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 ناوەرۆک

پێشەکی: زمان لە شەڕی بەرگری لە ناسنامەدا
سەرکوت و سڕینەوە لە سیاسەتی زمانیی ئێراندا )توێژینەوە(

فێربوونی زمانی دایک لە خزمەت بەهێزکردنی شوناسی نەتەوەییدا
خوێندن به  زمانی  زگماكی ، داننانه  به  بوونی  میلله تێك )وتووێژ(

پرسی زمان و ناسنامەپارێزی لە پێش کۆماری کوردستانەوە تا ئێستا )وتووێژ(
سیاسەتی زمانی لە حیزبی دیموکراتی کوردستاندا

حیزبی دیموکرات و فێرکردنی زمانی کوردی
چێژی زمان لە نووسین و وەرگێڕانی عەبدواڵ حەسەنزادەدا

شوێنپێی کاریگەریی زمانی فارسی لە سەر زمانی کوردی )توێژینەوە(
شۆڕشەکانی مێژووی زانستی زمانەوانی )توێژینەوە(

بەرپەرچدانەوەی ڕوانگەیەکی شۆڤێنیستی لەبارەی “سیاسەتی زمان”ەوە
مافی بەكار بردنی زمان لە دامەزراوە دەوڵەتی و فەرمییەکان و ناوەندەكانی 

خوێندندا
چاوخشاندنێک بە کتێبی »سەدەیێک خەبات لە پێناوی زمانی کوردیدا«

هەڵوێستەیەک لە سەر کتێبی: »زمانی کوردی لە ئێران دانپێدانانی سنووردار و 
چاوەدێریکراو«

»کێ لە خوێندنی چەند زمانە دەترسێ؟« )چاوخشاندنێک بە سەر نێوەرۆکی 
کتێبێکی بە نرخ دا(

بۆنەیەک بۆ دەنگهەڵبڕین دژی سەرکوتی نەتەوەیی و زمانی
ئه رکه  هه نووکه ییه کانی ئۆگران و دڵسۆزانی زمانه که مان له  رۆژهه اڵتی 

کوردستاندا
پرسی خوێندن بە زمانی دایک لە ئێران، بەسەرهاتی تاڵی چاوەڕوانییەکی ڕەوا!
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پێشەکی: پێشەکی: 

زمان لە شەڕی بەرگری لە ناسنامەدا

ــەوەری  ــەن کــە ت ــەت ه ــار و باب ــەوە، وت ــک توێژین ــەدا کۆمەڵێ ــەم کتێب ل
ســەرەکیی بەشــێکی بەرچاویــان گرنگیــی بایەخــدان بــە زمــان لــە خەباتــی 
ناســنامەخوازی و ناســنامەپارێزی دایــە. زۆربــەی ئــەم وتــار و بابەتانــەم لــەم 
چەنــد ســاڵەی دواییــدا، نووســیون و ئامــادەم کــردوون و بەشــی زۆریشــیان لــە 
گۆڤار و ڕۆژنامە و ماڵپەڕە کوردییەکاندا باڵو بوونەوە. بەاڵم بە پێویســتم 
ــەوەی کەســانێک  ــۆ ئ ــان بکەمــەوە، ب ــە دوو توێــی کتێبێکــدا کۆی ــی ل زان
کــە حــەز بــە خوێندنــەوە و بەدواداچوونــی ئــەم جــۆرە باســە دەکــەن، ناچــار 
ــدا بگەڕێــن. هــەر وەهــا  نەبــن لــەم یــا ئــەو باڵوکــراوە و ماڵپــەڕدا بــە دوایان
دەمــەوێ هاســانکارییەکم کردبــێ بــۆ کەســانێک کــە هێشــتا بــە گەڕانــی 

نێــو ماڵپــەرەکان و خوێندنــەوەی بابەتــی ئەلکترۆنــی ڕانەهاتــوون.
لــەو بڕوایــەدام دوای خــاک یــا نیشــتمان، زمــان گرنگتریــن فاکتــەرە کــە 
نەتەوەیــەک هــان دەدا بــۆ مانــەوەی خــۆی، بیپارێــزێ و بەرگریــی لــێ بــکا. 
هــەر وا کــە ئەگــەر خــاک و نیشــتمان لــە نەتەوەیــەک داگیــر بکرێــن و ئــەو 
ــێ، زۆر  ــی خــۆی ب ــە ســەر زەوی ــی ل ــران و ئاوارەی ــە تووشــی هەڵقەن نەتەوەی
زەحمەتــە نەتەوەبوونــی خــۆی بــۆ بپارێــزرێ، ئەگــەر زمانیــش لــە نەتەوەیــەک 
ــە  ــە دەســت دەدا و ل ــەرە ناســنامەی نەتەوەیــی خــۆی ل ــەرە ب بســتێنرێتەوە، ب

زمــان و نەتەوەیەکــی دیکــەدا دەتوێتــەوە.
لــەو ناوچەیــەی ئێمــەی کــوردی لــێ دەژیــن، جیاوازیــی ڕەگــەزی و 
ڕەنگــی پێســت و قــژی نەتــەوەکان ئەوەنــدە دیــار و بەرچــاو نیــن. واتــە لــەم 
ــە  ــدا نییــە. هــەر وەهــا ل ــە نێوانمان ــەوە ســنوورێکی تــۆخ و پڕڕەنــگ ل ڕووی
ــی  ــە تایبەت ــان ب ــی دەوروبەرم ــن و ئایینیشــەوە کــورد و نەتەوەکان ڕووی دی
نەتــەوە زاڵــەکان، بــە زۆری موســوڵمانن. لــە ڕووی کولتووریشــەوە، بــە 



5قادر وریا

هــۆی ســەدان ســاڵ پێکــەوە ژیــان و لێکوەرگرتنــی کاریگــەری، وێکچــوون 
لــە نێوانمانــدا زۆرە. نیشــتمانە دابەشــکراو و پارچــە پارچەکراوەکەشــمان، 
ــەوەی  ــە نەت ــە راســتەقینەکەی وات ــە ســەر بەشــێکی زۆری، خاوەن ڕاســتە ل
کــورد دەژی، بــەاڵم ژینێکــی بندەســتانەی هەیــە. ژینێکــی بێبــەش لــە کیــان 
و دەســەاڵتی نەتەوەیــی و تێکــەل بــە هەوڵێکــی هەمەالیەنــەی داگیرکــەران 
ــە  ــەی کوردســتانیان ب ــەوە و دەوڵەتان ــەو نەت ــۆ ســڕینەوە و تواندنەوەمــان. ئ ب
ــە فەرمیکــردن و زاڵکــردن و  ــە ڕێگــەی ب ــەش کــردوە، ل ــدا داب ســەر خۆیان
پشــتیوانیی هەمــە الیەنــە لــە زمانەکــەی خۆیــان و تەنگهەڵچنیــن بــە زمانــی 
کــوردی لــە ڕێگــەی سیســتەمی پــەروەردە و فێرکــردن، راگەیەنەکانیــان 
ــی کــوردی دروســت کــردووە.  ــۆ ســەر زمان ــن مەترســییان ب و هتــد، زۆرتری
لــە  بــە خاکەکەمــان و زمانەکەمــان  نەتەوەیــەک  ئێمــەی کــورد وەک 
»ئەوانــی تــر« جیــا دەکرێینــەوە. لــە ســەر خاکێکــی داگیرکــراو و لکێنــراو بــە 
دەوڵــەت- نەتەوەیــەک کــە هــی ئێمــە نییــە، ئەگــەر نەتوانیــن زمانەکەشــمان 
بپارێزیــن، بــە کام فاکتــەر و بــە کامــە ناســنامە، دەتوانیــن خۆمــان لــە 
وانــی دیکــە بــە جیــاواز بزانیــن؟ چــۆن دەتوانیــن بەرگــەی هرووژمــی هەمــە 

ــن؟ ــان بگری الیەنەی
لــەم ڕوانگەیــەوە، زمــان دەبــێ وەک چەکێــک بــۆ بەرگــری لــە ناســنامەی 
نەتەوەیی و وەک سەنگەرێک بۆ ڕاوەستان بەرامبەر سەرکوت و سڕینەوەی 
نەتەوەیــی و زمانــی بــەکار بهێنــرێ. بــە خۆشــییەوە ئــەم تێگەیشــتنە لــە 
بــارەی گرنگیــدان بــە زمــان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان جێــگای خــۆی 
کردووەتــەوە و ئــەوە بــۆ چەندیــن ســاڵ دەچــێ بزووتنەوەیەکــی ڕوو لــە 
گەشــەی کولتــووری کــە داوای بــە فەرمــی ناســینی زمانــی کــوردی 
و خوێنــدن بــەو زمانــە لــە ڕیــزی پێشــەوەی داواکانییەتــی، لــە هەمــوو 
پارێزگەکانــی کوردســتان ســەری هەڵــداوە. ئــەو بزووتنەوەیــە فێرکردنــی 
خۆبەخشــانەی خوێندنــەوە و نووســین بــە زمانــی کــوردی بــە هۆگرانــی ئــەو 
زمانــە، هاندانــی بنەماڵــەکان بــۆ دانانــی نــاوی کــوردی لــە ســەر مندااڵنیــان 
و قســەکردن بــە زمانــی دایکیــان لــە نێــو بنەماڵــە و دەرەوەی بنەماڵــە، 
نارەزایەتــی دەربڕیــن بەرامبــەر داســەپانی نــاوی ناکــوردی لــە ســەر شــوێنی 
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ژیــان و کاری دانیشــتوانی کوردســتان، کۆکردنــەوەی ئەدەبیاتــی زارەکــی، 
ــاوازدا،  ــواری جی ــە ب ــی کــوردی ل ــی فەرهەنگــی وشــەی زمان ئامادەکردن
بــوار ڕەخســاندن بــۆ باڵوبوونــەوەی دەقــی شــێعری و ئەدەبیاتــی کــوردی لــە 
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان، هاندانــی زمانەوانــان و توێــژەران بــۆ توێژینــەوەی 
زانســتی لــە بــارەی دیالێکــت و بنزارەکانــی زمانــی کــوردی، بایەخــدان 
بــە هەبوونــی چاپەمەنــی بــە زمانــی کــوردی و دەیــان جــۆر بەرنامــە و 

ــووە. ــە خــۆ گرت چاالکیــی دیکــەی ل
 زۆر لــە پێشــەنگان و بەشــدارانی چــاالک و کاریگــەری ئــەو بزووتنەوەیــە، 
ســەبارەت بــە هەوڵــە بــە نرخەکانیــان و پێداگــری و بەردەوامــی لــە ســەر 
ئامانجە پیرۆزەکانیان، لە الیەن دامودەزگا ئەمنیەتی و سەرکوتکەرەکانی 
ــە  ــە بەندیخان ــەرەوڕووی ڕێگــری، کێشــە و گرتــن و چوون ــران ب ڕێژیمــی ئێ
بوونــەوە. ئــەو بزووتنــەوە کولتوورییــە لــە گــەڵ ئــەوەی هێشــتا بــە ئامانجــە 
ســەرەکی و بنەڕەتییەکانــی نەگەیشــتووە، بــەاڵم تــا ئێــرە توانیوێتــی ڕۆڵــی 
بەرچــاوی هەبــێ لــە پەرەپێدانــی وشــیاریی زمانــی و وشــیاریی نەتەوەیــی و، 
بەرزڕاگرتنــی گیانــی ناســنامەخوازی و ناســنامەپارێزی لــە نێــو تاکەکانــی 

ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا.
 بزووتنــەوەی کولتووریــی ناســنامەخواز و ناســنامەپارێزی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان و بزووتنــەوەی سیاســی و شۆڕشــگێڕی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
کــە حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکان نوێنەرایەتــی و ڕێبەریــی دەکــەن، 
لێــک نامــۆ و بێگانــە نیــن. بزووتنــەوە سیاســی و شۆڕشــگێڕییەکە، بــە 
تایبەتــی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتان لــە ڕۆژی هەوەڵــی دامەزرانییــەوە، 
هەڵگــری داخــوازە نەتەوەییەکانــی خەڵکــی کوردســتان بــووە، داوای مافــی 
دیاریکردنــی چارەنــووس بــۆ نەتــەوەی کــورد لــە ئێرانــی کــردووە و بە رەســمی 
ناســینی زمانــی کــوردی و قبووڵکردنــی وەک زمانــی ئیــداری و خوێنــدن 
ــە،  ــەم بزووتنەوەی ــووە. ئ ــە داوا هەمیشــەییەکانی ب ــەک ل ــە کوردســتان، ی ل
بــە درێژایــی چەندیــن دەیــەی ڕابــردوو، لــە ڕووی گرنگیدانــی خەڵکــی 
ڕۆژهــەاڵت بــە زمــان وەک یــەک لــە گرنگتریــن فاکتەرەکانــی ناســنامەی 
نەتەوەییــان، کاریگەریــی خــۆی دانــاوە. ئەوەنــدەی بۆشــی گونجــاو بێــت، 
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پشــتیوانیی لــە جموجــۆڵ و تێکۆشــان بــە ئامانجــی داواکردنــی مافــە 
زمانییــەکان کــردووە. 

نێوخــۆی  لــە  ناســنامەپارێز  و  ناســنامەخواز  کەلتووریــی  بزووتنــەوەی 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانیش، لــە ســەر بزووتنــەوە سیاســی و شۆڕشــگێڕییەکە 
شوێندانەر بووە. بەڵگەیەکی بەهێز بووە لە سەر ڕەوایەتی )شەرعییەت( ی 
داوا سیاسی و نەتەوەییەکانیان و قووڵبوونی ڕەگ و ڕیشەی ویستەکانیان 
لــە نێــو خەڵکــی خۆیانــدا. بــڕوای هێــزە سیاســییەکان و مرۆڤەکانــی بەشــدار 
لــەو بزووتنــەوە سیاســی و شۆڕشــگێڕییەی بــە دروســتیی ئامانجەکانیــان و 

بەحەقبوونــی خەباتەکەیــان پتەوتــر کــردووە.
لەمێژ ســاڵە لە ســەر ئەو بڕوایەم، تاکی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
چ ئــەوەی ڕیــزی حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســی و شۆڕشــگێڕەکانی بــۆ 
تێکۆشــان هەڵبــژاردووە، چ ئــەو کەســەی لــە نێوخــۆی ڕۆژهــەاڵت بــە 
بارودۆخــی سیاســیی  شــێوەیەکی هێمنانــە و ســەرەڕای نەگونجاوبوونــی 
نێوخــۆی واڵت، بــۆ مافــە زمانییــەکان و بەرگــری لــە ناســنامەی نەتەوەیــی 
خــۆی هــەوڵ دەدا، هــەر دوویــان هەڵگــری یــەک ئامانجــی ســەرەکین. 
بندەســتی  لــە  ئێــران  لــە  نەتــەوەی کــورد  ئــەو ئامانجــەش ڕزگاربوونــی 
و بــێ مافــی و، گەیشــتنی بــە مافــی زاڵبــوون بــە ســەر چارەنووســی 
خۆیەتــی. لــەم ڕوانگەوەیــە کــە لــە ژمارەیــەک لــە نووســین و بابەتەکانــی 
ئــەم کتیبەمــدا، هــەوڵ و تێکۆشــانی بەشــدارانی بزووتنــەوەی کولتووریــی 
ناســنامەخواز و ناســنامەپارێزی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، بــە جۆرێــک لــە 
جــۆرەکان هاتوونــەوە بەربــاس و بــە پێزانینــەوە ئاوڕیــان لــێ دراوەتــەوە. هــەر 
ئــەم تێگەیشتەشــم لــە نــرخ و گرنگیــی هەوڵەکانیانــە کــە وام لــێ دەکا 
چاپــی ئــەم کتێبــەم پێشــکەش بــە وان، بــە پێشــمەرگەکانی نێــو ســەنگەری 

ــی کوردســتان، بکــەم. ــە نێوخــۆی ڕۆژهەاڵت زمــان ل
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سەرکوت و سڕینەوە لە سیاسەتی زمانیی ئێراندا

“ئــەم توێژینەوەیــە، دەیــەوێ چییەتیــی “سیاســەتی زمانــی” لــە ئێرانــدا 
کــە سیاســەتێکی تاکزمانییــە و بناغەکــەی لەســەر ســەرکوت و ســڕینەوەی 
دیکــەی  ئامانجێکــی  بکاتــەوە.  ڕوون  دامــەزراوە،  دیکــە  زمانەکانــی 
توێژینەوەکــە واڵمــی ئــەم پرســیارەیە کــە ئایــا ئــەو سیاســەتە زمانییــە 
ــکا؟  ــی” کــە زمانەکــەی فارســییە، دروســت ب ــەوەی ئێران ــی “نەت توانیوێت
هەروەهــا سیاســەتێک کــە بناغەکــەی لەســەر تیۆرییەکــی چــەوت و ناتەبــا 
ــران  ــی ئێ ــی و زمانیــی کۆمــەڵ و واڵت لەگــەڵ واقیعــی سیاســی، نەتەوەی
دامەزرابــێ، لــە پڕۆســەی جێبەجێکردنــدا بــەرەوڕووی چ جــۆرە کێشــە و 

گرفتێــک دەبێتــەوە.”

پوختە:پوختە:
ئــەو  دوای  بــە  و  بیســتەم  ســەدەی  ســەرەتاکانی  لــە  کــوردی  زمانــی 
بــەرەوڕووی  کەوتنــەوە،  جیهانــی  یەکەمــی  شــەڕی  لــە  ئاکامانــەی 
چارەنووســێکی تــاڵ بــووەوە. سیســتەمی نوێــی دەســەاڵتدارەتیی سیاســی لــەو 
واڵتانــەی کوردســتانیان بەســەردا دابــەش کــراوە، بــە پشتبەســتن بــە تیۆریــی 
“دەوڵــەت – نەتــەوە” واڵتانــی ئێــران، تورکیــە، عێــراق و ســووریایان، وەک 
واڵتــی یــەک نەتــەوە کــە خاوەنــی زمانــی نەتەوەییــی تایبــەت بەخۆیەتــی 
پێناســە کــرد. سەرخســتن و جێگیرکردنــی ئــەو پێناســەیەش، ســڕینەوەی 
نەتــەوەی  شوناســی  لــە  نەتەوەیی یــەکان  پێکهاتــە  نەتەوەییــی  شوناســی 
سەردەســتی ئــەو واڵتانــەدا و، حاشــاکردن لــە فرەزمانــی و گرتنەبــەری 
ســەرکوت و ســڕینەوەیان لــە پێنــاوی زاڵکردنــی زمانــی نەتــەوەی سەردەســت 
لــەو چەنــد واڵتەیــدا پێویســت بــوو. لــە ئێرانیــش لــە ســۆنگەی ئــەم گۆڕانــە 



9قادر وریا

ــەرەوڕووی  ــە نافارســییەکانی دیکــە ب سیاســییەوە، زمانــی کــوردی و زمان
ســەرکوت و پەراوێزخســتنی بەئەنقەســت و بــەردەوام بوونــەوە.

 بــۆ ئــەم توێژینەوەیــە ســوود لــە شــێوازی )مێتــۆد( وەســفی شــیکاری 
لــە بەشــی یەکەمــدا،  بــەش.  لــە دوو  وەرگیــراوە. توێژینەوەکــە بریتییــە 
دوای ناســاندنی دوو چەمکــی »سیاســەتی زمانــی« و »پالنــی زمانــی«، 
چۆنیەتیــی لەدایکبوونــی “سیاســەتی زمانــی” لــە واڵتی ئێران و هۆیەکانی 
درێژەپێدانــی لــە ڕێژیمەکانــی دواتــردا بــاس کــراوە. لــە بەشــی دووهەمیشــدا، 
ــۆ گۆڕینــی  ــران ب ــەوە نافارســەکانی ئێ ــە ســەر ویســتی نەت تیشــک خراوەت
ئــەو سیاســەتە ســەرکوتکەرانەیە و، پێداگــری و مکوڕبوونــی دەســەاڵتی 
سیاســیی واڵت بــۆ بردنــە پێشــی ئــەم سیاســەتە زمانییــە. “ئەنجــام”ی 
توێژینەوەکــەش لەبــەر ڕووناکاییــی باســەکانی هــەر دوو بــەش و هەڵێنجانــی 

ــی خســتوونە ڕوو. ــان، کۆمەڵێــک خاڵ ــاکام لێی ئ
وشــە ســەرەکییەکان: سیاســەتی زمانــی و پالنــی زمانــی، ســەرکوتی 

فرەزمانــی. تاک زمانــی،  زمانــی، 

١١: مێژوویەک پڕاوپڕ سەرکوت و سڕینەوە:: مێژوویەک پڕاوپڕ سەرکوت و سڕینەوە:
ســەرکوتی زمانــی و ســڕینەوەی شوناســی کــورد و نەتــەوە بندەســتەکانی 
لــەو واڵتانــەی کوردســتانیان بەســەردا دابــەش کــراوە، پێوەندیــی  دیکــە 
ڕاســتەوخۆی لەگــەڵ پێکهاتنــی دەوڵەتێکــی ناوەندیــی بەهێــز و مودێــڕن لــە 
هــەر کام لەوانــدا هەیــە. ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ دوای شــەڕی یەکەمــی 
جیهانــی. ئــەو دەوڵەتــە نوێیانــە، لەســەر بناغــەی ئایدۆلۆژیــای یــەک واڵت 
– یــەک نەتــەوە دادەمەزرێــن. بــەو هۆیەشــەوە کــە واقعــی پێکهاتــەی 
ڕێگــەی  نەتەوەیــی،  تــاک   نــەک  بــووە  فرەنەتەوەیــی  دانیشــتووانیان 
نەتــەوەی سەردەســتدا و ســڕینەوەی  لــە  نەتەوەکانــی دیکــە  تواندنــەوەی 
زمانــی ئەوانیــان گرتووەتــە بــەر. ئەمــە وای کــردووە “سیاســەتی زمــان” و 

ــێ. ــەدا ب ــەو ئایدۆلۆژیای ــە خزمــەت ئ ــان ل ــی زمان”ی پالن
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١١- - ١١ کورتەیــەک لەبــارەی دوو چەمکــی “سیاســەتی زمانــی” و “پالنــی  کورتەیــەک لەبــارەی دوو چەمکــی “سیاســەتی زمانــی” و “پالنــی 
زمانی”زمانی”

 زاراوەی “سیاســەتی زمانــی” زاراوەیەکــی تــا ڕادەیــەک نوێیــە. یەکــەم 
کتێــب بــەم نــاوە ســاڵی ١٩٤٥ بــاڵو بــووەوە. زۆر جاریــش ئــەم زاراوەیــە لەگەڵ 
“پالنــی زمانــی” بــە هەڵــە بــە یــەک واتــا بــەکار دەبرێــن. باڵــدۆف لــەو 
ــوان سیاســەتی زمانــی و پالندانانــی زمانــی جیــاوازی  ــە کــە لەنێ بڕوایەدای
لــە جێبەجێکردنــی سیاســەتی  بەشــێکە  بۆخــۆی  پالنــی زمانــی  هەیــە. 

ــی. زمان
 “پالن و سیاســەتی زمان” ســەرباری بنەما ئەکادیمییەکەی، تا ڕادەیەک 
نوێیــە، بەجۆرێــک لــە ســااڵنی دوای جەنگــی دووەمــی جیهانیــدا هاتــە 
ئــاراوە. بــەاڵم ڕەگــە فەلســەفی و پراکتیکییەکانــی لــە واڵتانــی ڕۆژئــاوادا 
بــۆ ســەردەمی ناپلیــۆن، لــە فەرەنســا دەگەڕێتــەوە. کاتێــک ناپلیــۆن هەســتی 
ــەوە کــرد، کــە زمانێکــی یەکگرتــووی بــۆ بەڕێوەبردنــی ســوپا پێویســتە.  ب
کۆتایــی ســەدەی نۆزدەیــەم و ســەرەتای ســەدەی بیســتەم کاتێــک کــە 
ــۆ  ــدا دەگــەڕان، ب ــرازە چەمکدارەکان ــە دوای ئام ــی ب ــی زمانەوان بیرمەندان
ئــەو  نەتەوەیــی،  دەوڵەتــی  دامەزراندنــی  بوونــی  شــەرعی  و  تێگەیشــتن 
پــڕۆژە ڕۆشــنبیرییە گەورەیــە بــە بایەخــەوە دەرکــەوت و گەشــەی ســەند. 
ــا ئێســتاش  ــە ئەفســانەی یــەک نەتــەوە و یــەک زمــان، ت  پشــتیوانیکردن ل
مەســەلەیەکی کاریگەرە لە نەخشــاندنی زمانەوانی، لە ئاســتی نیشــتمانیدا 

 )٢٣٣: ٢٠١٢ ،Baldauf( .“
بــەم پێیــە: “سیاســەتی زمانــی بــە یەکێــک لــە سیاســەتە گرنگەکانــی هــەر 
ــە سیاســەتێک  ــە شــێوەیەکی گشــتی ئامــاژە ب ــردرێ و، ب واڵتێــک دەژمێ
دەکا کــە دەوڵــەت دەربــارەی زمانــی نەتەوەیــی، زمانــە خۆجێییــەکان، زمانــی 
ئایینــی و زمانــی جیهانیــدا بــە گوێــرەی بەرژەوەندەکانــی واڵت، دەیگرێتــە 
بــەر.” )احمــدی پــور، ١٣٩٠: ١- ١٦( ئــەم ڕاســتییەش جێگــەی بایــەخ 
ــی  ــە زاڵکردن ــان ل ــد” ی ــەوەکان، “بەرژەوەن ــان و نەت ــە واڵت ــە کــە زۆر ل پێدان
تاکەزمانێک و، پەراوێزخستن و سەرکوتی زمانەکانی دیکەی واڵتەکەیان 
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و خەڵکەکەیانــدا دەبینــن. “نەتــەوەكان لــە مێــژوودا، زۆر جــار سیاســەتی 
زمانییــان بــۆ ئــەوە داڕشــتووە كــە زمانێــك لەســەر حیســابی زمانەكانــی 
ــە  ــز ل ــەی ڕێ ــەو واڵتان ــەاڵم ل ــاز، ٢٠١٤: ٧( ب ــش بخــەن.” )جامب دیكــە پێ
مافــە نەتەوەیــی و زمانییەکانــی پێکهاتــە جۆراوجۆرەکانــی خەڵکــی خۆیــان 
دەگــرن، سیاســەتی زمانییــان بــە جۆرێکــی دیکــە دادەڕێــژن. “ئێســتا زۆر لــە 
واڵتــان سیاســەتی زمانییــان بــۆ پێشخســتنی داڕشــتووە، ئــەو زمانــە خۆجێیــی 
و نەتەوەیی یانــەی هەڕەشــە لەســەر مانەوەیانــدا هەیــە. حكومــەت بــە فەرمــی 
سیاســەتی زمــان دادەڕێژێــت لەڕێگــەی یاســاكاری یــان بڕیــارە دادوەرییــەكان 
بــۆ ئــەوەی دیــاری بكرێــت چــۆن زمانــەكان بــەكار بێــن؟ یــان ئــەو توانــا 
زمانەوانییــە ببووژێندرێتــەوە، كــە پێویســتن بــۆ ئــەوەی پرســە هــەرە لەپێشــە 
نیشــتمانییەكان بەڕێــوە ببرێــن، یــان بــۆ دیاریكردنــی مافــی تاكەكــەس یــان 
گرووپــەكان لــە بەكارهێنــان و پارێزگاریكــردن لــە زمانەكانیــان.” )ســەرچاوەی 

پێشــوو، هەمــان الپــەڕە( 
 زاراوەی “پالنــی زمانــی” لــە زاراوەی “سیاســەتی زمانــی” نوێتریشــە. 
ئــەم زاراوەیــە یەکــەم جــار لــە ســاڵی ١٩٥٩ لــە الیــەن زمانەوانــی ئەمریکــی، 
ــە  ــان ل ــە ڕەوشــی زم ــوو ب ــەت ب ــەی وتارێکــدا کــە تایب ــە میان “هۆگــن” ل
ــردوودا،  ــو ســەدەی ڕاب ــە مــاوەی نی ــە ل ــەم زاراوەی ــرا. ئ ــەکار هێن ــژ، ب نۆروێ
بووەتــە بەشــێک یــان لقێــک لــە لقەکانــی زمانەوانیــی پڕاکتیکــی یــان 
پێوەندیــی  لەبــارەی  کالفــی”  جــان  “لویــس  کۆمەاڵیەتــی.  زمانەوانیــی 
نێــوان سیاســەتی زمانــی و پالندانانــی زمانــی دەڵــێ:” ئێمــە سیاســەتی 
زمانــی بــەوە لێــک دەدەینــەوە کــە بریتییــە لــە ســەرتاپای ئــەو ڕێگایانــەی 
دەگیرێنەبــەر لــە بــواری پێوەندییەکانــی نێــوان زمــان و ژیانــی کۆمەاڵیەتــی، 
بەتایبەتییــش لەنێــوان زمــان و ژیــان لــە واڵتــدا. هەروەهــا پالندانانــی زمانــی 
بریتییــە لــە گــەڕان بــە دوای هــۆکاری پێویســت بــۆ پیادەکردنــی سیاســەتی 
زمانــی و چۆنێتیــی جێبەجــێ کردنــی ئــەو هۆکارانــە.” )کالفــی، هەولێــر، 
کــە  دەردەکــەوێ  بۆمــان  پێناســانەوە  و  بــاس  لــەم   )٢٠١٢: ١٥١- ١٥٢
سیاســەتی زمــان، بریتییــە لــە جەوهــەر و نێوەرۆکــی ڕوانینــی دەســەاڵت و 
سیســتەمێکی سیاســی بەرانبــەر بــە زمــان و، پالنــی زمانییــش، پڕۆگــرام و 
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ــەن. ــەو سیاســەتە زمانیی ــی ئ ــی جێبەجێکردن ــگاوە کردەکییەکان هەن

١١- - ٢٢ دەسپێکی سەرکوتی زمانی لە ئێراندا دەسپێکی سەرکوتی زمانی لە ئێراندا
ئێــران واڵتێکــی گەورەیــە کــە دانیشــتووانی لــە نەتــەوەی جۆراوجــۆر پێــک 

هاتــوون و بــە زمانــی جیــاواز دەدوێــن. تورکــی )ئــازەری(، 
 کــورد، بەلــووچ، لــوڕ، عــەڕەب و تورکمــان، لــەو نەتەوانــەن کــە ڕێژەیەکی 
بەرچــاو لــە خاکەکەیــان و حەشــیمەتەکەیان لــە چوارچێــوەی جۆگرافیــای 
ئــەو واڵتــەدان. ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانیش کــە لــە چــوار پارێزگــەی ئیــالم، 
کرماشــان، کوردســتان و ورمــێ پێــک هاتــووە، کەوتووەتــە نێــو جۆگرافیــای 
ــەوەی زۆربــەی هــەرە زۆری دانیشــتووانی  سیاســیی واڵتــی ئێــران. جگــە ل
ئــەو ٤ پاریزگەیــە کــوردن، ڕێژەیەکــی گــەورە لــە دانیشــتووانی باکــووری 
خوراســانیش لــە کوردزمانــان پێــک هاتــووە. بــەو هۆیــەوە کــە لــە ئێــران 
ڕێگــە بــە ســەرژمێری بــە وەبەرچاوگرتنــی زمــان و بەســتراوەییی نەتەوەیــی 

تاکــەکان نــادرێ، ئامــاری وردی کــورد لــەو واڵتــە ڕوون نییــە.
” بــەراورد دەکــرێ کــە ١٢ میلیــۆن کــورد لــە ئێرانــدا دەژیــن کــە لــە ســەدا 
١٥ تا ١٧ی دانیشــتووانی ئەو واڵتە پێک دێنن. ئەوان بە زۆری لە چوار 
پارێزگــەی ئازەربایجانــی ڕۆژاوا، کوردســتان، کرماشــان و ئیــالم، لــە ڕۆژاوا 
و باشــووری ڕۆژاوای واڵت دەژیــن. زۆر لــە کوردەکانیــش چوونــە تــاران و 
شــارە گەورەکانــی دیکــە. کۆمەڵێکــی کوردیــش لــە باکــووری پارێزگــەی 
خوراســان هەیە. ” )ئەمنێســتی، ٢٠٠٨:٥( دیارە ئەو کوردانە لە ســەردەمی 
ــۆ ئــەو  شــا تەهماســوبی ســەفەوی و نادرشــای ئەفشــار لــە کوردســتانەوە ب
ناوچەیــە، ڕاگوێــزراون. ئــەوان چەندیــن شــار و ناوچــەی گــەورەی ئــەو 
پارێزگەیــان داگرتــووە و ژمارەیــان بــە پێــی هێندێــک بــەراورد لــە ١میلیــۆن 
کــەس تێدەپــەڕێ. “کوردەکانــی خوراســان لــە ســەدا ٤٦ی دانیشــتووانی 
پارێزگــەی خوراســانی باکــووری پێــک دێنــن. ” )خراســان، ٢٤٦( لــە چەنــد 
پارێزگــەی دیکــەی ئێرانیشــدا حەشــیمەتی کــورد بــە ڕێــژەی جیــاواز هــەن.
ســەرەڕای بوونــی نەتــەوە و زمانــی جیــاواز لــە ئێــران و، لــە هەلومەرجێکــدا 
کــە حەشــیمەتی نەتــەوە نافارســەکان، نزیــک بــە نیــوەی دانیشــتووانی ئێــران 
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پێــک دێنــن )ســیف الدینــی، ٢٠٠٥:٣( تەنیــا یــەک زمان، زمانی ڕەســمیی 
ئــەو واڵتەیــە کــە ئەویــش زمانــی فارســییە. لەگــەڵ هاتنــە ســەرکاری 
ڕەزاشــای پەهلەوی لە ســەرەتاکانی ســەدەی بیســتەمدا، پڕۆســەی زاڵکردن 
و جێگیرکردنــی زمانــی فارســی وەک زمانــی ڕەســمیی واڵت، دەســتی 
ــی  ــە کۆتایی یەکان ــەرکاری ڕەزاش، ل ــە س ــە هاتن ــەر ل ــارە ب ــێ کــرد. دی پ
لــە ســەردەمی شۆڕشــی مەشــرووتەدا،  و  قاجــارەکان  تەمەنــی ڕێژیمــی 
لەنێــو ڕووناکبیــران و سیاســییە فارســزمانەکانی ئێرانــدا، ناســیۆنالێزمی 
ئێرانــی کــە واڵتــی ئێرانــی وەک واڵتــی نەتەوەیــەک بــە نــاوی “نەتــەوەی 
ئێــران” و زمانەکەشــی وەک زمانــی فارســی، پێناســە دەکــرد، ســەری 
هەڵدابــوو. )ناظمــی، ١٣٩٧: ٢٤٣( ئــەم جــۆرە بــاوەڕە لــە چاپەمەنییەکانــی 
ئــەو ســەردەمی ئێرانــدا ڕەنگدانــەوەی زۆری هەبــووە. بــەاڵم هەتــا هاتنــە 
ســەرکاری ڕەزاشــا ئــەم بیــرە بــواری بــۆ نەڕەخســا کــە دەوڵــەت و دەســەاڵتی 
واڵتــی لەســەر دابمــەزرێ. “ڕەزاشــا زۆر سەرســام بــوو بــە مســتەفا کەماڵــی 
دامەزرێنــەری تورکیــای هاوچــەرخ و هەوڵــی دەدا شــوێن پێــی ئــەو هەڵگــرێ 
لــە سیاســەتە ســەرکوتکارییەکان و ئــەو هەنــگاوە ڕیشــەیی یانەی کــە نــاوی 
چاکســازی لــێ نابــوو. بۆیــە لــە دوای دامەزرانــی بناغــەی دەســەاڵتەکەی 
لــە ١٩٢٥دا زنجیرەیــەک یاســا و بڕیــاری دەرکــرد- کــە بــە پێــی بۆچوونــی 
ــدا  ــە ئەندێشــەی خۆی ــەی ل ــەو دەوڵەت ــەی ئ خــۆی دەبنــە هــۆی هاتنــە کای

نەخشــەی بــۆ کێشــابوو.” )هەروتــی، ٢٠٠٧: ١٠٤( 
ــی  ــازی پتەوکردن ــە نی ــازیدا و ب ــژەی سیاســەتی نەتەوەس ــە درێ ــا ل ڕەزا ش
شوناســی “نەتــەوەی ئێــران” کەوتــە جێبەجێکردنــی چەنــد پڕۆژەیەکــەوە. 
داســەپاندنی زمانــی فارســی وەک زمانــی فەرمیــی واڵت، یــەک لــەو 
پڕۆژانــە بــوو. لــە ئاکامــی ئــەو سیاســەتەدا تەنانــەت قوتابخانــە دەرەکــی و 
تایبەتییەکانیــش لــە ســاڵی ١٩٢٨ەوە داوایــان لێکــرا بــە زمانــی فارســی وانــە 
بڵێنــەوە و پڕۆگرامــی پەروەردەیــی قوتابخانەکانــی واڵت پێــڕەو بکــەن. بــەم 
جــۆرە فارســی، نــە تەنیــا بــوو بــە زمانــی “نەتەوەیــی” )نەتــەوەی ئێــران(، 
 بەڵکــوو هەمــوو زمانەکانــی دیکــەی واڵت قەدەغــە کــران و ئیزنــی 
ــوو. زمانەکانــی  ــۆ زمانــی فارســی ب چاپــی کتێــب و ڕۆژنامــەش تەنیــا ب



شەڕی ناسنامە و سەنگەری زمان 14

ئــازەری، کــوردی، بەلووچــی و تورکمانــی وەک زاراوەی فارســی دانــران. 
)ســەعید، ٢٠٠٩: ١١٦( 

خــۆی،  بیرکردنەوەیــەی  ئــەو  گوێــرەی  بــە  ئێــران  نوێکردنــەوەی  بــۆ 
ڕەزاشــا چەنــد سیاســەتێکی گرتــە بــەر کــە جێبەجێکردنــی دوو سیاســەتی 
“متحدالشــکل” )یــەک جلوبــەرگ( و “متحــد الزبــان” )یــەک زمــان( 
ــە  ــوو ل ــەوە ب ــە ئ ــەم دەوڵەت ــی ئ ــوون. هەوڵ ــەوان ب ــران، ل ــی خەڵکــی ئێ کردن
الیەنــی ڕەگەزییــەوە هەمــوو دانیشــتووانی ئــەو واڵتــە بەرێتــەوە ســەر یــەک 
ڕەگــەز کــە ئەویــش ڕەگــەزی فــارس بــوو. ئــەم ئاواتــەش لــە هەســتی 
شــۆڤێنییانەی ڕەزاشــا و نیــازە ڕەگەزپەرســتانەکەیەوە ســەرچاوەی دەگــرت. 
“ئەوەتــا ئــەم هەســت و نیازانــە بوونــە سیاســەتێکی فەرمیــی ڕژێمــی ڕەزاشــا 
ــی ســتەم  ــن جۆرەکان ــەوە نافارســەکان تووشــی دڕندەتری ــە ئەنجامــدا نەت و ل
سیاســەتەدا  ئــەم  چوارچێــوەی  لــە  بوونــەوە.  نەتەوەیــی  چەوســانەوەی  و 
ــی و  ــڕینەوەی کولتــووری نەتەوەی ــۆ س ــوو ب بەرنامەیەکــی درێژخایــەن هەب
ڕۆشــنبیری و، هەروەهــا دیرۆکــی ئــەم گەالنــە بــە مەبەســتی تواندنەوەیــان 
لــە بۆتــەی فارســیدا. لــە کوردســتان دەســەاڵتداران هەوڵیــان دا تەگــەرە 
بخەنــە بــەردەم بەکارهێنانــی زمانــی کــوردی، لــە ڕاستیشــدا بــە کــردار لــە 
قوتابخانــەکان و لــە فەرمانگەکانــی حکومەتــدا قەدەغــە کــرا. هەروەهــا 
هەوڵــی زۆر درا بــۆ قەدەغەکردنــی لەبەرکردنــی جلوبەرگــی نەتەوەیــی بــۆ 
لەنێوبردنــی ئــەو دیاردانــەی کــە هەبوونــی نەتــەوە غەیرەفارســەکان لــە واڵتــدا 

بــە دیــار دەخــەن..” )هەروتــی، ٢٠٠٧: ١٠٥( 
 ئاشــکرایە کــە لــە دیاریکردنــی زمانــی فارســی وەک زمانــی فەرمیــی 
نەتــەوە  ڕەزامەندیــی  و  ویســت  بــە  گــوێ  ئێــران،  خەڵکــی  و  دەســەاڵت 
نافارســەکانی ئێــران نــەدرا. هەربۆیــە ئــەو سیاســەتە و هەروەهــا هەوڵەکانــی 
و  ناڕەزایەتــی  لەگــەڵ  نەتەوانــە  ئــەو  شوناســی  ســڕینەوەی  بــۆ  دیکــە 
ــارە ئەنجامەکەشــیان ســەرکوتی  ــوون کــە دی ــەرەوڕوو ب ــەوان ب بەرهەڵســتی ئ
خوێناویــی ئــەو بەرهەڵســتانە لــە الیــەن ڕەزاشــاوە و، ســەرکوتکردنی ویســتە 
لــە  بــوو. نموونەکــەی کوشــتنی ســمکۆی شــکاک  نەتەوەیی یەکانیــان 
ــەرکوتکردنی  ــتان و تێکشــکاندنی ڕاپەڕینەکــەی، س ــی کوردس ڕۆژهەاڵت
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شــێخ خەزعــەل لــە خوزســتان )ســەرزەویی عەرەبەکانــی ئێــران( و، ژمارەیــەک 
ــوو. ــاوە ب ــەن ڕەزاش ــە الی ــی دیکــە ل ــەوەی نەتەوەیی ــن و بەرەنگاربوون ڕاپەڕی
شانبەشــانی ســەپاندنی زمانی فارســی لە بوارەکانی پەروەردە و فێرکردن، 
لــە دامــودەزگای حکومەتــی و دەوڵەتــی، لــە چاپەمەنــی و هتــددا، زمانــە 
ــەرەوڕوو  نافارســییەکانی ئێــران بــە شــێوەی جۆراوجــۆر لەگــەڵ ســەرکوت ب
بــوون. “کەلکوەرگرتــن لــە زمانــی کــوردی لــە تــەواوی قوتابخانــەکان 
دەوڵەتیــدا  کاروبــاری  تــەواوی  لــە  هەروەهــا  کوردیــدا،  چاپەمەنیــی  و 
ــەوە،  ــەرەوڕوو کرای ــەن ب ــی درێژخای ــە زندان ــدران ب لەگــەڵ مەترســیی حوکم
تەنانــەت بەکاربردنــی وشــەی کوردســتان لــە چاپەمەنــی و کتێبەکانــدا 
ئــەو جــۆرە ســەرکوت و  قەدەغــە کــرا.” )میکــە، ٢٠١٩:٤٣٠( وێــڕای 
تەنــگ پێهەڵچنینانــەی زمانــە نافارســییەکان، هەوڵیــش دەدرا ئــەو زمانانــە 
بەتایبەتــی زمانــی کــوردی وەک لقێــک لــە لقەکانــی زمانــی فارســی 

بناســێندرێن.
لــە دوای لەســەر کاروەالنرانــی ڕەزاشــا و هاتنەســەرکاری محەممــەدڕەزای 
لــە  لــە سیاســەتی ســەرکوتی زمانــی  کــوڕی، گۆڕانێکــی جەوهــەری 
ئێرانــدا ڕووی نــەدا. دوو دەســەاڵتی کورتخایەنــی ناوچەیــی و نەتەوەیــی 
ــە  )“حکومەتــی میللیــی ئازەربایجــان” و “جمهووریــی کوردســتان”( کــە ل
ئازەربایجانــی ئێــران و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە نێوەڕاســتی چلەکانــی 

ســەدەی پێشــوودا هاتنــە ســەرکار )١٩٤٥- ١٩٤٦(، 
 زمانەکانــی تورکیــی ئــازەری و کوردییــان لــە ناوچــەی ژێــر دەســەاڵتی 
ــەکان و هەروەهــا قســەکردن  ــە قوتابخان ــدن ل ــدا کــردە فەرمــی. خوێن خۆیان
لــە دامودەزگاکانــی دوو حکومەتــی جمهووریــی کوردســتان و حکومەتــی 
میللیی ئازەربایجان بە زمانی خەڵکی ئەو دوو ناوچەیە بوو. بەاڵم کاتێک 
ڕێژیمــی شــایەتی بــە هێــزی ســوپایی، ئــەو دوو دەســەاڵتەی ڕووخانــد، بــە 
فەرمــی ناســینی زمانەکانــی کــوردی و تورکــی و، خوێنــدن بــەو زمانانــەی 
ــەو  ــتانی ئ ــەران و کاربەدەس وەک جیاییخــوازی و تاوانێکــی گــەورەی ڕێب
ــە ســااڵنی دواتــری دەســەاڵتدارەتیی حەمەڕەزاشــادا،  ــا. ل دوو دەســەاڵتە دان
تەنیــا گۆڕانێــک کــە لەبــارەی ئــەو زمانانــە هاتبێتــە کایــەوە، ڕێگەپێدرانیان 
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لــە بەرنامەکانــی چەنــد ڕادیۆیەکــی خۆجێیــی و، باڵوبوونــەوەی کاتــی و 
ســنوورداری ڕۆژنامــە یــا باڵوکراوەیەکــی حەوتووانە )مەبەســت باڵوکراوەی 
کوردســتان، چاپــی تــاران لــە مــاوەی ١٩٦٢- ١٩٥٩( بــە زمانــی کــوردی 

لــە هەلومەرجێکــی سیاســیی دیاریکــراودا بــوو.

١١- - ٣٣ بەردەوامیی سەرکوتی زمانی لە دوای شۆڕشی گەالنی ئێران بەردەوامیی سەرکوتی زمانی لە دوای شۆڕشی گەالنی ئێران
شۆڕشــی ســاڵی ١٣٥٧ی هەتــاوی )١٩٧٨ی زایینــی( ی خەڵکــی ئێــران، 
کۆتایــی بــە ڕێژیمــی ٢٥٠٠ ســاڵەی شــایەتیی لــە ئێــران هێنا. دەســەاڵتێکی 
سیاســیی نــوێ کــە لــە ئێــران هاتــە ســەرکار، بــەرەوڕووی زۆر لــەو داخوازانــە 
بــووەوە کــە لــە ڕێژیمــی شــایەتیدا ســەرکوت کرابــوون. خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان لــە پێشــەوەی نەتــەوە غەیرەفارســەکانی ئێرانــدا بــوون کــە داوای 
بــە  بەتایبەتــی  خۆیــان،  نەتەوەیی یەکانــی  مافــە  ناســرانی  فەرمــی  بــە 
ــە  ــە ناوچــە و شــوێنی ژیانیــان کــرد. ل ــان ل فەرمــی ناســرانی زمانــی خۆی
ــەک  ــە الی ــران، ل ــۆ ئێ ــوێ ب ــی ئامادەکــردن و نووســینی دەســتووری ن کات
بــەو هۆیــەوە کــە دەســەاڵتی نــوێ هێشــتا بــاش خــۆی جێگیــر نەکردبــوو، لــە 
الیەکــی دیکــەوە بــە هــۆی بوونــی تــەوژم و هەســت و ویســتی شۆڕشــگێڕی 
لەنێــو کۆمەڵــدا و کاریگەریــی ئــەو تەوژمــە لەســەر یەکــەم مەجلیســی 

دامەزرێنــەران )کــە نــاوی لــێ نــرا مەجلیســی خیبــرەگان(، 
ــەو  ــە، ل ــەو زمان ــە غەیرەفارســییەکان و خوێنــدن ب ــە زمان  پرســی داننــان ب
مەجلیســەدا ڕەنگدانــەوەی هەبــوو و تەنانــەت لــە دەســتووری نوێــی واڵتیشــدا، 
کاریگەریــی دانــا. )ئەحمــەد، ٢٠١٠:٨٠( لــە ئەســلی ١٥ی دەســتووری 

واڵت کــە لــەو کەشــوهەوا سیاســییەدا پەســند کــرا، هاتــووە:
فارســییە.  ئێــران  خەڵکــی  هاوبەشــی  و  ڕەســمی  خەتــی  و  “زمــان 
بەڵگەنامــەکان و نامەنووســین و دەقــە ڕەســمییەکان و کتێبەکانــی خوێنــدن 
ــی  ــە خۆجێی ــە زمان ــن ل ــەاڵم کەلکوەرگرت ــن، ب ــە ب ــان و خەت ــەو زم ــێ ب دەب
لــە چاپەمەنــی و ڕاگەیەنــە گشــتییەکان و خوێندنــی  و قەومەییــەکان 
ــازادە.”  ــەکان، لەتەنیشــت زمانــی فارســی ئ ــە قوتابخان ــەوان ل ئەدەبییاتــی ئ

)قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، ٦:١٣٦٨( 



17قادر وریا

 ســەرەڕای داننــان بــە فرەیــی و جۆراوجۆریــی زمانــەکان لــە ئێران، وەک لە 
نێوەرۆکــی ئــەم ماددەیــەی دەســتوور دەردەکــەوێ، نەتــەوە غەیرەفارســەکانی 
ئێــران وەک “قــەوم” نــەک نەتــەوە، ناویــان هاتــووە و، زمانەکەشــیان وەک 
نــەک  خۆجێییــەکان(  و  قەومــی  )زمانــە  ومحلــی”  قومــی  “زبانهــای 
ــراوە. ئاشــکرایە  ــان پێدان ــاواز، دانی ــەوەی جی ــد نەت ــی ســەربەخۆی چەن زمان
ڕوانینــی زاڵ بەســەر ئــەم دەســتوورەدا، هەمــان ئــەو ڕوانینەیــە کــە جەوهــەری 
ناســیۆنالیزمی ئێرانیــی پێــک هێنــاوە کــە ئەویــش بریتییــە لــە پێناســە 
کردنــی خەڵکــی ئێــران وەک یــەک نەتــەوە )نەتــەوەی ئێــران( کــە زمانــە 
فەرمــی و سەرانســەرییەکەی زمانــی فارســییە و هــەر دەشــبێ زمانــی 

فارســی بــێ.
خاڵێکــی دیکــەی جێــگای لەســەر وەســتان لــەم ماددەیــەی دەســتووری 
واڵتــدا، ئەوەیــە کــە مافــی خوێنــدن بــەو زمانانــە لــە قوتابخانــە، بــە فەرمــی 
ــەو  ــی ئ ــی ئەدەبییات ــراوە “خوێندن ــراوە، بەڵکــوو وت ــی پێدانەن نەناســراوە و دان
زمانانــە لەتەنیشــت زمانــی فارســی” ئــازادە. ئەمــەش زۆر جیــاوازە لــە مافی 
خوێنــدن بــە زمانــە غەیرەفارســییەکان لــە قوتابخانــەدا. چونکــە “ئازادبوونــی 
خوێندنــی ئەدەبییاتــی ئــەو زمانانــە لەتەنیشــت زمانــی فارســی” ئەرکــی 
دابینکردنــی پێداویســتییەکانی خوێنــدن بــەو زمانانــە ناخاتــە ســەر دەســەاڵتی 
واڵت. ئــەم ماددەیــەی دەســتوور تەنیــا ڕێگــە بــە کەلکوەرگرتــن لــەو زمانانــە 
لــە چاپەمەنــی و، خویندنــی ئەدەبییاتــی ئــەوان لە قوتابخانەدا، دەدا. ئەمەش 
زۆر جیــاوازە لــە ئەرکدارکردنــی دەســەاڵت و سیســتەمی دەســەاڵتدارەتی 
و وەزارەتــی پــەروەردە و فێرکــردن بــە گۆڕینــی سیاســەتی تاکزمانــی و 
قبووڵکردنــی بــە ڕەســمیی فرەزمانــی و، دابیــن کردنــی پێویســتییەکانی 
خوێنــدن بــەو زمانانــە کــە چاپــی کتێبــی خوێنــدن بــەو زمانانــە، پــەروەردە و 
پێگەیاندنــی مامۆســتای تایبــەت و کۆمەڵێــک شــتی دیکــە دەگرێتــەوە. 
بــەو مانایــە نییــە کــە ددان  بــە هیــچ جۆرێــک  “ئــەو دوو ماددەیــەش 
بــەوەدا نــراوە کــە زمانــی کــوردی یــان زمانــی تورکیــی ئازەربایجانــی یــان 
ــەوە  ــدا باســی ئ ــەکار بهێندرێــن. لەوێ ــۆ پــێ خوێنــدن ب بەلووچــی دەکــرێ ب
کــراوە کــە هاوشــانی زمانــی فارســی ئــەو زمانانــەش دەکــرێ ئەدەبییاتــی 
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خۆیــان بــەکار بهێنــن. هــەر لەبــەر ئەوەشــە لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە دەگوتــرێ 
ئــەو مادانــە جێبەجــێ نەکــراون، بــەاڵم لــە پڕاتیکــدا کــراوە، هــەم نەشــرییە 
هەیــە بــە زمانــی تورکیــی ئازەربایجانــی، بــە کوردیــش هەیــە. دەمــەوێ بڵێــم 
ئــەو تەســەورە نابــێ بێتــە گــۆڕێ کــە لــە چوارچێــوەی ئــەو مادانــەدا دەکــرێ 

مەســەلەی زمانــی جێبەجــێ بکــرێ.” )قــازی، ٢٠١٧( 
ســێهەم خــاڵ لــەو پێوەندییــەدا کــە شــیاوی باســکردنە، پشــتگوێخرانی 
تەنانــەت ئەوەنــدە مافــە کــەم و کرچــوکاڵ و ناتــەواوەی پێوەندیــدار بــە 
بەردەوامــی  داواکاریــی  ســەرەڕای  ئێرانــە.  غەیرەفارســییەکانی  زمانــە 
جموجۆڵــە مەدەنییەکانــی ڕۆشــنبیران و چاالکانــی مەدەنیــی کوردســتانی، 
ئازەربایجانــی، بەلووچســتانی، عەڕەبــی خوزســتانی و هتــد بــۆ خوێندنــی 
مندااڵنیان بە زمانی دایکییان و پێداگرییان النیکەم لەســەر ئەو ماددەیەی 
دەســتوور، هەتــا ئێســتاش، دەســەاڵتی سیاســیی واڵتــی ئێــران، ئامــادە نەبــووە 

ــەوە. ــواری جێبەجێکردن ــە ب ــەش بخات ــەم ماددەی ــەت نێوەرۆکــی ئ تەنان

٢٢: سیاسەتی تاکزمانی، لەنێوان پێداگری و دژایەتیدا:: سیاسەتی تاکزمانی، لەنێوان پێداگری و دژایەتیدا:
هیــچ  ئیســالمیدا،  کۆمــاری  دەســەاڵتدارەتیی  ســەردەمی  ئێرانــی  لــە 
هەوڵیکی جیددی بۆ چاوخشــاندنەوە بەو سیاســەتە زمانییە ســەرکوتکەرانە 
و لەمێژینەیــە نــەدراوە. لــە ئاســتی مەجلیســی ئێــران، ئەنجومەنــی ئاسایشــی 
نەتەوەیــی و دەوڵەتــدا، ئــەم پرســە نەخراوەتــە دەســتووری کار و بــە شــایانی 
ئــەوە نەزانــراوە قســەی لەســەر بکرێتــەوە. پەســندکراوەکانی دەوڵەتــی و 

ــەوە. ــان ماون ــەدا هــەر وەک خۆی ــەو پێوەندیی ــی ل حکومەت

لەســەر  پێوەندیدارەکانــی واڵت  دەزگا  و  دەســتوور  بوونــی  لەســەر مکــوڕ  پێوەندیدارەکانــی واڵت  دەزگا  و  دەســتوور  بوونــی  ٢٢- - ١١مکــوڕ 
تاکزمانــی تاکزمانــیسیاســەتی  سیاســەتی 

ــێ بڕوانینــە بڕیارەکانــی  ــۆ ناســینی سیاســەتی زمانیــی دەوڵەتێــک دەب ب
ــەوە.  ــان داوەت ــە بەڵگەنامەکانیــدا ڕەنگی ــارەی زمــان کــە ل ــە لەب ــەو دەوڵەت ئ
دەســتووری واڵت گرنگتریــن بەڵگەنامــەی هــەر واڵتێکــە. ئــەو مــاددە و 
ــە  ــەک ل ــدا هــەن، ی ــە دەســتووری واڵت ــارەی زمــان ل ــەی کــە دەرب بنەمایان
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پێوەرەکانــی ناســین و هەڵســەنگاندنی سیاســەتی زمانیــی ئــەو واڵتــەن. 
بــۆ  پێوەنیدارەکانیــش  دامــەزراوە  پەســندکراوەکانی  و  نێوخــۆ  پێــڕەوی 
فەرهەنگســتانەکان،  بەتایبەتــی  دەســتوور،  ماددەکانــی  جێبەجێکردنــی 
پێوەرێکــی دیکەیــە. لــە ئێــران چەنــد بەڵگەنامــەی دیکــەش هــەن کــە درێــژە 
و تەواوکــەری ڕوانیــن و سیاســەتی دەوڵــەت و دەســەاڵتدارێتی لەمــەڕ پرســی 
زمانــن. لێــرەدا هــەوڵ دەدرێ بــە کورتــی ئامــاژە بــە ژمارەیــەک لــەو 

دامەزراوانــە و پەســندکراوەکانیان بکــرێ:
ــدا ٣ مــاددە هــەن کــە پێشــاندەری سیاســەتی  ــە دەســتووری واڵتــی ئێران ل
زمانیــی کۆمــاری ئیســالمین. مــاددەی ١٥ )کــە لــە ســەرەوە ئامــاژەی 
پێــدرا(، مــاددەی ١٦ و مــاددەی ١٩. مــاددەی ١٦ ئامــاژە بــەوە دەکا 
“بــەو هۆیــەوە کــە زمانــی قورئــان و مەعاریفــی ئیســالمی، عەرەبییــە و 
ئەدەبییاتــی فارســی بــە تــەواوی لەگەڵیــان تێکــەاڵو بــووە، ئــەم زمانــە دەبــێ 
ــوو  ــە هەم ــدی ل ــی قۆناغــی ناوەن ــا کۆتایی ــەرەتایی هەت ــاش قۆناغــی س پ

ــدرێ.” ــدا بخوێن ــەواوی لقەکان ــە ت ــەکان و ل پۆل
 لــە مــاددەی ١٩یشــدا هاتــووە: “خەڵکــی ئێــران لــە هــەر قــەوم و هۆزێــک 
بــن، مافــی وەک یەکیــان هەیــە و ڕەنــگ، نــەژاد، زمــان و شــتی لــەو 
چەشــنە نابــن بــە هــۆی ئیمتیــاز”. ئەگــەر لــە مــاددەی ١٥ی ئــەو قانوونــەدا، 
ــران پێــی  ــی ڕەســمی و هاوبەشــی خەڵکــی ئێ فارســی، وەک زمــان و خەت
لەســەر داگیرابــوو و تێیــدا هاتبــوو کــە “بەڵگەنامــەکان و نامەنووســین و 
دەقــە ڕەســمییەکان و کتێبەکانــی خوێنــدن دەبــێ بــەو زمــان و خەتــە بــن”، لــە 
مــاددەی ١٦هەمیشــدا، زمانــی عەرەبــی، بــەو هۆیــەوە کــە زمانــی قورئــان و 
مەعاریفــی ئیســالمییە، پلــەی دووهەمــی گرنگــی پێدرانــی لــە سیاســەتی 
زمانیــی کۆمــاری ئیســالمیدا هەیــە. )قانــون اساســی جمهــوری اســالمی، 

 )١٣٦٨: ٧- ٦
بــەاڵم زمانــی نەتــەوە نافارســەکانی ئێــران، کــە زۆربەشــیان لــە بنەماڵــەی 
زمانــە ئێرانییەکانــن، لــە دەســتووری واڵتــدا، وەک زمانــی خۆجێیــی و 
بــەو زمانانــە و  قەومــی چاویــان لێکــراوە و تەنیــا “بوونــی چاپەمەنــی 
خوێندنــی ئەدەبییاتیــان لــە قوتابخانــە لەتەنیشــت زمانــی فارســی” ڕێگــەی 
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پــێ دراوە.
فەرهەنگســتانەکان بەتایبەتــی فەرهەنگســتانەکانی تایبــەت بــە زمــان لــە 
هەمــوو واڵتــان لــەو دامەزراوانــەن کــە ڕۆڵێکــی گرنگیــان لــە بەرەوپێشــبردنی 
سیاســەتی زمانیــدا هەیــە. ئــەوان بــۆ بەرنامەداڕێژیی زمانی ڕادەســپێردرێن و 
مافی بڕیاردان لەبارەی پرســە زمانییەکانیان پێ دەدرێ. “فەرهەنگســتانی 
زمانــی فارســی” لــە ئێــران کــە مێژوویەکــی ١٠٠ ســالەی هەیــە، گرنگتریــن 
دامەزراوەی بەرنامەداڕشــتنی زمانییە. ئەو فەرهەنگســتانەی لە ســەردەمی 
دەســەاڵتدارەتیی کۆمــاری ئیســالمیدا هەیــە، فەرهەنگســتانی ســێهەمە 
)فەرهەنگســتانی یەکــەم هــی ســەردەمی موزەففەرەدیــن شــای قاجــار و، 
فەرهەنگســتانی دووهەمیــش هــی ســەردەمی ڕێژیمــی پەهلــەوی بــوو( و 
ســاڵی ١٣٦٩ )١٩٨٠( دوای ١٣ ســاڵ داخــران، بەرنامەداڕشــتنی زمانیــی 

دەســت پــێ کــردەوە.” ئامانجەکانــی ئــەو فەرهەنگســتانە بریتیــن لــە:
ــی فارســی وەک یەکێــک  ــزی و ڕەســەنایەتیی زمان ١- پاراســتنی بەهێ
لــە کۆڵەکەکانــی شوناســی نەتەوەییــی ئێــران و زمانــی دووهەمــی جیهانــی 

ئیســالم و هەڵگــری مەعاریــف و کولتــووری ئیســالمی؛
٢- پەروەردەکردنــی زمانێکــی خاوێــن و گەیەنــەر بــۆ دەربڕینــی هــزرە 
زانستی و ئەدەبییەکان و پیکهێنانی هۆگری بە “مآثر” )شتە باشەکانی( 

مەعاریفــی مێژوویــی لــە نــەوەی ئێســتا و نەوەکانــی داهاتــوودا؛
ــەوەی پانتاییــی  ــی زمــان و ئەدەبییاتــی فارســی و بەرینکردن ٣- برەوپێدان

ــە نێوخــۆی واڵت؛ ــان ل قەڵەمڕەوی
٤- پێکهێنانــی هەوێنــی هەوڵــدان و کرانــەوە لــە زمانــی فارســیدا بــە 
گوێــرەی پێویســتییەکانی ســەردەم و ژیــان و پێشــکەوتنی زانســت و هونــەرە 
مرۆیییە کان وێڕای پاراســتنی ڕەســەنایەتییەکەی؛ )اساســنامە فرهنگســتان 

ــان و ادب پارســی(  زب
ــدا ٩  ــڕەوی نێوخۆی ــە پێ ــەو فەرهەنگســتانەش ل ــی ئ ــە بەشــی ئەرکەکان ل
ــەرک  ــەوان، فەرهەنگســتان، هیــچ ئ ــی ئ ــە پێ ــدراون کــە ب ــەرک گونجێن ئ
سەرشــانی  نەخســتووەتە  ئێرانــی  نافارســییەکانی  زمانــە  خزمەتێکــی  و 
خــۆی. تەنیــا لــە یەکێــک لــەو ئەرکانــەدا ئــاوڕ لــە “زمانــە خۆجێییــەکان” 
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دراوەتــەوە، ئەویــش وەک ســەرچاوەیەک بــۆ دەوڵەمەندکــردن و خزمەتــی 
ــی فارســی: زمان

“کەلکوەرگرتنــی دروســت لــە زمانــە خۆجێییــەکان )لــە نێوخــۆ و دەرەوەی 
ئێــران( بــە مەبەســتی بەهێزکــردن و تەیارکردنــی ئــەم زمانە و دەوڵەمەندکردن 

و بەرینکردنــەوەی پانتاییــی ئەرکەکانــی ؛” )ســەرچاوەی پێشــوو( 

٢٢- - ٢٢ جۆر و شێوازەکانی دژایەتی لەگەڵ زمانە غەیرەفارسییەکان جۆر و شێوازەکانی دژایەتی لەگەڵ زمانە غەیرەفارسییەکان
ــەدان  ــڕای ڕێگەن ــران، وێ ــی دیکــەی ئێ ــەزراوە دەوڵەتییەکان  دەزگا و دام
بــە خوێنــدن بــەو زمانانــە، بــە شــێوەی جۆراوجــۆر دژایەتیــی بووژانــەوە و 
ــی  ــە غەیرەفارســییەکان دەکــەن.” ئاســتەنگەکانی زمان گەشــەکردنی زمان
کــوردی لــە ئێــران لەســەر پلەبەندییەکــی ناهاوشــانی زمانــەکان، دەســەاڵت 
و بەکارهێنانــی ســەرچاوەکان دامــەزراوە و زۆر بــە چــڕی پێوەندییــان بــە 
سیاســەتی داگیرکارییانــەی دەوڵــەت- نەتــەوەی ئێرانــەوە هەیــە و کۆمەڵێک 
هــۆکاری لێکگرێــدراو بــە ئایدۆلۆژیــای زمانیــی داگیرکارییانــە تێــوەی 

گالون.” )ســورخی، ٢٠١٩: ٦١( 
 ئەگــەر زمانێــک - وەک زمانــی کــوردی، لــە ئاکامــی خەبــات و 
پێداگریــی ئاخێوەرانیــدا- دەرفەتێکــی بــۆ باڵوکردنــەی چاپەمەنی بەو زمانە 
بــۆ ڕەخســاوە، یــا ڕێگــەی پــێ دراوە بەرنامــەی ڕادیۆیــی و تەلەفیزیۆنیــی 
پــێ بــاڵو بێتــەوە، بــە ئەنقەســت سیاســەتێکی مەبەســتداریان لــە چۆنیەتیــی 
ــی  ــەر کــە ئامانجەکــەی الوازکــردن و دابەزاندن ــە ب ــدا گرتووەت بەکارهێنانی

ئاســت و ســەنگی ئــەو زمانەیــە.
ئێرانــدا، حکومــەت  لــە  “بــە هاتنــە ســەرکاری حکومەتــی ئیســالمی 
هەوڵــی دا، وا بنوێنــێ کــە زمانــی کــوردی بەگشــتی، شــاعیرانە، گونــدی 
تایبــەت  جۆرێکــی  لــە  پشــتگیریی  ڕوانگەیــەوە  لــەم  و  فۆلکلۆرییــە  و 
لــە فرەزمانــی کــردووە. بــۆ نموونــە لــە کوردســتان بــە دانــی ئیمتیــازی 
و  فەرهەنــگ  باڵوکردنــەوەی  ناوەنــدی  دامەزراندنــی  فەرهەنگــی وەک 

ئەیووبــی(،  ئەدەبــی کــوردی )ئینتیشــاراتی ســەالحەدینی 
 گۆڤاری “سروە” و چەند گۆڤارێکی دیکە )ئاوێنە، ئامانج و..(، 
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ــاوەڕۆک و ســتافی نووســەرانی، زۆر لــە ســروە جیــاواز بــوون،   کــە لــە ن
ــدا  ــی و فۆلکلۆرییەکەی ــوارە ئەدەب ــە ب ــا ل ــی کــوردی تەنی لەالیــەک، زمان
ســنووردار بــکات )بــە شــێوەیەک کــە تەنیــا ڕێگــە بــە بابەتــە فەرهەنگــی، 

ئەدەبییــەکان بــدا بــە شــێوەیەکی تــەواو کۆنترۆڵکــراو(، 
ــی کــورد  ــی ڕۆشــنبیران و ئەدیبان  و لەالیەکــی دیکــەوە، نیگەرانییەکان
و ڕێکخــراوە نێودەوڵەتییەکانیشــی لەمــەڕ ڕەچاوکردنــی مافــی زمانــی 
ــەو  ــژە ل ــەو توێ ــوو ئ ــەوە ب ــتی ئ ــتیدا، مەبەس ــەاڵم لەڕاس ــەوە. ب کــەم کردبێت
ــان  ــی مســۆگەرکردنی مافــی نەتەوەییــی کوردیی ــزە سیاســییانەی هەوڵ هێ
ــە  ــەم بابەت ــت ئ ــەر نەبێ ــان ه ــەوە، ی ــە شــێوەیەکی سیاســی دەدا، دوور بخات ب
لــە ئاســتێکی فەرهەنگیــی کاناڵیزەکــراودا کۆنتــرۆڵ بــکات. ” )ســورخی، 

 )٢٠١٦
هەڵبــەت ئەمــە بــەو مانایەیــش نییــە کــە لــە شــیعر یــان ئەدەبــدا بەرگــری 
نییــە، یــان لێرەیشــدا ڕەوتەکــە تــەواو بــەو ئاراســتەیە ڕۆیشــتووە کە دەســەاڵتی 
ناوەنــدی بــە شــێوەیەکی “هێژێمۆنــی” مەبەســتی بــووە، چونکــە هێژێمۆنیــش 
بەرگــری و مقاومەتــی بەرانبــەر دروســت بــووە و، کــورد و ئەدیبانــی کــورد 

تــا ڕادەیــەک ئــەم هەلەیــان قۆســتووەتەوە.
ئامانجــی سیاســەتی ڕێگەپێدانــی بوونــی چاپەمەنیــی کۆنتڕۆڵکــراوی 
کــوردی لــە بنەچــەدا واڵمدانەوەیەکــی النیکەمــی بــە داوا و چاوەڕوانییــە 
نەتەوەیــی و کولتوورییەکانــی خەڵــک و، لــە ئاکامــدا دوور خســتنەوەیان لــە 
حیــزب و ڕێکخراوەکانــی کوردیــی بەرهەڵســتکاری کۆمــاری ئیســالمییە، 
نــەک سیاســەتێکی زمانیــی دیموکراتیــک و ســەردەمییانە. هەربۆیە لەپەنا 
ئــەم سیاســەتە ڕواڵەتــی و فریوکارانەیــەدا، دژایەتیکــردن لەگــەڵ بــە فەرمی 
ناســین و برەوپێدرانــی زمانەکــە لــە ئاســت و بــواری جیــاوازدا، بــە زۆر شــێوە 
درێــژەی هەبــووە. ئــەم جــۆرە سیاســەتە “لەســەر زمانــی کــوردی و زمانــی 
نەتەوەکانــی دیکەیــش، تــەواو بــێ کاریگــەری نەبــووە. ئــەم تەســککردنەوەی 
زمــان، بــەدوور لــە پێویســتییە کۆمەاڵیەتییەکانــی ســەردەمی قســەپێکەرانی 
ــووە هــۆی ئــەوەی کــە فەرهەنگــی زاراوەی کــەم )بەتایبەتــی  زمانەکــە، ب

لــە ئاســتی زاراوە زانســتی و تەکنیکییــەکان(، 
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 کــە لەســەر ڕەچەڵەکــی فەرهەنگــی کشــتوکاڵی دامــەزراوە، جیاوازییــە 
یاســای  ناوچەیی یــەکان،  زارە  بەهێــزی  نفــووزی  ناوچەیی یــەکان، 
ڕێزمانــی نەمیــو )نەنووســرانەوەی بــە شــێوەی ڕێزمانێکــی ســتاندارد(، ببنــە 
تایبەتمەندیــی ئێســتای زمانــی کــوردی لــەم ســەدەیەدا.” )ســەرچاوەی 
ــان  ــی زم پێشــوو( جــۆری هەڵســوکەوتی کاربەدەســتان لەگــەڵ بەکارهێنان
و دیالێکتــە جیــاوازەکان لــە ڕادیــۆ و تەلەفیزیۆنــی پارێزگــە و ناوچەکانــی 
ئــەو  بەرنامەڕێژیــی  تێڕامانــە.  جێــگای  ئێرانــدا،  بندەســتەکانی  نەتــەوە 
ــە  ــەو بۆچوون ــی کــوردی ئ ــە زمان ــە ب ــەوەی بەرنام ــۆ باڵوبوون ــە ب دەزگایان
دەســەلمێنێ کــە لــە ناوەنــدەوە ئەرکــدار کــراون، هۆشــیان بەســەر سیاســەتی 
تاکزمانیــی ئێرانــەوە هەبــێ. بــەو واتایــە کــە جۆرێــک نەجووڵێنــەوە کــە 
خزمەتــی یەکگرتووییــی زمانــە غەیرەفارســییەکە و بەهێزبوونــی پێگــەی 
سیاســەتی  داهاتــووی  جــۆرە،  بــەم  و  بکــەن  ئاخێوەرانــی  زمانەکــە الی 

تاکزمانــی لــە ئێــران بخەنــە مەترســییەوە.
ــی کــوردی  ــە زمان ــی ب ــزگاکان تەلەفیزیۆن ــدی پارێ ــە ناوەن “حکومــەت ل
زمانــی  فێــری  خەڵــک  نــەک  تەلەفیزیۆنانــە  ئــەم  بــەاڵم  کردووەتــەوە، 
کــوردی ناکــەن، بەڵکــوو جۆرێــک لــە زمانــی کــوردی پــەرە پێــدەدەن کــە 
ــو کەســێک  ــە جۆرێــک ئەگــەر بێت ــە وشــەی فارســی، ب ــان کــردووە ل پڕی
فارســیزمان کــە هیــچ لــە کوردیــش نەزانێــت، بەبــێ کێشــە لــەو زمانــە 
کوردییــەی تەلەفیزیــۆن و میدیــا کوردییەکانــی حکومەتــی ئێران تێدەگات. 
بینەرێکــی فارســزمان کــە کــوردی نازانێــت کاتێــک بــە ڕێکــەوت ســەیری 
ــێ هیــچ کێشــەیەک  ــی ســنە و کرماشــان و ئیــالم دەکات، بەب کەناڵەکان
بــەاڵم وشــە  تێــدەگات، چونکــە هەمــوو وشــەکانیان فارســین  هەمــووی 
فارســییەکان بــە شــێوەی کــوردی دەخوێننــەوە.” )پەیســەرپرێس، ٢٠١٧( 
زاراوەگەرێتــی  و  ناوچەگەرێتــی  هەســتی  وەخەبەرهێنانــی  و  هانــدان 
ــە غەیرەفارســییەکانی دیکــەدا،  ــو ئاخێوەرانــی زمانــی کــوردی و زمان لەنێ
نێــوان  هاوپێوەندیــی  و  یەکگرتوویــی  ئامانجگرتنــی  بــە  بــۆ  ڕێگەیەکــە 
تاکەکانــی ئــەو نەتەوانــە و الوازکردنــی. کاربەدەســتان بەم ڕێگایە دەیانەوێ 
ــا ئەگــەر وەک  ــدا بگــرن، ی ــی ســتاندارد لەنێویان ــە پێکهاتنــی زمان ــش ب پێ
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ــەو  ــە دەوری ئ ــوو و ســتانداردن، ل نەتــەوەی کــورد خاوەنــی زمانــی یەکگرت
زمانــە ســتانداردە کــۆ نەبنــەوە. ئــەوەش لــە کاتێکدایــە کــە فەرهەنگســتان 
و دامەزراوەکانــی دیکــەی پاراســتن و خزمەتــی زمانــی فارســی، بڕیــار و 
ــی “معیــار”ی فارســی  ــە پێنــاوی سەردەســتیی زمان ڕێوشــوێنی تایبــەت ل

پەســند دەکــەن.
بــۆ جێبەجێکردنــی مــاددەی ١٥ی دەســتوور پڕۆژەیەکــی  “حکومــەت 
ئامــادە کــردووە کــە بەپێــی ئــەم پڕۆژەیــە هــەر ناوچەیــەک و گەڕەکێــک 
و گوندێــک بــە بنــزاراوەی خۆیــان بخوێنــن، بــۆ نموونــە لــە شــارێکی وەک 
ــان و  ــاوازی گــەورک و تیلەکــۆ و موکری ــەقز کــە چــوار ناوچــەی جی س
سەرشــیوی هەیــە و هــەر کام لــەو ناوچانــە بنزاراوەیەکــی تایبــەت بەخۆیــان 
هەیــە، بەپێــی پڕۆژەکــەی حکومــەت لــە ســەقز بــە چــوار بنــزاراوەی جیــاواز 
ڕێگــە دەدرێــت منــدااڵن فێــری زمانــی کــوردی بکرێــن. ئــەم پالنــەی 
مەبەســتی  ئەگــەر  کــوردی.  زمانــی  ســەر  بــۆ  مەترســییە  حکومــەت 
حکومــەت گرنگیــدان بــە بنزاراوەکانــە، بۆچــی ڕێگــە نــادات لــە ناوچــە 
فارســەکانیش خەڵــک لــە هــەر ناوچەیــەک بــە بنــزاراوەی خۆیــان بخوێنــن؟” 

ــەرچاوەی پێشــوو(  ــەجیعی، س )ش
بەدگومانــی دەربــارەی ئــەو دەرەتانــە ســنووردارانە کــە لــە چوارچێــوەی 
سیاســەتی زمانیــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــدا بــۆ زمانــە نافارســییەکان، 
یــەک لــەوان زمانــی کــوردی پێک هاتــوون، الیەن و ڕەهەندی جۆراوجۆری 
زمانــی  شــارەزای  و  ئەکادیمــی  ئاســتی کەســانی  لــە  تەنانــەت  هەیــە. 
بــە حکومــەت  ســەر  دامودەزگاکانــی  هەڵســوکەوتی  جــۆری  کوردیــدا، 
لەگــەڵ ئــەو زمانانــە، نیشــانەی پرســیاریان خراوەتــە ســەر و بــە “زمانکوژی” 
ناودێــر کــراون. دابەزاندنــی ســەنگی ئــەو زمانانــە تــا ڕادەی زمانێکــی بــێ 
ــۆ کاری ئەدەبــی و زانســتیی ســەردەم، وەک یەکێــک  ــز و نەگونجــاو ب پێ
لــە ئامانجەکانــی ئــەو سیاســەتە زمانییــە ســەیری دەکــرێ. ” تەلەفیزیۆنــە 
کوردییەکانــی کۆمــاری ئیســالمی ئاســتی زمانــی کوردییــان دابەزانــدووە 
ــوو  ــووری کــوردی وەک کلتوورێکــی دواکەوت ــدا کلت ــە بەرنامەکانیان و ل
نیشــان دەدەن، تەلەفیزیۆنــی ئیــالم لــە بەرنامەکانیــدا بنزاراوەیەکــی ئیالمــی 
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تێکــەڵ بــە زمانــی فارســی دەکات و بــەم شــێوەیە ئــەم کەناڵــە هەوڵــی 
تێکــدان و الوازکردنــی زمانــی کــوردی دەدات.” )بازئەفکــەن، ســەرچاوەی 

پێشــوو( 
لــە  ئارامــی  ئەلفوبێــی  بــە  کــوردی  زمانــی  ڕێنووســی  حاڵێکــدا  لــە 
ڕێنووســی فارســی و نووســینی ئــەو زمانــە بــە ئەلفوبێــی ئارامــی زۆر 
بــێ کێشــەترە و، لــەم بارەیــەوە زمانــی کــوردی ڕێنووســێکی ســەقامگیری 
هەیــە، لــە تەلەفیزیۆنــە کوردییەکانــی ئێرانــدا بــە ئانقەســت کــوردی بــە 
کــوردی  زمانــی  شــارەزایانی  و  دەنووســن! هۆگــران  فارســی  ڕێنووســی 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان پێیــان وایــە ئــەم جــۆرە هەواڵنــە بەڕێکــەوت 
ــی کــوردی.  ــی زمان ــدا بردن ــۆ تێکــدان و بەالڕێ ــن، بەڵکــوو هەوڵێکــن ب نی
ئــەوان لــەو بــاوەڕەدان هەندێــک ناوەنــدی ئەمنییەتــی لەپشــت ئــەم جــۆرە 
ــی  ــان و ڕێنووس ــتەبردنی زم ــە خش ــیان تێکــدان و ل ــەن و، ئامانجیش هەواڵن
کــوردی و ســووککردنی و دوور خســتنەوەی خەڵکــە لــە فێربوونــی ئــەو 
ــە. “دکتــۆر بەختیــار ســەجادی نووســەر و شــارەزای زمانــی کــوردی  زمان
ــت  ــات و دەڵێ ــاو دەب ــە زمانکــوژ ن ــی حکومــەت ب ــە کوردییەکان تەلەفیزیۆن
ئــەم کەنااڵنــە نــەک کار بــۆ گەشــەپێدانی زمانــی کــوردی ناکــەن، بەڵکــوو 
ناوەرۆکەکەیــان بریتییــە لــە هەندێــک شــتی گاڵتەجاڕانــەی کــە ٥٠٠ ســاڵ 
لەمەوبــەر لــە ئەورووپــا لــە شــانۆکاندا بەڕێــوە دەچــوو.” )پەیســەر، ٢٠١٧( 
ــە  ــراو ل ــاوی وەرگی ــا ن ــاوی کــوردی و هەروەه ــی ن ــە دانان ڕێگریکــردن ل
یــا  بەرهەمهێنــراو  لەســەر کەلوپەلــی  دیکــە  زمانــە غەیرەفارســییەکانی 
لەســەر نــاوی دوکان و پاســاژ و شــوێنی جۆراوجــۆری دیکــە، تەنانــەت 
ــە لەســەر  ــەو جــۆرە ناوان ــەردەم دانانــی زۆرێــک ل کۆســپ دروســتکردن لەب
لەگــەڵ  دەســەاڵتداران  دژایەتییــەی  ئــەو  دیکــەی  ڕوویەکــی  منــدااڵن، 
برەوپەیداکردنــی وشــەی ئــەو زمانانــە و پەلهاویشــتنیان بــۆ چاپەمەنــی و 
ڕاگەیەنە سەرانســەرییەکانی ئێرانە. لە کاتێکدا لە دوای هاتنە ســەرکاری 
کۆماری ئیســالمی و بە ویســتی ڕێبەران و کاربەدەســتانی ئەو دەســەاڵتە، 
بــە هــەزاران وشــە و دەســتەواژەی دیکــە لــە زمانــی عەرەبییــەوە هاتوونــە نێــو 
ــی کــوردی، بەلووچــی و  ــە زمانەکان ــە ل ــی وش ــی فارســی، وەرگرتن زمان
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ــدان و کــۆاڵن و  ــاو لەســەر شــەقام و مەی ــان وەک ن ــد و دانانی ــوڕی و هت ل
دوکان و بنکە و ناوەندی کولتووری، دژایەتیی لەگەڵ دەکرێ و، تابڵۆی 
ــە عەرەبــی،  ــە الیــەن “ادارە اماکــن” کــۆ دەکرێتــەوە. هــەروا بزان ــاوەکان ل ن
زمانێکــی ئێرانییــە و، زمانەکانــی کــوردی، بەلووچــی و لــوڕی، نائێرانیــن 
ــە  ــاوی کوردیــی ژمارەیــەک ل ــی نیــن. “گۆڕینــی ن ــا ئاخێوەرانیــان ئێران ی
ــی کوردســتان  ــوەکان و شــوێنە مێژوویی یەکان ــاوەکان، کێ ــدەکان، کانی گون
و دانانــی نــاوی ناکــوردی لــە جێگایــان، هەوڵێکــی دیکــەی کاربەدەســتانی 
دێمۆگرافیــی  شــێواندنی  و  گۆڕیــن  مەبەســتی  ئەگــەر  کــە  ئێرانــە 
ناوچــە کوردستانییەکانیشــی لەپشــت نەبــێ، ســڕینەوەی بەرەبــەرەی نــاوە 
کوردییــەکان و جێگیرکردنــی نــاوی ناکــوردی لەجێــی ئەوانــی مەبەســتە.” 

ــتان، ٢٠١٧(  ــی کوردس ــی مرۆڤ )ڕێکخــراوی ماف
 جەوهــەر و نێوەرۆکــی ڕەگەزپەرســتانە و تاکزمانیــی سیاســەتی زمانیــی 
دەســەاڵتی ئێــران ئــەو کاتــە بــێ  پەردەتــر خــۆی دەردەخــا کــە پرســی خوێنــدن 
بــە زمانــە غەیرەفارســییەکان، لەژێــر گوشــاری ئــەو نەتەوانــەدا، بــەرەوڕووی 
مەجلیــس و ســەرۆک کۆمار و دەوڵــەت دەبێتــەوە و لــە بــاس و بەڵێنــی 
ــدا جۆرێــک نەرمــی  ــی مەجلیــس و بەرپرســانی دەوڵەتی هێندێــک نوێنەران
نوانــدن و ڕووی خــۆش بــەو داوایانــە نیشــان دەدرێ. لــەم جــۆرە کاتانــەدا 
فەرهەنگســتانی زمــان و ئەدەبــی پارســی دەبێتــە پێشــەنگی دژایەتــی لەگەڵ 
ئــەو جــۆرە نەرمــی نواندنانــە و، وریایــی دەدا بــە گــەورە کاربەدەســتان. 
ئەندامانــی ئــەو فەرهەنگســتانە ئــەم جــۆرە داوایــە، بــە “وارداتــی” )لــە 
ــە  دەرەوەی واڵتــەوە هاتــوو(، مەترســی بــۆ ســەر زمانــی فارســی و پیــالن ب
مەبەســتی الوازکردنــی، مەترســی بــۆ ســەر یەکپارچەییــی خاکــی ئێــران و 

ــی دەناســێنن: ــۆ دواکەوتووی ــدان ب ــۆ دواوە و مل ــەوە ب گەڕان
“گومانــم نییــە کــە ئــەو باســە لــە دەرەوەی واڵتــەوە بــۆ ئێــران هاتــووە. 
ــەوە  ــزەوە تاقــی کرای ــەن ئینگلی ــە هیندوســتان لەالی ــەم مەســەلەیە ل پێشــتر ئ
و ئەمــڕۆش ئینگلیــز و واڵتانــی باکــووری ئێرانــن کــە دەیانــەوێ ئــەم 
پرســە بخەنــە نێــو ئێــران. باشــترین ئامــراز بــۆ ڕاگرتنــی نەتەوەیــەک لــە 
دواکەوتووییــدا، کەمتەرخەمــی لــە ئاســت زمانەکەیەتــی. ئەگــەر بمانــەوێ 
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ــە  ــەکار بێنیــن، ب ــی زانســتی و فێرکــردن ب زمانەکانــی دایــک وەک زمان
دڵنیایی یــەوە دەگەڕێینــە دواوە کــە ئەمــە مەســەلەیەکی مەترســیدارە و 

بۆنــی پیالنــی لــێ دێــت.” )موجتەبایــی، ٢٠١٤( 
“ژمارەیــەک وا بیــر دەکەنــەوە کــە هۆگــری بــە قەومییەتێک واتە خوێندن 
بــە زمانــی ئــەو قەومــە، بــەاڵم ئەمــە بابەتێکــی زۆر مەترســیدارە. ئێمــە لــە 
ئێــران شانســمان هەبــوو کــە فیردەوســییەکی گــەورە توانیوێتــی بناغەیەکــی 
مەحکــەم بــۆ زمانــی فارســی پێــک بێنــێ و ئەمــڕۆ ئێمــە لەتەنیشــت دینــی 

ئیســالم شــانازی بــە زمانێکــی وەهــا دەکەیــن.” )نیســاری، ٢٠١٤( 
پێــوەری فێرکاریــی فەرهەنگســتانی زمــان و ئەدەبــی فارســی، زمانــی 
پێــوەر )معیــار( ە. دیــارە زمانــی دیکــەش هــەن کــە جێگەیــان ڕوونــە، بــەاڵم 
ــە کیســەی  ــەکا ل ــی فارســییە ... ن ــدرێ، زمان ــی بخوێن ــێ پێ ــەوەی دەب ئ
ســامانە نەتەوەیی یەکانــی وەک زمانــی فارســی بــۆ ســەرکەوتنە کاتــی و 
بــێ ئاکامەکانــی ئــەم باڵــە و ئــەو بــاڵ، خــەرج بکەیــن.” )حــەدداد عــادل، 

 )٢٠١٤

٢٢- - ٣٣ ناکامیی سیاسەتی تاکزمانی لە پێکانی ئامانجەکانیدا: ناکامیی سیاسەتی تاکزمانی لە پێکانی ئامانجەکانیدا:
سیاســەتی تاکزمانــی هــەر لــە ســەردەمی ڕەزاشــاوە تــا ئێســتا لــە خزمــەت 
ئایدۆلۆژیــای بنیاتنانــی “یــەک واڵت – یــەک نەتەوە”دا بووە. وەدیهێنانی 
ئــەو ئامانجــەش، ســڕینەوەی شوناســی جۆراوجــۆری نەتەوەیــی و زمانــی و، 
وەک یــەک لێکردنــی دانیشــتووانی ئێرانــی پێویســت بــووە. بــۆ ئــەوەی 
دانیشــتووانی ئێــران لــە “نەتــەوەی ئێــران”دا قــاڵ ببنــەوە و، ئــەو نەتەوەیــەش 
ــی  ــەوەی زمانەکان ــت، تواندن ــی فارســی – بێ ــەک زمــان- زمان ــی ی خاوەن
دیکــە لــە زمانــی فارســیدا یــا ســەرکوت و الوازکــردن و پشتگوێخســتنیان 
لــە پێنــاوی سەردەســت هێشــتنەوەی زمانــی فارســیدا، هەروەهــا بەســەردا 
ســەپاندنی شوناســی نەتەوەیــی بــە زۆر دروســتکراوی ئێرانــی بــە ســەریاندا، 

بــە ئاســایی و سروشــتی زانــراوە.
لــە ســۆنگەی  ئێــران  تــەواوە زمانــە غەیرەفارســییەکانی   ١٠٠ ســاڵی 
ــی فارســیدا، ســەرکوت  ــەوە و زمان ــی نەت ــە و مەزنیخوازی ــەو ئایدۆلۆژیای ئ
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دەکرێــن و پشــتگوێ و پەراوێــز دەخرێــن. ” ئێــران، نیشــتمانێکی خــاوەن 
زۆر جۆراوجۆریــی نەتەوەیــی، قەومــی و زمانییــە. جۆراوجۆرییــەک کــە 
زیانێکــی زۆری لــە ئەزموونــی ســەد ســاڵ سیاســەتی یەکســانکردن دیتــووە. 
ئێســتا و بــە بــەراورد لەگــەڵ ســەد ســاڵ لــەوە پێــش، ژمارەیــەک زمــان 
ــا لەگــەڵ  ــو چــوون ی ــاواز لەنێ ــۆکاری جی ــە ه ــران ب ــاوی ئێ ــی ب و دیالێکت

مەترســیی لەنێوچــوون بــەرەوڕوون.” )عەلــەوی، ٢٠١٤( 
١٠٠ ســاڵە ئەوەنــدەی زمانــی فارســی پشــت ئەســتوور بــە یاســای واڵت، 
سیاسەتی زمانی و سەرچاوەی دارایی و ئیمکاناتی بێ دریغی دەسەاڵت، 
خزمەتــی دەکــرێ و بــواری گەشــەکردن و پەرەگرتنــی بــۆ دەڕەخســێندرێ، 
لــەو ١٠٠ ســاڵەدا هــەر بــەو ڕادەیــەش دژایەتیــی زمانەکانــی دیکــە کــراوە. 
نافارســییەکان،  زمانــە  زۆرانــەی  زیانــە  ئــەو  بــەراوردی  و  خەسارناســی 
لــە ســۆنگەی ئــەو ســەرکوتە زمانییــە تووشــیان هاتــووە، بەدواداچــوون و 
توێژینــەوەی تایبــەت و تێــر و تەســەل، دەخــوازێ. زمانــی فارســی، وەزارەتــی 
ــااڵ و فەرهەنگســتانی زمــان  ــی ب ــی خوێندن ــەروەردە و فێرکــردن و وەزارەت پ
و ئەدەبییاتــی فارســی و ســەدان زانکــۆ و دەیــان دامــەزراوەی تایبەتیــی 
ــی دەکــەن، قامووســی  ــەردەوام خزمەت ــێوەیەکی ب ــە ش ــەن کــە ب دیکــەی ه
توێژینــەوەی  بــۆ  زمانەوانــان  و  توێــژەران  دەکــەن،  دەوڵەمەنــد  وشــەکانی 
ئاســتە جیاوازەکانــی ڕادەســپێرن، زمانــەوان و  و  بــوار  دەربــارەی  زانســت 
کادیــر و شــارەزای تایبــەت بــۆ خزمەتکــردن و نوێکردنــەوە و، مەیدانداریــی 
زمانەکــە لــە ئاســتی جیهانیــدا پێدەگەیەنــن. بــەاڵم زمانــە ســەرکوتکراوەکان، 
ــی دڵســۆزانە و  ــی ئاخێــوەران بــە زمانەکەیــان و خزمەت بێجگــە لــە هۆگری
ــژەر، فەرهەنگنــووس،  ــەوان، توێ خۆبەخشــانەی ژمارەیەکــی ســنووردار زمان
نووســەر، وەرگێــڕ، شــاعیر و هتــد، ئیمکانێکــی وایــان نییــە. بــەو حاڵەشــەوە 
ئــەو جــۆرە کەســانە بــەردەوام لەگــەڵ هەڕەشــەی گرتــن و لێپێچینــەوەی 

ــەرەوڕوون. ــتان ب کاربەدەس
ــی  ــان و چاالکان ــەران، زمانەوان ــنبیران، نووس ــی ڕۆش ــن و ڕاوەدوونان  گرت
کولتووریــی نەتــەوە غەیرەفارســەکان، بەتایبەتــی کــوردەکان و، کەنــد و 
کۆســپ دروســتکردن بــۆ مامۆســتایان و فێرکارانــی زمانــی دایــک و، 
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ڕێگــری لــە تێکۆشــان و خزمەتیــان بــە زمانەکــەی خۆیــان، الیەنێکــی 
دیکــەی ئــەو ســەرکوتە زمانییەیــە کــە کاربەدەســتان هیــچ کات لێــی 
غافــڵ نەبــوون. هەڵوەشــاندنەوەی ئەنجومەنــە کولتوورییــەکان لــە شــارەکانی 
و  ڕێگــری  کوردییــەکان،  باڵوکــراوە  و  گۆڤــار  داخســتنی  کوردســتان، 
کۆســپ ســاز کــردن بــۆ خوێندنگەکانــی فێربوونــی خوێندنــەوە و نووســینی 
زمانــی کــوردی، بانگکردنــی چاالکانــی بــواری خزمەتــی زمانــی کــوردی 
بــۆ ناوەنــدە ئەمنییەتییــەکان و دروســتکردنی پەروەنــدە )دۆســیە( بۆیــان 
بــووە بــە شــتێکی ئاســایی. “ئــەم ڕەوتــە بــۆ دوو پارێزگــەی کرماشــان 
بەتایبەتــی دوای گەشــانەوەی هەســتی  پەلــی هاویشــتووە.  و ئیالمیــش 
پارێزگایــە و ناکامیــی  لــەو دوو  نەتەوەیــی و شوناســخوازانەی خەڵــک 
کۆمــاری ئیســالمی لــە دنەدانــی هەســتی ئایینیــی ئــەو خەڵکــە کــە 
زۆرایەتییەکەیــان شــیعە مەزهەبــن، ئــەو گرتــن و ڕاوەدوونانــەی چاالکانــی 
بــواری زمــان و ڕۆشــنبیری زیــادی کــردوە. “ )قوڕەیشــی، ٢٠١٩( ئــەم 
گوشــارهێنان و بەربەســت دروســتکردنە تەنانــەت گەیشــتووەتە شــار و ناوچــە 

کوردنشــینەکانی خوراســانی باکووریــش.
ــەوەی دەنگــی ناڕەزایەتــی  ــە زمانــی دایــک و بەرزکردن داوای خوێنــدن ب
بەرانبــەر ســتەم و ســەرکوتی زمانــی، لەنێــو هەمــوو نەتــەوە غەیرەفارســەکاندا 
ماڵپەڕەکانــی چاالکانــی  و  باڵوکــراوە  و  لــە گۆڤــار  زیادبووندایــە.  لــە 
کولتووریــی ســەر بــەو نەتەوانــەدا، هەروەهــا لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، زۆر 
نووســین، داواکاری، توێژینــەوە و، بابــەت لەبــارەی ســەرکوت و هەاڵواردنــی 
زمانــی بــاڵو دەبنــەوە. هەمــوو ســاڵێ لــە ســەروبەندی ڕۆژی جیهانیــی 
زمانــی دایکیــدا، چاالکیــی جۆراوجــۆر بەتایبەتــی لــە زانکۆکانــی واڵتــدا، 
لەالیــەن مامۆســتایان، خوێنــدکاران، نووســەران و تێکۆشــەرانی دیکــەی 
و  نێــوەرۆک  کــە  دەخرێــن  وەڕێ  نەتەوانــەدا  ئــەو  کولتووریــی  بــواری 
پەیامــی ســەرجەمیان ناڕەزایەتــی دەربڕیــن لــە سیاســەتی زمانیــی کۆمــاری 
ئیســالمی و پێداگرتنــەوە لەســەر مافــە زمانییەکانــی خۆیانــە. بزووتنــەوەی 
ــەو  ــدن ب ــی خوێن ــییەکان و ماف ــە نافارس ــینی زمان ــە فەرمــی ناس داوای ب
زمانانــە، بــە ڕادەیــەک پــەرەی گرتــووە کــە بەربژێرەکانــی هەڵبژاردنــی 
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ســەرۆک کۆماری و مەجلیســی ئێــران، بــۆ کۆکردنــەوەی دەنــگ لەنێــو 
نەتــەوە نافارســەکان، ئــاوڕ لــەو داواکارییانــە دەدەنــەوە و بەڵێــن دەدەن ئەگــەر 
لــە هەڵبژاردنــدا ســەر بکــەون، بــۆ جێبەجێکردنیــان تــێ بکۆشــن. بــەاڵم هەتــا 
ئێســتاش سیاســەتی زمانیــی ئێــران هــەروا نەگــۆڕ ماوەتــەوە و کەمتریــن 
ئامادەیــی بــۆ چاوپێداخشــاندنەوەی لــە دەســەاڵتی ئێرانــدا، بــەدی ناکــرێ. 
ئەمــەش وای کــردووە، کاریگەریــی نەرێنیــی لەســەر “هەســتی خــۆ بــە 
ئێرانیزانیــن”ی نەتــەوە نافارســەکان هەبــێ و”ئێرانیبــوون”ی خۆیــان لەگــەڵ 
لــە مافــە زمانییەکانیــان و ســەرکوت و ســڕانەوەی شوناســی  بێبەشــی 

ــن. ــە یەکســان بزان ــان ب نەتەوەییــی خۆی

ئەنجام:ئەنجام:
١- ئێــران واڵتــی “یــەک نەتــەوە و یــەک زمــان” نییــە، واڵتێکــی فرەنەتەوە 
و فرەزمانــە. ئایدۆلۆژیــای بــە زۆر و ســاختەکاری دروســتکردنی “نەتــەوەی 
ئێرانــی” کــە زمانەکــەی فارســییە، هەتــا ئیســتاش وەک ســەرچاوەی 
دەســەاڵت  بنچینەیی یەکانــی  سیاســەتە  و  واڵت  یاســاکانی  و  دەســتوور 
نەتەوەییــی  و  زمانــی  شوناســی  ســڕینەوەی  بناغــەی  لەســەر  ماوەتــەوە، 

پێکهاتــە غەیرەفارســەکان دامــەزراوە.
ــە و جەوهەرێکــی  ــران، سیاســەتێکی تاکزمانیی ٢- سیاســەتی زمانیــی ئێ
دەگــەڵ  نــە  سیاســەتە  ئــەو  هەیــە.  چەوســێنەرانەی  و  ســەرکوتکەرانە 
ڕاســتییەکانی پێوەندیدار بە پێکهاتەی نەتەوەیی و زمانی ئێران دەگونجێ، 
نە لەگەڵ ڕۆحی ســەردەمییانە و دێمۆکراتی و دادپەروەرانەی پەســندکراوە 

جیهانییەکانــی تایبــەت بــە مافــی مــرۆڤ و مافــە زمانییــەکان.
٣- گۆڕانــی ڕێژیمــی سیاســی لــە ئێــران، نەبووەتــە هــۆی پێکهاتنــی 
نەتــەوە  دەچــێ  ســەدەیەک  بــۆ  کــە  زمانییــەدا  سیاســەتە  لــەو  گــۆڕان 
ــەم ڕاســتییەش دەیســەلمێنێ کــە  ــن. ئ غەیرەفارســەکان بەدەســتییەوە دەناڵێن
ــن  ــاری، الئیــک ب ــا کۆم ــن ی ــایەتی ب ــران، پاش ــییەکانی ئێ ــە سیاس ڕێژیم
یــا دینــی، داننــان بــە فرەنەتەوەیــی و فرەزمانیــی پێکهاتەکانــی ئێــران و بــە 
ــە مەترســی بــۆ ســەر یەکپارچەییــی ئــەو  ڕەســمی ناســینی مافەکانیــان، ب
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واڵتــە دەزانــن و دژ بــەم ویســتە ڕەوایــە دەوەســتنەوە.
٤- ســەرەڕای مکوڕبوونــی دەســەاڵتی سیاســیی واڵت لەســەر سیاســەتی 
تاکزمانی و پشتبەستنی بە سەرکوت و دەمکوتی داواکاران و خوازیارانی 
ــە  ــە ڕەســمی ناســینی زمان مافــە نەتەوەیــی و مافــە زمانییــەکان، داوای ب
نافارســییەکان، لــە ڕیــزی پێشــەوەی ویســتەکانی بزووتنــەوە نەتەوەیی یــەکان، 
لەنێــو  داوایــە  ئــەم  بــووە.  کــورددا  نەتەوەیــی  بزووتنــەوەی  بەتایبەتــی 
نەتەوەکانــی تورکــی ئــازەری، بەلــووچ، تورکمــەن و عەرەبیشــدا ڕووی لــە 

ــوون کــردووە. زیادب
٥- ســەپاندنی زۆرەملیــی سیاســەتی تاکزمانــی و درێژەپێدانــی بــۆ مــاوەی 
ــی  ــی گیان ــە هــۆی ڕەگاژۆیی ــەک ســەدە، ئەگــەر ســەردەمانێک بووبێت ی
زمانــی  و،  نافارســەکان  نەتــەوە  توێــژی  هێندێــک  لەنێــو  “ئێرانیبــوون” 
فارســییان بــە هــۆکاری جۆراوجــۆر خســتبووە ســەرووی زمانەکــەی خۆیــان، 
ئێســتا ڕەوتێکــی پێچەوانــە لەنێــو ئــەو نەتەوانــەدا دەســتی پــێ کــردووە. 
بەردەوامیــی زۆرەملیانــەی سیاســەتی تاکزمانــی، پتــر هانــی ئــەم ڕەوتــە 
ئامانجــی  بــە  کــە  زمانــی  سیاســەتێکی  جــۆرە  بــەم  دەدا.  پێچەوانەیــە 
پاراســتنی یەکپارچەییــی واڵت و ئاسایشــی نەتەوەیــی، بــەکاری دێنــن، 

بۆخــۆی دەبێتــە هەوێنــی لــە مەترســی خســتنی یەکپارچەییــی ئێــران.
سەرچاوەکان:

 سەرچاوە کوردییەکان: سەرچاوە کوردییەکان:
- ئەحمــەد، قــادر فەتــاح ئەحمــەد، ٢٠١٠، خوینــدن بــە زمانــی کــوردی لــە 

ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا، )نامەی ماســتەر(، 
 زانکۆی سەالحەدین

- جامبــاز، تــارق جامبــاز، ٢٠١٤، بوونــی نەتــەوە و سیاســەتی زمــان، 
باڵوکــراوەی ئاکادیمیــای کــوردی، هەولێــر، چاپخانــەی حاجــی هاشــم

– ســورخی ڕەحیــم، ٢٠١٩، گوتــاری جەوهەرخوازانــەی تاکزمانــی لــە 
ئێرانــدا، لــە داگیرکردنــی کوردســتانەوە بــۆ بەدامەزراوەیــی کردنــی زمانــی 

ــاری” تیشــک”، ژمــارە ٥٢، ســاڵی ٢١. ــدا، گۆڤ فارســی تێی
– ســەعید، ئیســماعیل عەبدولڕەحمــان ســەعید، ٢٠٠٩، ناســیۆنالیزمی 
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ئێرانــی )١٩٤١ - ١٩٠٦(، 
 )نامەی ماستەر(، 

 زانکۆی سەالحەدین.
– کالفــی، لویــس جــان کالفــی، ٢٠١٢، شــەڕی زمــان و سیاســەتی 

جــەالل(،  بەهادیــن  )وەرگێڕانــی  زمانــی، 
 هەولێر، دەزگای موکریانی.

