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 وەکوو دەالقەیەک بۆ چوونە ناو پرســەکەوە و 
پێش دەست پێکردنی تەوەری سەرەکیی وت ووێژەکەمان، 
ئەگەر هەر ئێســتا بمانهەوێت زمانــی کوردی، نە تەنها 
وەکوو پرۆگرامێک لە بواری زمــان و ئەدەب، بەڵکوو بۆ 
هەموو بوارە زانســتییەکانی تر وەکوو زانستە سروشتی 
و کۆمەاڵیەتییەکان لە ئاستی فێرکاری و پێ خوێندن بە 

کاربێنین، چ کێشە و لەمپەرگەلێک لە پێشمان دەبێت؟
د. سەجادی: کێشەکان بە شێوەیەکی گشتی بەسەر دوو 
بەشی ســەرەکی دا دابەش دەبن. بەشی یەکەم کێشە ئیداری 
و یاســایی و وەزاری و ڕێکخراوەییەکانە و ئەمەش بەشــێکی 
گەورەی کێشــەکانی ئەم پرسەی پێک هێناوە. بەشێکی تری 
کێشەکان کە لە ڕوانگەی منەوە کێشە نین ئەوانەن کە تەنها 
بە هۆی ئــەو ڕوانگە جیاوازانەوە هاتوونەتە ئاراوە کە دەربارەی 
زارەکانی زمانی کوردی و ئاســتی پەرەســەندنیان و شێوەی 

مامەڵە لەگەڵ هەندێ بنزار و شــێوەزار لە ناوچە جیاجیاکانی 
کوردستان دا ئاراستە کراون. 

لە بەشی یەکەم دا گرنگ ترین ناوەندەکان لە ئێران دا بریتین 
لە دوو وەزارەتخانەی پەروەردە و زانســتەکان کە دیارە لەپاڵ 
ئەمانــەش دا ئەنجومەنی بااڵی ڕاپەڕینــی فەرهەنگی دەوری 
ســەرەکی دەگێڕێ. هەوروەهاش، هەنــدێ ناوەندی تر وەک 
ڕێکخــراوەی دەنگ وڕەنگ و یاخود وەزارەتخانەی فەرهەنگ و 
هەندێ دەزگا و ناوەندی تر بە شێوەی الوەکی دەور دەگێڕن، 
بەاڵم بڕیــارە ســەرەکییەکە الی ئــەو دوو وەزارەتخانەیەیە. 
هەروەهاش، دەبێ ئاوڕ لەو بابەتە بدەینەوە کە بەڕێوەبەرایەتییە 
گشــتییەکانی پەروەردە لە پارێزگا کوردنشــینەکانی ئێران دا 
پێوەندییەکی ئەوتۆیان پێکەوە نییە و هەر کامەیان بە شێوەیەکی 
سەربەخۆ لە ژێر دەسەاڵتی وەزارەتخانەی پەرەوەردەیە لە تاران. 
سەبارەت بە کردنەوەی بەشی زمان و ئەدەبی کوردیش لە 

زمان و ئایدۆلۆژیا1   
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زانستگاکان دا دەتوانم بڵێم ئەم کێشەیە تا ڕادەیەک چارەسەر 
بووە و هەر ئێستاکە هەر زانستگایەک لە ئێران دا بیەوێ دەتوانێ 
ئەو بەشە لە قۆناغەکانی کارناسی و کارناسیی بااڵدا بکاتەوە و 
لە درێژخایەن دا دەشکرێ بەشــی دوکتۆراش بکرێتەوە. واتە، 
لێرەدا بڕیارەکە کەوتۆتە ئەستۆی زانستگاکان و، وەزارەتی علووم 

دەمێکە لەم بارەوە ئامادەیی دەربڕیوە. 
هەر سەبارەت بەو دوو وەزارەتخانەیە و هەندێ ڕێکخراوەی 
تر، ئێمە و کەسانی تر چەندین کۆبوونەوە و دانیشتنمان ساز 
کردووە لەگەڵ بەرپرســانی ئەو ڕێکخراوانە چ لە تاران و چ لە 
سنە و چ لە شــارەکانی تری ڕۆژهەاڵت دا و لەگەڵ پسپۆڕانی 
پەروەردەیی و بەڕێوەبەرانی پەروەردەیی پارێزگا بە مەبەســتی 
گونجانــدن و دانانی چەند کتێبی دەرســی بە زمانی کوردی 
لە بەرنامەی خوێندنی قوتابخانەکان دا وەکوو قۆناغی یەکەمی 
خوێنــدن بە زمانی کــوردی ڕێک کەوتووین و بەم نزیکانەش 
بەرهەمەکەی دەبینین. هەر لێرەش دا پێویستە خێرا ئەوە بڵێین 
کە مەبەســتی ئێمە خوێندن و فێرکاری یە بە زمانی کوردی، 
نەک بەو شێوەیەی هەندێ کەس فێرکاریی زمانی کوردییان 

ال مەبەستە. 
ئەم هەواڵنە لە الیەن ئێمە و کەســانی تــرەوە بەردەوامن 
و هیوادارین لە داهاتوودا بگەیێنە ئەنجام، بە شــێوەیەک کە 
مندااڵنی کورد بتوانن لە خوێندنگا و قوتابخانە و فێرگەکان دا هەر 
لە قۆناغی سەرەتاییەوە بە زمانی کوردی بخوێنن. دیارە ئەمەش 
بەرنامەیەکی درێژخایەنە و پێویســتی بە بەرنامەداڕشتنێکی 

هەمەالیەنە و گشت گیر هەیە. 
ســەبارەت بە وەزارەتی پــەروەردە هەوڵە ســەرەتاییەکان 
ســەرەتا خۆیان لە ڕواڵەتی چەند بەشــێکی کتێب و یاخود 
پاشــکۆی کتێب دا دەبیننەوە، بەاڵم پــاش ماوەیەک دەکرێ 
ئەم بەرنامەیە گۆڕانکاریی تێدا بکرێت و پەرە بســێنێت و لە 
قۆناغێکی تریش دا و پاش تێپەڕبوونی ئەم بەشــە لە پارێزگای 
کوردســتان کە بۆخۆی النی کەم چەند ســاڵی پێویستە، لە 
ئاستێکی تردا و یان هاوتەریب لە پارێزگا کوردنشینەکانی تری 
ئێران دا، وەکوو پارێزگاگەلی کرماشــان و ئیالم و بەشــێک لە 
پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوا واتە ناوچەی موکریان و تەنانەت 
لە پارێزگای خوراسانی باکووریش دا جێ بەجێ بکرێ. دیارە ئەمە 
کارێکی ســەخت و دژوار و درێژخایەنە و پێویستی بە هەوڵی 
جدی هەیە و ئێمەش هیوادارین ســەرجەم ئەو کەسانەی بە 
شێوەیەک لە جێبەجێ کردنی ئەم ئەرکە گرنگ و گرانەدا دەور 
دەگێڕن سەرکەوتوو بن. هەر لێرەشەوە دەبێ سپاس و پێزانینی 
خۆمان ئاراستەی ئەو ناوەند و ئەنجومەن و باڵوکراوە و تەنانەت 
پەخشانگاکانیش بکەین کە لەم سااڵنەی دوایی دا لە ڕۆژهەالت 
بەوپەڕی دڵسۆزی و چاالکییەوە ڕاژەی زمانی کوردییان کردووە. 
ئەم بەرنامەیە ڕاســتە بە ڕەوتێکی درێژخایەن و ئاڵۆزیش دا 
تێدەپــەڕێ بەاڵم ئێمە لەم ڕووەوە گەشــبینین و پێویســتە 
پشــوودرێژ بین و نابێ واز لەو هیوایە بێنین و هەمووان دەبێ 
ئەوەی لە دەســتیان دێ بۆ ئەو مەبەستە ئەنجامی بدەن. هەر 
لێرەشەوە دەبێ دەستخۆشی بکەین لە سەرجەم ئەو کەس و 
الیــەن و دامەزراوە حکوومی و یاخود تایبەتانەی لەم پێناوەدا 
خۆیانیــان ماندوو کردووە و بابەتی فێرکاریی زمانی کوردییان 

ال گرنگ بووە. هەڵبەت نابێ ئەوەش بشــارینەوە کە بەشێک 
لە بەرپرسان و کاربەدەستانی هەردوو وەزارەتخانەی ناوبراو لەم 

ڕووەوە کەمتەرخەمییان کردووە و دەکەن.
بەاڵم بەشی دووەمی کێشــەکان دەگەڕێتەوە بۆ چۆنیەتی 
و تایبەتمەنــدی و دۆخ و ئاســتی زمانــی کــوردی و زارە 
پێکهێنەرەکانی بە بەراورد لەگەڵ زمانەکانی تردا. ئەم باســە 
پێوەندیی ڕاستەوخۆ و نزیکی هەیە بە بابەتی پرسی پەرەسەندنی 
زمانەوە )development of language( کە یەکێکە لە مژارە 
پڕمشــت ومڕەکانی گوتاری ئاکادێمیکــی هاوچەرخ لە ئاقاری 
زانســتە مرۆییەکان دا. بە شێوەیەکی گشتی و سەرەتایی گەر 
سێ جۆری سەرەکی و جیاجیا بۆ زمان ڕەچاو بکەین کە بریتی  
بن لە زمانی ئاخاوتن، زمانی نووسین، زمانی زانستی و ئەدەبی، 
پرســیارەکەی جەنابتان پێوەندیی هەیە بە جۆری سێیەمەوە، 
واتە زمانی زانستیی پاراو و یەکگرتوو و زمانێکی ئەدەبیی تۆکمە 

و سەرتاسەری.  

