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 دەوری دەزگا ئایدیۆلۆژیکەکان
لە پێڤاژۆی پاکتاوکاریی زمانی کوردیدا

مەزهەر ئیبراهیمی
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پێشەکی
لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا بە دەستێوەردانی واڵتانی زلهێزی ڕۆژئاوایی و لە 
ئاکامی پاوانخوازیی نەتەوە سەردەستەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوین، بە بێ لەبەرچاوگرتنی 
هەندێک  جیاجیاکان،  پێکهاتە  و  گەل  ئایینیی  و  چاندی  زمانی،  ئێتنیکی،  فرەڕەنگیی 
واڵت بە پێی سیستمی دەوڵەت-نەتەوە دامەزران و بەم جۆرە بەردی بنەڕەتی شەڕ 
و ملمالنێ و پاکتاوی هەمەالیەنە لە ناوچەکەدا دانرا. بەرهەمی ئەم پەرگالە نوێیە بۆ 
نەتەوە پەراوێزخراوەکان، چەوساندنەوە و هێرش و هەڕەشەی دەوڵەتە مۆدێرنەکان 

بوو لە دژی بوون، ناسنامە، زمان و فەرهەنگیان.
 ئەم دەسەاڵتە نوێیانە هەوڵی چڕیان بۆ سڕینەوەی جیاوازی و یەکدەست کردنەوەی 
واڵت خستەگەڕ و و لەم سەروبەندەدا زمان، وەک ئەستوونی سەرەکیی ناسنامەی 
نەتەوە بندەستەکان و هەروەهاش وەک لەمپەری بەهێزی سەر ڕێی ئاسمیالسیۆن، 

زۆرترین زەختی خرایە سەر.
ئەم شێوە سیاسەتە  تاقیگەیەکی گەورەی  دواییدا  لەم سەد ساڵەی   کوردستان 
بووە و زمانی کوردی بە توندی بەرەوڕووی پەراوێزخستن و هەروەها پاکتاوکاری 
»زمانکوژی«  بە  بارودۆخەی  ئەم  حەسەن پوور  ئەمیر  کە  چەشنێ  بە  بووەتەوە؛ 

پێناسە کردووە.
ئەگەرچی لەم سااڵنەی دواییدا ڕەوشی زمانی کوردی لە تورکیا و ئێران تۆزێک 
بە  سڕینەوە،  زم��ان  پرۆسەی  خێرایی  و  کێشەکە  گەورەیی  لەچاو  ب��ەاڵم  گ��ۆڕاوە، 
تایبەت لە باکووری کوردستاندا، ئەم وردە هەنگاوە ئەگەرچی پێویستە، بەاڵم قەت 
زمانی  دێت  هەتا  سەردەستان  زمانی  گێژاوی  ئاشکرایە  وەک  و  چارەسەر  نابێتە 
کوردی زیاتر بەرەو نغرۆبوون دەبات. جوما چیچەک لە پەرتووکی زمانەک چما تێ 
قەدەغەکرن؟ پەنجە لە سەر ئەم ڕاستییە تاڵە دادەنێت و دەبێژێت »ئێستا ئەم زمانە بۆ 
پڕانی گەنجانی باکووری کوردستان و بۆ زۆربەی زۆری زارۆکان، زمانێکی نائاشنا 
و نەزانراوە«. ئەم ڕەوشە بۆ تاکی دەرەوەی کەشی ئایدیۆلۆژیکی تورکیا و باکووری 
کوردستان ڕوونتر و هەستپێکراوترە؛ بە چەشنێ کە لە گەشتی یەکەمدا بۆ ئەوێ، 
ئاخافتنی  تورکی  بە  دەبیتەوە،  ب��ەرەوڕووی  کە  شت  سەرسوڕهێنەرترین  و  سەیر 
زۆرینەی کوردانە لە بازاڕ و تەنانەت نێو مااڵندا. لەم کاتەدا پرسیارێک بەرۆکت پێ 

دەگرێت کە: چما شێوەی مامەڵەی گەل لەگەڵ زمانی دایکیاندا ئاوەهایە؟ 
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ئەم لێکۆڵینەوەیە، بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە، دوو ڕۆمانی لە دوو پارچەی 
ڕەخنەییەکانی  چەمکە  ڕووناکیی  ب��ەر  داوەت��ە  کوردستان  ڕۆژه��ەاڵت��ی  و  باکوور 
»ئایدیۆلۆژی«، »دەزگای سەرکوتی دەوڵەت«، »دەزگا ئایدیۆلۆژیکەکانی دەوڵەت« 
و »سووژە« لە تێگەهە گرنگەکانی بەرباسی لویی ئاڵتوسێر )1990- 1918(، بیرمەندی 
ناسراوی فەڕەنسی. بۆ ئەم مەبەستە، پێشبازیا چیرۆکێن نەقەدیایی )2010( نووسینی 
شەنەر ئۆزمەن و گابۆڕ )2015( نووسینی قادر هیدایەتی وەک نوێنەرەوەی جڤاکێن 
و  بەرچاو  هۆکارە  دراوە  هەوڵ  و  کراون  تاوتوێ  پارچەیەدا،  دوو  ئەم  لە  کوردی 

شاراوەکانی ڕەوشی داسەپاو ڕوون بکرێنەوە. 

ڕەوشی زمانی کوردی لە باکووری کوردستان
دەوڵەت-نەتەوەی تورکیا، لە بیستەکانی زایینییەوە بە شۆپاندنی دروشمی »یەک 
ئەم  و  ب��ردووە  بەڕێوە  ئاسمیالسیۆنی  زمان«،سیاسەتی  یەک  نەتەوە،  یەک  واڵت، 
دەسەاڵتی  کۆتایی  لە  بەردەوامە.  هەر  ئێستاش  کەمەوە  گۆڕانکارییەکی  بە  ڕەوشە 
بە  بوو  بنەڕەتیدا  دەستووری  لە  تورکی  زمانی  1876دا،  ساڵی  لە  واتە  عوسمانی، 
بڤە کرا. پاش  فێرکاری  بۆ مەبەستی  پەروەردەیی، زمانی کوردی  زمانی فەرمی و 
هەڵوەشانەوەی سیستمی خەالفەت و دامەزرانی دەوڵەتی کەمالیستی لە ساڵی 1923 
بە زمانی  بوو  تورکی  نیسانی 1924دا، زمانی  لە  نوێ  پەسندکردنی دەستووری  و 
ڕەسمی و قانوونی و هەموو دانیشتووانی تورکیا بە تورک دانران. بە وتەی سەیدۆ 
ئایدۆگان »ل ترکیایێ کوردی هەتا ساال 1991ێ ژی ژ بنڤە قەدەغە بوو و باندۆرا 
دامەزرێنەرانی  بەگشتی،  دکر«.  دەوام  هەتا ساال 2002ان ژی  زمانی  قەدەغەیا  ڤێ 
دەوڵەت-نەتەوەی تورکیا لەو کاتەوە بناغەی پاکتاوکارییان دانا و دوای سەد ساڵ 
و  کورد  بوونی  لە  حاشا  وتەکانیاندا  لە  جار  هەندێک  ئێستا  دەسەاڵتدارانی  هێشتا 

نیشتمانێک بە ناوی کوردستان دەکەن.
ناوەندە زانستییەکانی بەرخۆری کەمالیزم، هاودەنگ و  پەیوەندییەدا  لەم  هەر 
هاوتەریب لەگەڵ بەرپرسانی سیاسی و سەربازی، حاشایان لە بوونی زمانەکانی تر 
و لەوانە کوردی کرد؛ یان بەپێی تیۆریی هەڵبەستراوی »زمانی هەتاو«، نەک هەر 
زمانەکانی نێو تخووبی تورکیا، بەڵکوو هەر هەموو زمانەکانی دنیایان کردە ژێر 
لقی زمانی تورکی. لە درێژەی ئەم سیاسەتەدا، بۆ نموونە، وشەگەلی وەک کورد، 
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کوردی و کوردستانیان سڕییەوە؛ ناوی شار و گوند و شاخ و چۆمیان هەموو 
بە »تورکی  هەر  نەک  پێداوە، کوردانیان  ئاماژەی  باراک  گۆڕی و وەک وەیسی 
کرد.  ناودێر  کورد«یش  »تورکی  بە  تەنانەت  ڕۆژهەاڵتی«،  »تورکی  و  کێوی« 
دوایەش، کە نەیانتوانی واقعی بەرچاو، واتە جەماوەرێکی پڕهەژماری ناوچەیەکی 
بەرینی جوگرافیایی و زمانە جیاوازەکەیان بشارنەوە، زمانی کوردییان بۆ بیست 
تری  دەکرد کە هەموو وشەکانی  ئەوەیان  بانگەشەی  بەردەوام  و  دابەزاند  وشە 
بیست  بەم »زمانە  ئینجا هەر کەسیش  لە زمانەکانی دەوروب��ەرەوە وەرگیراون. 
لە  پۆالت  کازم  دەب��وو.  جەریمە  و  جەزا  تووشیاری  بکردبایە،  قسەی  وشەییە«! 
هەڵسوکەوتی  و  و  خوێندن  ڕۆژی  یەکەم  بیرەوەریی  مندا  زمانێ  ئێشا  کتێبی 
بەڕێوەبەری خوێندنگە و بەتاوان دانانی ئاخافتن بە کوردی، تەنانەت لە ماڵەوە، 

ئاوەها دەگێڕێتەوە:
پرسگرێکەک  هەڤدە  ناڤبەرا  د  کو  یێن  ئوو  نەدەکرن  حەز  هەڤ  ژ  کو  زارۆکێن 
هەبوو، هەڤ ئیخبار دکرن کو یێ دن ب کوردی ل مال ئان ژی ل دەرڤە ئاخاڤییە. 
هەر  د  کوردی دسەکنی؛  قەدەخەکرنا  مدوور ل سەر  کو  کر  فێم  من  پاشێ  پاشێ 
رۆژا دوشەمێ پشتی مەراسما »کورکما سونمەزی«]سروودی نیشتمانیی کۆماری 
تورکیا[ د ئاخافتنا خوەدە دگۆت کو »کیم کورتچە کونوشورسا گەلین بانا سویلەیین. 

« )هەرکەس بە کوردی قسەی کرد وەرن پێم بڵێن.( 
ئۆکتەم لە وتارێکی تێروتەسەلی چاپکراو لە ژورناڵی ئەوروپایی لێکۆڵینەوەکانی 
تورکیادا، بە وردبینییەوە سیاسەتی دەسەاڵتەکانی پاش خەالفەتی عوسمانی لە پێناو 
ئەندازیاریی دێمۆگرافیک و گۆڕینی ناوی شوێنەکان تاوتوێ کردووە و ئەم کردەوانەی 
لە چوار شەپۆلدا خستووەتەڕوو. لە شەپۆلی یەکەم )1915-1922( و لە بن دەسەاڵتی 
چەندین  و  سریانی  ئەرمەنی،  ملیۆنێک  لە  زیاتر  تەرەقی«دا،  و  ئیتحاد  »کۆمەڵەی 
کۆمەڵگەی کوردی دوورخرانەوە و ناوی شوێنەکانیان هاتەگۆڕین. لە شەپۆلی دووەمدا 
)1923-1950(، هاوکات لەگەڵ دامەزرانی کۆماری تورکیا، ئەم کردەوانە پەرەدەستێنن 
و دەچنە نێو دەستووری نوێوە و دوو ڕێکخراوی »ئەنجومەنی کۆمەڵناسیی تورکیا« 
و »ئەنجومەنی لێکۆڵینەوەی دیرۆکی تورکیا«ش ڕەنگوبۆنی زانستییان پێدەدەن. لە 
شەپۆلی سێیەمدا )1951-1980(، بەرەوڕووی سیستماتیکترین قۆناغی ئەم سیاسەتە 
دەبینەوە کە بە دامەزرانی »کۆمیسیۆنی تایبەت بە گۆڕینی ناو« دەست پێدەکات. لە 
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شەپۆلی چوارەمیشدا، واتە لە هەشتاکانەوە، کە وردەوردە ڕوانگەی تورکی-ئیسالمی 
جێی ڕوانگەی تورکی-سکوالر دەگرێتەوە، هاوکات لەگەڵ سەرهەڵدانەوەی شۆڕش 
لە باکووری کوردستان، کاولکردنی گوندان و جێخستنی تەواوی ناوە گۆڕدراوەکان 
و گۆڕینی ناوی پاشماوەی شوێنەکان بە شێوەی هۆڤانەتر دەست پێدەکاتەوە و هەتا 

نهاش بەردەوامە.
باکووری  لە  ک��وردی  زمانی  زیاتری  پەکخستنی  پێناو  لە  و  ت��ردا  هەوڵێکی  لە 
کوردستان، بە توندی ڕێگری لە نووسین و باڵوکردنەوەی کتێب و باڵڤۆک کراوە؛ 
بە چەشنێ کە لە ماوەی نێوان ساڵی 1923 تا 1965 تەنیا دوو کتێبی کوردی باڵو 
لە  چاپکراوەکان  کتێبە  ژمارەی   1979 ساڵی  تا  ڕێککەوتەش،  ئەم  پاش  کراوەتەوە. 
بیستی تێنەپەڕاندووە. ئەڵبەت لە ساڵی 1974دا لێبوردن ڕاگەیەندرا و گەلێک ڕۆشنبیر 
و نووسەر ئازاد کران. بە وتەی ئاجار »ژ بەر ڤێ، د ناڤ سالێن 1975-1980یی دە 
وەکی تەڤگەرێن سیاسی یێن کورد، رۆژنامە و کۆڤارێن کوردی ژی کەتبوون ناڤ 
پێشدەچوویینەکە بەربچاڤ«. لە سااڵنی 1980 تا 1989 توندوتیژی پەرەی سەند و 

تەنانەت تاقە کتێبێکیش چاپ نەکرا.
 لە سااڵنی دواتردا، هاوکات لەگەڵ ئازادیی سنوورداری زمان، قۆڵبەست کردن و 
ئەشکەنجە و تەنانەت تێرۆر زۆرتر بووەوە و لەو ماوەیەدا نووسەرانی ناوداری وەک 

مووسا ئەنتەر و حسێن دێنیز هاتنەکوشتن. 
یەکێتیی  واڵتانی  چوونەڕیزی  مەبەستی  بە  1991دا،  ساڵی  لە  تورکیا  دەوڵەتی 
باکوور،  زمانپارێزی  کوردانی  بەرخۆدانی  و  چاالکی  لەبەر  هەروەها  و  ئورووپا 
قانوونی قەدەغەی ئاخافتنی کوردیی هەڵوەشاندەوە. بەاڵم لەگەڵ ئەوەی بە شێوەی 
فەرمی دان بە بوونی زمانی کوردی لە تورکیادا نرا، ئاجار ئاماژەی بەوەش داوە کە 
»هەر رۆژ ب دەهان ئنسان دهاتن کوشتن، ب هەزاران گوند هاتبوون شەوتاندن، ب 
ملیۆنان ئنسان جه� و وارێن خوە تەرک کربوون، رۆژنامەڤان و رەوشەنبیرێن کورد 
دهاتن کوشتن«. هەروەها ماڵمیسانژ لە توێژینەوەکەیدا سەبارەت بە ڕەوشی چاپ و 
وەشان لە تورکیا، دەنووسێت بەپێی ڕاپۆرتی »ئەنجومەنی ڕۆژنامەوانانی هاوچەرخ« 
ڕۆژنامەنووسیی  بواری  چاالکی  چواردە   ،1996 تا   1992 سااڵنی  نێوان  ماوەی  لە 
کوردی تیرۆرکراون. هەر ئەو سەرچاوەیە ئاماژە بۆ کوژرانی چواردە هەواڵنێر تەنیا 

لە ساڵی 1993دا دەکات. 



زمان و زار12

شیاوی گوتنە، لە ساڵی 2002، واتە یازدە ساڵ پاش هەڵگرتنی یاساکە، هەندێک 
چاکسازیی سنووردار ئەنجام دران. بەو پێیە، بەبێ ناوهێنان لە زمانی کوردی، ڕێ 
بە فێرکاریی کوردی لە ناوەندە تایبەتەکاندا درا و بەربەستی وەشانی پەرتووک و 
چاپەمەنی و بەرنامەی ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆن البرا. هەروەها وەک ژێرلقێکی »زمانێن 
وان،  )بینگۆل(،  چەولیگ  دێرسیم،  مێردین،  زانکۆکانی  لە  ک��وردی  بەشی  زیندی«، 
وانەیەکی  لە ساڵی 2012-2013ش���دا  دام��ەزرا.  و مووش  )دیاربەکر(  ئامەد  سێرت، 
بژاردە کەوتە نێو پێڕستی وانەگەلی خوێندنگە حکوومییەکانەوە. بەاڵم سەرەڕای ئەم 
گۆڕانکارییە، وەک ئاشکرایە، دۆخی زمانی کوردی لە نێو جەماوەردا نەک هەر بەرەو 
باشی نەچووە، خراپتریش بووە؛ بە جۆرێ کە چیچەک پێی وایە ئێستا زمانی کوردی 

بۆ پڕانی گەنجان و بۆ زۆربەی زۆری زارۆکان زمانێکی نائاشنا و نەزانراوە.

بارودۆخی زمانی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
لە پەیوەندی لەگەڵ ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا، ئەگەرچی دەوڵەتە دەسەاڵتدارەکانی 
لە  وەرگرتن  کەڵک  بە  و  ب��ەردەوام  و  ڕاستەوخۆ  بە شێوەی  تورکیا،  لەچاو  ئێران 
لە  )ئەڵبەت  نەکردووە  کوردی  زمانی  بە  ئاخافتن  لە  ڕێگرییان  ڕووت،  توندوتیژیی 
شوێنە نافەرمییەکاندا(، بەاڵم هەر لە سەرەتای دامەزراندنەوە بە شێوەی جیاجیا و لە 
ڕێگەی دەزگا گرێدراوەکانەوە هەوڵی چڕیان داوە زمانی فارسی بەسەر کوردان و 

نەتەوە و پێکهاتەکانی تردا بسەپێنن. 
ئێستا ئەگەرچی دانیشتووانی زۆربەی شار و ناوچەکان بە کوردی قسە دەکەن 
و کاروباری ڕۆژانەیان بە زمان و زاری خۆیان تێدەپەڕێنن، بەاڵم باندۆری زمانی 
سەردەست بە تایبەت لە سەر چینی خوێندەوار و شارنشین بە ڕوونی دەبینرێت. لە 
هەندێک شوێنیش، بۆ نموونە لە گەورەشاری کرماشان و باژاری ئیالمدا، سیاسەتی 
تواندنەوە تا ڕادەیەکی زۆر سەرکەوتوو بووە و زمانی کوردی خراوەتە پەراوێزەوە. 
وەک نموونەیەک لە هەنگاوە سەرەتاییەکانی ئەم ستراتێژییە، لە ڕێککەوتی 27/ 2/ 
1932 لە نامەیەکی نهێنیی نێردراو بۆ وەزارەتی ناوخۆی ئەوکاتی ئێران، ئاخافتنی 
خەڵک بە زمانی کوردی وەک گرفتێکی گەورە وەسف کراوە. ناوەرۆکی نامەکە ئاماژە 
بەوە دەکات کە لە ناوچە کوردییەکاندا تەنیا لە خوێندنگە و دامودەزگای حکوومیدا 

زمانی فارسی بەکار دەهێنرێت. 
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دەدات: »بۆ  ئاوا  پێشنیارێکی  دەزانێت و  بە ڕێگەچارە  پاکتاوکاریی زمانی  بۆیە 
بکرێن،  فارسی  زمانی  بە  ئاخافتن  بە  ناچار  دواڕۆژدا  لە  خەڵکەکە  هەموو  ئ��ەوەی 
دروستکردنی قوتابخانە لە هەموو ناوچە و شارەکان و ناردنی مامۆستا لە ناوەندەوە 
زۆر پێویستە، تا لە ئەنجامی پەروەردەیەکی بنچینەییدا ئیتر بە هیچ شێوەیەک ئاشنای 

زمانی کوردی نەبن«.
ئەمڕۆکە خوێندنگە، وەک دەزگایەکی هەرە کاریگەر، باڵی بەسەر هەموو شار و 
گوندێکدا کێشاوە و زۆرترین دەرفەتی بۆ گشتگیرکردن و چەسپاندنی ئایدیۆلۆژیی 
بیرۆکەی  ب���ەردەوام  ڕێگایەوە  ل��ەم  دەوڵ���ەت  لەبەردەستدایە.  دەس��ەاڵت��دار  چینی 
بایەخمەندیی زمانی فارسی لە زەینی سووژەکانیدا جێگیر دەکات و وا لە مندااڵن و 
هەروەها گەورەکانیان دەکات تەنیا زمانی سەردەست بە خاوەن پرێستیژی خوێندن 
لەباتی  لەم واڵتانەدا،  فێرکاری  ئاوەهایە کە دەزگای  بزانن.  زانکۆدا  قوتابخانە و  لە 
زمانی  بڕینی  بەهێزی  ئامرازێکی  دەبێتە  پ��ەروەردە،  هەستیاری  ئەرکی  تێپەڕاندنی 

ملیۆنان زارۆک و ورووژاندنی هەستی خۆبەکەمدانان و چێکردنی گرێی دەروونی. 
هاوکات  زمان،  یەک  و  نەتەوە  یەک  ئامانجی  بۆ سەرخستنی  فێرکاری  دەزگای 
ڕێگەی  لە  نافەرمییەکاندا،  زمانە  بەکارهێنانی  ب��ەردەم  لە  لەمپەر  چێکردنی  لەگەڵ 
مندااڵنەوە ئایدیاکەی دەباتە نێو مااڵنیشەوە. بۆ ئەم مەبەستە، لە زۆر شوێندا قوتابیان 
بە  بکەن.  قسە  فارسی  زمانی  بە  دەکرێن  ناچار  خوێندنیانەوە  دەستپێکی  لە  هەر 
ئێستاش  هەم  و  پەهلەوی  سەردەمی  لە  هەم  حەسەنپوور،  ئەمیر  مامۆستا  وتەی 
هەندێ  و  کراوە  خۆیان  زمانی  بە  مندااڵن  قسەکردنی  لە  ڕێگری  قوتابخانەکاندا  لە 
جاریش بۆ ئەم کارە تەمێ کراون. ڕەهەندێکی تری ئەم ئەشکەنجە دەروونییە ئەوەیە 
و  وشەکان  بەهەڵەی  دەربڕینی  ترسی  لە  هەروەها  و  نەزانین  لەبەر  زارۆک��ان  کە 
گاڵتەپێکران، زۆرجار زمانیان دەبەستن و هێندەی دیکە ملکەچی الیەنی سەردەست 
دەبن. ئینجا بە درێژایی چەندین ساڵ خوێندنی فەرمی، بەوە ڕادێن ئەم هەڵوێستە لە 

هەموو ئاستەکانی ژیانیاندا پێڕەو بکەن.
کارتێکەریی قەدەغەبوونی زمانی کوردی، لەسەر چاپەمەنی و چاپی پەرتووکیشدا 
ئاشکرایە. لەم ڕووەوە بارودۆخی ئێران و تورکیای پاش دامەزرانی دەوڵەتی مۆدێرن 
تا سااڵنی کۆتایی سەدەی ڕابردوو زۆر لێکدەچێت. بە وتەی هاشم ئەحمەدزادە، لە 
لە  کوردستان  کۆماری  سەردەمی  کورتی  ماوەی  لە  جگە  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی 
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ساڵی 1946، ڕەوشەکە باشتر لە تورکیا نەبووە. بۆ نموونە، لە ماوەی سااڵنی 1959 
تاقە کتێبێکی کوردی و تەنانەت نووسراوەیەکی ناسیاسی لە  تا 1965 دۆزینەوەی 

ماڵە کوردێکدا، بە الیەنی کەمەوە دوو ساڵ زیندانی بە دواوە بووە.
ئێتنیکە  و  نەتەوە  مافی  دژایەتیی  کە  بکەین  ڕاستییەش  ب��ەو  ئاماژە  پێویستە 
جۆربەجۆرەکانی چوارچێوەی واڵتی ئێران و نەپەژراندنی پێکەوەژیانی دادپەروەرانە، 
مێشکی  قوواڵیی  لە  وەها  زەینییەتە  ئەم  بەڵکوو  ناگەڕێتەوە؛  دەوڵەتەکان  بۆ  تەنیا 
زۆرینەی جەماوەردا جێگیر کراوە کە نەک هەر تاکی ئاسایی، تەنانەت دەستەبژێر و 
بە ناو ڕووناکبیرانیش لە بەرامبەر هەر چەشنە مافخوازییەکدا هەڵوێستی دەمارگرژانە 
دەنوێنن و توندئاژۆیانە دژایەتیی دەکەن. بۆ نموونە، لە دژی ڕێککەوتننامەی پارتەکانی 
ڕۆژهەاڵت لە یەکی حوزەیرانی 2012دا سەبارەت بە مافی چارەی  خۆنووسینی گەالن 
و سیستمی فیدراڵیزمی نەتەوەیی-جوگرافیایی، زۆربەی زۆری ئەوانەی تەنانەت لە 
هەندەران و لە دەرەوەی کەشی ئایدیۆلۆژیکی ئێراندا دەژین و خۆیان بە پارێزەری 
مافی مرۆڤ لەقەڵەم دەدەن، بە دەرکردنی ڕاگەیەندراوێک دژایەتیی قورس و قایمیان 

دەربڕی و ڕێک هەمان هەڵوێست و کاردانەوەی دەسەاڵتدارانیان پیشان دا. 
شادی سەدر، پارێزەر و داکۆکیکاری ڕاستەقینەی مافی مرۆڤ، لە بەرامبەر ئەو 
ئێراندا  لە بەرژەوەندیی ملیۆنان مرۆڤی مافخوراوی چوارچێوەی سیاسیی  تاقمە و 
بۆ  تەنیا  بەرەوڕووین،  واقعێکدا  وەها  لەگەڵ  ئەمڕۆکە  ئەوەی  »هۆی  دەنووسێت: 
زیاتر  بەڵکوو  ناگەڕێتەوە،  ئێران  ناوەندییەکانی  دەوڵەتە  سیاسەتی سەرکوتکارانەی 
وەک  کاتەی  ئەو  چ  داکوتاوە؛  ئێمەماناندا  یەکەبەیەکەی  کردەی  و  ڕوانگە  لە  ڕەگی 
و  سووسمارخۆر«  »عەرەبی  وتنی  بە  ڕەگەزپەرستیمان  کۆاڵن  و  کووچە  خەڵکی 
ئەو کاتەی وەک ڕووناکبیر ڕاگەیەندراوی  »کوردی سەرژێکەر« دەردەخەین و چ 
ئەم  پشتەوەی  لە  توندئاژۆیانەمان  ناسیۆناڵیزمی  ڕاستیدا  لە  و  دەنووسین  سیاسی 
وشە ئاڵووااڵیانەدا دەشارینەوە«. ئەم خانمە هێژایە یەک لەو دەگمەن کەسانەیە کە 
بە  کورد،  وەک  بێمافکراوەکانی  پێکهاتە  ئێرانی،  ڕۆشنبیرانی  ناو  بە  پێچەوانەی  بە 
نەتەوە ناو دەبات نەک بە قەوم. ئەو تاقمە، هاوشێوەی دەسەاڵتداران، وشەی قەوم بۆ 
مەبەستی دابەزاندن و بچووککردنەوە بەکار دەهێنن؛ واتە بۆ کۆمەڵە مرۆڤێکی ژێرلقی 

نەتەوە کە مافی ئەوەیان نییە بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان بدەن. 
ناوچەکە  گەالنی  لەمێژینەی  پێکەوەژیانی  ئەوانەی  وەاڵم��ی  لە  مەتین  کامەران 
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پاساوی  دەکەنە  ئەوە  و  دەبینن  ئێراندا  ناو  بە  هەڤگرتوو  واڵتێکی  چوارچێوەی  لە 
ناوهێنانی کوردان بە قەوم و لەو ڕێگەیەشەوە دژایەتیی مافی چارەی خۆنووسینیان 
لەبارەوە  زۆری  گەنگەشەی  پەیوەندییانە  ئەو  چییەتیی  و  شێوە  دەڵێت:  دەک��ەن، 
کراوە و ئێستاش هەر بەردەوامە. بەاڵم بە الیەنی کەمەوە لە حەفتا ساڵی ڕابردوودا 
پەیوەندییەکی  توندوتیژانەی  سەپاندنی  بنەمای  لەسەر  سیاسییان  چوارچێوەی 
کولتووری-ناسنامەیی ناهاوسەنگدا بووە و تێیدا زمانی فارسی بە کۆڵەکەی فەرهەنگ 
و ناسنامەی ئێرانی دانراوە و زمانەکانی تر بە »ناوچەیی« و ئاستنزم سەیر کراون. 
شیاوی باسە ماوەی چەند ساڵێکە باڵوکردنەوەی کتێب و حەفتەنامە و گۆڤار، بە 
پێی هەندێک مەرج و سنوور، ڕێپێدراوە؛ هەروەها بەشی لیسانسی زمان و ئەدەبی 
ئەمانەشدا،  لەگەڵ  بەاڵم  کراوەتەوە.  باژاری سنە  لە  زانکۆی کوردستان  لە  کوردی 
فارس،  مندااڵنی  لە  بێجگە  و  بەردەوامە  هێشتا  پەراوێزخستن  و  تواندنەوە  هەوڵی 
خوێندنی  لە  تەنانەت  و  خۆیان  زمانی  بە  خوێندن  لە  تر  زمانەکانی  ئاخێوەرانی 
بێبەشن.  هەیە(  تورکیادا  لە  ئەوەی  وەک  )تەنانەت  خۆیان  زمانەکەی  کتێبێکی  تاقە 
سەرباری ئەمەش، زمانی فارسی وەک پێوەری گرینگی دیارکردنی ئاستی توانست 
و تەندروستیی مندااڵن لە بەرچاو دەگیردرێت و پێش چوونە بەر خوێندن بەو پێیە 
پێش- قۆناغی  لە  و  یەکەم  پۆلی  دەستپێکردنی  لە  بەر  وێنە،  بۆ  هەڵدەسەنگێندرێن. 
بنەڕەتیدا، بۆ هەر منداڵێک فۆرمێک پڕ دەکرێتەوە و هەندێک پرسیار سەبارەت بە 
لێهاتوویی پەروەردەییان ئاراستە دەکرێت. کاتێک سەیری پرسیارەکان دەکەین، بە 
ڕوونی دەبینین کە لەبری هەڵسەنگاندنی گەشەی هزری و دەروونیی زارۆکانی تەمەن 
پێنج و شەش ساڵ و دیارکردنی ئاستی ئامادەییان بۆ دەستپێکردنی پەروەرەدەیەکی 
بە  بایەخێک  هیچ  ئەوەی  بێ  فارسییە،  زمانی  زانینی  لەسەر  فرەترین جەخت  باش، 
زمانی یەکەمیان بدرێت. چەند نموونەیەک لەو پرسیارانەی پەیوەندیی ڕاستەوخۆیان 

بە باسەکەوە هەیە ئەمانەن: 
- ئایا حەزی لە ئاخافتن بە زمانی فارسییە؟ 

- گوێگرتن لە چیرۆک و هۆنراوەی فارسیی پێ خۆشە؟ 
- وشە فارسییەکان بە شێوەی ڕاست و دروست بێژە دەکات؟ 

- جیاوازیی دەنگیی وشە فارسییەکان تێدەگات؟ 
- دەتوانێت ناوی شت و دیاردەکان بە فارسی بڵێت؟ 
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- لە قسەکردندا زمانی فارسیی پێوەر بەکار دەهێنێت؟
- سروودی کۆماری ئیسالمیی ئێران دەڵێتەوە؟

ئاشکرایە بە گوێرەی ئەم پالنە پەروەردەییە – کە لە ڕاستیدا پیالنێکی ئایدیۆلۆژیک 
و دژی مافە سەرەتاییەکانی مرۆڤە - مندااڵنێک کە ئاخافتن و هەست و هزرین و 
هەموو پەیوەندییەکانی ژیانیان بە زمانێکی تر، لەوانە بەلووچی، کوردی، عەرەبی، 
تورکیی ئازەری، تورکمانی و هتدە، بە ناکارامە و ئاستنزم و ناتەواو دەزانرێن و 
پێویستییان بە چارەسەرییە. بۆیە لەم سااڵنەی دواییدا بە مەبەستی قەرەبووکردنەوەی 
ئەم کەمایەسییە)!(، پەروەردەی پێشبنەڕەتی لەو ناوچە و شارانەی خەڵکەکەی بە 
فارسی قسە ناکەن، بووەتە ناچارەکی و بە الیەنی کەمەوە تێپەڕاندنی ساڵێکی بۆ 
وەرگیران لە پۆلی یەکەمدا پێویستە. تەنانەت لە هەندێک شوێندا ئەم قۆناغە یەک 
یان دوو ساڵ زووتر دەست پێدەکات. دیارە ئامانجی ئەم کارە، هاندانی ئاخێوەرانی 
زمانی.  خۆتواندنەوەی  و  خۆپاکتاوکاری  بۆ  پەراوێزخراوەکانە  و  نافەرمی  زمانە 
لە  ک��راوە،  لەسەر  پێداگرییان  بۆکراودا  ئاماژە  فۆرمی  لە  پێوەرانەی  ئەم  پێی  بە 
واڵتی ئێراندا تەنیا مندااڵنی فارسی ئاخێو ئاستی شیاوێتییان مسۆگەرە و شایەنی 
وەرگرتنی ڕاژەی پەروەردەیین. کەوابوو، ئەوانی تر کە زیاتر لە پەنجا لە سەدی 
زارۆکانی ئێران پێکدەهێنن، تەنیا لەبەر ئەوەی بە فارسی قسە ناکەن، بە نالێهاتوو 

هەژمار دەکرێن.

ڕێکاری دەوڵەتانی سەردەست بۆ پاکتاوکردنی زمانی کوردی
لە پێناو سازکردنی نەتەوەی یەکدەست، یەکڕەنگدا بە  پەرگالی دەوڵەت-نەتەوە، 
یەکەم،  بووەتەوە.  فەرهەنگی  ئێتنیکی، زمانی و  بەرەوڕووی ڕەنگامەیی  دوو شێوە 
پێی  بە  بووە و  بە دەزگ��ای سەرکوتی دەوڵ��ەت دەستەبەر  توندوتیژانە کە  شێوەی 
تیۆری ڕەخنەیی ئاڵتوسێر، هێزێن چەکدار، حکوومەت، دادگە و زیندان و دامودەزگای 
بەڕواڵەت  شێوەی  دووەم،  دەگرێتەوە.  بنەڕەتی  دەستووری  بەڕێوەبردنی  و  دانان 
دەزگا  یارمەتی  بە  کە  ئایدیۆلۆژی  پێنەکراوی  هەست  ڕادەی��ەک  تا  و  نەرمونیان 
قوتابخانە و  میدیا،  ماڵبات،  لە مزگەوت،  بریتین  بەڕێوە دەچێت و  ئایدیۆلۆژیکەکان 
گرێدراوی  فەرهەنگییەکانی  دام��ەزراوە  هەروەها  و  قانوونی  سیاسی،  دامودەزگای 

هونەر، ئەدەبیات و وەرزش.
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بە تۆخی، ڕەنگی داوەت��ەوە و  لەم دوو ڕۆمانەدا، دەزگ��ای سەرکوتی دەوڵ��ەت، 
هاوکات، بە بەرفراوانی کەڵک لە دەزگا ئایدیۆلۆژیکەکانیش وەرگیراوە. لە گابۆڕدا، 
گێڕانەوەی  زۆرت��رە.  بەرەنگارییش  بۆیە،  بەرچاوترە؛  سەرکوت  دەزگ��ای  چاالکیی 
هاوتەریبی کوشتارگا و سەربڕینی گاکان بە دەستی سەیدە سووری سەلالخ و لە 
کۆتاییدا هەاڵتنی گاکان، هێمای شوێنکاتی تەژی لە توندوتیژی و هەروەها سەرهەڵدانی 
لە  ڕاستەوخۆ  سەرکوتی  ئەگەرچی  نەقەدیایی،  چیرۆکێن  پێشبازیا  لە  بندەستانە. 
لەگەڵ  هەماهەنگی  بە  و  پێنەکراو  هەست  شێوەی  بە  هێزەی  ئەو  بەاڵم  گۆڕێدایە، 
بڕیوە،  گەلی  زمانی  و  ڕۆچ��ووە  کۆمەڵگەدا  ناخی  بە  دەوڵەتدا،  دەزگ��ای سەرکوتی 
بە  دەوڵ��ەت  و  زاڵە  زۆر  ئایینی،  ئایدیۆلۆژیکی  »دەزگ��ای  نێوەدا،  لەم  ئایدیۆلۆژییە. 
باشترین شێوە بەکاری هێناوە. ئەم دەزگایە، بە قۆزتنەوەی هەلی پاڵپشتیی دەوڵەتی، 
پێوەندییەدا،  لەم  ڕکێفی خۆی.  ژێر  تری وەک خوێندنگەشی خستووەتە  دەزگاکانی 
هاوئایینیی الیەنی سەردەست و بندەست، دەرفەتێکی باشی بۆ دەوڵەت ڕەخساندووە 
تا بە سانایی سووژەی دڵخواز بەرهەم بهێنێت. ئەم ڕاستییە لەو شارانەی ڕۆژهەاڵت 
ئایینزای شیعەن بەرچاوە و لە باکووریشدا بۆ ئەم مەبەستە کەڵک لە  کە سەر بە 
ئایین وەرگیراوە و ئێستاکەش حیزبی سەردەست لە هەڵبژاردنەکاندا زۆرترین دەنگی 
لێ بەدەست دەهێنێت. هەروەها هێرشی هاوبەشی تورکیا و گرووپە ئیسالمییەکان 
بۆ سەر ڕۆژئاوا و باکووری سووریا بە دروشمی جیهاد لە دژی کافران، دووپات 

بوونەوەی هەمان دیاردەیە لە فۆرمی فاشیزمی ئایین-ڕەگەز-تەوەردا.
دەزگای ماڵباتیش وەک یەکەم دەزگای چێکەری سووژە و باوک و دایک وەک 
بارودۆخی  بەرهەم هێنانەوەی  پێناو  لە  زاڵ،  ئایدیۆلۆژیی  جێبەجێکارانی  یەکەم 
داسەپاودا باشترین ڕاژە پێشکەش بە دەوڵەت دەکەن. لە جیهانی ئەمڕۆدا، بە هاتنە 
مەیدانی ئامێری پێشکەوتوو و جۆربەجۆر، ئایدیۆلۆژی زۆر ساناتر و بەرباڵوتر خۆی 
دەخزێنێتە نێو مااڵنەوە. شیاوی سەرنجە کە دەزگای بنەماڵە و هەروەهاش فێرکاری، 
بۆ بەجێگەیاندنی ئەرکی ئایدیۆلۆژیکیان زۆر جار پەنا دەبەنە بەر توندوتیژی و وەک 
دەزگای سەرکوت دەجووڵێنەوە. ئەم شێوە مامەڵەیە لە کاردانەوەکانی میرزا هادی، 

باوکی موتەلیبدا بەم شێوەیە ڕەنگی داوەتەوە: 
ئەسڵەن زۆری ڕق لە کتێب بوو. هیچ کتێبێک جگە لە کتێبی دەرسی لە ماڵی ئێمەدا 
تاریفی گوڵستان و بووستانی دەکرد،  نەبوو. ئەو هەمووە سەعدی خۆش دەویست و 
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تەنانەت ئەوانیشی نەبوو. دەیکوت تۆ عورزەی ئەوەت نییە دەرسەکانی خۆت بخوێنی 
بۆ  شێخەلیسالمم  سەیدی  و  ه��ەژار  ڕەحمانی  مەال  دڕاوی  الپ��ەڕە  چوار  دەچی  ئێستا 
دەخوێنییەوە! پففف، مەسەلەن ئەوە خوێندیشتەوە، بە هیوای ببی بە چی؟! گەڵ وقمچاغت 
ئەوەندە خاوێنە کوردایەتیم بۆ بکەی؟! کوڕڕدایەتی! ئای شیڕڕڕڕڕڕڕ! ئەوانەی کردیان 
حاڵیان زۆر خاوێن بوو! دیتمان، دیتمان، بەڵێ، دیتمان چییان لێهات و چییان بەسەر هات. 
لە ڕۆمانەکەدا، میرزا هادی وەک پیاوێکی سامدار، ملهوڕ و سکەڕۆ وەسف کراوە 
کە جگە لە خۆی و شێخ سەعدی کەسی دیکەی قبووڵ نییە. ڕەفتاری لەگەڵ هاوژین 
و کوڕەکەیدا زۆر توندە و ئەوانیش زۆر لێی دەترسن. هەموو کار و کردەوەیەکی 
نادڵخوازی  و  عەبدولموتەلیب، وەک سەرلەهەنگی ڕۆمان و سووژەیەکی سەربزێو 
دەوڵەت، لە بن چاودێریی باوکیدایە؛ بۆیە، هەموو کارێکی بە نهێنییە. بۆ نموونە، دوور 
لە چاوی ئەو، لەگەڵ کەریمدا، کتێبی کوردی دەکڕن و دەیخوێننەوە. میرزا هادی زۆر 
بیباتەوە ماڵ و کەریم بۆی هەڵدەگرێت.  ناوێرێ  لە کتێبی کوردییە و ئەویش  ڕقی 
جارێکیان دوو کتێبی کوردی بە ڕۆژنامە دادەپۆشێ و لە نێو کتێبە دەرسییەکانیدا 
دەیشارێتەوە؛ باوکی ڕاستیی ڕووداوەک��ەی بۆ دەردەکەوێت و بە تانە و تەشەر و 

جنێو و شەق و تف دەکەوێتە ویزەی و ئەم قسانە بە کوڕەکەی دەڵێت.
پاڵ  لە  دای��ک،  و  ب��اوک  و  زاڵ��ە  ئایدیۆلۆژیی  سەپێنەری  دەزگ��ای  یەکەم  ماڵبات 
گەورەکردنی مندااڵن و پاراستنیان لە نەخۆشی و مەترسییەکانی تر، بێ ئەوەی خۆیان 
ئاگادار بن، تێدەکۆشن بە ئایدیۆلۆژییەک گۆچیان بکەن کە لە مێشکیاندا چێنراوە و 
پێویستە لە پێناو قازانجی سەردەستانی خاوەن هێز و ساماندا بەردەوام بەرهەم بێتەوە. 
هەژیر )عەبدولموتەلیب(، کە هەوڵی چێکردنەوەی ناسنامەی خۆی دەدات و دەخوازێت 
لە ڕێگەی فێربوونی کوردی و ناسینی مێژووی ئەدەبی و سیاسیی گەلەکەیەوە لە 
ئایدیۆلۆژیی زاڵ ڕزگاری بێت، باوکی دەبێتە یەکەم ئاستەنگ و لەمپەری سەر ڕێی. لە 
ڕاستیدا، ئەو ئایدیاگەلەی دەوڵەت لە ڕێگای دەزگاکانی تری وەک قوتابخانە، مزگەوت 
و میدیاوە پرۆپاگەندەیان بۆ دەکات و پەرەیان پێدەدات، لە ڕێی بنەماڵە و خێزانیشەوە 
بە گوێی مندااڵندا دەدرێتەوە و لە مێشکیاندا جێگیر دەکرێت. لە گۆشەنیگایەکی ترەوە، 
بە چاالکیی چەکداری و سیاسییەوە گرێ  میرزا هادی چاالکی و کاری فەرهەنگی 
لە فێربوونی زمان و وێژەی کوردی دەکات. دیارە ئەم  پێیە ڕێگری  دەدات و بەم 
زەینییەتە لە بن باندۆری ئایدیۆلۆژیی زاڵدا چێ بووە و وەک ئەحمەدزادە ئاماژەی 
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پێداوە، ئەدەب و فەرهەنگی کوردان، لە الیەن دەسەاڵتدارانی تورکیا، ئێران، عێراق و 
سووریاوە تەنیا وەک چاالکیی سیاسیی دوژمنکارانە لەبەرچاو گیراون.

زمانی  سەپاندنی  خوێندنگەیە.  زاڵ  ئایدیۆلۆژیی  پەرەپێدەری  تری  دەزگایەکی 
فێرکارییەوە  دەزگ��ای  یارمەتیی  بە  زیاتر  تر  زمانەکانی  سەرکوتی  و  سەردەست 
جێبەجێ دەبێت. بیرەوەریی سەردەمی خوێندنی کەسایەتییە سەرەکییەکان، بە زمانی 
سەردەستی »عەلی گەل، عەلی کوش« )عەلی وەرە، عەلی بازدە( و »چوپان دروغگو« 
)شوانی درۆزن( و »کوکب خانم«ی نێو کتێبە داسەپێنراوەکانەوە گرێ دراوە. ئەم 
س��ووژەی  دابینکردنی  ئامادەی  هەمیشە  دەوڵ��ەت��دا،  لەگەڵ  هاوسازیی  لە  دەزگ��ای��ە، 
ڕۆمانی  سەرەکیی  پاڵەوانی  دەوڵەتییەکانە.  ڕێوڕەسمە  بەڕێوەچوونی  بۆ  پێویست 
پێ  کۆماری  ئااڵی  دەبستاندا،  لە  خوێندنی  ماوەی  لە  نەقەدیایی،  چیرۆکێن  پێشبازیا 
هەڵدەگیردرێت، سروودی نەتەوەیی پێ دەچڕدرێت، بە زۆرەملی بۆ جەژن و ڕێوڕەسم 

و ڕێپێوانەکان و تەنانەت سەیری تەرمی ڕووت و شێوێنراوی شەڕڤانان دەبرێت.
بێهیوایی لە پێشبازیا چیرۆکێن نەقەدیاییدا، بە پێچەوانەی گابۆڕ، زۆر زاڵە و چەند 
ڕۆمانی  دەرئاسایی  )بوونەوەرێکی  نا«  »پیرا  وتەی  و  ڕەوش  نوێندراوەتەوە.  جار 
بەرباس کە ناوەناوە بە دەنگ و لە کۆتاییدا بە جەستە دەردەکەوێت(، دەرخەری ئەم 
ناهومێدییەیە. »پیرا نا« ئەو کاتەی لە ڕواڵەتی پیرەژنێکی قڕێژدا لەگەڵ سەرتاج-ی 
سەرلەهەنگی ڕۆماندا دەبێتە دەمەقڕەیان، دەڵێت: »ئەز داپیرا تەمە... ئەز دیا تەمە... 
ئەز وەالتێ تە یێ کاڤلبوویی مە... ئەز شۆرەشا وە یا تێکچوویی مە...«. لە بەرانبەر 
ئەم ڕەوشەدا، سەرلەهەنگی ڕۆمان، ئاواتە وەدینەهاتووەکانی بەم چەشنە وێنا دەکات: 
بەلێ، وەالتەک هەبوو ب ناڤێ کوردستانێ و ئەو ل مەزنترین باژارێ وی وەالتی 
ئەو  بوو،  ئامەد کو سۆرگوال کوردستانێ  قەدیم.  ئامەدا  ب��اژارێ  ل  بووبوو،  دایک  ژ 
بەری  بوو،  سەرگەڤەز  رابردوویەکە  و  خوەراگرتی  مێژوویەکە  قەوی،  هەلبەستەکە 
کو ببە کریستال و ئەلیف-الم-میم. وی دایکەک و باڤەک وەالتپارێز هەبوو، خوەندا 
باڤێ وی ژی میرۆ بوو... دو خوشک  ناڤێ  ناڤێ دایکا وی زارشیرینێ،  و تێگهشتی. 
)هەڤۆک و رەڤۆک( و دو برایێن وی یێن ژێ بچووکتر )سەردەست و کاوا( هەبوون 
و ئەو ژی د رێیا دێ و باڤێ خوەدە بوون. ژخوە ناڤێ وی ژی نە سەرتاج بوو... ناڤێ 
وی، ناڤێ کو باڤێ وی لێ کربوو فەرهەنگ بوو. فەرهەنگ ناڤەکی ب کوردی بوو و 
گەلەکی لێ دچوو. رۆژا کو ژ دایک بووبوو، فەرهەنگ-نووسەکی ناڤداری کورد ل سەر 
داخوازا باڤێ وی هین ئەو ل زانینگەهێ، د گوهێ وی یێ راستێ دە دوسەد پەیڤێن 
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»مێ«، د گوهێ وی یێ چەپێ دە ژی دوسەد پەیڤێن »نێر« ژمارتبوون ژ فەرهەنگا 
خوە یا دەولەمەند. ئەو هین د بیست و چار سالیا خوەدە بوو و ب تەشویقا باڤێ خوە، 
وی دەست ب نڤیساندنا کورتەچیرۆکان کربوو، بێگومان ب زمانێ خوە یی رەسەن... 

لەبەر  لە جیهانی خەونەکانی سەرتاجمان بۆ دەگێڕنەوە، کە  ئەم دێڕانە بەشێک 
دەگێڕێتەوە. سەرتاج  پزیشکی  دەروون  دکتۆر سارین-ی  بۆ  دەروونیی  شڵەژاویی 
لە وەاڵمی پرسیارەکانی دکتۆردا، ڕاستی و خەیاڵی لێ تێکچووە و ژیانی ڕاستەقینە 
فەتحی  و  زەکییە  بچووکی  کوڕی  کە  ئەو  دەک��ات.  تێکەڵ  و خەونەکانی  و چیرۆک 
پۆستەچییە و لەگەڵ برایەکی ئاوەزناتەواوی مەزنتر و خوشکێکی بچووکیدا بە هەژاری 
لە گەڕەکی ژێرینی شاری هەزەخدا دەژین، لە دنیای خەونەکانیدا لە کوردستانێکی 
ئازاد و خاوەن ماف و زمان و لە نێو ماڵباتێکی تێگەیشتووی نیشتمانپەروەردا مەزن 
بووە و ئێستا نەک چل سااڵن، بەڵکوو بیست و چوار ساڵیەتی و بە هاندانی باوکی، 
بە نووسینی چیرۆک بە زمانی کوردییەوە مژوولە. سەرتاج لە دنیای واقعیشدا، بە 
پێچەوانەی زۆرینەی زۆری هاوزمانەکانی، ئەوینداری زمانی کوردی و ئاواتەخوازی 

گەشەسەندنی نووسین بەم زمانەیە. 
شیزۆفێرنیا،  بە  سەرتاج  تووشبوونی  و  دەروون��ی  تێکچوونی  هۆکارەکانی  لە 
وەدینەهاتنی ئاواتەکانیە؛ بۆیە ئەم ئاواتانە لە خەیاڵیدا سەرهەڵدەدەنەوە. ئەو کە لە دنیای 
خەوندا بۆ بارودۆخێک ئاوەژووی ژیانی واقع دەگەڕێت، خۆی وەک ئەندامی خێزانێکی 
ئازادی نیشتمانێکی سەربەست و دوور لە دەزگای سەرکوت و ئایدیۆلۆژیک و دوور 
لە توندوتیژیی فیزیکی و هێمایین وێنا دەکات. بە گوێرەی ئەم خەونە، سووژەی گوێ 
لەمستی دەسەاڵتی زمانکوژ بوونی نییە. ماڵباتێکی ژیر و خوێندەوار و تێگەیشتوون. 
ناوی هەرهەموویان کوردییە و زمانی کوردییان بە الوە گرنگە؛ بە چەشنێ کە تەنانەت 
دەوڵەمەندی  فەرهەنگێکی  لە  کوردییان  مێی  و  نێر  پەیڤی  دووس��ەد  بانگ،  جێی  لە 
کوردی بە گوێی کۆرپەکەیاندا داوە. پەروەراندنی ئەم خەیااڵنە لە مێشکی سەرتاجدا، 
نیشانەی  هەیە،  کوردیی  کتێبخانەی  دەوڵەمەندکردنی  و  دایک  زمانی  کەڵکەڵەی  کە 
هیوابڕاوییەتی لە واقعی ژیان. واقعێک کە تێیدا کوردی ئاخافتن، لە ڕوانگەی نەیارانەوە 
وەک تاوان و لە چاوی یارانەوە وەک دواکەوتوویی سەیر دەکرێت. واقیعێک کە تێیدا 
زۆرینەی کوردان شێلگیرانە و چاالکانەتر لە کارگێڕان و بەڕێوەبەرانی دامودەزگانی 

دەوڵەت، بەشداری لە پێشبڕکێی بڕینی زمانی خۆیان و منداڵەکانیان دەکەن. 



21 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )6( )بەفرانبار-2٧22( )زستانی-2022(

ئەنجام
خوێندنەوەی دوو ڕۆمانی پێشبازیا چیرۆکێن نەقەدیایی و گابۆڕ بە پێی چەمکە 
ڕەخنەییەکانی ئاڵتوسێر و پێکەوە بەراوردکردنیان، گەلێک خاڵی هاوبەش و هەندێک 
پێوەندیی  خستووەتەسەر  تیشکیان  ڕۆم��ان  دوو  هەر  دەردەخ��ەن.  بۆ  جیاوازیمان 
چەوسێنەرانەی دوو الیەنی سەردەست-بندەست و بە شێوەی وردبینانە ڕاستییەکانی 
گۆشەنیگای  لە  و  زایینیدا  هەشتاکانی  لە  کوردیان  تاکی  ژیانی  و  ک��وردی  جڤاکی 
سەر  وەک  زم��ان،  پرسی  نێوەدا  لەم  ک��ردووە.  تۆمار  ڕۆم��ان��ەوە  کەسایەتییەکانی 
واتای دوو دەقی بەرباس، خراوەتەڕوو. ڕۆمانی گابۆڕ بەسەرهاتی دوو تازەالوی 
هۆگری زمان و وێژەی کوردی لە شاری بۆکان دەگێڕێتەوە و پێشبازیا چیرۆکێن 
نەقەدیایی ژی دەپەرژێتە سەر ژیانی زمانپارێزێکی بەر زریانی زمانبڕی لە باکووری 
کوردستان. ئەم دەقانە، گەلێک دیمەنی شەڕ و پەڤچوون و چەوساندنەوە و بەرخۆدان 

و سەربزێوی و سەرشۆڕییان تۆمار کردووە.
هەر وەک لە دەقی ڕۆمانەکانیشدا خویایە، پێڤاژۆی پاکتاوی زمانی لە باکووردا 
زۆر توندوتیژانەتر بەڕێوە چووە و بە دڵنیاییەوە ئەمە یەکێکە لە هۆکارە گرنگەکانی 
ئاسمیلەبوونی زۆرتری خەڵکی ئەوێ، بەاڵم هۆکاری گرنگتر و کاریگەرتر کە ڕێی 
خۆئاسمیلەکردن و خۆبەدەستەوەدانیان لە هەر دوو پارچەدا زیاتر تەخت کردووە، 
پێشبازیا چیرۆکێن  زاڵی  بەگشتی، کەشی  دامودەزگا گرێدراوەکانین.  ئایدیۆلۆژی و 
نەقەدیایی جێگیربوونی ئایدیۆلۆژی زاڵ بە پاڵپشتیی هەر دوو دەزگای سەرکوت و 
ئایدیۆلۆژیک، چاوبەست کردن بە یاریدەی دەزگایێن ئایینی و فێرکاری و ماڵبات و، لە 
بەرامبەریشدا کەڵکەڵەی زمانپارێزی و بەرخۆدانی سووژەیەکی سەربزێو و دۆڕانی 
بەردەوام و ناهومێدییەتی لە شۆڕش. کەشی زاڵی ڕۆمانی گابۆڕیش سەرکوتی فیزیکی 
و لێپێچینەوەی دەزگا ئایدیۆلۆژیکەکانی خێزان و خوێندنگە و لە بەرامبەردا هۆشیاریی 

زمانی و شۆڕش باوەڕی و ملنەدانی دوو مێرمنداڵی سەربزێو و سەرهەڵدێرە. 
تاوتوێکردنی ئەم دوو دەقە ئەوەمان بۆ دەردەخات کە سەرکوتی پەتی، بە تاقی 
مەترسیدارەی  مۆتەکە  ئەو  بەڵکوو  زم��ان؛  سەر  بۆ  جیدی  هەڕەشەی  نابێتە  تەنیا، 
و  ئایدیۆلۆژییە. سەرکوت  زمانکوژی سەربخات  پێڤاژۆی  دەتوانێت سەرکەوتووانە 
قەرەبوو  یەکدی  کەمایەسییەکانی  ه��ەردەم  و  خێزانێکن  ئاوەڵدووانەی  ئایدیۆلۆژی 
دەکەنەوە. دەتوانین ئەم هەڤۆکەی فوکۆ کە دەڵێت، »لە هەر کوێ هێز و دەسەاڵت 



زمان و زار22

لەم دوو ڕۆمانەدا  پرسی زمان  لەگەڵ  پێوەندیی  لە  هەیە«،  بەرخۆدان ژی  هەبێت، 
فیزیکی  و  ڕاستەوخۆ  توندوتیژیی  کوێ  هەر  لە  بڵێین،  و  دابڕێژینەوە  شێوەیە  بەم 
و  هزرکوژ  هێزی  بەرامبەر  لە  کەچی  تۆکمەترە؛  و  زۆرتر  بەرخۆدان  گۆڕێدایە  لە 
دەدەن،  بەدەستەوە  هەر خۆ  نەک  زۆرینەی سووژەکان  ئایدیۆلۆژیدا  بەالڕێدابەری 

بەڵکوو دەبنە هاودەستی و هاوکاریشی دەکەن. 
چێکردنی  لە  دەس��ەاڵت  و  دەوڵ��ەت  س��ەرەڕای سەرکەوتنی  کە  باسە  شیاوی 
سووژەی دەستاژۆی زمانی بە تایبەت لە باکووردا و لەگەڵ ئەوەی لە هەر دوو 
ڕۆمانەکەدا سووژە زمانپارێزەکان بە شێوەی جیاجیا بەرەوڕووی هێرشی هەر 
دوو دەزگای سەرکوت و ئایدیۆلۆژیک دەبنەوە، بەاڵم ئەم سووژانە هاوکات هێمای 
بەرگری و میناکی خۆپاراستنن لە هەمبەر ئایدیۆلۆژیی زاڵدا. پاڵەوانە سەرەکییەکانی 
ماڵبات  هەڵسازراوەکانی  سووژە  توندوتیژانەی  هەڵسوکەوتی  س��ەرەڕای  گابۆڕ، 
خۆیان  ناسنامەی  سەرکوتدا،  دەزگ��ای  قورسی  چەپۆکی  ژێر  لە  و  قوتابخانە  و 
دەدۆزنەوە و بە فێربوونی زمانی خۆیان سیاسەتی سەپاندنی زمانی سەردەست، 
بە پێی هێز و توانستیان، پووچەڵ دەکەنەوە. لە کۆتاییشدا، ئەگەرچی بە تاوانی 
ملکەچ نەبوون دەکەونە بەر شااڵوی هەڕەشە، بەاڵم دەستهەڵگیری ئامانجەکەیان 

نابن.
لە پێشبازیا چیرۆکێن نەقەدیایی ژی، پاڵەوانی سەرەکیی ڕۆمان لە بن تەوژمی 
چاوبەستکراودا  س��ووژەی  گەلێک  نێو  تەنیای  تاکێکی  وەک  زمانکوژیدا،  توندی 
و  دەوڵ��ەت  سەرکوتی  دەزگ��ای  ئەشکەنجەی  لەبەر  ئەنجامدا  لە  و  سەرهەڵدەدات 
میدیا  و  فێرکاری  ماڵبات،  ئایین،  هەڵسازراوەکانی  سووژە  کێشەنانەوەی  هەروەها 
تەندروستیی تێکدەچێت و لە کۆتاییشدا بە دەستی سووژەیەکی دەستاژۆی دەزگای 
ئایدیۆلۆژیکی ئایین دەکوژرێت. بەاڵم بکوژ کە خوێندکاری خۆی بووە، دوابەدوای ئەم 
ڕووداوە پەشیمان دەبێتەوە و لە بن باندۆری بیروبڕواگەلی جیاوازی مامۆستاکەیدا 
تەمی ئایدیۆلۆژیی پێش چاو و مێشکی دەڕەوێتەوە و ڕووی ڕەشی هاندەرانی بۆ 
بیری  بەردەوامیی  نیشانەی  ئەم سووژەیە،  تێگەیشتنی  ئاشکرا دەبێت. پەشیمانی و 
بەرهەڵستکارانەی پاڵەونی سەرەکیی ڕۆمان و ئاماژەیەکە بۆ نەکوژانەوەی پشکۆی 

بەرخۆدان.
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)هەڕەشەکانی  کۆڕبەندی  لە  لێکۆڵینەوەیەم  ئەم  پوختەی  تێبینی؛ 
بەردەم زمانی کوردی(، پێشکەش کرد. کە یەکێتی نووسەرانی کورد- لقی 
سلێمانی لە رۆژانی ١٩و20ی تەمووزی 2022، لە هۆڵی یانەی کۆمەاڵیەتی 

و رۆشنبیری سلێمانی بەڕێوەیان برد.

ئاساییشی زمان کۆڵەگەیەکی بنەڕەتی ئاساییشی نەتەوەییە و هیچی کەمتر نییە 
لە ئاساییشی ئابووری وکۆمەاڵیەتی و ژینگە و دیموگرافی و ئیتنیکی و هتد... 

زمانی  ڕەوشی  کوردساندا،  باشووری  لە  زمان  پالنی  و  سیاسەت  نەبوونی 
کوردی بە ڕۆژێک گەیاندووە کە هەموومان لە پاشەڕۆژی زمان و نەتەوەکەمان 
بترسین. لە کاتێکدا هەموومان دەڵێین زمان ناسنامە و کۆڵەگەی نەتەوەسازییە، 
بەاڵم هێشتا حکومەت یان داوودەزگا ئەکادیمی و رۆشنبیرییەکانی هیچ پالنێکیان 
قۆناغی  چه ند  به  ک��وردی  زمانی  ئه گه رچی  نییە.  ک��وردی  زمانی  پێشخستنی  بۆ 
پێودانگی  به  قۆناغانه  له و  کام  هه ر  و  تێپه ڕیوه  سیاسیدا  و  مێژوویی  گرینگی 
مێژوویی  وه رچه رخانێکی  خاڵی  به  ببن  توانیویانه  خۆیان  سیاسیی  و  زانستیی 
و ئه م زمانه له مه ترسیی نه مان رزگار بکه ن و له وروژمی شه پۆلی سیاسه تی 
و  بیپه ڕێننه وه  ک��ورده وه  کێشه ی  به  پێوه ندیدار  ده وڵه تانی  کولتووریی  پاکتاوی 

بیگه یێننه که نارێکی هێمن.
و  ناوچه که  کاریگه ره کانی  زیندووانه و  زمانه  له   یه کێکه  کوردی  زمانی  ئێستا   
و  سیاسی  رووبه رێکی  کوردیشدا،  سه ربه خۆی  ده وڵه تی  غیابی  له  ته نانه ت  که 
مانای  به  ئه مه  به اڵم  لێناکرێت.  و   نکۆڵی  هه یه  به رفراوانی  و  به رین  کولتووریی 
سه قامگیریی هه میشه یی و کۆتایی قه یرانه کانی ئه م زمانه نه بووه و نییه. به م پێیه 
ڕاستە ئێستاکه زمانی کوردی لە باشووری کوردستاندا لە خه می مردن ره خساوه، 
بەردەوامن،  بوون  ئاسمیلە  هەرەشەکانی  نیشتمان  تری  لەبەشەکانی  هێشتا  به اڵم 
نەبوونی زمانێکی ستاندارد پاشاگه ردانییه کی له رادەبە ده ری پێوە دیاره، ئه م دۆخه 
بووه به ئاوێنه ی بااڵنوێنی ژیانی ئاخێوه ره کانی  و هه روه ها بیر و هزره  به رهه م 
شێوازێکی  هەموو  بە  گەلەکەمان  ناحەزانی  کە  شیرینە  زمانە  ئەو  هێنراوه که ش. 
شۆڤینیانە دژایەتی دەکەن و هەوڵی لە نێوبردنی دەدەن ئەویش بە قەدەغەکردنی 
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زمانی کوردی بۆ ئاخێوەرانی و لەسەر ئاستەکانی پەروەردە و فێرکردن و چاپەمەنی 
لەو دیالێکتە کوردییانە بە  ناساندنی هەندێک  و رۆژنامەوانی و میدیادا، هەروەها 

زمانی سەربەخۆو بە پالن و بەرنامە کار بۆکردنی.

لەم توێژینەوەیەدا باس لە ئاساییشی زمان دەکەین لەسەر ئەم ئاستانەی خوارەوە:
* لەسەر ئاستی پەروەردە و فێرکردندا.

*لەسەر ئاستی سۆسیال میدیاو رۆژنامەگەری کوردیدا.
*لەسەر ئاستی ئابووری و کۆمەاڵیەتی و سایکۆلۆژیدا.

*لەسەر ئاستی زارە کوردییەکان.
کێشەی  دووچ���اری  ک��وردی  زمانی  پ��ەروەدەی��ی��دا  خوێندنی  ئاستی  لەسەر 
زۆر هاتووە، لەدوای ڕاپەڕین ئەویش بە دەسکاری کردنی میتۆدی خوێندن و 
جارێک  چەند  کە  ئامادەیی،  بە  دەگات  تا  سەرەتایی  قۆناغی  لە  هەر  فێرکردنی 
بە بێ هیچ میتۆدێکی زانستی دەستکاری کتێبی  لە هەردوو زۆنەکەی هەرێمدا 
خوێندنی کوردی کراوە، هاوکات زۆر لە بابەتەکانی قۆناغی خوێندنی سەرەتایی 
هزرینی  و  نەست  و  هەست  لەگەڵ  کۆمەاڵیەتییەوە  و  سایکۆلۆژی  رووی  لە 
خوێندکاراندا ناگونجێت، تەنانەت بە پێچەوانەی ئامانجە پەروەردەییەکانن، وێڕای 
نەبوونی زمانێکی کوردی پەتی و پاراو، هەبوونی وشەو زاراوەی بیانی و نامۆ، 
زۆر لەبابەتەکانیش لەگەڵ ئامانجی پەروەردەیی و نەتەوەیی ناگونجێن، هەبوونی 
ئەو هەموو خوێندنگا تایبەت و ئەهلیانەش زیانی زۆری بە پرۆسەی پەروەردەو 
فێرکردن گەیاندووە، چونکە لەو خوێندنگایانەدا وێڕای هێژموونی زمانە بیانییەکان 
بەتایبەتیش زمانی ئینگلیزی وای کردووە نەوەیەک بەرهەم بهێنێت کە بە زمانی 
دایکی خۆی نامۆ بێت، لەو خوێندنگایانەدا وانەی کوردی وانەیەکی پەراوێزخراوە 
و لە هەفتەیەکدا کەمترین حیسەی بۆ تەرخان کراوە. تەنانەت مامۆستایەکانیش 
لەو ئاستە پەروەردەیی و زانستییە نین، ئەگەر ئاوڕێکیش لە رەوشی پەروەردە 
و خوێندنی زمانی کوردی بدەینەوە لە ناوچە کێشە لەسەرەکانی کوردستاندا، بە 
تایبەت دوای رووداوەکانی شانزدەی ئۆکتۆبەری ساڵی 2017 و داگیرکردنەوەی 
ناوچەکانی کەرکووک و خانەقین و دەشتی نەینەوا. ئەوا هەست بە پاشەکشەیەکی 
گەورەی پرۆسەی خوێندن بە زمانی کوردی دەکەین لەو بەشەی کوردستاندا. 



زمان و زار28

و  پالن  دەبێتەوە،بە  کەمتر  رۆژ  دوای  لە  رۆژ  کوردییەکان  قوتابخانە  ژمارەی 
بەرنامە دژایەتی زمانی کوردی دەکرێت،بۆ نموونەش زۆر لە خێزانە کوردییەکان 
عەرەبییەکان  قوتابخانە  دەنێرنە  منداڵەکانیان  بێت  ناچاری  بە  یان  خواست  بە 
بەو پاساوەی زمانی کوردی لەو ناوچانەدا ئایندەی نییە.جگە لەوەش زانکۆکانی 
هەرێمی کوردستان باوەش بۆ دەرچوانی ڕۆڵەکانی ناوچە دابڕاوەکانی کوردستان 

ناکەنەوە.
• زمانی کوردی لەسەر ئاستی سۆسیال میدیادا و هەبوونی ئەو هەموو کەناڵە 
میدییایی  دەستکەوتێکی  ئەگەرچی  ئاسمانییەکان،  و  لۆکاڵی  بە  کوردییانە  میدیایە 
گەورەی سیاسی و کولتووری بووە، چی ئەوانەی لە ناو هەرێمی کوردستانن، چی 
ئەوانەی لە بەشەکانی دیکەی کوردستانن یان لە ئەوروپاو رۆژاوادا پەخش دەکرێن. 
و  کوردی  ستانداردی  زمانی  بۆ  پردێک  ببنە  دەزگایانە  ئەم  ئەوەی  لەباتی  بەاڵم 
بنزارە کوردییەکان، بەداخەوە هۆکارێکن بۆ پاشاگەردانی و  نزیکردنەوەی زار و 
لێکترازان، هێژموونی زمانی نەتەوەی سەردەست بەسەر ئاخێوەرانی ئەو کەسانەی 
ڕێنووسی  بوونی دوو  بەرنامەکانن،  پێشکەشکاری  یا  دەکەن  کار  بێژەر  کە وەک 
جیاوازی ئارامی و التینیش تاڕادەیەک وایکردووە کە زمانەکەمان لە یەکتر بترازێن، 
نەبوونی فلتەرێکی زمانەوانی وای کردووە زمانی کوردی لەباتی بەرەوە ئاوێتەبوون 
بۆتەوە  ئاسمیلەبوونێکی سرووشتی  بەداخەوە ڕووبەڕووی  نزیکبوونەوە بچن،  و 
زارو  هێژموونی  هەبوونی  بێگومان  دەکەونەوە.  دوور  یەکتر  لە  پتر  زارەک��ان  و 
بنزارەکان ناوچە جیاوازەکانی کوردستان، ئەگەر پالنێکی زمانی هەبێت و حکومەت 
بەو پالنە زمانییە کار بکات، زمانی کوردی زیاتر گەشە دەکات و لەگەڵیشدا لەسەر 
ئاستی میتۆدە پەروەردەییەکان. سۆسیال میدیا. زارەکانیش گەشە دەکەن. مخابن 
لە  دەک��ەن  داوا  ئەکادیمی  و  زانستی  مەرجەعێکی  بۆ  گەڕانەوە  بێ  کەس  هەندێ 
ناوچەکانی خۆیاندا هەر کەسە بۆ خۆی بە زار و بنزارەکانی خۆیان بخوێنن، دیارە 
هەوڵی رەتکردنەوەی ئەو جۆرە هزرینە بەهیچ شێوەیەک ناچێتە خانەی شۆڤینیزمی 
زمانی بەسەر ئەوانی دیکەدا، کە بەداخەوە هەندێ ناحاڵی بە چەواشەیی بانگەشە 

بۆ ئەو تێزە نالۆجیکە دەکەن.
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• زمانی کوردی، لە رۆژنامەگەریی کوردیدا:
دەرچوونی  بەسەر  ساڵ  سەدوبیستوچوار  ک��ورددا  هاوچەرخی  مێژووی  لە 
)کوردستان(ی نۆبەرەی رۆژنامەگەرییی کوردییەوە تێدەپەڕێت، سەرباری ئەو هەموو 
هەوراز و نشێویانەی بەردەم پێشکەوتن و گەشەکردنی رەوشی رۆژنامەگەریی لە 
کوردستاندا، بەاڵم رۆژنامەگەریی کوردی وەک هەر جومگەیەکی پرۆسەیەکی بە 
نەتەوە بوون لە ڕەوتی مێژوویی خۆیدا بەردەوام بووە، لەو سۆنگەیەوە تا چەند 
رۆژنامەگەریی کوردی خزمەتی بە زمانی کوردی کردووە، بە ئەرێنی و نەرێنی روو 
بەرووی ئەو پرسیارەمان دەکاتەوە کە لە ئێستادا لەسایەی شۆڕشی تەکنەلۆژی 
بواری رۆژنامەوانی و سۆسیال  زانستییانەی  ئەو هەموو دەسکەوتە  و هەبوونی 
له سه رده می  میدیادا، بەاڵم هێشتا مه ترسییه سه ره کییه کانی سه ر زمانی کوردی 
له  و  زمانەکەمان  ده توانین  چۆن  جا  ماونەتەوە،  چارەسەری  بێ  و  هه ن  ئێسته دا 
به رەو  هاوکاتیش  و  بخه ینه وه   دوور  بوون  ئاسمیلە  و  کەرتبوون  مه ترسییانەی 
گه شەکردن و به خشینی توانای رووبه ڕوو بوونه وه له گه ڵ تایبه تمه ندییه  نوێیەکانی 

سه رده می ببه ین و له باری فورم و ناوه رۆکه وه ده وڵه مه ندتری بکه ین؟
نەتەوەیەک  هەر  ناسنامەی  دیارده کانی  هه ستیارترین  له  یه کێکه  زمان  چونکە 
مامه ڵه ی  له م سۆنگه یەوه  کاتێک  کورد.  وەک  بێدەوڵەتی  نەتەوەی  بۆ  بەتایبەتیش 
و  زانست و هه روه ها زمان  و  نوێگه ری  به رووی  ده روازه کانی  ده کرێت  له گه ڵدا 
ده ره وه ی  دونیای  به  به رانبه ر  ئاخێوه ره کانی  و  داده خرێت  تریشدا  کولتووره کانی 
و  خراپ  وه رگێرانی  خراپ،  نووسینی  ڕوانینه  ئه م  بێگومان  دەبینن.  ڕاڕا  خۆیان 
لە  کوردی  رۆژنامەگەریی  ڕۆڵی  ده هێنێت.  به رهه م  خراپیش  هزر ینی  ئه نجامدا  له 
هاتووه  ئ��ه وەش  کاتی  بەاڵم  ناکرێت،  لێ  حاشای  یەکگرتوودا  زمانی  بە  خزمەت 
بنزارە  و  ف��رەزار  و  ناوچەگەرێتی  و  ئایدیۆلۆژی  به ندی  و  ک��ۆت  له  زمانە  ئ��ەو 
لۆکاڵییەکان رزگار بکرێت، دوور لە دەمارگیری بیر لە زمانێکی ستاندارد بکەینەوە، 
بۆ  زمانه  ئه م  دانیشتووانی  سه رنجی  راکێشانی  که  نییه  ئ��ه وەش  وات��ای  به   ئه مه 
الی فێربوونی زمان و پاراستنی ناسنامەی خۆیان، به که ڵک وه رگرتن له هه ستی 
نه ته وه یی پێویست نه بێت، به دڵنیایی ئه م ئه رکه تا کاتێکی نادیار هه ر له ئه ستۆی 
نییه  ده ستێوه ردانی  مافی  ب��ه دواوه  لێره  گوتاره  ئه م  به اڵم  ناسیۆنالیزمه،  گوتاری 
له گه ڵ  زانستیی  مامه ڵه ی  بپارێزێت.  زمان  بوونی  زانستی  سنووره کانی  ده بێت  و 
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زماندا. واته ئیدی که ناڵەکانی راگه یاندن بۆیان نییه به مەزاجی خۆیان زمانەکەمان 
بشێوێنن، یان ده زگا و رێکخراوی حیزبی مافی ئه وه یان نییه له رقی یه کتر و به 
بێ هیچ چاو دێرییه کی زانستی به لێشاو چاپەمەنی بێ خوێنه ر باڵو بکه نه وه، هه ڵس 
و  پێی هه ستی کرچ  به  هه ر که س  واته  بکەن،  زماندا  له گه ڵ  نازانستیی  که وتی  و 
کاڵی ناوچه یی و له غیابی  بونیاده پێویسته کانی خوێندنه وه  و خۆ په روه ردەکردنی 
زانستیدا خۆی به مه رجه عی زمان بزانێ و به وه رگێڕانی سه قه ت و نووسینی الواز 
و پڕ هه ڵه  ده ست بخاته نیو رۆحی شەکەتی ئه م زمانه وه، واته ئیدارەکردنی فه رمیی 
پێوه ندیداره کان  و  ئه زموون  به  و  زانستیی  ده زگ��ا  و  که سایه تیی  الیه ن  له  زمان 
زانست  له  زمان  راسته وخۆی  موتوربەکردنی  واته  بڕیاره کانیان،  به رێوبردنی  و 
کردنه وه ی  و  مێژوو  مه زنه کانی  زمانناسییه  شۆرشه  پۆزه تیڤه کانی  ده سکه وته  و 
هه موو لقه  زانستییه کانی پێوه ندیدار به زمانه وه لە رۆحی زمانی کوردیدا و هه روه ها 
کردنه وه ی ده روازه کانی ئه م زمانه به رووی هه موو زمانه زیندووه کانی دونیادا، 
به دوور له هه ر چه شنه رقێک و ته نیا به مه به ستی دانوستان و گه شه ی پێوه ندییه 

ئینسانییه کان و ده وڵه مه ند کردنی زمانه که مان بێت.
رووب��ه ڕوو  بۆ  زمانه  ئه م  توانستە کانی  ده توانین  چۆن  ڕەوش��ەدا  لەم  ئێستا   
بوونه وه له گه ڵ زانست و دیارده مودێرنه کاندا فراوانتر بکه ین و »له دۆخی لۆکاڵی 

و ئایدیۆلۆژیکه وه به ره و دۆخی زانستیی« زمانی نەتەوە ببەین؟
بێ گومان چ زمان به خانه ی هه ستیی بزانین یان به ئامرازی پێوه ندیی نێوان 
مرۆڤه کان، چ به دیارده یه کی مێژوویی دابنێین، یان وه کو سیستەمێک له نیشانه کان 
له م راستییه  ناتوانین خۆمان  بکه ین،  به شێوه یه کی هه نووکه یی سه یری  ببینین و 
بشارینه وه که زمان و هزری مرۆڤ به شێوه یه کی راسته وخۆ گرێدراوی یه کترن، 

به واتایه کی  دی زمان ئامرازی هزرکردنه و هزریش بنه مای زمانه. 
ئه وه ی لێره دا جێگه ی نیگه رانییه ئه وه یه که ده رکه وته  ئایدیۆلۆژیکه  که ی گوتاری 
ناسیۆنالیزمی کوردی، هێشتا قه ناعه تی به  م وه رچه رخانه مێژووییه نه هێناوه و هه ر 
نموونەش  ده کات  کوردی  زمانی  سه یری  ژیانه وه  و  مردن  دوان��ه ی  ره هه ندی  له 
لە  ئینگلیزی  زمانی  فەرمیکردنی  بە  بۆ  کوردستان  پەرلەمانتاری   101 )داواک��اری 
تا راده یه کی زۆر ئه گه ر و دۆخە کانی گه شه ی  پێیه ش  هەرێمی کوردستاندا(، به م 
نازانستیی  ده ستێوه ردانێکی  چه شنه  هه ر  بۆ  رێگه  ی  و  لێوه ر گرتۆته وه  زانستیی 
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خۆش کردووه، ئه و ده ستێوه ردانانه ی که به دروشمی ره سه نایه تی و پاراستن و 
ده وڵه مه ند کردنی زمان و کتێبخانه ی کوردی پاساو ده درێن. به گشتیی دوو گرووپ 

خاوه ندارێتی ئه م ده ستیێوه ردانه نازانستییه ده که ن:
شێوازه کانی  به  و  نین  راستییه  ئه م  ئ��اگ��اداری  ئێسته ش  تا  ئه وانه ی  یه که م/   
رابردوو هێشتا هه ر پاراستنی زمان به ئه رکی خۆیان ده زانن، دووهه میش ئه وانه ی 
به ته واوی ئاگادارن، به اڵم ئه م دۆخه یان پێخۆشتره و نائاگا لەبایەخی ناسنامەی 
زمان به ئاسانی راده ستی پرۆسه ی به ستانداردبوون و زانستیی کردنه وه ی زمانی 
کوردی ناکه ن. به داخه وه نموونه یان که م نییه ئه وانه ی که هێشتا گرفتی سه ره کییان 
له ئاخاوتن و نووسینی کوردیدا هه یه، کرده وه یه ک که ئه گه رچی رواڵه تی خۆی به 
بیری نه ته وه یی میکیاج ده کات، به اڵم له ئه نجامدا گه وره ترین زیان هه ر له و زمانەدا 

دە دات که سه ره کیترین کۆڵه که ی ناسنامەی نه ته وه ییه.
دووەم/ هەستی ناوچەگەرێتی و ئایدیۆلۆژیی یه کێکه له و مه ترسییانه ی ده توانێت 
پێوه ندیی راسته وخۆی نێوان هزر و زمان تووشی دابڕان بکات. ئایدیۆلۆژی وه کو 
ده زگایه کی هزریی سیاسیی پێشتر داڕێژراو و به پیرۆز کراو، ئاراسته ی گه شه ی 
نیشانه کان  له  قه تیسکراو  زانستیی زمان ده گۆڕێت و سیسته مێکی چه قبه ستوو و 
به رهه م ده هێنێت، که ده روازه کانی زمان له سه ر گه شەکردن و نوێبوونه وه   داده خات.
له  ساته وه ختێکدا به دووپات بوونه وه ی دروشمگه لی وه کوو »هه رچی بێت با هه ر 
زارێکی کوردی بێت« زمان ده بێته به ستێنی ته راتێنی ناشاره زایی و له ئه نجامدا ده قی 
نه زۆک به رهه م ده هێنێت. بۆ نموونه دوای راپه ڕین و له ژێر کاریگه ریی ملمالنێی 
سیاسیی و ئابووریی و فه رهه نگیی نێوان حیزبه کانی هەرێمی کوردستان، که بوو 
به هۆی هه ڵتۆقانی ده یان ده زگا و رێکخراوی سه یر و سه مه ڕه بۆ زمان و ئه ده ب 
و وه رگێڕانی کوردی، وه رگێڕانێکی به لێشاو هه موو رووبه ری زمان کوردستانی 
داگیرکرد، که به داخه وه له غیابی میکانیزمی زانستیی و چاوه دێریی پێویستدا تا 
ئێسته ش به رده وامە، راستییه کی تاڵ که بووه ته هۆی زمان بێزیی به شێکی به رچاو 
له خوێنه ران و هۆگرانی زمانی کوردی. لەم هەڵسەنگاندنە خێرایەدا بۆ یادەوەریی 
رۆژی رۆژنامەگەریی کوردی دەبێت الیەنە ئەرێنی و نەرێنیەکانی ئەو کەناڵە گرنگە 
لەبەرچاو بگرین لە هەمبەر پرسی زمان و ناسنامەی نەتەوەکەمان. گەرەکە بزانین 
ئێمەش وەک گەالنی سەر ڕووی زەوی دەتوانین لەو کەناڵەوە خزمەت بە زمانی 

یەکگرتووی کوردی بکەین.
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* لەسەر ئاستی زارە کوردییەکان.
داواکاری مافی خوێندن بە زار و بنزارە کوردییەکان:

و  ک��ۆڕ  لە  کەسانێکەوە  و  الی��ەن  هەندێ  الی��ەن  لە  داواک��اری��ی��ە  ئ��ەم  سااڵنێکە 
هەرێمی  حکومەتی  رووب��ەرووی  کۆنفرانسەکان  و  فێستیڤاڵ  لە  کۆبوونەوەکان، 
کوردستان دەکرێتەوە، لە راستیشدا هەوڵی جیددی دراوە لە بواری پەروەردە و 
خوێندندا کاری بۆ کراوە، بەرای من لەو دۆخە نالەبارەی کە گەلەکەمانی تێکەوتووە، 
چی لە باشوور و چی لەبەشەکانی تری نیشتماندا، داوایەکی ناواقیعییە و هەرەشەیە 
ئاساییشی  لەسەر  هەرەشەیە  ئەنجامیشدا  لە  و  کوردی  زمانی  ئاساییشی  لەسەر 

نەتەوەییمان، بۆچی؟
لە  کە  یەکگرتوو،  زمانی  بێت  ئاراستەیەک  بە  نابێت  زار  بە  خوێندن  چونکە 
هەنووکەدا نییە و داهاتووشی دیار نییە، بەاڵم ئەو زمانە هاوبەشەی کوردییەی کە 
لە سەرانسەری باشووری کوردستاندا و لە عێراقدا بە بڕیاری رەسمی بە دەستوور 
دانی پێدانراوە ڕەت بکاتەوە، کە ئەویش لە بنەڕەتدا زارێکی کوردییە و بە )کوردی 
ناوەند( ناسراوە، بەاڵم زارێکی یەکگرتووە و زیاتر لەسەدەیەکە لە بوارەکانی پەروەردە 
ئەکادیمییەکان خزمەتکراوە،  فێرکردن و چاپەمەنی و میدیا و کۆرە زانستی و  و 
نزیکەی سەدەیەکە بۆتە سەرچاوە لە پەروەردە و فێرکردن و چاپەمەنی و سۆشیال 
میدیادا و لە بواری ئەکادیمی لەباشووری کوردستاندا گەشەی کردووە، لە ماوەی 
پێکهاتەکانی  گشت  بۆ  هاوبەشی  زمانێکی  رۆڵی  ئەمڕۆ  هەتا  ڕاب��ردوودا  س��ەدەی 
کورد گێڕاوە. بۆیە ئەم زمانە فەرمییە پێویستە هەرچی زووترە بچەسپێندرێت نەک 
دژایەتی بکرێت. ڕەتکردنەوەی ئەم زمانە یەکگرتووە وەک زمانی ڕەسمی حکومەتی 
پەروەردەیی  خراپی  ئەزموونێکی  هەرێمەکەدا  دەڤەرێکی  لە  کوردستان  هەرێمی 
بوو بە زار، من لەگەڵ ئەوەدام زارە کوردییەکان لەوانەش هەورامی و بادینی و 
لەبواری کوردۆلۆگی و  پێویستە  زارێکی رەسەنی زمانی کوردی  کەڵهوڕی وەک 
کۆرسی خوێندنی بااڵدا لە ئاستی بااڵدا بخوێنرێن، بۆ ئەوەی زارەکە بێبایەخ نەبێت 
و پتر گەشە بکات، بەاڵم دواجار نابێت زمانێکی بااڵدەست و هاوبەشی کوردی لە 
باشووردا ڕەت بکاتەوە، کە ئەم ڕەتکردنەوەیە دەبێتە هۆی لەتبوونی زمانی کوردی 
کە  زمانەکەمان،  ئاسایشی  بە  گەیاندن  زیان  دواج��ار  زیاتریش.  و  زمان  دوو  بۆ 

ئاساییشی نەتەوەییمانە.
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* زمانی کوردی و زمانی یاسایی:
کاتێک مەملەکەتی عیراق لەساڵی 1932دەبێتە ئەندام لە کۆمەڵەی گەالن، بەو 
مەرجەی زمانی کوردی لە ناوچە کوردییەکان بەتایبەتیش لە دادگاکاندا کاری 
پێ بکرێت، لە ماوەی نەود ساڵی ڕابردوودا لە واری پڕاکتیکدا ئەم بڕیارە جێ 
بە جێ نەکراوە، تەنانەت لە دادگایەکانی هەرێمی کوردستانیشدا، هێشتا نامەو 
سلێمانیدا  و  هەولێر  تەنانەت  بادینان،  و  س��ۆران  دەڤ��ەری  نێوان  لە  نامەکاری 
لە هەموو  پێویست  نەیتوانیوە وەک  بە زمانی عەرەبین، زمانی کوردی هێشتا 
دامودەزگاکانی سەر بە هەر سێ دەسەاڵتی یاسادانان، دادوەری و جێبەجێکردن 
و لە سەرانسەری سنووری کارگێڕیی حکومەتی هەرێمدا بە تەواویی بچەسپێت. 
و  ئاخاوتن  زمانی  یاساییەکان  بەتایبەت  حکومییەکان  فەرمانگە  زۆرینەی  لە 
نامەکاری و دیکۆمینت و بەڵگەکان هێشتا بە زمانی عەرەبین، بێگومان هەبوونی 
دەسکەوتێکی  عیراقدا  ئاستی  لەسەر  ناساندنی  و  کوردستان  لە  فەرمی  زمانی 
مێژووی گرنگە، بەاڵم لە رووی پراکتیکییەوە هێشتا زمانەکەمان روو بەرووی 
کێشە  کوردستانییە  ناوچە  لە  بەتایبەتیش  دەبێتەوە،  فەرهەنگی  جینۆسایدی 
دەستنیشانکردنی  خانەقیندا،  و  کەرکوک  و  نەینەوا  دەشتی  وەک  لەسەرەکانی 
چەندان هۆکاری گشتی کە زمانی کوردییان خستۆتە ژێر هەڕەشە بە پێویست 

دەزانم ئاماژەیان پێ بکەم:
ئاخێوەرانی.  و  زم��ان  بە  بەهادان  بۆ  سیاسی  و  فەرمی  ق��ەوارەی  نەبوونی   -
شێواندنی پێکهات و فۆرمی سروشتی زماندا کە ئەمە زۆرتر هۆکاری سیاسی و 

کولتوورییە کە لە دیسکۆرسی ئایینی زاڵی دەسەاڵت سەرچاوە دەگرێت.
- نامۆبوونی کورد لەگەڵ پێکهات و ماهییەتی زمانەکەی چوون هەر کەس یان 
تاکێک کە بە زمانی گوند وگەڕەکەکەی خۆی قسەی کرد بەو مانایە نییە کە زمان 
دەزانێت، بەڵکو ئەمە سرووشتیترین و سادەترین و لە هەمان کاتدا »بنەڕەتیترین« 
حاڵەتی فێربوونی زمانە، بەاڵم ناتەواو و نیوەچڵە، دەتوانین باسی چەندان حاڵەت 
لەم چەشنانە لە باکوور و رۆژهەاڵتی کوردستانیش بکەین، کە هەر کامەیان بەپێی 
ئایینی ئەو واڵتانە کولتوورێکی شێوێنەر و داگیرکارییان لە سەر  فەزای سیاسی 
زمانی کوردی دروست کردووە، بەاڵم لە باشووردا فەزا و دۆخەکە شتی دیکەیە. 
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وەزارەت��ی  و  هەیە  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  کە  ئ��ەوەی  لەگەڵ  لەباشووردا 
پەروەردە و خوێندنی بااڵی هەیە، بەاڵم زمان کەمترین بایەخی پێدەدرێت، هەم لە 
ئاستی گشتی و پەروەردەی سەرەتاییدا و هەمیش لە ئاستی بااڵ و خوێندنی دوا 

ناوەندی و زانکۆکانیشدا.
لە هەرێمی کوردستاندا لە رۆژی 8-3-2017 بەسەرپەرشتی وەزیری خوێندنی 
ئەندامانی  ئامادەبوونی  بە  و  گ��ۆران  یوسف  بەڕێز  زانستی  توێژینەوەی  و  بااڵ 
دهۆك  زانكۆی  لە  وەزارەتەكە  ئەنجوومەنی  كۆبوونەوەی  وەزارەت،  ئەنجوومەنی 
لەسەر رەوشی زمانی کوردی بەڕێوەچوو، لە كۆبوونەوەكەدا بڕیاردرا ئەژماركردنی 
نمرەی وانەكانی زمانی كوردی بۆ دەرچووانی پۆلی دوانزە لە كاتی پێشكەشكردن 
بۆ كۆلێژە زانستییەكان )پزیشكی و ئەندازیاری( ئارەزومەندانە بێت.« ئەم بڕیارە چ 
لە رووی ماهییەتی روانینی وەزارەت بۆ پەروەردە و پالنێکی زمانی و چ لەرووی 
ئاگاداری لەسەر رۆڵی زمانی دایکی لە فێربوونی زانست و مەعریفەی نوێ، هەڵگری 
کە  سەلمێندراوە  شتێکی  ئیدی  ئەمڕۆ  ترسناکە.  کەمتەرخەمی  و  گ��ەورە  نەزانی 
زمانی دایک چ رۆڵێکی گرنگ و بنەمایی و تەندروستی لە فێربوون و پەروەردەی 
لەرێگەی زمانی خۆمان باش فێر دەبین  ئێمە تەنانەت زمانی دیکەش  نوێدا هەیە، 
و لێی تێدەگەین واتە کلیل و کاڵورۆژنەی تێگەیشتنی زمانەکانیتر و جیهانیتر هەر 
لە  تاقمێک  لەالیەن  وەزارەت  بڕیارەی  ئەم  چەند  هەر  خۆمانە،  زمانی  رێگەی  لە 
مامۆستایانەوە بە نادروست لێکدرایەوە و لە دژیدا خۆپیشاندانیان کرد و سەرۆکی 
حکومەتیش فەرمانی هەڵوەشاندنەوەی دا، بەاڵم وەکو لە هەواڵەکاندا لەکاتی خۆیدا 
رایگەیاند  زانستی  توێژینەوەی  و  بااڵ  خوێندنی  وەزارەت��ی  وتەبێژی  باڵوبوویەوە 
ئەم  بەهەرحاڵ  ماوە.  خۆی  وەکو  و  هەڵنەوەشێنراوەتەوە  بڕیارەکە  هێشتا  بووە 
حاڵەتە رەهەندی زۆری هەیە و من نامەوێت هەموو الیەنەکانی ئەم کەمتەرخەمی 
و بێ پالنی و دژایەتییە بۆ زمانی کوردی کە لە پێکهاتێکی فەرمیدا ئەنجام دەدرێت، 
بخەینە بەر باس، بەڵکو دەمانەوێت بە هێنانەوەی نموونەیەکی سادە ئەم بێ پالنی و 
کەمتەرخەمییەی پەروەردەی زمانیی باس بکەین کە خەریکە لە هەناوی تاک وکۆی 
قەناعەتەمان  بەو  و  دەبێت  رەگئاژۆ  نووسەرانیش  لە  هەندێک  تەنانەت  ئاخێوەرو 
دەگەیەنێت کە لە فێرکردنی هەڵە و بێ پالنی و کەمتەرخەمیدا چ دەستێکی بااڵ و 

بوودجەیەکی قەبە لە کارادایە. 
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* زمانی کوردی لە پەرلەمانی کوردستاندا لە تشرینی یەکەمی 2014 بە زمانی 
فەرمی لە هەرێمی کوردستان بڕیاری لەسەردراوە، هاوکات لە دەستووری عیراق 
لە ساڵی 2006 و لە ئەنجومەنی نیشتمانی عیراقیشدا لە شووباتی 2014 لە پاڵ 
لە  ناسێنراوە،  فەرمی  بە  عیراقدا  ئاستی  لەسەر  ک��وردی  زمانی  عەرەبی  زمانی 
پلەی  ناڤیندا دوای زمانەکانی عەرەبی و فارسی و تورکی و عیبری  رۆژهەاڵتی 

زمانی پێنجەمی وەرگرتووە.
پاشان  و   2004 ساڵی  ڕاگوزاریی  قۆناغی  بۆ  دەوڵ��ەت  بەڕێوەبردنی  یاسای 
دەستووری عێراقی ساڵی 2005 بۆ یەکەمجار دانیان ناوە بە فەرمیبوونی زمانی 
کوردی لە سەرانسەری عێراقدا، بە پێچەوانەی دەستوورەکانی پێشوو کە بێدەنگ 
بوون لەم بارەیەوە یا خود بە شێوەیەکی سنووردار و لە بوارێکی بەرتەسک )وەک 
بە زمانی کوردیدا  دانیان  ناوچەی کوردستاندا  لە چوارچێوەی  تەنیا  و  خوێندن( 

ناوە. 
زمانە  یاسای   2005 ساڵی  عێراقی  دەستووری  )4(ی  مادەی  ڕۆشنایی  لەبەر 
فەرمییەکان لە عێراق و هەرێمی کوردستاندا دەرچووە، بەاڵم هەتا ئێستا ناوەڕۆکی 

ئەم یاسایە وەک پێویست پراکتیزە نەبووە.
زمانی کوردی لە چوارچێوەی عێراق و هەرێمی کوردستان پاڵپشتی دەستووریی 
هیچ  ڕواڵەتییەوە  ڕووی  لە  و،  دانپێدانراو  فەرمی  زمانی  وەک  هەیە  یاسایی  و 
گرفتێکی یاسایی بەدیناکرێت، بەاڵم الیەنە پەیوەندیدارەکان سستی و کەمتەرخەمی 
لە شوناسی  بەشێک  زمان وەک  یاساکان.  ناوەڕۆکی  پراکتیزەکردنی  لە  دەنوێنن 
هەر نەتەوەیەک گرنگیی تایبەتی خۆی هەیە و بەشێکە لە کەلەپووری کەلتووریی 
نامادیی، کە ڕێککەوتننامە و ڕاگەیەندراوە نێودەوڵەتییەکان جەخت لەسەر پاراستنی 

دەکەنەوە. 
دان��ەن��راوە  شیاو  و  تۆکمە  میکانیزمێکی  هیچ  فەرمییەکان،  زمانە  یاسای  لە 
چاودێرییکردنی  و  ب��ەدواداچ��وون  و  یاسایە  ئ��ەم  ن��اوەڕۆک��ی  جێبەجێکردنی  بۆ 

جێبەجێکردنی یاساکە.
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راسپاردە و ئەنجام:
رۆشنبیرییەکانی  و  ئەکادیمیەکان  دەزگا  نزیکدا  داهاتوویەکی  و  ئێستا  لە   -
هەرێمی کوردستان زیاتر بایەخ بە  شارەزا و پسپۆرەکانی ناوە ودەرەوەی واڵت 
زارە  نزیککردنەوەی  لێک  بۆ  زانستی  سیمیناری  و  کۆنگرە  سازدانی  بە  بدەن، 
سەرەکیەکانی زمانی کوردی و دانانی قامووسی هاوبەشی زارە جیاوازەکان و 
پاککردنەوەی زمانەکەمان لە ژێر کاریگەری و باندۆری زمانە بیانییەکان بەتایبەتی 

عەرەبی و فارسی و تورکی.
-رێککەوتن لەسەر زمانێکی رەسمی و یەکگرتوو بۆ هەموو گەلی کوردستان، 
بۆئەوەی لێرەدا خزمەتی زێتر بە  گەل و نیشتمان بکەن. هەروەها خولی رۆشنبیریی 
رێکخراوەکانی زمانناسی بۆ پەرەپێدانی زمانی کوردی بەردەوام بێت وپسپۆڕانی 
الیەنە کێشەدارەکانی زمانی کوردی دەوڵەمەند بکەن وحکومەت پاڵپشتی زیاتری 

ئەم جۆرە  پرۆژە زانستیانە  بکات. 
و  شیکار  کردنی  پ���ەروەردە  لێکۆڵینەوە،  مەیدانی  بۆ  زمانناسان  ناردنی   -
لێکۆلەرەوەی خۆجێیی، پشتیوانیکردن و یارمەتیدانی کۆمەڵگەکە بە سەرچاوەی 
زمانی ودابین کردنی مامۆستا، ئامادە کردنی ڕێزمان و قامووس، نووسینی مادە 
و کەرەستە بۆ دەکار کردن لە فێرگە کاندا، و بۆ ماوەی چەندان سااڵن، چونکە 

ماوەیەکی زۆر دەخایێنێ هەتا زمانێکی ژێر مەترسی ببووژێندرێتەوە.
- خوێندنی زارەکانی زمانی کوردی لەسەر ئاستی کۆرسی خوێندنی ماستەرو 
دکتۆرا، سااڵنە چەندان خوێنکاری کورد لە بەش و هەرێمە جیاوازەکانی پارچەکانی 
بڕوانامە  زانستی  و  ئەکادیمی  شێوازیکی  بە  تا  بکرێن  بانگهێشت  کوردستان 
بەشی  بە  پتر  بایەخی  هەروەها  وەرگ��رن.  لەهجەکان  و  ک��وردی  زمانی  لەسەر 

کوردولۆژی لە بەشە کوردیەکانی زانکۆکانی کوردستان بدرێت.
دابنرێن  بااڵ کەسانی شارەزا  لە وەزارەتی خوێندنی  لە سەرەوە  پێویستە   -
و  پالن  و  کوردستاندا،  هەرێمی  زانکۆکانی  لە  کوردییەکان  بەشە  چاودێری  بۆ 
بەرنامەی خوێندن دابنێن. بۆ نموونە کاتێک پێشنیاز دەکرێت بابەتێک لە بەشی 
کوردی بگوترێتەوە، پێویستە خوێندنی بااڵ داوا لە چەند مامۆستایەکی شارەزای 
ئەم  ئ��ەوەی  بۆ  دابنێن،  پێشکەوتوو  و  زانستی  مەنهەجێکی  بکات  ب��وارە  ئەو 
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مەنهەجە بکرێت بە بنچینە بۆ خوێندنی ئەو بابەتە، مامۆستاکانیش ئەگەر شتی 
زیاتر هەبوو ئیزافەی بکەن و بابەتەکە دەوڵەمەند بکەن.

- بەرنامەی خوێندن لە هەموو بەشە کوردییەکان )بنیاد + ئاداب( یەک بخرێن 
و ئەم بێسەروبەرییەی خوێندن کۆتایی پێ بهێنرێت.

نزیک  لەیەک  باشتر  کوردییەکان  دیالەکتە  هەبێت  یەکگرتوو  ڕێنووسێکی   -
بکاتەوە. هەروەها هەموو کتێب و سەرچاوەکانی بەشە کوردییەکان یەک بخرێن، 
نابێ مامۆستا و قوتابی لە ڕێنووس هەڵە بکەن یان ڕێنووسیان ئاژاوە بێت. بۆ 
نموونە مامۆستایەکی بابەتی دەنگسازی کە باوەڕی بە )وو( نییە و پێی وایە ئەمە 
فۆنیم نییە، ئەمە ڕای خۆیەتی نابێ ئەم ڕایە بکات بە مەنهەج و بە قوتابیان بڵی 
)وو( لە ڕێنووسی کوریدا نییە. کەچی لە بەشێکی دیکەی کوردی مامۆستایەکی 
دی دەرسی دەنگسازی دەڵێتەوە و بە قوتابی دەڵێ: )وو( لە ڕێنووسی کوریدا.

- پێویستە فیلتەری زانستی توند دابنرێت بۆ وەرگرتنی قوتابی لە ماستەر و 
دکتۆرا. ماستەر و دکتۆرا ئەوەندە سووک نەبێت هەموو کەسێک تەقدیم بکات و 

ماستەرێکی الواز بەدەست بێنێت و ببێ بە مامۆستا لە بەشە کوردییەکان.
- پێویستە مامۆستای بابەتەکان )زارە کوردییەکان( کەسانی پسپۆر بن یان 
شارەزایەکی باشیان لە بابەتەکە هەبێت. بۆ نموونە مامۆستای دەنگسازییە و 
شارەزاییەکی ئەوتۆی لە ئەدەب نییە، کەچی بابەتی ئەدەبی پێ دەدەن بیڵێتەوە. 
و  زانستی  بەشێوەیەکی  زانست  گەیاندنی  نەک  بەڕێکردنە  ت��ەنها  مەبەست 

ڕێکوپێک. 
- وەزارەتی خوێندنی بااڵ ڕێگە نەدات لە هیچ کۆلێجێک و فاکەڵتییەک بەشی 
کوردی بکرێتەوە بەبێ هەبوونی مەرجی زانستی و پێداویستییەکانی خوێندن. بۆ 
نموونە نەبوونی مامۆستای شارەزا و پسپۆر، نەبوونی کتێبخانە، نەبوونی هۆڵ،... 

هتد.
- بەرزکردنەوەی پلەی زانستی مامۆستای زانکۆ بووە بە شتێکی ڕۆتین 
و هەموو مامۆستایەکی زانکۆ ئاستی زانستی هەبێ و نەبێ پلە بە دەست 
یاریدەدەر و سەرپەرشتی ماستەر دەکات.  بە پرۆفیسۆری  دێنێ و دەبێ 
بۆیە ئەو توێژینەوانەی کە پێشکەش دەکرێن تەرقییە پێویستە بە فیلتەری 
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زانستی تێپەڕ بێت نەک بە فیلتەری هاوڕێ و دۆست و خزم و واستە و 
دەعوەتکردن.

- بایەخی زیاتر بە کوردۆلۆلۆژی بدرێت لە کۆلیژەکانی غەیری بەشی کوردی، 
کە تا ڕادەیەک ئەم بەشە لەو چەند سااڵنە فەرامۆشکراوە لەالیەن مامۆستایانی 

نەشارەزاو تەنبەڵ بەڕێوە دەچێت.
 - هەماهەنگی لەگەڵ ناوەند و رێکخراوە زمانناسیەکانی هەرێمی کوردستان 
لەگەڵ  باش  پەیوەندییەکی  هەروەها  بکرێت،  کوردستان  دیکەی  بەشەکانی  و 
ناوەندە ئەکادیمیە کوردناسییەکانی ئەوروپا بکرێت، بەتایبەت لە واڵتانی وەک 
رووسیاو ئەڵمانیاو بەریتانیا، هەوڵ بدرێت، سااڵنە کۆنگرەو کۆنفرانسی هاوبەش 

سازبکرێت.
پارچەکانی  کوردی  لە خوێندکارانی  باش  ڕێژەیەکی  بدرێت سااڵنە  هەوڵ   -
کوردستان و دیاسپۆرا لە بەشی زمانی کوردی و بە خوێندنی بااڵشەوە وەربگیرێن 

و خەرجیەکەش وەزارەتی خوێندنی بااڵ بیخاتە ئەستۆی خۆی.

ئەنجام:
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ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر زمانی کوردی لەبەردەم هەرەشەی لەناوچووندایە، 
چەندان هۆکاری دەرەکی و ناوەخۆش هەن کە هەڕەشە لە زمانەکەمان دەکەن، 
بگەڕێینەوە سەر  ناکات دووبارە  بەوە  پێویست  ئیتر  بۆ هۆکارە دەرەکییەکان 
هەوڵی واڵتانی نەتەوەی سەردەست لە دژایەتی کردنی زمانی کوردی، بە هۆی 
کوردانی  پرسگەلی  وەک  کوردستاندا  لە  كەمینەکان  پرسی  سیاسەتکردنی  بە 
پتر  بۆ  هەوڵ��دان  و  هەورامی...هتد،  و  شەبەک  و  فەیلی  و  کاکەیی  و  ئێزیدی 
الوازکردنی زمانی کوردی و کەمکردنەوەی کاریگەریی جوگرافیای دانیشتوانانی 
کورد لە عیراقدا بەتایبەتیش لە ناوچە کوردستانییە کێشە لە سەرەکان، ئێستا 
پالنێکی کارا هەیە بۆ ناساندنیان وەک کەمینیەیکی نەتەوەیی جیاواز لە کورد، 
بۆ ئەم مەبەستەش دامەزراوەی تۆکمە و حزبی سیاسی و دارایی و پشتگیری 
ناوەندی  هەندێک  لە  بەتایبەت  دەک��ەن،  بۆ  ک��اری  دەرەک��ی  و  ناوخۆ  سیاسی 
شۆڤینی لە ناو ئەو واڵتانەی کە کوردستانیان بەسەردا دابەشکراوە( بە پالن 
هۆکارە  لەوەدایە  داخەکە  بەاڵم  ک��راوە،  بۆ  جددی  کاری  تۆکمە  بەرنامەی  و 
ناوخۆییەکان خەریکە دەبنە کێشەیەکی چارەسەر نەبوو کە بە دەستی هەندێک 
کورد خۆیەوە برینەکان قوڵتر دەکەنەوە. هەڵبەتە هەبوونی زار و بنزار وهەروەها 
نەبوونی زمانێکی یەکگرتوو و هاوبەش بۆ هەموو تاکەکانی کورد لە بەشەکانی 
کوردستاندا، ئەگەرچی دیاردەیەکی سرووشتی هەموو زمانێکی زیندووە، بەاڵم 
ئەو هەواڵنەی کە دەدڕێن بۆ سەربەخۆ ناساندنی ئەو زارانە و جوداکردنەوەیان 
لە زمانی دایک، ناتوانرێت نکۆڵی لەو مەترسییە جیددیە بکرێت، وێڕای هەرەشەی 
وهاوکات  فێرکردندا  و  پ��ەروەردە  بوارەکانی  لە  وخوێندنیان  بیانییەکان  زمانە 
پەڕاوێز خستنی زمانی کوردی لەو خوێدنگا تایبەت و ئەهلیانەدا، کە نەوەیەکی 
نەشارەزای لە زمانی کوردی بەرهەم هێناوە، هەڵبەتە دواتریش لە پاشەرۆژدا 
ئەنجامەکەی زۆر بە خراپی دەبینین، کە ئەم نەوەیە سۆز و ئینتمای بۆ زمانی 
نەتەوەکەی خۆی نابێت، بە چاوێکی سووکیش تەماشای ئاخێوەرانی زمانەکەی 
خۆی دەکات. ئیدی شتێک لە باشووری کوردستاندا نامێنێت بە ناوی ئاساییشی 

زمان.

سەرچاوەکان:
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هەڕەشە  بە  سنە،  لە  نیشتەجێ  کوردێکی  کچە  محەمەدی  زارا  تاوانبارکردنی 
لەبەر  تەنیا  زیندانی  س��اڵ  دە  سەپاندنی  ئێران   و  نەتەوەیی  ئاسایشیی  لەسەر 
ئەوەی ڕێکخراوێکی پێکهێناوە بۆ کۆکردنەوەی کۆمەک  و یارمەتی بۆ لێقەوماوانی 
مندااڵنی  خۆبەخشانەی  فێرکردنی  لەگەڵ  لوڕستان  کرماشان  و  بومەلەرزەکانی 
کورد زمانی دایکیان هیچ گومانێک لەسەر بە ئاسایشکردنی پرسی کورد لە ئێران 
ئێران  لە  کورد  پرسی  ئاسایشکردنی  بە  هەوڵدەدەم  بابەتە  لەم  بۆیە  ناهێڵێتەوە. 

تاوتوێ بکەم.
مەبەست لە بەئاسایشکردن ئەوەیە کە چۆن دەوڵەت وەک بکەرێک شەرعیەت 
دەدات بە بەکارهێنانی هێزو توندوتیژی  بۆ سەرکوتکردنی گروپێک یان الیەنێک کە 
داوای مافەکانیان دەکەن. بەئاسایشکردن سەرچاوەی لە تێگەیشتنێکی ڕیالیستەکان 
بۆ سیاسەت  و پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان هەڵهێنجاوە کە پێیوایە، مانەوەی دەوڵەت 
 و یەکپارچەیی خاکەکەی گرنگترین ئامانج  و ئەرکی دەوڵەتە. لەم سۆنگەیە دەوڵەت 
ئامادەیە هەموو یاساو ڕێساکان بشکێنێت و هی نوێ دابهێنێت بۆ پاراستی خۆی و 
مانەوەی و لەناوبردنی نەیارەکانی. ئەم دیدە پێچەوانەی دیدی قوتابخانەی کۆبنگهاگن 

گروپە نەتەوەییەکان و هەڕەشە لەسەر بوون و شوناسیان نابینێت. 
بابەتیی  هێندە  دروستکراوە  هێندەی  ئاسایشدەکرێت  بە  چی  ئاسایشەو  چی 
ڕۆشنبیری  ی��ان  سیاسی  نوخبەی  کە  ئ��ەوەی��ە  ئاسایش  سۆنگەیەوە،  ل��ەم  نییە. 
الیەنێک  یان  گروپێک  دڵسۆزی  دەک��ات و  بەیانی  سەردەست(  )نەتەوەی  دەوڵ��ەت 
دەوڵەت و  بەهاکانی  بە  دژ  پرسیارو  دەخاتەژێر  واڵت  دەرەوەی  لە  یان  لەناوەوە 
یەکێتیی  خاک و  لەسەر  نیشانی دەدات  و وەک هەڕەشەیەک  نەتەوەی سەردەست 
کۆسپێک  وەک  بەئامانجکراوەکە  الیەنە  یان  گروپە  ئیدی  دەک��ات.  وێنای  نەتەوە 
وەکیەکردن  پڕۆسەی  پێش  لە  سەردەست  نەتەوەی  دەوڵ��ەت و  لەالیەن  دەبینرێت 
)homogenization( ی دەوڵەت-نەتەوە، ئەویش بەتواندنەوەو سڕینەوەی گروپە 

یان الیەنە بەئامانجکراوەکان . 
دوو  دەبێت  بکرێت  ئێران  لە  پرسی کورد  بەئاسایشکردنی  باسی  ئەوەی  پێش 
پرس ڕونبکرێتەوە، یەکەم، چەمکی داوا و ماف لێکجیابکرێنەوە، ئەوەش بەو مانایەی 
کاتێک کوردەکان داوای مافەکانیان دەکەن بە مافی دەوڵەتی سەربەخۆو سەروەریی 
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ناکرێت تەنیا وەک هەوڵێک بۆ دابەشکردن  و هەڵوەشانەوەی ئێرن تەماشابکرێت، 
بەڵکو وەک ڕێگەچارەیەک بۆ ڕزگارکردنی ئێران ببینرێت بۆ گەیشتن بە سەقامگیریی و 
ئاشتی هەم لە ئێران هەم لە ناوچەکە هەم لە جیهان. دووەم، ڕاستە کوردەکان لە 
هەندێ قۆناغ و لە هەندێک بارودۆخ ئاستی مافەکانیان بۆ سەربەخۆیی و جیابوونەوە 
سیاسی و  مافە  دەستبەرکردنی  هەوڵی  کوردەکان  بەگشتیی  بەاڵم  بەرزکردۆتەوە 
کەلتوری و زمانییەکانیان لە بەنامەرکەزیکردنی سیستەمی حوکمڕانی و دامەزراندنی 
چوارچێوەی ئۆتۆنۆمی و فیدڕالی دا کردوەو بینیوە. بۆیە نزیکبوونەوەو تێگەیشتن 
نەک  شەرعیەتدان،  ئەوە  ئەگەرنا  بێت  چوارچێوانەوە  لەو  دەبێت  کورد  پرسی  لە 

ڕەخنەکردنی، بە بەئاسایشکردنی پرسی کوردی لێدەکەوێتەوە.
دوو  بەسەر  دەکرێت  کورد  پرسی  بۆ  ئێران  دەوڵەتی  مامەڵەکردنی  چۆنیەتی 
قۆناغدا دابەشبکرێت. قۆناغی یەکەم، سەردەمی ڕەزا شا )1925-1941( و محەمەد 
ڕەزا شا )1941-1979(، لەم قۆناغەدا، بەتایبەتی سەردەمی ڕەزا شای باوک هەموو 
لە  بەمۆدێرنکردندا  پڕۆسەی  لە  دەوڵ��ەت  نادیدەدەکراو  نەتەوەیی  جیاوازییەکی 
هەوڵی دروستکردنی کۆمەڵگەیەکی وەکیەک دابوو، کە تێیدا هەموو جیاوازییەکان لە 
بۆتەکەی نەتەوەو کەلتوری سەردەست، فارس دا، دەتواندەوە. ڕەزا شا بەحوکمی 
سەرسامبوونی بە ئەتاتورک و السایکردنەوەی تورکیا بوونی جیاوازییەکانی وەک 
هەڕەشە لەسەر یەکپارچەیی میللەت و گەلی ئێراندا دەدیت و لەسەر ئەو بنەمایەش 
مامەڵەی لەگەڵدا دەکردن. لەسەردەمی محەمەد ڕەزا شای کوڕ تاڕادەیەک فەزای 
بەاڵم  کوردیشەوە،  بە  ئێران  جیاجیاکانی  گروپە  نەتەوەو  بۆ  ئاواڵەتربوو  سیاسی 

تەرکیزی دەوڵەت لەسەر بەفارسیکردنی شوناسی ئێران وەک خۆی مابۆوە. 
تا   1979( ئیسالمی  جمهوری  دامەزراندنی  و  شا  ڕوخانی  لە  دووەم،  قۆناغی 
پێچەوانەی  قۆناغە  ئەم  دەستورەکەی  کە  ئەوەی  دەستپێدەکات. سەرەڕای  ئێستا( 
وەک  کەچی  دەنێت،  مەزهەبییەکان  نەتەوەیی و  جیاوازییە  بە  دان  پێشوتر  قۆناغی 
دەستورەکەی پێشووتر تەنیا زمانی فارسی وەک زمانی فەرمی و زمانی خوێندن و 
ئەمنی و  ئاڵنگاریی  وەک  نەتەوەییەکان  جیاوازییە  دەوڵەت  دەناسێنێت.  پ��ەروەردە 
هەڕەشە لەسەر سەروەریی و یەکپارچەیی ئێران و لەسەر ئەو نیزامەی کە جمهوری 
دی��دەوەش  لەو  تەنیا  دەبینێت.  بکات،  بەرقەراری  ناوچەکە  لە  دەیەوێت  ئیسالمی 
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لە  کە  بکرێت،  خومەینی  ئایەتواڵ  بەرخوردەکانی  بۆ  تێگەیشتن  شرۆڤەو  دەکرێت 
یەکەم،  وەک:  نیشاندا  لەخۆی  ئیسالمی  جمهوری  دامەزراندنی  سەرەتای  ڕۆژانی 
هەموو  ڕەتکردنەوەی  دووەم،  ڕۆژه��ەاڵت؛  لە  کورد  گەلی  دژی  لە  شەڕ  فەتوای 
حیزبێک بێجگە لە بەناو حیزبی خوا؛ پاککردنەوەی کوردستان لەوەی ناوینابوون 
بڕیاری  ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوەی  ل��ە  ئ��ێ��ران  ب��ەش��داری  بەمشێوەیە،  »ش��ەی��ت��ان��ەک��ان.« 
ڕیفراندۆمی کوردەکانی عێراق و بچوکردنەوەی هەرێمەکەیان لە 2017 دا دەکرێت 

لەم تێگەیشتنەوە شرۆڤەی بۆ بکرێت. 
سوننیبوونی بەشێکی زۆری کوردانی ئێران هێندەی دیکە پرسی کوردی لە ئێران 
مەزهەبییشیان  نەتەوەیی، حکومەت شوناسی  لە شوناسی  بێجگە  کردوە.  ئاڵۆزتر 

وەک هەڕەشە لەسەر شوناسی مەزهەبیی نەتەوەی سەردەست وێنادەکات. 
سەرەڕای سەرکوتکردنی بزوتنەوە کوردییە چەکدارییەکان لە کۆتایی هەشتاکانی 
زیندانییە  نیوەی  نزیکەی  ک��وردەک��ان  س��اڵ  سی  دوای  کەچی  ڕاب���ردو  س��ەدەی 
دانیشتوانی  لە   ٪10 کوردەکان  کە  لەکاتێکدایە  ئەمە  پێکدێنن،  ئێران  سیاسییەکانی 
ئێران پێکدێنن. کوشتنی سەرکردە کوردەکان لە ئەوڕوپا )عەبدولرەحمان قاسملۆ و 
سادق شەرەفکەندی لە 1989 و 1992 لە نەمسا و ئەڵمانیا لەدوای یەک( نیشانەی 
ئەوەن کە دەوڵەتی ئێرانی جوڵەی کوردەکان لە هەر جێگەیەکی ئەم دنیایە وەک 

هەڕەشە لەسەر ئاسایشی دەبینێت. 
محەمەد ڕەزا شا لە 1978 ئەحکامی عورفی بەسەر تەواوی ئێراندا سەپاند. دوای 
ڕوخانی ڕەزا شا بە ئاشکراو بەنائاشکرا ناوچە کوردنشینەکان لەڕێگەی ئەحکامی 
پاسداران و  سوپاو  ئەمنییەکانی  دام��ەزراوە  دەسەاڵتی  بەڕێوەدەچن و  عورفییەوە 
بەسەربازگەکردنی  پرسەکانن.  یەکالکەرەوەی  ب��ااڵدەس��ت و  ئیتیالعات  بەسیج و 
چونکە  دابنرێت  چەکداری  خەباتی  بۆ  پەرچەکردارێک  وەک  ناکرێت  کوردستان 
زۆر  ڕۆژه��ەاڵت  حیزبەکانی  چەکداری  چاالکی  ���ەوە   1989 لە  ئێران  لە  بۆنمونە 

سنوردار بووە. 
بۆ سەپاندنی ئەحکامی عورفی و سەرکوتکردنی بزوتنەوە کوردییەکان، چەکدار 
گ��ەورە.  سەربازگەیەکی  بە  ک��ردوە  کوردستانی  زۆر  تا  ک��ەم  ئێران  م��ەدەن��ی،  و 
بەسەربازگەکردنی کوردستان تەرخانکردنی زەوی و زاری جوتیارانی بۆ دامەزراوە 
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سەربازییەکان ؛ بۆ بنکەو ڕاهێنا ن ، هەروەها بۆ خانوبەرە بۆ ئەفسەرو پلەدارەکانی 
لێکەوتۆتەوە. ئەمەش هێندەی دیکە ناوچە کوردنشینەکانی بەتورک و بەفارس کردوە. 
هاوکات، دروستکردنی بنکەو پایەگای سەربازی لە هەموو گوندەکانی کوردستان  
لە  دام��ەزراوەی سەربازی، کوردستانی  بواری سەربازیی و  لە  لەگەڵ وەبەرهێنان 
دواکەوتیی ڕاگرتوەو ڕادەگرێت. خەڵکەکەشی ناچار بە کۆچ کردوە بۆ ناوچەکانی 
دانیشتوانی  هاوکات،  دەکات .  خێراتر  ئاسانترو  کورد  توانەوەی  کە  ئێران   دیکەی 
ناوچەکەش ناچار بە کارکردن دەکات بۆ دامەزراوە سەربازی و ئەمنییەکان ، ئەمەش 
رەواج و پاساو بۆ بەجاشبوون دروستدەکات، هەم لەبەر نەبوونی هەلی کاری دیکە 

هەم کردنی جاش بە تاکە هەلی »کار«. 
بەئیزافەی ئەمانە، هاندەری سەرەکی لە بەسەربازگەکردنی کوردستان لە دیدە 
فۆکۆییەکە »چاودێریی دەستەجەمعیی«و نیشاندانی ئامادەگیی هەمیشەیی دەوڵەت و 
دامەزراوەکانیەتی. دامەزراوەکان بەتەلبەندو لوغم پارێزراون کە ناوچەیەکی زۆریان 
لە کوردستان لە کەڵکی ئابوریی و کشتوکاڵیی خستوە. بەجاشکردنی کۆمەڵگە بێجگە 
کورد  شەڕی  هاوکات،  مسۆگەردەکات،  دەوڵەتەکان  بۆ  خەڵک  ملکەچیی  ل��ەوەی 
هێزە چەکدارە  بەگژدادانی جاش و  لەڕێگەی  ئەمەش هەم  دەکات.  بە کورد خۆش 
لەنێو  جاشەکان  سەرکردە  گ��روپ و  پێکدادانی  بە  هەم  ئۆپۆزسیۆنەکان  کوردییە 
خۆیان کە پەرتکەو زاڵبە دێنێتەگۆڕێ لەگەڵ نیشاندانی دووبەرەکی و دواکەوتویی 

سوننەتیبوونی کۆمەڵگەی کوردی.
بۆ بنکۆڵکردنی ڕەوایی پرسی کوردو بەئاسایشکردنی پرسەکە ئێران زاراوەی 
تاوانئامێز لە دژی هێزو الیەنە کوردییەکان، چەکدار یان مەدەنی، بەکاردێنن، وەک 

زیدی ئینقالبی )دژی شۆڕش(.
هەموو ئەمانە دەریدەخەن کە ئێران پرسی کوردی کردوە بە پرسێکی ئاسایشیی و 
کاتێک کچێکی  بۆیە  دەکات،  لەگەڵ کوردو کوردستان  مامەڵە  بنەمایە  ئەو  لەسەر 
خۆبەخش دەیەوێت مندااڵنی کورد فێری زمانی دایکیان بکات وەک هەڕەشە لەسەر 
یەکپارچەیی خاک و میللەتی ئێران لەقەڵەمی دەدات و زارا خاتون بە دە ساڵ زیندانی 

دەکات.
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دەیانەوێ زمانیشمان  
لەت لەت بکەن!

ڕێکار ئەحمەد
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زۆر جاران گوێمان لێ بووە کە گوتراوە ›پێنووس لە شمشێر تیژتر و بەهێزترە‹ 
و ›زمان هەر بۆ خۆی دەسەاڵتە‹، ئەم دوو وتەیەش هەردووکیان دەربڕینی باون؛ لە 
الیەکی دیکەشەوە لێکۆڵەران لەسەر ئەوە هاوڕان کە زمان و دەستەاڵت، لە زۆربەی 
بوار و ئاستەکاندا پێکەوە بەرەو پێشەوە هەنگاو هەڵدەگرنەوە. هەرچەندە کە زمان 
خۆی لە خۆیدا ئامرازێکی خەیاڵییە و بەها جیاوازەکان دروست دەکات و بەردەوامیان 
پێ دەدات، بەاڵم بۆ ڕایەڵە و پەیوەندی لە نێوان جڤاکی مرۆڤایەتیدا، یارمەتی مرۆڤ و 
نەتەوەکان دەدات، لە الیەکەوە بواری تێگەیشتن دەڕەخسێنێ و لە الیەکی دیکەیشەوە 
دەرفەتی بەرەو پێشەوەچوون فەراهم دەکات، باشتر و بەرفراوانتری دەکات. زمان 
ئەگەر  وات��ە  گه وره یه،   شیانێکی  و  سه رمایه   م��رۆڤ  ده سه اڵتی  بۆ   خۆیدا  لە  خۆی 
زمان بە شێوەیەکی لە بار و دروست بەکاربهێنرێ، بۆ دەربڕین و گەیاندنی پەیام و 

ڕامانەکان هاوکار و یارمەتیدەرێکی یەکجار باش دەبێ.
توانای مرۆڤ بۆ سوودمەندبوون و بەكارهێنانی زمانەكەی یەکجار گرنگە، چونكە 
هێزی ئەوەی هەیە لە زۆر ڕووەوە كاریگەری لەسەر ژیانی خۆی و دەوروبەرەکەی 

دابنێ.
میخایل میکالیدێس)Mikhael Mikalides(، ساڵی2014، لە گۆڤارێکی ئەلیکترۆنیدا 
سەبارەت بە زمان نووسیبووی: )زمان لە جیهانی ئێمەی مرۆڤدا فاکتەرێکی دەسەاڵتە، 
چونکە مرۆڤەکان بە هۆی زمانەوە دەتوانن لەگەڵ دیتران دانوستان بکەن(. ئەو نووسەرە 
و  هاوسۆزی  هەروەها  دەبێ،  باش  هاندەرێکی  خەیاڵیش  بۆ  بەهێز  زمانی  کە  پێیوایە 

تێگەیشتنی مرۆڤەکان لە چۆنیەتی بیرکردنەوەی مرۆڤەکانی دیکە زیاتر دەکات. 
ڕاستییەکەی مرۆڤ لە ڕێی زمانەوە دەتوانێ خۆی بە دیتران بناسێنێ، هەر لە 
ڕێی زمانیشەوە دەکارێ هەستەکانی خۆی پێشان بدات و کاریگەری لەسەر دیتران 
دابنێ. بەو هۆیەوە مرۆڤ بەبێ زمانێکی بااڵدەست و دەوڵەمەند ناتوانێ خاوەندارێتی 
لە خۆی بکات و ناسنامەی خۆی و نەتەوەکەی بە جیاوازی بهێلێتەوە. ڕاستییەکەیشی 
بە درێژایی هەزار و چوار سەت ساڵی ڕابردوو، زمانی ئێمە هێز و شیانی هەبووە 
و توانیویەتی نەتەوەی کورد بپارێزی و بە زیندوویی بیهێلێتەوە. بە واتایەکی دیکە، 
دەکرێ بنووسین کە نەتەوەی کورد بە هۆی زمانەکەیەوە خۆی ڕاگرتووە و ماوەتەوە، 
بە  نەتەوەی سەردەست،  کاریگەری زمانی  لەژێر  دیکە،  نەتەوەی  دەیان  دەنا وەکو 

چۆک دادەهات و لە کۆتاییشدا ناسنامەکەی خۆی وندا دەکرد.
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خۆت  )گرنگە  نووسیبووی:   2013 ساڵی   )ÖSTEN DAHL(داهل ئۆستێن 
توانای  بە  بەستن  پشت  بە  دیتران  چونکە  بکەی،  قسە  زم��ان  ک��ام  بە  هەڵیبژێری 
زمانەکەتەوە حوکمت لەسەر دەدەن.( ئەو نووسەرە جەختی دەکردۆتەوە کە ئەگەر 
و  دەرببڕێ  خۆی  مەبەستی  باشتر  دەتوانێ  بکات،  قسە  دایکی  زمانی  بە  م��رۆڤ 
بیگەیەنێ، چونکە چەندە شارەزایی زۆرتری لە زمانی خۆیدا هەبێ، ئەوەندە باشتر، 

دەتوانێ خۆی بپەڕێنێتەوە و لە ئاکامیشدا هەست بە ئاسوودەیی بکات.
هەر سەبارەت بە زمانی دایک، نیلسۆن ماندێال گوتویەتی: )ئەگەر بە زمانێک قسە 
بە  ئەگەر  بۆ مێشکی دەچن، بەاڵم  تێدەگا، قسەکانت  لێی  ئەو  بۆ کەسێک بکەی کە 

زمانی ئەو کەسە قسە بکەی، قسەکانت بۆ دڵی دەچن(.
پێر ئاکە سترید )Per Åke Strid( لە پەڕتووکی )Det nyaklassmärket(دا 
نووسیویەتی: )ئەو کەسانەی کە لە زمانی زگماکیدا دەوڵەمەندن، دەتوانن بوێری هەر 
شتێک بکەن، واتە هەر شتێک بیانەوێ، دەتوانن بیکەن. نەک تەنیا لە ژیانی بازرگانیدا، 

بەڵکو بە شێوەیەکی گشتی لە ژیاندا سەرکەوتوو دەبێ(.
مەبەست و ئامانجی ئێمە لێرەدا ئەوەیە کە چۆن دەتوانین زمانی کوردی بپارێزین 
و پاسەوانی لێ بکەین و ڕێ نەدەین کە پارچە پارچە بکرێ، چونکە ماوەیەکە شەپۆلێک 
بانگەشەی  و  دەکرێنەوە  باڵو  بەوالدا  و  بەمال  ئاوارتە،  و  ڕیزپەڕیوو  لە  لەرەلەری 
لە واڵتێکی  تەنانەت  دەکرێ،  زمانی کوردی  هاوێرکردن و جیاکردنەوەی خەرمانی 
کوردی  زمانەکانی  واتە   )De kurdiska språken( دەستەواژەی  سوێد،  وەکو 
دەکاردەکرێ. هەڵبەت ئەمەش سەرچاوەی لە ناکۆکی نێوان تاکەکانی نەتەوەی کورد 
خۆیەوە گرتووە. مخابن زۆربەی جاران کە باس لە زمانی کوردی دەکرێ، کوردەکە 
بۆ خۆی پاشناوی سۆرانی، بادینانی، کرمانجی، زازاکی، فەیلی و هۆرامی بۆ زیاد 
زمانی  بادینانی،  ک��وردی/  زمانی  ک��وردی/ سۆرانی،  زمانی  دەنووسن  واتە  دەک��ات، 
زمانی کوردی/  فەیلی،  زمانی کوردی/  زازاکی،  زمانی کوردی/  کرمانجی،  کوردی/ 

هۆرامی و..........هتد.
ناحەزی لەگەڵ زمانی کوردی و دژایەتیکردنی مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە 
زمانی  لە  نکۆڵیان  کوردستان  داگیرکارانی  جاران  تێپەڕاندووە.  قۆناغی  چەندین  و 
دەکرد؛  بۆ  پێوانەیان  یان  دادەنا  فارسییان  زمانی  زاراوەیەکی  بە  و  دەکرد  کوردی 
هەندێکی دیکە بانگەشەی ئەوەیان دەکرد کە کوردەکان لە بنەڕەتدا عەرەبی یەمەنن!! 
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بەاڵم بە تێپەڕبوونی کات زمانی خۆیان لە بیر چۆتەوە و زمانێکی دیکەیان سەرپشک 
کردووە؛ هەروەها تورکە کەمالییە ڕەگەزپەرستەکانیش لە دوای پێکهێنانی کۆماری 
تورکیا، بە هەموو شێوەیەک نکۆڵیان لە نەتەوەی کورد و زمانی کوردی دەکرد و تا 
ئێستاش هەر لەسەر ژەنینی ئاوازی ئەو نالۆژیکیە بەردەوامن. زۆر جاران مرۆڤ لە 
خۆی دەپرسێ: دژایەتیکردن و نکۆڵیکردن لە زمانی کوردی لە چییەوە سەرچاوەی 
گرتووە؟ ئایا بەڕاست لە مێژوودا ئەو زمانە نەبووە و تازە داهێنراوە؟ ئایا کورد لە 
بنەڕەتدا عەرەب بووە و زمانی خۆی لە بیرچۆتەوە؟ ئایا کورد هەر تورکی چیایین و 

گۆڕانکاری بەسەر زمانەکەیدا هاتووە؟
ئەو بینەوبەردەیە زۆری کێشا تا ساغ کرایەوە کە کورد ناسنامەیەکی جیاوازی 
لە فارس، عەرەب و تورک هەیە و زمانەکەیشی نەک هەر ڕیشەی مێژوویی هەیە و 
کانیاوی زمانی کوردیدا  لە  تێنوێتی خۆیان  بەڵکو زۆربەی زمانەکانی دیکە  دێرینە، 
شکاندەوە و هەندێکیشیان بە شیری ئەو دایکە فرچکیان گرتووە؛ ڕاستییەکەی ئەو 
زمانانە، وشەگەلێکی زۆریان لە کوردی وێندەکردووە، یان وەریانگرتوون و داگیریان 
کردوون. دواتر کە جیاوازی نەتەوەی کورد یەکالیی کرایەوە، ئیدی بۆ هەڵتەکاندن 
و شکاندنی ستوونەکانی کۆشکی زمانی کوردی، بەرنامە و پیالنی دیکەیان داڕشت، 
سەرەنجام توانیان کەسانێکی بە ناو مێژوونووس و زمانناس بکڕن، تا ئەوانیش بڵێن 
نەتەوەی  دیکە  ئەوانەی  بادینی هەیە و  تەنیا دوو زاری سۆرانی و  زمانی کوردی 
جیاوازن. کەسێکی ئەرمەنی بەناوی ›گارنیک ئاساتۆریان‹ وتارێکی بەناوی نەتەوەی 
گۆران نووسی و بانگەشەی ئەوەی کرد کە گۆران کورد نین! بۆیە زۆر بە پەلە لەژێر 
ناوی )قوم گوران( بۆ فارسی وەرگێڕدرا. پێشتر ئەو نووسەرە و هەندێک نووسەری 
دیکەش هەوڵیاندا کە ›لەک، لوڕ و بەختیاری‹ لە نەتەوەی کورد جیا بکەنەوە. دواتر 
هەر ئەو نووسەرە بانگەشەی ئەوەی کرد کە گۆران، باجەالن، شەبەک، هۆرامی و 
زازاکیشین کورد نین و نەتەوەی جیاوازن!! ئێستا کە بانگەشەی هەموو ئەوانەش ئاپاچ 
بۆتەوە، ئیدی هەندێک نووسەری خۆمانە لە دڵسۆزی بێ یان لە بێئاگایی هاتوون و 
بانگەشەی ئەوە دەکەن کە کوردی زمانێکی یەکگرتووی نییە، بەڵکو کۆمەڵێک زمانی 

هەیە، بۆیە دەستەواژەی زمانەکانی کوردی بەکاردەهێنن.
گومان لەوەدانییە کە لە ئاکامی داگیرکاری و دەستەاڵتی بیانی، هەروەها بەهۆی 
نەبوونی قەوارە و کیانێکی سەربەخۆی کوردستانی، زاراوەکان لەباریەک کشاونەتەوە 
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و جیاوازیان لێ پەیدا بووە، بەاڵم ئەو جیاوازییە تەنیا لە پەیڤەکاندا ڕەنگیان داوەتەوە، 
ئەمەش نەک بە الوازی و بێهێزی وێنا دەکرێ، بەڵکو دەوڵەمەندی و بااڵدەستی زمانی 

کوردی پێشان دەدەن.
هەرچەندە کە زمانی عەرەبی دەیان زاراوەی جیاوازی هەیە، بۆ نموونە عەرەبێکی 
بە  سوری  عەرەبێکی  تێدەگات،  جەزائری  عەرەبێکی  لە  زەحمەت  بە  زۆر  لوبنانی 
سەختی لە عەرەبێکی لیبیایی تێدەگات؛ عەرەبێکی ئوردونی بە دژواری لە عەرەبێکی 
دیکەی  زاراوەکانی  لە  گوێ  کاتێک  سعودی  عەرەبێکی  تەنانەت  تێدەگات،  میسری 
سوری، عێراقی، میسری و جەزائری و لیبیایی و مۆریتانی دەبێ، لەوانەیە بە گوێز 
ژماردنیان بزانێ؛ ئیدی باسی زاراوەی عەرەبی سودانی و مەغریبی و مۆریتانی و 
ئەوانی دیکەش هەر ناکەین. وێڕای هەموو جیاوازییەکان، هێشتا هەر دەگوترێ زمانی 
عەرەبی )اللغة العربیة( و کەسێک بوێری ئەوە ناکات کە بڵێ زمانەکانی عەرەبی یان 
زمانی عەرەبی/ سوری، زمانی عەرەبی/ میسری، زمانی عەرەبی/ مۆریتانی و.....هتد. 
قورئانیان سەرپشک  زمانی  تەنیا  خوێندنەوە  و  نووسین  بۆ  عەرەب  کە  هەرچەندە 

کردووە، بەاڵم هەرگیز ناتوانن نکۆڵی لە زاری جیاواز بکەن.
زمانی کوردی وەکوو داربەڕوو ڕەگی قوڵی بە نێو خاکی نیشتماندا شۆڕبۆتەوە. 
داربەڕوو، درەختێکی بەناوبانگ و هەمیشە سەوزە، ئەو درەختەش لق و پۆپی زۆری 
هەیە، لقەکانیشی هەر داربەڕوون و ناوی جیاوازیان نییە، زمانی کوردیش وەکوو 
داربەڕووی خاکەکەی خۆی، زار و بنزاری جۆراوجۆری هەیە. ڕاستییەکەیشی هیچ 
ماڵباتەکان  و  مرۆڤ  هەبێ، چونکە  زاری  یەک  تەنیا  کە  نییە  جیهانەدا  لەم  زمانێک 
درەختی زمان دەڕوێنن و ئاوی دەدەن، دواتر گەورە دەبێ و بەردەگرێ. ماڵباتانی 

کوردیش لە هەر شوێن و جێیەک ژیابن لە بەرهەمی ئەو درەختەیان خواردووە.
و  زمان  نێوان  لە  تۆڵ  و  توند  پێوەندییەکی  کە  کردبوو  بەوە  ئاماژەمان  پێشتر 
و  دادەنێ  ژیانی ڕۆژان��ەی خەڵک  لەسەر  ئەرێنی  کاریگەری  زمان  هەیە؛  دەسەاڵتدا 
سیاسی  ئابووری،  ڕاگەیاندن،  کایەی  لە  نیشتمانپەروەریش  و  خەمخۆر  دەسەاڵتی 
و کۆمەاڵیەتیدا پەڕە بە زمان دەدات، لەو نێوەندەدا زمان گەش و گەشتر دەبێ و 
لەسەر ڕاستە ڕێی خۆی دەگیرسێتەوە. مخابن لە کوردستاندا یەک دەستەاڵت نییە، 
دەستەاڵتەکان دابەش کراون و داگیرکاریش بااڵدەستە، بۆیە زۆر بە ئاشکرا هەڕەشە 

و گەف لە زمانی کوردی دەکرێ.
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لە  و  کارکردن  شوێنی  لە  ڕاگەیاندن،  ڕێی  لە  فێربووندا،  نێوەندەکانی  لە  زمان 
کایەی تێکەاڵوبووندا، بەتایبەتیش لە زانکۆکاندا دەتوانێ پاشخانی زاراوە و دابونەرێتە 
کۆمەاڵیەتییەکان بگۆڕێ و پێگەیەکی بەهێز و تایبەتی بۆ مسۆگەر بکات، بەو هۆیەوە 
زمانێکی ستاندارد بۆ خوێندنەوە و نووسین جێ دەگرێ. واتە ئەو زمانە فەرهەنگ و 
ڕێزمان و ڕێنووسی خۆی دەبێ و پێی دەناسرێتەوە. لەم پێوەندەدا جارێکی دیکەش زمان 
و دەستەاڵت ئاوێتەی یەکتر دەبنەوە، دەبێ دەستەاڵت زەمینەی لەبار بۆ جێگیرکردنی 

زمانی ستاندارد مسۆگەر بکات، هەنگاو و ڕێوشوێنی گونجاو هەڵبگرێتەوە.
لێرەدا ناچارین کە ڕاشکاوانە قامک لەسەر ڕاستییەکان دابنێن و بڵێین: هیچ زارێکی 
کوردی بە تەنیا و بەبێ پشتیوانی زارەکانی دیکە، ناتوانێ بااڵدەستی و دەوڵەمەندی 
خۆی پێشان بدات، ئاخێوەرانی ناچار دەبن کە هانا بۆ زمانەکانی دیکە ببەن و وشەیان 
لێوەربگرن، بەاڵم کاتێک هەموو زارەکانی کوردی کۆدەکرێنەوە و یەکێکیان بۆ نووسین 
سەرپشک دەکرێ، ئیدی شیان و لێهاتوویی خۆی پێشان دەدات، توانا و بااڵدەستییەکەی 
وەکو خۆر دەدرەوشێتەوە، ئیدی تاکی کورد لە ڕێی ئاخافتن و نووسینەوە، دەتوانێ 
زۆر بوێرانە مەبەست و ڕامانی خۆی دەرببڕێ و ژیانێکی سەرکەوتووانە مسۆگەر 
بکات. ڕاستییەکەیشی بۆ پێشخستن و گۆڕینی جڤاک و کۆمەڵی کوردەواری، زمان 
ئامرازێکی چاالک و کاریگەرە، زۆر بە خێرایی کاریگەری خۆی لەسەر هەڵوێستەکان 
دادەنێ، کۆمەڵگە ڕەنگڕێژ دەکات و شوێنپەنجەی خۆی جێدەهێڵێ. لەم نێوەندەدا ئەرکێکی 
ڕەوشتی و نیشتمانی لە ئەستۆی ڕۆشنبیر و نووسەرانە کە ڕاستوێژانە ڕێبەرایەتی 
زۆروزەوەندەکانی  پەیڤە  کۆکردنەوەی  بۆ  هەروەها  بکەن،  کاروانە  ئەو  پێشەنگی  و 
زارەکانی کوردی و بۆ ئافراندنی زمانی ستاندارد لێبڕاوانە و ماندوونەناسانە تێبکۆشن 

و هەرگیز بیر لە دابەشکردن و پارچەکردنی زمانی کوردی نەکەنەوە.

سەیوانی زمانی باپیرانمان
ئەمڕۆ  تا  میدیاوە  لە  تایبەتیش  بە  باپیرانمان،  زمانی  کە  نییە  تێدا  گومانی  هیچ 
نەک هەر دەوڵەمەند و لێهاتوو بووە، بەڵکو ئەو کانیاوە سازگارەش بووە کە دیتران 
بێ پەروا ئاویان لێ خواردۆتەوە و تێنوێتی خۆیان پێ شکاندووە، ئێستاش زمانی 
باپیرانمان مینای سەیوانێک باوەشی خۆی کردۆتەوە و زمانی هەندێک نەتەوە لە بن 

سێبەری خۆیدا فێنک دەکاتەوە.
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کاتێک  هەیە؛  ک��ورددا  باپیرانی  لەگەڵ  درێژیان  و  دوور  پێشینەی  پارسەکان 
و  کرد  سەرپشک  ماد)میدی(ەکانیان  زمانی  جێوارکران،  میدیادا  دەوڵەتی  نێو  لە 
پشتیان لە زمانی دێرینی خۆیان کرد، بەاڵم لە ئاکامی ئەو تێکەاڵوبوونەدا هەندێک 
کاریگەریشیان لەسەر زمانی باپیرانمان دروست کرد، پێگۆڕکێ و جێگۆڕکێی پیتیان 
زرێه�  دەست،  بۆ  زەدست  گۆڕینی:  لە  هەروەکوو  مسۆگەرکرد.  پەیڤدا  هەندێک  لە 
بە  زمانەوە خۆیان  ڕێی  لە  هۆیەوە  بەو  دۆس��ت.  بۆ  دەری��ا، زۆس��ت  بۆ  زەری��ا  و 
برابەش ناساند، بەاڵم لە دوای ڕووخانی دەوڵەتی ساسانی، بە تایبەتیش لە زەمانی 
عەباسیەکاندا، ئەوان بۆ گەشەپێدانی زمانەکەیان ڕێی خۆیان جیا کردەوە و شێوازی 
دیترانیان  وشەی  وەرگرتنی  و  قاچاندنەوە  هەوڵی  و  کردەوە  تاقی  جۆراوجۆریان 
زمانی خۆیان شێواند،  دەستووری  و  کرد  پەلکێش  عەرەبیان  ه��ەزاران وشەی  دا، 
سەرەنجام نزمە دیوارێکیان لە نێوان کورد و فارس دروست کرد. بەو هۆیەوە من 
باسی وشەی هاوبەشی نێوان کورد و فارس ناکەم، چونکە ئەوان ڕۆژێک برابەش 
بوون، بەاڵم ئیستا هەگبەی زمانی خۆیان لە وشەگەلی بیانی داگرتووە و بە ئاسانیش 

لێی دەرباز نابن.
لە الیەکی دیکەوە، دەبێ ئەوە بە بیر بهێنینەوە کە کورد لە دراوسێیەتی عەرەب و 
عیبریدا ژیاوە و پێکەوە ژیانیشی لەگەڵ کلدانەکاندا درێژە پێداوە، دواتر سەلجوقی 
و مەغۆل بەزۆرەکی، خۆیان تێخزاندوە و لە نێو نیشتمانی کورداندا گیرسانەتەوە، 
پاشان عوسمانلییەکان داوای برابەشییان کردووە، کەچی ئێستا نەوەی ئەوان، واتە 
تورکەکان بە زمانی چەک و هێز داوای خاوەندارێتی خاک و زمانمان لێ دەکەن.