– هەروتــی، ســەعدی عوســمان هەروتــی، ٢٠٠٧، بزاڤــی ڕزگاریخــوازی 
نیشــتیمانی لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا )١٨٨٠- ١٩٣٩(، 

 باڵوکراوەی ئاکادیمیای کوردی، هەولێر، چاپخانەی حاجی هاشم.
سەرچاوە فارسییەکان:سەرچاوە فارسییەکان:

– احمدی پور طاهرە، )٢٠١١(، 
 بــە ســوی چارچــوب سیاســت زبــان ملــی، زبــان شــناخت، پژوهشــگاە علــوم 
ــار و تابســتان  ــمارە اول، به ــال دوم، ، ش ــات فرهنگــی، س انســانی و مطالع

 ،١٣٩٠
- ســیف الدینــی ســاالر، ٢٠١٥، جمــع آوری شــاخص هــای زبانــی در 
ــات سیاســت گــذاری عمومــی،  ــر؟ شــبکە مطالع ــا خی ــماریها: اری ی سرش

مرکــز بررســی هــای اســتراتژیک ریاســت جمهــوری، ٩مهــر ١٣٩٤
– متــن کامــل قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران همــراە با اصالحات 

ســال ١٣٦٨، انتشــارات “تاریخ ما”.
– میکــە، هــردی مهــدی میکــە، ٢٠١٩، سیاســت ایــران در قبــال کردهــا، 

)١٢٩٩- ١٣٢٠ش/١٩٢١- ١٩٤١م(، 
 دانشگاە سلیمانیە.

– ناظمــی امیــر، ٢٠١٨، سیاســت زبــان در جمهــوری اســالمی ایــران: 
پیشــنهادهای سیاســتی در خصوص زبان و زبان آموزی، فصلنامە سیاســت 

راهبــردی سیاســت گــذاری عمومــی، دورە٨، شــمارە ٢٦، بهــار ١٣٩٧

سەرچاوەی ئینگلیزی: سەرچاوەی ئینگلیزی: 
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Anthony J. Liddicoat، 2012، Richard B. Baldauf and
 Language Planning in Local Contexts: Agents، Contexts 
and Interactions، 
Page Range: 3–17
https://www.degruyter.com/view/title/551118

سەرچاوە ئەلکترۆنییەکان:سەرچاوە ئەلکترۆنییەکان:
کوردی:کوردی:

– قازی حەسەن، ٢٠١٧، فرەزمانی لە کوردستان )چاوپێکەوتن(، 
 مالپەڕی ڕوانگە. لینک:

http://ruwange.blogspot.com/201701//blog- post_19.html
ــەت  – ســورخی رەحیــم. ٢٠١٨، پــالن و سیاســەتی زمــان و گرفتــی دەوڵ

ــە ئێــران، ماڵپــەڕی پێنــووس، لینــک: – نەتەوەســازی ل
http://www.penus.krd/index.php/ckb/2018- 04- 02- 19- 11- 
33/item/219- 2018- 09- 02- 18- 56- 38
– دەســەاڵت هەڕەشــە لــە زمانــی کــوردی دەکات، ٢٠١٧، رێپۆرتــاژی 
رۆژهەاڵتــی  لــە  کــوردی  زمانــی  دۆخــی  لینــک:  پەیســەر،  ماڵپــەڕی 

کوردســتان: 
 (peyserpress.com) 
 ،٢٠١٧/١١/٨ کوردســتان،  مرۆڤــی  مافــی  ڕێکخــراوی  ڕاپۆرتــی   –

ناوبــراو،  ڕێکخــراوی  ماڵپــەڕی 
 kmmk.info 

فارسی:فارسی:
- امنســتی انترناشــنال، ٢٠٠٨، “ایــران: تعــدی هــای حقــوق بشــری علیــە 

اقلیــت کــرد”، گــزارش ســال ٢٠٠٨، لینــک:
https://www.iranrights.org/fa/library/document/444/iran- 
human- rights- abuses- against- the- kurdish- minority

– اساسنامە فەرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
 https://apll.ir



شەڕی ناسنامە و سەنگەری زمان 34

– طــرح تدریــس زبــان مــادری، »زیــر ســر انگلیســی ها« اســت، ســایت رادیــو 
زمانــە، لینک: 

 https://www.radiozamaneh.com/122246
– قوریشی کاوە، ٥ دی١٣٩٨ )٢٠١٩(، 

 ســرکوب گفتمــان هویت خواهــی قومــی در کرمانشــاه و ایــالم، ســایت 
ایــران انترناشــنال، لینــک:

 https://iranintl.com
- علــوی شــاهد، ٢٠١٤، آمــوزش بــه زبــان مــادری در ایــران و توهــم 

جدایــی طلبــی، ســایت فارســی بــی. بی.ســی، لینــک:
https://www.bbc.com/persian/blogs/2014140219/02/_l44_
nazeran_mothertongue_iran
- بررســی پیشــینه تاریخــی اقــوام مختلــف: تــات قــوم بومــی خراســان کــه 
ــد، روزنامــە خراســان، ٢٣ شــهریور ١٣٨٨،  ــم میکنن ــان فارســی تکل ــه زب ب

شــمارە ٢٤٦، لینــک: 
 https://fa.wikipedia.org/wiki/

 
***

 )ئــەم توێژینەوەیــە لــە گۆڤــاری »تیشــک«، ژمــارە  )ئــەم توێژینەوەیــە لــە گۆڤــاری »تیشــک«، ژمــارە ٦١٦١، پاییــزی ، پاییــزی ٢٠٢١٢٠٢١دا دا 
بــاڵو بووەتــەوە.( بــاڵو بووەتــەوە.( 
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فێرکردنی زمانی دایک 
لە خزمەت بە هێزکردنی شوناسی نەتەوەییدا

زمانی دایک، زمانی نەتەوەیی:زمانی دایک، زمانی نەتەوەیی:
زمانــی دایــک بــۆ ئێمــەی کوردســتانی لــە نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت، 
زمانــی کوردییــە. واتــە زمانــی دایــک بــۆ ئێمــە، زمانــی نەتەوەییمانــە. 
چونکــە تێکــەاڵوی و ژیانــی هاوبــەش پێکــەوە نــان لەنێــو خەڵکــی ئێمــە لــە 
ــووری،  ــە هــۆی کولت ــی دیکــە، ب ــە زمــان و نەتەوەکان ــاو ل گــەڵ ژن و پی
ئایینــی و هتــد ئەوەنــدە زۆر نییــە و زمانــی دایکــی لــە ســەتا ٩٠- ئەگــەر 

ــە. ــی کوردیی ــە زمان ــی نەتەوکەمــان وات ــر- ی ئێمــە زمان ــم زیات نەڵێ
 

خوێندن بە زمانی دایک:خوێندن بە زمانی دایک:
مەبەســت لــە خوێنــدن بــە زمانــی دایــک، بــە فەرمــی ناســرانی زمانێک یا 
چەنــد زمانــی دیاریکــراو لــە الیــەن دەســەاڵتی واڵت و، ملــدان و هــاوکاری 
بــە ئامانجــی بەڕێوەچوونــی  کردنــی دام و دەزگا فەرمییەکانــی واڵت 
سیســتەمی پــەروەردە و فیرکــردن واتــە خوێنــدن بــەو زمانانــە، لــە جۆغرافیــا 

یــا هەرێــم و ناوچــەی دیاریکــراو دایــە.
ــی  ــدن، پێویســتە کتێب ــی خوێن ــە زمان ــووڵ بکــرێ کــوردی ببێت ئەگەرقب
خوێنــدن بــە کــوردی هەبــێ، مامۆســتای کــورد یــا کوردیــزان وانــە بڵێنــەوە، 
وانــە گوتنــەوە بــە کــوردی دەبــێ، تێچــووی خوێندنەکــەش لــە دابینکردنــی 
قوتابخانــەوە هەتــا دەگاتــە چاپــی کتێــب و ڕاهێنانــی مامۆســتا، حکومــەت 
لێــی بەرپرســیار دەبــێ. نــەک هــەر لــە قۆناغــی ســەرەتایی بەڵکــوو لــە 
قۆناغــی ناوەنــدی و زانکۆشــدا ئــەوە بــەردەوام دەبــێ. ئــەم خوێندنــە، شــتێک 
ــێ  ــێک دەب ــەروەردەی واڵت، بەڵکــوو بەش ــە دەرەوەی سیســتەمی پ ــێ ل ناب
لــە سیســتەمی پــەروەردە و فێرکردنــی واڵت. بــۆ ئــەوەش پردێکــی پێوەنــدی 
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ــە و خەڵکــی  ــەو زمان ــوەری ئ ــوان ئاخێ ــە نێ ــک تێگەیشــتن ل ــۆ لێ ــێ ب هەب
ئــەو هەرێــم و ناوچانــەی بــەو زمانــە دەخوێنــن، لــە گــەڵ دام و دەزگای 
حکومەتــی، پەروەردەیــی و زانســتیی سەرانســەری والت و هــەر وەهــا لــە 
گــەڵ خەڵکــی بەشــەکانی دیکــەی ئــەو والتــە کــە زمانێکــی دیکەیــان 
هەیــە، زیاتــر زمانێــک کــە پێشــتر لــەو واڵتــە وەک زمانــی هاوبــەش بــەکار 
هاتــووە، یــا تاکــە زمانــی فەرمــی بــووە، لــە پەنــا زمانــی خەڵکــی ناوچەکــە 
ــەک  ــە فەرمــی ناســینیان ی ــی و ب ــد زمان ــارە پرســی چەن ــدرێ. دی دەخوێن
جــۆر چارەســەری نییــە و، بــە پێــی واڵت و سیســتەمی سیاســی، مۆدێلــی 

جیاوازیــش هەیــە.
ــینی زمانێکــە،  ــە فەرمــی ناس ــۆری ب ــترین ج ــک باش ــە زمانێ ــدن ب ــینی زمانێکــە، خوێن ــە فەرمــی ناس ــۆری ب ــترین ج ــک باش ــە زمانێ ــدن ب خوێن

چونکــە:چونکــە:
ــــ زمانەکــە لــە ڕووی زانســتی و پەروەردەییــەوە گەشــە دەکا، ناچــارە خۆی 
ئەرکــدار بــکا کــە وەاڵمــدەری پێداویســتییە زانســتیی و فێرکارییــەکان بــێ. 
ــوارەکان  ــۆ هەمــوو ب ــوو، زمــان پــەل دەکێشــی ب ــە کــوردی ب کــە خوێنــدن ب
وەک ئەدەبیــات، زانســتە کۆمەاڵیەتییــەکان بــۆ نموونــە مێــژوو، جۆگرافیــا، 
زمانەوانــی و هتــد، هــەر وەهــا زانســتەکانی وەک زیندەوەرناســی، بیــرکاری، 

کیمیــا، فیزیــا، ئەندازیــاری، بیناســازی، کۆمپیوتێــر و هتــد.
ــــ پێگــە و جێگــەی زمــان الی ئاخێــوەری زمانەکــە دەچێتــە ســەر. چونکــە 
دەبینــێ وەک زمانەکانــی دیکــە پێــی دەخوێنــدرێ و بڕوانامــە بــەو زمانــە 
ئیعتیبــاری هەیــە. ئــەو بڕوایــەی لــە ال دروســت دەبــێ کــە گرنگیی زانســتی 

و سیاســیی لــە زمانەکانــی دیکــە کەمتــر نییــە.
ــــ بــەو هۆیــەوە کــە زمانەکــە پێی دەخوێندرێ، دەچێتە نێو هەموو چینێک 
و الی هەمــوو تاکێــک. نــەک هــەر لــە ڕووی زانســتی و فێرکارییــەوە 
ــە  ــە رووی چەندایەتییشــەوە، ل ــە دەکا، بەڵکــوو ل ــێ و گەش ــد دەب دەوڵەمەن
ڕووی ژمــارەی ئــەو کەســانەی ناچــار دەبــن بــەردەوام لــە گــەڵ ئــەو زمانــە دا 

بژیــن، پــەرە دەســتێنێ.
ــــ خوێنــدن بــە زمانێــک لــە دەســپێکی چوونــە قوتابخانــەوە، لــە ڕووی 
دەروونــی و عاتفییــەوە، بەســتراوەیی و هۆگــری و ســۆزداری بەرامبــەر 
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ئــەو زمانــە و خەڵکێــک کــە بــەو زمانــە قســە دەکــەن، لــەو کەســەدا 
کــە پێــی دەخوینــێ دروســت دەکــەن. واتــە بــە شــیوەیەکی نــەرم و بــەرە 
بــەرە، خۆشەویســتیی زمانەکــە و هۆگــری بــەو ســەرزەوییەی زمانەکــە هــی 
ــە هەســت و نەســتی  ــە قســە دەکــەن، ل ــەم زمان ــە و خەڵکێــک کــە ب ئەوێی

دەچێنــن. خوێندەوارەکــەدا 
ــە.  ــی و شوناســخوازانەیان هەی ــی نەتەوەی ــە الیەن ــە ئەرێنیان ــەم خاڵ ــارە ئ دی
بــەاڵم لــە ڕووی زانســتی و پەروەردەییشــەوە، خوینــدن بــە زمانــی دایــک 
دەبێتــە هــۆی خێراتربوونــی پڕۆســەی وەرگرتــن و فێربــوون الی فێرخــواز، 
دەســتهەڵگرتن  و  قوتابخانــە  بــۆ  چــوون  لــە  خۆدزینــەوە  کەمبوونــەوەی 
لــە خوینــدن، هــەر وەهــا زیاتربوونــی ژمــارەی دەرچــووان و چوونەســەری 

ڕاندومانــی خوێنــدن و فێرکــردن.
 

بەردەوامیــی بێبەشــیی نەتــەوەی کــورد لــە مافــی خوینــدن بــە زمانەکەیــان بەردەوامیــی بێبەشــیی نەتــەوەی کــورد لــە مافــی خوینــدن بــە زمانەکەیــان 
و ئەرکمــان:و ئەرکمــان:

لــە دوو پارچــەی کوردســتان، ڕۆژهــەاڵت و باکــووری کوردســتان، خوێنــدن 
بــە زمانــی کــوردی، هــەر وا قەدەغەیــە. لــەو دوو بەشــەی کوردســتان، 
منداڵــی کــورد لــە هەمــوو قۆناغەکانــی خویندنــدا لــەو مافــە بێبەشــە 
کــە بــە زمانــی خــۆی بخوێنــێ. ئەمــەش لــە کاتێــک دایــە کــە هیــچ 
بڕیارنامــە و پەســندکراوێکی نێودەوڵەتــی، ڕەوایــی بــەو بێبەشــکردنە نــادەن 
و بــە پێچەوانــەوە، پەیماننامــە نێودەوڵەتییــەکان، ئــەم مافــە )خوێنــدن بــە 
زمانــی دایــک و لــە بازنەیەکــی گەورەتــردا، خوێندنــی نەتەوەیــەک یــا 

کەمایەتییەکــی نەتەوەیــی بــە زمانەکــەی خــۆی(، 
 بــە مافێکــی مرۆیــی و ســەرچاوەگرتوو لــە پەســندکراوە نیودەوڵەتییــەکان 
و  شۆڤێنیســتی  سیاســەتێکی  لــە  بێبەشــکردنە  ئــەم  دیــارە  دەزانــن. 
ڕەگەزپەرســتانەی دەســەاڵت و ڕێژیمــی سیاســیی ئــەو واڵتانــەوە ســەرچاوە 

دەگــرێ کــە کوردســتانیان بــە ســەر خۆیانــدا دابــەش کــردوە.
دیــارە وەنەبــێ ئــەو ڕێژیمانــە هــەر تەنیــا مافی خوێنــدن بە زمانی کوردییان 
بــە ڕەســمی نەناســیبێ، هــەر لــە جێــدا ئەمەیــان قبــووڵ نییــە کــە کوردیــش 
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نەتەوەیەکــە و ئــەو مافەیــان هەیــە لــە سەرنیشــتمانەکەی خۆیــان _تەنانــەت 
لــە چوارچێــوەی ئــەو والتانــەی بەســەریاندا دابــەش کــراون_ خۆیــان بەڕێــوە 
ببــەن، حکومەتــی ناوچەیــی خۆیــان هەبــێ، کاروبــاری خۆبەڕێوەبردنیــان بــە 
زمانــی خەڵکــی ناوچەکــە بــێ و هتــد. جــا دیــارە کاتێــک مافــی ئەوەیــان 
ــە  ــەن، ل ــوە بب ــان بەڕێ ــن کــە شــار و ناوچــە و خەڵکــی خۆی ــێ ڕەوا نەبین پ
دەســەاڵتە گشــتی و سەرانسەرییەکەشــدا، ڕێــگای هاوبەشــیکردن و گرتنــە 
ــە زۆر  ــەر ل ــە ئەگ ــران و تورکی ــادەن. ئێ ــێ ن ــەرەکیان پ ــتی س ــتی پۆس دەس
شتیشــدا لێــک جیــاواز بــن، لــەوەدا وەک یەکــن کــە حاشــا لــە بوونــی 
نەتــەوەی دیکــە لــە واڵتەکەیانــدا دەکــەن. لــە ڕوانگــەی ڕێژیمەکانــی ئــەو 
دوو واڵتــەوە، ئێــران واڵتــی نەتەوەیەکــە بــە نــاوی ئێــران کــە زمانەکــەی 
فارســییە. تورکیــەش واڵتــی نەتــەوەی تورکــە کــە زمانەکــەی تورکییــە!

لــە عێــراق هــەر لــە کۆنــەوە مافــی خوینــدن بــە زمانــی کــوردی هەبــووە، 
واتــە لــە ســەردەمی ڕیژیمــی شــایەتییەوە، دواتــر لەگــەڵ ئــەو هەمــووە 
ــە کوردســتان و  ــەر ب ــی بەعــس بەرامب ــەش کــە حکومەت سیاســەتی دڕندان
ــە زمانــی کــوردی هــەر  ــەاڵم مافــی خوێنــدن ب ــەوەی کــورد هەیبــوو، ب نەت
ــی  ــەت و پارلمان ــی حکوم ــی ١٩٩٠ و پێکهاتن ــە دوای ڕاپەڕین ــەوە. ل مای
کوردســتان، زمانــی کــوردی دەرەتانــی ئــەوەی بــۆ پێــک هــات کــە لــە 
هەمــوو بوارەکانــدا، کاری پــێ بکــرێ و گەشــە بــکا و وەک زمانــی 
ســەرەکیی دەســەاڵت و دام و دەزگای رەســمی، زۆرتریــن پێشــکەوتن بــە 

ــێ. خۆیــەوە ببین
دیــارە لــە ســووریەش لــەو کاتــەوە کــە ئــەو واڵتــە هاتووەتــە ســەر نەخشــەی 
سیاســیی جیهــان، هــەر عەقڵیەتێکــی لــەو چەشــنە زاڵ بــووە: ســووریە، 
واڵتێکــی عەڕەبییــە و یــەک نەتــەوەی لــێ دەژی و یــەک زمانــی هەیــە 
ئەویــش زمانــی عەرەبییــە! تەنیــا لــەم ســااڵنەی دواییــدا، کــە بــە هــۆی 
شــەڕی نێوخۆیــی لــە ســووریە، دەســتی حکومــەت لــە ناوچــە کوردییــەکان 
کــورت بووەتــەوە و هیــزی کــوردی ڕۆژاڤــای کوردســتان بەڕێــوە دەبــەن، 

ــان بخوێنــن. ــی خۆی ــە زمان ــی کــورد ڕەخســاوە ب ــۆ مندااڵن دەرفــەت ب



39قادر وریا

 
ئایا گۆڕانێک بە ڕێگاوەیە؟ئایا گۆڕانێک بە ڕێگاوەیە؟

ــە چ  ــران و تورکی ــە ئێ ــەکان ل ــردوو دا حکومەت ــاڵی ڕاب ــاوەی ٧٥ س ــە م ل
ــاوە؟ ــک هێن ــدا پێ ــە سیاســەتی خۆیان ــەوە ل ــەم بارەی ــان ل ئالوگۆڕێکی

ــەوە گۆڕانێــک  ــەن حکومەت ــە الی ــی کوردســتان، ل ــران و ڕۆژهەاڵت ــە ئێ ل
بــە ســەر ئــەم بێبەشــیەی نەتــەوەکان لــە خوێنــدن بــە زمانــی خۆیانــدا پێــک 
نەهاتــووە. ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمییش لــە ســەر هەمــان سیاســەتی 
ڕێژیمــی پێشــوو دەڕوا کــە دژایەتییــە لەگــەڵ مافــی نەتەوەیــی کــورد 
ــر جگــە  ــی ت ــە زمانان ــدن ب ــە لەگــەڵ خوین ــی دیکــە. دژایەتیی و نەتەوەکان
لــە زمانــی فارســی. تەنیــا ئالوگۆڕێــک کــە لــە دوای هاتنــە ســەرکاری 
ئــەو ڕێژیمــە پێــک هاتــووە لــەم بارەیــەوە ئەوەیــە کــە ســاڵی ١٩٧٩ کــە بــۆ 
یەکــەم جــار یاســای بنەڕەتــی یــا دەســتووری ئــەم نیزامــە نوێیــە )کۆمــاری 
ئیســالمی( پەســند کــرا، ئەســلێکی تێــدا گونجــا )ئەســلی ١٥ی قانوونــی 
ئەساســی(، کــە دەڵــێ: »زمــان و خەتتــی ڕەســمی و هاوبەشــی خەڵکــی 
ــی فارســییە. بەڵگەنامــەکان، نامەنووســین، دەقــە ڕەســمییەکان  ــران زمان ئێ
و کتێبــی دەرســی بــەو زمــان و خەتتــەن. بــەاڵم خوێندنــی زمانــە خۆجێیــی 
و  گشــتیەکان  ڕاگەیەنــە  و  چاپەمەنــی  لــە  قەومییــەکان  و  )محلــی( 
ــە تەنیشــت زمانــی فارســییەوە  ــە ل ــە قوتابخان ــەوان ل خوێندنــی ئەدەبیاتــی ئ

ئــازادە.« )*( 
لــە باکــووری کوردســتانیش گۆڕانێــک کــە دەبــێ ئامــاژەی پــێ بکەیــن 
ــە  ــورد ک ــردوو(، وشــەی ک ــاڵی ڕاب ــدا )١٠ س ــااڵنەی دوایی ــەم س ــە ل ئەوەی
ــەر  ــە س ــوو، ئیســتا قەدەغــەی ل ــە ب ــی وشــەکەش قەدەغ ــاران بەکارهێنان ج
هەڵگیــراوە، ڕێگــەی چاپــی کتێبــی کوردی دراوە، تەلەڤیزیۆنی حکومەتی 
بەرنامــەی بــە زمانــی کــوردی هەیــە. بــەاڵم نــە تەنیــا دان بــەوە دانەنــراوە کــە 
کــورد نەتــەوەی دووهەمــە لــەو واڵتــە و مافەکانیشــی بــە فەرمــی نەناســراوە، 

خوێنــدن بــە زمانــی کوردییــش هــەروا قەدەغەیــە.
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چــی بکەیــن بــۆ ئــەوەی لــە ئامانجــی خوێنــدن بــە زمانــی کــوردی دوور چــی بکەیــن بــۆ ئــەوەی لــە ئامانجــی خوێنــدن بــە زمانــی کــوردی دوور 
نەکەوینــەوە؟نەکەوینــەوە؟

ــۆ  ــێ. ب ــدا دێن ــە دوای خۆی ــەم پرســیارە کۆمەڵێــک پرســیاری دیکــە ب ئ
وێنــە مەبەســتمان مندااڵنــی کــورد لــە کوردســتانە یــا دەرەوەی واڵت؟ ئەگەر 
نێوخــۆی کوردســتانمان مەبەســتە کــە لــەوێ منداڵــی کــورد مافــی بــێ ئــەم 
الو ئــەو الی خۆیەتــی بــە زمانــی دایــک بخوێنــێ، وەک دەبینیــن ئێســتا 
لــە دوو پارچــەی کوردســتان منداڵــی کــورد لــەو مافــە بێبەشــە و بــە کــردەوە 
ــێکی  ــەر بەش ــە ه ــە وەک کــورد ل ــە وای ــێ. ک ــە بخوێن ــەو زمان ــێ ب ناتوان
کوردســتان بــۆ گەیشــتن بــەو مافــە چ بکەیــن؟ هەتــا بــەو مافــە دەگەیــن، 
چ ئەرکێکــی پێویســت هەیــە، ئیســتا لێــی غافــڵ نەبیــن و ئەنجامــی 
ــە  ــە دەرەوەی کوردســتان، ل ــە کــوردەکان ل ــۆ بنەمال ــەوە ب ــەم بارەی ــن؟ ل بدەی
پێوەنــدی لــە گــەڵ منــداڵ و زمانەکەیــان چ ئەرکێــک دیــاری دەکەیــن؟ 
ــە  ــا هەرل ــدەران، ی ــە هەن ــە دەرەوەی کوردســتان، ل ــە ســەدان هــەزار کــورد ل ب
ــەاڵم دوور لــە کوردســتان دەژیــن.  ــران و عێــراق و ســووریە، ب تورکیــە و ئێ
ــە کۆمەڵــی کــوردی و تێکەاڵوییــان  ــان ل ــە دوورکەوتنەوەی ــە ســەرنجدان ب ب
لــە گــەڵ زمانانــی دیکــە و ناچاربوونیــان بــە خوێنــدن و قســەکردن بــە 
ــە  ــە ســەرە کــە ل ــان ل ــە خۆی ــی دیکــە، ئەوانیــش مەترســیی تایبــەت ب زمان

بیرچوونــەوەی بەرەبــەرەی زمانەکەیانــە.

لە نێوخۆی کوردستان، بە تایبەتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان:لە نێوخۆی کوردستان، بە تایبەتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان:
ئەلف: خەبات بۆ وەدەستهێنانی مافە نەتەوەییەکانمان، وەکوو بەستەیەکی 
گشــتی بــۆ بەڕەســمی ناســرانی ئــەو مافانــە لــە الیــەن دەســەاڵتی ناوەندییــەوە 
پێویســتە لــە ســەرخەبات بــەردەوام و تەنانــەت شــێلگیرتر بیــن. دیــارە حیــزب 
و ڕێکخــراوە سیاســییەکان، بــە تایبەتــی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتان لــە 
ڕۆژی یەکەمــی دامەزرانیــەوە هەتــا ئێســتا، بــە فەرمــی ناســرانی زمانــی 
کــوردی و بەکارهاتنــی لــە خوێنــدن و کارو بــاری حکومەتــی و بەڕێوەبەری 
ــد  ــا چەن ــک ی ــە قۆناغێ ــووە. ئەگــەر ل ــدا هەب ــە بەرنامەی ــە کوردســتان، ل ل
قۆناغێکیشــدا بــۆ خــۆی دەســەاڵتی بەدەســت بووبــێ، لــە ســەر ڕێککەوتــن 
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و بــە فەرمــی ناســین و دانپێدانانــی حکومەتــی ناوەنــدی، ڕانەوەســتاوە و بــۆ 
خــۆی ئــەم مافــەی بــە کــردەوە جێبەجــێ کــردوە. وەک ســەردەمی کۆمــاری 
کوردســتان و ســەردەمی دوای هاتنەســەر کاری کۆمــاری ئیســالمی کــە 

خوێنــدن بــە زمانــی کوردیــی وەڕێ خســت.
ب: داوای مافی خوێندن بە زمانی کوردی وەک داوایەکی دیاریکراو

ــە،  ــە هەی ــەم داوای ــی دیکــەش، ئ ــو نەتەوەکان ــە نێ ــەوە کــە: ١( ل ــەو هۆی ب
ــۆ  ــی ئەساســی، مەجالێکــن ب ــران و ئەســلی ١٥ی قانوون ٢( دەســتووری ئێ
ــر نێوەرۆکێکــی حقووقــی  ــە پت ــەم داوای ــە، و ٣( ئ ــەو داوای ــی ئ بەدواداچوون
و کولتووریــی هەیــە تــا سیاســی، پێویســتە بــە شــێوەی »مەوریدی«یــش 
ــەم  ــی، ئ ــی و پارلمان ــۆ خەباتــی مەدەن ــە تایبەتــی ب ــۆ بکــرێ. ب خەباتــی ب

ــێ.  ــاو ب ــێ داواکارییەکــی گونج ــە دەتوان داوای
ج: فێرکردنی خوێندنەوە و نووسین بە زمانی کوردی

ناوچەکانــی  شــارو  لــە  ســاڵە  چەندیــن  خۆشــییەوە  بــە  کــە  کارێــک 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دەســتی پێکــردوە و بەهــەزاران کــەس لــەم ڕێگایــەوە 
فێــری کــوردی خوێندنــەوە و کــوردی نووســین بــوون و بــە زمــان و ئەدەبیاتــی 
ــی فەرهەنگــی و  ــی چاالکان ــە هیممەت ــە ب ــەوە گــرێ دراون. ئەمان کوردیی
کەســانی دلســۆزی زمــان و ئەدەبیاتــی کــوردی و بــە پشــتیوانیی خەڵــک و 
بــە بــێ یارمەتیــی حکومەتــی، کــراون. هــەم الوەکانــی لــە زۆر شــتی خــراپ 
گێڕاوەتــەوە، هــەم فێــری خوێندنــەوە و نووســینی زمانەکــەی خــۆی کــردوون، 
هــەم گیــان و بــاوەڕ و هۆگریــی نەتەوەیــی لــە نێــو دا دروســت کــردوون. 
ئەمــەش ئەگەرچــی خوێنــدن بــە زمانــی کــوردی نییــە، بــەاڵم جۆرێکــە 
لــە خۆبەخــاوەن کــردن لــە زمانەکــە و ئامادەیــی پێکهێنــان بــۆ خوێنــدن بــە 

زمانــی کــوردی لــە یەکــەم دەرفەتــدا.
 

ئەرکی زمانیی بنەماڵە کوردەکانی دوور لە کوردستان:ئەرکی زمانیی بنەماڵە کوردەکانی دوور لە کوردستان:
ئــەو منداڵــە کوردانــەی دوور لــە کوردســتان گــەورە دەبــن، ئەگــەر لــە 
لــە مندااڵنــی کوردســتانی  کۆمــەڵ و واڵتێکــی ئازادیــش بژیــن، پتــر 
بندەســت و بێبــەش لــە مافــی نەتەوەیــی و خوێنــدن بــە زمانــی دایــک، 
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لــە ڕووی زمانــەوە مەترســییان لــە ســەرە. مندااڵنــی کوردســتان ئەگــەر 
بەزمانــی خۆشــیان نەتوانــن بخوێنــن، چونکــە لــە نێــو نەتەوەیەکــی لــە حاڵــی 
خەباتــدا گــەورە دەبــن، بــەو هۆیــەوە کــە ڕۆژانــە ســووکایەتی بــە زمانەکەیــان 
و بــە ناســنامەکەیان دەکــرێ، هەســتی تونــد پێوەنووســان بــە شوناســی خۆیــان 
زیــاد  بــۆ زمانەکەیــان  بــەردەوام ســۆز و هۆگرییــان  پێــک دێ و  تێــدا 
دەبــێ. النیکــەم ڕۆژانــە قســەی پــێ دەکــەن هــەم لــە ماڵــەوە، هــەم لــە 
نێــو کۆمــەڵ. بــەاڵم مندااڵنــی بنەماڵــەی دوورکەوتــۆوە لــە کوردســتان، 
دۆخێکــی جیاوازیــان هەیــە. جگــە لــەوەی کــە منداڵەکەیــان بــە زمانێکــی 
دیکــە دەخوینــێ، لــە دەرەوەی مــاڵ ناچــارن بــە زمانێکــی دیکــە قســە بکەن. 
بەرەبــەرە لــە کــۆڕ و کۆمەڵــی کــوردی دادەبڕێــن. ئەوانــەی لــە ئورووپــا و 
ئەمریــکا و کانــادا و ئوســترالیان، لــە ماڵــەوەش کەمتــر ئەندامانــی بنەماڵــە 
دەتوانــن بــە یەکــەوە بــن. بــەرە بــەرە لــە مۆســیقا و گۆرانیــی کــوردی 
و بەرنامــەی تەلەڤیزیۆنــی کــوردی دوور دەکەونــەوە. ســاڵ بــە ســاڵ لــە 
ئەلفوبیــی کــوردی و نووســین و خوێنــدەوەی کــوردی پتــر نامــۆ دەبــن. 
ئەوەشــمان لەبیــر بــێ، منداڵــی ئــەم ڕۆژگارە ئەوەنــدەی حــەزی لــە تەنیایــی 
و کات بەســەربردن لــە گــەڵ موبایــل و ئایپادەکەیەتــی، ئەوەنــدە حــەزی لــە 
دانیشــتن الی دایــک و بــاب و میــوان نییــە. بــەم جــۆرە ئەگــەر لــەم وەزعــە 
ــە دەرەوەی واڵت  ــی کــورد ل بێخــەم بیــن دوای ماوەیــەک دەبینیــن مندااڵن
بــە تــەواوی لــە زمانەکــەی خۆیــان دادەبڕێــن. ئەمــە کێشــەیەکە کــە مــن بــە 

ــم. ــەوەی نابین ــەڕوو بوون ــۆ ڕووب ــددی ب داخــەوە مشــوورخواردنێکی جی
 

دەتوانین چ بکەین؟دەتوانین چ بکەین؟
ئەلــف: ســوود وەرگرتــن لــە مــاف و ئیمکانــی خوێندنــی زمانــی دایــک کــە 

لــە واڵتانــی ڕۆژاوایــی هەیە
زۆر لــەو واڵتانــە مافــی خوێندنــی زمانــی دایکیــان بــۆ مندااڵنــی گرووپــە 
زمانــی و نەتەوەییــە جیــاوازەکان بــە رەســمی ناســیوە و ئامــادەن تێچــووی ئــەم 
خوێندنــە دابیــن بکــەن. بــەاڵم خــۆ ئــەو واڵتانــە بــە زۆر ئــەم مافــە بــە ســەر 
منــدااڵن و بنەماڵەکانیانــدا ناســەپێنن. بنەماڵــە کــوردەکان دەبــێ بــۆ خۆیــان 
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لەگــەڵ  نامۆنەبوونــی مندااڵنیــان  و  داهاتــووی زمانەکەیــان  ئاســت  لــە 
زمانــی نەتەوەکەیــان، هەســت بــە بەرپرســایەتی بکــەن. بەدواداچــوون بکــەن، 
داوای مامۆســتا و قوتابخانــە بکــەن بــۆ ئــەوەی لەڕۆژانێکــی دیاریکــراوی 
حەوتــوودا، مندااڵنیــان فێــری خوێندنــەوە و نووســین بــە زمانــی کــوردی بــن.

 
ب: دانەبڕان لە کۆڕو کۆمەڵی کوردی و بنەماڵە کوردەکان

بــۆ ئــەوەی منداڵــی کــورد حــەز و هۆگریــی قســەکردن بــە زمانــی دایکــی 
ــەو  ــێ، پێویســتە ئ ــدا بمێن ــەی تێ ــەو زمان ــدن و نووســین ب ــی خوێن و فێربوون
ــتنەوە،  ــە دەبەس ــەو زمان ــی ئ ــە و ئاخێوەران ــەو زمان ــەو ب ــەی ئ ــە و بواران بۆن
بــۆی پێــک بهێنــرێ. جێــژن و بۆنــە کولتوورییــە کوردییەکانــی وەک 
نــەورۆز و ٢ی ڕێبەنــدان کــە بــە بەشــداریی بنەماڵــە کــوردەکان پێــک 
دێــن، زەماوەنــد و بەرنامــەی هونەریــی جۆراوجــۆر، هاتوچــۆ و تێکەاڵویــی 
بنەماڵــە کــوردەکان، ســەفەر بــۆ کوردســتان، قســەکردن بــە زمانــی کــوردی 
ــە  ــەک ل ــا ڕادەی ــە ت ــەو مندااڵن ــن ئ ــە دەتوان ــەک لەمان ــەوە، هــەر ی ــە ماڵ ل

ــەوە. ــدا بێڵن ــی کوردی ــەی زمان بازن
 

ج: پێکهێنانــی خۆشەویســتیی زمــان و شوناســی نەتەوەیــی لــە منــدااڵن و 
مێرمندااڵنــدا

 ئەرکــە لــە ســەر دایــک و بــاب و گــەورەکان، هۆگــری و خۆشەویســتیی 
نەتــەوە و نیشــتمانی کــورد و زمــان و کولتــووری کــوردی لــە منــدااڵن 
ڕێــگای  لــە  بەشــێکی  ئەمــەش  بکــەن.  هێــز  بــە  مێرمندااڵنیانــدا  و 
هەڵســوکەوتی ڕۆژانــە و ئــەو پێوەندییــە تایبەتیــەی لــە نێوانیانــدا هەیــە، 
دەکــرێ. خۆبواردنــی گــەورەکان لــە زێدەڕۆیــی لــە ســەر قامکدانــان لــە 
حیزبــی  و  کــوردی  دەســەاڵتی  نەرێنییەکانــی  دیــاردە  و  کەموکــووڕی 
کــوردی و کۆمەڵگــەی کوردییــش دەتوانــێ ڕێگایەکــی دیکــە بــێ بــۆ 

زیــان نەگەیانــدن بــەو خۆشەویســتی و هۆگرییــە.

 )*( اصل پانزدهم )١٥( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:
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زبــان و خــط رســمی و مشــترک مــردم ایــران فارســی اســت. اســناد و 
مکاتبــات و متــون رســمی و کتــب درســی بایــد بــا ایــن زبــان و خــط باشــد 
ولــی اســتفاده از زبانهــای محلــی و قومــی در مطبوعــات و رســانه های 
ــان فارســی آزاد  ــار زب ــا در مــدارس، در کن ــات آنه ــس ادبی گروهــی و تدری

اســت.
***

ئــەم باســە لــە ســمیناری »ڕێکخــراوی جیهانیــی کــورد« لــە فرانکفــۆرت بــە ئــەم باســە لــە ســمیناری »ڕێکخــراوی جیهانیــی کــورد« لــە فرانکفــۆرت بــە 
بۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی زمانــی دایــک )فێوریــەی بۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی زمانــی دایــک )فێوریــەی ٢٠١٩٢٠١٩( دا پێشــکەش ( دا پێشــکەش 

کراوە.کراوە.
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خوێندن به  زمانی  زگماكی ، 
داننانه  به  بوونی  میلله تێك

وتووێژ له گه ڵ مامۆستا عه بدوڵاڵ حه سه ن زاده داوتووێژ له گه ڵ مامۆستا عه بدوڵاڵ حه سه ن زاده دا
هه ڤپه یڤین: قادر وریا )هه ڤپه یڤین: قادر وریا )٢٠٢٠ /  / ٢٢ /  / ٢٠١٠٢٠١٠( ( 

بەرەبــەری ڕۆژی جیهانیــی  لــە  ئاماژەیەکــی کــورت: ســاڵی ٢٠١٠   
زمانــی دایــک دا، هــاوکار و هانــدەری ڕۆژنامــەی “کوردســتان” بــووم 
بــۆ ئامادەکردنــی پاشــکۆیەکی تایبــەت بــە زمانــی دایــک. یەکێــک 
رۆژنامه ی”کوردســتان”  )پاشــکۆی  پاشــکۆیەدا  لــەو  بابەتانــەی  لــەو 
ژمــاره  ٥٢٩، تایبــه ت بــه رۆژی جیهانیــی زمانــی زگماکــی( بــاڵو ببــۆوە 
ــارەی  ــە ب ــەنزادە ل ــال حەس ــە گــەڵ مامۆســتا عەبدوڵ هەڤپەیڤینێکــی مــن ل
وەڕێخســتنی خوێنــدن بــە زمانــی کــوردی لــە ناوچــە ئازادەکانــی کوردســتان 
)ناوچــەی پارێــزراو بــە هــۆی پێشــمەرگە( بــوو. وەک بایەخدانێکــم بــە 
پرســی زمــان و خوینــدن بــە زمانــی کــوردی وناســاندنی زیاتــری “کــۆڕی 
ــەوە  ــژە دەخەم ــەم وتووێ ــتان” ئ ــی سەرانســەریی کوردس ــەروەردە و فیرکردن پ

ــەرنجی هۆگــران: ــەر س ب
 

»کوردســتان«: لــه  خزمــه ت مامۆســتا عه بدوڵــاڵ حه ســه ن زاده  دایــن بــۆ »کوردســتان«: لــه  خزمــه ت مامۆســتا عه بدوڵــاڵ حه ســه ن زاده  دایــن بــۆ 
ئــه وه ی  چه نــد پرســیارێكی  لــه  بــاره ی  خوێنــدن بــه  زمانــی  كــوردی  لــه  ئــه وه ی  چه نــد پرســیارێكی  لــه  بــاره ی  خوێنــدن بــه  زمانــی  كــوردی  لــه  
ــی   ــی  دێموكرات ــه  حیزب ــه دا ك ــه و ده وره ی ــی  ل ــی  كوردســتان به تایبه ت ــی  رۆژهه اڵت ــی  دێموكرات ــه  حیزب ــه دا ك ــه و ده وره ی ــی  ل ــی  كوردســتان به تایبه ت رۆژهه اڵت
كوردســتان و كــۆڕی  پــه روه رده و فێركردنــی  سه رانســه ری  كوردســتان ئه ركــی  كوردســتان و كــۆڕی  پــه روه رده و فێركردنــی  سه رانســه ری  كوردســتان ئه ركــی  
ــن.  ــێ  بكه ی ــرد، ل ــوه  ده ب ــتان به ڕێ ــه  كوردس ــان ل ــی  كوردیی ــه  زمان ــدن ب ــن. خوێن ــێ  بكه ی ــرد، ل ــوه  ده ب ــتان به ڕێ ــه  كوردس ــان ل ــی  كوردیی ــه  زمان ــدن ب خوێن
مامۆســتا ئه گــه ر ئیجــازه ت لــه  ســه ر بــێ  پێمــان خۆشــه  لــه وه وه  ده ســت پــێ مامۆســتا ئه گــه ر ئیجــازه ت لــه  ســه ر بــێ  پێمــان خۆشــه  لــه وه وه  ده ســت پــێ 
كــه  بكه یــن فكــره ی  خوێنــدن بــه  كــوردی  و كرانــه وی  خوێندنگــه كان بــه  كــه  بكه یــن فكــره ی  خوێنــدن بــه  كــوردی  و كرانــه وی  خوێندنگــه كان بــه  

ــوو؟ ــرات دا چــۆن دروســت ب ــی  دێموك ــه  حیزب ــوردی  ل ــی  ك ــوو؟زمان ــرات دا چــۆن دروســت ب ــی  دێموك ــه  حیزب ــوردی  ل ــی  ك زمان
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عه بدوڵــاڵ حه ســه ن زاده : ئــه وه  كــه  لــه و مه رحه له یــدا خوێندنگــه  بــه  كــوردی  
بــێ بــه  ئیبتكارێــك دانانــدرێ ، چونكــه  لــه  ده ورانــی  زۆر كۆنتــره وه  لــه  عێــراق 
بــه  كــوردی  خوێنــدراوه  و لــه  ده ورانــی  جمهووریــی  كوردســتان دا بــه  كــوردی  
خوێنــدراوه ، كه وابــێ  ئه مــه  ئه لفوبــێ  بــوو. بــه اڵم بــا بێینــه  ســه ر ئــه وه ی  كــه  
ــه   ــرا ل ــاس ك ــه  ب ــه  ســه ره تاكانی  ك ــه وه . ل ــه و فكــره  كرای ــوو ئ ــن چــۆن ب بزانی
ده فتــه ر سیاســی  دا بــاس لــه وه ی  كــرا كــه  ئێمــه  )مــن ده فتــه ر سیاســی  نه بــووم 
ــران  ــه  ئێ ــی  ل ــه و وه خت ــن. چونكــه  ئ ــوردی  بخوێنی ــه  ك ــن ب ــی ( بێی ــه و وه خت ئ
كتێــب بــه  كــوردی  نه بــوو، ده بــوو سیســتمی  كوردســتانی  باشــوور وه ربگریــن. 
بــه اڵم ده فتــه ری  سیاســی  هاتبــووه  ســه ر ئــه و بــاوه ڕه  كــه ـ دیســانه كه  وه ك زۆر 
شــتی  دیكــه  نه خشــی  ئه ساســی  هــی  شــه هید دوكتــور بــوو كــه  ده بــێ  ســه عی  
بكه یــن بــۆ خۆمــان موته ناســب له گــه ڵ شــه رایه تی  كوردســتانی  رۆژهــه اڵت 
)كوردســتانی  ئێــران( كتێــب دابنێیــن. هــه ر لــه  ئه وه ڵــه وه  لــه  رۆژه كان یــان 
بڵێیــن لــه  حه فتــه  و مانگه كانــی  ســه ره تای  دوای  ســه ركه وتنی  ئینقــالب، 
ــه و مه ســه له یه   ــۆ ئ ــك ب ــه  گــۆڕێ و ته رتیــب درا كــه  جه معێ ــه و فكــره  هات ئ
ــۆ  ــه وه  ب ــن كــۆ ببن ــه  و ده زان ــان هه ی ــه  كــه  ته جروبه ی ــه  مامۆســتایان و له وان ل

دانانــی  كتێبــی  كــوردی .
 »کوردســتان«: لــه و بــاره وه  هیــچ پێتــان وا نه بــوو كــه  مه ســه له كه  ده بــێ   »کوردســتان«: لــه و بــاره وه  هیــچ پێتــان وا نه بــوو كــه  مه ســه له كه  ده بــێ  
له گــه ڵ ده وڵه تــی  مه ركــه زی  بــاس بكرێ یــا ئه ســله ن ئــه وه  لــه  بــه ر چــاو له گــه ڵ ده وڵه تــی  مه ركــه زی  بــاس بكرێ یــا ئه ســله ن ئــه وه  لــه  بــه ر چــاو 

نه گیــرا؟نه گیــرا؟
كــه   نه زه ره مــان هه بــوو  ئــه و  لــه  زۆر شــت دا  ئێمــه   ـ نه خه یــر ئوســووله ن 
لــه   مه ركــه زی   ده وڵه تــی   پێیــه دا  لــه و  بكه یــن،  كاره كانمــان  ئێمــه   باشــتره  
موقابیــل ئه مــری  واقیــع دا دابنێیــن، نــه  وه ك ئێمــه  داوا بكه یــن و ]چــاوه ڕوان 
بیــن[ داخــوا ده وڵه تــی  مه ركــه زی  موافقــه ت ده كا یــان نــا. پێموایــه  كارێكــی  
زۆر بــاش بــوو چونكــه  ئێمــه  ئه گــه ر داوامــان كردبــا ئێستاشــی  له گــه ڵ 
نه كــراوه ،  لــه وه   بیــر  ئه ســڵه ن  بۆیــه   نه ده هاتــه وه .  هــه ر  موافقه ته كــه   بــێ  
دایــر  بــۆ  و  بــۆ چاپكردنه كه شــی   و  ئاماده كردنه كه شــی   بــۆ  وه كــوو  هــه ر 
بــه  ده وڵه تــی  مه ركــه زی  نه كــرا. دیــاره   پــرس  كردنه كه شــی  هیــچ وه خــت 
لــه  ســه تحێكی  پایینتــردا ئێمــه  لــه  نێــو حیــزب دا ده ســتمان پــێ كــرد بــه  
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ئامووزشــی  كــوردی . ئــه و وه ختــی  فێركردنــی  كــوردی  زیاتــر بــۆ گه وره ســااڵن 
بــوو، بــۆ خوێنــده واره كان بــوو، ئه وانــه  كــه  خوێنده وارییــان هه یــه  نــه ك بــۆ 
ــی   ــی  ئینقــالب دا ده ســت پــێ  كــرد. یان ــه  ده وران ســه ره تایی . ئه وه مــان هــه ر ل
ــووم  ــاد ب ــه  مه هاب ــۆ خــۆم ل ــی  شــا بڕووخــێ ، مــن ب ــووی  ده وڵه ت هێشــتا ماب
ئه وه ڵــه وه   لــه   كردنــه وه   ده وره مــان  نووســیبوو. چه نــد  جزوه یه كــی  چكۆلــه م 
ــوون  ــم ب ــان موعه للی ــۆ خۆی ــه  ب ــێكیش ك ــد كه س ــووم و چه ن ــدار ب ــن به ش ئه م
ــه اڵم ره نگــه   ــوون، ب ــه  مــن شــاره زاتر ب ــه  هه مــوو شــتێك دا ل ــوون ل و شــاره زا ب
ــۆ  ــانیش ب ــه  پاش ــوون. ل ــدار ب ــه  به ش ــا. ئه وان ــینیان نه زانیب ــوردی  نووس ــه  ك ب
ئــه وه ی  فێــری   بــۆ  كــرد  پــێ   پێشــمه رگه و ئه ندامانــی  حیزبــی  ده ســتمان 
خوێندنــه وه  و نووســینی  كوردییــان بكه یــن. بــه اڵم ئه مه یــان بــۆ فێركردنــی  
ــوو.  ــوو كــه  خوێنده واریــی  باشــیان هه ب ــه و كه ســانه  ب ــۆ ئ ــوو. ب ســه ره تایی  نه ب
ته نانــه ت دیپلۆمیــان هه بــوو، حه تــا هــی  وا هه بــوو لیسانسیشــی  هه بــوو.
فكــری   لــه   راســپێردران  كه ســانه ی   ئــه و  مامۆســتا!  فكــری  »کوردســتان«:  لــه   راســپێردران  كه ســانه ی   ئــه و  مامۆســتا!  »کوردســتان«: 
ئاماده كردنــی  كتێبــی  ده رســی دا بــن یــان بــه  گشــتی لــه  فكــری  وه ڕێخســتنی  ئاماده كردنــی  كتێبــی  ده رســی دا بــن یــان بــه  گشــتی لــه  فكــری  وه ڕێخســتنی  

بــوون؟ بــوون كــێ   بــوون؟مه دره ســه كان دا  بــوون كــێ   مه دره ســه كان دا 
ـ بــه  داخــه وه  زۆر چاكــم لــه  بیــر نییــه ، بــه اڵم ئه وانــه ی  كــه  ئه مــن لــه  بیرمــن 
كاك ره ســووڵ ئاریــا كــه  دوایــه ش بــۆ ماوه یــه ك بــوو بــه  مه ســئوولی  كــۆڕی  
پــه روه رده  و فێركــردن، كاك ئه حمــه د كاكــه  مه مــی  بــوو، كاك ئه حمــه دی  
قــازی  بــوو، لــه  به شــێكی  دا كاك قه ســیم ســه وجه  بــوو، ئه منیــان وه كــوو 
كه ســێك كــه  لــه  كــوردی  ده زانــم ده گــه ڵ بــووم، لــه  مامۆســتا هێمــن بــۆ یــه ك 

دوو جه له ســه  ئیســتفاده  كــرا.
»کوردســتان«: لــه  بــاری  رێنــووس و رێزمانــه وه  چ شــتێك ره چــاو ده كــرا؟ »کوردســتان«: لــه  بــاری  رێنــووس و رێزمانــه وه  چ شــتێك ره چــاو ده كــرا؟ 
ــا  ــێ  ی ــی  دیكــه ی  تێكــه اڵو ب ــه وڵ ده درا وشــه ی  زاراوه كان ــا ه ــا مه ســه له ن ئای ــێ  ی ــی  دیكــه ی  تێكــه اڵو ب ــه وڵ ده درا وشــه ی  زاراوه كان ــا ه مه ســه له ن ئای
ــوو،  ــاو ب ــراق ب ــتانی  عێ ــه  كوردس ــه وه ی  ل ــه وه  ئ ــاری  رێنووس ــه  ب ــه له ن ل ــوو، مه س ــاو ب ــراق ب ــتانی  عێ ــه  كوردس ــه وه ی  ل ــه وه  ئ ــاری  رێنووس ــه  ب ــه له ن ل مه س

ــاره وه ؟ ــه و ب ــوون ل ــی  تێبینــی  و شــت چ ب ــاره وه ؟یان ــه و ب ــوون ل ــی  تێبینــی  و شــت چ ب یان
ـ ئه ونــده ی  مــن بزانــم لــه وه دا هێندێــك شــت ئوســووله ن بــه  فكــردا نه ده هــات. 
وه كــوو ئــه وه  بــا بڵێیــن وشــه  لــه  زاراوه كانــی  دیكــه  وه ربگریــن. وه ك ئــه وه  كــه  
ــێ .  ــراق پێكــه وه  هه ماهه نگییه كیــان هه ب ــران و كــوردی  عێ بڵێیــن كــوردی  ئێ
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ئــه وه ی  كــه  لــه وێ دا مــه دی  نــه زه ر بــوو ته نیــا ئــه وه  بــوو سیســتمی  ده رســییه كه  
وا ته نزیــم بكــرێ  كــه  دوو شــتی  تێــدا ره عایــه ت بكــرێ ، یه كیــان ئــه وه  كــه  لــه  
ــه ك حه رفــی   ــه  هــه ر ده رســێكدا ته نیای سیســتمی  فێركردنه كــه دا وا بــێ  كــه  ل
ــه ك ده رســدا  ــه  ی ــه  كــراوه ، ل ــه ك ده رســیش دا هه ڵ ــه  ی ــه  ل ــێ ، كــه  پێموای ــازه  ب ت
حه رفێكــی  نه خوێنــدراو هاتــوه  بــێ  ئــه وه ی  هه ســت پــێ  بكــه ن. ئــه وی  دیكــه ش 
ئــه وه  بــوو كــه  ئــه و ده رســانه  ئــه و باســانه ی  كــه  دێــن، هــه م لــه  فكــری  منــداڵ 
نزیــك بــن هه میــش ئــه و تــه زاده  كــه  ئیحتمالــه ن لــه  به ینــی  شــارو دێ دا 
ــه ،  ــۆ هه مووان ــی  سیســتمه كه  ب ــرێ . یه عن ــه ر چــاو بگی ــه  ب ــه وه ش ل ــه  ئ هه ی
زیاتــر بــۆ منداڵــی  دێیشــه ، بۆیــه  نابــێ  شــتێكی  وا بێنــی  منــداڵ هــه ر 
نه یدیــوه . یه عنــی  مــن پێموایــه  ئــه و وه ختــی  ئه گــه ر تــۆ باســی  ته له ڤیزیۆنــت 
بــۆ منداڵێــك بكردبایــه ، منــداڵ لــه  ته له ڤیزیــۆن حاڵــی  نه ده بــوون چونكــه  
نه یدیبــوو لــه  دێهاتــی . ئــه و، به رقــی  نه دیبــوو تــا ته له ڤیزیۆنــێ  ببینــێ ، 
یه خچاڵــی  نه دیبــوو، یه عنــی  ئــه وه  لــه  نــه زه ر ده گیــرا كــه  ده بــێ  شــتێكی  وا 
بــێ  لــه  فكــرو لــه  موحیتــی  ژیانــی  منداڵــه كان بێگانــه  نه بــێ . ئــه و دوو شــته م 

لــه  بیــره  كــه  ره عایــه ت ده كــرا.
»کوردســتان«: مامۆســتا! ئه گــه ر ســه رنجێك لــه  كتێبه كــه  ده ده ی بڕێكیــش 
حه تــا لــه  بــاری  مه تــن و مه وزوعاتێــك كــه  باســی  ده كا زۆرتــر هــی  ئــه و 
ــه ر ئه وه یــه  كــه  مامۆســتاكان خه ڵكــی   ــه  ب ــم ل به شــه ی  كوردســتانه ، جــا نازان
ئــه و ناوچه یــه  بــوون و یــا ئه ســڵه ن ناوچــه ی  ژێــر ده سه اڵتی پێشــمه رگه و 

ــوون؟ ــدی  كوردســتان ب ــر ناوه ن ــوون كــه  زۆرت ــه  ب ــه و ناوچان حیــزب ئ
ـ عــه رزم كــردی  ئــه وه  لــه  نــه زه ر نه ده گیــرا كــه  بڵێیــن لــه  سنه شــی  تێــدا بــێ ، 
ــه ن لــه   ــا لــه  ورمێشــی  تێــدا بــێ ، هــه ر ئــه وه  له بــه ر چــاو ده گیــرا كــه  ئه وه ڵ ب
ــه   ــكاری  منداڵه ك ــه  ئه ف ــه م ل ــێ ، دووه ــازه  نه ب ــدا ت ــه  ده رس ــر ل ــك زیات حه رفێ
ــه م ناوچــه  و  ــۆ ئ ــاوێ  ب ــه ل به ــه  پ ــه وه ی  ك ــۆ ئ ــه وڵ ب ــدی  ه ــێ . ئی ــك ب نزی
ئــه و ناوچه یــه ی  تێــدا نه بــوو. لــه  جێــش دا بــۆ ئــه وه ی  زمانێــك ببێتــه  زمانــی  
خوێنــدن و نووســین ئــه وه  وانییــه  كــه  تــۆ مۆنتاژێــك بكــه ی و هــه ر لۆغه تــه ی  
لــه  جێیه كــی  بێنــی. به ڵــێ  ده بــێ  لۆغه تــان بێنــی ، بــه اڵم ئــه و وه ختــه ی  كــه  

ــن. ــی  دیكــه  بێنی ــه  له هجه كان ــێ  ل ــه ، ده ب ــه دا نیت ــه م له هجه ی ل
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پــه روه رده  و فێركردنــی  سه رانســه ری   پــه روه رده  و فێركردنــی  سه رانســه ری  »کوردســتان«: مامۆســتا! »كــۆڕی   »کوردســتان«: مامۆســتا! »كــۆڕی  
كوردســتان« لــه  كام یــه ك لــه  شــارو ناوچه كانــدا توانــی  قوتابخانــه  بكاتــه وه  و كوردســتان« لــه  كام یــه ك لــه  شــارو ناوچه كانــدا توانــی  قوتابخانــه  بكاتــه وه  و 

ــكا؟ ــكا؟منــدااڵن فێــری  خوێنــدن و نووســین ب منــدااڵن فێــری  خوێنــدن و نووســین ب
ـ ئه وه نــده ی  مــن بزانــم لــه م چه نــد شــاره دا، كــه  لــه  مه هابــاده وه  ده ســتی  پــێ 
ــوو،  ــوو، نه غــه ده  هه ب ــوو، پیرانشــار هه ب ــوو، سه رده شــت هه ب ــۆكان هه ب كــرد، ب
شــنۆ هه بــوو، ســه قز زۆر موتمه ئیــن نیــم كــه  خوێندنــی  كــوردی  تێــدا دائیــر 

كــرا یــان نــا.
»کوردستان«: پاوه و هه ورامان چی ؟»کوردستان«: پاوه و هه ورامان چی ؟

ـ پێموایــه  خوێندنــی  كــوردی  تێــدا دائیــر نه كــرا، یــا ئه گــه ر بووبــێ  مــن لــه  
بیــرم نیــه .

»کوردستان«: كۆڕی  په روه رده و فێركردن چ ساڵێك دامه زرا؟»کوردستان«: كۆڕی  په روه رده و فێركردن چ ساڵێك دامه زرا؟
ـ ساڵی  ١٣٥٩ كۆڕ دامه زرا، به اڵم كتێبه كه ، ساڵی  ١٣٦٠ هاته وه .

»کوردســتان«: یانــی  ســاڵێك بــه  بــێ  كتێــب! ئــه ی  ئــه و ســاڵه  )ســاڵی  »کوردســتان«: یانــی  ســاڵێك بــه  بــێ  كتێــب! ئــه ی  ئــه و ســاڵه  )ســاڵی  ١٣٥٩١٣٥٩( ( 
لــه  رووی  چییــه وه  ده رســیان ده گوته وه ؟لــه  رووی  چییــه وه  ده رســیان ده گوته وه ؟

ـ لــه  رووی  كتێبــی  فارســی ، ده رســی  كوردییشــیان هه بــوو )ئامووزشــی  
ئه لفوبــێ (.

كتێبــه   پێــی   بــه   هــه ر  قه دیــم  ره واڵــی   یانــی  خوێندنه كــه   كتێبــه  »کوردســتان«:  پێــی   بــه   هــه ر  قه دیــم  ره واڵــی   یانــی  خوێندنه كــه   »کوردســتان«: 
كــوردی ؟ بــه   ده رس  شــه رحی   بــه اڵم  بــوو.  ئێــران  كــوردی ؟ده رســییه كانی   بــه   ده رس  شــه رحی   بــه اڵم  بــوو.  ئێــران  ده رســییه كانی  

ــه و وه ختیــش  ــوو، ئ ــا ئه گــه ر كتێبه كــه ش چــاپ ب ــۆ خــۆت ده زانــی  حه ت ـ ب
ــه   ــه  مه دره ســه كان دا، ئــه وی  دیكــه  هــه ر ب ــوو ل ته نیــا خوێندنــی  كــوردی  هه ب
فارســی  ده خوێنــدرا. هــه م كالســه كانی  دیكــه ، هــه م ده رســه كانی  دیكــه ی  

ــه  سیســتمی  كــۆن ئیســتفاده  ده كــرا. ــه وه ڵ هــه ر فارســییه كه  و ل كالســی  ئ
»کوردســتان«: مامۆســتا! هیــچ ئامارێكــت لــه  زێهــن دا هه یــه  ئێمــه  بــه  »کوردســتان«: مامۆســتا! هیــچ ئامارێكــت لــه  زێهــن دا هه یــه  ئێمــه  بــه  

هه بــوو؟ مه دره ســه مان  چه نــد  هه بــوو؟گشــتی   مه دره ســه مان  چه نــد  گشــتی  
ــێ  موراجعــه   ــراوه . ده ب ــه  چــاپ ك ــه اڵم پێموای ــه ، ب ــدا نی ــه  زێهنم ـ ئێســتا ل
بكــه ی  بــه  “كوردســتان”، “كوردســتان” تێیدایــه  كــه  ئێمــه  چه نــد مه دره ســه مان 

هه بــووه ، چه نــد موعه للیممــان هه بــووه  و چه نــد قوتابیمــان هه بــووه .
بــۆ  كــه   هه بــوو  په روه رده مــان  كــۆڕی   ئێمــه   مامۆســتا!  بــۆ »کوردســتان«:  كــه   هه بــوو  په روه رده مــان  كــۆڕی   ئێمــه   مامۆســتا!  »کوردســتان«: 
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ــۆ گه وره ســااڵنیش. چ  ــوو، ب ــی  مندااڵنیــش به رنامــه ی  هه ب ــده وار كردن ــۆ گه وره ســااڵنیش. چ خوێن ــوو، ب ــی  مندااڵنیــش به رنامــه ی  هه ب ــده وار كردن خوێن
جیاوازییــه ك هه بــوو لــه  خوێندنــی  ئــه و دوو به شــه دا؟جیاوازییــه ك هه بــوو لــه  خوێندنــی  ئــه و دوو به شــه دا؟

ــییه كان  ــه  ده رس ــه  مه تن ــوو. ك ــی  ده رســی  ب ــه ت متون ــه ی  فه ق ـ جیاوازییه ك
ئیــدی  ئــه وه  بــوون كــه  ده گــه ڵ فكــری  گه وره ســااڵن پتــر ده هاتنــه وه ، ده رســه كان 
لــه   بــوون، مه فهوومه كانیــان فه رقیــان هه بــوو. ئه گینــا پێموابــێ   درێژتــر 

سیســتمی  ئاموزشــه  ده رســییه كه ی  و ئه لفباییه كــه ی  دا فه رقێــك نه بــوو.
»کوردســتان«: ئــه دی  بــۆ گه وره ســااڵن وا دانه نرابــوو كــه  گه وره ســاڵه كه  »کوردســتان«: ئــه دی  بــۆ گه وره ســااڵن وا دانه نرابــوو كــه  گه وره ســاڵه كه  

هه یــه ؟ هه یــه ؟خوێنده وارییه كــی   خوێنده وارییه كــی  
ـ نه خێــر، ئــه وه  مه ربــووت بــه  گه وره ســااڵن، گه وره ســااڵنی  نه خوێنــده وار 
بــوو، ئــه وه  هــه ر وه ك مه رحه لــه ی  پێشــێ   نــه زه ر نه گیــرا  لــه   بــوو. ئــه وه  
عــه رزم كــردی  هــه ر بــۆ فێركردنیــان بــوو. ئه گینــا گه وره ســااڵنی  خوێنــده وار 
ــه  جه له ســه یه ك، دوو  ــوو. مه ســه له ن زۆر كه ســم ده دی  ب ــان پێویســت نه ب ئه وه ی
جه له ســه  فێــر ده بــوون. ئه وانــه ی  كــه  قابلییه تیــان زۆر بــوو. بــه اڵم مه به ســت 

ــوون. ــده وار ب ــه  نه خوێن ــوون ك ــه  ب ــی  گه وره ســااڵن ئه وان ــه  خوێندن ل
»کوردســتان«: ئــه و هه نــگاوه ی  كــه  حیــزب یــا بڵێیــن كــۆڕی  پــه روه رده و »کوردســتان«: ئــه و هه نــگاوه ی  كــه  حیــزب یــا بڵێیــن كــۆڕی  پــه روه رده و 
فێركردنــی  كوردســتان نــای ، یانــی  چه نــد ســاڵیك به ڕێوه بردنــی  قوتابخانــه كان، فێركردنــی  كوردســتان نــای ، یانــی  چه نــد ســاڵیك به ڕێوه بردنــی  قوتابخانــه كان، 
خوێنــدن بــه  كــوردی  و لــه  بــاری  ئامووزشــییه وه ، لــه  بــاری  سیاســییه وه ، لــه  خوێنــدن بــه  كــوردی  و لــه  بــاری  ئامووزشــییه وه ، لــه  بــاری  سیاســییه وه ، لــه  
ــه وه   ــه  به داخ ــه  ماوه ك ــووه ؟ چونك ــه وه  چ ته ئســیرێكی  هه ب ــاری  فه رهه نگیی ــه وه  ب ــه  به داخ ــه  ماوه ك ــووه ؟ چونك ــه وه  چ ته ئســیرێكی  هه ب ــاری  فه رهه نگیی ب

ــوو! ــوو، زۆر نه ب ــوو!هه مــوو ســێ  چــوار ســاڵێك ب ــوو، زۆر نه ب هه مــوو ســێ  چــوار ســاڵێك ب
ـ له گــه ڵ ئــه وه ی  كــه  ماوه كــه  كــورت بــوو، بــه اڵم كه لێنێكــی  یه كجــار 
زۆر گــه وره ی  پــڕ كــرده وه ، چونكــه  ئــه و وه ختــی  ]رێژیــم[ گه مارۆیه كــی  
هه مــه  الیه نــه ی  خســتبووه  ســه ر كوردســتان. مه به ســتم كوردســتان مه ناتقــی  
ــه  ده ســتی   ــه  شــاره كان كــه  ب ــه  هــه ر حــاڵ ل ــر ده ســه اڵتی  پێشــمه رگه یه . ب ژێ
ده وڵه تــه وه  بــوو خوێنــدن و بێهداشــت و.. دائیــر بــوو. بــه اڵم ئــه و هه وڵــی  
دابــوو كــه  كوردســتان لــه  هه مــوو شــتێك بێبــه ش بــكا. ئــه وه  كــه  حیزبــی  
دێموكراتــی  كوردســتان زۆر بــه  ناقیســییش بووبــێ  توانیبــووی  كــه  مه دره ســه  
دائیــر بكاتــه وه  پێــش ئــه وه ی  كتێبــی  كوردییــش دابنــێ ، توانیبــووی  ده گــه ڵ 
نــاوی   بــه   شــتێك  مه نته قه یــه ك  هــه ر  لــه   بوونه كــه ی   ســه ره تایی   هه مــوو 
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كۆمه گــی  ده رمانــی  دائیــر بــكا، ته ئســیرێكی  یه كجــار زۆری  هه بــوو لــه  
ســه ر رۆحیــه ی  خه ڵــك. حه تــا ده كــرێ  بڵێیــن بــه  بــێ  موبالغــه ، قــه دری  
حیــزب و بزووتنه وه شــی  لــه  پێــش چــاوی  خه ڵكــی  بردبــووه  ســه رێ ، چونكــه  
ــكا  ــێ  عه مــه ل ب ــك ده توان ــه وه  حیــزب وه كــوو حكوومه تێ ــوو ئ ــی  واب ــك پێ خه ڵ
ــه  كارێكی یه كجــار  ــه وه . پێموای ــواب بدات ــی  خه ڵكــی  ج ــێ  ئێحتیاجات و ده توان
ــه ر  ــوو و به تایبه تــی  كــه  حیــزب بواره كانــی  ژیانــی  هه مــوو له ب زۆر گــه وره  ب
چــاو گــرت. هه موویــان ئیبتداییــن، هه موویــان عه یبیــان هه بــووه ، حه تــا 
ئه گــه ر ئێســتا بــۆ خۆمانــی  بێنیــن عه یبیــان لــێ  ده گریــن. بــه اڵم هــه ر ئــه وه  
كــه  حیــزب قه وانینــی  دانــا بــۆ ئیــداره ی  واڵت، مه ســه له ن قانوونــی ســزادانی  
گشــتی  بخه یتــه  بــه ر ده ســت قانوونزانێــك، ره نگــه  هــه زار عه یبــی  لــێ  بگــرێ ، 
ــه   ــه و هه مــوو شــه ڕه  ســه خته ی  ب ــه وه  كــه  ده گــه ڵ ئ ــه وه  ل ــه اڵم هــه ر بیركردن ب
ملمانــه وه  بــوو، حیــزب بیــر لــه وه  بكاتــه وه  ده بــێ  ئیــداره ی  واڵت بــكا، ده بــێ  
قه وانینــی  هه بــێ ، ده بــێ  رابیتــه ی  نێــوان كۆمه اڵنــی  خه ڵــك، چیــن و توێــژه  
بــه  مه ســایلی  جونحــه  و جینایــه ت و ئــه وه   جۆراوجــۆره كان ته نزیــم بــكا، 
رابــگات، ئــه وه  نیشــانه ی  فكــری  وه ســیعی  ئــه و حیزبــه  و رێبه رایه تیــی  ئــه و 

بزووتنه وه یــه  بــوو.
»کوردســتان«: مامۆســتا! له  باره ی  شــتێكی  دیكه شــه وه  پێموابێ  ته ئســیری  »کوردســتان«: مامۆســتا! له  باره ی  شــتێكی  دیكه شــه وه  پێموابێ  ته ئســیری  
ــه  كــوردی  هه میشــه   ــدن ب ــازی  خوێن ــه وه ی  كــه  داوا و نی ــووه . له گــه ڵ ئ ــه  كــوردی  هه میشــه  هه ب ــدن ب ــازی  خوێن ــه وه ی  كــه  داوا و نی ــووه . له گــه ڵ ئ هه ب
هه بــووه  لــه  نێــو میلله ته كه مــان دا، بــه اڵم ئــه و نه ســله ی  كــه  لــه  مه دره ســه كانی  هه بــووه  لــه  نێــو میلله ته كه مــان دا، بــه اڵم ئــه و نه ســله ی  كــه  لــه  مه دره ســه كانی  
كــۆڕی  پــه روه رده  و فێركــردن خوێندوویــه ، یــا ئــه و مامۆســتایانه ی  كــه  كــۆڕی  كــۆڕی  پــه روه رده  و فێركــردن خوێندوویــه ، یــا ئــه و مامۆســتایانه ی  كــه  كــۆڕی  
پــه روه رده و فێركــردن كاری  خوێندنــی  كوردیــی  پــێ  كــردن، دوایــه  ئه گــه ر پــه روه رده و فێركــردن كاری  خوێندنــی  كوردیــی  پــێ  كــردن، دوایــه  ئه گــه ر 
نه شــبووبن بــه  پێشــمه رگه  لــه و جامعه یــه دا بــوون بــه  ئینســانی  رووناكبیــر، نه شــبووبن بــه  پێشــمه رگه  لــه و جامعه یــه دا بــوون بــه  ئینســانی  رووناكبیــر، 
بــوون بــه  ئینســانی  خوێنــده وار، شــاعیر، ته ئســیریان هه بــووه  لــه  ســه ر ئــه وه ی  بــوون بــه  ئینســانی  خوێنــده وار، شــاعیر، ته ئســیریان هه بــووه  لــه  ســه ر ئــه وه ی  
كــه  ئــه و ره وتــه  درێــژه  بــده ن. ئه گه رچــی  بــه  شــێوه یه كی  ناڕه ســمی  و بــه  بــێ  كــه  ئــه و ره وتــه  درێــژه  بــده ن. ئه گه رچــی  بــه  شــێوه یه كی  ناڕه ســمی  و بــه  بــێ  

ئــه وه ی  جمهووریــی  ئیســالمی  بیهــه وێ .ئــه وه ی  جمهووریــی  ئیســالمی  بیهــه وێ .
ـ دیــاره  به شــێك له وانــه  هــه ر بــۆ خۆیــان لــه  پێش دا هه بوون وه كوو شه خســیه تی  
ــێكیان  ــه  به ش ــه اڵم ئه وان ــوون، ب فه رهه نگــی  و ئامووزشــی  و په روه رشــی  هه ب
بــوون. به شــێكیش ئه وانــه  بــوون كــه  لــه  بــه ر ده ســتی  ئه وانــدا پــێ گه یشــتن، 
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كــه  دوایــه  هه مــوو جــۆره  كه ســێكیان تێــدا هه ڵكــه وت: تێكۆشــه ری  گه وره یــان 
ــدا  ــان تێ ــدا هه ڵكــه وت، موعه للیمی ــان تێ ــدا هه ڵكــه وت، شــاعیری  گه وره ی تێ
هه ڵكــه وت، مه ســه له ن كاك ئه حمــه دی  كاكــه  مه مــی  كــه  پێشــتریش هــه ر 
ــه  ده ره وه ش ئــه وه  بۆتــه  مامۆســتای  ده رســی   ــوو، بــه اڵم ئێســتا ل موعه للیــم ب
كــوردی  و كتێبــی  كــوردی  دانــاوه  و یه عنــی  ئــه و ره چه یــه ی  كــه  لــه وێ  
گرتوویه تــه  پێشــێ  ورده  ورده  ته ره ققــی  پێــداوه  و هــه ر وا لــه  ســه ری  رۆیشــتوه .

»کوردســتان«: مامۆســتا! هــه ر ئێســتاش فێركردنــی  خوێندنــه وه  و نووســینی  »کوردســتان«: مامۆســتا! هــه ر ئێســتاش فێركردنــی  خوێندنــه وه  و نووســینی  
ــه  شــێوه ی  جۆراوجــۆر، بڵێیــن  ــه . ب ــران هــه ر هه ی ــه  كوردســتانی  ئێ ــه  شــێوه ی  جۆراوجــۆر، بڵێیــن كــوردی  ل ــه . ب ــران هــه ر هه ی ــه  كوردســتانی  ئێ كــوردی  ل
ــه و  ــت ئ ــی  ده یكــه ن. جه ناب ــی  ئه ده ب ــد، هێندێــك كــۆڕ و كۆمه ڵ ــك ناوه ن ــه و هێندێ ــت ئ ــی  ده یكــه ن. جه ناب ــی  ئه ده ب ــد، هێندێــك كــۆڕ و كۆمه ڵ ــك ناوه ن هێندێ
هه واڵنــه  چــۆن هــه ڵ ده ســه نگێنی ؟ یــان وه ك بزانــی  لــه  چ ناوچه یــه ك لــه  چ هه واڵنــه  چــۆن هــه ڵ ده ســه نگێنی ؟ یــان وه ك بزانــی  لــه  چ ناوچه یــه ك لــه  چ 

ئه وانــه ؟ ئه وانــه ؟مه نته قه یــه ك زۆرتــرن  مه نته قه یــه ك زۆرتــرن 
ئــه وه ی  كــه  ئێســتا  ئــه وه  بڵێینــه وه   لــه  پێــش دا ده بــێ   ـ پێموایــه  جــارێ  
هه یــه ، لــه و چه نــد ســاڵه ی  ئه خیــردا یــا ده توانیــن بڵێیــن لــه و چه نــد ده  
ســاڵی  ئه خیــردا لــه  راســتی  دا تــازه  نییــه . دیــاره  ٢٠ ســاڵێكه  هه یــه . بــه و 
شــێوه ی  نییــه  كــه  لــه  ئیبتدایــی  را منــدااڵن ده رس بخوێنــن، لــه  واقعــدا 
خوێندنــه وه  و نووســینی  كوردییــان فێــر ده كــه ن، ته نانــه ت بــه  هــه ر دوو شــێوه  
ــێ   ــه  هه وڵێكــی  زۆر به جێیــه  چونكــه  عه یبێكــی  گــه وره  ده ب خه تیــش. پێموای
تێكۆشــه رانی  كــورد ئه وانــه ی  كــه  حه تــا بــه  شــێوه ی  جۆراوجــۆر و هــه ر 
ــه  ئامانجه كانــی   ــۆ گه یشــتن ب ــارزه  ده كا ب ــه  ســه نگه ری  خــۆی  موب كه ســه  ل
میلله تــی  كــورد بــه اڵم نه زانــن زمانه كــه ی  خۆیــان بنووســن. پێموایــه  شــتێكی  
زۆر به جێیــه ، بــه اڵم ئه وه نــده ی  مــن بزانــم بــه  شــێوه ی  به ربــاڵو ته نیــا هێندێــك 
شــاری  گرتۆتــه وه ، پێموابــێ  “ســۆما” لــه  مه هابــاد دامــه زرا، پاشــان لــه  
لــه   بناغه كــه ی   هــه ر چه نــد  كــرد  مه هابــاد گه شــه ی   لــه   زیاتــر  بــۆكان 
مه هابــاد دامــه زرا، بــه اڵم لــه  بــۆكان پتــر گه شــه ی  كــرد، بــه ره و ســه قزو 
ــووه   ــه  كرماشــان ب ــر ل ــه  ســنه  و له ویــش موهیمت ــه وه ی  ل ــه ش رۆیشــتوه . ئ بان
هــه ر ئــه وه  ده زانــم كــه  هه بــووه ، بــه اڵم ئایــا لــه و سیســتمه ی  “ســۆما” كه ڵكیــان 
وه رگرتــوه  یــان بــۆ خۆیــان سیســتمی  دیكه یــان دانــاوه  بــۆ فێركردنــی  خوێنــدن و 
نووســینی  كــوردی ، النیكــه م ئه مــن ئاگادارییه كــی  ئه وتــۆم لــه  ســه ری  نییــه . 



53قادر وریا

ــه و سیســتمه ی  “ســۆما” ئیســتفاده یان  ــه ر ل ــه  ه ــاره  زۆرم پێخۆشــه  ك ــه  دی ك
كردبــێ  بۆئــه وه ی  تــا حه دێكــی  مومكیــن لێــك نزێــك بــێ  ئــه و شــێوه  نووســین 
و شــێوه  رێنــووس و رێزمانــه . چونكــه  به داخــه وه  ئێستایشــی  له گــه ڵ بــێ  لــه  
باشــووری  كوردســتان دوای  نزیــك بــه  ســه د ســاڵ خوێنــدن دیســانه كه  ئــه و 
شــێوه  نووســین و خوێندنه وەیــە  یه كــی  هــه ر نه گرتــوه  و هــه ر كه ســه و هــه ر 
ناوچــه  بــه  جۆرێــك ده نووســن و بــه  جۆرێــك ده خوێننــه وه . مه به ســتم لــه  ناوچــه  
ناوچــه ی  به ریــن نیــه ، ناوچــه ی  چــووك بــه  گــه ڕه ك یــا حه تــا بــه  رۆژنامــه  یــا 
ــه ك رۆژنامــه  له گــه ڵ نووســه رێكی  دیكــه ی  هه مــان  ــه  نووســه ری  ی ــا ب حه ت

رۆژنامــه .
»کوردســتان«: مامۆســتا! لــه  قانوونــی  ئه ساســیی جمهووریــی  ئیســالمی دا »کوردســتان«: مامۆســتا! لــه  قانوونــی  ئه ساســیی جمهووریــی  ئیســالمی دا 
ــی   ــه  زمان ــدن ب ــی  خوێن ــه  باســی  ئازادبوون ــازده  ك ــه ، ئه ســلی  پ ــی  ئه ســلێك هه ی ــه  زمان ــدن ب ــی  خوێن ــه  باســی  ئازادبوون ــازده  ك ــه ، ئه ســلی  پ ئه ســلێك هه ی
قه ومــه  ئێرانییــه كان لــه  په نــا زمانــی  فارســی دا ده كا. جــارێ  هــه ر ئــه وه  كــه  قه ومــه  ئێرانییــه كان لــه  په نــا زمانــی  فارســی دا ده كا. جــارێ  هــه ر ئــه وه  كــه  
لــه  قانوونــی  ئه ساســی دا هاتــوه  چۆنــی  هه ڵده سه نگێنی ؟پاشــان ئــه وه  كــه  لــه  قانوونــی  ئه ساســی دا هاتــوه  چۆنــی  هه ڵده سه نگێنی ؟پاشــان ئــه وه  كــه  
ســه ره ڕای  ئــه و هه مووداوایــه ی  كــه  ده كــرێ ، كــورد ده یــكا، ئازه ربایجانــی  ســه ره ڕای  ئــه و هه مووداوایــه ی  كــه  ده كــرێ ، كــورد ده یــكا، ئازه ربایجانــی  

ــه وه ؟ ــۆ چــی  ده گه ڕێت ــوه  ناچــێ ، ب ــه وه  ئه ســڵه  به ڕێ ــه اڵم ئ ــكا، ب ــه وه ؟ده ی ــۆ چــی  ده گه ڕێت ــوه  ناچــێ ، ب ــه وه  ئه ســڵه  به ڕێ ــه اڵم ئ ــكا، ب ده ی
لــه  راســتی  دا مه ســه له یه كی  كــوردی  هه یــه  ده ڵێــن: “له وه نــده  قــوڕه ی   ـ 
ــی   ــوو تاریكای ــو هه م ــه  نێ ــێ  “ل ــا ده ڵ ــه ر باشــه ” ی ــۆزه  هه ســتێ  ه ــده  ت ئه وه ن
ــۆ خــۆی  شــتێكی  باشــه .  ــه وه  ب ــاره ”، ئ ــه دا شــوعله ی  شــه مێك هــه ر دی دنیای
ــاری   ــۆزده  هیــچ قیمه تێكــی  ] ... [ ئیجب ــا ئه ســڵی  ن ــه و ئه ســڵه  ی ــه اڵم ئ ب
ــدی  ١٥( جێبه جــێ   ــه و به ن ــه  قانوونه كــه ، )ئ ــه . ئه مــن پێموای ــان نی و ئیجرایی
كــراوه . چونكــه  خــۆ ئــه و ناڵــێ  ئامــووزش و پــه روه رش دائیــر ده كــه م بــۆ ئه وانه . 
ده ڵــێ  ئــازاده  هــه ر كــه س پێــی  خۆشــه  بــۆ خــۆی  لــه  ماڵــی  خــۆی  بــه وه  
بخوێنــێ ، ده ڵــێ  ئــازاده . له حاڵێكــدا ئه مــه  بــه  مه عنــای  بــه  رســمی  ناســینی  
حه قــی  ئامــووزش و په روه رشــی  ئــه و میللیه تانــه  بــه  زمانــی  خۆیــان نییــه . بــه  
ــۆ دابمه زرێنــێ ، مامۆســتای   ــه ت مه دره ســه ی  ب ــه  ده وڵ ره ســمی  ناســین ئه وه ی
بــۆ ته ربیــه ت بــكا، كتێبــی  بــۆ چــاپ بــكا، حوقووقــی  مامۆســتایه كان بــدا. 
كوللــی  شــته كه  وه كــوو بــۆ سیســتمی  خوێندنــی  فارســی  چۆنــه  بــۆ ئه وانــه ش 
بیــكا. لــه  حاڵێكــدا نــه  قانوونه كــه  ئــه وه ی  كــردوه ، یانــی  نــه  قانوونــی  ئه ساســی  



شەڕی ناسنامە و سەنگەری زمان 54

ئــه وه ی  تێدایــه ، نــه  بــه  عه مه لیــش ده وڵــه ت هه نــگاوی  هه ڵێنــاوه . كه وابــێ  لــه  
راســتی دا ته نیــا ئه وه نده یــه  كــه  ئاوڕدانــه وه  بــه وه ، باســی  ئــه وه ، ئێعترافێكــه  لــه  
قانوونــی  ئه ساســیدا بــه  جۆراوجۆریــی  كۆمه ڵــی  ئێــران، لــه وه  زیاتــر بــه ش بــه  
حاڵــی  خــۆم بایه خێكــی  تێــدا نابینــم، چونكــی  ده وڵــه ت هیــچ ته عه هودێكــی  

ــره  فارســه كان. ــه  غه ی ــه  زمان ــه ر ب ــوه  به رامب وه ئه ســتۆ نه گرت
»کوردســتان«: مامۆســتا! ئه گــه ر قانوونه كــه ش ده وڵه تــی  مولــزه م نه كردبــێ ، »کوردســتان«: مامۆســتا! ئه گــه ر قانوونه كــه ش ده وڵه تــی  مولــزه م نه كردبــێ ، 
بــه اڵم خــۆت ده زانــی  ئــه و داوایــه  هه یــه  و بــەردەوام فشــاری  بــۆ دێ ، یانــی  بــه اڵم خــۆت ده زانــی  ئــه و داوایــه  هه یــه  و بــەردەوام فشــاری  بــۆ دێ ، یانــی  
هــۆی  جێبه جــێ  نه كردنه كــه ی  ده بــێ  چــی  بــێ ؟ ئایــا به ڕاســتی  زمانــی  هــۆی  جێبه جــێ  نه كردنه كــه ی  ده بــێ  چــی  بــێ ؟ ئایــا به ڕاســتی  زمانــی  
فارســی  بــه وه  زه ره ر ده كا كــه  بــه  زمانه كانــی  دیكــه  بخوێنــدرێ ، بــه  قه ولــی  فارســی  بــه وه  زه ره ر ده كا كــه  بــه  زمانه كانــی  دیكــه  بخوێنــدرێ ، بــه  قه ولــی  

ــه وه  ده شــێوێ ، بۆچــی؟ ــم ئ ــه وان ئه منییه تــی  واڵت و نازان ــه وه  ده شــێوێ ، بۆچــی؟ئ ــم ئ ــه وان ئه منییه تــی  واڵت و نازان ئ
ـ مــن پێموایــه  ئه گــه ر لــه و روانگه یــه وه  بــۆی  بچیــن كــه  فه رهه نگــی  ئێرانــی  
)كه مێكــی  لێــك جــودا بكه ینــه وه  له گــه ل فه رهه نگــی  فارســی  ئــه وه  به شــێك 
ــی   ــی  یه عن ــن فه رهه نگــی  ئێران ــه وێ  بڵێ ــه  شووێنیســته  فارســه كانن ده یانه ل
فه رهه نگــی  فارســی (. بــه اڵم ئه گــه ر باســی  فه رهه نگــی  ئێرانــی  بكه یــن 
بــه  هیــچ جــۆر دایربوونــی  مه دره ســه  بــه  زمانه كانــی  دیكــه ، فه رهه نگــی  
ئێرانــی  فه قیــر نــاكا، به ڵكــوو ده وڵه مه نــدی  ده كا. بــه اڵم ئه گــه ر بێینــه  ســه ر 
ئــه وه  كــه  فه رهه نگــی  ئێرانــی  بــه  مه عنــای  فارســی  بزانیــن، دیســانه كه  بــۆ 
ئه ویــش زه ره ری  نییــه  یــا ئه گــه ر زه ره ری  بــوو چ قه یــدی  هه یــه ؟ خــۆ ناكــرێ  
قازانجــی  فه رهه نگێــك لــه  ســه ر ئه ساســی  زیــان گه یانــدن بــه  فه رهه نگێكــی  
دیكــه  ته ئمیــن بكــرێ  چ جــای  ئــه وه ی  بــه  جــارێ  ئــه و فه رهه نگــه ی  دیكــه  
لــه  به رچــاو نه گیــرێ  و ون بكــرێ  و حه قــی  بفه وتــێ . باشــه  زه ره ری  پــێ  
ــن،  ــه وی  بگه یه ن ــه  نایانهــه وێ  زه ره ر ب ــه و زمانان ــگا، خــۆ ئ ــی  ب ــا پێ ده گا، ب
ده یانهــه وێ  بــۆ خۆیــان بخوێنــن و بــۆ خۆیــان هه بــن. كه وابــێ  ئــه وه  بــه  هیــچ 
جــۆر موقــه ده س نیــه  كــه  لــه  بــه ر خاتــری  ئــه وه ی  زمانــی  فارســی  هــه ر پێــش 
ــان  ــه  زمانــی  خۆی كــه وێ  ده بــێ  كــوردو ئازه ربایجانــی  و میلله تانــی  دیكــه  ب
نه خوێنــن. وه كــوو ئه وه یــه  بڵێــن ئینگلیــزی  ئێســتا زمانێكــی  ده ســه اڵتدار لــه  
ــه  زمانه كانــی  دیكــه  بخوێنــدرێ  چونكــه  زۆر كــه س فێــری   دنیــادا، نابــێ  ب

ئینگلیــزی  نابــن!
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ــی  زگماكــی  وه كــوو مافێكــی   ــه  زمان ــدن ب ــی  زگماكــی  وه كــوو مافێكــی  »کوردســتان«: مامۆســتا! خوێن ــه  زمان ــدن ب »کوردســتان«: مامۆســتا! خوێن
ره وا كــه  دانــی  پێدانــراوه  و لــه  زۆر قانوونــی  دنیــادا هاتــوه ، بێبه شــی  لــه و ره وا كــه  دانــی  پێدانــراوه  و لــه  زۆر قانوونــی  دنیــادا هاتــوه ، بێبه شــی  لــه و 
مافــه ی  چ ته ئســیرێكی  هه یــه  لــه  ســه ر تــاك و هه روه هــا لــه  ســه ر نه ته وه یــه ك مافــه ی  چ ته ئســیرێكی  هه یــه  لــه  ســه ر تــاك و هه روه هــا لــه  ســه ر نه ته وه یــه ك 
و لــه  ســه ر زمانه كــه ی  و، دابینبوونــی لــه و مافــه ی  چ قازانجێــك ده گه یه نــێ  و لــه  ســه ر زمانه كــه ی  و، دابینبوونــی لــه و مافــه ی  چ قازانجێــك ده گه یه نــێ  

ــه  زمانه كــه ؟ ــه  زمانه كــه ؟ب ب
ـ هــه ژار یــا هێمــن شــێعرێكی  هه یــه  كــه  ده ڵــێ  “خوێنــدن ئه گــه ر بــه  زمانــی  
خــۆم بــێ زووی  ده كــه م ره وان”. پێــش هه مــوو شــتێكی  وه كــوو حه قــی  فێربــوون 
لــه   لــه  ته مه نــی  منداڵــی دا، فه رقێكی یه كجــار زۆر هه یــه   بــۆ منــدااڵن، 
ــه  زمانه كــه ی  خــۆی  بخوێنــێ ،  به ینــی  منداڵێــك كــه  ده چێتــه  مه دره ســه ی  ب
یــا بــه  زمانێكــی  بێگانــه . چونكــه  كــه  بــه  زمانه كــه ی  خــۆی  ده خوێنــێ  
ــه ن  ــییه كان دا، عاده ت ــه  ده رس ــه  كتێب ــا ل ــیا ی ــه  س ــه ر ته خت ــه  س ــه  ل ــن ك ده زانی
عه كسه كه شــی   ده كــرێ   شــتێك  هــه ر  باســی   ئیبتدایــی   ئه وه ڵــی   كتێبــی  
له گه ڵــه . كــه  وابــوو منــداڵ كــه  ده چــێ  بــۆ مه دره ســه ی  لــه  ئــه وه ڵ رۆژه كان و 
حه فتــه  و مانگــه كان دا، ئه گــه ر بــه  زمانــی  خــۆی  بخوێنــی  ده نگه كــه  بــۆ وی  
ــۆ ئاشــنایه ، ته نیــا  ــۆ ئاشــنایه ، وێنه كــه ی  ب ئاشــنایه ، مه عنــای  شــته كه ی  ب
شــتێكی  كــه  بــۆی  ئاشــنا نیــه  نووســینی  ئــه و ناوه یــه . بــه اڵم ئه گــه ر زمانه كــه  
زمانێكــی  غه یــری  خۆیه تــی  بــا نه ڵێیــن زمانــی  بێگانــه ، چونكــه  مــادام 
هــی  واڵتێكــه  ره نگــه  لــه  بــاری  سیاســییه وه  دروســت نه بــێ  بــه  بێگانــه ی  
ــن  ــن و ئێرانیی ــه ك واڵت دای ــه  ی ــان ل ــن هه مووم ــه  ده ڵێ ــادام ئێم ــن. م ناوبه ری
بــه اڵم هه موویــان نائاشــنان ئیــال وێنه كــه  نه بــێ . ده بــێ  ده نگه كــه  فێربــێ ، 
و  فێربــێ   شــته كان  هه مــوو  و  فێربــێ ،  نووســینه كه   فێربــێ ،  ته له فوزه كــه  
كاره كــه ی  یه كجــار زۆر بــه  زه حمه تتــره . لــه و حاڵــه دا مه علوومــه  روشــد و 
پێشــكه وتنه كه ی  وه دوا ده كــه وێ . حه تــا ئه گــه ر لــه  بــه ر زه كاوه تــی  زۆری، 
وه دواش نه كــه وێ  النیكه مــی  ئه وه یــه  كــه  قورســاییه كی  زۆر زیاتــر ده بــێ  
ته حه مــول بــكا. یانــی  وه كــوو خه ڵفێكــی  ناســكه  كــه  زۆر بــه  شــلكی  لــه  
واقعــدا ئه زییه تــی  ده درێ  و وه كــوو كــورد ده ڵــێ  ده گه چڵــێ . بۆیــه  بــه  بــاوه ڕی  
مــن به خۆڕایــی  نه گوتــراوه  كــه  ئــه و حه قــه  وه كــوو حه قێكــی  موســه له مه  بــۆ 

ــن. ــان بخوێن ــی  خۆی ــه  زمان ــه  ب ــه  ك ــه كان هه ی ــوو میللییه ت هه م
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»کوردســتان«: مامۆســتا! ئــه دی  لــه  ســه ر خــودی  زمانه كــه  و لــه  ســه ر »کوردســتان«: مامۆســتا! ئــه دی  لــه  ســه ر خــودی  زمانه كــه  و لــه  ســه ر 
خــودی  میلله ته كــه  چ ته ئســیرێكی  هه یــه ، ئه گــه ر پێــی  نه نووســرێ  و پێــی  خــودی  میلله ته كــه  چ ته ئســیرێكی  هه یــه ، ئه گــه ر پێــی  نه نووســرێ  و پێــی  

نه خوێنــدرێ ؟نه خوێنــدرێ ؟
ــه وێ   ــه وێ  و نه مانه ــی  بمانه ــی  زگماك ــه  زمان ــدن ب ــدا خوێن ــه  جێ ــه ر ل ـ ه
بــێ  ئــه وه ی  ئێعــالم بكــرێ ، ئێعترافــه  بــه  مه وجودییه تــی  ئــه و میلله تــه . هــه ر 
ئــه وه  بــۆ خــۆی  ته ئســیرێكی  زۆری  هه یــه . جگــه  لــه وه ش كــه  بــه  بــێ  شــك 
لــه  بــه ر ئــه وه ی  خوێندنــی  ئینســانه كان، منداڵــه كان ئاســانتره  لــه  بــه ر ئــه وه ی  
بــه  زمانــی  خــۆی  ده خوێنــی  و زمانه كــه ی  و فه رهه نگه كــه ی  و ئه ده به كــه ی  
و تاریخه كــه ی  گوســته رش په یــدا ده كاو بــاڵو ده بێتــه وه  و پــه ره  ده ســتێنێ ، 

دیســانه كه  خزمه تێكــی  زۆر بــه  به ره وپێشــچوونی  كوللــی  نه ته وه كــه  ده كا.
»کوردســتان«: دیــاره  بــه  واڵت فــه رق ده كا، بــه اڵم چــۆن لــه  نێــو چه نــد »کوردســتان«: دیــاره  بــه  واڵت فــه رق ده كا، بــه اڵم چــۆن لــه  نێــو چه نــد 
زمانــان دا كــه  لــه  والتێكــدا هــه ن یه كیــان زاڵ ده بــێ  بــه  ســه ر ئه وانــی  دیكــه دا زمانــان دا كــه  لــه  والتێكــدا هــه ن یه كیــان زاڵ ده بــێ  بــه  ســه ر ئه وانــی  دیكــه دا 
ــدن و نووســین و،  ــی  خوێن ــی  ره ســمی  و زمان ــردرێ  وه كــوو زمان ــدن و نووســین و، و، هه ڵده بژێ ــی  خوێن ــی  ره ســمی  و زمان ــردرێ  وه كــوو زمان و، هه ڵده بژێ

ــن؟ ــی  دیكــه  فه رامــۆش ده كرێ ــن؟ئه وان ــی  دیكــه  فه رامــۆش ده كرێ ئه وان
ره وتــی  زیاتــر  كــه  عاده تــه ن  ره وتــی  هه یــه   ئــه وه ش دوو  پێموایــه   مــن  ـ 
 یه كه میانــه . ئه ویــش ئه وه یــه  كــه  تاریــخ وای  دێنــێ ، هه لومه رجــی  تاریخــی ، 
هه لومه رجــی  ده ســه اڵت، هه لومه رجــی  ئابــووری  وا ده كا كــه  یه كێــك لــه و 
زمانانــه  ئه وله وییــه ت په یــدا ده كا، ته ســه لوت په یــدا ده كا بــه  جۆرێــك لــه  
جــۆران وه  پێــش ده كــه وێ . ئــه وی  دیكــه  ئه وه یــه  ئه گــه ر وا فــه ڕز بكه یــن 
نه خێــر هیچیــان لــه  پێــش هیچیانــه وه  نیــن، وه ختێكــی  چه نــد میللــه ت لــه  
واڵتێكــی  دا ده ژیــن ناكــرێ  هه موویــان هه مــوو زمانــه كان فێربــن، ده بــێ 
ــه و  ــوون. ل ــك حاڵیب ــۆ لێ ــووان ب ــته ره كی  هه م ــی  موش ــه  زمان ــان بكه ن  یه كێكی
حاڵه تــه دا ده بــێ  ئــه و میلله تــه ی  كــه  لــه  هه مــووان پتــره  زمانه كــه ی  وان 
ــه   ــن واڵته ك ــه  وادانێی ــه وه ی  ك ــی  ئ ــه  ده لیل ــه ش[، ب ــی  هاوب ــه  زمان بكــرێ  ]ب
میلیۆنــی    ٧ زمانــه ،  میلیۆنی یــه ك   ١٠ هه یــه ،  جه معیه تــی   ٢٠میلیــۆن 
زمانێكــی  دیكه یــه  و ٣ میلیۆنــی  زمانێكــی  دیكــه ، ئه گــه ر قــه رار بــێ  
زمانــی  ئــه و میلله تــه ی  بكه یــن بــه  زمانــی  هه مــووان كــه  یــه ك میلیــۆن 
ــی  دایكــی   ــری  زمان ــۆن زمانێكــی  غه ی ــێ  ١٩ میلی ــه  ده ب ــی  هه ی جه معییه ت
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خــۆی  فێربــێ . بــه اڵم ئه گــه ر ئــه وه ی  ١٠ میلیۆنییه كــه  بكه ینــه  زمانــی  
ــری  زمانــی  زگماكیــی   ــێ  زمانێكــی  غه ی هه مــووان، ته نیــا ١٠ میلیــۆن ده ب

ــێ . خــۆی  فێرب
 ئــه وه ی  كــه  مه ربووتــه  بــه  ئێــران ده زانیــن كــه  لــه  واقعــدا هــه ر دووكیانــی  تێــدا 
هــه ن، هــه م تاریــخ وای  هێنــاوه ، هه میــش لــه  ئێرانــدا لــه  ســه ر یــه ك فــارس بــه  
ــه   ــه . ئه وه شــمان ل ــن میللیه ت ــه اڵم گه وره تری ــن ب ــه  هه مــووان نی ــر ل ــا زیات ته نی
بیــر نه چــێ  كــه  زمانــی  فارســی  ئــه و شانســه ی  بــۆ هاتۆتــه  پێشــێ  كــه  لــه  
تاریــخ دا )ئێســتا( زۆر زیره كتــر بــوون یــا زۆرتــر خزمه تیــان پــێ  كــردوه  ]نازانم[، 
لــه  تاریــخ دا چه نــد ده وره  سیلســله  پاشــای  ئێرانــی  غه یــره  فــارس بــوون، 
غه زنه وییــه كان، ســه لجوقییه كان، ســه فه وییه كان، زه ندییــه كان، ساســانییه كان 
ــان، زمانــی   ــان زمانــی  ده رباری ــه اڵم هه مووی ــره  فارســن ب ــه  هه مــوو غه ی ئه وان
ره ســمییان فارســی  بــووه . ته نانــه ت زمانــی  ده ربــاری  ئیمپراتــوری  عوســمانی ، 
ــووه .  ــووه . زمــان لــه  عێراقــی  عه ره بــی ، ماوه یه كــی  زۆر فارســی  ب فارســی  ب
هــه ر لــه  ده ورانــی  منداڵــی  مــن دا لــه  واقــع دا رووناكبیرانــی  ئــه و وه ختــی  لــه  
ــی   ــی . یان ــران فارســییان ده زان ــه  به شــێكی  زۆری  ئێ ــه ت ل عێراقیــش و ته نان
ره خســاوه  كــه  ببێتــه  زمانــی  حاكــم، زمانــی  گــه وره ، زمانــی  ئــه وه ی كــه  فــارس 

ــه دا. ــه  مه نته ق ــه ر ل ــێ  به رت ــی  ده ڵ پێ

***
 )ئــه م بابه تــه  لــه  پاشــکۆی رۆژنامــه ی کوردســتان ژمــاره   )ئــه م بابه تــه  لــه  پاشــکۆی رۆژنامــه ی کوردســتان ژمــاره  ٥٢٩٥٢٩، فێوریــەی ، فێوریــەی 
باڵوبۆتــه وه.  زگماکــی  زمانــی  جیهانیــی  رۆژی  بــه  تایبــه ت  باڵوبۆتــه وه. ،  زگماکــی  زمانــی  جیهانیــی  رۆژی  بــه  تایبــه ت   ،٢٠١٠٢٠١٠

نووســینەوە: حەمەرەســووڵ کەریمــی، ماڵپــەری گیارەنــگ( نووســینەوە: حەمەرەســووڵ کەریمــی، ماڵپــەری گیارەنــگ( 
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پرسی زمان و ناسنامەپارێزی 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

 )لە پێش کۆماری کوردستانەوە تا ئێستا( 

دیمانە: ڕێباز مەردانیدیمانە: ڕێباز مەردانی
ئامــاژە: پرســی زمــان یــەک لــە پرســە هەســتیار و هــەرە زیندووەکانــی 
کۆمەڵگــەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە، بەتایبــەت کــە ئــەم بابەتە گرێدراوی 
پرســی سیاســەتی تاک زمانیــی دەســەاڵتی ناوەندییــە کــە لــە دوو ڕێژیمــی 
دەوڵــەت-  پڕۆســەی  لــە  ئیســالمی  کۆمــاری  و  پەهلــەوی  پاشــایەتیی 
نەتــەوەدا ڕەچــاو کــراوە. “کوردســتان” بەبۆنــەی ٢ی ڕەشــەممە، ڕۆژی 
ــتای  ــا، مامۆس ــادر وری ــک، وتووێژێکــی لەگــەڵ ق ــی دای ــی زمان جیهانی
زمانــی کــوردی لــە زانکــۆی کۆیــە پێک هێنــاوە و کۆمەڵــە بابەتێکــی 
پێوەندیــدار بــەو مــژارەی لەگــەڵ بەڕێزیــان هێناوەتــە بــەر بــاس. ئــەم وتووێــژە 

ــدراوە. ــە دابەزێن ــە شــێوەی زارەکــی کــراوە و دوای ب
 

حکومەتــی  کــە  بــەوەی   ســەرنجدان  بــە  قــادر!  کاک  حکومەتــی »کوردســتان«:  کــە  بــەوەی   ســەرنجدان  بــە  قــادر!  کاک  »کوردســتان«: 
نوێــی  ئێرانــی  پــڕۆژەی  یەکەمــەوە  پەهلەویــی  ســەردەمی  لــە  نوێــی ناوەنــدی  ئێرانــی  پــڕۆژەی  یەکەمــەوە  پەهلەویــی  ســەردەمی  لــە  ناوەنــدی 
بــۆ یەکدەســت کردن و تواندنــەوەی ســەرجەم نەتــەوەکان خســتبووە بــواری بــۆ یەکدەســت کردن و تواندنــەوەی ســەرجەم نەتــەوەکان خســتبووە بــواری 
جێبەجێ کردنــەوە، کۆمەڵگــەی کوردســتان لــە ســەرەتادا چــۆن بەرهەڵســتی جێبەجێ کردنــەوە، کۆمەڵگــەی کوردســتان لــە ســەرەتادا چــۆن بەرهەڵســتی 

ئــەم سیاســەتە داســەپاوەی تــاران بــۆوە؟ئــەم سیاســەتە داســەپاوەی تــاران بــۆوە؟
- لــە ڕەشــەمەی ١٢٩٩ ڕەزاشــا هاتــە ســەر کار و کودەتــای کــرد و 
ــە مــاوەی ئــەو زیاتــر لــە ٢٠  تــا لەســەر کار البرانــی کــە دەبێتــە ١٣٢٠، ل
ــە  ــا ل ــدا دەژی ســاڵەدا، هەلومەرجــی کوردســتان و دۆخێــک کــە کــورد تێی
ــوو، چونکــە ڕەزاشــا دەیویســت هەرچەشــنە  ــران ناخۆشــترین هەلومــەرج ب ئێ
بەرهەڵســتێک هەیــە تێکــی بشــکێنێ. بۆیــە لەگــەڵ بزووتنــەوەی ســمکۆی 
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ناوچــە  لــە  کــە  بەرگــری  و  بزووتنــەوە  هێندێــک  لەگــەڵ  و  شــکاک 
ــتان  ــوارووی کوردس ــە خ ــە ل ــۆ وێن ــوو، ب ــتاندا هەب ــی کوردس جۆراوجۆرەکان
وەک بزووتنــەوەی »مەحموودخانــی کانی ســانان« یــا مەحموودخانــی دزڵــی، 
ــە سەردەشــت مــەال خەلیــل، جۆرێــک بەرگریــی  جافــر ســوڵتان، هەروەهــا ل
هەبــوو کــە بەشــێکی ڕاوەســتان بــوو لــە بەرانبــەر ئــەو زۆردارییــەی کــە 
ــی فارســییان  ــە زۆری زمان ــک بگــۆڕن، ب ــە خەڵ ــەرگ ب دەیانویســت جلوب
بەســەردا بســەپێنن و ڕەزاشــا دەیویســت چەک لە عەشــایرەکان بســتێنێتەوە و 
هەرچەشــنە بەرگرییەکــی چەکدارانــە یــان بڵێیــن بەرهەڵســتێکی چەکدارانــە 
نەهێڵــێ. بۆیــە هــەم بەرگریــی چەکدارانــە بەرانبــەر بــە ڕەزاشــا و هێــزە 

ــوو. ــی شوناســخوازانە هەب ــەوڵ و بەرگری ــەم ه ــوو ه ــی هەب چەکدارەکان
دەزانیــن ســمکۆی شــکاک بــۆ مــاوەی چەندیــن ســاڵ بەربەرەکانێــی 
ــێو  ــەوراز و نش ــەوەی ه ــدی و لەگــەڵ ئ ــی ناوەن ــە دەوڵەت ــەر ب ــوو بەرانب هەب
شکســت،  ســەرکەوتن،  بزووتنەوەکەیــدا-  بەردەوامــی  مــاوەی  لــە  هەبــوو 
دواتــر  و  هەبــووە  خۆئەمن کردنــەوە  ماوەیــەک  تەنانــەت  و  پاشەکشــە 
تێهەڵچووەتــەوە- یەکێــک لــەو حەرەکەتانــەی کــوردی بــووە کــە داوای مافە 
ــاری کــردوە،  ــە خودموخت ــە باســی ل ــاری وای ــی کــردوە. ج نەتەوایەتییەکان
باســی لــە ســەربەخۆیی کــردوە، لەگــەڵ ئەوەشــدا یەکێــک لــەو هەواڵنــەی 
کــە جێــگای ئاماژەپێکردنــە، لــە ســاڵی ١٩١٣ لــە بــاری کولتوورییەوە چەند 
هەوڵێــک دەبینیــن کــە بــۆ وێنــە لــە شــاری “خــۆی”، ســمکۆ بــە هاوکاریــی 
عەبدولــڕەزاق بەدرخــان کــە “کۆمەڵــەی جیهاندانــی”ی هەبــوو، قوتابخانــەی 
کوردییــان دامەزرانــد کــە ئەمــە یەکەم جــار بــوو قوتابخانــەی کــوردی لــەم 
ــە  ــەوە. هەروەهــا خــودی ســمکۆ ڕۆژنامەیەکــی دەرکــرد ب ــە دەکرای ناوچەی
ــارە  ــێ دەرنەچــوو. دی ــر ل ــاوی “کــورد” کــە بەداخــەوە ســێ ژمــارەی زیات ن
ئــەو هەواڵنــە هــەن، بــەاڵم زەبروزەنــگ بــە ڕادەیــەک بــوو کــە زۆربــەی ئــەو 
ــە  ــان دەکــرد، ب ــی کوردی ــاو کــورددا داوای مافەکان ــە ن کەســایەتییانەی ل
جۆریــک بەربەرەکانییــان هەبــوو بەرانبــەر بــە دەوڵەتــی ناوەنــدی، کەوتبوونــە 
زینــدان، دوور خرابوونــەوە و لــە وەزعییەتێکــی ئــاوادا دەژیــان. بــەاڵم لەگــەڵ 
ئــەوەی کــە ئەمجــۆرە بەربەرەکانێیانــە هەبــوو دەکــرێ بڵێــم ئــەو چەنــد 
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ســاڵەی کــە ڕەزاشــا لەســەر کار بــوو ســەردەمی خەفەقــان بــوو، ســەردەمی 
زەبروزەنــگ بــوو و ســەردەمی ئەوپــەڕی ناخۆشــی و تاڵــی بــۆ کــورد بــوو.

