لودویک زامێنهۆف ،باوکی
ئێسپێرانتۆ

()١

لە فەڕەنسییەوە :هیوا شەمسی بورهان
(فەڕەنسا)

بــە درێژایــی مێــژوو چەنــدان جــار مــرۆڤ هەوڵــی
ئــەوەی داوە زمانێــک بخوڵقێنــێ کــە هەمــوو
نەتــەوەکان بتوانــن پێــی بدوێــن و لێــک حاڵــی
بــن ،ئۆمبێرتــۆ ئیکــۆ( )٢نــاوی پڕۆســەکەی نابــوو
«گــەڕان بــەدوای زمانــی بێخــەوش» ،بــەاڵم تەنیــا
ئێســپێرانتۆ( )٣توانــی ببێتــە زمانێکــی زینــدوو و
دەســتەیەک خەڵــک قســەی پــێ بکــەن و جڤاتێکــی
کۆمەاڵیەتــی پێــک بێنــێ ،چونکــە ڕەنگــە لــە
کاتێکــی باشــدا لەدایــک بووبێــت.
لــە کۆتایــی ســەدەی نــۆزدەدا ،ئاڵوگــۆڕ و
پەرەســەندنی کەرســتەی هاتوچــۆ و پێوەندی گرتن
وای لــە دنیــا کــرد کــە پێوەندییەکانــی نێونەتەوەیی
ئاســان بــن ،چیدیکــە التینــی حیســابی زمانێکــی
بەربــاو و نێودەوڵەتــی بــۆ نەدەکــرا و واڵتــە
زلهێــزەکان دەیانەویســت زمانــی نەتەوەیــی خۆیــان
جێــی التینــی بگرێتــەوە ،بــۆ نموونــە فەڕەنســی لــە
دیپلۆماســیدا زمانــی زاڵ بــوو ،ئینگلیــزی لــە بــواری
بازرگانــی و ئابووریــدا وابــوو ،ئەڵمانــی بووبــووە
زمانێکــی زۆر گرینــگ بــۆ زانســت و تەکنۆلــۆژی
و ڕووســیش ڕۆژ بــە ڕۆژ گرینگتــر دەبــوو ،ئەوجــا
لەنێو ئیمپراتۆری ڕووســیادا شــاری بیالیســتۆک()٤
هەڵکەوتبــوو (ئەمڕۆکــە لــە پۆلۆنیایــە) و چەنــدان
خەڵــک و تیــرەی تێــدا دەژیــان :پۆلۆنــی ،ڕووس،
ئەڵمانــی ،بیــاڕووس ،تاتــار ،ئۆکراینــی ،لیتوانــی،
پاشــان جوولەکــە کــە گەورەتریــن کۆمەڵــی
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شــارەکەیان پێــک دێنــا ،ئەوجــا لــە ســاڵی ١٨٥٩
لــە خانەوادەیەکــی جوولەکــەدا کوڕێــک بــە نــاوی
«الیزێــر زامێنهــۆف»( )٥لــە دایــک بــوو کــە بــە
زمانــی پۆلۆنیــش ناوێکــی مەســیحیان بــۆ دانــا بــوو
بــه لودویــک( )٦زامێنهــۆف .ئــەو کــوڕە هــەر لــە
منداڵییــەوە فێــری چەنــدان زمــان بــوو و خۆیشــی
کەســێکی هەســتیار بــوو ســەبارەت بــە زمانــەکان
و گەالنــی ئاخێوەریــان ،ئــەو دیتــی کــە مرۆڤــەکان
زۆر لــەو شــتەی بۆخۆیــان پێیــان وایــە ،لــە یــەک
دەچــن و ئــەوە نازانــن .ئــەو شــتەی لــە نێوانیانــدا
لەمپــەرە ،نەبوونــی زمانێکــی هاوبەشــە تــا بتوانــن
لێــک تــێ بگــەن.
بیروباوەڕی پیاوێکی ئیدەئالیست

