ئایا سۆرانی ڕیشەی بۆ

زمانی یەکگرتووی کوردی
داکوتیوە؟

ئاسۆ بیارەیی
(سوێد)

هیــچ شــتێک لەخۆیــەوە گەشــە نــاکات،
ئــەوە بۆچوونێکــی بــێ بنەمــای زانســتییە مــرۆ
چاوەڕێــی هاتنەخــوارەی زمانێکــی یەکگرتووبــێ
لە ئاســمانەوە ،ههموو گەشــەکردنێک دیســکۆرس
و کەشــوهەوای تایبەتــی خــۆی ههیــە کــە لەســەر
بناغــەی کۆمەڵــێ ئەنجامگیــری ئەرێنــی و
نەرێنــی (پۆزێتیــڤ و نەگەتیــڤ) ههڵســەگاندنی
بــۆ دەکــرێ و ڕێــڕەوی خــۆی دەدۆزێتــەوە .زمانــی
کــوردی خاوەنــی مەولــەوی ،بێســارانی ،نالــی،
ســەیدی هەورامــی ،بابــا تاهیــری ههمەدانــی
و یەکێتیــی نووســەرانی کــورد بــووە دەیانــی
وەک مــەال عەبدولکەریمــی مودەڕیــس ،ڕەشــید
هەورامــی ،م .گــۆران ،عەبدوڵــا پەشــیۆ ،هێمــن
موکریانــی ،کەریــم کاکــە ،حەمەســەعید حەســەن،
حەمەفریــق حەســەن ،شــێرزاد حەســەن ،شــێرکۆ
بێکــەس ،شــوکور مســتەفا...تاد خۆبەخشــانە
کاریــان بــۆ کــردووە .گەشــەکردنی خۆرســکی
زمــان وەک ئــەو جەنگەڵــە وایــە کــە ڕووەکەکانــی
بەیەکــدا ئــااڵون و ڕێکخســتنێکی تێــدا نییــە،
دەتوانــرێ دۆخــی زمانــی کــوردی کــە ئەمــڕۆ
تێیــدا دەژی بــەوە وێنابکەیــن.
زمانــی ســوێدی تــا ئێســتا بەشــەش قۆناغــی
گەشــەکردنی گــەورەدا تێپەڕیــوە و دەزگای
ئەکادیمیــای ســوێدی ،هــهردوو ســاڵ جارێــک،
تەنانــەت فەرههنگــی وشــەی نــوێ چاپ دەکاتەوە
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و ههنــدێ جاریــش بەپێــی پێویســت گرامــی
وشــەی نوێــی بــۆ دادەڕێــژێ ،فاکتەرێکــی دی
کــە ڕۆڵــی ههیــە لــە گەشــەی زمانــدا ،دەســەاڵتی
ئابــووری و بــازاڕە ،بۆیــە تەعریــب لــە باشــووری
کوردســتاندا ســەری نەگرتــووە ،چونکــە تــا
ڕادەیــەک پێنــووس بەدەســتەکان و بەهــۆی بوونــی
یەکێتیــی نووســەرانی کــوردەوە وەک دەزگایەکــی
بێالیەنــی زمانــی کــوردی ،کاری خــۆی کــردووە
و گەشــەی بــە زمانــی کــوردی داوە ،کەواتــە
ئــەوە ڕاســت نییــە کــە زمانــی کــوردی خۆرســکانە
گەشــەی کردبــێ! ئــەوە تەنیــا بۆچوونــی ئەوانەیــە
کــە پێیــان وایــە شــێوەزاری گۆران (ســۆرانی وەک
بنزاراوەیــەک) جێگــەی گرتــووە و ئیــدی پێویســت
بــە مانــەوەی شــێوە زمانەکانــی دی نــاکا.
مــن پێــم وایــە گوێنەدان بەزمانی دایک لە الیەن
تاکــی کــوردەوە ،کۆمەڵــێ فاکتــەر و هۆکاری لە
پشــتە ،لەوانــە کــە ســەرەکییە ،کەســێتی شــکاوی
کــورد بەدرێژایــی مێــژوو بــە هــۆی داگیرکەرانەوە.
تاکــی کــورد لــەڕووی دەروونــی -کۆمەاڵیەتییەوە،
ههســتی خــۆ بەکەمزانینــی ههیــە کاتــێ بــە
زمانــی خــۆی لەبــەردەم عەرەبــێ ،فارســێ و
تورکێکــدا دەئاخفــێ ،ئــەو دیاردەیــە زۆر لــە نێــو
کوردەکانــی باکــوور و ڕۆژەههاڵتــدا بــاوە ،کــە
تورکــێ دەبینــن ،یــان فارســێ ئیــدی ههموویــان بەو
زمانــەی وان دەدوێــن ،بەداخــەوە بەشــێکی فــرەی
کوردانــی باشــووریش پێــش ئــەوەی بڵێــن کوردیــن،
ناســنامەی عێراقییەتــی خۆیــان بەرزدەکەنــەوە.
ئەگــەر کــورد ئــەو دیــواری شــەرمەی شــکاند،
ناســنامەی خــۆی خســتە پێــش ،ئیــدی ســەرەتای
گەشــەکردنی زمانێکــی یەکگرتــوو دەســت
پــێ دەکا ،بەداخــەوە دەســەاڵتی کوردیــش لــەم
گەمەیــەدا بــااڵ دەســتە ،چونکــە بــە ڕەزامەنــدی
ئــەوە ،بــۆ نموونــە قوتابخانــەی تۆرانــی و عەجەمــی

