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Derwaze wek govarêkî kurdîzimanî taybet be zaniste komełîyekan û zaniste 
mirovîyekan dête dinyay çapemenî kurdî w dinyay zanist. Ewe erkêkî girane w 
çend têṙwanînêk sebaret be cêga w rêgay ew govare becêye.
Derwaze le barûdoxêk da biław debêtewe ke Kurdistan û nawçe le awrî şeṙ û 

kuştar û wêranî w awareyî da desûtê. Netewe-dewłetekanî nawçe w zilhêzekanî 
dûr û nizîk le ew şeṙe da beşdarin, û wiłatyan kirdote goṙepanî pêkhełpiṙjanî 
xoyan, û xełkî zułm lêkiraw wek ceyşî yarîdederî xoyan be şeṙ deden. Metirsîy 
jênosîd le ara daye û cinayetî şeṙî w cinayetî dijî mirovayetî dirêjey heye. Le 
heman kat da xebat bo rizgarîş nawestê.

Le sî çil sałî rabirdû da, kurdewarî goṙanêkî zorî dîwe: parçekanî wiłat lêk 
nizîktir bûnewe, ḥikûmetêkî kurdî damezrawe, diyasporayêkî gewre le Urûpa w 
Emrîkay Bakûrî û Asya pêk hatûwe, jinan rapeṙîwin, rojaway Kurdistan wexo 
kewtûwe, w sîstîmêkî otonomî danawe. Goṙanêkî girîng peregirtinî amrazî 
rageyandinî giştî wek tilvîzyon, radyo, çapemenî, w amrazî rageyandinî komełî, 
biławbûnewey întirnêt, û wêranî gundekan û gewrebûnî şarekane. Goṙanêkî dî, 
hem le wiłat û hem le diyaspora, firawanbûn û çeşnawçeşnî töjî roşinbîre ke le 
pêş da hêzêkî piyaw(ane) bû w êste le jin û piyaw pêk hatûwe.

Ew töje erkî giranî têgeyştin le Kurdistan û dinyay ew roy le ser şane, û 
çaweṙwan dekrê ke têgeyştinekey yarmetî bida be amancî goṙînî barî nalebarî 
gelî kurd. Kospêkî ser ṙêy roşinbîrî kurd eweye ke zimanekey, le ber siyasetî 
zimankujîy dewłetan û be hoy dî, naroşinbîr kirawe. Zimanî roşinbîrîy zorbey 
kurd, tenanet le Başûr heta 1991, zimanî resmî dewłet – turkî, farsî yan ‘eṙebî 
– bûwe. Le ew wiłatane, kurdî yan qedeẋe kirawe yan wek zimanî zarekî nêw 
mał û kûçe w kołan û bazar qisey pê dekrê. Ew prosey naroşinbîrî kirdin ta 
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zemanêkî kurdî nekrê be zimanî xöndin le medresey seretayî w nawendî w le 
zanko, dirêjey debê. Biławkirdinewey govarî wek Derwaze yarmetî deda ke 
zimanekeman bo berhemhênan û derbiṙîn û biławkirdinewey zanist amade bê 
bełam natwanê cêgey perwerde le medrese w zanko bigrêtewe.

Le zemanî întîdabî Îngilîs le ‘Êraq (1920–1932), yekêk le daxwazîyekanî 
roşinbîr û têkoşerî siyasî ewe bû ke kurdî bikrê be zimanî xöndin le radey 
seretayîewe ta radey bała, bełam ne dewłetî întîdab ne ḥikûmetî Beẋda rêgayan 
nededa ke tenanet kolêcêkî dû-zimanîy ‘eṙebî-kurdî dabimezrê. Êste ke nizîkey 
çarege sedeyêke “Ḥikûmetî Herêmî Kurdistan” pêk hatûwe w zankoy corawcor 
dandrawe, bełam pêgey zimanî kurdî hêşta nizme, û ḥewl dedrê xöndin be 
zimanî îngilîsî bê w zimanî turkî w farsîş cêy xoyan dekenewe. Le ew barûdoxe 
da, hêşta berhemhênanî kitêb û govarî zankoyî be zimanî kurdî ewende nîye ke 
niyazî xöndin le radey bakalorya pêk bênê. 

