زمانی دايکی !
ڕەشاد  -مستهفا سو تانی
نۆزدەی فوريهی ٢٠١٩

مرۆڤ ک که زمانی دايکی نهزان ت وەک هه ۆی با کراو وايه
ميﻼن کونديرا دە ت  :يهکهم ههنگاو بۆ له ناو بردنی نهتهوەيهک سڕينهوەی زمانهکهيهتی .
کۆدەکانی سيستهمی بيرکردنهوە و م شکی تاکی کورد ،بۆ زمانی داگيرکاران داڕ ژراوە و کۆک و
ئاماديه .
له کابرايهکی چهکيان پرسيوە  ،ئايا ئ وە و سلڤاکيا بران يا دۆستن ؟ و می داوەتهوە  :براين  .چونکوو
مرۆڤ خۆی دۆستی خۆی هه دەبژيری  ،به م برا بهدەست خۆت نيه  .نهتهوەی کورديش  ،وەها ئهنجن
ئهنجن و دابهش کراوە ،که بهدەس خۆمان نيه و براين  .شوينيزمی تۆخ ودەسه تهکانی پيشوو وەک
ڕەزا شا و مستهفا کهمال له سا ی  ١٩٤٥بهم ﻻوە زمانی کورديان بهرەو پوان و داڕزان برد  .ڕاستهوخۆ
سووکايهتيان به فهرههنگ و کولتورو خو نهری کورد کردوە و هاوکات زمانی کورديان ئهتک کرد .
ش وەی ديالکتی سۆرانی يهک دوو خا ی ﻻوازی فونت کی ههيه  .ش وەی ديالکتی کرمانجی ههشت
فونيتيکی ناتهواوە و هيشتا نيشانه بۆ دەنگهکانی ) ئه  ،ح  ،ع ،غ  ،ڵ  ،ڕ  ،وێ ( دانهنراوە  .ههر
بۆيه ڕووناکبيرانی باکوور ئهدەبی کﻼسيکی مهﻻی جهزيری  ،ئهحمهدی خانی و فهق ی تهيران به باشی
ناناسن  .زمانی کوردی وەک زمانی ڕووسی فونيتيکه و بهو جۆرەی که قسهی پ دەکر ت ههر وايش
د ته سهر کاغهز و دەنوسر ت  .ئهلف و ب کوردی ههموار و چاکسازی بۆ کراوە و له ڕۆژهه تی ،
يهک ک له ههموارترين ئهلف و ب کانه  .ئهگهرچی له ﻻيهن نهتهوەکانی تورک ،کورد  ،عهرەب،
تورکهمهن و بهلوچهوە پ نج سهد سا ه خزمهتی زمانی فارسی دەکر ت  ،به م ئهو گير و کۆسپه له
زمانی فارسيدا ههيه له زمانی کورديدا ههرگيز نيه  .زمانی فارسی خاوەنی پيتی ڤ نيه  .من شارەزای
زمانی عهرەبی و تورکی نيم  ،بيستومه زمانی عهربيش کۆسپ و گرفتی کهم نيه و تهنيا خۆ ندەواری
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ئاستی با دەتوانن ئيمﻼی دروستی زمانی عهرەبی بنوسن .و زمانی تورکيش بهتايبهت له زمانهکانی
تری ڕۆژهه ت وشهی زۆری قهرز کردووە و  ،ئاسيميلهی کردووە  .له سهر بنهمای و بنچينهی
زمانهوانی و پ وەرە زانستيهکان زمانی کوردی ستانداردە و خاوەنی  ٣٣و يا  ٣٤پيته  .کرمانجی و
سۆرانی دوو ديالکتی زمانی کوردين ،بۆيه ههرگيز نهتهوەی کورد دوو زمانی ستانداردی پ ويست نيه.
م ژووی زمانی کوردی هاوار دەکات که له ناو س ديالکتی گۆرانی  ،کرمانجی و سۆرانی مهجال و
دەرفهت بۆ گهشه و پيشکهوتنی ديالکتی سۆرانی ڕەخساوە و پ دەچ ت پ ڤاژەی زمانی ستانداردی
ت پهڕاندووە و نيشانهی بۆ بزو نهکان داناوە  .و ههرکهس ک سهربهسته که به زاراوە وديالکتی ناوچه
و ههر می خۆی  ،ههستهکانی خۆی دەربڕ ت وقسه بکات .
له حا يکدا له زمانی فارسی و عهرەبی سهر و بۆر ههرگيز ناتوانی دەوری بزو نهکانی کورديان ههب ت.
کوردستان دەتوانی وەک و تانی تر له ديالکته دەو همهندەکانی وەک گهنجينهی زمان که ک وەر گر ت.