کاتێــک زامێنهــۆف هێشــتا مێرمنــداڵ بــوو ،شــەیدا
و گیــرۆدەی چێکردنــی زمانێکــی بەربــاو و گەردوونی
دەبــێ ،نــەک بــۆ ئــەوەی ئــەو زمانــە جێــی زمانــی
دایکــی خەڵــک بگرێتــەوە ،بەڵکــوو ببێتــە زمانــی
هاوبەشــی ئــەو کەســانەی هاوزمــان نیــن.
باوکــی هیــچ پێــی خــۆش نەبــوو کوڕەکــەی
هێنــدە کات و وزە بداتــە شــتێک کــە الی ئــەو
خەیاڵپــاو بــوو ،بۆیــە کاتێــک کوڕەکــەی دەچێتــە
مۆســکۆ پزیشــکی بخوێنــێ ،هەمــوو دەفتــەر و
نووســراوەکانی لــێ دەفەوتێنــێ ،بــەاڵم زامێنهۆفــی
گەنــج و ئیدەئالیســت واز لــە خەونەکــەی ناهێنــێ
و خەریکــی کارکــردن لەســەر پڕۆژەکــەی دەبــێ،
ئەوجــا بــە قووڵبوونــەوە لــە زمانەکانــی دیکــە،
هــەوڵ دەدا تــا زمانــە خەیاڵییەکــەی خۆی ئاســانتر
و بــێ خەوشــتر بــکا ،لــە ئەنجامــدا لــە تەممــووزی
١٨٨٧دا لــە وارشــۆ بــۆ یەکــەم جــار ڕێزمانــی
ئــەو زمانــە تازەیــه چــاپ دەکات ،یەکــەم جــار بــە
ڕووســی چاپــی دەکات ،پاشــان لــە چاپێکــی دواتــر
هــاوکات بــە چــوار زمانــی پۆڵۆنــی ،ئەڵمانــی،

لودویک زامێنهۆف

فەڕەنســی و ڕووســی بــاوی دەکاتــەوە ،ســاڵێک
دواتریــش بــە ئینگلیــزی و چەنــد زمانــی دیکــە
چاپــی دەکاتــەوە .ئامانجــی گــەورە و ســەرەکی
زامێنهــۆف یــەک شــت بــوو :پێکهێنانــی دنیایەکــی
ئاشــتیخوازتر و دادپەروەرانەتــر ،هــەر بۆیــەش
کاتێــک بــەو زمانــە شــتی دەنووســی ،واژۆی (د.
ئێســپێرانتۆ)ی لەبــن دەنووســی ،واتــە« :ئــەو
کەســەی هیــوادارە» ،وردە وردە ناوەکــە ســادە
کــرا و بــوو بــە ئێســپێرانتۆ.
ئــەوە زۆر ســەرنجڕاکێش بــوو کــە ئێســپێرانتۆ زۆر
زوو لــە هەمــوو ئەوروپــا لــە چەنــدان یانــە و باڵڤۆکــدا
بــەکار هێنــرا .یەکێــک لــەو کۆمەاڵنــەی ئێســپێرانتۆ
زوو جێــی خــۆی لــە نێویانــدا کــردەوە ،جووەکانــی
نیشــتەجێی ڕۆژئــاوای ئیمپڕاتــۆری تــزار بــوون()٧؛
چونکــە ئــەوان لەبــاری زمانــەوە زۆر دەســتە
دەســتە بــوون ،بــە چەنــدان شــێوازی یێدیــش()٨
قســەیان دەکــرد و هیــچ یەکگرتوویــی زمانیــان نەبــوو.
دەســتەی دووەم کــه پێشــوازیان لــە ئێســپێرانتۆ کرد،
ئــەو کەســانە بــوون کــە دەمێــک بــوو لــە زمانێكــی

