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 نووسیدەسەاڵت و نەریتی فەرهەنگ

 کەماڵ سولەیامنی دکتور

 مێژووی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستمامۆستای 

 لە ڕەش و خەبات مێژووی بە کورد دوایی ساڵەی سەد ئەم مێژووی الیەنەوە، هەندێ ەل دەکرێت

 سیەکەتاک یەکانیچاالکی الیەکەوە کە لە ناهاوسەنگ، شەڕێکی بدرێت؛ ئەژمار لە زمان بواری

 دیووکەوە الیەکوی لە و ش ناسوەکەیان بیەماکوانی ترینسوەرەکی لە یەکێو  پاراسونیی بو  کوورد

 دا،ڕاسونی لە بووونەتەوە  یەکرت بەرەوڕووی ج راوج ر دەوڵەتی چەند کانییەحکومی خراوەڕێ 

 دانێوودەوڵەتی بەرەیەکوی لە بەرخ دانەکوانی، و خەبوات دیوکەی وەکوو کوردیش زمانیی شەڕی

 لە کوو مەڵی شوناسووی پاراسوونیی بوو  و گیرگشووت ئامووان ی بە تاکەکەسووی خەبوواتی دەکرێووت 

 نێوودەوڵەتی  کردنوی نکو ڵی بەرانوبەر لە تاکەکەسوی سەملاندنی شەڕی دەوڵەتەکان، بەرانبەر

 بەرانووبەر لە نەتەوەیەکە، زمووانی و سووەربەخ یە زمووانێکی کوووردی کە ئەوەی لەسووەر خەبووات

 ترینبوا  لە و ملێی،ەسوەد هەبووونی نە نو،،ەداد زمان بەه ن کوردی کە تیەوڵەد دیسک رسی

 دەدات  قەڵەمی لە فەرمی زمانی زاراوەکانی لە یەکێ  بە داحاڵەت

 ژیوانی پەیوەنودی و خەبواتە ئەم قوووییی لە باشویەب کووردی ناسوی ناڵیممی ێشەنگەکانیپ

 بە سوەبارەت ب چووونە ج رە ئەم گەیشنبوون ت، خ یان زمانی ژیانی لەگەڵ کوردەکان سیاسی

 سواڵ ۱۱۰ لە زیواتر کە کوورد زانایوانی لە یەکێو  وتەکوانی لە دەتووانین دایکوی زموانی پرسی

 یەلووو م ڵەگەل )نەوڕەسوووی  کووووردی سووەدید مەال ببییوووین  بەڕاشوووکاوی یووواوەژ لەمەوپووێش

ه لو زموانەی ئەم ڕۆڵوی دایکی، زمانی بە بەرانبەر کەمنەرخەمیان بەه ی خ ی، هاوچەرخەکانی

 دانەوەیڕەنوگ دەوترێت،پ، ماکیزگ زمانی ئەوەی» دەکات: وێیا شێوە بەم داتیەکوردای مانی

 هێیانیوەدەسوت ڕەممی و ژیان ئاوی ئەدەب، بەرداری داری یبەرهەم یەکان،نەتەوەیی هەسنە

 ڕێمگرتن وێڕای کوردی، سەدید مەال دا،وتەکانی درێژەی لە 1«ئێمەیە  زانسنیی وەرار و مەدریفە
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 خیرەتوی سەرچەشویی ترینبا  بدەن ئیمنم» دەڵێت: کوردسنان باکووری نارساوی بلیمەتی لە

 بوارەکوانی هەمووو وەکوو کە موتکی{یە خەیاڵی }خەلیل بیجەنا هک بیاسێیم ئێوە بە نەتەوایەتی

 2«بردووەتەوە  ھەمووان لە شکی داماکیشزگ زمانی بواری لە نەتەوەیی، سنیەه هێامی

 جو رێکی بە دووبارە و دیکە بەشێوەیەکی خەیاڵی خەلیلی یەکانیزمانی توێژییەوە چیرۆکی

 مەسووەلەی لە یەبرێنووی ئەویووش و ەهەی یەوەپێشووەکی ئەم بووابەتی بە پەیوەنوودی سووەمب لی 

 وشوووە کووو کردنەوەی و فەرهەنوووگ نووسوووییی مێوووژووی  یەکەسوووایەتی ئەو نووسووییفەرەھەنگ

 نووسووییی بە خوانی ئەحومەد الیەن لە دواتور و چەلەبووی ئەولیوا لەالیەن سوەرەتا یەکوان،کوردی

 3  ۱٦٥۱ و ۰٦٥۱ )سواڵەکانی زایییوی هەڤدەی سەدەی ب  دەگەڕێنەوە ،«بچووکان ن بیهاری»

 یەکووانیک تایی لە زیوواتر کووورد نوواو لە نەتەوەیووی پڕۆژەیەکووی وەکوووو وشووەنامە، نووسووییی بەیم

 سو رایی ت موارکراو، و جیوددی شوێوەیەکی بە بیسونەم سوەدەی سوەرەتای و ن زدەیەم سەدەی

 و خەلویفە دووهەم، دەبدولحەمیودی کە دەبییین دادوسامنی دەوڵەتی بەڵگەنامەکانی لە گیرا 

 تەنوانەت بەڵکووو وشوەنامە، باڵوکوردنەوەی و چوا  نەتەنیوا ئیسومم، گرتوویییەک وازیخبانگ

ه لیفوەخ لەوە، زیادتر دەکات  قەدەیە کوردی زمانی بەيش «ئیسمم ریەمبەپێغ نەدنی» کنێبی

 بە باڵوکردنەوەیووان یەئی وواز  توریشپێش ئەگەر تەنووانەت کنێبوانە جوو رە ئەم کە ئەدات فەرموان

 4بکرێیەوە  ک  دەب، و ئەژمار بێیە قەدەیەکان کنێبە ڕیمی لە رتبێتوەرگ کوردی زمانی

 لەه زمانو ئەو لەنواوبردنی بو  یوان کووردی زمانی پەرەسەندنی لە گریڕێ ب  دەوڵەت هەوڵی

 خو ی خەیواڵی خەلیول نووسوییفەرهەنگ پرسوی خ ی  ئەوپەڕی گەیشنە دەبدولحەمید دوای

 دەدات  نیشوان کووردی زموانی لەگەڵ حواکم میناسوی ناڵیم  دژایەتی لە سەمب لی  وێیەیەکی

ه بوو کردبوووو دەسوونی گ کاڵوو ، زیووا نووارساو، تیەسووایەک لەگەڵ هاوکوواری بە خەیوواڵی، خەلیوول

 ساڵی پێش ب  دەگەڕێنەوەه یتیەسایەک دوو وەئ یەیهاوکاری ئەم کوردی  فەرهەنگی نووسییی

 ڕاگەیاند تورکی سی ناڵیممینا بە خ ی بڕوای گ کاڵ  بەدوا، ساڵەوە لەو چون زایییی، ی۱۹۰۹