و عەرەبــی لــە باشــووردا دەکرێنــەوە ،دەســەاڵت
هێشــتا دەزگایەکــی دانەنــاوە بــۆ ئــەوەی ههرهیــچ
نەبــێ ،ئەوانــەی کــە لــە دامــەزراوەکان کاردەکــەن
،خولــی تایبەتــی زمــان و ئاخافتــن ببینــن ،لێــرە
لــە ســوێد ئەگــەر کارمەنــدێ دەرچــووی زانکــۆش
بــێ ،دەبــێ ســااڵنە ههرهیــچ نەبــێ ،چەنــد جــارێ
بچێتــە کۆرســی ئاخفتــن (کۆمۆنیکاســیۆن)
ببێنــی ،ئێمــە لەوەشــدا کڵۆڵیــن.
جیــاوازی لــە نێــوان زمانــی کــوردی و ســوێدی،
عــەرد و ئاســمانە ،وەک ئامــاژەم پــێ دا،
ئەکادیمیــای ســوێدی زۆر چاالکــە لــە دۆزینــەوەی
نــاوی نــوێ بــۆ شــتومەکی نــوێ .لــە زمانــی
کوردیــدا لەبــەر نەبوونــی ئــەو دەزگایــە ،وەک
مەزادخانــە ههمــوو کەســێ بــۆ خــۆی هــاوار دەکا.
دەزگایەکــی زمانەوانــی کارا نییــە کــە ناوێــک
بــۆ کااڵ نوێیــەکان دیــاری بــکا و لــە ڕێگــەی
ڕاگەیاندنــەوە بیــدات بــە هاوواڵتــی ،تەنانــەت
ڕۆژنامەکانیــش بــە هی حزبەکانیشــەوە ،ههرچەندە
خــاوەن گەنجینەیەکــی ئابــووری زەبەالحــن ،بــەاڵم
گــوێ بــە پاکڕاگرتنــی زمانێکــی کــوردی پەتــی
نــادەن ،بــۆ نموونــە مــن ڕۆژانــە لــە پەرلەمــان بــێ،
یــان لــە زاری ســەرکردەکان و ڕاگەیاندنــەکان،
دەیــان وشــەی عەرەبــی وەک ئیــزدواج ،بەههدەردان،
علمانیــەت ،عالــەم ،زەمــەن ،خســارة...تاد وشــەی
تــری عەرەبیــم گــوێ لــێ دەبــی ،ئــەوە کارەســاتە
و ســەرەتای ســەرکوێرکردنەوەی وشــەی کوردییــە
بەدەســتی خۆمــان ،ئــەو چەمــک و وشــانە
ههمــووی لــە زمانــی کوردیــدا هــهن.
• یەکــێ لــە هـهرە گرفتەکانــی زمانــی کوردی
ئەوەیــە کــە دەســەاڵتی سیاســی دەســتی خســتووەتە
نێــو شــاڕەگی ڕاگەیانــدن و زمانــی ئاخاوتنــی
خــۆی بەپێــی بــااڵ دەســتی بــەکاری دێنــێ .لــە
