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سەروتار

زمانى ستاندارد بۆ کورد لە دەوڵەت گرنگتر و پێویستترە
زمانى ستانداردى کوردى ،زۆر لە دەوڵەتى کوردى گرنگتر و پێویستتترە
بۆ نەتەوەى کورد ،بەاڵم بەداخەوە تا هەنووەکە ئێمە نەمانتوانیوە یەک
شتتێوە زمتتانی ستتتانداردى کتتوردى بتتۆ هەمتتوو کتتورد لە هەمتتوو پار ەکتتانى
کوردستتتتان و کتتتوردانى دایاستتتتۆرا دروستتته بوەیتتت  ،کە هەمتتتوو نەتەوەى
کتتوردى پێتتى بنووستتێه و لێتتى ت ت بگتتات ،بەرۆرێ ت بە درێ ایتتى مێ ت وو
زمتتانى ستتتانداردى کتتوردى لە نتتاو ەیەکى تەستتودا کتتارى پتت کتتراوە و
لە
هەموو کتورد ختۆى بە ختاوەنى ئەم شتێوە زمتانە نەزانیتوە ،ئەمە
ستتتەردەمى میرنشتتتینە کوردییەکتتتان یتتتاخود لە ستتتەردەمى وتتتوومەتە
کوردییەکتتان ،لە ستتەردەمى میرنشتتینەکان هەر میرنشتتینەى دیتتالێوتێوى
زمتتانى کتتوردى کتتردۆتە زمتتانى ستتتاندارد و لە نتتاو ە وتتوم انییەکەى
خۆیدا کردوویەتە زمانى فەرمتى ،بەبت ئەوەى ناو ەکتانى تتر پەیت ەوى
ئەم شێوە زمانە بوەن ،لە میرنشینى سۆراندا لە سنوورى میرنشینەکەى
شتتێوەزارى ۆستتۆرانىر ستتەر بە دیتتالێوتى کرمتتانتى ناوەڕاستتتى زمتتانى
کوردى ببتووە زمتانى نووستی و کاروبتارى میرنشتینەکە و ،لە میرنشتینى
بۆتان لە ستنوورى میرنشتینەکەى  ،شتێوەزارى بۆتتانى ستەر بە کرمتانتى
ستتەروو و ،لە میرنشتتینى بادینتتان لە ستتنوورى میرنشتتینەکەى شتتێوەزارى
بۆتتتتانى ستتتەر بە کرمتتتانتى ناوەڕاستتته و لە میرنشتتتینى ۆبابتتتانری لە
سنوورى میرنشینەکەى شێوەزارى ۆبابانى ت ستێێمانىر ستەر بە کرمتانتى
ناوەڕاستتتته و ،لە میرنشتتتتینى ئەردەننتتتتى لە ستتتتنوورى میرنشتتتتینەکەى ،
شێوەزارى گۆرانى سەر بە دیالێوتى گتۆران ببتوونە شتێوە زمتانى فەرمتى
میرنشتتتینەکانیان ،واتە هەر میرنشتتتینەى تەنیتتتا لە ستتتنوورى وتتتوم انى
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خۆى شێوەى ستانداردی هەبووە .لە ووومەتە کوردییەکانی بە هەمان
شێوە ،لە ووومەتى ۆکۆمارى باشوورى کوردستان ،شێخ مە متوود تتوانى
شتتێوەزارى ۆستتێێمانىر ستتەر بە کرمتتانتى ناوەڕاستتتى زمتتانى کتتوردى بە
نووسراوى فەرمى بواتە زمانى ستانداردى ووومەتەکەى  ،بەاڵم تەنیتا
لە شتتتارى ستتتێێمانى ئەم شتتتێوە نووستتتینە ببتتتووە زمتتتانى ستتتتاندارد و ،لە
ووومەتى ۆکۆمارى کوردستانر لە مهابتاد شتێوەزارى موکریتانى ستەر بە
کرمتتتانتى ناوەڕاستتتتى زمتتتانى کتتتوردى لە مەهابتتتاد و شتتتارەکانى تتتترى
ڕۆژهەاڵتى کوردستان ببتووە زمتانى ستتاندارد و ،لە وتوومەتى هەرێمتى
کوردستتتتانى اێتتتراا لە باشتتتوورى کوردستتتتان لە شتتتارەکانى هەولێتتتر و
سێێمانى شێوەزارى بابانى سەر بە کرمانتى ناوەڕاسته کتراوەتە زمتانى
ستتتتتانداردى وتتتتوومەتى هەرێتتتتا ،بەاڵم لە شتتتتارى دهتتتتۆک شتتتتێوەزارى
بادینتتانى ستتەر بە کرمتتانتى ستتەروو کتتراوەتە زمتتانى فەرمتتى وتتوومەت.
کەواتە وەکتتو بۆمتتان دەردەکەوێتته زمتتانێوی ستتتانداردی سەرانستتەری بتتۆ
ئێمەى کورد لەم ڕۆژگارەدا زۆر لە دەوڵەتى کوردى گرنگتر و پێویستترە.

سەرنووسەر
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کاتی ئەوە هاتووە زمانناس و یاساناسان

ڕهشنووسی یاساو بڕیارهكانى پهرلهمانی كوردستان دابڕێژن
پارێزهر /تاريق جامباز
ئهندامی یهكێتیی پهرلهمانتارانی كوردستان
لتته خوێندنتتهوهی ئتتهو یاستتا و ب یارانتته ،كتته لتته پهرلتتهمانی كوردستتتان
دهر تتتتوون ،و لهبهرئتتتتهوهی زمتتتتانی یهكتتتتهم بتتتتۆ داڕشتتتتتنیان ۆزمتتتتانی
اهرهبییهر ،دواتر لهنیهن ئهو كهسانه وهردهگێ درێ  ،نه زمانناس و نه
یاساناستت  ،بۆیتته متترۆه ههستته دهكتتات ،كتته لتته وهرگێ انیتتان شتتێوازی
رۆربتتتتهرۆر بتتتتهكارهاتووه ،ونكتتتته ئتتتتهركێكی فهرمانبتتتتهرییان لتتتتهنێو
پهرلتتهمان یتتان ئهوانتتهی لتته دهرهوهی پهرلتتهمانی ڕاستتتێردراون ،كتته
لهزمانی اهرهبی ۆبهپهله و خێرار بیكهنه زمانی كوردی و گتهر لتهنێوان
دهقه اهرهبی و كوردییهكهی بهراوردێك بكهی ،ئهوا ئاسمان و رێستامان
ریاوازی لهنێوانیاندا ههیه ،ونكته اهرهبییهكتهی لهستهرخۆ و بهستوود
وهرگتترت لهوانتتهی باكگراونتتدیان اهرهبییتته ،نووستتراوە ،هتتهر تتتهنیا بتتۆ
ئهوه كراون بهزمانی كوردی تاكو گێهیی و گازانده و لۆمهی ختهمخۆرانی
زمتتان نهیانگرێتتتهوه و لتته ۆ300ر پهرلتتهمانتار ،كتته كتتوردن ،لتته ههرس ت
خولی پهرلهمان ئهوانه لتهم بتارهوه رتهختیان كردۆتتهوه ،كته دهبت بته
زمانی پتاراوی كتوردی بنووستر  ،ژمارهیتان لته پهنتتهی هتهردوو دهسته
ڕهت ناكتتات ،بۆیتته نتتهمزانیوه لتتههیچ ستتوو ێكی دونیتتا زمتتانی خۆیتتان
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بتتهزمانی پێتتته دوو دابنتتتێ و هتتتهر لتته ۆ3993تتتتاكو 3033ر ئتتتهم دیتتتارده
قێزهونتتته بهردهوامتتته و دهتتتتوانرا بتتته پالنێكتتتی تۆكمتتته بتتتۆ داڕێتتت راوی
درێ خایتتتهن لی نهیتتتهكی ههمیشتتتهیی لتتتته پهرلتتتهمانی كوردستتتتان بتتتتۆ
داڕشتنی یاستایی و زمانتهوانی پێتك بهێنرایایته ،بتۆ هتهمان مهبهستتی
لی نهیهك له كومهتی كوردستان ههبوایه و ئتهم دوو لی نهیته لته 3993
وه تاكو ئهم ۆ ،دهیانتوانی به ئهركی دیرۆكی سهرشانیان ڕابت  ،ونكته
لتتهمێ ه لتته واڵتتتان و ههرێمتتهكانیان لهنیتتهن زماننتتاسو یاستتاناس ۆبتته
پ ۆفیشتتنالیر كارهكتته ئتتهنتام دهدهن و دهتتتوانرا ستتوود لتته ئتتهزموونیان
وهربگیر ئهوسا بهر ێكوپێكی لهنێو هۆڵی پهرلهمانی كوردستان یاستا و
ب یارهكتتتتان قستتتتهیان لهستتتتهر دهكتتتترا ،نتتتتهك هۆڵهكتتتته ببێتتتتته ۆهتتتتۆڵی
زمانهوانیر ،كه كتاتێكی زۆر لته كتی ده ت  ،لته ریتاتی ئتهوه دهتتوانرا
لتتهو ماوهیتتهدا پ ت ۆژه و پێشتتنیازی پتتترو تتاكتر دهربچتتوێن و لی نهكتتهی
پهرلتتهمان بتتۆ ئتتهو ڕهشنووستته یاستتاو ب یارانتتهی بتته ۆدهر پهرلتتهمانتار
پێشكهشتتتی ستتتهرۆكایهتی پهرلتتتهمان دهكرێتتته ،تتتتاكو ئتتتهو پستتتتۆڕانهی
یاسایی و زمانهوانی به شێوهی پ ۆفیشنالی به هتهردوو زمتانی ۆكتوردیو
اهرهبیر دایب ێ ن و لی نتهی كومتهتی كوردستتانی بتۆ ئتهم پرۆژانتهی
ئهوان بۆ پهرلهمانی كوردستانی دهنێرن ،گهر بڵێی لی نهیهكی یاستایی
ههیه ،ئهی زمانهوانی بتۆ لهتتهكی كتار ناكتات ،كته لته هتهردوو زمتانی
كوردی و اهرهبی پستۆڕب  ،و لهبارهی یاسای ئهنتومهنی شوڕ  ،دهڵێا
رتتار نتتهیتوانیوه لتتهم بتتوارهدا ختتاڵ لهستتهر پیتتتهكان دابنتتێ و ڕۆڵتتی
خۆیتتان ببیتتن  -دهپرستتی ئتتهی ئتتهو یاستتا و ب یارانتتهی ،كتته لتته ۆ-3993
3033ر له پهرلتهمانی كوردستتان دهر توێنراون ،كته لته زمتانی اتهرهبی
وهرگێ اونهتتتهوه زمتتانی كتتوردی نتتاڕێك و لهخوێندنتتهوهیان ختتهمخۆرانی
زمانی كوردی پشتوویان ستوار دهبت و بتهر اویتان تتهنگ دهبت  ،ونكته
سهرهڕای ریاوازی له نێوان زاراوه و وشتهكان ،وا دهزانتی زمتانی كتوردی
ۆنهزۆكتتهر بارتتتهقای هتتیچ بتتوارێكی خوێنتتدن ناكتتات ،تتتهنیا بتتۆ قستته پ ت
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كتتردن باشتتته ،بۆیتتته لتتته ههستتتتكردنا بهئتتتهركی دیرۆكتتتی واڵتتارێزانتتتهی
سهرشتتانا بتتۆ راستتتكردنهوهی ئتتهو ههڵتته زهبهن انتتهی لتته وهرگێ ت ان بتتۆ
یتتر بتهم رتۆره لته ۆپهرلتهمانی كوردستتانر
زمانی كوردی كراون ،ناب
بتتهردهوام بتت  ،بۆیتتته پێشتتنیاز دهكتتتهی ۆپێدا وونهوهیتتهكی گشتتتتگیریر
هتتهموو ئتتهو یاستتا و ب یارانتتهی بتته زمتتانی كتتوردی دهر تتوێنراون و لتته
وهقتتائعی كوردستتتانی باوكراونهتتتتهوه ۆپێدا وونتتهوهیان بتتۆ بكتتتر ر و
دهتتتوانر بهپێشتتنیازێكی ۆدهر پهرلتتهمانتاری یتتا فراكستتیۆنهكان پێكتتهوه
ئیمزا كۆ بكهنهوه ،لهبهر ئتهوهی یاستاو ب یارهكتان ۆكتهموكوڕییەكیر لته
ڕادهبتتتتهدهریان لتتتته داڕشتتتتتنی زمانتتتتهوانی و یاستتتتاییدا تیتتتتادا ههیتتتته و
لی نهیهكی كاتی بۆ ئهم مهبهسته له پستۆڕانی هتهردوو زمتانی ۆكتوردی
و اهرهبیر له یاساناس و زمانناس و مامۆستتایانی زانكتۆ بهشتی یاستا و
دادوهر و پتتتتارێزهران پێتتتتك بهێنتتتتر  ،بهمتتتتهرر ئهنتتتتدامانی لی نهكتتتته
ئتتهزموونیان لتتهم بتتوارهدا هتتهب و باشتتتر وایتته بهرهتتهمیان بتته هتتهردوو
زمتتان هتتهب  ،تتتاكو شتتێواندنی زمتتانی كتتوردی ڕادهیتتهكی بتتۆ دابنتتر و
ڕاستكردنهوهی ههڵهكان ئتهم ۆ تاكتره لته دواخستتنی تتاكو شتكۆمهندی
ۆبهرزی و مهزنیر زمانی كوردی بتۆ ئهوانتهی اویتان بتهرایی نتادا ،لتهم
بواره ڕاسه و دروستی زهنگینیو ڕهنگینتی زمتانی شتیرینی كتوردی بته
دهربكهو  ،ئهوسا ئهوانه پێهوپایهیان لها دهبت  ،ونكته بتهری رۆژ بته
بێ ینگ ناگیر  ،ههر ئهوانه ل نهگهڕاون پستۆڕ و یاستای زمانتهوانی
ههب و به ههردوو زمان كار بكتهن ،ونكته باگ اونتدیان ۆتاكتهر زمانتهو
نایانهو زمانی كوردی بێته پاڵ ئهو زمانهی لێی راهاتوون.
له پێناو پێدا وونهوه به سهررهم یاسا و ب یارهكان بهزمانی كوردی
ۆ3033 -3993ر ،كتتتته لتتتته پهرلتتتتهمانی كوردستتتتتان دهر تتتتوێنراون و بتتتتۆ
سهركهوتنی پرۆسهكهی ،وا لهم خااڵنه یان دهكهینهوه-:
3تتتت یهكخستتتتنی زاراوه یاستتتاییهكان ،لهبتتتهر ئتتتهوهی بتتته هنتتتدی رتتتۆر
وهرگێ اون.
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3تتتت لتتته خوێدنتتتهوهی داڕشتتتتنی هتتتهموو یاستتتا و ب یارهكتتتان ههستتته بتتته
وهرگێ انێكتتی ڕهزا قتتورس و بتتارگرانێكی یتتهكتار دهكتتهی  ،كتته ئهمتتهیان
لهبهر اوخست و ساردبوونهوهی ئهوانهی ختهمخۆری زمتانی كتوردی یتا
بته زمتتانی كتتوردی دهخوێننتتهوە و دهتتوانرا و دهتتتوانر ڕاستته و دروستتتی
بسهلمێنر  .گهر كارهكه به ختهمخۆری زمتانی كتوردی بستتێرایه ،ئهوستا
بهدهردهكهوت زمتانی كتوردی هنتد هێستك ستووك و ختوێ شتیرینه و لته
خوێندنهوهشتتتدا ڕهنگینتتتی و زهنگینتتتی بتتته دهردهكتتتهو  ،ئهوستتتا دهبێتتتته
بهشێك له هزر و بیری تاكی كورد.
3ت فهرههنگۆكێكی یاساییو زمانهوانی دێته كایهوه كته زاراوهو وشتهكان
لهبهردهستدا دهب و بهیهك مانا دهنووسترێ  ،ئهوستا بته زمتانی پتاراوی
كوردی لهرۆژنامهی ۆوهقائعی كوردستانر باودهكرێتهوه.
1ت نزیكهی  33یاساو ب یار ،هۆكاری یاساییان له كۆتاییدا نییه ،ئهمته
كهمو كووڕییكی زهقی یاساییه.
5ت گهر بڵێ ئهنتامدهرانی كارهكته زۆر زه مهتته ،ونكته بیستهو یتهك
ساڵه بهم رۆره ڕاهاتوون و ئهوانتهی ختهمخۆری زمتانی كتوردی نتهبوون،
بههتتهموو رتتتۆری ههوڵیانتتتداوهو ههوڵتتتدهدهن ۆزمتتتانی كتتتوردیر پتتتهراوێزو
فتتتهرامۆ بكتتتهن و هنتتتدی پێیتتتان بكتتتر كۆستتت و تهگتتتهره و دیتتتواری
بهرلینیان بهرز و مهزنتر كردووه ،ونكه اویان ههڵنایتهت ،كته زمتانی
كتتوردی لەگەڵ زمتتانی اەرەبتتی یهكستتان بێتته ۆپێچهوانتتهی متتاددهی  1ی
دهستتتتووری كۆمتتتاری اێتتتراا3005ر و بتتته هتتتیچ رتتتۆر لتتت نەگتتتهڕاون
ختتهمخۆرانی زمتتانی كتتوردی ۆپستتتۆڕانی یاستتایی و زمانتتهوانیر ،كتته ئتتهم
ئهركه واڵتتارێزییه ئهنتام بدهن.
3ت ئێستتا ۆ3033ر لته نێتو هتۆڵی پهرلتهمان پترۆژه و پێشتنیاز و یاستا و
ب یارهكان به زمانی اهرهبییه ۆتتاك و تارایتان نتهب ر  ،دواتتر دهدرێتته
یهكێك و پهلتهی لت دهكتر بكرێتتته زمتانی كتوردی تتاكو لهتتهك زمتانی
اتتتتتهرهبی بتتتتتۆ ستتتتتهرۆكایهتی هتتتتتهرێمی كوردستتتتتتان بینێتتتتترن ،ۆبتتتتتهاڵم
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كوردییهكتتهی هێنتتده بتته نتتاڕێكی وهرگێ ت اوه نهخوێندنتتهوهی باشتتتره لتته
خوێندنهوهیر.
1ت رهخه لهسهر خاڵێك دهكهمهوه ،كته پێویستته پهرلتهمانی كوردستتان
و سهرۆكایهتی ههرێمی كوردستان و كومهتی كوردستتان و ئهنتومتهنی
دهستتتتتهاڵتی دادوهری ههرستتتتتێكیان پێكتتتتتهوه بتتتتتهم ئهركتتتتته دیرۆكیتتتتتهی
یتتتر زمتتانی كتتوردی پێتته دوو ب ت ،
سهرشتتانیان ڕاب ت  ،كتته ل ت نهگتتهڕێ
ۆمهبهستتار پێدا وونهوهیتتهكی ورد و قتتوڵی یاستایی و زمانتتهوانی هتتهموو
یاسا و ب یارهكانی ههر له  3993تاكو  ،3033كته دهتتوانر لی نهیتهكی
كتتاتی لتته پستتتتۆڕانی دوو بوارهكتته ئتتهزموونیان هتتتهب نتتهك نتتاوی بتتت
ناوهڕۆك و رۆژی دهستبهكاربوونیان دیاری بكتر  ،بته متهرر دووبتارهی
دهكهمتتهوه ۆلێتتزان و شتتارهزا و پستتتۆڕب ر بتته كتتردهوه و كردهیتتی و كتتردار
شۆل و ئیشتی پێشتوویان بستهڵمێن  ،كته لتهم بتوارهدا بهرهتهمیان ههیته،
ونكه ئهو بهڕێزانته دهبنته پێشتمهرگهی زمانتتارێزی زمتانی كتوردی كته
بهختتهمخۆری پێدا وونتتهوهو راستتتكردنهوهی بت  ،بتتۆ ئهوانتتهی بستتهڵمێن
كه زمانی كوردی هیچی كهمتر نییە نهك لته زمتانی اتهرهبی ،بتهڵكو لته
گشه زمانهكانی دیكهی دنیا ،بهاڵم پێویستی به خهمخۆران هەیە ،تتاكو
یتر خهمستاردی و بێبتاكی و كهمتهرختهمی بتاڵی ڕهشتی بهستهر زمتانی
كوردی دانهكێشی و بیخاته تتۆنێێی تتاریكی و ئایندهیتهكی لێت و بتهرهو
ههڵدێری ههزار بته هتهزاری بتهرن ،بتا بتزان واڵتتان لتهم بتوارهدا یتان
كردووه و ئێمه بۆ ستوودمان لهئتهزموونی ئتهوان وهرنتهگرتووه؟ تاكتهی
دهستهوهستان و دهسه لهسهر ئتهژنۆ دانیشتی و تاوهڕوانتی گتۆدۆ بتی ؟
پێویستمان بهشۆڕشێكی ۆكهلتووریر رۆشنبیری ههیته ،كته زمتانی كتوردی
گیانهكهیتتهتی ،ونكتته زمتتان بتتوونی نهتهوهیتته رتتا نهتهوهیتتهكی تتل
مێیتتتتۆنی بههتتتتهموو شتتتتێوهو شتتتتێواز داگیركتتتتهران هتتتتهوڵی ستتتت ینهوهی
ناستتتنامهكهیان داوه ،تتتتاكو زمانهكتتتهیان قهدهغتتتهكردووه و ستتتزای ئتتتهو
كهسانهشیانداوه ،كه ناویان هێناوه ،باشتری نموونه ۆدۆستتی كتوردی
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ڕێزدار ئیسماایل بێشكچیر ،كه هڤده ساڵ له تهمهنی زیندانی كتراوهو
مێیتتاران لێتتره غهرامتته كتتراوه ،دهبتتا بتتزانی واڵتتتان و ههرێمتتهكان لتتهم
بوارهدا یتان كتردووه ،لته ئتهمریكا ۆ3938ر نووستینگهیهكی تایبتهت لته
یاساناسان و پارێزهران كرایهوه .لته كۆنگرێستی ئتهمریكی كته ژمارهیتان
 35كتتهس و لهئهنتومتتهنی پیتترانی  35كتتهس لتته كهستتانی ستتهربهخۆ و
ب نیتتتتهن پێتتتتك هێنتتتترا ،كتتتته پ ۆفیشتتتتنال و كاریتتتتان ئامتتتتادهكردن یتتتتا
پێدا وونتتهوهی ڕهشنووستتی یاستتاكان بتتوو بتتۆ كۆنگریستتمان و لی نتتهكانی
كتتۆنگرێ  ،هتتهر ئتتهوان كتته داوایتتان ل ت دهكتترا دادهڕێ ت ن .لتته كهنتتهدا
لی نهی هاوشێوه له پهرلهمانی ههرێمهكان ههیه كه ڕەشنووسی یاستا و
رێستتاكانی كومتتهت دادهڕێتت ن ،هتتهر ئامۆژگارییتتان یتتا یارمهتیتتهكیان
پێویسه بوو ،ئتهوا ئتهو لی نهیته پێشكهشتیانی دهكتهن ،بتۆ لی نتهكانی
پهرلتتهمان یتتا ئهنتومتتهنی وهزیتتران و ئهنتتدامانی پهرلتتهمان و بهرپرستتی
لی نهكانی پهرلهمان بۆ ئتهو ڕەشنووستانهی ئامتادهی دهكتهن و لی نهكته
لتتهكارهكانی بتتهردهوام دهبتت  ،كتته نتتهك گۆڕانكارییتتهكانی ،بتتهڵكو لتته
اپكردنی ڕهشنووسهكانی  ،ههروهها تاودێری اپكردنیشتیان دهكتهن،
تاكو به رێووپێكی ئاماده بكر  ،لهسویسرا لی نهی داڕشتتنی یاستاییو
پێدا وونهوهو وردبوونهوه له ڕەشنووستی یاستاكان دهكتات ،پتێ ئتهوهی
لهنێو هۆڵی پهرلهمان دهنگدانی بۆ بك .
ت له پهرلتهمانی هتهرێمی ستكۆتێهندی بریتانیتا بته گتوێرهی متاددهی 8
ب گهی  3نووسینگهی راوێ كاریان ههیه ،كه ئهوان ڕەشنووستی داڕشتتنی
یاستتتاكان دهكتتتهن ،ئینتتتتا دهدرێتتتته پهرلتتتهمان تتتتاكو بتتتۆ دوارتتتار تتتاوی
پێدابخشێنێتهوه و ب یاری لهسهر بدات.
ت له ئوستترالیا نووستینگهی راوێ كتارانی پهرلتهمان ههیته و گرنگتتری
كاریتان ڕهشنووستتی یاستتاكان دادهڕێت ن ،لتته بتتارهی ڕهشنووستتی یاستتاكان
ئهنتتتدامانی پهرلتتتهمان راوێ كاریتتتان پتتت دهكتتتهن لتتتهبارهی كاروبتتتاری
دهستتتووری و یاستتاییدا و هتتهروهها ڕەشنووستتی هتتهمواركردنی یاستتاكان،
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پتتێ ئتتهوهی دهنگتتی بتتۆ بتتدهن و پتترس و رایتتان لتته زۆر نیتتهنی كاروبتتاری
پهرلهمان پ دهكر .
ت له پهرلهمانی كینتی ۆبهشتی داڕشتتنی یاستایی ههیتهر ،كته ههڵدهستت
بتته ئامتتادهكردنی ڕهشنووستتی یاستتاكان و وردبینتتی لتته یاستتاكانی پتتێ
باوكردنهوهیان له رۆژنامهی فهرمی دهكات.
تتتت لتتته پهرلتتتهمانی بۆتستتتوانی بهشتتتی داڕشتتتتنی یاستتتادانان لتتته بتتتهرایی
كارهكانیدا ۆداڕشتنی یاساكانی پهرلهمانهر.
تتت لتتههۆنگ كۆنگتتدا بهشتتی داڕشتتتنی یاستتاكان لهپهرلتتهمانو كومهتتتدا
ههیه ،كه ئهركیان داڕشتنی پرۆژه یاساكانه بۆ ههریهكته لته پهرلتهمان
و كومهتدا ،كاتی پێویستی ئهو پترۆژه یاستایانه بتۆ پهرلتهمان ئامتاده
دهكات.
ت لهپهرلهمانی سهنگافوره بهشی داڕشتنی یاسایی ههیه ،ئهركی ئتهم
بهشتته ئامتتادهكردنو ڕەشنووستتی یاستتاكانه كتته پێشتتكه بتته پهرلتتهمان
بكرێ .
تت لتته پهرلتتهمانی نیوزیێهنتتدا ستتاڵی  3938لی نتتهی راوێ كتتاری یاستتاییان
دامهزرانتتد و لتته كتتاره گرنگتتهكانی داڕشتتتنی ڕەشنووستتی یاستتاكانه بتتۆ
پهرلتتهمان و زۆر كتتاری دیكتته ئتتهنتام دهدات لهههنتتد واڵتتتی رۆژئتتاوا
نووسینگهی تایبهتیان ههیه ،بۆ داڕشتنی ڕهشنووستی یاستاكان بته ورد و
قتتووڵی ،كتتته لهپهرلتتتهمانتاران و پستتتۆڕانی بتتتواری داڕشتتتتنی یاستتتایی و
ئهكادیمییتتهكانو ئتتهو پتتارێزهرو دادوهرانتتهی ئتتهزموونیان لتتهبارهی رێستتا
یاساكانهوه ههیه ،لته پهرلتهمانی بەریتانیتا بتۆ داڕشتتنی ڕهشنووستی
یاستتاكان ،ئتتهوا متتهزنتری پس تتۆڕانی ئتتهم بتتواره بتتهم ئهركتته دهب ت  ،كتته
پێیتتان دهوتتتر ۆداڕێ هرانتتی یاستتاكانی پهرلتتهمانر یتتان ۆراوێ كتتارانی
پهرلهمانیانر پ دهگوتر  ،ئهمانته لته پتارێزهرانی ختاوهن ئتهزموون،
كتتته لتتته كومتتتهت كتتتار دهكتتتهن ،لتتته بهراییتتتدا هتتتهر كتتته بیرختتتهرهوهی
وهزارهتێكیتتان بتته مهبهستتتی نووستتینهوهی ڕەشنووستتی یاستتایهكیان بتتۆ
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هات ،ئهوا هندی ڕەشنووس دهنووسنهوه تاكو دوارار داڕشتنی كۆتایی
ب یاری لهسهر دهدر  ،ئینتا كومهت دهینێرێتته پهرلتهمانو ،ستهرهڕای
ئتتتهوه لی نهیتتتهكی دیكتتته بتتتۆ نووستتتینهوهی یاستتتاكان لتتته ئهنتومتتتهنی
وهزیرانتتی بتتهریتانیا ههیتته ،كتته لتته ستتهركردهی نیهنتتهكانی سیاستتی و
نوێنتتهرانی كومتتهت لههتتهردوو ئهنتومتتهنی ۆپهرلتتهمانو پیتترانر پێتتك
دێه.

پهراوێز:
ت ت پێشتتنیاز دهكتتهم بهشتتی وهرگێ ت ان لتته پهرلتتهمانی كوردستتتان ڕابت بتته
وهرگێ انی راپتۆرتی لی نتهكانی پهرلتهمان ۆلته زمتانی كتوردی بتۆ زمتانی
اتتهرهبی و بتته پێچهوانهشتتهوهر یتتان ئتتهو نووستتراوانهی بتتۆ ئهنتومتتهنی
وهزیران و لی نهكانی پهرلهمان له رێگتهی ستهرۆكایهتییهوه دهیتانێرن و
دهب یاسا و ب یارهكان بكرێنه زمتانی ئینگێیتزی  ،تتاكو لهبتهر دهستتی
توێ هران و یاساناسان و زمانناسانی بیانی داب .
ت دهب ئهو پێشنیازانهی به ژمارهی یاسایی پهرلهمانتاران پێشكه بته
ستتهرۆكایهتی دهكتترێ و هتتهروهها ئتتهو پتترۆژه یاستتایانهی ،كتته لهنیتتهن
كومهتتتهوه دهنێتتردرێ  ،دوای خوێندنتتهوهی لتته پهرلتتهمان و ئاراستتتهی
لی نتته پهیوهندیتتدارهكان دەکتترێ  ،وا تتاكتر و پێویستتته لتته ماوهیتتهكی
دیاریكراودا له ڕۆژی گهیشتنی بهئیمزا بتۆ لی نهكته یتا نیهنهكته ،دهبت
له ماوهی یهك مانگ ،واته س رۆژ وهاڵم بدرێتهوه و نتاب بتههیچ پاستا
و بیتتانوو و ههنتتتهتێتتك دوا بختتر  ،بتتهم رتتۆره یاستتا و ب یتتاری پتتتر و
زیاتریتتتتتان لهستتتتتهر دهدر  ،هتتتتتهروهها متتتتتاوهی تتتتتتاوتۆكردنی لهنیتتتتتهن
فراكستتتیۆنهكان و لی نتتتهكانی پهیوهندیتتتدار بتتته تێتتترو تهستتتهلی بتتتاسو
خواسیان لهسهر بكر نتهك وهكتو ئێستتا ماوهیتهكی ۆدوورو درێت بهستهر
داده تتتت ر ئینتتتتتا لی نتتتتهكانو نیهنتتتتهكانی پهیوهندیتتتتدار ۆراپۆرتیتتتتان
لهبارهیانتتتتتهوه دهنێتتتتترنر ورتتتتتهخه و مكتتتتتوڕ بكرێتتتتتتهوه كتتتتته دهبتتتتت
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وهاڵمدانهوهكه دوانهكهوێه ،گهر دواخرا ،ئهوا نووسراوی دیكته بنووستر
و ئاماژه به ڕۆژی ناردن و گهیشتنی و هند ڕۆژی بهستهردا تووه بكتر
بۆ دیاریكردنی هۆكاری دواكهوتنی.
سهر اوهكان
3تتتت كیتتت یعمتتتل البرلمتتتان ،بتتتول ستتتیێك ورودوی والتتتترز ،تررمتتته د.اێتتتی
الصاوی 3001 ،قاهره.
3ت أختصاصات ألێتان القانونیه فی البرلمانات المقارنة دائرة البحوث و
الدراسات في متێ النواب العراقي ،الخبیر د.صباح رمعة الباوي.
3ت ف الصیاغة القانونیة ،د .ابدالقادر الشیخێی /3991 ،امان.
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دوانهكانی سوسێر و گرنگییان
له زمانهوانیدا
موحسین عەلی حوسێن
ماستەر لە زمانى کوردى
بهشی یهكهم :ااڵكییهكانی سوسێر له بواری زمانهوانی
3ت كورتهیهك دهربارهی ژیانی سوسێر
ناوی تهواوی فردینان دی سوسێره له ساڵی 3851ز له دایك بووه و
3933ز كۆ ی دوایی كردووه .دی سوسێر بهناوبانگترب زمانهوانی
سهردهمی نوێیه .خوێندنی له زانكۆكانی رنێ و نیبزگ و بهرلی
تهواو كردووه  -پێهی دكتۆرای له زانكۆی نیبزگ به دهسه هێناوه
لهساڵی  ،3880مامۆستای خوێندنی بااڵ بووه له پاری لهنێوان سااڵنی
 3883ت  3893لهپاشان مامۆستای زمانه هیندۆ ئهوروپییهكان بووه.
ئینتا بووه به پرۆفیسۆری زمانهوانی گشتی له ساڵی  3901له زانكۆی
تا كۆ ی دوایی كردنی ۆدی سوسێر3985:3:ر ،گهورەیی و
رنی
بهناوبانگی سوسێر له زۆری بهرههمهكانی نهبووه.
بهڵكو بههۆی دامهزراندنی ئهو قوتابخانهیه بووه كه خۆی
دایمهزراند ئهگینا دی سوسێر لهژیانی دا یهك كتێبی نووسیوه بهناوی
ۆۆ هند تێبینیێهك دهبارهی پێرهوی سهرهتایی بزوێنهكان له زمانی
هیندۆ ئهوروپیرر ،بهاڵم بهناوبانگتری كتێبی سوسێر به ناوی ۆ هند
وانهیهك له زمانهوانی گشتیر كه خۆی نهی نووسیوه یان دای نهناوه
بەڵوو بریتییه لهو تێبینییانهی دی سوسێر كه قوتابییهكانی لهنێوان
سااڵنی  3933 -3909تۆماریان كرد بوو ،س ساڵ دوای كۆ ی سوسێر
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واته ساڵی  3933اپیان كرد ،لهساڵی  3933اپی دووهمی كهوته
بازاڕهوه ئهم كتێبه ههر زوو باوبوونهوهیهكی مهزنی بهخۆیهوه بینی و
لهماوهیهكی كورتدا بۆ زۆربهی زمانانی ئهوڕوپا وهرگێر درا {كالوس
هیش .}19 :3030:
ههوڵهكانی سوسێر شێوازێكی بیری گرت بووه خۆی وار ێوهیهكی
تهواوی له گرنگیتێدان و نرخدانان ههیه كه زۆربهی گفتوگۆكانی
ئهم ۆی له خۆ گرتووه .دی سوسێر سهرهتا به بهراوردكاری دهستی پ
كرد ،دواتر بهرهو ڕۆنانی وهكو مامۆستایهك نزیكهی نیو سهده وانهی
زمانهوانی گوتووهتهوه ،سوسێر به هۆی ههڵوێستهكانی ناسرا
زمانهوانی نوێی رێگیر كرد .له گرنگتری كارهكانی بریتییه له
دیراسهكردنی ساینك ونی و ریاكردنهوهی زمان و گوت  .دوای ئهوه
قوتابخانهی سوسێر به قوتابخانهی ڕۆنانی ناسرا.
3ت شاكارهكانی سوسێر.
مهبهسه له شاكارهكانی سوسێر بریتییه لهو بیروڕایانهی كه پێ
سوسێر كهس پهی پ نهبردووه و ئهم باسی كردووه.
3ت گرنگی و بایهخ به زمانی قسه دهدات .كه رێگهی خۆ كرد بۆ
زمانهوانان ۆبێۆم فێێد و ئیدوارد ساپیرركه لێكۆڵینهوهكانیان لهسهر
هیندهییە سوورهكانی ئهمەریكا كرد.
3ت زمان به دیاردهیهكی زیندوو دادهنێه.
3ت لێكۆڵینهوهكانی زمان دهگهڕێنێتهوه ناو وار ێوهی كۆمهاڵیهتی.
1ت زمان به سیستهم ۆپهی هور دادهنێه.
5ت زمان گوتنه و نووسی له گوت وهردهگیرێه و دووركهوتنهوهیه له
گوت ۆوانهكانی بهكالۆریوس .د.یوس  +د .ابدلێهر
3ت ههوڵی داوه كه زمانهوانی وهك زانستێكی سهربهخۆ مامهڵهی لهگهڵ
بكرێه{ .ڕۆبنز}330 :3991 :
1ت دوو دوانهكانی سوسێر:
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ئهو كارانهی سوسێر له بواری زمانهوانیدا كردوویهتی به داهێنان
دادهنرێه .یاخود دهتوانی بڵێی داهێنانهكانی سوسێر له دوو
دووانهكانی دایه .ونكه دوانهكانی زۆر گرنگ له توی ینهوهی زماندا
ههتا له دوای سوسێر بێومفیێد و ۆمسكی سوودیان له ههندی لهم
دوانانه وهرگرتووه ۆسهنم ناوخۆ 33:3008ر
8ت سوسێر ئهوهی ڕاگهیاند له شیكردنهوهی زماندا دهب سهیری زمان
وهك سیستهمێكی تهواوی زیندووی سهربهخۆ  .ئامانتی
بكر
زمانهوانهكان دهبێه ههوڵدان بێه بۆ تێگهیشت و دهرخستنی ئهم
سیستهمه و ۆنیەتی كاركردنی .ۆد.وریا امرئهمی 3989:ر
ئهم بیروڕایانه نزیكهی سی سالێك بهردهوام بوون و كتێبهكهی بووه
سهر اوهیهكی زانستی له ههموو كیشوهرهكان.
9ت دوا دهستكهوتی سوسێر دهبێه ئاماژهی بۆ بكهی ئهوی
گهڕانهوهیه بۆ همكی ڕێزمانی گشتی  genaral grammarبۆ ههموو
زمانێك ئهم همكه ههر لهسهردهمی یۆنانییهكانهوه تاوهكو ئهم ۆ
توێ ینهوهی لهسهر دهكر به تایبهتی بۆ وونهكانی ۆمسكی {.نای
خرما.}81: 3918 :
3ت دووانهكانی سوسێر :
دوانەی یهكهم
دایكرۆنی  diachronyو ساینك ۆنی  synchronicیان ریاكردنهوهی
نیهنی مێ وویی و ئێستایی زمان.
بهراوردكارهكان تهنها بۆ ونێكی مێ وویان بهسهر لێكۆڵینهوهی زماندا
سهپاند بوو ،بهاڵم به پێچهوانهی بهراوردكارهكان سوسێر گرنگی بهوه
دهدا كه دهبێه زمان له دوو نیهنی ریاوازهوه سهیر بكرێه ئهوی
نیهنی مێ وویی و نیهنی ئێستایی.
دوو زاراوه دایكرۆنی ۆمێ ووییر ساینك ونی -ۆئێستاییر
بۆ ئهمه
داهێنا.
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یهكهم :ۆdiachronyر نیهنی مێ ووی زمان باس له گهشهی دهكات به
تێتهڕبوونی كات ،زمان وهك دیاردهیهك دهبینێه ههمیشه له گۆراندایه
وهك زنتیرهیهك باری زمانی بهدوای یهكتردا سهیر دهكرێه دایكرونی
دیراسهی پهیوهندی ڕهگهزهكان دهكات بهدرێ ایی مێ وو ،ههر ڕهگهزێك
شوێنی رهگهزێكی تر دهگرێه ،ههموو بهشێكی زمان له گۆڕاندایه ،بهاڵم
ریاوازییهكان
زۆری
و
خێرایی
له
ههیه
ریاوازییان
ۆسوسێر333:3985:رواته نیهنی مێ ووی لهوه دهكۆڵێتهوه ۆن زمان ئهو
ههموو قۆناغهی ب یوه و ئهو گۆڕانكارییانهی بهسهر زماندا هاتووه
بابهتی سهرهكی ئهم ڕێبازهن وهكو نووسینهكانی ئهفالتوون و
ئهرستۆوستۆیكهكان و قوتابخانهی ئهسكهندهرییه و پانینی و ههتا
ئهوانهی له بواری فیێولۆژی زمان و فیێۆلۆژی بهراورد لهسهر بنهمای
دایكرۆنی له زمانیان كۆڵیوهتهوه .ۆسهنم ناوخۆ 33 :؛3008ر .
دووهم :بهاڵم نیهنی ئێستایی زمانۆsynchronicر بایهخ به
شیكردنهوهی زمان دهدات و ۆنییەتی كاركردن لهنیهن كۆمهڵه
خهڵكێك كه له كاتێكی دیاریكراو بهكار دههێنرێه.ۆد.وریا امرئهمی :
3989ر كهواته نیهنی ئێستایی زمان وهك تهنێكی زیندوو دهبینێه و له
بارێكدا دهژیه و له خاڵێك و له كاتێكدایه ،ئهم بارهی زمان بریتییه له
كۆبوونهوهی ههموو ئهو ااڵکییه زمانییانهی كه له ناو یهكهیهكی
دیاری كراودا له كۆمهڵهكهدا ههیهۆد.یوس شری ر ،سوسێر پهیوهندی
نێوان نیهنی ئێستایی و مێ ووی زمان لهم هێێكارییه ڕوون دهكاتهوه.
ا ب تهوهری ئێستایی زمانه
ج د تهوهری مێ وویی زمانه ج  ----------م  ---------د ا ب بارێكی
بهئارهزووی ههڵب ێردراوی زمانه لهسهر هێڵی ج د لهخاڵی م ب
كهواته ۆج در ڕێ هوی مێ ووییه و ههمیشه بهردهوامه و له گۆڕاندایه ۆمر
ئهو بارهی ئێستای زمانه ،كه ڕادهگیر بۆ لێكۆڵینهوه ،شایانی گوتنه
ئهم دوو نیهنهی زمان دژ بهیهك ناوهست ههمیشه له خاڵێكدا بهیهك
11
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ئهوا دهكهوینه

دهگهن ،بهاڵم ئهگهر ئاگاداری ریاوازییان نهبی
ههڵهوه {د.یوس شری }.
واتا بهریاكردنهوهی ئهم دوو تهوهره له یهكتری دهتوانی پ لهسهر
یهكێكیان دابنێی و بیدهینه بهر تیشكی لێكۆڵینهوه ،ریا نهكردنهوهیان
بزانی كه
دهبێته هۆی سهر لێشێواندن و تێكچوون ،دهبێه ئهوه
نیهنی مێ ووویی بهنیهنی ئێستایی بهنده واته ههرگیز ناتوانی له
نیهنی مێ ووی زمان بكۆڵینهوه و قۆناغهكانی دیاری بكهی ب ئهوهی
ئاگاداری نیهنی ئێستایی زمانهكه ببی  .بۆ ڕوونكردنهوهی ئهمه
سوسێر بهراوردێك لهنێوان زمانو یاری شهترنج دهكات :بۆ ئهوهی باری
یارییهكه بزانیه تهنها پێویستیمان بهوه دهبێه سهرنج له شوێنی
داشهكان بدهی لهو كاتهدا كه له سهرتهختهكهدان ،بههیچ رۆرێك
پێویستمان بهوه ناب مێ ووی رووڵهكانی پێشتر بزانی یان دابچینهوه.
دهبێه ئهم كۆمهڵه همكانهی زمانهوانی مێ وویی ریاواز ب لهسهر
بنچینهی پهیوهندییه ریاوازییهكان ،ریاوازییەكی بنچینهییان ههیه
لهگهڵ همكهكانی زمانهوانی ئێستایی ،كهواته دوو زانستی ریاوازمان
بهر او دهكهوێه .دی سوسێر زیاتر لهم بارهیهوە قووڵ بووهتهوه دوای
بهشكردنی دووانهكان و دهرخستنی بیروڕای سهبارهت به زمانهوانی و
شێوهی زانستی زمانهوانی كه زانستێكی سهربهخۆیه {كالوس
هیش .}38 :3030:
زمان
ۆدال – مهدلولر
ئێستایی گوت گوتهی مرۆه
دوانەی دووهم
ئاستی ئاسویی
ئاستی ستوونی

مێ وویی
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پهیوهندی ئاسۆیی واتا تهكنشی لهنێوان كهرەسته و پێكهێنهرهكانی
ههمان دهرب ینی زمان دایه :ۆۆڕسته یان وشه یان ب گه....هتدرر .بهاڵم
پهیوهندی ستوونی لهنێوان ههر دانهیهكی زمانی ناو دهربری و
دهرهوهی دهرب ی دایهۆد.وریا امر ئهمی 3989 :ر.
بۆنموونه :له ڕستهی ۆكاوه گۆڤار دهك ێهر پهیوهندی نێوان ۆكاوەر و
ۆگۆڤارر و ۆدهك ێهر پهیوهندێكی ئاسۆییه بههۆی دهستهیهك یاسای
ڕێزمانی دامهزراوه ۆبكهر ،بهركار ،كارر دهتوانی كۆمهڵێك ڕسته
لهسهر ئهم بنهمایه دابمهزرێنی  ،بهاڵم ههر وشهیهكی تری ئهم
ڕستەیه پهیوهندێكی ستونی لهگهڵ سهدان وشهی تری دهرهوهی ڕستەكه
ههیه.
كاوه لهگهڵ :ۆسهردار ،كوڕهكه ،كوڕێك ،ئازاد...هتدر
گۆڤار لهگهڵ :ۆڕۆژنامه  -كتێب ،هتدر
دهك ێه لهگهڵ :ۆدهفرۆشێه ،دهخوێنێتهوه ،دهبات..... ،هتدر
كهواته به بۆ وونی سوسێر ۆناو ،رێناو ،كارر پهیوهندی پارادیگماتیكی
ههیه.
و
ڤینج باوهڕی وایه كهئهو دوو پەیوەندییە ۆپارادیگماتیكی
سینتاگماتیكیر له ناو سیستهمی زمانهوانی :فۆنیا ،مۆرفیا ،گرافیا،
وشه ،ههریهكهیان شایهنی ئهوهی ههیه ئهو دوو پهیوهندییه پێك
بهێنێه.
دوانەی سێیهم
زمان ت  - langueگوت ت parole
لهبهرئهوهی زمان زاراوهیهكی لێڵه ،سوسێر له س زاراوه ۆزمان –
 - langueگوت –  - paroleزبان language -ر دهیخاته ڕوو تهنها
تیشك دهخاته سهر ۆگوت و زمانر كهواته ئهگهرۆparoleرگوت بێه و
ۆlanguageر ی توانای گشتی زمان بێه ئهوا ۆlangueر سیستهمی
پهیوهندیكردنه لهو بارەیهوه كریستاڵ دهڵێه گوت بریتییه له
11
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ئاخاوتنێكی كۆنكریتی كهسی كه قسهكهر له ههند بارودۆخی كردهیی
دای دههێنێه بهاڵم ۆlangueر بریتیه له سیستهمی پهیوهندیكردن لهناو
كۆمهڵدا ۆسهنم ناوخۆ 3008 ،35 :ر ،سوسێر دهڵێه زمان بهشێكی
سنوورداری زبانه بهاڵم بهشێكی ك ۆكه واتا زمان توانای بهرههمی
كۆمهاڵیهتییه و له كۆمهڵێك یاسای دووباره پێك دێه كه كۆمهڵگا
دروستی كردووه تاوهكو تاكهكان كارهكانیان ببهنه سهر.
زمان هند نیهنێكی ههیه كه هاوڕهگهز نی لهیهك كاتدا وهكو
نیهنی فیزیایی و نیهنی فهسێهری ۆئهركیر و نیهنی سایكۆلۆری
ۆدهڕوونیر .زبان خاوهنی تاك و كۆمهڵگایه ناتوانێه پۆلینی بكهی
ونكه یهكهكانی نادۆزرێتهوه.
بهاڵم زمان پێچهوانهی زبانه كیانێكی سهربهخۆی ههیه دهكهوێته
ژێرباری ڕیزبهندی ،پێهی یهكهم له نێوان رهگهزهكانی زبان دهگرێه
ئهم ریزبهندكردنه بهپ پهیرهوێكی ڕێووپێ دهڕوات.
زمان شتێكه قسهكهر دهتوانێه بهكاری بهێنێه و سوودی ل وهرگرێه
بهاڵم ناتوانێه كاری ت بكات ونكه دیاردهیهكهی ئهبستراكته یان
دیاردهیهكی كۆمهاڵیهتی یهكگرتووه ،بهشێوهیهكی گشتی زمان بوونی
ماددی نییه بەڵوو كۆمهڵه یاسایهكه گوت بەڕێوە دهبات.
گوت به ڕای سوسێر ااڵكییهكی دینامیكی خودیه یان ااڵكییهكی
دهڕوونی فیزیاییه كه دهخرێته ژێر سهرنتهوه ،تۆمار دهكرێه لێی
دهكۆڵرێتهوه ،دووباره دهكرێتهوه و له ژێر دهسهاڵت دایه و كات و
شوێ داگیر دهكات له بۆنه دادێه.
كهواته ئهگهر بگهڕێینهوه سهر دوانهی دایكرۆنی و ساینكرۆنی ئهوا
گوت و زمان بهم شێوه دابه دهب :
گوت  ---------دایكرۆنی
زمان -----------ساینكرونی
ریاكردنهوهی زمان و گوت
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زمان
گوت
 -3كۆمهاڵیهتییه
 -3خودییه
 -3ك ۆكه
 -3نوكییه
 -3كاری تاكه  -3بهرههمی تاكه
 -1ناتوانی به سهربهخۆیی لێی بكۆڵینهوه ونكه ئهو زمانانهی كه
به
دهتوانی
پاشماوهیان نهماوه دیراسهیان لهسهر ناكرێه -1
سهربهخۆی لێی بكۆڵینهوه .ۆسوسێر33:3985:ر
كهواته به ریاكردنهوهی زمان و گوت سوسێر دوو رۆره زانسه لهم
بارەیهوه ریا دهكاتهوه ئهوی زانستی زمانهوانی زمان و زمانهوانی
گوت كه ههردووكیان ده نه ژێر باری زمانهوانی زبانۆلسانر ۆسوسێر:
31:3985ر .
دوانهی وارهم
دال ۆsignifierر
مهدلوول ۆsignifiedر
ۆsignر هێما بریتییه لهوهی كه بیر و وێنهی دهنگیۆsound, imageر
بهیهكهوه دهبهستێه نهوهك ناو و ناولێنراو .مهبهسه له وێنهی دهنگی
نیهنی فیزیایی نییه بەڵوو نیهنی سایكۆلۆری دهنگهكهیه ۆسوسێر:
81:3985ر.
مهسهلهی ۆدال و مهدلوولر كاریگهریی زۆری له ڕهوتی زمانهوانی كرد
به وكمی ئهوهی ههردووكیان له ۆئاماژه  -هێمار سهر اوهیان گرتووه.
سوسێر زیاتر خۆی به همكی هێمای زمانهوانی خهریك كردووه -باوهڕی
وابوو كه یهكه زمانهوانییهكان یاخود ئاماژهكان خودی شتهكان
نانوێن ۆسهنم ناوخۆ ؛ 13:3008ر.
ت هێمای زمانی بهڕای سوسێر دوو بنهمای ههیه.
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3ت سروشتی لهخۆوهی هێما كه له نێوان دال و مهدلولدا ،واته هیچ
پهیوهندییهك له نێوان وشهی ۆدارر له وێنهیهكی دهنگی پێك هاتووه
ۆدالر و واتاكهی ۆدارێتیر -ۆمهدلوولر دهبهخشی نییه ئهگهر پهیوهندی
ههبوایە ،ئهوه یهك زمان له ریهاندا دهبوو بۆ زیاتر ڕوونكردنهوهی ئهم
گفتوگۆیه سوسێر پهنا بۆ ئهو وشانه دهبات كه له زمانی فهرەنسی و
ئینگێیزی ههیه بهاڵم نی ههردوو زمان یهك واتا ناگهێنێه.
3ت سروشتی هێڵی له دال:
ئهگهرۆدالر شتێكی بیستراو بێه دهبێه بوونی دهربكهوێه بههۆی كات
ئهمه دوو خهسڵهتی ههیه 3ت كات دهنوێنێه 3ت ئهم كاته بهدووری
پێوانه دهكرێهۆسوسێر89:3985:ر.
خهسڵهتی گۆڕا و و نهگۆڕ له هێما ۆئاماژهر.
دال :نهگۆره ونكه ئازادی خۆی ههڵدهب ێرێه و ئهو بیره دهنوێنێه كه
نهگۆره.
مهدلوول :گۆڕاوه :بریتییه لهو پهیوەندییهی لهنێوان دال و مهدلول كه
گۆڕاوه ،كهواته ده ینهوه سهر ئهو ڕایه گرنگهی سوسێر كه دهڵێه :ههر
یهكهیان ئهوهی تر تهواو دهكات و نرخی ههر ڕهگهزێك له بوونی
ڕهگهزهكانی تر دهردهكهوێه ،لهههمان كاتدا وهكو له خوارهوه ڕوون
كراوهتهوه.
ۆسوسێر333:3985:ر
به نسبهت سوسێر پهیوهندی زمانی خاوهن سروشتێكی دهڕوونییه
بنهمایهكه بۆ دروستكردنی ك ۆكی دوو ڕووه ئاماده كراوهكه بۆ
دهرخستنی همك و ناو لێنراو وێنهی دهنگی یان ناو ،ئهم مهزهندهیه
لهم هێڵكارییهی خوارهوه بهررهسته دهكات:
دوانەی پێنتهم
واتاسازی ئهو زانستهیه ،كه به وردی بایهخ به ناولێنراوی نیشانهی
دی سوسێر به تیۆرهكهی خۆی
زمانی دهدات ،سهرهڕای ئهمه
15
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دهربارهی نیشانهی زمانی به بۆ وونی زۆربهی زمانهوانان به
داهێنهری ڕاستهقینهی واتاسازی هاو هرخ دادهنر .
بهاڵم سهرهتا دهب له ناولێنراو بگهی  Signifiedزۆر ڕوون و ئاشكرا
نییه  ،ونكه لهههند نێوهندا به هاوواتای شه دادهنر له ههند
شوێنی تر به واتای مهزهندهو بیر ،له دوای سوسێر ههوڵێكی زۆر و
كۆششێكی زیاد كراوه بۆ دانانی همكێكی ورد بۆ مهزهندهی نیشانهی
زمانی{ .كێۆد رێرمان و ریمۆن لۆبالن }1 :3003 :
نووسی و گوت
سوسێر ههر زوو پهی بهوه برد كه نووسی و گوت لهسهر یهك ڕێ ه
هند هۆكارێكی ههیه:
نارۆن و لهگهڵ گهشهسهندنی زماندا ،ئهمه
یهكهم :زمان ههمیشه له گۆرانێكی بهردهوام دایه ،بهاڵم نووسی ههوڵ
دهدات رێگیر بێه ،گوت قۆناغ له دوای قۆناغ له نووسی دوور
دهكهوێتهوه ئهو پیتانهی كه دهنگێك دهنووێن له قۆناغێكدا له
قۆناغێكی تر یان سهدهی دواتر تهواو دوور دهكهوێتهوه لهو دهنگانه،
كهواته بۆ وونهكهی سوسێر زۆر لهر ی خۆیهتی بۆنموونه ،ئهگهر
سهیری زمانی ئینگێیزی و فهرەنسی بكهی ئاخاوت و نووسی به
تهواوهتی دووركهوتۆتهوه نهوهك بۆ خوێنهری بیانی تهنانهت بۆ زمانی
دایكی فێربوونی ئهم دوو زمانه ئاسان نییه.
بخاته
ههر لهبهرئهمهشه سوسێر مهبهستی ئهوه بوو نووسی
پهراوێزهوه.
گوتنی سهر زارهكی قسهكهران بكاته ناوهندی شیكردنهوهی زمان،
كهواته ئهو وتهی به تهواوی پراكتیزه كردووه كه دهڵێه ۆۆزمان گوت و
نووسی له گوت وهردهگیرێه و دووركهوتنهوهیه له گوت رر
دووهم  :ئهگهر وشهیهك له زمانێكی تر وهربگیرێه و ههمان ڕێنووسی
لهو زمانه نهبوو ئهوا دهبێه پهنا بۆ ڕێنووسی تر بهریه بۆ نموونه
پیتی  dله نتینی بووه به ۆthر.
16
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سوسێر نووسی ناوهندی دیراسهكردنی زمان بوو به تایبهتی
پێ
نووسینی ناوداران و كهڵه شاایر و فهیێهسوفهكان بهاڵم سوسێر ئهو
گۆمهی شڵهقاند و ڕهوتی زمانناسی به ئاقارێكی تردا برد و گوتنی كرد
بهناوهندی دیراسهكردنی زمان .
ریاوازییه سهرەكیهكانی گوت و نووسی لهم خااڵنه كۆ دهبنهوه.
گوت نووسی
3ت له دهنگ پێك هاتووه.
3ت له پیه و هێما پێ هاتووه.
3ت هێز و ئاوازی تێدا به كار دێه.
3ت خاڵبهندی تێدا به كارد .
3ت تا ڕێ هیهك كاتی نییه.
3ت كاتییه.
1ت به او وهردهگیر .
1ت بهگو وهردهگیر .
5ت قسهكهر دیار نییە
5ت قسهكهر و گوێگر ئامادهبوونیان ههیه
خوێنهر دیاره.
3ت ڕهمهكی نییه.
3ت ڕهمهكییه.
1ت شێوازێكی سروشتی ڕاستهوخۆیه.
1ت شێوازێكی داهێنراوه.
8ت هقی زمانهوانی بونیادگهرییه
8ت هقی فیێۆلۆژی و زمان و لۆریكه
9ت بهشێكی گرنگی دیراساتی
لهدراساتی پراگماتیكی رۆلێكی نوهكی ههیه.
پراگماتیكی و شرۆڤهكردنی ئاخاوت پێك دێنێه.
30ت زمانی خووهكی ئاخافتنی ههیه.
30ت نووسی له قوتابخانە فێری دهبیه.
33ت زمانی یهكگرتوو نییە.
33ت زمانی یەكگرتوو ههیه .ۆسهنم ناوخۆ 15:3008 :ر
17
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1ت ریاكردنهوهی فۆنهتیك و فۆنۆلۆری فۆنۆلۆری له او فۆنهتیك
سوسێر هیچ تیۆرێكی
تازهتره بهرههم و دهستكهوتی سوسێره ،پێ
گشتی یان هیچ بۆ وونێكی پهسند لهبارهی فۆنۆلۆری نهبوو .تهنها
ئهوه نهبێه لهنێوان ههردوو رهنگی ریهان بهرهبهره گرنگی بهم رۆره
دیراسە دراوه و فۆنۆلۆری ناسێنراۆد.صباح رشید :وانهكانی ماستهرر.
بهپ ی لێكدانهوهی سوسێر دهنگهكانی زمان به گشتی كه ئێمه وهكو
فۆنهتیك و فۆنۆلۆری مامهڵهیان لهگهڵ دهكهی ڕای وایه:
3ت فۆنهتیك گرنگی به ۆدالر دهدات و فۆنۆلۆری گرنگی به
ۆمهدلوولردهدات.
3ت فۆنهتیك دهكهوێته دهرهوهی سنووری زمانهوانی ،فۆنۆلۆری
دهكهوێته ناخی زمانهوانی.
3ت ئهوانهی دهكهونه سهر تهوهرهی فۆنهتیك و فۆنۆلۆری دهتوانی بهم
شێوهیه ڕیزیان بكهی :
ئاسۆیی
دال
دایكرونی
ئاخاوت
فۆنهتیك
------- = ------- = -------- = -------- = -------فۆنۆلۆری زمان ساینكرونی مهدلوول ستوونی
ۆبیرۆكهی د.صباح رشیدر
بهشی دووهم :
گرنگی دوانهكانی سوسێر له زمانهوانی نوێدا.
3ت دهروازهیهك بۆ وونه ناوبابهتهكه:
دوای سهرههڵدانی ڕێبازی بهراوردی مێ وویی له ساڵی  3183لهنیهن
ولیهم رونز و به درێ ایی سهدهی نۆزدهم تا دهر وونی كتێبهكهی
سوسێر لهساڵی  3933بواری زمانهوانی به تهواوی پێ هوهی مێ وویی
داگیر كرد بوو ،ئامانتی زمانهوانان دۆزینهوهی رۆری خزمایهتی نێوان
زمانانی ریهان بوو ،ئهو رۆره شیكردنهوانه سهرهڕای گرنكی و زۆر
18
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دیاردهی له زمانی دۆزینهوهی ئاشكرا كرد بهاڵم زمانهوانی له ئهركی
سهرهكی خۆی نیدا بوو كه ههوڵدانه بۆ تێگهیشت له خودی زمان.
دی سوسێر هات و ئهو گۆمهی شڵهقاند و زمانهوانی لهو تهوقه ڕزگار
كرد هند ڕایهكی رووت نییو بهرامبهری خسته ڕوو ،ئهم دوانانهی
سوسێر بوون به تۆ و ههوێ به هۆیانهوه گهلێك ڕێبازی زمانهوانی
سهری ههڵدا بۆ نموونه:
3ت له دهستنیشانكردنی پهیوهندیۆئاسۆیی ستوونیر قوتابخانهی پراگ
كرد كه قوتابخانهی ڕۆنكاری
سهری ههڵدا ههروهها ڕێگای خۆ
سهرههڵ بدات و له ههمووشیان گرنگتر ڕێبازی گوێزانهوهی ۆمسكی
بوو.
بۆ نمووونه.
ۆPAROLEر و زمان ۆlangueری سوسێر ،توانا
3ت له گوت
ۆcompetanceر وه ااڵكی ۆperformanceر سهری ههڵدا ئهگهر ی له
ههندێك نیهن ریاوازییان ههبوو.
3ت ههروهها له ئاسۆیی ۆsintagmaticر – و ستوونی ۆparadigmaticر
سهرهوه
ڕۆنانی
و
deepر
ۆstructure
ژێرهوه
ڕۆنانی
ۆsurfacestructureر سهری ههڵدا.
3ت كاریگهری سوسێر لهسهر ۆمسكی.
دهتوانی دیراسەی زمان بكهی به بۆ وونی قسهكهر و گوێگری ههر
یهكێكیان سیمای تایبهتیان ههیه دوانەی زمان و گوت زۆر له توانا و
و ههردووكیان پهیوهست به بهكارهێنهری زمان
ااڵكی ۆمسكی ده
بهواتا نیهنی خودی زمان دهگهیێن  ،ااڵكی نی ۆمسكی خۆی
پرۆسهیهكی كردارییه و لهو میانهدا ۆگوت ر و نووسی دهگرێتهوه،
ریاكردنهوهشیان لهسهر ئهوهیه كه دوانهكهی سوسێر لهسهر بنهمای
هۆشهكی پێناسه نهكراوه .ههروهها سوسێر سیستهمی زمانی به نۆتهی
مۆسیقی وواندووه و گوتنی به ااڵکی ئهو نۆتانه واندووه  ،كه
دهگۆرێه به گۆرینی مۆسیقاژهنهكان و ئامێرهكان ،بهاڵم بنچینهیهكی
19
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نهگۆری ههیه و سیستهمی زمان له زمانێكی نهگۆڕی ئهو زمانه نیشان
دهدات بهاڵم گوتنه ڕاستهقینهكان ئهوانهی له زار دێنه دهرهوه لهو
زمانه پێی دهڵێ ۆParoleر .
هندی قوتابخانهی
به پێی بۆ وونی سوسێر دهربارهی زمان و گوت
ریاواز سهریان ههڵدا بهاڵم ههر قوتابخانهیهك بۆ وونی تایبهتی
ههبوو دهربارهی سیستهمی زمانۆد.موسی امایره33:3003 :ر بۆ نموونه
كهدهڵێی .:
ۆفان به فهرهنسی قسه دهكاتر دوو بیروڕا ههیه:
3ت ئهو ههموو رار یان ههند رار ههوڵ دهدات بۆئهوهی رۆرێك له
ڕهوشه نیشان بدات.
3ت یان توانای ههیه بۆئهوهی كۆش بكات بۆ ئهم ڕهوشته.
ۆمسكی یهكهمی بهتوانا و ئهوی تری به ااڵكی داناوه ،ونكه
ۆمسكی وای دهبینێه كه توانای زمان نی تاكهكهس بریتییه لهوهی كه
دهربارهی زمانهكه دهزانێه ،ئامانتی زمانهوانهكانی سنووداركردنی
ئهو توانایەیه ئهمه لقێكه له زمانهوانی ۆدهڕوونزانی ئیدراكیر.
ریاكردنهوهی توانا و ااڵکی تاڕادهیهك وهكو ریاكردنهوهی سوسێره
لهنێوان سیستهمی زمان و گوت  ،ۆمسكی زیاتر رهخه لهسهر زانیاری
نموونهیی دهكاتهوه لهسهر توانای قسهكهر ،ونكه كاریگهر بوو
هڤدهههم {نای
بهفهلسهفهی اهقالنی دێكارت له سهدهی
خرما ،}81: 3918:بهاڵم سوسێر لە ژێر كاریگهریی ۆدۆركایار بوو ،كه
گرنگی زیاتر به سروشتی كۆمهاڵیهتی سیستهمی زمان دهدات ههروهها
وای دهبینی كه زمانهوان زیاتر له زانستی كۆمهڵناسی یان دهڕوونزانی
كۆمهڵناسی نزیكه نهوهك دهڕوونزانی ئیدراكی ،ئهمه پێچهوانهی ڕای
ۆمسكییه.
هندی قوتابخانهی زمانهوانی له بیروبۆ وونی سوسێر لهبارەی
ریاكردنهوهی زمان و گوت سهریان ههڵدا .ههر قوتابخانهیهك
بۆ وونێكی تایبهتی دهربارهی زمان ههبوو ،بهاڵم لهبارهی گوت
31
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گوت

ههردوو قوتابخانهی بهرههمهێنان و ڕۆنانی دهڵێ
تاكهكهسییه بۆ زمانهكه له بۆنهیهكی دیاریكراودا.
3ت سوسێر به دامهزرێنهری ڕێبازی وهسفی ۆڕۆنانیر دادهنر له ڕاستیدا
زۆربهی زمانهوانه ڕۆنانكارهكان به قوتابی دی سوسێر دادهنرێ ۆبێتگه
له بێومفێێدییهكانر بهاڵم ئهوانهی دوای سوسێر و قوتابییه نزیكهكانی
ااڵكییهكانی ئهم قوتابخانهیه
ناویان لهخۆیان نا قوتابخانهی رنێ
دهبێتهوه ،رگه لهمه
بهشێكی زۆری لهسهرنتهكانی سوسێر
نیهنی كۆمهاڵیهتی بۆ كارەكانی دیاره وهكو ۆله پێناو زانستی
كۆمهڵناسیی زمان ههروهها كارهكان مییه و ڤندرس ئهم مۆركانهی
وهرگرتووه كهواته ڕێبازی سۆسیۆلۆری كاریگهریی گهورهی لهسهر
زمانهوانی ههبووه {.كالوس هیش }38 :3030:
سوسێر به دامهزرێنهری راستهقینهی ڕێبازی وهسفی دادهنرێه له
دیراسەكردنی زمان ،به تایبهتی له كتێبه بهناوبانگهكهی ۆ هند
وانهیهك له زمانهوانی گشتیر .سوسێر شۆرشێكی زمانهوانی بهرپا كرد
لهسهر ئهو همكانهی كه باڵی بهسهر دیراساتی زمان له ئهوروپا و
ئهمەریكا كێشا بوو .سوسێر له بیرۆكهی ڕێبازی مێ وویی و بهراوردكاری
دووركهوتهوه و دەیگووت باشتری ڕێباز له دیراسەكردنی زمان ڕێبازی
وهسفییه {نای خرما ،}81: 3918:به هۆی ئهو دیراساتانهوه بیروڕای
زمانهوانی ڕۆژئاوایی بۆ نی ڕێبازی وهسفی راكێشا وهكو :ۆبێومفیێد و
ساپیر و بواسرئهمانی له ئهمەریكا له سهرهتاكانی سهدهی بیستهم
ڕێكهوتی بیروڕاكانی سوسێریان كرد و زیادهیهكی زۆریان خستووهته
سهر ڕاكانی سوسێر ،زمانهوانهكانی ئهمریكا گرنگیان به زانستی
ئهنترۆپۆلۆری دهدا دیراسەی زمانی هیندییه سوورهكانیان دهكرد كه
پاشماوهی نووسینیان نهبوو ویستیان رێزمانهكهیان بزان  ،باشتری
ڕێبازی وهسفی بوو بۆ دهستكردن به كارهكانیان ههروهها
ڕێگا
توێ ینهوهكانیان لهسهر زمانهكهی خۆیان
زمانهوانه اهرهبهكانی
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ریاوازی و دهستكاری {د.ااط

فضل33 :

پراكتیزه كرد لهگهڵ ههند
.}3005:
1ت ڕهنگدانهوهی ئاستی ئاسۆیی و ستوونی له وهرگێ اندا
وەرگێ ان وهك ئاریشهیهكی زمانهوانی كهمتر لهنیهن زمانهوانهكانهوه
گرنگی پ دراوه به تایبهتی ئاماژهكانی سوسێر.
سوسێر دهڵێه ئهگهر زمانه بگهڕێنینهوه بۆ سهر اوهكانی وهك
نووسراوێك یان كۆمهڵه وشهیهك بۆ همكی ئهو وشانه دهگهڕێتهوه كه
به شێوهی بیرێكی ئامادهكراو لهگهڵ وشهكانی پێشتر هاوواتا و
بهرامبهر دهب ۆپهروی اوسمان33:3009:ر.
دهكر ئهو بۆ وونهی سوسێر بۆ واتا ،شیكردنهوهیهكی زانستانهی بۆ
بكر و بترسی بۆ ی له وەرگێ انی وشهبهوشهدا ئامانتی خۆی
ناپێكێه؟ ونكه وشهكه بهپێی پێویسه شوێنی خۆی لهناو زمانی تردا
ناكاتهوه .كهواته لهمهوه دوو رۆره وەرگێ ان دیاری دهكرێه :
3ت وەرگێ انی ئاسۆیی  :لهم وەرگێ انه ،وهرگێر ههوڵ دهدات له پانتایی
بابهتهكه ب وات و تاڕادهی نزیكتری واتا بۆ گۆرینی بابهتێك بۆ
بابهتێكی تر ڕه او بكات وهكو وەرگێ انی وارینهكانی خهیامۆههمان
سهر اوهر.
3ت وەرگێ انی ستوونی :گۆڕینی واتای گشتی بابهتێكه بۆ بابهتێكی تر
بهرۆرێك مهرج نییە ههموو ب گه و پهرهگرافهكانی وهكو خۆی
بمێنێتهوه ،وهكو وەرگێ انی ههواڵێك.
ئهمه ڕێك وهكو ئاستی ئاسۆیی و ستوونی سوسێره كه له ئاسۆیی
پهیوهندی تهكنشینه بهاڵم ستوونی ر نشینه له وەرگێ انی ستوونی
دهتوانی رێنشی بۆ وشهكان بكهی .
5ت ئاستی ئاسۆیی و ستوونی نی قوتابخانهی لهندهن
ههردوو پهیوهندی ئاسۆیی و ستوونی لهنی ئهم قوتابخانه له وار
ئاستدا سوودی ل وهردهگیر {سارده ابدالێه فهرهادی}33: 3008:
ئهوانی بریتی له:
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3ت
3ت
3ت
1ت

ئاستی
ئاستی
ئاستی
ئاستی

دهنگ ۆفۆنۆلۆریر
وشهكانی زمان
ڕێزمان
واتا

3ت ئاستی فۆنۆلۆری
لهئاستی فۆنۆلۆریدا ،پهیوهندی ئاسۆیی ۆهاوڕێیهتی دهنگهكانر دێته
ئاراوه ،فۆنیمهكان لهكاتی قسهكردن ده نه پاڵ یهكتری و بهشداری له
پێكهێنانی یهكهی گهورهتر دهكهن ،وهك له وشهی ۆمیرر فۆنیمهكانی ۆم
 ،ی ،رر لهگهڵ یهكتردا وشهیهكیان دروسه كردووه {شێرزادسعید
صدیق }31 :3008:بهاڵم له پهیوهندی ستوونی ۆرێنشی ر دهتوانی
فۆنیمی تر ههر فۆنیمێكی وشهكه دابنێی به مهررێك ڕه اوی واتا
بكهی به نموونه لهرێی فۆنیمی  /م /دهتوانی فۆنیمهكانی ۆب ،پ، ،
ت ،لر دابنێی و دهبنه ۆبیر ،پیر ،شیر ،تیر ،لیرر بهاڵم ئهگهر  /ن/
دابنێی ئهوا لهڕووی پێكهاتنهوه بێواتا دهبێه.
3ت ئاستی وشهی زمان.
له ئاستی وشهدا بیرۆكهی هاوڕێیهتی رێگهی بیری پەیوهندییه
ئاسۆییهكان دهگرێتهوه ،ونكه ههردوو وشهكه تا ڕادهیهك بریتی له
پهیوهندی هاوڕێیهتی ئهگهر ڕه اوی هاوڕێیهتی نهكرێه ئهوا
كهموكوڕی لهنیهنی واتاوه بهدی دهكر  ،بۆ نموونه:
ئهستهكه یالندی ------- .هاوڕێیهتییه
شێرهكه یالندی *  --------هاوڕێیهتی نییه
و وشهكان
له ئاستی وشهكاندا پهیوهندی ستوونی ڕۆڵی خۆی دهگێ
به ڕه اوكردنی هاوڕێیهتی دهتوان شوێنی یهكتر بگرن {شێرزادسعید
صدیق}33 :3008:
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ئاوهكه سارده.
شهربهتهكه سارده.
ئاووههوا سارده.