Payey nizmî zimanî kurdî le xöndinî bała le Ḥikûmetî Herêmî Kurdistan da ta 
radeyêkî zor berhemî siyasetî ḥikûmete, bełam zor hoyî dîkeş le ara dan. Kurdî, 
wek her zimanêkî dî, le nezmêkî cîhanî piṙ le naberaberî da dejî w xoy endamêkî 
ew nezme cîhanîye. 

Zimanekanî dinya ke nizîkey 6600 heta 7000in be perjînêkî qayim lêk 
hełnebiṙawin, serbexo nîn, pêwendî corawcoryan be yekewe heye, w wêkṙa 
nizam (sîstîm), nezim (order), yan rijîmêkî zimanî pêk dênin. Pêwendîyekan le 
ew nizame da le ser binçîney naberaberî damezrawin. Ewey ke zor aşkira weber 
çaw dekewê naberaberî zimanekan le barî jimarey axêwerane: çînî w înglîsî w 
îspanyayî her kam çend sed milyon axêweryan heye w zimanî wa hen ke bîst 
sî kes ziyatir qisey pê naken û zor zû têda deçin. Herweha le barî pile w payey 
siyasî w abûrîyewe naberaberî zore: le zimanî nêwneteweyî wekû îngilîsî ra 
bigire heta zimanî nawçeyî wekû swaḥîlî, w zimanî qedeẋekiraw û serkutkirawî 
wekû kurdî. Naberaberî dî le radey geşanewey kûltûrîy da baş bedî dekirê: 
îngilîsî zimanî serekîy zanist û kûltûrî modêrne w zimanî wa heye hêşta pêy 
nenûsrawe w zorbey zimanekan hêşta le sînema w tilvîzyon û întirnêt û amrazî 
komełî da de kar nayen.

Zimanî kurdî le barî jimarey axêweran çilemîn zimanî dinyaye w le zimanî 
wek swêdî w danmarkî w holendî w finlandî le sertire bełam le barî kûltûrîyewe 
(dekarhênanî le zanist û edebiyat û perwerde w hunerekan da) le ew zimanane 
yekcar we duwa kewtûwe. Be goṙanî dinya w pereestandinî desmayedarî 
(capitalism) w cîhanîbûnî nepisawewey, her wek le jiyanî abûrî da nawendîgerî 
le ara da bûwe, le nezmî zimanîş da nawendîgerî serî hełênawe. Zimanî îngilîsî 
desełatêkî înḥîsarî le zanist, huner, întirnêt, amṙazekan û “kûltûrî bała” da 
pêkewe nawe w xerîke pişû le zimanî dî tenanet zimanî behêzî wek feranseyî 
w îtalyayî w elmanîş debiṙê.1 Ca seyr nîye ke legeł eweş da zimane biçûkekanî 
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Urûpa (biçûk be pêwaney jimarey axêweran) twanayî xöndin le radey bałayan 
heye, berew ewe deṙon zortir rêge biden be lêkołînewe w perwerdey bała be 
zimanî îngilîsî.2 Kurdî ne ewende geşawetewe ke, wek ew zimanane, bitwanê 
bibête zimanî perwerdey bała w ne sîstîmêkî lêkołînewe w biławkirdinewe w 
arşîw û kitêbxaney heye ke bitwanê le ser pêy xoy rabiwestê. Tenanet zimanî 
wekû farsî w ‘eṙebî w turkîş be zeḥmet bergey lêşawî zimanî îngilîsî w tofanî 
şoṙişî têknolojî w zanistî degirin. Eger farsî w ‘eṙebî w turkî detwanin biłên 
kiławman degirîn heta ba neyba, kurdî hêşta kiławêkî neçinîwe le bagêjey 
biparêzê. Resmîbûnî kurdî le ‘Êraq û dewłetîbûnî le Ḥikûmetî Herêmî 
Kurdistan da, yarmetî deda be man û nefewtanî, bełam be ew rêbazey ke 
nasyonalîsmî kurd bo zimanekey reçaw kirdûwe, êsteş ke le Başûr desełatî 
siyasî wergirtûwe, wek zimanêkî jêrdest demênê. Eger pêş 1991, ‘eṙebîkirdin 
zimanî kurdî dexiste metirsî, êste kurdîkirdin be şêwey petîkirdinî sereṙoyane 
zimanekeman hejar deka.