له يونان و نيڕويژ دووزمانيان ههيه  .ئيهانه و سوکايهتی به ديالکتهکان دەمارگرژی ناوچهيی
دەسهلم ن ت .به هه سهنگاندن و پ وانه عيلمی و زانستيهکان  ،هيچ ديالکتيک له هيچ ديالکتيکی تر چاک
تر نيه  .بۆ ئاگاداری و وەک به گهيهکی م ژوويی دوازدە له سهدی بهرههمه کورديهکان به ديالکتی
کرمانجی نوسراون .
له و تی ع راق دووزمانی سهرەکی ،کوردی و عهرەبی بوون  .له زانستگای بهغدا  ،بهشی زمانی
کوردی کرايهوە و سيا سا هکانی  ١٩٦٦-١٩٦٣زمانی کوردی ملی شکا و گهشهی بهرچاوی نهکرد.
له بزووتنهوەی باشوری کوردستان تا ئهو کاتهی بزووتنهوەکه ههرەسی ه نا يانی سالی  ١٩٧٥زاينی
زمانی فهرمی دەزگاکانی شۆڕش کوردی بووە .
باشوری کوردستان :
هيشتا ئاکاديميايهکی زانستيانهی زمانی کوردی دانهمهزراوە  .ئهگهريش ئوڕگان ک بهو ناوە ههب ت له
داهۆڵ دەچ ت  .کۆڕی زانياری کورد له زمانی بهعسدا  ،له بهست نی گهشهی زمانی کوردی پ شڕەو
تر و کاراتر بووە  .له باشوری کوردستان ناوی مانگه کورديهکان که له گهڵ سروشت و جيولۆژی
وﻻتی کوردستان گونجاوە به کار ناه نن و له باتی ناوی مانگه ڕۆمييهکان وەک :ئهيلول ،کانون  ،شوبات،
ئاب  ،تشرين و نيسان بهکار د نن  .ئهگهر چی زمانی کوردی له باشور بههيمهت و بهرخودان و خهباتی
دەيان سا ی شارۆمهندانی باشوور ڕەسمی بووە و خو ندراوە  ،به م ئيستاش و ههندی جار له نوسراوەی
نوسهرانيان کوردی " سهقهت " بهر چاو دەکهو ت  .له ڕوانگهی پارلهمان و حکومهتی ههر مهوە
نرخی زمانی زگماکی له ئاست کی زۆر نزمدايه و لهو بوارەشدا ههستی نهتهوييان کوشتوە و تهنيا
پشتيوانی له ديواری حيزبی و سکتاريزم دەکهن .دەسه تی باشوری کوردستان له بوار و کانا ی ترسناکی
گهندە ی و تاوان ت پهر بوە و ت پهڕ دەب ت  .پڕۆسهی گهندە ی وپهتای بهرخۆريزم * له سهر گهشهی
زمانی کوردی کاردانهوەی نيگهتيڤی ههبوە  .شاکار و کت بی فارسی جار و بار له باشوری کوردستان
تهرجومه کراوەتهوە ،که له گواستنهوە و تهرجومهی دياردەکان  ،ئهمانهت داری نه کراوە و هه هکان
سهر له ئاسمان دەکوتن  .له باتی تهرجومهی ئهدەبيات وشاکارەکانی جيهانی  ،له پ ناو تهرجومهی کت بی
ب ناوەڕۆکی فارسی ملی خۆيان بۆ دەشک نن  .سهرجهم شارۆمهندانی باشور له بواری خو ندن و
نوسينی زمانی کوردی متمانهيان به خۆيان له ئاست کی فرە بهرزدايه و به نيسبهت پارچهکانی تری
کوردستان  ،شياوی قهدرزانين و ڕيزی فراوانن .
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ڕۆژهه تی کوردستان :
بارو دۆخی ڕۆژهه تی کوردستان  ،بهنيسبهت باشورەوەجياوازی م ژوويی ههبوە  .له کاتی کۆماری
کوردستان له مههاباد  ،زمانی کوردی گهشهی خ رای کرد و تۆ ژ ک له خويندەوارانی کوردی زان ،
ئهند شه و چۆڕاوەی بير و فيکريان  ،له گۆڤارەکان و ڕۆژنامهکان و کت بهکاندا وەک گهنجيه وبژاردەی
زمانی کوردی له م ژوودا تۆمار کراون  .گهنجينهی گرانبههای دەورانی کۆماری کوردستان له مههاباد،