3ت ئاستی ڕێزمان.
دهگرێتهوه لهم ئاستهدا
ههردوو نیهنی مۆرفۆلۆری و سینتاك
بیرۆكهی ڕێككهوت شوێنی پهیوهندی هاوڕێیهتی دهگرێتهوه و وهكو
پهیوهندی ئاسۆیی كار دهكات ،ڕێككهوت واته یهكێك له كهرهسته
دراوسێكان كارێكی ڕێزمانی لهسهر ئهوانی تر دهكات{سارده
ابدالێه }35 3008:وایان ل دهكات ههمیشه بهیهكهوه بێ وهك هاتنی
بهركار لهگهڵ كاری تێتهڕ.
سهردار نامه دهنووسێه.
كار
بهركار
بكهر
1ت ئاستی واتا
بهپێی قوتابخانهی لهندهن ههموو ئاستهكانی زمان هاوكاری دهكهن بۆ
گهیاندنی واتا بهاڵم باری دهوروبهر  context, situationپێویسته بۆ
گهیشت به واتا ،واته ناكر واتا تهنها له ئاستی واتاسازیدا پهنگ
بخواتهوه بهڵكو دهبێه ههر س ئاستهكهی تر ۆفۆنۆلۆری و وشهكانی
زمان و ڕێزمانر بهشداری بكهن له بهخشینی واتا.
له ههر س ئاستی پێشوو نیشانمان دا له پهیوهندی ئاسۆیی و
ستوونیدا واتا ڕۆڵی سهرهكی دهگێ ا ،له پهیوهندی ئاسۆیی واتا
ب یاردهر بوو ،بۆ ئهوهی وشهكان به پێی ڕێزمانی زمانهكه بكهونه پاڵ
یهك یاخوود نا ،ههروهها له پهیوهندی ستوونیدا فراوانی و تهسكی ئهو
پێكهاته دهستنیشان كرا كه دهنگ و وشهكانمان ههڵدهب ارد و
رێگۆڕكێمان پ دهكرد.
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دهتوانی له پهیوهندی ئاسۆیی و ستوونی ئهم ڕۆاڵنه دیاری بكهی :
پهیوهندی ئاسۆیی :پێكهوههاتنی فۆنیمهكان {كاوه}
3ت له ئاستی فۆنۆلۆریدا
پهیوهندی ستوونی :گۆڕینی فۆنیمهكان {ماوه ،خاوه}
پهیوهندی ئاسۆیی :هاوڕێیهتی وشهكانی زمان {هاوی گهرمه}
3ت له ئاستی وشهكان
پهیوهندی ستوونی :وشه هاوڕێكان{ئاوهساردهكه ،ایهگهرمەکە}
3ت له ئاستی ڕێزمان ڕێككهوت له نێوان پێكهاته ڕێزمانییهكان:
{سهردار وانهی نووسی}
1ت له ئاستی واتا شوێ گۆڕینی كهرهستهكان :كاوه نانهكهی خوارد.
نهوزاد
ئازاد
سهر اوهكان:
به زمانی كوردی:
3ت د .وریا امر أمی  -دی ساسۆر دامهزرێنهری زانستی زمانی تازه-
رۆژنامهی ئاسۆ ،ژ3989. ،3
3ت كێۆد رێرمان و ریمۆن لۆبالن – واتاسازی – و .د یوس شهری
سهاید 3003 -
3ت د.یوس شری  -وانهكانی بهكالۆریۆس  + 3991وانهكانی ماستهر
3008
1ت د .ابدالێه سی  -وانهكانی بهكالۆریۆس 3993 -
5ت د.صباح رشید  -وانهكانی ماستهر3030.-
3ت پهروی اوسمان مستهفا اهنف -واتا و وەرگێ ان-3009-ههلێر.
1ت ساریده اهبدوڵال فهرهادی – ڕسته و پاش سته – باوكراوهی ئاراس
– ههولێر – 3008
8ت شێرزاد سعید صدیق – ڕستهی زمانی كوردی به پێی تیۆری ۆكاتیگۆری
و پێوانهری هالیدهی – نامهی ماستهر – كۆلێتی ئاداب 3008 -
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9ت سهنم ناوخۆ  -زمانناسی – ههولێر – .3008

بهزمانی اهرهبی.
3ت فردینان دی سوسیر -اێا الێغة العام -تررمه:د.یوئیل یوس ازیز-
-3985بغداد.
3ت د.شحده فارع -د.رهاد مدان ،د.امایره ،د .مد العنابی  -مقدمة فی
الێغویات المعاصرة-3003-دار وائل -أردن.
3ت د.ااط فضل -مقدمه فی الێسانیات -دار الرازی-3005-أردن.
1ت نای خرما – أضواء اێی الدراسات الێغویة المعاصرة – 3918
5ت روبنز – مورز تأریخ اێا الێغة – ت ا مد اوض – 3991
3ت كالوس هیش – القضایا انساسیه فی اێا الێغة – ت  :د.سعید س
البحیری – مختار – القاهرة .3030 -
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مردنی زمان
سوداد ڕەسووڵ
زانکۆی سۆران – فاکەڵتیی پەروەردە

له دنیای ئهم ۆ کهمبوونهوهی ژمارهی زمانهکان و له ناو وونیان بووه
به دیاردهیهکی بهر او ،له ههمان کاتدا ههندێ له زمانهکان ،کە بە
ژمارە زۆر کەم  ،له پێشوهوتنێوی زۆر گهوره دان ،هەتا د ژمارەی
ئاخێوەرانیان ڕوو لە زیادی دەکات ،له بهرامبهر ئهوه ژمارهیهکی
یهکتار زۆر له زمانانی دی کە ئاخێوەرانیان بە ژمارە کەم  ،مهترسی
له ناو وونیان لهسهره .دیاردهی مردنی زمان ههمیشه له مێ وودا
ههبووه ،گهلێ له زمانه کۆنەکان کە لە مێ ووی کۆن ناویان د  ،ئەم ۆ
هیچ ئاخێوەرێویان نەماوە و له ناو وون ،وەک زمانی سومەری،
ئەکەدی ،بابێی ،ئاشوری ،ئاڤێستایی ،پەهێەوی ،نتینی.
لەناو وونی زمانەکان لە سەردەمی کۆن ،ههرگیز بهو ڕادهیه و بهو
ژماره زۆره نهبووه که ئهم ۆ دنیا به خۆیهوه دهبین  .ئهم ۆ له ریهاندا
ژمارهی زمانهکان نزی بە ەوت ههزار زمان دەبێه ،وا اوهڕ
دهکر ههتا سهدهی داهاتوو لهم ژماره زۆره ،نیوەیان زیاتر ڕووبەڕووی
مەرگ ببنەوە.
ئەم ۆ لە ریهاندا ،هەروەک ۆن لە ناو وونی هەندێ رۆری گیاندار
و ڕووەک وەک کارەساتێوی ژینگەیی باسی لێوە دەکر  ،و هەوڵ دەدر
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لە لەناو وون و ق بوون ڕزگار بورێ  ،بە هەمان شێوە ،زمانەکانی
وەک ڕەگەزی زۆر گرنگی ژیانی کولتووریی مرۆڤەکان پێویستیان بە
پاراست هەیە لە فەوتان .وەک دیارە بە نەمانی هەمە ەشنیی
کەم دەبێتەوە .نەمانی زمان
زمانەکان ،هەمە ەشنیی کولتووری
زەروزیانێوی گهورهیە بۆ گهنتینەی بیری مرۆڤایهتی و کەمبوونەوەی
ههمه ەشنیی کولتووری لە ریهان .هەر بۆیە مەسەلەی مردنی زمان
باسێوی گرنگ و رێگەی بایەخە لەنیەن زمانناسەکان و
ئەنترۆپۆلۆریستەکان و ڕێوخراوەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان،
بەتایبەت یۆنسوۆ و ڕێوخراوەکانی دیوەی پاراستنی زمان.
لهم کورته باسه ،ههوڵ دهدر دیاردهی مردنی زمان له ڕووی
زمانناسی  -کۆمهاڵیهتی شی بورێتەوە ،وێ ای دهستنیشانوردنی
هۆیهکانی مردنی زمان و قۆناغەکانی مردنی زمان .سەرەڕای
ڕوونوردنەوەی بایەخی زمانەکان و گرنگی پاراستنیان لە مردن ،و
بۆ ی مردنی زمان شایانی ئهوهیە لێوۆڵینهوهی لهسەر بور و به ههند
وهربگیر  .له بهر تیشوی ئهم لێوۆڵینهوهیە ههوڵ دهدر له ڕهوشی
ئەم ۆی زمانی کوردی ب وانی  ،ئایا زمانی کوردی بە هەموو
لەهتەکانییەوە ههتا ڕادەیەک مهترسی مردنیان لهسهره؟ هەروەها
ۆن دەکر لەم سەردەمە ،لەپاڵ پاراستنی لەهتەکان هەوڵی زمانێوی
هاوبە بۆ کورد بدر ؟
مردنی زمان ییه؟
مردنی زمان یان لهناو وونی زمان  Death of Languageبهو زمانه
دهگوترێه که دوا کهسی ئاخێوهری ئهو زمانه بمرێه و کهسی دی له
دوای خۆی نهب قسهی پ بوا .ئەمە هەر ەندە بۆی هەیە ئەو زمانە
بە اکی تۆمارکرا ب و بە شێوەی نووسی بەردەوام بێه ،یان بە
شێوەی ڤیدیۆ و دەنگ پارێزراو بێه ،بەاڵم کە کەسێ نەب قسەی پ
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بوا ،بە زمانێوی زیندوو دانانرێه .بهاڵم ئهو زمانەی که هێشتا لهناو
نه ووه و ژمارهی بهکاربهرانی زۆر کهم بۆتهوه و مەترسی لەناو وونی
 Endangered Languageواتە زمانەکە
پێی دهگوتر
لێدەکر
مهترسی مردنی لەسەرە .بەاڵم کاتێ زمان لهنیەن دای و باوکهوه
ناگوێزرێتهوه بۆ منداڵهکانیان ،ریێی دواتر یدی بهو زمانهی خۆی
نادو  ،و زمانێوی بااڵدەسه وەک زمانی یەکەم قبوڵ دەکەن ،ئەم دۆخە
پێی دەگوتر  ،Moribund Languageواتە زمانەکە بەڕێوەیە بەرەو
مردن .ۆCrystal, 2003A:20ر .هەر کاتێ زمان گەیشتە ئەو قۆناغە،
ئەوانەی قسەی پ دەکەن لە تەمەن و ژمارەی بەکاربەرانی ڕۆژ لە
دوای ڕۆژ کەم دەبێتەوە ،تا دوا کەسی ئەو زمانە کۆ ی دوایی دەکات و
زمانەکە لەگەڵ خۆی سەردەنێتەوە.
رۆرەکانی مردنی زمان
هەندێ زمان کە دەمرێه لە دوای خۆی زۆر بە اکی تۆمار کراوە و
گەنتینەیەکی دەوڵەمەندی نووسی و ئەرشیفی لە دوای خۆی بە
رێهێشتووە وەک زمانی نتینی .ئەم رۆرە مردنە ریاوازییەکی زۆری
کە تا ئێستا تۆمار نەکراون هەر بۆ
هەیە لە مردنی زمانانێ
قسەکردنە ،کە دەشمرێه هیچ شوێنەوارێوی ماددی و دەنگی لە دوای
خۆی بەر ناهێڵ  .هەربۆیە ئەم ۆ هەوڵ دەدر پێ مردنی ،ئەو
زمانانە له ئهرشی به دهنگی تۆمارکراو یان نووسراو ،یان به ڤیدیۆ
تۆمار بورێ  ،بهاڵم به هۆی نهمانی هیچ کهسێ کە قسهی پ بوا،
یدی به زمانێوی زیندوو دانانر .(Crystal, 2003A:11) .
هەندێ زمان کە دەمرێه لە ئەنتامی کۆن بوونیەتی و زمانی
نووسی لە زمانی زارەکی خەڵ زۆر دوور دەکەوێتەوە ،وەک زمانی
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نتینی ،سەنسوریتی ،تورکی اوسمانی ،اەرەبیی فوسحا 1.ئەم زمانە
دوور
کۆنانە ،لە ئەنتامی زۆربوونی ژمارەی ئاخێوەرانیان و
کەوتنەوەیان لەیەک و کەمی پەیوەندی نێوانیان ،ریاوازی زمانی
لەهتەی
لەنێوانیان دەسه پێدەکات ،تا لە ئەنتامدا کۆمەڵێ
ریاوازیان ل پەیدا دەبێه و لە زمانە ئەسڵییەکە زۆر دوور دەکەونەوە.
ئەو زمانە کۆنە ئەسڵییە ،یدی ناتوان وەک زمانێوی زیندوو وەاڵمی
پێویستییەکانی ئەو سەردەمە بداتەوە ،یان دەب نو بورێتەوە یانی
یدی بەکارنابرێه و دەمرێه ،لە رێگەی ئەو ،لەهتەکانی ئەو زمانە
دەب بە زمانی ریاواز .نمونەی ئەمە زمانی نتینییە ،وەک زمانێوی
کۆن لەناو ووە و ئەم ۆ کەس قسەی پ ناکا ،بەاڵم لەهتەکانی ئەو
زمانە ،زمانانی وەک ئیتاڵی و ئیستانی و فەرەنسی و ڕۆمانی و
کەتەننی ل پەیدا بووە .واتە زمانێوی ئارکای دەمر و لە دامێنی
کۆمەڵێ زمانی دی ل بە پا دەکەو .
هەندێ زمانی دی کە دەمر زمانی دی ل پەیدا نابێه و بە
یەکتاری ون دەبێه ،ونوە ئاخێوەرانی هەموو دەمرن ،وەک زمانی
مانو  Manxکە یەکێوە لە زمانە کێڵتییەکان  Celtic Languagesلە
رەزیرەی مان  Manلە بەریتانیا ،دوا کەسی ئاخێوەری ئەو زمانە لە
ساڵی  ٤٧٩١دەمرێه و زمانەکە دە ێتە لیستی زمانە مردووەکان.

 - 1زمانی عەرەبی فوسحا زمانێکی کۆنە و تەنها بۆ نووسینە ،لە بۆ ئاخاوتنیش لە ئاستێکی زۆر
بەرز وەک بۆ گفتوگۆی سیاسی و ڕاگەیاندن و زانکۆ نەبێت بەکار نایەت ،ئەمڕۆ لە هیچ ماڵێک بە
عەرەبی فوسحا قسە ناکرێت ،هەر بۆیە ئەم زمانە بە زمانێکی زیندوو دانانرێ و لە ڕیزی ئەو
زمانانەش دانەنراوە ،ئەمە هەر چەندە گەالنی عەرەب بە ژمارەی دانیشتوان زیاتر لە  ٠٢٢ملیۆن
کەسن ،بەاڵم عەرەب بە گشتی بە لەهجە عەرەبییە عامییەکان دەدوێن ،کە ئەم لەهجانەش بە
ڕادەیەک لە زمانی عەرەبی فوسحا دوور کەوتوونەتەوە وەک دوو زمانی جیاوازیان لێ هاتووە.
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دراوە2.

(Dalby,

ئەمە هەر ەندە دواتر هەوڵی بوژانەوەی ئەو زمانە
)1998:113
شارەزایان پێیان وایە مردنی زمان بە هۆی ئارکای بوونی ،گۆڕانێوی
سروشتی زمانە و هەموو زمانێ لە قۆناغەکانی گەشەکردنی پێیدا
تێتەڕ دەب  ،بۆیە مردنیشی کارێوی سروشتییە ،ونوە لە رێگەی ئەو
زمانە کۆمەڵێ زمانی دی پەیدا دەب  .بەاڵم زمانێ لەبەر هۆکاری
سیاسی و ئابوری ژمارەی ئاخێوەرانی کەم دەبێتەوە و بەرەو مردن
دە ێه .ئەم رۆرە مردنە سروشتی نییە و پێویستە پێشی ل بگیر و
ارەسەر بور  .زۆربەی مردنی زمانەکان لەم سەردەمە لە رۆری
دووەمە.
هەر زمانێوی کە دەمرێه ،یدی دەستوەوتی کولتووری و شارستانی
نامێنێه ،بە یەکتاری سەردەنێتەوە و بوژانەوەشی کارێوی ئاسان نییە.
ژمارەی زمانەکانی ریهان
هند زمان به ڕێگهوهیە بۆ مردن ،دهب له پێشدا
بۆ ئهوهی بزانی
هند زمان له ریهاندا ههیه .ئهم ۆ له ریهاندا نزی بە ەوت
بزانی
ههزار زمان قسهی پ دهکر .
زۆر کەس کە ئەم ژمارە زۆرە لە زمانەکان دەبین توشی سەرسوڕمان
دێ  ،کە ۆن دەب ئەم هەموو زمانە لە دنیا هەبێه .لەم ژمارە زۆرە،
 - 2دوا ئاخێوەری زمانی مانکس کەسێک بوو بە ناوی نێد مادرێال  Ned Maddrellaکە
لەساڵی  ٤٧٩١کۆچی دوایی دەکات ،ئیدی دوای ئەوە مەرگی زمانەکەش ڕادەگەیەنن ،بەاڵم دواتر
بە هەوڵ و کۆششی ڕۆشنبیران و حکومەتی جەزیرەی مان هەوڵی بوژانەوەی زمانەکە دەدرێت،
زمانی مانکس بە شێوەیەکی ئیختیاری لە قوتابخانەکان دەخوێندرێ .ئەمڕۆ کۆمەڵێک لە خەڵکی
جەزیرەکە فێری زمانەکە بوون .بە گوێرەی سەرژمێری ساڵی  ٠٢٢٤دانیشتوانەکەی  ٩٧هەزار
کەس بوو ،لەم ژمارەیە تەنها  ٤٧٦٧کەس فێری قسەکردن و خوێندنەوە بوون بە زمانی مانکس.
).(Wilson, 2008:77
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یساب کراون .ونوە تا ئێستا له
زمانەکان و لەهتەکانی زمانی
ڕووی زمانهوانییهوه زمان و لههته به تهواوهتی لەیەک رودا
بە زمانێوی
بۆی هەیە بب
نەکراونەتەوە ،هەر لەهتەیەکی
سەربەخۆ ،ئەگەر زەمینەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و کولتووری بۆ
ب ەخس  .لە نیەکی دیوەوە ،له کۆتاییهکانی سهدهی بیستهم و
هەتاوەکو ئەم ۆ لە ریهان بهردهوام زمانی نو دەدۆزرێتهوه ،بۆیه
ژمارهی زمانهکان رێگیر نییه و بۆی ههیه ئەم ژمارەیە زیاتر بهرهو
سهرهوه ب وات .ۆMoseley, 2007:VIIر.
هەمە ەشنیی زمانەکان بە یەکسانی بە سەر ریهاندا دابە
نەبوون ،لە قاڕەیەکەوە بۆ قاڕەیەکی دی دەگۆڕێه .قاڕەی ئاسیا ڕێ ەی
 %٤١و ئەفەریقا  %٤٤ی ژمارەی زمانەکانی بەر دەکەوێه کە زۆرتری
ڕێ ەی هەمە ەشنیی زمانییە ،بەاڵم قاڕەی ئەوروپا ڕێ ەی  %٤بەر
دەکەوێه کە کەمتری ژمارەی زمان و هەمە ەشنیی زمانی لە ریهان
لەم قاڕەیە .ۆتەماشای خشتەی زمانە زیندووەکانی ریهان بوەر
)(Janson,2012:210
ژمارەی
زمانەکان

ڕێ ەی
سەدی

قاڕەکان
ئەفەریقا
هەردوو ئەمەریوا

٠٤٤٢
٧٧٤

%٤٤
%٤١

ئاسیا
ئەوروپا
ناو ەی ئۆقیانووسی ئارام

٠٤٠٠
٠٤١
٤٠٢٢

%٤١
%٤
%٤١

سەررەم

٩٧٢٧

%٤٢٢

خشتەی زمانە زیندووەکانی ریهان بە پێی قاڕەکان
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سەر اوەTore Janson, The History of Languages, Oxford :
University press, 2012.

هێڵواریی بازنەیی هەمە ەشنیی زمانەکان لە ریهان
لەم خشتەیە نیشان دەدا کە ئەوروپا کەمتری ژمارەی زمانی تێدایە،
وەک ئاشورایە ،ئەم قاڕەیە لەوانی دی زیاتر دو اری لەناو وونی زمان
بۆتەوە ،ئەمە زیاتر هۆکاری سیاسی و ئابوری هەیە ،بە تایبەت دوای
سەرهەڵدانی ناسیۆنالیزمی دەوڵەت -نەتەوە ،کە لەسەر بنچینەی یەک
زمان بۆ یەک دەوڵەتی نەتەوەیی دامەزرا بوو ،زمانی کەمینە
کراون یان مافی بەکارهێنانی زمانەکەیان ل
نەتەوەکان فەرامۆ
قەدەغە کراوە ،و لە ئەنتامدا لەناو وون .وەک زمانە کێڵتییەکانی

43

ژمارە ()51ى کانوونى دووەمى

زمانناسى
4152

بەریتانیا کە ئەمانەن :گەیێوی سوۆتی و ئێرلەندی و وێڵزی 3و مانو و
ەندی زمانی دیوە ،کە ئاخێوەرانیان یان نەماوە یانی زۆر
کۆرنی
کەم بۆتەوە و بەرەو مردن دە ێه .ئەمە سەرەڕای هۆکاری ئابوری و
سەرهەڵدانی شۆڕشی پیشەسازی و گەشەی ئابوری و کەڵەکەبوونی
سەرمایە لەم قاڕەیە ،کە بۆتە هۆی پەیدابوونی شاری گەورە و
کۆ وردنی خەڵك لە گوندەوە بۆ شارە گەورەکان بۆ کار ،فراوانبوونی
ڕێگاوبانەکان ،و ئاسانواریی هاتوو ۆ لە نێوان شارەکان و گوندەکان.
هەڵبەت ئەم سیستەمە ئابوورییە بەم ژێرخانە ،زمانێ بااڵدەسه دەکا
کە بایەخی ئابوری و سیاسی و پەروەردەیی هەیە ،کە ئەمە
تەئسیرێوی یەکتار زۆری دەب بۆ کەمبوونەوەی هەمە ەشنیی زمانی
و لەناو وونی زمانەکانی دی کە ئەو بایەخەیان نییە.
ڕەوشی لەناو وونی زمانەکان
 3زمانی وێڵزی  Welshدوای ئەوەی لە جەزیرەی بەریتانیا لە ساڵی  ٤٣٥٧دەکەوێتە ژێر
دەسەاڵتی زمانی ئینگلیزی و فەرمانڕەوایی بەریتانیا ،ئینگلیزی دەبێ بە زمانی ڕەسمی هەموو
بەریتانیا ،وێڵزی دەسەاڵتی زمانی خۆی لە دەست دەدا بۆ زمانی ئینگلیزی ،زیاتر بۆ ئاخاوتن
بەکاردێت .لە کۆتایی سەدەی نۆزدەم خوێندن لە سەرانسەری وێڵز دەکرێ بە ئینگلیزی و لە
قوتابخانەکان قسەکردن بە وێڵزی قەدەغە دەکرێ ،ئەو قوتابیانەی کە بە وێڵزی قسەیان دەکرد
سزا دەدران ،پارچە تەختەیەکیان لەمل دەکرا لەسەری نووسرا بوو (نەخێر بۆ وێڵزی No Welsh
) لە کۆتایی دەرس لێدانیان دەخوارد .بەم شێوەیە زمانی وێڵزی زۆر بە توندی بنبڕ دەکرێت  ،تا لە
سەرەتای سەدەی بیستەم ژمارەی ئاخێوەرانی وێڵزی ڕوو لە کەمی دەکا .ئەمڕۆ بەگوێرەی
سەرژمێری  ٠٢٤٤لە سێ ملیۆن دانیشتوانی وێڵز تەنها  ٣٧٠هەزار کەس دەتوانن بە وێڵزی قسە
بکەن ،ئەمە دوای ئەوەی کە هەوڵێکی زۆر دراوە بۆ بوژانەوەی( Malerich,2008:3-4) .
سەبارەت بە زمانە کێڵتییەکانی دیکەی بەریتانیا دەکرێ هەمان شت بگوترێ ،بە هەمان شێوە،
لەالیەن دەسەاڵتدارانی بەریتانیا هەوڵی ڕیشەکێشکردنیان دراوە ،ئەمڕۆ ئاخێوەرانیان زۆر کەم
بۆتەوە ،بۆ نمونە لە سکۆتلەندە ،مەگەر لە گوندە دوورەپەرێزەکان خەڵکێک هەبێ بە گەیلکی
سکۆتی قسە بکا ،لە شارە گەورەکان بە یەکجاری لەناوچووە.
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ژمارهی دانیشتوانی ریهان که به  ٩مێیار دهخهمڵێنرێه ،بهگوێرهی
ئهو ئامارانهی که لهسهر بهکاربهرانی زمان کراون ،لهم  ٩مێیارە٠.١ ،
مێیار خهڵ تهنها به  ١زمانی گهورهی دنیا قسه دهکهن که ئهمانهن
ینیر ئیستانی ،ئینگێیزی ،بێنگاڵی ،هیندی،
ۆزمانی
ماندهری
پورتوغالی ،ڕووسی ،ژاپۆنی .ئهگهر لەسەر ئەو هەشه زمانە  ٤٠زمانی
دیوهی بخەینە سەر :ئهڵمانی ،فهرهنسی ،پونتابی ،راوی ،بیهاری،
ئیتاڵی ،کۆری ،تێێوگو ،تامیێی ،ماراتی ،ڤێتنامی ،دەب بە  ٠٢زمانی به
ناوبانگی ریهان ،ئهوا ئەم ڕێ ەیە دەب بە  ٤.٠مێیار خهڵ  ،واته
نزی بە نیوهی سەررەم دانیشتوانی گۆی زهوی به تهنها بیسه زمان
قسه دهکهن .لەنیەکی دیوەوە ئەگەر ڕێ هی سهدی زمانهکان وهرگری
لهگهڵ ژمارهی دانیشتوانی ریهان ئهوا دەبینی له  %١زمانهکانی
ریهان لهنیهن  %٧٩ی دانیشتوانی ریهان قسهی پ دهکر  .ۆ Crystal,
2003A:14ر
4
بە تەنیا لە پاپوا نیو گینیا  Papua New Guineزیاتر لە  ١٢٢زمان
هەیە ،لە ئەندەنۆسیا نزی بە  ٩٩٢زمان هەیە ،کە پێوەوە ارەکی
ژمارەی زمانەکانی ریهان پێودێن  .ئەگەر ەوت واڵتی دی بخەینە
سەر ئەو دوو واڵتە کە ژمارەی زمانەکانیان زۆرە و هەمە ەشنە
ۆنەیتیریا  ،١٤٢هیندستان  ،٤١٢کامیرۆن  ،٠٩٢ئوسترالیا ،٠٢٢
مەکسیوۆ  ،٠١٢زائیر  ،٠٤٢برازیل ٠٤٢ر زمانیان هەیە ،کە ئەمانە
سەررەم پێوەوە دەب بە  ٤٢٢٢زمان ،واتە نیوەی ژمارەی زمانەکانی
ریهان لەم نۆ واڵتە دایە .ۆSkutnabb-Kangas, 2002:7ر

 - 4پاپوا نیو گینیا واڵتێکی سەربەخۆیە لە بەشی ڕۆژهەاڵتی جەزیرەی نیوگینیا ،لە باکووری
خۆرهە اڵتی قارەی ئوسترالیا هەڵکەوتووە .بەشی ڕۆژئاوای ئەم جەزیرەیە هەرێمێکی سەر بە
واڵتی ئەندەنۆسیایە .ئەم جەزیرەیە لە ڕووی هەمەچەشنیی کولتووری و زمانی یەکجار
دەوڵەمەنەد.

45

ژمارە ()51ى کانوونى دووەمى

زمانناسى
4152

وەک دیارە ئەو زمانانەی کە هەڕەشەی مردنیان لەسەرە
ئاخێوەرانیان بە ژمارە زۆر کەم  ،له نێو ژمارهی ئهو زمانه بچووکانه
 500زمان ژمارەی ئاخێوەرانیان له  300کهس کەمترە ،نزیوهی 3500
زمان ژمارەی ئاخێوەرانیان له  3000کهس کەمترە 3310 ،زمان ژمارەی
له
ئاخێوەرانیان له  30000کهس کەمترە .زۆربهی ئهم زمانانه
ناو ه خولگهییهکان لە قاڕەی ئەفەریقا و ئاسیا و ئەمەریوای باشوور
ۆCrystal, 2003A:15ر وهک دەبینی ئهو ژماره زۆرە له زمانەکان له ١
ههزار زمان زیاترە ،ژمارهی ئاخێوهرانیان زۆر کهمه و بێگومان له
ماوهیهکی کورت ،کاتێ ئاخێوهرانی دهکهونه تهمهنهوە و زمانەکانی
ناگوێزرێنەوە بۆ منداڵەکانیان ،لەگەڵ مردنی خۆیان زمانهکانی
دهمرن .لەنیەکی دیوەوە ،زۆرینەی زمانەکانی دنیا تا ئێستا
نەنووسراونەتەوە یان بە شێوەیەکی زانستی توێ ینەوەیان لەسەر
نەکراوە ،بۆیە کە دەمرن هیچ لە دوای خۆیان بە رێناهێڵ .
لە ئامارێوی دی سەبارەت بە مردنی زمانەکان لە قاڕەی ئوسترالیا،
دووبارە ئەوە نیشان دەدا کە زمانەکانی دانیشتوانی ئەسڵی ئەو قاڕەیە
بە شێوەیەکی ترسناک ڕوو بە ڕوووی لە ناو وون و مردن دەبنەوە .بە
پێی ڕاپۆرتێوی زمانە ئەسڵییەکانی دانیشتوانی ئوسترالیا Aboriginal
 Languagesلە ساڵی  ،٠٢٢٢لە تێو ای  ٠٢٢زمانی دانیشتوانی
ئەسڵی ،تەنها  ٤١٢زمان ماوەتەوە قسەی پ دەکر  ،ئەوانی دی هەموو
مردوون ،لەم  ٤١٢زمانە کە ماوەتەوە ٤٤٢ ،زمان زۆر بە سەختی
مەترسی لەناو وونیان لەسەرە ،ونوە لەنیەن کۆمەڵە خەڵوانێوەوە
قسەی پ دەکر کە بە ژمارە زۆر کەم و بە تەمەنیش لە سەرووی
یدی زمانەکان ناگوێزرێنەوە بۆ منداڵەکانیان.
ل ساڵیدان،
)(McConvell, Patrick, 2005:4
لە هەردوو ئەمەریوا زمانەکانی دانیشتوانی ئەسڵی ئەم قاڕەیە
زۆر بە خێرایی بەرەو لەناو وونە .له توێ ینەوهی سهرژمێرییهکی
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کهنهدا ،له نێوان سااڵنی  ٤٧١٤تا  ٤٧٧٩له  ٢٢زمانی دانیشتوانی
ئهسڵی ئهو واڵته ،تهنها  ٤زمان ۆئینوکتیتوت ، Inuktitut 5کری، Cree6
ئۆریبوا (Ojibwa7به ڕادهیهک ژمارهی ئاخێوهرانیان ماوهتهوه که
دەکر بۆ ماوهیهکی درێ له مردن ڕزگاریان بێه .ۆ Crystal,
2003A:16ر .واتە لە ماوەی  ٤٢ساڵ  ١٩زمان لەناو وون.
لهم ئامارانه ئەوە نیشان دهدا که ڕهوشی لهناو وونی زمانهکان له
ئاستێودایه ،ههتا ڕادەیهک زمانە بااڵدهستهکان و گهورهکان ڕۆژ له
زمانه
دوای ڕۆژ ژمارهیان له زیاد بووندایه ،لەبەرامبەر ئەوە
بچووکهکان ،ژمارهیان له کهمبوونهوهیه و مهترسی مردنیان لهسهرە.
 - 5ئینوکتیتوت یان ئینیوت زمانی ئەسکیمۆکانی کەنەدا و ئەالسکا و گرینالندە ،نزیک بە ٧٣
هەزار قسەکەری هەیە .دیالێکتی گرینالندی ئەم زمانە کە بە گریالندیک ناسراوە لەپاڵ زمانی
دانمارکی زمانێکی ڕەسمیی ئەو جەزیرەیە و لە بواری پەروەردە و ئیدارە و مێدیا و چاپەمەنیش
بەکار دێت .لە کەنەداش هەر لە سەدەی هەژدەمەوە نووسین بەو زمانە دەستی پێکردووە
زیاتریش بۆ نووسراوی دینی بەکارهاتووە ،بەاڵم ئێستا لە کەنەدا بۆ ڕۆژنامە و کتێبی قوتابخانە
بەکار دێت .لە گرینالند و ئەالسکا و کەنەدا ئەلفوبێی التینی بەکاردێنن ،لە سیبیریا ئەلفوبێی
کیرلیک ،بەاڵم لە کەنەدا لە ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەم شێوازێکی نووسین لەسەر هەمان خەتی
کری ،کە ئەلفوبێیەکی تایبەتە ،بۆ دیالێکتی ئینکتیتوتی ناوچەی کیوبیک لە کەنەدا دادەهێنرێت .ئەم
زمانە ئەمڕۆ بە شێوەیەکی فراوان لەم واڵتانە بە دیالێکتی جیاواز و ئەلفوبێی جیاواز بەکار دێت.
(.)Dalby, 1998:276-277
 - 6کری یەکێکە لە زمانە ئەسڵییەکانی هیندییە سوورەکانی ئەمەریکا ،نزیک بە  ٩٢هەزار
قسەکەری هەیە و لە ڕۆژئاوای کەنەدا نیشتەجێن .لە ڕووی ژمارەی دانیشتوانەوە بە گەورەترین
زمانی کەمینە دانیشتوانی ئەسڵی کەنەدا دادەنرێن .لە ساڵی  ٤٦١٢لەالیەن مسیۆنێر جێمس ئیڤان
جۆرە شێوازێکی نووسینی بۆ دادەنرێت .ئێستا لە کەنەدا ڕۆژنامەیەک بە زمانی کری دەردەچێت.
()Dalby, 1998:139
 - 7ئۆجیبوا یەکێکە لە زمانە ئەسڵییەکانی هیندییە سوورەکانی ئەمەریکا ،نزیک بە  ٦٢هەزار
قسەکەری هەیە و لە کەنەدا و ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا نیشتەجێن .لە ساڵی ٤٦١٢
شێوازێکی نووسینی وەک زمانی کری لە الیەن مسیۆنێر جێمس ئیڤان بۆ دادەهێنرێت و بۆ نووسین
بەکار دێت)Dalby, 1998:470( .
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نیشان دەدەن کە ڕێ ەی مردنی زمانەکان زۆر بە

ئەم ئامارانە ئەوە
خێرایی دە ێتە پێ .
لە بەراوردێوی مردنی زمانەکان و لەناو وونی گیاندار و ڕووەک،
ڕوون دەبێتەوە کە ڕێ ەی مردنی زمانەکان زۆر خێراترە لە ڕێ ەی
رۆری گیاندار و ڕووەک .ڕێ ەی لەناو وونی
لەناو وونی هەندێ
باڵندە ۆ%٤٤ر یە ،گیاندارە شیردەرەکان ۆ%٤١ر ،ماسی ۆ%٢ر ،ڕووەک
ۆ%١ر ،بەاڵم ڕێ ەی لە ناو وونی زمانۆ%١٢رە .ۆHarrison, 2007: 7ر
بهم پێیه زمانەکان به تایبەت ئهوانەی که به ژماره زۆر کهم  ،به
خێرایی ههڵدهوەرێ و بەرەو مردن دەڕۆن ،هەر بۆیە ئەم دیاردەیە
بۆتە رێگەی سەرنتدان و توێ ینەوە لەبارەیان .به پێی
پێدا وونهوهیەکی سهرانسهری سهبارهت به ژمارهی ئهو زمانانهی که
ڕووبهڕووی مردن دهبنهوه له پاشهڕۆژ ،مایول کراوس ،شارەزای بواری
مردنی زمانەکان ،گهیشتۆته ئهم ئهنتامه و دهڵ :
" م ئهو لێودانهوهیه به ماقوڵ دهزانا که تا سهدهی داهاتوو له
 %90زمانهکانی مرۆڤایهتی بهرهو مردن ده " ۆCrystal, 2003A:18ر
شارهزایان پێیان وایه لهم ژماره زۆرهی زمانهکان تهنها  300زمانێ
به سهنمهتی دهمێنێتهوه ،ئهوانی دی مهترسی مردنیان لهسهره .بۆیه
به گوێرهی شرۆڤهکردنی ڕهوشی زمانهکان و خهماندنی مانەوهیان له
پاشهڕۆژ ،شارهزایان هاتوونەتە سهر ئەو باوەڕە که ههر دوو ههفته
رارێ زمانێ لهناوده ێه.
ئاستهکانی مهترسیی مردنی زمان
بێگومان ههموو زمانێ له یهک ئاستدا ڕووبهڕووی مردن نابێتهوه،
وهک له پێشدا باسی لێوە کرا ههندێ لهو زمانانهی که به ژماره زۆر
کهم زۆر به خێرایی لهناوده  ،بهاڵم زمانی دی ههیە بههۆی
بارودۆخی سیاسی و ئابوری و کۆمهاڵیهتی ڕهنگه بتوان بۆ تهمەنێوی
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درێ تر ،درێ ه به مانەوەی خۆی بدات .ئینسیوێۆپیدیای زمانە مەترسی
لەسەرەکان ،ئاستهکانی مهترسی له ناو وونی زمانەکان بهم شێوهیە
دیاری دەکات:
بۆی ههیه له مهترسی دابێه :ئهو زمانهیه که ئیعتیباری له
واڵتهکهی خۆی کهمه ،له ڕووی ئابورییهوه بێبه بووه ،له فهزای گشتی
له ژێر گوشاری زمانی دیوهی بااڵدهسته ،لهنیهن تاکهکانهوه به شێوهی
پچ پچ بهکار دێه ،له بواری خوێندن و پهروهردە به شێوهیەکی
ڕێوخراو بهکار نایهت.
مهترسی لهسهره :ئهو زمانهیه که قسهپێوهره زۆر باشهکهی
گهنتێوی له تهمهنه ،زمانهکه له شوێنی ژیانی خۆی و به تایبهت له
قوتابخانه به شێوهیهکی ناڕێ بۆ مندااڵن دهگوێزرێتەوە.
زۆر له مهترسی دایه :ئهو زمانهیه که قسهپێوهره زۆر باشهکهی له
تهمهن دایه و له پهنتا ساڵ زیاتره ،زمانهکهی دوای هند نهوهیهک
ئیعتیبار و بههای کۆمهاڵیهتی خۆی له دهسه دەدات.
به ڕێوهیه بۆ مردن :ئهو زمانهیه که ژمارەیەکی زۆر کهم له گروپێوی
ئهتنیوی قسهی پ دهکهن و زۆربهشیان به تهمهن گهورهن.
لهناو ووە یان مردووه :ئهو زمانهیه که هیچ کهسێ نهماوه قسهی
پ بوا .ۆMoseley, 2007:XIر
ئەو زمانانەی کە لەدەرەوەی ئەم دۆخانە دان ،بە زمانی بێمەترسی
دادەنرێ  ،واتە زمانی زیندوون و مانەوەیان مسۆگەرە ،ونوە بە
قسەی پ دەکەن ،هەروەها پشتگیرییەکی
ژمارەیەکی زۆر خەڵ
سیاسی و ئابوریان هەیە ،وەک پێویسه لە بواری خوێندن و پەروەردە و
مێدیا بەکار دێ  ،بۆیە لە پاشەڕۆژ دەتوان درێ ە بە مانەوەی خۆیان
بدەن.
هۆیهکانی مردنی زمانهکان
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زمان هەر لە خۆیەوە نامرێه ،هەروەها زمان وەک بوونەوەرێوی
زیندوو نییە تەمەنێ لە ژیان بەسەر ببات و بمرێه .کۆمەڵێ هۆی
سەرەکی دەبنە ڕێخۆشوەر بۆ لەناو وونی زمان .زمان ئەو کاتە
مەترسی لەناو وونی ل دەکر کاتێ بە زمانێوی بااڵ دەسه و بەهێز
دەورە دەدر و گوشار بۆ سەر زمانەکە دێن  ،بەرەبەرە بنوۆڵی دەکات
و رێگەی پ لەا دەکات ،تا لە کۆتاییدا زمانەکە بە ڕادەیەک بێهێز و
بچووک دەبێتەوە ،یدی توانای بەرگری نامێن بۆ بەرژەوەندی زمانە
گەورە و بااڵدەستەکە ،بە یەکتاری دەستبەرداری زمانەکەی خۆی
دەب .
ئەم پرۆسەیە ئەو کاتە دەسه پ دەکا کە ئاخێوەرانی زمانە
بچووکەکە دەب بە دوو زمان  ،bilingualبە زمانەکەی خۆیان قسە
دەکەن لەگەڵ زمانە بااڵ دەستەکە ،دواتر نەوەی نوێی زمانە بچووکەکە
واز لە زمانەکەی خۆی دێن  ،ونوە زمانەکەی لە ڕووی سیاسی و
ئابوری و پەروەردەییەوە هیچ ئیعتیبارێوی نییە .نمونەی ئەم رۆرە
زمانانە کە ئەم ۆ ڕووبەڕووی مەترسی مەرگ بوونەوە ،زمانگەلێو لەو
کۆمەڵگایانەی کە زمانەکانیان هیچ بایەخێوی بۆ خوێندن نییە و تەنها
وەک پێویسه کۆ نەکراونەوە و نە
بۆ ئاخاوتنە ،تا ئێستا
لە زمانەکانی هیندییە سوورەکانی
نووسراونەتەوە .وەک هەندێ
ئەمەریوا و زمانە بچووکەکانی ئەفەریقا و ئاسیا و ئوسترالیا .هەندێ
لەبەر هۆکاری سیاسی ،زمانەکان هەوڵی ڕیشەکێشوردن و
راری
نەهێشتنیان دەدر و ئاخێوەرانی نا ار دەکرێ زمانە بااڵدەستەکە
قبوڵ بوەن ،وەک زمانی کوردی لە باکووری کوردستان .بۆیە مردنی
زمانهکان گەلێ هۆکار و پاڵنەری هەمەرۆری هەیە ،هەلومەرری
لەناو وونەکەشیان لە واڵتێوەوە بۆ واڵتێوی دی ریاوازە .هۆیەکان
دەکر بۆ وار خاڵی سهرهکی دابه بورێ (Sallabank, 2010: 56- :
)57
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3ت کارهساتی سروشتی ،وهک برسیهتی ،نهخۆشی ،بومهلهرزه ،نفاو و
تۆفان ،کە تیایدا خەڵ بە ژمارەی زۆر دەمرن یان دو اری کۆ وردن
دەبنەوە ،زمانەکەشیان پەرتەوازە دەبێه و دەمرێه.
8
3ت شهڕ و کۆمهڵووژی ،وهک تاسمانیا Tasmaniaۆ که خهڵوهکهی
لهنیهن کۆلۆنیستهکانهوە به کۆمهڵ کوژرانر ،خهڵوی ئهسڵی
دانیشتوانی بهرازیل ۆ کێشه و مێمالنێی لهسهر خاک و دهرامهت و
سهر اوهکانر ،ئهلسێفادۆر ۆ شهڕی ناوخۆر.
3ت سهرکوتوردن و هوسانهوهی خەڵ و زمانەکەیان لەپێناو یهکێتیی
نیشتیمانی :ۆ ڕاگوێزانی به زۆرهمێ ر وهک زمانی کوردی لە تورکیا و
وێڵزی لە بەریتانیا و زمانی خهڵوی ئهسڵی ئهمهریوا.
1ت زاڵبوونی کولتووری و سیاسی و ئابوری ،وهک زمانانی ئاینو،Ainu 9
مانو  ،Manxسۆربیان ،Sorbian 10کوێچوا Quechua11و زۆری دی.
 - 8تاسمانیا جەزیرەیەکە لە باشووری ڕۆژهەاڵتی قاڕەی ئوسترالیا ،لەکاتی گەیشتنی کۆلۆنیالی
بەریتانی لە ساڵی  ، ٤٦٢٥دانیشتوانە ئەسڵییەکەی ئەم جەزیرەیە ژمارەیان نزیک بە  ٤٢هەزار کەس
بوو .بەهۆی باڵو بوونەوەی نەخۆشی و تێکەڵ بوونیان لەگەڵ کۆلۆنییەکان و شەڕ و کوشتنیان و
ڕیشەکێشکردنیان لە ساڵی  ٤٦٥٥ژمارەیان بوو بە  ٥٢٢کەس ،دواتر هەموویان بۆ جەزیرەیەکی
دی گوێزرانەوە ،زمانەکەشیان لە ناوچوو.
 - 9ئاینو زمانی دووەمی دانیشتوانی ئەسڵی ژاپۆنە ،سەردەمێک لە باکووری جەزیرەی هۆکایدۆ
و سەخالین نیشتەجێ بوون ،ئەمڕۆ بە شێوەیەکی عەمەلی ئاخێوەری نەماوە و چۆتە ڕێزی زمانە
مردووەکان .ئەم زمانە ئەدەبی نووسراوی نەبووە ،بەاڵم ئەدەبی زارەکی هەبووە و کۆکراوەتەوە.
()Dalby, 1998:288
 -10سۆربیان زمانێکی ساڵڤی باکووری ڕۆژئاوایە و  ٤٢٢هەزار ئاخێوەری هەیە و لە ئەڵـمانیا
نیشتەجێن .لەسەردەمی نازییەکان ئەم زمانە بە ڕەسمی قەدەغە بوو ،بەاڵم دواتر لەسەردەمی
کۆمۆنیستەکان لە ئەڵمانیای ڕۆژهەاڵت بە ڕەسمی ناسرا ،ئێستاش لە قوتابخانە لە ئەڵمانیا
دەخوێندرێ.)Dalby, 1998:575( .
 - 11کوێچوا یەکێکە لە زمانە هیندییە سوورەکانی ئەمەریکا ،نزیک بە  ٧ملیۆن ئاخێوەری هەیە ،و
لە نێو چیایەکانی ئەندیز لە ڕۆژئاوای ئەمەریکای باشوور لە بۆلیڤیا و پێرو و ئیکوادۆر و
ئەرجەنتین و کۆلۆمبیا نیشتەجێن .کوێچوا زمانێکی بااڵ دەستی ئیمپراتۆریەتی ئینکا بوو ،کە دوای

50

ژمارە ()51ى کانوونى دووەمى

زمانناسى
4152

خاڵی وارهم که له ههمووان گرنگتره و ڕۆڵێوی سهرهکی دهگێر له
کهموردنهوهی دەسەاڵتی زمان و ژمارەی ئاخێوهرانی .دهکری بۆ پێنج
خاڵی دی دابه بور :
3ت ئابوری ،وهک باوبوونهوەی برسیهتی و ههژاری له ناو ه
گوندنشینهکان و نا اربوونیان به کۆ وردن بۆ شارهکان ،کە بەمە
ئاخێوەرانی پەرتەوازە دەب و زمانەکەشیان ون دەبێه.
3ت بااڵدەستی کولتووری لەنیەن زۆرینەی دانیشتوان ،وەک خوێندن و
پەروەردە بە زمانی نەتەوەی سەردەستە و زمانی نەتەوە بچووکەکانی
تەنها بۆ قسەکردن و فۆلوێۆرە.
3ت سیاسی ،وەک سیاسەتی پەروەردە کە زمانە مە ەلییەکان پشتگو
دەخات و یانی زمانی کەمینەکان لە ژیانی گشتی قەدەغە دەکات.
1ت مێ وویی ،وەک بەکۆلۆنیوردن و کێشەی سنووری و زاڵبوونی زمانێ و
فەرامۆشوردنی زمانەکانی دی.
5ت هەڵوێستوەرگرت  :وەک تێ وانینی زمانی کەمینەکان بە
نەخوێندەواری و برسیەتی و قاتوق ی ،بەاڵم زمانی سەردەسه بە زمانی
پێشوەوت و شارستانیەت.
ئەم هۆیانە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ هەلومەررێ
دەڕەخسێن کە زمانی بە ژمارە کەم یان زمانی کەمینە نەتەوەکان
بوەونە بەر شااڵوی لەناو وون و بنب کردن ،بە تێتەڕبوونی کاتی
زمانە بااڵدەستەکە کە زمانی بە ئیعتیبار و ڕەسمی واڵتە ،رێگەی
زمانی کەمینەکان دەگرێتەوە.