 
ــا دەکــرێ بڵێیــن دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان  ــا دەکــرێ بڵێیــن دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان »کوردســتان«: کــە وات »کوردســتان«: کــە وات
پەرچەکردارێکی شوناســخوازانە بووە بەرامبەر بە سیاســەتی سیســتماتیکی پەرچەکردارێکی شوناســخوازانە بووە بەرامبەر بە سیاســەتی سیســتماتیکی 
تواندنــەوەی نەتــەوەی کــورد، ئــەو مۆدێلــەی دەوڵــەت- نەتــەوە ناکــرێ وەک تواندنــەوەی نەتــەوەی کــورد، ئــەو مۆدێلــەی دەوڵــەت- نەتــەوە ناکــرێ وەک 
ئایدیۆلــۆژی یــان فۆرمێــک لــە سیاســەت پێناســە بکەیــن و زیاتــر ڕیشــەی ئایدیۆلــۆژی یــان فۆرمێــک لــە سیاســەت پێناســە بکەیــن و زیاتــر ڕیشــەی 
لــە کولتــوور و فەرهەنگ دایــە. ڕەســمیەتدان و پەرەپێــدان بــە زمــان و ئەدەبــی لــە کولتــوور و فەرهەنگ دایــە. ڕەســمیەتدان و پەرەپێــدان بــە زمــان و ئەدەبــی 

کــوردی چــۆن بــوو بــە بنچینــەی کۆمــار و دەوڵــەت- نەتــەوە؟کــوردی چــۆن بــوو بــە بنچینــەی کۆمــار و دەوڵــەت- نەتــەوە؟
- ئــەوە کــە بڵێیــن پێکهاتنــی کۆمــاری کوردســتان پەرچەکردارێــک بــوو 
بەرانبــەر بــەو زەبروزەنــگ و ســەرکوت و هەوڵــی تواندنــەوە و لەنێوبردنــی 
شوناســی کــوردی، ڕاســتە. چونکــە لــە ئامانجەکانــی حیزبــی دێموکــرات، 
ئــەو هەشــت ئامانجــەی کــە حیزبــی دێموکــرات لــە کاتــی دامەزرانیــدا 
گەاڵڵــەی کردبــوون، ئــەوەی تێدایــە کــە کــورد دەیهــەوێ بــۆ خــۆی ناوچەی 
خــۆی بەڕێــوە بــەرێ، دەیهــەوێ چارەنووســی خــۆی لــە کوردســتانی ئێــران 
ــج کــە  ــی دووهــەم ئامان ــە دەســت خــۆی بێــت و مەســەلەیەکی دیکــە یان ب
کۆمــاری  و  دەکا  پــێ  ئامــاژەی  دامەزرانیــدا  لــە  دێموکــرات  حیزبــی 
ــدا  ــە سیاســەتەکانی خۆی ــدا و ل ــاری خۆی ــە کاروب کوردســتانیش ئەمــەی ل
ــە ڕەســمی بناســرێ، ببێتــە  ــی کــوردی ب ــوو کــە زمان ــەوە ب ڕایــی کــرد، ئ
زمانــی خوێنــدن، ببێتــە زمانــی ئیــداری لــە ناوچەکانــی کوردســتان و تاکــی 
کــورد و خەڵکــی کــورد هەســت بــە ئــازادی بــکا و مافەکانــی دابیــن بــێ. 
بــە گشــتی ئــەوە تــەواو ڕاســتە کــە کۆمــاری کوردســتان داواکاری مافــە 
نەتەوایەتییەکانــی گەلــی کــورد بــوو و دەیهەویســت ئــەم ڕابــردووە کــە پــڕ 
بــووە لــە ســەرکوت و ســڕینەوە، کۆتایــی پــێ بــێ و هەلومەرجێکــی نــوێ بــۆ 
کــورد بێنێتــە کایــەوە کــە بــۆ خــۆی بەســەر چارەنووســی خۆیــدا زاڵ بــێ.
بــەاڵم چــۆن بــوو زمــان ئــەم گرینگییــەی پێــدرا لــە کۆمــاری کوردســتاندا؟ 
ــەوەی  ــەک و جیاکردن ــاندنی نەتەوەی ــە ناس ــان فاکتەرێکــی گرینگــە ل زم
ــە  ــەی کــە ل ــەو نەتەوان ــی ئ ــە نەتەوەیەکــی دیکــە. بەتایبەت ــەک ل نەتەوەی
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نەتەوەکانــی  و  ئێمــە  دەژیــن. چونکــە  بەیەکــەوە  ناوچانــە  لــەو  و  ئێــران 
دەوروبــەری ئێمــە لــە ڕووی ئایینــەوە جیاوازییەکــی ئایینــی گەورەمــان 
نییــە. ئــەو نەتەوانــە بــە زۆری ئایینــی ئیســالمیان هەیــە، لــە ڕووی ڕەنگــی 
پێســت و شــێوازی دەموچــاو زۆر جیــاواز نیــن، لــە ڕاســتیدا ئــەوە زمانــە کــە 
ئێمــە لــە یەکتــر جیــا دەکاتــەوە و ئەگــەر کوردیــش توانیویەتــی هەســت بــە 
ــە کــە  ــەک ببینــێ، هــی ئەوەی ــکا و خــۆی وەک نەتەوەی ــی خــۆی ب بوون
زمانەکــەی خــۆی پاراســتووە. ئەگــەر کوردیــش زمانەکــەی نەپاراســتبایە و 
وەکــوو زۆر نەتــەوەی دیکــە کــە تواونــەوە و زمانــی نەتەوەیەکــی دیکەیــان 
وەرگرتــوە و ئێســتا خۆیــان بــە نەتەوەیەکــی دیکــە دەزانــن، ئێمــەش ئاوامــان 
لــێ دەهــات. بۆیــە بــە ئــاگاداری لــەو الیەنــە گرنگــەی زمــان کــە دەتوانــێ 
ناســنامەی نەتەوەیــەک بــێ و جیــای بکاتــەوە لەوانــی دیکــە، لــە کۆمــاری 
کوردســتاندا زۆر بایــەخ درا بــە زمــان. پاشــانیش چونکــە ئەوەنــدە لــە مــاوەی 
دەســەاڵتدارەتیی ڕەزاشــادا هــەوڵ درابــوو ئــەم زمانــە ســەرکوت بکــرێ، 
ئەوەنــدە خەڵــک بــە زۆر ناچــار کرابــوو بــە زمانــی فارســی قســە بــکا، 
ئەوەنــدە کتێبــی کــوردی و گۆرانیــی کــوردی و ئــەم جــۆرە شــتانە قەدەغــە 
کرابــوو، ئەمانــە زمانەکەیــان لــەالی خەڵــک خۆشەویســتتر کردبــوو. یانــی 
ــە هەمــوو شــێوەیەک لێــت بســتێنێتەوە،  شــتێک کــە دوژمــن هــەوڵ دەدا ب
وای کردبــوو کــە الی خەڵــک بایەخێکــی زیاتــر پەیــدا بــکا. بۆیــە زۆر بــە 
تامەزرۆییــەوە بــەرەو خزمەتکردنــی زمانەکەیــان و بایەخــدان بــە زمانەکەیــان 

چوونــە پێشــێ.
 

»کوردســتان«: ڕۆژنامــە و باڵوکراوەکانــی ئــەو ســەردەم چ بــوون و لەالیــەن »کوردســتان«: ڕۆژنامــە و باڵوکراوەکانــی ئــەو ســەردەم چ بــوون و لەالیــەن 
چ کەســانێکەوە ئێــدارە دەکــران؟چ کەســانێکەوە ئێــدارە دەکــران؟

- دەکــرێ بڵێــم یەکێــک لــە ڕووە گەشــەکانی کۆمــاری کوردســتان 
گرینگیــد ان بــە چاپەمەنیــی کــوردی، باڵوکردنــەوەی ڕۆژنامــە و گۆڤــاری 
کــوردی بــوو. بــۆ یەکــەم  جــار کوردســتان، لــە پێتەختــی کۆمــار کــە 
مەهابــاد بــووە دەبێتــە خاوەنــی چاپخانــەی کوردســتان، دوایــە لــەو چاپخانەیــە 
گۆڤــاری “کوردســتان” چــاپ دەکــرێ. ڕۆژنامــەی “کوردســتان” کــە 
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١١٣ ژمــارەی لــە مــاوەی تەمەنــی کۆمــاردا لــێ بــاڵو بــۆوە )ئەگەرچــی 
دەکوتــرێ ١١٤ـ ژمــارەی لــێ بــاڵو بووەتــەوە بــەاڵم ئاخریــن ژمــارەی لەبــەر 
هێرشــی دەوڵەتــی مەرکــەزی کــە ئەرتــەش هاتووەتــەوە و دەســتی بەســەر 
ــە  ــەوە(. بێجگــە ل ــاڵو نەبووەت ــتیان و ب ــە دەس ــووە، کەوتووەت ــاددا گرت مەهاب
ــە”  ــاری “هەاڵڵ ــاری “کوردســتان”، گۆڤ ڕۆژنامــەی “کوردســتان” و گۆڤ
لــە بــۆکان دەردەچــوو کــە هــی ڕێکخــراوی بــۆکان بــووە و ئەویــش گۆڤــاری 
گشــتی و شــتی ئەدەبــی و سیاســیی تێــدا بــاڵو بۆتــەوە. هەروەهــا “هــاواری 
ــەو ســەردەمدا دەرچــووە.  ــووە کــە ل ــی الوان ب ــاری یەکیەتی نیشــتمان” گۆڤ
ــدا  ــە ماوەیەکــی کەم ــە ل ــدااڵن” دەرچــووە. ئەم ــی من ــاری “گڕوگاڵ گۆڤ
یانــی بــۆ تەمەنــی ١١ مانگــەی کۆمــار زۆرە کــە توانیویەتــی ئەوەنــدە 
گۆڤــار و ڕۆژنامــە بــاڵو بکاتــەوە. وەک ئێســتاش نەبــووە بڵێــی ئیمکاناتــی 
تایــپ، ئیمکاناتــی چــاپ و باڵوکردنــەوە ئەونــدە ئاســان بــووە، ئــەو وەختــی 
ــدار  ــدا بەش ــە کــێ تێی ــەوە ک ــەت ئ ــە باب ــوون. ل ــەت ب ــە زەحم ــە زۆر ب ئەوان
ــدی یەکێــک  ــەن: ســەید محەممــەد حەمی ــاو ه ــارە کۆمەڵێــک ن ــووە، دی ب
لــەو کەســانەیە کــە ڕۆڵــی هەبــووە لــە بەرپرســایەتیی چاپخانــە و ڕۆژنامــەی 
ــووە کــە  ــەو کەســانە ب ــازەر ل ــاد ســەدیقی ئەنجیری ئ “کوردســتان”دا، زیندەی
بــە تایبەتــی لــە “هــاواری نیشــتمان”دا نووســیویەتی و سەرپەرســتیی کــردوە. 
کەســانێکی وەکــوو هێمــن و هــەژار کــە ئــەو وەختــی جــەوان بــوون، بــە شــێعر 
بەشــدار بــوون. زۆر کەســی دیکــە هــەن بــۆ نموونــە محەممــەد عەتــری 
گڵۆاڵنــی کــە دواتــر بــووە شــاعیرێکی نــاودار و لــەم ســااڵنەی دواییــدا 
کۆچــی دوایــی کــرد، لــە ســەردەمی کۆمــار و لــە چاپەمەنیــی ئــەو کاتــدا 
ــان  ــە زۆربەی ــەن کــە دوای ــەوە. زۆر شــاعیر و نووســەر ه ــاڵو کردۆت شــتی ب
بــوون بــە نــاوی پڕشــنگداری ئەدەبــی کــوردی، لــە ســەردەمی کۆمــاردا 
دەســتیان پــێ کردبــوو و لــە ڕێــگای چاپەمەنیی ســەردەمی کۆمــارەوە هاتنە 
مەیــدان. کــە بــاس لــەو کەســانە دەکەیــن بــا یادێــک لــە زیندەیــاد محەممــەد 
ــووە. ــە کارگێڕانــی چاپخانــەی کوردســتان ب شاپەســەندی بکەمــەوە کــە ل

 
هەبــێ  تێبینییــان  کــەس  هەنــدێ  ڕەنگــە  قــادر!  هەبــێ »کوردســتان«: کاک  تێبینییــان  کــەس  هەنــدێ  ڕەنگــە  قــادر!  »کوردســتان«: کاک 
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لەســەر ڕێنووســی زمانــی کــوردی لــە ڕۆژنامــە و گۆڤارەکانــی ســەردەمی لەســەر ڕێنووســی زمانــی کــوردی لــە ڕۆژنامــە و گۆڤارەکانــی ســەردەمی 
کۆمــاری کوردســتان و بڵێــن کــە وشــەی فارســی یــان هەڵــەی ئیمالیــی لــە کۆمــاری کوردســتان و بڵێــن کــە وشــەی فارســی یــان هەڵــەی ئیمالیــی لــە 
نووســینەکانی ئــەو ســەردەمدا دەبینــرێ. جەنابــت وەک شــارەزایەکی زمــان، نووســینەکانی ئــەو ســەردەمدا دەبینــرێ. جەنابــت وەک شــارەزایەکی زمــان، 
ئەمــە بۆچــی دەگەڕێنیــەوە و قســەت بــۆ ئــەو تیپــە لــە ڕەخنەگرانــی زمــان ئەمــە بۆچــی دەگەڕێنیــەوە و قســەت بــۆ ئــەو تیپــە لــە ڕەخنەگرانــی زمــان 

چییــە؟چییــە؟
- بــە بــڕوای مــن ئەگــەر زۆر واقعبینانــە ســەیر بکەیــن، دەبینیــن ئــەم 
ــدا نیــن. وەختێــک کــە کۆمــاری کوردســتان  ڕخنانــە زۆر لــە جێــی خۆیان
پێــک هــات و دەســتی کــرد بــە باڵوکردنــەوەی نووســینی کــوردی، لــە 
ــوو، یانــی  ــە کــوردی هــەر ســابقەی نەب ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان نووســین ب
مەجــال بــە کــورد نەدرابــوو کــە بــە زمانەکــەی خــۆی بنووســێ. چاپەمەنیی 
کــوردی نەبــوو و ئەمــە ئەزموونێکــی تــازە بــوو. پاشــان ئــەو وەختــی تەنیــا لــە 
باشــووری کوردســتان نزیکــەی ٢٠ ســاڵێک بــوو کــە کــورد ئــەو ئیجازەیــەی 
هەبــوو و بــە جۆرێــک دان بــە کــورددا نرابــوو، کــوردی نووســین و کــوردی 
خوێنــدن و قوتابخانــەی کــوردی هەبــوو. وەک ئێســتاش نەبــوو کــە پێوەندیــی 
فەرهەنگــی لــە ڕێــگای ســەتەالیت و ئەنتەرنێــت و ڕادیــۆ و ئــەو جــۆرە 
کوردســتانەوە  باشــووری  لــە  هەرچەنــد  بــێ.  هاســان  و  زۆر  پێوەندییــە، 
گۆڤــاری “گەالوێــژ” و هێندێــک باڵوکــراوەی دیکــە دەگەیشــت، بــەاڵم 
دەگەیشــتە دەســت ژمارەیەکــی کــەم و بــە قاچاغــی دەهــات. بــە ســەرنجدان 
بــەو واقعییەتانــە بــە بــڕوای مــن ڕێنووســی کوردیــی ئــەو کات ئەگــەر 
کەموکوڕییشــی تێــدا بــووە یــا وشــەی فارســیی تێــدا بــووە، ئەمانــە زۆر لــە 
جێــی خۆیــان نیــن. یانــی لــە هــەر جێگەیــەک کــە تــازە دەســت دەکــرێ بــە 
ــە  ــەوە ک ــان ئ ــن. پاش ــە دەب ــەو کەموکوڕییان ــەورە، ئ ــاوا گ حەرەکەتێکــی ئ
ــروای مــن هیــچ زمانێــک نییــە  ــە ب ــوو، ب ــرێ وشــەی فارســیی تێداب بگوت
وشــەی زمانێکــی دیکــەی تێــدا نەبــێ و وشــەی بیگانــەی تێــدا نەبــێ، 
ئــەوە بــە کێشــە نازانــم. بەتایبەتیــش زۆر وشــە هــەن کــە کەســانێک بەهەڵــە 
پێیــان وایــە فارســیین. نــا هــی زمانــی فارســی نییــن بەڵكــوو دەکــرێ بڵێیــن 
وشــەی کوردیــن و چوونەتــە نێــو زمانــی فارســی. زمانــی کــوردی و زمانــی 
فارســی لــە یــەک بنەماڵــەن. دەکــرێ لــە چەنــد پشــت ئەوالتــر کــە یــەک 
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زمــان بــوون یــا یــەک دایکەزمانیــان هەبــووە، ئــەو وشــانە لەوێــوە هاتوونــە نێــو 
زمانــی کــوردی و فارســییش. بۆیــە وشــەی وا هەیــە لــە کوردیــدا مــاوە و 
لــە فارســیدا نییــە و بــە پێچەوانــەوە. بــەاڵم ڕۆژگارێــک ئــەم دووانــە هێشــتا 
ــە  ــەوە ب ــن ئ ــووە. م ــانەیان هەب ــەم وش ــەربەخۆ، ئ ــی س ــە دوو زمان ــوون ب نەبب
کێشــە نازانــم و لــە ڕووی ڕێنووسیشــەوە چونکــە بەهەرحــاڵ زمانــی کــوردی 
وەک زمانــی فارســی و وەک زمانــی عەرەبــی بــەو ئەلفوبێیــەی کــە پێــی 
دەگوتــرێ ئارامــی، زمانــی کوردیــش بــەوە نووســراوە. تــازە زمانــی کــوردی 
لــە مــاوەی ٧٥ یــا ١٠٠ ســاڵی ڕابــردوودا لــە ڕووی ڕێنووســەوە یــا لــە 
ڕووی ئەلفوبێــوە توانیویەتــی زۆر گــۆڕان بەســەر خۆیــدا بێنــێ کــە دەکــرێ 
بڵێــم ئــەو ئەلفوبێیــە و ئــەو ڕێنووســە کــە ئێســتا کــورد پێــی دەنووســێ، 
ــان  ــە لەگــەڵ زمانەکــەدا خۆی ــدا نەمــاوە، توانیویان ــان تێ کەم وکوڕیــی زۆری
بگونجێنــن. واتــە دەتوانیــن بڵێیــن ڕێنــووس و ئەلفوبێیەکــی ســەرکەوتوومان 

هەیــە کــە دەتوانــن وەاڵمــدەری نیــازی زمانەکەمــان بــن.
 

»کوردســتان«: کــە واتــا گەشــەکردن یەکێــک لــە هۆکارەکانــی زیندوویــی »کوردســتان«: کــە واتــا گەشــەکردن یەکێــک لــە هۆکارەکانــی زیندوویــی 
زمانــی نەتەوەکانــە و زمانــی کــوردی لــە ڕەوتــی مێــژوودا ئاڵوگــۆڕ و زمانــی نەتەوەکانــە و زمانــی کــوردی لــە ڕەوتــی مێــژوودا ئاڵوگــۆڕ و 
گەشــەی بەخۆیــەوە بینیــوە و ئەمــەش دەرفەتــە بــۆ زیندووبوونــی زمانــی گەشــەی بەخۆیــەوە بینیــوە و ئەمــەش دەرفەتــە بــۆ زیندووبوونــی زمانــی 
زمانــی  ئەویــش  ئــاراوە،  دێتــە  دی  پرســێکی  لێــرەدا  بــەاڵم  زمانــی کــوردی،  ئەویــش  ئــاراوە،  دێتــە  دی  پرســێکی  لێــرەدا  بــەاڵم  کــوردی، 
ــەزاری  ــی کــوردی زاراوە و بن ــە هەلومەرجێکــدا کــە زمان ــە، ل ــەزاری یەکگرتووی ــی کــوردی زاراوە و بن ــە هەلومەرجێکــدا کــە زمان ــە، ل یەکگرتووی
ــە یەکدەســتی و  ــەم فرەییــە چــۆن دەرفــەت دەدا ب ــەوە، ئ ــێ دەبن ــاوازی ل ــە یەکدەســتی و جی ــەم فرەییــە چــۆن دەرفــەت دەدا ب ــەوە، ئ ــێ دەبن ــاوازی ل جی

یەکگرتوویــی زمــان؟یەکگرتوویــی زمــان؟
ــەوە کــە بڕێــک لەســەر ڕاوەســتانیان  ــێ دەبن ــەم پرســیارە زۆر لکــی ل - ئ
دەکەیــن،  کــوردی  زمانــی  گەشــەی  لــە  بــاس  کــە  لەپێشــدا  دەوێ. 
بــووە،  بەدەســت خــۆی  هــەر شــوێنێک دەســەاڵتی  لــە  هــەرکات کــورد 
زمانــی کــوردی زۆر گەشــەی کــردوە. چونکــە توانیویەتــی چاپەمەنــی 
ــی  ــە زمان ــی دەســەاڵت، ببێت ــە زمان ــێ، ببێت ــی هەب ــۆ و کتێب ــێ، ڕادی هەب
قانــوون و بەڕێوەبــەری و ئەمانــە یارمەتییــان کــردووە بــە گەشــە کردنــی 
زمانــی کــوردی. کۆمــاری کوردســتانیش بــە نــۆرەی خــۆی بــوو بــە هــۆی 
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ــە جۆرێــک کــە زمانــی کــوردی ببێتــە  گەشــەکردنی زمانــی کــوردی، ب
ــەو بەشــەی دیکــە کــە  ــەاڵم ئ ــداری. ب ــی و ئی ــی فەرمــی و بازرگان زمان
دەڵێــن زمانــی کــوردی لــە مــاوەی یــەک ســەدەی ڕابــردوودا گەشــەی 
کــردووە، بــەاڵم کێشــەی بوونــی زمانــی یەکگرتــوو، بوونــی زاراوە و بــن 
زاراوەی جۆراوجــۆری هەیــە، لــە پێشــدا ئێمــە دەبــی ئەمانــە وەکــوو شانســێک 
چــاو لێبکەیــن کــە زمانــی کــوردی دیالێکــت و بــن زاری جۆراوجــۆری 
هــەن، چونکــە ئەمانــە هەموویــان ســامانی زمانــی کوردیــن. بــۆ مەســەلەی 
ــە.  ــی یەکگرتوومــان هەی ــڕوای مــن ئێمــە زمان ــە ب ــووش ب ــی یەکگرت زمان
تەنانــەت زمانــی ئەدەبیــی یەکگرتووشــمان هەیــە. ئــەوەی کــە ڕەنگــە ئێســتا 
ــر  ــاش جێگی ــتانداردە کــە ب ــی س ــەیری بکــرێ زمان وەکــوو کێشــەیەک س
نەبــووە؛ ئەگینــا زمانــی ئەدەبیــی یەکگرتوومــان لــە کۆمــاری کوردســتان و 
پێــش کۆمــاری کوردستانیشــەوە هەیــە، واتــە ئــەو زمانــەی لــە ڕۆژهــەاڵت و 
باشــووری کوردســتان پێــی دەنووســرێ، کــەس نییــە لێــی تــێ نــەگا. ئــەوەی 
ــی ســتانداردە.  ــی زمان کــە ســااڵنێکە قســەی لێ دەکــرێ، پێویســتیی بوون
ئــەو زمانەیــە کــە دەبــێ لــە هــەر دەرفەتێکــدا هەوڵــی بــۆ بــدرێ. ئێمــە 
ئێســتا لــە باشــووری کوردســتان دەســەاڵتێکی کوردیمــان هەیــە، دەســەاڵت 
دەتوانــێ لــەم بارەیــەوە هەنــگاو بنــێ، بــەاڵم هەوڵەکانــی حکومەتــی هەرێــم 

ــواز. ــەدا نەگەیشــتووەتە ئەنجامێکــی دڵخ ــەو پێوەندیی ل
 

ــدن و نووســین  ــی خوێن ــران پرســی ئازادی ــدن و نووســین »کوردســتان«:جاروبار ڕێژیمــی ئێ ــی خوێن ــران پرســی ئازادی »کوردســتان«:جاروبار ڕێژیمــی ئێ
ــەاڵم لەکــرداردا کــە  ــێ، ب ــدا دەورووژێن ــە مێدیاکانی ــی کــوردی ل ــە زمان ــەاڵم لەکــرداردا کــە ب ــێ، ب ــدا دەورووژێن ــە مێدیاکانی ــی کــوردی ل ــە زمان ب
مافــی  داواکردنــی  و  شوناســخوازی  ســنووری  گەیشــتە  زمــان  مافــی بابەتــی  داواکردنــی  و  شوناســخوازی  ســنووری  گەیشــتە  زمــان  بابەتــی 
نەتەوەیــی، ئــەوە هێڵــی ســوورە و دژکــردەوەی تونــدی بــەدوودا دێ، وەکــوو نەتەوەیــی، ئــەوە هێڵــی ســوورە و دژکــردەوەی تونــدی بــەدوودا دێ، وەکــوو 
ئــەو دواییانــە دیتمــان خاتــوو زارا محەممــەدی مامۆســتای زمانــی کــوردی ئــەو دواییانــە دیتمــان خاتــوو زارا محەممــەدی مامۆســتای زمانــی کــوردی 
لەســەر گوتنــەوەی وانــەی کــوردی ڕاپێچــی بەندیخانــە کــرا. پرســی زمانــی لەســەر گوتنــەوەی وانــەی کــوردی ڕاپێچــی بەندیخانــە کــرا. پرســی زمانــی 

ــاران؟ ــاران؟کــوردی بۆچــی بۆتــە مۆتەکــە لەســەر ت کــوردی بۆچــی بۆتــە مۆتەکــە لەســەر ت
ــە  ــدن ب ــی خوێن ــە ئازادی ــە کۆمــاری ئیســالمی باســی ل ــم وانیی - مــن پێ
زمانــی کــوردی کــردوە. ئەســڵێک هەیــە لــە قانوونــی ئەساســیدا کــە ئــەو 
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ئەسلەشــیان تــا ئێســتا جێبەجــێ نەکــردوە، بــەاڵم جاروبــار لەســەر ئــەو ئەســلە 
مانۆڕ دەدەن؛ ئەســلێک کە باســی “قوم”ەکانی ئێران و زمانەکانیان دەکا. 
ــەو  ــە پشت بەســتن ب ــەوە ژێردەستەکانیشــدا کەســانێک زۆر جــار ب ــو نەت لەنێ
ئەســڵەی قانوونــی ئەساســی، ویســتەکانی خۆیــان دەردەبــڕن و داوای خوێنــدن 
بــە زمانــی دایــک دەکــەن. دیــارە ئێســتا دەســەاڵتدارانی واڵت دەڵێــن: لێتــان 
تێــک نەچــێ! ئــەو ئەســڵە ناڵــێ خوێنــدن بــەو زمانانــە ئــازادە، بەڵكــوو دەڵــێ 
خوێندنــی ئەدەبیاتــی ئــەو زمانانــە لــە تەنیشــت زمانــی فارســییەوە ئــازادە. 
یانــی لــە ڕاســتیدا دەوڵــەت و دەســەاڵت ئەرکێکیــان وەئەســتۆی خۆیــان 
نەگرتــوە. حکومــەت لــەو چوارچێوەیەشــدا هێشــتا هەنگاوێکــی ئەوتــۆی 
داوە کــە  لــە کوردســتان هەوڵیــان  تایبەتــی  بــە  بــەاڵم خەڵــک  نەنــاوە. 
ــی ناوەندییــش  ــزن. هەســتیاریی دەوڵەت ــن و بیپارێ ــر ب ــان فێ زمانەکــەی خۆی
ــە  ــان ببێت ــەم زمانەی ــەوێ ئ ــە کــە خەڵــک دەیان ــە ئەوەی ــەو بابەت ســەبارەت ب
زمانــی خوێنــدن. مامۆســتایانیک یــان کەســانێکی چــاالک لــە مەیــدان دان 
و دەڵێــن زمانــی ئێمــە ناســنامەی ئێمەیــە و بــە هەســتێکی نەتەوەییــەوە داوای 
ئــەم مافــە دەکــەن، کاربەدەســتانی ڕێژیمیــش تــا دێ هەســتیارییان لەســەر 

ئــەم داوایــە زیاتــر دەبــێ و داواکەیــان ســەرکوت دەکــەن.
 ئامــاژەت بــە مامۆســتا زارا محەممــەدی کــرد کــە بەداخــەوە ئێســتا لــە 
بەندیخانەیــە، تەنیــا تاوانــی ئەوەیــە کــە شــێلگیر و پێداگــر بــووە کــە خوێنــدن 
بــە زمانــی کــوردی هەبــێ و خەڵکــی هــان داوە بــۆ بەرگــری لــە زمانەکەیان 
کاربەدەســتانی  هەڕەشــەکانی  تەســلیمی  و،  زمانەکەیــان  پەرەپێدانــی  و 
ئەمنیەتــی نەبــووە. کەســێک بــە شــێوەی زۆر ئاشــتیخوازانەش داوای مافــە 
ڕەواکانــی نەتەوەکــەی کردبــێ و تەســلیم نەبووبــێ، دەوڵــەت زیاتــر لێــی بــە 
ــە  ــا مــوژگان کاوســی دوو نموون ــوو زارا محەممــەدی ی ــدا دەچــێ. خات ڕق
ــۆ پاراســتنی  ــدان ب ــەو جــۆرە کەســانەن. مــوژگان کاوســییش لەســەر هەوڵ ل
زمانــی کــوردی گیــرا و چــووە زینــدان و، دەســەاڵت لێیــان بــە ڕقــدا چــووە.
»کوردســتان«: کاک قــادر! مەســەلەیەک هەیــە کــە دەگوتــرێ زمــان »کوردســتان«: کاک قــادر! مەســەلەیەک هەیــە کــە دەگوتــرێ زمــان 
لەنێــو نەتەوەکانــدا پێناســەیە و دواجــار چەکــە، مرۆڤــەکان تەنهــا و تەنهــا لــە لەنێــو نەتەوەکانــدا پێناســەیە و دواجــار چەکــە، مرۆڤــەکان تەنهــا و تەنهــا لــە 
ڕێگــەی زمانەکەیانــەوە دەناســرێنەوە و دەبــن بــە نەتــەوە، ئایــا ئێســتا کــورد ڕێگــەی زمانەکەیانــەوە دەناســرێنەوە و دەبــن بــە نەتــەوە، ئایــا ئێســتا کــورد 
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ئــەو چەکــە بەهێــزەی هەیــە کــە مــان و مەوجودییەتــی خــۆی پــێ بپارێــزێ؟ ئــەو چەکــە بەهێــزەی هەیــە کــە مــان و مەوجودییەتــی خــۆی پــێ بپارێــزێ؟ 
یــا مەترســیی لەنێوچوونــی لەســەرە؟یــا مەترســیی لەنێوچوونــی لەســەرە؟

- بــە خۆشــییەوە زمانــی کــوردی لەگــەڵ ئــەوەی زۆر هەوڵــی ســڕینەوە و 
ســەرکوتی دراوە، مەترســیی لەنێوچوونی لەســەر نییە. چونکە لە باشــووری 
کوردســتان کــە دەســەاڵتی کــوردی هەیــە، زمــان جێگــە و پێگــەی ڕەســمی 
و قانوونیــی هەیــە، لــە ڕۆژهەاڵتیــش بــە هــۆی خۆشەویســتیی خەڵــک 
ــان و بەرگــری لێکردنیــان، لەوێــش مەترســیی  ــۆ زمــان و ناســنامەی خۆی ب
ــەوە.  ــەرەوڕوو بووەت ــەاڵم مەترســیی دیکــەی ب ــە، ب ــەر نیی ــی لەس لەنێوچوون
ئــەوەی کــە پرســیتان زمــان چەکــی ئێمەیــە، بەڵــێ بــە دڵنیاییــەوە. شــتێک 
کــە ئێمــە لــە نەتەوەکانــی دیکــە جیــا دەکاتــەوە زمانەکەمانــە. ئێمــە وەک 
کــورد توانیومانــە کاری ڕۆژنامەنووســی بــە زمانەکەمــان بکەیــن، لــە 
باشــووری کوردســتان، کاروبــاری حکومەتیــی پــێ بەڕێــوە دەچــێ، لــە 
قوتابخانــە و خوێندنگەکانــدا لــە ئاســتەکانی ســەرەتایی، ناوەنــدی و بــەرزدا 
خوێنــدن بــەو زمانــە هەیــە. زمانــی کــوردی لــە بــواری میدیایــی، یاســایی، 
زانســتی، بازرگانــی وهتــددا بــەکار هێنــراوە و توانایــی خــۆی ســەلماندووە. 
ــێ ڕاســت  ــری دەوێ. بەڵ ــی زیات ــا پاراســتن و خزمەتکردن ــە تەنی ــەو زمان ئ
ــەو  وایــە، زمانەکەمــان چەکــی ئێمەیــە و دەبــێ زیاتــر خزمەتــی بکەیــن. ب
خزمەتــەش کــە بــە زمانەکەمانــی دەکەیــن، دەتوانیــن مانــەوەی خۆمــان 

ــن. ــوودا دەســتەبەر بکەی ــە داهات وەک نەتەوەیــەک ل
 

باشــتر  زمانەکەمــان  دەکــرێ  پرســیار چــۆن  دوا  وەکــوو  باشــتر »کوردســتان«:  زمانەکەمــان  دەکــرێ  پرســیار چــۆن  دوا  وەکــوو  »کوردســتان«: 
بپارێزیــن؟بپارێزیــن؟

- ئــەم پرســیارە دەتوانــێ بــەرەوڕووی هــەر تاکێــک لــە هــەر بەشــێکی 
کوردســتانی بکــەی، بــەو پێیــە کــە تاکەکــە هــی کام بەشــی کوردســتان 
ــی دانیشــتووانی  ــەوە، چونکــە ئەرکەکان ــێ دەدات ــاوازت پ ــێ، واڵمــی جی ب
ــە ئاســت زمانــی کــوردی، بەپێــی بارودۆخــی  هــەر بەشــێکی کوردســتان ل
سیاســی و نەتەوەیــی بەشــەکەی خۆیــان جیــاوازە. بــۆ نموونــە لــە هەرێمــی 
ــی کوردســتان  ــە ڕۆژهەاڵت ــەاڵم ل ــە، ب کوردســتان دەســەاڵتی کــوردی هەی
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دەســەاڵتێکی کــوردی نییــە. ئەمــن پێــم خۆشــە چونکــە باســی زمانــی 
کــوردی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دەکەیــن، لــەو ڕوانگەیــەوە واڵمــی ئــەم 
پرســیارە بدەمــەوە و بڵێــم وەکــوو کەســێک لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان چــۆن 

ــن؟ دەتوانیــن زمانەکــەی خۆمــان بپارێزی
پێــش هەمــو شــتێک هەمــوو تاکێکــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
هــەوڵ بــدا بــە زمانەکــەی خــۆی بخوێنێتــەوە و بنووســێ و زمانەکــەی 
ــێ  ــێ بتوان ــادرێ، دەب ــە ڕێگــەی پــێ ن ــە قوتابخان ــێ. ئەگــەر ل خــۆی بزان
لــە پەراوێــزی قوتابخانــەش فێــری زمانەکــەی خــۆی بــێ. ئەگــەر شــاعیرە، 
وەرگێــڕە یــا نووســەرە دەبــێ بــە زمانەکــەی خــۆی بنووســێ و وەربگێــڕێ. 
ئەگــەر لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان دەنووســێ بــا بــە زمانــی کــوردی 
بنووســێ. ئێســتاش زەحمــەت نییــە وەکــوو پێشــوو، تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان 
هــەن و ڕیگاکانــی فێربوونــی خوێندنــەوە و نووســین بــە زمانــی کــوردی 

ــووە. ئاســانتر ب
ئەرکێکــی دیکــە بــۆ پاراســتنی زمــان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ئەوەیــە 
ــە زمانــی کــوردی قســە بکــەن  ــەوە ب ــە ماڵ ــدەن ل ــەکان هــەوڵ ب کــە بنەماڵ
ــدەن. شــتی  ــان ب ــە زمانــی خۆی ــدەن کــە گرینگــی ب و منداڵەکانیــان هــان ب
ــییەوە  ــە خۆش ــە ب ــە ک ــە ئەوەی ــتان هەی ــی کوردس ــە ڕۆژهەاڵت ــە ل دیکــە ک
بزووتنەوەیەکــی گــەورە هەیــە بــۆ پاراســتنی زمانــی کــوردی. کاتــی خــۆی 
کۆمــاری ئیســالمی ڕێگــەی دا گۆڤــاری “ســروە” بــاڵو بێتــەوە و پێــی وابوو 
ــا خــۆی  ــۆ پێداهەڵکوتنــی حکومــەت ی ــە تریبوونێــک ب ــارە دەبێت ــەم گۆڤ ئ
تەرخــان دەکا بــۆ بابەتــی ئەدەبــی و فولکلــۆری. بــەاڵم ئــەو کەســانەی لــە 
گۆڤارەکــەدا کاریــان دەکــرد هاتــن ئــەم دەرفەتەیــان قۆســتەوە بــۆ فێرکــردن و 
پەرەپێدانــی زمانــی کــوردی. دوایــە کــە ڕێگــەدرا ئەنجومەنــە ئەدەبییــەکان 
لــە شــارەکانی کوردســتان پێــک هاتــن، بــەو هۆیــەوە کە خەڵــک بە تایبەتی 
نووســەران، ئەدیبــان و الوەکان هۆگــر و دڵســۆزی زمانەکــەی خۆیــان بــوون، 
ــی زمــان  ــوون و پەرەپێدان ــۆ فێرب ــە شــوێنێک ب ــان کــرد ب ــەم ئەنجومەنانەی ئ
ــووە و  ــەردەوام ب ــەر ب ــییەوە ه ــە خۆش ــە ب ــەم بزوتنەوەی ــی کــوردی. ئ و ئەدەب
ــەوە  ــەو قۆناغــەوە کــە خەڵکانێــک خۆبەخشــانە کــۆڕ و کۆبوون ــە ئ چووەت
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بــۆ فێرکردنــی زمانــی کــوردی پێکدێنــن، کــچ و کــوڕی ئــەم واڵتــە تێیــدا 
بەشــدار دەبــن کــە ئــەم پێشــوازییە جێــگای شــانازییە. بۆیــە پێویســتە هــەوڵ 
بــدرێ ئــەم بزووتنەوەیــە درێــژە پەیــدا بــکا و ڕەهەنــدی دیکــەش بگرێتــە بــەر. 
بــۆ نموونــە بــەرە بــەرە توێژینــەوەی زانســتی لەســەر زمانــی کــوردی و ئــەدەب 
و مێــژووی کــورد، لــە نێــو نووســەران و ڕووناکبیــران لە هەموو پارێزگەکانی 
ڕۆژهــەاڵت ســەری هەڵــداوە. کۆکردنــەوە و تۆمــاری بەڵگــە و ئاســەوارە 
ــە. ئەرکێکــی دیکــە کــە  ــەو خزمەتەی ــێکی دیکــە ل ــش بەش مێژووییەکانی
ــانەی کــە لــەوێ خزمــەت دەکــەن و  لەوانــە گرینگتــرە، ئەوەیــە ئــەو کەس
بــەرەوڕووی تۆڵەســتاندنەوەی ڕێژیــم دەبنــەوە، پێویســتە خەڵــک پشــتیوانییان 
لــێ بــکا؛ بــۆ ئــەوەی ئەگــەر بــە ناحــەق ســزا دران، خەڵــک بــە دەنگیانــەوە 
بێــن و لــە پشــتیان ڕاوەســتن و ڕێژیــم نەتوانــێ بــە هاســانی ســەرکوت و 
دەمکوتیــان بــکا. لــە ڕاســتیدا باشــترین کار بــۆ خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان کــە ڕێژیــم دەیهــەوێ خۆیــان و ناســنامەی نەتەوەییــان بتوێنێتــەوە 
ئەوەیــە زۆر بەتونــدی بەرگــری لــە مانــەوەی ناســنامەی نەتەوەیــی خۆیــان 

بکــەن.
 

»کوردستان«: زۆر سپاس کاک قادر بۆ ئەم دەرفەتەی بە ئێمەت دا.»کوردستان«: زۆر سپاس کاک قادر بۆ ئەم دەرفەتەی بە ئێمەت دا.
- سپاس بۆ ئێوەش.

***
 )لــە ڕۆژنامــەی »کوردســتان« ژمــارە  )لــە ڕۆژنامــەی »کوردســتان« ژمــارە ٨١٧٨١٧، ، ١٩١٩ی فێبریــوەری ی فێبریــوەری ٢٠٢٢٢٠٢٢  

ــەوە.(  ــاڵو بووەت ــەوە.( ب ــاڵو بووەت ب
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سیاسەتی زمانی لە حیزبی دێموکرات دا )*( 

پێشەکی:پێشەکی:
لــە ڕۆژهەاڵتــی  بــە پرســی زمــان  لــە گرنگیــدان  حیزبــی دێموکــرات 
کوردســتان دا ڕۆڵێكــی گــەورەی هەبــووە. بەرزڕاگرتنــی پێگــەی زمانــی 
کــوردی و پاراســتنی ئــەو زمانــە و هەروەهــا هەوڵــدان بــۆ ئــەوەی گرنگیــدان 
بــە زمانــی کــوردی ببێتــە کولتوورێــک لــە کۆمەڵــی ئێمــەدا، یەکێــک لــە 
ــا ئێســتا  ــە ڕۆژی یەکەمــی دامەزرانیــەوە هەت ــە ل ــەو حیزب ئامانجەکانــی ئ
بــووە. دەتوانیــن بڵێیــن ئــەم حیزبــە هــەر لــە دامەزرانیــەوە تــا ئەمــڕۆ خاوەنــی 

ــووە. سیاســەتی زمانــی ب
ــەو  ــە کــۆی ئ ــان ب ــەتی زم ــان دەکــرێ، سیاس ــەتی زم کــە باســی سیاس
حیزبێــک،  دەوڵەتێــک،  کــە  دەگوتــرێ  ڕوانگانــە  و  بۆچــوون  و  بــاوەڕ 
ــە بنەمــای هەڵوێســت و کــردەوە  ــەت بنەماڵەیــەک، دەیکەن الیەنێــک تەنان
ــە  ــەم پێی ــان و کۆمەڵگــەدا. ب ــدی لەگــەڵ زم ــە پێوەن ــان ل ــاری خۆی و ڕفت
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانیش خاوەنــی سیاســەتی زمــان بــووە و هەیــە. 
ئەگەرچــی ڕەنگــە دەقێکــی پەســندکراوی تایبــەت لــە ژێرنــاوی” سیاســەتی 
زمــان” لەنێــو حیزبــدا نەبــێ، یــان حیــزب بۆخــۆی پێناســەی ئــەو سیاســەتەی 
نەکردبــێ و نەیگوتبــێ ئەوەیــە “سیاســەتی زمــان” یــم. بــەاڵم ئێمــە کــە لــە 
بــواری جۆراوجــۆردا ســەیر دەکەیــن دەبینیــن حیزبــی دێموکــرات لــە ســەرەتای 
دامەزرانیــەوە خاوەنــی سیاســەتی زمانــی بــووە و، بــە ئیلهام وەرگرتــن لــەو 
سیاســەتەی کــە هەیبــووە بەرنامــەی کار و کــردەوەی خــۆی لــە بــواری 

ــردوە. ــوەی ب ــدا داڕشــتوە و بەڕێ زمان
بــاش  دێموکــرات  حیزبــی  زمانــی  سیاســەتی  بتوانیــن  ئــەوەی  بــۆ 
ــی دێموکــرات  ــە کــە حیزب ــەو بواران ــە ئ ــێ ســەرنج بدەین هەڵســەنگێنین، دەب
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مەجالــی ئــەوەی هەبــووە تێیانــدا بــاس لــە زمــان بــکا و هەنــگاو لــە پێوەنــدی 
لەگــەڵ زمانــدا هەڵێنێتــەوە.

یەکــەم بــوار، بەرنامــە و پەســندکراوەکانی حیزبــە تــا بزانیــن لەوانــدا چــۆن 
ــەی  ــان گەاڵڵ ــە ی ــەو ڕێککەوتننامان ــوار، ئ ــەم ب ــان دەکا. دووی ســەیری زم
ئــەو داخوازیانــەن کــە حیزبــی دێموکــرات بــەڕەوڕووی دەوڵەتــی مەرکــەزی 
و هەروەهــا بــەرەوڕووی الیەنــە ئێرانییەکانــی- ئــەو کاتــی ویســتوویەتی 
لەگەڵیــان هەوپەیمانــی دروســت بــکا- کردوونــەوە. بوارێکــی دیکــە، کار 
و تێکۆشــانی ڕۆژانــەی حیــزب بــۆ وێنــە پێوەندیــی نێــوان ئۆرگانــەکان، 
ڕاگەیانــدن، پــەروەردە و هتــد دەگرێتــەوە کــە دەری دەخــا حیــزب چــۆن 
ــدا  ــوار و مەیدانەش ــەو ب ــردوە. ل ــی کــوردی هەڵســوکەوتی ک لەگــەڵ زمان
دەردەکــەوێ کــە لــە ژیانــی ئــەو حیزبــەدا، مەســەلەی زمــان چ جێگایەکــی 

ــە. هەی
یەکێــک لــە بوارەکانــی دیکــە، هەڵوێســت و چونیەتیــی تەعامولــی حیــزب 
لەگــەڵ ئــەو کەســە دڵســۆزانەی نێوخــۆی کوردســتانە کــە لــە پێوەنــدی 
ئــەرک دەگرنــە ئەســتۆی خۆیــان و،  لەگــەڵ زمانــی کوردیــدا کار و 
بەرچاوتــر  بوارانــەش  ئــەو  لــە هەمــووی  خزمەتــی زمانەکەیــان دەکــەن. 
ئــەو کاتانەیــە کــە حیزبــی دێموکــرات دەســەاڵتی بەدەســت بــووە و زمانــی 
کوردیــی لــە سیســتەمی پــەروەردە و خوێندنــدا بــەکار هێنــاوە. مــن ئــەم پێنــج 
ــەزەر دایــە کــە باســیان بکــەم، ڕەنگــە هێندێکیــان تێروتەســەلتر  ــە ن ــوارەم ل ب

ــی. ــان بەکورت ــەاڵم هێندێکی ــاس بکــەم ب ب
 

زمانی کوردی لە بەرنامە و پەسندکراوەکانی حیزبی دێموکرات دازمانی کوردی لە بەرنامە و پەسندکراوەکانی حیزبی دێموکرات دا
یەکــەم بــوار، کــە ڕەنگدانــەوەی گرنگیدانــی حیــزب بــە زمانــی کوردیــی 
تێــدا دەبینیــن، پەســندکراوەکانی حیزبــی دێموکراتــن. بــا بزانیــن لەوانــدا ئــەم 
پرســە چــۆن ڕەنگــی داوەتــەوە؟ سروشــتییە حیزبــی دێموکــرات کــە حیزبێکــی 
نەتەوەییــە، گەلــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، بــە بەشــێک لــە 
چەنــد  بەســەر  خاکەکــەی  کــە  نەتەوەیــەک  دەزانــێ؛  کــورد  نەتــەوەی 
ــەوڵ  ــەوی خاکەکــەی داگیرکــراوە، ه ــەش کــراوە و جگــە ل واڵتێکــدا، داب



شەڕی ناسنامە و سەنگەری زمان 72

دراوە مێژووەکەشــی بشــێوێندرێ و چەواشــە بکرێ. ســەرەڕای داگیرکرانی 
خاکەکــەی و چەواشــەکرانی مێژووەکــەی، هــەوڵ دراوە زمانەکەشــی لــێ 
بســتێندرێتەوە. ئــەوەش نــەک هــەر لــە بەشــێکی کوردســتان بەڵکــوو لــە 
هەمــوو بەشــەکانی کوردســتان، هــەر یــەک لــەو دەوڵەتانــەی کوردیــان 
زمانەیــان  ئــەو  ســڕێنەوەی  و  ســەرکوت  هەوڵــی  بــووە،  دەســتدا  لەژێــر 
ــی  ــە ڕۆژهەاڵت ــران و ل ــە ئێ ــک. ل ــە جۆرێ ــەی ب ــەر واڵت ــە ه ــارە ل داوە، دی
ــە  ــان ل ــەو زمانەی ــدن ب ــە خوێن ــووە ک ــێوەیە ب ــەو ش ــە ب ــەو هەوڵ ــتان ئ کوردس
کــورد قەدەغــە کــردوە، بــە ڕەســمییان نەناســیوە و هەوڵیــان داوە وەکــوو 
دیالێکتێکــی زمانــی فارســی پێناســەی بکــەن و ســامانی ئــەو زمانــە 
کــە وشــەکانیەتی، دەســتەواژەکانیەتی، دەســتی بەســەر دابگــرن و بیکــەن 
ــەو کەســانەش کــە  ــەوەی حاکــم. ئ ــە ســامانی زمانیــی نەت ــە بەشــێک ل ب
ویســتوویانە خزمەتــی ئــەو زمانــە بکــەن بــە شــێوەی جۆراوجــۆر کێشــەیان بــۆ 
دروســت کــردوون. تەنانــەت هەتــا ئێســتاش دەبینیــن لــە ســەر دانانــی نــاوی 
کوردی لەســەر مندااڵن یا لەســەر شــوێنی کار و دووکان و بازار، ڕێگری 
و کۆســپ هەیــە و کەســەکان لەگــەڵ کێشــە بــەروڕوو دەبــن. واتــە هــەر لــە 
ڕێژیمــی شــایەتیدا ئــەو سیاســەتە بەڕێــوە نەچــووە، لــە ســەردەمی ڕێژیمــی 
کۆمــاری ئیسالمییشــدا ئــەو سیاســەتە هــەر دریــژەی هەیــە. دیــارە حیزبێــک 
بــەو ناســین و تێگەیشــتنەی لەســەر نەتەوەبوونــی کــورد هەیەتــی و، بــەو 
ــی کــردوون، سروشــتییە  ــە بەدی ــەو نەتەوەی ــگای ئ مەترســییانەی لەســەر ڕێ

ــدا. کــە گرینگــی بــە زمــان ب
لــە یەکــەم بەیاننامــەی حیزبــی دێموکــرات دا کــە بەیاننامــەی دامەزرانــی 
حیزبــە و لــە ٨ خــاڵ پێــک هاتــووە، یەکێــک لە خاڵەکان، تایبەت بە زمانە. 
لــە خاڵــی دوویەمــی ئــەو بەیاننامەیــەدا هاتــووە “گەلــی کــورد دەبــێ مافــی 
خوێنــدن بــە زمانــی زگماکــی هەبــێ و تــەواوی کاروبــاری ئیدارەکانــی بــە 
هــۆی زمانــی کوردییــەوە بەڕێــوە بچــێ.« بــەم جــۆرە لــە یەکــەم بەیاننامــەی 
حیزبــدا باســی زمانــی کــوردی بــە زەقــی هاتــووە. پاشــان لــە مەرامنامــەی 
حیزبــی دێموکــرات کــە پەســندکراوی یەکــەم کۆنگرەیەتــی، دوو خــاڵ 
پێوەندییــان بــە زمانەوەیــە، خاڵــی ســێزدەیەم دەڵــێ: » بەمەبەســتی پەرەپێدانــی 
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زانســت و شارســتانییەت لەنێو خەڵکی کوردســتان دا، خوێندنی قۆناغەکانی 
ســەرەتایی و ناوەنــدی دەکرێتــە ئیجبــاری و لــە هەمــوو قۆناغەکانــدا دەبــێ 
بــە زمانــی کــوردی دەرس بخوێنــدرێ.” لــە خاڵــی ٢٢شــدا دەڵــێ: “مافــی 
کەمــە نەتەوەییــەکان وەکــوو ئاشــووری، ئەرمەنــی کــە لــە کوردســتان دا 
دەژیــن دەبــێ بەتــەواوی دابیــن بکــرێ.« یانــی دەبینیــن لــە دوو خاڵــدا باســی 
زمــان هەیــە و ئــەوەش بەڕاســتی جێــگای هەڵوێســتە لەســەرکردنە کــە 
حیزبــی دێـــموکرات لــەو سەردەمیشــدا، مافــی زمانــی تەنیــا بــۆ کــورد نــاوێ 

و، بــۆ کەمــە نەتەوەکانــی کوردستانیشــی دەوێــن.
ئــەوە خاڵێکــی زۆر گرینگــە ئــەو وەختــی کــە حیزبــی دێموکــرات و دوای 
ــەو کۆمــاری کوردســتان دامــەزران هێشــتا بیاننامــەی جیهانیــی مافــی  ئ
مــرۆف پەســند نەکرابــوو. بــەاڵم تێگەیشــتنی ئــەم حیزبــە بەجــۆرە بــووە کــە 
کەمــە نەتەوەکانــی دیکــەش دەبینــێ و دان بــە مافەکانیانــدا دەنــێ. تەنانەت 
لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان دا ئیمکانــی خوێنــدن بــۆ جوولەکــەکان 
ــاد پێــک دێنــێ. لــە خاڵەکانــی ١٣ و ٢٢ی  بــە زمانــی خۆیــان لــە مەهاب

مەڕامنامــەی پەســندکراوی یەکــەم کۆنگــرەی ئــەو حیزبــەدا هاتــووە:
“١٣_ بــە مەبەســتی پەرەپێدانــی زانســت و شارســتانییەت لەنێــو خەڵکــی 
دەکرێتــە  ناوەنــدی  و  ســەرەتایی  قۆناغەکانــی  خوێندنــی  کوردســتان دا، 
ئیجبــاری و لــە هەمــوو قۆناغەکانــدا ئەبــێ بــە زمانــی کــوردی دەرس 

بخوێنــدرێ.
ــن،  ــە کوردســتاندا دەژی ــی کــە ل ــێ مافــی کەمــە نەتەوەییەکان ٢٢_ دەب

ــن بکــرێ.” ــەوای دابی ــی و ئاســووری، بەت ــی، ئەرمەن وەکــوو ئازەربایجان
بــە داخــەوە پرۆگــرام و پێــڕەوی نێوخــۆی پەســندکراوی کۆنگــرەی دووهــەم 
لــە دەســتدا نیــە تــا بزانیــن پرســی مافــە زمانییــەکان لەوێــدا چــۆن هاتــووە. 
بــە  زۆر  ســێیەم ،  کۆنگــرەی  پەســندکراوەکانی  ســەر  دێینــە  کــە  بــەاڵم 
ــدا  ــد خاڵ ــە چەن ــەوە و ل ــدا، بەرجەســتە دەبێت دیاریکــراوی باســی زمــان لەوێ
ئامــاژەی پــێ دەکــرێ. مــن لێــرەدا ئامــاژە بــەو خااڵنــە دەکــەم چونکــە 
کاریگەریــی درێژخایەنیــان لەســەر بەرنامــە و پەســندکراوەکانی داهاتــووی 

حیــزب دەبــێ.
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لە به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستان )ئێران(، 
 پەســندکراوی کۆنگــرەی ســێهەم لــە بەشــی “ئامانجەکانــی گشــتی، 

هەڵســووڕاندنی کاروبــاری دەوڵەتــی”دا هاتــووە:
میللیــی  حکوومه تــی  ڕه ســمیی  زمانــی  کــوردی  زمانــی   -١١“
خودموختــاری کوردســتانه . لــه  هه مــوو قۆنا غه کانــی خوێندنــدا فێربــوون 
ــه  به ڕه ســمی  ــه و زمان ــی ده وڵه تیشــدا ئ ــه  ئیداره کان ــه  و ل ــی کوردیی ــه  زمان ب
بــه کار ده هێنــدرێ. زمانــی فارســی هــه روه ک لــه  ناوچه کانــی تــری ئێــران 
لــه  حکوومه تــی میللیــی خودموختــاری کوردســتانیش زمانێکــی ڕه ســمیی 
ده وڵه تییــه  و لــه  قوتابخانــه کان پــاش ســاڵی چــواری ســه ره تایی، مندااڵنــی 

ــن. ــی کــوردی ده یخوێن ــرای زمان ــتان وێ کوردس
ده گــه ڵ  کوردســتان  دانیشــتووی  نه ته وایه تیــی  که مایه تییه کانــی   -١٢
کــورده کان مافیــان وه ک یه کــه . مافــی فه رهه نگییــان دابیــن ده کــرێ و 
ــان  ــه  زمانــی زگماکــی خۆی ــه  ســه ره تاییه کاندا ب ــه  قوتابخان منداڵه کانیــان ل
ده خوێنــن و مافــی باڵوکردنــه وه ی ڕۆژنامــه  و کتێــب بــه  زمانــی خۆیــان 

ده بــێ.“
لەژێــر سەرباســێک بــە نــاوی “سیاســەتی فەرهەنگــی و لەشساغی”یشــدا 

هاتــووە:
ــه ران و  ــه  نووس ــی کــوردی، پشــتیوانی ل ــان و ئه ده ب ــی زم “٢٨- په ره پێدان
زانایانــی کــورد ڕێبــازی داییمــی سیاســه تی فه رهه نگیــی حکوومه تــی 

ــێ.“ ــاری کوردســتان ده ب ــی خودموخت میللی
ئامــاژە بــەو خاالنــەی پەســندکراوی گۆنگــرەی ســێیەم  بۆیــە پێویســت بــوو 
ــە  ــە بەردەوامــی ل ــە ب ــەو خااڵن ــەدواوە جەوهــەری ئ ــرە ب ــر بێنمــەوە لێ ــا وەبی ت
بەرنامــەی حیزبــدا هاتوونــەوە. یانــی ئــەو کاتانــەی لەتبــوون و دابڕانیــش لــە 
ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــدا ڕوویــان داوە و، دوو الیــەن بــە نــاوی حیــزب 
دێموکــرات تێکۆشــانیان هەبــووە، لــە بەرنامەکانیانــدا جەوهــەری ئــەو خااڵنــە 

دەپارێــزن.
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مافــە زمانییــەکان لــە گەاڵڵــەی دانوســتان و ڕێککەوتــن لــە گــەڵ الیەنــە مافــە زمانییــەکان لــە گەاڵڵــەی دانوســتان و ڕێککەوتــن لــە گــەڵ الیەنــە 
ئێرانییەکانئێرانییەکان

دێمــە ســەر بــواری دووهــەم. لــەو گەاڵڵــە و پالتفۆرمانەی دراون بە دەوڵەتی 
مەرکــەزی یــا هێــز و الیەنــە ئێرانییــەکان، ئەوەنــدەی حیزبــی دێموکــرات 

تــەڕەف بــووە لەگەڵیــان، باســی زمــان هەمیشــە هــەر هەبــووە.
ســاڵی ١٣٥٧- ١٣٥٨، چەنــد گەاڵلــەی داخوازەکانــی خەڵکــی کوردســتان 
لەالیــەن نوێنەرانــی سیاســیی خەڵکــی کوردســتان، حیزبــی دێموکــرات و 
دەســتەی نوێنەرایەتیــی گەلــی کــورد، خرانــە بــەر ســەرنجی کاربەدەســتانی 
تــاران )گەاڵڵــەی ٨ ماددەیــی ڕەشــەمەی ١٣٥٧، گەاڵلــەی ٢٦ ماددەیــی/
ســەرماوەزی١٣٥٨، گەاڵڵــەی ٦ ماددەیــی/ زســتانی ١٣٥٨(. لــە گەاڵڵــە ٨ 
ماددەییەکــەدا باســی مافــە نەتەوایەتییــەکان بــە شــێوەی گشــتی هاتــووە و 
بــە دیاریکــراوی خاڵێــک یــا ماددەیــەک لــە ســەر زمانــی کــوردی نەهاتــوە.
دوای پەیامــی ٢٦ی خەزەڵــوەری ١٣٥٨ی خومەینــی ڕوو لــە خەڵکــی 
کوردســتان، قۆناغێــک لــە وتووێــژ و دانوســتان لەنێــوان هێــزە سیاســییەکانی 
کوردســتان و دەوڵەتــی ئێــران دەســتی پــێ کــرد و “دەســتەی نوێنەرایەتیــی 
ــە  ــەو هەیئەت ــی دێموکــرات، ئەندامــی ئ ــی کــورد” پێــک هــات. حیزب گەل
و د.قاســملوو وتەبێــژی هەیئەتەکــە بــوو. لــە ٤ی ســەرماوەز، دەســتەی 
نوێنەرایەتــی بەیاننامەیەکــی لــە ٨ خاڵــدا بــاڵو کــردەوە. ئــەو ٨ خاڵــە داوا 
ســەرەکییەکانی گەلــی کــورد بــوون و دەســتەی نوێنەرایەتــی داوای لــە 
خەڵــک کــرد بــۆ پشــتیوانی لــەو داخوازانــە، خۆپێشــاندان وەڕێ بخــەن. لــە 

ــووە: ــی ٤دا هات خاڵ
“زمانــی کــوردی، زمانــی رەســمیی خوێنــدن و نامەنووســینی ئیــدارە و 
دامەزراوەکانی کوردســتان دەبێ. لە دوای پۆلی ٤ی ســەرەتاییەوە، زمانی 
فارســییش لــە تەنیشــت زمانــی کــوردی لــە قوتابخانــەکان دەخوێنــدرێ و، 
زمانــی رەســمیی ئیــداری لــە سەرانســەری ئێــران و کوردســتانە.” )لــە ڕووی 

دەقــی فارســییەوە وەرمگێــڕاوە( 
هــەم لــە گەاڵلــە ٢٦ مادەییەکــەدا، هــەم لــە گەاڵڵــە ٦ مادەییەکــەدا بــە 
ــی  ــراوە زمان ــەن و گوت ــەکان ه ــە زمانیی ــان و ماف ــی باســی پرســی زم زەق
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کــوردی لــە ناوچــەی خودموختــار، زمانــی ڕەســمی دەبــێ، زمانــی خوێنــدن 
دەبــێ، زمانــی ئیداریــش دەبــێ بــۆ پێوەندیــی نێــوان ئیــدارات لــە کوردســتان. 
هەروەهــا شــتێکی دیکــە کــە دەبــێ باســی بکــەم ئەوەیــە هەمیشــە حیزبــی 
دێموکــرات ئــەو الیەنــەی لەبەرچــاو بــووە کــە خوازیــاری چارەســەری پرســی 
کــورد لــە نێــو ئێران د ایــە و لــە بەڵگەنامەکانیــدا، وەاڵمــی بــۆ ئــەو پرســیارە 
هەبــووە کــە زمانمــان بــۆ پێوەندی گرتــن لەگــەڵ بەشــەکانی دیکــەی ئێــران 
و دەوڵەتــی مەرکــەزی چــی دە بــێ. بۆیــە بــە بەردەوامــی لــەو گەاڵڵــە 
و پالتفۆرمانــەدا باســی ئــەوە کــراوە کــە لــە تەنیشــت زمانــی کــوردی 
)هێندێــک جــار گوتــراوە لــە پۆلــی چــواری ســەرەتاییەوە(، زمانــی فارســی 
دەخوێنــدرێ. ئامــاژە بــەوەش کــراوە کــە فارســی زمانــی پێوەندیمــان لەگــەڵ 

دەوڵەتــی مەرکــەزی و لەگــەڵ بەشــەکانی دیکــەی ئێــران دەبــێ.
هەروەهــا لەگــەڵ الیەنەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانیــش لــە هێندێــک قۆنــاغ 
و ســەردەمدا حیزبــی دێموکــرات، ڕێککەوتــن و هاوپەیمانــی هەبــووە. بــۆ 
وێنــە لەگــەڵ شــوڕای بەرگریــی نیشــتمانی )شــورای ملــی مقاومــت( کــە 
لــە ڕێکخــراوی موجاهیدیــن و چەنــد شەخســیەت و ڕێکخــراوی دیکــە 
مافــە  لەســەر  دێموکــرات  حیزبــی  پێداگریــی  لەوێشــدا  پێک هاتبــوو. 
نەتەوەیییەکانــی گەلــی کــورد، بەتایبەتــی مافــە زمانییــەکان، بــووە هــۆی 
ئــەوە کــە لــە خەزەڵــوەری ســاڵی ١٣٦٢، “گەاڵڵــەی شــوڕای بەرگریــی 
لــە  ئــەوەی  ڕاســتیدا  لــە  کــرا.  پەســند  خودموختــاری”  بــۆ  نیشــتمانی 
بەرنامــەی حیزبــدا، لــە بــارەی مافــە زمانییــەکان  هاتبــوو، لــە چوارچێــوەی 

گەاڵڵــەی شــوڕا بــۆ خودموختارییشــدا پەســند دەکــرێ.
ــی کوردســتان،  ــی دێموکرات ــران و حیزب ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات حیزب
هــەر ئێســتا لــە ژمارەیــەک یەکگرتــن و هاوپەیمانــی دان بــۆ نموونــە “کۆنگرەی 
ــیخوازەکان” و پێشــتریش  ــوڕای دێموکراس ــدڕاڵ”، “ش ــی فی ــی ئێران نەتەوەکان
“اتحــاد عمــل بــرای دمکراســی” )یەکیەتیــی کــردەوە بــۆ دێموکراســی(. لــە 
هەمــوو ئــەو ڕێککەوتنانــە و هــی پێشــووتردا پرســی زمــان ئامــاژەی پــێ کــراوە 
و مافــە زمانییــەکان- ئەوانــەی کــە مەبەســتی حیزبــی دێموکــرات بــوون و لــە 
بەرنامەکەیــدا هاتــوون – دانیــان پێدانــراوە، قبــووڵ کــراون و بەڕەســمی ناســراون.
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زمانــی کــوردی لــە ئەدەبیــات و تێکۆشــانی ڕۆژانــەی دامەزراوەکانــی زمانــی کــوردی لــە ئەدەبیــات و تێکۆشــانی ڕۆژانــەی دامەزراوەکانــی 

ــدا ــی دێموکرات ــداحیزب ــی دێموکرات حیزب
ــە ســەرەتاوە  ــەی هــەرە زۆری بەڵگەنامەکانــی حیــزب ل ــم زۆرب ــم بڵێ دەتوان
ــە زمانــی دیکــە.  ــە کــوردی ئامــادە کــراون و، دوایــە کــراون ب ــا ئێســتا ب ت
ئەمــە ڕەنگــە بــۆ هێندێــک کــەس شــتێکی ئاســایی بــێ و بڵــێ جــا 
ــی  ــی کــوردی بەڵگەنامەکان ــە زمان ــێ ب ــەر دەب ــتانی ه حیزبێکــی کوردس
ئامــادە بــکا. بــەاڵم لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و بەشــەکانی دیکــەی 
کوردســتانیش حیزبــی کوردســتانی هەبــوون کــە زمانــی کــوردی ئــەو جێگــە 
و پێگەیــەی الی ئــەوان نەبــووە و، کــوردی زمانــی ســەرەکیی ئەدەبیــات 
و بەڵگەنامەکانیــان نەبــووە، ئەدەبیاتیــان بــە زمانــی دیکــە بــووە، دوایــە 
زمانــە  هەمیشــە  دێموکــرات،  حیزبــی  بــەاڵم  کــوردی.  بــە  کردوویانــن 
ســەرەکییەکەی، زمانــی کــوردی بــووە؛ بەیاننامەکانــی، بەرنامــە و پێــڕەوی 
نێوخــۆی، ڕۆژنامەکــەی، گۆڤارەکانــی، ڕادیۆکــەی و هەرچــی هەیەتــی، 
بابــەت و بەرنامەکانیــان بــە پلــەی یەکــەم بــە کــوردی ئامــادە کــراون و دوایــە 

ــە فارســی. ــی ب کردوون
پێوەندیــی ئــۆرگان و دامەزراوەکانــی حیــزب، هــەر بــە زمانــی کــوردی 
لەگــەڵ  شارســتانەکان،  کۆمیتــە  ناوەنــدەکان،  لەگــەڵ  ڕێبــەری  بــووە، 
ڕێکخــراوە  گــەڵ  لــە  پێشــمەرگە،  هێزەکانــی  لەگــەڵ  مەڵبەنــدەکان، 
حیزبییــەکان و ئەندامانــی شــانە و بەگشــتی هــەر پێوەندییــەک لــە نێوخــۆی 
ــدا هەیــە، بــە زمانــی کــوردی بــووە. کالس و دەورەکانمــان هێندێــک  حیزب
حاڵەتــی تایبەتــی لــێ دەرچــێ- بــۆ نموونــە دوکتــوری فەڕانســەوی هاتــوون 
کالســی دەرمانییــان بــۆ پێــک هێناویــن، ئــەوان چونکــە کوردییــان نەزانیــوە، 
بە فەڕانســەیی قســەیان کردوە و کادرەکانمان ناچار بوون بۆیان وەرگێڕنەوە 
ســەر زمانــی کــوردی. بــە گشــتی هەمــوو جــۆرە پەروردەیەکــی حیــزب 
ــەت ئەگــەر پێشــمەرگەی نەخوێندەوارمــان  ــووە. تەنان ــی کــوردی ب ــە زمان ب
هەبــووە بــە زمانــی کــوردی خوێنــدەوار کــراوە. پێشــمەرگەی خوێندەوارمــان 
هەبــووە، لــە ئێــران بــە زمانــی فارســی فێــرە خوێنــدەواری بــووە، بــەاڵم حیــزب 
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ــی کــردوە. ــەوە و نووســینی کوردی ــری خوێندن فێ
خوێندنــەوە و نووســینی کــوردی بەشــێکی هەمیشــەیی بــووە لــە کالس 
و دەورەکانــی حیــزب بەتایبەتــی ئــەو دەورە ســەرەتاییانەی بــۆ پێشــمەرگە 
پێک هاتــوون. کــوردی، زمانــی ســەرەکیی ڕاگەیانەکانــی حیــزب بــووە. 
دیــارە قۆناغــی وا بــووە حیزبــی دێموکــرات بــۆ وێنــە بــە زمانــی تورکییــش 
بەرنامــەی لــە ڕادیۆکــەی بــاڵو کردووەتــەوە. هــەر لــە جێــدا لــە ڕاگەیاندنــی 
حیزبــی دێموکراتــدا زمانــی فارســی هەمیشــە بایەخــی پــێ دراوە، چونکــە 
الیەنــی ئێرانــی، چ دەوڵــەت و چ ئۆپۆزیســیۆن، بەردەنگــی ئێمــە بــوون، 
بۆیــە هەمیشــە هەوڵمــان داوە، سیاســەت و بەرنامــە و ئەدەبیاتمــان بــە فارســی 
بــاڵو بێتــەوە. بــەاڵم زمانــە ســەرەکییەکە لــە چاپەمەنیمــان، لــە ڕادیــۆ و لــە 

تەلەڤیزیــۆن زمانــی کــوردی بــووە.
ــی دێموکــرات ســەرەڕای  ــەوەش بکــەم کــە حیزب ــی ئامــاژە ب ــی خۆیەت جێ
لــە  و  کردنــەوە  بــاڵو  و  چــاپ  و  دارایــی  ئیمکاناتــی  ســنوورداربوونی 
ــووە، دەزگای  ــدا ب ــی نهێنــی و دوورەواڵتی ــە خەبات ــەردەوام ل ــەوەی ب گــەڵ ئ
ــار و نامیلکــە  ــب، گۆڤ ــە کــوردی کتێ ــی داوە ب ــزب هەوڵ ــی حی چاپەمەنی
ــی، بەڵکــوو کتێبــی  ــاری حیزب ــەک هــەر نامیلکــە و گۆڤ ــکا. ن چــاپ ب
ئەدەبــی و میژوویــی و هتــد. حیزبــی دێموکــرات، ســەردەمانێک - لــە 
نیــوەی یەکەمــی دەیــەی حەفتــای زایینــی- لەژێــر نــاوی “بنکــەی پێشــەوا« 
دا، کۆمەڵێــک کتێبــی چــاپ کــردوون و ئــەو کات بــاڵو بوونەتــەوە. وەکــوو 
“کوردســتان و کــورد”، “تاریــک و ڕوون”، “کاروانێــک لــە شــەهیدانی 
کوردســتانی ئێــران”، “پێکەنینــی گــەدا”. لەڕاســتیدا چاپــی ئــەو کتێبانــە 
و  کــوردی  ئەدەبیاتــی  کــوردی،  شــێعری  خەڵــک  بــووە  بــەو مەبەســتە 
ــە  ــی ب ــەوە خزمەت ــەم ڕێگای ــەوە و، ل چیرۆکــی کــوردی ببینــێ و بیخوێنێت

ــێ. ــی کردب ــی کوردی زمان

هەڵوێست بەرامبەر دڵسۆزانی بواری زمان لە نێوخۆی کوردستانداهەڵوێست بەرامبەر دڵسۆزانی بواری زمان لە نێوخۆی کوردستاندا
حیزبــی  زمانیــی  سیاســەتی  هەڵســەنگاندنی  بــۆ  دیکــە  بوارێکــی 
دێموکراتــی کوردســتان، هەڵســوکەوتی ئــەو حیزبــە لەگــەڵ کەســانێک 
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بــووە کــە لــە نێوخــۆی ئێــران و لــە نێوخــۆی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، 
خزمەتــی زمانــی کوردییــان کــردوە. ئەگــەر کەســێک ســەیری ئەدەبیاتــی 
حیــزب بــکا، ئــەو ئەدەبیاتــەی بــە نووســین و بــە شــێوەی زارەکــی هەیەتــی 
)ڕۆژنامــەی کوردســتان، گۆڤارەکانــی، ڕادیــۆ، تەلەڤیزیــۆن، بەیاننامــە 
ــا سیاســەتی ئــەو حیزبــە لــە کــردەوەدا، بــۆی  و هەڵوێســتەکانی(، هەروەه
ــەردەوام خەڵکــی هــان داوە گرنگــی  ــی دێموکــرات ب دەردەکــەوێ کــە حیزب
بــە زمانــی خۆیــان بــدەن، بــە زمانــی خۆیــان بدوێــن، بنووســن و بخوێننــەوە. 
ئــەو کەســانەی توانایــان هەیــە و دەتوانــن کاری فەرهەنگ نووســی بکــەن، 
وشــەی کــوردی کــۆ بکەنــەوە، تۆێژینــەوە لەســەر زمــان بکــەن، دڵگەرمیــی 
ــە زۆر شــێوەی جۆراوجــۆری دیکــە، خەڵکــی  ــوون. ب ــداون و پشــتی گرت پێ
بــن و  ئــەوەی دڵســۆزی زمانەکــەی خۆیــان  بــۆ  کوردســتان هــان دراوە 
بەرگریــی لــێ بکــەن. ئــەو ڕاســتییەی لەگــەڵ بــاس کــردوون کــە کاتێــک 
دوژمنەکەتــان هــەوڵ دەدا زمانەکەتــان لــێ بســتێنێتەوە و بیســڕێتەوە و 
نەیەڵــێ گەشــە بــکا، ئــەوە بــۆ خۆتــان دەبــێ بــە گیــان و دڵ خــەم لــە 

زمانەکەتــان بخــۆن و بیپارێــزن.
حیزبــی دێموکــرات لــەم بارەیــەوە نەتەنیــا غافــڵ نەبــووە، بەڵکــوو هەمیشــە 
پشــتیوان بــووە، هەمیشــە ڕێنوێــن و هانــدەر بــووە. دەتوانــم بڵێــم هەڵســوکەوتی 
حیــزب بــە جۆرێــک بــووە کــە ئــەو کەســانەی لــە نێوخــۆی واڵت خزمەتــی 
ــووە،  ــی زمانەکــە ب ــوون و فێرکردن ــە فێرب ــا ب ــان کــردوە )ج ــی کوردیی زمان
بەکارهێنانــی زمانــی کــوردی لــە نووســین و وەرگێڕانــدا بــووە، شــێعریان پــێ 
هۆندۆتــەوە، چیــرۆک و ڕۆمانیــان پــێ نووســیوە، توێژینەوەیــان لەبــارەی 
کــردوە، فەرهەنگــی زمانــی کوردییــان ئامــادە کــردوە و هتــد( هەســتیان 
بــەو پــەڕی ڕێزلێگــران لەالیــەن حیزبــی دێموکراتــەوە کــردوە. ئــەو هەســتەیان 
تێــدا پێــک هاتــوە کــە ڕێــز و نرخیــان الی ئــەو حیزبــە لەگــەڵ پێشــمەرگە و 
تێکۆشــەرێکی حیــزب کــە تەمەنــی خــۆی بــۆ خەبــات و تێکۆشــان لــە شــاخ 

و چیــا و دەربــەدەری تەرخــان کــردوە، کەمتــر نییــە.
ئــەو  دراوە،  بــەوان  دێموکراتــەوە  حیزبــی  الیــەن  لــە  گرنگییــەی  ئــەو 
ڕێــزەی لــەوان گیــراوە، ئــەو ستایشــەی حیزبــی دێموکــرات بــۆ ئــەوان و بــۆ 
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ــۆ تێکۆشــەرێکی  ــە کــە ب ــەو جۆرەی ــووە، هــەر ب ــی هەب ــی ئەوان زەحمەتەکان
لەمێژینــەی خــۆی هەیبــووە. چونکــە کارەکەیــان و خزمەتەکەیانــی بــە 
گرنــگ زانیــوە. بۆخــۆم لــەو بــاوەڕەدام ئــەم جــۆرە ڕیزلێگرتــن و پێزانینــەی 
حیزبــی دێموکــرات، کاریگەریــی یەکجــار زۆری هەبــووە لەســەر وشــیاریی 
کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  خەڵکــی  زمانیــی  وشــیاریی  و  نەتەوایەتــی 
بەرگــری   و  خۆیــان  نەتەوەیــی  ناســنامەی  و  زمــان  بــە  گرنگیدانیــان  و 

لێ کردنیــان.
 

خوێنــدن بــە کــوردی لــە قوتابخانــە لــە ســەردەمی دەســەاڵتدارەتیی حیزبــی خوێنــدن بــە کــوردی لــە قوتابخانــە لــە ســەردەمی دەســەاڵتدارەتیی حیزبــی 
دێموکراتدادێموکراتدا

بوارێکــی دیکــە کــە ڕوانیــن و سیاســەتی حیزبــی دێموکــرات لەبــارەی 
ئــەو ســەردەم و قۆناغانەیــە کــە حیزبــی  زمانــی کــوردی نیشــان دەدا، 
دێموکــرات لــە دەســەاڵتدا بــووە. حیزبــی دێموکــرات هــەر کات دەرفەتــی بــۆ 
هەڵکەوتــووە، لــە ناوچــەی ژێــر دەســەاڵتی خۆیــدا، زمانــی کوردیــی کــردوە 

ــە. ــە قوتابخان ــە زمانــی خوێنــدن ل ب
 

ئەلف: دەرفەتی یەکەم، سەردەمی کۆماری کوردستانئەلف: دەرفەتی یەکەم، سەردەمی کۆماری کوردستان
لــە مێــژووی حیزبــی دێموکراتــدا دوو قۆناغــی وامــان هەیــە، یەکیــان 
ســەردەمی کۆمــاری کوردســتانە، کــە بــۆ یەکــەم جــار زمانــی کــوردی لــە 
ــی  ــە زمان ــی ڕەســمی، دەکــرێ ب ــە زمان کۆمــاری کوردســتان دا دەکــرێ ب
خوێنــدن، دەبێتــە زمانــی ڕۆژنامەنووســی، دەبێتــە زمانــی پێشــمەرگایەتی، 
دەبێتــە زمانــی کاری دادوەری، دەبێتــە زمانــی هەمــوو بــوارەکان. یانــی هیچ 
ــە کــە  ــتان دا نیی ــاری کوردس ــر دەســەاڵتی کۆم ــە ناوچــەی ژێ ــک ل بوارێ
زمانەکــەی زمانــی کــوردی نەبــێ. هــەروەک لــە ســەرەتاوەش ئامــاژەم پــێ 
کــرد، حیزبــی دێموکــرات لــە ڕۆژی دامەزرانیــەوە، ڕێــزی لــە مافــە زمانــی 
و کولتوورییەکانــی کەمایەتییــە نەتەوایەتییەکانــی کوردســتان گرتــوە و بــە 
ڕەســمیی ناســیون. هەوڵــی داوە ئەوانیــش لــە کوردســتان ئــەو مافەیــان هەبــێ 

بــە زمانــی خۆیــان بخوێنــن، ئــەو مافەشــی بــۆ دابیــن کــردوون.
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ئــەو دەورانــە )ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان( بەداخــەوە زۆر کورت خایەن 
ــە  ــدن ل ــۆ خوێن ــی کــوردی ب ــەوڵ دراوە کــە کتێب ــەوی ه ــووە. لەگــەڵ ئ ب
قوتابخانــەکان چــاپ بکــەن، بــەاڵم تــا کتێــب چــاپ دەبــێ و دەگاتــە دەســت 
قوتابیانــی کــورد، بەداخــەوە کۆمــار دەگاتــە دوا ڕۆژەکانــی تەمەنــی. ئــەو 
ســەردەم گرنگیــدان بــە زمانــی کــوردی و خوێنــدن بــەو زمانــە تــا ئــەو ڕادەیــە 
بــووە کــە هــەوڵ دراوە لــە باشــووری کوردســتانەوە کەســانێک کــە شــارەزا 
ــە  ــتایەتی ب ــی کــوردی و مامۆس ــە زمان ــدن ب ــە خوێن ــان ل ــوون، ئەزموونی ب
زمانــی کــوردی هەبــووە، باوەشــیان بــۆ بکرێتــەوە و کاریــان پــێ بســپێردرێ. 
لــە کۆمــاری کوردســتاندا خوێندنــی منــدااڵن ئیجبــاری بــووە. کۆمــار 
هەوڵــی داوە بــۆ ئــەو مندااڵنــەی دەخوێنــن جلوبــەرگ و پێداویســتییەکانی 
خوێنــدن دابیــن بــکا. دیــارە بەداخــەوە ئــەو دەورانــە زۆر کــورت بــووە و 
حیزبــی دێموکــرات و کۆمــار فریــا ناکــەون کــە ئــەو ئامانجانــەی هەیانبــووە 
ــەو ســەردەمەی کۆمــاری  ــی ئ ــەش خزمەتەکان ــەو حاڵ ــان بکــەن. ب جێبەجێی
کوردســتان بــە زمانــی کــوردی، کاریگەرییەکــی قــووڵ لەســەر تاکەکانــی 
کۆمــەڵ بەجــێ دێڵــن و شــوێنەواری ئــەو کاریگەرییە لــە ژیانی داهاتوویاندا 

خــۆ دەنوێنــێ.
 

ب: دەرفەتی دووهەم، سەردەمی دوای سەرکەوتنی شۆڕشی ب: دەرفەتی دووهەم، سەردەمی دوای سەرکەوتنی شۆڕشی ١٣٥٧١٣٥٧
جــاری دووهــەم کــە حیزبــی دێـــموکرات دەرفەتــی بــۆ دەرەخســێ جارێکــی 
دیکــە زمانــی کــوردی لــە کۆمەڵــی کوردســتان بکاتــەوە خاوەنــی جێگــە و 
پێگــەی شــیاوی خــۆی، لــە دوای ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێرانــە. 
دوای ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران و هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری 
ئیســالمی، دەســەاڵتی تــازە بــەرەوڕووی داخوازەکانــی گەلــی کــورد و هێــزە 
ــی  ــەش، حیزب ــەو هێزان ــە پێشــەوی ئ ــەوە. ل ــتان دەبێت ــییەکانی کوردس سیاس
دێموکراتــە کــە مافــە نەتەوایەتییەکانــی گەلــی کــورد بــەڕەوڕووی ڕێژیمــی 
تــازە دەکاتــەوە. بــەاڵم بەداخــەوە ئــەو داخوازانــە نەتەنیــا ڕێزیــان لــێ ناگیــرێ، 
نەتەنیــا جێبەجــێ ناکرێــن، بەڵکــوو بــە ســەرکوت و لەشکرکێشــی واڵمیــان 
بــە  لێرەدایــە کــە خەڵکــی کوردســتان و هێــزە سیاســییەکان  دەدرێتــەوە. 



شەڕی ناسنامە و سەنگەری زمان 82

تایبەتــی حیزبــی دێموکــرات، بەرامبــەر بــە دەســەاڵتی تــازە ڕادەوەســتن، 
بەرگــری لــەو ناوچانــە دەکــەن کــە ئــازادن و بــە دەســت خەڵکــەوەن.

کــە  ســتاندبێتەوە  خەڵکــە  لــەو  تۆڵــەی  ئــەوی  بــۆ  تــازە  دەســەاڵتی 
ــوون  ــادە نەب ــەوە و ئام ــان ڕادەســت نەکردۆت ــوون و چەکەکانی ــلیمی نەب تەس
دەخاتــە  بکــەن، گەمــارۆ  قبــووڵ  ئیســالمی  دەســەاڵتدارەتیی کۆمــاری 
ســەر کوردســتان؛ گەمــارۆی ئابــووری، فەرهەنگــی، دەرمانــی و هتــد. 
ــڕی، گەمــارۆش  ــە شانبەشــانی لەشکرکێشــی، شەڕفرۆشــی و پیالنگێ وات
دەخاتــە ســەر خەڵکــی کوردســتان بــۆ ئــەوەی بەچــۆک دابێــن. یەکێــک لــە 
ــە  ــەو شــار و ناوچانــەی ب ــوو کــە ل ــە ئــەوە ب ئاســەوارەکانی ئــەو گەمارۆیان
دەســت حیزبــی دێموکــرات و خەڵکــەوە بــوون، کاروبــاری ئیــدارەی “ئامووزش 
و پــەروەرش” )پــەروردە و فێرکــردن( ڕادەگیــرێ و دادەخــرێ. کارمەنــدان 
و مامۆســتایانی ئــەو ئیدارەیــە حقووقیــان پــێ نــادرێ، هیــچ ئیمکاناتێــک 
“پــەروەردە و فێرکــردن”  لەڕاســتیدا  ناکــرێ،  تەرخــان  بــۆ قوتابخانــەکان 
هەڵدەوەشــێندرێتەوە و هەڵدەپەســێردرێ. لێرەدایــە کــە حیزبــی دێموکــرات قــۆڵ 
ــێ.  ــی کــوردی هەڵدەماڵ ــە زمان ــەکان و خوێنــدن ب ــەوەی قوتابخان ــە کردن ل
دیــارە بیرۆکــەی دابین کردنــی کتێبــی کــوردی بــۆ خوێنــدن لــە قوتابخانــە 
هــەر لــە یەکــەم مانگەکانــی هەلومەرجــی تــازە لەنێــو ڕێبەریــی حیزبــدا 
هەبــوو و پێشــتر ژمارەیــەک کەســی بەئەزمــوون و شــارەزا بــۆ ئامادەکردنــی 

ڕادەســپێرێ.
ســاڵی خوێندنــی١٣٦٠- ١٣٥٩ )١٩٨١- ١٩٨٠( بــە هــەر جۆرێــک بــووە 
دۆخەکــە بــەڕێ دەکــرێ، لــە هێندێــک شــار و ناوچــە بــە دەستپێشــخەری 
حیــزب و هاندانــی مامۆســتایان خوێنــدن هــەر بــەردەوام دەبــێ، بــەاڵم لــە 
ســەرەتای ســاڵی ١٣٦٠ حیزبــی دێموکــرات کــۆڕی پــەروەردە و فێرکردنــی 
سەرانســەریی کوردســتان پێــک دێنــێ. هــاوکات لــە هەوڵــی ئەوەشــدا دەبــێ 
کــە کتێبــی کــوردی بــۆ خوێنــدن لــە قوتابخانــەکان ئامــادە و چــاپ بــکا. 
بانگــەواز بــاڵو دەکاتــەوە و بــە ســەدان کــچ و کــوڕی الوی خوێنــدەوار 
ــدار  ــدا بەش ــەروردە و فێرکردن ــە کــۆڕی پ ــن ل ــەوەی بێ ــۆ ئ دەعــوەت دەکا ب
ــۆ پەروردەکردنــی مامۆســتا پێــک  ــەو ســەردەم ب ــەی کــە ئ ــەو خوالن ــن. ل ب
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هاتــن، ســەدان کــەس هــەر لــە ناوچــەی ورمــێ وە هەتــا دەگاتــە هەورامــان، 
بەشــدار بــوون. کەســانێک بــە هەســت و دڵگەرمییەکــی بێ وێنــەوە وەکــوو 
مامۆســتای شــۆڕش دێن هەتا فێری مامۆســتایەتی بن و بۆ ئەو مەبەســتە 
ئامــادە بکرێــن. لــەو ناوچانــەی لەژێــر دەســەاڵتی بزووتنــەوەی نەتەوەیــی 

کــورددا بــوون، قوتابخانــە و خوێنــدن بــە زمانــی کــوردی دەکرێتــەوە.
لێــرەدا ئامــاژە بــە ئامارێــک دەکــەم کــە کاتــی خــۆی مــن لــە زیندەیــاد 
ــوە. کاک حەمەڕەســووڵی  کاک محەممەدڕەســووڵ حەســەن پوور وەرم گرت
نەمــر زەمانــی شــای وێــڕای ئــەوەی کــە بــە نهێنــی ئەندامــی کۆمیتــە 
ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــوو، لــە ئێــران مامۆســتاش بــوو، 
لــە دوای ســەرکەوتنی شۆڕشــیش ڕۆڵــی دیــاری هەبــووە لــە کاروبــاری 
فێرکــردن و کــۆڕی پــەروردەی حیزبــدا. ئامارەکــە پێوەندیــی بــە ســاڵی 
خوێندنــی ١٣٦١- ١٣٦٢ )١٩٨٢- ١٩٨٣( ەوە هەیــە. لــەو ســاڵەدا کــۆڕی 
ــردوە،  پــەروەردە و فێرکــردن ســەرجەم ٢٦١ قوتابخانــەی ســەرەتایی بەڕێــوە ب
٢٩٠٣ قوتابیــی هەبــووە کــە لــە پۆلــی یــەک تــا پێنــج خوێندوویانــە. ٢٠١ 
ــی یــەک  ــدی )پۆل ــەی ناوەن ــووە. ٦٢ قوتابخان مامۆســتای ســەرەتایی هەب
هەتــا ســێ( ی هەبــووە کــە لــە ٨١٠ قوتابــی و ٦٣ مامۆســتا پێــک 

ــوون. هات
ڕاپۆرتــی  لــە   )١٩٨٤ فێوریــەی  )ژانویــە-   ١٣٦٢ ســاڵی  ڕێبەندانــی 
ــەوە کــراوە کــە  ــۆ کۆنگــرەی شەشەمیشــدا باســی ئ ــدی ب کۆمیتــەی ناوەن
بەشــی پەروردەکــردن پێــش هێرشــی ئــەو ســاڵە، ٢٥٠ مەدرەســەی ئیــدارە 

دەکــرد کــە ٨٠٠٠ شــاگردیان هەبــووە.
مامۆســتایانی شــۆڕش بــە یارمەتییەکــی کــەم، هــەر ئــەو یارمەتییــە 
کــە حیــزب داویەتــی بــە پێشــمەرگە، خزمەتیــان کــردوە. قوتابخانەکانــی 
کــۆڕی پــەروەردە و فێرکــردن، بــە “قوتابخانــەی شــۆڕش” و مامۆســتایانی 
ناوبانــگ  بــە  نــاوی “مامۆســتایانی شــۆڕش”،  بــە  ئــەو قوتابخانانــەش 
ــە  ــەدا باســی بکــەم، کتێب ــەو پێوەندیی ــە ل ــوون. شــتێکی دیکــە کــە بەجێی ب
دەرســییەکانی کــۆڕی پەروەردەیــە. ئــەوکات کۆمەڵێــک کتێبــی دەرســی 
بــە زمانــی کــوردی بــۆ پۆلــی یەکــەم و دووهەمــی ســەرەتایی، چــاپ 
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بــوون. ناوەکانیــان بــەو جــۆرە بــوو: ١- “خوێندنــی کــوردی” بــۆ پۆلــی 
یەکــی ســەرەتایی، ٢- “زانســتی ئەزموونــی” بــۆ پۆلــی یەکــی ســەرەتایی. 
ــب  ــەوە ٣ کتێ ــەو ناوان ــەر ب ــەرەتایی. ه ــی یەکــی س ــۆ پۆل ــر” ب ٣- “ئەژمێ
ــان و  ــی “ژی ــا کتێب ــوون. هەروەه ــەرەتایی چــاپ ب ــی دوویەمــی س ــۆ پۆل ب
خەبــات” هەبــوو کــە تایبــەت بــوو بــە گــەورە ســااڵن، گەورەســااڵنێک کــە 
ــری خوێنــدەواری  ــی کــوردی فێ ــە زمان ــوون و دەیانەویســت ب ــدەوار ب نەخوێن
بــن. کتێبێکیــش هەبــوو بــە نــاوی “ڕێنوێنــی مامۆســتا”، کــە شــێوازی 
وانەوتنــەوەی نیشــانی ئــەو مامۆســتایانە دەدا کــە “ژیــان و خەبات”یــان بــە 

دەرس دەکوتــەوە.
کۆتاییەکانــی  دەگەینــە  تــا  ١٣٦٠ەوە،  ســاڵی  ســاڵی  لــە  بەگشــتی 
ســاڵی ١٣٦٣، لــە هــەر جێگایــەک ناوچــەی ئــازاد بــە دەســت حیزبــی 
ــووە، مامۆســتای شــۆڕش  ــەی شۆڕشــیش هەب ــووە، قوتابخان ــەوە ب دێموکرات
ــر کــە ناوچــەی  ــردوە. دوات ــوە ب ــە زمانــی کوردیــی بەڕێ ئەرکــی خوێنــدن ب
لــە دەســت حیزبــی دێموکــرات و هێــزی پێشــمەرگەدا نامێنــێ و  ئــازاد 
هێزەکانــی پێشــمەرگە و بنەماڵــەی خەباتکارانــی حیزبــی دێموکــرات لەســەر 
ســنوورەکان دەگیرســێنەوە، کار و ئەرکــی کــۆڕی پــەروردە و فێرکــردن، لــەو 
گوندانــە کــە بــە دەســت حیزبــی دێموکراتــەوە بــوون درێــژەی هەبــووە. هەتــا 
ــەو ســەردەمەی کــە ئێمــە دێینــە قوواڵیــی خاکــی باشــووری کوردســتان  ئ
ــەروردە و  ــەیتەرەی سیســتەمی پ ــر س ــە ژێ ــە دەکەون ــی ئێم و، قوتابخانەکان
فێرکــردن لــە هەرێمــی کوردســتان، کاری پــەروردە و فێرکــردن لــە الیــەن 
“کــۆڕی پــەروەردە” هــەر درێــژەی هەبــووە. ئــەو دامەزراوەیــە توانیویەتــی 
ــە  ــەو بنەماڵ ــە حیزبییــەکان و ئ ــی بنەماڵ ــی مندااڵن ــەروردە و فێرکردن ــە پ ل
ڕۆژهەاڵتیانــەی لەســەر ســنوورەکان و لــە تەنیشــت حیزبــی دێموکــرات 

گیرســابوونەوە، بــەردەوام بــێ.