وێڕای هەموو ئەو کارەسات و مەرگەساتانەی بەسەر کوردستاندا هاتوون، کەچی 
زمانی کوردی چیا ئاسا بەرگری لە خۆی کردووە و نەتەوەی کوردی بە زیندوویی 
هێشتۆتەوە. مخابن ئێستا هەندێک گوزیلکە پەیدابوون و بانگەشەی هەژاری و نەداری 
زمانی کوردی دەکەن، توانج و پالر لە پەیڤە دێرینەکان دەگرن؛ ئەوانە نەک هەر لە 
ڕاستییەکانی مێژوو بێئاگان و بوێری ئەوەشیان نییە بۆی بگەڕێنەوە، بەڵکو کۆلەوارن 
و سەریشیان لە بنەچەزانی دەرناچێ، بەو هۆیەوە هەزاران وشەی کوردی هەرەتەی 
دیوانی دیتران دەکەن. بۆیە ئەرکی هەموو کوردستانیێکی دڵسۆزە کە خاوەندارێتی لە 

زمانەکەی خۆی بکات و بەرسنگ لەو هێرشە ناڕەوایە بگرێ.
ئیدی کاتی ئەوە هاتووە کە دەوڵەمەندی زمانی باپیرانمان پێشانی جیهانیان بدەین 
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و ئاماژە بە سەیوانی زمانی باپیرانمان بدەین.

وشەگەلی باپیرانمان لە نێو زمانی ڕووسی
زمانی ڕووسی لە گروپی زمانی سالڤی ڕۆژهەاڵتدا هەژمار دەکرێ، کەچی زمانی 
لەسەر  زۆری  کاریگەری  درێ��ژ  ماوەیەکی  بۆ  باشوور  سالڤی  کلێسای  سالڤۆنی 
زمانە  ئەم  هەبووە.  ڕووسیدا  زمانی  وشەسازی  و  ڕێزمان  لەسەر  گەشەکردن، 
زۆری  بەشێکی  زمانە  ئەم  ئێستاش  هەتا  دەنووسرێ.  سیریلی  )ئەلفبێ(ی  ئابێ  بە 
لە  وشەسازیی سالڤی  و  ڕۆژهەاڵت  دروستکراوی سالڤی  وەرچەرخانی  پێکهاتەی 
خۆیدا هێشتۆتەوە، بەاڵم لە فۆڕمی مۆدێرنەکەیدا چەندین وشەی لە بابەتەکانی وەک 

سیاسەت و زانست و تەکنەلۆژیا وێندە کردووە.
ڕووسیا،  واڵتانی  لە  پێدەکرێ.  قسەی  ئەوروپادا  ڕۆژهەاڵتی  لە  ڕووسی  زمانی 
بێالڕوس، کازاخستان و قرقیزستان زمانی فەرمییە، هەروەها لە سەرانسەری قەفقازیا 

و ئاسیای ناوەڕاست و تا ڕادەیەک لە واڵتانی باڵتیکدا بەکاردەهێنرێ.
لێرەدا بە گرنگی دەبینم کە هەندێک وشەی ڕووسی بخەمە بەرچاوان کە لە زمانی 

باپیرانمانەوە وێندەکراون:
ئاڵ: وشەیەکی کوردییە بۆ ڕەنگی مەیلە و سۆر دانراوە، چۆتە ناو زمانی ڕووسی، 
هەر بە ئاڵی )алый( واتە بە هەمان دەنگ و واتای خۆی ماوەتەوە. لە زمانی پەهلەویدا 
وشەی ئاالگۆنە هەیە کە واتای گۆنەسوور دەدات. ئەم وشە لە باپیرانەوە بۆ کورد 
ماوەتەوە و ڕووسیش وەریانگرتووە. هێشتا خۆیا نییە کە ڕووسەکان ڕاستەوخۆ لە 

کورد وەریانگرتووە یان لە ڕێی عوسمانلیەوە دەستیان بە وشەکە گەیشتووە.
باغچە: واتای باغ و باغستانی بچووک دەدات، کورد و فارس بەکاری دەهێنن، بەاڵم 
نێو زمانی ڕووسی ڕۆیشتووە،  بۆ  لە هەر ڕێ و شێوەیەکەوە بووبێ  ئەم وشەیە 

.)бахча(هەمان واتاو گۆکردنی هەیە
بوسرمان: جاران لە کوردەواریدا بە مرۆڤی موسڵمان دەگوترا بوسرمان، ئێستاش لە 
هەولێر هەر بە ›بوسرمان‹ ماوەتەوە و کارایە. بوسرمان بەو مرۆڤە دەگوترێ کە دینی 
 )бакшиш( محەمەدی هەڵبژاردووە؛ ئەم وشەیە لە زمانی ڕووسی بە بەسورمان 
هەیە و بەو کەسانە دەگوترێ کە کریستیان نین ))چۆن کورد بە نا موسڵمان دەڵێین 
ئەم  کە  نییە  تێدا  گومانی  هیچ  بەسورمان((  دەڵێن  کریستیان  نا  بە  ئەوانیش  گاور، 
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وشەیەیان لە ئێزدیەکانەوە وەرگرتووە، چونکە ئەوان بەو کوردانەی کە پشتیان لە 
دینی ئێزدی دەکرد، دەگوت: بوسرمان.

پەهلەوی  لە  دەدرێ،  کەسێک  بە  کارێک  بەرامبەر  لە  کە  شتەی  ئەو  بەخشیش: 
بە  کە  ڕووس��ی،  زمانی  نێو  هەمان وشە چۆتە  هەبووە.  ›بەخشیشن‹  بە  ساسانیدا 

شێوەی بەکشیش )бакшиш( گۆ دەکرێ و هەمان واتای هەیە.
بێجامە: جلکی خەو، کاتی خۆی لە جڤاکی ڕۆژهەاڵتدا، پیاو و ژنان بۆ ئەوەی ئەندامی 
زاوزێیان بەدەر نەکەوێ، جامیان لەسەر بەستووە و دوایی ئەگەر جلک و بەرگێکیان 
هەبووبێ، لەبەریان کردووە، بەاڵم بۆ خەوتن ئەو جامە لێکراوەتەوە و جلکی ناسک 
لەبەر کراوە، ئیدی بووە بە بێ جامە؛ دواتر لە قوماشی ناسک کراس و دەرپێ، یان 
پێی  لێوەگرتوون،  کاتی خەوتن سوودیان  بۆ  و  کراون  دروست  کراس  و  شەروار 
گوتراوە بێجامە. ئەم وشەیە بە شێوەی بێژامە )пижама( بۆ ناو زمانی ڕووسی و 

زۆربەی واڵتانی دیکەی ئوڕوپایی ڕۆیشتووە و هەمان واتا بەرجەستە دەکا.
لە نێو زمانی کوردیدا جێوارە، بە واتای  پارچە: ئەم وشەیە بە واتای جۆراوجۆر 
قوماش، بەش، لەت و پارچەی ئاوریشم دێ. وشەکە بە هەمان گۆکردن و واتاوە بۆ نێو 
زمانی ڕووسی غلۆر بۆتەوە )парча(. هەندێک پێیانوایە کە لە ڕێی زمانی قیرغزستانی 
بە ڕووسەکان گەیشتووە. وێڕای هەموو ئەوانەشەوە دەبێ بزانین کە لە کوردەواری 
زۆر جاران گوێمان لێ بووە کە گوتراوە پارچە نانێکم پێبدە، واتە لەتە نانێکم بدەرێ. 
پارچە واتای لەتۆکە و پارۆکە دەدات، چونکە ›چە‹ وەک پاشگر دەچێتە سەر وشە و 

پەیڤی نوێ دروست دەکات. بۆ نموونە: باغ و باغچە؛ پار و پارچە، تاق و تاقچە.
پۆاڵ: ئەم وشەیە بە شێوەی بواڵت بۆ نێو زمانی ڕووسی سەری خۆی هەڵگرتووە، 
بەاڵم بە هەمان دەنگ و واتاەوە)булат( جێوار بووە. هەر ئەم وشەی پۆاڵ )پۆاڵت و 
پۆاڵد(ە بە شێوەی بوالت چۆتە ناو زمانی عەرەبیش، ناوی بنەماڵەی جونبوالت)جنبالط( 

لە لێکدانی هەردوو وشەی جان و پۆالت پێکهاتووە و هەردوو وشەکەش کوردین.
پەری: ئەم وشەیە بۆ ژنی جوان و بێهاوتا وەکوو درکە بەکاردەهێنرێ. بەاڵم لە 
باوەڕی دێرین و ئەفسانەکانیشدا پەری ژنی باڵدار و نازەنینە، بۆ پار ێزگاریکردن لە 
مرۆڤی چاک شەڕی دێو و درنجی شەڕخواز دەکات. وشەکە بۆ نێو زمانی ڕووسی 

)пери( ڕۆیشتووە، بەهەمان واتا سوودبەخشە.

زمانی  نێو  لە  ئێستا  بووە،  ›توت‹  ساسانیدا  پەهلەوی  لە  وشەیە  ئەم  تو.  توت: 
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کوردی بۆ › تو‹ کورت کراوەتەوە، بەاڵم لە فارسی هەر بە توت ماوەتەوە. وشەکە 
 .)тут( بە هەمان گۆکردن و واتاوە چۆتە ناو زمانی ڕووسی

چایخانە: وشەیەکی لێکدراوە لە ›چای+خانە‹ پێکهاتووە، چای وشەیەکی سینییە، 
بەاڵم خانە لە نێو زمانی کوردی و فارسیدا جێوارە؛ خانە وەکوو پاشگر ڕۆڵی خۆی 
زمانی  ڕاستییەکەی  دەبینێ.  نوێدا  وشەی  دروستکردنی  لە  گەه�(  ›گە،  شێوەی  بە 
نەخۆشخانە، خەستەخانە، دەرمانخانە،  لێوەردەگرێ، وەک:  زیاتر سوودی  کوردی 
زمانی  نێو  لە  وشەیە  ئەم  و....هتد.  سەربازخانە  گرتووخانە،  بەندیخانە،چێشتخانە، 
بە شێوەی چایخانێ)Чайхане( و  واتاوە جێوارە،  بە هەمان گۆکردن و  ڕووسی 

چایخانە )Чайхана( گۆدەکرێ.
چنار: ناوی درەختێکە، لە پەهلەوی بە چینار گۆ کراوە، ئێستاش لە کرمانجی بە 
 )Чинар( چینار ماوەتەوە. ئەم وشەیە چۆتە نێو زمانی ڕووسی، بە هەمان گۆکردن

و واتای خۆی ماوەتەوە.
چەقەل: ناوی گیاندارێکە، لە زمانی پەهلەوی ساسانی بە ›شەغەل‹ و ›چەغەل‹ 
گەیشتۆتە  وشەیە  ئەم  ماوەتەوە،  )شغال(  شۆغال  بە  فارسی  لە  ئێستا  گۆکراوە، 

ڕووسیا، ئێستا بە هەمان واتە بە شەکەل)шакал( کاری خۆی ئەنجام دەدا.
خاکی: وشەی خاکی بەو ڕەنگە دەگوترێ کە وێنەی زەوی دەدات، مەیلەو قاوەییە 
و لە وشەی.خاک‹ەوە دروست کراوە، هەروەها ئەگەر کەسێک زۆر کۆمەاڵیەتی و 
بێفێز بێ، بە کەسێکی خاکی ناو دەبردرێ. لە زمانی پەهلەویدا خاک هەبووە. ئەم 
وشەیە چۆتە ناو زمانی ڕووسی )хаки(، بە هەمان گۆکردن و واتا سوود دەبەخشێ.
زۆر  گەرمیانییە  ب��ەرزی  دارێکی  )ب��ەری  نووسراوە:  خاڵدا  فەرهەنگی  لە  خورما: 
شیرینە و بە هێشوو دەیگرێ(. ڕاستییەکەیشی ئەوەی بەرەکەی نەرمە پێی دەگوترێ 
خورما و ئەوەی دیکەشیان قەسپە. کەچی میوەیەک بە ناوی خورمالو هەیە، مەمنە 
میوەیە  ئەو  ›خورمالو‹،  لێناوە  ناویان  کورد  و  فارس  ئیدی  وەک خورما شیرینە، 
 ،)хурма(زیاتر لە یابان دەچێندرێ، ڕووسەکان بە میوەی خورمالو دەڵێن خورما
گومانی تێدا نییە کە وەریانگرتووە، چونکە هەم خورما و هەمیش خورمالو لە شوێنی 

گەرمەسێر دەڕوێن و لە خاکی ڕووسیا شین نابێ و بەر ناگرێ.
دێڤ: دێو. ئەم وشەیە لە پەهلەوی دێڤ بووە، ئێستا لە کوردی بە دێو و دێڤ، لە 
 ،)дивь (و )див( فارسی بە دیڤ هەیە، کە چۆتە نێو زمانی ڕووسی بووە بە دیف
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بەاڵم بە هەمان واتای خۆی.
دەرویش، دەروێش: کەسی سۆفی، نەدار، گۆشەنشین. لە فەرهەنگی هەنبانە بۆرینەدا 
هاتووە )عەوداڵ، بێ ماڵ و حاڵ، ڕەبەن(، ئەم وشەیە بە واتای نەدار چۆتە ناو زمانی 

ڕووسی و )дервиш( و ئێستاش هەر کارایە.
دیوان، دیڤان: شوێنی کۆکردنەوەی نووسین و کۆبوونەوەی مرۆڤە. کاتێک هەڵبەستی 
هۆنەرێک لە پەڕتووکێکدا کۆ دەکرێنەوە، پێی دەگوترێ دیوان. هەر بەو شێوەیە بۆ 
دیوانی فەرمانڕەوا، دیوانی وەزارەت، دیوەخانی ئاغا و میران سوودی لێوەرگیراوە. ئەم 
وشەیە لە زمانی ›سۆمیری‹یەوە ماوەتەوە، لە زمانی ئاڤێستایی و پەهلەوی سوودی 
لێوەرگیراوە، لە پەهلەوی بە شێوەی ›دێڤان‹ و › دیڤان‹ و ›دیپیوان‹ بێژەکراوە، بەاڵم 
بە هەر شێوەیەک بووبێ، گەیشتۆتە ڕووسیا، ئیدی وشەی دیڤان)Диван( بە هەمان 

دەنگ و واتاوە جێگیر بووە.
زوڕنا: ئامێرێکی مۆزیکی کوردەوارییە، لە فەرهەنگی خاڵدا نووسراوە: ]لوولەیەکی 
کون کونە سەرێکی خڕ و واڵە، سەرەکەی تری باریکە »فیقەنە«یەکی پێوەیە فووی 
پێدادەکرێ و دەنگێکی زیقنی لێ پەیدا دەبێ[. وشەی زوڕنا بە هەمان واتا و گۆکردنەوە 
بۆ ناو زمانی ڕووسی ڕۆیشتووە )зурна(. مخابن هەندێک نووسەری کورد لە بێ 
ئاگایی بێ یان بە مەبەست دەنووسن کە زوڕنا وشەیەکی تورکییە! بەاڵم ڕاستییەکەی 
لە دێرینەوە کوردی نای هەبووە، زوڕناش لە لێکدانی ›زوڕ+نا‹ پێکهێنراوە، زوڕیش 

لە زەڕە زەڕ و زۆڕە زۆرەوە هاتووە و هیچ پەیوەندی بە تورکەوە نییە.
زیان: وشەیەکی کوردییە، بە واتای زەرەر، کەم بوون، لە دەستچوونی شتێک یان 
کەمێکی دەگەیەنێ. ئەم وشەیە چۆتە ناو زمانی ڕووسی و بووە بە ئیزیان کە هەمان 
بە   )изъян( زیان  واتە  وشەکە  خودی  گۆکردنی  هەرچی   .)изьяан( هەیە  واتای 

واتای کێماسی و عەیب سوودی لێوەردەگیرێ.
لێوەردەگرن؛  ژنان سوودی  زیاتر  یان چنراوێکی خوریییە،  پەڕۆک،  پارچە  شال: 
شۆر  مەمک  و  سینگ  بەسەر  ی��ان  دەپێچرێ،  مل  لە  ی��ان  دادەدرێ  ش��ان  بەسەر 
دەکرێتەوە. تەنانەت هەندێک کەس بە پشتدێنیش دەڵێن شال. وشەکە چۆتە نێو زمانی 

ڕووسی، ئێستا )шаль( بە بە هەمان گۆکردن و واتای خۆی جێوارە.
پەهلەوی  لە  م��اوەت��ەوە،  سۆمیری  ›شوپا‹ی  پەیڤی  لە  وشەیە  ئەم  شڤان:  ش��وان، 
ساسانی بە شێوەی ›شەپان‹ و ›شوپان‹ جێوار بووە، لە فارسی بە چوپان جێوارە. 
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لەوانەیە ڕووسەکان ڕاستەوخۆ لە ساسانییەوە وەریانگرتبێ، بۆیە بە چیپان و چەپان 
)чабан( گۆی دەکەن و بە هەمان واتا بەکاری دەهێنن.

لە پەهلەوی بە شێوەی کارەڤان، ک��ارووان، کارڤان هەبووە،  ک��اروان: ئەم وشەیە 
بۆ نێو زمانی ڕووسی ڕۆیشتووە و بە شێوەی کارەڤان )караван( بە گۆکردن و 

واتاکەی ماوەتەوە. ئەم وشەیە بۆ نێو زۆربەی زمانەکانی ئوڕوپایش ڕۆیشتووە، 
کاروان سەرا: ئەم وشەیە لە نێو زمانی کوردی و فارسی وەکو یەکە، بۆ نێو زمانی 
ڕووسی ڕۆیشتووە و بە کارەڤان سەرای )караван - сарай( جێوارە و هەمان 

واتا دەدات.
فەرمان: وشەیەکی دێرینی کوردییە، لە زمانی ئاڤێستایی –میدی- بە فرامان هەبووە، 
هەروەها لە پەهلەوی بووە بە فرەمان، ئێستا بە فەرمان و فرمان جێوارە. ئەم وشەیە 

چۆتە ناو زمانی ڕووسی )ферман( بە فیرمان گۆ دەکرێ و هەمان واتای هەیە.
فستق: ناوی جۆرێک چەرەزاتە و بەرهەمی داری فستقە، لە زمانی پەهلەویدا بە 
نێو  خزاوەتە  بووبێ  شێوازێک  بەهەر  هەبووە.  ›بیستەک‹  و  ›پیستەک‹  ›پیستاک‹، 

زمانی ڕووسی، ئێستا بە )фисташка( فیستاشکا بە هەمان واتا جێوارە.
کافوور  و  کاپوور  شێوەی  بە  ساسانیدا  پەهلەوی  زمانی  لە  وشەیە  ئەم  کافوور: 
)камфора( جێوار بووە، بۆ نێو زمانی ڕووسی ڕۆیشتووە و بە گۆکردنی کامفورە

و بە هەمان واتا سوودی لێوەردەگیرێ.
کشمیش: جۆرێک ترێی بێناوکە، وشک دەکرێتەوە و بە شێوەی جۆراوجۆر سوودی 
لێوەردەگیرێ. ئەم وشەیە پەڕیوەتە نێو زمانی ڕووسی، ئێستا کشمیش بە گۆکردنی 
واڵتی  ڕووپێوی  کە  هەرچەندە  جێوارە.  وات��ا  هەمان  بە  و   )кишмиш(کیشمیش
ڕووسیا یەکجار گەورەیە، بەاڵم بەهۆی ساردی پلەی سەرماکەیەوە بۆ چاندنی ترێ 
دەکات،  هاوردە  دیکەوە کشمیش  واڵتانی  لە  بۆیە سااڵنە  نییە،  گونجاو  و کشمیش 

لەوانەیە لەو ڕێیەشەوە وشەی کشمیش بۆ نێو زمانی ڕووسی ڕۆیشتبێ.
لە  ئێستا  هەبووە،  خانووچکە  وات��ای  بە  پەهلەوی  زمانی  لە  وشەیە  ئەم  کۆشک: 
بۆ  ب��ەاڵم  ک��راوە،  تایبەت  نایاب  و  گ��ەورە  خانووی  بۆ  ک��وردی کۆشک  زمانی  نێو 
خانووچکە وشەی بۆتکە هەیە، هەروەها کۆچک بەو کاڵوە دەگوترێ کە چارۆگەیەکی 
]سەرپۆشێکە  ن��ووس��راوە:  خاڵدا  فەرهەنگی  لە  دەن��رێ،  منداڵی  لەسەری  و  پێوەیە 
و  تووتگە سەگ  واتای  بە  کرمانجیدا کوچک  لە  بەاڵم  ژن��ان[،  هێندێ  و  زارۆک  بۆ 
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گوجیلە بەکاردەهێنرێ، لە بادینان بە کۆشک دەگوترێ کۆچک، بەتایبەتی لە جڤاکی 
ئێزدیاتیدا کۆچکا میری پێگەی تایبەتی خۆی هەیە. ئێستا لە نێو زمانی فارسی وشەی 
›کاخ‹ هاوواتای ›کۆشک‹ی کوردییە، بەاڵم کیوسک بۆ خانووچکە و بۆتکە سوودی 
 )киоск( لێوەردەگیرێ. ئەم وشەیە بۆ نێو زمانی ڕووسی ڕۆیشتووە و بە شێوەی
بەاڵم  دەدات  ک��وردی  بۆتکەی  و  فارسی  کیوسکی  وات��ای  هەمان  و  هەیە  کیوسک 

ڕەگەکەی بۆ ئاڤێستایی و پەهلەوی دەگەڕێتەوە.
کیسە: ئەم وشەیە لەنێو زمانی کوردی فرە واتایە، جۆرێک کیسە هەبوو، جاران 
پیاوان تووتنیان تێ دەکرد و لەبەر پشتدێنیان ڕادەکرد، هەروەها ژنان بۆ کل و کلدان 
نایلۆن  و  پەمۆ، خوری  کاغەز،  لە  ئەو جۆڕکەی  تایبەتیان هەبوو،  جۆرێک کیسەی 
پێدەگوترێ؛  بەکاردەهێنرێ دیسانەوە کیسەی  دروست دەکرێ و بۆ شت هەڵگرتن 
ئەم وشەیە بە شێوەی کیسێت )кисет( لە نێو زمانی ڕووسیدا هەیە، ئەو کیسەی 
تووتنەیە کە دەمەکەی بە پەڕۆکی کێشراو دادەخرێ. تەنانەت هەمان وشەی کیسە بە 

شێوەی جۆراو جۆر لەنێو زمانی عەرەبیشدا هەر سوودبەخشە.
گورزە: ئەگەر ژمارەیەک یان دەستەیەک شتی باریک بە یەکەوە لوول بدرێن و 
واتە  نین،  ڕەنگ  یەک  کە  مارانەی  بەو  هەروەها  گ��ورزە،  دەگوترێ  ببەسترێنەوە 
ڕەنگی پێستیان جۆراوجۆرە، دەگوترێ گورزە مار. هەڵبەت ئەم وشەیە بە هەمان 
گۆکردن و واتای خۆی بۆ نێو زمانی ڕووسی ڕۆیشتووە )гюрза( و ناوی جۆرە 

مارێکە.
نێر  لە ڕژێنەکانی ئاسکی  بۆنێکە، مادەیەکی بۆنخۆشە  ناوی جۆرە  مسک: میسک 
یان تۆوی هەندێک  لە ڕەگ  بەرهەم دەهێنرێ، هەروەها  ئاژەڵی دیکەوە  و هەندێک 
ڕووەکدا هەیە. لە الیەکی دیکەشەوە گیایەک بەناوی مسک و موسوک هەبووە، نازانم 
ئێستا لە کوێ دەڕوێ، بەاڵم لە زۆر شوێنی کوردستاندا گیای موسەنەک هەیە کە 
دڕکاوییە و لە جلک و بەرگی مرۆڤ و خوری مەڕ گیر دەبێ. سامی عەوداڵ لە دێرە 
نەزانە  خونچانە،  بۆنی  و  هەناسە  بولبول  دڵی  بادی  تۆمەز   [ دەڵێ:  هۆنراوەیەکیدا 
مسک و عەنبەر بۆی لەبۆ عاشقان بەبادا[، ئەم وشەیە چۆتە ناو زمانی ڕووسی و بە 

موسکوس)мускус( بە هەمان واتا بەکاردەهێنرێ.
نەفت: ئەم وشەیە لە پەهلەوی ساسانی نەفت بووە، ئێستا لە نێو زمانی کوردی بە 
نەفت، نەوت و نەپت جێوارە؛ وشەکە وەکو خۆی بۆ نێو زمانی ڕووسی گۆزراوەتەوە 
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و بە )нефть( واتە بەهەمان گۆکردن و واتا سوودبەخشە.
هەژیر، هەنجیر، ئەنجیر: ئەم وشەیە لە زمانی پەهلەویدا ئەنژیر و ئینژیر بووە و لە 
زمانی  ناو  )инжир(بۆ  ئینژیر  شێوەی  بە  هەر  دوایی  پێدراوە،  درێژی  کوردیشدا 

ڕووسی ڕۆیشتووە و بە هەمان گۆکردن و واتا ماوەتەوە.
وشەگەلی باپیرانمان لەنێو زمانی سوێدی

بەاڵم  زۆرە،  یەکجار  کوردستان  و  سوێد  واڵت��ی  نێوان  دووری  کە  هەرچەندە 
لە ژێر سێبەری سەیوانی زمانی  دیسانیشەوە زمانی سوێدی هەناسەیەکی درێژی 
زمانی  لە  کە  دەناسرێنەوە  ئاسانی  بە  زۆر  پەیڤ  هەندێک  هەڵکێشاوە.  باپیرانماندا 
کە  ک��راون  ئارایش  شێوەیەک  بە  دیکەشیان  هەندێکی  ک��راون،  وێندە  باپیرانمانەوە 

ناناسرێنەوە.
بە  بووە  پەهلەوی  لە  بووە،  ›ئاپە‹  و  ›ئەپ‹  ئاڤێستایی  لە  ئەم وشەیە  ئاو.  ئاڤ: 
›ئاپ‹، دوایی لە زمانی کوردی پیتی ›پ‹ بۆ ›و‹ و ›پ‹ گۆڕاوە، لە زاری بادینی و 
کرمانجی بووە بە ئاڤ، کەچی وشەی هاڤ)hav( کە لە )ه�+ ئاڤ( پێکهاتووە، لە نێو 

زمانی سوێدی بە واتای دەریا دێ کە ئەویش هەر ئاو بەرجەستە دەکات. 
 )Is -ئیس، ئیسی: بوز، سەهۆڵ، وشەیەکی ئاڤێستاییە، لە نێو زمانی سویدیدا )ئیس

هەمان واتای هەیە و هاودەنگن.
بانگ: وشەیەکی دێرینی کوردییە، واتای گازکردن و دەنگی بەرز دەدا، لە نێو زمانی 
پەهلەوی بە ›ڤانگ‹ جێوار بووە، ئەم وشەیە پەڕیوەتە نێو زمانەکانی ئوڕوپایی، ئێستا 

هەمان وشە )Bang( لە نێو زمانی سوێدیدا کارایە.
کورت  پەهلەوی  لە  هەبووە،  ›براتەر‹  بە شێوەی  ئاڤێستایی  لە  وشەیە  ئەم  برا: 
کراوەتەوە و بووە بە ›برات‹؛ لە کوردی کورتر کراوەتەوە و بووە بە‹برا‹، کەچی 
وشەی برور )bror( لە نێو زمانی سوێدیدا هەمان واتای هەیە. بە گومانی زۆرەوە 

لە باپیرانمان وەرگیراوە.
بەند: ئەم وشەیە لە ئاڤێستایی بە ›باندا‹ بووە، لە پەهلەوی ساسانی بووە بە بەند، 

هەمان وشە )Band(بە هەمان واتا لە نێو زمانی سوێدیدا جێوارە.
پالت: ڕاستایی، پانایی؛ وشەیەکی ئاڤێستاییە، ئەم وشەیەی ئاڤێستایی ئێستا وەکو 

خۆی و بە هەمان واتا لە نێو زمانی سوێدیدا بە شێوەی )Platt( هەیە.
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دۆت  بە  کرمانجی  و  بادینی  زارەکانی  لە  ئێستا  هەتا  کەونارە،  وشەیەکی  دۆت: 
ماوەتەوە، بەاڵم لە زارەکانی دیکە وشەکانی کچ، کیژ و قیز هاوواتان. ئەم وشەیە لە 
ئاڤێستایی دوخذەر بووە، لە پەهلەوی بووە بە ›دۆخت‹ و ›دوختەر‹، دواتر لە زمانی 
نێو زمانی  لە   )dotter(دۆت��ەر ئێستا وشەی  کراوەتەوە،  ›دۆت‹ کورت  بۆ  کوردی 

سوێدیدا هەمان واتای هەیە.
ڕێڤ: ڕێوێ، ڕۆڤی، ڕۆڤ، ڕێڤ. لە ئاڤێستایی بە ڕێپ هەبووە، لە زمانی پەهلەوی 
بە  نێو زمانی سوێدی  لە  بە ›ڕۆپ��ا‹ و ›ڕۆپ��اس‹ هەبووە، ئێستا ئەم وشەیە  بووە 

ڕێڤ)Räv( جێوارە.
زیند )زەند(: گوناه�، گوناح، وشەیەکی ئاڤێستاییە، هاوواتای وشەی ڤیناک و گوناکی 
پەهلەوەییە، لە نێو زمانی سوێدی پەیڤی سیند)synd( هەمان واتای گوناه� و گوناح 
دەدا، بەاڵم چونکە پیتی ›ز‹ دەستپێک بە ›س‹ دەخوێندرێتەوە، بۆیە زیند بووە بە 

سیند.
بە  ب��ووە  پەهلەوی  زمانی  لە  ئاڤێستاییە،  وشەیەکی  گوناهکار.  زیندیگ:  زەندیگ، 
هەمان  سوێدی  زمانی  سیندیگ)syndig(ی  وشەی  کەچی  ›زەندیگ‹،  و  ›زەندیک‹ 
زمانی  لە  وشە  دەستپێکی  لە  ›ز‹  پیتی  ئ��ەوەی  بەهۆی  ڕاستییەکەی  هەیە.  وات��ای 

سوێدی بە ›س‹ دەخوێندرێتەوە، بۆیە زیندیگ بووە بە سیندیگ.
ئەستوور: گەورە، وشەیەکی ئاڤێستاییە بە ستووێ و ستوور بێژەکراوە، لە پەهلەوی 
ئ��ەم وشەیە بە هەمان وات��ا بە  بە ›س��ت��وورگ‹، ›س��ت��ەور‹ و ›س��ت��ور‹ م��اوەت��ەوە، 

ستۆر)Stor( لە نێو زمانی سوێدیدا جێوارە.
ستێر، ستار: سترێک، ئەستێرە، وشەیەکی ئاڤێستاییە، لە پەهلەوی هەر بە ستار و 
ستارەک هەبووە، ئێستا وشەی ئەستێر)Aster( لە ناو زمانی سوێدی بە هەمان واتا 
ئەستێرۆکە  واتای  کە   )Asterisk( ئەستێرسک  وشەی  هەروەها  دەهێنێ.  بەکاری 
دەدات، لەگەڵ وشەکانی)ئەسترۆلۆگیastrologi( و )ئەسترۆنۆمیastronomi( لەم 

وشەیەوە دروست کراون.
ڤەن: بردنەوە، سەرکەوتن. ڤەن وشەیەکی ئاڤێستاییە، لە زمانی پەهلەوی بووە بە 

›ڤەنیه�‹، کەچی لەگەڵ وشەی ڤان )Vann(ی سوێدی هاوواتایە.
پەهلەوی  لە  و  ›کەمنە‹  ئاڤێستایی  لە  ئەم وشەیە  درێژە.  پێچەوانەی وشەی  کورت: 
زمانی  نێو  لە   )kort(ک���ورت وش��ەی  ئێستای  ب��ووە.  ›کووتەک‹  و  ›کۆتەک‹  ساسانی 
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سوێدیدا هەیە، هەمان دەنگ و واتای پەیڤی ›کورت‹ی کوردی هەیە.
گەرم: ئەم وشەیە لە زمانی ئاڤێستاییدا ›گەریمە‹ و ›گەرما‹ بووە، لە پەهلەوی بووە بە 
›گەرم‹ و ›ڤەرم‹ کەچی وشەی ڤارم )Varm( لەنێو زمانی سوێدیدا هەمان واتای هەیە.
بە  پەهلەوی  زمانی  لە  بووە؛  موسکا  و  موسک  وشەکە  ئاڤێستایی  زمانی  لە  مشک: 
موشک و مووشەک گۆکراوە. بە گریمانی زۆرەوە وشەی موس)Mus(ی سوێدی لەم 

وشەیە وەرگیراوە.
ناو: ناڤ. نامەن، نامن وشەی ئاڤێستایین، لە زمانی پەهلەوی بۆ نام کورت کراوەتەوە، 
عەرەبیان  ئیسم)اسم(ی  وش��ەی  ئێستا  ب��ەاڵم  مابۆوە،  نام  بە  هەر  فارسی  زمانی  لە 
نێو  لە   )Namn(نامن لەم وشە ڕەسە کردووە، کەچی وشەی  پشتیان  وەرگرتووە و 

زمانی سوێدیدا هەمان گۆکردن و واتای ئاڤێستایی هەیە.
نو: هەنووکە، نها؛ نو وشەیەکی ئاڤێستاییە، لە پەهلەوی ساسانی بووە بە ›نوون‹ 

کەچی وشەی )نو- Nu( لە نێو زمانی سوێدیدا هەمان دەنگ و واتای هەیە.
هان)Han( و هون)Hon(: هان و هون لە زمانی سوێدیدا، جێناوی کەسێی سێیەمن. 
هان بۆ نێر و هون بۆ مێ. لە زمانی ئاڤێستاییدا جێناوی کەسی سێیەم بۆ مێ، ›ها‹ و 
بۆ نێر ›هاو‹ بووە؛ لە زمانی پەهلەوی ئەشکانیدا ›هۆ، هاو‹ جێناوی کەسی سێیەمی 
تاک بوون، هەروەها لە پەهلەوی ساسانیدا جێناوی کەسی سێیەمی تاکی نێر ›هان‹ 
و تاکی مێ ›هو‹ بووە. ئێستا لە زمانی کوردیدا جێناوی سێیەمی تاک ›ئەو‹ە، بەاڵم 
ماوەتەوە.  ئاماژە  جێناوی  وەک  ›ه��ان‹  جار  هەندێک  کرمانجی  و  بادینی  زاری  لە 
ئەوەتا دەگوترێ: ئەڤ یەکا ›هان‹ێ؛ کارێ هانێ. کاتێک لە ›هان‹ و ›هون‹ی سوێدی 

دەڕوانین یەکسەر ›هان‹ و ›هو‹ی پەهلەویمان وەبیر دێتەوە.
پەهلەوی  زمانی  نێو  لە  هەیە؛  دێرینەی  ڕیشەی  و  ڕەگ  وشەیە  ئەم  هەنگوین: 
›ئەنگوبین‹، ›هەنگوبین‹ و ›ئەنگەپین‹ بووە. دواتر لە زمانی کوردی بۆ هەنگوین و 
هەنگڤین گۆڕاوە، ئێستا وشەی هۆنونگ)honung( هەمان واتای هەیە و نزیکایەتی 
یەکجار زۆری لەگەڵ پەیڤە کوردییەکەدا هەیە. هەرچەندە هەنگ )مێشا هەنگڤینی(ی لە 
هەموو واڵتانی جیهاندا هەیە و چەندین جۆری جیاوازی هەیە، بەاڵم زێدی سەرەکی 
ڕۆژهەاڵتی ناڤین و ئاسیا بووە، هەرچەندە جۆرە هەنگێک هەیە و بە هەنگی ئوڕوپایی 

ناودێرکراوە.
وشەگەلی باپیرانمان لە نێو زمانی ئینگلیزی

هەنووکە زمانی ئینگلیزی یەکێک لە زمانە هەرە دەوڵەمەندەکانی جیهانە، پەیڤی نوێ 
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بۆ داهێنانەکان دادەنێ و بە هەموو جیهان باڵوی دەکاتەوە، بەو هۆیەوە زمانەکانی 
ئەم  بزانین کە  ئەوەش  بەاڵم دەبێ  ئینگلیزی دەگرنەوە،  بۆ وشەگەلی  باوەش  دیکە 
زمانە ڕەگی خۆی لەسەر جەستەی چەندین زمانی دیکە داکوتاوە و خۆی پێگەیاندووە. 
لە زمانی  ئینگلیزی  ب��اوەڕەدان کە زۆربەی هەرە زۆری وشەکانی  لەو  ئەڵمانیەکان 
ئەڵمانی )دۆیچە( وەرگیراون. وێڕای ئەوانەشەوە وشەگەلێکی باپیرانمان بۆ نێو زمانی 
ئینگلیزی گواستراونتەوە. نازانرێ کە ئەو وشانە ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ سەریان 
لە نێو زمانی ئینگلیزی دەرهێناوە. لێرەدا ئاماژە بەهەندێ وشەی ئینگلیزی دەکەین کە 

ڕەگی زمانی باپیرانی ئێمەی تێدا دەدۆزرێتەوە.
بازاڕ)Bazaar(ی وشەیەکی باپیرانمانە و بۆ نێو زمانی ئینگلیزی گواستراوەتەوە. لە 
زمانی پەهلەوی ساسانیدا ڤازاڕ بووە، هەروەک ئاشکرایە ژمارەیەکی زۆر پەیڤی باپیرانمان 
لە ساسانییەوە بۆ ئێمە هاتوون، بەاڵم لە زۆربەیاندا پیتی ›ڤ‹ی دەستپێک بۆ ›ب‹ گۆڕاون، 

وەکوو: ڤەفر بۆ بەفر؛ ڤاران بۆ باران، هەر بەم شێوەیەش ڤازاڕ بۆ بازاڕ گۆڕاوە.
بولبول)Bulbul(ی ئینگلیزی هاوواتای وشەی بولبول)بلبل(ی کوردییە. بولبول بۆ 
ئەفریقایە وێڕای دەنگەکەی،  باڵندەیەکی دەنگخۆشە، زێدی سەرەکی ئاسیا و  خۆی 
ڕەنگی جوانی جۆراوجۆری هەیە. هۆنەرانی کورد، فارس و عەرەب زۆر ئاماژەیان 
پێداوە. لە کوردەواری خۆماندا ئەگەر منداڵ زوو فێرە ئاخافتن ببێ و بە باشی قسە 

بکات، دەڵێن: وەکوو بولبول وایە.
بیبەر و فلفل هاوواتە. ئەم وشەیە لە زمانی  ئینگلیزی لەگەڵ  پێپەر)Pepper(ی 
›پلپل‹ بووە، ڕاستییەکەی دوای هاتنی ئیسالم گۆڕانێکی گەورە  پەهلەوی ساسانی 
بەسەر زمانی ساسانیدا هات، ›پ‹ی زۆربەی وشەکان بۆ ›ف‹ گۆڕان، بەو شێوەیە 
پلپل بوو بە فلفل، بەاڵم کورد وشەی ›بیبەر‹یشی هەیە کە هاوواتای ›پیپەر‹ی التینیە، 
ئەگەر سەیری وشەکە بکەین، دەبینین پێپەر و بیبەر زۆر لەیەکدییەوە نزیکن، دەکرێ 
بڵێین کە پێپەر لە وشەی بیبەری کوردی یان پیپەری التینی وەرگیراوە. ڕاستییەکەی 
بیبەری دۆڵمە)گەورە( سەوزەیەکی وەرزی گەرمایە، بە وێنەی تەماتە و باینجان ڕقی 
لە سەرما دەبێتەوە، حەز لە پلەی گەرمای نێوان 18 تا 35 دەکات واتە بەشێوەیەکی 

گشتی بەرامبەر بە سەرما هەستیارە. واتە زێدی سەرەکی ئاسیایە.
ئارم )Arm(ی ئینگلیزی بەواتای دەست دێ و لەگەڵ وشەی ›ئاریم‹ی ئاڤێستایی 

هاوواتایە 
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ئایس)Ice(ی ئینگلیزی بەواتای سەهۆڵ دێ و لەگەڵ وشەی ›ئیسی‹ی ئاڤێستایی 
هاوواتایە.

ئایسی )Icy(ی هەمان وشەی ›ئیسو)ئیثو(ی ئاڤێستاییە.
ئینتەر)Inter(ی ئینگلیزی لەگەڵ وشەی ›ئەنتەر‹ ی ئاڤێستایی هاوواتایە کە واتای 

لەنێو، لەناو دەدات.
ئەستەر )aster(، ستار)star(ی ئینگلیزی لە وشەکانی ›ستێر، ستار‹ی ئاڤیستاییەوە 

وەرگیراون. ئێستا لە زمانی کوردی بە ئەستێرە، ستێر و ستێرک جێوارن.
هەردوو  عەمامەیە.لە  و  مەندیل  چەفیە،  هاوواتای  ئینگلیزی  تۆڕبان)Turban(ی 
وات��ادارن.  کوردیدا  زمانی  لە  وشەکەیش  ه��ەردوو  و  پێکهاتووە  )تۆڕ+بان(  وشەی 
توڕبان ئەو بەنە لوولدراوەیە کە شێوەی تۆڕ دەدات، ئیدی توربان ئەو تۆڕەیە کە 

لەسەر یان لەسەرەوە دەپێچرێ.
کە  ئاڤێستایییە  ›ث��ری‹ی  هاوواتای  و  هاودەنگ  ئینگلیزی  )ث��ریThree(ی  ثری 

واتای سێ دەدا، ئێستاش لە زاری کردکی)زازاکی( بە ›هری‹ جێوارە.
جاکل) Jackal(ی ئینگلیزی هاوواتای وشەی چەقەلی کوردییە. لە زمانی پەهلەوی 

ساسانی بە ›شەغەل‹ و ›چەغەل‹ گۆکراوە.
جەنگڵ)Jungle(ی ئینگلیزی هاوواتای وشەی جەنگەلی کوردی و فارسییە.

سپای )Spy(ی ئینگلیزی لەگەڵ وشەکانی ›سپای، سپەش، سپەس‹ ی ئاڤێستایی 
هاوواتایە ئێستا لە کوردی وشەی سیخوڕ شوێنی گرتۆتەوە.

سپیناخ  کوردییە،  سپیناخی  یان  ›سپیناغ‹  هەمان  ئینگلیزی  سپیناچ)spinach(ی 
پێی دەگوترێ  لە فارسی  بەرفراوان دەچێندرێ.  ئاسیاییە و بە شێوەیەکی  گیایەکی 

)اسفناج –ئێسفەناج(.
ستاند)Stand( ی ئینگلیزی لە )ستا(ی ئاڤێستایی وەرگیراوە کە واتای ڕاوەستان 
دەدات، لەالیەکی دیکەوە وشەی ستارت)Start(ی ئینگلیزی هەر لە وشەی ستارتی 

ئاڤێستایی وەرگیراوە کە واتای دەستپێکردن دەدات.
فەذەر )Father(ی ئینگلیزی لە وشەی پەتەری ئاڤێستایی وەرگیراوە کە واتای 

باوک دەدا.
هاوواتای  دەدات،  الربوونەوە  و  الدان  واتای  ئینگلیزی  زمانی  لە   )Veer(ڤیێەر

وشەی ›ڤیریت‹ی ئاڤێستاییە.
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کارەڤان)Caravan(ی ئینگلیزی هاوواتای کاروانی کوردییە. ئەم وشەیە لە زمانی 
پەهلەوی ساسانیدا هەر ›کارەڤان‹، ›کارووان‹ و ›کارڤان‹ بووە.

ساسانیی  پەهلەوی  ›گ��او‹ی  و  ئاڤێستایی  ›گێو‹ی  لە  ئینگلیزی  )Cow(ی  کاو 
وەرگیراوە.

لیمۆن)Lemon(ی ئینگلیزی لەگەڵ وشەی ›لیمۆ‹ی کوردی هاوواتایە. ڕاستییەکەی 
دەبەن،  ناوی  نیمبۆ  بە  ئەوان  و  لیمۆیە  درەختی  سەرەکی  زێدی  هیندستان  واڵتی 
ناڤین و  وا مەزەندە دەکرێ کە لە سەردەمی ساسانییەکاندا گەیشتبێتە ڕۆژهەاڵتی 
ئەو ناوەی لێنرابێ، دواتر لە ڕۆژهەاڵتەوە هەر بە ناوە نوێکەیەوە بە ئوڕوپییەکان 

گەیشتبێ. 
ناین )Nine(ی ئینگلیزی لەگەڵ وشەی ›نەوەن و ناوەن‹ی ئاڤێستایی هاوواتان کە 

ئێستا لە کوردی بە نۆ و نەه� جێوارە.
نۆت)Not(و نۆ )Noی ئینگلیزی لەگەڵ ›نۆیت‹ی ئاڤێستایی هاوواتان و ئێستا لە 

کوردی بە ›نە، نا‹ ماوەتەوە. 

وشەگەلی باپیرانمان لە نێو زمانی بولگاری
باشووری  خێزانۆکەی  لە  و  هیندۆئەوروپییە  زمانێکی   )български( بولگاری 
زمانە سالڤیەکانەدا جێی گرتووە. بولگاری تایبەتمەندی زمانی هەیە و بەمەش خۆی 
بنەماڵەی سالڤی جیا کردۆتەوە؛ وەک البردنی وشەی سادە؛  لە زمانەکانی دیکەی 

فراوانکردنی پیتی پێناسەی پاشگر و هەندێک وردەکاری دیکەی کرداری.
زمانی بولگاری بەشێکی دانەبڕاوی زمانەکانی بەڵکانە. جگە لە زمانەکانی بولگاری، 
یۆنانی، زاری مەکدۆنی، ڕۆمانی، ئەلبانی و تۆرالکی کە لقێکی زمانی سربییە هەموویان 
ڕۆژئاوا،  ئۆکراینا، سربیای  بولگاریا،  واڵتانی  لە  زمانە  ئەم  بەستەرن.  ئەم  ئەندامی 

ڕۆمانیا، مەکدۆنیا، یۆنان و تورکیا ئاخێوەری خۆی هەیە. 
بولگاری  زمانی  لە  هەزاران وشەی  بە  زمانی ڕووسی  کە  دەگوترێ  هەرچەندە 
دێرین وەرگرتووە، بەاڵم لێرەدا هەوڵ دەدەم بە خێرایی ئاماژە بە هەندێک وشەی 

بولگاری بدەم کە لە زمانی باپیرانمان وەرگیراون.
بەکاردەبەن کە  ئەو مندااڵنە  بۆ  ک��وردەواری  لە  بەبە  منداڵی ساوا. وشەی  بەبە: 
هێشتا فێری قسەکردن نەبووینە. هەمان وشەی بەبە)бебе( لە نێو زمانی بولگاریدا 
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هەیە و هاوواتای وشەی منداڵە.
لە  ئەم وشەیە  ک��راوە،  تایبەت  بۆ مرۆڤی مێ  لە زمانی کوردیدا وشەی ژن  ژن: 
بە  پەهلەوی  لە  هەبووە،  ›غاینە‹  و  ›ناینە‹  ›نایرێ‹،  ›غنا‹،  ›غینا‹،  بە  ئاڤێستایی 
ژەن)ژن( و ژییاک جێوار بووە. ئەم وشەیە بۆ نێو زمانی بولگاری سەری هەڵگرتووە 

.)жена( و بووە بە ژینا
شۆربا: خواردنی شل یان شالو. ئەم وشەیە چۆتە نێو زمانی بولگاری و بە ›چۆربا‹ 
بەهەمان واتا دەکاردەکرێ، بەاڵم ئێستا ئەوانیش وشەی سوپ )soup(ی ئینگلیزیان 

وەرگرتووە و بە سوپا )супа( گۆی دەکەن.
کوتکە: کتک، پشیلە، پشیک، گوربە. زۆر جاران بە مرۆڤی چاوشین دەگوترێ کوتکە 
چاوشین و مەبەست لە پشیلەی چاوشینە. وشەی کۆتکە )котка( لە زمانی بولگاری 

هەمان واتای پشیلە دەدات.
نە: لە نێو زمانی کوردیدا ›نە‹ بۆ نەرێ بەکاردێ، هاوواتای ›نا، نەئ� و نەخێر‹ە. 
ئەم وشەیە لە ئاڤێستایی بە ›ما‹ و ›نۆیت‹ بووە، لە پەهلەوی بووە بە ›نێ‹ و ›ما-
مە-‹، هەمان وشە نە)Не( چۆتە نێو زمانی بولگاری، بە هەمان گۆکردن و واتای 

خۆی بەردەوامە.

وشەگەلی باپیرانمان لە نێو زمانی فنالندی
زمانی فینالندی بە زمانی ›suomen kieli‹یش ناودێر دەکرێ و لە گروپی زمانە 
ئورالیکیەکاندایە، نزیکەی 4 ملیۆن و 900 هەزار کەس وەک زمانی یەکەم و زیاتر لە 
نیو ملیۆن کەسیش وەک زمانی دووەم لە واڵتی فینالنددا قسەی پێدەکەن. واتە ڕێژەی 
92٪ی دانیشتوانی فینالند قسەی پێ دەکەن، هەروەها کەمینە فینالندیەکان لە سوێد 
و نەرویج پێی دەدوێن. ئەم زمانە حەوت زاری سەرەکی هەیە، هەر هەریەکەشیان 
چەندین بنزاری الوەکی تایبەت بە خۆیان هەیە. هەرچەندە تا سەدەی شانزەهەم پێی 
زمانە  ئەم  هەیە.  درێژی  مێژوویەکی  دیکە،  زمانێکی  هەر  وەک  بەاڵم  نەنووسراوە، 
پەیوەندی بە بنەماڵەی ›فینۆ-ئوگریک‹ەوە هەیە کە زمانەکانی دیکەی وەک ئیستۆنی، 
زمانی  دەگرێتەوە.  سیبیریا  بچووکەکانی  کەمینە  دیکەی  زمانی  چەند  و  هەنگاری 
فینلەندی جگە لە سوێد و نەرویج و کارێلیای ڕۆژهەاڵت و ئینگریا )لە ڕووسیا(، لە 
ئەمریکا و ئوسترالیاش بەکاردێ. ئەو دەستنووسانەی بە زمانی فینلەندی تۆمارکراون، 
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بۆ نزیکەی 500 ساڵ پێش ئێستا دەگەڕێنەوە.
فیندالندییەکان لەو باوەڕەدان کە ڕەگ و ڕیشەی زمانەکەیان هەمان ئەوانە نین 
کە ئێستا خەڵکی فینلەندی قسەی پێدەکەن، بەڵکو زمانەکەیان ئۆرالیکە و لە ناوچەی 
چیای ئۆرال لە ڕووسیا و ئەو خاکەی کە ئێستا بە ناوی تورکیا دەناسێنرێ، لە دایک 
بووە و بە سەر پێ کەوتووە. ئەگەر ئەو زانیارییە ڕاست بێ، دەکرێ بگوترێ کە 

باپیرانی کورد و فینالندییەکان پێشینەی هاوسێیەتی دێرینەیان هەبووە. 
 جێی ئاماژەیە کە ئەم زمانە چەندین وشەی لە زمانەکانی دیکە وێندە کردووە 
پەیڤە وێندەکراوەکانی  فینالندی  بواردا زمانی  لە زۆر  ناشارێتەوە، بەاڵم  و ئەمەش 
ئارایش کردووە و بەرگی خۆماڵی لەبەرکردوون. لێرەدا بە خێرایی ئاماژە بە هەندێ 

وشە دەکەین کە لە زمانی باپیرانمان وێندە کراون.
دیێڤ)djäv(: دێو. ئەم وشەیە لە ئاڤێستایی بە ›دەئێڤا؛ هەبووە، لە پەهلەوی بۆ دێڤ 
کورت کراوەتەوە، ئێستا لە کوردی بە دێو و دێڤ کارایە، کەچی وشەی دیێڤ لەنێو 
زمانی فنالندی هەمان واتای هەیە و لە ئەفسانەکانی ڕۆژهەاڵتی ناڤینەوە وەریانگرتووە.
›غاینە‹  و  ›ناینە‹  ›نایرێ‹،  وشەی  ئاڤێستاییدا  زمانی  لە  ژن،   :)Nainen(ناینێن
هاوواتای ژن بوون. وشەی ناینێنی زمانی فینالندی هاوواتای پەیڤەکانی )نایرێ و 

ناینە(ی ئاڤێستاییە زۆریش لێیانەوە نزیکە.
مینا)minä(: من و ئەز جێناوی ئاخێوەری کەسی یەکەمن لە زمانی کوردیدا. لە 
ئاڤێستاییدا ›ئەزێم‹ و  زمانی پەهلەوی ساسانیدا هەر ›من و ئەز‹ بووە. لە زمانی 
›مەنا‹ بوونە، لە زمانی فینالندیدا جێناوی مینا )minä( هەیە، هەمان واتای ›من‹ی 

دەدات و لە بێژەکردنیشدا زۆر لە منی کوردی و مەنای ئاڤێستاییەوە نزیکە.
کەسی  جێناوی  ئاڤێستاییدا  زمانی  لە  سێیەمە.  کەسی  جێناوی  ئەو،   :)hän(هان
سێیەم بۆ مێ، ›ها‹ و بۆ نێر ›هاو‹ بووە؛ لە زمانی پەهلەوی ئەشکانیدا جێناوی ›هۆ، 
هاو‹ بۆ مێ و نێر هەبوون، هەروەها لە پەهلەوی ساسانیدا جێناوی کەسی سێیەمی 
تاکی نێر ›هان‹ و ئەڤێ‹ بوون و بۆ مێ ›هو‹ بووە. ئێستا لە زمانی فینالندیدا جێناوی 
وات��ادا وەک  بێژەکردن و  لە  واتە  ›ئ��ەو‹ە،  هاوواتای جێناوی  نێر و مێ  بۆ  ›ه��ان‹ 

جێناوەکەی پەهلەوییە.
وشەگەلی باپیرانمان لە نێو زمانی عەرەبی و تورکیدا

باپیرانمان  زمانی  لە  پەیڤیان  ئەوەندە  تورکی  و  عەرەبی  زمانی  ڕاستییەکەی 
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وەرگرتووە، ئیدی ناژمێردرێن، دەتوانین بڵێین کە زمانی عەرەبی زۆربەی وشەکانی 
دینی لە زمانی باپیرانمان وەرگرتووە، هەروەها تورکەکان بە وشەکانی زمانی ئێمە 
بناغەی زمانی خۆیان داناوە، بۆیە پێویست ناکا کە وشە بە وشە بە دوایاندا بگەڕێین. 
وشەکانی)ئاگا، ئاخوڕ، ئاسووده، ئاشنا، ئاواز، ئازاد، ئاهەنگ، بادام، پەزاڕ »بازاڕ«، 
جامباز،  جان،  جام،  بێچارە،  بەرباد،  بەرابەر،  بەختیار،  بەهار،  بەهانه،  باغچە،  باغ، 
ئاسایش،  ئ��ارەزوو،  ئەمبار،  تەخته،  گۆشه،  خام، سەرا، سەرخۆش، چونکه،  ئەندام، 
کە  پەیڤانەی  لەو سروپە  بەشێکن  هتد(  و...........  فت  چینار،  ئاوێزان،  ئاواز،  ئاواره، 
پەلکێش کراون. ئەمەش بەو مانایە نییە کە وشەی ئەوانیش نەخزابێتەوە ناو زمانی 
ئێمەوە، بەاڵم ئێمە وێندەمان نەکردوون، بەڵکو بە زۆرەکی بەسەرماندا سەپێندراون، 
خۆمان  زمانی  بە  نەمانتوانیەووە  و  گرتووین  ڕێیان  کە  بووە  لەوکاتانەدا  ئەوەش 

بدوێین.
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لە بارەی فەرهەنگی ئێتیمۆڵۆژی زمانی 
کوردیی ڕوساڵن تسەبۆڵەفەوە

د.جەبار قادر
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درەنگانێکی ئێوارەی 2 ئایاری 2020 دۆستی هێژام کاک مەنسوور سدقی تەلیفۆنی بۆ 
کردم، یا بە وتەی ڕۆژهەاڵتییان زەنگی بۆ لێدام و لە فەرهەنگێکی ئێتیمۆڵۆژی)ئێتیمۆڵۆگی، 
بەرگەدایە  دوو  لە  کە  کردم  ئاگاداری  ڕووسی  زمانی  بە  ڕیشەناسیی(  ئێتیمۆڵۆجی- 
دەمزانی  بەاڵم  دڵخۆشی کردم،  لە 1200 الپەڕەیە. هەرچەندە هەواڵەکە زۆر  زیاتر  و 
زمانزانی وامان لە ڕووسیا لە ژیاندا نەماوە ئەو کارە گەورەیە بکات. کەمێک دواتر کاک 
ناڕەحەت بوو  ناردم و دیاریشبوو هەندێ  مەنسوور هەردوو بەرگەکەی بەPDF بۆ 
لەوەی نووسەری فەرهەنگەکە زۆربەی وشە کوردییەکانی بردۆتەوە سەر زمانانی دیکە. 
کاتێ ناوی نووسەرەکەی هێنا، ئیدی پێویستم بە ڕوونکردنەوەی زیاتر نەبوو، چونکە 
زمانی کوردییەوە  بارەی  لە  بۆچوونی  و  بیر  هەندێ  لە  ئاگام  و  دەناسی  پیاوەم  ئەو 
ئەو  و  تسەبۆڵەف)تسەبۆڵۆف(  اڵزەرەڤیچ  ڕوساڵن  فەرهەنگەکە  ئامادەکاری  هەبوو. 

سایتەی فەرهەنگەکەی داناوە بە زابۆلۆف ناوی هێناوە. 
تسەبۆڵەف پسپۆرێکی زمانە ئێرانییەکان بوو لە ئینیستیتوتی ڕۆژهەاڵتناسی)هەندێ 
و  دوور  سااڵنێکی  هەڵگرتووە(.  ئەفریقایشی  و  ئاسیا  گەالنی  ئینیستیتوتی  ناوی  جار 
بە  تسەبۆڵەف  دەک��رد.  ک��اری  ئینیستیتوتە  لەو  زانستی  توێژەری  گ��ەورە  وەک  درێ��ژ 
ڕەچەڵەک ئۆسیتی )ئۆسیتینی( بوو. ئۆسیتیا واڵتێکە لە کەفکاز و لە نیوان گورجستان و 
ڕووسیادا دابەشکراوە. باشوری ئۆسیتیا خۆی وەک دەوڵەتێکی سەربەخۆ ڕاگەیاندووە 
و ڕووسیای فیدیرالی پشتیوانی لێ دەکات، بەاڵم لە سەر ئاستی نێودەوڵەتی دانیپێدا 
نەنراوە. هەرچی ئۆسیتیای باکور- ئاالنیایە ئەوا کۆمارێکی ئۆتۆنۆمی سەر بە ڕووسیای 
دیالێکتی  دوو  و  ئێرانییەکانە  زمانە  ڕۆژهەاڵتیی  گروپی  لە  ئۆسیتی  زمانی  فیدیرالییە. 

سەرەکی هەیە: دیگۆر )بە ئۆسیتی دیگورۆن(و ئیرۆن.
پیتەکانی  و  الپەڕەیە   )687( یەکەمی  بەرگی  بەرگە،  دوو  تسەبۆڵەف  فرهەنگەکەی 
A-Mدەگرێتە خۆی، بەرگی دووەمیش)536( الپەڕەیەو و پیتەکانی N-Z دەگرێتە خۆ. 
بەرگی  و   2001 ساڵی  یەکەم  بەرگی  الپەڕەیە.   )1223( یەکەوە  بەسەر  فەرهەنگەکە 
دووەمیش لە ساڵی 2010 لە مۆسکۆ باڵوکراوەتەوە. بۆ تێگەیشتن لەم کارەی تسەبۆڵەف 

بە پێویستی دەزانم هەندێ زانیاری لە بارەی نووسەرەکەیەوە بخەمە ڕوو.  
باکور  ئۆسیتیای  پایتەختی  ڤاڵدیکەفکاز،  شاری  لە  تسەبۆلەف  اڵزەرەڤیچ  ڕوساڵن 
لە 8 نۆڤەمبەری 1926 هاتووەتە دونیاوە. ساڵی 1942 کاتێ تەنها قوتابخانەی هەشت 
کاڵسی لە شاری ئەرجەنیکیدزە تەواوکردبوو، لە بەر جەنگ ڕاگوێزران بۆ گورجستان. 
ساڵی 1946 گەڕایەوە بۆ ئەو شارە و لەوێ تاقیکردنەوەی ئامادەیی ئەنجامدا، ساڵی 



71 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )6( )بەفرانبار-2٧22( )زستانی-2022(

دواتر )1947( ڕووی لە لێنینگرادی ئەوسا و سانپیتەربورگی ئێستا کرد. سااڵنی 1947 
– 1952 لە بەشی زمانە ئێرانییەکانی فاکەڵتی زمانە ڕۆژهەاڵتییەکانی زانکۆی لێنینگراد 
لە دوای تەواوکردنی  لە کتێبخانەی زانکۆ کاری کرد.  دەیخوێند. بۆ ماوەیەکی کورت 
لە ساڵی 1955 خوێندنەکەی  و  زمانزانیی  پەیمانگای  لە  دکتۆرا  قوتابی  بە  بوو  زانکۆ 
تەواوکرد بێ ئەوەی بتوانێ بەرگری لە تێزی دکتۆراکەی بکات. دوای چوار ساڵ، واتا لە 
ساڵی 1959 توانی بەرگری لە تێزی دکتۆراکەی بکات، کە لە سەر زمانی ئۆسیتی بوو. 
لە نێوان سااڵنی 1955 – 1959 لە شوێنی جیاواز کاری دەکرد. بۆ ماوەیەک لە بەشی 
پاراستنی وێنەکانی ئاژانسی دەنگوباسی تاسی سۆڤییەتی کاری کرد. دوای ئەوەش بۆ 
دەزگای باڵوکردنەوەی ئەدەبیاتی ڕۆژهەاڵتی سەر بە پەیمانگای گەالنی ئاسیا و ئەفریقا 
)کە دواتر بوو بە ئینیستیتوتی ڕۆژهەاڵتناسی( لە مۆسکۆ دەستی بەکارکردن کرد. دوای 
ئەوەی بڕوانامەی دکتۆرای بەدەست هێنا لە لقی لێنینگرادی ئینستیتوتی گەالنی ئاسیا و 
ئەفریقا دەستبەکاربوو و مافی ئەوەشی پێدرا لە ناوەند، واتا لە مۆسکۆ کار بکات. سااڵنی 
1964 – 1966 لە بیرۆی ڕاوێژکاری ئابوری سەر بە باڵیۆزخانەی یەکێتی سۆڤییەت 
بەشی  لە  لە 2003  دوایی  تا کۆچی  لە ساڵی 1967ەوە  دەک��رد.  کاری  ئەفغانستان  لە 
زمانەکان لە ئینیستیتوتی گەالنی ئاسیا و ئەفریقا وەک توێژەری پێشکەوتوو کاری کرد. 
بۆ ماوەیەک )1968 – 1970( زمانی فارسی لە ئینیستیتوتی زمانە ڕۆژهەاڵتییەکانی سەر 
بە زانکۆی مۆسکۆ بە خوێندکاران دەوتەوە. لە هەمان کاتدا خەریکی ئامادەکردنی تێزی 
دکتۆر ناووکەکەی بوو و لە کۆتاییدا ساڵی 1978 بەرگری لێ کرد، کە بە ناونیشانی« 
زانستی  بەرهەمی  لە سی  زیاتر  تسەبۆڵەف  بوو.  کوردی«  زمانی  مێژوویی  ڕێزمانی 
نووسینە  ب��اڵوک��ردووەت��ەوە.  ئێرانییەکان  زمانە  مۆرفۆڵۆجیای  و  فۆنەتیک  ب��واری  لە 
سەرەتاییەکانی لە سەر زمانی دایکی بوو، واتا زمانی ئۆسیتی و لە حەفتاکانی سەدەی 
ڕابردووەوە دەستی کرد بە لێکۆڵینەوە سەبارەت بە زمانی کوردی. لە بەرگی دووەمی 
»بیبلیۆگرافیای کوردناسی« ژ. موسائیلیاندا ئاماژە بە هەموو ئەو نووسینانەی کراوە 
کە لە حەفتاکانەوە تا نەوەتەکانی سەدەی رابردوو نووسیبوونی و باڵوی کردبوونەوە. 
فەرهەنگسازی،  زم��ان��ەوە،  زانستی  ب��ارەی  لە  بۆیە  نیم،  زمانناسی  پسپۆری  من 
ڕیشەناسیی زمانی کوردییەوە ناتوانم کارەکەی ڕوساڵن تسەبۆڵەف هەڵبسەنگێنم، بۆیە 
تێبینی و بۆچوونەکانم لێرەدا هی خوێنەرێکی ئاسایی کارەکەیەتی. من پێش نزیکەی پەنجا 
ساڵ لە ئینیستیتوتی ڕوژهەاڵتناسی ڕوساڵنم ناسی و دوا جاریش شەش حەوت ساڵ 
بەر لەوەی کۆچی دوایی بکات لە کۆنفرانسێکی زانستیدا لە هەمان ئینیستیتوت لە مۆسکۆ 
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چاوم پێی کەوتەوە. دوای خوێندنەوەی پێشەکی هەردوو بەرگەکە و چاوخشاندنێک بە 
هەندێ لە بەشەکانی فەرهەنگەکەدا، ئەم چەند خاڵەی خوارەم لە ال گەالڵە بوون:

سااڵنێکی  تسەبۆڵەف  اڵزەرەڤیچ  ڕوس��اڵن  کە  بنرێ  ڕاستییەدا  بەو  دان  دەب��ێ   .1
بۆ  کێشاوە  زۆری  ئەرکی  و  ک��ردووە  تەرخان  فەرهەنگە  ئەم  ئامادەکردنی  بۆ  زۆری 
ساغکردنەوەی ڕەگ و ڕیشەی ئەو وشانەی ڕیزی کردوون. پێموایە لەم کارەیدا چاوی 
لە زانایەکی گەورەی تری ئۆسیتی کردووە کردووە، کە ڤاسیلی ئیڤانەڤیچ ئەبایەفە)1900 
– 2001(. ئەبایەف زانایەکی گەورە و بەناوبانگ بوو لە بواری زمانی ئۆسیتی و زمانە 
ئێرانییەکاندا. ئەبایەف گەورەترین فەرهەنگی مێژوویی ئێتیمۆڵۆژی بۆ زمانی ئۆسیتی 
لە پێنج بەرگدا داناوە. فەرهەنگەکەی ئەبایەف بە گەورەترین فەرهەنگ لە بواری زمانە 

ئێرانییەکاندا دادەنرێ. تسەبۆڵەف لە زۆر شتدا چاوی لە ئەنایەف کردووە.
زمانی  بە  ئێتیمۆڵۆژیم  فەرهەنگێکی  چەند  سەیری  وت��ارە  ئەم  ئامادەکردنی  بۆ   .2
ڕووسی کرد، جیاوازیم لە نیوان ئەوانە و فەرهەنگەکەی تسەبۆڵەفدا بینی. تەنها وەک 
د. ی.  ئێرانییەکان«ی ڤ. س. ڕەستەگویەڤا و  ئێتیمۆڵۆژی زمانە  نموونە »فەرهەنگی 
ئێدلمانا. کە ساڵێ پێش فەرهەنگەکەی تسەبۆڵەف، واتا لە ساڵی 2000 هەر لە مۆسکۆ 
باڵوکراوەتەوەو لە سێ برگدایە و )1324( الپەڕەیە، لەم فەرهەنگەدا ئێدلمان پێشەکییەکی 
تێر و تەسەلی سی الپەڕەیی نووسیوە و ئاماژەی بە کۆمەڵێ زانیاری کردووە، کە پێموایە 
گرنگن بۆ تێگەیەشتن لە/ و بەکارهێنانی فەرهەنگەکە وەک مێژووی کارەکە، بنەماکانی 
مۆدێلەکانی  فەرهەنگەکە،  بونیادی  و  پێکهاتە  مەتریاڵەکان،  و  کەرەسە  هەڵبژاردنی 
و  تسەبۆڵەف  پێشەکییەکەی  بارەیەوە  لەم  کەرەسەکان...تاد.  سەرچاوەی  وشەسازی، 

ئەوانەشی بەرگی دووەمیان بە چاپ گەیندووە زۆر هەژار و کەم زانیارین.  
3. من ڕوساڵنم دەناسی و لە ئینیستوتی ڕۆژهەاڵتناسی دەیان جارم بینوە و قسەم 
لە گەڵیدا کردووە، قەت نەمدی جارێک چەند وشەیەکی کوردی بڵێ، کە زۆر لەوانەی لەو 
پەیمانگایە کاریان دەکرد حەزیان بەوە دەکرد، ئەگەر یەک دوو وشەی یەکێ لە زمانە 
ڕۆژهەاڵتییەکان بزانن خۆیانی تیدا تاقیبکەنەوە. قەت نەمدی لە گەڵ کەسی دیکەشدا بە 
تاجیکی دەزانی  فارسی، پوشتو و  ئەو  نەدەزانی.  پێموایە کوردی  بکات،  کوردی قسە 
ئێرانی بوو، کە زمانی ئۆسیتی بوو. نەزانینی زمانێک کە  و زمانی دایکیشی زمانێکی 
لێکۆڵینەوەی زانستی لە بارەوە بکەی کارێکی ئاسان نیە. بەسێکی زۆری ئەوە گوناهی 
ئەوان نەبوو، کە ڕێگەیان نەدەدرا بێنە کوردستان و لە نێو هەڵگرانی زمانەکەدا لێکۆڵینەوە 

بکەن. 
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4. پێم سەیر بوو کاتێ بینیم لە پێشەکی بەرگی یەکەمدا باسی زاراوەی کرمانجی و 
سۆرانی وەک دوو کۆمەڵە دیالێکت، نەک دوو دیالێکت دەکات. پیدەچی ئەمە بۆچوونی 
خۆی بێ چونکە ئەو کاتە هێشتا لە ژیاندا بوو، بەاڵم لە بەرگی دووەم��دا، کە حەوت 
ساڵ لە دوای مردنی باڵوکراوەتەوە، ئەو کۆمەڵە دیالێکتە البراوە و تەنها باس لە دوو 

دیالێکتی کرمانجی و سۆرانی کراوە. 
5. دەمزانی و گوێم لێبوو کە خوالێخۆشبووان قەناتێ کوردۆ )کوردۆیەف( و چەرکەزێ 
نەدەهات.   بەچارەیدا  نەدەزانی و خۆشیان  بە کوردناس  )باکایەف( تسەبۆڵەفیان  بەکۆ 
کاریگەری  ژێر  لە  پیاوە  ئەم  بیستووە،  دیکەم  زمانزانی  هەندێ  و  ل��ەوان  ئەوەندەی 
دیالێکتەکانی  بە  سەبارەت   David Neil Mackenzie مەکەنزییە  دەیڤید  تێزەکانی 
 Kurdish Dialect( زمانی کوردی، کە لە تێزی دکتۆراکەی ساڵی 1957 بە ناونیشای
کە  بوو  ئەوە  باکایەف  و  کوردۆیەف  مەبەستی  پێموایە  ڕوو.  Studies( خستوونێتە 
ئەم پسپۆرانە دەیانەوێ دیالێکتەکانی زمانی کوردی بە زمان دانێن نەک دیالێکت. ساڵی 
لە  گوێم  تر  جارێکی  مۆسکۆ  لە  ڕۆژهەاڵتناسی  پەیمانگای  لە  کۆنفرانسێک  لە   1995
ئەم بۆچوونەی تسەبۆڵەف بوو کاتێ باسی لە دیالێکتی زازاکی دەکرد. بەداخەوە ئەو 
کاتە قەناتێ کوردۆ و جەرکەزێ بەکۆ لە ژیاندا نەمابوون کە لێگەڕ دادەنران بۆ زمانی 
کوردی. بۆیە کەس نەبوو گفتوگۆیەکی زمانەوانی لە گەڵدا بکات. دکتۆر عیسمەت شریف 

وانلی لێی توڕە بوو و وتی تۆ باسی چی دەکەی و منیش یەک دوو پرسیارم لێکرد. 
6. نەزانینی زمانی کوردی تسەبۆڵەفی تووشی هەڵەی زۆر کردووە و زۆر وشەی 
بە ک��وردی دان��اوە، کە ک��وردی نین و دوات��ر بە دوای ڕەگ و ڕیشەیاندا گ��ەراوە و 
کردوویانەتی بە عەرەبی و تورکی. باسی فارسی و زمانە ئێرانییەکانی تر ناکەم، چونکە 
کوردی وەک زمانێك لە گروپی زمانە ئێرانییەکان ئاساییە زۆر وشەی هاوبەشی لە گەڵ 
ئەو زمانانەدا هەبێ. تەنها بۆ نموونە لێرەدا ئاماژە بە چەند وشەیەک لە پیتی ئە دەکەم 
کە لە چەند الپەڕەی بەرگی یەکەم بەرچاوم کەوتوون: أغنام، أخذ، أهالي، أهل، أهلیت، 
ألم، عالقة،  ألچاک،  أکلیل،  أکبر،  أکابر،  أجر،  أجنبي،  أجل،  أحوال،  أحد،  أحسن،  أهمیت، 
أمانت، أمین، أمثال، أمتعة، أمراض، عقرب، أرقام، أرذل، أرزاق، أصحاب، أسلحة، أصناف، 
أسرار، الصیاد، أشراف، أشیاء...تاد. هەموو ئەم وشانە لە دوورە هاوار دەکەن کە وشەی 
عەرەبین و باوەڕ ناکەم ئەمڕۆ کەسی خوێنەوار بەکاریان بێنێ. دەڵێم خوێنەوار چونکە 

ئەو هەموو کەرسە و مەتریاڵەکانی لە فەرهەنگ و کتێبەوە وەرگرتووە. 
لە بەردەست تسەبۆڵەفدا  7. نەبوونی دەقی کوردی هاوچەرخ و سەرچاوەی نوێ 
سەرچاوە  ئ��ەوەی  سەرباری  ڕەنجەکەیەتی.  ناتەواوییەی  ئەم  سەرەکی  هۆکارێکی 
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کوردییەکانی زۆر هەژارن، تەنها یەک دوانێکایان مێژووەکەیان دەگەڕێنەوە بۆ ساڵی 
پیتی  بە  کرمانجی  دیالێکتی  دەزانین  کۆنترن. هەموو  تر زۆر  ئەوانی   ،1982 – 1981
التینی دوای سااڵنێکی زۆر لە قەدەغەکردن، لە هەشتاکاندا هەوڵەکان دەستیان پێکردەوە 
بۆ زیندوو کردنەوەی. دیالێکتی سۆرانیش لە حەفتاکانی سەدەی ڕابردووەوە دەستی بە 
گەشەکردن کردووە. تسەبۆڵەف بۆی نەکراوە سوود لە هیچ یەکێک لەم دوو دەرفەتە 
ڕێی  لە  یا  بێنیوە،  سۆڤییەت  یەکێتی  کوردانی  نووسینەکانی  لە  کەڵکی  یا  ئەو  ببینێ. 
زمانی فارسییەوە هەندێ دەقی کوردی لێکداوەتەوە. ئەو کوردییەی شاعیرانی کوردی 
سەدەکانی رابردوو و بگرە نووسەرانی دەسپێکی سەدەی بیستەمیش پێیان دەنووسی، 
لە  و  واڵتێک  هەموو  لە  بیانخوێنێتەوە.  دەتوانێ  ئەستەم  بە  کورد  ئەمڕۆی  خوێنەری 
دایک،  زمانی  بە  خوێندن  ڕێگای  لە  زمان  واب��ووە،  هەر  دونیاش  گەالنی  هەموو  الی 
فەرمی  کارگێڕی  دەزگ��ای  لە  زمان  بەکارهێنانی  باڵوکردنەوە،  نووسین،  بەکارهێنان، 

دەوڵەتدا پێشدەکەوێ و گەشە دەکات. 
8. خۆزگا تسەبۆڵەف زمانی کوردی دەزانی، دەستیشی دەگەیشت بەو کتێب، گۆڤار 
و باڵوکراوانەی لە حەفتاکانی سەدەی ڕابردووەوە لە کوردستان و لە هەشتاکانیشەوە 
لە ئەوروپا دەردەچوون، پێموایە ئەو کاتە کارەکەی دە ئەوەندەی تر دەوڵەمەند و 
دروستتر دەبوو. پسپۆرانی کورد لە بواری زمانی کوردیدا، بە تایبەتی ئەوانەی زمانی 
لە  فەرهەنگە  ئەم  دەکرێ  بکەن.  بوارە  ئەم  لە سەر  کار  دەتوانن  دەزان��ن،  ڕووسی 
گەڵ هەموو ناتەواوییەکانیشیدا بکرێتە بناغەیەک بۆ دانانی فەرهەنگێکی ئێتیمۆڵۆژی 

گشتگیری زمانی کوردی.

بە  هەموویان  کە  وەرگرتووە  لەم سەرچاوانە  وتارە سوودم  ئەم  ئامادەکردنی  بۆ 
زمانی ڕووسین: 

بارەی ژیانی ڕوسالن تسەبۆڵەفەوە بڕوانە: گوچێڤا. ڕ. ن و شێرباک. ن. ل، فەرهەنگی  لە   .1
بیۆگرافی، بەرگی 1 – 4.

2. بۆ بەرهەمە زانستییەکانی تسەبۆڵەف لە بارەی زمانی کوردییەوە بڕوانە: موسائیلیان، ژ. س، 
بیبلیۆگرافیای کوردناسی، بەرگی 2، مۆسکۆ 1996، ل. 722- 731. 

3. تسەبۆڵەف، ر. ڵ، فەرهەنگی ئێتیمۆڵۆژی زمانی کوردی، بەرگی 1 و 2، مۆسکۆ 2001 – 2010.
4. ڕەستەرگویەڤا ڤ. س و ئێدلمان د. ی، فەرهەنگی ئێتیمۆڵۆژی زمانە ئیرانییەکان، سێ بەرگ، 

مۆسکۆ 2000.



لە پێناو زماندا

ئەحمەد بەحری
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زمانی نووسینی کوردی لەودیو بەرەو کوێ دەچێ؟
یەکەم بەرگی کتێبی ڕشتەی مرواریی عەالئەددین سەجادی ساڵی 1957 باڵو 
بۆوە. ئەو ئەدیبە داهێنەر و خۆشفکر و کوردیوێژ و کوردینووسە، هەر ئەو ساڵە 
بە تاسەوە نووسی: ناتوانی قەومێک ناو بنێی بە قەوم تا زمانی نەبێ. ... کە زمان 

نەبوو، قەومییەت نییە.«
تێکۆشانی  دەه��ەی��ەک  بە  ب��وو،  هەڵوێست  خ��اوەن  کەسایەتییەکی  سەجادی 
ڕۆژنامەگەری )گەاڵوێژ و نزار( و دوو دەهە داەێنانی چەندین کتێب لە نێوەڕاستەکانی 
سەدەی بیسەتدا. ڕاست ئەو دەمەی تاکی خاوەن بەەرە و خاوەن شعووری کورد، 
ڕێبەرایەتی  ڕەوەن��دی  نێو  و چوونە  هۆوییەتپارێزی  بۆ  بوو  ئەرک  دوو  ئەرکی 

فیکریی بەشێک لەو دیاردە کەلتوورییەی ناوی نرابوو کوردایەتی.
)باشوور(  ئەودیو  بە  لە گوێن سەجادی هەر  تاکە شوێندانەرانەی  ئەو  بیری 
نەگیرسانەوە، تامەزرۆیانی ئەمدیوە )ڕۆژهەاڵت( باوەشی پڕ لە تاسەیان هەمیشە 
کراوە بوو. خوێندەواری وریا و زیت یەکێک لە مەرجە ڕۆشنبیرییەکەی، زاخاودرانی 
مێشکی بە پەخشان و شێعری کاڵسیکی نووسەران و شاعیرانی ناوداری ئەودیوە 
بوو. سنوور نەیتوانی لەمپەری ئاودیو بوونی ئەو بەرهەمە مێژوویی و هونەری 

و کەلتوورییانە بێ.
زۆر گرینگە من و تۆ بزانین تاکی هونەرمەندی خاوەن بەهرەمان، لە بەشێکی 
دیارکراوی زەماندا، بە چییەوە خەریک بووە و لە ڕێگەی چییەوە چاکی خزمەتی 
بە الدا کردووە. تاکی خاوەن بەهرەی ئێمە کام بابەتی بۆ تێکۆشان هەڵبژاردووە 

و تەمەنی خۆی بۆ چی تەرخان کردووە.
سەجادی لە نێوەڕاستەکانی سەدەی بیست، مەیدانی خەباتی ڕۆژنامەوانی و 
بواری ئەدەبی و فۆلکڵۆری هەڵبژارد. وێدەچێ هێندێک پێیان وا بێ بواری ئەدەبی 
ئێراقدا  سەردەمی  ئەو  حکوومەتی  زەبروزەنگی  سەردەمی  لە  فۆلکڵۆرییەکە  و 
ئیمکانی باڵو بوونەوەی ئاسانتر بووبێ؛ ئەمە دەتوانێ ڕەشبینانەترین بۆچوون لە 

ئاست ماندووبوونەکانی کەسانی وەک سەجادی بێ.
ئەوەی یەکی وەک من دوای شێست و چەند ساڵ لێیەوە دەڕوانێ، حەولێکی 
لە سەردەمێکی  نەتەوەیی  پێناسەی  مانەوە و  بۆ  بنەڕەتییە  ئیشێکی  وشیارانە و 
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ئەو دوو  کەلتوور؛  پاراستنی زمان و  پێناو  لە  بایخ  پڕ  کارەساتدا، حەولێکی  پڕ 
درێژایی  بە  ملمالنەیەکی  و  گەالنن  جیاوازی  فاکتۆڕی  بەرچاوترین  دیاردەیەی 

مێژووی نوێی بەرەی مرۆڤی لێکەوتووەتەوە.
خەباتی  کارنامەی  وەک  کە  »ڕۆژنامەوانی«  و  »ئەدەبی«  بواری  دوو  هەر 
و  ویست  ل��ە  گرینگن  بەشێکی  ئێستایە  ک��ە  ئێستاش  ئ��ەژم��ار�  دێنە  س��ەج��ادی 
داخوازییەکانی کورد. ئێستاش بەشێک لە تێکۆشانی ڕۆشنبیرانی بواری فەرهەنگی 

و کۆمەاڵیەتی هەر ئەو دوو دیاردەیەیە. 
وە نەبێ ئەوە هەر سەجادی بێ لەو سەردەمدا گرینگی بە زمان دابێ، نووسەران 
و شاعیرانی ناوداری کالسیکی ئەوان سەردەم و پێشتریش، سەرچاوەی بەڵگەیی و 
پێشینەی زمانیمانن. ئێمە بمانەوێ و نەمانەوێ زمانی شێعریمان گرینگترین سەنەدی 
نووسراوەیی سەدەکانی ڕابردووی زمانیمانە؛ ناشێ ئەم ڕاستییە بخرێتە پشت گوێ 

و پێمان وا بێ بۆ ژیانی ئەمڕۆمان کەڵکیان بڕاوە.
لەم نێوەدا بابەتێکی گرینگی تری فەرامۆشکراو ئەوەیە کە لە ئەم دیوە، لە موکریان، 
درشت،  و  ورد  شاعیرانی  و  م��ارف  مەال  سەیفولقوزات،  وەفایی،  شێعریی  زمانی 
پەخشانەکانیشی لەگەڵ بێ، تەواو لە جینسی زمانی نالی، مەحوی، سالم، شێخڕەزا، 
و...ن و جیاوازییەکی زمانیی ئەوتۆ لە هەر دوو دیو هەست پێناکرێ. بۆ وێنە شوێنی 
زمانی عەڕەبی و فارسی بە سەر هەر دوو الدا یەک چەشنە، بەاڵم سەجادی گوتەنی 

زمانەکە »زمانی کوردییە«.
گرینگی زمانی کوردی بە الی سەجادییەوە بە ڕادەیەک بووە، ئەوی لێبڕاو کرد 
پێشبینی داهاتوو بکا و هاواری ئەو مەترسییە بەرز بکاتەوە کە لە ڕێگەی خوێندن 
بە زمانی غەیرەوە بۆسەی بۆ زمانەکەی ناوەتەوە. ئەم پێشبینییەی سەجادی ئێستا 
و  گرینگ  خاڵە  هەموو  بە  خوێندەواری  دەگ��ەڕێ.  ڕاس��ت  وە  خەریکە  ڕادەی��ەک  تا 
بەرچاو و پۆزیتیڤیەکانییەوە، بە هۆی زکماکی نەبوون، بنجوبناوانی زمانی کوردی 
ناڕاستەوخۆ،  و  ڕاستەوخۆ  گوشاری  پێی  بە  پارچەکاندا  هەموو  لە  هەڵتەکاندووە. 
گەاڵڵەکراو و نەکراو، زمانی ئاخاوتنی کوردی شێواندووە و بێتوو سەجادی ئەمڕۆ 
دەڵێ  گوتەنی  کورد  هەڵتەکانە؛  هەموو  لەو  دەمێنێ  سووڕ  سەری  بێتەوە،  زیندوو 

”نەمگوت!“
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لە ڕووی بەرهەم و کارەکانی سەجادی من وای بۆ دەچم کە ئەو زاتە دڵی بە 
ئەمە خۆش بووە کە »قەڵەم«ی وشیاری کورد بە گژ ئەو مەترسییەدا دەچێتەوە و 
پتر بۆ سەر  ئاقڵمەندانەی کۆمەڵگا، پێشی زیانی  بنەڕەتی و  ئاڵوگۆڕێکی  تا  النیکەم 
زمانی کوردی دەگرێ. واتا سەجادی پێی وا بوو کە ڕەوتی نووسراو و مەکتووباتی 
کوردی وەک ئاخاوتنی ڕۆژانەی بە سەر نایە؛ چونکە لە ڕەوتی زمان دەگەیشت و 
دەیفامی ئەم دووە واتا نووسین و ئاخاوتن هەر کام ڕێگەی خۆیان دەپێون. پێی وا 
بوو قەڵەمی کورد دەروەستی زمانەکەی خۆی دەبێ، لە ڕابردووی نابڕێتەوە، ئیزنی 

شوێن دانانی ڕێزمانیی زمانانی دەرکی نەک شوێن دانانی وشە نادا.
پێوەندیی  فارسزمان  بیستی  س��ەدەی  نووسەرانی  دەیزانی  وێنە  بۆ  سەجادی 
زمانییان لەگەڵ شاعیرانی وەک سەعدی و حافزی سەدەی حەوت و هەشتی کۆچی 
و  ئ��ەودەم  نووسەرانی  و  شاعیران  سەنگی  بە  زمانەکەیان  نەبڕیوەتەوە؛  مانگی 
نوێخوازی  شاعیرانی  باوکی  دەیزانی  تەنانەت  دەدەن.  محەک  لە  دواتر  سەدەکانی 
فارس، نیما یوشیج، سەرەڕای شکاندنی قالبی شێعریی کۆن، خاوەن زمانێکی پتەو 
و بە چواربەندەیەکی بەتەواوی فارسانەیە. دیارە لێرەدا مەبەستم دزە کردنی وشە 
نییە بۆ نێو زمان؛ بەڵکە ڕێزمانی تایبەت و ڕووحییەتی تایبەت بە زمانە کە لێمان 
تێکچووە!! بەرتەسکیی کاتی وتار ئیزنی ئەوەم پێنادا بچمە سەر پێویست بوون یا 
نەبوونی هاتنی وشەی دەرەکی بۆ نێو زمانی کوردی؛ هەر ئەوەندە دەڵێم ئەو الیەنە 

بە مەترسییەکی ئەوتۆ نازانم. 

زمانی  ئەرێ  کە:  ک��ردووە  داگیر  منی  وەک  کەسانی  مێشکی  لەمێژە  پرسیارێک 
نالی، کوردی، سالم، حاجی قادر، مەحوی، تاهیربەگ، ئەحمەد موختار، حەمدی، ناری، 
ئەمانە زمانی  بڵێین  ناکرێ  بە سەر هات؟ خۆ  ئەودیو چی  لە   ... پیرەمێرد،  زیوەر، 
شێعرن و ڕەوا نییە وەک پێشینەی نووسینی کوردی چاویان لێ بکرێ؛ ئەم بۆچوونە 
نە دروستە و نە بۆ ڕابردووی زمانی کوردی دەگونجێ. با ئاوڕێکی زۆر زۆر کورت 
لە چەند بەیت شێعر بدەینەوە؛ بەبێ لە بەر چاو گرتنی نێوەرۆک؛ تەنیا و تەنیا لە 

ڕوانگەی زمانەوە: 
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شەهیدی عەشقم و مەمشۆن و کفنم بۆ مەکەن یاران
گەواهی حەشرە بۆ دەعوای شەهادەت بەرگی خوێنینم   کوردی  1809�1849 

سەر بەردەبازی ڕێتە، تەن تەختەبەندی جێتە
دڵ مەیلی خاکی پێتە، ڕوح ماڵی خۆتە، بیبە      ناڵی  1798� 1855

یەک زەڕڕە عەکسی پەرتەو دەرکەوت و تووری سووتاند
ئاوێنە سەختڕوو بوو لەو عەکسە تابی هێنا      ساڵم  1800� 1866

هەر کوردە لە بەینی کوللی میللەت
بێ بەهرە لە خوێندن و کیتابەت        حاجی قادر  1815� 1892 

لە پێ کەوتووم و نەفەسم بۆ هەوا دەشنێ وەکوو منداڵ
لەبەر پیری سەرم خۆی ناگرێت و تازە پێ دەگرم        مەحوی  1830� 1904

مەڕبووتە حەیاتم بە سولەیمانی و خاکی
خۆزگەم بە سەگی قاپییەکەی ئەحمەدی کاکی        شێخ ڕەزا  1835� 1909

عاجز بوو کە ڕووم خستە بەری پێی، وتی پێم
ئەی ئەبلەهە، کەی ماڵشی ئاوێنە بە سەنگە!؟         تاهیربەگ   1875�1917

ئەبێ کاغەز لە بەرگی گوڵ، قەڵەم جانا لە عەنبەر بێ
کە من مەیلم هەیە ئێستا بنووسم وەسفی ڕوخسارت    ئەحمەد موختار  1897� 1935

عاشقی ڕەنگی خەزانی تۆیە بۆیە دێ بەهار
فەسڵی هاوین گەرم و مەیلی بەفرەکەی زستانتە        حەمدی  1876 1936
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ئەو زمانەی ئێستا لە سەرەتای سەدەی بیستویەکدا وا بە گەلالیی پێی دەنووسین، 
ئایا تەتەوری زانستییانە و مەنتیقی زمانی مەکتووباتی سەدەکانی پێشووە؟ ئەگەر 
بەرچاو  ڕێژەیەکی  بە  ەکان  کردار�  فێعڵ  بۆ  و الوازە؟!  کەمهێز  هێندە  وا  بۆ  وایە، 
کەم بوونەتەوە!؟ بۆچ نووسەری کورد لەگەڵ وردەواژەکان کە بەشێکن لە ڕۆحی 
بەر،  نەگرتووەتە  دروستی  ڕەوتێکی  تەتەورە  ئەو  ئەگەر  نامۆیە!؟  ئەوەندە  زمان 
دەرفەتی  و  ئیمکان  بریا  بەستووە؟  چییەوە  بە  پشتی  ئەمڕۆمان  نووسینی  زمانی 
ئەمڕۆی  نووسەرێکی  الپەڕەیی  دوو سەد سێ سەد  بەرهەمێکی  هەبووایە  ئەوەی 
کورد پشکێندرابا و بژاردرابا و دیاری کرابا لەو چەند سەد الپەڕەیەدا چەند فێعڵی 
جیاوازی بە کار هێناوە! ئەودەم کڵۆڵیی زمانی نووسینی ئەمڕۆی ئێمە دەردەکەوت! 
ئەودەم دیاری دەدا لەم یەک دوو دەهەیەدا ڕۆحی زمانی نووسینی کوردی و ئێمە 
و  ب��ێ ڕۆح  و  ڕەقوتەق  زمانە  ئەو  گومان  بێ  کەوتووینەوە!!  غ��ەوارە  لێکتر  چەندە 
کەموشە و کەمفێعڵ و پڕ هەڵە و لە گرێژەنەچووە بەرهەمی تەتەور و گەشە کردن 
و ئەدیبانەی زمانە خۆش و شیرینەکەی نالی و مەحوی و بەرەی ئەوان سەردەم 
نییە!؟ لە ئەودیودا ئاڵوگۆڕەکە ئەوەندە بە خێرایی و بە باری سەڵبیدا چووە، هەر 
دەڵێی دوو زمانن!! ئەو هەڵبڕانە مەترسییەکی گەورەیە. دەبێ وە خۆ بێینەوە؛ ئەوە 
پووک  نووسینمانی  زمانی  نائاسایییە،  دابڕانێکی  نییە،  زمانی  مەنتیقیی  تەتەورێکی 
کردووە. ئیتر لەم دیوە باوەشی پڕ تاسە و تامەزرۆیانە بۆ زمانی ئەودیوە ناکرێتەوە. 
لە  ئەوانەی  ناوەستایانەیە.  نادەروەستی  قەڵەمی  لە سەر شانی  دابڕانە  ئەم  تاوانی 
دەرەوەی ئەم کەشە تەماوییە زمانییەدا وێستاون، ئەم ئاڵۆزییە بە ڕوونی دەبینن و 

دەبێ بە گوێیان بکرێ.
ئێستا لەودیو لە جیاتی ئەوەی زمانی نووسراوە پشتوپەنای ساغ مانەوەی خۆی 
و زمانی ئاخاوتن بێ، دەستەوەستان ماوەتەوە! زمانی ئاخاوتنی ڕەمەکی کە مۆرکەی 
دەبێ  زاڵ  نووسیندا  زمانی  سەر  بە  خەریکە  ک��ردووە،  کرمێی  دەوروب��ەر  زمانانی 
ڕووداوێکی  ئەمە  وایە  پێم  دەکێشێ.  دوای خۆدا  بە  نووسەرانیش  ئەوەیە  و سەیر 

دەگمەنی زمانییە و کەم وا هەیە لە نێو نەتەوەکانی تردا بەو توندییە ڕووی دابێ!!
زمانی ئاخاوتنی ڕەمەکیی شەقام هەر بە ناخۆش کردنی نووسینەوە نەوێستاوە، 
زمانی سیاسەتیشی گرتووەتەوە، زمانی ئابووریشی گرتووەتەوە، زمانی هونەریشی 
گرتووەتەوە، ڕیشەی زمانی کاناڵە ئاسمانییەکانی تەنیوە!! نە کەسایەتی وشە دیارە، 
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نە چوارەچێوە و جەغزی مانایی ئەو! ڕێزمان داری بە سەر بەردەوە نەماوە!! خەریکە 
»هەڵە باوەکان« )غەڵەتە موستەلەحەکان( ڕێژەیان لە ژمار دەچنە دەر؛ ئیتر ناتوانی 
ناویان بنێی ئاوارتە و ئیستسنا، هەڵەباوەکان لەشکرێکن و خۆیان بوونەتە قاعیدە!! 
زمانی کەمهێز هونەرمەند، سیاسەتوان، بێژەر، ئەکتەر و ... کەمهێز دەکا و پەیام کەم 

مانا. 
گومان لەوەدا نییە بەو زمانە کەمهێزەی ئەمڕۆ پێی دەنووسێن، هەر وەها بەو بێ 
تەفاوەتی و کەمتەرخەمییەی ئاکاری بەشێکی بەرچاوی قەڵەمی کوردی گرتووەتەوە، 
بە الی تاکی ئاسایی کوردەوە، زمانانی دەوروبەر شیرینتر دەمێننەوە و سەجادی 

گوتەنی شوێنهەوارێکی خۆش لە ماڵە کوردەکان بۆ خۆیان دروست دەکەن.
لە نێو ئەو ڕەشەبایە زمانییەدا، »قەڵەمی کورد« بە کام هێز و بە کام تێگەیشتن 

لە مەیدانی پاراستن و سەربەخۆیی زمانەکەیدا وێستاوە؟

فارسیی تارانی؛ کوردیی هەوڵێری
ڕاوێژی تارانی یەکێک لە بنزاراوە نە زۆر مەنشوور و گرینگەکانی زمانی فارسی 
کێشاوە.  فارسیزماندا  ناوچەکانی  هەموو  سەر  بە  باڵی  بنزاراوەیە  ئەو  ئێستا  بوو. 
بەو  هەموو  ئیداری  پێوەندیی  و  زانستگاکان  قوتابیخانەکان،  مەکتووبات،  ئێراندا  لە 
زمانەن. ئەوەش تەنیا و تەنیا سەبارەت بە ئەوە ڕووی دا کە تاران بوو بە پایتەخت.
تاران گوندێکی چکۆڵە بوو. شاتەهماسبی سەفەوە  لە سەردەمی سەفەوییەدا   *
کردی بە شار. نادرشای ئەفشار تارانی کرد بە پادگانێکی نیزامی. ئاغامحەممەدخانی 
قاجاری تورکزمان ساڵی 1796 زایینی تارانی کرد بە پایتەخت و دەورانی گەشەی 

ئەو شارە دەستی پێکرد.
* جەماوەرێکی زۆر لە ناوچە جیاجیاکانی ئێران بۆ کار ڕوویان لە پایتەختی تازە 
کرد. بەشێک لە عێلی زەند لە شیرازی ناوەندی فارسەوە کۆچ دران بۆ تاران. تەنانەت 

بەشێک لە کەمینەکانی مەزەبی و نەتەوەییش خۆیان لەو شارە خزاند.
* »تەفرش« و »ئاشتیان«، دوو شارۆچکەی چکۆڵەی نیزیک تاران بوون، بەشێکی 
قاجاراندا  دەورەی  لە  ش��ارە  دوو  ئەو  سیاسی  و  لەشکری  گەورەپیاوانی  لە  زۆر 
لە  بەرچاویان  شوێنێکی  ئەوانە  گەیشتن.  حکوومی  گ��ەورەی  گ��ەورە  پلەوپایەی  بە 
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ئەو  بوونی  بااڵدەست  لە  و  دانا  پایتەخت  و »حکوومی«  »لەشکری«  زمانی  سەر 
بنزاراوەیەدا دەوری بەرچاویان گێڕا.

* زمانی تارانی بوو بە زمانێکی ڕەسمی و یەکگرتووی فارسی بۆ سەرانسەری 
ئێران. هەر وەک باس کرا، ئێستا لەو واڵتەدا سەرجەمی کاروباری سیاسی، ئابووری، 

کۆمەاڵیەتی و هونەری بەو زارەی فارسی بەیان دەکرێ.
بە  نووسین  بەرچاوی  پێشینەی دوورودرێ��ژ و  بوو کە  ئەوە  * خاڵی جێی سەرنج 
بە  نووسراوە  لە  هەر  بگرێ.  تارانی  فارسیی  بوونی  بااڵدەست  پێشی  نەیتوانی  فارسی 
جێ ماوەکانی سەرەتای هاتنی ئیسالم بۆ ئێران و فیردەوسی و شانامەکەی لە سەدەی 
چوار، شێعرەکانی سەعدی و حافز لە سەدەکانی حەوت و هەشت، هەتا کتێبە مێژوویی و 
نووسراوە بەنرخە ئەدەبییەکان؛ هەموویان بە چەشنێک کەوتنە پەراوێزەوە و ناڕاستەوخۆ 
هاتنە بەر ڕکێفی دەسەاڵتی ئەو زمانە فارسییەی لە تارانی پایتەخت دەسەاڵت برەوی پێدا.
* وشە و ئیدیۆم و بابەتە زمانییەکانی ناوچە جیا جیاکانی فارسیزمانان ڕژانە 
نێو فارسیی تارانی و ڕۆژ بە ڕۆژ بەهێزتریان کرد و پێداویستییە نوێیەکانی زمانی 

پایتەختیان پێ دابین کرا.
* بەرەبەرە بەشێک لەو دیاردە زمانییە ناپێویستانەی کە هەر تایبەت بەو بنزاراوەیە 
بوون البران و بە تێکەاڵو بوونی هەموو چین و توێژەکان، زمانی فارسیی تارانی 
سوا و پوخت کرا؛ دەوڵەمەند و بەهێز بوو؛ بە چەشنێک کە توانی واڵمدەری نیازی 

زمانیی دەسەاڵت بێ.
ئێستسنا  و  ئاوارتە  بابەتێکی  ب��وون،  پایتەخت  بە  دی��اردەی  و  ت��اران  ئەزموونی 
زمان  بە  تایبەتی  پێویستییەکی  حکوومەتێک  و  دەس��ەاڵت  هەر  الیەکەوە  لە  نییە. 
بکا.  ب��ەراوردە  ئەو  حکوومیی  پێوەندیی  حاڵەت  باشترین  بە  بتوانێ  زمانێکی  هەیە؛ 
زمانی پایتەخت بەردەستترین و لەبارترینە لەم حاڵەتەدا. لە الیەکی دیکەوە زمانێکی 
دەسەاڵت پێی دەدوێ و پێی دەنووسێ، بایخ پەیدا دەکا، لە نێو جەماوەردا گرینگی 
بدوێن.  واڵتە  ئەو  دەسەاڵتدارانی  لەگەڵ  زمانە  بەو  تێدەکۆشن  هەندەران  پێدەدرێ، 
ئەستۆ  وە  ئەرک  و  شارە  ئەو  دێنە  پایتەخت  دەرەوەی  لە  کە  مەنسەبانێ  خ��اوەن 
دەگرن، تێدەکۆشن بەو زمانە بدوێن. لە باری ڕۆحی و ڕەوانییەوە دوان بەم زمانە 
جۆرێک شانازی بە بێژەر دەدا؛ چونکە زمانی پایتەختە و ئەو پایتەختنشین. سەرجەم 
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چەشنێک ئۆڵگوو هەڵگرتنەوە لەو زمانە لە نێو زاراوەکانی دیکەدا ڕوو دەدا و تەنانەت 
ئەو زمانە شوێن دەخاتە سەر زمانانی دراوسێش.

هەڵبژاردنی »هەوڵێر« بۆ پایتەختیی هەرێمی کوردستان، بە دوور لە هەر چەشنە 
کێشەی  و  گێرە  وەه��ا  ه��ەر  ئ��ەو،  زەرەری  و  ئ��ەم  قازانجی  و  سیاسی  هەڵوێستی 
بێژەرانی زاراوەکان و شارچێتی، هەڵبژاردنێکی یەکجار  سەروەری و دەمارگرژیی 
باش و دروست و بەجێ بوو کە لە سەرەتای ڕاپەڕینەوە ڕووی دا. ئەم شارە جیا 
لە ئەم دەسەاڵتە زمانییەی »پایتەخت بوون« پێی داوە، هەم لە باری زمانی و هەم 
لە باری مەکانی خاوەنی هەندێ تایبەتمەندیی بەرچاو و پۆزتیڤە؛ سەرنج و ئاوڕێکی 
شیاو بەو تایبەتمەندییانە، یارمەتییەکی گرینگە بۆ زمانەکەمان و بە ئاکام گەیشتنی 
باری  لە  مەیلییانەی  بێ  ئەو  کردنەوەی  قەرەبوو  وەها  هەر  گشتییەکانمان؛  هەوڵە 

زمانییەوە لە ڕابردوودا دەرحەق بەم ناوچەیە کراوە:
* ئەم شارە یەکێک لە گەورەترین و کۆنترین شارەکانی کوردستانە بە مێژوویەکی 
دوورودڕێژی هۆاڵکۆ بەزێنیەوە. لەو شارە و دەشتە کاکی بە کاکییەکەیدا زاراوەیەکی 
بەهێز و توانامەند و تا ڕادەیەک پەتی، بە میراتێکی دەوڵەمەندی فۆڵکڵۆرییەوە، زۆر 
زیندووانە برەوی هەیە؛ ئەگەرچی تا ئێستا نەگونجاوە بۆ نووسین کەڵکی هەمەالیەنە 
و پێویستی لێ وەربگێرێ و زاری سەرەکیی نووسین لە ڕابردووی کوردستانی سەر 

بە ئێراقدا نەبووە.
و  سۆرانی  واتا  کوردی  سەرەکی  زاری  دوو  سنووری  لە  هەولێری  بنزاری   *
سەرجەم  بە  زارە  نیزیکترین  مەکانییەوە  و  زمانی  ئاستی  لە  هەڵکەوتووە.  بادینیدا 

زارەکانی کوردیی باکوور.
* کوردی هەولێری بەشێکە لە کوردییە جوان و پاراوەکەی موکریانی گەورە. بە 
الی منەوە موکریانی گەورە لە باری زمانییەوە جەمسەرێکی مەهابادە و جەمسەرەکەی 

تری هەولێر.
ئابووری  و  سیاسی  دەسەاڵتی  ناوەندی  حکوومەتە،  ناوەندی  هەولێر  ئێستا   *
نافەرمی  ئامارێکی  پێی  بە  دەبێتەوە،  گەورەتر  ساڵ  بە  ساڵ  کوردستان.  هەرێمی 

سااڵنە دوو سەد و پەنجا هەزار کەس بە دانیشتووانی ئەو شارەوە زیاد دەبێ.
* لە هەموو ناوچەکانی کوردستان، بە زاراوەگەڵی جۆربەجۆرەوە، خەڵک ڕوو 
دەکەنە ئەو شارە. لە الیەک لە نێو کوردیی هەولێریدا دەتوێنەوە لە الیەکیش شوێنی 
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زمانی دەخەنە سەر دەوڵەمەندیی ئەو بنزاراوەیە. بێتوو لێکۆڵینەوەیەکی کورت، بەاڵم 
زانستییانە بگونجێ، نیشانی دەدا لەو ماوە زۆر کورتەی ئەو بیست و چەند ساڵەیەدا 

چ گۆڕانێکی زمانی خەریکە نەختەنەختە ڕوو دەدا.
 * گەورە گەورەکانی حکوومی لە پایتەخت دەژین و خۆ لەگەڵ ئەو زمانە ڕێک 
دەخەن و بە ەەولێری سۆرانی دەدوێن و دەنووسن؛ ئیتر لە زاراوەی خۆیان کەڵک 

وەرناگرن.
* کوردیی هەولێری هەر لە ئێستاوە بۆتە بنەما و کاکڵی زمانی یەکگرتوو و لە 
داهاتوویەکی نە زۆر دووردا زاڵ دەبێ بە سەر هەموو زارەکانی کوردستان؛ النیکەم 

بە سەر بەشە سۆرانییەکەیدا.
* کوردیی هەولێری ئەمڕۆ زمانی دەسەاڵتە. دەسەاڵت بیهەوێ و نەیهەوێ تابیعی 
دیکەی کوردی  زاراوەیەکی  ناتوانێ  لێوەرنەگرێ. دەسەاڵت  ناتوانێ کەڵکی  و  دەبێ 
زمانی  مەشڕووعییەتە،  دەسەاڵتێک  هەر  مانەوەی  گاڕانتیی  پایتەخەت؛  نێو  بێنێتە 

هاوبەش پێوەندیی ئەم دوو الیەنە پتەوتر دەکا.
* لەو هەلومەرجەدا بێتوو گەاڵڵەیەکی توێکمە و مەنتیقی هەبێ، ئەو زاڵ بوونەی 
یەکگرتووی  زمانی  میوەکەی  و  دێ  وەدی  کەمتردا  مەودایەکی  لە  پایتەخت  زمانی 
لە ڕابردوودا  بێمەیلییە دەبێ کە  ئەو  قەرەبوو کردنەوەی  کوردی دەبێ. هەر وەها 

دەرحەق بە زمانی ئەو ناوچەیە کراوە.
 * بێتوو نووسەران و بنکە فەرهەنگییەکان وشیارانە لەو بوارەدا هەنگاو هەڵێننەوە، 
یارمەتی دەدەن بە زمانی فەرمی؛ هەر بۆیە ئەرکێکی یەکجار گرینگیان کەوتووەتە 
تێدا بکرێ. ئەرکی زۆر گرینگی تری ناوەند و بنکە  نابێ  سەر شان، کەمتەر خەمی 
فەرهەنگییەکانی حکوومیی هەرێم، ئاوڕدانەوەیەکی نیازمەندانە لە کوردیی موکریانی 
دیوی ئێرانە و ڕێگە خۆش کردن بۆ قەڵەمە ڕەسەنەکانی ئەو ناوچەیەیە کە دەبێ بە 

تێبینییەکی وردەوە ئەو قەڵەمانە تەتەڵە بکرێن و لە بێژینگ بدرێن.
* نووسەرانی موکریانیش دەتوانن لەو هەڵومەرجە گرینگەدا دەورێکی باشیان لە 
دەوڵەمەندتر کردنی کوردیی هەولێریدا هەبێ. بە هۆی زۆر لێک نیزیک بوونی زمان و 
کەلتووری هەر دوو دیوی سنوور و پوخت و پاراوییەکەی کوردی موکریانی هەیەتی، 
ئەو ئیشە دژوار نییە. هەر ئێستا بەشێک لە قەڵەمی موکریانی ڕاستەوخۆ تێکەاڵوی 
ئیشی فەرهەنگی، بەتایبەت نووسین لە هەولێری پایتەختن و بەشێکیش بەرهەمەکانیان 
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لەوێ باڵو دەبێتەوە و ناڕاستەوخۆ بوونەتە الیەنێکی ئەو هەوڵە. بەگشتی هەر دوو 
بەش دەبێ نوێنەرێکی بەوەج بن و لەو هەلومەرجەدا هەوڵی قەڵەمی موکریانی دەبێ 
گواستنەوەی توانایییەکانی بنزاراوەی موکریانی بۆ نێو زمانی پایتەخت بێ و وەک بە 

جێ گەیاندنی ئەرکێکی نەتەوایەتی بڕوانێتە ئەو هەوڵەزمانییە.
سەرنجی ئێوە بۆ هەندێ وردە بابەتی زمانی بە پێی ئاوڕدانەوە لە هەندێ دەقی 

بەیتەکانی موکریان ڕادەکێشم.
تەبا

بابی خەج و سیامەندی برا بوون، زیادە لە هەموو عالەمێ پێکەوە تەبا بوون.
مانا  بۆ  نەچوونەتەوە؛  »ت��ەب��ا«دا  وش��ەی  ڕیشەی  بە  کوردییەکان  فەرهەنگە 
لێکدانەوەشی نەیانتوانیوە لە سەر وشەیەک یان دووان ساغ ببنەوە؛ هەر بۆیە بۆ مانا 

کردنەوەی بەم چەشنە وشەیان ڕیز کردووە.
تەبا: ئاشت، ئارام، بێدەنگ، جووت، ڕێک، کۆک، پێکەوە، دەگەڵ، لەگەڵ، ڕە. بەتەباوە: 

بهەڤرە )فەرهەنگی کوردستان(.
تەبا: ئاشت، نێوانخۆش، دەگەڵ، ڕەگەڵ، پێڕا )هەنبانەبۆرینە(

 وش��ەی »ت��ەب��ا« م��اک��ەی دوو وش��ەی »ت��ەب��ای��ی« و »ن��ات��ەب��ای��ی«ە. تەرکیبی 
فەرهەنگە  لە  سەربەخۆ  »ڕەب��ا«  وش��ەی  هاتووە؛  تەباوە  لە  هەر  »تەباوڕەبا«ش 

کوردییەکاندا نەهاتووە، وێدەچێ »موەمەل« بێ.
بۆ دۆزینەوەی ڕیشەی وشەی تەبا تەنیا شکم بۆ وشەی »تەباتۆڕ« دەچێ کە بە 
تۆڕی جاڵجاڵووکە دەگوترێ. تۆڕی جاڵجاڵووکە زۆر بە ڕێکی دەچندرێ؛ هەر بۆیە 

وشەی »ڕێک« بە نیزیکترین مانای تەبا دەزانم.
دوو نموونە بۆ وشەی تەبایی و ناتەبایی لە زمانی کوردیدا:

* تەبەکی پڕ تەبایی ماڵە.
* لەبەر حیزە بە خۆیی و ناتەبایی 

  لە ژێر حیزی حیزان بووینە دۆشەگ  )حاجی قادر کۆیی(
 

شەت / شەتەک
لە قەدی خۆی شەت دەداوە شیرێکی باڵچە زێڕ.

»قایم«ی  وشەی  شەتەک  مانای  بۆ  کوردستان  فەرهەنگی  شەتەک.  واتا  شەت 
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هێناوەتەوە؛ شەتەکدان، قایم کردن. هەنبانەبۆرینە بۆ مانای شەتەک »بەستنی توند«ی 
هێناوەتەوە؛ شەتەکدان داپێچانی توند. بۆچوونی هەنبانەبۆرینە لە ڕاستی نیزیکترە. 

هەر دوو فەرەەنگ وشەی »شەت«یان بەو مانایە نەگرتووە.
چوو

کلک لە سەر چووان 
ئێسکە  دوو  ق��اپ،  گوێزینگ،  پێیانە،  و  دەس��ت  قامکی  چ��ووک��ەی  گرێی  چ��وو: 

دەرپەڕیوەکانی ئەم ال و ئەو الی قوالپە )فەرهەنگی کوردستان(.
کلک لە سەر چووان واتا کلک لە سەر گوێزینگ؛ مەبەست درێژی کلکە، ئەسپی 
کلکدرێژ. ئەسپی قاڵڕەش واتا ئەسپێک کە چووەکانی ڕەشن. لە هەندێ جێدا دەگوترێ 

چیتوو لە سەر چووان؛ وێدەچێ مەبەست لە چیتوو کلک بێ.

پووش
ئامۆزا لە وێ دەستێنمەوە خەرجی شەک و زەکاتانەی پووشانەی دە شاخانە.

 پووش: گیای وشک. پووشانە: پارەیێکە ئاغا لە خاوەن ئاژەڵێکی دەستێنێ لە ساڵێدا 
بەرانبەر بەو پووشەی کە ئاژەڵەکانی خواردوویانە. )فەرهەنگی کوردستان(

پووشانە: بریتی بووە لەو میزان پارەیە کە مەڕدار دەیدا بە خاوەن مەزرا و مووچە 
بۆ ئەوەی ئەو زەویوزارە لە ماوەیەکی دیارکراودا بلەوەڕێنێ. هەندێک جار لە باتی 
پارە مەڕ دەدرا. لە دێهات زۆر جار ئەوە ئاغا بوو کە پووشانەی وەردەگرت، چونکە 

بەیار و زەوییە نەکێڵدراوەکان مڵکی ئاغا بوون.

گامێش بەکەڵ
دەهات گامێش بەکەڵێکی دە کەڵەکێویانە.

بوون  ئامادەی جووت  ئەودەمەی  هڵێن  مانگا  بە حاڵەتی گامێش و  بەکەڵ:  گامێش 
دەبن. وە کەڵ هاتن. لەو حاڵەتەدا کەڵ و گا دوای گامێش و مانگای وە کەڵهاتوو 
دەکەون و گامێش بەکەڵ و مانگا بەکەڵ ساز دەبێ. بەهێزترین کەڵ یا گا ئەوانی دیکە 

دوور دەخاتەوە هەتا مێیە داگیر بکا و لەگەڵی جووت بێ.
وە تەگە هاتن بۆ بزن، مەڕ، ئاسک، ... ؛
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وە با هاتن بۆ سەگ، ڕێوی، گورگ، پشیلە، ... ؛
وە فاڵ هاتن بۆ ماین، ماکەر، ... ؛

وە هێلکە هاتن بۆ باڵندە.

ئەگەر لە پەشیمانێی
ئەگەر لە پەشیمانێی: ... 

ئەم ڕستە ناتەواوەم لەبەر چۆنیەتی داڕشتی زمانییەوە هێناوەتەوە.
جیاوازیی ئەم دوو ڕستەیە لە چیدایە؟

� ئەگەر پەشیمانی ...
�� ئەگەر لە پەشیمانێی ...

و  نەقش  دەگەڕێتەوە سەر  ئەوەش  کوردانەترە؛  بڕوای من ڕستەی دووەم  بە   
دەوری وردەواژەی »لە« کە بە شێوەی جۆربەجۆر دێتە سەر هێڵی ڕستە و یارمەتی 

دەدا بە بەرفراوانیی مانایی

پیرە
لە واڵتەکەی دە پیرەژەنگارێ 

 »پیرە« هەندێک جار بە هەندێک وشەوە دەنووسێ؛ وەک پیرەهەولێر، پیرەمووسڵ، 
پیرەحەیران، پیرەپاییز، پیرەتەڕالن، پیرەبەراز، ...، وشەی پیرە لەم جۆرە نموونانەدا 

مانای جۆرێک مەشەوور بوون و ناسیاوی دەدا بەو وشانەی پێیانەوە دەلکێ.

زووخاو
مەگە ئەتۆ لە جیاتی ئاوێ، بخۆیەوە خوێنێ دەگەڵ زووخاوێ.

زووخاو: کێم و خوێنی تێکەاڵو )هەنبانەبۆرینە(. فەرهەنگی مەردووخ »زەرداو«ی 
مانا  بۆ  و  »نلچ«  و  »ه��و«  فارسییەکەی  مانا  بۆ  هێناوەتەوە.  زووخ��او  مانای  بۆ 
عەڕەبییەکەی »مەل«، »ێیائە«، »قژی« هێناوەتەوە. تێکەاڵوی خوێن و ئەسیدی گەدە 
کاتی ڕشانەوە ڕەنگی زۆر ڕەشە؛ وەک زووخاڵ دەچێ. وێدەچێ ڕیشەی ئەم وشەیە 

بەم جۆرە بێ: وشەی زووخاڵ + ئاو = زووخاڵئاو، زووخاو.
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بەهاربەند
سیامەند ڕوو دەکاتەوە تەویلە و بەهاربەند و یەختەرخانە

تێدا  ئاخوڕی  حەوشێکە  پەنجەران، سەرگیر،  پێش  تارمەی  بەهاربەن،  بەهاربەند: 
هەڵبەسترابێ و واڵخی تێدا ببەسترێتەوە لە هاویندا )فەرهەنگی کوردستان(.

تەویلەی سەر دانەپۆشراو کە پاش زستان یەکسمی تێدەکەن )هەنبانەبۆرینە(
تێدا  مانگاشی  و  گا  و  گامێش  و  کەڵ  نییە،  یەکسم  بە  تایبەت  هەر  بەهاربەند 
دەبەستنەوە. بەهاربەند حەوشەیەکە بە دیوارێکی کورت. سینگی تێدا دادەکوتن بۆ 

بەستنەوە و نیگاداشتی ئاژەاڵن؛ بەتایبەت لە شەوانی هاویندا.

شۆرەت
قسە لە مابەینی من و تۆ ببێتەوە بە شۆرەت و باڵوە

شۆرەت باڵو بوونەوە: شۆرەت دەرکردن. 
فەرهەنگی موعینی فارسی لە بەرانبەر وشەی »شەرت«دا نووسیویە: »وشەیەکی 

عەڕەبییە و چاوگی تێنەپەڕە بە مانای ئاشکرا بوون، مەشەور بوون.« 
 لە کوردیدا وشەی شۆرەت مانایەکی بەرباڵوتری هەیە. جیا لەوەی وەک نازناو 
ناودا دێتە سەر بەرگی شوناسنامە، بە مەجاز هەم بە هەر دوو شێوەی  بە دوای 
ئەرێنی و نەرێنی بە کار دێ. »قسە بوون بە شۆرەت« واتا ڕاز و نەێنی ئاشکرا 
بوون. »شۆرەت دەرکردن« واتا مەشوور بوون. »لە شۆرەت بردنە دەر« واتا لە 

کردەیەکدا زێدەڕۆیی کردن. »شۆرەت ڕۆیشتن« واتا ناو دەرکردن، 

تای کەالموڵ�اڵیە
لێیاندەدا تای کەالموڵ�اڵیە و سووڕەتی دە قوڕعانە

تای کەالموڵاڵ: »تا« بە گەلێ مانا لە زمانی کوردیدا هاتووە. بە تای کراس لە ماڵ 
هاتە دەر. وەک تای تەورداس ئامادەیە. بە تای زولفان باوەشێنم کە. تای تەرازووی 
سەروخواری هەیە. لێی دامە تای قوڕئانی و نەهات. لەم نموونانەدا »تا« هەر جارە 
مەبەست  ک��راس دا  تای  لە  نیزیکن.  لێک  ماناکان  هەموو  بەاڵم  هاتووە،  مانایەک  بە 
تەنیا یەک کراسە لە بەردا و هیچی تر. لە تای تەورداسدا پانی و تیژی تەورداسەکە 

مەبەستە، لە تای زولفدا تاقە داوێک، لە تای تەرازوودا لینگەیەک.
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پێڕۆکە
پێڕۆکە بوون 

فەرهەنگی کوردستان پێڕۆکەی نەگرتووە، بەاڵم پێڕۆکەڵەی هێناوەتەوە بە مانای 
فەرهەنگی  نەیگرتووە.  هەنبانەبۆرینە  فەرهەنگی  هەڵگرتبێ.  پێی  تازە  کە  منداڵێک 

»گوڵچینەوە« بە مانای منداڵی تازە پێگرتووی هێناوەتەوە. 
وای بۆ دەچم کە وشەی پێڕۆکە لە پێ )پا(، ڕۆ )ڕەگی موزارعی ڕۆیشتن( و کە 
)نیشانەی بچووکی تێغیر( ساز بووە. پێڕۆکە زەمانی دوای دارەدارە کردنی منداڵە کە 

دەتوانێ بە ئاسانی بێ و بچێ.

بەرکەسەر
ڕەبی بەرکەت لە عەمری نەبێ، یاڕەبی بەرکەسەر نەبی 

بەرکەسەر: بەرکە. لە بەرەکەتی ئارەوی وەرگیراوە لە کاتی نزادا دەڵێن، مانگاکەت 
بەرکەی کا؛ واتا شیری زۆر بێ )فەرهەنگی کوردستان(.

زاوە، هەی  بەرخەمێ  دا دوو  بەرکە  پیت: مەڕەسوور  بەرەکەت،  و  بەرکە: خێر 
بەرکە کەی )هەنبانەبۆرینە(.

نێو  دێتە  بە چەند شێوە  بەرکە  نەکەی.  زاوزێ  و  بمری  واتا  نەبی  بەرکە سەر 
ڕستەوە:

* بەرکەت لێ بێ / لێ نەبێ.
* بەرکەت لە عەمری بێ / نەبێ.

مکووڕ
ئەگەر ئەو خەبەرەیان زانی، مکووڕ بوون؛ بە خەجیان کوت قسەت دەگەڵ سیامەند 

بێ چاوت دەکۆڵین.
هەنبانەبۆرینە وشەی »مکووڕ«ی بە مانای نەترس و ئازا هێناوەتەوە. ئەم مانایە 
بە  پڕ  مکووڕ  ناگرنەوە.  یەک  نموونەیەدا  لەم  مکووڕ  کارهێنانی  بە  شێوەی  لەگەڵ 
پێستی وشەی »مێمم«ە لە فارسی دا و لەگەڵ مانای ئەم نموونەی سەرووش دێتەوە.
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بەرەمۆ
ئەوە بۆ شامێو دەکوژنەوە بەرخۆڵەی دە بەرەمۆ

بەرەمۆ: بێچووی ئاژەڵ کە دەم لە گوان ناکاتەوە و بە زۆر دووری دەخەنەوە. 
)هەنبانەبۆرینە(

بەرخی بەرەمۆ لە چاو بەرخی دیکە هەم قەڵەوتر دەبێ و هەمیش خۆشەویستی 
و  »مڵومۆ«  »دەستەمۆ«،  »بەرەمۆ«،  وەک  وشەگەلێ  لە  مەڕە.  خاوەن  یا  شوان 

»نامۆ«دا کەرتی دووەم واتا »مۆ« جێی سەرنج و لێوردبوونەوەیە.
لێم ڕوون نییە ئەم »مۆ«یە ئایا وشەیەکی سەربەخۆیە یان کورتکراوەی وشەیەکی 
بۆن  مڵومۆدا جۆرێک  و  دەستەمۆ  و  بەرەمۆ  لە  دەچم  بۆی  ئەوەندەی  نەناسراوە. 

کردن و لووت بۆ شتێک بردن لە ئارادایە و مانای وشەکە بۆ ئەم ئاقارە دەچێ.

مەیتەر
مەیتەریان بۆ وەاڵغی خۆیان قەت نەدەگرت.

مەیتەر: ئەم وشەیە لە فارسیدا بە »مەتر« )مێهتەر( هاتووە و سیفەتی تەفزیلییە. 
»مەتر« لە فارسی دا چەند مانای هەیە و یەکێک لە ماناکانی ئەو کەسەیە کە ئاگاداری 
لە ئەسپ دەکا. ڕاست ئەو مانایەشی لە کوردی هەر ماوە و مەیتەر واتا ئەو نۆکەرەی 

ئەسپ بەخێو دەکا.
مەیتەر: خزمەتکاری چارەوێ ئەسپ و مایین و ئێستر� )فەرهەنگی کوردستان(.

مەیتەر: مەهتەر، خزمەتکاری ئەسپ )هەنبانەبۆرینە(.
ئەوەی پێویستە لە سەر ئەم وشەیە بگوترێ ئەوەیە کە مەهتەر یا مەیتەر مانای 
بەرباڵوی هەیە و سەرجەم لە جەغزی گەورەیی و سەرۆکایەتیدا خول دەخوا. گرینگیی 
ئەسپ لە ژیانی ڕابردوواندا وای کردووە کە ئینسانی گەورە و خاوەن پلەوپایە بکەنە 
بەرپرسی خزمەت و نیگاداشتی ئەو زیندەوەرە. هەر بۆیە پیشەی مەیتەر پیشەیەکی 
گەورە بووە. دوایە وردەوردە جێی خۆی داوە بە پیشەی نۆکەرایەتی و بەخێو کردن.

بۆر و بدەو
دە بەر بۆر و بدەوانم کەوتووە جل و هەوسار و توورە!

ئاژەڵە  ئەو  بۆ  هەر  دووەمیان سیفەتە  و  ئەسپ  بۆ  ڕەنگە  یەکەمیان  ب��دەو:  و  بۆر 
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نەجیبە. ئەسپ بە هۆی بار کردن و سوار بوون و شەڕ پێکردن، دەورێکی بەرچاوی 
پلەوپایەی  بە  دەدا  شانازی  و  فەخر  چاک  ئەسپی  گێڕاوە.  کوردیدا  کەلتووری  لە 
نیشانەی  تفەنگ  و  ئەسپ  ک����وردەواری دا  عەشیرەتی  کەلتووری  لە  خاوەنەکەی. 

جوامێری و ئازایەتی خاوەنەکەی بوون.
وشەی بدەو جێی سەرنج و کەلک لێوەرگرتنە. بدەو سیفەتی فاعیلییە بۆ ئەسپێک 
کە چاک هەڵدێ. لە فارسیدا وشەی »دوندە« )دەوەندە( هەر بەو مانایەیە. ئێمە وشەی 
بدەومان لە دەرەوەی هەاڵتنی تۆرەمەی ئەسپ بە کار نەهێناوە. دەبێ لە وەرزشدا 
بەتایبەت لە شێوەی هەاڵتن وشەی بدەو بێنینەوە نێو زمانەکەمان. ئەگەر بمانەوێ بۆ 
وێنە یاریزانێکی فووتباڵ، سیفەتی باش هەاڵتنی پێ بدەین، چیمان هەیە بۆ گوتن. با 

نەهێڵین وشەی »بدەو« لە زمانەکەماندا بسڕێتەوە.

پاک
خەڵقی دێیەکەی پاکی وە خڕ کردەوە، پاکی قوڕعانی خوارد.

پاک: پاک یەکێک لەم وشانەیە لە بەیتەکاندا بە لێشاو کەلکی لێوەردەگیرێ. پاک بە 
مانای گشت و هەموو هاتووە. ئەمڕۆ کەمتر بەم مانایە کەلکی لێوەردەگیرێ. جاری 
وایە بۆ تەئکیدی زیاتر وشەی تێکەاڵوی »سەرپاک« لە جیاتی »پاک« دە کار دەکرێ: 

سەرپاکی ئەم دەشتە باغ و باغاتە. 

پارچەم
ئەمن شین دەکەم وردەپارچەمان، ئەتۆ شین کەوە کەزیەی دە ناو مالنێ

پارچەم: پەرچەم
ڕادەوەس��ت��ێ،  قەف  بە  کە  ڕوو  سەر  کورتکراوەی  تووکی  پێچووکە،  پ��ەرچ��ەم:   
)فەرهەنگی  جوانی  بۆ  کرابێ  خشت  مقەست  بە  کە  ن��اوچ��اوان  م��ووی  بەرچاوکە، 

کوردستان(.

پەرچەم: مووی سەر هەنیە، پەرچووکە )هەنبانەبۆرینە(
کەزی: پرچ، گیس، پەلکە، پرچێکە لە پشتەوە هۆنرابێتەوە )فەرهەنگی کوردستان(

 کەزی: پرچ، زولف )هەنبانەبۆرینە(.
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سەر  بە  شاندا  دوو  نێوان  بە  کە  هۆنراوەیە  کەزی  درێژترین  مالن  ناو  کەزی 
مۆرەی پشتدا شۆڕ بووبێتەوە.

فەسڵ
سبحەینێ دەبێ بانگئێشتنیان بکەین؛ فەسڵی نەهارێ

فەسڵ: کات، وەخت. ئەوەی لە سەر وشەی »فەسڵ« دەبێ سەرنجی پێبدرێ ئەوەیە 
کە فەسڵ کەمێک دەقیقتر و وردتر لە کات و وەختە. فەسڵی نەهار یانی ڕاست کاتی 

نەهار؛ بێ ئەمال و ئەوال. لە فارسیدا بۆ ئەم مانایە »سروقت، هماندم«یان داناوە.

یای
یای ئەستی دەڵێ بە یای بەغدانێ

یای: فەرهەنگی مەردووخ لە ژێر وشەی یایدا نووسیویە یایە، خانم. هەنبانەبۆرینە 
نووسیویەتی: وشەی ڕێز گرتن بۆ ژنی بەڕێز. فەرهەنگەکانی دیکەی کوردی کە لە 
بەر دەستم دان ئەم وشەیەیان نەگرتووە. فەرهەنگی مەردووخ و هەنبانەبۆرینەش 
نەچوونەتە سەر باسی ڕێشەی ئەم وشەیە کە لە چییەوە هاتووە. ئەوەندەی دەزانم 
مێردەکەی سەرۆکعەشیرە  کە  هاتووە  کار  بە  کەیخودای سەرسپی  ژنێکی  بۆ  کە 
خۆیدا  تایفەی  و  عەشیرەتی  سازمانی  لە  بەرچاوی  پێگەیەکی  و  جێگە  یان  بێ 
هەبووبێ، بە مانایەکی تر بەشێک لەو ئیحتڕامەی بە گوتنی یای لە ژنێکی دەنێن هی 

شووەکەیەتی.

برنجاڕ
مەرگەیی  ئێستا  شەڕەگۆ،  و  شەقین  لێیاندەکرد  کاکەشیخ  و  کاکەمی�ر  جێی  ئەو 

دەیکەنە برن�جاڕ و پەمۆ
برنجاڕ: برنججاڕ، جاڕەبرینج

نێرگزجاڕ  شوێن،  ن��اوی  دەیکاتە  ن��اوان  پاشبەندی  بکرێتە  کە  وشەیەکە  ج��اڕ: 
)فەرهەنگی کوردستان(.

نەرگزجاڕ،  تایبەت،  گیایەکی  شوێنی  دروێنەکراو،  دەخڵی  جێگەی  پەرێز،  ج��اڕ: 
کەماجاڕ )هەنبانەبۆرینە(
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ئەوەی دەکرێ لەو تاریفانەی زیاد بکەم ئەوەیە کە جاری وایە وشەی جاڕ دێتە 
سەرەتا وەک جاڕەگەنم، جاڕەنۆک.

»زار«  مانای  بە  پاشگر  وەک  »ج���اڕ«ی  وش��ەی  موعین  فارسیی  فەرهەنگی 
هێناوەتەوە، زاریش پاشگرە بۆ زۆر بوونی شتێک لە شوێنێک، اللەزار، گوڵزار.

بەم پێیە »جاڕ« و »زار« دەبێ هاومانا بن.

دەرفەت لێ نەدیتن
بە هیچ شتێکیان دەرفەت ل�ێ نابین�ن.

ئاسایی  بە شێوەی  دەرفەت  فێعلەکەیەتی.  لەم ڕەستەیەدا جێی سەرنجە  ئەوەی 
لەگەڵ چاوگی »پێبردن« دێ: دەرفەتی پێبرد/ نەبرد دەرفەتی پێهێنا / نەهێنا؛ لە زمانی 
ئاساییدا »دەرفەت لێ نەدیتن«م نەبیستووە. ەێنانەوە ئارای ئەم شێوەیەش یارمەتی 

دەدا بە دەوڵەمەندەیی زمانەکەمان.

ڕێسمە
دەست دەداتە خەن�جەرێ و خۆ دەداتە پاڵ ڕێسمەی پاش دەرکێ

ڕێسمە: گرێژەنە، گێجەنە، زیالن، ساری، جێگایەکی قووڵە ڕێسمەی دەرگای لە سەر 
دادەنرێ و دەرگای لە سەر ڕادەوەستێ )فەرهەنگی کوردستان(.

لە سەر ڕێسمە  بە چوارچێوە  دار بوو، دەرگا  قەدیم کە چوارچێوەیان  دەرگای 
دەکراوە و پێوە دەدرا. وەک ئێستا بە الوالوە لە چوارچێوەی قایم نەدەکرا. چێوەی 
سەر و خوار قووڵ دەکرا دەرگایان لە ئاست ئەو دوو قوواڵیییە زۆڵ دەکرا؛ ئەو بەشە 
زۆاڵیییە دەخرایە قوواڵیی سەر و خوار و بەم شێوەیە دەرگا بە چوارچێوەیە دەلکا 
و ئیمکانی کرانەوە و بەستنیشی دەبوو. بەم بەشە قوواڵیییە کە زۆاڵیی دەرگا وەک 
نێر و مێ دەچووە دە باڵییە دەکوترا ڕێسمە. ئەگەر ئەم دووە لێک ترازابان دەیانگوت 

دەرگا لە ڕێسمە چووە.

چارۆکە و کۆڵوانە 
ئەمن لێدەدەم لکی دە چارۆکێ، ئەتو لێدەوە لکی کۆڵوانێ

کۆڵوانە: چارەکە، چارۆکە، چارۆک )هەنبانەبۆرینە(
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چارۆکە و کۆڵوانە هەر یەکن. لە گۆرانی فۆلکلۆریدا بە یەک مانا دە کار دەکرێن.
چارۆکە هەولێرییە/ کۆڵوانە هەولێرییە / یارم دەڕوا بۆ ڕێی مەڕی / ئەوڕۆ نۆبە 

خێرییە )گۆرانی(
چارۆکە و کۆڵوانە هەر دوو بە شانی ژنان دادەدرێن. لە هەندێ شوێنی موکریان 
بەو چارۆکەیە دەڵێن چارۆکەشان. جاری وایە هەر ئەو چارۆکەشانە لە پشتێند بەرەو 
خوار وەک بەرهەڵبێنە ژنان لە پێش خۆیانی دەبەستن؛ لەو حاڵەتە پێی دەڵێن چارۆکە.
بەرهەڵبێنە و بەرهەڵبێنە / بەرهەڵبێنەی خام عەوالوە / هەر دەڕۆیی و دەکراوە / 

گەلێکیش مەمنوونم بوو / بە دوو ماچ بۆم گرێ داوە )گۆرانی(

قەرەپۆش
سواری جوانوولەیان دەکردن بە قەرەپۆشی دە شینە

لە  دەسماڵ  وەک  ژنان  و  بێ  پۆشتەمەنی  دەبێ جۆرێ  قەرەپۆشین:  قەرەپۆش، 
سەریان نابێ. دیارە ڕەش بووە و ڕیشووی هەبووە. لە نێو ژنانی ناوچەی کرماشان 
لەو  شێوەیەک  قەرەپۆشین  وێدەچێ  »مشکی«یە،  ناوی  هەیە  سەرپۆشێک  جۆرە 

مشکییە بێ.

پیاوی یەکیەک
لە مەرگەیان سیوسێ کەسیان کوشت�ن، هەموو پیاوی یەکیەک

ژمارەی یەک بۆ هەڵبژاردن و لێک جیا کردنەوەی شازەکان بە کار دێ. پیاوی 
یەکیەک یان پیاوی یەکەیەکە یانی چەند پیاوی شاز و هەڵکەوتوو و ماقووڵ. یەکیەک 

ئاماژەیە بە هەڵبژاردن و دەرکێشانی چەند لە نێو زۆراندا.

قەالش
کاکەمی�ر چەند سوارێکی مەرد و ڕەند و قەالشی

هاتیە  و الش چرین  گەڕناس  بداخوازا  پووڵ،  و  بێپارە  نابووت،  ڕووت،  ق��ەالش: 
)فەرهەنگی کوردستان(.

قەالش: مرۆی سووک و بێکارە )هەنبانەبۆرینە(



95 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )6( )بەفرانبار-2٧22( )زستانی-2022(

قەالش لە نموونەی سەروودا لەگەڵ دوو سیفەتی »مەرد« و »ڕەند« هاتووە کە 
هەر دوو سیفەتی پۆزیتون؛ کە وایە دەبێ قەالشیش لە باری مانایییەوە لە ڕیزی ئەم 
دووە بێ. ئەمە بەپێچەوانەی مانای هەر دوو فەرهەنگی کوردستان و هەنبانەبۆرینەیە.
تەنانەت  و  دڵگەورە  و  دەستڕۆیشتوو  مانای  بە  دەبێ  دەقە  ئەم  پێی  بە  قەالش 
ئەبلەخەرج بێ؛ چونکە بەغدان دوایە دەڵێ ئێمەت دەبردە سەر دوکانی بەزازان، بەاڵم 

ئێمە تەنانەت بە ئەتڵەسیش ڕازی نەدەبووین کە بۆمان بکڕی.

قایمە و گەرمەالن
کەروێشکێ لە منی دەگوت بە کەوێ: دە باڵ ئەمە قای�مە و گەرمەالنێ باوێینەوە دامێنی دە کوێستانان

قایمە و گەرمەالن: الن، النە، هێالنە. الن یان النەی کەروێشک بریتییە لەو شوێنە کە 
کەروێشک لە بن کەرسەک یا پەنا پنچکێک عەرز هەڵدەکۆڵێ و خۆی تێدا مات دەکا؛ 
چاو  بە  هەتا  هەڵدەبژێرێ  لەشی خۆی  ڕەنگی  لە  پنچکانە  یا  کەرسەک  ئەو  زۆربە 
نەبیندرێ. بە النی تازە دەڵێن گەرمەالن. لە هەڵبژاردنی شوێنی الندا کەروێشک قایمە 
ڕەچاو دەکا. قایمە بریتییە لە شوێنی سەخت و عاسێ تەنانەت ئەگەر شوێنی النەکەش 
ئەو حاڵەتەی نەبێ، دەبێ لە شوێنی سەخت و پڕ گیا و گۆڵ و بەردەاڵن نیزیک بێ 
هەتا ئەگەر ڕاوچییان دۆزییانەوە، بە ڕاکردن خۆ بگەیەنێتە ئەو شوێنە سەختە؛ لە 
وێدا نە تانجی دەردەچێ و نە تفەنگ کاریگەر دەبێ. بۆ وشەی تێکەاڵوی قایمەالنیش 
هەر دەبێ لەو ڕوانگەیەوە بۆی بچین. کەروێشک لە جێی ڕووتەن الن ساز دەکا و 

ئەودەمەی دەکەوێتە مەترسییەوە بەرەو شوێنی قایم و سەخت ڕادەکا.

شەک بەران
قاوڵتوونێ لە بۆت دەگوژنەوە شەکبەرانی.

شەک: بەرخی یەکساڵەی نێر یا مێ، کاوڕی دوو ساڵەی نێر یا مێ. کاوڕ کە گەیشتە 
یەکساڵی تا دوو سااڵن شەکی پێدەڵێن )فەرهەنگی کوردستان(

شەک: بەرخی دوو بەهار دیتوو.
دەورەی  دەکەوێتە  تەمەن شەک  پێی  بە  )پەز(  مەڕ  تۆرەمەی  کردنی  دابەش  لە 

سێیەم. بەرخ، کاوڕەمێ، شەکەمێ، مەڕ. بەرخ، کاوڕەنێر، شەکەنێر، بەران.
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بە جێ هێشتن
ئەوڕۆکە حەوت ڕۆژە مەرگە و پژدەری ڕەنگینیان پێ بە جێ دەهێشتە

واتا حەوت ڕۆژە کاکەمیر و کاکەشێخ کوژراون. 
بۆ مردن وشە و ئیدیۆمی زۆر لە زمانی کوردیدا ساز کراون و هەر کام بە پێی 
هەلومەرجی خۆی بە کار دێ؛ بۆ نموونە مردن، کۆچ کردن، کۆچی دوایی کردن، 
دەست لە دنیا بەردان، ڕۆیشتن، ئاوا بوون، لینگ جووت کردن، تێداچوون، ... بە جێ 

هێشتنیش لەم نموونانەیە.

قوونەباسک
ئەوە تاجی و تولەی کاکەمی�ر و کاکەشێخانن، لە قوونەباسکی دە مەرگەیان، دەستیان دەکردەوە بە 

قوڕسکەقوڕسکێ
قوونەباسک: باسک، ملەی کێو، بستوو )هەنبانەبۆرینە( فەرهەنگە کوردییەکانی بەر 
دەستم قوونەباسکیان نەگرتووە. باسک بەو بەشە لە داوێنی کێو دەگوترێ کە وەک 
شووخاڵێک وردەوردە لە کێو دوور دەکەوێتەوە و بەرەو نزمایش دەڕوا هەتا دێتە 
ڕێکی تەختانی. زۆربەی ڕێگاکانی نێوان ئەو بەرەوبەری کێو دەکەوێتە کۆتایی باسک 

و سەرەتای تەختانی؛ بەو شوێنە دەڵێن قوونەباسک.
خزمەت  هێناوەتە  تواڵنیشی  و  تاجی  قوڕسکەقوڕسکی  تەنانەت  بەیت بێژ  لێرەدا 

گەیاندنی پەیامی خۆی و جۆرێک بێسێحەبی و ماڵوێرانی کوژراوان نیشان دەدا.

سمێڵی نیوەرۆ
ئەوڕۆ دوو ڕۆژە ڕانی ڕکیفێ و سمێڵی دە نیوەرۆیان وە بن باڕستی دە گڵی دەکەوێ!

ئەوەی لەم نموونەیەدا جێی سەرنجە وشەی »نیوەرۆ« و کردارەکەیەتی. نیوەرۆ 
واتا نیوەڕواو؛ سمێڵی نیوەرۆ سمێڵێکی کە تازە ڕواوە؛ واتا سمێڵی الوێکی تازە مووی 
داڕشتنی  لە  جوانن  نموونەیەکی  ڕستەیە  دوو  ئەم  داوە.  خەتی سمێڵی  و  لێهاتووە 
زمانی کوردانە. لە جیناسی »جوز بە کول« کەلک وەرگیراوە. لە جیاتی ئەوەی بڵێ 
دوو سوارچاک ناشتراون، تەنیا باسی ئەوە دەکەن کە ڕان و سمێڵیان وە بن گڵی 
جیات  لە  »ان«  واتا  کۆ  نیشانی  سەرنجە،  جێی  کۆکردنەوەشی  شێوەی  کەوتووە. 
ئەوەی بە فێعلەوە بنووسێ بە سیفەتی نیوەرۆوە لکاوە. »ان« بە ڕواڵەت نیشانەی 
کۆیە بۆ ڕان و سمێڵ، واز لە کۆ کردنەوەی هەر دوو کوژراو هاتووە؛ دەکرێ وای 
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دانێین دووەمیان بە قەرینە البردووە. فێعلی »دەکەوێ« ڕابردووی نەقلییە و لە جیاتی 
»کەوتووە« هاتووە؛ ئەوەش شکل و بیچمی ئاسایی ڕەستەکەی گۆڕیوە.

الدان
قەت المەدەنە ماڵە ئاودەل گۆرانی.