 دەکرێ ســەرەتا بــە کورتی ســەبارەت بەم 
پۆلێن بەندییە زمانەوانییە و ئەو سێ جۆر زمانە باس بکەن 
و پاشــان بێنەوە سەر ئەو بەشەی زمان کە پێوەندیی بە 

پرسیارەکەوە هەیە؟
د. سەجادی: زمانی ئاخاوتن ڕەوتی سروشتیی خۆی دەپێوێ 
و تاکەکــەس ناتوانێ بەری پێ بگرێ یاخود بیگۆڕێ. هەمووان 
بە شــێوەزاری کوردیی خۆیان قســە ئەکەن و زۆر گەمژانەیە 
گەر بوترێ بڕیارە شێوەی قسەکردنی خەڵک خێرا بگۆڕدرێ. 
ئەگەرچی زمانی ئاخاوتن لــە ڕۆژهەاڵت دا لە ژێر کاریگەریی 
زمانەکانی  تر و بە تایبەت زمانی فارســی دایە، بەاڵم ئەم بەشە 
مژاری بابەتەکەی ئێمە نییە، هەرچەند ئەمەش بۆخۆی باسێکی 
زۆر گرنگە. بۆ نموونە، وەک هەمووتان ئاگادارن، لە هەندێ لە 
شارەکان دا وەکوو کرماشان هەست بە زاڵێتی و لە سنە هەست 
بە کاریگەریی زمانی فارسی دەکرێ لە ئاستە جیاجیاکانی بە 
کارهێنانی وشە و تەنانەت لە شێوەی سینتاکس و ڕستەسازی دا. 
ئەگەرچی ئەم باسە لە الیەکی تریشەوە پێوەندیی ڕاستەوخۆی 
هەیە بە سیاســەتی زمانی و کۆمەڵناسیی زمان و زمان ناسیی 
کۆمەاڵیەتی و تەنانەت قەیرانی ناسنامەشەوە، بەاڵم پێوەندیی 
ڕاستەوخۆیان بەم بەشــە لە پرسیارەکانی جەنابتانەوە نییە و 

کەواتە باسیان ناکەین.
سەبارەت بە زمانی نووسین لە ئاستێکی گشتی دا، کێشەکان 
ئەگەرچی لە ئارادان، بۆ نموونە هەبوونی دوو جۆری سەرەکیی 
ئەلف وبێ، شێوەگەلی جیاجیای ڕێنووس، یان تەنانەت هەندێ 
تایبەتمەندیی زمانی نووســین لە کوردی دا وەک فەرزکردنی 
زمانی ئاخاوتن بەسەر نووســین دا؛ بەاڵم سەرەڕای هەموو ئەم 
کێشانه دیسانەوەش لێرەدا کێشەکان لەچاو بەشی سێهەم زۆر 
کەمترن کە بریتین لە زمانێکی زانســتیی پاراو و یەکگرتوو و 
یاخود زمانێکی ئەدەبیی سەرتاسەری. بە واتایەکی تر، کێشەکانی 
زمانی نووســینی کوردی بە شێوەی گشــتی، لە زۆر ڕووەوە 
کەمترن لەو کێشانەی لە هەمبەر شێوەی زانستی و ئەدەبیی 
زمانی کوردی دا قوت دەبنەوە. پرسیارەکەی جەنابتان پێوەندیی 

ڕاستەوخۆی هەیە بەم شێوەیەی زمانەوە. 

سەبارەت بە 
زمانی نووسین 
لە ئاستێکی 
گشتیدا، 
کێشەکان 
ئەگەرچی لە 
ئارادان وەکوو 
بۆ نموونە 
هەبوونی دوو 
جۆری سەرەکیی 
ئەلفوبێ، 
شێوەگەلی 
جیاجیای 
ڕێنووس، یان 
تەنانەت هەندێ 
تایبەتمەندیی 
زمانی نووسین 
لە کوردیدا وەک 
ۆ نموونه فەرز 
کردنی زمانی 
ئاخاوتن بەسەر 
نووسیندا؛ بەاڵم 
سەرەڕای هەموو 
ئەم کێشانه 
دیسانەوەش 
لێرەدا کێشەکان 
لە چاو بەشی 
سێهەم زۆر 
کەمترن کە 
بریتین لە 
زمانێکی زانستیی 
پاراو و یەکگرتوو 
و یاخود زمانێکی 
ئەدەبیی 
سەرتاسەری. 

 و بیـرهزر
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پێــش شــی کردنەوەی مۆرکەکانی ئــەو جــۆرە زمانە و 
ئاستەنگەکانی بەردەم گەشەسەندنی، سەرەتا پێویستە ئاماژە بەو 
خاڵە بکەین کە لە هەموو زمانەکان دا خاوەنی چەندین ئاستی 
جیاجیای زمانین وەکوو: زمانی ڕۆژنامەیی یان ژورناڵیستی، زمانی 
ڕاگەیاندن، زمانی پیشەیی، زمانی زانست، زمانی ئەدەبی، تەنانەت 
زمانی بەکارهێنراو لە ڕێکالم و پەیامی بازرگانی، زمانی ڕەسمی، 
شــێوە جیاجیاکانی زمانی شەقام، تەنانەت زمانی بەکارهێنراو 
لە چەتی ئینتێرنێتی و کورتەپەیامی مۆبایل دا، یان زمانی تۆرە 
کۆمەاڵیەتییــە مەجازییەکان، یان زمانی ســەر بیلبۆردەکان. 
ئەگەرچــی ئێمە خاوەن چەندین جــۆری جیاجیای زمانین، 
بەاڵم دەتوانین هەموویان بەســەر دوو بەشی گشتی دا دابەش 
بکەین، کە بەشێکیان زمانی زانستی و پیشەیین و بەشێکیشیان 
زمانی ئەدەبین و تەنانەت زمانی موحاورە و سەرشەقام بۆخۆیان 

بەشێکن لە شێوازە جیاجیاکانی زمانی ئەدەبی. 
ڕاســتییەکی حاشــاهەڵنەگرە بە هۆی چەندین هۆکاری 
جیاجیای سیاســی، فەرهەنگــی و کۆمەاڵیەتییــەوە زمانی 
کوردی نەیتوانیوە لەم شــێوە و بەشە جیاجیایانەدا پەرەیەکی 
بەرچاو بســێنێ. ئەگەرچی دەبێ ئامــاژە بەو خاڵەش بکەین 
کە بەختەوەرانە النی کەم لەم بیســت ســی ساڵەی ڕابردوودا 
لە ڕۆژهەاڵت جۆرێک لە ڕەوتی گەشــەکردنی زمانی کوردی 
کەوتۆتە گەڕ، بە شێوەیەک کە دەتوانین قامک بخەینە سەر ئەو 
خاڵە جیاوازانەی هەندێ لە شێوە جیاجیاکانی زمانی کوردی 
لە قۆناغی ئێســتادا. نموونەی ئاشکرا بریتی یە لە بەکارهێنانی 
هەندێ وشە و دەستەواژە لە زمانی ڕاگەیاندن و ڕۆژنامەیی دا کە 
لە زمانی وت ووێژ و ئاپۆرەیی دا بەکار نابرێن؛ بە پێچەوانەشەوە، 
هەندێ وشــە و دەستەواژەی ئاپۆرەیی و شەعبی کە لە زمانی 
فەرمی دا بە کار ناهێنرێن. یان، نموونەیەکی ئاشــکرای دیکە 
بریتی یە لــە هەوڵ دان بۆ دەســتەبەرکردنی زمانێکی پاراوی 
فەلســەفی و تیۆریک، یان هەوڵ دان بــۆ بەکوردی کردنەوەی 
دەقە جیاجیا زانستییەکان وەکوو بیرکاری و فیزیک و کیمیا. 
بــەاڵم ئەگەر بمهــەوێ کورتی بکەمەوە یەکێ لە کێشــەی 
ســەرەکییەکانی بابەتی پەرەســەندنی زمان لە بەشی زمانی 
زانستی و تەنانەت فەلسەفی دا بریتی یە لە کێشەی هاوواتادانان 
بۆ ئەو هەموو چەمک و زاراوە تەکنیکی و پسپۆڕانەیەی دنیای 
زانســت و مەعریفە. هەڵبەت لەم پێناوەش دا، واتە لە بەشــی 
وشــەڕۆنان و زاراوەســازی دا، چەندین هەوڵ ئەنجام دراوە و 
خۆش بەختانە ئەم هەواڵنەش بەردەوامن، بەاڵم کێشەی زمانی 
زانستی و بیریارانە هەر بەمەوە ڕاناوەستێ و چەندین لق وپۆپی 

تری لێ دەکەوێتەوە.
لە بەشــی زمانی ئەدەبیــش دا هەر تەنهــا دوو نموونە لە 
گرنگ ترین کێشــەکان بــە کورتی باس دەکــەم؛ یەکەمیان 
بریتی یە لە فەوتانی ســامانێک بە ناوی شێوازی فولکلۆریکی 
زمانی کوردی و بەو پێیەش نەنواندنەوەی ئەو زمانە لە بەرهەمە 
ئەدەبییە ئارکەییکــەکان دا و یاخــود بەکارنەهێنرانی زمانی 
ئاپۆرەیی و موحاورەیی و ســەر شــەقام لە بەرهەمە ئەدەبییە 
هاوچەرخەکان دا. دیارە هەر کام لەم باســانە بۆخۆیان بابەتی 
سێمینارێکی ئەوتۆن و لێرەدا هەر تەنها دەکرێ باسی سەردێڕی 
هەواڵەکان بکرێ. یان ئــەوەی کە، هەر وەک دەزانرێ، زمانی 

کوردی خۆی لە چەندین زار و بن زار و شــێوەزار و دەستەی 
جیاجیا دەبینێتەوە و پاشان ئەو خاڵە کە هەر کام لەم زاراوانە 
خاوەنی قامووسێکی بەرفراوانی وشە و دەستەواژەن و پێویستیی 
نواندنەوەی ئەو بەشــە زمانییە لە بەرهەمە جیاجیا ئەدەبی و 
هونەرییە کوردییەکان دا دەبیندرێ. بە هۆی گرنگی نەدان بەو 
بەشەوە و پەرەپێنەدانی ئەو جۆرە شێوەزارە تایبەتانە، لە ئاکام دا 
ئەو ســامانە و ئەو قامووسە وشەییە و ئەو دەستەواژە تایبەتانە 
ڕوو لە نەمان دەکەن و ئەمەش واتە مەترسیی لەناوچوونی لێ 

دەکەوێتەوە. 
کێشــەی دووەم بریتی یە لەوەی پەخشانی کوردی خاوەنی 
مێژینەیەکــی پتــەو و ڕابردوویەکــی درەوشــاوە نییە. ئەمە 
حەقیقەتێکی حاشــاهەڵنەگرە کە گەرچی یەکەم نموونەکانی 
پەخشــان لە کورمانجی دا بۆ کۆتایی  سەدەی دەیەمی کۆچی 
و لە سۆرانی دا بۆ دووسەد ســاڵ لەمەوبەر دەگەڕێنەوە، بەاڵم 
ئەو ڕەوتە بە هیچ شــێوەیەک بە باشی درێژەی پێ نەدرا و بە 
هۆی پچڕانی زۆرەوە، وێڕای هەندێ هەوڵی هاوشێوەی تر، بۆ 
ماوەیەکی دوورودرێژ تووشی وەستان بووەوە و مرۆڤ دەکارێ 
بێژێ تەمەنی بێ دابڕانی پەخشانی ئێستای کوردی  سەد ساڵە 
و ئەو ڕەوتەش دیسانەوە بە چەندین هەوراز و نشێودا تێپەڕیوە. 
یەکەم پەخشــانی کوردیی ســۆرانی واتە عەقیدەنامەکەی 
مەوالنا خالید بێجگە لە ئامرازەکانی پێوەندی و هەندێ وشەی 
هەڵکەوتی ڕەســەن، زۆربەی هەرە زۆری بە وشەی عەرەبی و 
هەڵگری بیری ئایینی داچێنراوە و واتاژن کراوە. گەر ئێســتە 
زمانی ئایدیۆلۆجیک چەندین بەش و ژێربەش دەگرێتەوە، پێشتر 
لە کۆمەڵگایەکی پێش مۆدێــرن دا و بە تایبەت لە ناوچەکانی 
کوردســتان دا خۆی زیاتر لە گوتاری ئایینی دا بینیوەتەوە. هەر 
بۆیەش پەخشــانی کوردی با ئەگەر تەمەنیشــی زۆر کورت 
نەبێ بەاڵم هەمدیســانەوە و لەبەر گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی و 

ڕاستییەکی 
حاشاهەڵنەگرە 

بە هۆی چەندین 
هۆکاری جیاجیای 

سیاسی، 
فەرهەنگی و 

کۆمەاڵیەتییەوە 
زمانی کوردی 
نەیتوانیوە لەم 
شێوە و بەشە 
جیاجیایانەدا 

پەرەیەکی بەرچاو 
بسێنێ. ئەگەرچی 
دەبێ ئاماژە بەو 
خاڵەش بکەین 
کە بەختەوەرانە 
النی کەم لەم 

بیست سی 
ساڵەی رابردوودا 

لە ڕۆژهەاڵت 
جۆرێک لە ڕەوتی 

گەشەکردنی 
زمانی کوردی 
کەتۆتە گەڕ 
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فەرهەنگی و تەنانەت شێوازناســانە ئەویش بە زەقی، ناتوانێ 
دەوری پێشینەیەکی قورس و قایم بۆ زمانی زانستیی کوردی 
بگێڕێ. دیارە گەلێک هۆکاری جیاجیا هەن بۆ پەرەنەسەندنی 
پەخشــانی کوردی کە ئێرە جێگای باس کردنیان نییە؛ تەنها 
دەمەوێ بڵێــم تەمەنی کورت و قەبارەی الوازی پەخشــانی 
کوردی لە چاو پەخشانی زمانەکەنی تردا هۆکاری سەرەکین 
بۆ بەهێزنەبوونی زمانی زانستی کوردی بە هەموو بەشەکانیەوە. 