نوسراوە کوريهکانن که له م ژووی خو ناوی گهلی کورد ئارشيو کراون .ناوی مانگهکان به کوردی ،له
نوسراوەکاندا بهکار د ت و له ناوی مانگه فارسی و ڕؤميهکان خۆيان دەپار زن  .بهگشتی ئهو متمانه
که پ ويسته بۆ خو ندن و نوسينی زمانی کوردی ههب ت له رؤژهه تی کوردستان ئاست کی بهرزی نيه
وکز و ﻻوازە .وەک بيرەوەری  ،کات ک بزووتنهوەی ڕۆژهه ت له باشور گيرسايهوە  .حيزبی
ديموکرات و کۆمه ه ه زی خۆيان له ئوردووگاکان دامهزراند  .له بيرمه کۆمه ه  ،کورس کی بۆ
کاديرەکان به ناوی " مهدرەسهی حيزبی ئوکتوبر " کردەوە  .نهودو نۆ ٩٩له سهدی کاديرەکان کورد
بوون و له ناو ڕەنجدەرانی کوردا کاری سياسيان دەکرد  .تهبليغ و پروپاگاندەيان له ناو ڕەنجدەرانی
کوردستان تهنيا به زمانی کوردی ئيمکانی ههبوو  .ئهمما ه ج وانهيهکيان به زمانی کوردی بۆ ئهو
کاديرانه دانهنابوو  .تاوان ک که بههيچ کلۆج ک پاساو نادر ت .ب گومان دياردەی متمانه دەوری سهرەکی
ههبوو و ر بهری کۆمه ه متمانهيان به خۆيان نهبوو که کاردانهوەی ڕووخ نهری له سهر خو ندن و ف ر
بوونی زمانی کوردی دانابوو و وزمانی فارسی گرينگ تر چاوی ل دەکرا  .تا ئهو ئاسته من ئاگادارم
و ج گای شانازيه ئيستا له شارەکانی سنه ،مهريوان ،بۆکان و سهقز کۆڕ و کۆمه ی کوردی زان و
فيداکار خو ندنی زمانی کورديان  ،د سۆزانه دەس پ کردووە و ئهم پڕۆسهيه خۆی له خهبات کی مهدەنيدا
تهرجومه دەکاتهوە  .و تو ژ کی بهر ب و له گهنجانی کوڕ و کهنيشک ف ری زمانی کوردی کراون .
ڕۆژئاوای کوردستان :
خو ندنی و ف ر بوونی زمانی کوردی له ڕۆژئاوای کوردستان گهشهی بهرچاوی کردووە و دوور له
چاوەڕوانی بوو  .بهرخودان و خهباتی پارتيزانهکان و شارۆمهندانی ڕۆژئاوای کوردستان تهنيا به
هه سوڕانی نيزامی و شهڕی چهکدارانه دژی داگيرکاران و کۆنهپار زان بهرتهسک نهبوەتهوە  .لهپاڵ
بهرخودان و خهباتی عهسکری  .خهباتی مهدەنی و شارەستانيش گهشهی کردووە وبهردوامه و وەک
کولتوری پ شکهوتوو ج کهوتوە  .سيستهمی مود رن و هه کهوتووی " کانتونهکان" له ههموو
جمهگهکانی کۆمه گا ئاژين بووە  .ئهو سيستهمه يانی " کنفدراليزمی ديموکراتيک " له گهڵ بارودۆخ و
بواری کۆمه يهتی چين و تو ژەکان و پ کهاته ڕەنگاوڕەنگهکان گونجاوە و سازگارە  .چونکو
دەروازەکانی ئوڕگانی کانتون بۆ ههر کهس ک به ههر بير و باوەڕ و ئاين و ئاين زاکان  ،ڕەنگی پيست،
زمان زگماگی ونيژادوە کراوەيه  .ئهم ئورگانه ديموکرات که وەک گلينهی چاو له ﻻيهن هاوو تيانهوە
پار زگاری ل دەکر ت و له سهر بناغهی مافی "تاک " دامهزراوە  .هيچ چهشنه هه واردن و دياردەی
پيس و گ وی حيزبايهتی و سانسور ک به سهر ڕەوتی کۆمه يهتی و مرۆڤدۆستانه و ڕاديکا ی
کانتونهکاندا زاڵ نيه  .مرۆڤ له يهکهمين هه سهنگاندنهکانی سهری سوڕ دەم ن ت  ،که خويندن و
ف ربوونی زمانی کوردی وله کورت ترين ماوەدا تا ئهو ئاسته د خۆشکهرە و گهشهی کردووە و ج