 نێوو لە یەکوانناتورکی ک مەڵگوا توانودنەوەی بەسنێییی خسننییڕێ  ب  خ ی ھەوڵی ھەموو و

 ترنمیوو  تووورک ناسووی ناڵیممی لە گ کاڵوو  کە وردەوردە خسووت  وەگەڕ داتووورکی ک مەڵگووای

 کە دەکواتەوە رئاگادا خەیاڵی وە،ەوێنەدەک دوور خ ی کوردیی بیچییەی و بن لە زیاتر وەەدەبێن

 لە بێووت یەکوووردی فەرھەنووگە ئەو ھەمووان کە هاوبەشوویان، مانوودووبوونی و هەوڵ بەرهەمووی

 زاڵ ناسی ناڵیممی پڕۆژەی سەمب لیکی ھەنگاوی شێوە بەم ٥بووە  ون دیاربەکره ل واتا زێدەکەی

 و شوەڕ ئەم پێکیدەسوت بڵێوین دەتووانین ب یە دەکات پ، دەست کوردی زمانی لەناوبردنی ب 

 دەگەڕێوونەوە ش ناسوویان پاراسوونیی بوو  کوردەکووان هەوڵووی و زاڵ ناسووی ناڵیممی یەبەرەنگوواری

 .بیسنەم سەدەی سەرەتاکانی و ن زدەیەم سەدەی یەکانیک تایی

 بەشووێکی زمووانی پرسووی شوونە؛ یەک نەتەوەیووی پرسووی و زمووانیی پرسووی کوردێوو  بوو 

 یەو ەمان و وامیەردەوب خ ڕاگری بوارەکانی لە زمان بواری یە سیاسی پرسی لە ھەڵیەگرجیایی

 و هێور  مەترسوی بەردەوام یەوەدەرکەوتەکوانی هەمووو بە شوناسەشه ئەم و یەکوردی شوناسی
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ه بو دژه و ەکوردن قواڵ و کوردن دەسوتیەک بو  زاڵ سیاسوەتەکانی هەموو بووە  لەسەر پەالماری

 لە ێووژراون،داڕ  ویت یەک و زمووان یەک دروشوومی بیەمووای لەسووەر کە کان،ەسوونەدبنه و ەتەن

 زمان سیاسەتەکانی  دەکەن کوژیزمان سیاسەتی و لییگ ساید لە بەرگری ادنخ یا جەوھەری

 ژیی سایدی ب چوونی ب  بن یەکپێشەکی دەتوانن و ژیی سایدن ت ی هەڵگری بەگشنی کوشنت

 دژی دانواوەڕۆک لە کوشونت زموان سیاسوەتەکانی دا توریئەوی ش ناسوی و ترئەوی بەرانبەر لە

 و دەزانوون هەڕەشووە بە فرەیووی و جیوواوازیی سیاسووەتانە ، ئەم الیەنگرانووی جیوواوازین  و ەیوویفر 

 دەکەنە لەناوبردن و سڕییەوە سرتاتێژی بێت، بەدەسنەوە یانسیاسی دەسەیتیه ک رکاتیشەه

 لە سیاسەتێ  وا منوونەی خ یان؛ یەکانیسیاسی بەرنامە یەکەمی پمنی و سەرەکی سرتاتیژی

 بێوت ئارادا لە ترکەم جیاوازی ھەرچی» :دەیگووت کە دەبیرنێت داکەرسەوی دئەحمە وتەیەکی

 6« ترەبا 

 بەسونێیە لە جیواوازدا، ئاسونی لە ھەڵوبەت کووردی زمانی ڕابردوودا، ساڵی سەد درێژایی لە

 کردنوووی سوووەرکوت سوووەرەڕای دا،یەکوووانکوردیدژە و کوردۆڤ بیوووا یەفەرهەنگوووی و سیاسوووی

ه لووه و ەئ دا نوواڤین ڕۆژهەیتووی ئاسوونی لە گەشووە و بووووژانەوە لە ووەبوو بەردەوام سیسوونەماتی ،

 یاسوایی ئیمنوی داحواڵەت دوو لە تەنیوا کووردی زموانی خوێیدنەوەی و توێژییەوەه که دایحالێ 

 زموانە ئەم بەکارهێیوانی لە جگە ڕێگاچارەیەکیان هیچ زاڵەکان تەەوڵەد کە کاتێ  یەکەم، بووە:

 کە کاتووانەدا لەو دووەم،ه  نەبوووو  لەو ئووامێرانە وەرگرتیووی ڵوو کە و خ یووان پڕوپاگەنوودەی بوو 

 شوونا  یەتیگشونی یەکانکوردی توێژییەوە بە سیووردار ڕێگەدانی بە ویسنوویانە وڵەتەکانەد

 نواو بو  کووردی زموانی و کوردبووون کە مانوایە بەو بوکەن؛ ف لک ل ریمە کورد نەتەوەی ھەبوونی و

 بە کوارە بەم ئەوان زێوین ەداب گو رانی و هەڵپەڕکو، وەکووو نواوچەیی ونەرینیداب چوارچێوەی

 زموانی و بوکەنەوە بەتواڵ کوردبوون فەرهەنگی و سیاسی شوناسی داوە هەوڵیان خ یان خەیاڵی

 ناسیاسوی و دیپو لنیمە کوارە ئەم ئامان ەکانی دابەزێین  ناوچەیی زاراوەیەکی ئاسنی تا کوردی

 بووە  کوردی زمانی یەکانیتوانایی کردنی نەزۆک هەروەها و کردنەوە

 زمووانی کردنووی قەدەیە لە هێیووان شکسووت سووەرەڕای تەکووانەوڵەد دا،حایتێوو  هوواەو  لە

 بنووانن تواکوو نەبوک قو ر  زموانە ئەم لە زانسنی هێیانی بەرهەم دەرفەتیه ویسنویان دا،کوردی

 واتووا ە بسووێییەو  کووورد لە بوووون نەتەوەیوویەب پ تانسوویەلی و  imagination) وورەسووەت توانووایی

 بەرهەمێکوی ئاسونی توا کووردی زموانی کە بوووە ئەوە لەسەر وڵەتانەەد ئەم سرتاتێژی فوکووسی

 لە ئاموادەیی توانوای کە سوەر،دەردیب، نواوچەیی میراتێکوی و ک ن وارێکیەئاس و ف لکل ری 

 دابەزێین  نەب،، کورددا مرۆڤی نوێی بەرەی وێیای و خەیاڵ

 دیگمسوویا ج رێوو  کردنووی دروسووت بە ویسوونوویانە نوڵەتەکوواەد دا،حوواڵەت ترینبووا  لە

(diglossia  بەکارهێیووانی و پەروەردە–زانسوونی کوواری نێوووان زمووانیی دابڕانیووی و قەڵیشووت و 

