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پاکتاوکردنى زمان Linguecideو عێوازەکانى جێبەجێکردنى بەصەرزمانى کوردیدا
عیروان حضێن حمد
زاهکۆى ڕاپەڕیً ،هةزيَمي كوزدستان-عيَساق

(ميَروويا زةشامةنديا بةالظلسنىَ 03 :كانوينا ئيَلىَ)9302 ،

پَخخً
گەلى کورد ،وەک نەتەوەیەک چەندین جار توش ى پڕۆصەى ئەنفال و جینۆصاید و قڕکردن بۆتەوە ،بەاڵم لەگەڵ
هەموو ئەمانەعدا زمان و کلتورەکەى توانیویەتى ناصنامەى نەتەوەیى بپارێسێت و دوژمنانى کورد لەڕێگەى
جینۆصایدەوە هەوڵیان داوە ،ئەم دوو عوناصە (زمان و کەلتور)ى کورد لەناو ببەن .لەگەڵ ئەوەعدا ئەم عوناصانە
هەر پارێسراوبوونە .بەاڵم بێ کاریگەرى نەبوون .هەر لەم پێناوەدا ئەم توێژینەوەیە ،بە ناونیغانى (پاکتاوکردنى زمانیى و
عێوازەکانى جێبەجێکردنى بەصەر زمانى کوردیدا ) لەصەر بنەماى گریمانەى ئەوە کار دەکات ،کە هەر میللەتێک توش ى
جینۆصاید دەبێت ئەمە چ کاریگەرى و ڕەنگدانەوەیەکى لەصەر زمانى ئەو نەتەوەیە لە داهاتوودا ،دەبێت .هەر لەصەر
ئەم بنەمایە نەتەوەى کورد ،کە چەندین جار توش ى ئەم تاوانە کراوەتەوە ،لە هەموو پارچەکانى کوردصتان هەوڵى
لەناوبردن و پاکتاوکردنى زمانیان داوە ،لەصەر ئەم بنەمایە ئەم دیاردەیە بوەتە کەرەصتەى توێژینەوەکەمان .بەتایبەت
هەوڵەکانى حکومەتى بەعط و داعػ لەصەر زمانى کوردى وەک نمونە وەرگیراوە .توێژینەوەکە بەپێى ڕێبازى وەصفى
مەیدانى ئەنجام دەدرێت .لە دوو بەظ پێکدێت:
بەش ى یەکەم :بە ناونیغانى (جینۆصاید و چەعنەکانى لێکدانەوەیەکى زمانەوانى عیکارى) بۆ عیکردنەوەى زاراوەى
جینۆصاید و ئەنفال لە ڕووى زمانەوانى و پەیوەندى نێوانیان تەرخانکراوە ، .تێیدا باس ى چەمک و زاراوەى جینۆصاید
پەیوەندى نێوان زاراوەى ئەنفال و جینۆصاید کراوە .هەر لەم بەعەدا باش لە چەعنەکانى جینۆصاید کراوە و
هەریەکەیان بەوردى عرۆڤەیان بۆ کراوە و پەیوەصت بە مەترصییەکانیان لەصەر زمان عیکراونەتەوە و ئاماژە بە
جێبەجێکردنى هەر چەعنێکیان لە کوردصتان دا ،کراوە.
بەش ى دووەم :لەم بەعەدا بە ناونیغانى (پاکتاوکردن ى زمانى و عێوازەکانى جێبەجێکردنى بەصەر زمانى کوردیدا)
باس ى هەریەک لە پاکتاوکردنى زمانى و مردنى زمانمان کردووە ،کە دوو دیاردەى لەیەک نسیکن و هەموو پاکتاوکردنێکى
زمان مردنى زمانى لێدەکەوێتەوە .هەر لەم بەعەدا باس ى عێوازەکانى پاکتاوکردنى زمانمان کردووە ،لەوانە
قەدەغەکردنى زمانێک و بەکارهێنانى زمانێکى تر ،یان ڕاگواصتنى قضەپێکەرانى زمانێک لە ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەیەکى
زمان جیاواز .ئەمانەظ زۆرجار بە پغت بەصتن بە یاصا و تەنانەت لەدەصتوریغدا جێگیرکراوە .هەریەک لەو
عێوازانە لە بەرامبەر زمانى کوردى گیراونەتەبەر بۆیە هەر لەم بەعەدا باس ى پاکتاوکردنى زمانیمان کردووە ،لە
هەریەک لە بەعەکانى باکور و باعور و ڕۆژهەاڵت و ڕۆژاواى کوردصتان کردووە .لە کۆتایى ئەم توێژینەوەیەعدا چەند
ئەنجام و ڕاصپاردەیەک لەگەڵ پوختەى توێژینەوە بە زمانى عەرەبى و ئینگلیزى خراوەتەڕوو.
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بەش ى یەکەم
جینۆصایدو چەعنەکانى لێکدانەوەیەکى
زمانەو انى عیکارى
 :١-١چەمک و زاراوەى جینۆصاید
جیىۆصایذ زاراوەیەکە لە ڕووى زماهەواهییەوە
وعەیەکى لێکذراوە ،پێکهاجووە لە هەردوو وعەى
( ،)Genosكە وعەیەکى کۆوى الجیيییە و بە ماهاى
(ڕەگەز) یان (ڕەچەڵەک) یان (بىەچە و هەژاد)
دێذ ،وعەى ( ،)caederکە ئەویػ وعەیەکى
الجیيییە و بە واجاى (لەهاوبردن)( ،پاکخاوکردن)،
یان (كڕکردن و بىەبڕکردن) دێذ( .کۆمەڵێک
هووصەر )٢٨ :٨٠٠٢هەرچەهذە لە زماوى کوردیذا
زاراوە بیاهییەکە (جیىۆصایذ) بووەجە زاراوەیەکى باو
و ڕۆیغخوو ،بەاڵم لەپاڵێغذا هەهذێ جار دەکرێذ
بە کوردى و زاراوەکاوى (پاکخاوى هەژادى)( ،پاکخاوى
ڕەگەزى)( ،لەهاوبردوى بەکۆمەڵ)( ،صڕیىەوەى
بىەچە)( ،ڕیغەکێغکردوى مرۆڤ) .....جاد،
بەکاردێً.
مێژووى بەکارهێىاوى ئەم زاراوەیە دەگەڕێخەوە
بۆ هیوەى یەکەمى صەدەى بیضخەم( .بۆ یەکەمجار
لە الیەن یاصاهاس ى پۆڵەهذى (ڕافائیل لیمکین) لە
کۆهفراوضێک لە عارى مەدریذى ئیضپاهیا و لە
چوارچێوەى کۆهفراوضەکذا لە صاڵى ٣٣٢٢
خراوەجەڕوو .دواجر هەر ئەم یاصاهاصە لە صاڵى
 ٣٣٩٨ئەم زاراوەى بە هووصین جۆمارکردوە .کە
یەکێک بوو لە كورباهیاوى دەصتى جیىۆصایذ ،و
جەواوى خێزاهەکەى بەدەصتى ئەڵماهەکان
(هازییەکان) لەهاوبراون( ).ویس ى صالح ،عمر على،
عبیذ خذر .)٢٣ :٨٠٣٢هەرچەهذە ئەم زاراوەیە
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لەهاو فەرهەهگى زماوى کوردیذا هوێترە ،بەاڵم
صەرەجاکاوى پرۆصەى جیىۆصایذ لە کوردصخاهذا
مێژوویەکى کۆهتریان هەیە .بەوەى کە هەر
لەصەرەجاى صەدەى بیضخەم و بە دیاریکراوى دواى
جەهگى جیهاوى یەکەم ،لە باکورى کوردصخان
دەصتى پێکردوە .بەجایبەحى دواى دەصخورى هوێى
جورکیا لە صاڵى  ٣٣٨٩ڕەوایەحى بە كەدەغەکردوى
زمان و جل و بەرگ و هاوى کوردى درا .کە ئەمەظ
صەرەجای جیىۆصایذى گەلى کوردە بە عێوەیەکى
یاصایى ،دواجریػ لە پڕاکخیکذا هەموو هەهگاوێکى
بۆ هرا.
لەڕووى چەمکەوە زاراوەى جیىۆصایذ ،واجایەکى
فراواهترى هەیە .بەپێى پێىاصەى (کۆمەڵەى گغتى
هەجەوە یەکگرجووەکان پغذ بە بەهذى عەعەمى
دەصخورى دادگاى هۆرهبێرگ چەمکى جیىۆصایذ
واجە ڕەجکردهەوەى مافى بووى صەرجەمى کۆمەڵى
مرۆڤایەحى ،هەروەکو چۆن فەوجاهذوى مرۆڤ
هیغاهەى ڕەجکردهەوەى مافى بووى ژیاهە ،ئەوەظ
هکوڵیکردهە لە داهپێذاهان بە مافى بوون ،صوکایەحى
کردهە بە صەرجەمى مرۆڤایەحى و ژیاهێکى
كەرەبۆهەبۆوە دروصذ دەکاث .صەرجەمى
کەلخورى عارصخاوى کۆمەڵى مرۆڤ دادەماڵێ و دژى
یاصاى ڕەوعخییەکان و هاوەڕۆک و مەبەصتى هەجەوە
یەکگرجووەکان ڕادەوەصتێ( ).مارف عومەل
گوڵ )٨٨-٨٣ :٨٠٣٠بەم پێیە ئەگەر جیىۆصایذ
ڕەجکردهەوەى مافى بوون بێذ ،ئەوا هەموو
مافەکاوى جر لەگەڵ بوون دان و ئەواهیػ
لەهاودەچً ،لەواهە لە پێػ هەموویان مافى ژیان و
زمان و کەلخور .چوهکە هەر کاجێک مافى بووهذ
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پێڕەواهەبینن ئەوا لێضەهذهەوەى هەموو مافەکاوى
جر ،دەبێخە کارێکى زۆر ئاصان و صادە.
هاصاهذوى چەمکى جیىۆصایذ وەک زاراوەیەکى
جیهاوى دەگەڕێخەوە بۆ ئەو (هەل و مەرجە ڕامیارى
و کۆمەاڵیەحی و ئابوورییەى ،کە دواى جەهگى
دووەمى جیهاوى هاجە ئاراوە و واڵجاوى بەگغتى
بەرەو بارێکى دیکەى هەڵضوکەوث و کارکردن لە
ڕووى زۆر بابەحى جیاجیاوە برد ،دواى ئەوەى
هازییەکان كەاڵچۆى جولەکە و ڕۆماهەکاهیان کرد و
لەگەڵ کۆجایى هاجنى عەڕو دامەزراهذوى هەجەوە
یەکگرجووەکان ئەم وعەیە لەصاڵى  ٣٣٩٢لە
بەڵگەیەکى هەجەوە یەکگرجووەکاهذا بەهاوى
(پەیماوى پێغگرى و جەهبێکردوى جاواوى جیىۆصایذ
Convention on the prevention and
)punishment of the crime of Grnocide

