زمانی دايکی و مهترسييهکانی بهردەمی

شيوا ميرەکی
زمان کۆ هکه و بنهڕەتی مانهوەی ههر نهتهوەي ک بهئهژمار دێ .سهرەکیترين جياوازی ن وان ئاژەڵ و مرۆڤ
توانای قسهکردنه که مرۆڤ گرينگترين و پ شکهوتووترين ش وە بۆ پ وەندیگرتن لهگهڵ يهکتر واتا
که کوەرگرتن له زمان بۆ ئا ۆگۆڕی بيروڕای به کار ه ناوە .ف ربوونی ههر زمان چهند قۆناغی بيستن،
ئاخاوتن ،خو ندن و نووسينی ههيه .
ئهگهرچی زمان وەکوو ئامراز ک بۆ گهيشتن به ئامانجهکان بهکار دەه نرێ ،به م هاوکات له زۆربهی
شو نهکان وەکوو ئامراز ک بۆ تواندنهوەی شوناسی کهمينهکان له ﻻيهن دەسه ته پاوانخوازەکان که کی ل
وەردەگيردرێ .به وتهی جان ئ ستوارت ميل کات داگيرکهر بيههوێ نهتهوەي ک بکاته کۆيله و به دوای خۆيدا
ڕايبک ش سهرەتا زمان و شوناسهکهی دەکاته ئامانج .نهتهوەي کيش که زمان و کولتووری له دەست دا
دەتو تهوە .کات تهواوی که ک وەرگرتنی مرۆڤ له زمانی دايکی تهنيا قسهکردن ب ت و پا پشتی نووسينی له
گه دا نهب  ،وشهکان وردە وردە له بهين دەچ و ئهو زمانه ﻻواز دەکرێ .کات زمانی نهتهوەي ک ﻻواز
بکرێ سڕينهوەی م ژووی زۆر ئاسانه .
له سهرانسهری جيهان نزيک به  ٦٨٠٠زمان ههيه که  ٣٨٠٠لهو زمانانه له مهترسی له ناوچوونن .
له ڕوانگهی يۆنسکۆ ههموو زمانه دايکييهکان شايانی ئهوەن که بناسر ن ،شهرعيهتييان پ بدر ت و له ههموو
بوارەکانی ژيان و بازنهی گشتيی ،بايهخيان پ ببهخشر ت؛ به م ئهوه شت ک نييه که بهکردەوە ڕووی داب ت!.
زمانه دايکييهکان زۆربهيان بهپ ی پ ويست پ گهی زمانی نهتهوەييان نييه ،نهبوونهته زمانی فهرمی و تهنانهت
پ گهی زمانی پهروەردەشيان نييه و ئهوەش دەتۆان بب ته هۆی کهم کردنهوەی بايهخی خۆرسکی زمانی دايکی
و مهرگی يهکجارەيی ئهو زمانه له در ژخايهن .له سا وەگهڕی رۆژيی جيهانی زمانی دايکی ،ئ مه دەب
وەبيرمان ب تهوە که "ههموو زمانه دايکييهکان ج گهی بايهخن و ههمووان بۆ سهقامگيری گشتی و گهشهی
بهردەوام پ ويستن" .
زمانی دايکی بۆ خو ندەواری پ ويستی سهرەکييه له بهر ئهوەی که له سا هکانی سهرەتايی خو ندن بههرەکانی
بنهڕەتی ،خو ندن ،نووسين و ههروەها پڕۆسهی ف ربوون ئاسان دەکات .بههرەي ک که بنهما و بنهڕەتی گهشهی
کهسايهتی منداﻻن درووست دەکات .زمانی دايکی ههروەها دەرخستن کی تايبهته له شوناس و توانای
داه نهريی و سهرچاوەيهکه بۆ زانست و داه نان  .به م بهوەشهوە زمانی پهروەردە له سا هکانی سهرەتای
خۆ ندن بهدەگمهن زمانی دايکی مندا نی قۆتابييه .بهگۆتهی يۆنسکۆ ،نزيکهی له سهدا ۴٠ی دانيشتووانی
جيهان دەستيان به سيستهمی پهروەردە به زمانی دايکی ڕاناگات .له کات کدا زۆربهی ل کۆلينهوەکان دەريان
خستووە که زمانی دايک پرۆسهی ف ربوونی گشتی و ف ربوونی زمانهکانیتر ئاسانتر دەکات .به گو رەی
ڕاگهياندنی يۆنسکۆ ههر کهس به زمانی خۆی نهخو ن و نهنووس نهخو ندەوار د ته ژمار .