 جو رە بەم و بگورنەوە کوورد لە مواکیزگ زموانی بە ئیمکوانی دەرفەتوی کووردی، زمانی ڕۆژانەی

 دەرکەوتیوووی بە تووور، اتوووایەکیو  بە بوووکەن  نەزۆک ئەوان یەیشوناسوووی بیەموووا ئەم وردەوردە
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 ،ھاوچەرخیوان ژیوانی لەگەڵ زمانە ئەم پەیوەندی نەبوونی و دواکەوتوویی نەزۆکی، نیشانەکانی

 دا،یووانمێژوویی یەحووافیم  چوو ڵەوانیی سووووچێکی لە زمانەکەیووانه کوو بووکەن ناچووار کوردەکووان

 بەرانووبەر لە بەرخوو دان بەمانووای کوردەکووان بوو  زمووان مەیوودانی لە خەبووات بسووپێرن  بەخوواک

 و خ ی پاراسنیی ب  بەکەمییەکراو ک مەڵگایەکی کە بەرخ دانێکە واتا یە زمانکوژی و لییگ ساید

 و بیەبووڕکەر هێرشووی رەبەرانووبه لوو تاکەکەسووی بەشووێوەیەکی زیوواتر یەکانیشوناسووی دەرکەوتە

ه پەروەردەو  و بارهێیووان لە _ موو دێرن وتویەڵەد کووانیەیفەرمی خراوەڕێوو  هەمووو هەمەالیەنەی

 سناوە ەڕاو  وه کردو  بەرەنگاریی _ دارەکانچەک ھێمە و یاسا تاکوو

 ڕێگای لە یان کە بووە پڕۆژانە لەو هەمیشە ناڤین، ڕۆژهەیتی لە بەتایبەت نووسی،فەرهەنگ

 زموانی خراوەیڕێو  وەکوو یەکانەوەفەرمی خراوەڕێ  و وڵەتەکانەد لەالیەن یان و وڵەتەکانەد

 گیریپشت ئێران، لە فارسی زمانی فەرهەنگسنانی یان و تورکیا لە  Türk Dil Kurumu) تورکی

 ش رشوی شوکانیتێ  پوا  سواڵ دوو واتوا ،۱۹۷۷ سواڵیه لو دێوراقیش لە کوراوە  نوێییڕێ و

 تونوودوت ڵ و کوورا پەسووەند )دەرەبووی  «ضوواد» زمووانی پاراسوونیی و پشوونیوانی یاسووای بووارزانی،

 دێراق دەوڵەتی فێرکاری و پەروەردە یاسەتەکانیس سەرووی لە دەڕەبی زمانی زاڵێنی کردنەوەی

 دێراقوی ئەوکواتەی بیەڕەتوی یاسوای کردنوی پەسوەند لوتفی بە ،۱۹۲٥ ساڵی لە گرت  قەراری

 مووانەوەی و بوووون یاسووایی مووافی ج رێوو  کوووردی زمووانی برینانیووا، ژێرچوواودێری لە و وابەسوونە

 سوویووردانانیی ڕووبەڕووی دەوردەور  کووورد، ۱۹۷٥ ش رشووی شووکانیتێ  دوای یمەب درابوووو پ،

 دامەزراوانە، و خراوەێو ڕ  ئەم هەمووو ئاموان ی هەڵبەت بووەوە  کورد زمانی ب  بەدس دەوڵەتی

 و کوردن ڕیشوەکێش دەبەن، نواوی فەرمی زمانی بە زیاتر کە دەسەیت زمانی پاراسنیی لە جگە

 دەڵوێن: بەئاشوکرایی فوار  نووسوەرانی کە هەرواه  بووو  ستەدبن تریئەوی زمانی لەناوبردنی

 و زموان بەکارهێیوانی ئاموان ی بە» ۱۹۳4 سواڵی لە فارسی زمانی فەرهەنگسنانی دامەزراندنی

 شوناسووی کردنووی زاڵ و بەهێمکووردن و فارسووی زمووانی پووایوتیی فارسووی، فولکلوو ری ئەدەبیوواتی

 7«بووه  دیکە یەکانناوچەیی و ئینییکی شوناسە سەر لە فار [ ]بیخوێیەرەوە نەتەوەیی

 لە نەتەوەسوازی پوڕۆژەی لەگەڵ نواڤین، ڕۆژهەیتوی لە بەتایبەت نووسی،فەرهەنگ پڕۆژەی

 ترئەوی خسنیی راوێمەپەب و بەکەمییەکردن کەم النی و زمانی و فەرهەنگی سڕییەوەی و الیەک

 واتوا هەیە  چڕوپڕی پەیوەندی دیکەوە، الیەکی لە ترئەوی لە حاکمیەت مافی سەندنەوەیل، و

 بوو  بەرباڵوتووریش هەوڵووی لە بەشووێکە فەرمووی نووسووییییفەرهەنگ پووڕۆژەی کە یئەوە لەگەڵ

 لە زموان بوواری بەسوەر داگورتن دەسوت بو  هەوڵێکیشە دا،زمانی کەشی لە ترئەوی سڕییەوەی

 دیوکەی ئەوی سڕییەوەی و لەناوبردن سرتاتێژی بە دان شەردییەت و نافەرمی و فەرمی ژێرناوی

 بە داگورتن دەست بە سیاسەتانە، ئەم بەکارهێیانی وێڕای یەکانیتەوڵەد دامەزراوە « ناوخ یی»

 نواوچەیی)محلی ، زاراوەی و  töre) توورە نواوی ژێر لە تردا،ئەوی وشەی و فەرهەنگ زمان، سەر

 خ یوان زاڵێنی زمانی، ھیرارشی کردنی دروست بە شێوە بەم و پنەوتر گرتیەکەی بەسەردادە 

  دەکەن گیرمسەقا ئینییکەکان و نەتەوە لەسەر



ǀ  5  ǀ 

 دزی ڕێگووای لە نوووێ وشووەی داهێیووانی و داتاشووین بە زاڵەکووان نەتەوە نووسووییفەرهەنگ

 کوارە ئەم داوە پەرەپو، زیواتر زانسوت هێیوانی بەرهەم لە خ یوان زموانی توانای یەوە،فەرهەنگی

 هەیە  جیواوازی فەرهەنگەکوان دیوکەی لە وەرگورتن کاریگەریی و فەرهەنگی وگ ڕیئاڵ لەگەڵ

 نە وەسوناوە، فەرهەنگەکان دیکەی دانانیپ، دان بیەمای لەسەر فەرهەنگی وگ ڕیئاڵ ووچونک

 هەیە، کوردسونان لەه کو ئەوەی وەک دا،ک ل نیوا  پەیوەنودی لە سوڕییەوەیان  و کوردن نک ڵی