هاتنی ئیسپانییەکان لە سەدەی شازدەم بۆ ئەمەریکای باشوور ،ئەم ئیمپراتۆریەتە لەناودەچێت.
ئەم زمانە ئەمڕۆ هەرچەندە ئاخێوەری زۆرە ،بەاڵم بەهۆی بااڵدەستی زمانی ئیسپانی لەم واڵتانە
کەمتر لە چاپەمەنی و مێدیا بەکار دێت)Dalby, 1998:505( .
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بۆ ی گرنگه زمانهکان له مردن بتارێزرێ ؟
هەر زمانێ پێناسەی کولتوورێوە و ڕێگەیەکە بۆ تێگەیشت لە ریهان
و دەوروبەر .لەناو وون و مردنی زمانەکان ،لەناو وون و بزربوونی فور
و بۆ وونە ریاوازەکانە ،لەناو وونی شێوازە ریاوازەکانی دەرکوردنی
ریهان و مەاریفەیە ،لەناو وونی شێوازی ئاخاوت و ئەزمونەکانی
مرۆڤایەتییە لە ریهان.
زمان دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتییە و بەرهەمی بەکارهێنانە
کۆمەاڵیەتییەکانە ،پێرستێوی کولتووریی ئەو کۆمەڵگەیە کە لە اڵی
ازر ئەو زمانە بەکاردێن  .هەر ڕوودواێ لە ڕابردوو و ئێستا لە
ژیانی کۆمەڵگە ،تەئسیری بۆ سەر زمانەکە دەبێه ،لە نێو زمانەکە
ڕەنگ دەداتەوە و لە بیرەوەری خۆی دەیتارێز  ،کەواتە زمان هۆیەکی
سەرەکییە بۆ گواستنەوەی میراتی کۆمەاڵیەتی ،هەربۆیە زمان
ئامرازێوی زۆر گرنگە بۆ پاراست و بەردەوامی مێ وویی ئەو
کۆمەڵگەیە .کەواتە زمان ئەمبارێوە مێ ووی کۆمەاڵیەتی – کولتووری
ئەو کۆمەڵگەیەی تێدا کۆبۆتەوە .زمان ڕۆژمێری پێشینانی
ئاخێوەرانیەتی ،هەڵگری ژیننامەی نەتەوەکانە ،ئاوێنەی شارستانیەتە،
هەر بۆیە ئێمە لە ڕێگەی زمانەوە میراتگری هەموو سەردەمەکانی پێ
خۆمانی  (Hertzler,1965:106-107) .بەم پێیە ،کاتێ زمانێ دەمر ،
بۆ یەکتاری
ئەو کۆمەڵگەیە
دەستوەوتی کولتووری  -زمانی
دەوەستێه.
زۆر لەو زمانانەی کە مەترسی مردنیان لەسەرە کولتوورێوی زارەکی
دەوڵەمەندیان لە یرۆک و پەند و قسەی نەستەا و گۆرانی و مێ ووی
زارەکی هەیە ،کە دەماودەم گوێزراونەتەوە بۆ نەوەی دوای خۆیان،
بەاڵم تا ئێستا تۆمار نەکراون .بە لەناو وونی ئەو زمانانە ،گشه ئەم
کولتووەر زارەکییانە لە ناودە ێه.
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زمان ئامرازێوی گرنگە بۆ تێگەیشت لە ژینگە و دەوروبەری خۆمان.
بەشێوی زۆری زانیاری مرۆڤەکان لە بارەی سروشتەوە لە نێو زمانە
زارەکییەکانە .دانیشتوانە مە ەلییەکانی ئەو ناو ە سروشتییانە کە
لەماوەی هەزاران ساڵ بە قووڵی تێوەڵ بە نهێنییەکانی ئەو ژینگەیە
بوون ،زۆر زانیاری گرنگ لەبارەی ڕووەک و ئاژەڵ و زیندەوەرزانی و
سیستەمی ژینگەیی ناو ەکەی خۆیان ،کە لە زمانە مە ەلییەکانە و تا
ئێستا بە شێوەیەکی زانستی تۆمار نەکراون ،لەگەڵ مردنی ئەو
زمانانە ،ئەو زانیارییە گرنگانە لەبارەی سروشه و ژینگەوە لە بەی
دە  .هەر بۆیە پاراستنی زمانەکان لە مردن ،پاراستنی هەمە ەشنیی
تێ وانینە بۆ ریهان و سروشه ،پاراستنی ئەو زانیارییە گرنگانەیە کە
ئەزمونی مرۆڤایەتی پێی گەیشتووە.
شارەزایانی بواری زمان و هەمە ەشنیی ژینگەیی و کولتووری وای بۆ
کە سەرکەوت و بەردەوامیی مرۆه لە سەر زەوی ،قەرزاری ئەو
دە
توانایەیە کە لە مرۆڤدا هەیە بۆ پەرەپێدان و خۆگونتاندن لەگەڵ
ژینگەی ریاواز و کولتووری ریاواز ،بۆیە لەم ڕووەوە ،ڕاهێنان و سازان
لەگەڵ زمان و کولتوور و ژینگە ریاوازەکان ،ئاستی ئەم توانایەی مرۆه
دەبات و سەرکەوتنی لەسەر زەوی مسۆگەرتر دەکات.
بەرەو پێ
) (Skutnabb-Kangas, 2002:14کەواتە هەروەک ۆن هەمە ەشنیی
ژینگەیی و زیندەورزانی بۆ مرۆڤایەتی زۆر گرنگە ،هەمە ەشنی
کولتووری و زمانی هەمان گرنگی بۆ مرۆه هەیە.
زمان ناسنامەی ئاخێوەرانی ئەو کۆمەڵگەیە .پەندێوی وێڵزی هەیە
دەڵ " نەتەوەی ب زمان ،نەتەوەیەکە ب دڵ")(Crystal,2006A:36
ونوە ئەو نەتەوەیە لە ڕێگەی زمانەوە تەابیر لە خۆی دەکا ،بە
تایبەت لە بواری ئەدەب و هونەر و مۆسیقا و ..هتد .زمان ئامرازێوی
گرنگە بۆ هەموو ااڵکییە کولتوورییەکانی ئەو نەتەوەیە ،هەر بۆیە
زمان پێوهێنەرێوی گرنگی ناسنامەی نەتەوەیە.
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زمانناس کێ هال  Ken Haleکە بە درێ ای ژیانی هەتا مردنی لە
ساڵی  ٠٢٢٤لە بواری لەناو وونی زمانەکان کاری کردووە ،بە
شێوەیەکی وردتر تیش دەخاتە سەر ئەم کێشەیە ،لەم بارەیەوە
دەڵێه " :کاتێ زمانێ لەناودە ێه ،کولتوورێ و گەنتینەیەکی
مەاریفە و کارێوی هونەری لەناودە ێه ،ئەم لەناو وونە وەک
بەردانەوەی بۆمبێوە بەسەر مۆزەی لۆڤەر" )(Harrison, 2007:7
ریهان مۆزائیوێوی بیر و بۆ وونە ریاوازەکانە ،لە ناو وون و
لەدەستدانی پار ەیەک لەم مۆزائیوە ،لەدەستدانێوە بۆ هەموو
مرۆڤایەتی ،ونوە ئێمە دەتوانی بە بوونی بیروڕا ریاوازەکان و
ئەزموونەکان لەگەڵ یەک سوودمەند بی (Crystal, 2006B:339) .
کەواتە زمان پێوهێنەرێوی گرنگی ژیانی کولتووریی گەنن و
نەتەوەکانە ،لە دەستدان و مردنی زمان ،زەرەر و زیانێوی گەورەیە بۆ
هەموو مرۆڤایەتی هەوڵی
هەموو مرۆڤایەتی ،هەر بۆیە دەب
ڕزگارکردنی زمانەکان بدات.
ڕەوشی زمانی کوردی لە سەدەی مردنی زمانەکان
هیچ گومان لەوەدا نییە کە داگیرکەرانی کوردستان لە تورکیا و ئێران
و اێراا و سووریا ،هەر لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە ،دوای
دامەزراندنی دەوڵەت -نەتەوە لەم واڵتانە لەسەر بنچینەی یەک
نەتەوەی بااڵدەسه ،کە نەتەوەکانی اەرەب و فارس و تورک  ،هەمیشە
هەوڵی شێواندن و تواندنەوەی ناسنامەی کوردیان داوە .بۆ ئەم
مەبەستە  ،هەوڵەکانی خۆیان زیاتر لە سەر کوشتنی زمانی کوردی
کردۆتەوە .ونوە لەوە ئاگادار بوون کە زمان ڕۆ ی نەتەوەیە ،بە
کوشتنی زمانەکە ،نەتەوەکە بەرەو مردن دە ێه.
پیادەکردنی سیاسەتی زمانووژی  Linguicideلە هەموو بەشەکانی
کوردستان ،بە ئامانتی سیاسی و ئابوری و کولتووری بووە ،بۆ ئەوەی لە
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ڕێگەی کوشتنی زمانەوە ،بوونی نەتەوەی کورد بس نەوە تا دەوڵەتە
نەتەوەییەکانیان بە یەکتار ەیی بمێنێتەوە.
لە هەموو بەشەکانی کوردستان بە شێوازی ریاواز زمانی کوردی
قەدەغە کراوە و لە ڕووی سیاسییەوە دژایەتی کراوە ،لە ڕووی ئابوری
و کولتووریەوە پەراوێز خراوە .باشتری نمونەی ئەم زمانووژییە لە
کوردستانی باکوور بووە ،کاتێ کۆمەڵەی ئیتیحاد و تەرەقی لە  ٤٧٢١و
کەمالیستەکان لە ساڵی  ٤٧٠٤لە تورکیا دێنە سەر کار ،هەر
دواتری
لەسەرەتاوە زۆر بە توندی هەوڵی ڕیشەکێشوردنی زمانی کوردی دەدەن،
لە هەموو بوارەکانی ژیانی سیاسی و ئابوری و کولتووری و پەروەردەیی
قەدەغە دەکرێه ،هەموو وومەتەکانی دواتری تورکیا لەسەر هەمان
زمانی کوردی بە ڕەسمی لە
بەرنامە ڕۆیشتوون .هەتاوەکو ئەم ۆ
دەستوور و دامودەزگاکانی ئەو واڵتە دانی پێدا نەنراوە.
لەناوبردنی زمانی کوردی لە تورکیا بە میتۆدی ریاواز هەوڵی بۆ
دراوە ،هەر بە قەدەغەکردن لە نووسی و اپەمەنی نەوەستاوە ،بەڵوو
بە شێوازی دیوەی پاکتاوکردنی ڕەگەزی و کوشتنی بە کۆمەڵ و
ڕاگوێزانی زۆرەمێ ئەنتام دراوە ،بۆ ئەوەی کوردزمانەکان لەگەڵ
تورکزمانەکان تێوەڵ ب و زمانەکەشیان لەبەی بچێه.
لە ساڵی  ٤٧٤٢لەنیەن دەسەاڵتدارانی ئیتحاد و تەرەقی و تورکە
نوەکان لە تورکیا ٩٢٢ ،هەزار کورد لە کوردستانەوە ڕاگوێزراون بۆ
ڕۆژئاوای ئەنادۆڵ ،بە شێوەیەک پەرتەوازەیان کردوون ،بۆ هەر  ٤٢کورد
 ٤٢٢تورک هەب  ،بۆ ئەوەی کوردەکان نا ار ب بە تورکی قسە بوەن و
ریێی داهاتووشیان بب بە تورک .(Bedrkhan, 1995:32-33) .هەمان
پالنی توانەوە و ڕاگوێزانیان لە دژی نەتەوەی ئەرمەنی و اەرەب و
یۆنانی رێبەر کردووە.
تەنانەت قسەکردن بە کوردی قەدەغە بووە و سزای لەسەر بووە.
قێزەونتری نمونەی کوشتنی زمانی کوردی لە تورکیا ،ئەوەبوو کە لە
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سییەکانی سەدەی بیستەم بەرپرسانی تورک لە شارەکان سزای
هەرکەسێویان دەدا ئەگەر بە کوردی قسەی بورد بوایە ،بۆ هەر
وشەیەک سزاکەی پێنج قر بووۆ لەو سەردەمە نرخی مەڕێ تەنها ٢٢
بووەر .ئەو رووتیارانەی کە لە گوندەوە دەهات بۆ شار ،بۆ
قر
فرۆشتنی بەروبومەکانیان ،زمانی تورکییان نەدەزانی ،دەبوایە بۆ هەر
وشەیەکی کوردی ئەو ب ە پارەیە بدەن .رووتیارەکان ،ئەوەی لە
فرۆشتنی بەروبومەکانیان بە دەستیان دەهێنا ،دەبوایە بیدەن بە سزای
ئاخاوتنیان بە زمانی کوردی .ۆKendal, 1980:83ر
ئەم قەدەغەکردنەی زمانی کوردی لە باکوور بە ڕادەیەک تەئسیری
لەسەر دانیشتوانەکە بە ر هێشتووە ،ئاستی بەکارهێنانی زمانی
کوردی ،لەماوەی سەدەی ڕابردوو ،زۆر بە خێرایی دابەزیوە ،وەک ئەم ۆ
هەستی پ دەکر  ،لە زۆربەی شارە گەورەکانی کوردستانی باکوور بە
کوردی قسە ناکر  ،تەنها لە گوندەکان نەب  .ئەم بارودۆخە زمانییە
نیشان دەد ا زمانی کوردی لەو بەشە ،لە اڵەتی ئاستی یەکەمی
لەناو وونی زمانە واتە بۆی هەیە لە مەترسی دابێه بەرەو مردن کە
ئەمەیە:
* "بۆی ههیه له مهترسیدا بێه :ئهو زمانهیه که ئیعتیباری له
واڵتهکهی خۆی کهمه ،له ڕووی ئابورییهوه بێبه بووه ،له فهزای گشتی
له ژێر گوشاری زمانی دیوهی بااڵدهسته ،لهنیهن تاکهکانهوه به شێوهی
پچ پچ بهکار دێه ،ههروهها له بواری خوێندن و پهروهرده به
شێوهیەکی ڕێوخراو بهکار نایهت ".
ئەم اڵەتە زمانییە ئەگەر بەم شێوەیە بەردەوام ب  ،زمانەکە بەرەو
بۆ
لە ناو وون دە ێه .هەڵبەت ئەگەر هەوڵی رددی نەدر
ڕزگارکردنی ،زمانی کوردی لە باکوور مەترسی لەناو وونی لەسەرە.
لە کوردستانی باشوور بارودۆخی زمانی کوردی تەواو ریاوازە ،لە
بیستەکانی سەدەی بیستەم کە بە اێراقەوە لوێندرا ،لەم بەشەی
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کوردستان ،زمانی کوردی هەر لە سەرەتاوە بە ڕەسمی ناسراوە .لە
ساڵی  ٤٧٠٩ەوە لە قوتابخانە سەرەتاییەکانی ەند شارێوی باشووری
کوردستان وەک هەولێر و سێێمانی بە کوردی خوێندراوە ،لەبواری
هەتا ڕادەیەک بەکار هاتووە ،بەاڵم هەمیشە لەنیەن
اپەمەنی
وومەتە اێراقییەکان هەوڵی قەدەغەکردن و ڕیشەکێشوردنی دراوە.
قێزەونتری هەوڵی کوشتنی زمانی کوردی لەو کاتە بووە کە ڕژێمی
لە ساڵی  ،٤٧١٧دوای کیمیاباران و ئەنفالەکان ،لە
بەا
بەڵگەنامەیەکی نهێنی سەرکرادیەتی لقی هەولێری زبی بەا  ،داوا
دەکا لی نەیەک پێ بهێنرێه ،بۆ ئەوەی لە شارەکانی هەولێر و
سێێمانی خوێندنی کوردی نەمێنێه ،لە گشه قوتابخانەکان خوێندن
بور بە اەرەبی ،هەروەک ۆن لە ەفتاکان لە بادینان خوێندن لە
کوردییەوە بوو بە اەرەبی .بە پێی پالنێ داوا دەکا لە خوێندنی ساڵی
 ٤٧٧٢ / ٤٧١٧بە ڕێ ەی لە  ٩٢%بە اەرەبیوردنی قوتابخانەکان
رێبەرێبور و بۆ ساڵی خوێندنی  ٤٧٧٤ /٤٧٧٢بە ڕێ ەی .%٤٢٢
بەڵگەنامەکە تەئوید دەکاتەوە :ئەم لەناوبردنەی خوێندن بە زمانی
کوردی بۆ ئەوەیە تا یدی ڕەگەزپەرستی و شۆفینی کوردی لە ناو ەکە
سەرهەڵنەداتەوە ،هەروەک ۆن اەمەلیاتی ئەنفالەکان کۆتایی بە
بزووتنەوەی روداخوازە کۆنەپەرستەکان هێنا .ۆرامباز٤٧ :٠٢٢١ ،ر
وەک دیارە وومەتی اێراا لە هەوڵ و تەقەنی بۆ ڕیشەکێشورنی
زمانی کوردی بە ئامانتەکانی نەگەیشه ،ئەوەبوو دواتر ڕاپەرینی
بەهاری ساڵی  ٤٧٧٤ی بەسەردا هات و زمانی کوردی بە شێوەیەکی
بەر او گەشەی سەند و بوژایەوە.
لە ساڵی  ،٠٢٢٤دوای ئەوەی لە
دوای ڕووخانی ڕژێمی بەا
دەستووری نوێی اێراقی ،زمانی کوردی بە ڕەسمی ناسرا ،و ڕێگەی پێدرا
وەک زمانی دووەم لە اێراا لە هەموو بوارێ بەکار بێه .ئەم بە
ڕەسمی ناسینە ،دەستوەوتێوی گەورە بوو کە هەرگیز لە پێشدا لە هیچ
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پار ەیەکی کوردستان بەم شێوەیە زمانی کوردی بە ڕەسمی ئازادی
بەکارهێنانی بۆ نەڕەخساوە.
ئەم ۆ زمانی کوردی لە باشوور لە بوژانەوەیەکی زۆر گەورەدایە،
ئەوەی زەمینەی ئەم پێشوەوتنەی لە هەرێمی کوردستان خۆ کردووە:
پشتگیریی سیاسی و ئابوریی دەسەاڵتی کوردییە بۆ پێشخست و
گەشەسەندنی ئەو زمانە ،بێگومان هەر زمانێ ئەم دوو پاڵنەرەی لە
پشه بێه ،پێ دەکەوێه .زمانی کوردی لە باکوور کە پەراوێز خراوە
هەر بۆ نەبوونی ئەم دوو هۆکار و پاڵنەرانە دەگەڕێتەوە.
بوژانەوەی زمانی کوردی لە باشوور بە ڕادەیەکە بە هیچ شێوەیەک
مەترسی لەناو وونی ل ناکر  ،بەاڵم وەک دیارە لەگەڵ کۆمەڵێ
کێشە و گرفتی زمانەوانی  -کۆمەاڵیەتی ڕووبەڕوو بۆتەوە .کە
گرنگترینیان دوو لەتبوونی ئەم زمانەیە بۆ رووتستانداردی ،کە لە
بادینان بە ب لەهتەی بادینی دەخوێندر و لە ناو ەکانی دیوەی
هەرێا بە لەهتەی بە ستانداردبووی کرمانتی ناوەڕاسه دەخوێندر .
بەردەوامبوونی ئەم ڕەوشە زمانییە ،سەرەڕای ئەوەی کە زمانەکە بێهێز
دەکات ،مەترسی دابەشبوونی زمانەکەشی ل دەکر بۆ دوو زمان.
باشووری کوردستان تەنها شوێنێوە کە زمانی کوردی تیایدا بە ڕەسمی
ناسراوە ،و زەمینەی پێشوەوتنی بۆ ڕەخساوە ،بۆیە ئەو دەرفەتەی لەم
بەشەی کوردستان هاتۆتە پێ  ،پێویستە بۆ پێشخست و یەکگرتنی
زمانی کوردی بخرێتە گەڕ نەک پار ەکردنی.
لەنیەکی دیوەوە ،زۆربوونی ژمارەی قوتابخانە ئەهێییەکان Private
 Schoolلە هەرێمی کوردستان کە بە زمانی ئینگێیزی دەخوێن  ،و
زمانی کوردی لەم قوتابخانانە زۆر بە خراپی پەراوێز خراوە .لە ڕووی
زمانناسی کۆمەاڵیەتییەوە ،زۆربوونی ئەو قوتابخانانە بەم ژمارە زۆرە
و بەم پرۆگرامە خوێندنە ،لە پاشەڕۆژ ئەنتامی مەترسیداری بۆ سەر
زمانەکە دەب  ،ونوە منداڵی کورد لەم قوتابخانانە بە شێوەیەکی
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کراون .گۆشوردن و
بنچینەیی لە خوێندن بە زمانی دای بێبە
پەروەردەکردنی ریێێوی کورد کە ئینگێیزی سەر اوەی بیرکردنەوەی
ب  ،لە پاشەڕۆژ کۆمەڵێ کێشەی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و کولتووری
لەگەڵ خۆی دێن  .هەروەک لە سەرەوە ،لە بایەخ و گرنگی زمان باسی
لێوە کرا ،کە زمان ەندە ئامرازێوی گرنگە بۆ ئاخێوەرانی و ئەو
کۆمەڵگەیەی کە قسەی پ دەکا .لەم قوتابخانانە ،ریێێوی کورد
پەروەردە دەکر بە ئینگێیزی بیر دەکاتەوە و بە ئینگێیزی داهێنان
دەکا و بە ئینگێیزی دەنووس  ،واتە ئینگێیزی دەب بە زمانی یەکەمی
تەنها زمانی شیعر و ئەدەب و فۆلوێۆر ،واتە بە
و زمانی کوردی
فۆلوێۆریوردنی زمانی کوردی .هەڵبەت لە پاشەڕۆژ ئەو ریێە ،کە
بەردەوام ژمارەیان لە زیاد بووندایە و بە زمانێوی نیشتیمانی و
پەروەردە ناب  ،تەئسیرێوی سەلبی بۆ سەر ناسنامەی
نەتەوەیی
نیشتیمانی دروسه دەکەن .وەک ئاشورایە ،ئەم ۆ لە ریهان ،زمانی
ئینگێیزی وەک زمانێوی ریهانی دەورێوی زۆر گەورە و کوشندە دەگێ
بۆ کەموردنەوەی دەسەاڵت و توانای زمانەکانی دی،ۆ Crystal,
 2003:14ر ،بە تایبەت بۆ زمانێوی وەک کوردی ،کە تازە لە قۆناغی
گەشەکردن و پێشوەوتنی دایە ،ئەگەر بە هۆشیاری و بە پالنێوی ورد و
زانستی مامەڵە لەگەڵ ئەم قوتابخانانە نەکر  ،بوونی دەسەاڵتی
زمانی ئینگێیزی بەم شێوە فراوان و کاریگەرە لە باشوور ،تەئسیرێوی
مەترسیداری بۆ سەر پاشەڕۆژی زمانی کوردی دەب .
لە بەشەکانی دیوەی کوردستانی لە ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا ،بە شێوازی
ریاواز هەوڵی تواندنەوە و کوشتنی زمانی کوردی دراوە .لە یەکەم
دەستووری ئێران لە ساڵی  ٤٧٢٩زمانی فارسی بە تەنها زمانی ڕەسمی
هەموو ئێران دەناسرێه ،هەموو زمانەکانی دیوەی نەتەوە ریاوازەکانی
ئێران نوووڵی لە ناسنامەی زمانییان کراوە .دواتر لە ئێران لە زەمانی
ڕەزا شا پەهێەوی ،زۆر بە توندی هەوڵی بنب کردنی زمانە غەیرە
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فارسییەکان دراوە .لە ساڵی  ٤٧٠٤وومەتی ئێران بەیانێوی ڕەسمی بۆ
قوتابخانەکان دەنێرێه ،داوا دەکات لە قوتابخانەکان بە غەیری زمانی
فارسی ناب بە هیچ زمانێوی دی قسە بور  ،تەنانەت لە ئیدارەکانی
دەوڵەتی بەکارهێنانی هەر زمانێوی دی بە غەیری فارسی قەدەغە
رار گەیشتۆتە ڕادەی قەدەغەکردنی لە سەر
بووە ،هەندێ
شەقەمەکانی ۆHassanpour, 1992:125-127ر لە ئێران ،ئەگەر دواتر
ڕێگە درا بێه ،زمانی کوردی بە لەهتەی ریاواز لە بواری مێدیا وەک
زیاتر بە ئامانتی سیاسی بووە،
ڕادیۆ بەکار بێه ،ئەمە
پروپاگەندەیەک بوو بۆ ڕژێمی شا ،لە سەرێوی دیوەوە دەیویسه نیشان
بدا کە زمانی کوردی بەم هەموو لەهتەیەوە ،زمانێوی سەربەخۆ نییە و
ەند لەهتەیەکی زمانی
هیچ رەسەنایەتییەکی نییە و تەنها
فارسی  (Ghassemlou,1980:111).ڕژێمی شا ،لە برەودانی بە لەهتە
کوردییەکان بۆ ڕادیۆ ،دیارە لەمە ئامانتی پار ەکردنی زمانەکە و
پەرتەوازەکردنی کورد بووە .دەسەاڵتی ئێران هەرگیز نەیویستوە
ئیعتیراف بە بوونی زمانی کوردی بوا وەک زمانی نەتەوەیەکی
سەربەخۆ.
هەروەک ئێران ،زمانی کوردی بۆ خوێندن لە
لە سووریا
قوتابخانەکان قەدەغە بووە ،بەاڵم بۆ ئاخاوت ڕێگەی پێدراوە .لە ساڵی
 ٤٧١٩دوای کێشانەوەی هێزەکانی بەریتانیا و فەرەنسا لە سووریا،
و لەنیەن نەتەوەپەرستە اەرەبییە
واڵتەکە سەربەخۆ دەب
بۆرژوازییەکانەوە وکم انی دەکر  .سووریا وەک هەموو دەوڵەت –
نەتەوەکانی دیوەی اەرەبی و ناو ەکە ،مافی نەتەوەیی و زمانی
هەموو نەتەوەکانی دیوەی غەیری اەرەب نووولی دەکا .لە ناو ە
کوردنشینەکانی کوردستانی سووریا :قامیشێی و اامودە و اەفری
زمانی خوێندن لە قوتابخانەکان تەنها اەرەبی بوو.
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) (Nazdar,1980:215ئەمە هەر ەندە راروبار ڕێگە دراوە ەند
کتێبێ بە کوردی دەربچ  ،بەاڵم بە شێوەیەکی بەردەوام نەبووە ،لە
بە توندی قەدەغە کراوە .ئەمە سەرەڕای
کات ئەوی
هەندێ
دروستوردنی پشتێنەی اەرەبی لەسەر سنوورەکان ،لەسەردەمی
وکم انی بەاسییەکان ،و ڕاگوێزانی کورد لە نیشتمانی خۆیان و
رێنشینوردنی اەرەب لە ناو ەکانیان.
بەم شێوەیە ،لە ماوەی سەدەی ڕابردوو لە تورکیا و ئێران و سووریا،
زۆر بە توندی هەوڵی کوشتنی زمانی کوردی دراوە و هیچ پێەوپایەکی
سیاسی و ئیداری و پەروەردەیی و زانوۆیی نەبووە و نییە ،زمانێوە
تەنها بۆ ئاخاوتنە ،یانی هەندێ رار ڕێگە دراوە بە شێوەیەکی
بە
سنووردار لە بواری ڕۆژنامەگەری بەکار ب  ،لە ئاخاوتنی
ڕادەیەکی زۆر لە ژێر گوشاری زمانە ڕەسمییە بااڵدەستەکانی نەتەوەی
سەردەستە .بەردەوامبوونی ئەم ڕەوشە بۆ ماوەیەکی درێ تەئسیری
سەلبی بۆ سەر زمانەکە دەب  ،زمانی کوردی بەرەبەرە ڕوو لە کزی
دەکات و دەکەوێتە بەر مەترسی لە ناو وون.
بەم پێیە ،لە هەموو بەشەکانی کوردستان ،تەنها لە باشووری
کوردستان زمانی کوردی بوژانەوەیەکی گەورەی بە خۆیەوە بینیوە،
دەرفەتی گەشەسەندنی بۆ ڕەخساوە ،ئەمە سەرەڕای ئەوەی کە
دەسەاڵتێوی کوردی لە باشوور هەیە .بۆیە هەر لەم بەشەی
کوردستانی دەب هەوڵی پێوهێنانی زمانێوی هاوبە بۆ کورد بدر .
پاراستنی زمان و لەهتە لە هەمبەر زمانی هاوبە بۆ نەتەوە
زۆر لەوانەی کە دژایەتی زمانێوی ستانداردی یەکگرتوو بۆ کورد
دەکەن ،پێیان وایە لەم سەردەمە کە زمان و لەهتەکان بە ژمارەی زۆر
مەترسی مردنیان لەسەر ،بە دروستوردنی ئەو زمانە ستانداردە،
لەهتەکان برەویان نامێن و بەرەبەرە بەرەو مردن دە  ،بۆیە
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بانگەشەی یەکسانی شێوەزارەکان دەکەن و داوا دەکەن هەر لەهتەیەک
لە ناو ەکەی خۆی بور بە زمانێوی ستاندارد و لە هەموو بوارێوی
بەکار بێه ،ناب هەوڵی دروستوردنی زمانێوی هاوبە بۆ کورد بدرێه.
هیچ گومان لەوەدا نییە کە بە هۆی هەژموونی زمانی ستاندارد و
بوونی یەک سیستەمی خوێندن بە یەک زمانی یەکگرتوو و زاڵبوونی
زمانی ڕەسمی بەسەر مێدیا و ڕاگەیاندن ،لەهتەکان بەرەبەرە کاڵ
دەبنەوە و ئەو بایەخەی رارانیان نامێن  ،یانی ڕوونتر بڵێی  ،لە
زمانی ستاندارد نزی دەبنەوە .هەڵبەت ئەمە گۆڕانێوی سروشتی
زمانە ،کە ژیانی کۆمەڵگە گۆڕانی سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی
خۆی لەگەڵ گۆڕانەکان دەگونتێن  .ئەم
بەسەردا دێه ،زمانی
لێوۆڵینەوەیە پێی وایە ،لەم سەردەمە کە زمانەکان و لەهتەکان
ڕووبەڕووی مەترسی لەناو وون دەبنەوە ،پێویستە بە پالنێوی زمانیی
سەردەمیانە هەوڵی پاراستنی لەهتە کوردییەکان بدر  ،بەاڵم دەب
ڕە او بوەی کە پالنی پاراستنی لەهتە کوردییەکان ناب
ئەوە
بوات .هەڵبەت ناکر و
بێبە
نەتەوەیەک لە زمانێوی هاوبە
اەمەلی نییە بە پاساوی پاراستنی لەهتەکان لە فەوتان ،بەم هەموو
لەهتەیە بخوێندر و ئەو هەموو زمانە بۆ کورد دروسه بور  ،کە ئەمە
مە اڵە و هەرگیز پیادە ناکر  .ئەمە سەرەڕای ئەوەی کە ئەم ڕەوشە
زمانییە فرەلەهتەییە ،یەکێتیی زمانی و نەتەوەیی کورد تێ دەدات.
پاراستنی لەهتە کوردییەکان ئەرکێوی نیشتیمانی و نەتەوەییە ،لە
هەمان کاتدا پاراستنی گەنتینەی بیری مرۆڤایەتیشە ،هەروەک
لەسەرەوە باسی لێوە کرا کە مانەوەی ئەو لەهتانە ەندە گرنگە بۆ
هەمە ەشنیی کولتووری و دەوڵەمەندیی زمانی کوردی .ئەم لەهتانە
بەشێوە لەو مۆزائیوە ڕەنگاوڕەنگەی کە روانی بە کولتووری کوردی و
ریهان بەخشیوە.
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بەزمانوردنی لەهتە کوردییەکان ئەگەر سوودی ئەوەی هەب کە بۆ
ماوەیەک درێ ە بە مانەوەی خۆیان بدەن وەک زمان ،بەاڵم وەک
لەسەرەوە باسی لێوە کرا ،لەم سەردەمە زمانە بچووکەکان کە بە ژمارە
کەم لە کۆتاییدا هەر بەرەو مردن دە  .کەواتە لەم سەردەمە
لەپێناو مانەوە و پاراستنی زمانی کوردی لە فەوتان ،بوونی زمانێوی
یەکگرتووی کوردی بەهێز و کەڵەگەت بۆ کورد بایەخێوی یەکتار زۆری
هەیە .بۆ ئەوەی ئەو زمانە کوردییە یەکگرتووە لەبەردەم شەپۆلی
توندی زمانە بەهێز و بە دەسەاڵتەکان خۆڕاگر بێه ،زمانێ بێه لە
خاکی کوردستان ڕەگوڕیشە داکوت و گێ ەڵووکەی زمانی ریهانی و
ریهانگەرایی هەڵی نەکێش و بتوان بە زیندوویی بمێنێتەوە ،و بب
ڕەمزی ناسنامەی نەتەوەیی کورد ،بەتایبەت لەم سەردەمی اەولەمەیە
پاراستنی زمان و ناسنامەی نیشتیمانی زۆر گرنگە .ئەمە سەرباری
ئەوەی کە بوونی ئەو زمانە کوردییە ،هەموو لەهتە کوردییەکان لە ژێر
باڵی خۆی کۆدەکاتەوە وەک لەهتە کوردییەکان دەیانتارێزی ،و
وەزیفەی لەهتەیی خۆیشیان لەدەسه نادەن .بەاڵم رودا بوونەوە و
سەربەخۆبوونی ئەو لەهتانە ،هیچ گومانی تێدا نییە لە کۆتاییدا دەب
بە کۆمەڵێ زمانی ریاواز و نەتەوەی ریاواز.
ئەگەر دروستوردنی دەوڵەت -نەتەوە لە ئەوروپا و ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاسه و زۆر شوێنی دی ،لەهتەکان و زمانی کەمینەکانی هەموو
سەرکوت کردووە و تەنها یەک زمانی سەپاندووە بەسەر واڵتێوی فرە
لەم رۆرە پرۆژە
نەتەوەدا ،بێگومان لەم سەردەمە کورد دەب
نەتەوەییە بە دوور بێه .دەب لەم سەردەمە ،کە مەترسی مردنی
زمانەکان لە ئارادایە ،بە شێوازێوی زانستی و سەردەمیانە هەوڵ بدر
زمانێوی ستانداردی یەکگرتووی کوردی پێ بهێنر  ،دەب لەپاڵ بوونی
ئەو زمانە ،هەمە ەشنیی لەهتەیی زمانی کوردی بتارێزرێه.
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بۆ گەیشت بەم ئامانتە پێویستە ڕێگەبدر لەهتەکان وەک
لەهتەی کوردی لە بواری ریاواز درێ ە بە مانەوەی خۆیان بدەن :بۆ
ئاخاوت لە کۆڕ و کۆبوونەوەکان ،هەروەها بەکارهێنانی لە بواری مێدیا
و بواری هونەری وەک گۆرانی و دراما و شانۆ و سینەما ،سەرەڕای
بەکارهێنانیان لە بواری ئەدەب و ڕۆژنامەگەری .لە هەمووی گرنگتر
ئەوەیە کە پێویستە هەر ی زووتر وشە و زاراوە و دەستەواژەی هەموو
لەهتە کوردییەکان لە فەرهەنگی ریاواز کۆبورێنەوە و ئەرشی بورێ .
بۆ ئەوەی لەهتە کوردییەکان ،کە ئێستا لەبەردەم ونبوون و فەوتاندان،
بە ئەرشیفێوی دەوڵەمەندەوە بچنە سەدەی داهاتوو.
ئەمە سەرەڕای ئەوەی کە پێویستە مافی تەواوی زمانی هەموو
نەتەوەکانی دیوەی هەرێمی کوردستان وەک زمانی سریانی 12و
تورکمانی و ئەرمەنی دابی بور  ،ونوە لەم هەرێمە ئەم زمانانە کە
لە ڕووی ئەتنیوییەوە کوردی نی و بە ژمارە کەم  ،ئەم ۆ لە ژێر
گوشاری زمانی بااڵدەسه و ڕەسمی کوردی دان ،ئەگەر پشتگو بخرێ و
زەمینەی بەکارهێنان و پەرەسەندنیان بۆ نەڕەخس  ،مەترسی
لەناو وونیان لەسەرە ،بۆیە لەپێناو ڕزگارکردن و زیندوو هێشتنەوەیان،
پێویستە لە بواری خوێندن بە زمانی خۆیان ئاسانوارییان بۆ بور  ،و
وەک زمانی سەربەخۆی نەتەوەی رودا مامەڵەیان لەگەڵ بور .

 - 12زمانی سریا نی کە پاشماوەی زمانی ئارامییە ،مێژوویەکی دوور و درێژی لە کوردستان و
ناوچەکە هەیە ،لەسەردەەمێک لینگوا فرانکای ڕۆژهەاڵت بووە ،کە زمانی هاوبەشی گەالنی
ڕۆژهەاڵت بووە ،بەاڵم ئەمڕۆ ئەم زمانە بووە بە چەند لەهجەیەکی پڕژوباڵو لە چەند واڵتێک بە
گروپی بچووک بچووک قسەی پێ دەکرێ ،مەترسی لەناوچوون و مردنی لەسەرە ،چونکە لە
زۆربەی واڵتان وەک پیویست بایەخی پێ نادرێ و پەراوێز خراوە ،بەاڵم خۆشبەختانە لە هەرێمی
کوردستان لە قۆناغەکانی خوێندن بە شێوەیەکی فراوان بەکار دێت و بوژانەوەیەکی باشی بە
خۆیەوە بینیوە.
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ئەنتامی باسەکە
مردنی زمان دیاردەیەکە بە درێ ایی مێ وو هەبووە ،بەاڵم لەم
سەردەمە کەمبوونەوە و لەناو وونی ژمارەی زمانەکان دیاردەیەکی زۆر
زەا و بەر اوی ژیانی کولتووریی مرۆڤایەتییە ،هەر بۆیە ئەم دیاردەیە
بووە بە رێگەی سەرنتی شارەزایانی بواری زمانەوانی و کولتووری و
ئەنترۆپۆلۆژی.
زمان وەک ئەزمونی بیری مرۆڤایەتی ،گەنتینەیەکی دەوڵەمەندی
ژیانی کۆمەاڵیەتی و کولتووری هەموو ئینسانەکانە ،ئەمە بێتگە
لەوەی ،کە زمان پێوهێنەرێوی گرنگی ناسنامەی کولتووری نەتەوەکانە.
زمان وەک ئەمبارێ وایە کولتووری ئەو نەتەوەیەی تێدا کۆبۆتەوە،
هەروەها زمان وەک ئاوێنەیە نەتەوە ڕابردووی خۆی تێدا دەبینێتەوە.
هەرکاتێ کە زمانێ لە ناودە ێه ،گشه دەستوەوتە کولتورییەکانی
ئەو زمانە لە بەی دە ێه .کەواتە لەناو وونی زمانەکان زەرەر و
زیانێوی گەورەیە بۆ هەمە ەشنیی کولتووریی ریهان ،هەر بۆیە
پاراستنی زمان ،پاراستنی دەستوەوتەکانی سامانی بیری مرۆڤایەتییە.
هۆکاری لەناو وونی زمانەکان زیاتر هۆکاری سیاسی و ئابوری و
کولتوورییە .بااڵدەسه بوونی زمانێ بەسەر زمانێوی دی کە لە ڕووی
کولتووری و سیاسی و ئابورییەوە بایەخی نییە یان کەمە ،زەمینە خۆ
دەکات بۆ لەناو وونی ئەو زمانە.
زمانی کوردی لە ماوەی سەدەی ڕابردوو لەنیەن نەتەوە
سەردەستەکانەوە بە شێوازی ریاواز هەوڵی کوشتنی دراوە .بەاڵم
زمانی کوردی تاوەکو ئەم ۆ هەر پایەدارە .کورد وەک نەتەوەیەک تا
ئێستا دەرفەتی ئەوەی بۆ نەڕەخساوە لە نێو لەهتە ریاوازەکانی،
زمانێوی ستانداردی هاوبەشی بۆ نەتەوەکەی هەب  .ئەم ۆ لەم
سەردەمە کە زمانەکان و لەهتەکان دو اری لەناو وون دەبنەوە ،بۆ
گەیشت بەو زمانە ،ناب پاراستنی لەهتەکان بور بە ئامرازێ بۆ
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ئەوەی یەکێتیی زمانی و نەتەوەیی کورد تێ بدر  ،دەب لەپاڵ
هەوڵی پاراستنی لەهتە کوردییەکان ،هەوڵی زمانێوی یەکگرتووی
کوردی بۆ کورد بدر .
پرۆسەی دەوڵەت – نەتەوە کە لە ئەوروپا و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاسه و
زۆر شوێنی دی ،بۆتە مایەی سەرکوتوردن و لەناوبردنی زمانەکان و
لەهتەکان ،بەتایبەت زمانی کەمینەکان .لەم سەردەمە ،کە زمانەکان
بە ژمارەی زۆر هەڵدەورێ  ،کورد وەک نەتەوەیەک کە لە قۆناغی
دورستوردنی نەتەوە دایە ،ناب هەمان پرۆسەی دەوڵەت – نەتەوە
دووبارە بواتەوە ،پێویستە لەپاڵ ئەو زمانە ستانداردە یەکگرتووە بۆ
سیستەمی خوێندن و زانوۆ و ئیدارە ،هەوڵی پاراستنی لەهتە
کوردییەکان بدات و وەک دەوڵەمەندیی زمانی کوردی سەیری بوات ،لە
هەمان کاتدا ،مافی زمانیی نەتەوەکانی دیوەی هەرێمی کوردستان وەک
سریانی و تورکمانی و ئەرمەنی ،کە زمانی سەربەخۆی ئەو نەتەوانەن،
پێویستە وەک زمانی سەربەخۆ مامەڵەیان لەگەڵ بور و ئازادی
بەکارهێنانیان بۆ ب ەخس .
سەر اوەکان
1- Bedrkhan, Sureya (1995) The Case of Kurdistan against
Turkey. Stockholm: Sara Publishing and Distribution.
2- Crystal, David (2003A) Language Death. Cambridge:
Cambridge University Press.
3- Crystal, David (2006) How Language works. New York:
The Overlook Press.
4- Crystal, David (2003B) English as a Global Language.
Cambridge: Cambridge University Press.
5- Dalby, Andrew (1998) Dictionary of Languages. London:
Bloomsbury publishing plc.
67

)ى کانوونى دووەمى51( ژمارە

زمانناسى
4152

6- Ghassemlou, A. R. (1980) Kurdistan in Iran. In “People
without country: The Kurds and Kurdistan”. London: Zed
press.
7- Harrison, K. David (2007) When Languages Die: The
Extinction of the World's Languages and the Erosion of
Human Knowledge. Oxford: Oxford University Press.
8- Hassanpour, Amir (1992) Nationalism and Language in
Kurdistan, 1918-1985. San Francisco: Mellen Research
University Press.
9- Hertzler, Joyce (1965) A Sociology of Language. New
York: Random House, Inc.
10- Janson, Tore (2012) The History of Languages. Oxford:
Oxford University Press.
11- Kendal, Nezan (1980) Kurdistan in Turkey. In “People
without country: The Kurds and Kurdistan”. London: Zed
press.
12- Malerich, Jennifer (2008) Welsh Language & Education: A
History & Future. Drexel University.
13- McConvell, Patrick(2005) National Indigenous Languages
Survey Report 2005. Canberra: Australian Institute of
Aboriginal and Torres Strait Islander Studies.
14- Moseley, Christopher (ed.), (2007) Encyclopaedia of the
World's Endangered Languages. Abingdon, Oxon: Routledge.
15- Nazdar, Mustafa (1980) The Kurds in Syria. In “People
without country: The Kurds and Kurdistan”. London: Zed
press.
16- Skutnabb-Kangas, Tove. (2002) Why should linguistic
diversity be maintained and supported in Europe? Some
arguments. Strasbourg: Council of Europe.
17- Wilson, G.N (2008) “The Revitalization of the Manx
Language and culture in an era of global change” In I.
Novacek (ed). Referred Papers from the 3rd International
68

)ى کانوونى دووەمى51( ژمارە

زمانناسى
4152

Small Island Cultures Conference. Institute of Island Studies,
University of Prince Edward Island, June 29-July 2: 74-81.
ر م أبادة الێغة الی قانون الێغات الرسمية٠٢٢١ ۆ،ت طارا رامباز38
. دار ستیریز لێطبااة و النشر: دهوک.فی العراا األتحادی
:سەر اوەی ئینتەرنێتی
19- Sallabank, Julia (2010) Language Endangerment:
Problems
and
Solutions.
E-Sharp,
Special
Issue:
Communicating Change: Representing Self and Community in
a
Technological
World
(2010),
pp.
50-87.
<<
http://www.gla.ac.uk/esharp>> [20 November 2013]

69

ژمارە ()51ى کانوونى دووەمى

زمانناسى
4152

واتاسازی
د .نهریمان عهبدوڵاڵ خۆشناو
بهشی یهكهم
واتاسازی توێ ینهوهیهكی زانستیی واتایه له زماندا .له زمانی
كوردیدا زاراوهكانی ۆواتاسازی ،واتاناسی ،زانستی واتار بهكاردێ  ،ههر
س وشهكه له ڕووی واتاوه ههمان واتا دهگهیهن  ،بهاڵم له ڕووی
پێكهاتنهوه ریاوازن ،وشهكانی ۆواتاسازی ،واتاناسیر له ڕووی
پێكهاتنهوه لێكدراون ،بهاڵم وشهی ۆزانستی واتار فرێزه.
ئهم زاراوهیه تاكو سهدهی بیستهم بهشێوهیهكی فراوان بهكار
نهدههێنرا ،كه ی ئهو بابهتانهی ئهم زانسته لێیان دهكۆڵێتهوه ،زۆر
دێرین و بۆ كهڵه فهیێهسوف و لۆریكناسانی گریك دهگهڕێتهوه ،وهكو
ئهفالتۆن و ئهرستۆ و ئهوانی دی .فهیێهسوفهكانی یۆنان یهكهم كهس
بوون ،كه باسیان له سروشتی واتا كردووه :ئایا واتا ئیێهامه یان
ڕێكهوته ،ئهم مهسهلهیهشیان له دوو ئاراستهی روداوه تاوتو كردووه،
یهكهمیان :ئاراسته سروشتییهكهیه ،كه ئیێهامه و ئهفالتۆن لهسهر ئهم
باوهڕبووه ،ئهم بۆ ونه لهوهدا دهبێتهوه ،كه پهیوهندییهكی ناوهكی
سهرهكی و پۆزهتیڤانه له نێوان دهنگ و ئهو وشهیهدا ههیه ،كه
ئاماژهی بۆ دهكرێه ،ۆواته له نێوان ئاماژه و واتادار ،دووهمی :
ئاراسته دانراوهكهیه ۆڕێكهوتر ،كه ئهرستۆ لهسهر ئهم ڕایه بووه ،لهم
ئاراستهیهدا ئهوه مهبهسته ،كه ئهم پهیوهندییهی نێوان
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بهكارهێنهرانی زماندا بهڕێكهوت دانراوه ،بهههر اڵ ههردوو ئهم
اڵهته ڕێ هیی  ،ونكه گهر تیۆره سروشتییهكه ڕاسه بێه ،ئهمه
مانای وایه كه ئێمه دهتوانی مانای وشهكان ههر به گو ل بوونێك
بزانی  ،ئهمه مهاقول نییه ،مهگهر تهنها لهو وشانهی كه دهنگهكانی
ئاماژه به واتاكانی دهكهن ،وهكو ۆوهڕینی سهگر ،ۆ یێهی ئهس ر،
له
ۆلورهی گورگر ،ۆخشكهی مارر ...هتد .تهنانهت ئهم دهنگانه
زمانێكهوه بۆ زمانێكی دی دهگۆڕێ  ،ههر ی تیۆری دانراویشه له
ڕاستهقینهوه نزیكه ،ئهم تیۆره رهخه لهسهر ههڕهمهكی بوونێك
دهكات ،كه لهنێوان وشهكاندا ههیه ،رگه لهو شتانهی كه ئاماژهی بۆ
دهكهن ،كه ئهم تیۆره واتاسازی تازه پهی هوی دهكات ،بهاڵم لەگەڵ
ئهوهشدا ناتوانی بڵێی كه زمانهكان ههموو له ڕێكهوتنی دانراوهوه
سهر اوهیان گرتووه ،كه لهنێوان قسهپێكرانیاندا بۆ ناوهێنانی شتهكان
دهسه نیشان دهكرێ  ،ئهم ئاكاره وا پێویسه دهكات ،كه شێوهیهكی
پێشینهی زمان ههر لهپێ مرۆڤهوه بوونی ههبووبێه ،كه له پاشاندا بۆ
زمان پشتی بهم شێوه بهستووه.
را ئهم زانسته لهم ڕۆژگارهدا رێی گرنگی پێدانی ئهو
توێ ینهوهی
له
باس
ڕێبازهكانیان
كه
زمانهوانانەیه
تایبهتمهندییهكانی واتا دهكهن ،كه به شێوازێكی زانستیی و بابهتی
ڕێكوپێك ئهنتام بدرێ  ،ئهم كاره به گهڕانهوه بۆ قسهكهران و زمانه
بێ راوهكانیان مهیسهر دهبێه ،كهواته لێرهوه دهزانی كه پ ۆگرامی
زمانهكان له توێ ینهوهی واتادا فراوانتر و گشتگیرتره له ههموو
كۆششهكانی ئهو فهیێهسوف و لۆریكناسانهی كه ههمیشه له وار ێوهی
یهك زماندا رهختیان لهسهر توێ ینهوهی ڕسته دهكردهوه ،بهاڵم لەگەڵ
ئهمهشدا شیكردنهوهی فهلسهفی و لۆرێكی واتا ،بهردهوام كاریگهری
لهسهر شیكردنهوهی زمانهوانی نوێدا ههیه.
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ههر ڕێبازێكی زانستی بۆ توێ ینهوهی واتا ،پێویسته لهو توێ ینهوه
ئاساییه گومانیانه رودا بكرێتهوه كه له ڕێگهی بهكارهێنانی باوی
زاراوهی ۆواتارهوه پێشكهوتنی بهخۆیهوه بینیوه .نهخاسمە كاتێك كه
لهنی ههموو خهڵك ،ۆواتار ئهو ڕێچكهیهیه كه لهگوزهرگاكهیهوه ،زمان
بۆی ههیه ببێته فشارێك بۆ ندان له زانینی كرۆكی مهرامهكان ،وهك
ئهوهی كهسێك له گفتوگۆیهكدا بڵێه:ۆۆئهم گوزارشته تهنها واتایهكهرر،
مهبهستی ئهوهیه كه تهنها ئهمه قسهیهكه و هیچ
كه ئهمه
پهیوهندییهكی بهم ریهانهی ئێمهوه نییه ،را ئهم همكه گشتی و
باوهی زاراوهی ۆواتار ناخزێته وار ێوهی ئهو باس و خواسانهی كه
ئێمه لهم پێگهیهدا پێشنیازیان دهكهی  ،ونكه واتاسازی توێ ینهوهی
زانستیی بابهتی واتایه له وار ێوهی زماندا.
همكی واتا
له زمانی كوردیدا وشهی ۆمهانار بهرانبهر وشهی ۆواتاریه ،بهاڵم
لهگهڵ ئهوهشدا ئهم وشهیه له شوێنێكهوه بۆ شوێنێكی دیكه واتاكهی
ریاواز دەبێه و دهگۆڕێه ،ههروهكو لهم نموونانهی خوارهوه ئاماژهیان
پێدهكهی :
ههموو شت بهخو  ،خوێ به مهانا.
لێرهدا مهانا ،واته پێوانه ،ئهندازه ،به گوێرهی پێویسه
ئهم شهڕه ب مهانا بوو.
واته ب بنهمابوو ،ب مهنتیق بوو
خۆ ئامادهكردنهكهت مهانای شهڕه.
واته مهبهسه ،نیشانه
ئهم شته یهانی ی.
واته ئهم شته واتای ی
پێناسهی واتا
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واتا :بریتییه له پهیوهندی نێوان فۆرمێك و فۆرمێكی تر له زمانهكهدا،
یاخود فۆرمێك و تهنێك له دهرهوهدا،كهواته وشهی ۆواتار دوو ڕووی
ههیه:
ڕوویهكیان دهكهوێته ناوهوهی زمان ،كه وشهكه یان هێماكه دهگرێتهوه،
ڕووهكهی تریان دهكهوێته دهرهوهی زمان ،واتا هێمابۆكراو یاخود تهنێك
دهگرێتهوه .دهب ئاماژه بۆئهوه بكهی كه ئهم دوو ڕووهی واتا له
یهكتر ریا ناكرێنهوه ،بهڵكو ههردووكیان به تهواوكهری یهكتر
دادهنرێ و بههاكهیان بهیهكهوه بهنده.
تا ئێستا هندی پێناسهی رۆراورۆر لهبارهی واتاوه كراوه ،لێرهدا
ههند لهو پێناسانه دهخهینه ڕوو:
ئهفالتون و ئهرستۆ پێناسهكانیان بۆ واتا داناوه تاڕادهیهك وهك یهكه،
لهم بارهوه دهڵێ :
واتا :بریتییه له پهیوهندی نێوان فۆرمێك له ناوهوهی زمان و فۆرمێكی
تر له دهرهوهی زمان.
ئهگهر سهیرێكی ئهو پێناسهیهی سهرهوه بكهی  ،دهبینی بهرانبهر ههر
وشهیهك تهنێك دانراوه ،بهاڵم ئهم پێناسهیه پێناسهیهكی فراوان و
گشتگیر نییه ،بهڵكو ده ێته بوارێكی تهسكهوه ،ونكه كۆمهڵ
فۆرممان ههیه لهناوهوهی زمان ،كه ی لهدهرهوهی زماندا هیچ تهنێك
داگیر ناكاتۆتهنی نییهر ،لهوانه ۆناوه واتاییهكان ،ئاوهڵناوهكان،
ئاوهڵكارهكان……… ،هتدر.
گهوره = تهنی نییه ئاوهڵناوه ،بۆیه پێویستی بهناو ههیه
خانووی گهوره = لێرهدا تهنی ههیه
ۆبێۆمفیێدر لهبارهی واتاوه دهڵێه  :واتا بریتییه لهو ههڵوێستهی كه
ڕووداوێكی دیاریكراو له زماندا ئهنتام دهدات ،لهگهڵ ئهو كاردانهوهی
كه لهنیهن گوێگرهوه دێته ئاراوه.
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ئهگهر سهیرێكی ئهم پێناسهی سهرهوه بكهی  ،دهبینی له ڕوانگهیهكی
دهرونناسی به تایبهتی قوتابخانهی ڕهوشتكاری سهیری ۆواتاری
كردووه،به واتایهكی تر لهسهر بنهمای ۆكارو كاردانهوهر سهیری واتای
كردووه ،بهو واتایهی هیچ كاردانهوهیهك نایهته ئاراوه ،ئهگهر پێشتر
كارێك نهكرا بێه.
ۆڕیچاردز و ئۆگدنر له كتێبهكهی خۆیاندا ۆواتای واتار ،كه له
ۆ٤٧٠٤رهوه باو كراوهتهوه ،بهم شێوهیه پێناسهی واتایان كردووهۆۆواتا
بریتییه له هێما ،بیر ،هێما بۆكراورر.
ئهگهر سهیرێكی ئهم پێناسهی سهرهوه بكهی  ،دهبینی له ڕوانگهی
سێگۆشهی واتاییهوه سهیری واتای كردووه ،هێما ڕاستهوخۆ ناگات به
هێمابۆكراو ،ئهگهر به بیر یان همكدا تێتهڕ نهبێه.
ۆفێرسر لهبارهی واتاوه دهڵ  :ۆۆواتا بریتییه له كۆمهڵه پهیوهندییهكی
سیاقی ئاڵۆزرر
ئهگهر سهیرێكی ئهم پێناسهی سهرهوه بكهی  ،دهبینی ۆدانهكانی زمان
زۆر به توندی به تهك یهكهوه لكێنراون یان ڕیزكراون ،كه ئهمه
واتای ئهوه دهگهیهن كه زۆر ئهستهمه ئهم كهرهستانه لهیهكتر
ونكه پهیوهندییهكی زۆر توند و تۆڵ له نێوان
ریابكرێنهوه،
كهرهستهكاندا بهدی دهكرێه.
ۆئۆڵمانر لهبارهی واتاوه دهڵێه :ۆۆواتا بریتییه له پهیوهندی نێوان هێما
وهنهب شتێكی نو بێه،
و هێمابۆكراورر .ئهم پێناسهی ئۆڵمانی
هندی زانای تر ئهم پێناسهیهیان خستۆته ڕوو
بهڵكو پێ ئۆڵمانی
لهوانه ئهفالتون و ئهرستۆ.
لهم پێناسانهی ڕابردوودا ئهوهمان بۆ دهردهكهوێه ،كه واتا دوو دیوی
ههیه ،دیوێكیان دهكهوێته ناوهوهی زمان و دیوهكهی تریان دهكهوێته
دهرهوهی زمان به واتایهكی تر همكی واتا هند مهررێكی بۆ دانراوه.
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هند وشهیهكی تری

3ت وشهیهكمان ههبێه نزیكی و خزمایهتی لهگهڵ
زمانهكه ههبێه.
3ت بهرانبهر بهم وشهیه تهنێك ههبێه له دهرهوهی زماندا.
3ت مهررێكی تری ههیه ئهوی ئهوهیه كه كهسهكان بێنینه ناوهوه،
بهو واتایهی ك وشهكانی بهكارهێناوه ،به هۆی ئهم مهررهوه له واتای
واتاسازی دهرده ی و ده ینه ناو واتای پراگماتیكهوه ،ونكه
پراگماتیك بهستنهوهی واتایه لهگهڵ ئهوانهی بهكاری دههێن .
وهكو له پێشهوه ئاماژهمان بۆی كرد كه زۆربهی پێناسهكان ههر له
ئهفالتون و ئهرستۆوه تا دهگات به زمانهوانانی تر لهسهر ئهم ڕایه
بوون ،كه ههموو وشهیهك له بهرانبهر خۆیدا تهنێك داگیر دهكات،
بهاڵم ئهم بۆ وونه كهموكووڕی زۆری تێدایه ،به واتایهكی تر زۆر له
بهشه ئاخاوتنهكان ڕهنگه نهكهونه ژێر باڵی ئهم پێناسانه ،وهكو ناوه
واتاییهكان ۆپیاوهتی ،برایهتی ،هێز ،شهرم ،روانی............،هتدر،
ئاوهڵناوهكان ۆروان ،گهوره ،بچووك ،با ...........،هتدر ،ئاوهڵكارهكان
ۆبهخێرایی ،بهپهله.......،هتدر.
ئهگهر ی ههوڵ درا ارهسهرێك بۆ ئهم كهمو كووڕییه بدۆزرێتهوه،
ئهمی به هێنانی بیر یان همك بۆ ناو خودی پێناسهكه.
واتای واتا
ههردوو نووسهر ۆئۆگدنر و ۆریچاردزر ساڵی 3933لهو پهرتووكه ناودار و
شۆڕهتدارهیان ،كه ناوی ۆواتای واتار یه ۆThe meaning of meaningر
نووسیویانه ،نزیكهی ۆ33ر بهكارهێنانی وشهی ۆواتاریان خستۆتهڕوو،
كه ئهمانه ههندێكیان :
نیازی وایە 1- John means to write. (Intends).
ئاماژەیە بۆ 2- A green light means go. (Indicates).
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گرنگی هەیە 3- Health means everything. (Has important).
4- His book was full of meaning. (Special important).
گرنگییەکی تایبەتی هەیە
مەبەسه 5- What is the meaning of life? (Purpose).
6- What does (capitalist) mean to you. (Convey).
ی
دەگەیەن
7- What does (cornea) means? (Refer to in the world).
واتابەخشی
دواههمی نموونهی وشهی ۆmeanر ۆواتابهخشی ره ،ئهو شتهیه كه
واتاسازی زمانهوانی رهختی لهسهر دهكات ،بهاڵم ئهم وشهیه رۆرێكی
تایبهتی ئاراستهكردنی پرسیاره دهربارهی زانسه و زانی  ،پرسیار
پێویسته سهبارهت به پێناسهكان بكرێه ،ئهو پێناسانهی كه تاڕادهیهك
خاوهن شێوازێكی ئاسایی نی  ،بۆ ئهوهی وهاڵم بدرێنهوه ،كه زیاتر له
فهرههنگهكاندا بهدی دهكرێ  ،نهك له ڕسته و شێوازی ڕسته و
ئاخاوتنی ڕۆژانهدا ،ئهم شێوازه ،ۆوهرگێ انرێكی وشه زه مهتهكهیه بۆ
هند وشهیهكی ئاسان ،واته شیكردنهوهی ئهم وشهیه و ڕوونكردنهوهی
ماناكانی .لێكۆڵینهوه له تایبهتمهندییهكانی پێناسهی وشه ،بهشێكی
گرنگی واتاسازی پێكدههێنێه ،بهاڵم لهوه گرنگتر ئهوهیه واتاسازی
گرنگی به شێواز و ڕێچكهكانی ئهو وشه و ڕستانه دهدات ،كه مانا و
كرۆكی مهبهستهكانمان بهشێوهی دركێندراو و نووسراو له كاوڕۆژنهی
پهیوهندییهكانمانهوه پ دهگهیهن .
س بۆ وون بۆ واتا
أت وشهكان :شتهكان ۆئهو وشانهی كه گوزارشه له شتهكان دهكهنر.
بۆ وونی باو دهڵێه :وشهكان ناوی شتهكان  ،یان ئهو وشانهن بۆ
شتهكان دهگهڕێنهوه.ئهفالتۆن لهسهر ئهم بۆ وونه دهڕوات ،هند
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ناوێكی وهكو ۆلهندهن ،بیل ،كوڕ ،باوكر ئاماژه بۆ ئهم بۆ وونه دهكهن،
ههروهك له گوزارشه و وشهكانی دی ئهم تهر ه بۆ وونه بهررهسته
دهبێه ،بۆ نموونه وهكو ئهو ناوانهی كه ئاماژه بۆ ئهو شتانه دهكهن،
كه له دوكان و بازاڕهكاندا بۆ فرۆشت دانراون.
بهاڵم لێرهدا ژمارهیهكی زۆری وشهكان له زماندا ههن ،كه نایان
بینی و پێی دهوتر ۆ شتهكان یان سهر اوهر ،وهكو ۆكارهكانر:
ۆدهپرس ر یان ۆدهدۆزێتهوهر ،وهكو ۆئاوهڵناوهكانر :ۆسهخهر یان ۆگشهر،
ههروهها وهكو ناوهكانی ۆ هستاو یان نساییكهرهوهر ،لهڕاستیدا
زۆربهی زۆری وشهكانی زمان وا دهر دهكهون كه توانای پهیوهستبوون
یان گهڕانهوهیان به هیچ شێوهیهك بۆ شتهكان نییه.
ب ت وشهكان :تێگهیشت  :شتهكان ۆوشهكان گوزارشه له همكهكان
دهكهن ،كه ئهمانی بهدهوری خۆیان گوزارشه لهو شتانه دهكهنر.
ئهم هاوكێشهیه لهسهر پایهی نهبوونی پهیوهندی ڕاستهوخۆی نێوان
وشهكان و شتهكان دامهزراوه ،بهڵگهشی ئهوهیه كه بوونی پهیوهندی
لهم اڵهتهدا تهنها لهبواری بهكارهێنانی هزری مرۆڤهوه دهبێه،
ونكه ههموو وشهیهك بهپێی ئهم بۆ وونه ،همكێكی ههیه ،كه
وشهكه و ئهو شتهی گوزارشتی بۆ دهكات همكهكه پێكهوهیان
دهلكێنێه.
را باشتری وێنه ئهم پهیوهندییه بخاته ڕوو ،ئهو هاوكێشهیه كه
ۆئۆگدنر و ۆریچاردزر ساڵی  3933دایان ناوه:ت
مێشك ۆهزرر

شه ،هێما بۆكراو ۆسهر اوهر

وشه ،تهن ۆهێمار
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ئهو ڕهخنهیهی كه ئاراستهی ئهم هاوكێشهیه كراوه ئهوهیه ،كه له
زه مهتی و دژواری زانینی كرۆكی همكهكانهوه سهر اوه دهگرێه،
ونكه هیچ ئاسان نییه ئهو همكهی كه لهژێر وشهیهكی وهكو
ۆنساییر رێی دهبێتهوه ،پێناسه بكهی  ،ڕاسته ههندێك وشه ههن كه
ههڵگری ماناگهلێك و دهتوانی به شێوهیهكی ساناتر بیانزانی و
دركیان پ بكهی  ،بهاڵم لهههمان كاتیشدا وێنهگهلێكی بینراوی
ڕێكوپێكمان نییه ،كه ههموو وشهیهك له زارمانهوه دهرده  ،بهو
شتانه ببهستینهوه ،كه خودی وشهكان گوزارشتیان ل دهكهن .سهرباری
ئهوه هیچ زامنێك لهمهشدا نییه ئهو همكهی به هزرمدا بۆ وشهی
ۆمێزر گوزهر دهكات ،ههر ههمان ئهو همكه له هزری تۆدا دروسه
بكات.
ج ت وروژێنهر  وشهكان  وهاڵمدانهوه ۆوروژێنهرهكان دهبنه ئهو
وشانه كه ئهوانی به دهوری خۆیان دهبنه كاردانهوه و وهاڵمدانهوهر.
بێۆمفیێد له پهرتووكهكهی خۆیدا ۆزمان ت Languageر ساڵی 3933
ئهم بۆ وونه ڕهوشتكارییهی شیكردۆتهوه ،واتا به بۆ وونی ئهو
لهوانهیه لهو اڵهتهوه بێته ئهنتام كه قسهی تیادا بهكار دههێنرێه،
وروژێنهری ۆsر مرۆه بهرهو قسهكردن پهلكێ دهكات .كهواته ئاخاوت
وهاڵمدانهوهی ۆrره ،و ئهم وهاڵمدانهوهیه ۆrر دهرهنتامی قسهی ۆsره،
ههروهها ۆبێۆمفیێدر اڵهتی مانای ڕهوشتكاری لهم وێنهیهوه خسته
ڕوو:

Srsr
را نموونهكهی ۆبێۆمفیێدر لهسهر ئهم هاوكێشهیه بهم رۆرهیه:
كچۆڵهیهك بهناو ۆرێلر كه برسیهتی و سێوێكی لهسهر درهختهكه
بهر او دهكهو ۆ = sوروژێنهرێكی فیزیۆلۆریره ،بۆیه به نوهكه
ۆراكر دهڵ ئهو سێوهی بۆ ل بكاتهوه ۆrر ،ئهم وروژێنهره قسهییه ۆsر،
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وا له ۆراكر دهكات سێوهكه لێبكاتهوه ۆ = rوهاڵمدانهوهیهكی قسهییر،
را بێۆمفیێد دهگاته ئهو دهرهنتامهی كه ئێمه دهتوانی مانای
وروژێنهر و كاردانهوهكانی له گوزهرگای تێبینی كردنی ئهو ڕووداوانهی
كه لهگهڵیدان بزانی و بهروانی درك پ بكهی  .بهاڵم گرفتی
هاوكێشهكهی ۆبێۆمفیێدر لهوهدایه ،كه هندهها اڵهت ههن كه زۆر
سهخته ئادگاره ڕێ هییهكانی وروژێنهر یان كاردانهوهكانی بزانر .
له اڵهتێكدا زیاد دهكات ،كه ڕووداوهكان به مانا
گرفتهكه
فیزیاییهكهی بینراو نهب ۆههروهك له گوزارشتكردنی سۆزدار ،سهرباری
ئهمه لهڕووی زانستییهوه سهختی و دژواری ارهسهری ئهو اڵهتانه
سهلمێنراوه ،كه خهڵكیان بهشێوهیهك تیادا بهر او دهكهوێه ،كه
بهشێوازێكی پشكنهرانه مامهڵه ناكهن ،وهكو گریمانهی ئهوهی كه
ۆراكر ئهو سێوه بۆ ۆرێلری كچۆڵهكه ل نهكاتهوه ،بههۆی ئهوهی كه
پێ دوو سااڵ لهو ۆمۆنتی كارلۆرزیزبوونێك كهوت بووه نێوانیانهوه.
واتاسازی هاو هرخ
له ڕابردوودا مشتوم لهسهر دۆزینهوهی كرۆكی واتا بوو ،ۆئایا واتا
ییه؟ر ،ئهوی وهكو همكێكی سهربهخۆ ،ئهم بۆ وونه وامانی ل
كرد ،كه درك به پتربوون و فراوانبوونی گرفتهكه بكهی  ،بهاڵم هیچ
پێناسهیهكی باوهڕپێكراوی ۆواتار له ئارادا نییه ،بهڵكو ئهم زاراوهیه
ههندێك تهموم ی لهسهره ،ههروهك لهنی خودی ئهفالتۆن ئهم
تهموم ییه لهئارادا ههبووه ،بهاڵم پرسیار لهوهدایه ،بۆ ی زاراوهی
ۆواتار ههر به تهموم اوی و سهختی و زه مهتی ماوهتهوه؟
زمانهوانان ئهم ۆ گهیشتوونهته ئهوهی كه ۆواتار توخمێك نییه كه
رودا و به دهربێه له تهواوی زمانه بهكارهێنراوهكه ،ههروهكو
توخمهكانی دی زمان ،كه ههموو ئاوێته و تێكههڵكێش  ،بۆ نموونه وهكو
بهرزی و درێ ی ،رۆرێك له بوونی سهربهخۆی ههیه ،را گهر بڵێی كه
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شتهكان رۆره بهرزییهكیان تیادایه ،ئهوه ئاماژهیه بۆ ئهوهی لێرهدا
ژمارهیهك له یهكه بهرزهكان له ئارادا ههن ،بهاڵم ئهمه مانای ئهوه
ناگهیهن كه خهسڵهتێكی بهرزی ڕووت و ڕهها بهدهر له شتهكان
لهئارادا ههب .
به ههمان شێوه كه دهڵێی  :ئهو وشانهی كه واتایان ههیه ،ئهمه
ئهوه دهگهیهن كه ئهو وشانه به شێوازێكی تایبهت له ڕستهدا
بهكاردههێنرێ  ،بۆ نموونه ئێمه دهتوانی واتای وشه تاكهكان ۆبه
رودار تاقی بكهینهوه ،پاشان واتای ڕستهكان بزانی  ،بهاڵم هیچ
واتایهك لهپا ئهم دوو اڵهتهوه به دهسه ناكهون.
كهواته له زانسته زمانهوانییه تازهكاندا ،واتا له گوزهرگای
شیكردنهوهی وردی ئهو دهوروبهره تاوتو دهكرێه ،كه وشهكان و
ڕستهكان بۆیان بكر  ،له ڕێسا دهستنیشان كراوهكاندا بهكار بهێنرێ ،
را ئهم ئاراستهیه یان ئهم ڕێبازه ژمارهیهك له فهیێهسوفان و
دهرونناسان پهی هوی دهكهن ،بهتایبهتی ۆلودۆی ڤیتتنش ر
ۆL.wittgenstenر رهختی لهسهر ئهم ئاراستهیه كردۆتهوه ،ئهوی لهو
وتهیهیدا كه دهڵێه :ۆۆواتای وشه ئهو واتایهیه ،كه له وار ێوهی
بهكارهێنانی زماندا دهردهكهوێهرر.
ههستكردن ۆمێشكر وهكو دژكارێكی سهر اوه ۆواقیعر
واتاسازی گرنگی به توێ ینهوهی ریهانی دهرهكی و ۆنێتی
تێگهیشت و درككردنمان بهو ریهانه نادات .ریهانی دهرهكی ۆدوور له
زمانر دهكهوێته وار ێوهی پستۆری فیزیاناسی و روگرافیناسی و
دهروونناسی و زانستهكانی تر ،سهرباری ئهوه واتاسازی ناتوانێه
باری توێ ینهوهی ۆنێتی گهڕانهوهی زمان بۆ ئهو ریهانه دهرهكییه
لهئهستۆ بگرێه؟ ۆواته ۆن لهڕێگهی وشهكانهوه فۆرمهلهی بكاتر،
ونكه واتاسازی تهنها لهو شێوازه دهكۆڵێتهوه ،كه كۆمهاڵنی مرۆه
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بههۆیهوه ههندێك وشه به ههندێكی دی له وار ێوهی ئهو زمانهی
قسهی پێدهكهن ،به یهك دهبهستنهوه ۆواته لهڕێگهی ههستكردن و
بهكاربردنی مێشكی زمانهوانی خۆیانهوه نهك لهڕێگهی گێ انهوهی
سهر اوهی ئهو وشانه بۆ ریهانه دهرهكییهكهر ،را ریاكردنهوهی نێوان
ههسه و سهر اوه مهسهلهیهكی گرنگه ،ونكه ئهم ریاكارییه
توێ ینهوه و تاوتوێكردنی هند اڵهتێكمان له كاتی بهكارهێنانی
وشهكاندا بۆ دهرهخسێنێه ،ههر هنده بهشێوهیهكی سروشتی
ناگهڕێتهوه سهر ئهو شێوازهی كه له ریهانه دهرهكییهكهدا تێیدا
دروسه بووه .دۆزینهوه و درككردن بهم شته له اڵهتی توێ ینهوهی
زمانێكی گۆشهگیردا زۆر سهخه و دژواره.
بهاڵم گهر ب وانینه زمانه رۆراورۆرهكانی ریهان ،ئهو ساتهوهخته
ئهم پرسه ریاكارییه خۆی بهسهرماندا دهسهپێن  ،بۆ نموونه :له
ریهانی واقیعدا هندهها باوك و دایك ههن ،كه برا و خوشكیان ههیه،
بهاڵم له زمانی ئینگێیزیدا وشهگهلێكی تاك و تهنها له ئارادا نی  ،كه
گوزارشه لهم واتایانه بكهن ،وهكو ۆبرای دایكر و ۆبرای باوكر و
ۆخوشكی دایكر و ۆخوشكی باوكر ،لهبهر ئهوه گهر بخوازی ئهم
همكانه له یهك ریا بكهینهوه ،ئهوكاته پێویسته پشه به اڵهته
بهكارهێنانهكه ۆدهوروبهرر ببهستی .ۆ3ر
تهنانهت له دووتوێی یهك زمانیشدا پێویستیمان به ههستكردن به
سهر اوه ههیه ،بۆ شیكردنهوهی ئهو شێوازهی كه زمانی اهرهبی یان
كوردی له پرۆسهی دابهشكردنی فیزیاوی پێی ههڵدهستێه ،كه له
واقیعدا هیچ بوونێكی نییه.
له ڕاستیدا پۆلێنكردنه زانستییه وردهكان ۆبهو واتایهی كه ههموو
ناوێك شوێنێكی له سیستهمی وشهكاندا ههیهر شتێكی كارپێكراو نییه،
لهژیانی ڕۆژانهماندا دهبینی  ،كه ئهم وشانه بهكاردههێنرێ :گرد و
یا ،فینتان و گاس ،رۆگهله و ڕووبار ،ئهم همكانه له ریهانی
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كاتێك رۆگهله دهبێته

