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زمانی گێڕانەوە

کەریم کاکە

ڕەوان
تێکەوێ،  گرێوگۆڵی  گێڕانەوە  زمانی  ڕەوانە،  کە  داڵنە  بەر  لە  زمانە  ئەو 
لە  زمانەوەیە،  یاساوڕێسای  پێڕەوکردنی  لە  ڕەوان  زمانی  ناکەوێ،  داڵن  بەر 
پێڕەوکردنی ڕێزمانەوەیە، نووسەری زمان ڕەوان، پشت بە ئاخافتن دەبەستێ و 
ورد لە سەری دەڕوات، واتە لە خۆوە، بە بیانووی گۆڕان لە زمان، جێگۆڕکێ بە 
پێکهێنەرەکانی ڕستە )بکەر و بەرکار و کار....( ناکات. نووسەرێ کە زمانی 
لەنگ بێ، ئەگەر کاتی نەبێ بۆ گەڕان بە ناو خەڵکدا، دەکرێ )مەولەوی، جگەر 
خوێن، هەژار، هێمن، عەزیز گەردی...( بخوێنێتەوە، یان با گوێ لە ) حەسەن 

زیرەک، محەمەد عارف جزیری.....( بگرێ.

زەنگین
نابێ  نووسەری گێڕانەوە  کاتە ڕەنگینە کە زەنگینە،  ئەو  زمانی گێڕانەوە، 
لە جغزی وشەدانێکی داخراو بخولێتەوە، لە سەریەتی هێند پڕ بێ، لە سەری 
بڕژێ، بۆ وشە دانەمێنێ، هێ لەوە دەبێ سەرشار بێ لە وشەی هاوواتا، چونکێ 
ئەو  نووسین،  لە کاتی  نموونە  بۆ  لە وشەیەکەوەیە،  زۆر جار جوانیی ڕستە 
وشانە )نەختێ، کەمێ، تۆزێ، پیچێ، هەندێ، بڕێ...( کە هاوواتان، بەاڵم 
ئەمەش  بۆ  پیشاندەدات،  ڕستەکە  و  خۆی  جوانیی  ڕستەیێ  لە  هەریەکەیان 

نووسەری گێڕانەوە، دەبێ تخووبی زار و بنزاران ببڕێ و دوورتر بڕوات.

پەتی
نووسەری گێڕانەوە، ئەگەر تەکانێ بدات و کەمێ بگەڕێ، لە وشە پەکیناکەوێ، لە 
زمانەکەی چی بخوازێ، دەستی دەگاتێ - لە هەندێ زاراوەی پزیشکی، فەلسەفی، 
لە ناوی هەندێ گژوگیا و ئەو شتانە گەڕێ - دەتوانێ  ئابووری، تەکنۆلۆژی... 
بە زمانێکی پەتی و دوور لە وشەی بیانی بگێڕێتەوە، ئەوەش ناکەوێتە چێوەی 
داخراویی زمان، زمان بە وشەکانی خۆی جوانتر و گەشاوەتر دەبێ، بەکارهێنانی 
وشەی بیانی، ئەو کاتە پێویستە کە لە زمانەکەی خۆتدا دەستنەکەوێ، پێموایە 
ئەو نووسەرە، یان وەرگێڕەی پێیوایە کە زمانی کوردی هەژارە، خۆی لە زمانەکەدا 

کۆڵەوارە.

داڕشتن
ڕەوانی و زەنگینی و پەتی، تەنیا کەرەستەی لەبارن لۆ جواننووسی، با هەر 
زمانت ڕەوان بێ، زەنگین بێ، پەتی بێ، ئەگەر داڕشتن پتەو و ناسک نەبێ، 
گێڕانەوە بە هیچ ناچێ، ئەوە داڕشتن و لێکبەستنەوە و چۆنیەتی گێڕانەوەیە، 

جوانی دەبەخشێتە گێڕانەوە، چ نووسین، چ وەرگێڕان.
 لە خەیاڵ و دنیابینی گەڕێ، سەرباسمان زمانی گێڕانەوە بوو.

سووکەلەنگەر