 زاڵەکوانەوە نەتەوە لەالیەن کوشنت زمان و تاین دزی، ئامان ی بە تەنیا نووسیفەرهەنگ بواری

 پەیوەنوودی زیوواتری کردنووی گیرقامەسوو و داسووەپاندن  ،ەپووڕۆژان ئەم ئامووان ی اوە بەکووارهێرن 

 زموانی دەروونوی توانوایی نێوبردنیەل وڵیەه و زمانی نەزۆک ئیدیعای لەگەڵ زمانیی ک ڵونیالی

 لە زاڵەکوان نەتەوە تور، واتوایەکی بە بوووە  زەموانە پێشوکەوتیی گەڵهاوهەنگاویی لە ب  ترئەوی

 نەزۆک، سوەرەتایی، زمانێکی بە ترئەوی زمانی کە دەدەن خ یان بە تایبەت فیما زمانی، بواری

 بە خ یان زمانەکەی سەپاندنی و بیاسێین تەکی ل ژیا و زانست هێیانی بەرهەم بواری لە تواناب،

 سوازگاریی و بومۆز رسوشونی وهەبگەڕێیی داسەپاندنەشیان ئەو و بدەن نیشان رسوشنی کارێکی

 بە ڕێوووگە بەئاسووانی هوووا ەو  لوو ژیکێکی کردن ەشووەگ و پێشوووکەوتن لەگەڵ خ یووان زمووانی

 فارسووی زمووانی گوموانب،» :کە بکووات ئەوە پاگەنودەی کە دەدات زاڵ ک مەڵگووای بیریڕوونواک

 بێوونە یەکووانئێرانی نەتەوەیووی و رسوشوونی زمووانی دەبوو، بووووە، زانسووت و ئەدەب زمووانیه    کوو

 ئەم و بەهێوومە بووایدا زۆر ئاسوونێکی لە کووانیەناوچەیی زاراوە لەچوواو فارسووی زمووانی ئەژمووار   

 8«دان سەرەتایی ق نایی لە یەوەزمانی پێشکەوتیی باری لە هێشنا زاراوانە 

 موافی نیویە؛ موا خاوەن مرۆڤێکوی ترئەوی دا،ک ڵ نیاڵ هاەو  یەکەیپەیوەندی لە هەڵبەت

 هەڵەبوووونی و دروسوونی پێوووەری کەواتە، نیوویە  زمانەکەشووی و خوو ی نوانوودنەوەی ،ئاخوواوتن

 و خووووازانە بەرژەوەنووودی داخووو ی جەوھەری لە و بەردەوام توووریئەوی گەڵوکەوت لەهەڵوووس

 کە دەزانێووت مووا  خوواوەن بە خوو ی زاڵ ک مەڵگووای بیریڕوونوواک بوو یە، هەر  یەئەمییەتووی

 بە زاراوەکووان یووان زمانەکووان کە نیوویە مانووایە بەو کوورا بووا  توورپێش ئەوەی» بوودات ه شووداریی

 و هەڵە بیرێکووووی ئەم کە بکەیوووون قەدەیە قسووووەکردنیان و بسووووڕییەوە ەلەبەپ سیاسووووەتێکی

 دەوڵەمەند ب  دەب،[ ]و خوازان جیایی دەسنی لە بیانوویەک ببێنە ئەوەی لەبری و دارەمەترسی

 جێگووای و وتوورا دێوورەدا چەنوود لەم کە ئەوەی ۹«وەرگوورین ل، کەڵکیووان فارسووی زمووانی کردنووی

 کوردن ڕیشەکێش لە خێرایی یەڕاد ڵکوەب تر، وانیەئ انیزم مافی بیەڕەتی پرسی نەک نیقاشە،

 واتووا یەکوون، وو هەرد بەردەنووگ و بێووژەر ژێردەسوونە  ک مەڵگووای زمانەکووانی قەدەیەکردنووی و

 یوان فەرموی زموانی واتوا زمانێو  بە هەردوو چونکووو «ما خاوەن و زاڵ» گرووپی لە هەردوویان

 داڕێوژی، سیاسوەت کوردن، قسوە ایبەتیتو موافی ئەوان کەواتە، دەکەن  قسوە دەسەیت زمانی

 نێووان جیواوازی 10هەیە  دیکەیوان ویەئ زموانی پێیاسوەی و کردن قەدەیە تر،ئەوی لەناوبردنی
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 دایەئەوان ڕوانووگەی لە جیوواوازی بەڵکوووو نیوویە، ئینییکووی و زمووانی جوو ری لە بەردەنووگ و بێووژەر

 ئاسوایی و رسوشونی تدەسوەی  زموانی بووونیزاڵ ڕەوتوی دەبو، چ ناوچ ن کە بەوەی سەبارەت

 و یحەسو» کو ن وتەیەکی بە چونکوو دەیمانن، ئەوان هەمیشە یحیشەس و چارەت  بدرێ نیشان

 و حواکمیەتی کە دەیومانن ئەوان ئەمڕۆیوی زمانی بە یان «دەیمان، وەرس ەخ و پاشا ویت یەچاک

 دەسنیانەوەیە  بە سیاسی ریەرو ەس

  primitive) ەکانیسەرەتایی زمانە و انسنیز -ئەدەبی زمانەکانی بە زمانەکان کردنی دابە 

 نەک دانراوە، سەربازی و سیاسی دەسەیتی ئات رینەی لەسەر کە یەسیاسی یەکیبەندیپ لێن

 و نیوویە ڕەوایووی یانەبەنوودیپ لێن ئەم بووڕوا، جێووی زانسوونی ناوەنوودێکی هوویچ لە زانسوونی  کوواری

 و شارسوونانییەت بەرەنگواریی بوواری بە زمووانی بوواری گو ڕییی چونکوووو نیویە  زانسونی بیەموای

 ئەسن ی دەخاتە «سەرەتایی» مرۆڤی «کردنی شارسنانیەب» بەرپرسیارێنی و ئەرک سەرەتاییەت،

 پوڕۆژە ئەمه  ک ڵ نیالیسونی یەکیبەرپرسیارێنی ئەمە گومانمرۆڤی خاوەن شارسنانییەت، کە ب،

 سووەر بە خوو ی زمووانی کە دەکووات زانسووت و ئەدەب خوواوەن مرۆڤووی لە داوا یە،بەرپرسوویارێنی و

ه نوو منو  لێو ەگ کە وکوو ەهەرو  بودات  کوژیزمان پڕۆژەی بە شەردییەت و بسەپێیێت تردائەوی

 دەبییین  التین ئەمریکای و ئەفریقا لە و،ەئ ڕووخێیەرەکانی کەوتەل، و ک ل نیاالنە پڕۆژە لەم