هاصرا ،كە ئەویػ ڕێکەوجيىامەیەکە بۆ
كەدەغەکردن و صساداوى جاواوى جیىۆصایذ بەپێى
بڕیارى ژمارە ( )٨٧٦٠لە ٨٣ى کاهوووى یەکەمى
صاڵى ٣٣٩٢دا لەالیەن کۆمەڵەى گغخییەوە
پەصەهذکرا و لە ٣٨ى کاهوووى یەکەمى صاڵى
٣٣٢٣دا چووە بوارى کارپێکردهەوە .ئەم
ڕێکەوجىامەیە پێىاصەى جیىۆصایذ عیذەکاجەوە،
کە ئەو کاراهەى بە مەبەصتى جێکذان و
هەڵخەکاهذوى گغتى یان بەظ بەظ ئەهجام
دەدرێً دژ بە کۆمەڵێکى هەجەوەیى یان ئەجيیکى یان
ئاینى و عدێکى لەم چەعىە( ).عەدالەث عومەر
صاڵح )٣٧-٣٢ :٨٠٠٨بەمەظ وعەى جیىۆصایذ
صیمایەکى هێودەوڵەحى وەرگرث و پغخگیرى واڵجاوى
بەدەصذ هێىا بۆئەوەى بە هەموو عێوەیەک و لە
هە عوێيێکى دوهیا بێذ رێگرى لێ بکرێذ بەاڵم

جاڕادەیەکى زۆر هەجواهرا جێبەجێ بکرێذ .هەر دواى
ئەم پەیماهىامەیە جیىۆصایذ بوو بە وعەیەکى
جیهاوى و لە زۆربەى زماهەکاهذا بەکارهاث.

 :٢-١پەیوەندى زاراوەى جنۆصاید و ئەنفال
لەگەڵ زاراوەى جیىۆصایذ دا ،زۆرجار زاراوەى
ئەهفالیػ وەک هاوواجایەکى دێذ .بۆیە لێرەدا بە
پێویضتى دەزاهین ئەم زاراوەیػ ڕوون بکەیىەوە.
وعەى ئەهفال لە بىەڕەجذا لە فەرهەهگى زماوى
عەرەبییەوە هاجۆجە هێو زماوى کوردى و جەهاهەث
بەڕێوەجەوە بۆ زماهە ئەوروپیییەکاهیػ ،بەاڵم
هەهذێ گۆڕاوى واجایى جێیذا ڕووى داوە ،بە جۆرێک
(لە زماوى عەرەبیذا بە واجاى دەصکەوحى جەهگى
دێذ .کۆى وعەى (هفل)ە ،بە واجاى (غىیمت)).
(خلیل بً اخمذ الفراهیذى )٢٨٢ :٣٣٣٠لەڕووى
زاراوەوە زۆربەى فەرهەهگە عەرەبییەکان لە
هاصاهذوى ئەم وعەیەدا کۆکً لەصەر ئەوەى ،کە
(بریدیە لەو ماڵەى کە جەهگاوەراوى موصڵمان
دەصدیان دەکەوێذ ،لە کاحى عەڕکردن لەگەڵ
خەڵکاوى جردا( ).دمحم جمال الذیً اللاصمى:٣٣٣٦
 )٨٢٢بە پێى ئەم پێىاصەیە بێذ جەنها عتى مادى
دەبێذ بە دەصکەوث ،بەاڵم لە ڕاصدیذا ئەواهەى
بەو پڕۆصەیە جێبەجێذەکەن لە پێػ هەموو
عدێک لە الیەوى گیاهییەوە بەرامبەرەکاهیان لەهاو
دەبەن ،کە ئەوە ئاماهجە صەرەکییەکە و هەر
ئەمەظ ئەهفال دەکاث بە جیىۆصایذ .دواجر لە
پلەى دووەمذا دەصذ گرجً بەصەر ماڵ و
صاماهەکەیان و خاکەکەیان دا دێذ.
ڕەگى ئەم وعەیە بۆ كورئاوى پیرۆز دەگەڕێخەوە،
بە جۆرێک کە هەعخەمین صورەحى كورئان بەهاوى
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(الاهفال) هاجووە و لە یەکەم ئایەحى ئەم
صورەجەعذا ئەم وعەیە هاجووە ،وەک خواى
گەورە دەفەرموێذ( :یضئلوهک عً الاهفال كل
الاهفال ەلل و الرصول فاجلوا هللا واصلحوا راث
بیىکم و اطیعوا هللا و رصولە ان کىخم مؤمىین).
(الاهفال )٣:واجە :لەبارەى دەصکەوجەکاوى جەهگەوە
پرصیارث لێذەکەن ،بڵێ :دەصکەوجەکان بۆ خوا و
پێغەمبەرن ،جا ئەگەر ئێوە خاوەن باوەڕن ،لە خوا
بترصً و هێواهخان چاک بکەهەوەو گوێڕایەڵى
فەرماهەکاوى خوا و پێغەمبەر بکەن( ).عومەر
ئەمین عەلى٨٠٣٢ب )٢٣٢ :٣ئەوەى لە واجاى ئەم
وعەیە لەم ئایەجە پیرۆزەدا دەخوێىذرێخەوە ،جەهیا
ئەو دەصکەوجە مادییاهە دەگرێخەوە ،کە لە کاحى
جەهگ موصڵماهان لە دوژمىاهیاهەوە دەصدیان
دەکەوێذ.
ئەم وعەیە بە هەمان فۆرم و واجا چووەجە
زماوى فارس ى و بەواجاى (غىیمتها ،بهرەها،
بخغغها)(دمحم معین )٣٩٢ :٣٢٢٢بەواجاى
(دەصکەوحى جەهگى) دێذ ،لێکذراوەجەوە .بەاڵم کە
هاجۆجە هاو زماوى کوردى بە هەمان فۆرم هاجووە،
بەاڵم واجاکەى گۆڕاوەو بە ئاڕاصخەى فراوان بوون،
(واجا فراواهبون دیاردەیەکە لە دیاردەکاوى گۆڕاوى
واجا ،کە وعەیەک بە جێپەڕبوووى کاث واجایەکى
فراواهتر پەیذادەکاث و دیاردەیەکى گەورەجر
دەگرێخەوە( ).دمحم معروف فخاح)٣٨٢ :٨٠٣٣
وعەى ئەهفال صەرەڕاى واجا بىجییەکەى خۆى
(دەصکەوحى جەهگى) واجاى لەهاوبردن و
زیىذەبەچاڵ کردن و کوعدىیص ى لە خۆگرجووە،
جاڕادەیەک بووە بە هاوواجاى وعەى جیىۆصایذ.
140

بەجۆرێک بووە بە دیاردەیەکى گەورەجر .چەهذ
صیمایەکى زیاجرى واجایى لەخۆدەگرێذ .هەریەک
لەم صیما واجاییاهەش ى لە زماوى کوردیذا لە
ئەهجامى ئەو پرۆصەى کە بەصەر کورد هاث و
هەموو ئەو جاواهاهەى جێذا جێبەجێکرا ،وەرگرجووە.
ئەم وعەیە دواجر بووە بە زاراوەیەکى صیاس ى
بە جایبەحى لە دواى ئەو عااڵوە یەک لەدواى
یەکاهەى کە خکومەحى بەعط لە ماوەى هێوان
صااڵوى هەعخاکاوى صەدەى ڕابردوو کردیاهە صەر
کوردو دواجر بە جیىۆصایذ هاصراوە ،چوهکە جێیذا
لەهاوبردوى جەصخەیى و لەهاوبردوى بایۆلۆژى و
لەهاوبردوى کلخورى و لەهاوبردوى ئابوورى و ....جاد
گرجەوە( .هاوێکە عێراكییەکان لە زهجیرەیەک
کردەوەى صەربازییان هاوە و لە ٨٢ى عوباث جا ٧ى
ئەیلولى صاڵى ٣٣٢٢ى خایاهذووە ،عەلى مەجیذ یان
عەلى کیمیایى ،فەرماهذارى ڕەهاى جیىۆصایذى
کوردەکان بوو().میذڵ ئیضذ وۆچ)٩٣ :٨٠٠٩
هەرچەهذە ئەم هاوهاهە لەالیەن خکومەحى
بەعضەوە وەک پیرۆزى جەماعا دەکرێذ .بەاڵم
لەدیذى کوردەوە بە کارێکى كیزەون و وعەکە لە
فەرهەهگى ئاوەزى کوردان دا بەعووم و صیماى
هەرێيیەوە جۆمارکراوە .بەکارهێىاوى هاوى پیرۆزى
ئاینى الى دەصخەاڵجذاران و داگیرکاراوى کورد جا
ئێضخا بەردەوامە و لە هوێتریً همووهەعذا
بەکارهێىاوى هاوى صورەحى (الفخذ) بوو لەالیەن
جورکیاوە بۆ داگیرکردوى عەفریً لە صاڵى .٨٠٣٢
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 :٣-١چەعنەکانى جینۆصایدو ڕەنگدانەوەیان
لەصەر زمان
زاراوەى جیىۆصایذ زیاجر بۆ پاکخاوى ڕەگەزى،
هەجەوەیەک یان گروپێکى ئاینى یان ئخيیکى،
بەکاردێذ .بەاڵم لەڕاصدیذا جەهیا لەهاوبردوى فیزیکى
هەریەک لەو گروپە مرۆڤاهە هییە .بۆیە جوێژەراوى
ئەو بوارە هاجوون ،چەهذ چەعيێک جیىۆصایذیان
جیاکردوەجەوە و زاراوەى جایبەجییان بۆ
هەریەکێکیان داهاوە.