 زمانی کــوردی ماوەیەکە وەکوو زمانی مێدیا و 
ڕۆژنامە و گۆڤارەکان لە بەشە جیاوازەکانی کوردستان دا 
بەکار دەچێــت. بۆچی ئەم زمانە لەم بوارانەدا نەیتوانیوە 
شــێوازێکی ســتاندارد و یەکگرتوو بگرێتە خۆ و ئەم 
پەرتەوازی و جیاوازییە لە ڕێنووس و شێوازی نووسین دا 

چۆن چارەسەر دەبێت؟
د. ســەجادی: بەم پرســیارەی بەڕێزتانەوە وا پەیتاپەیتا 
دەچینە ناواخنی بابەتی سەرەکیی وت ووێژەکەوە کە بڕیاربوو 
لەسەر پێوەندیی نێوان زمان و ئایدیۆلۆژیا بێ. ئەو پەرتەوازییە بە 
شێوەیەکی زەق دەبیندرێ. لێرەش دا مەبەستم لەو پەرتەوازی 
و شێواوییە، چی دی سیستەمی ئەلف وبێی جیاجیا نییە، بەڵکوو 
لە دام ودەزگاکانی ڕاگەیاندن دا کە سەر بە یەک زاراوەشن، هەر 
ئەو پەرتەوازییە دەبیندرێ. تەنانەت مەبەستیشــم ڕێنووسی 
جیاجیای دەزگاکانی ڕاگەیاندن نییە و بەڵکوو کێشەکە لەمە 
بەرفراوان تــرە. لێرەدا حەز دەکەم نموونەیەکتان بۆ باس بکەم 
کــە پێوەندیی ڕاســتەوخۆی هەیە بە پرســیارەکەوە و زیاتر 
ئاگادارمان دەکاتەوە لەو دۆخە نالەبارە. لەو کاناڵە مانگیلەییانەی 
بە زمانی کــوردی بەرنامە باڵو دەکەنەوە، زۆربەی کاتەکان بۆ 

یەک مەبەســت و یەک واتا و یەک بابەت چەندین وشــەی 
جیاجیا بەکار دەهێنرێن؛ ئەمەش لە کاتێک دا بنکەی سەرجەم 
ئەو کانااڵنە لە یەک شــاردان و یەک شێواز و یەک ئەلف وبێ 

بەرنامەکانیان باڵو دەکەنەوە.  
ئــەو نموونەیەی ســەرەوە هەر تەنها یەکێکــە لەو نموونە 
زەق وزۆپانــەی ڕۆژانــە بەرەوڕوویــان دەبینەوە. ئــەم واقیعە 
نەخوازراوە ئەوەمان پێشــان دەدا کە ئەو دام ودەزگا ڕاگەیاندنە 
کە لە ڕواڵەت دا باســی یەکگرتوویی کــورد دەکا، بۆخۆی لە 
ڕاستی دا دەوری ســەرەکیی هەیە لە پارچەپارچەکردنی زمان 
و ناسنامەی کوردی دا. ئەم دۆخە لە بەشە جیاجیاکانی تریش دا 
بە سانایی دەبیندرێ. لە لێکۆڵینەوەیەک کە بەشێکیشم چاپ 
کردووە دەیان نموونەم هێناوەتەوە لەو ڕۆژنامەگەلە و لەو کەناڵە 
تەلەڤیزیۆنیانەی بە کوردین و ئەگەرچی لە ڕواڵەت دا بانگەشە بۆ 
گوتارێکی یەکگرتوو دەکەن، کەچی لە ڕاستی دا بۆخۆیان دەوری 
ســەرەکییان هەیە لە شــێواندن و پەرتەوازەبوون و  داڕماندنی 
سوبژێکتیڤیتەی کوردی دا. نموونەیەکی زۆر سەیرتان بۆ باس 
بکەم ئەویش ڕێکالمێکە کە لە کوردســتانی باشووردا یەکێک 
لە کۆمپانیاکانی دابین کردنی هێڵی ئینتێرنێت لە ڕۆژنامەیەک دا 
باڵوی کردۆتەوە. لەو ڕێکالمەدا تەنانەت ناوی شارەکانیش بە دوو 
شێوە و دوو فۆنتی جیاجیا نووسراون. واتە، یەک کۆمپانیایە، یەک 
هەرێمە، یەک مەبەســتە و یەک کارە بەاڵم لە ڕێکالمەکانی دا 
ناوی شارەکانی بە دوو فۆنت نووسیوە. ناوی شارەکانی سلێمانی 
و هەولێر و کەرکووک و شــەقاڵوە و سەیدســادق و پێنجوێن 
و کەالر و قەاڵدزێ و ڕواندز بە فۆنتێک نووســراون، کەچی لە 
بەرامبەردا شارەکانی دهۆک و زاخۆ و ئاکرێ و ئامێدی و شێخان 
بە فۆنتێکی تر. ئەمە بێ گومان دەوری هەیە لە بەرهەم هێنانەوەی 

ڕێنووس بۆ 
کەسێکی من 
سەرەتا و لە پلەی 
یەکەمدا  بۆخۆی 
بەرهەمهێنانەوەی 
سوبژێکتیڤیتەی 
سووژەی کوردییە. 
واتە، پێوەندییەکی 
دووالیەنە و نزیک 
هەیە لە نێوان 
سوبژێکتیڤیتە 
و ڕێنووسدا. 
دەتوانین بە 
هێنانەوەی 
چەندین نموونەی 
زەق ئەوە بخەینە 
بەر چاو کە 
ڕێنووسی تایبەت 
و جیاواز نەک 
هەر دەرکەوتەی 
سوبژێکتیڤیتەی 
تایبەت و جیاوازە 
بەڵکوو لە 
قۆناغێکی تریشدا 
ئەمە ڕێنووسە 
کە رەهەندی 
ئایدیۆلۆجیکی 
سوبژێکیتیڤیتە 
پتەوتر دەکاتەوە، 
ئەویش لە رێگەی 
دووبارەبوونەوەوە 
لە ژیانی رۆژانەی 
سووژەدا. 

 و بیـرهزر
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ئەو ئولگووە زەینییەی کە بۆخۆی دەوری سەرەکی دەگێڕێ لە 
پێناو زیاتر پەرتەوازەبوونی ئەو ناســنامەیەدا. بەم دواییانەش لە 
باشووردا تەنانەت دوو فۆنتی جیاواز بۆ سۆرانی و بادینی بەکار 

دەهێنن و ئەمەش واتە کارەسات. 
نموونەیەکی ئاشــکرای ئەم بەشــەی باسەکە بریتی یە لەو 
هەموو ڕێنووســە جیاجیایە. ئەگەرچی ڕێنووســی کوردی بە 
چەندین قۆناغ دا تێپەڕیوە و لێرەدا دەرفەتی لێک دانەوەی ئەو 
ڕەوتەمان نییە بــەاڵم، مۆڵەتم بدەنێ هەر لێرە زۆر خێرا و بە 
کورتی باسێکی هەرە گرنگ سەبارەت بە ڕێنووس بورووژێنم کە 
ئەویش بریتی یە لە خوێندنەوەی مەعریفەناسانە بۆ سیستەمە 
ڕێنووسییە جیاجیاکانی زمانی کوردی. ڕێنووس بۆ کەسێکی 
وەک من ســەرەتا و لــە پلەی یەکــەم دا بەرهەم هێنانەوەی 
ســوبژێکتیڤیتەی ســووژەی کوردی یە. واتــە، پێوەندییەکی 
دووالیەنە و نزیک هەیە لە نێوان سوبژێکتیڤیتە و ڕێنووس دا. 
دەتوانیــن بە هێنانەوەی چەندین نموونەی زەق ئەوە بخەینە 
بەر چاو کە ڕێنووسی تایبەت و جیاواز نەک هەر دەرکەوتەی 
سوبژێکتیڤیتەی تایبەت و جیاوازە بەڵکوو لە قۆناغێکی تریش دا 
ئەمە ڕێنووسە کە ڕەهەندی ئایدیۆلۆژیکی سوبژێکیتیڤیتە پتەوتر 
دەکاتەوە، ئەویش لە ڕێگەی دووبارەبوونەوەوە لە ژیانی ڕۆژانەی 
سووژەدا. دیارە لێرەدا ناکرێ بە وردی لێی بکۆڵمەوە بەاڵم هەر 
ئەوە دەڵێم کە دەتوانین وێک چوویی نێوان ســوبژێکتیڤیتە و 
ڕێنووس دەست نیشــان بکەین. بۆ نموونە، ئەو کەسایەتییەی 
تاکایەتی لە ناسنامەی دا گەشەی نەکردووە، لە ڕێنووسیش دا 
بەر بە تاکایەتیی وشــەکان دەگرێ و ناخودئاگایانە پێکەوەیان 
دە بەستێتەوە. یان، ئەو ناسنامەیەی تێدا سەربەخۆیی حەشار 
دراوە و سەرکوت  کراوە، لە ڕێنووسیش دا سەربەخۆیی لە وشە 

و ڕستەکان دەسڕێتەوە. یان، ئەو سوبژێکتیڤتەیەی لێوانلێوە لە 
ماکەی گشتی نواڕین، لە ڕێنووسەکەشی دا گشتی نواڕین بەرهەم 
دەهێنێتەوە. ئەو سیستەمە فەرهەنگییەی تێدا نەزم و تەکووزی 
ئامادە نییە ڕێنووسەکەشی تەکووز و ڕێک وپێک نییە. پێشتر 
ســێمینارێکی تایبەتم لەسەر ئەم پرسە ســاز کردووە و لێرە 

دووبارەی ناکەمەوە. 

