زمان و پاچڤە
حەمەكەریم عارف
(سلێمانی)
()٢ - ١
« »1
زمــان یەكێكــە لــە تایبەتمەنــدی و نیشــانە هــەرە
دیارەكانــی ئینســان و لــە هــەر هەمــوو بوونەوەرانــی
دیكــەی جیــا دەكاتــەوە ..بێگومــان ئەگــەر زمــان
نەبوایــە تیــرەی بەشــەر هەرگیــز نەیدەتوانــی
جیهــان بــەم شــێوەیەی كــە ئەمڕۆكــە هەیــە
دروســت بــكا و پێكبهێنــێ .ئەگــەر دیقــەت بدەیــن
پێشــكەوتنی تیــرەی بەشــەر لــە هــەر هەمــوو
ڕوویەكــەوە ،لــە ئەدەبیــات و هونــەرەوە بیگــرە تــا
دەگاتــە زانســت و تەكنۆلۆجیــا قەرزاربــاری زمانــە،
كەواتــە بــەم پێودانگــە زمــان دەكاتــە ئەوزارێكــی
ڕەســەنی دەســتی خەڵكــی بــۆ چێكردنــی
پێوەنــدی و هەڤبەنــدی دەگــەڵ یەكدیــدا ،بــەاڵم
هەندێــك بــە تەشــەرەوە یــەژن هۆیەكــی ســەرەكی
بەدحاڵــی بوونــی نێــوان خەڵكییــە ،دیــارە واقیــع
ئــەم بۆچوونــەی بــە درۆ خســتووەتەوە و بــە
پێچەوانــەوە نەبوونــی زمانێكــی هاوبــەش بووەتــە
كۆســپ لەبــەردەم تێگەیشــتنی تیــرەی بەشــەر لــە
یەكــدی و ئــەم حەقیقەتــە زیاتــر الی ئــەو كەســانە

دەردەكــەوێ تەنیــا زمانێكــی ناوچەیــی لۆكاڵــی
دەزانــن و ســەفەری واڵتانــی دی دەكــەن و ناچــارن
بەرخــوردی خوێندەڤانــی ،بازرگانــی ،سیاســی و
كولتــووری و...تــاد بكــەن.
بەهەرحــاڵ بــۆ چارەســەری كۆســپ و تەگــەرەی
زمانەوانــی وەك گرفتێكــی گەورە لەبــەردەم پێوەندی
نێونەتەوەیــی ،زۆر ڕێگــە و ڕێبــازان پێشــكەش و
پێشــنیازكراون لەوانــە:
 - 1بایەخــدان بــە زیادكرنــی خزمەتگــوزاری
پاچڤــەی نڤیســاری و زارەكــی و ســوود وەرگرتــن
لــە زانســتێن كۆمپیووتــەری.
 - 2دروســتكردنی زمانێكی كۆمەكی نێونەتەوەیی
دەســتكردی میناكــی زمانــی ســپرانتۆ تــا هــەر
تاكێــك بتوانــێ بــە ئاســانی فێــری ببــێ و ســوودی
لــێ وەربگرێــت.
 - 3هاندانــی خوێنــدن و فێربوونــی زمانێكــی
ئاســایی ئــەم دنیایــە وەك زمانێكــی جیهانــی،
واتــە زمانێــك هەمــان ڕۆڵ بدینــێ كــە التینــی لــە
ســەدەكانی ناڤینــدا لــە مەڵبەنــدە زانكۆییەكانــدا
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دەیبینــی و ئەمڕۆكــە تــا ڕادەیــەك ئینگلیــزی لــە
هەنــدێ ئاســتدا دەیگێڕێــت.
 - 4دانــان و داڕشــتنی بەرنامەیەكــی فێــركاری
چەنــد زمانــە لــە هــەر كۆمەڵگەیەكــدا ،جــا هــەر
بــۆ جەختكردنــەوە لەســەر زمــان و ڕۆڵــی زمــان
لــە ژیــان و ژیــاری تیــرەی بەشــەردا ،پێویســتە بــە
پەلــە و خێــرا چاوێــك بــە ڕابــوردوودا بگێڕیــن .وەك
تــەورات دەڵێــت « :لــە ڕۆژگاری كۆنــدا ،ڕۆڵەكانــی
ئــادەم لەســەر ڕووی زەمیــن هەمــوو بــە یــەك زمــان
دەئاخافتــن .تــا ڕۆژێ هــات لێبــڕان لــە ڕۆژهــەاڵت
كــۆچ بكــەن ،بەڕێكەوتــن تــا گەیینــە دەشــتێكی
دەڤــەری شــینعار و لەوێنــدەر هەواریــان خســت،
ئەوجــا بــە یەكتریــان گــوت :وەرن بــا بــۆ خۆمــان
شــارێك دروســت بكەیــن و بورجێكــی لەســەر
ڕۆبنەیــن ،بورجێــك هێنــدە بــەرز و بڵنــد بــێ كــە
ســەر لــە ئاســمان بســوێ تــا بــەم جــۆرە بگەینــە
عــەرش و لەســەر زەوی پانوبەریــن پەڕاگەنــدە و
پەرتــەوازە نەبیــن .لــەم كاتــەدا یەهووە(یــەزدان)
هاتــە خــوارێ تــا تەماشــای ئــەو بورجــە بــكات كــە
ڕۆڵەكانــی ئــادەم خەریكــی دروســتكردنی بــوون.
یەهــووە لــە سەركێشــی و بــێ پەروایــی و بێباكــی
ئــەم قەومــە ترســا و لــە دڵــی خۆیــدا گوتــی ئــەم
خەڵكــە یەكگرتــوو و یەكزمانــن و بــەم یەگرتوویــی
و یەكێتییــە هەمــوو كارێكیــان لــێ دەوەشــێتەوە
و لــە دەســت دێــت ،ئیــدی یەهــووە بیــری لــەوە
كــردەوە كــە ئــەم نەخشــەیەیان لــێ تێــك بــدات و
كارێكــی وەهــای كــرد كــە چیتــر لــە زمانــی یەكتــر
تێنەگــەن .كــە لــە زمانــی یەكــدی تێنەگەیشــتن
ناكۆكــی و دووبەرەكییــان تێكــەوت و دەســتیان لــە
دروســتكردنی بورجەكــە هەڵگــرت و بەســەر زەوی
پانوبەرینــدا پەرتــەوازە بــوون( .تــەورات ،بابــی
یازدەیــەم).
دیــارە زمــان بــە جــۆرێ تانوپــۆی ژیانــی
كۆمەاڵیەتــی بەشــەری تەنیــوە و بــووە بــە بەشــێك
لــە حاڵــەت و دیــاردە ئاســایی و پێویســتەكانی

میناكــی خــواردن و خواردنەوە و خەوتن و هەســتان
و كار ،كــە بەدەگمــەن خەڵكــی بیــر لــە ڕۆڵ و كار
و پێكهاتــە و ســەرەتا و ســەرهەڵدانی دەكەنــەوەو
یەکجــار زەحمەتــە وێنــای كۆمەڵگەیەكــی مرۆڤانــی
بــێ زمــان بكرێــت.