لە  بەشێک  و  بکرێ  ک��ارات��ر  ک��وردی��دا  زمانی  لە  دەک��رێ  چاوگانەیە  ل��ەو  »الدان« 
پێداویستییەکانی ئەمڕۆی پێ دابین بکرێ. الدان لە ئەسڵدا واتا لە ڕێگا کل بوون و تال 
بوون، لە سەر هێڵ بۆ ڕاست یان چەپ چوونە دەر. ئەو بابەتە ەەم بۆ باری موسبەت هەم 

بۆ باری مەنفی دەتوانێ کەلکی لێوەربگیرێ. پڕ بە پێستی »منحرف شدن«ی فارسییە.
� ماشێنەکە لە ڕێ الی دا.

� ماوەیەکە لە دین الی داوە. 
وشەی »الدەر« لە ئەوەوە ساز بووە. الدان بۆ دەعوەت و تەنانەت »تەعاروف«یش 

بە کار دێ.
� فەرموو الدە بۆ ماڵی ئێمە.

دەمانچەی هەیبەک
بەڕێز عەبدولڕەقیب یۆسف یەکێک لە ئاسارە باشەکانی، کتێبچەیەکی بچووکە بە 
ناوی »پەیدا بوون و دروست کردنی چەکی ئاگردار لە کوردستان«. هەندێ زانیاری 
باشی لە سەر هاتنی تفەنگ و دەمانچە بۆ کوردستان تێدایە. بە پێی زانیارییەکانی 
ئەو کتێبە تفەنگ بە گشتی ساڵی 1466ی زایینی هاتووەتە کوردستان. یەکەم شەڕ 
کە لە کوردستاندا تفەنگی تێدا بە کار هاتووە ساڵی 1473 بووە. »شینکە« کۆنترین 
تفەنگە لە ناوچەی سلێمانی ساز کراوە، چەخماخدار بووە. »حسکە« دووەمین جۆری 
کوردستان  دەسکردی  »کارخانە«  تفەنگی  کراوە.  ساز  کە  بووە  فیشەکدار  تفەنگی 
نەبووە. »کرماشانی« جۆرە تفەنگێکی شینکە بووە لەو شارە ساز کراوە. لە ناوچەی 
ڕەواندز بە تفەنگی شینکە دەڵێن »ڕەشۆکە« و لە کرمانجی ژووروودا بە »تفەنگی 
لە  هەبووە.  دوولوولی  و  یەکلوول  دەمانچە  دەناسرێ.  »دانستان«  یان  کرمانجی« 
ساز  دەمانچە  سلێمانی  لە  نۆزدە  سەدەی  هەبووە.  دیاربەکر  لە  هەڤدەوە  سەدەی 
کراوە. قەرەبینە/ قەرەبینا جۆرە دەمانچەیەک بووە و لە سەرڕا گوللەی خواردووە. 
بە  بانە  لە  بووە.  لە کوردستان  دەمانچە  بەهێزی ساز کردنی  ناوەندێکی  کرماشان 
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دەمانچەی  ساباڵغیش  لە  ڕەشۆکی«.  »دەمانچەی  کوتووە  دوولوولیان  دەمانچەی 
دوولوول و تفەنگی شینکە ساز کراوە.

ناوی  بووە وەستاکاران  باو  وا  بڵێم زۆرتر  دەبێ  هەیبەک  دەمانچەی  بارەی  لە 
خۆیان لە سەر ئەو چەکانە دادەنا کە سازیان دەکرد. بۆ وێنە تۆپی وەستا ڕەجەب، 

تفەنگی خانگێلدی. ویدەچێ ناوی هەیبەک بۆ ئەو دەمانچەیە لە ئەوەوە هاتبێ.
لە سەرەتای سەدەی بیست دەمانچەی جۆربەجۆر هاتە موکریان و هەندێکیان ناوی 
خۆجێییان لە سەر داندرا: خەفیف، شاگوژ، چاردەخۆر، المە، شارەبانی، نێرگان، کۆڵت.

گمگمە
دەستی دەداوە ئافتاوە و گمگمی حەیدەربەگی

گمگمۆک: تونگە، دەفری ئەستۆ زراو بۆ تراو. گمگمە: گمگمۆک، مەتارەی سەفەر 
بۆ ئاو، فینجانی قاوە خواردنەوە )هەنبانەبۆرینە(.

بەو پێیە دەبێ گمگم یا گمگمە دەفری مل باریک بێ. گمگمی گەورە بۆ بابەتی وەک 
ئافتاوە و گمگمی چکۆلە بۆ خواردنەوەی ئاوەکی وەک قاوە.

الزمە    پێم  قاوەچیم  من   / گمگمە  فینجانەی  مەمکت   / فاتمە  ئ��ەی  بم  قوربانت 
»گۆرانی«

مەمکی ژنان جیا لە گەورەیی و بچووکی، سەرجەم بە دوو جۆری قیت و شۆڕ 
گۆزەڵە  »گۆزەڵە«.  دەڵێن  مەمکی شۆڕ  بە  موکری  کوردی  ژنانی  دەکرێن.  دابەش 
دەفرێکی گڵێنەی لە گۆزە بچووک ترە. لە الیەک وێک چوونی گۆزەڵە و گمگمە و لە 
الیەک وێکچوونی گمگمە و مەمکی فاتمە بووەتە هۆی ساز بوونی ئەو تەسویرە لە 

گۆرانیی حەسەن زیرەکدا.

حیزەفێڵ
حیزەفێڵ: فێل و گزی کردنی ترسەنۆکانە و خوێڕییانە )فەرهەنگی ڕێژگە(

حیزەفێڵ: فێڵی حیز و بێ ئابڕووانە )فەرهەنگی کوردستان(
وا وێدەچێ وشەی تێکەاڵوی »حیزەفێڵ« زۆرتر بە فێڵ و فەرتەنە و کردەوەی 
بەدزیی ئەو پیاوانە بکوترێ کە »ژنباز«ن. ئەم بۆچوونە لە گوتەکانی میراندا دەبیندرێ 

لە بەیتی برایمۆک دا. مانای وشەی حیز دەچێتە خانەی سێکسەوە. حیزەپیاو.



نەڤەرەی ڕۆکیڕۆ- بێخزانی
 )Rokiro Theory- Bekhzani(

تاریق هەمەوەندی 
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پەرتی چوارەم

هەروەک لە پەرتەکانی پێشوودا بینیامن کە پیتی )څ( پیتێکی دوولفانەیە و هەردوو دەنگی )خ( 
و )ث( ی لێکەوتۆتەوە و چەندین فۆڕم و واتای نوێی سازاندووە. پیتی)ښ( یش هەردوو دەنگی 

)ش( و )ل( ی لێکەوتۆتەوە. 
پیتی )ۊ( یش پیتێکی دوولفانەیە و لە هەردوو دەنگی )و( و )ی( پێکهاتووە. ئەم پیتەش بە 
چوار جۆر دەبیسرتێت. کە برێتین لە )و، ی، یو، وی(. وەک لە نەخشەی ژمارە پێنجدا دەبیندرێت.
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)میوصل-  کەرکیک(،)مۊصل(←  کەرکوک-  ←)کەرکویک-کەرکیوک-  )کەرکۊک(  منوونە:  بۆ 
مویصل- موصل- میصل(.

لە هەندێزارداپیتی )ی( دەگۆڕێت بۆ )ێ(. بۆ منوونە:- )خۊن( ←)خوین، خوێن- خون- خین، 
خێن(، )جۊن( ← )جوین، جوێن- جون- جین، جێن(، بەهۆی گۆڕانی دەنگی )و( بۆ )م(، لە هەندێ 

زاردا )جوێن( دەبێت )جمێن(، هەروەها لە هەندێ زاری دیکەدا بووە بە )جامن(.
وشەکاندا  لە  گۆڕانکاری  ەوە،  پیتی)ۊ(  لە  کە  منوونەیەک،  چەند  لەگەڵ  ف��ەرم��وون 
)بۊک-  داڕی(، )خۊس- خوس- خیس(،  داڕوو-  )داڕۊ-  دروستبووە:)چەرمۊ- چەرموو- چەرمی(، 
مازی(،  مازوو-  بی(،)مازۊ-  بوو-  )بۊ-  کودی(،  کودو-   – )کودۊ  زی(،  زوو-   - )زۊ  بیک(،  بووک 
تینوو- تینیی(، )قامیشلۊ- قامیشلو- قامیشلی(، )سۊ- سو- سی(،  )ڕەژۊ- ڕەژوو- ڕەژی(، )تینۊ- 
)دۊر- دوور- دیر(، )بەڕۊ- بەڕوو- بەڕی(، )نۊەڕ- نوەڕ، نۆڕ- نیەر- نێر(، )ڕووار، ڕووبار- ڕوڤار- 

ڕیڤار- River(...هتد
شایانی ئاماژەیە، کە لەزمانی کوردییدا، بە گوێرەی پەیڕەوێک، پیتی )و( دەگۆڕێت بۆ )گ(. بۆ 
منوونە:- )پەموو- پەمگ(، )موروو- مورگ(، )پیاو- پیاگ(، )هەموو- هەمگ← حەمک(.کە هەندێ 
چەرمگ(،  )چەرموو-  منوونە:-  بۆ  دەگۆڕێن.  پەیڕەو  هەمان  گوێرەی  بە  سەرەوەش  وشانەی  لەو 
)نوەڕ- نگەر(، )داڕو- داڕگ- داڕوگ(. کە لەزمانی ئینگلیزییدا بووە بە)Drug(گوایاگومان دەکرێت 
کە ئەسڵی ئەم وشەیە فەرەنسییە و لە )Drogue(ەوە هاتووە،بەاڵم وشە فەرەنسییەکەش لە زمانی 

کوردییەوە وەرگیراوە.

 شیگەریی وشەی » بەڕوو« 
گۆڕاوە  دواتر  )ڤەروڅ(  لە  بووە  برێتیی  )بەڕوو(،  بێخی وشەی  ڕۆکیڕۆ،  نەخشەی  گوێرەی  بە 
بۆ)بەڕوڅ(، دواتر پەرش بووە بۆ )بەڕوخ( و ) بەڕوث(، دواتر هەردوو وشەی )بەڕو ه( و )بەڕوت( 
کەوتونەتەوە، دواتریش، لە وشەی )بەڕو ه( هەردوو وشەی )بەڕوو( و )بەلوو( کەوتوونەتەوە، لە 
)بەڕووت(یشەوە وشەی )بەلوت( کەوتۆتەوە و هەر بەهەمانشێوە کەوتۆتە ناو زمانی هیندییەوە. 
لە زمانی فارسی و عەرەبییشدا بووە بە )بلوط(. وشەی )بەڕوو( کە بە )بەڕۊ( لە ڤز کراوە، وشەی 
بووە  لوڕییدا  زاری  لە  کراوە،  )بەلۊ(لەڤز  کەبە  دوایئەوەی  یش  )بەلوو(  لێکەوتۆتەوە.  )بەڕی(ی 
)بەلیت(ی  وشەی  کراوە،  لەڤز  )بەلۊت(  بە  )بەلوت(یش  کە  ئەوەی  دوای  هەروەها  )بەلی(.  بە 
لێکەوتۆتەوە، کە لە زمانی ئازەرییدا بووە بە )پەلید( ولە زمانی فارسییشدا بووە بە )بلیط(. ئەو 
نانەی کە لە ئاردی بەڕوو دەسازێرنێت، لە لوڕستان پێیدەگوترێت )نانی بەلی- نان بلی(، لە زۆر 
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ناوچەی دیکەی ئێران پێیدەگوترێت )نانی بەلیت- نان بلیط(، جگە لەوەی کە )نان بلوط( یشی 
پێدەگوترێت.

شایانی ئاماژەیە کە وشەی )ئۆک- Oak( ی ئینگلییزیش کە بە مانای بەڕوو دێت، بەپێی هەمان 
پەیڕەوی سەرەوە، گۆڕاوە بۆ )ئێک( کە لە زمانی سوییدا بووە بە )Ek(و لە زمانی نەرویجییشدا 

.)Eiche()( وبە ئەڵامنییش بووە بە )ئێڅ، ئێڅێEik( بووە بە

 شیگەریی وشەی » کولەکە« 
بە گوێرەی نەخشەی ڕۆکیڕۆ، بێخی ئەم وشەیە برێتییە )خوثە(. ئەم وشەیە دواتر گۆڕاوە بۆ 
)کوثە(. بە هۆی گۆڕانی دەنگی )ث( بۆ )س( و)ت(، وشەی )کوثە( گۆڕاوە بۆ )کوسە( و )کوتە(. 
بە دیوێکی دیکەیشدا  بە )کوسة( و )کوسا(، هەروەها  بووە  لە زمانی عەرەبییدا  وشەی )کوسە( 
بووە) قثة( و )قثاء( )قتة(، کە واتای )خەیار چەنبەر، خەیار چەمبەر- ترۆزی( ی لە خۆ گرتووە. 
هەروەها وشەی )کەمبەر( ئینگلییزیش هاوڕیشەی)چەمبەر(ە، )کو( هاوڕیشەی )کو( هاوڕیشەی 

)کولەکە( یە وهەردوو وشەکە پێکەوە )کوکەمبەر( )Cucumber( ی لێکەوتۆتەوە.
بە هۆی گەشەی ڕێزمانییەوە لە زمانی کوردییدا، هەندێ لەووشانەی کە کۆتاییەکەیان برێتییە 
لە)ە(، گۆڕاون بۆ پیتی )و(. بۆ منوونە:- )زیندە- زیندوو(، )شەنبە، شەممە- شەموو(، )پەنبە، پەمە- 

پەموو(، )تیڅنە← تیثنە- تیخنە← تیشنە- تیهنە←تیهنوو- تینوو(... هتد 
هەر بەمشێوەیە لە وشەی )کوتە(ەوە، وشەی )کوتو( وە دواتریش وشەی )کودو( و، هەروەها 
بە هۆی پیتی دولفانەی ) ۊ( ەوە،وشەی)کودی- کۆدی( کەوتۆتەوە. بەمشێوەیە وشەی )کولەکە(، 

لە زمانی عەرەبی و فارسی و کوردییدا بە شێوەی )کوسە، کدو، کودی( لە ڤز دەکرێت.
گەر بگەڕێینەوە بۆ پیتی دولفانەی )ښ(، وشەی )کوثە( دەبێت بە )کوښە(، بە پەرش بوونی 
ی  )کوتە(  و  )کوسە(  وشەی  کە  بینیامن  هەروەک  )ل(.  )ت(،  )س(،  دەنگەکانی  بۆ  )ښ(  پیتی 
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لێکەوتەوە،هەروەها وشەی )کولە( یشی لێدەکەوێتەوە، کە دواتر وشەی )کولەکە( ی لێسازێرناوە 
کە بەمانای )کدو- کودی، کۆدی(ی بچووک دێت.

)کودو-کودی- کۆدی(، جگە لەوەی کە وەک خۆراک بەکارهاتووە، سودی دیکەشی لێوەرگیراوە.
بەکارهاتووە،  داوودەرمان  خۆراکو  هەڵگرتنی  وبۆ  وشککراوەتەوە  دواتر  و  هەڵکۆڵراوە  ناوەکەی 

هەروەهاقەفەسی باڵندەشی لێسازێرناوە. 
قۆدی(و  قودی-  )قودو-  وشەکانی  و  کۆدی(گۆڕاوە  کودی-  )کودو-  وشەی  دیکە  جارێکی 
لە زمانی  ) قوطی(،  بە  بووە  فارسییدا  لە زمانی  لێکەوتۆتەوە.ئەم وشەیە  )قوتو- قوتی- قۆتی( ی 

عەرەبییشدابە شێوەی تاک)قوطیة( و بە شێوەی کۆیش )قواطي( ی لێسازێرناوە.

شیگەریی وشەی »کەنگێ«
لە زمانی کوردی و فارسییدا وشەکانی )کەی- کوێ- کو-کێ- کە - چە- چ- چی- چێ.. هتد( 
هەرچەندەئەمڕۆ واتاکانییان جێوازن، بەاڵم لە بنەڕەتدا یەک وشە بوون و هەموویان یەک واتایان 
هەبووە، ئەویش پرسیارە بۆ شتێک، لە گەڵ وشەیەکی دیکەدا وشەیەکی ئاوێتەیان سازاندووە و 
واتای پرسیاری )شوێنێک، کاتێک، کەسێک، هەندێک، جۆرێک... هتد( ی داوە. بەاڵم بە تێپەڕبوونی 

کات وشەکەی دواتری کەوتووە و هەریەک لەم وشانە واتایەکی تایبەتیان لە خۆ گرتووە.
بۆ منوونە:- وشەی )هەند( کە بۆ بڕی شتێک بەکاردێت لەگەڵ،)چ- چی- چە( وشەی ئاوێتەی 
وەک  کە  لێکەوتۆتەوە،  ی  )چەند(  وشەی  ئیدی  لێسازێرناوە،  چەهەند(ی  چیهەند-  )چهەند- 
)قدر- قد(کە هەمان  لە گەڵ وشەی  فارسییشدا  لە زمانی  بەرچاو دەکەوێت.کە  وشەیەکی سادە 
واتای )هەند( ی هەیە، وشەی )چقدر- چقد( سازێرناوە، کە بەشێوەی )شقد- شگد( یان )اشقد- 

اشگد( کەوتۆتە زمانی عەرەبییەوە. 
بە  هەمانکاتدا  لە  خۆگرتووە،  لە  پرسیاریی  وشەیەکی  واتای  ئەوەدا  گەڵ  لە  )چەند(  وشەی 
مانای ژمارەش دێت. بۆ منوونە:- چەند جارێک ڕۆیشتووم بۆفاڵن شوێن. یان رۆیشتم بۆ کتێبخانە، 

چەندین کڕی. 
هەروەک لەم وشانەدا )کەی- کوێ- کو-کێ- کە - چە- چ- چی- چێ( دەبینین کە پیتی )ک( و)چ( 
هاوڕیشەن. هەر بۆیە وشەی )چەند( و )کوانت()Quant(ی التینی هاوڕیشەن، کە لە ئینگلییزییدا 
وشەی  )کوانتیتی-  Quantity(.هەروەها  و  )چەندێتی(  بنۆرەوشەی   ،)Count( بە)کاونت(  بووە 
  ( وشەی  هەروەها  دێت،  کوردیی  ی  کامەیان(  )کوامەیان-  مانای  بە  التیینیش،  ی   )Quo  -کوۆ(
 )Quality( هەیە. وشەی )( کە بەمانای )کوامە- کامە( دێت، کە واتای پرسیاریی )جۆر- نوعQual
یش، هاوواتای )چۆنییەتی- جۆرییەتی( ی کوردیی هەیە، کە بە زمانی عەرەبی دەبێتە )نوعیة( یان 
)جودة(. هەروەها بنۆڕە وشەی )کوێ- Qui( ی التینی، کەدوو مانای هەیە، یەکەمیان بە مانای 
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)کێ( دێت کە پرسیارە بۆ کەسێک، دوومیان بەمانای )چی( دێت، کە پرسیارە بۆشتێک.کە لەزمانی 
بەمانای وشەی )کوێ( ی  )کوا- Qua( ی التینی  لە )Que(. هەروەها وشەی  برێتییە  ئیسپانییدا 

کوردی دێت. 
هەر هەمان وشەی )چ- چە- چی(، لە گەڵ وشەکانی )لۆن، گۆن، جۆر( وشەی )چلۆن، چگونە- 
)شلۆن-  بە  بووە  عەرەبییدا  زمانی  لە  یش  )چلۆن(  کە  یلێکەوتۆتەوە،  چەجور(  چۆن،،   - چگۆن 
اشلون(. لێرەدادەبینین کە هەردوو وشەی )چۆن( و )چەند( ئاوێتەن و لە ئەسڵدا لە لە وشەی )چ- 
چە- چی(یەوە وەرگیراون، بەاڵم بە شێووەی دوو وشەی سادە دەردەکەون و دوو واتای پرسییاریی 

جودایان هەیە.
گەر بگەڕێینەوە بۆ پیتی دولفانەی)ۊ(. دەبینین کە وشەکانی )کەی، کو، کێ، کوێ( هەموویا 
لە )کۊ( ەوە کەوتونەتەوە. دووەکی )ڕا( لەهەندێ زاردا واتایدووەکی )ەوە(یهەیە. بۆ منوونە:-)لە 
دەبێت  هەورامییدا  و  لوڕی  زارەکانی  لە  )ڕا(  دووەکی  هاوواتان.  هەولێرەوە(  )لە  و  ڕا(  هەولێر 
بۆ دەردەچێت:  ئەمانەمان  داینێن،  لە گەڵ ئەم سێ دووەکە  بێنین،  )نا(. گەر وشەی)لەکوێ(  بە 
)لە کوێڕا، لە کوێنا، لە کوێوە(، کە چی وشەی)کوێڕا( بە مانای پرسیار بۆ کات دێت. بۆ منوونە:- 
)کوێڕا ئەمەت کرد؟(واتا)چەند زوو ئەمەت کرد؟(. لە هەندێ زاریشدا خودی وشەی )کوێنا- کوێنە( 
هەمان واتای وشەی )کوێ(ی هەیە.هەروەها بنۆڕە وشەی )کو(، کە لە زاری هەولێرییدا،هەمان 

واتای )چلۆن- چۆن( ی هەیە.
)کەی(،  وشەی  دەبێت؟(.  وا  )چۆن  دەبێت؟(،  وا  )کەی  وادەبێت؟(،  )کوا  ڕستانە:-  بنۆڕەئەم 
بۆپرسیاری کات بەکارنەهاتووە، وشەی )کوا(یش،بۆ پرسیاری شوێن بەکارنەهاتووە، هەرسێ وشەی 

)کوا، کەی، چۆن( هاوواتان. 
لە زمانی کوردییدا وشەی )هەنگ( بە مانای کات دێت. وشەی )هەنگاو( بە مانای )مدة( ی 
عەرەبی دێت، بنۆڕە وشەی )چێشتهەنگاو-چێشتەنگاو(، بە مانای کاتی خواردنی بەیانییان دێت. 

هەروەهاوشەی )هەنگاو(لە زمانی فارسییدا بووە بە )هنگام(.
و  )هان(  لە  هەین(،  )هێن-  )هان(،  )هانگ(،  بۆ  گۆڕاوە  کە  ئەوەی  دوای  )هەنگ(،  وشەی 
دەرکەوتم، هێشتا  ماڵ  لە  کە  کەوتونەتەوە. منوونە:- هەنگێ  )حین(  و  آن(  )ئان-  )هێن(یشەوە، 

خۆرهەڵنەهاتبوو. هەینێ کە لەماڵ دەرکەوتم، هێشتا خۆر هەڵنەهاتبوو.
دوای ئەوەی کە وشەی )کەی-کێ( لە گەڵ )هەنگ( ئاوێتە کراوە، ) کەیهەنگ- کێهەنگ( ی 
لێکەوتۆتەوە. ئیدی وشەی )کێهەنگێ- کەنگێ( واتای پرسیاری لە خۆگرتووە، دوای ئەوەی کە لە 
هەندێ زاردا وشەی )هەنگ( کەوتووە، ئیدیخودی وشەی )کەی( واتای پرسیاری کاتی لە خۆگرتووە. 
هەروەها وشەی )کەی(، لە گەڵ )هێن- هەین( یش وشەی )کەهێن( ی لێسازێرناوە، دواتر وشەی 

)کەینێ( ی لێکەوتۆتەوە.
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بە گوێرەی نەخشەی ڕۆکیڕۆ،بێخی وشەی )بەیان( برێتی بووە )ثوو(. کە وشەکانی )سوو( و 
)شوو( ی لێکەوتۆتەوە.کە دووەکی )ەک( یان کەوتۆتە سەربوونە )سووەک( و )شووەک- شەوەک( 
بەواتای  کە  )سووەکی(  دەگوترێت:  زاردا  هەندێ  لە  )دەمەوبەیان(،  بۆ  گۆڕاوە  واتاکەیان  کە 
دەمەوبەیانێکی زوو دێ، لە هەندێ زاری دیکەدا دەگوترێت)شووەکی( یان )شەوەکی(. بەهۆی 
دواتر  )شەڤەک(،  بۆ  گۆڕاوە  کە  )شەوەک(  زاردا وشەی  هەندێ  لە  بۆ )ڤ(،  )و(  دەنگی  گۆڕانی 
)سوڤ(  بۆ  یشگۆڕاوە  )سوو(  هەمانشێوەوشەی  لێکەوتۆتەوە.بە  ی  )شەبەق(  و  وشەی)شەفەق( 
)سوڤەهی(  دەگوترێت:-  بەیانی  بە  زاردا  هەندێ  لە  لێکەوتۆتەوە.  ی  )سوب(  ودواتریشوشەی 
یان )سوبەهی( و لەهەندێ زاری دیکەدا دەگوترێت:- )سووەی( یان )سبەی(. وشەی )سوبە( لە 

هەردوو زمانی عەرەبی و فارسییدا بووە بە )صبح(.
وەک پێشرت ئاماژەم پێدا کە )هەین( بەمانای )کات( دێت، ئەم وشەیە لەگەڵ وشەی )سوو( یان 
)سوب( ئاوێتە کراوە و وشەی )سووهەینێ- سوەینێ( و )سوبهەینێ – سوبەینێ- سوبحەینێ( ی 
لێکەوتۆتەوە، کە بەمانای کاتی بەیانی دێت. دووبارە بنۆڕە وشەی )هەین( و )حەین(، کە لە زمانی 

عەرەبییدا وشەی )حین( ی لێکەوتۆتەوە.
شایانی ئاماژەیە کەجگەلە وشەکانی )سوەکی،شەوەکی، شەبەقی( کە واتای دەمەو بەیانی زوو 
دەگەیەنن، هەموو وشەکانی )سوو، سوب، سوبەهی، سبەی، سوەینێ، سبەینێ، سبحەینێ( بە واتای 
تاکانیان گۆڕاوە و واتای ڕۆژی دواتریان لە خۆگرتووە. چونکە  دەمەو بەیان دێن. بەاڵم دواتر وا 
ڕۆژیک پێشرت بڕیار لەو کاتانە دەدرێت، بۆمنوونە:- سبەینێ زوو لە خەو هەڵدەستم. لێرەدا سبەینێ 
بە مانای کاتی دەمەوبەیان دێت، بەاڵم چوونکە بڕیارەکە لە شەوی پێشرتدا دراوە، وشەی )سبەینێ( 

واتای ڕۆژی دواتر دەدات.
زاری  لە  بەاڵم  هاوواتابوون،  بنەڕەتدا  لە  هەرچەندە  )ش��ەوەک(  و  )سوو(  وشەی  هەردوو 
کەڵهوڕییدا واتاکانیان گۆڕاوە، وشەی )سوو( واتای ڕۆژی دووایی، وە وشەی )شەوەک( واتای دەمەو 

بەیانی لە خۆ گرتووە. بۆمنوونە: سوو شەوەکی چم ئەراکار، سبەینێ دەمەو بەیان دەچم بۆ ئیش.

شیگەریی وشەی درەنگ«
وەک پێشرت بینیامن کە وشەی )دۊر- دویر(پەرش بووە بۆ )دوور( و )دیر(. وشەی )هەنگ( کە 
بەمانای کات دێت لەگەڵ وشەی )دیر( ئاوێتەکراوە و وشەی )دیرهەنگ( سازێرناوە، کە بەواتای 
)کاتێکی دوور( دێت. کە دواتر ئەم وشەیە گۆڕاوە بۆ )دیرەنگ- درەنگ(. دواتریش لە هەندێ زاردا 
وشەی )هەنگ( کەوتووە، ئیدی خودی وشەی )دیر( واتای درەنگی لە خۆگرتووە و واتا ئەسڵییەکەی 
لەدەستداوە، کە برێتییە لە )دوور(. وشەی )دیر( بە هەمان واتاوە کەوتۆتە ناو زمانی فارسییەوە، وە 
لەهەندێ زارییشدا بووە بە )دێر(، بنۆڕە وشەی )دێرزەمان(. هەروەهاوشەی )دێر( لە گەل ئامرازی 
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)دیرۆک(  وشەی  وە،  )دیر(  وشەی  لە  هەروەها  لێسازێرناوە،  )دێرین(ی  وشەی  سیفەی)ین(دا، 
سازێرناوە، کە هەمان واتای )کاتی دوور( ی هەیە، دواتریش وشەی )چیرۆک( ی لێکەوتۆتەوە، کە 

بەواتای گێڕانەوەی ڕووداوی دێرین دێت.

شیگەریی وشەی »بەرسڤ«
بە  هاتووە.کە  شتێک(  ڕووی  بەرەو  یان  ئاڕاستەیەک،  رەو  بە  )ڕۆیشن  واتای  )ثوڅ(بە  وشەی 
زمانی عەرەبی بە مانای )الی( دیت. ئەم وشەیە دواتر پەرش بووە بۆ )ثوخ( و )ثوث(.وشەی )ثوخ( 
لە زمانی  )تو( )To(، وە  بە  ئینگلییزیدا بووە  لە زمانی  )ثو(،  بۆ )ثو ه(، دواتریشبۆ  دواتر گۆڕاوە 
فارسییشدا بووە بە )سو(. بە گوێرەی نەخشەی ڕۆکیڕۆ دوای گۆڕانی دەنگی )ث( بۆ )ڤ(، وشەکە 
گۆڕاوە بۆ )ڤۆ(، دواتریش وشەی )بۆ( ی لێکەوتۆتەوە، هەروەها بە هۆی پیتی دولفانەی )ښ( ەوە، 
زاری هەولێرییداوشەی )ثۆ(گۆراوە بۆ)لۆ(. بە دیوێکی دیکەشدا  لە  دەنگی )ث( گۆراوە بۆ )ل(، 
)چۆ(کەوتۆتەوە.  و  )شۆ(  )چ(، هەردوو وشەی  و  )ش(  بۆ  گۆڕاوە  )ث(  دەنگی  کە  ئەوەی  دوای 
هەردوو وشەی )ئام- هام( و )هات( کە برێتینلە ڕەگی کرداری رابردووەی )ئامان- آمدن(و )هاتن(، 
لە گەڵ هەردوو وشەی )شۆ( و )چۆ(، دەستەواژەی )ئاموشۆ- هاموشۆ( و )هاتوچۆ(ی لیکەوتۆتەوە، 
کە لە زمانی فارسییدا بووە بە )آمدوشد(،وشەی )ئاموشۆ(، هەرچەندە ئەم وشەیەئەمڕۆ واتاکەی 

.)From- To( گۆڕاوە، بەاڵم لە بنەڕەتدا بە مانای
هەروەها بە هۆی پیتی دوولفانەی )ۊ(ەوە، وشەی )سو( لەزاری لوڕییدا گۆڕاوە بۆ )سی(. بنۆڕە 

ئەم پەندە لوڕییە: )نە سام سی کور، نە رسنا سی کر(، واتە )نە سەما بۆ کوێر، نە زوڕنا بۆ کەڕ(.
بەدیوێکی دیکەدا وشەی )ثوخ(، گۆڕاوە بۆ )توخ( و بەگوێرەی پەیڕەوی » هانەونا »، دووەکی 
)ن( ی کەوتۆتە سەر و وشەی )توخن(کەوتۆتەوە، کە واتاکەی لە )ڕۆیشنت بەرەو ڕووی شتێک(

ی گۆڕیوەبۆ )ڕۆیشنت بەرەو الی شتێک(. بە دیوێکی دیکەشداوشەی )ثوث( گۆڕاوە بۆ )جوس(، 
کە هەمان واتای )ڕۆیشنت بەرەو ڕووی شتێک( ی هەبووە، دواتر واتاکەی گۆڕاوە بۆ )گەڕان بە 
دوای شتێکدا(. کە لە باری چاوگدا وشەی )جوس( بووە بە )جوسنت(، کە ڕەگی چاووگەکەی بووە 
بە )جوست(، هەروەها بە دیوێکی دیکەدا و ڕاستەوخۆ، وشەی )ثو( گۆڕاوە بۆ )جو- جۆ(، بنۆڕە 
وشەی )جوست و جو- جوستوجۆ(. پیتی )ا( کە سیفەی بکەر دەسازێنێت، بنۆڕە )دار- دارا(، )فەرم- 
فەرما(، )شێت، شەید- شەیدا(، بەمشێوەیەش پیتی )ا( دەکەویتە سەر وشەی )جو(، بەاڵم چونکە 
وشەکە بە بزوێن کۆتایی هاتووە، لە بەرئەوە پیتی )ی( دەکەوێتە پێش )ا( و وشەی )جو( دەبێت 

بە )جویا(، کە بەمانای کەسێک دێت کە بەدوای شتێکدا بگەڕێت. 
وشەی )هاو( کە ڕەگی کرداری )هاتن( ە. کە وشەی هاتن لە ئەسڵدا )هاوتن( بووە. بە هۆی 
گۆڕانی دەنگی )ه( بۆ )ئ�(، وشەی )هاو( گۆڕاوە بۆ )ئاو – آو(،بنۆڕە وشەی )هاوردن- ئاوردن، 
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آوردن(، کە برێتین چاووگی وشەی )هێنان(. هەروەها بە هۆی گۆڕانی دەنگی )و( بۆ )م(، وشەی 
)ئاو- آو( گۆڕاوە بۆ )ئام- آم(، کەلە باری چاووگدالە زمانی فارسییدا دەبێت بە )ئامدن- آمدن(. بە 
هۆی گۆڕانی دەنگی )د( لە زارەکانی لوڕی و هەورامییدا، وشەکە دەبێتبە )ئامەیەن(،بەمشێوە یە 
وشەی )هاتن( بە سێ شێوە دەردەبڕدرێت. بۆ منوونە: لە زاری سۆرانییدا )خۆش هاتی(، لە زمانی 

فارسییدا )خوش آمدی(، لە زاری هەورامی دا )خۆش ئامای(، لە زاری لوڕییدا )خوش ئومای(.
هەروەها ڕەگی چاووگی )هاوردن- آوردن( یش برێتییە )هار- ئار- آور(، کە دواتر وشەی )هار( 
لە زمانی کوردییدا گۆڕاوە بۆ )هێر(، هەروەها ڕەگی کرداری )هێنان( یش برێتییە لە )هێن(.گەر 
لە باری فەرماندامنوونەیەک وەرگرین: لە زمانی فارسییدا دەبێت بە: )ب +ئار+ ش+= بیارش(،لە 
زاری لوڕییدا دەبێتب بە: )ب+ آور+ ش=بآورش(، لە زاری کە ڵهوڕییدادەبێت بە: )ب+ ئار+ ەی+= 
بێرە(  بیهێرە،  بە: )ب+ی+ هێر+ە =  دادەبێت  )هێر(  زاری سۆرانییدابەدیوی  لە  بارەی(،  بئارەی، 

وبەدیوی )هێن( یشدا دەبێت بە)ب+ ی+ هێن+ ە= بیهێن، بێنە(.
 وشەی )سو( لە گەڵ وشەی )ئار( ئاوێتە کراوە، و واتای )بەرەو ڕوو هێنان( دەدات، کە دیوێکی 
دیکەی )تکاکردن، داواکردن، طلب( ە. وشەی )سوئار( ی لێکەوتۆتەوە، کە دواتر ئەم وشەیە گۆڕاوە 
)جو(  وشەی  کە  بینیامن  پێشرت  کەوتوونەتەوە. هەروەک  )سواڵ(*  و  )سوئال(  وشەی  و هەردوو 
بەواتای )بەدوادا گەڕان- بحث- Search( دێت ووشەی )هاو- ئاو- آو(یش ڕەگی کرداری )هێنان( 
ە. هەردوو وشەی )جو(لەگەڵ وشەی )ئاو- آو(دا ئاوێتە کراوە و وشەی )جواو( ی لێکەوتۆتەوە.

دوای گۆڕانی دەنگی )و( بۆ )ڤ( وشەکە گۆڕاوە بۆ )جواڤ(، و بەشێوەی )جواب( کەوتۆتە ناو 
)پێچەوانە(ی  واتای  )بەر(،  و  )ڤەر(  گۆڕاوە  دواتر  کە  )وەر(  و عەرەبییەوە. وشەی  فارسی  زمانی 
هەیە، بۆمنوونە:- )وەرگەڕان(، واتا )گەڕان بەپێچەوانەوە( )عکس االتجاه(، کە لە زمانی فارسییدا 
دەبێت بە )برگردان(.وەک پێشرت بینیامن کە وشەکانی )هاو، ئاو، ئام( هاوواتان. وشەی )وەر(لەگەڵ 
و شەی )ئام- آم( دا ئاوێتە کراوە ووشەی )وەرام( ی لێکەوتۆتەوە، کە بەمانای )رد( ی عەرەبی دێت، 
کە دیوێکی دیکەی واتای )جواب( ە. کە دواتر لە هەندێ زاردا گۆڕاوە بۆ )وەاڵم(. وە بە دیوێکی 
دیکەدا وشەی )بەر( لە گەڵ وشەی )ئام - آم( دا ئاوێتە کراوە، کە وشەی )بەرام( ی لێکەوتۆتەوە، 
)لکن( ی  مانای  بە  کە  گۆڕاوە،  واتاکەی  تۆزێک  بەاڵم  ە،  )وەرام(  بنەڕەتدا هەمان وشەی  لە  کە 
عەرەبی دێت، واتا بۆ )مخالف( ی شتێک بەکارد دێت، کە لە بنەڕەتدا )مخالف( و )عکس االتجاه( 

هاوواتان.دواتریش وشەی )بەرام( گۆڕاوە بۆ )بەاڵم(.
بەدیوێکی دیکەدا هەردوو وشەی )بەر( و )سو( ئاوێتە کراون و وشەی )بەرسو( کەوتۆتەوە، 
کە بەر بە واتای )پێچەوانە( دێت و )سو( یش بەواتای )ئاراستە( دێت. کە واتاکەی بە هەمانشێوە 
رد( یهەیە. دوای گۆڕانی دەنگی )و( بۆ )ڤ(، وشەی )بەرسو(  واتاکانی )عکس االتجاه، مخالف، 

گۆڕاوە بۆ )بەرسڤ(.
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*)سواڵ( کە هاوڕیشەی وشەی )سٶال( ە و هەردووکیان بە مانای داواکردن )طلب( دێن، بەاڵم 
دواتر واتای )سواڵ( گۆڕاوەو واتای )تکا- رجاء( ی لە خۆگرتووە. چەند وشەیەکی دیکەی هاوواتای 
سواڵ لە زمانی کوردییدا هەن.کە برێتیین لە )دەرۆزەیی، گەدایی، دەروێشی(.لە بنەڕەتدا هەردوو 
وشەی )گەدا( و )دەروێش( هاوواتا بوونە.وشەی )گەدا( لە )گاثا( وە هاتووە، کە بە واتای )رسوود( 
هاتووە، )گاثایی کردن- گەداییکردن(، برێتی بووە لە کارێک، کە کەسانی هەژار لە بەر )دەر( ی 
مااڵندا بەدەم لێدانی دەفەوە )گاثاوێژی - رسوود وێژی- رسوودخوانی( یان کردووە، لە بەرانبەر 
وەرگرتنی بڕێک خۆراک، یان جلوبەرگ.هەروەها )دەروێژ( یشی پێگوتراوە، کە لە هەردوو وشەی 
)دەر- دەرکە- دەرگا( و )وێژ- بێژ( ئاوێتە کراوە، کە دواتر وشەکە گۆڕاوە بۆ )دەرڤیژ( و )دەرڤیش( 
و )دەرویش(. هەروەها وشەی )دەرۆزە( یش، کینایەیە بۆ، کەسانێک کە لە بەر)دەر( ی مااڵندا 
)رۆزە- رزق( ی خۆیان دابینکردووە، کە دواتر وشەی )دەر رۆزە( گۆڕاوە بۆ )دەرۆزە(، کە بەمانای 

سواڵ دێت و بە سواڵکەریش گوتراوە )دەرۆزەکەر(.

شیگەریی وشەی »هەنجیر« 
لە زۆربەی زارە کوردییەکاندا، بە تایبەتی لەزاری لوڕیی و هەورامییدا دەنگی )خ( دەگۆڕێت 
بۆ)ه(، بنۆرە وشەی )خەم- هەم(، )بەخش- بەهش- بەش(... هتد. وە هەندێجارلە دواتردا دەنگی 
یانە(،  هانە،  تاتە(،)خانە-  تەهتە-  )تەختە-  منوونە:-  )ۆ(،بۆ  )و(،  و  و)ا(  )ی(  بۆ  دەگۆڕێت  )ه( 
درۆ(.شایانی  دووڕوو-  دووڕو ه،  )دووڕوخ-  سوور(،  سور  ه،  )سورخ-  واردن(  هواردن،  )خواردن، 
ئاماژەیە کە وشەی درۆ لە وشەی )دووڕوو- دوو ڕوخ( ەوە هاتووە، کە کینایەیە بۆ کەسێک کە ڕووە 
ڕاستەقینەکەی خۆی دەرنەخات، دواتر فۆڕمی ئەم وشەیە گۆڕاوە بۆ )درۆ( و وشەی )دووڕوو( یش 
هەروەک خۆی ماوەتەوە و دوو واتای جێوازیان لە خۆگرتووە، وە وشەی )دوو ڕووخ( یش لە زمانی 

فارسییدا بووە بە )دوروغ- دروغ(.
وشەکانی )خواردن( و )خوردکردن- وردکردن( هاوڕیشەن، هەروەها کاتێک وشەی )خواردن( 
یشی  )هاڕین(  و  ئارد(  )هارد-  )هارن(، وشەی  )خارن(،  )هاردن(،  )هواردن(،)خاردن(،  بۆ  گۆڕاوە 
پێکدادانەوە  و  بەریەککەوتن  ئەنجامی  لە  )هاڕین(  )خوردکردن(  )خواردن(  لێکەوتۆتەوە.وشەی 

ڕوودەدات.
)د( ەوە دەبێت )خور(، هەروەها وشەی )خوەر-  بەهۆی کەوتنی دەنگی  کە  وشەی )خورد( 
تصادم(*  )تصادف-  بەمانای  کە  )بەرخورد(،  لێکەوتۆتەوە.وشەی  هوەر-وەر(، )خۆر- هۆر- ۆر( ی 
دێت. لە زاری هەورامییدا بووە بە )بەروەر(، کە دواترلە زارەکانی دیکەداگۆڕاوە بۆ )بەروار(، کە 
بەهەڵە بە مانای )مێژوو-تأریخ( تەرجەمە کراوە، کە لە ڕاستییدا بە مانای )مصادف(دێت، کە برێتییە 
بەرخوردی مێژووی دووی شت لە یەککاتدا، بۆ منوونە:- ڕۆژی ١ی نەورۆز، بەرواری ٣/٢١ی زایینی.
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)کاڵەکخۆر(  منوونە:-  بۆ  بەکاربێت،  بکەردا  لەگەڵ  سیفە  شێوەی  بە  دەکرێت  وشەی)خۆر( 
بکەرە. لە هەمانکاتدادەکرێت بۆ بەرکرداریش بەکار بێت، بۆ منوونە:- )چەقەڵخۆر(بەواتای خۆراکی 
و  وهەنگەسورە  مێشهەنگوین  واتە  هەنگن،  جۆرەکانی  خۆراکی  ترێ  و  هەنجیر  دێت.  چەقەڵ 
هتد(.  زەنبور...  زەرگەتە-  زەردەزیڕە-  )زەردەواڵە-  دیکەشیان هەیە وەک  ناوی  کە  هەنگەزەردە، 
پێیان گوتراوە )هەنگخۆر(، لە دوای گۆڕانی )خۆر( بۆ )ۆر(، وشەی)هەنگخۆر( گۆڕاوە بۆ )هەنگۆر(، 
لە  )هەنگور(،  بە  بووە  زاردا  هەندێ  لە  )هەنگۆر(،  دەگوترێت  )ترێ(  بە  زارەکاندا  زۆربەی  لە 
زمانی فارسییدا بووە بە )ئەنگور- انگور(، دوای ئەوەی کە وشەکە بووە )هەنگۊر(، دوایئەوەی کە 
پەرشبووە وشەیکانی)هەنگویر(، )هەنگور(، )هەنگیر( ی لێکەوتۆتەوە، کە دواتر وشەی )هەنجیر( 
بۆ  انجیر(.  )ئەنجیر-  بە  بووە  فارسییدا  زمانی  لە  و  کوردی  زاری  لە هەندێ  کە  لێکەوتۆتەوە،  ی 
انجبین( انگبین-  هەنگبین-  هەنگڤین-  )هەنگوین-  بنۆڕە  )هەنج(  بۆ  )هەنگ(  وشەی  گۆڕانی 

هەروەهابنۆڕە وشەی )گوڵ هەنگوین- گل انجبین - جلنجبین(.
شایانی ئاماژەیە کە هەردوو وشەی )هەنجیر( و )هەنگور( لە بنەڕەتداناو نین و بەرکردارن. 
کە )ترێ( ناوی هەنگورە و، هەنجیریش ناوە ئەسڵییەکەی لەدەستداوە. لە زمانی کوردییدا زۆر ناو 
هەن، کە سیفە شوێنی ناوەکانیانی گرتۆتەوە. بۆمنوونە:- )ئەسپ- باگیر، بارگین(، )کەر- گوێدرێژ(، 
هەندێ ناوی دیکە هەن سیفەن و ناوە ئەسڵییەکانیان نادیارە، بۆ منوونە: )هەزارپێ(، )شیرین( لە 
زمانی کوردییدا هیچ وشەیەک نییە کە پێچەوانەی وشەی تاڵ بێت، وشەی )شیرین( سیفەی وشەی 
وشەکانی  بنۆڕە  وەرگرتووە،  ی  )شیر(  سیفەی  و  کراوە  ئاوێتە  )ین(  ئامرازی  گەڵ  لە  کە  )شیر(ە 

)شەکەرین، عەنبەرین، زێڕین... هتد(.

شیگەریی وشەی »نە ڤەر- نظر«
 لە پەرتی دووەمدا بینیامن کە وشەی )څەر( بە واتای شلەیەکی خەست هاتبوو، کە وشەکانی 
)ئەرس، عرص، قطر، چڕ... هتد( ی لێکەوتبوونەوە. هەروەک لە پەرتی یەکەمدا ئاماژەم بەوەدابوو 
کە زمان لە یەک وشەوە دروستبووە، دواتر ئەو وشەیە گەشەی کردووە و پەلی هاویشتووە و وشەی 
نوێی لێکەوتۆتەوە. وا دەبینیین لێرەدا هەمان وشەی )څەر( دووبارە دەبێتەوە، بەاڵم بە واتایەکی 

نوێوە، کە ئەویش برێتییە لە )بیر( کە لە هەمانکاتدا واتای )هۆش( و )ئاگایی( دەگەیەنێت.
)خرث(ی  )خثەر(،  )ث��ەر(،  )خ��ەر(،  وشەکانی  ب��ووە،  پەرش  کە  ئ��ەوەی  دوای  )څ��ەر(  وشەی 
لێکەوتۆتەوە.بە گۆڕانی دەنگی )ث( بۆ )ڤ(، وشەکانی )ڤەر(، )خڤەر(، )خڤر( یش کەوتوونەتەوە.

لە  )خەبەر(  وشەی  لێکەوتۆتەوە،  ی  )خەبەر(  و  )خەوەر(  وشەی  هەردوو  )خڤەر(،  وشەی 
خەبەرە(،  )بە  نەخەوتبێت،دەگوترێت  کە  کەسێک  بە  بۆمنوونە:  دێت،  بەمانای)ئاگا(  بنەڕەتدا 
)ڤە  دەگوترێت  لوڕییشدا  زاری  لە  کەڵهوڕییدادەگوترێت)وە خەوەرە(،  زاری  لە  ئاگایە(،  )بە  واتا 
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خەڤەرە(. وشەی )خەڤەر( بە شێوەی )خەفەر( کەوتۆتە ناو زمانی عەرەبییەوە، کە هەمان واتای 
نەخەوتن)ئێشکگرتن( ی هەیە.دواتر ئەم وشەیە گەردێرناوەو جەندین وشەی وەک)مخفر، خفریة، 

خفارة... هتد( ی لێکەوتۆتەوە. 
وشەی )خڤر(بەهۆی جێگۆڕکێی پیتەکانەوە گۆراوە بۆ )ڤخر(، هەردوو وشەی )فکر( و )ذکر( 

ی لێکەوتۆتەوە.
ی  )هزر(  وشەی  دواتر  )خزر(،  بۆ  گۆڕاوە  )ز(  بۆ  )ث(  دەنگی  گۆڕانی  دوای  )خرث(،  وشەی 

لێکەوتۆتەوە، کە بەزاری کرمانجی هەمان واتای )بیر( و )فکر( ی هەیە.
گۆڕانی دەنگی )ث( بۆ )ت( وشەی )خرث( گۆڕاوە بۆ )خرت(، کە  بە دیوێکی دیکەشدا، دوای 
لە زمانی فارسیی و عەرەبییدابووە بە )خطر(، بنۆڕە وشەی )خاطرە( لە زمانی فارسییدا، بەمانای 

بیرەوەری دێت. هەروەها بنۆڕە دەستەواژەی )خطر ببايل(، لە زمانی عەرەبییدا. 
 وشەی )ڤەر( یش دوای کە هەردوو وشەی )بەر( و)وەر( ی لێکەوتۆتەوە، وشەی )بەر( لە زمانی 
عەرەبییدا بووە بە )بەل- بال(. بۆمنوونە:- لە زاری کرمانجییدا دەگوترێت: )ڤەرێ خۆ بدە، یان بەرێ 
خۆ بدە(، واتا بیری خۆتی بدەرێ، یانئاگات لە خۆت بێت. لە زمانی عەرەبییشدا دەگوترێت: )دیر 
بالک(، کە هەمان واتای هەیە، لە زمانی فارسییشدا دەگوترێت: )خربدار باش(، وەک دەبیینین، کە 

هەرسێ وشەی )ڤەر، بال، خرب( لە گەڵ ئەوەدا کە هاوواتان، هاوڕیشەیشن. 
وە لە زاری سۆرانییدا دەگوترێت: وانەکەم )لەبەر( کرد، لەزاری کەڵهوڕییدا دەگوترێت )لەوەر 
کە  کرد.  )ئەزبەر(  )لە( هاوواتان، هەندێجار دەگوترێت  و،  )ئەز(  ئامرازی  کرد(، چونکە هەردوو 
بەمانای ئەوە دێت کە وانەکەم خستە بیرمەوە یان مێشکمەوە، کە لێرەدا وشەی )لە بەر کردن( 
بە مانای خستنە ناو)ذاکرة(ەوە دێت، کە وەک دەزانیین ئەم وشەیەش لە )ذکر( ەوە هاتووە، کە 

هاوڕیشەی خودی )بەر(ە، وەک پێشرت ئاماژەم پێدا.
وشەی )ڤەر( بە هۆی » پەیڕەوی هانەونا«ەوە، هەردوو ڤەرەکی )نە( و )ئا( ی کەوتۆتەبەر و، 
بە دیوێکدا بووە بە )نەڤەر(، وە بە دیوێکی دیکەشدا بووە بە )ئاڤەر(. بۆ وەبیرهێنانەوە، »پەیرەوی 
هانەونا »برێتیە لە کەوتنە بەرو دوای )نە( و)ئا(بۆ سەر وشە لە ڕێزمانی کوردیییکۆندا،واتای نوێی 
لێسازێرناوە. بۆ منوونە:بەرەکی)ئا- آ( کەوتۆتە بەر وشەی )سان(، و وشەی )ئاسان(،وە دووەکی )ئا- 
آ( کەوتۆتە دوی وشەی )سان( و وشەی )سانا- سانا( ی لێسازێرناوە، لە زاری سۆرانییدا دەگوترێت: 
)بە ئاسانی(، لەزاری کرمانجییشدا دەگوترێت: )بە سانایی- بە ساناهی(. هەروەها لە گەڵ وشەی 
)ڤەث( دا، )ئاڤەث( و )ڤەثا(، سازێرناوە، کە هەردوو وشەی )ئافەت( و )پەتا( ی لێکەوتۆتەوە. لە 
گەڵ)نە- ن( یشدا هەردوووشەی )نەڤەث( و )ڤەثن( ی لێکەوتۆتەوە، کە دواتر )نفس( و )وثن( 
دیکەیان  ئەوی  زیندوو،  جسمێکی  مانای  بە  یەکەمیان  دێت،  جسم  بەمانای  کە  کەوتوونەتەوە، 

بەمانای پەیکەر دێت.
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وشەی)نەڤەر( بە واتای وێنەیەک دێت کە لە)بیر- فکر- هزر( ی مرۆڤدا بەرجەستە دەبێت. واتا 
بینین بە چاوی مێشک،کە بە مانای« خەیاڵ« دێت. بە دیوی )وەر( یشدا بووە بە )نەوەر( و وشەی 
)نۆڕ( ی لێکەوتۆتەوە،بنۆرە وشەی )چاوەنۆڕی- چاوەنواڕی(، کە هۆی جێگۆڕکیی پیتەکانەوە، لە 
هەندێ زاردا بووە بە )چاوەڕوانی(. بە هۆی پیتی دولفانەی )ۊ( یشەوە، لەزاری کرمانجییدا )نۆر- 

نەوەر( گۆڕاوە )نێر- نیەر(. 
 لە زمانی عەرەبییدا دەنگی)ڤ( نییە. لە بەر نێزیکی هەردوو دەنگی )ظ( و)ڤ(. وشەی 
)نەڤەر( لە زمانی عەرەبییدا بووە بە )نەظەر- نظر(، هەروەک لە پەرتی پێشووتردا ئاماژەم بە 
وشەی )نەڤیر( داوە، کە لە زمانی عەرەبییدا بووە بە )نەظیر- نظیر(. هەروەک پێشرتیش ئاماژەم 
بە گۆڕانی دەنگی )و( بۆ )گ(داوە، بۆیە )نۆڕ( بووە بە )نگر(و هەر بەمشێوەیە کەوتۆتە ناو 
زمانی فارسییەوە. هەروەها وشەی )نۊاڕ( یش، هەردوو وشەی)نواڕ( و )نیار( ی لێکەوتۆتەوە، 
بنۆڕە وشەی )پێشنیار( کە بە واتای پێشبینیی وێنەیەکی خەیاڵی دێت. کە بەعەرەبی دەبێتە 
)توقع(، بەاڵم دواتر ئەم وشەیە واتاکەی گۆڕاوە و واتای)اقرتاح(ی لە خۆگرتووە.بە هەمانشێوە، 
وشەی )نواڕ( یش بووە بە )نگار(. هەروەک چۆن وشەکانی )نەڤەر- نیەر(، )نگر(، )نظر(هاوڕیشە 
وشەکانی)نۆڕین،  و  هاوواتان  و  شهاوڕیشە  )منظرة(  )نیگار(،  )نیار(  وشەکانی  هاوواتان،  و 
نگریسنت، نظرة( هاوڕیشە و هاوواتان. لە باری فەرمانییشدا ئەم وشانە دەبن بە )بنۆڕە- بنێرە(، 

)بنگر(، )أنظر(. 
لە زمانی فارسییدا دەگوترێت: بە نظر من، لەزاری سۆرانییدا: بە باوەڕی من، لەزاری کرمانجییدا: 

بە نێرەی من، لە عەرەبییدا: حسب نظري.
شایانی ئاماژەیە کە وشەی )نظارة(ی عەرەبی لە هەمان واتاوە وەرگیراوە، واتە گۆڕینیی وێنە بۆ 

چاوی مێشک، جێوازلەو وێنەیەی کە بە چاوی ئاسایی دەبیندرێت. 
وێنەیەکی  لە  برێتییە  کە  هاتووە.  لێرەوە  هەر  یش،  )نیگەران(  وشەی  کە  ئاماژەیە  شایانی 

)وەهمی- خەیاڵی( کە بەر لە ڕوودان، لە مێشکی مرۆڤدا بەرجەستە دەبێت.
هەروەها وشەی )ئاڤەر( یش، کە بەگوێرەی » پەیڕەوی هانەونا« لە ڤەرەکی )ئا( و وشەی)ڤەر( 
ئاوێتەکراوە. بەمانای وێنەیەکی خەیاڵی دێت، کەبە شێوەی واقیعی لە بیری مرۆڤدا دەچەسپێت و 

واتای )عقیدة- ایامن( ی لە خۆگرتووە. کە بەدیوی )وەر( دا بووە بە )ئاوەڕ(.
وشەیئاوێتەی)ئاوەڕ( هەرچەندە واتایەکی نوێی وەرگرتووە، بەاڵم لە هەمانکاتدا هەمان واتای 
وشەی سادەی )ڤەر، بەر، وەر(یشیهەیە. بۆ منوونە: ئاوەڕدانەوە،کە ئێستا بە واتای )سوڕاندنەوەی 
هەبووە،  ئاگاداربوونەوەی  واتای  ئەسڵدا  لە  دوواوە،  بۆ  ڕوخسار  ئاڕاستەکردنی  بۆ  دێت،  مل( 

هەروەک )دیر البال( ی عەرەبی.
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بەکارهاتنی  زۆر  بەهۆی  دێت.  عەقیدە  خاوەن  و  بەئاگا  مرۆڤی  مانای  ئاوەڕ(،بە  )بە  مرۆڤی 
ئامرازی جوێی )بە( لە گەڵ وشەی )ئاوەڕ(دا، ئیدی ئامرازەکە بە وشەکەوە لکاوە و، وشەی )بەئاوەڕ( 
بووە بە )باوەڕ(. بە هەمانشێوەش بە دیوی )ڤەر( دا، وشەکە بووە بە )ئاڤەر(، )بە ئاڤەر(، )باڤەڕ(. 
منوونەی لکانی ئامرازی جوێ بە وشەوە، وەک لە )بە ئاوەڕ- باوەڕ(دا بینیامن هەڵەیەکی باوە، 
بە  بووە  دا  )پێ(  ئامرازی  لە گەڵ  )کەنین(،  بۆمنوونە: وشەی  دیکەدا دەبیندرێت.  لە زۆر وشەی 
پێکەنین.یان وشەی )باوەش(، بە هەمانشێوەی وشەی )باوەڕ( بەرجەستە بووە. کە ئەسڵی وشەکە 
برێتییە لە )خوث(. کە دواتر بە دیوێکدا وشەی )کۆش( ی لێکەوتۆتەوە و بە دیوێکی دیکەشدا 
گۆڕاوە بۆ )خۆش(. بە گوێرەی » پەیڕەوی هانەونا« بووە بە )ئاخۆش(. کە لە زمانی فارسییدا بووە 
بە )آغوش(، و لەزاری هەورامی و لوڕییدا بووە بە )ئاوەش(. دواترلە گەڵ ئامڕازی جوێی )بە( بووە 
گۆراوە  ئاوەش(  )بە  دواتر  گرتووە(،  ئاوەشەوە  بە  منوونە:گوتراوە)منداڵەکەی  بۆ  ئاوەش(،  بە)بە 
)باوەش(، دوای ئەوە جارێکی دیکە )بە( دووبارە دەبیتەوە و دەگوترێت: منداڵەکەی بە باوەشەوە 

گرتووە.
 

شیگەریی وشەی »مەرەکەب«
کۆمەڵە  بچووکی  پارچەیەکی  بەواتای  کوردییدا،  زمانی  لە  )مور(  و  )زەر(  وشەی  هەردوو 
گۆڕاون  فارسییشدا  زمانی  لە  )مۆر(،  و  )زار(  بۆ  گۆراون  وشانە  ئەم  دواتر  هاتوونە،کە  ئێسقانێک 
)زارە(.  یان  گوتراوە)مۆرە(  پشت  ستوونی  بەشەکانی  لە  هەریەک  منوونە  بۆ  )مهر(.  و  )زهر(  بۆ 
)گازەرا(  بۆ  )گازارە(گۆڕاوە  وشەی  دواتر  )مۆرەگا(،  یان  )گازارە(  پێیانگوتراوە  پێکەوە  هەموویان 
دواتریش  و  )مۆرەگە(  بۆ  گۆڕاوە  یش  )مۆرەگا(  وشەی  وە  پشت.  گازەرای  دەگوترێت:  هەروەک 

وشەی )مۆرەغە( ی لێکەوتۆتەوە.
ئاژەڵ دروستیان  ئێسقانی  لە  پێشرت  کە  لێرەوە هاتووە،  تاوڵە(  )زاری  یان  لگاو(،  )مۆری  ناوی 

کردووە.
 وەك پێشرت ئاماژەم پێداوە، کە بە گوێرەی پەیڕەوێکی ڕیزمانی، ئەو وشانەی کە بە )ە( کۆتاییان 
دێت، پیتی )ە( دەگۆڕێت بۆ )و( دواتریش بۆ)گ(. بنۆڕە )مردە- مردوو- مردگ(، )هەمە- هەموو- 
هەمگ، حەمک(، )دانە- دانوو- دانگ، دەنک(. بەم شێوەیەش)مورە- موروو- مورگ(، )زارە- زاروو- 
زارگ(.)زار( و )مۆر( ی یاری بەشێوەی شەشپاڵو دروست کراون، بەاڵم )موروو( لەگەڵ )زاروو(بە 
شێوەی گۆیی )ڕستە- ڕشتە(یانسازێرناوە. ئەوەی کە بە موروو سازێرناوە، واتای خشڵی لەخۆگرتووە، 
وەک )ملوانکە(، بەاڵم ئەوەی کە بە )زاروو( سازێرناوە، واتایەکی دیکەی لە خۆگرتووە،و بە دیواری 
مااڵندا هەڵدەوارسێت، بۆ دژی چاوپیسی و پێی دەگوترێت )چاوەزار(. کاتێک کەوشەی )موروو( 
گۆڕاوە بۆ )مورۊ(، وشەی )موری( لێکەوتۆتەوە. بەو خشڵەی کە دەکرێت بە بەرۆکەوەدەگوترێت 
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)بەرمورە( یان )بەرموری(، بە و خشڵەی کەلە بەشی خوارەوەی پوز دەکرێت، جگە لە )پاوانە(، 
)پامورە( و )پاموری( یشی پێدەگوترێت. 

بەشیوەی  و  سەرهەڵکەندراوە  لە  نووسینی  و  بڕدراوە  بازنەییش  بەشێوەی  )مۆر(  هەروەها 
هەبووە،  تۆخی  شینی  ڕەنگێکی  بەکارهێرناوە  کە  مەرەکەبەی  ئەو  بەکارهاتووە.  طمغة(  )ختم٠ 
و  ئاوێتەکراون  )کەو(  و  )مۆر(  )کەوە(*. هەردوو وشەی  یان  )کەو(  پێیدەگوترێت  بە کوردی  کە 
وشەی )مۆرەکەو(ی لێسازێرناوە، دواتر وشەکە گۆڕاوە بۆ )مەرەکەو(، )مەرەکەڤ(، )مەرەکەب(. 
بنۆڕە کە چۆن واتاکان گۆڕاون! دوای ئەوەی وشەی )مۆر( واتای پارچە ئێسقان لە دەست دەدات، 
واتاکەیدەبێت )طمغة(، لە بەر ئەوەی کە ڕەنگی )طمغە( کە شینێکی تۆخ بووە، جارێکی دیکە 
واتای مۆر دەگۆڕێت و بە واتای ڕەنگی شینی تۆخ دێت، ئەگینا لە زمانی کوردییدا هیچ ڕەنگێک 
نییە کە ناوی مۆر بێت، بەڵکو ئەسڵی وشەکە برێتییە لە )کەو- کەوە(. هەروەها وشەی )مۆرەکەو- 
مەرەکەو( یش کە بەمانای )طەمغەی شین( دێت، واتاکەی گۆڕاوە و واتای )حرب( ی لە خۆگرتووە.

بە  خیانەت  مۆرکی  کەس  فاڵنە  دەگوترێت:  بۆمنوونە  هاتووە.  لێرەوە  یش  )مۆرک(  وشەی 
تەوێڵیەوەیە. شایانی ئاماژەیە کە وشەی )وصمة العار( ی عەرەبییش، لە )ڤەمثە- وەمثە(ەوە هاتووە، 
بۆ)طمغە(یش  بەکاردێت و  بۆ ڕەنگکردنی موو  یان )وزمە( کە  پێیدەگوترێت )وسمە(  کە ئەمڕۆ 
بەکارهاتووە، لە دوای گۆڕانی دەنگی )ڤ( بۆ )و( و )ب( هەردوو وشەی )وصمة( و)بصمة( ی 
لێکەوتۆتەوە، هەروەها، بەهۆی گۆڕانی دەنگی )ث( بۆ )ش(، وشەی )وشمة( یش کەوتۆتەوە. کە 
)بصمة( واتای مۆری پەنجەی لە خۆ گرتووە، )وصمة(یشواتای مۆری تەوێڵی لە خۆگرتووە، )وشمة( 

یش واتای کوتانی خاڵی لە خۆ گرتووە، کە پێی دەگوترێت )وش�م(.
)کەو- کەوە(* بە گوێرەی نەخشەی ڕۆکیڕۆ، بێخەکەی )کەڤوڅ( بووە، کە دواتر پەرش بووە بۆ 
)کەڤوخ( و )کەڤوث(، دواتر گۆڕاوە بۆ )کەڤوه�( و )کەڤوت(، دواتر گۆڕاوەبۆ )کەووە( و )کەڤود(، 
)کەوە( ی  واتای  ئاماژەیە کە ڕەنگی )مێشی( ش  )کەبود(. شایانی  بۆ  )کەڤود( گۆڕاوە  دواتریش 
ناوچە  لە هەندێ  لە پاشاموەی سوتانی داردا دروستدەبێت،  کە  بۆیە ئەو خۆڵەی  هەبووە، هەر 

پییدەڵێن: )خۆڵە مێش- خۆڵەمێشی(، وە لە هەندێ ناوچەش پێیدەڵێن: )خۆڵەکەو- خۆڵەکەوە(.

 شیگەریی وشەی )ئەژنۆ(
بێخی وشەی)ئەژنۆ(، برێتی بووە )څنۊ(، کە بەمانای )جومگە،  بە گوێرەی نەخشەی ڕۆکیڕۆ، 
لە  نەم  منوو  کردووە.یەکەمجار  دولفانە  پیتی  سێ  ئاماژەمبە  ئێستا  هاتووە.تا   )Joint مفصل، 
سەرهەندێ وشە هێناوەتەوە. کە یەکێک لە ۆیت دولفانەکانی تیدابووە. دواتریش هەندێ وشە 
پیتی  سێ  هەر  نەک  و،  ئاڵۆزە  )څنۊ(وشەیەکی  وشەی  بووە.بەاڵم  تیدا  دوولفانەی  پیتی  دوو  کە 

دولفانەی تیکەوتووە،بەڵکو » پەیڕەوی هانەونا« یشی تیكەوتووە.
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لە کاتێداکە پیتیدوولفانەی )څ( پەرش دەبێت بۆ )خث( و)خ( و )ث(.وشەی )څنۊ( دەبێت بە: 
)خثنۊ- خنۊ- خنۊ(.

بۆ  وشانەمان  ئەم  )ی(،  )و(،  )یو(،  بۆ  دەبێت  )ۊ(پەرش  دوولفانەی  کەپیتی  کاتێکدا  لە  وە   
دەردەچێت: )خثنیو(، )خثنو(، )خثنی(، )خنیو(، )خنو(، )خنی(، )ثنیو(، )ثنو(، )ثنی(.

 دوای ئەوەی کە بەهۆی پیتی دوولفانەی )ښ(ەوە، دەنگی )ث( دەگۆڕێت بۆ )ڵ(، لە وشەکانی 
)خثنیو(،)خثنو(،)خثنی( یەوە، ئەم وشانەمان بۆ دەدەچێت: )خڵنیو(، )خڵنو(، )خڵنی(.

 وشەی )ثنو(،کە وشەکانی )زنو( و )ژنو(ی لێکەوتۆتەوە. دواتر بە گوێرەی » پەیڕەوی هانەونا«وە، 
لە زمانی کوردییدا وشەی )ژنو( گۆڕاوە بۆ )ئەژنو- ئەژنۆ(. هەروەها وشەی )زنو( یش لە زمانی 
فارسییدا بووە بە )زانو(. هەروەها وشەی )ثنیو(بەشێوەی )Genou( کەوتۆتە زمانیفەرەنسییەوە، 
زمانی  کەوتۆتە  )Genu()جەینو(  شێوەی  بە  وە  دەکرێت،  لەڤز  کوردی  ی  )ژنو(  هەروەکو  کە 
التینییەوە،هەروەها دوای ئەوەی کە وشەی )خثنی( گۆڕاوە بۆ )گوثنی(،لە زمانی ئوردوییدا بووە 
 .) -بە )گوتنی(، وە دواتریشوشەکە گۆڕاوە بۆ )گوثنا( ولە زمانی هیندییدا گۆراوە بۆ )گوتنا

 هەروەها لە وشەکانی )خڵنیو( و )خڵنو( و )خڵنی( یەوە، لە زمانە ساڵڤییەکاندا ئەم وشانە 
کەوتوونەتەوە: لە زمانی سلۆڤاکییدا )کۆڵێنۆ- koleno(،لە زمانی پۆڵۆنییدا )کۆاڵنۆ- kolano(، لە 

 .)колено-(، لە زمانی ڕووسییدا )کاڵیەناкалена -بێالڕووسییدا )کاڵینا
هەرچەندە وشەی )ئەژنۆ( لە بە واتای )جومگە- مفصل( هاتووە، بەاڵم دواتر واتای جومگەی 
نێوان ڕان و ساقی پێی لە خۆگرتووە. بە هۆی هەمان پەیڕەوەوی سەرەوە کە برێتی بوو لە )ثنو- 

ژنو- ئەژنۆ( وشەی )ثنی( یش گۆڕاوە بۆ )زنی(، )ژنی(، )ئەژنی(.
هەروەها وشەی )خنی( لە زمانی ئەڵامنییدا بووە بە )کنی- Knie(، لە زمانی نەرویجییشدا بووە 
بە )کنێ- Kne(، وە لە زمانی ئینگلیزییشدا بووە بە )کنی- Knee( بەاڵم بە )نی( دەخوێندرێتەوە، 

بۆچی؟!
گەر سەرنجی ئەم وشانە بدەین لە زمانی ئینگلییزیدا: )knot, knife, knight, knee( هتد... کە 
بریتیین لە )کنی، کنایت، کنایف، کنۆت(، بەاڵم بە شێوەی )نی، نایت، نایف، نۆت( دەخوێندرێنەوە. 
هۆیەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە لە ئەسڵدا پیتی)ک( برێتی بووە لە )خ(، کە بە ) k( نوورساوە، 
کە دواتر پیتی )خ( گۆڕاوە بۆ )ه(، وە دواتریش دەنگی )ه( کەوتووە. بەاڵم بە شێوەی نووسین 
پیتی )خ( واتا )K( لە شوێنی خۆی ماوەتەوە. کەواتە ئەو وشانەی سەرەوە لە ئەسڵدا برێتی بوونە 
بۆ )هنی، هنایت، هنایف، هنۆت(. دواتریش  لە )خنی، خنایت، خنایف، خنۆت(، دواتر گۆڕاون 
دەنگی )ه( کەوتووە. بنۆڕە وشەی)هۆش(، کە وشەی )هۆشیار(ی لێسازێرناوە، دواتر دەنگی )ه( 
کەوتووە و گۆڕاوە بۆ )وشیار(. هەروەها بنۆڕە وشەی )خورو( لە چاوگی )خوراندن( ەوە هاتووە، 
دواتر لە باری ناوی چاوگدا بووە بە )خوروش(، کە دواتر وشەی )خرۆش( ی لێکەوتۆتەوە. دوای 
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ئەوەی کە گۆڕاوەبۆ )هوروش(، وشەی )هوروشاندن- هوروژاندن( ی لێکەوتۆتەوە، دواتریش کە 
دەنگی)ه( کەوتووە، وشەکە گۆڕاوە بۆ )وروژاندن(،شایانی ئاماژەیە کە بە پێی نەخشەی ڕۆکیڕۆ، 

وشەی )وروکاندن( یش لێرەوە هاتووە.
خنی،  لێکەوتبوونەوە)خنو،  وشانەی  ئەم  کە  )ئەژنۆ(  وشەی  بێخی  بۆ  بگەڕێینەوە  گەر  ئێستا 
ثنو، ثنی(. وشەی )خنی( کە لە زمانی ئینگلییزیدا بە شێوەی )کنی- Knee( دەنوورسێت، گۆڕاوە 
بۆ )هنی(، دواتریش گۆڕاوە بۆ )نی(. هەڵبەتە لە زمانی کورییشدا بە هەمانشێوە، وشەی )خنی( 
گۆڕاوە بۆ )هنی(، بەاڵم ئەم وشەیە پوکاوەتەوە و بە شێوەی سادە ئەم وشەیە بەکارنایەت. بەاڵم 
خۆشبەختانە شوێنەواری ئەم وشەیە لە ناو وشە ئاوێتەکاندا ماوە. هەر بۆ یە بە جومگەی نێوان 
قۆڵ و مەچەک گوتراوە )هنیچک- هەنیچک(، واتا )ئەژنۆ بچکۆلە( یان )جومگە بچکۆلە(، کەدواتر 

ئەم وشەیە گۆراوە بۆ )هەنیشک( و)ئەنیچک( و)ئەنیشک(. 
وشەی )څیل(، کە بەمانای )کلک و پەنجە(هاتووە« لە ئەسڵدا پەنجە برێتییە لە کلکی دەست، 
واتا هەر دەستێک پێنج کلکی هەیە«. دواتر وشەی )څیل( پەرش بووە بۆ )خیل( و )ثیل(.دواتر 
وشەی )خیل( گۆڕاوە بۆ )کیل( و بۆ بچووککردنەوەش بووە بە )کیلک- کلک(، وشەی )کلک(لە 
زۆربەی زارەکاندا بە مانای پەنجە دێت، بنۆڕە وشەی )کلکەوانە( کە بەمانای )ئەنگوستیلە( دێت. 
کە هاوشێوەی )لوتەوانە، پوزەوانە، کۆڵوانە( یە.هەروەها وشەی )ثیل( یش لە عەرەبییداگۆراوە بۆ 
)ذیل(،لە هەردوو زمانی کوردی و ئینگلیشدا بووە بە )تیل(، کە وشەی )Tail( لە زمانی ئینگلیزییدا 
بە مانای کلک دێت و لە زمانی کوردییشدا بەمانای پەنجە دێت، کە لە زاری کرمانجییدا بە هۆی 
جێگۆڕکێی پیتەکانەوە بووە بە )تلی(، بنۆڕەوشەی )تیل لیدان(،لە یاریی ماتانێدا بە مانای )پەنجە 
بچکۆلە(  )جومگە  بەمانای  ئەنیشک(  )هەنیچک-  وشەی  کە  بینیامن  پێشرت  وەک  دێت.  لیدان( 
هاتووە، لەگەڵوشەی )کیل( کە بەمانای )کلک( هاتووە، ئاوێتەکراوە و وشەی )کیل هەنیچک( ی 

لێسازێرناوە، کە بەمانای )جومگەی کلک( دێت،کەدواتر وشەکە گۆراوە بۆ )کیلێنچک(.
وەک لە بابەتی پێشوتردا ئاماژەم بە وشەی)زار( داوە، کە بەمانایبڕگەیەکی ئێسقان دێت.وشەی 
)زار( لە گەل )هنی( دا وشەی ئاوێتەی )زارهنی( ی لیکەوتۆتەوە، کەدواتر گۆڕاوە بۆ )زرانی(، کە 
لە زارەکانی هەورامی و کەڵهوڕییدا بە مانای )ئەژنۆ( دێت. هەرچەندە لە بنەڕەتدا وشەی )زرانی(

ئێسقانەی هەبووە کە بەسەر جومگەی ئەژنۆوەیە،  بە ڵکوواتای ئەو  نە هاتووە.  ئەژنۆ  بە واتای 
چونکە)زار( بەمانای ئێسقان دێت و )هنی( یش بە مانای )ئەژنۆ( دێت، کە ئەمرۆ ناوێکی دەستکردی 

بۆ داڕێژراوە، ئەویش )کاڵوەی ئەژنۆ( یە، ئیدی خودی )زرانی( واتای ئەژنۆی لە خۆ گرتووە. 
 هەروەها ئەو جومگەیەی کە کەوتۆتە نێوان پێ و پوزەوە کە بەهەڵە پیی دەگوترێت )قولەپێ(، 
چونکە خودی )قول( بە مانای )پێ( دێت و کە ئەسڵی وشەکە برێتییە )کوڵ( لە وشەی )قاچ( وە 
وەرگیراوە، کە پێشرت ئاماژەم بە چۆنییەتیی گۆرانی ئەم وشەیە داوە، بنۆرە )قاچ وقول( کە وشەی 
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قاچیش لە ئەسڵدا )ساک( بووە، کە وشەکانی )ساق، الق، لەقە،لگد،Leg، شاق، شەق(ی لێکەوتۆتەوە، 
دواتریش لە )شاق( ەوەوشەی )قاچ( کەوتۆتەوە. پێشرت بە جومگەی قول گوتراوە)هنی( ی )قول 
-کوڵ(، )هنیقول- هنیکول(، واتا ئەژنۆی قول، یان جومگەی قول، کە بە ئینگلیزی دەبێتە )ئەنکڵ- 

.)Ankle
و  بەکارنایەت  ئێستا  وشەیە  ئەم  هەرچەندە  )هەنگڵ(،  شانگوتراوە  جومگەی  بە  هەروەها 
ئەم  بۆ  نییە  تایبەت  ناوێکی  هیچ  شان(و  )جومگەی  دەگوترێت  هەر  ئەوە  بری  لە  پوکاوەتەوە، 
شایانی  بنهەنگڵ(،   – )بن هەنگڵ  ئەم جومگەیەدەگوترێت:  ژێرەوەی  بەشی  بە  بەاڵم  جومگەیە. 
ئاماژەیە کەبە نوشتانەوەی جومگە، گۆشەی ئەندازەیی پێکدێت، کە بە زمانی ئینگلییزی برێتییە لە 

.)Angle -ئەنگڵ(

 درێژەی هەیە...



یاسای ناوکاتیی و هاوکاتیی
لە زمانناسی یونڤێرساڵدا

و: مستەفا غەفوور 
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ئایا لە زمانناسیدا رووداوەکان لە رێگەی یاساوە چارەسەر دەکرێن، ئەگەر وایە 
ئەو یاسایانە چین و چۆنن؟ بەو پێیەی زمان ئۆرگانێکی کۆمەاڵیەتییە، هەر وەک 
ئەو یاسا و کۆتوبەندانەی بەسەر کۆمەڵگادا زاڵە، دەتوانین بڵێین یاسا و رێسایەک 
بەسەر زمانیشدا زاڵە. بەو پێیە هەر یاسایەکی کۆمەاڵیەتی دوو خەسڵەتی فەرمانی 
و گشتیبوونی هەیە، ئایا یاسا زمانناسییەکان دەکەونە خانەی ئەم پێناسەوە؟ بە 
پێی ئەوەی وتمان یەکەمین هەنگاو، لێکجیاکردنەوەی سنوور و پانتایی هاوکاتیی 
و ناوکاتییە. لێرەدا دوو پرس دێنە بەردەممان، کە نابێ تێکەڵ بەیەک بکرێن. لە 
راستیدا تاوتوێکردنی یاسای زمانیی وەک گرتن و لە داوهاویشتنی تارمایی وایە. 

لیرەدا ئاماژە بە چەند نموونە دەکەین کە لە زمانی گریکیی وەرگیراوە و لەم 
نموونانەدا هەردوو جۆری زمانناسی هاوکاتی وناوکاتی بە ئەنقەست تێکەڵ بەیەکتر 

بوون: 
کێشراو:  ناڤاوڵی  بۆ  گ��ۆراون  ئەوروپی  هیندو  کێشراوەکانی  ڤاوڵە  دەنگە   )1

....phero بۆ thumous/ bhero بۆ dhuomos
2( هێز هەرگیز ناکەوێتە سەر بڕگەی پێش کۆتایی

3(تێکڕای وشەکان بە ڤاوڵێک یان بە -r, -n, -s کۆتاییان دێت. کۆنسۆنانتەکان 
چیتر ناکەونە ئەم شوێنە.

 septm :ن��اودەم(، وەک بۆ h)هەناسەیی  گ��ۆڕاوە  ڤاوڵەکە  پێش  دەسپێکی   )4
septem(( التینی گۆڕاوە بۆ hepta واتە حەوت.

m-( )5( ی کۆتایی گۆڕاوە بۆ )-n(، وەک، jogum بۆ zugom، بڕوانە وشەی 
 .jugum التینی

 guani، بووە بە guanik :6( دەنگە کۆسپەکییەکانی کۆتایی لەناوچوون، وەک
.epheron بووە بە ephere، epheront بووە بە epheret

گۆڕاوە  ناوکاتییە:  یاسای  ئ��اراوە  هاتۆتە   )1( یاسای  ناوی  بە  ئ��ەوەی  لێرەدا 
لە  نێوان وشە و هێز روون دەکاتەوە، جۆرێک  پەیوەندی   )1( بۆ و...، و یاسای 
گرێبەست لە نێوان دوو یەکەی پێکەوەژیاو هەیە، کە یاسای هاوکاتییە. لە حاڵەتی 
سێهەمیشدا پرسەکە هەر بەم شێوەیە، چونکە بەستراوەتەوە بە یەکییەتی وشە 
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و کەرەستەی کۆتایی وشەکە. یاساکانی 4،5، 6 ناوکاتیین، هەرچی )s( گۆڕاوە بۆ 
)h( و )-n( جێگای )-m( ی گرتۆتەوە و t و k ئەوانی تر بێ ئەوەی هێزەکەیان لە 
شوێنی خۆیان بەجێبهێلن، لەناوچوون. سەرەڕای ئەوەش پێویستە بزانین یاسای 
)3( لە یاساکانی )4( و )5( �ەوە هاتووە، دوو رووداوی ناوکاتی و یەک روودامی 

هاوکاتیان ئافراندووە.
کاتێک ئەم دوو یاسایە لێکجیا دەکەینەوە، دەبینین یاساکانی 2 و 3 سەبارەت 
و  گشتی  هاوک��ات��ی  یاسای  هەی��ە.  دیکەیان  سروشتێکی   5 و   4  ،1 یاساکانی  بە 
لە  بە هۆی سنوورداربوونی  یاسایە  ئەم  دیارە  نییە.  داسەپاو  بەاڵم  هەمووەکییە 
ریێکاری گشتیدا، خۆی بەسەر تاکەکاندا دەسەپێنێ، بەو مانایە نا کە مەبەستی ئێمە 
ئەوە نییە بەزۆر بەسەر ئاخێوەراندا بیسەپێنین، بەڵکو مەبەستمان ئەوەیە کە )لەناو 
زماندا( لە هەر شوێنێک ریتمێک هەبێ، هیچ هێزێک ئەو ریتمە بۆ هەمیشە ناپارێزێ. 
دوخە  ئەو  تەنیا  ریتمەکەیە،  سادەی  دەربڕینی  و  گوزارست  کە  هاوکاتی  یاسای 
نیشان دەدات کە لە ئارادایە. ئەم یاسایە لە سروشتی خۆیدا وەک یاسایەکە کە 
دەڵێ: درەختەکانی باغێک پینج پێنج چێنراون. شێوازێک کە ئەم ریتمە دەردەخات، 
وەک ئەو هۆکارەیە کە داسەپاو و جێگیر نییە. بۆ نموونە هیچ شتێک ئەوەندەی 
یاسای زاڵ بە سەر هێز لە زمانی التیندا، رێکوپێک نییە )ئەو یاسایەی کە بەوردی 
هاوشێوەی یاسای 2 وە(، لەگەڵ ئەوەشدا، ئەو رێسایەی لەسەرەوە باسمان کرد، 
نوێ  یاسایەکی  لەبەرامبەر  و  نییە  فاکتەرەکانی گۆڕانکاریدا خۆڕاگر  بەرامبەر  لە 
واتە یاسایەکی ناو زمانی فەرەنسی، خۆی رادەست کردووە. بە کورتی کاتێک لە 
چوارچێوەی هاوکاتیدا باسی یاسا دەکەین، مەبەستی سەرەکی جۆرێک رێکخستن 

و بنەڕەتی دەرخستنی ریتمەکەیە.
لەبەرچاودەگرێ  تۆکمە  یاسایەکی  ج��ۆرە  ناوکاتیی،  یاسای  پێچەوانەوە  بە 
بەاڵم  رووی���داوە.  کە  گۆڕانکارییەیە  ئەو  و  تایبەت  کاریگەریی  ب��ەرهەمهێ��ن��ەری 
بە رووداوەکانی گۆڕانکاریی بەس  یاسا سەبارەت  پابەندبوونی واتای  خەسڵەتی 
نییە، کاتێک ئاخاوتن دێتە پێشەوە کە کۆمەڵێک رووداوی پێکپەیوەست، پەیڕەوی 
یەک رێسا بکەن. رووداوەکانی ناوکاتیی لەگەڵ ئەوەشدا لە رواڵەتدا دژپێکن هەمیشە 

و رێکەوت و تایبەتن.
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ئەم پرسەش لە رووداوە ماناییەکاندا یەکسەر دەردەکەوێ. بۆ نموونە ئاشکرایە 
ئەگەر لە فەرەنسا poutre واتە ماین مانای )پارچە تەختە، داردەست(ی هەڵگرتبێ، 
نەبەستراوەتەوە،  بەو گۆڕانکارییانەوە  تایبەتییەوەیە و  بە هۆی هێندێک هۆکاری 
کە دەکرا لە هەمانکاتدا بەدیارکەون. ئەمە تەنیا یەکێکە لە رووداوە رێکەوتەکان، کە 

مێژووی زمانێک دەیسەلمێنێ. 
نییە.  روون  بابەتەکە  سینتاکسیی،  و  گەردانیی  گۆڕانکاریی  بە  سەبارەت 
فەرەنسە  دێرینی  زمانی  بکەرییەکانی  فۆڕمە  تێکڕای  تایبەتدا  لەکاتماوەیەکی 
البراون. ئایا لێرەدا کۆمەڵێک رووداومان دەسناکەوێ کە پەیڕەوی یاسایەک بکە؟ 
نە خێر لە ژێر تێکرای ئەم پرسانە، جگە لە دەرکەوتنی جۆراوجۆری رووداوێکی 
تایبەت و دەگمەن بەو الوە شتێکی تر نییە. لێرەدا واتای دۆخی بکەریی گۆڕانی 
لەناوچوونەکەی سرینەوەی کۆمەڵێک فۆڕمی ەدوادا هاتووە.  بەسەرداهاتووە و 
زۆری  لە  دەگمەنە  دی��اردە  ئ��ەم  دەبینێ،  زم��ان  رواڵ��ەت��ی  تەنیا  کە  کەسێک  بۆ 
دەرکەوتنەکانی خۆیدا نفووم بووە، لەکاتێکددا ئەو دیاردەیە لە قۆاڵیی سروشتی 
خۆیدا دەگمەنە و روونکەرەوەی رووداوێکی مێژوویە، کە هەروەک گۆڕانی مانای 
رواڵەتی  کاتێک  تەنیا  ئاوا  دیاردەیەکی  تاکە.  خۆی  حاڵی  بە  بەش  لە   poutre
یاسەیەک بە خۆیەوە دەگرێ، کە لە سیستمێکی زمانییدا جێبەجێ بکرێ. ریتمی 
پەیڕەوی  ناوکاتیی،  پایەداری دەزگای زمان، هەم وەهمە وەدینێ کە رووداوی 
بە  سەبارەت  بڵێین،  پێویستە  کۆتاییدا  لە  دەک��ات.  هاوکاتی  مەرجەکانی  هەم��ان 
گۆڕانکاریی دەنگیی پرسەکە بە هەمان شێوەیە، لەگەڵ ئەوەشدا بەردەوام سەبارەت 
بە یاسا دەنگییەکان دەدوێن. لە راستیدا دەتوانیین ببینین لە کاتێکی دیاریکراو و 
ناوەندێکی دیاریکرودا، تێکڕای وشەکانی خەسڵەتێکی دەنگیێک نیشان دەدات، بە 
شێوەی یەکسان گۆڕاون. بۆ نموونە یاسای )1- دەنگە ڤاوڵە کێشراوەکانی هیندو 
ئەوروپی گۆراون بۆ ناڤاوڵی کێشراو: )dhuomos بۆ thumous( کاردەکاتە 
سەر تێکڕای ئەو وشە یۆنانییانەی دەنگەڤاوڵی کێشراویان هەیە )بڕوانە گۆڕانی 
nebhos بۆ nephos، angho بۆ ankho، medhu بۆ methu( یاسای 4 
)septm بۆ hepta( سەبارەت بە sus بۆ hus، serpo بۆ herpo، و تێکڕای 
گومانی  جار  هێندێک  ریتمەکە  ئەم  راستە.  دەسپێدەکەن،   )s( بە  وشانەی  ئەو 
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هەڵبواردانەی  ئەو  تەواوی سەلمێنراوە. سەرەڕای  بە  ئێمە  بڕوای  بە  لێدەکرێ، 
دێنە بەرچاو، ئەم جۆڕە گۆڕانکارییانە مسۆگەر و خیۆ لێ الدانیان مەحاڵە. چونکە 
ئەو هالبواردانە یان بە یارمەتی یاسای تایبەتی تر دەسەلمێنرێن، یان بەیارمەتی 
پرسەی  ئەو  پێیە، وێدەچێ  بەم  تر(.  پێوانە و شتی  )وەک  تر  دی��اردەی جۆری 
سەرەوە، لەگەڵ ئەو پێناسەی وشەی یاسا کە لەسەرەوە هاتووە، یەکبگرێتەوە. 
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا سەرەڕای ژمارەی ئەو حاڵەتانەی یاسایەکی دەنگییان تێدا 
پڕاکتیزە دەکرێ، تێککڕا ئەو رووداوانەی دێنە ئاراوە تەنیا دەرکەوتنی رواڵەتێکی 

تایبەتی و تاکە. 
پرسی بنەڕەتی ئەوەیە بزانین ئایا ئەو وشانە تووشی گۆڕانکاری ئاوازی گوتن 
دەبنەوە یان تەنیا گۆڕانی دەنگ؟. گومانێک لە وەاڵمدانەوەی ئم پرسیارەدا نییە، 
لەم وشانەدا nephos، methu، ankho، دەردەکەوێ کە دەنگەڤاوڵی کێشراوی 
هیندوئەوروپی، دەگۆڕێن بۆ کێشراوی ناڤاوڵیی، یان گۆڕانی )s( دەسپێکی زمانی 
یۆنانی کۆن بۆ )h( و... هیتر. هەریەک لەم رووداوانە تاکن و لە رووداوەکانی تری 
لەم جۆرە جیاوازن و سەربەخۆن یان هیچ پەیوەندییان بەو وشانەوە نییە، کە ئەم 

دەنگانەیان تێدا بەکاربراوە. 
داهات��ووە،  بەسەر  گۆڕانی  ئەم وشانە  تێکڕای  دەنگیی  ج��ەوهەری  ئاشکرایە 
بەاڵم نابێ ئەم بابەتە سەبارەت بە سروشتی راستەقینەی ئەم دیاردەیە بمانخاتە 

هەڵەوە. 
کە  بگرین،  لەبەرچاو  بنەمایەک  چ  پێویستە  پرسە  ئەم  سەلماندنی  بۆ  ئێستا 
خودی وشەکان دەستیان لە گۆڕینکاری دەنگەکانیاندا نییە؟ دەکرێ ئەمە بە بنەما 
جەوهەری  کاناکەنە سەر  و  نامۆن  وشەکان  بۆ  گۆڕانکارییانە  کەئەم  وەربگرین، 
و  نەبووە  دروست  دەنگییەکان  یەکە  لە  تەنیا  یەکییەتی وشە  سەرەکی وشەکان. 
پەیوەندی بەخەسڵەتی تری غەیری سروشتی فیزیکییەوە هەیە. گریمان تەلێکیپیانۆ 
کۆک نەکراوە، هەرکاتێک ئاوازیک بەو پیانۆیە لێبدەین، نۆتێکی ناڕێک بەرگویمان 
دەکەوێ. ئەم ناڕکییە لە کوێوە هاتووە؟ ئایا لە خودی ئاهەنگەکەوە هاتووە؟ نەخێر، 
ئەم پرسە هیچ پەیوەدییەکی بە ئاوازەکەوە نییە، بەڵکو گرفتەکە لە خودی پینۆیەکە 

دایە. لە فۆنۆلۆجیشدا پرسەکە بە هەمان شێوەیە. 
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ئەو موزیکە  بە چەنینی  ئامێرێکی موزیکە،  ئێمە وەک  دەزگای یەکەی دەنگیی 
وشەی زۆر بەرهەمدێن، ئەگەر یەکێک لەو فاکتەرانە گۆڕانی بەسەردا بێ، دەرەنجامی 
جۆراوجۆرمان دەداتێ، بەاڵم ئەم پرسە وەک خۆی، کارناکاتە سەر ئەو وشانەی 

ئێمە وەک ئاواز دەیانچڕین. 
لە  جێگۆڕکێیەک  هەر  تایبەتن،  رووداوگەڵی  ناوکاتیی  دی��اردەی  شێوەیە  بەم 
دەزگ��ای زماندا دەگەڕێتەوە بۆ ئەو رووداوان��ەی، نەک هەر بۆ دەزگ��ای زمانیی 

نامۆن، بەڵکو دەگەمەنن و نەزمێک بۆ خۆیان دەخوڵقینن. 
 بەکورتی، رووداوە هاوکاتییەکان هەرچیەک بن، نیشاندەری جۆرێکی نەزمن، 
ناوکاتییەکان  رووداوە  پێچەوانەوە  بە  نییە،  داسەپاوییان  خەسڵەتێکی  هیچ  بەاڵم 

بەسەر زماندا دەسەپێن بەاڵم گشتگیر نین.
کورتی و کرمانجیی، ئەوە هەر ئەو دەرەنجامەیە کە ئێمە دەمانویست پێی بگەین: 
هیچ کام لەم دوو کۆمەڵ رووداو، بە پێی ئەو لێکدانەوەی سەرەوە، پەیڕەوی یاسا 
نین، بەالم ئەگەر بمانەوێ سەرەڕای هەموو ئەمانە باسە یاساگەلی زمانیی بکەین، 
رووداوان��ە  کۆمەڵە  ئەو  یان  کەرەستە  کۆمەڵە  ئەم  بۆ  پێیەی  بەو  زاراوەی��ە  ئەم 

بەکارهاتووە، مانای جیاوازمان رادەست دەکات.
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دەرەنجام
لەسەر بنەمای ئەوەی وتمان، زمانناسی لەسەر دووریانی دووهەم وەستاوە. 
ئێمە سەرەتا ناچاربووین بە بژاردەی نێوان زمان و گوتار بووین و ئێستا لە خاڵی 
ئەو بەسیەکگەیشتنانەین کە یەکێکیان بە ناوکاتیی و ئەویتریان بە هاوکاتیی کۆتایی 

دێ. 
کاتێک ئەم بنەما دووفاقییە رێکخراوە پەسند بکەین، دەتوانین بڵێین کە هەرچی 
پەیوەندی بە ناوکاتیی زمانەوە هەیە ئەوا تەنیا لە گوتتندا راستە. لە راستیدا تەنیا 
یەک  هەر  دەگ��رێ،  هەوێ��ن  گۆڕانکارییەکان  تێکڕای  تۆرەمەی  کە  دایە  گوتان  لە 
یەکەمین  بۆ  لە الیەن هەندێ کەسەوە  لەو گۆڕانکارییانە پێش گوتن و گوتوبێژ، 
دەڵێ: ich war, wir waren کەچی  ئەڵمانی مۆدێرن  بەکارهاتووە. زمانی  جار 
 ich :گەردانکردنی ئەم کردارانە تا سەدەی شانزدەهەم لە زمانی ئەڵمانیدا هەر ئاوا
 we و I was ئینگلیزییەکەیان هێشتا war, wir waren بووە. ) کەچی فۆڕمە 

were( �ە.
چۆن war جێگای was ی گرتۆتەوە؟ هێندێک لە ئاخێوەران لە ژێر کاریگەریی 
بە پێوانەی دایانڕشتووە. ئەمە رووداوێکی گوتن بووە، ئەم فۆڕمە دووبارە بۆتەوە 
و دواتر کۆمەڵگای زمانیی پەسندی کردووە و بووە بە رووداوێکی زمانیی. بەالم 
تێکڕای داهێنانە نوێیەکان بەم شێوەیە سەرکەوتوو نەبوون و تا تاکە کەسێک بمێنی 
ئاوڕیان لێنادرێتەوە، چونکە زمان تاوتوێ دەکەین، تا ئەو کاتەی کۆمەڵگای زمانیی 

پەسندیان نەکات، ناکەونە پانتایی تێڕوانینی ئێمە. 
هەمیشە پێش گۆڕانکارییەک، رووداوێک یان کۆمەڵێک رووداوی هاوشێوە لە 
گوتندا هەیە. هەم بابەتە بە هیچ شێوەیەک ئە جیاوازییە پوچەڵ ناکاتەوە، کە ئێمە 
لەسەرەوە ئاماژەمان پێکرد، تەنانەت پشتیوانیشی دەکات، چونکە ئێمە لە مێژووی 

هەر داهێنانێکی نوێدا تووشی دوو چرکەساتی جیاواز دەبین:
یەکەم: ئەو چرکەساتەی داهێنانەکە لە رێکاری کەسێکدا دیتە ئاراوە، دووهەم: 
کات داهێنانە بۆتە رووداوێکی زمانیی. لێرەدا فۆڕمی نوێ هەر ئەویە کە بەکاردەبرێ 

و کۆمەڵگای زمانیی پەسندی کردووە.
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ئەم هێلکارییەی خوارەوە ئەو شێوە لۆجیکییەیە کە دەبێ زمانناسی لەبەرچاوی 
بگرێ: 

هاوکاتیی
زمان 
هێزی گوتن )نوتق( ناوکاتیی
گوفتار

ئەوە  هەمیشە  زانستێک،  پێویستیی  و  تیۆری  بکەین شێوەی  قبوڵ  ئەو  دەبێ 
هەر  لە  پتر  زمانناسیدا  لە  دەیسەپێنێ،  بەسەرماندا  پڕاکتیکی  پابەندی  کە  نییە 
زانستێکی تر رووبەڕووی ئەم پابەندییانە دەبینەوە. ئەم پابەندییان تاڕادەیەکە ئەم 
شێواوییەی ئێستامان لە پرسی لێکۆلێنەودا پشتڕاست دەکاتەوە. تەنانەت تێکڕای 
ئەو پابەندییانەی لێدا خرانە روو، یەکجار بۆ هەتا هەتایە پەسندیان بکەین، دیسانەوە 
ناتوانین لەسەر بنەمای خستنە رووی ئەم پرسە، ئاڕاستەیەک بە لێکۆڵینەوکانی 

خۆمان ببەخشین. 
بۆ نموونە لە تاوتێکردنی پرسی هاوکاتیی لە زمانی کۆنی فەڕەنسیدا، زمانناس 
رووبەڕووی رووداو و پرنسیپی ئەو تۆ دەبێتەوە کە هیچ پەیوەندی ولێکچوونێکیان 
نییە.  بیستەم،  تاسەدەی  سیزدەهەمەوە  سەدەی  لە  زمانەدا،  ئەم  مێژووی  لەگەڵ 
شرۆڤەی  لە  کە  دەبێتەوە  پرنسیپانە  و  رووداو  ئەو  رووب��ەڕوی  پێچەوانەوە  بە 
زمانی بانتۆ یان زمانی یۆنانی ئاسینای )400( چوارسەت ساڵ پێ زایین، یان لە 
کۆتاییدا لە شرۆڤەی زمانی فەرەنسای ئەمڕۆدا بەکاردەبرێن، چونکە ئەو شرۆڤانە 
لە سەر بنەمای پەیوەندی هاوشێوە بونیادنراون. ئەگەر هەر زمانێک سیستمێکی 
داخراو بێت، تێکڕای زمانەکان خاوەنی زنجیرەیەکە پرنسیپی نەگۆڕ و جێگیر دەبن، 
ئەو پرسنیپانەی لەگوزەر لە زمانێکەوە بۆ زمانێکی تر بەردەوام دەیاندۆزینەوە، 
ئەویش لەبەر ئەوە لق یان بەشیی لێکۆڵینەوەکانی خۆمان نەگۆڕیوە. لە لێکۆڵینەوە 
زمانی  دیاریکراوی  قۆناغێکی  ئەگەر  شێوەیە.  هەمان  بە  پرسەکە  مێژوویەکانیش 
فەڕەنسی لەبەرچاوبگرین، لە هەموو شوێنێک رووبەڕووی رووداوگەلی ئاوشێوە 
تێکڕای  دەبینەوە، کە بەراوردکردنیان بۆ سەلماندن و جێگیرکردنی راستییەکانی 

لقی لێکۆڵینەوە ناوکاتییەکان، بەسە. 
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دوای تەواو ئەوەیە کە هەر توێژەرێک کاتی خۆی بۆ یەکێک لەم دوو لقانەی 
زمانناسی بەکاربێنێ و رووداوەکانی تایبەت بە هەمان لق تاوتوێ بکات. باڵم زانینی 
زمانێک  هەر  تر  لەالیەکی  نییە.  ئاسان  پڕاکتیکی  شێوەی  بە  زمانانە  ئەم  تێکڕای 
لە پراکتیکدا جۆرە یەکەیەکی لێکۆڵینەوەیە و، زاڵبوونی رووداوەکان دەبێتە هۆی 
ئەوەی ناوبەناو بە لە رووی هەنووکەیی مێژووییەوە تاوتوێ بکرێ. لەگەڵ ئەوەشدا 
تیورییەوە شتێکی  روانگەی  لە  لێکۆڵینەوەیە  یەکەی  ئەم  کە  بچێ،  لەبیرمان  نابێ 

سەرپێییە، لە کاتێکدا جۆراوجۆری زمانەکان یەکییەتییەکی قووڵ دەیانگرێتەوە.
هەر رێکارێک بۆ تاوتوێکردنی زمانێک دیاری بکرێ، پێویستە هەرچۆنێک بێ 

هەر رووداوێک لە پاوانی تایبەتی خۆیدا بێ و رێکارەکان لەیەکتر جیابن.
بابەتی  یەکەیان  هەر  پێناسەکران،  بەم شێوەیە  کە  ئەم دووبەشەی زمانناسی 
تاوتوێکردنی ئێمەیە. زمانناسی هاوکاتیی پەیوەندییە زەینی و لۆجیکییەکان تاوتوێ 
دەکات، کە لەو لێکۆڵینەوەیدا کەرەستە هاوتاکان بەیەکەوە دەبەستێتەوە و لە زەینی 

هاوبەشی ئاخێوەرانی کۆمەڵگایەکی زمانییدا، دەزگایەک دەئافرێنێ.
بە پێچەوانەوە زمانناسی ناوزمانیی، ئەو پەیوەندییانە تاوتوێ دەکات کە کەرەستە 
یەک لەدوای یەکەکان )لە ناوکاتدا( بەیەکەوە دەبەستێت، ئەو کەرەستانەی زەینی 
هاوبەشی کۆمەڵگا پەیان پێ نابات و بێ دروستکردنی سیستمێک لە نێوان خۆاندا، 

جێگای یەکتر دەگرنەوە.
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زمان لە پڕۆسەی
پەروەردەو فێرکردندا

کازم عەباس زەندی  
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و  ب��وار  ئ��ەو  و  زم��ان  خزمەتکردنی  بۆ  س��ەرچ��اوە  بەگرنگترین  پڕۆسەیە  ئ��ەم 
زۆربەی  چارەسەرکردنی  بۆ  پێشدەکەوێت،  پێی  نەتەوەیەک  کە  دادەنرێت،  بابەتانە 
دەزانرێت، چونکە  يەكالكەرەوە  بەخاڵى  هەیە  کۆمەڵگایەکیشدا  لە  کە  گرفتانەی  ئەو 
بوارەکی فرەوانە، جێی باسکردنی هەموو بابەتەکی تێدا دەبێت. هەروەها بە جێگەى 
دەتوانرێت  چونکە  دەزان��رێ��ت،  مرۆڤەکانیش  تواناى  دەرکەوتنى  و  بەرهەمهێنان 
بنەماکانى بە نەتەوەبوون و پێشکەوتنى واڵت و داهاتووی نەوەکانی تێدا دابڕێژرێت، 
بەکاربهێنرێت،  زیندووش  زمانەکی  دروستکردنی  و  گەشە  لەخزمەتی  لەهەمانکاتدا 
بۆیە پێویستە بە بایەخەوە لێی بڕوانرێت، وەک زانستەک مامەڵەى لەگەڵدا بکرێت و 
بە فەلسەفەیەک بەڕێوە ببردرێت، کە هەموو بنەماکانى لە پێناو دروستکردنی هەستی 
مرۆڤایەتى و بەرژەوەندى نەتەوەیى و بەرزکردنەوەى ئاستى هۆشیارى و زانستى 
و پێگەیاندنى تاکەکى سودبەخش و نیشتمان پەروەردا بێت، بە مەبەستى پێگەیاندنى 
نەوەیەک بێت، کە ڕێزداربن و باوەڕیان بەخۆیان هەبێت لە هەمانکاتدا فێریش بکرێن، 

کە چۆن مافى خۆیان داوادەکەن و چۆن ئەرکى خۆیان جێبەجێ دەکەن. 
لەم پڕۆسەیەدا، زەمینەی خزمەتکردن لە دوو بواردا دەڕەخسێت، کە کاریگەری 
لەسەر ڕۆشنبیربوونی تاک و گۆڕانی کۆمەڵگادا دەبێت، یەکەمیان پەروەردەکردنە ئەوی 
دیکەیان فێرکردنە، لە پەروەردەکردندا، دەتوانرێت هەستی نەتەوەیی و خۆشەویستی 
نیشتیمان و کەلتور و بیروباوەڕی ئایینی لە دڵ و دەروونی تاکەکاندا بچێنرێت، بەاڵم 
لە فێرکردندا، لە پلەی یەکەمدا خزمەتی زمان دەکرێت، چونکە زمان تەوەری هەموو 
بابەتەکانەو خوێندن و نووسینی پێ دەکرێت ئینجا لەگەڵیدا ئامانج و مەبەستی تری 
پێ ئەنجام دەدرێت، هەر لەڕێی ئەم بوارەشەوە زمان زووتر سوڕی پێگەیشتن و 
یەک ئاڕاستەیی وەردەگرێت و قۆناغی پەرتەوازەیی تێ دەپەڕێنێت، چونکە وادەکات 
شێوەزارە جیاوازەکان بەخێرایی تێکەڵ و ئاشنای یەکتر ببن و ناهێڵێت زیاتر لێک 
دووربکەونەوە و هەرشێوەیەک بە ئاڕاستەیەک گەشەبکات، ئینجا لە دەرئەنجامدا بە 
هەردوو بوار نەوەیەکی تەندروست لەڕووی پەروەردە و فێربوونەوە دروست دەبێت 
خۆسەپاندنی  و  سەركەوتن  و  خاك  داگیركردنی  كۆنەكاندا  زۆر  سەردەمە  لە 
كۆمەڵە خەڵكەک بەسەر كۆمەڵەكی تردا بە مەبەستی سڕینەوە و تواندنەوەی زمانی 
یەكترنەبووە، بەڵكو لەو سەردەمدا سەپاندنی ئایین و بە كۆیلەكردنی پیاو و ئافرەت و 
بە تااڵنبردنی سەروەت و سامانی یەكتر و فراوانكردنی سنوور بۆ لەوەڕی ئاژەڵەكانیان 
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سەرەكیترین مەبەست و ئامانج و بە ڕەواجترین بازرگانی ئەو سەردەم بووە، بۆیە بە 
بێ  هەستیاری و بەشێوەیەكی سروشتی تێكەڵبوونی زمان و ئاخاوتنە سەرەتاییەكان و 
توانەوەیان لە نێو یەكتردا شێوازەکی ئاسایی وەردەگرت، ئینجا لەپاشاندا، بە تێپەڕینی 
سەردەم و كاریگەرییەكانی، لە ئەنجامدا، زمانی جیاواز و سەربەخۆ و پێشكەوتووتر 
لەڕووی بنەما ڕێزمانییەكانەوە دروست دەبوو، هەروەها لەو سەردەمیشدا، زۆربەى 
میللەتان بە ژیری و لێهاتوویى سەرکردەیەک یان بە ناوى بنەماڵەیەک دەردەکەوتن، 
بە یەکگرتویى و بە هێزى لەشکر و سوپاش خۆیان دەپاراست، ئینجا لەگەڵ ئەمانەدا 
دەسەاڵت و ئیمپراتۆریەتیان دروست دەکرد، بەاڵم هەردەم پەروەردەکردنی خەڵک و 
کۆمەڵگاو ژێردەستەکانیان بەپێى ئەو بنەمایانە بووە کە لە ئایینەکدا هەبووە، چونکە لە 
کۆندا، بنەما ئایینییەکان هەڵسوکەوتى مرۆڤەکانیان ڕێکخستووە لە هەمانکاتدا سنورو 
قەڵەمڕەوى دەسەاڵتەکانیشیان دیارکردووە، فێرکردنیشیان هەر بەو زمانە بووە، کە 
لە دەقەکی ئایینی بەکارهاتووە، چونکە زمانى ئایین سەرچاوەى خوێندن و نووسین 
بووە، ئەمەش وای دەکرد هەردەم بەڕێوەبەرانی واڵت و دەسەاڵتداران بەو زمانە فێر 

ببن و بۆ دەسەاڵت ئامادە ببن.
 ئەگەر لە ڕەوڕەوەی مێژووی نەتەوەکاندا، سەرنجی خزمەتی زمانەکان بدەین، 
دەبینین هەموو زمانەکان لە دوو ڕێگەوە خزمەتکراون، یەکەمیان لە ڕێی پەیڕەوکردنی 
بیروباوەڕەکی ئاینیەوە بووە لەو کاتەی کە شێوەزارەکیان لە دەقەکدا بەکارهاتووە، 
ئینجیلی مەسیح بۆ التینی، قورئانی  ئاڤێستای وەرگێڕدراو بۆ زمانی فارسی،  وەک 
ئیسالم بۆ عارەبی، دووەمیان لەڕێی هەبوونی دەسەاڵتەکەوە بووە کە شێوەزارەکی 
لە دامودەزگاکانی فەرمانڕەوایەتی بەسەر هەموو شێوەکانی دیکەدا سەپاندووە، وەک 
لە  زمان  ڕێگەیە  دوو  ئەم  بەهۆکاری  چونکە  عیبری،  و  تورکی  و  ئینگلیزی  زمانی 
لەجیاتی زمان  بەم هۆیەشەوە شێوەزارەک  بەکارهاتووە، هەر  نووسین  خوێندن و 
چونکە  هەبووە،  زمانەکەدا  یەکخستنی  لە  ڕۆڵ��ی  بنەواشە  وەک  و  ناسراوتربووە 
لەو  خۆنزیکخستنەوەیان  هەوڵی  تر  ئاخێوەری شێوەزارەکانی  و  خوێنەر  بەردەوام 
بەڕێوە بردراوە،  یان دەسەاڵتی پێ  ئاینیەکە بووە  شێوەزارە داوە، کە زمانی دەقە 
چونک بۆ تێگەیشتن و پەیڕەوکردنی بنەماکانی ئاینەکە پێویستییان بەوە بووە لە زمانی 
دەقەکە بگەن، بۆ مسۆگەرکردنی بەرژەوەندی و بژێوی ژیانیشیان پێویستییان بەوە 
بووە زمانی دەسەاڵت فێر ببن، لە ئەنجامی ئەمەشدا ئەو زمانانە زووتر کەوتوونەنە 
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سەر ئەو ڕێڕەوەی کە وەک زمانەکی یەکگرتوو دەربکەون، نەک وەکو زمانەکی چەند 
شێوەزاری هەروەکو زمانی کوردی کە لە ئێستادا بەچەندین زار دەناسرێتەوە، چونکە 
لەهیچ سەردەمەکدا یەکەک لەم دوو ڕێگەیەی بۆ دەستەبەر نەبووە تاوەکو خزمەت 
قۆناغی  و  بڕەخسێت  بۆ  پێگەیشتنی  س��وڕی  لەشێوەزارەکیەوە  ئەمیش  و  بکرێت 

پەرتەوازەیی تێ بپەڕێنێت. 
زمانی  بە  و  بزماری  خەتی  بە  ئاڤێستا  دەقی  دەستپێکدا  لە  دەزانین  هەروەک 
زەردەشتی مەدییەکان نوسرابوو، بەاڵم کە هەخامەنشییە پارسەکان ئیمپڕاتۆریەتی 
مادەکانیان لەناوبرد )553 پ، ز(، لەسەردەمی داریۆشی یەکەم)523 پ، ز( خەت 
و زمانەکەیان گۆڕی، خەتەکەیان کردە ئارامی، زمانەکەشیان کردە پارسی، چونکە 
خەتی ئارامی بۆ نووسین ئاسانتر بوو، گۆڕینی زمانەکەش بۆ ئەوەبوو، تا پەیڕەوکەرە 
هەخامەنشییەکان کە تازە هاتبوونە سەر ئایینی زەردەشتی، لە بنەماکانی ئایینەکە 
بگەن، چونکە لە زمانی مادەکان نەدەگەیشتن، کە ئاڤێستای پێ نووسرابوو، بەاڵم ئەم 
کارە لە قۆناغەکانی دواتردا کاریگەری لەسەر ڕێڕەوی هەردوو زمانەکە دروستکرد، 
وایکرد زمانی مادەکان لە بەرامبەر زمانی پارسەکان پاشەکشە بکات و وەک زمانی 
ئاخاوتن بمێنێتەوە، زمانی هەخامەنشییە پارسەکان ناسراوتر بێت و جێگەی زمانی 
مادەکان بگرێتەوە، چونکە زمانەکەیان بووە زمانی ئایین و دەسەاڵت لەیەک کاتدا و 
بەردەوام خوێندن و نووسینی پێ دەکرا، بۆیە لەهەموو بوارەکاندا خزمەت دەکرا، 
ئەمەش تاوەکو سەردەمی ئەشکانی و ساسانییەکان و داهاتنی ئیسالم بەردەوام 
بوو، بەاڵم لە دوای سەرهەڵدانی ئیسالم دەبینین بەهەمان هۆکاری کاریگەرییەکانی 
پاشەکشەی  عارەبی  زمانی  لەبەرامبەر  فارسی  زمانی  ئەمجارەیان  ئایین،  زمانی 
کرد، چونکە قورئان بە زمانی عارەبی بوو، خوێندن و نووسینی پێ دەکرا، بەاڵم 
هەر بە هۆی وەرگێڕانی ئاڤێستاوە، کە چەندین سەدە پێشتر ئەنجام درابوو، زمانی 
فارسی ڕەگ و ڕیشەیەکی قوڵی داکوتابوو، بۆیە لە دوای چەند سەدەیەکی دواتر 
لە  کە  زەمینەیەی  ئەو  بەهۆی  هەر  ببینێتەوە،  خۆی  ڕۆڵی  توانی  فارسی  زمانی 
هەخامەنشییەکانەوە بۆ زمانی فارسی دەستەبەر ببوو، توانیان هاوبڕکێی زمانی 
ئەگەر  ئەوەندە وشەی عارەبیشیان وەرگرت، کە  ئەوەی  لەگەڵ  بکەنەوە  عارەبی 
لە ئێستادا خاوێن بکرێتەوە، زمانەکە لە ئاخاوتن و دەربڕین الواز دەبێتەوە، لەو 
دەبینین  نووسرایەوە،  بەالتینی  مەسیحییەکان  نەتەوە  بۆ  ئینجیلیش  کە  کاتەوەی 
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نوسین،  و  خوێندن  زمانی  ببووە  کە  مەسیحییەکان،  نەتەوە  بۆ  التینیش  زمانی 
وایکردبوو هەمو زمانە نەتەوەییەکان وەک زمانی ونبوو لە چوارچێوەی ئاخاوتن 
وەرگێڕایە  ئینجیلیان  نەتەوەیییەکان  زمانە  کە  کاتەوەی  لەو  هەر  بەاڵم  بمێننەوە، 
سەر زمانی خۆیان، دەبینین التینیش لە بەرامبەر زمانە نەتەوەیییەکان پاشەکشەی 
کرد، چونکە لە بواری فێرکردندا جێگەی التینییان گرتەوە و خوێندن و نووسینی 
پێ دەکرا، لەمەشدا بایەخ بۆ زمانە نەتەوەیییەکان گەڕایەوە، بەالم زمانی عارەبی 
پەیڕەوکەرانی هەر دەمێنێتەوە،  لەسەر  کاریگەرییەکانی  نەتەوە موسلمانەکان،  بۆ 
چونکە ڕێگە پێدراو نییە قوڕئان وەربگێڕدرێتە سەر زمانەکانی دیکە، ئەمەش وای 
عارەبی  زمانی  بەفێربوونی  پێویستییان  موسلمانەکان  نەتەوە  ه��ەردەم  ک��ردووە 
لەالیەن  عارەبی  زمانی  خزمەتی  بۆیە  بگەن،  ئاینەکە  بنەماکانی  لە  تاوەکو  بێت، 
پەیڕەوکەرانی ئاینی ئیسالم ئەگەر عارەبیش نەبن بۆتە کارەکی خۆنەویست، کەچی 
زمانی ئینگلیزی و تورکی لەگەڵ ئەوەی هیچ دەقەکی ئاینیان پێ نەنووسراوەتەوە، 
بەاڵم بەهۆی هەبوونی دەسەاڵتی درێژخایەنەوە توانیتیان زمانەکەیان لە ڕێگەی 
 - ئینگلیزی  زمانی  بدەینە  سەرنج  ئەگەر  بکەن،  خزمەت  نووسینەوە  و  خوێندن 
لەگەڵ ئەوەی ئەمریکا لەچەندین نەتەوەی خاوەن زمانی جودا  ئەمریکی دەبینین 
ئینگلیزی لە خوێندن  پێک دەهێت، بەاڵم لەبەر ئەوەی بەویستی دەسەاڵت زمانی 
و نووسیندا بەکاردەهێت، بۆیە لەم ڕێگەیەوە توانیتیان خزمەتی بکەن و زمانەکی 
یەکگرتوو دروست بکەن، بە هەمانشێوە زمانی تورکیش لەگەڵ ئەوەی واڵتەکە لە 
نوێ  تورکیای  دروستبوونی  لە سەرەتای  بەاڵم  پێکدەهێت،  زار  و  زمان  چەندین 
و بەهۆی دەسەاڵتەوە، لە ڕێی خوێندن و فێرکردنەوە، شێوەزاری ئەستەنبولییان 
بەسەر هەموو زمان و شێوەزارەکانی تردا سەپاند، ئەوەی لە چوارچێوەی سنوری 
تورکیادا بوو، ئەگەر تورکیش نەبوایە بە ناچاری فێرە زمان و خوێندن و نووسینی 
تورکی دەکرا، هەر لەم ڕوانگەیەوە جولەکەکانیش لە دواتردا بە هۆی دروستکردنی 
دەسەاڵت لە واڵتی ئیسرائیلدا، توانیان هەر لە بواری فێرکردنەوە زمانی تەوڕات 
بەکاربهێننەوە، بەمەش توانیان زمانی جولەکەیەکی ئەوڕوپی و ئاسیایی و ئەفریقی 

بە عیبری بگۆڕنەوە.
لەگەڵ هاوڕیشەیی  ئاڤێستا و دەرهاوێشتەکانی  باوەڕەداین وەرگێڕانی  لەو  ئێمە 
هۆی  بۆتە  ک��ورد  ئێمەی  ب��ۆ  ك��ە  ه��ۆك��ارە  گرنگترین  ف��ارس��ی،  و  ک���وردی  زم��ان��ی 
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الوازبوونی هەستی خۆ بەجیا زانین، لە هەمانکاتدا ڕێڕەوی خزمەتی زمان و مێژووی 
دەرهاوێشتە  وایکرد  چونکە  دەیبینین،  ئێستاكە  كە  برد،  ئاقارەدا  بەم  نەتەوەكەمانی 
مێژووییەکان گۆڕانی بەسەردا بهێت، هەست و زمانی کورد دوابکەوێت و هەمووی 
بە قازانجی فارس تەواو ببێت، بەردەوام زمانی فارسی لە ڕێی فێرکردنی خوێندن 
ونووسین و بەکارهێنانی لە دامودەزگاکانی فەرمانڕەوایەتی خزمەت بکرێت، تا وای 
لێهات هەموو سەروەرییە مێژوویییەكان بە ناوی فارسەوە بڕوات، هەردەم زەمینەی 
ئینجا ئەگەر دەسەاڵتدار فارس  ببێت،  گرتنە دەستی دەسەاڵت بۆ فارس دەستەبەر 
بووبێت یا نەبووبێت، هەروەك دەسەاڵتی ئەشکانییەکان، کە زیاتر لە خێلە مادەکان 
سەفەوییەكانیش  و  نزیكبوون  كوردەكان  لە  كە  زەندەكان  و  ساسانی  پێکهاتبوون، 
لەگەڵ ئەوەی كە توركزمان بوون، بەاڵم نەیانتوانی زمانی فارسی بێ  بایەخ بكەن، 
تەنیا زەمینەی خزمەتکردنی  بە  ئاڤێستا، زمانی فارسی  لە دوای وەرگێڕانی  چونكە 
هۆیەشەوە  بەو  هەر  ببوو،  بایەخدارتر  تر  زمانەکانی  لەهەموو  بۆیە  دەڕەخسا،  بۆ 
سوڕی پێگەیشتن و گەشەی ئەدەبی لەزمانەكە ڕویدابوو، بە ڕادەیەكی زۆر زیاتر 
ئاڤێستا  نییە ئەگەر  ئێرانییەكانی تر پێشكەوتوتر ببوو، بەاڵم گومان لەوەدا  لەزمانە 
وەرنەگێڕدرابووایە سەر زمانی فارسی، دەرهاوێشتەکان پێچەوانە دەبوو، بەردەوام 
یان وای  دەبوو،  ماددەكان دەستەبەر  نەوەی  بۆ  گرتنە دەستی دەسەاڵت  زەمینەی 
نەوەی  لەمادو  كەسەك  دەستی  بكەوتبایەوە  دەسەاڵت  ئەگەر  لەهەركاتەكدا  دەكرد 
مادەكان، ئەو كەسە یان سەركردەیە دەیتوانی سەرلەبەری سەردەم و قەڵەمڕەوی 
دەسەاڵت بگەڕێنێتەوە سەر ناوی مادەكان یان دەیكردە هاوبەشی ئەو مێژووەی كە 
ئێستا فارس تەنیا بەهی خۆی دەزانێت، بەاڵم لەدوای وەرگێڕانی ئاڤێستا لەگەڵ ئەوەی 
چەندین دەسەاڵت و بنەماڵە گۆڕان، نەوەی مادو نەوەی فارس دەسەاڵتیان تێداگێڕا 
كەچی هیچ دەسەاڵتەك نەیتوانی لەزمانی ئەو ئایینە داببڕێت كە هەموو خەڵكی پێ 
پەروەردە كرابوو، خوێندەواری پێ فێرببوو، لە ڕێی ئەدەبەوە گەشەی كردبوو، وەك 

زمانی دەسەاڵتدار ناسرابوو كە زمانی فارسی بوو.
لەدواى سەرکەوتنى شۆڕشى فەڕەنسا )1789ز( گۆڕانکاری ڕیشەیی لە بواری 
فێرکردن و خزمەتی زمانەوە ڕوویدا، چونکە ئایین لە دەسەاڵت جیاکرایەوە و بە 
هەست و زمانی نەتەوەیى واڵتەکان دروستکران و سنورەکان دەستنیشانکرانەوە، 
ئایینییەکان  زمانە  لەجیاتى  نووسیندا،  و  خوێندن  لە  دای��ک  و  زگماک  زمانى 
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بەکارهێنرانەوە، تا وای لێهات هەر نەتەوەیەک بە زمان و تایبەتمەندییە کەلتورییەکانى 
بەرامبەر  لە  عارەبى  و  التینى  زمانەکانى  وایکرد  ئەمەش  بناسرێنەوە،  خۆیانەوە 
زمانە نەتەوەییەکان پاشەکشە بکەن و ئەو سیستەمە جیهانییە نوێیە بهێتەکایەوە، 
خۆیانەوە،  تایبەتى  زمانى  بە  و  نەتەوەیى  بەرژەوەندى  پێى  بە  واڵتەک  هەر  کە 
کەرتی فێرکردن ڕێک بخەنەوە، بەاڵم ئێمەى کورد کە لە دواى بە ئیسالمکردنمان 
بە  تر  موسڵمانەکانى  نەتەوە  هەموو  وەک  نەتەوەیییەکان  واڵتە  دروستبوونی  تا 
فێرە  بوو،  قورئان کە عارەبى  بەزمانى  دەبووین و  پ��ەروەردە  ئیسالم  بنەماکانى 
خوێندن و نووسین دەکراین، لە دواتردا لەبەر ئەوەى نەمانتوانى واڵتى نەتەوەیی 
و  تورک  واڵتەکانی  بەسەر  و  پارچەیەک  چەند  کراینە  بکەین،  دروس��ت  خۆمان 
فارس و عارەبدا دابەشکراین، بۆیە نەمانتوانی ئەو زەمینەیە لە بواری فێرکردن بۆ 
داگیرکەرەکان ڕەخسابوو، خوێندەواری  بۆ زمانە  زمانی کوردی بڕەخسێنین کە 
کورد نەتوانێت بەو شێوەیە خزمەتی زمانە زگماکەکەی خۆی بکات کە لەسەری 
بوو، چونکە خوێندەوارانی لە هەر پارچەیەکی داگیرکراویدا بەزمانەکی بێگانە فێرە 
خوێندن و نووسین دەبوون، ئەمەش ڕێچكەى خزمەتكردنى زمانى كوردى گۆڕی، 
وايكرد خوێندەوارانی بەزمانی تر گۆش ببن، ڕۆشنبير ببن و بە زمانى دیکە بير 
ناوچەييیانەى كە  ئەو دەسەاڵتە میرنشینی و  بكەنەوە،  لەخزمەتى زمانى كوردى 
نەبوون، چونکە  بەرپرسياريەتیدا  ئاستى  لە  ئەوانیش  هەبوون،  کوردستانیشدا  لە 
ئەو هەستەیان نەبوو تا خزمەتی زمان بە خەمی خۆیان بزانن، بۆیە هەر زمانی 
ڕوناکبیری  و  شاعیر  چەندین  نێوەندەدا  لەم  بەاڵم  دەهێنا،  بەکار  داگیرکەرانیان 
دڵسۆزی بێ دەسەاڵتی وەک باباتاهیری هەمەدانی تا ئەحمەدی خانی و جگەرخوێن 
و نالی و حاجی قادری کۆیی و بێکەس و پەشێو........تاد هەڵکەوتونە، کە خەمی 

زمان و نەتەوەیان بەخەمی خۆیان زانیوە. 
لە هیچ سەردەمەکدا ئاخێوەر و خوێندەوارى كورد بێجگە لە السايى زمانە زاڵەكان، 
هەڵبژاردەيەكى باشترى لەبەر دەستدا نەبووە، چونکە بەردەوام خوێندن و نووسینی 
بەزمانەکی دیکە کردووە، كە هەرگیز تايبەتمەندى زمانى كوردى تێدا ڕەچاو نەكراوە، 
بۆيە هەردەم ناچاربووە خۆى لەگەڵ زمان و نووسينى داگيركەراندا بگونجێنيت، تا بە 
تێپەڕينى كات وای لێهات تاکی کورد حالەتەكى دەروونى بۆ دروست ببێت، کە زمانی 
خۆی بە هاوتاى زمانى داگيركەران نەزانێت و زمانى زاڵ بە جێگرەوەى زمانى خۆی 
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بزانێت، چونكە هەردەم بە زمانەکی زاڵ خوێندەوار دەبوو، هەر ئەو زمانەش دەبووە 
سەرچاوەى خۆ ڕۆشنبيركردنی، ئەمەش بووە هۆى ئەوەى ڕۆشنبير و خوێندەوارانى 
كورد لە تايبەتمەندييەكانى زمانى خۆيان بێ ئاگابن و زياتر ئاشناى بنەماى زمانەكانى 
تر ببن تا كارگەيشتە ئەو ڕاددەيەى لە باشترين حالەتدا خەمخۆران و خوێندەوارانى، 
زمانزان و زمانەوانانى بە السايى زمانە بااڵدەستەكان بير لە خزمەتى زمانى خۆيان 
بكەنەوە نەوەكو بەتايبەتمەندييەكانى، لە ئەنجامی ئەمەشدا، داگیرکەران گەیشتنە ئەو 
بڕوایەی کە بیر لە توانەوەی زمانی کوردی بکەنەوە و هەر لە ئاخاوتنی نێو ماڵەکاندا 
بیهێڵنەوە، بەاڵم لەگەڵ هەمو ئەمانەشدا زمانی کوردی هەر بەزیندوویی مایەوە، چونکە 
نەتوانرا بمرێنرێت و بتوێنرێتەوە، ئەمەش لە ئەنجامى نەخوێندەواری و نیشتەجێبونى 
ئاخێوەرى کورد لە گوند و چیا دوورە دەستەکان بوو نەوەکو خوێندەوارانی، چونکە 
خوێندەوارانی لە ڕێی فێرکردنەوە هەردەم لە ژێر کاریگەری زمانەکی بێگانەدا بوون، 
بوون،  دوور  بااڵدەستان  و  داگیرکەر  زمانى  کاریگەرى  لە  نەخوێندەوارانی  بەاڵم 
ئەمەش وایکرد زمانی کوردی لەسەر زاری نەخوێندەوارانی لە زمانی خوێندەوارانی 

پاک و پاراوتر بێت.
پێويستى  بۆيە  ساوايە،  نەمامەكى  وەك  واي��ە،  كۆرپەڵە  وەك  زم��ان  لەڕاستیدا 
بكات،  نەشونما  ببوژێتەوەو  ت��اوەك��و  ب��ارودۆخ��ە  بەڕەخسانى  و  بەخزمەتكردن 
پێداويستييەكانى مانەوە و بەردەوامى دابين بكات، بۆ ئەوەى سوڕى گەشەو پێگەیشتنی 
خزمەتكردنى  سەردەمەکدا  لەهیچ  ک��ورد  ئێمەى  ئ��ەوەى  لەبەر  ب��ەاڵم  بكات،  ت��ەواو 
زمانەکەمان ئەو بارودۆخ و زەمینەیەى بۆ نەڕەخساوە، کە بەشێوەیەکى تەندروست 
گەشەبکات و سوڕى پێگەیشتنى تەواوبکات، بۆیە بەشێوەیەکى ناسیستماتیک و بە 
پێی شێوەزارەکان، بە ئاڕاستەی جیاواز گەشەی کردووە، بەاڵم بەردەوام لە ڕێى ئەم 

توێژانەی خوارەوە خزمەتکراوە: 
بەزمانى  منداڵەكانیان  كە  بوو،  نەخوێندەوارانەوە  دايكە  ئەو  لەزارى  يەكەم:  توێژى 

كوردى فێرە ئاخاوتن دەکرد. 
توێژى دووەم: لەسەردەستى ئەو خەمخۆرە تاكە كەسيانە بوو، كە زمانى كوردييان 

لەنووسيندا بەكار دەبرد.
توێژى سێیەم: بە هۆکاری ئەو الوكبێژ و حەيرانبێژ و بەندبێژ و چيرۆكخوانانە بوو، 

كە پشتاوپشت بەسەرهات و سەرگوزەشتەيان بە زمانى کوردی دەگێڕایەوە. 
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لەبەر ئەوەی هەستى پاكى ئاخێوەرەکی نەخوێندەوار و دايكانی کورد، کە لە ناخەکی 
هەموکاتەکدا  لە  پێويستە  بۆيە  بووە،  خۆڕسك  هەستەكى  هەڵقواڵوە،  دەسەاڵت  بێ 
وایانکرد  ئەوان  چونكە  بدرێت،  پێ  كورديیان  زمانى  خزمەتكردنى  پلەى  بەرزترين 
زمانی کوردی لە بەرامبەر زمانە زاڵەکاندا خۆی بپارێزێت و بەپاکی بمێنێتەوە، بەاڵم 
ئاڕاستەکراو  مەبەستەکی  بێ  و  پاڵپشت  بێ  خزمەتكردنە  جۆرە  ئەم  ئەوەی  لەبەر 
زیاتر  ئەنجامدا  لە  بۆیە  ب��ووە،  لەيەكتر  ئاگا  بێ  و  پەرشوباڵو  بەشێوەيەكى  ب��ووە، 
پاڵپشتى  لەڕێى  زارەک��ان  نزیککەوتنەوەی  لێک  چونکە  دروستبووە،  لێ  شێوەزاری 
دەسەاڵتەكى دڵسۆز و لێزان زەمینەی بۆ ساز دەكرێت، کە بۆ زمانی کوردی نەبووە، 
سازكردنى ئەم زەمينەيەش بەپێى هەبوونی سێ كۆڵەگەى سەرەكى و تەواوكەرى 

يەكتر بەرهەمدار دەبێت:
كۆڵەگەى يەكەم / هەبوونى هەست و هۆشيارى نەتەوەيييە، چونکە هەبوونى ئەم هەستە 

وادەكات شێوەزار پەرستی ڕۆڵی نەمێنێت، خزمەتی زمان بەگشتی ڕەچاوبکرێت.
کە  زم��ان،  بایەخی  لە  شارەزایە  و  دڵسۆز  بەرپرسی  هەبوونى   / دووەم  كۆڵەگەى 
خزمەتی زمان بە ئەرکی نەتەوەیی بزانێت، چونکە هەبوونى ئەمانە وا دەكات پێشنيار 
و بيروبۆچوونە تاكە كەسييەكان بۆ ياساى سەپێنراو بگۆڕێت و لە بواری فێرکردندا 

جێبەجێ بکرێت. 
كۆڵەگەى سێيەم/ هەبوونى دەزگايەكى تايبەت بەو زمانە، كە چارەسەر بۆ گرفتەکان 
سەپاندنی  بۆ  پتەو  بناغەیەکی  وادەك���ات  دەزگ��اي��ە  ئ��ەم  هەبوونى  چونکە  دابنێت، 

ڕێگەچارەکان ئامادە ببێت.
ڕێچكەيەكى سيستماتيك  زمان  وادەكات: خزمەتكردنى  کۆڵەگانە  بەم  پشتبەستن 
لەپاشەگەردانى ڕزگارببێت،  بكرێت و  تەندروست خزمەت  بەشێوەيەكى  وەربگرێت، 
ئەو ڕيچكە ڕاستەيە وەربگرێت كە لە داهاتوودا بە قازانجى زمانەكە تەواو ببێت، بەاڵم 
ئاشكرایە كە بە درێژايى مێژووى دوو هەزار ساڵە و زياتر ئەم سێ كۆڵەگەيە بۆ 
خزمەتکردنی زمانی کوردی نەڕەخساوە، بۆیە هەردەم لە پاشەگەردانيدا بووە و هەر 

شێوەزارەکی ئاڕاستەیەکی جیاوازی وەرگرتووە. 
هەروەك دەزانين كوردستانى باشوور پارچەیەکی بچوكە لە كوردستانى گەورەدا، 
كە هەر لەسەرەتاى سەدەى بيستەمەوە زۆرترين ئەرك و بەرپرسياريەتى خزمەتى 
زمانى كوردى كەوتۆتە سەرشان، چونكە بە ڕاددەيەكى زیاتر لە پارچەكانى تر لە 
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بەكارهێنانى زماندا كاراتر و ئازادتر بووە هەروەها بە سيستەمى نوێش لە خوێندندا 
بە شێوەيەكى بەردەوام زمانى كوردى تێدا بەكارهاتووە، نزيكەى سەدەيەك دەبێت 
خوێندەوارانى کورد لەم پارچەیەدا چەند نەوەيەكيان لێ پەروەردە بووە كە بە كوردى 
دەنووسن و دەخوێننەوە، لە كاتەكدا لە پارچەكانى دیکەدا زمانى كوردى قەدەغەبووە 
و نووسينى پێ نەكراوە يان بێ بايەخكراوە و هەوڵى تواندنەوەى دراوە، بۆيە هەق 
لە  ئەگەر  بكرێت،  باس  ستايش  بە  كردبێت  زياترى  چاكەى  و  خزمەت  ئەگەر  وايە 

ئاستى پێويستيشدا نەبووبێت ڕەخنەى زياترى لێ بگيرێت.
بە باوەڕی ئێمە حەفتاكانى سەدەى بيستەم قۆناغەكى جياكەرەوەيە لەنێوان دوو 
سەردەمى جياواز بۆ زمانى كوردى لە باشوور و لە پارچەكانى ترى كوردستاندا، 
دەزگايەكى  وەک  بەغدا  لە  كورد  زانيارى  كۆڕى  حەفتاكان  سەرەتاى  لە  چونكە 
تايبەت بە زمانى كوردى دامەزرا، ئەمەش وايكرد خزمەتكردنى زمانى كوردى لە 
خەمخۆرى و پێشنيارى تاكەكەسييەوە بگۆڕێت بۆ دەزگايەكى پەيوەست بەزمانى 
كوردييەوە، چونكە ئەم دەزگايە وەك دەزگايەكى تايبەت بۆ خزمەتى زمانى كوردى 
لە یەکتر نزیک دەک��ردەوە، بەپێى  كارى دەكرد و زمانەوانانی پارچەکانی تریشی 
توانا هەوڵى تێدا دەدرا تا زمانى كوردى بە ڕێزمان و ڕێنووسەوە ئەو تايبەتمەندييە 
دوادا  بە  جياوازى  قۆناغەكى  ئەوەى  هۆى  بووە  ئەمەش  هەيەتى،  كە  وەربگرێت 
كايەوە،  بهێنێتە  ك��وردى  زمانى  تايبەتمەندى  بە  خزمەتکردن  زەمينەى  و  بهێت 
چونكە چەندين توێژينەوەى زمانەوانی خستەڕوو، چەندين ياساى بۆ ڕێكخستنى 
لە پرۆگرامەكانى خوێندندا، هەندەكى پەيڕەوكراو هەندەكى ترى  زمانەکە دانا، کە 
بەدوادا  ترى  ڕێنمايى  پێشنيارو  و  بيركردنەوە  كە  ئەوەى  هەوێنى  و  بناغە  بووە 
بهێت، پێشنيارەكانى كۆڕ بوونە بنەواشە، نەوەيەكى پێ پەروەردەبوو كە لە ئێستادا 
چونکە  لێنەکرا،  پاڵپشتی  سەر  تا  دەزگایەش  ئەم  بەاڵم  دەبەسترێت،  پێ  پشتيان 
وەک  و  کەمکرایەوە  ڕۆڵی  هەشتاکان  سەرەتای  لە  ئەوەبوو  نەبوو،  دەسەاڵتمان 
بەشەک لە کۆڕی زانیاری عێراق بچوک کرایەوە، بەاڵم لە دوای ڕاپەڕینی )1991( 
بيرمەندانى كورددا هاتەوە، هیوایەک بۆ خزمەتکردنی  بەبەر  ئازادى  هەناسەيەكى 
زمانی کوردی گەڕایەوە، چونكە دەسەاڵتى داگيركەر لە پێگەى بڕیار دووركەوتەوە، 
بۆيە ژينگە و زەمينەيەكى لەبار بۆ خزمەتى زمانى كوردى ڕەخسا، ئەوە بوو لە 
جێی کۆڕی زانیاری، ئەکادیمیای کوردی دامەزرا، بەاڵم بەداخەوە چۆنمان دەویست 
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داگیرکەران  ئەوەی  بەڵکو  نەکرد،  هەر خزمەتمان  نەوەکوو  دەرنەچوو، چونکە  وا 
ڕێیان پێ نەدەبرد خۆمان پەیڕەومانکرد، ئەوەی لە خەیاڵی داگیرکەراندا بوو خۆمان 
جێبەجێمانکرد، زمانی کوردیمان ئەوەندە بێ بایەخ کرد کە وەک ئەوەی میللەتەکی 
بێ زمان بین، تا وای لێهات لە بواری فێرکردندا گرنگی نەمێنێت و بژێوی ژیانی 
خوێندەوار و نەخوێندەوارانی بەزمانی ترەوە گرێ بدرێت، ئەمەش لە ئەنجامى بێ 
هەستى و نەزانين و زاڵكردنى بەرژەوەندى شێوەزار پەرستاندایە یان بەئەنقەست 
داگيركەران  ئ���ارەزووى  و  ويست  پ���ەردەوە،  پشت  قوڵی  حوکمی  بڕیاری  بە  و 
نەكرا،  خزمەت  پێويست  بەپێى  قۆناغەشدا  لەم  بەداخەوە  بۆیە  دەکرێت،  جێبەجێ 
هەر لەومەودا تەسكەدا بير لەخزمەتى زمانى كوردى کرایەوە كە پێشتر ڕێچكەكەى 
لەجياتى  داگيركەران دەستنيشانيان كردبوو، ئەويش پەرەدان بە زارپەرستى بوو 
دانانى بەردى بناغە بۆ دروستكردنى زەمينەيەكى لەبارى خزمەتكردن بۆ زمانەكە 
بە گشتى تاوەكو لە دواڕۆژدا بەرهەم و ئەنجامەكانى لە پارچەكانى تريشدا السايى 
بكرێتەوە، کە پێویستبوو، لەمەشدا زمانەوانانى هەروەك زمانەوانانى پارچەكانى تر 
هەر ئەوەندەيان پێكرا، كە تايبەتمەندى و جياوازى نێوان زارە كوردييەكان دەربخەن 

يان شێوەزارەك و زمانەكى بيانى بەراوردى يەكتر بكەن.
لەڕاستیدا بایەخدان بە زمانی بێگانە لە کوردستانی باشوردا، شێوە بيركردنەوەيەکە 
بەردەوامى هەيە و كراوە بە بەرنامەى فێركردن، ئەمەش کاریگەری لەسەر بایەخی 
زمان و ڕەنگدانەوەى لەسەر فێربوونى خوێندەواران و توێژينەوەكان و ڕۆشنبيرى 
خوێندکارانی  و  قوتابيان  بۆيە  پەيداكردووە،  پرۆگرامەكاندا  و  بابەت  و  زمانەوانى 
ئێستا هەروەكو نەوەى بەر لە ڕاپەڕين، بەبێ بایەخی يان لە ڕوانگەى شێوەزارەكەوە 
يان بەپێوانەى زمانەكى دیکەوە بير لە خزمەتى زمانى كوردى دەكەنەوە، ئەم شێوە 
بيركردنەوەو فێربوونەش بۆتە هۆى پەيدابوونى پێشبڕكێ لە زاڵكردنى شێوەزارەكان 
و بایەخدان بە زمانە بيانييەكان، كە لە ئەنجامدا واى لێهات زمانی کوردی لە بایەخ 
بێ بەش بێت و خزمەتكردنى زمانى كوردى بكەوێتە دەستى کەسانی ناشایستە و 
دەستڕۆيشتووە زارپەرستەكان و الساییکەرەوانی زمانە بيانييەكان، کە تایبەتمەندی 
زمانەکی تری بەبەردا دەکەن و تایبەتمەندی خۆی ڕەچاو ناکەن لەگەڵ ئەو كەسانەى 
كە هیچ شتەکی نوێیان بۆ زمانی کوردی پێ نییەو بەخەیاڵی ڕابوردوو کاوێژ دەکەن، 
لەمەشدا كۆمەڵێ لە نووسەرو بێژەر و ڕاگەيانكارو سەرنووسەرانى دامودەزگاكانى 
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و  نەتەوەييەكان  زمانەوانە  لەجياتى  کە  پەیدابوونە  باڵوكراوەكان  و  پەخش و چاپ 
شارەزايان بڕیار لەشێوەی خزمەتکردنی زمانی کوردی دەدەن.

لە کۆتاییدا دەڵێین بەشەکی کەم لە مرۆڤەکان توانای داهێنانیان هەیە، کە بتوانن 
زۆری  ه��ەرە  بەشی  دەتوانرێت  بەڵکو  دابنێن،  تر  خەڵکانی  فێربوونی  بۆ  دەستور 
مرۆڤەکان بە فێرکردن فێر بکرێن، بۆیە پێویستە بایەخێکی زۆر بە پڕۆسەی فێرکردن 
بدرێت، لە نێویدا بایەخ بۆ زمانی دایک دابنرێت و خزمەتکردنی بە ئەرکەکی نەتەوەیی 
پێ  زیاتری  گرنگی  پڕۆگرامەکانی خوێندندا  لە  دەبێت  مەبەستەش  ئەم  بۆ  بزانرێت، 
بدرێت، بژێوی ژیانی پێوە گرێ بدرێت، لەالیەن بەرزترین دەسەاڵت شیرین بکرێت. 
فەرهەنگەک دروست بکرێت کە وشەی هەموو شێوەزارەکان لەخۆ بگرێت، هەموو 
بیانییەکان بۆ زمانی کوردی  لەزمانە  پێویستەکان، بۆ خوێنکارانی زانکۆ  سەرچاوە 

وەربگێڕدرێت.