 لەم دۆخەدا کە لە ســەرەوە ئاماژەتان بۆ کرد 
ئایدیۆلۆجی بە چ شــێوەیەک دەور دەگێڕێ و لە کوێی 
ئەم هاوکێشەیەدایە؟ بە واتایەکی تر، مکانیزم و چۆنیەتیی 

پێوەندیی نێوان زمان و ئایدیۆلۆجی بە چ شێوەیەکە؟
د. ســەجادی: ڕاســتە ســادەترین پێناســەی زمانی 
ئایدیۆلۆجیک بریتی یە لەو زمانەی تەژی یە لە دەاللەت و باری 
سیاســی و ئەمەش واتە بەکارهێنانی هەندێ تێرم و زاراوە و 
دەستەواژەی سیاسی، بەاڵم ئەمە هەر تەنها بەشێکی بچووکی 
زمانی ئایدیۆلۆژیکە و بە تەنها قامک خســتنە سەر ئەم بابەتە، 
خۆی لە خۆی دا دەبێتە هۆکاری دیســانەوە ســادەکردنەوە و 
گشــتی کردنەوەی باســەکە. زمانی ئایدیۆلۆژیک پانتاییەکی 
بەرفراوانی زمانی داگیرکردووە و زۆر کەمن ئەو ساتەوەختانەی 
زمان بە شــێوەی ئایدیۆلۆژیک دەرناکــەوێ. واتە، نەک هەر 
دەقەکان و ئاخاوتەکان و بەڵکوو تەنانەت وشە و دەستەواژەکان 
هەر تەنهــا لە ڕێگــەی بارگاوی بوون بە بیری سیاســییەوە 
نابنە پیشــاندەری زمانــی ئایدیۆلۆجیک و بەڵکــوو بە هۆی 
بارگاوی بوونیان بە کۆی ڕەهەندە هزری و تەنانەت کردارییەکانی 
ســەرجەم گوتارە ئایدیۆلۆژیکەکانــەوە دەبنە هەڵگری توێ و 

بارێکی ئایدیۆلۆژیک. 
زمانی کوردی و بە تایبەت زمانی کوردی لە گوتاری سیاسی دا 
و بۆ وێنە لە باشووردا و زیاتر وشە و دەستەواژەکان، لەبەر هۆکاری 
ئاشــکرا بوونەتە هەڵگری بارێکی تەواو ئایدیۆلۆژیک کە لێرەدا 
مەبەست لە گوتاری ئایدیۆلۆژیک زیاتر گوتاری حیزبایەتی یە. 
نموونەی بەرچاو وشەگەلی لق و مەڵبەند و مەکۆن کە ئەمڕۆکە 
لە باشوور هەر کامە و هەڵگری واتایەکی دیاری کراوی حیزبین. 
یان، ئەو دەستەواژانەی دەمێ ساڵە لە سێمینارەکان دا ئاماژەیان 
بۆ دەکەین، وەک نموونە گەریالی سەری چیا و پێشمەرگە لە 
شاخ دا. ئەو ئەنستیتۆیانە گەرچی بە ڕواڵەت هەڵگری گوتارێکی 
نەتەوەیین و بانگەشەی یەکڕیزی و یەکگرتنەوە دەکەن، بەاڵم 
بۆخۆیان دەور دەگێڕن لە بەرهەم هێنانەوەی سوبژێکتیڤیتەی 

سیاسیی داڕماو و چەندپارچەی کوردی دا.
 لــە ڕوانگەی منەوە نابێ و ناشــکرێ ئایدیۆلۆژیا تەنها بۆ 
کاروباری ڕامیاری داببەزێندرێ و کورت وکۆ بکرێتەوە، بەڵکوو 
وەک چــۆن چەندین جاریش دووبارەم کردۆتەوە سیاســەت 
هەر تەنها یەکێکە لە دەرکەوتەکان و جۆرەکانی ئایدیۆلۆژیا و، 
گشتاندنی ئایدیۆلۆژیا بۆ پێگەی سیاسەت هۆکارە بۆ وەپشت-
گوێ خستنی دەوری زۆر کاریگەری گوتارە ئایدیۆلۆژیکەکانی تر 
وەک گوتاری خێڵەکی و عەشیرەیی و ئابووریی و ئایین زایی و 
پەروەردەیی و تەنانەت ژورناڵیستی و و بورژوازی و خێزانیش. 
لە ڕوانگــەی منەوە تەنانەت هەر دوو گوتاری ڕۆشــنبیری و 
ئاکادێمیکیش دەتوانرێن وەک گوتــاری ئایدیۆلۆژیک ناوبردە 

زمانی کوردی 
و بە تایبەت 

زمانی کوردی 
لە گوتاری 

سیاسیدا و بۆ 
وێنە لە باشووردا 

و زیاتر وشە و 
دەستەواژەکان 
لەبەر هۆکاری 

ئاشکرا بوونەتە 
هەڵگری 

بارێکی تەواو 
ئایدیۆلۆجیک کە 
لێرەدا مەبەست 

لە گوتاری 
ئایدیۆلۆجیک 
زیاتر گوتاری 
حیزبایەتییە. 
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بکرێن و ئەمەش پێویستی بە دەست نیشان کردنی ئەو ڕەهەند و 
مۆرکە ئایدیۆلۆجیکانەیە کە خۆیان زیاتر لە دەڤەری زمانەوانی دا 
دەبیننەوە و کەواتە باسەکە وێڕای ئەوە الیەنێکی زمان ناسانەشی 
هەیە، زیاتر فەرهەنگی یە.  ســادەتر بڵێم، هەڵەیە گەر تەنها لە 
سیستەمی سیاسی دا و بە تایبەت لە چەپی ئۆرتۆدۆکس دا باس 

لە زمانی ئایدیۆلۆژیک و یاخود ئایدیۆلۆژیا زمان بکەین. 
لە پاڵ ئەمانەش دا، لە هزری سیاســی و تەنانەت ڕەخنەی 
ئەدەبیــش دا دەکرێ زیاتری ئاوڕ لێ بدەینەوە. نموونەی هەرە 
ئاشکرای ئەم باســانە بۆچوونی تایبەتی دەسەاڵتە بۆ زمان لە 
ڕۆمانی ١٩٨٤دا. لێرەدا بە ئەنقەست هەندێ وشە لە زمان دا بە 
تەواوەتی لەناو چوونە و هەندێکیشیان یاساغ و قەدەغە کراون و 

لە الیەن ئایدیۆلۆژییەوە بە تەواوی بەرەوبڕکراون. 
دەکارم نموونەیەکــی تازەترتــان بۆ بــاس بکەم و ئەویش 
بەکارهێنانی وشــەی »کانــوون«ە لە الیەن هەندێ نووســەر 
و شــاعیری ڕۆژهەاڵتــی دەرەوە کە گەرچی ڕێــزم هەیە بۆ 
هــەر هەموویان، بەاڵم وەک دەزانــرێ زۆر کەمن ژمارەی ئەو 
کوردانەی، بە خوێندەوار و نەخوێندەوارەوە، کەڵک لەم وشەیە 
وەربگــرن. ئەگەرچێ دەکرێ گەلێک تیڕامان ســەبارەت بە 
ڕەچەڵەکی کانوون لە باری دێرینەناسیی فەرهەنگی و لە ڕووی 
کۆنینەناسیی وشــەوە بدەین بە دەستەوە و باسی ئامادەبوونی 
ئەو وشەیە و هاوشێوەکانی لە زمانە جیاجیاکان دا بکەین، بەاڵم 
وەک دەزانــرێ ئەمە تەنها بە هۆی دەســەاڵت و کاریگەریی 
بیری چەپەوە بوو کە لە ناوەڕاســتی سەدە دا لە ئێران »کانون 
نویســندگان ایران« و لە ناو عەرەبەکان دا »االتحاد االدبا« هاتە 
ئاراوە و لە باشووریش یەکێتیی نووسەران. دەمەوێ ئەوە بڵێم 
ئایدیۆلۆجی هێندە زاڵ و زیرەکە کە تەنانەت پاش تێپەڕبوونی 
زیاتر لە ٧٠ ســاڵ بەســەر پێک هینانی ئەو جــۆرە کانوون و 
ناوەندانەدا تەنانەت هەر ئێستاکەش کەسانێک هەن کەڵک لەو 
چەمکانە وەردەگرن کە هەڵگری واتایەکی تەواو ئایدیۆلۆژیکن. 
ڕاستە ئەندامانی کانوونی نووسەرانی ئێران زۆربەیان نووسەری 
بەبەهرە و بەنێوبانگن، بەاڵم پێویستە بڵێین بە هۆی گۆڕانکارییە 
کۆمەاڵیەتی و پیشــەیی و بە تایبەت پارادیگماتیکەکانەوە لە 
ئێرانی چەند دەیەی ڕابردوودا ئیدی کانوونی نووســەران ئەو 
تاقە ڕێکخراوە بەهێزە ڕۆشنبیری و فەرهەنگی و ئەدەبییە نییە 
و بگرە یەکجار زۆریشن ژمارەی ئەو نووسەر و شاعیر و توێژەر 
و وەرگێــڕ و بیرمەندە ئێرانییانەی ناوەوە و دەرەوەی ئێران کە 
یەکجار زۆریش کاریگەرتر و پڕبەرهەم ترن و کەچی ئەندامیش 
نین لەو کانوونەدا. هەر بە هەمان شــێوەش، زۆرن ژمارەی ئەو 
ڕێکخراوە ئەدەبی و فیکری و فەرهەنگییانەی ناوەوە و دەرەوەی 
ئێران لــە ڕووی کار و چاالکــی و کاریگەرییەوە هیچیان لە 
کانوونی نووســەرانی ئێران نەک هەر کەم تر نییە بەڵکوو زۆر 
زیاتریشە. لەم نموونەیەی هێنامەوە تەنها مەبەستم هەڵبژاردنی 
وشەی کانوون بوو وەکوو دالێکی ئایدیۆلۆژیک، ئەگینا خودی 

کارەکەیان بە ئەرێنی دەنرخێنم.
ئــەم نموونانە یەکجــار زۆرن. بڕوانن بــۆ دەور و فرەپاتیی 
ئاوەڵناوێکــی وەک »فوق العادە« لە زمانی وت ووێژدا لە شــارە 
گەورەکانــی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت دا. هەمــان بۆچوون بۆ 
وشەگەلی »زیبا«، »بســیار«، »بازی«، »تەدیگ« و »آدامس«یش 

دروســتە. یان بڕوانن بۆ دەوری ئایدیۆلۆژیکی هەندێ وشەی 
تازە کە پێشتر بۆ ســووژەی ئاخێوەری کوردی نامۆ بوونە؛ بە 
پێچەوانەشــەوە، بڕوانە بۆ باری ئایدیۆلۆژیکی هەندێ وشەی 
ڕەســەنی کوردی کە ماوەیەکە لە زمانی خەڵک سڕاونەتەوە و 
دیار نەماون. لەو کوردییەی خەڵکی سنە و دەوروبەری قسەی 
پێ ئەکەن هەندێ وشەی کۆن و ڕەسەن هەر لەم بیست سی 
ساڵەی ڕابردوودا دیار نەماون و بەکارهێنانیان بۆتە نێشانەیەکی 
زەقی ئایدیۆلۆژیــک! »کوڵ«، »کڵۆڵ«، »کۆرانــەوە«، »لەچک«، 
»مــەکارە«، »دەوری« و »فرێــت« گەرچــی کــۆن و زۆربەیان 
ڕەســەنن، بەاڵم ئێســتا بە هۆی گۆڕانکاریــی کۆمەاڵیەتی و 
کەواتە فەرهەنگییەوە بوونەتە تەواو ئایدیۆلۆژیک. لە باشوور و 
بە تایبەت لە شارە گەورەکان دا »سەنتەر« و »ئۆفەر« و »کۆمپانیا« 
ئایدیۆلۆژیکن، بەاڵم پێچەوانەی ئەو وشــانەی سەرەوە. بڕوانە 
بۆ وشە داتاشــراوەکان واتە »نێئۆلۆجیزم« کە تەناتەت هاوواتا 
فارسییەکەشی واتە »نوواژەگزینی« بۆخۆی جۆرێکە لە وشەی 