ڕاســتە ناتوانرێ مێژووی ســەرهەڵدان و پەیدابوونی
زمــان دیــاری بكرێــت ،بــەاڵم خۆیایە(ڕوونــە) كــە
دیاردەیەكــی یەکجــار كــۆن و دێرینــە و زۆر زەحمەتــە
پــەی بــەوە ببــرێ كــە زمــان چــۆن هاتووەتــە ئــاراوە،
چونكــە كــە هەنــدێ نیشــانانی ژیانــی مــرۆڤ لەســەر
ڕووی زەوی دەدۆزرێنــەوە كــە بــۆ پتــر لــە نیــو ملێون
ســاڵ دەگەڕێتــەوە ،هیــچ بەڵگەنامــە و دۆكیومێنتێكی
ڕوون دەربــارەی زمانــی زارەكــی تیــرەی بەشــەر لــە
دەســتدا نییــە ،چونكــە هیــچ شــوێنەوارێكی زمانــی
زارەكــی نەماوەتــەوە ،هــەر بۆیــەش تا ئیســتا ســەدان
گریمانــە و تیــوری دەربــارەی ســەرەتا و ســەرهەڵدانی
زمانــی زارەكــی مــرۆڤ خراونەتــە ڕوو .دوور نییــە
یەكەمیــن زمانــی بنیــادەم بریتــی بووبــێ لــە كۆمەڵــە
دەنگێكــی خۆبەخۆیــی و ئامــاژان ،كــە بــە تێپەڕبوونی
ڕۆژگار هــەر جوڵــە و كــردەوە و دەنگێــك قاڵبێكــی
ڕەمــزی وەرگرتــووە و مانایــەك ،یــان چەنــد مانایەكــی
پەیــدا كــردووە و بــووە بــە ئەڵقــەی پێوەنــدی نێــوان
ئەندامانــی كۆمەڵگــەی ســەردەمی خــۆی ..هەندێــك
زانــا پێیــان وایــە یەكەمیــن وشــەی زمــان ئــەو كاتــە
پەیــدا بــووە كــە مــرۆڤ ئامێــر و ئــەوزاری داهێنــاوە
و بــە دەم بەكارهێنانــی ئــەو ئامێــر و ئەوزارانــەوە،
بــۆ پێوەنــدی كار ،دەگــەڵ خەڵكــی تــردا كۆمەڵێــك
دەنگــی بەكارهێنــاوە كــە لــە ئەنجامــدا گــۆڕاون بــە
پەیــڤ و واژە ،ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت كــە زمــان
و ئــەوزار لــە یــەك كاتــدا ســەریان هەڵــداوە و پەیــدا
بــوون.
دیــارە زۆر تیــوری و بۆچوونــان لەمــەڕ
پەیدابــوون و ســەرهەڵدانی زمــان هەیــە لەوانــه:
بۆچوونێكــی مەزەبــی ئەفســانەیی هەیــە كــە گوایــە
زمــان ڕیشــەیەكی ئاســمانی هەیــە و دیاریــی خــوا
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بــووە بــۆ تیــرەی بەشــەر ،ئەمــە لــە هەنــدێ
مــەزەب و بــاوەڕی هیندییەكانــدا هەیــە و لــە
تەوراتیشــدا جەخــت لەســەر ئــەوە كراوەتــەوە كــە
یــەزدان گــەردوون و بوونــی لــە ڕێگــەی وشــەوە
خوڵقانــدووە .تیورییەكــی دیكــە ســەرچاوەی
ســەرهەڵدانی زمــان بــۆ دەنگەكانــی نــاو سروشــت
دەگێڕێتــەوە ،واتــە لەگینــە یەكــەم وشــەی
مــرڤ الســایی كردنــەوەی دەنگەكانــی سروشــت
بووبــێ ،واتــە الســایی كردنــەوەی ئــەو دەنگانــە
بووبــێ كــە مرۆڤــی ئــەو ڕۆژگارانــە لــە ژینگــە و
دەوروبــەری خۆیانــەوە ژنەوتوویانــە .بــۆ نموونــە
كاتــێ باڵندەیــەك خوێندوویەتــی مــرۆڤ الســایی
دەنگەكــەی كردووەتــەوە و زۆرجــار ئــەو دەنگــەی
كــردووە بــە نــاو بــۆ باڵندەكــەش وەك كوكوختــی،
كــە ڕەنگــە لــە جــۆری خوێندنەكەیــەوە كــە دەڵێــت
«كوكــو» وەرگیرابــێ .هەندێكــی تــر پێیــان وایــە
دەنگــە ســەرەتاییەكانی زمــان ،زادە و كاردانــەوەی
هەســتكردنی مــرۆڤ بــە ئــازار ،بــە تووڕەیــی و بــە
لــەزەت ،بــە خۆشــی و ناخۆشــی و ئــەو شــتانە
بــووە ..بەهەرحــاڵ تــا زیاتــر هەوڵــی ئــەوە بدەیــن
پــەی بــە چۆنیەتــی و هۆی داهێنانــی زمان لە الیەن
مرۆڤــەوە بەریــن ،زیاتــر گومــڕا دەبیــن و دەكەوینــە
گێژەنــگ و گێــژاوەوە ،بــەاڵم وادیــارە مەســەلەی
زمانگرتنــی تیــرەی بەشــەر و كەوتنــە قســانی،
ڕووداوێكــی لــە نــاكاو و كوتوپــڕ نەبــووە و شــان
بــە شــانی پەرەســەندن و پێشــكەوتنی بەشــەرەكە،
ئەویــش پــەرەی ســەندووە و گەشــەی كــردووەو
گۆڕانــی بەســەردا هاتــووە ،واتــە زمــان وەك هــەر
دیاردەیەكــی زینــدوو ،لــە زاووزێ و گەشــەكردن و
مردندایــە ،یانــی لــە گۆڕانــی بەردەوامدایــە .وەك
چــۆن مــرۆڤ بوونەوەرێكــە لە گۆڕانــی بەردەوامدایە
و قــەت لــە پێســتێكدا نەماوەتــەوە و نامێنێتــەوە،
زمانیــش كــە زادە و بەرەنجامــی پێداویســتییە
مــاددی و مەعنەوییەكانــی مرۆڤــە ،دەبــێ وەك
هەمــوو شــتەكانی دیكــەی مــرۆڤ ،لــە دابونەریــت و

خــوو خــدە و ڕێوڕەســم و جلوبــەرگان ،بــە گوێــرەی
كات و شــوێن بگۆڕێــت .دیــارە ئــەو فاكتەرانــەی
بەشــداری لــە گــۆڕان و گۆڕینــی زمــان دەكــەن
زۆرن ،لەوانــە گۆڕانــی پێداویســتییە مــاددی و
مەعنەوییەكانــی تیــرەی بەشــەر .گۆڕانــی وشــەكانی
زمــان لــە قۆناغێكــی ژیانــەوە بــۆ قۆناغێكــی تــر.
چۆنیەتــی گــەردان كردنــی وشــە و فرمانــی نــاو
زمــان ،گۆڕانــی دەســتووری زمــان ،داتاشــینی
وشــەی تــازە بــە گوێــرەی دەســتوورە بــاو و
ناوخۆكانــی زمــان .وەرگرتنــی وشــە لــە زمانانــی
خــزم و بێگانــەش ،ئەوجــا وەرە ئــەم پرۆســەی
گۆڕانــە زمانەوانییــە بــە درێژایــی بوونــی بەشــەری
بێنــە بەرچــاو و وێنــای ئــەوە بكــە كــە زمــان چ
گۆڕانێكــی بەســەردا هاتــووە ،هەڵبەتــە ئــەم گۆڕانــە
دەرەكــی و ناوخۆییانــە كردیانــە كارێــك مەســەلەی
لێكــدی حاڵــی بوونــی بەشــەر زیاتــر ئاڵــۆز و
دژوار بــووە ،شــتێك چــێ بــووە دەشــێت نــاوی
بەرهەڵســت ،یــان لەمپــەری زمانەوانــی لــێ بنــرێ،
ئیــدی جیــاوازی زمانــان بووەتــە مایــەی ئــەوە كــە
تیــرەی بەشــەر بــۆ بەرقەراركردنــی پێوەندییــە
مــاددی و مەعنەوییەكانــی خــۆی پەنــا وەبــەر
وەرگێــڕان بەرێــت.