ژ (٢٠٢٢ /٦ - ٥ /٥ )٢٩٦ /٢٩٥

101

نێودەوڵەتــی و گەردوونــی دەگــەڕان و هێندێــک
پــڕۆژەی تریشــیان تاووتــو کردبــوو وەک ئــەو زمانــەی
قەشــەیەکی ئەڵمانــی بەنــاوی «شــلێیەر»()٩
پێشــنیاری کردبــوو ،بــەاڵم هــەم ئاســان نەبــوو،
هــەم خــودی ئــەو قەشــەیە هــەر دەیەویســت خاوەنــی
زمانەکــە بمێنێتــەوە ،دەســتەی ســێیەم کــە بــەرەو
پیــری ئــەو زمانــە تازەیــە چــوون ،موریدەکانــی
نووســەری ئاشــتیخوازی ڕووس تۆلســتۆی بــوون،
چونکــە ئــەو نووســەرە مەزنــە ئێســپێرانتۆی پــێ
بــاش بــوو و گوتبــووی « :توانیــم بــە دوو کاتژمێــر
لــە هەمــوو یاســاکانی ئــەم زمانــه بگــەم».
ڕاســتییەکەی پێوەنــدی نێــوان زمانی ئێســپێرانتۆ
و ئاشــتی و تەبایــی زۆر تەنــگ و نێزیکــن ،بۆیە زۆر
لــەو کەســانەی لــە نێــوان ســااڵنی  ١٩٠١و ١٩١٤دا
بەربژێــری وەرگرتنــی خەاڵتــی نۆبڵی ئاشــتی بوون،
الیەنگــری ئــەو زمانــەش بــوون وەکــوو :ئالفرێــد
فریــد( )١٠و هانــری الفۆنتێــن( .)١١زامێنهــۆف بــۆ
خۆیشــی هەشــت جــار بەربژێــری وەرگرتنــی ئــەو
خەاڵتــە بــوو .زۆر کەســایەتی بەناوبانگــی تریــش
بــوون بــە الیەنگرێکــی ئــەو زمانــە وەک «ژوول
ڤێــرن( »)١٢نووســەری فەڕەنســی کــە لــە دواییــن
کتێبــی خۆیــدا (کــە بەداخــەوە بــە ناتــەواوی
مایــەوە) باســی ئێســپێرانتۆی کردبــوو.
ئــەوەی لــەو زمانــەدا زۆر بەهێــزە ،ســادە
بوونەکەیەتــی .لــە شــازدە یاســای ئاســان پێــک
هاتــووە و مرۆڤــی خوێنــدەوار دەتوانــێ زۆر زوو
فێــری بــێ ،زۆرتــر لەســەر لۆژیــک بــوون بناغــەی
داڕێژراوە تا لەســەر لەبەرکردنی دەنگ و وشــەکان.
ڕیشــەی زۆربــەی یاســاکان لــە زمانەکانــی التینــەوە
دێــن ،بــەاڵم لــە زمانەکانــی ژێرمــەن و سالڤیشــدا
یاســاکانی دەبینرێــن .بیرۆکــەی زامێنهــۆف ئــەوە
بــوو :ئەگــەر کەســێک یەکێــک لــە زمانەکانــی هینــد
و ئەوروپــی بزانــێ ،بتوانــێ بــە ئاســانی لــەو زمانــە

تــێ بــگا .ئــەو زانایــە بــۆ ئامانجەکــەی کەڵکێکــی
زۆری لــە لــک و پۆپــدار بــوون( )١٣وەرگرتــووە
تــا فێربوونــی زمانەکــە ئاســان بــێ ،بــەاڵم لەســەر
بنەمــای لۆژیــک بــوون نــەک لەبــەر کــردن و لەبیــر
مــان .ئــەو تایبەتمەندییــە هێزێکــی دەربڕینــی زۆر
باشــی بــە ئێســپێرانتۆ بەخشــیوە کــە لــە وەرگێــڕان
و خوڵقاندنــی وشــەی تــازە ،یەکجــار ئــازای دەکا.
زمانێکی نوێی ئاخاوتن