 یان و بوون یسەرەتای _ شارسنانییەت  )زانست،_  ئەدەب دووانەی انەییساخنەچی پرسی

 کردنوی خو   بەسونێن لە جوگە زۆک،ەن زمانی و کردنەشەگ زمانیه ب کانەزمان کردن  ەداب

 ڕێگوا نییە  تر شنێکی هیچ کان،ەسنەژێرد زمانە لەناوبردنی ب  ئاکادمی  و ئەخمقی مەدریفی،

 وەکووو یەکانیسورتاتێژی ڕێگوای لە تورئەوی زموانی یتوانودنەوە و وەخو گرتن بو ه کردنو خ  

 وەکووو ژێردەسوت زموانی نواوبردنی هەروەهوا و دەسوەیت زمانی بیەماڵەی لەناو کردن ەرشیڤئ

 ک مەڵگوای ئاکادیمیسیەنی دەدرێت  ئەن ام دەسەیت، زمانی بیەماڵەی کلکی یان ئەندامێ 

 بوو  بوووار دەسووەیت، زمووانی بڕگەکووانی لە یەکێوو  بە ژێردەسووت زمووانی گوو ڕییی ڕێگووای لە زاڵ

 پوڕۆژەی واتوا دەڕەخسوێیێت، داهواتوو، ق نایەکوانی لە ژێردەسوت زمانی بەتەواوەتی سڕییەوەی

  دەگیرێت وشوێنپ، ژێردەست، زمانی یەخ گرانەو  سڕییەوەی ڕێگای لە کوژیزمان و سڕییەوە

 دانوانی و خو گرتنەو  هەروەهوا و پێیاسەیی و مەدریفی بواری ئامادەکردنی بە زاڵ بیریڕووناک

 نیهوایی سوڕییەوەی بە شوەردییەت دەسوەیت، یەکانیمبەنودیڕی خوارترین لە ژێردەست زمانی

ه ل چونکوو دێیێنەوە  زاڵ دەسەیتی داهاتووی هەنگاوەکانی ب  پاساو و دەدات ژێردەست زمانی

ه بو هەمیشوە زموان، یەک لە زیواتر بووونی کەرەوەدەسوتیەک و ژاک بێن ناسی ناڵیممی یەانگو ڕ 

 ژمێردرێ ەد تیەڕ بیە هەڕەشەیەکی

 کە _ خوو دان بە توورئەوی پێیاسووەی مووافی و  self-interpretive) خوو ڕاڤەیی لە نەئاسوو ئەم

 بو یە هەر دەبێت  مس گەر سوپا و چەک بە بەسنت پشت بە تەنیا ،دەسەیتەوە زمانی بە تایبەتە
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 نە و هەیە ردییەتیەشو نە نەبێوت ەوەیپشونی لە چەک ئەگەر خ ڕاڤەیی و رشۆڤە لە شێوازێ  وا

 کوردی زمانی بە هونەری و ئەدەبی بەرفراوانی هێیانیبەرهەم ئیدیعایە  ەمئ شایەتی دێنەدێ 

 و ڕۆموان نێودەوڵەتی، ئاسنی لە فیلم چەندین هێیانی بەرهەم لە جگە  ڕابردووە دەیەی چەن لە

 تیەحدودییەم رەسەب بوونیان زاڵ و کانیەر ەربەب سەرەڕای کورد ڕابردوو، یەیەد چەند لە شێعر،

 وێوژەی و زموان یڕ بوازا بوخەنە وشەنامە ج رە چەندین توانیویانە کوردی، ەدژ  کەشی ج راج ری

کەواتە  ئەدەبیوانەیە  کوارە جو رە لەمه وییوب، منوانەیەکی سنیشونانەردەب کنێبەی ئەم کوردی 

 و خو ڕاڤەیی هێومی سوەمب لی کوردی، سیاسەتی خودی وەکوو کوردی زمانی سەرتوێژییەوە لە

 بە بەسونتپشت لەبوری زاڵ زموانی بەپێچەوانەی یەناسەی پ،خ ئەمه  زمانەی ئەم خ پێیاسەیی

 ودانەپوو، هەمووووڕۆژێ و بەسوونووە خوو ی زمووانەکەی نوواوخ یی دەفرایەتووی بە پشوونی چەک،

 خ ی دەکات ناچار دەوربەری جیهانی و دەشکێیێتتێ  تەفەنگ گوللەی بە بەسنووەکانپشت

 بکات  قبووڵ تریش ئەوانی و

 ترینگرییوووگ بە زموووانی گرتووووویییەک نووواڤین، ڕۆژهەیتوووی لە زاڵەکوووان ناسوووی ناڵیممە

 شووەڕی کەواتە، زانوون ەد نیشوونیامنی و نەتەوەیووی مێژوویووی، گرتوووویییەک یەکانیپێداویسوونی

 کردنوی دروسوت بو  و زموان بوواری هێیاوەتە مێژووەوە کەشی لە تریانئەوی سڕییەوەی و مێژوو

 سوڕییەوەی داوەتە دەسونیان بەردەوام داانیزمو بواری لە ترئەوی سڕییەوەی و زمانی ڕیمییەک

 سووڕییەوەی بیەمووای لەسووەر کەرەدەسووتیەک و ئاسووا ژاکوووبێن ب چوووونە ئەم توور ئەوی فیمیکووی

 شووێوەیەکی بە دانوواڤین ڕۆژهەیتووی لە زاڵ ناسووی ناڵیممی باوکووانی ئاسووەوارەکانی لە توورئەوی

  sameness) ئەوھەوەیوی بە»وایبوڕ  کرمانی ئاقاخانی وێیە، ب  دەرخسنووە  خ ی حاشاهەڵیەگر

 ناسووی ناڵیممی ڕوانووگەی لە کەواتە، کوون ەی مێووژوو و زمووانه کوو وو وابووپێی 11«بووووە مێووژوو و زمووان

 بو یە، هەر یە یبیەموای هەڕەشەیەکی هەمیشە زمان یەک لە زیاتر بوونی یمکەرڕیەک و ژاک بێن

 مێژوویوی کەشی لە هەمیشە ب  ترئەوی دەب، پرایم ردیاڵ، نەتەوەخوازیی بە دان شەردییەت ب 

 بە ڕابووردوو لە ڕاسیسوونی و ڕەگەزپەرەسوونانە تەواو گێڕانەوەیەکووی بنوانرێووت توواکوو بسووڕدرێنەوە

 بەردەوامیی و ڕابردوو لە گێڕانەوەیەک لە بەرباڵوترە هەمیشە مێژوو یمەب بیوورسێنەوە  ساخنەیی

 سوڕییەوەی و تورئەوی لە دخوو  زموانی سوازیپاک بە پێویسونی زموان، لە مێوژوو ئێسنای ڕەوتی

 ناسووی ناڵیممی مێژوویووی گرتوووەیییەک پووڕۆژەی بنوانوودرێت توواکوو توورەئەوی زمووانی بەتەواوەتووی