ئەنجام:ئەنجام:
وەک دەبینیــن حیزبــی دێموکــرات بــە درێژایــی مێــژووی خــۆی و لــە 
هەمــوو بوارەکانــدا گرنگیــی داوە بــە زمانــی کــوردی. ئــەم گرنگیدانــەش 
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لــەو تێگەیشــتنەوە دێ کــە ئــەم حیزبــە، کــوردی وەک نەتەوەیــەک و، 
ــەدا  ــەو نەتەوەی ــە ناســنامەی ئ ــی وەک فاکتۆرێکــی زۆر گرینــگ ل زمان
ســەیر کــردوە. وای بیــر کردۆتــەوە کــە هەتــا پتــر گرنگــی بــە زمــان بدەیــن 
ــن و شوناســە  ــات بکەی ــۆ نەتەوەکەمــان خەب ــێ ب ــەو وشــیارییەمان دەب ــر ئ پت
بەردەوام بــوون  و  گرتنەبــەر  ئاکامــی  بپارێزیــن.  خۆمــان  نەتەوەییەکــەی 
لەســەر ئــەو سیاســەتە زمانییــەش، زیندووبوونــی پرســی زمــان لــە کۆمەڵــی 
ــەو بەشــەی  ــە ســەرەوەبوونی وشــیاریی زمانــی ل ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، ل
کوردســتان و، وەڕێکەوتنــی بزووتنەوەیەکــی ڕوولەگەشــەی ناســنامەخوازی 
پێشــەوەی  هــەرە  لەڕیــزی  زمــان  لــە  بەرگــری  کــە  ناســنامەپارێزییە  و 

ئامانەجــەکان و داواکانــی دایــە.

ڕاسپاردەکان:ڕاسپاردەکان:
لــە کۆتایــی و لــە ژێــر ڕووناکایــی ئــەو باســەدا کــە پێشکەشــم کــردن 

دەمــەوێ چەنــد خاڵێــک وەک پێشــنیار و ڕاســپاردە بــاس بکــەم:
یەکــەم، وەک حیزبــی دێموکــرات پێویســتە بایــەخ بــە ســامانی زمانیمــان 
بدەیــن. ئــەو مێــژووەی لــە بــواری پــەوردە و فێرکــردن بــە زمانــی کــوردی، 
خزمەتــی  بــۆ  هەوڵەکانمــان  و  زمانــە  بــەو  چاپەمەنــی  باڵوکردنــەوەی 
ــە، ســامانی زمانیــی ئێمــەن. ســامانێکی زمانیــی  ــی کــوردی هەمان زمان
دەوڵەمەندمــان چ بــە شــێوەی نووســراو چ بــە شــێوەی زارەکــی هەیــە. خاڵــی 
جێگــەی هەڵوێســتە لەســەر کــردن ئەوەیــە کــە زۆر کــەم کاری پێویســتمان 

ــەو ســامانە کــردوە. لەســەر ئ
ڕێکوپێکــی  بپارێزیــن،  ئارشــیڤ  وەکــوو  ســامانەمان  ئــەو  گرینگــە 
ــژەران و  ــە بەردەســتی توێ ــەوە، بیانخەین ــڕ بکەین ــی پ ــن، ناتەواوییەکان بکەی
کەســانێک کــە حــەز دەکــەن توێژینەوەیــان لەســەر بکــەن. ئــەو کارەی 
ئەمســاڵ کۆمیســیۆنی چاپەمەنیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــردی 
ــە دوو بەرگــدا چــاپ  ــی ل ــی دێموکرات ــی حیزب )بەڵگەنامــەی کۆنگرەکان
کــردەوە( کارێکــی زۆر بەنــرخ بــوو. ئێمــە ئەگــەر بتوانیــن بەشــێک لــە 
ئیمکاناتــی مــاددی و مەعنەویــی خۆمانــی بــۆ تەرخــان کەیــن، زۆر شــتی 
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وامــان هەیــە. بــۆ وێنــە ئــەوەی کــۆڕی پــەوردە و فێرکــردن و حیزبــی 
دێموکــرات بــە گشــتی لــە بــواری زمانــی کوردیــدا کردوویانــە، دەتوانــن 
ــی  ــوارەدا حیزب ــەو ب ــن. ل ــی ب ــەوە و کاری دۆکیۆمێنت هەوێنــی زۆر توێژین
دێموکــرات ســامانێکی زۆری هەیــە، بــەاڵم دەبــێ کاری توێژینەوەی لەســەر 
بکــرێ و ئــەوەش کاتێــک دەکــرێ کــە بەڵگەنامــەکان بخەینــە بــەر دەســتی 

ــارەزان. ــانێک کــە ش کەس
ــوێ  ــان ن ــێ خۆم ــتی دەب ــان بەڕاس ــۆ زم ــان ب ــە ڕووی ڕوانینم ــەم، ل دووه
کــۆڕ  و  باســەکان  لەگــەڵ  زۆرمــان  تێکەاڵوییەکــی  ئەگــەر  کەینــەوە. 
بەشــە  خەڵکــی  لەگــەڵ  ئەگــەر  هەبــێ،  زمانەوانییــەکان  کۆبوونــەوە  و 
جۆراوجۆرەکانــی کوردســتان و ئاخێوەرانــی دیالێکتــە جیاوازەکانــی زمانــی 
کــوردی تێکــەاڵو بیــن، بۆمــان دەردەکــەوێ کــە خوێندنــەوە و چاوەڕوانیــی 
دیالێکتــی  پێگــەی  و  جێگــە  و  زمانییەکانیــان  مافــە  لەبــارەی  ئــەوان 
خۆیــان، جیــاوازە لــە خوێندنــەوە و تێگەیشــتنێک کــە ئێمــە لــە کۆنــەوە پێــی 
گەیشــتووین. لەنێــو حیزبــی دێموکــرات و لــە دەرەوەی حیزبیــش، ســااڵنێکی 
زۆر بــەو دیــدەوە ســەیری زمانمــان کــردوە کــە نەتــەوە وا دروســت دەبــێ کــە 
یــەک زمانــی ســتانداردی هەبــێ. پێمــان وابــووە ئەگــەر هــەر دیالێکتێــک 
ــە  ــان ب ــد نەتــەوە و ئــەوە زی پێــی بخوێنــدرێ و پێــی بنووســرێ، دەبینــە چەن
یەکیەتیــی نەتەوەییمــان دەگەیەنــێ. بــەاڵم ڕوانیــن بــۆ زمــان و نەتــەوە و 
چاوەروانیــی ئاخێوەرانــی دیالێکتــەکان، ئێســتا هــەم لــە ئاســتی جیهــان و هــەم 
لــە ئاســتی کوردســتاندا، هەروەهــا زۆر فاکتــەری دیکــە ئەوەنــدە گۆڕانیــان 
بــە ســەردا هاتــووە کــە بــە بــڕوای مــن ئــەم بۆچوونــە بــاو و نەریتییــەی ئێمــە، 
ئێســتا ناتوانــێ واڵمــدەر بــێ. لەگــەڵ زۆر لــە چاالکانــی کولتــووری و 
زمانەوانانــی ســەر بــە ئاخێوەرانــی دیالێکتــە جیاوازەکانــی کــوردی کــە قســە 
دەکــەی، لــە بــارەی زمانــی ســتانداردی کــوردی بــەو جــۆرە بیــر ناکەنــەوە 
کــە مــن و تــۆ بیــری لــێ دەکەینــەوە. ئەگــەر ســەردەمێک بــۆ پێشــگرتن لــە 
پەرتــەوازە و بــەش بەشــبوونی نەتــەوەی کــورد بــە ســەر زارەکانــدا، زمانێکــی 
ســتاندارد بــۆ هەمــووان بــە ڕیگەچــارە و هەوێنــی لێــک کۆکردنــەوە دەزانــرا، 
ئێســتا ئــەوە دەبینیــن پێداگــری لــە ســەر دیالێکتێکــی دیاریکــراو وەک 
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زمانــی ســتاندارد و ناچارکردنــی ئاخیوەرانــی زارەکانــی دیکــە بــە خوێنــدن 
و نووســین بــەو دیالێکتــە، خەریکــە دەبێتــە هــۆی بەشبەشــبوون و لێــک 
دوورکەوتنــەوە. دیــارە مــن کــە دەڵێــم پێویســتە خوێندنەوەیەکــی نوێمــان لــەو 
بــارەوە هەبــێ، ڕێگەچارەیەکــی دیاریکــراوم پــێ نییــە. بــەاڵم لــەو بــاوەڕەدام 
حیزبــی دێموکــرات و حیزبەکانــی دیکــەی کوردســتان دەبــێ نیگەرانــی و 
قســەی ئەوانــەش کــە بــە دیالێکتــی جۆراوجــۆر قســە دەکــەن و نایانــەوێ لــە 
ســۆنگەی زاڵبوونــی یــەک دیالێکــت وەک زمانــی ســتاندارد، دیالێکتــی 
ئــەوان پەراوێــز بخــرێ، ببیســتن. بــۆ وێنــە ئــەوان دەڵێــن زمانــی کــوردی 
کامەیــە؟ دیالێکتــی کرمانجیــی نێوەڕاســتە؟ یــان هەمــوو دیالێکتــەکان 
ــن، ئــەدی  ــە زمانــی کــوردی؟ ئەگــەر هەمــووان زمانــی کوردی بەشــێکن ل
لــە کوێــدا کاریــان پــێ دەکــرێ و چ ســوودێکیان لــێ وەردەگیــرێ؟ لــە 
ــە ڕۆژنامەنووســیدا؟ چــۆن ســەیریان دەکــرێ؟ ــە نووســیندا؟ ل ــدا؟ ل خوێندن

بیســتنی ئــەم جــۆرە نیگەرانــی و پرســیارانە، وادەکا ئێمــە بــە دیدێکــی 
ــەوازە  ــەوێ نەتەوەکەمــان پەرت ــوو بچیــن. ئەگــەر نامان ــەرەو داهات ــر ب کراوەت
ــە زۆر و  ــێ. ب ــن هەب ــۆگ و لێک تێگەیشــتن و ڕێککەوت ــێ دیال ــێ، دەب ب
زۆرداری بتــەوێ دیالێکتێکیــان بەســەردا زاڵ بکــەی و بڵێــی تــۆ دەبــێ 
پێڕەویــی لــێ بکــەی، ئاکامەکــەی ئــەوە دەبــێ کــە خــۆی لە تــۆ هەڵداوێرێ 
و وەدوای دیالێکتەکــەی خــۆی دەکــەوێ و لــە بڕیــاری گشــتیدا لەگەڵــت 
نابــێ. ئەوەشــمان لــە بیــر بــێ کــە دەوڵــەت و الیەنــی وا هــەن کەلــک لــەو 

جــۆرە کەلێنانــە وەردەگــرن و بــۆ مەبەســتی خۆیــان دەیانقۆزنــەوە.
مــن قبووڵمــە کــە ڕەنگــە هەمــوو داوا و چاوەڕوانییــەک لــەم پێوەندییــەدا 
لــە جێــی خۆیــدا نەبــێ. بــۆ وێنــە ســبەینێ بتــەوێ لــە ئێرانێکــی فیدڕاڵــدا، 
ــە  ــی پێکهات ــا پاســپۆرت چــاپ بکــەی و بتهــەوێ زمان ــا تەمــر ی ــووڵ ی پ
نەتەوەییەکانــی ئێــران لەوانــدا دیــار بــن، ڕەنگــە بکــرێ بــە ٥ تــا ٦ زمانــی 
نەتەوەکانــی نێــو ئێــران لەســەریان بنووســرێ. بــەاڵم ئەگــەر هــەر زمانێــک 
پێنــج یــا شــەش یــا زیاتــر دیالێکتــی هەبــێ و هــەر ٣٠ - ٣٦ دیالێکــت 
بیانــەوێ پێیــان بخوێنــدرێ، یــا لــە پــووڵ و پاســپۆرتدا، ڕەنگدانەوەیــان 
هەبــێ، شــتی وا ناگونجــێ. یــا ئەگــەر کەســێکی بیانــی بیهــەوێ زمانــی 
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کــوردی فێــر بــێ، خــۆ ناتوانــێ هەمــوو دیالێکتــەکان فێــر بــێ، دەبــێ 
ــەوە  ــێ ســاغ  ببین ــوو دەب ــۆ داهات ــێ. بێگومــان ب ــر ب ــە ســتانداردەکە فێ زمان
ــی ســتانداردیش  ــن و پرســی زمان ــەکار دێنی ــی ســتاندارد ب ــدا زمان ــە کوێ ل
دەبــێ بــە جۆرێــک چارەســەر بکەیــن کــە ببێتــە هەوێنــی یەکگرتووییمــان 
و دیالێکتەکانــی دیکــە هەســت بــە پەراویزخــران و وەالنــران نەکــەن. مــن 
ئــەو بۆچوونــەم لــە هێندێــکان بیســتوە و لێــم خوێندوونــەوە دەڵێــن ئێمــە وەک 
کــورد ئــەوە بــە سیاســەتێکی ســەرکوتکەرانە دەزانیــن کــە لــە واڵتێکــی 
چەنــد زمانیــدا، تەنیــا یــەک زمــان حاکــم بــێ و ڕەســمییەتی هەبــێ، 
بــەاڵم ڕێگــە دەدەیــن لــە چوارچێــوەی زمانێکــدا، تەنیــا دیالێکتێــک دیــار 
بێــت، زاڵ بێــت، پێــی بخوێنــدرێ و ئەوانــی دیکــە پەراوێــز بخرێــن. ئەگــەر 
هــەر زمانێــک، ســامانێکی کولتووریــی گەورەیــە، هــەر دیالێکتێکیــش 

ــو بچــێ. ــێ لەنێ ــە و ناب ــی گەورەی ــامانێکی کولتووری س
ــێ دراوە.  ــی پ ــر گوێ ــەدا بەکەمــی کــراوە و کەمت ــو ئێم ــەو باســە لەنێ  ئ
بــەاڵم ئــەوە کێشــەیەکە لــە داهاتــوو حیزبــی کــوردی و بزووتنــەوەی کــوردی 
و دەســەاڵتی کــوردی بــەڕەوڕووی دەبێتــەوە و هــەر ئێســتاش بــەرەوڕووی 
بووەتــەوە. ناکــرێ هــەر بــەو تێگەیشــتنەی ڕابــردوو ئــەو پرســە چارەســەر 
بکەیــن. ئێمــە وەک حیزبــی دێموکــرات لــەو بــارەوە دەبــێ کــراوە بین و بواری 
ــارەی دەکەمــەوە  ــتنێکی نــوێ بڕەخســێنین. دووب دیالــۆگ و لێک تێگەیش
پێویســتە  پێم وایــە  بــەاڵم  ناخەمــەڕوو.  دیاریکــراو  ڕێگەچارەیەکــی  مــن 
واقیعــی نەتــەوە و زمانەکــەی خۆمــان ببینیــن. ئــەوە کــە لــە چــوار پارچــەی 
کوردســتان تەنیــا لــە یەکێکیــان زمانــی کــوردی بەڕەســمی ناســراوە، ئــەوە 
کــە زمانــی کــوردی هەتــا ئێســتاش بــە چەنــد ئەلفوبــێ دەنووســرێ، ئــەوە کە 
پێشــکەوتنی تێکنۆلــۆژی و گشــتگیربوونی ئیمکاناتــی پێوەنــدی، دەرووی 
داگیرکــەری  دەوڵەتانــی  دژایەتیــی  و  پێناخۆش بــوون  ســەرەڕای  تــازەی 
کوردســتان، بــۆ هەناسەهەڵکێشــانی زمانــی کوردیــی کردۆتــەوە، دەبــێ 
وامــان لــێ بــکا خوێندنەوەیەکــی نوێمــان بــۆ کێشــە و پرســە زمانییەکانمــان 

هەبــێ.
 سێهەم، یەکێک لەو هەنگاوانەی وەک تێکۆشەرێکی حیزبی دێموکرات 
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و وەک تاکێکــی کــورد پێویســتە هەڵــی بگریــن، ئەوەیــە دیالێکتەکانــی 
دیکــەی زمانــی کــوردی، النیکــەم هــەر کامێکمــان یەکێکیــان فێــر بیــن. 
خۆمــان فێــر کەیــن بــە ئەلفوبێیەکــەی دیکــەش )ئەلفوبێــی التینــی( زمانــی 
کــوردی بخوێنینــەوە. ئەگــەر لەگــەڵ ئاخێوەرانــی دیالێکتەکانــی دیکــەی 
زمانــی کــوردی لێــک تــێ بگەیــن، بتوانیــن ئەدەبیاتــی یەکتــر بخوێنینــەوە، 
دیوارێکــی ئەســتوور لــە نێوانمانــدا پێــک نایــە و ئــەو کەلێنــەی جیاوازیــی 
دیالێکــت و ئەلفوبــێ لــە نێوانمانــدا دروســتی کــردووە، کەمتــر دەبێتــەوە 
و زۆر باشــتر دەتوانیــن دیالــۆگ بکەیــن و بــە لێــک تیگەیشــتن بــەرەو 

دروســتکردنی داهاتوویەکــی هاوبــەش بچیــن.
ــە چاالکــی و تێکۆشــانی  چــوارەم، سیاســەتی پشــتگیری و پشــتیوانی ل
ناســنامەخوازی و ناســنامەپارێزی لــە نێوخــۆی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــە 
ــەر، سیاســەتێکی  ــە ب ــا ئێســتا شــێلگیرانە گرتوویەت حیزبــی دێموکــرات هەت
لــە  هــەم  خەباتــە  ئــەو  دڵنیاییــەوە  بــە  درێژەپێدانــە.  شــایانی  و  دروســتە 
کوردســتان پتــر دەگەشــێتەوە، هــەم هەتــا دێ پتــر نەتــەوە بندەســتەکانی 
شــوێنەکانی  لــە  ئیســالمی  کۆمــاری  و  دەگرێتــەوە  ئێرانیــش  دیکــەی 
ــی ناســنامەخوازی و ناســنامەپارێزی  ــش بــەرەوڕووی خەبات دیکــەی ئێرانی
دەبێتــەوە. بۆیــە پێویســتە ئــەو خەڵکــەی لــەو خەباتــەدا بەشــدارن لێمــان بوێــن 
کــە ئاســتی داواکانیــان بەرزتــر کەنــەوە. بــۆ نموونــە جێــی خۆیەتــی لــە 
ــە کــوردی لەگــەڵ منداڵەکانیــان قســە  ــدا ب ــە ماڵێ بنەماڵەکانمــان بــوێ، ل
ــپی  ــوێنی کارو کاس ــداڵ و دوکان و ش ــاوی کــوردی لەســەر من بکــەن، ن
بــا  بــوێ لەســەر کالس  لــە قوتابــی و خوێنــدکاری کوردمــان  دابنێــن. 
هــەر چــی زیاتــر بــە زمانــی کــوردی واڵمــی مامۆســتاکەیان بدەنــەوە. 
ئەگــەر وردە وردە بــە کــوردی قســەکردنت بەســەردا ســەپاندن و لەســەر 
ئــەم مافــەت پێداگــر بــووی ســەرئەنجام ناچــار دەبــێ لێــت قبــووڵ بــکا. 
بــا خەڵکەکەمــان هــەر بــەوە ڕازی نەبــن کــە ڕێژیــم ئیزنــی داوە لــە ماڵــی 
خۆیــان و بــە ئیمکاناتــی خۆیــان فێــری خوێندنــەوە و نووســینی کــوردی بــن. 
دەبــێ دەســەاڵت ناچــار بکــرێ مــل بــۆ ئــەوە بــدا کــە کــوردی ببێتــە زمانــی 
خوێنــدن لــە قوتابخانــەی ســەرەتایی و ناوەنــدی و هەروەهــا جێگایەکــی 
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ــو  ــە لەنێ ــیەلە ک ــەو پوتانس ــدرێ. ئ ــێ ب ــی زانکــۆدا پ ــە خوێندن ــی ل تایبەت
خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و نەتــەوە نافارســەکانی دیکــەی ئێــران بــۆ 
خەبــات لــە پێنــاوی بــە ڕەســمی ناســرانی زمانەکانیــان بــە تایبەتــی خوێنــدن 
بــەو زمانانــە هەیــە، ئەگــەر کاری لەســەر بکەیــن - هەرچەنــد ڕێژیمــی 
کۆمــاری ئیســالمی بۆخــۆی لــە ماهییەتیشــیدا نەبــێ- دڵنیــام دەســکەوتی 

ــەدی دەکــەم. ــدا ب ــە خەڵکــی خۆمان ــە ل ــز و ئیرادەی ــەو هێ ــێ. مــن ئ دەب
بــۆ  بکەیــن  ئامــادە  خۆمــان  پێویســتە  حیزبەکانیــش  وەکــوو  پێنجــەم، 
داهاتوویــەک کــە ڕووبــەڕووی ئــەو جــۆرە پرس و کێشــانە دەبینەوە. پێویســتە 
ــدی لەگــەڵ زمــان و مافــە زمانییــەکان و چۆنیەتیــی  ــە پێوەن گوتارمــان ل
هەڵســوکەوتمان لەگــەڵ دیالێکتەکانــی زمانــی کــوردی، دوای لێکدانــەوە 
و ڕاوێــژ لەگــەڵ یەکتــر و لەگــەڵ کەســانی شــارەزا، نــوێ بکەینــەوە و 
لــەم پێوەندییــەدا ببیــن بــە خاوەنــی سیاســەتێکی ئەمڕۆیــی هاوبــەش کــە 
هــەم تەبایــی و یەکگرتوویــی نەتەوەکەمــان لــە ڕۆژهــەاڵت پتەوتــر و بــە 
هێزتــر بــکا، هــەم بەرزبوونــەوەی جێگــە و پێگــەی زمانەکەمــان لــە ئاســتی 

ــەوە. ــێ بکەوێت ــدا ل ــەالت و ئێرانی ڕۆژه

ــی  ــەی ڕۆژی جیهانی ــە بۆن ــمینارێک ب ــە س ــە ل ــەم باس ــاژە: ئ ــی  )*( ئام ــەی ڕۆژی جیهانی ــە بۆن ــمینارێک ب ــە س ــە ل ــەم باس ــاژە: ئ  )*( ئام
زمانــی دایــک )فێبریــوەری زمانــی دایــک )فێبریــوەری ٢٠٢٢٢٠٢٢( لــە بنکــەی دەفتــەری سیاســیی حیزبی ( لــە بنکــەی دەفتــەری سیاســیی حیزبی 
دیموکراتــی کوردســتان پێشــکەش کــراوە و لــە ڕۆژنامــەی »کوردســتان« دیموکراتــی کوردســتان پێشــکەش کــراوە و لــە ڕۆژنامــەی »کوردســتان« 

ــەوە. ــاڵو بووەت ــەوە.دا ب ــاڵو بووەت ــی ٨١٨٨١٨ و  و ٨١٩٨١٩دا ب ــی ژمارەکان ژمارەکان
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حیزبی دیموکرات و فێرکردنی زمانی کوردی

 )ئەم باســە لە ســمیناری گۆڤاری »تیشــک« بە بۆنەی ڕۆژی جیهانیی  )ئەم باســە لە ســمیناری گۆڤاری »تیشــک« بە بۆنەی ڕۆژی جیهانیی 
زمانی دایک، فێبریوەری زمانی دایک، فێبریوەری ٢٠٢٢٢٠٢٢، پێشکەش کراوە.( ، پێشکەش کراوە.( 

شەهال دەباغی:شەهال دەباغی:
ــەروەر  ــاوکارم شــنۆ مێهرپ ــەر وەکــوو ه ــن، ه ــدوو نەب ــز! مان ــی بەڕێ ــەروەر ئازیزان ــاوکارم شــنۆ مێهرپ ــەر وەکــوو ه ــن، ه ــدوو نەب ــز! مان ــی بەڕێ ئازیزان
ڕایگەیانــد پەنێلــی دووهەممــان بــە بەشــداریی بەڕێــزان کاک قــادر وریــا و ڕایگەیانــد پەنێلــی دووهەممــان بــە بەشــداریی بەڕێــزان کاک قــادر وریــا و 

دوکتــۆر ڕەحیــم ســۆرخی دەبــێ. دوکتــۆر ڕەحیــم ســۆرخی دەبــێ. 
کورتەیەک لە ژیاننامەی کاک قادر وریاتان پێشکەش دەکەم: کورتەیەک لە ژیاننامەی کاک قادر وریاتان پێشکەش دەکەم: 

قــادر وریــا ســاڵی ١٩٦٣ لــە ناوچــەی شــنۆ لــە دایــک بــووە و ســاڵی 
ــران  ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــە یەکیەتیــی الوان ١٩٧٩ تێکۆشــانی ل
دەســت پــێ کــردوە. لــەو کاتــەوە تــا ئێســتا وەک پێشــمەرگە و کادر و 
ئەندامــی ڕێبەریــی حیــزب، ئــەرک و بەرپرســیارەتیی جۆراوجــۆری بەڕێــوە 
بــردوە. لــە حیزبــدا زیاتــر کاری ڕۆژنامەنووســی و ڕاگەیاندنــی کــردوە. لــە 
ســاڵی ٢٠٠٢ لــە هەرێمــی کوردســتان چووەتــە زانکــۆ و لــە زانکــۆی کۆیــە 
لــە ســاڵی ٢٠٠٦ بەکالۆریوســی لــە بەشــی کوردیــدا تــەواو کــردوە، ســاڵی 
٢٠١٠ ماســتەری لــە زمانــی کــوردی لــە زانکــۆی ســەالحەدین وەرگرتــوە. 
لــەو کاتــەوە تــا ئێســتا وەک مامۆســتای زمانــی کــوردی لــە زانکۆکانــی 
ڕاپەڕیــن و کۆیــە وانــە دەڵێتــەوە و ئێســتا خوێنــدکاری دوکتــۆرای زمانــی 

کــوردی لــە زانکــۆی کۆیەیــە.
 چەندیــن کتێبــی پێکهاتــوو لــە وەرگێــران و نووســینی هەیــە کــە بەشــێکیان 

چــاپ و بــاڵو بوونەتــەوە. ناوەکانیان: 
»قاسملوو لە ڕێباز دا زیندووە« )نووسین و وەرگێڕان(، 
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 »کوردســتان« بــە بۆنــەی ســەد ســاڵەی ڕۆژنامەنووســی کــوردی، )وتووێــژ 
و ئامادەکردن(، 

١٩٩٨ 
 »پەروەردە کردنی مندااڵنی ئازاد و سەربەخۆ« )وەرگێڕان(، 

 »بنچینەکانی وەرگێڕان« )وەرگێڕان( 
 »چەند دۆکیۆمێنتی نێودەوڵەتی لە بارەی مافی مرۆڤەوە« )وەرگێڕان(، 

 »ئاسایشی نێودەوڵەتی« )وەرگێڕان(، 
 »مێژووی پەروردە و فێر کردن« )وەرگێڕان(، 

وتــار،  لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان« کۆمەڵــە  دەولەتــی  »تێرۆریزمــی   
)نووســین(، 

 »خوێنــدن بــە زمانــی کــوردی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان« )نامــەی 
ماســتەر( «، 

 وەرگێڕان، پێناسە، بنەما، جۆرەکانی و مێژوو« )توێژینەوە(، 
 »مچەی کەچە« )نووسینەوەی بەسەرهات( و

 »شیالنی شەڕگە« )کۆمەڵە شێعر(.

 شــەهال دەباغــی: بەڕێــز قــادر وریــا بەخێــر بێــن، ئــەم پرســیارەی لــە ئێــوەش  شــەهال دەباغــی: بەڕێــز قــادر وریــا بەخێــر بێــن، ئــەم پرســیارەی لــە ئێــوەش 
دەپرســین: ئێــوەش یەکێــک لــەو کەســانەن کــە پێتــان وایــە چەمکــی »زمانــی دەپرســین: ئێــوەش یەکێــک لــەو کەســانەن کــە پێتــان وایــە چەمکــی »زمانــی 
دایــک« دروســتترە نــەک »زمانــی دایکــی«، لــە چەنــد دەقیقەیەکــدا ڕا و دایــک« دروســتترە نــەک »زمانــی دایکــی«، لــە چەنــد دەقیقەیەکــدا ڕا و 
ــە دەچینــە ســەر  ــاس بکــەن، دوای ــە ب ــەو بابەت ــان ســەبارەت ب ــی خۆت ــە دەچینــە ســەر بۆچوون ــاس بکــەن، دوای ــە ب ــەو بابەت ــان ســەبارەت ب ــی خۆت بۆچوون
مەســەلەی زمانــی کــوردی لــە نــاو حیزبــی دێموکــرات و لــە نــاو شــۆڕش دا.مەســەلەی زمانــی کــوردی لــە نــاو حیزبــی دێموکــرات و لــە نــاو شــۆڕش دا.
قــادر وریــا: ســاڵو و ڕێــزم هەیــە بــۆ بەڕێوبەرانــی گۆڤــاری »تیشــک« کــە 
ــەم بۆنەیــەدا پێــک هێنــاوە، هەروەهــا ڕێــز و ســاڵو بــۆ  ئــەم چاالکییەیــان ل
ئــەو پانێلیســتە بەڕێزانــە کــە باســەکانیان پێشــکەش کــرد و ســپاس بــۆ ئێــوە 
کــە بەڕێوبــەری ئــەو بەرنامەیــەن و هەروەهــا ئــەو بەڕێزانــە کــە گوێیــان لــە 

دەنگمانــە و دەمانبینــن. 
بــۆ واڵمــی ئــەو پرســیارە مــن وەکــوو خــۆم پێــم وایــە »زمانــی دایــک« لــە 
گــەڵ سروشــتی زمانــی کــوردی گونجاوتــرە تــا »زمانــی دایکــی«. مــن 
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ــە وشــەی  ــەوە وای ــی ڕێــک وەکــوو ئ ــی دایکــی« دەب ــە »زمان ــم ل کــە گوێ
»زبــان مــادری« م دێتــە بــەر گــوێ و وادەزانــم ئــەو فۆڕمەیــە تەرجومــە 
کراوەتــەوە و هاتۆتــە نێــو کــوردی. پاشــان نازانــم »زمانــی دایــک« عەیبــی 
چیــە؟ یانــی ئەگــەر بڵێیــن »زمانــی دایــک«، ئایــا کێشــەیەک هەیــە؟ یــا 
خەڵــک خــەراپ حاڵــی دەبــێ؟ بــەاڵم کــە کوتــت »زمانــی دایکــی« هەســت 
بــەوە دەکــرێ وەرگێــردراوی دەســتەواژە فارســییەکەیە. پێشــم خــۆش نیــە ئــەو 
ــدا  ــی خۆمان ــو زمان ــە نێ ــەوە، کاتێــک ل ــە تەرجەمــە بکەین جــۆرە چەمکان
هاوتایــان هەیــە، )چ پێویســت دەکا، فارســییەکەی وەرگێڕیــن؟(. هەروەهــا 
مــن دەگــەڵ »فێرکاری«یــش دا نیــم، نازانــم »فێرکــردن« عەیبــی چیــە؟ مــن 
بــە فێــرکاری وەبیــر دارکاری دەکەومــەوە! بــە هــەر حــاڵ زەوق و ســەلیقەی 
مــن وای پــێ جوانــە. بــەاڵم کەســانێک کــە لەمــن زیاتــر شــارەزای زمانــی 
کوردیــن بــە تایبــەت شــارەزای وشەســازیی زمانــی کوردیــن، دەتوانــن ڕای 
دروســتتریان هەبێــت. مــن بۆخــۆم وەکــوو زەوق و تێگەیشــتنی خــۆم دەگــەڵ 
»فێــرکاری« دانیــم، دەگــەڵ فێــر کــردن دام، دەگــەڵ »زمانــی دایکــی«دا نیــم 
و دەگــەڵ »زمانــی دایــک« دام، بــەاڵم زیاتــری لەســەر نــاڕۆم و دێمــە ســەر 

باســەکەی خــۆم.
ئــەو باســەی کــە بــۆ مــن دیــاری کــراوە، دەمهــەوێ لــە چوارچێــوەی 
چەمکێکــی دیکــەدا بــاس لــە گرنگیدانــی حیزبــی دێموکــرات بــە زمانــی 
کــوردی بــە تایبەتــی بــە خوێندنــی زمانــی کــوردی بکــەم، ئــەو چەمکــەی 
دیکــەش »سیاســەتی زمــان«ە. دیــارە دەوڵەتێــک دەتوانــێ سیاســەتی زمانــی 
هەبێــت و حیزبێــک و تەنانــەت بنەماڵەیەکیــش دەتوانــن سیاســەتی زمانیــان 
هەبێت. »سیاسەتی زمان«، بریتییە لە سەرجەم ئەو بیروبۆچوون و ڕوانگە و 
بڕیارانــەی کــە الیەنێــک لــە پێوەنــدی دەگــەڵ زمــان و کۆمەڵگــەدا دەیبێت. 
حیزبــی دێموکراتیــش لــە ژێــر کاریگەریــی تێگەیشــتنێکدا توانیویەتــی ببێتــە 
ــەو  ــی کــوردی. ئ ــە زمان ــە ب ــش گرنگیدان ــی تایبەتمەندییــەک، ئەوی خاوەن
تێگەیشــتنەش ئەوەیــە کــە کــورد نەتەوەیەکــە و، ئــەو نەتەوەیــە کۆمەڵێــک 
تایبەیمەندیــی هــەن، هــەر وەک چــۆن خاکــی هاوبــەش و مێــژوو و کولتــوور 
و کۆمەڵێــک شــتی دیکــەی هاوبەشــی هەیــە، زمانــی هاوبەشیشــی هەیــە. 
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ئێمــە دەبینیــن کــە داگیرکــەران هــەروا کــە خاکەکەیــان داگیــر کردوویــن، 
هــەروا کــە دەیانهــەوێ مێژوویەکەشــمان چەواشــە بکــەن و بیســڕنەوە، هــەر وا 
کــە هەرجــۆرە بەرهەڵســت و ســەرهەڵدانێکی نەتەوەکەمــان ســەرکوت دەکــەن، 
ــی  ــە حیزب ــتێننەوە. بۆی ــێ بس ــمان ل ــەوێ زمانەکەش ــۆرە دەیانه ــەو ج ــەر ب ه
دێمۆکــرات لــە ڕۆژی یەکەمــی دامەزرانییــەوە گرنگیــی ڕۆڵــی زمــان لــە 
ناســاندنی نەتەوەیــەک و لــەوەدا کــە کۆمەلــە خەڵکێــک خــۆی وەکــوو 
نەتــەوە ببینێــت، بــە باشــی دەرک کــردووە. بۆیــە لــە یەکــەم داخوازەکانیــدا 
ــزب )بەیاننامــەی  ــە یەکــەم بەیاننامــەی حی ــە. ل ــە زمــان هەی ــدان ب گرنگی
ــە هەمــووی  ــدا، ل ــە یەکــەم مەرامنامــەی حیزب دامــەزران( دا، هــەر وەهــا ل
ئەوانــەدا بــە تۆخــی باســی زمانــی کــوردی و گرنگیــدان بــە زمانــی کــوردی 
و داوای ئــەوەی کــە زمانــی کــوردی لــە الیــان دەوڵەتــەوە بــە ڕەســمی 
ــت  ــی ڕەســمی بێ ــاری کوردســتاندا زمان ــی کاروب ــە بەڕێوبەری بناســرێ و ل
ــە ڕۆژی  ــوە بچێــت ل ــە زمانــی کــوردی بەڕێ ــان ب ــی ژی و هەمــوو بوارەکان

ئەوەڵــەوە هەبــووە.
لــە ڕاســتیدا ئەگــەر بمانهــەوێ دەرکــی گرنگیدانــی حیزبــی دێموکــرات بــە 
زمانــی کــوردی بکەیــن، کۆمەڵێــک بــوار هــەن کــە مــن ئەمشــەو لەســەر 
یــەک یــا دوو بــوار زیاتــر قســە دەکــەم، بــەاڵم بوارەکانــی دیکــەش ناکــرێ 

بەالیانــدا نــەڕۆم. 
ــەندکراوەکانی  ــە پەس ــوردی ل ــی ک ــە زمان ــە ک ــە ئەوەی ــەو بواران ــەک ل ی
حیزبــی دێموکــرات و لــە بەرنامەکەیــدا چ جێگایەکــی هەیــە؟ لــە ڕاســتیدا 
لــە بەرنامــە و پەســندکراوەکانی هەمــوو کۆنگرەکانــدا زۆر بــە تۆخــی 
و زۆر بــە پڕڕەنگــی بــاس لــەوە کــراوە کــە زمانــی کــوردی دەبــێ لــە 
داهاتــوو دا و کاتێــک کــە کــورد دەســەاڵتی خــۆی بەدەســتەوە دەگرێــت، چ 
ڕۆڵێکــی هەبێــت و لــە ئاســتی ئێرانــدا لــە الیــان دەوڵەتــەوە، چــۆن ســەیری 
زمانــی کــوردی بکرێــت. بوارێکــی دیکــە کــە نیشــاندەری گرنگیدانــی 
حیزبــی دیموکــرات بــە زمانــی کوردییــە، نێوەرۆکــی گەاڵلــەی داخــوازەکان 
ــدی  ــی ناوەن ــی دێموکــرات چ دەگــەڵ دەوڵەت ــی حیزب و ڕێککەوتننامەکان
چ دەگــەڵ حیــزب و ڕێکخراوەکانــی ئوپۆزیســیۆنی ئێرانییــە. لــەو جــۆرە 
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بەڵگەنامانــەدا پرســی زمــان زۆر گرنگیــی پێــدراوە، لــەو پــڕۆژە یــا لــەو 
گەاڵاڵنــەی کــە کاتــی دانوســتان و وتووێــژ دەگــەڵ دەوڵەتــی مەرکــەزی 
دەگۆڕێــدا بــوون، دەبینیــن کــە هەمیشــە یەکێــک لــە مــادە ئەســڵییەکانی 
حیزبــی دێموکــرات، زمانــی کــوردی بــووە کــە دەبــێ بــە ڕەســمی بناســرێت 

ــە زمانــی کــوردی بێــت. ــە کوردســتان ب و خوێنــدن ل
 لــە ڕێککەوتــن لەگــەڵ حیــزب و ڕێکخــراوە سەرانســەرییەکانی ئێرانیشــدا 
بــۆ نموونــە »شــووڕای نیشــتمانیی بەرگــری« و لــە گەاڵڵــەی ئــەو شــووڕایە 
کــە بــۆ خودموختــاری پەســەندی کــردوە، یەکێــک لــە خاڵــە ســەرەکییەکان 
زمانــی کوردییــە. دەکــرێ بڵێــم ڕاســت ئــەوەی لــە بەرنامــەی حیزبــی 
ــند  ــووە و پەس ــووڕادا هات ــەی ش ــە گەاڵڵ ــەوەش ل ــەر ئ ــوە ه ــدا هات دێموکرات
ــی  ــە کۆنگــرەی نەتەوەکان ــەر ل ــرات ئەگ ــی دێموک ــر حیزب ــەوە. دوات کراوەت
بــووە،  ئێرانــدا  لــە شــووڕای دێموکراســیخوازانی  بــووە،  ئێرانــی فێدراڵــدا 
هەمیشــە پرســی زمانــی کوردیــی بــە پەســندیان گەیانــدوە و یــەک لــەو 

ــوون. ــە ســەری ڕێــک کەوت ــووە کــە ل شــتانە ب
ــی کــوردی  ــە زمان ــی دێموکــرات ب ــی حیزب بوارێکــی دیکــەی گرنگیدان
بــڕۆم  ئــەو خااڵنــە  لێــرەدا لەســەر  ژیانــی ڕۆژانەیەتــی. مــن دەمهــەوێ 
ــی  ــە ژیان ــی کــوردی ل ــە زمان ــە ب ــەو حیزب ــی ئ کــە نیشــاندەری گرنگیدان
ڕۆژانەیدایــە. گرنگــە بزانــرێ کــە زمانــی ســەرەکیی کار و تێکۆشــانی 
حیــزب و ڕاگەیانــدن و پێوەندییەکانــی، زمانــی کوردییــە. ڕەنگــە زۆر کــەس 
بڵێــن جــا ئــەوە زۆر ئاســاییە کــە حیزبێکــی کــوردی هــەر دەبــێ زمانەکــەی 
کــوردی بێــت، بــەاڵم حیــزب و ڕێکخراویشــمان هەبــووە لــە کوردســتان کــە 
زمانــی کــوردی، زمانــی ســەرەکیی ڕاگەیانــدن و پێوەندییەکانیان و تەنانەت 
کالس و فێرگەکانیــان نەبــووە، یــا ئــەو بایەخــەی پێویســتە بــە زمانــی 
ــی کــوردی  ــە ســەرەتاوە زمان ــی دێموکــرات هــەر ل ــەداوە. حیزب ــان ن کوردیی
بــووە، بەیاننامــە و  زمانــی ســەرەکیی ڕاگەیانەکانــی و پێوەندییەکانــی 
بەڵگەنامــە ڕەســمییەکانی لــە پێشــدا بــە زمانــی کوردییــە و لــە زمانــی 
کوردییــەوە کــراون بــە زمانەکانــی دیکــە، بــۆ نموونــە زمانــی فارســی 
یــا عەرەبــی یــا ئینگلیســی. لــە فێرگەکانیــدا هــەر کالســێکی کادر یــا 
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پێشــمەرگە هەبووبێــت زمانــی کــوردی بەشــێک بــووە لــە بەرنامــە دەرســی 
و فێڕکردنەکانیــان. پێشــمەرگە کــە نەخوەێنــدەوار بــووە بــە زمانــی کــوردی 
فێــری خوێندنــەوە و نووســین بــووە، یــا ئەگــەر خوێندەواریــی هەبــووە، فێــڕێ 
خوێندنــەوە و نووســین بــە زمانــی کــوردی کــراوە. کــەم وا هەیــە لــە حیزبــی 
دێمۆکراتــدا پێشــمەرگە دەورەی دیتبێــت بــەاڵم زمانــی کوردیــی نەخوێندبێ.
ئەگــەر دەڵێــم کــوردی زمانــی ڕەســمیی ڕاگەیانەکانــی بــووە، تەنیــا ئــەوە 
ــە زمانــی کــوردی بەرنامــەی  ــا تەلەڤیزیۆنەکــەی ب ــۆ ی ــە ڕادی نییــە کــە ل
بــاڵو کردۆتــەوە و ڕۆژنامــە و گۆڤــاری بــە زمانــی کــوردی ئامــادە و 
چــاپ کــردوون؛ تەنانــەت نێوەرۆکــی بەرنامەکانــی ئــەو ڕاگەیەنانــە و 
ــە  ــی کــوردی. وات ــە زمان ــۆ خزمــەت ب چاپەمەنییەکــەی تەرخــان کــردوە ب
نــەک هــەر بــە کــوردی قســە کــراوە یــا نووســراوە، بەڵکــوو بــۆ نموونــە هــەر 
ــە بایەخــی  ــاس ل ــە ب ــار هەی ــە ســەدان وت ــە ڕۆژنامــەی »کوردســتان« دا ب ل
زمــان و هاندانــی خەڵــک بــۆ گرنگیــدان بــە زمانــی کــوردی دەکا. بابەتــی 
فێرکردنــی زمانــی کــوردی و گرنگیــدان بــە فێربــوون و فێرکردنــی زمانــی 
کــوردی هەمیشــە لــە ڕاگەیاندنەکانــی حیزبــدا بایەخــی پێــدراوە. هەڵبــەت 
لــە ڕاگەیاندنــی حیزبــدا بــە پێــی پێویســتی زمانــی فارســی یــا تورکیــش بــە 
کار هاتــووە، بــەاڵم زمانــی ســەرەکیی ڕاگەیاندنــی حیــزب، کــوردی بــووە.
 بــا ئــەو خاڵــەش بــاس بکــەم، ئەگــەر چــی ڕەنگــە »سیاســەتی زمانــی« لــە 
حیزبــی دێموکــرات دا پێناســە نەکرابێــت یــا لــە دەقێــک دا نەگوترابــێ ئــەوە 
ــەو  ــەوە ل ــە وردبوون ــەاڵم ئێمــە ب ــە، ب ــی دێموکرات »سیاســەتی زمــان«ی حیزب
ــەو گرنگیــدان و تێکۆشــانەی حیزبــی دێمۆکــرات دەزانیــن کــە  ــە و ب بواران

ئــەو سیاســەتە چــۆن سیاســەتێکە.

شــەهال دەباغــی: لێــرە دا ئــەو پرســیارە دێتــە گــۆڕێ کــە لــەو چــل ســاڵەیدا شــەهال دەباغــی: لێــرە دا ئــەو پرســیارە دێتــە گــۆڕێ کــە لــەو چــل ســاڵەیدا 
کــە ئێــوە زمانــی کوردیتــان بــە دەرس کوتوەتــەوە و باســتان لــێ کــردوە، ئایــا کــە ئێــوە زمانــی کوردیتــان بــە دەرس کوتوەتــەوە و باســتان لــێ کــردوە، ئایــا 
شــێوەی پەروەردەکەتــان زانســتی بــووە یــا ئــەو مۆدێلــەی کــە ئێــوە بەکارتــان شــێوەی پەروەردەکەتــان زانســتی بــووە یــا ئــەو مۆدێلــەی کــە ئێــوە بەکارتــان 
هێنــاوە هەمــان مۆدێلێــک بــووە کــە لــە واڵتانــی داگیرکــەردا هەبــووە؟ ئــەو هێنــاوە هەمــان مۆدێلێــک بــووە کــە لــە واڵتانــی داگیرکــەردا هەبــووە؟ ئــەو 
ــان چــاپ کــردوون؟  ــان کتێبەکانت ــە لــە کوێــوە هاتــوون، ئایــا خۆت ــان چــاپ کــردوون؟ کتێبان ــان کتێبەکانت ــە لــە کوێــوە هاتــوون، ئایــا خۆت کتێبان
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چەمکــەکان چۆناوچــۆن کارتــان لەگــەڵ کــردوون؟ بــۆ وێنــە چەمکــی چەمکــەکان چۆناوچــۆن کارتــان لەگــەڵ کــردوون؟ بــۆ وێنــە چەمکــی 
کوردایەتــی یــا یەکســانی جنســییەتی یــا دێموکراســی و ڕزگاری، ئــەو کوردایەتــی یــا یەکســانی جنســییەتی یــا دێموکراســی و ڕزگاری، ئــەو 

چەمکانــە دەو پەروەردەیەیــدا چــۆن خــۆی نیشــان داوە؟ چەمکانــە دەو پەروەردەیەیــدا چــۆن خــۆی نیشــان داوە؟ 
قــادر وریــا: دیــارە خوێنــدن بەزمانــی کــوردی لە کوردســتان لــە چوارچێوەی 
سیســتمی پــەروەردە و فێرکردنــدا کــە دوایــە باســی دەکــەم، جیــاوازە لــە 
ــزب  ــەوەی کــە حی ــدا. ئ ــە نێوخــۆی حیزب ــی کــوردی ل ــە زمان ــدان ب گرنگی
لــە نێــو ڕیزەکانــی خۆیــدا گرنگیــی بــە زمانــی کــوردی داوە باســێکی 
دیکەیــە. دەمەویســت ئــەوە بــاس بکــەم کــە حیــزب لــە ڕۆژی یەکەمــی 
ــە زمانــی  ــەو هەمــووە گرنگییــە دەدا ب دامەزرانیــەوە لەگــەڵ ئــەوەی کــە ئ
کــوردی، بــەاڵم چ لــە بەرنامــە و چ لــە کــردەوە دا هەمیشــە پێــی وابــووە کــە 
کەمایەتییــە نەتەوەییەکانــی دیکــە کــە لــە کوردســتان یــا ئێرانــن و فــارس 
نیــن، ئەوانیــش دەبــێ زمانەکانیــان بــە ڕەســمی بناســرێ. هــەر وەک دەبینیــن 
لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتاندا هــەروەک چــۆن کــورد مافــی ئــەوەی 
ــەو مافــە  ــی دیکــەش ئ ــۆ نەتەوەکان ــی خــۆی بخوێنــێ، ب ــە زمان ــووە ب هەب
بــە فەرمــی ناســراوە. بــۆ وێنــە بــۆ ئــەو جوولەکانــەی کــە خەڵکــی مەهابــاد 
بــوون، ئیمکانــی ئــەوەی کــە بــە زمانــی خۆیــان بخوێنــن، هەبــووە. مەبەســتم 
ئەوەیــە بڵێــم ئــەو »کثــرت گرایــی« یــا پلۆڕالیزمــی فەرهەنگــی و زمانــی لــە 

سیاســەتی حیزبــی دێمۆکــرات دا هــەر هەبــووە.
ــی  ــە زمان ــی دیموکــرات ب ــی حیزب ــە گــەڵ گرنگیدان ــدی ل ــە پێوەن هــەر ل
کــوردی لــە ژیــان و تێکۆشــانی ڕۆژانەیــدا، جێــی خۆیەتــی وەبیــر بێنمــەوە 
لــە  یــا  نهێنــی  لــە حاڵەتــی خەباتــی  ئــەوەی حیــزب هەمیشــە  لەگــەڵ 
خەباتێکــی ســەختدا بــووە و لــە رووی دارایــی و ماڵییــەوە زۆر زەعیــف 
بــووە و ئیمکاناتــی چاپــی زۆر الواز بــووە، بــەاڵم ســەرەڕای چاپەمەنیــی 
خــۆی کــە بــە کــوردی بــاڵو بۆتــەوە و ئــەوەش حەجمێکــی زۆری هەیــە 
لــە ڕۆژنامەنووســیی کوردیــدا، کتێبــی کوردیــی بــە سوودیشــی چــاپ 
کــردووە. لــە نیــوەی یەکەمــی دەیــەی حەفتــای زایینیــدا »بنکــەی پێشــەوا« 
ــی دێموکــرات کتێبــی کوردیــی چــاپ  ــاوەدا حیزب ــەو ن ــر ئ ــە ژێ ــووە، ل هەب
کــردووە. کۆمەڵێــک کتێــب وەک »کاروانێــک لــە شــەهیدانی کوردســتانی 
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ئێــران«، لــە نووســینی کەریــم حیســامی، »تاریــک و ڕوون« دیوانــی شــێعری 
مامۆســتا هێمــن، »کوردســتان و کــورد«ی دوکتــور قاســملوو، کۆمەڵــە 
چیرۆکــی »پێکەنینــی گــەدا«ی مامۆســتا حەســەنی قزڵجــی. بنکــەی 
پێشــەوای ســەر بــە حیزبــی دیموکــرات ئــەو کتێبانــەی چــاپ کــردوون بــۆ 
ئــەوەی ئەدەبیاتــی کــوردی، چیــرۆک و شــێعر و توێژینــەوە بــە زمانــی 
کــوردی چــاپ بێــت و بگاتــە دەســتی خەڵکــی و خەڵــك بــە زمانــی خۆیــان 

ــێ وەربگــرن. ــەوە و ســوودیان ل بخوێنن

شــەهال دەباغــی: لــە فێرگەکانــدا چ کتێبێــک دەکوتــراوە و لــە کــوێ شــەهال دەباغــی: لــە فێرگەکانــدا چ کتێبێــک دەکوتــراوە و لــە کــوێ 
چــاپ دەبــوون؟چــاپ دەبــوون؟

ــدا بــۆ کادر و  ــە فێرگەکانــی حیزب ــا: ئــەو دەورە و کالســانەی ل قــادر وری
پێشــمەرگە پێکهاتــوون، ماوەکەیــان کــەم بــووە. ئامانجەکــە ئــەوە بــووە کــە 
تێکۆشــەرانی حیــزب، وێــرای بابەتــی دیکــە، فێــری نووســین و خوێندنــەوەی 
کوردییــش بــن. بــەاڵم کــە باســی گرنگیدانــی حیزبــی دیموکــرات بــە زمانــی 
ــەو ســەردەمانەیە کــە  ــن، مەبەســتمان ئ ــدا دەکەی ــە خوێندنگەکان کــوردی ل
ئــەو حیزبــە لــە کوردســتان دەســەاڵتی بــە دەســت بــووە و پــەروەردە و فێرکردنی 

لەناوچــەی ژێــر دەســەاڵتی خۆیــدا کــردووە بــە کــوردی. 
بــووە،  دەســت  بــە  دەســەاڵتی  ســەردەمدا  دوو  لــە  دێموکــرات  حیزبــی 
ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان و ســەردەمی دوای شۆڕشــی گەالنــی 
ئێــران کــە ناوچــەی ئــازادی بــە دەســتەوە بــووە. مــن زۆر لەســەر ســەردەمی 
کۆمــاری کوردســتان ناوێســتم، چونکــە ڕاســتییەکەی باســی زۆری لەســەر 
کــراوە و زۆری لــە بــارەوە نووســراوە. بــۆ وێنــە گوتــراوە کــە بــۆ یەکــەم جــار 
ــی کــوردی  ــە کوردســتان، زمان ــی خوێنــدن ل ــی کــوردی دەبێتــە زمان زمان
ــەر  ــژی هەینییــش ه ــەی نوێ ــەت خوتب ــێ دەنووســرێت و تەنان ڕۆژنامــەی پ
دەبێتــە کــوردی. زمانــی کــوردی دەبێتــە زمانــی کاروبــاری پێشــمەرگایەتی 
و لــە بوارەکانــی دیکەشــدا گرینگــی پێدەدرێــت، کتێــىی کــوردی هەرچەنــد 
بــە درەنگــەوە چــاپ دەکرێــت و بــە داخــەوە مــاوە نابێــت ســوودی زۆری لــێ 
وەرگیرێــت. پێگەیاندنــی مامۆســتا و چاپــی کتێبــی کــوردی و خوێنــدن بــە 
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زمانــی کــوردی لــە دەســکەوتەکانی ســەردەمی دەســەاڵتدارەتیی کۆمــاری 
کوردســتانن کــە دیــارە ئەمانــە قســەی زۆریــان لەســەر کراوە، بۆیــە نامهەوێ 

زیاتــر لەســەر ئــەو باســە بــڕۆم.
دێمــە ســەر قۆناغــی دووهەمــی دەســەاڵتدارەتیی حیزبــی دێموکــرات کــە 
ــەکان  ــر لەســەر بابەت ــرە کەمێــک وردت ــە. لێ ــی ئێران دوای شۆڕشــی گەالن
دەدوێــم. دەزانیــن کــە دوای ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران و دوای 
هێــزە  و  ئیســالمی، خەڵکــی کوردســتان  ســەر کاری کۆمــاری  هاتنــە 
ــازە  ــەرەوڕووی دەســەاڵتی ت ــان ب ــی خۆی سیاســییەکان داخــوازە نەتەوەییەکان
کــردەوە. ئــەو دەســەاڵتە نــە تەنیــا ڕێــزی لــەو داوایانــە نەگــرت، بەڵکــوو 
بــۆوە.  بــەرەوڕووی خەڵکــی کوردســتان و هێــزە سیاســییەکان  بــە شــەڕ 
ــەو  ــن و تەســلیمی ئ ــان دانێ ــوون چەکەکانی خەڵکــی کوردســتان ئامــادە نەب
ڕێژیمــە بــن و لەســەر داواکانــی خۆیــان پێداگــر بــوون. ئەمــە وای کــرد کــە 
بەشــێکی زۆر لــە ناوچەکانــی کوردســتان بەدەســت هێــزە سیاســییەکان و 
هێــزی پێشــمەرگە و خەڵکــەوە بــن و دەســەاڵتی حکومەتــی لــێ نەبێــت. 
ئــەو ناوچانــە کــە ناوچــەی ئــازاد بــوون، حکومــەت لــە ڕاســتیدا وەکــوو 
تۆڵەســتاندنەوە لــە خەڵکــی کوردســتان، گەمــارۆی خســتە ســەریان. ئــەو 
گەمارۆیــە هەمــە الیەنــە بــوو، لــە ڕووی دەرمانــی و پــەروەردە و فێــر کــردن 
ــازە هەوڵیــدا  ــی دەســەاڵتی ت ــی و ئابوورییشــەوە، یان ــە ڕووی خواردەمەن و ل
کــە ئــەو پێداویســتیانەی خەڵــک بــە کوردســتان نەگــەن. تەنانــەت سیســتمی 

ــاندوە. ــەی هەڵوەش ــار و ناوچان ــەو ش ــەروەرش«ی ل ــووزش و پ »ئام
 لێــرەدا بــوو کــە حیزبــی دێمۆکــرات بــە ئەرکــی خــۆی زانــی نەهێڵــێ 
قوتابخانــەکان دابخرێــن و خەڵکــی ناوچــە ئــازادەکان لــە خوێنــدن بێبــەش 
بــن، نــەک هــەر نابــێ بێڵــێ لــە خوێنــدن بێبــەش بــن بەڵکــوو دەبــێ وابــکا 
بــە زمانــی کــوردی بخوێنــن. لــە ڕاســتیدا هــەر لــە ســەرەتای ئــەو دەورەیــەدا 
لــە نێــو ڕێبەریــی حیزبــی دیموکراتــدا ئــەو فکــرە کــە کتێبــی کــوردی بــۆ 
خوێندنگــە ئامــادە بکــرێ، هەبــوو. بــەاڵم ئــەوە لــە ســاڵی ٦٠ دایــە کــە ئــەو 

فکــرە عەمەلــی دەبێــت.
 ســاڵی١٣٦٠ )١٩٨١( حیزبــی دێموکــرات بانگەوازێــک بــاڵو دەکاتــەوە و 
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رادەگەیەنــێ کــە کــۆڕی پــەروەردە و فێرکردنــی سەرانســەریی کوردســتانی 
پێــک هێنــاوە. لــەو بانگــەوازەدا داوا لــە الوانــی کوردســتان - ئــەو کەســانەی 
ــەروەردە و فێڕکــردن  ــە دەوری کــۆڕی پ ــن و ل ــدەوارن- دەکات کــە بێ خوێن
ــتێت و  ــردن نەوەس ــەروەردە و فێرک ــتان پ ــە کوردس ــەوەی ل ــۆ ئ ــەوە ب کــۆ ببن
مندااڵنــی کوردســتان بخوێنــن و قوتابخانــەکان کاری پــەروەردە و فێرکــردن 

دەســت پــێ بکەنــەوە. 
 کــۆڕی پــەروەردە، چەندیــن دەورەی پێگەیاندنــی مامۆســتای لــە ناوچــە 
جۆراوجۆرەکانــی کوردســتان پێــک هێنــا و بــە ســەدان کــچ و کــوڕی الوی 
کــورد، تێیانــدا بەشــدار بــوون بــۆ وەی ببــن بــە مامۆســتا و لــە قوتابخانــەکان 

خزمــەت بکــەن، مــن ئامــاژە بــە چەنــد ئامارێــک دەکــەم.

شــەهال دەباغــی: ئەگــەر بتوانــن ئامــاژە بــەو ئامــارە بکــەن کــە بــۆ وێنــە شــەهال دەباغــی: ئەگــەر بتوانــن ئامــاژە بــەو ئامــارە بکــەن کــە بــۆ وێنــە 
ــۆ گەورەســااڵن چــۆن  ــووە، ب ــی هەب ــد قوتاب ــووە، چەن ــە هەب ــد قوتابخان ــۆ گەورەســااڵن چــۆن چەن ــووە، ب ــی هەب ــد قوتاب ــووە، چەن ــە هەب ــد قوتابخان چەن
بــووە، بــۆ ژنــان و منــدااڵن چــۆن بــووە و ... و پرســیارێکی زۆر گرینــگ بــووە، بــۆ ژنــان و منــدااڵن چــۆن بــووە و ... و پرســیارێکی زۆر گرینــگ 
ــە زاراوەی کرمانجــی  ــەوە ب ــە وتن ــا وان ــا تەنی ــە کــە ئای ــە ڕای مــن ئەوەی ــە زاراوەی کرمانجــی ب ــەوە ب ــە وتن ــا وان ــا تەنی ــە کــە ئای ــە ڕای مــن ئەوەی ب

ــووە؟ ــی دیکــەش هەب ــا زاراوەکان ــووە ی ــا ســۆرانی ب ــووە؟ناوەڕاســت وات ــی دیکــەش هەب ــا زاراوەکان ــووە ی ــا ســۆرانی ب ناوەڕاســت وات
قــادر وریــا: ئێســتا کــە باســی ئامــار هاتــە گــۆڕێ، بــا لــە بەڵگەنامەکانــی 
حیــزب، لــە ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بــۆ کۆنگــرەی پێنجــی حیــزب، 
کۆمەڵــە ئامارێــک بــە نموونــە دێنمــەوە. ڕاپۆرتەکــە باســی خوێندنی ســاڵی 
١٣٥٩- ١٣٦٠لــە ناوچــە ئــازادەکان دەکا. دەڵــێ: »لــە ســاڵی خوێندنــی ٥٩- 
٦٠ دا لــە هەمــوو ناوچــە ئــازادەکان بەپێــی توانــا بەشــێک لــە قوتابخانــەکان 
کراونــەوە، بــۆ نموونــە لــە ناوچــەی مەهابــاد ژمــارەی ئــەو قوتابخانانــەی بــە 
هــاوکاری و تێکۆشــانی لێپرســراوانی حیــزب کرابوونــەوە لــە ١٤٠ قوتابخانــە 

زیاتــر بــووە.«
ئامارێکــی دیکــە مــن لــە زیندەیــاد کاک حەمەڕەســووڵی حەســەنپوور 
ــە بەرپرســانی کــۆڕی  ــەو ســااڵنە دا یەکێــک ل ــووە کــە خــۆی ل وەرمگرت
پــەروەردە بــووە، ڕۆڵێکــی دیــاری لــەو کــۆرەدا هەبــووە و کاتــی خۆشــی 
- پێــش شۆڕشــی ئێــران- هــەر مامۆســتا بــووە. ئــەو ئامــارە ئــی ســاڵی 
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٦١- ٦٢ )١٩٨٢- ١٩٨٣( یــە و هــی ئــەو ناوچانەیــە کــە ئــازاد بــوون و 
قوتابخانەکانــی شۆڕشــیان لــێ بــووە کــە بریتیــن لــە: ناوچەکانــی ورمــێ، 
شــنۆ، پیرانشــار، نەغــەدە، مەهابــاد، سەردەشــت، بانــە، ســەقز، هەوشــار، 
ــە  ــەو ناوچان ــۆکان و هەورامــان. ل ــاران، ســنە، ب ــدەرە، کامی ــوان، دیوان مەری
منــدااڵن لــە قوتابخانــە بــە کــوردی خوێندوویانــە. لــەو ســاڵەدا ســەرجەم ٢٢٦ 
قوتابخانــەی ســەرەتایی هەبــووە، ٢٠٩٣ قوتابــی لــە پۆلــی یــەک تــا پێنجــی 
ســەرەتایی خوێندوویانــە، ٢٠٢ مامۆســتایان هەبــووە لــە ئاســتی ســەرەتاییدا. 
لــە ئاســتی ڕاهنەمایــی یــا ناوەنــدی ٦٢ قوتابخانــە، ٨١٠ قوتابــی و ٦٣ 

ــووە. مامۆســتا هەب
هــەر لــە ڕێبەندانــی ١٣٦٢ لــە ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بــۆ کۆنگــرە 
)ی٦( دا لــە بەشــی کاروبــاری کۆمەاڵیەتیــدا هاتــووە: بەشــی پــەروەردە 
کــردن پێــش هێرشــی ئەمســاڵ ٢٥٠ مەدرەســەی ئیــدارە دەکــرد کــە ٨٠٠٠ 
ــەوە  ــی کەمــی یارمەتیی ــە الن ــوو. مامۆســتایانی شــۆڕش ب شــاگردیان هەب
ئامــادە بــوون خزمــەت بکــەن و زیاتــر وەکــوو پێشــمەرگە دەژیــان. بەشــێک لــە 
فەقــێ و مەالیەکانــی ناوچــە ئازادەکانــی کوردســتانیش وەک مامۆســتای 

شــۆڕش بەشــداری ئــەو پڕۆســەیە بــوون. 
ــە،  ــە چ دیالێکتێــک خوێندوویان ــیتان ب ــان پرس ــە بەڕێزت ــەوەی ک ــەاڵم ئ ب
دەبــێ بڵێــم ئــەو ناوچانــەی کــە زیاتــر بــە دەســتی حیزبــی دێموکــرات و هێزی 
پێشــمەرگەوە بــوون و خوێندنــی کوردییــان تێدابــوو، لــە ڕووی دیالێکتی قســە 
کردنــەوە بــە کورمانجیــی نێوەڕاســت قســە دەکــەن. پاشــانیش لەبیرمــان بێــت 
چ ســەردەمی کۆماری کوردســتان، چ دوای شۆڕشــی گەالنی ئێرانیش لە 
ڕاســتیدا زمانێک کە بە ڕەســمی ناســراوە و قســەی پێ کراوە، ڕۆژنامەی 
پــێ نووســراوە و ڕادیــۆی پــێ بەڕێوەچــووە، بەتایبەتــی ئەدەبیاتــی نووســراو 
بــەو زمانــە بــووە، کورمانجــی نێوەڕاســت بــووە و ئــەو کاتیــش هــەر ئــەوە پێــڕەو 
کــراوە. بــەاڵم دیــارە هێندێــک ناوچــە هەبــوون کــە دیالێکتەکەیــان جیــاواز 
ــەروەردە  ــەی کــۆڕی پ ــووە کــە قوتابخان ــە هەورامانمــان هەب ــۆ نموون ــوو، ب ب
ــووە و  ــت ب ــی نێوەراس ــە کورمانجی ــیان ب ــووە، خوێندنیش ــێ ب ــی ل و فێرکردن
ــە  ــەو جــۆرە داوایان ــە ڕاســتیدا ئ ــووە. ل ــان لەمــە نەب ــەوێ رەخنەی کەســیش ل



شەڕی ناسنامە و سەنگەری زمان 102

ــەر  ــن ه ــداوە و دەڵێ ــەریان هەڵ ــە کــە وردە وردە س ــی دای ــەم ســااڵنەی دوای ل
ناوچەیــەک و هــەر ئاخێوەرێــک پێویســتە بــە دیالێکتــی ناوچەکــەی خۆیــان 
بخوێنــن. ئەگــەر بمهــەوێ واڵمــی پرســیارەکەت بــە ڕوونــی بدەمــەوە دەڵێــم 
خوێندنــی زمانــی کــوردی هــەر بــە کورمانجیــی نێوەڕاســت بەڕێــوە چــووە، 
هــەر ئــەو دیالێکتــەی کــە ڕۆژنامــە و بەیاننامــەی ڕەســمیی پــێ دەرچــووە 
حیزبەکانــی  بەڵکــوو  دێموکــرات  حیزبــی  هــەر  نــەک  بڵێــم  دەکــرێ  و، 
ــی و شــتی  ــە بەرنامــەی ڕادیۆی ــەاڵم ل ــە نووســیویانە. ب ــەو زمان دیکــەش ب
وادا سروشــتییە کــە بەرنامــە بــە دیالێکتیکەکانــی دیکــەی کــوردی هەبــوون 

و هــەن.

شــەهال دەباغــی: ئێــوە تــا ئێســتا لــە مــاوەی ئــەو چــل ســاڵە و لــەو مەودایــە شــەهال دەباغــی: ئێــوە تــا ئێســتا لــە مــاوەی ئــەو چــل ســاڵە و لــەو مەودایــە 
دا ئایــا ئارشــیوێکتان هەیــە؟ ئارشــیوێک کــە بڵــێ لــەو زمەنــە ڕا تــا ئــەو دا ئایــا ئارشــیوێکتان هەیــە؟ ئارشــیوێک کــە بڵــێ لــەو زمەنــە ڕا تــا ئــەو 

زەمەنە؟ زەمەنە؟ 
قــادر وریــا: دەکــرێ ئــەو ڕخنەیــە لــە خۆمــان و لــە حیزبــی دێموکــرات بــە 
ــەوە و پاراســتنی ئارشــیودا  ــە کــۆ کردن هەمــوو بەشــەکانییەوە بگــرم کــە ل
زۆر الواز بوویــن. دیــارە هــەم کولتــووری گرنگیــدان بــە ئارشــیو لــە نێــو 
ئێمــەدا الواز بــووە، هــەم دۆخــی تێکۆشــانی حیزبــی دێموکــرات تایبــەت 
بــووە. مــن لەبیرمــە بــۆ وێنــە ڕەوانشــاد کاک جەلیلــی گادانــی زۆری 
ــەاڵم جــاری  ــەوە و ڕاگرتنــی بەڵگەنامــە و ... ب ــە کۆکردن گرنگــی دەدا ب
ــووە،  ــە ناوچــە، مەترســیی هێرشــی هێزەکانــی ڕێژیمیــان لەســەر ب ــووە ل وا ب
چەنــد هێســتریان پێویســت بــووە بــۆ راگوێزتنیــان کــە دەســتیان نەکەوتــوە 
وەســایلەکانی پــێ ڕاگوێــزن و ئــەم شــتانەیان لــێ بــووە بــە بارگرانــی. 
واتــە لــە هەلومەرجێکــدا کــە حیزبــی دێموکــرات و هێــزی پێشــمەرگە و 
کــۆڕی پــەروەردەی تێــدا بــووە، ئاســان نەبــووە ئــەو شــتانە بپارێزرێــن. بۆیــە 
ــە  ــەوەی نەکەون ــۆ ئ ــەرن ب ــان ب ــوون بیانســووتێنن و لەنێوی زۆر جــار ناچــار ب
دەســتی دوژمــن. نەپارێزرانیــان بەشــێکی دەگەڕێتــەوە ســەر ئــەو هەلومەرجــە 
ــووری  ــەوەوە ســەرچاوە دەگــرێ کــە کولت ــن و بەشــێکیش ل ــدا بووی کــە تێی
بایەخــدان بــە ئارشــیو لــە نێــو ئێمــە نەبۆتــە گشــتی و، الواز بــووە و ئــەو 
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ڕخنەیەشــم قەبووڵــە.
دێمــە ســەر باســی نــاوی قوتابخانــەکان، نــاو و جــۆری کتێبــە دەرســییەکان 
و مامۆســتاکانی کــۆڕی پــەروەردە و فێرکردنــی کوردســتان. ئەوانــەی لــەو 
قوتابخانانــەدا دەرســیان دەکوتــەوە، پێیــان دەگوتــرا »مامۆســتای شــۆڕش« 
کــە دەورەیەکــی یــەک دوو مانگەیــان دەدیــت و ئامــادە دەکــران بــۆوەی 
لــە قوتابخانەکانــی شــۆڕش دەرس بڵێنــەوە. بــەو دەورەیــە و بــە تایبەتــی 
بــە  دەبــوون  هەبــا،  مامۆســتایەتیدا  لــە  ئەزموونێکیــان  خۆشــیان  ئەگــەر 
ــەو  ــی ئ ــۆ پێگەیاندن ــەروەردە ب ــاش. دەورەکانــی کــۆڕی پ مامۆســتایەکی ب
وتنــەوەی  چۆنیەتیــی  کــوردی،  نووســینی  و  خوێندنــەوە  مامۆســتایانە، 
وانــەکان، دەروونناســی، چۆنیەتیــی هەڵســوکەوت لەگــەڵ قوتابیــان و شــتی 

ــووە.  ــدا ب دیکــەی تێ
دێمــە ســەر کتێبــە دەرســییەکان کــە ئێــوە پرســیارتان کــرد کتێبــەکان چــی 
بــوون و لــەو قوتابخانانــەدا چیــان خوێنــدوە؟ بەردەوامیــی قوتابخانەکانــی 
شــۆڕش لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، لە ســاڵی ١٣٦٠ەوە تا ســاڵی خوێندنی 
١٣٦٢- ١٣٦٣ بــوو، چونکــە ناوچــەی ئــازاد تــا ســاڵی )١٩٨٤( ١٣٦٣ 
ــەوەش کاری کــۆڕی  ــارە دوای ئ ــوو. دی ــدا ب ــی دێموکرات ــە دەســتی حیزب ل
پــەروەردە و فێرکــردن هــەر درێــژەی دەبــێ بــەاڵم لــەو گونــد و ناوچانــەی ســەر 
ــێ نیشــتە  ــان ل ــی تێکۆشــەرانی حیزبی ســنوور کــە بنکــەکان و بنەماڵەکان

جــێ بــوو. 
لەبــارەی کتێبــەکان، کتێبــەکان بریتــی بــوون لــە ١- »خوێندنــی کــوردی« 
ــەم  ــاڵی یەک ــەر س ــووە و ه ــەرەتایی کــە زوو چــاپ ب ــی یەکــی س ــۆ پۆل ب
گەیشــتووەتە دەســتی قوتابیــان، ٢- «زانســتی ئەزموونــی« کــە هــەر کتێبــی 
»علــوم«ی فارســی بــووە کراوەتــە کــوردی، ٣- بیــرکاری یــا »ئەژمێــر« بــۆ 
پۆلــی یەکــی ســەرەتایی. دیــارە کتێــب هــەر بــەو ناوانــە، بــۆ پۆلــی دووهەمی 
ســەرەتاییش هەبــووە. بــۆ گەورەســااڵن کتێبێــک هەبــوو بــە نــاوی »ژیــان و 
خەبــات«، ژنــان یــا پیــاوان بــە گشــتی ئــەو کەســانەی تەمەنیــان لــە ســەرێ 
ــان خوێنــدوە کــە جیــاوازی  ــەو کتێبەی ــووە و ویســتوویانە دەرس بخوێنــن، ئ ب
بــە ناوی«ڕێنوێنــی  هەبــووە دەگــەڵ هــی منــدااڵن. کتێبێکیــش هەبــوو 
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مامۆســتا« بــۆ ئــەوەی مامۆســتاکان بــە ســوود وەرگرتــن لــەو، بتوانــن کتێبــە 
دەرســییەکان بــەکار بێنــن و وەک دەرس بــە منداالنــی بڵێنــەوە. 

بــۆ پۆلەکانــی ســێهەم، چــوارەم و پێنجەمــی ســەرەتایی لــە کتێبــە دەرســییە 
فارســییەکان کــە لــە بەشــەکانی دیکــەی ئێــران دەخوێنــدران، کەڵــک 
ــە  ــە کــوردی ب ــەاڵم مامۆســتاکان نێوەرۆکــی دەرســەکانیان ب ــرا. ب وەردەگی
ــووە ســەر  ــەی خراب ــەو گەمارۆی ــە هــۆی ئ ــەو کات ب ــەوە. ئ قوتابیــان دەکوت
شــار و ناوچــە ئــازادەکان، کێشــەی کەمیــی کتێــب هەبــوو. کتێــب هێنانیــش 
لــە شــارەکانی ژێــر دەســەاڵتی ڕێژیــم بــۆ ناوچــە ئــازادەکان بــە زەحمــەت بــوو. 
بــەاڵم بــە هــەر زەحمەتێــک بــوو قوتابخانــەکان کتێبیــان بــۆ قوتابییەکانیــان 
ــە کــە کاری  ــم ئەوەی ــەدا پێویســتە بیڵێ ــەو پێوەندیی ــەوەی ل ــن دەکــرد. ئ دابی
کــۆڕی پــەروەردە و فێــر کــردن دوای ئــەو ســەردەمیش هــەر درێــژەی هەبــوو. 
لــە ســاڵی ١٣٦٣ بــەوالوە لــە تــەواوی ئــەو ســنوورانەی نێــوان باشــور و 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــە بنکەکانــی حیــزب و بنەماڵــەی تێکۆشــەرانی 
کــوردی ڕۆژهەاڵتیــان لــێ گیرســابوونەوە، کــۆڕی پــەروەردە و فێرکــردن 

درێــژەی بــە کارەکانــی خــۆی داوە. 
ئــەو سیســتەمەی خوێنــدن هــەر بــەردەوام بــوو تــا ئــەو کاتــەی هاتینــە نێــو 
قوواڵیــی باشــووری کوردســتان و ئێمــە تێکــەڵ بــە سیســتەمی پــەروەردە و 
فێرکردنــی هەرێمــی کوردســتان بوویــن. دیــارە هــەوڵ درا هێندێــک لــەو 
دەرســانە کــە لــە قوتابخانەکانــی شــۆڕش دەوترانــەوە، هــەر بپارێزیــن، بــۆ 
نموونــە خوێندنــی زمانــی فارســی. حیــزب پێــی بــاش بــووە مندااڵنمــان 
زمانــی فارســییش فێربــن و بیزانــن، بۆیــە لــە قوتابخانەکانمــان کــە وەزارەتــی 
پــەروەردەی هەرێمــی کوردســتان سەرپەرســتیی کــردوون، مامۆســتایانی 
ــی  ــی زمان ــتایەتی داوە. پێویســتیی فێربوون ــە مامۆس ــان ب ــمان درێژەی خۆش
فارســی ئــەوە بــووە کــە حیزبــی دێموکــرات ویســتوویە مەســەلەی کــورد لــە 
چوارچێــوەی ئێرانــدا حــەل ببــێ. ئەمــەش وا دەخــوازێ کــە بیــر لــە زمانێــک 
ــوو  ــە هەم ــەوە. ل ــران بکات ــی دیکــەی ئێ ــە گــەڵ نەتەوەکان ــدی ل ــۆ پێوەن ب
ئــەو مــاددە و خااڵنــەی پەســندکراوەکانی حیــزب کــە باســی زمــان کــوردی 
دەکەیــن، خاڵێکــی وای تێدایــە کــە زمانــی فارســی زمانــی پێوەنــدی لەگەڵ 
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نەتەوەکانــی دیکــە و زمانــی مکاتبــات لەگــەڵ دەســەاڵتی ناوەندیــی ئێرانــە. 
ئێمــە کــە ڕووی خەباتمــان لــە ئێرانــە، دەبــێ زمانــی فارســی بزانیــن بــۆ 
ئــەوەی لــە ئێرانییــەکان تێبگەیــن و بتوانیــن جوابیــان بدەینــەوە. ئــەوە بەشــێکە 
لــە پێویســتیی ژیانــی ئێمــە لــە نیــو ئێرانــدا کــە دەکــرێ لــە باســێکی دیکــە 

دا قســەی لەســەر بکەیــن.

ــوە  ــی ئێ ــە بەرانبــەر قوتانخانەکان ــەت ل ــەوەی دەوڵ ــوە شــەهال دەباغــی: کاردان ــی ئێ ــە بەرانبــەر قوتانخانەکان ــەت ل ــەوەی دەوڵ شــەهال دەباغــی: کاردان
چــۆن بــوو؟ چــۆن بــوو؟ 

قــادر وریــا: زۆرێــک لــەو مندااڵنــەی لــە قوتابخانەکانــی کــۆڕی پــەروەردە 
ــەو  ــەوەی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی ئ ــان، دوای ئ ــدا خوێندی و فێرکردن
ناوچانــەی کەوتــەوە ژێــر دەســت، لــە ســەریەک زۆربەیــان ئــەو کارنامەیــان 
لــێ قەبــووڵ کــرا کــە کــۆڕی پــەروەردە پێــی دابــوون. بــۆ نموونــە کەســێک 
لــێ  کارنامەکەیــان  یــا  خوێندبــوو  زیاتــری  یــا  ســەرەتایی  پێنجــی  تــا 
قەبــووڵ کــراوە یــا ئیمتحانێکیــان لێوەردەگرتــن. ئەگــەر لــە تاقیکردنەوەکــە 
دەرچووبــان، لەپۆلێکــی نــوێ وەریــان دەگرتــن و درێژەیــان بــە خوێنــدن دەدا. 
ــەروەردە  ــە ســێبەری کــۆڕی پ ــی کــوردی ل ــە زمان ــدن ب ــم خوێن ــم بڵێ دەتوان
و فێرکردنــدا ئەزموونێکــی زۆر ســەرکەوتوو بــوو، پێشــوازییەکی گــەورەی 
بڵێــم کاریگەریــی  ئــەوەش  بــا  لــە الیــەن خەڵــک و مندااڵنــەوە لێکــرا. 
ــەو هۆگرییــەی  ــەو ســەردەمە وای کــردوە کــە بەشــێکی زۆر ل ــی ئ خوێندن
ئێســتا لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە خوێنــدن بــە زمانــی کــوردی هەیــە، 
ــی خۆشــی  ــە و بیرەوەری ــەو ڕابردووی ــۆ ئ ــەوە ب بەشــێکی بەرچــاوی دەگەڕێت
ئــەو کەســانەی لــە قوتابخانەکانــی شــۆڕش بــە زمانــی کــوردی خوێندیــان 
و دوایــە بــە ناچــاری خوێندنیــان بــە زمانــی فارســی درێــژە دا، بــەاڵم ئــەو 
رابردوویــەی خۆیــان لــە بیــر نەکــرد؛ ئەوینــی زمانــی کــوردی بــە دوای 
خۆیــدا رایکێشــان؛ بــوون بــە مامۆســتا، بــوون بــە شــاعیر، بــوون بــە ئەدیــب و 
وەرگێــڕ، بــوون بــە نووســەر و زمانــەوان و هتــد. بــوون بــە بەشــێک لــە هەوێــن 
و بزوێنــەری ئــەو جموجۆاڵنــەی لــە ڕۆژهــەاڵت بــۆ بەرگــری و پاراســتنی 

زمانــی کــوردی لــە گۆڕێــدان. 
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شەهال دەباغی: زۆر سپاس بۆ بەشداریتان!شەهال دەباغی: زۆر سپاس بۆ بەشداریتان!
قــادر وریــا: ســپاس بــۆ ئێــوەی بەڕێزیــش کــە دەرفەتــی باســکردن لــە 
گرنگیدانــی حیزبــی دیموکــرات بــە زمانــی کوردیتــان بــۆ پێــک هێنــام. هــەر 

ــوون. ــەی بینــەر و گوێگرمــان ب ــەو بەڕێزان ــۆ ئ وەهــا ســپاس ب
***

بۆنــەی ڕۆژی  بــە  لــە ســمینارێکدا کــە گۆڤــاری »تیشــک«  بۆنــەی ڕۆژی  )*(  بــە  لــە ســمینارێکدا کــە گۆڤــاری »تیشــک«   )*( 
جیهانیــی زمانــی دایــک )جیهانیــی زمانــی دایــک )٢١٢١ی فێوریــەی ی فێوریــەی ٢٠٢٢٢٠٢٢( پێکــی هێنــا، پێشــکەش ( پێکــی هێنــا، پێشــکەش 

ــەوە. ــاڵو بووەت ــەوە.ی گۆڤارەکــەش دا ب ــاڵو بووەت ــارە ٦٢٦٢ی گۆڤارەکــەش دا ب ــە ژم ــراوە و ل ــارە ک ــە ژم ــراوە و ل ک
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چێژی زمان 
لە نووسین و وەرگێڕانی عەبدوڵال حەسەنزادە دا

کتێبخانــە  بەڕێوەبەرایەتیــی  کتێبخانــە   بەڕێوەبەرایەتیــی   ٢٠١٦٢٠١٦ ژانویــەی  ژانویــەی ی  ٤٤ی  ڕۆژی  ڕۆژی ئامــاژە:  ئامــاژە: 
ــە  ــڕی ب ــۆ نووســەر و وەرگێ ــی ب ــە، کۆڕێکــی ڕیزلێنان ــە گشــتییەکانی کۆی ــڕی ب ــۆ نووســەر و وەرگێ ــی ب ــە، کۆڕێکــی ڕیزلێنان گشــتییەکانی کۆی
ناوبانگــی کــورد عەبدوڵــال حەســەنزادە، پێــک هێنــا کــە تێــی دا کۆمەڵێــک ناوبانگــی کــورد عەبدوڵــال حەســەنزادە، پێــک هێنــا کــە تێــی دا کۆمەڵێــک 
و تــار و بابــەت پێشــکەش کــران. ئــەم بابەتــەی لێــرە دا دەخرێتــە بــەر چاوتــان، و تــار و بابــەت پێشــکەش کــران. ئــەم بابەتــەی لێــرە دا دەخرێتــە بــەر چاوتــان، 

ــاوە پێشــکەش کــرا. ــە الیــەن قــادر وری ــەم کــۆڕە دا ل ــاوە پێشــکەش کــرا.ل ــە الیــەن قــادر وری ــەم کــۆڕە دا ل ل
الپەڕەی ئەدەب و هونەری “کوردستان” )*(الپەڕەی ئەدەب و هونەری “کوردستان” )*( 

کتێبخانــە  بەڕێوەبەرایەتیــی  بــۆ  پێزانیــن  و  دەستخۆشــی  بــە  باســەکەم 
ــان  ــوارە کــۆڕە ڕازاوەی ــەم ئێ ــە دەســت پــێ دەکــەم کــە ئ گشــتییەکانی کۆی
ــوام  ــر، ڕێــک خســتوە. هی ــە حەســەنزادەی نووســەر و وەرگێ ــن ل ــۆ ڕێزگرت ب
تەمەندرێژیــی مامۆســتا  بەردەوامــی و  ئاواتــم  ئــەم کــۆڕە و  ســەرکەوتنی 

حەســەنزادەیە.
مامۆســتا عەبدوڵــال حەســەنزادە کەســایەتییەکی فــرە ڕەهەندە. لێــرەدا الیەنی 
کۆمەاڵیەتــی، سیاســی و خەباتگێڕانــەی ئــەو کەســایەتییە مەبەســت نییــە و، 
قــەرار وایــە لــەم کــۆڕەدا بپڕژێینــە ســەر ڕەهەنــدی ئەدەبــی و زمانیــی کار و 
ــۆ خــۆی  ــەو کارەش ب ــەاڵم هــەر ئ ــی حەســەنزادە. ب تێکۆشــان  و بەرهەمەکان
ئەوەنــدە هاســان نیــە. چونکــە مامۆســتا حەســەنزادە هــەم نووســەرە، هــەم وەرگێــر 
 و، هــەر لــەو کاتــەش دا، لــە پێوەنــدی لــە گــەڵ خزمەتــی زمانــی کوردیــدا، 
خــاوەن شــەقڵ  و خــودان بەرهەمــە  و، جێــگا و شــوێنی تایبــەت بــە خــۆی هەیــە. 
بــاس لــە هەمــووی ئەوانــە لــە توێــی وتارێکــی چەنــد دەقیقەیــی دا، مومکیــن 
ــی زمانیــی نووســین و  ــە ســەر الیەن ــا ل ــم داوە تەنی ــە مــن هەوڵ نیــە. هــەر بۆی

وەرگێڕانەکانــی مامۆســتا حەســەنزادە چــڕ ببمــەوە.
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قەڵەمێک لە نێوان نووسین  و وەرگێران داقەڵەمێک لە نێوان نووسین  و وەرگێران دا
مامۆســتا عەبدوڵال حەســەنزادە لە مەیدانی ڕۆشــنبیریدا پتر وەک وەرگێڕ 
ــان  و  ــە ژی ــن ل ــەی م ــیاوی  و زانیاریی ــەو ناس ــەاڵم ب ــەر. ب ــا نووس ــراوە ت ناس
تێکۆشــانی ئــەو هەمــە، حەســەن زادە نووســینی لــە وەرگێــڕان زیاتــرە. ژمــارە  
ــە  ــەنزادە نووســیونی، زۆر لەوان ــەی حەس ــەت  و الپەڕان ــەو باب و بارســتایی ئ
ــال  ــە هــۆی چییــە کــە عەبدوڵ ــڕاون. ئەگــەر وای ــەو وەری گێ ــرن کــە ئ زیات

حەســەنزادە پتــر وەک وەرگێــڕ نــاوی دەرکــردوە؟
نووســینەکانی مامۆســتا بــە زۆری ناوەرۆکــی سیاســییان هەبــووە  و مڵکــی 
ــە  ــەک ل ــەنزادە ی ــۆ پەنجــا ســاڵ دەچــێ حەس ــوون. ب حیزبێکــی سیاســی ب
دیموکراتــی  حیزبــی  سیاســیی  ئەدەبیاتــی  بەرهەمهێنەرانــی  و  بەشــداران  
ڕۆژهەاڵتــی  نەتەوەیــی  و  شۆڕشــگێڕانە   بزووتنــەوەی  کوردســتان  و 
ــە دا، حەســەنزادە هــەر قەڵەمێکــی  ــەو ئەدەبیاتی ــی ئ ــە پانتای کوردســتانە. ل
ئاســایی نەبــووە، بەڵکــوو بەشــدار  و بەرهەمهێنەرێکــی هــەرە دیــار و خاوەنــی 
زۆرتریــن کاریگــەری بــووە. فۆڕمــی نووســینە سیاســییەکانی حەســەنزادە، 
بە زۆری وتار  و بەیاننامەی سیاســی بوون  و زۆربەی هەرە زۆریشــیان، بێ 
ئــەوەی نــاو  و ئیمــزای حەســەنزادەیان لــە ســەر بــێ، بــاڵو بوونــەوە. تەنانــەت 
ئــەو کاتــەش کــە لــە ڕۆژنامــە  و راگەیەنەکانــی حیزبــدا، نووســەران بۆیــان 
هەبــوو نــاوی خۆیــان لــە ســەر بابەتەکانیــان بنووســن، مامۆســتا حەســەنزادە 
هــەر حــەزی نەکــردوە نووســینەکانی بــە نــاو  و ئیمــزاوە بــاڵو ببنــەوە. نهێنیــی 
تــا ڕادەیــەک شــاراوە مانــەوەی نووســەربوونی مامۆســتا، لــەم ڕاســتییە دایە.

بــەاڵم وەرگێڕدراوەکانــی مامۆســتا بــەم هۆیــەوە کــە نــاوی وەرگێڕیــان 
بەســەرەوە بــووە و، لــە الیەکــی دیکەشــەوە بــە دەلیلــی ســەرکەوتوویی و 
پێشــوازیی کــەم وێنــەی خوێنــەران لــەوان، نــاوی “عەبدوڵــال حەســەنزادە”یان 
الی خوێنــەران کــردوە بــە ناوێکــی زۆر ناســراو و فــرە خۆشەویســت. لێــرە دا 
ــە  ــم. نووســینی مامۆســتا، ل ــە ســەر ڕاســتییەک دابنێ دەمــەوێ قامــک ل
ــاوی  ــەوەی ن ــوون  و هــەر وەهــا ســەرەڕای ئ ــر سیاســی ب ــەوەی زۆرت گــەڵ ئ
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نووســەریان بــە ســەرەوە نەبــووە، خوێنــەر  و بەردەنــگ، لێیــان نەپرینگاوەنەتــەوە  
و هــەر کــە دەســتیان کــردوە بــە خوێندنەوەیــان، بــێ ئــەوەی بــە خۆیــان 
بزانــن دێڕبــە دێــڕ پتــر حەزیــان چووەتــە ســەر  و هەتــا کۆتایــی لــە گەڵیــان 
وەرگێڕانــی  نووســین  و  گرینگــی  هــەرە  و  هاوبــەش   خاڵــی  ڕۆیشــتوون. 
حەســەنزادە، کــە دەتوانیــن بــە ســێحر و ئەفســوونی ئــەو قەڵەمــەی ناوبەریــن، 
زمانەکەیەتــی کــە خوێنــەر و بەردەنــگ دەخاتــە ژێــر کاریگەریــی خــۆی.

تایبەتمەندییە زمانییەکانی نووسین و وەرگێڕانی حەسەنزادە:تایبەتمەندییە زمانییەکانی نووسین و وەرگێڕانی حەسەنزادە:
- بە کوردی بیر کردنەوە، بە کوردی داڕشتنەوە:- بە کوردی بیر کردنەوە، بە کوردی داڕشتنەوە:

حەســەنزادە، ئــەو کاتــەی دەنووســێ، هــەوڵ دەدا بــە کــوردی بیــر بکاتــەوە. 
بابەتــی نووســینەکەی هــەر چییــەک بــێ- سیاســی، کۆمەاڵیەتــی یــا 
ڕۆشــنبیری، دەربڕینێکــی ئەدەبــی و عاتیفیــی پێویســت بــێ، بــێ یــا وشــک  
و عەقڵــی  و ئیســتیداللی- تەعبیــر و دەربڕینێکــی کوردیــی بــۆ دەدۆزێتــەوە. 
زۆر لەو نووســەرانەی ســەرچاوەی خوێندنەوە یا زمانی خوێندنیان زمانێکی 
غەیــری زمانــی خۆیــان بــووە، بــە زەحمــەت خۆیــان لــە پەتــای بیرکردنــەوە  و 

دەربڕینــی مەبەســت بــەو زمانــە، بــۆ ڕزگار دەکــرێ.
ــەو  ــە ئ ــۆی هەی ــرە. چونکــە نووســەر ب ــڕ دەســت ئاوەاڵت ــە وەرگێ نووســەر ل
ــە فۆرمێکــی  ــات ب ــۆی نەه ــەم فۆرمــە ب مەبەســتەی دەینووســێ ئەگــەر ب
دیاریکــراو  مەبەســتێکی  نەیتوانــی  هــەر  ئەگــەر  یــا  بینووســێ،  دیکــە 
بگەیەنــێ، وازی لــێ بێنــێ  و لــە نووســینەکەی دەری بــاوێ. بــەاڵم وەرگیــڕ 
ــە  ــا شــێوازی نووســەر ل ــێ هــەم ســەبک ی ــڕ دەب ــە. وەرگێ ــەو مافــەی نیی ئ
وەرگێڕانەکەیــدا ڕەچــاو بــکا، هــەم بــە ئەمانەتــەوە واتــا و پەیامــی دەقەکــەی 
ــدی  ــەو کەســەیە کــە ســەرەڕای پابەن ــڕی ســەرکەوتوو ئ ــێ. وەرگێ بگەیەن
ــەم  ــکا ئ ــەم دوو بەربەســتە، دەقەکــە وا وەربگێڕێــت کــە خوێنــەر هەســت ب ب
دەقــە بــەو زمانــە نووســراوە. حەســەنزادە نــەک هــەر لــە نووســیندا بەڵکــوو لــە 
وەرگێڕانیشــدا، هــەوڵ دەدا هەویــری واتــا  و پەیــام  و دەقیــک کــە کاری لــە 
ســەر دەکا، بــە ئــاوی کــوردی بگرێتــەوە  و نانێکــی لــێ دروســت بــکا کــە 

چێــژ  و بــۆن  و بەرامــەی کوردیــی هەبــێ.
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لێــرە دا، دەبــێ ئامــاژە بــەوەش بکــەم کــە مامۆســتا هــەر لــە ڕووی واتاییــەوە 
ــێ،  ــان هەب ــی، دەربڕینێکــی کوردانەی ــادا نووســین  و وەرگێڕانەکان ــەوڵ ن ه
بەڵکــوو لــە ڕووی ڕستەســازی  و ڕەچاوکردنــی سروشــتی ڕســتە لــە زمانــی 
ــی  ــەر دوو زمان ــەوەی مامۆســتا ه ــە گــەڵ ئ کوردیشــدا، ســەرکەوتوویە. ل
عەرەبــی و کــوردی بــە باشــی دەزانــێ  و پێــی خوێندوونــەوە  و لێی وەرگێڕاون، 
هــەر وەهــا ســەرەڕای وێکچوونێکــی زۆر لــە نێــوان سروشــتی پێکهاتــەی 
ڕســتە لــە دوو زمانــی کــوردی  و فارســی، لــە کاتــی نووســین و وەرگێــڕان دا، 
هــەوڵ دەدا لــە ژێــر کاریگەریــی سێنتاکســی ئــەو زمانانــە دوور کەوێتــەوە  و 

لــە ڕیزکردنــی کەرەســتەکاندا، بینــای ڕســتەی کــوردی بپارێــزێ.

– دەستڕۆیشتوویی  و زاڵبوون بە سەر وشەی کوردی دا:– دەستڕۆیشتوویی  و زاڵبوون بە سەر وشەی کوردی دا:
ئەوەنــدەی مــن بزانــم مامۆســتا حەســەنزادە ئەگەرچــی ئاشــنایەتی لــە گــەڵ 
هێندێــک لــە دیالێکتــە ســەرەکییەکانی دیکــەی زمانــی کوردییــش هەیــە  
و، کــەم یــا زۆر لێیــان تــێ دەگا، بــەاڵم دەکــرێ بڵێیــن تەنیــا لــە یەکێــک 
لــە دیالێکتەکانــی زمانەکــەی تــەواو شــارەزایە. دیالێکتێــک کــە هێندێــک 
ــەاڵم  ــەن. ب ــاو دەب ــە ســۆرانیی ن ــە کورمانجیــی نێوەڕاســت  و هێندێکیــش ب ب
ئــەو شــارەزاییەی مامۆســتا هــەر تەنیــا لــە لەهجــەی ناوچــەی لەدایکبوونــی 
ــی دیکــەی  ــن لەهجەکان ــە، بەڵکــوو ب ــدا نی ــی موکوریانی ــا کوردی خــۆی ی
ئــەو دیالێکتــەش دەناســێ و شــارەزای زۆرێــک لــە وشــە و ئیدیۆمەکانیانــە. 
لــە نووســین و وەرگێڕانیشــدا، هــەر کات بــۆ وشــە دادەمێنــێ، هەتــا لــە بــن 
لەهجەکانــی ئــەم دیالێکتــە یــا دیالێکتەکانــی دیکــە وشــە شــک ببــا، 
پەنــا بــۆ وشــە لــە زمانــی بێگانــە نابــا. کوردیزانینیەکــەی مامۆســتا هــەر 
ئــەوە نییــە کــە لــە گەنجینــەی زمانەکــەی دا، زۆر وشــەی کوردیــی هەیــە، 
بەڵکــوو چۆنیەتیــی بەکارهێنانــی وشــەکان  و ئیدیۆمەکانیــش دەزانــێ. بــۆ 

ســەلماندنی ئــەم قســەیە، دوو ئامــاژە بــە پێویســت دەزانــم:

فەرهەنگــی  یەکەمــی  بەرگــی  هــەژار  مامۆســتا  کاتێــک   -١
“هەنبانەبۆرینــە”ی بــاڵو کــردەوە، لــە نامەیەکــی دۆســتانەدا، داوای لــە 
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خــۆی  کوردیزانانــەی  ورد  و  ســەرنجە  بــەو  کــرد  حەســەنزادە  مامۆســتا 
بەرگــی  هــەم  بچێتــەوە،  بۆرینــەدا  یەکەمــی هەنبانــە  بەرگــی  بــە  هــەم 
دووهەمیــش ئەگــەر بــاڵو بــۆوە، نەبوێــرێ  و ســەرنج  و تێبینییەکانــی خــۆی 
بــۆ بنووســێ. دیــار بــوو بــە داخــەوە مــردن مــەودای نــەدا مامۆســتا هــەژار 
ســەرنج  و تیبینییەکانــی حەســەنزادە لــە چاپــی دووهەمــی هەنبانــە بۆرینــەدا 
بگونجێنــێ. دواتــر مامۆســتا حەســەنزادە کــۆی ئەو وشــانەی لــە فەرهەنگی 
هەنبانەبۆرینــەدا نەهاتبــوون، یــا هــەر یەکێــک لــە ماناکانیــان هاتبــوو، یــا بە 
هەڵــە مانــا کرابوونــەوە، لــە توێــی کتێبێــک دا لــە ژێــر نــاوی “گوڵچنینــەوە 
لــە خەرمانــی هەنبانــە بۆرینــەی مامۆســتا هــەژار”دا بــاڵو کــردەوە کــە 
ئەگــەر چــی بــۆ خــۆی وەک فەرهەنگۆکێــک نــاوی بــردوە، بــەاڵم چــی 

وای لــە فەرهەنگێــک کەمتــر نەبــوو.

ــی نووســین   ــار دەبیســتم   و دەخوێنمــەوە کــە ســەرکەوتوویی زمان ٢- جاروب
ــەو،  ــەی ئ ــوار و مەجاالن ــەو ب ــەوە ســەر ئ ــی حەســەنزادە دەگەڕێت و وەرگێڕان
کاری نووســین و وەرگێڕانیــان تیــدا دەکا. ئــەو بوارانــەش بــە زۆری بــواری 
سیاســی  و بــواری ئەدەبیــن کــە زمانــی کــوردی لــە مێــژ ســاڵە خــۆی 
تێــدا تاقــی کردوونــەوە! هــەر لــە جێــدا، حەســەنزادە هــەر لــەم دوو بــوارە دا 
قەڵەمــی تــاو نــەداوە  و پەڕیوەتــەوە هێندێــک بــواری دیکــەش. یەکێــک 
لــە کۆنتریــن  و ناســراوترینی وەرگێڕانەکانــی مامۆســتا حەســەنزادە کتێبــی 
“کوردســتانوکورد”ە کــە لێکۆڵینەوەیەکــی زانســتیە  و هــەر تەنیــا سیاســییش 
نیــە، بەڵکــوو ئابــووری  و جۆگرافیــا  و مێژووشــی گرتووەتــە خــۆ. مــن 
نازانــم لــە باشــووری کوردســتان، کوردینووســەکان، کاتــی خــۆی تــا چەنــد 
کەوتنــە ژیــر کاریگەریــی زمانیــی ئــەم وەرگێڕانــە، بــەاڵم لــە ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان، نــەوەی نوێــی کوردینووســەکان بــە چەمــک  و زاراوەکانــی 
بەکارهێنــراو لــەو وەرگێڕانــەدا، دەســتیان بــۆ نووســین وەرگێــران لــە بوارەکانــی 
ئابــووری  و جۆگرافیــا  و مێــژوودا بــرد. بێجگــە لەمــە، حەســەنزادە کتێبــی 
ــاری  ــی ڕەفت ــا کردن ــە کــوردی کــە وێن وەک “دان چەرمــوو”ی کــردوە ب
گیانلەبــەران،  هەڵســوکەوتی  دەروونناســانەی  خوێندنــەوەی  و  گیانــداران  
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ســەرلەبەری ئــەو ڕۆمانــە شــیرینەی داگرتــوە. بــە خوێندنــەوەی کوردیــی ئــەم 
ڕۆمانــە، تێدەگــەی کــە وەرگێــڕ، دەرەقەتــی وەرگێــڕان لەبوارەکانــی دیکــەش 
دێــت. جگــە لەمــە، مامۆســتا لــە بــواری حوقووقــی، کۆمەاڵیەتــی  و چەنــد 
ــە و زۆربەشــمان، قســەیەکمان  ــی هەی ــواری دیکــەش دا، نووســین وەرگێڕان ب

ــان نییــە. ــە ســەرپاراوی  و ڕەوانیــی زمانەکەی ل

ــک  ــی هێندێ ــە الی نووســین وەرگێڕان ــن حەســەنزادە ب ئێســتا وای دادەنێی
بــوار و بابــەت دا کــە قــەوەی پێیــان نەشــکاوە یــا پســپۆریی تێیــان دا نییــە، یــا لە 
گــەڵ زەوقــی ئــەو ناگونجێــن، نەچــووە. ئەمــە نــەک هــەر بــە عەیــب دانانرێ 
بەڵکــوو یەکێــک لــە تایبەتمەندییــە باشــەکانی مامۆســتا حەســەنزادە  و هــەر 
نووســەر و وەرگێڕێکــی بــە دەروەســت و خــاوەن ڕەوشــتە، دیــارە مەبەســتم 

رەوشــتی تایبــەت بــەم پیشــەیەیە.