 :١-٣-١جینۆصایدى جەصتەیى:
بریدیە لە لەهاوبردوى فیزیکى و بەدەوى و کوعتن
بە هەر جۆرێک بێذ( .کوعتن و لەهاوبردوى
جاکەکاوى کۆمەڵ بەعێوەیەکى ڕاصخەوخۆ یان
گولەباراهکردن،
وەک
هاڕاصخەوخۆ
زیىذەبەچاڵکردن ،عوهبزرکردن ،لەصێذارەدان و
بەکارهێىاوى چەکى کۆکوژ( ).ویس ى صالح ،عمر
على ،عبیذ خذر )٢٣ :٨٠٣٢ئەماهە هەموویان
بەرامبەر بە کورد کراوە ،لەواهە کیمیاباراوى
هەڵەبجەو بالیضان و عێخ وەصان و جەواوى
هاوچەکاوى جرى کوردصخان و زیىذەبەچاڵکردوى
ئەهفالکراوەکاوى بارزان و گەرمیان لە بیاباهەکاوى
ڕۆژاوا .ئەم جیىۆصایذە کاریگەرى ڕاصخەوخۆى
لەصەر زمان دەبێذ ،چوهکە کوعخنى هەر جاکێک
لەهاوبردوى فەرهەهگێکى جاکە کەصییە ،کە هەموو
جاکێک خاوەوى فەرهەهگى جایبەحى خۆحى ،کە پێى
دەوجرێذ فەرهەهگى جاکەکەس ى .کە بەعێکە لە
فەرهەهگى بىەڕەحى و (ئەو وعاهە لەدەورى خۆى
کۆدەکاجەوە کە بۆ زمان زۆر پێویضتن( ).فاروق
عومەر صذیم )٨٣٢ :٨٠٣٦بۆیە وردە وردە

فەرهەهگى زمان الوازدەکاث و لە کۆجایذا زماهەکە
دەمرێذ پڕۆصەکە ئەوکاث دەچێخە چوارچێوەى
مردوى زمان .Language death

 :٢-٣-١جینۆصایدى بایۆلۆژى :Biocide
ئەم جۆرەیان بریدیە لە ڕێگرى کردن لە
وەچەهاهەوە و زیادبوون لە گروپێکى هەجەوەیى یان
ئاینى( .بەربەهذکردوى هەر کۆمەڵە مرۆڤێک لە
پێغکەوجً و زیادبوون .وەکو ڕێگرى کردن لە
مىذاڵ بوون و زیادکردن .یان لەیەک دابڕینى پیاو
و ئافرەث و دابەعکردوى کەصاوى خێزان بۆ
ماوەیەکى زۆر( ).مارف عومەر گوڵ)٨٢ :٨٠٣٠
ئەمەظ لە هەردوو عااڵوى ئەهفالى بارزاهییەکان لە
صاڵى  ٣٣٢٢و ئەهفالى هاوچەکاوى گەرمیان لە صاڵى
 ٣٣٢٢جێبەجێکراوە .بە مەبەصتى لێکذابڕینى
هەردوو ڕەگەز و ڕێگرى کردن لە زیادبووهیان.
هوێتریً همووهەظ جیاکردهەوەى ژن و پیاواوى
یەزیذى بوو لەصەر دەصتى داعػ لە صاڵى ٨٠٣٩و
کوعخنى پیاوان و بە کەهیزەکردوى ئافرەجەکاهیان.
ئەمەظ کاریگەرى ڕاصخەوخۆى لەصەر زماهیان
دەبێذ ،چوهکە زماوى گروپى جیىۆصایذکراو
دەجوێخەوە و وردە وردە لەبیردەچێخەوە .وەک ئەوەى
کە ئێضخا لە ئازادبواوى دەصتى داعػ دەبیىین ،کە
زۆربەیان جەهیا زماوى عەرەبى دەزاهً.
ئەم جۆرەى جیىۆصایذ واجایەکى یەکجار
فراواوى هەیە ،بەجۆرێک کە دەجواهین پێى بڵێین
(ژیان کوژى یان فەوجاهذوى ژیان) ئەمە کاریگەرى
دەبێذ هەک هەر لەصەر مرۆڤ ،بەڵکو لەصەر
هەموو گیاهلەبەر و ڕوەک و عێوازى ژیاوى
صروعتى.
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 :٣-٣-١جینۆصایدى کلتورى:
لەم جۆرەیاهذا کار لەصەر لەهاوبردوى کلخورى
گروپى ئاماهجذار دەکرێذ( .وەکو كەدەغەکردوى
زمان و ڕۆعيبیرى و عێواهذوى مێژووى لەهاوبردوى
جایبەجمەهذى هەجەوەیى و یەکگرجووى لەهاو
خەڵکذا ،هەروەها وێراهکردوى عوێىەوارە کۆهەکان
و ڕوخاهذوى ئەعکەوث و پەیکەرو گەڕەک و
مسگەوث و کەهیضىەکان....جاد) (زوزان هاصر
مضخەفا )٦٩ :٨٠٣٢ئەم جیىۆصایذە لە
صەرجاصەرى کوردصخان بەدرێژایى كۆهاغە
مێژووییەکان دەرهەق بە کورد کراوە .لەواهە
صەپاهذوى زماوى جورکی لە باکورى کوردصخان و
فارس ى لە خۆرهەاڵحى کوردصخان و عەرەبى لە
باعورو خۆراواى کوردصخان .ئەمە صەرەڕایى
كەدەغە کردوى جل و بەرگ و بۆهە و جەژهە
هەجەوەییەکان و لەهاوبردوى عوێىەوارەکان بە
بیاهوى جۆراو جۆر لەواهە دروصخکردوى پڕۆژەى
خسمەجگوزارى وەک بەهذاو و چەهذیً بەهاو
پڕۆژەى جرەوە .هەروەها لەهاوبردوى دەصدىووس ى
کۆن وێراهکردوى پاصشخاوى ئەدەبى و هوهەرى
لەهاو ئەو گروپاهەى ،کە جووش ى ئەم هەڵمەجە
دەبىەوە .لە هوێتریً جیىۆصایذیغذا هەریەک لە
یەزیذییەکان و مەصیدییەکاوى دەعتى هەیىەوا
جیىۆصایذى کلخورییان بەرامبەر کراوە .بەوەى کە
هەرچى مۆرکى کلخورى ئەم دوو ئایىە بووە هەوڵى
صڕیىەوەیان داوە .لەواهە وێراهکردوى پەرصخگا
ئایىییەکاهیان و عوێً و ڕەمسە پیرۆزەکاهیان و
كەدەغەکردوى پیادەکردوى ڕێوڕەصمە ئایىییەکاهیان
و بەزۆر گۆڕینى ئایىەکاهیان.
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یەکێکى جر لە عێوازەکاوى جیىۆصایذى
کلخورى لە ڕێگەى هووصیىەوەى مێژوویەکى هەڵەى
ئاماهجذار و عێواهذوى مێژووە ،بەجۆرێک کە بە
پێى بەرژەوەهذى هەجەوە صەردەصخەکان
دەهووصرێخەوە و دواجر دەخرێخە پڕۆگرامى
خوێىذهەوە ،بۆئەوەى لە مێغکى جاکەکاهیذا
بچەصپێىێذ .وەکو ئەوەى لە صااڵوى هەعخاکان
ڕژێمى بەعط لە عێراكذا کردى و لەپارچەکاوى
جریػ بەهەمان عێوە ئەم هەواڵهە دراون.

 :٤-٣-١جینۆصایدى ئابورى:
ئەم جۆرەیان لەهاوبردوى ئابورى و
صەرچاوەکاوى ئابورى دەگرێخەوە( .واجە وێراهکردوى
صاماوى صروعتى و بەروبومى هاوچەکان و
جااڵهکردن و فەرهودکردوى ماڵ و صاماوى خەڵکى،
هەر لە کەل و پەلى هاوماڵەوە بگرە ،جا دەگاجە
کەرەصخەکاوى ژیان( ).مارف عومەر گوڵ:٨٠٣٠
 )٨٩بەجایبەحى لەم جۆرە جیىۆصایذەدا ڕێگرى لە
گەعەى ئابورى و صەرچاوەکاوى داهاث دەگیرێذ
و زەوى و صەرچاوە ئاوییەکان و مەڕو مااڵث و
لەهاودەبرێذ .ئەمەظ بە مەبەصتى باڵوکردهەوەى
برصیەحى و هاچارکردن بە کۆچکردوى خەڵکەکە و
بەجێهێغخنى زێذى باوباپیراهیان .بەجۆرێک کە هیچ
دەرفەجێکى کار لەو هاوچاهەدا هاهێڵىەوە .بۆ ئەم
مەبەصخەظ پالوى جۆراوجۆر داهراوە بەهمووهە
(خکومەحى عیراقى بە مەرامى ئەهجام داوى ئەم
جۆرە جیىۆصایذە لە هیضاوى صاڵى  ٣٣٢٦چەهذ
پێغيیارێکى بۆ ئابڵوكەى ئابورى لەصەر هاوچە
ئازادکراوەکان دەرکرد ،لەواهە دروصخکردوى بیلیتى
صوجەمەوى و کۆهترۆلکردوى گواصدىەوەى خۆراک
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بۆ هاوچەکاوى ئۆجۆهۆمى( ).زوزان هاصر
مضخەفا )٦٧ :٨٠٣٢لەصەروبەهذى هێرش ى داعػ
ڕێگە هەدرا هیچ پێذاویضتى و خواردهێک بە
ئاوارەکاوى عەهگال بگاث .هەروەها عارى موصڵ و
عەهگال لەماوەى ئەو صااڵهەى کە لەژێر دەصتى
داعػ دا بووە جوش ى ئەم جۆرە جیىۆصایذە بووە.
ئەمەظ مەجرس ى دروصذ و ژێرخاوى ئابورى بۆ
هەوەکاوى داهاجووظ وێران دەکاث.
 :٥-٣-١جینۆصایدى ژینگەیى :Ecocide

هەموو ئەو هەواڵهە دەگرێخەوە کە بۆ
لەهاوبردوى ژیىگە دەدرێذ .ئەمەظ لەڕێگەى
ژەهراوى کردوى ئاو و هەواوە دەبێذ( .مارف
عومەر گوڵ )٨٩ :٨٠٣٠بەجایبەحى بەهۆى
بەکارهێىاوى گازى ژەهراوى .ئەمەظ لە ماوەى
جیاجیا و لە عوێىە جیاوازەکاوى کوردصخان
ئەهجام دراوە .مەجرس ى ئەم جۆرە لە جیىۆصایذ
دوور مەوداجرە و کاریگەرییەکەى جا ماوەیەکى
درێژجر دەمێىێخەوە .بە جۆرێک ،کە هەڕەعە جەهیا
لەصەر مرۆڤ هییە ،بەڵکو لەصەر هەموو
بوهەوەرێکە.
 :٦-٣-١پاکتاوکردنى زمانى :Linguecide