 بێت  ک تایی هەمیشە ب  ترئەوی بوونی هەڕەشەی و بکرێت وتەوا ژاک بێن

 و ژیاون دازمانی ملممنەیەکی لە کوردەکان ڕابردوودا، سەدەی یەک ماوەی لە وترا کە هەروا

 ج راوجو ری خراوەیڕێو  بەرەنگواری دانێودەوڵەتی بەرەیەکی لە خ یان شوناسی پاراسنیی ب 

 مواوەی لە بووونە  دانایەکسوان خەبواتێکی لە بەردەوام و بوونەتەوە یاسا بواری لەوانە  حکومی

 سوەرهەڵدانی و دیم کراتیو  ویتوانی بو  کوردەکوان بەربواڵوی کو چی ڕابردوودا، دەیەی چەند

 بوو  کەشووێکی _ یەکووانوک ڕیکەم هەموووو سووەرەڕای _ باشوووور نیوەسووەربەخ ی نیکوردسوونا

 لەم دراوەکوانن امئە کوارە لە یەکێو   ڕەخسواندووە کووردی ئەدەبی ئاسەواری هێیانیبەرهەم
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 بەیم بوووە  کووردی زموانی بە وشوەنامەکان چاپی و نووسین ،دایەکەمیسیووردار و النی کەشە

 بە کە فەرهەنگە ئەم بووە  «موکریان کییەزار  نگیەرهەف» گومانرەدا ب،ماناترین بەرهەم لەم بوا

 پاگەنووودە هەمووووو سوووەرنووووورساوە، خووواڵێکی ک توووایی لە «پایانیوووانی سوووەالح» نووسووویپ،

 و کووردی زموانی لە سوڕییەوە مێوژوو و سوڕییەوە شوونا  پێیاودادەنێت کە لە یەکانش یییسنی

 زمانەکوانی لە زاراوەیەک وەکووو کردنوی پێیاسە و انەزم ئەم لەناوبردنی ب  لییگ ساید سیاسەتی

 ئییسوکل پیدیای و نەتەوەیی زمانیی ئەرشیڤێکی «کریانو مزارەکیی  فەرهەنگی» دەکرێت  دیکە

 توا کە یەییمێژوو خەیتی ترینبەبایە  «موکریانزارەکیی  فەرهەنگی»  ەیکوردی زمانی ئەدەبی

ئێسونا  تا کە ەینەتەوەیی وشەی فەرهەنگی رەترینگەو  و کراوە پێشکە  کوردی زمانی بە ئێسنا

 قەییەکوووی داڕاسووونی لە «موکریوووانزارەکیوووی  فەرهەنگوووی»ه  کوردسووونان بەخووو یەوە بیییویووو

 ئەدەبووی و زمووان پووارێمەرانی بمێوووترین لە یەکێوو  و کووردووە دروسووت مێژوویووی و نەھوواتوولەبن

  پارێمیتەد باران و باه له میشەه ب  زمانە ئەم کە یەیکورد

 ڕووی کە توایبەتن گەلێکیەکوان، فەرهەنوگینەتەوەیی وشوەنامە کە نەکەیون لەبیری دەب،

 نیشووانەی و هەڵگوور بوواڵوکەرەوە، دەتوووانن بوو یە هەر تووایبەتە، ویتووانێکی و نەتەوە لە قسووەیان

 ئاموان یی  نەتەوەیو زمانی ڕێژیپمن ڕەوتی ئامێری ترینگرییگ ببیە و بن نەتەوەیی شوناسی

 و زموان کوارامەیی کە زموانە بگو ڕی چەمکوی و وشوە بە هەمیشوەیی مانوای خشیییبە وشەنامە

 بوواری دەکواتەوە، کەم زمانی شڵەژاویی دەکاتەوە؛ بەرز بەکارهێیەرانی گەیشنییت،لێ  هەلی

 بەکووارهێیەرانی بەردەسووت دەخوواتە پێویسووت زموانیی ئووامێری و دەکووات وپێوو ڕێ  پەیوەنودی

 لە و دەیگوازێنەوە و دەکات ت مار زمان سازێیەری بەسنێیی و گەڕوان و ژییگە وشەنامە، زمانێ  

 نووسویبەم شوێوە، فەرهەنگ دادەنێوت  نەتەوەیەک زموانی ئەرشویڤی بیایەیی بەردی داڕاسنی

  نەتەوەکە زانسونی کردنوی وپێو ڕێ  پێیواونەتەوەیەک، هەوڵوێکە لە مێوژووی ت ماری لە جگە

 شووێوازی تایبەتەکووانی یەپێداویسوونی و وەیووینەتە بەنوودیپ لێن ج رێوو  ڕێگووای لە زانسووت

 بە کە ئەژموار دێونە ەینەتەوەیوی زانسنە ئەم یڕووی ناوازە فەرهەنگ بەخ وەدەگرێت  نەتەوەیی

 نەتەوەیویش زانسونی نەتەوە، زموانی یەکوانیکاریگ ڕان کردنوی ت مار لە جگە زمان بەڵگاندنی

 دەکات  ڕێژف ڕم و گیرسەقام

، زموانی خ ناوەنودبییی «موکریوانزارەکیوی  فەرهەنگی» پنەوی و پێوەجێیی بە فەرهەنگێ 

 زاڵ، زمووانی دەنگییتوواک کەشووی نوواو دزەکووردنە بە و دەکووات تەنگووژە تووشووی ئاسووانیزاڵ بە

 شوەردییەت ،مەزن ئەرشویڤێکی وەکوو فەرهەنگە ئەم دەکات  کێشە تووشی ئەو خ گێڕانەوەیی،

زارەکیووی  فەرهەنگووی» پرسوویار  اتەژێردەخوو کوژیزمووان بوو  زاڵ زمووانی رسوشوونیی خواسوونی و

 مێژوونووسوی و زاڵ زمانی ئەرشیڤی ل ژیکی بیەڕەتی نافەرمی ئەرشیڤێکی مەقامی لە «موکریان

 و دایەتوو، ژموواریب، بەڵگەنووامەی فەرهەنووگە ئەم دەکووات  لەرزۆک لوو ژیکە  ئەو پشوونیوانی

 شووەردییەتی ژیکی،لوو  توانووایی مانووایەیە کە زاڵێنووی زمانێوو  حەبەن بەڕاسوونی ئەم دەربووڕی

 بواری لە نیویە  بکەن،پ، ئاخاوتیی و بیخوێین ناچارن کە ئەوانەی ەھاڕ  ڕەزامەندی و جەوھەری
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 لەرزۆکووی چییەتووی کوژ،زمووان دەنگیتوواکشووکاندنی تێ  لە جووگە فەرهەنووگە ئەم ئەرشوویڤەوە،

 نیشوان ،زاڵ زمانی ھێیانیتێ  و ھاتەشکێییپێ  لە پەراوێم، توانایی بەرانبەر لە زاڵ ڕەوایەتی