ڕازاندنەوەی زمانی نووسین و وەگێڕان بە زەوق و سەلیقەی ئەدەبی:ڕازاندنەوەی زمانی نووسین و وەگێڕان بە زەوق و سەلیقەی ئەدەبی:
سیاســییە  کەســێکی  زیاتــر  حەســەنزادە،  بڵێیــن  دەتوانیــن  زەحمــەت  بــە 
ئەدیــب. زۆرکــەس خۆزگەیــان خواســتوە کــە مامۆســتا  یــا مرۆڤێکــی 
حەســەنزادە ئەوەنــدە خــۆی بــۆ سیاســەت تەرخــان نەکردبــا  و، تەنیــا بــە 
لەوانــەم  ببــا. مــن  ئەدەبیاتــەوە خەریــک  وەرگێــڕان  و  نووســین  و  کاری 
کــە خۆزگــە دەخــوازم هەمــوو سیاســییەکان بــە تایبەتــی ســەرکردەکان  و 
قــەرا حەســەنزادە  بــە  شــوێندانەرەکانی مەیدانــی سیاســەت  کەســایەتییە 
ــەوەی  ــۆ ئ ــن ب ــات بزان ــە ئەدەبی ــەو ل ــدی ئ ــن  و هین ــب  و ئەدەبدۆســت ب ئەدی
ــدە ڕەزاگــران  ــان، ئەوەن ــان  و حیزبەکانی ــی سیاســیی خۆی نووســین  و ئەدەبیات
نەبــێ. ئەدیببوونــی حەســەنزادە نــەک هــەر زیانــی بــە نووســین  و وەرگێڕانــی 

ئــەو نەگەیانــدوە، بەڵکــوو بەرهەمەکانــی ئەویــان جوانتــر کــردوە.
هەســت و زەوقــی ئەدەبــی و ســەلیقەی جوانیناســانە بــە جۆرێــک فریــای ئــەو 
قەڵەمــە کەوتــوون کــە توانیویەتــی بەرگێکــی ڕازاوە بکاتــە بــەر سیاســیترین 
ببێتــە  دەقەکــە  پەیامــی  ئــەوەی  بــێ  هەڵوێســتەکان،  و  بەیاننامــەکان  
قوربانیــی الیەنــی ئەدەبیــی دەربڕینەکــە. توانــای ئەدەبیــی بــە کارهاتــووی 
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بــۆ پێکهێنانــی  بــووە  نێــو نووســینی سیاســیی حەســەنزادە، ڕێخۆشــکەر 
بەســتینێکی ڕەوانــی لــە بەردەنــگ دا بــۆ هەرچــی باشــتر وەرگرتنــی پەیامــە 
سیاســیەکەی. بەیاننامەکانــی حیزبــی دیموکــرات بــە بۆنــەی شــەهیدبوونی 
ڕێبەرانــی ئــەو حیزبــە  و هێندێــک کارەســاتی دیکــە، کــە بــە قەڵەمــی 
حەســەنزادە بــوون، هــەر وەهــا ئــەو وتارانــەی حەســەنزادە لــە ڕێوڕەســمی 
شــەرەفکەندیدا  د.ســادق  و  قاســملوو   د.عەبدولرەحمــان  خاکســپاردنی  بــە 

ــەم قســەیەم دەدەن. ــۆ ئ ــایەدی ب پیشکەشــی کــردوون، ش

ئــەم توانــا ئەدەبییــە، لــە کاری وەرگێڕانیــش دا خزمەتــی زۆری بــە زمانــی 
ــر شــێوازی  ــووە زووت ــڕ ب ــدەری وەرگێ مامۆســتا حەســەنزادە کــردوە. یارمەتی
ــەوە کــوردی.  ــا شــێوازدا بیکات ــە هەمــان ســەبک ی ــەوە  و ل نووســەر بدۆزێت
ــو  ــی نێ ــی”  و تەکنیکــە زمانییەکان ــع ادب ــی “صنای ــە زەرافەت ــی ل ــە جوان ب
دەق تــێ بــگا. هانــدەری بــوون بــۆ ئــەوەی داهێنەرانــە و بــە بڕوابەخۆبوونــەوە 
ــو  ــۆ نێ ــەوە ب ــی نووســەر بگوازێت ــە ئەدەبییەکان ــەک الســاییکەرەوانە، کای ن
کــە  بەرگیــی “حەمــەدۆک”  خــۆی. ڕۆمانــی چەنــد  وەرگیڕانەکــەی 
کەســانی زۆر شــارەزا لــە وەرگێــڕان، پێیــان وایــە کوردیــی ئــەم ڕۆمانــە 
وەپێــش دەقەکــە بــە زمانــە ئەســلییەکەی خــۆی کەوتووەتــەوە، نموونەیەکــی 
زۆرباشــە بــۆ ســەلماندنی جوانــی و ســەرکەوتوویی دەقێکــی وەرگێــڕدراو لــە 
ســۆنگەی بەهانــاوە هاتنــی توانــای ئەدەبیــی وەرگێــڕ لــە کاری وەرگێڕانــدا.

کۆمەڵێک وردە تایبەتمەندیی دیکە:کۆمەڵێک وردە تایبەتمەندیی دیکە:
بــۆ ئــەوەی بابەتەکــەم لەمــە زیاتــر درێــژ نەبێتــەوە، چەنــد تایبەتمەندییەکــی 
دیکــەی زمانــی نووســین و وەرگێڕانــی عەبدوڵــال حەســەنزادە بــە کورتــی و بــە 

ســەریەکەوە بــاس دەکــەم.
- مامۆســتا هــەوڵ دەدا هەتــا ئــەو جێگایــەی دەگونجــێ ڕســتەکانی 
ــەوە، تێدەکۆشــی  ــتەکانی درێژکات ــوو ڕس ــش ب ــن. ئەگــەر ناچاری کــورت ب
ڕایەڵــی واتایــی لێــک بەســتنی کەرتەکانــی ڕســتە ئاڵــۆز نەبــێ  و خوێنــەر 

ــە دەســت دەرنەچــێ. ڕایەڵەکــەی ل
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ــە گــەڵ ڕەوانــی  و ســاددەیی دەربڕیــن دایــە. وەبیــرم نایــە  - حەســەنزادە، ل
ــڕدراوی حەســەنزادەم دیتبــێ  و  ــا وەرگێ ــا دەقێکــی نووســراو ی ڕســتەیەک ی

ــم دەڵــێ چــی. خوێندبێتــەوە کــە لێــی تــێ نەگەیشــتبم  و نەزان
ــە درووستنووســینی  ــە ڕێنووســی دروســت  و ســەختگیری ل ــدی ب - پابەن
مەرجــەع  بــە  کــردوە  ئەویــان  وەرگێرانــی  و  نووســین   زمانــی کوردیــدا، 
بــۆ کەســانێک دەیانــەوێ کــوردی بــە ڕێنووســێکی دروســت بنووســن. 
ــەوە،  ــی باڵوکردن ــد  و دامەزراوەکان ــە داخــەوە هێندێــک جــار ناوەن ــارە ب دی
وەرگێڕانــی  ســەر  بــە  خۆیــان  هەڵەکــەی  لــە  پــڕ  ســەقەت  و  ڕێنووســە 

دەســەپێنن! ئەویشــدا 
مامۆســتا لــە گــەڵ جێگیرکــردن و بــە فەرمــی ناســینی زمانــی یەکگرتــوو 
دایــە. ئەمــەش وای کــردوە نــەک هــەر لــە نووســین  و وەرگێرانــدا، بەڵکــوو 
لــە لێــدوان  و چاوپێکەوتــن  و بەشــداری لــە کــۆڕ و کۆبوونــەوەی پێوەندیــدار بــە 
زمانــی کــوردی، بەرپرســانە  و بــە دووربینییــەوە هەنــگاو بنــێ  و بــە دوور لــە 
دەمارگــرژی  و بــێ ســڵەمینەوە لەوانــەی وەک ئــەو بیــر ناکەنــەوە، هەوڵــی 

جێگیرکردنــی زمانــی یەکگرتــووی کــوردی بــدا.

ــی مامۆســتا حەســەنزادە دا، باســی  ــە نووســین و وەرگێڕان ــژی زمــان ل چێ
لەمــە بــە پێزترهــەڵ دەگــرێ. توانــا  و دەرفەتــی مــن هــەر ئەوەنــدەی بــڕ کــرد.
 هیــوادارم ئەگــەر نەشــمتوانیبێ حەقــی خــۆی بدەمــێ، النیکــەم شــتێکی 

کەمــم لــێ بــاس کردبــێ.

بە قەولی مەوالنا جەاللەددینی ڕۆمی:
 »آب دریا را اگر نتوان کشید

 هم بە قدر تشنگی باید چشید”
ــن  ــۆ دەتوانی ــزرێ، خ ــۆ ڕانەگوێ ــمان ب ــاوی دەریاش ــوو ئ ــە ئەگــەر هەم وات

بەشــی تێنوێتــی شــکاندن لێــی بخۆینــەوە.
بــۆ مامۆســتا حەســەنزادە ســاڵمەتی  و تەمەندرێــژی   جارێکــی دیکــە 
و بەردەوامبوونــی لــە ســەر دەوڵەمەندکردنــی خەرمانــی خزمەتەکانــی بــە 
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زمانــی کــوردی، بــە ئــاوات دەخــوازم.
سپاس بۆ ئێوەش کە گوێتان لێ ڕاگرتم.

***
 )*( ئەم بابەتە لە الپەڕەی ئەدەب و هونەری ژمارە  )*( ئەم بابەتە لە الپەڕەی ئەدەب و هونەری ژمارە ٦٧٢٦٧٢ی رۆژنامەی ی رۆژنامەی 

»کوردستان«دا باڵو بۆتەوە.»کوردستان«دا باڵو بۆتەوە.
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شوێنپێی کاریگەریی زمان و ئەدەبیاتی فارسی 
لە سەر شێعری کالسیکی کوردی

پوختەی توێژینەوە:پوختەی توێژینەوە:
ئەدەبــی  ســامانی  لــە  گــەورە  بەشــێکی  کــوردی  شــێعری کالســیکی 
کــوردی پێــک دێنــێ. قۆناغــەکان و قوتابخانەکانــی ئــەو بەشــە لــە ئەدەبــی 
لــە دایکبــووی ســەردەمی جیــاوازی مێژوویــی و، بەرهەمــی  کــوردی، 
ــە  ــە تایبەتمەندیی ــەک ل ــن. ی ــی و ڕۆشــنبیریی تایبەت هەلومەرجــی نەتەوەی
دیارەکانــی شــێعری کالســیکی کــوردی کاریگەریــی دیــاری زمــان و 
ئەدەبــی فارســی، هــەم لــە ڕووی روخســار و هــەم لــە ڕووی نێوەرۆکــەوە، لــە 

ــە. ــەو ئەدەبەی ســەر ئ
 ئــەم توێژینەوەیــە کــە ســوودی لــە شــێوازی وەســفی- شــیکاری وەرگرتــوە، 
لە ســێ بەش پێک هاتوە. لە بەشــی یەکەمیدا، دوای ســووکەئاوڕێک لە 
ســەرەتاکانی ئەدەبی کوردی، قۆناغ و قوتابخانەکانی شــێعری کالســیکی 
کــوردی و هەڵبژاردەیــەک لــە تایبەتمەندییەکانــی هــەر کامیان، دەناســێنێ. 
ــی  ــان و ئەدەبیات ــی زم ــی کاریگەربوون ــدا، هۆکارەکان ــە بەشــی دووهەمی ل
فارســی لــە ســەر ئەدەبــی کالســیکی کــوردی و دەســکەوت و ئاکامەکانــی 
ڕوون دەکاتــەوە. لــە ســێهەم بەشــیدا، بــوار و جۆرەکانــی کاریگەرییەکــە 
دەخاتــە ڕوو. لــە کۆتاییشــدا، کۆمەڵێــک خــاڵ لــە ژێــر ڕووناکایــی کــۆی 

باســەکان و لــە چوارچێــوەی »ئەنجــام«دا، دەخاتــە بــەر ســەرنجی خوێنــەر.
کــوردی،  کالســیکی  شــێعری  ئەدەبــی،  کاریگەریــی  وشــە:  کلیلــە 

فارســی. ئەدەبــی  و  زمــان  شــێعری،  قوتابخانــەی 

١- دەالقەیەک بۆ سەر مێژووی ئەدەبی و، شێعری کالسیکی کوردی:
ئەدەبــی هــەر نەتەوەیــەک بــە بەشــێک لــە شارســتانییەت و ســامانی 
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ڕوونکردنــەوەی  و  توێژینــەوە  دەژمێــردرێ.  نەتەوەیــە  ئــەو  کولتووریــی 
ڕەهەنــد و بەشــە جۆراوجۆرەکانــی ئــەو ســامانە، هــەر لــەو کاتــەدا کــە 
تاکەکانــی ئــەو نەتەوەیــە ئاشــنای مێــژووی ئەدەبەکەیــان و الیەنــە بەهێــز و 
الوازەکانــی دەکا، ئاوێنەیەکیــان دەداتــە دەســت تــا ژیانــی ڕابــردوو، مەینــەت 
و کارەســات و خــەون و ئارەزووەکانــی پێشــینیانی خۆیــان و، داهێنانــە هــزری 
و ئەدەبییەکانــی شــاعیران، نووســەران و کەســە بلیمەتەکانــی نەتەوەکەیانــی 

ــەوە. ــدا بخوێنن تێ

١١- - ١١: سەرەتاکانی ئەدەبی کوردی:: سەرەتاکانی ئەدەبی کوردی:
ئەدەبــی کــوردی مێژوویەکــی هــەزار ســاڵەی هەیــە. توێژەرانــی مێــژووی 
ئەدەبــی کــوردی، ســەرەتا و دەســپێکی ئــەم مێــژووە دەگەڕێننــەوە بــۆ یەکــەم 
تێکســتی باوەڕپێکــراوی شــێعر بــە زمانــی کــوردی. »هەنــدێ لەوانــەی 
خەریکــی نووســینەوەی مێــژووی ئەدەبــی کوردیــن، پێیــان وایــە ئەدەبــی 
کــوردی بــە لەهجــەی گــۆران پێــش ئەدەبــی کــوردی بــە لەهجەکانیتــر 
دەســتی پــێ کــردوە، ئەمــەش لــە بــەر دوو هــۆ: یەکەمیــان، بابــا تاهیــر بــە 
ــە ســەرەتای ئەدەبــی کــوردی دائەنێــن. دوەمیــان:  کــورد و ڕوباعیەکانــی ب
کەالمــە دینییەکانــی ئەهلــی هــەق بــە لەهجــەی گــۆران هۆنراونەتــەوە.« 

)ئەمیــن، ٢٠١٢: ٢٢٨( 
بابــا تاهیــر لــە ســەرەتای ســەدەی١١ی زایینیــدا کۆچــی دوایــی کــردووە 
)١٠١٠- ٩٣٧(. مینۆرســکی ســێزدە دووبەیتیــی بابــا تاهیــری لــە کتێبــی 
ئایینیــی یارســانەکان )ســەرئەنجام( دا دۆزیوەتــەوە، لــە ســروودی هەشــتەمی 
»ســەرئەنجام« یــا ســروودی ئایینــی یارســانیش، بابــا تاهیــر نــاوی وەکــوو 
ــزی زۆری یارســانەکان  ــووە. هۆگــری و ڕێ ــە هات ــەو ئایین فریشــتەیەکی ئ
بــۆ بابــا تاهیــر لــە الیــەک و لــە الیەکــی دیکــەوە زمــان و نێوەرۆکــی 
دووبەیتییەکانــی - کــە پێوەندییەکــی توندوتۆڵیــان لــە گــەڵ ئایینــی یارســان 
هەیــە- بەڵگــەن لــە ســەر بەســتراوەیی ئــەو شــاعیرە بــە یارســانییەکان و 

نەتــەوەی کــورد. )خەزنــەدار، ٢٠٠١: ١٩٣- ١٨٤( 
 دیــارە دووبەیتییەکانــی بابــا تاهیــر لــە ئەنجامــی چەندیــن جــار چاپکرانەوە 
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و دەســتکاریکرانی لــە الیــەن نووســەرانی فارســەوە، بــە ئەنقەســت و بــەو 
مەبەســتە کــە بکرێــن بــە بەشــێک لــە ئەدەبــی فارســی، شــێوێندراون. بــەاڵم 
لــە نووســینەوەی مێــژووی ئەدەبــی کوردیــدا، دوو بەیتییەکانــی بابــا تاهیــر 
لــە چوارچێــوەی یەکــەم قوتابخانــەی ئــەو مێــژووەدا کــە ناوی«قوتابخانــەی 
ئەدەبــی گۆرانی«یــە، لێیــان دەروانــڕێ. ئــەم قوتابخانەیــە تایبەتمەندیــی 

خــۆی هەیــە و بــۆ مــاوەی ٨ســەدە )لــە بابــا تاهیــرەوە بــۆ مەولــەوی(، 
کــە  سێگۆشــەیەک  شــێوەی  لــە  بەریــن  جۆگرافیایــی  ڕووبەرێکــی   
کەرکــووک، هەمــەدان و کرماشــانی لــە خــۆی گرتــووە، درێــژەی هەبــووە. 
)دەشــتی، ٢٠١٣: ٣٠- ٣١( قۆناغــی یەکــەم و قوتابخانــەی یەکــەم لــە 
دیالێکتــی  »ئەدەبــی  گۆرانییــە.  ئەدەبــی  قۆناغــی  کــوردی دا،  ئەدەبــی 
گۆرانــی لــە ســەرەتاوە تــا ئێســتاش لــە ئەدەبــی فۆلکلۆرییــەوە نزیــک بــوو 
تــا مــەالی جزیــری و ئەحمــەدی خانــی و پرتــەوی  )ئەدەبــی میللــی( 

هــەکاری پەیــدا بــوون.« )خەزنــەدار، ٢٠٠١: ١٥٩( 

١١- - ٢٢: کالسیزم وەک چەمکێک: : کالسیزم وەک چەمکێک: 
ــاری کــە دەســپێکەکەی  ــەوەی زانی ــا، دوای بزووتن ــە ئورووپ »کالســیزم« ل
ســەدەی پانزەهەمــە، ســەری هەڵــدا و بــە کۆنتریــن ڕێبــازی ئەدەبــی دادەنرێ. 
ــک  ــای کۆمەڵێ ــە وات ــی وەرگیراوەکــە ب ــە کالسیســی یۆنان ــەیە ل ــەم وش ئ
دەریاوانــە، لــە پاشــان بــووە بــە هەڵگــری واتــای »پۆلــی خوێنــدن«. ئەدەبــی 
کالســیک لــەو نووســراوە گریکییانــەی لــە چنــگ الفــاوی زەمانــە ڕزگار 
بــوون و مرۆڤایەتــی هەوڵــی داوە بــۆ پاراســتن و هێشــتنەوەیان، پێــک هاتــوە. 
»هــەر چەنــد کالســیزم لــە ســەر بناغــەی ئەدەبــی گریکــی )یۆنانــی( و 
ــە  ــی ک ــی قەواعیــدە بنەڕەتییەکان ــی کــۆن بــەرز کراوەتــەوە، بــە پێ ڕۆمان
لــە ســەرەتادا لــە هەســتێکی پــااڵو و ســادەوە هاتوونــە دی، بــەاڵم ئێســتا 
ــە  ــەری و مرۆڤایەتیــی تایبەتیــی خــۆی هەی ــەو ڕێبــازە دەستنیشــانی هون ئ
ــە پاکیــی زمــان و ڕەوانبێــژی پتــەو ئەکــرێ ... ڕێبــازی کالســیزم  کــە ب
ــرەودا  ــە ب ــووە و ل ــاوی ب ــەر ب ــادا ه ــە ئەورووپ ــش ل ــەدەی نۆزدەیەمی ــا س هەت
بــووە تــا ڕۆمانســیەت هاتــە گــۆڕێ و شۆڕشــێکی ئەدەبیــی بــە ڕووی 
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کالســیزمدا هەڵگیرســان و هەمــوو قالــب و دەق و بناغەکانــی ئــەوی تێکــدا 
و ســنوورەکانی شــکاند.« )قەرەداغــی، ١٩٨٦: ٣٤- ٢٨( 

 لــە پێوەنــدی لــە گــەڵ ئەدەبــی کوردیــدا کاتێــک بــاس لــە ئەدەبــی 
کالســیک دەکــرێ گرنگــە دوو خــاڵ وەبیــر بهێنرێتــەوە. یەکــەم، »مەبەســت 
لــە ئەدەبــی کالســیکی کــوردی، ئەدەبــی نووســراوە پێــش ئــەوەی کالســیکی 
بــە مانــای ئەدەبــی بــەرز بــە کار بێنیــن، کــە دیــارە ئــەو ئەدەبــە نووســراوەش 
لــە  کالســیزم  دووهــەم،   )١٥٩  :٢٠٠١ )خەزنــەدار،  بــووە.«  شــێعر  بــە 
شــێعری کوردیــدا چ لــە ڕووی ســەردەمی ســەرهەڵدانی و چ لــە ڕووی 
تایبەتمەندییەکانیــەوە، جیاوازیــی لــە گــەڵ کالســیزم لــە ئەدەبــی ئورووپــی 
و هتــددا هەیــە. »کالســیزم لــە ئەدەبــی کوردیــدا مۆرکــی تایبەتیــی خــۆی 
ــە  ــە قالب ــێعر و دەرنەچــوون ل ــتەکانی ش ــە مەبەس ــە ل ــش بریتیی ــە، ئەوی هەی
کۆنەکانی و چاولێکردنیان و پێ لێ هەڵبڕین )مبالغە( و یاری کردن بە 
وشــە ... هــەر وەهــا یەکیەتیــی مەبەســت لــە تێکــڕای هۆنراوەکــەدا، دانانــی 
یــەک چوارچێــوەی یــەک کێشــی و یــەک ســەروایی بــۆ هۆنراوەیــەک.« 

)قەرەداغــی، ١٩٨٦: ٣٤- ٢٨( 

١١- - ٣٣: قوناغ و قوتابخانەکانی شێعری کالسیکی کوردی:: قوناغ و قوتابخانەکانی شێعری کالسیکی کوردی:
١- ٣- ١: قوتابخانەی ئەدەبی کورمانجی:

 ســەرەتای شــێعری کالســیکی کــوردی و دامەزرانــی یەکــەم قوتابخانــەی 
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  کوردیــدا  ئەدەبــی  مێــژووی  لــە  کالســێک  شــێعری 
ــووە. دەســپێکی  ــرە »ب ــان کــە پێتەختەکــەی »جزی ســەردەمی میرنشــینی بۆت
ســەدەی شــازدەیەم، بــە تایبەتــی دوای بڕانــەوەی شــەڕی چالدێــران )١٥١٤( 
ــە  و چوونــی میــرە کــوردەکان بــۆ بــن ســێبەری ئیمپراتۆریــی عوســمانی، ب
بــەراورد لــە گــەڵ ڕابــردوو تــا ڕادەیــەک ئارامــی باڵــی بــە ســەر کوردســتاندا 

کێشــا. 
»لــە نیــوەی دووهەمــی ســەدەی شــازدەیەم نووســینی کــوردی بــە دیالێکتــی 
کورمانجیــی ســەروو دەســتی پــێ کــرد، عەلــی حەریــری )١٥٣٠- ١٦٠٠( 
و فەقێــی تەیــران )١٥٦٣- ١٦٤١( بــە دیــار کەوتــن و شــێعریان بــە زمانــی 
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کــوردی هۆنیــەوە. لــە کۆتایــی ســەدەی شــازدەیەم تــا نیــوەی یەکەمــی 
تەنیــا شــاعیری  ســەدەی حەڤدەیــەم مــەالی جەزیــری )١٥٦٧- ١٦٤٠( 
کــوردە کــە لــە شــێعرەکانیدا وشــەی کوردســتانی بــە کار هێنــاوە. لــە نیــوەی 
دووهەمــی ســەدەی حەڤدەیــەم دوو شــاعیری گــەورە ســەر هــەڵ دەدەن کــە تــا 
ڕادەیــەک هاوســەردەمی یەکتــر بــوون. ئەحمــەدی خانــی )١٦٥٠- ١٧٠٧( 
و مــەالی باتەیــی )١٦٧٥- ١٧٦٠(. ئەحمــەدی خانــی لــە ســایەی »مــەم و 
زین«ەکــەی بــە باوکــی ناســیۆنالیزمی کــورد دەناســرێ و مــەالی باتەییــش 
خاوەنــی مەولوودنامەیــە بــە زمانــی کــوردی.« )نەجاتــی عەبدوڵــال، ٢٠٠٨: 

 )١٠- ٩
بــەو هۆیــەوە کــە ســەردەمەکە ســەردەمی میرایەتیــی میرنشــینەکانی بۆتان 
ــە ڕووگــەی  ــووە ب ــان، ب ــرە« پایتەختــی میرنشــینی بۆت ــووە و، شــاری »جزی ب
هیــوای شــاعیر و بوێــژە کــوردەکان، زاراوەی کرمانجــی- بەشــە دیالێکتــی 
ــە بناغــەی  ــووە ب ــی کــوردی و، ب ــی ئەدەبیات ــووە بەزمان ــە - ب ــەو ناوچەی ئ
ــە دیالێکتــی کرمانجیــی  ــی کالســیزمی کــوردی ب ــەی ئەدەبیات ــەو زمان ئ

پــێ نووســراوە. 
 »مــەالی جەزیــری و ئەحمــەدی خانــی، دوو ئەدیبــی هەڵکەوتــووی کــورد 
)ئەمیــن،  ئەدەبیــی کرمانجیــن.«  مەدرەســەی  بناغــەی  دانەرانــی  لــە  و 
٢٠١٢: ٢٣٤( فەقێــی تەیــران، عەلــی حەریــری، مــەالی باتەیی، شــاپرتەوی 
هــەکاری، مــەال مەنســووری گرگاشــی و شــێخ محەممــەدی مەغریبــی لــە 

شــاعیرانی دیکــەی ســەر بــەو قوتابخانەیــەن. 
شــێعری کالســیکی کوردی لەم قۆناغەدا، هەم ڕوخســار و هەم نێوەرۆکی 
زۆر لــە ژێــر کاریگەریــی شارســتانەتی و ئەدەبیــات و زانســتەکانی ئایینــی 
ئیســالمیدا بــووە، پێڕەویــی لــە نیزامــی عــەرووزی عەرەبــی و هونەرەکانــی 
بەالغەت و پایەکانی شــێعری کالســیکی ڕۆژهەاڵت کردوە، کە پێشــتر لە 
ئەدەبــی کوردیــدا وێنــەی نەدیتــراوە. »بەرهەمــی ئــەو قوتابخانەیــە ئەدەبێکــی 
پلــە بــەرزە و لەئاســتی ئەدەبــی کالســیکیی ڕۆژهەاڵتــە. غــەزەل و قەســیدە 
وەکــوو دوو فۆڕمــی زاڵ و ناســراوی شــێعری کالســیکی ڕۆژهەاڵتــی لــە 
ئەدەبــی کوردیــدا ســەر هــەڵ دەدا، وێــرای فۆڕمــە ئەدەبییەکانــی وەک 
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روباعی، قەتعە، مولەممەع، پێنجین و پێنج خشــتەکی، موســتەزاد، تەرجیع 
بەنــد و ...، زمانــی شــێعر پــڕ دەبــێ لــە وشــە و زاراوەی بێگانــە )عەرەبــی 
و فارســی و تورکــی(،  زیادەڕۆیــی لــە وشــەئارایی، سنعەتســازی بێژەیــی 
تانوپــۆی دادەپۆشــێ. کۆمەڵێــک مەبەســتی تــازە هاوشــێوەی شــێعری 
کالســیکی عــەرەب و عەجــەم، لــە شــێعری کوردیــدا ســەر هــەڵ دەدەن، 
مەبەســتەکانی ئایینــی ئیســالمەتی لــە چەشــنی موناجــات و ستایشــی 
پێغەمبەران و ســۆفیگەریی ئیســالمی، وەســفی دڵداری، ســتایش، شــانازی، 
داشــۆرین، شــێنگێڕی و ... واتــا و نێوەرۆکــی شــێعری ئــەم قۆناغــە پێــک 

دەهێنــن.« )دەشــتی، ٢٠١٣: ٣٢- ٣٤( 

١١- - ٣٣- - ٢٢: قوتابخانەی ئەدەبی بابانی:: قوتابخانەی ئەدەبی بابانی:
 ســەرهەڵدانی ئــەم قۆنــاغ و قوتابخانەیــە لــە مێــژووی ئەدەبــی کوردیــدا، 
ــی  ــۆ بنیاتنان ــەوە ب ــتییەوە دەگەڕێت ــی گش ــە ڕووی سیاســی و هەلومەرج ل
شــاری ســلێمانی و پەرەگرتنــی میرایەتیــی بابانــەکان و، هەتــا ســەرەتاکانی 
پێکهاتنــی قۆنــاغ و قوتابخانــەی ئەدەبــی نــوێ درێــژەی هەبــووە. نالــی، 
ســالم و کــوردی بــە سەرمەشــق و ڕێبەرانــی ئــەو قوتابخانەیــە ناســراون. 
»دووەم چارەگــی ســەدەی نــۆزدە، ئەگونجــێ بــە ســەرەتای ســەرهەڵدانی 
ــە ڕووی زمــان و فــۆرم و ناوەرۆکــەوە دابنــرێ و، دوای  ــی، ل شــێوەی بابان
ئــەم قۆناغــە ئیتــر لەناوچەیەکــی فراوانــی کوردســتاندا، پێــڕەوی کــراوە کــە 
لــە ســاباڵخی موکریانــەوە تــا ســلێمانی و کەرکــوک و کۆیــە و رەوانــدزی 
گرتۆتــەوە.« )ئەمیــن، ٢٠١٢: ٤٤٤( ڕووبــەری کاریگەرییەکــەی، هەر پێنج 
ــی،  ــی، ئەردەاڵن ــی نێوەڕاســت )موکریان ــی کوردی ــە دیالێکت ــی بەش ئیقلیم
ــەو پێنــج  ــە ئەدەبییەکەشــی ل ســلێمانی، گەرمیانــی، ســۆرانی( یــە و، زمان
شــێوەزارە پێــک هاتــوە. غــەزل و قەســیدە و فۆرمەکانــی شــێعری کالســیکی 
ــری نیزامــی عــەرووز  ــر چەت ــە ژێ ــە هەندێــک گۆرانکارییــەوە ل کــوردی ب
ــی و ســەبکی عێراقــی و هینــدی و خشــتەکییەکانی  و ڕەوانبێژیــی عەرەب

ــووە. )دەشــتی، ٢٠١٣: ٣٥(  فارســیدا بەردەوامــی هەب
ڕووی  لــە  ڕۆژهەاڵتــی  کالســیکی  شــێعری  هونەرەکانــی  هەمــوو 
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فۆڕمــەوە لــەم قوتابخانەیــە ڕەنگــی داوەتــەوە لــە نموونــەی غــەزەل، قەســیدە، 
ــەرد، مەســنەوی، ڕوباعــی، دوو بەیتــی، مولەمــەع، قەتعــە، موســتەزاد،  ف
موخەممــەس،  تەخمیــس،  بەنــد،  تەرکیــب  تەرجیعبەنــد،  موســەممەت، 
تەزمیــن، تەشــطیر و ... هتــد. غەزەلســەرایی بــە ناوەرۆکێکــی وەســفیی 
جوانــی و عیشــقی مەجــازی، ســیمای دیــار و بەرچــاوی بەرهەمــی شــێعری 

ئــەم قوتابخانەیەیــە. )ســەرچاوەی پێشــوو: ٣٤( 
قوتابخانــەی ئەدەبیــی بابــان ڕاســتە بەرهەمــی هەلومەرجێکــی سیاســی و 
بووژانــەوەی فرەرەهەنــدی ژیانــی نەتەوەیــی کــورد بــوو کــە بــە دەســتپێکردنی 
میرایەتیــی بابانــەکان دەســتی پــێ کردبــوو، بــەاڵم دوای کۆتاییهاتنــی 
ــەکان و میرنشــینە کوردەکانــی دیکــەش، بزووتنەوەیەکــی  میرایەتیــی بابان
ئەدەبــی و ڕۆشــنبیری کــە بــە هــۆی ئــەم قوتابخانەیــە وەڕێ کەوتبــوو، 
نــەوەی  نــۆزدەوە  ســەدەی  دووەمــی  نیــوەی  لــە  نەهــات.  پــێ  کۆتایــی 
دووهەمــی شــاعیرانی قوتابخانــەی نالــی لــە ناوچــە جیاجیاکانی کوردســتان 
)ســلێمانی، گەرمیــان، ســۆران، ئــەردەاڵن، موکریــان( لــە وێنــەی مەحــوی، 
شــێخ ڕەزا، حاجــی قــادر، ســالمی ســنە و وەفایــی پەیــدا بــوون کــە هــەر 
ــە ئااڵهەڵگــری بەردەوامــی و تەواوکــەری ئــەو قوتابخانەیــە لــە  یەکەیــان ب

ناوچەکانــی خۆیــان حیســاب دەکرێــن. )خەزنــەدار، ٢٠٠٤: ٢٣( 
بوونــی پێشــینەی پێوەندییەکــی مێژوویــی بەهێــز لەنێــوان بابانــەکان و 
بــۆ یەکێتیــی بنەچــە و  موکریانــەکان کــە ســەرچاوەکەی دەگەڕایــەوە 
ڕەگــەز و تیــرە و تایفــە لــە الیــەک و، لــە الیەکــی دیکــە نزیکــی و تەنانــەت 
وەکیەکیــی دیالێکتــی زمــان و ئاخاوتــن و کۆمەڵێــک زەمینــەی لەبــاری 
ــە ســەدەی  ــەم بزووتنــەوە شــێعرییە ل ــەوەی ئ ــۆ ئ ــوون ب دیکــە، هۆکارێــک ب
نۆزدەیەمــدا لــە موکریــان پێشــوازیی لــێ بکــرێ و شــاعیرانی ئــەو مەڵبەنــدە 
ــەم پێشــوازی و بەدواداچــوون و لەســەر ڕۆیشــتنە  ــدەن. ئ بەردەوامیــی پــێ ب
کــە پڕۆفیســۆر د.عوســمان دەشــتی لــە توێژینــەوە دەوڵەمەندەکــەی خۆیــدا 
بــە »ئەزموونــی شــێعری موکریــان« ناودێــری کــوردە، لــە مێــژووی ئەدەبــی 
ــی و، جێگــە و  ــە خۆیەت ــەت ب ــی تایب ــاوەن ســامان و کاریگەری ــدا خ کوردی

ــر:٢٠١٣(  ــە )دەشــتی، هەولێ ــە. بڕوان پێگەیەکــی گرنگــی هەی
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ــاودار  لــە نیــوەی دووهەمــی ســەدەی نۆزدەیەمــدا کۆمەڵێــک شــاعیری ن
ــێعری  ــەی ش ــی قوتابخان ــر کاریگەری ــە ژێ ــە ل ــن ک ــان هەڵکەوت ــە موکری ل
بابــان، ئەزموونێکــی شــێعریی ڕازاوە و ســامانێکی دەوڵەمەندیــان لــە ئەدەبــی 
لــە  مەڵبەنــدە  ئــەو  »شــاعیرانی   ... هێنــا  بەرهــەم  کــوردی  کالســیکی 
ســەرەتاوە بــوون بــە شــاگرد و مریــدی ئــەو قوتابخانەیــە، لــە پاشــاندا لــە 
مەڵبەندەکــەی خۆیــان بــوون بــە ڕێبــەر و ئااڵهەڵگــری ڕێبازەکــە، ئەوەنــدەی 
لــە توانایانــدا بووبێــت ... گەشــەیان پێکــردووە تــا ئــەوەی لــە دواییــدا بــووە 
بــە ڕێبــاز و ڕێچکەیەکــی شــێعریی دەوڵەمەنــد و ڕژاوەتــە نێــو ســامان و 
دەریــای ئەدەبیاتــی کوردییــەوە ... ئەحمــەدی کــۆر، وەفایــی، مەجدیــی 
مەلیکولکــەالم، حەریــق، ئــەدەب، ئەدیــب لــەو شــاعیرانەی دەوری یەکەمــی 
ــە نیــوەی دووهەمــی ســەدەی نــۆزدە و ســەرەتای ســەدەی  موکریانــن کــە ل
بیســتەمدا کاروانــی شــێعر و ئەدەبیاتــی کالســیکی کوردییــان لــە مەڵبەنــدی 
)دەشــتی،  کــردووە.«  ڕەنگڕێــژ  ڕێڕەوەکەیــان  و  وەڕێ خســتوە  موکریــان 

 )٣٣  -٢٠٠٩:٣٤

٢٢- هۆیەکانی کاریگەریی زمان و ئەدەبی فارسی: - هۆیەکانی کاریگەریی زمان و ئەدەبی فارسی: 
ــە کاریگەریــی  ئەدەبــی هیــچ نەتەوەیــەک نەیتوانیــوە و ناتوانــێ خــۆی ل
ــەی  ــەو نەتەوان ــی ئ ــە تایبەت ــی دیکــە، دوور ڕابگــرێ. ب ــی نەتەوەکان ئەدەب
بــە هــۆکاری سیاســی، ئایینــی، کولتــووری و هتــد، ئەدەبەکەیــان پتــر 

پێشــکەوتووە و لــە ئاســتی ناوچەیــی و ئیقلیمیــدا باالدەســت بــوون. 
و  زمــان  گــەڵ  لــە  کۆنــەوە  لــە  هــەر  ناوچــە  نەتەوەکانــی  ئەدەبیاتــی 
ئەدەبیاتــی فارســی تێکــەاڵو بــوون و کەوتوونــە ژێــر کاریگەریــی ئــەو زمانــە 
و ئەدەبیاتەکــەی. یــەک لــەو نەتەوانــە کــە ئەدەبیاتەکەیــان بــە تایبەتــی 
شــێعری کالســیکیان، کاریگەرییەکــی زۆری زمــان و ئەدەبیاتــی فارســییان 
بــە ســەرەوە هەبــووە، نەتــەوەی کــورد بــووە. »زمــان و ئەدەبــی فارســی وێــڕای 
کارتێکرانــی زۆر لــە الیــەن زمــان و ئەدەبــی عەرەبــی، کاریگەریــی زۆریشــی 
لــە ســەر زمــان و ئەدەبیاتــی نەتەوەکانــی دیکــە هەبــووە. لــە نێــو ئەدەبیاتــی 
ــی نێوەڕاســتدا ئەدەبیاتــی کــوردی زۆر  ــی ڕۆژهەاڵت ــەوە جۆراوجۆرەکان نەت
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کاریگەریــی لــە ئەدەبیاتــی فارســی وەرگرتــوە و ئەمــەش بەهــۆی نزیکــی و 
پێوەندیــی مێژوویــی ئــەم دوو زمانــە زینــدووە ئاریایییــە لــە گــەڵ یەکتــرە.« 

)شــیخ احمــدی، ٢٠١٥: ٢( 
پێوەندیــی مێژوویــی، هــۆی دیکــەش  لــە خزمایەتــی و  دیــارە جگــە   
دەوریــان لــەم ڕۆڵ و شــوێندانەربوونەی زمانــی فارســیدا هەبــووە، ئەگــەر 
چــی نکۆڵــی ناکــرێ ئــەم نزیکــی و پێوەندییــە پتــر لــە هۆیەکانــی دیکــە 
ڕێخۆشــکەر بــووە بــۆ پێشــوازیی شــاعیر و ئەدیبــی کــورد لــەو زمانــە و 
ئەدەبیاتەکــەی. هۆیەکانــی کاریگەریــی زمــان و ئەدەبــی فارســی لــە ســەر 

ــن: ــان بکەی ــۆرە دەستنیش ــەم ج ــن ب ــوردی دەتوانی ــیکی ک ــێعری کالس ش

٢٢- - ١١: لێک نزیکیی زمانی فارسی و کوردی:: لێک نزیکیی زمانی فارسی و کوردی:
 زمانــی کــوردی یــەک لــەو زمانــە زیندووانــەی بنەماڵــەی هینــد و 
ئێرانییــە کــە لــە زمانــی فارســی نزیکــن و پێوەندییەکــی مێژووییــان لــە 
گەڵیــدا هەیــە. ئاخێوەرانــی زمانــە ئێرانیەکانــی فارســی و کــوردی، بــە 
هــۆکاری مێژوویــی نزیکایەتیــی زمانەکانــی مــاد و پارســی و، هــەر وەهــا 
خزمایەتیــی هــەر دوو لقــی پارســیک )فارســیی پەهلــەوی( وپەهلەوانیــک 
ــە  ــەم مەســەلەیە ل ــر تێگەیشــتوون. ئ ــی کــوردی(، هەمیشــە لێکت )پەهلەوی
الیــەک وهــەر وەهــا کولتــوور و هاوچارەنووســی و هاونیشــتمانی، بــووە بــە 
هــۆی لەدایکبوونــی دەق و ئەفســانە و ئوســتوورەی هاوبــەش و لــە ئاکامــدا 

ئەدەبیاتــی هاوبــەش. )موکریانــی، ٢٠١٢: ٩( 
 ئــەم خزمایەتــی و ئــەم ڕابــردوو هاوبەشــە وای کــردوە هــەر دوو زمانەکــە 
خاوەنــی ژمارەیەکــی زۆر وشــەی هاوبــەش بــن. »هــەردوو زمانەکــە ... 
ــەدان وشــەی  ــە س ــرازدا ب ــارە، ئام ــاو، ژم ــی وەک ن ــە ئاخاوتنەکان ــە بەش ل
وەکیــەک و لەیەکچــووی هاوبەشــیان هەیــە، لەگــەڵ ئــەوەی هــەر کام 
لــەو دوو زمانــە وشــە و ئامــراز و کەرەســەی زمانــی تایبــەت بــە خۆیــان 
هەیــە کــە لــە یەکتریــان جیــا دەکاتــەوە ... زمانــی کــوردی و زمانــی 
فارســی لــە ڕووی فەرهەنگــی نەتەوەییــەوە، هاوبەشــی ڕەگەزییــان هەیــە 
پێکــەوە، چونکــە ئــەم دوو نەتەوەیــە لــە یــەک ڕەگــەزن و هاوســێ و هاوبــەش 
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و هاونیشــتمانی یەکتــر بوونــە لــە ناوچــەی ئاریــا و لــە بنــەڕەت و لــەو 
شــوێنەیاندا کەلتوورێکــی هاوبەشــیان هەبــووە. )شــوانی، ٢٠١٩: ٢٨٥( 

 لــە ڕووی دەنــگ و پیــت و ڕێنووسیشــەوە وێکچــوون و نزیکــی لــە نێــوان 
دوو زمانــی کــوردی و فارســیدا هەیــە. »کوردییــش وەک فارســی بــە 
ئەلفوبێــی ئارامــی – دیــارە بــە دەســکارییەوە- دەنووســرێتەوە. بــەو جیاوازییــە 
کە«لــە زمانــی کوردیــدا پیتەکانــی وەکــوو »ص، ض، ط، ظ، ذ ... « بــەکار 
نایــەن و لەجیاتیــان پیتەکانــی »س، ز، ت« بــەکار دەهێنرێــن، بــەاڵم لــە ڕووی 
دەربڕینــەوە جیــاوازە لــە دەربڕینــی عەرەبیەکــەی. لەگــەڵ ئەمەشــا هــەردوو 
زمانــی کــوردی و فارســی دەنگــی هاوبەشــیان وەکــوو »ا، ب، پ، ت، ج، 
چ، خ، ر، ز، ژ، س، ش، ع، غ، ف، ک، گ، ل، م، ن، و، هـ، ی« هەیە«. 

)ســەرچاوەی پێشــوو: ٢٨٦- ٢٨٥( 

٢٢- - ٢٢: زاڵبوون و بااڵدەستیی زمانی فارسی لە ناوچەکەدا: : زاڵبوون و بااڵدەستیی زمانی فارسی لە ناوچەکەدا: 
ئەلف- زمانی دەسەاڵتدارێتی بووە:ئەلف- زمانی دەسەاڵتدارێتی بووە:

هــەر لــە کۆنــەوە زمانــی فارســی لــە ڕووبەرێکــی گــەورەی جۆگرافیــای 
واڵتانــی ناوچــە بایەخــی پــێ دراوە و لــە چەنــد بوارێکــی گرنگــدا ســوودی 
لــێ وەرگیــراوە، لــە ئاکامــدا شــوێنی داناوەتــە ســەر ئەدەبیاتــی نەتەوەکانــی 
زمانــی  ســەدە  فارســی چەندیــن  زمانــی  کــە  ڕاســتییە  ئــەو  دەوروبــەر. 
ــی یەکەمــی  ــووە، ڕۆڵ دەســەاڵت و ئیمپراتۆرییەکــی گــەورەی ناوچەکــە ب
هەبــووە لــەو بااڵدەســتیەی زمانــی فارســیدا. زمانــی فارســی نــەک هــەر لــە 
دەربــاری شــاکانی ئێــران – تەنانــەت ئــەو شــا و ســوڵتانانەی کــە خۆیــان بــە 
رەچەلــەک فارســیش نەبــوون- بەڵکــوو لــە هێندێــک ســەردەم و قۆناغــدا لــە 
دەربــار و کۆشــک و دیوەخانــی ســوڵتان و میرەکانــی دەرەوەی جۆگرافیــای 
سیاســیی ئیمپراتۆریــی ئێرانــدا، قســەی پــێ کــراوە، نامــەی پــێ نووســراوە، 
شــێعری پــێ دانــراوە، و هتــد. هــەر بــۆ وێنــە زمانــی فارســی پتــر لــە هەشــت 
ســەد ســاڵ زمانــی ئەدەبــی و ڕەســمی بــووە لــە هیندســتاندا و، لــەم مــاوەی 
دوو ســەد ســاڵەی دوایــی دا لــە پــاش ئــەوەی کــە ئینگلیــزەکان هیندســتانیان 
داگیــر کــرد، وردە وردە واز لــەم زمانــە هێنــرا ... )احمــد، ٢٠١٥: ٢٧٦- 
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 )٢٧٥
زمانــی فارســی ســەردەمێکی دوور و درێــژ لــە مێــژوودا، نــەک هــەر لــە 
نێــو کــورد بەڵکــوو لــە نێــو میللەتانــی دیکــەی ڕۆژهەاڵتــدا بــۆ وێنــە عەرەب 
ــووە. دەوڵەتــی عوســمانی  ــەر ب ــەرز و موعتەب ــورک، وەکــو زمانێکــی ب و ت
ــەوە  ــەو کات ــەر ل ــەزرا، ه ــدا دام ــیانزەهەمی زایینی ــەدەی س ــەرەتای س ــە س ل
زمانــی ڕەســمییان فارســی بــوو، کــە زمانــی خۆیــان نەبــوو. عوســمانییەکان 
جێــگای ســەلجوقیەکانیان گرتــەوە کــە ئەوانیــش لــە ڕەگــەزدا تــورک بــوون 
و زمانــی ئەدەبییــان فارســی بــوو. هەنــدێ لــە ســوڵتانەکانی عوســمانی بــە 
زمانــی فارســی نووســیویانە و قسەیشــیان پــێ کــردووە و شــێعر و دیوانیــان 
بــەم زمانــە لــە پــاش بەجــێ مــاوە کــە ســوڵتان ســەلیمی یەکــەم )١٥١٢ ز( 
یــەک لــەوان بــووە. کوردســتان لــەو ماوەیــەدا - لــە ســەدەی ســیانزەهەم تــا 
ســەدەی ١٩- بەشــێک بــووە لــە قەڵەمــڕەوی هــەر دوو دەســەاڵتی دەوڵەتــی 
ئێــران و عوســمانی. هەنــدێ لــە ســوڵتانەکانی عوســمانی بــە زمانــی فارســی 
ــە  ــە ل ــەم زمان ــان ب ــێ کــردووە و شــێعر و دیوانی نووســیویانە و قسەیشــیان پ
پــاش بەجــێ مــاوە. ســوڵتان ســەلیمی یەکــەم )١٥١٢ ز( شــاعیرێکی نــاودار 
بــوو لــە شــێعری فارســیدا و دیوانێکــی جوانــی بــەم زمانــە لــە پــاش بــە جــێ 

مــاوە. )عــارف، ١٩٩٩: ٤- ٣( 

ب- ئەدەبیاتەکەی لە خوێندنگە ئایینییەکاندا خوێندراوە:ب- ئەدەبیاتەکەی لە خوێندنگە ئایینییەکاندا خوێندراوە:
هۆکارێکــی دیکــەی بەرزبوونــەوەی جێگــە و پێگــەی زمــان و ئەدەبــی 
فارســی هــەر لــە کۆنــەوە الی نەتەوەکانــی دیکــە و یــەک لــەوان نەتــەوەی 
کــورد، بوونــی ئەدەبیاتــی ئــەو زمانــە وەک مــادددەی خوێنــدن لــە خوێندنگە 
نەریتیەکانــی  خوێندنگــە  لــە  خوێنــدن  ڕێوشــوێنی  بــوو.«  ئایینییەکانــدا 
کوردســتان وا بــوو کــە مندااڵنــی کــورد شانبەشــانی فێربوونــی وانــە ئایینی، 
فیقهــی و بالغییــەکان، لــە گــەڵ زمــان و ئەدەبیاتــی فارســییش ئاشــنا 
دەبــوون. زۆربــەی هــەرە زۆری شــاعیرانی کالســیکی کــورد پــەروەردەی ئــەم 

ــوون.« )احمــد، ٢٠١٥: ٢٧٦- ٢٧٥(  ــە ب جــۆرە خوێندنگایان
لــە خوێندنگــە دینییــەکان شــان بــە شــانی بابەتــە ئایینــی، فیقهــی و 
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بەاڵغییــەکان کــە بــە زمانــی عەڕەبــی بــوون، کۆمەڵێــك کتێــب بــە زمانــی 
فارســی دەخوێنــدران کــە نێوەرۆکێکــی ئەدەبــی و ئەخالقییــان هەبــوو. »لــە 
شــێوازی خوێندنــی نەریتــی لــە حوجرەکانــی کوردســتاندا کــە لــە ژێــر ســێبەر 
و رکێفــی پــەرە و بانگەشــەی ئایینــدا بــووە و مەبەســتیش فێربوونــی زانســتی 
ئایینــی بــووە، وا بــاو بــووە کــە قوتابــی هــەر لــە ســەرەتاوە، پــاش فێربوونــی 
ئەلفوبــێ و قورئانــی پیــرۆز وەک نەریتێــک چەنــد پەرتووکێکــی فارســیی 
دەخوێنــد. »جــا کــە بــە خوێندنــی قورئــان و ئــەم کتێبــە فارســییانە کەمــێ 
بەرچــاوی روون دەبــووەوە بــە فێربوونــی تەســریفی زەنجانــی و عەوامیلــی 
جورجانــی، دەرســی عەرەبیشــی دەســتپێدەکرد ... هەروەهــا، جگــە لــە بــاری 
وێژەیــی، بــاری ئایینــی و پێوەندیــدار بــە رەوشــت یەکێــک لــە هۆکارەکانــی 
بەکارهێنانــی پەرتووکــە فارســییەکان بــۆ وێنــە »گوڵســتان« و »بۆســتان«ی 
ســەعدی شــیرازی، هۆنــەری بەنــاوی ســەدەی حەوتەمــی ئێــران، بــووە. 
لــە زانســت و خوێنــدەواری و فێرکــردن و  بێــت، بەشــێک  هەرچۆنێــک 
بارهێنانــی مــەال و زانــا و خوێندەوارانــی کــورد لــە کۆنــدا لــە رێــگای زمانــی 
ــەو رێگایــەوەش پێوەندییــان لەگــەڵ شــاکارەکانی  ــووە و هــەر ل فارســییەوە ب

وێــژەی فارســی هەڵکــردووە.« )موفیــدی، ٢٠١٧( 
ئەگــەر ئــەم ڕاســتییەمان لــە بــەر چــاو بــێ کــە زۆربــەی هــەرە زۆری 
شــاعیرانی کالســیکی کــورد لــە خوێندنگــە ئایینییــەکان پێگەیشــتوون، 
هــەر لــەو خوێندنگانــەش لــە گــەڵ شــێعر و ئەدەبیاتــی فارســی و بەرهەمــی 
بــە شــتێکی سروشــتی و  بــوون،  شــاعیرانی فــارس و فارســیوێژ ئاشــنا 
ئاســایی دەزانیــن کــە کەوتبنــە ژێــر کاریگەریــی ئــەو ئەدەبیاتــە و ســوودیان 

ــێ.  ــەوان وەرگرتب ــی ئ ــە دەســکەوت و ئەزموون ل

ج- شــارەزایی لــە زمــان و ئەدەبــی فارســی پلــە و پایــەی کەســەکەی پــێ ج- شــارەزایی لــە زمــان و ئەدەبــی فارســی پلــە و پایــەی کەســەکەی پــێ 
بــەرز دەبــۆوە:بــەرز دەبــۆوە:

ژمارەیــەک لــە خاوەنرایــان، پەنابردنــی شــاعیرانی کالســیک بــۆ زمانــی 
ــە ســەر شــێعرەکانیان  ــی فارســی ل ــی کاریگەریــی زمان فارســی و زاڵکردن
دەگێڕنــەوە بــۆ هــۆکاری چینایەتــی. مەبەســتیش لــەم قســە ئەوەیــە چینــە 
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ــان  ــەوە کــە خۆی ــەم هۆی ــە کوردســتان ب ئەریســتۆکرات و دەســەاڵتدارەکان ل
لــە چیــن و توێژەکانــی دیکــەی خەڵــک پــێ بەرزتــر بــووە، ڕێخۆشــکەر و 
هانــدەری برەوپێدانــی ئەدەبــی کالســیک بــوون کــە ئەدەبێکــی بــەرز بــووە. 
ئەدەبــی کالســیکییش لــەو ســەردەمدا خــۆی لــە شــێعری عــەرووزی فارســیدا 
بــوون،  ئەدەبــە  جــۆرە  ئــەم  برەوپێــدەری  کــە  شــاعیرانێکیش  بینیوەتــەوە. 
شــارەزاییان لــە زمــان و ئەدەبیاتــی فارســی هەبــووە و لــەو مەیدانــەدا، وەپێــش 
ئەوانــی دیکــە کەوتونــەوە، لــە دەربــاری شــاکان و لــە دیوەخــان و سەرســەرای 

میــران، بایەخیــان پێــدراوە و ڕێزیــان لێگیــراوە.
لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە  ئەحمــەد(  کەریــم  )فازیــل  جەعفــەر  »مامۆســتا 
دیاریکردنــی چینــی کۆمەاڵیەتــی هۆنــەران و بــەراوردی نالــی و ســالم، لــە 
شــرۆڤەی ئــەم شــێعرەی »ســالم«دا کــە: »ئەوانــەی تورمەپــۆش و شــەهدنۆش 
ــن/  ــەردۆش و نەخــۆش و زار و عوریان ــە ب ــوون/ ئەمێســتە خان ــەروەر ب و نازپ
ئەوانــەی جێنیشــیمەنیان لــە گۆشــەی تەختــی حاکــم بــوو/ بــە دەشــتی 
شــەهرەزوورا جوملــە وەک غولــی بیابانــن/ هونەرمەندانــی شــیراوژەن، قــەوی 
دەســتانی پیل ئەفکەن، / لە رووی غەواســی ئەتراکا وەکو روبە گورێزانن« 
دەڵــێ: ... کابرایەکــی جووتیــاری گەرمیــان، یــان دەشــتی هەولێــر، رەنگــە 
ئێســتەش نەزانێ »تورمە« و »شــەهد نۆش« چین! ئەو، هەموو ئەو شــتانەی 
لــە نزیکــەوە بینیــوە و بەکاریشــی هێنــاون، بۆیــە نرخــی بــۆ دانــاون.« کەچــی 
ــچ  ــن بەڵکــو هی ــاری گەرمێ ــا جووتی ــە تەنی ــی، ن ــاری چینایەت ــە ب جگــە ل
جووتیارێکــی کــوردی فارســی نــەزان لــەو هەڵبەســتە کــە پڕاوپــڕە لــە وشــەی 
فارســی تێنــاگات. ئــەو وشــە ئاماژەپێکراوانــە نەتەنیــا بــە چینایەتییــەوە 
بەڵکــو بــە زاڵبوونــی زمــان و کەلەپوورەکانــی تــر و سیاسەتیشــەوە پێوەنــدی 

ــە.« )موفیــدی، ٢٠١٧(  هەی
یەکێــک لــە هۆیەکانــی لێکدانــەوەی چینایەتــی و ســەیرکردنی نەرێنیــی 
هاتنــی شــێعری عــەرووزی و کاریگەریــی زمــان و ئەدەبیاتــی فارســی لــەم 
ڕێگەیــەوە بــۆ نێــو ئەدەبــی کــوردی، دوورکەوتنــەوەی شــاعیرانی کــورد 
ــێوەی عــەرووزی  ــووە. » ... ش ــی کــوردی ب ــەدەب و کێشــی خۆماڵی ــە ئ ل
لــە پێشــا نەبــوو و کاتــێ هاتــە نــاو وێــژەی کوردییــەوە کــە زیاتــر لــە 
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هــەزار ســاڵ بــوو لــە وێــژەی هاوســێکانی کــوردا جێگیــر ببــوو. لەراســتییا 
داوخــواز و نیــازی کۆمــەڵ نەبــوو کــە ئــەو وێژەیــەی کــرد بەنــاو، بەڵکــوو 
پێتەویســتی کەمایەتییەکــی ئەشــڕاف و ئاریســتۆکرات وەک دەرەبەگــی زل 
و چینەکانــی تــری حەســاوە و تێــر و تەســەل بــوو کــە نیــازی بــە وێژەیەکــی 
ــۆ خەڵەتاندنیــان و گێژکردنیــان.  ــوو ب ــە تێگەیشــتنی چەوســاوەکان ب دوور ل
ئەمــە ئیتــر وەک ڕۆژ ڕووناکــە کــە »بەیــت« هــی خەڵــک بــوو و خەڵــک 
لێــی تێئەگەیشــت؛ بەگــوێ لێبوونــی ئەگریــا یــا پێئەکەنــی، یــا هــان ئــەدرا 
و ئەبــزووت؛ لــە کاتێــکا کــە بەشــیعری مینیاتــۆری و پڕپێــچ و قەمــچ و 
ــتکورتی  ــە وزەی دەس ــر ل ــەرووزی کــە باســی واتەیەکــی بەرزت ڕازاوەی ع
فامــی ئەوانــی ئەکــرد هــەر تەقــەی ســەریان ئەهــات و زاریــان تــاک ئەبــوو 
وەک ویردێکــی جادووکارانــە ببیســتن. )ئێلخانیــزادە، ٢٠٠٧: ١٨٣- ١٨٢( 
 مــاوەی ســەدان ســاڵ بــوو دیوەخانــی ئاغــا و بــەگ و میــرەکان و حوجــرە 
ــێخ  ــای ش ــە و خانەق ــکان و تەکی ــتەعید و فەقێ ــەال و موس ــی م و مزگەوت
و خەلیفــە و دەروێشــەکان، دەورێکــی بااڵیــان لــە خــۆش کردنــی بەزمــی 
باڵوکردنــەوەی ئەدەبــی خۆیــی و بێگانــەدا دیــوە. چونکــە ماوەیەکــی زۆر 
خەڵکــی کوردســتان هــەر بــە دەوری ئــەم ســێ بەرداشــەدا دەســووڕانەوە و 
ئــەم دیوەخــان وحوجــرە و خانەقایانــە ســاڵ دوازدەی مانــگ جمەیــان دەهــات 
لــە کۆمەاڵنــی خەڵــک، ئەمانــە جێــگای شــێعر و ئــەدەب و زانیارییــش 
بــوون ... ئــەم ســێ شــوێنە قەوغــە و قەڵەبالغــە دەوریــان لــە باڵوکردنــەوەی 
شــێعری هەر ســێ نەتەوە دراوســێکانمان دیوە، شــێعری فارســی و تورکی و 
عارەبــی ... لــە بــەر ئــەم هۆیانــە دەبینیــن کاریگەریــی زمــان و ئەدەبــی ئــەم 
ســێ الیــە زۆر بــە چاکــی لــە ئەدەبــی کالســییمان و بگــرە تــا ڕادەیــەک لــە 

ــی نوێشــمان دەدرەوشــێتەوە. )گــەردی، ١٩٨٧: ٨١- ٨٠(  ئەدەب
ئــەم سروشــتەی دیوەخانــی ئاغــا و میــرەکان و، پێویســتیی میرنشــینەکە بــە 
هەبوونــی ناوبانگێکــی بــاش لــە بــارەی خزمەتــی ئــەدەب، وای خواســتوە کــە 
گرنگــی بــە ڕاکێشــانی باشــترین شــاعیرانی میرنشــینەکەیان بــدەن. حاشــا 
لــەوە ناکــرێ - ئەگــەر نەشــڵێین هەمــوو- بەشــێک لەناودارانــی شــێعری 
ــاری  ــە دەرب ــەت ل ــی کــورد و تەنان ــی میران ــە دیوەخان ــیکی کــورد ل کالس
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ســوڵتانەکانی ئێران و عوســمانی، ڕێزیان لێگیراوە و قســەیان ڕۆیشــتوە. ئەم 
ڕاســتییەش هانــدەر بــووە بــۆ فێربوونــی زمانــی فارســی و ئەدەبیاتــی فارســی 
و زاڵبــوون بــە ســەریاندا و » وای لــە هۆنــەری کــورد دەکــرد کــە جــار وایــە 
ســەری لــە دیوەخانــی ســوڵتان و پاشــاکاندا دەردەهێنــا و دەکەوتــە خزمەتــی 
ئەوانــەوە. بــۆ وێنــە مامۆســتا کــوردی خــۆی ماوەیــەک لــە ئێــران و دەزگای 
پاشــایەتی قاجــاردا بــووە. شــێخ رەزا بــۆ ماوەیــەک لــە ئەســتەمۆڵ و دەزگای 
خەالفــەت و هەروەهــا بەغــدا دەبێــت و بــە پێچەوانــەی کەســێ وەک حاجــی 
قــادر کۆیــی کــە بــە دەســەاڵتی عوســمانی داگیرکــەردا، هەڵنەچــووە، جــار 
و بــار پیاهەڵدانــی بــە ســوڵتان و گــەورە وەزیــر و والــی و کاربەدەســتانی 
ــە ســەڵتەنەت  ــەر چاکســازیخوازەکاندا داکۆکــی ل ــە بەرانب ــووە. شــێخ ل هەب
و لــە بەرانبــەر یاســای بنەڕەتیــدا داکۆکــی لــە یاســای شــەریعەت کردبــوو. 
مامۆســتا مەحویــش کــە لــە ســەردەمی ســەرەتای خوێندنــی فەقێیەتیــدا 
لــە ســنە و ســاباڵغ بــووە، لــە بەغــدا تــەواوی دەکات و دواتریــش ســەردانی 
پێتەختــی خەالفــەت دەکات و پێوەنــدی لەگــەڵ ســوڵتانی عوســمانی دەبێــت 
ــەو جــۆرە  ــاز نابێــت و ب ــە ژێــر رکێفــی کەشــی ئایینــی دەرب ــە جــۆرێ ل و ب
هەڵبەستیشــی لــە بــەر کاریگــەری ئاییــن و ســۆفیەتیدا دەبێــت.« )موفیــدی، 

 )٢٠١٧

٢٢- - ٣٣ خوێندنەوەیەک بۆ شوێنەوارو ئاکامەکانی ئەو کاریگەرییە خوێندنەوەیەک بۆ شوێنەوارو ئاکامەکانی ئەو کاریگەرییە
ئــەو نەتەوانــەی لــە دراوســێیەتی یەکتــردا یــا پێکــەوە لــە چوارچێــوەی 
ــاری،  ــە ڕووی ژی ــتییە ئەگــەر ل ــاون سروش ــەش دا ژی جۆگرافیایەکــی هاوب
کولتــووری و ئەدەبییــەوە کاریگەرییــان لــە ســەر یەکتــر هەبووبــێ. ئاشــکرایە 
ــر کاریگەرییــەکان  ــە ژێ ــوار و مەیدانــی دانانــی کاریگــەری و چوون کــە ب
و ڕادە و قوواڵیــی و زۆری و کەمییــان بەســتراوەتەوە بــە هەڵکــەوت و 
پێگــەی جیــاوازی هــەر نەتەوەیــەک. هــەروا کــە هیــچ زمانێــک نییــە 
نەکەوتبێتــە ژێــر کاریگەریــی زمانەکانــی دەوروبــەر، هیــچ ئەدەبێکیــش نییــە 
ــەوەی دیکــەی بەســەرەوە  ــا چەنــد نەت ــەک ی ــی ئەدەبــی نەتەوەی کاریگەری
نەبــێ. بــە تایبەتــی کاریگەریــی ئــەو ئەدەبانــەی کــە ســامان و پاشــخانێکی 
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ــک، وای  ــد هۆکارێ ــا چەن ــەک ی ــە و هۆی ــان هەی ــد و لەمێژینەی دەوڵەمەن
ــان ببەزێنــن و ئیقلیمگیــر ببــن. ــدی خۆی ــەوە و زێ کــردوە ســنووری نەت

ــا  ــە، کــە نووســەرێک ی ــی ئەوەی ــی ئەدەب »ســادەترین پێناســەی کاریگەری
چەنــد نووســەرێک لــە ئەنجامــی خوێندنــەوە و کاریگەریبوون بە ڕۆشــنبیری 
و بیرکردنــەوەی نەتەوەیەکــی دیکــە دەکەونــە ژێــر کاریگەرییــەوە. ئــەم 
ــدا ڕەنگدەداتــەوە،  ــە نووســین و بەرهەمەکانیان ــە ئاشــکرا ل کاریگەرییــەش ب
هەربۆیــە بــە ڕای زۆرینــەی نووســەران ئەدەبــی پــاک و بێگــەرد و دوورەپەرێز 
نییــە، بەڵکــو هەمــوو ئەدەبێــک کــەم تــا زۆر الســاییکردنەوە و چاولێکــەری 
ــر  ــدا لەژێ ــە کــۆن و نوێ ــش ل ــی کوردی ــی دیکــەی بەســەرەوەیە. ئەدەب ئەدەب
هەژموونــی ئــەم کاریگەرییــە بــەدەر نەبــووە، بــە تایبەتیــش هەژمــوون و 
کاریگەریــی ئەدەبــی فارســی بەســەریەوە، کــە لــە چەنــد ڕێگەیەکــەوە لــە 
نێــو بەرهەمــی شــاعیرانی ئێمــەدا ڕەنگیداوەتــەوە. )پیــرۆت و قەیتــەران، 

 )٢٠٢٠: ٣٣١
پــێ  ئامــاژەی  توێژینەوەیــەدا  ئــەو  ســێهەمی  بەشــی  لــە  کــە  وا  هــەر 
دەکــرێ، ئەدەبــی کــوردی بــە گشــتی و بــە تایبەتــی ئەدەبــی کالســیکمان، 
لــە ســۆنگەی کاریگەریــی زمــان و ئەدەبــی فارســی، لــە ڕووی نێوەرۆکــەوە 
ــی شــاعیرانی  ــەوە و دەســکەوتە فکرییەکان ــە گــەڵ ئەزمــوون و تاقیکردن ل
و  تاقیکردنــەوە  و  ئەزمــوون  لــەم  بــووەو،  تێکــەڵ  و  ئاشــنا  فارســزمان 
دەســکەوتانەی ئــەوان بــۆ دەوڵەمەنــد کــردن و نوێکردنــەوە و پێشخســتنی 
خــۆی، ســوودی وەرگرتــوە. جیهانبینیــی شــاعیری کــورد و خوێنــەر و 
هۆگــری شــێعری کــوردی، لــە ڕێــگای کرانــەوەی دەالقــەی دیکــەی بینیــن 
و بیرکردنــەوە بــە ڕوویانــدا فراوانتــر بــووە. شــاعیر و خوێنــدەواری کــورد 
پێشــتر ئەگــەر چــی لــە ڕێگــەی زمــان و ئەدەبــی عەڕەبییــەوە، کــەم و زۆر 
ئاشــنای »عیرفــان« و »تصــوف« بــووە، بــەاڵم لــە ڕێــگای ئــەم کاریگەرییــە 
و  ئێرانــی  ســۆفیگەریی  و  عیرفــان  و  حیماســی  ئەدەبیاتــی  ئەدەبییــەوە، 
ناودارانــی ئــەم بوارانــەی ناســیوە، نــەک هــەر ناســیویانن بەڵکــوو کەوتوونــە 
ژێــر کاریگەرییــان. لــە ڕووی روخساریشــەوە، فــۆرم و قالبــی نوێــی شــێعری 
و کێشــی عــەرووز بــەو جــۆرەی شــاعیرانی فــارس بەکاریــان هێنــاوە، هاتوونــە 
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نێــو شــێعری کالســیکی کــوردی و بەرهەمــی شــێعری بــە زمانــی کوردییــان 
پــێ نووســراوە. 

»نابــێ ئەوەمــان لــە بیــر بچــێ کــە ئــەم کارتێکردنــە و ســوود وەرگرتنــەی 
ئەدەبەکەمــان بــە خۆیــەوە دیــوە، نــەک هــەر عەیــب و شــوورەیی نەبــووە وەکوو 
هەنــدێ ســاویلکە و نابینــا بــۆی دەچــن بەڵکــوو بــە پێچەوانــەوە، نیشــانەیی 
زیندوویــی و بــە توانایــی ئەدەبەکەمانــە و بەڵگــەی ئەوەیــە کــە ئەدەبەکەمــان 
ڕەگــەزی پێشــکەوتن و گــۆڕان و خۆپاراســتنی تێدایــە و مەترســیی چــورچ 
و ســیس بــوون و گۆشــەگیریی و التەریکیــی لــێ ناکــرێ، بــەاڵم ... کــە 
ئەدەبــێ بــاوەش بــۆ ئەدەبەکانــی دیکــە دەکاتــەوە و هەمبێزیــان تــێ وەردێنــێ، 
نابــێ خــۆی لــە بیــر بــکات و ڕەســەنایەتیی خــۆی بدۆڕێنــێ، نابــێ لــە گــەڵ 
ــێ خــۆی  تەوژمــی کاریگەرییەکــەدا بشــێوێ و تێــک بچــێ بەڵکــوو دەب
پــێ تــەواو بــکات و کــەم و کورتییەکانــی پــێ پــڕ بکاتــەوە.« )گــەردی، 

 )١٩٨٧: ١١٠

ــە ســەر شــێعری  ــی فارســی ل ــی زمــان و ئەدەب ــی کاریگەری ــە ســەر شــێعری - جۆرەکان ــی فارســی ل ــی زمــان و ئەدەب ــی کاریگەری ٣٣- جۆرەکان
ــیکی کــوردی: ــیکی کــوردی:کالس کالس

کاریگەریی زمان و ئەدەبی فارســی لە ســەر شــێعری کالســیکی کوردی 
چەندالیەنــە و فــرە ڕەهەنــد بــووە. ئــەو کاریگەرییــە هــەم بــە روخســاری 
ــەوە. زمانێکیــش  ــە نێوەرۆکی ــارە، هــەم ب ــەوە دی شــێعری کالســیکی کوردیی
کــە شــێعری کالســیکی کوردیــی پــێ هۆندراوەتــەوە، کاریگەریــی زمانــی 
ــەر  ــەدی دەکــرێ و زۆر وشــەی فارســی و ه ــدا ب ــە ئاشــکرا تێ فارســیی ب
وەهــا وشــەی عەرەبــی کــە لــە زمانــی فارســیدا بــە کار دەهێنرێــن لــە 
ڕێگــەی ئــەو کاریگەرییــەوە هاتوونــە نێــو زمانــی کــوردی. بــەاڵم پانتایــی 
کاریگەرییەکــە لەمــەش فراوانتــرە. جگــە لــەوەی زۆر لــە ناودارانــی شــێعری 
کالســیکی کــوردی، بــە زمانــی فارســی شــێعریان نووســیوە و، شــێعری 
فارســی بەشــێکی بەرچــاو لــە ســامانی ئەدەبــی و دیوانــی شــێعری ئەوانــی 
بــۆ خــۆی تەرخــان کــردوە، بــە ســەدان ئەدیــب و شــاعیری کوردزمــان، 
هۆیەکــەی هــەر چییــەک بووبــێ، لــە جیاتــی زمانەکــەی خۆیــان، بــە 
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فارســی شــێعریان گوتــووە. دیــارە »بــەو هۆیــەوە کــە ئــەو شــێعر و بەرهەمانــە 
بــە زمانێکــی غەیــری کــوردی نووســراونەتەوە، با خاوەنەکەشــی شــاعیرێکی 
کــورد بووبێــت، بــەاڵم ناچنــە نــاو چوارچێــوەی ســامانی ئەدەبیاتــی کــوردی 
و لــە گــەڵ ئــەوەی دەبــن بــە بەشــێک لــە مێــژووی ئــەو ئەدەبــە.« )دەشــتی، 
ــی  ــان و ئەدەبیات ــەی زم ــەم کاریگەریی ٢٠١٢: ١٠٧( بوارێکــی دیکــەی ئ
فارســی، وەرگێڕانــی شــێعری فارســی بــۆ ســەر زمانــی کــوردی بــووە. هــەر 

کام لــەو بوارانــە هــەڵ دەگــرن کەمێــک وردتــر لێیــان بدوێیــن:

٣٣- - ١١: کاریگەری لە ڕووی روخسار و کێشی شێعرییەوە: : کاریگەری لە ڕووی روخسار و کێشی شێعرییەوە: 
لــە ڕووی ڕوخســارەوە، چەندیــن فــۆرم یــا قالبــی شــێعری لــە گــەڵ شــێعری 
کالســیکیدا دێنــە نێــو ئەدەبــی کــوردی. دیــارە هێندێــک لــەو فۆرمانــە 
بــەر لــەوەی هــی ئەدەبــی فارســی بــن، هــی ئەدەبــی عەرەبیــن و ئەدەبیاتــی 
فــارس  شــاعیرانی  بــەاڵم  وەریگرتــوون،  ئەدەبــی عەرەبــی  لــە  فارســییش 
گۆڕانیــان تێــدا پێــک هێنــاون و سروشــتێکی تایبــەت بــە زمــان و ئەدەبــی 

ــداون. ــان پێ خۆی
 لــە گــەڵ ســەرهەڵدانی ئەدەبــی کالســیکی کــوردی، غــەزەل و قەســیدە 
وەکــوو دوو فۆڕمــی زاڵ و ناســراوی شــێعری کالســیکی ڕۆژهەاڵتــی لــە 
ئەدەبــی کوردییشــدا ســەر هــەڵ دەدەن، وێــرای فۆڕمــە ئەدەبییەکانــی وەک 
ــەرد، مەســنەوی، ڕوباعــی، دوو بەیتــی، مولەمــەع، قەتعــە، موســتەزاد،  ف
موخەممــەس،  تەخمیــس،  بەنــد،  تەرکیــب  بەنــد،  تەرجیــع  موســەممەت، 

ــد.  ــن، تەشــطیر و ... هت تەزمی
عــەرووزی کێشــی شــێعری کالســیکی کــوردی ئەگــەر چــی لــە »بحــور« 
و »دوائــر«ی عــەرووزی شــێعری عــەڕەب پێــک هاتــوە، بــەاڵم شــاعیری 
کــورد بــە زۆری لــە ڕێگــەی شــێعری فارســییەوە لــە گەڵیــان ئاشــنا بــووە. 
واتــە ئــەو کێــش و بەحرانــەی عــەرووز کــە لــە شــێعری فارســیدا بــە زۆری 
ــدا،  ــەوەی شــێعری کالســیکی کوردی ــە هۆنینی ــراوە، ل ــێ وەرگی ســوودیان ل
ــەوەی  ــە هۆنین ــە ل ــەو بەحران ــی ئ ــی بەکارهێنان ــراون. »چۆنیەتی ــەکار هێن ب
ــە  ــیدا کۆن ــێعری فارس ــە ش ــان ل ــەر وەک بەکارهاتنی ــدا، ه ــێعری کوردی ش
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و، هــەر وەهــا ئــەو »کێش«انــەی بــۆ دانانــی شــێعری مولەممــەع و شــێعر بــە 
زمانــی عەرەبــی لــە نێــو ئەدیبانــی کــورددا بــە کار هێنــراون، لــە گــەڵ ئــەو 
کێشــانەی شــاعیرانی فارســیوێژ بــۆ دانانــی شــێعری مولەممــەع و شــێعری 
عەرەبــی کەلکیــان لــێ وەرگرتــوون، دەگونجێــن.« )شــیخ احمــدی، ٢٠١٥( 
پێشــتر وا بیــر دەکرایــەوە کــە کێشــی شــێعری کالســیکی کــوردی بــە 
تــەواوی پەیــڕەوی لــە کێشــی شــێعری عەرەبــی دەکا. دیــارە عــەرووزی 
شــێعری فارســی و شــێعری کــوردی هــەر دوویــان هــەر لــە عــەرووزی 
عەرەبــی وەرگیــراون، بــەاڵم شــێوەی بــە کارهێنانــی کێشــەکان و بەحــرەکان 
لــە شــێعری کوردیــدا لــە گــەڵ بەکارهێنانیــان لــە زمانــی عەرەبیــدا جیــاوازە. 
ــە  ــا توێژەرانــی شــێعری کالســیکی کــوردی بکەون ــەم پرســە وای کــرد ت ئ
توێژینــەوە لــە عــەرووزی شــێعری فارســی. بــەم هۆیەشــەوە کــە شــاعیرانی 
ــە  ــی فارســی و ب ــە زمان ــیان ب ــوردی، زۆر شێعریش ــیکی ک ــێعری کالس ش
بەکارهێنانــی  شــێوەی  هۆنیوەتــەوە،  فــارس  شــاعیرانی  الســاییکردنەوەی 
عــەرووز لــە الیــەن ئەوانــەوە لــە هۆنینــەوەی شــێعری کالســیکی کوردییشــدا، 
کاریگــەری هەبــووە. ئامــر تاهیــر ئەحمــەد ئــەم کاریگەرییانــەی بــەم جــۆرە 

دەستنیشــان کــردوون:
ــە  ــە شــێعری فارســیدا ٢٩ کێشــن کــە ل ــن کێشــەکانی عــەرووز ل »باوتری
بەحرەکانــی رمــل، هــزج، مجتــث، خفیــف، مضــارع، متقــارب، رجــز و منســرخ 
ــە شــێعر  ــراوی فارســیزمانانە ل ــش کــە داهێن ــن. بەحــری »قریب«ی پێــک دێ
بــەاڵم شــاعیرانی  بــەکار هاتــوە،  شــاعیرانی ســەبکی خۆراســانیدا، زۆر 
وەرگرتــوە.  لــێ  ســوودیان  کــەم  زۆر  عێراقــی  و  ئازەربایجانــی  ســەبکی 
خاڵێکــی دیکــە کــە شــیاوی باســکردنە چۆنیەتیــی بــە کارهێنانــی ئــەم 
بەحرانــە لــە شــێعری فارســی دایــە. بەحرەکانــی هــزج و رجــز و رمــل و 
مضــارع لــە شــێعری فارســیدا بــە شــێوەی »مثمــن« بــە کار هاتــوون، بــەاڵم 
ــەد،  ــراون.« )ئەحم ــەکار نەهێن ــن« ب ــە شــێوەی »مثم ــدا ب ــە شــێعری عەرەبی ل

 )٢٠١٥:٣
ــە شــێعری کالســیکی کوردییشــدا هــەر وەک  ــە ل  ... ئــەم جــۆرە بەحران
شــێعری فارســی کاریــان پــێ کــراوە. بــۆ نموونــە ئــەم شــێعرە کــە لــە بەحــری 
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»رجــز مثمــن ســـالم«دا هۆنراوەتــەوە:
با بێ جووابی دڵبەری سووتا لە بەر دەردی فیراق

هەر تاکوو ڕۆژی مەحشەری هەر داد لە دەستی ئیحتیراق
با بێ ج ووا/ بی دڵ بە ری/ سوو تا لە بەر/ دەر دی فی راق 

مستفعلن / مستفعلن / مستفعلن / مستفعلن 
کــە ئــەم جــۆرە هــەر وەک جــۆری بەکارهێنانــی بەحــری »رجــز« لــە شــێعری 
فارســی دایــە و، لــە شــێعری عەرەبیــدا بــەم شــێوەیە بەحــری »رجــز« بــەکار 

نەهاتوە.
هــەم نالــی و هــەم مەحــوی لــە بەحری«هــزج مثمــن ســالم« دا شــێعریان 

ــە: هەی
نالی:

وەها مەســتی تەماشــای چاوتــه نالــی کــه نازانــێ 
بــه بێــداری دەبینــێ یــا لــه نەشــئەی مەســتی و خــەودا

وە ها مەس تی / تە ما شای چاو / ته نالی / کە نازانێ 
مفاعیلن / مفاعیلن / مفاعیلن / مفاعیلن

مەحوی:
خەیاڵــی پووچــی دنیــا وا دەمــاخ و دڵمــی پێچــاوه

 قیامــەت هــەر مەگــەر ڕۆژی قیامــەت بێتــەوه فیکــرم
خه یا ڵی پوو / چی دن یا وا / ده ما خ و دڵ / می پێ چا وه 

مفاعیلن / مفاعیلن / مفاعیلن / مفاعیلن
ــرب  ــن اخ ــارع مثم ــە بەحــری »مضـ ــش ل ــب بەرزەنجیی ــەد نەقی ــەید ئەحم س

مکفــوف محــذوف« دا دەڵــێ:
ئــەو ڕوقعــه شــاترەنجه کــه فــەرزی نەمایــەوه
 شــا ماته پیــاده حاکمــه خەیــری بــه شــایەوه

ئەو ڕو ق عه / شا ت رە ن جه / کە فەر زی نە / ما یە وه
 مفعول / فاعالت / مفاعیل / فاعلن

ئەم شــێوەیە هەر وەک بەکارهێنانی بەحری »مضارع« لە شــێعری فارســی 
دایــە و لــە شــێعری عەرەبیــدا هــەر وەک پێشــتر ئامــاژەی پێکــرا، بەحــری 
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»مضــارع« تەنیــا »مربــع« )دوو روکنــی( بــەکار هێنــراوە. لــەم شــێعرەی 
نالــی دا کــە لەبەحری«مضـــارع مثمــن اخــرب«دا هۆنراوەتــەوە، جگــە لــە 
وێکچوونــی بــە تەواویــی کێشــی شــێعری کــوردی لــە گــەڵ کێشــی شــێعری 
فارســی، وەک الســاییکردنەوەی شــاعیرانی شــێوازی خوراســانی، »کێشــی 
دووری«یــش ڕەچــاو کــراوە. واتــە هــەر میســراع )نیــوە دێــڕ( ێــک کــراوە بــە 
دوو بــەش، ئــەم جــۆرە کێشــە لــە شــێعری شــاعیرانی ســەبکی عێراقیــدا بــە 

دەگمــەن بــەکار هاتــوە. نموونــە:
شــاهینی دیدەبــازه، مەســتی شــەرابی نــازه، 

دڵــدار و دڵنــەوازه، دڵکێــش و دڵفەریبــه
شاهی ن / دی دە با زه // مەس تی ش / را ب نازه 

مفعول / فاعالتن // // مفعول / فاعالتن 
 )سەرچاوەی پێشوو: ٥- ٢( 

*
ــب )روخســار( ی  ــە رووی قال شــاعیرانی شــێعری کالســیکی کــوردی ل
شێعریشــەوە لــە ژێــر کاریگەریــی شــاعیرانی فارســیزماندا بــوون. بــۆ نموونــە 

ئــەم موســتەزادەی نالــی، 
ئەی تازه جـووان پیرم و ئـــوفتاده و کەوتـــــــووم تـــا مـــاوه حـــەیـــاتم 
تۆ یوسفی نەوحوسنی له سەر میسری جەنانی مـــن پـــیرم و فانـــی 

کــه لــە کێــش و شــیوازدا لــە گــەڵ ئــەم موســتەزادەی »کامیــل خوجەنــدی« 
دا هاوداستانن:

آن کیـــست که تقریر کنـــد حـــال گـــدا را در حضرت شاهی.
بــە پێــی توێژینەوەیەکــی عەزیــز گــەردی ئــەو بەحرانــەی لــە شــێعری 
کوردیــدا زۆرتریــن کەلکیــان لێوەرگیــراوە ئەمانــەن: هــزج ٣٥٦٥ شـــێعر، رمـــل 
٢٨٧٧شێـعر، مضـارع ٤٢٩شێعر، رجز ١٨٠ شـێعر، خفیف ١٣٩شێعر، مجتث 
٩٨ شــێعر، متقــارب ٨٩ شــێعر، بســیط ٣٢ شــێعر، ســریع ٢٢ شــێعر، کامــل 
٤ شــێعر، مدیــد ٢ شــێعر و طویــل ١ شــێعر. بــەم پێیــە بەحــرە تایبەتییەکانــی 
ــە شــێعری  ــد( ل ــل و کامــل و وافــر و مدی شــێعری عــەرەب )بســیط و طوی
کالســیکی کوردیــدا زۆر بــە کەمــی بــەکار هێنــراون و، ئــەو بەحرانــەی 
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زۆرتریــن بەکارهێنانیــان لــە شــێعری کوردیــدا هەبــووە، هــەر ئەوانــەن کــە لــە 
شــێعری فارســیدا بــە کار هاتــوون. )ســەرچاوەی پێشــوو: ٧- ٦( 

٣٣- - ٢٢:کاریگەری لە ڕووی نێوەرۆک و واتاوەوە :کاریگەری لە ڕووی نێوەرۆک و واتاوەوە 
وەک پێشــتریش ئامــاژەی پێکــرا، کارلێککردنــی زمــان و ئەدەبیاتــی 
ئــەو نەتەوانــەی لــە دراوســییەتیی یەکتــردا دەژیــن، شــتێکی سروشــتی و 
چاوەڕوانکــراوە. دیــارە ئــەو نەتەوانــەی هــەر لــە کۆنــەوە خــاوەن کیانــی 
خۆیــان بــوون و زمانەکەیــان زمانــی دەوڵــەت و دەســەاڵت بــووە )وەک زمانــی 

فارســی(، 
 یــا زمانەکەیــان بــە هــۆکاری ئایینــی )وەک زمانــی عەرەبــی کــە قورئــان 
بــەو زمانەیــە( جێگــە و پێگەیەکــی تایبەتیــان لــە نێــو پەیڕەوانــی ئایینێکــی 
تایبەتــدا هەبــووە، شانســێکی زۆرتریــان هەیــە بــۆ هەبوونــی کاریگــەری 
لــە ســەر زمــان و ئەدەبیاتــی ئەوانــی دیکــە. زمانــی فارســی هــەم زمانــی 
پاتشــاکان و فەرمانــڕەوا یــەک لــە دوای یەکەکانــی ئێــران بــووە، هــەم 
خاوەنــی ســامانێکی دەوڵەمەنــدی ئەدەبیــی بــووە. هــەر دووی ئەمانــەش 
ــە ڕووی روخســار  ــە و ئەدەبیاتەکــەی ل ــەو زمان ــەوەی ئ ــۆ ئ ــوون ب هــۆکار ب
و نێوەرۆکــەوە کار بکەنــە ســەر ئەدەبــی کــوردی و ئەدەبیاتــی نەتەوەکانــی 

دیکــە.
جۆگرافیایــی  پانتایــی  لــە  نەتەوانــەی  ئــەو  کالســیکی  »ئەدەبیاتــی   
ئایدۆلۆژیــای ئیســالمیدان، بــە تونــدی لــە ژێــر کاریگەریــی یەکتــردا بــوون، 
بــە تایبەتــی لــە ژێــر کاریگەریی ئەدەبیاتی عەرەب. بەاڵم تایبەتمەندییەکی 
پــی  ئامــاژەی  دەتوانیــن  کــوردی  ئەدەبیاتــی  بــارەی  لــە  کــە  بەرچــاو 
ــوەرۆک و  ــاری نێ ــە ب ــە ل ــاعیرانی کالســیکی ئێم ــە کــە ش ــن ئەمەی بکەی
چەمکــەکان، زیاتــر ڕوویــان لــە شــاعیرانی کالســیکی فارســیزمان بــۆ وێنــە 
ســەعدی، حافیــز، مەوالنــا، جامــی و فیردەوســی بــووە و، لــە بــاری زمــان 
ــووری و  ــە کولت ــدی نموون ــر پابەن ــای دەرەوەی شــێعر )ڕوخســار( زیات و بین

زمانییەکانــی خۆیــان بــوون.« )ابراهیمــی، ٢٠١٦( 
زۆر لــە شــاعیرانی کــورد شــێعری خۆیــان بــە دێــرە شــێعر )بیــت( ێــک، یــا 
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نیوەدێــڕ )مصــراع( ێکــی شــاعیرانی فــارس ڕازاندووەتــەوە )ملمــع(، 
 ئەمــەش لەبــەر جوانیــی نێوەرۆکیــان یــا گونجانیــان لــە گــەڵ مەبەســتی 
خۆیــان بــووە. بــە تایبەتیــی شــاعیرانی وەک ســەعدی، حافــز و مەولــەوی 
کــە شــێعرەکانیان هەڵگــری زۆر پەیامــی بــەرزی ئینســانی و نێوەرۆکێکــی 
دەوڵەمەنــدی ئەخالقــی بــوون، پتــر جێگــەی ســەرنجی شــاعیرانی کــورد 

بــوون.
ــی  ــی فارســی لەســەر ئەدەب ــی ئەدەبیات  الیەنێکــی دیکــەی کاریگەربوون
و  پەیــام  زۆر  وەرگرتنــی  نێوەرۆکــەوە،  بــاری  لــە  کــوردی  کالســیکی 
ــووە. سروشــتییە کــە لەگــەڵ وەرگرتنــی  ــی ب مەبەســتی ســۆفیانە وعیرفان
ئــەم جــۆرە مەســلەک وباوەڕەشــدا، وشــە و زاراوە و دەســتەواژەی تایبــەت 
ــەر  ــەوە. ه ــێعری کالســیکی کوردیی ــو ش ــە نێ ــن و هاتبن ــش وەرگیراب بەوانی
بــەو جــۆرە کــە لــە ڕێــڕەوی گواســتنەوە یــا الســاییکردنەوەی هونەرەکانــی 
ــی  ــدن و دەربڕین ــێعری، لێکچوان ــەی ش ــارس، وێن ــی شــاعیرانی ف رەوانبێژی
تایبــەت بــەوان، جــا دەقــاودەق بووبــێ یــا بــە دەســکارییەوە- هاتوونــە نێــو 
ئەدەبــی کــوردی. دیــارە زۆر لــەو وشــانەی ئەمــڕۆ لــە زمانــی کوردیــدا هــەن 
و زۆر کــەس وا دەزانــن لــە زمانــی فارســیەوە هاتوونــە نێــو زمانــی کــوردی، 
موڵکــی هاوبەشــن و لــە بنەچــەدا هــی ئــەو دایکەزمانانــەن کــە کــوردی و 
ــە  ــدی مــاف ب ــی فارســی چەن ــەم پێیــە زمان ــەوە. ب ــێ کەوتوون فارســییان ل

ــە. ــە خاوەنیان ــەو ڕادەی ــە، زمانــی کوردییــش هــەر ب ــەوە هەی ســەر ئەوان
لــە درێژایــی ســەدەکاندا، شــێعری   »لــە ســەر یــەک دەتوانیــن بڵێێــن 
فارســی بــەردەوام ســەرچاوەی ئیلهامــی شــاعیرانی کــورد بــووە. دیوانــی 
شــاعیرانی نــاوداری فارســی وەک ســەعدی، حافیــز، جامــی و نیزامــی 
ــان الی شــاعیرانی کالســیکی  ــن سەرمەشــقەکانی داهێن ــە هەڵکەوتووتری ل
کــورد بــوون. هــەر بۆیــە شــێعری کــوردی بــە هــەر دوو دیالێکتــی کوردیــی 
باکــوور و نێوەڕاســت )کورمانجــی و ســۆرانی( هــەم لــە الیەنــی ڕوخســار، 
هــەم لــە الیەنــی نێــوەرۆک زۆر نیشــانەی دیــاری فارســییان بــە ســەرەوەیە.« 

)احمــد، ٢٠١٥: ٢٧٦- ٢٧٥( 
٣٣- - ٣٣: وەرگێڕانی شێعری شاعیرانی فارس بۆ سەر زمانی کوردی : وەرگێڕانی شێعری شاعیرانی فارس بۆ سەر زمانی کوردی 
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ــان و  ــی زم ــەوەی کاریگەری ــە ڕوخســارەکانی ڕەنگدان یەکێکــی دیکــە ل
ئەدەبــی فارســی لــە شــێعری کالســیکی کوردیــدا، وەرگێڕانــی شــێعری 
فارســی بــۆ ســەر زمانــی کوردییــە. شــاعیری کالســیکی کــورد کاتێــک 
ــا  ــەرزی فارســی بیســتوە ی شــێعرێکی جــوان و پڕنیوەرۆکــی شــاعیرێکی ب
خوێندووەتــەوە، ئــارەزووی کــردوە کەســانێکی دیکــەش چێــژ لــە پەیــام و 
مەبەســتە جــوان و سەرنجڕاکێشــەکانی ئــەو شــێعرە وەربگــرن. بــەاڵم زانیویــە 
ــدا، زۆر  ــوون و زانین ــات و فێرب ــێعر و ئەدەبی ــی کــوردی ش ــو هۆگران ــە نێ ل
کــەس هــەن کــە زمانــی فارســی نازانــن، کــە وایــە بــۆ چــی ئــەم نێوەرۆکــە 
جــوان و بــە ســوودە بــە کــوردی لــە هەمــان قالــب و بــە هەمــان کێــش 
دانەڕێژێتــەوە؟ هەڵبــەت ســەلماندنی دەســەاڵتی شــاعیری و توانــای خــۆی 
لــە وەرگێڕانــدا، هەروەهــا پێویســتیی دەوڵەمەندکردنــی ئەدەبــی نەتەوەکــەی 
بــە وەرگرتنــی بیرۆکــە و پەیــام و پەنــد و بەســەرهات لــە ئەدەبێکــی دیکــەش، 
وەک هاندەرێــک لــە وەرگێڕانــی ئــەو شــێعرانەدا، ڕۆڵیــان هەبــووە. هــەر لــە 
ڕێــگای وەرگێڕانــی شــێعرییەوە بــووە کــە کۆمەڵێــک داســتانی پاڵەوانێتــی 
و ئەوینــداری کــە شــاعیرانی فــارس هۆنیویانــەوە، دێنــە نێــو ئەدەبیاتــی 

ــن. ــە گەڵیــان ئاشــنا دەب ــە ل ــەو ئەدەبیات کــوردی و هۆگرانــی ئ
ئەدەبیاتــی  شــایەدی  ئێمــە  قوبــادی،  خانــای  لەســەرهەڵدانی  بــەر  »تــا 
وشــک و وەســتاوی عیرفانــی و »تصــوف گرایانــە« )ســۆفیانە( یــن. بــەاڵم 
وەردەگــرێ و کاری  هێــز  ئەدەبیاتــی غینایــی  ئــەو،  وەدیارکەوتنــی  بــە 
وەرگێڕانــی شــاکارەکانی ئەدەبیاتــی فارســی دەبێتــە بــاو. لەوانەیــە بکــرێ 
خانــای قوبــادی بــە یەکــەم وەرگێــڕی کــورد ناوبەریــن کــە دیوانەکانــی 
نیزامیــی گەنجەویــی وەرگێڕانــە ســەر زمانــی کــوردی و، ئەدەبــی کوردیــی 
ئــەو ســەردەمەی لــە وەســتاوی دەرهێنــاوە و ژیانێکــی نــوێ و »ســیالیت«ێکی 

ئەبەدیــی پــێ داوە.« )ابراهیمــی، ٢٠١٦( 
فارســیدا،  شــێعری  وەرگێڕانــی  لــە  کــورد  کالســیکی  شــاعیرانی   
میتــۆدی جۆراوجۆریــان گرتووەتــە بــەر. یــەک لــە مێتــۆدەکان وەرگێڕانــی 
ــووە بــە هەمــان کێشــی شــێعرە فارســیەکە و،  دەقاودەقــی پارچەشــێعرێک ب
بــێ ئــەوەی دێڕێــک شــێعر بپەڕێنــن. نموونــەی واش هەیــە کــە بیرۆکــەی 
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ــە شــێعر  ــە کــوردی ب شــێعرە فارســییەکەی وەرگرتــوە و ئــەو بیرۆکەیــەی ب
داڕشــتووەتەوە. »موخلیــس« یــەک لــەو شــاعیرانەی کــوردە کــە شــێعری 
حافیــزی شــیرازی، کاریگەرییەکــی زۆری لــە ســەر دانــاون. پڕۆســەی 
و  حافیــز  شــێعری  جوانەکانــی  پەیامــە  و  نێــوەرۆک  بــە کوردیکردنــی 

ڕەنگدانەوەیــان الی ئــەو شــاعیرە بــە ســێ قۆنــاغ دا تێدەپــەڕێ:
»یەکــەم: قۆناغــی وەرگێــڕان، دووهــەم: قۆناغــی خواســتنی هەنــدێ وشــە، 

واتــا بــە زۆری لــە ڕووی ڕوخســارەوە پێــی دەچێــت.
ســێیەم: قۆناغــی وەرگرتنــی واتــا: لــەم قۆناغــەدا شــاعیر بــە دەســکارییەوە 
بەیتــە شــێعرەکانی داڕشــتوە و گــەر لێیــان ورد نەبیتــەوە، هەســتی پــێ 

ناکــەی.
 ... موخلیــس لــە قۆناغــی وەرگێڕانەکــەدا بــە دوو پلــەدا رەت بــووە. لــە 
پلــەی یەکەمــدا کــت و مــت بەیتــە فارســییەکەی وەرگێــڕاوە و بــە تــەواوی 
لــە یەکتــر دەچــن. لــە پلــەی دووەمــدا بــە هەنــدێ دەســتکارییەوە کارەکــەی 
ئەنجــام داوە و تــۆزێ لــە واتاکــەی گۆڕیــوە. ئەمــە لــە ڕووی واتــاوە، بــەاڵم 
لــە ڕووی روخســارەوە لــە زۆربــەی بەیتەکانــدا لــە ســەر هەمــان کێشــی 
بــە کار  بەیتــە فارســییەکان ڕۆیشــتووە و هەمــان ســەروای  عەرووزیــی 

هێناوەتــەوە. )شــوان، ١٩٩٨: ٤٧( 
حافیــز، ســەعدی، مەولــەوی، خەیــام و هتــد لــە ڕیــزی پێشــەوەی ئــەو 
ــی  ــە ســەر زمان ــێعریان وەرگێڕاونەت شــاعیرانەدان کــە شــاعیرانی کــورد، ش
چەنــد  هەڵبژاردنــی  یــا  بووبــێ  دەقــاودەق  وەرگێڕانەکــە  جــا  کــوردی. 
ــوێ  ــە ن ــەر ل ــێعرەکە و س ــر و پەیامــی ش ــی بی ــا وەرگرتن ــێعریان، ی ــڕە ش دێ

دایانڕشــتووەتەوە.