Legeł eweş da êste pitir le de kanałî tilvîzyonî satalayt û sedan amrazî 
rageyandinî dîkeş be kurdî heye w kurdî le întirnêt û sînema w ta radeyêk 
le perwerdey bała de kar dê dîsan ew pirsyare be cêye: axo kurdî dekrête 
zimanêkî lêhatûy xöndinî bała? Dekrê tenanet ew pirsyareş bikeyn: pêwîste 
kurdî bibête zimanî perwerdey bała yan her zimanî xöndinî seretayî w 
nawendî bê w wek çend zimanî dî (holendî, îslendî) îngilîsî yan zimanî dî bibê 
be zimanî serekî zanist. Axo dekrê yan pêwîste gişt zimanêk yan gişt zimane 
nêwincîyekan (nêwincî be pêy jimarey axêweran, wate pitir le de milyon) wek 
peştû, kurdî, w turkî azerbaycanî zarawey zanistîy xoyan dabinên? Tenanet 
eger gişt zarawe zanistîyekan dandran, le kö de karyan dênin? Zimanî ‘eṙebî 
ke zimanî resmîy bîst wiłate w ziyatir le 250 milyon axêwerî heye maweyêke 
berew nizmî deṙwa w le danan û wergêṙan û biławkirdinewey kitêb û govar 
da le zor wiłat û nawçey dinya we duwa kewtûwe. Eger ‘eṙebî, ke mawey 

hezar sał zimanî here bedesełatî Asyay 
rojawa w nêweṙast û bakûrî Efrîqa bû, 
way be ser hatûwe, çarenûsî kurdî çîye 
w cêgey le ew nizame zimanîye da le 
köye?

Awiṙêk le govarî zaniste komełîyekan 
pêşanî deda ke nezmî cîhanî le biwarî 
ziman da çon we geṙ kewtûwe. Be 
pêy lêkołîneweyêk, le sałî 2004 da, 
6640 govarî zanistî komełî le dinya 
da biław debowe.3 Le ewane, nizîkey 
nîweyan (3046), wek Derwaze, govarî 

1 Robert Phillipson, Linguistic Imperialism. 
London: Oxford University Press, 1992.
2 Bo basî dekarhênanî hêndek le zimanekanî 
Hêndustan û Fîlîpîn û Malêzya le perwerdey 
bala da biṙwane Johan Pride (ed.), Language for 
the Third World Universities, New Delhi, Bahri 
Publications PVT LTD, 1984.
3 2010 World Social Science Report: Knowledge 
Divides. Background Paper. UNESCO: 
International Social Science Council. 2010, 3–4,   
http://www.worldsocialscience.org/documents/
where-are-the-social-sciences-produced.pdf
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helsengêndraw4 bûn. Nizîkey nîwey ew govarane (43.8%) le Urûpa, w 37% 
le Emrîkay Bakûr (Wiłate Yekgirtûwekan û Kanada) biław debûnewe w beşî 
Asya 8.6%, Emrîkay Latîn 4.7%, Uqyanûsye 4.2%, Efrîqa 1.8%, Wiłate 
Serbexoyekan (Commonwealth of Independent States, Rûsye w komarekanî 
Sovêtî caran) 0.2% bû. Eweş rûne ke załbûnî Urûpa w Emrîkay Bakûrî le 
meydanî berhemhênanî govarî zanistî da beşêke le załbûnî ew wiłatane le 
dinyay abûrî w siyaset û kûltûr da. 