ئەم جۆرەیان کار لەصەر لەهاوبردن و فەوجاهذوى
زمان دەکاث وەک عوهاصێکى هەجەوەیى بەمەظ
هەجەوەیەک لەهاو بۆجەى جەهەوەیەکى جر
دەجوێنرێخەوە .چوهکە زمان جاکە عوهاس ى
هەجەوەیە ،کە دەجواهێذ بە جەنها ڕەگەزەى پارێسەرى
هەجەوە بێذ( .بڕواهە.)٨-٣ :

بەش ى دووەم
پاکتاوکردنى زمانى و عێوازەکانى
جێبەجێکردنى بەصەر زمانى کوردیدا
 :١-٢چەمک و زاراوەى پاکتاوى زمانى
Linguecide

زاراوەیەکى هوێیە لە زماهەواهیذا ،کە بەوە
پێىاصە دەکرێذ ،کە کوعتن و لەهاوبردوى زماهە بە
هۆکارى مرۆیى ،یان صیاس ىSkutnabb- ( .
;Kangas, Tove & Phillipson, Robert1994
 )2211ئەم دیاردەیە پەیوەهذییەکى بەهێزى بە

مردوى زماهەوە هەیە ،کە لە زماهەواهیذا زیاجر باس ى
لێوەکراوە ،بەوە دەهاصرێذ ،کە (زماهێک کاجێک
دەمرێذ ،کە کەس ى جر لەمەوال كضەى
پێىەکاث )David Crystal2000: 1().بۆ مردوى
هەر زماهێک ڕەهگە کۆمەڵێک هۆکارى صروعتى
هەبً .لەواهە زاڵبوووى زماهێک بەصەر زماهێک یان
کۆمەڵێک زمان و الوازکردهیان و ئەمەظ بە
پغخگیرى ئابورى و ڕۆعيبیرى و صیاس ى....هخذ.
( )David Crystal2000:68-91بەاڵم دەبێذ
ئەوە بساهین ،کە مردوى زمان( )Language deathو
کوعتن و لەهاوبردوى زمان ()Linguecide
جیاوازن ،زمان صروعدێکى مرۆڤ ئاصاى هەیە،
لەبەرئەوەى لەدایک دەبێذ و گەعە دەکاث و
دەمرێذ .مردن هۆکارێکى صروعخییە و دەعێذ
هەموو زماهێک وەک چۆن لە صەردەم و
ژیىگەیەکذا لەدایک بووە ،دەش ێ بەهەمان
عێوەیەظ بمرێذ .ئەمە عدێکى ئاصاییە ،چوهکە
لە صروعتى هەر زماهێکذا هەیە .هەرچى
لەپاکخاوکردوى زماهییە پڕۆصیەکى ئاماهجذارى
بەرهامەبۆداڕێژاوە لە پێىاوى لەهاوبردوى زماهێک یان
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چەهذ زماهێک دەدرێذ .هەهذێ جار پغخگیرى
یاصایى و هەهذێ جار هێز و کوعتن و پاکخاوى
هەژادیػ لەو پێىاوەدا دەدرێذ .هەر ئەمەظ
مەبەصتى جوێژیىەوەکەى ئێمەیە .هەرچەهذە
صەرەهجامى پاکخاوى زماوى دەبێخە هۆى مردوى
زمان .بەاڵم زۆرجار ئەو زماهاهەى جواهاى ملمالهێى و
ماهەوەیان هەیە ،هاگەهە ئاصتى مردن.
لیىگیۆصایذ یان پاکخاوکردوى زمان لەهاوبردن و
کوعخنى زماهە ،بیرۆکەکەى هاوعێوەى لەهاوبردوى
فیزیکى ،یان جەصخەییە .کاجێک زماهێک دەمرێذ
بەعێوەیەکى صروعتى بەرەو الوازبوون دەچێذ و
دواجر دەبێخە مردهێکى صروصتى ،بەاڵم پاکخاوکردوى
زمان دژایەحى کردوى زماهە بە عێوەیەکى صیاس ى و
بە پالن و بەرهامەى دیاریکراوە .وەکو صیاصیەحى
زماوى بەرامبەر زماوى کوردى لە جورکیا.
( Skutnabb- Kangas, Tove & Phillipson,
 .)Robert1994; 2211کە بەهۆکارى صیاس ى و
بەرهامەڕێژى و صیاصەحى دژایەحى زماهە هاجورکەکان
هەوڵى کوعتن و لەهاوبردهیان دراوە.
پەیوەهذییەکى بە هێز لە هێوان پاکخاوى
زماوى()Linguecideو پاکخاوى هەژادى ()Genocide
هەیە .بەجۆرێک هەهذێک لەو باوەڕان (پاکخاوى
زماوى جۆرێکە لە جیىۆصایذ( ).صەالم هاوخۆظ و
هەریمان خۆعىاو )٣٨ :٨٠٣٠ئەم دوو دیاردەیە،
جەواوکارى یەکتریً ،چوهکە هەرکاجێک پاکخاوى
هەژادى لەهاو گەل و هەجەوەیەکذا ڕوودەداث ،ئەوا
زماهەکەش ى لەهاودەبرێذ .بەپێچەواهەوعەوە
لەهاوبردوى زماوى هەر گەل و هەجەوەیەک
صڕیىەوەى عوهاصە هەر گرهگ و بەرچاوەکەى
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هەجەوەیە .لەبەرئەوەى دەعێذ میللەجێک
ڕەگەزەکاوى جرى هەجەوەیى لەهاو ببرێذ ،بەاڵم کە
کار گەیغخە عوهاس ى زماوى ئەم میللەجە لەبەردەم
هەڕەعەى لەهاوچوون دایە.
جگە لە كەدەغەکردوى زمان بەپێى بىەماى
یاصایى و زەبرى هێز .هەریەک لە دەوڵەجە
داگیرکارەکان پالهێکى جریان بۆ لەهاوبردوى زماوى
بریدیە لە عێواهذوى ڕەگەزى زماوى .بەجۆرێک ،کە
لە ڕێگەى عارەزایان و پضپۆڕاوى ئەو بوارەوە بە
هووصینى بەهاو جوێژیىەوە وا لە خەڵک دەگەیەهً،
کە ئەو زماهەى دەیاهەوێذ لەهاوى ببەن للێکە لە
زماوى خۆیان یان عێوەزارو گۆڤەرێکى بچوکى
خەڵکى بەعێک لە واڵجەکەیاهە .وەک ئەوەى کە لە
هەعخاکان لە جورکیا کرا بەوەى کە زماوى کوردى
دیالێکخێکى زماوى جورکییە ،ئەوەى وا دابىێذ کە
زماوى کوردى زماوى صەربەخۆیە ،مەجرس ى بۆ صەر
ئاصایص ى جورکیا دروصذ دەکاث(.مارف عومەر
گوڵ )٢٧ :٨٠٣٠ئەم صیاصەجە جا ئەمرۆ لە هەموو
پارچەکاوى کوردصخان پێڕەو دەکرێذ .بەجایبەحى لە
ئێران ،زۆرێک لە جوێژەراوى کورد و فارش دەڵێن
زماوى کوردى دیالێکخێکى زماوى فارصییە .ئەمەظ
فەوجاهذوى ڕەگەزە بىجیىەییەکەى هەجەوەیە ،کە
زماهە.

 :٢-٢مردنى زمان:
مردوى زمان دیاردەیەکە لەهاو هەر زماهێکذا
ڕوودەداث کاجێک کە كضەپێکەرى ئەو زماهە
هامێىێذ ،دەعێذ کە زماهێک یان چەهذ زماهێک
بێذ .کە بەپێى زۆر بوووى جیاوازى و
لێکخێىەگەیغتن زماهێک دەمرێذ و ماوەیەکى زۆر
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دەخایەهێذ .ئێضخا عەظ بۆ خەوث هەزار زمان
لە جیهاهذا هەیە ،لە صەدەى بیضذ و یەکذا
پێغبینى دەکرێذ هیوە لەو زماهاهە بمرن .لە هەر
دوو هەفخەیەک یان زیاجر زماهێک لە جیهاهذا
دەمرێذ .لەو زماهاهە  ٢٠٠زماهیان کەمتر لە ٣٠٠
کەش كضەى پێذەکاث ٣٢٠٠زماهیان کەمتر لە
 ٣٠٠٠کەش كضەى پێذەکەن دەوروبەرى ٢٠٠٠
زمان لە صەروى ٣٠٠٠٠کەش كضەى پێذەکەن.
 ٢٠٠زماهیػ زیاجر لە  ٣٠٠٠٠٠کەش كضەى
پێذەکەن .بە جۆرێک  %٣٧ى داهیغخواوى صەر
ڕووى زەوى بە  ٩زمان كضەدەکەن %٩ ،هەموو
داهیغخواوى جر بە هەموو زماهەکاوى جر
كضەدەکەنBaba Zanna Isa, Hajjakaru Ahmed ( .
 )and YaganaGrema2014: 46بەپێى ئەم ئاماراهە
زۆریىەى زماهەکاوى دوهیا لە ژێر هەڕەعەى
لەهاوچوون و مردن دان.
کۆمەڵێک هۆکار هەن بۆئەوەى زماهێک بمرێذ،
لەواهە گۆڕینى زمان ،کاجێک زماهێک بە خێرایى
دەگۆڕێذ بۆ زماهێکى جر ،ئەوا زماهە گۆڕاوە کە
دەبێذ بە مردوو .یان بە هۆى کارەصاجە
صروعخییەکان ،یان کارەصاجە مرۆییەکان ،وەکو
جیىۆصایذ و هێرظ و پەالمار و هاکۆکى .یان هۆکارى
صیاس ى وەکو داگیرکارى ،یان ڕاگواصتن ،یان
پەرەوەردەى هاچارى( .هەمان صەرچاوە )٩٦ :بەم
پێیە جیىۆصایذکردن یەکێکە لە هۆکارە
مرۆییەکاوى مردوى زمان .بەاڵم هەهذێ جار پالهەکە
بۆ کوعتن و لەهاوبردوى زمان دادەهرێذ ،کە
ئەمەیان پێى دەوجرێذ لەهاوبردوى زمان .ئەوەى کە
مردوى زمان لە پاکخاوکردوى زمان جیادەکاجەوە ،لە