ئایدیۆلۆژیک. 
باختین گوتەنی وشەکان بە تان وپۆی ئایدیۆلۆژیکەوە تەنراون 
و دەتوانن بچووک ترین گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتییەکان تۆمار بکەن. 
جۆیس وتەنی ئێمەمانان لە نێو وشەکان دا ژیان دەبەینەسەر و 
هەر بۆیەش بەوپەڕی هەستیاری و پارێزەوە بەکاریان دەهێنین 
و بەردەوام بیریان لێ دەکەینەوە. وشــە ناســنامەی سووژەی 
ئاخێوەر دەردەخات. وشــە پێشینەی فەرهەنگیی کەسەکان و 
تەنانەت ئاســت و شێوەی خوێندن و پەروەردەیان دەردەخات. 
لە سەردەمی مۆدێرن دا وشە و ئایدیۆلۆژیا دوانەی لێک دانەبڕاون. 
ئەو توێژەرەی لەم دەڤەرانەدا دەشوغڵێ دەبێ زیاتر سەرنج بداتە 
هەندێ زاراوەی وەک »دالی ئایدیۆلۆژیک«، »دالی بۆش«، »دالی 

هەڵپەسێردراو« و »ناسنامەی هەڵپێکراو«.

 لەسەردەمی ئێســتادا زمان وەکوو یەکێک لە 
پێوەرە گرنگەکانی ناســنامەی نەتەوەیی ڕەچاو دەکرێ، 
بەاڵم بە پێــی گۆڕانکارییە جیهانییــەکان و زۆربوونی 
سەرچاوەکانی شــوناس خوازی، زمانی کوردی تا چەند 
دەتوانێ وەکــوو الیەنێکی گرنگ و کاریگەر لەم بوارەدا, 
واتە پێک هێنانی شوناسی کوردی دەور بگێڕێ؟ دیسانەوە 

دەوری ئایدیۆلۆژیا لەم هاوکێشەیەدا بە چ شێوەیەکە؟
د. سەجادی: ئەم پرسیارەی جەنابتان گرنگ ترین پرسیاری 
وت ووێژەکەیە، بە شێوەیەک کە لێکۆڵینەوەی ئەم پرسە لەوانەیە 
وەکوو تەوەری هەرە ســەرەکیی ئەم وت ووێژە ڕەچاو بکرێ. بۆ 
من جێگای سەرسووڕمان و تەنانەت پێکەنینیشە کە ئەمڕۆکە 
کەسە جیاجیاکان باسی پێوەندیی نێوان زمان و ناسنامە دەکەن 
بە بێ ئەوەی لە چۆنیەتیی مکانیزمی ئەو پێوەندییە بکۆڵنەوە. بە 
واتایەکی تر، ئەمڕۆکە و بەتایبەت لەو چەند ساڵەی دوایی دا ئێمە 
ڕووبەڕووی چەندین لێکۆڵینەوە و نووسین و وت ووێژ دەبینەوە 
لە چاپەمەنی و ماڵپەڕە جیاجیاکان دا کە کەسەکان باسی ئەو 
پێوەندییە دەکەن و تەنانەت وەکوو پەتایەکیشــی لێ هاتووە. 
ئەو پەتایەش بریتی یە لەوەی کە کەســەکان باسی پێوەندیی 
نێوان زمان و ناسنامە دەکەن، بە بێ ئەوەی لە چۆنیەتیی ئەو 

پێوەندییە بکۆڵنەوە.

باختین گوتەنی 
وشەکان 
بە تانوپۆی 
ئایدیۆلۆجیکەوە 
تەنراون 
و دەتوانن 
بچووکترین 
گۆڕانکارییە 
کۆمەاڵیەتییەکان 
تۆمار بکەن. 
جۆیس وتەنی 
ئێمەمانان لە 
نێو وشەکاندا 
ژیان دەبەینە 
سەر و هەر 
بۆیەش بەوپەڕی 
هەستیاری 
و پارێزەوە 
بەکاریان 
دەهێنین و 
بەردەوام بیریان 
لێ دەکەینەوە. 
وشە ناسنامەی 
سووژەی ئاخێوەر 
دەردەخات. 

 و بیـرهزر
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هــەر جــۆرە لێکۆڵینەوەیەکی ئەم پرســە و هــەر جۆرە 
شی کردنەوەیەکی ئەم پێوەندییە، پێویستە تیشک بخاتە سەر 
پێوەندیــی زمان و ئایدیۆلۆژیا ، زمان و ناخودئاگا، ناخودئاگا و 
ئایدیۆلۆژیا، سوبژێکتیڤیتە و ناسنامه، سوبژێکتیڤیتە و ئایدیۆلۆژیا 

و، زمان و سوبژێکتیڤیتە.
بێجگە لەمــەش، هەر جۆرە لێکۆڵینەوەیەکی ئەم پرســە 
پێویستە پشت ببەستێتە نەریتێکی ڕەخنەگرانەی دیاری کراو و 
بە هەمان شێوەش پشت ببەستێتە مێتۆدۆلۆژیی دیاری کراوی 
ئەو نەریتە مەعریفەناسانەیە. زەحمەتە بتوانین لە بیر و بیرۆکە 
لێک دژەکانی چەندین بۆچوونی جیــاوازی ڕەخنەیی کەڵک 
وەربگرین بۆ شی کردنەوەی ئەم باسە. لە ساتەوەختە جیاجیاکان دا 
و لە زۆربەی کاتەکان دا باش تر وایە لە یەک بۆچوونی ڕەخنەیی 
تایبەت و یەک جۆر مێتۆدۆلۆژیی دیاری کراو کەڵک وەربگرین. 
ئەگەرچی دەشکرێ هاوکات لە ژمارەیەکی زۆرتری بۆچوونی 
ڕەخنەیی کەڵک وەربگرین، بەاڵم ســەرەتا و پێش ئەم کارە، 
توێژەر پێویستە هۆکارەکانی هەڵبژاردنی مێتۆدۆلۆژیی ئەو چەند 
بۆچوونە ڕەخنەییە دیاری بکات، کە ئەمەش بۆخۆی دەچێتە 

خانەی پرسێکی تیۆریکەوە.
کەواتە، سەرەتا توێژەر دەبێ کێشە تیۆریکەکان چارەسەر بکات 
و پاشان دەست  بکات بە خوێندنەوەی زانستیانەی پێوەندیی 
نێوان زمان و ناسنامە. لەو مێتۆدۆلۆژیانەی بۆ لێکۆڵینەوەی ئەم 
پرسە هەڵدەبژێردرێن، دەبێ سەرەتا لە هۆکارەکانی هەڵبژاردنی 
هاوکاتی دوو بۆچوونی جیاوازی ڕەخنەیی سەر بە دوو نەریتی 
مەعریفیی جیاواز بکۆڵینەوە و پاشان خوێندنەوەکەمان ئاراستە 
بکەین. دیارە ئەمەی دوایی باسێکی تەواو تیۆریکە و پێوەندیی 
ڕاستەوخۆی بەو پرســیارەی جەنابتانەوە نییە و هەر بۆیەش 

وازی لێ دەهێنین.
بــەاڵم گەر بمەوێ واڵمێک بۆ بەشــی دووهەمی بابەتەکە 
دەســتەبەر بکەم، واتە ئەگەر بێین و بە شێوەیەکی پراکتیکی 
باســی پێوەندیی دووالیەنە و نزیکی نێوان زمان و ناســنامە 
بکەین، پێویستە سەرەتا خاڵێکی جەوهەری دووپات بکەمەوە 
کە مەبەســتی ئێمە لە ناســنامە، الیەنی خودێتی ناسنامە 
نییە selfhood، بەڵکوو الیەنی هاوشێوەیی ناسنامەمان ال 
مەبەســتە sameness . ناسنامە لێرەدا ئیتر ئەو چەمکە 
پێش وەخت پێناسەکراو و دیاری کراوە نییە، بەڵکوو بریتی یە لەو 
کیانە ئاڵۆز و فرەتوێ و چەندالیەنە کە بۆخۆی دروست کراوی 
زمان و بابەتی هێمایینە و، پرســی ســەرەکیش بریتی یە لە 
لێکۆڵینەوەی ئەو تایبەتمەندییانەی ناسنامە، کە هاوشێوەیی یان 
هەیە لەگەڵ زمان دا و لە دوا قۆناغ دا بریتی یە لە لێکۆڵینەوەی 
دەرئەنجامەکانــی دووبارەبوونــەوە و بەرهەم هێنانەوەی ئەو 
ڕەهەند و تایبەتمەندییانەی زمان لە دروست بوونی ناسنامەدا 
و، دیســانەوەش بەرهەم هێنانەوەی هەمان تایبەتمەندی لەو 

زمانەدا.
زمان و ناسنامە هەر کامیان ئەوی تر بەرهەم دەهێننەوە. لە 
قۆناغی یەکەم دا ئەگەرچی زمان، ناسنامەی سووژە دەسازێنێ 
و دواتــر دەور دەگێڕێ لە پێناو مســۆگەرتربوونی ڕەهەند و 
تایبەتمەندییەکانی هەمان ناسنامە، بەاڵم ناسنامەش بۆخۆی 
دیســانەوە لە ڕێگای زمانەوە دەوری ســەرەکی دەگێڕێ لە 

دووبارەبوونــەوە و بەرهەم هێنانــەوەی هەمان تایبەتمەندی و 
ڕەهەند لە زمان دا. ڕاســتە ئەم بۆچوونە بە هۆی ڕەشبینییەوە 
و لەبەر ئــەوەی هیچ جۆرە مــەودا و دەرفەتێک بۆ ئازادی و 
ڕزگاریی ســووژە ناهێڵێتەوە دڵخوازی بیرمەندان نییە، بەاڵم 
جەخت کردنی لەسەر ئەو پێوەندییە نزیکە، بۆخۆی یارمەتیدەرە 
لە پێناو شی کردنەوەی چۆنیەتیی سازبوونی سوبژێکتیڤیتە و 

ڕەوتی بنیاتنانی ناسنامەی سووژە.
 سوبژێکتیڤیتە لە ڕوانگەی منەوە بۆخۆی بەشێکە لە کیانی 
ناسنامەی سووژە و، ناسنامەی سووژە لە چەندین سوبژێکتیڤیتە 
پێک هاتووە. ســوبژێکتیڤیتە جیاجیــاکان پانتاییەکی زۆری 
کیانی ســووژەی کوردییــان دابین و داگیر کــردووە. خاڵی 
گرنگی تر لەم باســە ئەوەیە کە لە ساتەوەختە جیاجیاکان دا 
و لە قۆناغــە مێژووییە جیاوازەکان دا، چ مێــژووی کورد و چ 
مێژووی گۆڕانکارییە ناو زەینییەکانی ســووژەی کوردی تەنها 
یەکێک لە ســوبژێکتیڤیتەکان دەبێتە سوبژێکتیڤیتەی زاڵ. 
ئەمەش هەمان ئەو سوبژێکتیڤیتەیە کە لە دواسات دا ناسنامەی 
سووژەی کوردی پێناسە و دابین و داگیر دەکا. بە واتایەکی تر، 
ناسنامەی سووژە لە ڕاستی دا لە زۆربەی کاتەکان دا دابین کراو و 
داگیرکراوی دەستی سوبژێکتیڤیتەی زاڵی سووژەی کوردی یە.