Katêkî çaw le zimanî ew govarane bikeyn, naberaberî w załbûn ewendey dî 
derdekewê. Zimanî govarekan ewane bûn: 

îngilîsî 85.3%
feranseyî 5.9%
elmanî 5.4%
îspanyayî 4.0%
pirteqalî 1.7%
çînî 1.5%
holendî 1.5%
japonî 1.0%5 

Ew layeney naberaberî zimanî tenya be hoy nayeksanî desełatî abûrî nîye. 
Bo wêne Çîn û Holend le barî zimanî govarewe beraberin, legeł eweş da 
yekyan wiłatî here piṙ nifûsî dinyaye (1355 milyon) û ewî dî be 16 milyon 
nifûs 65emîn wiłate.6 Le lîstî serê, şeş ziman î wiłate desmayedarîye 
konekanin (Îngilîs, Feranse, Elman, Îspanya, Pirteqal, Holend) û dûyan î 
wiłatî desmayedarî tazetirin (Çîn û Japon). Dezanîn îngilîsî rîşey dakutawe w 
bûwete zimanî nêwneteweyî w be abûrî çend wiłat (wek Emrîka, Îngilistan, 
Kanada, Usteralya, Zîlandî Nö...) pişt estûre, w zimanî dî natwanê cêy pê lêj 
bika.

Barûdoxî berhemhênanî govarî zanistî 
zor le ewey ta êre basim kird ałoztire. 
Derwaze le ew barûdoxe sexte da dête 
dinya w tê dekoşê dewr bigêṙê le dinyay 
zanistî komełî, zanistî mirovî, roşinbîrî, 
kûltûrî, w zimanî da. Ew rêgeye baş xoş 
nekirawe. Derwaze rêbazêkî tiyorî w 
mêtodolojî reçaw naka bełam be şêweyêkî 
rexnegirane barî bawî zaniste komełîyekan 
hełdesengênê, le riçeşkandin naprîngêtewe 
w le nökirdinewe nasiłemêtewe. 

4 Le govarî “hełsengêndraw” da (refereed 
journal yan peer-reviewed journal) 
berhemî biławnekirawewe pêş ewey biław 
bikrêtewe, deynêrin bo dû yan sê kesî 
şareza le babeteke heta pêyda biçinewe 
w hełî bisengênin û biṙyar biden ke bo 
biławkirdinewe debê yan na, w eger kem û 
kuṙî heye çon dekrê rêk û pêk bikrê.
5 2010 World Social Science Report, 6.
6 Index Mundi, http://www.indexmundi.
com/g/r.aspx (March 21, 2016).
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Legeł eweş da basî kurd û Kurdistan le mêje kirawe, heweł lêkołînewey mêjû 
w komełî kurd be qełemî roşinbîrî kurd nûsra (Şerefname, axirî sedey 16), w 
mêjûnûs û zimannasî suryanî w hermenî w ‘eṙeb û turk û farsîş dewryan gêṙa 
le ew baskirdine da; duwa kolonyalîsmî rojawayîyekan le sedey hejde bew 
lawe xerîkî “kurdnasî” bû, w ta bîst sî sał lewey pêş zorbey lêkołînewey zanistî  
sebaret be gelî kurd le ew wiłatane biław debowe. Katêkî le 1925 be ew lawe le 
Turkîye û Îran û Sûrîye, lêkołînewe w tenanet basî kurd û Kurdistan qedeẋe kira, 
“dirasatî kurdî” le ‘Êraq û Yekêtî Sovêt mewday peyda kird. Êste, barî siyasî 
wiłat û têknolojî zanist û xöndin û nûsîn tewaw goṙawe, w wergirtin û dahênan 
û biławkirdinewey zanist hasantir, bełam zor ałoztir, bûwe. Serhełênanî töjêkî 
berînî roşinbîrî jin û piyaw, ke le wiłat û le seranserî dinya da biław botewe, 
dîmenêkî rengawṙeng bo dahênanî zanist we berçaw dexa. Ew sinûraney 
Kurdistanyan let û kut kirdûwe têk tirincawin bełam le heman kat da sinûrî taze 
hełdeçindrê. Le ew barûdoxe da, rêge bo riçeşkênî kirawetire w debê çaweṙwan 
bîn Derwaze dewrêkî çalak le nö-hênan û nö-karî da bigêṙê.