بادینــان بــە بادینــی و لــە ســۆران بــە شــێوەزاری
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گــۆران ،کــە هەنــدێ جــار هێنــدە وشــەی عەرەبــی
تێدایــە لــە بنزاراوەیەکــی عەرەبــی دەچــێ.
• دووەم نەبوونــی دەزگایەکــی ئەکادیمیــای
ســەربەخۆ کــە دیســان دەســەاڵت ناهێڵێــت گەشــە
بــکا .بەپێــی یەکــێ لــە ئامارەکانــی وەزارەتــی
ڕۆشــنبیری ،پتــر لــە  ١٠٠هــهزار نووســەر و
پێنووسبەدەســت ههیــە ،بــەاڵم چەنــد دانەیەکیــان
لــێ دەربکەیــن کــە ســەربەخۆ کاردەکــەن ،بگــرە
ناســنامەی نووسەریشــیان نییــە و مووچــەش
وەرناگــرن و خۆبەختانــە دەنووســن ،بــەاڵم ئەوانــی
تــر بوونەتــە بەشــێک لــە ئامێــری بەرههمــی
جوانکردنــی ڕوخســاری حزبــەکان.
• ســێیەم دەبــێ ڕاگەیاندنــە کوردییــەکان بتوانــن
پردێکــی دیالــۆگ لــە نێوان ههموو شــێوەزمانەکان
دروســت بکــەن ،نــەک بــۆ نموونــە لەبــەر ئــەوەی
پارتــی لــە بادینــان دەســەاڵتی زاڵــە ئیــدی دەبــێ
ئــەو بەشــەی کوردســتان ههمــووی بــە کرمانجــی
بخوێنــێ و بنووســێ ،یــان لــە ســۆران ،شــێوەزمانی
ســۆرانی بەســەر ناوچەکانــی دیــدا زاڵ بکــەن و
هەورامــی و زازایــی و ئەوانــی دی لــە ڕاگەیانــدن
بــێ بــەش بکــەن ،بەڵکــو بــە مەترسیشــیان دابنێــن.
• چــوارەم دەســەاڵت باوەشــی ناکاتــەوە بــۆ
ههمــوو شــێوەزمانەکانی کــوردی تــا تاکــی
کــوردی سەربەســتانە ئــەو شــێوەزمانە ههڵبژێــرێ
وەک زمانــی ســتاندەر ،گرفتــی دوایــی ئەوەیــە
دەســەاڵت دەرگا و پەنجــەرەی ههرێمــی بــۆ
زمانــی داگیرکــەران خســتووەتە سەرپشــت ،بگــرە
ئاسانکاریشــی بــۆ کــردوون ،ئــەدی ئــەوە ههڵــە
نییــە تۆرانییــەکان کــورد بەمــرۆڤ دانانێــن،
بــەاڵم دەیــان خوێندنگــەی تورکییــان لــە باشــوور
کردووەتــەوە؟