دووەمیاهذا صیاصەث و بەرهامەیەکى جایبەحى بۆ
دادەهرێذ و دەبێخە زاراوەیەکى صیاس ى ،لەڕووى
صیاصیەوە کار بۆ لەهاوبردوى زمان دەکرێذ ،وەلێ
مردوى زمان دەعێذ هۆکارى هاصیاصیص ى لە
پغخەوە بێذ .بەاڵم جاڕادەیەک ئەهجامێکى
هاوبەعییان هەیە ،بەجایبەحى کاجێک ئەگەر پالوى
لەهاوبردوى زماهەکە صەربگرێذ ،ئەوا
صەردەکێغێذ بۆ مردوى ئەو زماهە و چووهە ریسى
زماهە مردووەکان.
بەو پێوەراهەى کە جیىۆصایذ لەهاوبردوى ژیان و
مرۆڤ بە گغخییە ،زماهیػ وەک بەعێک لە
چاالکى مرۆڤ دەکەوێخە بەر هەڕەعەى
لەهاوچون ،ئەو مادەیەى کە جیىۆصایذ
دەهاصێيێذ ،جێیذا هاجووە( ،کۆمەڵکوژى هەموو
ئەو کاراهە دەگرێخەوە کە مەبەصذ لێى لەهاوبردوى
بەعێک یان هەموو گروپێکى هەجەوەیى ،یان
ڕەگەزى ،یان ئاینى بێذ .بە عێوازى کوعخنى
جاکەکان ،یان زیاهگەیاهذوى زۆرى جەصخەیى و
عەكڵى بە جاکەکاوى کۆمەڵ ،یان کۆصپ خضدىە
بەر مىذاڵبون لەو کۆمەڵەدایان گواصدىەوەى
بەزۆر( ).خەلیل عەبذوڵاڵ )٢٢ :٨٠٣٣کورد وەک
گروپێکى هەجەوەیى هەموو ئەو پێغێلکارییاهەى
بەرامبەر کراوە ،زماهیص ى وەک هاصىامەى
هەجەوەیى بەر ئەم پڕۆصەیە کەوجووە ،زۆرجار
هەوڵى لەهاوبردوى زماهەکەیان داوە .ئەگەر
لەهاوبردوى جەصخەیى هۆکارێک بووبێذ بۆ
لەهاوبردوى زماوى ،ئەوا زۆرجار دەبیىین ،کە کورد
جووش ى صڕیىەوەى هاصىامەى زماوى بووە پێػ
صڕیىەوەى جەصخەیى ،ئەویػ بە كۆهاغى جیاواز و
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پالوى جیاواز جێبەجێکراوە .وەک ئەوەى کە لە
باکورى کوردصخان دەرهەق بە کورد کراوە.

 :٣-٢عێوازەکانى پاکتاوى زمان لە هەمبەر
زمانى کوردیدا
مێژووى گۆڕینى هاصىامەى هەجەوەیى لە
کوردصخاهذا ڕیغەیەکى دوور و درێژى هەیە،
هەهذێ لە صەرچاوەکان دەیگێڕهىەوە بۆ
صەرەجاکاوى هاجنى ئاینى ئیضالم بۆ کوردصخان ،بە
جایبەث لەو باوەڕەدان ،کە بیرى بەعەرەب کردن
بۆ فخوخاحى ئیضالمى هاجنى ئیضالم بۆ هاوچە ها
عەرەب و هەجەوە ها عەرەبەکان صەرەجاى
دەرکەوجنى بەعەرەبکردهە( .بڕواهە :عێخ
صذیم )٣٩-٣٣ :٨٠٠٢بەاڵم ئەوەى بە عێوەیەکى
بەرهامە بۆداڕێژراو پالوى جایبەحى و بە یاصایى کردوى
صڕیىەوەى هاصىامەى زمان و هەجەوە بەرامبەر بە
کورد دەکرێذ لە خۆرهەاڵحى هاوەڕاصخذا،
دەگەڕێخەوە بۆ دواى جەهگى یەکەمى جیهاوى و
ئەهجامى ئەو دابەعکارییەى کە لە ڕێکەوجيىامەى
صایکط بیکۆ کەوەجەوە ،لە هەریەک لەو
بەعاهەى بە زۆر بە دەوڵەجەکاوى عێراق و جورکیا و
ئێران و صوریاوە لکێنران ،بە عێوازى جیاواز و بۆ
یەک ئاماهج و مەبەصذ هەوڵى گۆڕینى هاصىامەى
هەجەوەیى لەو هاوچاهە درا ،لەواهە گۆڕینى زماوى
پەروەردەو فێرکردن و جەهاهەث كضەکردهیػ بۆ
زماوى هەجەوە صەردەصخەکان .عێوازێکى جر بریخییە
لە ڕاگواصخنى خەڵکى لەهاوچەیەکى کوردوغین بۆ
هاوچەیەکى هاکوردوغین بە گوێرەى صیاصەحى
دەوڵەجە داگیرکارەکان( .ڕاگواصتن صیاصەجێکى هوێ
هییە کورد پێغتریػ هسیکەى لە هەموو ماوەى پێػ
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خۆیذا لەصەر ئاصتى هەموو بەعەکاوى کوردصخان
دوچارى بووە().ڕەعاد میران و موراد
خەکیم )٧٢ :٨٠٠٩عێوازێکى جر بریتى بووە لە
گۆڕینى دیمۆگرافیا واجە جێگۆڕکى کردن بە
داهیغخواوى هاوچە زمان جیاوازەکان و جواهذهەوەى
زماوى هەجەوەى ژێر دەصخە لە هاو زماوى هەجەوەى
صەردەصخەدا .ئەمەظ لە زۆربەى بەعەکاوى
کوردصخاهذا ڕووى داوە .بۆیە لێرەدا بەپێى هەریەک
لە صیاصەحى ئەم دەوڵەجاهە جیغک دەخەیىە صەر
هەوڵەکاوى لەهاوبردوى زماوى کوردى.

 :١-٣-٢لەناوبردنى زمانى لە باکورى
کوردصتان (بەتورککردن):
بە جورککردن واجە صڕیىەوەى هەموو
هەجەوەکان و جواهذهەوەیان لەهاو بۆجەى جورکیزمذا.
ئەمەظ صەرەجاکاوى دەگەڕێخەوە بۆ دروصذ بوووى
کۆمارى جورکیا و هووصیىەوەى دەصخور .کە بەپێى
دەصخورى ئەم واڵجە هکۆڵى لە بوووى هەموو
هەجەوەکاوى جر دەکرێذ کە لە بەهذى ٢٢دا هاجووە:
(هەموو داهیغخواوى جورکیا بە بێ ڕەچاوکردوى
ڕەچەڵەکى ئاینى و ڕەگەز ،جورکً) ،هەروەها لە
بەهذى ٧٣ى دەصخوردا هاجووە( :هەموو جورکەکان
یەکضاهً لەبەردەم یاصادا( ).مارف عومەر
گوڵ )٦٩ ،٦٢ :٨٠٣٠بەپێى ئەم دوو بەهذە بێذ
جەنها جورک لە جورکیا دەژن ،بۆیە دەبێذ پێڕەوى
یەک زماوى و یەک هەجەوەیى بکرێذ .بۆئەمەظ
دەصخورەکەیان پاڵپغخییەکى بەهێزى کردن و
جواهیان ماوەیەکى زۆر زماوى کوردى لە جورکیا
كەدەغە بکەن ،چەهذیً یاصا و فرماهیغیان بۆ
ئەمە دەرکرد .چوهکە دەزاهرا کە بوووى زمان بوووى
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هەجەوە دەصەملێىێذ .لە صییەکاوى صەدەى
رابردوودا دەزگاکاوى پۆلیس ى جورکیا جەرخاهکرابوون
بۆ چاودێریکردوى جوجیارە کوردەکان کە دەهاجىە
عارەکان بۆئەوەى بساهً بە چ زماهێک كضە
دەکەن ،ئەگەر بە زماوى کوردى كضەیان بکردایە
دەبوو بەرامبەر هەر وعەیەک پێىج كروظ باج
بذەن( .هەمان صەرچاوە .)٦٢ :ئەمە جگەلەوەى
خوێىذن و هووصین و هەر کارێکى فەرمى و هافەرمى
بە زماوى کوردى كەدەغەکراو .بەکارهێىاوى زماوى
کوردى یەکێک بوو لەو جاواهاهەى کە صساى جا لە
صێذارەداوى هەبوو.
هەروەها صیاصەحى جورک بە هەموو عێوەیەک
زماوى کوردى كەدەغە کرد ،بە پێى بەڵگەهامەیەک
لە ئەرعیفى بەریخاهیذا پارێسراوە ،هاجووە( :زماوى
کوردى كەدەغە بکرێذ ،ئەوەى کارى بکەوێخە
فەرماهگەکان دەبێ وەرگێڕ لەگەڵ خۆى
بهێىێذ().عێخ صذیم )٣٦ :٨٠٠٢هەموو ئەو
صیاصەجاهە بەرامبەر بە زماوى کوردى لە جورکیا،
هەوڵ بوون بۆ لەهاوبردوى زمان ،بەاڵم هەیاهخواوى
زماهەکە لەهاوببەن ،هەرچەهذە گەلێک هەوەى
کوردیان لەم زماهە بێ بەهرەکرد ،زۆرێکیػ لە
کورداوى ئەو واڵجە بە باجذاوى كورصەوە جواهیان
زماوى کوردى بپارێسن.
لە جورکیادا بە درێژایى مێژوو بۆ پاکخاوکردوى
زماوى ،کار لەصەر هەر دوو ڕەهەهذى یاصایى و
صیاس ى کراوە .بەوەى کە بە یاصا زماوى کوردى
كەدەغەکراوە ،بەکارهێىەراوى بەرەوڕووى
لێپرصیىەوەى یاصایى بووهەجەوە .لەڕووى
صیاصیغەوە خکومەث و پارجە دەصخەاڵجذارەکان