 دیاردەی »شاعیرانی ڕەنج بە خەسار« دیاردەی »شاعیرانی ڕەنج بە خەسار«
جۆرێکــی دیکــە لــە کاریگەریــی زمــان و ئەدەبــی فارســی لــە ســەر 
شــاعیری بە زمان و ڕەچەڵەک کورد، نووســینی شــێعر بە زمانی فارســی 
و پشــتکردن لــە هۆنینــەوەی شــێعر بــە کوردییــە، ئــەم دەســتەیە لــە شــاعیران 
بــە »شــاعران پارســی گــوی« )شــاعیرانی فارســیوێژ( ناســراون. دیــارە زۆر 
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لــە شــاعیرانی نــاوداری کــورد، هــەر وا کــە بــە کــوردی شــێعریان نووســیوە، 
بــە زمانــی فارســی یــا دوو زمانــی عەرەبــی و تورکییــش شــێعڕیان کوتــوە. 
نالــی، ســالم، مەحــوی، شــێخ ڕەزا، وەفایــی، مەســتوورەی ئــەردەاڵن و دەیــان 
شــاعیری دیکــەی کــورد لــەو دەســتەیەن کــە بــە زمانــی فارســییش شــێعری 
جوانیــان هەیــە. بــە ڕای هێندێــک لــە توێژەرانــی ئەدەبــی کــوردی، شــێعرە 
ــە  ــەت ب ــان جــوان و ســەرکەوتوە و، تەنان فارســییەکانیان وەک کوردییەکەی
هاوشــان و هاوســەنگی شــێعری شــاعیرە گەورەکانی فارســیان دەزانن. بەاڵم 
»شــاعران پارســی گــوی« هــەر چەنــد ژمارەیەکیــان بەرهەمــی شــێعریی 
زۆر ســەرکەوتوویان هەیــە، وەک دەگوتــرێ »لــە هــەر دوو دینەکــە بــوون«. 
ــە ســامانی ئەدەبیــی  ــان کــوردی نییــە- ب شــێعرەکانیان- چونکــە زمانەکەی
کــورد ناژمێردرێــن. لــەو الشــەوە لــە الیــەن نووســەرانی مێــژووی ئەدەبــی 
فارســییەوە، پشــتگوێ خــراون و، لــە حاڵێکــدا خزمەتــی زمــان و ئەدەبیاتــی 
فارســییان کــردوە، بــە دەگمــەن ئاوڕیــان لــێ دراوەتــەوە، بــە کەمــی ناویــان 
هاتــوە و، نــەک هــەر شــێعریان، نرخــی خــۆی نەدراوەتــێ، بەڵکــوو بــە 

ئەنقەســت خراونــە پەراوێــز. 
مەبەســت لــە ئامــاژەش بــەو جــۆرە شــاعیرانە »ئــەوە نییــە کــە بەزمانەکانــی 
دیکــە نەنووســن، نــا لــە پەنــای زمانــی خۆماڵیــدا بــە هەمــوو زمانــێ دەردی 
ــە بگــرە چاکیشــە. چونکــە  ــراپ نی ــەک خ ــەوە ن ــڕن، ئ ــۆ و گــەل دەربب خ
ــاوە، زمــان و قالــب، لیــوان و دەفــرە و گەلیــش توونــی، ئاوەکــە  مەبەســت ئ
مەبەســتە، دەفــر و لیــوان هــەر چــۆن بــێ، مەبەســت نییــە، بــەاڵم ئــەم ئەســلە 
بــۆ هەمــوو کــەس ســەلماوە، چرایــەک بــۆ مــاڵ پێویســت بــێ، بــۆ مزگــەوت 

حەرامــە.« )ئاســۆ، ٢٠٠٥: ٢٥١( 

ئەنجام:ئەنجام:
١- کاریگەریــی زمــان و ئەدەبــی فارســی لــە ســەر زمــان و ئەدەبیاتــی 
ــە  ــژی هەی ــی دیکــەی ناوچــە پێشــینیەکی دوور و درێ کــورد و نەتەوەکان
ــی ئیمپراتۆرییەکــی گــەورە  ــۆ هەبوون ــەوە ب ــەی یەکــەم دەگەڕێت ــە پل کــە ب
بــۆ  بــووە  ڕێخۆشــکەر  و  بــووە  فارســی  زمانەکــەی  کــە  ناوچەکــە  لــە 
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سەردەســتبوونی ئــەو زمانــە لــە ناوچەکــە، هــەر وەهــا نزیکــی و خزمایەتــی 
ئــەو زمانــە و زمانەکانــی دیکــەی ناوچەکــە و پێشــکەوتنی لــە ڕووی شــێعر 

ــە. ــەم کاریگــەری دانان ــوە ل ــی بینی ــی، ڕۆڵ و ســامانی ئەدەب
٢- لــە ڕێگــەی ئەدەبــی نووســراوی کوردییەوەیــە کــە دەتوانیــن شــوێن 
پێــی کاریگەریــی زمــان و ئەدەبیاتــی فارســی لــە ســەر ئەدەبیاتــی کــوردی 
ــەزار ســاڵەی  ــی نووســراوەی کــوردی مێژوویەکــی ه هەڵســەنگێنین. ئەدەب
هەیــە. یەکــەم قوتابخانــەی ئەدەبــی کــوردی، ئەدەبــی گۆرانــە. ئــەم ئەدەبــە 
بــە بــەراورد لــە گــەڵ قۆنــاغ و قوتابخانەکانــی دوای خــۆی، هــەم لــە ڕووی 
نێــوەرۆک هــەم لــە ڕووی روخســار، کەمتــر کاریگەریــی زمــان و ئەدەبــی 

فارســیی پێــوە دیــارە.
٣- شــێعری کالســیکی کــوردی هــەم ڵــە ڕووی ڕوخســار و هــەم لــە 
ڕووی نێــوەرۆک دەکەوێتــە ژێــر کاریگەریــی زمــان و ئەدەبیاتــی فارســی. 
ــە ســەری  ــی ل ــی عەڕەبییــش کاریگەری ــەوەی زمــان و ئەدەبیات ــە گــەڵ ئ ل
هەبووە، بەاڵم کاریگەریی زمانی فارســی زیاتر بووە. لە ڕووی روخســارەوە 
ــەر  ــا فۆڕمــی شــێعری، ه ــب ی ــەی قال شــاعیرانی کالســیکی کــورد زۆرب
وەهــا کێشــی عــەرووزی و بەحرەکانیــان لــە ژێــر کاریگــەری شــاعیرانی 
نــاوداری فــارس وەرگرتــوە. لــە ڕووی نێوەرۆکیشــەوە، کۆمەڵێــک بابەتــی 
بــاو لــە شــێعری کالســیکی فارســیدا وەک تصــوف و عیرفــان و دڵــداری و 
داســتانی حەماســی و، چەمــک و دەســتەواژەکانی پێوەندیــدار بــە هــەر کام 

لــەو بابەتانــە، لــە ئەدەبــی کالســیکماندا رەنگیــان داوەتــەوە.
٤- شــێعری کالســیکی کــوردی لــە ڕێگــەی ئــەم کاریگەرییانــە، بــەردەوام 
نوێبوونــەوە و چوونــە پێــش لــە گــەڵ ڕەوتــی شــێعری کالســیکی نەتەوەکانــی 
ــەی دنیایەکــی  ــاری نێوەرۆکیشــەوە دەالق ــە ب ــووە، ل ــە خــۆوە دیت دیکــەی ب
دیکــەی بــە ڕووی خۆیــدا کردووەتــەوە و بــۆ بــە هێــزی و دەوڵەمەندیــی 
ــگای  ــەوەی جێ ــوون. ئ ــێ وەرگرت ــام و مەبەســتەکانی خــۆی ســوودی ل پەی
بایەخپێدانــە ئــەو راســتیەیە کــە شــێعری کالســیکی کــوردی، تەنیــا خــۆی 
قوتابخانەیــە  ئــەو  تایبەتمەندییەکانــی  ڕەچاوکردنــی  و  شــێعرییەت  بــۆ 
تەرخــان نەکــردوە، بەڵکــوو لــە الیەکــەوە هەوڵــی داوە زمانــی کوردییــش 
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بــە پێویســتی و چاوەڕوانیــی ســەردەمەکە بچارێنــێ، لــە الیەکــی دیکــە 
ــی و  ــارو دۆخــی نەتەوەی ــی سیاســی و ب ــەوەی ژیان نێوەرۆکەکــەی ڕەنگدان

ــت. ــدا بێ ــە ســەردەمەکەی خۆی ــک ل ــی خەڵ ڕەوشــی کۆمەاڵیەتی
ــە ســەر شــێعری کالســیکی  ــی فارســی ل ــی زمــان و ئەدەب ٥- کاریگەری
کــوردی بــووە بــە هــۆی ئــەوە زۆر لــە شــاعیرانی کالســیکی کــورد بــە 
زمانــی فارســییش شــێعر بڵێــن. شــێعری ژمارەیــەک لــەو شــاعیرە کوردانــە 
ــی فــارس دەدەن،  ــە شــانی شــاعیرە گەورەکان ــدا شــان ل ــەرزی و جوانی ــە ب ل
بــەاڵم لــە نووســینەوەی شــێعر و ئەدەبیاتــی فارســیدا، بایەخپێدانێکــی ئەوتــۆ 

ــە شــێعری فارســیی شــاعیرانی کــورد نابینیــن. ب

سەرچاوەکان:سەرچاوەکان:
بە زمانی کوردی:بە زمانی کوردی:

١- ئەمین، نەوشــیروان مســتەفا ئەمین، ٢٠١٢، بە دەم ڕێگاوە گوڵچنین، 
کتێبــی یەکەم. 

٢- پیــرۆت و قەیتــەران، بــارزان عەلــی پیــروت و کاروان ســەلیم قەیتــەران، 
٢٠٢٠، کاریگەریــی حافیــزی شــیرازی لــە ســەر ســافی هیرانــی، )زمــان و 

ئەدەبــی کــوردی و فارســی- پەیوەنــدی و کاریگەرییــەکان(، 
کــوردی،  زمانــی  نێودەوڵەتــی  کۆنفرانســی  ســێهەم  تایبەتنامــەی   

ڕاپەڕیــن. زانکــۆی  باڵوکــراوەی 
ــی کــوردی،  ــژووی ئەدەب ــەدار، ٢٠٠١، مێ ــەدار، د. مــارف خەزن ٣- خەزن

ــر. بەرگــی ١و٤، هەولێ
٤- دەشتی، د. عوسمان دەشتی، ٢٠١٢، دیوانی وەفایی، هەولێر.

٥- دەشــتی، د.عوســمان دەشــتی، ٢٠٠٩، شــێعری ناوچــەی موکریــان، 
نیــوەی یەکەمــی ســەدەی بیســتەم، ســلێمانی. 

٦- دەشــتی، د.عوســمان دەشــتی، ٢٠١٣، ئەزموونــی شــێعری موکریــان و 
شــوێنی لــە ئەدەبــی کوردیــدا، هەولێــر.

لــە  شــاعیر  موخلیســی   ،١٩٩٨ شــوان،  احمــد  ابراهیــم  د.  شــوان،   -٧
بەراوردکارییــە،  لێکۆڵینەوەیەکــی  شــیرازیدا،  حافــزی  ژێرکاریگەریــی 
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اربیــل(،  الدیــن-  صــالح  )لجامعــە  زانکــۆ«  »مجلــە 
 العدد الخاص.

٨- شــوانی، د. رەفیــق شــوانی، ١٣٩٨، الیەنــی لەیەکچــوون و جیــاوازی 
لــە نێــوان کوردیــی ناوەنــدی و فارســیدا، پژوهشــنامە ادبیــات کــردی، دورە 

پنجــم شــمارە ٨. 
٩- عــارف، د. محەممــەد نــووری عــارف، ١٩٩٩، کەماڵــی و ئەدەبیاتــی 

فارســی«بەراوردکاری«، هەولێــر.
١٠- قەرەداخی، حەســیب قەرەداغی، ١٩٨٦، دیداری شــێعری کالســیکی 

کــوردی، ئامــادە کردنــی: حەمــە ســەعید حەمــە کەریــم.
١١- گەردی، عەزیز گەردی، ١٩٨٧، ئەدەبی بەراوردکاری، بەغداد. 

١٢- نەجاتــی عەبدوڵــال، ٢٠٠٨، مــەم و زینــی ئەحمــەدی خانــی. دەزگای 
ــاراس، هەولێر. ئ

١٣- ئاســۆ، ســەعید نەججاری، ٢٠٠٥، بیرئانینی مەســتوورەی ئەردەاڵن، 
)فیســتیڤاڵی مەســتوورەی ئــەردەاڵن(. دەزگای ئــاراس، هەولێــر.

زواڵڵ،  زەمزەمــەی   ،٢٠٠٧ یەعقووبــی،  عەبدولخالــق  یەعقوبــی،   -١٤
هەولێــر. ئێلخانیــزادە،  ســوارەی  بەرهەمەکانــی  ســەرجەمی 

بە زمانی فارسی:
١٥- احمــد، آمــر طاهــر احمــد، ٢٠١٥، شــعر کــردی و تجــدد، از الگویــی 

بــە الگویــی دیگــر، وزن شــعر فارســی از دیــروز تــا امــروز.
١٦- احمــدی، دکتــر ســید اســعد شــیخ احمــدی، ١٣٩٤، تطبیــق ادبیــات 
کــردی بــا ادبیــات فارســی در زمینــە عــروض و وزن شــعر، پژوهشــنامە 

ــمارە ١. ــال اول، ش ــات کــردی، س ادبی
١٧- موکریانــی، کوردســتان موکریانــی، کتــاب دوران هــای زبــان کــردی 
و مجموعــه زبان هــای ایرانــی، مترجــم: مصطفــی ایلخانــی زاده، چــاپ اول، 

اربیــل، وزارت روشــنفکری و جوانــان، موسســه روشــنفکری و جوانــان.
سەرچاوە ئەلیکترۆنییەکان:

١٨- )ئەدەبــی کالســیکی کــوردی، شــێوەی کرمانجیــی ژووروو، نووســەر 
)بــێ نــاو؟( ماڵپــەڕی زانســتی کــورد( 

https://kurdizanist.com
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١٩- موفیــدی، د.ســەباح موفیــدی، ٢٠١٧، ئاییــن و مــەودای نێــوان 
زمانــی خەڵــک و زمانــی هەڵبەســت لــە هۆنەرانــی کالســیکدا، ماڵپــەڕی: 

توێژینــەوەی ئیســالمی«.
 http://www.kurdistanc.com/Islamic/details.
aspx?jimare=5157

 ٢٠- ابراهیمی، غفار ابراهیمی )سارو(، 
 ٢٠١٦، شــاعران کالســیک؛  حافظــان اصلــی ادبیــات کــردی، گفتگــو بــا 

غفــار ابراهیمــی شــاعر جوانــرودی، ســەرچاوە: کوردپرێــس.
http://www.pavehpress.ir
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شۆڕشەکانی مێژووی زانستی زمانەوانی

پوختەیەک:پوختەیەک:
ئــەم توێژینەوەیــە لــەو ڕووداوە گەورانــەی مێــژووی زمانەوانــی دەدوێ کــە 
لە نێو ســەدان و هەزاران هەوڵ و ڕووداوی دیکەی نێو ئەو مێژووەدا، ڕۆڵ 
و کاریگەرییەکــی چارەنووسســازیان هەبــووە و، توانیویانــە گۆڕانــی گەورە و 
درێژخایــەن لــە ڕێبــاز و ڕوانگــە و ئامانجەکانــی زانســتی زمانەوانیــدا پێــک 
بێنــن؛ ڕووداوی ئەوتــۆ کــە ســەبارەت بــە قووڵــی و بەرینیــی کاریگەرییــان، 

بــە شۆڕشــێک لــە زمانەوانیــدا ناودێــر کــراون.
ــادە  ــیکاری ئام ــفی- ش ــازی وەس ــە ڕێب ــوودوەرگرتن ل ــە س توێژینەوەکــە ب
کراوە و لە ٤ بەش پێک هاتووە. لە بەشــی یەکەمدا، چەمکی »شۆڕشــی 
زانســتی« و هۆیەکانــی ناودێرکرانــی ڕووداوە دیاریکــراوەکان بــە »شۆڕشــی 
زانســتی«، ڕوون دەکاتــەوە. لــە هــەر یــەک لــە بەشەکانی٢و٣و٤یشــدا، 
یەکێــک لــەو ڕووداوە گەورانــە بــە پشتبەســتن بــە ڕوانگــە و بۆچوونەکانــی 
ڤیلیــام جۆنــز، فێردینــان  لــە  بریتیــن  پێوەندیــدار کــە  زانــا و زمانەوانــی 
و  ڕوانگــە  کاریگەریــی  و  دەناســێنێ  چۆمســکی،  نــوام  و  دی سۆســێر 

بۆچوونەکانیــان دەستنیشــان دەکا.
ئــەم توێژینەوەیــە وێــڕای واڵمدانــەوەی ئــەو پرســیارە کــە »هــۆی چییــە ئــەم 
ڕووداوانــە وەک شۆڕشــێک لــە زمانەوانیــدا چاویــان لــێ دەکــرێ؟« والمــی 
ــە روو کــە »ئاخــۆ شۆڕشــی دیکــەی زانســتی  پرســیارێکی دیکــەش دەخات
ــەو  ــی باســەکانی ئ ــر ڕووناکی ــە ژێ ــدا چــاوەڕوان دەکــرێ؟« ل ــە زمانەوانی ل
ــوون کــە لە«ئەنجــام«ی  ــژەر کۆمەڵێــک ئاکامــی وەرگرت چــوار بەشــە، توێ

توێژینەوەکــەدا ســەرنج ڕادەکێشــن.
وشــە ســەرەکییەکان: مێــژووی زمانەوانــی، شۆڕشــی زانســتی، زمانەوانیــی 
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زمانەوانیــی  بنیــادی،  زمانەوانیــی  مێژوویــی،  زمانەوانیــی  بــەراوردی، 
گواســتنەوە و بەرهەمهێنــان، زمانەوانیــی درک پێکــردن.

١١- »شۆڕشی زانستی« وەک چەمکێک لەتوێژینەوەی زمانەوانیدا:- »شۆڕشی زانستی« وەک چەمکێک لەتوێژینەوەی زمانەوانیدا:
زمانەوانــی وەک بوارێــک لــە بوارەکانــی ژیانــی کۆمەاڵیەتیــی مــرۆڤ 
ــەم  ــەرەتای ئ ــە. س ــژی هەی و وەک زانســتێکیش، مێژوویەکــی دوور و درێ
ــۆ ســەدەی پێنجەمــی پێــش  ــەوە ب ــە ڕۆژهەاڵتــی جیهــان دەگەڕێت ــژووە ل مێ
زاییــن بــە تایبەتــی بــۆ هەوڵەکانــی پانینــی لــە نووســینی ڕێزمانێکــی 
یۆنــان،  لــە  زمانەوانــی  مێــژووی  سانســکریت.  زمانــی  بــۆ  ڕێکوپێــک 
ــن  ــە زایی ــەر ل ــۆ ب ڕۆم و هێندێــک واڵت و ناوچــەی دیکــەی جیهانیــش ب
دەگەڕێتــەوە. بــەاڵم زمانەوانــی بــە واتــا مودێڕنەکــەی، مێژوویەکــی ئەوەنــدە 
کۆنــی نییــە. چونکــە لــە دوای باڵوبوونــەوەی کتێبەکــەی دی سۆســێر لــە 
ســەرەتاکانی ســەدەی بیســتدا بــوو کــە زمانەوانــی ڕێچکەیەکــی زانســتی 
گرتەبــەر. بــەو حاڵــەش دی سوســێر لــە پڕێــک و بــە ڕێکــەوت نەگەیشــتە 
ڕوانگــە و بۆچوونــی ئەوتــۆ کــە ڕێبــازی مێژوویــەک بگــۆڕێ. ناکرێ بێ 
ئاوڕدانــەوە لــە هەوڵەکانــی پێــش ئــەو و، ئەزموونــی زمانەوانانــی ســەدەکانی 

پێشــتر، بێینــە ســەر باســی مێــژووی زمانەوانــی.

١١- - ١١ مێژوو و پێناسەی چەمکی »شۆڕشی زانستی«: مێژوو و پێناسەی چەمکی »شۆڕشی زانستی«:
 »شــۆڕش« )Revolution( وەک چەمکێــک لــە ئەدەبیاتــی سیاســی و، 
ــە هەڵگــری  ــە گــەڵ گــۆڕان و ڕووداوە سیاســیەکاندا، بووەت ــدی ل ــە پێوەن ل
پێناســە و واتایەکــی تــا ڕادەیــەک جێگیــر کــە بریتییــە لــە پێکهاتنــی 
ــۆ کــە پێکهاتــەی سیاســی  ــی ئەوت گۆڕانــی گــەورە و بنچینەیــی؛ گۆڕان
و کۆمەاڵیەتیــی پێشــوو لــە بناغــەوە بگــۆڕێ و شــتێکی نــوێ بێنێتــە 
جێــی. لــە بــواری زانستییشــدا ئــەم چەمکــە بــۆ ئــەو ڕووداو و ئاڵوگۆڕانــە 
بــە کار دەهێنــرێ کــە گۆڕانێکــی گــەورەی زانســتییان لــێ کەوتووەتــەوە و 

ــە جــێ هێشــتووە. ــان ب شــوێنەوارێکی گەورەی
ــەن« ســتیڤان شــیپێن«  ــە الی  »چەمکــی »شۆڕشــی زانســتی« یەکــەم جــار ل
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بــەکار   The Scientific Revolution نــاوە بــەو  هــەر  لــە کتێبێکــدا 
هێنــرا. وەرگێــڕی فارســیی ئــەو کتێبــە لــە پێشــەکیی خــۆی بــۆ وەرگێڕانــە 
چەمکــی  جــار   ١٦٠ کتێبــەدا  لــەو  »شــیپێن  دەنووســێ:  فارســییەکەدا 
ــە شۆڕشــی زانســتی،  ــاوە. مەبەستیشــی ل ــەکار هێن »شۆڕشــی زانســتی« ب
نــەک شــیکردنەوەی نێــوەرۆک و واتــای ئــەو چەمکــە، بەڵکــوو ئــەو گۆڕان 
و پێشــکەوتنە زانســتییانەیە کــە لــە ســەدەی حەڤدەیەمــی زایینیــدا ڕوویــان دا 

و مــاوەی ســەدەیەکی تــەواوی خایانــد. » )شــیپن، ٢٠١٩:٢١- ١٩( 
ــژووی  ــا مێ ــەر تەنی ــەم چەمکــەوە گرنگــە ه ــدی ئ ــارەی پێوەن ــەوەی لەب ئ
بەکارهاتنەکــەی نییــە؛ واتــا و مەبەســتی چەمکەکــەش گرنگیــی خــۆی 
هەیــە، تەنانــەت گرنگییەکــی زیاتریشــی هەیــە. چونکــە بــە یارمەتیــی 
ــە  ــۆ گۆڕان ــەوە و هەڵســەنگاندنمان ب ــن خوێندن ــە کــە دەتوانی ــەو چەمکەی ئ
زانســتییە گرنگــەکان بــاس بکەیــن. تومــاس کۆهێــن لــە کتێبــی« پێکهاتەی 
شۆڕشــە زانســتییەکان«دا خوێندنــەوەی خــۆی لــە شۆڕشــی زانســتی بــەم 
جــۆرە دەخاتــە ڕوو: » ... کاتێــک شــۆڕش ڕوو دەدات، یەکــەم ئــەو شۆڕشــە 
الیەنــی دەفــع )پاڵپێوەنــان( ی هەیــە، دوویــەم کامــڵ )تــەواو( ە و، ســێیەم، 
دابڕانێکــی تــەواو لــە نەریتــی پێشــوو پێــک دێنێــت. ئــەم ســێ تایبەتمەندییــە 
واتــە »تــەواوی«، »دابــڕان« و »جیاوازیــی بنچینەیــی«، دەبــن بــە هــۆی ئــەوە 
کــە کۆهێــن ســەرنج بخاتــە ســەر ئــەو شۆڕشــانەی لــە زانســتدا ڕوویــان داوە 

ــان هەڵســەنگێنێ.« )کرباســی، ٢٠١٧(  و ژمارەیەکی
بــێ  توێــژەران  و  زانایــان  بیرمەنــدان،  کــە  ئەوەیــە  ڕاستییەکەشــی 
ــن  ــاو، ناتوان ــک و گونج ــی ئامانجپێ ــە چەمــک و تێرم ــتن ب دەستڕاگەیش
پێدەچــێ  هەبــێ.  ســەرکەوتوویان  دەربڕینــی  و  پێویســت  شــیکردنەوەی 
ڕووداوەکانــی  گەورەتریــن  لــە  گوزارشــتکردن  بــۆ  »شــۆڕش«  چەمکــی 
توێژەرانــە  و  زمانــەوان  لــەو  ژمارەیــەک  فریــای  زمانەوانــی،  مێــژووی 

کۆڵیوەتــەوە. زانســتەیان  ئــەو  مێــژووی  لــە  کــە  کەوتبــێ 

١١- - ٢٢ چەمکی »شۆڕشی زانستی« لە باس و توێژینەوەی زمانەوانیدا: چەمکی »شۆڕشی زانستی« لە باس و توێژینەوەی زمانەوانیدا:
و  گوزارشــتکردن  بــۆ  زمانەوانییــش  بــواری  توێژەرانــی  و  زمانەوانــان 
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خســتنەڕووی هەڵســەنگاندنی خۆیــان لــە بــارەی بنچینەییتریــن گۆڕانەکانی 
مێــژووی زمانەوانــی، لــە چەمکــی »شۆڕشــی زانســتی« ســوودیان وەرگرتوە. 
هەڵبەت ئەوان شۆڕشــیان لە چوارچێوەی زانســتێکدا مەبەســت بووە، ئەویش 

زانســتی زمانەوانــی، نــەک شــۆڕش لــە پانتایــی زانســت بــە گشــتیدا.
 ڕوون نییــە چ کەســێک یەکــەم جــار ئــەو چەمکــەی لــە پێوەنــدی لــە گــەڵ 
ڕووداوە گەورەکانــی مێــژووی زمانەوانیــدا بــەکار هێناوە. دیارترین ســەرچاوە 
 THE POLITICS OF کــە ئــەم چەمکــەی تێــدا بــەکار هاتبــێ، کتێبــی
ــر ســاڵی  ــر«ە. نیومایێ ــو مایێ ــە نووســینی »فرێدریــک نی LINGUISTIC ل
١٩٨٦ ئــەو کتێبــەی نووســیوە. کتێبەکــە لــە ٦ بــەش پێــک هاتــوە: ١- 
توێژینــەوەی زمــان، ٢- ســەرهەڵدانی زمانەوانیــی ســەربەخۆ، ٣- زمانەوانیی 
بنیاتــی ٤- شۆڕشــی چۆمســکی، ٥- دژایەتــی لــە گــەڵ زمانەوانیــی 
ــە ســەر مشــتومڕی ســەربەخۆیی.  ــد هەڵوێســتەیەک ل ســەربەخۆ، ٦- چەن
مایێــر لــەو کتێبەیــدا کــە لــە الیــەن »اســماعیل فقیــە« وەرگێڕدراوەتــە ســەر 
زمانــی فارســی، ســێ ڕووداوی گــەورە لــە مێــژووی زمانەوانیــدا وەک 

»شۆڕشــی زانســتی« نــاو دەبــا. ئــەو ســێ ڕووداوە بریتیــن لــە:
ــە  ــە ( ل ــە )١٧٨٦١٧٨٦( ل ــە کەلکەت ــز ل ــام جۆن ــەوەی وتارەکــەی ڤیلی ــاڵو بوون ــە )- ب ــە کەلکەت ــز ل ــام جۆن ــەوەی وتارەکــەی ڤیلی ــاڵو بوون ١١- ب

ــەکان،  ــی زمان ــارەی خزمایەتی ــەکان، ب ــی زمان ــارەی خزمایەتی ب
  ٢٢- باڵوبوونەوەی کتێبی زمانەوانیی »دی سۆسێر« - باڵوبوونەوەی کتێبی زمانەوانیی »دی سۆسێر« ١٩١٦١٩١٦، ، 

  ٣٣- باڵوبوونــەوەی یەکــەم کتێبــی چۆمســکی - باڵوبوونــەوەی یەکــەم کتێبــی چۆمســکی ١٩٥٧١٩٥٧. )دروس دکتــرا، . )دروس دکتــرا، 
درس نحــو، درس نحــو، ١٣٩٧١٣٩٧(( 

تێرمــی  ئێرانییــش  و  بیانــی  دیکــەی  توێــژەری  و  نووســەر  چەندیــن 
»شۆڕشــی زانســتی«یان لــە مێــژووی زمانەوانیــدا بــە کارهێنــاوە. نــەک 
ــان  ــەو ســێ ڕووداوەی ــک ئ ــاوە بەڵکــوو ڕێ ــە کار هێن ــان ب ــەو تێرمەی ــەر ئ ه
وەک شۆڕشــی زانســتی نــاو بــردووە. لێــرەوە دەردەکــەوێ کــە هاوڕاییــەک 
لــە ئاســتی جیهانیــدا بــۆ نرخانــدن و هەڵســەنگاندنی ئــەو ســێ ڕووداوە 
هەیــە و، لــە ســەر بنچینەیــی بوونــی ئــەو ڕووداوانــە دانپێدانانێکــی گشــتی 
ــەو ســێ ڕووداوە  ــە؛ ئ ــە ڕێکــەوت نیی ــتێکی ب ــەدی دەکــرێ. ئەمــەش ش ب
هــەر کامیــان بــە نــۆرەی خۆیــان بــوون بــە دەســپێکی ســەردەمێکی نــوێ لــە 
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مێــژووی زمانەوانیــدا و، هــەر یەکێــک لــەوان لــە ســەردەمی خۆیانــدا بــوون 
بــە هــۆی پێکهاتنــی گۆڕانــی گــەورە لــە ١- تێگەیشــتن و ڕوانیــن بــۆ 
زمــان، ٢- ڕێگاکانــی لێکۆڵینــەوە لــە زمــان و، ٣- پێوەندیــی نێــوان زمــان 

و زانســتەکانی دیکــە.
 بــۆ تێگەیشــتن لــە قوواڵیــی و گەورەیــی ئــەو ســێ ڕووداوەی وەک 
شۆڕشــی زانســتی ناویــان هاتــوە و دەستنیشــانکردنی شــوێنەوارەکانیان، هــەر 
ــەم  ــە کار هێنانــی ئ ــەو پرســیارە کــە ئاخــۆ ب وەهــا وەرگرتنــەوەی واڵمــی ئ
ــە جێــی  ــدا، ل ــواری زانســتی زمانەوانی ــە ب چەمکــە )شۆڕشــی زانســتی( ل
خــۆی دایــە، هــەر یــەک لــەو ســێ ڕووداوە زانســتییە لــەم توێژینەوەیەدابــە 

جیــا بــاس دەکرێــن.

١١- - ٣٣ »شۆڕشی زانستی«ی دیکەش بە ڕێگاوەن: »شۆڕشی زانستی«ی دیکەش بە ڕێگاوەن:
ئەگــەر باوەڕمــان بــەوە هەبــێ کــە زانســت و پێشــکەوتن لــە هــەر بوارێکــی 
ــدان،  ــن کــە تێی ــەو ئاســتە ڕازی ناب ــە شــوێنێک ناوەســتن و، ب زانســتیدا، ل
دەبــێ چاوەڕوانــی ئــەوەش بیــن کــە شۆڕشــی دیکــەی زانســتی ڕوو بدەنــەوە. 
دەســکەوت و داهێنــان و دۆزینەوەکانــی دوێنــێ، دەبــن بــە دەســمایەی زانایــان 
و بیرمەنــدان بــۆ قووڵبوونــەوەی زیاتــر لــە دیــاردەکان و گەیشــتن بــە ئەنجامی 

وردتــر و زانســتیتر، لەئەنجامــدا خســتنەڕووی تیــۆر و میتــۆدی نوێتــر. 
هــەر ســێ ڕووداوی گــەورەی مێــژووی زمانەوانــی کــە بــە شۆڕشــێک لــە 
پانتایــی ئــەو زانســتەدا ناودێــر کــراون، کۆمەڵێــک دیــد و بۆچــوون و تیــۆر و 
مێتــۆد و قوتابخانــەی زمانەوانیــی پێــش خۆیــان ڕەتکــردەوە. بــەاڵم لــە گــەڵ 
ئەوەشــدا قــەرزداری ئــەو ئەزمــوون و توێژینــەوە و دەســکەوتانەی پێــش خۆیــان 
ــەرکەوتوونەبوونیان  ــەوان و س ــی ئ ــەوە الوازی و عەیبەکان ــوون؛ چونکــە ئ ب
ــدەری نەوەیەکــی  ــووە هان ــوو کــە ب ــدا ب ــەوەی پرســیارە نوێیەکان ــە واڵمدان ل
دیکــە لــە زمانەوانــان تــا بــە دوای ڕوانینێکــی نوێتــر و تیــۆر و مێتۆدێکــی 

گونجاوتــردا بگەڕێــن و بگەنــە ئەنجامــی باشــتر.

٢٢- وتارەکەی ڤیلیام جۆنز لە کەلکەتە و کاریگەرییە گرنگەکانی: - وتارەکەی ڤیلیام جۆنز لە کەلکەتە و کاریگەرییە گرنگەکانی: 
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ڕاســتە کــە زمانەوانــی، لــەدوای کتێبەکــەی سۆســێرەوە، بەرگــی زانســتی 
پۆشــی، بــەاڵم پێشــتریش ڕووداو و گۆڕانــی وا هەبــوون کــە ڕۆڵیــان هەبــووە 
لــە پــاڵ پێوەنــان و هاندانــی ئــەو بــوارە بــەرەو شــاڕێگەی چــوون بــەرەو 

ــەت و زانســتیبوون. حەقیق

٢٢- - ١١ دۆزینەوەی خزمایەتیی نیوان سانسکریت وچەند زمانێکی دیکە: دۆزینەوەی خزمایەتیی نیوان سانسکریت وچەند زمانێکی دیکە:
زۆر لــەو ســەرچاوانەی لــە مێــژووی زمانەوانــی دواون، باســی ئەوەیــان 
کــردوە کــە چەنــد خاڵێکــی وەرچەرخــان لــە مێــژووی زانســتی زمانەوانیــدا 
هــەن. یەکەمینــی ئــەو ڕووداوە گەورانــە، لەدایکبوونــی ئاراســتەی بەراوردی 
و مێژوویــی لەزمانەوانیدایــە کــە ســەرچاوەکەیان ڕووداوێــک لــە کۆتایــی 
ســەدەی هەژدەیەمــدا بــوو. ئــەوەی وەک یەکــەم شــۆڕش لــە مێــژووی 
ســاڵی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  دەرکــردوە،  نــاوی  و  کــراوە  تۆمــار  زمانەوانیــدا 
ناوبانگەکــەی مافنــاس و زمانەوانــی  بــە  وتــارە  ١٧٨٦ی زایینــی کــە 

ــوو. ــز ب ــام جۆن ــزی ڤیلی ئینگلی
 »ڕوبینــز«، دانــەری کتێبــی »کورتــە مێــژووی زمانەوانــی« دەڵــێ: ئەگــەر 
بمانــەوێ تاقــە ســاڵێک لــە ســەدەی هــەژدەدا هەڵبژێریــن و، ئــەو ســاڵە 
وەک ســاڵی دەســپێکی ســەردەمی نوێــی زانســتی زمانەوانــی بناســێنین، 
ــێ؛ ســاڵێک  ــەم مەبەســتە گونجــاو ب ــۆ ئ ــە کــە ب ــا ســاڵی ١٧٨٦ هەی تەنی
کــە ڤیلیــام جۆنــز پێوەنــدی و خزمایەتیــی نێــوان سانســکریت و زمانەکانــی 
التیــن، یۆنانــی و هــەر وەهــا زمانــە ژێرمەنییەکانــی ســەلماند و ... هیــچ 
گومانێکــی لــەم راســتییەدا نەهێشــتەوە. )روبینــز، ١٩٩١: ٢٨٧- ٢٨٦( 

کۆمپانیــای  بــۆ  کاری  جۆنــز  ڤیلیــام  ســێر  بریتانــی  ڕۆژهەالتناســی 
هینــدی شــەرقی دەکــرد و لــە مەحکەمەیەکــی ئینگلیــزی لــە هیندوســتان 
دادوەر بــوو. پێشــتر زمانەکانــی التیــن، یۆنانــی و ئێرانیــی کۆنــی دەزانــی. 
لــە ئاکامــی پێکگرتــن و بــەراوردی بینــای زمانــەکان، دەنگەکانیــان و 
وشــەکانیان، هەســتی بــە پێوەندیــی نزیکــی نێــوان ئــەو زمانانــە کردبــوو. 
جۆنــز کاتێــک دەقەکانــی سانســکریتی لــە گــەڵ فارســیی کــۆن و التیــن 
بــەراورد کــرد، وێکچوونێکــی زۆری لــە نێــوان ئەوانــدا بــەدی کــرد و هاتــە 
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ســەر ئــەو بڕوایــە کــە ئــەو زمانانــە یــەک ســەرچاوەیان هەیــە کــە ئەویــش 
ــە. ــد و ئەورووپایی ــی هین زمان

ــدا کــە پێشکەشــی  ــە ناوبانگەکــەی خۆی ــارە ب ــە وت ــز ســاڵی ١٧٨٦ ل جۆن
ئەنجومەنــی پاشــایەتیی کەلکەتــەی کــرد، ئامــاژەی بــە خزمایەتــی و 
و،  کــۆن  هیندوســتانی  زمانــی  واتــە  سانســکریت  هاوبەشــی  ڕیشــەی 
ژمارەیــەک لــە زمانــە ئەوروپییــەکان کــرد. پوختــەی قســەکانی جۆنــز 

ــوو: ــە ب ئەم
»زمانــی سانســکریتی، کۆنییەکــەی هــەر چەندێــک بیت، هــەر بینایەکی 
دەوڵەمەندتــرە  زۆر  گریکــی،  زمانــی  لــە  تەواوتــرە  زۆر  هەیــە.  ســەیری 
لــە زمانــی التینــی، زۆر جوانتــرە لــە هــەر دووکیــان، بــەاڵم لــە خۆیــدا 
ئــەم دوو زمانــەدا پاراســتووە چ  لــە گــەڵ  شــتێکی زۆری خزمایەتیــی 
ــن  ــرێ بڵێی ــە فۆڕمــی گراماتیکــدا، کــە ناتوان ــدا، چ ل ــە ڕەگــی فەرمان ل
بــە ڕێکــەوت دروســت بــووە. خزمایەتییەکــە ئەوەنــدە بــە هێــزە کــە هیــچ 
زمانەوانێــک، کــە لــە لێکۆڵینــەوەی ئــەو ســێ زمانــە بزانێــت، ناتوانــێ 
بــاوەڕ بــەوە نــەکات کــە هەموویــان هــەر لــە یــەک ســەرچاوەی گشــتییەوە 
هاتــوون، کــە لەوانەیــە جارێکیتــر نەبێتــەوە. بناغەیەکــی ئەنالۆگــی هەیــە، 
کــە تــەواو قەناعەتــت پــێ ئــەکات، وا فــەرز دەکات، کــە زمانــی گۆتــی 
ــاوازدا، هــەر  ــەواو جی ــە گــەڵ دیالێکتــی ت ــە تێکەڵیشــیانەوە ل ــی، ب و کیلت
ــەژادەوە هاتــوون کــە سانســکریتیی لێــوە هاتــووە، دەتوانــرێ فارســیی  ــەو ن ل
کۆنیــش ببرێتــەوە ســەر ئــەم خێزانانــەی زمــان ... « )رەســووڵ، ٢٠٠٥: ٢١( 
بــەم جــۆرە چەخماخــەی یەکــەم شۆڕشــی زانســتی لــە مێــژووی زمانەوانیــدا 
لێــی دا و، ئــەو زانســتە بــە بــەراورد لــە گــەڵ مێــژووی دوور و درێــژ بــەاڵم 
ــە ســەر ڕێگەیەکــی دروســت. ــدا، کەوت ــای زمانەوانی پچــڕ پچــڕ و جیاجی

٢٢- - ٢٢جۆنز، پردی پێوەندیی زمانەوانیی هیندی و زمانەوانیی ڕۆژاوا:جۆنز، پردی پێوەندیی زمانەوانیی هیندی و زمانەوانیی ڕۆژاوا:
دەســکەوتی جۆنــز لــە توێژینەوەکانــی خــۆی لــە هیندوســتان، هــەر تەنیــا 
ــی  ــن، یونان ــی التی ــوان سانســکریت و زمانەکان ــی نێ ــەوەی خزمایەتی دۆزین
و ئێرانــی کــۆن و، ســەلماندنیان نەبــوو. ئــەو بــە ســەر گەنجینەیــەک لــە 
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دەســکەوتەکانی زمانەوانیــی هیندوســتاندا کــەوت. یــەک لــەو دەســکەوتە 
بــوو.  هینــد  ناوبانگــی  بــە  زمانەوانــی  پانینــی،  ڕێزمانــی  نرخانــە،  بــە 
»ئــەو ڕێزمانــە لــە کۆتایــی ســەدەی چــواری پێــش زاییــن بــە مەبەســتی 
خوێندنــەوەی دروســت و بــە دوور لــە هەڵــەی ســروودەکانی ڤیــدا نووســرابوو. 
ڕێزمانــی پانینــی کــە پێدەچــێ کۆنتریــن شــیکردنەوەی زمانــی سانســکریت 
بــێ، هەتــا ئێســتاش جێــی ئیعتیبــارە و هــەر ئــەم نووسراوەیەشــە کــە دواتــر بوو 
بــە بــەردی بناغــەی توێژینــەوە لــە بــارەی زمانــی سانســکریت.« )باقــری، 
٢٠٠٤: ٢٤( ڕێزمانــی پانینــی هەشــت بــەرگ بــوو و گەلێــک الیەنــی 
ــەت مۆرفۆفۆنیمــی  ــۆژی و تەنان ــۆژی، مۆرفۆل زمانەوانیــی وەک فۆنۆل
تێــدا بــاس کــراوە. هــەر هەشــت بەرگــی ئــەو کتێبــە لــە نێــوان ســااڵنی١٧٤٠- 
١٨١٥ لــە ئەورووپــا وەرگێــڕدراوە. ئەگــەر ئــەو ڕاســتییە لــە بەرچــاو بگریــن 
کــە زمانەوانیــی هینــدی چەندیــن ســەدە پێشــتر، لــە هــەر کام لــە بوارەکانــی 
زمانــدا بــە ئەنجامــی ورد گەیشــتبوو، بــۆ وێنــە دەنگەکانــی زمانــی بــە دوو 
گرووپــی کۆنســۆنانت و ڤــاوڵ پۆلێــن کردبــوو و، بــە گوێــرەی ســازگەکانیان 
ــواری وشەســازی و ڕستەسازییشــدا،  ــە ب ــوون، هــەر وەهــا ل ــدی کردب ڕیزبەن
گەیشــتبووە کۆمەڵێــک ئەنجامــی گرنــگ، ئــەو کات باشــتر بــۆ ئــەم 

قســەیەی ڕۆبینــز مــل ڕادەکێشــین:
»هــەر کام لــەو جیلــوە جۆراوجۆرانــەی زانســتی زمانەوانــی قابیلیەتــی 
تایبــەت و دەســکەوتی تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە؛ هــەر یــەک لەوانیــش 
ــی  ــی ئەورووپای ــی زمانەوانی ــە گــەڵ نەریت ــژوو ل ــەو بڕگــەی مێ ــا ئ ــەم ی ل
ئــەو ڕێگەیــەوە شــتێکیان خســتووەتە  یــا  لــەم  بەریەککەوتنیــان هەبــووە. 
ــاری  ــە زۆر ب ــووە. ل ــە ســەر بەرەوپێشــچوونی هەب ــان ل ــا کاریگەریی ســەر، ی
گرنگــەوە زەحمەتــە بــاوەر بكەیــن کــە زمانەوانیــی ئەورووپایــی دەیتوانــی 
بــەم جێگــە و پێگەیــەی ئەمــڕۆی بــگا ئەگــەر ســوودی لــەو ڕوانگــە و 
دەســکەوتانە وەرنەگرتبــا کــە بەرهەمــی هەوڵــەکان و ئەنجامــی شــوێنەوارە 
زمانەوانییەکانــی نەتەوەکانــی دیکــەی دەرەوەی ســنوورەکانی ئەورووپــان، بە 
تایبەتــی پشــکی شــوێنەواری زمانەوانانــی هینــدی لــە ســەردەمی کۆنــدا، 

زۆر بەرچــاوە.« )روبینــز، ١٩٩١: ٢٣- ٢٢( 
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شۆڕشــێک کــە ســەرچاوەکەی دەســکەوتە زانســتییە زمانەوانییەکانــی 
ڤیلیــام جۆنــز بــوو، لــە ڕەوتــی پەرەگرتــن و لــە درێــژەی خۆیــدا، بــووە هــۆی 
ســەرهەڵدانی زمانەوانیــی مێژوویــی لــە ســەدەی نۆزدەهەمــدا. لــە گــەڵ 
ــوو کــە  ــەی هەب ــەو ئامانجان ــەوەی زمانناســیی مێژووییــش کۆمەڵێــک ل ئ
دواتــر زمانەوانیــی بــەراورد بــە شــوێنیانەوە بــوو، بــەاڵم بــەوە لێــی جیــا 
دەکرایــەوە کــە تەنهــا وەک زانســتێک لەزمانــی نەدەکۆڵییــەوە بەڵکــوو 
»مەبەســتی ئــەو زمانناســییە، بەرهەمهێنانــی فەرهەنــگ و نووســینەوەی 
ڕێزمانێــک بــوو کــە یارمەتیــی تێگەیشــتنی دەقــە ئەدەبــی و ئایینییــە 
ــە گەڵیــک بابەتــی  ــی ل ــی زمانناســیی مێژووی ــدات ...زانایان ــەکان ب کۆن
گرنگــی زمانەوانییــان دەکۆڵییــەوە وەک هۆمبۆلــت کــە گرنگییەکــی 
زۆری بــە پەیوەنــدی نێــوان زمــان و بیــر دەدا و، گەیشــتبووە ئــەو ئەنجامــەی 
کــە زمــان و بیــر تەواوکــەری یەکتــرن و ناکــرێ لێــک جیــا بکرێنــەوە. 

)محمــد، ٢٠١٣: ٣٠- ٢٩( 
 دۆزینــەوە زانســتییەکانی ڤیلیــام جۆنــز، ڕێخۆشــکەر بــوون بۆ زنجیرەیەک 
توێژینــەوە و بــەراورد لــە نێــو زمانەکانــی جیهــان لــە الیــەن زمانەوانانــی 
ئەورووپــا. ئــەوان لــە ڕەوتــی توێژینەوەکانیانــدا، بــوار و رەهەنــدی جیــاوازی 
زمانەوانییــان کــردە ئامانجــی توێژینەوەکانیــان و دەســکەوتی زانســتیی 

باشــیان هەبــوو.

٢٢- - ٣٣سەرهەڵدانی زمانەوانیی بەراوردی و دەسکەوتەکانی:سەرهەڵدانی زمانەوانیی بەراوردی و دەسکەوتەکانی:
گەورەتریــن  لــە  یەکێــک  هــۆی  بــووە  جۆنــز«  »ڤیلیــام  دۆزینەوەکــەی 
ســەرکەوتنە هزرییەکانــی ســەدەی نۆزدەهــەم کــە ســەرهەڵدانی میتــۆدەکان 
بەراوردییانــدا  زمانەوانیــی  بــواری  لــە  توێژینــەوە  دەســکەوتەکانی  و 
لێکەوتــەوە. جۆنــز بــووە هــۆی ئــەوە دەرگای زمانەوانیــی ئەورووپــا بــە ڕووی 
دەســکەوتەکانی زمانەوانیی ڕۆژهەاڵتی دنیا بە تایبەتی ئاســیادا بکرێتەوە 
و ناســینی زمانەکانیــان و بەراوردیــان لــە گــەڵ زمانــە ئەورووپاییــەکان ببێــت 
بــە بەرنامــەی کاریــان. »زمانەوانیــی بــەراوردکاری لقێکــە لــە زانســتی 
ــەوە  ــە مەبەســتی لێکۆڵین ــەوە ب ــر دەکۆڵێت ــا زیات ــە دوو زمــان ی زمــان کــە ل



155قادر وریا

بنەمــای  ســەر  لــە  زمانــەکان  پۆلکردنــی  واتــە  زمانــەکان،  جــۆری  لــە 
جۆرەکانیــان نــەک لــە ســەر بنەمــای شــوێنی جۆگرافــی و پەیوەســتبوونیان 
بــە ناوچەیــەک یــا شــوێنێک ... هــەر وەهــا الیەنــی وێکچــوو یــا جیــاواز لــە 
نێــوان دوو زمــان یــا زیاتــر لــە ماوەیەکــی دیاریکــراودا دەستنیشــان دەکات، 
یــان لێکۆڵینــەوە لــە تاکــە زمانێــک دەکات لــە قۆناغــە جیــا جیاکانیــدا بــە 
پێــی مێــژووی زمانەکــە. بــە ڕادەیەکــی زۆر ئــەو جــۆرە لێکۆڵینەوانــە بــۆ 
ئەوەیــە کــە دەستنیشــانی پنجــی هاوبــەش لــە نێــوان زمانــەکان بکرێــت کــە 
لــە ســەدەی نۆزدەهەمــدا زۆر بــاو بــووە و زمانەوانــەکان بــە دوای پنجــی 
زمانــی هیندۆئەورووپیــدا گــەڕاون و بــە دەیەهــا زمانیــان بــۆ ئــەم مەبەســتە 
بــەراورد کــردوە بــۆ ئــەوەی وێنەیەکــی زمانــی هینــدۆ ئەورووپیــی هاوبــەش 

بنیــاد بنێنــەوە. » )ســەعید، ٢٠١١: ١٢- ١١( 
بــەراوردکارەکان نــەک هــەر توانیــان ڕاســتیی قســەکانی جۆنــز بســەلمێنن، 
بەڵکــوو توانیــان ئــەو راســتییەش بخەنــە ڕوو کــە زۆربــەی ئــەو زمانانــەی لــە 
ئەورووپــا، ئێــران و هیندوســتان قســەیان پــێ دەکــرێ، ســەر بــە بنەماڵەیەکــی 
زمانین. )نیوماییر، ٢٠٠٩:٢٢( پێشکەوتنی زیاتری زمانەوانیی بەراوردی، 
ئــەو گریمانەیــەی ســەلماند کــە نزیکــەی ئــەو چوار هــەزار زمانەی لە دنیادا 
قســەیان پێدەکــرێ، ســەر بــە چەنــد بنەماڵەیەکــی زمانیــن. بۆچوونەکانــی 
جۆنــز شۆڕشــگێڕانە بــوون و ڕێخۆشــکەر بــوون بــۆ ســەلماندنی ئــەو ڕاســتییە 
کــە هێندێــک لــە زمانــەکان، ســەرەرای مــەودای زۆری جۆگرافیایــی 
و جیاوازیــی ناوچــە و شــوێنی هەڵکەوتنیــان، ســەرچاوەیەکی هاوبەشــیان 
هەیــە. ئــەو بۆچوونانــە هانــدەر بــوون بــۆ توێژینــەوەی تێــر و تەســەل و بەریــن 
لــە پانتایــی زمانەوانیــی مێژوویــی و بەراوردیــدا، هــەر وەهــا بــووە هــۆی 
ناســین و پۆلێنکردنــی بنەماڵــە زمانییــەکان. دیــارە ئــەو دەســکەوتانە، دوای 
جۆنــز، قــەرزداری هەوڵەکانــی کۆمەڵێــک زمانەوانــی ئەورووپاییــن- زانــای 
جیــاواز لــە واڵتــی جۆراوجــۆر، بــێ پێوەنــدی لــە گــەڵ یەکتــر- کــە لــە 
ســەرەتای ســەدەی نــۆزدەدا، خەریکــی ڕوونکردنــەوەی پێوەندیــی خزمایەتیــی 

زمانــان بــوون و ئەنجامــی باشــیان دەســت کــەوت.
ڤ.  بیروڕاکانــی  لــە  یەکســەر   )١٧٩١  -١٨٦٧( بــۆپ  »فرانــس 
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جۆنــزەوە دەســتی پێکــرد و لــە میتــۆدی بەراوردکاریــی گەردانیــی فرمانــە 
 )١٨١٦( گۆتــی  و  التینــی  گریکــی،  سانســکریتی،  لــە  بنەڕەتیــەکان 
لــە بەرابەریــی ڕەگ و گــەردان )تەســریف( ی دەرخســت، کــە ئەمــە لــە 
ڕووی میتۆدۆلۆجییــەوە نرخــی تایبەتــی هەبــوو ... » )رەســووڵ، ٢٠٠٥: 
٢٢( زانــای دانیمارکــی ڕاســمۆس کریســتیان ڕاســک )١٨٣٢- ١٧٨٧( 
بــە ڕێگایەکــی دیکــەدا پێــش بــۆپ کــەوت. ئــەو بــاوەڕی وابــوو کــە 
ــی  ــی لێکســیکی لــە نێــوان زمانانــدا ناتوانــێ بەڵگــەی خزمایەت لێکچوون
بــێ، ئــەوەی زۆر گرنگتــرە لێکچوونــی گراماتیکییــە، چونکــە بــە بــاوەڕی 
ئــەو وەرگرتــن و ئاڵوگــۆڕی وشــە، بــە تایبەتــی گەردانکــردن، هەرگیــز 
نابێــت. ڕاســک، لێکۆڵینەوەکانــی خــۆی لــە بــەراوردی زمانــی ئایســلەندی 
ــادی، باســکی، کێلتــی( دەســت  ــەکان )گرین ــە ئاتالنتیکیی ــە گــەڵ زمان ل
پێکــرد، پاشــان زمانــی ئایســلەندی )یەکــەم جوغــز( ی، لــە گــەڵ زمانــی 
نۆروێــژی کــە خزمــی هــەرە نزیکیەتیــە )دوویــەم جوغــز( بــەراورد کــرد و، 
بەمــە جوغــزی ســێهەمی دەســت کــەوت کــە زمانــە ســکاندیناڤییەکانی 
دەگرتــەوە )ســویدی، دانیمارکــی(. پاشــان لــە گــەڵ زمانــە ژێرمەنییەکانــی 
بــەراوردی نموونەکانــی  بــەراوردی کــردن.  دیکــەدا )جوغــزی چــوارەم( 
ژێرمەنیــی لــە گــەڵ ئــەو شــتانەدا کــرد کــە لــە زمانــی التینــی و گریکیــدا 
دیــارن. راســک بــە الی سانســکریتدا نەچــوو، تەنانــەت دوای ئــەوەش کــە 
ــەوەی تەســک کــردەوە  چــووە ڕووســیا و هیندوســتان، ئەمــە جوغزەکــەی ئ
ــە ســاڵڤییەکان و  ــە ســەر زمان ــە چوون ــەاڵم ب و ئەنجامەکانــی کــز کــرد. ب
ــڕ  ــەی پ ــەو کەلێنان ــار ئ ــە شــێوەیەکی زۆر دی ــە تایبەتــی بالتیکییــەکان ب ب

کــردەوە. )ســەرچاوەی پێشــوو: ٢٣- ٢٢( 
 هــەر لــە ســەدەی نۆزدەیەمــدا دەســتەیەک زمانــەوان ســەریان هەڵــدا کــە 
دەرکــرد و ڕۆڵێکــی  ناویــان  )نودســتوریان(  نوێیــەکان  بــە ڕێزماننووســە 
گرنگیــان لــە پێشخســتنی زمانناســیدا هەبــوو. هەوڵیــان دا زمانناســیی 
مێژوویــی وەک میتۆدێکــی زمانەوانــی بچەســپێنن، بــە تایبەتی«پــاول«؛ 
ئاخاوتنــی تــاک و بەکارهێنــەری زمانیــان بــە ســەرچاوەی زمانناســی دانــا؛ 
لــە بــەر ئــەوەی ئاخاوتنــی ئاخێــوەر کەرســتەی لێکۆڵینــەوەی زمانناســییان 
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بــوو، زمانناســییان بەســتەوە بــە دەروونناســی و کولتــوورەوە؛ هــەر وەهــا 
گرنگییــان دا بــە ئاســتەکانی نــاوەوەی زمــان وەک دەنگســازی، واتاســازی 
و دیالێکتۆلــۆژی کــە ئەمانــە بــوون بــە هــۆی ســەرهەڵدانی کۆزمانەوانــی 
... زمانناســە الوەکان بڕوایــان وابــوو کــە گــۆڕان لــە زمانــدا سیســتەماتیکە 
و بــە پێــی چەنــد یاســایەکی چەســپاو ڕوو دەدەن؛ لــە گۆڕانــی دەنــگ 
و کاریگەرییــان لــە چوارچێــوەی یــەک زمانیانــدا کۆڵییــەوە کــە ئەمــە 
هەنگاوێکــی ســەرەکی بــوو بــەرەو دەستنیشــانکردنی یاســاکانی فۆنۆلــۆژی 
و دیاریکردنــی ســنووری ئــەو زانســتە لەگــەڵ یاســا فۆنەتیکییەکانــدا. دوو 
فاکتــەری زۆر گرنگیشــیان دەستنیشــان کــرد کــە کاریگەریــی زۆریــان 
هەیــە لــە لێکدانــەوەی گۆڕانــە دەنگییــەکان، ئەو دوو فاکتەرەش »خواســتنی 

ــوون. )ســەرچاوەی پێشــوو:٣٢- ٣١(  ــوەر« ب وشــە« و »پێ
ــز ڕەوت و  ــام جۆن ــی ڤیلی ــەوە زمانەوانییەکان ــی توێژین ــۆرە ئەنجام ــەم ج ب
ڕوانینــی زانســتی زمانەوانیــی لــە کۆتایــی ســەدەی هــەژدە و سەرانســەری 
ســەدەی ١٩دا گۆڕی؛ گۆڕانێک کە شۆڕشــگێڕانە و ڕوو لە پێشــەوە بوو؛ 
چاوخشــاندنەوە و دوورکەوتنــەوە لــە ئەنجامەکانــی پێشــووی زمانەوانیــی بــە 
دوادا هات و، ئاســۆکانی ڕوانین و تێگەیشــتنی زمانەوانانی بەرین کردەوە؛ 
ــەوە و،  ــە هەوێنــی توێژین ــوون ب ــی دیکــەی زمــان ب ئاســتەکان و توخمەکان
ــێ پێــک هــات و زانســتی  ــان ل ــە خۆی ــەت ب ــەی زمانەوانیــی تایب قوتابخان

زمانەوانــی گەشــە و پێشــکەوتنی بــە خــۆوە دیــت. 

٣٣- دوویەمین شۆڕش، باڵوبوونەوەی کتێبەکەی دی سۆسێر:- دوویەمین شۆڕش، باڵوبوونەوەی کتێبەکەی دی سۆسێر:
بۆچوونەکانــی دی سۆســێر کــە خوێندکارەکانــی چەنــد  باڵوبوونــەوەی 
ســاڵێک دوای مەرگــی ئــەو زمانەوانــە و لــە توێــی کتێبێــک لــە ژێــر 
نــاوی »کۆرســێکی زمانەوانیــی گشــتی«دا باڵویــان کــردەوە، بــە ســەرەتای 
و  ڕوانگــە  بــە  سۆســێر  دا  ڕاســتییش  لــە  دادەنرێــت.  نــوێ  زمانەوانیــی 
ســەرەتاکانی  لــە  زمانەوانانــی  روانینــی  و  بیرکردنــەوە  بۆچوونەکانــی، 

ســەدەی بیســتەمدا گــۆڕی. 
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٣٣- - ١١ دوورکەوتنەوە لە لێکۆڵینەوەی مێژوویی و بەراوردکاری: دوورکەوتنەوە لە لێکۆڵینەوەی مێژوویی و بەراوردکاری:
باڵوبوونــەوەی بیــروڕا و بۆچوونەکانــی فێردینــان دی سۆســێر لــە ١٩١٦، بــە 
ــدا  ــژووی زمانەوانی ــە مێ ــا ڕووداوی گــەورە ل دەســپێکی دووهــەم شــۆڕش ی
دەژمێــردرێ. خــودی دی  سۆســێریش بــە پێشــەوای ڕیگاکانــی لێکۆڵینــەوەی 
ــێر )١٩١٣- ١٨٥٧(  ــد دی سۆس ــت. فێردینان ــان دادەنرێ ــی زانســتیی زم نوێ
ــوو؛ ســێ ســاڵ دوای  ــر ژنێــڤ مامۆســتای فەلســەفە ب ــە پاریــس و دوات ل
ــر  ــی« و » ئالبێ ــی »شــارل بال ــە ناوەکان ــی ب ــە خوێندکارەکان ــی، دوو ل مردن
سێشــێی« ئــەوەی بــۆ خۆیــان لــە کاتــی محازرەکانــی ئــەو مامۆســتایەیاندا 
 Cours de linguistique نووســیبوویانەوە، وەک کتێبێــک لــە ژێــر نــاوی
générale بــە زمانــی فەرەنســی بــاڵو کــردەوە. ســەرەڕای ئــەو کەموکــوڕی 
و کەلێــن و کەلەبــەر و پچــڕ پچڕییــەی لــە نێــوان بــەش و بابەتەکانــی ئــەم 
کتێبــەدا بــەدی دەکــرا، دەرچوونــی بــە مەزنتریــن شــۆڕش و گرنگتریــن 
ــی  ــە و ڕێبازەکان ــردرێ. هەمــوو قوتابخان ڕووداوی ســەدەی بیســتەم دەژمێ
ســەدەی بیســتەمی زمانەوانــی، بــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ یــا ناراســتەوخۆ 
ــداوە.«  ــی دی سۆســێرەوە ســەریان هەڵ ــی بیروڕاکان ــە ئەنجامــی کارتێکردن ل

ــن، ٢٠١١: ٤٧(  )ئەمی
 بیروڕاکانــی دی سۆســێر بــووە هــۆی ئــەوە »زانایانــی زمــان لــە لێکۆڵینــەوە 
مێژوویــی و بەراوردییــەکان دوور بکەونــەوە و دەســت بکــەن بــە جەختکــردن 
ــی زمــان و  ــە دەنگەکان ــان ب ــەوە وەســفییەکان و بایەخدانی ــە ســەر لێکۆڵین ل
ڕێزمانەکــەی و وشــەکانی لــە کاتێکــی دیاریکــراودا. » )شــێخ تەیــب، 
٢٠١٣:١٢٨( ئــەوە کــە دی سۆســێر بــە باوکــی زمانەوانیــی نــوێ دادەنــرێ، 
بــەر لــە هــەر هۆکارێکــی دیکــە دەگەڕێتــەوە بــۆ الی ئــەم ڕوانگەیــەی 
ــی  ــەوەی زمان ــی لێکۆڵین ــان« چەق ــێ »زم ــوو دەب ــی واب ــێر کــە پێ دی سۆس
بێــت و، توێژینــەوەی زمانــی لــە خــودی زمــان بکۆڵێتــەوە. »دی سۆســێر پێــی 
وابــوو، توێژینــەوەی زمانەوانــی تەنیــا بــۆ توێژینــەوە لــە خــودی زمــان و لــە 
دەرەوەی هۆکارگەلــی وەک کۆمــەڵ، جۆگرافیــا، کولتــوور و هتــد، تەرخان 
بکــرێ. زمانەوانیــی نــوێ کــە لــە ســەر کۆڵەکــەی زانســت بنیــات نــراوە، 
هــەوڵ دەدا بــە یارمەتیــی مێتــۆد و شــێوازی زانســتی، لــە زمــان بکۆڵێتــەوە، 
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هــەر لــە ســەر ئــەم بناغەیــەش زۆر لــەو چوارچێــوە و ڕێوشــوێنانەی کــە 
زمانەوانیــی کــۆن لــە توێژینــەوەی زمانــدا پشــتی پــێ دەبەســتن، وەالی 

ــری، ٢٠٠٤:٣٣(  ــاون.« )باق ن
بیر و بۆچوونەکانی دی سۆســێر، لە ســەر بناغەی ڕەتکردنەوەی ڕێزمانی 
کالســیکی )ســوننەتی( بــوون. ڕێزمانــی کالســیکی تێکەڵەیــەک بــوو لــە 
ڕاو و بۆچــوون و بیــردۆزەی ســەدەکانی ڕابــردووی ئەورووپــا و، گوزارشــتی 
ــەو بنەمــا و شــێوازانە  ــوو نەدەکــرد؛ تێکەلەیــەک ل ــە ڕێبازێکــی یەکگرت ل
بــوون کــە بــە شــێوەیەکی جیــا جیــا لــە چەرخــە جیاوازەکانــدا ســەریان 
هەڵدابــوو و قوتابخانــە زمانەوانییــە جۆراوجــۆرەکان بــە کاریــان دەهێنــا. »ئــەو 
دەســتوورانە لــە ســەر بنەمــای لێکۆڵینــەوەی زمانــی نووســرابوون بــە تایبەتــی 
زمانــی گــەورە ئەدیبــان و بــە تایبەتییــش کۆنینــەکان، بایەخیــان بــە زمانــی 
درکێنــدراو نــەدەدا. ئــەو ڕێزمانانــە زۆر جــار جەختیــان لــە ســەر هەنــدێ 
الیەنــی زمانەوانیــی کەم بایــەخ دەکــردەوە کــە چــی هەندێــک الیەنــی 
ــۆ  ــان ب ــەخ و گرنگیەکــی زۆری ــان فەرامــۆش دەکــرد کــە بای زۆر گرنگتری

ــوو.  وشەســازی و ڕستەســازی هەب
ڕێزمانــە کالســیکیییەکان، بــۆ زمانێــک دانرابــوون کــە لــە کاتــی دانانــی 
ئــەو دەســتوورانەدا بــە کار نەهاتبــوون، لــە بــەر ئــەوە پێوانەیــی بــوون )نــەک 
ئایینییەکانیــان  و  ئەدەبــی  کتێبــە  نێــو  نووســراوی  زمانــی  و،  وەســفی( 
وەردەگــرت وەک نموونــەی بــەرز، ڕاســتی و هەڵەیــان پــێ پێوانــە دەکــرا 
و الیەنــی دەنگــی وەک الیەنێکــی گرنگــی زمانیــان فەرامــۆش دەکــرد و 
بیردۆزەیەکــی کامڵیــان بــۆ زمــان پێشــکەش نەکــرد. )شــێخ تەیــب، ٢٠١٣: 

 )١٣٦- ١٢٩

٣٣- - ٢٢ ڕوانین و بۆچوونەکانی دی سۆسێر، شۆڕشگێڕانە بوون: ڕوانین و بۆچوونەکانی دی سۆسێر، شۆڕشگێڕانە بوون:
ــەو  ــا ئ ــەم و ت ــی ســەدەی نۆزدەی ــە درێژای ــەراوردی ب ــی ب ــازی مێژووی ڕێب
کاتــەی کتێبەکــەی دی سۆســێر بــاڵو بــۆوە، تاکــە ڕێبــاز بــوو کــە بــواری 
زمانەوانیــدا مەیدانداریــی دەکــرد و، بــە دۆزینــەوەی خزمایەتــی و بــەراوردی 
پێکهاتنــی  هۆیەکانــی  و  هاوواتاکانیــان  وشــە  بــەراوردی  و  زمانــەکان 
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گۆڕانــی دەنگــی لــە وشــەکان و هتــددا خەریــک بــوو، بــەاڵم زمانەوانیــی 
ــە خــودی زمــان وەک  ــە ئەرکــی ڕاســتەقینەی خــۆی کــە تێگەیشــتنە ل ل
سیســتەمێک و چۆنییەتیــی کارکردنــی ئــەو سیســتەمە، الدابــوو. )ئەمیــن، 

 )٢٠١١: ٤٧- ٤٨
ڕا و بۆچوونەکانی دی سۆسێر، لەدایکبوونی ڕێبازێکی نوێی زمانەوانییان 
لێکەوتــەوە کــە بــە ڕێبــازی بنیاتگــەری ناســراوە. زمانەوانیــی بنیاتگــەری 
دوورکەوتنــەوە و وەالنانــی هەمــوو ئــەو ڕێچکــە و میتۆدانــە بــوو کــە لــە ژێــر 
کاریگەریی زمانەوانیی کالسیکیدا بوون. دی سۆسێر هات و ئەم گۆمەی 
شــڵەقاند. زمانەوانیــی لــەم کۆتــە ڕزگار کــرد و دەرگای ئاســۆیەکی تــری 
فراوانــی لــە جیهانــی زمانەوانیــدا خســتە ســەر گازی پشــت. چەنــد ڕایەکــی 
ســادەی جووتالیــی یــا )جووتەکــی( Dichotomy بــەاڵم یەکجــار گرنگــی 
پێشــکێش کــرد. بــە هۆیانــەوە ڕێچکــەی شــیکردنەوەی زمانــی گــۆڕی و 
زمانەوانیــی هێنایــە بــواری راســتەقینەی خــۆی. )ســەرچاوەی پێشــوو:٤٨( 
دی سۆســێر کۆمەڵێــک بنەمــای بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە زمــان هێنایــە گــۆڕێ 
کــە هەتــا ئێســتاش لــە شــێکردنەوەی زمانــدا، ڕێنیشــاندەرن و پشــتیان پــێ 

دەبەسترێ. 

بنەماکانی زمانەوانیی نوێ کە دی سۆسێر خستنیە ڕوو، بریتین لە:بنەماکانی زمانەوانیی نوێ کە دی سۆسێر خستنیە ڕوو، بریتین لە:
١- زمــان، بابــەت و کەرســتەی زمانەوانییــە، کــە مەبەســتی ئــەوە بــوو 

ــەک شــتی الوەکــی. ــەوە ن ــان بکۆڵێت ــە زم ــێ ل ــەوان دەب زمان
٢- زمــان و ئاخاوتــن، دوو شــتی جیــاوازن. سوســێر لــەم پیوەندییــەدا ســێ 

 ،)Langue( چەمکــی زمــان
 زوبــان )Langage( و ئاخاوتــن )Parole( ی لێــک جیــا کــردەوە. زمــان 

 ،)Langue(
ــۆ  ــە نەوەیەکــەوە ب ــی، کــە ل ــی و ڕێزمان ــە سیســتەمێکی هێمای ــە ل  بریتیی
ــرۆڤ  ــە و م ــەوە و دیاردەیەکــی کۆمەاڵیەتیی نەوەیەکــی دیکــە دەگوازرێت
لــە کۆمــەڵ وەری دەگــرێ و جیــاوازە لــە شــێوازی تاکــەکان. بــەاڵم زوبــان 

 ،)Langage(
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 دیاردەیەکــی کۆمەاڵیەتیــی نابەرجەســتەیە، مــرۆڤ توانــای بــە کارهێنانی 
هەیــە بــەاڵم توانــا و دەســەاڵتی بــە ســەریدا نییــە. »ئاخاوتــن« )Parole( یش، 
چاالکییەکــی هۆشــەکیی تاکەکەســییە، مــرۆڤ دەســەاڵتی بەســەریدا 

هەیــە، بــە پێــی تــاک و کات و شــوێن دەگۆڕێــت.
٣- لێــک جیاکردنــەوەی دوو لقــی ســەرەکیی لێکۆڵینــەوەی زمانەوانــی، 
 .)Diachronic( و الیەنــی مێژوویــی )Synchronic( الیەنــی وەســفی
تایبەتمەندیــی هــەرە گرنگــی مێتــۆدی ســایکرۆنی ئەوەیــە کــە کەرســتەی 
ــە کات و شــوێنێکی  ــە، زمــان ل ــە زیندووەکان ــر زمان ــی زیات لێکۆڵینەوەکان
دیاریکــراودا، بــە مــەش جیــاواز دەبێــت لــە میتــۆدی دایکرۆنــی کــە زیاتــر 
پشــت بــە لێکۆڵینــەوەی دەقــی نووســراو و دەستنووســی کــۆن دەبەســتێ. 
دی سوســێر بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە زمــان بــە پێویســتی دەزانــی هەمیشــە الیەنــی 
ئێســتای زمان )ســایکرۆنی( پێش الیەنی مێژوویی )دایکرۆنی( بکەوێت.
٤- زنجیــرەی گوتــن لــە پێوەندیــی ئاســۆیی( )Syntagmatic و ســتوونی 
)Paradigmatic( پێــک هاتــوە. هەرچــی پێوەندیــی ئاســۆیییە، بریتییــە لــە 
پێوەندیــی سێنتاکســیی ئارگۆمێنتــەکان بــە پێــی گونجــان و دەرکەوتنیــان لــە 
گــەڵ یەکتــر لــە قالبــی فرێــز و ڕســتەدا. بــەاڵم پێوەندیــی ســتوونی بریتییــە 
کاتیگۆرییــە  نێــوان  ی  )مۆرفۆلــۆژی(  پارادگماتیــک  پەیوەندیــی  لــە 
ڕوونکردنــەوەی  و  دەستنیشــانکردن  مرۆڤــدا.  مێشــکی  لــە  زمانییــەکان 
ــی  ــە هــۆی پێکهاتن ــوون ب ــەن سوســێرەوە ب ــە الی ــە ل ــەو دوو جــۆرە پێوەندیی ئ

ــراگ.  ــەی زمانەوانیــی پ قوتابخان
٥- زمــان، پێــڕەوە. دی سۆســێر لــە خســتنە ڕووی پێــڕەوی زمانــدا بــاس لــە 
ــە بەشــێک  ــت ب ــا دەبێ ــا دەکات. بەمــەش هێم ــوان فــۆڕم و وات ــی نێ پێوەندی
لــە زمــان. زمــان بریتییــە لــە پێوەرێکــی هێمایــی کــە تەواوکــەری یەکتــرن. 
دی سۆســێر، هێمــا بــە »داڵ« )Signifier( و هێمابۆکــراو بــە »مەدلــول« 
)Signified( ناو دەبات. )محمد، ٢٠١٣: ٥٦- ٣٥( پەرەگرتن و گەشەی 
هێماناســی )ســیمیۆلۆژی( کــە ئەمــڕۆ ڕۆڵ و کاریگەرییەکــی زۆری 
نــەک هــەر لــە بــواری زمانەوانــی بەڵکــوو لــە بــواری هونــەری، ڕاگەیانــدن 

و هتــد دا هەیــە، قــەرزداری ئــەم بۆچوونــەی دی سۆســێرە.
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 جاناتــان کالێــر، نووســەری کتێبی«فێردینــان دی سوســێر«لە کتێبەکەیــدا، 
دوو ڕەهەنــد لــە کاریگەریــی دی سۆســێر لــە ســەر زمانەوانــی بــەدی دەکا: 
یەکــەم ئەوەیــە کــە دی سۆســێر توانــی بگاتــە ڕێبازێکــی گشــتی، واتــە 
هەتــا  کــە  زمانەوانــی  بــۆ  ئەوتــۆ  ڕێوشــوێنی  و  ئــەرک  هێنانەگــۆڕی 
ــە  ــوون ب ــک کــە ب ــە جۆرێ ــە ســەر، ب ــان خراوەت ــەن گومانی ــە دەگم ئێســتا ب
ــەوان«  ــێرەوە، ئەرکــی »زمان ــە ڕوانگــەی دی سۆس ــەو زانســتە. ل شوناســی ئ
شــیکردنەوەی زمانــە وەک سیســتەمێک لــە یەکــە زمانییــەکان و پێوەندیــی 
نێوانیــان، ئەرکــی »زمانەوانی«یــش بریتییــە لــە وەســفی یەکەکانــی زمــان، 
پێوەندیــی نێــوان ئــەوان و یاســاکانی لێکدانیــان. دیاریکردنــی ئــەم جــۆرە 
ئەرکانــە بــۆ زمانەوانــی، لــە نێــو زمانەوانانــی پێــش دی سۆســێردا بــەدی 
ناکــرێ. دیــارە هێندێکیــان کــەم تــا کورتێــک ئاماژەیــان بــەم خاڵــە کردبــوو، 
بــەاڵم ئــەو ئەرکــە لــە دوای دی سۆســێرەوە هەتــا ڕادەیەکــی زۆر خــۆی 
ــفی  ــی وەس ــان کــرد. زمانەوانی بــۆ پێناســەی توێژینــەوە زمانییــەکان تەرخ
و تیــۆری گەشــەی کــرد و ئــەو جێگــە و پێگەیــەی داگیــر کــرد کــە 
ســەرەکیترین  و  گرنگتریــن  کردبــوو.  دیــاری  بــۆی  پێشــتر  دی سۆســێر 
دەســکەوتی ئــەو، پەلداکوتانــی بێدەنــگ و شــاراوەی بۆچوونەکانــی لــە 
هەنــاوی ئــەو لقــەی زانســتدا بــوو. زمانەوانیــی بنیاتگــەرا بــەو جــۆرەی 
دی سۆســێر دەیناســێنێ، شــوێنپەنجە و کاریگەرییەکــەی بــە ســەر زۆربــەی 

قوتابخانــە نوییــە گەورەکانــی زمانەوانــی بــەدی دەکــرێ.
کاریگەرییەکانــی  دیکــەی  ڕەهەندەکــەی  یــا  کاریگــەری  دوویــەم   
بۆچوونەکانــی دی سۆســێرلە دیــدی جاناتــان کالێــر، کــە شــایانی توێژینــەوە 
لــە ســەر کردنــن، هــەر ئــەو کاریگەرییــەی چەمکــە تایبەتەکانــن کــە ئەگەر 
ــوو  ــەو ب ــەوە ئ ــەاڵم ئ ــن، ب ــراوی دی سۆســێر دانانرێ ــە داهێن ــا ب ــە تەنی چــی ب
ــوان زمــان و  ــۆ وێنــە: جیاوازیــی نێ ــدان. ب ــرەوی پێ کــە جێگیــری کــردن و ب
ئاخاوتــن، جیاکردنــەوەی دایکرۆنــی و ســایکرۆنی، ڕوانیــن بــۆ زمــان وەک 
سیســتەمێک لــە پێوەندییــە ئاســۆیی و ئەســتوونییەکان. زۆر لــە ئاڵوگــۆڕ 
نــوێ، لەراســتیدا توێژینــەوەی  و پێشــکەوتنەکانی دواتــری زمانەوانیــی 
وردتــری شــوناس و نێوەرۆکــی هەمــان ئــەو چەمکانــەن. )کالێــر، ٢٠٠٠:٩١- 
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 )٩٢
ــاز و  ــەرهەڵدانی ڕێب ــە س ــێر ب ــی دی سوس ــی ڕاو و بۆچوونەکان کاریگەری
قوتابخانــە نوێیەکانــی دوای بنیاتگــەری، کۆتاییــان پێنەهــات و هێندێــک 
ــە زمانەوانیــی چۆمسکییشــدا رەنگدانەوەیەکــی توخیــان  ــەت ل ــەوان، تەنان ل

هەیــە.

٤٤- سێیەم ڕووداو، باڵوبوونەوەی ڕوانین و بۆچوونەکانی چۆمسکی:- سێیەم ڕووداو، باڵوبوونەوەی ڕوانین و بۆچوونەکانی چۆمسکی:
ــەوەی یەکــەم کتێبــی چۆمســکیدا  ــە ســەر باڵوبوون ــە ٦٠ ســاڵ ب ــر ل زیات
رادەبــرێ، کتێبێــک کــە وەک ســەرەتای ســەردەمێکی نــوێ لــە زمانەوانیــدا 
لێی دەڕوانرێ. ســەرەڕای تێپەڕینی ئەو هەمووە ســاڵە بە ســەر لەدایکبوونی 
زمانەوانیــی چۆمســکیدا، هەتــا ئێســتاش تیــۆر و بۆچوونەکانــی ئــەو زانایە، 

لــە بــواری زمانەوانیــدا، هــەروا قســەی یەکــەم دەکــەن. 

٤٤- - ١١ لەدایکبوونی ڕێبازی گوێزانەوە لە زمانەوانیدا: لەدایکبوونی ڕێبازی گوێزانەوە لە زمانەوانیدا:
ســاڵی ١٩٥٧، کتێبــە حەفتاوپێنــج الپەڕەییەکــەی چۆمســکی »داڕشــتەی 
ڕســتە« )Structure Syntactic( بــاڵو بــۆوە. بــە دەرچوونــی ئــەم کتێبــە 
»ڕێبــازی گوێزانــەوە« لــە دایــک بــوو و، ئەمــە بــوو بــە گرنگتریــن ڕووداو 
لــە مێــژووی زمانەوانیــدا. پرۆفیســۆر وریــا عومــەر ئەمیــن ئــەم ڕووداوە بــە 
بەرپاکردنی«شۆڕشــێکی کۆپڕنیکــی« دەشــوبهێنێ. چونکــە چۆمســکی 
ڕێبازێکــی  کــرد.  ســەرەوژوور  پێوانەکانــی  »هەمــوو  هەنــگاوەی،  بــەم 
دامەزرانــد هەمــوو قوتابخانەکانــی ســەردەمی خــۆی و پێــش خــۆی ڕاماڵــی 
و ئاســۆیەکی فراوانــی بــێ پایانــی لــە بــەر دەم لێکۆڵینــەوەی زمانەوانیــدا 
کــردەوە. ئەنجــام زۆربــەی هــەرەزۆری زمانەوانانــی جیهــان کەوتنــە ژێــر 
و  پێــڕەو  و  بــاوەڕ  و  بیــر  بــە  دووبــارە  کــردن  لــێ  وای  و  کاریگەریــی 
بۆچوونەکانیانــدا بێنــەوە و، زمانەکانیــان لــە ژێــر ئــاالی ئــەم ڕێبــازە نوێیــە 

شــی بکەنــەوە.« )ئەمیــن، ٢٠١١: ١٩- ٢٠( 
ئــەم ڕێبــازە زۆر بــە خێرایــی پــەرەی ســەند. لــە ژێــر کاریگەریــی ڕێبــازی 

گوێزانــەوەدا ژمارەیــەک ڕێبــازی دیکــە ســەریان هەڵــدا. 
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ــی  ــوە کــە دیارترینەکان ــد قۆناغێکــدا تێپەڕی ــە چەن ــەوە ب ــازی گوێزان ــی ڕێب ــوە کــە دیارترینەکان ــد قۆناغێکــدا تێپەڕی ــە چەن ــەوە ب ــازی گوێزان ڕێب
ــە: ــە:بریتیــن ل بریتیــن ل

لــە گــەڵ دەرچوونــی  ١- قۆناغــی SS - Structure Syntactic کــە 
کتێبەکــەی چۆمســکی ســاڵی ١٩٥٧ دەســت پێــدەکات.

٢- قۆناغــی Aspect کــە لــە گــەڵ باڵوبوونــەوەی کتێبــی »ئەســپێکت«ی 
چۆمســکی لە ســاڵی ١٩٦٥دا دەســت پێدەکات. ئەم قۆناغە بە ســتانداردیش 

Standard Theory نــاوی دەبرێ.
٣- قۆناغی درێژەپێدراوی ستاندارد.

٤- قۆناغی پێداچوونەوە بە درێژە پێدراوی ستاندارد.
٥- قۆناغی فەرمان.

٦- قۆناغی دەسەاڵت - بەستنەوە.
 )سەرچاوەی پێشوو، الپەرەکانی ١٩- ٢٠( 

زانایەکــی بــواری زمانەوانــی کــە چۆمســکی کەوتبێتــە ژێــر زۆرتریــن 
زانکــۆی  مامۆســتای  و  ئەمریکــی  زمانەوانــی  ئــەو،  کاریگەریــی 
ــی  ــە کات ــوو. چۆمســکی ســاڵی ١٩٧٥ ل ــس ب پێنســێلڤانیا، زێلیــگ هاری
پێداچوونــەوەی بەشــێک لــە کتێبەکــەی ســاڵی ١٩٥٥ی خــۆی لــە ژێــر 
بەشــەی  ئــەو  دا، - هەمــان   )Transformational Analysis( نــاوی
پێنســێلڤانیای  زانکــۆی  پێشکەشــی  خــۆی  دوکتــورای  نامــەی  وەک 
کردبــوو- دەنووســێ: »هەمــوو ڕەهەندەکانــی بابەتەکانــی ئــەم کتێبــەم، یەکــە 
ــە بــەش نیشــانی زێلیــک هاریــس داوە، بــە جۆرێــک کــە  یەکــە و بــەش ب
ــە یــەک یەکــی الپەرەکانــی  ــە ئاشــکرا ب نیشــانەکانی کاریگەریــی ئــەو ب

کتێبەکەمــەوە دیــارە.« )ســورن، ١٣٨٩ )٢٠١٠( : ٢٦٠( 
 تایبەتمەندییەکــی گرنــگ کــە ڕێزمانــی چۆمســکی لەوانــی دیکــە 
جیــا دەکاتــەوە ئەوەیــە: »چۆمســکی پێــی وایــە تیــۆری ڕێزمــان دەبــێ ئــەو 
توانایــە بــدا بــە ئاخێوەرانــی هــەر زمانێــک لــە زمانەکانــی جیهــان، بتوانــن 
ئــەو ڕســتانەی پێشــتر هەرگیــز نەیانبیســتوە بەرهــەم بهێنــن و لێــی تێبگــەن. 
چۆمســکی بــۆی دەرکــەوت زانایانــی پێــش خــۆی بــە تایبەتــی دی سۆســێر 
پێداگربــوون. » )جــان الینــز،  تایبەتمەندییــە  ئــەم  و هومبولتیــش لەســەر 
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١٣٧٦: ١٠( چۆمســکی وای دادەنــێ کــە زمــان حاڵەتێکــی گشــتییە 
و یاســاکانی زمانەوانــی لــە ســەر هەمــوو زمانــەکان پەیــڕەو دەکرێــت، 
ــا  ــێ دەکات ت ــن کەرەســتەوە دەســت پ ــە گەورەتری کەرەســەکانی زمانیــش ل

دەگاتــە بچووکتریــن کەرەســتە. )ناوخــۆش و خۆشــناو: ٣٧٨( 
چۆمســکی،  زمانەوانیــی  دەســکەوتەکانی  گرنگتریــن  لــە  یەکێــک 
کــە بــووە هــۆی ناوبانــگ پەیداکردنــی بینایــەی ڕێزمانــی گوێزانــەوە، 
پشتبەســتنی ئــەو زانایــە بــە لۆژیکــی نــوێ و بنەمــا بنچینەییەکانــی 
ــەم  ــازی ب ــی ڕستەس ــە تیۆری ــە. دەکــرێ ئامانجــی چۆمســکی ل بیرکاریی

جــۆرە شــی بکەینــەوە:
بــە بــاوەری چۆمســکی تیــۆری ســێنتاکس یــەک ئامانجــی گــەورەی 
)ئــەو  ئاخێــوەرە  توانســتی  وردی  و  تــەواو  شــیکردنەوەی  ئەویــش  هەیــە، 
ورد  بــە الی چۆمســکییەوە  قســە دەکات(.  خــۆی  بەزمانــی  کەســەی 
ــێوەیەکی میکانیکــی  ــە ش ــگاو و ب ــە هەن ــگاو ب ــاکان هەن ــە کــە یاس ئەوەی
بــۆی بچیــن یــا خــود شــی بکەینــەوە. بــە جۆرێــک کــە ئەگــەر ئــەو یاســایانە 
بدەیــن بــە کەســێک کــە زمانەکــە نەزانــی، بتوانــێ ڕســتەی پــێ بەرهــەم 

بێنــی.
توانســتی ئاخێــوەر: ئاخێــوەر ئــەو کەســەیە کــە بــە زمانــی خــۆی قســە 
دەکا. بــە الی چۆمســکی ئەوانــەش کــە بــە زمانــی بێگانــە دەدوێــن، ئــەم 
جــۆرە توانســتەیان هەیــە بــە پلەیەکــی بــەرز کــە ئــەم زمانــە بــە کار بهێنــن.

بە الی چۆمسکی دوو توانست )توانا( لە ئاخێوەردا هەیە:بە الی چۆمسکی دوو توانست )توانا( لە ئاخێوەردا هەیە:
 ،) ،)CompetenceCompetence( ١١- توانست )- توانست

ــە مێشــکی  ــە کــە ل ــە زمانییەی ــەو زانیاریی ــدرە(. مەبەســتی ل ــدرە )مق  ق
ئاخێــوەردا هەیــە، واتــە هــەر چــی زانیارییــەک کــە پەیوەندیــی بــە زمانــەوە 

هەبــێ، توانســتە.

 ،) ،)PerformancePerformance( اداء«یە« )٢٢- جۆری دوویەمی توانست )توانا( »اداء«یە )- جۆری دوویەمی توانست )توانا
 کاراکردنــی )تفعیــل( توانســتە، هەمــوو ئاخێوەرێــک توانســتی هەیــە 
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)ســەلیقە(. توانســت هێنــدە »نامجــرد«ە، نــا بەرجەســتەیە کــە ئاخێــوەر هەســتی 
پــێ نــاکات. بــۆ نموونــە ئێمــە هەموومــان کۆمەڵێــک زانیاریــی زمانــی لــە 
مێشــکماندا هەیــە، کــە بــە تــەواوی نابەرجەســتەیە، کــەس درکــی پــێ نــاکا، 
ــە کــە توانســت  ــە کار دەهێنیــن، وات کاتێــک دەردەکــەوێ کــە زمانەکــە ب
کارا دەکەیــن لــە بارودۆخیکــی تایبــەت و دیاریکــراودا، واتــە توانســت لــە لــە 
کاراکردنــی زانیارییەکانــدا دەردەکــەوێ، واتــە کــە قســە دەکەیــن. )فەتــاح، 

 )٢٠٠٩
 دیــارە ئــەم دوو جــۆرە توانایــە یــەک شــت نیــن، چونکــە ئەگــەر یــەک 
شــت بــان، لێــک جیــا نەدەکرانــەوە ... کاتێــک لــە کاتــی قســەکردندا هەڵــە 
ــە  ــە، بەڵکــوو هەڵ ــە »توانســت« )Competence( دا نیی ــە ل ــن، هەڵ دەکەی
ــە بکــەی،  ــادا هەڵ ــە. توانســت ڕێگــە ن ــا« )Performance( دای ــە »توان ل
ــی  ــاری دەروون ــوون و ب ــی و ماندووب ــی وەک دوودڵ ــک حاڵەت ــەاڵم هێندێ ب
و تووڕەبــوون، کار دەکەنــە ســەر کاراکــردن نــەک توانســت، واتــە توانســت 
ــوو کەســێک  ــە هەم ــوون، بۆی ــە مێشــکدا دروســت ب ــە ل ــایانەن ک ــەو یاس ئ
یاســاکانی زمــان دەزانــێ، تەنانــەت ئــەو توانســتە وا دەکا کــە نــەک هەڵــەی 
خــۆت بەڵکــوو هەڵــەی قســەکەری تریــش ڕاســت بکەیتــەوە، واتــە توانســت 
هەرگیــز هەڵــەی تــێ ناکــەوێ. بــە پێــی بۆچوونــی چۆمســکی ئێمــە هیــچ 
لــە زمانەوانــی یــان لــە ســێنتاکس دروســت ناکەیــن، بەڵکــوو ئامانــج ئەوەیــە 

کــە یاســاکانی جارێکــی تــر داڕێژینــەوە. )ســەرچاوەی پێشــوو( 

٤٤- - ٢٢ داهێنان و نوێکارییەکانی چۆمسکی: داهێنان و نوێکارییەکانی چۆمسکی:
چۆمســکییش وەک زانایــان و زمانەوانانــی پێــش خــۆی لــە ژێر کاریگەریی 
ڕوانیــن و بۆچوونەکانــی کۆمەڵێــک لــە زانایانــی بــواری فەلســەفە و 
زمانەوانیــی پێــش خــۆی و هاوســەردەمی خۆیــدا بــووە. بــەاڵم شــتێک کــە 
ــە خــاوەن جێگــە و  ــواری زمانەوانیــدا ببێــت ب ــە ب وای کــردوە چۆمســکی ل
پێگــەی تایبــەت بــە خــۆی و، ببیــت بــە دامەزرێنــەری تیــۆر و قوتابخانــەی 
ــە  ــەو زمانەوان ــە ئ ــوون ک ــە ب ــکاری و داهێنانان ــەو نوێ ــی، ئ ــی زمانەوان نوێ
 Pieter دەکاتــەوە.  جیــا  خــۆی  هاوســەردەمی  و  خــۆی  پێــش  لەوانــی 
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نوێیەکانــی  »قوتابخانــە زمانەوانییــە  نووســەری کتێبــی   A.M.Seuren
ڕۆژاوا« بــەم جــۆرە و لــە پێنــج خاڵــدا داهێنــان و نوێکارییەکانــی چۆمســکی 

ــە ڕوو: دەخات

ــە سێنتاکســییەکان« )SyntacticSyntactic  StructuresStructures( ڕێکوپێکــی ( ڕێکوپێکــی  ــە سێنتاکســییەکان« )- »پێکهات ١١- »پێکهات
و بەرچاوروونــی دا بــە زمانەوانیــی تیــۆری. و بەرچاوروونــی دا بــە زمانەوانیــی تیــۆری. 

توێژینــەوەی  لــە  پێشــدا  لــە  چۆمســکی  ی  )اصالــت(  ڕەســەنایەتی 
ــەو هەڵوێســت و  ــارەی ئ ــە ب ــەی ل ڕێکوپێــک و هەڵســەنگاندنی ڕەخنەگران
ڕوانگانــەوە بــوو کــە زمانەوانیــی ســەردەم- زمانەوانیــی بنیــادی- بــە هەمــوو 
لقەکانییــەوە خســتبوویانە ڕوو. هــەر وەهــا رەســەنایەتیی ئــەو لــەو ئەنجامــە 
ــەو توێژینــەوە و هەڵســەنگاندنانە، پێیــان  ــوو کــە لەڕێــگای ئ گشــتییانەدا ب

گەیشــتتبوو.
ــا ڕادەیەکــی زۆر تێکەڵەیەکــی  ــە سێنتاکســییەکان )١٩٥٧( هەت پێکهات
ــە  ــەش ب ــژراون. ئەمان ــەو پــەڕی چــڕی و پوختــی داڕێ ــەن کــە ب ــەو کاران ئ
ــی بوارێکــی  ــە ١٩٥٧، زمانەوان ــەر ل ــوون. ب ــۆر شــتێکی کــەم نەب ــچ ج هی
ئاڵــۆز بــوو، تایبەتمەندیــی هــەرە ســەرەکیی ئــەم بــوارە، هەوڵــدان بــوو لــە 
بــۆ  ئەزموونگەرانــە  بــە مەبەســتی دۆزینــەوەی ڕێگاگەلــی  تاریکاییــدا 
ــە ڕۆڵ و ئەرکــی  ــە پێکهاتــە زمانییــەکان و، ســەرەدەرکردن ل تێگەیشــتن ل

ــەوان. ئ

و  ڕێســاکان  روخســاری  تایبەتمەندیــی  ســەر  لــە  زیاتــر  پێداگریــی  و -  ڕێســاکان  روخســاری  تایبەتمەندیــی  ســەر  لــە  زیاتــر  پێداگریــی   -٢٢
ڕێســاکان لــە  پێکهاتــوو  ڕێســاکانسیســتەمەکانی  لــە  پێکهاتــوو  سیســتەمەکانی 

چۆمســکی لــە ســاالنی ســەرەتای توێژینــەوە زمانییەکانیــدا، زۆر زیاتــر لــە 
»هاریــس« بایەخــی بــە پێکهاتــەی ڕێســاکان و سیســتەمەکانی پێکهاتــوو لــە 
ــە کــردەوەش دەرکــەوت  ــەوان دەدا. ب ڕێســاکان و سروشــتی بیرکارییانــەی ئ
ــە  ــر ل ــنایی زیات ــووە، چونکــە دەری خســت ئاش ــە ســوود ب ــە ب ــەم بایەخدان ئ
گــەڵ کەشــوهەوای بیرکارییانــەی ڕێســاکان و سیســتەمەکانی پێکهاتــوو 
ــووڵ  ــەو شــتە قەب ــەوێ یارمەتیمــان دەکــەن کــە ئ ــەوێ و نەمان ــەوان، بمان ل
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بکەیــن کــە ناومــان ناوە«ڕوانینــی بەرزەفڕانــە« و، بــە هۆیــەوە ئامادەیــی 
ــارەی ڕیســاکان و سیســتەمە  ــە ب ــی یاســای گشــتی و گونجــاو ل دەرکردن

ڕیســاییەکانمان تێــدا پێــک هاتــووە.

  transformationaltransformational( ٣٣- وردتربوونــەوەی چەمکــی ڕێســای گوێزانــەوە )- وردتربوونــەوەی چەمکــی ڕێســای گوێزانــەوە
grammargrammar( و ئاوێتەکردنــی لــە تیۆریــی ڕێزمانــدا.( و ئاوێتەکردنــی لــە تیۆریــی ڕێزمانــدا.

چۆمســکی زیاتــر لــە هــەر زمانەوانێکــی دیکــە لە وێناکردن و خســتنەڕووی 
ڕێســای گوێزانــەوەدا ســەرکەوتوو بــووە و، ســوودمەندیی کارەکەشــی بــە 
کــردەوە ســەلماوە. ئــەو وێناکردنــە بــووە بــە ســەرچاوەی زۆر گــۆڕان کــە 
هێندێکیــان ئــەو هەســتەیان خوڵقانــدوە کــە - ئــەم گۆڕانانــە- بــوون بــە 
هــۆی لــە دایکبوونــی روانینێکــی واقیعــی لــە بــارەی پرســە ناوکەییەکانــی 
ــە کۆتایــی ســەدەی بیســتەمدا،  ــە ڕوانگــەی ئێمــەوە ل پێکهاتــەی زمــان. ل
ــوو کــە  ــەوە چۆمســکی ب ــن ئ ــێ ئەگــەر بڵێی ــە دەب داوەرییەکــی دادپەروەران
بیرکردنــەوەی خــۆی لــە بــارەی سیســتەمی ڕێســاکانی گوێزانــەوە وەک 
ــوو  ــەوە جێگیــر کــرد؛ ئــەوە چۆمســکی ب ــە یاســای بەرهەمهێنان بەشــێک ل
کــە دەریخســت سیســتەمی ئــەو ڕێســا ئاماژەپێکراوانــە، زۆر لــە سیســتەمە 
پێشــنیازکراوەکەی هاریــس بــە بایەختــرن کــە هیچــکات نەبــوون بــە بەشــێک 
ــەوەی  لــە مۆدێلــی شــیکردنەوەی ڕێزمانــی. چۆمســکی چەمکــی گوێزان
 morphophonemic( »هاریســی لــە گــەڵ چەمکــی »ڕیســای واژ- واج
rule( ی بلۆمفیلــد ئاوێتــە کــرد و هەردووکیانــی لــە گــەڵ چەمکــی 
ــە  ــدا، ئاوێت ــە شــیکردنەوەی ڕێزمان )itern and process( ی »هاکــت« ل
کــرد. ئــەو لێکــدان و ئاوێتەکردنــەش ســوود و بەرهەمــی زۆری لێکەوتــەوە.

 
٤٤- وێرانکردن )ڕاماڵین( ی ڕەوشتگەری.- وێرانکردن )ڕاماڵین( ی ڕەوشتگەری.

 هــەر وەهــا چۆمســکی هۆکارێکــی گرنــگ و ئاشــکرا بــووە لــە وێرانکــردن 
و راماڵینــی رەوشــتگەریدا. ڕەخنــەی چۆمســکی لــە کتێبــی »ڕەوشــتی 
قسەیی« )Verbal Behavior( ی سکانەر، لەگەڵ ئەوەی کەموکووڕیی 
زۆر جیددیــی تێدایــە، بــەاڵم ئێســتا هەمــوان دانــی پێــدا دەنێــن. مــەک کــور 
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کۆدیــەل )١٩٧٠( بــە تایبەتــی دەریخســت کــە چۆمســکی هەڵوێســتەکانی 
ســکانەر لــە زۆر الیەنــەوە و زیاتریــش لــە الیەنــی بنچینەییــەوە بــە ناڕاســت 
دەناســێنی. هێرشــەکانی چۆمســکی ئەوەندەی هێرشــە بۆ ســەر ڕەوشــتگەری 
وەک میتۆدێکــی گشــتی لــە فەلســەفە و دەروونزانیــدا، ئەوەنــدە هێــرش نیــن 

بــۆ ســەر تێگەیشــتنی ســکانەر.
گومانــی تێــدا نییــە کــە هەنگاوەکانــی چۆمســکی هــەم لــە دەروونناســی و 
هــەم لــە زمانەوانیــدا، کاریگەرییەکــی ڕزگاریــدەری هەبــووە؛ ڕزگاربــوون لــە 
کــۆت و بەنــدی ڕەوشــتگەری، پێویســتییەکی حاشــاهەڵنەگر بــوو بــۆ ئــەوەی 
ڕوو بکرێتە »استعارە« )خوازە( ی نوێی کۆمپیۆتێری )Computation(؛ 
ــاو، پاشــان  ــە ب ــوو ب ــدا ب ــواری دەروونزانی ــە ب ــە پێشــدا ل ــەک کــە ل »خوازە«ی
دوای ١٩٦٠ لــە هەمــوو بوارەکانــی زانســتە مرۆییەکانــدا جێــی خــۆی 

کــردەوە.

٥٥- جــێ بــۆ کردنــەوە و گونجاندنــی زمانەوانــی لــە تانوپــۆی فەلســەفەی - جــێ بــۆ کردنــەوە و گونجاندنــی زمانەوانــی لــە تانوپــۆی فەلســەفەی 
زانستدا.زانستدا.