« »2
وەرگێــڕان ،بــە شــێوەیەكی زۆر كۆنــی پێوەنــدی
مرۆڤانــی دێتــە ژمــاردن و پردێــك بــووە بــۆ
لێكــدی حاڵــی بوونــی تیــرەی بەشــەر .پێشــینەی
لێكۆڵینــەوە لــە وەرگێــڕان بایــەخ و كاریگــەری،
چۆنیەتــی و مەرجەكانــی وەرگێــڕان بــە شــێوەیەكی
پەراگەنــدە و پچڕپچــڕ بۆ ســەدان ســاڵ لەمەو پێش
دەگەڕێتــەوە ،بــەاڵم لێكۆڵینــەوەی سیســتماتیك و
ڕێكوپێــك لــەم بــوارەدا لــە دوای دووەمیــن جەنگــی
جیهانییــەوە دەســتی پــێ كــردووە ..پێدەچێــت
یەكــەم كــەس لــە ڕۆژاوادا بەتایبەتی خۆی لە باســی
تیــوری پاچڤــە دابێــت (ئاتیــن دولــە)ی نووســەر
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و وەرگێــڕ و چاپخانــەداری فەڕەنســی بووبــێ،
كــە كتێبێكــی بــە ناوونیشــانی (پرنســیپەكانی
وەرگێــڕان) باڵوكردووەتــەوە و باســی شــێواز و
چۆنیەتــی وەرگێڕانــی دەقێــن جیــاوازی كــردووە
و ناوبانگێكــی باشــی دەركــردووە ،لــێ بۆچوونــە
نوێیەكانــی بــوون بــە بــەاڵی ســەری و لــە تەمەنــی
ســی و حــەوت ســاڵیدا ،بــە تۆمەتــی وەرگێڕانــی
نادروســتی یەكێــك لــە باســەكانی ئەفالتــوون كــە
بێبــاوەڕی بــە بوونــی ڕوح گەیانــدووە ،دادگایــی
كــراوە و بــە تاوانــی لــە ئاییــن دەرچــوون بــە
بەرهەمەكانییــەوە ســووتاندوویانە.
(ئاتیــن دولــە) لــە كتێبەكەیــدا ئەركەكانــی
وەرگێــڕی دیــاری كــردووە كــە دەشــێت زۆر بــە
كورتــی لــەم خااڵنــەدا چڕبكرێنــەوە:
 - 1وەرگێــڕ لەســەرێتی ناوەرۆكــی دەق و
مەبەســت و مەرامــی نووســەر بەباشــی تێبــگات.
 - 2دەبێــت شــارەزاییەكی فــرەی لــە هــەدوو
زمانــی یەكــەم و دووەمــدا هەبێــت.
 - 3دەبێــت وەرگێــڕ خــۆی لــە وەرگێڕانــی
وشــە بــە وشــە بپارێزێــت ،چونكــە هــەم چەمكــی
دەقــە ئەســڵییەكە زەدەدار دەكات و هــەم جوانــی
گوزارشــت و دەربڕینەكــەی دەشــێوێنێ.
 - 4دەبــێ وەرگێــڕ شــێوە زارە بــاوەكان
بە كا ر بێنــێ .
 - 5دەبێــت وەرگێــڕ لــە ڕێگــەی هەڵبــژاردن و
داڕشــتنی گونجــاوی وشــانەوە هەمــان كاریگــەری و
ڕوونــی و ڕەوانــی دەقە ئەســڵەكە بــە وەرگێڕانەكەی
ببەخشــێت( .بــۆ زانیــاری زیاتــر بڕوانــە :زبــان،
ترجمــە ،وارتبــاط فرهنــگ هــا ،ترجمــە وتالیــف
 ،15كــە لــە صفــار زادەی
ص15
حســین یعقوبــی/ص
وەرگرتــووە)
هەڵبەتــە ئــەوەی (دولــە) دەربــارەی ڕەوانــی
چەمــك و دوورەپەرێــزی لــە وەرگێڕانــی وشــە بــە
وشــە گوتوویەتــی ،هەمیشــە ســەبارەت بــە هەمــوو
جــۆرە وەرگێڕانێكــی نڤیســاری ،زارەكــی ،ئەدەبــی،

زانســتی ،هونــەری ...تــاد زەرووری و پێویســتە.
هەڵبەتــە (جاحــز) لــە كتێبــی (الحیــوان)دا زۆر
بــە جوانــی و كارامەیــی بۆچوونــی خــۆی لەمــەڕ
وەرگێــڕان دەربڕیــوە و لــەم بــوارەدا شــەش ســەد
ســاڵێك پێــش (دولــە) كەوتــووە و بۆچوونەكانــی
هێنــدە تەڕوتــازەن لــە تــۆ وایــە بــۆ ئەمــڕۆ
نووســراون ،بۆیــە جێــی خۆیەتــی پوختەیەكیــان
لــێ هەڵێنجــرێ و لێــرەدا پێشــكەش بكرێــت:
 - 1توانایــی زەینــی وەرگێــڕ دەبــێ هاوتــای
توانایــی زەینــی خــودان بەرهەمەكــە بێــت.
 - 2دەبێــت وەرگێــڕ شــارەزاییەكی تــەواوی لــە
هــەردوو زمانــی یەكــەم و دووەمــدا هەبێــت.
 - 3چوونیەكــی لــە نێــوان زمانانــی دنیــادا نییــە،
هــەر زمانێــك تایبەتمەنــدی خــۆی هەیــە ،بۆیــە
شــێوەی دەربڕیــن و زاراوە و ئیدیــۆم و پێكهاتــە و
بنیــاد و دەســتوور و توانایــی كورتبــڕی و درێژبــڕی
زمانێــك لــە زمانێكــی دیكــە جیــاوازە.
 - 4زمانــی یەكــەم و دووەم ئاســیو بــە یەكــدی
دەگەیەنــن ،هەریەكەیــان بــەالی ئەوی تردا دەكشــێت
دەســتوور و پێكهاتــە و بنیــاد و ڕستەســازی و
تایبەتمەندیانــی دیكــەی یەكتــر وەردەگــرن.
وەك پێشــتر ئاماژەمــان كــردێ ،وەرگێــڕان ،لــە
دوای دووەمیــن جەنگــی جیهانییــەوە زیاتــر و بــە
شــێوەیەكی ڕێكوپێكتــر خراوەتــە بــەر وردبینــی
لێكۆڵینــەوەوە و بــووە بــە بابــەت و خەمــی هەندێك
لــە زمانەوانــان ،لەوانــە:
و .هـــ .كومیســارۆڤ كــە زمانەوانێكــی ڕوســییە،
پێیوایــە تیــوری وەرگێــڕان پێتڤییــە لەســەر
ســێ بنەمایــان ڕۆبنــرێ :گوێزانــەوەی زانیــاری،
گوێزانــەوەی مانــا ،گوێزانــەوەی بنیادی دەســتووری
(نەحــو و ســەرف) گونجــاو .گوێزانــەوەی زانیــاری
تیمــە و نــاوەرۆك دەگرێتــەوە ،گوێزانــەوەی مانــا
و بنیــادی دەســتووریش كــە دەكاتــە دۆزینــەوەی
هاوتــای ورد لــە هــەردوو ئاســتی وشــە و ڕێزمانــدا،
فــۆرم و شــێوە دەگرێتــەوە و زۆر كەســی دیكــەش

ژ (٢٠٢٢ /١٠ - ٩ /٥ )٣٠٠ /٢٩٩

117

لــەو بــوارەدا قەڵەمڕانییــان كــردووە ،لەوانــە
تیوریزانانــی قوتابخانــەی وەرگێڕانــی الیپزیــك
وەك :نۆبــرت ،كیــد ،فتچــاك ،جاگــر ،هلبیــگ
و ڕۆزیــكا ،هەروەهــا یۆجیــن نایــدا كــە یەكێكــە
لــە تیوریســێنانی بەناوبانگــی وەرگێــڕان و الیەنــە
هەمەجــۆر و ســەخت و دژوارەكانــی وەرگێڕانــی
لێزانانــە خســتووەتە بــەر وردبینــی لێكۆڵینــەوەوە
و تاوتــووی كــردوون ،هەروەهــا (كــوت فــۆرد)
ی زمانەوانــی ئینگلیزیــش لــەو بــوارەدا قەڵەمــی
تــاوداوە و پێیوایــە جگــە لە بەرهەڵســت و لەمپەری
زمانەوانــی ،كۆســپ و تەگــەرە و بەرهەڵســت و
لەمپــەری كولتووریــش هەیــە و ئــەو وشــانەی كــە
بــە ڕواڵــەت لــە دوو زمانــی جیــاوازدا هاوواتــان،
یــان واتــای چوونیەكیــان هەیــە ،هەمــوو كاتێــك
مانایەكــی یەكســان ناگەیەنــن.