بــە هاتنــی ســەدەی بیســتەم ،چەقــی هێــزی()١٤
زمانــی ئێســپێرانتۆ بــوو بــە پاریــس .زامێنهــۆف لــە
فەڕەنســا میداڵــی «لێژیــۆن دۆنــۆر»()١٥ی درایــە
و لــەو واڵتــەش یەکــەم کۆنگــرەی نێودەوڵەتــی
ئاخێوەرانــی ئێســپێرانتۆ ،ســاز درا .بــە واتایەکــی
دیکــە ئێســپێرانتۆ لــە زمانێکــی تەنیــا نووســراوە
لەســەر کاغــەزان ،بــوو بــە زمانــی ئاخاوتــن ،ئــەو
کۆنگرەیــەی کــە لــە ســاڵی ١٩٠٥دا بەســترا و
 ٦٨٨کــەس لــە گشــت واڵتانــی جیهــان (زۆربەیــان
ئەوروپــی) لــە دەوری یەکتــر کۆبوونــەوە و بــێ هیــچ
وەرگێــڕ و دیلمانجێــک باســی هەمــوو بابەتێکیــان
کــرد ،بــۆ ئــەو ســەردەمە زۆر گرینــگ بــوو .بــەو
شــێوەیە زانینــی ئێســپێرانتۆ بــوو بــە دروشــمێکی
ئەنتەرناســیۆلیزم (نێودەوڵەتگەرایــی) و لێــک
نێزیــک بوونــەوەی گــەالن.
پەرەپێــدان و فێرکاریــی زمانــی ئێســپێرانتۆ
زۆرتــر لەســەر ئەرکــی ڕێکخــراوەکان بەڕێوەچــوو
و ئــەوان بــوون کــە پێوەندییــان لەنێــوان
واڵتانــدا ڕاگــرت ،ئەوجــا هەمــوو جــۆرە چینێکــی
کۆمەاڵتیــان تێــدا بــوو :پزیشــک ،کارمەنــدی
شــەمەندەفەر ،فراماســۆنەکان و گیاخــۆرەکان
و ...کەوابــوو لــە دنیــادا بزووتنەوەیــەک بــە نــاوی
ئێســپێرانتیزم( )١٦وەدی هــات ،واتــە الیەنگرانــی
فێربــوون و پەرەپێدانــی ئــەو زمانــە .ســاڵی ١٩٠٩
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کــە زامێنهــۆف بانگێشــت کــرا بــۆ شــاری بارســەلۆن
(پایتەختــی کاتالۆنیــای ئیســپانیا) هــەم خەاڵتێکی
زۆر بــەرزی ئــەو ناوچەیــەی درایــە و هــەم لــەو
شــارە نێزیــک بــە  ٥٠کۆرســی فێربوونــی زمانەکــە
هەبــوو.
بەداخــەوە ،گەشــەکردنی ئێســپێرانتۆ بــە
دەســپێکی یەکەمیــن شــەڕی جیهانــی تێــک شــکا،
چونکــە ئــەو شــەڕە مەزنــە ڕەتکردنــەوەی بیرۆکــە
جوانەکانــی بەرانبــەری و برایەتــی لەنێــوان گەالنــدا
بــوو ،بۆیــە ئێســپێرانتۆ زەبرێکــی گرچووبــڕی وێ
کــەوت ،زامێنهۆفــی زانــا خــۆی لــە مــاوەی ئــەو
شــەڕەدا لــە وارشــۆ دەژیــا و ســاڵی  ١٩١٧لــە
تەمەنــی  ٥٧ســاڵیدا بــە هــۆی کێشــەی دڵ ،کۆچــی
دوایــی کــرد ،بــەو حاڵەشــەوە لــە ســاڵەکانی نێــوان
هــەردوو شــەڕی جیهانیــدا ،هەمیشــە هەوڵــی ئــەوە
هەبــوو کــە لــە ژیلەمــۆی پــڕۆژەی ئێســپێرانتۆوە،
دیســان ئاگرێکــی گــەش زینــدوو بێتــەوە ،زۆر
واڵتــی دنیــا داوایــان کــرد کــە زمانــی پێوەنــدی لــە
«کۆمەڵــەی نەتــەوەکان»( )١٧ببێتــە ئێســپێرانتۆ،
هەروەهــا لــە واڵتانــی وەک ڕووســیا ،ئیســپانیا
و ئەڵمــان ،ئێســپێرانتۆ لەنێــو بزووتنەوەکانــی
کرێکاریــدا ،ڕێــز و وەجێکــی تایبەتــی هەبــوو.
ئاخرین وتە (لە وەرگێڕەوە)

پێــم خۆشــە ئــەوەش زیــاد بکــەم کــە پێشــەوای
کــوردان قــازی محەمــەد ،شــارەزایی لەبــارەی زمانی
ئێســپێرانتۆ هەبــووە ،ئــەوەش لــە خۆیــدا ئــەوە
نیشــان دەدا کــە ئــەو پیــاوە مەزنــە چەنــدە لــە بیــر
و باوەڕەکانــی بــەرز و جوانــی ســەردەمی خــۆی
ئــاگادار بــووە و چەنــدە خەونێکــی گــەورەی بــۆ
ئێمــەی کــورد هەبــوو :بــوون بــە ســەرێک لەنێــو
ســەرانی جیهانــدا .ڕوحــی گــەورەی د .زامێنهــۆف و
پێشــەوای کــوردان هەمیشــە شــاد بــێ.
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