ــۆری و،  ــی تی ــواری زمانەوانی ــە ب ــی چۆمســکی ل ــەی بەرهەمەکان  زۆرب
 )metatheoretical( لــە پێوەنــدی لــە گــەڵ پرســەکانی ســەرووی تیــۆری
ســەرووزمانەوانان  ڕیــزی  بردووەتــە  چۆمســکیی  ڕاســتییە،  ئــەم  دان. 
ــان. ژمــارەی شــیکردنەوە و باســکردنە  ــەک زمانەوان )metalinguists( ن
پراتیکییەکانــی چۆمســکی لــە بــارەی یاســا ڕێزمانییــەکان بــە ســەرنجدان 
بــە کــۆگای دەوڵەمەنــدی نووســینەکانی لــە بــارەی تیــۆری زمانەوانی، زۆر 
کەمــن. چۆمســکی لــە پڕۆســەی خســتنەڕووی پرســیارە ســەرووتیۆرییەکان 
ــی کۆمەڵێــک چەمــک و پرســی  ــدا، توانیوێت ــەوەی واڵمەکانیان و دۆزین
بــاو لــە فەلســەفەی نوێــی زانســتدا بێنێتــە نێــو پانتایــی زمانەوانیــی تیــۆری 
ــە ئــەو، بــۆ هیــچ کەســێک  ــەر ل ــە کاریــان بێنــێ کــە ب و، بــە جۆرێــک ب
جێبەجــێ نەببــوو؛ پرســگەلی پێوەندیــدار بــە سروشــتی داتــا زمانییــەکان، 
 ،)Causality واقیعیبــوون لــە بەرامبــەر ئامرازگــەری، »علیــت« )هــۆکاری

 ،)explanation( راڤەکردن 
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 تیۆرەکانــی کیفایــەت و، شــتی دیکــەی لــەم چەشــنە کــە ئێســتا بــە 
شــێوەیەکی پاراوتــر و پســپۆرانەتر لــەوەی لــە ســەردەمی زمانەوانیــی بنیادیــی 
دوای بلۆمفیلــددا بــاو بــوو، کاریــان پێدەکــرێ و لــە شــیکاریدا پشــتیان پــێ 

دەبەســترێ. )ســورن، ١٣٨٩ )٢٠١٠( :٢٨١- ٢٧٣( 

٤٤- - ٣٣ جێگرەوەیەکی شۆڕشگێر بۆ زمانەوانیی چۆمسکی؟: جێگرەوەیەکی شۆڕشگێر بۆ زمانەوانیی چۆمسکی؟:
چۆمســکی لــەو کاتــەوە کــە یەکــەم کتێبــی زمانەوانیــی خــۆی بــاڵو 
کردووەتــەوە، بــەردەوام بــە تیۆرەکانــی خۆیــدا هاتووەتــەوە، گۆڕانــی تێــدا 
کــردوون و بــە گوێــرەی ئــەو ئەنجامانــەی لــە ڕەوتــی بەکارهێنانــی ئــەو 
تیۆرییانــە لــە مەیدانــی کــردەوە و لــە پێوەنــدی لــە گــەڵ زمانــە جیاوازەکانــی 
جیهاندا بە دەســتی هێناون، ڕوانگە و تیۆرییەکانی خۆی نوێ کردوونەوە. 
ــە جۆرێــک کــە  ــەوە؛ ب ــەرەوڕووی رەخنــەی جۆراوجــۆر بووەت ــەش ب ــەم حاڵ ب
ــن و«گەیشــتنی  ــە کۆتاییهات ــاس ل ــدی وا هــەن ب ــەوان و بیرمەن ئێســتا زمان
 Paul( »تیۆر و ڕوانگەکانی چۆمســکی بە بنبەســت« دەکەن، »ئیبوتســۆن
Ibbotson( و »توماســلو« )Michael Tomasello( نموونــەی ئــەو جــۆرە 
ــە  ــی ل ــی زمان ــتای پەرەپێدان ــژ و مامۆس ــەن. »ئێبۆتســۆن« وانەبێ زمانەوانان
پێداچوونــەوەی  ئەرکــی  »تۆماســێلۆ«ش  بریتانیایــە.  ئازادەکانــی  زانکــۆ 
زمانیــی لــە دامــەزراوەی مرۆڤناســیی »مەکــس پالنــک« لــە الیپزیکــی 
ئەلمانــی لــە ئەســتۆیە. ئــەو دووانــە لــەم ســااڵنەی دوایــی لــە وتارێکــدا کــە 
بــە هاوبەشــی نووســیویانە و باڵویــان کردووەتــەوە، دەڵێــن بەشــێکی گــەورە لــە 
شۆڕشــی چۆمســکی لــە زمانەوانیــدا، یــەک لــەوان چۆنیەتیــی فێربوونــی 

زمــان لــە روانگــەی ئــەو زمانەوانــە، ســەردەمی بەســەرچووە:
» تیۆرییەکــی بەناوبانگــی چۆمســکی ئەوەیــە کــە مێشــکی ئێمــە خاوەنــی 
ــە. نزیکــەی نیــو  چوارچێوەیەکــی بیرەکــی )ذهنــی( بــۆ فێربوونــی ڕێزمان
ــاوەڕە بــووە بــە بــاوەڕی زاڵ لــە زمانەوانیــدا. بــەاڵم لــەم  ســەدەیە کــە ئــەم ب
دوایانــەدا زۆر لــە زانایانــی زانســتی درکپێکــردن و زمانەوانــان، تیــۆری 
»ڕێزمانــی جیهانی«یــان وەالنــاوە. هۆیەکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو توێژینــەوە 
نوێیانــەی لــە ســەر زۆرێــک لــە زمانــەکان ئەنجــام دراون، یــا لــەو پرســەیان 
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ــن و  ــان دەب ــی خۆی ــی کۆمەڵ ــری زمان ــدااڵن چــۆن فێ ــەوە کــە من کۆڵیوەت
ــە، قســەکەی چۆمســکی پشتڕاســت  ــەم توێژینەوان ــێ دەکــەن. ئ قســەی پ
ناکەنــەوە. ئــەو توێژینەوانــە روانگەیەکــی تــەواو جیــاواز پێشــان دەدەن و 
دەری دەخــەن کــە فێربوونــی زمانــی یەکــەم الی منــداڵ لــە ســەر بناغــەی 
ــرەی ئەنجامــە  ــە گوێ ــە. ب ــە تایبەتــی ڕێزمــان نیی ــی و ب بنیاتێکــی نێوخۆی
نوێیــەکان، منــدااڵن لــە تەمەنــی کەمــدا کۆمەڵێــک بیــری جیــاواز بــەکار 
دێنــن کــە لەوانەیــە هیــچ بەســتراوەییەکیان بــە زمــان نەبــێ. وەک نموونــەی 
ئــەم جــۆرە بیرانــە، دەتوانیــن ئامــاژە بــە پۆلێنکردنــی دنیــا بــە گرووپــی 
جۆراوجــۆر )بــۆ وێنــە تاکــەکان یــا کەلوپەلــەکان( بکەیــن، هــەر وەهــا 

ــوان شــتەکان. ــە پێوەندیــی نێ تێگەیشــتن ل
لەژیانــی  خەڵــک  کــە  زمانانــەی  ئــەو  چۆمســکی  تێگەیشــتنی  بــە 
لــە چەشــنی  بــە کاریــان دینــن، شــتێکن  بــۆ پێوەندیگرتــن  ڕۆژانەیانــدا 
زمانــی بیرکاریتــەوەر )ریاضــی محــور( لــە لقــی تــازە ســەرهەڵداوی زانســتی 
کۆمپیوتێــردا. چۆمســکی لــە توێژینەوەکانیــدا بــەدوای ڕۆنانــی ژێــرەوە و 
»محاســبات«ی زمانــەوە بــوو و کۆمەڵێــک لــە مێتۆدەکانــی خســتەڕوو کــە 
ــروڕای  ــا. بی ــەم دەهێن ــان بەره ــات )well formed( ی ڕســتەی خــۆش بنی
پرۆگرامــی  چەشــنی  لــە  بەرنامەیەکــی  کــە  بــوو  ئــەوە  شۆڕشــگێڕانە 
ــاری  ــە ب ــەکان ل ــێ ڕســتەی وا بەرهــەم بێنــێ کــە مرۆڤ ــر دەتوان کۆمپیوتێ
ڕێزمانییــەوە بــە دروســتیان دەزانــن. ئــەو پرۆگرامــە هــەر وەهــا دەیتوانــی 

لێکــی بداتــەوە کــە مرۆڤــەکان چــۆن ڕســتەکانیان بەرهــەم دێنــن.
 چۆمســکی هــاوکات لــە گــەڵ پەرەپێدانــی بۆچوونــە بیرکارییەکانــی 
خــۆی، ئــەم بۆچوونەشــی خســتەڕوو کــە ڕۆنانــە زمانییــەکان ڕیشــەی 
بایۆلۆژییــان هەیــە. ئــەم بۆچوونــەی بانگەشــەی ئــەوەی دەکرد کە ژێرخانی 
ــا، ئاشــکرا دەکا؛ هــەر  ــی دنی ــە ٦ هــەزار زمان ــر ل ــی بایۆلۆژیــی زیات قووڵ
ــی  ــە زانســتییەکان، یەکگرتن ــن بۆچوون ــارە جوانتری ــن و دی ــە هێزتری ــا ب وەه
شــاراوەی ژێــر چینــە جۆراوجۆرەکانــی ســەرەوە ئاشــکرا دەکــەن. هــەر بۆیــە 
ئــەم بۆچوونــەی خەڵکێکــی زۆری بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــا. بــەاڵم بەڵگــە 
و نیشــانەکانی ئێســتا بۆچوونــی چۆمســکی ڕەت دەکەنــەوە؛ بۆچوونێــک 



شەڕی ناسنامە و سەنگەری زمان 172

کــە لەمێژســاڵە تووشــی مردنێکــی بــە ئاســپایی بــووە. مردنــی ئــەو تیــۆرە 
لــەوەوە ســەرچاوە دەگــرێ کــە بــە گوتــەی زانــای فیزیــا ماکــس پالنــک، 
بیرمەندانــی دێریــن، بــە مێتــۆدە دێرینــەکان وەفــادار دەمێننــەوە، ئەگەرچــی 
ــێ  ــەر هەنگاوێــک پێشــکەوتنی زانســت، ڕووداوێکــی بەخاکســپاردنی ل ه

ــێلۆ، ٢٠١٦(  ــەوە.« )ئێبۆتســۆن و تۆماس دەکەوێت
لــە  رەخنانــەی  بــەو  کــردن  ئامــاژە  پــاش  »تۆماســێلۆ«  و  »ئێبۆتســۆن« 
تیۆرییەکانــی چۆمســکی گیــراون و دەگیرێــن )لــە پێوەنــدی لــە گــەڵ 
ــی  ــە شــیکردنەوەی جیاوازییەکان ــی زمــان و ســەرکەوتوونەبوونیان ل فێربوون
ــە ئــەو ئاکامــە کــە:  ڕۆنانــی ڕســتە لــە زمانــە جیــاوازەکان و هتــد( دەگەن
»هەمــووی ئەوانــە بــە ئاشــکرا دەمانگەیەننــە ئــەو بۆچوونــە کــە چەمکــی 
کات  هیــچ  زانــاکان  دیــارە  هەڵەیــە.  تــەواوی  بــە  جیهانــی  ڕێزمانــی 
تیۆرییەکــەی خۆیــان ئەگــەر لــە گــەڵ زۆر بەڵگە و نیشــانەی دژ و ناتەباش 
بــەرەوڕوو بــن، واز لــێ ناهێنــن هەتــا ئــەو کاتــەی جێگرەوەیەکــی لۆژیکیــی 
بــۆ دەدۆزنــەوە. نــاوی ئــەو جێگــرەوەی ڕیزمانــی جیهانــی، »زمانەوانیــی 
بــە  بنیاتنــراو لــە ســەر پراگتیــک«ە و، هــەر ئێســتا هاتووەتــە مەیــدان. 
گوێــرەی ئــەو تیــۆرە کــە شــێوازی جۆراوجــۆری هەیــە، بنیاتــی ڕێزمانــی، 
زاتــی نییــە، بەڵکــوو بەرهەمــی مێــژوو و دەروونزانیــی مرۆڤــە. )مەبەســت لــە 
مێــژوو ئــەو پرۆســانەیە کــە بڕیــار دەدەن زمــان لــە نەوەیەکــەوە بــۆ نەوەیەکــی 
ــە  ــە دەروونزانیــی مرۆییــش، کۆمەڵێــک ل دیکــە بگوێزرێتــەوە. مەبەســت ل
توانــا کۆمەاڵیەتییــەکان و درک پێکردنێکــە کــە توانــای ئــەوە دەدا بــە 

ــن.( )ســەرچاوەی پێشــوو(  ــەوەکان کــە یەکــەم زمــان فێرب ن
ــە  ــا زمانەوانیــی درکپێکــردن، دەتوانــێ بەدیــل )جێگــرەوە( ی قوتابخان ئای
و تیۆرەکانــی گوێزانــەوە و بەرهەمهێنــان بێــت؟ زمانەوانیــی درکپێکــردن، 
بوارێــک لــە زمانەوانییــە کــە لــە پێوەندیــی نێــوان مێشــکی مــرۆڤ و 
ئەزموونــە کۆمەاڵیەتــی و فیزییایەکانــی دەکۆڵێتــەوە. ســەرچاوەی ئــەم 
بــوارە لــە زمانەوانــی، توێژینــەوە زمانەوانییەکانــی دەیــەی ٧٠ و ٨٠ی 
ــە  ــک ل ــە یەکێ ــوو ب ــەرئەنجام ب ــەرەی گــرت و س ــەرە پ ــە بەرەب ــە ک زایینیی
گرنگتریــن و پڕالیەنگرتریــن قوتابخانــە زمانەوانییەکانــی ڕۆژاوا ...ئــەم 
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روانگەیــە بەرهەمــی کێشــە و ملمالنێــی »زمانەوانانــی درکی« و الیەنگرانی 
واتاناســیی بەرهەمهێنــان )ی ســەر بــە چۆمســکی( یــە. جــۆرج لیــکاف و 
رۆناڵــد النگاکێــر لــە درێــژەی ئــەو ملمالنێیــەدا گەیشــتنە ئــەو ئاکامــە، کــە 
روانیــن بــۆ زمانەوانــی، دەبــێ لــە بناغــەوە بگــۆڕدرێ و بناغــەی توێژینــەوە 
زمانەوانییــەکان لــە ســەر کۆڵەکــەی واتــا و بایەخــدان بــە هێــز و توانــا 
ــا، زبانشناســی  ــەوە. )ویکــی پدی ــەکان )ناســین( ی مــرۆڤ دابنرێت درکیی

ــناختی(  ش
 هــەر لــە ڕەوتــی ناســاندن و شــیکردنەوەی ئــەو جــۆرە زمانەوانییــەش دایــە 
کــە جارێکــی دیکــە چەمکــی شــۆڕش لــە بــاس و بابەتــی زمانەوانیــدا 
بەرجەســتە بووەتــەوە. »لــە ســەردەمی ئێســتادا لــە زانســتی درکپێکــردن و 
زانســتەکانی پیوەندیدار بە زمان و مێشــک، دوو شۆڕشــی مەعریفەتناســیی 
جیــددی ڕوویــان داوە. لــە ســەرچاوەکانی زانســتی درکپێکــردن، ئــەم دوو 
ناوەکانــی »شۆڕشــی یەکەمــی درکپێکــردن« و »شۆڕشــی  بــە  گۆڕانــە 
دوویەمــی درکپێکــردن« ناویــان دێــت. جــۆرج لیــکاف و مــارک جانســێن ئــەم 
دوو گۆڕانــەی درکپێکردنیــان نــاو نــاوە » نــەوەی یەکەمــی زانســتی درک 
پێکــردن« و »نــەوەی دوویەمــی زانســتی درکپێکــردن«. ئەگــەر چــی هــەر دوو 
شۆڕشــی درکپێکــردن بــە نێوەرۆکێکــی زمانەوانیانــە )شۆڕشــی یەکــەم بــە 
پێشــەنگایەتیی چۆمســکی و شۆڕشــی دوویــەم بــە پێشــەنگایەتیی لیــکاف( 
دەســتی پێکــرد و درێــژەی کێشــا، بــەاڵم الیەنــی هاوبەشــی هــەر دووکیــان، 
ڕەتکردنــەوەی بنچینــە فەلســەفییەکانی ســەردەمی پێشــووی خۆیانــە لــە 
پێوەنــدی لــە گــەڵ چییەتیــی درکپێکــردن و پێوەندیــی زمــان و مێشــکدا.

کارەســاتەکانی  لــە  دەرســوەرگرتن  بــە  درکپێکــردن  یەکەمــی  شۆڕشــی 
شــەڕی دوویەمــی جیهانــی ناڕەزایەتــی  دەربڕینێــک بــوو بەرامبــەر ڕوانینــی 
ڕەوشــتیانە و توێژینــەوە لــە مــرۆڤ لــە چەشــنی ئــاژەڵ )وەکــوو ئــاژەڵ 
ســەیرکردنی مڕۆڤ و، توێژینەوە لە بارەی. وەرگێڕ( بۆ ناســینی باشــتری 
مــرۆڤ. ئــەم شۆڕشــە کــە لــە نیــوەی دوویەمــی ســەدەی بیســتەمدا بــرەوی 
پەیــدا کــرد، بــە لەبەرچاوگرتنــی پابەندبوونــی بــە بنەماکانــی فەلســەفەی 
شــیکاری و لۆژیکــی فۆرمالیســتی )منطــق صــوری( لــە لێکدانەوەکانــدا، 
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زۆرتــر مەیلــی بــە الی شۆڕشــێکی میکانیکیــدا بــوو. بــەاڵم لــە شۆڕشــی 
دوویەمــی درکپێکردنــدا، لــە ڕێــگای نارەزایەتــی دەربڕیــن لــە روانینــی 
میکانیکــی بــۆ زمــان )وەکــوو ماشــێن لــە زمــان ڕوانیــن- وەرگێــڕ( و 
گرنگــی نــەدان بــە شوناســی کەلتووریــی مــرۆڤ، بناغــە تیۆرییەکانــی 
زمــان و »مێشــکی ناجەســتەیی« )disembodied mind( پێشــنیارکراوی 
چالێنــج  بــەرەوڕووی  پێشــینی،  فەلســەفەی  و  گوێزانــەوە  فەلســەفەی 

ــب(  ــور، ٢٠١٦، پێشــەکیی کتێ ــی پ کــردەوە.« )نیل
چارەنووســی  بــەرەوڕووی  چۆمســکییش  شۆڕشــەکەی  جــۆرە  بــەم 
ــی  ــروڕا و بۆچوون ــە کــە بی ــەو واتای ــەوە، ب ــش خــۆی دەبێت شۆڕشــەکانی پێ
نوێــی ڕەخنەگرانــە بــە قامکدانــان لــە ســەر ناتەواوییەکانــی زمانەوانیــی 
چۆمســکی، تەنگــی پــێ هەڵدەچنــن و جێــگای بــە تیــۆر و مێتــۆد و 

دەکەنــەوە. پــڕ  ســەردەمیانەتر  روانگــەی 

ئەنجام:ئەنجام:
١- مێــژووی زمانەوانــی پــڕە لــە هەوڵــدان و دۆزینــەوە و دەســکەوت و 
ســەرهەڵدانی ڕوانگــەی جۆراوجــۆر. زۆربەشــیان کــەم و زۆر کاریگەرییــان 
هەبــووە لــە دەوڵەمەندبوونــی ئــەو قوتابخانەیــە و بەرەوپێشــچوون و پەرەگرتــن 
و بەرچاوڕوونییەکــەی دا. بــەاڵم بــە هەمــوان ناگوتــرێ شۆڕشــی زانســتی. 
ــر کــراون کــە  ــە شۆڕشــی زانســتی ناودێ ــە ب ــەو گــۆڕان و ڕووداوان ــا ئ تەنی
وەرچەرخانیــان لــە ڕەوتــی بەرەوپێشــچوونی زانســتەکەدا دروســت کــردوە، بــەو 
مانایــە کــە بــەرەو ئاســتێکی بەرزتــر و خوێندنەوەیەکــی زانســتیتریان بــردوە و، 
وەپێــش ڕێبــاز و قوتابخانەکانــی دیکــە کەوتوونــەوە و لــە بازنــەی واڵتێــک 
ــان دا  ــە ئاســتی جیهانی ــی ل ــەوە و، زانســتی زمانەوان و ناوچەیەکــدا نەماون

تەنیوەتــەوە.
٢- هــەر شۆڕشــێک دژ کــردەوە بــووە بەرامبــەر دۆخــی پێــش خــۆی و 
تەنانــەت شۆڕشــەکەی پێــش خــۆی. بــەو مانایــە کــە زمانەوانــان لــە درێــژەی 
پەیبــردن بــە ناتەواوییەکانــی قوتابخانــە و ئاراســتە زمانییەکانــی ســەردەمی 
ــەوەی واڵمــی  ــە دۆزین ــتانە ل ــە و ئاراس ــەو قوتابخان ــی ئ ــان و بێوەاڵمی خۆی
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دروســتی پرســیارەکانیان، یــا ســەرنەکەوتنیان لــە کردنــەوەی گرێکوێــرەکان 
و شــیکردنەوەی دروســتی دیــاردەی جۆراوجــۆری زمانیــدا، گەیشــتوونە 
بیرکردنــەوە و ئەنجــام و مێتــۆدی نــوێ؛ ئەنجامــی وا کــە بــە هــۆکاری 
زانســتیتربوون و وەاڵمدەرتــر بوونــی ڕێژەییــان لــە شــیکردنەوەی زمــان و 
زانســتی زمانەوانیــدا، ئاراســتەی زمانەوانیــی جیهانــی گۆڕیــوە و بــووە 
بــە خاڵــی وەرچەرخــان و، ســەردەمێکی نوێــی لــە مێــژووی زمانەوانیــدا 

خوڵقانــدوە. 
٣- هــەر یــەک لــەم ڕووداوانــە، لــە کات و ســەردەمی خۆیانــدا بــوون 
بــە ســەرچاوەی پێکهاتنــی ڕێبــاز و قوتابخانــەی نــوێ لــە زمانەوانیــدا. 
هەمووشــیان لــە گــەڵ ســەرهەڵدان و بەرەوپێشــچوونیان، جووڵــە و تەکانێکــی 
ــان و توێژینــە زمانەوانییــەکان، بــوون بــە  گەورەیــان خســتووەتە نێــو زمانەوان
هــۆی خســتنەڕووی ڕوانگــە و بیروبۆچوونــی جۆراوجــۆر و پێکدادانــی ئــەو 
ڕوانینــە جیاوازانــە. دیــارە ئــەو شۆڕشــانە وەکــوو یــەک قورســایی ســەرنجی 
زانســتیی خۆیــان نەخســتووەتە ســەر ئاســتەکان و ڕەهەنــدە جیاوازەکانــی 
زمــان. هــەر کامێکیشــیان لــە ڕوانگــەی ئــەو ئاســت و رەهەنــدەی زمــان کــە 
ــدار  ــە زانســتەکانی دیکــەی پێوەندی ــان ب ــووە، بایەخی ــەوە گرنــگ ب ــە الیان ب
بــە زمانەوانــی داوە. کاریگەریــی هــەر یــەک لــەو شۆڕشــانەش، چەنــد دەیــە 
دوای ڕوودانیشــیان )تــا شۆڕشــێکی دیکــە ڕووی داوە( هــەر ماوەتــەوە و 

زانســتی زمانەوانییــان لەســەر بنیــات نراوتــەوە.
٤- زانســت بــەردەوام لــە پێشــکەوتندایە و، دەســکەوت، مێتــۆد و ئەنجامــی 
نوێتــر و ســەرکەوتووتر بــە دەســت دێنــێ. زانســتی زمانەوانییــش لــە دەرەوەی 
ئــەم یاســایە نییــە. هــەر وەک لــە ڕابــردوودا، گۆڕانــی گــەورە لــەو زانســتەدا 
ــان و وەک شۆڕشــی زانســتی  ــی وەرچەرخ ــە خاڵ ــوون ب ــە ب ــان داوە ک ڕووی
چاویــان لــێ دەکــرێ، لــە داهاتووشــدا، گۆڕانــی گــەورە کــە ســەرتاپای 
زانســتی زمانەوانــی بخاتــە ژێــر کاریگەریــی شــیکردنەوەی نوێتر و قووڵتری 
خــۆی و، دەســکەوتی زانســتیی گــەورەی لــێ بکەوێتــەوە، چاوەروانکــراوە. 
دەکــەن  زانســتی  نوێــی  لــە شۆڕشــێکی  ئێســتا زمانەوانــان، قســە  هــەر 
کــە دەســتی پــێ کــردوە، ئەویــش بریتییــە لــە ســەرهەڵدانی زمانەوانیــی 
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درکپێکــردن. ئــەو بــوارە لــە زانســتی زمانەوانــی، خەریکــی چەســپاندنی 
ڕوانیــن و دەســکەوتەکانییەتی.

 
سەرچاوەکان:سەرچاوەکان:

کوردی:کوردی:
١- ئەمین، وریا عومەر ئەمین )پ.د.(، 

 ٢٠١١، پیتۆکەکانی زمانەوانی، هەولێر، دەزگای ئاراس.
٢- ڕەسووڵ، د.عیزەدین مستەفا رەسووڵ )پڕۆفیسۆر(، 

 ٢٠٠٥، »بۆ زمان«، سڵیمانی، چاپخانەی شڤان. 
٣- سەعید، یوسف شەریف سەعید )پ.د.(، 

 ٢٠١١، زمانەوانی، هەولێر. چاپخانەی ڕۆژهەاڵت. 
٤- فەتاح، محمد معروف فتاح )پڕۆفیسۆر(، 

 ٢٠٠٩، رستەسازی، )کۆرسی یەکەم، محازرەی دوکتورا(، 
٥- محمد )دارا حمید محمد(، 

ــەی  ــلێمانی، چاپخان ــان، س ــی زم ــە تیۆرییەکان ــەن ل ــدێ الی  ٢٠١٤، هەن
ــج.  گەن

٦- - ناوخۆش )سەالم ناوخۆش( و خۆشناو )نەریمان خۆشناو(، 
 ٢٠١١، »زمانەوانــی، بەرگەکانــی یەکــەم، دووەم و ســێیەم، چاپــی دووەم، 

هەولێــر، چاپخانــەی ڕۆژهــەاڵت. 

فارسی: فارسی: 
١- ایچیسون، جین ایچیسون، ١٣٨٠ )٢٠٠١(، 

 مبانــی زبانشناســی، مترجــم: محمــد فائــض، تهــران، موسســە انتشــارات 
نــگاە.

٢- باقری، مهری )دکتر(، 
 ،)١٣٨٣ )٢٠٠٤ 

 مقدمات زبانشناسی )ویرایش جدید(، 
 چاپ هفتم، تهران، نشر قطرە. 
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٣- روبینز، آر. اچ.روبینز، ١٣٧٠ )١٩٩١(، 
 تاریــخ مختصــر زبانشناســی، ترجمــەی: علــی محمــد حــق شــناس، چــاپ 

هفتــم، تهــران، نشــر«کتاب مــاد«.
٤- زاهیدی )کیوان زاهیدی(، 

 ،)١٣٨٥ )٢٠٠٦ 
 زبانشناســی چامســکی، پژوهشــنامە علــوم انســانی )دانشــگاە شــهید 

بهشــتی(، 
 شمارە ٥٠.

٥- نیلــی پــور، رضــا. ١٣٩٨ )٢٠١٩(. زبانشناســی شــناختی، دومیــن 
انقــالب معرفــت شــناختی در زبــان شناســی، چــاپ ســوم، تهــران. انتشــارات 

هرمــس
٦- سورن، پیتر.آ.ام.سورن، ١٣٨٩ )٢٠١٠(، 

 مکاتــب زبانشناســی نویــن در غــرب، ترجمــە: علــی محمــد حــق شــناس، 
تهــران، »ســمت«. 

 ٦- شیپن، استیون شیپن، ١٣٩٨ )٢٠١٩(، 
 انقــالب علمــی، چــاپ دوم، مترجــم: یاســر خوشــنویس: تهــران، نشــر 

کرگــدن. 
٧- کالر، جاناتان کالر، ١٣٧٩ )٢٠٠٠(، 

 دوسوسور، ترجمە: کوروش صفوی، تهران، انتشارات هرمس. 
٨- الینز، جان الینز، ١٣٧٦ )١٩٩٧(، 

 چامســکی، زبانشــناس و متفکــر اجتماعــی، مترجــم: احمــد ســمیعی، 
تهــران 

 ٩- نیومایر، فریدریک نیو مایر، ١٣٧٨ )١٩٩٩(، 
 جنبەهــای سیاســی زبــان شناســی، مترجــم: اســماعیل فقیــە، تهــران، نشــر 

نــی. 
سەرچاوەی ئەلێکترۆنی:سەرچاوەی ئەلێکترۆنی:

١- ایبوتسن )پل ایبوتسن( و توماسلو )مایکل توماسلو(، 
 ٢٠١٦، نظریە چامسکی به بن بست کامل رسیده است.، لینک: 

/https://tarjomaan.com/neveshtar/8234 



شەڕی ناسنامە و سەنگەری زمان 178

٢- کرباســی، امیر احســان کرباســی، ٢٠١٧، مهرنیوز، ١٨ بهمن ١٣٩٦، 
لینک:

 https://www.mehrnews.com/news/4221026
ــری  ــگاە خب ــو، پای ــرا، بســتە درســی، درس نح ٣- ؟، ٢٠١٨، دروس دکت

آزمــون دکتــری، ١٣٩٧/٠٨/١٤، لینــک:
/https://phdphd.org

٤- - )؟( ٢٠١٧، نحو )دستور گشتاری(، 
 درســنامە بــرای دانشــجویان بــا گرایشــهای غالــب در زبانشناســی نظــری 

و تاریخچــەی مختصــر شــکل گیــری و تحــول آنهــا. لینــک:
/http://irpowerpoint.blog.ir 

***
 )لە گۆڤاری »زمان و زار«، ژمارە  )لە گۆڤاری »زمان و زار«، ژمارە ٣٣، بەهاری ، بەهاری ٢٠٢٢٢٠٢٢دا بالو بووەتەوە.( دا بالو بووەتەوە.( 
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بەرپەرچدانەوەی ڕوانگەیەکی شۆڤێنیستی
 لەبارەی “سیاسەتی زمان”ەوە

پێشەکی:پێشەکی:
هەڵســوکەوتی سیاســیی دەوڵەتــان لــە گــەڵ زمــان، مێژووەکــەی بــۆ پێــش 
ســەدەی بیســتیش دەگەڕێتــەوە، بــەاڵم بەکارهێنانــی چەمکــی “سیاســەتی 
زمان” یا “سیاســەتی زمانی” بۆ ئەو سیاســەت و ڕێوشــوێنانەی دەوڵەتان و 
ناوەندەکانــی بڕیــار لــە بــارەی زمــان یــا زمانەکانــی ناوچــەی ژێــر دەســەاڵتی 

خۆیــان هەیانــە، لــە ســەدەی ٢٠دا، داکــەوت.
لــە ئێــران، وا دێتــە بەرچــاو گۆڤــاری “یــادگار” بــە سەرنووســەریی “عبــاس 
اقبــال آشــتیانی” لــە یەکــەم چاپەمەنییــەکان بــێ کــە چەمکــی “سیاســەتی 
زمــان “یــان بــەکار هێنــاوە، ڕچەشــکێن بــووە لــەوەدا کــە لەژێــر نــاوی ئــەو 
چەمکــە واتــە “سیاســت زبــان” لــە چۆنیەتیــی سیاســەتی دەوڵەتــی ناوەندیــی 
ئێــران بەرامبــەر بــە زمانەکانــی واڵت بــدوێ. ئــەم گۆڤــارە لــە ژمــارەی 
شەشــەم، ســاڵی دووهــەم، ڕێبەندانــی ١٣٢٤ )ژانویــە، فێوریــەی ١٩٤٦(، 

 ســەروتارەکەی خــۆی لەژێــر نــاوی “سیاســت زبــان” بــۆ بــاس لە سیاســەتی 
زمــان لــە ئێرانــدا تەرخــان کــردووە. “یــادگار” لــەو گۆڤــار و چاپەمەنییانــەی 
ئێــران بــووە کــە داکۆکییــان کــردوە لــە “ناســیۆنالیزمی ئێرانــی” و “دەوڵــەت 
– نەتــەوەی ئێــران” کــە بناغەکــەی لەســەر پێناســەکردنی ئێــران وەک 

واڵتــی یــەک نەتــەوە کــە زمانەکــەی فارســییە، دامــەزراوە.
هــەر لــەو ســەردەمدا حەوتوونامەیــەک لــە تــاران لــە ژیــر ناوی “کوهســتان” 
بــە زمانــی فارســی دەرچــووە )شــێعر و بابەتــی ئەدەبییشــی بــە کــوردی تــا 
ڕادەیــەک تێــدا بــاڵو کراوەتــەوە(. سەرنووســەری “کوهســتان” کوردێــک بــە 
نــاوی دوکتــور ئیســماعیل ئــەردەاڵن، خەڵکــی ســنە بــووە. ئــەم حەوتوونامەیــە 
هــاوکات لەگــەڵ تێکۆشــانی کۆمەڵــەی ژیانــەوەی کوردســتان و دواتــر 
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کوردســتان،  کۆمــاری  و  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  پێکهاتنــی 
بــاڵو بووەتــەوە. ســەروتار و بابەتــەکان و الپەڕەکانــی ئــەو حەوتوونامەیــە 
ســەلمێنەری ئــەو ڕاســتییەن کــە “کوهســتان” تریبــۆن و ســەنگەری بەرگــری 
لــە خەڵکــی کوردســتان و لەقــاودەری ســتەم و پیالنــی کاربەدەســتان و 
دامــودەزگا دەوڵەتییــەکان لــەدژی خەڵکــی کوردســتان بــووە. بەرگریــی لــە 
مێــژوو و ئەدەبیاتــی کــوردی کــردووە و، لــە هــەر ژمارەیەکــدا بەشــێکی 
بەرچــاوی الپەرەکانــی بــۆ ئــەم مەبەســتە تەرخــان کــردووە. لــە پێوەنــدی 
لەگــەڵ کۆمــاری کوردستانیشــدا، بــە گوتــەی دوکتــور عەبدوڵــال مــەردوخ، 
“بــە تاقــی تەنیــا ئەرکــی بەرگــری لــەو کۆمــارە جوانەمەرگەی لــە بەرامبەر 

ڕۆژنامــە کۆنەپەرســتەکانی ئــەو ســەردەمەی گرتبــووە ئەســتۆ.”
ــدا،  ــە ئێران ــارەی سیاســەتی زمــان ل ــە ب ــادگار” ل ــاری “ی ســەروتاری گۆڤ
کــە لــە ڕوانگەیەکــی شۆڤێنیســتیانە نووســراوە، دەکەوێتــە بــەر ڕەخنــە و 
بەرپەرچدانــەوەی بەجێــی سەرنووســەری “کوهســتان”. لۆژیکــی “عبــاس 
اقبــال آشــتیانی” ئەفشــار، سەرنووســەری گۆڤــاری “یــادگار”، ئەوەیــە کــە 
ــان  ــران، زمــان نیــن و لەهجــەن و، پێویســتە هەمووی ــی دیکــەی ئێ زمانەکان
پشــتگوێ و پەراوێــز بخرێــن بــۆ ئــەوەی لــە هێــز و توانــای زمانــی فارســی 
ــە شــکۆ و مەزنایەتیــی  ــای پاریــزگاری ل ــە توان کــەم نەبێتــەوە و ئــەو زمان
ئێرانــی لــە ئاســتی ناوچــە و جیهانــدا هەبــێ. ناوبــراو داوای بەڕەســمی  
ناســین و خوێنــدن بــەو زمانانــە گــرێ دەداتــەوە بــە دنەدانــی بێگانــەکان. 
ــە  ــی وای ــە و، پێ لۆژیکــی سەرنووســەری “کوهســتان”، ڕێــک بەپێچەوانەی
سیاســەتێک دەتوانــێ مەزنایەتــی و یەکپارچەیــی ئێــران بپارێــزێ و ئــەو 
ــی دراوســێ، کــە  ــە واڵتان ــی دیکــە ل ــە ڕووگــەی نەتەوەکان ــکا ب ــە ب واڵت
زمانــە نافارســییەکانی ئێــران بەڕەســمی بناســێ و ڕێگــە بــدا ئــەو زمانانــە 

ــد. ــدرێ و هت ــان بخوێن ــە پێی ــە قوتابخان ل
ــە هــەر  ــەدا دەیخوێننــەوە، هەڵبژاردەیــەک ل ــەم بابەت ــە درێــژەی ئ ئــەوەی ل
بــەر  بــە کــوردی و، دەیخەمــە  ئــەم نووســینانەیە کــە کردوومــن  دووی 

ســەرنجی خوێنــەران:
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سیاســەتی زمــان بــە گوێــرەی ڕوانگــە و ویســتی سەرنووســەری گۆڤــاری سیاســەتی زمــان بــە گوێــرەی ڕوانگــە و ویســتی سەرنووســەری گۆڤــاری 
»یــادگار«:»یــادگار«:

سەرنووســەری “یــادگار” دوای پێشــەکییەک لــە بــارەی گرنگیــی زمــان 
بــۆ واڵتێکــی وەک ئێــران دەنووســێ:

“... بــە پێــی ئــەم پێشــەکییە ئەگــەر مەملەکەتــی ئێمــەش بیهــەوێ زیندوو 
بمێنێتــەوە و، لــە مەیدانــی خەباتــی سیاســەتی زمانــدا، النیکــەم بتوانــێ 
بەرگــری لــە خــۆی بــکا، دەبــێ سیاســەتێکی زمانــی هەبــێ و بــۆ ئــەم 
کارەش نەخشــەیەکی ژیرانــە دابڕێــژێ و بــە ئیرادەیەکــی پتــەو، تێکــەڵ بــە 
تەدبیــر و دووربینییــەوە، بەڕێــوەی ببــا، بــۆ ئــەوەی لــەم مەیدانــەدا نەشــکێ، 
ــەم قۆناغــەدا بشــکێ و زمانێکــی دیکــە  ــتە ل چونکــە ئەگــەر خوانەخواس
ــی  ــران و ئێران ــت، فاتیحــای ئێ ــی فارســیدا زاڵ بێ ــە ســەر زمان ــران ب ــە ئێ ل
دەخوێنــدرێ. مەترســییەکی گــەورە کــە ئەمــڕۆ هەڕەشــە لــە زمانــی فارســی 
قازانج پەرســتە  دەوڵەتــە  ئیســتیعمارییەکانی  مەبەســتە  لــە  بێجگــە  دەکا، 
زێدەخوازەکانــی ئورووپایــی کــە هــەرکات بیانــەوێ بەهــۆی هێــزی لــە 
ڕادەبــەدەری ئــەوان و الوازیــی ماددیــی ئێمــە، لەوانەیــە واڵتــی ئێمــە دابگــرێ 
و بــە زۆر و زۆرداری، زمانــی خۆیــان بــە ســەر ئێمــەدا بســەپێنن، دنەدانــی 
ــەوەی لەهجــە خۆجێیــەکان وەک  ــە مەبەســتی زیندووکردن ــە ب ــەو دەوڵەتان ئ
زمانــی ڕەســمی و گرنگیــدان بــە زمانــی کەمایەتییــەکان لــە بەرامبــەر 
زمانــی ڕەســمیی دەوڵەتــی کــە هــەم زمانــی زۆرایەتیــی خەڵکــە و هــەم 
ــی  ــی جــۆری مرۆڤ ــزر و زەوقەکان ــن ه ــە بەرزتری زمانێکــە کــە بەشــێک ل
پــێ داڕێــژراوە. هــەر ئــەو کارەی کــە لــە ئەفغانســتان بــە دنەدانــی تورکانــی 
ــی  ــەر زمان ــە بەرامب ــتوو” ل ــەوەی لەهجــەی “پەش ــۆ قوت کردن ــمانی ب عوس
فارســی کردیــان و ئێســتاش لــە ســەری بەردەوامــن، هــەر ئــەو کارەش کــە 
لــە کوردســتان و ئازەربایجــان بــە مەبەســتی ڕەســمییەت دان بــە کــوردی 
و تورکــی کردوویانــە، هەموویــان یــەک شــتن و زۆرتــر بــە مەبەســتی 
ــرا  ــە لەگــەڵ ب ــەو قەومــە ئێرانییان ــی حاشــالێنەکراوی ئ ــی هۆگری پچڕاندن
ــدا  ــی ئێران ــی ناوەندی ــااڵی دەوڵەت ــر ئ فارســیزمانەکانیانە کــە پێکــەوە لەژێ
دەژیــن. لــە بەڕێوەبردنــی سیاســەتی زمــان و کــردەوەی پێوەندیــداردا، دەوڵــەت 
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دەبــێ دوو ڕەهەنــدی لــە بەرچــاو بــێ: یەکــەم دەرەکــی و دووهــەم نێوخۆیــی.
لــە باڵوکردنــەوەی زمانــی فارســی لــە دەرەوەی ئێــران، دەوڵــەت دەبــێ 
ــە  ــان ل ــەوەی زمانــی خۆی ــۆ باڵوکردن ــەکان ب ــەو نەخشــەیەی بێگان ڕاســت ئ
واڵتــی ئێمــە جێبەجێــی دەکــەن، بگرێتــە بــەر. لــەو پێوەندییەشــدا دەبــێ زیاتــر 
ئــەو واڵتانەمــان مەبەســت بــێ کــە پێشــتر بەشــێک بــوون لــە ئێــران و هەتــا 
ئەمــڕۆش بەشــێکی گرنــگ لــە خەڵکەکەیــان بــە زمانــی فارســی قســە 
دەکــەن و هۆگریــی دەروونــی و ڕەگەزیــی خۆیــان بــە ئێرانیــان پاراســتووە، لــە 
پــاش ئــەوان واڵتانــی ئیســالمی کــە خەڵکەکەیــان ڕۆژگاریکــی دوورودرێــژ 
جۆرێــک  ســێبەری  لەژێــر  و  هەبــووە  پێوەندییــان  ئێرانییــەکان  لەگــەڵ 
ــتیدا  ــە ڕاس ــاون و، ل ــویندا ژی ــتانەتی و ڕێوش ــک شارس ــەت و جۆرێ حکوم

ــوون ... ” ــەی گــەورە ب ــەک بنەماڵ ئەندامــی ی
نووســەر پــاش ئامــاژە بــەو واڵتانــەی )تورکیــە و قەفقازیــە و تورکســتان( 
کــە ئەلفوبێــی التینیــان هەڵبــژاردوە و بــەم جــۆرە لــە نووســینی فارســی بــە 
ئەلفوبێــی عەڕەبــی دایانبڕیــون، هــەر بۆیــەش کارکــردن بــۆ پەرەپێدانــی 
زمانــی فارســی لەنێویانــدا، زەحمەتــە، دەپڕژێتــە ســەر عیــراق و ئەفغانســتان 
و بەلووچســتان و هیندوســتان و تەنانــەت تەبــەت و پاشــان مەملەکەتەکانــی 
شــام و لوبنــان و میســر و حیجــاز کــە ســەرەڕای ئــەوەی زمانیــان عەڕەبییــە، 
هۆگریــی دینــی و مێژووییــان لەگــەڵ ئێرانییەکانــدا هەیــە و کۆمەڵێــک لــە 
زانایانــی ئــەوان فارســی دەزانــن یــا مەزهەبیــان شــیعەیە، هــەر بۆیــە کارکــردن 
لەنێویانــدا زۆر هاســانە. “دەوڵــەت دەبــێ بــە هــۆی مەئموورانــی سیاســی و 
مەئموورانــی دیکــە کــە تایبەتــی دەبــێ بــۆ ئــەو مەبەســتە ڕەوانــە بکرێــن، 
هــەوڵ بــدا زمانــی فارســییان لەنێــودا بــاڵو بکاتــەوە، خەڵــک بــۆ فێربوونــی 
ئــەو زمانــە بــە شــێوەی تایبــەت هــان بــدا، گۆڤــاری جوان و هــەرزان بە زمانی 
فارســی بخاتــە بەردەســتیان، کتێبــی فارســی بــە چاپێکــی شــاز، بــۆ فــرۆش 
یــا بەخۆڕایــی ڕەوانــەی ئــەو واڵتانــە بــکا، مامۆســتا و ڕۆژنامەنــووس و زانا 
و هەڵکەوتەیــان ڕابکێشــێ بــۆ نێــو ئێــران و لــە بەرامبــەردا هــەر لــەو جــۆرە 
کەســانەش بنێــرێ بــۆ نێــو ئــەوان و، بــەردەوام لــە گــەڵ ئــەو مەملەکەتانــە 

لــە پێوەندیــی کەلتــووری و ئەدەبیــدا بــێ.”
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عەببــاس ئیقبــاڵ ئاشــتیانی، سەرنووســەری “یــادگار”، دواتــر دێتــە ســەر 
ڕەهەنــدی نیوخۆیــی سیاســەتی زمانیــی پێشــنیارکراوی خــۆی بــۆ دەوڵــەت. 
خاڵــی جێگــەی ســەرنج لــەو باســەیدا، جگــە لــە بــە “لەهجــە” ناوبردنــی 
ــەوە کــە  ــان ب ــی کــوردی و تورکــی و بەلووچــی و تاوانبارکردنی زمانەکان
ــەی  ــەو زمانان ــوان ئ ــە نێ ــێ ل ــاوازی دادەن ــە، جی ــان نیی ئەدەبیاتێکــی ئەوتۆی
ــدرێ،  ــان دەخوێن ــراون و پێی ــی ناس ــران بەفەرم ــنوورەکانی ئێ ــە دەرەوەی س ل
ــران  ــەر وەک ئێ ــش ه ــنوورەکانی ئێرانی ــە دەرەوەی س ــە ل ــەش ک ــەو زمانان ئ
لەژێــر ســەرکوت دان و بــە ڕەســمی نەناســراون و ڕێگەیــان پــێ نــادرێ پێیــان 
ــاون  ــران ب ــە ئێ ــەو زمــان و لەهجانــەی ل ــەوە دەڵــێ: “ئ ــەو بارەی بخوێنــدرێ. ل
و هــەر کامێکیــان کــەم و زۆر ئاخیوەریــان هەیــە، هێندێــک لەهجــەی 
ئێرانییــان تێدایــە وەک تەبــەری و گیلەکــی و لــوڕی و کــوردی. و هتــد. 
لقێکــی دیکــە زمانــە نائێرانییەکانــن وەک تورکــی و عەڕەبــی. لەهجەکانی 
لقــی یەکــەم چونکــە هیچکامیــان ئەدەبیاتێکــی موعتەبەریــان نییــە و هیــچ 
ــران  ــە دەرەوەی ئێ ــوون و ئەمــڕۆش ل ــز نەب ــی دەوڵەتێکــی بەهێ کاتیــش زمان
دەوڵەتێکــی بەهێــز نییــە کــە زمانــە ڕەســمییەکەی یەکێــک لــەو لەهجانــە 
ــێ  ــا دەب ــێ. تەنی ــی هەب ــەت بەوان ــێ سیاســەتێکی تایب ــەت ناتوان ــێ، دەوڵ ب
وریــای ئــەو پڕۆپاگەنــدە خراپــە بــێ کــە لــە دەرەوە لەنێــو کوردەکانــدا 
دەکــرێ، بــۆ ئــەوەی نەهێڵــێ ژمارەیــەک بەنــاو توێــژەری قین لــە دڵ کــە بــە 
شــاردنەوە و گۆڕینــی ڕاســتییە مێژووییــەکان تێدەکۆشــن و ئیددیعــا دەکــەن 
کــە کــورد و لــوڕ نەتەوەیەکــی تایبەتــن و لــە ڕووی ڕەگــەزەوە لەگــەڵ 
ئێرانییــەکان جیــاوازن و هتــد، مێشــکی برایانــی کوردمــان تیــک دەن و لــە 
پێنــاوی گەیشــتن بــەو نیــازە شــوومانەی هەیانــە، لــەم ســۆنگەیەوە، گرفتــی 

سیاســییمان بــۆ پێــک بێنــن.
بــارەی دوو زمانــی عەڕەبــی و تورکــی کــە لــە بەشــێکی  بــەاڵم لــە 
ــن و  ــان دەئاخف ــەوە پێی ــە منداڵیی ــاون و ل ــدا ب ــی ئێمــە ئێرانییەکان مەملەکەت
هەردوویــان لــە دەرەوە بــە میلیۆنــان ئاخێوەریــان هەیــە و زمانــی دەوڵەتــی 
بەهێــز بــوون و هــەن و، لــە دەرەوەی ئێــران هەمــوو ڕۆژێ کتێــب و ڕۆژنامــە 
بــەو زمانانــە چــاپ دەبــێ و دەنگوبــاس و گوتاریــان لــەم ســەر بــۆ ئــەو 
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ســەری دنیــا پــێ بــاڵو دەبێتــەوە، سیاســەتی دەوڵــەت دەبــێ زۆر ژیرانــە بــێ 
ــێ  ــێ، ناب ــدا ب ــز و مشــوورخواردنێکی لەگەل و پێویســتە هەمــوو جــۆرە پارێ
ــەدا کــە ئێرانییــە  ــەو کات ــی هــەر ل ــی ئازەربایجان ــێ ئینســاف بیــن. منداڵ ب
و، نیشــتمانی خۆشەویســتی خــۆی، ئێــران و شــانازییەکان و بەرهەمەکانــی 
بــووە  لەدایــک  لــە ژینگەیەکــی تورک زمانــدا  خــۆش دەوێــن، چونکــە 
و هــەر لــە کاتــی لەدایکبوونــەوە بێجگــە لــە تورکــی هیچــی دیکــەی 
نەبیســتووە، چ گوناهێکــی کــردووە ئەگــەر فارســی نەزانــێ و هەمــوو کات 
تورکــی، بــەو هۆیــەوە کــە باشــتر لێــی تێــدەگا و هاســانتر قســەی پــێ دەکا، 
بخاتــە پێــش زمانــی فارســی؟ ئەمــڕۆ نەفەرێکــی ئازەربایجانــی بــۆ بیســتنی 
هــەواڵ و دەنگوباســی گشــتیی دنیــا و زانیــاری وەرگرتــن، سروشــتییە گــوێ 
دەداتــە ڕادیــۆ باکــۆ یــا ئانــکارا. لــە ئاکامــدا هــەر پرۆپاگەندەیەکــی لــەم 
دوو ڕادیۆیــەی گــوێ لــێ بــێ، کــەم و زۆر دەکەوێتــە ژێــر کاریگەرییــان. 
کەمتــر گــوێ لــە ڕادیــۆ تــاران دەگــرن کــە بەدبەختانــە هــەم الوازە و هــەم 
ــی  ــە. بــۆ ئاخێوەران ــتانە نیی ــۆرە مەبەس ــەم ج ــۆ ئ ــی ب بەرنامەیەکــی تایبەت
زمانــی عەرەبییــش لــە خوزســتان و بەحرەیــن و دوڕگەکانــی خەلیــج لــە 

ــە. ــەم جۆرەی ــدی لەگــەڵ ڕادیــۆی بەغــدادا، دۆخەکــە هــەر ب پیێەن
بــەو هۆیــەوە کــە لــە ئێــران زمانەکانــی تورکــی و عەرەبــی ناتوانیــن بــە 
هاســانی وەال بنێیــن، هــەر لــە جیــدا وەک گوتمــان دەســتبردن بــۆ کارێکــی 
وا هیــچ بەرژەوەندییەکــی تێــدا نییــە، دەوڵــەت دەبــێ بــەو پــەڕی شــەهامەتەوە 
ڕیگــە بــدا بــە خەڵکــی ئازەربایجــان و ئــەو ناوچانــەی زۆرینــەی خەڵکەکەیــان 
بــە عەرەبــی قســە دەکــەن، لــە قوتابخانەکانیــان هەتــا تەمەنێکــی دیاریکــراو، 
بــە زمانــی خۆجێــی خۆیــان بخوێنــن. دواتــر لــە قۆناغــی ناوەنــدی و بەرزتــر بــە 
فارســی دەرســیان پــێ بڵێــن. هــەوڵ بــدەن منداالنی ئێرانی کە بەهــۆی ڕووداوە 
ــە گیانێکــی  ــا تورکــی بدوێــن، ب ــە عەرەبــی ی مێژووییــەکان ناچــار کــراون ب
ئێرانــی پەروەردەیــان بکــەن وهــەر کــە گەیشــتنە تەمەنــی باڵغ بــوون، لە چەنگی 
پڕۆپاگەنــدەی هاوزمانانــی خۆیــان دەریــان بێنــن و وەهــا هەڵســوکەوت بکــەن 
کــە خەڵــک بەرەبــەرە منداڵــی خۆیــان ناچــار بکــەن واز لــەو زمانانــە بینــن و 

وردە وردە ئــاوی ڕۆیشــتوو بگەڕێننــەوە نێــو جۆگــەی.”
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 بەرپەرچدانەوەی بۆچوونەکانی سەرنووسەری گۆڤاری “یادگار” بەرپەرچدانەوەی بۆچوونەکانی سەرنووسەری گۆڤاری “یادگار” 
لە الیەن حەوتوونامەی “کوهستان”ەوە:

وێدەچێ یەکەم بەکارهاتنی چەمکی “سیاســەتی زمانی”لە چاپەمەنیی 
ســەر بــە کوردەکانــی ڕۆژهەاڵتیــش، هــەر ئــەو واڵمــە بــێ کە سەرنووســەری 
حەوتوونامــەی “کوهســتان” دوکتــور ئیســمەعیل ئــەردەاڵن، بــەم نووســینەی 
ــە ســەروتاری ژمــارە  ــەردەاڵن ل ــور ئ ــەوە. دوکت ــادگار”ی داوەت ــاری “ی گۆڤ
٤٥، ســاڵی یەکــەم، دووشــەمە ١٥ی ڕیبەندانــی ١٣٢٤ )فێوریــەی ١٩٤٦( 
ی حەوتوونامــەی “کوهســتان”، هــەر لەژێــر ســەردێڕی “سیاســت زبــان” 
ــەوە و  ــوود ئەفشــاری دەدات ــی مەحم ــە بۆچوونەکان بەرپەرچــی هێندێــک ل

دەڵــێ:
“لەوانەیــە بەڕیــزی ســەبارەت بــە هۆگرییەکــی زۆر کــە بــە برایانی کوردی 
ئێرانیــی خــۆی هەیەتــی، نەیویســتووە مەســەلەکە بــەو جــۆرە کــە شــیاو بــووە، 
شــی بکاتــەوە، لەوانەشــە ئەگــەر زیاتــر چووبایــە نێــو باســەکە، ناچــار بوایــە 
حــەق بــە وانیــش بــدا هــەر وەک برایانــی ئازەربایجانــی کــە “هەمــوو کات 
ــانتر قســەی  ــێ دەگــەن و هاس ــی ت ــتر لی ــە باش ــەوە ک ــەو هۆی تورکــی” )ب
پــێ دەکــەن( لــە فارســی بــە گرنگتــر بزانــن، یــا وەک “ئاخێوەرانــی زمانــی 
ــێ  ــی پ ــج”، ماف ــی خەلی ــن و دووڕگەکان ــتان و بەحرەی ــە خوزس ــی ل عەڕەب
دەدان و ڕەزامەندیــی دەفەرمــوو “لــە قوتابخانــە هەتــا تەمەنێکــی دیاریکــراو، 

بــە زمانــی خۆجێــی خۆیــان، مندااڵنیــان فێــر بکــەن.”
لــەو ســەروتارەی “کوهســتان”دا هەروەهــا هاتــووە: “زۆر جێگــەی داخــە 
کاتێک یەکێک لە زاناکانی واڵت دەست دەداتە قەڵەم و دەیەوێ لەبارەی 
پرســێکی گرینــگ ڕێنوێنــی بــدا، لــە حاشــاکردن لــە ڕاســتییە ڕوونەکانــەوە 
دەســت پــێ دەکا و، لەبــارەی پرســێکی ئاشــکرای وەک ئەدەبیاتــی کــورد 
وەک بابایەکــی بێ خەبــەر بیــروڕا دەردەبــڕێ. بــۆ ئیعتیبــاری ئەدەبیــات 
و زمانــی کــوردی بەڵگــەی زۆر هــەن. مێژوونامــە، دیوانــی شــاعیران و 
کتێبــی جۆراوجــۆر زۆرن، بــەاڵم بــۆ ئــەوەی کاکــی نووســەر زەحمەتــی 
گــەڕان لەنێــو کتێبخانەکانــی نەکەوێتــە بــەر، بگەڕێتــەوە ســەر ژمــارەی 
ڕابــردووی ڕۆژنامــەکان و، ئــەم ژمارەیــەی ئێســتاش و بابەتــی “چاوخشــاندن 
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ــدا ” بخوێنێتــەوە کــە نووســەرەکەی ژنێکــی  ــە شــێعر و ئەدەبیاتــی کوردی ب
بێــت )چونکــە ناکــرێ بڵیــی داوای  فەرانســەییە و وێشــدەچێ بێالیــەن 

ســەربەخۆیی کــوردی کــردووە(، 
 بیخوێنــەوە بــۆ ئــەوەی بــۆت دەرکــەوێ ئەدەبیاتــی کــوردی هەرنەبــێ 

کەمێــک ئیعتیبــاری هەیــە.
بــەاڵم ئــەوە کــە “دەوڵــەت ناتوانــێ سیاســەتێکی تایبەتــی لــەو بــارەوە 
لــە ئەدەبیاتــی  لــە حاشــاکردن  بیروڕایــە  ئــەم  ئێمــە  بــڕوای  بــە  هەبــێ” 
کــوردی، خراپتــرە. بــە پێچەوانــەوە ئێمــە لــەو بڕوایــە دایــن کــە دەوڵــەت دەبــێ 
ــێ کــە  ــێ. سیاســەتێکی هەب ــەوە سیاســەتێکی دیاریکــراوی هەب ــەم بارەی ل
بــە چــاوی کــراوە، بــە ڕوانینــی ورد لــە دەوروبــەر و لەمالوئــەو ال و، بــە 

ئــاگاداری لــە ڕەوتــی ڕووداوەکانــی ڕۆژ دیــاری کرابــێ.
ئەمــڕۆ لــە بەشــی ڕۆژاوای ئێــران ژمارەیەکــی زۆر بــە زمانــی کــوردی 
دەپەیڤــن. ئــەو زمانەیــان خــۆش دەوێ، لەوانەشــە ئــەم خۆشەویســتییە بەهــۆی 
دەخرێتــە  زمانەکەیــان  بەرتەســک کردنەوەی  بــۆ  زۆرەی  گوشــاری  ئــەو 
ســەریان، چەنــد قــات زیــادی کردبــێ. ئێــوە بــە هیــچ هێزێــک ناتوانــن 
ئــەم هۆگرییەیــان لــێ بســتێننەوە. ئــەو شــاعیرەی بــە کــوردی شــێعر دەڵــێ، 
ئەگــەر بخرێتــە کونجــی زینــدان، ئەوجــار ســتەمەکانی ئێــوە دەخاتــە توێــی 
شــێعرەکانی، ئەگــەر بشــیبەنە بــن ســێدارە، بــە شــێعرێکی کــوردی دەچێتــە 

پێشــوازی مــردن.
ئەتــۆ نابــێ لەبیــرت بچــێ کــە لــەو ناوچانــەی سەرســنووری ڕۆژاوای 
ئێرانــی ئێمــە، خەڵکێــک هــەن کــە لەگــەڵ دانیشــتووانی ئــەو دیــوی ســنوور، 
ــن. ئەوانیــش کــوردن و  ــن، هاوڕەگــەز و هاوزمان ــە هــەر بارێکــەوە هاوخوێ ل
تەنانــەت هێندێکیــان ســەر بــە یــەک بنەماڵــە، یــەک تایفــە یــا یــەک هۆزن. 
ئەوانــە خۆیــان لــە یەکتــر بەجیــا نازانــن، بــێ ئــەوەی یەکتریــان دیتبــێ، 
ــەوان ڕاســتە  ــن. ئ ــر دەزان ــرای یەکت ــە ب ــان ب ــان خــۆش دەوێ و خۆی یەکتری
بــە ڕواڵــەت گوێرایەڵــی دەوڵەتێکــی دیکــەن و بــە خەڵکــی مەملەکــەت یــا 
واڵتانێکــی دیکــە نــاو دەبرێــن، بــەاڵم لــە دەروونیانــدا کــوردن و خوێنــی کــورد 

لــە دەمارەکانیانــدا دێــت و دەچــێ.
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پێوەنووســان بــەوە کــە کــوردی لەهجەیــە، لقێکــی فارســییە، ئەدەبیاتێکــی 
موعتەبــەری نییــە و هتــد، قســەی مندااڵنــەن. ئەوانــەی مــن و تــۆ و 
کەســانی وەک ئێمــە بێچارەیــان دەســخەرۆ کــردووە، بــەو بێ خەبــەری و 
ترســەی ئێمــە گاڵتەیــان دێ. ئــەم قســە مندااڵنانــە بێجگــە لــە پڕکردنــەوەی 
ــا  ــی خــۆ پێخۆش کــردن ی ــە دڵ ــارەکان، بێجگــە ل ــەرەی ڕۆژنامــە و گۆڤ الپ
ــێ  ــەن. دەب ــە کەلکــی هیچــی دیکــە نای ــی خۆمــان، ب ــم فریودان باشــتر بڵێ
تــرس وەال بنێیــن، دەبــێ ڕاســتییەکە بڵێیــن ئەگــەر چــی تــاڵ بــێ، چونکــە 

ــەوە. ــگای دروســت نادۆزین ــن، ڕێ ــە ڕاســتیدا نەنێی ــا ددان ب هەت
ــە  ــە ئەمریــکا دەترســین، ل ــە ئینگلیــس دەترســین، ل ــە ڕووس دەترســین، ل ل
ــەدی کــە  ــە خۆشــمان هــەر بترســێین، ئ ــە و عێراقیــش بترســێین و، ل تورکی
ــۆ  ــێ؟ ب ــان بچــووک ب ــێ بیرم ــن؟ بۆچــی هەمیشــە دەب ــۆ زیندووی ــە ب وای
چــی بــەردەوام لــەوە بترســین کــە کوردســتانمان لــە دەســت دەربچــێ، بۆچــی 
ناڵییــن بــا ئێرانێکــی گــەورە بنیــات بنێیــن؟ ئەمــڕۆ ئەگــەر دەبیســتن کــە لــە 
ــان  هێندێــک ناوچــەی کوردســتان، خەڵــک خودموختارییــان دەوێ، لۆمەی
ــوون، هەرچــی هــاوار  ــە هات ــە وەزاڵ ــەو حکومەتان ــەوان ل مەکــەن، چونکــە ئ
دەکــەن کــەس گــوێ لــە هاواریــان ناگــرێ. تــا کەنگــێ تەحەممــول بکــەن، 
ــەوە  ــەوە کــە دانیشــمەندێک ڕاســت بێت ــی ئ ــن؟ چاوەڕوان ــی چــی ب چاوەڕی
و پێشــنیار بــکا چونکــە دەوڵەتێکــی بەهێــز بــە نــاوی تورکیــە لــە جیهانــدا 
هەیــە، بــا ئازەربایجانییــەکان لــە قوتابخانــەی ســەرەتاییدا تورکــی بخوێنــن؛ 
ــەت  ــە، دەوڵ ــزی کــوردی لەپشــت نیی ــش، دەوڵەتێکــی بەهی چونکــە کوردی
ناتوانــێ سیاســەتێکی لــە ئاســت ئــەوان هەبــێ؟ واتــای ئــەم پێشــنیارە چییــە؟ 
واتــە کــوردەکان! ئەگــەر دەتانــەوێ مندااڵنتــان النیکــەم لــە قوتابخانــەی 
ــزی  ــدەن دەوڵەتێکــی بەهێ ــەوڵ ب ــێ ه ــن، دەب ــە کــوردی بخوێن ــەرەتایی ب س
کــورد پشــتیوانتان بــێ. هــەر ئــەو دەلیلــەی کــە تــۆ بــۆ ڕێگەپێدانــی خوێنــدن 
ــی ڕەســمیی  ــەوەی زمان ــەر ئ ــی لەب ــەوە و دەڵێ ــی تورکــی دەیهێنیی ــە زمان ب
ــەوە، سانسۆرەکەشــت  ــزە، پێشــنیارەکەی خــۆت ڕەت دەکات دەوڵەتێکــی بەهێ
بــۆ ئــەوەی لەســەر ســنوورەکان پێــش بــەو کتێــب و گۆڤارانــە بگــرن کــە 
ــێ  ــچ کــوێ و، زۆری پ ــە هی ــە، ناگات ــان تێدای ــدەی دژی ئێرانی پڕۆپاگەن
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ناچــێ بیروبــاوەڕی پــان تورانیــزم ئازەربایجــان دەخاتــە ژێــر کاریگەریــی 
ــاکام و ئەنجامەکەشــی چاوەڕوانکــراوە. خــۆی و ئ

ئێســتا بــا بزانیــن مەترســیی ئازادبوونــی زمانــی کــوردی بــۆ مەملەکەتــی 
ئێمــە چ دەبــێ؟ بــەو هۆیــەوە کــە کوردســتانێکی ســەربەخۆ نییــە، خوێنــدن 
بــە زمانــی کــوردی نابێتــە مەترســیی دابڕانــی بەشــێک لــە مەملەکــەت، 
ــران،  ــتانی ئێ ــە کوردس ــی کــوردی ل ــی زمان ــەوە، تەبلیغ بەڵکــوو بەپێچەوان
کوردانــی  ســەرنجی  ڕاکێشــانی  هــۆی  دەبێتــە  نەمانــەوێ  و  بمانــەوێ 
دیکــەی جیهــان و ئەگــەر ئــەم بانگەشــەیە، سیاســەتێکی ڕیفۆرمخوازانــەی 
لــەو ناوچانــە لــە گەلدابــێ، دوور نییــە هەوڵــی پێکهێنانــی ئێرانێکــی گــەورە 
ــێ و کوردســتانێکی  ــز هەب ــاکام. چونکــە ئەگــەر ئێرانێکــی بەهێ ــە ئ بگات
ســەربەخۆ نەبــێ، هێــچ گومانــی تێــدا نییــە کوردانــی جیهــان بــەر لــە 
ــا عــەرەب  ــورک ی ــی شــارومەندێتیی هــەر دەوڵەتێکــی دیکــە: ت قبووڵکردن

ــن. ــااڵی ئێرانێکــی گــەورەدا بژی ــر ئ ــەوێ لەژێ دەیان
بــا لــە الیەکــەی دیکــە ئــەو مەســەلەیەش ورد بینــەوە. وای دادەنێیــن 
ــە  ــەوە ک ــەو هۆی ــتانە ب ــەو کوردس ــک دێ. ئ ــەربەخۆ پێ ــتانێکی س کوردس
دەوڵەتێکــی ســاوایە، هەمــوو هــۆش و بیــری بــۆ بەڕێوەبــردن و ڕێکخســتنی 
کاروبــاری نێوخۆیــی خــۆی تەرخــان دەکا و ماوەیــەک دەخایەنــێ تــا ببێتــە 
دەوڵەتێکــی بەهێــز و بــۆ وێنــە وەک ئێســتای دەوڵەتــی تورکیــەی لــێ 
بێــت. لــە بارودۆخێکــی ئــاوادا ئێــران باشــترین هەلــی بــۆ هــەڵ دەکــەوێ بــۆ 
ــە و، وەک دەوڵەتێکــی هاوڕەگــەز  ــە نوێی ــەو دەوڵەت ڕاکێشــانی ســەرنجی ئ
دەتوانــێ پێوەندییەکــی زۆر دۆســتانەی لەگەڵــی هەبــێ، چونکــە هاوخوێنــی 
ئێــران،  لــە  کــورد  میلیــۆن  چەنــد  بوونــی  و  مێژوویــی  هاوپێوەندیــی  و 
ــتانی  ــەوە کوردس ــەم هۆیان ــەر ب ــەو دەکا. ه ــتایەتییەکە پت ــوێنی دۆس ڕێوش

ــێ.” ــە قازانجیــش دەب ــێ، ب ــران ناگەیەن ــە ئێ ــان ب ــەک زی ســەربەخۆ ن
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سەرچاوەکان:سەرچاوەکان:
گۆڤــاری “یــادگار”، ســاڵی دووهــەم، ژمــارە شەشــەم، ڕێبەندانــی ١٣٢٤، 

ژانویــە- فێوریــەی ١٩٤٦
“نامــە هفتگــی کوهســتان”، ژمــارە ٤٥ )١٧ی ڕەشــەمەی ١٣٢٣- ١٢ی 

ڕەشــەمەی ١٣٢٥(، 
 لە الیەن بنکەی ژین چاپ کراوەتەوە، ٢٠١٠

***
 )لــە ڕۆژنامــەی »کوردســتان«، ژمــارە  )لــە ڕۆژنامــەی »کوردســتان«، ژمــارە ٨١٠٨١٠، ، ٦٦ی نۆڤەمبــری ی نۆڤەمبــری ٢٠٢١٢٠٢١دا دا 

ــەوە.(  ــەوە.( بــاڵو بووەت بــاڵو بووەت
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مافی بەكار بردنی زمان لە دامەزراوە دەوڵەتی و 
فەرمییەکان و ناوەندەكانی خوێندندا:

هەڵبژاردەی بەیاننامەی جیهانیی مافە زمانییەكان:هەڵبژاردەی بەیاننامەی جیهانیی مافە زمانییەكان:
وه رگێڕان له  فارسییه وه : قادر وریاوه رگێڕان له  فارسییه وه : قادر وریا

مــاددەی ١٥: هەمــوو حەشــیمەتە زمانییــەكان مافیــان هەیە كە زمانەكانیان 
لەســەر زەویــی پێشــینیانی خۆیانــدا بــە فەرمی بــەكار بهێنن؛

١- هەمــوو حەشــیمەتە زمانییــەكان مافــی ئەوەیــان هەیــە كــە هەمــوو 
بەڵگەنامــە كارگێــڕی، كەســێتی و دەوڵەتییەكانیــان بــە زمانــی خۆیــان بێــت.
مــاددەی ٢٣: فێركــردن و خوێنــدن لــە هــەر ســەرزەوییەكدا، دەبێــت لــە 
خزمــەت پاڕاســتن و پەرەپێدانــی زمانــی ئــەو حەشــیمەتە زمانییەدابێــت، كــە 

ــن. ــەوێ دەژی ل
جۆراوجۆریــی  و  باڵوبوونــەوە  خزمــەت  لــە  دەبێــت  خوێنــدن  و  فێركــردن 
زمانــی و كولتــووری و پێوەندیــی هارمۆنییانــەی نێــوان حەشــیمەتە زمانییــە 

جۆراوجۆرەكانــی سەرانســەری جیهانــدا بێــت.
هەیــە  ئەوەیــان  مافــی  زمانییــەكان،  حەشــیمەتە  هەمــوو   :٢٤ مــاددەی 
خوێنــدن  ئاســتێكی  هەمــوو  لــە  زمانەكەیــان  لــە  كەڵكوەرگرتــن  لەمــەڕ 
)باخچــەی منــدااڵن، ســەرەتایی، ناوەنــدی، ئامادەیــی، زانســتگا و خوێندنــی 

گەورەســااڵن( لەســەر زەویــی خۆیانــدا، بڕیــار بــدەن. 
ماددەی ٢٩:

ــە زمانــی تایبەتیــی ســەرزەویی  ١- هەمــوو كــەس مافــی ئــەوەی هەیــە ب
خــۆی، فێــر بێــت و بخوێنێــت.

نووســینی  بــە  فێربــوون  و  زارەكــی  فێربوونــی  مافــی  مافــە،  ئــەم   -٢
زمانێكــی دیكــە، كــە تــاك لەوانەیــە وەك زمانــی پێوەنــدی لەگــەڵ حەشــیمەتە 

زمانییەكانــی دیكــە بــەكاری بێنێــت، زەوت نــاكات.
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و  ناوچەیــی  زمانــە  بــۆ  ئورووپــا  و هەڵبــژاردەی جاڕنامــە )چارتێــر( ی  ناوچەیــی  زمانــە  بــۆ  ئورووپــا  هەڵبــژاردەی جاڕنامــە )چارتێــر( ی 
كەمایەتییــەكان:كەمایەتییــەكان:

ماددەی ٨: پەروەردەو فێركردن
١- لەبەشــی پــەروەردەو فێركردنــدا، الیەنــەكان پابەنــد دەبــن لــەو ناوچانــەدا 
هەڵكەوتــی  لەبەرچاوگرتنــی  بــە  پێدەكرێــت،  كاریــان  زمانانــە  ئــەم  كــە 
ــە فێربوونــی زمــان  ــدن ب ــەكان و بەبــێ زیانگەیان ــە زمان تایبەتیــی هــەركام ل

یــان زمانەكانــی واڵت:
ا( یــەك: پــەروەردەی منــدااڵن لــە قۆناغــی بــەر لــە قوتابخانــە )باخچــەی 
كەمایەتییــە  یــان  ناوچانــە  بــەو  پێوەندیــدار  زمانەكانــی  بــە  منــدااڵن( 

نەتەوییــەكان بێــت یــان، 
دوو: بەشــێكی گرنــگ لــە پــەروەردەی منــدااڵن لــە قۆناغــی بــەر لــە 
قوتابخانــە )باخچــەی ســاوایان( بــە زمانگەلــی ناوچەیــی و كەمایەتییــە 

نەتەویییــەكان بێــت یــان، 
ســێ: »یەكێــك لــەم دوو خاڵــەی لــە ژێــر بەندەكانــی یــەك و دووی ئــەم بەنــدە 

دا ناویــان بــراوە، دەبــێ النیكــەم ســەبارەت 
بــەو قوتابیانــە بەڕێــوە ببرێــن كــە دایــك وباوكیــان خوازیــارن و قوتابییەكانیــش 

لە رووی چەندیەتیەوە بە رادەی پێویســت گەیشــتبن، «
بەرپرســایەتییەكی  چــوار: ئەگــەر هاتــوو ئۆرگانــە دەوڵەتییــەكان هیــچ 
ڕاســتەوخۆیان لــە پێوەنــدی لەگــەڵ فێركردنــی بــەر لــە قوتابخانــەدا لــە 
ئەســتۆ نەبــوو، النیكــەم پشــتیوانی لــەم هەنگاوانــە دەكــەن كــە لــە بەندەكانــی 
یــەك تــا ســێی ئــەم ماددەیــەدا هاتــوون. یــان هانــی ئۆرگانــە بەرپرســەكان بــۆ 

دەدەن. جێبەجێكردنیــان 
ب( یــەك: فێركــردن لــە قۆناغــی ســەرەتاییدا بــە زمانەكانــی ناوچــەكان یــان 

كەمایەتییــە نەتەوەییــەكان پێشــكەش دەكرێــت یــان؛
دوو: بەشــێكی گرینــگ لــە فێركــردن لــە قۆناغــی ســەرەتایی بەزمانــە 

ناوچەیییــەكان و كەمایەتییــەكان پێشــكەش دەكرێــت یــان؛
ســێ: خوێندنــی زمانــە ناوچەییــەكان و كەمایەتییــە نەتەوەییــەكان دەخەنــە 

ڕیــزی بەرنامــەی خوێندنــی قوتابخانــە ســەرەتاییەكان یــان؛
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ــارەی  ــە ب ــەرەوە ل ــدەی س ــەم ســێ بەن ــك ل ــی النیكــەم یەكێ چــوار: نێوەرۆك
ئــەو قوتابیانــە جێبەجــێ بكــەن، كــە دایــك و بابیــان داوای دەكــەن و ژمــارەی 

ــەم مەبەســتە دەكات. قوتابییەكانیــش بەشــی ئ
پ( یــەك: فێركــردن لــە قۆناغــی دووهەمــی خوێنــدن )لــە پۆلــی پێنجــی 
یــان  ناوچانــە  ئــەو  بــە زمانەكانــی  تــا وەرگرتنــی دیپلــۆم(  ســەرەتاییەوە 

كەمایەتییــەكان پێشــكەش دەكرێــت یــان؛
دوو: بەشــێكی گرنــگ لــە فێركردنــی قۆناغــی دووهەمــی خوێنــدن بــە 
زمانەكانــی ناوچــەكان و كەمایەتییــە نەتەوەییــەكان پێشــكەش دەكرێــت یــان؛ 
ســێ: خوێندنــی زمانــە ناوچەییــەكان و كەمایەتییــە نەتەوەییــەكان دەخرێتــە 
ــدن  ــی خوێن ــی قۆناغــی دووهەم ــی قوتابخانەكان ــەی خوێندن ــزی بەرنام ڕی

یــان؛
چــوار: النیكــەم یەكێــك لــەو هەنگاوانــەی لــە بەندەكانــی یــەك تــا ســێ دا 
ــان داوای  ــك وبابی ــە دای ــەن، ك ــوە دەب ــە بەڕێ ــەو قوتابیان ــارەی ئ ــە ب ــووە ل هات
)خوێنــدن بــەو زمانــە لــەو ئاســتەیاندا بــۆ( دەكــەن و قوتابییەكانیــش لــە ڕووی 

چەندییــەوە بەشــی ئــەم مەبەســتە دەكــەن.
ئــەم مافانــەی لــەم چەنــد بەنــدەدا هاتــوون، لــە قۆناغەكانــی دیكەشــدا 
)خوێندنــی تیكنیكــی و پیشــەیی، خوێندنــی زانكــۆ و خوێندنگــە بــەرزەكان، 

ــەو شــێوەیە دووپــات دەبنــەوە. خوێندنــی گــەورە ســااڵن( هــەر ب
ح( پێداویســتییەكانی فێركــردن و خوێندنــی وانــەی مێــژوو و فەرهەنــگ، 
كــە پێویســتە بــە زمانــە ناوچەیییــە كەمایەتییــە نەتەوەیییــەكان بێــت، دابیــن 

دەكــەن. 
خ( پێداویســتییەكانی پێگەیانــدن و پەرەپێدانــی ڕاهێنانــی مامۆســتایان، كــە 
بــۆ جێبەجێكردنــی نێوەرۆكــی بەندەكانــی ئەلــف تــا ح پێویســتن و الیەنەكانــی 

ڕێككەوتــن قبووڵیــان كــردوە، دابیــن دەكــەن.
ــەو  ــی ئ ــتی چاوەدێری ــە مەبەس ــر ب ــی چاوەدێ ــد ئۆرگان ــان چەن ــەك ی د( ی
هەنگاوانــە، كــە بــۆ بنیاتنــان و پەرەپێدانــی فێركردنــی زمانــە ناوچەییــەكان و 
كەمایەتییەكان دەنرێن، هەروەها بۆ چاوەدێری بەســەر ڕادەی پێشــكەوتنەكان 
لــەم بــوارەدا، پێــك دەهێنرێــن. ئــەم ئــۆرگان یــا ئۆرگانانە دەبێــت بە ڕێكوپێكی 
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راپۆرتەكانــی خۆیــان بدەنــەوە و باڵویــان بكەنــەوە.

 هەڵبــژاردەی بەیاننامــەی مافەكانــی تاكەكانــی ســەر بــە كەمایەتییــە  هەڵبــژاردەی بەیاننامــەی مافەكانــی تاكەكانــی ســەر بــە كەمایەتییــە 
نەتەوەیــی، ڕەگــەزی، ئایینــی و زمانییــەكاننەتەوەیــی، ڕەگــەزی، ئایینــی و زمانییــەكان

ماددەی چوار: 
دەگــرن  هــەڵ  پێویســت  هەنگاوێكــی  هەمــوو  ئەنــدام،  نەتەوەكانــی   -١
ــە  ــی ماف ــە بەڕێوەچوون ــەكان ل ــە كەمایەتیی ــی ســەر ب ــی تاكەكان ــۆ دڵنیای ب
مرۆییەكانیــان و ئازادییــە بنەڕەتییــەكان و یەكســانی لــە بەرامبــەر قانوونــدا 

بــە بــێ هیــچ چەشــنە ســتەم و جیاوازیدانانێــك.
٢- نەتەوەكانــی ئەنــدام، هەنــگاوی پێویســت بــە مەبەســتی پێكهێنانــی 
ــا  ــە كەمایەتییــەكان هەڵدەگــرن، ت ــی ســەر ب ــۆ تاكەكان ــار ب هەلومەرجــی لەب
بتوانــن تایبەتمەندییەكانــی خۆیــان و كولتــوور و زمــان، ئاییــن و جلوبەرگــی 
ــاكانی  خۆیــان بــەکار بێنــن، تەنیــا لــەو جێگایانــە نەبێــت كــە لەگــەڵ یاس

واڵت یــان ســتانداردە نێونەتەوەییــەكان لــە ناتەباییــدان.
٣- نەتەوەكانــی ئەنــدام، ئەگــەر بۆیــان دەســت بــدات، دەبێــت هەنــگاوی 
پێویســت هەڵبگــرن بــۆ ئــەوەی تاكەكانــی ســەر بــە كەمایەتییــەكان دەرەتانــی 
ــە مەبەســتی فێربوونــی زمانــی زگماكــی و هەبوونــی یاســا و  پێویســتیان ب

ــان هەبێــت. ــە زمانــی زگماكیــی خۆی ڕێوشــوێن ب
ــدام، ئەگــەر بۆیــان بگونجێــت، دەبێــت پێویســتییەكانی  ٤- نەتەوەكانــی ئەن
خوێنــدن بەزمانــی دایــك دابیــن بكــەن و هانــدەر بــن بۆ بەدەســتهێنانی زانیاری 
لــە ســەر مێــژوو، نەریتــەكان و ئــەو زمــان و كەلتوورانــەی لــە نێــو ســنوورەكانی 

ئــەو كەمایەتییانــەدا هــەن.

سەرچاوەکان:سەرچاوەکان:
www.ostomaan.org

 سەرچاوە: اعالمیە جهانی حقوق زبانی، ترجمە: علی ددەبیگلو 
ــی و  ــژادی، مذهب ــی، ن ــای مل ــە اقلیته ــق ب ــراد متعل ــوق اف ــە حق - بیانی
زبانــی )مصــوب مجمــع عموومــی ســازمان ملــل متحــد، پەســند كــراوی 

١٨ی دیســامبری ١٩٩٢، ســایت ایــران امــروز
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http://iran- emrooz.net
 )لــه  ژمــاره  ٥٧٧ی رۆژنامــه ی »کوردســتان«، ١٩ی فێبریــوەری٢٠١٢ دا 

بــاڵو بۆتــه وه .( 
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چاوخشاندنێک بە کتێبی:چاوخشاندنێک بە کتێبی:

“سەدەیێک خەبات لە پێناوی زمانی کوردیدا: 
تیۆری، سیاسەت و ئیدەئۆلۆژی”

ــدا: تیــۆری، سیاســەت  ــی کوردی ــە پێنــاوی زمان ــات ل  “ســەدەیێک خەب
و ئیدەئۆلــۆژی”، کتێبێکــە لــە نووســینی زیندەیــاد پڕۆفیســۆر ئەمیــر 
حەســەنپوور، ٢٥٦ الپــەڕە و ســاڵی ٢٠١٥ لــە الیــەن “بنکــەی ژیــن”ەوە 

ــەوە. ــاڵو کراوەت چــاپ و ب
نێوەرۆکــی کتێبەکــە لــەم بابەتانــە پێک هاتووە:

و  سیاســی  خەباتــی  گۆڕەپانــی  وەک  کــوردی  زمانــی  ســەرەتا: 
ئۆلــۆژی،  ئیدە

پێشــەکی: تەقەلال بێســوودەکانی دوێنێ و ئەمڕۆ، 
 وتووێژێــک لەگــەڵ تۆفیق وەهبی

 محەممــەد ئەمیــن زەکــی: دوو تەقەلالی بێســوود.
گرنگیــی ئەم کتێبە:گرنگیــی ئەم کتێبە:

کتێبــی “ســەدەیێک خەبــات لــە پێنــاوی زمانی کوردیدا” ئاوڕدانەوەیەکە 
لــە مێــژووی زمانــی کــوردی لــە یــەک ســەدەی ڕابــردوودا. هــەم ئامــاژە 
بــەو دەرفەتانــە دەکا کــە لــە مــاوەی ســەدەیەکدا بــۆ بووژانــەوەی زمانــی 
کــوردی، پێــک هاتــن، هــەم ئــەو ڕووداو و ئاڵۆگۆڕانــە کــە دۆخێکــی 
سیاســی و گشــتیی نەخــوازراو و نالەباریــان بــۆ زمانــی کــوردی دروســت 
ــوردی  ــی ک ــڕۆدا زمان ــە ڕۆژگاری ئەم ــە ل ــانەش ک ــەو کێش ــردووە. ئ ک
بەرەوڕوویــان بووەتــەوە و بۆچوونەکانــی نووســەر لــە بارەیانــەوە ڕەهەندێکــی 

دیکــە لــە گرنگیــی ئــەو کتێبــە پێــک دێنــن.
زمانی کوردی لە ســەرەتاکانی ســەدەی بیســتدا:زمانی کوردی لە ســەرەتاکانی ســەدەی بیســتدا:

مێژوویــەک کــە پرۆفیســۆر حەســەنپوور ئــاوڕی لــێ داوەتــەوە لــە ١٩١٨ەوە 
دەســت پێ دەکا. لەو ســاڵەوە “زمانی کوردی تووشــی سیاســەتی زمانیی 
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جۆراوجــۆر بــووە، لــە زمانکوژیــی )linguicide( تورکیــە و ئێــران ڕا 
بگــرە هەتــا گەشــەپێدانی لــە یەکیەتیــی ســۆڤیەت لــە ســااڵنی٢٠ەوە هەتــا 
ــی ئینتیــداب و  ــراق دەوڵەت ــە عێ ــەو دوو سیاســەتەدا، ل ــوان ئ ــە نێ ١٩٣٧. ل
پــاش ئینتیــداب لەگــەڵ زمانــی کــوردی هەڵیــان دەکــرد، بــەاڵم ڕێگەیــان 
نــەدەدا گەشــە بــکا و پــەرە بســتێنێ. فارســی و تورکــی و عەڕەبــی بــوون 
ــە ئامــرازی داڕشــتنی نەتــەوە-  بــە زمانــی ڕەســمی و دەوڵەتــی و کــران ب
ــی  ــەوەی گەل ــی، عێراقــی و ســوورییەیی و تواندن ــورک، ئێران دەوڵەتــی ت

کــورد.” )الپــەرەی ٧( 
ــی و  ــە چاپەمەن ــی کــوردی ل ــراق، زمان ــی عێ ــی دەوڵەت دوای دامەزران
خوێندنــی ســەرەتایی و کاری ئیدارەییــدا کــەم و کــورت دەکار هــات. لــە 
ســاڵی ١٩٣١، ڕێژیمــی ئینتیــداب لــە پڕۆســەی ســەربەخۆکردنی عێراقــدا، 
لۆغاتــی  “قانوونــی  تورکمــەن،  و  ئاســۆڕی  و  کــورد  ڕازیکردنــی  بــۆ 
“زمانێکــی  وەک  کــوردی  و  ســەپاند  بەغــدادا  ســەر  بــە  محەللــی”ی 

محەللــی” بــە شــێوەیەکی قانوونــی ناســرا.
داتاشــراوی  دەوڵەتــی  دامەزرانــی  ســەرەتاکانی  لــە  کــوردی  داتاشــراوی زمانــی  دەوڵەتــی  دامەزرانــی  ســەرەتاکانی  لــە  کــوردی  زمانــی 

عێراقــدا:عێراقــدا:
تێــر و  پێشــەکییە دەوڵەمەنــد و  لــە ســەرەتا و  پرۆفیســۆر حەســەنپوور 
تەســەلەکەی بــۆ ئــەم کتێبــەدا، ڕووداوەکانــی پێوەندیــدار بــە جیبەجێکــردن 
بڕیــاری  و کۆمەڵێــک  بڕیــارە  ئــەم  جێبەجێنەکردنــی  ڕاســتیدا  لــە  یــا 
دیکــەی پێوەندیــدار بــە مافەکانــی کــورد لــە واڵتــی عێراقــدا بــاس دەکا. 
هــەم هەوڵەکانــی ڕێژیمــی شــایەتی بــۆ بەرتەســککردنەوەی ئــەو بەڵێنانــە 
و بــەرە بــەرە خــۆ لێدزینەوەیــان شــی دەکاتــەوە، هــەم تیشــک دەخاتــە ســەر 
تەقەلــالی ڕۆشــنبیرانی کــورد بــۆ چەســپاندنی ئــەو مافانــە و دەنــگ 
ــن  ــق وەهبــی و ئەمی ــان دژی پەیمانشــکێنییەکانی بەغــدا. تۆفی هەڵبڕینی
ــەو  ــی ئ ــە باســکردنی تەقەلالکان ــەو ڕۆشــنبیرانەن. ل ــەگ دوو ل زەکــی ب
دوو ڕۆشــنبیرەش پشــت بــە چەنــد بەڵگەنامەیــەک دەبەســتێ. یــەک لــەو 
دۆکیۆمێنتانــە، وتووێژێکــی خــۆی )ئەمیــر حەســەنپوور( لەگــەڵ تۆفیــق 
وەهبــی لــە ٢٨ی تەمــووزی ١٩٧٦ لــە لەندەنــە. حەســەنپوور ئــەم وتووێــژەی 
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بــەو مەبەســتە بــوو کــە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ بارودۆخــی زمانــی کــوردی 
لــە دەوڵەتــی تازەدامــەزراوی عێــراق و تێکۆشــانی ئــەو بــۆ ســتانداردکردنی 
ــت نامیلکەیەکــە  ــێ وەربگــرێ. دووهــەم دۆکیۆمێن ــی ل کــوردی، زانیاری
لەژێــر نــاوی “دوو تەقەلــالی بێســوود” لــە نووســینی ئەمیــن زەکــی بــەگ.
ــان و  ــەت زەکــی خەریکــی زم ــراوە. هەڵب ــووس ناس “زەکــی وەک مێژوون
 language( ئەدەبــی کوردییــش دەبــوو، و لــە مێــژووی بەرنامەڕۆنانــی
Planning( زمانــی کــوردی گەاڵلــە کــرد، بــەاڵم دەوڵەتــی ئینتیــداب 
دەنگــی کــپ کــرد. لــە زانســتی زمانــدا، بەرنامەڕۆنانــی زمــان دەکرێتــە 
دوو بــەش: Status Planning )بەرنامەڕۆنانــی پلــە و پایــەی زمــان( و 
Corpus Planning )بەرنامەڕۆنانــی جەســتە یــان کەرەســتەی زمــان(. 
بــۆ مەلیــک  لــە ١٩٣٠ و ١٩٣١دا  لــەو دوو عەریزەیــەدا کــە  زەکــی 
ــی  ــە “الیحــەی لوغات ــەی ل ــی ســامی نووســی، ڕەخن فەیســەل و مەندووب
ــی  ــەی زمان ــە و پای ــە پل ــەو بەڵگەی ــی” گــرت و پێشــانی دا کــە ئ محەلل
زمانــی  تەکامولــی  و  تەرەقــی  “مانعــی  دەبێتــە  و  دەکا  نــزم  کــوردی 

کــوردی” و ” عــەدل و عــوود تەئمیــن نــاکا”. )الپــەرەی ١٠( 
لــەو  بــەگ  زەکــی  ئەمیــن  ١٩٣٠دا  دووهەمــی  کانوونــی  ٢٠ی  لــە 
پێوەندییــەدا عەریزەیــەک بــۆ مەلیــک فەیســەل دەنێــرێ. لــە٢٠ی مایســی 
ــی ســامی  ــۆ مەندووب ــە عەریزەیەکــدا ب ــی خــۆی ل ١٩٣١یشــدا ڕەخنەکان
نــارد کــە دیــارە الیەنــە پێوەندیــدارەکان بــە دەنگیــەوە نەهاتــن. ســاڵی ١٩٣٥ 
ئــەو دوو عەریزانــە لــە ژێــر نــاوی “دوو تەقەلــالی بێســوود” لــە بەغــدا 
لــە چاپخانــەی مەریوانــی چاپکــران، بــەاڵم دەوڵەتــی بەغــدا ڕێگــەی 

باڵوبوونــەوەی نــەداوە.
ڕێفۆرمی زمانی بێ پشتبەســتن بە تیۆری و میتۆدی زانســتی:ڕێفۆرمی زمانی بێ پشتبەســتن بە تیۆری و میتۆدی زانســتی:

ڕەوتــی  لــە  حەســەنپوور  دیــارە،  کتێبەکەیــەوە  نــاوی  لــە  وەک  هــەر 
زمانــی  و  کــورد  مافەکانــی  بــە  پێوەندیــدار  ڕووداوەکانــی  باســکردنی 
کــوردی لــە عێــراق، زۆر پــرس و بابەتــی گرنگــی دیکــەی پێوەندیــدار بــە 
زمانــی کــوردی بــاس دەکا. لــە ڕاســتیدا “ســەدەیێک خەبــات لــە پێنــاوی 
ــۆ چاککــردن، ڕێفۆرمکــردن  ــژووی تێکۆشــان ب ــە مێ ــدا” ل ــی کوردی زمان
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یــان ســتانداردکردنی زمانــی کــوردی دەدوێ. بــە گوتــەی حەســەنپوور 
چارەســەرکردنی  بــۆ  خەباتــە  ئــەو  تایبەتێتییەکانــی  لــە  “یەکێــک 
کێشــەکانی زمانــی کــوردی ئەوەیــە کــە پشت ئەســتوور بــە تیــۆری و 
مێتــۆدی زانســتی و تێبینــی مێژوویــی نییــە.” ئــەو زمانەوانــە کــوردە 
ــی  ــی ئەلفوبێ ــە چاککردن ــدار ب ــی پێوەندی ــە گــەڵ باســکردنی هەوڵەکان ل
کــوردی، ســتانداردکردنی زمانــی کــوردی، پەتیگەرایــی و دەرهاویشــتنی 
وشــە عەرەبییــەکان لــە زمانــی کــوردی، هەڵــە و بۆچوونــە چەوتــەکان و 

زیانبارەکانیــان دەستنیشــان دەکا. ئاکامــە 

دەســتپێکردنی ســەردەمێکی نوێ لە مێژووی زمانی کوردیدا:دەســتپێکردنی ســەردەمێکی نوێ لە مێژووی زمانی کوردیدا:
“لــە ١٩٩١ حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان دامــەزرا و ئــەو کــۆت و 
زنجیــرەی دەوڵەتــی عێــراق و قانوونەکــەی لــە دەســت و پێــی زمانــی کوردیی 
ــی سیاســیی وەدەســت  ــد و زمانەکــە ئازادی ــەک ترازان ــەر ی ــە ب بەســتبوو، ل
ــە  ــوو ب ــی ڕێژیمــی بەعــس، ب ــە ســاڵی ٢٠٠٥دا، دوای ڕووخان کــەوت، و ل
زمانێکــی ڕەســمیی هاوشــانی زمانــی عەرەبــی لــە کۆمــاری عێراقــدا. 
ئەگــەر پێــش ١٩٩١ ناکۆکیــی ســەرەکی لــە نێــوان زمانــی کــوردی و 
دەوڵەتــی عێــراق )یــان کــوردی و عەرەبــی( دا بــوو، لێرەوپــاش ناکۆکــی 
دیــش بــەدی دەکــرێ- ئــەو جــار لــە نێــوان ئاخیوەرانــی کــوردی )لەهجــەکان 
و ناوچــەکان( و لەنێــوان کــوردی لــە الیێــک و ئینگلیســی، تورکــی و 
لــەت و کــوت بوونــی  لــە الیێکــی دی. میراتــی  فارســی و ســوریانی 
ناوچــە  بــاری ژئوســتراتژیی  ئەوەشــدا  لــە گــەڵ  لــە ١٩١٨دا،  کــوردی 
ــە تورکییــە  ــە چارەنووســی زمانەکــەدا دەور دەگێــڕێ. ل گــۆڕاوە، هێشــتا ل
و ســوورییە، کورمانجــی ســەری هەڵێنــاوە، و لــە گــەڵ ئەوەشــدا لــە قەفقــاز 
دوای تێکچوونــی یەکێتیــی ســۆڤیەت نوشوســتی کــردووە، لــە ئەوانەیــە 
جێگــەی پێشــینی خــۆی، وەکــوو لەهجــەی ســەرەکیی کــوردی بگرێتــەوە. 
بــە کورتــی ئــەوڕۆ دەســەاڵتی زمانــی بــە شــێوەیێکی ئاڵۆزتــر دابــەش بــووە و 
ناکۆکــی نــوێ هاتوونەتــە گــۆڕێ و چارەســەرکردنیان پێویســتی بــە تیــۆری 

ــەرەی ٩(  ــە.” )الپ ــە جاران ــر ل و زانســت و سیاســەتی ئاڵۆزت
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زمانەوانێکــی کــورد بــە ڕوانگەیەکی جیاوازەوە:زمانەوانێکــی کــورد بــە ڕوانگەیەکی جیاوازەوە:
زیندەیــاد حەســەنپوور لــەو زمانەوانــە کوردانەیــە کــە لە بــارەی کۆمەڵێک 
کێشــەی پێوەندیــدار بــە زمانــی کــوردی ڕوانگــەی جیاوازیــان هەیــە. یەک 
ــەم  ــە. باســەکانی ئ ــو کورددای ــی ســتاندارد لەنێ ــەو کێشــانە پرســی زمان ل
کتێبــەش، دەرفــەت بــۆ ئــەو زمانەوانــە دەخوڵقێننــەوە کــە بیــروڕای خــۆی 
لــەو بــارەوە، هەروەهــا لــە بــارەی ئەلفوبــێ، ڕێنــووس، فەرهەنگنووســی، 
ئەدەبیاتــی زارەکــی، ئیدئۆلۆژیــی زمانــی و هتــد بێنێتــەوە گــۆڕێ. ئــەو 
زمانەوانــە کــوردە لــە گــەڵ دیاریکــردن و ســەپاندنی دیالێکتێکــی زمانــی 
کــوردی وەک زمانــی ســتاندارددا نییــە و بــڕوای بــە بوونــی دوو ســتاندارد 
ــەوە  ــە هــۆی ئ ــووە ب ــە جیاوازەشــی ب ــەم ڕای ــە. ئ ــی کــوردی هەی ــۆ زمان ب
بکەوێتە بەر هێرشــی زۆر لەوانەی کورمانجیی نێوەڕاســتیان وەک زمانی 
ســتاندارد قبووڵــە و، دژایەتیــی ڕاو بۆچوونەکانــی دەکــەن. حەســەنپوور لــە 

“ســەدەیێک خەبــات لــە پێنــاوی زمانــی کوردیــدا” دەنووســێ:
” مــن ڕەخنــە لــە سیاســەت و ئیدەئۆلۆژییێــک دەگــرم کــە کێشــەی 
ســەرەکیی زمانــی کــوردی بــە کێشــەی )بێگانــە و خۆماڵــی( دادەنــێ و 
بــە دووبەرێتــی وەکــوو )پــاک و ناپــاک(، )ئاریایــی و ســامی( و )کــورد 
ــی  ــە کۆســپ و گرفتەکانــی زمان ــەی وا چــاو ل ــە پێوان و دژکــورد( و ب
ــە زانســت نییــە و بگــرە  ــەوە ئیدەئۆلۆژییــە پشتەســتوور ب کــوردی دەکا. ئ
ئیدەئۆلۆژییــە  ئــەو  ئاواتێکــی  نەڕۆیــوە.  زانســتی زمانناســیدا  بــە الی 
“پاککردنــەوە”ی زمانــی کــوردی لــە زمانــی “بێگانە”یە و ئەو بێگانەیەش 
زۆرتــر عەڕەبییــە؛ هەروەهــا ئــارەزوو دەکا بــە ڕەســمی کردنــی لەهجەیێــک 
ــان  ــەک زم ــت و ی ــەک دەس ــە نەتەوەیێکــی ی ــکا ب ــوردە بی ــەر چــی ک ه
و یــەک لەهجــە. بــەاڵم ئیدەئۆلــۆژی زمانیــی وا هەیــە کــە ســەرباقی 
بێدەســەاڵتی، ســەرکوتگەریی و  بــە ناکۆکــی دەســەاڵت و  بایەخدانــی 
ســەرکوتکراویی، یــان زمانکوژیــی و زمــان گەشــاندنەوە، دژایەتــی هیــچ 
زمــان و لەهجــە و ئەلفوبــێ و دەنــگ و حەرفێــک نــاکا، و بــۆ بەرابەریــی 
بــێ  ئامــادە  و  بگەشــێنێتەوە  زمــان  دەیــەوێ  و  تێدەکۆشــێ،  زمانــەکان 
ئاڵــۆزی ئەوڕۆ.بیــری زمانێکــی ســتاندارد  بــۆ بەرەنگاربوونــی دنیــای 



شەڕی ناسنامە و سەنگەری زمان 200

خــۆی ئیدەئۆلۆژییێکــی زمانییــە کــە لەگــەڵ بارودۆخــی ئێســتا نایەتــەوە. 
لــە ســەدەی بیســت دا، زمانــی گــەورە و گرینگــی وەکــوو ئینگلیســی، 
ــێ  ــتانداردیان ل ــد س ــەی چەن ــەر کام ــپانیایی ه ــی و ئیس ــی، عەرەب فارس
پەیــدا بــووە. لــە بارودۆخێکــی وادا، بۆچــوون و سیاســەت ســەبارەت بــە 
بەرنامەڕۆنانــی زمانــی کــوردی، ئەگــەر بکــرێ بەرنامــەی بــۆ دابنێــی، 
دەبــێ ڕێبازێکــی نوێــی هەبــێ، و وەپێشــیان بکەوێتــەوە. هــەم بارودۆخــی 
مێژوویــی گــۆڕاوە و هــەم زمانەکــە و ئاخیوەرانــی. لــە پێشــەکی دا باســی 
ئــەوەم کــردووە کــە کێشــەی زمانــی کــوردی کێشــەی ڕەگــەز و ناســنامە 
نییــە، و دەردی زمانەکەمــان تــا کاتێکــی بــاش نەناســرێ دەرمانێکیشــی 

ــی ٦٤- ٦٥(  ــەوە.” )الپەرەکان ــۆ نابیندرێت ب

پەتیکردنی زمانەکەمان بەســە!:پەتیکردنی زمانەکەمان بەســە!:
ئەلفوبێــی  لــە  ئەلفوبــێ  گۆڕینــی  پەتیگــەری،  لەگــەڵ  حەســەنپوور 
ئارامییــەوە بــۆ التینــی و، هەروەهــا چاککــردن و هەنگاونانی نازانســتیانەدا 

ــەوە دەنووســێ: ــەم بارەی ــە و ل نیی
“داوای مــن لــه ئەوانــەی خەریکــی چاککردنــی زمانی کوردین ئەوەیە:

پەتکردنــی  بەســه!  پەتیکــردن  بەربــدەن!  ئەلفوبێیەکــه  بەربینگــی 
زمانەکەمــان بەســه! چیــدی زمانەکەمــان هــەژار و کۆڵــەوار مەکــەن! 
دەســت لــه ئەوێســتا و پەهلــەوی و ماســی ســوراتی و ســومێری هەڵبگــرن 
و وەدوای لێکۆڵینــەوەی زمانناســییانەی لەهجــەکان و زمانــی ئەدەبیــی 
تێبکۆشــن  دەوێ،  زمانەکەتــان  بەرژەوەندیــی  ئەگــەر  بکــەون!  کــوردی 
بــۆ ڕێککەوتوویــی نۆرمیــی، خوڵقانــدن و  بــۆ چاککردنــی ڕێنــووس، 
وەرگێڕانــی زانســتی نوێبــاو، دانانــی فەرهەنگــی جۆراوجــۆر )بــه تایبــەت 
وەرگێڕانــی  و  دانــان  کــوردی(،  کــوردی-  تێروتەســەلی  فەرهەنگــی 
زانســتی نــوێ بــۆ خوێندنــی بــااڵ، لێکۆڵینــەوە و کۆکردنــەوەی ئامــار 
ســەبارەت بــە زمــان و لەهجەکانــی و چۆنێتــی و چەندێتــی دەکارهێنانیــان، 
دانانــی ئــه تڵــه ســی زمانیــی، دۆزینــەوه و چاپکردنــی هەرچــی بەرهەمــی 
ــووری زارەکــی گشــت  ــەوەی کەلەپ ــەوه و باڵوکردن ــه، کۆکردن دەستنووس
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ــه ئامــرازه  ــه دەکارهێنانــی کــوردی ل لەهجــەکان، لێکۆڵینــەوە ســەبارەت ب
کۆمەڵییــەکان و پێوەندییەکانــی کــوردی و زمانــی دی لــە بارودۆخــی 

ئێســتەدا، و زۆر بابەتــی ئــاوا.
کارێکــی  گرتــن  ئەلفوبــێ  بەربینگــی  بــەاڵم  گرانــن  ئەرکــی  ئەوانــه 
هاســان، ســاکار، پــڕزەرەر و بێفایدەیــه. کــوردی پێــش ئــەوەی لەدنیــای 
مۆدیــرن دا پــێ هەڵبگــرێ و بتوانــێ بەرەنــگاری ژیانــی مۆدێــرن بــێ، 
تووشــی زمانکوژیــی چــوار دەوڵەتــان بــوو و پشــووی لــێ بــڕا. زمانێکــی 
و  دەســتتێوەردان  و  وشــه،  حــەرف،  دەنــگ،  پەتیکردنــی  بــە  برینــدار  وا 
ــی  ــێ. )الپەرەکان ــر دەب ــەوه و کۆڵەوارت ــی ئەلفوبێیەکــەی نابووژێت گۆڕین

 )٦٦  -٦٥
ــەوە  ــەش کــە شــیاوی ئاوڕلێدان ــەو خزمەتان ــەدا ئ ــەو کات ــر هــەر ل د.ئەمی
ــیوێتی: ــەڕەی ٦٦دا نووس ــزی الپ ــە پەراوێ ــاکا. ل ــر ن ــن، لەبی و بایەخپێدان

پایانیانــی،  بەرهەمــی ســەالح  ئەرکــی گــران و گرینــگ  “نموونــەی 
فەرهەنگــی زارەکیــی موکریانــه کــه بەبــێ یارمەتیــی هیــچ دەزگایەکــی 
ــاڵو  ــه ڕێکوپێکــی ب ــا ئێســتا چــوار بەرگــی ب ــی ت ــان نادەوڵەت ــی ی دەوڵەت
کردۆتــەوه.” دیــارە ئــەم زانیارییــە هــی ئــەو کاتەیــە کــە حەســەنپوور ئــەم 
کتێبــەی نووســیوە و، ئێســتا بــە خۆشــییەوە ژمــارەی بەرگــە چاپکراوەکانی 

ــەرگ. ــەو فەرهەنگــە گەیشــتووەتە ١٦ ب ئ
دۆخێــک کــە نووســەر بــۆ ئەمــڕۆی زمانی کوردی وێنای کردووە:

تینــووی  و  هۆگــر  ئەوانــەی  هەمــوو  بــۆ  کتێبــە  ئــەم  خوێندنــەوەی 
ــە مــاوەی ســەد  ــی کــوردی ل ــژووی زمان ــاڵ و شــیرینی مێ ســەربردەی ت
وەبیرهێنانــەوە  وێــڕای  نووســەر  چونکــە  پێویســتە.  ڕابــردوودان،  ســاڵی 
کۆســپەکانی  و  هەڕەشــە  و  دەرفەتــەکان  گرنگتریــن  شــیکردنەوەی  و 
ســەر  لــە  قامکدانــان  و  کــوردی  زمانــی  بــەردەم  لــە  ســەدەیە  ئــەو 
کاریگەرییەکانیــان، ســەرنجت بــۆ الی پرســێکی ئەمــڕۆی ئــەو زمانــە 

دەکا: وێنــا  جــۆرە  بــەم  پرســە  ئــەم  حەســەنپوور  ڕادەکێشــێ. 
ــی ناسیۆنالیســتییە،  ــاوەوە یەخســیری جیهانبینی ــە ن ــی کــوردی، ل “زمان
ــەکان  ــەوە- دەولەت ــەی نەت ــە دەرەوە تووشــی ناسیۆنالیســمی زمانکوژان و ل
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ــگاری  ــدا بەرەن ــە هەمانکات ــێ ل ــوورییە( و دەب ــران، س ــە، ئێ ــووە )تورکیی ب
ــە نەزمــی زمانیــی جیهانــی ببــێ.” )الپــەڕی  “ئیمپریالیســمی زمانــی” ل

 )١٤٥

***
دیســەمبری  دیســەمبری ی  ٢١٢١ی  »کوردســتان«،  ڕۆژنامــەی  »کوردســتان«، ی  ڕۆژنامــەی  ٨١٣٨١٣ی  ژمــارە  )لــە  ژمــارە   )لــە   

بووەتــەوە.(  بــالو  بووەتــەوە.( دا  بــالو  ٢٠٢١٢٠٢١دا 



203قادر وریا

هەڵوێستەیەک لە سەر نێوەرۆکی کتێبی: هەڵوێستەیەک لە سەر نێوەرۆکی کتێبی: 

»زمانی کوردی لە ئێران، 
دانپێدانانی سنووردار و چاوەدێریکراو”

ئاماژە:ئاماژە: »زمانی کوردی لە ئێران، دانپێدانانی سنووردار و چاوەدێریکراو«، 
کتێبێکە لە نووســینی پڕۆفیســۆر د.جەعفەر شێخولئیســالمی. عەبدولخالق 
یەعقووبــی لــە ئینگلیزییــەوە وەریگێراوەتــەوە ســەر زمانــی کــوردی. ســاڵی 
٢٠١٨، لــە هەولێــر لــە الیــەن ئەکادیمیــای کوردی، چاپ و باڵو کراوەتەوە.
ئــەم کتێبــە لێکۆڵینەوەیەکــە بــە هــەر دوو زمانــی ئینگلیــزی و کــوردی. لــە 
ڕاســتیدا توێــژەر لێکۆڵینەوەکــەی ســاڵی ٢٠١١ بــە زمانــی ئینگلیــزی بــۆ 
ژمارەیەکــی تایبــەت بــە زمانــی کوردیــی گۆڤــاری زانســتی نێونەتەوەیــی 
کۆمەڵناســیی زمــان )IJSL( نووســیوە. وەرگێــڕاوی کوردییەکــەی لــە 
ــاڵو  ــدا ب ــی کتێبێکــی ١٢٠ الپەڕی ــە توێ ــرای ئینگلیســییەکە، ل ٢٠١٨ وێ

بووەتــەوە.