 .دەدات

 و نوێییڕاسونی ئیودیعای بە ،زاڵ وشەناسوانی و نووسانفەرهەنگ کە سەدەیە یەک لە زیاتر

 و ژێردەسوونەکان ک مەڵگووا زمووانی و فەرهەنووگ سووەر کووردۆتە هێرشوویان ،زانسوونی الیەنیوویب،

 زاڵەکوان دارەدەسوەیت بو  تورئەوی ئاسیمیمسوی نی و سوڕییەوە و ،ناسویمەدریفەت بەسنێیی

 نووسویفەرهەنگ کە دەدات نیشانی یەکاننوێ توێژییەوە کە دایەحاڵێ  لە ئەمە ڕەخسێین دە

 بە باڵوکراوەکوووان وشوووەنامە هەربووو یە، یە ینەتەوەسووواز  پوووڕۆژەی لە حاشووواهەڵیەگر بەشوووێکی

 بوایەخە الیەنیشون ب، نە و ڕیومپەڕن نەریونە و ڕێسوا لەم نە تورکی و ەبیڕ دە فارسی، زمانەکانی

 هەروەهووا و ڕابووردوو سووەدەی بەدرێژایووی ە،یسوویو نو فەرهەنگ نەرینووی ئەم ەسووەرل زاڵەکووان

 ەکانیانر پێوە و زمان تێگەی دەسنەوشەکان، وشەکان، یشەیڕ لەگەڵ وشەناسان دانەوەیلێ 

 بوووە  ئایودی ل ژی  بەتەواوەتوی زاراوەکوان، بون و زاراوە زموان، کردنوی دیواری و دان نیشان لە

 و کووردن دەسووتیەک دوایه بوو دەوڵەتەکووانی کە ک مەڵگایووانە لەو بەتووایبەت نووسوویفەرهەنگ

 بیەمواب، و کوردن ئینعبوارب، بو  داوە ھەوڵیان و بوونە سنانداردەوە زمانی کەی نیاەت سازکردنی

 نیگەرانووی لە بەری لەونێوو  ھوویچ بە ناتوانێووت کووارە ئەم ،توورئەوی زمانەکووانی دانووی نیشووان

 بن  ئایدی ل ژی 

 حەزی گەڵدا هواوڕێژ لەوشوەکان مانوای ڕاڤەی و هەڵبژاردن لە ەنگانەفەره ئەم نووسەرانی

بەرچواو لە ئەوە  دەبو، هەڵبەت زمانی  توێژییەوەی دەدەنە دەست خ یان ئینییکی و سیاسی

 یوهمانام ە، بەیم ئەوە بەینەتەوەیوی پڕۆژەیەکوی بەگشونی نووسیبگرین کە ئەگەرچی فەرهەنگ

 زموانیه لو کوردن نکو ڵی و سوڕییەوە بو  داتەڕ ەبویەل کەینووسویفەرهەنگ جو ره رەه کە نییه

ە هواوڕێژ و ک کوردن نکو ڵی و سڕییەوە ئامێری ببێنە دەتوان، وا پڕۆژەیەکی کاتێ ه  تر  ڵکیەخ

 بێوت  کوردن نکو ڵیه و ه و ەسوڕیی زاڵوی یگوتوار و دیسوک ر  ئەم گەڵهاوشان و هاوتەریب لە

 ترینگرییووگ لە یەکێوو  وەک زمووان ەیبەرزکووردنەو  و پنەوکووردنەوە دوایبە نووسوویفەرهەنگ

 لە یەکێووو  وەک نووسووویهەربوو یە دەکرێوووت فەرهەنگ  ەینەتەوەیوووی شوناسوووی پێوەرەکووانی

 ئەگەر ڕووەوە، لەم ئەژموار  بێییویە ئینییکوی و نەتەوەیوی شوناسوی و ھێیوان بەرھەم ئامێرەکانی

ناکرێووت کوواری  اسوونی نیوویە وڕ  لە دوور بمانرێووت، نەتەوەیووی پڕۆژەیەکووی وەک نووسوویفەرهەنگ

 بمانین  دەسەیت پەیوەندی لە بەدەر نووسیفەرهەنگ

 خ یوان زاڵەکوان ک مەڵگا نووسەکانیەیە کە فەرهەنگئەو  بکەین لەبیری ناکرێت کە ئەوەی

 کوواریگەری ژێووربەقوووڵی لە بوو یە  هەر و )میللووی  نەتەوەیوین ڕاھێیووانی و پەروەردە بەرھەموی

 مێوژوو، لە چواو زاڵەوە ناسوی ناڵیممی ڕوانوگەی لە و دان زاڵ ناسی ناڵیممی کانیەدینی ئاساییبە

 ئاشووووکرا و ڕوون بە کە بوووو نەوەیە بەو هەر دەکەن  نەتەوە چەمکووووی و فەرهەنووووگ و زمووووان

 دائەوان ئاکادمیکەکووانی و توووێژییەوەیی بەرهەمە لە زاڵ (self-evidency)کانیەدینیبەئاسووایی
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 کوواری ئایوودۆل ژیکی الیەنووی و ڕوانووگە زاڵە، یەناسووی ناڵیممی بەسوونێیە ئەم داوەتەوە  ڕەنگووی

 لە زاڵ ک مەڵگوای ەکانییزانسنگایی و ناسانزمان ب یە هەر دەکات  دیاری ئەوان توێژییەوەیی

 توووێژییەوە نووارساوی تیئ ریسوویەنی بیلیووگ، مایکوول کە دراون گەمووارۆ داناسووی ناڵیمم ج رێوو 

 زاڵ ک مەڵگای ئاکادیمیسیەنی و توێژەر ڕۆژانە  ناسی ناڵیممی دەڵێتپێی یەکان،ناسی ناڵیسنی

 لە زاڵ ناسوی ناڵیممی دەنگوی داپو رشاوی یەکوانلەحی و ھەسوت و خواسوت ناتوانێت ئاسانیبە

 ببییێت  خ ی توێژییەوەیی کاری

 ھەڵقووویو دەسوەیتی پەیوەندی و یەکانزمانی و فەرھەنگی پەیوەندە دەق، وەکوو وشەنامە

 بەدروسونی «دایو  ڤەن» کە هەروا دەکواتەوە  دابەشوی و دێیێونەوە بەرھەم خو ی ک دەقیی لە

 ئەم لەسوەر 12«خو ی  توایبەتی کاننێکسونی و کو دەق لە بەشوێکە دەقێ ، هەر» دەکات ئاماژە

 چییەتوی دا،نەتەوەیوی بارھێیوانی و پەروەردە ئاسنی لە دەتوانێت نەتەوەیی وشەنامەیه  بیەمای

 دیوواردەگەلێکی دا،وشەناسووی نێبەکووانیک لە ەکووانیزمانی واقوویعە هەبێووت  یسوونیلناسی نا

