
"" زوانوو هۆرامی و دەسەاڵت""  مەقالە جە بارەو  

و مۆدێڕن ( کەرەسە) پەی پارێزنای زوانوو هەورامی ئشیۆم جە دانشوو رۆی کەڵک گێرمێ و جە ئەبزار

زوان وێش قەویتەرین نەرم ئەفزاروو . و فەوقە مۆدێڕن بە تایبەت نەرم ئەفزارەکا بەهرە بەرمێ

ئەر هۆرامی زوان نەتاوۆ و یا نەزانۆ چی ئێمکاناتی کەڵک  فەرهەنگین کە بەشەر دەسش یاوان الش و

.گێرۆ، سەرکەوتەیش مەحااڵ  

هۆورامی بۆنەو وەرتەسکی ئێمکاناتیوە، سەخت ئەفزاری مەحدووشا هەن و ئەر جە ئەبزار و کەرەسەو 

ئی  رۆی پێسەو تەماموو شەبەکە پەیوەندیەکا کەڵکی  بە یاگێ نەگێرا و ئارۆیانەو ئاپ دەیت نەکەرانێ 

و عەسروو ( میانە)ی و جە دلەڕاسەو91جە سەرەتاو قاڕنوو . ئەبزارە فەرهەنگیانە جە بەینش بەرا

تەبدیل بی و ( کشور) مللەت بە ئەسڵێ فەرهەنگی فرەو جە وەاڵتەکا -رۆشنگەری ئیدەو فاشیستی  دەوڵەت 

و پۆختە کەرۮەی نژادی جە دەلیلوو دەرگیری و ئاژاولێ بەینوو دەوڵەتە ئرووپایەکانە کە پاکسازی  بە  بی

لەهستان و هەر پاسە تەبدیلوو زوانەکاو فەرانسەوی و ئێنگلیسی  بە کەرەسێ و ئەبزارێ سەرتەر جە 

جە ئرووپانە بی ستەم و زڵمی .پەیوندی مەژگەکاو زێهنەکا یانێ وەسیلێ پەی تااڵن و چێر چەپۆک کەردەی

.مللی  

(nul au a ao u lugnal  )پڕۆسە کەمتەر جە سەد سااڵ وەڵتەر جە ئێراننە بێ  ای  و پاسەش سەر ئاما کە

سەرەنجدای بە جۆراو جۆری زوانەکا، زوانوو فارسی بی زوانوو واحێد و رەسمی و جە یاساو دەوڵەتینە 

کە یۆ جە دەلیالو بێ سەوادی و زانستی و هەر پاسە فەقری فەرهەنگی و ئێقتێسادی . ه یاگێش کەردۆ

. ئی هەرمانێ ئارۆیچ درێژەش هەنخەڵکانێ جیا جە فارسی بێ و   

زوان سیستێمی ئێنتێزاعی و  زێهنی و جەمعین، سیستێمێ جە نیشاناو ئێستێعاراو کە : بە پەیلواو زوان ژناسا

آواشناسی دکتر محمد علی حق شناس و . ویکی پدیا  صفحە اول.) بە واسێتەو واتەی و نویسەی شکڵ گێرۆ

(.دیگران   

ئێشاراش هەنێ  و یۆگیری و هەمنشینی و یاگە نشینی واژەکا واتەکا  هەر کۆمەڵێ دەسوورێ پەی ئی 

حەقیقەت و . کردار بە  زەنجیرەو واتەی وەش کەرا و زوان جە راساو واتەی جە قوە بۆ(  واج ) 

حەقیقت . مەفهوومێ چێروو چەترەو زوانینە جە دەورانێ جۆراو جۆرێ و بیەی قۆدرەت و دەسەاڵتی  فاڕیا

(.مقدمە -آبادی -صادق فیروز . زبان در اندیشە نیچە. ) ئێستێعارە و مجازچیوێ نیا بێجگەم   

بەر ئەساسوو دیدگاو ساختار گرایی تازەی جە تەعریفوو زوانی نمەتاوی بەینوو زوانەکانە سەرتەری  

