
  شباط ٢١
  اليوم العالمي للغة األم

  
الذكرى  ٢١/٢/٢٠٠٩صادف يوم السبت 

الذي أطلقته  لليوم العالمي للغة األمالتاسعة 
منظمة اليونيسكو في مثل هذا اليوم من 

م، وذلك انطالقاً من فهمها ٢٠٠٠عام 
اإلنساني لمسألة اللغات في العالم وثقافة 

ن ، وتعبيراً عن فهمها بأوفلكلور الشعوب
ت على وجه المعمورة، إنما هي تعبير عن أية لغة كان

تاريخ شعب وحضارة جزء من البشرية، وإن فناء أية لغة 
أو حضارة، إنما هو فناء لجزء من الثقافة والحضارة 

وكان إعالن هذا اليوم بمثابة تقديم كل . اإلنسانية مجتمعة
الدعم والمساندة للغات الشعوب المضطهدة واألقليات 

  .ية والعرقية ومنع انقراضها وزوالهاالقوم
العام  السكرتيرنائب /فهمي دمربهذه المناسبة، أصدر السيد 

لحزب الحق والحريات في تركيا بياناً إلى الرأي العام، 
  : فيما يلي ترجمة النص الكردي

  
  إلى وسائل اإلعالم والرأي العام

  تركيا/حزب الحق والحريات
ة العلوم والتربية كما تعلمون، فقد أقرت منظم   

التابعة لألمم المتحدة في اجتماعها   UNESCOوالثقافة
 ٢١تسمية يوم  ٢٠٠٠شباط من عام  ٢١المنعقد بتاريخ

وطالبت منظمة اليونيسكو . شباط باليوم العالمي للغة األم
 رة إزالة كافة المظالم والضغوط عنفي قرارها بضرو

ي العالم ف لغات الشعوب المضطهدة واألقليات القومية
ومن أجل وقف . ليتسنى لها أن تتطور بشكل طبيعي

عمليات الصهر الجارية بحق العديد من اللغات التي تسير 
باتجاه الضياع واالنحالل نتيجة ممارسة سياسات الصهر 

  .والتذويب بحقها، تم اتخاذ هذا القرار
تعيش في عالمنا المعاصر ما يقارب الستة آالف لغة،    

ت القهر والتذويب بحق لغات الشعوب تستمر سياسا
المضطهدة واألقليات القومية والتجمعات اإلثنية والعرقية 
بدءاً من الصين حتى آسيا الوسطى مروراً بالكثير من بقاع 

غات المعمورة، وأن ما يقارب الثالثة آالف لغة من هذه الل
تتجه صوب االندثار بسبب سياسات الصهر القومي 

الها، وإن هذا األمر يعتبر خطراً على القسري المنتهجة حي
عالم مأمول متعدد اللغات والثقافات، كما أنه يعتبر عاراً 

  .كبيراً للمجتمع الدولي
الجمهورية التركية، منذ  سعاماً على تأسي ٨٦مرت    

ذلك الحين وإلى يومنا هذا حيث نعيش أيام القرن الحادي 
لممارسة والعشرين، ال تزال سياسات الظلم والتذويب ا

وعلى الرغم من قيام الدولة . مستمرة بحق لغتنا الكردية
التركية مؤخراً بإطالق فضائية رسمية ناطقة باللغة الكردية 
إال أن الظلم الواقع على اللغة والثقافة الكردية ال يزال 
مستمراً، ولهذا، فإننا نستقبل اليوم هذه المناسبة الغالية 

  .بقلوب مفعمة بالحزن واأللم

إنه من المحزن حقاً أال يستطيع األطفال والشباب الكرد   
في القرن الحادي والعشرين من التعلم بلغة أمهم، ألنه وفقاً 
للقوانين التركية، تعتبر اللغة التركية هي اللغة الرسمية 

بالتعلم والتربية بغيرها، ويتم  الوحيدة في البالد وال يسمح
رفض أية مطالب أو مقترحات أخرى تخالف هذه القوانين 

  .بشدة
ال تستطيع األمهات الكرديات في هذا القرن، القرن    

الحادي والعشرين من تسمية أطفالهن بأسماء كردية، وعلى 
في " Q,W,X,Ê"ََالحروف الكردية  الرغم من استعمال
، إال أن هذه الحروف ال TRT6كية القناة الفضائية التر

تزال ممنوعة من االستعمال والتداول في سجالت القيد 
المدني لتسجيل أسماء األطفال الكرد، كما أنها تتسبب في 
حدوث العديد من الشجارات بين المنظمات الكردية 

كل عام بسبب استعمال من  نوروز في وأجهزة الدولة
  .نوروز في كتابة اسم  Wالكرد للحرف

ال يستطيع اإلعالم الكردي في هذا القرن، القرن الحادي 
بشكل حر  والعشرين من ممارسة دوره ومهامه الطبيعية

وعلني، إذ تصادف الصحف الكردية والصحفيون األكراد 
وبسبب العمل . الكثير من المضايقات والضغوط القانونية

صاحب صحيفة  وداد موالييالصحفي، تعرض السيد 
Roja Teze  "كم بالسجن لمدة " ليوم الجديدالالعتقال وح
كما أن هناك إجحاف ومضايقات مستمرة بحق . سنة واحدة

التي " حرية الوطن"  Azadiya Welat الصحيفة الكردية
  .تم إغالقها أكثر من مرة واعتقل العاملون فيها مراراً

مليون كردي في القرن الحادي والعشرين  ٢٠ال يستطيع 
بائهم وأجدادهم في مؤسسات الدولة من استعمال لغة آ

بشكل رسمي، ألنه وحسب دستور البالد، ال يجوز 
  .استعمال أية لغة غير اللغة التركية في مؤسسات الدولة

إننا نرى من الضرورة أن تقدم الدولة التركية على اتخاذ 
  :الخطوات التالية

يجب أن يكون بمقدور األمهات الكرديات تسمية -١
  .الكردية بكل حريةأطفالهم باللغة 

  .يجب رفع الحظر عن أبجدية اللغة الكردية-٢
يجب أن يسمح للصحافة واإلعالم الكردي ممارسة -٣

  .مهامه بحرية تامة
يجب أن يتمكن األطفال والشباب الكرد من التعلم -٤

والتربية بلغة أمهاتهم وأن تتكفل الدولة بتسهيل وتأمين 
  .فرص التعلم باللغة الكردية

الكردية كلغة رسمية في الدولة  قبول اللغة ن يتميجب أ-٥
  .إلى جانب اللغة التركية

يجب أن تقوم الدولة بتشكيل مؤسسات حكومية تبحث -٦
  .في إنعاش الثقافة واللغة الكردية وتطويرها

إننا نعتبر استمرار ودوام سياسة صهر اللغات والثقافات -٧
جب على يو في بوتقة األمم الكبيرة في هذا القرن عاراً،

تركيا غسَل هذا العار أسوة بدول العالم عبر تغيير بنود 
  .وفقرات دستور البالد المتعلقة بهذا الشأن

  فهمي دمر
  تركيا/نائب السكرتير العام لحزب الحق والحريات
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