 
 ئێــوە بە چ شــێوەیەک لــە پێوەندیی نێوان 
ئایدیۆلۆژیا و سوبژێکتیڤیتە دەکۆڵنەوە؟ ئایا لەم نێوانەدا 
زمان چ دەورێکی هەیە و پێوەندیی زمان و بابەتی هێمایین 
چ کاریگەرییەکی لەســەر دەســتەبەربوونی ناسنامەی 

ئایدیۆلۆژیک دا هەیە؟
د. سەجادی: پێوەندیی نێوان زمانی کوردی و ناسنامەی 
کــوردی بۆ من لە یەکەم پلەدا پێوەندیی نێوان زمانی کوردی 
و سوبژێکتیڤیتەی ئایدیۆلۆژیکی سووژەی کوردی یە. گەر وردتر 
بدوێین، بریتی یە لە پێوەندیی نێوان شێوەزاری سووژەی ئاخێوەر 

زمان و ناسنامە 
هەر کامیان ئەویتر 
بەرهەم دەهێننەوە. 
لە قۆناغی یەکەمدا 

ئەگەرچی زمان، 
ناسنامەی سووژە 
دەسازێنێ و دواتر 
دەور دەگێڕێ لە 
پێناو مسۆگەرتر 
بوونی ڕەهەند و 

تایبەتمەندییەکانی 
هەمان ناسنامە، 

بەاڵم ناسنامەش 
بۆخۆی دیسانەوە 
لە رێگای زمانەوە 
دەوری سەرەکی 

دەگێڕێ لە 
دووبارەبوونەوە و 

بەرهەم هێنانەوەی 
هەمان 

تایبەتمەندی و 
ڕەهەند لە زماندا. 



ژمــارەی٩ و٨
114گـواڵنـی 13٩٧

لەگەڵ سوبژێکتیڤیتەی زاڵی ناسنامەی ئەو سووژەیەدا. هەر جۆرە 
لێکۆڵینەوەیەکی پێوەندیی زمان و ناسنامەی سووژە، شرۆڤەی 
پێوەندیی نێوان زمان و سوبژێکتیڤیتەیە. لە قۆناغی دووهەمی 
باسەکان دا پێویستە لە پێوەندیی نێوان سوبژێکتیڤیتەی زاڵی 
ســووژە و گوتارە ئایدیۆلۆژیکەکانی دەرەوەی کیانی ســووژە 
بکۆڵینەوە. هەر بە هەمان شێوە کە ناسنامەی سووژەی کوردی 
لە چەندین سوبژێکتیڤیتەی جیاجیای ئایدیۆلۆژیک پێک هاتووە، 
لە دەرەوەی کیانی سووژەی کوردیش دا، بە واتایەکی سادە لە 
پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی دا، هەست بە ئامادەبوون و چاالک بوونی 

چەندین گوتاری ئایدیۆلۆژیکی جیاجیا دەکرێ.
خاڵی هەرە ســەرەکی لەم باســەدا بریتی یــە لەوەی کە 
پێوەندییەکی زۆر نزیــک و دووالیەنە هەیە لە نێوان گوتاری 
ئایدیۆلۆژیکی ئامادە لە کۆمەڵگا و سوبژێکتیڤیتەی ئایدیۆلۆژیکی 
ناو کیانی ســووژەدا. ئــەم پێوەندییە زمان  ســازی دەکا، لە 
ڕێگای زمانەوە دروســت  دەکرێ، لە زمــان دا ڕەنگ دەداتەوە 
و بە هۆێ زمانەوە دەچێتە پێشــێ. هەڵبەت دیسانەوە لێرەش 
وەبیرهێنانەوەی ئەو خاڵــە زۆر گرنگە، کە لێرەدا زمان وەکوو 
الیەنی ســەرەکیی دابین کەری بابەتی هێمایین )امر نمادین( 
پێناسە دەکرێ. ئامادەبوونی بەرچاوی گوتارە ئایدیۆلۆژیکەکان لە 
بابەتی هێمایین دا دەبێتە هۆی سەرەکیی ئەوەی دەستەواژەی 
 )ideological symbolic( بابەتی هێمایینی ئایدیۆلۆژیــک

بەکار بێنین.

 ڕەوتــی بەئایدیۆلۆژیک بوونی زمان لە کەیەوە و 
بە چ شێوەیەک و لەســەر بنەمای چ جۆرە مکانیزمێک 
سەردەگرێ؟ ئایا ناخودئاگا یان بابەتی ناهۆشیاری زەینی 

سووژە لە کوێی ئەم هاوکێشەیەدایە؟
د. سەجادی: زمان لە ساتەوەختە جیاجیاکان دا لە الیەکەوە 
بــە ئایدیۆلۆجی بارگاوی دەکرێ و، لە الیەکی ترەوە لە مۆرکە 
ئایدیۆلۆجیکەکان دادەماڵدرێ. ئەمەش ئەو دوو ڕەوتەیە کە لە 
ناسنامەی ســووژەی کوردی دا دەبیندرێن. ئەم باسە بۆخۆی 
یەکێکە لە باســە سەرەکییەکانی گۆڕانی ڕوانگەکانی سووژەی 
کــوردی بۆ دیــاردەکان لە قۆناغە جیاجیاکانــی گۆڕانکاریی 

کۆمەاڵیەتی و ناو-زەینیش دا. ئــەم ڕەوتە بەردەوام لە ئارادایە 
و هۆکارەکەشی دەگەڕێتەوە بۆ چاالک بوونی چەندین گوتاری 
ئایدیۆلۆژیک لەو چوارچێوە گوتارمەندە و لەو بابەتە هێمایینەی 

سووژەی کوردیی تێی دا لە دایک دەبێ و پەروەردە دەکرێ.
ناسنامەی سووژە لە ڕێگەی هەندێ مکانیزمەوە و لە چەندین 
قۆناغی جیاجیادا، ڕەهەندی ئایدیۆلۆژیک لە خۆی دەگرێ. بۆ 
نموونە، دوو مکانیزمی سەرەکی لێرەدا بریتین لە لەخۆنامۆیی 
زمان ناسانە )linguistic alienation( کە زاراوەیەکی الکان-
 dramatic interpellation یە و، لێپێچینەوەی دراماتیــک
کە بەشێکی لە ئاڵتۆســێر وەرگیراوە؛ واتە دەتوانین ئاوەڵناوی 
دراماتیــک بــە مانــای ناڕاســتەوخۆ، بخەینە ســەر زاراوە 
ئاڵتۆسێرییەکە. لە مکانیزمی یەکەم دا، دالەکان ناسنامەیەکی 
تایبەت دەبەخشنە سووژە. دەکرێ بڵێین تەنانەت سینتاکسیش 
شوێن پەنجەی خۆی بەسەر ناسنامەوە بەجێ دێڵێ. واتە، ڕەوتی 
ڕووبەڕووبوونەوەی سووژە لەگەڵ زمان دا بەڕاستی و لە بنەڕەت دا، 
ڕەوتی جێگیربوونی یەکێک لە ڕەهەندەکانی سوبژێکتیڤتەیە، کە 
ئەمەش هاوکاتە لەگەڵ داماڵینی هەمان سووژە لە مۆرکەکانی 

ناسنامەی پێشووتری. 
لێرەدا دال دەوری ســەرەکی دەگێڕێ لە دروســت بوونی 
ناســنامەدا و، هەر جۆرە لێکۆڵینەوەیەک لەم پرسە پێویستە 
ســەرجەم الیەنەکان و تایبەتمەندییەکانی دال ڕەچاو بکات. 
ئەگەرچی لــە زۆربەی توێژینــەوەکان دا دال وەکوو ناوەرۆک 
ســەیر دەکرێ و بە هۆیەوە ڕەهەندی مانایی زیاتر لە بەر چاو 
دەگیردرێ، بەاڵم بۆ من تەنانەت شــێوەی دەرکەوتنی دال، چ 
لە نڤیســاردا و بە شێوەی نووســراو لە دەقە جیاجیاکان دا، چ 
بە شــێوەی هەڵکەندراو لە دەست نووسەکان دا، چ بە شێوەی 
دەرکەوتنیان لە کەل و پەلــە جیاجیاکان دا و، تەنانەت چ بە 
شێوەی دەرکەوتنیان لە ڕواڵەتی دوو شێوە ئەلف وبێی جیاوازی 
التینــی و عەرەبــی دا، دەبێتــە هۆی جێگیربوون و پاشــان 

مسۆگەربوونی جۆرێکی تایبەت لە سوبژێکتیڤیتە.
زمانی کوردی بە هۆی پەرتەوازەبوونییەوە چ لە ڕووی شێوەی 
نووســینەوە، چ لە ڕووی ڕستەســازییەوە، چ لە ڕووی شێوە 
جیاجیاکانی زار و بن زار و شێوەزارە جیاوازەکانەوە، تەنانەت چ 
لە ڕووی فۆڕمی جیای دوو سیستەمی جیاوازی ئەلف وبێوە، لە 
ئاکام دا بۆتە هۆی بەدی هاتنی چەندین سوبژێکتیڤیتەی جیاجیا 
چ لە ناسنامەی سووژەی کوردی دا و چ لەو بابەتە هێمایینەی 
ئەو سووژەیەی تێدا پەروەردە دەبێ. ئەمەش دەوری لەڕادەبەدەر 
گرنگــی بابەتی ناخودئاگا پیشــان دەدات لەم مکانیزمە و لە 

دەرئەنجامەکانی دا، کە نامەوێ لێرەدا باسی بکەم.
لە مکانیزمی دووهــەم دا، واتە لێپێچینــەوەی دراماتیک، 
ناسنامەی سووژە ئەم جارەیان لە ڕێگەی ئەنیستیتۆ جیاجیاکانی 
بابەتی هێمایینەوە ڕووبەڕووی گۆڕانکاری دەبێتەوە. ئەمەش ئەو 
ئەنیستیتۆ چاالکانەی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتین، چ لە پراکتیس 
 )complex whole( و چ لە ئاستە جیاجیاکانی گشتی ئاڵۆزدا
لە ڕێگای زمانەوە دەست  دەکەن بە کاریگەری دانان لە جۆری 

تایبەتی ناسنامەی سووژەی کوردی دا.
مکانیزمــی یەکەم تایبەتە بە یەکــەم قۆناغەکانی مێژووی 
ڕەوتی سازبوونی ناسنامەی ســووژەی کوردی، بە تایبەت لە 

خاڵی هەرە 
سەرەکی لەم 
باسەدا بریتییە 
لەوەی کە 
پێوەندییەکی 
زۆر نزیک و 
دووالیەنە هەیە 
لە نێوان گوتاری 
ئایدیۆلۆجیکی 
ئامادە لە 
کۆمەڵگا و 
سوبژێکتیڤیتەی 
ئایدیۆلۆجیکی 
ناو کیانی 
سوژەدا. ئەم 
پێوەندییە زمان 
 سازی دەکا، لە 
رێگای زمانەوە 
دروست دەکرێ، 
لە زماندا رەنگ 
دەداتەوە و بە 
هۆێ زمانەوە 
دەچێتە پێشێ. 