.وەش کەری و واچی و وچیۆ ئی زوانە بەرتەر و سەرتەرا  

هەنگێ قەویشا بۆ و یا زوانوو ئەقلیەت و تاقمێ کەمی با گرۮوو زوانەکا پێچەوانەو ئانەی کە ئەدەبیات و فەر

زبان ) . واحێدشا هەن ەو یا زوانوو قەبیلێ کە تاخەتا نمەتاوا نیازەکاو رۆیشا بەدەس بارا، گرۮ کار کەردی

ئی کارکردە بەر ئەساسوو مێحوەروو هەمنشینی و یاگە "( رقیە کبیری "رسمی و معضل زبانهای ایران 

پەی مساڵی مەکتەبوو پاریسی ئانەی جە . بە واتەهای جۆراو جۆر  قابڵوو تەعەرۆفا نشینی شكڵ گێرا و

.قاڵبوو تەجزیەی دووگانە مەترەح کەرۆ  



حەقیقەتێو تاڵ جە  بارەو زوانوو هۆرامی ئینەن كە ئەر  نەلۆ رووبە جم و جۆڵ و قسەکەرەکێش هەوڵ بە 

نە خۆلقنۆ و فاڕ و گۆڕ و  رۆی بە وێشۆ نە گێرۆ، قسە کەردەی بە ئا زوانیشا نەبۆ و  ئەندیشە و ئەدەبیات 

.زوانێ مەردەن  

.و ئی واقێعیەتە زوانوو وێما گێرۆنە وەر  

چی ئاژەنە زوانێ قۆدرەت و بااڵدەس جە وەاڵتەکانە بە قۆدرەتی سیاسی، نێزامی و ئێقتێسادی ئا وەاڵتی 

جنگ )  و ئاژاولێ یوەمین دنیێپەی نموونەی دما. و زوان وەسیلێ پەیوەندی بێ تەرف نیا. گێرۆنە وەر

و قۆدرەتوو دووبارەو رەزا شای چی وەاڵتنە فرە قەومیەتیەنە پرۆسەو یەک مللەت یەک زوان ( جهانی اول

.بە زەربوو یاساو قانوونی سەروو گرۮوو نفووسەکاو جەمعیەتەکا نیشتەجاو ئێرانی تەحمیل کەرد  

یارۮەی رۆشن ڤیراو وەختی پێسەو حەمە عەلی ئی پڕۆژە نە جە ڤیر و رەزا شای بەڵکووم رەزا شا بە 

چا زەمانەنە .فرووغی یوەمین بنەڕەت دەروو فەرهەنگستانوو فارسی و بە ئی ڤیری یاساو قانوونش بەخشا

بێ سەرەنجدای بە جۆراو جۆری زوانەکا مللەتوو ئێرانی زوانوو فارسی پێسەو زوانێ یۆگیر و رەسمی 

رهەنگیێ دلێ یاوگە درێژەکانە وێش تێکەڵ کەرۮ و فۆتیای مابەقی ئی تەهاجۆم و هەڵمەتە فە. یاگەگیر بی

.زوانەکا مللەتوو ئێرانی جە دەسوور و کاروو وێش ئارد  

. ڵەتەکێ بە مەیلوو وێشا خەرجش کەراووەلێ واقێعیەت ئانەن کە زوان چیوێ پێسەو چاڵوو نەوتێ نیا کە دە

ێنێ جبەر و پێسەو قۆدرەگەرە سیاسیەکا نیا کە بەڵکووم نیشانەهایێنێ كە  جە زێهنێ خەالقوو ئێنسانی م

نەتاوا هەنترینی تەحەمۆڵ کەرا، بەڵکووم پاڵوو یۆینە نیشاو یاگەنشینوو هەنترینینێ و تێکەڵێ با و زەنجیرێ 

. جە واتەی و گۆفتاری وەش کەرا  

اد و حاڵوو د جە ەکاش رەقابەت و کێوڵکانێ درێژشا هەن و هەمیشە وه رزوانەکێ پێچەوانەو گوویێش

. زوان جیا جە یاونای سەمەروو ئەندیشەو ئێنسانی، حەقیقەتێ زیننەن. ستەدوو هامکارینە بیێنێ و هەنێ

وەختێ دلێ . گردوو  هەرمانە کۆمەڵگایەکا پێسەو هەرمانەو قۆدرەتی بە واسێتەو زوانی ملۆ راوە