پیادەى صیاصەحى پاکخاوى هەژادى و پاکخاوى
زماهییان کردووە.
لە دواى پێذاچووهەوەى دەصخور لە جورکیا،
داڕعدىەوەیەکى هوێ بۆ دەصخور لەصاڵى ٣٣٢٨
صیاصەحى پاکخاوى زماوى کوردى زیاجر پەرەى پێذرا
بەجۆرێک لە بەهذى ٩٨ى دەصخورى  ٣٣٢٨دا
هاجووە :جگە لە زماوى جورکى هەموو زماهێکى جر لە
دەزگاکاوى خوێىذن و پەروەردەدا كەدەغەن.
هەروەها ئاماژە بەوە دەکاث کە (زماوى جورکى دایکى
زماهەکاهە ).ئەم بەهذاهەظ وادەکەن کە بە یاصا
هەموو زماهێک ڕەجذەکرێخەوە ،جگە لە جورکى.
ئەمەظ بە جەواوى لە بوارى پڕاکخیکذا کارى بۆ
کراو پالن و هەخغەى جۆراوجۆرى بۆ داهراوە و لە
پڕۆگرامى خوێىذهذا لە كوجابخاهەکاوى جورکیا
مىذااڵوى جورک دەبێذ هەموو ڕۆژێک ئەوە بڵێىەوە
کە :ئەز جورکم ،دایکم جورکە ،باوکم جورکە،
داپیرەم جورکە ،باپیرم جورکە ،بيیادەم جورکە( .مارف
عومەر گوڵ .)٢٧ :٨٠٣٠ئەمەظ چاهذوى هەصتى
جورکاهەیە لە هاخى مىذااڵوى کوردا .هەموو ئەو یاصا
و ڕێگرو بەربەصخاهە بووهە هۆى ئەوەى کە زماوى
کوردى لەبیر چەهذ هەوەیەک ببەهەوە.
بەم پێیە هەرچەهذە (کۆمارى جورکیا دەوڵەجێکى
فرە هەجەوەیە ،بەاڵم جگە لە زماوى جورکى داوى
بەهیچ زماهێکى جردا هەهاوە( ).عیرکۆ خمە ئەمین
كادر و بڕوا ڕەصوڵ ئەخمەد )٨٨٢ :٨٠٣٧بۆیە ئەو
مەجرصییەى لە جورکیا جوش ى زماوى کوردى بووە،
جووش ى زماوى هەجەوەکاوى جریػ بووە .و هەوڵەکاوى
جیىۆصایذکردن بەرامبەر بەواهیػ کراوە .ئەم
صیاصەجەى جورکیا جاوەکو ئێضخاظ بەردەوامە
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لەگەڵ هەهذێ جوهذى و علبووهەوە لە
كۆهاغەکاهذا( .بڕواهە :خەاڵث موصا یوصف:٨٠٠٦
.)٣٧-٢٢

 :٢-٣-٢لەناوبردنى زمانى لە باعورى
کوردصتان(بەعەرەبکردن):
لە باعورى کوردصخان پرۆصەى بەعەرەب
کردن ،و هەوڵەکاوى بۆ صەرەجاى دروصذ بوووى
دەوڵەحى عێراق ،لە بیضخەکاوى صەدەى ڕابردوو،
دەگەڕێخەوە( .لەجیف فاجذ فەرەج)٣٣ :٨٠٠٩
هەرچەهذە لەباعورى کوردصخاهذا بە
پێچەواهەوەى باکورى کوردصخاهەوە زۆرجار زامنى
پاراصخنى مافەکاوى کوردو زماوى کوردى چۆجە هێو
ڕێکەوجيىامەى هێودەوڵەحى یاصاو هەهذێ جار
دەصخورى واڵجیغەوە .بۆ همووهە لە
بەڵگەهامەیەکى نهێنى بەریخاهیذا هاجووە :کە هاى
کۆمیغىەرى بەریخاهیا مەصەلەى بەکارهێىاوى زماوى
کوردى لە کوردصخان بەپێى بەڵێىە
هێودەوڵەجییەکاوى عێراق لە ٨٠ى ئایارى ٣٣٢٠
لەگەڵ مەلیک فەیضەڵذا وروژاهذبوو.
دیکیۆمێيخەکە ئاماژە بەوە دەکاث کە خکومەحى
عێراقى هیچ عدێکى لەم بارەیەوە هەکردو
هاوچەیەکى فێرکارى لە هەرێمذا دروصذ هەکرد.
(هورى جاڵەباوى )٢٢ :٨٠٣٣هەروەها لە کاحى
لکاهذوى ویالیەحى موصڵ بە دەوڵەحى عێراكەوە ،بە
پێى بڕیارێکى هێودەوڵەحى ،بۆ ئەو لکاهذهەظ مەرج
بۆ هەریەک لە عێراق و دەوڵەحى بەریخاهیا هەبوو
کە دەبێذ (ئارەزوى کورد لەبەرچاوبگیرێ کە داوا
دەکەن کارمەهذى بەڕەچەڵەک کورد بۆ
بەڕێوەبردوى واڵجیان دابىذرێ و زماوى کوردى لە
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دام و دەزگا خسمەجگوزارییە هەمەچەعىەکاهذا
زماهێکى فەرمى بێذ ).بەاڵم خکومەجە یەک لە دواى
یەکەکاوى عێراق لەم پابەهذبووهە هێودەوڵەجییە
پەعیمان بووهەوە( .هەمان صەرچاوە.)٣٧ :
بەمەظ زماوى کوردى لە بارى ڕاصخەكیىەدا کەوجە
بەر مەجرس ى لەهابردن و کوعتن .هەرچەهذە
یاصاکان لەصەر کاغەز داهیان بە مافى زماهەکەدا
هابوو ،بەاڵم هەیاجواوى پارێسگارى لێبکەن ،چوهکە
ئاماهجى دەوڵەجە صەردەصخەکان لەهاوبردوى ئەم
ڕەگەزە صەرەکی (زمان)یە هەجەوەى کورد بووە.
هەرچەهذە لە زۆربەى كۆهاغەکاهذا پاراصخنى
زماوى کوردى لەم بەعەى کوردصخان پغدیگریى
یاصایى هەبووە ،بەاڵم دواى ڕێکەوجىامەى جەزائیر
لەصاڵى  ٣٣٦٢زەمیىەیەکى گوهجاو بۆ خکومەحى
عێراق هاجە پێػ بۆ پەراوێس خضتن فەرامۆعکردوى
زماوى کوردى و لەهاوبردوى( .خەاڵث
موصایووصف .)٣٧٦ :٨٠٠٦ئەم دژایەحى کردهە
دواجر كوڵتردەبێخەوە.
لەگەڵ عااڵوەکاوى ئەهفال بۆ صەر هاوچە
کوردوغیىەکان هەوڵى زۆر درا ،کە ئەو هاوچاهە
چۆڵ بکرێً و بە زۆر خەڵکەکەى ببرێً بۆ هاوچە
عەرەب وغیىەکان .ئەمەظ بە کردەوە جێبەجێکرا.
هەروەها كەدەغەکردوى زماوى کوردى لە بوارى
خوێىذن و پەروەردە و فێرکردهذا .کە ئەمەظ
گەورەجریً مەجرس ى بۆ صەر زمان دروصذ دەکاث.
چوهکە لە داهاجوویەکى هسیکذا زماهەکە دەبێخە
جەنها زماوى كضەکردن و لەبارى هووصین و
باڵوکردهەوەو پاعەکغەیەکى زۆر دەکاث .دواجریػ
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وردە وردە الواز دەبێذ و بەرەو زماهێکى مردوو
هەهگاو دەهێذ.
داعػ هەمان صیاصەحى پێڕەو کرد،
بەجایبەحى لە ڕاگواصخنى خەڵکى گروپە زمان
جیاوازەکان بۆ هاوچە عەرەبییەکان و
كەدەغەکردوى زماهیان .لەواهە گواصدىەوەى
خەڵکى یەزیذى بۆ هاوچە عەرەب وغیەکان و
كەدەغەکردوى زماهەکەیان و بەزۆر بەکارهێىاوى
زماوى عەرەبى ،لە كضەکردن و ڕاگەیاهذن و
باڵوکردهەوەى بیروڕاکاهیان.

 :٣-٣-٢لەناوبردنى زمانى لە ڕۆژهەاڵتى
کوردصتان (بەفارصکردن):
کورد و فارش مێژوویەکى دێرینى هاوبەعییان
پێکەوە هەیە ،بەاڵم ئەم پەیوەهذییە هەبۆجە هۆى
بەرەوپێػ چوون و گەعەکردوى ژیارى بەجایبەث
لە هەمبەر کوردەوە .چوهکە فارش وەک
هەجەوەیەکى صەردەصخە هەوڵى داوە ،هەموو
هەجەوەکاوى جر ،لە بۆجەى خۆیذا بخوێىێخەوە .بەاڵم
بە عێواز و ڕێگەى جیاواز .زۆرجار هەر ئەمەظ
بۆجە هۆکارێک ،کە کورد وەک هەجەوەیەکى ئێراوى و
بەعێک لە فارش هەژمار بکرێذ و زماهەکەش ى بە
دیالێکخێک یان للێک لە زماوى فارس ى دابنرێذ.
هەر لەصەرەجاکاوى صەدەى ڕابردووەوە بەئاعکرا
دژایەحى زماوى کوردى و هەموو هەجەوەکاوى جرى
ئێران کراوە ،بۆ همووهە (لە صاڵى  ٣٣٢٩ڕەزا عا
بەیاهىامەیەکى دەرکرد ،بە گوێرەى ئەو بەیاهىامەیە
هەموو زماهێک لە ئێران كەدەغەیە ،جەنها فارس ى
هەبێذ ،وە بڕیارى دا لەصەر دەرگاى هەموو دام و
دەزگاکاوى دەوڵەث و كوجابخاهەکان ئەم ڕصخەیە