دهرهكیدا دهستنیشانكراو نی  ،بۆ نموونه
ڕووبار؟ كاتێكی گردۆڵكێك دهبێته یا؟.
به گوزارشتێكی تری دهكر بڵێی ئێمه ههموومان كۆكی لهسهر
ئهو ڕاڕاییهی دهیانگرێتهوه ،كه بخوازی سهر اوهی وشهی كورسی بۆ
شێوه واقیعه ههمه هش و ڕهنگهكانی دی وشهكه بگهڕێنینهوه ،لێرهدا
گرفتێكی دی ههیه له ۆنێتی وهاڵمدانهوهمان بۆ ئهم پرسیاره
دهبێتهوه :ئایا واتای وشه ییه؟ با له خهیاڵماندا وا دابنێی یهكێك
گوێی له وشهی ۆكورسیر دهبێه و ناشزانێه واتای ییه؟ لهم اڵهتهدا
ئهو كهسه نهزانه دهبهی و كورسییهكهی نیشان دهدهی  ،بهاڵم ئهم
ئاكاره له ڕاستیدا كۆمهكییهكی سنووردار و كهمه بۆ ناسینی واتای
وشهی كورسی ،ئهوی لهبهر ئهوهی پاشان ۆن ئهم كهسه دهتوان
درك به سهر اوه و شێوهكانی دی كورسی بكات ،تا ههموویان
بناسێتهوه ،لهوانهشه ههڵهیهك لهم پرۆسهیه ڕوو بدات ،ونكه ئهو
سهر اوههی بۆ ناسینی كورسی بهكاری دههێنی  ،لهوانهیه سیفهتی ئهو
سهر اوهیه بێه ۆبۆ نموونه سهر اوهی ئهوهی بڵێی كورسییهكه له دار
دورسه كراوهر یان ئاماژه بۆ همكێك بكهی به فهر و كهلوپهلهوه
پهیوهسه ب  ،ئهم رۆره ههڵهیه وێكچووی ئهو ههڵهیهیه ،كه ههندێك
لە مندااڵن لهكاتی فێربوونی وشهدا تێی دهكهون.
لێرهوه دهتوانی بڵێی باشتری ڕێگا بۆ ناسینی وشه ئهوهیه ،كه
كاتێك بۆ نموونه پێناسی كورسی دهكهی  ،ههستهكانمان شرۆڤه بكهی ،
واته بڵێی  :كورسی شوێنێكه بۆ دانیشت دهسه دهدات و له وارپ و
پاشبهندێك پێكدێه ،را ئهم بهكارهێنانه وامان ل دهكات بیر له
و
خهسڵهت
ڕووی
له
كه
بكهینهوه،
دی
سهر اوهی
تایبهتمهندییهكانیانهوه وێكچووی یهك ب  ،پاشانی لهتوانادا دهب
كه وشهكه بهشێوهیهكی گونتاو بهكار بهێنرێه ،بهاڵم ئهم پرۆسه
ههمهكیانهی فێربوونی وشهكان ههر بهردهوام دهبێه ،بهب بوونی هیچ
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سهر اوهیەكی ڕاستهوخۆ بۆ شتهكهكانی ریهانی دهرهكی ،لهبهر
ئهوهی پشتبهستنێكی ههمهكی بۆ بهكارهێنانی وشهكان ،لهپێناو
شیكردنهوهی ههستهكانمان سهبارهت به وشهكانی دی له ئارادایه،
ۆواته ئاخاوت دهربارهی ئاخاوت لهپێناو واتادار ،ئهم پرهنسیته
دهمانگهیهنێته ئهو دهرهنتامه لۆریكیهی كه بهكارهێنانی فهرههنگی
زمانه.
پانتاییه واتاییهكان
دهروونناسان و زمانهوانان گرنگییهكی زۆر به ۆتایبهتمهندییهكانی
واتاری وشه تاكهكان دهدهن ،لێرهدا هندهها ڕێباز بۆ دۆزینهوهی
پێوانهی ماوهی دهروونی نێوان
ریاوازییه واتاییهكان ،پاشانی
وشهكان پێشنیازكراوه.
ههڵماڵی،
ئهو كهسانهی لهم بوارهدا قۆڵیان ل
یهكهمی
دهروونناسی زمانهوان ۆ ارلز ئۆسگۆد C. Osgoodر و ۆرۆرج سوسی g.
suciر و ۆپۆل تاننباوم p. tannenbaumره ،لهو پهرتوكهی به ناو
ۆپێوانهی واتار له ساڵی  3951دهریان كرد ،كه له توێ ینهوهی واتای
كاریگهر یان ۆكارلێكراور پێكهاتووه ،واته ئهو كاردانهوه سۆزئامێزانهی
پهیوهندییان به وشهكانهوه ههیه ،ههموو وشهیهك نی ئهوان تاقی
دهكرایهوه ،ناویان نابوو ۆباكگراونده واتاییهكانری وشه ،ئهو
ناوزهدكردنه ڕهنگدانهوهی ئهو بۆ وونهیه كه دهڵ لهوانهیه واتا بۆ
زنتیرهیهك له مهودا رۆراورۆرهكان شی بكرێتهوه .ۆئۆسگۆدر
كردووه ،كه
نموونهیهكی بۆ ئهنتامدانی ئهم ئهزموونه نیگاركێ
یارییهكه له ۆ30ر پرسیار پێك دێه و ههموو پرسیارێك دانانی همك
له ڕووبهره واتاییه گونتاوهكهیدا به ئامانج وهردهگرێه ،بۆ نموونه
ۆئهم شته باشه یان خراپه؟ پهلهیه یان سسته؟ گهورهیه یا بچووكه؟ر
را ئهم پرسیارانه لهسهر شێوهی نهخشهیهك له هوت خاڵ پێك دێه
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هێڵهكهدا:

كرا ،لەگەڵ بوونی

هند سیفهتێكی دژواتا لهكۆتایی

ئۆتۆمبێل
خراپ

1351333

با

را ئهو كهسانهی ئهم پرسیارانهیان ئاراسته كرا ،داوایان ل كرا
وشهكان بهپێی ئهم خااڵنه دابنێ  ،بۆ نموونه گهر وشهی ئۆتۆمبێل ئهو
ههستهیان پ دهبهخش كه شتێكی باشه ،ئهوكاته هێمایهك لهنی ئهو
وشهیه دادهنێ  ،واته له كۆتایی هێڵی بهیانی یهكهمدا ۆنی هپهوهر،
گهر ئهو ههستهشیان دات  ،كه ئهو وشهیه خراپه ،ئهوكاته دهب
هێمایهك به ئاراستهی ئهم وشهیه دابنێ  ،واته له كۆتایی هێڵی
بهیانی نی پێچهوانهكهیهوه ۆنی ڕاستهوهر ،بهم شێوهیه هوت
خاڵهكه بواری ههمهرۆری ههسه و سۆز بهپێی اڵهته دهروونییهكه
دهرهخسێن .
را ئهم شێوازه بۆ بهراوردكردنی نێوان دوو كۆمهڵهی ڕۆشنبیری رودا
بهكاردههێنرێه ،بۆ نموونه وشهیۆنالهباریر له كۆمهڵگای ژاپۆنیدا
همكێكی زۆر كارایه ،كه وهاڵمدانهوهیهكی سۆزدارانهی ریایه له
وهاڵمدانهوهی سۆزداری ئهمریكی یان سۆزداری تیره و هۆزه هیندییه
ئهمریكییهكان ،ههر ی ۆنێك بێه پراكتیزه واتاییهكانی پێوانهیی
سۆز و ههستهكان له بهرانبهر وشهكان بریتییه له پراكتیزهكردنێكی
سنووردار ،ونكه زانیاری دهربارهی واتای سهرهكی وشه پێشكه
دهكات ،كه وشه
ناكهن ،لهبهرئهوهی تهنها ئهو سۆزانه پێشكه
بهرههمی دههێنێه ،بۆ نموونه دهڵێه وشهی ۆدایكر وشهیهكه بۆی
ههیه ۆزۆربا ر بێه ،تاڕادهیهكی بههێزبێه ...،هتد ،بهاڵم ئهوهمان
پ ناڵێه كه وشهكه واتای ۆدایكه ...مێینهیه ،ژیرهر ،را بۆ ئهوهی مانا
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و همكهكانی دی بزانی  ،دهب شێوه و ڕێچكهی دی له ئارادا ههب  ،بۆ
شایهتحاڵی
زانینی ڕووبهره ڕاستهقینهكانی وشهكه ،دهتوانی
ڕووبهرێكی واتایی وردتر بی  ،ئهوی له دهنقهی بهكارهێنانمان بۆ
وكا
ئاكامهكانی ڕێچكهیهكی تهكنیكی كه خهڵكی لێیهوه بتوان
بهسهر شتهكاندا بدهن ،با له ناخماندا وا وێنا بكهی ناوی ئاژهڵه
ۆشیردهرهكانر دهكهونه خشتهیهكهوه ،مهودا ئاسۆیی بارستاییهكهی
پێك بهێنێه ،ههروهها مهودا ستوونییهكهشی دڕندهكان پێكب هێنێه،
را ئاژهڵه گهورهكان دهكهونه نی هپی خشتهكهوه و ئاژهڵه زۆر
دڕندهكانی دهكهونه خوارهوهی ههر وێكچوون و شوبهاندنێكی له
نێوان ئهو دوو ئاژهڵه بهدی بكرێه ،ئهوه شوێنهكانیشیان لهیهكدی
نزیك دهبنهوه.
بهاڵم ئهم شیكردنهوهیه زۆر سادهیه و ناتوانی لهسهر وشهكان
پراكتیزهی بكهی  ،ونكه ڕهههندهكانی واتا به ڕوونی نیگار نهكراوه،
وهكو ۆئهو وشانهی كه پهیوهندی به كهلوپهلی ناو ماڵ و فهرشهوه
ههیهر ،ئیتر ههر ی ۆنێك بێه ئهم ڕێچكه و شێوهر بۆ ناسینی
ڕووبهرهكانی واتا و ڕهههنده ههمهرۆرهكانی ،به سوودمهندی و كارایی
دهمێنێتهوه.
بونیاد و همكی یهكهی واتایی
ڕێبازی بونیادگهری باشتری ڕێبازه بۆ ئهنتامدانی شیكردنهوهی
وشهكان ،بهپێی ئهم ڕێبازه زمان له تۆڕێكی ئهو پهیوهندییه
سیستهمیانه پێكدێه ،كه پهیوهندی له نێوان یهكه زمانهوانییهكان
دروسه دهكات .بۆ نموونه له بواری دهنگهكاندا ،ئهم پهیوهندییانه له
نێوان دهنگهكان یان ئهو ۆفۆنیمانهر خاوهن خهسڵهته ریاكارانهیهدا
ههیه ،كه به زمانی ئینگێیزی به ۆdistinctive featuresر گوزارشتی
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ۆن دهبێه و

بۆكراوه ،بهاڵم ئهم اڵهته له ۆواتاییهكانردا
یهكه واتاییهكان به یهكدییهوه دهبهستێتهوه؟
بۆ
تاكو ئێستا ئێمه زاراوهی ۆوشهرمان بهكارهێناوه ،ئهوی
بێگومان بهكارهێنانێكی
تاوتوێكردنی دیارده واتاییهكه ،ئهمه
نساییانهی ئهو زاراوهیهیه ،ونكه ئێمه بۆ ئاماژهپێكردنی مانای وشه
بهكاری دههێنی  ،بهاڵم گهر بمانهو دیارده واتاییهكه به وردی و قوڵی
درك پ بكهی  ،ئهوه زاراوهی ۆوشهر هیچ وهاڵمێكی تێروتهسهل و پ به
پێستی ناسینی سروشتی واتای پ نییه ،لێرهوه پێویسته ئهم زاراوهیه
به زاراوهیهكی دی بگۆڕی  ،ئهوی لهبهر ئهم هۆیانهی خوارهوه:ت
3ت زاراوهی ۆوشهر به هند شێوهیهك بهكار دههێنرێه ،كه لهوانهیه
توێ ینهوهی واتا بشارێتهوه ،بهم شێوهیه وشهكانی وهكو ۆدهڕۆی ر و
دهڕوات و ڕۆیشت و ڕۆیشه ،دهتوانرێه به هندی وشهی رۆراورۆر
ناوزهد بكرێه ،بهاڵم له ڕوانگهی واتای بونیادگهرییهوه ،ههموویان به
شێوهی ههمه هشنی و رۆراورۆری یهكه واتاییهكهی بونیادی قووڵ،
واته ۆڕۆیشهر ههژمار دهكرێ  .را گهر ئهم شێوه ههمهرۆرانه به وشه
دابنێی  ،ئهدی بونیادی قووڵ ی پ دهوترێه؟  ،ونكه دادپهروهریی و
لۆریكیانه نییە ،بڵێی  :ۆۆئهم وار وشهیه شێوهی ههمهرۆری خودی
وشهكهنرر.
زاراوهی وشه ،هیچ سوودێكی بۆ توێ ینهوهی ئهو
3ت هۆی دووهمی
گوزارشته زاراوهییانه نییه ،كه به یهكهی واتایی ههژمار دهكرێ ،
نموونهی ناسراو و شۆرهتداری ئهم مهسهلهیه ،لهو گوزارشته
زاراوهییهدا بهررهسته دهبێه ۆkick the bucketر ،كه مانای ۆمردر
ۆdiedر دهگهیهنێه،ۆ ئهم گوزارشته زاراوهییه هاوواتای ئهو گوزارشتهی
زمانی كوردی و اهرهبییه ،كه دهڵ  :ۆفانه كهس تهمهنی خۆی پ
بهخشیهر یان ۆفانهكهس ووه نی هاوهڵی بااڵر یان ۆفانهكهس بۆ
داروسێی خودا گواسترایهوهر یان ۆفانهكهس بۆ ژێر بهزهیی خودا
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گواسترایهوهر ،كه ههموو ئهم گوزارشتانه مانای ۆمردنر دهگهیهنێهر.
ئهم گوزارشه یهكهیهكی واتایی گهاڵڵه دهكات ،بهاڵم لەگەڵ ئهوهشدا
له س وشه پێك هاتووه ،لهبهر ئهوه زۆر زه مهته ئهم یهكه واتاییه
به وشه دابنێی  ،یان وا دابنێی كه ئهم وشهیه له س وشه پێكهاتووه.
3ت هۆكاری سێیهم و كۆتایی ئهوهیه كه ئێمه لهسهر بهكارهێنانی
زاراوهی وشه له شوێنهكانی وانه زمانهوانییهكانی دیدا ڕاهاتووی ،
ههروهكو ۆن لهڕێزمانیشدا بهكاری دههێنی  ،ونكه وشه لێرهدا
خاڵێكی گهیاندنه یان پهیوهندیكردنێكی نێوان زانستی ڕێزمان یان
ڕستهسازیۆsyntaxر و وشهسازییه ۆmorphologyر.
ههموو ئهم هۆیانه وایان له زمانهوانان كرد ،به زاراوهیهكی نو
باس له یهكه سهرهكییهكانی شیكردنهوهی واتایی بكهن ،كه
ۆLexemeره ،واته ۆیهكهی واتاییر ،بهم شێوهیه دهتوانی بۆ نموونه
بڵێی  :یهكهی واتایی ۆڕۆیشهر به هند شێوهیهك دروسه دهبێه ،وهكو
ۆدهڕواتر و ۆڕۆیشت ر و ۆڕۆیشهر ...هتد.
بهرانبهر بهمه دهتوانی بڵێی  :یهكهی واتایی ۆkick the bucket
= مردر له س وشه پێك دێه ،كهواته یهكه واتاییهكان ۆLexemesر
وهكو شێوهی سهرهكی له فهرههنگدا دادهنرێه ،پاشان بهكارهێنانی لق
و پۆپهكانی وشه سهرهكییهكه دهسه پێدهكات.
كێڵگه واتاییهكان
یهك ڕێگه له دووتوێی هند ڕێگهیهكی رۆراورۆر لهئارادا ههیه،ۆ3ر
كه له دهنقهی ئهو ڕێگایانهوه دهتوانی واتای وشهكان به وردی و
گشتگیری بزانی  ،ئهوی له وار ێوهی كێڵگه واتاییهكان ۆ semantic
fieldsر ،به هۆی كێڵگه واتاییهكان ،ئهوه یهكه واتاییهكان ههریهكه
ئهویتر دهستنیشان دهكات و له هند ڕێچكهیهكی زۆر وردهوه
تێكهڵكێشی یهكدی دهب .بۆ نموونه یهكه رۆراورۆرهكانی بهشهكانی
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له  ،وهكو ۆسهر و مل و ههردووشان...هتد.ر كێڵگهیهكی واتاییه ،به
ههمان شێوه یهكه ههمه هشنهكانی وشهكانی وهكوۆاارهبانهكان،
مێوهراتر كێڵگهیهكی واتایی  ،ئهمه وای له واتاناسان كردووه لهو
باوهڕهداب  ،كه وشهكانی زمان له كێڵگهكانی واتادا كۆبوونهتهوه.
لهم
بهاڵم گرفتهكه لێرهدا ئهوهیه ههمهرۆرییهكی فراوان و
مهسهلهیهدا ههیه ،نهخاسما گهر له كێڵگهیهكهوه بۆ كێڵگهیهكی دی
زمانهوانی لهدووتوێی یهك زماندا هاموشۆ بكهی  .بۆیه لێرهدا
سهختیهك بهرهنگارمان دهبێتهوه ،گهر ههموو یهكه كوردییهكانی
پهیوهسه به بهشهكانی رهستهی مرۆڤهوه كۆبكهینهوه ،بگره ئهم كاره
سهختترو دژوارتره كاتێك كه بخوازی یهكهكانی وهكو ۆههراوهۆریار
یان ۆلێدان ت ژهنی ر كۆبكهینهوه.
له ڕاستیدا هندهها كۆششی زمانهوانی و فهلسهفی لهئارادا ههبوو،
بۆ سازدانی پۆلێنكردنی همكهكانی زمان ،بهتایبهتی ئهو كۆششانهی
كه له سهدهی ۆ31رهوه خرانهگهڕ ،بۆ داهێنانی زمانێكی ریهانی ،بهاڵم
لهم هرخهدا مهزنتری و شۆڕهتدارتری كار ،ئهو توێ ینهوهیه كه
توێ هری فهرههنگی ۆپیتهر مارك ڕۆرێهر ۆRoget)( 1779-1869ر له
فهرههنگه واتاییهكهی ۆThesaurusره ،كه له ساڵی  3853باوی
كردۆتهوه ،ۆڕۆرێهر یهكه زمانهوانیهكانی بۆ شه بهشی سهرهكی
دابهشكردووه:
3ت ئهو یهكانهی خاوهن پهیوهندییهكی ڕووت و ڕههان.
3ت ئهو یهكانهی خاوهن پانتایی واتایی .
3ت یهكه كاروبارییهكان.
1ت یهكه هزرییهكان.
5ت یهكه ئارهزووییهكان.
3ت یهكه سۆزدار و خاوهن كاریگهرهكان.
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را ههر بهشێك لهم بهشانه زۆر وردهكاری و پۆلینكردن له خۆ
دهگرن و نزیكهی ههزار وتهی واتایی بهرههم دێن .
هند زمانێك بۆته پێشهنگ ،و
ئهم فهرههنگه واتاییه بۆ
تاڕادهیهكی زۆری سهلماندویهتی كه پرۆژهیهكی بهسوودی ژمارهیهك
انكی زمانهوانی پراكتیكییه ،وهكو نووسینی پیشهیی و وهرگێ ان و
بهكارهێنانی وشهكان له شوێنه گونتاو و ڕاستهكانی خۆیدا ...،هتد.
بهاڵم سهبارهت به واتاناسان بههای ئهم نرخه له كهمی دهدا و
بهگشتی سنووردار دهبێه ،ونكه زانیاری دهربارهی پهیوهندییه
ههستیارهكانی نێوان دوو یهكهی واتایی پێشكه ناكات .پا ئهوه
دهب بزانی وشه پۆلێنكراوهكانی ناوی له هند توخمێكی پیشهیی یان
كۆمهاڵیهتی یان روگرافییهوه بهب هیچ توانتێك كۆكراونهتهوه.
بهم شێوهیه بهپێی بۆ وونی واتاییهكان ،گهر بخوازی
توێ ینهوهیهك بۆ بونیادی كێڵگه واتاییهكان ،به وردی ئهنتام بدهی ،
ئهوه لهو اڵهتهدا پێویسته ئاوڕ له پهیوهندییه ههستیارهكانی ئهو
یهكه واتاییانه بدهینهوه ،كه خوازیاری بهكارهێنانیانی .
پهیوهندییه ههستییهكانی واتا
ئایا ۆن یهكه واتاییهكان له زماندا ڕێك دهب ؟ را گهر بمانهو
بهو شێوازهی بینیمان لهڕێگهی فهرههنگهوه ڕێكی بخهی  ،ئهو شێوازه
بهس نییه ،ونكه ئهمه شێوازێكی تهموم اوی شێوێنهره ،بۆیه لێرهدا
واقعێكی واتایی لهئارادا نییه بهپێی پێه ئهبتهدییهكان ب  ،بهڵكو
بهپێچهوانهوه ،پێه ئهبتهدییهكان خۆیان بونیاده واتاییهكان كهرت و
پهرت دهكهن ،بۆ ئهوهی پاشان پارێزگاری لهو یهكه واتاییانه بكهن ،كه
سهر بهیهك كێڵگهی واتایی ۆوهكو ئامۆژن ت پێكر ۆمام ت خاڵر.
بهم شێوهیه واتاناسان بۆیان دەركهوتووه ،كه پێویسته همكێكی دی
سهبارهت به مهسهله واتاییهكان پێ بخرێه و پشه به ئهو گومانه
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وااڵ بكات و

ببهستێه ،كه یهكه واتاییهكان له ڕێگهی ههستهوه
بهیهكهوه ببهسترێ .
ئهم همكهی لهسهر پهیوهندی ههستی بونیادی واتایی دامهزراوه،
به هند پهیوهندییهكی ههستی لهنێوان یهكه واتاییهكانی دهناسێنێه،
ئهو یهكه واتاییانه ههندێكیان له دهنقهی پهیوهندییه گونتاو و
پێكهاتهكاندا دركیان پ دهكرێه و ههندێكی له ڕێگهی پهیوهندییه
ستوونییهكان ۆپارادیگماتیكیرۆ3ر دهزانرێ .
له ڕاستیدا هند رۆرێك له پهیوهندی ستوونی ۆپارادیگماتیكیر
لهئارادا ههن ،كه دهتوانی ئاماژه به ههندێكیان بكهی :ت
ات هاوواتا
واتای پهیوهندییه وێكچووهكانی واتا دهگهیهن  ،ههروهك لهم
وشانهدا دهردهكهو ۆپاك ،خاوێ ر ،لهڕاستیشدا تاوتوێكردنی دیاردهی
هاوواتاكان وهكو ڕاهێنانێكی زمانهوانی وایه ،كه پهیوهندی به
پرۆسهكانی خوێندن و فێركردنهوه ههیه ،بهاڵم پێویسته ئهوهمان لهبیر
بێه كه یهكه واتاییهكان به كهمی ههڵگری ههمان واتا دهب  ،ونكه
ههموو واتایهك كێڵگهیهكی واتایی له ڕووی شێواز و روگرافیا و سۆزهوه
ریاوازه له واتای تر....هتد .سهرباری ئهوه ئهو بهكارهێنانهی ئهم یا
ئهو مانایهی تێدا ڕوودهدات ،ئهوه ئهو دهوروبهرانه به تهواوهتی
ههمه هشنی واتا و روداكارییهكانی دهستنیشان دهكات.ۆ1ر
لهسهر ئهمه لهوهدا بهررهسته دهب  ،كه دوو یهكهی
بهڵگه
واتایی لهڕستهیهكدا بۆیان ههیه هاوواتای یهكدی ب و له ڕستهیهكی
دیدا دژواتای یهكدی ب  .ههردوو وشهی ۆههمه هش  /ههڵب اردنر به
دوو وشهی هاوواتای ناو ڕستهیهك ههژمار دهكرێ  ،وهكو:
ئهم ۆههمه هش  /ههڵب اردنرهی كهلوپهلهكانی ناو ماڵ هند روانه.
-What a nice (range/selection) of furnishings.
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بهاڵم لهم ڕستهیهدا هاوواتا نی  ،وهكو:
لهو زنتیرهیهك یا ههیه.
-There is the mountain (range/*selection).
* لهو ههڵب اردنێكی یایی ههیه
ب ت گرتنهوه Hyponymy
ئهمتۆرهی واتا زۆر بهرباونییه ،بۆ همكی لهتوێگرت و لهخۆگرت
دهگهڕێتهوه ،لێرهدا دهتوانی بڵێی كه ۆxر رۆرێكه له ۆyر ،واته یهكهم
ۆxر لهتوێی دووهمدایه ۆyریه ،نموونهشمان لهسهر ئهمه ئهوهیه ،كه
له ڕهگهزی ۆگوڵهر و ئۆتۆمبێل له ڕهگهزی بارههڵگر و
یاسهمی
اهرهبانهكانه .سهرباری ئهوه دهكر ژمارهیهك له یهكه واتاییهكان
ۆكه ههر یهكێكیان ڕهگهزێك پێك بهێنێهر ،واته سهر به ڕهگهزێكی
گهورهتر بێه.
رارێكی دی پێویسته رهخه لهسهر ئهم شیكردنهوهیه بكهینهوه،
كه شیكردنهوهیهكی زمانییه و شیكردنهوهیهكی ریهانی ڕاستهقینه
نییه ،ونكه زمانه مرۆییهكان له پۆلێنكردنی وشه و ڕهگهزدا
ریاوازیان ههیه ،بۆ نموونه له زمانی ستانداردی یۆنانی یهكه
و پزیشك و مۆزیك هن و ناوی پیشهكانی دی،
واتاییهكانی :دارتا
ههموو سهر به ڕهگهزێك  ،كه پێیان دهوترێه ۆdemiourgesر،
لهكاتێكدا كه ئهم ڕهگهزه هیچ بهرانبهرێكی له زمانی ئینگێیزیدا نییه،
ونكه له زمانی ئینگێیزیدا هیچ ناوێكمان نییه بۆ ڕهگهزێكی پیشهیی
وامان ل بكات بڵێی یهكهكانی ۆدارتا ر و ۆپزیشكر سهر به
ڕهگهزێكی دیاریكراون ،لهنیهكی تریشهوه له زمانی ئینگێیزیدا یهكهی
واتایی ۆپهتاتهر له ڕهگهزی ۆسهوزهواتره ،بهاڵم ئهم یهكهیه واته
پهتاته له زمانی ئهڵمانیدا لهتوێی ڕهگهزی سهوزهوات نییه.
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ئهم دیاردهیه له ریهانی گیانداران بهڕوونی دهردهكهوێه ،له زمانی
ئینگێیزیدا ئاژهڵ یهكهیهكی واتایی تهم اوییه ،ونكه ئهم یهكهیه له
س ئاستی ههرهمیدا بهكار دههێنرێه:ت
أت بۆ ڕهگهزی شته زیندووهكان بهكاردههێنرێه ،ونكه دژواتا دهبێتهوه
لەگەڵ یهكهی واتایی سهوزهوات ،بهاڵم وشهكانی وهكو ۆپهلهوهر،
ماسی ،زیندهوهرانر دهگرێته خۆ.
ب ت دژواتای یهكه واتاییهكانی وهكو پهلهوهر و ماسی و زیندهوهرانه،
كه ی وشهكانی وهكو مرۆه ت و دڕندهكان لهخۆ دهگر .
ج ت دژواتای یهكهی واتایی ۆمرۆهره ،به گشتی هاودژییهكان لهم
وێنهیهدا دهردهكهوێه:
زیندوو
گیاندار
گیاندار

زیندهوهر

مێوهرات
خشۆك

ئاژهڵ

باڵنده
مرۆه

ج ت دژواتا ۆantonymر
ئهم رۆره بریتییه له پهیوهندییه دژواتاكانی ۆپێچهوانهكانری
واتا .توێ هرهكان لهپێشدا وا گومانیان دهبرد ،كه ئهم رۆره سهر
بهۆهاوواتاركانه ،بهاڵم لهڕاستیدا وا نییه ،ههروهكو لهپێشدا ڕوونمان
كردهوه ،كه له واقیعدا هاوواتای تهواو و ڕاستهقینه نییه ،بهاڵم
هندهها رۆر دژواتا ههن .گرنگتری رۆرهكانی دژواتا ئهمانهن:
3ت دژواتای پێهدار
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بوار بۆ
وهكو :گهوره  /بچووك ،با  /خراپ .ئهم دژواتایه
گوزارشتكردن له پێه واتاییه پێچهوانهكان دهرهخسێنێه ،وهكو :زۆر
گهوره ت گهورهتر ،زۆر بچووك ،بچووكتر ت تاڕادهیهك بچووك.
3ت دژواتای ب پێه
ئهم رۆره دژواتایه بوار بۆ گوزارشتكردن لهپێه واتاییه
پێچهوانهكانی ئهم وشانه ناڕهخسێنێه ،وهكو :ڕهبهن /خێزاندار /نێر/
م  ،ونكه ناماقووڵه بڵێی  :زۆر نێره ،یان بڵێی تاڕادهیهك خێزانداره.
3ت دژواتای پێچهوانه
ئهم رۆره دوو ڕووی ههیه ،كه پشه بهیهكدی دهبهست وهكو :دهك /
دهفرۆش یان باوك  /كوڕ.
دت وێكنه وو ۆIncompatibilityر
كۆمهڵه یهكهیهكی واتاسازی كۆكراوه ده نه ژێر هتری ئهم
رۆرهی پهیوهندی رێگۆڕكێیهوه ،كه له خودی ئهندامانی وته
واتاییهكانهوه ،بۆ نموونه :سوور و سهوز ...هتد .یهكهی واتایی وێك
نه وو ،كه ههموو لهتوێی ڕهگهزی ڕهنگدان ،ونكه لهتواناماندا نییه
بڵێی ۆۆم بیر دهكهمهوه به ڕهنگێك ئهوی ۆسهوز ت سوورره ،و له
نیهكی تریشهوه بڵێی یهكهی واتایی ۆسوورر لەگەڵ یهكهی واتایی
تردا وێكنه وو نییه ،وهكو یهكهی واتایی ۆخرۆكهر ،ونكه شتێك بۆی
ههیه سووربێه ،لهههمان كاتیشدا خرۆكه بێه ،ئهمه بێگومان به
وێك نه وو ههژمار ناكرێه.
بهاڵم اڵهته ناوازه زمانهوانییهكان وامان ل دهكهن گومان بهری
كه هند بهكارهێنانێكی نارێسایی و ناوازهیی له زمانی ئینگێیزیدا
ههب  ،ونكه دهبینی ڕهنگی ڕه و ستی و خاكی ههمیشه لهتوێی
ڕهگهزی ڕهنگدا نی  ،وهكو ئهوهی كه بڵێی فێیمی ڕه و ستی.
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هت هاوبهشی یهكه واتاییهكان
لهو همكه واتاییه پێشڤه ووانهی كه پهیوهندییان به همكی
ههستی واتاوه ههیه ،ئهوانهیه كه زمانهوانی بهریتانی ۆرێڤری فێرسر
ۆJ.Firthر پێشنیازی كرد و ناوی نا ۆهاوبهشی یهكه واتاییهكانر ،ئهم
زانایه دهڵێه :ۆۆپێویسته وشه له ڕێگهی كێڵگهی ئهو هاوبهشییهوه
فێرس له پرنسیتی ئاراسته
بزانی  ،كه لهناویدایهرر ،ئهم وتهیه
بونیادگهراییهكهی ئهو یهكه واتایانهوه وتویهتی ،كه لەگەڵ یهكدی
دایه و لهسهر بنهمایهكی پێشبینانه كاردهكهن .بهم شێوهیه له زمانی
اهرهبیدا وشهی ۆشقارر شانبهشانی وشهی ۆشیعرره ،وشهی ۆبازری
شانبهشانی وشهی ۆمهڕر دهبێه ،را وشه پهیوهندارهكان وشهگهلێكی
پێشبینی دهربارهی یهكدی پێشبینی دهكهن .وشهی ۆڕێكوپێكردهربارهی
وشهی ۆپاكر پێشبینی دهكات ،وشهی ۆدوودڵر به وشهی ۆاهقارهوه
بهستراوهتهوه.
لەگەڵ ئهوهشدا ئهم بیرۆكهی پهیوهستبوونه بیرۆكهیهكی
ڕێ هییه ،ونكه ههندێك وشه ههن پهیوهستبوونێكی رۆراورۆر و ناڕێك
بهدیار دهخهن ،وشهی ۆLetterر له زمانی ئینگێیزیدا ،پهیوهندی به
زنتیرهیهكی درێ ی یهكه واتاییهكانهوه ههیه ،وهكو :ۆئهبتهدییهتر،
لهنیهكی دیشهوه ئهو وشهیه به یهكه واتاییهكانی وهكو ۆسندوقی
پۆسته و نووسی ر بهستراوهتهوه.
سهرباری ئهوه لێرهدا هند یهكهیهكی واتایی لهئارادا ههیه،
كه پهیوهندیهكی پێشبینی كراویان نییه و لهسهر یهك ئاسه و له یهك
وار ێوهدا بهكار دههێنرێ  ،وهكو ۆgetر و ۆhaveر له زمانی
ئینگێیزیدا.
ههروهها پێویسته زاراوهی پهیوهندی واتایی و زاراوهی پهیوهندی
ونكه ڕێچكهی كاری یهكه واتاییه
هزریی تێكهڵ نهكهی ،
پهیوهندارهكان هیچ پهیوهندی به پهیوهندییه هزرییهكانهوه نییه ،بهم
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شێوهیه یهكهی واتایی ۆقاوهر بۆی ههیه به ئینگێیزی ببێته قاوهی ستی،
ههر هنده ڕهنگهكهشی قاوهییه.
له ڕاستیدا پهیوهندی واتایی لهنێوان زمانه مرۆییهكاندا رودایه،
لهوانهشه ببێته لهمتهرێكی سهرهكی بۆ كۆنترۆڵكردنی زمانه
بیانییهكان ،بۆ نموونه له زمانی ئینگێیزیدا ،واتا به شێوازێكی دی
غهیری ئهو شێوازهی زمانی ایبری گوزارشتی لێدهكرێه ،ههروهك لهم
دوو ڕستهیهدا دیاره:
ۆئینگێیزیر - We face problems and interpret dreams.
ۆایبریر - We have to stand in front of problems and solve dreams.
كاتێك كه به زمانی ئینگێیزی دهڵێی  :ۆئێمه بهرهنگاری هند
گرفتێك دهبینهوه و ڕاڤهی هند خهونێك دهكهی ر ،له ایبریدا دهڵێی
ۆئێمه پێویسته له بهرانبهر گرفتهكان ڕابوهستی و خهونهكان ارهسهر
بكهی ر ،ههروهها له زمانی یابانیدا كاری ۆدهخواتهوهر به ۆئاور و
ۆشۆربار و ۆدهفری بچووكر و ۆرگهرهرهوه بهنده ،پێویسته بزانی
پهیوهندیی واتایی ههر هنده هستاو ب  ،ئهوهنده له همكی
گوزارشتی زاراوهییهوه نزیكه ،كه پێویسته وهكو یهكهیهكی سهربهخۆ
نهك وهكو هند بهشێكی پهرتهوازه فێری ببی .
له كۆتاییدا پێویسته ئێمه پهیوهندیی واتایی ،كه هاوبهشییهكی
واتاییه و هند وشهیهكی دیاریكراو دهگرێتهوه ،لهو پهیوهندییه هزریی
ت ئاكارییه رودا بكهینهوه ،كه هزرهكان لهنێوان خۆیاندا به
پهیوهندییهكی هزری ت ئاكاری دهبهستێتهوه.

ریهانی ڕهنگ و یهكه واتاییهكانی
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همكی ڕهنگ بابهتێكی سهخه و زه مهت و تهموم اوییه ،ونكه
وای له واتاناسان
ئهم همكه سنووره واقعییهكان نازان  ،ئهمه
كردووه ،گرنگییهكی تایبهتی پ بدهن ،لهبهرئهوهی گهواهیدهرێكی
ڕوونه بۆ بهكارهێنانه واتاییه رۆراورۆرهكانی بونیادی زمان:
ت بۆ نموونه له زمانی ئینگێیزیدا ۆ33ر یهكهی واتایی سهرهكی ڕهنگ
ههیه،كه ستی ۆwhiteر و ڕه ۆblackر و سوور ۆredر و سهوز ۆgreenر و
زهرد ۆyellowر و شی ۆblueر و قاوهیی ۆbrownر و پهمهیی ۆpurpleر و
ۆزهری ت pinkرو پرتهقاڵی ۆorangeر و خاكیۆgreyر یە.
ت له نتینیشدا هیچ یهكهیهكی واتایی نییه بۆ ڕهنگهكانی قاوهیی و
خاكی ،ئهو یهكه واتاییانهی گوزارشه لهم دوو ڕهنگه دهكهن،
بهتایبهتی له زمانهكانی سهر به نتینی و فهرهنسی ،ئهوانه هند
یهكهیهكی خوازراوی گروپی زمانی رەرمانییهكان ۆئهڵمانی و
ئینگێیزیر.
ت له زمانی هیندی ت ئهمریكی ۆناڤاهۆردا ۆNavahoر یهك یهكهی واتایی
ههیه ،بۆ گوزارشتكردن له ههردوو ڕهنگی قاوهیی و خاكی ،سهرباری
ئهوه ئهم زمانه له ڕووی فهرههنگییهوه ریاوازی لهنێوان ههردوو
ڕهنگی سهوز و شی دانانێه ،لهنیهكی تریشهوه لهم زمانهدا دوو وشه
ههن گوزارشه له ڕهنگی ڕه دهكهن ،وشهیهكیان بۆ ڕهشایی تاریكی و
ئهویتری بۆ ڕهشایی بابهتهكان ،وهكو ۆخهڵووز ت ڕهژوور.
ت له زمانی ڕووسیدا دوو وشه ههن گوزارشه له ڕهنگی شی دهكهن ،كه
ههردوو وشهی ۆgluobojر و ۆsinijرن ،ههر ی زمانی ئینگێیزیشه بۆ
ناسی و ریاكردنهوهی نێوان شی و نیێی و شینی ئاسمانی ،وشهی
هاریكاری تێدا بهكار دههێنرێه.
ت له زمانی ههنگاریدا بۆ گوزارشتكردن له ڕهنگی سوور ۆredر ،دوو وشه
ههیه.
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ت له یابانیشدا وشهی ۆaweر لهوانهیه ڕهنگی سهوز ۆgreenر یان ڕهنگی
شی ۆblueر یان ڕهنگێكی ههڵبزڕكاو ۆpaleر بگهیهنێه ،ئهمه
دهوهستێته سهر بهكارهێنانی ڕستهكه ۆكه له بواری هند یهكهیهكی،
وهكو سهوزهوات ۆسهوزر و دهریا ۆشی ر و ههورۆههڵبزركاورهوه دێه.
ت له هند زمانێكی ۆغینیاردا ،تهنها دوو وشه ههن ،كه گوزارشه له
ههردوو ڕهنگی ستی و ڕه دهكهن.
ت له زمانی هانۆنی فێیتینیدا ،تهنها وار وشهی سهرهكی ههن ،كه
گوزارشه له ڕهنگهكان بكهن ،كه ئهمانهن :ڕه و ستی و سوور و سهوز.
ت له ههندێك زمانی ئهفریقیشدا ،وهكو ۆشونه و باسهر زۆر سهخته
ڕهنگهكان به وشهكان گوزارشتیان ل بكرێه ،لهبهر ئهوه زۆر پێویسته
نیگاركێشیهكی بۆ بكهی تا له پۆلینكردنهكانی تێبگهی :
ئینگلیزى
شونە
باسە

نیلی

شین

سیبووكا
هوی

سهوز

زهرد

سیتیما

پرتهقاڵی
سیسینا
زیزا

سوور

سیبوكا دوو زمانى ئەفریقیاین

بهم رۆره دهبینی ریاوازییهكانی زاراوهكانی سهر به ڕهنگهكان له
وامان ل دهكات
زمانه ههمهرۆرهكاندا سهرسوڕهێنهرن .ئهمه
بگهینه ئهو دهرهنتامهی ،كه ههموو زمانێك سیستهمی تایبهتی و
ههڕهمهكی ههیه ،بهاڵم ئهو توێ ینهوهی كه ههردوو توێ هر بێرلی ۆ B.
Berlinر و پۆكای ۆpokeyر ساڵی  3939پێشكهشیان كرد ،پێچهوانهی
ئهمه دهسهلمێنێه ،ئهوهبوو پا لێكۆڵینهوهی سیستهمهكانی ڕهنگ له
ۆ98ر زماندا ،ئهم دوو زانایه گهیشتنه ئهوهی كه گروپێكی ڕهنگی كه له
ۆ33ر ڕهنگ پێك دێه ،ههموو زمانهكانی مرۆه بهكاریان دههێن  ،بهاڵم
ئهمه ئیتر دهرهنتامێكی ڕێ هییه و باس و خواسێكی زۆر ههڵدهگر .
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را پهیداكردنی تۆمارێكی باوهڕپێكراو و ڕاستودروسه ،له زاری
قسهكهرانی زمانی زگماكهوه ،گرفتێكی ڕێبازمان بۆ دروسه دهكات،
بهتایبهتی گهر ئهم وكمهیان لهسهر زمانهكانی دی بونیاد نرا ب  ،كه
پێشوهخه فێربوو بێت  ،سهرباری ئهوه ههندێك زمان ههن كه ۆ33ر
زاراوهی سهرهكیان ههیه ،بۆ نموونه زمانی ڕووسی ،بهههر اڵ
توێ ینهوهكانی ئهم دوو زانایه ههندێك خاڵی وێكچوویان له توێی
زنتیرهیهكی زۆری زمانه ریهانییهكاندا هستاندووه.
بهراوردی زاراوهكانی خزمایهتی
توێ هران له كێڵگه واتاییهكانی دیكهیان كۆڵیوهتهوه ،كه به
بهراوردی خزمایهتی ناوزهد دهكرێه ،لهم بوارهدا هندهها ریاوازی و
پێچهوانهییان له دووتوێی زمانه مرۆییهكاندا دهسه نیشان كراوه:
ت زمانی ههنگاری تاكو سهدهی ۆ39ر ههردوو زاراوهی ۆبرار و ۆخوشكری
تیادا نهبووه ،ههر هنده دوو زاراوهی ریای تێدا بووه ،یهكێكیان بۆ ۆبرا
ت بچووك و گهورهر و ئهویتریشیان ۆخوشك ت گهوره و بچوكر.
ت زمانی مالیزی  ،یهك زاراوهی بۆ ۆئامۆزا  -كوڕهمامر و ۆبرار و ۆخوشكر
تێدایه.
ت له زمانی سویدی یهك زاراوهی سهربهخۆ بۆ ۆباپیرر یان ۆداپیرهر نییه،
بهڵكو بۆ ۆباپیره ت باوكی باوكر ۆfarfarر و ۆباپیره ت باوكی دایكر
ۆmorfarر و ۆداپیره ت دایكی دایكر ۆmormorر بهكار دههێنرێه.
ت ههروهها له یهكێك له زمانهكانی ئوسترالیادا زاراوهگهلێك ههن ،كه
گوزارشه له نهوه دوورهكان دهكهن ،بۆیه دهتوانر وشهی ۆmailiر بۆ
ۆباپیر ت باوكی باوكر و لهههمان كاتیشدا بۆ خوشك ۆژنی كوڕیر بهكاری
بهێنێه ،تێبینی ئهوه دهكهیه كه ئهم دوو مانایه هنده له یهكهوه
دوورن.
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ت له نتینیشدا ریاوازییهك لهنێوان برای باوك ۆمامر و خوشكی باوك
ۆپێكر و برای دایك ۆخاڵر و خوشكی دایك ۆمیمكردا ههیه ،بهرانبهر
بهمه زمانه تازهكان ئهم همكانهیان له دوو زاراوهی مام و خاڵ و
كردۆتهوه ،ههروهك زمانی فهرهنسی كه ئهم شێوازه
پێك و میمكدا
كورتكراوهیه تێدا ڕه او كراوه.
نیشانه و رێناوهكان
توێ هران به ههمان شێوه له ۆنیشانه و رێناوهكانریان كۆڵیوهتهوه و
ۆنێتی دابهشكردنیان بهسهر زمانه مرۆییهكاندا تاوتو كردووه ،ئهو
مهررانهی كه كاریگهرییان لهسهر ڕهوشی بهكارهێنانی ئهم زاراوانه
ههیه ،بۆته مایهی ڕاكێشانی سهرنتی واتاناسان ،ئهو زانایانه بینیان
كه ههر زمانێك كۆمهڵه زاراوهیهكی تیادایه ،كه له ڕوانگهی گهڕانهوه
دهكرێه ،ئهم
بۆ بارودۆخ و شوێنكاتی قسهكهرهكه دركی پ
كۆمهڵهیه له دووتوێی س رۆری سهرهكییدایه:ت
ت ۆنیشانه و رێناوه كهسییهكانر ،وهكو ۆم و تۆر ،ئاماژهیه بۆ ئهو
مرۆڤهی له كاتی ئاخاوتندا قسه دهكات.
ت ۆنیشانه و رێناوه پهیوهندیدارهكانر ،ئاماژهیه بۆ ریاكردنهوهی كاتی
قسهكردنهكه و پهیوهندی به كهس و شتی تری  ،وهك ۆ ئهمه،ئهوه،
ئێره ،ئهو ر ،وهك ۆوهرگرهر،ۆب ۆر ،زاراوهی ۆوهرهر ئاماژهیه بۆ
نزیكبوونهوه له قسهكهر ،واته ۆوهره بۆ ئێرهر،نهوهك ۆب ۆ بۆ ئێرهر.
ت ۆنیشانه و ئاماژهكانی كاتر ،نیشانهكانی كات ،كاتهكان له یهك
رودادهكاتهوه ،ئهوی به گهڕانهوه بۆ خودی قسهكهرهكه ،وهكو :ئێستا
و دوێن و ئهوكاته ،یان به گهڕانهوه بۆ هند رۆرێكی هێما
كاتییهكان.
ت هاوبێ یۆ5ر
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هاوبێ ی وا دهگهیهن كه زاراوهی ۆlexemeر له یهك واتا زیاتری
ههیه ،بۆ نموونه له زمانی ئینگێیزیدا یهكهی زمانهوانی ۆchipر یهك
پار هدار یان خۆراك وهك ئامێرێكی ئهلكترۆنی دهگهیهنێهۆ3ر ،له
ڕاستیدا قسهكهرانی زمانی ئینگێیزی لهمبارهیهوه هیچ گرفتێكیان نییه،
كه وشهی ۆchipر كۆمهڵ واتای ریاوازی ههیه.
ت زاراوهی ۆhomonymyر ئەو وشانە دەگرێتەوە کە لە ڕووی نووسی و
بێ ەکردنەوە یەک بەاڵم مانای ریاوازیان هەیە وەک وشەی ۆbankر لە
ئینگێیزیدا مانای ریاوازی هەیە -٤،کەناری ڕووبار -٠ ،باڵەخانەی
بانق -٤ ،گردۆڵوەیەکی درێ کۆڵە .را قسهكهری زمانی ئینگێیزی به
ههمان شێوه سهبارهت بهم مهسهلهیه بهرهنگاری هیچ دژوارییهك
نابێتهوه ،ونكه ئهم یهكهیه له دوو وشهی رودا پێك دێه.
ت زاراوهی هاودهنگۆhomophonesر واتای هاودهنگی دهگهیهن  ،لهدوو
یهكه پێك دێه ،كه ههمان وهتهره دهنگییهكانیان ههیه ،بهاڵم لهڕووی
نووسی و واتاوه رودان ،وهكو ۆthrewر و واتە ف ێدان )throughر واتە
بەناویدا(7) .
ت زاراوهی هاوبهشی نووسی ۆhomographsر ،له وشهیهك پێك دێه ،كه
خاوهن شێوهیهكی دهنگی نووسینه ،بهاڵم به دوو دهرب ینی ریا.
دیاردهی هاوبهشی نووسی دیسانهوه له زمانی اهرهبیدا به فراوانی
بهدی دهكرێه ،بۆ نموونه :ۆئاخاوت ت الكالمر ،ئهگهرۆ فهتحهت سهرر
لهسهر پیتی ۆكرهكهی بێه ۆالكَنمر ،ئهوه واتای قسهكردنه و ئهگهر
ۆكهسرهت ژێرر لهژێر پیتی ۆكرهكهی بێه ۆالكَنمر ،ئهوه واتای ۆبری ت
زامر دهگهیهنێه ،ههروهها ئهگهر ۆزهممهت بۆرر لهسهر ۆكرهكهی
بێهۆالكَنمر  ،ئهوه واتای زهوی بهپیه و اك دهگهیهنێه .ههروهها
وشهی ۆبرر ،ئهگهرۆ فهتحهت سهرر لهسهر پیتی ۆبرهكهی بێه ۆبَرر،
ئهوه واتای وشكانییه و ئهگهر ۆكهسرهت ژێرر لهژێر پیتی ۆبرهكهی بێه
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ۆب ر ،ئهوه واتای اكه دهگهیهنێه ،ههروهها ئهگهر ۆزهممهت بۆرر
لهسهر ۆبرهكهی بێهۆبَرر  ،ئهوه واتای گهنا دهگهیهنێه.
ئهم ریاكارییه بونیادگهرییه واتاییه زۆر ڕوون و دیاره ،فهرههنگه
ارهسهریان بۆ
زمانهوانییهكان به شێوازێكی ڕوون و ئاشكرا
دۆزیوهتهوه ،بهاڵم مهسهلهكه بۆ توێ هرێكی واتاناس سانا نییه ،كه
لهبهراییهوه ب یار بدات كارێك دهكات و ارهسهری ی دهكات ،پا
فهرههنگه زمانهوانییهكان ههندێك رار له ارهسهری ئهم
ئهوه
كێشهیهدا رودا و ناكۆك  ،بۆ نموونه له زمانی ئینگێیزیدا وشهی
ۆtableر كه كهلوپهلی ناوماڵ دهگهیهنێه ۆfurnitureر و ۆtableر كه
لیستێكی ڕێكی تۆمارهكان دهگهیهنێه ۆarrangementر ،ئایا دهتوانی
بڵێی دوو وشهی رودان ،یان وشهیهك بۆ دوو واتای ریاواز؟ .ئهم
گرفته به ههمان شێوه به خهستوخۆڵی له بواری زمانهوانی اهرهبیدا
باسكراوه ،ئهوی لهبهر ئهوهی توێ هری واتاسازی راری وا ههیه له
پۆلینكردنی ههندێك وشه ،بۆ ههندێك خانهی واتایی دیاریكراو سهری
سوڕدهمێن  ،ئایا دهتوانی وشهی ۆ ربر واتای ئهنتامدانی كاری
لێدانه و ۆ ربرێكی تری واتای یسابكردن و كهڕهت ۆرارانر به دوو
وشهی ریا دابنێی !! یان ههردووكیان یهك وشهن و دوو واتای
ریاوازیان ههیه ؟! گرفتهكه له نی ئێمه كاڵتر و سووكتره ،ئهوی
لهبهر بوونی ۆتیۆری ڕهگر كه له زمانی اهرهبیدا ههیه و ههموو ئهو
واتایانه بۆ یهك ڕهگی ۆ  ،ر ،بر دهگهڕێنێتهوه ،بهاڵم گرفتهكه لهبهر
دووری ههردوو واتای ڕهگه زمانییهكه ۆكامهران لێدانێكی به ئازاری له
ڕزگار دار ،ۆكامهران خشتهی بیستهكانی له خشتهی سییهكاندار و
ۆكامهران شهشهكانی له پێنتهكاندا.
به گشتی فهرههنگهكان لهسهر ئهم ڕایهی دووهم  ،ونكه ههردوو
وشهكه وێكچووی یهكدی  ،بهاڵم لهنیهكی ترهوه توێ هری واتاسازی
ۆpupilر دهكاته قوتابی
تووشی سهرسوڕمانی دهبێه ،كه دهبین
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قوتابخانه ۆin schoolر ،و ۆpupilر دهكاته گێێنهی او ۆof the eyeر،
ههردوو وا مامهڵهیان لهگهڵدا دهكرێه ،كه دوو وشهی رۆراورۆرن،
ههر هنده ههردووكیان لهیهك بنه هوه هاتوون .ههمان گیروگرفه
ڕووبهڕووی زمانی اهرهبی دهبێتهوه ،بۆ نموونه وشهیهكی وهكو
ۆكَتبر ،واتای ئهنتامدانی كاری ۆنووسی ره ،و ۆكَتبره ،واتای
فهرزكردنی ئایینییه ،ئهم دوو وشهیه یهك ڕهگیان ههیه ،كه ئهم
پیتانهن ۆك ،ت ،بر ،بهاڵم ههردوو واتاكه زۆر لهیهكدییهوه ریاوازن،
ۆكامهران نامهكهی نووسیر ،ۆۆياأيها الذي آمنوا كتب اێيكا الصيام كما
كتب اێى الذي م قبێكا لعێكا تتقونر ،وشهی ۆكَتبر ،لێرهدا
فهرزكردنی ڕۆژووگرت دهگهیهنێه ،واته ۆئهی باوهڕداران خودای گهوره
ڕۆژووی لهسهرتان فهرزكردووه ،ههروهك ئهو ڕۆژووهی لهسهر
نهتهوهكانی پێ ئێوهشی فهرزكردبوو ،ئهم فهرزكردنهی ڕۆژووه بۆ
ئهوهیه بهشكو به تهقوا ب و بهو تهقوایه ترسی خوداتان لهدڵدا زیاتر
بێهر.
بهههر اڵ مێمالنێی نێوان پێوانهی مێ وویی و پێوانهی ههنووكهیی
له ارهسهركردنی ۆهاوبێ یر به ههموو رۆر و ئاستهكانییهوه ههر
بهردهوام دهبێه.
33ت پێكهاته واتاییهكان
ڕێگهیهكی دیكه ههیه بۆ توێ ینهوهی واتاكانی یهكه واتاییهكان
له ڕێگهی شیكردنهوهی زنتیرهیهك له ۆپێكهاته
ۆlexemeر ،ئهوی
واتاییهكانر یان ۆئادگاره واتاییهكانر ۆsemantic featuresر ،بۆ
نموونه یهكهی واتایی ۆپیاور دهش لهسهر ئهو بنهمایه شی بكرێتهوه،
كه ۆ+باڵغر ،ۆ+مرۆهر ،ۆ+نێرر ...هتد دهگهیهنێه.
ئهم ڕێبازه واتاییه زانایانی ئهنترۆپۆلۆریا دایانناوه و بهكاریان
هێناوه ،ئهوی بۆ ئهنتامدانی وردهكارییهكی وشه زمانهوانییهكانی
دووتوێی كۆمهڵگا و ڕۆشنبیرییه ههمه هشنهكان ،كه پا ئهوانی
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وار ێوهیهكی گشتی بۆ شیكردنهوهی واتا و
واتاناسان وهكو
لقوپۆپهكانی بهرهو پێشهوهیان بردووه.
ههموو ئهو سیستهمه پهیوهندییانهی به یهكهوه بهستراون ،دهشێه
لهڕوانگهی بهكارهێنانی كۆمهڵێكی بچووكی ۆئادگاره واتاییهكانرهوه
بونیاد بنرێ  ،بۆ نموونه ئادگارهكانی وهكو ۆباڵغ  /ناباڵغر و ۆنێر  /م ر،
دهكر بهم شێوهیه بهكاربهێنرێ :
ت پیاو :ۆباڵغ ،نێرر
ت ئافرهت :ۆباڵغ ،م ر
ت كوڕ :ۆناباڵغ ،نێرر
ت كچ :ۆناباڵغ ،م ر
دهشتوانی ههمان ئهو ئادگارانه له ریهانی ئاژهاڵندا بهكاربهێنی ،
ههروهك لهم نهخشهیهی خوارهوهدا دیاره:
ژ
3

نێر
گا

م
مانگا

ناباڵغ
گۆلك

3
3

بهران
یهكانه

مهڕ
مالۆس

كار
به كهی بهراز

بهراوردكارییهكانی ئهم شیكردنهوه واتاییه بهگشتی له بواری
بهكارهێنانی ئاماژهی ۆ+ر یان ۆ-ر دهبهسترێه ،كه له وێنهیهكی
دیاریكراودا دادهنرێه ،وهكو ۆ +نێر ،تت نێرر یان ۆ +م  ،تت م ر.
بۆ كورتكردنهوهی زانیارییهكانی پێشوو ،دهتوانی یهكهكانی خوارهوه
شیكردنهوهیهكی واتایی بكهی  ،بهم شێوهیه:ت
گا بهران یهكانه مانگا مهڕ مالۆس گۆلك مهڕ
ۆ+/-ر ۆ+/-ر
+
+
نێر +
م

-

-

-

+

+
013

+

ۆ+/-ر

ۆ+/-ر

به كه بهراز
ۆ+/-ر
ۆ+/-ر

ژمارە ()51ى کانوونى دووەمى

زمانناسى
4152

له ڕاستیدا ئهم شیكردنهوه واتاییه لەگەڵ ئالۆزبوونی یهكه واتاییهكان
زیاتر گرنگی وهردهگرێه ،با ئێستا هند نموونهیهك دهربارهی ههندێك
له همكه مرۆییهكان ۆكاررهكان بهێنهوه:ت