ڕۆڵی زمان لە هاوکایە کۆمەاڵیەتی و
فەرهەنگییەکاندا

زمــان ئامرازێکــی کاریگــەری ئاخاوتنــە،
کلیلێکی بە بزووتی کردنەوەی ،ڕووڕاستکردنەوە،
گەیاندنــی بیرۆکــە ،پێوەندیــی فراوانــە ،لــە
کەرەســتەکانی بەرکەوتنــە کۆمەاڵیەتییەکانــە لــە
نێــوان مرۆڤــەکان .پێکهاتــە کوردییــەکان کــە هــەر
یەکەیــان شــێوازێک و چەشــنێکی تایبەتمەندیــان
لــە ئاخاوتــن هەیــە ،بەشــێکی مــەزن لــە بــوون و
مانەوەیــان پێــک دەهێنــێ ،لەبــەر ئــەوەی زمــان
مەکــۆی بەڕێوەبــردن و گەیاندنی فەرهەنگە ،وێنا
و پێناســەی ئــەو پێکهاتانــەی پێدەکــرێ ،بایەخــی
مانــەوەی دەبــێ بــەردەوام بەهەنــد وەرگیــرێ،
چونکــە زمــان بیــر ،هــۆش ،هەڵســوکەوت،
بەرســڤ ،هەســتەکانی مــرۆڤ و پانتاییەکــی
فراوانــی پێوەندییەکانــی لــە ژێــر ڕکیڤدایــە و
هەڵدەســووڕێنێ ،بەســەریدا زاڵــە و بااڵدەســتە،
کەواتــە مەکۆیەکــە بــێ وێنەیــە و ئامرازێکــە بــۆ
گەشــەی مرۆڤــەکان و پێویســتییەکی هاوکایــە و
بەرکەوتنــە کۆمەاڵیەتییەکانــە ،بــۆ دروســتکردنی
ئاســتی هۆشــیاری و بەشــەکانی دی ناســنامەیان،
زمان سنووری نێوان ناسنامەی مرۆڤەکان دیاری
دەکا و دەبێتــە مــۆری ســەلماندنی مرۆڤــەکان.
پــردی گیانــی نێــوان کەســەکان و گرووپــەکان
و کۆمەڵگەیــە ،پردێکــی گرنگــە ،بەســتنی ئــەو
پــردە گیانییــە ،لــە ڕێگــەی زمانەوەیــە ،بوونــی
زمانێکــی بەهێــز ،زانیارییــەکان بــە ڕوونــی،
دەربــارەی گەمــە و مەبەســتەکان بەئاســانی
 ،ئامانجــەکان ،ڕێکخســتنەکانیان دەگاتــە
یەکــدی .زانیــاری کااڵیەکــی نــەرم و بــێ
وێنەیــە ،لــێ ئاســتی زمانەکــە و تێگەشــتنی
دەبێتــە داینەمۆیەکــی کارا ،پێچەوانەکەشــی،
بــۆ نموونــە ئەگــەر مامۆســتایەک زمانەکــەی
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ڕوون نەبــێ ،ســەرکەوتوو نابــێ لەگەیاندنــی
ناوەرۆکــی ئــەو پەیامــە ،یــان ئــەو وانەیــەی کــە
مەبەســتیەتی .دایکێــک کــە توانایــی گێڕانــەوەی
چیرۆکــی و ئاســتی ئاخاوتنــی بــەرزە ،بــە ئاســانی
دەتوانــێ ئــەو بەســتەرە گیانییــەی نێــوان خــۆی و
منداڵەکــەی ببەســتێ و کەســێتییەکی مێرخــاس
بــۆ منداڵەکــەی دروســت بــکات.
ئەنجامگیری

دێمەوە الی وەاڵمی پرسە سەرەکییەکە:
ئایــا ســۆرانی ئــەو مەرجانــەی تێدایــە کــە ببێتــە
ڕیشــەیەکی زمانــی ســتاندەر؟ یــان کرمانجــی بــەو
پیتە التینیانەوە ببێتە جێگرەوەیەکی سەرتاســەری؟
مــن زمانــەوان نیــم ،بــەاڵم لــەڕووی دەروونــی-
کۆمەاڵیەتییەوە ،کە بواری خۆمە ،ئەگەر ئەو کارە
بەبــێ شــرۆڤەی زانســتی بکــرێ و شــێوەزمانەکانی
دی بخرێنــە پاشــگوێ ،دەرهاویشــتەی فراوانــی لــێ
دەبێتــەوە ،لەوانــە:
• تــرازان و گۆشــەگیری زمانــی پێکهاتەکانــی
دی کــوردی لــە یەکــدی ،لەوانــە هەورامــی،
ســۆرانی ،کرمانجی...تــاد.
• هــۆی دوورکەوتنــەوە لەیەکــدی ،الوازبوونــی
ئاســتی هوشــیاری فەرهەنگــی.
• ناکۆکی نەرێنی.
• دروستبوونی زمانی دی.
کەواتــە چاوەڕوانــی بوونــی ســۆرانی وەک
زمانــی یەکگرتــوو ،ئەگەرێکــی الوازە ،بگــرە
کاریشــی بــۆ ناکــرێ ،تاکــو پێکهاتەکانــی دی
کــورد ،پەســەندی بکــەن ،لەبــەر ئــەوەی کــورد
نیشــتیمانێکی ســەربەخۆی نییــە ،ناشــتوانێ بــە
پرۆســەیەکی سۆســیۆئابووری و کۆمەاڵیەتیــدا
تێپــەڕێ و بــەردەوام داگیرکەرانــی کوردســتان
خەریکــی ســڕینەوە و الوازکردنــی زمانەکەیــن.
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