بىوصرێذ (بە فارس ى سخً بگویذ) واجە بەفارس ى
كضەبکەن .هەوڵى گۆڕینى هاوى زۆربەى گوهذ و
عارەکاوى دا لە کوردییەوە بۆ فارس ى( ).خەاڵث
موصا یووصف ،)٣٠٧ :٨٠٠٦وەکو زۆربەى هاوچە
کوردهیغەکاوى ئێران.
صیاصەحى پاکخاوى هەژادى دژ بە گەلى کورد
مێژوویەکى دامەزراوى هەیە .بەجۆرێک (کە لە
صەردەمى خوکمى بیضذ صاڵەى ڕەزا عادا
زۆردارى هەجەوەیى گەیغخە ئەوپەڕى خۆى،
عۆفێىیزمى ئێراوى بووە صیاصەحى فەرمى ڕەزا عاى
پەهلەوى هەموو گەالوى ئێراوى خراهە ژێر زوڵم و
صخەمى هەجەوەیى و عوێىەوارە مێژووى و
هەجەوەییەکان و کلخور و داب و هەریدیان
لەهاوبران ،ئەمەظ بە مەبەصتى صڕیىەوەى
عوهاس ى ئەم هەجەواهە بوو( ).عەبذولرخمان
كاصملو .)٨٢ :٣٣٢٢بۆ صڕیىەوەى عوهاس ى ئەم
هەجەواهەظ ڕێگەى جیاجیا گیرایە بەر ،هەر لە
گۆڕینى دیمۆگرافى هاوچە کوردوغیىەکان و هەروەها
گریىگى هەدان بەو هاوچاهە لە پێىاو جێهێغتن و
چۆڵکردوى هاوچەکان .وێراوى کردوى ژێرخاوى
ئابورى لەو هاوچاهەدا.
ئەوەى پەیوەصذ بێذ بە زماهەوە (ئەو
صیاصەجەى عاى ئێران لە دژى گەلى کورد ،لە
چوارچێوەى (جفریط)دا جێبەجێ دەکرا .زماوى
فارس ى صەپێىذراو جگە لە كەدەغەکردوى زمان و
کەلخورى کوردى ،جەهاهەث جل و بەرگی کوردیػ
كەدەغەکرا .هەر لەو پێىاوەدا هەزاران کەش لە
هاوچەکاوى کوردصخاهەوە بۆ بەعەکاوى دیکەى
ئێران دوورخراهەوە().مارف عومەر گوڵ)٣٨ :٨٠٣٠
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هەردوو بڕیارى كەدەغەکردوى زمان و ڕاگواصتن
دوو هۆکارن بۆ پاکخاوکردوى زماوى ،جگەلەوەى کە
هەموو هەوڵەکاوى جریػ لە پێىاو پەراوێسخضخنى
زماوى کوردى و زماوى هەجەوە هافارصەکاوى جرى
ئێران دراوە .بەاڵم هەریەکەیان بە پێى پلەیەک بەر
کاریگەرى ئەم صیاصەجە کەوجوون .ئەو عێوازاهەى
کە لەم بەعەى کوردصخان بۆ پاکخاوکردوى زماوى
گیراوهەجەبەر خۆیان لە كەدەغەکردوى زمان بە
بڕیارى یاصایى و ڕاگواصتن و کۆچپێکردوى بە
زۆرەملێ دا دەبیيێخەوە.
لە دواى گۆڕاوى خکومەحى ئێران لە صیضخەمى
پاعایەحى بۆ کۆمارى ،لەصەرەجا هەهذێ مافى
صەرەجایى بە گەالوى ئێراوى دران .بەاڵم دواجر بە
چەهذیً عێوە ڕێگرى لە گەعەکردوى زمان و
کلخورەکەیان کرا .بەاڵم جا ئێضخا هەگەیغخووەجەوە
ڕادەى لەهاوبردوى زمان ،بەجایبەحى بەرامبەر بە
زماوى کوردى.

 :٤-٣-٢لەناوبردنى زمانى لە ڕۆژاواى
کوردصتان(بەعەرەبکردن):
صیاصەحى خکومەحى عێراق و صوریا جاڕادەیەک
هاوعێوەیە ،بەجایبەحى لە هەهذێ كۆهاغى
مێژوویذا ،چوهکە هەمان عەكڵیەث ،کە
بەعضیزمە خوکمڕاوى ئەو دوو واڵجەیان کردووە.
بۆیە لە هەردوو واڵجذا هەجەوە هاعەرەبەکان
هەمیغە بووهەجە كورباوى و بە دڕهذاهەجریً عێوە
مامەڵەیان لەگەڵذا کراوە.
لە کۆجایى چلەکاوى صەدەى ڕابردووەوە
خکومەحى صوریا کەوجە جێبەجێکردوى صیاصەحى
(پغخێىەى عەرەبى) کە مەبەصذ لێى
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بەعەرەبکردوى هاوچە هاوصىوورییەکاوى بوو
لەگەڵ جورکیا و عێراكذا بەمەظ کوردەکاوى ئەو
هاوچاهەى گواصخەوە بۆ هاوچە عەرەبيغیىەکاوى
صوریا و ئاماهجێکى جرى بریتى بوو لە لێک دابڕینى
کوردەکاوى دیوى صوریا و عێراق و جورکیا(.عێخ
صذیم )٨٠ :٨٠٠٢چوهکە زۆرجار جگە لە هێڵى
صىورى دەصکردى ئەو هاوچاهە هیچ عدێک
داهیغخواوى کوردى ئەو هاوچاهەى لەیەک
جیاهەکردووەجەوە .لە ئەهجامى ئەم پڕۆژەیەدا بە
درێژى  ٢٨٠کیلۆمەجرو بە پاوى  ٢٠کیلۆمەجر
هسیکەى  ٢٢٨گوهذى بە عێوەى یەکجارى چۆڵ
کرد و لە صەرەجاى خەفخاکان بەهاوى پڕۆژەى
گوهذى مۆدێرن خەڵکى عەرەبى لە عوێً هیغخەجێ
کردن .بەمەظ لەو هاوچاهەدا زماوى کوردى کەوجە
بەر هەڕەعەى لەهاوچوون.
پڕۆژەیەکى جرى دەوڵەحى صوریا کە بە صەر
ژمێرى ئاصایى هاصراوە ،زیاجر لە  ٣٢٠هەزار کورد
لە صوریا بە بێگاهە هەژمارکران و هاصىامەى
صورییان لێ صەهراوە .زۆرجار لە صوریا پڕۆژەى
مەجرصیذار بۆ لەهاوبردى کورد و جیىۆصایذکردوى
داهراوە ،لەواهە پڕۆژەى (دمحم طلب هالل)
لێپرصراوى صیاس ى هاوچەکاوى جسیرە لە صاڵى
 ٣٣٧٢کە جێیذا هاجووە( ،لە صوریا هیچ گەلێک
هییە بەهاوى کوردەوە ،هەرگیز زماهێک هادۆزیخەوە
بەهاوى زماوى کوردى ،کوردەکان هیغدیماهێکى
هەجەوەییان هییە ،بەڵکو کەصاوى چیاوغینن).
(مارف عومەر گوڵ )٣٠٢ :٨٠٣٠ئەمە صیاصەث و
عێوازى کارکردوى خکومەحى صوریا بووە بەرامبەر
بە کورد و زماهەکەى .لە زۆربەى پڕۆژەکاهیاهذا
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ڕاصخەوخۆ دژایەحى زماوى کوردى کراوە ،چوهکە جا
زمان بمێىێذ مۆرکى هەجەوەیػ هەر دەمێىێذ.
ئەمەظ هەوڵێکى جرە بۆ پاکخاوکردوى زماوى کوردى
لەو هاوچەیەدا.
الیەهێکى جرى بەعەرەب کردوى زماوى کوردى
لەوەدا خۆى دەبیيییەوە کە دەبێذ خوێىذن لە
صەرجاصەرى واڵث بە زماوى عەرەبى بێذ ،جەهاهەث
هەوڵى ئەوەیان داوە کە لەهاوچە کوردییەکان
كوجابخاهە و هاوەهذەکاوى فێرکردن هەکرێىەوە بە
مەبەصتى هێغدىەوەیان بە هەزاوى و هەخوێىذەوارى
کە پێى دەوجرێذ صیاصەحى (ججهیل) هەروەها
پێویضخە هەر کەصێک خۆى دەپاڵێوێذ بۆ
هەڵبژاردن پێویضخە زماوى عەرەبى بساهێذ ،ئەوەى
عەرەبى هەزاهێذ مافى خۆپااڵوجنى هابێذ .هەروەها
هابێذ ڕەگەزهامەى صورى بذرێذ بەو کەصاهەى
کە لەهاوچە کوردییەکاهذا دەژیً ،جەهیا ڕەگەزهامە
دەدرێذ بەواهەى کە عەرەبً جا لەهەر عوێىک
بژیەن .هەموو ئەم صیاصەجاهە بووهە هۆى
پاعەکغەیەکى زۆرى زماوى کوردى لە هاوچە
کوردوغیىەکان ،جەهاهەث لەهاوچوون و وێران
بوووى کەلخور و ئەدەبیاجێکى زۆر .ئەم هەهگاواهەظ
بۆ صەرەجایەک بۆ پاکخاوکردوى زماوى دادەهرێً.

ئەنجام
گرهگتریً ئەو ئەهجاماهەى کە لەم
جوێژیىەوەیەدا پێیان گەیغخوویً لە چەهذ خاڵێکذا
دەیاهخەیىەڕوو:
 -٣جیىۆصایذ پڕۆصیەکى فرەڕەهەهذە ،دەعێذ لە
ڕواهگەى جیاوازەوە لێکذاهەوە و جوێژیىەوەى

لەبارەوە بکرێذ .بۆیە لەم جوێژیىەوەدا جەنها
ڕەهەهذى زمان وەرگیراوە ،کە هەر پرۆصەیەک یان
هەر هەوڵێکى جیىۆصایذ کارداهەوە و لێکەوجەى
خۆى لەصەر زمان جێذەهێڵێذ ،بۆیەظ
جیىۆصایذ بە یەکێک لە هۆکارەکاوى مردوى زمان
داهراوە ،لە ڕیسى هۆکارە صیاصییەکان.
 -٨پاکخاوکردوى زمان زاراوەیەکى هوێیە لەهاو
زماهىاصیذا ،کە مەبەصذ لێى لەهاوبردوى زماهێکە
بە پاڵىەر و هۆکارى صیاس ى ،بۆ صڕیىەوەى
عوهاس ى گروپێکى هەجەوەیى یان ئاینى یان
کۆمەاڵیەحى ،کە خاوەوى زماوى صەربەخۆى خۆیان
بً .ئەم جیىۆصایذکردهەظ زۆرجار پاڵپغتى
دەصخورى و یاصایى یان بڕیارى صیاس ى دەبێذ.
 -٢كەدەغەکردوى زمان بە یاصا و ڕاگواصخنى بە
زۆرەملێ كضەپێکەراوى هەر زماهێک بۆ هاوچەى
زمان جیاواز ،دوو لە دیارجریً عێوازەکاوى
پاکخاوکردوى زماهً .کە هەردوکیان هەمان
ئەهجامیان لێذەکەوێخەوە ،بەوەى کە زماهێک
لەهاو دەبرێذ یان لەهاو زماهێکى جردا دەجوێنرێخەوە.
 -٩هەوڵەکاوى پاکخاوکردوى زماوى کوردى مێژوویەکى
دوورو درێژیان ،هەیە لە هەر صەردەم و
كۆهاغێکذا ڕێگەى جیاواز گراوەجەوە بەر بۆ
لەهاوبردوى زماهەکە ،بەاڵم لەبەر بەهێزى و
ڕەگذاکوجراوى زماهەکە و صوربوووى هەجەوەیى کورد
لەصەر پاراصخنى ئەم عوهاصە هەجەوەییە،
هەجواهراوە بە یەکجارى لەهاوببرێذ و لە
ئەهجامیغذا زماهەکە ببێخە زماهێکى مردوو.
 -٢بەپێى پێوەرە هێودەوڵەجییەکان هەموو ئەو
هەواڵهەى کە لەالیەن خکومەجە داگیرکەرەکاوى
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کورد ،دژ بە زماوى کوردى دراون ،دەچێخە خاهەى
پاکخاوى زماهییەوە ،چوهکە ئاماهج لە هەر
هەوڵێکیان بریتى بووە لە کوعخنى زماوى کوردى.
بەاڵم جاوەکو ئێضخا زماهەکە جواهیویەحى ملمالوێ لە
پێىاو ماهەوەیذا بکاث.
 -٧کاریگەرى هەوڵەکاوى پاکخاوکردوى زماوى کوردى
لەصەر زماهەکە لە هەریەک لە بەعەکاوى
کوردصخان جیاواز بووە ،ئەم جیاوازییەظ
دەگەڕێخەوە بۆ عێواز و صیاصەحى خکومەحى ئەو
بەعاهە ،بەجۆرێک لە باکورى کوردصخان ئەم
کاریگەرییە بەعێوەیەکى بەرچاو دەبینرێذ ،دواجر
لە ڕۆژاواى کوردصخان و بەدواى ئەواهیغذا لە
ڕۆژهەاڵحى کوردصخان و دواجریػ لە باعورى
کوردصخان.