کهوتوە  .ئهلبهت بۆ شارۆمهندان ک که زمانی زگماکيان کوردی نيه و به زمانی ئاشوری  ،کلدانی و
عهرەبی ئاخافتن دەکهن ،خو ندنی به زمانی کهمينهکان ئازادە و حورمهتی فراوانيان ل دەگ ر ت .
ئهوەی ج گای ڕ ز و پ زانينه که خهباتکاران چاوەڕوانی ئاڵ و گؤڕە بنهرەتيهکانی کۆمهلگا نين  .ههر
له ئيستاوە ،بهرنامهی داڕ ژراو و پﻼتفورمی لۆژيکيان بهمهبهستی چارەسهر کردنی گرفتهکانی ژينگه
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و زمانی زگماگی بهدەستهوە گرتوە و لهو بورانهدا فرە سهرکهوتوون  .تهنانهت دەسکهوتهکانی
شارۆمهندانی ڕۆژئاوای کوردستان له ﻻيهن ماسم ديای جيهانيهوە ب و کراوەتهوەە  .گر نگ ترين
دەسکهوتی م ژوويی که له ڕۆژئاوای کوردستان  ،بهدەس هاتوە "بهرابهری ژنان و پياوان" له بوارە
جياوازەکانی کۆمه گايه  .نمونه وامان و به تايبهت له سيستهمی حکومه ته دەڕندە و ديکتاتوەرکانی
ناوچهکهدا بهرچاو ناکهو ت  .ههنگاو به ههنگاو مهيدانی ڕمباز نی پياوساﻻری بهرتهسک دەب تهوە و
بهرەو هه د ر ملی ناوە و ه واش ه واش  ،کولتوری کۆنی پياوساﻻری بهرەو نهمان دەچ ت  .کچان و
ژنان وەک ئالترناتيڤی شياو بۆ ئيدارە و بهڕ وە بردنی کۆمه گا دەوری پ شڕەويان ههيه .
باکوری کوردستان :
له کۆنهوە ههلسوڕانی فهرههنگی و کولتوری شارۆمهندانی باکور و خو ندنی زمانی زگماکی به ش وە
و خهتی ﻻتين دەستی پ کردووە  .ڕووناکبيرانی تاراوگه و ئوروپا لهم بهست نهدا يارمهتی زۆريان داوە .
بهرههمه کانيان ڕوو له زياد بوون و گهشهيه  .بزووتنهوەيهکی جهماوەری و سهرشهقام و مهدەنی له
باکور  ،پوتانسيل و زەرفيهت و قورسايی خۆی به ههزاران ش وە پيشان دا .کۆنهپار زان و حکومهتی
فاشيستی تورکيا ئهو زەرفيهت و پوتانسيلهی له بار برد  .بزووتنهوەکه له پ ڤاژەی خهباتی مهدەنی و
سهرکهوتوانهی خۆيدا  ،تا ئاستيکی با تووشی قهيران هات و گهلی کورد لهو ئام رە پڕ دەسکهوته
مهحرووم کرا  .پيﻼن و کردەوەی فاشيستی و داسهپاندنی ديکتاتوری و گرتن و زيندانی و کوشتاری
ههر ڕۆژەی خهباتکاران  ،له سهر ڕەوتی خهباتهکه کاردانهوەی فرە نيگهتيڤی ههبوو و ڕ بهرانی
راستهقينهی ئهو بزووتنهوەيه گيران و توندی زيندان کران  .و بزووتنهوەی جهماوەری و خهباتی
سهرشهقام له نهبوونی ڕ بهريانی کاريزما ،بهرە بهرە توشی پاشهکشه هات .وشارۆمهندانی باکوری
کوردستان بۆ ئهو دياردەيه فيداکاری وخو نی زۆريان پ شکهش کرد  .دەبوا خهباتی مهدەنی و شارستانی
وئهو ئام رە ههستيارە  ،به توندی به دەستهوە گيرابا و نرخی گرانبههای ههست کرابا  .ئهگهرچی
تلهڤيزيونی حکومهتی بهرنامهی داڕ ژراوی به ديالکتی کرمانجی داناوە  ،ئهمما ناوەڕۆکی بهرنامهکان
شوينيستی و تۆخ و م ش شوردنهوە و شهريعهتدان به سيستهمی کماليزمی ئيسﻼميه .
* بهمهبهستی کاميل تر کردنی باسهکه  ،به ههر ش وەيهک دەتوانن سپاسبژ ر وچاوەڕوانی يارمهتيتانم
و و له بير جياوازەکان به حورمهتهوە پ شوازی گهرم دەکهم .
*