یاوۆ، ئی زوانە بە  جۆغرافیایێ بە فرە مللەلی زوانێ واحێد و یۆگیر بە واسێتەو دەسووری رەسمیەت

مەرکەزوو قۆدرەتی ئێژایێ سمبۆلیک و نمادین مۮۆ و ئاۮی جە رەئس و گرۮوو زوانەکاو فەرهەنگەکا 

.منیۆرە  

زوان و فەرهەنگوو مابەقی مللەی بێ سەرەنجدای بە ئاماروو نفووسێشا وەزارە مقامێ وارتەر  و مابەقی 

ئی ئێژا نیای کارکردوو زوانی . ی پەیرەوی کەرامناسێباتە سیاسی و ئێقتێسادی و کۆمەاڵیەتی چی ئێژا

بەرۆ چێروو پەرسێ و ئتر ئاگاهانا یا نائاگاهانە بەرتەری نژادی نفووسێ زوانی دلێ کۆمەڵگاینە نەهادینە 

سیاسی ئێقتێسادی و ئێجتێماعی بە ئەولەویەت دای بە زوانی شکڵ گێرۆ، ( طبقە بندی) کریۆ و رەستەبەندی

راقی بە بیەی ئی گردوو جۆراو جۆری زوانا تەنیا یەک فەرهەنگستان و ئاۮیچ جە وەاڵتوو ئێران و عێ

هیچ ئەنگاری و بە رەسمی نەژناسای . فەرهەنگستانوو زوانی حاکم  ئیجازەو هەرمان و فەعالیەتیش هەن

ملۆ ئی ئێژای نیای تا ئا یاگێ . زوانە بە  ئێساڵح غەیرە  رەسمیەکا یاگێ نا بەرابەریشا بە رۆشنی وزۆ جبەر

. ا زوانە رەسمیە ،  یۆگیر و واحێد رۆ بە رۆ سەرەو وار مالو روو بە فۆتیایوەرۆ کە تاخەتا لەهجێ ئ



مەرکەز و قۆدرەتی پەی ئێژای نیای زوانە وێمانە و مەحەلیەکا جە نویسەرا و شاعێرا ئا جەمعیەتە غەیرە 

و  رەسمی کەڵک گێرا، دیارا کە نویسەرێ و شاعێرێ ئی جەمعیەتە زوانی ئێژایێ فرە بە زوانی رەسمی مۮا

هەوڵ مۮا تا نفووسێ فرە جە مابەقی جەمعیەتا زوانی یۆگیر و واحێد بە فرە ئێژا بیەی زوانی رەسمی و کەم 

بە بەردەیراوە ئی جۆرە سیاسەتا تەولیداتوو فەرهەنگی مێ . ئێژا بیەی زوانی غەیرە رەسمی قبووڵ کەرا

نگوو زوانە مەحەلیەکا رایێ روو چێروو سەیتەرەو زوانی واحێد و رەسمی و نەتیجەتەن ئەدەبیات و فەرهە

بە فۆتیای پیمۆ و ملۆ و دەرفەتوو رۆشدی جە دەس مۮا و بەستەرێ عال و وەش کریۆ پەی پەیۮا بیەی 

ئێنحێسار و سەرەنجدای بە زوانێ  واحێد بۆ باعێسوو ئانەی کە ئەدەبیاتوو سیاسی . ڤیروو نژاد پەرەسانەی

ئیدێئۆلۆژیک قازانج بەرا و مەسئەلەکێ لکە دا سیاسەتیوە وەاڵتێ چن زوانە جە زوان بە پێسەو عۆنسۆرێ 

و کەڵکی ئیدێئۆلۆژیک جە زوانی دەرفەتێ عال وەش کەرۆ تا جەناحە سیاسیەکێ حاکم و غەیرە حاکم 

زوانی دەس مایەو ڤیری جەناحی بنیۆرە و سیاسەتەکاو وێش جیا جە منافێعی مللی جە عەرسەکاو سیاسی، 

ئی چن ساڵە ویەردە حەوادێسێ روەشا دێنە کە نیشانێ پەیدا بیەی و . ا وەرۆکۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی بەر