كەواتــە جیاوازیــی زمــان یەكێــك بــووە لــە
كۆســپەكانی بــەردەم پێوەندییــە مرۆڤانییــەكان،
بۆیــە هــەر لــە كۆنــەوە بیــر لــە زمانێكــی هاوبەشــی
جیهانــی كراوەتــەوە .زانایــان و هزرڤانــان هەمیشــە
بــە ئاواتــی ئــەوەوە بــوون كــە هەمــوو خەڵكــی
جیهــان بــە یــەك زمــان قســان بكــەن ،چونكــە
پێیــان وابــووە كــە زۆربــەی شــەڕەكانی تیــرەی
بەشــەر زادەی بەدحاڵــی بــوون ،بــوون ،واتــە
بەرەنجامــی جیــاوازی زمانــە و ئەگــەر خەڵكــی
دنیــا بــە یــەك زمــان قســە بكــەن ،ڕەنگــە لــە
كارەســاتی زۆر جەنــگ و شــەڕان بخەلەســن .ئــەم
بیرۆكەیــە بــوو بــە هانــدەری ژمارەیــەك لــە زانایــان
كــە بكەونــە هەوڵــی دۆزینــەوە و دروســتكردنی
زمانێكــی جیهانــی .ئەمانــە پێیــان وابــوو ئەگــەر
تیــرەی بەشــەر یــەك زمانیــان هەبوایــە ،یــان بــەالی
كەمــەوە زمانێكــی دووەمیــان وەك زمانــی كۆمــەك
بەكارهێنابــا وەرچەرخانێكــی دیــار و بەرچــاو لــە
پێوەنــدی نێــوان مرۆڤــدا دەهاتــە ئــاراوە ،بــەاڵم
لەبــەر ئــەوەی هــەر كۆمەڵگەیــەك پابەندبــووە بــە
زمانــی خۆیــەوە و ئامــادە نەبــووە دەســتبەرداری

زمانــی خــۆی بــێ و لەبــەر كۆمەڵێــك هــۆكاری
سیاســی و نەتەوەیــی ئامــادە نەبــوون زمانــی
میللەتێكــی تــر لــە زمانــی میللەتــی خــۆ بــە باشــتر
بزانــن و وەك زمانێكــی نێونەتەوەیــی بەكاری بێنن،
بۆیــە ژمارەیــەك كەوتنــە ســەر ئــەو بیــرەی كــە
زمانێكــی ئاســان و ســادەی ئەوتــۆ دروســت بكــرێ
كــە لەالیەكــەوە فێربوونــی بــۆ هەمــوو كەســێك زۆر
ئاســان بێــت و لەالیەكــی تــرەوە زمانــی نەتەوەیــی
هیــچ میللەتێــك نەبێــت و كاردانــەوەی نەرێنــی الی
كــەس دروســت نــەكات و زوو قەبــووڵ بكــرێ.
ئیــدی لــە ســەدەی هەڤــدەوە كۆمەڵێــك هــەوڵ
بــۆ دروســتكردنی زمانانــی دەســتكرد دراوە،
لــێ لــە نێــوان ســەدان پــرۆژە هــەوڵ درا تەنیــا
چەنــد هەوڵێكــی زۆر كــەم ،كــە ژمارەیــان لــە
ژمــارەی پەنجــەی دەســتێك تێناپــەڕێ ســووكە
ســەركەوتنیان بەدەســت هێنــاوە لەوانــە :ڤوالپــوك،
ســپرانتۆ و ئایــدۆ ،بــەاڵم لەبــەر زۆر هــۆی واقیعــی
و ســایكۆلۆژی و سیاســی هیــچ یەكێــك لــەو زمانــە
دەســكردانە نەبــوون بــە زمانــی جیهانــی ،بۆیــە بیــر
لــەوە كرایــەوە بــۆ چارەســەری كێشــەی لەمپــەر و
كۆســپی زمانەوانــی ،پــەرە بــە زمانێكــی سروشــتی
و ئاســایی وەك زمانێكــی جیهانــی بــدرێ .دیــارە
ئــەم بیرۆكەیــەش بــۆ چەنــد ســەد ســاڵێك
لەمەوبــەر دەگەڕێتــەوە .بــۆ نموونــە ســەردەمانێك
لــە ســەدەكانی ناڤینــدا زمانــی التینــی زمانــی
ئەكادیمــی سەرانســەری ئەوروپــا بــوو ،عەرەبــی
زمانــی بازرگانــی و خوندەڤانــی سەرانســەری
قەڵەمــڕەوی ئیمپراتۆریەتــی ئیســامی بــوو ،بــەاڵم
دوای ئــەوەی بزووتنــەوەی نەتەوەیــی لــە ئەوروپــادا
گەشــەی كــرد و پــەرەی ســەند و زمانــی نەتەوەیــی
بایەخــی پەیداكــرد ،زمانــی التینــی پێگــەی جارانــی
نەمــا و زمانــی فەڕەنســی لــە مــاوەی ســەدەی
هەڤــدەوە تــا ســەدەی نــۆزدە ،وەك زمانــی
نێونەتەوەیــی سیاســەت و دیبلۆماســیەت ،شــوێن
و جێگەیەكــی تایبەتــی وەدەســت هێنــا ،بــەاڵم لــە
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ســەدەی نــۆزدەدا و لەگــەڵ ســەرهەڵدانی شۆڕشــی
پیشەســازی لــە بریتانیــا و پەرەســەندنی چاالكــی
ئیمپریالیســتانەی بریتانیا لە سەرانســەری جیهاندا،
زمانــی ئینگلیــزی بەرەبــەرە جێــی بــە زمانــی
فەڕەنســی لــەق كــرد .لــە ســەدەی بیستەمیشــدا
كــە ئەمریــكا وەك زلهێزێكــی ئابــووری كۆمەاڵیەتــی
سیاســی ســوپایی دەركــەوت و هاتــە ئــاراوە ،ئیــدی
زمانــی ئینگلیــزی پێگەیەكــی تایبەتــی و ڕیزپــەڕی
لــە پێوەنــدی و چێكرنــی پێوەنــدی لــە نێــوان
میللەتانــدا پەیــدا كــرد ،لــە ســەرەتای ســەدەی
بیســت و یەكەمیشــدا بــە هــۆی بزووتنــەوەی
گلۆبالیزەیشــن و جیهانەوانییــەوە و تەشــەنەكردنی
ئینتەرنێتــەوە ئیــدی زمانــی ئینگلــزی زیاتــر بــرەوی
ســەند و لــە هەوڵــی ئەوەدایــە بــە كــردەوە بوونــی
خــۆی وەك زمانێكــی جیهانــی بســەلمێنێ.