بۆكان حەسەن، زمانی كوردی 
لەوەرگێڕانی مایكرۆسۆفت جێگیركرد
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بۆكان حەسەن:
113 هەزار داتام لە پرۆگرامەكانی وەرگێڕاندا جێگیركردووە

لەوەرگێڕانی   ) ن��اوەن��د  )ك���وردی  زم��ان��ی  هەڵەبجەیی  گەنجێكی 
جێگركردنی  بەیەكجار  بۆ  هەوڵەكانیش  دەكات،  جێگیر  مایكرۆسۆفت 
زمانی كوردی ناوەند بۆ وەرگێڕانی گوگڵ گەیشتوەتە قۆناغی كۆتایی.
ئێوارەی رۆژی پێنج شەممە 20ی ئاب 2020، دوای یەك كاتژمێر 
بۆی  گوگڵ  كۆمپانیانی  كە  تایبەتەكەی،  سیمینارە  پێهینانی  لەكۆتایی 
گەنجەیە  ئەو  لەگەڵ  هەڵەبجە،  لە  )میللەت(  پەیامنێری  ڕێكخستبوو، 
بۆ  كارەكانی  لەكۆتا  ئاگاداربوون،  بۆ  دەدات  ئەنجام  چاوپێكەوتنێك 
لە هەردوو پڕۆگرامی  خزمەتكردن بە زمانی كوردی و جێگریكردنی 

وەرگێڕانی )مایكرۆسۆفت و گوگڵ( دا.

زمانی  مایكرۆسۆفت  لە گوگڵ و  لەبواری وەرگێڕان ئەكەیت و هەوڵدەدەیت  میللەت: لەكەیەوە كاری 
كوردی جێگیربكەیت ؟

دەكەم  چوارچێوەیە  لەم  كار  بەبەردەوامی   )2015( ساڵی  لە  من  حەسەن:  بۆكان 
چونكە پێموایە ئەمە گەورەترین خزمەتە كە بتوانم بەزمانی دایك بكەم كە زمانی 
كوردی ناوەندە، هەموو وواڵتانی دنیا بەم شێوەیە هەوڵدەدەن زمان بپاریزن و و 
لەئاست جیهاندا زمانی دایكیان جێگیر بكەن لەپرۆگرامەكانی وەرگێڕاندا و بەتیمی 

زۆرباش كار دەكەن بۆ دەوڵەمەندكردنی زمانەكەیان.

میللەت: باسی كاری گروپت كرد تۆ بەتەنها كار دەكەیت یان لەگەڵ گروپ ؟
لە  ناوەند  ك��وردی  زمانی  كاتێك   )2015( لەساڵی  من  بەداخ��ەوە  حەسەن:  بۆكان 
هەوڵمدەدا  زۆر شوێن   لە  جیاكرایەوە،   كرمانجی  لەزمانی  كوردی  زمانی  ناوی 
كە بەگروپ ئەم كارە بكەین، بەاڵم بەخت یاوەرم نەبوو هاوكارم نەبوو گروپێك 
نەبوو لەگەڵمدا لەسەر ئاستێكی بااڵ خۆبەخشانە بێتە پێشەوە لەخەمی زمانی و دا 
بین جێگیری بكەین و زۆرترین ڕستە لە کانی وەرگێراندا وەك داتا جێگیر بكەین، 
بۆیە تەنها مامەوە كۆڵم نەدا تا خۆشبەختانە لەهەوڵەكانم بێ هیوا نەبووم، تاوەك 
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ئێستا توانیومە )113( هەزار داتا وەرگێرانی بۆبكەم و بەرەسمی  لەپرۆگرامەكاندا 
جێگیری بكەم.

میللەت: لە چ پرۆگرامێكی وەرگێران لەئێستادا زمانی كوردی كاراكراوە بۆ وەرگێڕان ؟
بۆكان حەسەن: خۆشبەختانە دوای هەوڵەكانم لەماوەی چەند ساڵی پێشوودا، رۆژی 
18 ئاب ی2020 هەوڵەكانم سەركەوتوو بوو، بەیەكجاری زمانی كوردی هاوشانی 
 )Microsoft Translator( وەرگێرانی  لەپرۆگرامی  جیهانی  زمانی   70 لە  زیاتر 
جێگیركرا لە ئێستا هەر هاوواڵتییەك  دەتوانیت لەو پرۆگرامە زمانی شیرینی كوردی 
بەردەوامە   هەوڵەكانیشم  بەپێچەوانەشەوە،  و  وەربگێڕیت  جیهان  زمانی   )70( بۆ 

دەوڵەمەندكردن و باشتركردن و جێگیركردنی داتای زیاتر.

میللەت: لەپرۆگرامی گۆگڵ كە زۆرترین خەونی تۆ ئەوەیە لەو پرۆگرامە  وەرگێرانەدا زمانی كوردی 
جێگیربكەیت بەكوێ گەشتوە؟

گوگڵ  كۆمپانیای  لەگەڵ  زۆرباشم  پەیوەندیەكی  من  حەسەن: خۆشبەختانە  بۆكان 
هەیە، بەشێوەیە من كە لەساڵی )2015( ەوە كە كارئەكەم لەكۆمەڵەی گوگڵ توانیومە 
وە  پلەیە،  ئەو  بگەمە  بەهەوڵەكانم  كوردم  گەنجی  یەكەمین  كاریگەر،  پلەی  بگەمە 
دا  لەپرۆگرامی وەرگێرانی گوگڵ  ناوەند  زمانی كوردی  خۆشبەختانە جێگركردنی 
کوردی  زمانی  لە  وەرگێڕان  دەتوانن  ئێستادا  لە  و  كۆتایی   قۆناغی  گەشتوەتە 
ناوەندییەوە بۆ زیاتر لە 100 زمان بکەن، وە بەڵێنیان پیداوە کە بیکەنە زمانێکی 

سەربەخۆ لە ئایندەیەکی نزیکدا.

میللەت: باست لەپلەی كاریگەر كرد لەكۆمپانیای گوگڵ پێت بەخشراوە لەسەر ئاستی جیهان بۆگەنجێك 
وەك تۆ ئەم پلەیە كەم نیە،هیچ كات هەوڵدراوە بەفەرمی ئەو كۆمپانیا گەورەیە تۆبانگهێشت بكات.

بۆكان حەسەن: من یەكەمین گەنجی كوردم لەسەر ئاستی جیهان كۆمپانیای گوگڵ 
بەرەسمی سوپاسنامەی خۆی پێ بەخشیوم و خەالتی كردووم هاوكات بانگهێشتی 
رەسمی كراوم بۆ رۆشتم بۆ بارەگای سەرەكی گوگڵ مانەوەم بۆماوەی )4( رۆژ، 
ئەمەش وەك گەنجێكی كاریگەر لەپای ئەو هەوڵەبەردەوامانەم كەلەم پرۆگرامەیە 
بەگەڕمخستووە، بۆیە بەڵێ كۆمپانیای گوگڵ زۆر پێزانینی هەیە بەرامبەر كارەكانم 
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كەسایەتی   )100( ئاستی  لەسەر  من  بەتوانا  گەنجی  بەنمونەی  ئێستا  بەجۆرێك 
كاریگەر ناساندوەو ئەمڕۆش )20ئاب ( لەم چوارچێوەیەدا سیمنارێكی بۆ ڕێكخستم 
لە  كاربكەن   ) حەسەن  )بۆكان  وەك  پێوستە  بڵێت  كەسانە  ئەو  بەهەموو  ت��اوەك 

داخڵكردنی داتا و جێگیركردنی زمان.

میللەت: لەسەر ئاستی هەرێمی كوردستان ئایا حكومەتی هەرێم وەك كۆمپانیای گوگڵ توانیوەیەتی 
پێزانینی هەبێت بۆ ئەم كارەی تۆ؟

هیچ  بەلكو  م،  نەكراو  سوپاس  نەك  من  ئێستا  ت��اوەك  بەداخەوە  حەسەن:  بۆكان 
من  كارەی  ئەم  ناوخۆدا  لەئاست  كە  داخە  جێگەی  ئەوە  نەكراوم   هاوكاریەكیش 
تاوەكو ئێستا بەكارێكی پیرۆز یاخود بەجێ سەیرنەكراوە،هاوڕێكانم لەسەر ئاستی 
لەگروپی  هەیە  یەكەمم  كەپلەی  من  بۆنمونە  ئەكەن  وەرگ��ێ��ڕان  كەكاری  جیهان 
خۆمدا پلەی دووەمی گروپەكەی من كەسێكی هندی یە هەموو خزمەتێكی لەالیەن 
حكومەتەكەی خۆیەوە پێ كراوە بۆخوێندن نێدراوەتە دەرەوە هەموو ئاسانكاریەكی 
لەپلەی  ئەكەن هێشتا  لێ ی دەپرسنەوە و خزمەتی  ئەكرێت وە  بۆكراوە خزمەت 
تەنها خەمی من خەمی نیشتمان وزمانەكەمە  دووەمدایە من بەبێ هیچ خزمەتێك 
توانیومە سەرباری لەبەرچاوگرتنی ئەو هەمووجیاوازیەش من پلەی یەكەمم هەیە.

بۆکان حەسەن ئەحمەد دەرچووی زمانی ئینگلیزی زانكۆی سلێمانییە  لە 
ساڵی 20١6 کاری بۆ دانانی کیبۆردی کوردی کرد بۆ کیبۆردی جیبۆرد کە هی 
گوگڵە، دواتر کاری بۆ دانانی زمانی کوردی کردووە لە کۆمەڵگەی گوگڵ، دواتر 
کاری بۆ دانانی زمانی کوردی ناوەندی کردووە لە کراودسۆرس لە بەرواری 
بەرنامەیە جهانی گوگڵە، کاری بۆ چارەسەرکردنی  ٣١-05-20١٩ کردووە کە 
بۆ  وەرگێڕانم  هەزار   ١١٣ نزیکەی  کردووە،  کوردی  کیبۆردی  کێشەی  چەندین 
زمانی کوردی ناوەندی، بۆ دانانی کیبۆردی کوردی کردووە لە سویفتیکی کە 
تایبەتە بە مایکرۆسۆفت بۆ سیستەمی ئەندرۆید، کاری بۆ دانانی زمانی کوردی 
فەڕمی  بە   2020 رۆژی ١8ئاب  کە  مایکرۆسۆفت  وەرگێڕی  لە  کردووە  ناوەندی 

دانرا لەالیەن کۆمپانیای مایکرۆسۆفت، دوای چەندین ساڵ هەوڵ تێکۆشان.



زمانی کوردی ناوەند لە وەرگێڕانی 
گووگڵ؛ ئاڵەنگاری و دەرفەتەکان

د. موئمین زەڵمی 
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زیادکرانی زمانی کوردی ناوەند، بۆ وەرگێڕانی گووگڵ یەکێکە لە 
هەواڵە جوانەکانی 2022، ئەمە دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ کوردەکان، 
سەرقاڵی  ساڵێکە  چەند  سەربەرزانەش  گەنجە  ئەو  و  کوردستان  بۆ 
ئەم پرۆژەیەن. ئەم پرسە لە یەک کاتتدا هەم ئاڵەنگاری تێدایە و هەم 
ئاماژەیان  خاڵێک  چەند  بە  ئ��ەدەم  هەوڵ  کە  دڕەخسێنێت  دەرفەتیش 

پێبکەم:

بۆ  قوتابیان  لەمەوال  بزانن  دەبێ  پەیمانگەکان  زانکۆو  بەڕێزی  مامۆستایانی   *
نوسینەکانیان وەک قوتابیانی واڵتانی جیهان پشت بە وەرگێڕانی کوردی- ئینگلیزی 

)گووگڵ( دەبەستن، گرنگە لە ئێستاوە خۆیان بۆ سازان لەگەڵ ئەم دۆخە رابهێنن.
الیەن  لە  کوردی  زمانی  بەکارهێنانی  زیاتر  مایەی  دەبێتە  گووگڵ  وەرگێڕانی   *
لە  هەیە  گ��ەورەی  یەکجار  بایەخێکی  ئەمەش  و  پەیمانگەکانەوە  و  زانکۆ  قوتابیانی 

ڕووی سیاسەتی زمان و شکۆمەندی و مەکانەتی زمانی کوردییەوە.
* ئەم پرسە هەم ئاڵەنگاریی تێدایە و هەم دەرفەتی گەورەش دێنێتە ئاراوە کە 
گرنگە ژینگەی ئەکادیمی کوردستان ئاڵەنگارییەکان بخوێنێتەوە و سود لە دەرفەتەکان 

وەربگرێت.
* توێژەران و مامۆستایانی زانکۆ و پەیمانگەکان چەندین ناونیشانی گرنگیان بۆ 
دێتە پێشەوە بۆ ئەنجامدانی توێژینەوەی نوێ و بەرۆژ، دەربارە رەهەندە جیاوازەکانی 

زیادکرانی زمانی کوردی/ناوەڕاست/سۆرانی بۆ وەرگێڕانی گووگڵ.
* مامۆستایان و قوتابیانی زانکۆ و پەیمانگەکان دەبێ بزانن کە ئەم پرۆسەیە بێ 
کەموکورتی نیە، وەرگێڕانی گووگڵ بۆ هەموو زمانەکان هەر وا پڕ کەموکورتییە و 
وەک مامۆستایانی زمان ئێمە تەنها وەک هاریکار بە قوتابیانی دەناسێنین نەک وەک 
پڕکێشە و  ئامێریی هەمیشە  ئەوەشدا وەرگێڕانی  لەگەڵ   … سەرچاوەی وەرگێڕان 
کەموکورتی بووە و دەبێت و هێشتاش هیچ ئامێرێک جێگای هەستی بەرزی مرۆڤ 
ناگرێتەوە کە لەکاتی وەرگێڕاندا دەیخاتەکار بۆ دۆزینەوەی وشە و رستەی شایستە 

و پڕبەپێست.
* یەکێکە لە ئاڵەنگارییەکان کە لە جیهاندا هاتووەتە پێشەوە، پرسی وەرگێڕانی 
پوختەی توێژینەوەکان، کە بە پێی ژمارەیەک توێژینەوە، زۆرینەی توێژەرانی جیهان 
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بۆ نوسینی توێژینەوەکانیان و پوختەی توێژینەوەکان سود لە وەرگێڕانی گووگڵ 
ووردەگرن و ئەم وەرگێڕانەش نائەکادیمییە و نابێت توێژەران پشتی پێببەستن. 
توێژینەوەی  بۆ 54  ئانگاکانا و گریفت -2020 کە هەڵسەنگاندنیان  )توێژینەوەی 
زۆری  زۆرینەی  کە  ئەنجامەی  ئەو  گەشتوونەتە  ک��ردووە،  تایلەندی  توێژەرانی 

توێژینەوەکان بە وەرگێڕانی گووگڵ کراونەتە ئینگلیزی و نائەکادیمیانە کراون(.
پەیپەرەکانی  و  دارشتن  ڕاپۆرت،  نوسینی  لە  گووگڵ  وەرگێڕانی  بەکارهێنانی   *
و  زانکۆ  مامۆستایانی  ئەرکی  ئەمەش  و  دەبێت  زیاتر  ئەکادیمی  نوسینی  وان��ەی 
و  زیاتر  نوسین  توانای  کاتدا  هەمان  لە  دەکات  سەختتر  وانەیەدا  لەم  پەیمانگەکان 
ئاگایی قوتابیان بۆ ڕاستکردنەوەی هەڵەکانیان زیاتر دەکات )کۆڵ، شکۆلینگ و کۆهین 
بەراوردی  ئەکادیمی،  نوسینی  وانەی  دارشتنی  هەڵسەنگاندنی  ئەنجامی  لە   2018-
بە  ئەوانەی  لەگەڵ  نوسراون  گووگڵ  وەرگێڕانی  بە  کە  کردووە  داڕشتنانەیان  ئەو 
پێشنیار  ئەوان  بوون،  دڵخۆشکەر  ئەنجامەکان  کە  نوسراون  بێ وەرگێڕانی گووگڵ 
گووگڵ  وەرگێڕانی  ئەکادیمی(  مەبەستی  بۆ  ئینگلیزی  )زمانی  وانەی  بۆ  کە  دەکەن 

بەکاربهێنرێت(.
گووگڵ،  وەرگێڕانی  بۆ  کوردی/سۆرانی/ناوەڕاست  زمانی  زیادبوونی  پرسی   *
دووەمین هەوڵی زیادبوونی زمانی کوردییە بۆ ناو جیهانی تەکنەلۆجیا، ئەویش پاش 
ئەوەی چەند ساڵێکە کوردی/کرمانجی زیادکراوە، بۆیەش لەگەڵ ئەوەی کە تازەیە 
بەاڵم ژمارەیەک ئەکادیمیست رەخنەی وردیان لەسەر هاوواتایی وشەکان گرتووە و 
دەکرێت ئەم ببێتە هەوڵێکی باشتر بۆ چاکسازی لە پرۆسەکە و هاریکاری و هاندانی 

ئەو گەنجانەی کاریان لەسەر ئەم پرسە کردووە.
* حکومەتی هەرێم دڵخۆشی بەم هەنگاوە دەربڕێوە، سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران 
سوپاسی گووگڵی کرد، وەزارەت��ی رۆشنبیری حکومەتی هەرێم و خودی وەزیری 
سوپاسیان  و  ک��ردووە  گەنجانەوە  لەو  یەکێک  بە  پەیوەندییان  والوان  رۆشنبیری 

کردووە.
* لە ناو کۆمەڵگەی کوردی و شەقامی کوردیدا دەنگدانەوەیەکی گەورەی لێکەوتەوە 
خەڵکی بە شێوەیەکی گشتی دڵخۆشن بەم هەنگاوە و داوای رێزلێنان لەو گەنجانە 

دەکەن کە بەم کارە هەستاون.
سەرۆک  و  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  پێویستە  کاتێکیتر  هەر  لە  ئێستا   *
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وەزیران بێنە سەرخەت و وەزارەتە پەیوەندیدارەکان راسپێرن بۆ پشتیوانی پرۆژەی 
نوسین و داڕشتنی )سیاسەتی زمانیی بۆ هەرێمی کوردستان( کە ماوەیەکە کاری 
لەسەر دەکرێت و لەئەگەری سەرکەوتنی ئەم پرۆژەیەدا دەستکەوتی گەورە بۆ زمانی 

کوردی و پرسی زمانەوانیی لە هەرێمی کوردستان دێتە ئاراوە.
لە کۆتاییدا گرنگە ئەوە دووپات بکەینەوە کە ئەرکی زانکۆ و پەیمانگەکان قورستر 
بە  گەنجە  ژمارە  ئەم  کاری  نرخاندنی  و  رێزلێنان  لەگەڵ  هاوکات  گرنگە  و  دەبێت 
تایبەت )بۆکان جاف، سەرچیا خورشید، رۆشنا عمر عەبدلرەحمان، میدیا غازی زادە، 
سامان وەیسیپوور(، هەوڵەکان فراوانتر بکرێن بە مەبەستی بە جیهانیکردنی زمانی 

کوردی.

* پسپۆڕی سیاسەت و پالندانی زمان



زمانی كوردی له  سه رده می 
میرنشینی ئه رده اڵندا

د.نه ریمان خۆشناو
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له الیه ن  زایینیدا  چ��وارده م��ی  س��ه ده ی  له   میرنشینه   ئ��ه م  وای��ه   پێیان  ك��ه س  هه ندێ  
دامه زرێنه ره كه ی بابه  ئه رده اڵن دامه زراوه )1(، كه چی هه ندێ  له  شاره زایانی تر بۆچوونی 
تریان هه یه ، له وانه  محه مه د ئه مین زه كی پێی وایه  بابه  ئه رده اڵن له  كۆتایی سه ده ی یازده دا 
گه یشتۆته  شاره زوور، كاتێك بنه ماڵه ی مه ڕوانییه كان نه مابوو، ناچار بابه  ئه رده اڵن چووه  
الی گۆرانه كان و ماوه یه ك له گه ڵیان ژیانی به سه ر بردووه ، له  كاتی هێرشی جه نگیزخاندا 
بۆ سه ر ئێران، پشتگیری هێزه كانی مه نگۆلیانی كردووه  و له  پاداشتی ئه مه شدا كراوه  به  

فه رمانڕه وایی شاره زوور)2(.
ئه گه رچی وه كو ده رده كه وێت مێژووی سه ره تای په یدابوونی میرنشینه كه  ته واو ڕوون 
نییه ، به اڵم هه موویان له سه ر ئه وه  كۆكن كه  بابه  ئه رده اڵن ڕێبه ری یه كه می ئه م میرنشینه  
بووه  و سه ره تای حوكمڕانێتییه كه شیان له  شاره زوور بووه ، بابه  ئه رده اڵنیش له  بنه ماڵه ی 
دامه زرێنه ری  پێش  ل��ه وه و  خۆی  ئه میش  كه   دیاربه كرییه ،  مه ڕوانی  كوڕی  ئه حمه دی 
ده وڵه تی مه ڕوانی كوردی بووه  له  باكووری كوردستان له  شاری دیاربه كر، به  هاتنی بۆ 
ناوچه ی گۆران توانی به ردی بناغه ی میرنشینی ئه رده اڵن دابنێت و گۆرانه كان بۆ الی 

خۆی ڕابكێشێ )3(.
ئه م میرنشینه  خاوه نی زۆرترین میر بووه ، ئه میش به هۆی زۆری سه رده می حوكمیان، 
له وانه  )بابه  ئه رده اڵن، كلۆڵ به گ، ته یمور خان، سلێمان خان، خوسره و خان، ئه مانوڵاڵ 
خان، مسته فا خان، سه لیم پاشا... هتد(، هه ریه ك له مانه  له  كات و سه رده مێكی جیاجیادا 

حوكمی ئه م میرنشینه یان كردووه )4(.
له  سه رده می ئه مانوڵاڵ خان له  سه ده ی حه ڤده هه مدا شاری )سنه ( ده بێته  پایته ختی 
ئه م میرنشینه ، چونكه  ئه م شاره  له م سه رده مه  به  جوانترین شێوه  بنیاتنراوه  و، بووه  

شوێنێكی ئابووریی و كه لتووریی به هێز بۆ میره كانی ئه رده اڵن)5(.
ئه گه ر بێینه  سه ر الیه نی زمان له م میرنشینه دا، ئه وه  له  سه رده مێكی مێژوویدا دیالێكتی 
گۆران وه ك زمانێكی ئه ده بی له  به شێكی فراوانی كوردستانی ئێران و له  هه ندێ  ناوچه ی 
كوردستانی عێراق سه ریهه ڵدا و بووه  زمانی ڕه سمی كۆشك و سه رای میره كانی ئه رده اڵن، 
كه  هانی شاعیره كانیان ده دا پێی بنووسن)6(، كه واته  زمانی نووسین و زمانی ئه ده ب 
له  سه رده می میرنشینی ئه رده اڵندا شێوه زاری گۆران بووه ، ئه مه  له  ڕووی سیاسییه وه ، 
له گه ڵ ئه وه شدا له  ڕووی ئایینیه وه ، به تایبه تی كتێبی )سه رئه نجام(ی یارسانه كان)7(، كه  
به  شێوه زاری گۆرانی نووسراوه ، هۆكارێكی تره  له  گه شه سه ندنی شێوه زاری گۆران)8(، 
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به رزترین  و  كۆنترین  كه   یارسانه كانه ،  ڕه سمی  زمانی  گۆران  شێوه زاری  جۆرێك  به  
به رهه می ئه ده بی كوردی ئایینی یارسانه كانه ، ته نانه ت ئه م به شه ی كورد زمانی خۆیان 
به  زمانی به هه شت ده زانن و ڕۆژی مه حشه ریش به الی ئه وانه وه  له  شاره زوور ده بێ )9(.
كه واته  )سه رئه نجام()10( كتێبی پیرۆزی یارسانه كانه ، الی یارسانه كان به  ده قه كانی 
كه المێك  هه ر  كه المه كانه ،  كتێبی  سه رئه نجام  وات��ه   ك��ه الم،  ده وترێت  سه رئه نجام  ناو 
دیاریكراودا  مێژوویی  سه رده مێكی  له   و  سه ربه خۆیه   ئایینی  ده قێكی  كه المه كانیش  له  

په یدابووه  و تۆماركراوه  و چووه ته  ڕێزی ده قه كانی سه رئه نجامه وه )11(.
مه ال  ل��ه وان��ه   ك��وردی��ن،  ئ��ه ده ب��ی  ب���ه رزی  ه��ه ره   نموونه ی  دیالێكته   ئ��ه م  شاعیرانی 
زمانی  گۆرانی  دیالێكتی  به   كه   كورد،  كۆنترین شاعیرانی  له   یه كێكه   كه   په رێشان)12(، 

كوردی شیعری دانابێ ، له  یه كێ  له  شیعره كانیدا ده ڵێت:

پ����ه رداخ����ت م���اس���ی���وا  ئ���ی���ج���اد  ژ  ح�����ه ق  چ�����ون 
س��اخ��ت ق���ه ل���ه م  و  ل�����ه وح  ئ���ه ح���م���ه د  ن������ووری  ژ 
م����ورت����ه زا ن������وور  ژ  ه�����ه م  ك����ورس����ی  و  ع������ه رش 
م���وج���ت���ه ب���ا ن��������وور  ژ  زه م�����ی�����ن  و  ئ����اس����م����ان 
ژ ن�������ووری ح���وس���ه ی���ن ب����ه  ه���ه ش���ت ك�����رد ب��ی��ن��ا
ج���ی���ل���وگ���ه ری ن������وور ب����ه  ت����وول����ی ع���������ه زرا)13(

دیالێكتی گۆران له  سایه ی میرنشینی ئه رده اڵندا زۆر په ره ی سه ند، ته نانه ت له الیه ن 
شێوه زاره   به م  تا  ده ك��ران،  خوێنده واران  له   پشتگیری  زۆر  ئه رده اڵنه وه   میره كانی 
بنووسن، ئه ویش له  ڕێگه ی پێشكه شكردنی دیاریی و پاداشتی دراوییه وه )14(، به اڵم 
كاتێ  له  سه ده ی نۆزده هه مدا قاجارییه كان ئه م میرنشینه یان ڕووخاند، ئیتر شێوه زاری 
گۆران له  كوردستانی ئێران قه ده غه  كرا، كه  ئه مه ش سه ره تایه ك بوو بۆ قه ده غه  كردنی 
ئێران، هه موویان دژی  یه كه كانی  له دوای  زمانی كوردی، چونكه  دواتر ڕژێمه  یه ك 
زمانی كوردی بوون و هه میشه  یه كێ  له  كاره كانیان قه ده غه كردنی زمانی كوردی بوو. 
له سه ر ئه و بنه مایه ش ئه م دیالێكته  بۆ ماوه یه كی درێژ له م میرنشینه دا شان به شانی 
زمانی فارسی زمانی دادگا بووه ، هه روه ها بۆ ماوه یه كیش زمانی ئه ده بیی و دادگایی 

میرنشینی بابان بووه .
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زمانی  چامسکی  وەک  زمانەوانانی  و  ڕووناکبیران  گەورەترین  کە  کاتێکدا  لە 
کوردی بە کۆنترین و ڕەسەنترین و سروشتی ترین و دەوڵەمەندترین زمانەکانی 
دەپرسم؛  بێژ  فارسی  کیژانی کورد زمانی  ژنان و  ئێوە  لە  دەکەن،  پێناسە  دونیا 
ئایا ڕەوایە زۆرینەی هەرە زۆری ئێوە زمانی کوردی وەک زمانێکی پەراوێز و 
دواکەوتوو و بێ کەڵک دەبینن و فێربوون و ڕاهێنانی خۆتان و منداڵەکانتان بە 
فارسی  پێچەوانە  بە  و  دەزان��ن  پارە  و  کات  فیڕۆدانی  بە  زگماکی خۆیان  زمانی 
قسە کردن بە بێ زار و  لەهجە بۆ نموونە بەوپەری کالس و پێشکەوتوویی و 
ئایەندەنگری دەزانن و هەزار ئەوەندەی کوردی کات و پارە و هەوڵ و تەقاال بۆ 
و  ئەڵمانی  و  فەرانسەیی  و  ئینگلیزی  و  تورکی  و  عەرەبی  تری وەک  زمانەکانی 
ئیسپانیایی تەرخان دەکەن و کەسێک کە زار و لەهجەی فارسی بێت با ئەنیشتاین 
و ئیفالتوونیش بێت، التان هەر دواکەوتوو و بێسەواد و کز و داماوە و کەسێکیش 
کە قەد قوتابخانە نەچووبێت بەاڵم سێ چوار وشەی ئینگلیزی یا فارسی لە بەر 
کردبێت ئەسڵزادە و نەجیب و خاوەن پریستیژ و بەرۆژ و زانای سەردەم دێتە 
بەرچاوتان و لە هەر کوێ دەرکەوێت هەر لە دوورەوە دەست و پێی خۆتان گوم 

دەکەن!
ئایا ڕەوایە لە شارێکی وەک سنەدا کە خۆی بە ناوەند و پێتەختی کولتوور و 
مۆسیقا و هونەر و جوانی دەناسێت و دەناسن پتر لە سی چل موسسە و فێرگەی 
پەهلەوی  و  بابولی  و  و سۆمەری  مێخی  تەنانەت  ئیتالیاییو   و  ئینگلیزی  زمانی 
کۆنیش هەیە بەاڵم فێرگەی زمانی سەرەکی و پێویست و بنەرەتی کوردی یەک 
ناکاتەوە  لێ  ئەوەی کەس الیان  بەر  لە  ئەویش وەرزییە و  نییە  دانە فرەتر  دوو 
و  قەرز  کۆڵێ  بە  نەمەرزاندووە  دایان  هێشتا  و  دەبن  ئابووری  کێشەی  تووشی 
قیست و وام و کرێ ماڵ و دووکان و بیرەوەری تاڵ و ناشیرینەوە دەبێت کۆی 
کەنەوە و ئەگەریش بە قەد سەرەناخوونێک ئەڤینی زمانەکەیان لە دڵیان بووبێت 
چیتر کوردییەکەیان لێ دەبێت بە دەعبا و دێوەزمەیەک کە پووڵ و پارە و تەمەنیانی 

قووت داوە و....
و  هێز  اتهامی  و  بوختیان  و  گوڕەشە  و  هەڕەشە  و  گوشار  نەبێت  ئەوەیش 
ناوەندە ئەمنیەتییەکانی داگیرکەران و چەوسێنەرانی تورک و تازی و فارس بە 
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تەنیا بەسە بۆ داڕمان و کۆکردنەوەی هەر فێرگە و ئەنیستیتۆیەک کە ئامانجی 
فێرکاری زمانی کوردی بووبێت و بە هەوڵ و تەقاال و کەمپەین و تەبلیغ و وتار 
و ڕەخنە و داماوییەکی لە ڕادە بەدەر توانیبێتی سێ چوار قوتابی کوردی خوێنی 

کۆکردبێتەوە و پارەی بەرێوەبردن و کرێی فێرگەکەی دەست خستبێت!
بە ڕای ئێوە ڕێکخراوەیەکی نێونەتەوەیی و زل و زەبەالحی وەک یۆنسکۆ  
پتەوی  و  قایم  بناغەی  و  بن  و  و سەرچاوە  لێکۆڵینەوە  بە  ئاگادارییەکانی  کە 
زانستی بە دەست هێناوە و بە پانتایی هەموو نەتەوە و واڵتانی دونیا خاوەن 
زمانی  بە  نەتوانێت  کەس  هەر  کە  دەڵێت  خۆیەوە  لە  لێهاتووییە  و  ئەزموون 
و  بێسەواد  و  نەخوێندەوار  فەرمی  بە  بخوێنێتەوە  و  بنووسێت  زگماکی خۆی 
دواکەوتوو و الرەمل و داماو و هەموو ئەو شتانەیە کە ئێوە دەیخەنە پاڵ و 
ئەستۆی کوردی زانان و شوێنکەوتووانی زمان و ناسنامە و واڵتی داگیرکراوی 

کورد و کوردستان!؟ 
دەمارگرژی  رەگەزپەرستی  ڕێکخراوەیەکی  و  ناوەند  وەک  یۆنسکۆیش  نە  یا 
بێ بنەما و مافیایی داگیرکەرانی تورک و فارس دەبینن کە بۆ گەیشتن بە ئامانجە 
مرۆڤ  بەنرخەکانی  بەها  و  دەسکەوت  و  زانستی  پێوەرە  هەموو  شەیتانییەکانی 
و مرۆڤایەتی پێشێل دەکات و بۆ ساق کردنەوەی خەالفەتی عوسمانی یا هیاللی 
شیعی یا قەڵەمڕەوی هەخامەنشی لە هەر چەشنە تاوان و جینایەتێک سڵ ناکات؟

کەی ڕەوایە کە زمان و کولتوور و ناسنامەیەک هەم لە الیەن داگیرکەرانەوە 
و  گەمژەیی  و  گێژی  الی  لە  ه��ەم  و  بکرێت  قەدەغە  و  سەرکوت  و  بچەوسێت 
نەزانکاری و هەڵە و هوروژمی بێ بنەمای ئێوەی دواکەوتوو و لەخۆبایییەوە کە 
ساڵەهای ساڵە بوونە بە داری تەوری تااڵن کەران و دەستەی چەقۆی چەوسێنەران 
و لە باتی بیرکردنەوە و پێداچوونەوەیەکی بنەرەتی ئامانج و ئاواتە چیپ و نزم و 
بێ بەهاکانتان، ئاواتە بەرز و ئامانجە مەزنەکانی چاالکوانان و تێکۆشەران و ڕۆڵە 
راستەقینەکانی ئەم واڵتە   لەت لەت و پرژ و پاڵوە دەکەنە نیشان و بە وەهم و 
خەیاڵی ساویلکانەی پاراستنی داهاتوو و کالس و پریستیژی بەرۆژی خۆتان و 
منداڵە هەژارەکانتان و تاوانی دواکەوتوویی و بێکەڵکی، زمان و ناسنامەی دەیان 
هەزار ساڵەی خۆتان و باب و باپیرانتان دەبەنە قوربانگای دوژمنان و داگیرکەرانی 
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خۆتان و ناسنامەیەکی نامۆ و بێگانە و جڵف بە زۆر لەبەر دەکەن و بە هەزار درۆ 
و دەلەسە لە بەر چاو بنەماڵە و منداڵە داماوەکانیشتان پیرۆزی دەکەن تا ئەوانیش 

لەبەری کەن و لە ناسنامەیەک کە پێی گەورە بوون و داهاتن پشت هەڵکەن.
یا  بیرکاری  بابەتێکی  زمان  فارس  منداڵێکی  کاتێکدا  لە  هەڵدەگرێت  خوا  کەی 
ریازی بۆ نموونە بە زمانی زگماکی خۆی بە ئاسانی و بە بێ هیچ ئاڵ و گۆڕ و 
گیر و گرفت و کێشەیەک ڕاستەوخۆ بە فارسی ببیسێت، بە فارسی وەریگرێت، 
بە فارسی لەبەری کات و بە فارسی و دەسبەجێ بیخاتە نێو قوواڵیی دەڕوون و 
بێدەسەاڵتی کورد  لەو کاتەدا منداڵێکی هەژاری  ڕۆح و رەوانی خۆی بەاڵم هەر 
دەبێت هەر بۆ ئەو بابەتە بە کوردی گوێ بگرێت، بە فارسی ببیسێت، بە  ناتەواوی 
بیکاتە کوردی - یانێ ئەو منداڵە داماوە لە یەک کاتدا دەبێت هەم کاری تەرجومە 
و وەرگێران بکات و هەم بابەتە ریازییەکەش فێر ببێت- بە کوردی فێری ببێت و 
بەو چەشنە دوای چەندین جار و چەندین رۆژ و رەنگە حەوتوو و مانگ و ساڵیش، 
بابەتێکی پارچە پارچە و تێکەاڵوی کوردی و فارسی بناسێ، لەبەری کات و بچێتە 
بیر و دەروونی! کە دیپولۆمیشیان وەرگرت هەر فارس و کورد بە پێوەری یەک 
ئەزموونی زەبەالح و ناعاداڵنە و بە دوور لە هەر چەشنە لێکۆڵینەوە یا بنەمایەکی 
زانستی یا دەروونناسی بە نێو کونکور تاقی دەکرێنەوە و فارس زمانێکی خاوەن 
پلە و پایە بەرز و بە هێزی ئابووری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی و شارومەندی پلە 
یەک، لە گەڵ منداڵێکی ڕەش و ڕووتی دێهاتی هەژاری چەوساوەی کورد بە یەک 
پێوەر تاقی دەبنەوە ئەویش لە واڵتێکدا کە خۆی بە تەنیا نوێنەر و رزگاریدەری 
مافی  پاڵپشتی  دەنگی  و  فروفیشاڵ  و  دەزانێت  دونیا  چەوساوەکانی  و  ه��ەژاران 

هەژارانی پتر لە چل ساڵە گوێی عالەمی کەر کردووە!
بەو چەشنە کە لەم چەند ساڵەی رابردوودا زمانی کوردی سەرنجی زانایان و 
زمانەوانانی کورد و بیانی بۆ الی خۆی راکێشاوە و بە پێی ئەو بەڵگە بەهێزانەی 
پێش و سەرەتای  دە هەزار ساڵ  بۆ  بنەرەتی زمانی کوردی  و  کە ڕەسەنایەتی 
شارستانییەت و پێکەوە ژیانی مرۆڤ دەگەرێنێتەوە و بێ هیچ شەک و شوبهەیەک 
هەموو  و  تایبەت  بە  ئەورووپیەکان  و  هیند  زمانە  سەرچاوەی  کە  دەیسەلمێنێ 
سایەی سەری  لە  وەها  هەر  و  بووە  کوردی  زمانی  گشتی  بە  دونیا  زمانەکانی 
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ئینتێرنێت و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و زیندوو بوونەوە و پەرە سەندنی خێراتری 
رۆژ لە دوای رۆژ و ساڵ لە دوای ساڵی ئەم زمانە هیچ دوور نییە لە داهاتوویەکی 
هەموو  کە  بکات  پەیدا  وەه��ا  زانستی  پایەکی  و  پلە  ک��وردی  زمانی  نزیکدا  زۆر 
قوتابیان و توێژەرانی مێژوو و زانستە مرۆڤییەکان مەجبوور بکات کە بۆ زانیاری 
بۆ  ئێستاکە  بن وەک چۆن  فێر  کوردی  زانایی سەرەتا  و  و شارەزایی  پێویست 
ڕاهاتن بە کۆمپیوتەر و ئینتەرنێت و زۆربەی لقە جۆربەجۆرەکانی زانست پێویستە 
بەهێزترین  و  زل  لە  یەکێک  ببێتە  ک��وردی  زمانی  جۆرە  بەو  و  بزانین  ئینگلیزی 
لە ژێر هیژمونی و هەیمەنەی  تایبەت  بە  ئێستادا و  لە  زمانەکانی دونیا. گەرچی 
بە  کوردی  زمانی  بۆ  ڕۆژێک  وەها  تەسەوری  و  وێنا  کوردستاندا  داگیرکەرانی 
خەیاڵێکی ساویلکانە دێتە بەرچاو بەاڵم بە پێی هەموو پێوەر و دەسکەوتە مێژووی 

و زانستییەکان، ئەو وێنایە ئاکامێک ماقووڵ و موستەدیل و مەنتیقیە.
بە لە بەرچاوگرتنی وەها ئاکام و داهاتوویەک و ئەو راستییەیی کە فێربوونی 
هەر چەشنە زانست و زانیارییەک بە زمانێکی تری بێجگە لە زمانی زگماکی سێ 
ئەوەندەی زمانی دایکی دژوارترە بۆ ساوایان نە تەنیا داهاتوو و تەنانەت کالس 
و پریستیژی سبەینێ منداڵەکانتان دەخەنە ژێر پرسیار و بەر مەترسی و تارمایی 
ئەمرۆ و  فێرکاری  پ��ەروەردە و  بێگانە  نامۆ و  لەبەر کردنی زمانێکی  بە  بەڵکوو 
ئێستاکەیشی تووشی کێشە و دژواری و ئاڵۆزی دەکەن و دەبنە وێنای راستەقینەی 

دۆستێکی نەزانی خرابتر لە سەدان دوژمنی زانا!

تێبینی:
با  بەردەنگ  هەندێ  لۆمەی  و  تێگەیشتن  نووسراوەیە  ئەم  سەرەکی  ئامانجی 
موخاتەبی تایبەت بووە کە تێگەیشتنی کوردی پەتی و ڕەسەن بۆیان ئاستەمە. هەر 

بەو هۆیەوە بە ئەنقەست وشەی فارسی یا ئینگلیزی بەکار براوە.
نالەباری  پێویستی  و  ئەنقەست  بە  بابەتەکەیش  دەربڕینی  توند  و  ت��وورەی��ی 
بارودۆخەکە بووە و بەردەنگی تایبەت بە خۆی بووە نه هەمووانێ کە پاشتر داوای 

لێبوردنیان لێ دەکەین.
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زمانە هیندۆروپییە زووەکانی 
ئەنادۆڵ و کوردستان

شاسوار هەرشەمی
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بڵێین، کۆنترین  شتێکی زۆر ناکۆک و لەگەڵ یەک نەگونجاو دێتە بەرچاو، ئەگەر 
پاش  لە  ن��ووس��راوی  و  بەڵگەنامە  کە  ج��یهان��دا،  هه موو  لە  هیندۆروپیی،  زمانێکی 
بەجێمابێت، تازه ترین و دوا زمانی هیندۆروپییە، کە لە الیەن زانایانەوە دۆزرابێتەوە. 
ئەو دۆزینەوەیە مەزن و گەورە و زۆر گرنگە، هەروا بە ڕێکه وت، لە سەرەتای ڕۆژێکی 
پایزی ساڵی 1906ی زایینی، لە ئاقاری گوندی )بوغاز کۆی( لە باکوری شاری )قارس( 
یان بە زمانی خەڵکی ئەوێ، )سەرحەدێ(ی ئەوپەڕی باکوری کوردستان بوو، کاتێک 
کە جووتیارێک خەریکی کێالنی زەوییەکەی بوو، دمی گاسنەکەی لە بەردێک گیر بوو. 
بە هەڵکۆڵینی، بۆی دەرکەوت کە بەردەکە نووسراوی لەسەرە. یەکەمجار نەزاندرا کە 
ئاستی دۆزینەوەکە ئاوا گەورە و کاریگەرە، به اڵم تا دەهات کاری گەڕان و دۆزینەوەکان 

بەرفراوانتر دەبوون. تا سەرەنجام دەرکەوت، کە شارێک لەوێ حەشار دراوە.
لەو ساڵە بەدواوە، شوێنەوارناسان، بەتایبەت شوێنەوارناسانی ئەلمان، تەنانەت لە 
دۆخی زۆر سەختی شەڕی یەکەمی جیهانییش، کە سەرحەدێ ببووە مەیدانێکی گەرمی 
پێکدادانی هێزەکانی ڕووس و عوسمانی، کۆڵیان نەدا و کەوتنە هەڵکەندن و هەڵدانەوەی 
لە  هەر  دواتر  کە  کۆنینە،  لە شوێنەواری شارێکی  پارێزراو  تابڵۆی  زۆر  ژمارەیەکی 
ئیمپراتۆریەتی  پایتەختی  Hattusa(ی  )هاتوسا،  شارەکە  زاندرا،  تابلۆکانەوە  ڕێگای 
مێژوونووسان  بۆ  نزیکەی  ئەوکات  تا  کە  ئیمپراتۆریەتێک،  بوو.  هیندۆروپیی  هیتیی 
نەناسرابوو. شوێنەوارناسان، لەناو یەکێک لە کۆشکەکانی شاردا، کە وێدەچێت کۆشکی 
پاراستنی بەڵگەنامە و ئەرشیف، یان کتێبخانە بوو بێت، ژمارەیەکی یەکجار زۆر تابلۆی 

قوڕی سوورەوەکراویان دۆزییەوە. تابلۆکان بە ڕێنووسی مێخی نووسرابوون.
کاتی  ئەو  گەالنی  فەرهەنگی  و  زمان  گشتی،  بە  ئەوکاتە  تا  کە  ڕێنووسەی،  ئەو 

میزۆپۆتامیا و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی پێ تۆمار دەکرا. 
هیتییەکان لە نێوان سااڵنی 1600 پ. ز تا 1200 پ. ز، واتا بۆ ماوەی چوارسەت 
ساڵ، دەستەاڵتداری زاڵ بوون، لە هه موو باکوری کوردستان و ناوچەی ئەنادۆڵدا،. 
ڕووداوێکی  وەک  هیتییان.  فەرهەنگی  و  زمان  دەوڵەمەندی  لەسەر  بەڵگەن  تابلۆکان 
زۆر  وەرگ��ێ��ڕاوی  دەق��ی  تووشی  هیندۆروپییە،  زمانە  بەو  جار  یەکەمین  بۆ  ن��اوازە، 

ناسراوی داستانی گیلگامێشی سومێرییان دەبینەوە. 
لە کتێبی )داستانی گیلگامێش(دا، کە وەرمگیڕاوەتە سەر زمانی کوردیی، لە چەند 
شوێنێکدا وەک کاری بەراوردکردنی دەق، ئاماژە بەو دەقە هیتییەی داستانەکە کراوە.
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تێدا  زمانان  زۆر  بە  دەقیان  ب��وون.  هەمەڕه نگ  و  فرەکەلتور  هاتوسا،  تابلۆکانی 
)سامی(  زمانێکی  کە  ئەکەدیی،  ناسراوی  زۆر  ئەوکات  زمانی  لەناویاندا  نووسرابوو 
لە  نێونەتەوەیی  زمانی  ببووە  برۆنزیدا  چاخی  لە  زمانە  ئەو  بوو.  ئەفرۆئاسیایی  یان 
ڕۆژهەاڵتی نزیک و ناوەڕاستدا، هەر بۆیەشە کاریگەری ئەکەدیی )هەروەک سومێرییش( 
بەسەر زمانی هیتیی، لە نووسینە ئیدیۆگرافییە مێخیەکانەوە بە ئاشکرا دەناسرێتەوە. 
ئەو کاریگەرییانەی سومێریی و ئەکەدیی تا ئێستاش بەسەر زمانی کوردیی و زمانانی 
دی ناوچەکە بەرچاون. بۆ زانیاری پتر لەسەر ئەو کاریگەرییانە، بگەڕێوە سەر کتێبێکی 

من بەناونیشانی )ئاوڕێک لە زمانی سومێریی(.
تا ئەوکات بە تەواوی  تابلۆ دۆزراوەکانی هاتوسا، بە زمانێکی  بەشی هەرەزۆری 
وخوێندنەوەی  زانین  و  هەڵهێنان  نووسرابوونەوە.  نەناسراو  و  نادیار  و  نەزاندراو 
تابڵۆکان، چەند ساڵێکی خایاند. تا لە ساڵی 1915 زایینی، شارەزا و لێکۆڵەری چیکیی، 
بێدریخ هرۆزنی Bedrich Hrozny، توانی کلیلی ڕەمزی دەنگەکانی زمانەکە بکاتەوە 
و دەقە نووسراوەکان دیسان بنووسێتەوە و دواتریش وەریانبگێرێت. ئەو زمانەی کە 
دواتر ناوی لێندرا )هیتیی، Hittite(، بە حەپەساوی و واقوڕمانی هه مووان، دەرکەوت 
کە زمانێکی هیندۆروپییە. هەر ئەوەش نا، بەڵکو کۆنترین زمانی هیندۆروپییشە، کە تا 
لە دەقەکانی پێشتری ناسراوی  لەبەر دەست مرۆڤایەتی دابێت. واتا  ئێستا نووسینی 

ڤێدایی، سانکسریتی، ئاڤێستایی، گرێکیی و التینیی زۆر کۆنترە.
بەهۆی شارەزایی پەیداکردن و ڕێکخستنەوەی وشە و فەرهەنگی هیتیی، شارەزایان 
و زانایانی ئەو بوارە، توانیان کۆنترین وشەی تۆمارکراو و بەکارهاتووی هیندۆروپییش 
بدۆزنەوە. ئەو وشەیە وەک چاوەڕوان دەکرێت، لەو دەقە قوڕیانەی هیتیی نەبوون، کە 
لە هاتوساوە بەدەست هاتبوون. به اڵم بێگومان لە ڕێگای ئەو دەقانەوە بوو، کە وشەکە 
نووسراوی  ئەکەدیی  بە  دەقێکی  لەناو  جێمەبەست،  و  گۆڕین  وشەی  ناسرابووەوە. 
ئیمپراتۆریەتی ئاشوری دەرکەوت، کە لە وێستگەیەکی کاروانسەرای بازرگانی لە شاری 
)کەنێش، kanesh(ی ئاسیای بچووک دۆزراوەتەوە. لەو دەقەدا، کە بۆ ساڵی 1800 
پ.ز دەگەڕێتەوە، وشەی )ئیشیول، ishiul(ی هیتیی بۆ )گرێبەست( بەکارهاتووە. بەم 
جۆرە ئەم وشەیە سەرەوە، واتا )ئیشیول(، کۆنترین وشەی نووسراوی هیندۆروپییە، 
کە تا ئێستا دەست ئێمە کەوتبێت. وەک گوتمان وشەکە هیتییە و تەمەنی نووسینەوەی 
بۆ پتر لە 3800 ساڵ دەچێت. وشەکە بۆ گرێبەستی بازرگانی، یان کڕین و فرۆشتن 
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وشەی  کۆنترین  وەکو  )ئیشیول(،  س��ەرەوە،  وشەیەی  ئەم  بەمجۆرە،  بەکارهاتووە. 
وەک  وشەکە  تەمەنی  مێژووەوە.  ناو  چۆتە  هیندۆروپیی  تۆمارکراوی  یان  نووسراو 
گوتمان بۆ سەرووی 3800 ساڵ دەچێت. وەک دەریشمان خست، وشەکە لە بواری 
لەو  دی��ارە  بەکارهاتووە.  گرێبەست  مەبەستی  بە  و  فرۆشتندا  و  کڕین  و  بازرگانی 
تەنانەت  بووە.  ناسراو  زمانێکی  ئاشوری،  بازرگانانی  الی  هیتیی  زمانی  سەردەمەدا 
هیتیی  بە  دیش  نووسینی  زووەدا،  سەردەمە  لەو  هەر  کە  دەکرێت،  ئەمەش  گومانی 

هەبووبێت، به اڵم یان لەناوچوون، یان هێشتا نەدۆزراونەتەوە. 
دەقەکان وا دەردەخەن، کە زمانی هیتیی، نەک هەر زمانێکی کۆنە، بەڵکو یەکێکە لە 
زمانە زۆر کۆنەکانی هیندۆروپییش. زمانەکە لە ڕووی ساختاری مۆرفۆلۆژیەوە، وەکو 
سانسکریتیی،  یۆنانیی،  خێزانەکە،)التینیی،  دی  ناسراوەکانی  کالسیکیە  و  کۆن  زمانە 
ئاڤێستایی( زۆر ئاڵۆز نییە. هەر ئەمە خۆی لە خۆیدا بایه خێکی یەکجار گەورەی هەبوو، 
بۆ زانستی بەراوردکردنی پێوانەیی و گەشەکردنی زانستی زمان لە سەدەی بیستدا. 
ئەوەی کەم و زۆر تەگەرە و ئاڵۆزی خستە ناو وەرگێڕانی، یان دیسان نووسینەوەی 
دەقەکانی هیتیی، ئەو ڕاستییە تەڵخەبوو، کە نووسینی مێخی سیستەمێکی زۆر بەجێ و 
گونجاو نەبووە، بۆ دەرخستنی گۆکردن و سیستەمی دەنگ، لە زمانی هیتییدا. نوسینی 
کۆنسونانت(  یان  بێدەنگەکان  )پیتە  دیارەکان  دەنگە  کردنی  حونجە  بە  پشتی  مێخی، 
دەبەست. ئەو سیستەمەی، کە دواتر بوو بە بناغەی پیت الی فەینیکیەکان. زۆر زمانی 
دی وەکو سریانیی، عیبریی و عارەبییش، هێشتا پێڕەوی لە هەمان ئەو بنچینە کۆنەیە 
بزوێن  پیتەکانی  یان  دەنگ،  عارەبەکانیش  دەزاندرێت،  وەک  نووسینەوە.  بۆ  دەکەن 
یان ڤاول نانووسن و هەر پیتە بێدەنگەکان )کۆنسونانت( لەو زمانەدا نیشانەی پیتی 
سەربەخۆیان هەیە. لە نووسینی هیتییشدا، ئەو پیتە دەنگدارانەی، کە زمان لەسەریان 
نەدەسەنگرایەوە، لە نووسین دەرنەدەکەوتن و نەدەنووسران. )بۆ زانیاری پتر لەسەر 

ڕێنووسی مێخی سەیری کتێبی“ئاوڕێک لە زمانی سومێریی“ بکە(.
ده بێت  )ئ��ەو س��ەرک��ەوت(،  بەواتای   )  Tarhta،ت��ارهت��ە( هیتیی  نموونە وش��ه ی  بۆ 
بەو شێوەیە نووسرابێتەوە، کە دەخوێندرایەوە. واتا شێوەی ڕستە سادەکە دەبێتە:- 
(. کێشە و ئاستەنگێکی دی لەو دەقانەدا ئەوەیە، کە   tar- ah - ta ،تار- ئەه- تە(
کردنی  گۆ  یان شێوەی  دەن��گ،  هیچ  بنەڕەتدا  لە  هەر  هیتیی،  دەربڕینی  و  زۆر وشە 
تایبەتیان بۆ نەنووسراوەتەوە، بەڵکو نیشانە، یان وێنەیەکی مێخی، ئەو کات الی هەموو 
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داناوە. جا کێشەکە ئەوەیە، کە ئەمڕۆ کەس  ئیدیۆگرافیان بۆ  خوێندەواران ناسراوی 
نازانێت ئەو وێنەیەی، کە ئەو کات ئاسان و ناسراو بووە، چۆن چۆنی گۆکراوە. لەبەر 
ئەوەی هیتییەکان نووسینی مێخییان لە زمانەکانی ئەکەدیی و سومێری وەرگرتووە، 
هەر بۆیەش ئەو نیشانە و وێنە مێخییە ئیدیۆگرامانەش کە هەن، هەر لەو دوو زمانانەوە 
بەسێ خێزانە زمانی زۆر  ئ��ەوەش، کە هەرسێ زمان، سەر  خواستراون، س��ەرەڕای 
لێکجیاوازن. ئێمە وێنەکان یان گۆکردنی وێنەکان بە سومێریی و ئەکەدیی دەزانین، به اڵم 
بێگومان سەرەڕای لێکچوونیشیان لە نووسینەوەدا، بە هیتیی جۆرێکی دی گۆکراون. 
به اڵم ئەمڕۆ بەناچاری و لەکاتی وەرگێڕان و خوێندنەوەی دەقەکاندا، لە شوێنی وشە 

و دەربڕینی وادا، هەر وشەی سومێری و ئەکەدیی دادەندرێت.

وێنەکە:
کۆنترین دەقێکی پەیمانی ئاشتیی و شەڕڕاگرتنە لە دنیا، لە نێوان ئیمپراتۆریەتی 
هیتیی و دەستەاڵتی هایاسە-ئاززی لە ناوچەی گۆلی وانێ، ساڵی 1300 پ.ز، یان 
لە  هات  هایاسە-ئاززی  شەڕکەرانی  ڕاونانی  دوای  ئەمە  ئێستا.  پێش  ساڵ   3200
 ،Suppiluliuma I بە سەرکردایەتی  هیتییان  داگیریان کردبوو. سپای  کە  ئاتوسە 
سوپپیلیومای یەکەم بوو، کە دواتر لە شوێنی تودهالیای سێیەم، بووە پاشای هیتیان. 
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زمانی هیتیی، تاکە زمانی هیندۆروپیی نەبووە لە کوردستانی کۆندا، لە هەمان 
هاتوسا،  ش��اری  ئەرشیفەکانی  کۆشکی  لە  هەر  هیتییاندا.  سەردەمی  و  چ��ەرخ 
تابڵۆی قوڕین و شوێنەواری چەندین زمانی دیش دۆزراونەتەوە، کە هه موویان 
ئەنادۆڵی هیندۆروپیی  لەناوچووی زمانەکانی  بنخێزانی  لەگەڵ هیتیی،  بەیەکەوە 
هەر   .)  luvi )لوڤی،  زمانی  لە  بریتین  دی،  زمانانەی  ئەو  گرنگترینی  پێکدێنێن. 
پ��ێ��دۆزراوەت��ەوە، کە بە جۆرێک لە  لوڤیی خ��ۆی، بە زاراوەی��ەک��ی دی��ش دەق��ی 
)لوڤی  ده گوترێت  زاراوەیە  بەو  نووسراوەتەوە.  ئیدیۆگرافی جیاواز  وێنەی  پیتە 

 .) Hieroglyfluvi،هیێرۆگلیفی
ئینجا لوڤیی، لەگەڵ زمانێکی دی، کە بە )لییکی، lyki( ناسراوە و تا درەنگانێک، واتا 
لە نێوان سااڵنی 400 پ. ز تا 300 پ. ز، بە ئەلفبایەکی لە گرێکیی وەرگیراو، هێشتا 
بەکارهاتووە و پێی نووسراوە، هه ردووکیان بە یەکەوە، دەستەیەکی تایبەتی، لەناو 
ئەنادۆڵ(  بەدەستە زمانی )خواروی  ئەنادۆڵیی دروست دەکەن، کە  بنخێزانە زمانی 
ناسراوە. زمانە ئەنادۆڵییەکان، کە تا ئێستا بۆ ئێمە ناسراون، بریتین لە زمانەکانی 
پیسێدیی،  سیدێتیی،  کاریانیی،  یان  کاریی،  میلیی،  لییسیی،  لوڤیی،  پاالیی،  )هیتیی، 
پریگیی، لیدیی...(. بوونی زمانەکانی ئەو بنخێزانەیە تا سااڵنێکی وا دره نگی 400- 300 
پێش زایین، واتا ئەوەمان بۆ دەردەخات، کە زۆر دوای نەمانی دەستەاڵتی هیتییان، 
زمانەکانی ئەنادۆڵیی نووسینیان پێ نووسراوە. ئەمەش ئەوەمان بۆ دەردەخات، کە 
ئاخێوەرانی ئەو زمانانە، ڕۆژانێک بەشێک بوون لە دەستەاڵتی مادی و ئەخمێنیان، 
بێگومان  سنورانە.  ئ��ەو  ن��او  دەک��ەوت��ە  ئ��ەن��ادۆڵ،  ب��اش��وری  لە  خاکەکەیان  چونکە 
زمانەکانی  و  زار  لە  بەشێک  بوونەتە  دواتر  زمانانە  ئەو  کە  ئەوەی،  بیرکردنەوەی 
کوردستان،  باکوری  زارەکانی  و  زمان  لە  شوێنەواریان  مانەوەی  یان  کوردستان، 

هەرگیز بۆچوونێکی هەڵە نییە.
لەو زمانانەی دی ئەنادۆڵ، کە ناسراون، وەک دەرمانخست، دەکرێت ناوی ئەمانە 
بەرین: )پاالیی، Palai(، )لیدیی، lydi(، )کاریی، kari(، )سیدێتیی، sideti(، )پیسیدیی، 
تەنیا  دەستکەوتووە،  پاالیی  زمانی  بە  ئێستا  تا  ئ��ەوەی   .)  prigi،پریگیی(  ،)pisidi
شاری  کتێبخانەکەی  لە  کە  ئایینی،  نزای  و  وێرد  کەمی،  دەقێکی  چەند  لە  بریتییە 
ئەو  وەرگێڕانی  و  خوێندنەوە  لە  ئێستاش  تا  لێکۆڵەرەوان  دۆزراونەتەوە.  هاتوسادا 
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دەقانەی پاالیی، بە باشی دڵنیا نین. هەوڵ دان بۆ لە زمانەکە گەیشتن، بەو چەند دێرە 
کەمە، جارێ کارێکی سەختە. لیدیی و کاریی، ڕێک وەکو لیکیی بە ئەلفەبێتی لێکجیا، 

به اڵم لە گرێکیی وەرگیراو نووسراونەتەوە.
هیچ  م��ردوە.  و  لەناوچووە  یەکجاری  بە  ئەمڕۆ  ئەنادۆڵییەکان،  زمانە  بنخێزانی 
زمانێکی دی نەوە یان وەچە و دەستەخوشکی ئەو بنخێزانەیەش لە پاشیان بەجێنەماوە. 
زمانە  شانبەشانی  ئەرمەنیی،  و  کوردیی  زمانی  هەردوو  جوگرافییەوە،  ڕووی  لە 
کۆنەکانی گرێکیی وەک یۆنیی، میکۆنیی و تاد(، نزیکترین زمانی هیندۆروپیین. کە لە 
واڵتی کۆنی هیتییان ئاخێوەریان هەبووە و هەیە. هیچ یەک لەو دوو سێ زمانەنەش 

میراتگری زمانی هیتیی نین و لەو بنخێزانە وەپاش نەکەوتوون.
سەرەڕای ئەمەش کاریگەری هیتیی بەسەر زۆرێک لە وشەکانی هەرسێ زمانەوە 
لێرەدا  به اڵم  ئامادەکردووە.  جیا  بە  کوردییم  هیتیی-  فەرهەنگێکی  من  دەبیندرێت. 
بەو وشانە  بچووک  لیستێکی  بابه تەدا،  ئەم  کۆتایی  لە  کە  هەیە،  ئەمە  بواری  تەنیا 
ناو  بابه تەکانی  لە سەرجەم  دەچ��ن.  کوردیی  لە وشەی  ڕواڵ��ەت(  )بە  کە  ڕیزبکەم 
هیندۆروپییەکان...(،  زمانە  لە  پێوانەیی  بەراوردپێکردنی  کتێبەکەشمدا)زانستی 
هەروەها فەرهەنگی سێ بەرگیی )ئێتیمۆلۆژی کوردیی(، تووشی لێکدانەوەی دەیان 
ئەو  له وانه یه   کوردیی.  بە وشەی  بەراوردکردنیشیان  لەگەڵ  دەبیت،  هیتیی  وشەی 
هەردوو  ناو  کوردییەکانی،  هاوشێوە  و  هیتیی  وشەی  نێوان  لە  بەراوردکردنەی 
کتێبەکان پێکەوە، گەورەتریین و بەرفراوانترین بەراوردکردنێک بێت، کە تا ئێستا بە 

زمانی کوردیی کرابێت.
)لە ڕاستیدا زمانی هیتیی( دۆزرایەوە،  ئەنادۆڵییەکان،  بنخێزانی زمانە  کاتێک کە 
پەشێوی و سەرلێشێواویەک، کەوتە ناو جیهانی لێکۆڵینەوەی زمانە هیندۆروپییەکان. 
لەو  ئاراستەیەکی زۆر جیا،  بە  پارێزراوی هیندۆروپییە،  هیتیی، کە کۆنترین زمانی 
وێنە گشتییانە الدەدات، کە تا ئەوکات بۆ زمانی کەونارای خێزانەکە کێشرابوو. لە 
زمانی هیتییدا هیچ جۆرە جیاوازی کردنێک لە نێوان نێر و مێ نەبووە. سیستەمی 
گەردان کردنی کرداریش لە زمانی هیتیی، لە سیستەمی، یان باره کانی گه ردان کردنی 
کرداری زۆر له یه کچووی، سانسکریتیی و گرێکیی و التینیی ناچێت. جگە لەمانەش، 

چەندان جیاوازی دی زۆر زەق لەو زمانەدا دەبیندرێن. 
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ب��اوەڕە، کە الیان  ئەو  هێنا سەر  لێکۆڵەرانی  لە  ئەو جیاوازییە زۆران��ە، هەندێک 
هەڵە بێت، بنخێزانە زمانی ئەنادۆڵی، بە بنخێزانێکی )ئاسایی( هیندورۆپی دابندرێت، 
سەرەڕای لە یەکچوونی زۆری ئەو زمانانەی بنخێزانەکەش لەگەڵ سەرجەم زمانە 
لەوجۆرەیان  ب��اوەڕی  کە  لێکۆڵەرەوانەی  ئەو  نمونەی  لە  دی.  هیندۆروپییەکانی 
ئێدگار  و    Warren cowgill،ک��ۆوگ��ی��ل )وارڕێ��ن  بۆ  ئاماژە  دەتوانین  دەرب��ڕی��وە، 
ستورتێڤانت،Edgar Sturtevant ( بکەین. ئەو دوو توێژەرەوە و هەندێکی دیش، 
له یه کچوونەکان لە نێوان زمانەکانی بنخێزانی ئەنادۆڵی و زمانەکانی دی هیندۆروپیی، 
و  پرۆتۆهیندۆروپیین  هاوشانی  کۆنیدا  لە  ئەنادۆڵ،  زمانەکانی  کە  لێکدەدەنەوە،  وا 
هەردووال بەیەکەوە، زووتر خێزانێکی هاوبەشی گەورەتریان پێکەوە ناوە، )کە زۆرجار 

بە خێزانەزمانی هیندۆ-هیتیی ناوی دەبەن(. 
بە گوێرەی ئەو بیردۆزەیە بێت، هەروەک بە ناوەکەیشیەوە دەردەکەوێت، دەبێت 
زمانێکی  خێزانە  وەک  هیندۆروپییەکان،  زمانە  بەشانی  شان  ئەنادۆڵییەکان،  زمانە 
سەربەخۆ گەشەیان کردبێت، به اڵم هەردوو خێزانە زمانی ئەنادۆڵیی و هیندۆروپیی، 
زووتر و له  بنه ڕه تدا، لە سەرچاوەیەکەوە هاتوون و دواتر بە ڕێچکەی لێکجیا گەشەیان 
کردووە. کەواتە بە گوێرەی ئەم بۆچوونە بێت، دەبێ هەردوو زمانە هیندۆروپییەکان 
ئەم  ئەگەر  هاتبن.  نەزاندراوەوە  دی  هاوبەشی  سەرچاوەیەکی  لە  ئەنادۆڵییەکان،  و 
بۆچوونە بخەینەوە سەر درەختی گۆرینی زمانیش، ئەوا ئیدی زمانە ئەنادۆڵییەکان، 
دەرچ��ووی  قەد  لە  لکێکی  تەنانەت  دی.  زمانەکانی  بنخێزانە  خوشکی  دەستە  نابنە 
درەختەکەش پێکناهێنن. بەڵکو دەبنە پوری ئەو خێزانە زمانە و قەدێکی هاوتەریبی 

درەختی گۆرینیش دەبن. 
ئەمڕۆ ئەم بۆچوونە چیدی گەلێر نییە و الی توێژەرەوە و لێکۆڵەرەوان پەسەند 
بنخێزانەکە  لە  کە  زۆران��ەی  جیاوازییە  ئەو  ب��ه اڵم  پێناکرێت.  کاریشی  و  نەکراوە 
دەبیندرێت، لێکۆڵەرەوانی هێنا سەر ئەو باوەڕە، کە ده بێت زمانە ئەنادۆڵییەکان، زۆر 
زوو )ڕه نگە زۆر پێش بنخێزانە زمانەکانی دی(، لە زمانی هاوبەشی هیندۆروپیی، واتا 
زمانی کەونارای )پرۆتۆهیندۆروپیی( دابڕابن و جیابووبنەوە و ڕێچکەی سەربەخۆی 
گەشەکردنیان گرتبێتە بەر. هەر بۆیەشە زۆرێک لە دیاردە هاوبەشەکانی دواتری ئەم 

خێزانە زمانە، لەو زمانانەدا نابیندرێت.          
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دۆزینەوەی زمانە ئەنادۆڵییەکان، کە ئێمەی بۆ قۆناغێکی کۆنتری گەشەی زووی 
زمانە هیندۆروپییەکان گێڕایەوە، بۆ پێشخستنی زانستی زمانە هیندۆروپییەکان، هەتا 
و  شۆڕش  وەکو  ڕووەوە،  زۆر  لە  دۆزینەوەیە  ئەم  بوو.  بایه خ  بە  و  گرنگ  بڵێیت 
وه رچەرخانێک وابوو بۆ دید و بۆچوونی پێشوترمان، لەسەر ئەو خێزانە زمانە بە 

گشتی و قۆناغەکانی مێژوی گەشەکردنیشی بەتایبەتی.
یەکێک لە کاریگەریە هەرە مەزنەکانی دۆزینەوەی زمانی هیتیی، بەرەنجامی ئەوەی 
لێکەوتەوە کە بیردۆزەیەکی یەکالییخەرەوە بێتە پێش و سەرهەڵبدات. بیردۆزەکە کە 
ئەمڕۆ بە گشتی الی لێکۆڵەرەوان، نەک هەر پەسەندکراوە، بەڵکو لە توێژینەوەکاندا، 
بیردۆزی  ژێ��رن��اوی  لە  ن��اوب��راو  ب��ی��ردۆزەی  ئ��ەو  پێدەبه سترێت.  زۆری��ش��ی  پشتی 

)الرینگال،laryngal ( ناسراوە، کە لێکۆڵینەوە لەسەر دەنگە گەرووییەکان دەکات.
لە دەنگی  بڵێین، دەقە نووسراوەکانی هیتیی، هەندێک  زمانی هیتیی، یان ڕاستتر 
گەرو ئاسای )ه�(، یان دەنگی دی گەرویی لە )ه�( چووی پاراستووە. ئەو دەنگانەی، 
کە ڕێک و ڕەوان و ڕاستەوخۆ، تا سەر زمانی پرۆتۆهیندۆروپیی دەچنەوە، لە کۆنی 
و ڕه سه نی دا. ئەو جۆرە دەنگە، کە بۆ لێکۆڵینەوە و ساغ کردنەوەی وشەی دیسان 
هاوچەرخەکانی  زمانە  و  مردووەکان  کالسیکییە  زمانە  لە  گرنگە،  زۆر  داڕێ��ژراوە 
بە  کوردیی  زمانی  کرمانجیی  زاری  لە  )مەگەر  لەناوچووە  و  نەماوە  هیندۆروپییدا، 



زمان و زار166

تایبەتی و فارسیی بە گشتی نەبێت، کە شوێنەواری ئەو دەنگە دەبینم و دواتر دێمەوە 
سەری(. لە بەشەکانی کتێبی ناوبراودا، بە وردی ناوەرۆکی ئەم بیردۆزەیەم خستۆتە 

بەرچاو.  
زمانە ئەنادۆڵییەکان، جگە لەوەی کە زۆر زۆر کۆنن، زۆریش لەو وێنە گشتییە 
ئەمە خۆی  بۆ زمانە هیندۆروپییەکانیان کێشابوو.  لێکۆڵەرەوانی زوو،  الدەدەن، کە 
لەخۆیدا یارمەتیده رێکی بەهێزە، تا بە بیرێکی فراونترەوە خەریکی کارە زانستییەکانی 
بەراوردکاری پێوانەیی بین. لە لێکۆڵینەوە و کارکردن لەسەر ئەو  زمانانەدا، هەرگیز 
نابێت خۆمان لە چوارچێوەیەکی داخراودا،  قەتیس بکەین و بواری ئەوە بە خۆمان 
نەدەین، فراوانتر بیر بکەینەوە. ئێمە لە زمانێک دەکۆڵینەوە، کە هەزاران ساڵ کۆنە و 

بە دەیان نمونەی لێکجیاشی لە نەوە زمانەکان بۆ بەجێهێشتووین.
                                                                                                                                 

   نموونەی دەقێک بە زمانی هیتیی:
 )دەقێکە لەبارەی شا ئەنیتا 1700 پ. ز(. دەقەکە بە زمانی هیتیی نووسراوە و 
دۆزراوەتەوە، به اڵم ئەو وشانەی، کە لە دەقەکەدا بە پیتی گەورە نووسراون، تەنیا 
کۆپی کردن و ڕاگواستنی )وێنەنووسین، ئیدیۆگرام(ی سومێریی و ئەکەدیین. بێگومان 
لە سەردەمی خۆیدا، ئەو شوێنانەی دەقەکەش، بە هیتیی گۆکراون، بەاڵم لێکۆڵەرەوان 

هێشتا لە دەنگە هیتییەکانیان دڵنیا نین کە چۆن بوون.

Anitta DUMU Pithana LUGAL Kussara QIBIMA: nepisz – asta 
Tarhunni assus esta

 n- asta Tarhunni man assus esta
 Nesas hassus kussaras hassui…. 
Kussaras hassus happiraz katta pangarit uet
 nu Nesan ispandi nakkit das
 Nesas hassun epta U Nesas DUMU.MES
   idalu natta kuedanikki takkista
 annus attus iet                                         
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هەمان دەقی هیتیی بە ڕێنوسی کوردیی:
 ئەنیتتا )دومو( پیثانا )لوگال( کوسسارە )کی بیمە(
 نێپیستس- ئەستە تەرهوننی ئەسسوس ئێستە.   

ن- ئەستە تەرهوننی مان ئەسسوس ئێستە
نێساس هەسسوس کوسسارەس هەسسوی...

کوسسارەس هەسسوس هەپپیرەتس کەتتە پەنگەریت ئوێت
نو نێسان ئیسپەندی نەککیت داس

نێساس هەسسون ئێپتا )ئو( نێساس )دومو.مێش(
ئیدا لو نەتتە کوێدە نیککی تەککیستە

ئەننوس ئەتتوس ئیێت.
تێبینی: وشەکانی ناو کەوانە، وێنە دەنگی بێگانه ی سومێریی و ئەکەدیین لەناو دەقەکەدا.

وەرگێڕانی هەمان دەقی هیتیی، بۆ زمانی کوردیی:
))ئەنیتتا، کوڕی پیثانا، پاشای کوسسارە، دەڵێ:

ئەو شەیدای خودای ئاسمانیی گەرداو بوو
و کاتێک کە ئەو شەیدای خودای گەرداو بوو

..... پاشای نێسا بۆ پاشای کوسسارە....
پاشای کوسسارە بە هێزێکەوە لە شار دابەزی 

و بە زۆر نێسای لە شەودا داگیرکرد.
ئەو پاشای نێسای گرت، هەرچی مندااڵنی نێسان )مەبەست خەڵکە(

ئەو چ ئازاری پێنەگەیاندن.
ئەو ئەوانی کردە باوک و دایک((.

*       *       *
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واتای چەند وشەیەکی ناو دەقەکە:
hakkit  =بەزۆر
katta =خوارێ

 ispandi  =لەشەودایە
 ispant  =شەو

     
*   *   *                                                  

دەمێکە  زۆر  ئەنادۆڵ،  دی  زمانەکانی  و  هیتیی  زمانی  بۆکرد،  ئاماژەمان  وەک 
لەناوچوون و هیچ زمانێکی زیندوشیان لە پاش بەجێنەماوە. سەرەڕای ئەمەش هەست 
بە بوونی وشەگەلێک دەکرێت، کە لە زمانی هاوچەرخی کوردییدا ڕه نگیان داوەتەوە. 
توشی  ئێتیمۆلۆژی(،  فەرهەنگی  پێوانەیی...  )بەراوردکردنی  کتێبەکانمدا  هەردوو  لە 
لەو فەرهەنگە  بەراوردکردنی زۆر وشەی هیتیی دەبینەوە. حەزم کرد  لێکدانەوە و 

هیتییەش، کە ئامادەم کردووە، ئەم گوڵبژێرە لێرەدا باڵوبکەمەوە:-

کوردیی- هیتیی 
 appa ،پاش= ئاپپا

du ،تۆ، تە، ئەتو= دو
ta ،تۆ، تە، ئەتو: تە

tta ،تۆ، تە، ئەتو= تتە
E. Gu . گۆلک= ئێ. گو

Gu . گا= گو
es ،هەس )- ە(، هەیە= ئێس

gaena  ئەو پیاوەی لە ڕێگای ژن و ژنخوازیەوە بۆتە خزم= گەیێنە، ژەیێنە
harnink . وێران= هەرنینک

har/ hark هە)بوون(=   هەر/ هەرک
has/ hass ،زا/ لە دایک بوو=  هەس، هەسس
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hassanna . خێزان= هەسسەننە
hul ،کوالنەوە/ ئێشان= هول

شەڕ، جەنگ، الم وایە )قولڵە(، کە لە بنەڕەتدا بۆ خۆپاراستن دروست کراوە، لە 
hulla . ڕه گی هەمان وشەوە ماوەتەوە=: هولڵە

humant . هه موو/ هەر= هومەنت
huppar . هیربار/ ئامان/ قاپوقاچاخ= هوپپەر

katani pu  . پارچه ی کەتان/ قوماشی کەتتان= کەتەنی پو
kinun/ kinuna . هەنوکە، نوکە، ئێستا= کینون/ کینونە

kuisk . کەسێک/ یەکێک/ شتێک:  کویسک
kuen ،کوشتن/  گومانم بۆ خزمایەتی لەگەڵ وشەی )خوێن( دەچێ= کوێن

واڵت/ وشەکە لە وشەی لێکدراوی )کور+مانج( ماوەتەوە، بە واتای )واڵتی مانج یان ماننا(:- 
kar/ kur kur . واڵت= کور/ کورکور

kui . کو/ چی/ کە/ کێ= کوی
kui – kui . هەرکوبێ/ هەرچۆنێ بێ= کوی – کوی

kuwapi . بۆکوێ/ کوێ=      کو واپی
kuez . لە کوێ/ کوێ یە=  کوێز

ma . ما/ چما/ بۆچی/= ما
kuttar -شان/ سەرقۆڵ. لە وانەیە )کۆتەرەی( پشت لە هەمان ڕه گەوە مابێتەوە= کوتتر

mi . هی )من(= می
mizri . واڵتی میسر= میزری

ki  جیهان/ سەیری جی-هان. یان گێ-تی بکە = کی
ser . سەرێ= سەر
sag .سەر= سەگ

su . سو چو)نکە(= 
sig . ساغ= سیگ

su waya . سەیرکە/ سەح کێ= سو وایە
کە  وان،  دەڤ��ەری  لە  دەچێت،  سیپان  شاخی  ن��اوی  بۆ  )گومانم  ک��ردن  قوربانی 

sipant  له وانه یه  شوێنی پەرستگایەکی هیتی بووبێت، بۆ قوربانی کردن= سیپانت
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salli . =زل: سێللی
peran . بەردەم/ تەنیشت/ پەڕگە=   پێرەن

pars/ parsiya . پارچه / پارچه کردن/ شکاندن= پەرس/ پەرسیە
natta . نا=  نەتتە

ninda . نان= نیندە
genu . ئەژنۆ/ چۆک= ژێنو

a/ ya/ u/ nu  ئامرازی پەیوەندی )و(=  ە/ یە/ و/ نو

* سەرچاوە: کتێبی )زانستی بەراوردکرنی پێوانەیی لە زمانە هیندۆروپییەکان، میتۆدێک بۆ 
دیاریکردنی بنەچەی زمانی کوردیی(



زمان بوونەوەرێكی زیندووە

د. ئازاد حەموتو
له  عه ره بییه وه : عەبدولڕەحمان فەرهادی
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ئەم بابەتەی لەم چەند الپەڕەیەی كە لەبەر دەستتدایە بریتییە لە باسێكی زانستی 
د.ئ��ازاد حەموتو  لەالیەن  كە  زمان  ب��ارەی  لە  فیكری  ڕوانینێكی  زمان  و  ب��ارەی  لە 

بەشێوەی نامیلكەیەك باڵوبووەتەوە.
ئازاد حه موتو مامۆستای زانكۆ و نووسه ر، خەڵكی عەفرینە و دوكتۆرای لە زانستی 
یەكگرتوو  ئەڵمانیای  لە  ئازاد  بەرلینی  و  مۆنستەر  زانكۆی  لە  ڕەگەزناسی  ئایین  و 
كۆنەكان  و  ڕۆژهەاڵتییە  زمانە  زانستی  ئاركۆلۆجیا  و  بوارەكانی  لە  و  وەرگرتووە 

سۆسیۆلۆجیا و مێژووی هونەر شارەزایە و نووسینی زۆرە.
كورد  خوێنەرانی  بۆ  نامیلكەكە  لە  الپەڕەیەك  چەند  زانی  پێویستمان  بە  لێرەدا 

وەرگێڕین كە سوودی زۆری هەیە.
بیرۆكەی ئەم دەستنووسە لە مێژە لە خەیاڵدایە، بەاڵم بەهۆی سەرقاڵی  و كاری 
زۆرمەوە درەنگ ڕووناكیی بینی، هەر جارەی كە پێیدا دەچوومەوە ئەوەم بە خەیاڵدا 
دەهات كە فۆرم  و شێوازەكەی بگۆڕم، بەاڵم لەو بڕوایەدام كە ئەو بیرۆكانەی تێیدا 

نووسراونەتەوە تا حاڵی حازر هەر جێی مشتومڕ و وتووێژن.
ئامانجم لێكۆڵینەوەیەكی تێروتەسەل نەبوو لەبارەی زمانەوە، بەڵكوو زیاتر ئەوە 
بوو كە هەوڵ بدەم هەندێك الیەنی گرنگ لە ڕەگەز و ڕۆڵی زمان لە ژیانی مرۆڤ  و 
ژیانی ڕۆژانەی تاكە كەس ڕوون بكەمەوە، ئەویش لەنێو ژینگە  و ئەو كۆمەڵگایەی كە 

تێیدا دەژی  و ئاوێتەی دەبێ .
ئامانجم دەربڕینی الیەنێكی گرنگ بوو كە لە هۆشیاریی ڕۆژانە و پەیكەری زمان 

وەك بابەتێك بۆ گفتوگۆو وتوێژدا نەبوو... 
سەرەتاش بیرۆكەی بنەڕەتی بریتی بوو لە وتارێكی چەند الپەڕەیی كە ئامانجی 
مەبەستەش  ئەم  بۆ  نامیلكەیەك.  لەشێوەی  هزری  بەشێوەیەكی  بوو  ڕوونكردنەوە 
چەندین سەرچاوە و كتێب  و وتاری جۆراوجۆرو سوود بەخشم لەم بارەوە دەست 
كەوت كە بەهۆی زۆری ژمارەیانەوە، هەروەها بەهۆی ئەوەی كە قەبارەیەكی زۆریش 
دەگرن نەمتوانی ناویان بهێنم كە هەندێكیان ڕۆڵێكی گرنگیان لە لێكۆڵینەوەكەدا هەبوو، 
مامۆستای  توێژینەوەكانی  و  وتار  توێژینەوەكانی  و  لێكۆڵینەوە  و  وتار  بەتایبەتی 
عەرەبی  بە  كە  قامیشلو  بە  محەمەد(  جەمیل  )خالید  بەڕێز  زمان  زانستی  پسپۆری 

نووسیبوونی  و زۆر ڕێزو سوپاسی تایبەتیم بۆی هەیە.
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لەبارەی  بوو  هونەرییانە  و  پڕشنگدار  وێنەیەكی  دانانی  كە  بیرۆكە  سەرەتای 
هونەرمەند  و  دۆستی  بەر  بردە  پەنام  بۆیەش  نووسەكە،  دەست  شێوەی  و  جۆر 
و  هات   بەهانامەوە  سوپاسەوە  بە  كە  حەسەكە  لە  ئەحمەد(  )لوقمان  خۆشەویستم 
جوانكارانە  ڕۆحێكی  ئ��ەوەی  بۆ  ڕازان��دەوە  نامیلكەكەی  ئەبستراكتیەكانی  وێنە  بە 
نەخشەسازیی  وێنەكان  و  بۆ  دەك��ەم  زۆری  سوپاسی  بۆیە  ببەخشێ ،  دێڕەكان  بە 
كە  حمص  لە  جبور(  باسم  )د.  هاوڕێم  بۆ  زۆرم  سوپاسی  ڕێزو  لەدواییدا  ب��ەرگ. 

دەستنووسەكەی خوێندمەوە و لەڕووی زمانەوە لێی وردبۆوە.
د. ئازاد/ حەلەب/ ئابی 2007 

پێكهاتەكانی زمان:
هەر زمانێك چەند پێكهاتەیەكی بنەڕەتیی هەیە كە بنیادی دەنێ   و پەیكەری هەر 
دەستەبەرداریان  ناتوانرێ   كە  هەیە،  بنەڕەتیی  پایەیەكی  و  كۆڵەگە  زمانێكیش چەند 
جیا  دیكە  زمانێكی  لە  زمانێك  هەر  كە  وادەك��ەن  پێكهاتانە  ئەم  پتەوی  و  هێز  بین، 
بكرێنەوە و فۆرم  و شێوە دەرەكییە گشتییەكەی پێكهاتەكەی دەداتێ . ئەمە لەالیەنی 

تەكنیكیەوە یان لە پێكهاتەی بنیادی بیناسازی.
شیكردنەوە،  س��ەرف،  نەحو،  ڕێزمان،  لە:  بریتین  زم��ان  بنەڕەتییەكانی  پێكهاتە 

سیستەمی پێكهاتەی ڕستە، ڕەگ  و ڕیشەی وشەكان  و هتد...
لەسەر بنچینەی ئەم پێكهاتانە مرۆڤ فێری چۆنیەتی تێگەیشتین  و ڕاهاتن لەگەڵ 
دەوروبەر و كۆمەڵگا دەبێ   و دەست بە ڕێكخستنی فەرهەنگی وشە ڕۆژانەییەكانی 
دەكات لەگەڵ پێش كەوتنی خۆی ئەمیش لە گۆڕاندا دەبێت، ئەمە لەالیەنی فیزیایی 
جەستەیی  و هزرو مێشكیشەوە، هەروەها لەالیەنی پێداویستیەكانی ژیانیشەوە هەر 

لە گۆڕاندا دەبێت.
بەر باڵو و  ئەم كارە بەشێوەیەكی  تاكە كەسانەوە، هەروەها  لەالیەنی  هەروەها 
لەخانە  كەسوكار(و  )خێزان و  بچووكەكانیش  كۆمەاڵیەتییە  خانە  ئاستی  لە  ف��راوان 

كۆمەاڵیەتییە گەورەكانیش )كۆمەڵگا( هەر پراكتیزە دەبێت.
یەكێكە  كەسی  تاكە  فێركردنی  و  فێربوون   بۆ  بنەڕەتییانە  پایە  و  كۆمەڵەگە  ئەم 
بێت  و  ڕا  دەوروب��ەر  لەگەڵ  تاكەكەس  ئەوەی  بۆ  ژیان  گرنگەكانی  پێداویستییە  لە 
لەگەڵ بازنەی كاروكردەوە و چاالكییەكانی بەشێوەیەكی لۆجیكی  و ڕێكوپێك وەك 
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ڕێككاری كردنی جلوبەرگەكانی لەنێو دۆاڵبی ماڵەوە. توانا هزری  و مێشكیەكان  و 
وەرگرتن  و فێربوون لە یەكێكەوە بۆ یەكێكی دیكە لە كار و كردەوە و ئاوێتە بوون  
و تێكەاڵوییەكانی لەیەكتر جیان، هەروەها لە سروشت ئەقڵە تایبەتمەندەكەشی كە لە 
سروشتی زمانە تایبەتەكەیدا ڕەنگ دەداتەوە، چونكە ئاكارێكی زمانی تایبەت بەخۆی 

هەیە، ئایا ئەم جۆرە زمانە بەرهەمی چاالكیی هزرە بۆ بەكارهێنان.

زانستەكانی زمان:
بەالیەن  بایەخ  و  دەكۆڵێتەوە  زمان  كاروباری  لە  كە  بنەڕەتییانەی  زانستە  لەو 
لێكۆڵینەوەی  لە  بریتییە  و  Iinguistics(ە  زمانناسی-  )زانستی  دەدات  كارەكانی   و 
لە  پیادە كراو كە  پرەنسیپی پرۆگرامی زانستی  بەپێی  لە زمان  تەكنیكی  زانستی  و 

زانستە سروشتییەكان كاردەكات  و لێیدەكۆڵێتەوە.
ئەم زانستەش پەنا دەباتە بەر زانستەكانی دەروونناسی  و كۆمەڵناسی  و ڕەگەزناسیی 
ئادەمیزاد  و زانستی مێژوو و زانستی جیۆگرافیا  و هتد... واتە بەپێی میتۆدی زانستی 
نوێ  كاردەكات كە ئێستا بۆتە میتۆدێك  و لە زۆربەی زانكۆكانی جیهاندا دەخوێندرێ  

 و بەسیستەمی )interdiscipliner( ناونراوە )لەنێوان زانستەكان و پسپۆرییەكان(.
زانستی زمان  و زمانناسی بایەخ بەلێكۆڵینەوە لە سروشتی زمان دەدات لەالیەنی 
ڕێزمان  و نەحو و سەرف  و دەنگ  و هتد... بایەخی یەكەمینیشی توێژینەوەیە لە زمانی 

قسەكردن.
زمانناسی پێكهاتووە لە چەندین لقە زانستی دیكە )كۆڵەگە و پایە( كە پێكهاتە و 
 )etymology( بنیادی ئەم زانستە پێك دێنێ   و ئەمانیش بریتین لە زانستی ئەتیمۆلۆجی

كە زانستێكە بایەخ بەڕەگ  و ڕیشەی وشە و وشەسازی دەدات.
Iexicology /فەرهەنگناسی -

phonology /زانستی دەنگەكان -
بایەخ بە الیەنەكانی كاری دەنگەكانی زمان دەدات.

دەنگەكانی  ماددیی  الیەنی  بە  بایەخ  كە  )فۆنەتیك(  گشتییەكان  دەنگە  زانستی   -
زمانە مرۆییەكان دەدات.

- سیمانتیك )semantics( بایەخ بە زانستی واتا  و تایبەتمەندییەكانی دەدات.
لە پاڵ زمانناسی، زانستێكی دیكە هەیە كە فیلۆلۆجی )philology(یەو بەزانستێكی 
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گرنگ  و بنەڕەتیی زمان دەژمێردرێ  كە بایەخ بە پێشكەوتن  و دۆخی زمانێكی دیاركراو 
دەدات، بەپێی قۆناغی مێژووییەكان لەالیەنی نەحو و سەرف  و دەنگ.. هەروەها بایەخ 
لێك  و شتە  ڕیشە  و  ڕەگ   ڕووی  لە  دەدات  نزیك چووەكان  لێك  زمانە  بەخێزانی 
جیاواز و لێكچووەكانی، ئەم زانستەش زمان  و ڕۆشنبیری  و مێژوو و دابونەرێت  و 
كەلەپووری ئەدەبی هەر گەلێك لە سەردەمانێكدا دەگرێتەوە، هەروەها زانستێكە بە 
پلەی یەكەم بایەخ بەدەق  و دەستنووس و نیگارە نووسراو و بەڵگەنامەییەكان دەدات، 

واتە زانستێكە لە كاروباری زمانی نووسراو دەكۆڵێتەوە.
پیادەكردنی  و  زم��ان   كاریگەریی  و  كاروبار  لە  كە  هەیە  تر  زانستی  هەروەها 
گرنگیشی  ڕۆڵێكی  و  دەكۆڵێتەوە  مرۆڤایەتیش  كۆمەڵگای  گەلێك  و  ه��ەر  لەسەر 
دەروونناسی-  )زمان  sociolinguistic(و  كۆمەاڵیەتی-  )زمانناسی  ئەویش  هەیە، 
psycholinguistic(ن كە هەردووكیان لە دۆخەكانی قسەكردن  و قسەكەرانی هەر 

زمانێك  و چۆنیەتی گواستنەوە و كۆچی بە كۆمەڵ  و زمانان دەكۆڵێتەوە.
توێژەر بە هۆی ئەو زانستانەی زمان  و زانستە یاریدەدەرەكانی دەتوانێ  لەبارەی 
پرۆسەی گەشەسەندن  و بەرەو پێش چوونی هەر زمانێك لە هەر سەردەمانێك  و 

دۆخی هەر زمانێك لە سەردەمێكی هاوچەرخدا بزانێ .
هەروەها بەهۆی ئەم زانستە بنەڕەتیانەوە توێژەر دەتوانێ  پرۆگرام  و ئاكارێكی 

زمانی لە نیشتمانی خۆی شارەزا بێ .

زمانی قسەكردن و نووسین
زمان دوو الیەنی زیندووی هەیە كە ئەمانەن:

زارەكیی  قسەكردن  و  دووان  و  وات��ە  لێبوون،  لەگوێ   بریتییە  یەكەم  الیەنی 
قسە  زمانی  قسەكەران،  زیرەكی  تەمەن  و  بۆ  كاتەوە  شوێن و  ل��ەڕووی  سنووردار 
پێكراویش پایەی یەكەم لە ژیانی تاكەكەس داگیر دەكات  و لەنێو خەڵكدا زۆر بەر باڵو 
وفراوانە، كە زمانێكە بە پێی باری خانە كۆمەاڵیەتییە ژیاوەكان  و گۆڕانی سیستەمە 

كۆمەاڵیەتییەكان بەگشتی دەگۆڕێت.
الیەنەكەی دیكە بریتییە لە نووسراو و تۆماركراو كە دوای مردنی نووسەرەكەش 
دەمێنێتەوە، ئەم الیەنەیان چەند سیفەتی ڕەسمیی هەیە كە كار بەزمانی تاكە كەسی 

دەكات  و بەڕەنگی خۆی بۆیەی دەكات.. لەوانە:
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جۆرو ڕەنگی زمانی كارگێڕی
جۆرو ڕەنگی زمانی پەروەردەیی

جۆر و ڕەنگی زمانی فێركردنی بەكارهاتوو
جۆر و ڕەنگی زمانی ڕۆشنبیریی پیادەكراو
جۆر و ڕەنگی زمانی ئابووریی بەكارهاتوو

جۆر و ڕەنگی زمانی ئایینیی باڵو
جۆر و ڕەنگی زمانی بازرگانیی ئاڵوێركراو

لە زمانی سیستمە سیاسییەكانەوە  هەموو ئەم ڕەنگانەی زمان سەرچاوەكانیان 
ژیانی  كۆكەرەوەی  و  ڕێنماییكەر  و  سیاسی سەركردە  دەسەاڵتی  واتە  هەڵقواڵون، 
دەزگ��ا  سیستمەكانی  زم��ان��ی  ئ��ادگ��اری  و  ڕەن��گ   ل��ەم��ەش��ەوە  بەگشتی  و  كۆمەڵگا 

دەوڵەتییەكانی دەیپارێزن.
بۆ هەموو ئەم دوو الیەنە ڕێزمان  و میتۆد و پرۆگرامی تایبەت  و دیاركراو بەم 

زمان  و بەو زمان هەیە.
لە  بەكارهاتووی  سەرچاوەیەكی  تاكە  كە  زمانێك  ڕەنگی  و  ج��ور  جیاوازیی 
سیستەمی كارگێڕی  و دەزگایی جیاواز، دەگەڕێتەوە بۆ جیاوازیی میتۆدی سیستمە 
واڵتی  لەبیست  زێتر  لە  عەرەبی  )زمانی  كۆیكردونەتەوە،  دەوڵ��ەت  دەزگاییەكانی 
خودان بیست سیستمی سیاسیی جۆراوجۆر، زمانی توركی كە لە واڵتی توركیا و 
ئازربێجان و هەرێمەكانی  و ئێران  و توركمانستان بەكاردێ ، زۆر نموونەی تر( ئەوەی 
بەڵگە نەویستە بۆ هەنگاوەكانی فێربوونی مرۆڤ بۆ هەر زمانێك جا ئەگەر مرۆڤەكە 

منداڵ بێت یان نەوجەوان، یاخود پێگەیشتوو ئەمانەی خوارەوەن:
یەكەم: گوێ  لێ  بوون

دووەم: قسەكردن
سێیەم: خوێندنەوە
چوارەم: نووسین

هەنگاوی بنەڕەتین بۆ فێربوونی مرۆڤ بۆ هەر زمانێك، هەروەها هەنگاوی یەكتر 
تەواوكەرن لەڕووی گرانی  و ئاسانی بۆ فێربوون.



177 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )6( )بەفرانبار-2٧22( )زستانی-2022(

زمان تێگەیشتن  و بەیەك بەستنەوەیە:
زمان هەروەك لە زمانناسانەوە زانراوە بریتییە لە گرنگترین هۆكارە بنەڕەتییەكان 
كە تاكەكەس  و كۆمەڵگا بەكاری دەهێنن بۆ گوزارشت كردن لەناخ  و تێكگەیشتن  و 

بەیەكەوە بەستن  و پابەند بوون لەگەڵ كەسانی تر كە لەڕووی تەكنیكەوە هۆكارە.
هۆكارە بۆ ئاڵوگۆڕی و گواستنەوە بۆ تێكگەیشتن  و وەرگرتن و ڕاڤەكاری، گەیشتن و 
پابەند بوون، گوزارشت كردن و پێناسین، هۆكارە بۆ داپۆشینی ناوو پێداویستییەكان، 
دەبێتە  زمان  كە  دەبێژی:  السید  د.  وەك  ئامانجەكان  بە  گەیشتنە  بیروڕا،  كاروبار، 
ئەوا  سۆزەكانی،  هەست  و  بیروڕاو  لە  گوزارشت  بۆ  مرۆڤ  بنەڕەتیی  هۆكارێكی 
پابەندی  و بەردەوامیی  ئەبستیمی  و كانگەی كەلەپووری گەل  و هۆكاری  دەفرێكی 

نێوان تاكەكەسانی ئەو كۆمەڵگایەیە كە تیایدا دەژین.
بەدەوروبەرو  تا  پێكدێنێ   مرۆڤ  كەسایەتی  و  كە  پێداویستییە  گرنگترین  زمان 
كۆمەڵگا  و ژینگەیەوە ببەستێتەوە.. ئەدرەسی ناسنامەكەیەتی كە لەخەڵكانی دیكەی 
جیادەكاتەوە، هەروەها كلیلە تایبەتیەكەیەتی تا بەهۆیەوە بچێتە نێو ناوەندو دەوروبەر 

و ژینگەكە و هەروەها ڕۆشنبیری  و كەلەپوورە تایبەتەكەشی.
زمان پابەندە بە ڕۆشنبیری )كەلەپوورو دابونەرێتی( هەڵسەنگاندنێكی سەرەكی و 

گرنگیشە بۆ ناسنامەی خۆی و كۆمەڵگاكەی.
ترو  زمانانی  ڕۆشنبیریی  نێو  بچێتە  دەتوانێ   م��رۆڤ  دیكەوە  زمانێكی  بەهۆی 

لەكەلەپووریان قوڵ بێتەوەو شارستانێتییان بدۆزیتەوە.
تا بەم جۆرە زمان ناوی دووەمی تاكەكەسانە، هەروەها هۆكارێكی سەرەكیشە بۆ 
بنیادنانی كەسایەتی تاك و كۆو پەیوەست كردنی بەدەوروبەری و خانەی ژینگەكەی  و 

ئەم كۆمەڵگایەی تێیدا دەژیت.

زمانەكان  و  نێوان  كارلێكی  ئاڵوێڕی  و  بۆ  دەتباتەوە  زمانێك  لەهەر  تێگەیشتن 
دەبێتە هۆی بەردەوامیدان  و گەشەسەندن  و دەوڵەمەندبوونی زمانیی.

لە مێژووشدا هیچ زمانێك نادۆزرێتەوە كە ڕۆڵێكی بەرفراوانی هەبێت  و لەگەڵ 
زمانانی دیكەشدا ئاوێتە نەبووبێ .
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زمان بوونەوەرێكی زیندووی داینەمیكییە:
زمان بە دیدی هەردوو زانستی كۆمەڵناسی  و سایكۆلۆژی پێناسە دەكرێ ، كە ئەویش 

بوونەوەرێكی داینەمیكیی بزۆزو گۆڕاوە وەك هەر بوونەوەرو زیندەوەری تر.
- بارێكی تەواو داینەمیكییە نەوەكا دیاردە، هەروەها وەك هەر بوونەوەرو زیندەوەرێكی 
دیكە لەدایك دەبێت  و یەكەمین هەنگاوەكانیشی گاگۆڵكێ  كردن لەسەر دەست  و پاكانیەتی 
بۆ ئەوەی بكارێ  تەنیا بۆ خۆی ڕێ  بكات، هەروەها پاشان هەوڵ دەدات لەسەر پاكانی 
بوەستێ   و دواتر گەشە دەكات  و گەنجێتی  و پێگەیشتنەكە قۆناغی گەشت  و كۆچ كردن 
 و داخورانە لەگەڵ دەوروبەر، پاشان دەچێتە قۆناغی جێگیر بوون  و گەشەو پێشكەوتن، 

دواتریش دەگاتە پیربوون  و مردن.
بە شێوازێكی تر دەتوانین بڵێین: زمان وەك هەر بوونەوەرێك زیندووە و ملكەچی 

یاساكانی لەدایك بوون  و ژیانەوە و گەشەكردن  و پێشكەوتن  و مردن  و نەمانە.
ئاشكراو بەڵگە نەویستە كە بوونەوەران هەیانە بەهێزو پتەوە و بەرگەی ناخۆشی  و 
نەخۆشییە باڵوبووەكانیش دەگرێ   و هەشیانە لەڕو الوازە و بەرانبەر هەر ناخۆشییەك 

دەڕوخێ .
زمان لەگەڵ مرۆڤ گەشە دەكات  و پەرە دەسێنێت، ئەمە بەپێچەوانەشەوە هەر ڕاستە.
- زمان بەهەموو مانایەكەوە لەگەڵ كۆمەڵگا و ژینگە گەشە دەكات  و پەرە دەسەنێت 

 و بە پێچەوانەشەوە هەر ڕاستە.
- زمان لەگەڵ دەزگاكانی دەوڵەت كە تیایدا دەژیت گەشە دەكات  و پەرەدەسێنێت 

 و بە پێچەوانەوە هەر ڕاستە.
ئەمە لەالیەك لەالیەكی دیكەوە هەربوونەوەر و زیندەیەك بۆی هەیە تووشی گۆڕان 
 و الوازی  و خۆشی  و ناخۆشی  و پەككەوتەیی  و نەمانیش بێت، هەموو ئەم دۆخانەش 

بەسەر زمان  و پێكهاتەی زماندا دێت.
زمانیش وەك بوونەوەرێكی زیندوو )بەواتا مەجازییەكەی( منداڵ  و خزم  و كەسی 

هەیە.
واتە یەكەم: شێوەزارەكان بەشێوەیەكی گشتی پێكهاتوون لە زنجیرەیەك شێوەزار 
لەڕووی پێكهاتە و پەیكەرەوە )شێوەزاری خێزان  و كەس  و كار، بەاڵم زۆر سادەیە 
وەك بچووكترین خانەی كۆمەاڵیەتی، پاشان شێوەزاری جێنشین  و پاشان شێوەزاری 
دەوروبەری تێدا ژیا و كە زۆر دەگرێتەوە دواتریش شێوەزاری شارو دوای ئەویش 
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شێوەزاری ناوچە تەواو جوگرافییەكە، هەموویان بەشێوەزارێك دەدوێن(.
دەدات��ەوە  ڕەنگ  تێدا  بەكارهاتووی  زمانی  بارودۆخی  شێوەزارانە  ئەم  هەموو 

ئەویش بەكاریگەریی ئەم هۆكارانە:
- دۆخی دیمۆگرافی تێدا ژیاو )پێكهاتەو بنیادی كۆمەاڵیەتی(.

- دۆخی جیۆگرافی )چیاو دۆڵ  و بیابان(.
- دۆخی كۆمەاڵیەتی

- دۆخی كەشوهەوا )ساردی و گەرمی (.
- دۆخی ئابووری )پیشەسازی، بازرگانی، كشتوكاڵی(.

- دۆخی ڕۆشنبیری )كۆمەڵگای سەرەتایی، گەشەسەندوو(.
هەموو ئەم دۆخانە كۆدەبنەوە و شێوەزار و دواتریش زمان پێكدێنن  و پەیكەر و 

بنیادەكەی دیار دەكەن.
پێناسە  تایبەتەكەیەوە  و  بیستراو  مۆسیقییە  ئ��اوازە  و  ریتم   بە  زمان  هەروەها 

دەكرێ ، ئەویش لە ئەنجامی كاریگەریی ئەو هۆكارانەی باسیان لێوەكراوە.
هەموو زمانێك پێكهاتە و ئاوێتەیەكە لە شێوەزار و لق  و پۆپی زۆر.

دووەم: خزمانی زمان، ئەو زمانانەی كە ڕێزمان  و وشەكانی لێك نزیكن وەك گروپی 
بوونەوەر  زمانانە  ئەم جۆرە  و  هیندۆ جەرمانی   زمانانی  گروپی  زمانانی سامی  و 

ڕادێن و دەتوێنەوە.
زۆرب���ەی ب��وون��ەوەران��ی زی��ن��دوو لێك دەچ��ن، كە هەندێكیان ت��وان��ای ڕاه��ات��ن  و 
خۆگونجاندن  و توانەوەیان هەیە لەگەڵ ئەو ژینگە و بارودۆخ  و كەشوهەوا تازەیە و 
كە جیهانێكی تازەیە و لە سروشتی واڵت  و لە زێدی خۆیان جیاوازە، جا بە تێكەاڵو 
بوونی دوو جۆربوونەوەری زیندوو بۆ خولقاندنی كەشێكی جیاواز و توانا باشتر بۆ 

ژیان  و ڕاهاتن لە ناوچە نامۆكانی دوور لە زێدی خۆیان.
ئەمە بەسەر هەموو بوونەوەرێكی زیندوودا پیادە دەبێ ، بە زمانیشەوە كە توانای 
ژیانی هەیە لەو ناوچانەی دەكەونە دەرەوەی ژینگە و زێدی خۆی، وەك مرۆڤ و 

زیندەوەر و تاڕادەیەك ڕووەكیش.
لەسەر  ژی��ر(  مرۆڤی   homosapiens( نموونە  بۆ  ئێمە  چەشنی  لە  م��رۆڤ 
هەڵدانیەوە لە جوولەیەكی بەردەوامدایە، وەك تاك  و كۆمەڵیش لە كۆچ  و ڕەودایە و 
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لە خاك  و زێدی خۆی دادەبڕێ   و لە شوێن و ناوچەی دوور جێگیر دەبێ   و لەدواییدا 
لە نیشتمان  و خاكی جۆراوجۆرو جیا لە زێدی خۆی ڕەگ دادەكوتێ .

ناوچەی  لە  دەتوانن  دەژی��ن  گەرمەكان  جیۆگرافییە  لەناوچە  ئەوانەی  م��رۆڤ، 
جیۆگرافیی جیاواز لە ژینگە  و زێدی سروشتیی خۆی ڕابێ .

بێت،  نیشتەجێ   تیایدا  و  س��اردەك��ان��ەوە  جیۆگرافییە  ناوچە  بچێتە  نموونە  بۆ 
لەڕووی  ڕووەك  هەندێك  چۆن  وەك  هەروەها  ڕاستە!  هەر  بەپێچەوانەشەوە  ئەمە 
بایۆلۆجییەوە دەتوانێ  لە شوێن  و خاكی جیاواز لە خاكە بنەڕەتی  و سروشتییەكەی 
خۆی گەشە بكات )گونم  و جۆ و پەتاتە و هەروەها نموونەی زۆری دیكە كە لێرەدا 
ناژمێردرێن(، هەروەها جۆرەها گیانەوەری دیكە هەن كە دەتوانن لە خاك  و ژینگەی 
دوور لە ژینگە سروشتییەكەی خۆیان ڕابێن  و بژین )وەك ئەسپ  و سەگ  و مەڕو 
ژینگەی  لە  جیا  ژینگەی  و  دەوروب��ەر  لەگەڵ  ناتوانن  كە  زیندەوەرانەش  ئەو  بزن( 
خۆیان ڕابێن سەر دەنێنەوە و نامێنن، نموونەی ئەمانەش زۆرن، مێژوو پڕیەتی لە 

ڕووداوی گواستنەوە و ڕاهاتنی مرۆڤ و گیانەوەرو ڕووەك  و هتد...

زمان گەشت و ڕەویش دەكات
زمان پەرشوباڵو دەبێت  و زمانیش هەیە سەرهەڵدەدات وەك گەالن باڵودەبنەوە 
ئەو  هەموو  مەجازییەكەی(  واتا  )بە  زمان  سەرهەڵدەدەن،  تازەش  دیكەی  گەلی  و 
هەندێك  )وەك  زم��ان  دەكرێن،  پەیڕەو  بەسەریدا  لێوەكرا  باسیان  كە  سیفەتانەی 
یان  دەتوێتەوە  دیكەوە  زمانانی  هۆی  بە  ڕادێ��ت  و  و  دەك��ات   كۆچ  كە  گیانەوەر( 
باڵودەبێتەوە و دەژیێت  و لەگەڵ ژینگە دوور لە ژینگەی سروشتییەكەی ڕادێت، دوو 
چەشن، یەكەمیان لە ڕێی هێز و هەژموون )داگیركەر(: زمانی ئینگلیزی كە لەواڵتەكەی 
خۆی ئینگلستان هاتۆتە دەرو لە ڕێی مرۆكانیەوە چۆتە كیشوەرێكی نوێ  )ئەمریكا( 
پاشان لە واڵتانی باشووری ئەفریقیا  و هیندو... تاد باڵوبۆتەوە ئەمڕۆ قسە لەبارەی 

ئینگلیزی بەریتانیا و ئینگلیزی ئەمریكایە.
ئینگلیزی باشووری ئەفەریقیا  و ئینگلیزی هیند... تاد، هەروەها بەگوێرەی زمانی 
ئیسپانی  و پرتوگالی و فەرەنسایی و هی تریش. ئەم زمانانە بە ڕێگای هێزەوە پاڵیان بە 
زمانە بنەڕەتییەكەی زێدەكانیەوە ناوە، بۆنموونە هێند، ئەمەریكای باشوور، بەرازیل.. 
بەاڵم جۆری دووەمیان ناڕاستەوخۆیە، بەڵكو ڕێگەیەكی ئاشتییانەیە كە هەندێ  شت 

لەخۆدەگرێ   و لەم جۆرەیان:
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نموونەش  و  ئاوریشم   بازرگانیی  ڕێگەی  و  بخوور  بازرگانیی  ڕێگەی  بازرگانی: 
جیۆگرافیی  ناوچەیەكی  لە  خەڵكانێك  بازرگانییەوە.  لەڕێگەی  زمان  كاریگەریی  لە 
دیاركراو لەسەریانە بازرگانیی بەهارات بكەن، لەم ڕێگایەوە بە ناچاری زمانێكی تازە 
سەرهەڵدەدات كە پڕیە لە وشەی زمانی عەرەبی كە ئێستا پێی دەڵێن زمانی بیابانییان، 

كە ئەمڕۆ لە كیشوەری ئەفەریقیا بە ملیۆنان كەس پێی دەدوێن.
مژدەبەرەكانی  نێردە  )وەك  ئایینێك  و  عەقیدە  و  بیرۆكە  بە  مژدەبەری  ڕێگەی 
پێویست بۆ ژیانی ڕۆژانە  ئایینی مەسیحی  و مسوڵمانەكان(.بەاڵم ڕێگەی تەكنیكیی 
ئایینی  )گەشتی  جۆرەكانیەوە  هەموو  بە  گەشتوگوزار  ڕێگەی  لە  تەكنۆلۆجیا  وەك 
تێگەیشتن  و  ڕاڤەكاری  و  زمانی  سەپاندنی  بە  یان  ئەمەیان  تاد(  ڕۆشنبیری...  یان 
گوزارشت لێ  كردن دەبێت،  یاخود بەكاربردنی وەك داردەستێكی كارگێڕیی ڕێكخراو 

و هاوبەش كە الی هەمووان ڕوونە، بەاڵم بەهۆی وشە تەكنیكییە بەكارهێنراوەكان.
لە خاكی  باڵندان(و  )وەك گەشتی  دەك��ەن  زاراوەك��ان گەشت  و كۆچیش  وشەو 
دوور لە زێدی خۆشیان بەشێوەیەكی سادە و ئاسان  و زۆر خێراش جێگر دەبن  و 
گەشتوگوزاریان  بەڵگەنامەیەكی  هیچ  چونكە  نییە،  بەڤیزا  پێویستیان  و  دەشتوێنەوە 
ئینگلیزی كە  ئەلكحولی عەرەبی، وشەی كۆمپیوتەری  نییە!!! )وەك وشەی  پێویست 
ئێستا هەموو زمانی دنیا بەكاردی دێنێ  هەروەها وشەی تەكنۆلۆجیا كە لە زمانی 

گریكی دارێژراوە، نموونەی زۆر تر لە ژمارە نایەن(.
ئەوەی بەڵگەنەویستە ئەوەیە كە هەر گەلێك مافی خۆیەتی ئەو زمانەی كە بەكاری 
دێنێ  بە ڕێگەی ڕەفتارو تایبەتمەندی ژیانی خۆی پەرەی پێ بدات بە شێوەیەك لەگەڵ 
ژینگەی جیۆگرافی  و كۆمەاڵیەتی  و ئابووری  و بەتایبەتی ڕۆشنبیرییەكەی بگونجێ !.

زمان پێویستی بە پاراستنە:
زمان وەك مرۆڤ پێویستی بە چاودێری  و پاراستن  و پارێزگاری لێ  كردنە، ئەمەش 
زۆر الیەنی پێویستە بۆ گەشەكردن  و پێشكەوتنی مرۆڤ وەك الیەنە كۆمەاڵیەتی  و 

سایكۆلۆجییەكان  و فێركردن  و ئابووری  و پاشانیش ڕۆشنبیریی فیكریش.
دەردەك��ان  و  نەخۆشی   تێكرای  لە  یەكێك  بەوەیە  پێویستی  مرۆڤ  وەك  زمان 
نەمان، هەروەها  ئاوابوون  و  لە  پارێزگاریی لێ  بكات  بیپارێزێ   و لەخۆی بگرێ   و 

پێویستی بەوەشە كە یەكێك گەشەی پێ  بدات  و بەرەو پێشەوەی ببات.
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لە مرۆڤدا ئەوانەی ئەو ئەرك  و كارانە دەگرنە ئەستۆ بڕێكی لە دایكان  و باوكان 
 و خێزان  و خزم  و كەسوكار وەك خانەیەكی كۆمەاڵیەتیی بچووك كە ژیانی مرۆڤ 
ڕێك دەخەن، پاشانیش ڕۆڵی پێكهات ە و دام دەزگا كارگێڕی  و بەڕێوەبردنەكان وەك 

خانە و یەكەی گەورە دێن.
دەزگاكانی واڵت پارێزەرو كۆشی گەورە  و بەتوانان كە پارێزگاریی هەر هەموو 
خانەو یەكە كۆمەاڵیەتی  و كارگێڕییەكانی كۆمەڵ دەكەن، دیارە پێشڕەوی  و كارگێڕیی 
دەزگاكانی واڵتیش ڕێنمایی لە دەستەاڵتی سیاسی وەردەگرێ  كە ئاراستەو ڕەنگ و 
بیركردنەوەیەكی دیاركراوی هەیە، واتە دەستەاڵتی سیاسی سەركردە و پێشڕەو و 
ڕێ نیشاندەری دەزگاكانی واڵت یان ڕێكخراو یان بزاوێكن، زمان وشەو زاراوەی 

تایبەتی خۆیان لەڕێگەی ئەدەبیات و پەیڕەوە سیاسییەكانەوە هەیە.
هێزی دەزگاكانی واڵت تاكە هێزێكە كە دەتوانێ  هەموو خانە و یەكەكان ڕێكبخات 
بوون و  لەت  لە  پاراستنیان  گەشەسەندن و  بۆ  بكات  ئامادەیان  بخات  و  یەكیان   و 
ئەو  پێچەوانەی  ئەنجامی  هۆی  دەبێتە  پێچەوانەشەوە  بە  هەروەها  داڕمان  پچڕان و 

شتانەی باسیان لێوەكرا.
هەروەها تاكە دەزگاو دامەزراوێكی یەكگرتوو دەتوانێ  زمانێكی سەرەكیی خاوەن 
تایبەتمەندی هاوبەش  و زمانێكی گەیەنراو كە هەموو خانە یەكەكانی بەیەكەوە پابەندن 
كە گرنگترین هۆكاری كاركردن  و دەزووێكە هەمووان بەیەكەوە دەبەستێتەوە، چ تاك 

یان دام و دەزگاكان.

سەرچاوەكان:
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زاناو زمانناسی کورد دکتۆر محەمەد ئەمین غەفور عەبدوڵال ناسراو بە دکتۆر 
محەمەد ئەمین هەورامانی، لە ساڵی 1928 لە باشووری کوردستان لە شارۆچکەی 
بیارە  لەدایكبووە، لە ساڵی 1937 لە بیارە خراوەتە بەر خوێندن و قۆناغی ئامادەیی 
قۆناغی  بڕینی  دوای  بۆ سلێمانی،  دەڕوات  ناوەندی  بۆ خوێندنی  پاشان  و  دەبڕێت 
ناوەندی خانەی مامۆستایان لە کەرکوک تەواو دەکات، لە ساڵی 1953 دەبێتە مامۆستا 
لە شارۆچکەی بیارە، دوای دووساڵ دەگوازرێتەوە بۆ گوندی هاوار، زیاد لە دەوامی 
و  مێژوو  و  ژیان  لەسەر  توێژینەوە  و  کۆکردنەوە  بە  دەکات  دەست  فەرمی خۆی 
وردەكارییەكانی ئاینی یارسان و خزمانی كاكەیی، لە ساڵی 1961 دەگوازرێتەوە بۆ 
قوتابخانەی شارەدێی سیروانی سەر بە قەزای هەڵەبجە، لە ساڵی 1963 لەالیەن زەعیم 
سدیقەوە بانگ دەکرێت و داوای لێ دەکرێت وەک کەسایەتیەکی دیار و ڕۆشنبیر و 
ئەوسای شۆڕشی کورد  بە سەرکردایەتی  کە  سوکایەتی  خوێندەواری هەورامان، 
زەعیم سدیق  بەفەرمانی  هۆیەوە  بەو  هەر  دەکاتەوە،  داوایە ڕەت  ئەو  بەاڵم  بکات، 
دوور دەخرێتەوە بۆ سەماوە لە باشوری عێراق، دوای ئەوەی لێیدەدەن و دەستی 
چەپی دەشکێنن،  هەورامانی سزادانی بۆ باشوری عێراق وەک دەرفەتێک دەقۆزێتەوە 
سەرکەوتوو  هەوڵەکەی  و  وەربگیرێت  زانکۆ  لە  بێت  هەرچۆنێک  دەدات  هەوڵ  و 
لە زانكۆی  ئینگلیزی  لە زمانەكانی فەرەنسی و  بەكالۆریۆس  لەساڵی 1965  دەبێت، 
موستەنسریەی بەغدا وەدەست دەهێنێت، لەساڵی 1989 لە زانكۆی ئەسكەندەرییەی 

میسر دكتۆرای لە بواری زماندا وەدەستدەهێنێت.

گرنگترین بەرهەمە ئەكادیمی و زانستییەكانی:
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6� فەرهەنگی ئیریەن ڤاچ، كوردی كۆن و نوێ، ساڵی 1987، چاپخانەی سومر.
7� زمانی ئاڤێستا سۆكۆلۆڤ، ساڵی 1998، چاپخانەی دار الحریە، بغداد.

مەڵبەندی  باڵوكراوەكانی  لە   1990 ساڵی  ك��وردی،  زمانی  ڕێبازی  مێژووی   �8
ڕۆشنبیری و كۆمەاڵیەتی زانكۆی سالح الدین.

9� بەراوردی نێوان زمانی كوردی و ئاڤێستا، ساڵی 2005 دەزگای چاپ و پەخشی 
سەردەم.

10� لەیلێ و مەجنون، ساڵی 1985، لە باڵوكراوەكانی ئەمانەتی گشتی و ڕۆشنبیری 
الوان، چاپخانەی عال، بغداد.

11� ما كتب عن اللغە الكردیە، ساڵی 1978، چاپخانەی المجمع العلم الكردی.
12� وەلی دێوانە، چاپخانەی عال، بغداد، ساڵی 1979.

13� ڕەسەنایەتی، ساڵی 2005 دەزگای ئاراس.
 2004 ئ��اراس، ساڵی  دەزگ��ای  یەكەم،  بەرگی  هەورامان،  گوڵزاری  مێژووی   �14

بەیارمەتی محمد رشید امین.
دووەم، ساڵی  بەرگی  ئەدەبیات،  و  زمانناسی  هەورامان،  گوڵزاری  مێژووی   �15

2004، دەزگای ئاراس، بە یارمەتی محمد رشید امین.
16� كاكەیی، بغداد، چاپخانەی الحوادس، ساڵی 1984.

كوردستان  پور،  حسن  كامل  لەگەڵ  هاوبەش  پ��رۆژەی  كوردییەكان،  زارە   �17
موكریانی، سادق بهادین ئامێدی، حەمە ئەمین هەورامی، ساڵی 1987، جامع سالح 

الدین.
 ،2010 ساڵی  ئاڤێستادا،  لە  ه��ەورام��ان  دێرینی  ه��ەرە  مێژووی  جوگرافیاو   �18

چاپخانەی چوارچرا.
19� هەندێ لە الپەڕەكانی ژیانم، ساڵی 2015، چاپخانەی چوار چرا.

چاپخانەی  هەولێر،  ئاڤێستادا،  لە  هەورامان  و  زەردەشت  و  كەیانیان  واڵتی   �20
ڕۆشنبیری، ساڵی 2011.

21� فەرهەنگی ئێریەن ڤاچ، بەرگی 1 و 2 و 3، ساڵی 2008 چاپخانەی وەزارەتی 
ڕۆشنبیری، هەولێر.

22� مێژووی هەورامان، بەرگی یەكەم و دووەم، چاپی یەكەم، تهران، چاپخانەی 
بلخ، لە بەرواری 30�7�1994.
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 ،2016 ساڵی  دووەم،  چاپی  دووەم،  و  یەكەم  بەرگی  هەورامان،  مێژووی   �23
چاپخانەی چوار چرا.

دكتۆر  هاوكاری  بە  ئامادەیی،  و  ناوەندی  پۆلەكانی  بۆ  قوتابیان  فەرهەنگی   �24
احسان فوئاد، عبدالله شاڵی، دكتۆر خلیل حماش، یەكەمین قاموسی ئینگلیزی، كوردی، 

بەغداد.
25� مەقالەی پەنجا پەڕەیی لە گۆڤاری كوردناسی، بەناوی؛ ڕەسەنایەتی زمانەكەت 

بناسە، ساڵی 2007.
26� كوردی شێوەزار، لە بەرگی 21 ەم و 22هەمی كۆڕی زانیاری عێراق، بغداد، 

ساڵی 1990.
27� مێژووی هەورامان، بەشی یەكەم، چاپی دووەم، ساڵی2016، كوردستان.

لە  بۆ چاپ، ش��ارەزا  ئامادە  بەرهەمی   2 بەرهەمی چاپکراو، 13 دەستنوس،   27
زمانەکانی عەرەبی، ئینگلیزی، فارسی، فەرەنسی  هەروەها لە زار و بنزارە کوردییەکان 
وەک هەورامی، کرمانجی، خاوەن دبلۆم و بەکالۆریۆس و دوو دکتۆرا، خاوەن سەدان 

وتار و چاوپێکەوتن و چەندین پرۆژەی مێژوویی.
دوایین بەرهەمی لەبەردەستیدا بوو كتێبێكی قەبارە گەورەی750 الپەڕەییە و لە 
بارەی ئەدەبیاتی ئاینی دەڤەری هەورامان ئامادەی كردبوو بەناوی )ڕەوزەتولسەفا(،  
محەمەد ئەمین هەورامانی، نوسەر و ڕۆشنبیری دیاری كورد لە ڕێکەوتی 2018/11/23 
ك��ردب��وو،  پێش مردنی  تەرخان  ك��ورد  ب��ۆ   ك��رد، كە هەموو ژیانی  دوای��ی  كۆچی 
وەسیەتنامە دەنووسێت و بڕیار دەدات کە هەرچی ماڵ و موڵکی هەیە بە کتێبخانە 
گەورەکەیەوە، کە یانزە هەزار کتێبی لەخۆ گرتووە ببەخشرێت بەوەزارەتی خوێندنی 
بااڵ و توێژینەوەی زانستی/زانکۆی هەڵەبجە و کتێبخانەکەی وەک سەنتەرێکی زانستی 
بناسرێتەوە، لە ڕێکەوتی 2019/12/1  لە ڕێوڕەسمێکی شایستەدا بەفەرمی سەنتەری 
ڕۆشنبیری هەورامانناسی دکتۆر مەحەمەد ئەمین هەورامانی کرایەوەو لەو کاتەوە تا 

ئێستا ئەو جێگایە وەکو گۆڕەکەی بێدەنگە !



وه ره و زوان نامجی گیر

مستەفا بەیگی )رودوس فه یلی(
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پێشەکی:
ئی  بکه مه  ده س  هه نه کیانه یێگ  وه  و  کوردیاتی  رێچه ی  و  رێ  وه  بخوازم  ئه ر 
نووسریاگه  مه، وه یجووره بایه د بویشم: هه وه و چوونه ک ئیمه ئه ڕا جیا کردن چه ن 
ئایم ده نامڕاس شه ڕ و تاڵبه یێگ، هه وه جه مان دکه فێکه  نامجی کار، ده باس زوان و 
زار  و بنزاره یل، له ده وڵه تی سه ر ئی هه مگه  شه واچه   ده نام ئی هه مگه  موبایله ک 
هه ر که س وه ڕاس، وه راس و وه دروو، خوداڵه م شوکرێ، بییه سه هه والنیاریێ ئه ڔا 
خوه ی و هه ر چێ هاته ده مێیه و دنووسنێ و جارجارێگیش دنیشێگه شوون میرکان 

نه داشتگ فه رهه نگستان کوردی خوارین.
ده نام قوڵ ئی هه ڕه کیشه کییه یله، و ئی هه ر که س ئه ڕا خوه ی ناشرینه، یه کێ دخوازێ 
شه و و رووژ هه نامجی ئی ئه ساتید گه وراواره بکه ک وه ئوستاد ئوستاد و ماموستا 
ماموستا وتن وه یه کتره کی، هه ر که س نه زانێ دویشێ ئه یانه یه کالی واڵت کردنه وه 

گرد و گردواری.
ئی پێشه کییه وه زوانێ خوه مانی وتمه ی ده سه رانی باسێ وه سه قام ک هاده ێ قسه 
دڵ فره که س ببێ ده ها ئی ”ده یه ک بڕشه“ ک دبینیمن و که س نه دوێرێ و زیه ڵه ی 
نییه چشتێ چیاتێ بویشێ ک نه وا تووش بیاێ وه رد ئه و ئه ساتید گه وراواره و خوه ی 
بپلنێ وه شه ڕ دا. م وه چه واشه    ی گشت و له قه سی، ده س دکه مه تایا، ئوو دۆمای 
ئی سه ره تا، چه ن ئاسوو دچه کنم ده وه راوه ر ئه وانه ی ک وه جی خاپووره کردن 
و ئوستاد ئوستاد وتن درووکانی، هانه شوون کار ڕاسکانی، به شکه م ده رانه ی تر 

بچکه نم ده ئی که له ک که فتگه، به ڵکه م ک نه بێگه که ل و کووس و که له مه ی گه ن.
بنه تای قسه یه سه ک ئه وانه ی ک هێمان هانه ئه یت شه ڕ و شووڕ ئێڵیاتی و وه جاتی 
تفه نگ، موبایل گرتنه سه ده س و زه ین خه ڵکه گه دشێونن ک نه توانێ ده ته م ته مه لولێ 
ک دیاره  ناوه، رێ و الڕێ و به ره ڕێ و... چوزانم رێگه ی هات و نه هات له یه که و 
بکه ێ، هێمێدارم ک ئاو به زه ی بڕشێگه دڵێیان و بچن ده ئه و کاره ک ها ده قووه و 
ته وانایان، خزمه ت وه واڵت بکه ن و وه کووره سه وادێگ، به ی له به ی به دتر، سه ر له 

خوه یان و واڵت نه شێونن.
بوه خشن ئه ر جگێ زوانم تیه ڵ بی، تیه ڵ وتم له قه س، چوون سه مه ر و مه مه ر ئی 
جه ڕ کیشانه یل وله ده یه دزانم ک بڕێ هانه ده وران ماڵ ئه و خوار و ماڵ ئه و ژێر، 
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هێمان هه ئه و قار و قینه ک جاران ده بان خێڵ و خێڵ وازی داشتنه، هه شوونگر 
ئه وه نه وه ر بایه سه بزانن ک دووسخواز فه رهه نگ و ئه ده ب، وه ر ژه هه ر چشتێ، 

خاسه ک ده چوازچووه ی ئه ده ب، قسه بکه ێ.
بنه وای زوان نامجی

 زوان نامجی گیر، ده جی زوان معیار، یه کێ له باسه یلێگه ک ده ی رووژگاره، خاون 
هیر و ویر و رایه یل، فره هیرده و ئه ڵه ی دبن.

دپووڕێ ک  ئایا  دناسرێ،  پوست  مودڕنیسم  ده ورانێ ک وه  ”ده  یه سه:  پرسیاری 
ئیچوونه قسه یلێ بکرێ؟“

ده وران مودڕن ده ناوچه ی ناودوئاوان )خاوه رمیانه( وه رد دامه زرانن ”یه ک واڵت، 
یه ک میلله ت، یه ک ده وڵه ت، یه ک زوان، یه ک ئه رتش“  ئوو ده ئێران، وه زوور رزاشا، 
ده تورکیه وه ده س زوور ئاتاتورک، ده عراق و سووریه و زوور وتن حزب به عس 
عه ربی و ده سایه  ی پانفارسیسم و پانتورکیسم و پانعه ربیسم، پیریا و واڵت، دۆمای 

هه ڕه کیشه کی فره هاورده ژێر هێڵ و کارێ کردن ک جگ جگ بمه زرێ. 
ئێران، زوان کوردییش وه شێوازێ مه ردمی،  لوو ئی رێ و ره وێشته ده  ده ال و 

خوه ی ئه ڕا خوه ی، جگه جگه ره وزه و کرد.
ده ئێران ئی ده ورانه، بی وه ده وره ی ده س ئه ڵکه فت ئه ڕا کوردی سورانی، جوورێ ک 
کوردی گورانی ک سه دان ساڵ بی زوان ئه ده بی گشت کورده یل بی ده ئێران، جی 

خوه ی دا و ه ی زاراوه.
کوردی  و  کرمانجی  زاراوه یل  جگڵه جگڵه  دۆمایینه،  بیس ساڵ  ده   ده وران  ده  ئمجا 

خوارینیش، پا گرتن.
و  رووژنامه وان  و  یه ک شاعر  یه مه، جوور  وه  تا  هه شت  و  له ساڵ شه س  م ک 
نویسه ر، کار و زنه ی خوه م ئه ڕا کار کوردی ول کردمه و ژیانم خه ریک ئی کاره 
کردمه، فره خوه شی دکه م ک دۆمای ئی هه مگه ساڵه بڕێ له مناڵ  مه زنه یل ئه ومه، 
یه مه له الیه ن پڕکاری دانه سه نوای ئیمه و ڕه ی کردنه له مان، وه لێ وه ڕێ و رێچه ی 
ئه یجنت و کارسازێ ده کار کوردی دخوازم ک ئی پێشه وانه و کاروانی و ته جروبه ی 
خوه مه بخه مه وه ر چه م ئه وانه ی ک هانه نام ئی جه رخه و چه رخه ی کار کوردی 

ڕاسکانی، وه بان ئه و هه مگه ی هه ڵه و هه ڵه په ڵه کییه ک هاده ێ داشت بیم.
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بنه ڕای زوان نامجی
ک  گه ره که  سه را  له  بنووسنیمن،  بایه سه  ک  ئه وڕه سیمن  ئیمه یش  ک  یه  دۆمای 

بنووڕیمن واڵته یلێ تر چه کردنه؟ 
بێ ژه ئی ناودوئاوان )خاوه رمیانه( گورز شه ڕ ده ێ دریاگه ک هه ر که س مه نێگه  ئه ڕا 
نه دچوو، چوون  له قسه و سه رێ بچوو، قسه ی  نه دیرێ  خوه ی و که س کووتایی 
پیاگه تی خوه ی ده وسان ده بان قسه گه ی، چ خاس و راس و چ ده م و دروو دبینێ، 
ئه و دووه ی واڵته یل وه شێوازه یل دموکراتیکێ، وه جی )دیکتاتوری زوان( و ژیان 
و  فه رمی  زوان  له  نانه و  زوانی  دموکراسی  خوه یان،  نامگ(  )دیکتاتور  قسه ی  وه 

ده ستووری واز هاوردنه.
)زوان  ک  یه  مل  ده  واڵت  ته وانا،  هه مگه ی  ئه و  بان  وه  کانادا،  جوور  واڵتێ  ده 

یه کگرتوو( داشتووبیمن یه ک ئه ڵنه بڕینه.
ده باره ی یه ک له یه وال دخوازم، بویشم، قسه یل کاک کامران ره حیمی، ک ساڵیان 
ساڵه، خاس و راستر له گشتمان کار کردگه، له قسه ی م ره نگێ وه رتره و منیش 
چه مه ڕێیم ک زووترێ بتوانێ کاره گه وراگه ی له ی باوه ته وه باڵو بکه ێ ک خاس 
دزانم، ئه وه  سه رئاسوو بڵنێگه ئه ڔا گشتمان و بانانمان، وه لێ منیش تا ئه و وه خته، 
منیش قسه یله م دکه م، به شکه م باریکه رێ خاسێ، وه به ش خوه م بتوانم وازه و بکه م.
و  کریاگه  فره ی  کار  سورانی  ده  نووسانن،  ده ق  ال  له  ک  دویشم  و  دزانم  منیش 
چوون ها ده نامڔاس، گشتمان فره تر له زاراوه یل کوردی خوارین یا کوردی کرمانجی 
دفامیمنه ی، ئه مما یه وه مه مر نه دبێ ک ده س ئه ڵگریمن له ئه و دووه ی زاراوه یله، نه.

ده بان چه ن وشه، هیرده و ببیمن، خاستر ده توانیمن باسه گه شییه و بکه یمن.
ئیمه ده ئیالم و ئامووزایل کورد فه یلیمان ده عراق، چه ن جوور )فێعڵ( ده )مضارع 

اخباری( دیریمن، ئه ڔا نموونه، له )چاوگ( زانستن، ئه یانه دیریمن:
د+ زانێ/ ئه  + زانێ/ زانێ/ مه زانێ/ ئزانێ

هووز که ڵهوڕ دویشن )زانێ دن(
ک دبێ بویشیمن ک )د( بردنه سه دۆما جی، وه چه واشه ی ئیمه ک هاوردیمنه سه ی 

نواجی ده وشه گه. گشتێیانیش شرینن.
یه مه ئه ڕا نووسان کامه یان ها نوواتر ئه ڔا ئه ڵوژارتن؟
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ئه ر وه بنچینه ی ئه ده بیاتمان بنووڕیمن )مه زانوو( وتریاگه ده شێعر گورانی ک زوان 
نامجی گشتمان بییه، ئه ڵوه ت ده شێعر.

یه مه دی یه له ناوه ئه ڵگیریاگه.
)گویشور(  زاروه ند  کامه یان،  یه سه ک  چه م،  وه ر  بگریمنه ی  بایه د  دوێم چشتێ ک 
فره ترێ دیرێ ک خاس دزانیمن ئیمه ده سه و به سه و ده سه اڵتێ ئه ڔا ئی ئامار گرتنه 

نه دیریمن و بایه د چاو له یه نه که یمن.
سێیم تشت یه سه ک بووشیمن کامێیان رێچڵه ک )قاعده( و بنه مای زوانی دیرن.

ئه ر نوستالووژییه گه ی جه نگ به رد و جه نگ چوو وه مه، نه گرێگه مان، راسییه گه ی 
یه سه ک ”د“ ئه و وه رتر ئه ڕا سازین )مضارع اخباری( و )ماضی استمراری(، 
ئه ڔا؟ ئه ڔا یه ک، ئه ر وه شێواز مه نفی  کریاگ گشت فێعڵ ماضی استمراری و 

مضارع اخباری بنووڕیمن، دبینیمن ک ده گشتێیان، )د( بریاگه سه کار. چوون؟ 
وه یجووره:

نیه زانم، نه ێزانم، نه ێزوونم، نازانم
ده هه ر چوار شێوه بانینه، ئیجووره گۆڕیانێ که فتگه ک ”د“ کریاگه سه ”ی“، جوور 
یه ک له بن و بنچینه وه، ”نه +د + زانم“ بییه سه ”نه ی زانم“ ک چوون ده ده م جگێ 

مه پووڕ بییه، لڕیاگه وه ”ن یه زانم“ و ”نه ێ زوونم“.
ئه نی ”نازانم“ چه ؟

ئه ر دی  فێعڵه ره نگێ ک وتم، خۆ  ئی  له سه د  په نجا  نزیکه ی  دبێگه  یه خوه ی  خۆ 
نه خوازیمن جه ڕ ول بکیشیمن یه سه ک ”د“ نه داگه ردنیمن و وه جی ”نیه زانم، نازانم، 
نمه زانم، نه ێزوونم و...“ هه بویشیمن ”نه  د زانم، ئمگل وه جی ”زانم، دزانم، ئه زانم، 

مه زانم“ وه  بان ئی قاعده وه بووشیم، گشتمان ”د زانم“
یه کار بێ بنچینه ی نییه چوون جاران، گشتمان وه هه ر زار و بنزارێ، وه یه که و، وه ختێ 
خواستیمنه شێعر بویشیمن، وه گرد ”مه“ بردیمنه سه کار، خۆ یه دی کار ئه اڵجه وی و 
چه پی چه واشه ی نییه ک بویشیمن، کوت و کوت وپڕ له خوه مان ده رهاوردیمنه سه ی.

ده کوردیاتی، ”ئا“ فره کریاگه وه ”ێ“ و ئمجا ”ێ“ییش فره کریاگه وه ”ئا“.
جوور ”ناو“ وه ”نێو“ 

ده ئێره یش ”نه ێ/ نیه“ بییه سه ”نا“.
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ئه ر خاس بنجووری بکه یمن، وه ی چشته ره سیمه ک ئیمه ده کورده اری خوه مان وه 
کار ئێڵیاتی کوردی کردن وتیمنه )کوردیاتی( و وه کار حزبایه تی و نیشتمانی کردن 
ئه ڔا کورد و کوردی وتیمنه )کوردایه تی( ک ئه وه ڵیه که زاره کی و شه فاهی و فولکلور 

بییه، دوێم یه که گه هن نووسانن و شارمه ندیێ فره تره که.
ده کوریاتی، نه دزانم چ باوگ کوشته کیێ وه رد ”د“ داشتیمنه ک یا کردیمنه سه ی وه 

”ی“ جوور ”نه یامه/ نیامه“ وه جی ”نه دامه“، یا ”نامه“ وه جی ”نه دامه“
ئه گه ر ئیمه بخوازیمن هه وه وجووره ک دویشیمن، هه وه وچوونه یش بنووسنیمنه ی، 
 ئه ڵه ی نموونه ک ده دریژای وته یله م دیارمه ی خاس هیرده ببن، ده زوان رووژینه ی 

خوه مان دویشیمن٫)نام(
یه وه چ مانایێگه ؟ چوونه ک ئیوه بزانن؟

نام، دتوانێ هامدای )نیام( ببێ، ک فارسییه گه ی دبێگه )گذاشتم(
نام، هاتێ گۆڕیاگه ی )نه یام( ببێ، یانێ )نیایم( ده فارسی

نام،  هاده ێ لڔیاگه ی )نه دام/ نه یام( ببێ یانێ )ندادم( ده فارسی وته نی
نام، به شکه م )نام=ناو، نێو( یانێ )اسم( فارسی ببێ

نام، به ڵکه م )نام = ناو، نێو( یانێ )داخل، تو( ببێ
یه مه وه ی هه مگه مانا، کێ خه س یه بکه ێ، مه ر جوور چه وچه، وه زه ین و گورد 

خوه مان و ده نام جومڵه گه بزانیمن ئی وشه ک دویشرێ له بنه ڕه ته و چه بییه؟
م پێشنیارم وه کار بردن شێوه ی ئازای وشه سه، یانێ ”د“ نه سڕیمن یا نه که یمنه ی وه 

”ی“، هه مجا ”ب“ نه که یمنه ”و“ و....
زوان نامجی، دی ئی سه ر و ته پ له ی شێویانه یله، بن بڕه و دکه ێ.

دویشن هه ر مه ردمێ ئه ڔا ماین خوه ی ده بان په ڔه ی رووژگار، بایه د له هووز واز 
بیارێگ و بچوو وه رئه و قه وم و قه ومیه ت، ئمجا  قه ومییه تیش بنێگه پشت سه ر و 

بڕه سێگه نێشتمان په روه ری و  جوپز بکه ێ له ملمالنه کی ول کردن. 
وه رئه و  بچیمنه  هووزپه روه ری  و  هووز  له  ئیمه یش  ک  یه سه  وه خت  ئێسه 
ک  رێگه ی  خوارانیش،  کوردی  بنزاره یل  زاراوه و  و  زوان  ال  ده  نێشتمان په روه ری 
گشتمان ده ده وران زوان نامجی ”گورانی“ پاوه نه ی بیمنه و خوه زه و بتوانستایمن 
ئه ڵگه ردیامنه سه ر وه کار بردن ئه و زاراوه ی سه قامدار و بنچینه دار و رێک و پێک 
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کریاگه، ئاوه ختمه ک ناوانیمن و زوان چشت زینگێگه و هه دچوو وه ر ئه و نوا و ده 
نامنی دو کوچگیش رێگه ی ئه ڕا خوه ی دکه ێگه دی و وه رێ ئیمه نه دوسێ ک هیچ، 

وه قسه ی ئیمه یش، نه دکه ێ.
ئه ڕا چشتێ جوور ”ۊ“ چه بکه یمن؟ ک هه هن خوه مانه؟ کاک کامران ره حیمی ک 
هاوردگه ک وه یجووره  فره یێگ  مه مه ر  هامه سه رێ، سه مه ر و  منیش  باوه ته  له ی 
باس  ئێسه  و  ئه ڔا  ”ۊ“ ک خوه ی خاس شییه و کردگه ک  له ی وا  نه  ”ۆ“  بنووسرێ 
ئیمه یه نییه. دخوازم بویشم، جوور فێعڵه یله ک وتم وه ئازا و ساق و بێ لڕیان و 
داگه ردانن، خاسه بنووسرن، ده ئێره یش بایه د بوینیمن ک باسمان له ئه ساڵ له سه ر 

چه سه؟ ئمجا بچیمنه سه ر قسه گه.
بنووڔن بڕێ له مان دویشیمن ”دوینم، دڤینم، دۆنم/ دۊنم، دینم“ کامە یان خاس و راسە؟

ئەگەر بچیمنە سە ر فێعڵەگە خوەێ، بن مضاره عه گه ی یه سه :“بین“، ”د“ وه نوایه و 
زیاکی هاتگه، بییه سه ”د+بین+م“، خۆ ئمکه م دپرسم، ئه ڕا هه نه نووسنیمن ”دبینم“؟ 
و وه دروو ئی وشه بشکنیمن؟ ئمجا ئه ر شکانیمنه ی کێ وتگه ک رێ و ره وێشت کام 

هووز دوروسه و کامه یان نه؟
ئێسه یه کێ تر. هاده ێ ئیوه یش دینه ک چه نێ جه ڕ و جت ها ده بان یه ک ”ئووشم، 
ئۊژم”  ئەوژم،  ئێژم،  ئەیشم،  ئەویشم،  دەشم،  دڤە شم،  دڤیشم،  ئویشم،  ئۊشم،  ئیشم، 

کامەیان دوروسترە؟
چوون ئیمە دە کوردی ”وشە“ وە جی ”واژە/ کلمە“ دیریمن، خۆ ”ش“ ها نوای ”ژ“، 
هەرسەی م خوەم خوەشم دیاێ ”ژ“ بکەفێگە سە ر زوانەیل ئەڕا ئی وشە وەلێ نە دبێ.
ئمجا کامەیان؟ م خوەم ”د+ ویشم“ دوروستر زانم تا ”ئۊشم“، چوون هەر چەن ک 
”ئۊشم“ زاروەند فرەترێگ دیرێ وەلێ چوون وشە ی نییە ک دوروس دوروس کریا 

بی، خۆ خوەی ئەڕا خوەی ئەوسڕێ.
بییە ک ”ب“ کریاگە وە ”و“ و سە ر لە وشەگە  لە ئەساڵ ”نە بۊ/ نە بی“  یا ”نەۊ“ یە 

شێویاگە و بییەسە یە.
دە ئە و دووە ی وشەیلە ک فێعڵ نیین هەم هە ئی دووزە دیریمن وەرد ”ۊ“ هەنەی 
نە  دڕەسێ وە ”و“ جوور ”ئەاڵجەوی“ ک بڕێ دویشن و دوروسەگەی هە یەسە، 
”ئەاڵجەو“ یا ”وە وی، بەوی، بەویک“ ک بڕێ کردنەسەی ”وەۊ“ ک هەڵەسە و زوان 
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عامیانە و نەدبێ دە زوان نامجی بچووگە کار. هە لەی واسە ”ئەۊ“ ک وە جی ”ئە وی“ 
و ”ئەو“ بریاگە سە کار.

م داخوازم البردن ”ۊ“ هەم دە نام وشەیل ”ۊ“دارە، هەمیش وشەیلێ ک ”ە“ وه ر ژە 
”ۊ“ برێگە کار.

ئەڕا  زبانی“   ”چالش  وتەنی  فارسەیلە  قەوڵ  وە  یا  زوانی  ”چاڵنج“  دنم  ناوێ  یە  م 
بنزارەیل زاراوەی کوردی خوارین ک م دوروستر دزانم وە خاتر یە ک ئیمە هە لە 
بیمن، وە جی  ئەوسا  ”پەهڵە“ی  نامتووک جوغرافیای  یا  زوونان و جارانەو بەشێ 
کوردی خوارین یا کوردی خوارگ، کوردی فەیلی ببمە کار، چوون ک فەیلی کوڵبڕ 
فەهڵەوییە و فەهڵەوی عەراوی پەهڵەوی یانێ کەسەیلێ ک نیشتەجی پەهڵە یا فەهڵە 

یا پاڵەی  وەمە بینە، بییە.