 نووین  شوناسووی و فەرهەنگووی زمووانی، ژیوویگەی بە پەیوەنوودب، و ھەڵگرشیاسووایی و بەرھەسووت

 و دارێوژراوەتەوە نووسیفەرهەنگ دیسک رسی ئێسنای دەیناکانی بیەمای لەسەر زمانی ڕاسنی»

 لەخو  ئایودۆل ژیا  کە_ەیھواتەییپێ  کردنەوەیژەننووێ ۆسوەیەکیڕ پ بەرھەموی دائەسڵ لە

 لە دەسنەوشووەکان و وشووەکان» کە وایەنڕ لەسووەر ئەو بوو ئەمووڕۆ ناسووەکانیزمان 13«دەگرێووت 

 سیسونەمێکی لە دەتووانن کە    ئەمورازگەلێکن داڕاسونی لە و نیویە مانایوان داخ یان ناوەڕۆکی

 ئەم  بێیوویەوە بەرھەمووی دووبووارە ھەم و بیوووێییەوە ئییسووانی واقیعووی ھەم زمووانی، نیشووانەکانی

 ھاوبەشوی ھ شویاری بوواری لە بوای زۆر دەسوەیتی هەڵگری یان نیشانە وەک دەتوانن ئامێرانە

 « بەکاربهێرنێن یک مەڵ

 و وشەناسوووی بوووواری لە ،دوایوووانە ئەم توێژییەوەکوووانی لە کە بهێرنێووونەوە وەبیووور دەبووو،

 یوان  descriptive) سوفیەو  کارانە ئەم گەل  کە ئارادایە لە بەرفراوان بابەتی دانووسیفەرهەنگ

 دەیەی چەنوود بەرفراوانەکووانی و جیوودی توووێژییەوە لە بەتووایبەت   prescriptive) جووویمینەت

 یەهو گری دانەوەیڕەنوگ و کواریگەریی واتا  prescriptivism) بوون جویمیەت ناتوانن ڕابردوودا

 گوێسیاسووی وشووەنا  لە کوواری ئەودا پشووت حەزی و بووایەخی سیسوونەمی ئایوودۆل ژیکەکان،

 لەالیەن زموان بەکارهێیانی» ناسی،دیسک ر  توێژەری ،«کم  یرەف» بەوتەی چونکوو ۱4بخەن 

 ڕێژکردنیفوو ڕم لەسووەر دەبێووت کوواریگەریی بڕواکووان، و زانسووت سیسوونەمی لە جووگە وشووەنا 

 1٥«شوناسی  و ک مەییەتی پەیوەندی

 گەڵتەریوب لە نووسوینووسی پەراوێم، لەچواو فەرهەنگئاشکرایە کە وشەناسی و فەرهەنگ

 و کردنەوەڕاسووتپشت بوو  پەراوێووم وشەناسووی هەیە  زیوواتری گەراییواقیوو  زاڵەکووان، سیاسووەتە

 و منامنەتور جێوی یبەڵگەنوامە بە پێویسونی خو ی، تووێژییەوەکەی بووونی زانسنی سەملاندنی

 ژێور بخواتە دەبوات، نواوی «ڕێژێموی حەقویقەت»ه بو ف کو  کە ئەوەی دەبێت چونکوو هەیە زیاتر

 ئووابووری، و کوو مەییەتی سیاسووی، گریپشووت لە جووگە ت،ەقوویقەح ڕێژیمەکووانی ارەوە پرسووی
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 وریو سوی دەرەوەیه بکەوێنو کە زانسنێ  و مەدریفە هەیە  مەدریفیشیان مەرجی ب، پشنیوانی

 ژێور خسونیە و ڕەخیەگورتن دەکرێوت  پێیاسوە تەقویقەحەدژب و نازانسونی وەکووو ڕێژیامنە، وەئ

 بایەخی گەلیسیسنەم و دەسەیت بەرەنگاری بە پێویسنی ت،ەیققەح یڕێژیامنە ئەم پرسیاری

 بەڵووگەی ئوواڕای ھێیووانە و کووردن دیک مێیووت بە پێوسوونی ئەویووش کە هەیە، بوواو مەدریفووی

 .هەیە بەرباڵودا زۆر ئاسنێکی لە وشەکان، جییی ل جی و ڕیشە و کراوبنامنەپ،

 لەسووەر زاڵ ریفیوویمەد ڕێسوواکانی و نەریووت ڕووی لە پەراوێووم، وشەناسووی جووگەلەمە ،

 و ڕاوێووژ و پەلەتفوو رم و پشوونیوانی جوو رە ھەر لە و دەنارسێووت ھوواتووییل، بوو،ەب توووێژییەوەدا

 و پاگەنودە شوەردیەتی سەملاندنی پێش پەراوێم، وشەناسی بەشە ب، توێژییەوەیی دیسک رسی

 ەیڕێوژ  کەواتە، بکواتەوە  خو ی زانسونی ئیعنیبواری سەملاندنی لە بیر دەب، خ ی، ئیدیعاکەی

 تووێژییەوە لە زیواترە پەراوێوم یڕەخیەگرتیەکوان و توێژییەوە لە  self-reflexivity) بەخ داچوونەوە

 توووێژییەوە پووێچەوانەی پەراوێووم، توێژییەوەکووانی چوونکوووو دا،زاڵ ڕەوتووی لەگەڵ هاوتەریبەکووان

 هەمووان تەقوویقەح کووانیەڕژێم بەرین بوو، پێشووییی و وەخووتپێش پەسووەندکرانی لە زاڵەکووان،

 لە   domesticated) وەو کوورد دەسوونەم  زانسوونیان هێیووانی بەرهەم کە دەسووەیتن ێمەکووانیڕژ 

 بوابەتی بووژانودنەوەی و ناسواندن مەیودان، دێیێونە پەرواێوم تووێژەری کە شنەی ئەو بەرانبەردا،

 ئاسنێکی ئەوەی ب، نام  بابەتی گیریگشت کردنی قبووڵه  نەکراو  دەسنەم  زانسنی و نائاشیا

 خسونیەڕووی بە پێویسونی ئەمە  و نوایێنەدی هەبێوت زانسونی توانسونی و یسنەییشا لە بای

  word-ideas) ئایوودیاکان-ەوشوو و زمووان کوواری لە و زانسووت دەسووەیت، لە نوووێ ناسوویکەچڵەڕ 

 تەنیووا نەک کە دەیبییووین ئێسوونا ئووێمە» دەڵێووت: ئوواالت فیلیوو  نووا ،زمان کە هەرواه  هەیوو

 دیوواردەگەلێکی خ یووان دەکەنەوە، ڕوون ئایوودیایانە ەمئ کە وشووانە  ئەو بەڵکوووو ئایوودیاکان

 1٦«هەیە  خ یان تایبەتی مێژووی ئایدیاکان-وشە مێژوویین؛
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