دەبــێ ئــەوەش بگوتــرێ كــە ڕەقیبانــی زمانــی
ئینگلیــزی ژمارەیــان كەمــە و ئومێدێكــی ئەوتۆیــان
نییــە كــە بتوانــن ملمالنێــی زمانــی ئینگلیــزی بكــەن
و بەخەنیم و ڕەقیبی مەترســیدار حەســاوبكرێن ،بۆ
نموونــە زمانــی چینــی وەربگریــن ،ڕاســتە خەڵكێكی
یەکجــار فــرە قســەی پــێ دەكــەن ،بەاڵم لــە ڕۆژاوادا
لــەوە بێگانەتــرە كــە بتوانێــت ڕكــە دەگــەڵ زمانــی
ئینگلیزیــدا بــكات ،ئــەوەی كــە كۆســپە لەبــەردەم
بــە جیهانــی بوونــی ئینگلیــزی ئەوەیــە كــە واڵتــان
مایلــن ناســنامەی زمانەوانــی خۆیــان بپارێــزن و
ســەرهەڵدانی شــێوە زاری تــری زمانــی ئینگلیــزی
و دووركەوتنــەوە و جیابوونــەوەی بەرەبــەرەی
ئــەو شــێوە زارانەیــە لــە یەكتــری ،واتــە زمــان بــە
تەبیعــەت لقوپــۆپ دەهــاوێ و ئــەو لقانــە هەوڵــی
ئــەوە دەدەن ســەربەخۆیی خــۆ وەربگــرن و لــە
ئەنجامــدا تایبەتمەنــدی خۆیــان پەیــدا دەكــەن و
بــا لــە ڕەگوڕیشەشــدا یــەك بــن ،دەبــن بــە زمانــی
ســەربەخۆ و جیــا لــە دایكــە زمانەكــە.
یەكێــك لــەو خزمەتانــەی كــە زمانەوانــی لــە
بــواری نیشــاندانی بنیــادی زانســتی شــێوەكانی

البردنــی كۆســپ و لەمپــەری زمانیــدا پێشكەشــی
كــردووە ئەوەیــە كــە بنیــادی فۆرمــی و ناوەرۆكــی
زمانانــی جۆراوجــۆر لــە یەكــدی جیــاوازن كــە
دوو زمــان بەیەكــدی دەگیرێــن و دەگــەڵ یەكدیــدا
بــەراورد دەكرێــن ،خاڵــە هاوبــەش و جیاوازەكانیــان
دەردەكــەوێ ،ئەمــەش دەبێتــە مایــەی ئــەوە كــە
كار بــۆ پڕكردنــەوەی بۆشــاییەكانی نێــوان هــەردوو
زمانەكــە بكرێــت.
ئــەم ڕێبــازە ئــەوەی ســەلماند كــە بنیــاد و
پێكهاتــەی فــۆرم و ناوەرۆكــی هیــچ جووتــە زمانێك
وەك یــەك نییــە ،ئەمــەش هەنگاوێــك بــوو بــۆ
چارەســەری یەكێــك لــە مەســەلە بنەڕەتییەكانــی
پاچڤــە ،دیــارە هــەر زمانێــك بگــری تــا ڕادەیــەك
هزرینــی ئــەو كەســانە دەنوێنــێ كــە قســەی پــێ
دەكــەن ،واتــە زمــان و كولتــوور پێوەندییەكــی
ســفت و چڕیــان پیكڤــە هەیــە ،لــە هــەر شــوێنێ
كولتــوور و زمــان پێكڤــە گەشــەیان كردبــێ،
پێوەندییەكــی پتــەو لــە نێــوان بنەمــا گشــتییەكانی
دەســتووری زمــان و تایبەتمەندییەكانــی كولتــووری
ئــەو زمانــەدا دەبینــرێ .خــۆ هــەر بــە ســووكە
ســەرنجێك ئــەوە بــە دیاردەكــەوێ كــە زمانــان
لــە ڕووی وشــە و فەرهەنگــی وشــەوە بــە ئاشــكرا
لێكــدی جیــاوازن ،ئەمــەش بــە شــێوەیەكی
گشــتی پێوەنــدی بــە ژینگــە و دەوروبــەری ئــەو
خەڵكانــەوە هــەس كــە بــەو زمانــە دەدوێــن .بــۆ
نموونــە زمانــی كــوردی بــۆ نــاوی (چیــا) وشــەی
جۆراوجــۆری هەیــە ،بــەاڵم لــە هەنــدێ بــواری تــردا
زۆر هــەژارە (بــۆ نموونــە دەریاوانــی) ،واتــە زمــان
بــە ئاشــكرا ژینگــەی جوگرافیایــی و كۆمەاڵیەتــی
هــەر گــەل و نەتەوەیــەك دەنوێنــێ ،یانــی زمانــی
هــەر كۆمەڵێــك وشــەدانێكی یەکجــار ئاڵــۆزە و
هەمــوو خــەون و خەیــاڵ و حــەز و خولیــا و كــول
و كۆڤــان و كار و كردەوەكانــی ئــەو كۆمەڵــەی
لــە خۆگرتــووە ،واتــە زمــان ڕەنگدانــەوەی ژینگــەی
سروشــتی و ســایكۆلۆژی و كۆمەاڵیەتییــە .بــەم
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پێیــە هــەر چەمــك و دیاردەیــەك لــە وشــەدانی هەر پاچڤــە بكرێــت ،واتــە گواســتنەوەی چەمــكان لــە
زمانێكــدا كــۆد و كلیلێكــی تایبەتــی خــۆی هەیــە و زمانێكــەوە بــۆ زمانێكــی تــر شــیاوە و دەشــێت.
بــەو كلیلــە (وشــە) دێتــە كردنــەوە و تێگەیشــتن،
« »3
ئــەم كۆدانــەش لــە زمانێكــەوە بــۆ زمانێكــی دی
زمــان كاتێــك بــەرەو ئــەوە دەچێــت ببــێ بــە
جیــاوازن ،ئەمــەش دەبێتــە مایــەی ئــەوە كــە
تێگەیشــتنی تەواوەتــی چەمــك و مانــای ئەو وشــانە زمانێكــی جیهانــی كــە لــە زۆر واڵتانــی جیهانــدا
لــە زمانێكــی دیــدا هەندێــک جــار دژوار و ئەســتەم نەخــش و ڕۆڵــی دیــار و تایبەتــی و كاریگــەری
بێــت .لــەم بارەیەشــەوە ڕاوبۆچوونــی جیــاواز هەن .هەبێــت ،و میناكــی زمانــی ئەســڵی و زگمــاك و
هەندێــك پێیــان وایــە مادامێكــی بنیــاد و پێكهاتــەی دایــك لەالیــەن خەڵكــی ئــەو واڵتانــەوە بەكاربێــت،
زمانــان لــە یەكــدی جیــاوازن ،ناتوانرێــت چەمــك واتــە خەڵكەكــە بــە زمانــی خۆیانــی بزانــن ،بــۆ
و مانایانــی زمانێــك بــە تەواوەتــی و وەك خــۆی نموونــە میناكــی زمانــی ئینگلیــزی لــە واڵتانــی:
بــۆ زمانێكــی دی بگوێزرێتــەوە ،بۆیــە هەوادارانــی بریتانیــا ،ئیرلەنــدا ،ئەمریــكا ،ئوســترالیا،
ئــەم بۆچوونــە باوەڕیــان وایــە كــە وەرگێــڕان لــە نیوزیالنــدا ،ئەفریقیــای باشــوور و دوورگەكانــی
زمانێكــەوە بــۆ زمانێكــی تــر ،یــان گونجانــدن كاریبــی ،هەڵبەتــە هیــچ زمانێــك نییــە كــە زمانــی
و جێكردنــەوەی چەمكــی زمانانــی جیــاواز لــە زگمــاك و ئەســڵی زۆربــەی واڵتانــی دنیــا بێــت .بــۆ
زمانێكــی دەســتكرددا ،یــان زمانێكــی سروشــتی نموونــە زمانــی ئیســپانیایی كــە زمانــی زگماكــی
و ئاســایی جیهانیــدا مەحاڵــە ،چونكــە چەمــك و نزیكــەی بیســت واڵتێكــی ئەمریــكای ناوەنــدی و
زاراوانــی هــەر زمانێــك بــە جــۆرێ لــە بنیــادی ئــەو باشــوورە ،ئەمــە حاڵەتێكــی ڕیزپــەڕ و دەگمەنــە.