خەباتی سیاسیی هەنووکەیی 
سەبارەت بە دۆخی زمانی کورد

د.ئەمیر حەسەنپوور
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تێبینی: وێڕای تێبینیمان لەسەر ئەو بۆچوونەی  بەڕێزیان لە دەربڕینی 
جار  هەندێ  هەروەها  سۆرانی،  شۆڤینیزمی  و  سۆرانیخواز  زاراوەی 
وشەی )زمان(ی لە باتی )زار( بۆ کرمانجی ئاخێوەران بەکارهێناوە، بۆ 
نموونە دەڵێت زمانی کورمانجی نەک زاری کورمانجی، ئێمە ناچار بووین 
بە زاری کورمانجی،  بیکەین  ئامانجی گۆڤارەکەمان  پێی ڕێنمایی و  بە 
بەاڵم لەبەر بایەخی بۆچوونەکانی ڕەوانشاد ئەمیر حەسەنپوور، لەمەڕ 
زمانی کوردی بە پێویستمان زانی دەقی ئەو سیمینارەی بەڕێزیان وەک 

خۆی باڵوبکەینەوە.

ئەمیری حەسەنپوور: 
گەالوێژی  10ی  لە  بوو،  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  کوردی  زانایەکی  و  لێکۆڵەر 
1943زایینی لە شاری مەهاباد  لە دایکبووە.  لە 24ی حوزەیرانی 2017 لە تۆرنتۆی 
واڵتی کەنەدا کۆچی دوایی کردووە.  ئەندامی کۆنفیدراسیۆنی جیهانیی خوێندەکارە 
هەڵگری  بوو.  ئێران  کۆمۆنیستەکانی  یەکێتیی  و  نەتەوەیی  ئێرانییەکان-یەکێتیی 
بڕوانامەی بەکالۆریۆس بوو لە زمانی ئینگلیزی زانکۆی تاران )1964(، لە خوێندنگاکانی 
مەهاباد لەنێوان سااڵنی )1965–1966( وانەی ئینگلیزی داوەتەوە. لە 1968 بە مەبەستی 
لە  تاران.  کردووەتە  ڕووی  ئینگلیزی  زمانی  لە  ماستەر  بڕوانامەی  بەدەستهێنانی 
دکتۆراشی  بڕوانامەی   1972 ساڵی  لە  هێناوە.  بەدەست  بڕوانامەکەی   1970 ساڵی 
لەزمانی ئینگلیزی بەدەستهێناوە و هەر لە زانکۆی تارانیش بووەتەوە وانەبێژ. پاشان 
پەیوەندییە  لەبواری   1986 لەساڵی  ئوربانە،  لە  لیۆنۆیس  زانکۆی  کردووەتە  ڕووی 
ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  کۆنەکانی  شارستانییەتە  زمانی  و  مێژوو  و  کۆمەاڵیەتییەکان 
بڕوانامەی پرۆفیسۆری بەدەستهێناوە ). بنەمای کارەکانی لەپێناو دیارکردنی زمانی 
کوردی و دروستکردنی زمانێکی کوردی یەکگرتوو بووە، لەدوای ساڵی 1986 لە کەنەدا 
ژیاوە و بووەتە وانەبێژ لەزانکۆی ویندسۆر و کۆنکۆردیا و زانکۆی تۆرنتۆ. دواهەمین 
پۆستی بریتی بوو لە مامۆستای شارستانییەتە نزیک بەیەکەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست. 
لە گرنگترین کارەکانی بایەخدان بە بزاڤە دێموکراتی و ئازادیخوازەکان و مافی چارەی 

خۆنووسینی گەلە ژێردەستەکان و کارە ڕەگەزپەرستییەکان و کۆمەڵکوژییە باوەکان.
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پێدەکەن  قسەی  کە  کەسانەی  ئەو  باری  لە  کوردی،  زمانی  سەرەکی  لەهجەی 
کورمانجییە، کە لەسەدا 70 تا 75ی کوردزمانان بە کورمانجی دەئاخێون. لەهجەی 
لە گشت پارچەکانی  لە عێراقدا هەیە. کورمانجی  ئێران و  لە  دووهەم سۆرانییە کە 
کوردستاندا هەیە، لە قەفقاز، تورکیا، سووریا. لە سووریا تەنیا کورمانجی هەیە. لە 
زمانن،  کورمانجی  گشتیان  بێ،  لێ  کوردی  ئەوەندەی  ناوەندیش  ئاسیای  لە  ئێران، 
لەهجەیی  دەستە  سێیەم  پێدەکرێ.  قسەی  عێراق  و  ئێران  لە  تەنیا  سۆرانی  بەاڵم 
»هەورامی« و »زازایی«یە. زازایی لە تورکیا هەیە و هەورامیش لە سنووری ئێران 
بڵێین  دەکرێ  لەهجەکانیتر.  و  زازایی  لە  کەمترن  هەورامی  ئاخێوەرانی  عێراق.  و 
دەستە لەهجەیەکی تر هەیە کە من جاروبار پێی دەڵێم »کرماشانی« کە لە خوارەوەی 
لەهجەی سۆرانییە و ئەویش زۆرتر لە کرماشانە، بەاڵم جارجار لەوبەری سنووریش 
قسەی پێدەکرێ. کۆمەڵە لەهجەن ئەوانە. لەو لەهجانە دا سێ لەهجەی ئەدەبی هەن. 
»هەورامی« لە سەدەی 16 ەوە، »کورمانجی« لە سەدەی 16 ەوە و دەستیکردووە بە 
نووسین و ئەدەبیات. زۆرتریش ئەدەبیاتی شێعری بووە تا پەخشان، »سۆرانی« سێ 
سەدە دوایی کورمانجی ئەدەبیاتەکەی دەستیپێکرد. لە سەرەتاکانی سەدەی نۆزدەدا.

تا ساڵی 1898 کە یەکەم ڕۆژنامەی کوردی باڵوبووەوە، ئەو سێ لەهجانە، هەر 
نێوان  لە  نەبوو  بەرین  پەیوەندییەکی  و  دەکرد  گەشەی  خۆی  ناوچەی  لە  کامەی 
بوو.  زیاتر  کەمێک  هەورامی  و  سۆرانی  نێوان  پەیوەندی  گەرچی  لەهجانەدا.  ئەو 
هاتە گۆڕ،  لەهجە  ئەوکات کێشەی  یەکەم ڕۆژنامەی کوردی چاپکرا،  کە  لە 1899، 
بەاڵم نەک بە شێوەی سیاسی. ئەوانەی کە ئەو ڕۆژنامەیان باڵوکردەوە کورمانجی  
ئاخێوبوون و زۆربەی ڕۆژنامەی کوردستان بە لەهجەی کورمانجییە. جاروبار لەو 
ڕۆژنامانە و گۆڤارانەی کە دواتر باڵوبوونەوە، ئەوانەی کە سۆرانی ئاخێوبوون، بە 
سۆرانی بابەتیان نووسیوە و لەو گۆڤارانەی سااڵنی سەرەتای سەدەی بیستدا، دەقی 
سۆرانیش هەیە. ساڵی 1918 ماوەیەکی یەکجار گرنگە، ئەویش تێکچوون و نەمانی 
دەوڵەتی عوسمانییە. بەشی هەرە گەورەی کوردستان لە دەوڵەتی عوسمانی دابوو، کە 
دەکەوێتە ڕۆژئاوایی ئەو سنوورەی کە ئێستا بەینی عێراق و ئێران و تورکیایە. هەر 
ئەو سنوورە لەو کاتیش بە تێکچوونی دەوڵەتی عوسمانی کوردستانیش دابەشبووە، 
بەشی کوردستانی تورکیا و کوردستانی عێراق و کوردستانی سووریا پەیدابوون. 
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لێرە بە کورتی دەڵێم: تا ساڵی 1918 لە سەراسەری کوردستان لەهجەی کورمانجی 
لە  »کوردستان«ە  کە  بوو،  کورمانجی  بە  ڕۆژنامە  یەکەم  بوو.  سەرەکی  لەهجەی 
1898. یەکەم کتێب بە کورمانجی بوو، »ئەلفبایێ کورمانجی« ساڵی 1909، »خەلیل 
کورمانجی  زاری  بە  کوردی  قەوانی  یەکەم  کردەوە.  باڵوی  مۆتکی«ی  خەیاڵی 
کوردی  گۆرانی  دەمی سێ  ئەو   ،1902 تۆمارکرا ساڵی  دەنگ  کە  جار  یەکەم  بوو. 
تۆمارکراوە کە بە زاری کورمانجین. یەکێک لەو گۆرانییانە دە دوازدە ساڵ لەمەوبەر 
لە  خانی«  »ئەحمەدی  »نۆبهار«ی  وشە  فەرهەنگی  یەکەم  باڵوکرایەوە.  ئاڵمان  لە 
سەدەی 17 بە کورمانجی باڵوکرایەوە. یەکەم ڕێزمانی کوردی، ئیتالیاییەک بە ناوی 
»گارزۆنی« نووسی، کە لە سەدەی 18 دا بوو و بە کورمانجی بوو. یەکەم وەرگێڕانی 
لە  بایەزیدی«  بە کورمانجی بوو، کە »مەال مەحموودی  »شەڕەفنامە« بۆ کوردی 
ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەدا ئەنجامی دا. یەکەم وەرگێڕانی ئینجلییەکان لە 1856 بە 
کورمانجی بوو و بە خەتی ئەرمەنی چاپکرا. یەکەم باسی ڕیفۆرمی ئەلفبێی کوردی، لە 
گۆڤارە کورمانجی زارەکانی سەردەمی عوسمانی باڵوبووەوە، بە تایبەت لە »ڕۆژی 
کورد« لە ساڵی 1913 دا. یەکەم دیوانی شێعر کە کوردان بە خۆیان چاپیان نەکرد، 
ئاڵمانییەک بە ناوی »هارتمەن« لە ساڵی 1906، »دیوانی مەالیێ جزیری« بوو کە 
چاپی کرد، ئەویش هەر بە کورمانجی بوو. تەواوی ئەو یەکەمانە بە کورمانجی بوون،
بەاڵم لە ساڵی 1918دا، پێوەندی لەهجەکان گۆڕا. دابەشبوونی دووهەمی کوردستان، 
پەیدابوونی تورکیا و عێراق و سووریا، بوو بە هۆی ئەوەی کە لەهجەی کورمانجی، 
کە لەهجەی سەرەکی بوو، سەرکوت بکرێ. کورمانجی، بە شێوەیەکی زۆر دڕندانە 
لە ساڵی 1925ەوە سەرکووت کرا، لەهجەی هەرە گەورەی کوردی، لەهجەیەک کە 
پێشینەی ئەدەبی زۆریش لە سۆرانی زیاتر بوو و ئەو هەموو یەکەمانەی هەبوون 
کە باسم کرد، لە تورکیا سەرکوت کرا. زۆربەی گەلی کورد ئێستاش هەر لە تورکیا، 
کوردی  زمانی  و  لەهجە  ئەو  تورکیا  کەماڵیستی  ڕەژیمی  بەاڵم  زارن،  کورمانجی 
سەرکوت  لەهجەکان  گشت  الوە،  بەو   1921 ساڵی  لە  ئێرانیش،  لە  کرد.  سەرکوت 
کران. لە ئێران گشت لەهجەکان هەن: کورمانجی، سۆرانی، هەورامی، بێجگە لە زازا، 
لەهجەکانی تر گشتیان هەن. لە ئێرانیش سیاسەتی سەرکوت و زمانکوژی بە تایبەت 
لە دەورەی پەهلەوی یەکەم دا یەکجار زۆر توندوتیژ بوو و لە دەورەی پەهلەوی 
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دووهەمیشدا درێژەی هەبوو. لە سووریا، کورمانجی، ڕێگەی پێنەدەدرا لە خوێندن و 
نووسیندا بەکاربێ، بەاڵم بۆ ماوەیەک بە تایبەت لە شەڕی دووەمی جیهانیدا سووریا 
کە لە بەر دەستی دەوڵەتی فەڕانسە دابوو، چاپەمەنی کوردی هەبوو، ڕادیۆی کوردی 

هەبوو، کە گشتی ئەوانە بە کورمانجی بوون.
لە کوردستانی عێراق، لە ساڵی 1918 بەو الوە زمانی کوردی هەلی بۆ هەڵکەوت 
لەهجەی  دیارە  بەکاربێ.  ئیداریدا  دەزگای  لە  و  ڕادیۆ  و  چاپەمەنی  و  خوێندن  کە 
سۆرانییان بەکارهێنا. دەوڵەتی بریتانیا کە عێراقی لەبەردەست دابوو، لەهجەی سۆرانی 
بەکارهێنا، ئەوەیش لەبەر ئەوەی بوو کە دیارە لە کورستانی عێراق زۆرتری کوردان 
ناسیۆنالیستی  بزووتنەوەی  کانگای  سلێمانی  ناوچەی  دەکرد.  قسەیان  سۆرانی  بە 
بادینان  بادینان. ناوچەی  لە چاو ناوچەی  کوردبوو و شارنشینی لەوێ زیاتر بوو 
زۆرتر ناوچەیەکی عەشیرەیی بوو و خوێندەواری کەمتر تێدابوو. لە ناوچەی سلێمانی، 
دانابوو  عەسکەریان  مەدرەسەیەکی  1860ەوە  سااڵنی  لە  زووە،  لە  عوسمانییەکان 
ببوون.  پەیدا  کورد  مۆدێرنی  ڕۆشنبیری  چینێکی  دا  عەسکەرییە  مەدرەسە  لەو  کە 
نەبا،  دابەش  ئاوا  تورکیا  کوردستانی  نەبا،  دووەم  دابەشبوونی  ئەگەر  پێموایە  من 

کورمانجی وەک لەهجەی سەرەکی دەماوە. چ ئازادی نووسینی هەبا، چ نەیبا.
بەکاربێت.  کوردی  زمانی  ئەوەی  بۆ  هەڵکەوت  هەلێک  عێراق،  کوردستانی  لە 
نەبوو  خۆش  پێ  زۆری  دایمەزراند،  ئینگلیز  کە  عێراق  دەوڵەتی  بوو  ئەوە  ڕاستی 
کوردی  ناسیۆنالیزمی  کوردی،  زمانی  وابوو  پێیان  پەرەبستێنێ،  کوردی  زمانی  کە 
بەرەو پێش دەبات، لەگەڵ ئەوەشدا بە پێی بڕیارەکان کە درابوو کە دەوڵەتی )عێراق 
مەدرەسەی  لە  هەبێ  ئەوەیان  ئازادی  کوردان  دەبوو  دابوو،  بڕیاریان  بریتانیا(  و 
سەرەتایی بە کوردی بخوێنن، بەاڵم لە باشترین کاتدا زیاتر لە 15 مەدرەسە نەبوو، 
ئەویش زیاتر لە ناوچەی سلێمانی بوو. لە هەولێریش چەند مەدرەسەیەک هەبوون. 
تەواوی قۆناغ و پۆلەکانی ئەو مەدرەسانە بە کوردی نەبوو. چەند پلەیەک بە کوردی 
بوو و سیاسەتی تەعریب ئەو زەمانیش هەر هەبوو. لە چاپەمەنیدا کتێب زۆر کەم 
چاپ دەبوو، دەوڵەتی بریتانیا ڕێگەی نەدەدا ڕۆژنامەی کوردی هەبێ، چونکە پێیان 
وابوو ڕۆژنامەی کوردی پەرە بە ناسیۆنالیزمی کوردی دەدا، بەاڵم گۆڤار هەبوون. 
هەرچەندە گۆڤار باڵودەبووەوە و پاش ماوەیەک تەواو دەبوو، چونکە خوێنەری زۆر 
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نەبوو. بۆ وێنە گۆڤاری گەالوێژ کە گۆڤاری هەرەباشی سۆرانی بوو، شەش ساڵ 
باڵوبووەوە و بەردەوام بوو، زۆر بە زەحمەت دەیتوانی ژمارەی دوایی باڵوبکاتەوە. 
چەند جار گۆڤاری گەالوێژ هەڕەشەی ئەوەی کرد، کە ئەوانەی پارەی ئابوونە نادەن، 
ناویان باڵودەکاتەوە! تکای دەکرد کە پارەی ئابوونە بدەن، کەم کەس پارەی دەدا. 
بەعزە  ناوی  نەداوە و  پارەیان  کە  ئەو کەسانەی  بۆ  دانا  ئاخیرەکەشی مەحکەمەی 
کەسێکیشی نووسی. لە باری کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەوە، کورد هێشتا کۆمەڵگایەکی 
دەرەبەگایەتی بوو. خوێندەواری دەورێکی زۆر گرنگی نەبوو، ئەوەندەش کە هەبوو 
ناسیۆنالیستی کوردی بوو کە چاپیان پێ خۆش و جوان بوو، بەاڵم وەزعەکە ئاوا بوو 
کە زۆربەی خەڵک لە دێهاتدا دەژیان. لە گوندەکانیشدا خوێندەواری و مەدرەسە نەبوو. 
شارەکانیش، شاری زۆر بچووک بوون. چاپەمەنی هێشتا نەبوو، لە باری ئابووری 
سەرمایەداریشەوە هێشتا وایی لێنەهاتبوو کە وەک دیاردەیەکی سەرمایەداری لەسەر 
پێی خۆی ڕاوەستێ. لە ئیدارەکانیشدا، لە شارەوانی سلێمانی، جاروبار شتێکیان بە 
کوردیی دەنووسی، بەاڵم ڕاستییەکەی کاتێکی ئاگاییان دەدا لە گۆڤارەکاندا، زۆرتر 
بە عەرەبی بوو تا بە کوردی. لەو باروودۆخەدا دیاربوو ڕۆشنبیری کورد، کە تازە 
کوردی،  زمانی  دابوو.  ڕۆشنبیری  کاری  لە  عەرەبی  زمانی  بە  زۆرتر  پێکدەهات، 

زمانێکی ڕۆشنبیری نەبوو.
لە سۆڤیەت، کورمانجی هەلی بۆ هەڵکەوت کە ببووژێتەوە و بە ڕاستیش بووژاوە. 
لە سۆڤیەت کورد زۆر کەم بوو، نزیکەی 60هەزار کەسێک بوون، لە ئەرمەنستان و لە 
ئازەربایجان و گورجستان، بەشێکیشیان لە ئاسیایی ناوەندی، لە تورکمەنستان بوون. 
ژمارەیان زۆرکەم بوو، بەاڵم هەر لە سۆڤیەت لەهجەی کورمانجی کە بەکارهێنرا و 
کە  باڵوبۆوە.  کتێبێکی زۆر  دەکرد،  قسەیان  بە کورمانجی  گشت کوردیی سۆڤیەت 
دەڵێم زۆر، مەبەستم لە »زۆر«ێکی نسیبیە. دواتر باس لە ئامارەکە دەکەم. ڕۆژنامەی 
»ڕێیا تازە« باڵوبۆوە کە تا ساڵی 1991، کە لە کوردستانی عێراق هەلێک هەڵکەوت، 
»کوردستانی نوێ« و »خەبات، ئۆرگانی حیزبەکان، ڕۆژانە باڵوبێتەوە، ڕۆژنامەی 
»ڕێیا تازە« تا ئەو زەمانی، کۆنترین ڕۆژنامەی کوردی بوو کە هەر هەفتە سێ جار 
باڵودەبووەوە. زۆرتر لە چوار الپەڕە دابوو، بەاڵم جاری هەبوو زیاتر لە 4 الپەڕەش 
لە  گرنگیبوو  دەورێکی  و  بوو  دەوامی  زۆرتر  کوردی،  ڕۆژنامەی  گشت  لە  بوو، 



201 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )6( )بەفرانبار-2٧22( )زستانی-2022(

کۆتکردنی زمانی کوردی، لەهجەی کورمانجی.
ڕادیۆ ئیرەڤانیش ]کە دواتر باسی دەکەم[  دەورێکی یەکجار گرنگی گێڕاوە، شەڕێکی 
کورمانجی  بە  بەرنامەی  سەعات  نیو  ئیرەڤان.  ڕادیۆ  لەسەر  سازبوو  گەورە  زۆر 
هەبوو، دەوڵەتی ئەمریکا و ئینگلیز و فەرانسە و ئێران و تورکیا و عێراق و تەواوی 
ئەوانە لەسەر ئەو نیو سەعات بەرنامە بە کورمانجی، شەڕیان بوو. ئەڵبەتە هەر لەبەر 

لەهجەکەی نەبوو، بەڵکوو لەبەر ئەوەش بوو کە لە ڕادیۆیەکی سۆڤیەت بوو.
باسی سۆرانی خوازان ئەوەیە: دەڵێن سۆرانی ئەوەندە وەپێشکەوتووە کە کورمانجی 
ئەو  ناگاتەوە  کەوتووە  چااڵوێک  لە  کورمانجی  عەرشە،  لە  سۆرانی  ناگاتەوە.  پێی 
بشمانەوێ  ئەگەر  کە  پێشکەوتووە  وەها  کە سۆرانی  ئەوەیە  باسەکەیان  عەرشەی. 
کورمانجی بۆ ئەوەی نابێ بەکاریبێنین، بە تایبەت کە خوێندن و نووسین و کاری 
پەروەردە و لەکاری ئیداری و ڕۆشنبیریدا. من دەڵێم وا نییە، سۆرانی و کورمانجی 
نەیانتوانیوە  نە کورمانجی  نە سۆرانی  نییە،  ئاسمان  لە  دان. سۆرانی  ڕادە  لە یەک 
بەرەنگاری مۆدێرنیتە بن، بەرەنگاری دونیای مۆدێرن. هەروەها پێم وایە کە بە گەورە 
دانان و بە پێشکەوتوو دانانی سۆرانی و بە دواکەوتوو دانانی کورمانجی لە باری 
سیاسییەوە، سیاسەتێکی شۆڤێنیستیە. مەبەست لە سیاسەتی شۆڤێنیستی هەر ئەوەیە 
کە بە گەورە دانانی لەهجەی سۆرانی و بە دواکەوتوو دانانی کورمانجی. من تەنانەت 
دەتوانم ئەوەش بڵێم، لەگەڵ ئەوەشدا کە لە ماوەی نەوەد ساڵی ڕابردوودا، سۆرانی 
هەنگاوی بۆ پێشەوە هەڵگرتووە، بەاڵم کڵۆڵکراوە، داماوکراوە، ناڕۆشنبیرکراوە، یانی 
لە  دەکەم.  لەوەش  باس  زیاتر  دواتر  پێناکرێ.  ڕۆشنبیری  کاری  کە  زمانێک  بۆتە 
کوردستانی عێراقدا سۆرانی ئەو هەلەی بۆ هەڵکەوت کە بنووسرێتەوە و بخوێندرێتەوە 
لە مێدیا دا بەکاربێ، بەاڵم ئێستا ئەو پرسیارە دێنمە گۆڕ، کە زمانی کوردی چۆن 
تووشی کێشە بوو؟ باش لە کێشەی زمانی کوردی نەگەیشتن، نەک تێگەیشتن، بەاڵم 

بە جۆرێک لە کێشەکە گەیشتن کە زمانەکەی کڵۆڵکرد.
زۆربەی ڕۆشنبیری کورد پێیان وابوو کە کێشەی زمانی کوردی، کێشەی خۆماڵی 
و بێگانەیە. ئەوەی کە ئەلفبێیەکە خۆماڵییە یا بێگانەیە، عەرەبییە یا کوردییە، ئەوەی 
لێکرد، بەاڵم ئەوە کێشە  ئاوا  یا بێگانەن؟ هێنایان کێشەکەیان  کە وشەکان کوردین 
نەبوو. کێشە ئەوە بوو کە زمانی کوردی دواکەتبوو لە زمانە ئەورووپاییەکان، ئێستا 
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پێوەندی هەیە لەگەڵ زمانە ئەورووپاییەکان، زمانی کوردی و کۆمەڵگەی کوردی لەگەڵ 
مۆدێرنیتەی سەرمایەداری، تەنانەت لەگەڵ مۆدێرنیتەی سۆسیالیستیش لە کێشە دایە. 
دەبێ تەکلیفی خۆی ڕوون بکاتەوە، چ دەکات لەگەڵ دونیایی مۆدێرن؟ ئەوە بە تایبەتی 
دەگەڕێتەوە سەر مەسەلەی وشەکان. کوردی بە کاری دونیایی مۆدێرن نەدەهات لە 
ساڵی 1918، ئەمن دەڵێم کە تەنانەت کوردی، فارسی و عەرەبیش، کە ئەدەبیاتێکی 
گەلێک دەوڵەمەندتر لە کوردیان هەبوو، ئەوانیش ئەو کێشەیان هەبوو، بەاڵم کێشەی 
زمانی کوردی زۆر جددیتر بوو. چونکە زمانی کوردی ئەدەبیاتی فارسی نەبوو، کە 
هەم پەخشانی هەبوو هەم شێعر، ئەویش ئەدەبیاتێکی یەکجار دەوڵەمەند و بێ وێنە. 
کالسیکی  ئەدەبیاتێکی  وا،  هەر  ئەوەیش  نەبوو.  عەرەبی  ئەدەبیاتی  کوردی،  زمانی 
گشت  لە  ئابووری.  و  مێژوو  و  فەلسەفە  و  شێعر  هەم  و  پەخشان  هەم  وێنە،  بێ 
بابەتێکدا، زمانی فارسی و عەرەبی، پێشینەیەکی کالسیکی دەوڵەمەندیان هەبوو. نەک 
لە مۆدێرن، تەنانەت تورکی عوسمانیش پێشینەیەکی وایی هەبوو، بەاڵم کوردیی هیچ 

یەک لەوانەی نەبوو.
لە  هاتن  کورد  ڕۆشنبیری  دامابوو،  ئاوا  کوردی  کە  ئاوادا،  هەلومەرجێکی  لە 
ئەلفبێیەکەمان  کە  ئەوەیە،  کوردی  زمانی  کێشەی  کە  گوتیان  عێراقدا  کوردستانی 
بیری  کێشە.  کردە  ئەوەیان  عەرەبی!  یا  کوردییە  هەمزە  ئایا  کوردی.  یا  عەرەبییە 
لێبکەوە، پیتی هەمزە لە ئەلفبێی کوردیدا ئایا ئەوە عەرەبییە یا کوردی. هاتن کاتێکی 
دەکەم  ئەوەی  باسی  بەاڵم  ئەوە،  لەسەر  زۆریان سازکرد  هەلاڵیەکی  دانا،  زۆریان 
کە چییان لە دەنگەکان و ئەلفبێ کرد. زەرەرێکی زۆر کە لە زمانی کوردی درا، بەو 
شێوە زمانەکە هەژارکرا، مەسەلەی وشە لە زمانی کوردی دابوو. لە ئەلفبێ ڕا جارێ 
باسی ئەوەی بکەم کە دەستیان کرد بە ئەوەی کە بیکەن بە التین، بەاڵم لە حکوومەتی 
عەرەبی عێراق دا نەدەکرا. یەکەمیم دەوڵەتی ئینگلیز بەرنامەی هەبوو کە بیکاتە التین، 
تا  کورد،  ڕۆشنبیری  مایەوە.  عەرەبی  ئەلفبێی  هەر  و  الیاندا  لەوە  زوو  زۆر  بەاڵم 
ڕادەیەک ئیمکانی ئەوەی هەبوو کە چاکسازی ئەلفبێی عەرەبی بکات. ئەو پڕۆسەی 
ئەو  بە حروف کردیان.  پێیان دەگووت »ئیعراب«  دا  اللغه«  لە سەنعەتی »فقه  کە 
حەرفانەی کە پێیان وابوو عەرەبییە، وەک ص و ض و ئەمانەیان البرد و هەموویان 
کردە ئەو حەرفانە کە پێیان وابوو کوردییە. ئەوە شتێکی زۆر خەراپ نەبوو، بەاڵم 
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بە ڕاستی پێویست نەبوو. زمانی عەرەبی ئەو کارەی نەکرد و هیچ موشکلەیەکیشی 
نییە، زمانی فارسی نەیکرد و هیچ موشکلەی نییە، زمانی چینی کە کۆنترین زمانی 
دونیایە کە ئەدەبیاتی نەپاساوەی هەیە، هەر ئەلفبێی نییە. زمانی چینی هەر نیشانەی 
ئەوە  دەمەوێ  بووە.  پێشکەوتووتر  کوردی،  زمانی  لە  زۆریش  ئەلفبێ،  نەک  هەیە 
لەو سااڵنەی  تەنانەت  هیچ،  ئەوە  بگۆڕن.  ئاوا  ئەلفبێ  نەبوو  پێویست  هەر  کە  بڵێم 
بیانەوێ  سوید  لە  لێبکەنەوە  بیری  ئێوە  دەگۆڕن.  کوردیش  ئەلفبێی  ڕیزی  دواییدا، 
ڕیزی ئەلفبێی سویدی بگۆڕن! حەرفێکی ببنە ئەوالتر، سەر و خواری پێبکەن، نەزمی 
کۆمەڵگای سوید تێکدەچێ، چونکە گشت شتێک لەسەر ئەساسی ڕیزی ئەلفبێیە، بەاڵم 
نین. کۆمەڵێکی دواکەوتووە، بە کەیفی خۆت  لە کۆمەڵی کوردەواریدا ئەوانە گرنگ 
وەرە بیگۆڕە. چەند کەس لە فەرهەنگەکان دا گۆڕیویانە. هیچیش نەقەوماوە. تەنانەت 
دەیانویست کە دەنگەکانیش پەتی بکەن و کردیان. دەنگی /ح/، دەنگی /ع/، دەنگی /ق/، 
دەنگی /غ/، دەیانگووت ئەوانە دەنگی بێگانەن و عەرەبین و دەبێ وەالیان بنێین. بەاڵم 
زمانی کوردی پڕە لەو دەنگانە، ئەدەبیاتی کالسیکی کوردی پڕە لەو دەنگانە. هەژاری 
شاعیر لە بەربەرەکانی ئەو بۆچوونە، لە بەرانبەر ئەوانەی کە دەیانگوت دەنگی »ق« 
عەرەبییە و دەبێ فڕێی بدەی گوتبووی: قورقرۆچکەت بگرم، وەک قشقەڵە وە قڕە قڕت 
خەم؟ ]بە پێکەنینەوە[. شتێکی ئاوایی گوتبوو! بەاڵم ئەو جۆرە ڕەخنانە هیچ کاریگەری 

نەبوو و پەتی گەران کاری خۆیان کرد.
هەروەک گوتم، کێشەی سەرەکی کە زمانی کوردی کڵۆڵ کرد، سۆرانی کڵۆڵ کرد، 
مەسەلەی وشەکان بوو. هەر زمانێکی زیندوو، ئەگەر وشە نەخوازێ لە زمانی دیکە، 
دەکرێ بڵێین کە زمانێکی زۆر زیندوو نییە. زمانی زیندوو یانی زمانێک کە پەیوەندی 
لەگەڵ زمانەکانی دیکە هەیە و وشە دەخوازێ و وشە دەدا. لە کوردستانی عێراق 
هاتن، وشەی خوازراوی تورکی و فارسی و عەرەبیان وەالنا، بەاڵم زۆرتر وشەی 
خوازراوی عەرەبیان وەالنا. چونکە عەرەبیان بە دوژمن دادەنا، لەبەر ئەوە دەوڵەتەکە 
عەرەب بوو.  پێیان وابوو، چونکە فارس بە ڕەچەڵەک لەگەڵ کورد یەکەن، ئاریایین، 
کەمتر بەرەنگاری زمانی فارسی دەبوونەوە. تا ڕادەیەک بەرەنگاری تورکیش دەبوون. 
بەو سیاسەتە، من پێموایە لە هەر شتێکی کە کردیان خەراپتر بوو، زمانی کوردییان 
هەر تەواو کۆڵەوار کرد. لێکۆڵینەوەیەک هەیە، »جەمال جەالل عەبدولاڵ« کردوویەتی، 
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تێزی دوکتۆرایەتی، لەو لێکۆڵینەوە دا دەرکەوت کە لە ساڵی 1924 تا 1939، وشەی 
خوازراو لە چاپەمەنی کوردستانی عێراق دا، لە سەدا 46 بووە، چل و شەش خاڵ 
چوار. لە ساڵی 1939 تا 1958، ئەو لە سەدی چل و شەشە بوو بە سەدی 9. نۆ، خاڵ 
پێنج، یانی تەواو کەم بووەوە. واتا زمانەکە تا ساڵی 1958 زۆر پەتی کرا. لە ساڵی 
1958 تا ساڵی 1973، وشەی خوازراو بوو بە 4,4 لە سەد، یانی زمانەکە یەکجار زۆر 
پەتی کرا! کەوابوو لە ماوەی ئەو پەنجا ساڵە دا، پەتی کردن بە ڕاستی سەرکەوت، 
بژارکردنی  بە  لەو سەرکەوتنەدا تۆوی دواکەوتوویی چاندرا.  پێموایە کە  بەاڵم من 

زمانی کوردی، بە بۆچوونی من زمانەکەیان هەژار کرد.
ئێستا کتێبێکی فیزیک، شیمی، ئابووری، بایۆلوژی، ئەنترۆپۆلۆژی، ئەگەر بتەوێ لە 
ڕادەی زانکۆدا بە سۆرانی)کوردی ناوەند( بینووسی، زۆر زەحمەتە، ناکرێ، کارێکی 
یەکجار سەختە. زمانێکە کە ناڕۆشنبیری کراوە، کراوەتەوە ئەوەی کە دەوڵەتەکان 
لەهجەی  کوردی،  گویش  کوردی،  لەهجەی  دەگوترا،  ئێران  لە  بیکەن.  دەیانەویست 
فارسییەوە و هیچ ئیرادێکی نییە با لە قسەکردندا خەڵک بەکاریبێنن، لەهجەی ماڵێیە. 
ئەوە سیاسەتی ناڕۆشنبیرکردنی زمانی کوردی بوو کە سیاسەتی شایی دووەم بوو. 
شایی یەکەم کە ڕێگەی نەدا قسەشی پێبکرێ. واتا زمانی کوردی زمانی زانست و 
کاری بیری نەبوو. بە داخەوە، ڕۆشنبیری ناسیۆنالیستی کورد، تەواو ئەو کارەیان 
کرد کە دەوڵەت ئێران دەیەویست بیکا. ئێوەش پێتان وانەبێ ئەوە تەنیا بیر و بۆچوونی 
منە. من تا هەفتەیەک لەمەوبەر دەمزانی کە گۆرانی شاعیریش وا بیردەکاتەوە، بەاڵم 
بەڵگەیەکی وام نەبوو، هەر لە نووسینەکانی ڕا دەمزانی. هەفتەیەک لەمەوەبەر، هەر 
بە هەڵکەوت، لە کتێبخانەی هەرزان بووم، ئەو کتێبەم دیتەوە، من ئەوەم نەدیتبوو، 
ئەوە بەرهەمی پەخشانی گۆرانە. بزانین گۆران، لە ساڵی 1960 لە ڕۆژنامەی ئازادی 
ژمارە 50، تشرینی یەکەمی 1960 چی نووسیوە. گۆان لەوێدا، سۆرانی لە کوردستانی 
و  سۆڤیەت  یەکێتیی  لە  ئەرمەنستان  لە  کورمانجی  لەگەڵ  دەکات  بەروارد  عێراق 
باسی ناتەواوی وشەی کوردی دەکات و دەڵێ: »بەرابەر بەم ناتەواوییەی وشەی 
کوردییە، خۆپاراستن لە بەکارهێنانی وشەی بێگانە، بەرەو ئەوەی بردووین کە هێزی 
لە  ئەمە هەر نەک  بمێنێ،  قەتیس  لە چوارچێوەیەکی تەسکا  دەربڕینمان]تەعبیرمان[ 
لە جەرگەیی هونەری  بابەتی زانست و فەلسەفە و بیری زانیاریی ورد دا، بەڵکوو 
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تاقیکردنەوەکانی  ناو  نیازەکانی  و  هەست  و  بیر  بەری  بە  زۆرتر  کە  وێژەییشدا، 
مرۆڤ خۆیەتی و …«. گۆران دواتر باسی کورمانجی لە سووریا و سۆڤیەتستان 
دەکات. گۆران دەڵێ: »بە تایبەتی سۆڤیەتییەکان ]مەبەست کورمانجەکانی سۆڤیەت[ 
ڕێگایەکیان گرتووە بۆ گەشە و پێشخستنی زمان و وێژە، بە تەواوی بە پێچەوانەی 
ئێمەیە. ئەوانە بایەخی زۆریان بە پێشخستنی بیر و ناوەڕۆک داوە، لەباتی بایەخدان 

بە بژاری زمان لە وشەی بێگانە.
من چەند نموونەیەکتان بۆ دێنمەوە، من سێ وشە دەڵێم کە لە فارسیدا هەیە و 
لەگەڵ ئەوەشدا کە لێک نزیکن، بەاڵم جیاوازن. یەکیان »قاعدە« کە بە ئینگلیزی دەبێتە 
»ڕوول«. یەکیان »مقررات« کە بە ئینگلیزی دەبێتە »ڕێگیولەیشن«، یەکیان »قانون« 
کە بە ئینگلیزی دەبێتە »لۆو«. لە هەڤاڵێکم پرسی ئەوانە بە سویدی دەبنە چی، گوتی 
قاعده دەبێتە »ڕێگلێل«، »رێگلێرینگ« و قانوون دەبێتە »الگ« کە هەر »لۆڤ«ی 
ئینگلیزییە. قاعده، مقررات، قانون، هەرسێکی دیارە عەرەبیە، فارسی ئەو سێ وشەی 
لە عەرەبی وەرگرتووە، با بزانین فەرهەنگی گیرفانی ئینگلیزی – کوردی جاف چی 
کردووە لەوەی: هەرسێکی داناوە بە »یاسا«! یاساش لە زمانی موغولی وەرگیراوە. 
کە  دادەنێ  یاسایی  دابنێ،  کوردی  وەک  قانوون  ناکا،  قەبووڵی  جاف،  فەرهەنگی 
موغولییە! بۆچی »یاسا«یی موغولی لە »قانوون«ی عەرەبی باشترە؟ ئەگەر کەسێک 
ئەوەم بۆ ڕوون بکاتەوە زۆری سوپاس دەکەم! بۆ قانوون کوردی نییە؟ عەرەبی بۆ 
خۆی لە یۆنانی وەرگرتووە. وشەیەکی نێونەتەوەییە، لە زۆر واڵتی دونیا بەکاریدێنن، 
بۆچی ناسیۆنالیستی کورد، زمانی کوردی لەو وشەیە مەحڕووم دەکات؟ ئەمن زۆرم 
اتهام«،  جریمه،  جنایت،  وەک »جرم،  دیکە  چەند وشەی  یا  بزانم.  ئەوەی  پێخۆشە 
ئەوانە لێک نزیکن، بەاڵم جیاوازییان یەکجار زۆرە. بۆ کاری دادگا و عەدالەت و ئەوانە 
زۆر موهیمە کە جیاوازی ئەوانە بناسین. زۆربەی ڕۆشنبیری کورد، تەنانەت کتێبێکی 
کە فەرهەنگی وشەی قانوونیە، گشت ئەوانە بە »تاوان« دادەنێ! شتی وا ئاخر چۆن 
دەبێ؟ چونکە ئەوانە عەرەبین، ڕۆشنبیری کورد تەحەمولیان ناکات! لە جیاتی تەواوی 
جیاوازییانەی  ئەو  نەتوانێ  کە  زمانێکە  چ  ئەوە  ئاخر  دەکاردێنێت،  »تاوان«  ئەوانە 

لەبەرچاو بێت؟
وشەیەکی تازەتر کە لە زمانە ئەورووپاییەکان، لە ئینگلیزیدا پەیدا بووە، »جێندێر«، 
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چی  کورد  ڕۆشنبیری  بزانین  با  دانا،  بۆ  »جنسیت«ی  زوو،  زۆر  فارسی  زمانی 
لێکردووە! ڕۆشنبیری کورد، جێندر دەکاتە ڕەگەز! بەاڵم ڕەگەز، نزیکەی حەفتا هەشتا 
ساڵە لە کوردیدا لە جیاتی »راس« دانراوە کە فارس پێی دەڵێن »نژاد«. لەوانەشە 
»ڕەگەز« و »راس«ی ئەورووپایی هاوریشە بن، مومکینە ئاوا بێ، بەاڵم ڕۆشنبیری 
کوردی کە ناتوانێ »جنسیت« قبووڵ بکات چونکە عەرەبیە، جێندر دەکاتە »ڕەگەز«، 
دەڵێ ڕەگەزی مێ و ڕەگەزی نێر. ڕەگەز، وەک ڕەگەزی سپی و ڕەش بەکارهاتووە 
لە کوردیدا، بەاڵم چونکە هیچ چارەیان نییە و عەرەبیشیان پێ گاڵوە، دەڵێن ڕەگەزی 
مێ و ڕەگەزی نێر! بۆ وا لە زمانی کوردی دەکەن؟ پرسیاری من ئەوەیە، ڕۆشنبیری 

ناسیۆنالیستی کورد بۆ بەربینگی زمانی کوردی بەرنادا؟
وشەیەکی وەک »ئەبستراکت« واتە »مجرد«، زۆر بەکاردێ، هەر ڕۆژنامەیەکی 
چاوی لێبکەی، لە فیلم ڕا بگرە هەتا شتیتر، وشەی ئەبستراکتی تێدایە. چاو لە فەرهەنگە 
کوردییەکان بکەن بزانن بۆ ئەبستراکت= مجرد، چ دادەنێن! ڕووت! نەبینراو، نادیار، 
جیا، جیاواز، ئەوانە هیچیان مانایی ئەبستراکت نین. چاو لە فەرهەنگە فارسییەکان 
لە  داناوە، مجردیش  بۆ  داناوە. »مجرد«یان  بۆ  باشیان  بزانن چەندە وشەی  بکەن 
عەرەبی ڕا هاتووە و هیچ ئیرادێکی نییە. موجەرەد، چونکە کورد بەکاری هێناوە، بۆتە 
کوردی، عەرەبی نییە ئیتر. هەزار وشەی تر هەیە، وەک ئیمکان، ئیحتمال. ئیمکان چی 

بۆ دادەنێی؟ چاو لە فەرهەنگە کوردییەکان بکە! زمانی کوردییان کڵۆڵ کردووە.
چاو لە دوو فەرهەنگی گرنگی کوردی بکەن کە لەو سااڵنەی دواییدا باڵوبوونەتەوە. 
فەرهەنگی ئازادی ئینگلیزی-کوردی، فەرهەنگێکی هەرەگەورەی دوو زمانییە، دکتۆر 
قەرەداخی تەواوی تەمەنی خۆی خەریکی ئەو فەرهەنگە بووە، زیاتر لە پەنجا ساڵە، 
کوردستان  زانکۆی  لە  دی،  فەرهەنگەکەی  بووە.  خەریکی  چەندە  لێیە،  ئاگام  ئەمن 
تەکنیکی  باری  لە  ئەویش  فارسی-کوردی،  فەرهەنگی  بەرگدا،  سێ  لە  باڵوبۆتەوە 
هەردووک  من  بۆچوونی  بە  بەاڵم  پێشکەوتووە،  یەکجار  نووسینەوە  فەرهەنگ 
فەرهەنگ تووشی کێشەی سیاسەتی پەتیکردن بوونە، بە جۆرێک کە وشەیەک کە 
کوردی پەتی بۆ نابینرێتەوە دێن تەعریفی دەکەن! تەعریف کردن بۆ فەرهەنگی یەک 
زمانی دەبێت، وەک فەرهەنگی زەبیحی. فەرهەنگی قامووسی زەبیحی ئەگەر بۆ وێنە 
چاو لە وشەی »ئاوارە« بکەی، بە کوردی پێت دەڵێ کە ئاوارە یانی چی، تەعریفی 
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دەکات لە ڕستەیەکدا و نموونەیەکیشی بۆ دێنێتەوە. لە فەرهەنگی دوو زمانی دا، قەت 
نەبووە کە وشەیەکی زمانی ئەسلی کە دەیهێنی، بێی تەعریفی بکەی، دەبێ بەرانبەری 
لە  ئێستا هەیە  بۆ وێنە فەرهەنگی کوردستان، فارسی-کوردی، کە  دانێی، بەاڵم  بۆ 
کتێبخانە دا و دەتوانن چاوی لێبکەن،  پۆمپی بەنزینی تێدایە، پۆمپی بەنزین فارسییە 
و فەرهەنگەکە لە بەرانبەر ئەو وشەیەدا هاتووە تەعریفی کردووە و نووسیویەتی، 
جێگایەکە کە تڕومبێل)ماشێن( دەچێ و لەوێدا بەنزینی هەڵدەگرێ یا لێیدەدا! شتێکی 

وا. ئەوە فەرهەنگی دوو زمانی نییە ئیتر، وەک فەرهەنگی یەک زمانی لێکردووە.
چەند  جار  زۆر  وێنە.  بۆ  ئازادی  فەرهەنگی  دێنن،  بەکاری  کە  دیکە  تاکتیکێکی 
وشەی هاومانامان هەیە، نزیکن لە مانادا، هەر وەک گوتم، وەک جەریمە و جرم و 
هتد. کاتێک چەند وشەی ئاوا لێک نزیک هەن، فەرهەنگی ئازادی، چونکە نەیتوانیوە بۆ 
هەر یەک لەوانە وشەی کوردی پەتی ببینێتەوە، بۆ چەند وشەی جیاواز، یەک وشەی 
کوردی بەکاردێنێ. لە ڕاستیدا من هەوڵم داوە بۆ نووسینی کوردی و ئینگلیزی ئەو 
فەرهەنگەی بەکاربهێنم، بەاڵم بەکاری من نەهات. فەرهەنگەکە بێ کەڵکە، بێ فایدەیە. 
عومرێک هەوڵ و تەقەلالی دوکتۆر قەرەداخی بە بۆچوونی من بەفیڕۆچووە. حەیف 
بوو، نەدەبوو وایی لێبێ. ئەگەر ئەو سیاسەتی پەتیکردنەوەی وەالنابا، فەرهەنگەکە 
زۆر سەرکەوتووتر دەبوو. دیارە من زۆر باش دەزانم، زمانی کوردی وەک ئینگلیزی 
و فارسی نابێ. ئەوان وشەیان یەکجار زۆرە، بەاڵم دەکرا زۆر وشەی خوازراو کە 
دوو سەد سێ سەد ساڵەبوونە کوردی، دەکرا ئەوانەی تێدا بێ و فەرهەنگەکان باشتر 

بن.
باری  لە  وەدواکەوتووە،  سۆرانی  لە  زۆر  کورمانجی  دەڵێن:  سۆرانیخوازەکان 
چەندێتییەوە. هەر لەو سااڵنە دا، لە ساڵی 1921 تا 1980 یانی لە ماوەی 59 ساڵ 
لە 377 کتێب باڵوبۆتەوە.  لە ئەرمەنستان زیاتر  بەتایبەت  یەکێتیی سۆڤیەت،  لە  دا، 
چاو  لەبەر  ئەوەشتان  کتێب.   918 ساڵ،   65 عێراق،  کوردستانی  لە  لێبکەوە  بیری 
بێ، نفووسی کورد لە یەکێتیی سۆڤیەت لە سااڵنی 1920 نزیکەی 60 هەزار کەس 
بووە و لە کوردستانی عێراق نزیکەی نیو ملیۆن بووە. واتا کوردی عێراق، زیاتر لە 
کتێبی  بە 377  بەرانبەر  کتێبیان  بەاڵم 918  بوون،  بەرانبەری کوردی سۆڤیەت   10
سۆڤیەتستان هەبووە. ئەگەر ئامارم هەبا و زانیبام تا ساڵی 1985 چەند کتێبی تر 
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سۆڤیەت  کورمانجی  بە  کتێبی  ژمارەی  ڕەنگبوو،  باڵوبوەوە،  سۆڤیەت  یەکێتیی  لە 
ببا بە 400. ئەگەر ئەو کتێبانەی بە کورمانجی  لە سووریا و لە دەرەوەی واڵتیش 
کتێبێک  عێراقیش چەند  لە  کتێب.  بە 400  نزیک  دەبێتە  بێنینە سەری  باڵوبونەتەوە، 
بە کورمانجی لەو ماوەیە دا باڵودەبوەوە. چەند ساڵێک بوو لە کوردستانی عێراق، 
کتێب هەر باڵونەدەبوەوە، یا جاری وا بوو هەر یەک یا دوو کتێب باڵودەبوەوە. لە 
1931 تا 1937 لە ئەرمەنستان 163 کتێب باڵوبوەوە، لە ماوەی شەش ساڵ دا، هەر 
لەو ماوەیە دا 52 کتێب لە عێراق باڵوبونەتەوە. بەداخەوە لە ساڵی 37 و 38ەوە، لە 
ناوەندی و  ئاسیایی  بۆ  قەفقاز ڕاگوێزران  لە کوردەکانی  یەکێتیی سۆڤیەت بەشێک 
نەبوو.  ئیتر  تا کۆتایی شەڕی دووەمی جیهانیی  لە ساڵی 1938  چاپەمەنی کوردی 
بەاڵم  باڵودەبوەوە،  کەم  زۆر  زۆر  کتێب  لە سااڵنی شەڕ  عێراقیش  کوردستانی  لە 
پێوانە بۆ بەرواردکردنی ئەوانە ئەوەیە؛ کە ژمارەی کتێب بە پێی هەزار کەس بکەین. 
ئەوە دیققەتێکی زۆرتری هەیە. ئەگەر ژمارەی کتێبەکان دابەشبکەین بەسەر نفووسی 
کوردەکان لە 1920 تا 1985 لە کوردستانی عێراق، 2,1 لە سەد کتێب چاپ بووە و لە 
سۆڤیەت 6,4 لە سەد. شەش لە کوێ و دوو لە کوێ! یانی ئەگەر بە گوێرەی نفووس 
لە  و  کتێب   2 عێراق  لە کوردستانی  باسکرا،  کە  دا  ماوەیە  لەو  بکەین،  بەراوردیان 
سۆڤیەت 6 کتێب باڵوبونەتەوە. بە گوێرەی ڕۆژنامەش هەر وا. لە سۆڤیەتستان هەر 
وەک وتم، »ڕێیا تازە« هەر سێ ڕۆژ جارێک باڵودەبۆوە و ئەگەر دابەشی بکەین بە 
سەر نفووسی کوردی سۆڤیەتدا ئەوان زۆرتریان ڕۆژنامە هەبووە تا لە کوردستانی 

عێراقی.
سۆرانیخوازان لە سااڵنی ڕابردوودا وتویانە، کە زۆربەی کوردستانی عێراقێ بە 
سۆرانی قسە دەکەن و ئەوە دەبێ ببێتە زمانی ڕەسمی و زمانی ستاندراد و ناڵێن 
کورمانجی نابێ قسەی پێ بکرێ، بەاڵم دەڵێن دەبێ کورمانجی بۆ ژیانی ڕۆژنامەی 
ماڵ و بازاڕ و مەزرا و ئەوە باشە هەروەها کورمانجی دەبێ وشەکانی کۆبکرێتەوە 
بۆ ئەوەی کە سۆرانی پێ دەوڵەمەند بکرێ. تەنانەت ڕۆشنبیرێکی کورد گوتوویەتی 
کە »ئەگەر کوردی باکوور دەیانەوێ ڕزگار بن، ئازاد بن، دەبێ سۆرانی فێربن«! 
ئەوە زۆر خۆشە ئیدی! بۆ خۆتان لێکی بدەنەوە بزانن ئەوە مانای چییە! ئەمن بەو 
بۆچوونانە دەڵێم »شۆڤێنیزمی سۆرانی«! بە گەورە زانین و بە سەرکەوتوو دانانی 
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سۆرانی و بە دواکەوتوو دانانی کورمانجی. ئەوەی کە بگووترێ  ئازادی بە زمانی 
سۆرانی دەبێ؛ ئەوە ئیتر یەکجار شۆڤێنسیتییە!

ساڵی 1991 گۆڕانێکی گرنگبوو لە زمانی کوردی دا. لەو ساڵە دا دەوڵەتی تورکیا 
ئیجازەی دا کە کوردی تورکیا، جا چ زازا و چ کورمانج لە ماڵی خۆی بە زمانی خۆی 
قسە بکات، بەاڵم قسەکردن لە پارلەمان و لە کاروباری حیزبی و سیاسی قەدەخەبوو. 
بەو خەباتەی کە کوردی تورکیا کردیان، نەک لەبەر ئەوەی کە سۆرانیان دەزانی، 
لەبەر ئەو خەباتەی کە بۆ مافی زمانی کردیان، ئێستا لە تورکیا چاپەمەنییەکی یەکجار 
زۆر باڵودەبێتەوە بە زمانی کورمانجی، مۆسیقای کوردی بە گشت لەهجەکان، یەکجار 
سەتەالیتی  تلەفیزیۆنی  یەکەم  هەیە،  تلەفیزیۆن  هەیە،  ڕادیۆ  هێنراوە،  بەرهەم  زۆر 
لە  دەنووسن،  کورمانجی  بە  ئێرانێ،  لە  خۆراسان  لە  بوو.  کورمانجی  بە  کوردی 
کە سۆڤیەت  بوو  ئەو ساڵە  هەر   1991 باڵودەبێتەوە.  ڕادەیەک شت  تا  سووریاش 
تێکچوو، کورمانجیش نیشەستێکی زۆری بوو. شتێک کە گۆڕاوە ئەوەیە کە تەکنەلۆژی 
تازەی زمان پەیدابووە، گشتتان ئاگادارن، زۆربەی ئێمە بەکاری دێنین، ئینتەرنێت و 
ئەو جۆرە تەلەفۆنە تازانەی کە پەیدابوونە، کە گشت کارێکیان پێدەکرێ و بۆ خۆشیان 
کۆمپیوتەرن و هتد. تەکنەلۆژی تازەی زمان، هیچ حەدێکی نییە، لە 10 ساڵی داهاتوو 
دا، دەکرێ زۆر هاسان مەتنێکی کوردی کە بە سۆرانی]ئەلفبێی عەرەبی[ نووسراوە، 
زۆر ئاسان دەتوانی بیکەی بە خەتی التین و بە پێچەوانەوە، تەکنەلۆژییەکە کە هیچ 
لە کوردستانیش  دا دەگۆڕێ و  تەواوی دونیا  لە  ناناسێ. وەزعی زمان  سنوورێک 
دەگۆڕێ، بەاڵم ئەو کێشە سیاسییانەی کە گوتم دەبێ خەباتی سیاسی لەسەر بکرێ 

و دەبێ بکرێ.
شتێکی دی کە سۆرانیخوازەکان دەیڵێن ئەوەیە، کە »ئەگەر لە کوردستانی عێراق، 
کە لە ساڵی 2005 لە قانوونی ئەساسی عێراق دا، زمانی کوردی بۆتە زمانی رەسمی 
هەم  کوردی،  ئەگەر  دەڵێن  ئەوان  گرنگە،  ڕووداوێکی  ئەوەش  عێراق،  سەراسەری 
سۆرانی و هەم کورمانجی، لەهجەی ستانداردی ڕەسمی بن ئەو ڕەسمییەتە]لە عێراق[ 
تێکدەچێ، دەڵێن تەنانەت نەتەوەیی کورد دەبێتە دوو نەتەوە و دابەش دەبێ! من تەنیا 
یۆگۆسالڤی  لە  هەبوو،  سێربی-کرواتی  زمانی  دەکەم.  تەواوی  و  دەڵێم  شت  یەک 
پێشوو، لە کورمانجی سۆرانیش لە یەکتر نزیکتر بوو، زمانی چێک-سڵۆڤاکی هەبوو، 
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ئەوانە لێک جودا بوونەوە و بوون بە دوو نەتەوەیی جودا. من دەڵێم ئیمکانی ئەوەی 
ببنەوە، بەاڵم شتێکی دی کە زۆر هانی  لێک جودا  هەیە کە کورمانجی و سۆرانی 
ئەوەی  سۆرانیخوازییە.  سیاسەتی  ئەو  هەر  ببنەوە،  جودا  لێک  کە  دەدات  ئەوەی 
کە بە زەبر و زەنگ، سۆرانی دابسەپێنی بەسەر کورمانجی زمانانی بادینان. ئەوە 
ئەوان هان دەدات بەرەو جوێبوونەوە نەک سیاسەتێکی دێموکراتیک. هەتا سیاسەتی 
زمانی دێموکراتیزەتر بێ، ئیمکانی یەکگرتنی گەالن، ئیمکانی یەکگرتنی چینی کرێکار، 
یەک  یانی  نەتەوە،  بڵەی  زیاتر  هەتا  دەبێ.  زیاتر  زەحمەتکێشان  یەکگرتنی  ئیمکانی 
زمان، یەک واڵت، یەک لەهجە، زووتر، دووبەرەکی و سەد بەرەکی دروست دەبێ. 
ڕێگا دێموکراتیزەکردنە. کەسێک کە باوەڕی بە دێموکراتیزەکردنی ژیانی خەڵک بێ لە 
کوردستان یا لە ناوچە دا، دەبێ لە باری زمانیدا و هەروەها لە باری سیاسیدا، دەبێ 
سیاسەتێکی تەواو دێموکراتیکی هەبێ. ئەگەر نەیبێ، شۆڤێنیزم سەردەکەوێ. من بە 
هیچ جۆرێک ناڵێم هەر کەسێکی کە تا ئێستا گوتوویەتی کە سۆرانی دەبێ ڕەسمی 
بێت و دەبێ زمانی ستانداردی بێ شۆڤێنسیتە، من ئەوەی ناڵێم، بەاڵم ئەوەی دەڵێم 
کە کەسێک پێی وابێ کورمانجی دواکەوتووە و سۆرانی ئەوەندە وەپێش کەوتووە 
و  ئەدەبی  و  کولتوری  زمانی  بکەنە  دەبێ سۆرانی  ئاخێوان  کورمانجی  هەموو  کە 
کە  کەسیش  زۆر  شۆڤێنیستیە.  سیاسەتێکی  سیاسەتە،  ئەو  دەڵێم  من  ڕۆشنبیری، 
کە  نازانێ  و  چییە  سیاسەتەی  ئەو  خەتەری  نازانێ  دەکا،  ڕەچاو  سیاسەتەی  ئەو 

ئاڵتەرناتیڤی دی هەیە.
و  زاراوە  بەرفراوانی  بە  زمانێکە  ڕەسەنە،  و  دێرین  زمانێکی  کوردی  زمانی 
هەرە  زمانە  لە  یەکێکە  فرەکانی خۆیەوە  زاراوە  بە  دیالێکتانەی  ئەو  دیالێکتەکانی،  
وشە.  و  دەستەواژە  دەریایێک  خاوەن  و  خوڕ  بە  ڕوبارێکی  وەک  دەوڵەمەندەکان 

هەروەها بە شانازی گەورەوە  کە ئەم زمانەمان بە زیندووی ماوەتەوە.
زمان ناسنامە و پێناسەی هەر گەل و نەتەوەیەکە، ئەگەر بۆ گەل و نەتەوەکانی تر 
پێویستەک بێت ئەوا بۆ ئێمەی گەل و نەتەوەی  کورد شەنگەستەی ژیان و مانیشە.  
لەبەر ئەوەی ئەم زمان وەک هەبوونێکی ژیانی هێشتا لە ئێش و ژان نەجاتی نەبووە 
و لە پێناو مانەوەی خۆی بەرخۆدان دەکات. تاوەکو کوردستان  بەم ڕەنگە بمێنێتەوە 
پاراستنی ئەم شەنگەستە  دانامرکێتەوە و بەرخۆدان و  ئازار و ژانەی  ئەو ئێش و 
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و ناسنامەیەش تەواو نابێ. لە یەک دوورکەوتنەوە و لێکپچرانی خاکی کورستان و 
دابەشبوونی  دواتر  عوسمانییەوە،  و  سەفەوی  دەوڵەتی  دوو  دەستەی  ژێر  کەوتنە 
سەد ساڵەی  بەسەر چوار دەوڵەتیش، زمانەکەیشی کەوتە بەر شااڵوی کارتێکەری 
داگیرکەری بۆ ماوەیەکی درێژ سێوی و پەریشان مایەوە.  لەالیەکەوە ئابلۆقەی لەسەر 
زمانی کوردی لەالیەن دەوڵەتانی سەردەستە بەردەوامی هەیە، لەالیەکی ترەوە ئێمەی 

کورد خۆمانیش بەها و نرخ و گرنگی پێویست بە زمانی خۆمان نادەین.
نوێوە   تەکنیکی  و  مێتۆد  بە  داگیرکەر،  دەوڵەتانی  ئاسمیلیاسۆنی  هۆکاری  لەبەر 
بەردەوامن و ئاسیمیلیاسیۆنی ناوخۆییش بە جۆرێک هۆکاری بەردەوامی ئەم ئێش و 
ئازارەیە. ئێمە ئەزانین ئامانجی دەوڵەتانی داگیرکەر چییە و لە مەرامەکانیان تێدەگەین 
و هێندەی لە دەستیان بێ دەلیڤە و سەکۆکانی بەکارهێنان و بەرەوپێشچوونی زمانی 
کوردی  بەرتەسک و ئابلۆقە دەدەن، ڕێ لەبەردەم چەقبەستبوونی خۆش دەکەن و 
ئەمە دەردی ئەوانە. بەگشتی پرسی گەورە و کوژەر ئەمەیە، ئەرێ گەلۆ ئێمە خۆمان 
بۆچی لە بەرانبەر زمانی خۆمان خەمساردین!  ئەم کەمتەرخەمیەی ئێمە پارادۆکسی 
قووڵی ئێمەی کورد نیشان دەدات. ئێمە خۆشمان ناتوانین ئەم دژبەریەی لەناو خۆماندا 
لە  پەرتەوازەیی  لە سڕبوون و  بکەینەوە، بەاڵم  کەمتەرخەمی و پرسگرێ   ڕوون 
زمانی ئێمەدا  هەیە. بە داخەوە تا ئێستاش نەمانتوانیوە  ئەو گرێیانە بکەینەوە و گیانی 
بەرپرسیارانە لە پێناویدا کار بکەین و لە سڕبوونەوە بیگەیێنینە باری ستانداردبوون. 
تەنها ویست و  نین.   ئەوەندە قورس  ئاشکران، ڕێگاکانی چارەسەری  هۆکارەکانی 
توانا   خاوەن  و  کاریگەرەکان  سیاسییە  هێزە  لەسەروویانەوە  و  پێویستە  ئێرادەی 
پێویستە و باوەڕی بە یەک خاک، یەک نیشتمان و یەک نەتەوەیی کورد هەبێ کە 
و  کێشە  زانستییانە  بە شێوەیەکی  و  بدرێتێ  گرنگی  بەیەکەوە  و  کوردستانە  ناوی 

پرسگرێکانی زمان لە ئایدۆلۆژی حزبایەتی جیا بکەنەوە.
جێگای شانازییە کە لە باشور و ڕۆژئاوای کوردستان  بە دیفاکتۆ و قەوارەی 
خۆبەڕێوەبەری، زمانی کوردی زمانی فەرمی بەڕێوەبردنە، هی پەروەدە و فێرکردن 
هەر  پێناو  لە  زێدەڕۆیی  هەرچەندە  ژیانە.  هی  تیایاندا  کوردی  زمانی  خوێندنە،  و 
بەشێوەیەکی  تورکی   زمانی  خوێندنی  و  پەروەردە  هەبوونی  بێت،  ئامانجێکیش 
بەرچاو  لە باشوری کوردستان و گرنگی نەدان بە پرۆسەی  خوێندنی سەردەمیانە 
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و الوازی فەلسەفەی خوێندنی نەتەوەیی و نیشتمانی کە کاردانەوەی نەرێنی کردوە 
و بۆوەتە جێگای مەترسی و جێگای ڕەخنەیە.  هیوا و ئومێد دەکەین کە لە ڕۆژئاوای 
کوردستان  پرسی زمانی کوردی  لە دامەزراندنی فەلسەفەیەکی نەتەوەیی و نیشتمانی 

لە پرۆسەی خوێندندا دروست ببێ.
لە تاراوگە لەو باوەڕەداین،  هەبوونی دەرفەت و شەرت و مەرجی بەکارهێنان 
و خوێندنی کوردی، بەاڵم بەداخەوە لە باکور و رۆژهەاڵتی کوردستان باشتر نییە. 
کۆمەاڵیەتیی  سیاسی،  کاردانەوەی  ئەنجامی  لە  ئەورووپا   لە  دیاردەیە  ئەم  ئەشێ 
خەڵکی ئێمە بێت لە الیەکەوە و لە الیەکی تری بەهێز ئەوە بێ کە دەوڵەتانی داگیرکەر 
هەوڵی مەزن  بە پیالنەوە  دەکەن بۆ الوازکردنی  هەستی نەتەوەیی و نیشتمانی 

کوردان.
لە ڕووی دەستکەوت و پێشکەوتندا هەوڵی مەزن و بەرچاو هەیە بۆ بە جیهانیکردنی 
لە  کوردی  زمانی  ناوەوەی   کەوتنە  نمونەی  پێکێنراون  ئامانج  و  کوردی  زمانی 
زیندووەکانی  زمانە  ڕیزی  هاتە  کوردی  زمانی  گووگلەوە.  وەرگێڕی  سیستەمی 
جیهانەوە، هەرچەندە کەموکوڕی تیایە، بەاڵم  دەتوانرێ  ئەو کەموکوڕیانە چارەسەر 
بکرێن. بۆیە بە پێویستی دەزانین ئێمە لە کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان  دەستخۆشی 
لەو خەباتکار و تێکۆشەرانە بکەین ئەوانەی ڕەنجیان دا و ئەم دەستکەوتەیان بەجێ 

گەیاند.

*لە سایتی ڕۆژپڕێس | Rojpress وەرگیراوە. 
نووسینەوەی تێکست: مەسعوود مەناف.



كوردستان موكریانى:
پێویسته  ئەكادیمیایەكی تایبەت بە زمانی كوردی هەبێت

دیمانە/ زیاد رەشاد
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زمانی  بەشی  و  بووە  دایک  لە  هەولێر  لە  موکریانی  کوردستان  د. 
کوردی لە زانکۆی بەغدا تەواو کردووە. بڕوانامەی لە زانستی فیلۆلۆژی 
لە مۆسکۆ وەرگرتووە.  لە ماوەی جیا جیادا لە زانکۆکانی سلێمانی و 
بەشی  و سەرۆکایەتیی  مامۆستایەتی  فەڕەنسی  لوبنانی  و  سەالحەددین 
کردووە. بووەتە سکرتێری کۆڕی زانیاری کوردستان و دواتر بە سەرۆکی 

کۆڕ هەڵبژێردراوە.
زانستییە.  لێکۆڵینەوەی  چەندین  و  چاپکراو  کتێبی   5٤ خاوەنی 
بەدەرفەتمانزانی بۆ قسەکردن لەسەر پرسەکانی زمانی کوردی ڕووبەڕووی 

چەند پرسیارێکی بکەینەوە؛
سه ره تا كه  په یوه ندییم پێوه  كرد، هه ندێك به  نابه دڵى وه رامى داوه  و 
هه ستم كرد جگه  له وه ى به  كۆكردنه وه  و ڕێكخستنى هه ندێك له  به رهه مه كانى 
خۆى و هاوژینى كۆچكردووى سه رقاڵه ، هه روه ها جۆرێك له  وه ڕسییشى 
پێوه  دیاره  له  هه ندێك پرسیارى سواو و دووباره ، له به ر ئه وه  وه هاى پێ 
باش بوو، كه  سه ره تا پرسیاره كانم ببینێت ئه وجا بڕیارى خۆى بدات. 
به اڵم  خوێندبووه وه ،  به رهه كانیم  زۆرى  به شى  پێشتر  هه رچه نده   منیش 
به تایبه ت   �� خشانده وه   كتێبه كانیدا  له   زۆرێك  به   چاوم  دیكه   جارێكى 
كۆبه رهه مى زمانه وانییه كانى �� سه ربارى ئه وه ش له  ڕێگه ى به دووداچوون 
خۆم  دا  هه وڵم  دراوه ،  ئه نجام  له گه ڵى  پێشتر  چاوپێكه وتنانه ى  ئه و  بۆ 
له  هه ر پرسیارێك ببوێرم، كه  پێشتر ڕووبه ڕووى كراوه ته وه . بۆیه  كه  
پرسیاره كانم لێى كرد، گوتى: “پێم خۆشه  كه وا پرسیارێكم ئاراسته  بكرێت 
پاش ئه وه ى كه وا بزانن من كارم تێدا كردووه  و شتێكى لێ ده زانم، دونیاى 

منه ، پرسیاره كانى تۆ به م شێوه یه  كه  من ویستوومه ...”
 له  سۆنگه ى ئه وه ش كه  له  سه ره تادا وه ها بڕیار بوو، كه  هه ر پرسیارێكى 
منى زۆر به دڵ نه بوو، سه رپشك بێ له  وه رام نه دانه وه ى، بۆیه  دوو� سێ 
پرسیارێكم بێ وه رام مانه وه . ئه مه ى خواره وه  ده قى گفتوگۆیه كه یه  تایبەتە 
بە گۆڤاری زمان و زار، كه  له گه ڵ نووسه ر و ئه كادیمیكار )د. كوردستان 

موكریانى( ئه نجام دراوه :  
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زیاد ڕه شاد: به  هۆى ئه وه ى یه كه م كتێبى چاپكراوى به ڕێزتان فه رهه نگێكی ڕووسى �� كوردى بووه  به  
هاوبه شى، ده كرێ بپرسین، ڕه وشى فه رهه نگنووسى به شێوه یه كى گشتى له  كوردستان له  ئێستادا چۆنه  و 

به راورد به  گه النى دونیا له  چ ئاستێكدایه ؟
بەزۆری  ئێستەش  كوردستاندا  لە  فەرهەنگدانان  ئەوەی  لەگەڵ  موكریانى:  كوردستان 
هەوڵی تاكە كەسییە، كەچی زمانەوانان، زمانناسان و دڵسوزانی پەیڤی زمانی كوردی 
پێ  كوردییان  كتێبخانەی  و  داناوە  جیاوازدا  بواری  لە  فەرهەنگیان  جۆرە  بەدەیان 

دەوڵەمەندكردووە. 

زیاد ڕه شاد: له  دونیادا فه رهه نگ دانان كارى ئه نیستیتۆ و لیژنه  یان ئه كادیمیاى تایبه ت به  زمانه ، 
كه چى الى ئێمه  جگه  له  چه ند هه وڵێكى كه م، ئه وانى دى كۆششی تاكه كه سین، هۆكار چییه ؟

خۆیان  ژیانی  ڕاب��ردوودا  لە سەدەی  فەرهەنگدانەرانەی  ئەو  موكریانى:  كوردستان  د. 
بۆ فەرهەنگدانان تەرخانكرد، پێویستە ئەمڕۆ پەیكەریان لە زێڕ بۆ داتاشرێ، چونكە 
ئەوان لە كاتێكدا لەم بوارە پیرۆزەدا كاریان كردووە، زمانی كوردی ڕەواجی نەبوو. 
نەبوونی  كەسییە،  تاكە  هەوڵی  ب��ەزۆری  ئێستەش  فەرهەنگدانان  ئ��ەوەی  هۆی 

ئەكادیمای زمانە بۆ پرسەكانی زمانی كوردی.

زیاد ڕه شاد: له و فه رهه نگه  كوردییانه ى كه  الیه ن لیژنه  یان ده سته یه ك له  فه رهه نگنووسانه وه  دانراون، 
زۆر جیاواز نابینرێن له  فه رهه نگه كانى دیكه ، بۆ نموونه  له  ژماره  )4(ى گۆڤارى زمان و زاردا، من بابه تێكى 
ڕه خنه ییم له سه ر هه ر سێ فه رهه نگى )هه راشان، هه رزه  و فه رهه نگا پڕ زمانى( نووسى كه  ئه كادیمیا دوانى 
ناوه ندى نۆبهار له  باكوور به  چاپى گه یاندووه ، فه رهه نگى هه راشان  چاپ كردووه ، ئه وه ى سێیه میشیان 
كه متر، وه لێ دوو فه رهه نگه كه ى تر له  مانا و ڕێنووس و هه ڵه ى چاپدا، هه ر زۆر وێرانن، ئه مه  بۆ؟ ئه و 
كه موكورتیانه ى له  فه رهه نگه كاندا هه یه  ئى ئه وه یه  له  كوردستان فه رهه نگنووسى و فه رهه نگناسى نه بووه  

به  زانستێك له  زانكۆكان به شێوه ى ئه كادیكى بخوێندرێت؟
كوردستان موكریانى: لەڕووی ئەوەی بایەخێكی پێویست بە فەرهەنگی مندااڵن نەدراوە، 
فەرهەنگی گەورەی من 2006 و یەكەم فەرهەنگی تۆ 2007 بۆ مندااڵنی تەمەن چوار 
ساڵ و بەرەوژوور لە زمانی هۆڵەندییەوە وەرگێڕا بۆ سەر زمانی كوردی. لە هەمان 
كاتدا دانانی فەرهەنگی هەراشان، كە بۆ منداڵی تەمەن نۆ ساڵ و بەرەو ژوورە و 
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دواتر دانانی فەرهەنگێكی دی بۆ تەمەنی دوازدە ساڵ و بەرەوژوور، كە دواتر ناوی 
هەرزەیان لێنا، وەك پڕۆژە پێشكێش بە لێژنەی فەرهەنگ كرد، لەبەر گرنگی بابەتەكە 
لە الیەن دەستەی سەرۆكایەتی و هەروا ئەنجومەنی بااڵی كۆڕی زانیاری كوردستان 

دانانی هەردوو پڕۆژەكە پەژراندران.
و  هەراشان  فەرهەنگی  ه��ەردوو  ب��ارەی  لە  ڕوونكردنەوەیەك  پێویستە  لێرەدا 
وشە  كۆكردنەوەی  لە  بەشدارییان  مامۆستا  دەیان  ڕاستە  بدەم.  هەرزە  فەرهەنگی 
فەرهەنگییەكان كرد و خۆم دەیان كۆبوونەوەم لەگەڵیاندا سازكرد لەپێناو فێركردنیان 
لە هەڵبژاردنی وشە فەرهەنگییەكان و پۆلینكردنیان بەپێی بەشەكانی ئاخاوتن و دواتر 

ڕستە هێنانەوە بۆ هەر مانایەكیان و..  
من سەرلەنوێ بە هەموو الیەنەكانی فەرهەنگی هەراشاندا چوومەوە ڕۆژهەبوو 
چواردە سەئات كارم تێیدا دەكرد. فەرهەنگی هەراشان لە ڕووی زانستیی فەرهەنگسازیدا 
جیاوازێكی زۆری لەگەڵ فەرهەنگەكانی پێشتر هەیە. فەرهەنگی هەراشان  لە ئاستی 
ئەو فەرهەنگانەیە، كە بۆ هەمان تەمەن بە زمانانی، ڕووسی، هۆڵەندی و ئینگلیزی 

داندراون.
الم سەیرە دەیهێننە ئاستی فەرهەنگی هەرزە!  

ب��ەرەوژوور  و  تەمەن 12 ساڵ  مندااڵنی  فەرهەنگی  لە  بوو  كاركردنم  سەرەتای 
بوو  زانیاریدا  كۆڕی  لە  نەمانم  كرد.  لێمان  كاركێشانەوەیان  لە  دەست  داوای  كە 
تێدا  زۆرزۆری  كورتییەكی  و  كەم  فەرهەنگە  ئەم  بەداخەوە  تەواونەكردنی.  بەهۆی 
نەكرێتەوە.  باڵو  و  نەفرۆشرێت  پێویستە  نییە،  تێدا  )ڤ(ێ��ی  و  ێ  )ژ(  تیپی  هەیە، 
و  بچێتەوە  پێیدا  ئاشكی وشەی كوردی سەرلەنوێ  زمانەوانێكی شارەزای  واباشە 
هەڵە  لە  پاژێك  موكریانی.  كوردستان  بڕوانە  هەراشان.  فەرهەنگی  ئاستی  بیهێنێتە 
ئەكادیمیای كوردی. ڕۆژنامەی خەبات. ژمارە  فەرهەنگی هەرزەی  زمانەوانییەكانی 

4508 لە ڕێكەوتی 2014/2/20    
مەبەستی من لە دانانی ئەم جۆرە فەرهەنگانە ئەوە بوو، كە:

فەرهەنگێكی  بۆ  دەوڵەمەند  بەسەرچاوەیەكی  ببن  فەرهەنگەكانی دی  پاڵ  لە   /1  
گەورەی كوردی � كوردی هاوچەرخ.

 2/ كۆمەڵە مامۆستایەك ڕابهێنم لەسەر زانستی فەرهەنگدانان. 
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 لە دنیادا ئەو كەسانەی كار لەسەر فەرهەنگ دەكەن، كەسانێكن لە هەموو الیەنێكی 
فەرهەنگسازیدا شارەزان. كەسانێكن كاریان تەنیا و تەنیا فەرهەنگدانانە. لەدەزگەیەكدا 
كار دەكەن تایبەتە بە دنیای فەرهەنگسازی، چەندین لێزان لە ئامادەكردنی سەرچاوە، 
بەدوادواچوونی كارەكان، چاپكردن، پێداچوونەدا یارمەتییان دەدەن. هەموو ساڵێكیش  
بە  بایەخ  كە  دەبڕدرێتەوە،  دەزگەیە  ئەو  بۆ  حكومەتەوە  لەالیەن  باش  بودجەیەكی 

فەرهەنگدانان دەدات. 
لەسەر  كار  پشووداندا  لەكاتی  كاردەكات،  خۆبەخشانە  فەرهەنگنووس  ئێمە  الی 
فەرهەنگدانان دەكات، چونكە فەرهەنگنووس خۆی پەیداكاری نانی ڕۆژانەی خۆی و 
خێزانەكەیەتی، هیچ دەزگەیەكی فەرهەنگسازی نییە یارمەتی بدات، یان بەڵێنی ئەوەی 
پێ بدات، كە لەگەڵ تەواوكردنی فەرهەنگەكەی لەپاڵ چاپكردنی خەاڵتێكی باشیشی 

بكات. 
زۆرجار ڕەخنەی نابەجێ ئاڕاستەی ئەو فەرهەنگنووسانە دەكرێت، كە بێ بەرامبەر 
كاریان لە دنیای فەرهەنگنووسیدا كردووە و دەكەن، لە كاتێكدا ئەوانەی كاریان لە 
فەرهەنگنووسیدا كردووە هەر لەپێناوی ئەوەدا بووە، كە نەڵێن كورد فەرهەنگی نییە.

زیاد ڕه شاد: ئێوه  له  چه ند وێستگه یه كدا باستان له وه  كردووه ، پێویسته  ئه كادیمیاى تایبه ت به  زمان 
هه بێ، وابزانم كاتى خۆیشى پرۆژه ى یاساى گه شه پێدانى زمانى كوردیتان پێشكێش ئه نجوومه نى وه زیران 

كردووه ، سه ر و سۆراخى ئه كادیمیاى زمان و ئه و پرۆژه  یاسایه  چى به سه رهات؟
كوردستان موكریانى: باری زمانی كوردی ئەوە دەخوازێت، كە ئەكادیمیایەكی تایبەت 
بە زمانی كوردی هەبێت، كۆمەڵە شارەزا، زمانەوان، فەرهەنگدۆست و.. لەخۆبگرێت.

 لە هەمان كاتدا لە هەموو پارچەكانی كوردستاندا ئەندامی كارای هەبێت. باشووری 
كوردستانیش گونجاوترین شوێنە بۆ دامەزراندنی ئەو ئەكادیمیایە. 

دەستەی گەشەپێدانی  زمانی كوردی 13 پسپۆری زمانی كوردی شارانی هەولێر، 
سلێمانی، كەركووك و دهۆكی لەخۆگرتبوو. دوای چەندین كۆبوونەوەی چڕ یاسایەكی 
ئاڕاستەی  یاساكەم   دا   2012/6/13 ڕێكەوتی  لە  و  داڕشت  دەستەكە  بۆ  شیاومان 
هیچ  ئێستەش  كرد،  بۆی  زۆرم  بەدواداچوونێكی  كرد.  هەرێم  سەرۆكایەتی  بەڕێز 

وەاڵمێكم دەستنەكەوت.
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هەر لەبارەی زمانەوە لە ساڵی 2004 دا )پڕۆژەی هەزار كتێب بۆ منداڵی تەمەن 
نۆ ساڵ و بەرەوژوور(م پێشكێش بە ئەنجومەنی وەزیران كرد و ئەوانیش ڕادەستی 
بابەتە  ئەو سەدان  هەبوونی  گرنگی  جارێكیش  چەند  كرد.  پەروەردەیان  وەزارەت��ی 
بەزمانی كوردی بۆ ئەو تەمەنەی منداڵ بۆ الیەنی پێوەندیدار ڕوونكردەوە، سوودی 
نەبوو، كەچی ماوەیەك لەمەوبەربیستم،  هەمان بیرۆكە بە داڕشتن و.. دی، سەریهەڵدا 

و كەوتە بواری جێبەجێكردنەوەش.

زیاد ڕه شاد: ئه كادیمیاى كوردى هیچ ڕۆڵى هه بووه  له  ڕێكخستنى مه نهه جى خوێندنى وانه ى كوردى و 
میكانیزمى وانه گوتنه وه ى زمانى كوردى له  ناوه نده كانى خوێندن، ئه گه ر نه یبووه  هۆكار چییه ؟

كوردستان موكریانى: من ئاگاداری بەرنامەی كاری ئەكادیمیای كوردی نیم.  كۆڕی 
زانیاری كوردستان لەم بارەیەوە لەپێوەندیدا بوو لەگەڵ هەردوو وەزارەتی پەروەردە 
و خوێندنی بااڵ و هەروا بەشەكانی زمانی كوردی لە زانكۆكانی كوردستاندا. بۆ ئەم 
مەبەستەش لەنێوان 11/30 � 2005/12/1 دا  كۆنفرانسێكی سازكرد بۆ پێداچوونەوە 

بە ڕێبازەكانی خوێندنی زمانی كوردی.

زیاد ڕه شاد: په رته وازه ییه كى زۆر هه یه  و كه س ددان به وى دیكه دا نانێت، بۆ نموونه  له باتى ئه وه ى 
زاراوه كانى )قوتابى، خوێندكار، فێرخواز و خوێنده ڤان...( له سه رى ڕێك بكه وین هه ر یه كه  بۆ قۆناخێكى 
دیاریكراو له  باخچه ى مندااڵن و قوتابخانه ى بنه ڕه تى و زانكۆ و خوێندنى بااڵ به كار بێت، كه چى هه ر 

ده سته یه  و زاراوه یه كى به الوه  په سه نده ؟ ئه مه  تا چه ند زیانى هه بووه ؟
كوردستان موكریانى: هۆی ئەمەش هەر بۆ نەبوونی دەزگەیەكی ئەكادیمی زمانەوانی 

دەگەڕێتەوە.

زیاد ڕه شاد: كاتى خۆى به ڕێزیشتان له  ڕێكخراوه كانى ئافره تان له سه ر ڕێساى )خورمژ/ خورما و مێوژ(، 
ئافره ت  و  ژن  ئه وه ى  بۆ  به س  ئاژێ،  بۆچى  دامه زراند،  ژن(  و  ئافره ت  )ئاژێ/  به ناوى  فیدراسیۆنێكتان 

هه ردووكى به كار بێت؟
داننەنان  بۆ  هەر  كورد  سیاسییەكانی  لە  هەندێك  بەداخەوە  موكریانى:  د.كوردستان 
بەوەی بەرامبەریان و بەرجەستەكردنی لێكترازانیان لەپاڵ كردەوەكانیان پەنایان بۆ 
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وشەی فەرهەنگیش برد، منیش بۆ لێك نێزیككردنەوەی ڕێكخراوەكانی ڕەگەزی مێ 
بە هەموو جۆرە بۆچوونەكانیان وشەی )ئاژێ(م داڕشت، كە لە یەكەم دەنگی ئافرەت 

و ژن پێكهاتووە.

زیاد ڕه شاد: ده گوترێت یه ك له  تایبه تمه ندییه كانى زمانى زیندوو ئه وه یه ، وشه ى زمانانى دی بێته  ناوى 
و به كارى بێنێ، كه چى هه ندێك له وانه مان كه  بایه خیان له  بوارى زماندایه  له م بواره دا زۆر خۆپارێزیییان 

هه یه ، ئه مه  تا چه ند دروسته ؟
كوردستان موكریانى: زمانی زیندوو ئەو زمانەیە، كە وشەی بیانی بێتە نێو فەرهەنگی 

زمانەوانییەوە، بە مەرجێك بەپێی گۆكردنی دەنگەكانی زمانەكەی داڕێژراوبێت. 
ئەوەی  ل��ەڕووی  باوكم  موكریانی  گیو  � حسێب.  كتێب. حساب   � كتاب  وێنە:  بۆ 
شارەزایی لە چەند زمانێكی ڕۆژهەاڵت و زمانانی فرەنسی و ئینگلیزی هەبوو،  لە 
ناوەڕاستی سەدەی ڕابردوودا وشەی پڕۆژە و ئابوونەی هێنا نێو زمانی كوردی، كە 
ئەوروپایین. وشەی پێشنیازی لەسەر بنەمای پیشنهادی زمانی فارسی داڕشت و.. 
من وشەی كۆلێژ، فیڵۆڵۆژی، فۆنۆڵۆژی، مۆڕفۆڵۆژی و.. م بە كوردی داڕشت و لەنێو 
نووسینەكانی خۆمدا بەكارم هێنان، جاران دەیاننووسی كولیج، فیلولوجیا، فونوڵوجیا 

و.. 

زیاد ڕه شاد: به ڕێزتان به  پاساوى ئه وه ى تیپه كانى )ع، غ، ق( له  كوردیدا نیین، وانازانى خۆتان 
تووشى كێشه یه ك كردووه  كه  لێده رچوونى هه ندێك سه خته ، بۆ نموونه  ئه وه  عێراقت كرده  ئێراق، باغت 
كرده  باخ، عاسمانت كرده  ئاسمان، ئه دى چ له  قردێله ، قسه ، تاقیكردنه وه ، به غدا، غه واره ، سه عات و 

شیعر... ده كه یت؟
كوردستان موكریانى: ئەم سێ دەنگانە لە زمانی كوردیدا بەزۆری لەو وشانەدا هەن، كە 

عەرەبین و هاتوونەتە نێو زمانی كوردی، كەواتا دەنگی ڕەسەن نین.
عیراق: وشەیەكی سومەرییە، بەواتای واڵتی نزم، تەعریبكراوە. 

باغ: لە ڕەگوڕیشەدا باخە. من نەمكردووە بە باخ. 
عاسمان: هەر ئاسمانە، بەاڵم لەژێر تەزوو و كاریگەری زمانی عەرەبیدا )ئا( بە )عا( 

گۆڕاوە. هەروەك چۆن ئامێدی كراوە بە عمادیە. 
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قسە � وشەیەكی ئاڤێستاییە و كسەیە و تەعریبكراوە. 
بەغدا: باخی دادە. 

غەوارە: لە ئه غیاری عەرەبی وەرگیراوە. 
سەعات: كورد دەڵێت لەو ئان و ساتەدا. 

شیعر: وشەیەكی سومەرییە و تەعریبكراوە

زیاد ڕه شاد: پێشتر كه  به شى كوردى له  زانكۆكانى عێراق به  )هه ى به الر( ناو ده برا، ده گوترا ئه وه  
پالن و پیالنى به عسه ، ئێستا ده یان به ش و كۆلیژى تایبه ت به  زمانى كوردى هه یه ، كه چى هه ر له  تابلۆى 
سه ر مۆڵ و ماركێت و دوكانه كانه وه  بیگره  تا ئاخاوتنى ئاسایی ڕۆژانه ى خه ڵك، ئه وه ى جاران پێى ده گوترا 

كوردیی په تى، ئێستا پڕه  له  وشه ى بێگانه ، هۆكار چییه ؟
كوردستان موكریانى: هۆكاری بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە، كە ئەكادیمیای زمان لە كوردستاندا 
نییە، پێویستە زمانەوان ئەكادیمیای زمان بەڕێوەی بەرێت. دامەزراندنی بۆ ڕاژەكردنی 

زمان بێت، نەك بۆ ڕازیكردنی ئەم و ئەو بێت. 

زیاد ڕه شاد: له نێوان هه ردوو ئه لفباى التینى و عه ره بیدا خاڵى به هێز و الواز هه یه ، به  بڕواى ئێوه  
به گشتى كامه یان بێ كێشه تره  بۆ زمانى كوردى؟

 كوردستان موكریانى: من ئەلفوبێی التینی بێكێشەتر دەبینم.

بۆچى  به اڵم  ده رك��ردووه ،  ڕێنووس  له سه ر  په یڕه وێكى  كوردى  ئه كادیمیاى  )2009(وه   له   ڕه ش��اد:  زیاد 
نه توانراوه  كه س پێوه ى پابه ند بكرێت؟ هه ر سه باره ت به  ڕێنووس، باشه  مه رجه  هه موو كێشه كانى په یوه ست 
به  ڕێنووس له ژێر یاسا و ڕێساكانى ڕێزماندا چاره سه ر بكرێن؟ پێتان وانییه  ڕێنووس زانستێكى سه ربه خۆیه ؟
 كوردستان موكریانى: یەكێك لە پێشینەی كارەكانی كۆڕی زانیاری كوردستان ڕێنووسی 
كوردی بوو. لەساڵی 2001 دا لەدوای  چەند دانشتنێكدا ڕێنووسێك بەنێوی ڕێنووسی 
یەكگرتووی كوردی پەسندكرا و لە هەمان ساڵدا لە كۆڕی زانیاری و لە هەموو داو و 
دەزگەی میریدا پێڕەو كرا. لە ساڵی 2009 دا ئەكادیمیای كوردیش نامێلكەیەكی هەر 
لەسەر ڕێنووس چاپكرد، من جیاوازییەكی ئەوتۆ لەنێوان ڕێنووسی ساڵی 2001 و 

ڕێنووسی 2009 نابینم.  
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بەالی منەوە مەرجە ڕێنووس لەژێر یاسا و ڕێسای ڕێزماندا بێت، چونكە هەر لە 
بنەڕەتدا لەسەر ئەو بنەمایە داندراوە.

به   كێ  ئێوه   به ڕاست  كه م،  زمانناس  به اڵم  زۆره،   زمانزانى  كورد  وایه   پێیان  هه ندێك  ڕه ش��اد:  زیاد 
زمانناس ده زانن، ئه وانه ى له  كۆڕى زانیاریی پێشوو و ئه كادیمیاى ئێستادا كار ده كه ن زمانناسیان تێدا 

هه بووه  و هه یه ؟
كوردستان موكریانى: بە الی منەوە هەر كوردێكی بە زمانی كوردی قسەبكات، زمانزانە. 
زمانناس ئەو كەسەیە كار لەسەر كێشەكانی زمان دەكات و شارەزاییەكی تێدا پەیدا 

كردووە. زمانەوان ئەو كەسەیە پسیۆری لە زانستی زماندا هەیە. 
لە كۆڕی زانیاری كوردستانی پێشوو و ئەكادیمیای ئێستادا زمانزان، زمانناس و 
زمانەوانیش هەبوون و هەن. لەڕووی ئەوەی لەنێو یاسای كۆڕی زانیاری پێشوو و 
ئەكادیمیای ئێستای كوردیدا هەر تەنیا بایەخ بە زمانی كوردی نادرێت، بەڵكو مێژوو، 
جوگرافیا، كەلەپوور و.. دەگرێتەوە،  بۆیە دەبینین ژمارەی زمانەوان لە یەك یان دوو 

كەس زێتر تێناپەڕێت.

و  بوون  دایك  له   له  هه ولێر  موكریانیین،  بنه ماڵه   به   ئێوه   زۆر شه خسى،  ڕه شاد: پرسییارێكى  زیاد 
گه وره  بوون، له  به غدا به كالۆریۆس و له  سۆڤیه تى جاران دوكتۆراتان ته واو كردووه ، له  سلێمانى ده رستان 
گوتووه ته وه  و له  هۆڵه نداش ماونه ته وه ، هاوژینه كه ت كه ركووكى بووه ، له  وه ختى قسه كردنى ئاساییدا به  

كام بنزار قسه  ده كه ن؟
د. كوردستان موكریانى: من لە بنەماڵەیەكی موكریانی هاتمە دنیا. دایك و باوكم بە شێوە 
زاری موكریان دەدوان. نووسینەكانی باوكیشم بە شێوەی موكریانین. هێندێك جار 
لەنێوان شێوەی نووسینی باوكم و شێوەی نووسینەكانی خۆم دەكەم،  بەراوردێك 

جیاوازی دەبینم.       
من لە ماڵەوە  بە كوردی پەتی قسە دەكەم. لەو بارانەدا، كە لە دەرەوەی ماڵەوەدا 
هەر بە كوردی پەتی بدوێم، زۆرجار ڕووبەڕووی ئەو پرسیارە دەبمەوە: داكم ئەتو 
خەركی كێندەرێی؟ منیش لە وەاڵمدا دەڵێم: خەركی تەیراوەم. ئەویش دەڵێت: ئەدی 

لۆچی قسەكانت هیچ بە خەركی تەیراوە ناچن؟
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زمانانی بێگانە كەم تا زۆر كاریگەرییان هەیە، لەوانە لەسەر جۆری دەربڕین، بۆ 
وێنە: كە لێم دەپرسن چۆنی؟ لە وەاڵمدا دەڵێم: خراپ نیم، ئەمە دەربڕینێكی زمانی 
ڕووسییە. كاتێ یەكێك داوای ڕاپەڕاندنی كارێكم لێ دەكات، لە وەاڵمدا پێی دەڵێم: 

هەوڵ دەدەم. ئەمەش جۆرە دەربڕینێكی زمانی هۆڵەندییە.



هه وڵه كانى مامۆستا سه الم ناوخۆش
له  بوارى زمان و فه رهه نگنووسیدا

زیاد ڕه شاد قادر
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پێشه كى
پرۆفیسۆرى یاریده ده ر مامۆستا سه الم ناوخۆش )1966�� 2021(، وه ك نووسه ر 
له   كتێب  و  بنووسێت  بابه ت  ن��اوه وه   به و  ئ��ه وه ى  پێش  ئه كادیمیكار،  و  وه رگێڕ  و 
چاپ بدات، پێشتر به  ناوه كانى )هیوا ئه مین( و )هیوا سه الم(یش نووسینى هه بووه . 
ئاینناسى،  )مێژوو،  بوارگه لى  له   جگه   نووسینه كانیدا  و  كتێب  له   سه الم  مامۆستا 
ڕۆژنامه وانى، ڕه خنه ، په روه رده ، یاداشت و ئه ده بیات...(، هه روه ها له  مه یدانى زمان 
و فه رهه نگنووسیشدا چه ندین هه وڵى ناوازه ى هه یه ، كه  هه ندێكیان له  كاتى خۆیدا 
له  ڕۆژنامه  و گۆڤاره كاندا باڵوى كردوونه ته وه ، به شێكیشان له  دوو توێى كتێبدا به  

خوێنه ر ئاشنا كراون. 

كتێبه كانى مامۆستا سه الم  له  بابه ت زمان و فه رهه نگه وه 
مامۆستا سه الم ناوخۆش، له  هه ردوو بوارى فه رهه نگ و زمانناسیدا ژماره یه ك 

چاپكراوى هه یه ، به م شێوه یه :

یه كه م: فه رهه نگه كان
ژماره ى ئه و فه رهه نگانه ى مامۆستا سه الم دایناون و له  ماوه ى ژیانیدا چاپ و 

باڵوى كردوونه ته وه ، بریتین له م )6( فه رهه نگه ى خواره وه :
1�� فه رهه نگى ئۆكسفۆرد )كوردى-ئینگلیزى(.

2�� فه رهه نگى ئۆكسفۆردى نوێ )كوردى ”سۆرانى، بادینى“-ئینگلیزى(.
3�� فه رهه نگى هیوا )ئینگلیزى- كوردى(.

4�� فه رهه نگى سیدرا )كوردى-عه ره بى-ئینگلیزى(.
5�� فه رهه نگى زمانه وانى ناوخۆش.
6�� فه رهه نگى یاسایی ئۆكسفۆرد.

هه روه ها له گه ڵ چه ند نووسه رێكیش به شدار بووه  له  دانانى ئه م )5( فه رهه نگه ى 
خواره وه :

1�� فه رهه نگى هه رزه  )كوردى-كوردى(.
2�� فه رهه نگى هه راشان )كوردى-كوردى(.

3�� فه رهه نگى زاراوه ى ئه ده بى.
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4�� فه رهه نگى كارگێڕى.
5�� فه رهه نگى زاراوه ى له شكرى.

زمانى  سێ  هه ر  له   سه الم  مامۆستا  ئه وه یه ،  له سه ركردنه   قسه   جێگه ى  ئ��ه وه ى 
ساڵێك  چه ند  به هۆى  هه روه ها  بووه ،  شاره زا  ته واو  ئینگلیزیدا  و  عه ره بى  كوردى، 
ب��ن��زارى بادینییشى زان��ی��وه . ه��ه روه ه��ا له   ل��ه  زان��ك��ۆى ده���ۆك،  ده رس��گ��وت��ن��ه وه ى 
دان��راون،  ئه بجه دى  پیتى  به شێوى  و  گ��ه وره ن  قه باره   به   هه ندێكیان  فه رهه نگه كاندا 
به   تایبه ت  فه رهه نگى  و  گیرفان  فه رهه نگى  وه ك  بچووكن،  فه رهه نگى  هه ندێكیشیان 
قوتابییان و مندااڵن. له و فه رهه نگانه ى كه  به  هاوبه شیی دایناون، ئه وه  ده رده كه وێ 
كه  جگه  له  فه رهه نگى تایبه ت به  مندااڵن و هه راشان، هه روه ها له  زاراوه  كارگێڕى و 

سه ربازى و ئه ده بییه كانیشدا، ورد بووه ته وه  و دیراسه ى كردووه .

دووه م: كتێبه كانى له  بابه ت زمانناسییه وه 
له  بابه ت زمانناسیه وه ش، مامۆستا سه الم ناوخۆش ئه م )10( كتێبه ى داناوه :

1�� زمانناسى و هه ندێ بابه تى زمانناسى.
2�� پوخته یه ك ده رباره ى زمانناسى )مێژوویی، بنیاتگه رى، چۆمسكى(.

3�� زمانى ئایینى كورد.
4�� ستانده ربوونى زمانى كوردى له نێوان زمانى سیاسه ت و سیاسه تى زمان.

5�� مێژوویەك بۆ مێژووى زمانى كوردى.
6�� به ریه ككه وتنى زمان.

7�� زمانى قورئان له نێوان زمانى ده قى ئیالهى و زمانى نه ته وه دا.
8�� زمانه وانى له  پانینه وه  بۆ چۆمسكى )به كوردى و ئینگلیزى(.

9�� دیداره  زمانه وانییه كانم.
10�� بۆ ئه میرى حه سه ن پوور له  كه نه دا و خوێندنه وه یه ك بۆ ناسیۆنالیزمى كوردى 

له  شاخ و حكومه ت.

هه روه ها به  هاوبه شى له گه ڵ نووسه رى دیكه  ئه م )3( كتێبه یان داناوه :
1�� كوردۆلۆجى )به هاوبه شى له گه ڵ م.نه ریمان خۆشناو و د. ئیدریس عه بدولاڵ(.

2�� زمانه وانى )به هاوبه شى له گه ڵ د.نه ریمان خۆشناو(.



زمان و زار226

3�� واتاسازى )به هاوبه شى له گه ڵ د.نه ریمان خۆشناو(.
ئه مه و كتێبێكیشى له  ئینگلیزییه وه  وه رگێڕاوه ته  سه ر زمانى كوردى، به  ناوونیشانى 

)یاسا بنه ڕه تییه كانى ڕسته ى كوردى له  نووسینى پرۆفیسۆر وریا عومه ر ئه مین(.
له  هه موو ئه و هه واڵنه یدا مامۆستا سه الم لێبڕاوانه  ته واوى وزه  و تواناى خۆى 
فه رهه نگ  ب��وارى  به   خزمه ت  دیكه ،  مژاره كانى  پاڵ  له   ئ��ه وه ى  بۆ  گه ڕ،  خستووه ته  
و  زم��ان  به   سه ر  تیۆره كانى  خوێندنه وه ى  ڕێگه ى  له   ئه ویش  بكات،  زمانناسى  و 
دیالێكته كانى  و  زمانى كوردى  پرسى  به   ناسیۆنالیزم  و  دیرۆك  و  ئاین  په یوه ندیی 

زمانى كوردییه وه . 

چاوپێكه وتنێكى )16( ساڵ له مه وبه ر
به نده  له  ساڵى )2006(، كه  ئه وسا مامۆستا سه الم له  گه رمه ى نووسینى به شێك 
له  فه رهه نگه كانیدا بوو و به شى زۆرى ئه و كتێبانه ى دیكه ى  كه  ناومان هێنان، هێشتا 
قسه كردن  چاوپێكه وتنه كه   به شێكى  سازدا،  له گه ڵیدا  چاوپێكه وتنێكم  نه ینووسیبوون، 

بوو له سه ر فه رهه نگ و زمان و وه رگێڕان، ئه مه ى خواره وه  كورته كه یه تى:

زیاد ڕه شاد: چۆن  خۆت له  دنیاى نووسین و كتێب داناندا دۆزییه وه  و سه ره تا به  چى ده ستتان پێ كرد؟
سه الم ناوخۆش:  له  ساڵى 1982 برایه كم له  شه ڕى كه نداوى یه كه م به  دیل گیرا، ئه و 
كردم  لێ  وای  كتێبخانه یه ى  ئه و  هه بوو،  ماڵه وه   له   بچكۆله ى  كتێبخانه یه كى  برایه م 
هه ستم  ئاماده ییه وه   قۆناغى  له   هه ر  سه ره تا  بخوێنمه وه ،  ناوه ندییه وه  شت  له   هه ر 
كرد ده توانم شیعر بنووسم. ئه و شیعر نووسینه م هه ر بۆ خۆم بوو، هه تا ڕۆژێك 
له  كۆلیژ براده رێكم شیعره كانمى دیت و زۆرى لێ كردم كه  بینێرم بۆ ڕۆژنامه كان، 
ئه وه  بوو ناردم، زوو باڵو كرانه وه ، به اڵم به  زۆر خوێندنه وه م گه یشتمه  قه ناعه تێك 
كه  شیعر نووسین جیهانى من نییه ، به  حوكمى ئه وه ى له  هه شتاكاندا نه ده وێرام هیچ 
له   یه كه م چیرۆكم  بۆیه  ڕووم كرده  وه رگێڕان،  بكه مه وه ،  له سه ر مێژوو باڵو  شتێ 
یه كه م  هه روه ها  بوو،  حسابیم(  )بانقى  به ناوى  چیرۆكه   ئه و  وه رگێڕا،   1986 ساڵى 
نووسینیشم به  ناوى )دوو وێنه ى ئه ڤینى له  ڕۆمانه كانى هه مه نگواى( بوو، كه  له  ساڵى 

1989 نووسیبووم.



227 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )6( )بەفرانبار-2٧22( )زستانی-2022(

    ئه وسا باڵو كردنه وه ى ئاسان نه بوو بۆ كه سى وه ك ئێمه ، براده رێك له  دواى 
ڕاپه ڕین پێی گوتم كه  له  ساڵى 1989ه وه  نووسینێكى وه رگێڕدراوم له  مێژ بوو بڕیارى 
باڵوكردنه وه ى درابوو، به اڵم له به رئه وه ى ناسراو نه بووم ئه وانه ى له  )پاشكۆى ئێراق(
دا كاریان ده كرد، هه ر دوایان ده خست، هه تا ڕۆژێك به قه د نووسینه كه ى من بۆشایى 

له  دیزاینى ڕۆژنامه كه  دروست ببوو، ئه وجا باڵویان كرده وه !
   یه كه م كتێب كه  له  دواى ڕاپه ڕین نووسیم، كتێبى )دۆزى كورد له نێوان هه ڵچوون 

و داچوونێكى ناكۆك( بوو، ئه م كتێبه  تا ئێستاش چاپ نه كراوه !!

زیاد ڕه شاد: له م سه رده مى پڕ له  ده نگه  ده نگ  و زۆر بوونى بوار و بابه ته كانى نووسین و لكه كانى 
ڕۆشنبیریدا، چه نده  بڕوات به  پسپۆڕی هه یه ؟

سه الم ناوخۆش: بێ گومان پسپۆڕى ته ركیزى نووسه ر له سه ر بابه تێك چڕ ده كاته وه ، 
ئه مه ش هه نگاوێكى ناوازه  ده بێ له  ئافراندن و داهێناندا، به اڵم با دوو شت له  یه ك جیا 
بكه ینه وه ، پسپۆڕى له  بوارى زانكۆیى و پسپۆڕى له  بوارى جیهانى ده ره وه ى زانكۆدا، 
له و  بێت  پسپۆڕیش  هه بێ  بوارێك  له   دكتۆراى  یان  ماسته رنامه   ئه وه ى  نییه   مه رج 
بواره دا، چونكه  ده یان مامۆستاى زانكۆ هه ن ته نیا )مامۆستا(ن نه ك پسپۆڕ! بۆ نموونه  
ئه و كه سه ى ماسته ر و دكتۆراى له  به شى مێژوودا هه یه  ماناى وا نییه  ئه و كه سه  

)موئه ریخ - مێژوونووس( بێت، به ڵكو ئه و كه سه  مامۆستاى مێژووه  و هیچى تر.

زیاد ڕه شاد: ئه ى بۆچى به ڕێزتان جگه  له  زمان و فه رهه نگ )قامووس(، كتێبى مێژوویی و شتى تریش 
ده نووسن؟

ماسته رنامه كه م  هه یه ،  ئینگلیزیدا  زمانى  له   ماسته رم  خ��ۆم  من  ن��اوخ��ۆش:  س��ه الم 
ئه وه   ده نووسم،  فه رهه نگ  و  زمان  له   كه   واتاى  به   به راوردكاییه ،  توێژینه وه یه كى 
مێژوو  مه سه له ى  هه رچى  ده ك��ه م،  خ��ۆم  زانكۆیى  ك��ارى  له   به شێك  موماڕه سه ى 
ساڵه   چه ندین  كه   دینییه ى  و  نه ته وه یى  ئه ركه   ئه و  بۆ  ده گه ڕێته وه   ئه وه   نووسینه ، 
له گه ڵمدا ده ژیێت، باوه ڕ ناكه م هیچ مێژوویێك به قه د مێژووى ئێمه  شێوێندراێت، له  
ده كرێ،  مێژووى سیاسیمان  بۆ  ئێستاشماندا زۆر خوێندنه وه ى سه قه ت  سه رده مى 
ئه و هه موو فاكته ره ، پاڵنه رى سه ره كى بوون كه  به شێكى  زۆر له  ژیانى خۆم بۆ ئه و 

بواره  ته رخان بكه م.
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زیاد ڕه شاد: كاته كانى ژیانت زێتر به  خوێندنه وه ى چى به سه ر ده به یت؟
سه الم ناوخۆش: هه ر نووسه ره  و ژیانێكى سه یرى هه یه ، جاران باوه ڕم وا بوو كه  
ده رفه تم هه بێ هه موو ژیانم بۆ خوێندنه وه  ته رخان ده كه م، به اڵم كه  له  ژیانى هه قیقى 
له  شتێك.  ته نیا  بكه ینه وه   بچووك  ئه وه نده   ژیان  ناتوانین  كه   ده رك��ه وت  بۆم  ژیام، 
به شێك له  كاتم به  خوێندنه وه ى هه ندێ كتێب به سه ر ده به م، كه  ئاراسته ى ئاینده یه كى 
ڕووناكم بكه ن، كتێبى ڕه خنه یى جا له  بوارى سیاسى، كۆمه اڵیه تى، هه تا ئایینیش بێت، 

ئه و كتێبانه ن كه  زۆر ده یانخوێنمه وه !

زیاد ڕه شاد: زۆر جار باس له وه  ده كرێ له  سه رده مى كۆمپیوته ر و ئینته رنێت و ڕۆژنامه ى ئه لیكترۆنیدا، 
خه ریكه  جێ پێى كتێب لێژ ده كرێت و ڕۆڵى جارانى ناهێڵن، تۆ پێت وایه  كتێب ئه لته رناتیڤى هه یه ؟ به  

بڕواى تۆ ته كنیكى تازه  و میدیاى ئه لیكترۆنى باو و ڕۆڵى كتێب كز ده كات؟
سه رده مه   ئ��ه م  ئینسانى  كورتبڕییه ،  س��ه رده م��ى  س��ه رده م��ه   ئ��ه م  ن��اوخ��ۆش:  س��ه الم 
بخوێنێته وه ،  پێنج سه د - شه ش سه د الپه ڕه یى  نییه  ڕۆمانێكى  ئه وه ى  حه وسه ڵه ى 
به ڵكو هه وڵ ده دا شتى كورت بخوێنێته وه . ئه لته رناتیڤى كتێب هه ر كتێبه ، ته كنیكى تازه  
و میدیاى ئه لیكترۆنى ڕۆڵى كتێب كز ده كا، به اڵم ناتوانێ له ناوى ببات، چونكه  ئه و 
چێژ و تامه ى له  خوێندنه وه ى كتێبێكى به رده ستدا هه یه ، زۆر جیاوازه  له گه ڵ ئه وه ى 

له  شاشه  ده یخوێنیته وه .

زیاد ڕه شاد: به  بڕواى تۆ چى بكرێ باشه  تا خوێنده وارى واڵتى ئێمه  تام وچێژ له  كتێب و خوێندنه وه  
بكات؟

سه الم ناوخۆش: خوێنده وارى واڵتى ئێمه  له  )خوێندنه وه ( تۆراوه ، یاخود واى لێ كراوه  
حاڵه ته ى  ئه و  واڵت  ئابووریى  و  كۆمه اڵیه تى  و  سیاسى  ڕه وشى  بێگومان  بتۆرێ، 
و سیاسى  ئابوورى  گوشاره   هه موو  ئه و  نموونه   بۆ  قوتابییه ك  ك��ردووه .  دروست 
خوێندنه وه   بكات،  خوێندنه وه   له   تام  ده توانێ  چۆن  بێت،  له سه ر  كۆمه اڵیه تییه ى  و 
فه زاى خۆى ده وێ، فه راهه م هێنانى ئه و فه زا و هارمۆنییه ته  پابه نده  به  ئه قڵیه ت و 
ستراتیژیه تى ده سه اڵته وه ، هه تا ده سه اڵت به و ئه قڵه  له  تاكى خۆى بڕوانێ، ئاكام هه ر 
نه وه یه كى نه خوێنده وارى لێ ده كه وێته وه ، جا بۆ ئه وه ى وا له  خوێنده وار بكه ین تام 

له  خوێندنه وه  بكات، ده بێ ئه و گوشارانه ى له سه ر هه ڵبگرین.
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زیاد ڕه شاد: وه ك مامۆستایه كى زانكۆ، سیستمى په روه رده  به  گشتى و پڕۆگرامى زانكۆكانى كوردستان 
چۆن ده بینى؟

سه الم ناوخۆش: ئه وه ى ئێستا هه یه  ناتوانین ناوى پڕۆگرامى لێ بنێین، به ڵكو ته نیا 
چه ند شتێكى باو و سواوى چه ند ساڵه ى ڕابردووه ، ئه مه  و دوو به شه كه ى دیكه ى ناو 
پڕۆگرام كه  مامۆستا و قوتابین، له  دوو دۆڵى جیاوازدان، هیچ هارمۆنییه تێك له نێوان 
ئه قڵێكى كۆنه   یان زانكۆ، هى  په روه رده ،  ئێستاى  ئه م پڕۆگرامه ى  نییه ،  ئه م سێیه دا 
به  نه زه ر نه وه ى نوێوه ، بۆیه  هیچ ئافراندنێك به رپا نابێ، ئه و پڕۆگرامه  مامۆستا و 

قوتابى ده ره قه تى نایه ن، چونكه  هى زه مه نى ئه وان نییه .

زیاد ڕه شاد: چه نده  له گه ڵ ئه و بۆچوونانه  دایت، كه  زۆر كه ڕه ت زانكۆى ئێمه  وه ك وێرانه  و كه الوه یه ك 
وه سف ده كه ن؟ تۆ وا نابینیت زیاده ڕه وییه ك له و وه سفه دا هه یه ، وه ك چۆن كورتبینییه كى ئاشكرا له  دیدى 

ئه وانه شدا هه یه  كه  زانكۆى ئێمه  وه ك ناوه ندێكى كامڵ و بێ عه یب پیشان ده ده ن؟
وه سف  وێرانه   و  كه الوه   به   زانكۆ  زانكۆن،  ده ره وه ى  له   ئه وانه ى  ناوخۆش:  سه الم 
وه سف  مه عریفى  ناوه ندێكى  به   زانكۆ  زانكۆشن،  ن���اوه وه ى  له   ئ��ه وان��ه ى  ده ك��ه ن، 
و  پێوه ر  پێى  به   زانكۆ  ده ره وه ى  ئه وانه ى  نیم،  كامیاندا  هیچ  له گه ڵ  خۆم  ده ك��ه ن. 
دابی زانكۆ بۆیان نییه  هیچ ڕۆڵێكیان له  زانكۆدا هه بێت، ئه و بێ ڕۆڵ كردنه  بێگومان 
ڕه نگدانه وه یه كى نێگه تیڤى ده بێت، ئه مه  ئه وه  ناگه یه نێ كه  ئه وانه  هه رگیز ڕاست ناكه ن، 
به ڵكو بانگه شه كه یان ئامانجێكى له  پشته وه یه ، ئه ویش دژایه تیكردنى كادیرى زانكۆیه . 
به شێكى زۆرى كادیرى زانكۆش به هۆى بڕوانامه كه یه وه  خۆى له  ته لیسمێكدا ده نوێنێ 
و له  واهیمه یه كدا ده ژى، وا ده زانێ ئه و بۆته  )به راهیمه ( و ده ره وه ى زانكۆش هه ر 
)شۆلده ر(ن! ئه و به دحاڵیبوونه  له  زانكۆ و ده ره وه ى زانكۆ، ئه و ڕه وشه ى له نێوان هه ر 
دوو به ره دا دروست كردووه . به  نه زه رى من، زانكۆ نه  ئه و كه الوه یه یه  كه  چاوه ڕێى 
پرسیاره كان  هه موو  وه اڵمى  كه   مه عریفییه شه   ناوه نده   ئه و  نه   و  ناكرێ  لێ  هیچى 
بداته وه ! بێ گومان كه  زانكۆ ڕازى بوو ببێته  )پاشكۆى حیزب(، حیزبیش به  گوێره ى 

به رژه وه ندى خۆى هه ڵیده سوڕێنێ، له و نێوه شدا مه عریفه  و داهێنان ده بنه  قوربانى!

زیاد ڕه شاد: وه ك نووسه ر و ڕۆشنبیرێك پێت وایه  پێگه  و پایه ى ڕۆشنبیرانى كورد له  كوێدایه ، ئایا به  
ڕاست شتێكمان هه یه  به ناوى ده سه اڵتى رۆشنبیران؟ 
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سه الم ناوخۆش: له  واڵتى ئێمه دا )وه ك هه ر واڵتێكى دیكه ى رۆژهه اڵتى(، ده سه اڵتى 
سیاسى واڵت توانیویه تى ده سه اڵتى ڕۆشنبیرى ده سته مۆ بكات، ده سه اڵتى سیاسى 
واڵت له الى ئێمه  یانى ده سه اڵتى حیزبى، جا كه  حیزب و ده سه اڵت یه ك شت بوون، 
و  وه زیفى  بژێوى  كه   ده بێته وه .  بچووك  حیزب  ده ره وه ى  ڕۆشنبیرانى  ده رفه تى 
غه یره  وه زیفى به  ده ستى حیزبه وه  بێت، ئه وه ى كه  له م نێوه نده دا ده مێنێته وه ، ده بێ 
ده سه اڵتى له  چاو ده سه اڵتى ڕۆشنبیریى حیزبى چه ند بڕ بكات؟! ئه وانه ى له  ده ره وه ى 
حیزبدان، كه م ڕێك ده كه وێ له  به ره یه ك، یا سه ندیكایه كدا یه كگرتوو بن، ئه و قه ڵه مانه  
هه ر ئه وه نده یان له  ده ست دێ هه ندێ  شت بورووژێنن، به اڵم ده سه اڵتى ئه وه یان 
نییه  شت بگۆڕن، بێگومان كه  حیزب و حكومه ت له  یه ك جیابوونه وه  و هه ریه كه  و 
سنوورى خۆى زانى، یان ڕێكتر كه  حكومه ت سنوورى بۆ ده سه اڵتى حیزب دانا نه ك 
به  پێچه وانه وه ، ئه وسا ده سه اڵتى ڕۆشنبیران به رپا ده بێ. ئه وه ى ئێستا هه یه  ده سه اڵت 

نییه ، به ڵكو ده نگێكه  نووزه ى دێت.
 

چه ند  ئه مڕۆ  تا  )مه ئموون(ه وه   سەردەمى  له   “عه ره به كان  كه   خوێندمه وه   شوێنێكدا  له   ڕه ش��اد:  زیاد 
كتێبیان وه رگێڕاوه ، به قه د كتێبه  وه رگێڕدراوه كانى یه ك ساڵى ده وڵه تێكى ئه ورووپایى ده بێت”، وه ك كه سێك 
كه  تا ئێستا چه ند وتار و كتێبێكت پاچڤه  كردووه ، ڕه وش و بارى وه رگێڕانى كوردى چۆن ده بینى و له  چ 

ئاستێكدایه ؟
سه الم ناوخۆش: عه ره ب به  ئیسالمه وه  هه بوون، پێش ئیسالم هیچ شارستانییه تێكیان 
نه بووه ، دواكه وتووترین نه ته وه  بوون به راورد به گه النى دى، به  ئیسالم بوونه  پێشه نگ، 
كه  ناسیۆنالیستى عه ره بى ده سه اڵتدار له  ئیسالم هه ڵگه ڕاوه ، دووباره  بوونه وه  یه كێ 
موسڵمانه كان خه ریكى  ده مه ى  ئه و  ناكرێ.  بۆ  هیچ حیسێبێكیان  كه   نه ته وانه ى  له و 
له   بوون،  یه كترى  شه ڕوشۆڕى  خه ریكى  ئه ورووپاییه كان  بوون،  وه رگێڕان  كارى 
قۆناغێكدا ده ژیان ئه قڵیان له  شیره كه ى ده ستیاندا بوو، له والشه وه  كڵێسا نه هامه تى 
ترى بۆ دروست ده كردن، كڵێسا خه ریك بوو ئه قڵى داگیر ده كردن بۆ ئه وه ى قه ت بیر 

نه كه نه وه  و ”ڕاستى“ ته نیا له نێو ”كتێبى پیرۆز“دا ببینن!
مه سه له كه  په یوه سته  به  ئیش كردنه وه ، ئه مڕۆ ئه قڵى عه ره بى ڕاوه ستاوه ، چونكه  
له سه ر هیچ نییه ، هه رچى ئه ورپاییه كه یه  ئیش ده كات، ئه قڵى ئاراسته ى ده كات، نه ك 

كڵێسا!



231 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )6( )بەفرانبار-2٧22( )زستانی-2022(

مالیزیاییه  موسڵمانه كان ئه وه تا به هێزترین واڵتى ئاسیان، له  بوارى ئه لیكترۆنیدا 
كه م واڵتى ئه ورووپایى هه یه  بگاته  ئه و ئاسته ! له  وه رگێڕاندا كه م واڵتى عه ره بى و 
ئێمه ى كوردین،  له  وه رگێڕاندا  ئه وه ى دوا كه وتووه   ئێران،  بگاته   ئه ورووپایى هه یه  
له وانه یه  نزیكه ى ملیۆنێك كورد له  ئه وروپا هه بن، به اڵم له  سه دا یه كى ئه و ملیۆنه  
خه ریكى كارى وه رگێڕان نییه ، كه  كورده  ئه وروپاییه كان ئاوا بن، ده بێ ئه وانه ى واڵت 
چۆن بن؟! نه وه ى نوێ له  غه یرى زمانى كوردى چیتر نازانێ، ئاوا بڕوا، نه وه یه كى بێ 

ئاگامان بۆ دروست ده بێت!
من خۆم جگه  له  ده یان وتار، سێ كتێبیشم له  ئینگلیزییه وه  وه رگێڕاوه ، كاتێ ئه و 
هه موو وه رگێڕانه م كردووه ، هیچ فه رهه نگێكى ئینگلیزى له  كوردستان نه بووه ، ئێستا 
ئه و هه موو ده رفه ته  له باره  كه چى ڕه وشى وه رگێڕان زۆر كزه ، ئێمه  به  هیچ واڵتێك 

به راورد ناكرێین.

شایه تی و پێشنیازێك
هه رچه نده  بوارى پسپۆڕیی مامۆستا سه الم له  زمان بوو، له  زمانیش ئینگلیزى 
بوو، له گه ڵ ئه وه ش به شى زۆرى ئه و كتێبانه ى له  بابه ت فه رهه نگ و زمانه وانییه وه  
دایناون، كه  خۆى پێشتر باسى كردووه ، بۆ پله به رزكردنه وه  و )ته رقیاتى زانكۆ( به  
كه ڵكى نه هاتوون. مامۆستا سه الم، له میانه ى دانانى ئه و هه موو كتێبه  به تایبه ت له سه ر 
كه   به نده   ك��ردووه ،  ك��وردى  كتێبخانه ى  به   گ��ه وره ى  فه رهه نگ، خزمه تێكى  و  زمان 
نێزیكه ى بیست ساڵ له مه وبه ر، به و مامۆستا هێژایه  ئاشنا بووم، چ له  ڕێگه ى به رهه م 
بوو،  لێ  ئاگام  به وردى  هاوڕێیه تییه وه ،  په یوه ندى  یان  بووبێت  نووسینه كانییه وه   و 
یه كێك له  خه مه  گه وره كانى كه  به شێكى گه وره ى ژیانى خۆى بۆ ته رخان كرد پرسى 
زمان و فه رهه نگ بوو، ئه وه ى ماوه  بگوترێ، مامۆستا سه الم ناوخۆش ژماره ى كتێبه  
چاپكراوه كانى زێتر له  )75( كتێب ده بن، ئه مه  جگه  له  كۆششه كانى له  نێوه ندى زانكۆ و 
ئه كادیمیا و ڕێكخراوى زمانناسى و گۆڤارى زمانناسى، هه روه ها له  چه ند كۆنفرانسى 
زانستى له  ده ره وه  و ناوه وه ى هه رێم به  توێژینه وه ى زانستى به شدار بووه ، به داخه وه  

وه كوو پێویست قه درى ئه و گه وهه ره  دانسقه یه ى نه زانراوه . 
ئه و چه ندین بابه ت و كتێبى دیكه  له  به رنامه  و پالنیدا هه بوو، له وانه  به شێكیان له  
پالنیدا  له   هه ندێكیشیان  به جێماون و  به نیوه چڵى  به شێكیشیان  و  بوون  ته واوبووندا 
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نه خۆشكه وتنى مامۆستا و  به داخه وه   نه كردبوو،  له سه ر  ئیشى  به اڵم هێشتا  هه بوو، 
مانه وه ى چه ند ڕۆژێك له  نەخۆشخانه  و پاشان كۆچیدوایی كردنى له  2022/12/23، 
بوونه  ڕێگر له  ته واوكردنى ئه و پرۆژه  ته واونه كراوانه ى، بۆیه  ئومێد ده كه م دڵسۆزان و 
خه مخۆرانى زمانى كوردى ئاوڕ له و به رهه مانه ى بده نه وه  كه  چاپ نه كراون، هه روه ها 
لێره وه  پێشنیاز ده كه م له ڕێگه ى خه اڵتێكى سااڵنه  به ناوى مامۆستا سه الم ناوخۆش و 
چاپكردنه وه ى كۆى به رهه مه كانى و سازدانى دیدارى مامۆستاوه ، پاداشتى به شێكى 
كه مى ئه و هه وڵ و خزمه ته  زۆره ى مامۆستا سه الم ناوخۆش بدرێته وه ، به  ئومێدى 

به ده مه وه هاتن...



ڕەند زارعی: زمان یەکێکە لە توخمە 
بنەڕەتییەکانی ژێرخانی کۆمەڵگە

        ئا: بێهزاد قادری
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زمان  زمانە،  دەناسرێت،  پێ  نەتەوەیەکی  هەر  کە  گرینگ  توخمێکی 
نەک هەر بە قسە و ئاخاوتنی ڕۆژانە، بەڵکە بە خزمەت پێکردن زیندوو 
و بەردەوام دەبێت. هەتا زمانێک زیندوو بێت، گەلێکیش ناوی دەمێنێت 
و زیندووە. خزمەت پێکردن بە زمان وا دەکات کە ئەو زمانە نەفەوتێت، 
کورد  خوێندکارانی  نێوانەدا  لەم  باوێ.  پەلوپۆ  تەنانەت  و  بکات  گەشە 

ئەرکێکی تایبەتتریان لەسەر شانە.
لەم وتووێژەدا لەگەڵ کاک “ڕەند زارعی” کە لە کوردستان کارگێڕیی 
کار و لە نۆروێژ لە زانکۆی ئۆسڵۆ کۆمەڵناسیی خوێندووە، دەپەرژێینە 

سەر بابەتی “خوێندکاری کورد و پاراستنی زمانی دایکی”:

*داگیرکەر لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە هیچ شێوەیەک ڕێگە بە گەشەکردنی زمانی کوردی نادات؛ لە 
وەها دۆخێکدا چاالکی خوێندکاریی کورد لە ڕۆژهەاڵت چ ئەرکگەلێکی لە ئەستۆیە؟

و  داگیرکاری  باسی  بۆ  بەشێکی  ک��وت��ەوە،  دوو  بکەینە  پرسیارەکە  باشترە   -
داگیرکرانی کوردستان و بەشێکیشی بۆ باسی ئەرکی ئێمە وەک داگیرکراو تەرخان 

بکەین، بەو تێبنییەوە کە لێرەدا پتر ئاوڕ لە ڕۆڵی خوێندکاران دەدەینەوە.
زۆر بە کورتی، هەروەک چۆن ئاوەدانکردنەوەی واڵتێک، بە گەشەکردنی سەرخان 
و ژێرخانی ئەو کۆمەڵگەیە لە زۆر بواردا دەلوێ، لە بەرامبەر ئاوەدان کردنەوەشدا، 
بەو شێوەیەش ئامانجی داگیرکەر کاولکردنی ژێرخان و سەرخانی ئەو نیشتمانەیە 
کە داگیری کردووە. دەزانین کە بەشێک لە کوردستان کە دەکەوێتە ڕۆژهەاڵتی واڵتی 
کە  داگیرکراوە  ئێرانەوە  واڵتی  ئایینی  فاشیستی-  دەسەاڵتێکی  لەالیەن  کوردستان، 
ڕۆحی فارسیزم و پانئێرانیزمی لەبەرە. بۆ ئەوەی باسەکە دوورودرێژ نەبێتەوە، بۆ 
ڕۆژهەاڵت،  لە  کوردستان  سەرخانی  کاولکاریی  لە  مەبەستەکەمان  ڕوونکردنەوەی 
ڕێژیمە  ئەم  دەسەاڵتدارێتیی  ساڵ   40 لە  زیاتر  پاش  بڵێین  کە  بەسە  ئەوەندە  هەر 
داگیرکەرە، ناوچە کوردییەکانی ڕۆژهەاڵت لە هەموو بارێکی ئاوەدانییەوە لە زۆربەی 
بەشەکانی تری ئێران لە دوان و پشتگوێ خراون و تەنانەت ڕێ لە ئاوەدانکردنەوەی 
گشتی،  ناوەندە  ڕێگاوبان،  دۆخی  نموونە:  بۆ  دەگیردرێت،  خەڵکییش  و  خۆجێییش 
ناوەندە بەرهەمهێنەر و گەشەپێدەرەکان بە هیچ شێوەیەک لە هیچ کام لە بەشەکانی 
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پێداویستییەکانی  تەنانەت  و  چاوەڕوانی  داواک��اری،  حەشیمەت،  لەچاو  کوردستان 
ژیانی سەردەمدا نییە.

داگ��ی��رک��راوی  ت��ەوەرێ��ک��ی ژێرخانی  ل��ەس��ەر  دەم��ان��ەوێ��ت  پتر  ئێمە  م���ادام  ب��ەاڵم 
کوردستان بدوێین، وا باشە کە بە تێروتەسەلی ڕوونی بکەینەوە کە مەبەستمان لە 
ژێرخانی داگیرکراو یان ژێرخانی کۆمەڵگەکەمان کە ڕێژیم هەوڵی کاولکردنی دەدا 
چییە؟ ژێرخانی هەر نەتەوە و کۆمەڵگەیەک شتێکی هەستپێکراو و بەرچاوەکی نییە، 
بەاڵم وەک شادەمار و گیانی ئەو کۆمەڵگەیە دێتە پێش چاو. مەبەست لە ژێرخانی 
کۆمەڵگەیەک الیەنی گەشەی کۆمەاڵیەتی و کولتووریی ئەو کۆمەڵگەیەیە. هەروەک 
سەرخانەکان بە سەرمایە و پارە و داهات و دەستکەوت دەناسرێن، ژێرخانەکانیش 
و  واڵت  هەر  کولتووریی  ژێرخانی  دەزاندرێن.  واڵتێک  کولتووریی  سەرمایەی  بە 
کۆمەڵگەیەک زۆر لق و پۆپی لێ دەبێتەوە کە بۆ وێنە دەتوانین بڵێین گەشەکردن لە 
بوارەکانی زمان، دابونەریت، هونەر، پەروەردە، پێگەیشتوویی و تێگەیشتوویی فکری 
و کۆمەاڵیەتی و تەنانەت ئایینیش نموونەی زەقی ئەو سەرمایە کولتوورییانەین. با لە 
خۆمان بپرسین باشە ئەم توخم و بابەتانە بۆ گرینگن؟ وەاڵمێکی کورت و خێرا بۆ 
ئەو پرسیارە ئەوەیە، کە چونکە ئەم توخمانە کاریگەرییان لەسەر ئاستی هۆشیاریی 
تاک لەمەڕ ناسنامەی خۆی هەیە. واتە مرۆڤێک بەم بابەتگەلەوە دەتوانێت ناسنامەی 
و  ک��ردووە  چی  و  چییە  کێیە،  بڵێت  دەتوانێت  توخمانەوە  بەم  بکات.  پێناسە  خۆی 
تەنانەت چی دەوێت و دەیهەوێت ببێت بە چی. زۆر بە کورتی، ئەمانە لە هەنگاوی 
یەکەمدا ناسنامەی هەر تاکێک و لە هەنگاوی دووهەمدا ناسنامەی گشتیی کۆمەڵگە 
یان خەڵکانێکن کە خۆیان لەسەر بنەمای ئەم بنەما کولتووری یان الیەنە ژێرخانییەدا 
دەناسێنن. واتە بابەتەکە پەیوەندیی هەیە بە خۆناسینەوە و ئەم ژێرخان و سەرمایە 
کولتوورییە وا دەکات کە ئێمە بزانین کێین و سنوور و توخمەکانی ناسنامە و ”ئێمە 

کێینی خۆمان“ دیار بکەین.
ژێرخانی  بنەڕەتییەکانی  توخمە  لە  یەکێکە  زم��ان  ک���ردەوە،  ڕوون��م  ه���ەروەک 
کۆمەڵگەیەک. مەبەست لێرە زمان هەر قسەکردنی ئاسایی نییە، مەبەست لە خوێندن 
بە  پ��ەروەردە  بە کورتی  بە زمانێک،  زانستە  بەرهەمهێنانی هونەر و  نووسین و  و 
کوردن،  دانیشتووانی  تەواوی  بە  نزیک  کە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئایا  زمانێک. 
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کەسێک  ئەگەر  تەنانەت  ئەوە،  بەپێچەوانەی  نەخێر!  کوردییە؟  زمانی  بە  پ��ەروەردە 
خۆبەخشانەش لەو بوارەدا کار بکات، یان دەیکوژن، وەک مامۆستا فەرزاد کەمانگەر، 
یان دەیگرن، وەک مامۆستا زارا موحەممەدی، یان تووشی تەنگ و چەڵەمەی دەکەن، 
وەک ئەو هەزاران هەزار چاالکی زمانەوانی و نووسەر و مامۆستایانەی کە ژیانیان 
لێ تاڵ کراوە. ئەمە بۆ دەکرێت؟ بۆ ئەوەی ئەو زمانە الواز بکرێت، دەرفەتی گەشەی 
شتێکی  وەک  سێمبۆلیکدا،  و  پالکارد  ئاستی  لە  تەنیا  و  بچێت  لەنێو  نەدرێت،  پێ 
عەنتیکە دەرفەتی هەناسەی پێ بدرێت و بەس. ئێستا بە بەراوردکردنی دوو بواری 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان، بەوەی هەروەک  سەرخان و ژێرخانی کۆمەڵگەی کورد 
لە   - کوردستانە  ڕۆژه��ەاڵت��ی  بەشەکانی  هەموو  لە  مەبەست   - کوردستان  چۆن 
باری ڕێگاوبان و کارخانە و بوارەکانی تری سەرخانی ئابووریدا نەک هەر گەشەی 
نەکردووە، تەنانەت کاولکاریشیی تێدا کراوە، هەر بەو شێوەیە لە بواری کولتووری، 
زمانی، هونەری و پەروەردەشەوە کارەساتی گەورەی تێدا خولقاوە کە هیچ دەرفەتی 

بۆ ئەوە نەهێشتووەتەوە کە ئەم داگیرکەرییە بە بەڕبەڕیسم و فاشیزم ناو ببەین.
ئێستا کە ڕوونمان کردەوە کاری داگیرکەر چییە و چۆن سیاسەتی داگیرکاری و 
کاولکاریی خۆی لە هەر دوو الیەنی ژێرخان و سەرخانی ئابووریدا لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان بەڕێوە دەبات، با بزانین خوێندکاران کێن و ئەرکیان چییە. لە ڕوانگەی 
کۆمەڵناسییەوە، خوێندکاران ئەو توێژەن کە لە توێژێکی کۆمەڵگەوە بەرەو توێژ یان 
چینێکی تری کۆمەڵگە دەچن و بە زۆری وایە کە بەرەو توێژی سەرووتر هەڵدەکێشن، 
واتە خوێندن وەک سەرمایەیەکی کولتووری )کە دەکەوێتە خانەی ژێرخانی ئابووریی 
باری  لە  کە  دەدات  پێ  ئەوەیان  دەرفەتی  پێدا(،  ئاماژەم  پێشتر  کە  کۆمەڵگەیەکەوە 
چینایەتیی کۆمەاڵیەتییەوە Class بەرەو سەرتر یان باشتر وایە بڵێین بەرەو ئێلیتەیی  
بچن. بۆچی گرینگە کە باس لە کاڵس و ئێلیت بکەین، چونکە ئەم توێژەی کۆمەڵگە 
لە بەرهەمهێنانی مەعریفە و بیردا زۆرترین پشکیان پێ دەبڕێت، واتە ئەوان دەبنە 
زمان و زەینی کۆمەڵگەیەک. بە دیوێکی تردا، هەتا خوێندکار پتر گرینگی بە زمانێک 
کۆمەڵگەکەمان  ڕێژەش  بەو  هەر  ک��وردی،  زمانی  بڵێین  دەمانەوێت  پتر  لێرە  بدات، 
خاوەن زمان و بیرێکی کوردی یان کوردانە دەبێت. بابەتی زمان و بیری کوردانە بۆ 
ئێمەی کورد یەکێکە لە کۆڵەکەکانی بەرەوپێشچوونی خەباتی کورد بۆ وەدەستهێنان 
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توێژێک  نەتەوەییەکانی. خوێندکاران، وەک  ئینسانی و  ئامانجە  لە  نزیکبوونەوە  یان 
کاتەگۆری  هێڕەمی  لووتکەی  بەرەو  کە  پیلێک  وەک  کۆمەڵگەدان،  پێشڕەوی  لە  کە 
یان چینەکانی  توێژەکان  ڕێبەری  و  دەبنە ڕچەشکێن  هەڵدەکێشن،  لە کۆمەڵگەیەکدا 
خوارووتر و تەنانەت سەرووتری کۆمەڵگە. بۆیەش ئەرکی خوێندکاران لە هەمبەر 
زمانی کوردیدا، هەم پاراستن و هەمیش گەشەپێدانی ئەو زمانەیە. بە دیوێکی تردا 
لەالیەن خوێندکارانی  کوردی  زمانی  گەشەپێدانی  و  پاراستن  کاری  بڵێین  دەتوانین 
کە  لێرەوەیە  و  دەنوێنێت  داگیرکاری خۆی  بە  دژ  پەرچەکردارێک  وەک  ک��وردەوە، 
خزمەت بە زمانی کوردی، ڕاستەوخۆ چوونە سەنگەری بەرگریکردنە لە نیشتمانی 
داگیرکراومان. بۆیەشە شتێکی سەیر نییە کە دەسەاڵتی داگیرکەر بەمجۆرە چاالکی 
و خزمەتانە بە زمانی کوردی دڵخۆش نەبێت و کاردانەوەی توونداژۆی جۆراجۆری 

دژ بەم چاالکییانە هەبێت.

خوازەکیدا  دون��ی��ای  لە  ک��وردی  دەق��ی  دەوڵەمەندکردنی  و  بەرهەمهێنان  بۆ  ک��ورد  *خوێندکارانی 
)تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان( لە بواری خوێندنی خۆیان، دەبێ چی بکەن؟

س��ەردەم.  م��رۆی  ژیانی  لە  بەشێک  بووەتە  خوازەکی  دنیای  دەزان��ن،  وەک   -  
ئەستەمە لەم سەدەیەدا بژی و بڵێی لە دنیای خوازەکی دادەبڕێم. چونکە پتر وەک 
لەو  س��ەردەم  مرۆڤی  چونکە  بوون.  خوازەکی  تاکوو  دەنوێنێت  خۆی  پێویستییەک 
دەگرێت،  تر  مرۆڤەکانی  دی��اری  و  ش��اراوە  دنیای  لەگەڵ  پەیوەندی  هەم  ڕێگایەوە 
سەفەر بۆ هەموو شوێنێکی دنیا دەکات، زانیارییەکانی زۆرتر و بەڕۆژ دەکاتەوە و 
بەشێک لە پەیوەندی و تەنانەت پێویستییەکانیشی هەر لەو ڕێگایەوە دابین دەکات. 
ئەمە یانی تێپەڕاندنی سنوورەکان، چ سنووری هەستپێکراو و چ سنووری سێمبولی 
بن. پێشتر کە دنیای خوازەکی و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بەم شێوەیە بەرین نەبوون، 
ناڕاستەوخۆیان  و  ڕاستەوخۆ  کاریگەریی  شوێنێک  هەموو  لە  دەوڵەتان  سیستەمی 
لە ڕێگای  لە دەرەوەی ماڵ  ئێران،  بۆ وێنە  دادەن��ا. هەر  ئەندامانی کۆمەڵگە  لەسەر 
پاسدار و هێزی ئینتزامی و بەکرێگیراو و زۆر دامودەزگای تر ژیانی خەڵکیان کۆنتڕۆڵ 
و لەژێر چاودێریدا دەگرت، لە ماڵەشەوە لە ڕێگای ڕۆژنامە، ڕادیۆ و تێلێڤیزیۆنەوە 
ئەوەی پێیان خۆش بوو باڵویان دەکردەوە. واتە لە پڕۆسەی داگیرکردن و کاولکردنی 
تاکە  ژێرخان و سەرخانی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا، هەموو سنوورە کۆمەاڵیەتی و 
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کەسییەکانیشی تێپەڕاندبوو تا سیاسەتی فاشیزمی فارس- ئێرانی بەڕێوە ببات. ئێستا 
بە  دژ  بیهەوێت  کە  مرۆڤێکدا  هەر  ناخی  و  ماڵ  هەموو  لە  کۆمەاڵیەتییەکان  تۆڕە 
هاتووە.  لێ  قەڵخانێکی  و  سەنگەر  وەک  ڕاوەستێت،  ئێران  داگیرکەریی  سیاسەتی 
تا النیکەم سنوورە  داوە  بە مرۆڤی کورد  ئەوەیان  تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان دەرفەتی 
تەنانەت  و  بکات  پێناسە  و  دیار  خۆی  بنەماڵەییەکانی  و  کۆمەاڵیەتی  و  تاکەکەسی 
بەرگرییان لێ بکات، واتە بەشێکی بەرچاو لەو کەسانەی لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
چاالکن، لەڕاستیدا تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بە دەرفەتێک دەزانن بۆ وەرگرتنی زانیاری 

و بۆ بەرگریکردن لە ناسنامەی خۆیان.
ت��ۆڕە  ل��ە  چ���اوک���راوەی کۆمەڵگە  ت��وێ��ژی  ی��ان  خ��وێ��ن��دک��ار  ئ��ەرک��ی  ل��ە  بەشێک 
کۆمەاڵیەتییەکانیشدا ئەوەیە کە دەرفەتی ڕۆشنگەری و فێرکاری و گەشەکردنی زمان 
و کولتووری کوردی بڕەخسێنن. بەخۆشییەوە خەڵکێکی زۆر، بەتایبەتی لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان، چ وەک تاکەکەس و چ لە ڕێگای کاری بەکۆمەڵ و ڕێکخراوەییەوە لەو 

پەیوەندییەدا چاالک بوون کە جێی دەستخۆشی و دڵخۆشییە.
بە بڕوای من، تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان ئەرکی خوێندکارانیان هاسانتر کردووەتەوە، 
بەو واتایە کە خوێندکاری کورد لە ڕێگای چاالکبوون لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا چ بە 
نووسین و چ بە ڤیدیۆ و دەنگ و ڕەنگی جۆراوجۆر دەتوانن بچنە نێو ماڵ و ناخی 
هەر مرۆڤێکی کوردەوە و لەو ڕێگایەوە سەنگەری بەرگریکردن و گەشەپێدانی زمان 

و کولتووری کوردی بەرینتر و بەهێزتر و تەنانەت ڕێکخراوتریش بکەن.