دهڕوات
دهری دهخات

سروشتی

پهله

بە یەک
ئاراستە بۆ
پێشەوە

هەمیشە
یەک پ
لەسەر زەوى

+
-

+

+
+

+
+

+
+
ڕا دهكات
+
+
سهر دهكهوێه
را له بواری بهكارهێنانمان بۆ ئهم شیكردنهوه واتاییه ،دهتوانی به
ئاسانی كهلێنه واتاییهكانی ههر زمانێك بدۆزینهوه ،بۆ نموونه ئهو
وێنهیهی پێشوو زاراوهی ۆیهكهی واتاییر دهرناخات ،كه گوزارشه له
همكی ئهو مرۆڤه بكات ،كه پێیهكانی بۆ رووڵهكردنی بۆ پشتهوه
بهكار دههێنێه ،لهنیهكی تریشهوه هیچ سانا نییه ،كه ئادگاره واتاییه
گونتاوهكانی ئهم زاراوهیه بچهستێنی ،كه ئایا شێوازێكی دووانهیی ۆ+
 /تت ر پراكتیزه دهب یاخود نه :ئایا كاری ۆمهله دهكاتر بۆ نموونه ۆ+
خێراكردنره ،زاراوهی شۆربا ،ئایا ۆ +خواردنر یان ۆ -خواردنره؟.
31ت واتای ڕسته
توێ ینهوهی واتا پهلكێشمان دهكاته ناو تاوتوێكردنی پێهكانی
لهسهرتاپای رهستهی زمانهوانیدا ،لهههمان كاتیشدا سهختی و دژواری
كێشانی هێڵێكی ڕوون و ریاكهرهوه به پێكهاتهی واتایی ،ههر
وار ێوهیهكی زمانهوانی ده هستێن  ،لهپێشدا گرنگتێدانهكان ههموو
دهبوونهوه ،بهاڵم ئهم ۆ واتاسازی تازه گرنگی
لهسهر واتای وشهكان
به شیكردنهوهی واتای ڕسته دهدات ،یان بهنیهنی كهمهوه گرنگی به
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ڕووهكانی واتای ڕسته دهدات ،ئهو ڕووانهی توێ ینهوهی یهكه واتاییه
ۆlexemesر ،ناتوان به تهنهایی بیاندۆزنهوه.
أ ت واتای دهنگی
واتای دهنگی ئهو واتایهیه ،كه ڕێچكهی دركاندنی ڕسته به
ونكه ههر
بهكارهێنانی ڕووی دهنگی زمان پهیدا دهبێه،
گۆڕانكارییهكی ڕه اوكراو له رهختكردنهوه بۆ نموونه شیمانهی ئهوه
ههیه ،كه پهلكێشمان بكاته ناو رهنتاڵی ڕاڤهكردنێكی پهله و بهگوڕی
ڕستهوه .ههر ڕستهیهك لهم ڕستانه واتایهكی تایبهت و ریاوازیان
ههیه ،كه له بهكارهێنانی نهبرهی دهنگییهوه سهر اوه دهگر :
1- John bought a red car (not a red bicycle).
رۆن ئۆتۆمبێێێوی سووری ک ی ۆنەک پاسویێێوی سوورر
2- John bought a red car (not a green one).
رۆن ئۆتۆمبێێێوی سووری ک ی ۆنەک ئۆتۆمبێێێوی سەوزر.
3- John bought a red car (not Bill).
رۆن ئۆتۆمبێێێوی سووری ک ی ۆنەک بیلر.
پێوانهی دهنگی وامان فێر دهكات ،ئهو زانیارییهی به شێوهیهكی
ئاسایی له ڕستهوه فێری دهبی ۆواتایهكی كۆنهر و بهههمان شێوه
فێرمان دهكات ،كه بهدهستهێنانی زانیارییهكی تایبهت دهربارهی ئهو
ڕستهیه ۆواتایهكی تازهیهر .ئهم پێوانه دهنگییه واتاییه له زمانی
ونكه واتا
اهرهبیدا هاوشێوهكهی پێوانهی ڕێزمانی واتاییه،
ههمه هشنهكان لێرهدا له پاشخست و پێشخستنهوه سهر اوه دهگرێه،
واته كه دهڵێا ۆئۆتۆمبێێه سوورهكه كامهران ك یر ،لهم اڵهتهدا م
ئهو شته نهفی دهكهم ،كه بڵێا ۆكامهران پاسكیێێكی سووری ك یوهر،
كاتێكی كه دهڵێا ۆك یویهتی كامهران ئۆتۆمبێێێكی سوورر ،ئهوه مانای
ئهوهیه م رهخه لهسهر ڕهنگی ئۆتۆمبێێهكه دهكهمهوه ،ئهوی له
گوزهرگای ئهو شێوازهوه كه لهنی ڕێزمانزانهكانی اهرهب به ۆقطع
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الصفه ا المصوفر ناسراوه ،ۆواته ب ینی سیفهتهكه و روداكردنهوهی
له كهسه وهسفكراوهكهر ،واته وشهی ۆسوورر لێرهدا سیفهتی
هزف كراوه و
ئۆتۆمبێێهكه نییه ،بهڵكو ۆگوزارهر بۆ ۆنیهادر
دهڵێا ۆكامهران ك ی ئۆتۆمبێێی
خهماندنهكهی ۆسوورره ،كاتێكی
سوورر لهم اڵهتهدا رهخه لهسهر خودی ۆكامهرانر دهكهمهوه ،ونكه
ڕستهكه وهاڵمدانهوه و پرسیاری كهسێكه پرسیاردهكات :ۆك ك یویهتی
ئۆتۆمبێێێكی سووره.
ب ت واتای ڕێزمانی
ئهو قسانهی لهسهر بونیادی شیكردنهوهی ڕێزمانی دامهزراون ،دهش
له ڕووی واتاییهوه شی بكرێنهوه.
بۆ نموونه ئهم ڕستهیه:
 John read a book yesterdayت
ۆرۆن دوێن کتێبێوی خوێندەوەر
 subject + verb + object + adverbialت
ئهم ڕستهیهی سهرهوه دهتوانی له ڕووی واتاییهوه شیكردنهوهی
بكهی و بڵێی لهم شتانه پێكهاتووه :بكهر ،كارێك دهكات و كارهكه
دهكهوێته سهر بابهتهكه له كاتێكی دیاریكراودا.
له ڕاستیدا زۆر شه ههن دهكر دهربارهی ڕۆڵه واتاییهكان
ۆsemantic rolesر بیدركێن  ،كه توخمه ڕێزمانییهكان ئهنتامی
دهكهوێته نێوان كێڵگه واتایی و كێڵگه
دهدهن ،ئهم مهسهلهیه
ڕێزمانییهكان.
ج ت واتای ئهركی ۆپراگماتیكیر
ئهو فهرمانهی ڕسته له تهواوی ئاخاوتندا گهاڵڵهی دهكات ،پێویسته به
ههند وهربگیرێه ،واتا له ڕستهیهكی ئینگێیزی ،وهكو ۆ there is some
chalk on the floorرۆههندێك تهباشیر لهسهر زهوی دایهر ،ڕوون و
ئاشكرایه و هیچ تۆزێكی لهسهر نییه ،بهاڵم ئهم واتایه ههند رار
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لهوانهیه پرسیاركردن بێه له اڵهتێكی ڕاستهقینهدا :واته بوترێه:
ۆhave you seen any chalkر ۆئایا هیچ پار ه تهباشیرێكه بینیوه؟ر.
اڵهتی تریشدا لهوانهیه ئهو ڕستهیه وهكو فهرمانێك شرۆڤه
له ههند
بكرێه ،بهتایبهتی كاتێك مامۆستا فهرمانێك دهدا به قوتابییهك ،به
ئاماژهكردن بۆ تهباشیرهكهی سهر زهوی ،واته :تهباشیرهكه ههڵبگره.
بهههر ااڵ توێ هران ئهم ۆ لهو واتا فهرمانیانهی ڕستهدا ڕۆ وونه ،كه
ئاوێته و تێكههڵكێشی واتاییهكان دهب .
واتای ئهركی له ڕستهی كوردی و اهرهبیدا فراوانه و هندهها لق
و پۆپی ههیه و زانا اهرهبهكان بهتایبهتی ۆرا یزر و ۆروررانیر به
ی باسیان لێوه كردووه ،ونكه ڕستهی ۆپرسیاریر له زمانی اهرهبیدا
یهك واتای پرسیاریی ل دروسه ناكات ،بهڵكو ماناگهلێكی خاوهن
هند ئهركی و فهرمانمان بۆ دورسه دهكات ،كه ههنده پشه به
بونیادی ڕسته نابهستێه ،بهو ڕادهیهی پشه به فاكتهرهكانی دهرهوهی
بونیادهكهوه دبهستێه ،وهكو فاكتهره دهروونی و كۆمهاڵیهتی و ڕهگهزی
و ڕۆشنبیری و فاكتهرهكانی دهوروبهر ،كه سهر اوهكهی ۆدهاره و
دهشتوانی لهم نموونانهی خوارهوه درك بهم شتانه بكهی :ۆ8ر
3ت ئایا تۆ له دۆزهخیان ڕزگار دهكهیه؟ تتت مانای نهفی كردنه.
3ت ۆن پێغهمبهرێكه وهك ئێمه خۆراك دهخوات و له بازاڕیشدا ئاسایی
بهڕێوه دهڕوات؟ تتتت سهرسوڕمان
3ت ئایا ڕووداوی سوور ڕهنگهكهی دهزان و ئایا دهشزان كه كام له
ئاوبهخشهكانی ئهو ڕووداوه ههورهكانه؟ تتت ئاواتخواست
1ت ئایا دڵ و دهروونمان بۆ كراوه و وااڵ نهكرد؟ تتتت ب یاردان
خۆیاندا كه ههرزهكارێك بووم بۆ ڕۆژی رهنگ و
5ت منیان لهكی
سهنگهرگرت به كهڵك دههاتا؟ تتتت بهگهورهزانی
3ت ئهمهیه كه خودا به پێغهمبهر بۆ ئێمهی ناردووه؟ تتتت به كهمزانی
1ت كهی خوا سهرمان دهخات؟ هند اوهڕێا كردی؟ تتتت ۆدواكهوت ر
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و واڵتی ئهندهلوس لهكو ؟ م

لهكو

و تۆ

8ت ڕۆژههاڵتی زهوی لهكو
لهكو ؟ تتتت ۆبهدوور زانی ر
9ت لهمانگی ڕهمهزاندا دهخۆیه و دهشكێنیه؟ ۆسهرزهنشهر
30ت ئهمهیه كه باسی خواكانتان دهكات؟ تتتت ۆخۆ بهگهوره زانی ت
تووڕهبوونر
33ت نازانا ئهو شته كه وادهتان دراوهت دووره یاخود نزیكه؟ تتتت
ههمواركردن
33ت ئایا نازانی كه خوداكهت ی به نهتهوهی ۆاادر كرد؟ تتتت ههڕهشه
33ت نهوهی ئیسرائیێمان له ئازاری زهلیێی له دهسه فیراهون
ڕزگاركرد؟ تتتت گهورهكردنهوه
31ت تۆ بۆ كو دهڕۆیه؟ گوم ا بوویه بگهڕێرهوه تتت هۆشداری
35ت ئهی قوتابیان ئایندهیهكی گهشتان پێنیشان بدهم؟ ماتماتیك و
زمانهوانی بخوێن تتتت هاندان
33ت ئایا ئیتر بهس نییه؟ تتتت فهرمانكردن
31ت لێیان دهترسێ ؟ خودای گهوره شایستهتره كه لێی بترسێ تتت
ۆدووركهوتنهوهر
38ت ئایا سهردانمان ناكهیه تا دڵمان خۆ كهیه؟ تتت پێشكهشكردن
 39ت ئایا بۆ تاقیكردنهوه ئامادهكاریه نهكردووه؟تتت هاندان
د ت واتای كۆمهاڵیهتی
ههڵب اردنی ڕسته بۆی ههیه به شێوهیهكی ڕاستهوخۆ كاریگهری بكاته
سهر پهیوهندییه كۆمهاڵیهتهییەكانی نێوان قسهكهران ۆبهشداربووانی
پرۆسهی پهیوهندیكردنر بهتایبهتی ئهو ڕستهیهی كه وشهكان
پهیوهندییان به همكی ئهدهب و ڕهقی و ماوهوه ههیه ...هتد ،كه
ئهوی به دهوری خۆی كاریگهری ههیه لهسهر بارودۆخمان و ڕۆڵمان له
دووتوێی ئهو كۆمهڵهی تیایدای  .كاتێك كه گوێگر پرسیارێكی لهنیهن
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قسهكهرهوه ئاراسته دهكرێه ۆمهبهسته ییه بهو شێوهیه قسهم لەگەڵ
دهكهیهر ،ئهم شێوازه مهسهلهی گهورهتر لهو مانایهی یهكه واتاییهكه
و ڕستهكه گهاڵڵهی دهكهن دهورووژێنێه ،ونكه لێرهدا شێوازێكی
ینێكی كۆمهاڵیهتی
كۆمهاڵیهتی دیاریكراو دهورووژێنێه كه له
دیاریكراو و خاوهن شیفرهیهكی واتایی دیاریكراوهوه بهرههم هاتووه.
ه ت واتای باركراو ۆفهلسهفیر
گرنگتری ئاراسته له واتاسازیدا گهڕانه به دوای واتای ڕستهیه،
به ههماههنگی هند بیروبۆ وونێك كه له فهلسهفه و
ئهوی
لۆریكهوه وهرگیرا ب .
لهم رۆره ئاراستهیهدا پێویسته ریاوازییهك له نێوان ڕسته و
باركراوهكان بكهی  ،باركراوی یهكهیهكی واتاییه لهڕوانگهی بابهتی
ئهو اڵهتهی باسی ل دهكات ،پێناسه و ڕوونكردنهوهی خۆی دهخاته
ڕوو.
ئهم یهكهیه اڵهتێك وهس دهكات ،و شێوهی ڕوون و ڕاشكاوی
ڕسته وهردهگرێه ،وهكو ۆئازاد نێگزی خۆ دهوێهر.
لهم ئاراستهیهدا ۆیهكێكه له مهرج و پرهنسیتهكانی واتای
ڕاستهقینهر ،ڕستهكان گوزارشتیان ل دهكهن بهوهی ئهم باركراوانه بۆ
ڕاستهقینهن یان درۆن ،ئهمی به گهڕانهوه بۆ ریهانی واقیع ۆواته
پهیوهندییهكانی لەگەڵ ریهانی دهرهوهدار.
له ڕاستیدا ئهم تیۆرانه ۆك بۆ مشتوم و وتوێ دا دهدهن ،و
نیازمهندیشیان به شارهزایهكی لۆریكی ههیه ،تاكو درك به كرۆكی
ماناكهیان بكهی  .بهههر اڵ ئهمانه تیۆرگهلێك تاڕادهیهك بهشداری
له شیكردنهوهیهكی گشتی دهكهن سهبارهت به تێبینییه واتاییهكانی
زمان.
35ت ڕێزمان یاخود واتا؟
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سنووره تهماوییهكانی نێوان واتا و ڕێزمان ۆواتا و بونیادر ،گرفتێكی
دێرینی تیۆری زمانهوانییه ،دهشتوانی له ڕوانگهی هند ڕستهیهكی
ئاساییهوه بهڵگهی لهسهر بێنینهوه ،بهاڵم به شتێكی ناوهندی نێوان
ڕێزمان و واتا ههژمار دهكرێه ،ههندێك ڕسته ههن دهكهونه نێوان
گوزارشتی زاراوهیی وهكو ۆit is raining cats and dogsر ۆواته پشیێه و
سهگ دهبارێن  :ئهمه ڕستهیهكه گوزارشه له بارانێكی بهخوڕ دهكاتر
و نێوان ئهو ڕێزمانهی كه یاسا زمانهوانییهكان بهكاری دههێنێه،
وهكو:ۆthe man kicked the ballر ۆواته پیاوهكه پێێهقهی له تۆپهكهدا
= كه واتایهكی فهرههنگی ئاسایی دهبهخشێهر.
له توێ ینهوهیهكی واتایدا گوزارشته بهكارهێنراوهكان بهشێوهیهكی
ئاسایی و سهر اوهی له زماندا كۆكرانهوه ،ئهم گوزارشانه لهسهر
یهكهی واتایی ۆthinkر بونیاد نراون ،ئهم توێ ینهوهیه ئهم
دهرهنتامانهی ل كهوتهوه:
- Come to think of it.
كاتێك بیرم له مهسهلەکە كردهوه ئهوكاته م
?- What do you think
ئایا ڕات ییه ؟
- I thought better of it.
گهیشتمه ارهسهرێكی باشتر
- Think nothing of it.
گو به مهسهلهكه مهده
- Think it over.
پێ ب یاردان بیر له مهسەلەكه بكهرهوه
- It does not bear think of it.
مهسهلهیهكی پوو ه و شایانی بیرلێكردنهوه نییه
- I thought you know.
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وامزانی شارهزاییه لهو مهسهلەیەدا ههیه
I think so.
م وای دهبینا
What I think is.
ئهوهی كه دهبینا ئهوهیه
I was just thinking aloud.
بهدهنگێكی بهرز بیر دهكهمهوه
?Who would have thought it
ك ئهم شتهی بهبیردا دههات؟
?Who do you think you are
خۆت به ی دهزانیه؟

-

ئهو توێ ینهوه واتاییه سهلماندی ،كه خهڵكی ئهم رۆره گوزارشانه
دهپارێزن ،وهك بهشێك له پرۆسهی بونیادی ئاخاوتنی پهیوهستدار و
كارپێكراو ،له ڕووی دركاندن و لهڕووی قسهكردنهوه ۆلهبهر ئهوهی
ئهم دیاردهیه له زمانی نووسیندا تێبینی كراو نییهر .لهنیهكی
تریشهوه ئهم توێ ینهوهیه دهستی خسته سهر ئهوهی ئهم فۆرمه له
ڕسته باوهڕپێكراو و زنتیرهكراوه و فۆرمهلهیهكه له ڕووی بونیادهوه
هستاو نییه ،ههروهك له گوزارشته زاراوهییه هستاوهكاندا بهدی
دهكرێه ،پاشانی دهكر واتاكهی له گوزهرگای ئهو یهكه واتاییانهوه
بزانر  ،كه یاوهری .
دهرهنتام :بهكارهێنانێكی یهكه زمانهوانییهكان لهئارادا ههیه ،كه
دهكهوێته نێوان ئهو پ ۆسه ڕێزمانییهی رهخه لهسهر رۆرهكانی ڕسته
بهرههمهێنراوهكان دهكات و ئهو پرۆسه واتاییهی رهخه لهسهر ئهو
ئهگهرانه دهكات ،كه له وشه تایبهت و دیاریكراوهكانهوه
سهرههڵدهدهن.
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ژێدهر
ب وانه :د .مازن الوار ،دراسات نحویه و دنلیه و فێسفیه فی اێا
الێسانیات المعاصره ،دار المتنبی لێطبااه و النشر ،سوریه –
دمشق ،3003،ص58. -33
 -3ئهمه بێگومان شێوازێكه له زمانی كوردی واهرهبیدا ریایه ،كه به
وشهی دی گوزارشه لهم همكانه دهكات :بۆ نموونه برای دایك ۆخاڵره،
برای باوك ۆمامره ،و خوشكی دایك ۆمیمكره ،و خوشكی باوك
ۆپێكره.ۆوهرگێ ر.
 -3توێ هره ئهڵمانهكان یهكهم كهس بوون پرۆگرامی زمانهوانی
ههر له
پراكتیزهكراوی سهر كێڵگه واتاییهكانیان دانا ،ئهم كاره
سییهكانی سهدهی ڕابردوو و له ساڵی ۆ3930ردا ئهنتام درا ،له یهكێك
لهو توێ ینهوه بهراییانهی ۆج .تریر j. Trierر ساڵی  3931پێی ههستا،
ۆنێتی گۆڕانكاری و پێشڤه وونهكانی كێڵگه واتاییهكان له
دهبینی
ئان و زهمانه ههمهرۆرهكاندا دهخاته ڕوو ،وشهكانی زمانی ئهڵمانی له
سهدهكانی ناوهڕستدا و له ماوهی یهك سهدهدا ،گۆڕانكاری ب وێنهی
سهبارهت به زانسه و زانینی بهخۆوه بینیوه ،لهساڵی ۆ3300ر هیچ
كێڵگهیهكی واتایی رودا ۆوهكو ئاوهڵناور بۆ وشهی ۆزیرهكیر لهم
سهد ساڵ لهو مێ ووهوه ،وشهكان
زمانهدا نهبووه ،بهاڵم پا
پێشڤه وون و ماناكانیشیان لق و پۆپیان هاوێشه .ۆنووسهرر
 -3مهبهستمان له پهیوهندی ئاسۆییۆسینتاگماتیكیر پهیوهندی توخمی
زمانهوانییه لەگەڵ توخمهكانی دی ئهو بواره زمانهوانییهی كه
گرتویەته خۆ ،له كاتێكدا پهیوهندی ستوونی ۆپارادیگماتیكیرمانای
پهیوهندییهكانی زمانه لەگەڵ ئهو توخمانهی ،كه لهوانهیه رێگۆڕك
لەگەڵ رێگرهوهكانی شایستهی خۆیان بكهن ،بۆ نموونه گهر ب وانینه
باس له پهیوهندییه
ڕستهی ۆئازاد نانی خواردر ،دهتوانی
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گونتاینهكانی نێوان ههردوو وشهی ۆئازاد ،نانر بكهی  ،بهاڵم ئهگهر
ئهم ڕستهیه ۆئازاد نانی خواردر به ۆشێرزاد نانی خواردر بهراورد
بكهی  ،ئهو كاته خۆمان ههمبهر پهیوهندییهكی رێگۆڕكێیانهی ههردوو
وشهی ۆئازادر و ۆشێرزادر دهبینینهوه .بۆ زیاتر شارهزابوون ب وانه :ف.
ر .بالمر ،اێا الدنله ،تررمه صبری ابراهیا السید ،3983،ص313.
 -1زانایانی دێرینی اهرهب ،باسیان له دیاردهی ۆهاوواتار كردووه و
لهمبارهیهوه بیروبۆ وونی خۆیان خستۆتهڕوو ،ههندێك لهو زانایانه
پشتگیری له هاوواتاكان دهكهن و باوهڕیان بهوه ههیه هاوواتا له
زماندا ههیه ،كه ی ههندێكیشیان دان به هاوواتا نانێ  ،لێرهشدا گرنگ
ئهو ڕهوشهیه كه دان به هاوواتا نانێه ،بهڵگهشیان لهسهر
بۆ ونهكهیان ئهوهیه ،كه ههموو واتایهك دهوروبهر و ڕێچكه و شێواز و
روگرافیا و كۆمهاڵیهتی و پێگهی زمانهوانی خۆی ههیه ،شۆرهتدارتری
ئهو توێ هرانه ۆرا یزره ،كه له ڕووی شێواز و سۆز و روگرافیا و دهنگ و
قافیهوه ریاوازییهكی خسته نێوان وشه هاوواتاكانهوه ،بهم شێوهیه له
زمانی اهرهبیدا بهنموونه وشهكانی ۆغیث ت بارانر لەگەڵ ۆمطر ت
بارانردا لهڕوانگهی ۆرا یزرهوه رودان و یهك واتا ناگهیهن  ،ونكه
واتای ههر وشهیهك لهم دوو وشهیه ،دهوروبهر و بهكارهێنان و پێگهی
ریاوازی خۆیان ههیه ،ههر هنده دوو وشهكه هاوواتان ،بهاڵم ۆمطر ت
بارانر له بواری تووڕهیی خوادا و ۆغیث ت بارانر له بواری ڕه مهت و
بهزهیی یهزدانیدا بهكاردههێنرێه ...هتد.بۆ زیاتر شارهزابوون ،ب وانه:
التا ظ ،البیان و التبیی  ،تحقیق ابدالسالم هارون ،المتێد انول ،ص
 30ت 350.
 -5هاوبێ ی لهدیاردهكانی زمانی كوردی و اهرهبییه ،و زانا دێرینهكان
اهرهب به وردی و گشتگیری تاوتوێیان كردووه ،بهتایبهتی ۆئیب رنیر
له پهرتووكهكهی خۆیدا ۆئهلخهسائی ر و ۆسیوتیر له پهرتووكی
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هندهها زانای دی اهرهب له پهرتووكی
ۆئهلمزهههرر و رگه لهوانی
رۆراورۆردا باسیان لێوه كردووه.
 -3زۆر وشه له زمانی اهرهبیدا زیاتر له واتایهك ههڵدهگرن ،بۆ نموونه
له زمانی اهرهبیدا وشهی ۆای ر مانای اوی سا یرانهیه ،لهههمان
كاتیشدا اوی مرۆه و سهر اوه ۆای ری ئاو و اوۆای ری اكا و
فهرزی ۆاهی ر ،واته فهرزی سهر تاكهكهسێك دهگرێتهوه ...هتد.
 -1دیاردهی هاودهنگی له زمانی اهرهبیدا زۆر بهرباو و فراوانه ،وهكو
نموونه  :ۆما انقطع  /وم قطعر ۆراری /رارر وهرگێ .
 -8بۆ زیاتر زانیاری له بارهی ئهم بابهته ،ب وانه :ابدالعزیز اتیق،
اێا المعنی ،دار النهضة العربیة ،بیروت، 3911،ص 301ت.330
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ئاخافتنێك لەگەڵ بهڕێز دیاکۆ هاشمی
دهربارهی چۆنیهتی چێكردنی زمانی ستانداردی كوردی
ئامادهكردنی /عهدنان ئهحمهد

* با سەرەتاى پرسیارەکان بەوە دەسه پ بوەی  ،ۆزمانى ستانداردر
ى پێناسەیەکى هەیە نى تۆ؟ باشتری زاراوە لە زارەکانى کوردیدا
بەرامبەر بە وشەى ۆستانداردر ییە؟
کورت و پوخه دەتوانر بوتر "زمانی ستاندارد" دیالێوتێوی
دیاریوراوە کە مەودای بەکارهێنانەکەی لە ڕووی تێگەیشت و بەتایبەت
نووسینەوە سنووری دەڤەرەکەی خۆی بەزاندووە و ئاخافتەرانی
د یالێوتەکانی تری زیاتر لێی ت دەگەن .ئەم دیالێوتە دەب توانای
ئەوەی هەب کە بۆ نموونە لە کاروباری کارگێ ی و وکوومەتداری و
قوتابخانە و وێ ە و ژیانی ئابووری بەکار بهێنر و بتوان هەنگاو بنێه
بۆ کەمتری ریاوازیی زمانەوانی.
بەکورتی" ،زمانی ستاندارد" دەب ریاوازیی هەب لەگەڵ زاراوەی
ناو ەیی .هەموو زمانێ شێوەزاری تایبەتیی خۆی هەیە کە لە دەڤەرە
ریاوازەکاندا بەکار دەهێنرێ  .زۆر نەتەوە هەن کە زمانی ستانداردی
خۆیان دیاری کردووە ونووو هەسه دەکەن کە قۆناغی خێ و هۆزیان
بەر هێشتووە و بۆ پێوەندیی نەتەوەیی و بۆ ڕاگرتنی قەوارەی سیاسی
هەبوونی زمانی ستاندارد نیان گرنگە ،هەند نەتەوە هەن کە بەوە
قایێ زاراوەکەیان تەنیا لە ناو ەیەکدا بەکار بهێنر و زۆر بایەخ بە
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پێوەندی و یەکگرتنی نەتەوەیی نادەن یان دەمارگیریی ناو ەیی
دەبێتە کۆستێ بۆ ئەو مەبەستە.
توێ ێوی بەرباو ،دەسەاڵتێوی سیاسی یان فەرهەنگی یان
زمانەوانی دەتوان لەسەر هەڵب اردنی زمانی ستاندارد ب یار بدات.
راری واشە زاراوەیەک لە درێ ایی مێ وودا دەتوان لەبەر توانای
تایبەتی و هەلومەرری ئایینی ،فەرهەنگی یان سیاسی خۆکار ئامادە
ببێه بۆ ئەوەی وەکوو زمانی ستاندارد بەکار بهێنرێه یان راری واشە
و بەب هیچ ب یار دەبێتە زمانی
هەر خۆی ئەو ئەرکە دەگێ
ستاندارد.
لەناو زاراوە کوردییەکاندا ،زاراوەی "کوردیی ناوەڕاسه" دەورێوی
گرنگی گێ اوە و توانایەکی تایبەتیی هەیە بۆ گەشەسەندن و ل
تێگەیشتنی و دەکر وەک زمانی ستانداردی کوردی باسی لێوە بور
لەبەر ئەم هۆکارانە:
 3ت نزیوەی دووسەد ساڵە وەک زمانی ئەدەبی و وتاری و خوێندن و
اپەمەنی و لێوۆڵینەوەیی لە ئاستێوی بەرباوتر و زیاتردا بەکار
هێنراوە.
3ت وشە و پەیڤەکانی لە سنووری خۆی ت پەڕیوە و ئاخێوەرانی تری
شێوەزارەکانی دیوە ،زیاتر پێی ئاشنان.
3ت لەنی ڕاستەوە ،لەنی ژوورووی کرماشانەوە بگرە هەتا دااڵهۆ و
سەرپێێی زەهاو و قەسری شیری و خوسرەوی و خانەقی و مەندەلی و
هتد ،دراوس بووە و تێوەڵ بووە لەگەڵ لەک و کەلهوڕ و گۆران و فەیێی
و ئەوان بە وشەکانی ئاشنان.
 1ت لە ناوەڕاستەوە ،زمانی پێوەندیگرت بووە لەگەڵ هەورامییەکان و تا
ڕادەیەکی هەرە زۆر هەموو هەورامییەک بەباشی پێی دەدو و لێی ت
دەگا و لە مامەڵە و هاتو ۆی بازرگانیی خۆیاندا بەکاریان هێناوە.
وار دەوری هەورامییەکان لە مەریوان و سنە و ڕوانسەر و روان ۆوە
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و

بگرە هەتا بیارە و تەوێڵە و بەشەکانی تر هەر سۆرانی
هەورامییەکان لەمێ ساڵە بە وشە و وتەکانیان ئاشنان.
5ت لەنی باکووری ڕۆژاوا هەر لە ورمێوە بگرە هەتا زاخۆ ،دهۆک ،بێە و
بارزان ،ئاکر و ۆمان ،گەاڵڵە ،اری اۆمەران ،ناو ەی سوور یان و
باڵەکایەتی و بەشەکانی تر سنووری بەکارهێنان بووە لەگەڵ کرمانج و
هەرکی و بادینی و ئەوان زۆر پێی ئاشنان و بە باشی لێی ت دەگەن.
وکوومەتی وەک شێخ مە موود ،کۆماری کوردستان لە
3ت زمانی گەل
مەهاباد بووە و هەروەها زمانی وکوومەتی هەرێمی کوردستانە لە
هەولێر.
 1ت زمانی کاربەدەستان و سەرۆکەکانی وکوومەت و پارلەمان و دادگا و
دامودەزگا فەرمی و نافەرمییەکان بووە.
8ت زمانی لێوۆڵینەوەی زمانەوانیی ئەکادیمیا زمانەوانییەکانی وەک
"کۆڕی زانیاریی کوردستان"" ،ئەکادیمیای کوردی" و ئەنستیتۆکانی
زمانی کوردی بووە.
9ت زمانی کتێبەکان و وانەوتنەوەکانی قوتابخانەکانی کوردستان بووە
لە ئاستی خوێندنی سەرەتایییەوە بگرە تا خوێندنی بااڵ لە لقە
زانستییەکانی وەک دەروونزانی ،گیانەوەرزانی ،فیزیا ،کیمیا ،ئابووری و
هتد .هەزاران قوتابیی سۆرانی ،هەورامی ،فەیێی و بادینی بەوە
خوێندوویانە و پێی ئاشنان و پەیڤەکانی نیان ر کەوتوون.
30ت زمانی پێنووسینی هەزاران هەزار و بگرە میێێۆنان کتێب و ڕۆژنامە
و گۆڤار و بەرهەمی کوردی بووە.
33ت فەرهەنگەکانمان بەوە وشەکانیان لێ داوەتەوە.
33ت زمانی کەڵە شاایران و کەڵە هونەرمەندان و گۆرانیبێ انێوی مەزن
بووە کە قەت لەبیر ناکرێ .
33ت لە ڕووی ئەلفب و وشە و ڕێنووس و ڕێزمان و زاراوەسازی زۆر کاری
لەسەر کراوە ،سامانێوی بێخاوەنە.
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بەرنامەڕێ ی کراوە.

31ت گەل پرۆگرامی زۆر تایبەتیی کۆمتیوتەری پ
35ت گەل فەرهەنگی سەرهێڵی پ نووسراوەتەوە.
 33ت نەبوونی نێر و م لە کوردیی ناوەڕاستدا ،ئەو شێوەزارەی زۆر
ئاسانتر کرووەتەوە بۆ فێربوونی ئاخێوەرانی تر.
بەاڵم هەر ەند کوردیی ناوەڕاسه ئەو تایبەتمەندییانەی هەبێه،
هیچوەس ناتوان ئەوە بەسەر کرمانج و هەورامی و کەڵهوڕ و لەکێودا
بسەپێن ئەگەر خۆیان ەز نەکەن.
"زمانی ستاندارد" لە ناو "کوردستانی گەورە"دا هێشتا مشتوم ی
یی ئاخافتەرانی زاراوە رۆربەرۆرەکان لە
لەسەرە ،ئەوی لەبەر
ناو ەی ریاواز و تایبەتیدا و هەروەها لەبەر نەبوونی وکوومەتی
یان باشتر بڵێا "کوردستانی سەربەخۆ" و هەروەها لەبەر
هاوبە
نەبوونی ئەلفبێیەکی هاوبە .
لە باکووری کوردستان و ڕۆژاوای کوردستاندا کورد لەو بە کرمانتی
کوردیی ناوەڕاسه بەسەریاندا
و بنزاراوەکانی دەپەیڤ  ،ناکر
بسەپێنر ئەگەر خۆیان ەز نەکەن بەکاری بهێن  .باشتری شه
ئازادیی هەڵب اردنە.
بەاڵم لە باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان دۆخەکە ریاوازە ،لەوێدا
دەکر کوردیی ناوەڕاسه وەکوو "زمانی ستاندارد" بەکار بهێنر ،
ونووو ئەو زاراوەیە هەمیشە لە قوتابخانە و پێوەندی و
ڕاگەیا ندنەکاندا بەکار هێنراوە و هەمووان پێی ئاشنان و با گەشەی
سەندووە و لە بوارە رۆربەرۆرەکاندا توانای گەشەسەندنی زۆر زۆری
هەیە ،بەاڵم بەو اڵەشەوە ناب زەبر بخرێتە سەر هەورامییە ئازیز و
بوار بەوان بدر کە
کەلهوڕ و لەکە خۆشەویستەکانمان .دەب
شێوەزاری خۆیان لە ناو ە و دەڤەری خۆیاندا بەکار بهێن و هاوکاتی
گرنگیی هەبوونی زمانێوی هاوبەشیان بۆ ڕوون بورێتەوە .تەنیا ئەو
کاتەیە کە هەموومان دەتوانی دەسه لەناو دەستی یەک بنێی و
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پێوەوە ئامادە دەبی زمانێوی ستانداردی هاوبەشمان هەبێه .ئەو
کاتەشە بە دڵخۆشی ،هەموو زاراوەکان بە ڕەنگینی و دەوڵەمەندی
هەژمار دەکرێ و هەموو ئاخافتەرانی بە یەکتر شانازی دەکەن.
ئەگەر هەورامی یان کەڵهوڕێ کتێب بنووس و بیانەو کوردی
ڕۆژهەاڵت و باشوور وەک خۆیان لێی ت بگەن هەر دەب کتێبەکەیان
بە کوردیی ناوەڕاسه بنووس  .کەوا بێه پێویستیان بە زمانێوی
س تاندارد هەیە ،هەر کات ڕێز و بایەختێدان ببین بیگومان کوردیی
ناوەڕاستی نیان خۆشەویسه دەبێه.
لە دەرەنتامدا ،لەبەر ئەو هۆکارانەی ئاماژەم پ کردن ،دەتوانا
بڵێا کوردیی ناوەڕاسه بەتایبەت لە باشوور و ڕۆژهەاڵت بە "زمانی
ستاندارد" دەبینا و دەشتوانی دڵگە بی کە ر دەکەو بەمەرر
بایەختێدان و ئازادیی دوونیەنە هەبێه و خۆشەویستانی ترمان لە
مافی دیالێوتی و پرس و ڕاوێ ەکانمان بێبە نەکەی .
* ئەگەر زمان گوڵ بێه ئەوە زار رۆرەکانیەتى .یەکێ لە هۆکارەکانى
دەوڵەمەندی و روانى و پاراوى هەر زمانێ بوونى زار و شێوە زارە.
باشە ئێمە خاوەنى کۆمەڵێ زار و شێوەزارى ریاوازی ئایا ئەو
ریاوازییانە بە سوود گەڕاوە بۆ خزمەتوردنى پرۆسەی زمانى
ستانداردی کوردى؟ باشە ی بورێه بۆ ئەوەى بتوانی زۆرتری کەڵ
لەو ریاوازییانە وەربگری ؟
سامانێوە و بەشێوی دانەب اوە لە
بێگومان هەر شێوەزارێ
بەشەکانی تر .دەب هەموو وشە و پەیڤەکانی شێوەزارەکان کە بەگشتی
لە ۆبنوەدراوە
دەهێن
بنەمای زمانێوی دەوڵەمەند پێ
databaseرێودا کۆ بورێنەوە .دەب شوێنی روگرافیی بەکارهێنانیان
دیاری بور  .واتای وشەکان بەباشی ڕوون بورێنەوە و تەنانەت ئەگەر
وەربگیرێه بۆ
لە دەنگ و وێنە
رار کەڵ
بورێه هەند
009

ژمارە ()51ى کانوونى دووەمى

زمانناسى
4152

ڕوونوردنەوەی زیاتری مەبەستەکان .دەب ریاوازیی بەکارهێنانی
ڕێزمانی دیاری بورێه ،ونووو خەڵ هەر ی زیاتر لە وشە و ۆنێتیی
بەکارهێنانی ڕێزمانی ت بگات ،هەستی زیاتر بۆ وشەکان دەبزو و
باشتر دەزان لە کاتی پێویستدا لەگەڵ زمانی ستاندارددا متوربەیان
بوات کە هۆکارێوی گرنگە بۆ دەوڵەمەندبوونی زمانەکە و بۆ هەسه
پێبەخشی لەنی ئاخافتەرانی تر.
* شەڕ و مێمالنێى سیاسی و سەربازییەکان تا ەندە کاریگەرى
خراپیان هەبووە لەسەر ڕەوتى گەشەسەندن و بەرەو پێشچوونى زمان؟
لە کاتێودا کونفرانسە زمانەوانییەکان لە کۆتایى پەنتاکانى
ڕابردووەوە دەستى پ کرد .تاکو ئێستا ئێمە دەیبینی بەرهەمێوى
کاریگەرى نەبووە .دەمەوێه بڵێا ئەو مێمالنێیانەی کە لەو سەردەمە و
دواتردا هەبوون نەگوێزراونەوە بۆ ناو خانە ڕۆشنبیرییەکان و لێوترازان
لە نێوان تاكهكانیدا دروسه بوات .هەر بۆیە کە لە سەرەتاى
مەسەلەى ستاندارد دێتە ئاراوە هیچ
دەبینی
ەفتاکانی
دەرەنتامێوى نابێه .سەرنته لەو بارەیەوە یە؟
هەر ناکۆکی و ڕێونەکەوتنێوی سیاسی ،ئایینی یان زمانی بێگومان
دەبێتە هۆی دوورکەوتنەوە لە یەکتر و دروستوردنی وکوومەت و
دەسەاڵتی ریاوازی ناو ەیی کە لە بەرژەوەندیی کورددا نییە ،ونووو
ئەو ەشنە دەسەاڵتانە کز و نواز و لەرزۆک  .بەرگرێوی گەورەیە
لەنێوان لێ تێگەیشت و گیانی برایەتی و هاوکاری .زۆر ژیرانە ناب
ڕێگە بدرێه بە هەر سووکایەتی پێوردن و ئاژاوەنانەوەیەک لەنێوان
ئاپۆرەی کورددا ،دەب لێ نە و کۆڕ و دەستەی تایبەتی و لێوۆڵەر و
اوەدێر لە پێشدا ئامادە بورێه بۆ تاوتوێوردنی کێشەکان زۆر
بەخێرایی و زۆر بەوردبینی .هەر ناکۆکییەک زەبرێوی
دووربوونەوە
قەرەبوونەکراوەیە لە ڕەوتی پێشوەوتندا .ئەم لێ
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تەنانەت کاری کردووەتە سەر زمانی ئاخاوتنی  ،بۆ نموونە بۆ
مەبەستێوی وەک یەک دوو شتی ریاواز بەکار ووە:
پارتی" :یەکێتیی قوتابیانی کوردستان"،
یەکێتی" :کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستان".
پارتی" :یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان"،
یەکێتی" :یەکێتیی ژنانی کوردستان".
یەکێتی" :مەڵبەندی س "،
پارتی" :لقی س ".
یەکێتی" :لەشور"،
پارتی" :سوپا".
پو " :گەریال" " ،انکوان"" ،ڕەو ".
ئەوانی تر" :پێشمەرگە"" ،خەباتوار"" ،بارودۆخ".
بەشێ لە کۆمەڵە" :گیانبەختوردوو"،
نیەنەکانی تر" :شەهید".
تەنانەت هەند لەوانەی وا بیروبۆ وونی ەپییان هەیە لە نووسی
و باوکراوەکانیاندا کەمتر گو بە نیەنی زمانی دەدەن و خۆ ماندوو
ناکەن لە دۆزینەوەی بەرانبەری ەموەکان بە کوردی.
ئەوە بیرێوی ەوتە کە لە پێشدا مێمالنێی سەربازی بورێه و پاشان
اوەڕ بی بگوێزرێتەوە بۆ خانەی ڕۆشنبیری .کات ڕا و تووڕەیی و
مێمالن دروسه ببێه زۆر ئەستەمە دۆخەکە هێمنی بە خۆەوە ببین ،
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لەوەی بگەینە ئەو ئاستە لەپاڵ مێزی
ئێمە دەب فێر بی پێ
دانووستان دانیشی و بە ڕاوێ کێشەکانمان ارەسەر بوەی .
* ئایا لە باشوورى کوردستان لە دواى ڕاپەڕینەوە دەرفەتى ئەوە نەبوو
تاکو ب یارێ لەسەر ئەم بابەتە بدرێه و یەکالى بورێتەوە؟ ئەگەر
دەرفەتى ئەوە هەبووە و نەکراوە هۆکارەکەى بۆ ى دەگەڕێنیتەوە؟
بە ڕای م خۆکار لە باشوور ،کوردیی ناوەڕاسه وەکوو زمانی
ستاندارد بەکار ووە ونووو زمانی وكوومەت و پەرلەمان و سەرۆکی
هەرێا و ڕاگەیاندن و قوتابخانە و دادگاکان بووە .زمانی تابێۆکانی
شارە گەورەکانی وەکوو هەولێر و سێێمانی و دەیان شار و شارۆ وەی تر
بووە .زمانی تابێۆی هەڵواسراوی شەقامەکان و ف ۆکەخانەکان و
نەخۆشخانەکان بووە .تەنانەت لەو ناو انەی بە هەورامی و فەیێی
دەدوێ هەر ئەو زمانە بەکار ووە.
ونووو ئێمە فێری ڕاوێ و لەیەکترسی نەبووی نەمانتوانیوە ئەو
باسە بە شێوەیەکی هەمەنیەنە بگشتێنی  .هەند رار بەب ب یار
کارێ دەکرێه و خەڵوی بەو ڕۆگەیەدا دەڕوات.
* لە زۆرێ لە واڵتاندا ناوەندێوى ئەکادیمى هەیە بۆ گرنگیدان بە
زمان و فەرهەنگ و گەلێ نیەنى زانیارى ئەو میێێەتەوە .ئێمە لە
سەردەمانى ڕابردوو و ئێستا خاوەنى وەها ناوەندێ بووی و هەی
ئەوانی وەکۆیەکێتى نووسەرانى کورد و کۆڕى زانیایی کوردر .تۆ ڕۆڵى
ئەو ناوەندانە لەمەڕ زمان و ارەسەرکردنى ئارێشەکانى بەردەم
زمانى ڕەسمى ۆن هەڵدەسەنگێنیه؟
لە واڵتانی تردا تەنیا یەک ناوەندی ئەکادیمی نییە کە بایەخ بە
زمان بدات ،لەم واڵتانەدا بە دەیان نیەنی رۆربەرۆر هەن کە بە
شێوەی فەرمی کار لەسەر ڕەوتی گەشەسەندن و گەشەپێدان و
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پێشخستنی زمانەکەیان دەکەن .بۆ ئەوەی کارەکان بگەنە ئەوپەڕی
گەشەسەندن و فریا بوەون مەبەستەکەیان رێبەر بوەن ،لقەکان
دابە کراون و دیاری کراون.
بێگومان نابێه کار و بەرهەمی "کۆڕی زانیاریی کوردستان" و
"یەکێتیی نووسەران" و "ئەکادیمیای کوردی" و کۆڕ و کۆمەڵە زمانی و
هەوڵە تاکەکەسییەکان و گۆڤار و ڕۆژنامەکان و تەلەفزیۆنەکان و
مامۆستایان و زانوۆکاران و لێوۆڵەرەوان و فەرهەنگنووسان و هتد
لەبەر او نەگیر  .بەاڵم زمان هەمیشە ئاڵوگۆڕی بەسەردا دێه و
وپ و زانستییانە ب تا فریای پ کردنەوەی کەلێنە
ڕاژەکان دەب
لێشاوییەکانی زمان ب .
ڕەوتی گەشەسەندنی زمان تێوەڵ بە زانستەکان بەتایبەت بە
زانستی ئایتی بووە و ئەگەر پستۆڕان ئەو نیەنە گرنگە لەبەر او
نەگرن بێگومان لە کاروانی پێشوەوتنی زمانەوانیدا بەسەختی ر
دەمێن  .پێویستە پێوەندی لەگەڵ شارەزایانی ئایتی بگیر تا ڕوون
کرێتەوە کە زمان ۆن بەیارمەتیی ئایتی دەتوان گەشە بستێن .
ئەو کارە زمانەوانی و لێوۆڵینەوەیی و زاراوەسازییانەی ئەو کۆڕانە،
بوون و بوونەتە بنەمای کارە زانستی و
بێگومان کاری با
زمانەوانییەکانی ئەم ۆ.
بێگومان کەموکووڕی لە کارەکاندا هەبووە و اوەڕ دەکر زۆر
لەوەی کە هەیە ااڵکانەتر لەگەڵ بابەتەکاندا بتووڵێنەوە.
بەشی رۆربەرۆری
بۆ نموونە لە سەردەمێوی وادا دەب
زاراوەسازییان لە بەشە زانستییەکاندا هەبێه کە لە هەر بەشێودا
پستۆڕی تایبەتیی ئەو بوارە بەشدار بێه ،دەب زۆر باشتر کەڵویان لە
ئینتەرنێه وەربگرتایە و ئێستاکە دەبوا هەموو بەرهەمەکانیان لە
بەردەستی هەمووان بوایە .مەکۆیەکیان هەبوایە بۆ پرس و ڕاوێ ی
گشتی لەسەر زمان.
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ئەوان دەتوان یارمەتیدەرێوی با ب بۆ تاوتوێوردنی باسەکان
لەسەر زمانی فەرمی بەاڵم بەداخەوە ئەو کێشەیە تەنیا بەوان
ارەسەر نابێه و ئەوە پرۆسەیەکی بەری و گشتییە و بەوە گر دراوە
کە سنووری کوردستان لە کو بۆ کو دیاری بورێه و ئاخافتەرانی
لەسەر ی ڕازی ب .
لە نووسەران نەبوونى زمانێوى یەکگرتوو بۆ نەبوونى
* زۆرێ
قەرارێوى سیاسى دەگەڕێننەوە .باشە ئەگەر وایە ڕۆڵى نووسەران ی
دەبێه؟
کەس ناتوان زمانی یەکگرتوو دروسه بوات ،هەموو نەتەوەیەک
زاراوەی رۆربەرۆری هەیە ،ئەوەی ویستبێت زمانی یەکگرتووی هەبێه،
ب یاری داوە یەکێ لەوانە وەکوو زمانی یەکگرتوو بەکار بهێن  .کەوا
بێه ئێمە ئەگەر ئاواتەخوازی زمانی یەکگرتوو بی هەر ئەمێنێتەوە
هەڵب ێری  .بەختەوەرانە
سەر ئەوەی کە خۆمان بمانەو یەکێ
زاراوەی وامان هەیە کە دەتوان ئەو ئەرکە بگێ .
وکوومەتی باشوور کە لە ڕووی یاسایییەوە تەنیا دەسەاڵتی بەشێ
لە باشووری کوردستانی بەئەستۆیە ناتوان ب یار بۆ پار ەکانی تر
بدات .کەوا بێه ک ئەتوان ئەو ب یارە بدات؟ پارلەمان دەتوان بۆ
باشوور ب یار دەربوات ،ئەوی بەمەرر دڵنیا بێه کە ب یارەکەی
ڕادەیەک
ڕە او دەکرێه یان ئاژاوە نانێتەوە .ئێمەی کورد تا
زانیاریمان پ دراوە لەو بارەوە؟
ئێستە لە هەموو کوردستان واڵتێوی یەکگرتوو و یەک وکوومەتمان
نییە ب یارێوی گشتی بۆ هەموو کوردستان ،تەنیا بە نوێنەرایەتیی
هەموو پار ەکانی کوردستان دەکرێه .بۆ نموونە شوێنێوی وەکوو
"کۆنگرەی نەتەوەیی کورد" کە لە هەموو پار ەکان و یزبەکانی
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کوردستان پێ هاتبێه ئەوی بە مەرر شارەزایانی زمانیان تێدا
بێه و هەموو ڕوونوارییەک لەو بارەوە باو بووبێتەوە.
ڕۆڵی نووسەران ئەوەیە کە هەوڵ بدەن زمانێوی ئەدەبیی گشتی ساز
بوەن کە کەمتری کێشەی هەب  ،دەوڵەمەند و گشتی بێه و بەرزتر لە
دەڤەرێوی سنووردار ب وان  .نووسەران دەب ئاگاداری نەتەوەکانی تر
ب بزان ئەوان ۆن ئەو کێشەیەیان ارەسەر کردووە ،بۆ نموونە
زمانی ینی ،اەرەبی ،ئالبانی و هتد .دەب ئەو زانیارییانە بگوێزنەوە
بۆ خوێنەران .دەب خەڵ ئاگادار بوەنەوە کە پێویستمان بە زمانێوی
هاوبە هەیە تا  ١٢میێیۆن کورد پێوەوە گر بداتەوە نەک لە دۆڵ و
دەڤەرێودا بچەقی  .زمان ئەوڕۆکە ئەرکێوی بەرینتری بەئەستۆیە
لەوەی کە تەنیا بە قەد و بااڵ و زوڵفی یارێودا هەڵب  .پێویستمان بە
زمانێوە ئەرکی سیستەمی پەروەردە و دامودەزگا کارگێ ییەکان و
وکوومەت و دادگا و زانستە رۆربەرۆرەکان بەڕێوە ببات.
* هەندێ نووسەر پێیان وایە ئەم مەسەلەیە بدرێتە دەستى کات خۆى
خۆى ارە دەکات تێ وانینى ئێوە لەو بارەیەوە ییە؟
راری وایە کات و ڕەوتی زمان ،زمانی پێوانەیی و ستاندارد دروسه
دەکات و پێویسه بە ب یار ناکات ،لە ئەمریوا هیچ ب یارێ نییە کە
بڵ زمانی ئینگێیزی زمانی ستانداردە ،بەاڵم خۆکار هەموو کەسێ
ئەوە بەکار دەهێنێه ،ونووو هەموو شتێ بەوە دەکرێه .تەنانەت
بووە بە زمانی ستانداردی هەموو نەتەوەکانی سەر گۆی زەوی ،ب هیچ
ب یارێوی سیاسی .کوردیی ناوەڕاسه کە ئەوڕۆکە هێندە توانای هەیە
بەب هیچ ب یارێوی سیاسی ،تەنیا بەپێی کات ئاوا گەشەی سەندووە.
ئەگەر بدرێتە دەستی قەدەر و بشدرێتە دەستی هەڵب اردن ،لە
ڕۆژهەاڵت و لە باشوور هەر ئەمە دەتوان ببێتە زمانی ستاندارد.
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* لە ئیستادا تەنها لە باشوورى کوردستان خوێندن بە زمانى کوردییە.
لەم دواییەشدا هەوڵێ لە باکوور لە ئارادایە .پرسیارەکە ئەوەیە ئایا
لەئێستادا ى میوانیزمێ بگیرێتە بەر بۆئەوەى لەدواییدا سەررەم
پار ەکان لە دەورى خۆى کۆ بواتەوە؟ ئایادەکرێه ئێستە باشوور
ب یارێوى وەها بدات تەنها او لەو ناو ەیەى خۆى بوات بۆ ئەوەى
زمانێوى فەرمى تیادا بنیات بنێه؟
ونووو لە باشوور قەوارەیەکی سیاسیی وکوومەتی کوردی هەیە،
زمان لەو زۆر بەباشی دەتوان گەشە بستێن .
هەر گەشەسەندنێ لەو کاراسانییەکە بۆ بەشەکانی تر بەتایبەتی
و بۆ زمانی کوردی بەگشتی .ئەگەر لەو کێشەکانی زمان لەو پار ەیە
ارەسەر بورێ  ،کاری بەشەکانی تری ئاسانتر
تا ڕادەیەکی با
دەبێه بەتایبەت ڕۆژهەاڵت ،ونووو لەوێ بارودۆخەکان ڕێ وەکوو
باشوورە ،ئەوانی دەتوان بە شوێن ەی ئەواندا بچ و پاڵتشتییەکی
گەورەشە بۆ ئەو ڕەوتە.
کاری زانستییانەی زمانەوانییانەی لەسەر لۆری و ژیربێ ی هیچ
کاتێ کێشە بۆ پار ەکانی دیوەی کوردستان ناخوڵقێن .
ئەوەی لە باشوور لە ئەستۆیانە ئەوەیە کە ئەو زمانەی وا ئێستە
زمانی وکوومەت و دە زگا ڕاگەیاندنەکانە پەرە پ بدەن ،لە ڕووی
زمانەوانی ،ڕێنووس ،ڕێزمان ،تایتۆلۆری ،زاراوەسازی و وەرگێ ان .ئەمە
کاری کوردی ڕۆژهەاڵت بەتەواوەتی ئاسان دەکات و هەر لە ئێستەشەوە
کاراسانیی بێوێنەیان بۆ کراوە.
* هەندێ لە ڕۆشنبیران پێیان وایە دەکرێه کوردستانی ببێه بە
خاوەنى زیاد لەستانداردێ وەکو ئەوەى لە ەند واڵتێودا نمونەى
هەیە .بەاڵم ئایا بە بۆ وونى ئێوە کارکردن بۆ وەها بەرنامەیەک ڕێگە
خۆشوەر نیە بۆ دابەشبوونى کورد بۆ ەند کولتوور و میێێەتێوى ریاواز
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ەند سەد ساڵێ ؟ ئایا ئەو هەلومەررە ڕەخساوە بۆ دروستوردنى
پا
ەند ستانداردێ ؟
لە زۆر لە واڵتانی ئەم دنیایەدا کۆمەڵ نەتەوەی ریاواز کە نە
ئایی و نە زمان و نە دابونەریتیشیان وەک یەکە ،لەناو سنووری
واڵتێودا سەدان ساڵە پێوەوە ژیاون ،ئێمە ۆن ناتوانی پێوەوە ب ی
کە تەنیا زاراوەکەمان ریاوازە و بەباشی لەیەک ت دەگەی  ،ئەگەر
واڵتێوی سەربەخۆمان هەبێه دڵنیام تا ئەو کاتە خەڵوەکە هێندە
بەباشی لە یەک ت دەگەن کە هەر بیر لە ریایی ناکەنەوە ،ریاوازیی
زاراوەکانی کەم دەبێتەوە و هێندە لە یەک وشە وەردەگرن کە یەکتری
پ دەوڵەمەند دەکەن و بە یەک ئاشناتر دەب  .کات کە واڵتێومان
هەبێه و ترسی ئەوەمان نەبێه بێگانە بڵ زمانەکەتان بەشێوە لە
زمانی ئێمە ،ئەو کاتە خۆشمان هێندە دەمارگیر نابی لەسەر
زاراوەکانمان ،بەئاسانی یەکتر وەردەگری و تازە ئەکەوێتەوە بیرمان
ەندە شیرینە بە زاراوەی تری قسە بوەی لە هەند شوێندا.
اومان بەرایی نەکات یەکتر
پێا وا نییە ئەوەندە بەر اوتەنگ بی
ببینی  .تازە گریمان کوردی بوو بە دوو یان س پار ەوە ،خۆ دنیا
او لە واڵتە ئینگێیزی و اەرەبی و ستانیایی و
ناڕووخ ،
سواندیناڤییەکان بوە کە لەڕاستیدا یەک زمانیان هەیە بەاڵم هەر
کامەیەکیان ەند واڵتێویشیان هەیە.
* ئەوەى ئێستا بەدى دەکرێه مێمالنێیەکى زۆر لەنێوان ۆسۆرانی و
بادینیدار هەیە تۆ ئەم گرفتە بۆ ى دەگەڕێنیتەوە؟
بادینانی هەسه دەکات سۆرانی دەیەو ڕێی ل بگر  ،سۆرانی
هەسه دەکات ئەگەر ئەوان شێوەزارەکەیان بەکار بهێن ڕەنتی سەدان
ساڵەی ئەمان لە سەردەمی میرنشینیی بابانەوە تا ئێستە بە فی ۆ
دە ێه .بەاڵم ئەگەر بێه و ئازادیی تەواو بۆ بادینییەکان ڕەوا ببینر ،
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هاوکات ڕوون کرێتەوە کە کوردستان تەنیا بریتی نییە لە دەڤەری
بادینان و سۆران ،بەڵووو زۆر گەورەترە و دەب گەورەتر بیر بوەینەوە و
او لە کوردستان بوەی کە بە هەموو شێوەزارەکانییەوە
وەک واڵتێ
شیری و ڕەنگینە و دەب هەمووی ئازاد بێه لە بەکارهێنان ،بەاڵم
هاوکات دەب ڕێگەیەکی ڕە او بورێه بۆ ئەوەی هەموو ئەندامانی
کۆمەڵگای "کوردستانی مەزن" لە یەک ت بگەن لە ئاستێوی زۆر بەرزی
ئەکادیمیدا .ئەو کاتە ناکۆکییەکان ئەگۆڕێ بۆ خۆشەویستی و سۆز و
هاوکاری و هەرەوەزی.
هۆکاری ئەو مێمالنێیە دەگەڕێتەوە بۆ ترس لە فەوتان و تیا وون بە
دەسه یەکتر .دەب ئەو ترسە بە ب یاری دروسه و بەر ب ەوێتەوە.
* بەڕێزتان ى ڕێگە ارەیەک بە گونتاو دەزان بۆ بنیاتنانى زمانى
فەرمى؟ لەنێوان بادینى و سۆرانى کامیانه بەنوە پەسەندە؟ بۆ ى؟
م دژی هەر داسەپاندنێوا ،زمانی فەرمی بە هەڵب اردن ر دەگر
نە بە زەبر و زۆر و نا ارکردن .م پێا وایە ئازادیی تەواو دەب بدر
بە خۆشەویستانی بادینانیمان کە ی وەک زمان هەڵب ێرن ،دڵنیام
ئەگەر ڕێگەیان پی بدر زاراوەی خۆیان وەک ۆن خۆیان ەز دەکەن
لە ناو ەی خۆیان بەکار بهێن  ،بەو پەڕی دڵفراوانیشەوە هەوڵ دەدەن
خۆشیان لەگەڵ سۆرانی ئاخێوەکان بگونتێن  .م ئەم بەهارە سەردانی
دهۆکا کرد،تابێۆکان بە بادینانی بوون ،زۆری نم شیری بوو ،ئەوی
اوم ل
بۆ م هەر کوردییە ،لێشی ت دەگەیشتا و بە ڕەنگینی
اوەڕێی شتێوی تر لەوان بوەم کە لە ناخیانەوە
دەکرد ،بۆ دەب
سەرهەڵنەدات؟
ئەگەر ئەو ئازادییە لەو ناو ەیە بەوان بدرێه بەئاسانی لە ڕەوتی
زمانی فەرمی لە باشووریشدا بەشداری دەکەن ونووو هەر نا ارن،
کوردیی ناوەڕاسه لە هەولێر و سێێمانی کە شاری کاسبی و بازرگانی و
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دەسەاڵتە برەوی هەیە ،ئەوانی هەر دەب بۆ پێوەندی و کاراسانی
فێری ئەو زاراوەیە ب و تەنانەت ئەگەری فێر نەب لە یەک ت
بگەی بەسمانە .خوێندکارەکانمان زمانی یەکگرتوو زۆر بەئاسانی فێر
دەب  ،ئەوانە لە دەڤەری خۆیان نا نە دەرەوە یان خوێندەوارییان
نییە ئەوە با هەر وەک خۆیان بمێننەوە و پێویستیان بە فێربوون نابێه
مادام ژیانیان وا دە ێتە پێشەوە.
* یەکێوى تر لەو دیاردانەى ئەم ۆ لەناو کورددا باوە بەکاربردنى
واژەى بیانییە ،ئایادەکرێه ئەمە وەک گرفه یاخود دەوڵەمەندی و
کراوەیی زمان تەماشابورێه؟ ئەگەر ببێه بە گرفه ،ى بورێه
بۆئەوەى کەم بورێتەوە؟
هەبوونی وشەی بێگانە لە هەموو زمانێودا دیاردەیەکی ئاسایییە،
بەاڵم دەب هۆکاری خۆی هەبێه و سنووردار بێه و تەنیا کات بێه کە
لە بەرانبەریدا وشەی کوردیی پ بەپێستمان نەبێه .ئەوی
ئەگەڕێتەوە بۆ پستۆڕان و بەرپرسان تا ڕادەیەک انک ب و کاری
بەپێز بوەن .بەاڵم ئەگەر وشەمان هەبوو ،بەڕاستی ناهەقییە بێی و
زمانەکەمان پ بوەی لە وشەی نامۆ ،ونوه هەر وشەیەک کە لە
بەو ئامانتە بێه ببێتە بنەمای
زمانێودا دەخرێتە گەڕ ،دەب
لەدایوبوونی وشەیەکی تر لە داهاتوودا ،بەاڵم ئەگەر وشەکە بیانی
بوون ،هەرگیز ئەو ئەدگارەی نابێه .تەنیا بە کاری زانیاری پێدان
خەڵ لە هەڵەی خۆی دوور دەبێتەوە.
* کاریگەریى وەزارەتى پەروەردە لە ئاستى زمانى ڕەسمیدا ۆن
هەڵدەسەنگێنى؟ پێویستە پەروەردە ى بوات تاکو ریاوازییەکان کەم
بواتەوە؟ ئایا ئەوە سوود بە زمانى گشتى دەگەیەن لە بادینان زمانى
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بادینى ب ەکار ببرێه وە لە سێێمانى و هەولێر و گەرمیان سۆرانى
بەکارببرێه؟
وەزارەتی پەروەردە دەتوانێه زمانێوی بەتوانای گەشەسەندوو
بخاتە بەردەستی خوێندەوارانی کورد .بە هەڵب اردنی بابەتی گونتاو،
وشەی بێهەڵە ،ڕێزمان و تایتۆلۆریی دروسه خوێندەواران فێری
زمانێوی گەشەسەندووی ئەدەبی بوات ،کە بتوان لە داهاتوودا پشتی
پ ببەست و کەس بەدوای زمان نەگەڕ کە بۆ زمانی یەکگرتوو
بەکاری بهێن .
وەزارەتی پەروەردە بە تەنیا ناتوان زمانی فەرمی رێگیر بوات،
هەمووی دەگەڕێتەوە بۆ خواسه و ویستی خەڵ  .بێگومان باشتر دەبوو
هەموو کورد یەک زاراوە بەکار بهێن  ،بەاڵم وەک پێشتر وتا ،ئەوە نە
بە زۆر دەب و نە بە پاڕانەوە  .ڕادەی تێگەیشت و ئازادیی
هەڵب اردن کاریگەریی دەبێه لە هەڵب اردندا.
* ئەگەر بورێه بەکورتى باسێ لە دەزگاکانى ڕاگەیاندن بوەیه .ئایا
ئەو دەزگایانە دەوریان ۆن بووە؟ پێویستە ى بوەن؟
یەکێ لە هۆکارەکانی باوکردنەوە و ئاشناکردنی خەڵ بە زمان و
رێگیرکردن و ەستاندنی زمان "دەزگاکانی ڕاگەیاندن"ە .ڕەنگە هەموو
کەسێ خوێندەواریی نەبێه ،ڕەنگە هەموو کەسێ نە ێتە قوتابخانە،
ڕەنگە هەموو کەسێ کتێبخوێ نەبێه ،بەاڵم هەموو کەسێ زمان
بەکار دەهێنێه بۆ قسەکردن و تێگەیاندن و تێگەیشت  .بەتایبەت
لەڕێی دەزگاکانی بیست و بینی  .بۆیە ئەوان ئەرکی گرنگیان لە
ئەستۆیە.
فیێمێوی با کە بینەری زۆری هەبێه بە دۆبالژێوی ڕێووپێ و
زمانێوی پاراو ،کاریگەریی لە مامۆستایەکی زمان کەمتر نییە.
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بانگەشەکان،
دەقەکان،
بەڵگەنامەیییەکان،
بەرنامە
ڕاگەیاندنەکان ،هەواڵەکان ،سەرگەرموەرەکان ،دەمەتەقێوەرەکان بە
کوردییەکی پاراو ،بە ڕێنووسێوی بێهەڵە بێگومان درێ ەپێدەر و بگرە
رێگرەوەی قوتابخانەکان و مامۆستایانی زمان  .بەمەرر کارەکانیان
زانستییانە و لەسەر بنەمای کاری لێوۆڵەران و پستۆڕان و کۆڕە
متمانەپێوراوەکانی زمان ب  .ئەوان دەتوان بە بەکارهێنانی زمانێوی
ئەدەبی و ب اردە ،زمانێوی وا نی خەڵ ئاشنا بوەن کە نی هەمووان
بوات
رێگیر بێه و لە نامۆیی دوور کەوێتەوە و خۆشەویستییان ن
بۆ ئەوەی ئەو زمانە وەک زمانێوی گشتی و نەتەوەیی و فەرمی پەسەند
بوەن.
* یەکێوى تر لە گرفتەکانى زمانى کوردى نەبوونى یەک رۆرە لە تیتى
نووسی  .ئایا باشتری رۆرى تی بە نى تۆوە کامەیە؟ بۆ ى؟
فرە ئەلفبێیی لە زمانی کوردیدا ،زەبرێوی گەورەی لە زمانی کوردی
وەشاندووە .ئاخێوەران و نووسەرانی لە وێ ە و ئەدەبیاتی زمانی کوردی
لە یەک بێگانە کردووە .ونووو دوو شێوەزاری گەورەی کوردی بە دوو
ئەلفبێی ریاواز دەنووسرێنەوە هەر لەبەر ئەوە نووسەران و خوێنەران
لە وێ ە و ئەدەبیاتی یەکتر داب اون .ئەمە خۆی زیاتر زارەکان لە
یەکتری دوور دەکاتەوە .ئەگەر بە یەک ئەلفب بنووسرایەن بێگومان
دەبووه هۆی زیاتر ئاشنابوون و لێ نزیوبوونەوەی ئەو دوو شێوەزارە.
هەموو ئەلفبێیەک دەتوانر وا ل بورێه کە لەگەڵ زمانێودا تا
ڕادەیەک بگونتێنرێه ،ونووو لە هەر ئەلفبێیەکدا کۆمەڵ پیه هەیە
کە هەر کام لەوانە دەتوانر دەستنیشان بور بۆ دەنگێوی تایبەتیی
بێوێشە نییە و هەمیشە
زمانەکە .هیچ ئەلفبێیەکی ئەم دنیایە
ئەلفبێیەکان لە سەدا سەد وەاڵمدەرەوەی هەموو خواستەکانی زمانەکان
نی  .کێشەکە ئەوە نییە ،کێشە ئەوەیە بۆ دەب ئەم ئەلفبێیە بگۆڕی
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بۆ ئەلفبێیەکی تر لە کاتێودا ئەو ئەلفبێیەی ئێستە بەکاری دەبەی
کێشەی زیاتر لە ئەلفبێیەکەی تر نییە.
زۆر لە کێشەکانی ئەلفبێی کوردی اەرەبی ارەسەر کراون لە
اوەی ئەلفبێی اەرەبی و فارسیدا .بۆ نموونە کێشەی ۆبزوێ =
اارابرەکان ،لە زمانی کوردیدا بە دانانی پیه ،زۆر بەباشی ارەسەر
کراون ،بۆ نموونە ۆمحرم ت محرمر بە کوردی دەنووسرێه :ۆمە رەم ت
مو ەڕەمر .یان پیتمان بۆ هەند دەنگ داناوە کە لە فارسی و اەرەبیدا
بەرانبەریان نییە.
لە اەرەبیدا لەبەر نەبوونی پیه بۆ ۆپ ، ،ژ ،ه ،گر نا ارن بێ ەی
وشە بیانییەکان تێ بدەن :ۆبوی  ، Pekingصی " ،Chinaرراج ،کراج
 ،"garageفیتامی  ،vitaminرورل Googleر کە لە کوردیدا پیتمان
بەرانبەریان هەیە.
یان لە فارسیدا بەرانبەر بە "ڤیتامی " دەنووس " :ویتامی ".
کەوا بێه زۆر لە کێشەکانی ئەلفبێی فارسی و اەرەبی لە کوردیدا
ارەسەر کراون .هەروەها ئەو نەتەوەیانەی کە دراوسێمان و بە
هەزاران ساڵە بەبۆنەی ئاشنابوون بە ئەلفبێیەکانیان پێوەندیی
وپ ی فەرهەنگیمان پێوەوە هەیە بەو ئەلفبێیە دەنووس  ،ئەگەر
ئەلفب بگۆڕی لێشاوی وەرگێ ان لەوێوە بۆ سەر کوردی کەم دەبێتەوە و
لە ئەنتامدا زمانەکەمان لە بواری وەرگێ اندا کز و نواز دەبێه
بەتایبەت کە خەڵوی ئێمە زۆر ئاشنا نی بە زمانە ئەورووپییەکان.
هەروەها ئەدەبیاتێوی زۆر زۆرمان بەو ئەولفبێیە نووسراوەتەوە کە
بە گۆڕینی ئەلفب  ،نەوەی نو دادەب ێ لە وێ ەی کۆن.
بە ب وای م بە تاوتوێوردنی نیەنە ئەرێنی و نەرێنییەکانی ئەم
بابەتە ،ئێستە نە گونتاوە و نە پێویستە و نە لە بەرژەوەندیماندایە کە
ئەو کارە بوەی  .لە داهاتووشدا دیسانەوە تەنیا هەلومەرج و گۆڕانی
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هۆکارەکانی داهاتووە ب یاردەرن بۆ هەر گۆڕان یان نەگۆڕانێوی
ئەلفبێی کوردی اەرەبی.
مەسەلە تەنیا باشیی پیتەکان نییە ونووو هەموویان بە کۆد
دەنووسرێ  ،بێگومان بە بەراوردێوی سەرپێییانە ئەلفبێی نتینی لە
اەرەبی بۆ نووسی کێشەی کەمترە و ئاسانواریی زیاتری تێدایە بۆ
پرۆگراموردن و شتی لەو بابەتە .بەاڵم وێ ەی ئێمەی کورد ئێستە گر
دراوە بە ئەدەبیاتی فارس و اەرەب ،زۆرینەی وەرگێ انەکان بۆ کوردی
لەو زمانانەوە دەکرێ  ،بە گۆڕانی ئەلفب هەموو ئەوانە لە دەسه
دەدەی و لەو نشەوە ،ئەم نتینییەی بۆ کوردی دیاری کراوە بەب
کەموکووڕی نییە و لە هەند پرۆگرامدا هەر کێشەی هەیە .کەوا بێه
رار لەم دۆخە و ئاستەدا هیچ با نییە کورد بیر لە گۆڕینی ئەلفب
بواتەوە و وا نییە کە دەب ئەلفبێی نتینی رێی ئەلفبێیەکانی تر
بگرێتەوە ،خۆ ئەگەر وا بێه دەب ایبیری و اەرەبی و هیندی و ینی و
یابانی و ڕووسی هەر هەمووی ئەلفب بگۆڕن.