زمانــەدا تەنــراوە كــە لــە جیابوونــەوە نایــەت ،بۆیــە جــا بــەم پێودانگــە مــەرج و ماكــی بــە جیهانــی
نــەك هــەر چێكردنــی پێوەنــدی هاوبەشــی زمانــی بوونــی هــەر زمانێــك جگــە لــەوەی كە دەبــێ زمانی
لــە نێــوان جیهانیانــدا كاری كردەنــی نییــە ،بەڵكــوو زگماكــی چەنــد واڵتێكــی جیهــان بێــت ،دەبێــت لــە
زمــان كۆســپە لــە ڕێگــەی تێگەیشــتن لــە واقیعیش ،واڵتانــی دیكەشــدا كاریگەریــی هەبــێ و كــەم و زۆر
چونكــە زمــان لەمپــەر و كۆســپە لــە نێــوان تیــرەی بــەكار ببــرێ ،ئەوجــا ئــەم زمانــە پێویســتە لــە
بەشــەر واقیعــدا ،واقیــع وەك خــودی واقیــع ئاســتی جهانیــدا زۆر بایەخــدار و گرینــگ بێــت ،لــە
نانوێنــێ ،بەڵكــوو وەك خــودی (زمــان) دەیــەوێ بــوارە جۆراوجۆرەكانــی ژیانــدا بــە ڕادەیــەك زمانــی
نیشــانی دەدا (بڕوانــە :گفتمــان و ترجمــە /علــی بەخشــش بــێ ،كــە واڵتانــی دیكــە خــۆ بەخــۆ و بــە
ناچــاری هەوڵــی فێربــوون و بەكارهێنانــی بــدەن و
)1377
جــو1377/
صلــح جــو/
بەهەرحــاڵ هەندێكــی دی الیــان وایــە جیــاوازی قوتابخانــە و بنكــەی فێــركاری بــۆ بكەنــەوە.
لێــرەدا دوو حاڵــەت دێنــە پێشــێ ،حاڵەتــی
بنیــادی زمانــان لــە یەكــدی بــەو ڕادەیــە نییــە
كــە نەتوانــرێ بــۆ یەكتــر پاچڤــە بكرێــن .ڕاســتە یەكــەم ئەوەیــە كــە زمانێــك وەك زمانــی فەرمــی
ناتوانــرێ بــۆ هەمــوو وشــەكانی زمانێــك (وشــەی  -نــەك زمانــی زگمــاك ،یــان نەتەوەیــی  -واڵتێــك
هاوتــا) لــە زمانێكــی دیــدا بدۆزرێتــەوە ،بــەاڵم وەك كەناڵێكــی پێوەنــدی لــە مەیدانانی سیاســەت،
وەرگێــڕان ،تەنیــا (گوێزانــەوەی وشــە) نییــە .لــە یاســای دادڤانــی و كەناڵــی پێوەنــدی گشــتی و
پرۆســەی وەرگێڕانــدا ،دەكرێــت ناوەرۆكی وشــەیەك سســتمی فێــركای بەكاردەبرێــت و بــە زمانــی دووەم
لــە ڕێگــەی چەنــد وشــەیەكەوە بگوێزرێتــەوە و ناودەبرێــت و وەك تەواوكــەری زمانــی زگمــاك،
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یــان زمانــی یەكەمــی خەڵكــی ئــەو واڵتــە ســوودی
لــێ وەردەگیرێــت .نموونــەی ئەمــەش لــە دنیــادا
زۆرە وەك :هیندســتان و ســەنگافوورە و گینیــا و
نەیجیریــا ...تــاد.
حاڵەتــی دووەم ئەمەیــە هەرچەنــدە ئــەو زمانــە،
زمانــی فەرمــی دەوڵــەت نییــە ،بــەاڵم ژمارەیەكــی
زۆر لــە خەڵكــی ئــەو واڵتــە بــۆ مەبەســت و
مەرامــی خۆیــان ،ئیــدی چ مەرامــی بازرگانــی بــێ،
یــان ئابــووری ،ســەفەر و ســیاحەت ،سیاســی و
كولتــووری بێــت ،خۆبەخــش و خــۆ بەخۆیــی
هەوڵــی فێربوونــی دەدەن و پێشــوازی لــێ دەكــەن،
لــەم حاڵەتــەدا ئــەو زمانــە وەك زمانــی بێگانــەی
یەكــەم لــەو واڵتــەدا ناودەبــرێ.
ئــەم زمانــەش بــە زۆری ئــەو زمانەیــە كــە
منــدااڵن لەســەرەتاوە و لــە قوتابخانــە و فێرگەكانــدا
دەیخوێنــن و فێــری دەبــن ،زۆر نموونــەش بــۆ ئەمــە
هەیــە وەك زمانــی ڕووســی لــە كۆنــە كۆمارەكانــی
یەكێتیــی ســۆڤیەتی جــاران ،زمانــی ئینگلیــزی لــە
زۆر واڵتانــی جیــاوازی دنیــادا وەك زمانــی یەكەمــی
بیانــی دەخوێنــرێ و لــە برەودایــە و دڕی بــەو
زمانــە بیانیانــە داوە كــە پێشــتر زمانــی یەكەمــی
بیانــی هەنــدێ لــە واڵتانــی دنیابــوون ،وەك زمانــی
فەڕەنســی لــە قوتابخانــە ســەرەتاییەكانی جەزایــر.
جــا كاتــێ كــە زمانێكــی بیانــی وەك زمانــی فەرمــی
واڵتێــك وەردەگیرێــت ،ڕەنگــە تەنیــا وەك زمانــی
فەرمــی دەوڵــەت بەكاربێــت ،یــان لەوەیــە شــەقڵێكی
نیمچــە فەرمــی وەربگرێــت و تەنیــا لــە هەنــدێ بــواری
تایبەتیــدا بەكاربێــت و ســوودی لــێ وەربگیرێــت.
دیــارە زۆر فاكتــەری میناكــی :پێشــینەی مێژوویــی
هاوبــەش ،هاوكێشــەی سیاســی و بەرژەوەنــدی
ئابــووری و پێوەنــدی تەكنۆلــۆژی و ئاڵووێــری
بازرگانــی و بازاڕگەرمــی و كارلێكــی كولتــووری هــەن
بــۆ هەڵبژاردنــی زمانێــك وەك زمانــی یەكەمــی بیانــی
لــە هــەر واڵتێكــدا ،هەڵبەتــە لــە ڕۆژگار و ســەردەمی
ئەمڕۆكەشــدا هەلومــەرج و واقیعــەكان بــۆ فێرخوازانــی

زمانــی بیانــی یەکجــار لەبــارە و چەنــدان جــۆرە
كەناڵــی ڕاگەیاندنەوانــی ،كتێبخانانــی كاغــەزی و
ئەلیكترۆنــی ،قوتابخانــە ،ســیدی ،فێرگــە و سســتمی
فێــركاری لــە دوورەوە ،خولــی فێربوونــی زمــان هــەن
و ئاســانكارییەكی یەکجــار گــەورە بــۆ فێرخــوازان
دەكــەن و زەمینــە بــۆ باڵوبوونــەوەی (زمانــی یەكەمــی
بیانــی) لــە واڵتانــدا خــۆش دەكــەن ،ئەمــەش دەبێتــە
مایــەی ئــەوە كــە زمــان بەرەبــەرە ڕۆڵ و دەورێكــی
جیهانــی پەیــدا بــكات.