Ew dirasate ciyawaz û corawcorane le sedey şazdewe ta êste zanyarîyêkî 
zoryan pêk hênawe. Derwaze be rêbazêkî rexnegirane çaw le êste w rabirdûy 
sunete corawcorekanî lêkołînewe deka. Zanist pêwendîyekî komełîy ałoze, w 
le ew serdeme da, rexne debê arastey gişt serçaweyêkî zanist bikrê, be taybet 
sunetî zanist ronan yan xułqandinî zanist. Ewey ke mawey sî sałe wek “rexne le 
rojhełatnasî” baw bûwe twanay wey nîye rexneyêkî be pêzî zanist bika. Tenanet 
pêş bawbûnî rexne le rojhełatnasî (berhemî Edward Said), zorbey ew zanistey 
roşinbîrî kurd berhemî hênawe wełamdaneweyêk be siyasetî înkarî wucûdî gelî 
kurd bûwe, w le gêjawî “nasname” da pengî xwardbowe. Le beramber piṙ û pûçî 
netewe-dewłetekan û dezgay propagandeyan, hîç û pûçêkî dî be nêwî mêjûy 
Kurd û Kurdistan û zimanî kurdî dataşrawe. Eger caran ew “nasname”-ronane 
zortir geṙandinewey mêjûy kurd bo serdemî Mad û Zerduşt û tenanet zûtir bû, 
êste be‘ze layenêk deybenewe ser Îslametî. Ew sunete mêtod û têorî zanistî 
reçaw nekirdûwe, legeł eweş da ke be bawbûnî “rexne le rojhełatnasî” ruwałetêkî 
zanyarîyaney wexo girtûwe. Derwaze be reçawkirdinî rêbazî zanistî le ew rêye 
ladeda. Diyare rabirdû, hem dûr hem nizîk, meydanêkî girîngî lêkołînewe be 
şêwey zanistîye.

Le duway şerî cîhanî heweł û dabeşbûnewey Kurdistan, “dirasatî rojhełatî 
nêweṙast” le wiłate rojawayîyekan zortir dirasatî ‘eṙebî w turkî w farsî bû w 
Kurdistan le perawêzî ewane da win bibû. Le nêweṙastî sedey bîst be ew lawe, 
lêkołînewe w çapemenî sebaret be kurd ḥasiłî pêşkewtin le meydanî zanist 
da nebûwe, w rastewxo bestirawetewe be pêdawîstîyekan yan berjewendîye 
siyasîyekanî wiłate rojawayîyekan. Eweş le dû rewt da rengî dawetewe. Yekyan 
eweye ke be goṙanî seng yan qursayî siyasî yekêk le parçekanî Kurdistan, 

Pêşekî
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lêkołînewe firawantir debê. Bo wêne, be serinxûnbûnî rijîmî paşayetî le ‘Êraq le 
1958 da û nîgeranî rojawa le barî siyasî ‘Êraq û nawçe, lêkołînewe, hewałnûsî, 
çapemenî, û derskutin sebaret be Kurdistanî başûr firawantir bû. Herweha 
duway goṙanî barî siyasî le Êran le 1979, (rûxanî nîzamî paşayetî w rapeṙînî 
Rojhełat), duway kûdêtay 1980 le Turkîye û behêzbûnî siyasetî kurdî le bakûr, 
û êste le rojawa, dirasat le meṙ ew beşaney wiłat zortir bûwe. Rewtî dîke babet 
yan nêweṙokî ew dirasateye ke zortir barî siyasî Kurdistan û nasnamey kurd 
degrêtewe ewîş be bê karî meydanî w bełgeyî w arşîwîy rêkûpêk. Derwaze 
deyewê le ew rewte labida, w mêjû w komełî kurd wek waq‘îetêkî ałoz û heme 
layene çaw lê bika, ke têgeyiştinekey pêwîstî be lêkołînewey binçîneyî heye, 
ewîş be mêtodî corawcor be taybet lêkołînewey meydanî w bełgeyî w be tiyorî 
w şêwazî tefsîrîy behêz û corawcor. 
Derwaze, wek her govarêkî kurdî dîke, rêbwarî rêyekî xoş nekirawe bełam be 

weṙêkewtinî xoy rêgeke hemwar deka. Ba hîwadar bîn ew hengawe kiraweyîyek 
le meydanî zanist be zimanî kurdî da pêk bênê. Serkewtinî ew pṙojeye ta radeyêkî 
zor bestirawetewe be beşdarîkirdinî berey nöy roşinbîr û hunermend le ew 
têkoşane da, ewîş be berengarbûnî zanistî baw û rexnegirtin le gişt serçaweyêkî 
desełat.