033

ژمارە ()51ى کانوونى دووەمى

زمانناسى
4152

کێشەکانی زمان لە میدیای کوردیدا
فەرەیدون سامان
پێشەکی:
ئەوڕۆ قسەکردن لەسەر کێشەکانی زمانی کوردی زۆر هەڵدەگر و
تەنانەت هەندێتاری دەبێتە مایەی نیگەرانی و سەریەشە بۆ ئەو
کەسانەی کە خولیای پاراستنی زمانی شیرینی کوردییان خستۆتە
ئەستۆی خۆیان ،لەنیەک واڵتانی داگیرکەری کوردستان هۆکاری
بە
سەرەکی سەرهەڵدانی ئەم گرفتە ارەسەر نەبووەن ،ئەوی
قەدەغەکردنی زمانی کوردی بووە لەو بەشانەی کە بە زۆر بەسەر
واڵتەکانیندا دابە کراوە مافی کولتووری و پەروەردەییان بە کوردانی
ژێردەستی خۆیان ڕەوا نەبینیوە ،هەر بۆیە هەربەشە نا ار بووە
ئەگەر بە ڕەسمی نەبیه  ،بەاڵم نسایی رێنووسی نەتەوەی سەردەسه
بوات لە اپەمەنییەکاندا وەک لە اێراا و سووریا و ئێران و تورکیادا
کە هەر خۆمانی وەک فاکتی
هۆکاری ناوخۆ
دەبینرێه ،دواتری
کە
سروشه و روگرافیای کوردستان و هەروەها فاکتە سیاسی ناوەخۆ
هێشتا سەرباری هەبوونی دەزگای کولتووری و ئەکادیمی بەاڵم نە
لەسەر ڕێنووسێوی یەکگرتوو پێوهاتووی نە زمانێوی یەکگرتوو ،هەر بە
شەو خۆی بە ڕاسه دەزانێه لە بەزۆر سەلماندنی دیالێوتەکەی خۆی و
ڕەتوردنەوەی ئەویتر باشتری نمونە سااڵنی دوای ڕاپەرینە کە لەم
بەشەی باشووری کوردستاندا کە ئازاد بووی و بووی بە خاوەنی
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هێشتا لەسەر زمانێوی

دەسەاڵتی نەتەوەیی خۆمان وەل مخاب
.
یەکگرتوو یان فەرمی پێ نەهاتووی
بەشی یەکەم  :بە ستانداردکردنی زمانى کوردی و کێشەیەکی ب
ارەسەر.
سااڵنێوی زۆرە پستۆران و شارەزایان و زمانزانانی کورد و هەند رار
قسە لەسەر کێشەکانی زمانی کوردی دەکەن ،کە ئاخۆ لە
بیانی
بنەڕەتدا ئەم کێشە ارەسەر نەبووە لەئێستادا پەیوەستە بە هەبوونی
ئەلفوبێی ریاواز وەک ۆ ئەلفوبێی کوردی بە تیتی نتینی کە کوردانی
باکوور و ڕۆژاوای کوردستان و هەند نووسەرانی نیشتەرێی ئەوروپار
کەڵوی لێوەردەگرن ،وێ ای بەکارهێنانی ڕێ ەیەکی زۆری کوردانی
لە ئەرمەنستان و
دانیشتووی ڕووسیای فیدرال و کەمینەیەکی
گوررستان .هەروەها ئەلفوبێی کوردی بە تیتی اارەبی کە کوردانی
کێشەکە
باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەکاری دێن  .یانی
لەبنەڕەتدا زێتر پەیوەندی هەیە بە ریاوازی شێوەزارە کوردییەکان
وەک دیالێوتی کرمانتی باکوور و باشوور  ،هەروەها گۆران و لەک و
لوڕ و بنزاراوە و بنشێوەزارەکانیان ،یانی ئەم کێشە بێچارەسەرە هەر
لە دێرینەوە پەیوەسه بووە بە نەبوونی قەوارەیەکی نەتەوەیی
ەند سەدەیەکە لەنیەن
سەربەخۆ بۆ کوردستان ،کە مخاب
داگیرکەرانی کوردستانەوە داگیر و دابە کراوە ،دیارە لە ناوەندە
رۆشنبیریى و پەروەردەییەکان و هەندێتاری ناوەندە ئەکادیمییەکان،
ی لەهوندر و ی لەهەندەران ،لەنیەن ژمارەیەک زمانزان و
ڕووناکبیران و زمانناسى کوردییەوە ۆتەنانەت هەندێتار خەڵوانی
ناپستۆر نەشارەزاش ر ،خۆیان لە قەرەى باسوردن لە کێشەکانی زمانى
ستانداردى کوردى و یەکگرت و یەکنەگرت و بوون و نەبوون و هەروەها
ب ەکام شێوەزار بنووسر و بخوێنر و ببێتە زمانی فەرمی ۆ هەڵبەت
بەکارهێنانی زمانی فەرمی تەن بۆ دەسەاڵتی سیاسی و وکم انی
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دەگەڕێتەوەر و کامە دیالێوتیان پەسەندب و کام رۆرى تی ۆ تیتى
کوردی_اارەبیر ،یان ۆتیتی نتینىر هەڵب ێری بۆ زمانەکەمان ،وێ اى
ئەوە باس لەوە دەکر وەکو ارەسەرێوی کاتی وشە و زاراوەى
ناو ە ریاوازەکانی کوردستان موتوربە و تێوەڵ بە یەکتر بورێ بۆ
ئەوەى هەر هیچ نەب لەم قۆناغەدا کە نیشتیمان دابە کراوە و
مەسەلەی سنوورە سیاسیەکان و روگرافیاى سروشتى و سیستمى سیاسی
ئەو رژێمە داگیرکارانە ،دان بەبوونی زمانی نەتەوەییمان دانانێ ،
زمانەکەشمان بە وکمی زۆر هۆکار بۆ ەند لەهتە و ب لەهتەیەک
دابە بووە ،دیارە ڕێ ەى زۆرى و کەمى دانیشتوانى بەشێوى کوردستان
لە او ئەویدیوە ۆنەک ڕێ ەى خوێنەوار و ئاخێوەرانى..ر یان هەبوونى
ەندان زانوۆ و ناوەندیى ئەکادیمى و زانستى بەرامبەر بەوە نەبوون
یان قەدەغەکردنى لە بەشێوى دیوەى کوردستاندا ،ئەمانە و ەندان
باسوخواس دیوەن ،بوونەتە مشتوم و خەمى خەڵ و خوێنەوار و
وەک دەرەنتام و شۆپاندنی زۆرێ لە
ڕووناکبیرانی کورد ،بۆیە
نووسی و ڕای ریاوازی ئەو بەرێزانەی ئاماژەم پێوردن بەتایبەتی
دکتۆر ئەمیری ەسەنتوور ،م پێا وایە زۆرینەى ڕاوبۆ وونەکان
لەسەر بەستاندارکردنی زمانی کوردیۆ یەک ستانداری یان رووت
ستانداردی زمانی کوردی کە ئاغای ەسەن پوور و هاوڕێوانی داکۆکی
و
لەو تێزە دەکەنر بەڕای م سەبارەت بە زۆر هۆکار لەم ڕەو
قۆناغەدا ب یارێوی بێهودەیە ،ونوە زمانەکەمان بە ب یارێوی سیاسى
یان دەسەاڵتێوى سیاسى یان دەزگایەکى
نایەتە دى تا پارتێ
کولتوورى پرۆژەیەکى ئاوا داب ێ  ،پارتێوى دەسەاڵتدار با خاوەنی
ەندان دەزگاى ڕاگەیاندن و کولتوورى و ئەکادیمی بێه ،وەل لە
نووسەران و ڕووناکبیران
پرۆژەیەکى ئاوا هەستیار و گەورەدا ناتوان
نا ار بوات تا پەی ەوى لەم رۆرە میتۆدە بوەن ،بەڵوو ئەمەیان بۆ
ئەوە دەگەڕێتەوە کە بۆ وونێوى باو هەیە پێى وایە لە هەر ناو ەیەک
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یان بەشێوى کوردستان ئەگەر قەوارەیەکى سیاسى بۆ کوردستان دانى
پێدانرا ،ئەوا بێگومان ئەم بەشە یان ئەو هەرێمە کاریگەرىی
ڕاستەوخۆى دەب بەسەر بەشەکانى دیوەى کوردستان لە پەی ەوکردنى
ئەو شێوەزمانە کوردییە ،کە سەرەنتام دەبێتە زمانى فەرمى و سیاسى
و رۆشنبیرى ئەو هەرێمە ،بۆ ى؟ ونوە ئەو قەوارە سیاسییە کوردییە
بە ئوتۆماتیوى دەبێتە ناوەندێوی زانستى و سیاسى و ئابوورى و
رووناکبیرى بۆ هەموو بە و هەرێمەکانى دیوەى کوردستان ،دیارە بە
تێتەڕینى رۆژگار و موۆم بوونى داوودەزگا ئەکادیمى و ڕووناکبیرى و
سیاسییەکان و بوونى هۆکارەکانى گەیاندن و ڕاگەیاندن و خوێندن و
بەو شێوەزمانە فەرمییە ۆکە لەبنەڕەتدا شێوەزمانێوى
نووسی
ناو ەییەر کاریگەرى راستەوخۆ و ئەکتیڤى بەسەر ناو ەکانى دیوە
دەب  ،هەروەکو دەیان ساڵە ئەم ئەزموونە لە بەشێوى کوردستانى
سەررەم زمانی فەرمی
باشووردا بەدی کراوە ،تا ئێستاکە
سەرکردایەتى سیاسى و ئەکادیمى و ڕووناکبیران بە شێوەزمانى
کرمانتى باشوور ۆکە بە هەڵە پێی دەگوترێه سۆرانیر بووە  ،هەروەها
لە ڕابردوودا و هەنووکە هەژموونى بەسەر ناو ەکانى دیوەى ئەم
لەم
ڕەتوردنەوەى ئەم ئەزموونە
هەرێمەدا هەبووە ،بێگومان
قۆناغەدا تەنانەت بۆ داهاتوو ئەگەر کارێوى مە اڵ نەب  ،بەاڵم
سەخه و ئاستەمە  ،ونوە لە واقیعدا هیچ شێوەزمانێوى دیوە ناتوان
ببێتە ئەلتەرناتیڤى شێوەزمانى کرمانتى باشوور ،ی لەم هەرێمە
ی لە بەشەکانى دیوەى کوردستان .بۆ وونێوى دیوە هەیە پێى وایە
کە مەرج نییە قەوارەى سیاسى زمانێوى ستاندار و دروسه بوات یان
شێوەزمانى ناو ەیەک زاڵ بوات بەسەر ئەوانى دیوەدا .بەڵگە
تورکیا و ئازەربایتان و
ئەوەی کە تورکزمانەکانى واڵتانی
تورکمانستان و تورکستان و ئۆزبەکستان و قەرغیزستان و  ....هەر واڵتە
و شێوەزارى لۆکاڵى خۆیان هەیە ،ئەگەر ى ئەم تورکزمانانە خاوەن
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دەوڵەتى سەربەخۆى نەتەوەیی خۆیان و بەدەیان بگرە بەسەدان
مەڵبەندى ئەکادیمى و زانستى و زمانەوانى و ڕووناکبیرییان هەیە،
بەاڵم بە درێ ایى سەدەى ڕابردوو نەیانتوانیوە زمانێوى ستاندارد بۆ
هەر واڵتە و
تورکزمانەکانی خۆیان پێوەوەنێ  ،بەڵوو هەنووکە
بەشێوەزمانى ریاوازی خۆیان قسە دەکەن ،لەم ڕەوشەدا رەنگە
ئەزموونى واڵتێوى مەزن و فرەزمان و شێوەزمانی ریاواز و فرەنەتەوەی
وەک هیندستان باشتری ئەزموون بوو ب  ،کە سەبارەت بە فرەئیتنی و
نەتەوەیی و زمان و دیالیوتیوی ریاواز سەرەنتام زمانناسەکانیان
ب یاریان دا زمانى ئینگێیزى وەک زمانێوى فەرمی بەکاربهێن و
بیوەن بە زمانى فەرمى و هاوبەشی واڵتەکەیان تا هەموو هاوواڵتیانى
هیندستان قسەى پ بوەن و بخوێن و بنووس  ،لەم بوارەشدا ئەوەندەى
قازانتیان کردووە ،دیارە بێگومان زیانیان پ نەگەیوە ،ونوە لەپاڵ
بایەخیان بە زمان و شێوەزمانە لۆکاڵییەکانی
ئەم زمانە بیانیە
واڵتەکەى خۆیان داوە .ڕەنگە ئەم نمونەیە بۆ واڵتانى ئەفەریقیا و
ئەمەریواى نتینی بەسود و ڕاسه بووب  ،کات ئەو واڵتانە کە لە
بنەڕەتدا زمانێوی نەتەوەیی سەربەخۆشیان نەبووە بەڵوو کۆمەڵێ
زمانی هۆزو تیرەی دواکەوتووی ب فەرهەنگ و بوون ،بەاڵم ئەوانی
هۆشمەندانە ب یارى ئەوەیاندا زمانەکانى وەک ئیستانی و فەرەنسى و
ئینگێیزى بوەنە زمانى فەرمىخۆیان بێئەوەی ئەم زمانانە هەژموونیان
هەب بەسەر هەستی نەتەوەیی ئەوان و هۆکارێ ب بۆ ق کردنی
زمانەکەیان وەک ۆن سەدان ساڵە زمانەکانی نەتەوە سەردەستەکانی
داگیرکەرانی کوردستان لەرێی زمانەوە سیاسەتی شۆڤینیانەی خۆیان
پەی ەو کردووە ،نووولی لە زمانی کوردی هەرێمەکانی بندەستی خۆیان
دەکەن ،هەربۆیە دەبینی یەکێ لە خەسڵەتە گرنگەکانی خەباتی
سیاسی کوردانی باکوور داکۆکیوردنە لە بە فەرمیوردن و خوێندنە بە
زمانی کوردی .بەاڵم ئاخۆ ئەم پرینسیتە بۆ دۆزی زمانی کورد باشە
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پەی ەو بورێه ،واتە پەنا ببەینە بەر زمانێوی ریهانی وەک ئینگێیزی و
بیوەینە زمانی فەرمی واڵتەکەمان.
را ئەگەر واقیع ب یان خەیاڵ لە داهاتوودا ئەگەر کوردستان
سەروەری سیاسی خۆی وەدەسه هێنا و بوو بە خاوەن قەوارەی
نەتەوەیی خۆی کە ئەمە خواستی هەموو کوردێوی دڵسۆزە و
بۆ
یەکی گرتەوە و بوو بە دەوڵەت ،دەکر
نیشتمانەکەشی
ارەسەرکردنى ئەو هەموو شێوەزمان و دیالێوتە ریاوازانە ،پەنا
ببرێتە بەر بە فەرمیوردنى شێوەزمانێوی پێشوەوتووی خۆی لە پاڵ
بەکارهێنانی زمانێوی ریهانی وەک زمانی ئینگێیزى و لەگەڵ ئەوەشدا
یان ماوەیەکی کاتی دیارکراو لە هەر هەرێمێودا
بۆ قۆناغێ
تایبەتمەندێتی شێوەزمانە لۆکاڵیەکان بتارێزرێه تا هیچ گرفتێوى
بۆ شێوەزار و دەڤەرە
دەروونى و هەستی شۆڤینی ناو ەگەری
کوردییەکان دروسه نەبێه.
مخاب ماوەیەکە دەنگێوى نەشاز لێرە و لەو لەکەناڵە میدیایی و
لەسەر ڕووپەری رۆژنامەکان پەیدا بووە زۆر بە
هەند راری
موووڕبونەوە داخوازى ئەوە دەکەن کە هەر ناو ەیە و بەشێوەززاری
خۆیان لەسەر ئاستى فەرمانگە وومیەکان ۆبەتایبەتى پەروەردە و
فێرکردنر بخوێن و بنووس  ،هەڵبەت ئەم داوایە بە رێخۆشوردن بۆ
هەند دەنگى دیوە کە ئەوانی بەهەمان ریتا داوا بوەن بە شێوەزارى
لۆکالی خۆیان بنووس و بخوێن ،
بە ڕاى م لەم رەوشە نالەبارەى کوردستان کە لەنیەن داگیرکەران
دان بەبوونى زمان و کولتوورى کورد و ناسنامەى نەتەوەیی نە نراوە،
کوردەکانى ئەم بەشانە مافی ڕۆشنبیری و خوێندن و نووسینیان پ
رەوا نەبینراوە و هێشتا خاوەنى داوودەزگاى ئەکادیمى و زانستى و
پەروەردەیى و ڕووناکبیریى خۆیان نی  ،داواکردنێوی ئاوا لەکوتینی
ئاسنی سارد دە  ،ونوە رگە لە زیانگەیاندن بە ئینتیمای
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نەتەوەیی کورد و فەرهەنگەکەى ،شتێوى دیوەى ل نایەتە بەرهەم،
بە پێچەوانەوە ئەو شێوەزمانە فەرمییەى کە بە کرمانتى باشوور
ناسراوە و وەک سەر اوەی ئەدەبی و فیوری و زانستی ،سااڵنێوی زۆرە
خزمەتى بە بزاڤی ڕووناکبیرى و زانستى و پەروەردەیى کورد کردووە،
ئەوەی هەشبووە ئەوی لەبار دە  ..ونوە کەس ناکاری نووڵی لەوە
بوات کە شێوەزاری کرمانتی باشوور زێتر لەسەدەونیوێوە بۆتە خاوەنی
میراتێوی ئەدەبی و فەرهەنگیی دەوڵەمەند ،بە دەیان هەزار کتێب و
سەر اوەی زانستی و ئەکادیمی لە بوارەکانی ئەدەب و هونەر و
اپ و
تەنانەت زانسه و زانیاریشدا بەو شێوەزارە هەیە و
باوکراوەتەوە و لە کتێبخانەکاندا وەکو سەر اوە سوودیان
لێوەردەگیر  ،ئایا دەکرێه بە ب یارێوی ئاوا کتوپ و سۆزدارانە پشه
لەو سەر اوە گرانبەهایانە بورێه و ئەوەی هەشمانە لەدەستی بدەی ؟.
دوای ڕاپەرینی بەهاری  3993و دامەزراندنی پەرلەمان و
داوودەزگاکانی وومەتی هەرێا و سەرهەڵدانی میدیای کوردی ئەوی
بە هەبوونى ەندان رۆژنامە و گۆڤار و کەناڵەکانى ڕاگەیاندنى وەک
ەندی
رادیۆ و تەلەفزیۆنە لۆکاڵی و ئاسمانییەکان ،سەرەڕاى ئەوە
کەناڵی دیوەى کوردی هەن دەبینرێ و دەبیسترێ کە لە دەرەوەى
و بینەران و بیسەران و خوێنەران
هەرێمى کوردستانەوە خەڵ
شۆپاندنى هەواڵ و باس و خواسەکانیان دەکەن ،ئەو کەنااڵنە
ئەگەر ی لەهەند واڵتانى دەرەوەى کوردستاندا یان ئەوروپا و
ئەمەریواوە پەخشەکانیان دەگەنە ناو ماڵی کورد .دوورو نزی خۆیان
لە قەرەى ڕەوشی سیاسی و کۆمەاڵیەتى و فەرهەنگی کۆمەڵگاى
کوردستان دەدەن .سەربارى هەموو ئەو ریاوازییانەى کە ئەم ۆ کە
بەسانایی هەسه پ دەکرێ گۆڕانێوى نەوای لە ڕەوشی رۆژنامەگەرى
و گۆڕانوارییە
و میدیای کوردیدا بەدی دەکرێه ،ئەگەر ئەم ڕەو
ڕاپەڕی بەراورد بوەی کە ئەوساکە
لەگەڵ سەردەمێوى واتە پێ
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نوزەیەکی نەبوو بەناوى میدیای کوردی کە لە نى خودی کوردەوە
ۆنەک بێگانەوەرر بەڕێوە دە وو ،بۆیە ئاساییە کات تەماشا دەکەی
ئامرازەکانى ڕاگەیاندن لە کوردستاندا بە سوپایەک کادیری
ڕاگەیاندنەوە لە هەرێمى کوردستاندا شەو دەخەنە سەر ڕۆژ لە
سەررەم بوارە ریاوازەکانى رۆژنامەگەریى سیاسی و کۆمەاڵیەتى و
ئابوورى و ڕۆشنبیرى و وەرزشی و هەروەها کەناڵە یزبی و ووومی و
کاتى ئەوە هاتووە بترسی  ،بۆ ی ئێمە
تاڕادەیەک ئەهێییەکانی
نەمان توانیوە بە زمانیوی یەکگرتوو ڕای گشتیى شەقامى کوردی لە
ئاستى مەسەلە گەرم و هەنووکەییەکانى ۆئەو کێشانەى پەیوەندی بە
زمانی هاوبەشی نێوان هاوواڵتیانى کوردستان هەیە لە ارەسەرکردنى
ژیرانەى سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکانى ناوەوە و دەرەوەى
کوردستان یان ئەو هەڕەشە و گوڕەشانەى کە لەناوەوەو دەرەوە تا
ئاسایشی نەتەوەیی کوردستان دەخەنە بەردەم تراژیدیایەک ،کە ی
هێشتا ڕای گشتى لە واڵتى ئێمەدا بەسانایی دروسه نەبووە و ناب ،
ڕاگەیاندن و رۆژنامەگەرى ناتوان ببیتە هۆکارێ بۆ دروستبوونی
زمانێوی فەرمی  .دواتر ڕاگەیاندن و میدیای کوردی ببێتە سەکۆیەک بۆ
مەشوورەتتێوردنى تاک و کۆمەڵی کورد لە ارەسەرکردنى گرفتە سیاسی
و کۆمەاڵیەتى و ئابوورییەکان ،دواراری ئیعتیبارێ بۆ تاک و کۆمەڵی
کورد بگەڕێنێتەوە کە مرۆڤى کوردی وەک باقی مرۆڤى نێو کۆمەڵگا
شارستانییەکانى مافی بەشداریوردنى هەیە لە پرسە نەتەوەیی و
نیشتیمانییەکان وەک ۆن ئەو ئەرکانەى لەسەر شانە کە لەکاتى
تەنگ ە و قەیرانەکاندا بێباکانە ئەنتامی داوە و خۆشبەختانە
قوربانی بۆ دەدات.
لەماوەى سااڵنى ڕابردوو کە بەشێ لە باشوورى کوردستانى خرایە
ژێر ەت رى پاراستنى هێزە هاوپەیمانەکان ۆزۆنى ئارامر بۆ هەر س
پارێزگاى هەرێمى کوردستان دابی کراو دواتر بە هەڵب اردنێوی گشتى
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پەرلەمان و ووومەتى کوردستان دامەزرا .پەراوێزێوى ئازادی لەو
هەرێمەدا هاتە کایەوە و دەسەاڵتێوى لۆکاڵی ۆئابوورى نواز و پشه
بەستوو بە گومرگ و باری دەرامەت و خانووبەرە و هەند فەرمانگەى
خزمەتگوزارى نەک بەرهەمهێنەرى کە سەرەنتام ەندی گرفه و دواتر
شەڕی ناوخۆى هێنایە ئاراوەرر رۆڵی میدیای کوردی لە قۆناغی شەڕی
ناوەخۆدا ڕۆڵێوى یەکتار نەگەتیڤ و نموونەیەکی ناشارستانى و
بە
بەنووسی و
نەتەوە پەروەرانە بوو کە ەندی پێشێێوارى
ڕەفتار دەرهەا بە دەزگاکانى ڕاگەیاندن و کادیرانى ڕاگەیاندنى
اڵیەنە شەڕکەرو هاوپەیمانەکانیان ئەنتام دراو یەکێ لە خەسڵەتە
ەواشەکردنى ڕای گشتى
هەرە دزێوەکانى ئەم شەڕە ئیعامییە
خەڵوى کوردستان و بوختان و درۆ هەڵبەست بوو بەرامبەر بە مێ ووى
ئەو یزبە و کەسایەتییە سیاسییەکە کە لەرۆژگارى ڕابردوو رۆڵێوی
دیاریان هەبوو لە بزاڤی رزگاریخوازى گەلی کوردستاندا.
لەو قۆناغەدا زمانی تانە و تەشەر و سووکایەتی پێوردن یەکێ بووە
لە خەسڵەتە هەرە دیارەکانى رۆژنامەگەرى و ڕاگەیاندنى کوردی ،دواى
هێوربوونەوەى ڕەوشی شەڕ و بەرقەراربوونى ئاشتی ،لەو نێوانەدا
سەبارەت بە هەبوونى رۆرە پەراوێزێوى ئازادی ۆدیارکراور و کەشێوى
زبەکانى
ەندی کەنالی میدیایی لەنیەن
نیمچە دیموکراسی
گۆڕەپانى سیاسی کوردستان دروسه بوون و هەڵبەت لەڕووى ژمارەوە
نەک رۆرەوە ئەگەر ی ئەم کەنااڵنە لەنیەن زب و ڕێوخراوە
سیاسییەکانەوە قۆرخ کران .نەیان هێشه دەرفەتێ بۆ میدیای ئازاد و
ئەهێی فەراهەم بوەن و ڕێگا خۆ بوەن تا ڕۆژنامە و گۆڤار و رادیۆ و
تەلەفزیۆنى ئەهێی نەک ئەوانە بەناوى کەناڵی میدیای ئەهێی و
ئازاد مۆڵەتیان پێدرا ،بەاڵم لە ڕاستیدا ژێربەژێر لەنیەن یزب و
ووومەتى دەسەاڵتدارەوە لە ڕووى دارایی و سیاسییەوە پشتگیریان ل
دەکر تا کەناڵە ئەهێییەکان بتوان لە ڕێگاى خۆیانەوە گوزار لە
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ڕای گشتى و خواستى کۆمەاڵنى خەڵ بوەن و زۆربەى ڕۆشنبیرانى
دەرەوەى یزبی دەسەاڵت بەشدارى دیالۆگەکانى لەمەڕ دیموکراسیەت
و گرفتە هەنووکەییەکانى خەڵوى کوردستان بوەن کە ئەمەشیان
ەموەکانى دیموکراسی و
یەکێوە لە پرەنسیتەکانى پراکتیزەکردنی
راپەڕاندنی ئەرکە هەنووکەییەکانى کۆمەڵگاى مەدەنى کە سااڵنێوە
میدیای یزب و دەسەاڵتى کوردی لەسەر ئاستى ناوەوەو دەرەوەى
کوردستاندا بانگەشەى بۆ دەکات و لە ڕای گشتى رادەگەیەن کە
ووم انییەکە
کوردستان کۆمەڵگایەکی مەدەنى و سیستەمى
دیموکراسییەکى بێوێنەیە لە ناو ەکەدا ،خەڵ ب ریاوازى ئینتیماى
لە
سیاسی و ئایدیۆلۆژی بۆى هەیە ڕاشواوانە گوزار
ڕاوبۆ وونەکانیان بوەن و داکۆکی لە مافەکانی مرۆڤی کورد و ئازادی
اپەمەنى و باوکردنەوە و ڕاگەیاندن بوەن ،بۆیە ئێمە کات کە باسی
میدیایەکى ئازاد و سەربەخۆ دەکەی لە کاتێودا میدیای ئازاد و
سەربەخۆ لە کوردستاندا ڕێنووسێوی ستانداردی زمانی کوردی بوونى
نییە .هەا وایە کەناڵە زبی و ووومییەکان زێتر دەرفەت بە
ڕۆشنبیران ى ئازاد و سەربەخۆ بدەن باس لە مەسەلە ارەنووسسازەکان
بوەن کە پەیوەست بە ژیانى سەررەمى خەڵوی کوردستان و
ارەنووسی هاوبەشیان لەو میانەدا ئاڵوگۆڕی بەردەوامى ریاوازى ئەو
وتووێ ە بەرفراوانەى خەڵ و ڕۆشنبیرانى بیروڕا ریاواز ،پێموایە زێتر
خزمەت بە ڕەوشی سیاسی و فەرهەنگی کوردستان دەگەیەنێه نەک بە
پێچەوانە کە مخاب هەتا ئێستا ڕاگەیاندنى کوردی لەنیەن ەند
رووناکبیرێوی یزبەوە قۆرخ کراون و سەکۆیەکانی دەرب ینیان هەر
تەنها بۆ خۆیان قۆرخ کردووە .هەنووکە کاتى ئەوە هاتووە تەلیسمى
ئەم قۆرخوردنە وردوخا بور و دەروازەیەکی وااڵ بخرێتە بەردەم
ڕووناکبیران و رۆژنامەنووسانى دیوەى کوردستان ئەوی بەمەبەستى
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زێتر خزمەتوردنى پ ۆسەى ڕاگەیاندنێوى دروسه و تەواوکردنى
پ ۆسەى دیموکراسی رۆژنامەوانى لە کوردستاندا.
بەشی سێیەم  :رۆڵی ڕاگەیاندن لە گەشەپێدانی زمان
کایەى ڕاگەیاندن لە ڕەوشێوى نائاسایی وەک ئەم ۆى
دەکر
کوردستاندا رۆڵێوی کارا بگێ لە گەشەپێدانی زمانی کوردیدا ئەوی
بە اودێرى ئۆرگانەکانی ووومەت و هاوتاکردنیان بە دەقە یاسایی و
دەستوورییەکان و ئاستى گونتاندنیان لەگەڵ بەرژەوەندییەکانى
خەڵودا .هەروەها بە اودێریوردنى پێشێێوارییەکانى زمانی کوردی لە
ۆبازار و
دەرەوەى دامەزراوە فەرمییەکاندا ،بۆ نموونە لەناو
مۆلەکاندردا واتە لێترسینەوەى ووومەت لە ڕۆڵی خۆى لە ڕاگرتنى ئەو
ڕەفتارى
رۆرە پێشێێوارییانە کە دوو ارى دەبنەوە ،لەوانە
توندوتی ى و بێوارى هتد ...
فەراهەموردنى ڕۆشنبیرى یاسایی ئەرکێوی دیوەى کایەى ڕاگەیاندنە
کە دەب کارى بۆ بوات .ونوە کەس ناتوان رۆڵی پۆزەتیڤی میدیاکان
فەرامۆ بوات لە فەراهەموردنى رۆشنبیرى یاساییدا اڵى هاوواڵتیان و
هەروەها ئالیەتى پراکتیزەکردنى سنوورەکانیان پ ئاشنا بوات و
اودێرى پێشێێوارییەکانى ب گە و مادەکانى دەستوور لەوانە
روداکردنەوەى دەسەاڵتەکان و دەستێوەرنەدانى هیچ دەسەاڵتێ بە
کارى ئەوەى دیوەوە ،هەروەها بایەخدان بە کەشفوردن و دەرخستنى
گەندەڵی بە گشه شێوەکانى ،دیارە گەندەڵی لەو دیاردە ترسناکانەیە
کە باوبوونەوەى هەڕەشەیەکی گەورەیە لەسەر پێشێێوارییەکانى مافی
مرۆه و ئازادییەکانیدا ،لەو پێناوەشدا میدیاکان دەکارن رۆڵێوى کارا
بگێ ن لە وەدەرخستنى هەر ڕوویێوی گەندەڵی ،را ئەم گەندەڵییە
گەورە بێه یان بچوک.
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بەشی پێنتەم :ئاڵۆزی زمانی نووسی
کوردیدا
لە دیمانەیەکدا لە ڕۆماننووسى ناوداری فەرەنسى ،فرانسوا
ساگانیان پرسی :شت لەو وتارە رەخنەییانەی کە لەسەر رۆمانەکەت
ۆ ئەی خەم بەیانی با ر نووسراوە فێرى بووی ،لە وەرامدا دەڵ  :هیچ
شت فێر نەبووم ،ونوە ئەوان لە شتێ دەدوێ کە هەرگیز مەبەستی
م نەبووە ،بەر لە سەدەیەک نی نووسەرانی ڕۆژاوا مۆدێێی ستایێێوى
نووسینی ئاڵۆز سەری هەڵدا ،کە تاڕادەیەک ئەو ئاڵۆزییە لە نووسیندا
ببووە ئامانتێ نی ئەو نووسەرانەی کە بە دوای کورتتری ڕێگادا
دەگەڕان بۆ خۆناساندن و شۆرەت پەیداکردن ،ونوە ئەوانە پێیان
وابوو ئاشورا و ڕوونی لە نووسینی دەقی ئەدەبی وەک شیعر و یرۆک و
وتار و لێوۆڵینەوەی رەخنەییدا ،واتە پ نەگەیشتنی هزری و هونەری و
ئەفراندنی نووسەرەکە ،هەڵبەت ئەمە بەر لە سەدەیەک تا نیو سەدە
لە رۆژاوا باو و مۆدێێی نووسی بوو ،وەل نی خۆمان هەند لە
نووسەرانی کورد بۆ ئەوەی بیسەلمێن کە دەقەکانیان گەیشتۆتە
ئاستێوی بااڵ و بە ریهانی بوون  ،هەر بۆیە پەنایان بردۆتە بەر ئەو
ستایێە لە ئاڵۆزی نووسی و ب ینی تخوبەکانی زمان و یاساکانی،
ۆئیگۆر براونر دەڵ  :را ئەگەر ئەدەب و هونەر لەیەک سەر اوەی
مەاریفیدا هەڵبقوڵێ  ،ئەوا ئەو هونەرمەندەی مەبەستە تایبەتییەکەی
خۆی نەزان هەرتەن کار بۆ دیوی دەرەوە و روواڵەت بوات  ،ل ئەگەر
بشزان و نەتوان گوزارشتی ل بوات ،ئەوا بێگومان بێتوانایی ئەو
هونەرمەندە نیشان دەدات ،بێگومان ئەم بۆ وونە لەسەر دەقی
بۆ ئەو نووسەرانەی کە
ئەدەبیشدا رێبەر دەکرێه ،بەتایبەتی
مەبەستەکانی نووسینی خۆیان نازان و ناکارن بە سانایی بە
خوێنەرانی بگەیەن  ،ئەگەر بشزان ئەوا ناتوان گوزارشتی ل بوەن،
ئەوا بێتوانایی ئەوان نیشان دەدات ،لەوانە هەند لە ڕەخنەگران
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لێوۆڵینەوەکانیان بە نینێوی زمانەوانی ئاڵۆز بەرهەم دەهێن  ،لە
ئاکامی بە گەڕخستنی هەند وشەو زاراوەی نامۆ تەنانەت گواستنەوە و
بەکارهێنانی هەند ڕستەی نامۆ ،کە نووسەرەکە هەندێتار بۆ خۆیشی
تێی ناگات ،لێرەدا بە مەبەستی هاو ەرخێتی و نوێخوازی ئاڵۆزی لە
نووسیندا دەبێتە ئامانتی سەرەکی ئەو رۆرە نووسەرانە ،زۆرراری لە
خشتەبردنی خوێنەرانی کەمئەزموون و نەشارەزا لەزمانە بیانییەکان،
باشە سروشتی رۆ ی سەردەم پەیوەندییەکی بە بەکارهێنانی وشە و
زاراوە و ڕستەی نامۆ هەیە ،ڕاستە ئێمە دژی سادە و ساکاریی لە
داڕشتنی هەر دەقێوی ئەدەبیدا بە تایبەتی نووسینە ڕەخنەییەکان،
ونوە لە بنەڕەتدا بەرهەمهێنانی زمانی دەقی ئەدەبی بەرهەم
هێنانێوی هونەری بااڵیە و ریاوازە لەگەڵ ئەو زمانە باوەی قسەی
پێدەکرێه ،م هەموورار ئەو نوکتەیە بۆ هاورێیانا دەگێرمەوە کە
تێگەیشت لە دەقێوی ئەدەبى کە بە زمانێوی بیانی وەک فارسی و
اەرەبی نووسراوە  ،بۆ م زۆر ساناترە لەو دەقانەی کە هەند
نووسەر وەک سەر اوەیەکی بەرهەم هاتووی هزری خۆیان بە کاری
دەهێن  ،بەاڵم ئەفسوس ناکارن ڕاستگۆیانە و بە ڕاشواوی واتا و
مەبەستەکانی نووسەرە ئەسڵییەکە وەک خۆی بگوێزنەوە بە خوێنەران
بگەیەن .
بەشی شەشەم :پرۆسەى وەرگێ ان لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندندا:
ەندان کتێبی وەرگێ دراو
سااڵنە و مانگانە تەنانەت هەفتانە
لە زمانە بیانیەکانەوە بۆ کوردی تەررەمە دەکرێ  ،هەیانە شایستەی
ستای و پێزانین  ،ل مخاب هەشیانە شیاوی ئەوە نی نەک هەر
بخوێنرێنەوە بەڵوە تەماشا بورێ  ،ونوە هیچ ڕێسا و یاسایەک و
پێوەری وەرگێران لەخۆ ناگرێه ،هەر بۆیە پرسیارەکە لێرەدا خۆی
قووت دەکاتەوە ،ئایا مەررە وەرگێ لەکاتی وەرگێ انی هەر دەقێودا
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واتای دەقە ئەسڵییەکە بگەیەنێه ،یانی بۆی هەیە بە پێی خواسه و
دەستواری
مەزاری خودی خۆی ئەو وەرگێ انەی کە بۆ خۆی دەیەو
دەقەکە بوات ،وەک کورتوردنەوە یان ئیختیزالوردن ،کە وایە ئەدی
مەبەسه ییە لەوەی کە دەگوتر وەرگێ دەب شێوازی دەرب ینی
نووسەر بتارێزێه ،لەکاتێودا ئێمە دەزانی هەر زمانێ تایبەتمەندێتی
خۆی هەیە لە ڕووی سینتاک و ئیدیۆم و مۆرفۆلۆژیدا لە زمانەکەی
دیوەدا روێی دەکاتەوە ،وەرگێ دەتوان زمانێوی گونتاو لەگەڵ دەقە
ئەسڵیەەکە بدۆزێتەوە ،کە خوێنەر لەکاتی خوێندنەوەی بابەتە
وەرگێ دراوەکە دو اری گرێوگۆڵە و تاسە نەیەت ،یان لەکاتی
هەڵب اردنی وشەو دەستەواژەی دروسه و خۆشئاوازدا ئەرکی وەرگێ ی
شارەزا ییە ،ئاخۆ بۆی هەیە وەرگێر پەنا بباتە بەر قاموسی وشە و
زاراوەی ناو ە و دەڤەرە ریاوازەکان یان دەقە وەرگێردراوەکە پ کات
لە وشە و زاراوەی بیانی کە لە ئێستاکەدا هەندێ لە وەرگێ ەکان
لەبەر کەم شارەزاییان ئەم شێوازە بەکار دێن  ،باشە دەزگاکانی
ییە لە
باوکردنەوەی تایبەت بە وەرگێ ان رۆڵ و ئەرکیان
روێوردنەوەی بابەتێوی وەرگێ دراوی با لە بابەتێوی وەرگێ دراوى
خراپدا ،وەرگێ ی با و کارامە ۆن دەکار لە وەرگێ انەکەیدا بنەما و
کورتی یان
ڕێزمانی نووسەرەکە لەبەر او بگرێه ،لەوانە
درێ دادڕیی نووسینەکە ۆن ڕە او دەکات ،ونوە زۆرینەی نووسەرانی
ئێمە لە نووسیندا کێشەی خاڵبەندییان هەیە ،ئەدی دەب وەرگێ
ێ ی دەقە
رۆرە وەرگێ انێ
بایەخێ بە خاڵبەندی بدات ،و
ئەسڵەکە دەپارێز و خوێنەری ماندوو ناکات .نها زۆر لەوەرگێ ەکان
پەنا دەبەنە بەر فەرهەنگی وشەو زاراوەکان ،ئێستا کاری وەرگێ ان
لەبازرگانیوردن نەک بەرپرسیاریەتی ،کەواتە
بووەتە بەشێ
وەرگێ ان نەبۆتە پرۆسەیەکی مەاریفی لەناو ئێمەی کورددا ،لەکاتێودا
توانستی ماددی و مانەوەی بۆ ئەم پرۆسەیە دابی کراوە،
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وەرگێ ان
ئەگەر هەموومان لەسەر ئەو بۆ وونە موووڕ بی
پرۆسەیەکى هونەرى و زانستییە ،لە هەمان کاتیشدا داهێنانە،
داهێنەرانە لەو تێوستە
وەرگێ ى کارامە و پرۆفێشناڵ دەکار
وەرگێ اوەدا بئافرێن  ،بەاڵم مەررە بنەڕەتییەکە لەوەدایە کە گەرەکە
زمانەکەى دیوە وەک زمانى دایوى خۆى بە تەواوى ئاشنا بێه ،واتە
شارەزا بە هەموو دەلیڤە زمانەوانى و وشەسازى و زاراوەسازى و
ئیدیۆمەکاندا کە تایبەتمەندى زمانە بیانییەکەن ،لە بەر ڤەکردنى
هەر دەقێوى بیانیدا تاوانێوى گەورە ئەنتام دەدرێه کاتێ کەسى
وەرگێ پەنا دەباتە بەر بەر ڤەى وشە بەوشە یان دێ بەدێ تەنانەت
کۆپێە بەکۆپێە  ،هێشتا وەرگێ ان نى ئێمە نەبۆتە پرۆسەیەکى
رۆشنبیرى و زانستى ئەگینا کوا ئەو وەرگێ ە پرۆفیشنااڵنەى کە
پیشەیان هەر تەنها وەرگێ ان ب  ،لەم ەند سااڵنەى دواییدا ەندان
سەر اوە و کتێبى رۆراورۆر بۆ زمانەکەمان وەرگێ دراون ،بەاڵم ۆن
ەند
وەرگێ انێ  ...رەنگە تاڕادەیەک دەستخۆشى لە هەوڵى
وەرگێ ێوى بەتوانا بورێه ،بەاڵم هێشتا زۆرى ماوە کە ئێمەى کوردی
بگەینە ئاستى ئەزموونى واڵتانى تر لەو پرۆسە پ بایەخەى وەرگێ اندا
لە هەمووشى گرنگتر پرۆسەى وەرگێ انى بە پێچەوانە واتە لەزمانى
کوردییەوە بۆ زمانە بیانیەکان ،مخاب ئەم هەوڵە زۆر دەگمەنە و تا
ڕادەیەک لە خانەى نەبوون دایە لە کاتێودا گەرەکە خوێنەرانى گەننى
لە ڕێى وەرگێ انى شاکارە ئەدەبى و هونەرى و
دیوە
ئەدەبی
رۆشنبیرییەکانى ئێم ە بزان  ،کە ئێمەى ئەدەبی کوردی
نەتەوەیەکى زیندووى سەر ئەو گۆى زەمینەیە و خاوەن داهێنانى
کولتوورى تایبەت بە خۆمانی  ،نازانا ئەم وتەیەم لە کو خوێندۆتەوە
 :ۆۆوەرگێ ان وەک
لەمەڕ هونەری وەرگێرانەوە ئێ
کە رەخنەگرێ
پرۆسەى نەشتەرگەری وایە ،کە مرۆڤێوی ساغ نەشتەرگەرییەکی قورس
بور لە ئاکامدا یان ئەوەتا دەمر یان ئەوەتا ئەگەر سەنمەتی بێه،
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ئەوا وەکو راران بە سانایی ساغ و سەنمەت دەرنا  ،نووسەرێوی
تاوانبار ،ڕایەکی
پێی وایە وەرگێران تاوانە و وەرگێری
ئیتاڵی
دیوە لەمەڕ پرۆسەى وەرگێرانەوە هەیە کە دەڵ دەقی وەرگێ دراو
وەک دیوى ژێرەوەى مافور وایە روانی نەخ و نیگارو نینەکەى لە
دەسه دەدات رر ،بەهەر اڵ ڕاوبۆ وون لەمەڕ وەرگێ ان زۆرە و زۆری
لەسەر یەک ڕا ناتەباو ناکۆک  .بەاڵم رەنگە بۆ ئێمەى کورد کە ئەوەندە
بواری هونەرى وەرگێ انمان بۆ نەرەخساوە ،سەبارەت بە نەبوونى
دەزگایەکی اپەمەنی یان کۆمەڵەیەکی تایبەت بە وەرگێران ،یان
نیەنى کەم بوونى گۆڤارێوی تایبەت بە هونەرى وەرگێران دو اری زۆر
لە کێشەی زمان و زاراوەی ستاندارد هاتووی  ،یەکێ لەو گرفتانە
نەبوونى پەیڤ و زاراوەى زانستی و یاساییە ۆمەبەستا زاراوەگەلی
غەیرە ئەدەبیر ونوە لەو ڕووەوە نەمان توانیوە کەڵ لە کتێبگەلی
زانستى وەربگری و بۆ زمانى خۆمان بەر ڤەى بوەی تا هەرهەموومان
لەسەر وشەیەک یان زاراوەیەک کۆک بی .
ڕۆژانە ئەم دیاردەیە لە کەناڵەکانی ڕادیۆ و تەلەفزیۆنەکاندا بە
هەر یارۆیە بە ئارەزووى خۆی وشەیەک،
زەقی دێنە بەر او،
بۆ پەیڤە بیانییەکان
و ئالتەرناتیڤێ
زاراوەیەک دادەتاش
بەکاردێن  .وێ ای وەڕگێرانی دەقێ  ،کە زۆررار هەسه دەکەی
وەرگێ انێوی ەرفییە و دوور لە مەبەسه و ناواخنی دەقە ئەسڵییەکە،
ئەگەر خودی نووسەری دەقە ل وەرگێ اوەکە بە زمانى کوردی
دەقەکەی خۆی بخوێنێتەوە ،ڕەنگە نووولی لە بەرهەمەکەى خۆی بوات
اشا ئەوە م نەمنووسیوە .هەڵبەت کۆمەڵێ فاکتەر و هۆکار
و بڵ
هەن ،کە ئاماژە بە سەقەتى وەرگێ ان دەکەن بۆ زمانى کوردی ۆڕەنگە
سەبارەت بە سستى و کەمى وەرگێران لە زمانى کوردییەوە بۆ زمانى
بێگانە ئەم دیاردەیە زۆر ئاشورا نەب ر  ،ونوە لەم بوارەدا وەرگێ ی
پستۆرمان کەم و دانسقەن یان هەر نی  ،هەر ئەمەشە وای کردووە
049

ژمارە ()51ى کانوونى دووەمى

زمانناسى
4152

کولتووری کوردی نەبێتە پردێ بۆ ئاشنابوونى گەننی ریهان بە
ئەدەب و هونەر و کەلەپوورەکەمان بۆ ریهانى نەبوونى کولتووری
کوردی .زمانەکەمان ئەگەر ی تا کۆتایی ئەم سەدەیە نەبووە بە
زمانێوی ستاندارد ،تا کەڵ لە هەموو پەیڤ و زاراوە ریاوازەکانی
خوێنەرانی کورد بۆ
دیالێوتەکانی کوردی وەربگیر  ،هەر بۆیە
خوێندنەوەى دەقێ بە شێوازی دیوە وەک کرمانتی یان زازاکی ،نا ار
دەب پەنا بباتە بەر فەرهەنگۆک ،ئەگەر ی لەم ڕووەوە کارێوی
و ەها نەکراوە تا سەررەم وشەگەل و زاراوەکانی زمانی کوردی لەیەک
فەرهەنگی گەورەدا خ بورێتەوە شرۆڤە بورێ ۆرا نازانا ۆقاموسی
زمانی کوردی ر یەکەی ئاوڕە مانی زەبیتی کە تەنها دوو بەشی بە
اپ گەیەنراو هەژدە بەشەکەى دیوەى دوای مردنى ی لێهات؟ یان
هەوڵی داوە
قاموسی ۆهەنبانە بۆرینەرى مام هەژار کەتا ئاستێوی با
کەڵ لە سەررەم پەیڤ و زاراوەى ریاوازی لەهتە کوردییەکەى
وەربگر  ،ئەگەر وا بێه بەاڵم سەبارەت بە دەسه نەکەوتنى لە
کتێبخانە و بازارەکان دیسان بایوۆتێ بۆ ڕووناکبیران و خوێنەرانى
کوردی دروسه بووە کە بە سانایی دەستیان نەگات و کەڵوی ل
وەربگرن ،هەربۆیە زۆر لە وەرگێ انی کورد وشە و زاراوەى زمانەکانى
بیانى وەک خۆیان بەکاردێن  ،کە لە هەموو کاتێودا ئەوە کارێوی با
و رەوا نییە ،بە ارەسەرکردنى هەند لەو گرفتانە دەکر زمانەکەمان
ببێتە زمانى داهێنانی گەورە و دەقی مەاریفی گەورەی پ بنووسر ،
ئەو پێشنیارانەى مامۆستا شوکر مستەفا زۆر
بۆ ئەو مەبەستە
بە اک دەزانا ،کە هەر دەزگایەک بە تایبەت ئەو گۆڤار و ڕۆژنامە
دەردەکەن بە تایبەت غەیرە ئەدەبییەکانر لەگەڵ هەر ژمارەیەکدا
وەک پاشوۆ لیستێ بە وشە و زاراوەکان و بەرامبەریان ئامادە بوەن تا
خوێنەران بە سانایی فێری ئەوە ب کە ئەم وشانە بەکار بێن نەک
وشەگەلی بیانى .دەکر ئەمە لە ئایندەیەکی نزیودا پرۆژەیەکی گەورە
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بێه بۆ ئەکادیمیای کوردی ،بۆ کۆمەڵەى وەرگێ ان ئەگەر مۆڵەتی
کارکردنى پ بدرێه ،دەشور وەزارەتى ڕۆشنبیر وومەتى هەرێا
سااڵنە بە پێی نەخشەیەک ەند کتێبێوی بە نرخی وەرگێ دراو بە
اپ بگەیەنێه پێا وایە ئەم دیاردەیە دەبێتە هاندەرێوی با بۆ زۆر
لەو وەرگێ ە دڵسۆزانەى کورد کە بەردەوام بەخششى خۆیان هەبێه لە
کارى وەرگێ اندا .ۆ لێرەدا قسەیەکى براى نووسەر ەمە کەریا اارف
رم دێتەوە بیر ،کە دەڵ  :پتر لە پەنتا کتێبی وەرگێردراوم هەیە هەر
کەسێ ئامادە بێه بە اپى بگەیەن با بەناوى خۆى باوى بواتەوە،
مخاب وەرگێ انى گەننى دیوە لە پاداشتى ئەرک و ماندووبوونیان بە
هەموو رۆرێوى ماددى و مەانەوى خەاڵت دەکرێ وەرگێ ى کوردی
ئامادەیە واز لە رەنج و بیر و هەسه و شەونخوونی خۆى بهێن و لە
پێناو گەیاندنى ئەو پەیامەى ،کە ەند ساڵێوە ئەرکى بۆى کێشاوە
ئەوی رگە لە خزمەتوردن بە کولتوورى کوردى ب وا ناکەم شتێوى
دیوە هەبێه ،م نامەوێه ڕێنمایی خوێنەران بوەم بە مەررەکانى
هونەرى وەرگێ ان ییە و ۆنە ڕەنگە زیاتر کارى پستۆران و
زمانەوانیی کورد بێه ،بەاڵم دیسان ڕووى لە گێەیی لەو هەموو
ڕووناکبیرە کوردانە دەکەی  ،کە ەند ساڵێوە لە ۆهەندەرانرن بۆ ى
هێندە کەمتەرخەم  ،ئەوانە ۆن دەیانەو کولتوورى کوردى بە گەننى
ریهان بناسین مەگەر ئەوانە بوو بەو ەند ساڵە فێرى ئەو زمانانە
نەبوونە تا کارێوى وا ئەنتام بدەن لە کاتێودا لە واڵتێوى وەکو ئەوروپا
بوارى رووناکبیرانى کورد ڕەخساوە لە نووسی و هونەرى اپوردن و،
ەند دیوانى
کۆمەکوردنى نووسەران ،را ئەگەر لە خۆمان بترسی
شیعر و یرۆک و کتێبی مێ وویی و کەلەپوورى کوردى بۆ زمانە
زیندووەکانى ریهان تەررەمە کراون.
ئەنتام:
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لە دواراردا دەگەینە کۆمەڵێ ئەنتام و دەبێه ئاماژەی پ بوەی
کە سەرباری ئازادبوونی بەشێ لە کوردستان و هەبوونی ەندان
کەناڵی میدیایی ،بەاڵم هێشتا لە میدیاکانی هەرێمی کوردستاندا
کێشەی زمانی ستاندارد وەک دیالێوه و وەک رێنووس ارەسەری
بنەڕەتی بۆ نەکراوە ،لە بەشە ریاوازەکان و تەنانەت لە هەرێمی
کوردستاندا ەندان کەناڵی میدیایی بە شێوەزاری ریاواز هەیە
خزمەت بەزمانی ستانداری کوردی ناکات و نەوەکانی
ئەمە
داهاتوو لە ڕووی پەروەردەیی و کولتووری نەتەوەیی پەرت دەکات،
گەرەکە ئاماژە بەم خااڵنەی خوارەوە
بۆ ارەسەری ئەم کێشانە
بوەی :
کەناڵە میدیاییەکان زێتر بایەخ بە زمانی ستانداردی کوردی بدەن بە
تایبەت لە هەرێمی کوردستانی اێراقدا لەم قۆناغە دیالێوتی کرمانتی
باشوور کە زمانی فەرمی وومەتی هەرێمی کوردستانە لە سەررەم
کەناڵە میدیایەکانی کاری پ بورێه و لە پاڵ ئەوەشدا بایەخ بە
دیالێوتی کرمانتی باکوور بدرێه بۆ ئەوەی بەشەکانی دیوەی
کوردستانی باکوور و رۆژاوا بتوان سودی ل وەربگرن.
کەسانی پستۆر و شارەزا لە زمانی کوردیدا سەرپەرشتی زمانەوانی
کەناڵەکانی ڕاگەیاندن ب بۆ ئەوەی وەک فێتەرێ بتوان داڕشتنەوەی
ز مانەوانی بۆ تێوستە نووسراوەکان بوەن لە ڕووی ڕێزمانەوە لە
ڕووی ڕێنووسەوە و پاکتاوکردنی وشە بیانییە زەقەکان لەناو
تێوستەکاندا.
بەردەوام خوولی فێرکردنی زمانی کوردی بۆ نووسەران و بێ ەران و
تاقی
کارمەندانی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بورێتەوە و بەیناوبەینی
بورێنە وە ،ونوە ئاشورایە بەردەوام بە هەڵە گەیاندنی وشە و زاراوە
یان داڕشتنێوی زمانەوە نەوەیەک فێرە سەرلێشێواوی زمانەوانی
دەکات .
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سەر اوەکان:
*بەراوردکارییەک لەنێوان زمانی کوردی و زمانی اەرەبیدا -د.کامیل
ەسەن بەسیر 3033 -اپی یەکەم  /اپخانەی کۆری زانیاری کورد-
بەغدا 3985
یەکەم-
*زمانی ستانداردی کوردی –د.نەریمان اەبدولاخۆشناو-
نامەی دکتۆرا3033-
*ڕێزمانی کوردی ۆکرمانتی ناوەڕاسه و کرمانتی سەروور -نەریمان
خۆشناو -3033-اپخانەی رۆژهەاڵت/هەولێر
*زارو زمان -د.نەریمان اەبدولا خۆشناو  -اپی یەکەم  3033هەولێر
*تیۆرەکانی ڕاگەیاندن -مێڤی ل .دیفێیر و ساندرا بۆل -رۆکیتج-
اپ و
اری – هەولێر  -3033خاەس
وەرگێ انی سەنگەر
باوکردنەوەی موکریان
*زمانەوان -تایبەتنامەی کۆنگرەی زانستی – فێرکاری زمانی کوردی لە
ئێراندا -تاران  3383-هەتاوی  3103-کوردی -اپ و باوکردنەوە:
ئینیستۆتی فەرهەنگی کوردستان -تاران  3003-زایینی
*زمانەوانی – نووسینی پ.د.یوس شەری سەاید -یەکەم 3033لە
باوکراوەکانی ڕێوخراوی زمانناسی ژمارە :ۆ5رکۆکردنەوەی نەریمان
خۆشناو
*زمانەوانی – بەرگی وارەم و پێنتەم و شەشەم ەفتەمرنووسینی :
سەنم ناوخۆ و نەریمان خۆشناو -یەکەم  -3030اپخانەی مینارە
هەولێر
*زمانەوانی – بەرگی هەشتەم -م .سەنم ناوخۆ و م.نەریمان خۆشناو
 اپخانەی رۆژهەاڵت /هەولێر 3033053
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*هەورامی لەهتەیە یان زمان – سوداد ڕەسووڵ – گۆڤاری زمانناسی -
ژمارە  33ی .3033
*کۆنفرانسی ێوردنی زمان -ئەمتەد شاکەلی – گۆڤاری زمانناسی ،
زمانناسی گۆڤارێوی مانگانەی تایبەتە بە بوارەکانی زمان  -ژمارە 33
ی.3033
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زمانی بابهتاهیری ههمهدانی و
جیاوازی دیالێكتی ههورامی و لوڕی
سهالم ناوخۆش بهكر