* بۆچی گرینگە کە خوێندکاری کورد بە زمانی کوردی دەقی زانستی بەرهەم بهێنێت یان دەقی زانستی 
وەربگێڕێتە سەر زمانی کوردی؟

- توخمێکی گرینگ کە هەر نەتەوەیەکی پێ دەناسرێت، زمانە. زمان نەک هەر بە 
قسە و ئاخاوتنی ڕۆژانە، بەڵکە بە خزمەت پێکردن زیندوو و بەردەوام دەبێت. هەتا 
زمانێک زیندوو بێت، گەلێکیش ناوی دەمێنێت و زیندووە. خزمەت پێکردن بە زمان وا 

دەکات کە ئەو زمانە نەفەوتێت، گەشە بکات و تەنانەت پەلوپۆ باوێ.
هەروەک لە وەاڵمی پرسیارەکانی پێشووتردا ئاماژەم پێ کرد، داگیرکەر بۆ ڕاماڵین 
نەپاراستووە،  جینایەتێک  هیچ  لە  دەستی  خۆی  نیشتمانی  لە  کورد  سڕینەوەی  و 
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دەبات  بەڕێوەی  خەریکە  ئێستاش  هەر  ئێران  دەوڵەتی  کارەساتانەی  لەو  یەکێک 
هەوڵی سنووردارکردن، الوازکردن و تەنانەت سڕینەوەی زمانی کوردییە. بۆ؟ چونکە 
ئەگەر زمانەکە نەمێنێت و ببێتە فارسی، کە فارسیزم سەرەڕای جێگۆڕکێی دەسەاڵتی 
شا و ڕێژیمی ئیسالمی بووەتە خوێنی پانئێرانیزم، هاسانتر پڕۆسەی داگیرکاری و 

سڕینەوەی کورد بەڕێوە دەچێت.
زمانی کوردی  پاراوڕاگرتنی  و  وێڕای قسەکردن  دەق  بەرهەمهێنانی  و  خوێندن 
دوو دیوی دراوی مانەوە و گەشەی زمانی کوردین. سەیر نییە ئەگەر بڵێین ئەگەر 
هەر کام لەو دوو توخمە، واتە قسەکردن و نووسین، پەکی بکەوێت، ئەوە زمانەکەمان 
ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بەرەو الوازی و فەوتان دەچێت. مەبەست لە قسەکردن پاراستنی 
قسەکردنەوە،  بە  پەیوەیستن  کە  لقوپۆپانەیە  ئەو  هەموو  و  دابونەریت  و  کولتوور 
واتە بە کوردی سیاسەت بکەین، بە کوردی بیر بکەینەوە، بە کوردی لەگەڵ یەکتری 
بدوێین، بە کوردی بژین و دابونەریت و بۆنە ئایینی و کولتوورییەکانمان بە کوردی 
بە  دەق  بەرهەمهێنانی  و  نووسین  تەنیا  هەر  نووسین،  لە  مەبەست  ببەین.  بەڕێوە 
زمانی کوردی نییە، مەبەست ئەوەیە کە زانیاری و زانستی بەو زمانە بەرهەم بێنین، 
فێرخوازێکی  بکەین و  فێرکاری  ک��اری  ک��وردی  بە  بکەین و  پ��ەروەردە  ک��وردی  بە 
زمانەکەمان بین. جا وەک دەبینن، بۆ ئەوەی بتوانین بە شێوەیەکی چڕوپڕ بەرگری 
بە  نووسینە  و  قسەکردن  توخمی  دوو  هەر  بە  پێویستیمان  بکەین،  زمانەکەمان  لە 

زمانەکەمان.
بەرهەمهێنانی دەق بە گشتی بە زمانی کوردی و بەتایبەتی دەقی زانستی کە ئێستا 
پێویستییەکی زمانەکەمانە، جگە لەوەی هەوڵێکە بۆ پاراستن و هێشتنەوەی زمانەکە، 
نووسەر و  پەرەپێدانی زمانەکە. وەک چۆن  پاراوترکردن و  بۆ  هەوڵێکی جیددیشە 
خولقێنەری دەقێک بە زمانی کوردی جیهانبینییەک بەو زمانە دەپارێزێت یان گەشەی 
پێ دەدات، خوێندنەوەشی ئەو کولتوور و جیهانبینییە جێگیر دەکات و وەک ڕەگی 
دارێک بە ناخی نەتەوەیەکدا دەیباتە خوار. ئەرکێک کە دەقی زانستی لە ئێستادا زۆرتر 
زانیاری  وەرگرتنی  یان  فێربوون  بۆ  کورد  فێرخوازی  کە  ئەوەیە  دەگرێت  وەخۆی 
لەمەڕ بابەتێک پێویستی بەوە نییە بە زمانێکی تر بخوێنێتەوە. خوێندنەوە بە زمانێکی 
تر کارهاسانی دەکات بۆ گواستنەوەی جیهانبینییەکان و هاسانکاری دەکات تا وشە 
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لە هەموو ڕوویەکەوە دەکەوێتە ژێر  ئەو کەسە  بەرەبەرە  بێت و  وەرگرتن زۆرتر 
کارتێکەری دەق و زمانی دەقەکە. بۆیەش بەڵێ، بەرهەمهێنانی دەقی جۆراوجۆر و 
بەتایبەتی دەقی زانستی ئێستا یەکجار گرینگن تا خوێنەری کورد زمانەکە بۆ کاری 

فێرخوازیش بە زمانی یەکەمی خۆی بزانێت.  
بە سەرنجدان بەوەی کە خوێندکاران توێژی هەرە چاالکی کۆمەڵگەیەکن لە هەڵکشان 
و داکشان لەنێوان توێژ و چینەکاندا، لە بەرهەمهێنانی بیر و مەعریفەدا، لە خزمەتکردن 
بە زمان و کولتوور و تەنانەت تێرکردنی خواستی کرێکار و بەرهەمهێنانیشدا، بۆیەش 
شتێکی زۆر ئاساییە کە بزانین بەرهەمهێنانی دەقی زانستی لە زمانی کوردیدا، هەم 
هەم  و  بن  سەرکەوتووتر  و  پێش  بچنە  هاسانتر  تا  دەدات  خوێندکاران  یارمەتیی 
دەرفەتی گەشەی بەردەوام و درێژخایەن بە زمانەکەش دەدات. بۆیە ڕۆڵی خوێندکار، 
یەکجار  زانستییەکان  دەقە  خوێنەری  و  بەردەنگ  وەک  چ  و  بەرهەمهێنەر  وەک  چ 

گرینگ و بنەڕەتییە.

* بەڕێوەبردنی سمینارگەلی جۆراوجۆر )سیاسی، فەرهەنگی و زانستی و...( لە زانکۆکان و لەالیەن 
خوێندکارانی کوردەوە بە زمانی کوردی، دەتوانێت چ کاریگەرییەکی لەسەر خوێندکارانی کورد هەبێت؟

ڕێکخراوە،  و  کۆمەاڵیەتی  بابەتێکی  زمان  دیارکراوی  بە  هەر  گرینگن.  زۆر   -
واتای  لە  تۆ  و  ئەوانەی وەک من  تۆ و هەموو  وێنە من و  بۆ  گرێبەستانەیە.  واتە 
وشەکان بە شێوەی هاوبەش تێدەگەن، گرێبەستێکمان هەیە کە هەر دوور نەڕۆین 
بەرد.  بڵێین  بەرد  بە  و  ئاو  بڵێین  ئاو  بە  و  وتووێژ  بڵێین  نێوانمان  دیالۆگەی  بەم 
ئەم گۆڕینەوەی مەبەستە لە واتا نەگۆڕ و جێکەوتووەکانی وشەکاندا خۆی جۆرێک 
ڕێکخستنە و هەتا زۆرتر بچینە نێو ڕێکخستنەکانی زمانێکەوە، پتر گرێبەستە زمانی 
زۆر  کە  ئەوە  من  بڕوای  بە  دەردەکەوێت.  بۆ  زمانێکمان  نرخێندراوەکانی  بەرز  و 
کەس دەڵێن زمانێک لە زمانێکی تر دەوڵەمەندتر یان بەهێزترە، ڕەنگە ناڕاستەوخۆ 
مەبەستیان هەر ئەم بەرز نرخاندن و ڕێژەی ئەم گرێبەستانە بێت. بە زمانێکی ساکار، 
لەم  هەر  بەرزتر.  نرخاندنی  بەرز  زۆرت��ر،  وشەی  پتر،  گرێبەستی  زۆرت��ر،  وشەی 
سۆنگەوە بە بڕوای من بە دوو الیەندا دەتوانین کۆڕ و کۆبوونەوەکان هەڵسەنگێنین. 
پێدا، خۆی ڕێکخستن و بەڕێوەبردنی ئەمجۆرە کۆڕ و  ئاماژەمان  یەکەم: هەروەک 
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کۆبوونەوەگەلە ڕاستەوخۆ بەستراوەتەوە بە بەرزنرخاندنی زمانەکە. وەک بڵێی بە 
و  گرینگ  و  بپارێزن  گرێبەستە  گشتە  ئەم  بڵێین  بمانەوێت  کۆبوونەوەمان  و  کۆڕ 
بەنرخن. بۆچی گرینگ و بەنرخن، ئەوە شتێکی ترە کە پەیوەندیی بە پەروەردە بە 
زمانی زگماک و چارەنووسی سیاسی و گەلێک باسی دیکەوەیە، کە لێرە پێویست 

ناکات بچینە نێو ئەو باسەوە. 
دووهەم: ڕێکخستنی کۆڕ و کۆبوونەوەکان دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتین و وەک چۆن 
کۆبوونەوانەش  و  کۆڕ  ئەم  گرێبەستانەیە،  و  کۆمەاڵیەتی  دیاردەیەکی  خۆی  زمان 
وەک  زمانێکی  بۆ  دەرخ��ەن.  خۆیان  گرێبەستەکان  و  پەیمان  نوێکردنەوەی  وەک 
تاکی کورد  پتر الیەنی هۆشیارکردنەوەی  ئەم کۆڕ و کۆبوونەوانە  زمانی کوردی، 
لێکەوتن  زیان  یان زەرەر و  لەنێوچوون  لە مەترسیی  تا هەمووان  بەخۆوە دەگرن 
داگیرکەری  پرسی  زمانەوە  ڕێگای  لە  بڵێی،  بکرێنەوە. وەک  ئاگادار  زمانەکەمان  لە 
بخرێتەوە ڕوو و لە بابەتێکی ناهەستیارەوە ببێتە بابەتێکی هەستیار، یان لە شتێکی 
هەستپێنەکراو و نادیارەوە، ببێتە شتێکی هەستپێکراو و دیار. بۆیە بە بڕوای من ئەو 

کۆڕ و کۆبوونەوانە یەکجار گرینگن.

* بۆ پاراستن و گەشەی زمانی کوردی، چ پێشنیارێکتان بۆ خوێندکارانی کورد کە لە زانکۆکانی تری 
ئێراندان، هەیە؟

- هەروەک ئاماژەمان پێکرد، توێژی خوێندکاران، کە دەڵێین خوێندکار مەبەستمان 
هەموو ئەوانەیە کە ڕۆژێک لە ڕۆژان خوێندکار بوون، چاوکراوەن، چاالک و بیرکراوەی 
کوردستانن. واتە ئەوان زۆرتر هەست بە ژانی برینەکە دەکەن و شتێکی ئاساییە کە 
لە  ڕۆژه��ەاڵت  کوردی  من  بڕوای  بە  دەبێت.  کاریگەرتر  و  جیاواز  کاردانەوەشیان 
بە  گیروگرفتەکان،  و  لەمپەر  هەموو  کوردی، سەرەڕای  زمانی  بە  هەمبەر خزمەت 
گشتی هەوڵی گرینگی داوە و لەو پێناوەدا کاری زۆر گرینگ و گەورەی بە زمانی 
کوردی کردووە. ئەوە کە ئایا هەوڵەکان وەاڵمدەری پێویستییەکانن یان هەوڵەکان تا 
چەند توانیویانە زمانەکە بپارێزن یان گەشەی پێ بدەن باسێکی ترە، بەاڵم نابێ لە 
بیرمان بچێت کە هەتا سیستمی پەروەردە زمانی کوردی بە فەرمی نەناسرێت و لە 
شوێنە دەوڵەتی و نادەوڵەتییەکاندا نەبێتە بەشێک لە ڕۆتینی ڕۆژانە و نەکەوێتە پالنی 
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خوێندن و پەرەوەردەوە هەر لە قۆناغی سەرەتاییەوە تا بەرزترین ئاستەکان، ئەستەمە 
هەوڵەکان کاردانەوەیەکی قووڵ و هەمەالیەنەیان هەبێت. لەبۆیەش، سەرەڕای هەوڵی 
تاکەکەسی و گرووپی بۆ زمانی کوردی، پێویستە خوێندکاران و هەمووانە کە بابەتی 

پەروەردەی منداڵی کورد بە زمانی کوردی بەرز بکرێتەوە.
لەبارانەن کە خوێندکاری کورد دەتوانن  لەو گۆڕەپانە باش و  یەکێک  زانکۆکان 
ل��ەوەی کە خودی  داخ��وازی پ��ەروەردە بە زمانی ک��وردی تێدا بهێننە گ��ۆڕێ. جگە 
باسکردن و یان بەڕێوەبردنی کۆڕ و کۆبوونەوەکان بە زمانی کوردی یان باسکردن 
لەسەر زمانی کوردی لەو زانکۆگەلەدا خۆی بەرزنرخاندنی زمانەکەیە و ڕێگا خۆش 
دەکات کە سەهۆڵەکانی قین و دڵڕەشی کە ڕێژیم لەنێوان گەالن و زمانەکانی تر و 
ئەوانەشدا، خۆ  لەگەڵ  بتوێنەوە.  زمانی فارس و زمانی فارسیدا هەڵیچنیون زووتر 
لە ئێراندا هەر کورد و فارس ناژین، بەڵکە ئازەری و بلووچ و عەڕەب و نەتەوەکانی 
تریش لە زانکۆکاندا چاویان بەم کۆڕ و کۆبوونەوانە دەکەوێت و ڕەنگە ئەم بابەتە 
ببێتە پاڵنەر و هاندەرێک بۆ ئەوەی ئەوانیش چ ئێستا و چ لە داهاتووی ئەو واڵتەدا 
داخوازیی پەروەردە بە زمانی زگماک بێننە گۆڕێ. بۆیە بە بڕوای من هەتا کۆڕ و 
کۆبوونەوەی زۆرتر لە زانکۆکانی تری ئێراندا لەمەڕ زمانی کوردی و بە زمانی کوردی 
بەڕێوە بچن، زووتر داخوازی پەروەردە بە زمانی کوردی لە کوردستان دەچەسپێت. 
لە بیریشمان نەچێت، بەرزنرخاندنی زمانێک لە هەر کام لەو کەمینە نەتەوانەی دیکە 
لە ئێراندا، دەرفەتی گەلەکۆمەگی زۆرتر دژ بە ڕێژیمی داگیرکەر دەڕەخسێنێت و ئەمە 

وا دەکات کە لە داهاتووی ئێراندا هاسانتر بتوانین بە ئامانجەکانمان بگەین.



چەند تيلماسکێک
لە هێشووى شیرینی زمانی کوردی

       عەبدولکەریم شێخانی
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پێی  ئەقڵم  لێزانیی خۆم  و ئەوەندەى  توانا و  پێی  بە  ئێستا زۆر جار  من پێش 
شکابێ لەسەر زمان شتێکم نووسیوە و کەسانێکیش هەبوون کە لەگەڵ بۆچوونەکانم 
هاوڕا بوون و ئەگەر هەشبووبن هاوڕام نەبووبن  زۆر ئاساییە، چونکە خۆ من ئەو 
مەیدانی ڕادەربڕینەم قۆرخ نەکردووە بۆ خۆم و خەڵکی دیکەش خاوەنی بیرکردنەوەى 
خۆیانن ومن پڕ بە دڵ سوپاسیان دەکەم تەنانەت ئەگەر ڕاى پێچەوانەشیان بووبێ 
ڕێز لە بۆچوونەکانیان دەگرم و دەست لەسەر سینگ بۆیان دەوەستم ئەگەر هەڵەم 
بۆ ڕاست کەنەوە، چونکە هەر خوا هەموو گفتار و ڕەفتارێکی ڕاستە هەر کەسێک وا 

تێ بگات کە هەڵە ناکات،ئینجا بزانە کە  زۆر زۆر هەڵەیە. 
لێم مەگرن ئەگەر بڵێم هەندێک جار کەسانێک پەیدا دەبن بە ناوی پێشخستن و 
تازە کردنەوە و پەرە پێدان،  بێ ئاگایانە زمانی کوردی تێک دەدەن  و دەیشێوێنن 
و  گوێش لەکەس ناگرن و هەر خۆیان پێ ڕاستە، لەکاتێکدا ئەوانە هیچ پێشینەیەکى 
زمانزانییان نەبووە و ئیستاش نییانە. لێرە پەنجە بۆ چەند الیەنێکی ڕێزمان و ڕینووس 
ڕاى  و  کەنەوە  بۆم ڕوون  دەکەم  نەبوو، سوپاستان  دڵتان  بە  ئەگەر  دەکەم،  درێژ 

خۆتان دەربڕن، بەڵکو ئەگەر من هەڵەبووم، هەڵەکەم ڕاست کەمەوە. 
من دەڵێم و زۆر بەڕێزى دیکەش گوتوویانە کە هیچ پیتێکی )و( لە سەرەتاى وشە 
بە دوو )و( نانووسرێ، بەاڵم ئێستاش و دواى ڕوون کردنەوەى زۆر کەسانێک دەبێنم 
دەنووسن )ووشە، وورچ، وورگ، ووردە، ووس، ووتی، وواڵت(.  تکایە ئەوە بزانن کە 
هەر وشەیەک بە واو دەست پێ بکات بە یەک واو دەنووسرێ. ئەو وشانەی سەرەوە 
کە لە نێو دوو کەوانەدان هەموویان بە یەک واو دەنووسرێن و هەر کەسێک بە دوو 
 ( ئاگایی خۆیشی دەردەخ��ات  بێ  لەزمانی کوردی دەکات و  بیاننووسێ، ستەم  واو 
وشە، ورچ، ورگ، وردە، وس ، وتی، واڵت ( . هەر وشەیەکیش بە پیتی )و( کۆتایی 
هاتبێ پێش پیتی )و( پیتێکی بێ دەنگ واتە نەبزوێن هەبێ بە دوو واو دەنووسرێ 
ئەگەر  بەاڵم  دیکەش.  گەلێکی  بابردوو( و  نوستوو، رۆیشتوو، سەرکەوتوو،   ( وەکو 
پێش واوەکە پیتە بزوێن هەبوو، ئەوا بە یەک واو دەنووسرێ، وەکو : ) ناو، چاو، ڕاو ( 
و ) نیو، پیو، شیو ( و ) دێو، خێو، نێو( و ) شەو، کەو، دەو، خۆشڕەو(. ئەم دەستوورە 

زۆر ئاسان و بێ گرێ و گۆڵە و لە هەندێک گرفتی ڕێنووس ڕزگارمان دەکات. 
بە  برادەر  هەندێک  من  ڕاى  بە  کە  نیسبەیە  پیتی)ى(ی  ڕێزمان  دیکەی  بابەتێکی 
هەڵە بەکارى دێنن و پەنا دەبەنە بەر دەستوورە عەڕەبییەکەو وەک زمانی عەڕەبی 
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بەکارى دێنن. سەبارەت بە )یاء النسب( لە زمانی عەڕەبیدا قاعیدەیەک هەیە دەڵێ : 
)ئەگەر ناوی شوێنێک، شار، گوند، واڵت، کیشوەر( بە ئەلف، یان بە ) التاء المربوطة 
( کۆتایی هاتبوو کە یائی نیسبەى چووە سەر ئەلفەکە و تائەکە الدەبرێن و ) ى ( ی 
نیسبەیان بۆ زیاد دەکرێ وەکو ) أمریکا أمریکی، أوربا أوربی ( ئینجا ) کوفة کوفی، 

بصرة بصری (، بەاڵم لە زمانی کوردی ئەگەر ناوى شوێنەکە بە :
ئەلف کۆتایی هاتبوو وەکو ) چوارتا، سەرقەاڵ(

بە بزوێن کۆتایی هاتبوو وەکو ) زێوە، شەقاڵوە( 
بە واو کۆتایی هاتبوو وەکو )قامیشلوو، قورشاغلوو(

بە )ۆ) کۆتایی هاتبوو وەکو ) زاخۆ، هەڵشۆ(
ئەوا هیچ خۆمان ماندوو ناکەین و بڕگەی )یی(بۆ زیاد دەکەین و دەڵێین : 

قورشاعلوویی(،  قامیشلوویی،   ( )زیوەیی، شەقاڵوەیی(،  )چوارتایی، سەرقەاڵیی(، 
)زاخۆیی، هەڵشۆیی(، 

ئەگەر بە )ێ) کۆتایی هاتبوو وەکو ) شێنێ و قەاڵدزێ) ئەویش دەڵێن ) شێنێیی، 
قەاڵدزێیی(، هەرچەندە زۆر جار دەڵێین قەاڵدزەیی. 

بۆ سلێمانی دەشێ پیتی )ی( بۆ زیاد بکەین ببیت بە سلێمانیی و بۆ گوتن کەمێک 
قورسە. سەبارەت بە کۆیە ناڵێین کۆیەیی و دەڵێین کۆیی و ڕەنگە ئەوەش لەبەر ئەوە 

بێ کە بە شاری ) کۆ) ناسراوە و حاجی قادر گوتوویەتی : 
ل���ەم���ەی���دان���ی ب����ەه����ارا ش����ارەک����ەی کۆ 
گۆ  وەک���و  ش��ەق  ب��ەر  دا  کشمیری  ق��وب��ەى 

تێبینیی ئەوە بکەن نەیگوتووە شارۆچکە وەک هەندێک زمانزانی ئاخر زەمان دەڵێن 
شارۆچکە. 

بەاڵم ئەگەر ناوى شوێنەکە بە پیتی دەنگدار کۆتایی نەهاتبوو ئەوا تەنیا پیتی )ى) 
یۆ زیاد دەکرێ وەکو هەولێر هەولێرى، کەرکووک کەرکووکی، شەنگاڵ شەنگاڵی(.

ببوورن دەگەڕێمەوە بۆ ناوی ئەو شوێنانەی بە ئەلف کۆتاییان دێت. وەکو گوتم 
لەزمانی عەڕەبی ئەلفەکە الدەبرێ و )ى) بۆ زیاد دەکرێ وەکو ) أوربا أوربی، أمریکا 
أمریکی ). کەچی زۆربەى زۆری نووسەرە کوردەکان هەمان دەستووری زمانی عەڕەبی 
پیادە دەکەن و بۆ نموونە دەڵێن نووسەرێکی ئەمریکی، یان واڵتێکی ئەوروپی، من 
پێم وایە ئەگەر پەیڕەوی ڕێزمانی کوردی بکەین، دەبێ بڵێین نووسەرێکی ئەمریکایی، 
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نووسیومە،  دیکەمدا  نووسینیکی  لە  من  ئەوروپا،  واڵتیکی  یان  ئەوروپایی  واڵتێکی 
ئەگەر لە کەسێکی خەڵکی چوارتا یان سەرقەاڵ بپرسن تۆ کوێندەریت، دەڵێ چوارتایی 
یان سەرقەاڵیی، بۆیە دەڵێم مادام کابرا دەڵێ چوارتایی یان سەرقەاڵیی، منیش دەڵێم 
ئەوروپایی وئەمریکایی، هەر کاتێکیش ئەو گوتی چوارتی و سەر قەڵی ئە وسا منیش 

دەڵێم ئەوروپی و ئەمریکی. 
ناوی  ناچێتە سەر  و  ناوى شوێن  دەچێتە سەر  تەنیا  نەسەبە  یائی  ئەو  کەواتە 
خێڵ و عەشیرەت. ئەوەى تێبینیم کردووە هەندێک کەسی سەر بە عەشیرەتی شوان 
دەڵێن  هەندێک  بێنینەوە.  نموونە  وەک  خالید شوانی  کاک  با  و  )شوانی(  دەنووسن 
فاڵن شوان و ناڵێن شوانی هەر وەک خوا لێ خۆشبوو) عەزیز شوان (. هەروەها 
سەبارەت بە عەشیرەتی هەمەوەند، هەندێک کەس دەنووسن فاڵن هەمەوەندى. بەڕای 
ناوى  هەمەوەند  و  شوان  ئەگەر  هەمەوەندى(،  و  )شوانی  هەڵەن  هەردووکیان  من 
شوێن بن ئەوا شوانی وهەمەوەندی ڕاستن، بەاڵم ئەگەر ناوی عەشیرەت بن ) لە 
ڕاستیشدا ناوى عەشیرەتن( ئەوا یائی نسب وەرناگرن. چونکە ئەگەر ئەوە راست بێ 
دەبێ بە کەسانی سەر بەو عەشیرەتانە ) خۆشناو، بڵباس، جاف، مامەش ) بڵێین ) 
خۆشناوى، بڵباسی، جافی، مامەشی (، لە کاتێکدا دەڵێین ) ئازاد خۆشناو، حمید بڵباس، 

حەمە سەعید جاف، جەالل مامەش(.

زۆڵەکورد و زۆڵەشەڕ 
زۆڵ،  لە ناوچەى سلێمانی و هەندێک ناوچەی دیکە بۆ منداڵی باوک نەناسراو 
بەکاردێت و بیژى و بیژوو هەر بۆ هەمان مەبەست خەڵکی بە منداڵی باوک نەزانراوى 
دەڵێن، یان بەو جۆرە مندااڵنە دەڵێن حەرامزادە، واتە بە حەرامی و ناشەرعی لەدایک 
بوون. جارى وا هەیە وشەى )بیچ( یشی پێ دەڵێن و من لە کۆیە زۆر جار گوێم 
لێ بووە بە بیژییان گوتووە بیچ و من بە تورکیم دەزانی و بۆ دڵنیا بوون لە کاک ) 
ئەحمەد ئیسماعیل(م پرسی کە تورکیی باش دەزانێ و گوتی تورکییە. هەندێک دەنکە 
لەسلێمانی  دیکە بچووکترن  دەنکەکانی  لە  قاوەییه و  نۆک کە وشک دەبن ڕەنگیان 
دەڵێن  پێی  دیکە  ناوچەی  گەلێک  و  هەولێر  ناوچەی  لەکۆیەو  و  )زۆڵک(  دەڵێن  پێی 
)بیژۆک(، زۆر جار بەکەسانی زیرەک و وریاش دەگوترێ )زۆڵ( یان ) بیژی( و لە 
بە کەسەکە دەبەخشێ. جارێکیان   مانا حەیابەرەکەى دەردەچێت و پەسنێکی جوان 
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بابەتێکم نووسی ڕەنگە بێ سوود نەبێ و لەم نووسینە دووبارەى دەکەمەوە و دەڵێم 
ئەگەر سوودیشی نەبێ زیانی نییە، وەکو عەڕەب دەڵێن )فی اإلعادة إفادة (. کاک حەمە 
فەرەجی مەال سمایل باوکی مامۆستا فەرەیدوونی زیندەوەرزانی و مامۆستا فؤاد کە 
بوو و جوانیش  لەبەر  بوو و شیعرى زۆرى  ئەدەب دۆست  پیاوێکی قسەخۆش و 
دەیخوێندنەوە و هەمیشەش جگەرە بە اللێویەوە بوو، ئەم سەرگوزەشتە خۆشەی بۆ 

گێڕامەوە و گوتی : 
غەفوراغا  لیژنە  سەرۆکی  و  ق��ەاڵدزێ  لە  بووم  تووتن  فەحسی  لیژنەی  ئەندامی 
بوو. تووتنی ئاغایەکی پژدەرێمان فەحس دەکرد و پێشی ڕاگەیاندبووین کە بۆ نانی  
نیوەڕۆ لە ماڵی ئەوانین. ڕۆژەکەی زۆر سارد بوو تفت هەڵدایە دەیبەست. کابرایەکی 
یان  لەچمەن  لەبیرم مابێ  ناوەکەی وەک  ئێمە دەعوەت کرابوو و  لەگەڵ  ئینگلیزیش 
و  نێڵ دەسووتا  نێڵە  دار  ئاغا سۆبەى  دیوەخانی  نیوەڕۆ کە چووینە  بوو.  چەکمەن 
ژوورێکی گەرم و خۆش. نانی نیوەڕۆ سەروپێیەکی ئاغایانە بوو. دوای نان خواردن 
زۆپا دامردەوە و بە ئەستیوێک )ئەستیو لە خاکەناز بچووکترە و لە ئاسن دروست 
دەکرێت و ئەستووریشە و هەردوو الى هاتۆتەوە یەک بۆ ئەوەى کە پشکۆ ئاگری  
سۆبە دەردێنن نەکەوێتە خوارەوە(. پشکۆی ناو سۆبەیان کردە مقەڵەیەک. پشکۆگڕێکی 
شینی جوانی لێ بەرز دەبۆوە. ئینگلیزەکە گوتی: باشە من ئینگلیز و ئێوە کورد ئەو 
لەناوچەی  پۆلوو)  دیکە گوتی  یەکێکی  یەکێک گوتی پشکۆ،  هەیە.  ناوی   شتە چەند 
(، یەکێکی دیکە گوتی سکڵ وەک ناوچەى ش��ارەزوور. ئیدى  پژدەر واى پێ دەڵێن 
وەستاین.  گوتی چیدیکە ؟ گوتیان هەر ئەوەندەیە. گوتی نەتانزانی، )پەنگر(یشی پێ 
دەڵێن. لەڕاستیدا لە خۆشناوەتی و ناوچەی ڕواندزیش واى پێ دەڵێن. یەکێک پێی گوت 
بەخوا زۆڵی. یەکێکی دیکە پێی گوت ئاگات لیزەکە گوتی: مەبەستی ئەوە نییە، ئەگەر 
یەکێک زیرەک بێ کورد پێی دەڵێ زۆڵ. یەکێکی دیکە گوتی ئینجا سەلماندت کە زۆڵی. 
زۆڵە کورد بەهەموو ئەو کەسانە دەڵێن کە دژى ئامانج و ئاواتی گەلەکەیان بوون 
و دەبن جا بە هەر ناوێک بێ و ڕاستەوخۆ یا ناڕاستەوخۆ، چونکە بەداخەوە ئیمەى 
کورد لەو جۆرانەمان زۆرە و مایەى شەرمەزاریشە و چەند شانازیی بە ئازایەتی 
باسی جاش و  کە  دادەشکێینەوە  بەخۆمان  دەکەین، زۆر  نەبەردیی خۆمانەوە  و 
بەکرێگیراو دەکرێ و نازانم گەالنی دیکەش هەر وەکو ئێمەن، یان ئێمە لەم ڕووەوە 
عیڕاق  یەکەکانی  دوا  لە  یەک  حکوومەتە  هاوکارانی  بۆ  جاش  پێشەنگێن. وشەى 
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بەکار دەهات. وەکو هەندێک کەس دەڵێن بەو خۆفرۆشانە دەگوترا کە هاوکاری 
دەسەاڵت بوون بۆ هێرش کردنە سەر ) خولە پیزە(کە لە ناوچەی سلێمانی دژى 
دەسەاڵت بوو و چەندان پۆلیسی کوشت و پێیان دەگوتن )جاشپۆلیس(. هەندێکی 
دیکە دەڵێن ئەو ناوى جاشپۆلیسەیان بەو کەسانە دەگوت کە دژى حکوومەتەکەى 
شێخ مەحموودى نەمر بوون. بە هەر حاڵ ئەو ناوە لەو کەسە ناپاکە نرا کە دژایەتیی 
بزووتنەوەى رزگاریخوازی کوردیان دەکرد و پۆلیسەکە قرتێنرا و جاشە ڕووتەکە 
مایەوە و تەنانەت هەندێکیان پێیان شەرم نەبوو خۆیان بە خۆیانیان دەگوت جاش. 
تەنکی  پەردەیەکی  کەسانەى  لەو  شەریفترە  ال  زۆر  ئاشکرایانەم  جاشە  ئەو  من 
کوردایەتی و نیشتمانپەروەری لەخۆیان دەئاڵێنن و هەموو )عەیب و عارێکیان) بە 
دەرەوەیە و دەشبێ دەستیان بۆ بە سینگەوە بگرین و بڵێێن )سەددەقتە یا مێلم 
مریشک هێلکەى سپی دەکات). بەالى منەوە ئەوانە زۆر مەردتر و  شەریفترن لەو 
کەسانەى ماڵ و سامانی واڵت بەبەرچاوى میللەتەوە دەدزن و بە تااڵنی دەبەن و 
خۆشیان بە پاڵەوان دەزانن. کە پێشمەرگە لەو شاخانەش بوون، لە کاتێکدا ژمارەى 
فەوجی خەفیفە لە 350 تێپەڕیبوو کە ژمارەى هەر فەوجێک 1000جاش بوو، جگە 
لە هێزى تایبەت و مەغاویرى ڕژێم ئەو سەدان هەزار سەرباز بە تازەترین تانک 
و تۆپ و فڕۆکەى جەنگی و  پێشمەرگەش بە بڕواى کوردایەتیی ڕەسەنەوە گیانى 
ناهەموارو  بارودۆخە  لەو  الیەنەکان  کەچى  دەستی،  لەپێ  سەر  خستبووە  خۆى 
ئەوەندەى  و  بوون  بەربوو  تێک  کورد  لە  کردن  داکۆکی  ناوى  بە  مەترسیدارەدا 
ئەوان  ئەوەى  بکوژێ.  ئەوەندە  نیو  نەکرا  بۆى  ڕژێم  کوشت  یەکتریان  لە  ئەوان 
هەر  تائێستاش  کە  ب��وو،  زۆڵەشەڕ  زەعامەتدا  و  دەس��ەاڵت  پێناوى  لە  دەیانکرد 
بەردەوامە و دەیانەوێ بە یەکتر کوشتن کورد بەئامانج بگەیەنن. ئەمە یەکێک بوو 
لە زۆڵەشەڕەکان کە هەندێک بێ باوک بوون و هەندێک جار بە باڕە باڕ و بەئاشکرا 
باوکە ناپەسەندەکانیان دیار بوون و دەستیان لە پشتیان دەدان و تێکیان  بەردەدان. 
شەڕ و جەنگی بە باوک و دایک لە نێوان زلهێزەکان ڕوویان داوە و زوێڵە چەرمیان 
دامرکاونەتەوە  و  ماوەیەک  بۆ  بوونیان   نەهێشتووە و دوای هیالک  بەیەکدیکە 
هەر کاتێکیش بۆیان کرابێ تێ هەڵچوونەتەوە و تێک بەربوونەتەوەوە. زۆڵەشەر 
لە جیاتی دەسەاڵتدارە دەستڕۆیشتووەکان کردوویانە و  کە  شەڕى بچووکەکانە 
ئەو  ئەوەتا  داوە.  پێدا  ڕەوایەتییان  و  پیرۆزى  پ��ەردەی  خەڵک  چاوبەستەکێی  بۆ 



249 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )6( )بەفرانبار-2٧22( )زستانی-2022(

لەجیاتى  لەبەر ئەوەیە کە زیلینسکى  زۆڵەشەڕە ماڵوێرانکەرەى روسیاو ئۆکڕاینا 
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی دژایەتی روسیا دەکات، دەنا هیچ یەک لە روسیا و ئەمریکا 
فریشتە نین هەردووکیان بۆ وەدی هاتنی بەرژەوند و قازانجی خۆیان  کام تاوان 
قێزەون و دوور لە بەهای مرۆڤایەتییە دەیکەن و هەردووکیان گەل و میللەتان تێک 
بەردەدەن. زۆڵە شەڕى یەمەن و لوبنان و عیڕاق و لیبیا و چەندان واڵتی ئەفریقا 
هەمووی دەستی دەوڵەتانی هەرێمایەتییان  تێدایە و زیان لێ کەوتووى سەڕەکیش 
ئەو واڵت و میللەتانەن کە زۆڵەشەڕ لە جیاتی دەوڵەتە لەخۆ گەورەترەکان دەکەن، 
هیچ  و  بەرکەوتووە  پشکی شێرمان  زۆڵەکورد  لە  ئێمە  کورد  نەگبەتیی  بۆ  بەاڵم 
بوونیان  خۆش  لێ  ڕاپەڕین  دواى  کە  نەبووە،  جاشی  ئێمە  ئەوەندەى  میللەتێک 
بۆ دەرچوو و لە جیاتی ئەوەى دادگایی بکرێن، هەندێک جاش لە باشەکان زیاتر 
ڕێزیان لێ گیرا و هەر وەک خوا لێخۆشبوو فەلەکەدین کاکەیی دەڵێ هەندێکیان 
بوونە پەرلەمانتارو هەیان بوو کرا بە وەزیر و هەشیانە دیوەخانانەى بۆ بڕاوەتەوە 
و جاش پاشایانە دەژى و قوڕیش بەسەر پێشمەرگە. بەداخەوە پێوانەکە  گۆڕاوە 
و زۆڵەکورد و زۆڵەشەڕ لە کوردستان دەبێ بخرێنە  مەوسووعەى گینتس چونکە 

ئێمە لەم ڕووەوە پێشەنگین. 
با ئاوڕێک لە کەرو گا بدەینەوە کە هەندێ زمانزانی ئاخرزەمان دڕنەیان  ئینجا 
لێ داگرتوون و بێزیان نایە ڕوویان تێ بکەن. بەاڵم بە ئاڵنگارییەوە دەڵێم زۆر کەس 
لەوانەى خۆیان بە پێشەنگ دەزانن و بە تایبەتی لە ڕووى زمانی کوردییەوە، ئەگەر 
و  ناکرێ   پێ  مرۆڤایەتییان  خزمەتی  گایەک  کەرو  ئەوەندەى  بژین  ساڵیش  سەت 
شارستانی لەسەر پشتى کەر و شان و ملی گا دروست بووە و کام بارى قورس 
بووە بە پشتی کەر گوێزراوەتەوەو کام زەویش ڕەقەن و نەکێڵ بووە بە شان و ملی 

گا کێڵراوە. 
و  کوردستان  هەرێمی  حکوومەتی  دامەزرانی  و   1991 بەهاری  ڕاپەڕینى  دواى 
گەڕانەوەى پێشمەرگە بۆ ناو شار، هەندێکیان کەچاویان بە پارە کەوت شاگەشکە 
بوون و ئەوانەى تا دوێنێ گیانى خۆیان خستبووە سەر دەستیان و هەموو شتێکیان 
باز بەرەو سامان  پێناوى ڕزگاریی کوردستان، ئەمڕۆ سینگەڤو  لە  ال هەرزان بوو 
داهاتی  بەسەر  دەستیان  تەواوەتی  بە  الیەن  هەندێک  و  دەچن  دنیا  ماڵی  پ��ارەو  و 
کوردستاندا گرت. ئەگەر جاران لە سەردەمی شاخ خەبات و قوربانیدان تاکە ئامانج 
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بە  بوو  پێکەوەنان  و سامان  ماڵ  و  کردن  دەوڵەمەند  خۆ  ئەمڕۆ  بوو،  مەبەست  و 
مەبەستی سەرەکی و سەرەنجام شەڕی ناوخۆى لێ کەوتەوە و گەندەڵیش بوو بە 

ناوێکی شەرمنانە بۆ دزى و هەرچەندە هەردووکیان هەر بەکن. 
لەمەش خراپتر ئەو لێشاوى ڕاگەیەنکارە نەزانانە بوو کە بە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنی 
وەک ڕۆژنامە و گۆڤارو ڕادیۆ و تەلەفیزیۆنی حزبەکان وەربوون و نەزانانە کەوتنە 
بژارکردنی زمانی کوردى و هەموو ئەو بینایە پتەوەى مامۆستاو دڵسۆزانى زمانی 
کوردى هەڵیانچنیبوو  ئەوان کەوتنە تێکدان و ڕووخاندنی بە بیانووى دروست کردنی 
زمانێکی مۆدێڕن بۆ کورد و بەڕاى ئەوان کەموکووڕیی زۆر لە زماندا هەیە، سەرەتا 
ملی بڕگەى ) کەر و گا) یان کرد و، بیالمانێ، هى کەرەکەیان درێژ ک��ردەوەو هى 
نوێژخوێن  بە  بوو  نوێژکەر  و  یاریزان  بە  بوو  یاریکەر  ک��ردەوە،  گاکەشیان کورت 
و پێشکەشکەر بوو بە پیشکەشکار، ئەم هەنگاوە نابەجێیە لە هەولێر لە ڕۆژنامەى 
گواڵن کە دوایی بوو بە گۆڤار سەرى هەڵدا و کادرو ڕاگەیەنکارەکان پەیڕەویان کرد 
و تا سەڕەنجام  هەندێک کەس نەزانانە پەیڕەویان کرد.کە لە هەولێر بووم، پێم وایە 
ساڵی1998 بوو گوتارێکی ڕەخنەئامێزم لە گۆڤاری ڕامان نووسی بە ناوى ) کێشەى 
زمانی کوردى لە نێوان کەر وگادا ) دواى ئەوە گوتارێکم لە ڕۆژنامەى کوردستانى 
نووسی گوتبووم )واپێت دەڵێم شەقیش بەرى پێشەشکار نیت پێشکەشکەرى). لێرە 
دەکرد.  دێهاتی)  )فیصل  خۆشبوو  لێ  خوا  لەگەڵ  تەلەفۆنم  بەناو  ناو  سلێمانى   لە 
جارێکیان باسی ئەو دیاردە مەترسیدارەم کرد، کەچی فیصل گوتی ئەوەى ڕاستی 
برا  من دەستم بەو کارە کرد، چونکە ئەو کەرو گایەم بەالوە ناشیرین بوو. گوتم 
بۆمان ڕاست  و  کەینەوە  ڕاستی  دەمانەوێ  ئێستا  و  کرد  کارێکی خراپت  بەڕاستی 
ناکرێتەوە و کورد زۆر باشی گوتووە )بەردێک نەزان بیخاتە گۆمەوە بە سەت زانا 
نایەتە دەر). ئەم هەویرە ئاو زۆر دەکێشێ و نامەوێ زۆر درێژى کەمەوە نەوەک 
هەندێک خوێنەرى بەڕێز بێزار بن و بڵین دوور و درێژە، بۆیە لێرە بەجێتان دێڵم بۆ 
خرتکەو پرتکەیەکی دیکە، کە باسی هەندێک شتى سەیرتان بۆ دەکەم. جارێ خواتان 

لەگەڵ و هیواى خۆشی و سەالمەتیتان بۆ دەخوازم.
دیسان بادەدەمەوە بۆ الى کەر و گا، کەر و گای چوار پێ نەک هی دوو پێ، چونکە 
کەر و گاى دوو پێ مەترسیدارن و جووتە دەوەشێنن و قۆچ دەهاوێن. وەکو گوتم 
من لە ساڵی 1998 گوتارێکی توانج ئامێزم لە گۆڤاری ڕامان باڵو کردەوە بەناوى ) 
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کێشەى زمانی کوردى لە نێوان کەر وگادا). لەو گوتارەدا ئاماژەم بۆ هەندێک الیەن 
لێیان  تازە سەرهەڵداو  نووسەرى  هەندێک  بڕگەیەى  دوو  بەو  کردبوو سەبارەت  
دەڕووشێنێ.  ناسکیان  ئەوان وسروشتی  بۆ  مایەى سەرئێشەن  و  کێشە  بە  بووە 
هەنگین گوتبووم و ئێستاش دەیڵێمەوە ئەو دوو بڕگەیە هیچ پەیوەندییەکان بە کەر 
و گاوە نییە و پێویست ناکا زیاتر ڕوونی بکەمەوە. نووسەر وشاعیرانی زوومان 
بەکاریان هێناون و شەرمیشیان پێ نەبووە، چونکە نیازیان پاک بووە. ئەوانەى پێیان 
تیک دەچن وەکو ئەو مەالیە وان کە دەڵێ ناشێ ژن دەست لە مۆز و تەرۆزى و 
ئاروو بدات، بەڕاى ئەو چونکە لە )ک..) دەچن. ئەو مەالیە چۆن هیچ جوانییەک لە 
بیریان  ئەو نووسەرانەش هەر  نێوان ڕانی ژن دەچێ،  بۆ  بیری  نابینێ وهەر  ژندا 
کوردیدا.  زمانی  لە  مایەى شەرمە  ئەوان  ڕاى  بە  کە  دەچێ،  گا  و  کەر  بڕگەى  بۆ 
هەندێک نموونە دەهێنمەوە : گەڕەکێک هەیە لە سلێمانی بە ناوى ) سابوونکەران ) 
و ڕەنگە خەڵکی ئەو گەڕەکە هەندێکیان سابوونیان دروست کردبێ و نەسابوونەکە 
بووە بە کەر و نەخەڵکەکەش و ئێستا تۆ بێیت و بڵێی ئەو ناوە ناشیرینە و بیکەى 
بە  وبیکەی  بیی  تۆ  و  هێلکەکەر  مریشکی  دەڵێ  کورد  هەموو  )سابوونکاران).  بە 
مریشکى هێلکەکار. بە ئیشکەر بڵێی ئیشکار. ناشیرینییەکە لە وشەکەدا نییە، بەڵکو 
لە شێوەى بیرکردنەوەو نەزانیی ونەشارەزایی ئەو کەسانەدایە، کە پێیان وایە ئەمە 
نیشانەى نەنگی و شەرمەزارییە. کێشەکە لە بەدنیازیی کەسەکەدایە، نەک وشەکە. 
برادەرێک لە دیدارێکدا گوتبووى ) ئەدەب و سیاسەت تەواوکەرى یەکترن (. تەلەفۆنم 
بۆ کرد و گوتم دەستت خۆش بێ و باش بوو وێرگول)فاریزە(ت لە نێوان ئەدەب و 
سیاسەت دانەناوە. ڕستەکە بەو شێوەیە هیچ لێکدانەوەیەکی خراپى تێدا نییە. بەاڵم 
ئەگەر یەکێک نیازى پاک نەبێ دەڵێ ) ئەدەب و سیاسەت  تەواو، کەرى یەکترن( 
لە گوندێک  یەکتر. گوتیان مامۆستایەک  بە کەرى  و هەنگین هەردووکیان دەکرێن 
بوو و خەڵکەکەى زۆر ڕێزیان لێ دەگرت و نەیاندەهێشت دەست بە ئاوێدا بکات 
هەمیشە خواردنى لەسەر خەڵکی گوندى بوو. سەرى مانگان کوێخا دەچووە سەر 
مامۆستا کەرەو ماستى دەوێ،  دەکرد خەڵکینە  هاوارى  ئاوایی و  بڵندى  شوێنێکی 
تەواوە  زۆر  ڕستەیە  ئەم  وەرگرتن.   مووچە  بۆ  شار  بۆ  دەچێت  سیەینێ  چونکە 
ماستى  ک��ەرەو،  مامۆستا   (( بڵێ  کوێخا  ئەگەر  بەاڵم  هەڵناگرێ.  ناشیرین  ماناى  و 
ئەوێ، ئەوا بۆ مامۆستا باش نییە. ساڵی 1973 ئەندامی لیژنەى وەرگێڕانی کتێبی ) 
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التربیة الزراعیة( پۆلی پێنج و شەش بووم، بۆ ناوەکەى من پێم باش بوو بەشێوەى 
زمانی خەڵکی الدێ بڵێم ) ڕەنێو هینانی کشتوکاڵ )چونکە لە الدێ ڕەنێو هێنان بۆ 
بەخێوکرنی مەڕومااڵت و پەروەردە و کۆکردنەوەى بەرهەمی کشتوکاڵیش بەکاردێ، 
بەاڵم چونکە ئەو سێ مامۆستایەى لیژنەکە، کە یەکیان دکتۆریش بوو ژیانی الدێیان 
نەدیبوو بە قسەیان نەکردم منیش بە نابەدڵی بەدڵی ئەوانم کرد. کتێبی پۆلی شەشەم 
بۆ  و  مەشکەوە  دەکرێنە  ئاو  و  ماست  دەڵ��ێ  ب��وو.  تێدا  ڕۆن��ەک��ەرەى  و  دۆ  باسی 
ماوەوەیەکی باش دەژەنرێ و چەوریی ماستەکە کۆدەبێتەوە و دەبێ بە ڕۆنەکەرە، 
یان فەریکە ڕۆن، یان نیڤیشک و ئەوى دیکەش پێی دەڵێن دۆ. هەندێک جار دۆیەکە 
م��ازوو خۆشی  و  جەوت  بە  بۆیە  گوێرەکەیە،  پێستى  کە  دەگ��رێ  مەشکەکە  تامى 
دەکەن و تامى پێستەکە دەبڕێ و یان لەنێو بەرمیلی ئەلەمنیۆم دەژەنرێ و ئەویش 
تامی دۆیەکە ناخۆش دەکات، بۆیە لە نێو بەرمیلی دار دەیژەنن. من بەرمیلی دارم 
نەدیبوو و بەرمیل هەر ئاسنە وەکو بەرمیلی نەوت و شتی دیکە. زوو زوو دەچووم 
بۆ الى )مامۆستا محمدى شەلماشی( کە پیشنوێژو گوتاربێژى خانەقاى مەوالنا بوو 
و دوایی کەوتە هەندەران و ئێستا بەسەردان هاتۆتەوە و بەاڵم بەداخەوە کەوتووەو 
قاچى شکاوە و هیوای زوو چاک بوونەوەى بۆ دەخوازم. ئەو پیاوێکی قسەخۆشی 
گفتار شیرین و کوردیزانێکى باشە. گوتم مامۆستا من بەرمیلی دارم بەو گەورەییە 
تەنیا لەفلیمەکانی هۆلیود وئەوانە دیوە کە کاتێ شەڕە دەمانچە دەکەن بەر بەرمیلی 
داری بیرەو شەراب دەکەوێ و کون دەبێ و مەیەکە دەڕژێ. یان بەرمیلی بچووکم 
لە شۆڕیجەى بەغدا دیوە کە عەنبەو بەهاراتی هیندى تێدا دەهێنن. مامۆستا پێکەنی 
و گوتی ئەو بەرمیلە دارە الى ئێمە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەیە و پێی دەڵێن ) 
نێرە(. مەالیەک هەبوو لە گوندی ) سۆغانلوو( ى سەر بە الجان، وەک مەال بوو، 
دەستی دارتاشیشی هەبوو و نێرەى دروست دەکرد و پێیان دەگوت )مەالنێرەکەر( 
واتە نێرە دروستکەر و ئەوى دیکەش. ئیدى نیاز پاکی و بەدنیازیی خەڵکی لێرەدا لە 
شێوەى بەکار هێنانی وشەکە دەردەکەوێ. زۆر وشەمان هەیە ئەو کەرە بێزارکەرەی 
ئەفەندییانى سەردەمی نۆژەن کردنەوەى زمانی کوردی تێدایە. ئەوەتا پەندە کوردییەکە 
دەڵێ )ئەوەى لە گووکەرى هەڵدەکەوێ، لە ڕاوکەرى هەڵناکەوێ). هەندێک کردوویانە 
بە ڕاوچى، کەواتە دەبێ لەمەودوا بڵێێن ئەوەى لە گووچى هەڵدەکەوێ لە ڕاوچى 
هەڵناکەوێ، یان بە پێی ئەو مۆدێڕنبازییەى زمانزانانی خاوەن بەکالۆریۆس بێ، دەبێ 
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بڵێێن ئەوەى لە گووکارى هەڵدەکەوێ، لە ڕاوکارى هەڵناکەوێ. ئەو کۆمەڵەیەى دڵدار 
و هاوڕێیانی لە کۆتایی سییەکان و سەرەتاى چلەکان دروستیان کرد ناوى )دارکەر(
گەرمکەر  شەو  کۆڕى  شوان   ( دەڵێ  دیالن  دارک��ار.  بڵێن  پێنەشکا  ئەقڵیان  و  بوو 
بوو بە فووى شمشاڵ( و گۆران دەڵێ ) ڕاوکەرى دارستان لەباڵدار پیسکەر( و بە 
داخەوە هەموو شیعرەکەم لەبەر نییە. تۆ بڵێی ئەوانەى لەبەر نمرە کەمی خزێنراونەتە 
بەشی کوردى لەو کەڵە زمانزانانەى لەمەوپێش کوردیزانتر بن ؟ بە دڵنیایی دەڵێم نا، 
چونکە ئەوانە بەخواست و ئارەزووى خۆیان و لەبەر خۆشەویستیی زمانی کوردى 

نەچوونەتە بەشی کوردى.
ئینجا با سەرێکیش لە گا خوار کەینەوە. ئەو برادەرانە هەستان هەموو بڕگەیەکی 
گایان کردە  )گە( ئاگادارى بوو بە ئاگەدارى، جێگا و ڕێگا بوون  بە جێگەو ڕێگە. 
ئەو  ناکرێ  هەن  وشە  هەندێک  چونکە  و  ب��درێ  قاڵب  لە  زمانمان  نابێ  من  ب��ەڕاى 
گۆڕینەى تێدا بکرێ. شەوگار و ڕۆژگار و یادگار ناکرێ بە دەردی ئاگاداری بچن و 
بکرێن بە شەوگەر و ڕۆژگەر و یادگەر. دواى ئەوە بازرگان چى لێ دەکەى ؟ گوندێک 
لە ناوچەى پێنجوین ناوى )ڕاوگان(ە. ئەى بێگانە خۆ نایکەیە بێگەنە و هەندێک ناوێرن 
بەکارى بێنن و دەڵێن بیانى. لە هەندێک ناوچە دەڵێن بیانی و لە هەندێک شوێنیش 
دەڵێن بێگانە و پەندێکى کوردى هەیە دەڵێ ) بێگانە یەک مەیدانە) وهیچ پەیوەندییەکی 
بە )بێ گانە(وە نییە. دۆستێک دەڵێ نابێ بڵێین کۆمەڵگا و دەبێ بڵێین کۆمەڵگە. منیش 
دەڵێم هەردووکیان بەکاردێن و لە هەندێک باردا دەڵێین کۆمەڵگا و جارى واش هەیە 
بڵێن  نەمبیستووە  تائێستا  پیشانگەو.  پیشانگاو  دەڵێین کۆمەڵگە. هەروەها سەبارەت 
فارس  فارسییە،  گوایە  بێ  ئەوە  ئەمە  یۆ  بیانگە  ئەگەر  یاریگا.  دەڵێن  هەر  یاریگەو 
دەڵێن ) پیشانگاە( و دواى ئەوە ئێمە زۆر وشەى هاوبەشمان لەگەڵ فارس هەیە وەک 
)نان، دەست، پا، سینگ). هەندێک وشە هەن کە بە پیتی )گ( کۆتاییان هاتووە وەک 
)جەنگ، مەرگ، مێرگ، بەرگ، ڕەگ، شۆخ وشەنگ، دەنگ( و گەلێکی دیکەش. دەڵێن 
فرمێسک  جوانەمەرگان  بۆ  زۆر،  کوشتارى  و  مالوێرانی  هۆی  بوونە  جەنگانە  ئەو 
دەبارێنم، بەرخەکان لەناو ئەو گۆڵ  مێرگانە تێر گیا دەخرن، بەو جل و بەرگانەوە 
دەڵێی شازادەى،ئەو ڕەگانە تەمەنی داربەڕوو درێژ دەکەن، ئەو کچە شۆخ و شەنگانە 
شاییەکەیان گەرم کرد،  ئەو دەنگانە هەمووى ساختەن  و دیارە ئەو وشانە هیچ 

پەیوەندییەکیان بەگاو گانەوە نییە.



زمان و زار254

نموونە زۆرە، بەاڵم مەرج ئەوەیە ئەو کەسانەى مەبەستى منن تێی بگەن و بەو 
نەزانییەیان خۆیان بە فیرعەونی زمان نەزانن. من جارێکی دیکەش گوتوومە، زمانى 
کوردی زۆر شیرینە و هیچ کەموکووڕییەکی نییە و ئەگەر ئەو برادەرە نوێخوازانە 
لێی بگەڕێن لە ڕێزى زمانە زیندووەکانە و لە تورکی و فارسی زۆر پاکتر و جوانترە، 
بەاڵم هەندێک نەزان خەریکن ناشیر ینى دەکەن. دیسان جێتان دەهێڵم بە خواى تاک 

و تەنیاتان دەسپێرم خوا یاربێ لە دەرفەتیکی دیکە دێمەوە خزمەتتان.



ئێزیدییەکانی
یەکێتیی سۆڤیێتی جاران

       ئەستێللە ئامی دێ ال برێتێک
لە ئینگلیزییەوە: محەمەد حەمەساڵح تۆفیق
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ئێزیدییەکان کەمینەیەکی ئاینین، بە زاری کرمانجی دەئاخڤن )کوردیی باکوور( و 
بە سەر باکووری عێراق، سووریا، قەوقاز )ئەرمینستان و گورجستان( و ڕۆژاوای 
ئەوروپادا باڵو بوونەتەوە. ئەمڕۆ گەورەترین گرووپی ئێزیدی لە باکووری عێراقدا 
لە  ئێزیدییانەی  ئەو  پیرۆزەکانیشیانە.  شوێنە  زۆری  زۆرب��ەی  زێ��دی  کە  دەژی��ن، 
قەوقازدا جێگیر بوون لە ماوەی سەدەی نۆزدە و هەروەها لە ماوەی جەنگی یەکەمی 
یەکێتیی سۆڤیێتەوە،  لە سەردەمی ڕووخانی  بەجێهێشتووە.  ئەنەدۆڵیان  جیهانیشدا 
بێکاری و گرژی و ئاڵۆزیی ئیتنیکی زۆرێک لە ئێزیدییەکانی پاڵپێوەنا لە قەوقازەوە 
بەرەو ڕووسیا، ئۆکراینا یان ئەوروپای ڕۆژئاوا  بڕۆن. ئەم باسەمان: )1( لە بوونی 
کوردانی ئێزیدی دەدوێت لە یەکێتیی سۆڤیێتدا و چاو خستنە سەر ڕۆڵیان لە پەرەپێدان 
و پێشخستنی توێژینەوە کوردییەکان و دەزگا و دامەزراوە کوردییەکان و هەروەها 
یەکێتیی  کۆتاییهاتنی  پاش  لە  ئێزیدی  بوونی  پەرەسەندنی  وێناکردنی چۆنێتیی   )3(
سۆڤیێت و بە تایبەتیش تیشک دەخاتە سەر مشتومڕە نوێیەکان لەبارەی شوناس و 
پەیوەندییەکانی نێوان ئێزیدییەکان و جوواڵنەوەکانی کورد لە تاراوگەدا )دیاسپۆرا(.

کوردەکان و ئێزیدییەکان لە یەکێتیی سۆڤیێتدا
نیشتەجێبوون و سەرژمێرییەکان:

کۆماری  ئێستا  کە  هاتوون  واڵتەوە  لەو  یەکێتیی سۆڤیێت  ئێزیدییەکانی  کوردە 
ماوەی  لە  شەپۆلیان  یەکەم  کە  کۆچکردندا،  شەپۆلی  دوو  ئەنجامی  لە  تورکیایە 
جەنگەکانی ڕووسیا و عوسمانییەوە بوو لە سەدەی نۆزدەدا )1828 - 1829 و 1879 
- 1882)، شەپۆلی دووەمیش لە ماوەی جەنگی جیهانیی یەکەمدا بوو، بەتایبەتی لە 
پاش قڕکردنی بەکۆمەڵی ئەرمەن لە 1915 - 1916دا کەوا ئەرمەن و ئێزیدییەکانی 
کردبووە ئامانج. ئێزیدییەکان لە ناوچەکانی وان و قارس و دۆغۆبایەزیدەوە کۆچیان 
کردبوو و لە پێش کۆچکردنیاندا بەشێکی دانەبڕاو بوون لە کارلێکی خێڵە کوردەکان 
لە  چەوساندنەوە  و  ستەم  حەیبەت  لە  ئێزیدییەکان  عوسمانیدا.  ئیمپراتۆرییەتی  لە 
ئیمپراتۆرییەتی  بەر  بردووەتە  پەنایان  و  هەاڵتوون  عوسمانیدا  ئیمپراتۆرییەتی 
بە شێوەیەکی  کردبوو  کۆچیان  یەکەمدا  لە شەپۆلی  کەوا  ئێزیدییەکانی  ڕووسی2. 
جێگیر  تالین)  و  ئاپاران  )ناوچەکانی  ئاراگاتزدا  شاخاوییەکانی  ناوچە  لە  سەرەکی 
لە  کردبوو  کۆچیان  بیستدا  سەدەی  سەرەتای  لە  کە  ئێزیدییانەش  ئەو  بووبوون. 
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گوندەکانی پێدەشتەکاندا نیشتەجێ بوون )لە ناوچەکانی ئەشتەراک و ئیچمیادزین و 
ئارماڤیر). دواتر لە سااڵنی 1930کاندا، هەندێک لە ئێزیدییەکانی ناوچەی ئاپاران لە 

تبیلیسی نیشتەجێ کران بۆ کارکردن لە کارگەکاندا.
ق��ەوق��ازدا  پشت  ن��اوچ��ەک��ان��ی  ل��ە  پێشتر  موسڵمانەکان  ک���وردە  ل��ەواق��ی��ع��دا، 
)ترانسقەوقازیا) دەژیان، کاتێ کە ئێزیدییەکان ڕۆیشتنە ئەوێ و ئەوان لە سەدەی 
هەژدەدا ڕۆیشتبوون کاتی کە ئەو خاک و ناوچانە بەشێک بوون لە قەڵەمڕەوی 
کاتێ  ڕووسیا،  تساری  ڕەعییەتی   بە  بوون  پاشان  و  عوسمانی  ئیمپراتۆرییەتی 
)کاراتینی،  داگیرکرد3  نۆزدەدا  ماوەی سەدەی  لە  قەوقازی  پشت  ناوچەکانی  کە 
na- ”نەتەوە  بە  زیاتر  سۆڤیێتدا  یەکێتیی  کۆمەڵگەکانی  لە  ئەوان   .)121  :1990
پێیە  بەو  بناسرێنەوە4.  ئاینییان  ب��اوەڕی  بە  ئەوەی  وەک  دەناسران   “tionality
کوردەکان.  موسڵمانە  شانبەشانی  دران  لەقەڵەم  ”کورد“  بە  هەر  ئێزیدییەکانیش 
سۆڤیێتیدا  سەرژمێرییەکانی  ئەژماری  لە  پۆلێنکردنە   ئەم   ،1926 ساڵی  پاش  لە 
و  نەتەوە  و  گەل  بۆ   نەبێت  پێوەر  ب��اوەڕ  و  ئایین  چیتر  کە  ڕەنگیدابووەوە  وا 
کەمینەکان و بە ڕێگەی جۆراوجۆر تەگەرە خرایە بەر ئایین  و ڕەگەز یان نەتەوە 
پێیە، کوردە  بەو  بە چ الیەکن و  ئەم گرووپانە سەر  ئەوەی کە  پێوەری  بە  بوو 
موسڵمانەکان و ئێزیدییەکان لە ئامار و سەرژمێرییەکاندا هەر هەموویان بە کورد 
دانران. سەرژمێریی گشتیی ساڵی 1926ی سۆڤیێت 54661 کوردی تۆمار کرد، 
 59 گەیشتە  ژمارەیان   1959 ساڵی  و  کرد  تۆمار  ک��وردی   45866  ،1939 ئەوی 
هەزار )لەگەڵ  26 هەزار لە ئەرمینیا و 16 هەزار لە جۆرجیا( )ئەریستۆڤا، 1966: 
19؛ چەتۆییڤ، 1965: 9(. دوابەدوای سەرژمێریی گشتیی ساڵی 1959، بێننیگسن 
)1960( نووسیوێتی کەوا لە یەکێتیی سۆڤیێتدا، 26 هەزار کورد لە ئەرمینیادا دەژین، 
لە  کورد  بەرچاو  و  گرنگ  ژمارەیەکی  ئازەربایجان  لە  ه��ەزار،   16 جۆرجیادا  لە 
ناوچەی گەنجە و کۆماری ئۆتۆتۆنۆمیداری نەخچەواندا دەژین، بەاڵم نازانرێت ئەو 
ژمارەیە چەندە( 5 و لە تورکمانستانیش )چەند هەزارێکیان لە نزیک سنووری ئێران 
نیشتەجێن(.بەهەرحاڵ، زۆربەی زانا و توێژەرەکانی بواری کوردناسیی سۆڤیێت 
)کورۆلۆجیست( وایدادەنین کە ئەم ژمارانە لە خوار  خەمڵ و مەزەندەی  ژمارەی 
ڕاستەقینەی دانیشتووانی ڕاستەقینەی کوردەوەن لە یەکێتیی سۆڤیێتدا. بە درێژایی 
ئەریستۆڤا  و  داوە  بەرزتریان  مەزەندەی  و  خەمڵ  نووسەران  1950کان  سااڵنی 
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)1954( بە 150 هەزاری داناون و الی کوردۆییڤ )1957: 10( 120 هەزار بووە و 
مەحموودۆڤ )1959( بە 160 هەزاری لەقەڵەم داون.

ژمارەی  یەکێتیی سۆڤیێتیش  ڕووخانی  پاش  لە  تەنانەت  1990کاندا،  لە سااڵنی 
ب��وو. سەرچاوە  ب���ەردەوام  ه��ەر  دانیشتووان  م��ەزەن��دەی  و  خەمڵ  ج��ۆراوج��ۆری 
ژمارەی  بەعادەت  ڕۆژنامەکان)  و  )کتێب  نووسراوەکان  سەرچاوە  نووسراوەکان. 
کوردیان بەو جۆرە دادەنا کە ئەوانەی نیشتەجێی ئەرمینیان 60 هەزار و جۆرجیاش 
لەنیوان 40 بۆ 50 هەزار دەژین )کە بە شێوەیەکی سەرەکی لە تبیلیسین) )کاراتینی، 
1990: 120 – 121(. بەاڵم لیۆنیداس تی. کریزانثۆپاوڵۆس لە کتێبەکەیدا ”تۆمارەکانی 
قەوقاز“ باس لەوە دەکات  کەوا ”لە ساڵی 1993دا لە نێوان 60 تا 120 هەزار کورد 
لە ئەرمینیادا ژیاون. ئەم ژمارەی دواییەش لە الیەن وەزارەتی ناوخۆوە بەدەستم 
هێناوە و ئەوی پێشووش لە الیەن وەزارەتی کاروباری دەرەوە. هەرچەندە ئایین 
هیچ کاتێ مەسەلەیەک نەبووە بۆیان کە بە توندی کێشەیان بۆ دروست بکات، بەاڵم 
10 هەزار لەوان ئیسالمی سوننە بوون و ئەوی دواییشیان ئێزیدی )کریزانثۆپۆڵۆس، 

.)145 :2002

ئایین:
ئێزیدییەکان شوینکەوتەی ئێزیدیزمن. ئێزیدیزم )یان ئێزدیاتی(ئاینێکە، کە پێدەچێت 
لە لە باوەڕێکی ئێرانیی کۆنەوە هاتبێت و بچێتەوە سەر زەردەشتی یان هاوشێوەی 
بێت و گەلێ توخم و ڕەگەزی تیدایە کەوا لەگەڵ سیستەمی باوەڕەکانی تردا چوون 
بەناو یەکدا، چەشنی ئیسالم و مەسیحییەت و غنووسییەت6. ئێزدیاتی دوو کۆڵەکەی 

سەرەکیی هەیە کە بریتین لە:
1.  باوەڕ هێنان بەوەی کە دەچێتە ناو حەوت گیانەوەری پیرۆزەوە )دۆنایدۆن( کە 
دەگوترێ گوایە خودان و گرنگترینی ئەوانە مەلەکە تاووسە، یان فریشتەی تاووس.

2.  گرنگیی خاوێنی و پاکژ بوون، کەوا لە گەلێ شتی قەدەغەدا یان تابوو گوزارشی 
بە خواردن و پۆشاک و ڕەوشت و هەڵسوکەوتی  پەیوەندیدارن  لێوە دەکرێت کە 
لەناو یەک  تاک و هەروەها یاسا و ڕێسای کۆمەاڵیەتیی ژن و ژنخوازیی خزمان 
گرووپدا، کە دوو گرووپیان ڕابەری ئاینیین )پیر و شێخ( و گرووپێکیشیان ڕەشۆکی 

یان موریدن.
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تایبەتمەندییەکی تری ئێزیدیزم، النی کەم لە دۆخ و سیاقی ناوچەییدا، نەبوونی 
کتێبە پیرۆزەکانە. هەتا ئەم نزیکانەش، لە سۆنگەی نۆرم و نەریتی ئاینیی ئێزیدییەوە 
و  پیرۆز  زانیارییەکی  هەموو  ئەمەشدا،  لەئەنجامی  بووە.  قەدەغە  نووسین  تەنانت 
سێکوالر تەنها بەشێک بووە لە نەریتی زارەکی و جیاوازییەکی زۆر هەیە لە نێوان 

پراکتیزە کردنی ئێزیدییەکانی میسۆپۆتامیا ئێزیدییەکانی واڵتانی پشت قەوقازدا.
سنوورە  بەگوێرەی  ئێزیدی  کۆمەڵگەکانی  جیهانی،  یەکەمی  جەنگی  پ��اش  لە 
نێودەڵەتییە نوێیەکان دابەشبوون و بە درێژایی سەدەی بیستەم پەڕینەوە و بەزاندنیان 
میر  نۆزدەیەم  کۆتایی سەدەی  تا  دەب��وو.  درووس��ت  بۆ  ئاستەنگی  زیاتر  تادەهات 
دەنگبێژی  )واتە  قەواڵی  عێراق  لە  شێخانەوە  لە  ئێزیدییەکان(  ئاینیی  ڕابەری  واتە 
دەقە پیرۆزەکان( بۆ باڵوکردنەوەی زانیاری و ڕێنماییە ئاینییەکان و کۆکردنەوەی 
پارە7. بە کێشانی ئەم سنوورانە لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا، ئەو ئیزیدییانەی 
لە دەرەوەی عێراق دەژیان لەم ڕێوڕەسمانە دوورخرانەوە و ئێزیدییەکانی یەکیتیی 
سۆڤیێت و قەوقاز دەبوو تەنها پشت بە کەسایەتی و ڕابەرە ئیزیدییەکانی خۆیان 
ئەم  پیادەکردنی  بە  ئەگەر  بدرایەن  دەبوو سزا  و  بوو  کەم  ژمارەیان  کە  ببەستن 

ڕیوڕەسمە ئاینییانەوە بگێرایەن )ئەڵیسۆن، 2017: 4(.
ئەوەی  ئیددیعای  و  دەدا  بێخودایی  هانی  سۆڤیێتی  ئایدیۆلۆجیای  هەرچەندە 
لە  ئاین  ڕووینەدا8.  ئەمە  کردار  بە  بەاڵم  بسڕێنەوە،  ئایینەکان  پێویستە  کە  دەکرد 
کایەی گشتیی ژیاندا ئامادەگیی نەبوو، بەاڵم لە کایەی تایبەتیدا هەر بە زیندوویی 
مابووەوە. بنەماڵەی پیاوە ئاینییەکانی )شێخ و پیر( بەردەوام بوون لە گواستنەوەی 
پیرۆزەکانی  سروودە   .)139  :2017 )ئۆمەرخاڵی،  منداڵەکانیان  بۆ  زانیارییەکانیان 
)قەول و بەیتەکان) هێشتا هەر ئاشناییان هەبوو الی پیاوە ئاینییەکانی )کلێرگییەکانی) 
قەوقاز و بە زارەکی لە کۆڕ و کۆبوونەوەکانی خێزان و ڕێوڕەسمەکاندا دەوترایەوە 

هەر کاتێ پێویست بووایە.
لە  سەرەکی  شێوەیەکی  بە  ئایینی  ژیانی  ترانسقەوقازدا،  ئێزیدییەکانی  ناو  لە 
دەوری ستێر ster کۆبووبووەوە کەوا پەیکەر و سەکۆیەک بوو لە کەڵەکە کردنی 
لە  ن��ۆزدەوە  لە س��ەدەی  پێدەچێت  خوری دروس��ت دەک��را9. ئەم جۆرە مەزارانە 
ئامادەگییان  ئێراندا  و  عێراق  لە  شیوەیەک  هیچ  بە  بەاڵم  هەبووبێت،  ئەنەدۆڵدا 
نەبووە10. لە قەوقازدا زۆرێک لە خێزانەکان ستێریان هەبوو لە ماڵەکانی خۆیاندا 
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و دەگوترێ گوایە ئەو ستێرانەی لە ماڵەکانی بنەماڵە ئاینییەکاندا بوون لەگەڵ هێزە 
جادووییەکاندا بەکارهاتوون. ئەمانە شوێنگەلێک بوون بۆ دەسەاڵتی ئوجاخ  -  واتە 
خێزان یان بنەماڵەیەکی پیرۆز -  کە تێیدا پیرۆزی و پارێزگاری دابین دەکرێت لە 
الیەن پیر یان شێخەوە. ئەم ستێرانە لە ڕێگەی پەیوەستبوونیانەوە بە حۆرییەکەوە 
و  سەرەکییەکە  فریشتە  ح��ەوت  لە  یەکێک  بۆ  یان  نەبینراوە)  گیانەوەرێکی  )کە 
هەر یەکە لەم فریشتانە تەرخانە بۆ بابەتیکی دیارکراو، کە هەندێک بۆ پاراستنی 
ئاژەڵ و مااڵتە، هەندێک بۆ چارەسەری ئێش و ئازاری گەدەیە، هەندێک ترس لە 
تاریک دەڕەوێنێتەوە و بۆ منداڵبوون و زیادکردنی نەوەیە. ئەوانە دەکەونە هۆدەی 
سەرەکیی ماڵەوە لە بەشی ڕۆژهەاڵتییەوە. ستێر شتێکی زۆر ڕێزلێگیراوە لە ماڵدا 
بۆ ئێزیدییەکان و دەڵێن کەوا دەبێ گەلێ یاسا و ڕێسا ڕەچاو بکرێت، سەبارەت 
کە  ڕیوڕەسمێک  س��ازدان��ی  بێ  بجووڵێنرێت  ستێر  نابێت  نموونە  بۆ  ستێر.  بە 
ئاژەڵێکی تێدا سەرببڕێت و بکرێتە قوربانی11. شوێنی تری پیرۆز هەن کە ئێزیدی 
بەزۆری ناوی زیارەتی لێدەنێن. ئەمانە بە زۆری شوێنی پەرستنی ئەرمەنەکانن، 
خاسییەتە  بە  بەستراون  هەن  کە  تر  پیرۆزەکانی  شوێنە  کەنیسەکان.  چەشنی 
ئەرمەنەکان  چۆن  وەک  ئەشکەوتەکان.  و  کانیاوەکان  وەک  تۆپۆگرافییەکانەوە، 
گۆڕستانی گوندەکانیان شوێنی گرنگی کۆبوونەوەکانیشیانە و خێزانەکانیان لەسەر 
گۆڕی کەسوکار و ئەندامانی خێزانەکانیان کۆدەبنەوە بە الی کەمەوە ساڵی جارێک 
بۆ یادکردنەوەی مردووەکانی خانەوادە و پێی دەوترێ ڕۆژا مازاالmazala  )واتە 
ڕۆژی گۆڕستان)12. لەم ڕۆژەدا ئێزیدییەکان بە یادی کەسە لەدەستچووەکانیان 
دەخۆن و دەخۆنەوە و پیاوانی ئاین نوێژ و دۆعا دەخوێنن و خزم و کەسوکاری 

نزیکیش دەیانالوێننەوە13.

کوردۆلۆجی و کولتووری کوردی لە یەکێتیی سۆڤیێتدا:
لە سەرەتای سااڵنی 1920کانەوە، کوردەکان بوون بە نەتەوەیەکی جیا و تایبەتمەند 
)نارۆدنۆست) بۆ دەسەاڵتدارانی سۆڤیێت. ئەم دۆخە نەیگەیاندبوونە ئەوەی کە مافی 
ئۆتۆنۆمییەکیان بدرێتێ )ئۆباڵست یان ئۆکروگ(، بەاڵم مافی ئەوەی ئەوەی دابوونێ 
کە بە زمانی خۆیان بخوێنن و چاالکیی ئەدەبی و هونەریی پێ ئەنجام بدەن. ئەوجا 
لەبەر ئەوەی هەردووک ئیزیدی و کوردەکان ئەندامی ” نەتەوەی“ کورد بوون بە 
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شێوەیەکی گشتی بەرهەمی کولتوورییان جیانەدەکرایەوە. گۆرانییە فۆلکلۆرییەکان 
بەسانایی  دەک��ران  پەخش  یەریڤانەوە  ڕادی��ۆی  لە  کە  حیکایەتەکان  و  چیرۆک  و 
مۆرکی ”کوردییان“ پێوەبوو.  بە هەمان چەشنی زۆرێک لە نەتەوەکانی ناو یەکێتیی 
سۆڤیێت، بەرهەمی کولتووریی کوردیش لە ئەرمینیا تووشی شکست و هەرەس بوو 
لە دوادوایی سااڵنی 1930کاندا، بەاڵم جارێکی تر لە سەرەتای سااڵنی 1950کاندا 

دەستیپێکردەوە.

زمان و قوتابخانە:
نووسینی  و  پیت  بنەمای   پێی  بە  ئەلفبێیەکی کوردی  یەریڤان  لە  ساڵی 1922، 
بۆ  بەکاردەهات  التینی  پیتی  1927ی��ش  ساڵی  لە  هەروەها  دروستکرا.  ئەرمەنی 
نووسینی زمانی کوردی14 و دواتریش لە ساڵی 1945دا بە پیتی کریلیکی15 )سالڤی 
باڵوکراوەکان  و  جاپەمەنی  زۆرب��ەی  سۆڤیێت  یەکێتیی  ڕووخانی  دوای  لە  و(.   –
پیتی التینییان بەکارهێنا16. لە سااڵنی 1920کاندا مەسەلەی خوێندن و خستنە بەر 
قوتابخانە بوو بە ناچاری. وەک ئەنجامیش تاوەکوو سااڵنی 1930کان بەشی هەرە 
نەخوێندەوار  ئایینەکەیان  دەستووری  و  داب  حوکمی  بە  )کە  ئێزیدییەکان  زۆری 
بوون) بوون بە خوێندەوار )بالو، 2012: 19(.  تا کۆتایی سااڵنی 1020کان  زیاد لە 
چل قوتابخانەی زمانی کوردی لە یەکێتیی سۆڤیێتدا کرایەوە و بە شێوەکی سەرەکی 
قوتابخانەیەکی  یەریڤان  لە   1931 ساڵی   .)136  :2013 )ئۆمەرخاڵی،  ئەرمینیادا  لە 
تایبەتی کرایەوە بۆ ڕاهێنانی ئەو مامۆستایانەی دەرسی نەهێشتنی نەخوێندەوارییان 
بە کوردی دەوتەوە لە سۆڤیێتدا )ئەڵیسۆن، 2013 ئە: 194). کتێبەکانی قوتابخانەی 
سەرەتایی و دواناوەندی لە یەریڤان چاپکران و لە الیەن نووسەرانی وەک حاجیێ 
جوندی )1908 - 1990)، ئەمینێ عەڤداڵ )1906 - 1964) و قەناتێ کوردۆییڤ )1909 
– 1985( ئامادەکرابوون. زۆربەی ئەم کتیبانەی خوێندن لە ئەرمەنی و ڕووسییەوە 
ئەدەبی  کاری  وەرگێڕانی  زۆری  هێجگار  بڕێکی  لەوەش،  بێجگە  وەرگێڕدرابوون. 
)بەشێوەیەکی سەرەکی لە ڕووسییەوە) و بەڵگەنامەی ڕەسمی )چەشنی دەستووری 
کوردەکانی  دەستی  لەسەر  ک��وردی  زمانی  سەر  وەرگێڕدرانە  سۆڤیێت)  یەکێتیی 
سۆڤیێت )ئامی دێ ال برێتێک، 2012: 105). هەروەها چەندین قامووسی کوردییش 
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کورمانجی   - فلێژی  زمانێ  ژی  ”خەبەرنامەیێ  دەسپێکی  و  باڵوکرانەوە  و  چاپ 
Xebernamê ji zimanê filejî-kûrmancî“ )قامووسی کوردی-ئەرمەنی(، کە 
لە ساڵی 1933دا لە الیەن ئەکادیمیای زانیاریی ئەرمینیای سۆڤیێتیی سۆشیالیستی 

چاپکراوە.

ئەدەب و ڕۆژنامە:
لە ساڵی 1929 بەمالوە ژمارەی کتێبە چاپکراوەکان بە زمانی کوردیل ئەرمینیا 
زیادی کرد. ساڵی 1932 لقێکی نووسەرانی کورد لە ناو یەکێتیی نووسەرانی ئەرمەندا 
کرایەوە )ڤان بروونەسن، 1997: 220(، زۆربەی نووسەرە کوردەکان خودی خۆیان 
خۆیان فیری خوێندەواری و خۆ ڕۆشنبیر کردبوو و زۆر لە ژێر کاریگەریی ئەدەبی 
ئەرمەنی و ڕووسیدا بوون و کار و بەرهەمەکانیان ڕەنگدانەوەی تەواوی ئەو دوو 
ئەدەبەی لەسەر بوو. ئەمینێ عەڤداڵ، حاجیێ جوندی و جاسمێ جەلیل )1908 – 
1998( کار و بەربەرهەمەکانیان لە ڕۆژنامەی ڕێیا تازە Riya Taze داباڵودەکردەوە 
کە هەفتەی دوو جار دەردەچوو و لە ساڵی 1930وە دەردەک��را، بێجگە لە نامیلکە 
 Qitiya du و باڵوکراوە ئەدەبییەکانی تر. یەکەم دەقی شانۆیی ”قوتووی دەرمان
dermana“، ساڵی 1932 حاجیێ جوندی نووسیوێتی، کە بەشێکی زۆری ژیانی 
خۆی تەرخان کردبوو بۆ کۆکردنەوە و باڵوکردنەوەی ئەو بابەتانەی پەیوەندییان بە 
فۆلکلۆری کوردەوە هەبوو. لە ساڵی 1935، وەزیرێ نادر )1911 - 1947) دووەم 
پاش  و  فڕاندن  ڕەڤ��ا ژن Reva Jinوات��ە ژن  ن��اوی  بە  نووسیوە  دەق��ی شانۆیی 
جەند ساڵێکی کەمیش، چامە شیعرێکی دوور و درێژی نووسی بە ناوی  نادۆ و 
گولیزەر Nado û Gulizer کە باس لە چیرۆکی قارەمانێتیی کوڕە الوێکی کورد و 
دەزگیرانەکەی دەکات لە کاتی جەنگدا. ناسراوترین و پڕبەرهەمترین ڕۆماننووسی 
لە ساڵی 1935دا  لەم سەردەمەدا عەرەبێ شەمۆ بوو )1897 – 1979(، کە  کورد 
Sivanê kurmanca û Kurd-  ۆۆمانی ”شوانە کوردەکە و کوردەکانی ئەلەگەز
ên Elegezê“ی لە یەریڤان باڵوکردەوە. ئەم ڕۆمانی ژیاننامە ئامێزە دەسبەجێ 
وەرگێڕدرایە سەر زمانی ڕووسی بە ناوی )Kurdskij Pastux). ئەم ڕۆمانە ساڵی 
1958 سەرلەنوێ جارێکی تر باڵوکرایەوە لەگەڵ پێداچوونەوەیەکی ورد و چڕدا و 
ئەمجارەیان لە ژێر ناوی بەربانگدا )واتە بەرەبەیان) و نووسەرەکەی باس لە منداڵیی 
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خۆی دەکات وەک شوانێک و چۆن بووە بە کۆمۆنیست و لە شۆڕشی سۆڤیێتیی 
ساڵی 1917دا بەشداریی کردووە.

  سااڵنی 1932 - 1938 سەردەمێکی زێڕین بوو بۆ پەرەسەندن و پێشکەوتنی 
کولتووری کوردی لە ئەرمینیای سۆڤێتیدا. لە ساڵی 1934دا لە یەریڤان کۆنگرەیەک 
بەسترا بۆ نووسەران و دانەرانی کورد لەبارەی نووسینی زمانی کوردییەوە. لێرە 
بابەتگەلێک لەبارەی داهێنانی کوردی و زاراوەکانی ئامراز و چەمکە تەکنیکییەکان 
گفتوگۆیان لەبارەوە کرا. لە سەروەختی نزیکبوونەوەی جەنگی جیهانیی دووەمدا و 
بایەخدانی  پاکسازییە گەورەکەی ستالیندا )1936_ 1938)، چاودێری و  لە ماوەی 
 Riya تازە ڕیا  لەناکاو وەستا و ڕۆژنامەی  بە کولتوور و زمانی کورد  سۆڤیێت 

Taze لە ساڵی 1938دا داخرا و چاپکردنی کتێبی کوردی وەستا.
لە پاش جەنگی دووەمی جیهانیی ، کۆماری ئەرمینیای سۆڤیێتی کەوتە چاودێری و 
بایەخپێدانی بووژانەوەی کولتووری کوردی. ڕۆژنامە کوردییەکەی ڕیا تازە جارێکی 
تر لە سالی 1955دا دەرکرایەوە و کتێبی کوردی کەوتەوە چاپ کردن و باڵوبوونەوە 
لە یەریڤان. لە نێو ژمارەیەک نووسەری تردا، ساڵی 1959 سەمەندێ سیابەندۆڤ 
)1909 – 1998(چیرۆکێکی داستان ئامێزی ڕۆمانسیی بە ناوی“سیابەند و خەجێ“ و 
”بیرئانینێد من ) یاداشتەکانم(“ی نووسیبوو  و ڕۆماننووس ئەعمەدێ مرازی  )1899 
- 1961) جارێکی تر دایڕشتنەوە و لە پاش کۆچی دوایی خۆی لە ساڵی 1966دا 
باڵوکرانەوە. ساڵی 1967 ڕۆمانی ”هاواری“ی حاجیێ جوندی باڵوبووەوە. هەروەها 
ئافرەتانیش لە کایە و ژیانی ئەدەبیدا بەشدارییان هەبوو: سیما سەمەند )لەدایکبووی 
ئاسک( و ساڵی 1967  )واتە  باڵوکردەوە  ”خ��ەزاڵ“ی  ڕۆمانی  1933( ساڵی 1961 
ڕۆمانی ”دۆ شایی“ باڵوکردەوە )واتە دوو هەواڵی خۆش(. لە نێوان سااڵنی 1980 
و 1990دا، لە یەریڤان، نەک بە تەنها هەر گۆڤاری  ساالنە ئەدەبیی ”بەهارا تازە“ 
لە الیەن نەوەی  بەڵکوو ڕۆمان و شیعر و فۆرمەکانی تری نووسینیش  دەردەکرا 
دووەمی کوردەکانی سۆڤیێتەوە جاپ و باڵو دەکرانەوە چەشننی عەمەرێکێ سەردار 

)1935 – 2018( و وەزیرێ عەیشۆ )1934 – 2015(.
لە ماوەی سااڵنی 1970کان و 1980کاندا، تبیلیسی بوو بە مەڵبەندێکی تر بۆ ژیانی 
کولتووری و ڕووناکبیریی کوردی. پایتەختی جۆرجیا شانۆیەکی کوردی و چەندین 
گرووپ و تیپی مووزیکی کوردی و پەخشی هەفتانەی ڕادیۆی کوردیی لەخۆگرتبوو. 
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هەروەها کتێبی کوردی لێرە چاپ دەکران و لقیکی کوردیی لە چوارچێوەی کۆمەڵەی 
یەکێتیی  لە  کوردی  کولتووری  و  ئەدەب  هەڵبەت  دام��ەزرا.  جۆرجیادا  نووسەرانی 
سۆڤیێتی جاراندا ڕۆڵێکی گرنگ و بەرچاویان گێڕا لە گەشە کردنی ئەدەبی کوردیدا 
بەگشتی17. پەخشی کوردیی ڕادیۆی یەریڤانیش، کە لە پشت سنوورەکانی ڕادیۆی 

یەریڤانەوە گوێی لێ دەگیرا، ڕۆڵێکی گرنگی دەبینی لەو بوارەدا.

سینەما و شانۆ و ڕادیۆ:
یەکەم فیلمی کوردی ساڵی 1927 لە ئەرمینیای سۆڤیێت بەرهەمهاتووە لە الیەن 
سپی  و  ڕەش  سینەمایی  فیلمێکی  و  وە   Arme - Kino ئەرمەکینۆوە  دەزگ��ای 
بێدەنگ بووە و ماوەکەی حەفتاودوو خولەک بووە و لە دەرهێنانی بەگ نەزارۆڤ 
بووە )1891 - 1965) و ناونیشانەکەی زارێ  Zareبووە. فیلمە باس لە چیرۆکی 
دڵداریی زارێی کیژی گەنج و جوان دەکات لەگەڵ سەیدۆی کوڕە الوی شوان لە 
ساڵی 1915دا )چەند ساڵێکی کەم لە پێش شۆڕشی سۆڤیێتیدا). بە گونجان لەگەڵ 
هێڵی ئایدیۆلۆجیی سااڵنی 1920کاندا، فیلمەکە ئەوە ڕووندەکاتەوە کە چۆن ئیدارەی 
تسار باری ناهەموار و نەزانیی کوردی چەوساوە بەکاردێنێت بە یارمەتیی ڕابەر و 
سەرکردە ڕۆحی و فیوداڵەکانی کورد. لە ساڵی 1933دا فیلمێکی بەڵگەنامەیی بێدەنگی 
Krder - ezid-  ەەنجا و دوو خولەکی بە ناونیشانی ”کوردەکان - ئێزیدییەکان“
Kurds - Yezidis( ner) بەرهەمهاتووە و دەرهێنەرەکەی ئەماسی مارتیرۆسیان 
بووە )1897_1971(. ئە فیلمە دامەزراندنی کۆڵخۆزێک )واتە کێڵگەیەکی کشتوکاڵیی 
ئەمەش،  ئەرمینیای سۆڤیێتیدا. دوای  لە گوندێکی کوردنشینی  پێشاندەدا  بەکۆمەڵ) 

چەندین فیلمی تر بەرهەمهێنران  بە کوردی یان بە ڕووسی لەبارەی کوردەوە.
ساڵی 1937، شانۆی میللیی کوردی ئەلەگەز دامەزرا و کەوتبووە گوندێکەوە بە 
قەدپاڵی چیای ئاپارانەوە و شانۆکە تێپێکی خۆی هەبوو کە لە ئەکتەرە کوردەکان 
پێکهاتبوو و سااڵنە جەندین شانۆییان نمایش دەکرد. زۆربەی زۆری ئەم شانۆییانە 
لە زەمینلەرزەکەی ساڵی 1988دا  ئەم شانۆیە  تەالری  تۆمار دەکران.  ڕادیۆش  بۆ 
ڕووخا و دوای ئەوە ئیتر دروست نەکرایەوە )جافەرۆڤا -  برووتی، 2001: 98(. 
دەستپێکرد  1930کاندا  سااڵنی  لە  کوردییەکانی  بەرنامە  پەخشی  یەریڤان  ڕادی��ۆ 
لە  ڕاگیرا.  ستالیندا  گەورەکەی  پاکسازییە  ئەنجامی  لە  و  1937دا  ساڵی  لە  بەاڵم 
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بەرنامە  پەخشی  تر  جارێکی  خرۆشۆڤدا،  حوکمڕانیی  ماوەی  لە  و  1955دا  ساڵی 
ماوەی  بەرنامەی  دەستیپێکردەوە. جاسمێ جەلیل سێ  بەشەرمێکەوە  کوردییەکان 
بابەتەکانی  دەکرا.  پەخش  جار  هەفتەیەکدا سێ  لە  و  بەڕێوەدەبرد  پانزە خولەکیی 
ئەم بەرنامانە ڕاستەوخۆ لە مۆسکۆوە چاودێریی دەکران. هەڵبەت قەدەغە بوو هیچ 
باسێک لە ناسیۆنالیزم و سیاسەت یان یەکێتیی کورد بکرێت و لەجیاتیدا بەرنامەکان 
چڕبووبوونەوە لە سەر گۆرانی و شانۆنامەی ڕادیۆیی. لە ساڵی 1961وە، پەخشی 
ڕادیۆی یەریڤان بە زمانی کوردی ڕۆژانە بوو بە کاتژمێر و نێوێک بەسەر یەکەوە. 
لەو ماوەیە  پەخشەکە سنووری ئەرمینیای تێدەپەڕاند و دەگەیشتە تورکیا، سووریا، 
پێیە  بەو  سۆڤیێتیش.  یەکێتیی  ناو  واڵتەکانی  لە  گەلێ  هاوزەمان  و  ئێران  عێراق، 
بەردەوامدا  پەیوەندییەکی  لە  ڕادیۆکە  کارمەندانی  و  کرد  زیادی  گوێگران  ژمارەی 
بوون لەگەڵ کوردەکانی ناو یەکێتیی سۆڤیێت و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، لە ڕێگەی 

نامە نامەکاری و تەلەفۆنەوە.
لە سەرەتای سااڵنی 1990کاندا و لە پاش ڕووخانی یەکیتیی سۆڤیێت، دەوڵەتی 
ئابووری و کۆمەاڵیەتیی گەورە  ئەرمینیای نوێی سەربەخۆ بەرەوڕووی تەحەدای 
کارمەندانی  هەموو  نزیکەی  و  نەما  دارایی  پاڵپشتی  چیتر  یەریڤان  ڕادیۆ  ب��ووەوە. 
بەشی کوردی کارەکانیان لەدەستدا و بە هۆی حالەتی بێکاریی سەختەوە زۆرێکیان 
واڵتیان بەجێهێشت و تەنها کەرەمێ سەییاد )لەدایکبووی 1938) مایەوە و کاری بۆ 
بەشە کوردییەکەی ڕادیۆکە دەکرد. هەروەها هەرەسهێنانی یەکێتیی سۆڤیێتیش کۆت 
و بەندی ئایدیۆلۆجیی لە سەر ناوەرۆکی بەرنامەکانی ڕادیۆکە هەڵگرت. لە دوادوویی 
سااڵنی 1990کاندا کەرەمێ سەییاد پالنی بۆ زنجیرەیەک بەرنامەی هەواڵ دانا کەوا 
هەواڵ، لێدوانی سیاسی، مێژوو و زمان و کولتووری کوردی لەخۆدەگرت. هەروەه 
بەرنامەیەکیش کەوا کەرەمێ سەییاد خۆی پەیوەندیی بەو خێزانە کوردانەوە دەکرد 

لە تورکیا و ئەرمینیادا کە لێکتر دابڕابوون لە سااڵنی 1920کان و 1930کاندا.
ڕادیۆ یەریڤان یادەوەریی گەلێ کوردی تۆمار کردووە لە ڕۆژهەاڵتی   ناوەڕاست 
و  زمان  کە  کاتێ  درێژایی سااڵن  بە  پێشوو.  کۆمارەکانی سۆڤیێتی  و  ئەوروپا  و 
بۆ  قۆستبووەوە  دەرفەتیان  بوو، خەڵکەکە  قەدەغە  تورکیادا  لە  کوردی  کولتووری 
مووزیک.   بەتایبەتی  و  کوردی  کولتووری  بە  بووبەوە  ئاشنا  ە  ڕادیۆ  لە  گوێگرتن 
ڕادیۆییەی  پەخشە  ئەم  ”کاریگەریی  بروونەسن دەنووسێت کەوا  ڤان  مارتن  وەک 
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کوردی لەسەر خودهۆشیاریی دانیشتووانی کوردی  تورکیا و ئێران و عێراق هێندە 
گەورە بووە کە بەئاسانی مەزەندە ناکرێت“ )ڤان بروونەسن، 1997: 214(. ئەمڕۆ 
میللیی  ئەوانیتردا، هەزاران گۆرانیی  نێو  لە  یەریڤان،  ئەرشیفەکانی ڕادیۆی گشتیی 

کوردی و شانۆگەری لەخۆدەگرێت.

کوردۆلۆجی لە یەکێتیی سۆڤیێت )لێنینگراد و مۆسکۆ و یەریڤان(.
کوردۆلۆجی لە یەکیتیی سۆڤیێتدا بە میرات لە توێژینەوەکانی کورد ماوەتەوە لە 
ڕووسیای تسارییەوە )قەیسەرییەوە)18.  لە لێنینگراد، لە ساڵی 1930وە تا ئێستاش 
 1931 ساڵی  و  ڕۆژهەاڵتییەکاندا  زمانە  ئینستیتیووتی  لە  هەیە  ک��وردی  بەشیکی 
فاکەڵتیی  لە  سازکراوە  کوردییەوە   زمانەوانییەکانی  مەسەلە  لەبارەی  سیمینارێک 
لە  زۆرەملێ  بە  ب��ووە  ک��وردی  زمانی  خوێندنی  و  لێنینگراددا  زانکۆی  زمانەکانی 
توێژینەوە ئێرانییەکانی فاکەڵتیی فیقهی زماندا )فیلۆلۆجی). لە ساڵی 1930 بەمالوە، 
ئەکادیمیای  بە  ئیتنۆگرافیای سەر  ئینستیتیووتی   لە  کاریان  کوردۆلۆجی  زانایانی 
ڕۆژهەاڵتناسیی  ئینستیتیووتی  لە  هەروەها  و  کردووە  سۆڤیێتدا  یەکێتیی  زانستیی 
سەرەکی  شێوەیەکی  بە  )کە  کوردۆلۆجی  مەڵبەندێکی  یەریڤانیش،  لە  مۆسکۆشدا. 
فۆکەسی خستووەتە سەر  زمانەوانی و فۆلکلۆر( ڕێک لە دوای شۆڕشی ئۆکتۆبەر 
تازە  سۆشیالیستییە  سۆشیالیستییە  کۆمارە  زانستی  ئەکادیمیای  لە  ک��راوەت��ەوە 
دروستبووەکەدا. لە ساڵی 1933دا کۆنگرەیەکی گشتیی  کوردۆلۆجیی تەواوی یەکێتیی 
سۆڤیێت لە یەریڤان بەستراوە19. شانبەشانی مێژوو، زمانەوانی و ئەدەبی کالسیکی، 
لێکۆڵینەوەی فۆلکلۆری کوردی بەخێرایی پەرەیسەند بە چاپکردن و باڵوکردنەوەی 
چیرۆک و گێڕانەوە و گۆرانییە فۆلکلۆرییەکان20. فۆلکلۆریست و زمانەوانەکان بە 
باشی ڕێکخرابوون و دەنێردران بۆ گوندەکانی ترانسقەوقازیا و ئەمە بەردەوام بوو 

تا ڕووخانی یەکێتیی سۆڤیێت.
لقی  لە  ک��ورد  توێژینەوەکانی  دەستەی  1959دا،  لە  دوات��ر،  ساڵێکی  چەند  بۆ 
جۆزیف  سەرپەرشتیی  بە  ڕۆهەاڵتییەکان  توێژینەوە  ئینستیتیووتی  لێنینگرادی 
دامەزرێنەری کوردۆلۆجیی  بە  بەزۆری  ئۆربیلی )1887 – 1961(. کە  ئەبگارۆڤیچ 
نوێ دادەنرێت. ئەمە یەکەم مەڵبەند بووە بۆ توێژینەوەی کوردی لە جیهاندا.  دەستەی 
زانایانی کوردۆلۆجی چاالکانە کاریان دەکرد لە سەر زمانی کوردی و دیالێکتەکانی  
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ژمارەیکی  و  مەیدانی  ک��اری  ڕێگەی  لە  کۆکردەوە  بەرباڵویان  دووکۆمێنتێکی  و 
سۆڤیێتدا،  کوردۆلیجیستەکانی  نێو  لە  باڵوکردەوە.  و  چاپ  مۆنۆگرافیان  بەرچاو 
مارگەرێتا ڕۆدینکۆ )1928 - 1977) و زۆر بە بەرفراوانی لەسەر هۆنراوەی زارەکیی 
نووسیوێتی و لەم سااڵنەی دواییدا، ئۆردیخانێ جەلیل  )1932 -  2007) و جەلیلێ 
ئیتنۆگرافی  بابەتی  و  کەرەستە  لە  گەورەیان  بڕێکی   (1936 )لەدایکبووی  جەلیل 
لە  کە  ئیزیدییانەی  ئەو  لەسەر  بەتایبەتیش  و  باڵوکردووەتەوە  و  کۆکردووەتەوە 

ئەرمینیای سۆڤیێتیدا دەژین.
ئەرمینیادا  و  سۆڤیێت  پاش  ڕووسیای  لە  کوردییەکان  توێژینەوە  چارەنووسی 
ڕوون نییە، چوونکە بەبێ پاڵپشتی دارایی دەزگا و دامەزراوەکان دادەخرێن و گەنجە 
خوێندەوارەکانیش واڵت بەجێدێڵن )لیزەنبیرگ، 2011:  10 - 11؛ ئۆمەرخاڵی، 2013: 

.1379 – 136

لە پاش ڕووخانی یەکێتیی سۆڤیێت: گەڕان بەدوای شوناسدا
لە تائیفییەتەوە بۆ تائیفییەتێک ئیتنییکی:

لە دوای ڕووخانی یەکێتیی سۆڤیێتەوە گرژی و ئاڵۆزیی ناسیۆنالیزم و ئیتنیکی 
جەنگی  بۆ  سەریکێشایەوە  ئەمەش  و  قەوقازدا  پشت  ناوچەکانی  لە  کرد  زیادی 
ناگۆرنۆ - قەرەباخ )1988 - 1994)21، کەوا کاری کردە سەر گەلێ لە کوردەکانی 
ئازەربایجان و ئەرمینیا. باکۆ سوودی لە فاکتەری ئاینی بینی بۆ دنەدانی موسڵمانە 
کوردەکان. یەریڤانیش هەمان تەکتیکی بەکارهێنا بۆ جۆشدانی کوردە خۆجێیەکانی 
ئێزیدی.  ئەنجامیش وا کەوتەوە موسڵمان و ئێزیدییەکان بەرانبەر لە یەکتر بگرن 
کە  ب��ەوەی  دا  هەڵکشانێکی  ئەمەش  ملمالنێکەدا22.  و  شەڕ  ب��ەرەی  ه��ەردوو  لە 
پێیدەوترێت ”مەسەلەی ئێزیدی“ لە ئەرمینیادا، چوونکە هەندی لە دەستە و تاقمی 
و  جیاوازە  ئیتنیکیی  گرووپێکی  ئێزیدی  کە  بدەن  قەڵەم  لە  وای  دەیانەێ  ئێزیدی 
هیچ شتێک لەگەڵ کورددا نایانبەستێ بەیەکەوە. زۆرینە کوردە موسڵمانەکانی کە 
لە ئەرمینیادا دەژیان لە میانەی جەنگەکەدا هەڵهاتن بۆ واڵتی ئازەربایجان23.  لە 
ناو ئێزیدییەکاندا ناکۆکییەک پەرەیسەندووە لە نێوان ئەوانەدا کە خۆیان وادەبینن 
ئێزیدیزم  کە  ئ��ەوان��ەش  و  ئیزیدییە  ئاینیان  ب��ەاڵم  ک��وردن  ئیتنیکییەوە  ل��ەڕووی 

)ئێزدیاتی) بە ئیتنیکێکی جیا دادەنێن.



زمان و زار268

لە ماوەی جەنگی قەرەباخدا، گەلێ لە سەربازە ئێزیدییەکان لە بەرەی ئەرمەنە 
)فیداییەکان) دژ بە ئازەرییەکان شەڕیان دەکرد. ئەم دۆستایەتیی ئەرمەن - ئێزیدییە 
ئەو  تائێستاش  ئێزیدی  ئامێزەکانی  داستان  گۆرانییە  هەبووە.  ڕابووردووشدا  لە 
یادەوەرییانە دووپات دەکەنەوە کە چۆن جەنەراڵە   گورج و گۆڵەکانی ئێزیدی 
بەشداریی شەڕەکانی سەردارئاباد و باش ئەپارانیان کردووە لە ساڵی 1918دا. 
ئەندرانیکی جەنەراڵی ئەرمەنی و جەهانگیر ئاغای جەنەراڵی ئێزیدی، کە پێکەوە 
بوون.  نیشتمنی  قارەمانی  هەردوک  ک��ردووە،  بە سوپای عوسمانی شەڕیان  دژ 
هەروەها ئێزیدییەکان هاوبەشی ئەرمەنەکانن لە یادەوەریی جینۆسایددا کە تێیدا 
)بۆزئەرسەالن،  ک��ردووە  تێدا  بەشدارییان  چاالکانە  موسڵمانەکان  ک��وردە  کەوا 
هەاڵتن  یادەوەریی  لەگەڵ   ،(2006 کێڤۆرکیان،  2015؛  دووکڵەرت،  و  کێڤۆرکیان 
بەرەو قەوقاز لە ماوەی جەنگی جیهانیی یەکەمدا بۆ ئەوەی هێزەکانی سۆڤیێت 
بیانپارێزێت. لە ساڵی 1989شدا، یەکێتیی نەتەوەیی/ نیشتمانیی ئێزیدی لە ئەرمینیا 
دامەزرا لە الیە عەزیز تەمۆیان )سەرۆک( و خدر حاجۆیان )جێگری سەرۆک(. 
ئەم گرووپە ئیددیعای ئەوە دەکەن کەوا ئیتنیکی ئێزیدی جیایە و زمانیش چیتر 
لە  دانیشتووان  گشتیی  سەرژمێریی  یەکەم  بۆ  ئێزدیکییە.  بەڵکوو  نییە  کرمانجی 
کە  دانران  وا  ”ئێزیدی“  و  ”کورد“   )2001( یەکێتیی سۆڤیێتەوە  ڕووخانی  دوای 
دوو ئیتنیک یان ڕەگەزی جیاوازن و تەنها دەتوانرا یەک وەاڵم هەڵبژێردرێت24. 
ساڵی 2005، پەرلەمانی ئەرمینیا دانی بە ئێزدیکیدا نا وەک زمانێکی جودا. لەو کاتە 
بەدواە، کەناڵی تەلەفزیۆنی نیشتمانی یەک کاتژمێری پەخش بۆ هەر ”کەمینەیەکی 
بۆ  کاتژمێرێکیش  و  کرمانجی  بۆ  کاتژمێریک  واتە  دەک��ات،  تەرخان  نەتەوەیی“ 
بەشەوە:  دوو  بە  ک��ردووە  کۆمەڵگەکەی  شوناس  سەر  لە  مشتومڕ  ئێزدیکی25. 
کوردە ئێزیدەکان و ئێزیدییەکان. لە مەودایەکی دووردا، دەکرێ ببن بە دوو نەتەوە 
و بە دوو زمانی جیاواز بئاخڤن. ئەو ئێزیدییانەی لە پێدەشتەکاندا دەژین زیاتر بەو 
الیەدا دایدەشکێنن کە خۆیان بە ئێزیدی   دابنێن و بە زمانی ئێزدیکی قسە دەکەن، 
بەاڵم ئەوانەی کە لە ناوچەی ئاپارانی شاخاویدا دەژین بە شێوەیەکی سەرەکی 
خۆیان بە کوردی ئێزیدی لەقەڵەم دەدەن و  زمانەکەشیان بە کرمانجی دادەنێن 
)واتە کوردی - و). دابەشبوونی جوگرافی دەکرێ بەو ڕاستییە لێکبدرێتەوە کەوا 
گوندە ئێزیدییەکانی پێدەشت بەزۆری تێکەڵن لەگەڵ ئەرمەنەکان یان مۆڵۆکانەکاندا 
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و تا جەنگیش لەگەڵ کوردە موسڵمان و ئازەرییەکاندا بوون. بەاڵم، لە ناوچەی 
ل��ەوەش،  بێجگە  ئێزیدین.  هەموویان  ت��اڕادەی��ەک  گوندەکان  لە  زۆرێ��ک  ئاپاران، 
بەشێکی گرنگی ئیتێلێجێنتسیای سۆڤیێتی )کە بەو الیەدا دایدەشکێنن کەوا خۆیان 

بە کوردی ئێزیدی دادەنێن) لە گوندەکانی ناوچەی ئاپارانەوە هاتوون.
هەر یەکە لەم دوو گرووپە ئەویتر بەو تۆمەتبار دەکات کە نەخشە و پالنیکی 
سیاسیی لە مێشکدایە. بە الی بزووتنەوەی سەر بە کوردەوە، بزووتنەوەی ئێزدیکی 
لە  ڕێگرتنە  ئامانجیان  و  دەکرێن  پاڵپشتی  ئەرمەنەکانەوە  ناسیۆنالیستە  الیەن  لە 
هەوڵی جوداخوازە کوردەکان لە ترانسقەوقازیادا. لەوالشەوە، بزووتنەوەی ئێزدیکی 
ئێزیدییە سەر بە کوردەکا بەوە تۆمەتبار دەکەن کە پشتگیریی لە پارتی کرێکارانی 
کورد )پەکەکە( دەکەن. لە ڕاستیدا سیاسەتی ناوخۆییش ئاڵۆزە: دەولەتی ئەرمەنی 
هانی ئەوە دەدا کە ئێزیدییەکان وەک کەمینەیەکی جیاکار بناسرێن، بەاڵم لە هەمان 
کاتیشدا چاوپۆشی لە جەنگاوەرانی پەکەکە دەکات کە لە تورکیاوە بێن و لە سەر 
خاکی ئەرمینیا بوونیان هەبێت. دەگوترێ گوایە ئەم جەنگاوەرانە ”خانەنشینن“ و بە 
هیچ ڤیزەیەک لە ئەرمینیادا دەژین و ڕووداوی کولتووری و خۆپیشاندان ڕێکدەخەن. 
لێرە دوو ئۆفیس بۆ ”هەڤااڵنی“ خانەنشینی پەکەکە کراونەتەوە لە یەریڤان و ئەلەگەز.
بۆ  ئێزیدی  درێژخایەنی  و  ڕەوا  داواک��اری��ی  ک��ەوا  ”ئێزدیکی“،  ب��ەرەی  بەپێی 
شوناسێکی جودا لە الیەن سیستەمی سۆڤیێتییەوە سەرکوت کراوە. بەپێچەوانەوە 
”کوردە“ ئێزیدییەکان جەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە کەوا کێشەکە نوێیە و بەرهەم 
)فلینت، 1998: 77 – 83(. قەرەباخە  ژینگەی سیاسیی جەنگی  و دەرنجامی کەس 
ناکۆکییەکە سەخت و تاڵە و لە سەرەتای سااڵنی 1990کانەوە، خراپترین ڕووداوەکانی 
توندوتیژی بەرپا بوون26 و تا ئەمڕۆش هەر بەردەوامە، بەاڵم بارودۆخەکە لەئێستادا 
یەکترەوە.  ئاهەنگی  و  بۆنە  دەچنە  و  دەبن  یەک  بە  تێکەڵ  ال  ه��ەردوو  و  ئارامترە 
ناوبەناو گرژی و ئاڵۆزی ڕوودەدەن، بەتایبەتی لە هەندێ مەسەلەی وک خوێندن و 
قوتابخانە27. بەرنامەکانی   ڕادیۆ و تەلەفزیۆن هەر بە جیا پەخش دەکەن لە نێوان 
ئێزدیکی  Ezdikiو کوردیدا )کرمانجی). ئێزیدییەکانی جۆرجیا پەیوەندیی خێزانییان 
هەیە لەگەڵ ئەوانی ئەرمینیادا )کە بە شێوەیەکی سەرەکی لە دەوروبەری تبیلیسین( 
و ئەمانیش هەمان کێشەی شوناسیان هەیە، هەرچەندە کەش و هەوای گشتی کەمێک 

ئارامترە لێرە.
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گۆڕانکارییە ئاینییەکان
نێوان سەردانی  لە  دەکات  ئەوسەر  و  ئەمشەر  ئێزیدی  ئاینیی  ژیانی  عێراق،  لە 
کۆبوونەوەی  گەورەترین  رەنگە  پایز  گەورەی  فێستیڤاڵی  مەزارەکاندا.  و  پەرستگە 
یەکێتیی  کۆتایی  تاوەکوو   .(59  -  50  :2005 )سپات،  ساڵ  بەدرێژایی  بێت  ئاینی 
سۆڤیێت، ئێزیدییەکانی قەوقاز هیچ پەرستگەیەکیان دروست نەکرد بەاڵم ستێرەکانیان 
لە ماڵەکانی پیاوە ئاینییەکانیاندا پاڕاستبوو )هەندێ جاریش لە خەڵکە ڕەشۆکی و 
موریدەکانیش(. نەبوونی پەرستگە لە سەردەمی سۆڤیێتیدا تەنانەی جێی پرسیاریس 
بەاڵم  سۆڤیێتییەکان.  سیاسیی  ئەجێندای  لە  نەبوو  بەشێک  ئاین  چوونکە  نەبوو 
کاتی گەیشتنیاندا  لە  یان  پێش  لە  ن��ۆزدەدا،  لە ماوەی سەدەی  پێشتریش،  تەنانەت 
بۆ قەوقاز، ئێزیدییەکانی ڕۆژهەاڵتی ئەنەدۆڵ پەرستگەیا بنیات نەنابوو. بەگوێرەی 
ژیانی  لە  گێڕاوە  ڕۆڵێکی  چ  اللش  ک��ەوا  نییە  ڕوون   ،)161 بێ:   2013( ئەڵیسۆن 
عوسمانییەوە.  ئیمپراتۆرییەتی  لە  کۆچکردنیان  پێش  قەوقازدا  ئێزیدییەکانی  ئاینیی 
ico-  ەە سەردەمی سۆڤیێتدا، اللش بەتەواوی دیارنەبووە لە گوتار و ئایکۆنسازیدا
لە سااڵنی  تەنها  تەالرسازیی اللش  تایبەتمەندیی  نوێنەرایەتی کردنی   .nography
1990کانەوە هاتووەتە ناوناوانەوە. لە حاڵی حازردا بووە بە بەشێک نەخش و نیگار 

و ڕازاندنەوەی دیواری ماڵە ئێزیدییەکان.
لە کۆتایی سااڵنی 1990کاندا، مەسەلەی بنەڕەتی لە ناو کۆمەڵگەی ئێزیدیی جۆرجیدا 
بنیاتنانی پەرستگەی ئێزیدی و مەڵبەندی کولتووری بوو لە قەراخ ساری تبیلیسیدا 
)سزاکۆنی، 2007: 16(،ئەم بیر و ئایدیایە بەتەواوی نوێ بوو بۆ ئەو ئێزیدییانەی کە 
پێشتر پەرستگەیان نەبوو لە ترانسقەوقازیادا. دروستکردنی پەرستگەکەی تبیلیسی 
زیاد لەو ماوەی بردا کە چاوەڕوان بوو بە هۆی کۆمەڵێکی جۆراوجۆر لە ناکۆکی و 
ئاستەنگ28. دواجار، ساڵی 2013، پەرستگەکە لە شوێنێکی پەڕی تبیلیسیدا کرایەوە. 
لە ساڵی 2016وە تەالرێک بە تەنیشتی ئەم پەرستگەیەوە ئامادەیە بۆ ئەوەی یەکەم 
”ئەکادیمیای ئێزیدیی زانستی الهووتی )تیۆلۆجیی(“ تێدا بکرێتەوە، بە ڕابەرێتیی پیر 
دیمای سەرۆکی ئەنجومەنی ڕۆحانیی ئێزیدییەکانی جۆرجیا. کردنەوەی مەنهەجێکی 
گواستنەوەی  تێیدا  کە  ئێزدیاتی(  )یان  ئێزیدیزم  بۆ  نوێیە  شتێکی  بەتەواوی  ئاینی 
ئاینیدا.  پیاوانی  لە زنجیرەی  ئاینی هەر بە نهێنی ماوەتەوە  ڕێنمایی و ڕاسپاردەی 
ئەم فۆرمەڵە نوێیەی خوێندن و فێرکردنی ئاین و باوەڕەکە وابەستەیە بە کردنەوەی 



271 زمان و زار
ساڵی دووەم- ژمارە )6( )بەفرانبار-2٧22( )زستانی-2022(

پۆلی دەرس وتنەوە بۆ هەر ئێزیدییەک کە پێویستی پێیەتی. بەرنامەی خوێندن و 
فێرکردنەکە بە کوردی و بە ڕووسییە و لەپاڵ ئەماندا کۆرسی عەرەبیشی تێدەکەوێت. 
لەم پرۆگرامانەدا، موفرەداتی سروودەکانی قەول و بەیت )کە بەشێکیان لە عەرەبییەوە 
خوازراون) ڕووندەکرێنەوە. لێرە قوتابییان ڕاهینان لە سەر ”ئەرکی“ نوێ دەکەن، 
سەرپەرشتی  ئاینی)  )پیاوانی  کلێریکەکان   یان   پەرستگەکە29  پاسەوانانی  وەک 
کردنی ڕێوڕەسمی ئاینیی بووک گواستنەوە. ئاهەنگی هاوسەرگیرییش لە پەرستگەدا 
بەتەواوی نوێیە لە قەوقازدا. لە کۆتاییدا، ئەکادیمیای الهووت )تیۆلۆجی(پێشنیازی 
ڕێوڕەسمی نوێی ”گەڕانەوە“ دەکات بۆ ئێزیدییەت. بەپێی مۆڵەتدان لە ساڵی 2012دا 
لە الیەن بەرزترین دەسەاڵتی ئێزیدیزمەوە )ئیزیدییەتەوە) )کە میر تەحسین بەگ و 
بە  ڕێگە  ئەم سرووت و ڕێوڕەسمە  تبیلیسی،  بۆ  کاتی سەردانیاندا  لە  بابەشێخن( 
ئێزیدییەک دەدا بچێتە سەر ئاینی کریستیان  و)دەکرێت( بگەڕێتەوە بۆ ئێزیدییەت 
کاتەدا30.  لەو  پیاو)  یان  بێت  )ژن  نەکرددبێت  هاوسەرگیریی  کەسە  ئەو  ئەگەر 
”ئێزیدییە  گێڕانەوەی  هەوڵدانێکی  بۆ  بێت  ئیشارەت  گۆڕانکارییانە  ئەم  پێدەچێت 
لەدەستچووەکان“ بۆ کۆمەڵگەی ئێزیدی و ئەمە وەک بەخشینی هەل و دەرفەتێک 
ئاینیش نەبن( بۆ  بێت بۆ هەموو ئێزیدییەکان )تەنانەت ئەگەر لە بنەماڵەی پیاوانی 

خوێندن و فێربوونی ئاینەکەیان.
و  بنیاتنراوە  عێراق  ئەوەی  هاوشێوەی  بچووکی  پەرستگەیەکی  ئەرمینیا،  لە 
ساڵی 2012 لە ئەکنالیخ کراوەتەوە لە الیەن میرزا سلۆیانەوە )کە خاوەن کارێکی 
ئێزیدییە و لە ڕووسیا دەژی(. دووەم پەرستگە، کەوا گەورەترین پەرستگەیە لە 
نزیک  لە  ئەویترە.  نزیکی  و  کراوەتەوە  2019دا  سێپتەمبەری  مانگی  لە  جیهاندا 
پەرستگەکەوە، هۆڵێکی کۆنفرانس، مۆزەخانەیەک و پەیمانگەیەکی خوێندنی ئاینی لە 
قۆناخی دروستکردندان. هەروەها ئاهەنگی هاوسەرگیرییش لەم کۆمەڵگەیەدا ساز 
دەکرێت. ناوی پەرستگەکە )قوبا مەرە دیوانێ( دەکرێ وەربگێڕدڕیت بۆ ”هەمووان 
دەتوانن پێکەوە بێن“.  بنیاتنانی ئەم پەرستگە زەبەالحە بە هاوکاریی دارایی میرزا 
بۆ  ئارەزوویەک  وەک  ئەنجامدراوە  ئەرمینیا  حکوومەتی  هاندانی  بە  و  سلۆیان 
”بە زیندوویی ڕاگرتنی یادگاریی کوژراوانی سنجار و ڕێزگرتن لە ئێزیدییەکانی 
ئەرمینیا“ )کێللی، 2017(. لە مانگی ئابی 2014دا، ئێزیدییەکانی قەوقاز لە ڕێگەی 
میدیا و هۆکارەکان ڕاگەیاندنەوە بەئاگا هاتن لەو کۆمەڵکوژیانەیە داعش بەرپای 
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کردن لە سنجاردا. ئەوا بە شۆک و ڕاچڵەکین بەوەی کە سەر خەڵکی سنجاردا 
هات، هەندێکیان  لەم ڕووداوانە ئەوە تێگەیشتن کەوا دووبارەبوونەوەی  ئەوەیە 
لە جینۆسایدی سااڵنی  1915  بەتایبەتی  ئەزموونیان کردووە،  باوباپیرانیان  کە 
چارەنووسە  بەو  هاوبەش  هەستکردنی  لێرەوە   .)2018 )هۆهنباڵکن،  1916دا   -
مانگێکی  میانەی چەند  لە  و  قەوقازدا  ئێزیدییەکانی  ناو  لە  تراجیدییە دروستبوو 
کەمدا لە پاش ڕووداوەکانی سنجار توانییان یارمەتی و پیتاک کۆبکەنەوە و فریای 
بەشێک لە ئاوارەکانی سنجار بکەون. نزیکەی پەنجا خێزانی ئێزیدییش لە باکووری 
ساڵ  پێنج  بەهەرحاڵ،  بکەن.  نیشتەجێیان  ئەرمینیا  لە  و  بکەن  دەرباز  عێراقەوە 
هەندێکیان  بەجێهێشت.  واڵتەیان  ئەم  خێزانەکانی سنجار  هەموو  نزیکەی  دواتر، 
بەرەو ئەوروپا ڕۆیشتن، بەاڵم هەندێکیشیان گەڕانەوە بۆ عێراق. ئەم بڕیاڕەشیان 
پێدەچیت هۆکاری ئەوە بووبێت کە تاڕادەیەک ئەو ئاستەنگ و زەحمەتییە بووبێت 
کەوا بەرەوڕوویان بووەتەوە لە تێکەڵبوون بە کۆمەڵگەی ئەرمەنی، چوونکە ژیانی 
ڕۆژانە و ئاینی لە قەوقاز و عێراق بەتەواوی جیاوازە. کریستۆف بێروێرثی نوێنەری 
ئاژانسی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری پەنابەران ئەوەی ڕوونکردووەتەوە 
مامەڵەیەکی  الیەک  لە  لێکراوە،  پێشوازییان  بچووکدا  گوندێکی  لە  ”ئ��ەوان  کەوا 
کراوە لە الیەن دانیشتووانی خۆجێییەوە و لەالیەکی ترەوە هەندێک بەهەڵە لێیان 
 ... دەک��ەن  نوێژ  تر  شێوەی  یان  موسڵمان  شێوەی  بە  ئ��ەوا  ئاخۆ  تێگەیشتوون 
کۆمەڵگەکانی  و  سنجار  چیاکانی  لە  بوو  جیاواز  زۆر  ئ��ەوان  بۆ  ژیان  شێوازی 

ئێزیدی لێرە“ )کێللی، 2017(.
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ئەنجام:
هەرچەندە کوردەکانی سۆڤیێت بەشێکی بچووکیان پێکدەهێنا لە خەڵکی کورد، بەاڵم 
ڕۆڵێکی گرنگ و گەورەیان گێڕاوە بۆ کورد بەگشتی. ڕۆژنامە و پەخشی ڕادیۆ بە 
زمانی کوردی بوو بە مایەی شانازی بۆ ئینتێلێجێنتسیای کوردی سۆڤیێت، لەکاتێکدا 
کەوا کوردەکانی تورکیا بە زەحمەت ڕێگەیان پێدەدرا کە لە سەر شەقامەکان بەکوردی 
بئاخڤن. ئەمڕۆ بارودۆخی ئێزیدییەکان لە قەوقاز و لە واڵتانی دوای یەکێتیی سۆڤیێت 
جێی دڵنیایی نییە. هەڵبەت لە ڕووخانی یەکێتیی سۆڤیێتەوە، مەسەلەی شوناس یان 
ناسنامە کۆمەڵگەی ئێزیدیی کردووە بە دوو کەرتەوە و ناکۆکیی زۆری خستووەتە 
ناویانەوە و لەوەدایە بیانکات بە دوو نەتەوە و بە دوو زمانی جیاواز قسە دەکەن. 
بێگومان بە هۆکاری باری ئابووریی الواز، زۆریک لە ئێزیدییەکان لە قەوقاز کۆچیان 
خێزان  لە  زۆرێک  ئەوروپا.  بۆ  یان  پێشوو  یەکێتیی سۆڤیێتی  واڵتانی  بۆ  کردووە 
و بنەماڵە ئێزیدییەکان لە ئێستادا بە شێوەیەکی بەرفراوان پەرش و باڵون بەسەر 
مەودای جوگرافیی زۆر دووردا31.  هەروەها کەسانی گەنجی سەر بە کۆمەڵگەی 
ئێزیدی بە هەموو شوێنێکی جیهاندا باڵوبوونەتەوە و بەتەمەنەکان ترسی مانەوەی 
کۆمەڵگەیان لێنیشتووە. لە الیەکی تریشەوە، بنیاتنانی پەرستگەکان لە قەوقازدا زۆر 
بەفراوانی هاوکاری و پاڵپشتیی دارایی دەکرێت لە الیەن ئێزیدییەکانی دیاسپۆراوە. 
پێدەچێت ئەمەش ئاماژە بێت بۆ وابەستەبوونیان بە هەردوک ئاین و باوەڕەکەیانەوە 
و ناوچە جوگرافییەکەشیان هێشتا تا ئاستێکی گەورە پەیوەندیی ماوە بە کۆمەڵگە 

ئێزیدییەکانی تاراوگەوە.
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The Cambridge History of the Kurds :سەرچاوە
Estelle Amy De La Brete`que  ئەستێللە ئامی دێ ال برێتێک   *

 .(CNRS( زانستییەکان  توێژینەوە  فەرەنسیی  مەڵبەندی  لە  ئەنسرۆپۆڵۆجیایە  توێژەرێکی  خانمە 
ئێزیدییەکانی  ناو  لە  کردووە  خەفەتبار  گێڕانەوەی  و  بەئاواز  قسەکردنی  سەر  لە  توێژینەوەیەکی 
لەسەر  ه��ەروەه��ا  و  ئازەربایجاندا  لە  ئافرەتان  الوان��دن��ەوەی  ڕێوڕەسمی  لەسەر  و  ئەرمینیادا 
 2013 ساڵی  دیاربەکر.  و  ئەستەمبووڵ  دەوروب��ەری  لە  ڕاگوێزراوەکان  ک��وردە  ژنە  الواندنەوەی 
کتێبێکی باڵوکردووەتەوە لەسەر گێڕانەوەی داستان و الواندنەوە لە ناو ءیزیدییەکانی ئەرمینیادا بە 
Pa- )ااوی )وشە میلۆدییەکان و چیرۆکە داستانەکان و الواندنەوە لە ناو ئێزیدییەکانی ئەرمینیادا 

 roles mélodisées. Récits épiques et lamentations chez les Yézidis d’Arménie,
ed.Classiques-Garnier, 2013) بێجگە لە گەلێ باس و بابەت لە سەر دەنگ و ئاواز لە قەوقاز 
لەبارەی  )دیاسپۆرا)  تاراوگە  ئێزیدییەکانی  سەر  لە  توێژینەوەیە  خەریکی  لەئێستادا  ئەنەدۆڵدا.  و 

کاروباری کۆمەاڵیەتی و گۆرانکاریی ئاینییەوە.

پەراوێز:
1. لە ڕێنووسی ئەدەبیاتی ڕۆژاواییدا دەنووسرێ یەزیدی و لە کوردیشدا یەزیدییەکان خۆیان بە 

ئێزیدی دەینووسن و گۆی دەکەن.
2. لە سەدەی نۆزدەدا، ئێزیدییەکان بە ”شەیتان پەرست“ ناوزەد دەکران لە الیەن موسڵمانەکانەوە و 
لە ئەنجامی ئەمەدا بەر چەوساندنەوە دەکەوتن. بە شێوەیەکی بەرباڵو ئەم نازناوە پڕ لە سووکایەتییە 
لە نووسینی ڕۆژهەاڵتناسە ڕۆژاواییەکانیشدا ڕەنگی دەدایەوە: بۆ نموونە، بڕوانە ئەینسوێرث )1855) 

و مینگانا )1916(.
3. کوردەکانی ڕۆژئاوای ئاسیا لە ماوەی سەدەی حەڤدەدا تێکەڵ بە ئیمپراتۆرییەتی ڕووسیا بوون 

کاتێ کە سوپای تساری ئێرانیان بەزاندووە لە ئاسیای ناوەڕاستدا.
4. بەهەرحاڵ، مەسەلەی ئایین فەرامۆش نەکراوە، النی کەم لە سااڵنی بەرایی یەکێتیی سۆڤیێتدا. بەو 
پێیە، گرووپە تائیفییەکان و زمانی دایک وەک ڕەگەزی گرنگی نەتەوە دەبینران )هەردوک ناشناڵنۆست 
و نارۆدنۆست). لە بارەی ئەو پێوەرەی بەکارهێنراوە بۆ پێناسە کردنی ئەم زاراوانە لە سەرژمێریی 

گشتیی ساڵی 1926ی سۆڤیێتدا، بڕوانە هیرش )2005: 108 – 123(.
5. لە ئازەربایجان کوردەکان بە شێوەیەکی سەرەکی موسڵمان بوون و بەزۆری وەک ”تاتار“ یان 
”ئازەری“ لەقەڵەم دەدران لە سەرژمێریدا. بۆ زانیاریی زیاتر لەبارەی کوردی ئازەرییەوە، بڕوانە  
مولەر )2000(.  یەکەم چاپی ئینسکلۆپیدیای گەورەی سۆڤیێت )بۆڵشایا سۆڤێتسکایا ئێنتسیکلۆپێدیا) 
بەرگی 1، بۆ ساڵی 1926 ئەم  ژمارەیە دەدا: 34.098 کورد لە ازەرباییجان )ئینسکلۆپیدیای گەورەی 
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سۆڤیێت 1926: 641(.
ڕەشۆ  و  کرەینبرۆیک   ،(1995( کرەینبرۆیک  بڕوانە  ئێزیدییەوە،  ئایینی  ئاڵۆزییەکانی  لەبارەی   .6
)2005) و ئۆمەرخاڵی )2005، 2017). بۆ چاوخشاندنەوەیەک بە ئێزیدیزمدا لە دیدێکی جیهانییەوە، 

بروانە ئەڵیسۆن )2017(.
7. لەبارەی ڕۆلی قەواڵەکانەوە لە گواستنەوەی زانیاریی ئایینیدا، بڕوانە ئۆمەرخاڵی )2017: 138) و 

سپات )2005: 33(.
8. بەردەوامیی بایەخ و گرنگیی ئایین لە هاوپەیمانیی ژن و ژنخوازیدا ڕەنگدەداتەوە الی کوردەکانی 
یەکێتیی سۆڤیێت، بۆ نموونە.  هاوسەرگیریی نێوان  کوردە موسڵمان و ئازەرییە موسڵمانەکاندا زۆر 
باو بوو، لەکاتێکدا کە زۆر دەگمەن بوو لە نێوان کوردە موسڵمانەکان و ئێزیدییەکاندا )دەڤرێشیان، 
دانیشتووانیان  کە  بوون  گوندەکان  نیشتەجێی  زۆری  بە  موسڵمانەکان  ک��وردە  هەروەها   .)1985
موسڵمان بوون )کە ئازەری و تورکمان و هیتر)، بەاڵم ئێزیدییەکان لە ناو کریستیانەکاندا نیشتەجێ 

بوون )ئەرمەنی و مۆڵۆکانەکان) )ئۆمەرخاڵی، 2013: 137(.
9. زۆربەی زۆری ئێزیدییەکانی قەوقاز جووتیاری ئاژەڵدار بوون  )دەڤرێشیان، 1986). لە کۆمەڵگەی 
شوانکارەییدا دۆشەکی خوری بە کااڵی گرانبەها دادەنرا و بەشێکی گرنگ بوو لە جیازیی بووک، 

بۆ نموونە.
کە  بچووکەکاندا  مەزارە  لە  زۆرێک  و  لە اللش  پەرستن  عێراقییەکان،  ئێزیدییە  پێچەوانەی  بە   .10

هەمان شێوازی تەالرسازییان هەبوو.
11. بۆ شیکارییەکی وردی ستێر و کارلێکی خەڵک لەگەڵیدا، بڕوانە ئامی دێ ال برێتێک )2013: 159 
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وشکوبرینگ.  نەک  تەڕوبڕ  مەعریفەیەکی  بەاڵم  هەیە،  مەعریفە  ڕۆمانیشدا  لە 
مەعریفەی ناو ڕۆمان، تەنیا سوودمان پێ نابەخشێت، چێژیشی لێ دەبینین. ڕۆمان 
فڕینێکی واقیعییە بە باڵی خەیاڵ، ئەوە ئەو فڕینەیە ڕۆمان لە ڕاپۆرت جودا دەکاتەوە.
 ڕاپۆرت هەر جارێک و سەروەختی باڵوبوونەوەی دەخوێنرێتەوە، بەاڵم ڕۆمان 
دەیان ساڵ لەمەوبەریش نووسرابێت، هەر بە تامەزرۆیییەوە دەخوێنرێتەوە. یەکێک 
پرسیار  هەندێک  وەاڵمی  یەکەمیان  ئەوەیە،  ڕۆمان  و  ڕاپۆرت  جیاوازییەکانی  لە 
ڕۆمانیش  دەورووژێنێت.  لەکن  پرسیارمان  چەندان  دووەمیان  بەاڵم  دەداتەوە، 
بەهۆی  زەحمەتە  نەکەیت،  جوانییەکانی  بە  هەست  خۆت  ئەگەر  موزیک،  وەک 

توێژینەوەیەکەوە، دەرک بە الیەنە جوانەکانی بکەیت. 
بە  خوێنەر  نییە،  ئەوە  مەبەستی  دەکاتەوە،  بەسەر  مێژوو  کە  ڕۆماننووس 
نهێنییەکانی ڕابردوو ئاشنا بکات، دەیەوێت لەو ڕێیەوە خوێنەر هان بدات، ببێت بە 

بەشێک لە گیانی سەردەم.
نیتشە گوتوویەتی: ”هەندێک کەس هەن، دوای مردنیان لە دایک دەبن.“

 وەختی خۆی گوستاڤ فلوبێر لەسەر ڕۆمانی مەدام بۆڤاری دادگایی کرا، بەاڵم 
دواتر ئەو ڕۆمانە بوو بە یەکێک لە شانازییەکانی ئەدەبی فەرەنسایی.

کارەکتەرێکەوە  ناوی  بە  ڕۆمان  نییە،  پەسەند  بەالوە  ئەوەی  ئێکۆ  ئەمبێرتۆ   
)باوکە  یان  دیکنز  تویست)ی  )ئۆلیڤەر  و  کوپەرفڵید)  )داڤید  وەک  بنرێت،  ناو 
گۆریۆ)ی بالزاک، ئاخر ئەوە وەک کۆسپێکی لێ دێت لەبەردەم خوێنەردا کە ڕەنگە 
هاندانی  لەوەی  بێجگە  ئەمە  بێت،  بایەخی  ئەو ڕۆمانە جێی  دیکەی  کارەکتەرێکی 
خوێنەرە بۆ لێکدانەوەیەکی دیاریکراو کە لە دەوری کارەکتەرێک دەسووڕێتەوە، 
هەرچەندە ئەوە ئیشی نووسەر نییە، ڕێنوێنیی خوێنەر بۆ تاقە لێکدانەوەیەک بکات، 

ئاخر هەر ڕۆمانێک چەندان خوێندنەوە هەڵدەگرێت.
یەکەوە  بە  دونیا  ئاستی  لەسەر  خەڵکە  ئەو  پتەوانەی  پردە  لەو  یەکێک 
ئایین  بەپێچەوانەی  هونەر  گێڕانەوە.  هونەری  بەتایبەتی  هونەرە،  دەبەستێتەوە، 
دۆست.  بە  دەیانکات  دوژمن،  بە  ناکات  یەکدی  لە  خەڵکە  ئەو  ئایدۆلۆجیاوە،  و 
بە  زۆری  وەختێکی  ئینسان  و  چڕکردنەوەیە  ئەم سەردەمە، سەردەمی  چونکە 
درێژ  بە ڕۆمانی  بەهێزە، چیرۆکی کورت جێ  ئەوە  ئەگەری  نەماوە،  دەستەوە 
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لێژ بکات. دایک کە ئەرکی پەروەردەکردنی نەوەی نوێی دەکەوێتە ئەستۆ، ئایین 
و ئایدۆلۆجیا بەگشتی، وەک پێویست بە چاوی ڕێزەوە بۆی ناڕوانن، هونەری 
گێڕانەوە  هونەری  بکاتەوە.  پڕ  بۆشایییە  ئەو  داوە،  گرنگی  هەوڵێکی  گێڕانەوە 
جارانی  کالسیکییەکەی  شێوازە  لەمێژە  و  هاتووە  بەسەردا  ڕیشەیی  گۆڕانی 
یان  ژنانە  گێڕانەوەی  لە گۆڕانکارییەکان، سەرهەڵدانی شێوازی  یەکێک  نەماوە، 

فێمینیستانەیە.
کە دەگوترێت ئەوە بواری کار و لێزانینی تۆ نییە، دەشێت ئەو بۆچوونە، کەم و 
زۆر ڕاستی و دروستیی تێدا بێت، بەاڵم بە پلەی یەکەم مەبەست لێی، دەمکوتکردنی 
ئەوی دییە کە ڕایەکی جیاوازی هەیە و زیاتر ئەوانەی خۆیان بە زانای بواری ئایین 
دەزانن، هانا بۆ پاساوی وا دەبەن، چونکە گەرەکیانە لەو ڕێیەوە، قسەکردن لەو 
بوارەدا قۆرخ بکەن، لە بەهای ڕای جیاواز کەم بکەنەوە و تەنانەت بە هیچیشی لە 

قەڵەم بدەن. 
سەلەفیبوون لە زماندا ئەوەیە، ئێستایش وێڕای گۆڕانکارییە ڕیشەیییەکان، بەو 
زمانە بنووسین کە ئەدەبی کالسیکی پێ دەنووسرا، زمانێک لەمێژە تەپوتۆزی لێ 
نیشتووە و پێوەندیی بە ژیانی نوێ و هاوچەرخەوە نەماوە. سەلەفیبوون ئەوەیشە، 
بە پاساوی ئەوەی زمانی قورئانی پیرۆزە، عەرەبی لە زمانی شیرینی کوردی کە 
ناسنامەمانە، بە گرنگتر بزانین. لەمێژە ئەو زمانە گوڵگوڵییە سەردەمی بەسەرچووە 

کە زیاتر بایەخی بە زەخرەفە و درێژدادڕی دەدا.
و  ئایین  هەموو  لەبارەی  هەیە،  ئەوەیان  مافی  هەمووان  ڕاستییەکەی 
و  ئایین  ئاخر  نەبێت،  ئەوتۆیشیان  شارەزایییەکی  با  بدوێین،  ئایدۆلۆجیایەکەوە 
ئەو  ئیدی  هەیە،  تاکێک  هەموو  ڕۆژانەی  ژیانی  لەسەر  کاریگەرییان  ئایدۆلۆجیا 
تاکە زانا بێت، یان زانیارییەکی کەمی هەبێت. )دەمکوتکردنی ئەم و ئەو بە پاساوی 
نەبوونی لێزانی، زادەی ترسە لەوەی بەرژەوەندیی ئەوانە بکەوێتە مەترسییەوە، کە 

لەم ئایین یان لەو ئایدۆلۆجیا سوودمەندن.
 دروستکردنی کۆسپ لەبەردەم ئازادیی دەربڕیندا، هۆکاریشە بۆ بەرهەمهێنانی 
مێشکی بەردین و بۆ ڕاهاتن لەسەر ئەوەی نە پرسیار بورووژێنین و نە گومان لە 

هیچ بکەین).
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وێنەی شیعری و زمانی شیعر
)پێویستە پێوەندیی نێوان زمانی شیعر و زمانی ئاخاوتنی ئەو سەردەمەی شاعیری 
وەها  منیش  بوومایە،  شاعیر  ئەگەر  بڵێت،  خوێنەر  كە  بێت  جۆرێك  بە  دەژی،  تێدا 

دەهاتمە گۆ).
 شیعری جوان نە تەمومژاوییە، نە ساكار، شاعیر هاوزەمان قووڵیی مەبەست و 
ڕەوانیی دەربڕین ڕەچاو دەكات و هیچیان ناكاتە قوربانی ئەوی دیکه یان. )مەرج نییە 

ڕەخنەگر شاعیر بێت، بەاڵم هەموو شاعیرێك ڕەخنەگرە).
 شاعیر سەروەختی نووسین بە دوو چاوی وریاوە سەرنجی شیعرەكانی دەدات 
و گوڵبژێر و شەنوكەویان دەكات. ئەو شاعیرەی جڵەو بۆ بەهرە شل دەكات، تووشی 
هەڵدێر دێت. هەندێك جار ڕستەیەكی ناشیعری سواری شیعرێك دەگلێنێت. لە شیعردا 
وشەی زبری وا هەیە، لە مێشێك دەچێت، كەوتبێتە نێو جامێك ماستاوەوە. شیعر 
گیاندارێكی زیندووە، هیچ ڕەگەزێكی، بێ ئەوانی دیكەی ناژی و هەموو ڕەگەزەكانی 

پێكەوە شیعرەكە پێك دەهێنن.
نەشكێت، دەشێت  بە سەریدا  توانای  و  بدات  نوێكردنەوە  ئەو شاعیرەی هەوڵی 
ئینگلیزییەوە، سبەینێ سیمبۆلیزمی  ڕۆمانسیزمی  كاریگەرێتیی  ژێر  بكەوێتە  )ئەمڕۆ 
فەرەنسایی، دووسبەی كالسیزمی كۆن یان نوێ، جاری وا هەیە هەموو ئەو چەشنە 
ڕەنگ  تاقەشیعریدا  یەك  لە  تەنانەت  یان  كۆمەڵەشیعری  یەك  لە  كاریگەریەتییانە 
دەدەنەوە، تا ئەو ئاستەی كە دەشێت بابەتی شیعرەكەی ڕۆمانتیك بێت، بە شێوازێكی 

ڕەمزییانە مامەڵەی لەگەڵدا بكات و لە چوارچێوەیەكی كالسیكی بگرێت(.
ناهێنێت،  بەكار  هەیەتی،  قامووسدا  لە  مانایەی  بەو  تەنیا  وشە  بەتوانا  شاعیری 
وزەی نوێی پێ دەبەخشێت و )ژیان بە بەر ئەو وشانەدا دەكاتەوە كە لە گیانەڵاڵدان(.
 )ئەركی هونەر ئەوە نییە لە دەرگا وازەكانەوە بچێتە ژوورەوە، بەڵكوو پێویستە 

دەرگا داخراوەكان بكاتەوە(.
 )شیعر وێنەیەكی بگۆیە، وێنە شیعرێكی بێدەنگە). شاعیر دەتوانێت بە وشە وێنە 
بكێشێت، وێنەیەك زرپوزیندوو بێت و ژیانی لێ بتكێت. وێنەی شیعری سەركەوتووترین 
ڕێگەیە بۆ گەیاندنی پەیامی شاعیر. شاعیر ئەگەرچی ڕەنگی لەبەر دەستدا نییە، وەلێ 
وێنەكانی ڕەنگدانەوەی ئایدیاكانییەتی، بە مامەڵەکردنێكی هونەرییانە لەتەك وشەدا، 
دەتوانێت ڕەنگ، سێبەر، دووری، بەرزی، نزمی، شادی، خەم، هیوا و بێئومیدی وێنە 
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لە  كە  بیركردنەوەیەك  بەاڵم  بیركردنەوە،  شێوەكانی  لە  شێوەیەكە  شیعر  بكێشێت. 
ئه سته مه   نەبێتەوە،  بڵند  وێنە  بناغەی  لەسەر  دەقەی  ئەو  دەنوێنێت،  خۆی  وێنەدا 

بتوانێت خۆیمان وەك شیعر پێ بناسێنێت.
)ڕەخنەگر خوازە پەسەند دەكات، نەك لێكچوواندن، ڕەمز نەك دەستنیشانكردن، 
ئەو شاعیرە پەسەند دەكات، كە هانا بۆ شیكردنەوە نابات و بە وێنە ئاماژە بۆ ئەو 
شتە دەكات كە خوازیارە بیڵێت. ئەرەستۆ دەبێژێت: داهێنانی خوازە تاقە شتێكە كەس 

ناتوانێت لە كەسانی دیكەوە فێری ببێت و نیشانەی بلیمەتیشە(.
دەبەستێت،  شیعری  وێنەی  بە  پشت  مەبەستەكانی،  دەربڕینی  بۆ  كە  شاعیر   
ئامانجی ئەوەیە گەشە بە ئایدیاكانی بدات، چڕتر و قووڵتر پێشكەشیان بكات و جۆرە 

كاریگەرییەتییەكی ئەفسووناوی الی خوێنەر جێ بهێڵێت و ناخی بهەژێنێت.
و  ڕەمز  بێ  )شیعری  ڕەمزە،  ڕاگرتووە،  نوێیان  شیعری  كۆڵەكانەی  لەو  یەكێك 
دەمامك، شیعرێكە ڕووت و برسی، لە پەیكەری ئێسكی الشەیەك دەچێت.) شاعیر 
ڕەمز ناكاتە تەمومژێكی خەست و فیكری خۆی پێ ناشارێتەوە، ڕەمز بە مەبەستی 
چاوبەستی خوێنەر بەكار ناهێنێت، بەڵكوو ڕەمزەكانی ئاسۆی بەردەمی خوێنەر ڕوونتر 
و فراونتر دەكەن. بەگەڕخستنی ڕەمز، ڕێگەیەكە بۆ خۆ دەربازكردن لە درێژدادڕی 
و ڕاستەوخۆیی، ئەوەی ڕەمزێكی گونجاو لە وشەیەكدا دەیڵێت، نووسێنێكی ئاسایی، 
یان شیعرێكی الواز، بە الپەڕەیەك بۆی ناگوترێت. شاعیر لەبەر ئەوە ڕەمز و داستان 
قوت ناكاتەوە، تا ڕەخنەگر پێی بڵێت، سوودی لە ڕەمز وەرگرتووە و مامەڵەی لەگەڵ 

داستاندا كردووە.
شیعری نوێ، پشتی نەكردووەتە كێش و سەروا، وەلێ زیاتر پشتی بە موزیكی 
ناوەوە بەستووە، شیعری نوێ وەك سەمفۆنیا وایە، لەسەر یەك ڕستەی موزیكایی 
ناچن  یەكتری  لە  ئاسا  سەعات  چركەی  نوێ،  شیعری  ئاوازی  و  )كێش  نییە،  بەند 
یەك  لەسەر  كورتەشیعرێك  ئاسایییە  شتێكی  ئەوە  نابنەوە).  دووبارە  بەردەوام  و 
تاقە كێشێك بۆ چیرۆكەشیعر، ڕەنگدانەوەی  پەنابردنە بەر  كێش بنووسرێت، بەاڵم 

خۆماندوونەكردنی شاعیرە.
)پێویستە پێوەندییەكی پتەو لە نێوان، ئایدیا، موزیك و پاشبەنددا هەبێت، شاعیری 
بێتوانا سەرەتا سەروا ڕیز دەكات و دواتر بە دوای ئایدیادا دەگەڕێت تا لەو سەروایانە 
كێش  دوای  بە  گەڕانە  و سەرقاڵی  الیە  ئایدیای حازری  یان  بكات!  دروست  شیعر 
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خۆڕسك،  شێوەیەكی  بە  یەك،  دوای  لە  یەك  توانا  شاعیری  وەلێ  پاشبەنددا!)  و 
ئایدیاكانی بە زمانێكی ئەفسووناوی لە نێو موزیك و سەروادا دەتوێنێتەوە، پاشبەندی 
شیعری هیچ زۆر لە خۆكردنێكی پێوە دیار نییە، بۆ ڕاگرتنی هاوسەنگیی نێوان دێڕە 
شیعرەكانیشی، هانا بۆ وشەی هاوواتا و ناپێویست نابات و زمان ناشێوێنێت، ئەوی 

خاوەنی ئەزموونێكی مەزن بێت، خاوەنی زمانێكی دەوڵەمەندیشە.