صەرچاوەکان
 -١بەزمانى کوردى
 ڕەعاد میران و موراد خەکیم ( )٨٠٠٩کاریگەرى صیاصەحىڕاگواصتن لەصەر عار و الدێى کوردى ،گۆڤارى زاهکۆى
صلێماوى ،بەش ى ( )Bژمارە  ،٣٩صلێماوى.
 زوزان هاصر مضخەفا ( )٨٠٣٢ئۆپەرصیۆهێن ئەهفالێ لکوردصخاوێ دەرئەهجام و کارداهەڤە ،باڵوکراوەکاوى
ئەکادیمیاى کوردى ،ژمارە ( ،)٨٠٨چاپخاهەى خاجى
هاعم ،هەولێر.
 صەالم هاوخۆظ و هەریمان خۆعىاو ( ،)٨٠٣٠زماهەواوى،بەرگى چوارەم ،چاپى یەکەم ،چاپخاهەى مىارە،
هەولێر.
 عیرکۆ خمە ئەمین كادر و بڕوا ڕەصوڵ ئەخمەد (،)٨٠٣٧هەجەوەی کوردو بەکارهێىاوى زماوى دایک وەک مافێکى
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 عیخ صذیم ( )٨٠٠٢پاکخاوکردوى ڕەگەزى لە مێژووى کورددا ،چاپى یەکەم ،چاپخاهەى وەزارەحى کغخوکاڵ،
هەولێر.
 خەاڵث موصا یوصف ( ،)٨٠٠٦زماوێ هەجەوەیى د جەڤگەراڕزگاریخوازا کوردیذا ،چاپا ئێکى ،صپیرێس ،چاپخاها
خاجى هاعم ،هەولێر.
 خەلیل عەبذوڵاڵ ( ،)٨٠٣٣بەجیىۆصایذهاصاهذوى ئەهفال،باڵوکراوەکاوى ئەکادیمیاى هۆعیارى و پێگەیاهذوى
کادیران ،چاپ و پەخص ى خەمذى ،صلێماوى.
 عومەر ئەمین عەلى ( ،)٨٠٣٢جەفضیرى دیار ،بەرگى یەکەم،چاپى یەکەم ،هوصیىگەى جەفضیر بۆ باڵوکردهەوە،
هەولێر.
 عەبذولرەخمان كاصملو ( )٣٣٢٢چل صاڵ خەباث لە پێىاوئازادى ،بەرگى یەکەم ،چاپى دووەم ،بەغذا.
 عەدالەث عومەر صاڵح ( ،)٨٠٠٨ئەهفال و ئافرەحى کورد،چاپى یەکەم ،باڵوکراوەکاوى دەزگاى ئاراش ،چاپخاهەى
وەزارەحى پەروەردە ،هەولێر.
 فاروق عومەر صذیم ( )٨٠٣٦زماهىاس ى کوردى،یەکخضدىەوەى د.عیروان خۆعىاو ،چاپى یەکەم،
دەزگاى چاپ و پەخص ى هاریً ،هەولێر.
 کۆمەڵێک هوصەر ( ،)٨٠٠٢کۆهگرەى بە جیهاهىاصاهذوىجیىۆصایذ ى گەلى کورد ،چاپى یەکەم ،چاپخاهەى
ئاراش ،هەولێر.
 مارف عومەر گوڵ ( )٨٠٣٠جیىۆصایذى گەلى کورد لەبەرڕۆعىایى یاصاى جازەى هێودەوڵەجیذا ،چاپى پێىجەم،
چاپخاهەى ئاراش ،هەولێر.
 دمحم معروف فخاح ( ،)٨٠٣٣زماهەواوى ،چاپى صێیەم،باڵوکراوەکاوى ئەکادیمیاى کوردى ،چاپخاهەى خاجى
هاعم ،هەولێر.
 میذڵ ئیضذ وۆچ( )٨٠٠٩جیىۆصایذ لە عێراكذا پەالمارىئەهفال بۆصەر کورد ،وەرگێڕاوى لە ئیىگلیزییەوە
مدەمەد خمەصاڵح جۆفیم ،چاپخاهەى جیغک،
صلێماوى.
 لەجیف فاجذ فەرەج ( ،)٨٠٠٩جەعریب و ڕاگواصتن لەبەڵگەهامەکاوى بەعضذا ،باڵوکراوەکاوى مەکخەبى بیرو
هۆعیارى ،صلێماوى
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 هورى جاڵەباوى ( )٨٠٣٣صیاصەحى گۆڕینى ڕوخضارى هەجەوەیىهاوچەى کەرکوک ،باڵوکراوەکاوى ئەکادیمیاى
هۆعیارى و پێگەیاهذوى کادیران ،چاپ و پەخص ى
خەمذى ،صلێماوى.
 ویس ى صالح خمذأمین ،عمر على عریف ،عبیذ خذر فخذ هللا( )٨٠٣٢جیىۆصایذى گەلى کورد ،چاپى صێیەم،
چابخاهەى  ،CEM- VEB-OFETهەولێر.

 -٢بە زمانى عەرەبى
 اللران الکریم خلیل بً اخمذ الفراهیذى( ،)٣٣٣٠کخاب العین ،جسءالثامً ،الطبع الثاوى ،مؤصضت دار الهجرة ،بیروث،
لبىان.
 دمحم جمال الذیً اللاصمى( ،)٣٣٧٢املضمى مداصً الخأویل،الطبع الاول ،دار اخیاء الترار العربى ،بیروث لبىان.

 -٣بەزمانى فارس ى
 دمحم معین ( ،)٣٢٢٢فرهىگ فارس ى معین ،یک جلذى ،چاپاول ،اهدغاراث گلى ،تهران.

 -٤بە زمانى ئینگلیزى
- Baba Zanna Isa, Hajjakaru Ahmed and
YaganaGrema(2014) Language Death and
Endanered Languages ISOR Journal of
Humanities And Social Science(IOSRJHSR) volume 19, Issue 10.
- David Crystal (2000) Language death, First
published, Cambridge University press.
-Skutnabb- Kangas, Tove & Phillipson, Robert
)(1994
Concise
Encyclopedia
of
Sociolinguistics, Edited by Rajend
Mesthrie, pergaman press, & Aberdeen
University
press.

153

2019 ،751- 731 بث

،) (شانستيَن مسوظايةتى وكومةلناسى،1: ذمازة،22: ثةزبةندا،طوظازا شانلويا دهوك

 شانلويا دهوك، سةنتةزىَ ظةكولينيَن جينوسايدى،)(ذمازةكا تايبةت
 وأسالْب حطتْقٍا غلُ اللغث الكَردّث،إةادة اللغث
الخالصث

 وأسالْب حطتْقٍا غلُ اللغث الكَردّث) نحاولث لخػرّف وإظٍار حهْع،ٌذه الدراسث الهػيَىث (إةادة اللغث
 وةيْج الدراسث غلُ احخهال حػرض اللغث لإلةادة إثر،الهحاوالت ّالخِ ةذلج لهحَ اللغث الكَردّث وإةادحٍا
ّ
:وحكَىج نو قسهْو
ِ أسخخدنج الدراسث الهيٍج الَصفِ الهْداى.حػرض األقَام لإلةادة الخهاغْث

 ىظرة لغَّث ححلْلْث) وحياولج فًْ نصطالحات ونفاٌْم، ححج غيَان (إةادة اللغث وأىَاغٍا:القسم األول
. كها حياولج فًْ أىَاع اإلةادة وندى خطَرحٍا غلُ اللغث أّضا،اإلةادة واألىفال نو الياحْث اللغَّث

 وأسالْب حطتْقٍا غلُ اللغث الكَردّث) وحياولج فًْ إةادة اللغث، ححج غيَان (إةادة اللغث:ِالقسم الثاى
 وذكرت أّضا نحاوالت إةادة اللغث الكَردّث فِ حهْع،ثم فصلج القَل فِ أسالْب إةادة اللغث
ّ ،ونَت اللغث

. وأخْرا أحْج ةيخائج الدراسث وقائهث الهصادر والهراحع.أحزائٍا

LINGUICIDE AND ITS IMPLEMENTATION ON KURDISH LANGUAGE
Sherwan Hussein Hamad
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ABSTRACT
The current study, which is entitled “Linguicide and its implementation on Kurdish
language”, is an attempt to introduce and demonstrate all efforts which were exerted to
exterminate Kurdish language. The rationale of the study was based on the hypothesis that the
native language of the nations which were exposed to genocide may be affected or linguicided.
The study adopted descriptive empirical approach. It consists of two chapters.
The first chapter is entitled “Linguicide and its types; a linguistic analytic interpretation” in
which the terms and expressions related to genocide and Anfaal are linguistically analuzed.
Furthermore, the types of genocide and the negative impact on language are also addressed.
The second chapter, which is entitled “Linguicide and its methods of implementation on
Kurdish language” dealt with both linguicide and the death of languages was analyzed and
discussed. After that, the methods of linguicide were demonstrated in any part of Kurdistan as
well as the attempts of linguicide on Kurdish language were also attended. Finally, the most
significant results were stated as well as the references’ list.
KEYWORDS: Linguecide, Genocide, Kurdish Language, Anfal, Environment Genocide
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