 و بیـرهزر
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سەردەمی منداڵی دا. مکانیزمی دووهەم زیاتر تایبەتە بە قۆناغی 
دووهەمی هەمان ڕەوت. بە واتایەکی سادەتر، مکانیزمی یەکەم 
بــە هۆی زمانی دایکییەوە ســەردەگرێ و مکانیزمی دووهەم 
زیاتــر لە ڕێگای ئەنیســتیتۆ جیاوازەکانەوە دێتــە ئاراوە. ئەم 
ئەنیستیتۆگەلە ئەگەرچی لە قۆناغی یەکەم دا بریتین لە بنەماڵە 
و سیســتەمی پەروەردە، بەاڵم لە قۆناغەکانی تردا لە ڕواڵەتی 
چەندین دام ودەزگای سیاســی و فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی و 
ئایینی دا دەردەکــەون وەکوو مزگەوت و تەکیە و خانەقا، یان 
وەکــوو زانکۆکان، یان وەکوو هەنــدێ دام ودەزگای تر کە من 
وەکوو دام ودەزگای ئولگووساز ناویان لێ دەبەم، بۆ نموونە وەک 
کاناڵە تەلەڤیزیۆنی و ڕادیۆیی و ئینتێرنێتییەکان، یان چاپەمەنی 

و باڵوکراوەکان.
لە قۆناغە پێشــکەوتووەکانی لێکۆڵینەوەدا دەکرێ تیشک 
بخەینە سەر پێناســەکردن و شرۆڤەی هەندێ پاژی دیکەی 
ســوبژێکتیڤیتە کە لە کیانی ناسنامەی ســووژەی کوردی دا 
ئامادەن. ناسنامەی ســووژەی کوردی ئەگەرچی بەشی هەرە 
زۆری لە الیەن ســوبژێکتیڤیتە جیاجیاکانــەوە دابین کراوە، 
بەاڵم دەتوانین قامک بخەینە ســەر چەند بەشێکی بچووکی 
تر کە بە تەواوەتی ناچنە خانەی سوبژێکتیڤیتەکانەوە، با ئەگەر 
هەندێ جار هەندێکیان بەشێک بن لە سوبژێکتیڤیتە، ئەمەش 
واتە باســی زێدە گرنگی ئیگۆکان و دەرکەوتنیان لە ناسنامە 
و زمــان دا، کە کەم تر ئاوڕی لێ دراوەتەوە. لێرەوە دەچینە نێو 

پێوەندیی زمان و ناخودئاگاوە و با لێرەدا کەم تر باسی بکەین.

 کەواتە لێرەوە دەگەین بە پرسیک کە وەک وتتان 
زۆر بە کەمی ئاوڕی لێ دراوەتەوە و ئەویش پێوەندیی نێوان 
زمان و ئیگۆیە لە ڕەوتــی بەئایدیۆلۆژیک بوونی زمان دا؟ 

دەکرێ زیاتر ڕوونی بکەنەوە؟
د. سەجادی: ئیگــۆکان خۆیان چەندین بەشن کە ئەگەر 
وەکوو ســەردێڕ ئاماژەیان بۆ بکەم بریتین لە ئیگۆی ئیدەئال، 
ئیگۆی عەقڵ خواز، ئیگۆی جوانی ناســانە، ئیگۆی جێنشین و 

ئیگۆی ئایدیۆلۆژیک.
ئیگۆ جیاجیاکانی پێک هێنەری ناسنامەی سووژەی کوردی 
هەر کامیان بۆخۆیان هەڵگری تایبەتمەندی و پێناسەی تایبەت 
بە خۆیانن. توێژەرەوەی دەڤەری گوتاری ڕەخنەیی سەبارەت بە 
پێوەندیی نێوان زمان و ناسنامە دەبێ ئەو ئیگۆ جیاوازانە پێناسە 
بکات و لێیان بکۆڵێتەوە. دیارە لەم وت ووێژەی ئەم جارەمان دا 
چی دی دەرفەت نەماوە بۆ لێکۆڵینەوە یان تەنانەت بۆ پێناسەی 
ئیگۆ جۆراوجۆرەکان، بەڵکوو پێویستە سەرنج بدرێتە چۆنیەتیی 
پێوەندی و هاوپێوەندیی نێوان ئەو ئیگۆیانە و لە قۆناغێکی تردا 
لێکۆڵینەوە بکرێ سەبارەت بە پێوەندیی نێوان ئیگۆ جیاجیاکانی 
ناو ناسنامەی سووژە لەگەڵ گوتارە ئایدیۆلۆژیکەکانی دەرەوەی 

ناسنامەی سووژە.
ڕەهەنــدە ئایدیۆلۆژیکەکان بەردەوام لە زمان و ناســنامەدا 
بەرهەم دەهێندرێنــەوە، ئەمەش ئەو ڕەوتــی بەرهەم هێنان و 
بەرهەم هێنانەوەیــە کــە من ناوی دیالێکتیکــی ڕووخێنەرم 
بۆ هەڵبژاردووە؛ ئــەم دیالێکتیکە کە جۆرێکە لە دیالێکتیکی 
نەرێکارانە بۆخۆی ڕێگر و کۆسپە لە بەردەم سەرهەڵدانی هەر 

جۆرە سوبژێکتیڤیتەیەکی عەقڵ خواز یان جوانی ناسانەی تازە، چ 
لە ناو زمانی کوردی دا و چ لە ناو ناسنامەی سووژەی کوردی دا. 
لێردایە کە پێویســتە ئەرکی ئیگۆی ئایدیۆلۆژیک لە مامەڵەی 
لەگەڵ زمان دا شــی بکەینەوە و پاشــان پەنجە بخەینە سەر 
دەوری هەر دوو ئیگۆی عەقاڵنی و ئیگۆی جوانی ناســانە لەم 

هاوکێشەیەدا.

جار بە جار دەبینین کە هەندێ لە کەســایەتییە 
ناودارەکانی ئێران هەڵوێســتی خۆیان ســەبارەت بە زمانە 
نافارســییەکانی ئێران وەکوو زمانی ناوچەیی و لۆکاڵ بەم 
شێوەیە دەردەبڕن کە پۆتانسییەلی دەربڕینی هزری و زانستی 
نییە و ئەمەش لە حاڵێک دایە کە لە ڕیزبەندییە جیهانییەکان دا 
زمانی کــوردی زۆربەی جارەکان لە پێش زمانی فارســی 
دادەنرێت. ڕاتان سەبارەت بەم بەراوردکارییە دژبەیەکە چییە؟ 

ئایا ئامە ڕوانگەیەکی تەواو ئایدیۆلۆژیک نییە؟
د. ســەجادی: لــە لێکۆڵینــەوەی زانســتی دا بۆچوونە 
زەینی و تاکەکەســییەکان لە هەمبەر بۆچوونە بابەتییەکان دا 
جێگایەکــی ئەوتۆیان بۆ ناکرێتەوە؛ بــە واتایەکی تر، یەکێک 
لە تایبەتمەندییەکانی هەر لێکۆڵینەوەیەکی زانستی بریتی یە 
لە پشت بەســتن بە بۆچوونێکی بابەتیانە. لە باس کردن لەسەر 
تایبەتمەندیی زمانی کوردی وەکوو هەر باســێکی زانستی تر 
پێویستە ئێمە باسێکی بابەتیانە دەست پێ بکەین و خۆمان لە 
بەکارهێنان و پێڕەوکردن و دووپات کردنەوەی بۆچوونە زەینییە 
تاکەکەسییەکان بپارێزین. ئەمە ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە کە 
زمانی کوردی بە پێی هەموو ڕێسا ئاکادێمیکییەکانی تیۆرییە 
زمانناســەکان نەک هەر وەکوو زمانێکی ســەربەخۆ پێناسە 
دەکرێ، بەڵکوو تەنانەت لە هەندێ ڕوویشەوە وەک پێشینە و 
سیستەمی دەنگ ناسانە و زۆری زاراوەکان و قامووسی بەرفراوانی 
وشــەیی بە زمانێکی تایبەت و دەوڵەمەنــد و فرەتوێ و کۆن 
دادەنرێ. سیاســەت با ئەگەر تیژتێپەڕ هەندێ ڕێسا و ڕوانگە 
بشــێوێنێ بەاڵم لە درێژخایەن دا ڕاستییەکان دەردەکەون. بۆ 
نموونە، دەســەاڵتی بەعس لە عێراق دا بە هۆی شــەڕی ئەو 
کاتەی لەگەڵ ئێران دا هەوڵی زۆری دەدا بۆ ســڕینەوەی ئەو 
پۆلێن بەندییە زانســتییەی کە زمانی کوردی دەخاتە خانەی 

زمانە هێندوئێرانییەکانەوە. 
تەنانەت بیست ساڵ لەمەوبەریش زۆر جار گوێمان لەو وتە 
ناڕاست و نازانســتییە بوو کە لە الیەن کەسە جیاجیاکانەوە، 
یــان لە دەزگاکانەوە، یان لە ڕاگەیاندن دا، لە هەندێ واڵت دا و 
تەنانەت لە ئێرانیش دا دووبارە دەکرایەوە کە کوردی لەهجەیە. 
بەاڵم خۆشبەختانە لەم چەند ساڵەدا النی کەم لە ئێران دا چی دی 
ئەو هەڵەیە دووبارە ناکرێتەوە. لە دەستپێکی دامەزراندنی بەشی 
کوردی لە زانستگای کوردستان دا بە داخەوە گوێمان لە هەندێ 
ڕوانگەی چەوت و هەندێ بیر و بۆچوونی نادروستی ئەندامانی 
فەرهەنگســتانی زمان و ئەدەبی فارســی هەبوو کە بە ڕاستی 
نیگەرانی کردیــن؛ نەک لەبەر ڕوانگەکانیان بۆ زمانی کوردی، 
بەڵکوو بە هۆی نزمیی ئاستی زانیارییەکانیان بۆ بابەتی بەرباس. 
هەڵبەت خۆشــبەختانە بەشــێکیان خێرا تێگەیشتن لەوەی 

قسەکانیان دروست نەبووە.  

زمانی کوردی 
بە هۆی 

پەرتەوازەبوونییەوە 
چ لە ڕووی 

شێوەی 
نووسینەوە، 
چ لە رووی 

رستەسازییەوە، 
چ لە رووی شێوە 
جیاجیاکانی زار و 
بن زار و شێوەزارە 

جیاوازەکانەوە، 
تەنانەت چ لە 
رووی فۆڕمی 

جیای دوو 
سیستەمی 

جیاوازی ئەلفوبێوە، 
لە ئاکامدا بۆتە 

هۆی بەدیهاتنی 
چەندین 

سوبژێکتیڤیتەی 
جیاجیا چ لە 

ناسنامەی 
سوژەی کوردیدا 
و چ لەو بابەتە 
هێمایینەی ئەو 

سووژەیەی تێدا 
پەروەردە دەبێ. 