رۆشدوو تەفەکۆراتی جۆراوجۆری ئێنحێسار تەڵەبانە جە نەوعوو پان فارشیسم،،پان ئێرانیسم، پان تۆرکیسم 

سیاسی ئێستێفادە کەردەی جە ئیدێئۆلۆژیک و سیاسی بیەی زوانی نە تەنیا دلێ ئەدەبیاتوو .یا پان عەرەبیسما

وەاڵتێنە و فەرهیختەکاش شکاف وەش کەرۆ و تەورانوو مەوجوودی بە یاگێ تەولیداتوو فەرهەنگی 

سەرتەر و گەورەتەر، نۆقسان کەرۆ بەڵکووم دلێ خەڵکی عادی کۆمەڵگای زوان جە کارکەردوو وەش و 

نەکێ پەی جە دنیاو ئارۆی ئێنسا.مسبەتوو وێش ال مدۆ و تەنێشێ سیاسی و ئیدێئۆلۆژیک گێرۆ وێشۆ

زوانان، یوەم زوانوو  5تا  4وەشتەر ژیوای و بەرتەرەف کەردەی نیازەکاشا ئەوەجەش بە فێر بیەی 

ئەۮایی، دوۆم زوانوو مللی، یەرۆم زوانوو مەزهەبی، چوارۆم زوانوو مەنتێقەی، پەنجۆم زوانوو بەینە 

لی ئێژایێ خاستەرشا هەن و پەی زوانانە، زوانوو ئەۮایی و زوانوو بە ینۆلمێلە 5جە بەینوو ئی . دەوڵەتا

ئەهمیەت و زوانوو ئەۮایی جە  هە رپاسە  کەڵک گێرتەی و بەهرەمەندی جە مزایاو  گڵووبالیزشین و 

ترێنگیایوە و شکۆفەبیەی ئێستێعداد و تەوانایی ئێنسانی مشیۆم سەعیە کەری و ملللەتەکێ مشیۆم بە ئی دوە 

زوانوو ئەۮایی بەشێ جە کێبیەی تاکین و زاڕۆ بە زوانێ کە  چوون. زوانە ئێژا و ئەهمیەتێ فرەتەر بنیارە

فێر بیەی زوانی . ئەۮا و  تاتە قسێ کەرا، قسە کەردەی فێر بۆ و ئێحساساتوو  و شناسایی وێش بەیان کەرۆ

وەڵێ جە پەیدا بیەیش دەس پەنە کەرۆ و هەمزەمان چەنی ئێحساساتوو ئەۮایانەی جە شکڵوو ئێنتێزاعی بە 

مەحرووم بیەی زاڕۆی جە . تەبدیل بۆ و عۆنسۆرە تاکەکێ پەیوەندێ جە زاڕۆنە شکڵ گێرۆشکڵوو عەینی 

زوانوو ئەۮاییش بە رەوەندوو پەیوەندی چەنی هەمنۆعەکاش گیر و گرفت وەش کەرۆ و فێرکاری زوانوو 

و ئەۮایی یارۮەی مۮۆ تا ئی بەشە جە شەخسیەتوو زاڕۆی شکووفا بۆ و ئینە حەقی تەبێعین و ئارۆ پێسە

حەقێ سیاسی و کۆمەاڵیەتی قبووڵ کریان و بە هۆمێدوو ئانەی گردوو دەوڵەتەکا ئی حەقی دا بە زاڕوا کە 

.بە زوانوو ئەۮاییشا مسا و فێرێ با  

  پەی فۆتیای ئێنسانی یەرێ رایێ هەنێ،( وچیان) واچیان

. نای نەسڵوو مابەقی خەڵکیفۆت: یوەم    

.ک ونێ پاعێنوان کەردەی فەرزیەو نژاد و خو: دوەم   



جە راو فۆتنای ژنە فەرهەنگیێ و زوانوو مللەتێ،: یەرۆم  

( ئاژاولێ یوەموو گرۮینوو دنیێ) دوە راو یوەم و دوۆم جە جەرەیانوو جەنگوو جەهانی ئەوەڵی و دوۆمی  