*

*

*

*

بهرخۆريزم  :ئهمرۆ له ئاستی دونيادا بووە به ههڕەشهيهکی مهترسيدار له سهر تهندروستی ژينگه و
کورەی زەوی  .باشوری کوردستان بهرخۆرترين کۆمه گای ناوچهکهيه ،چونکوو ئهوەی دەيخوات خۆی
بهرههمی ناه ن ت و ئهوەشی بهکاری د ن ت له ج گای ترەوە دەيه ن ت  .ههموو دەرمان و خواردنه کات
بهسهر چوەکانی تورکيا و ئ ران  ،له باشور دەفرۆشرين .
سهرچاوەکان  :کوردی
 -١سهبارەت به پرسی ميللی له کوردستان ،سهرجهم ديالۆگهکان و باسهکان له زانستگای تورينتۆی
کانادا  -دوکتور ئهميری حهسهنپوور .
٤

 -٢زمانی کوردی له ئاستانهی سهردەم کی تازەدا و دەرزيئاژن  .فهرهاد شاکهلی  ،سويد زانستگای
ئوپساﻻ و جيهانی ڕۆمان
 -٣زمان ئهدەب و ناسنامه  ،گ رانهوە ناسی دوکتور هاشم ئهحمهدزادە  ،زانستگای ئوپساﻻ
 -٤ناسنامهی زمانی کوردی  :بهرگی يهکهم  ،بهرگی دووەم و بهرگی س يهم .

فازل ئوسوليان

سهرچاوەی فارسی:
.１انقﻼب رۆژآوا مايکل نپ  ،آنيا فلخ و ارکان آيوبوگا ،مترجم مراد عظيمی
Prickimg with a needle .Ferhad Shakali.２
Language , literature and identity .Dr Hashem Ahmadzadeh.３
Narratology.Dr Hashem Ahmadzadeh.４
Ercan Ayboga , translated by, Persian ١- Revolution in Rojava , Michael knapp, Anja flach and
Morad azimi
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