پێشهكی
بابه تاهیر بۆ كورد وهك ریفری ۆسهر بۆ ئینگێیز وایه  :ۆن
ۆسهر به باوكی ئهدهبی ئینگێیزی و زمانی ئینگێیزی دادهنرێه،
بابهتاهیری به باوكی ئهدهب و زمانی كوردی دادهنرێه .ههر ئهوه
وایكرد له سهر زمانی بابهتاهیر شتێك بنووسی بۆ دیارخستنی رۆری
دیالێكتهكه ،كه ئاخۆ گۆرانییه وهك ههند توێ هر دهیڵێ یان زمانهكه
لوڕییه ،كه ههند توێ هر دهڵێ خودی لوڕی له ڕوانگهی له یهكتر
اڵی نهبوونهوه لهگهڵ ئاخێوهرانی كرمانتیی ناوهڕاسه ههر
دیالێكتی كوردی نییه .
ئهم توێ ینهوهیه ههوڵ دهدات له ڕوانگهی دی ریاوازی :ئیسالم و
یارسان و مهزههب رودایی :لوڕی شیعه و گۆرانی سوننە شرۆڤهی
ریاوازییه زمانییهكان بكات .ئهو دوو فاكتهره له سهردهمی نوێدا یهك
زمانی بهرهو س زمان بردووه :زمانی سربی -كرواتی لهبهر دی
ریاوازی ۆبۆسنی موسڵمان و سربی ئهرتهدۆكسی مهسیحی و ك واتی
زمان .له بهر مهزههب ریاوازی
كاتۆلیكی مهسیحیر بۆته س
ۆئهرتهدۆكسی – كاتۆلیكیر بۆته س زمان .
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ئهم نووسینه له س به و ئهنتامێك پێك هاتووه ،له ههرس به
ههوڵ دراوه دی ریاوازی ئیسالم و ئههێی هها و مێمالنێی مهزههبی
– شیعه و سوننه به ن بنر بۆ ئهوهی مێ وویەكی هاوبه بۆ كورد
دهردهكهو بابهتاهیری ههمهدانی
دروسه بكر  ،لهو ههنگاوه
پێشهنگی شیعری كوردییه ،نهك دهقه شیعرییەکەی سهر پێستهكه.
بهشی یهكهم
دابهشكردنی ریۆگرافیی دیالێكتهكانی زمانی كوردی
كوردناسهكانی وهك ژاپا و مینۆرسكی و ڤاسیل نیكتی  ...لهسهر
دابهشكردنی دیالێكتهكانی زمانی كوردی قسهی خۆیان ههبووه .له نێو
كوردانی شهڕهفخانی بهدلیسی و تۆفیق وههبی و زهبیحی و خاڵ و
ههژار موكریانی و رهمال نهبهز و د.ازهددی و سەرادی و میهردادی
ئێزهدی و د .فوئاد ەمە خورشید و د .وسێ محهمهد...له سهر ئهو
بابەته دواون و ڕای ریاوازیان خستۆته ڕوو .ئهوهی توێ هر دهیهو
قسهی لهسهر بكات ،شرۆڤهكردنی داتاكانی بهردهست بۆ ساغكردنهوهی
ریاوازی نێوان لوڕی و ههورامییه.
ههندێك لهو دابهشكردنانه ئهو ریاوازییه به شێوهیهكی
ناڕاستهوخۆ دهخهنهڕوو .شهڕهفخانی بدلیسی ۆ،3983ل  39-38ردا له
بارهی دابهشكردنی كۆمهاڵیهتی – له ڕێگای هۆز و ڕهفتاری هۆزهوه -
،دهنووسێه  ":هۆزه سهرهكیهكانی كورد لهو بارهوه كه شێوهی ئاخاوت
و هێندێك ئاكار و داب و دهستوور و ههڵسوكهوتیان لێك
ریاوازه...دهكرێ به وار بهشهوه:
یهكهم :كرمانج
دوهم :لوڕ
سێههم :كهڵهوڕ
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وارهم :گۆران".
ئهو پۆلێنكردنه دوای هندی سهده كهم و زۆر دووباره بووهتهوه .
كهمال فوئاد له وتارێكدا ۆ،3989ل  31ردیالێكتهكانی زمانی كوردی له
دهكات،
سهر بونیاتی كۆمهڵه خێزانیهكان بۆ وار كۆمهڵه دابه
كرمانتی سهروو،كرمانتی خواروو ،كوردیی باشووری ،گۆرانی و زازا " .
مهردادی ئیزهدی ۆ ،3001ل 383ر ههم ههردوو دیالێكتی كرمانتی
باكوور و كرمانتی ناوهڕاسه دهكاته یهك گروپه زمان ،ههم گۆران و
زازا دهگهڕێنێتهوه سهر زمانی پههێهوی و دیالێكتی لوڕی به كوردی
ناونابات ،ههروهك دهنووسێته " :زاراوه كوردییهكان بهسهر دوو گروپ
دادهشكێ :
3ت گروپی كرمانتی :بادینی ۆكرمانتی ژوورو -باكوورر و
سۆرانیۆكرمانتی خواروو -باشوورر  .3گروپی پههێهوانی  :دیمیێی
ۆزازارو گۆرانی"...له پۆلێنهكانی كهمال فوئاد و میهرداد ،گۆران و زازا
به یهك گروپه زمان دانراون .ههردوو شێوه له ڕووی شوێنهوه زۆر له
یهك دوورن ،بهاڵم له ڕووی خزمایهتی زمان له یهك نزیك  .له بارهی
ئهو له یهك نزیكبوونه زمانییه ،زهبیحی فهرههنگنووس له پێشهكی
قامووسه كوردی-كوردییهكهی ۆ،3331ل 55ر دهنووسێه | " :له مهڵبهندی
لههتهی باكووری و ناوهندیی زمانی كوردییدا ،دوو دوورگهی زمانی
ههن كه سهرهڕای دووری له یهكتر پیاو به هاسانی دهتوان  ،بڵ  :له
ئهسا یهك ئهوی زازاییه له باكوور و گۆرانییه له ناوهندیدا ئهمهی
ئاخریان ،زیاتر به ههورامی ناوی دهركردووه....له ههورامانه" .د.
فوئاد همه خورشید ،بێتگه لهوهی بنزارهكان له ڕێگهی پهیوهندی
زمان به ریۆگرافییهوه دهباتهوه سهر گروپه زمانییهكان و شوێنه
ریۆگرافییهكان دهخاته ڕوو .دكتۆر فوئاد له نپهڕه ۆ 10ری زمانی
دایهلێكتهكانیدا
ریۆگرافیایی
دابهشكردنی
و
كوردی
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وار

|ۆ3985ردیالێكتهكانی كوردی وهك شهرهفخان بدلیسی بۆ سهر
گروپه زمان دابه دهكات :
3ت كرمانتیی باكوور :بایهزیدیی ،ههكاریی،بۆتانیی ،شهمدینانیی،
بههدینانیی ،دیالێكتی ڕۆژاوا.
3ت كرمانتیی ناوهڕاسه  :موكری ،سۆرانی ،ئهردهاڵنی،سێێمانی،
گهرمیانیی .
3ت كرمانتیی باشوور :لوڕی ڕهسهن ،بهختیاری ،مامهسێنی ،كۆهگڵۆ،
لهك ،كهلهوڕ.
1ت گۆران  :گۆرانی ڕهسهن ،ههورامانی ،بارهننی ،زازا ".
لهو ههموو دابهشكردنانه لوڕ ۆلوڕی بچووك و لوڕی گهورهر له گۆران
ریا كراوهتهوه ،بهاڵم له نپهڕه ۆ33ری كتێبی ۆكوردستان و بزووتنهوهی
نهتهوهیی كوردرئاماژه بهوهكراوه ،كه بابا تاهیری ههمهدانی به
شێوهزاری گۆران شیعری هۆنیتهوه .
پۆلێنكردنی دیالێكتهكان له سهر بونیاتی ئهلفب
پۆلێنهكانی دابهشكردنی دیالێكتهكانی پێشوو له سهر بنهما و
شهنگستی ریۆگرافی كراون .ئهم پۆلێنهی بهر دهسه له سهر بونیاتی
رۆری ئهلفب كراوه .توێ هر باوهڕی ئاوایه كه رۆری ئهلفب كاریگهری
له سهر اڵهتی دابهشبوونی كوردستان ههیه .سهرهتا یهك ئهلفبای
سهرهكی له كوردستان ههبوو ،به بهڵگهی ئهوهی ههموو ژمارهكانی
ڕۆژنامهی كوردستان ،یهكهم ڕۆژنامهی دهرهوهی كوردستان ،وه ههموو
ژمارهكانی پێشكهوت  ،یهكهم ڕۆژنامهی كوردی له ناو كوردستاندا ،به
ئهلفبێی كوردی نووسراون .ئهو دوو باوكراوەیە له باكوور و باشوور باو
كراونهتهوه.
توێ هر دیالێكتهكانی زمانی كوردی ئهوها دابه دهكات :
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3ت ئهلفبێی نتینی :كرمانتیی باكوور  +دیالێكتهكانی ڕۆژئاوا  +بهشێك
له كوردهكانی بەهدینان و تهلهفزیۆنهكانی باشووری كوردستان.
3ت ئهلفبێی كوردی :ۆوهرگیراو له سریانی و اهرهبی و فارسیر
كرمانتیی ناوهڕاسه ،كرمانتیی باشوور .
3ت كرمانتیی سالڤی :كوردهكانی یهكێتی سۆڤیهتی پێشوو.
لهم دابهشكردنهدا ههردوو زاری لوڕی و زاری گۆران سهر به گروپه
زمانی نوختهی دووهم  ،به واتای ههردووك به ئهلفبێی كوردی
دهنووسرێ .
بهشی دووهم
دایالێكتی گۆران
ههروهك بینیمان له شهڕهفخانهوه ۆل39ر له سهر بنیاتی هۆزهوه،
گۆران به دایالێكتێكی كوردییه .زۆربهی توێ هره كوردهكان ئهو ڕایهیان
دووباره كردۆتهوه .به تێگهیشتنی توێ هر دوو رۆری ریاواز له گۆران
ههیه:
3ت گۆرانی ڕهسهن
3ت گۆرانی غهواره
ههورامان زێدی ههبوونی ههردوو رۆری گۆرانه .ئهو دوو گۆرانه له
كهلتور و دابونهریه و ڕوخسار و زمان و واتا ریاوازن.
یهكهم ،گۆران -ی ڕهسهن
ههورامان ننكهی گۆرانهكانه ،س بهشی دهكهوێته ڕۆژههاڵتی
كوردستان ،بهشهكهی تری دهكهوێته باشووری كوردستان  .محمدی مهن
كهریا ۆ ،3003ل 31رله كتێبی ۆژیان و بهرههمی مهولهویرئهوها
وهسفی ههورامان دهكات  ":ناو هیهكی سهر سنووری اێراا و ئێرانه
بهشی ههره زۆری ئهكهوێته كوردستانی ئێرانهوه و بهشێكی زۆر
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كهمیشی كوردستانی اێراقه .خهڵكهكهی به دیالێكتی ههورامی-
گۆرانی ئهدوێ و شاایری بهررهستهی زۆری تیا ههڵكهوتووه".
د.رهمال نهبهز له ڕاڤهكردنی ئهو رۆره گۆرانه ،دهنووسێه  " :زانای
ناسراوی كورد مامۆستا محهمهد ئهمی ههورامی زۆر باسی به نرخی له
سهر بنه هی ۆگۆرانهكانر نووسیوه -لهم نووسینانهدا شۆربۆتهوه بۆ
ڕوونكردنهوهی ووشهی گۆران كه له وشهی ۆgewirرهوه هاتووه -ئهمه
له سهردهمی سهرههڵدانی ئیسالم بهو كهسانه وتراوه كه ئاماده
نهبوون بب به موسڵمان ....ئامادهبوون له سهر ئایینی خۆیان
بمێننهوه و رزیه بدهن ،3005-ل  ".99-98گۆران-ی ڕهسهن نیشتهرێی
ئهسێی كوردستان له سهر دوو ئایی بوون ،كۆمهڵێك موسڵمان بوون و
هندهها شاایری ناوداریان تیا ههڵكهوتووه وهك مهولهوی و گۆران...له
بارهی ئهو ۆگۆرانهوهر مارتی ڤان برونهس ۆ3999ر له بهرگی یهكهمی
ئاغا و شێخ و دهوڵهت ههند زانیاری دهربارهیان دهنووسێه .له نپهڕه
ۆ 353ری ههمان سهر اوه هاتووه  " :وشهكانی گۆرانی ڕهسهن و گۆرانی
غهواره ،گوزاره له دوو كۆمهڵی روداواز دهكهن...ل "353ههروهها له
نپهڕه ۆ319ردا له زاری ڕیچ دهنووسێه ":به شێوه و ڕوخسار و رۆری
زاریاندا له "گۆرانی ڕهسهن " رودا دهكرێنهوه  ".شێوهی گۆرانی ڕهسهن
سهر به لقی خوارووی ڕۆژئاوای زمانه ئێرانییهكانه .ههروهها لە
مینۆرسكی و كورد هاتووه كه مینۆرسكی ۆ ،3003ل 319ر خۆی وتویهتی
اپی كردووه ،دهڵ :
 ":تێكستێكی زاخۆیی كه سۆسی
نه رووم و نه موسڵمان
نه مهسیحی و نه گۆران
ئهم وشهی دوایی ۆگۆرانربهب گومان ئاماژه به ئاگرپهرستی و
وهرگیرانی تایبهتی وشهی گۆران له گهبران دهكات".
دووهم ،گۆران -ی غهواره
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له اخی كۆن و له اخهكانی ناوهڕاستدا نهتهوهكان هێندهی
ئینتمایان بۆ فاكتهری ئابووری ههبوو له پێناو تێركردنی سك و
ههروهها ئاژهڵهكانیان هێنده ئینتمایان بۆ زێدی باوك و باپیرانیان
نهبوو .رگه له فاكتهری ئابووری ،فاكتهری كۆمهاڵیهتی –لهگهڵ یهك
نهگونتانی دوو برا ،باوك و كوڕ ،دوو پسمام ،..فاكتهری ئایینی –
ههبوونی ئهو ههموو كورده له میسر و ئوردن و لبنان ،...كاریگهری له
سهر كۆ ی نهتهوهكان ههبووه .مارتی ڤان له سهر اوهی پێشوو ئاماژه
واردهههم بهدواوه ،ئیدی
بهوه دهكات ،كه " له سهدهی
ریۆگرافیاناسهكان باسی گهلێك به نێوی – گۆرانهوه -له باشووری
كوردستانی ئهورۆكه دهكهن -.ل "353له ههمان كتێب و نپهڕهدا مارتی
ڤان دهنووسێه ":زانستی زمان و سهر اوه دێری نووسراوهكان ،وا
دهردهخهن گۆرانی زمانی گهلێك بووه كه له بنچینهدا دانیشتووی
بووه و پهیوهندی دهگهڵ
دهڤهرێكی خوار دهریای قهزوێ
دهیێهمییهكاندا ههبووه یاخود بهشێكی داكشاوتری ئهوان بووه".مارتی
ڤان له سهر ئهو بابهته دهڕوا و دهنووسێه":ئهو گۆرانه سهر به لقی
سهرووی ڕۆژئاوای زمانه ئێرانییهكانه-ل". 319سوداد ڕهسووڵ
ۆ،3033ل33-8ر ڕای هند رۆژههاڵتناس و كوردناسێك دێنێه ،كه
گۆرانی غهواره له بنهڕهتدا گوایه كورد نهبوونه .لهپا گهشتهكهی
ڕیچ ،هند كوردناسێكی ناسراو وهك مێتهر سۆن و ڤالدمیر مینۆرسكی و
مهكهنزی و ڤاسیل نیكیتی له سهر كوردی سهر سنووری ایراا و ئیران
نووسینیان ههیه.ههروهك نووسهری كتێبی"اادیێه خانا  "....اادل
صدیق ۆ3030ر نپهڕه ۆ 59ههتا 39ر تهرخان دهكات بۆ گهشتی سۆن ۆبه
ناوی غونم وسێ شیرازیر بۆ ههڵهبته و دیداری اادیێه خانمی
دایكی تاهیر بهگ و كهشفبوونی بۆ تاهیر بهگ له دیدارێكدا كه
ئینگێیزه ،نهك فارسی شیراز " ههروهها دوای ههرهسهێنانی ڕاپهرینی
یهكهمی شێخ مه موود ،سۆن بۆته اكمی ڕههای سێێمانی و لهو شاره
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یهكهم ڕۆژنامهی كوردی له سێێمانی دهركردووه .سۆن وهك كوردناسێك
باوهڕی وابووه ،كه گۆران ،گۆرانی غهواره ،له بنه ه كورد نیی  .به
لههتهیهك قسه دهكهن نه كوردییه نه لوڕی –ۆسوداد  3033ر ههروهها
پاشماوهی
له نهزهر سۆن زمانی قسهكردنی ئهو گۆرانانه پێده
فارسی كۆن ب  .ئهنوهر سوڵتانی ۆ3003ر له نپهڕه ۆ 319ری مینۆرسكی
و كورد دهگوێزێتەوە ،كه مینۆرسكی وتویهتی  ":ئۆسكارمان دهڵ ،
پهیڤی گۆران نی كوردی موكریان هتهیه" ههروهها مینۆرسكی
بهردهوام دهب و دهنووسێه ":پهیڤی گۆران له ڕوواڵهت واتای وهرزێر یا
كهسێك دهبهخش كه بنهڕهتی نا خێێهكی ههیه" .مینۆرسكیی یهك
لهو كوردناسانه كه گومان له كوردیبوونی گۆرانی غهواره دهكات.
مهكهنزی بهوه ناسراوه كه دیدی ریاوازی خۆی ههبێه له سهر دیالێكه
و ب دیالێكتهكانی كوردی .سوداد ۆل33ر باوهڕی وایه كه " مهكهنزی
كه ئهو لههتهیه له
دهربارهی ئهسڵی زاری گۆران وای بۆ ده
لههتهكانی یكهی زمانی كوردییهوه دووره و له زۆر رووهوه به
لههتهیهكی كۆنی ناوهڕاستی ئێرانی ده ێه ".
گۆرانی غهواره له نێو كۆمهڵگای زمانهوانی كوردیدا توایتهوه و
مۆركێكی كوردی ناوهڕاستی وهرگرتووه ،ونكه له ههورامانی بهشی
باشووری كوردستان زمانی خوێندن به كوردی ناوهڕاسه بووه.
به كورتی ههردوو گۆران لهم خااڵنهی خوارهوه له یهك ریاوازن:
3ت گۆرانی ڕهسهن وهرزێر و سهپانی كهس نهبوونه ،ونكه هاواڵتی
نیشتهرێی واڵتی خۆیان بوونه ههر ی گۆرانی غهوارەیە ،بوونه
وهرزێری كوردهكان ،ونكه له خواروی قهزوێنهوه بۆ ههورامان هاتوون.
3ت له ڕووی ئایینهوه ،گۆرانی ڕهسهن موسڵمان و ئههێی ههق  ،ههر ی
گۆرانی غهوارهن تهنیا موسڵمان .
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3ت زمانی ئاخاوتنی گۆرانی ڕهسهن دایالێكتێكی كوردییه و
درێ هپێدهری زمانی ئاڤێستان ،ههر ی زمانی ئاخاوتنی گۆرانی
غهوارهیه له زمانی كۆنی فارسی نزیكه.
لوڕ دیالێكتی مهزههبی
لوڕ وشهیهكی كوردی ڕهسهن به هۆی دووری ریۆگرافیهوه گۆڕانكاری
به سهر هاتووه ،ئهگهرنا له بنهڕهتدا خۆی ناو هیهكی لێ بووه ،ئهو
وشهیه وهك د.ئیبراهیا  ،3033ل  35له  ":دانهری كتێبی گزیدهی
فارسی دهیگوێزێتەوە كه وشهی لوڕ به زمانی كوردی ئهو شاخهیه كه
دارستان دایتۆشیوه".
ههروهك له یهكهم پۆلێنی كوردی هاتووه ،لوڕ دایالێكتێكی
سهربهخۆی زمانی كوردییه .له كوردستان دیاردهی ههبوونی دوو دهڤهر
به ههمان ناو ،تهنیا زیادكردنی پاشگری گهوره یان بچووك،
دیاردهیهكی نامۆ نییه .سهر اوهی ئهو دیاردهیه زیاتر كۆمهاڵیهتییه.
گهورانی ۆ3003ر له نپهڕه ۆ  35و 83ر اپی كوردی دهنووسێه ،كه دوو
لوڕ ههیه لوڕی بچووك و لوڕی گهوره ".دهربارهی پۆلێنكردنی لوڕ بۆ
لوڕی گهوره و لوڕی بچووك لهو دیاردهیهی سهرهوه ئاماژهمان پێكرد
بهدهر نییه .شهڕهفخان ۆ3983ر له نپهڕه ۆ33ری اپی كوردی
دهنووسێه ":مهڵبهندی لوڕستان دهكر به دوو بهشهوه :لوڕی گهوره و
لوڕی بچووك ،گۆیا دوو برا ههبوون و پێكهوه ژیاون و له دهوروبەری
ساڵیۆ933=300ر فهرمان هوای خاكی لوڕستان بوون ".ههر گهورانی
زێدی لوڕی كوردی له پهڕاوێزی یهكهم ۆ3003ول33ر ریۆگرافیای
لوڕستان دیاری دهكات  ":لوڕستان كهوتۆته باشووری ئاستانهی
كرماشان له ۆكوردستانی بندهستیر ئێران ،ئهو ناو هیه به زێدی
ڕهسهنی هۆزهكانی لوڕی كورد ،له قهڵهم دهدر ".
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ئامادهنهبوونی شیعری لوڕی بێتگه له دوو بهیتهكانی بابهتاهیر له
ئهدهبیاتی كوردیدا ههر له دژواری پهیڤهكانی سهر اوهی نهگرتووه،
بهڵكو ریاوازیی مهزههبی كهلێنی له یهك دوور كهوتنهوهی گهورهتر
زیاتر ههڵگرانی مهزههبی شیعی -كوردی ،زیاتر
كردووه .لهوه
ئینتمایان بۆ مهزههب زێتره له نهتهوه .ئهو فاكتهره وای كردووه
كۆمهڵی داخراوی لوڕی داخراو تر بێه ،به وكمی هاومهزههبی بوون
لهگهڵ فارس ،ههند فارس باباتاهیر به فارس دهبین  ،نهك به كورد.
ب دیالێكتی مهزههبی
له شێوه لوڕی بچووكدا زاری فهیێیه شیعه مهزههبهكان ههیه ،ئهوه
وای كردووه ،له دوای دامهزراندنی دهوڵهتی مهلیكی اێراا ،ب
ب
دایالێكتێكی سیاسی له دایالێكتی لوڕی دروسه بببێه ،ئهوی
دایالێكتی فهیێیه .اهرهبهكانی اێراقی دهسهاڵتدار -سوننه مهزههب
 3003-3933باوهڕیان وایە كه كوردی فهیێی كوردی شیعهن وهك فارس،
بۆیه سەدام له شهڕی اێراا و ئێراندا ڕهگهزنامهی اێراقی بوونی ل
ستاندنهوه .فهیێی له بهغدا و خانهقی و مهندەلی ههن .به وكمی
ئهوهی لهو ماوهیهدا ،فهیێی له كۆمهڵگای فارسی ژیاون و لهگهڵ فارس
هاومهزههب  -ههردووك شیعهن -بۆیه ئینتیمای اهقیدهیی –یان
بههێزتره له ئینتیمای نهتهوهیی .له مێمالنێی بهغدا و ههولێر ،ئهوان
تاكه كورد بوون ،كه خۆپیشاندان بۆ دهرب ینی نیهنگیری له دهسهاڵتی
مالیكیۆشیعهگهریربكهن ،پشه له دهسهاڵتی كوردی ۆهاونهتهوهربكهن .

بهشی سێیهم
لهیهكترنهگهیشت هۆكار نییه بۆ دیالێكه نهبوونی یهك زمان
سێكشنی یهكهم
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"كێۆس ۆوهرگیراو له كتێبهكهی ئیڤار 3005ر له یهكترنهگهیشتنی
دوو شێوه ئاخێوهر له ئاخاوتنێكی هاوبهشدا دهكاته مهرج بۆ شوناسی
دها ،به واتای ئهگهر دوو ئاخێوهر له یهكتر نهگهیشت  ،ئهوا به دوو
زمانی ریاواز قسهدهكهن ،بهاڵم ئهگهر له یهك گهیشت له نێوان
ههردوو ن ئامادهگی رێ هیی ههبوو ،ئهوا ئهو دوو ئاخێوەرە به دوو
دایالێكتی یهك زمان دهئاخڤ  ".ئهو اڵهته زۆر توێ هری بیانی و
كوردی نا ار كردووه ،كه بێ ن زمانی دهقهكانی بابهتاهیری ههمهدان
به كوردی نهزان  .سوداد ڕهسول  3033پاڵتشه به ژێدهری ئینگێیزی
ئهوه ئیستات دهكات ،كه فاكتهری له یهكترنهگهیشتنی دوو ئاخێوەری
زمان مهرج نییه به ئاخێوهری دوو زمان دابنرێ  ،ههروهها ئیڤۆر 3005
دهڵێه ئاخێوەری باكوور و باشووری سامی له یهك ناگهن ،كه ی سهر
به یهك زمانیش  .لهو بارهیهوه ئهلێكساندهر خۆدزكۆ ۆ ،3005ل 339ر
اپی كوردی گێهیی له زمانی بابهتاهیر ههمهدانی دهكات كه له
زمانی دایالێكتهكانی زمانی كوردی دوور بێه ،ههروهك له نپهڕهی
سهرهوه دهنووسێه" :بابهتاهیر ههڵب اردهیهكی له سهربهری
بهرههمهكانی له دوای خۆی بهر هێشتووه كه بریتی له  13واری و
غهزهلێك .....پێكهاتهی وشهكانی زێتر فارسی لهوهی كوردی ب  ".دهقی
یهكهمی كه خۆدزكۆ به نموونه دههێنێتهوه ،نهراتی اهبدوڵای
وهرگێری كتێبهكهی خۆدزكۆ له پهڕاوێزی ههمان نپهڕه دهنووسێه ":
ههمان واری هوارت له وتارێكی ئهو نموونهی تهررومهی فرهنسی له
ساڵی  3885كردووه ".له نێو كوردانیشدا نهوشێروان ئهمی ۆ ،3033ل
338رله كتێبی یهكهمی "به دهم ڕێگاوه گوڵچنی " دهنووسێه ":
وشهكانی بابهتاهیر له ڕوباایهكانی دا بهكاری هێناون زۆری له كوردی
یا نزیك له كوردییهوه ئهوانهن كه
نا  .ئهوانهیشی له كوردی ئه
هاوبهش لهگهڵ زمانی فارسی .رگه لهمانه گۆڕینی سهر اوهكانی
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وشه بۆ كردار ،لهگهڵ ڕێزمانی هیچ كام له لههتهكانی كوردی
ناگونتێ ".
ڕایهكانی خۆدزكۆ و نهوشێروان مستهفا له سهر دوو بنهما ڕهت
دهكرێتهوه :
3ت گۆڕانی زمان
له زۆربهی سهر اوهكاندا رهخه له سهر ئهوهكراوه ،كه بابهتاهیر
ههمهدانی ههتا كۆتایی سهدهی دهیەمی میالدی ژیاوه .ئهگهر دهقێكی
كوردی سهدهی دەیەم به سهدهی بیسه و یهك بهراورد بكهی ،
ریاوازییهكی زۆر له بواری پێكهاته و مانای وشهكان بهدی دهكهی .
ئهو ریاوازییه زیاتر خوویا دهبێه كه دهقێكی ۆسهری به شیعرێكی
هاو هرخ بهراورد بكهی  .ئیچس ۆ،3993اڵ 331ر دهنووسێه ":تهنها
تیێه اوێك ب ینه كاره ئهدهبییهكانی ۆسهر یان ویێیهم شهكستیر،
ئهوسا دهرك بهوه دهكهی كه زمانی ئینگێیزی لهو ماوه كورتهدا گۆڕانی
بهسهرهاتووه ".د .سهایدخانی كوردستانی ههر به دیدی ئهو
توێ هرانهوه شیعری سهر پێستهكهی باو كردهوه ،گوایه له شازدهی
كۆ ی ۆ338 =333+33ر نووسراوه ،كه ی له نووسینێك ساغمان كردهوه
كه له سهدهی  39یان  30نووسراوه .لهو ڕوانگهوه ،فاكتهری گۆڕانی
سهردهمێك
زمان زۆر گرینگه بۆ دیاركردنی شوناسی دهقێك -له
نووسراوه.
3ت كۆنتێكستی شوێ
ئهو كۆنتێكستهی كه تێكسته شیعرییهكهی ههمهدانی ل له دایك
بووه له ههموو قۆناغهكاندا كوردی نهبووه .ئهو كۆمهڵگا زمانهوانییهی
ههمهدانی ساڵ له دوای ساڵدا بۆته دایهستۆرایهكی كوردی ،ونكه
مهودای باوكردنهوهی شیعری باباتاهیر بهراورد به شیعری سهادی
شیرازی به بهڵگهی ئهوهی شاایرێكی دهگمهن له دوای كۆ ی دوایی
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بابهتاهیری ههمهدان له لوڕستان دهركهوت  .ئهو هاوبهشیهی كهلتوری
كوردیی لوڕی و ههورامی لهگهڵ فارسی پهیوهسه بووه به هاوژیانی
كورد لهگهڵ فارس .د .وسێ مو همهد له سهلیقهی زمانهوانی دهڵێه
ئهگهر له ڕێگای موسڵمان بوونهوه كورد ئاشنا نهبوایه به زمانی
اهرهبی ،ئهوا شیمانهی ئهوه دهكرا زمانی كوردی له بوتقهی زمانی
فارسی بتوایهوه یان فارسی له نێو زمانی كوردی بتوایهوه .
بۆیه ئهو دوو فاكتهره بهڵگهن له سهر فۆرم و واتای وشهكانی
بابهتاهیر ،كه له فۆرم و واتای وشه نوێیهكانی دیالێكتهكانی زمانی
كوردی دوورن.
دهكات :دوور و نزیكی
اڵهتێكی تر كه رهخه له ماوهی شوێ
ریۆگرافیی ،پێوەری زمانبوون و دیالێكتبوون كاڵ دهكهنهوه .ئێستا
نووسهری بیانی ههیه ،گریمانی ئهوه دهكات ،كه دوالیتی زمانبوون و
دیالێكتبوون به پۆلێنێكی سیاسی بزانێه ،ئێمه باوهڕمان وایه كه ئهو
گریمانه دهشێه ڕاسه دهربچێه ،له ئاینده ،له ڕێگای شهپۆلی به
ههژمونی اهولهمهی كهلتوری سنووری نێوان ئهو دوو بوونه سیاسیه
لهوانهیه ،كاڵ ببێتهوه.
دهقی بابهتاهیر وهك یهكهم دهقی كوردی
زۆربهی ئهو كتێبانهی له سهر سهرهتای شیعری كالسیكی دواون ،به
نا اری – له بهر نهبوونی دهقی شیعری به زمانی كوردی ،له پێ
بابهتاهیری ههمهدانی – شیعری ئهو زاته سۆفیه به سهرهتای شیعری
كالسیكی كوردی دابنێ  .وار سهر اوهی گرینگ لهم سهردهمهدا اپ
كراون ،ههر وار بۆ نهوهی نو باش  .ههر وار لهبهر هۆی خۆی
ریاوازن :
3ت د.مارف خهزنهدار ،مێ ووی ئهدهبی كوردی،نپهڕه ۆ 381تا  333ری بۆ
بابهتاهیر تهرخانكردووه.
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3ت بهرگی یهكهمی مێ ووی وێ هی كوردی ،نووسینی صدیق بۆرهكهیی
نپهڕه ۆ 83تا 93رتهرخان كردووه بۆ بابهتاهیر ،به وكمی ئهوهی ئهو
دوو ڕێگای پهی هو كردووه :
أت باسی له تهواوی كورد كردووه،ئهوانهی به دایالێكتی گۆران شیعریان
نووسیوه،
ب ت به پێی سهردهم :یهكی كۆ ی ،دووی كۆ ی....له پێنتی كۆ ی باسی
بابهتاهیری كردووه.
3ت بهرگی یهكهمی ،بهدهم ڕێگاوه ،...نووسینی نهوشێروان مستهفا،
نپهره ۆ339تا  180بۆ ئهو مهسهلهیه تهرخان كردووه ،له بهر
مهسهلهیهكی ئایدیۆلۆژی ،بابهتاهیر له یهكهمی بێوهری دهكات .
1ت د .ئیبراهیا ئه مهد شوان ،ئهدهبی كۆنی كوردی ،نپهڕه ۆ31تا 13ر
تهرخان دهكات بۆ بابهتاهیر وهك د.مارف خهزنهدار دوو بهیتهكانی
بابهتاهیر به سهرهتای شیعری كوردی دادهنرێ .
یهكهم و كۆتایی به قهڵهمی ئهكادیمی نووسراون .لهم ڕوانگهوه دهقی
بابهتاهیر به سهرهتای شیعری كوردی دانراوه.

سێكشنی دووهم
زمانی بابهتاهیر و سهردهمهكهی
بابهتاهیری ههمهدانی له ههردوو نازناوی یان لهقهبی دوو مهدلولی
نهتهوهیی و دینی خۆیا دهب  :یهكهم ،ههمهدانی له ههمهدان هاتووه،
ههمهدان یاخود ئهكباتان پایتهختی دهوڵهتی میدی  519-100پێ
زایی بوو .كهلتوری میدی له زۆر دهقه شیعری كوردی بوونی ههیه ،لهو
پێودانگهوه ههر خهڵكی بوونی شاری ههمهدان ،بابهتاهیری هان نهداوه
لهقهبی ههمهدانی بهكاربێنێه ،بهڵكو گرینگی ئهو شاره له دیرۆكی
كۆنی كورد بابهتاهیری هان داوه ئهو لهقهبه بهكاربێنێه .محهمهد
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سێ ئاریا له نپهڕهۆ13ر ی " لوڕستان له گهشتی گهڕیدهكاندا"
ۆوهرگیراو له ل33ی نامیێكهكهی ابدالره م مزوریر،
دهنووسێه " :نیارد ،كه به ناوی داود بهگ خۆی ناساند بوو،
دهستێكی بااڵی ههبوو له هاندانی بهختیارییهكاندا به سهرۆكایهتی
محهمهد تهقی بهختیاری دژی كومهتی ناوهندی له ئیران " ئهو
ئاشووبانهی له سهدهی نۆزده له نێوان لوڕهكان و كومهتی ناوهندی
ههبوو ،ئهو گریمانهی سهرهوه دهسهلمێن  .دووهم ،لهقهبی اوریان له
ۆاریر ی اهرهبی وهرگیراوه ،بابهشێخ ڕۆ انی له نپهڕه ۆ 33ری
مێ ووی ناودارانی كورددا دهڵێه اوریان واتای ڕووت و ڕهراڵ
دهگهیهنێه .ههروهها ئهوهی بابهشێخ ڕۆ انی له نپهڕه ۆ 33ری ههمان
كتێب دهنووسێه تهوفیری ههیه لهوهی توێ هری باشووری كوردستان
دهینووس دهربارهی سهردهمی بابهتاهیری ههمهدانی ،له نپهڕهی
سهرهوه وا هاتووه  ":بابهتاهیر له شاایرانی هرخی پێنتهمی كۆ ی و
هاو اخی توغرول بهگی یهكهم ،پاتشای زنتیره شایانی سهلتووقییه و
ئهو دووه دهوری ساڵی  111ك.م  .له ههمهدان اوپێكهوتنێكیان بووه ".
ئهو سهردهمهی بابهتاهیر دیداری توغرول بهگی كردووه ،كومهتی
سهلتوقی له ئێران بووه و ههمهدانی له نێو قهڵهم هوی سهلتوقی
دابووه ،اهباس مستەوفی  ،3315ل  3پشتگیری ئهو ڕایه دهكا و له
یهكهم ڕستهی كتێبه فارسییهكهی دهنووسی ":بابهتاهیری اوریانی
ههمهدانی له شاایرانی ناوهڕاستی پێنتی كۆ ییه و هاو هرخی
تورغول بهگی سهلتوقیه " .د .هسهن راف ۆ ،3008ل  335رباس لهوه
دهكات كه توغرول بهگ له ساڵی  3013بۆته سوڵتانی ئێران  ".وه له
ساڵی  3033مردووه ۆسهر اوهی پێشوو ،ل 331ر  .بابهشێخ ڕۆ انی
ۆ ،3033ل 33ر بێتگه لهوهی شیعری " امسیه كردیا و اصبحه اربیا –
ئێوارهم كردهوه كورد بووم ،بهاڵم ستێدهكهی ڕۆژی دواتر كرامه اهرهب
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 ".بۆ كوردێتی بابهتاهیر هێناوه ،لهو نپهڕهی سهرهوه دوو بهڵگهی
ئهدهبی بههێز دێنێه ،كه بابهتاهیر كورد بووه :
یهكهم ،شێوه شیعری بابهتاهیر
كێشی دوو بهیتی ،ناسكی و دڵبزوێنی شیعری بابای زۆرتر كردۆتهوه
.اهرهب و ههتا ههند شاایری ناوداری فارس له سهر كێشی اهروز
شیعریان داناوه "،بهاڵم ئهوهی بێ هرانی كورد و لوڕ دایان ناوه ،له
بارتر و به دڵهوه نزیكتره".
دووهم،كێشی دوو بهیتییهكانی باباتاهیر
له نێو شاایرانی كوردۆشێوه كرمانتیی ناوهڕاسهر و لوڕ به درێ ایی
مێ وو او له اهروزی اهرهبی كراوهتهوه ،بهاڵم كێشی دوو بهیتهكانی
یان وارینهكانی باباتاهیر " پتر له ههمووان بهر اوه ".وهك له
ردهڵێه بابهتاهیر 13
پێشهوه وتمان ،خۆدزكۆۆ ،3005ل 339
واری و غهزهلێكی نووسیوه ،بهاڵم بابهشێخ ڕۆ انی له نپهڕه ۆ33ر
دهنووسێه ":لهم اارفه گهوره ،بێتگه دیوانی دوو بهیتییهكانی،
كۆمهڵێك قسهی نهستها به زمانی اهرهبی ماوهتهوه به ناوی كێمات
قصار....كێمات قصار بۆ خۆی  33بابه ،".كه ی رهنابی پرۆفیسۆر
ئیبراهیا شوانی ۆ ،3003ل  3رباوهڕی وایه گوتهكان  53بهش .
پ ۆفیسۆر د.ئیبراهیا ئهو كێمات قصارهی به گوته كورتهكانی
بابهتاهیری ههمهدانی له فارسی و اهرهبی وهرگێ اوه .ئهو گۆتانه وهك
د.ئیبراهیا ۆ،3003ل311-3ر دهڵێه  133 ":گوتهن كه له بنهڕهتدا به
زمانی اهرهبی داڕێ ڕاون ،بهاڵم له نیهن اهی قوزاتی هاو هرخی
تهررومهی فارسی كراون ".له دیدی د.ئیبراهیا ،ل  " 3بابهتاهیر یهكێك
بووه له كهڵه سۆفییهكانی سهردهمی خۆی و یهكهم كهس بووه كه ئهم
نیمچه فهرههنگه سۆفیانهیهی لهو سهردهمه زووهدا نووسیوه و له
سهر اوهی بیری ئیسالمهتی وهرگرتووه".
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لهدایكبوونی بابهتاهیری ههمهدانی
صدیق بۆرهكهیی ۆ؟،ل83-83ر زۆر ڕا دههێنێتهوه بۆ ساڵی له
دایكبوونی بابهتاهیر ،زۆربهی ڕایهكان له سهر ئهوهن ،كه بابهتاهیر له
نێوان سهدهی وارهم و پێنتهمی كۆ ی ژیاوه .صدیق بۆرهكهیی ۆل83ر
باوهڕی وایه كه ههمهدانی له كۆتایی سهدهی وارهمی كۆ ی و ههتا
نیوهی سهدهی پێنتهم ژیاوه .له نێو ئهو ههموو ڕا و بۆ وونه ،ڕای
میرزا مههدی خانی كهوكهبیا پ پهسنده .صدیق بۆرهكهیی ۆل 83رو
ئیبراهیا شوان ۆ،3033ل 39ر ئهو ڕایهی میرزا خانی دههێننهوه به
لێكدانهوهی ریاواز .ئهو ڕایهی میرزا خانی لهوه سهر اوهی گرتووه ،كه
پیه دهرب ی ژمارهن ههروهها زۆربهی نووسهرانی كورد لهسهر ئهو
ڕایهن كه كورد له اهرهب و فارس وهری گرتووه ،بهاڵم سهنم ناوخۆ
ۆ ،3033ل13رلهو ب وایه دایه كه اهرهبهكانی له زمانی سریانی-یان
وهرگرتووه ،ونكه له سریانی ئهو دیاردهیه ههبووه .میرزا مههدی
خانی كهوكهبی له وتارێكدا ۆوهرگیراو له بۆرهكهیی ل 83و ئیبراهیا
شوان ل 39ردهڵ مێ ووی له دایكبوونی بابهتایهر به پێی ئهم دوو
بهیتییهی خۆی له  333له دایكبووه و له  103كۆ ی مردووه :
مۆ ئان به روم كه دهر ڤهرف ئامهد و ستوم
مۆ ئان نوقتهك دهر هرف ئامهد و ستوم
به ههر ئهلفی ئهل قهدی بهر ئایۆ
ئهاف قهدوم ك دهر ئهل ئامهد و ستوم "
ناوخۆ ۆ،3033ل 13رئهوها له هێزی پیتهكان دهدوێه و ههر پیته
ژمارهیهكی ههیه ،له زمانی سریانیدا ههر پیتێك توانایهكی ژمارهیی
پێدراوه وهكو كۆدیكی ئهو سهردهمه كاری پێكراوه ،نۆ پیتی یهكهم ۆ 3تا
 9رخانهی یهكانی بۆ داندراوه :ا = ،3ب = ،3ج = ،3د= 1هتد ،نۆ پیتی
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دووهم خانهی دهیانی بۆ داندراوه  :ی=  ،30ك =،30ل = ، 30ف = 10
=  ،300غ =" 3000
هتد نۆ پیتی دوایی وهك ا =  ،300ر = ،300
ههردوو بهیتهكهی بابهتاهیری اوریانی ههمهدانی
له نهزهر میرزا مههدی خانی كهوكهبی ،دهكاته  333كۆ ی ،بهاڵم
له نهزهر ئیبراهیا شوان 3000ی ایساییه " ئهو دوو ساڵه له یهك
دوورن.
زمانی دهقی بابهتاهیر ههمهدانی
شیعری بابهتاهیری ههمهدانی بۆ كورد وهك شیعری ریفری ۆسهر
بۆ ئینگێیز وایه ،ونكه ههردوو دها له تێكسته بهراییهكان  .زمانی
لوڕی بابهتاهیر سهرهتای زمانی دهقی شیعری كوردییه .د.ئیبراهیا
ئه مهد شوان له ئهدهبی كۆنی كوردی ۆ اپی دووهم3033 ،ر له نپهڕه
 35له سهر زاری ڕۆلینسۆن –ی بریتانی دهنووسێه لوڕهكان له
بۆ فارسی
توركی تۆرانی  ،ههند
دهڵێ
سامییهكان  ،ههند
دهگێ نهوه.....كه ی د.ئیبراهیا له ههمان سهر اوه و نپهڕه دهنووسێه
ڕاستری ڕا ئهوهیه ئهوانه كوردن و زارهكهیان زیاتر پهیوهندی به
كوردییهوه ههیه و له پێ اهرهب و تورك و تهتهر لهو نیشتهرێ ".
بێتگه لهو ڕایه ،ڕای ئێمه له سهر هند بنهمایهك دامهزراوه ،ههموو
دهسهلمێن كه بابهتاهیر ههمهدانی كورده:
3ت محهمهد زهكی له ساڵی  3933به كارێكی ڕهسمی ۆته لوڕستان،
ئیستاتی دهكا زاری لوڕی وهك زاری سێێمانییه.
3ت بابهشێخ ڕۆ انی و ئیبراهیا شوان لهو باوهڕهدان ،كه زمانی لوڕی
بابهتاهیر ئاسان و سوكه.
3ت وارینی :خوداوهندا به فریادی دڵا ڕهس كهسی بێكهس تویی م
مانده بێكهس
ارهتی كهس
ههمه گۆیهند تاهیر كهس نهداره خودا یاری منه
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به ئاسانی ئاخێوەری كرمانتیی ناوهڕاسه تێی دهگات .
بهشی وارهم
زمانی پههێهوی
له مێمالنێیهكه باسی زمانی پههێهوی دێه ،بۆیه مهسهلهكه وا
ۆن بووه ؟
دهخوازێه ئاماژه به زمانی پههێهوی بكهی  .بزانی
زمانی پههێهوی ،زمانێكی كۆنی "ئێرانی" بووه .به زمانێكی هیند و
ئێرانی دادهنر  ،لێرهوه ناسنامهی "فارس" و "كوردی" ئهو زمانه تێكهڵ
دهب  ،ونكه مێ ووی ۆئێرانر لهدوای ڕووخانی ئیمت اتۆریهتی ۆمیدیر
یهوه ،خوێندنهوهیهكی "نهتهوهیی" بۆ كراوه و وشهی "ئێران" به ۆفارس
و واڵتی فارس" شرۆڤه كراوه ،بهاڵم له بنهڕهتدا وشهكه ئهو واتا تهسكه
نابهخش !
زمانی پههێهوی ،زمانی پاڵهوانهكان ،زمانی ڕهسمیی ساسانییهكان
بووه ،ههروهها دهوتر كه له سهدهی سێهەمەوە ،ههتا سهدهی ههشتهم
نووسی و قسهی پ كراوه ،له ئێران – واڵتی ئاریان ،بهاڵم ئهو زمانه
ڕێنووسێكی  scriptزۆر دژوار و زه مهتی ههبووه ،بۆیه ههر له
سهردهمی ساسانییهكانهوه نووسینی ۆكهمری پ كراوه ،ههر زیاتر
زمانی ئاخاوت بووه.
پههێهوی كوردی یان فارسی بووه؟
د .رهمال نهبهز له نپهڕه ۆ93ری كتێبی "بێدهسهاڵته كوردهكان و
برا موسڵمانهكانیان" دهنووس " :ڕۆژههاڵتناسه ئهوروپیهكان زمانی
پههێهوی  pehleviبه زمانی فارسی ناوهڕاسه ناوزهد دهكهن" .بهاڵم د.
نهبهز خۆی زمانی پههێهوی به "زمانێكی سهربهخۆ" دادهن  ،بهوهی
نزیكتره له زمانی كوردی وهك له فارسی .ئهو ڕایهی د .نهبهز له سهر
بنهما و شهنگسه نییه ،تهنیا نزیكی وشهكانی زمانهكه و شوێنهكهی
كردۆته مهرج! سهدیق بۆرهكهیی لهبهرگی یهكهمی مێ ووی وێ هی
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و
كوردی نپهڕه ۆ35-31ر دهڵ  :زمانی پههێهوی له زمانی كوردی ده
نزیكتری زاراوهی ۆزارری كوردی،كه لهگهڵ ئهم زمانهدا هاو هشنه،
زاراوهی گۆرانی و و لوڕییه " .بۆرهكهیی و زوبیر بیالل ههند "بهڵگه"
دههێننهوه بهوهی ،كه زمانی پههێهوی زمانی كوردییه ،یان زارێكی
كوردییه .گیو موكریانی بانگهشهی ئهوه دهكات ،كه كتێبی ۆدی كهردر
زمانی لوڕ و كهلهوڕ و
به زمانی پههێهوی نووسراوه ،ئهو زمانه
شوانانه .مهردۆخی مێ وونووسی كوردی دهڵ " :زمانی پههێهوی یهك
له ۆشێوهكانی كوردیر بووه ،كه گهل له زاراوهی لوڕی و گۆڕانییهوه
نزیكه".
زوبیر بیالل دهڵ  ":دوو رۆر پههێهوی ههیه ،پههێهوی سهردهمی
ئهشكانی 3000پ .ز 331ز ئهو شێوهیان له ۆههورامیر و ۆفهیێیر
دهكات ،پههێهوی ساسانی " .330-331
لهنیهكی تر ،ۆئاربركهر له ئهتڵهسی زمانهكانی هیندۆ – ئێرانیدا،
كوردی و فارس به دوو زمانی ۆئێرانیر دادهن  ،بهاڵم لهژێر فارسی
كۆن ،زمانی پههێهوی و وهك بهشێك له قۆناغی ،یان قوناغێك له زمانی
فارس دادهن  ،د .فرسه مرای له "كردستان فی القرن السابع المیالدی"
نپهڕه ۆ31ر دهنووس  ،كه لهسهر اوه اهرهبییه موسڵمانهكانی
زمانی ۆفارسیر و ۆپههێهویر لهیهك ریاكراونهتهوه ،بهتایبهتی
لهسهردهمی ئیسالمیدا.
بهكورتی ،پههێهوی زمانێكی ڕێنووس ئاڵۆز و گران بووه ،بۆیه
لهسهردهمی ئهخمینییهكان له نیهك و سهردهمی ئهشكانی و
ساسانییهكان ،ماوه ماوه تهنها وهك ۆزمانێكیر ئایینی ،یان ئاخاوتنی
خهڵك مامهڵهی لهگهڵ كراوه.
لهو سهر اوانه بیرۆكهی وا خراونهته ڕوو ،كه زۆربهیان ههر دهقی
هورمزگان ههڵدهوهشێننهوه! لێره رهخه له سهر ئهو زمانه و ڕێنووسی
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ئهو زمانه دهكهی بۆ ئهوهی بسهلمێنیی  ،كه ههند نووسهر و توێ هری
كورد هند ب ئاگان ههتا له ڕایهكانی خۆیان!!
دهقی هورمزگان ،ئهگهر به پههێهوی نووسرا ب وهك بانگەشه
دهكر ئهمه ئهو دهقه دهب هی سهردهمانی ئهشكانی ب  ،نهك
ساسانی ،ونكه سهر اوهكان رهخه لهسهر ئهوه دهكهن ،پێكچوون له
نێوان پههێهویی ئهشكانی 3000پ .ز331-ز و ههورامی ،فهیێیی لوڕی
ههیه!! نهك پههێهویی ساسانی!!
سهر اوهكان دهڵێ پێكچوون ههیه لهنێوان زمانی پههێهوی و شێوه
زاری ههورامی،نهك ههردووك یهك ب  .ئهو نووسهره كوردانهی ،لهوانه
وزنی موكریانی ،ڕهشید یاسهمی،
د .سهاید كوردستانی ،وسێ
سهرهتا دهقهكهیان باوكردۆتهوه ،دهقهكهیان به ۆشێوه زاری ههورامیر
باو كردۆتهوه ،نهك به زمانی پههێهوی!!! ههروهها پههێهوی ههروهك
ۆزمانر یان ۆشێوه زمان varietyر بووه ،ههروهها ۆڕێنووسری بووه،
كه ی ههورامی تهنها زارێكی كوردییه ،نهك ۆڕێنووسر!! ساڵح
قهفتانی مێ وونووسی كورد لهنپهڕه ۆ305ری كتێبی ۆمێ ووی گهلی كورد
له كۆنهوه تا ئهم ۆر دهربارهی "ڕێنووس"ی پههێهوی دهنووس  ...ئهل
و بای پههێهوی زۆر سهخه و گران بوو ،ونكه وهها دهركهوتووه ،كه له
نوووسینی پههێهوی دا ههزار پیه ۆ هرفر زیاتر بهكارهێنراوه!!!
ههرهها قهفتانی قسهی ههند زانا دهربارهی ئهلفبای پههێهوی
دهگوێزێتهوه و دهڵ  :دهنگ وایه لهكاتی دوایی ساسانییهكاندا به
فهرمانی شای ئێران شێوهی ۆفارسر بووهته زمانی ڕهسمی كومهت،
ونكه نووسی و خوێندنهوهی پههێهوی زۆر گران بووه!!!
ئهمه بهڵگهیه ،كه هیچ نووسهرێكی كورد "دهقی هورمزگانی" به
زمانی پههێهوی نهبینیوه!! زمانه ههورامییهكهی دهقهكه قهنااهت به
هیچ كهس ناهێنێه،كه زمانی كوردی سهردهمی دهركهوتنی ئیسالم -
-33ی كۆ ی بی له كوردستان!! ئهو زمانه زاری ههورامی دهقهكه ،هی
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سهرهتای سهدهی بیستهمه ،نهك سهردهمی ئیسالمی ،ونكه هیچ
ئهوها ۆڕهوانر نییه ،لهو پێودانگهوه تهنیا دهقه
دهقێكی فارسی
شیعرییهكانی بابه تاهیری ههمهدانی ،دوور له مێمالنێی دینی و
زیاتر ،سەنم
مهزههبی ،سهرهتای شیعری كۆنی كوردی  .لهوه
ناوخۆ له كتێبی ئهفسانهكانی سیكیولهری كورد له سهر بنهمای
3ت دینی،
3ت مێ وویی،
3ت زمانهوانی
ههبوونی دهقی هورمزگان ڕهت دهكاتهوه ".دهقهكه باس له مێمالنێی
زهردهشتی و مهسیحیهت دهكات ،ئهوسا هیچ شوێنێك نهبووه به ناوی
شارهزوور" ،د .رهمال نهبهزی له ڕووی زمانهوانییهوه دهڵێه  ":دهقی
هورمزگان دهقێكی ساختهیه،له هیچ مۆزهیهكی ئهوروپی بوونی نییه ".
ئهنتام
لهم خوێندنهوهیهدا توێ هر گهیشتۆته هند ئهنتامێك ،كه گریمانی
ئهوه دهكهن دهقه شیعری بابهتاهیری ههمهدانی دهكر به سهرهتای
شیعری كۆنی كوردی دابندرێه :
3ت دوو پرۆفیسۆری گهورهی كورد ،د.مارف خهزنهداری كۆ كردوو و
د.ئیبراهیا شوان ،لهو باوهڕهدان دوو بهیتهكانی بابهتاهیری ههمهدانی
سهرهتای كاروانی شیعری كۆنی كوردی .ئهو دووه كاریان له سهر
ئهدهبی نووسراو به زمانی كوردی دهكهن.
3ت له نیهك تاڵهبانی له كوردستان و بزووتنهوهی كوردی دهنووسێه:
بابهتاهیر به لههتهی گۆران شیعری وتووه و نهوشێروان مستهفا له
نپهڕه  338و  339ههند ڕای پ پارادۆكسی دهڵێه ":نساییكهرهوهی
بابهتاهیر نهبووه....قاڵبی شیعری ههمهدان لهگهڵ دایهلێكتی گۆران
ریاوازه...بابهتاهیر شوێ و پهنتهی ئهو به هیچ كامیانهوه دیار نیه.
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مهدرهسهیهك نیه به ناوی مهدرهسهی كوردیی لوڕی " كه ی بۆرهكهیی
زۆر شاایری لوڕی پێ و پا بابهتاهیر دههێنێه .
3ت دیالێكتی لوڕ و دایالێكتی گۆران له یهك ریاوازن .ونی دایالێكتی
لوڕ له كۆمهڵگای ههورامی كوردی ڕهسهن ،به تایبهتی یارسانی ئههێی
هها ،ونكه ئهو كۆمهڵگایه كۆمهڵگایهكی داخراو بووه ،وهك كۆمهڵگای
ئێزیدی ،له شیعری بابهتاهیر دوور بووه.
1ت سروودهكانی یارسان زارهكی بوونه وهك فۆلكێۆری كوردی .به وكمی
ریاوازیان لهگهڵ پرەنسیتهكانی ئیسالم ،مزگهوت و دیوهخانی كوردی
موسڵمان نهبوونهته مۆزه بۆیان .كهواته ئهدهبی زارهكی نابێته
سهرهتای ئهدهبی كۆنی كوردی.
5ت وهك سەرادی له نپهڕه  318-310ش ۆڤهی شیعرهكانی بابهتاهیر
دهكات ،بابهتاهیر دهردهكهو " نهك ههر شااێرێكی كورد بووه ،بهڵكو
–به وكمی ئهو زۆربهی لههته كوردییهكانی بهكارهێناوه -سهرۆكی
كۆڕی یهكخستنی زمانی كوردی بوه ".
3ت شهرهفنامهی شهڕهفخانی بدلیسی نابێته سهرهتای نووسینی كوردی،
ونكه ئهوسا به زمانی كوردی نهنووسراوه ،بهڵكو به زمانی فارسی
نووسراوه ،كهواته بۆته بهشێك له كهلتوری نووسینی فارسی .
1ت شیعری سهر پێستهكه به بهڵگهی ئایینی و مێ وویی و زمانهوانیی،
دهقێكی ساختهیه و دروستكراوه .ههروهها به دیدی پرۆسهی گۆڕانی
زمان ،تهمهنی دهقهكه-دهقی سهر پێستهكه –له سهرهتای سهدهی
بیسه كۆنتر نییه.
بابهتاهیر ههمهدانی له كۆمهڵگایهكی ژێر دهسهاڵتی فارسی ژیاوه،
لهوساوه ههتا ئێستا له ژێر دهسهاڵتی مهاریفی و
ئهو ناو هیه
سیاسی فارس دابووه ،بۆیه مۆركی كوردی له شیعرهكان كاڵ كراوهتهوه
زیاتر ب دیالێكتی فهیێی شیعی مهزههب  ،ئهوهندهی
و لهوه
ئینتمایان بۆ مهزههبهكه ههیه ،بۆ زمانی كوردی نییه.
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سهر اوهكان
شهرهفخانی بدلیسی ،شهرهفنامه ،و.ههژار،تههران.3983 ، ئیبراهیا شوان ،گوته كورتهكانی باباتاهیری ههمهدانی ،ههولێر،.3003
 ،.........شیعری كۆنی كوردی ،ههولێر.3033 ،
 بابهشێخ مهردۆخ ڕۆ انی ،مێ ووی ناودارانی كورد ،و .مارد ڕۆ انی،ههولێر.3033 ،
ت رهنل تاڵهبانی ،كوردستان و بزوتنهوهی كوردایهتی ،سێێمانی.3033 ،
 ابدالر م مزوری ،افترآت نیارد ،برلی .3000 ، نهوشێروان مستهفا ئهمی  ،بهدهم ڕێگاوه گوڵچنی  ،سێێمانی.3033 ،سهر اوه فارسیهكان
ت اباس مستوفی الممالكی ،رباایات باباطاهر اریان همدانی ،انتشارات
فخر رازی.3315،
سهر اوه ئینگێیزییهكان
- Hodder ،j. 1992 .Teach yourself LINGUISTICS ،Aitchison
.& Stoughton : London
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خزمایهتی له زمان
سادق ئهحمهد عوسمان
زمان ییه؟ كهی پهیدابووه ؟
بێگومان لهو دهمهی كه خودا مرۆڤتی خوڵقانتد و ناردییته ستهر زهوی،
اتتهق و ژیتتری پتت بهخشتتیوه و زمتتانی داوهتتت  .زمتتانی زۆر پێناستتهی
ریاریای بۆ كراوه ،ههروهها مرۆه توانایهكی زۆری دراوهت بتۆ ئتهوهی
داهێنتتان و ئافرانتتدن بكتتات .زمتتان ئامرازێكتته بتتۆ هتتهرهوهزی و كتتاری بتته
كۆمهڵ و ئاڵوگۆڕی بیروڕا.
داهێنتتتان و ئافرانتتتدنی بیركردنتتتهوه و مانتتتدووبوونی زۆری دهوێتتته،
هتتتتهروهها پێویستتتتتی بتتتته كتتتتاری دهستتتتتهرهمعی ههیتتتته .بتتتتۆ ئتتتتهوهی
پێداویستییهكانی ژیانی دهستهبهر و فهراههم بكات و خۆی لته مهترستی
و كارهستتتتاته سروشتتتتتییهكان بتارێزێتتتته و زاڵ بێتتتته بهستتتتهر ژینگتتتته و
دهوروبهری خۆی.
گهیانتتتدنی بیرۆكتتته و پتتتهیامی كتتتاركردن و داهێنتتتان ،پێویستتتتیان بتتته
هۆكارێتتتتتك ههیتتتتته بتتتتتۆ پهیوهنتتتتتدیكردن .ئتتتتتهم هۆكتتتتتاری گهیانتتتتتدن و
لهیهكگهیشتتتنه ئاختتاوت و گۆكردنتته ۆزمتتانره ،زمتتان هتتهر لتتهزووهوه
رێگتتهی تێ امتتان و ستتهرنتی متترۆه بتتووه ،هنتتدی پرستتیارلهو بابهتتته
وروژێنتتراوه .زمتتان ییتته؟ لتته كتتو هتتاتووه؟ لهكهیتتهوه ههیتته؟ تتۆن كتتار
دهكات؟ یهكهمی زمانی مرۆه ی بووه؟
بێگومان وهاڵمی ئهم پرسیارانهی سهرهوه كارێكی ئاسان نییه و بگره
ئهستهمیشتته ،دهتتتوانی بڵێتتی بتته شتتێوهیهكی ڕێ هیتتی ،وهاڵمتتی ههنتتدێك
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لتتتتهو پرستتتتیارانه دراوهتتتتتهوه لێكۆڵینتتتتهوه و توێ ینتتتتهوه بهردهوامتتتته
بهمهبهستی گهیشت به ئهنتامی دروسه و مهنتیقی وزانستانه.
زمان له ڕوانگهی رۆراورۆر لێی دهڕوانرێه:
بێگومتتتان پێناستتتهی دیاردهیتتتهكی وهك زمتتتان كتتتارێكی ئاستتتان نییتتته،
بهتایبتتهتی لتته بتتهر ئتتهوهی دیاردهكتته لتته زۆر ڕوانگتتهی رۆربتته رتتۆرهوه
سهیر دهكر ههر شارهزایهك له توار ێتوهی بابهتهكتهی خۆیتهوه لێتی
دهكۆڵێتتتتتهوه ،بێگومتتتتان پێناستتتتهی زانایتتتتانی دهروون و كۆزمانتتتتهوانی و
زمانهوان و ئهندازیاری دهنتگ و فهیێتهستوفهكانی ناشت وهك یتهك بت
لهبتتهر ئتتهوه زمتتان دهیتتان پێناستتهی بتتۆ كراوه.ۆمحهمتتهد متتهاروف فتتهتاح
3033.33ر
دهربارهی زمانی یهكهمینی مرۆه:
لتتهبارهی پهیتتدابوونی زمتتان و یهكتتهمی زمانتتهوه ژمارهیتتهكی زۆر لتته
گریمانتتته و بیتتتر و بۆ تتتوون و لهبتتتهر دهستتته دان كتتته متتترۆه هتتتهر لتتته
بهرهبتتتهیانی مێتتت ووهوه لێتتتی كۆڵیوهتتتتهوه و پێتتتوهی ختتتهریك بتتتووه ئتتتهم
گریمانه و بۆ وونانه ههریهكتهی لته ڕوانگهیهكتهوه بتووه لته ئهفستانه و
ئایینهوه بگره تا دهگاته بواری سروشتزانی و زانستی فیزیا و توێكاری.
لهم بارهوه كهریا زهند بۆ وونێكی ههیته كته پێتی وایته لته بهراییتدا
ۆوشه  -وتهر نی یهزدان بووه بریتتی بتوو لته ژیتان و زینتدوویی ،ژیتانی
تیشكی متهردوم بتووه ،ئتهو تیشتكه ریهتانی رۆشت كردۆتتهوهو لتهتاریكی
رزگتتاری كتتردووه ،تتتاریكی نتتهیتوانیوه تروستتكهی ئتتهو ڕۆشتتنایه خهفتته
بكتتتتات ،وتتتتته ۆوشتتتتهر بهررهستتتتتهیی پهیتتتتداكردووه ،تتتتتا بۆتتتتته هتتتتۆی
لێكتێگهیشتتت لتته نێتتوان مهردوومتتدا ،لتته بتتهر ڕۆشتتنایی و تتتاریكی وشتتهی
ۆنیك و بهد -اك وخراپر هاتۆته بوون له دواییتدا هتهردوو وشتهی ۆنیتك
و اكر بهسهر وشهكانیۆ بهد و خراپر سهر دهكهون.
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هتتتهروهها دهڵێتتته هتتتهر وهك تتتۆن كۆمتتتهڵگای مرۆڤایهتی،لتتته پێشتتتدا
یتتهكبوون دواتتتر بتته پێتتی كارهستتات و ڕووداوهكتتانی ژیتتان دابهشتتبوونه و
ههر یهكه و لهسهر ههرێمێكی تایبهت له سهر ئهم گۆی زهمینه رێگیر
بوونتتته ،ئتتتاوا بتتته پێتتتی بناغتتتهی ئتتتهو دابهشتتتبوونه ،هتتتهر كۆمتتتهڵێك
پارێزگاری كردووه لته شتێوه زمتانی ختۆی و تتا رۆژ بته رۆژ زمتان هاتۆتته
بتتوون و بۆتتته فاكتتتهرێكی ستتهرهكی لتته گواستتتنهوهی زانیارییتتهكان لتته
نێوان مرۆڤدا.
دواتر له بابهت زمانتهوه دهڵَێته زمتان داینهمۆیهكته ختاوهن ڕووداو
ستتتهلماندنه ،واتاكتتتتانی ستتتتهركهوتووه ،شتتتتێوهی پهیوهنتتتتدی بتتتته ڕاڤتتتتهی
وشهكانی و ڕهگوڕیشتهی وهستتاوه قتهواره و بتوونی میێێتهتان دهگۆڕێته،
به پێی كولتورو رۆشتهنبیری فراوانتی و بتاو ی هتاتو ۆی نێتوان متهردوم.
زمتتان ئاوێنهیهكتته نتتهریه و ختتو وڕهوشتته و ڕهفتتتار و كتترداری گهلهكتتهی
تێدا دهردهكهو  .ۆئاری اوسمان خهیات3033:9ر
هتتهبوونی ژمارهیتتهكی زۆر زمتتانی ریتتاواز ریتتاواز و نتتهبوونی تاكتته
زمتتتان بتتتۆ هتتتهموو ئتتتادهمیزادانی ستتتهر رووی زهمتتتی  ،هتتتهر لتتتهزووهوه
ستتهرنتی مرۆڤتتی راكێشتتاوهو بیتتری ختتهریك كتتردووه .ئتتهو نهزهریانتتهی
هتتهزاران ستتاڵ پتتێ ئتتهم ۆ دهربتتارهی ئتتهم دیاردهیتته هتتهبوون ،بهڵگتتهی
بایهختێدان وخهریكبوونی بیتری ئتادهمیزاده بتهم مهستهلهیه .بتۆ گتهڕان
به شوێ ئتهم رتۆره دیاردانته ...وهك هتهر نهێنییتهكی تتر پتهنا ئهبرایته
بهر ئهفسانه.
ی ۆكێك له تهوڕاتهوه
تهورات كه مێ ووی ئهگهڕێتتهوه بتۆ نزیكتهی هتهزار ستاڵ پتێ زایتی
ئتتهم ی ۆكتته ئهگێ ێتتتهوه :ۆۆستتهردهم ئتتادهمیزاد هتتهموو بهیتتهك زمتتان
ئهدوان ...گهیشتبوونه لوتكهی شارستانیهت ...یهك شته متابوو بیكتهن...
ئهوی ئهوهبوو بگهنه نی ختوا ...بتۆ ئتهم مهبهستته ویستتیان تتهنرێكی
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بهرز دروسه بكهن ...خوا بتۆ ئتهوهی ئهمتهیان بتۆ نتهكر ستزای دان...
سزای دان زمانی شێواندن ،ههر یهكه به رۆر قسهی كرد .ئیتر له یتهك
نهگهیشتتت  ...ئهمتتته بتتتووه هتتۆی ئتتتهوهی نتتتهتوان ئتتهم پ ۆژهیتتته بتتتهر
بهێتتن ...رر .ئهمتته یهكێكتته لتتهو یرۆكانتتهی هتتهوڵ دهدهن ئتتهم دیاردهیتته
لێك بدهنهوه .تا سهدهی ههژدهمی هۆی له یهكچوونی دوو یان كۆمهڵته
زمان دهدرایه پاڵ كار له یهككردن و له یهك وهرگرت و ڕێكتهوت.ۆوریا
اومهر ئهمی .3009.333
لتتته ستتتهدهی ههژدهههمتتتدا بتتتۆ یهكتتتهم رتتتارۆرۆن نینتتتزر گتتتووتی ئتتتهو
بۆ وونتتهی كتته وا پێتتی وایتته زمتتانی ایب ت ی لتته خواوهیتتهو یهكتتهم زمتتان
ودایكی زمانهكانه بته درۆ خستتهوه و بته كتارێكی ناڕاستتی دایته قهڵتهم
ۆمو ازهراتی  .دیوس شهری ر
ماناو همكی خزمایهتی له زمان
ماناو تتهمكی خزمایتتهتی لتته زمتتان بتته كاردێتته وهك ئاماژهیتتهك بتتۆ
پهیوهندیتتتتته مێ وویتتتتتهكان ۆRelationshipرزاراوهی یتتتتتان پهیوهندیتتتتته
خزمایهتیهكان .ۆgenetic relationsر
لهو كاتهی كه ب یار دهدرێه كهوا پهیوهندی خزمایهتی له نێتوان دوو
زمان ههیه واتای ئهوه دهگهیێنێته كتهوا هتهردوو زمانهكته لته زمتانێكی
لتتته خۆیتتتان كۆنترهاتوونتتتهو گهشتتتهیان كتتتردووهو بوونهتتتته دوو زمتتتانی
سهربهخۆ .واتا ههردووكیان سهر به ههمان خێزانه زمان .
لهسهر ئهو بنهمایه له پهیوهندی خزمایتهتی زمانتهكان پتۆلی كتراون
به پێی بۆ وونی ریاریا كهوا قسهی له سهر دهكهی لتهو كاتتهی باستی
تتتتتتوێ هره بهناوبانگتتتتته بنهڕەتییتتتتتهكانی بتتتتتهراوردكاری دهكتتتتتهی  .بتتتتته
پشتبهست بهو بنهما و بنهڕهتانه زۆر بیر و بۆ وون و داهێنانی ههڵته و
پ له كهموكوڕی هاتنه ئارا .وهك ئهوهی كه ۆ ایبریر دایكی زمانهكانه.
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گهڕان بهدوای خزمایهتی له زمان
ههر هنده پۆلینكردنی زمانهكان و دۆزینهوهی خزمایتهتی لته نێتوان
زمانهكان بهشێوهیهكی زانستی دهگهڕیتهوه بۆ دوای دۆزینتهوه گرنتگ و
بهناوبانگهكتتهی ۆستتێر ولیتتهم رتتۆنزر لتته ستتاڵی ۆ3183ر كتته لتته بتتهر دهم
كۆمهڵتتهی ئاستتیایی لتته بتتهنگاڵ كتته تێیتتدا پهیوهنتتدی نێتتوان زمانتتهكانی
ۆسانسكریتی و گریكی ونتینی و فارسی ر خسته ڕوو .بهاڵم زۆر بهر لتهو
ههنتتتتدێك كتتتتاری زمانتتتتهوانی وگتتتتهڕان بتتتتهدوای پتتتتۆلینكردن
كاتتتتته
وخزمایهتی له نێوان زمانهكان ئهنتام درا بوون.
دانتی ۆ3333-3335ر:
بتتتۆ یهكتتتهم رتتتار دانتتتتی ستتت خێزانتتته زمتتتانی ئتتتهوڕوپی لتتته یتتتهك
ریاكردوونهتتتتهوه ،كتتته بتتتریتی لتتته ۆخێزانتتتی زمانتتته رهڕمانیتتتهكان لتتته
بتتتاکوورو زمانتتته نتینیتتتهكان لتتته باشتتتوورو هتتتهروهها زمتتتانی یۆنتتتانیر
هتتتهرهوهها ناو تتتهی هاو تتتهرخی نتینتتتی دابهشتتتكرد بتتتۆ ستتت زمتتتانی
بتتتتتهكارهاتوو ۆالداررتتتتتهر .كتتتتته هتتتتتهموویان لتتتتته نتینتتتتتی هتتتتتهڵقواڵون
ۆرۆبنز338.3991.ر
بێگومان ڕێنیستان كته یتهكێك لته ستومبوڵهكانی ۆدانتتیر بتوو بتهاڵم
بوژانهوه هند سهدهیهكی خایاند و توێ ینتهوه لته ستهررهم بوارهكانتدا
بتتهردهوام بتتوو لتتهپێناو بتتهدیهێنانی ئتتهو ئامانتانتتهی كتته كۆمهڵگتته لتته
ههناوی خۆی ههڵیگرت بتوون و ئاواتتهخوازی هاتنتهدی بتوون .توێ ینتهوه
زمانهوانییهكان بهردهوام بوون.
سكالیتهر 3309-3510
ستتكالیتهر لتته ستتهر ئتتهوه ڕۆیشتتتووه كتته زمانتتهكان بتته شتتێوهیهكی
بتتهرفراوانتر لهیتتهكتر ریابكاتتتهوه لتته وار ێتتوهی پۆلینكردنێكتتدا بتتۆ
ئهمه یتازده خێزانته زمتانی لته یتهك ریتا كردوونهتتهوه بته شتێوهیهك
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واریان سهرهكی و هفتهكهی دیكهشیان نوهكی كه كیشوهری ئهوروپا
به تهواوی دادهپۆش .
له سهدهی شازدەههم و هڤدهههمیشدا به ههمان شتێوه ههنتدێك لته
تتتوێ هران وهك یتتهك لتته بتتارهی پتتۆلینكردنی زمانهكانتتدا بتتۆ ڕێگاكتتانی
بتتهراوردكردنی زمانتتهكان تتوون وهك:ج.ستتتیر نهێتتا وا.یارتتهر و لیبنتتز.
ههموو ئهو لێكۆڵینهوانه لته باوهشتی ئتهو بیروڕایتهدا ئتهنتام دراون كته
ایبری به دایكتی هتهموو زمانتهكان دهزانێته ئهمته بته پشتبهستت بته
ی ۆكی تاوهری بابلۆ هیدهر اری خدر3030.1.ر
له ارێكی كۆتایی سهدهی ههژدهههم دهركهوت زمانی سانستكریتیۆ
زمانی پیرۆزی ئتایینیی هینتدیر پهیوهنتدی پتتهوی ههیته لهگتهڵ زمتانی
نتینی و زمانه ئهوروپیهكان هتهر وهكتو بتهر لته ئێستتا باستمان كترد كته
ۆسێر ولیهم رۆنزر ئهم پهیوهندییهی دۆزیهوه .بێگومان ئتهم دۆزینهوهیته
ڕابتتتتوون و ڕا تتتتهنینێكی گتتتتهورهی بتتتته دوای خۆیتتتتدا هێنتتتتا و رامتتتتان و
ستتتتهرنتدانی نتتتتو و قتتتتووڵی لێكهوتتتتتهوه  .بیركردنتتتتهوه و اهقڵیتتتتهتی
توێ هران و زمانهوانانی گۆڕی ،لهوهی كتهوا دهبێته خوێنتدن و نووستی و
توێ ینهوه تهنها به زمانی نتینی بێه.
ۆمونی ر دهلێه ولیهم رۆنز زمانی سانستكریتی پێشتكه بته ئتهوروپا
كرد ،ئهو زمانه ختاوهنی ڕۆنتانیكی زۆر ڕێكته و زۆر پوختتهتر و تتهواوتره
له زمانی گریكی و دهوڵهمهندتره له زمانی نتینتی ،هتهروهها فهرهتهنگ
و رۆشتتتهنبیرییهكهی زۆر دهوڵهمهنتتتدتره  ،لتتته فهرهتتتهنگ و رۆشتتتهنبیری
گریكتتتتی و نتینتتتتی ،هتتتتهروهها پهیوهندییتتتتهكی بتتتته تینتتتتی خزمایتتتتهتی
بهیهكتتهوهی گرێتتداون ،لتته نیتتهنی ڕهگتتی كتتارهوه بێتته یتتان لتته نیتتهنی
ڕۆنانی ڕێزمانییهوه بێه.
ئهو پهیوهندییهی نێوان سانسكریتی و زمانی گریكی و ئهوروپییتهكان
به ڕێكهوت نییه ههر زمانهوان كه شارهزایی لتهو زمانانته هتهبێه تت
084