نێوئاخنی کتێبەکە لەم بابەتانە پێک هاتووە:نێوئاخنی کتێبەکە لەم بابەتانە پێک هاتووە:
– پێشەکیی نووسەر و پوختەی لێکۆڵینەوەکە

– بابەتە تیۆریکەکان
– زمانی کوردی لە ئێران

- سیاســەتی زمانیــی ئێــران: ڕەزاشــا ١٩٤١- ١٩٢٥، محەمــەد ڕەزاشــا 
١٩٤١- ١٩٧٩، کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران لــە ١٩٧٩وە، بەکارهێنانــی 

ــەروەردە ــا، پ ــە میدی ــی کــوردی ل زمان
– مژار و ئەنجام.

 
هەڵوێســتەیەک لــە ســەر پێشــەکیی نووســەر بــۆ وەرگێــڕاوی کوردیــی هەڵوێســتەیەک لــە ســەر پێشــەکیی نووســەر بــۆ وەرگێــڕاوی کوردیــی 

توێژینەوەکــە:توێژینەوەکــە:
لــە پێشــەکیی کتێبەکــەدا، توێــژەر ئامــاژە بــە هێندێــک ئاڵوگــۆڕی هــەر 
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چەنــد بچــووک بــەاڵم ئەرێنــی لــە ئێــران لــە پێوەنــدی لەگــەڵ زمانــی 
کوردیــدا دەکا، وەک کرانــەوەی خولێکــی بەکالۆریــای زمــان و ئەدەبیاتــی 
کــوردی لــە ٢٠١٥ لــە زانکــۆی کوردســتان و پێشــوازیی ژمارەیەکــی 
ــەو باســەدا  ــە درێــژەی ئ ــەدا. ل ــەم خول ــۆ بەشــداری ل ــە خوێنــدکاران ب زۆر ل
و بــە ســەرنجدان بــەو ڕاســتییە کــە چــاوەڕوان ناکــرێ ڕێژیمــی ئێــران مــل 
ــک  ــژەر کۆمەڵێ ــکا، توێ ــی کــوردی کــەچ ب ــە زمان ــدن ب ــۆ داوای خوێن ب
پێشــنیاری خســتووەتە بــەر ســەرنجی هۆگــران و دڵســۆزانی زمانــی کــوردی 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان. د.جەعفــەر ئەوەنــدە دەرفەتــەش )کرانــەوەی 
جاروبــارەی خولــی بەکالۆریــای زمــان و ئەدەبــی کــوردی، یــا خوێندنــی 
چەنــد یەکەیەکــی زمــان و ئەدەبیاتــی کــوردی لــە ئاســتی ناوەنــدی و 

ــێ: ــە گرنــگ دەزان زانکــۆدا( ب
 “ڕەنگــە چــارە هــەر ئــەوە بــێ کــە ئەوەنــدەی دەکــرێ جــارێ زمانــی 
کــوردی بچێتــە نێــو فێرگــە و زانکۆکانــەوە. واتــە ڕەنگــە ئەمــە هەنگاوێکی 
بەســوود بــێ کــە جــارێ النــی کــەم بوونــی زمانەکــە وەکــوو وانەیــەک، یــا 
چەنــد وانــە، بــۆ نموونــە وانەیــەک لەســەر ڕێزمــان و بابەتــە زمانییەکانــی 
کــوردی و وانەیەکیــش لەســەر ئەدەبــی کــوردی( لــە فێرگەکانی کوردســتان 
بگوترێتــەوە. بــەو مەرجــەی کــە ئــەو وانانــە دڵســۆزانە و لێزانانــە بگوترێنــەوە، 
لــە الی ئاخیوەرانــی  دەتوانــن هــەم ئاســتی زمانەکــە ببەنەســەر و هــەم 

زمانەکەشــەوە خۆشەویســتتری بکــەن.” )الپــەڕی ١٣( 
خۆشەویســتتر کردنــی زمانەکــە الی ئاخێوەرانــی بــە تایبەتــی مندااڵنــی 
ــان بێبــەش کــراون، هــەر  ــی خۆی ــە زمان ــدن ب ــە خوێن ــەی کــە ل ــەو نەتەوەی ئ
وەهــا دروســت کردنی ئــەو بــاوەڕە کــە زمانەکــەی ئەوانیــش هیچــی لــە 
ــەروەردە و فێرکــردن  ــی پ ــێ زمان ــە و دەتوان ــر نیی ــی دیکــە کەمت زمانەکان
بێــت، لــەو خااڵنــەن کــە توێــژەر وەبیــر ئاخێوەرانــی زمانــی کــوردی لــە 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانیان دێنێتــەوە. هــاوکات پێویســتە نوخبــەی نەتــەوەی 
بااڵدەســتیش دیالۆگــی لەگــەڵ بکــرێ و تێ بگەیەنــدرێ کــە خوێندنــی 
نەتــەوە نافارســەکان، نــەک هــەر شــتێکی خــراپ نییــە بەڵکــوو لــە زۆر 
پتەوکردنــی یەکگرتوویــی واڵت  بــۆ  تایبەتــی  بــە  قازانجــە.  بــە  بــارەوە 
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جۆراوجۆرەکانیــان.  و  جیــاواز  پێکهاتــە  بەئاشــتیی  پێکەوەمانــەوەی  و 
ــە کــە دانــی مافــی زمانــی  “دەمڕاســتەکانی زمانــی بااڵدەســت پێیــان وای
دەبێتــە هــۆی لێک هەڵوەشــانەوەی واڵتێــک. نازانــن کــە دانــی مافــی 
زمانــی بــە باســکەکان و کاتالۆنــەکان لــە ســپانیا و، بــە کۆبەکییــەکان 
لــە کەنــەدا، بــە وێلزییــەکان لــە ئینگلیســتان، جوواڵنــەوەی جیاوازیخوازیــی 
ــەدا نــەک بەهێــز نەکــردووە، بەڵکــوو کــزی کــردووە.”  لەنێــو ئــەو کەمینان

)الپــەڕی١٤( 
زینــدوو ڕاگرتنــی پرســی داوای خوێنــدن بــە زمانــی دایــک لــە ئێــران بــە 
تایبەتــی لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ڕۆژی جیهانیــی زمانــی دایــک )٢١ی 
فێوریــە( و بەشــداریی چاالکانــەی چاالکانــی کولتووریــی ســێ نەتــەوەی 
تــورک )ئــازەری(، کــورد و بەلــووچ کــە نووســەری کتێبــی “زمانــی 
کــوردی لــە ئێــران، دانپێدانانــی ســنووردار و چاوەدێریکــراو”، ئامــاژەی پــێ 
ــە  ــۆ خــۆی زۆر باشــە. ل ــە. “ئەمــە ب کــردووە، گۆڕانێکــی جێگــەی هیوای
الیەکــەوە بابەتەکــە لەنێــو خــودی ئاخێوەرانــی زمانــە کــەم دەســەاڵتەکانەوە، 
وەکــوو کــوردی و ئــازەری، بــە زەقیــی ســەر هەڵدەداتەوە. لەالیەکــی دیکــەوە، 
نووســەر و ڕووناکبیرانــی فــارس دێنــە نێــو گفتوگــۆکان و لەســەر بابەتەکــە 
ــارادا هێشــتنەوەی بابەتەکــە و  ــە ئ ــۆ ل ــە، بۆنەکــە ب گفتوگــۆ دەکــەن. وات

ــەڕی ١٥(  ــی گوتارەکــە کاریگــەرە.” )الپ درێژەدان
خاڵێکــی جێگــەی ســەرنج کــە توێــژەر لــەم پێشــەکییەدا ڕوونــی دەکاتــەوە، 
زاڵبــوون  الیەنگرانــی  و  فارس زمانــەکان  خراپ حاڵیبوونــی  و  نیگەرانــی 
پــەروەردە و  لــە ئاکامەکانــی  ئێــران  لــە  و باالدەســتیی زمانــی فارســی 
خوێندنــی چەنــد زمانــە لــە ئێران دایــە.” دەستڕاگەیشــتن بــە زمانــی یەکــەم 
بــۆ هەمــوو مەبەســتەکان مافێکــی ئینســانییە. هەروەهــا دەستڕاگەیشــتن بــە 
زمانــی “نەتەوەیــی” و هاوبەشــی واڵتێکیــش مافێکــی ئینســانی و زمانییــە. 
ئەمــە بــەو واتایەیــە کــە دەستڕاگەیشــتن بــە مافــی زمانــی زگماکــی یــان 
ــێ، وەکــوو  ــی واڵتێــک ب ــە زمان ــزی ل ــای دوورەپەرێ ــە وات ــێ ب یەکــەم، ناب
زمانــی فارســی لــە ئێــران. بێبەشــکردنی منداڵــی کــورد لــە زمانــی فارســی 
بێبەشــکردنیانە لــە پێشــکەوتنی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری لــە واڵتێکــدا کــە 



شەڕی ناسنامە و سەنگەری زمان 206

ــە.” )الپەرەکانــی ١٧و١٨(  فارســی زاڵ
لــە کۆتایــی ئــەم پێشــەکییەدا، پرســیارێک ورووژێنــدراوە. واڵمێــک کــە 
توێــژەر بــەو پرســیارەی داوەتــەوە، یارمەتیــدەرە بــۆ ئــەو کەســانەی خەریکــی 
نووســین و توێژینــەوە لەبــارەی سیاســەت و پالنــی زمانــی بــۆ ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان و ئێرانــن. پرســیارەکە ئەمەیــە: “ئایــا هــەر ئــەوە کــە لــە واڵتێکــی 
وەکــوو ئێــران خوێنــدن بــە زمانــی کــوردی ڕێــگا بــدرێ، هەمــوو شــت ڕاســت 
و دروســت دەردەچــێ؟” توێــژەر دوای ئامــاژە بــەو هەمــووە چەرمەســەری و 
قوربانیدانــەی کــورد لەپێنــاوی زمانەکــەی، وریایــی دەدا ئەگــەر ڕۆژێــک 
دەروویەکــی نەختێــک ڕوونــاک بــۆ خوێندنــی زمانــی کــوردی و خوێنــدن 
بــەو زمانــە بکرێتــەوە، پێویســتە لــە ســەرەتاوە هەنــگاوەکان شــێلگیرانە و بــە 
زانیارییــەوە هەڵبگیرێــن. لــەم بارەیــەوە دەڵــێ: “بــۆ ئــەوە کــە سیســتەمێکی 
ســەرکەوتوو بــۆ خوێنــدن بــە زمانــی دایــک بێتــە ئــاراوە، پێویســتە زۆر الیــەن 

وەکــوو ئەکتــەرەکان )منــداڵ، بنەماڵــە، جڤــات، نەتــەوە، واڵت و هتــد(، 
 پرۆگرامــەکان، یاســاکان و بــوارە ئابــووری و کۆمەاڵیەتییــەکان لەبەرچاو 
بگیرێــن.” )الپــەڕی ١٩( توێــژەر بــۆ هــەر یــەک لــەم ئەکتەرانە کۆمەڵێک 
بیرۆکــە و ئەرکــی خســتووەتە ڕوو کــە پێویســتە لــە ئەگــەری هاتنــە کایــەی 
ــوەی بەرنامــە و  ــۆدا، جێبەجێــی بکــەن و بخرێنــە چوارچێ دەرفەتێکــی ئەوت

پالنیان.
 

لەبارەی کرۆک و نێوەرۆکی توێژینەوەکە:لەبارەی کرۆک و نێوەرۆکی توێژینەوەکە:
توێژینــەوە لــە ســەرەتادا لــە دەالقەیەکــی تیۆریکــەوە دەڕوانێتــە جــۆری 
گەاڵڵەبوونــی سیاســەتی زمانــی لــە ئێــران. نێوەرۆکــی سیاســەتی زمانــی لــە 
ئێــران، پێوەندیــی ڕاســتەوخۆی هەیــە بــە پێکهاتنــی دەوڵەتــی نــوێ لــە ئێــران 
و ئــەو ئایدۆلــۆژی و ناســیۆنالیزمەی دەوڵــەت- نەتــەوەی ئێرانــی لەســەر 
بنیــات نــراوە. دەوڵــەت نەتــەوەی ئێرانیــش کــە لــە ســەدەی بیســتەمدا ســەری 
ــی  ــەدەیە، پڕۆژەگەل ــەو س ــی ئ ــەت- نەتەوەکان ــەی دەوڵ ــدا “وەک زۆرب هەڵ
نەتەوەچێکەریــی خۆیــان لــە پــڕۆژە گەڵــی واڵتانــی ئەورووپییــەوە وەرگــرت 
ــە یەکــەم  ــەک ل ــەوەی فەرەنســە وەک ی ــەر ئ ــە ب ــی فەرەنســە، ل ــە تایبەت ب
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پڕۆژەگەلــی نەتەوەچێکــەری ســەرکەوتووی مودێــڕن لــە قەڵــەم دەدرێ کــە 
تێیــدا پڕۆســەی یەکپارچەســازی بــە “هێــوری و بــێ گیروگرفــت” چووەتــە 

پێشــێ.” )الپــەڕی ٣١( 
لــە ســەدەی بیســتەم، زمانەکانــی کاتــاالن و باســک لــە مــاوەی دەســەاڵتی 
ــاوەی  ــۆ م ــە ب ــە تورکی ــە ئیســپانیا قەدەغــە کــران، و کــوردی ل فرانکــۆ ل
نزیکــەی ســەدەیەک ڕێ پێنــەدراو بــوو. ئێرانیــش زمانگەلــی کەمینەکانــی 
قەدەغــە کــرد، یــەک لــەوان کــوردی، النیکــەم لــە مــاوەی دەســەاڵتداریی 

ــەڕی ٣٢(. ڕەزاشــادا، ١٩٢٥- ١٩٤١” )الپ
کۆمەڵێــک  ڕاوبۆچوونــی  تیورییــەدا،  باســە  ئــەو  چوارچێــوەی  لــە 
و  تاک زمانــی  سیاســەتی  بــارەی  لــە  ناوبانگــەکان  بــە  زمانەوانــە  لــە 
ئامانجەکانــی، هەروەهــا ڕۆڵــی سیســتەمی پــەروەردە و سیاســەتی زمانیــی 
ئایدۆلــۆژی سیســتەمی  لــە جێگیرکردنــی  لــەو سیســتەمە  بەکارهاتــوو 
سیاســیی واڵتــدا دەخوێنینــەوە. بــۆ نموونــە ئــەم بۆچوونــەی “ســکۆتناب 
کانــگاس”: ” لــە واڵتێکــی فرەزمانــدا، داســەپاندنی یــەک زمــان بــە ســەر 
تــەواوی خەڵکــدا و بــە قیمەتــی وەپەراوێــز خســتنی زمانەکانی تــر بــە واتــای 
شــەرعییەت دانە بە دەســەاڵتێکی سیاســیی تایبەت، شــێوازێکی دیاریکراوی 
ئایدۆلۆجیکــی  چاوەدێــری و کۆنتڕۆڵــی کۆمەاڵیەتــی، و ڕێگایەکــی 
بــە کۆمەاڵتیکردنــی جەمــاوەر کــە دەبێتــە هــۆی ملکەچکردنیــان بــۆ، 
ــن، تێگەیشــتن، و شــڕۆڤەکردنی  ــەک شــێوازی تێڕوانی کــەم وزۆر، تاکــە ی
جیهــان، تاکــە یــەک شــێوازی تێڕوانیــن لــە خۆیــان و ئەوانی تــر، و هــەر 
ــە ناســنامەی  ــەش، وات ــە ناســنامەیەکی یەکســان و هاوب ــوون ب ــە پێمل ب بۆی
گرووپــی باالدەســت [ و خــاوەن دەســەاڵتی سیاســی ]. یــەک لــە شــێوازە 
کاریگەرەکانــی تواندنــەوە و یەکدەســت کردنەوە” پــەروەردەی ڕەســمی بــووە.” 

)الپــەڕی ٣٤( 
توێژەر، بەشــێکی ســەرەکیی توێژینەوەکەی بۆ باس لە سیاســەتی زمانی 
لــە ئێــران لــە دوو ســەردەمی جیــاوازدا تەرخــان کــردووە. ســەردەمی ڕێژیمــی 
شــایەتی و دەســەاڵتدارێتیی ڕەزا شــا و دواتر کوڕەکەی. هەروەها سیاســەتی 
زمانــی لــە دوای ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران و هاتنەســەرکاری 
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کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران. خاڵــی ســەرنجڕاکێش ئەوەیــە نــەک هــەر بــە 
گۆڕانــی دەســەاڵتداران، تەنانــەت بــە گۆڕانــی ڕێژیمــە سیاســییەکانیش، 
جەوهــەری سیاســەتی ســەرکوتکەرانەی تاک زمانــی لــە ئێــران نەگــۆڕاوە. 
دیــارە ئــەوە بــەو مانایــە نییــە کــە لــە نێــوان سیاســەتی زمانــی لــەو دوو 
ســەردەمە سیاســییە جیــاوازەدا، هیــچ جیاوازییــەک پێــک نەهاتــوە. بــۆ 
ــە  ــی، ب ــەی کەمینەکان ــەوەی زاڵمان ــد تواندن ــە حەمەرەزاشــا “هــەر چەن وێن
کوردیشــەوە کــەم کــردەوە، بــەاڵم فارســاندن وەک سیاســەتی ســەرەکیی 
ــەوە، هــەر  ــەکان مای ــدی و دام و دەزگا خۆجێیــی و ناوچەیی ــی ناوەن حکومەت
ــەروەردە.” )الپــەڕی٤٢(  ــە پ ــا دەگات ــە دام و دەزگای ســەربازییەوە بگــرە ت ل

ــە ڕووی  ــەک ب ــا، کرانەوەی ــە ڕەزاش ــەردەمی دەســەاڵتدارێتیی حەم ــە س ل
ــواردا  ــک ب ــە هێندێ ــییەکانی دیکــەش ل ــە نافارس ــی کــوردی و زمان زمان
هەبــووە وەک ڕێگــەدان بــە باڵوبوونــەوەی چەنــد گۆڤــار یــا چاپــی هێندێــک 
کتێــب و هتــد. بــە وتــەی توێــژەر )د.جەعفــەر شێخولئیســالمی( ئــەم الدانــە 
چ پەیوەندییەکــی بــە گۆڕانکاریــی بنەڕەتــی لــە سیاســەتی دەوڵەتــدا نەبــوو، 
بەڵکــوو پتــر حاســڵی گۆڕانــی کۆمەاڵیەتــی- سیاســیی ئــەو ســەردەمە 
بــوو. زمانــی کــوردی هــەر وەک زاراوەیەکــی زمانــی فارســی دەهاتــە 
ئەژمــار. لــە فێرگــەکان پێــی نەدەخوێنــدرا، تەنیــا لەنێــو بنەماڵــە و لــە 
شــەقامدا قســەی پــێ دەکــرا. لــە ئاکامــدا “نیشــانەکانی گۆڕانــی زمانیــی 
لــە کوردییــەوە بــۆ فارســی لــە ناوەنــدە شارنشــینە گەورەکانــی لــە چەشــنی 

ــوون” )الپــەڕی ٤٣(  ــار ب ئیــالم، کرماشــان و ســنە دی
پــاش ڕووخانــی ڕێژیمــی شــایەتی و هاتنەســەرکاری کۆمــاری ئیســالمیی 
ئێــران، مــاف و داواکانــی کــورد کــە بــە فەرمــی ناســرانی زمانــی کــوردی 
و خوێنــدن بــەو زمانــە لــە کوردســتان، یــەک لــە گرینگترینیــان بــوو، گوێــی 
پــێ نەدرا.”حکومەتــی دینیــی نــوێ هیــچ تێگەیشــتنی بــۆ بابەتگەلــی 
ــەوان پێناســە بــکات، و  ــوو کــە واڵتــی فرەقەومیــی ئ قەومیــی تایبــەت نەب

بارگرژییەکــە خێــرا تەشــەنەی ســەند.” )الپــەڕی ٤٥( 
ــراوە و زمانەکانــی ئــەو واڵتــە، هیــچ  ــە ئێــران دان بــە فرەزمانیــدا ن ئایــا ل
ــاوی  ــە ن ــووە ب ــە ڕاســتیدا ب ــاوی توێژینەوەکــە کــە ل ــدراوە؟ ن ــان پێ مافێکی
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ــی ســنووردار و چاوەدیریکــراو”، زۆر  کتێبەکــەش، دەســتەواژەی “دانپێدانان
لەجێــی خۆی دایــە. لــە ئێــران هــەر لــەو کاتــەدا کــە تەنانــەت لــە دەســتووری 
واڵتیشــدا بــاس لــە جۆراوجۆریــی زمانــی لــە ئێــران دەکــرێ و دان بــە زمانــە 
ــی  ــە ئەســلی ١٥ی قانوون ــەت ل ــرێ و، تەنان ــەکان دەن ــی و خۆجێیی ناوچەی
ئەساســیی واڵتــدا هاتــووە “زمانــە ناوچەیــی و خۆجێییــەکان لــە ڕاگەیانــدن 
و مــاس میدیــا، هــەر وەهــا بــۆ گوتنــەوەی ئەدەبیــات بــە وانــە لــە فێرگــەکان 
ــژەر:  ــەی توێ ــە وت ــەاڵم ب ــێ دەدرێ”، ب ــان پ ــی فارســی ڕێگای ــڕای زمان وێ
“دەکــرێ بگوتــرێ دانپێدانانێکــی لەمجــۆرە چ نییــە جگــە لــە دەمامکێکــی 

لێبڕاوانــە”.
ــران  ــە ئێ ــی کــوردی ل ــی زمان ــەو باســەدا، بەکارهێنان ــژەی ئ ــە درێ هــەر ل
لــە بوارەکانــی میدیــا و پــەروەردەدا شــی کراونــەوە. دەســەاڵت لــە ئێــران لــە 
ڕادیــۆ و تەلەڤیزیــۆن زمانــی کــوردی بــۆ بانگەشــەی سیاســیەکانی خــۆی 
بــە کار دێنێــت. بــەاڵم چــۆن بەکارهێنانێــک؟: “زۆربــەی ڕۆشــنبیران، 
ڕۆماننووســان، شــاعیران، و ڕۆژنامەنووســان لــەو زمانــە کوردییــەی ئــەم 
وێســتگانە بــە کاری دەهێنــن، ڕازی نیــن، و پێیــان وایــە هەندێــک هەوڵــی 
وردی  چاوەدێریــی  لەژێــر  کــوردی  زمانــی  تێکدانــی  بــۆ  بەئەنقەســت 
کاربەدەســتان دایە، زۆربــەی جــار لــە ڕێــگای وەرگێڕانــی بابەتــەکان یــان 
شــێوەزاری تــرەوە، چونکــی زۆربــەی بەرپــرس و بەڕیوەبەرانــی وێســتگەکانی 
ڕادیــۆ و تەلەڤیزیــۆن خەڵکــی ناوچەکانــی تــری ئێرانــن و بــە کــوردی 
ــەن وەزارەتــی  ــێ لەالی ــە هەمــان شــێوە هەمــوو باڵوکــراوەکان دەب ناپەیڤــن. ب
 .)٥٠ )الپــەڕی  بکرێــن.”  پەســند  ئیســالمییەوە  ڕێنمایــی  و  کولتــوور 
ســەرەڕای ئــەو کۆنتــڕۆڵ و چاوەدێریکردنــە، گۆڤــاری “ســروە” کــە بــە 
ئیمکانــات و ئیجــازەی حکومــەت دەردەچــوو، بــەو هۆیــەوە کــە کەســانێکی 
دڵســۆز و بەئەزموونــی وەک مامۆســتایان هێمــن موکریانــی و ئەحمــەد 
لــە ڕاکێشــانی  توانیــی ڕۆڵــی گرنــگ  دەکــرد،  قــازی سەرپەرســتییان 
خەڵکــی کوردســتان بــە تایبەتــی الوان بــۆ الی فێربوونــی خوێندنــەوە و 

ــتۆ بگــرێ. ــی کــوردی وەئەس ــە زمان ــین ب نووس
ــوون  ــەوڵ هەب ــک ه ــرادەی دەســەاڵتی واڵت، هێندێ ــە دەرەوەی ئی ــەاڵم ل ب



شەڕی ناسنامە و سەنگەری زمان 210

کــە توێژینــەوە گرنگیــی باشــی پێــداون. چاالکیــی ئەنجومەنــە ئەدەبییەکان، 
هەروەها هەوڵێکی بەرچاو لە هەموو پاریزگەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
و لــە زانکۆکانــی ئێــران بــۆ باڵوکردنــەوەی گۆڤــار و باڵوڤــۆک و کتێــب 
بــە زمانــی کــوردی هەبــووە. بــە تایبەتــی لــە ســەرەتای دەیــەی ١٣٩٠ کــە 
هەرێمــی کوردســتان دوای ڕاپەڕیــن گۆڕانــی سیاســیی بەســەردا هــات، 
دواتریــش لــە ســەردەمی بزووتنــەوەی ڕێفۆرمخــوازی و هاتنــە ســەرکاری 
محەممــەد خاتەمــی وەک ســەرکۆماری ئێــران، ئــەم جــۆرە تێکۆشــانە زیاتــر 

بــوون.
توێژینــەوە لــە باســی بــە کارهاتــن یــا نەهاتنــی زمانــی کــوردی لــە 
بــواری پەروەردەشــدا ئامــاژە بــە کۆمەڵێــک هــەوڵ دەکا بــۆ جێبەجێبوونــی 
نێوەرۆکــی مــادەی ١٥ی دەســتووری واڵت کــە دەســکەوتێکی ئەوتۆیــان 
لــێ نەکەوتۆتــەوە. دەســکەوتەکە لــە ڕادەی ملدانــی حکومــەت بــۆ خوێندنی 
دوو یەکــەی زمــان و ئەدەبیاتــی کــوردی لــە زانکــۆی کوردســتاندا بــووە. 
ــە بەشــداریی نووســەران  ــە ڕۆژهــەاڵت ب ــرەوان ل ــەاڵم بزووتنەوەیەکــی بەرف ب
و ڕۆشــنبیران بــە شــێوەی خۆبەخــش بــۆ فێربوونــی خوێندنــەوە و نووســین 
ــووە. توێژینەوەکــە  ــدەکان وەڕێ کەوت ــار و گون ــە ش ــی کــوردی ل ــە زمان ب
ئاماژەیەکــی دەوڵەمەنــد لــە بــارەی ئــەو بزووتنەوەیــەی تێدایــە هــەر چەنــد بــە 

ــردووە. ــاوی نەب “بزووتنــەوە” ن

ئەنجام:ئەنجام:
ئایــا کۆمــاری ئیســالمی لــە پرســی ڕووبەڕووبوونــەوە لــە گــەڵ زمانــە 
ڕۆیشــتوە؟  شــایەتیدا  ڕێژیمــی  ڕێگــەی  بــە  ئێرانــدا  نافارســییەکانی 
دەتوانیــن واڵمــی ئــەو پرســیارە لــە بەشــی کۆتایــی یــا “مــژار و ئەنجــام”ی 

بخوێنینــەوە: توێژینەوەکانــدا 
“کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران بــە شــێوەیەکی بەرچــاو لــە سیاســتگەلی 
زمانیــی ســەردەمی پاشــایەتیی الی نــەداوە )a( پــەروەردەی فرەزمانیــی بــە 
تــەواوی فەرامــۆش کــراوە و وەک هەڕەشــەیەک بــۆ ســەر یەکگرتووییــی 
خاک و واڵت چاوی لێ دەکرێ؛ )b( بەکارهێنانی زمانە نافارسییەکان 
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ســنووردار و چاوەدێریکــراوە؛ )c( ســەرەتی و بااڵدەســتیی زمانــی فارســی 
وەک پێگەیــەک بــۆ یەکدەســت کردنی سیاســەتی پەیکەرەیەکــی هاوشــێوە 
و یەکگرتــوو لــە بــارەی قەومــی و زمانییــەوە ڕەچــاو دەکــرێ، ئەویــش نــەک 
هــەر لــە الیــەن دام و دەزگاکانــی حکومەتــەوە، بەڵکــوو هــەر وەتــر لــە الیــەن 
زۆربــەی هــەرە زۆری ئــەو ئەکادیمییــە ئێرانییانــەی کــە لەســەر بابەتــی 
سیاســەت و پالندانانــی زمانیــی نووســیویانە، یــان ئەوانــەی لــە بــواری 
ســینەمادا کار دەکــەن، و هەروەهــا چاپخانــەکان و میدیــا جۆراجــۆرەکان.” 

)الپــەڕەی ٦٩( 

***
ــە ڕۆژنامــەی »کوردســتان«، ژمــارە ٨١٢٨١٢، ، ٦٦ی دیســەمبری ی دیســەمبری ٢٠٢١٢٠٢١دا دا  ــە ڕۆژنامــەی »کوردســتان«، ژمــارە  )ل  )ل

بــاڵو بووەتــەوە.( بــاڵو بووەتــەوە.( 
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کێ لە خوێندنی چەند زمانە دەترسێ؟کێ لە خوێندنی چەند زمانە دەترسێ؟

 )چاوخشاندنێک بە سەر نێوەرۆکی کتێبێکی بەنرخدا( 

  Who as Afraid of Multilingual EducationWho as Afraid of Multilingual Education?? ساڵی ساڵی ٢٠١٥٢٠١٥ کتێبی  کتێبی
)کــێ لــە خوێندنــی چەنــد زمانــە دەترســێ؟( لەالیــەن ئەکادیمییەکــی )کــێ لــە خوێندنــی چەنــد زمانــە دەترســێ؟( لەالیــەن ئەکادیمییەکــی 
فارس زمانــەوە بــە نــاوی د. ئەمیــر کــەالن، کــە نیشــتەجێی کانادایــە و فارس زمانــەوە بــە نــاوی د. ئەمیــر کــەالن، کــە نیشــتەجێی کانادایــە و 
هــەر لەوێــش خوێندنــی بــەرزی تــەواو کــردوە، دەرچــوو. )هــەر لەوێــش خوێندنــی بــەرزی تــەواو کــردوە، دەرچــوو. )١١( ســاڵی ( ســاڵی ٢٠١٨٢٠١٨  
وەرگێــڕدراوی فارســیی ئــەو کتێبــە لەژێــر نــاوی “چــە کســی از آمــوزش وەرگێــڕدراوی فارســیی ئــەو کتێبــە لەژێــر نــاوی “چــە کســی از آمــوزش 
ــۆوە. د. هیــوا وەیســی،  ــۆوە. د. هیــوا وەیســی،  الپــەڕەدا، بــاڵو ب چنــد زبانــە می هراســد؟” لــەچنــد زبانــە می هراســد؟” لــە٣١٠٣١٠ الپــەڕەدا، بــاڵو ب
ئەندامــی هەیئەتــی زانســتیی زانســتگەی ڕازیــی کرماشــان کتێبەکــەی لــە ئەندامــی هەیئەتــی زانســتیی زانســتگەی ڕازیــی کرماشــان کتێبەکــەی لــە 
ــەو  ــەو ی ئ ــە خۆشــییەوە نوســخەی pdfpdfی ئ ــە فارســی. ب ــەوە کــردووە ب ــە خۆشــییەوە نوســخەی ئینگلیزیی ــە فارســی. ب ــەوە کــردووە ب ئینگلیزیی

کتێبــە لــە ئێنترنێتــدا هەیــە.کتێبــە لــە ئێنترنێتــدا هەیــە.

ئەمیــر کــەالن )لــە زانکۆکانــی تورێنتــۆ و دایتــۆن(، لەبــارەی خوێنــدن 
بــە زمانــی دایــک و خوێندنــی چەنــد زمانــە، هەڤپەیڤینــی تێــر و تەســەلی 
لەگــەڵ چــوار کەســایەتیی ئاکادێمیــی ناوچــە جیاوازەکانــی جیهان )پســپۆر 

لــە بــواری پێوەندیــداردا( کــردووە.
بــە  خوێنــدن  ڕێگەپێنەدرانــی  پرســی  داوە  هەوڵــی  کتێــب،  دانــەری 
چەنــد زمــان لــە ئێــران، هۆیەکانــی ئــەو ڕێگەپێنەدرانــە، تایبەتمەندییــە 
ــی،  ــی و فرەنەتەوەی ــد زمان ــەڕووی چەن ــران ل ــی خەڵکــی ئێ پێکهاتەییەکان
لێکەوتەکانــی بێبەشــیی کەمەنەتــەوەکان لــە خوێنــدن بــە زمانــی خۆیــان و 
کۆمەڵێــک پــرس و بابەتــی دیکــەی پێوەندیــدار بــە یــەک زمانــی، دوو 
زمانــی و چەنــد زمانــی لــە پــەروەردە و فێرکردنــدا، لەگــەڵ ئــەو چــوار 
کەســایەتییە بێنێتــە گــۆڕێ و، لێیانــی بــوێ بــە ســەرنجدان بــە شــارەزاییان 
ــان  ــی واڵت ــە ئەزموون ــان ب ــا ئاماژەکردنی ــی هاوشــێوە، هەروەه لەســەر واڵتان
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و کۆمەڵگــە فرەزمــان و فرەنەتــەوەکان، شــیکردنەوەیان بــۆ دۆخــی ئێــران 
هەبــێ. ئــەو چوارکەســایەتییە بریتیــن لــە:

کانــگاس”،  ســکوتناب-  “تۆڤــە   -  Tove Skutnabb - Kangas  -١
ــارەی ژێنۆســایدی  ــەوەی جۆراوجــۆری لەب توێژەرێــک کــە تائێســتا توێژین
ــە ناوچــە  ــی مــرۆڤ ل ــۆ ســەر مافــە زمانییەکان ــی و، دەســتدرێژی ب زمان
جیاوازەکانــی جیهــان هەبــووە، یەکــەم هەڤپەیڤینــی کتێبەکــەی لەگــەڵ 
بناغــە  قانوونییــەکان،  چوارچێــوە  لەبــارەی  کتێــب  دانــەری  کــراوە. 
تیۆرییــەکان و ئەزموونــە مێژووییــەکان لــە پێوەنــدی لەگــەڵ خوێنــدن بــە 
چەنــد زمــان، پرســیار لــە تۆڤــە ســکوتناب- کانــگاس دەکا. ئــەم وتووێــژە، 
بەتایبەتــی واڵم و ڕوونکردنەوەکانــی پرســیارلێکراو یارمەتیــی خوێنــەر دەدەن 
تــا بــە ڕوانگەیەکــی تیۆرییــەوە بــە دواداچــوون بــۆ باســەکانی دیکــەی نێــو 
ئــەو کتێبــە کــە بریتیــن لــە پرســی خوێنــدن لــە واڵت و ناوچــە جیاوازەکانــی 

جیهــان، بــکا. بەیاننامــەی جیهانیــی مافــی مــرۆڤ )١٩٤٨(، 
و  کۆمەاڵیەتــی  کولتــووری،  مافــە  نێودەوڵەتیــی  ڕێککەوتننامــەی   

 ،)١٩٦٦( ئابوورییــەکان 
 پەیماننامــەی ســاڵی ١٩٨٩ی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــۆ 
مافــە  نێودەوڵەتیــی  ڕێککەوتننامــەی  منــدااڵن،  مافــی  لــە  پشــتیوانی 

 ،)١٩٦٦( یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  مەدەنییەکانــی  و  سیاســی 
 پەیماننامەی ئورووپایی مافی مرۆڤ )١٩٥٠(، 

 باڵوکــراوەی ئەفریقایــی مافەکانــی مــرۆڤ و ئاســوودەیی منــدااڵن 
 ،)١٩٩٠(

بــۆ  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  ڕیکخــراوی  نێودەوڵەتیــی  کۆنڤانســیۆنی   
بەرپێگرتــن و ســزادانی ئەنجامدەرانــی تاوانــی ژێنۆســاید، لــەو دۆکیۆمێنتــە 
قانوونییــە نێودەوڵەتیانــەن کــە تۆڤــە ســکوتناب- کانــگاس بــۆ بەرگــری لــە 
مافــە زمانییــەکان و بــە تایبەتــی مافــی خوێنــدن بــە چەنــد زمــان، پشــتیان 

پــێ دەبەســتێ.



شەڕی ناسنامە و سەنگەری زمان 214

٢- Jim Cummins “جیــم کامینــز” یــش لــەو کەســانەیە کــە توێژینــەوەی 
زۆر و بەرباڵویــان لەســەر خوێنــدن بــە چەنــد زمــان لــە ئاســتی جیهانــدا 
کــردووە. توێژینەوەکانــی کامێنــز لــە ئاســتی جیهانیــدا جێگــەی ســەرنج و 
بایەخپێــدان بــوون. ئــەو توێــژەرە، سیســتەمە پەروەردەییــە چەنــد زمانییەکانــی 
ناوچــە جیاوازەکانــی جیهانــی بەباشــی ناســاندوون. ناتــەواوی و لێکەوتــە 
زیانبارەکانــی ئــەو قوتابخانانــەی بــە تاکەزمانێــک دەخوێنــن، بــە وردی 
دەستنیشــان کــردوون. یەکێــک لــە دەســکەوتەکانی کامێنــز، گرنگیــی 
بایەخدانــی سیســتەمی پــەروەردە بــە ناســنامەی فێرخــواز و، پێویســتیی 
ڕەنگدانــەوەی توخمەکانــی شوناســی فێرخــوازان لــە ناوچــە فرەزمانــەکان لــە 
کتێبەکانــی خوێنــدن و بەرنامــە فێرکارییەکان دایــە. کامێنــز هەروەها لەســەر 
ئایدۆلۆژیــی گرێدانــەوەی یەکپارچەیــی واڵت بــە زاڵکردنــی تاکەزمانێــک، 
ڕەخنــە و قســەی جیددیــی هەیــە. جیــم کامێنــز لەتوێــی واڵمەکانیــدا باســی 
ئــەو پێوەندییانــەش دەکا کــە لەنێــوان دیــاردەی ســەرکوتی زمانــی و بوونــی 
بزووتنــەوەی ســەربەخۆییخوازی و داوای جیابوونــەوە لــە هێندێــک کۆمــەڵ 

و واڵت دا هــەن.

بەناوبانگــی  توێژەرێکــی  موهانتــی”،  “ئاجیــت   -  Ajit Mohanty  -٣
هیندییــە کــە د.ئەمیــر کــەالن، ســێهەمین هەڤپەیڤینــی کتێبەکــەی لەگــەڵ 
بــواری چەنــد  لــە  توێــژەرە  ئــەو  پێــک هێنــاوە. شــارەزایی و پســپۆریی 
ــان  ــد زم ــە چەن ــەروەردە ب ــی پ ــی هیندوســتان و بەتایبەت ــی واڵت ــە بوون زمان
لــە هیندوســتان دایە و لــەم بارەیــەوە چەندیــن توێژینــەوەی بەتەنیــا یــا بــە 
هاوبەشــی لەگــەڵ توێژەرانــی دیکــەدا کــردووە. گرنگیــی توێژینــەوەکان 
ــۆ ئێمــەی  ــارەوە ب ــەو ب ــی ل ــت موهانت ــی ئاچی و ڕاوبۆچــوون و ئەنجامەکان
خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و بــۆ ئێرانییــەکان گرینگــن، چونکــە 
وێکچوونــی  کولتوورییــەوە،  بــاری  لــە  هیندوســتان دا  و  ئێــران  لەنێــوان 
زۆر هەیــە. لــە هــەر دوو واڵت فرەزمانــی و فرەکولتــووری و فرەئایینــی 
هەیــە. لــە هــەر دوو واڵتیشــدا پێشــینەی بزووتنــەوەی نەتەوەیــی و قەومــی 
و بەرەنگاربوونــەوەی کەمینــەکان لەگــەڵ دەوڵــەت و دەســەاڵتی ناوەنــدی 
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ســەبارەت بــە هەاڵواردنــی ئایینــی، زمانــی و نەتەوەیــی هەبــووە. بــەاڵم 
ــەوەی  ــە ڕووبەڕووبوون ــان ل ــەواوی جیاوازی ــە دوو ڕێگــەی بەت ــەو دوو واڵت ئ
ــەروەردەو  ــە سیســتەمی پ ــی زمــان ل ــە بەکارهێنان ــی ل ــە تایبەت ــەکان ب زمان
فێرکردنــدا گرتووەتــە بــەر. لــە ئێــران تەنیــا یــەک زمــان ڕەســمییە و ئەویــش 
زمانــی فارســییە و بــەو زمانــە دەخوێنــدرێ. لــە هیندوســتان زیاتــر لــە ٢٠ 
ــوون،  ــرەی قان ــەت و ناوچەکانیــش، بەگوێ ــە ئەیال ــە. ل ــی ڕەســمی هەی زمان
خوێنــدن بــە زمانــی دایــک، شانبەشــانی خوێندنــی چەنــد زمانێکــی دیکــە 
کــە لــەو ئەیالــەت و ناوچەیــە یــا لــە سەرانســەری واڵت، پێگــەی زمانێکــی 
گشــتی و هاوبەشــیان هەیــە، دابیــن کــراوە. لــە بارێکــی دیکەشــەوە لەنێــوان 
ئێــران و هیندوســتان وێکچــوون هەیــە. زۆر لــەو نەتەوانــەی لــەو دوو واڵتــەدا 
دەژیــن، بەشــێک یــا پارچەیــەک لــە هاونەتــەوە و هاوزمانەکانیــان کەوتوونــە 
نێــو واڵتێکــی دراوســێ. ئەمــەش وای کــردووە ئــەو هاوزمــان و هاونەتەوانــە 
ســەرەڕای دابەشــکراوی و ژیــان لــە چوارچێــوەی دوو واڵتــی جیــاوازدا، 

ــر. ــی یەکت ــی دۆخــی سیاســی و تایبەتی ــر کاریگەری ــە ژێ بکەون

ئــەو کەســەی چوارەمیــن  ٤- Stephen Bahry - “ســتیفن بەهــری”، 
هەڤپەیڤینــی ئــەو کتێبــەی لــە گەڵــدا کــراوە، شــارەزای زمانــی خوێنــدن 
و پــەروەردە لــە چیــن و ئاســیای نێوەڕاســتە و، لــەم پێوەندییــەدا چەندیــن 
توێژینــەوەی کــردوون. بیــروڕا و ئەزموونەکانــی بەهــری بــۆ خوێنەرانــی 
ــەی  ــەو واڵتان ــران و ئ ــەوە گرنگــن کــە ئێ ــەو بارەی ــی ل ــە بەتایبەت ــەو کتێب ئ
ــە،  ــان هەی ــی و سیســتەمی پەروەردەی ــە سیاســەتی زمان ــراو شــارەزایی ل ناوب
لــە ڕووی سیســتەمی سیاســییەوە لێــک نزیکــن. لــە ڕووی سیاســییەوە، بــە 
واڵتــی چینیشــەوە هیــچ کامیــان واڵتێکــی دیموکراتیــک نیــن، پابەنــدی 
مافــە مرۆییــەکان و یــەک لــەوان مافــە زمانییەکانــی کەمینەکانــی نێــو 
واڵتــی خۆیــان نیــن. ڕابــردووی پێوەندییەکــی لەمێژینــەی کولتوورییــش 
ــە  ــەر ل ــە ب ــەو واڵتان ــە. ل ــی ئاســیای نێوەراســت هەی ــران و واڵتان ــوان ئێ لەنێ
ــیی  ــی فارس ــە زمان ــەی ک ــەو ئەلفوبێی ــۆڤیەت، ب ــی س ــی یەکیەتی پێکهاتن
پــێ دەنووســرێ، زمانەکــەی خۆیــان نووســیوە و، زمانــی فارســی پێشــتر 
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یەکیەتیــی  لەبەریەک هەڵوەشــانی  دوای  هەبــووە.  بــرەوی  واڵتانــە  لــەو 
ســۆڤیەت و ســەربەخۆبوونیان، وێــڕای ئــەوەی زمانــی پێکهاتــەی ســەرەکی 
یــا زۆرینــەی خەڵکــی واڵتەکــە بــوو بــە زمانــی رەســمیی واڵت، هێندێــک 
لــەو کۆمــارە نوێیانــە، زمانــی ڕووسییشــیان کــە پێشــتر نزیکــەی ٧٠ ســاڵ 
ــی  ــوو، وەک زمان ــی ســۆڤیەتی ب ــی یەکیەتی ــی هاوبەشــی نەتەوەکان زمان
دووهــەم هێشــتەوە و هــەر ئێســتا لــە سیســتەمی پــەروەردە و پێوەندیــی ئیداریــدا 

ــرێ. ــەکار دەهێن ب
لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە ئــەو واڵتانــە نادیموکراتیکــن و یــەک نەتــەوە و 
یــەک زمــان بــە ســەریاندا زاڵــە، سیاســەتی زمانــی و چارەســەری جیاوازیــان 
بــۆ پرســی ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ واقیعــی “چەنــد زمانــی” بــە تایبەتــی 

لــە بــواری پــەروەردەدا هەیــە. لــە قەزاقســتان )کازاخســتان(، 
 منداڵێــک لــە کەمایەتیــی “یــوگار”، بــە ســێ زمــان پڕۆســەی خوێنــدن 
دەگەیەنێتــە کۆتایــی. لــە قوتابخانــەی ســەرەتایی بــە زمانــی یــوگاری 
دەخوێنــێ، لــە قۆناغــی ناوەنــدی بــە زمانــی قەزاقــی و، لــە دەبیرســتان 

)دواناوەنــدی( یــش بــە زمانــی ڕووســی.
لەبارەی سیاســەتی زمان لە چینی ئیستاشــدا ســتیڤان بەهری باســی ئەوە 
دەکا کــە دەســتووری واڵت، مافــی ســوودوەرگرتن لــە زمانــی کەمایەتیــی 
ناســیوە. کەمایەتییــە  بەڕەســمی  لــە قوتابخانــە  بــۆ فێربــوون و خوێنــدن 
زمانییــەکان مافــی ئەوەیــان هەیــە زمانــی خۆیــان لــە پــەروەردەدا بــەکار 
بێنــن، بــەاڵم هەڵبژاردنــی سیاســەت و ڕێبــاز و چوارچێوەکــەی، ســپێردراوە 
بــە ئاســتەکانی خــوارەوەی دەســەاڵت. واتــە دەســەاڵتی خۆجێــی بڕیــار دەدا 

کــە لــە چ زمانێــک بــۆ خوێنــدن ســوود وەرگــرن.
د. ئەمیــر کــەالن جگــە لــەو پێشــەکییەی بــۆ وەرگێــڕدراوی فارســیی 
کتێبەکــەی نووســیوێتی، لــە فەســڵی پێنجەمــی کتێبەکــەی لەژێــر نــاوی 
“کــێ لــە خوێندنــی چەنــد زمانــە دەترســێ؟”، دەپڕژێتــە ســەر گرنگترینــی 
زمــان،  چەنــد  بــە  خوێنــدن  دژبەرانــی  بیانوویانــەی  و  ئیســتیدالل  ئــەو 
خســتوویانەتە ڕوو. لــە ڕاســتیدا ئــەم فەســڵە کۆبەنــد و ئەنجامــی باســەکانی 
کتێبــی ناوبــراو دەگرێتــە خــۆ. ئــەو پێنــج ئیســتیداللەی دژبەرانــی پــەروەردە و 
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خوێنــدن بــە چەنــد زمــان کــە دانــەری کتێــب بــە پشتبەســتن بــە ڕاوبۆچــوون 
و لێکدانەوەکانــی چــوار توێــژەری ناوبــراو لــەم فەســڵەدا بەرپەرچــی داونــەوە، 

بریتیــن لــە:
١- زمانێکــی هاوبــەش، نەتەوەیەکــی یەکگرتــوو و یەکپارچــە دروســت 

دەکا؛
٢- زمانە بااڵدەستەکان، بەهۆی پتەویی پێکهاتە و زاڵبوونی مێژووکرد، 

بە شــێوەیەکی سروشــتی بوون بە خاوەنی پێگەی زمانێکی زاڵ؛
دەقــی  بەرهەمهێنانــی  لــە  درێژیــان  مێژوویەکــی  زمانانــەی  ئــەو   -٣
نووســراودا هەیــە، لــە بــاری کولتوورییــەوە لــە زمانەکانــی دیکــە بەرزتــرن؛
٤- قوتابییــان دەبــێ بــۆ فێربــوون و خوێنــدن بــە “زمانــی ســەرکەوتن” 

)زمانــی زاڵــی واڵت( مــل بــدەن؛
٥- پــەروەردە بــە چەنــد زمــان لەســەر بناغــەی خوێنــدن بــە زمانــی دایــک، 

بیرۆکەیەکــی جــوان بــەاڵم کردەیــی نییــە )نەگونجــاوە(.
دوابابەتــی کتێبــی “چــە کســی از آمــوزش چنــد زبانــە می هراســد؟” 
وتارێکــە لــە نووســینی پڕۆفیســۆر د. جەعفــەر شێخولئیســالمی. نووســەری 
ــو  ــەت توێژینەوەیەکــی تەندروســت لەنێ ــی تەنان ــە نەبوون ــاس ل ــە ب ــەم بابەت ئ
کــۆڕ و کۆمەڵــی سیاســی و لــە نێــو بیرمەندانــی هێندێــک واڵت و یــەک 
لــەوان ئێــران لــە بــارەی پــەروەردە بــە زمانــی دایــک دەکا؛ کەلێــن یــا 
بۆشــاییەک کــە بــووە بــە خەمــی د. ئەمیــر کــەالن و، بــە دانانــی ئــەو کتێبــە 

ــەوە. ــا ڕادەیــەک پــڕی بکات ــی داوە هەت هەوڵ
پڕۆفیســۆر شێخولئیســالمی قامــک لــە ســەر ئــەوە دادەنــێ کــە دانــەر هــەر 
لــە ســەرەتای کتێبەکەیــەوە، بەباشــی بــە دوای دوو ئامانجــی ســەرەکییەوەیە: 
لــە الیەکــەوە دەیهــەوێ خوێنەرانــی ئینگلیزی زمانــی کتێبەکــە لەگــەڵ 
ــە بوونــی ئێــران ئاشــنا بــکا بــۆ ئــەوەی گۆڕینەوەیەکــی فکــری  چەندزمان
ــک و  ــی دای ــدی لەگــەڵ زمان ــەرەکان لەپێوەن ــا بنیاتن ــە و ئایدی ــە بیرۆک ل
ــکا.  ــێ ب ــدا، دەســت پ ــە ئاســتی نێونەتەوەیی ــک ل ــی دای ــە زمان ــەروەردە ب پ
ــە  ــە ل ــەو بەش ــی ئ ــەوە دەدا نیگەرانی ــی ئ لەالیەکــی دیکــە کتێبەکــە هەوڵ
ئێرانییــەکان بڕەوێنێتــەوە کــە لــە چەنــد زمانــی و خوێنــدن بــە زمانــی دایــک 
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دەترســن و بــەو قەناعەتەیــان بگەیەنــێ کــە ئــەم جــۆرە بابەتانــە، دیاردەیەکــی 
جیهانییــن و، هــەر بۆیــە بــژاردەکان و بیرمەندانــی ئێرانــی دەتوانــن ســوود لــە 

ئەزموونــی نێونەتەوەیــی وەربگــرن.
هەڵســەنگێنەرانەی  چاوپێداخشــاندنی  ڕەوتــی  لــە  شێخولئیســالمی 
کتێبەکــەی د.ئەمیــر کــەالن، ئامــاژە بــە هێندێــک گۆڕانــی ئەرێنیــی 
ــە  ــک ل ــە ٢٠١٥ گرووپێ ــەم ســاالنەی دواییشــدا دەکا: ل ــران ل بچووکــی ئێ
مامۆســتایان، فێرکردنــی زمانــی کوردییــان وەک وانەیــەک لــە قوتابخانــە 
ناوەندییەکانــی شــاری ســەقزدا دەســت پــێ کــرد. هــەر لــەو ســەروبەنددا، 
“زانکــۆی کوردســتان” یەکەمیــن خولــی بەکالۆریۆســی زمــان و ئەدەبیاتــی 
ــەوەش  ــرد. باســی ئ ــێ ک ــت پ ــدکار دەس ــداریی ٤١ خوێن ــە بەش ــی ب کوردی
دەکا ئەگــەری ئــەوە هەیــە ئــەو جــۆرە تێکۆشــانە لــە ناوچە کوردنشــینەکانی 
دیکــەش پــەرە بســتێنێ، هەروەهــا کۆمەڵــە زمانییەکانــی دیکــەی وەک 

ــازەری )تورکــی(،  ئ
 بەلووچــی، عەڕەبــی و هتدیــش بگرێتــەوە. ئــەم ئاڵوگۆڕانــە لــە مێــژووی 
ئەرێنیــی  هەنگاوێکــی  وەک  دەبــێ  و،  بێ وێنــەن  هاوچەرخــدا  ئێرانــی 
ــی ٣٠٠- ٣٠٣(  ــێ بکــرێ. )الپەڕەکان ــد بچــووک، پێشــوازییان ل  هەرچەن
خاڵێکی جێگەی سەرنج کە شێخولئیسالمی ئاماژەی پێ دەکا جیاوازی 
لــە نێــوان خوێنــدن بــە زمانــی دایــک و خوێندنــی زمانــی دایکــە. زمانێــک 
دەتوانــێ زمانــی پێوەنــدی لەنێــوان مامۆســتا و قوتابــی بێــت، بــەاڵم لەوانەیــە 
هــەر ئــەو زمانــە زمانــی کتێبەکانــی خوێنــدن، زمانــی بابەتەکانــی دیکــەی 
هەڵســەنگاندنی  دیکــەی  شــێوەکانی  و  تاقیکردنــەوە  زمانــی  فێرکــردن، 
قوتابــی نەبــێ. کــە واتــە ئــەو ئاماژەیــەی دانــەری کتێــب )ئەمیــر کــەالن( 
ــە ڕەخنەیەکــی ســەمەد بێهرەنگــی، مامۆســتای  ــدا ب لەکۆتایــی کتێبەکەی
ئازەربایجانیــی دەیەکانــی ٣٠و ٤٠ی هەتــاوی، جیــاوازە لــە داوای خوێنــدن 
بــە زمانــی دایــک. ســەمەد بێهڕەنگــی لــەو ســەردەمدا ڕەخنــەی لــەوە گرتووە 
کــە مامۆســتایانی قوتابخانــە لــە ئازەربایجــان، نابــێ تەنیــا زمانــی فارســی 
بزانــن؛ پێویســتە تورکییــش بزانــن بــۆ ئــەوەی قوتابیانــی تورک زمــان بــە 
یارمەتیــی ئــەو زمانــە لــە بابەتــە دەرســییە فارســییەکە تــێ بگەیەنــن. ئــەو 
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ــەاڵم مەبەســتەکەی،  ــووە. ب ــە ب ــاو و بوێران ــوێ و ناب ــدا ن ــەو کات ــە ل ڕەخنەی
ســوودوەرگرتن لــە زمانــی تورکــی وەک ئامرازێــک بــۆ فێرکردنــی زمانــی 
زاڵ بــە قوتابیــی تورک زمانــە. بەکارهێنانــی زمانــی کەمایەتییــەک بــۆ 
مەبەســتێکی ئەوتــۆ، هیــچ مەترســییەک لــە ســەر زمانەکــە کــەم ناکاتــەوە. 
د. کــەالن لــەم باســانەی ئــەو ئاکامــە وەردەگــرێ کــە ئــەوەی دەبێتــە هــۆی 
بەرزکردنــەوەی پێگــەی زمانێــک و مەترســیی پەراوێزخــران و توانــەوەی 

لەســەر الدەبــا، خوێنــدن بــەو زمانەیــە نــەک خوێندنــی زمانەکــە. )٢( 

بەکورتــی، بــۆ توێژەرانــی بــواری پــەروەردە بــە دوو یــا چەنــد زمــان و 
هەروەهــا بــۆ توێژەرانــی بــواری خوینــدن بــە زمانــی دایــک، بــە تایبەتــی بــۆ 
ئەو ئێرانییانەی لە سیاســەتی ئێســتای زمان لە ئێران ناڕازین و، داواکاری 
پێکهاتنــی گــۆڕان لــەو سیاســەتە لــە بەرژوەنــدی زمانــە نافارســیەکانی 
ئێــران ئەویــش لــە بــواری پــەروەردەدان، کتێبــی “چــە کســی از آمــوزش چنــد 
زبانــە مــی هراســد؟” دەتوانــێ ســەرچاوەیەکی بەکەڵــک بــێ. چونکــە 
ــەدا،  ــەم بواران ــەک ل ــە هــەر ی ــە تێروتەســەلی ل ــداوان ب ــڕای لێ کتێبەکــە وێ
زانیاریــی دەوڵەمەندیشــی لــە بــارەی سیســتەمی پــەروەردەی چەنــد زمانــی 
لــە شــوێنە جیاوازەکانــی جیهــان لــە خــۆ گرتــوە. وەک تێبینییــەک لــە ســەر 
ئــەم کتێبــە، پێــم وایــە باشــتر دەبــوو ئەگــەر دانــەر بەشــێک لــە پرســیارەکانی 
لــە هــەر کام لــە پســپۆران و توێــژەران، وەک یــەک )دووپاتــە( نەبوایــەن و، 
ــرەی پســپۆری و ناوچەیــەک کــە  ــەی پرســیارەکانی، بەگوێ خۆزگــە زۆرب

ئــەوان لێــوەی هاتــوون، جیــاواز بــان.

سەرچاوەکان:سەرچاوەکان:
 )١( زمانــی کــوردی لــە ئێــران، دانپێدانانــی ســنووردار و چاوەدێریکــراو، 
عەبدولخالــق  ئینگلیزییــەوە:  لــە  وەرگێــڕان  شێخولئیســالمی،  د.جەعفــەر 

یەعقووبــی، هەولێــر ٢٠١٨
 )٢( چــە کســی از آمــوزش چنــد زبانــە می هراســد؟ تالیــف: امیــر کالن، 

مترجــم: د.هیــوا ویســی، ٢٠١٨
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***
ــری ٢٠٢١٢٠٢١دا دا  ــری ی نۆڤەمب ــارە ٨١١٨١١، ، ٢١٢١ی نۆڤەمب ــتان«، ژم ــە ڕۆژنامــەی »کوردس ــارە )ل ــتان«، ژم ــە ڕۆژنامــەی »کوردس )ل

بــاڵو بووەتــەوە.( بــاڵو بووەتــەوە.( 
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بۆنەیەک بۆ دەنگهەڵبڕین 
دژی سەرکوتی نەتەوەیی و زمانی

بۆ ئەو نەتەوە و مرۆڤانەی بە دوور لە هەر چەشــنە بەربەســت و ســەرکوتیك 
بــە زمانــی خۆیــان دەدوێــن، دەخوێنــن  و دەنووســن، ڕۆژی جیهانیــی زمانــی 
ــۆ  ــە. ب ــە زمانەکەیان ــژن  و شــادینواندن  و شــانازیکردن ب دایــک، ڕۆژی جێ
ئــەو نەتــەوە و مرۆڤانــەش کــە زمانەکەیــان بەڕەســمی نەناســراوە  و ناتوانــن بــە 
زمانــی خۆیــان بنووســن، بخوێنــن  و لــەدام و دەزگای ڕەســمی  و دەوڵەتــی  و 
زانســتیدا پێــی بدوێــن، ئــەم ڕۆژە، واتــا  و ڕۆڵیکــی دیکــەی هەیــە. بــۆ ئــەوان 
ڕۆژی جیهانیــی زمانــی دایــک، رۆژی بەداخبــوون لــە چارەنووســی خۆیــان  
و زمانەکەیــان، ڕۆژی وەبیرهێنانــەوەی بێمافــی  و ســتەملێکراوییەکانیان   و، 
ڕۆژی دەنگهەڵبڕێــن دژی هــەاڵواردن  و بەجێمــان لــە کاروانــی پێشــکەوتن  

و ئازادژیانــە.
ــا ئێســتاش  ــن  و هەت ــزمان نی ــران کــە فارس ــی ئێ ــۆ نەتەوەکان ــە، ب ــەم پێی ب
ــی بەڕەســمی  ــەوان ماف ــەک ل ــان ، ی ــە نەتەوەییەکانی ــەرەتاییترین ماف ــە س ل
٢١ی  ڕۆژی  هاتنــی  نزیکبوونــەوە  و  بێبەشــن،  زمانەکەیــان  ناســرانی 
ــەم  ــەوەی ئ ــەوە  و دووپاتبوون ــی ڕۆژی نوێبوون ــەی هــەر ســاڵێک، یان فێوری

پرســیارەیە کــە ئــەم بێبەشــی  و بێمافییــە هەتــا کــەی؟
 تاڵیــی بــەڕەوڕوو بوونــەوە لــە گــەڵ ئــەم پرســیارە لــەوە دایــە کــە بزانیــن و 
ببینین ڕێژیمە دەســەاڵتدارەکانی ئێران، خاوەنی هەر سیســتەم و ناوەرۆکێک 
ــران،  ــی ئێ ــی نەتەوەکان ــی و زمانیەکان ــە نەتەوەی ــە ئاســت پرســی ماف ــن، ل ب
هــەر یــەک سیاســەت و ڕوانیــن وگوتاریــان هەیــە. چ ڕێژیمــی شــایەتیی 
هەڵگــری ئیددیعــای میراتــی شارســتانیەتی چەنــد هەزارســاڵە لــە ســەر 
کار بــێ، چ نیزامــی ئیســالمیی بــە ڕوالــەت الیەنگــری عەدلــی ئیالهــی، 
بەشــی نەتەوەکانــی ئێــران هــەر ئەوەیــە کــە ئەگــەر داوای بــە ڕەســمی 
ناســرانی مافــە نەتەوەییەکانیــان بکــەن، لــە گــەڵ ســەرکوت بــەرەوڕوو دەبــن.
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ئێــران، ســەرەڕای ئــەو هەمــووە پێهەڵگوتنــەی شــۆڤێنییە ڕەنگاورەنگەکانــی 
ــە  ــەکان، ل ــژووی واڵتەکــە  و پێشــەنگایەتیی ئێرانیی ــتانیەت  و مێ ــە شارس ب
ڕووبەڕووبوونــەوە و چارەســەرکردنی پرســی نەتەوەیــی و زمانــی دا، لــە دواوەی 
زۆربــەی واڵتانــی دراوســێی خۆشــییەتی. زۆربــەی والتانــی دراوســێی ئێــران 
کــە لەوانیشــدا، نەتــەوە و زمانــی جیــاواز پێکــەوە دەژیــن، ملیــان بــۆ بەرەســمی 
مافەکانــی  قبووڵــی  و  واڵتەکەیــان   جۆراوجۆرەکانــی  زمانــە  ناســیننی 

تایبــەت بــە هــەر زمانێــک ڕاکێشــاوە. 
لــەم بارەیــەوە دەتوانیــن عێــراق، پاکســتان و ئەفغانســتان بــە نموونــە بێنینــەوە. 
لــە عێــراق، دوو زمانــی کــوردی و عەرەبــی، هــەر دوویــان وەک زمانــی 
ــی  و  ــی تورکمان ــراون و زمانەکان ــراق دا ناس ــوو عێ ــە ئاســتی هەم ڕەســمی ل
ــە دا،  ــە نەتەوەییان ــەو کەمایەتیی ــی ئ ــە شــوێن  و ناوچــەی ژیان ئاشــورییش ل
ڕەســمیەتیان هەیــە. لــە پاکســتان، دوو زمانــی ئــۆردوو  و ئینگلیســی، زمانــی 
ڕەســمی  و سەرانســەرین  و زمانەکانــی پەنجابــی، بەلووچــی، پەشــتوون، 
ســیندی  و ســرائیکی لــە ئاســتی ناوچەکانــدا، بەرەســمی ناســراون. لــە 
ئەفغانســتان زمانەکانــی دەری  و پەشــتوون هــەر دوویــان لــە ئاســتی واڵت دا، 
زمانــی ڕەســمین  و کۆمەڵیــک زمانــی دیکــەش لــە ئاســتی هەرێــم  و 

ــە رەســمی ناســراون. ــدا، ب ئەیالەتەکان

لــە گــەڵ کێشــەی لەمێژینــەی  لــە ڕووبەڕووبوونــەوە  ئێــران،  ڕێژیمــی 
ــی لــە نێــو ئــەو واڵتە کــەی دا، کــە بــەردەوام  ــی  و زمان ســەرکوتی نەتەوەی
بندەســتەکان  و  نەتــەوە  نێــوان  ئالۆزیــی  شــەڕ  و  ناکۆکــی و  ســەرچاوەی 
دەســەاڵتی ئــەو واڵتــە بــووە، هەتــا ئێســتاش هــەر لــە ســەر سیاســەتی ئینــکار 
 و هەڵخەلەتانــدن  و خۆبــواردن دەڕوا. تەنیــا لــە ســەروبەندی هەڵبژاردنــەکان دا 
ــەوە،  ــەو کێشــەیە دەدەن ــی ســەربەو ڕێژیمــە ســووکە ئاوڕێــک ل بەربژێرەکان
ــە  ــە دوای چارەســەر  و دابینکردنــی ویســتی ل ــۆ گــەڕان ب ئەویــش نــەک ب
مێژینــەی نەتــەوە بندەســتەکان  و ئاخێوەرانــی زمانەکانــی دیکــە، بەڵکــوو بــۆ 
ڕاکێشــانی دەنگدەرانــی ســەر بــەو نەتەوانــە بــۆ ســەر ســندووقەکانی دەنــگ  
و بــۆ وەرگرتنــی دەنگەکانیــان بــە قازانجــی ســەرکەوتنی خۆیــان. ئــەوە کــە 
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دەنگدەرانــی ســەر بــەو نەتەوانــە، ئاوڕدانــەوە  و بایەخدانــی بەربژێرەکانــی 
هەڵبژاردنــی ســەرکۆماری  و پارلمانــی لــە پرســە نەتەوەیــی  و زمانییــەکان، 
دەکــەن بــە مــەرج  و پێوەرێــک بــۆ هەڵوێســتی خۆیــان لــە هەڵبژاردنــەکان دا، 
شتێکی دروست  و لە جێی خۆی دایە. بەاڵم ئەوە کە دوای هەڵبژاردنەکان، 
هــەم ئەوانــەی بــەم نــاوە دەنگــی خەڵکیــان وەرگرتــوە  و هــەم ئــەو دەنگدەرانــەی 
بــە نیــازی پێکهێنانــی گــۆڕان لــە سیاســەتی نەتەوەیــی  و زمانیــی دەســەالتی 
واڵت دەنگیــان داوە، بەڵێــن  و چاوەڕوانیــی خۆیــان لــە بیــر دەبەنــەوە، شــیاوی 
ــە  ــی مەجلیــس و هــەر کەســێک ل ــن ڕەخنــەن. ســەرکۆمار، نوێنەران توندتری
واڵت دا،  بەڕێوەبەرێتیــی  و  سیاســەتدانان   قانووندانــان  و  ناوەندێکــی  هــەر 
ئەگــەر پێشــتر هیــچ دروشــم  و بەڵێنێکیشــیان لــە بــارەی پرســێکی گرنگــی 
وەک ســەرکوت و هەالواردنــی نەتەوەیــی و زمانــی نەدابــێ، لــە ئاســت کێشــە  
و گرفتــە لەمێژینــەکان  و داواڕەواکانــی خەڵکــی واڵت دا، هــەر بەرپرســیارن. 
بەڵێنــی  بــە  ئیســتا  ئەگــەر کاربەدەســتەکە، وەک ســەرکۆماری  بــەاڵم 
دابینکردنــی بەشــێک لــە مافــە پشــتگویخراوەکان، زۆرتریــن دەنگــی لــە 
ــە  ــران دا کــۆ کردبێتــەوە، بەرپرســیارەتیەکەی ل ــەوە بندەســتەکانی ئێ ــو نەت نێ
ئاســت پرســی نەتەوەیــی و زمانــی، زۆر زیاتــر  و، هــەر بــەم پێیــە لــە بیربردنــەوە  

و خۆلێبواردنیشــی، شــتێکی زۆر قــورس دەبــێ.

ســەپاندنی بێبەشــی لــە مافــی نەتەوەیــی  و، ســەرکوت  و هەاڵواردنــی 
نەتەوەیــی  و زمانــی بــە ســەر خەڵــک دا، ئەگــەر بــۆ دەســەاڵتداران، مایــەی 
نەنــگ  و شــوورەیین  و مەحکوومــن، قەبووڵکردنیشــیان بــە تایبــەت لــە الیــەن 
ئــەو خەڵکــەی بــەرەوڕووی ئــەو جــۆرە بێبەشــی  و ســتەم  و هەاڵواردنانــە 
دەبنــەوە، شــیاوی لۆمــە  و ڕەخنەیــە. ڕۆژی جیهانیــی زمانــی دایــک، 
دەتوانــێ  و پێویســتە بکرێتــە دەرفەتیــک بــۆ نــا گوتنــەوە بــە قبووڵــی 

ســووکایەتی بــە زمــان  و شوناســی نەتەوەییمــان.
لــە پێشــوازی ڕۆژی جیهانیــی زمانــی دایــک دا، پیرۆزبایــی لــە هەمــوو 
جیــاوازەکان  زمانــە  خۆیــان و  زمانەکــەی  لــە  ڕێــز  کــە  دەکەیــن  ئەوانــە 
دەگــرن. ســاڵو بــۆ ئەوانــە دەنێریــن کــە لــە ئاســت ســەرکوت  و هەاڵواردنــی 
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نەتەوەیــی  و زمانــی لــە ئاســتی ئێــران دا، بێدەنــگ و بێهەلویســت نیــن. 
دەسخۆشــی و پیزانینیشــمان بــۆ هەمــوو ئەوکەســانە هەیــە کــە لەســەختترین 
ــە پاراســتن  و خزمەتــی زمانــی کــوردی  هەلومەرجەکانیــش  دا، ســاتێک ل

غافــڵ نیــن.

***
 )بــە بۆنــەی  )بــە بۆنــەی ٢١٢١ی فێبریــوەری ی فێبریــوەری ٢٠١٥٢٠١٥، لــە ڕۆژنامــەی »کوردســتان« و ، لــە ڕۆژنامــەی »کوردســتان« و 

ماڵپــەڕی »کوردســتانوکورد« بــاڵو بووەتــەوە.( ماڵپــەڕی »کوردســتانوکورد« بــاڵو بووەتــەوە.( 
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ئه رکه  هه نووکه ییه کانی ئۆگران و 
دڵسۆزانی زمانه که مان له  رۆژهه اڵتی کوردستاندا

لــە هەلومەرجــی ئێســتادا، كــە گەلــی كــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، لــە هەلومەرجــی ئێســتادا، كــە گەلــی كــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، 
دەســەاڵتێكی سیاســی و نەتەوەیــی تایبــەت بــە خــۆی نییــە و هەوڵــدان بــۆ دەســەاڵتێكی سیاســی و نەتەوەیــی تایبــەت بــە خــۆی نییــە و هەوڵــدان بــۆ 
فێربــوون و فێركردنــی خوێندنــەوە و نووســینی كــوردی، فەرهەنگنووســی فێربــوون و فێركردنــی خوێندنــەوە و نووســینی كــوردی، فەرهەنگنووســی 
و لێكۆڵینــەوە لــە بــارەی زمانــی كوردییــەوە، بــە هــۆی تاكــە ڕووناكبیــر و لێكۆڵینــەوە لــە بــارەی زمانــی كوردییــەوە، بــە هــۆی تاكــە ڕووناكبیــر 
و دڵســۆزەكانی ئــەو نەتەوەیــە و هۆگرانــی زمانەكــە بــە بــێ پشــتگیریی و دڵســۆزەكانی ئــەو نەتەوەیــە و هۆگرانــی زمانەكــە بــە بــێ پشــتگیریی 
دەســەاڵت و دامەزراوێكــی دەوڵەتــی بەڕێــوە دەچێــت، پێویســتە كۆمەڵێــك دەســەاڵت و دامەزراوێكــی دەوڵەتــی بەڕێــوە دەچێــت، پێویســتە كۆمەڵێــك 

ــە: ــن ل ــان، بریتی ــن. گرنگترینی ــاڵ لەبەرچــاو بگیرێ ــە:خ ــن ل ــان، بریتی ــن. گرنگترینی ــاڵ لەبەرچــاو بگیرێ خ

١- بەردەوامبــوون لەســەر ئــەو هەوڵــە پیرۆزانــە كــە چەندیــن ســاڵە بــە 
نیــازی پاراســتن و خزمەتــی زمانــی كــوردی ئەنجــام دەدرێــن. گرنگترینــی 
بــە ئەلفوبــێ  نــەوە نوێیەكانــی كوردســتان  ئــەم هەواڵنــە، ئاشــنا كردنــی 
و ڕێنووســی كــوردی و هاندانیــان بــۆ خوێندنــەوە و نووســین بــە زمانــی 
كوردییــە. بــەم فێركردنــە ســەرەتایییە پردێكــی پێوەنــدی لــە نێــوان خوێنــدەواری 
كــورد و چاپەمەنــی و ئەدەبیاتــی نووســراوی كــوردی پێكدێــت و لەگــەڵ 
زیاتــر ڕۆچوونــی خوێنــەری كــورد بەنێــو ئەدەبیاتــی كوردیــدا، پتــر هۆگــری 

ــت.  ــەی دەبێ ــی نەتەوەك زمان
ئەلفوبێــی التینیــش  فێركردنــی  كــە  جێــگای خۆشــحاڵییە،  نێــوەدا  لــەم 
كەوتووەتــە بــەر ســەرنجی فێــركاران و مامۆســتایانی زمانــی كــوردی لــە 
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان. لــە رێــگای فێربوونــی ئــەم ئەلفوبێیــەوە، خوێنــەری 
كــورد دەتوانێــت لەمــەودوا ئــەو بەشــە لــە چاپەمەنیــی كــورد كــە بــە ئەلفوبێــی 
ڕۆژهەاڵتــی  كــوردی  نووســەری  بــۆ  بخوێنێتــەوە.  نووســراون،  التینــی 
كوردســتانیش ئــەم توانایــە درووســت دەبێــت كــە هــەر نەبێــت پوختــە یــان 
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هەڵبژاردەیــەك لــە بەرهەمەكانــی بــە ئەلفوبێــی التینــی بــاڵو بكاتــەوە، تــا ئــەو 
بەشــە لــە خوێنەرانــی كــورد كــە ناتوانــن بــە ئەلفوبێــی ئارامــی، بخوێننــەوە، 

ــك وەربگــرن.  ــتان، كەڵ ــەو بەشــەی كوردس ــەرانی ئ ــە بەرهەمــی نووس ل
ــدا،  ــی كوردی ــدی لەگــەڵ زمان ــە پێوەن ــە كاری زانســتی ل ــدان ب ٢- بایەخ
ئەمــە پتــر ڕووی لــەو توێــژە لــە زانایــان و ڕووناكبیرانــی كــوردی ڕۆژهەاڵتی 
كوردســتان یــان بەشــەكانی دیكــەی ئێرانــە، كــە لــە بــواری زمانەوانیــدا 
پســپۆرن. توێژینــەوە لەبــارەی زار و شــێوەزار و گۆڤــەرە جۆراوجۆرەكانــی 
ــەوەی وشــە و زاراوە  ــران و كۆكردن ــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان و ئێ كــوردی ل
)موســتەلەحات( ی ئــەوان و پێكهێنانــی وشــەدانی زمانــی كــوردی، دەتوانێت 
ــەوە و  ــۆڕو كۆبوون ــتنی ك ــا بەس ــت. هەروەه ــەم كارە زانســتییانە بێ ــێك ل بەش
ــە جۆراوجۆرەكانــی زمانــی كــوردی و  ــارەی الیەن ــە ب ســیمیناری زانســتی ل
ئاڵوگــۆڕی بیــروڕا و گەاڵڵــە و پەســەند كردنــی ڕاســپاردە و پێشــنیار و 
بڕیــاری بەكەڵــك لــەم پێوەندییــە دا بایەخــی خــۆی هەیــە. دیــارە ئــەم جــۆرە 
كارانــە، تێچوویــان هەیــە، بــەو هۆیەشــەوە، كــە دامــو دەســتگا دەوڵەتییــەكان، 
بــە دەگمــەن ڕووی خــۆش بــەم جــۆرە هەنگاوانــە نیشــان دەدەن، جێــی خۆیەتــی 
خەڵــك، بەتایبەتــی كەســانی دڵســۆز و نیشــتمانپەروەر، كــە لەبــاری دارایییــەوە 

دەستڕۆیشــتوون، هاوكاریــی پێویســت بكــەن. 
ــاری  ــە كاروب ــواردن ل ــە دەمارگرژیــی ناوچەیــی و خۆب ٣- دووركەوتنــەوە ل
ــە پێنــاوی  ــدی زمانێــك ل ــی بەرژەوەن ــە ئاراســتەی قوربانیكردن ــی ب زمانەوان
بایەخدان بە شــێوەزار یان گۆڤەرێكی تایبەت. دەكرێت بڵێین لە ڕۆژهەاڵتی 
یەكگرتــووی  ئەدەبیــی  زمانــی  ئێرانــدا،  كوردەكانــی  لەنێــو  و  كوردســتان 
كــوردی جێــگای خــۆی كردووەتــەوە و لــە هەمــوو شــارو ناوچــەكان ســەرەڕای 
ــوون لەســەر  ــەرەكان، پێــی دەنووســرێت. بەردەوامب ــی شــێوەزار و گۆڤ جیاوازی
ئــەم ڕێچكەیــە و كار بــە ئاراســتەی هاتنــە كایــەی زمانــی ســتانداردی 
ــەو شــێوەزار  ــای غافڵبــوون ل ــە وات كــوردی، ئەركێكــی پێویســتە. ئەمــەش ب
ــی  ــە زمان ــان ل ــی و ڕەنگدانەوەیەكــی ئەوتۆی ــە ئامادەی ــه  ك ــە نیی و گۆڤەران
ــە  ــە نووســین ب ــت شانبەشــانی بایەخــدان ب ــە. دەبێ ــوودا نیی ــی یەكگرت ئەدەبی
زمانــی ئەدەبیــی یەكگرتــوو، بــۆ كۆكردنــەوەی ئەدەبیاتــی زارەكیــی ئــەو 
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شــێوەزار و گۆڤەرانــە و باڵوكردنەوەیــان، كۆكردنــەوەی وشــەكانی ئــەوان و 
ــەوە و ئەنجامدانــی  ــە هۆیان ــد كردنــی وشــەدانی زمانــی كــوردی ب دەوڵەمەن

ــن. ــان بزان ــە ئەركــی خۆی ــەوە ب ــە بارەیان ــی ل توێژینــەوەی زمانەوان
٤- ئێســتا كــە نەتەوەكەمــان لــەو بەشــەی نیشــتمانەكەیدا خاوەنــی قــەوارەی 
ڕامیــاری و دەســەاڵتی نەتەوەیــی خــۆی نییــە و لــەو دەســتگا و دامەزراوانــە 
یارمەتیــی  بــە  كــوردی  كــە دڵســۆزان و خزمەتكارانــی زمانــی  بێبەشــە 
ــۆی  ئــەوان بتوانــن بەرنامــەو پڕۆژەكانیــان جێبەجــێ بكــەن، دەكرێــت بــە ه
ڕادەیــەك  تــا  باڵوكردنــەوەوە،  و  گەیانــدن  پێشــكەوتووی  تێكنۆلۆژیــای 
ــەڕە  ــە پێگــە و ماڵپ ــن ل ــەوە. كەلكوەرگرت ــە بكرێت ــەم نەبوونییان ــووی ئ قەرەب
ئینترنێتییــەكان و باڵوكردنــەوەی نووســین و توێژینــەوە و فەرهەنــگ لــە 
ڕێــگای ئەوانــەوە، لــە نەبوونــی گۆڤــار و ڕۆژنامــە و دەســتگای چــاپ 
و پەخــش لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتاندا، دەكرێــت ڕێگایەكــی زۆر بــاش بــۆ 

دەستڕاگەیشــتن بــە خوێنــەری كــورد بێــت.
ــە ڕەســمی  ــە پێنــاوی ب ــات ل ــەوە، خەب ــەو هەواڵن ــە ســەرووی هەمــوو ئ ٥- ل
ناســرانی زمانــی كــوردی و بەدەســتهێنانی مافــی خوێنــدن بــەو زمانــە لــە 
قوتابخانەكانی كوردســتاندا. بۆ ئەم مەبەســتە لە الیەك گشــتگیر كردنی ئەم 
خواســتە لــە ئاســتی رۆژهەاڵتــی كوردســتاندا پێویســتە، بــە جۆرێــك كــە نــەك 
هەمــوو توێــژی رووناكبیــر و فەرهەنگــی، بەڵكوو تێكڕای خەڵك داوای بكەن. 
لــە الیەكــی دیكــەوە، جێــی خۆیەتــی بــۆ هێنانــە گــۆڕی جیددیتــری داوای 
خوێنــدن بــە زمانــی دایــك، لــە گــەڵ چــاالكان و دامــەزراوە كولتوورییەكانــی 
نەتــەوە بندەســتەكانی دیكــەی ئێــران، هاوهەنــگاوی و هــاوكاری هەبێــت. بــە 
تایبەتــی لــەم بارەیــەوە جێــی خۆیەتــی كەڵكــی پێویســت لــە رۆژی جیهانیــی 
ــن و  ــۆ دەربڕی ــك ب ــە دەرفەتێ ــت ب ــەم ڕۆژە بكرێ ــت و ئ ــك وەربگیرێ ــی دای زمان

نواندنــی ویســتی لەمێژینــەی خوێنــدن بــە زمانــی دایــك.
***

 )لــە ماڵپــەڕی »کوردســتانوکورد«، هــەر وەهــا ڕۆژنامــەی »کوردســتان«  )لــە ماڵپــەڕی »کوردســتانوکورد«، هــەر وەهــا ڕۆژنامــەی »کوردســتان« 
فێبریــوەری فێبریــوەری ٢٠١٢٢٠١٢ بــاڵو بووەتــەوە.(  بــاڵو بووەتــەوە.( 
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پرسی خوێندن بە زمانی دایک لە ئێران، 
بەسەرهاتی تاڵی چاوەڕوانییەکی ڕەوا!

ــران  و  ــی ئێ ــە ســەر ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالن  نزیکــەی چــل ســاڵ ب
هاتنــە ســەرکاری ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی دا ڕادەبــرێ. گەلــی کــورد 
لــە کوردســتانی ئێــران کــە ڕابردوویەکــی دوور و درێــژی لــە خەبــات لــە 
ــە لــە شۆڕشــی سەرانســەریی  گــەڵ ڕێژیمــی پاشــایەتی دا هەبــوو، چاالکان
گەالنــی ئێــران دا بەشــدار بــوو، چونکــە دەیەویســت بــە گۆڕانــی ڕووخانــی 
ڕێژیمــی پاشــایەتی، کۆتایــی بــە بێبەشــی لــە مافــە نەتەوایەتییەکانــی بــێ  
ــران دا مافــی  ــوەی ئێ ــە چوارچێ ــە ســەر خــاک  و نیشــتمانی خــۆی  و ل و ل
بەڕێوەبردنــی کاروبارەکانــی بدرێتــەوە بــە خــۆی، جارێکــی دیکــە وەک 
ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان زمانــی کــوردی لــە کوردســتان ببێتــەوە بــە 
زمانی ڕەســمی  و لە قوتابخانەکان پێی بخوێندرێ  و لە ئیدارە  و دامەزراوە 
رەســمییەکانی ئــەو ناوچەیــە قســەی پــێ بکــرێ  و کۆمەڵێــک مافــی دیکە 
ــە ئەســتێندرابۆوە،  ــەم گەل ــە دوای ڕووخانــی کۆمــاری کۆردســتان ل کــە ل
بــۆی بگەڕێندرێنــەوە. هــەر لــە ژێــر ڕووناکایــی ئــەم ڕابــردووە پــڕ لــە خەبــات 
 و قوربانیدانــە  و هــەر وەهــا لەژێــر کاریگەریــی ئــەم چاوەڕوانییەشــدا بــوو 
کــە حیزبــی دیموکــرات بــە تایبەتــی  و گەلــی کــورد بــە گشــتی لــە ڕۆژی 
یەکەمــی هاتنــە ســەر کاری کۆمــاری ئیســالمی، داخوازەکانــی خۆیــان بــە 
ڕوونــی هێنایــە گــۆڕێ و وەبیــر دەســەاڵتدارانی تازەیــان هێنایــەوە کــە ناتوانــن 
ــە  ــان هــەڵ بگــرن  و چاوپۆشــیان لــێ بکــەن. چونکــە ب ــەم مافانەی دەســت ل
بــێ وەدیهاتنــی ئــەم مافانــە  و مانەوەیــان لــە بێبەشــی  و لــە ژێــر ســەرکوتی 

نەتەوەییــدا شــۆڕش ئــاکام  و مانایەکــی نەدەبــوو.
هاتــن  و  پێــک  هەلومەرجێکــدا  لــە  ئیســالمی  بناغەکانــی کۆمــاری 
ــران کــە بەشــێکی بەرچــاوی  ــە بارودۆخێــک دا بنیــات ن دامەزراوەکانــی ل
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ــە ســەر داوا  و چاوەروانییەکانــی  ــوو، ل ــران کــە شۆڕشــیان کردب خەڵکــی ئێ
خۆیــان پیداگــر بــوون  و بــە شــێوەی جۆراوجــۆر ئــەم پێداگرییــەی خۆیــان 
ــە دوو ســاڵی  ــران ل نیشــان دەدایــەوە. کۆنتڕۆڵــی کەشــوهەوای سیاســیی ئێ
یەکەمــی هاتنــە ســەرکاری ئاخونــدەکان دا، هێشــتا بــە تــەواوی نەکەوتبــووە 
دەســتی دەســەاڵتدارانی نوێ. حیزب و ڕێکخراوە سیاســییەکان  و ڕۆژنامە و 
دەســەالت  بــە  تاقمــی  پێناخۆشــبوونی  ســەرەڕای  ئــازاد،  بالوکــراوەی 
گەیشــتوو، هەبــوون  و وەک دەڵێــن: ئەمــری واقیــع بــوون. لــە کوردســتانیش 
جگــە لــە پێداگــری لــە ســەر داوا  و چاوەڕوانییــە لــە مێژینــەکان، خەڵــک 
لــە دەوری حیزبــی دیموکــرات  و هێــزە سیاســییەکانی دیکــە کــۆ بوونــەوە  و 
پشــتیوانیی هەمــوو الیەنەیــان لــێ دەکــردن بــۆ ئــەوەی لــە ڕێــگای وتووێــژ  و 
دانوســتانەوە بــێ یــا لەڕێــگای خۆڕاگــری  و بەرگــری کــردن لــە خۆیــان، ئــەم 
مافانەیــان بــە دەســەاڵتی تــازە بســەلمێنن. پێکهاتــەی یەکــەم مەجلیســەکان 
نــرا  نــاوی  )کــە  دامەزرێنــەران  مەجلیســەکانی  یەکەمــی  دەورەی  یــا 
خوبــرەگان(  و مەجلیســی شــووڕای میللــی )کــە ئەویــش نــاوی مەجلیســی 
شــوورای ئیســالمی لــێ نــرا( بــە جۆرێــک بــوون کــە هێشــتا مەجالێــک  و 
مەیدانێــک بــۆ هێنانــەوە گــۆڕی چاوەڕوانییەکانــی خەڵکــی شــۆڕش کردوو، 
مابــۆوە. لــە ژێــر کەشــوهەوایەکی سیاســی و شۆڕشــگێڕانەی لــەم چەشــنە دا 
ــژرا  و پەســند  ــران داڕێ کاتێــک یاســای بنەرەتیــی واڵت )دەســتوور( ی ئێ
کــرا، کۆمەڵێــک لــە مافەکانــی خەڵــک لــە بــواری جۆراوجــۆردا، دیــارە بــە 
کلک وگوێکــراوی  و نیوەچڵــی، لــەو دەســتوورە دا رەنگیــان دایــەوە و دانیــان 
ــی  ــە نەتەوەییــە جۆراوجۆرەکان ــی پێکهات ــە زمان ــرا. ویســتی خوێنــدن ب پێدان
خەڵکــی ئێــران لــە قوتابخانــەکان یــەک لــەو مافانــە بــوو کــە بــە جۆرێــک 

لــە جــۆرەکان لــە ئەســلی ١٥ی دەســتووری ئێــران دا ڕەنگــی دایــەوە.
نافارســەکانی  نەتــەوە  و  کــورد   نەتــەوەی  ویســتەی  ئــەم  چارەنووســی 
دیکــەی ئێــران، لــە زۆر بــارەوە شــیاوی هەڵوێســتە لــە ســەر کردنــە. خــودی 
ویســتی خوێندنــی گەلێــک، نەتەوەیــەک  و پێکهاتەیەکــی نەتەوەیــی  و 
ــە  ــەم  و بچووک ــێکی ک ــۆی، بەش ــی خ ــە زمان ــی ب ــد میلیۆن ــی چەن زمانی
لــە کــۆی مافــە سیاســی  و نەتەوەییەکانیــان. بــە تایبەتــی ئەگــەر لــەوەش 
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ورد بینــەوە کــە ئــەو مافــە لــە چاوەڕوانیــی “بــە رەســمی ناســران” و” مافــی 
خوێنــدن بــەو زمانانــە لــە هەمــوو قۆناغەکانــی خوێنــدن دا” بــووە بــە ” 
ئازادبوونــی خوێندنــی ئەدەبیاتــی ئــەو زمانانــە لــە تەنیشــت زمانــی فارســی 
بــە بچووکــی  و کلــک و  لــە قوتابخانــەکان دا”! ئــەو کات پتــر هەســت 
گوێکرانــی مافەکــە دەکەیــن. بــەو حاڵــەش پاشــی تێپەڕینــی نزیکــەی ٤٠ 
ســاڵ بــە ســەر تەمەنــی کۆمــاری ئیســالمی و پەســندکرانی دەســتووری 
نــوێ دا، نــەک هــەر ئــەم ئەســلە جێبەجــێ نەکــراوە  و بەڕێــوە نەچــووە، 
بەڵکــوو هەتــا ئێســتاش هــەر کاندیدایەکــی ســەرکۆماری  و هەربەربژێرێکــی 
مەجلیســی شــووڕای ئیســالمی کــە بیانهــەوێ دەنگــی نەتەوە نافارســەکانی 
ئێــران بــۆ الی خۆیــان رابکێشــن، ئــەم ئەســلەیان وەبیــر دێتــەوە  و، بــە بەڵێنــی 
جێبەجێکردنەکــەی، بازاڕگەرمییــەک لــە جەنگــەی ملمالنێــی هەڵبــژاردن دا 
بــۆ خۆیــان وەڕێ دەخــەن. ناخۆشــتر لــەم گاڵتەکردنــە بــە هەســت و عەقڵــی 
خەڵکیــش ئەوەیــە هــەر کــە بــازاڕی هەڵبــژاردن کــۆ کرایــەوە  و کەریــان لــە 
ــەوە نافارســەکانی  جۆگــەی »چاوەڕوانییــە قەومییــەکان”ی دەنگــدەری نەت
هەتــا  و  دەبەنــەوە   بیــر  لــە  خۆیــان  بەڵێنەکــەی  یــا  پەڕیــەوە،  ئێــران 
ــەوە، یــا ئەگــەر  ســەروبەندی هەڵبژاردنێکــی دیکــە، ئاوڕێکیشــی لــێ نادەن
ــان  و  ــی زم ــا  و ئیشارەیەکیشــدا، باســی« پێویســتیی خوێندن ــی هێم ــە توێ ل
ــدا کــرد، دەســبەجێ  ــە قوتابخانەکان«یان ــران ل ــی ئێ ــی قەومیەتەکان ئەدەبیات
نافەرهەنگســتان  و کۆمەڵێــک ناوەنــد  و دامــەزراوەی دیکــە دێنــە ســەر 
ــی  ــی زمان ــی«  و الوازبوون ــی نەتەوەی خــەت  و مەترســیی “شــێوانی ئەمنیەت
فارســی وەک هــەودای برایــی  و پێکــەوە بەســتنەوەی نەتــەوە سەردەســت  
ــی  ــەکان«ی دیکــەی جێبەجێکردن ــە خراپ ــران و »ئەنجام و بندەســتەکانی ئێ
ئەســلە ٤٠ ســال پشــتگوێخراوەکەیان، وەبیــر دێننــەوە. بــە جۆرێــک دەیکــەن 
بــە هات وهــاوار و وەهــا داواکاران  و الیەنگرانــی ئــەم جــۆرە ویســت  و داوایانــە 
دەدەنــە بــەر پەالمــار، کــە لــە ترســی تاوانبارکــران بــە خەیانەتــی سیاســی و 
ئەمنیەتــی، ســەریان بەرنــەوە نێــو قاپێلکــی خۆیــان  و بێدەنگــەی لــێ بکــەن!
بــە  هەوڵــدان  و  ســاڵ   ٤٠ نزیکــەی  دوای  دەبینیــن  کــە  تاڵــە  زۆر 
دواداچوونــی دڵســۆزانی زمانــی زگماکــی  و نەتەوەیــی لــە نێــو نەتەوەکانــی 



231قادر وریا

کــورد، تــورک، بەلــووچ، عــەڕەب و هتــدی ئێــران  و دوای ئــەو هەمــووە 
کایــەی سیاســی و “گەمــەی هەڵبــژاردن”ی دەســەاڵتداران بــەو ئەســلەی 
دەســتووری ئێــران، ســەرئەنجام وەک دەڵێــن« کــوە مــوش زاییــد«، کێــوی 
لــە  ئێــران،  نافارســەکانی  نەتــەوە  ڕەوای  چاوەڕوانییەکــی  دابینکردنــی 
ســەردەمی کلیلــە گۆیــا ســێحراوییەکەی حەســەن ڕۆحانــی دا ترەکــی  و 
جرجــە مشــکێکی بــوو، بــەاڵم چ جــۆرە جرجــە مشــکێک؟! لــەو ناوچانــەی 
ئێــران کــە خەڵکــی نافارســیان لــێ دەژیــن، لــە هێندێــک قوتابخانــە، دەکــرێ 
قوتابیــان بــە دڵخــوازی خۆیــان لــە تەنیشــت دەرس  و خوێندنــی ڕۆژانــەی 
خۆیــان، ئەدەبیاتــی یەکێــک لــەو ٣ زمانــە )عەرەبــی، ئینگلیــزی و زمانــی 
دایکیــان( بخوێنــن!! ئێســتا وای دادەنێیــن حکومــەت کتێــب  و مامۆستاشــی 
لــە ڕادە  و ئاســتی ئــەم بڕیــارە دا بــۆ خوازیــاران دابیــن کــرد، ئایــا ئــەم جــۆرە 
بــە دەنگەوەهاتنــی ویســتێکی لەمێژینــە  و مافێکــی ڕەوای کۆمەڵێــک 
بــە  بێڕێــزی  خــۆی گەورەتریــن  بــۆ  ئێــران،  میلیۆنیــی  نەتــەوەی چەنــد 
هەســت و شــوعوور و مافەکانــی ئــەوان نیــە؟! ئەمــە نــەک جێــگای پێزانیــن 
 و دەسخۆشــی نییــە بەڵکــوو شــایانی ئەوەیــە بــە ڕاشــکاوی بــە حەســەن 
ڕۆحانــی  و ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران بگوتــرێ مافــی زمانــی 
 و نەتەوەیــی ئێمــە شــتێکی زۆر لــەوە گەورەتــرە. دەبێپێــی بگوتــرێ نــە بــەو 
ــە مافــی  ــی دا هێشــتنەوەمان دەســت ل ــە چاوەروان ــدوو کــردن و ل هەمــووە مان
ڕەوای خۆمــان هــەڵ دەگریــن، نــە بەوجــۆرە “کردنــەوەی قفــڵ” و ئــەم چەشــنە 

بــە دەنگەوەهاتنــە شــەرمێونانەیەتان، چاومــان دەنووســێ.

***
ــاڵو  ــاڵو دا ب ــوەری ٢٠١٧٢٠١٧دا ب ــوەری ی رۆژنامــه ی »کوردســتان« فێبری ــە ژمــاره  ٦٩٨٦٩٨ی رۆژنامــه ی »کوردســتان« فێبری ــە ژمــاره   )ل  )ل

بۆتــه وه .( بۆتــه وه .( 
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بەرهەمە چاپکراوەکانی دیکەی قادر وریا:بەرهەمە چاپکراوەکانی دیکەی قادر وریا:

بۆنــەی ســەد ســاڵەی ڕۆژنامەنووســی کــوردی،  بــە  ١- »کوردســتانکوردســتان«، 
هەولێــر  ئامادەکــردن(،  ١٩٩٨،  و  )وتووێــژ 

یەکــەم  بەرگــی  ســەربەخۆ«،  ئــازاد و  ســەربەخۆپــەروەردە کردنــی مندااڵنــی  ئــازاد و  »پــەروەردە کردنــی مندااڵنــی   -٢
ســلێمانی  ،٢٠٠٠ )وەرگێــڕان(،  

)وەرگێــڕان(،  ٢٠٠٥،  وەرگێــڕان«، کتێبــی گیرفــان  وەرگێــڕانبنچینەکانــی  »بنچینەکانــی   -٣
ســلێمانی

٤- »مێژووی پەروردە و فێر کردنمێژووی پەروردە و فێر کردن« )وەرگێڕان(،  ٢٠٠٥، سلێمانی
٥- »ڕێنوێنی هونەری مودێڕنڕێنوێنی هونەری مودێڕن« )وەرگێڕان(، 

 بە زنجیرە لە ڕۆژنامەی »کوردستان« باڵو بۆوە. )٢٠٠٤- ٢٠٠٥( 
٦- »قاســملوو لــە ڕێبــازی دا زینــدووەقاســملوو لــە ڕێبــازی دا زینــدووە« )نووســین و وەرگێــڕان(،  ٢٠٠٦، 

ــر هەولێ
٧- »چەنــد دۆکیۆمێنتــی نێودەوڵەتــی لــە بــارەی مافەکانــی مرۆڤــەوەچەنــد دۆکیۆمێنتــی نێودەوڵەتــی لــە بــارەی مافەکانــی مرۆڤــەوە« 

)وەرگێــڕان(،  ٢٠٠٦، هەولێــر
٨- »ئاسایشی نێودەوڵەتیئاسایشی نێودەوڵەتی« )وەرگێڕان(،  ٢٠٠٦، هەولێر

٩- »پــەروەردە کردنــی مندااڵنــی ئــازاد و ســەربەخۆپــەروەردە کردنــی مندااڵنــی ئــازاد و ســەربەخۆ«، ســەرجەمی کتێبەکــە 
)وەرگێــڕان(،  ٢٠٠٦، ســلێمانی

١٠- »خوێنــدن بــە زمانــی کــوردی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانخوێنــدن بــە زمانــی کــوردی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان« )توێژینــەوە، 
نامەی ماســتەر( «، ٢٠١٠

)توێژینــەوە(،   مێــژوو«  و  جۆرەکانــی  بنەمــا،  پێناســە،  مێــژوووەرگێــڕان،  و  جۆرەکانــی  بنەمــا،  پێناســە،  »وەرگێــڕان،   -١١
٢٠١١

١٢- »تێرۆریزمــی دەولەتــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانتێرۆریزمــی دەولەتــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان« کۆمەڵــە وتــار، 
)نووســین(،  ٢٠١٩، ئەڵمــان

١٣- »دووانــە تەبــا و ناتەباکانــی مێــژووی دووانــە تەبــا و ناتەباکانــی مێــژووی ٧٥٧٥ســاڵەی حیزبــی دیموکــراتســاڵەی حیزبــی دیموکــرات«، 
٢٠١٩، هەولێــر

١٤- »مچەی کەچەیمچەی کەچەی« )نووسینەوەی بەسەرهات(، ٢٠٢٠، ئەڵمان
١٥- »شیالنی شەڕگەشیالنی شەڕگە« )کۆمەڵە شێعر(، ٢٠٢٠، ئەڵمان
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