***
ڕەنگــە هەنــدێ كــەس پێیــان وابێــت زۆریــی
ژمــارەی ئــەو كەســانەی كــە بــە زمانێكــی تایبەتــی
دەدوێــن ،ڕۆڵێكــی گــەورە لــە بەجیهانــی بوونــی ئەو
زمانــەدا ببینێــت ،بــەاڵم واقیع پێمــان دەڵێت ئەگەر
زۆریــی ژمــارە فاكتەرێكیــش بێــت ،ئــەوە ڕۆڵێكــی
زۆر كەمــی هەیــە .بــۆ نموونــە زمانــی چینــی پتــر
لــە ملیارێــك خەڵكــی قســەی پــێ دەكــەن ،كەچــی
زمانێكــی جیهانــی نییــە و تەنیــا لــە چیــن و لــە
چەنــد واڵتێكــی زۆر كەمــدا بەكاردێــت .خــۆ ئەگــەر
الپەڕەكانــی مێــژوو هەڵبدەینــەوە زۆر نموونــەی
لــەم بارەیــەوە تێدایــە .بــۆ نموونــە زمانــی التینــی
لــە ڕۆژگاری دەســەاڵتی ئمپراتۆریەتــی ڕۆمــدا لــە
جیهانــی شارســتانیەتی ئــەو ڕۆژگارەدا زمانێكــی
جیهانــی بــووە ،هەڵبەتــە نــەك بەهــۆی زۆری
ژمــارەی خەڵكــی ڕۆمــەوە ،بەڵكــوو بەهــۆی هێــزی
ســوپایی بــێ شــومار و بــێ ڕەزای دەســەاڵتەوە
بــووە ،پاشــان كــە دەســەاڵتی ڕۆم الواز بــوو و
هەرەســی هێنــا ،ئەوســا زمانــی التینــی لــە ســایەی
بەرەكەتی دەســەاڵتی ئاســمانی كڵێســای كاتۆلیكی
ڕۆمــدا ســەدان ســاڵی دیكــە ،بەهەمــان تیــن و تاوی
نێونەتەوەیــی خۆیــەوە بــەردەوام بــوو.
هەڵبەتــە هیــچ زمانێــك ناتوانێــت بەبــێ هێــم و
بناغەیەكــی بەهێــز و پتــەوی سیاســی ســوپایی،
یــان ئابــووری ،یــان زانســتی ،یــان ڕۆشــنبیری
ڕۆڵــی كەناڵێكــی پێوەنــدی نێونەتەوەیــی بگێڕێــت.
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هەڵبەتــە زمــان هەرگیــز لــەو خەڵكــەی كــە قســەی
پــێ دەكــەن و بــەكاری دێنــن نایەتــە دابــڕان ،واتــە
زادە و بەرەنجامــی پێداویســتییە بەشــەری و ژیــاری
و شارســتانیەتەكانی كۆمەڵگەیــە .هەركاتێــك زمانێك
لــە ئاســتی نێونەتەوەیــی و جیهانیــدا بــوو بــە زمانــی
بەرهەمهێنان و بەخششــی زانســتی ،ئەدەبی ،هونەری
و ئابــووری ،ئیــدی خۆبەخــۆ لەالیــەن كۆمەڵگــەی
جیهانییــەوە پێشــوازی لــێ دەكرێــت.
ڕەنگــە هەندێــک كــەس خۆشــی و ڕوونــی و
ســادەیی و دەوڵەمەندیــی ئەدەبــی و الیەنــی ئایینــی
و ئاســایی دەســتووری ،زمانێــك بــە هــۆی ڕەواج و
بــرەوی جیهانــی ئــەو زمانــە دابنــەن ،لەگینــە ئەمــە
لــە هەنــدێ ئاســتدا بــۆ خــۆی فاكتەرێــك بێــت،
بــەاڵم مێــژوو ســەلماندوویەتی كــە فاكتەرێكــی
بنجبــڕ و زۆر پەســەند نییــە .بــۆ نموونــە زمانــی
التینــی هەرچەنــدە ئاڵــۆزی و قورســی و لــە ڕووی
ڕێزمانــی و دەســتوورییەوە جیاوازیــی نێــوان نێــر و
مێــی هەبــووە ،بــەاڵم لــە ڕۆژگاری خۆیــدا ڕەواجێكــی
جیهانــی هەبــووە ،یــان فەڕەنســی وێــڕای هەمــوو
ئاڵــۆزی و وردەكارییەكانــی خــۆی لــە هــەردوو
ســەدەی هەڤــدە و هــەژدەدا ڕۆڵێكــی نیمچــە جیهانــی
لــە پێوەندییــە نێونەتەوەییەكانــدا هەبــووە ،كەواتــە
بــەم پێودانگــە ئاســانی فێربوونــی زمــان ڕۆڵێكــی
چارەنووسســاز لــە بــە جیهانــی بوونــی ئــەو زمانــەدا
نابینێــت ،بــۆ نموونــە مندااڵنــی واڵتانــی جیــاوازی
دنیــا لــە یــەك مــاوەی زەمەنیــدا ،ســەرباری جیــاوازی
دەســتووری و واژەیــی زمانــی زگماكــی خۆیــان فێــری
زمانــی خۆیــان دەبــن .بــۆ نموونــە منداڵێكــی چینــی
كــە دەبێــت بــەالی كەمــەوە ســێ چــوار هــەزار
حــەرف و پیــت فێربێــت ،لــە هەمــان ئــەو تەمەنــەدا
زمانــی زگماكــی خــۆی كۆنتــڕۆڵ دەكات كــە منداڵــە
ئینگلیزێــك كــە زمانەكەیــان تەنیــا بیســت و شــەش
حــەرف و پیتــی هەیــە ،فێــری ئینگلیــزی دەبێــت،
ڕاســتە هەندێــک تایبەتمەنــدی زمــان هــەن كــە
دەورێكــی بــاش لــە باڵوبوونــەوە و بــە جیهانیبوونــی

ئــەو زمانــەدا دەبینــن ،بــەاڵم فاكتــەری بنجبــڕ و
چارەنووسســاز نیــن .بــۆ نموونــە خەڵكــی باســی
ئاســانی فێربوونــی زمانــی ئینگلیــزی دەكــەن ،بــەاڵم
ڕاســتییەكەی ئەمەیــە كــە هیــچ زمانێــك هێنــدەی
زمانــی ئینگلیــزی وشــە و زاراوەی لــەو زمانانــەوە
كــە تەماســی دەگەڵــدا هەبــوون وەرنەگرتــووە ،بۆیــە
خوازیارانــی فێربوونــی زمانــی ئینگلیــزی وا هەســت
دەكــەن كــە وشــەكانی زمانــی ئینگلیــزی ئاشــنا و
ئاســانن ،یانــی زمانــی ئینگلیــزی دەرگای لــە وشــە و
زاراوەی بیانــی دانەخســتووە ،بەڵكــوو پێشــوازییەكی
گەرمــی لــێ كــردوون و لەنــاو خــودی زمانــی
ئینگلیزیــدا مشــتوماڵی داون و ســیقالی كردوونەتــەوە
و بــە تێپەڕبوونــی ڕۆژگار بــوون بــە بەشــێك لــە
زمانــی ئینگلیــزی و دەوڵەمەندیــان كــردووە ،بــێ
ئــەوەی ڕســتەبەندی و داڕشــتنی زمانــی ئینگلیــزی
بشــێوێنن ،بــە پێچەوانــەوە ئــەو زمانانــەی كــە
هەوڵدرابــێ لــە وشــە و زاراوەیێــن بیانــی پــاك
بكرێنــەوە پاشەكشــەیان كــردووە .بــە ڕاســتیش
زمانــی پەتــی دیاردەیەكــی ســاغڵەم و دروســت
نییــه ،بــە پێچەوانــەوە نیشــانەی گۆشــەگیرییە،
نیشــانەی ئەوەیــە تەماســێكی ڕۆشــنبیریی ئەوتــۆی
نییــه ،بــۆ نموونــە ســەبارەت بــە زمانــی كــوردی كــە
مەخابــن تــا ئیســتا زمانــی ئەدەبــی یەكگرتوومــان
نییــه ،واتــە زمانــی ســتاندارد كــە هــەر كوردێــك
پێــی بنووســێت و بخوێنێتــەوه ،لــە نیــوەی ســەدەی
بیســتەمدا هەندێــك هــەوڵ بــە نــاوی زمانــی كــوردی
پەتییــەوە درا بــۆ پاككردنــەوەی زمانــی كــوردی
لــە وشــە و زاراوەێیــن بیانــی ،كــە بــەڕای مــن ئــەو
كارە ئەنجامــی نەزانــی بــووە ،نــەك خزمەتــی زمانــی
كــوردی نەكــردووە ،بەڵكــوو زەرەری لێ داوە ،چونكە
ئــەوەی زمــان دەشــێوێنێ وەرگرتنــی وشــە و زاراوەی
بیانــی  -هەڵبەتــە لــە ڕادەی ماقووڵــدا -نییــە ،بــە
تایبەتــی كــە لــە قاڵبــی دەســتوور و فۆنەتیكــی
زمانــی دووەم بدرێــن ،ئــەوە زمانەكــە دەوڵەمەنــد
دەكــەن ،بەپێچەوانــەوە ئــەوەی زمــان دەشــێوێنێت و
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لــە گرێژەنــەی دەبــا ڕستەســازی و داڕشــتنی بیانییــە
كــە مەخابــن لــە ڕۆژنامەوانــی كــوردی و كەناڵــە
ڕاگەیاندنەوانییەكانــی ئەمــڕۆدا هێنــدە زەق و دیــارە
كــە خەڵكــی نەخوێنەواریــش هەســتی پــێ دەكــەن و
پێــی تــووڕە و قەڵــس دەبــن.