ڕەهەندەکانی زمان
لە ڕۆمانی کوردیدا
     
   د. نەجم ئەڵوەنی
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هەرکەسێک دەقێکی ئەدەبی بە وردی  بخوێنێتەوە، درک بەوە دەکات کە زمان 
جیاوازی  ڕەهەندی  کۆمەڵێ  ڕۆژانەدا،  ژیانی  لە  زمان  وەک  دەقانەدا،  جۆڕە  لەم 

هەیەو نابێ نووسەر ئاگاداری ئەو ڕەهەندانە نەبێ.
بەوە کردووە  ئاماژەی  باسی شیعرییەتی زماندا  لە  یاکۆبسن  لە مێژە ڕۆمان 
هەیە  خەسڵەتیان  هەندێ  ئەدەبییەکان  دەقە  زمانی  تایبەتمەندییەوە،  لەڕووی  کە 
لە زمانی ڕۆژانەیان جیا دەکاتەوە وک پەنابردنە بەر هونەرەکانی ڕەوانبێژی، بە 
بە  تایبەتی هونەری خواستن کە ئەرکی شاردنەوەی واتایە. هەروەها خوازە کە 
جیاوازیی  بە  هەندێجاریش  و  دەهێنێ  بەرهەم  جیاواز  واتای  پیتەکان،  لێچوونی 
ژمارەی هەندێ لە پیتەکان واتایەکی نوێ دادەڕێژێ کە لەوانەیە پێشتر ببری لێ 

نەکرابێتەوە.
ئەم بۆچوونە جەختکردنەوەیە لە سەر شێوازی جیاوازی دەربڕین، بەاڵم نکۆڵی 
کردن نییە لەوەی کە زمانی ئەدەبیش چەند ڕەهەندێکی جۆراو جۆری هەیە و لە 
ڕێی ئەو ڕەهەندانەوە دەکرێ خەسڵەتی کۆمەاڵیەتیی زمانی ئەدەب شیبکەینەوە. 
لەبەر ئەوەی بابەتەکەمان پەیوەندی بە زمانی ڕۆمانەوە هەیە، بۆیە زیاتر جەخت 
کۆمەاڵیەتی  ڕەهەندی  بەتایبەتی  ژانرە  ئەم  زمانی  ڕەهەندەکانی  لە  لەسەرهەندێ 

دەکەینەوە.
بەشێکی  ئێستا  تا  دەکات  بەوە  درک  بخوێنێتەوە،  کوردی  ڕۆمانی  ئەوەی 
بەرچاوی ڕۆماننووسە کوردەکان بەوردی و گونجاوی  پەیان بەوە نەبردووە کە بە 
گوێرەی قۆناخی مێژوویی و ژینگەی کۆمەاڵیەتی و گروپی کۆمەاڵیەتی و جیاوازیی 
ناوچەیی و جۆری پیشە دەبێ زمانی ئاخاوتنی کارەکتەرەکانیان سازبکەن، تەنانەت 
تەمەن ڕۆڵێکی گرنگ لە دروست کردنی ئەو جیاوازییەدا دەگێڕێ. بۆ نموونە ناکرێ 
مناڵێک و پیرەمێردێک وەک یەک لە قسەکردن و دەربڕیندا زمان بەکاربهێنن، چونکە 
ڕەهەندێکی  زمان  هەمان شێوە  بە  هەیە،  مێژوویی  ڕەهەندێکی  زمان  وەک چۆن 

بایلۆجیشی هەیە.
زمان وەک )فلیپ دۆڤۆر( لە پەرتووکی )بیرۆکەی زمانی ڕۆمان(دا  دەڵێ: ” زمان 
لە ناو مێژوودایە، وەک چۆن مێژوو لە ڕێی زمانەوە دەدوێ“ بۆ ڕوونکردنەوەی 
ئەم بۆچوونەشی سوود لە ڕاپۆرتەکانی )بەلزاک(ی ڕۆماننووس وەردەگرێ کە لەم 
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بارەیەوە گوتوویەتی: ڕۆمان ناچارت دەکات بیر لەوە بکەیتەوە ئاخاوتن پەیوەستە 
بە مێژووەوە، و نابێ ڕۆماننووس ئەم الیەنە لەبیر بکات. هەر ئەو ڕۆماننووسە 
سەبارەت بە بەکارهێنانی زمانی گفتوگۆ لە ڕۆمانی مێژووییدا گوتوویەتی: ” ڕۆمانی 
مێژوویی ئاشکراکەرێکی زۆر هەستیاری هەڵەی بەکارهێنانی زمانی گفتوگۆیە، هەر 
هەڵەیەک لە داڕشتنی ڕستەیەکدا وەک الدانێکی مێژوویی دەنگ دەداتەوە.“ پێویستە 
تێدا  ڕۆڵی  کارەکتەرەکان  کە  بێ  لێ  مێژووییەیان  سەردەمە  ئەو  بۆنی  وشەکان 

دەگێڕن.
ملمالنێ کۆمەاڵیەتییەکانە وەک  مێژوو، مێژووی  ئاشکرایە کە  الی هەموومان 
)کارل مارکس( ئاماژەی پێکردووە. ئەگەر لەم سۆنگەیەوە تەماشای مێژوو بکەین 
ئەوا ڕێک بۆمان دەردەکەوێ کە مێژوو لە ژیانی کۆمەاڵیەتی دانەبڕاوەو هەرگیزیش 

لێی جیا نابێتەوە.
بۆ  ئەوەمان  دەغدو(  )ڕاز،  ڕۆمانی  تایبەتی  بە  جاف،  خەسرەو  ڕۆمانەکانی 
گفتوگۆی  زمانی  لە  تەنیا  نەک  دەقەدا  دوو  لەم  ڕۆماننووس  کە  دەکەن  ئاشکرا 
کارەکتەرەکاندا، بەڵکو تەنانەت لە ناسینی کارەکتەرە مێژووییەکاندا هەڵەی زەقی 
سەردەمی  بەرەو  مێژوودا  بەناو  جەم  جامی  بە  کە  ڕازدا  ڕۆمانی  لە  کردووە. 
میدییەکان گەڕاوەتەوە، لەوێدا دەڵێ ) دەغدو( کچی ئەژدەهاکە. کەچی لە ڕۆمانی 
کارەکتەرە  دیالۆگی  زۆربەی  دیاکۆیە.  کچی  کارەکتەرە  ئەم  دەڵێ  دەغدودا 
گفتوگۆکانی  زمانی  و  ڕازدا  ڕۆمانی  لە  کۆرش  و  ئەژدەهاک  وەک  مێژووییەکان 
کارەکتەرەکانی  شێوازی  بەهەمان  )دەغدو(دا  ڕۆمانی  لە  سەنگەر  لەگەڵ  دەغدو 
سەردەمی ئێستای ڕۆمانەکەیە. خوێنەر بە تێڕامان لەو گفتوگۆیانە هەست ناکات 
چی  ئەگەر  جیاوزبن.  لەیەک  کۆمەاڵیەتییە  و  مێژوویی  ڕووی  لە  زمانەکەیان 
)فراولە، شێرۆ،و هاوسەفەرەکانیان( کە کارەکتەری ڕۆمانی )ڕاز( ن، خەڵکانێکن لە 
سەدەی بیستەمدا دەژین و هارپاک و ئەژدەهاک و کۆرش و دەغدو لە سەردەمی 
میدیاکاندا ژیاون وەک ئەوەی لە ڕۆمانەکەدا باسکراوە. فەرامۆشکردنی ئەو الیەنە 
هەستیارانە، بەڵگەی ئەوەیە کە خەسرەو جاف بێ ئاگابووە لەم ڕاستییەی کە )فیلیپ 
دۆڤەر( سەبارەت خەسڵەتی کۆمەاڵیەتیی زمانی گفتوگۆی کارەکتەر گوتوویەتی: ” 
ڕۆماننووس لە ڕێی گفتوگۆوە خەسڵەتی کۆمەاڵیەتیی زمانەکان بنیات دەنێت.“ هیچ 
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کاتێ خوێنەر لە ڕێی گفتوگۆی کارەکتەرەکانی نێو ئەو دوو ڕۆمانەوە هەست بە 
جیاوازیی تۆنی دەربڕینی کارەکتەرەکانی هەردوو سەردەمەکە ناکات )سەردەمی 

کۆن و سەردەمی ئێستا(.
بەهۆی  بەاڵم  دەکەن،  ئاخاوتن  زمان  یەک  بە  هەرنەتەوەیەک  بەگشتی  ڕاستە 
دەبێ  دابەش  خۆیدا  ناو  لە  زمان  پیشەییەوە،  و  ناوچەیی  و  چینایەتی  جیاوازیی 
بۆ چەند دیالێکتێ، یان چەند دیالێکتێکی کۆمەاڵیەتی. ئەم جیاوازییانەش زۆر جار 
واتای جیاواز بەهەمان وشە دەدەن کە تاکەکانی سەر بەو نەتەوەیە ڕۆژانە بەکاری 
دەهێنن. لەم بارەیەوە گۆستاڤ لۆبۆن دەڵێت: ” لە یەک کۆمەڵدا، زۆر جار  یەک 
وشە واتای جیاواز هەڵدەگرێ بە پێی توێژە کۆمەاڵیەتییە جیاوازەکان. ئەمەی دوایی 

بە ڕووکەش هەمان وشە بەکاردەهێنێ، بەاڵم بەهەمان زمان ئاخاوتن ناکات.“ 
ئاخاوتنن.  زمانی  جیاوازیی  بەرچاوی  نموونەیەیەکی  ڕۆمان،  کارەکتەرەکانی 
نەتەوەیی  و  دەروونیی  جیاوازیی  و  ڕۆشنبیری  ئاستی  و  کۆمەاڵیەتی  جیاوازیی 
کارەکتەر  زمانی  کارەکتەرەکاندا.  گفتگۆی  دامەزراندنی  لە چۆنیەتی  هەیە  ڕۆڵیان 
گوزارشت لە کەسایەتی ئەو دەکات و وێنەی کەسایەتیی ئەومان پیشان دەدات. لەبەر 
ئەوە ناکرێ لە ڕۆمانێکدا هەموو کارەکتەرەکان یەک توانایان هەبێ لە ڤسەکردن 
ئەرکەکانی  هۆڵیدای  مایکڵ  دەوروبەریاندا.   جیهانی  وێناکردنی  و  دەربڕین  و 
ئەرکی  بارەی  لە  نێوان کەسی، وێناکەری.  زمان دەکات بە سێ جۆرەوە: دەقی، 
وێناکەرییەوە دەڵێ: ”قسەکەر، یان نووسەر شارەزایی خۆی دەربارەی دیاردەکانی 
زمانی،  ڕەخنەی  رۆجەرفاولەر:  )بڕوانە:  دەکات.“  بەرجەستە  قینە  ڕاستە  جیهانی 

ل63�� 64، بە زمانی عەرەبی(.
ئاستی  و  کۆمەاڵیەتی  ژیانی  گوێرەی  بە  کۆمەڵگە  تاکەکانی  چۆن  هەروەها 
بژیوی و ئاستی فیرکاری و ناوچەیی و دۆخی دەروونی و ژینگەیی جیاوازی لە 
زمانی ئاخاوتنیاندا هەیە، بە هەمان شێوە دەبێ کارەکتەرەکانی ناو ڕۆمانیش ئەو 
دەربکەوێ،  قسەکردنیاندا  و  دەروون  ڕەفتارو  بیرکردنەوەو  لەهزرو  جیاوازییانە 
نەبوونەتە  ئەو جیاوازییانە  نموونەی ڕۆمانی کوردیدا  لە زۆر  داخەوە  بە  کەچی 
هۆکارێ بۆ ئەوەی ئەو ڕەهەندو جیهانبینییەی ئەوان بە شێوەیەکی جیاواز لە ڕێی 
شێرزاد  کوژراوەکان(ی  کارمامزە  )پێدەشتی  ڕۆمانی  ببێت.  بەرجەستە  زمانەوە 
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حەسەن و ڕۆمانی )وێنەی کچێ بەسەر ئاوەوە(ی سەالح عومەرو )کوێخا سێوێ(
ی عەزیزی مەال ڕەش و )نەتەوەی زێرابەکان(ی جەبار جەمال غەریب و )ئێوارەی 
پەروانە( و )شاری مۆسیقارە سپییەکان( و ڕۆمانی )داگیرکردنی تاریکی( بەختیار 
....هتد. لە هەریەک لەم ڕۆمانانەدا کارەکتەرە جیاوازەکان وەک یەک بە  عەلی و 
زمانی کوردی دەدوێن تەنانەت ئەگەر بە نەتەوەش عەرەب بن یان تورک وەک 
)نەقیبی سامری( لە ڕۆمانی شاری مۆسیقارە سپییەکانی و )عیسمەت ئۆکتای و 
و  عەلی  بەختیار  نووسینی  لە  تاریکی  داگیرکردنی  ڕۆمانی  لە  ئاکانسۆی(  تاریق 
سەرجەم کارەکتەرە سەر بە نەتەوە جیاوازەکانی نێو ڕۆمانی )نەتەوەی زێرابەکان(
ی )جەبار جەمال غەریب(یش ، کە هەندێکیان تەنانەت لەڕووی پیشەییەوە جیاوازن. 
هەمان ئەم بۆ چوونە بۆ سەرجەم کارەکتەرەکانی ڕۆمانی )وێنەی کچێ بەسەر 
ئاوەوە( دروستە کە لە نووسینی سەالح عومەرە. هەر لەم ڕۆمانەدا تەواوی ئەو 
نێو  دەوارنشینی  هەندێکیشیان  و  عێراقن  باشووری  خەڵکی  کە  کارەکتەرانەی 
بیابانەکانن بە کوردییەکی پاک و بێگەرد دەدوێن و بە وشەیەکیش دەرناکەوێت کە 
ئەوانە عەرەبن و عەرەبی شار زمانی ئاخاوتنی دەبێ لەگەڵ عەرەبی دەوارنیشین 
و بیابانیدا جیاواز بێ، کەچی مەخابن لەم ڕۆمانەدا هەرگیز ئاوڕ لەوجیاوازییانە 

نەدراوەتەوە کە دەبنە بناخەی جیاوازییەکی گرنگی کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری.





پۆلیتیکایێ زافزوانی؛ ئەورۆپا را 
تایێ نموونەیی
     
   نەتیجە ئالتون
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سەڕێ  دەس  نێ  تایبەتی  ب  دە  تەراتورە  ل  زافزوانی  و  دزوانی  جاگرەوتشێ 
پەیینان دە زاف بال ئانجەنۆ. سەبا کە دنیا ڤەر ب کۆچبەری، ئەورۆپایی-بییاییش، 
مییان نەتەوەیی-بییاییش شۆنا ڤەر ب زافزوانی زی شۆنا و ملەتان هەتێکا مەجبوورێ 
زافزوانی-ڤراشتش  پەروەدەییێکە  پۆلیتیکایانێ  زافزوانی،  پەروەردەیییەکە  و  تێکلی 
کەنا. جەنۆز و گەنەسێ )1998( ئیدا کەنێ کە هەتا نکا زافزوانی قاسێ د زوانییا زی 
هیرێزوانی بالێ زوانزانانیا زی دەولەتان نێانتۆ. دۆمانان دەیا زی پیالن دە دزوانی 
و زافزوانی، پۆلیتیکایێ پرۆگرام-ڤراشتشێ پەروەردەیییێ زافزوانی، نێ پۆلیتیکایان 
بەنێ  نێسەرکەوتەبیاییشی  سەبەبێ  و  نێسەرکەوتەبیاییش  و  سەرکەوتەبیاییش  دە 
زافزوانییا  پەروەردەیییێ  پۆلیتیکایێ پرۆگرام-ڤراشتشێ  بابەتێ گەلێک جگەرایسان. 
زی زوانمووسنایشی گۆرێ هەدەفان، ئانالیزێ ئیحتییاجانێ دەولەتانیا زی نەتەوەیان، 

میتۆدۆلۆژی و پێماوتشی بەدەلیەنۆیا زی شەکل گەنۆ.
پۆلیتیکایانێ  زافزوانی،  و  دزوانی  هەمپارییێ  و  جیایی  تایێ  بەحسێ  خەباتە  نا 
پەروەردەیییێ  پۆلیتیکایێ  و  ئەورۆپا  سەرکەوتەییێ  دەولەتێ  دە  زافزوانی  خۆیێ 

ئینانیێ زافزوانی کەنا.

دەستپێک:
د زوانییا زی زافزوانی ب د هەتی یەنا نیقاش کەردەنە. دزوانییا زی زافزوانییێ 
)سۆسیال). سەی  کۆمەلکی  زافزوانییا  و  کەسان  زافزوانییا  مەردمان.  ویێ  میلەتان 
نوموونە دەولەتانێ یەو زوانان دە گەڵێک مەردمێ زافزوانی ئەستێ، دەولەتێ سەی 
سویسرە هەتێ پەروەردەیی و زوانانێ فەرمییا زافزوانا ال سویسرەیژی زافێری خۆ 
تەنێ د زوان هەسەبنەنێ. لوخەمبوورگ )لۆکسمبۆرگ( هەم سەبا کە پەروەردەییێ کۆ 

زافزوان پاوەنا هەم هەتێ مەردم و هەم زی هەتێ میڵەتییا زافزوانا. 
زێدێر  را  دزوانی  زافزوانی  دە  زوانان  )ئاجقوستۆن(  دەستکەوتشێ  هەتێ 
دەولەمەندییە نیشان دانا. مەسەال مەردمێکە ئێشکەنۆ زوانێکە ڤەرێ ژۆی و د زوانان 

بادێ ژۆی بمووسۆ،یا زی د زوانان پییا، زوانێکە بادە ژۆی بمووسۆ.
زافزوانی هەتێ نەتەوەییا، سەرێ پۆلیتیکایێ پەروەردەیی و سییاسەتێ دەولەتانا 
مخابن  ال  ئەستێ،  زوانی   6،700 دە  دنیا  زوانزانان  تەخمینانێ  گۆرێ  کەنا.  تەسیر 
دۆرێ 200 هەب نەتەوە-دەولەتی ئەستێ )رۆمانە، 2006(. هەتێکا دەولەتی سەی کە 
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پۆلیتکایێ زافزوانی تەشویق کەنێ بایسێ زی، 200 دەولەتا یەو-زوان و نێ دەولەتان 
دە ئەستبیایشێ 4-5.000 زوانی سەر، فکریایش ئیجاب کەنۆ.   

گەلێک دەولەتێ ئەورۆپا زافزوان و زافکولتوری ئایسەنێ ال گاما کە ما دنیا رەیدە 
بشانم تێڤەر ئەورۆپا قاسێ کە ما فکریەنێ زەنگین نییا. ئەورۆپا دە 34 دەولەتی و 
70 زوانێ کەمینەتەوەیی ئەستێ و زافێ دەولەتانێ ئەورۆپا پەروەردەییا یەو زوانی 
را یەنێ و دەولەتێ سەی بەلچیکا و سویسرە بیلە زافزوانی بایسێ زی نا زافزوانی 
دەولەتانێ   .)1998 )هۆففمانن،  نییا  ملەتان  زییا  مەردمانیا  دەولەتانا،یا  زافزوانییا 
زافزوانی رێ ما ئێشکەنێ نژەریایا زی هیندیستان سەی نموونە بدم. تەنا نژەریا دە 
500، تەنێ هیندستان دە 1،600 زوانی ئەستێ. سەبەبێکۆ ئەورۆپا نموونە یەنا قەبوول 
کەردەنە، قیمەت داییشێ ئایێ زوانان و پۆلیتیکایێ پەروەردەیییێ ئایێ زافزوانی یۆ. 
کۆنسەیا ئەورۆپا سەبا زافزوانی و زافکولتوری 2001 دە چارچۆوەیا ئەورۆپایا 
رەفەرانسێ زوانان )جەفر؛ ئەورۆپەان فرامە ئۆف رەفەرەنجە فۆر النگواگەس( ئیالن 
کەرد. ئارمانجێ جەفری ئەورۆپا دە ئامادە کەردش و دەتای کەردشێ پرۆگرامانێ 
زوان مووسایشی،ێ کیتابانێ زوانی وێ ئیمتحانان ئۆ. ب نا گایە، کۆنسەیا ئەورۆپا 
بەلگە  نۆ  پۆرتفۆلۆ).  النگواگە  )ئەورۆپان  کەرد  ئەورۆپا چاپ  زوانییێ  پۆرتفۆلیۆیێ 
نیشان  ئینان  بمووسێ و سەویەیێ زوانانێ  زانێیا زی وازەنێ  زوانان کە مەردمی 
دانۆ. پاساپۆرتێ زوانی، بییۆگرافییێ زوانانی و دۆسیایێکە )کە تەجرووبەیانێ هەیامێ 
مووسایشێ زوانانێ مەردمان و تەجرووبەیانێ زافکولتورییێ ئینان نیشان دانۆ( را 

یەنۆ مەیدان.  

سویسرە
سویسەرە، سەسەڕا 17 ان را ب چار زوانانێ خۆیێ فەرمییان، ب عەدەتێ خۆیێ 
پەروەردەیییێ دزوانی، ب پۆلیتیکایانێ خۆیێ پەروەردەیییێ زافزوانی، ب سیستەمێ 
فەدەراتیفییا خۆ دەولەتێکە بالکێشا. نوفووسێ سویسرە 7.5 ئۆ و ئۆ یەون ئالمانکی، 
ئیتالیانکی و رۆمانسکی چار زوانێ سویسرەیێ فەرمییێ. سویسرە دە  فرانسزکی، 
رۆمانسکی  زی   1٪ و  ئیتالیانکی،   1/10 فرانسزکی،   1/5 ئالمانکی،  نفووس  2/3یێ 
قسەی کەنۆ.  سەبا سویسرەیژان زوانۆ دین یەنۆ مانەیێ زوانێکۆ فەرمییێ دەولەتا 
خۆ، زوانۆ هیرەین زی یەنۆ مانەیێ زونانێکۆ خەریبی، سەی نموونەیی ئینگیلیزکییا 
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زی رووسکی )برۆهی، 2004(. وەزارەتخانەیێ سویسرەیێ پەروەردەیی چن ئۆ و 
و  ئۆتۆنۆمی  کانتۆنێ   26 ڤندەنا،  دووری  را  مەرکەزی  پۆلیتکایانێ  کە  سویسرە،یا 
3000 کۆمونیتەیان را یەنا مەیدان. هەر کانتۆنە سەی دەولەتەکا قژ )مجرۆ-ستاتە(
 . بنگەیییێ خۆ، مەجلسە خۆ، مەهکەمەیانێ خۆیا  قانوونۆ  وایرێ  کانتۆنە  ا، و هەر 
هەریندا وەزارەتخانەیێ پەروەردەیی دە، نوونەرێ هەر کانتۆنە یەنێ پێ هەت و تایێ 
قەرارانێ پێرۆیییان، سەی نموونە، دۆ پەروەردەیی چەند سەڕی مەجبووری بۆ، دۆ 
دۆمانی چەند سەڕە دەست ب دبستان بکەرێ، دانە )سچۆۆل چۆجە ئنتەرناتۆنال، 
2008؛ دەمۆنت-هەنرچ، 2005(. پۆلیتکایێ زافزوانییێ سوسرە یەویتییێ ئەورۆپا دە 

سەی مۆدەلی یەنێ نیسانداییشی.  
سەڕا 1975 را ناتا مووسایشێ زوانێ دینییێ نەتەوەیی مەجبووری یۆ. مەسەال 
ئالمانکی  یۆ.  کەنێ  قال  ئیتالیانکی  و  ئالمانکی  کە  کانتۆنانێ  دینێ  زوانێ  فرانسزکی 
ئیتالیانکی زی بادێ پەروەردەیییا مەجبووری  زوانێ دینێ کانتۆنانێ فرانسزان ئۆ، 
زوانێ دینێ کانتۆنانێ فرانسز و ئالمانان ئۆ. وەندەکارێ کانتۆنێ رۆمانسکی زی هەر 

هیرێ زوانان را کامجینی بوازێ ئێشکەنێ ئێی تەرجیح بکەرێ.
سویسرە دە دۆمانی بەیناتەیێ سەڕا 4-6 ان دە دەست ب ڤەر دبستانان، 12-6 
سەڕییا خۆ دە دەست ب دبستانا یەون، 12-15 سەڕییا خۆ دە دەست ب دبستانا 
کەنێ.  دبستانان  ب  دەست  خۆ  زوانێ  ب  دۆمانی  دە  کانتۆنە  هەر  کەنێ.  مییانین 
بەدەلیەنۆ.  کانتۆنان  گۆرێ  ئێی  دەستپێکەردشێ  دینی و سەڕا  زوانێ  مووساییشێ 
مەسەال جەنۆڤا دە ئالمانکی سەی زوانێ دینی سەڕا 3 ان دە دەست پێ کەنۆ و زوانێ 
هیرەین ئینگیلیزکی سەڕا 7 ان دە دەست پا کەنۆ. مووسایشێ ئینگیلیزکی زی گۆرێ 
کانتۆنان بەدەلیەنۆ و تایێ کانتۆنان دە دبستانا یەون دە و سەڕا 3 ان دە دەست پا 

کەنۆ، تای کانتۆنان دە 3 ساعەتی یۆ تاین دە زی ب 2 ساعەتان دەستپاکەنۆ.
هەتێکە را پۆلیتکایێ سوسرەیێ زوانمووسایشی رۆ پۆلیتکایێ یەویتیێ ئەورۆپایێ 
زوانێ داییکە + د زوانێ بینێ ئەورۆپا شنێ. هەتۆ بین را دەولەتێ سویسرە سەی 
سویسرەیژی  و  قەبوولکەردش،  یەنۆ  دزوان  سەی  زی  سوسرە  ملەتێ  زافزوان، 
زافێری دزوانییێ پاسیفی یەنە قەبوولکەردشی. البێرا هەدەفێ پۆلیتیکایانێ سویسرە 
دە 5/3 زوان مووسناییش ئەستۆ، و سویسرە پۆلیتیکایانێ خۆ سەر، بەدەلناییشان 

ڤرازەنا و ئاکتیفا.
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سوێد
نوفووسێ سوێدی دۆرێ 9.4ع یۆ. سەرا 1995 را ناتا ئەندامێ یەویتییێ ئاورووپا 
یۆ. حکوماتێ سوێدی هەدەف و چارچۆڤەیانێ پەروەردەیی بەڵی کەنۆ ال بەلێ کۆنتۆلێ 
تەتبیکەردشێ نێ پۆلیتیکایانێ دبستانا یەون و میانین هەتێ دەزگەیێ پەروەردەیییێ 
سوێدییا بەنۆ. رەفۆرمانێ سەڕا 1993 را ناتا بەرپرسییارییا زی ئۆرگانیزە کەردشێ 

پرۆگرامانێ پەروەردەیی شارەدارییان و دبستانان رێ ئامەیۆ ڤەردایشی.   
زوانانێ  پانج  دە(،   1995 )سەڕا  ئەورۆپا  یەوتیێ  سوێدییێ  ئەندامبیاییشێ  ب 
دەولەتە  تەمیناتە  بنێ  ستاتویێین  نۆ  و  گرەوتۆ  فەرمی  ستاتویێکۆ  کەمینەتەوەیان 
دە یۆ. نێ زوانی؛ فینکییێ سوێدی، تۆرنەداالنسکی، سامی، رۆما، و ژەوس )زوانێ 
زوانانێ  کەردشێ  موحافازا  مووقاوەلەیێ   دە   1999 سەڕا  سوێدی  یاهوودیان(. 
کەمینەتەوەیانێ یەویتیێ ئەورۆپا ئیمزا کەردۆ. رەوشۆ نکاین دە سوێدی زوانێ هەر 
کەسی، ئینگلزیکی  لنگوا فرانجا  پانج زوانێ ئامەیێ قەبوولکەردەنە و 200 زوانی بێ 

ستاتویێ بینییێ شارۆ کە کۆچبەری کەردۆ ئەو جا .
پەروەردەیییێ زوانی دەستێ شارەدارییانە دە یۆ. سەی نموونە شاردارییە قەرارە 
پێک  دەست  کەی  دۆ  زی  مووسایشییا  بێرۆ  دۆ  دینی  زوانێ  زوان سەی  کامجین 
بکەرۆ، دانا. پەروەردەیییۆ مەجبووری 7 سەڕە دەست پێک کەنۆ و ٪ 98 دۆمانێ 
بین  زوانێکۆ  بێ سوێدکی  کە  وەندەکار  ڤەردبستان هەر  هەلێکە شۆنێ  6 سەڕەیی 
خەبەری دانۆ کە یەو دبستانە دە پانج وەندەکاری تالەپ بکەرێ ئێشکەنێ هەفتە را 
1یا زی 2 ساعەتی دەرسا زوانێ دایکێ خۆ بگێرێ.  مەهەلێ کە نوفووسۆ ماجر تە 
دە زاف بۆ، شارداری فۆنێکە تایبەت ئاقەتەرنەنێ ئێی جایی رێ کە بێشکێ ب زوانێ 

خۆ پەروەردەیی بڤینێ.  
دبستانێ میانینی 9 سەڕی دەوام کەنێ و مەجبوورییێ. نامەیە ئینان گرونسکۆال 
یۆ. نێ دبستانی سەبا دۆمانانێ کە زوانێ سامی قسەی کەنێ سامەسکۆالن، سەبا 
کەسێ کە تەمامەنیا زی کەمی، نێڤینەنێیا زی نێشناوەنێ وەندەگەهێ تایبەتی و سەبا 
دۆمانانێ کە زۆر مووسەنێیا زی وایرێ ئوزرێکەیێ ب نۆ ئاوایییێ سارسکۆال را یەنێ 
مەیدان.  ئینگیلیزکی زوانۆ دین ئۆ. هەتا ئەنکا سەرا 4عن دە مووسایشێ ئینگیلیزکی 
دەست پێک کەردێ. ال ئەنکا 50 شارەداری دە مووسنایشێ ئینگلیزکی سەڕا 1عن دە 
دەست پێک کەنۆ. سنفا 6عن دە زوانێ دین ئۆ مەجبووری یەنا دایەنە.  ڤەرێ جو تەنا 
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ئالمانکی و فرانسزکی سەی تەرجه دایینە دۆمانان ال ئەنکا، ئیسپانیۆلکی زی دەیەنا 
و وەندەکارییا میانە نێ هیرە زوانان را یەویا زی تایێ شارەدارییان دە رووسکی، 

ئیتالیانکییا زی ماندارینکی سەی تەرجیح دایەنۆ دۆمانان. 
نامەیێ لیسەیان گیمناسوم ئۆ. گیمناسومی مەجبووری نییێ سەی گەلێک دەولەتان 
سنفانێ 10-12 ان گەنێ زەڕەیێ خۆ. ئینگیلیزکی رەینا زوانۆ مەجبووری یۆ. وەندەکار 
کە بوازۆ سەی زوانێ دینێ بەیانی زوانەکە بین تەرجیح بکەرێ، زوانێ خۆ دەوام 

بکەرێیا زی زوانێ دینی را فەک ڤەرادێ. 

لوخەمبوورگ)لوکسمبورگ(
هەتێ  دەولەتەکا  یۆ.   395،000 لوخەمبورگی  نوفووسێ  1990عی  سەڕا  گۆرێ 
پەروەردیییێ هیرێ زوانییا سەی نموونەیی یەنا نیشانداییش.  ٪42 ێ نفووسێ ئێی 
پۆرتەکیزان را یەنا مەیدان. دەولەتە دە 1963-4 را ناتا ڤەردبستانی مەجبوورییێ.  
یۆ.   مەجبووری  سەڕەیان   5-4 ڤەردبستانێ  بەشداربوونێ  ناتا  را   1992 سەڕا 
سەڕییا.   3 زی  مییانین  دبستانا  سەڕی،   6 یەون  دبستانا  سەڕی،   2 ڤەردبستانی 
دۆمانی هەتا دبستان لوخەمبوورگکی سەی زوانێ یەونی مووسەنێ و گاما کە دەست 

ب دبستان کەنێ فرانسزکی و üلمانکی مووسەنێ. 
تابلۆ 1. ڤەردبستانە را هەتا دبستانا میانین سیستەمێ پەروەردەیییێ لوخەمبوورگی.  

)وەبەر، 2009؛ 39(
زوانێکۆ پێ پەروەردەیی بەنۆ ئەمرێ دۆمانان   زوانێکێ دینی مووسایشی 

ڤەردبستان )3 سەڕی(
پرەجۆجە )گۆرێ تەرجیهی، 4/3( لوخەمبوورگک لوخەمبوورگکی

پرەسجۆالرە )6/4 سەڕی( لوخەمبوورگکی لوخەمبوورگکی
دبستانا یەون)پرماری ئەدوجاتۆن )6 سەڕی( 

)7/6( سەبا وەندش و نووشتش مووسایشی ئالمانکی،
 )لوخەمبوورگکی: هەفتە را یەو ساەت( لوخەمبوورگکی، ئالمانکی

)8/7( ئالمانکی، )لوخبگ.(، دۆنەمۆ دین دە فرانسزکی دەست پێک کەنۆ. 
لوخەمبوورگکی، ئالمانکی

)12/8( ئالمانکی، فرانسزکی، )لوخبگ.(  ئالمانکی
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دبستانا میانین )سەجۆندارە جالسسقوە( )7 سەڕی( 
ئالمانکی، فرانسزکی ئالمانکی، فرانسزکی، )لوخبگ(   )13/12(

ئالمانکی، فرانسزکی، ئینگیلیزکی )یا زی اڵتینکی(   )14/13(
ئالمانکی،فرانسزککی

ئالمانکی، فرانسزکی، ئینگیلیزکی  ئالمانکی، فرانسزکی  )15/14(
ئالمانکی، فرانسزکی، ئینگیلیزکی فرانسزکی  )16/15(

4عن:  زوانێ  واستسی  گۆرێ   +( ئینگیلیزکی  فانسزکی،  ئالمانکی،   )18/16(
فرانسزکی زافێری ئیسپانیۆلکییا زی ئیتالیانکی( 

ئالمانکی، فرانسزکی، ئینگیلیزکی )جارنا نێ زوانان را د هەبی یەنێ   )19/18(
فرانسزکی تەرجیح کەردەنە( 

سەی کە تابلۆ را یەنۆ فامکەردەنە، دۆمانی هەتا 6 سەڕە تەنێ لوخەمبوورگکی، 
سەڕا 7/6عن دە زی ب ئالمانکی دەست ب پەروەردەیی کەنێ. ئالمانکی زوانێ دەرسان 
ئۆ و لوخەمبوورکی تەنا هەوتە را ساەتەکە یۆ. دما را 8/7 سەڕەیێ خۆ دە ئالمانکی 
و لوخەمبوورگکی دەوام کەنێ ال دۆنەمۆ دیین دە فرانسزکی زی سەی دەرسا زوانی 
دەوام  ئالمانکی  و  لوخەمبوورگکی  زوانێ  پەروەردەیی ب  البێرا  کەنۆ،  پێک  دەست 
کەنۆ.  دۆمانی ونا دەوام کەنێ و هەتا دبستانا میانین قەدێنەنێ ئێشکەنێ زوانێ جارن 

زی تەرجیه بکەرێ و بەمووسێ. 

باسک
وەالتێ باسکان زی سەی وەالتێ کوردان ئامەیۆ پەرچەکەردەنە. بەشا ڤاکورێ 
وەالتێ باسکان مییانێ سینۆرێ فرانسا دە و بەشا باشووری بنێ دەستسەردارییا 
ئیسپانیا دە مەندۆ. نکا نوفووسێ باسکان قاسێ چار میلیۆنان ئۆ. ئیسپانیا دە 17 
هەبی هەرەمێ خۆسەری ئەستێ و ئینان را یەو هەرێما خۆسەرەیا باسکییا. هەرێما 
خۆسەرەیا باسکی دە هیرێ هەرێمی ئەستێ: ئارابا، بزکاا و گپوکۆا. سەڕە 1982 
ئیسپانیۆلکی سەی  زی  هەم  باسکی  زوانێ  هەم  ’نۆرمالیزاسیۆنی  یاسایێ  دە ب 
ئەساسی  سەمبۆلێکە  یەو  باسکی  زوانێ  قەبوولکەردەنە.  ئامەیێ  فەرمی  زوانانێ 
مەنسووبێ  ئەورۆپایی،یا  زوانانێ  زافێ  و  یۆ  کەنا  تەمسیل  باسکان  وەالتێ  کە 
فامیلیایا هینت-ئەورۆپایا زی ئوورالییێ، ال باسکی یەو ونا زوانۆ کە تێکلییا ئەی 
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ب نێ فامیلیایان چن ئۆ و هەتا ئەورۆ دەر هەقێ کۆکێ ئەی دە مالووماتێ خورتی 
نێیامەیێ پەیداکەردەنە. کیتابۆ تەور ڤەرینیێ باسکی سەڕە 1545 دە وەشانییا یۆ 
و بادێ نێ تاریخی را هەتا 1879ی نزدی 100 تەنە کیتابی ب باسکی وەشانییایێ. 
هالبووکی، ئەنکا هەر سەڕە هومارا کیتابانێ کە ب باسکی وەشانییەنێ تەقریبەن 

دۆرا 1.500یێ.
گرووبێ   3 پەروەردەیی  سەبا  دە  هەرێمە  نا  ئیستاتیکی  باسکییا  ئەنستیتویا 
ئەسلێ خۆ  یەون، گرووبا قسەیکەردۆخان کە ب  ئۆ  تەسبیت کەردۆ.  جییا-جییایی 
گرووبا  دیین،  ئۆ  بنووسێ.  و  بکەرێ  قسەی  بێخەلەتی  باسکی  ئێشکەنێ  و  باسکێ 
فامکەردشی  هەتێ  زی  بکەرێیا  فام  باش  باسکی  ئێشکەنێ  کە  نێم-قسەیکەردۆخانا 
ڤەر زاف تای زۆری بانجێ. ئۆ هیرێیین زی، مەردمێ کە ب ئەسلێ خۆ ئیسپانیۆلێ 
و قەت باسکی فام نێکەنێ و نێشکەنێ قسەی بکەرێ. هەرێما باسکی دە سەبا نێ 
هیرێ گرووبان هیرێ مۆدەلێ پەروەردەیییێ جییا-جییایی یەنێ تەتبیقکەردەنە. نێ 3 

مۆدەلی ونایێ:
•مۆدەال: نۆ مۆدەل دە ئیسپانیۆلی زوانێ پەروەردەیی یۆ و باسکی تەنا هەوتە 
وەندەکاران  ڤەرێنیێ  زوانێ  موسناییشی.  یەنا  زوانی  دەرسا  سەی  سێت   5/4 دە 
ئیسپانیۆلی یۆ. نۆ مۆدەل ونا دیزاین بییۆ کە سەڕانێ پەیینانێ مەکتەبێ مییانین دە 
تای دەرسی ب زوانێ باسکی یەنێ مووسناییشی، سەی بەرنامەیانێ ’ئمممەرسۆنۆ 

ئەرەی“ کە کانادا دە یەنۆ پراتیزەکەردش، ال نۆ ئووسول نێنۆ تەتبیق کەردەنە.
•مۆدەل ب: نۆ مۆدەل بەرنامەیێ ’نیم-لەز ئممەرسۆنعی یۆ کە هەم باسکی هەم 
زی ئیسپانیۆلکی یەنێ شوخلنایەنە. زوانێ وەندەکاران، کە ب نێ مۆدەلی پەروەردە 
ڤینەنێ،یێ یەون بپڕانی ئیسپانیۆلی یۆ و جارنا زی باسکی یۆ. نۆ مۆدەل را گۆرە، 
ڤەردبستانان دە 3 سەڕانێ ڤەرێنی دە زوانێ پەروەردەیی ب باسکی یۆ ال دۆمانی 
و  مووسەنێ  ئیسپانیۆلکی  ب  نووشتش  و  وەندش  خۆ،  سەڕەیێ   6 بێرێ  کە  گاما 

دەرسا ماتەماتیکی ب ئیسپانیۆلی گەنێ.
• مۆدەل د. نۆ مۆدەل سەبا مەردمانێ کە زوانێ ئینان ئۆ یەون ئیسپانیۆلکی یۆ 
و سەبا مەردمانێ کە زوانێ ئینان ئۆ یەون باسکی یۆ قەیبێ باسکی بمووسێ ئامەیۆ 
دیزاینکەردەنە. باسکی زوانێ پەروەردەیی یۆ و ئیسپانیۆلی تەنا هەوتە دە 4یا زی 
5 سێتی یەنۆ مووسناییشی. وەندەکاری گاما بێرێ 4 سەڕە خۆ دەرسا ئینگیلیزکی 
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گەنێ. مووسناییشێ زوانێ ئینگلیزکی بادێ وەندشێ ڤەرین و دبستانا مییانینی دە 
٪97ێ وەندەکاران را یەنۆ تەرجیح کەردەنە.

ما ئێشکێنێ ڤاجم کە رۆژ ب رۆژ هومارا کەسێ کە مۆدەال وەچینەنێ بەنا تاین 
هومارا  گۆرەیێ  زێدە.  بەنا  وەچینەنێ  د  مۆدەل  و  ب  مۆدەل  کە  کەسێ  هومارا  و 
وەندەکاران کە سەڕە 2003-2004 دە قەیدێ خۆ مەکتەبان دە ڤراشتێ، سەبا مۆدەلێ 
ئاعیی ٪8.4؛ سەبا مۆدەال بیی ٪30،1؛ سەبا مۆدەال دیی ٪61،4 وەندەکاری ئەستێ 
و هەرێما ئارابا دە داهی کە قسەی کەردۆخێ باسکی تایێ مۆدەل ب و مۆدەل د، 

گۆرەیێ مۆدەل ئایی هنا زاف یەنۆ وەچیناییشی.
گۆرەیێ یەو جگێراییشی کە سەڕە 2001 دە ڤرازییایا، ٪29،4ێ نوفووسێ باسکان 
کەنێ،  قال  باسکی سەی السەری  زوانێ  جوییەنێ  دە  باسکی  هەرێما خۆسەرا  کە 
ئێشکێنێ  نە  باسکی  زی   59٪ کەنێ،  قال  گران  ال  کەنێ  فام  باش  باسکی  ٪11،4ی 
قال بکەرێ نە زی ئێشکێنێ فام بکەرێ. ال گۆرەیێ 10 سەڕی ڤەرێ ژۆی، هومارا 
کەسانێکە مییانسەڕە 16-24 دەیێ کە ئێشکێنێ وردی زوانان زی قسەی بکەرێ 25٪ 
را بییا ٪48. هەونا، گۆرەیێ یەو ئانکەتی کە هوکومەتا باسکی 1.500 کەسان رەیدە 
کە مییانسەڕە 15-29یێ دە ئامەیۆ کەردەنە، نیسبەتێ باسکژان کە مییانێ کەیەیێ خۆ 
دە باسکی قسەی کەنێ ٪27؛ نیسبەتێ قسەیکەردۆخێ ئیسپانیۆلکی ٪63؛  نیسبەتێ 
قسەیکەردۆخانێ وردی زوانان زی ٪10 ئۆ. ال جوینانێ خۆرتان دە زوانێ باسکی 
٪ 27، زوانێ ئیسپانیۆلکی ٪51 و وردی زوانان زی ٪22 کەسی قال کەنێ. نۆ زی 
نیشان دانۆ کە مییانێ خۆرتان دە شخولناییشێ زوانێ باسکی گام ب گامە بەنۆ زێدە 

کاتالۆنیا 
کاتاالنی مییانێ سینۆرانێ ئیسپانیا، فرانسا و ئیتالیا دە جوییەنێ. نفووسێ کاتاالنان 
سەی نەتەوە نوفووسێ زافێ نەتەوەیانێ واییرێ دەولەتەیێ ئەورۆپا را زاف ڤێشێر 

ئۆ ال کێمنەتەوە )ئەقالییەت( هەسەبییەنێ.
کۆکێ زوانێ کاتاالنکی رسەنۆ هەتا سەڕانێ 800یی و نێ تورەڤێ ئیسپانیۆلی نێ 
نییۆ و سەی  زی یەو لەهچەیا ئیسپانیۆلییا. کاتاالنکی یەو زوانێ فەککی یۆ لۆکال 
زوانانێ کە کۆکێ خۆ التینی را گەنێ، ترادیسیۆنێ شیری را زافێری سەسەڕە 13 ێنە 
دە ب ترادیسیانێ نەسر و ئەدەبییاتی کە ب رۆمانێ رامۆن ڵوڵ و بەرهەمێ تەۆلۆژیکان 
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ڤەژییایۆ مەیدان. هەم بەرهەمێ کەهانی هەم زی فەرهەنگێ ئۆرتۆگرافیکی/ ئیمالیی 
کە نووشتۆخێ جێ فابرا یۆ )1917(، کیتابێ گرامەرێ کاتاالنکی )1918) و فەرهەنگێ 
پێرۆیییێ زوانێ کاتاالنکی )1932( زوانێ کاتاالنکی ستانداردیزە کەردۆ و کاتاالنکی 
کاتالۆنیا   1936 هەتا  را   1932 هەونا،  شیری.  و  دەولەت  زانستی،  زوانێ  کەردۆ 
دیکتاتۆرییا  دەما   1939 و  ئیسپانیا  مییانینێ  شەرۆ   1936 بی.  خوەسەری  واییرێ 
فرانجۆ دە کاتاالنکی تەهلووکەیێکە زاف گردی رەیدە ر ب ر مەند. بادێ کە 1975 
دە   1980 گرەوت.  نەفەس  بنەی  کاتاالنکی  و  کاتالۆنیا  قەدیا  فرانجۆیی  رەژیمێ  دە 
مەدیا  و  پەروەردەیی  فەرمی،  زوانێ  ببۆ  کاتاالنکی  کە  سەبا  کاتالۆنیا  پارالمەنتۆیا 
تەور- دە  نۆرمالیزاسیۆنی  پرۆسەسێ  کەرد.  نۆرمالیزاسیۆنیع  ’قانوونێ  ب  دەست 
تەور کامپانیایێ رەکالمان ئامەی کەردشی و پۆلیتیکایێ کە تەشویقێ مووساییشێ 
کاتاالنکی کەنێ ئامەی تەتبیقکەردەنە. سەی نوموونە، سییاسەتمەدارۆ سۆسیالیست 
فرانجەسج فەڕەر ئ گرۆنێس چیێ کە ب ملەتێ ئێی ئامەیۆ کەردەنە ب نا جوملە 
ئاردۆ زوان؛ ”کە قاهوەیا لغت بێ قافەین، تتوونۆ لغت بێنیکۆتن، قۆالیۆ لغت بێسەکەرۆ، 

ئەسکەرۆ یۆ کە وەالتپەروەرییا لغت وەالتپەروەرییا بێوەالتییا. 
فرانجۆیی  دەما رەژیمێ  کاتاالنکی قسەی کەنێ.  میلیۆن مەردمی  نەو  قاسێ  نکا 
دە زۆردەستییا کە سەرێ کاتاالنکی دە ب تەنا ٪10ێ نوفووسی کاتاالنکی ئەشکاینە 
بوانێ و بنووسێ. 1978 دە کاتاالنکی ئەولی هەوتە دە 3 سەاتی، دما را هەوتە دە 4 
سەاتی پەیین دە زی بی زوانێ پەروەردەیی. سەرێ 1990 ان را هەتا ئەورۆ تەمامێ 
مەکتەبانێ ئیسپانیا دە پەروەردەیۆ مەجبوری ئەستۆ و گانی پەروەردە هەتا 16 سەڕە 
مەردمی دەوام بکۆ. کاتالۆنیا دە پەروەردەیا مەجبورییا ڤەردبستانان مییانسەڕەیێ 
3-6 دە دەست پا کەنۆ و نۆ پەروەردە ب ئوسوولێ ’ئممەرسۆنی )زوان سەی دەرسێک 
نێدەیەنۆ ال تایە دەرسییا زی زافێ ئینان ب زوانۆ نەوە دەیەنێ) کە ئیسپانیۆلژی سەبا 
یەونەیا وەندشێ  ئیسپانیۆلکی سنفا  دایەنە. زوانێ  یەنۆ  تەتبیق کەنێ  دۆمانانێ خۆ 
ڤەرێنی سەڕە 6 نا دۆمانان دە یەنا مووسناییشی و 768 سەاتی دەوام کەنا؛ کاتاالنکی 
زی ئەینی سەات دەوام کەنا. سەڕە 8 نە وەندەکاران را هەتا سەڕە 12 نە ئینا رێ 
هەفتە دە 2،5 سەاتی )تەڤهەڤ 350 سەات( دایەنێ مووسناییشی. جارنا زی، ئەکە 
بێرۆ واشتەنە، سەڕە 10 نە دە زوانێ خەریبییێ دیینی )ب زافێری فرانسزکی( زی 

یەنۆ وەچیناییشی.
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دبستانا میانین دە کاتاالنکی و ئیسپانیۆلکی هەفتە را هیرێ ساەتی )تەڤهەڤ 432 
ساعەتی( یەنۆ مووسنایەنە. زوانۆ خەریب هەفتە را دیا زی هیرێ ساەتی تەڤهەڤ 
زی 316 ساەتی یەنۆ مووسناینەنە و کە بێرۆ واشتەنە زوانێکە بین زی یەنۆ تەرجیح 

کەردەنە. 
یەنۆ  کاتاالنکی  ب  پەروەردەیی  تەمامێ   73٪ دە  یەونە  دبستانا  و  ڤەردبستان 
کەردەنە، ٪25 ێ دبستانان خۆ کەنێ هەدرە کە ب کاتاالنکی پەروەردەیی بدێ، 2٪ 
زی سیستەمەکا چەند دەرسی ب کاتاالنکی دەیەنێ قەبوول کەردۆ. وەندەکارێ کە 
پەروەردەیییێ ڤەردبستان و دبستانا یەونە را ڤیارتێ ٪81 تەمامێ پەروەردەیییێ خۆ 
کاتاالنکی، ٪19 زی کاتاالنکی و ئیسپانیۆلکی پییا )٪70 ێ نێ وەندەکاران مالباتێ کێ 
کاتاالنکی قال کەنێ را نینێ( کەنێ. دبستانا میانین دە زی ٪30 تەمامێ پەروەردەیی 

ب کاتاالنکی، ٪70 ب سەویەیانێ جیایان ب هەر د زوانان پەروەردەیی ڤینەنێ. 
کاتالۆنیا دە پرۆگرامێ پەروەردەیییێ ’ئممەرسۆنعی ئێسکەنۆ ب نامەیێ ’ئممەرسۆنۆ 
رەوای بێرۆ نامەکەردەنە ویێ کانادا را جییا یۆ. سەبا کە دۆمانی ’ئممەرسۆنۆ رەو 
ئۆ بەیناتێ 3-6 سەڕەیا خۆ دە ڤەردبستانە دە تەمامەن ب زوانێکۆ بین، ب کاتاالنکی 
دەست پا کەنێ و پەروەردەیی دە تەنێ نۆ زوان ٪ 90-100 یەنۆ شخولنایەنە تە را 

”ئممەرسۆنۆ رەو“ یەنۆ ڤاتەنە. 

پەیڤاتش
زافزوانی ئەورۆپا دە پۆلیتیکایێکە نەوەیا. دەولەتێ راڤەر-شییایەیی پۆلیتیکایانێ 
دەولەت- سیستەمێ  کۆچبەری،  کەنێ.  ئامادە  زافزوانی  گۆرێ  پەروەردەیی  خۆیێ 
رۆنایشی و جویایشۆ نەوەیێ جیهانی مەردمان تەنا نێ، دەولەتان زی مەجبوورێ 

زافزوانی کەنۆ. 
پۆلتکایێ زافزوانی، پالنسازییێ زافزوانی جیایێرییێ. فەرقێ پالنسازی و پۆلیتیکایێ 
زافزوانی؛ ڤەرێ ژۆی پۆلیتیکایی ڤرازیەنێ و بادە ژۆی سەبا کە نێ پۆلیتیکایی بێرێ 
تەتبیککەردەنە پالنسازییی یەنە کەردەنە. نێ پۆلیتیکایی هەتێ دەولەتێکا، پارتییێکایا 
زی کۆمەلێکا یەنێ ئامادەکەردەنە. بابەتێ پۆلتکایێ زوانی، کامژۆ زوان ب چ ئاوایی 
و  پۆلیتیکایان  نێ  تێکلیێ  تایبەتی  ب  و  ڤندەنا،  سەر  کەردەنە  پەروەردە  بێرۆ  دۆ 
تەسیرکەردشێ زوانانێ بینان زی ئەستۆ.  هەتا نۆ پرۆسەسێ پالنسازی دە رەوشێ 



زمان و زار304

)پۆلیتیکایێ زوانی ڤراستش دە( کەسیا زی گرووبێکا ئۆتۆریتە کۆنترۆلێ زوانێ بینان 
و  ڤرازەنۆ  کامی  ڤرازەنۆ، سەبا  زوانی  پۆلیتیکایێ  کام  یەو،  نا  ئەستۆ. سەبا  کەنۆ، 

سەنین ڤرازەنۆ، زاف موهیم ئۆ.  
نا ماقالە دە م بەهسە تایێ نموونانێ پۆلتکایا زافزوانییا ئەورۆپایی کەرد. مۆدەلێ 
سویسرە، سوێد، لوخەمبوورگ، باسک و کاتاالنان ئامە ئانالزکەردەنە. نا را گرێدایە، 
سەبا کە رەوشێ کاتاالن و باسکان شۆنۆ رۆێ کوردان، سەبا کە تەسیرێ هیرێ 
نزدێ  کوردی  کە  و سەبا  ئەستۆ  کوردییا  زوانێ  زوانان سەرێ  هیرێ  و  دەولەت 
پەروەردەیییێ  سیستەمێ  گانی  خۆسەرییایێ،  پەروەردەیێکۆ  زی  دەولەت-بیایشیا 
کە  پەروەردەیییێ  سیستەمێکا  ڤندەرتەنە.  بێرۆ  را  نزدی  سەر  کاتاالنان  و  باسک 
زافزوانی و زافزاراڤایی سەی نێ نموونەیان بێرۆ رۆنایەنە و تەسیرێ ترکی، ئەرەبکی 
و فارسکی سەرە زوانێ کوردکی را وەداری یۆ، ال بەلێ سستەمەکا زاف-زاراڤایی 
و زاف-زوانی )ال زوانەکە یەنێ مووسنایەنە گانی زافێری زوانێ جیهانی بێ، نێیێ 
سەردەستانێ کوردان( رۆنایۆ کە دۆمانێ کوردان دۆمانانێ جیهانی را کەمییا زی 

راپەی نەمانێ.
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د. الساگاباستەر  ئاتتتودەسن جاتالۆنا،ن  ئاند النگواگە  هوگوەت،ا.؛ النگواگە ئوسە 
ئاند Á. هوگوەت )ئەدس.(، مولتلنگوالسمن ئەورۆپەان بلنگوال جۆنتەخت؛ النگواگە ئوسە 

ئاند ئاتتتودەس، مولتلنگوال ماتتەرس، جلەڤەدۆن، 2007
ئات سەجۆنداری  پرۆڤسۆن  النگواگە  فۆرەگن  ر.؛  ئۆستەربەرگ،  هیلتەنستام، ک.، 
لەڤەلن سوەدەن.ن و. ئاممۆن، ژ. دارقوەننەس، ئاند س. ورغت )ئەدس.(، سۆجۆلنگوستجا، 

والتەر دە گرویتەر گمبه، بەرلن، 2010
الساگاباستەر، د.؛ النگواگە ئوسە ئاند النگواگە ئاتتتودەسن تهە باسقوە جۆونتری.ن 
د. الساگاباستەر ئاند Á. هوگوەت )ئەدس.(، مولتلنگوالسمن ئەورۆپان بلنگوال جۆنتەخت؛ 

النگواگە ئوسە ئاند ئاتتتودەس، مولتلنگوال ماتتەرس، جلەڤەدۆن، 2007
م.،  جارلسۆن  پەرسپەجتڤە.ن  سوەدش  ئەدوجاتۆن:ا  مولتلنگوال  ئ.  لندبەرگ، 
رابۆ،ا.، & گۆک ف. )ئەدس.(، ئەدوجاتۆنن ’مولتجولتورالع سۆجەتەس تورکش ئاند 

سوەدش پەرسپەجتڤە، سوەدش رەسەارچ ئنستتوتە، ستەنبۆل، 2007
لتتلە، د. گ.؛ پرەپارنگ تەاچەرس تۆ ئوسە تهە ئەورۆپەان النگواگە پۆرتفۆلۆ. 

ستراسبۆورگ: جۆونجل ئۆف ئەورۆپە پوبلشنگ، 2007
مونۆز، ج.؛ بلنگوالسم ئاند ترلنگوالسمن سچۆۆل ستودەنتسن جاتالۆنا.ن ژ. جەنۆز 
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زمان و زار306
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النگواگە پۆلجی 5)3(، 2006 
توجکەر، ر.؛ا گلۆبال پەرسپەجتڤە ئۆن مولتلنگوالسم ئاند مولتلنگوال ئەدوجاتۆن،ن 
ژ. جەنۆز ئاند ف. گەنەسێ )ئەدس.(، بەیۆند بلنگوالسم: مولتلنگوالسم ئاند مولتلنگوال 

ئەدوجاتۆن. مولتلنگوال ماتتەرس لتد.، جلەڤەدۆن،1998
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کتێبى ئەم ژمارەیە: 
ئاوات فەرحان وەسمان

وریا عومەر ئەمین
لە بواری زمانەوانیدا

چاپ : یەکەم �� ساڵى 2010
چاپخانە : منارە -  هەولێر 
باڵوکراوە: کتێبخانەى سۆران

لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کتێبخانە گشتییەکان ژمارەی سپاردنی )227٨) ی ساڵی )2010)ی پێ دراوە.
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کتێبەکە ئەم بابەتانەى گرتۆتە خۆ:
پێشەکی

بەشی یەکەم – ژیان و بەرهەمی وریا عومەر ئەمین
ژیانی وریا عومەر ئەمین

ڕای نووسەرو زمانەوانان لەبارەی کارە زمانەوانییەکانی وریاعومەرئەمین � ەوە.
بەرهەمە زمانییەکانی وریا عومەر ئەمین.

وریا عومەر ئەمین وخوێندنی بااڵ.
وریا عومەرئەمین و کێشەکانی زمانی کوردی .

بەشی دووەم - قۆناغەکان
چەند یاسایێکی بنجی داڕشتنی ڕستەی زمانی کوردی . 

الیەنەکانی داڕشتنی کاری زمانی کوردی . 
ڕێزمانی ڕاناو.

ڕێزمانی ڕاناوی لکاو .
پاشبەندی )ێ)

ئاڵوگۆڕبوونی ڕاناوی لکاو لە بکەرنادیاردا
بەشی سێیەم – وریا عومەر ئەمین و تیۆری بەرهەم هێنان

ڕاناو لە کرمانجیی ژووروودا
ڕەنگدانەوەی تیۆری )بەرهەمهێنان وگوێزانەوە) لە چەند بەرهەمێکی وریا عومەر 

ئەمین دا .
بناغەی سادەترین ڕستەی کوردی .
بنج و سیماو یاساکانی گوێزانەوە .

لێڵی لە زمانی کوردیدا .
ئەنجام

سەرچاوەکان
ئەنجامەکان

دوای لێکۆڵینەوە لە کار و بەرهەمەکانی د. وریا عومەر ئەمین دەرکەوت کە:
1 – یەکەم زمانەوانە بەپێی ڕێبازی ) بنیاتگەری ) و )گوێزانەوەی چۆمسکی) لە 

زمانی کوردیی کۆڵیوەتەوە.
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دەسکەوتەکانی  بە  بەستن  پشت  بە   ، زانستیانە  گیانێکی  بە  بەرهەمەکانی   –  2
زمانەوانیی نوێ , بە شێوازێکی سادە و ڕەوان و ڕاستەوخۆ پێشکەش کردووە. دەیان 
زاراوە و بیر و چەمکی زمانەوانی و تەکنیکی شیکردنەوەی نوێی پێشکەش بە بواری 

شیکردنەوەی زمانەوانیی کوردیی کردووە.
پێشتر  نیشان کردووە کە  یاسایێکی گرنگی ڕێزمانی کوردیی دەست  3 - چەن 
باس نەکرابوون و هەندێ الیەنی لێڵی ڕێزمانی زمانی کوردیی ڕوون کردۆتەوە و 
لێکداوەتەوە ، و تەکنیکی هێلکاریی بە شیکردنەوەی ڕێزمان و زمانەوانیی کوردیی 

ناساندووە.
4 - یەکەم زمانەوانە کە:

ڕ) – بە پێی یاسا فرێزییەکان زمانی کوردیی شیکردۆتەوە.
ب) باسی مۆڕفۆسینتاکس و مۆڕفۆفۆنیمی لە زمانی کوردیدا کردووە و یاساکانی 

داڕشتووە.
پ) – باسی لێڵیی ڕستەسازی لە زمانی کوردیدا دەکات.

جیا  لێک  کوردیدا  دەنگسازیی  شیکردنەوەی  لە  فۆنۆلۆجیی  و  فۆنەتیک   – ت) 
کردۆتەوە و یاساکانی داڕشتنی بڕگەی کوردیی و چەن یاسایێکی سەرەکیی فۆنۆلۆجیی 
زمانی کوردیی و هۆی لێڵیی فۆنۆلۆجی دەخاتە ڕوو و بەیاسای فۆنۆلۆجیی مۆڕفیمە 

هاودەنگەکانی مۆڕفۆلۆجی لە هی سینتاکسی جیا دەکاتەوە.
پێشبەندەکانەوەی  بە  پەیوەندییان  و  پاشبەندەکان  دەرکەوتنی  یاساکانی   – ج) 

دەستنیشان کردووە.
ئاڵوگۆڕبوونی ئەرکەکانیان  چ) - سیستەمی کار کردنی راناوی جودا و لکاو و 
بە گۆڕینی کات لە کرمانجیی خواروو و ژووروو و ناوچەی گەرمیاندا دەستنیشان 

کردووە.
تایپۆلۆجییەوە زمانی کوردیی وەک زمانێکی sovى نووساوى  لە ڕووی  ح) – 
و  ئێرگەتیڤیى  سیستەمى  پۆلکردووە.  یی   Polysenthetic ی   agglutinative

یاساکانى لە زمانى کوردیدا خستۆتە ڕوو
خ) – یاساکانی گوێزانەوەی ڕستەی بکەر نادیاری مۆڕفۆسینتاکسیی دەستنیشان 

کردووە. 
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د) – باسی پەیوەندیی زمان بە ماتماتیکەوە دەکات و هەندێ لە ڕووە بیرکارییەکانی 
زمانی کوردی دەخاتە ڕوو.

ە – باسی ئەسپێکت و مود و چۆنیەتی کارکردنیان لە زمانی کوردیدا دەکات و 
هێز وەک نیشانەیەکی کات دەستنیشان دەکات.

5 - کاری لە بواری زمانەوانی کوردی کردووە و ڕێبازێکی نوێی لە شیکردنەوەی 
قوتابییانی خوێندنی  دامەزراندووە.زۆربەی زۆری زمانەوانان و  زمانەوانی کوردی 
بااڵ کەوتوونەتە ژێرکاریگەریی پێڕەوەکەی . مۆرکی ئەم کاریگەرییە لە هەموو نامەی 

دکتۆرا و ماجستێرەکاندا بە ئاشکرا دیارە.
6 – ڕێزمانی کوردیی لە بۆتەی ڕێزمانی چاولێکەریی دەرباز کردووە و پێڕەوی 
تازەی هێنایە ناو بواری لێکۆڵینەوەی زمانەوانیی زمانی کوردی و دەیان زاراوەی 

زمانەوانی داڕشتووە. 
و  کوردییە  وئەدەبی  زمان  دکتۆرای  بااڵی  خوێندنی  بەشی  دامەزرێنەری   –  7
زۆربەی هەرە زۆری دکتۆر و ماجستێری زمان و ئەدەبی کوردی قوتابیی د. وریا 
بوون . تەرقییەی بە زۆربەی زۆری مامۆستایانی زمانەوانیی هەموو بەشە کوردی 

ئینگلیزییەکان کردووە بۆ پلەی پڕۆفیسۆری و یاریدەری و مامۆستا.



رسم الخط
استاندارد کوردی

انستیتو زانست زاگروس 
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در میان 6 هزار زبان زنده دنیا، زبان کوردی بر حسب جمعیت در رتبه ی چهلم قرار دارد و 

امروزه الفبای زبان کوردی یکی از علمی ترین و بینقص ترین الفباهای جهان قلمداد می شود که 

به اختصار رشح داده می شود، این رسم الخط دارای سی و چهار حرف است که عبارتند از:

ئ� ، ا ، ب ، پ ، ت ، ج ، چ ، ح ، خ ، د ، ر ، ڕ ، ز ، ژ، س ، ش ، ع ، غ ، ف ، ڤ ، ق ، ک ، گ ، 

و ، وو ، ۆ ، ل ، ڵ ، م ، ن ، ه� ، ە   ، ی، ێ.

این رسم الخط، بر اصل اساسی یکسانی تلفظ و نگارش واژگان استوار است، به عبارت دیگر، 

واژە هامن طور که تلفظ می شود به هامن شکل نیز نوشته می شود:

١- در رسم الخط کردی ضمه )��ُ�( به صورت حرف “و” نوشته می شود مثال: کورد)کُرد(، ئوتاق 

)اُتاق(، فورم )فُرم(...

ده ر  )بسیار(،  فره   ،) )رسرَ سه ر  مثال:  می شود  نوشته  �ه”  “ە /  به صورت حرف  )��رَ�(  فتحه   -٢

)بیرون(، خه م )غرَم(...

نکته: برای کرسه، حرفی در نظر گرفته نشده  است. معموالً هامن کرسه )��ِ�( نوشته  می شود 

مثال: کِرد )کرَرد(، ِبرد )بُرد(، ِمل )گردن( ...

٣- واو کشیده )ُو( برای این که با ضمه )��ُ�( اشتباه نشود با دو واو )وو( نوشته می شود مثال: 

شوور )شُور(، کوور )کُور(، نوور )نُور(

4- در کردی جنوبی واجی وجود دارد که مابین حروف »ی/ و« تلفظ می شود این حرف با واو 

هفت-دار )ۆ( نوشته می شود.

مثال: دۆر )دور(، شۆ )شوهر(، خۆن)خون(، خواردۆ )خورده بود(، دۆە ت )دخرت( و...

5-  در زبان کوردی، ای مجهول نیز وجود دارد که امتداد تلفظ آن به اندازه دو کرسه است 

و در رسم الخط کردی با این حرف “ێ” نوشته می شود. مثال: شێر)شیرجنگل(، بڕێ )عده ای(، 

خوازێ )می-خواهد( و...

نکته: اگر همزه )أ( قبل از حروف صدادار واقع شود به صورت “ئ�” نوشته می شود: مثال: ئاگر 

)اِنسان(،  ئِنسان  )اُردک(،  )اُتاق(، ئورده ک  ئوتاق  )ارَشک(،  )ارَبر(، ئه رس  ئه ور   ،) )آزاد  ئازاد  )آتش(، 

ِئڕوو )اِمروز(، ئیالم )ایالم(، ئیامن )ایامن(، ئێواره  )عرص(، ئێران )ایران(، ئۆشم )می گویم(.

6- در این رسم الخط، دو نوع »ر« وجود دارد نوع اول در تلفظ و شکل نوشتاری با فارسی 

یکسان است. مثال: جار )دفعه(، الر )کج(، دار )درخت(.
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نوع دوم که بدان »ڕ« کردی می گویند تقریبا مشدد و لرزان تلفظ می شود. مثال: جاڕ )مزرعه 

درو شده(، پڕ )پُر(، بنووڕ )ببین(.

7- همچنین دو نوع الم وجود دارد نوع اول، در تلفظ و شکل نوشتاری با فارسی یکسان است 

مثال: که ل )شکاف(، په ل )شاخه(.

نوع دوم که بدان »ڵ« کوردی می گویند و سنگین تلفظ می شود مثال: که ڵ )گوزن(، په ڵ 

)سنگ پهن(.

8- به جای سه حرف »ذ، ظ، ض« فقط حرف »ز« نوشته می شود. مثال: زڕات )ذرت(، زاڵم 

)ظامل(، زامن )ضامن(.

9- به جای دو حرف »ث، ص« فقط حرف »س« نوشته می شود. مثال: رسوه ت )ثروت(، ساف 

)صاف(، سابون )صابون(.

١٠- به جای »ط« حرف »ت« نوشته می شود. مثال: ته ناف)طناب(، تانه  )طعنه(، تاڵ )طال(.

برا و خوێشکه یل هامواڵتی،

کوردی هونه ره ، کوردی شه که ره 

زوان ئیمه  کوردییه،  که  به شێگ له میرات فه رهه نگ ئیمه کورده یله، ئوو نه سڵ وه نه سڵ وه 

ئیمه ره سیه. ئێدوارم ئیمه یشه بتۆە نیم حفزێ بکه یمن. ئوو وه  ده س زاڕوو و مناڵه یل ئێسه و 

بانان خوه مان بڕە سنیمن. هه ر که س یه ێ زوان بزانێ چامن، وه  یه ێ ده ره وچه ته ماشاێ دونیا 

دکه ێ، هه ر که س دو زوان بزانێ چامن، وه  دو ده ره وچه وه دونیا نووڕێ. ده قورئان هاتگه که 

وجود زوانه یل جوراجور نیشانه ێ ژە قودره ت خوداس. راسی ئیمه  ئه ڕاچه  خوه مان له ێ گه نجه  

که  خودا پێامن داگه  مه حرووم و بێ به ش بکه یمن.

برا و خوێشکه یل هەنین! بایه د گشت، ده س وه  ده س یه ک به یمن، تا ئی زوان ده وڵه مه نه  و 

شێرینه ، ده وڵه مه ن تر  و شێرین تره و بکه یمن.  چۆن کوردی هونه ره ؛ کوردی شه که ره .

معنی واژگان: ئێسه)حاال(، بانان)آینده( ، ده ره وچه)پنجره ، روزنه (، هەنین )عزیز(.

الفبای التین مصوب فرهنگستان کوردی

:Vowels / الف- حروف صدادار
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حروف فارسی     الفبای کوردی      منونە کوردی       التین کوردی          منونە التین      معنی فارسی

نفس   Henas  E , e هه ناس   ه ، �ه   فتحه  ���رَ�� 

بُن، ته   Bin  I،  i بن     - کرسە ���ِ�� 

کُرد   Kurd  U،  u كورد   و   ضمه ���ُ�� 

درخت   Dar  A،  a دار   ا   ا  

دوغ   Dû  Û،  û دوو   وو   ُو  

یاد   Wîr  Î،  î وير   ی   ی  

روغن   Rün  ü رۆن   ۆ     ����

جستجو   Fêr  Ê،  ê فێر   ێ     ����

نکته : در رسم الخط التین کوردی عموماً همزه  در آغاز واژگان نوشته منی شود.
ارَ ← ئەرس / Esr: اشک

اِ ← ئڕوو /Imřû  : امروز

اُ ← ئوتاق / Utaq : اتاق

آ ← ئاو / Aw : آب

ای� ← ئيالم / ilam: ایالم

او ← ئووره / Ûre : آن جا

← o ئۆشم / üşim : می گویم
← o ئێواره /  Êware : غروب

: / consonantب- حروف بی صدا
حروف فارسی     الفبای کوردی       منونە کوردی      التین کوردی        منونە التین        معنی فارسی

گوینده   Bi?üş   ? بئۆش  ئ�   همزه  

باال   Ban   b ،B بان  ب   ب  

شاخه   Pel   P, p په ل  پ   پ  

شبح   Tapû   t ،T تاپوو  ت   ت ، ط 

سفت   Cîrr   c ،C جي�ڕ  ج   ج  
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رود  Çem  ç ،Ç چه م  چ  چ 

حامد  Hamid  h ،H حامد  ح  ح 

پایین  Xwar  x ،X خوار  خ  خ 

دهان  Dem  d ،D ده م  د  د 

دفعه  Car  r ،R جار  ر  ر 

مزرعه  Carr  rr جاڕ  ڕ   -

ظامل  Zallim  z ،Z زاڵم  ز  ز،ض،ظ، ذ 

درد  Jan  j ،J ژان  ژ  ژ 

سد ، صد  Sed  s ،S سه د  س  س،ث،ص 

چوپان  wanŞ  ş ،Ş شوان  ش  ش 

علی  elî?  ? عه لی  ع  ع 

کالغ  Qilla  q ،Q قاڵ  ق  ق 

صخره  Mexar  x ،X مه غار  غ  غ 

بسیار  Fire  f ،F فره  ف  ف 

برادر  kake  k ،K كاكه  ك  ک 

جان  Gyan  g ،G گيان  گ  گ 

هفده  Hevde  v ،V هه ڤده   ڤ  و 

باال  Jẅer  ẅ ژۆه ر  ۆ   -

شکاف  Kel  l ،L كه ل  ل  ل 

بزکوهی  Kel  ll كه ڵ  ڵ   -

ماهی  Masî  m ،M ماسی  م  م 

نادان  Nezan  n ،N نه زان  ن  ن 

آمد  Hat  h ،H هات  ه�  ه� 

می خوری  Xwey  y ،Y خوه ی  ی  ی 

xwe ŷ  Ê,ê خوه ێ  ێ   -
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خودش
مطابق نظرات مبدعان خط کوردی، دکرت جالدت بدرخان و پروفسور توفیق وهبی در یک قرن 
پیش و مصوبه فرهنگستان کوردی)کوری زانیاری کوردی( در سال ١97١م. در بغداد و مجمع علمی 
تهران، واجها و حروف خاص  زانستیی زمانی کوردی( در سال ١٣8١ ه. در  زبان کوردی )کوڕی 
با نوک فلش بدون دسته، یعنی به شکل عدد هفت )7( مشخص شوند  میبایست  رصفاً  کوردی، 
و برای یکدستی و اتحاد از سایر عالیم استفاده نشود. از سوی دیگر، قاطبه نویسندگان پر کار ، 
جهت یکدستی رساملخط کوردی و پیروی از مصوبات فرهنگستان و پرهیز از هرج و مرج به نیت 
و انگیزه همگرایی و مامنعت از ایل و گویشزدگی و عدم افزایش حروف کوردی با توجه به ظرفیت 

کیبورد در این اثر و دهها کتاب دیگر از حرف » ۆ« به جای حرف » ۊ«  استفاده کردهاند.
 در اتخاذ این تصمیم پیرشو، دالیل متعدد آموزشی و علمی بدین رشح مدنظر بوده است:

١- ماهیت خط، قراردادی است و ارتباطی به علم ندارد. شاید همین یک دلیل کافی باشد ولی 
جهت اقناع عمومی به سایر دالیل فنی و عقالنی نیز اشاره میشود.

به  جنوبی  نویسندگان  سوی  از  سلیقه،  تعدد  و  فنی  مشکالت  دالیل  به  واج،  این  ٢-امروزه   
شکلهای» یو، وی، ۊ، ۆ، ؤ« نوشته میشود. همین واقعیت ثابت میکند توافق بر رس شکل این حرف، 

هنوز با مشکل مواجه است.
  ٣- از منظر سختافزاری، رشکت مایکروسافت، واو دو نقطه را در کیبورد، طراحی نکرده است. 
به عبارت سادهرت این حرف ساپورت منیشود و اهل فن قطعا میدانند تعریف و ساپورت حرفی در 

مایکروسافت و کیبورد با طراحی فردی در ورد، بسیار متفاوت است.
 4- از لحاظ نرمافزاری، این حرف، ظاهرا در نرمافزار ورد، آن هم از طریق تعریف در سیمبل، 
قابل اجرا است و در سایر نرمافزارها نظیر: ایندیزان، اکسل، کلیپ، صفحات اینرتنتی و اندورید و... 
ضمن عدم همخوانی با کلیه فونتها، ساپورت هم منیشود یا توانش و مانور اجرایی در کلیه آپشنها 

را مانند سورت و... ندارد.

 5- کیبورد، جهت طراحی حرف یا کاراکرت جدید محدود است. از این رو امکانپذیر نیست برای 

کلیه آواها و واجهای گویشهای کوردی که نزدیک به 5٠ مورد است کاراکرت جدیدی بسازند. از این 

رو فعال  تنها راه حل، استخدام  یک حرف، با منایندگی و کارکردهای دوگانه است هامنطور که  

حروف »و، ی« همزمان، مناینده صامت و مصوت هستند.

6- اگر قرار باشد برای هرگویشی حرف جدید طراحی کرد، خود سورانی نیز موارد بسیار دارد، 

به عنوان  منونه در کوردی میانی)مکریانی( دو نوع آوای »گ« و »ج« آغازین وجود دارد و در 
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کلیت سورانی واج »ا« خمیده تلفظ میشود و به عبارت دیگر این واج، اصال مانند کوردی جنوبی 

و شاملی تلفظ منیشود، اما مبدعان این خط، برای همگرایی با سایر گویشها و کلیت زبان کوردی 

از این آواهای خود چشم پوشی کردهاند.

 7- در کوردی خراسان دو نوع »ت«، در کوردی هورامی دونوع » د، ڤ «، در کوردی فیلی، دو 

نوع آوای »گ« پایانی وجود دارد. پس مشکل فقط واو دو نقطه نیست.

 8- در زبان کوردی، شاخه میانی)سلیامنی و اردالنی( و شاخه جنوبی)فیلی و کلهری(، واج 

مستقل»نٚگ« وجود دارد اما مبدعان رساملخط، جهت اتحاد، هیچ حرفی، ابداع نکردهاند. در ضمن 

این حرف، در زبان انگلیسی با آن همه امکانات و گسرتدگی  تلفظ میشود اما برای اتحاد کلیه 

انگلیسی زبانها، حرفی طراحی نکردهاند فقط در آوانویسی فرهنگ لغتها، بدین شکل ]ŋ[ بدان 

اشاره میشود. 

9- یکی از رضورتهای اجرای مقوله اساسی و مهم آموزش زبان و ادبیات در مدارس و مراکز 

آموزش عالی، معرفی الفبای متحد و یکدست برای کلیه گویشهای همسو است زیرا ترویج تعدد 

حروف  در کتابهای درسی برای دانشآموزان، از دیدگاه اقتصادی، عملی و عقالنی، قابل قبول و 

اجرایی نیست.

 ١٠- برای هر شهر و روستا با گویشها و شبه گویش گوناگون، منیتوان،کتاب مستقل با الفبای 

خاص تدوین کرد، به عبارت دیگر غیر ممکن است.از سوی دیگر آموزگار منیتواند به تدریس و 

امالی واحد بپردازد.

 ١١- اخیرا مایکروسافت به صورت پیش فرض در ویندوزهای جدید، واو هفتدار را ساپورت 

میکند.

 ١٢-  برخالف نظر زبانشناسان محلی،که فقط گویش پیرامونی خود را بررسی کردهاند واو 

دونقطه، مختص کوردی جنوبی نیست بلکه واجی عمومی و بومی زاگرسنشینان است و در اکرث 

روستاها و برخی محالت سنندج به عنوان مرکز کوردستان ایران، شاهیندژ، بیجار گروس، منطقه 

عمومی لیالخ، دهگالن، بارزان، گویش زازایی و در بخش عمدهای از گویشوران کرمانجی متداول 

و ملفوظ است. از این رو، اختصاص این واج، به حوزه کوردی  جنوبی، غیرعلمی محسوب میشود.

 ١٣- از همه مهمرت واو دونقطه، مناینده دو واج صامت و مصوت در جنوب است که دو تلفظ 

کامالً متفاوت دارند و در آوانگار بین املللی )IPA( اولی را به صورت» Ч« و دومی را به صورت 

»ü«  نشان میدهند. در واقع واو دو نقطه خود مناینده دو واج است.
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 ١4- بدیهی است آواشناسی، واجشناسی و حرفشناسی سه مقوله جدا از هم هستند در دو 

مورد اول، مبنا بر شیوه تلفظ و متایز معنا، استوار است زیرا واج مقولهای انتزاعی و ممیز معنی  

بر  تاکید  و  همگرایی  آموزش،  ارتباط،  جهت  رصفا  و  است  زبان  سایه  خط،  که  حالی  در  است. 

اشرتاکات ابداع میشود. 

١5- اما چالش جدید که تاکنون مغفول ماندهاست.  گویشوران پهلهای)کوردهلی( به عنوان 

 ،»Ч , ü « جمعیت اول استان ایالم و لکها به عنوان جمعیت اول کوردان جنوب، بجای واجهای

فقط واج »ö« وجود دارند. آیا باید، برای این واج نیز، حرفی ابداع کرد؟ آیا امکان دارد در کتب 

آموزشی واحد، هر دو واج را با دو حرف جداگانه، تدریس کرد؟ یعنی معقول است در یک کتاب 

درسی به برخی از دانشآموزان گفت فالن حرف را نخوانید چون واج شام نیست و برعکس؟ با 

این چالش جدید، نتیجهگیری میشود ما نیز مانند سایر ملل، برای ارتباط و آموزش، باید خط واحد 

داشتهباشیم. از این رو  پیشنهاد میشود این واج نیز با حرف »ۆ« نوشته شود.

 اما با این گفته منتقدان موافقم که حرف »ۆ«، معادل واو معدوله در کوردی میانی و شاملی 

است و ممکن است به خطای تلفظی منجر شود. با این حال، با متام مزایای که در باب خط متحد 

گفته شد ایراد اساسی محسوب منیشود. از سوی دیگر میتوان با یک تذکر یا یک جمله در پاورقی، 

خواننده را با تلفظ خاص این واج، در متون کوردی جنوبی، آشنا کرد که هم خطای تلفظی مرتفع 

الفبا، برای اتحاد و افزایش  متام ملل، کارکرد  الفبای متحد رعایت شود. در ضمن در  شود و هم 

برای حفظ   الفبا، سنگری  اما متاسفانه در میان ما،  اشرتاکات و گسرتش حوزه نفوذی زبان است 

 iu ,« هویت ایلی و لهجه گرایی است. به عنوان منونه در زبان فارسی حرف »و« مناینده چهار واج

o, u ,v« است و به ندرت در خوانش دچار مشکل میشوند و در سایر زبانها برای آموزش همگانی 

مانند انگلیسی و فرانسوی به خصوص چینی، وضعیت بر همین منوال است. کوتاه سخن این که 

موضوع مذکور،به عنوان یک پیشنهاد،  مطرح شدهاست و قابل نقد یا پذیرش میباشد. در ضمن  

نزدیک به دو دهه است عالوه بر تست،  آموزش همگانی، انتشار دهها کتاب و مقاله، کارایی فنی 

خود را نیز اثبات کرده است و در برابر پانزده دلیل مثبت بر جایگزینی آن، فقط یک ایراد منفی 

وجود دارد. نهایتا خوانندگان و صاحبنظران ارجمند، بهرت میتوانند این پیشنهاد را تحلیل و بررسی 

کنند.



بیجارگروس از فرهنگ وزبان
خود روایت می کند

محمدولی کاکایی
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کردستان   استان  جای  ازجای  وادب  فرهنگ  اهالی  از  زیادی  باحضورجمع 
درسینما بهمن سنندج در مراسمی  از کتاب  ”سه مای چاره نووس“ اولین رمان 

نوشته شده به زبان کردی گروسی  رونمایی گردید.
بیجار ومنطقه گروس که پیشتربااسامی  امیرنظام گروسی، فرش گروس، بام 
بزرگانی  دست  به  که  ادبی  باآفرینشهای  دهه  سه  دراین  ؛  یافته  و..شهرت  ایران 
ازاین خطه چون دکتربهمن قره داغی، علیرضا قاسمی فر)زانا(،جعفرسریش آبادی، 
مرحوم مهندس رضاسهرابی، جمشیدفرجوندفردا، ماشاله فرمانی،هاشم نیا، حسن 
معمار، محمدرحیمی رضوان، اصغرآهوان، محمدمریوانی و..واین دفعه باخلق اولین 
مای چاره  نام  ”سه  به  بشارت  فوزیه  توسط  خانم  ادبی کردی گروسی  رمان 
نووس“واردبازار نشر گردید وبا این تالشها درصدد حفظ اصالت، فرهنگ، فولکلور 

وهویت خود برآمد ه اند.
باتوجه به جایگاه تاریخی بیجار وگروس  و وجود بزرگانی ازاین دیار چون 
به  آثار مکتوب  دارای  بایندرخان که درگذشته های دور  و  جواد خان گروسی  
کردی)گورانی( بوده وحتی برخی مراجع تاریخی به آثار کردی شیخ اشراق شیخ 
شهاب الدین سهروردی ازین خطه اشاره دارند و نامداران دیگری چون  امیرنظام 
اثرات  جایگاه  واین  اند  بوده  نامداران  همین  و..تداوم  گروسی  فاضل  گروسی، 
اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی بردیگر محاالت گذاشته که همواره دراستان کردستان 
بااسامی مشهور ومتشخص معرفی گردیده اند ودرسلسله اینها درزمینه های هنری، 
ادبی و..سرآمدانی نام گروس را به ویژه دراین سه دهه ماندگار کرده ومعرف  این 

فرهنگ و هویت  بوده اند.
با توجه به اهمیت حفظ زبان مدتهاست بزرگان وروشنگرانی اهتمام به فعالیت و 
اشاعه زبان کردی گروسی به عنوان یکی از سرمایه های گرانبهای فرهنگ ایرانی 

نموده وآثاری را دراین راستا خلق کرده اند.
درتعریف کردی گروسی از حیث زبان شناسی برخی آنرا از لهجات سورانی 
وبعضی هم ازگروه کردی جنوبی )کرمانشاه وایالم( دانسته اند.اماوقتی این زبان 
را به درستی بررسی  می نماییم ؛ درمی یابیم که جدای از ویژگیهای منحصر به 
خود از اکثر لهجه های زبان کردی )کلهری، گوران، اردالنی، هورامی، کرمانجی( 

تاثیرگرفته است.
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آثاری که بزرگانی چون علیرضا قاسمی فر)زانا(جعفرسریش آبادی، دکتر بهمن 
قرەداغی وخانم فوزیه بشارت نیز در دو کار قبلی خود )سه رچوپی له ریخه سیه 
فعلی ”سه مای چاره نووس“ که عامل  وهورمسگه گان ژنیک( واین کار سترگ 
نوشتن همین مطلب است به خوبی توانایی ، گنجایش و وسعت این لهجه را نشان 
هم  نثر  در  شعر  از  جدای  میتواند  هم  گروسی  کردی  که  نموده  روشن  و  داده 

خالقیتهای  ارزشمندی  را عیان نماید.
بعد ازکرونا و تاثیرات منفی که درزندگی اجتماعی ما دراین دو الی سه  سال 
گذاشت وجامعه را  ازخیلی  کارها به ویژه نشستهای فرهنگی دور نمود. ولی امروز 
به شادمانی میتوان گفت درسنندج باتالش نویسندگان وفعالین فرهنگی وهمکاری 
الی سه   دو  هرهفته  استان  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  واداره  هنری  سازمان حوزه 

نشت فرهنگی برگزارمیگردد.
مردم  )زبان  گروسی  کردی  وتوانایی  پتانسیل  از  استفاده  با  رمان  نویسنده 
شهرستان بیجار( و تصویرآفرینی ونگاه به گوشه گوشه ی فضای زبان  داستان 
؛ به خوبی از عهده خلق این اثر برآمده وتابلوهای قشنگ وجذابی را نشان داده 
است. باتوجه به اینکه این رمان سومین اثر خانم بشارت به لهجه گروسی میباشد 
میتوان این امیدرا داشت که درآینده شاهد خلق آثار برجسته تر و فاخر ازین بانوی  

نویسنده دیار گروس باشیم .
روز دوشنبه که   رونمایی ازکتاب ”سه مای چاره نووس“فوزیه بشارت نویسنده 
بیجاری درسنندج انجام شد ؛ اولین رمان کردی گروسی محسوب میشود که درنوع 
خود حرکت بزرگ فرهنگی، ادبی دراستان کردستان به ویژه شهرستان بیجار به 

شمارمی آید .
درمراسم رونمایی ازاین کتاب بزرگان زیادی ازسنندج واستان حضور داشتند واین 
ازاهمیت موضوع وارزشمندی این اثر داشت .هنرمندان ،اساتیددانشگاه،نویسندگان 

وفعالین فرهنگی و..مهمان این مراسم بودند.
درمراسم رونمایی نویسندگان وشاعرانی چون رحیم لقمانی، زانا قاسمی فر، نینا 
کریمی ، بیان عزیزی، خالد امانی و رضا شجیعی با موضوعات مختلف سخنرانی 
کردند وموضوع کتاب، داستان نویسی، ادب کردی، فرهنگ دیارگروس و.. را تحلیل 
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نمودند که مورد توجه حضار قرار گرفت. از نکات دیگر قابل توجه در این نشست  
ارائه مطلبی با موضوع فرهنگ دیار گروس توسط  علیرضا قاسمی فر بود که به  
خوبی موضوع کتاب  را برای حضار تشریح نمود و سلسله حرکات و فعالیتهای 
فرهنگی شهرستان بیجار را به زبان شیوای  کردی گروسی  بیان ومخاطبین را  

بیشتر نسبت به سرمایه های فرهنگی این دیار مطلع گردانید.



 اللغة الكوردية:
أشراقة تاريخية و حضارية   

بقلم/ فتحی المدرس*
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يشهد العامل يف الوقت الحارض ثورة ال نهاية لها يف تطور و تنمية العلوم و التقنيات بحيث يعجز 

االنسان مواكبة هذه الثورة التي تضفي اىل معاناة البرشية الشئ الكثري و لكن الفرصة فی تسخیر 

هذا التطور لصالح البرشية ميكن لها أن تكون مواتية يف كل ظرف أو ساعة و هذه الفرصة ال تأيت عىل 

حني غفلة من أنشغال الناس بتفاصيل الحياة املعقدة و لكن تأيت من االرادة و الدراسة و الرجوع 

اىل الذات.

أن أدراك الواجب )sense of duty( يف الحياة يحمل كل أنسان اليسري من املسؤولية االخالقية 

وهي أن نضع يف أولوياتنا سلم التعلم و االنكباب عىل مسايرة العلوم و االداب و السياسة و السعي 

اىل تحقيق االمن النفيس و الغذايئ  و الرفاهية التي ال تقل أهمية من أية مسألة أخرى يف الحياة 

املعارصة بل أحسبها أخطر مسألة متس دقائق االمور يف حياتنا الشخصية آلنها تتعلق بكل امليادين 

من أجل الوصول اليها.

و السبيل اىل تحقيق االهداف يف الحياة ال يكون اال من خالل التواصل و أنشاء املجتمع السلمي 

و أقامة العالقات االنسانية السوية عن طريق اللغة التي بها يختلف البرش عن سائر املخلوقات و 

الحيوانات و لذلك يسمى االنسان مجازا بالحيوان الناطق. 

أن اللغة التي تتواصل بها املجتمعات البرشية منذ الخليقة و بها قامت الحضارات و من خاللها 

كانت االبداعات و االخرتاعات و عليها تعتمد الدول و املؤسسات الرسمية و شبه الرسمية يف تحقيق 

أنجازاتها .

اللغة هي االداة يف نقل الفكرة و كانت اللغات البرشية ضمن التاريخ املعلوم و املكتوب قليلة  و 

بعد تطور املجتمعات  ظهرت الحاجة يف أبتداع وسائل التواصل و أنشاء الكلامت أستنادا اىل املقاربة 

اللفظية و املادة التي تشار اليها و يف املرحلة التالية كانت تنمية هذه اللغات و  أن البيئة هي التي 

خلقت الحاجة يف تسمية االشياء و أيجاد املرادفات لكل كلمة   , حيث أن بداية ظهور اللغات كانت 

بداية متواضعة و الكلامت بدائية ضمن حاجة االفراد يف املناطق التي أستوطن فيها االفراد .

يعترب علامء االنرثوبولوجيا )علم االنسان( اللغة هي الحضارة نفسها و هي أول أخرتاع لالنسان 

يف تسيري أمورها عىل االرض منذ االيام االوىل آلبو البرشية سيدنا أدم عليه السالم اىل وقتنا الحارض . 
يختلف العلامء حول أول لغة تكلم بها البرش و لكن البد أن تلك اللغة كانت بسيطة و عىل قدر 

الحاجة يف مالئة الظروف و االحوال ولكن هذه البداية كانت عسرية و غري هينة و من خاللها كانت 

املفردات و االسامء و الدالالت اللفظية و منطوق االشياء و املخرجات الفكرية التي أنتجت اآلحوال 

و اآلعامل و اآلعالم و ما اىل ذلك من مسائل.  
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تعترب اللغة العنرص اآلول لتوكيد أحقية البرش يف الخالفة عىل اآلرض و كانت مع أول أنسان خلقه 

الله و بذلك تعترب اللغة أمنا وحي من الخالق اىل املخلوق بدليل االية القرأنية يف  سورة البقرة االية ٣١  

: “ و علم أدم االسامء كلها ثم عرضهم عىل املالئكة فقال أنبئوىن بأسامء هؤالء ان كنتم صادقني “ . 

اللغة و اآلرض عنرصان متالزمان لآلنسان يف أنشاء الحضارة و يتفق املؤرخون رشقا و غربا بأن 

بالد ما بني النهرين كانت مبثابة البقعة التي أنطلقت منها أول حضارة و أوىل لبنات املعارف و أوىل 

محاوالت الكتابة التي تعرب منطوق الكالم حيث أكتشف علامء االثار قبل عقود منرصمة أنه كانت 

هنالك حضارة و معارف و لغات و لهجات بعضها أضمحلت و لكن القليل القليل من هذه اللغات 

بقيت حية و قوية و منها اللغة الكوردية.

سميت تلك الحضارة املفقودة  بالحضارة السومرية  و بعد الدراسة و التوصل اىل صيغة معينة 

ملعرفة اللغة السومرية و ترجمة اآللواح التي كانت مطمورة تحت طبقات سفىل من االرض توصلوا 
يعتقد علامء  السنني حيث  بأالف  االشورية  و  البابلية  قبل  كان غري معلوم   اىل حقيقة وجود عامل 

اللغات السومرية و االكدية و البابلية و االشورية بأن عرص  السومرين كان بني اآللف السادس اىل 

اآللف الرابع قبل امليالد أي ما يقارب ستة االف سنة او ما يزيد .

و لكن الشئ املدهش و الحقيقة التي ال ميكن أنكارها هي بأن السومريني مل يكونوا من سكان 

االصليني يف بالد سومر و أكدو لكش بل أنهم قوم هاجروا من شامل بالد الرافدين اىل جنوبها  )كام 

يشري اىل هذه الحقيقة العامل بالحضارة و اللغة السومرية )صامويل كرمير( يف كتابه املسمى )التاريخ 

يبدأ من سومر( و كذلك كتاب )تاريخ العراق القديم للدكتور طه باقر.

هذه الهجرة  و بالتحديد حصلت يف املناطق الجبلية يف زاكروس و املناطق و الحدود املعروفة 

السومريون شعبا  عارص  تركيا حيث  و  العراق  بني  الجبال  اىل سلسلة  الرتكية  وان  منطقة  من  االن 

أسموهم ب )الكوتيني( و هم أصحاب أالرض الجبليةو لغتهم مستقلة عن السامية و هم :

و يف فرتة االلف و خمس مائة قبل امليالد كانت الحضارة امليتانية و الذين هم أجداد الكرد و 

كانت لغتهم هي الكوردية التي كانت نفس التهجئة و اللكنة لآلقوام الكوتية .

اللغة الكوردية كانت لغة الكوتيني  و امليتانيني و أن هذه اللغة التي تكلموا بها ال يختلف كثريا 

عن اللغة الكوردية الحالية .

الكوتيون هم أحدى الفئات و االقوام الكوردية القدمية و جاء ذكرهم يف القرأن الكريم يف سورة 

هود االية 44 عندما توقفت سفينة سيدنا نوح عليه السالم بعد الطوفان, توقفت عىل جبل الجودي )و 

الجودي هو )الگويت( نسبة لعدم وجود حرف G  يف اللغة العربية  و لذلك يلفظ حرف )گ( ب )ک( .
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اللغة الكوردية كانت لغة الكوتيني  و أن هذه اللغة التي تكلموا بها ال يختلف كثريا عن اللغة 

الكوردية الحالية و البد ااڵشارە اىل أن اللغة السومرية شبيهة جدا باللغة الكوردية من حيث تركيبة 

الجمل و من حيث النطق و من حيث تشابة الكلامت و معانيها و السومرية هي معروفة انها لغة 

ملتصقة ) Agglutinative( و اللغة الكوردية هي ايضا لغة ملتصقة مقارنة بكل لغات املنطقة قدميا 

و حديثا . 

و لذلك هنالك نظريات و أن مل ترتقي اىل الثبات و تقول بأن السومريني هم جزء من االقوام 

الناحية  يف  الرافدين تكمن  اىل جنوب وادي  للهجرة  التي جعلتهم  االسباب  أن  الكوردية و  الجبلية 

و  املرعى  البحث عن  كانت من سامت  املجاميع قدميا  و  القبائل  السياسية و هجرة  و  االقتصادية 

مامرسة الزراعة .  

من املرجح أن تکون هذه هی االحرف الکوردية القدیمة االوىل و التی کتبت بها

اللغة الكوردية   أذن هي لغة قدمية جدا و لغة أصيلة و اللغة الوحيدة املتبقية منذ ما يقارب 

مثانية االف سنة أو أكرث  يف حني تعرضت كل اللغات القدمية منها السومریة و البابلیة  اىل االنقراض و 
الفناء و هذا ما يعطي اللغة الكوردية سمة االفضلية و هي االستمرارية و البقاء حية عىل مر الدهور 

و العصور ملا لها من عنارص قوية جعلتها تتالئم و تقاوم الظروف و املتغريات البيئية و السياسية و 
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االجتامعية أضف اىل ذلك أن املجاميع و القبائل التي كانت تتكلم بالكوردية كانت تحتفظ بتقاليدها 

التي  العنارص  بالرتاث من أهم  التمسك  الوطن و االرض و  اىل  و موروثاتها بقوة حيث أن االنتامء 

جعلت اللغة الكوردية مستمرة و غري معرضة اىل التقوقع و االنقراض كام حدثت للغات القدمية مثل 

السومرية و البابلية و االشورية بالرغم من أمتالك تلك اللغات القدمية كيانات قوية و أمرباطوريات 

كانت يف فرتة من الفرتات القوى العظمى يف الرشق االوسط كاالمرباطورية االشورية  التي سيطرت 

عىل كامل منطقة الرشق اآلوسط ملدد تزيد عن ثالث مائة سنة.

أو  كالفيزياء  العلوم  كبقية  مصنفة  ليست  و هي  مكتسبة  أنها خربة  علامئها  يصفها  كام  اللغة 

الرياضيات أو االحياء , و الخربة املكتسبة تحتاج اىل :

- مامرسة 

- و تجربة 

- و أحتفاظ املجاميع القروية بتلك اللغة ضمن أدبها الشعبي حيث أن التعبريات و املصطلحات 

و املرادفات و مناسبة أستعامل كل مصطلح أو تعبري يف املواقع املناسبة تضفي اىل موقعها السرتلتيجي 

قوة أضافية أمام مد املتغريات الزمانية و السياسية و االقتصادية و يجدر اآلشارة أن محاوالت تنمية 

قواعدها البيانية يف اللغة عند القبائل الكوردية أضافة اىل الصيغ و االفعال و مواقع البيان و النطق و 

اللفظ و ما اىل ذلك  أدت بشكل غري مبارش اىل تحقيق فعالية الالستمرارية لها.

السنني  االف  منذ  الكوردي  الشعب  بها  تكلم  التي  اللغات  أقدم  من  تعترب  الكوردية  اللغة  أن 

النهرين   مابني  لبالد  الشاملية  املناطق  يف  سائدة  كانت  الكوردية  اللغة  بان  املؤرخون  يتوقع  حيث 
Mesopotamia  و مرورا اىل سلسلة جبال زاكروس و توروس و املناطق السهلية الشاسعة ما بني 

الزابني و وصوال اىل حدود بالد سومر و أكد و أور و لكش و الرسا .

تقول فلسفة علم اللغة التحويلية بأنها )اي اللغة( أساسا تحتوي تفاصيل تاريخ البرشية الغري 

املكتوبة و عىل مراحل تطورات بنوية : إما مأخوذة من النصوص  الكتب الساموية أو األبحاث  و 

االستكشافات األثرية والعلمية و ما كتبه املؤرخون القدامى  .

املؤرخني  ليس سوى استنتاجات ووجهات نظر  التاريخ  مام ال شك فيه أن علينا أن نعرتف بأن 

الذين يحللون ويبحثون ويضعون األشياء واألحداث تحت حكم النقد ليخرجوا بفكرة أو نظرية مبنية 

عىل بعض اإلثباتات واالكتشافات االثرية و لكن ال ينبغي للباحث يف الحقيقة  أن ينحاز نحو اتجاه 

أيديولوجي معني  حفاظًا عىل األمانة العلمية ، األمر الذي يتطلب النظر إىل الحدث بنظرة هادفة 

ونقدية يف نفس الوقت.
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أن الحديث عن اللغة و أشكالياتها يحتم  رسد الحقائق يف نطاق زمني مام يضع صعوبة كبرية 

أمام األساليب يف التواصل او الفهم.

الكتابة  اكتشافات  حتى  معروفة  النهرين  بني  ما  بالد  يف  القدمية  والسالالت  الحضارات  تكن  مل 

املسامرية يف بعض مناطق العراق التي شهدت رصاعات طويلة و غري محسومة وتسلسل أالحداث 

متغرية  بسبب تداخل الرتاث الثقايف الطويل ,  وكل الدالئل واملؤرشات الزمنية واملكانية واللغوية 

تدل  بوضوح ودون لبس أو شك إىل أن التاريخ القديم للعراق الحايل ميلء باألرسار التي رمبا مل يعرفها 

املعنيون و املتابعون.

و مع بدأ تنامي العلوم و تشعب الدراسات االنسانية و تطور العلوم اللغوية قام العلامء بتصنيف 

اللغات  عىل شكل االصول و الفروع التي أصبحت عليها تلك اللغات و ما يتعلق باللغة الكوردية لهم 

نظرية اللغات الهندو-االوروبية و اذا تصفحنا املوسوعة اللغوية ملركز اللغات يف اوتاوا بكندا نجد 

تحت اللغة الكوردية هذا التصنيف:

و هذه النظرية اللغوية ال ميكن االعتامد عليها كثريا لكونها أغفلت لغات كثرية كانت متت بصلة 

اىل تلك اللغات املذكورة ادناه:

هذه شجرة اللغات الهندو-االوربية و التى تؤرخ تاريخ خمسة االف سنة ما قبل امليالد و التي 

تتفرع من اللغة اآلم مثانية أصناف لغوية متفرعة كاآليت:
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- الهندو-االيراين و هذه اللغة أصبحت لها فرعان أساسيان االول : االيراين و منها ظهرت اللغة 

الفارسية  و لغة البوشتو و اللغة الكوردية و اللغة الطاجيكية.

لغة  و  البتغالية  اللغة  و  االوردية  اللغة  و  الهندية  اللغة  ظهرت  منها  و  الهندية  الثاين:  الفرع 

مرياتاي)منقرضة(.

- اللغة االرمنية

- اللغة االغريقية

- اللغة االلبانية

- اللغة السلطية تفرع منها فرعان : االول : لغة الولش و لغة بريتون ) بريطانية قدمية( و لغة 

الكورنش )منقرضة(.

- اللغة الرومانية و منها ظهرا عدة لغات كاآليت :  

الفرنسية و االسبانية و االيطالية و االوسيتانية )منقرضة( و الربتغالية و الكاتولونية و الرومانية 

و الرومية )منقرضة(.

- اللغة الجريمانية و منها تتفرع اىل االملانية و االنكليزية و الهولندية و السويدية و الرنوجية و 

الدامناركية و االفريقانية و و الفريسية)منقرضة( و االيسلندية.

- البلطيقية- السيالفية و منها تفرعت اىل : االول الروسية و االكرانية و البولندية و الجيكية و 

البلغارية . و الفرع الثاين : اللتوانية و اللغة الالتفية .

 و الجدير بالذكر بأن املسترشقني كان لهم دورا مهام يف التعريف بخفايا و شؤون و تاريخ اللغات 

الرشقية و باالخص اللغة الكوردية حيث كانت اللغة الکوردیة منذ القرن التاسع عرش  من اللغات 

التي كانت تدرس و تبحث يف أروقة معاهد و جامعات اوروبا و روسيا و الواليات املتحدة و أنشاء 

االقسام املتخصصة لها مام ساعد الدارسني و الباحثني يف أنجاز الكثري من االعامل و االستكشافات .

ڕۆژهەاڵتناسی:   ( أسم  تحت  مؤخرا  طبع  الذي  كتايب  يف  بالتفصيل  الباب  هذا  تناولت  قد  و 

خوێندنەوەیەک لە ڕوانگەى جیهانگیریەوە ( مبعنى : االسترشاق و قراءة من منظور العوملة.  

أن اللغة الكوردية التي يتكلم بها ما يزيد عن الخمسني مليون أنسان عىل وجه البسيطة مل تنل 

االسهامات  ذلك فقد كانت  الطويل و مع  تاريخها  بالرغم من عراقتها و  الذي يستحقها   االهتامم 

املناسبة  املسائل و دحض النظريات بشأنها و نشيد بهذه  يف توضيح  االكادميية الغربية لها الفضل 

بالرأي الذي ساد و فيه الشئ الكثري من الصواب حول اللغة الكوردية التي تنسب اىل الكورد كملة و 

شعب عاش عىل أرض كوردستان منذ فجر التاريخ. 
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الباحث و االكاديي االنكليزي  كودفري رولس درايفر ) ١89٢ -  ١975 ( يقول يف بحث له نرشته 

جامعة كامربيدح سنة ١96٠ : 

 According to the English Orientalist Godfrey Rolles Driver, the term Kurd is «

  related to the Sumerian Karda  ) indicating to Mountans of north Mesopotamia,

 ”.which was found from Sumerian clay tablets of the third millennium B.C

“ يعتقد املسترشق االنكليزي كودفري رولس درايفر بأن كلمة ) الكورد ( جاءت  ذكرها يف أحدى 

اللوحات السومرية املستكشفة بشكل ) كاردا ( داللة عىل شعب جبال شامل بالد ما بني النهرين اي 

االكراد او الكورد “ .

و عىل نفس املنوال عند الحديث يف تاريخ اللغة الكوردية و التي لها أصالة و جذور يف تفاصيل 

املوثقة يف االلواح أذبان الحضارات السومرية و البابلية  كل االعامل االدبية و الفكرية و السياسية 

البد االشارة اىل الكتاب املعنون ) ئاترا هاسيس ( و هو عنوان قصة طوفان سيدنا نوح عليه السالم 

و الذي كان يعرف بالسامية بأسم ) نوا ( أو نوح و يف اللغة السومرية يعرف ب ) زيوسودرا( و يف 

االكدية ب) اوبنابشتيم( و يف العهد القديم سمي ب ) ئاترا هاسيس ( كام كان يسمى هذا النبي 

من قبل الشعراء و االدباء يف تلك االوقات , القصائد التي كانت محفورة عىل الواح بابلية بالخط 

املسامري Cuneiform  متت ترجمتها من قبل أثنني من علامء الحضارة السومرية و البابلية و هام 

 ) W.G Lambert (

و ) A.R Millard  (  وتم نرشها يف كتاب مثري للجدل تحت عنوان :

 ) Atra Hasis : the Babylonian Story of Flood   ( و يف هذا الكتاب العرشات من الكلامت 

باللغة الكوردية التي كانت تستعمل حينها لكونها لغة منترشة بني الناس و ذات سمة أدبية و شعرية.

و نأيت مبثال من خالل النص املسامري و التي تم ترجمته حيث تتحدث القصائد عن الطوفان و 

كيف كانت االرض تغطيها املياه و تنتهي الحياة اال من مجموعة صغرية من الناس و الحيوانات و 
عندما تنتهي رسد القصائد يكتب كاتب اللوحة توقيعه و أسمه الرصيح و اللفظة السومرية هي ) 

براسوز ( اي االخ املخلص باللغة الكوردية و هنا ميكن تصور هذا االستكشاف املذهل لعراقة اللغة 

الكوردية و أستطيع أن أقول بأن هذه الكلمة هي رس تطور اللغة الكوردية عرب العصور و أسأل الله 

تعاىل أن يلهمنا الصرب و و القوة و االميان ليك ننهي ترجمة القصائد من االنكليزية اىل اللغة الكوردية 

قريبا ملا فيها من أ‘عجاز يف الذكر الحكيم .
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و  تهميش  منها  الثقافات  و  املعارف  تغيب عن ساحة  التي  االشياء  و  االمور  الكثري من  هنالك 

لكونها  اليها  أن نشري  يجعلنا  ما  املواقف  لحسن  و   , تختفي  أن  لها  ميكن  ال  التي  الحقائق  تزييف 

محاوالت جادة من أجل تصحيح املفاهيم التاريخية .  

و من أمثلة محاسن بعض املسترشقني الذين زاروا و عاشوا يف كوردستان و خدموا اللغة الكوردية 

االب ماوروتسيو كارزوىن .

 ماوريتسيو غارزوين )١7٣4 � ١8٠4( ألف كتابا  سامه “قواعد ومفردات اللغة الكردية”، و االب 

كارزوىن وهو راهب إيطايل  أشتهر  يف أوروبا إثر صدور هذا الكتاب ب� )أب الكردولوجيا( و )رائد 

الكتاب من ٢88 صفحة  يتألف  إيطاليا  يف روما-  يف عام ١787م  الكتاب  الكردي )طبع هذا  النحو 

أما نسخته األصلية فهي محفوظة يف مكتبة جامعة اوكسفورد يف بريطانيا, وقد قام غارزوين بإرفاق 

قاموس صغري مؤلف من 45٠٠ مفردة( ”.

من املرجح أن كتاب )قواعد ومفردات اللغة الكردية( ل� غارزوين والذي نرش يف روما – إيطاليا 

هو االعرتاف العلمي األول بأصالة اللغة الكردية, فهذا الكتاب هو أول محاولة لتصنيف ودعم وتوفري 

نظام كتابة ُمعرِّف للغة الكردية..

وصل غارزوين إىل مدينة املوصل يف عام ١76٢م، وعاش هناك حتى عام ١787م.
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يعترب كتاب )قواعد و مفردات اللغة الكردية( ل� غارزوين مهم جداً يف التاريخ الكردي باعتباره أول 

اعرتاف بأصالة اللغة الكردية استناداً عىل قاعدة علمية.

املراكز  ساعدت  مؤلفات  و  أخرى  أسهامات  هنالك  بالتقدير  الجديرة  االسهامة  اىل هذه  أضافة 

و املعاهد اللغوية يف أعادة تقييم املواقف و النظريات التي تبحث عن اصل اللغات منها مؤلفات 

املسترشق االملاين أوسكار مان ) ١867 – ١9١7 ( و الذي كتب عن العشائر الكوردية و تاريخ الكورد 

و اصولهم .

تحتفظ  التي  الكوردية  اللغة  أصالة  نؤكد عىل حقيقة  أن  البحث  نهاية هذا  بنا عند  يستحسن 

بقوتها أمام مد و محاوالت أنهاء دورها الحضاري و االنساين و املعريف يف منطقة الرشق اآلوسط , 

و لضيق املجال يف هذا املقام ال ميكن الخوض يف تفاصيل االدلة التي تؤكد و تثيت هذه الحقيقة و 

لرضورة تبيان كل املحاور نشري اىل محاولتنا يف أعداد بحث قد ننجزه قريبا أنشاءالله حول الدالالت 

الزمنية و املكانية و اللغوية للغة الكوردية و هي دراسة لتأريخها و معاملها الحضارية عرب اآلزمنة و 

الدهور .  

• فتحي املدرس يعمل االن مستشارا يف حكومة أقليم كوردستان و حاصل عىل شهادة البكلوريوس 
يف اللغة االنكليزية يف جامعة بغداد سنة 1990 و شهادة الرتجمة التجارية لقوانني االتحاد االورويب 
يف املانيا سنة 2004 و هو خبري لدى وزارة العدل يف حكومة االقليم و مرتجم محلف لخمس لغات ) 
الكوردية و العربية و االنكليزية و االملانية و الفرنسية( / له أربعة عرشة كتب مطبوعة  يف مجاالت 

الفلسفة و االدب و االقتصاد و اعداد القواميس.



االثار الجانبية للعولمة على اللغات المحلية
اللغة الكردية كنموذج

ستار باقي كريم
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مقدمة
الهدف لن  اال ان هذا  اليومية،  الحياة  يف  السهولة والشفافية  تبرش بوالدة  العوملة  اذا كانت 
من  الكردي  املجتمع  ومثل  الثالث.  العامل  مجتمعات  خصوصا  الضحايا،  انقاض  عىل  اال  تتحقق 
الناحية الغوية كمثل الذين فارقوا لغاتهم االصلية تحت تاثري عوامل شتى منها، االحتالل بانواعها، 
اللغوي للكرد لحد االن مهدد  اذا ان الجانب  الدراية بذلك،  اللهجوي او قلة  والهجرة، والتفكك 
بالخطر ان مل نقل االنقراض، خصوصا يف ضل االنفتاح السائد يف العامل، وسيادة اللغات القوية عىل 

اللغات الضعيفة.
وان الحديث عن هذا الجانب من مجتمع مظطهد طوال السنوات، دليل عىل حيوية هذا الركن 
تؤدي  اللغة او عدم االهتامم بها  اذ ان ضعف  القومية،  يف االنتعاش واعطاء االمة دورها وهويتها 
بالنتيجة اىل انقراض وعدم البقاء لالمة عىل الساحة القومية وقلة االمكانية يف االستمرار يف الرصاع 

الدائر يف العرص الحايل بني االمم. 
الشك ان هناك جلة من االسباب تثبت تعرض اللغة الكردية اىل املخاطر ومحاوالت اىل النيل منها، 
لذ وجدت ان ابني بعض هذه السامت البارزة يف امكانية محو هذه اللغة وعدم االهتامم بها من قبل 

املسؤلني واملهتمني بها.

العولمة
عىل الرغم من اهمية العوملة الثقافية لبحثنا هذا، اال ان من املعلوم ان للعوملة بحكم طبيعتها 
االصطالحية، تاخذ قسطا كبريا من التعاريف، اذ ميكن تعريف العوملة بانها” ظاهرة عاملية لتوحيد 
سياسة الحكومات، الحضارات، الحركات االجتامعية واالسواق العاملية عن طريق خلق اسواق عاملية 
عرب التبادل التجاري والثقايف، بينام املحاورات االحالية يف العامل تتجه نحو ان للعوملة عواقب تتعمق 
وتاثر يف املجتمع ملدة طويلة)1(. والعوملة مصطلح يشري اىل » العملية التي يتم فيها تحويل«الظواهر 
املحلية او االقليمية اىل ظواهر عاملية«)2(. وميكن وصف العوملة بانها »عملية يتم من خاللها تعزيز 
الرتابط بني شعوب العامل يف اطار مجتمع واحد ليك تتضافر جهودهم نحو االفضلوايضا)3(. وبالرجوع 
اىل قاموس وبسرتز)Webster›s( نجد تعريف العوملة عىل انها “ اكساب اليشء طابع العاملية وبخاصة 
جعل نطاق اليشء او تطبيقه عامليا”)4(. ويقول توماس فريدمان ان العوملة« من الناحية الثقافية هي 

1 -Schaefer. Richard. T Schaefer, Sociology Matters, McGraw Hill Company, 2004, P.132.
2 -www.ar.wikipedia.org/wiki.

3 -Ibid.www.ar.wikipedia.org/wiki

4 -www. qaatanfoundation.org. The American Herilage Dictionary p :562
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اىل حد بعيد ولكن ليس بصورة شاملة، انتشار لالمركة...عىل نطاق يشمل العامل«)5(
خالل ما ذكرنا من التعاريف، ميكن ان نحصد عىل ان العوملة هي العملية الراساملية لحصد ما 
تجد مفيدا لالقلية الحاكمة من اجل مصلحة االغلبية املحكومة بقدر التحلل واالضمحالل مبرور الزمن، 
الن العوملة تبدا من انقاض املجتمعات التقليدية املحلية وتقوي نفسها من هذه الطريقة وصوال اىل 
نهاية العامل، ومن هذا املنطلق ميكن ان نرى العوملة كشبكة عنكبوتية شائكة، اليكمن رفضها طوعا 
وكرهها قبوال، اذ انها عملية مفروضة طوعا او كرها، ويشمل جميع االتجاهات الثقافية والفكرية، 
اي جميع الجوانب املادية واملعنوية، وتخضع العوملة كل هذه املكونات ويقوم باستثامرهم من اجل 

دميومة استمراريتها، الن العوملة التنتهي اال بانتهاء نفسها.

الخلفية التاريخية للعولمة
ان النشاءة التاريخية للعوملة كانت وماتزال مثار جدل مابني الباحثني، فمنهم من يصفها بانها 
السابقة، ويبدو ان مرد  القرون  اىل  التسعينات، ومنهم من يرجعها  يف عقد  ظاهرة جديدة ظهرت 
هذا االختالف راجع اىل تداخل مصطلح العوملة، مبصطلح العاملية لدى عدد من املعنيني. »هناك من 
الذين  امليالد،  الثالث قبل  القرن  اىل حوايل  اثينا  يف  الرواقيني  اىل طروحات  يرجع حقيقة االمر هذه 
التمييز والتفرقة، ومن  العامل نظرة شاملة من دون وجود الي عامل من عوامل  اىل  ينظرون  كانوا 
عىل وحدة  القائة  الفلسفة  اىل  الرواقيون  يستند  العاملية، حيث  الدينة  القامة  دعونهم  كانت  هنا 
العوملة  ان  البعض  ويرى  واحد«)6(.  اصل  الذي هو من  البرشي  الجنس  عليه  يعيش  الذي  الكوكب 
يف  امريكا  باكتشاف  لها  نؤرخ  ان  ميكن  بل  الجغرافية،  الكشوف  اىل عرص  املفهوم »متتد  من حيث 
عام ١49٢ كنقطة انطالق افرتاضية«)7(. وعىل العموم تشري الدراسات اىل ان »مصطلح العوملة اطلق 
الول مرة يف نهاية الستينيات من قبل عامل السوسيولوجيا الكندي واستاذ السوسيولوجيا يف جامعة 
و سالم  )حرب  كتابه  يف  الكونية  القرية  مفهوم  عندما صاغ  لوهان(،  ماك  )مارشال  الكندية  تورنتو 
اىل  العامل  يف تحويل  يف وسائل االتصال واثره  التقني  التطور  الذي اكد فيه عاى  القرية الكونية(  يف 
قرية صغرية«)8(. ويف ضوء ذلك ميكن ان نشري اىل »مصطلح الكوزموبوليتانية، والتي تعود اصوله اىل 
الفكرة السياسية الدولية التي طرحها عامنوئيل كانت، يف التفكري مليا يف جدوى النامذج الدميقراطية 
واملؤسسات السياسية التي تتخطى نظام الحكم يف الدولة القومية، وميكن ان ارى الكوزموبوليتانية 
5 -الجابري، محمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية، مقال منشور بمجلة المستقبل العربي العدد228،ص12.

6 - كاطع، سناء كاظم كاطع، الفكر االسالمي المعاصر، دار الغدير،ط1، 2005، ص38.
7 - النهج، مجلة النهج، مركز االبحاث والدراسات االشتراكية، عدد55، 1999، السنة 15،ص53.

8 - الجميل، سيار الجميل، في تعقيبه على بحث )العرب والعولمة( تحرير امين الخولي، مركز دراسات الوحدة 
العربية، 1998،ص39.
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للكوزموبوليتانية  تعريفها  اىل  االنكليزية  للغة  املوسوعي  اكسفورد  معجم  ويعرف  ثقايف،  رمز  بانها 
الذي اسعى  املعنى  اكرب من  الوطنية، وهذ يقرتب بشكل  القيود وصور االنحياز  بانها »التحرر من 
امثال )كارل  التاسع عرش من  يف قرن  املنظرون االجتامعيون وعلامء االجتامع  اليه«)9(. »وقد جعل 
التحلييل،  عملهم  مجور  بالعوملة  االن  الكثريون  مايسميه  كونت(  اوكست  و  سان سيمون  ماركس، 
وكذلك السيايس«)10(.  »لقد استخدم علامء االقتصاد مصطلح العوملة منذ مثانينيات القرن العرشين 
عىل الرغم من ان كان مستخدما يف العلوم االجتامعية يف ستينيات القرن العرشين. ومع ذلك، فان 
العرشين«. القرن  وتسعينيات  مثانينيات  من  الثاين  النصف  حتى  تنترش  مل  العوملة  وافكار  مباديء 

)11(. »اال ان البعض يرى ان نشاءة العوملة يرجع اىل القرون الوسطى )القرن ١5م( الذي شهد بداية 

االستكشافات الجغرافية حيث وصل االوروبيون اىل سواحل غرب افريقيا سنة ١4٣4م واىل راس الرجاء 
الصالح سنة ١488م واىل القارة االمريكية الشاملية سنة ١49٢م اىل غريها من الكشوفات حتى وصل 
االمر اىل الدوران حول االرض سنة ١5٢٢، ويف خضم ذلك بدا التصارع عىل االسواق العاملية واندالع 
الثورة الصناعية يف القرن ١8م الذي عرفت باالنتاج الكبري مام تطلب فتح اسواق جديدة لترصيف 
املنجات الفائضةاو الحاجة اىل مواد الخام جديدة لتوسيع االنتاج اكرث، وكل ذلك مكن من زيادة قوة 
العرشين حدثت تطورات  القرن  امتداد  القرن ١9م وعىل  نهاية  الصناعية، ويف  الراساملية  وسيطرة 
هائلة يف مجال التكنلوجيا واالتصاالت واملواصالت الدولية، فظهر مفهوم الكونية بشكل يبدو قابال 
للتحقيق الول مرة يف تاريخ البرشية، ومنذ ذلك التاريخ واالحداث العاملية تتواىل وتظهر بشكل ملفت 
لالنتباه«)12(. »ومنذ ذلك التاريخ واالحداث العاملية تتواىل وتظهر بشكل ملفت لالنتباه نذكر اهمها:

١- سنة ١866م تشغيل اول خط لالتصاالت التلغرافية عرب املحيط االطلنطي.
٢- سنة ١884م بداء العمل بتوقيت جرينتش.

٣- سنة ١898م اعيد احياء االعياد االوملبية القدمية.
4- ١9١4 نشبت اول حرب عاملية )١9١4-١9١8(

5- سنة ١9١8م بدات خدمة الربيد الجوي الول مرة.
6- سنة ١9١9م نجحت اول رحلة طريان عرب االطلنطي بدون توقف.

7- سنة ١9٢٠م تم انشاء منظمة عصبة االمم كاول منظمة عاملية للسالم.
8- سنة ١9٢٠م نجح اول بث اذاعي عاملي.

9 - جون تومليسون، العولمة والثقافة، ت: ايهاب عبدالرحمن محمد، عالم المعرفة، عدد 354، 2008، ص248.
10 - محاضرات علم اجتماع النظريات، المرحلة االولى، الدراسات العليا، قسم علم االجتماع، جامعة كوية، 2011-2010.

11 -www.globalpolocy.org.

12 - محاضرات علم اجتماع النظريات، المرحلة االولى، الدراسات العليا، قسم علم االجتماع، جامعة كوية، 2010-
.2011
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9- سنة ١9٣9م نشبت الحرب العاملية الثانية ٠١9٣9-١945(.
١٠- سنة ١945م انشئت منظمة االمم املتحدة.

)GAT( ١١- سنة ١947م وقعت االتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية
١٢- سنة ١948م حدد االعالن العاملي لحقوق االنسان.

١٣- سنة ١957م اطلق اول صاروخ عرب القارات من قبل االتحاد السوفيتي.
١4- سنة ١96٠م استخدم “مارسال ماكلوهان” مصطلح القرية الكونية )العاملية(.

١5- سنة ١97٢ عقد الو مؤمتر عاملي لالمم املتحدة عن البيئة.
١6- سنة ١987م ظهرت مشكلة ثقب االوزون كمشكلة بيئية عاملية.

.)world wide web( ١7- سنة ١99١م بدأ تشغيل اول شبكة لالتصاالت الدولية
١8- سنة ١99٢م عقدت اول قمة عاملية ملناقشة مشكلة البيئة.
.)OMC( ١9- سنة ١995م انشات الو منظمة للتجارة العاملية

نالحظ من هذه االحداث بان هناك تحوالت كبرية عاملية ظهرت بالخصوص خالل القرن املايض 
اسهمت بشكل كبري يف املسافات بني الدول واالشخاص اىل الحد تشبيه العامل بالقرية الصغرية”)13(. 
اىل مفرتق  بعدها  ويصل  سابقتها  تختلف عن  تاريخية،  مرحلة  ثالثة،  او  قرنني  كل  يشهد  »فالعلم 
طرق، تتاقلم فيه املجتمعات مع هذه التحوالت، فعاملنا مير مبرحلة التحوالت الجذرية، عىل االصعدة 
االقتصادية والالجتامعية والجيوبولوتيكية، حيث تراجعت عوامل االنتاج التقليدية )راس املال، العمل، 
االرض، املوارد( ليحل محلها عامل اسايس واحد، هو املعرفة«)14(. وحول مرحلة العوملة نفسها، نرى ان 
هناك من يرى بان طالعوملة بدأت يف عهد بوش االب، ثم كلينتون، ثم ازدادت يف عهد بوش االبن«)15(.

مام الشك فيه، ان خالل ماذكرناه نجد ان املراحل التطورية يف العامل الحديث قد سبقتها تحوالت 
السابق  يف  عليه  كانت  اكرب مام  بروز شعور  اىل  الحالة  حتى وصلت  االصعيدة،  جلة، وعىل جميع 
نحو وجود مخاطر تواجه البرشية، وف نفس الوقت تتمخض عن هذه التطورات والدة رفاهية اكرب 
عن ما كانت موجودة قل هذا التطور املادي واملغنوي. حيث تعترب العوملة مبثابة عملية متتد عرب 
العديد من القرون وتتاثر بنمو السكان ومعدالت ازدهار الحضارة والتي زادت بشكل كبري عىل ندار 
الخمسني سنة املاضية. وان وصول البرشية اىل هذه املرحلة دليل عىل جهد متواصل ممن يهتمون 
بتطور حياة البرشية، وتسميتها بالعوملة دليل عىل عوملية الجهود من اجل عامل موحد عىل صعيد 

الجديدة  الجامعة  المفهوم والظاهرة واالبعاد(، دار  العولمة 0دراسة في  13- منصور، ممدوح محمود منصور، 
للنشرن االسكندرية،2003،ص23-22.

14 - كاطع، سناء كاظم كاطع، الفكر االسالمي المعاصر والعولمة، المصدر السابق، ص48.
www.alwfaa.net. 15-محمد صبحي المعمار، تاثير العولمة على اللغة والهوية 
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مايريده القوى االقوى. اذا ان القوى الكربى بعد ان تدخل عسكريا يف كثري من مناطق العامل جراء 
عمليات االستكشاف التي قد سبقت العوملة وكل هذه املراحل، وجد هه القوى ان هناك من بني 
البرش الميكنهم استغالل االرض واملعرفة املتاحة لهم، لذا فعىل الناس االخرين وخصوصا من ميتلك 
القوى االكرب الدخول يف التنافس ليك تبقى االقوى وحيدا يف الساحة. ويف ضوء ذلك اي بروز ظاهرة 
العوملة او كام ميكن ان نسميه مرحلة العوملة لكونها وليدة املراحل والحوادث السابقة، ان نرى ان 
من العوملة تندلع التنافس النفعي حتى تبلغ ذروتها منتهية بوالدة حروب ثم حروب، حتى تنتهي 

بسيطرة القوى االكرب عىل اكرب مساحة من االرض، التي ميكن ان تستفاد منها ومن خرياتها.
وميكن من خالل هذه املرحلة رؤية نظريات جمة، تاخذ يف االعتبار حلول للبرشية، عرب محاولة 
وضع توازن بني الجيل املوجود، وما يايت من االجيال القادمة، وميكن وصف العوملة يف ضوء ما ذكرناه 
بانها والدة بناء ما يهم القوى الكربى من النظريات، يك تنسجم مع ما يطلب من القوى الضعيفة 

والشعوب املضطهدة من سائر انحاء العامل.

اثر مباديء العولمة على اللغة الكردية
مل تكن اللغة الكردية بهذا الشكل الذي نراه اليوم، بل كان خليطا من املفردات والتعابري غري 
الكردية، وعىل وجه االخص تاثريات اللغة العربية، حتى وصلت الحالة اىل محاولة سحق هذه اللغة 
بطرق عدة، لكن بعد انتفاضة اذار وتشكيل حكومة اقليم كردستان، والتى بدات تاخذ منحنيا اعىل 
واكرث تطورا مام كانت عليه يف السابق. ويف هذا الضوء تعترب احد اهم مباديء العوملة، فضال عن 
محاولتها ايجاد مجتمع كوين، ونرش هوية اجتامعية وثقافية موحدة وايجاد لغة واحدة مشرتكة، 
عن طريق بث لغات عاملية اكرث انتشارا وقوتا وقابلة للتحديث عرب االخرتاعات واالبتكارات الغوية 
القومية مرتبطة بعدة ركائز  الدولة  بناء  املايض ولحد االن كانت  يف  ان  املعلوم  اذا من  الحديثة، 
اي  االنسانية والقومية معا،  الحضارة  يف سياق  اللغة تدخل  اللغة(، وان  )الشعب، االرض،  اهمها 
احد مكونات الحضارة او الثقافة تتمخض تواجدها يف وجود وبقاء اللغة القومية حية وساملة.حيث 
التنفصل قضايا عوملة الثقافة والقيم عن قضايا عوملة اللغة، وال تقرص عوملة اللغة عىل التعبري عن 
املقومات الثقافة العاملية، او الربط بني املقومات الدينية الرتاثية واملقومات العاملية الحديثة، او 
تحديد مفاهيم املصطلحات املتداولة عامليا، ولكنها تتجاوز تلك الجوانب للنظر يف االهمية املصريية 
التجانس  يف  التفاهم واالندماج االجتامعي، وعامال مهام  بنيان اي قومية بوصفها وسيلة  يف  للغة 
منط  عىل  امناطها  وانعكاس  والشعور،  الراي  وحدة  اىل  يؤدي  واحدة  لغة  استعامل  الن  القومي 
تفكري اصحابها، واشتاملها عىل تاريخ االمة، وثقافتها، وادبها وتراثها القكري. اذ ان للثقافة بجميع 
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محتوياتها دور كبري يف كيفية التعامل مع العوملة. »حيث تعرف الثقافة من لدن علامء االجتامع 
عىل انها«جوانب الحياة االنسانية التي يكتسبها االنسان بالتعلم ال بالوراثة، ويشرتك اعضاء املجتمع 
بعنارص الثقافة تلك التي تتيح لهم مجاالت التعاون والتواصل. ومتثل هذه العنارص السياق الذي 
يعيش فيه افراد املجتمع، وتتالف ثقافة املجتمع من جوانب مضمرة غري عيانية، مثل: املعتقدات، 
االراء، والقيم التي تشكل املضمون الجوهري للثقافة، ومن جوانب العيانية ملموسة مثل: االشياء، 
الرموز، او الثقافة التي تجسد هذا املضمون«)16(. مام الشك فيه ان »كثريا ما تتغري القيم واملعايري 
الثقافية مبرور الزمن، وكثري من املعايري التي قد تكون شبه مالوفة يف كثري من املجتمعات الغربية 
اليوم، مثل العالثات الجنسية قبل الزواج او املعارشة الجنسية من دون زواج، هي من االمور التي 
يف بعدها  بالعوملة  التفكري  ان  الناس قبل عدة عقود«)17(. »  التي كان يحملها  القيم  تتناقض مع 
الوضوح. ان حقيقة االفعال  بالغ  يف االساس عىل نحو  الديالكتيكية  ايضا طبيعتها  الثقايف يكشف 
االجتامعي عن طريق  للعامل  الكبرية  الهيكلية-املؤسسية  بالخصائص  وثيقة  بصورة  ترتبط  الفردية 
االنعكاسية، وهذا تعني ان العوملة ليست عملية احادية االتجاه من صياغة االحداث بفعل بنى 
عاملية هائلة، لكنها تتضمن عىل االقل امكان التدخل املحيل يف العمليات املحلية«)18(. ان جدلية 
اثر العوملة رغم ارتباطها بقوة االستجابة االجتامعية، اال انها يف الصميم لن تخلو من شدة وسلس 
االستجابة من قبل بعض افراد املجتمع، ويف واقع الحال ان العوملة قد متكن من تقسيم الشعوب 
واالفراد اىل ذوي املتمني والالمبالني بالقضايا الجوهرية للمجتمع، بل اكرث من ذلك، والسبب متكن 
يف امكانية العوملة الدخول يف حفر الدار للشعوبن طوعا او كرها. واحدى اهم السامت الجدلية 
الثر العوملة ميكن الشعور بها هي التاثر يف الغات املحلية، خصوصا للشعوب املغلقة او شبه املغلقة 
مثل الشعب الكردستاين واللغة الكردية. »فالغة عند هابرماس هي الوسيط الذي يحقق التفاهم، 
حيث يؤكد عىل »اننا اذا اردنا ان نفهاملفعل التواصيل علينا ان نفرتض اللغة بوصفها الوسيط الذي 
ميكن ان يتحقق فيه نوع من التفاهم«)19(. من املمكن االن ان نتعرف اكرث عىل ان للثقافة دور 
كبري يف كيفية احتضان واستخدام اللعات غري املحلية، الن اللغة احد اهم املكونات القوية للثقافة 
وللهوية القومية، ونالحظ ان الهوية الثقافية تتكون من عنارص اساسية هي »الدين، اللغة، القيم 

16 - غيدنز، انطوني غيدنز بمساعدة كارين بيردسال، ت:د. فايز الصياغ، مؤسسة ترجمان، ط4، ط1 2005،ص82.
17- غيدنز، انطوني غيدنز، نفس المصدر السابق ص83. 

العدد 354،  المعرفة،  عالم  والثقافة،  العولمة  عبدالرحمن محمد،  ايهاب  توملينسون، ت:  توملينسون، جون   -18
2008، ص41.

للنشر، 2009،  التنوير  دار  ابوالنور،  19- هابرماسن يورغن هابرماس، االخالق والتواصل، ت:ابوالنور حمدي 
ص151.
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والعادات«)20(. رغم اختالفات وتباينات كبرية بني املفكرين والعلامء حول صيغة تعريف الثقافة، اال 
ان تعريف ادوارد تايلور التي ظهر يف قرن التاسع عرش تكون اقرب اىل الفهم حيث يعرف تايلور 
الثقافة بانها«كل مركب يشتمل املعرفة واملعتقدات والفنون واالخالق والقانون والعرف وغري ذلك 
من االمكانات او العادات التي يكتسبها االنسان باعتباره عضوا يف املجتمع«)21(. لكن هناك تعريف 
اخر ظهر حديثا عىل يد روبرت بريستو، وذلك يف اوائل التسعينات، حيث عرف الثقافة بانها« ذلك 
املركب الذي يتالف من كل ما نفكر به او نقوم بعمله او منتلكه كاعضاء يف مجتمع ما«)22(. ان اكرث 
مايخيف ويرعب قوى مناهضة العوملة هو الجانب االخالقي واملعريف للعوملة، الن العوملة الثقافية 
هدفها اشاعة متعة مطاطية عىل الحياة وهو مفهوم شمويل يشمل الباس والرتفيه واسلوب الطعام 
خالل  من  وحضاراتهم  الدول  خصوصيات  الزالة  والذوق،  التفكري  منط  لتغيري  بالرسومات  والتاثر 
الثقافة االستهالكية التي تبثها االقامر الصناعية عرب املئات من القنوات الفضائية التي باتت تعمم 

الثقافة الفردية القائة عىل الفلسفة الرباغامتية البعيدة عن القيم واالخالق.

 ويف هذا املنطلق ميكن ان نرى ان اللغة يف العرف اللغوي السوسريي تعني »القدرة التي يختص 

بها النوع االنساين، والتي متكنه من التواصل بواسطة نسق من العالمات الصوتية«)23(. وايضا ميكن 

تعريف اللغة عىل انها« قدرة ذهنية مكتسبة ميثلها نسق يتكون من رموز اعتباطية يتواصل بها افراد 

امجتمع ما، وهي اساس وسيلة االنسان للتعبري عن حاجاته ورغباته واحاسيسه وماقفه، وهي وسيلة 

كذلك لتنمية افكاره ومهاراته او تجاربه، وهي مستودع لحضارات الشعوب وثقافاتهم وتراثهم، وهي 

الية التخاطب واالتصال«)24(. الخطر االكرث اهمية بالنسبة لثقافة اي مجتمع كان تكمن يف سحق لغة 
هذا املجتمع او محاولة اضعافها، هذا تعني ضعف الثقافة القومية الن احدى اهم مكونات الثقافة 

البداية  يف  لضعفها  اللغة محاولة جدية  العوملة عىل  اليوم من  الذي نراه  اللغة، والخطر  عبارة عن 

املجتمع ودليل الشعوري  اللغة حلقة وصل بني سائر مكونات  ومن ثم سحقها اذ امكن ذلك، الن 

عىل الرتابط الثقايف والحضاري ومن ثم االجتامعي عىل وجه العموم الي مجتمع كان. » ان الحديث 

والكتابة باي لغة كان، تعني خدمة هذه اللغة«)25(.

20-www.alfalsafa.com

21-Ibid. www.alfalsafa.com

22- صقر، كامل ابو صقر، العولمة التجارية واالدارية والقانونية، منشورات دار الوسام ودار مكتبة الهالل: بيروت، ط1، 
2000،ص 381-380.

23- مصطفى، بدرالدين مصطفي، فلسفة ما بعد الحداثة،دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط1، 2011، ص 231.
24- صقر، كامل ابو صقر، العولمة التجارية واالدارية والقانونية، نفس المصدر السابق.

موكريان،  بالوركردنةوى  تويذينةوةء  دةزطاى  كؤمةاليةتى،  ئيتنؤ-  بابةتيضكى  ضةند  ميران،  رةشاد  ميران،   -25
بةرطى1، 2010،ال54.
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العولمة وطرق سحق اللغات المحلية
من املعلوم ان االغة الكردية ماتزال تعترب من اللغات املحلية الهشة، رغم وجود محاوالت لوضع 
يف ظل ظروف  لكن  كردية رصينة،  تيأطها مفردات  يف  تحتضن  كردية مجسمة  لغة  البحث عن  او 
كهذا، التي بداءة العوملة بصياغة لغات عاملية ليس من السهولة الدخول يف عملية كهذا، خصوصا 
العامل، فمثال هناك88% من  الغربية عىل  للثقافة  الكردية هذه. الن »هناك طغيان  للغة مثل لغتنا 
معطيات االنرتنيت باللغة االنكليزية و9% باالملانية،٢% بالفرنسية و ١% بباقي لغات العامل، وهاهو 
فرنسا تشكو من هيمنة اللغة االنكليزية بفعل العوملة عىل هويتهم الفرنسية مامجعل الفرنسيون 
اىل وضع الثقافة يف حانة االستثناء، الن قوة االنتاج الثقايف االمرييك بدأ يؤدي اىل التغيري التدريجي يف 
سلوك و امناط حياتهم«.)26(. دولة فرنسا تعاين من سطو العوملة عىل اللغة الفرنسية ومحاولة اختزالها 
يف حجم مهمش داخل حفر دارها، فامذا بشان لغة محلية كالكردية، وذلك الن »التحوالت يف توزيع 
القوى تؤدي اىل تحوالت يف استخدام اللغات، حيث نجد حوايل قرنني من القوة الربيطانية واالمريكية 
والتجارة  العايل  التعليم  من  ضخام  ميزانا  تركا  والعلوم  والتجارة  الصناعة  مجاالت  يف  االستعامرية 
االخرين  لغات  االنفتاح عىل  العوملة فالبد من  العامل«)27(. ومتاشيا مع  ارجاء  يف  الحديثة  والتقنيات 
التوسع  نطاق  من  التضييق  اىل  يؤدي  نطقا  او  كتابة  سواء  اللغات  اكتساب  وعدم  معهم،  للتعامل 
واالنتشار يف االسواق الخارجية ويقلل من مدى االختيار للوسطاء والوكالء وبناء عالقات اجتامعية مع 
العمالء، لهذه االسباب تحاول الواليات املتحدة جاهدة فرض لغتها عىل بقية شعوب العامل ليك يسهل 
اللغة«  عليها فرض سيطرتها عىل اسواق الشعوب والتوغل فيها اكرث. يقول يورجن هابرماس حول 
اذا اردنا ان نفهم الفعل التواصيل علينا ان نفرتض اللغة بوصفها الوسيط الذي ميكن ان يتحقق نوعا 
من التفاهم«)28(. اذا ان اللغة عند هابرماس يعترب وسيلة من وسائل التفاهم والتواصل، وكل دول 
يف هذه الحالة تسعى اىل بناء نوع او اكرث من التفاهم مع بني جلدتهم، لكن الرصاع من اجل فرض 
السيطرة وسحق االخر يايت ايضا ضمن محاولة اوسع واقوى اللغة يف الساحة العاملية، والتي تسمى 
اليوم بعوملة اللغة االنكليزية. مع ان اللغة هي الوسيلة حسب هابرماس اال انها يف الوقت الراهن 
وبحكم تغيري الخارطة العاملية بفضل العوملة اصبح اللغة متثل اداة قهر بوجه ممن ميثلون اللغات 
عىل  العاملي  التنازع  مستوى  يف  قوة  االكرث  اللغات  فقط  تساعد  املعارصة  التكنلوجيا  الن  املحلية، 
الصعيد الثقايف واملعريف. ويف املراحل االوىل لصدها للغات االخرى، استطاع العوملة التقليل او ايقاف 

لالعالم  االسالم  دار  عن  تصدر  الرائد  مجلة  عن  السلوكياتواالخالق،  واثرهاعلى  العولمة  طالبي،  طالبي،عمار   -26
بالمانيا،العدد236،2002،ص12.