ئەمەش دەوری لە 
ڕادەبەدەر گرنگی 
بابەتی ناخودئاگا 

پیشان دەدات لەم 
مێکانیزمە و لە 

دەرئەنجامەکانیدا، 
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 ڕەهەندە 
ئایدۆلۆجیکەکان 
بەردەوام لە 
زمان و ناسنامەدا 
بەرهەم
 دەهێندرێنەوە، 
ئەمەش ئەو ڕەوتی 
بەرهەم هێنان و 
بەرهەم هێنانەوەیە 
کە من ناوی 
دیالێکتیکی 
رووخێنەرم بۆ 
هەڵبژاردووە؛ 
ئەم دیالێکتیکە 
کە جۆرێکە 
لە دیالێکتیکی  
نەرێکارانە 
بۆخۆی رێگر و 
کۆسپە لەبەردەم 
سەرهەڵدانی 
هەر جۆرە 
سوبژێکتیڤیتەیەکی 
عەقڵ خواز یان 
جوانی ناسانەی تازە، 
چ لە ناو زمانی 
کوردیدا و چ لە ناو 
ناسنامەی سوژەی 
کوردیدا.

 زۆر جار باســی جیاوازییەکانی زمانی کوردی و 
زمانەکانی تر دێتە گۆڕێ. دەکرێ لەم ڕووەوە ســەرنجی 

جەنابتان بزانین؟
د. ســەجادی: بــە گوێــرەی هەنــدێ لــە بیرۆکــە 
پێکهاتەخوازانەکان، دەتوانین بەم دەرئەنجامە خێرایە بگەین کە 
هیچ جۆرە ســەرێتییەک لە نێو زمانەکان دا نییە و زمانەکان 
تەنهــا جیاوازییان پێکەوە هەیە. بە واتایەکی تر، هیچ زمانێک 
لە زمانێکــی تر باش تر یان خراپ تر نییــە، بەڵکوو زمانەکان 
جیاوازییان هەیە لەگەڵ یەکتردا. ئەم ڕێســایە لەسەر زمانی 
کوردیش دەکرێ داببەزێندرێ، بەو واتایەی کە زمانی کوردی 
باش تر یان خراپ تر لە زمانەکانی تر نییە، بەڵکوو تەنها مۆرکی 
جیاوازی لەگەڵ زمانەکانی تردا هەیە. بەاڵم ئەگەر بێین و باسی 
هەندێ تایبەتمەندیی زمانی کوردی بکەین، دەبێ بڵێین وەکوو 
هەموو زمانەکانی تر هــاوکات هەڵگری هەندێ خاڵی بەرچاو 
و تایبەتمەندی ئەرێنانەیە و خاوەنی هەندێ خاڵی الوازیشــە، 

ئەمەش دۆخێکە کە لە هەموو زمانەکان دا دەبیندرێ.
یەکێک لە خاڵە بەهێز و بەرچاوەکانی زمانی کوردی ئەوەیە 
کە زمانی کوردی لە ژێر دەسەاڵتی میرنشینە جیاجیاکان دا و بە 
هۆی نەبوونی پێوەندیی نزیکی سیاسیی لە نێوان حوکمدارێتی 
و میرنشینەکان دا  لە الیەکەوە و نەبوونی ئامرازەکانی پێوەندیی 
گشــتی وەکوو ڕاگەیێنەرە گشــتییەکان لەو سەردەمانەدا بە 
شــێوەیەکی ســەربەخۆ و جیا لە زاراوەکانی تــر یان جیا لە 
بنزاراوەیەکی تری هەمان زاراوە پەرەی سەندووە. ئەم دۆخە نەک 
هەر لە نێوان میرنشینەکان دا بەڵکوو تەنانەت لە نێوان هەرێم 
و ناوچە جیاجیاکان دا لەگۆڕێ دا بووە. ئەگەرچی ئەمانە هەموو 
هۆکار بوونە لە پێناو سەرهەڵنەدان و گەشەنەکردنی زمانێکی 
پێــوەر، بەاڵم یەکەم لێکەوتەی ئەرێنیی ئەم دۆخە ئەوەیە کە 
زۆربەی زاراوە و بنزاراوەکان ئێستا بوونەتە خاوەنی فامووسێکی 
وشەیی بەرفراوان و سەربەخۆ و جیا لە زاراوەکانی تر و، کەواتە، 
زمانی کوردی النی کەم لە ڕووی ژمارەی وشەی خۆماڵییەوە و 
لە ئارادابوونی چەندین هاوواتا بۆ یەک چەمک، دیاردە، کەس 
یان شــت، یەکێکە لە زمانە هەرە دەوڵەمەندەکان. کوردی لە 
چەندین زاری سەرەکی پێک هاتووە و، هەر زارێکیش لە قۆناغە 
جیاجیا مێژووییەکان دا لە سەدەگەلی ڕابردوودا بە هۆی نەبوونی 
میراتێکی نڤیساریی پتەو و بە هۆی لە ئارادانەبوونی ئەرشیڤێكی 
پۆلێن بەندی کــراو و یان بە هۆی باری جوگرافیی تایبەتەوە و 
تەنانــەت بە هۆی هەل ومەرجی ئایینیــی تایبەتەوە، وەک لە 
نموونەی ئێزدییەکان دا، بۆخۆی لە ناوچە و دەڤەر و میرنشینە 

جیاجیاکان دا بە شێوەیەکی سەربەخۆ گەشەی کردووە.  
نموونەیەکی تری ســاکار لە خاڵــە بەرچاوە ئەرێنییەکانی 
زمانی کــوردی لــە ئارادابوونی چەندین جــۆری جیاجیای 
پێشــگر و پاشگرە لە زمانی کوردی دا، واتا ئەو توانستەی ڕێسا 
مۆرفۆلۆژیکەکانی زمانی کوردی دەمانداتێ، یارمەتی بەخشــە 
لە پێناو وردترکردنەوەی پێناســەی وشەکان دا. بۆ نموونە، ئەم 
پێشگر و مۆرفیمانە لەگەڵ ڕەگی »خستن«دا چەندین وشەی 
تازە پێک دەهێنن: سەرخســتن، پێش خســتن، پاش خستن، 
دەرخستن، ڕێ خســتن، ڕێک خستن، هەڵ خستن، داخستن، 
تێ خســتن، ڕاخستن، پاڵ خســتن و هتد. یان، بە یارمەتیی 

پاشگرەکان دەتوانین چەندین وشەی نوێ بەرهەم بێنین، وەکوو: 
دەروون ناس، دەروون ناسی، دەروون ناسی گەری، دەروون ناسانە، 
دەروون ناســی خوازی،  دەروون ناســەکی،  دەروون ناســیانە، 

دەروون ناسی خواز، دەروون ناسی خوازانە و هتد.
بــەاڵم لە پاڵ ئەم خاڵە بەهێز و بەرچاوانەدا، زمانی کوردی 
بۆخۆی هەڵگری هەندێ خاڵی الوازیشــە کــە باس کردنیان 
کات و ساتێکی جیاوازی پێویســتە. بۆ نموونە، گرنگی نەدان 
بە ئەرشــیڤ و تۆمارنەکردنی زمانی کوردی لە ســەردەمانی 
ڕابردوودا بۆتە هۆی ئەوەی ئێستا زمانی کوردیی ئارکەییکمان 
لــێ ون و نادیار بێ. بۆ وێنە، لە وەرگێڕانی دەقی ئارکەییک دا 
بۆ زمانی کوردی ڕووبەڕووی کێشــە دەبینەوە و وەرگێڕ بە بێ 
ئەوەی ئاگای لێ بێ، ڕەهەندێکی مۆدێرن و تایبەتمەندییەکی 
ئیمڕۆژیانە دەبەخشــێتە دەقێکی کۆن و کەونــارا؛ کە دیارە 
ئەمەش وەرگێڕانێکی ڕاستەقینە و دروست نییە. زمانی کوردی 
ئەگەرچی وەکوو هەموو زمانەکانی تر پێشتر خاوەنی ئەم مۆرکە 
بووە، بەاڵم بە هۆی ئەوەی کە ئەم مۆرکە و ئەم تایبەتمەندییە 
تەنها بە شــێوەی زارەکی و لە ناو خەڵــک دا بەکار هاتوون و 
نەهاتوونەتە نڤیسین، کەواتە بێجگە لە دەرکەوتنیان لە هەندێ 
دەقی تایبەت دا وەکوو بەیتەکان، یان لە هەندێ لە بەشەکانی 

ئەدەبی فولکلۆری کوردی دا، بەتەواوەتی لە ناو چوونە. 
سەبارەت بە جێگە و پێگەی زمانی کوردی دەبێ ئاماژە بەو 
ڕاســتییە بکەم کە ئەگەرچی زمانی کوردی خاوەن سامانێکی 
دەوڵەمەندە لە ڕووی بەرهەمی ئەدەبی نووســراو و زارەکییەوە، 
بەاڵم لە هەمان کات دا ڕاستییەکی حاشا هەڵنەگرە کە لە ڕووی 
بەرهەم هێنانی مەعریفەوە بە شێوەیەکی دانیاداگر و یاخود لە 
ڕێگەی دەقی فەلســەفییەوە هەر لــە دێرزەمانەوە و یاخود لە 
باری بەرهەم هێنانی دەقی زانستییەوە لە قۆناغی ئێستادا، لەبەر 
چەندین هۆکاری جیاجیا و ئاشکرا نەیتوانیوە وەکوو زمانەکانی تر 
پێش  بکەوێت. وەک دەزانن لە گوتاری ئاکادێمیکی هاوچەرخ دا 
یەکێک لە مۆرکە سەرەکییەکانی پێوانی بەرهەم هێنانی زانست 
لە زمانێک دا بریتی یە لە هەبوونی ژورناڵی تایبەتی زانستی بە 
شێوەیەک کە نوێندراو بێت و لە الیەن ناوەندە نێودەوڵەتییەکانی 
ئاماژەسازی و بەڵگەکاریی زانســتییەوە دان پێدانراو بێت و لە 
ڕێگەی چۆنیەتی و ژمارەی ئاماژەکردن بە وتارە چاپ کراوەکانی 
ئەو ژۆرناڵەوە ئاســتی بەرهەم هێنانی زانست لەو زمانەدا یاخود 
ڕادەی کاریگەریی ئەو ژورناڵە بپێورێ و هەڵبسەنگیندرێ. دیارە 
ئەم باسە سەرەتای باسێکی یەکجار تێروتەسەل و گرنگە و گەر 
مۆڵەت بدەن لێرە لەسەری نەچین و دایبنێین بۆ دەرفەتێکی  تر.

 زۆر سپاس بۆ ئەو باسانە و بۆ ئەو کاتەی داتاننا.
د. سەجادی: منیش سپاستان دەکەم. سەرکەوتوو بن. 

  ١- ئەم وت ووێژە لە ساڵی ١٣٩٤دا بۆ گۆڤاری زرێبار ئەنجام 
درا، بــەاڵم بە هۆی داخرانی گۆڤارەکەوە باڵو نەکرایەوە. لێرەدا 
بە ئاگاداریی سەرنووسەری زرێبار و ئامادەکاری وت وێژەکە بۆ 

یەکەم جار باڵو دەبێتەوە.

 و بیـرهزر