. و جەنگوو مەنتێقەی سەمەرش  نەبی و دماو فروو کەردەی زاما سەروو الشەو بەشەری شکەستش وارۮ

  .می ئیسەیچ جە دەسوور کاروو بڕێ جە دەوڵەتەکا و تاقمە ناسیۆنالیزم و فاشیستینوەلێ راو یەرۆ

تاقمێ و گروێ جە ئێژایەکاو ئێنسانین کە جە نەسڵی وەڵین پێسەو میراسێ  :"ژنی فەرهەنگی یانێ چێش؟

واحێد  دەی زوان و ئیدۆلۆژی یۆگیر ور بڕێ جە دەوڵەتەکاو دنیێ پەی تەحمیڵ کە ".قیمەتی یاوان الو ئێمە

جە راو قەدەغەکەردەی دەستووری و غەیرە دەستووری یا جە واقێعنە قەدەغە کەرۮەی زوانی جە حەقیقەتنە 

القۆرێنە پەی فۆتنای و جە بەین بەردەی فەرهەنگ و ڤیەرینوو ئەدەبیاتی و کێبیەی ئەقلیەتەکان، یا ئینە کە 

سمیەکا ە نامێ مللەتە غەیرە حاکمەکا و غەیرە رەجە کۆتایین. تەبدیل بیەی ئێنسانەکا بە دەرەجە دوۆم یا بەردە

و پاک کەراوە، چوون مللەتێ بە کرژی مرۆ کە زوانوو ئەۮاییش هۆشش ره جە سفحەو تارێخینە کۆشنا

جە واقێعنە سەرەتاو کریایوە وانگاکا زەنگوو تەک زوانی هەوڵێن  پەی یاوای بە ئامانجە دیاری . بشۆوە

دریان وەنەو و تا ئیسەیچ درێژەش هەن، زاڕۆ جە ئەوەڵ رۆ کە ملۆ وانگا  کەردەکا مللەتە غەیرە رەسمیەکا 

تەرسی و ئێحتێرام زاڵ  بۆ ملشەرە و زاڕۆ زوانوو ئاۮی فێر  مەبۆ و جە قسەو ( مامۆسا) بە دیەی فێرکاری

باسووو مامۆسای حیچ مەمسۆ، و ئاژێ سەخڵەت و تاڵ مێ ملشەرە، چوون زوانوو مامۆسایش چەنی 

زاڕۆ . اییش یۆ نیا و چەنی ئاۮی بێگانەن و فێر بۆ زوانوو ئەۮاییش بێ ئێژان و دەرۮر نمەوەرۆزوانوو ئەۮ

جە دەس مۮۆ و ئتر هەر کەس بە زوانوو ئەۮاییش چەنی ئاۮی قسێ کەرۆ ئێژاش ( اعتماد بە نفس) زاتیش

و و رۆ بە دوەندیشێ بە رۆح و زێهنیش زەربە  مئی جۆرە ڤیرێ و ئ. پەی نمەنیۆرە و چیوێ سووکا الشۆ

و زوان و فەرهەنگی جە دەس مۮۆ و زاڕۆ رۆ بە رۆ تەحقیر و گواللە (  خانەوادە) رۆ ئێعتێمادیش بە یانە

بۆوە و جە زەمانێ فرە کەم کێبیێ کە جە الو یانەی و خانەوادەی بە دەسش ئارۮەن جە بەین ملۆ و پەیوەند و 

مامۆسایش نمەزانۆ پەس بەشێ گەورە جە  ئێعتێماد بە کۆمەڵگای و مللەتیش خرابیۆ و زاڕۆ زوانوو

ئامووزشی دەرک نمەکەرۆ و جە تەجزیەو تەحلیل چیوێ نمەمسۆ و کەم کەم شەوقوو لوای پەی وانگای جە 

. و پی جوره بیسواد وبی ده فرت  مە مانوه . دەس مۮۆ و هەوڵ و تەقاال پەی فێرکاری نیشانە نمەۮۆ  

.کۆتایی  

.حەمە رەحیم غۆاڵم وەیسی  

{ژیواری ( مجلە) مسولو گوفار مدریر }  

{"ملبندو  روشنبیری قلمو هورامانی"رییسو هیات مدیره }  
        

 