ژمارە ()51ى کانوونى دووەمى

زمانناسى
4152

دهگات و بۆی ڕوون دهبێتهوه كهوا ئهو زمانانته لته بنهڕهتتدا یتهك زمتان
بوون و شتی هاوبه زۆره له نێوانیان ۆمحمد سی ازیز 3983.313.ر
شێیگ :
هتتهروهها ههنتتدێك پتتۆلی و بۆ تتوونی دیكتته هاتنتته مهیدانهكتته كتته
پ بوون له دهمارگیری وئارهزوو متهیێی كهستی دوور لته لیكۆڵینهوهیتهكی
بابهتییانتته و زانستتتی بتتۆ نموونتته ۆشتتێیگ ر دوو رتتۆر زمتتان لتته یتتهك ریتتا
دهكاتهوه لهسهر بنهمای ڕۆنانی ناوهوهیان.
3تتتتتت ئتتتتتهو زمانانتتتتتهی كتتتتتهوا شتتتتتی دهكرێنتتتتتهوه وهك ۆزمانتتتتته هینتتتتتدۆ
ئهوروپییهكانر.
3ت ت ئتتهو زمانانتتهی كتتهوا شتتی ناكرێنتتهوه وهكۆ زمتتانی ینتتی و هیندییتته
ستتتوورهكانی ئتتتهمەریكار .ئتتتهو زمانانتتتهی كتتته شتتتی دهكرێنتتتهوه زمتتتانی
ڕهستتهن لهبهرئتتهوهی دروستتتبوون و پێكهاتهیتتهكی ئۆرگانیكیتتان ههیتته.
بهاڵم ئهو زمانانهی كهوا شی ناكرێنهوه زمانی ناتتهواون و كتهموكوڕیان
تێدایتتته ئهگتتتهر پێوانتتتهیان بكتتتهی لهگتتتهڵ زمانتتتانی تتتتر كتتته ۆشتتتێیگ ر
مهبهستی زمانه هییندۆ ئهوروپییهكانه.
شتتێیگ پێتتی وایتته ستتهرهڕای ئتتهوهی كتتهوا زمانتته ۆستتامییهكانر لتتهو
زمانانهن كهوا شی دهكرێنهوه وشته و دهستتهواژهكانیان لهستهر بنتهمای
وهرگرت له ڕهگ پێك هاتوون.
بتتهاڵم ۆشتتێیگ ر لتته ڕیزبهندییەكهیتتدا لتتهناو زمانتته شتتی كراوهكانتتدا
دایان نانێه بهپێی بۆ توونی ختۆی ڕۆنانته شتیكردنهوهكهی وهرگیتراوه و
زۆر كۆن نیه.
تێ وانینتتی ۆشتتێیگ ر بتتۆ زمتتانی ۆسانستتكریتیر تێ وانینێتتك بتتوو بتته
پیتترۆزی دهدیتته پێتتی وابتتوو كتتهوا تتتهواوتری و كتتۆنتری زمانتته .ونكتته
سهر اوهو دایكی ههموو زمانهكانه ۆمحمد س ازیز3983.318 .ر.
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كاتێك شتێیگل باستی زمتانی سانستكریتی كتردووه ئامتاژهی بتهوه داوه
كهپێكچوون و هاوبهشی زمانی سانسكریتی لهگهڵ زمانتهكانی ۆنتینتی و
گریكتتی و ئتتهڵمانی و فارستتیر تتتهنیا لهبتتهر پێكچتتوونی ژمارهیتتهك ڕهگ
نییتته ،بتتهڵكو ئهمتته بتتۆ ڕێزمتتان و ڕۆنتتان و پێكهاتتتهی نتتاوهوهی زمانتتهكان
خۆیان دهگهڕێتهوه ههر ئهمه خزمایهتی له نێوان ئهو زمانانه پیشان
دهدات ۆ هیدهری اری خدر 3030.3.ر.
لتتته ستتتهدهی نۆزدههتتتهم توێ ینتتتهوهكان وردتتتتر و زانستتتتیانهتر بتتتوون
لهسهر زمان به گشتی و هندی پتۆلینكردن و دابهشتكردن بتۆ زمانتهكان
كتتترا بتتته تایبتتتهتی بتتتۆ ئتتتهوهی پهیوهندییتتته خزمایهتییتتتهكانی نێوانیتتتان
بدۆزنهوه .بۆ نموونه
ئهڵمانهكان زۆر به ت ی هاتنته مهیتدانی لێكۆلینتهوهی زمانتهوانی و
لتتهم بتتوارهدا هامبۆڵتته ،ستت َرۆرلتته زمتتانی لتته یهكتتدی ریاكردۆتتتهوه
دیاری كردوون:
3ت ت ئتتهو زمانانتتهی كتتهوا ستتهررهم وشتتهكانیان ستتهربهخۆن واتتتا گیرهكتتی
رێزمانی و وشه دارێ یان نیه وهك زمانی ۆ ینیر.
3ت زمانه سانسكریتییەكان كهوا گیرهكی ڕێزمانی و داڕشتنیان ههیه.
3تتت ئتتهو زمانانتتهی كتتهوا ڕستتتە بتته یتتهك وشتته دهردهب ێتته وهك زمتتانی
هیندییه سوورهكان.
بتتتتتهر لتتتتتهتیۆره بهناوبانگهكتتتتتهی ۆمتتتتتاك مۆلتتتتتهرر زمانهوانتتتتتهكان
زمانتتهكانیان بتتۆ دوو خێزانتته زمتتان دابهشتتكردبوو وهك ۆخێزانتته زمتتانی
هیندۆ ئهوروپی و خێزانه زمانی سامی و امیر.
رتتتتۆرێكی تتتتتر لتتتته دابەشتتتتوردن هتتتتهبوو لهستتتتهر بنتتتتهمای رتتتتوگرافی
هنتدی
ۆرۆژههاڵت و رۆژئاوار .بهاڵم له ئهنتامی لێكۆڵینتهوهو پشتكنی
زمانی تر دۆزرانهوه كه هیچ رۆره پهیوهندی به یهكهوه گرێدانێكیان لته
نێواندا نهبوو لهگهڵ ئهو دوو خێزانه زمتانی ۆهینتدۆ ئتهوروپی  -ستامی و
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امیر .له ئتهنتامی ئتهوهدا تیتۆرو لێكدانتهوهی نتو بتۆ خزمایتهتی لته
زمان هاتنه ئاراوه.
بهشی دووهم
تیۆرهكهی ماك مۆلهر
زمانتهوانی ئتتهڵمانی ۆمتتاك مۆلتتهرر تیتتۆرێكی نتتوێی دانتتا لتته بابتتهت
خزمایتتتهتی لتتته زمانتتتدا دهلێتتته پۆلتتته زمانییتتتهكان دهبێتتته ستتت بنتتتهماو
مهرریان تێدا ههبێه.
3ت خزمایهتی له زمتان لتهنێوان زمانتهكان ،دهبێته لته یتهكچوون هتهبێه
له نێوان رهگی وشهكان و رۆنانی رێزمانی پێكهاتهكانیان.
3ت نزیكی هاو هرخی له نێوان قسته پێكتهرو ئتاخێوهرانی ئهمهشتیان بته
مانای ئهوهی كه له ئاخێوهرانی نهتهوه كۆمهڵه مرۆڤێكتی ریتاواز هتهب
كه بگهڕێنهوه بۆ ئهسڵی یهك میێێهت یان له یهك نزیك ب .
3ت ت بتته یهكتتهوه گرێتتدراوی مێ وویتتی و كۆمهاڵیتتهتی ورتتوگرافی لتته نێتتوان
ئاخێوهرانی ههبێه به واتای هاوبهشبوون له كۆمهڵیك شه .
تیۆرهكتتتهی ۆمتتتاك مۆلتتتهرر لهستتتهر بنتتتهمای ئتتتهوه داڕێتتت راوه كتتتهوا
زمانتتهكانی ریهتتانی دابهشتتكردۆته ستتهر س ت خێزانتته زمتتان ههر هنتتده
ۆخێزانتتته زمتتتانی تتتتۆرانی ر نتتتهك تتتتهنها لهگتتتهڵ دووخێزانتتته زمانهكتتته
پهیوهنتتدیان بتته یهكتتهوه نییتته بگتتره لتته نێتتوان خۆشتتیاندا بنتتهمای بتته
یهكهوه گرێدان و خزمایهتیان نییە.
كهئهمانهی خوارهوهن.
3ت خێزانه زمانی هیندۆ ئهوروپی
3ت خێزانه زمانی سامی و امی
3ت خێزانه زمانی تۆرانیۆمحمد موسی انترنیه
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یهكهم -خێزانه زمانی هیندۆ ئهوروپی
زمانتتتهكانی ئتتتهم خێزانتتته لتتته هتتتهموویان زیتتتاتر باوبونهتتتتهوه لتتته نتتتاو
كۆمهڵگهی مرۆڤایهتی .ئهو میێێهتانهی بهم خێزانته زمانته قسته دهكتهن
رۆڵی درهوشاوه و بهر اویان ههبووه له ههڵنانی تهنری شارستانیەت و
پێشتتكهوتنی هاو تتهرخ .ئهستتتهمه كتتهوا مهڵبهنتتدی ئتتهم خێزانتته زمانتته
دیتاری بكرێتته  .بۆ توونی ریتتاواز لتهو بارهیتتهوه هتهن ههنتتدیكیان نیتتان
وایتته كتتهوا مهڵبهنهكتتهیان ئاستتیایی ناوهنتتده لتته ۆهتتهرێمی توركستتتانر .
ههندیكی تر نیان وایه كه مهڵبهندی ئهسڵیان ۆناو تهكانی ڕووستیا لته
ئهوروپای خۆرههاڵتهر .ئهوانی تر دهڵتێ ر ۆدهریتای بهڵتیكتهر .بۆ توونی
وا ههیه دهیانگێ ێتهوه بۆ ۆبانهكانی ئێرانر.
ئتتهم خێزانتته زمانتته ههنتتد تیتتره و بتتهرهباب دهگرێتتته ختتۆ كتته ئهمانتتهی
خوارهوهن.
3ت زمانه ئارییهكان ،به ههردوو لقی هیندی و ئێرانی.
أ -هیندی ۆهیندی ،بهنگالی ،كەشمیری......ر.
ب -ئێرانی ۆئاریر فارسی ،كوردی ،بهلو ی....... ،ر
3ت زمانه یۆنانییە كۆن ونوێیهكان.
3ت ت زمانتته ئیتاڵییتتهكان لتته گرنگتتتری لقتتهكانی :نتینتتی كتته زمانتتهكانی
ۆفهڕهنسی  ،ئیستانی ،ئیتاڵی ،پورتوگاڵی ،رۆمانیر ل كهوتۆتهوه.
1ت زمانه رهرمانییەكان گرنگەکانیان دوو لك كه:
أ -لكتتتی زمانتتته رتتتهرمانییە رۆژئاواییتتتهكان ،كتتته ئتتتهم زمانانتتتهی لتتت
كهوتۆتهوه ۆئینگێیزی ساكسۆنی ،ئینگێیزی نو  ،هۆڵهندی ،ئهڵمانیر.
ب -لكی رتهڕمانی بتاکوور كته ئهمانته وه تهكانییەتیۆدانیمارك ،ستوید،
نهرویجر.
5ت زمانه ساڤیهكان ،كه ئهوانی دوو لك .
ئا .لكی زمانه سهقڵییهكان لهوانته زمانهكانیۆڕووستی ،یكتی ،پۆلتۆنی،
بولغاری نو ر.
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ب .لكتتتی زمانتتته بهڵتیوییتتتهكان كتتته زمانتتتهكانیۆلیتوانی ،پ وستتتی كتتتۆنر
دهگرێتهوه.
3ت زمانه ئهرمهنییەكانه.
1ت زمانه ئهلبانییەكان.
8تتتتت زمانتتتته كێڵتییتتتتهكان ،پاشتتتتماوهی ئتتتتهم زمانتتتته تتتتتاكو ئێستتتتتا لتتتته
دیالێكتتتتهكانی ئێرلهنتتتده و هتتتهرێمی بریتتتتۆن لتتته ڕۆژئتتتاوای فهڕهنستتته
ماوهتهوه.
دووهم خێزانه زمانی امی و سامی:
ئهم خێزانه زمانته پانتایتهكی رتوگ افی گتهورهی داگیرنته كتردووه ،وهك
خێزانتته زمانیۆهینتتدۆ ئتتتهوروپیر ناوهنتتدی باوبوونتتهوهو بتتتهكارهێنانی
لهناو هیتتهكی رتتوگ افی كتته واڵتتته اهرهبییتتهكانی رۆژئتتاوای ئاستتیا و
باکووری ئهفەریقا دهگرێتهوه هتهن ئتهم خێزانته زمانته دابته دهكرێته
بۆ دوو كۆمهڵهی سهرهكی:
3ت كۆمهڵهی زمانی امی:
ئهم كۆمهڵه زمانه زمانهكانیۆ میسری و بهربهری وكوشتیر دهگرێتته ختۆ
مهبهستتته لتتته میستتتری ۆمیستتتری كتتتۆن و قیبتیتتتهر .بتتتهاڵم مهبهستتته لتتته
بهربتتتهری زمتتتانی بهربهرییهكانتتته كتتته دانیشتتتتوانی ڕهستتتهنی بتتتاکووری
ئهفەریقیان .بهاڵم مهبهسه لته كوشتی زمتانی دانیشتتوانه ڕهستهنهكانی
ڕۆژههاڵتی ئهفەریقیایه به تایبهت هبهشه و سۆماڵ.
3ت كۆمهڵهی زمانه سامییهكان:
لتته رۆژگتتاری ئتتهم ۆ زانایتتان نازنتتاو و شتتۆرهتی ۆستتامییهكانر بتتۆ گتتهننی
بابێی و ئاشوری و ئارامی و فینیقتی واتهرهبی و ایبتری بته كتاردههێن ،
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بتتتۆ یهكتتتهم رارئتتتهو نازنتتتاوه لتتته نیتتتهن زانتتتای ئهڵمانیۆشتتتێوتزرر بتتته
كارهێنراوه.
زمانتته ستتامییهكان بتتهم رتتۆرهی ختتوارهوه وه تته و نتتهوهی نوێیتتان لتت
دهكهوێتهوه:
زمانه سامییهكان:
3ت سامیی خۆرههاڵت:
ئهكهدی ۆ بابێی – ئاشوریر
3ت سامیی رۆژئاوا
ئا -رۆژئاوای باکوور
3ت ئارامی ۆسریانی ،ئارامی دهوڵهت ،نهبهتی ،مهندائیر.
3ت كهنعانی ۆفینیقی ،ئۆگاریتی ،ایبریر
ب  -رۆژئاوای باشوور ۆاهرهبیر.
اهرهبی باکوورۆبائیده و فوسحار.
اهرهبی باشوورۆسهبهئی وقه تانیر.
سێیهم -كۆمهڵهی زمانه تۆرانییەكان:
مهبهستی ئێمه پۆلینكردنی زمانهكانه لهسهر بنهمای خزمایتهتی لته
زمان به پێی ئهم پۆلینكردنه زمانهكان دابهشی ستهر دوو خێزانته زمتان
كراون خێزانه زمانی ۆهیندۆ ئهوروپی  -ستامی و تامیر بتهاڵم هتهر یتهك
لتته ۆمتتاك مۆلتتهرو بۆنس ت ر بۆیتتان دهركتتهوت كۆمهڵتته زمانێتتك هتتهن كتته
نا نه ژێر دهوارو ڕهشماڵی ئهو دوو خێزانه زمانه كه لهمەوبەر باستمان
كردن .وهك زمانهكانیۆتوركی وتوركمانی و مهغۆلی ومهنشۆری و فینی و
هتتی دیكتته ر .لتته بتتهر ئتتهوه بتته اكیتتان زانتتی هتتهموویان لتته ژێتتر نتتاوی
خێزانه زمانی تۆرانی كۆ بكهنهوه.
091

ژمارە ()51ى کانوونى دووەمى

زمانناسى
4152

خێزانه زمانی تتۆرانی ئتهو بنتهماو مهررانتهی تێتدا دهستتهبهرنی كتهوا
وهك بنتهما بۆخێزانته زمتتان وخزمایتهتی لتته زمتان دانتتراون .لهبتهر ئتتهوه
بۆ وون وتێروانینی نو هاتنه كایه بۆ ئهو زمانانه یهكیك لتهو بۆ توون
و تێروانینانه.
بۆ وونی كۆمهڵهی زانستی زمان له پاری :
بۆ تتتتتوونی كۆمهڵتتتتتهی زانستتتتتتی زمتتتتتان لتتتتته پتتتتتاری بتتتتتوو ،لتتتتتهو
ئینسكێۆپیدیایهی كه دایان نابوو ،هتهموو ئتهو زمانانتهی كته نا نته ژێتر
باڵی ههردوو خێزانه زمانی ۆهیندۆ ئهوروپی  -امی و سامیر بتۆ نتۆزده
پۆل دابهشیان كردن:
3ت كۆمهڵهی زمانه یابانییەكان.
3ت كۆمهڵهی زمانه كۆرییهكان.
3ت زمانی ئینو.
1ت كۆمهڵهی زمانهۆ ینی وتبتییهكانر.
5ت كۆمهڵهی زمانه ئوسترالییه ئاسیاییهكان.
3ت كۆمهڵهی زمانه درافیدییهكان.
1.8ت كۆمهڵهی زمانه قهوقازییهكان
9ت كۆمهڵهی زمانه ئاسیاییه كۆنهكان وهك سۆمهری.
30ت كۆمهڵهی زمانه توركی ،مهغۆلی ،مهنشۆری.
33ت زمانی باسك یان ئهسكارا.
33ت زمانهكانی هیبهربۆریه.
33ت كۆمهڵهی زمانهۆفینی ،ئارهری ،سامۆیدیر
31ت زمانهكانی مهنیۆی وپۆلینزی.
35ت زمانی دانیشتوانی ڕهسهنی ئوسترالیا.
33ت زمانه ئهمەركییهكان ۆهیندییه سوورهكانر.
31ت زمانهكانی سودان و غانه .
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38ت زمانه بانتوییهكان.
39ت زمانهكانی بهشیمان و هۆتنتوت نەیتهرییهكان.
بتته پێتتی ئتتهم دابهشتتكردنهی دوایتتی بێتته ژم تارهی كۆمهڵتتهكانی زمتتان
گهیشتتتتۆته بیستتته و یتتتهك كۆمهڵتتته بتتتهاڵم هتتتهره گرنگتتتهكانیان ۆهینتتتدۆ
ئتتتتتتتتهوروپی -ستتتتتتتتامی و تتتتتتتتامی ر ۆئهنتهرنێه.پێگتتتتتتتتهی مێستتتتتتتتا.دی
كی.ئامادهكردنی.كبرییل كۆركی ر.
پۆلكردنی زمانهكان به پێی مۆرفۆلۆری:
گتتتتهر بتتتته مێتتتت ووی زمانتتتتدا بچینتتتتهوه ستتتتهبارهت بتتتته پهیتتتتدابوون و
سهرههڵدان و به
خێزانكردنی زمانهكان گهلێك پۆلێنكردنی ریاواز بۆ زمانهكان دانتراون
بتتتته پێتتتتی دهروازهی بۆ وونهكتتتته پۆلێنكردنهكتتتته گتتتتۆڕاوه بتتتتۆ نمتتتتونە
سهبارهت به سهر اوه و شوێنی پهیدابوونی زمانتهكان و دوورو نزیكیتان
لتته یتتهكتر نموونتتهی درهختتته خێزانییەكتتان لتته ستتهدهی نۆزدههتتهم هاتتته
كایتتهوه ئهمتته پهیوهنتتدی تونتتدی نێتتوان ههنتتد لتته زمانتتهكان ئاشتتكرا
دهكتتتات كتتتهوا ئتتتهم ۆ بتتتهكار دێتتت ۆگتتتر ر دهكاتتتته ستتتیمای پهیوهنتتتدی
خزمایهتی نێوان زمانهكان بۆ نمونه دهبێه.
دواتتتتر تیتتتۆری شتتتهپۆلهكان هاتتتته كایتتتهوه لتتته ستتتهر بنتتتهمای ئتتتهوهی
گۆڕانكارییهكانی زمان له ناوهنتدی كاریگهرییتهوه بتۆ دهوروبتهری ختۆی
بتتته وێنتتتهی ئتتتهو شتتتهپۆننه بتتتاو دهبێتتتتهوه كتتته بتتتهردێك بخهیتتتته نتتتاو
گۆمێكهوه دواتر تیۆرێكی تر لهسهر بنهمای تۆ اندنی ڕووهكهكان هاتته
ئتتاراوه  .دواتتتر ههنتتدێك پتتۆلینی تتتر هاتنتته كایتتهوه  .وهكتتو پتتۆلێنكردن
لهستتتهر بنتتتهمای بهشتتتهكانی ئاخاوتننیتتتان پتتتۆلینكردن لهستتتهر بنتتتهمای
ریزبوونی كهرهسهكان.
زمانهوانتته بتتهراوردكارهكان زمانتتهكانیان پتتۆلی كتتردن كتته دهكتتر بتتهم
شێوهیهی خوارهوه ناویان بنێی :
3ت زمانه داب اوهكان یان داپچ اوهكان.
091

ژمارە ()51ى کانوونى دووەمى

زمانناسى
4152

3ت زمانه نووسراوهكان.
3ت زمانه وهزیفییهكان.
1ت زمانه تیكچ ژاوهكان.
5تتتتت زمانتتتته ناوگریتتتتهكان .ۆمحهمهدمتتتتهاروف فتتتتهتاح -ستتتتهباح رهشتتتتید
قادر3003.81.ر.
ئهنتام:
له دوای خوێندنهوهو شرۆڤه و لێكدانهوە ئهم توێ ینهوهیه هاته بهرهتهم
و گهیشتی بهم ئهنتامانهی خوارهوه
3ت مرۆه له ئهزهلهوه خاوهنی زمتانی تایبتهتی ختۆی بتووه و یهكێكته لته
سیما ریاكهرهوهكانییەتی لهگیانهوهرانی تر.
3ت زۆر له مێ ه زانایان سهرقاڵی توێ ینهوهن بۆ پهیبردن و گهیشتت بته
نهێنییەكانی زمان.
3تت زاناكتتان گهیشتتوون بتته ههنتد رازو نیهنتته شتاراوهكانی زمتتان بتتهاڵم
رۆژ بتتهرۆژ زانیتتاری نتتو و ڕاستتتی نتتو لتته ئتتهنتامی توێ ینتتهوهی نتتو
دهردهكهوێه كه ههندێكیان زۆر له بۆ وونهكانی بهر له خۆیتان پو تهڵ
دهكهنهوه.
1ت ت زاناكتتان تتتاكو ئێستتتا بۆیتتان نهدۆزراوهتتتهوه كتته یهكتتهمی زمتتانی
مرۆه ی بووهو؟ ۆن ئهم ههموو زمانانتهی لت كهوتۆتتهوه؟ بتۆ نموونته
زمانی وا ههیه بهر هیچ یهكێك لهو پۆلینانه ناكهوێه كته بتۆ زمانتهكان
كراون.
سهر اوه كوردیهكان
3تتتت ئتتتاری اوستتتمان ختتتهیات ۆ3033ر .لتتته بتتتارهی زمتتتانی كوردییتتتهوه.
ناری .سێێمانی.
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3ت هیتدهر اری ختدرۆ3030ر .تایبهتمهندییته مۆرفۆلۆژییتهكانی زمتانی
كوردی .نامهی ماستهر.كۆلێ ی زمان .زانكۆی سهن هدی  -ههولێر.
3تتتتتت محهمتتتتتهد متتتتتهاروف فتتتتتهتاح.ۆ3033ر .زمانتتتتتهوانی .ئتتتتتهكادیمیای
كوردی .اپخانهی اری هاشا .ههولێر.
1ت محهمهد مهاروف فهتاح -سهباح رهشید قادر .3003.اپخانهی ڕوون.
سێێمانی.
5ت یوس شری  .3033.وانهكانی ماستهر .كۆلێ ی پهروهرده.
3ت وریا اومهر ئهمی  .3009.ئاستۆیهكی تتری زمانتهوانی .ئتاراس .تاپی
دووهم .ههولێر.
سهر اوه اهرهبیيهكان
3ت رۆبنز .ۆ3991ر .مورز تأریخ اێا الێغة،تررمة د .أ متد اتوض ،سێستێه
االا المعرفة،ادد .331الكویه.
3تتت محمتتد ستت ابتتدالعزیز.ۆ3983ر متتدخل التتی اێتتا الێغتتة .دار العێتتا
لێطبااةر
ئهنتهرنێه
3ت محمد موسی ،المحاضرة التاسعة م أصول الێغة.
3ت كبریل كوركی  ،فصائل الێغات األنسانیة.

094

ژمارە ()51ى کانوونى دووەمى

زمانناسى
4152

پەیدابوونی زمان
لە ڕوانگەى ئاینى ئیسالمەوە
د .ئومێد بەرزان برزو
زانکۆی گەرمیان – فاکەڵتیی پەروەردە
ەندی گریمانە لەسەر نەژادى زمانى مرۆه و ۆنیەتى پەیدابوونى
زمان هاتوەتە ئاراوە ،لەوانە  :گریمانەی ڕێووەوت  ،غەریزەی
تایبەتی ،دەنگە سروشتییەکان ،پەیوەندی کۆمەاڵیەتی ،بانگوقی ەی
هەستدەرب  ،بزاوت  ،مۆسیقا ،کردەیى خوایی ،نسایی کردنەوە،
گەشەکردن.... ،تادۆ3ر.
یەکێ لە گریمانەکانی پەیدابوونی زمان ئەوەیە ،کە کردەیەکى
خواییە ،واتە خوای گەورە زمانی بە مرۆه بەخشیوە ،لێرەدا ەند
ئایەت و فەرموودەیەک دەخەینە ڕوو ،سەرەتا خوای گەورە لە ئایەتێودا
ئاماژە بۆ تەواوی دروستوراوەکانی دەکات ،کە بە شێوەیەکی روان
دروستی کردوون ،وەکو دەفەرموێه ۆۆالَّذي أحْ سن ك َّل ش ْيءٍ خلقهررۆ3ر،
واتە"خوای گەورە هەمووو شتێوی بە باشتری شێوە دروسه کردوە".
هەروەها اەبدوڵای کوڕی اەباس ۆرضر دەربارەی ئەم ئایەتە
فەرموویەتی :ۆئەم ئایەتە ئەوە دەگەیەنێه ،کە خوای گەورە هەموو
شتەکانی ئەم گەردوونەی بە روانتری شێوە خوڵقاندووەرۆ3ر .پاشان لە
ئایەتێوی دیوەدا ،خوای گەورە دەفەرمووێه ۆۆلقدْ خل ْقنا أال ْنسان في أحْ سن
ت ْقو ٍيم)رۆ1ر .واتە "ئێمە مرۆڤمان لەسەر روانتری شێوە دروسه کردوە"،
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ئەمە دەربارەی دروستوراوەکانی خوای گەورەیە بەگشتی و لەناو
هەموویاندا مرۆه بەتایبەتی.
گومان لەوەدا نییە ،کە خوای گەورە هەموو مرۆڤەکانی هێناوەتە بوون
و یەکەم کەسی کە دروستی کردووە ،باوکە ئادەم بووە ،بۆ پشتگیری
ئەم وتەیە .خوای گەورە لە ئایەتێودا دەفەرمووێه ۆۆوإذْ قال ربُّك ل ْلمَلئكة
إني جاع ٌل في ْاْل ْرض خليفةررۆ5ر .واتە"ئەی محمد ۆصر پەروەردگارت بە
دادەنێا" .ئیب
فریشتەکانی فەرموو :م لەسەر زەوی رێنشینێ
ئەلتەریر لە تەفسیری ئایەتەکەدا دەڵێه :ۆخوای گەورە مەبەستی
ئادەمە و هەروەها ئادەمی دروسه کرد ،دوابەدوای ئەوی نەوە بە
نەوەی هێنایە بوونرۆ3ر.
هەیە ،کە باس لە دروستبوونی
ئەمە و ەندی ئایەتی دیوە
ەزرەتى ئادەم دەکەن ،کە پێ ئادەم هیچ کەسێ نەبووە و دروسه
نەکراوە .رگە لەوە لە فەرموودەیەکدا هاتوە ،کە ۆقال عبْدهللا بْن عمر:
خلق هللا أربعة أشياء بيده :العرش والقلم وادم وجنة عدن ،ثم قال لسائر الخلق كن
فكانرۆ1ر .واتە "اەبدوڵای کوڕی اومەر فەرمووی :خوای گەورە وار
شتی بە دەستی خۆی دروسه کرد :اەر  ،پێنووس ،ئادەم و بەهەشتی
فراوان و خۆ  ،دواتر بە هەموو دروستوراوەکانی تری فەرموو ۆبب
بوونر ،واتە فەرمانی پێوردن یەکسەر بوون" .هەر لە فەرموودەیەکی
تری پێغەمبەردا ۆصر هاتوە ،کە فەرموویەتی ۆأنتم بنو آدم وآدم م ْن
ترابرۆ8ر .واتە "ئێوە هەمووتان نەوەی ئادەم و ئادەمی لە خۆڵە".
لەم فەرمودەیەدا ئەوەمان بۆ دەردەکەوێه ،کە هەموو مرۆڤایەتی
نەوەی ئادەم و ئادەمی لە خۆڵ دروسه کراوە.
لێرەدا ئەوەمان بۆ دەرکەوت ،کە ئادەم یەکەم کەسە ،کە دروسه کرا
بێه ،پاشان پێویستە بزانی  ،کە ئادەم کاتێ دروسه کرا ،ۆن فێرى
زمان بووە؟ خوای گەورە لە ئایەتێودا دەفەرموێه ۆۆوعلَّم آدم ْاْلسْماء كلَّها ث َّم
عرضه ْم على ْالمَلئكة فقال أ ْنبئوني بأسْماء هؤالء إ ْن ك ْنت ْم صادقينررۆ9ر .واتە "خوای
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گەورە زانیارییەکی زۆری لە پێویستییەکانی دەوروبەر فێری ئادەم کرد
و دواتر بە فریشتەکانی ڕاگەیاند و پێی فەرموون :ناوی ئەو شتانەم پ
بڵێ  ،کە ئادەم دەیزانێه ،گەر ئێوە ڕاسه دەکەن" .هەروەها پێغەمبەر
ۆصر لە فەرموودەیەکی سە یحدا فەرموویەتی ۆلما نفخ في آدم الروح مارت
وطارت فصارت في رأسه فعطس ،فقال الحمد َّّلِل رب العالمين ،فقال هللا يرحمك
هللارۆ30ر .واتە "کاتێ پێغەمبەر ئادەم فوی پێدا کرا ،ڕوح بە نشەیدا
هاتو ۆی کرد و ڕا ەڵەکی و لەسەریدا رێی خۆی کردەوە ،تا دواتر
ۆپ میرو وتی :ۆئەلحەمدولیالر ،واتە سوپاس بۆ خوای هەموو ریهانەکان،
خوای گەورە پێی فەرموو :ڕە مەتی خوات ل بێه".
پاشان خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزدا ئاماژە بۆ زمانى نەتەوەکان
دەکات و دەفەرمووێه ۆۆوما أ ْرس ْلنا من َّرسو ٍل إالَّ بلسان ق ْومه ليبين له ْم َْررۆ33ر.
واتە "خوای گەورە هیچ نێردراوێوی نە ناردووە ،ئیال بە زمانی
نەتەوەکەی نەبێه ،بۆ ئەوەی ئاینەکەیان بۆ ڕوون بواتەوە" .لە
ئایەتێوى تریشدا ئاماژە بۆ ریاوازى زمانەکان و ڕەنگى مرۆڤەکان
دەکات ،بۆیە دەفەرمووێه ۆۆوم ْن أياته خلق السموات واْلرض وأختَلف ألسنتكم
وألوانكمررۆ33ر .پاشان خوای گەورە لەبارەی فەزڵەکانی خۆی بەسەر
بەندەکانییەوە دەفەرمووێه ۆۆأل ْم نجْ ع ْل له عيْنيْن ولسانا وشفتيْن ِررۆ33ر .واتە
"ئایا ئێمە دو او و زمان و دوو لێومان پ نەبەخشیون" .لێرەدا رگە
لەوەی خوای گەورە ئاماژە بە اوەکان دەکات ،کە بەخشیویەتی بە
مرۆه ،دوابەدوای ئەوە باسی زمان و لێوەکان دەکات ،کە بێگومان مرۆه
تەنها بە زمان ناتوان قسەبوات ،ئەگەر لێوەکان هاوکاری نەکەن
لەکاتی قسەکردندا ،زۆر لە زانایان کە تەفسیری قورئانی پیرۆز دەکەن،
لە تەفسیری ئەم ئایەتەدا بەم شێوەیە لێوی دەدەنەوە و دەڵێ ":دوو لێو
ئاماژەیە بۆ دەرب ینی هەند وشە لەنیەک و روانی بەخشی بەشێوەی
ڕوخسار و شاردنەوەی ددانەکان و سنووری دەم و هەند شتی دیوە ".
کەواتە یەکێ لە کارەکانی لێوەکان هاوکاریی زمان دەکات لەکاتی
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قسەکردندا .ئەمانە هەموویان بەڵگەن لەسەر ئەوەی ۆن خوای گەورە
زمانی وەک خەاڵتێ و یەکێ لە نیعمەتەکانى پێشوە بە مرۆه
کردووە.
لێرەدا گەیشتینە ئەو ئەنتامەى ،کە زمان خەاڵتى خوایە و یەکێوە
وەاڵمى
لەو نیعمەتانەى کە پێشوە بە مرۆڤایەتى کراوە ،ئەمە
سەررەم ئەو تیۆرانە دەداتەوە بەپشتبەست بە ئایەت و فەرموودەکان،
کە خواى گ ەورە دەربارەى فەزڵەکانى خۆى لە دروستبوونى ئەم دونیایە
و دروستبوونى مرۆه بە روانتری شێوە و بەخشینى زمان هەیەتى.
پەراوێزەکان:
3ت بۆ زانیارى زیاتر ،ب وانە:
ا -محەمەد مەاروف فەتاح ۆ33-9 :3990ر.
ب -سەنم ناوخۆ و نەریمان خۆشناو ۆ313-313 :3009ر.
 3ت القرآن الوریا ،سورة الستدة ،آیة ۆ1ر.
3ت القرطبی ،تفسیر إمام القرطبی.
1ت القرآن الوریا ،سورة التی  ،آیة ۆ1ر.
5ت القرآن الوریا ،سورة البقرة ،آیة ۆ30ر.
3ت أبو الفداء أسماایل ب امر ب کثیر الدمشقی ۆ11: 3999ر.
1ت إنمام الحاکا أبو ابدالێه محمد ب ابدالێه النیسابوری ۆ:3993
351ر.
8ت أبی داود الستستانی ۆ193ر.
9ت القرآن الوریا ،سورة البقرة ،آیة ۆ33ر.
30ت رالل الدی السیوطی ۆ130ر.
33ت القرآن الوریا ،سورة أبراهیا ،أیة ۆ1ر.
33ت القرآن الوریا ،سورة الروم ،آیە ۆ33ر.
33ت القرآن الوریا ،سورة البێد ،آیە ۆ9-8ر.
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سەر اوەکان:
3ت القرآن الوریا.
3ت سەنم ناوخۆ و نەریمان خۆشناو ۆ3009ر ،زمانەوانى ،بەرگەکانى
ۆ3 ،3 ،3ر ،اپى یەکەم ،اپخانەى منارە ،هەولێر.
3ت محەمەد مەاروف فەتاح ۆ3990ر ،زمانەوانى ،اپخانەی دار
ومەت ،هەولێر.
1ت أبو الفداء ب امر ب کثیر الدمشقی ۆ3999ر ،تفسیر اب الوثیر ،دار
طیبە ،الطبعە الثانیە ،السعودیە.
أبی داود الستستانی ،سن أبی داود ،متێد ۆ1ر ،دیث ،رقا
5.
ۆ5338ر ،دار الوتاب العربی ،بیروت ت لبنان.
القرطبی ،تفسیر إمام القرطبی ،ناشر موقع یعسوب ،السعودیة.
3.
إنمام الحاکا أبو ابدالێه محمد ب ابدالێه النیسابوری
.1
ۆ3993ر ،المستدرک اێى الصحیحی  ،متێد ۆ3ر  ،الطبعە انولى ،دار
الوتب العێمیە ،بیروت ت لبنان.
رالل الدی السیوطی ،التامع الصغیر فی أ اديث البشر النذیر،
.8
متێد ۆ3ر ،دار الفور لێطبااة والنشر والتوزیع ،بیروت ت لبنان.
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ھەولێر و ئەربیل ،دوو ناوی یەک ڕەگ
نووسينى :شاسوار هەرشەمى
بێگومان شارێوی خاوەن مێ وووی دێرینی وەک هەولێر ،لە
سەر اوەی زۆر و لێوتیادا ،بە شێوەی لێوتیا ،و هەندێ راری
وێوچوو ،ناوی هاتووە .هەر بۆیەشە ناکرێه بڵێی هەموو ڕاستییەکان
نی یەک کەس و لە یەک بۆ ووندا کۆبوونەتەوە .هەروەک هەستوسۆزی
کەس دەگرێه و دەیەو
اوی هەندێ
ناسیۆنالیستانە ،بەری
لێودانەوەکان بەو ئاقارەدا بەرێه کە خزمەت بە بۆ وونەکانی دەکات.
هەر بۆیەشە م ئەم بابەت و بۆ وونەم لەسەر لێودانەوەی ناوی
شارەکە ،لێرە باو دەکەمەوە ،تا ئێوە  ،هەر کەسە و لە ڕوانگەی
زانیارییەکانی خۆی ،لێوۆڵینەوەکە دەوڵەمەندتر بوات.
هەولێر :ناوی هەرە باوی ئەم ۆی ،شاری مێ وویی ئەربیێە ،بە زمانی
زۆرینەی دانیشتوانی شارەکە و دەوروبەری .ئەوەی رێگای سەرنتە،
وشە یان ناوی هەولێر ،لە هیچ سەر اوەیەکی مێ ووویی کۆن ،یان
تەنانەت سەر اوەکانی درەنگی سەدەکانی ناوەڕاسه و هێشتا
درەنگتری نەبیندراوە .هەموو ئەو گەڕیدانە کە بە هەولێردا ڕەت
بوون ،یان ناویان بردووە  ،هێمایەکیان بۆ وشەی هەولێر نەکردووە.
تەنانەت نووسەرانی کۆنی هەولێر و ناو ەکە  ،ناوی ۆهەولێرریان
نەهێناوە .کە ی بە پێچەوانەوە ،ئەربیل وەکو ناوی شارەکە ،لە
مێ ووو و سەدەکانی ناوەڕاسه و درەنگتری
سەر اوەکانی پێ
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دەبیندرێه .ئەمانە هەمووی ،ئەوە دەگەیەنێه کە ،تا ئەو کاتانە
وشەی ۆهەولێرر دانەهات بوو ،یان لە ناو شارەکە و نی دانیشتوانی
نەناسراو بووە .لەسەر وشە یان ناوی هەولێری  ،لێودانەوە و بۆ وونی
لەو لێودانەوانە بێبنەمان .هەندێوی دی
لێوتیا هەیە .هەندێ
مایەی لێوردبوونەوە و سەرنج لێدان  .لە بەر ئەوەی لە سەر اوە
مێ ووییەکاندا ،نە توشی ناوی هەولێر بووی  ،نە ناوێوی لە
هەر لە
هەبووە ،بۆیە بەنی منەوە ،دەب هەولێری
هەولێر وو
ئەربیێەوە هاتب و ،لە سەر زمان بەم شێوەیەی ئێستای گۆڕا ب .
دەرخستنی گۆڕانەکان ،دەریدەخەن کە ئەمە کارێوی ئەستەم نییە.
دەش گۆڕانەکان بەم رۆرە بسەلمێندرێ  :ئەربیل  -ئەربەیرە -
هەربەیرە  -هەربەیر -هەربەیل  -هەربیل هەوریل هەولیر و هەولێر.
لە ناو ەی هەولێر،
رێگۆرکێی پیتەکانی ۆل  .و  .رر تا ئێستا
ەندان نمونە
بەتایبەت لە دێهاتەکانی دەرەوەی شار ،باوە .دەتوانی
لە قسەی خەڵ  ،بوەی بە بەڵگەی ئاسایی بوونی رێگۆرک پێوردنی
ئەو س دەنگە .وەک ۆشەڕوال -شەلوارر .ۆمێروولە -مێێوورەر .ۆقەروێێە -
قەلوێرەر .ۆئاریەل  -ئالیێرر .ۆدەروێ  -دەورێ ر .ۆهەوراز  -هەروازر.
ۆدەوەڕ  -دەڕەو ر .ۆدەدور  -دەدرو ر و زۆر نمونەی دی لەو
شێوەیە .
بە تێوردبوونەوە و بەراورد لەگەڵ ئەو نمونانە ،رێگۆڕکێی س
دەنگەکانی ۆل  ،و  ،رر لە ناوی هەولێری  ،بە کارێوی ئاسایی دێتە
بەر او .دیارە پرۆسەی دەستتێوردنی ئەم گۆڕانە ،زۆر کۆنە و بە
) erbeireلەو
شێنەیی ڕووی داوە .ننی کەم وشەی ۆئەربەیرە،
پرۆسەیەدا ،لە ناو بەڵگەنامە مێ وووییەکاندا پارێزراوە و ،سەرەتای
گۆڕانەکەمان بۆ دەردەخات .بە زمانی پەهێەوی ،ناوی ئەربیل بە
ۆئەربەیرەر هاتووە .وا دیارە کە سەرەتا ،خەڵوی ندێوانی هەولێر،
بەنیەنەوە زە مەت بووە بڵێ ئەربیل و یەکەمتار لە سەر زاری
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ئەواندا ئەربیل بەو گۆڕانانەدا تێتەڕیوە و بۆتە هەولێر .دەنا
هەر بە شاریان دەگوت
دانیشتوانی ناو شارەکە ،تا درەنگانێوی
ۆئەربیلر .بە زۆربوونی کۆ ی ندێیان بۆ ناو شار ،بەرەبەرە
بەکارهێنانی هەولێری بۆ ناوی شارەکە ،بۆڕی بە ئەربیل داو ،پتر لە
ناو شار بەکارهات .ئێستا خەریوە نی نەتەوەپەرستانی توندڕەو،
هەولێر دەبێتە ناوە کوردییەکە ،لە بەرامبەر ناوی کۆن و مێ ووویی
ئەربیل ،کە بەرەبەرە بە زمانی خەڵ نائاشنا دەبێه و ،وەکو ناوێوی
بێگانە تێی دەڕواندرێه .بۆ زانیاری مێ وویی پتر با سەیری ئەربیل
بوەی .
ئەربیل :ناوی هەرەکۆن و مێ وویی شاری هەولێرە .ناوی هەرە باوی
ئەم ۆی شارەکە ،نی دانیشتوانەکەی هەولێرە .ئەربیل وەکو ناوی
شارەکە ،لە سەر اوەکانی پێ مێ ووو ،و سەدەکانی ناوەڕاسه ،بە
فراوانی دەبیندرێه .هەموو گەڕیدە و نووسەران ،بە نووسەری لەدای
بووی ناو هەولێری  ،واتا ئیب مستەوفی ،شارەکەیان بە ۆئەربیلر
ناسیوە .لە سەر اوە مێ ووییەکاندا ناوی ئەربیل ،بە ەند شێوەیەکی
لێ نزی هاتووە ،وەک ئەربێێال ،ئۆربێێال ،ئەربل ،ئێربیل و ئەربیل.
وشەی لێودراوی ۆئەربائیێۆر درۆیەکی زەا و ساختەکاری ،سەر اوە
مێ وووییە اارەبیەکانی اێراقە ،بۆ بە اارەبیوردنی مێ ووو و ناوی
شارەکە و ناو ەکە ،دەنا لە هیچ تابڵۆیەک ،یان دەقێوی مێ ووویی
کۆندا ،اومان بە ئەربەاە +ئیێو نەکەوتووە .ئەربیل بە یەکێ لە
شارە هەرە کۆنەکانی سەر گۆی زەوی دادەندرێه ،کە هەرگیز ۆڵ
نەبووە و ،ژیان تێیدا هەر بەردەوام بووە .کۆنتری ناوهاتنی شارەکە،
لە بەڵگەنامەیەکی سومێری بیندراوە .کاتێ کە پاشای ئور ،ئەمەر -
سی لە ساڵی دووەمی پاشایەتی خۆیدا ۆدەکاتە نزیوەی ٤٧٩٢پ.زر
پەنماری ئەربیێی داوە .ناوی شارەکە بە شێوەی  ،urbilumئوربیێوم
هاتووە .هەر لە سەر اوەی دی سومێری ناوەکە وەکو،urbelum
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کە ناوەکە لە
ئوربێێومی هاتووە .هەندێ لە شارەزایان وای بۆ دە
دوو وشەی لێودراوی سومێری ،urئور بە واتای شار و ،belaبێێە بە واتای
هەوراز ،بەرزایی ،سەرەوە .باکوور هاتووە .واتا ئەو شارەی کە لە
سەرەوەیە .لە بەڵگەنامە ئەکەدی و ئاشورییەکاندا ،ناوەکە
بۆتە ،arbauiluئەربەویێو .گۆکردنی ناوەکە ،هەر ناوە کۆنە
سومێریەکەیە و گۆڕاوە .دیارە ئەم ناوەیە کە مێ ووونووسانی اارەب
پێیان خۆشە بە ۆئەربەع ئیێۆ ،ئەربا ئیێۆر بیخوێننەوە ،ب ڕە اوکردنی
ئەوەی کە ،ناوەکە لە شێوەیەکی پێشووتریەوە هاتووە .دوای ئەوەی
شارەکە دەکەوێتە دەسه گەننی هیندۆ ئەوروپی ،ناوەکە دیسان گۆڕانی
بەسەردادێه .لە نوسراوەکانی میدی  -ئەخمێنی و پەهێەویدا ،ئەربیل
بۆتە ،arbairaئەربەیرە .
بە باوەڕی م  ،وشەی ئەربیل ،وشەیەکی لێودراوە و لە دوو بە
هاتووە .بەشی یەکەمی ،یان وشەی یەکەم "ئور" بە زمانی
پێ
سومێری ،واتای ۆشارری گەیاندووە .هەروەک ناوی شاری ناسراوی
سومێریان ئور یان شاری ئورۆک .لەوانەیە تا ئێستا خەڵ بە وردی
ئاوایی
سەرنتیان نەدابیت  ،دەنا لە دەوروبەری هەولێر ،گەلێ
هەن ،کە شێوەیەکی گۆڕاوی ناوی ۆئورریان
مێ وویی و کۆنی دی
پێوەیە .وشەی ئور لە کوردی بۆ ۆهەر ،هە ،ئارر دەگۆڕێه .لەو ناوانەی
دی کە ۆئورریان تێدا بەکار هاتووە ،نزیوترینیان لە ئەربیل،
بریتیە لە شوێنەوارە مێ وووییەکەی ۆهەرشەمر .ناوەکە لە بنەڕەتدا ۆ
ئور  +شەم ر بووە ،بە واتای شاری شەم .شورەی پانی شارەکە ،هێشتا
ماوە و دەبیندرێه .ناوبانگی گەورەییشی لە دەرب ی و ئیدیۆمی
زم انەوانی زمانی کوردیدا پارێزراوە .لە واڵتی کۆی  ،ئەگەر شوێ و
خانووبەرەیەک ،یان شتێ گەورە و ڕێووپێ و بە نرخ بێه ،دەڵێ
ۆئۆی ،دەڵێی دێر و هەرشەمەر .هەروەک بە گوێرەی بۆ وونێ  ،ناوی
لە ۆ ئور  +مۆتە ر هاتووە ،بە واتای شار،
گوندی ناسراوی ۆهەرمۆتەر
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یان ئاوایی ۆمۆتەر .دیسان هەر بە هەمان شێوە ،ناوی گوندی ناسراوی
ۆهەرتەلری نی بێتواتە ،بریتی بووە لە ۆئور  +تەلر .گوندی
ۆئارماوانری نی شەقاوە  ،لە ۆئور +ماوانر هاتووە ،بە واتای شاری
ماوان .هەروەک شاری مێ ووویی ۆئەراپخاری نزی کەرکوکی  ،ۆئار
+ئاپخار بووە ،بە واتای ۆشاری ئاپخار .ناوی دی لەو رۆرە ،لە گۆشە و
کەناری کوردستان هێشتا دەبیندرێ  .وەک ۆئەرمشت ر لە بادینان کە
بریتی بووە لە ئور +مشه. +
ناوی ۆئورر بە واتای شار ،لە شارستانییەتە کۆنەکانی دی
دەبیندرێه ،کە بێگومان لە زمانی سومێریەوە وەرگیراوە .بۆ نمونە ناوی
کۆن و ایبری شاری قودس ،واتا ۆئور  +شەلیار ،بە واتای شاری ئاشتی.
وشەی دووەمی ناوی ئەربیل ،بریتیە لە ۆئیل یان ییلر ،کە دیسان
ڕاستەوخۆ لە ناوی گۆڕاوی خوداوەندی گەورەی سومێریان ۆئەن لیلرەوە
هاتووە .ناوی ئەو خودایە ،لە هەموو فەرهەنگەکانی دی ناو ەکە
پارێزراوە و ماوە ،دیارە بە کەم گونتاندن و گۆڕان لە گۆکردندا.
دەبینی ئەنێیل لە زمانی ئەکەدیدا بۆتە ۆئیلر .لە زمانی ایبریشدا
هەر بە ۆئیلری ماوەتەوە ،وەک لە ناوی ۆئیسرا  +ئیلر بە واتای
ۆبەندەی ئیل ،یان خودار دەبیندرێه .یان ناوە ایبریەکانی روبرائیل،
میوائیل و هیدی  .لە زمانی فینیقیشدا ناوەکە بۆتە ۆئیالتر ،کە ناوی
خودا بووە .نی هۆزە سامییەکانی نەبەتی بۆ ۆئەلالتر گۆڕاوە .وشەی
اارەبی بۆ ناوی خودا ۆئەلا ،الێە ر هەر لە هەمان ناوەوە هاتووە.
پێ ئیسالم ۆالالت  ،ئەلالتر یەکێ بووە لە بتە ناسراوەکانی خانەی
ۆکەابەر .ئەمانە هەموویان هەمان ناوی خودای کۆنی سومێریان بوون.
ئەوە
کەواتە واتای ناوی هەولێر بریتییە لە ۆشاری خودار .ئەمە
دەگەیەن کە لە بنەڕەتدا بە شاری هەولێر گوتراوە ۆئورئیل یان
ئورییلر ،کە ۆشاری خودار دەگەیەن  .بەمتۆرە گۆکردنی ۆئورئیلر بەرە
بەرە بۆتە  :ئوربیل ،ئوربیێوم .ئەربەویێو ،ئۆربیل ،ئۆربیێال ،ئەربل و
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ئەربیل .تا ئەربەیرە و هەربەیرە و هەروەیرە .ئینتا هەورەیرە ،
هەورەیر .هەورێر و هەولێر ،یان شێوەیەک لە شێوە گۆڕانەکانی
سەرەوە.
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له شوێنێكدا له مهسعوود محهممهدیان پرسیوه:
ی دهزانی دهربارهی خوێنهری خۆت؟
نووسينى :مهسعوود محهممهد
مهسعوود محهممهد :خوێنهرانی م فرهرۆرن ،ههیه نهیاره ،به گشه
هۆیهكی م دهربارهی خۆمی
نووسینێكا ههناسهی سوار دهبێه ،ههیه ب
بزانا ،دڵ ه بوختانكاری نی دهسهاڵته ،ههیشه ههراسانه ،ونكه لهو
باسانه نادوێا ئهو پێیخۆشه .ههیه تهماشا یی پهسهندكار ،ههیه تینووی
اوهنۆڕ .ههستدهكهم ژمارهی ئهو ڕۆشنبیرانهی له
نووسینهكانمه و
نووسینهكانا دهگهڕێ  ،ژمارهیان زیادد هكات .خهڵكی ساكار ،لهو نوانهی به
پهی هی فهرههنگیدا ههڵدهكشێ  ،به تایبهتی له كورد ،له نێوپێوی
خوێنهرانمدا ئێستا بهرههست  .ئهمانه داواكارییان زۆر بووه له نموونهی
بهرههمهكانا واژووی خۆمی لهسهر ب  ،منی دهیاننێرم بۆ نوانی نهدیوو.
نێزیكهی دووسهدوپهنتا نموونهی دوابهرههما به ناوی ۆبۆ گۆرباشۆڤی
مهزن :لهگهڵ ساو و ڕێزر به دیاری وون ،بهر لهوهی یهك فێ له داهاتی
كتێبهكهم بێته دهسه .ئهمه نووكتهیهكی هێنایهوه یادم كه دهڵ بابایهك
دهكات له ستۆدیۆكهی ،دهبین پ یهتی له
سهردانی دۆستێكی نیگاركێ
تابێۆی نایاب .میوان به هونهرمهند دهڵ  :دیاره كاتی خۆی باشه ل
فرۆشتوون .نیگاركێ له وهاڵمدا دهڵ  :بهڵ  ،ئهم ۆ كۆت و كراسێكا فرۆشه.
بهاڵم دوابهشی بهرههمهكه له دهستتێكی باشتر بوو .كتێبهكان له بازاڕدا
هند دانهیهك نهبێه نی خۆم گێا دانهوه...
نهمان ،مهگهر
ههیه ،ترسی
ئهو خوێنهرانهی باوهڕیان به دروستیی نووسینی م
ئاشكراكردنی نیهنگیریان بۆم به نووسی نهشكاندووه .یهك له هۆكارهكان
اپهمهنی تت بهتایبهتی
دهگهڕێتهوه بۆ مێكه ییهكی درێ خایهنی
كوردییهكان تت و مهڵبهندی فرۆشیارییان بۆ بیرۆكهی وهها كه له دهراوی
ئایدیۆلۆژییهوه نووسینهكانا دهدزێن .
لهم بوارهدا ،تا ڕادهی شادمانی به بهشی خۆم ڕازیا ،ونكه گهر بهختی
خۆم له ماڵی ئهم دونیایه بهسهر بكهمهوه ،دهبینا له برهوی نووسینهكانا
بهختێكا ههیه له هیچ بوارێكی دیكهدا نموونهی نییه.
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