جــا بــەم پێیــە و لەبــەر ڕۆشــنایی ئــەو بۆچوونانــەی
ســەرێ دەگەینــە ئــەو ئەنجامگیرییــەی كــە هەرچەنــدە
تایبەتمەندییــە بنیادییەكانــی زمــان ،دەوڵەمەندیــی
فەرهەنگــی وشــەی زمــان ،كەلەپــووری دەوڵەمەنــدی
ئەدەبــی و ڕۆشــنبیریی زمــان ،وابەســتەیی زمــان
بــە ئایینێكــی ئاســمانی كاریگــەر و ئیقلیمگیــرەوە
دەوریــان لــە باڵوبوونــەوەی زمانــدا هەیــە ،بــەاڵم
هێــز و دەســەاڵتی سیاســی خودانانــی ئــەو زمانــە،
بەتایبەتــی هێــز و دەســەاڵتی ســوپایی فاكتــەری
هــەرە گرینگــی بــە جیهانــی بوونــی ئــەو زمانــە
بــووە .هەڵبەتــە لــە ڕۆژگاری ئەمــڕۆدا فاكتــەر و
هاوكێشــەكان گۆڕانیــان بەســەردا هاتــووە ،ئەگــەر
الپەڕەكانــی مێــژوو هەڵبدەینــەوە دەبینیــن زمانــی
یۆنانــی پێــش نزیكــەی ســێ هــەزار ســاڵ لەمەوبــەر لە
دەڤــەری ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن ڕەواجێكــی نێونەتەوەیــی
پەیداكــردووە ،هەڵبەتــە هــۆی ئەمــە فەلســەفەی
بــەرزی ئەفالتــوون و شــانۆنامە پوختــە و بەرزەكانــی
ســۆفۆكل و ئاســخیلۆس نەبــووە ،بەڵكــوو زیاتــر
هێــرش و پەالمــار و لەشكركێشــی و ســەركەوتنە
ســوپاییەكانی ئەســكەندەری گــەورە بــووە ،نموونــەی
دیكــە زۆرن ،بــۆ نموونــە باڵوبوونــەوە و بەكارهێنانــی
زمانــی عەرەبــی لــە باكــووری ئەفریقیــا و ڕۆژهەاڵتــی
ناڤینــدا بــە پلــەی یەكــەم قەرزاربــاری فتووحاتــی
ئیســامییە.
بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئەمەشــدا ناكرێــت
فاكتــەری ســوپایی و هێــزی لەشــكری بــە تاکــە
فاكتــەر و هــۆكاری ڕەواجــی جیهانیــی زمانێــك
بزانــرێ ،بــۆ نموونــە مەغۆلەكانیــش لــە قۆناغێكــی
مێژووییــدا نیــوەی ئاســیایان داگیركــرد و یــەك دوو
ســەدەیەكیش حوكمڕانــی ناوچــهداگیركراوەكانیــان

كــرد ،بــەاڵم نەیانتوانــی تەنانــەت لــە ناوچەیەكــی
بچووكیشــدا ڕەواج و بــرەو بــە زمانــی مەغۆلــی
بــدەن ،كەواتــە ئەگــەر هێــزی ســوپایی زمــان
بەگــەڵ خــۆی بخــات و لــە ســنووری نیشــتمانی و
نەتەوەیــی خۆیــی بپەڕێنێتــەوە بــۆ مــەرز و بوومــی
واڵتانــی دی ،ئــەوە بەبــێ هێزی پشــتیوانی ئابووری
و ڕۆشــنبیریی گــەورە لــە واڵتــە داگیركراوەكانــدا
جێگیــر و ڕیشــاژۆ نابێــت ،بەڵكــوو بەربەرەكانێــش
دەكرێــت و دەبێزێنــرێ ،ئــەم مەســەلەیەش لــە
ســەدەی بیســتەمدا و بــە زەبــری پێشــكەوتنی
تەكنۆلــۆژی كەناڵــە گشــتییەكانی پێوەنــدی وەك
مۆبایــل و ئینتەرنێــت و ســەتەالیت و ڕۆژنامەوانــی
ئەلیكترۆنی...تــاد ،ڕەواج و برەوێكــی زیاتــری
پەیداكــردووە و هــەر هەمــوو ســنوورە جوگرافیایــی
و دەروونییەكانــی بڕیــوە و زمانــی ئینگلیــزی
لــە هــەر هەمــوو زمانەكانــی دیكــەی دنیــا پتــر
ســوودی لــەو كەنااڵنــە وەرگرتــووە و زۆر بــە
خێرایــی قۆناغەكانــی بــە جیهانــی بــوون دەبڕێــت.
بێگومــان ڕەگــی ئــەم حاڵەتــی بــە جیهانیبوونــی
زمانــی ئینگلیزییــە دەچێتــەوە ســەر چاالكییــە
ئیمپریالیســییەكانی ئینگلتــەرا لــە ســەدەی نۆزدەدا
لەالیــەك و بەرپابوونــی شۆڕشــی پیشەســازی لــەو
واڵتــەدا لــە ســەدەی هــەژدەدا ،واتــە سیاســەتی
ئیمپریالیســتی ئینگلتــەرا ،زمانــی ئــەو واڵتــەی
گەیانــدە زۆر شــوێنی دووری دنیــا و كار گەییــە
ئــەوەی كــە بریتانیــا و كۆڵۆنییەكانــی بــە
ڕادەیــەك فــراوان بــوو كــە هەتــاو لــە خاكیــا ئــاوا
نەدەبــوو ،ئــەم ئامادەگــی و حــوزوورە جیهانییــەی
زمانــی ئینگلیــزی ،لــە نیــوەی دووەمــی ســەدەی
بیســتەمەوە ،وێــرای هاتنەخــوارەوەی گێچــی
دەســەاڵتی بریتانیــا ،لەالیــەن زلهێــزی ئینگلیــزی
زمانــی دنیــاوە ،واتــە لەالیــەن ئەمریــكاوه ،پارێــزراو
ڕیشــاژۆكرا.
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