27-www.alfalsafa.com (A;awlam)

28-هابرماس، االخالق والتواصل، نفس المصدر السابق، ص151.
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الوطنية،بناء  )القومية،  مثل  املصطلحات  ببعض  العمل  محاولة  او  الستخدام  نسبيا  كان  ولو  حتى 
الدولة...(. ميكن ان نضيف بان العوملة تاخذ مفهومني اساسيني »ففي الجانب النظري تعني العوملة 
تطوير االسس واالصول املهمة الكفيلة بتشكيل العامل املعرص يف وضع يحقق وييرس تنقل السلع بني 
املجتمعات، ومن الجانب العميل تشري اىل االتصاالت املتبادلة للنشاط االنساين عىل املستوى العاملي 
واملهارات،  واملؤسسات،  والتقنية،  والعاملة،  االموال،  لرؤس  مثيل  لها  يسبق  مل  التي  التنقالت  واىل 
والخربات واالفكار، والقيم عرب الحدود القومية والدولية«)29(. وهناك تحديات متثلها العوملة للغات 
املحلية مبا فيها العربية هي » توسع العوملة الثقافية اللغوية االمريكية االحادية التي تحاول ان تجعل 
الرجل العاملي يشبه الرجل العاملي االخر يف كل قطر يتحدث االنكليزية مثل، فالتوجد اي هوية لغوية 
عاملية اخرى غري اللغة الهوية االنكليزية، سواء كان التحدث بها كلغة ام، لغة ثانية ام ثالثة، وامنا املهم 
ان تكون هوية الناس يف االلفية الثالثة اشرتاكهم يف املارسات الثقافية واملقومات الفكرية الغربية، 
اىل  اللغوية تستند  العوملة  ان  باالنكليزية«)30(. معلوم خالل ماذكرن  التحدث  وان يستطيعوا كلهم 
مراكز القوة الغربية التي متارس التحكم يف العلوم والتقنية وتسيطر عليها، وتجيد الهندسة االتصالية 
وتستغلها فينرش االفكار والقيم الغربية اىل كل مكان يف العامل. ومبا ان اغلب مقومات الثقافية العاملية 
يف االلفية الثالثة متصلة باالستغالل التجاري لالذواق والرغبات، وبذلك يتجاهل التنوعات البرشية او 
االنسانية. »تتم كتابة حوايل %٣5 من رسائل الربيد والتليكس والتلغراق باللغة االنكليزية، وتتم اذاعة 
4٠% تقريبا من برامج الراديو يف العامل باللغة االنجليزية، ويتم تدفق حوايل 5٠% من البيانات عرب 
شبكة االنرتنيت باللغة االنجليزية«)31(. انتشار التعددية الثقافية وامكانية وصول الفرد بشكل افضل 
لشتى صور التنوع الثقايف من خالل مايتم مشاهدته يف افالم التلفزيون )هوليود(، ولكن من ناحية 
املستوردة، متثل خطرا كبريا من  اخرى يعترب البعض ان الثقافة الواردة الينا من الخارج اي الثقافة 
احتامل ان تحل محل الثقافة املحلية، مام يتسبب يف حدوث انخفاض يف معدالت التنوع واستيعاب 
الخاصة  الثقافة  باب  ترك  الثقافية هو  العوملة  الثقافات بشكل عام، وان مثن  ما هو جديدمن  كل 
مفتوحا للغارة العاملية يف شكل الثقافة الغربية واالمريكية الشائعة بشكل خاص، وبالتدريج يكون 
كل يشء متشابها يف العامل كله. ليست خطة العوملة الغوية بخافية يف ايجاد لغة عاملية لالتصال الدويل 
وللتعامل بني الناس قاطبة، وقد وجدت ابحاث جادة تساند موقع الغة االنجليزية واهليتها للوظيفة 
العوملة باختيار لغة مصطنعة محايدة ثقافيا، او مجردة عن  العاملية، ومل ترض  االتصالية والثقافية 
مالمح ثقافية، عىل الرغم من صعوبة ايجادها، والشك عي اللغة االنجليزية يف هذا الصدد. وان حكومة 

www.alfalsafa.com-29. نفس المصدر السابق
www.alfalsafa.com -30. نفس المصدر السابق

www.ar.wikipedia.org -31 نفس المصدر السابق
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كفرسنا تشتيك من محاولة غلبة اللغة االنجليزية عىل الفرنسية، يف الوقت الذي تعترب فرنسا احد اهم 
الدول العاملية املسيطرة، فامذا بشأن الدول وخصوصا اللغات املحلية مثل اللغة الكردية، ذلك الن 
»جان النغ، وزير الثقافة يف الحكومة االشرتاكية الفرنسية، تشىك من سيادة الثقافة االمريكية الدارجة 
واعلن  الفرنسية،  اللغة  اىل  االنجليزية  الكلامت  تسلل  من  وكذلك  الفرنسية،  الحياة  مظاهر  كل  يف 
عن موقف متشدد من الفيلم االمرييك«)32(. الشك ان سيطرة اي لغة كان، تعترب متهيدا الضمحالل 
البدايئ للمقومات الوطنية والقومية للغات االضعف، ذلك الن االنسان يف هذه الحالة تتعامل مع 
املنطقة العربية  اىل ان  االقوى واالشهر من بني اللغات عىل الصعيد العاملي. يشري رشدي طعمة » 
تعاين من االهامل عىل الصعيد التعامل مع محالو اضمحالل التدريجي للغة العربية، وذلك حسب 
مايراه، بان االنجليزية تحتل املرتبة االوىل يف التخاطب اليومي، يليها هجني لغوي خليط من العربية 
االنجليزية، ثم اللهجة الخليجية يف املرتبة الثالثة، ثم خليط من الهندية واالردية والعربية يف املرتبة 
الرابعة، ثم تايت اللهجة املرصية يف املرتبة الخامسة«)33(. يف ضوء ذلك من السهولة ان نرى ان تقسيم 
رشائح او الطبقات االجتامعية يف املجتمع الكردستاين بحسب نوعية التعليم، ذلك الن التقسيم االن 
يف املجتمع الكردستاين تبدا من التعليم يف املرحلة االساسية وتستمر لغاية اكتامل الدراسة، الننا نرى 
ان هناك مدارس »سويدية، املانية، فرنسية، بريطانية، تركية...« ولكها متتلك مجموعة او نخبة من 
الدارسني والقاطنني يف االقليم، والحديث باللغة الكردية يف هذه املدارس وحتى الجامعات تعترب شيئا 
هزيال، ذلك الن اللغة الرسمية يف هذه الكليات واملدارس لغة غري كردية. يف هذه الحالة يولد الطفل 
مرتبيا بتجميد اللغة الكردية واعطاء التفضيل للغات الدراسية التي ترىب بهام. اذا هناك االن عوملة 
اللغة ونقصد من عوملة اللغة سعة انتشارها لتكون شائعة يتعامل بها اكرب قدر ممكن من الناس 
مقارنة بغريها من اللغات العامل، ومن رشوط العوملة اللغوية واملؤهلة الي لغة كان الجامل الصويت 
واالنجاز االديب والتوازي الصويت الكتايب.«ويعتقد اللغويون أن لغة العامل ينبغي أن تختار عىل أساس 
املكتوبة مع  سهولة تعلمها لعدد أكرب من الناس، واتصافها بخاصيتني مؤهلتني، هام: توازي الرموز 
الرموز الصوتية، وتبني كل أقطار العامل لها يف االتصال يف الوقت نفسه، فضالً عن الخصائص السابقة. 
ولكن كرايستال يرى أن الخصائص الجاملية والتعبريية واللفظية والرتكيبية والنحوية واألدبية والصلة 
الدينية والثقافية كلها دوافع لتعلم اللغة ال تحقق االنتشار العاملي، وال تضمن بقاء اللغة. ويرى أن 
عاملية اللغة تتحقق بشيئني: أحدهام جعلها لغة رسمية ألقطار بعينها، فتستعمل وسيلة اتصال يف 
تعليم  يف مجال  لغة مهمة  وثانيهام جعلها  الرتبوي،  والنظام  واإلعالم،  واملحاكم،  الحكومة،  مجاالت 

32-النهج، مجلة النهج، مركز االبحاث والدراسات االشتراكية، عدد55، 1999، ص54.
33- طعيمة، رشدي، اللغة العربية تعيش غربة في وطنها، مجلة المجتمع، العدد 1292،1998
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التجارب ان من يدرس  اثبتت  التي ال يكون لها فيها وضع رسمي«)34(.  األقطار  يف  األجنبية  اللغات 
بلغته يتفوق عىل من يدرس بغري لغته االم كاالنجليزية ولذلك فالتدريس باالنجليزية او االجنبية يؤثر 
عىل كمية املعطاة من العلم كام رصح بذلك بعض اعضاء الهيئة التدريسية، والنجاح يف املستقبل ال 
عالقة له بالنجاح يف اللغة، فاملانيا وفرنسا والصني وفنلندا واليابان وسوريا، وان فيتنام تدرس بلغتها 
ال باالنجليزية، وكذلك يف بعض مناطق كندا يدرس فيها بالفرنسية لغة اهلها«)35(. ان بعض املدارس 
نحن نرى ان يف العراق اللغة الكردية جاء باملرتبة الثانية عىل الصعيد الرسمي، لكن التعامل معها يف 
العراق بات مقصورا يف االقليم، )رغم االنقسام الداخيل التي ترافق اللغة الكردية اىل لهجتني السورانية 
والكرمانجية(، حتى ان استخدام اللغة الكردية يف منطقة كركوك ترافقها عدد كبري من املشاكل من 
الحايل  الخطاب  ان  السلطة«)36(.  امتلك  الخطاب  امتلك  العملية. يقول ميشيل فوكو » من  الناحية 
الجسد وطرق  لخطاب  املصوغ  اللغة هي  تصبح  وبذلك  االمريكني  القرار  العاملية يصوغها  للهيمنة 

التفكري الخاصة باي شعب كان. 
يرى دانييل لرينر بان« وسائل االعالم مثل راديو والتلفزيون التي تايت بافكار مختلفة بشكل كبري 
اليصدق، قادمة من الزوايا البعيدة للكرة االرضية اىل كل طبقات املجتمع«)37( لها دور فعال يف تغيري 
اتجاه وافكار املجتمعات الرشقية، والسبب يف ذلك كثرية اهمها البعية واالستالكية والعرفية يف اتباع 
ادارة شؤون الدولة واملجتمع عىل العموم. الشك ان الثقافة كام ارشنا اليها يف السابقن تلتزم بنقل 

القيم واالعراف ان وجدت او االخالق الهيمنة االمريكية، وذلك عرب وسائل متعددة منها:

االعالم الموجه: والتي تشمل:
 Time Warner١- »مجموعة تايم ورنر

اكرب رشكة اعالمية يف العامل تفوق مبيعاتها ٢5 مليار دوالر يف السنة، ومتلك بعض القنوات االعالمية 
املؤثرة اشهرها CNN التي بلغ من تاثري قوة تاثريها يف صياغة الراي العام العاملي يف الثقافة والسياسة 
املتحدة بطرس غايل يعدها العضو رقم ١6 يف مجلس  اىل حد جعل من االمني العام السابق لالمم 

االمن.

34-Crystal, David Crystal, English as a global language, Cambridge University Press, 
Cambridge UK 1997, P11 

35 -www.India.pc4sy.com\ showthread.php.

36-فوكو، ميشيل فوكو، تكنلوجيا الخطاب، تكنلوجيا السلطة، تكنلوجيا السيطرة على الجسد، ت: محمد علي 
الكبيسي، دارسيراس للنشر،1993،ص63. 

37- روبيرتس، ج.تيمونز روبيرتس، ايمي هايت، من الحداثة الى العولمة، ت: سمر الشيشكلي، عالم المعرفة،عدد 
309،ج1،2004 ص182.
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  Beatles man ٢- مجموعة برتلزمان

قنوات   عدة  ومتتلك  دوالر،  مليار   ١5 السنوية  مبيعاتها  تفوق  اوروبا  يف  اعالمية  مجموعة  اكرب 

تلفزيوينة يف املانيا وفرنسا وبريطانيا اضافة اىل 45 دار نرش واكرث من ١٠٠ مجلة.

Viacom ٣- مجموعة فيا كم

مجموعة امريكية قوية دخلها السنوي ١٣ مليار دوالر ومتتلك ١٣ محطة تلفزيوينة امريكية ومنها 

شوتايم، التي تعتمد االنحالل والعري جزءأ رئيسيا من سياستها يف عوملة الثقافة االمريكية.

Disney 4- مجموعة دزين

ABC دخلها يفوق ٢4مليار دوالر سنويا، وهي اكرب منتج ملواد االطفال يف العامل ومتلك شبكة

التلفزيونية اضافة اىل مجموعة من القنوات الفضائية.

News Corporation 5-مجموعة نيوز كوربريشن

السيناميئ  لالنتاج  العامل، ومتلك رشكة فوكس  االعالم حول  يف مجال  اكرب العب دويل  اليوم  تعد 

والبث التلفزيوين وشبكتي ستار وسكاي اضافة اىل ٢٢ محطة تلفزيونية و ١٣٢ صحيفة و٢5 مجلة، 

وتزداد خطورة بثها يف انتهاجها سياسة بث الربامج بلعات البلدان النختلفة.

T.C.T 6- مجموعة

مجموعة متخصصة بالبث التلفزيوين عرب الكابل املدفوع باالشرتاكات، ومتلك قمرين صناعيني 

للبث حول العامل”)38(. وتؤكد الدراسات املتخصصة ان ٢٣ رشكة فقط تسيطر يف الواليات املتحدة 

املتحركة، وان رشكات  اليومية واملجالت والتلفزيون والكتب والرسوم  عىل معظم اعامل الصحف 

كانت متارس عملها يف مجال سلع الدفاع والبضائع االستهالكية اخذت تنقل نشاطها اىل عامل الكتاب 

والسينام والتلفزيون، وان 6 رشكات تستويل عىل نصف عائدات الكتب، كان الرتكز واالحتكار منذ 

العاملية  الحرب  فبعد  املتحدةن  الواليات  يف  والثقافة  االعالم  لعامل  املميزة  السمة  الثامنينيات هو 

نصف  عىل  مايربو  عىل  تسيطر  ٢٠ رشكة  كانت  يف حني  مستقال،  الصحف  من   %8٠ كان  الثانية 
مجالت البالد البالغ عددها ١١الف مجلة يف عام ١98١. اما يف عام ١988 فقد تقلص العدد اىل ٣ 

رشكات«)39(. »ان اللغة قد تكون عاملية لسبب واحد، هو القوة السياسية الصحابها، وبخاصة القوة 

التاريخية شاهدة عىل ذلك، لكن العاملية التايت من الفوة العسكرية فقط،  العسكرية واالحداث 

فهي بامكانها ان تؤسس اللغة، ولكن القوة االقتصادية هي القادرة عىل رعايتها وتوسيع انتشارها، 

38- www.wikipedia.com

39- النهج، مجلة النهج، المصدر السابق، ص54-53. 
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وبصفة خاصة يف عرص التطور االقتصادي العاملي، وتؤيديها التقنية االتصالية الحديثة واملؤسسات 

االقتصادية والصناعية العاملية«)40(. ان وجود القوة العسكرية يف السابق كانت الربهان االكرث قوة 

يف فرض اللغات االجنبية عىل اللغات االضعف او املحلية او حتى االقليمية، فنحن راينا كيف كان 
فيا السابق اللغة الكردية، فكانت وجود الهيمينة القوية للغة العربية بفضل الدين االسالمي حارضا 
يف كل املناسبات وهذا بدورها ادى اضعاف اللغة الكردية تحت مربرات كثرية. اي ان يف السابق 
كان بالنسبة للغة الكردية اللغة العربية كانت لغة عاملية وتعليمها متكن يف خانة الدين و خرياته، 

اي كانت جزءا اليتجزءا من الحضارة والثقافة الكردية، واصبحت اللغة العربية جزءا اليتجزءا من 

الثقافة الكردية ومجتمعه.« ان اللغات العلوم والتكنلوجيا عىل املستوى العاملي واالعالمي ستخلق 

عىل  االهامل  من  معانية  الخلفن  اىل  تتدحرج  نفسها  املحلية  اللغة  وستجد  بها،  خاصا  اهتامما 

جميع املستويات مامل تتخذ االجراءت املناسبة لحاميتها ورفعها اىل مستوى اللعات االكرث تداوال«)41( 

.خصوصا وان هناك رشكات متعددة الجنسيات والتي تسيطرون »عىل 8٠% من االقتصاد العاملي 

كام تتميز هذه الرشكات بتنوع االنشطة والنتشار الجغرايف، فمن بني اكرب 5٠٠ رشكة يف العامل توجد 

48٢ رشكة موزعة عىل االتحاد االورويب واليابان وامريكا، حيث متلك امريكا اكرث من ثلث مجموع 

هذه الرشكات ومن بينها 5 رشكات عمالقة تعد ضمن اكرب ١٠ رشطات العامل«)42(.سبب سيادة اللغة 

االنجليزية »هو سوق العمل، فالرشكات ومعظم املدارس والجامعات تدرس باالنجليزية اال قليال، 

وتتعامل بها وتصدر قراراتها بها، وهذ ما يدفع الناس اىل االندفاع لتعلمها منذ الصغر فكان مامل 

يكن يف الحسبان«)43(.

اسباب سحق او اضعاف اللغة الكردية
الكردية  اللغة  محو  او  زوال  او  سحق  محاوالت  اىل  املؤدية  االسباب  تحديد  باالختصار  ميكن 

مستقبال يف النقاط االتية:
عدم امكانية الكرد )اقتصاديا وسياسيا واعالميا واجتامعيا( من كيفية التعامل والصد للهجامت   -١

االتية من االرض والسامء عىل اللغة الكردية.
تحول اللغات غري الكردية اىل عناوين والتعرفة االقتصادية لالماكن التجارية.  -٢

40- طعمة رشدي، المصدر السابق.
41-www.alwafaa.net

42- www.hrdiscussion.com/hr3341. 

43-www.india.pc4sy.com 
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قلة التوجه والعمل نحو بناء لغة كردية موحدة او )ستاندارد(.  -٣
كرثة تواجد الرشكات االجنبية والطلب مبعرفة اللغة غري الكردية وحسب طلب الرشكات وعىل   -4

وجه االخص اللغة االنجليزية.
كرثة املدارس والحضانات والجامعات الخاصة بالتعليم الجامعي واالعدادي االجنبي.  -5

رغم اعرتاف الحكومة العراقية باللغة الكردية كثاين لغة رسمية يف البالد اال انها ماتزال التعمل   -6
بها حتى يف كثري من املناطق  التي يقطنها االغلبية الكردية.

االستنتاجات
خالل ماجاء من املعلومات واالوصاف والتعريفات حول العوملة نستطيع باالختصار تحديد بعض 

اهم االستنتاجات االتية:
لتقسيم  تاهيل  االجنبية،  االطفال  تربية  وحانات  والكليات  والجامعات  املدارس  عدد  زيادة   -١

لغوي عىل الصعيد العاملي مرورا باللغات املحلية.
قلة استعامل العناوين واالسامء الكردية للمحالت واالبناء واالسواق العامة والخاصة، طريق   -٢

نحو ترك او تجاهل اللغة الكردية او وضعها يف جزء ضيق من االستهالك املحيل.
باالحرى  او  دينية  اسامء  االبناء  بتسمية  الخري  اساس  عىل  والتشجيع  الدينى  التوجه  زيادة   -٣

العربية، يرتك االسامء الكردية يف ساحة النفاذ، او طريقة سهلة لالستمرار وابقاء التعريب.
امام هجامت  الكردية  اللغة  يضعف  املحلية،  اللهجات  توحيد  اجل  العمل من  او عدم  قلة   -4

اللغات االكرث شيوعا كاالنجليزية والعربية.
الصحف....( والجوانب  املجالت،  )الكتب،  املطبوعات  العمل جاهدا من اجل زيادة  محاولة   -5

السينامئية والفنية.
تكريد العاب االطفال والرسوم الكاريكاتورية.  -6

7-  زيادة االهتامم باللغة الكردية يف املدارس سواء كان اجنبية ام محلية.
محاولة العمل بالسنة الكردية )نوروز(  -8

اصدار القرارات باللغة الكردية بالدرجة االوىل ومن ثم باللغات االخرى.   -9

* ماجستري يف علم النفس االجتامعي





التعدد اللهجوي
وضرورة إيجاد اللغة الكردية المشتركة
سوسري: “اللغة تصنع األمة” و”الكتابة تصنع وحدة اللغة”

برزو محمود
استاذ اللسانيات يف جامعة روژاڤا- قامشلو
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مقدمة
اللهجوي  التعدد  إشكالية  وهي  أهميًة،  الكردية  القضايا  أكرث  من  واحدة  الدراسة  تتناول هذه 
الكردي، وغياب اللغة الكردية املوحدة، وغياب النظام الكتايب املوحد بسبب ما ترَعرّض له الكرد من 
غنب تاريخي كبري، ُحرموا خاللها من حق مامرسة لغتهم يف التعليم والحياة الثقافية باستثناء كردستان 
العراق رغم أن الكورد يشكلون القومية األكرب يف العامل بدون دولة. ويؤكد البحث عىل إزاحة اللهجات 
الكردية من عامل الكتابة الرسمية، ورضورة العمل عىل إيجاد اللغة الكردية املوحدة، والخطوة األوىل 
األساسية والسياسية  األبجدية هي الخطوة  املعجم واملصطلح، رغم أن وحدة  تبدأ بإمكانية توحيد 
والثقافية بآن واحد يف الطريق إىل وحدة اللغة، دون إعطاء األولوية لصورة الكتابة، عربيًة كانت أم 

التينية، فالعربة يف الوحدة وليست يف الرسم أو النظام الكتايب.  

1. اللهجة واللغة اصطالحا
تركيب  يف  كام  واللهجة(  )اللسان  معنيان:  تحمل  زار(   ( كلمة  أن  عىل  الكردية  املعاجم  تنص 
ل  جبّ التي  »اللغة  وهي  بلهجتي،  يتكلم  أي  الكالم  يف  يُقلّدين  مبعنى  دكه(  من  )زاري  محيل  لغوي 
عليها اإلنسان فاعتداها ونشأ عليها«١. أما يف االصطالح فهي »مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي 
إىل بيئة خاصة، ويشرتك يف هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة، وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة 
أوسع وأشمل تضم عدة لهجات، لكل منها خصائصها، ولكنها تشرتك جميعاً يف مجموعة من الظواهر 
اللغوية التي تُيرّس اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض، وفهم ما قد يدور بينهم من حديث 
فهامً يتوقف عىل قدر الرابطة التي تربط بني هذه اللهجات. ففي علم اللغة االجتامعي، فإن التنوع، 
اللغوية.  الكتلة  أو  اللغة  أشكال  من  محدد  ، هو شكل   lect أو   ٢  isolect أيًضا  عليه  يُطلق  الذي 
إىل مجموعة  باإلضافة  اللغة،  أو غريها من أشكال  األمناط  أو   اللهجات  أو  اللغات  ذلك  قد يشمل 
متنوعة قياسية.٣ إن استخدام كلمة »تنوع« لإلشارة إىل األشكال املختلفة يتجنب استخدام مصطلح 
اللغة، والذي يربطه الكثري من الناس باللغة القياسية فقط، ومصطلح اللهجة، والذي غالبًا ما يرتبط 

1 انظر: الجوهري: الصحاح وابن منظور: لسان العرب والزبيدي: تاج العروس )ل ه� ج(
2 Hudson, Alfred B. 1967. The Barito isolects of Borneo: A classification based on 
comparative reconstruction and lexicostatistics. Data Paper no. 68, Southeast Asia Program, 
Department of Asian Studies, Cornell University. Ithaca, N.Y.: Cornell University,
3 Jump up to:a b c Meecham, Marjorie and Janie Rees-Miller. (2001) «Language in social 

contexts.» In W. O›Grady, J. Archibald, M. Aronoff and J. Rees-Miller (eds) Contemporary 
Linguistics. pp. 537-590. Boston: Bedford/St. Martin’s.
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باألصناف غري القياسية التي يُعتقد أنها أقل مرموقة أو »صحيحة« من املعيار4. يتحدث اللغويون يف 
كل من األصناف القياسية وغري القياسية )العامية5 . يتجنب »Lect” واملشكلة يف الحاالت الغامضة 
 .O›Grady et al زة أم لهجات للغة واحدة.  يعرف لتقرير ما إذا كان هناك نوعان من اللغات املميّ
اللهجة: بأنها “مجموعة إقليمية أو اجتامعية للغة تتميز بخصائصها الصوتية والنحوية واملعجمية.” 
تسمى بعض األصناف اإلقليمية ))regiolect, geolect 6.  باإلضافة إىل ذلك، هناك أنواع مختلفة من 
اللهجات مرتبطة مبجموعات عرقية معينة )تسمى أحيانًا عرقية(، أو طبقات اجتامعية إقتصادية  أو 

مجموعات اجتامعية أو ثقافية أخرى.
تقليديا،  االجتامعي.  أو  الجغرايف  وتوزيعها  اللهجات  دراسة  هو   dialectology اللهجات  علم 
يدرس علامء اللهجات مجموعة متنوعة من اللغة املستخدمة يف مجتمع حديث معني، مجموعة من 
األشخاص الذين يتشاركون يف مجموعة من القواعد أو االصطالحات الستخدام اللغة. يف اآلونة األخرية، 
تبّنى ُعلامء اللغة االجتامعية مفهوم مجتمع املامرسة، وهو مجموعة من األشخاص الذين يطورون 
اللهجات7.  داخلها  وتتغري  تتطور  اجتامعية  كمجموعة  للتفاعل،  املشرتكة  واملعايري  املشرتكة  املعرفة 
 Penelope Eckert Sally :يوضح عاملا اللغويات االجتامعية بينيلويب إيكرت وسايل ماكونيل-جينيت
أكرث من غريها.  للتحدث  املامرسة طرقًا مميزة  مجتمعات  بعض  تطور  »قد    McConnell-Ginet
وبالتايل، ميكن أن ينترش التأثري اللغوي داخل مجتمعات املامرسة وفيام بينها«. غالبًا ما يتم استخدام 
الكلامت اللهجة واللغة بشكل مرتادف يف الكالم اليومي، لكن اللغويني يُحددون املصطلحني بشكل 
مختلف. تشري اللكنة عموًما إىل االختالفات يف النطق، خاصة تلك املرتبطة باالختالفات الجغرافية أو 
االجتامعية، بينام تشري اللهجة إىل االختالفات يف القواعد واملفردات أيًضا. وتلك البيئة الشاملة التي 
تتألف من عدة لهجات هي التي اصطلح عىل تسميتها باللغة«8. لهذا، نجد أن علامء اللغة توصلوا 

إىل بعض الخصائص التمييزية يف اللغة ومنها9:

4 Schilling-Estes, Natalies. (2006) «Dialect variation.» In R.W. Fasold and J. Connor-Linton 
(eds) An Introduction to Language and Linguistics. pp. 311-341. Cambridge: Cambridge 
University Press.
5  Wolfram, Walt; Schilling-Estes, Natalie (1998). American English: dialects and variation. 
Malden, Mass.: Blackwell. pp. 13–16.

6 Daniel. W. Bruhn, Walls of the Tongue: A Sociolinguistic Analysis of Ursula K. Le Guin’s 
The Dispossessed (PDF), p. 8
7 Lave, Jean & Etienne Wenger. (1991) Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. 
Cambridge: Cambridge University Press.

8 هذا هو تعريف د/إبراهيم أنيس. انظر له: في اللهجات العربية 16
9 كتاب سايكولوجية اللغة
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- تتنوع اللغة بتنوع الجامعات التي تستخدمها بفعل عاميل الزمان واملكان. 
- لغة اإلنسان محكومة بقواعد يفرضها عليه املجتمع الذي ينتمي إليه.

- يكتسب اإلنسان لغته من املجتمع الذي يعيش فيه. 
ومن ثم فالعالقة بني اللهجة واللغة هي عالقة الخاص بالعام أو الفرع باألصل، غري أن اللغويني 
اللهجة  مصطلح  يستعملوا  مل  العربية  القبائل  لهجات  بني  الفروق  إىل  أشاروا  حني  القدماء  العرب 
ة«، ولعل السبب يف ذلك أنهم مل يتوفروا  بهذا املفهوم، إمنا كانوا يستعملون مصطلح »لغة« أو »لُغيّ
عىل دراسة لهجة كاملة من لهجات القبائل التي كان يتكلمها الناس يف حياتهم العادية، إمنا كانت 
تراثياً يحمل  مالحظتهم تنصب عىل الفروق بني اللهجات التي دخلت الفصحى؛ ولذا مل نجد كتاباً 
يف  ما نجد مصطلح »اللغات«١٠، فقد عقد ابن جني  أننا كثرياً  يف حني  عنوان مصطلح »اللهجات«، 
خصائصه باباً بعنوان »تداخل اللغات«، ومثة كتب عنوانها )كتاب اللغات( للغويني مثل الفراء وأيب 
يف مواضع مختلفة من كتب  إليها  إلينا، وإمنا أشري  الكتب مل تصل  عبيدة واألصمعي، غري أن هذه 

الرتاث اللغوي١١. 

2. مصطلح اللغة الموحدة 
اللغة  املشرتكة،  اللغة  القومية،  كاللغة  املوحدة  اللغة  مفهوم  عن  تُعرّب  عدة  مصطلحات  مثة 
 standard لغة الكتابة، ويف اإلنكليزية يستخدم مصطلح literary language الفصحى، اللغة األدبية
language أي اللغة املعيارية والقياسية ويقابل الفصحى يف العربية، لكن كل هذه املصطلحات تؤدي 
وظيفة داللية واحدة. وعىل هذا األساس أي مع ظهور اللغة القومية املوحدة تصبح اللغات األخرى 
كيانات محلية تتقلص تدرجياً وتندرج تحت اسم اللهجات، وهي أشكال وصيغ لغوية ثانوية تأيت يف 

الدرجة الثانية من حيث قيمتها الثقافية واالجتامعية.

3. مسألة التعدد اللغوي واللهجوي
التعدد اللغوي واللهجوي ظاهرة إنسانية نشأت بفعل العوامل الجغرافية والتاريخية التي أثرت 
عىل حياة اإلنسان يف مجرى عالقاته مع الجامعات التي يعيش معها، والتنوع اللغوي نتيجة طبيعية 
لتنوع الجامعات اإلنسانية يف مجرى صريورتها الزمانية واملكانية، التي كونت وطورت لغة خاصة بها 
تتسم ببنية نحوية وقواعد لغوية معينة يخضع لها الفرد بحكم طبيعة عالقاته مع األفراد األخرين 

10 دكتور عالء إسماعيل الحمزاوي  دور اللهج�ة في التقعيد النحوي، دراسة إحصائية تحليلية،في ضوء همع 
الهوامع للسيوطي مجلة ارتين  

11 انظر: د.عبده الراجحي: اللهجات العربية في القراءات القرآنية 51 : 52 
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سواء من مجتمعه، أو من املجتمعات األخرى.  وهي عالقات مبنية عىل أساس التواصل والتفاعل مع 
محيطه االجتامعي وتأخذ مستويات متعددة من سياسية واقتصادية وعلمية وغريها تعود إىل حركة 
الفرد والجامعات البرشية يف رصاعها مع بعضها البعض، وهذا األمر بدوره يؤثر عىل شكل ومنط لغته 
واملعريف  الثقايف  ومستواه  عمله  طبيعة  عن  تفصح   terms and idioms وكنايات  من مصطلحات 
والطبقي. “ان لعادات أمٍة ما تأثرياً يف لغتها، فضالً عن أن هذه اللغة هي التي تصنع األمة إىل حٍد 
كبري«١٢ من الواضح أن سوسري هنا يركز عىل اللغة وليس اللهجة. ويضيف سوسري يف السياق ذاته أن 
»كل العالقات التي قد توجد بني تاريخ لغٍة ما وتاريخ حضارٍة ما. وهذان التاريخان ميتزجان بعالئق 
رنا إىل حد ما بالتطابق بني الذي نالحظه بني الظواهر األلسنية املوجودة يف  متبادلة«١٣. أن هذا يذكّ
الكردية وتاريخ الكرد يف تحديه ورصاعه املرير مع الشعوب املجاورة له وما تعرض له من انقسام 

ومتزق يف وطنه ولغته.      
األلسنية  ما يسمى  تدخل ضمن مجال  التي  اللغوية  القضايا  بعض  نحاول رصد  املقال  يف هذا 
الخارجية حسب تعبري فردينان ده سوسري، وهي املسائل املتعلقة بالتنوع اللغوي والتنوع اللهجوي 
وما ينتج عنها من فوارق لغوية تظهر عىل السطح عرب انتقالها زمانياً ومكانياً، يف انتقالها من بلد إىل 
أخر أو من اقليم إىل أخر، أي يف مجرى صريورتها التاريخية، حيث تظهر أمامنا قضايا لغوية جديدة 
مثل اللغة األدبية أو اللغة املعيارية واللهجات أو ما يسمى أحياناً اللغات املحلية واإلقليمية. كل هذه 
املسائل تواجهنا يف حياتنا اليومية، وكل جامعة تعتقد أن لغتها هي األفضل و«أن كل شعب يعتقد 
بتفوق لغته، ومن يتكلم لغة أخرى يعترب إراديا غري قادر عىل الكالم ...« ويف صدد االختالف بني لغتني 
يقول سوسريF.De Soussir( (  “أننا مسوقون ألن  نكتشف فيهام مقابالت قياسية، أن هذه نزعة 
طبيعية عند األفراد، فالقرويون مولعون مبقارنة لهجتم املحلية بلهجات القرى املجاورة “١4 غري أنهم 
»مل يعرفوا استخالص أية نتيجة لغوية منها« أما العامل اللغوي من خالل عملية املقارنة، ومالحظته 
لهذه التشابهات يستخلص إىل نتيجة وهي أنه عندما يلمس أوجه التشابه بني لغتني أو أكرث يصل إىل 
نتيجة مفادها أن اللغتان تنتميان إىل أرسة لغوية واحدة. إال أن اللغات شهدت تغريات عديدة مست 
الكثري من الجوانب اللغوية املرتبطة بنظامها الصويت والرصف النحوي والرصف املعجمي مام يجعلنا 
أن نتوخى الحذر من اطالق أحكام غري علمية لهذ ركز سوسري عىل تفادي الخلط بني ميكن إثباته، 
وما هو قابل لإلثبات. واملقارنة بني اللغات التي تنتمي إىل أرس مختلفة تصطدم بحواجز من الصعب 

12 فردينان ده سوسير محاضرات في األلسنية العامة، ص 35
13 فردينان ده سوسير محاضرات في األلسنية العامة، ص 35

14 فردينان ده سوسير محاضرات في األلسنية العامة، ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر، دار نعمان للثقافة، 
لبنان، 1984 
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أن نتخطاها بسبب مجموعة كبرية من التغريات التي طرأت عليها. هذه التعددية يف اللغات وأرسها 
بحاجة إىل منهج يساعدنا عىل كشف ظواهر الشبه واالختالف بني اللغات انطالقا من الزاوية التي 

تحدد فئة التنوعات اللغوية التي ميكن حرصها يف مجموعتني:
1. مجموعة اللغات املنتمية إىل أرسة مختلفة مثل عائلة اللغات الهندو أوربية وعائلة اللغات 

السامية : ان نقول بني العربية والفرنسية
واإلنكليزية،  كالفارسية  أوربية،  الهندو  اللغات  عائلة  مثل  واحدة  عائلة  إىل  املنتمية  اللغات   .2

والفرنسية ...الخ.  
3. اللغات املنتمية إىل الفروع مثل الهندو اإليرانية كالفارسية والكردية والبلوشية وغريها

ال شك أن منهج املقارنة بني لغتني يعتمد عىل معطيات مرتبطة ببنية اللغتني من الداخل، إذ يلجأ 
الباحث إىل دراسة مستويات لغوية متعددة تدخل يف إطار يسميها سوسري باأللسنية الداخلية، وهي 
التزمن )الدياكروين( والتزامن )السينكروين(. أما أوجه  يف اطار  التي تدرس الجهاز الصويت والنحوي 
االختالف والتنوعات الحاصلة بني أعضاء العائلة اللغوية الواحدة توصف “ أنها تهب املقارنة مجاالً 
واسعاً جداً، وفضالً عن ذلك، أنه ميكن للغتني أن تختلفا يف جميع الدرجات، فإما أن يكون التشابه 
بينهام مذهالً، مثل لغة الزند والسنسكريتية، وإما أن يكون البون بينهام شاسعاً كلياً كالسنسكريتية 
وااليرلندية، كام أن جميع الفروق الوسيطة ممكنة بينهام، وهكذا فاليونانية والالتينية هام أكرث قرباً 
إىل بعضهام منهام عىل التوايل إىل السنسكريتية، أن اللغات التي ال تتباعد إال بدرجة ضعيفة تسمى 

لهجات اقليمية، ولكن يجب أال نعطي هذه الكلمة معنى دقيقاً حازماً. 

4. عوامل تطور اللغة واللهجة 
ما تسمى  اللغة واللهجة، فغالباً  بني  يشء يقوم االختالف  القول: عىل أي  يقول سوسري »صعب 
أيضاً، كقولنا عن  ذلك  يف  تلعب دوراً  الفهم  القدرة عىل  أدباً، ومسألة  إنتاجها  بفعل  لغة  ما  لهجة 
أشخاص ال تفاهم بينهم، انهم يتكلمون لغات مختلفة. ثم يضيف قائالً ان اللغات التي ال تتباعد إال 
بدرجة ضعيفة تسمى لهجات إقليميه، ولكن يجب أن ال نعطي هذه الكلمة معنى دقيقاً حازماً. أن 

بني اللهجات اإلقليمية واللغات فرقاً يف الكمية ال يف الطبيعة«١5.  
من املؤكد أن للغة أطواراً،  يلعب كل طور دوره الخاص، فقد تعيش اللغة طوراً انتكاسياً نتيجة 
عوامل خارج النطاق اللغوي سواء كانت عوامل سياسية أو اقتصادية أو اجتامعية١6. فتطور اللغة 

15 فردينان دي سوسير، محاضرات في األلسنية العامة، ترجمة يوسف غازي، صفحة 246 وصفحة 233
16 هاري ل شابيرو، ترجمة عبدالكريم محفوض ، دمشق، 1987  ، فصل من كتاب اللغة والكتابة لمؤلفه هاري 

هويجر من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس.
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لغة ميديا  من  بدءاً  الكردية  اللغة  نشأة  يف  األوىل  املراحل  ميثل  والذي  القديم  الكردية من طورها 
التي رمبا منت هي األخرى يف أحضان لغات شعوب وقبائل كردستان من كوتيوم وسوبارتو ولولو اىل 
الحوريني وامليتانيني وأخرياً لغة ميديا حيث تطورت إىل طور اللهجات املحلية التي تبلورت يف صيّغها 
الصوتية والنحوية منذ دخول األكراد إىل اإلسالم أي منذ القرن السابع امليالدي إىل أن وصلت اىل ما 
عليه اآلن اذ تتفرع اىل أربع لهجات رئيسية تأخذ صيغ صوتية ومورفولوجية وتركيبية )سينتاكسية( 
تختلف يف بعض األوجه وتتوافق يف أوجه أخرى مام تستدعي الدراسة اللغوية يف بنيتيها: )السطحية 

والعميقة( أي من داخل القوانني اللغوية.
كام هو معلوم يف علم اللغة أن اللغات جميعها خضعت لقانون التطور خالل تاريخها الطويل، 
اللغة، وهام: )) عامل توحيد وثبات وعامل تفريق  يف  اللغة أن هناك عامالن مؤثران  ويرى علامء 
وتغيري((١7  ويقول البعض أن طبيعة األرض تتدخل يف كثري من األحيان فتغلب أحد هذين العاملني 
عىل األخر: ففي املناطق التي تكون الطبيعة فيها غري خصبة وفقرية يضطر سكانها إىل التنقل من 
أجل تحسني وضعهم االقتصادي، وهذا يؤدي إىل حدوث احتكاك واختالط بني سكان املناطق املختلفة 
يف  الناس  بقي  الطبيعة خصبة  كانت  إذا  أما  املحلية  اللهجات  إكثار  اللغة وعدم  ثبات  إىل  وبالتايل 
سكناهم لعدم الحاجة إىل التنقل مام يجعل هذه الوحدات البرشية املنعزلة تسلك مسالك لغوية 
األول  الزمان، للسبب  البعض كلام تقدم  إىل نشوء لهجات عدة تتباعد من بعضها  متعددة فيؤدي 
األسكيمو مل يخضع للتطور والتغيري، وللسبب الثاين ياُلحظ أن اللغة الكردية  يالحظ أن لغة سكان 
انقسمت إىل لهجات مختلفة لدرجة أنك تحس بالفوارق اللغوية كلام انتقلت من قرية إىل أخرى١8، 

وكذلك نجد أن اللغة الفرنسية هي األخرى أصابتها مرض االنقسام اللهجوي 
واللغة ككيان اجتامعي عرضة للتطور والتغيري بفعل عوامل خارجية من جانب، وعوامل داخلية 
من جانب آخر، وهنا يشري العامل اللغوي سوسري إىل )) العالقات القائة بني اللغة والتاريخ السيايس، 
إذا أثرت وقائع تاريخية كبرية من مثل الفتوحات الرومانية تأثرياً ال يحّد يف وقائع السنية عديدة، 
فاالستعامر الذي ال يعترب إال صورة من صور الفتوحات، ينقل لغة ما إىل أوساط مختلفة، مام يؤدي 
إىل تغريات فيها(( ويضيف قائالً: ))وليست السياسة الداخلية للدول بأقل أهمية بالنسبة إىل حياة 
اللغات أن بعض الحكومات مثل سويرسا يقبل بالتعايش القائم بني لغات عدة، وبعضها األخر مثل 

فرنسا يتوق طامحاً إىل الوحدة األلسنية((.
الكردية خالل تاريخها الطويل عانت من عوامل داخلية وخارجية  اللغة  من هنا نالحظ أن 
أثرت عىل وحدتها اللغوية مام أدى ذلك إىل ظهور لهجات مختلفة يصعب عىل الناطق الشاميل 

17 ابراهيم السامرائي ، التطور اللغوي التاريخي ، ص21 وما بعدها
18 المرجع السابق
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أن يفهم كل ما يقوله الناطق الجنويب، فالوضع االجتامعي والسيايس والجغرايف لكردستان حيث 
ملنطقة كردستان  اإلقطاعية يف العهد العثامين، والطبيعة الخصبة  نجد ذلك يف تعددية الكيانات 
إىل  املنعزلة،  الوحدات االجتامعية  املناطق ساعدت عىل نشوء  يف كثري من  الوعرة  بطبوغرافيتها 
إىل  أدى  مام  كردستان  وثروات  خريات  عىل  السيطرة  أجل  من  الخارجية  القوى  تكالب  جانب 
يف معركة  يف عام ١5١4  العثامين  الصفوية والسلطان  االمرباطورية  بني  األول لكردستان  التقسيم 
جالديران، كام جاء التقسيم الثاين للقسم الذي كان تحت الحكم العثامين بني دول عدة وذلك بعد 
الحرب العاملية األوىل أثر اتفاقية سايكس بيكو. كل هذه العوامل حالت دون قيام دولة كردية 
والعلمي  الحضاري  بدورها  لتقوم  القومية  لغتها  متكنها من تطوير  مستقلة ذات سلطة مركزية 
وسط املجتمع البرشي يف هذه املعمورة. وبدالً من ذلك، أصبحت كردستان أجزاء منقسمة بني عدة 
دول، وأصبح الكرد كيانات اجتامعية تعيش مع مجتمعات غري كردية، ومجربة عىل تعلم لغة أخرى 
غري لغتها أي لغة كل دولة من هذه الدول– العربية والفارسية والرتكية – باإلضافة إىل العوامل 
املذكورة أعاله ال بد أن يؤخذ بعني االعتبار النفوذ اللغوي الديني أيضاً وتأثري اللغة العربية عىل 
اللغة الكردية منذ أن دخل الكرد إىل اإلسالم يف القرن السابع امليالدي، أي قرابة أربعة عرش قرناً 
إذ نرى أن رجال الدين من الكرد يستعملون كلامت وعبارات دينية من اللغة العربية لغة القرآن 

الكريم. 
هذه العوامل مجتمعة جعلت من الكرد يعيشون حالة تبعية اجتامعية وسايكولوجية وسياسية 
واقتصادية ولغوية كان من املفرتض أن ينسوا لغتهم القومية، ومع كل هذا نجد أن غالبية الشعب 
إىل أسباب عدة:  اآلن يتكلم لغته، ال بل يفتخر بها. وباعتقادي أن هذا يعود  الكردي ال زال حتى 
اىل الطبيعة الجبلية  اإلنسان الكردي وصالبته الجبلية واعتزازه القومي، باإلضافة  منها سايكولوجية 
لكردستان والتي حافظت عىل لغته القومية وأصالتها التاريخية يف مواجهة اللغات األخرى. وجدير 
بالذكر أن كردستان مل تشهد االستيطان االستعامري منذ أن دخل الكرد اىل اإلسالم عىل األقل، وهذا 
يعد من العوامل اإليجابية التي ساعدت الكرد عىل حامية لغته من االندثار لفرتة طويلة بالرغم من 
أن عوامل بقاء ودميومة اللغة الكردية هي نفسها عوامل بقاء هذه اللهجات، إال أنها حمتها من الفناء. 
وأن توحيد اللغة الكردية يف صيغة واحدة لكل الكرد مهمة قومية وتاريخية ومسؤولية كبرية تقع عىل 
عاتق اللغويني بالدرجة األوىل واملثقفني واملهتمني بالدرجة الثانية للقيام بدورهم التاريخي بعيداً عن 

التأجيل واملامطلة ألسباب ذاتية ومصالح فئوية ضيقة.
وجدير بالذكر أن الدكتور عبد الواحد الوايف يؤكد أن السبب الرئييس يف تفرع اللغة الواحدة إىل 
لهجات ولغات هو إنتشار اللغة يف مناطق مختلفة واسعة واستخدامها لدى جامعات كثرية العدد 
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وطوائف مختلفة من الناس ولكن هذا السبب الرئييس ال يؤدي عن طريق مبارش إىل تفرع اللغة بل 

يتيح الفرص لظهور عوامل أخرى تؤدي إىل هذه النتيجة وأهمها يرجع إىل: 
١- العوامل االجتامعية والسياسية

٢- العوامل االجتامعية والنفسية

٣- العوامل الجغرافية

4- عوامل الشعبية

5- العوامل الجسمية الفيزيولوجية

تحت تأثري هذه العوامل ينقسم املتكلمني باللغة الواحدة إىل جامعات متميزة إذ يوجد اللغة 

لدى كل جامعة منها وجهة تختلف من حيث تطورها وتبدالتها الصوتية والداللية عن غريها. وإذا 

تأملنا يف بنية اللهجتني السورانية والكورمانجية نالحظ أن االختالف موجود عىل مستويات صوتية 

الجانبني، وهي  املصطلحات عىل  إىل اختالف مفردايت وجود فوىض  باإلضافة  ومورفولوجية ونحوية 

كالتايل:

الكورمانجيةالسورانيةنوعية االختالف اللغوي
baw, dillbav, dilصويت 

namey minمورفولوجي
kurî min
keçî min

nameya min
kurê min
keça min

Xwardimmin xwarسينتاكيس
Namewêmin nave

Kitêbekemkitêba minمورفوسينتاكيس

ولغته من خالل  املكان  دراسة  تستدعي  ما  للغة  الشاملة  الدراسة  أن  اللغة عىل  ويؤكد علامء 
ربط لغات هذه املنطقة بالعوامل األخرى التي تؤثر فيها مثل الجغرافيا والتاريخ والسياسة واإلنتاج 
القيام  أفضل من  الدراسة  فهذه  واألدب،  واملوسيقا  الفن  والدين وحتى  الثقايف  والنشاط  واالقتصاد 
بدراسة لغوية يف فراغ، من هنا، ال ميكن لنا عزل اللغة الكردية من العوامل األخرى التي ال بد أن 

أثرت يف بنيتها اللغوية عىل نحو ما.
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5. الكتابة تصنع وحدة اللغة عبر الزمن
رّب قائل يرى أن تأخر ظهور الكتابة يف الكردية زادت من رسعة هذه التغيريات الحاصلة يف البنية 
اللغوية وساعدت عىل ظهور هذا التنوع اللهجوي وتثبيت الفروقات بني لهجاتها ويف هذا الخصوص 
يقول العامل اللغوي سوسري )) يسود االعتقاد أن لغة تنحرف برسعة أكرب يف حال غياب الكتابة وال يشء 
أكرث خطأ من ذلك فالكتابة تستطيع وهذا يف بعض الظروف – أن تحّد من رسعة تغرّيات اللغة وعىل 
النقيض من ذلك أن االحتفاظ باللغة ال ميّس إذا غابت الكتابة فاللغة الليتوانية التي ما زالت تستعمل 
حتى يومنا هذا يف بروسيا الرشقية وجزء من روسيا مل تكن لتعرف بالوثائق الخطية إال منذ عام ١54٠ 
ولكنها إذ ذاك تقدم بكليتها صورة عن الهندو أوربية بالصدق نفسه الذي تقدمه الالتينية عن القرن 

الثالث قبل املسيح أن هذا وحده كاف لبيان كم هي اللغة مستقلة عن الكتابة((١9
الكتابة  يف الوقت الحايل أمر يثري مخاوف عديدة من مسألة  الكردية  لكن الحال بالنسبة للغة 
طاملا أن الكرد ميارسون الكتابة بلهجتني )مختلفتني يف أوجه مورفولوجية وسينتاكسية معينة(  إن مل 
نقل بثالث وأربع لهجات وباإلضافة إىل أن كل لهجة تتطور عىل نحو منعزل ومستقل عن األخرى مام 
سيؤدي عاجالً أم آجالً – إىل تكوين لغتني مستقلتني عن األخرى كام كان حال اللهجات الالتينية التي 
متثل اآلن خمس لغات مستقلة: الفرنسية واإليطالية والربتغالية والرومانية واإلسبانية . بسبب أن كل 
واحدة منها تطورت يف إطار كيانها املستقل ضمن حدود جغرافية معينة. وهنا أوكد أن الكرد وخاصة 
الفئة املثقفة منهم إن مل يتوصلوا إىل اتفاق واحد ورأي واحد من أجل إيجاد اللغة القومية املوحدة، 
لغة الكتابة املشرتكة بني كل املثقفني من كل اللهجات، سيكون مصري اللغة الكردية  التقسيم املؤكد، 

وبالتايل يصبح الكردي صاحب لغتني يف أحسن األحوال.  
مهام يكن فإن اللغة املنطوقة تصيبها التغيري بينام املكتوبة متيل إىل الجمود والتمسك بالتقاليد، 
ويرى اللغوي اإليطايل )ماريو باى( أن الصيغة املكتوبة للغة وخصوصاً إذا كانت اللغة واسعة االنتشار 
– تقوم بدور هام يف تعطيل تيار التغيري الذي يلحق لغة الكالم برسعة. إن لغة الكالم إذا تركت وشأنها 
تكون عرضة لتغريات طبيعية فطرية تبعدها عن املركز تعرب عن نفسها برسعة خالل الزمن وتظهر يف 
شكل لهجات عرب الزمان )فاللغة الالتينية التي بدأت بالظهور يف روما وبعد انتشارها يف معظم أجزاء 
األوريب تحولت إىل لهجات عديدة رسعان ما صارت لغات فرنسية وإسبانية وهذه  الجنوب الغريب 
بدورها انقسمت إىل لهجات مختلفة، وإن إنكليزية القرن السابع عرش بلهجاتها املتعددة مل تتطور 
فقط إىل لهجات القرن العرشين املختلفة عىل أرضها وحدها وإمنا أفسحت الطريق كذلك ألشكال من 

اإلنكليزية األمريكية انقسمت بدورها إىل لهجات إقليميه(٢٠ 

19 محاضرات في األلسنية العامة- صفحة 40- ترجمة يوسف غازي
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ويؤكد العامل اللغوي سوسري عىل أهمية دور الكتابة يف حياة اللغة اذ يقول »أن الصورة الخطية 
للكلامت كغرض مستمر ثابت هي أكرث قدرة من الصوت عىل تشكيل وحدة اللغة عرب الزمن«٢١. 
ويضيف بقوله »أن اللغة األدبية تزيد الكتابة أهمية ال تستحقها، إذ لها معجامتها وقواعدها. كام 
أن التعليم ال يتم يف املدرسة إال بحسب الكتاب ونهجه. وفوق هذا يبدو أن اللغة إمنا هي منظمة 
الرسم  انه  مكتوبة خاضعة الستخدام صارم:  قاعدة  نفسه  والحال هذه هو  القانون  ولكن  بقانون، 

الخطي، وهذا ما يضفي عىل الكتابة أهمية أولية.«  

6. خطورة التعدد اللهجوي 
تتحول  سوف  ٢٢الخمسة  أو  األربعة  الكردية  اللهجات  فأن  األن،  عليه  هو  كام  الحال  بقي  اذا 
اللهجات  أما  األحوال.  أحسن  يف  والسورانية  الكرمانجية  كرديتني:  لغتني  إىل  أو  لغات،  أربع  إىل  إما 
عىل  السورانية  وتغلب  الزازاكية،  عىل  الكرمانجية  تغلب  بحيث  فشيئاً  تنقرض شيئاً  األخرى سوف 
الهورامية واللهجات الجنوبية األخرى. والتاريخ يبني لنا هذه القضية بجالء وذلك من خالل تجربة 
اللغات الالتينية الخمسة يف الوقت الحايل، والتي كانت يف األصل لهجات للغة واحدة، وهي اللغة 
دينية  بقيمة  تتمتع  كانت  اذ  السادس عرش  القرن  وحتى  الوسطى  القرون  يف  املستخدمة  الالتينية 
املسيحية، لكنها نتيجة لالنقسام الحاصل بني هذه اللهجات، تطورت  عالية باعتبارها لغة الكنيسة 
الواحدة منها بشكل مستقل ومنعزل عن األخرى إىل درجة أن تحولت إىل لغات مستقلة ومنفصلة 
عن  أخواتها. يف الحقيقة لو نظرنا إىل البنية النحوية للهجات الكردية، نالحظ أن االختالف املوجود 
بني الزازكية واللهجات األخرى يصل إىل درجة االستقالل الواضح بحيث ميكن أن نعد الزازاكية لغة 
مستقلة تأثرت نحويا بالكورمانجية حيث تشرتك مع الكورمانجية يف نظام نحو الضامئر بفعل حالة 
االيركاتيف يف الزمن املايض املتعد، وميكن القول أنها تكرمنجنت فدخلت عفوياً يف مجموعة اللهجات 

املنبثقة عن اللغة الكردية. 
ورغم أوجه التقارب والتوافق بني الكثري من العنارص اللغوية يف اللهجتني الرئيسيتني )السورانية 
بينهام، وال  الصارخ  باالختالف  تتعلق  لغوية  نواجه معضلة  الوقت  يف نفس  أننا  إال  والكورمانجية(، 
التي  السورانية  بني  الكردية  للجملة  )السينتاكسية(  الرتكيبية  البنية  جوانب  ببعض  يتعلق  ما  سيام 
 m, -t, …/ê –man,– بفعل الضمري املتصل synthetic type تأخذ اتجاه موفولوجي بنمط تركيبي
tan, -yan- واملتنقل سينتاكسيا يف تراكيب الفعل املتعد وخاصة االيركاتيف، والكرمانجية التي تلتزم 
بقواعد منظمة وفق منطق نحوي بعيداً عن التعقيد الظاهر يف الجملة السورانية بفعل وجود الضمري 

21 فردينان دي سوسير، محاضرات في األلسنية العامة، ترجمة يوسف غازي، صفحة 41
22 المرجع السابق



زمان و زار360

املنفصل والذي يسلك وفق نظام محدد وثابت دون تحوالت وتنقالت سينتاكسية. هذه األمر يحتاج 
إىل دراسة مقارنة أو تقابليه تدرس اللغة من “داخل القوانني اللغوية” حسب وصف سوسري.      

7. ضرورة إيجاد اللغة المشتركة والبدء بتوحيد المصطلح 
املشرتكة بدالً من اللهجات العديدة واملختلفة التي تعيق  يؤكد )ماريو باى( عىل رضورة اللغة 
التفاهم بني البرش )) فإنه من املشكوك فيه أن يتمكن رجالن فرنسيان أحدهام من الشامل واألخر 
من الجنوب من أن يتفهام بسهولة، ويف الصني حيث تعد لغتها املكتوبة معقدة تنقطع الصلة بينها 
وبني لغة الكالم بشكل يعيق تفاهم الصينيني من ذوي اللهجات املختلفة بعضهم مع بعض((٢٣ ولكن 
بالرغم من ذلك فإن األمة تحتاج إىل لغة واحدة مكتوبة ومسموعة ألن وسائل االتصال يف هذا العرص 
تطورت بشكل مذهل حيث مل يعد االتصال مقترصاً عىل الصحافة املكتوبة والراديو بل أصبح التلفاز 

واألنرتنيت يغطي املعمورة ويوفر االتصال بالصوت والصورة.
يف الحقيقة أنا من دعاة إزاحة اللهجات الكردية عن عامل الكتابة بكل الوانه وأدواته )من صحافة 
إىل كتاب إىل رسالة ... الخ(، هذه اللهجات ليست إال حجرة عرثة أمام تقدم وازدهار الثقافة الكردية، 
وأن عملية توحيد الطاقات العلمية لدى الكرد ال ميكن الحصول عليها إال من خالل استخدام لغة 
كردية موحدة بصيغة ميرسة وقابلة للفهم من قبل معظم ناطقي الكردية وخاصة اللهجتني الرئيسيتني 
تستخدم يف الكتابة واألعالم والصحافة. وال أرى أي مربر لهؤالء الذين يسوفون وضع الحلول لهذه 
أنهم ينطلقون من  أو  القضية،  إال لكونهم عاجزين عن معالجة هذه  إىل أجل غري مسمى  املسألة 
مصالح ذاتية وأنانية ضيقة، وسوء يف التقدير، وخاصة إذا كان أصحاب الفك والربط من أولئك الجهلة 
واملعاقني املرتبطني باألحزاب السياسية بواسطة أبواقهم املناسبتية والغري مناسبتية. لكن ما أود التأكيد 
عليه هو أن هذه القضية ال يتم عرب مرحلة واحدة بل أنها، حسب فهمي لحجم الحل، ستستغرق 
اللغوي وما يتالءم مع  التخطيط  مراحل عدة، لكل مرحلة مسوغاتها وديناميكيتها سرياً عىل هدى 
املصطلح  لتوحيد  خطة  وضع  املثال،  سبيل  عىل  ونحوياً،  واصطالحيا  معجمياً  الكردية  اللغة  بنية 
توحيد  عن  النظر  بغض  الراهنة  املرحلة  يف  ورضوري  ممكن  اإلجراء  وهذا  أولية  كخطوة  اللساين 
األبجدية. ومن هنا أعلن موقفي أن توحيد املصطلح الكردي بأخذ ما تم إنجازه من املصطلحات يف 
األدبيات السورانية تكون األساس يف الدراسة املصطلحية نظراً لتجربتهم الغنية يف هذا املجال، علامً 
أن املصطلحات التي ترد حالياً يف األدبيات والكتابات الخاصة باللهجة الكورمانجية )الكتابات الالتينية 
تحديداً وليس البادينانية( بعيدة كل البعد عن رشوط وضع املصطلح من حيث البنية املورفولوجية 

23 ماريو باى، أسس علم اللغة – ترجمة وتعليق الدكتور أحمد مختار   صفحة 62
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والتعبريية ومحتوى املفهوم الدال عليه. لكن هذا ال يعني أن نسد الطرف عن النواقص املوجودة يف 
املصطلح السوراين فعىل سبيل املثال اختارت لجنة املصطلح يف املجمع العلمي الكردي لعام ١97٣ 
اآلول من  كلمة )زاراو( من )زاراڤ( الكورمانجية للداللة عىل مفهوم )املصطلح( ونرُشت يف العدد 
مجلة املجمع، ثم تحولت الكلمة إىل )زاراوه( يف العدد الثاين من نفس املجلة. من الواضح أن اللجنة 
مل تعري االنتباه أن )زاراو أو زاراره( تُستعمل للداللة عىل )اللهجة( فأصبحت تُستعمل للتعبري عن 
مفهومني مختلفني، هام )اللهجة( و)املصطلح( علامً أن مبادئ املصطلحية تقر بوضع مصطلح واحد 
له  الحالة تشبه كمن  املصطلح( هذه  يف علم  للتعبري عن مفهوم واحد)راجع ويسرت وفلرب وكابرى 
ولدان يحمالن اسامً واحداً لنقل )حسن(، هذه العملية تُربك القارئ يف التمييز بني املفاهيم، وميكن 
حل هذه املسألة بتخصيص كلمة )زار( للداللة عىل )اللهجة( وتبقى )زاراوه( كمقابل ل�)املصطلح( 
للتمييز بني املفهومني بكلمتني مختلفتني فونولوجيا. وهناك حاالت عديدة من هذا الخلط اللغوي 
)كردار(،  )كار(،  )فرمان(،  وهي  مرتادفة  مصطلحات  أربع  نجد  اذ  الكردي  النحو  مجال  يف  وخاصة 
)كرده( للتعبري عن مفهوم واحد هو)الفعل( يف حقل النحو. إال أن الوضع يف الكورمانجية الالتينية 
املصطلح  املنهجية الرتكية يف صوغ  )حدث دون حرج( إذ يستخدم كُتابها الفاظاً فرنسية عىل غرار 
مثل )ناسيون، وفيدراسيون، وكوردەناسيون، وكورداسيون. . . الخ(. تصوروا نسبة الخطأ يف إشكالية 
كمقابل  السورانية٢4  يف  )كردن(  املصدر  من  املشتق  )كرده(  مصطلح  نقرأ  الكردي حيث  املصطلح 
ملفهوم )الفعل( وهو سليم من حيث املبنى واملحتوى بينام نجد أن نفس الكلمة تُستخدم لدى كتاب 
النحو يف الكورمانجية الشاملية كمقابل ملصطلح )الفاعل(٢5 وهذا خطأ ألن مبنى الكلمة ال تتفق مع 
معناها، وقس عىل ذلك الكثري فمصطلح )ليكه ر lêker( املشتق من )lêkirin( مبعنى )تلبيس، وبناء( 
يف الكورمانجية حسب سياقها، بإضافة الالحقة )-er( إىل جذره املضارع فتأخذ قالب )الفاعل( وتصبح 
)لێکەر( ، والتي تُستعمل يف قواعد جالدت بدرخان كمقابل ملصطلح )الفعل(، ليس العيب أن تخطأ 
لكن العيب يف من يُقلِدون الخطأ عىل مدى قرن من الزمان عىل شاكلة املبدأ الوزي)القازي( دون أن 
يبث أحدهم )من املعنيني بالنحو الكردي وخاصة حملة الدكتورا( يف هكذا مواضيع يف بالغ األهمية، 
الستار عن مجموعة  وأزحت  سنة  أكرث من عرشين  قبل  املوضوع  يف هذا  مقاالً  نرشت  أنني  علامً 

مصطلحات ال زالت شائعة يف اللهجة الكردية الشاملية حتى األن. 
ليس هذا فقط بل وصل األمر أنهم ال مييزون البنية الفونولوجية السليمة للكلمة الكوردية حيث 
الصوتيات  تأثري  )كورديستان( تحت  إىل  تتحول  )گرينگ( و)كوردستان(  إىل  )گرنگ(  الصفة  تتحول 

24 الكلمة )كرده( مشتقة من المصدر )كردن( باضافة الالحقة )-e( إلى جذر الفعل الماضي )كرد( على قياس 
)رسته( بمعنى الجملة مشتقة من )رستن( و)گۆتە( بمعنى المقولة مشتقة من)گۆتن(.

25 سامیتان )2011 ( رێزمانا کورمانجی ، استانبول )التيني(
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قبل  من  اللغوي  الصهر  سياسة  ومامرسة  السائدة  اللغة  هيمنة  بسبب  النطق  عملية  يف  الرتكية 
املجتمع قد  الحكومات الغاصبة لكردستان حيث نجد صورة الكالم الكردي لدى رشيحة كبرية من 
تلونت بالنربة الرتكية وكأننا أمام شخص تريك األصل قد تعلم الحديث بالكردية، والحالة هذه تعيد 
نفسها لدى كورد روژاڤا ولكن هذه املرة باللون العريب، وكذلك لدى كورد ايران اذ يتحدثون وفقاً 
للنربة الفارسية، وكذلك كورد قفقاسيا يف يريفان. الحالة الوحيدة التي حافظت عىل الصورة الصوتية 
الكوردية النقية دون شوائب ومؤثرات صوتية غري كوردية تلمسها لدى ُمذيعي القنوات التلفزيونية 
النطق الصويت ومخارج  اللهجتني السورانية والبادينانية وباملناسبة  العراق بكلتا  التابعة لكوردستان 
بطابع  السليم  والنطق  الفصاحة  بجامل  تتسم  فتاح(  )جويب  املغنية  لدى  األغنية  لكلامت  الحروف 
النربة األصيلة وبخصوصية جامل اللغة الكوردية، وميكن أخذها كنموذج لدراسة البنية الصوتية يف 
 )distinctive features( اللغة الكوردية لتحديد الخصائص والسامت التمييزية للصوت وفق نظرية

يف علم الفونولوجيا٢6.
عىل حد تعبري أحد اللسانيني املشهورين )Jakobson( اللغة أداة قادرة عىل التعبري عن أي يشء، 
واللغة الكردية مثلها مثل اللغات األخرى لها وسائلها الخاصة إليصال املعرفة، وال ميكن القول عن 
لغة ما إنها عاجزة عن التعبري إذ العجز كامن يف املتكلمني ألنهم مل يبذلوا املجهودات الالزمة للنهوض 

بلغتهم٢7.
املصطلح كلمة جديدة أو قدمية بصيغة )بسيطة  ملفهوم واحد«٢8  اللغوي  الرمز  »املصطلح هو 
أو مشتقة أو مركبة أو منحوتة أو عبارة( تعرب عن مفهوم معني يف حقل علمي معني، قد ال متت إىل 
يف لهجة ما، فثمة مفردات كردية غابت عن  الكردية وقد تكون مستعملة  اللغة  لهجة معينة من 
يف  اللهجة، وهذه ظاهرة تحصل  تلك  يف  ملعظم أصحابها  بالنسبة  االستعامل وبقيت مجهولة حتى 
كثري من اللغات الحية والتي ال تعيش ظروف اللغة الكردية بكل تعرجاتها وانحداراتها. واملصطلح 
نتاج حاصل باتفاق لجان أكادميية وخرباء لتصبح ملكاً للغة الكردية املشرتكة واملوحدة، بغض النظر 
عن هويتها اللهجوية، فلتكن من الهورامية باعتبارها أقدم لهجة كردية الزالت باقية عىل قيد الحياة. 
األمر الهام يف وضع املصطلح هو أن يتوفر فيه الرشوط اللغوية والقياسية من متايز واضح يف البنية 
ويف هذا  واملعرفة.  العلم  من  بحقل معني  املرتبط  للمفهوم  الداللية  البنية  واستيعاب  الفونولوجية 

26 برزو محمود 2019 دراسة فونوتيكية وفونولوجية ألصوات اللغة الكوردية الكورمانجية، رسالة ماجستير 
باللغة الكوردية

27 الدكتورة  ليلى المسعودي، عن بعض األسس المنهجية في اعداد المعاجم المتخصصة�، كلية االداب والعلوم 
االنسانية بجامعة ابن طفيل. 

28 Felber, Standardization of Terminology, Vienna1985, p17
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اللغات  إذ يستعريون  مفردات ولواصق لغوية من  اإلنكليزية  التجربة  ميكننا االستفادة من  املجال 
القدمية وامليتة كالالتينية واإلغريقية والحديثة كالفرنسية وغريها لصوغ املصطلحات، وما العيب أن 
نبحث يف املصادر اإليرانية القدمية كاألفستا باإلضافة إىل اللهجات الكردية الحالية كالفيلية والكلهورية 
إىل  عدنا  لو  والكورمانجية.  السورانية  الرئيسيتني  اللهجتني  جانب  إىل  والزازاكية  والهورامية  واللكية 
التجربة الفارسية - عن طريق مقال األستاذ مسعود محمد٢9 نرُش يف مجلة املجمع العلمي الكردي، 
العدد الخامس، تاريخ ١977 ص ٢86 - لرنى الكيفية التي تم عن طريقها إثراء اللغة الفارسية األدبية 
ما  األخرى، هذا  اإليرانية  واللهجات  اللغات  كافة  من  ومصطلحات  وتعابري  كلامت  اقتبست  حيث 
كتابه  األول من  املجلد  يف  اآلسيوي بجامعة شرياز  املعهد  األستاذ ورئيس  نوايب،  السيد مهيار  يذكره 

بعنوان »مجموعة مقاالت« نقرأ فيها الحقيقة التالية:   
»درست است کە زبان فارسی دری اصال زبان فارس یعنی گویش ایرانی جنوب غربی است، اما 
نباید فراموش کرد کە گویشهای دیگر ایرانی، ازهامن آغاز، در غنایی ان سهم بسزائی داشتەاند. این 
زبان بواسطە رسمی بودن و بکار و فتنش در مدت هیجدە نوزدە قرن در متام ایران و در دربارهای 
موختلف شاهنشاهان و پادشاهان محلی، از دیگر گویشهای ایرانی واژەها و تعبیرها و اصطالحهائی 

گرفتە و غنیرت شدەاست»
«.نویسیندە و شاعر بلخی و خوارزمی و مروزی و سغدی و پیشاوری و هریوی و طوسی و 
نیشاپوری و سگزی و رازی و شیروانی و گنجەای و اسفهانی و خوزی و کرمانی و بلوچی و دیگر 
شهرهای ایران همە از واژەها و اصطالحات گویش محلی خود مشتی بدان افزودە و انرا بیش از 

پیش غنی ساختەاند.30”

إليكم ترجمة النص الفارسي إلى اللغة العربية:
صحيح أن الفارسية الدرية هي يف األساس لغة فارسية، وهي لهجة جنوب غرب إيران، لكن يجب 
أال ننىس أن اللهجات اإليرانية األخرى لعبت أيًضا دوًرا مهاًم يف إثرائها منذ البداية. هذه اللغة بسبب 
إضفاء الطابع الرسمي عليها واستخدامها يف جميع أنحاء إيران خالل مثانية عرش أو تسعة عرش قرناً 
اللهجات  تلقت كلامت وتعابري ومصطلحات من   ، اإلقليميني  وامللوك  األباطرة  ويف مختلف محاكم 

اإليرانية األخرى “.

29  مسعود محمد هەڵدانەوەی چەند ڕووپەڕەیێکی زمانی کوردی »گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد« بەرگی ، 
5ساڵی 1977 ص 286

30 مسعود محمد هەڵدانەوەی چەند ڕووپەڕەیێکی زمانی کوردی»گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد« بەرگی ،5 
ساڵی 1977 ص 289 - 290
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بيشاور، هريفي )هريايت(،  )ماريف(، صوغدي،  ماروزي  بلخي، خورازمي،  من  والشعراء  “الكتاب 
بلوىش  كرماين،  خوزي،  أصفهاين،  كنجاي،  راي(، شريواين،  )خالقي  رازي  ساغزي،  نيسابوري،  طويس، 

ومدن إيرانية أخرى أضاف بعضهم حفنة من لهجاتهم املحلية وأثروها أكرث من أي وقت مىض “.
التجربة العربية هي األخرى استفادت من معجم اللهجات العربية واآلرامية والرسيانية وكذلك 

من اليونانية والفارسية وغريها يف إغناء ثروتها املفرداتية. 
هذه العملية تعد واحدة من أكرث االسرتاتيجيات أهميًة يف إثراء املعجم الكردي. ويف هذا املوقف 
كثرياً ما واجهُت تهمة )السورمانجية( يف كتابايت الكردية من قبل كتاب كورد يُحسبون عىل مجموعة 
النحويني الكورد، علامً أنني أفتخر بهكذا تهمة. فالكورمانجية الشاملية فقرية يف معجمها الحايل ألنها 
املحاوالت والجهود الحالية  أوالً مل تأخذ حصتها من مخزونها الذايت والغائب عن التدوين باستثناء 
املبذولة من قبل بعض الكتاب واألكادمييني يف الجزء الباديناين من املعجم الكردي يف جمع وتدوين 
وإحياء املفردات الكردية األصيلة، وكذلك صحيفة )كورمانجي( الصادرة من معهد باريس.  وميكن 
املحصول  عليها مسؤولية جمع  تقع  العراق  كردستان  يف  لهجاتها  مبعظم  اللغوي  الحراك  أن  القول 
لتصبح  الكورد(  )لكسيكوگرافيا  املوحد،  الجامع  الكورد،  لسان  يف معجم  وتدوينها  الكردي  املفردايت 
ال  ثانياً  السليم.  والتعبري  الصحيح  املصطلح  ظهور  يف  املستقبلية  اللغة  وأساس  صلبة  لغوية  قاعدة 
ميكن للمثقف أو الكاتب من اللهجة الكورمانجية أن يتقدم ويتطور يف كتاباته وأبحاثه ما مل يستند 
إىل الثقافة السورانية وعلومها املتنوعة ومصطلحاتها الغنية، وهي ثروة استغرق العمل فيها قرن من 
الزمان، معركة خاضها علامء كبار أمثال: مسعود محمد، والخال، والروزبياين، واملوكرياين، وسجادي، 
: وريا  واألميننيرَ دار وشكور مصطفى،، ونبز،  والخزنه  والزنكابادي،  واآلميدي،   والبياري، واورحامين، 
ونوري، والحلميني: )رفيق، وباكيزة(، ونرسين، وكوردستان، وشكريا، والفندي، واملزوري، والعبدول، 
ومصطفى رسول، والشاكيل، وفرهاد بريبال، . . . وغريهم. ومثة جيل جديد من األكادمييني يعملون يف 
املراكز العلمية كجامعة صالح الدين وجامعة السليامنية وجامعة دهوك وزاخو وكويه. أما ظروف 
الترتيك  عملية  تحت  خاضعة  الزالت  منها  الرتيك  الجزء  يف  خاصة  الشاملية  الكورمانجية  اللهجة 
املوجود  الثقايف  الهامش  عن  النظر  بغض  اللحظة  حتى هذه  العرشين  القرن  بداية  منذ  املستمرة 
منذ بداية القرن الواحد والعرشين، ففي عام ٢٠١8 عندما كنت طالب دكتورا يف اللغة الكردية يف 
جامعة دياربكر فوجئنا ذات يوم بقرار صادر عن أنقرة تفيد أنه عىل طالب الدكتورا يف اللغة الكردية 
أن يكتب رسالته باللغة الرتكية. ما نريد قوله هو أن الظروف السياسية القاسية حالت دون تطور 
اللهجة الشاملية. والجهود الذاتية املبذولة هي األخرى ليست عىل ما يرام باملقارنة مع السورانية، 
حيث ال نجد ثقلها الكمي وال ثقلها النوعي باستثناء قلة من الكبار مثل جالدت بدرخان وجكرخوين 
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من املايض، لكن هناك سعي وجهود تُبذل خاصةرَ من معهد باريس بصحيفتها)كورمانجي( املنشورة 
منذ تسعينيات القرن املايض حيث تركزت عىل جمع كم هام من املفردات الكورمانجية يف جانبها 
املعجمي)لكسيكوكرافيا( وليس املصطلحي )الرتمينوكرايف(. وأيضاً جهود كتاب اللهجة البادينانية يف 

الوقت الحايل تبعث عىل التفاؤل.                          
الكرد أكرث الشعوب حاجة إىل لغة قومية موحدة ولكن هذه املسألة من املفروض أن تتم تداولها 
ودراستها ومعالجتها من قبل لجان متخصصة ذات إمكانيات أكادميية أو خربة تخصصية وعملية يف 
املجال اللغوي واللسانيات، ألن مسألة كهذه ال ميكن أن تُعالج من قبل الساسة، وإال ستصبح القضية 
مثار جدٍل عقيم ال نصل إىل النتيجة املتوخاة، بل سنكون أمام منطلقات نابعة من رحم العنرصية 
اللهجوية والفئوية. أما اللغويون حتى وإن أتفقوا يف النهاية عىل لهجة واحدة - عن طريق كرمنجنة 
ورنة الكورمانجية - ال بد أن يأيت هذا االتفاق بعد دراسة علمية ومناقشة مستفيضة  السورانية أو سرَ

وجدل واسع.  وسوف تأخذ املسألة مراحل عدة إىل أن تصل إىل النهاية. 
ويف الجانب األخر من املسألة يجب أن نأخذ  هيكلية اللجان وخاصة يف مرحلة اإلقرار النهايئ بعني 
االعتبار، أي ال ميكن أن تكون اللجنة مكونة من أعضاء ينتمون إىل لهجة واحدة، أو يغلب عليها اللون 
والكبرية  الحساسة  املسألة  بتداول هذه  الحقيقيني  العمل  أرباب  تُكلف  أن  املفروض  الواحد. ومن 
بحرفية عالية، وبحس عال من املسؤولية التاريخية، وليس عن طريق إدخال حفنة من املزيفني أو 
الذين يُحسبون زوراً عىل الدراسات اللغوية الكردية. باإلضافة إىل هذا ال بد من إيجاد آلية تساعد 
عىل سري العمل باتجاه الجانب اإليجايب وميّكن اللجان من دراسة األمر بشكل علمي وشامل ومتكامل 

من كافة أبعاد القضية. 

المصادر والمراجع االنكليزية
1. Hudson, Alfred B. 1967. The Barito isolects of Borneo: A classification based on comparative reconstruc-

tion and lexicostatistics. Data Paper no. 68, Southeast Asia Program, Department of Asian Studies, Cornell 

University. Ithaca, N.Y.: Cornell University,

2. Meecham, Marjorie and Janie Rees-Miller. )2001( ”Language in social contexts.“ In 

3. W. O‘Grady, J. Archibald, M. Aronoff and J. Rees-Miller )eds( Contemporary Linguistics. pp. 537-590. 

Boston: Bedford/St. Martin‘s.
4. Schilling-Estes, Natalies. )2006( ”Dialect variation.“ In R.W. Fasold and J. Connor-Linton )eds( An Intro-

duction to Language and Linguistics. pp. 311-341. Cambridge: Cambridge University Press.

5. Wolfram, Walt; Schilling-Estes, Natalie )1998(. American English: dialects and variation. Malden, Mass.: 

Blackwell. pp. 13–16.



زمان و زار366

6. Daniel. W. Bruhn, Walls of the Tongue: A Sociolinguistic Analysis of Ursula K. Le Guin‘s The Dispos-

sessed )PDF(, p. 8
7. Lave, Jean & Etienne Wenger. )1991( Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: 

Cambridge University Press.

8. Felber, Standardization of Terminology, Vienna1985

المصادر العربية
9. الجوهري: الصحاح وابن منظور: لسان العرب والزبيدي: تاج العروس )ل ه� ج(

  ١٠. د. إبراهيم أنيس:  يف اللهجات العربية 

١١. كتاب سايكولوجية اللغة

١٢. دكتور عالء إسامعيل الحمزاوي  دور اللهج�ة يف التقعيد النحوي، دراسة إحصائية تحليلية، يف ضوء همع الهوامع للسيوطي 

مجلة ارتني  

١٣. د.عبده الراجحي: اللهجات العربية يف القراءات القرآنية 5١ : 5٢ 

١4. فردينان ده سوسري محارضات يف األلسنية العامة، ترجمة يوسف غازي ومجيد النرص، دار نعامن للثقافة، لبنان، ١984 

١5. هاري ل شابريو، ترجمة عبدالكريم محفوض ، دمشق، ١987  ، فصل من كتاب اللغة والكتابة ملؤلفه هاري هويجر من 

جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس.

١6. ابراهيم السامرايئ ، التطور اللغوي التاريخي ، 

١7. ماريو باى- أسس علم اللغة – ترجمة وتعليق الدكتور أحمد مختار

مصادر بالكردية
١8. برزو محمود ٢٠١9 دراسة فونوتيكية وفونولوجية ألصوات اللغة الكوردية الكورمانجية، رسالة ماجستري باللغة الكوردية

١9. مجلة املجمع العلمي الكردي، العدد األول ١97٣ 

٢٠. مسعود محمد هەڵدانەوەی چەند ڕووپەڕەیێکی زمانی کوردی  »گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد« بەرگی ، 5ساڵی ١977 

٢١. سامیتان )٢٠١١ ( رێزمانا کورمانجی ، استانبول )التيني(  



قوة اللغة الكردية في عراقتها التاريخية
وغناها بلهجاتها المتكاملة
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تعترب اللغة الكردية  بقوتها  الغنية باملفردات والجمل واملعاين التي جعلتها اللغة الثالثة عامليا« 
بعد الفنلندية والكورية أحدى األساطني التي قامت وتقوم عليها القومية الكردية وهي لغة واحدة 

ومتكاملة عىل مختلف لهجاتها ولهيجاتها. 
لقد وجه أعداء الكرد سهامهم املسمومة إىل جسد هذه اللغة  الكردية ويف املقدمة إىل روحها 
من  بدًء  وإنكارها  طمسها  عىل  الالإنسانية  الوسائل  وبكل  وتكراراً  مراراً  حاولوا  بحيث  القومي، 
اإلكراه والرتهيب تارة  إىل حد بعيد أساليب  يف ذلك و  التاريخ، مستخدمني  يف  املتعمقة  جذورها 
وبأساليب الرتغيب باللعب عىل أوتار اإلميان خاصة يف الدين تارة أخرى. ولكن كام يقول الكرد: 
“كرَه يا دي بن كه فراندا نامينا”Geya di bin keviran de namîne أي “ال تبقى األعشاب تحت 
الحجارة”، ألنها تجهد يف نفسها يك تخرج من تحتها وتستمر يف النمو. فبفضل  الحجم الكبري للوجود 
واملختصني، فشل  املخلصني  وبجهود  والعريق  الدفني  وتراثه  الثقايف  وغناه  الهائل  الكردي وعدده 
األعداء و متكنت اللغة الكردية يف الحفاظ عىل وجودها وتطورها. فقد أخذت  الكتابات الكردية 
تكرث هنا وهناك  وكذلك بالنسبة إىل  املصادر التي تبحر إىل عمق تاريخ الكتابة الكردية الطويل 

الذي يعود إىل أكرث من أربعة آالف سنة ق.م.

مراحل تاريخ اللغة الكردية :
أوال: مرحلة ما قبل التاريخ:

يعود اللغة من حيث النطق والكالم لدى الكرد إىل زمن اإلنسان العاقل هوموسبيانس يف كردستان، 

أما من حيث الحروف فتمتد الكتابة إىل الشكل املأخوذ من الصور، فكان التعبري عن يشء برسم صورة 

له, لذا تسمى بالكتابة الصورية. ثم انتقل اإلنسان بشكل عام وإنسان ميزوبوتاميا بشكل خاص مبن 

فيهم الكرد إىل استخدام الرمز للتعبري الدال عىل املعنى. مثال ذلك برسم رمز يدل عىل النهر وبجانبه 
رسم إنسان, مبعنى: سار اإلنسان مع النهر أو البحر.. وهكذا، فسميت بالكتابة الرمزية. 

ثانيا« :المرحلة التاريخية.
لغة سومر  -

بتقدم اإلنسان وذهنيته أخذت الكتابة الصورية تتحول إىل الرموز ومن ثم إىل الحروف وخاصة 

لدى الكرد الذين أسسوا دول وإمرباطوريات بدأت عند اإليالميني والكاشيني, ومن ثم عند الكوتيني 

والهوريني وغريهم, وقد اشتهرت يف سومر وكردستان باسم الكتابة املسامرية ٣5٠٠ ق.م قم بعد 

ءلك الكتابة الهوروغليفية.
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عندما نتناول الجانب اللغوي الكردي السومري يعني ذلك أننا نبحث عن الجذور األوىل للغة 

الكردية من جهة وعن العالقة الروحية بني اللغة الكردية والسومرية من جهة أخرى سواء من حيث 

شكل الحروف أو من حيث النطق واأللفاظ.

من حيث القواعد والحروف والكتابة:
تظهر الرقم الطينية شكل الحروف لدى الكاشيني, اإليالميني, السوباريني والكوتيني والسومريني 

بأنها كانت واحدة وتسمى باملسامرية، أي أن الشكل واملنشأ واحد مع السومرية.
اللغتان الكردية والسومرية تشرتكان بصفات خاصة فيام بينها، فهام من عائلة لغة ذات كتابة 
يف  كام هي  بعضه  من  يشتق  ال  اللفظ  أن  أي  عام،  بشكل  اشتقاقية  وغري  وممتزجة  الصقة)١(  
مبعنى جديد. مثال: لو  ميكن تركيب كلمتني مع بعضهام وإيجاد كلمة أخرى منهام  العربية. بل 
الجديد،  اليوم   = )اليوم(  روز  )الجديد(  نو  العظيم.  الرجل  أي  لوكال  )العظيم(=  كال  )الرجل(- 
وهناك أمثلة كثرية يف اللغة الكردية مثل: رسوك- كومار تصبح رسوكومار, رو- هالت تصبح روهالت, 

رس- بان تصبح رسبان وهكذا….
ال يسبق الفعل الفاعل يف الجملة كام هو يف اللغة العربية, أي هكذا: نجح الطالب, بل أن يف 
.”Xwendekar Bi Ser Ket”السومرية والكردية, يأيت الفعل يف النهاية, هكذا: خوندكار يب سه ركت

 ،Berxê Nêr -ال يوجد فيهام املثنى كام هو يف العربية، بل يوجد املفرد فقط، مثال : برخي نري
أي “الخروف الذكر” , حيث ال يوجد يف السومرية والكردية بصيغة املثنى, أي ال يوجد الخروفان 

.”Du Berxên Nêr -َالذكران إال باستخدام العدد اثنان، أي هكذا: “دو برخني نرير
كام ال يوجد فيهام أي الكردية والسومرية املؤنث, إال باإلشارة إىل الجنس من خالل الجملة. ف� 
“الربخ- Berx” هكذا مبفرده هو “برخ- Berx” سواء ذكر أو أنثى ولكن داخل الجملة يتم معرفة 

ذلك. مثال: برخي نري- Berxê Nêr, برخا مي-  Berxê mêوهكذا.
توجد يف السومرية ومثلها الكردية األحرف )Ç,J,P,G( ولكنها ال توجد يف العربية، وال توجد فيهام 

.)A,U,E ,I( وكام أن اللغتان السومرية والكردية تحويان حروف العلة ،)حروف )ث, ض, ط, ح

من حيث األسماء:
توجد أسامء كثرية متطابقة أو قريبة من بعض يف السومرية والكردية، مثل: كار- العمل، كوي- 
الجبل ومازال هذا االسم مستخدماً لدى أهلنا الزازايني، كالكامش- الثور العظيم، كاستري- القصدير، 
الرفش- مر، رويف- الثعلب، توبوداناتو- كاتب الطابو، زكوتو- الزكاة، شاركشتي- ملك العامة، خور- 
الشمس ومازالت تستخدم لدى أهلنا الصورانيني وغريهم، مي- أنثى، آكر- النار، إينانا- اليقني ومنها 
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املكان، نك- القدم،  ده ب- لوحة للكتابة  أين ونينى أي الجمعة والسيدة الكبرية، نانيك- سيدة 
ومنها الخشب ودبرت ودفرت ودبستان، مشكني- مسكني وهم الطبقة الدنيا لدى السومريني والهوريني 
الخوريني وغريهم من أجداد الكرد، زند- الساعد، آ أي آف املاء، ناندا أي نان- الخبز، ك�رَة أي كرَنم- 
نكري- الحداد، كرَا- الثور،  ن وهسن- الحديد، نشار- نجار، سرَ م أو سرَ القمح، شة أي جة- الشعري، سرَ
املحراث، باران-  األخ، كرَوت أي جوت-  قولة أي كولة- الخادم، قيزك- الفتاة، ميش- ذباب، كاكا- 
املطر، يت- العطش، باتيس أي باديشاه- امللك،  ِبر- كثري، دار- شجرة، كور- عميق، اوتو- الشمس 
ومنها اآلن يف اللغة الكردية هتاو- الشمس واويت- املكواة وإيتون- الحرارة، أمة- الجامعة واآلن يف 

الكردية أمت، سو- بالكردية )سور(- األحمر،  كرَل- الشعب.

من حيث الديمومة واالستمرارية:
قبيلة  اآلن  وتسكنها  أوروك،  اسم  من  املتحولة  إيالم  منطقة  يف  أركواز  تسمى  أرك  مدينة  إن 
الكردية تسكن بالقرب من مدينة سومار، وكذلك نهر  الكردية. كام أن قبيلة سورمريا  ملكشاهي 
سيمرا يخرتق أرايض إيالم يف روزهالت أي رشق كردستان. وتأكيداً عىل الصلة العرقية اللغوية بني 
الكرد والسومريني مازال الكرد الكلهوريني والفيليني يتكلمون بلهجات قريبة من لغة أجداهم الكرد 

القدماء مبن فيهم اللغة السومرية. 

الزندية:
تطور شكل الكتابة جزئياً من الشكل الذي استخدمه الكرد القدماء إبان الحضارة السومرية إىل 
شكل أكرث تجاوباً مع اللفظ، وباألخص يف الفرتة التي متيزت بتبلور الفكر الديني امليرتايئ واإليزيدي 
)الزندي( والزردشتي،  فجاءت الحروف بشكل أكرث وضوحاً عرفت بالحروف “الزندية”، وكتب بها 

الكتاب اإليزيدي املقدس “مصحفا رش” أي “الكتاب االسود” وكذلك كتاب “جلوا”.
وبتقادم الزمن تبلورت الحروف الزندية وما يظهر للعيان ذلك هو يف الكتاب الديني اإليزيدي 
)جلوا(. وباملقارنة بني الحروف العربية والحروف املستخدمة يف كتاب )جلوا( اإليزيدية نرى كيف 

أخذ العرب منها أبجديتهم.

اآلفستائية:
للفيلسوف  )آفستا(  كتاب  مع   اآلفستائية  األبجدية  يف  هو  وتأثرياً  انتشاراً  االكرث  الشكل  أما 
الهند  باتجاه  أكرب  امتداد  ذات  أصبحتا  حتى  الكرديتان  واللغة  الكتابة  هذه  ترسخت  زرادشت، 
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الزردشتية, حيث كتب بهام كتاب آفستا )٢( باسم  الديانة  انتشار  واليونان والقفقاس عىل مدار 
لغة آفستا )٣(, ولكن ما يحز النفس هو أن هذه اللغة وبسبب العداء الشديد للزردشتية من قبل 
بشتى  حاولوا  عندما  والتشويه  االعتداء  من  للكثري  تعرضت  املنطقة,  عن  غريبة  وأديان  قوميات 
املقدوين,  املسلمون ومن قبلهم اسكندر  األسف هذا ما فعله العرب  الوسائل القضاء عليها, ومع 
عندما أحرقوا اآلالف من هذه الكتب والحقوا كتابها وأتباعها وخاصة العلامء. ومن الجدير ذكره 
كانت عدد أحرفها 44 حرفاً, قال يف هذا السياق األستاذ فارس عثامن يف كتابه عن الزردشتية: يقول 

قاسم الدمشقي )4(: إن حروف القرآن الكريم هي حروف آفستا بأعيانها ال عىل أنها مثلها.

البيلوانية )الفهلوية(
يف  الكرد  الحروف كتحديث عىل يد  تأيت هذه  بالكردية،  البطولة  أو  الشجاعة  الفهلوية تعني 

اآلفستائية والتي صار عدد حروفها )4٢( حرفاً، وظهرت يف العهد الساساين كلغة كردية  الحروف 

عريقة لها شهرة يف أصقاع العامل . من الجدير ذكره هو أن قراءة تلك الحروف هي نفسها التي علمنا 

إياها أجدانا بصيغة “أبجد هوز حطي كلام شعقص قرشت ضازوغال”  وتبدأ من اليمني نحو اليسار.
)األبطال(  الكردية  يف  هو  الفهلوية  معنى  “إن  غنيمي هالل(:  )محمد  املرصي  الدكتور  يقول 

وهي اللغة الكردية القدمية التي كانت هي األساس الذي ترجمه العرب لكتاب كليلة ودمنة لكاتبها 

روزبيه امللقب بابن املقفع وكذلك كتاب ألف ليلة وليلة”. ومن امللفت أن هذه الحروف كانت 

القاعدة التي استمدت منها حروف القرآن الكريم, ونالحظ ذلك يف حدة التشابه الكبري بينهام. كام 

كتب بها الكتب التالية: السندباد البحري, كليلة ودمنة، آييننامة, خوداينامة وكارنامة.

حروف ماصي صوراتي:
هي الحروف التي أوجدها مايص صورايت – بينوشاد، وكان عدد حروفها ٣6 حرفاً ثم صار 4٢ 

حرفاً. يقول يف هذا العالمة أحمد ابن الوحشية النبطي الذي كان كاتباً لدى الخليفة األموي عبد 

امللك بن مروان: “إنني رأيت ٣٠ كتاباً يف بغداد بلغة مايس صورايت, وكان يوجد منها يف الشام كتابان: 

أحدهام عن كيفية السقاية والزراعة, واآلخر عن تربية النخيل, ذكر هذا يف كتابه “شوق املستهام 

يف معرفة رموز األقالم” عام ٢4١ه� )5(، كام أن ابن وحشية ترجم ذلك الكتابني إىل اللغة العربية, 
ومن الجدير ذكره ومن املؤمل بأن هذه اللغة الكردية قد جوبهت مبواقف وهجامت عنرصية خالل 

الدولة األموية, إذ إن الخليفة األموي عبد امللك بن مروان حارب هذه اللغة يف املساجد واألعياد 

الحجاج  العراق  عىل  األموي  الوايل  إن  من هذا  واألبشع  التعريب,  سياسة  مستخدماً  والدواوين, 
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بن يوسف الثقفي الذي كان يقول عن العلامء واملعارضني: “أرى الرؤوس قد أينعت فحان وقت 

قطافها”،  قد أحرق كل ما وجده من الكتب الكردية, باإلضافة إىل إنه قىض عىل منبع ذلك العلم 

آال وهو “زادان مروخ الكردي” الذي قتله عندما كان رئيساً للديوان لديه.

قارن ابن وحشية بني األبجدية الكردية تلك أي “مايص صورايت”، وبني الحروف العربية، وأكد 

عىل التشابه الكبري بينهام وتوصل إىل تأثريها القوي عىل األبجدية العربية, إذ أنها سبقت العربية، 

وأظهر لنا املقارنة بني مجموعة من الحروف.

األبجدية السورانية:
هي التبلور األخري من الحروف الكردية بأنواعها  السابقة عرب التاريخ ، والتي تتشابه يف شكلها 

سابقاً،  ذلك  أوضحنا  الواحد كام  امليزوبوتامي  املنشأ  ذات  والعربية  الفارسية  الحروف  مع  الحايل 

الديانة  عىل  واعتامدهم  االخمينني  يد  عىل  امليدية  الدولة  منذ سقوط  بينها  فيام  التأثري  تم  وقد 

الزردشتية وحروف آفستا وقيام الدولة االشكانية والساسانية وتحديث حروف آفستا بجعلها فهلوية 

وكذلك مايص صورايت. وباحتالل االخمينيني واالشكانيني الفرس ومن بعدهم الساسانيني لكردستان 

األبجدية الحالية ولكن مع تبلورها عرب محطات  إليها ثقافتهم ولغتهم خاصة  وبالد العرب نقلوا 

التغيري الحاصل لها عرب التاريخ, أذ نرى أحياناً لغويني عرب يقولون أن أصل حروفنا وأرقامنا هندية 

متجاهلني عن قصد بأن أصل الحروف الهندية هي نفسها آرية آفستائية ألن الهنديني آريون. )6( 

كام أن للخط العريب شكل مازال يسمى بالخط الفهلوي.

الكتابة السورانية هي الحروف الكردية التي تستعمل الكتابة األبجدية العريقة وتكتب بثامن 

وثالثني حرفاً كاآليت : ا، ب، پ، ت، ج، چ، ح، خ، د، ر)مرققة(، ڕ)مفخمة(، ز، ژ، س، ش، ع، غ، ف، 

ڤ، ق، ك، گ، ل )مرققة(، ڵ)مفخمة(، م، ن، ه )الفتحة(، ه�، و)صحیحة(، و)الضمة(، وو)علة(, 

ۊ)علة(، ۆ، ی� )صحیحة(، ی)علة(، ێ)علة(، )الكرسة = ال یوجد لها رمز ولكنها تلفظ ضمن حروف 

العلة وتقابل i يف االبجدية الكردية الالتينية(.

الحروف املتحركة – العلة – عددها 8 حروف ا )األلف(، ه )الفتحة(، و)الضمة(، وو)الواو(, ۊ، 

ۆ)الواو املاملة(، ی)الياء(، ێ)الياء املاملة(، )الكرسة = ال یوجد لها رمز ولكنها تلفظ ضمن حروف 

العلة تقابل i يف األبجدية الكردية الالتينية(.

إن جميع أشكال األبجدية امليزوبوتامية مل تكن منقطة، وكذلك بالنسبة للعربية مبا فيها القرآن 
الكريم والفارسية والكردية الصورانية حتى عهد الخليفة الراشدي عيل بن أيب طالب الذي طلب 
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العالمة  ذلك وضع  بعد  ثم  الحروف.  والتشكيل عىل  النقاط  بوضع  الدؤيل  أسود  أبو  اللغوي  من 

سيبويه- الذي يحمل يف اسمه معنى رائحة التفاح  بالكردية– النحو يف اللغة التي سميت بعد مجي 
اإلسالم باللغة العربية. كام أن أبا خليل الفراهيدي وضع للشعر بحور, علامً أن أولئك اللغويني ليسوا 

بعرب وإذا ما سألنا فارسياً أنكم خدمتم بذلك اللغة العربية رمبا يجيب مستغرباً كال نحن خدمنا 

لغتنا الفارسية, كذلك إذا ما قيل للكردي الصوراين بأن أبجديتكم عربية قد يجيب غاضباً “كال أنها 

كردية أصيلة.

-األبجدية الكردية الالتينية:
إال أن الشعوب  اآلري )7(،  العرق  إىل  الكرد  األوربية تعود مع  أثنية الشعوب  بالرغم من أن 

الالتينية أوجدت لنفسها أبجدية غريبة عن أبجدية ميزوبوتاميا باستثناء تشابهها يف بعض الحروف 

أشكاالً  الكرد  استخدم  وقد  الزندية،  األبجدية  أي  و)جلوا(  األسود(  )املصحف  كتايب  حروف  مع 

تطرأ  الكرد خارج كردستان وداخلها  توزع  لبعضها ولكن بسبب  تواصالً  تعد  الالتينية  ألبجديتهم 
عليها بعض التغيري منها:

-حروف كردية رسيلية )كريلية(.

الرسيلية للكرد يف االتحاد السوفييتي وعددها ٣٢ حرفاً:

 А, Б, В, Г, Г‘, Д, Е, ¡, ¡¡, Ж, З, z Й, К, К‘, Л, М, Н, О, Ö, П, П‘,

Q, WاР, Р‘, С, Т, Т‘, У, Ф, Х, ¡, ¡‘, Ч, Ч‘, Ш, Щ, Ь,  Э

-أبجدبة سيداي جالدت والعالمة روجير لسكو
 A, B, C, D, E, É, F, G, H, h‘, I, Í, J, Jh, K, L, ll, M, N, O, P, Q, R, S, Sh, T, U, Ú,

V, W, X, xh, Y,Z
وهذه األبجدية أعاله أبجدية سيداي جالدت أو أبجدية هاوار نسبة إىل مجلة هاوار، نسبة إىل 

يف  األوروبية  الذي كان ابن عرص يشهد تحوالت متأثرة بالثقافة  العالمة الكردي جالدت بدرخان 

فرتة ما بني الحربني العامليتني التي شهدت اليقظة القومية يف الرشق االوسط عامة وكردستان خاصة 

وألن سيداي جالدت ينحدر بكرديته من شامل كردستان املحتلة حينذاك – وماتزال- من قبل األتراك 

الذين قادهم مصطفى كامل أتاتورك الذي استبدل الحروف اإلسالمية العربية بالحروف الالتينية، 

فضل  الكردية،  للغة  به وإتقانه  لسكو”  الفرنيس “روجري  باملسترشق  إىل صداقة وعالقة  باإلضافة 
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إىل حد ما النطق الكردي سميت  تتناسب  األبجدية الالتينية وأوجد منها أبجدية من )٣١( حرفاً 

باألبجدية الكردية الالتينية.

 A, B, C, Ç, D, E, Ê, F, G, H, I, Î, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Ş, T, U, Û, V, W,

X, Y,Z
التي  العريقة  البدرخانية  العائلة  إىل  بدرخان  عايل  جالدت  الكردي  اللغوي  العالمة  ينتسب 

أسست إمارة كبرية استمرت قروناً يف جزيرة بوطان يف شامل كردستان, وقد انشغل لسنوات بإيجاد 

أبجدية كردية مبساعدة املسترشق الفرنيس “روجري لسكو” ليتمكن أخرياً من وضع أبجدية التينية 

عددها ٣١ حرفاً, وقد تكلل نجاحهام باستخدامها ألول مرة يف مجلة هاوار التي صدرت يف دمشق 

بتاريخ ١5 أيار ١9٣٢م، لذلك يعد هذا اليوم عيداً للغة الكردية, ولكن الكرد الذين يتكلمون اللهجة 

الصورانية يف جنوب ورشق كردستان ال يحتفلون يف هذا اليوم وهم يعتربون الحروف الصورانية 

األبجدية الكردية األصيلة.

السابقة  الالتينية  األبجدية  عىل  حروف  أربعة  أضاف  صربي  أوصامن  الكردي  املفكر  أن  كام 

ووضع عنها كتاباً عام ١955 بعنوان “ألفباء كردي”.

اما من حيث النطق والكالم فأن الكرد كغريهم من الشعوب واألمم يستخدمون يف حديثهم 

العديد من اللهيجات و اللهجات منها: البهدينانية، الصورانية، الزازية، املوكريانية الهورامية، اللورية 

وغريها .

وهي حالة صحية  وأن األسباب يف ذلك عديدة وطبيعية منها  : ازدياد عدد الكرد الذي يتجاوز  

سبيعني مليونا« و اتساع مساحة كردستان  واختالف طبيعتها وانتشار الكرد عليها و عراقة تاريخ 
الكرد الذي ميتد بأالف السنني إىل عمق الحضارة التي شهدت ظهور االنسان يف ميزوبوتانيا باالضافة 

إىل تجزئة كردستان إىل خمس اجزاء واصطناع الحدود فيامبينها. 
بالختام :

ننوه إىل أنه مثة محاوالت تجعل من لهجاتنا اللغوية عوائل لغوية، نقول: مهام حاول األعداء  

أضعاف القومية الكردية  برضب ذلك  االسطون القوي- اي اللغة- يف القومية الكردية لرشذمتها 

بجعل تلك اللهجات عوائل لغوية إىل جانب العائلة القومية الكردية فانهم لن ينجحوا ،ألنها لهجات 

من صميم لغتنا ،تلتقي مع بعضها الغناء لغتنا الكردية وتقويتها وهي تزيد من وحدتها اللغوية 

والقومية .
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المصادر:
١- أ. محمد مندالوي – ما هو نوع العالقة بني كلمة أمة السومرية بالرسم العريب وكلمة امية 

الكردية – موقع الحوار املتمدن االلكرتوين.

٢- العالمة محمد أمني ذيك – خالصة تاريخ كرد وكردستان – ج ١ – ص٢67.

٣- د. وهبية شوكت محمد – زرادشت الحكيم الفيلسوف – ص6٢.

4- فارس عثامن – زرادشت والديانة الزردشية – ص ١9٠.

5- وطن الشمس ج١ – ص ٣46  أ. عبدالله قره مان.

6- أ.صلوات كلياموف – آريا القدمية وكردستان األبدية ص74.

7- جيمس هرني برستد – انتصار الحضارة – ٢45-٢45.

العالقة بين اللغتين الكردية والسومرية
ليك ندرك عراقة لغتنا الكردية نبني لكم بعضا من جذورها املمتدة إىل اللغة السومرية، بعد 

ازالة جزء من الغشاوة التي صنعتها االنظمة والعنرصيون ” عن التاريخ الكردي ,أخذت املصادر 

تكرث للبحث فيه ,كام أن هذه املصادر تصل إىل قدمها بل تؤكد عىل حقيقة العالقة العرقية بني 

اجداد  من خالل  السومرية  الحضارة  يف  الكردي  التأثري  بإظهار  وذلك  والسومرية  الكردية  االمتني 

الكرد الكاشيني، االيالميني، السوباريني و الكوتيني )الجوديني( وامليتانيني وغريهم من الدول الكردية 

القدمية التي ظهرت يف موزوبوتاميا. تلك الدول التي عاشت فيها بقرتة تجاوزت ألف عام .

ولكننا سنرتك هنا الجانب السيايس للتأثري الكردي يف الحضارة السومرية ونكتفي فقط بالجانب 

اللغوي:
من حيث شكل الكتابة

تظهر الرقم الطينية شكل الحروف لدى الكاشيني، االيالميني، السوباريني والكوتيني والسومريني 

بأنها كانت واحدة وتسمى باملسامرية. أي أن الشكل واملنشأ واحد مع السومرية.

فاللغتني الكردية والسومرية من عائلة لغة ذات كتابة الصقة وممتزجة وغري اشتقاقية بشكل 

عام أي اللفظ ال يشتق من بعضه كام هي يف العربية .بل ميكن تركيب كلمتني مع بعضهام وايجاد 

منهام كلمة أخرى مبعنى جديد . مثال : لو )الرجل(-كال)العظيم( = لوكال أي الرجل العظيم .نو 

)الجديد( روز )اليوم( = اليوم الجديد وهذا االمثلة بآآالف الكلامت.
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اليسبق الفعل الفاعل يف الجملة كام هو يف اللغة العربية، أي هكذا : نجح الطالب، بل أن يف 

 XWENDEKAR BI SER .السومرية والكردية، يأيت الفعل يف النهاية , هكذا : خوندكار برسكت

KET

اليوجد فيهام املثنى كام هو يف العربية . بل يوجد املفرد فقط . مثال : برخي نري. أي الخروف 

سمني , حيث اليوجد يف السومرية والكردية بصغة املثنى , أي ال يوجد الخروفان السمينان , إال 

. باستخدام العدد إثنان أي دو برخني قرَلرَورَ

اليوجد فيهام أي الكردية والسومرية املؤنث , إال باإلشارة إىل الجنس من خالل الجملة. فالربخ 

هكذا مبفرده هو برخ سواء ذكر أو انثى ولكن داخل الجملة يتم معرفة ذلك . مثال : برخي نري , 

برخا مي وهكذا.

يف السومرية ومثلها الكردية حروفÇ,J,P,G وال توجد حروف ث,ض,ط,ح عىل عكس  توجد 

العربية.

A,U,E وكام أن اللغتان السومرية والكردية تحويان حروف العلة

من حيث االسماء.منها :
كار العمل .كوي الجبل ومازال االسم لدى أهلنا الزازيني .كالكامش أي الثور العظيم . كاستري 

أي القصدير .الرفش مر . رويف الثغلب . توبوداناتو أي كاتب الطابو .زكوتو الزكاة .شاركشتي ملك 

العامة. خور الشمس ومازالت تستخدم لدى أهلنا الصورانيني وغريهم . أنثى مى . آكر النار. إينانا 

اليقني ومنها أين ونينى أي الجمعة والسيدة الكبرية .نانيك سيدة املكان. نك القدم . دب لوحة 
للكتابة ومنها الخشب ودبرت ودفرت ودبستان. مشكني مسكني وهم الطبقة الدنيا لدى السومريني 

والهوريني الخورين وغريهم من أجداد الكرد .زند الساعد .آ أي آف املاء .ناندا أي نان الخبز.ك�رَة 

نكري الحداد .كرَا  ن وهسن الحديد. نشار نجار. سرَ م أو سرَ أي كرَنم القمح.شة أي جة الشعري. سرَ

الثور. قولة أي كولة الخادم. قيزك الفتاة. ميش ذباب .كاكا األخ .كرَوت أي جوت املحراث .باران 

املطر . يت العطش .باتيس أي باديشاه امللك. بر كثري .دار شجرة .كور عميق .اوتو الشمس ومنها 

األن يف اللغة الكردية هتاو الشمس واويت املكواة وإيتون الحرارة. امة الجامعة واآلن يف الكردية 

امت . سومر سوبر سوبارتو أحد أجداد الكرد . سو االحمر اآلن منها صور يف اللغة الكردية . كرَل 

الشعب .



ملاذا يستخدم بعض الكورد لُغات ُمغتصبي 
كوردستان يف كتاباتهم بدالً من اللغة الكوردية؟

د.مهدي كاكەيي
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تُحرّمه من  الكوردي وبذلك  الشعب  املُغتِصبة لكوردستان بوجود  الحكومات  ال تعرتف 
حقوقه القومية والسياسية والثقافية وحتى اإلنسانية. هذا يعني أن هذه الحكومات تعرتف 
يف كل من )سوريا والعراق( وتركيا  والفارسية كلغات رسمية  العربية والرتكية  باللغة  فقط 
إصدار  ومتنع  والجامعات  املدارس  يف  لغتهم  يتعلموا  أن  الكورد  ومتنع  التوايل  عىل  وإيران 
ال  الكوردي.  الشعب  وأبناء  بنات  عىل  لغاتها  تفرض  بل  الكوردية،  باللغة  ومجالت  صحف 
تكتفي هذه الحكومات مبنع اللغة الكوردية فقط، بل تعمل عىل تعريب وترتيك وتفريس 
الكورد ُهم ووطنهم ونجحت يف مسعاها هذا اىل حّد كبري، حيث تّم تعريب وتفريس وترتيك 
املدن والقرى الكوردستانية وتهجري سكانها اىل املناطق العربية والفارسية والرتكية لتذويبهم. 
نرى بأنه يتم تعريب وتفريس وترتيك الكورد الذين يعيشون يف وطنهم، كوردستان، بينام 
اللغة  أطفالها  تعليم  يتم  أخرى،  دميقراطية  ودول  السويد  مثل  بلد  يف  الكوردية  الجاليات 
األطفال.  تعليم هؤالء  تكاليف  الغربية  الحكومات  وتدفع  الحكومية  املدارس  يف  الكوردية 
لُِنقارْن بني حكومة تتحمل تكاليف تعليم أطفال الجاليات الكوردية يف بلدانها وبني الحكومات 
املُغتِصبة لكوردستان التي متنع األطفال الكورد من تعلّم لغتهم الكوردية الجميلة يف وطنهم، 

كوردستان!!
إغتصاب  بسبب  بعضهم  مع  التواصل  يف  الكوردي مشكلة عويصة جداً  الشعب  يواجه 
وكون  والفارسية  والرتكية  العربية  القومية  رئيسة، وهي  قوميات  ثالث  ِقبل  من  كوردستان 
الكوردي  العرب واألتراك والُفرس ولذلك أصبح الشعب  تغتصب كوردستان ثالث قوميات، 
تحت هيمنة ثالث لغات وثقافات. أنظمة الدول املُغتِصبة لكوردستان هي أنظمة عنرصية 
شمولية التي منعت الكورد من تعلّم لغتهم. لهذه األسباب أصبحت الكتابة الكوردية تُكتب 
عزلت  لكوردستان،  املُغتِصبة  للدول  املصطنعة  الحدود  أنرَ  كام  الحروف.  من  أنواع  بثالث 
الكورد عن بعضهم وهذا العزل أدى اىل زيادة التفاوت بني اللهجات الكوردية. نتيجة عنرصية 
الدول املُغتِصبة لكوردستان، فأّن املاليني من الكورد يجهلون لغتهم وال يعرفون التكلم بها، 
بل يستخدمون اللغات العربية والرتكية والفارسية والتي هي لغات القوميات التي تغتصب 
كوردستان. باإلضافة اىل تعريب وإستعراب وتفريس وإستفراس وترتيك وإسترتاك املاليني من 
الكورد الذين إنسلخوا عن الشعب الكوردي، واآلن قسم منهم أتراك وقسم آخر عرب وقسٌم 

ثالث أصبحوا فُرساً.
كام نرى، يكتب الشعب الكوردي بثالث أبجديات وله أربع لهجات رئيسية وقسم من 

الكورد ال يعرفون التكلم أو الكتابة باللغة الكوردية.
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الكوردية  باللغة  النرش  عند  الكورد.  بني  للتواصل  الكتابة  لغات  إختيار  اىل  لِنأيت  اآلن 
إقليم  أّن أقل من مليون شخص يستطيعون قراءتها )كورد من  الالتينية(، أعتقد  )الحروف 
شامل وغرب كوردستان(. عند الكتابة بالكوردية )الحروف املسامة بالعربية(، يستطيع حوايل 
كرماشان  وسكان  »الفيليون  كوردستان،  جنوب ورشق  )سكان  قراءتها  مليون شخص   )١٢(
ولورستان وخوزستان يجهلون قراءتها(. يف حالة الكتابة بالحروف الكرييلية، يستطيع قراءتها 

أعداد قليلة من كورد أرمينيا وآذربيجان وروسيا وجورجيا. 
لنأيت اىل لغات القوميات التي تغتصب كوردستان. عند الكتابة باللغة العربية، يستطيع 
القديم من سكان جنوب  حوايل )5( ماليني كوردي قراءتها )كورد غرب كوردستان والجيل 
كوردستان والفيليون(. عند الكتابة باللغة الرتكية، يستطيع حوايل )٢5( مليون كوردي قراءتها 
)سكان شامل كوردستان(. عندما تتم الكتابة باللغة الفارسية، يستطيع حوايل )١5( مليون 

كوردي قراءتها )سكان رشق كوردستان(. األرقام املذكورة هي أرقام تقديرية.
موا أنفسهم اللغة الكوردية والكتابة باللغة الكوردية  رغم املنع، فأن املاليني من الكورد علّ
بجهودهم الشخصية وتصدر مئات الصحف واملجالت الكوردية وهناك عرشات اآلالف من 
الكتب الكوردية واملئات من املواقع اإللكرتونية التي تتم فيها الكتابة باللغة الكوردية فقط.

يف البداية أُعرّفكم عىل نفيس، وهو أنني من إقليم جنوب كوردستان. فيام يتعلق بكتابة 
معظم منشورايت باللغة العربية يف الفيسبوك، يعود السبب اىل أّن غالبية صديقايت وأصدقايئ 
الكرمانجية  باللهجة  يلّمون  والذين ال  إقليم غرب كوردستان  ملنشورايت، هم من  واملُتابعني 
ڤينية  الشو  من  كوردستان  غرب  إقليم  عاىن سكان  أُجيدها.  أنا  التي  )السورانية(  الوسطى 
والتعريب وُمِنعوا من التعرّف عىل تاريخ وحضارة شعبهم الكوردي العريق ولذلك ال أريد 
والقضية  الكوردية  واألديان  القديم  الكوردي  التاريخ  تدور حول  التي  كتابايت  ُحرمانهم من 
الكوردستانية. أرى من واجبي التواصل معهم من خالل الكتابة بالعربية ألنقل لهم معلومايت 
ن ينتقدين من كورد إقليم جنوب كوردستان ورشق كوردستان بسبب  وأفكاري. كام أّن هناك مرَ
نرش معظم كتابايت بالعربية وحرمانهم من قراءتها لعدم إملامهم باللغة العربية وأنهم من 

حقهم أن ينتقدوين رغم نرش جزء صغري من كتابايت باللغة الكوردية. 
إنني أطمح يف نرش جميع كتابايت باللغة الكوردية )اللهجات الكرمانجية الشاملية والوسطى 
الكورد  بإمكان  يكون  واإلنگليزية وحينئٍذ  والفارسية  والرتكية  العربية  وباللغات  والجنوبية( 
يف كل مكان أن يقرأوا كتابايت، باإلضافة اىل قُرّاء اإلنگليزية، إال أّن هذا األمر يحتاج  جميعاً 
الكوردستانية  املناطق  مختلف  من  الكورد  اب  والُكتّ اللغويني  من  أو مجموعة  مؤسسة  اىل 
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وامللّمني باللهجات الكوردية واللغات العربية والفارسية والرتكية، باإلضافة اىل عدد من املُلمني 
باللغة اإلنگليزية. يف هذه الحالة تتم كتابة جميع الدراسات واألبحاث الرصينة بتلك اللهجات 
باللهجة  اإلطالع عليها وقراءتها  مبقدور كل مواطن كوردي  أعاله ويكون  املذكورة  واللغات 
الكوردية أو اللغة من اللغات األخرى التي يُجيدها اىل أن تتحرر كوردستان وتتوحد الكتابة 

الكوردية.



مة اللغوي العلاّ
عبدالرحمن الحاج معروف

اعداد: هوما پاالنی
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ة ، املتوّسطة  ة: اإلبتدائيّ ة، حيث نشأ واجتاز املراحل الدراسيّ ولد سنة ١94٠ يف السليامنيّ
؛ فقصد  العراق  يف خارج  والعليا  ة  الجامعيّ دراساته  استكامل  يف  بعدها رغب  و  والثانويّة، 
يف مدينة لینینگراد، حيث درس يف جامعتها و نال  يف سنة ١96١واستقّر  اإلتحاد السوڤيايت 
ة و أدبها، و بعدها قُِبلرَ - بعون العاّلمة قنايت  شهاديتّ البكالوريوس واملاجستري يف اللغة الروسيّ
ة السوڤياتية يف لینینگراد، و نال شهادة  ة العلميّ ة يف األكادمييّ كُردو- يف قسم الدراسات الرشقيّ

ة –الكرديّة(. الدكتوراه عىل أطروحته )تاريخ تصنيف وأساليب إعداد القواميس الروسيّ
ة وأدبها،  ا و نيله تلك الشهادات و تعّمقه يف اللغة الروسيّ و بعدما أمىض )١٣سنة( يف روسيّ
يف )املجمع العلمي  عاد يف ١97٣إىل العراق واستقّر يف بغداد و عمل أستاذاً، و عضواً عامالً 
الكردي( الذي قزّمه الرايخ العفلقي إىل )الهيئة الكرديّة...الحقاً( و راح يتحف مجلّته وغريها 
املاجستري  العرشات من رسائل  إرشافه عىل  إىل  إضافًة  مة،  القيّ مبقاالته ودراساته  والصحف 

وأطاريح الدكتوراه نحو نصف قرن ..
ة  و قد عاد األستاذ عبالرحمن بعد سقوط النظام البعثي الفايش يف ٢٠٠٣ إىل السليامنيّ

والتدريس يف جامعتها      
والثقافة  اللغة  بحقول  يتعلّق  كتاباً( جلُّها   ٣٠( أكرث من  األستاذ عبدالرحمن  أصدر  لقد 

ة مثينة يف املعاهد والجامعات الكردية...  الكرديّتني ، وأصبحت مصادر و مراجع علميّ
و لعّل املرجع املهم األبرز هو ِسْفر ))رێزمانی كوردی = قواعد اللغة الكرديّة( الواقع يف 

خمسة أجزاء واملطبوع يف العراق و رشقي كُردستان : 
١. ناو = اإلسم( ۱۹۷۹

٢.  جێناو= الضمري( ۱۹۸۷
٣.  ئاوەڵناو=الصفة( ۱۹۹۲

4.  وشەسازی= علم الرصف( ۱۹۹۸
5.  کردار= الفعل( ۲۰۰۰ 

ة إىل اللغة الكردية..  كام ترجم العديد من الكتب األدبية املهّمة عن اللغة الروسيّ
ة الكرديّة( يف هولري)أربيل(. والجدير بالذكر أنّه قد أهدى كتب مكتبته العامرة إىل )األكادمييّ

ة وافت هذا اإلنسان واملثقف الكبري املُعطي ؛ إثر حادث سري  و من املؤسف جّداً أّن املنيّ
وان(. يْ ة، و وريرَ جثامنه الطاهر يف مقربة )سرَ يف ليلة 7-8متّوز ٢٠٠7 يف السليامنيّ

يف ذكرى فقدانه  العاّلمة حكمت ُشرّب صديق شعبنا الصدوق  ييل قصيدة صديقه  يف  و 
األليم :
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إلى ذكرى عبد الرحمن معروف **
ن����ي����ا مب�����ا ح����م����َل ال����ب����لْء ي�����ا وح�����ش�����َة ال����داّ
امل���س���اْء ت���ب���اري���ح  ب��ثاّ��ت��ه��ا  األرزاء  ت����زاح����م  و 
ه���ِر ال����ذي ح����رَم األح���باّ���ة م���ْن ل��ق��اْء ي���ا ل��ع��ن��َة ال���داّ
خ��ط��َف امل���ن���وُن ال��ع��الِ��َم ال��ن��ح��ري��َر يف ع���زاّ ال��َع��ط��اْء
ال��ن��ق��اْء؟! ع��ن��واَن  خطفَت  كيف  امل���وِت  م���لَك  ي��ا  عجباً 
؟! ال��َع��راْء  فَت  تلَحَّ ��اً  ح��قاّ ه��ْل  العمِر  ص��دي��ق  )َع����ِوٌل( 
يف رساْب ج��س��ُم��َك  ي��غ��وُص  امل��ق��ي��ِت  ال��ل��ح��ِد  وح��ش��ِة  يف 
ل��ك��نَّ روَح����َك ل��ْن يُ��لم��ُس��ه��ا ال��ظ��لُم تُ��ن��ريُ لنا ال��ُع��ب��اْب
اللباْب يف  باٍق  فأنَت  الراّهيِب  امل��وِت  بزُحمِة  تغيَب  لْن  ال 
حاْب اناّ أراَك كام رأيُتَك يف )الليايل البيِض( ُحباّاً شامخاً فوَق الساّ
الشباْب بسنى  ٌد  ُمَعمَّ الضاحكاِت  الليايل  تلك  يف  واللهُو 

النساْء  أرساَب  و  )النيڤا(  عىل  الدنيا  بهجَة  و  أراَك  ‘ناّ 
الضياْء يف  من��رُح  و  طرباً  تهزاّنا  وْه��َي  الحسناء  والدبكة 
صَخب الشباِب و لهونا واملنشدون مواكباً تشدو بألحاِن السامْء
ال��ع��ذاْب ال��ره��ي��ُب س��وى  لنا امل���وُت  أب��ق��ى  ذه��ب��وا و م��ا 
اململوِء حباّا دوَن خوٍف وارتياْب قلِبَك  أعطيَت كُردستاَن ما يف 
أفرغَت روَحَك يف ُحمياّا العلِم تخدُم فيِه قوماً راعُهم طوُل الِغياْب
كالشهاْب عنها  غبَت  و  كتبَت  ما  ِقبلَة  كردستاَن  جعلَت  و 
الهضاْب فوق  ن��وُرُه  يسطُع  كالنجِم  خالداً  تبقى  لََسْوَف  و 
)رح��م��ُن( س���وَف أظ���لُّ يف ح��زن ُيَ��زاُّق��ن��ي اإلغ����رتاْب »

���������������������������������������

- )الليايل البيض( : هي الليايل التي ال يغشاها الظالم يف لينينگراد
-  )النيڤا( : هو النهر الكبري الذي يشق مدينة لينينگراد 

����������������������������������������

* بضعة كتب للفقيد د. عبد الرحمن + شذرات من النت

/ بريوت – ٢٠١٠ ** صص )١6٣-١65( من )زفرات شيخ( الدكتور حكمت ُشربرَّ





وقفة مع
اللهجة الكردياّة الفيلياّة

جالل زنگابادي
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أقام البيت الُكردي الفييل مساء يوم السبت املوافق ٢٠٢٢/9/١٠ يف مقره ندوة ثقافية بعنوان 
قّدمه  الذي  زنگابادي(  )جالل  الباحث  املرتجم  األديب  فيها  إستضاف  الفيلية(،  اللهجة  مع  )وقفة 

اإلعالمي والكاتب املعروف صادق مواليئ هكذا:
» أعزّايئ الحضور مرحباً بكم ..يرّسين أْن أقّدم لكم األديب، املرتجم والباحث العصامي الراغب عن 
أضواء الشهرة، والذي ليس بحاجة إىل التعريف؛ فمْن يقرأ ورقيّاً منذ أكرث من نصف قرن، و الكرتونيّاً 
منذ ربع قرن؛ يعرف مدى حضور حراكه الثقايف املوسوعي عىل صعيدّي اللغتني العربية والكرديّة؛ 

فتفّضلوا باإلستامع إىل مايطرحه يف محارضته هذه : »  
هذا..وقد حرض الندوة لفيف من الشخصيات األكادميية والثقافية فضالً عن آخرين من الوجوه 
الفيلية. ويف الختام شارك بضعة من الحضور الكرام مبداخالتهم وملحوظاتهم ذات الصلة باملوضوع. 

واستغرقت الندوة زهاء ساعة واحدة [
*. )ملْن تهّمه اإلستزادة و وضوح املشهد الجغرايف والتاريخي.. ؛ وجدت من الرضوري إرفاق بضع 
خرائط مستلّة من كتايّب األستاذين املوقّرين : اسامعيل قرَمندار و هيوا زندي، باإلضافة إىل صور أغلفة 

مة ذات صلة باملوضوع/ ج.ز(. بضعة كتب قيّ

وقفة مع اللهجة الكردياّة الفيلياّة
مثّة هنا و هناك ومنذ حوايل ثالثة قرون العديد من األغاليط واألضاليل عن اللغة الكرديّة والقليل 
من الصواب عنها؛ » فليست اللغة الكرديّة كام كان يعتقد بعض الرّّحالة والكتّاب غري املطّلعني عليها، 
ة ال  ة ، و ال إحدى اللهجات العامية الفارسيّ رّفًة عن اللغة الفارسيّ و غري امللّمني بها لهجًة مضطربًة محرَ
د األستاذ د. فؤاد حمه خورشيد . قواعد وال ضوابط لها، كام انّها ليست لغًة مْن أصٍل هندي« كام أكّ

ة الحديثة ؛ مْن حيث اختالفاتها  » صحيح أّن اللغة الكرديّة تشبه ظاهريّاً اللغتني الپهلويّة والفارسيّ
تها املستقلّة كلغة » حسب رأي إدموندز . وتطّوراتها عن لغة اآلڤیستا، إاّل أّن للكرديّة شخصيّ

الكرديّة المتت  اللغة  بأّن  االعتقاد  إىل  دراساتهم  يف  مييلون  املسترشقني  أغلب   « أّن  نرى  هنا  و 
اإلستقاللية، ومن هؤالء  ة؛ بْل هي لغة تتمتّع بخصائصها  الفارسيّ اللغة  إىل  بصلة )كلهجة أو فرع( 
املسترشقني نذكر بشكل خاص )جستي( و)سوسني( فقد بنّي سوسني » أّن اللغة الكرديّة ليست لهجة 
ة الحديثة ؛ بْل أّن هناك شيئاً أبعد فيام يخص العالقة بينهام« كام  شقيقة للّغة الپهلويّة ، وال للفارسيّ
د سدين سمث بأنّها » لغة  ة القدمية«  وقْد أكّ بنّي أيضاً » أّن اللغة الكرديّة ال تتفّرع من اللغة الفارسيّ
م  ة« وهي » لغة آريّة ممتازة تعيش منذ الِقدرَ ة الحقيقيّ مستقلّة متام اإلستقالل لها تطّوراتها التاريخيّ
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إىل يومنا هذا يف جبال كردستان بشكل نقي وسليم« حسب رأي )إي. ب سون(
ة  وهنا لضيق الوقت املتاح ؛ سأقفز قفزات كنغريّة عابراً تصنيف عائلتيِّ  اللغات الهندو-أورپيّ

ة( ومنها:  ة وتوزيعهام الجغرايف املعارص، مشرياً إىل )لغات املجموعة اإليرانيّ واللغات الهندو-إيرانيّ
ة 7. الطربيّة 8. الُسغديّة  ة 6. التاليشيّ ة 5. الگیلکيّ ة ٣. الپشتويية 4. األوسيتيّ ١. الكرديّة ٢. البلوچيّ

ة الحديثة . ة القدمية ١١. الفارسيّ ة ١٠. الفارسيّ 9. اآلڤیستيّ
ة : ب رئيسيّ  علامً أّن هذه املجموعة تنقسم جغرافيّاً إىل ثالث ُشعرَ

ة، والتي تنتمي إليها )اللغة الكرديّة بكافّة لهجاتها( ة الغربيّ ة الشامليّ ١. اللغات اإليرانيّ
ة(. ة، والتي تنتمي إليها )اللغة الفارسيّ ة الغربيّ ة الجنوبيّ ٢. اللغات اإليرانيّ

ة .  ة الرشقيّ ٣. اللغات اإليرانيّ
مثّة اختالفات يف وجهات النظر بخصوص تعداد لهجات اللغة الكردية وتسمياتها، و حتى انتساباتها 
األستاذ د.  ة ولعّل أقربرَها إىل الواقع والصواب هو رأي  إىل اللغة الكرديّة كاللهجتني اللريّة والگورانيّ

فؤاد حمه خورشيد:
ة،  ة، الشمدينانيّ ة، وهي تضم اللهيجات: البايزيديّة، الهكاريّة، البوتانيّ ة الشامليّ ١. اللهجة الكرمانجيّ

ة واللهيجة الغربية . البهدينانيّ
ة  ة، السليامنيّ ة، األردالنيّ ة الوسطى، وهي تضم اللهيجات: املوكريّة، السورانيّ ٢. اللهجة الكرمانجيّ

ة . و الگرمیانيّ
ة،  املامسانيّ البختياريّة،  ة،  األصليّ اللّريّة   : اللهيجات  تضم  ة، وهي  الجنوبيّ ة  الكرمانجيّ اللهجة   .٣

ة و الكلهريّة . الكوهگلويّة، اللكيّ
ة .  ة و الزازائيّ ة، الباجالنيّ ة، الهورامانيّ ة األصليّ ة، وهي تضم الگورانيّ 4. اللهجة الگورانيّ

و هنا البّد من استقراء رسيع ألسباب تجزئة كردستان و ضمنها اللغة الكرديّة :
١. التأثريات السلبية لتضاريسها الجغرافية، السيام الجبلية، عىل املواصالت والتواصل بني الكرد، يف 
عهود وسائط النقل القدمية ، أّي عزلة الكرد وكردستان داخلياً وخارجيّاً يف غيتو بيئي إىل حّد ملحوظ.

٢. موقع كردستان الجيوبوليتييك السرتاتيجي؛ حيث أصبحت مرسحاً دائيّاً لرصاعات اإلمرباطوريات 
إليها كمجال حيوي عسكري واقتصادي،  واملتنافسة عىل ضمها  بينها،  املحرتبة فيام  الكربى  والدول 
حتى  والرومان  واليونانيني  األخمينيني  والفرس  وامليديني  اآلشوريني  عهود:  منذ  حامية،  كدرع  بل 
عرصنا الراهن مروراً بالدولتني العثامنية والصفوية، والدول الكولونيالية األورپیة، ناهيكم عن الدول 
االقليمية، املستحدثة عقب الحرب العاملية األوىل مبؤازرة قوى اإلمپريالية العاملية،أي )تركيا، سوريا، 

إيران والعراق( املتقاسمة لكعكة كردستان الكربى اللذيذة واملجبولة بالبرتول!
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دويالت  بضع  قيام  رغم  ومستقل،  موّحد  سيايس  قومي  كيان  إىل  القدم  منذ  الكرد  إفتقار   .٣
وإمارات ذات حكم ذايت هنا وهناك ضمن الدول اإلسالمية املتعاقبة )العباسية، السلجوقية، الصفوية 
والعثامنية..( يف حني ظلت كردستان مبثابة )املجال الحيوي( لدول اإلحتالل: العربية، الفارسية والرتكية. 
4. غياب وحدة اإلقتصاد الكردستاين، مبا فيه من قوى اإلنتاج ووسائله وأسواقه، وعالئقه بالخارج.

5. النزاعات واإلحرتابات الدموية بني اإلمارات الكردية شبه العسكرية ذات التشكيالت اإلقطاعية 
اإلقتصا-اجتامعية، وخصوصاً تلك املنشطرة واملتضادة الوالء لكلتا الدولة الصفوية والسلطنة العثامنية... 
الكردستاين( و)اإلتحاد  )الدميوقراطي  الكبريين  الحزبني  يف احرتابات  املعارصة  ومازلنا نشهد صورتها 
الوطني الكردستاين( بل وكانت النزاعات واإلحرتابات سارية بني أمراء وشيوخ اإلمارة الواحدة والقبيلة 
الواحدة، حتى املشيخة الواحدة، ناهيكم عن شيوع شتى صنوف العاملة لألجانب والخيانة الناشئة 
عن اإلنحرافات واإلنسالخات القومية، أو الطبقية، وكذلك تفضيل املصالح األنانية واألهواء الفردية 

املرضية، ومنها آفة الزعامة.
6. إفتقار الكرد إىل كتاب ديني مقدس ذائع باللغة الكردية ك� )القرآن العريب السقف الحامي 
؛ و تأخرت حتى ترجمة  اإلسالم...( و مل يظهر لوثر كردي  العربية منذ ظهور  األدبية  اللغة  لوحدة 
معاين القرآن وتفسريه باللغة الكردية، يف حني كان املفروض إنجازهام منذ قرون. أّما النصوص الكردية 
ة غيتوية كأصحابها، أي  املقدسة لدى اإليزدية و طائفة أهل الحق ) منها الكاكائية( فقد ظلت غنوصيّ

غري رائجة وغري موّحدة للغة الكردية، مع فضلها يف الذود عن كيانها من اإلنقراض!
 ، القريب  املايض  حتى  باألخص،  اإلعالمية   ، الجامهريي  الحضاري-  التواصل  وسائل  إنعدام   .7

باإلضافة إىل تأخر ورود املطابع إىل أجزاء كردستان. 
8. غياب الوحدة الثقافية لكردستان:

تعددية  ويف  رئيسة(  لهجات  أربع   ( املوّحدة  األدبية  اللغة  إىل  اإلفتقار  يف  جداً  يتجىل  وهو 
األبجديات )وهي ثالث: العربية املكرّدة/ الالتينية املعّدلة/ و الكرييلية املحّورة( لكن طاملا تأججت 
الرغبة القومية لتوحيد اللغة األدبية، وقد تجّسدت إرهاصاتها امللحوظة عقب الحرب العاملية األوىل، 
إالّ أن املعّوقات والعراقيل والحواجز حالت دون تحقيقها؛ شأنها شأن غياب الكيان السيايس/ القومي 
املوّحد، املسبب الرئيس لدميومة الشتات اللهجوي، حيث تحول بضعة حيطان )برلينية( دون تواصل 
الثقافة الكردية املتوزعة لهجوياً وجيوپوليتيكياً يف الوقت نفسه، تحت وطأة كوابيس األنظمة الحاكمة 
للدول املتقاسمة ألشالء كردستان، حيث مُياررَس حتى إنكار وجود الكرد القومي وتُحظر ثقافتهم )كام 
يف تركيا وسوريا( أو اليُكرتث بها)كام يف إيران( وطبعاً تختلف الحالة يف العراق إىل حد ملحوظ ، حيث 

قطع الكرد أشواطاً نضالية كبرية؛ ألسباب ذاتية وموضوعية عّدة...
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املحدثون  حتى  و  القدامى،  الكرد  الشعراء  اهتامم  إقتصار  به  واملقصود  اللهجوي  اإلنغالق   .9
ة  ة والرتكيّ ة والفارسيّ ات الحاكمة: العربيّ واملعارصون بلهجاتهم املحلّية مع اإلنفتاح عىل لغات القوميّ
واإلبداع بها، وعدم اإلكرتاث باللهجات الكردية األخرى و استنكاف السعي إىل اإلستفادة منها؛ بُغية 
ة واإلداريّة، وقد انسحبت هذه الظاهرة عىل مصّنفي القواميس الذين  ة واإلعالميّ توحيد اللغة األدبيّ

ملْ يصّنفوا قاموساً شامالً موّحداً ملفردات اللهجات الكرديّة .  
)اإلنغالق  ظاهرة  غريكردي  أو  كردي  مختص  باحث  أّي  يتناول  ومل  يفطن  ملْ  الشديد  لألسف 
ة  كان يف مقدورشعرائنا القدامى أن يلعبوا أدواراً مهمة يف مل شتات  اللهجوي( رغم خطورتها الجليّ
اللهجات الكردية )التي كانت أقرب إىل بعضها البعض ماضيئذ( مثلام فعل دانتي العظيم قبل قرون 

من توحيد إيطاليا ! 
قرون  منذ  تعرضت  التي  لكردستان،  املتعاقبة  اإلحتالالت  رافق  طاملا  والذي  الثقايف:  الغزو   .١٠
مديدة لألستعامر اإلستيطاين : التعريب والترتيك والتفريس..ومازال متواصالً مستهدفاً هويّة القومية 

بالتشويه واملحو... 
١١.  هجرة واستنزاف العقول والكفاءات، وهي ظاهرة مستدمية منذ غابر العهود، عاىن ومازال 
يعاين الشعب الكردي من عواقبها الوخيمة، إذ خرس مواهب وطاقات وقدرات املئات من عباقرته 
األفذاذ عىل شتى الصعد: السياسية، الثقافية واإلجتامعية ؛ ألسباب ذاتية وموضوعية، أو متواشجة 
معاً. وطاملا تضاعفت الخسارة ؛ مادام أولئك قد خدموا بكل مؤهالتهم وكفاءاتهم محتيل كردستان 
ومضطهدي شعبها، وكانوا لهم سنداً وعوناً كبريين يف أحرج الظروف التاريخية، العبني دور املنقذين 
ظاهرة  وتدخل  األحيان!  أغلب  يف  املغدورة  املستضعفة  الكردية  أمتهم  مصالح  من  بالضد  لألعداء 
وهي  املجال،  هذا  ضمن  الكردية،  األمة  ومستقبل  حارض  عىل  جداً  الخطرية  الكردية(  )الجحوشية 

تتطلّب أبحاثاً شاملة ومعّمقة.
ولذا فقد ظلت ومازالت كردستان املمزقة مستعمرة حلوب قيد النهب والسلب حتى يف العرص 
؛  واإليرانية(  العربية  )الرتكية،  الفاشية  الشوفينية-  األوتوقراطيات  من  الغالة  نيور  تحت  الراهن، 
فالعجب إن ظلت ظروفها وأوضاعها إستثنائية ، ومل تنعم بنظام سيايس طبيعي ومل تشهد استقراراً 
ذا أمد ملحوظ ، إذ ماانفّكت الحروب واإلضطرابات والقالقل ذات العواقب الوخيمة تلحق الكوارث 
قوى  من  فيها  مبا  والبرشية،  الطبيعية  بالبيئتني  األرضار  أفدح  ومنها  الجامعية،  واإلبادات  والويالت 
اإلنتاج ووسائله، ناهيكم عن البنى الثقافية؛ بحيث أدى ذلك كله إىل تخلخل وترية سري وتطّور تاريخ 
القاعدة  د  يؤكّ فهو  وجد؛  إن  استثناء،  أّي  أّما  الّص�عد،  عىل جميع  جاراتها  عن  فتخلّفت  كردستان، 
البوتانية،  األردالنية،  اللرستانية،  اإلمارات:  كنف  يف  الكبار  الكرد  الشعراء  معظم  كظهور  بالرضورة، 
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والسلطنات  الدول  إطار  يف  الذايت  الحكم  يشبه  مبا  متتعت  والبابانية..والتي  السورانية  البهدينانية، 
كالدولة الصفوية والسلطنة العثامنية. 

التقسيم  حسم  يف  ام  السيّ أسلفته،  ما  كل  يف  بة  املُغيّ ة(  الفيليّ )اللهجة  إىل  التطرّق  حان  واآلن 
ة، و تكاد أن  اللهجوي والتسمية املستقلّة! يف حني أنّها اللهجة الرئيسة بني اللهجات الكرديّة الجنوبيّ
ة واللُّريّة ، لكّنام مازالت  ة يف تشابكها وتقاطعها مع اللهجات: الكلهرية واللكيّ تكون اللهجة اإليالميّ
تختلف آراء اللغويني والباحثني يف تصنيفها و تقييمها؛ فهي » تشّكل األساس الحقيقي للغة الكرديّة 
املختّصني من أمثال: هرني فيلد و  املسترشقني  العديد من  اللغويني«  ويؤيّدهم  حسب رأي بعض 

مالكهومل و كوروزون . 

و هنا البّد مْن إستقصاء ظهور مصطلح )فييل(؛ فقد » ظهر)...( يف القرن السادس عرش، وتحديداً 

اس صفوي، وتسلّم اإلمارة  بعد انقراض حكم األرسة األتابكية الخورشيدية عام ١597، يف زمن شاه عبّ

ة منذ  ة الذين كان بعضهم يطلق عىل نفسه تسمية )فييل( وقد رشع الوالة الفيليّ من ِقبل الوالة الفيليّ

ذلك الوقت بإدارة إمارة اللر الصغري التي ظلّت قائة حتى بعد زوال إمارة اللر الكبري)...( وصار منذ 

ة( ..«  تلك الفرتة )...( يُطلق عىل إمارة اللر الصغري تسمية )لرستان( أو لرستان فييل )لرستان الفيليّ

حسب استقصاء األستاذ الدكتور إسامعيل قرَمندار. 

هذا مايخص الطرف اإليراين » أّما بخصوص األكراد الجنوبيني يف العراق، وبإستثناء الكرد الساكنني 

ون بكلمة »فييل«  يف املنطقة الحدوديّة بني منديل و خانقني ، والذين كانوا مراراً اليعتربون بأنّهم معنيّ
)رغم تغرّي هذا األمر نسبيّاً يف السنوات األخرية(؛ فإّن معظم األكراد الجنوبيني -الساكنني إىل الجنوب 

من منديل وحتّى محافظة واسط وإىل شيخ سعد و عيل الغريب وأبعد من ذلك جنوباً يف بعض املناطق 

نحو محافظتّي العامرة والبرصة - اليرتّددون يف طرح أنفسهم كأكراد فيليني ،و اليرفضون هذه التسمية 

» و » مْن جانب آخر، يشري مصطلح فييل يف بغداد إىل الطائفة الكرديّة الكبرية التي تسكن يف هذه 

العاصمة منذ أجيال عديدة و بعيدة، واملعروفة بهذه التسمية املتداولة يف بغداد أكرث من أّي مكان 

ة التي تسكن يف مراكز  آخر« ، » كام و يُستعمل هذا املصطلح لإلشارة إىل الطوائف الكرديّة الجنوبيّ

ة مثل: البرصة والعامرة والكوفة والكوت و دياىل  ة عربيّ ة غري بغداد، أو ذات غالبيّ مدن و بلدات عربيّ

و الحلّة و عيل الرشقي و غريها...« حسب استفاضة األستاذ قرَمندار.    
و يف ماييل رأي الباحث اإليراين )كرم اله پالیزبان( حامل شهادة ماجستري يف علم اللغة عن رسالته 
ة يف عددها ١5 الصادر  ة مهاباد -الصادرة باللغة الفارسيّ ة( يف مقابلة أجرتها معه )مجلّ )اللهجة الفيليّ

يف ٢٠٠٢( حيث أجاب عن السؤال اآليت :
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ة(؛ فهل  *. إّن لهجة أهل إيالم يف خارج املحافظة = أي محافظة إيالم معروفة ب� )الكرديّة الفيليّ
أنت مع هذه التسمية ؟

- » أنا أعتقد أّن هذا اإلسم رائج يف جميع املناطق الكرديّة، و هو إسم معروف ..أّما إستبداله ؛ 

ة، وإمّنا يزيد يف خلط األمور؛ ألننا نرى أسامء أخرى كثرية يف الكتب  فهو ليس فقط اليحّل أّي إشكاليّ

التي تُطبع إّما يف داخل أو يف خارج البلد مثل : )مهيك( أو )پشتکوهي( و هي أسامء غري معروفة 

قْد هاجروا  إيالم،  محافظة  أكراد  من  كثرياً  أّن  املهّمة هو  اإلثباتات  أحد  و   . الشعبي  الصعيد  عىل 

اآلن يعيشون هناك  املايض إىل مدن : )بغداد(، )منديل(، )زرباطية(، )خانقني( و )بدره( و لحّد  يف 
ة( ؛ بغّض النظر عن أّن كلمة  اإليالميّ ة( و لهجتهم هي نفس )اللهجة  ومعروفون ب� )األكراد الفيليّ

رساپلە( و قسم  ة( غري معروفة عند أهايل إيالم بشكل واسع ، لكن يف مدن : )إيالم(، )مهران(، )ٍ )الفيليّ

من )ابدانان(، )دهلران(، )خانقني(، )منديل( ، )زرباطية( و قسم من )لومار(، )چوار(، )بدره(، )زرين 

ة(  آباد(، )أركواز(، ملكشاهي( و )صالح آباد( ...إلخ ، يف الوقت الحارض؛ يطلق اسم )الكرديّة الفيليّ

ة »  عىل اللغة الكرديّة الحاليّ

ة(  ة الشامليّ ب يف محدوديّة استخدام )اللهجة الفيلية( و تخلّفها مقارنًة ب� )الكرمانجيّ    إّن ما تسبّ
موطن  مزّق  والذي  ة  -اإليرانيّ ة  العراقيّ للحدود  اللعني  الجائر  الرتسيم  هو  الوسطى(  ة  و)الكرمانجيّ

القبائل والعشائر الكرديّة التي انشطرت وباتت مغرتبة عن بعضها البعض !   

مبفرداتها الكردية األصيلة وتراثها الفولكلوري ؛ فعىل سبيل  ة( ثريّة جّداً  جيلٌّ أّن )اللهجة الفيليّ

املثال ، ال الحرص:

- مەنەر= أثرَر )ماّدي و معنوي(

space  )هاماج= فضاء )ماّدي و معنوي -

)shall, will( هەمرە = س ، سوف -

     ) problem( وێم = مشكلة -

ة  لكّنام لألسف الشديد ظلّت هذه اللهجة محظورة التداول متزّق األسالُك الشائكة للحدود العراقيّ

العنرصي وسياسة  التمييز  لشتّى صنوف  تعرّضوا  الذين  أهلها  واأللغام شملرَ  املصطنعة  ة  اإليرانيّ  -

ة عموماً وكالماً بال تدوين  التعريب والتهجري القرسي و حتى الجينوسايد؛ فال عجب إْن ظلّت شفاهيّ

وغري متداولة حتى يف أوساط أهلها وال تتطّور؛ و تظل غري مفّعلة رسميّاً يف إدارات املجتمع وأنشطته 

يف كافة املجاالت ومنها التعليم واإلعالم ..
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ة، لكّنام  وحسب رأي األستاذ هيوا زندي رغم أّن األلفباء الالتينية هي األنسب لكتابة اللهجة الفيليّ
ة املعّدلة )املزيّدة( هي األفضل؛ ألّن جارتها )الكرمانجية الوسطى( تُكتب بالطريقة  الحروف العربيّ

نفسها . 
لهجاتها  توحيد  إىل  السبيل  ميّهد  و  الكردية  اللغة  سيرثي  ة(  الفيليّ )اللهجة  تفعيل  فإّن  وهكذا 

بالتأكيد.. 
وختاماً اليسعني سوى ترديد دعوة األستاذ هيوا زندي :

ة لن يعود بالفائدة عىل أكراد الجنوب فحسب ؛ بْل عىل جميع األكراد ؛  » إّن إحياء اللهجة الفيليّ
و لذلك فإّن تفعيل هذا املرشوع هو واجب الجميع » 

المصادر:
١.)اللغة الكردية ، التوزيع الجغرايف للهجاتها( فؤاد حمه خورشيد / بغداد

٢.)مقرتح للكتابة باللهجة الفيلية( تأليف : هيوا زندي/ مؤسسة آراز - ط ٢ سنة ٢٠٠7 

ة.....( اسامعيل قمندار/بغداد -٢٠١4 ٣.)دراسة اللهجات الكردية الجنوبيّ

4.)گەوهەری گەرمەسێر، فەرهەنگێکی کوردی -عەرەبی زاری کەڵهوڕییە ٣ بەرگە( نعمەت علی سایە / بەغدا- ١988