منداڵ پاش له دايکبوونی و بۆ پ وەندیگرتن له گهڵ دەوروبهری خۆی ف ری زمان دەب ت و زمان دەب ته
کهرەستهي ک بۆ ف ربوون و ناسين و ناساندنی شوناسی تاکهکهسی و به کۆمه ی خۆی له کۆمه گا  .زمان

کاتی دووگيانبوونی دايک له س مانگاندا ئاشنای ڕۆح و م شکی منداڵ دەب و دەب ته هۆی ئهوەی بنهڕەتی
کۆدی ژنتيکی به ش وازی زمانی دايکی دابنر ت .به م ئهگهر کاتی بهدنياهاتنی منداڵ به زمانی دايکی قسهی
لهگه دا نهکرێ ،ئهو کۆدە به يهکجاری دەش وێ.
ف رکاری به زمانی دايکی هۆکاری دوورکهوتنهوە يان جيابوونهوەی نهتهوەکان نييه ،به کوو ل کۆ ينهوە
کۆمه ناسييهکان دەريان خستووە که سياسهتی چهند زمانی له کاروباری پهروەردەييدا کاريگهری زۆری لهسهر
ڕاگرتن و پهرەسهندن و گهشهکردنی فهرههنگه نهتهوەييهکان ههيه .
دوکتور کانگاس تيۆريسيهن له بواری زمان دايکی لهوبارەيهوە دە ت" :زمانی دايکی زمان که که مرۆڤ له
ڕ گای ئهوە بير دەکاتهوە و خهون دەبين ت .له ڕاستيدا زمانی دايکی وەکوو پ ستی لهشه و زمانهکانی تر
ئاسهڕێ زياتر نين" .هونهر سهرەکیترين ئاستی بهرزی مرۆڤه که له ڕ گهی زانست و مهنتقهوە پ کنايه.
زمانی دووههم له ڕ گهی ڕاه نان و به ش وەی خۆوشيارانه ف ر دەبين ،به م ناوشيارانه ف ری زمانی دايکی
دەبين بۆيه له ن وان زمانی دايکی و هونهر هاوئاههنگی ههيه؛ له ن وان دوو شت که سهرچاوە له دنيای
ناوشياری مرۆڤهکان دەگرن.
به پهراو زخستنی زمانی دايکی ،توندوتيژی بهرانبهر به منا نه و پ ويسته بهزووترين کات چارەدۆزييهک بۆ
ئهو ش وە توندوتيژيانه بکر ت .چونکه کات لهگهڵ منداڵ به زمان جگه له زمانی دايکی قسه دەکرێ ،دەب ته
هۆی ئهوەی منداڵ له دايک و باوک و بنهما هکهی سووک بڕوان  .منداڵ لهو کاتهدا بيردەکاتهوە بنهما هکهی
باشترين شتيان بۆی دەوێ و ئهمه دەب ته هۆی جۆر ک دژوازی له دەروونيدا که له در ژەی زەمان تووشی
ههستی پووچی دەکا و له پرۆسهی ف ربووندا تووشی ک شه دەب  ،متمانه بهخۆی له کۆمه گا له دەست دەدا و
ناتوان به باشی له نيوان دەروونی خۆی و دنيای دەرەو پ وەندی ساز بکات.
ديارە گا ته و سووکايهتی کردن به زمانی دايکی ،دەب ته هۆی ههستی خۆ بهکهم زانين و ئهو ڕەوته تا ڕادەيهک
ڕ خۆشکهر دهب بۆ ه ژموونی دەسه تی با دەس و دور کهوتنهوە و تهنانهت نکۆ ی تاک له ناسنامه و
شوناسی سهرەکی خۆی که ئهميان ڕووی دووههمی به پهراو زخرانی زمانی دايکی واته ئاسميﻼسيون يان
تواندنهوەی گرووپ ک به شوناسی جياواز له ن و گرووپ کی ديکه له ڕ گهی با دەستی و ه ژموونيی
فهرههنگ و زمانی زا ه .ئاسميﻼسيۆن دەب ته هۆی له ناوچوونی گروپ ک به ش وەيهک نهرم و ناديار .بۆ
و نه کات ک که زمانی ميللهت ک ياساغ بکر ت و به کار نهبرێ ،ديارە ئهو زمانه دەکهويته بهر مهترسی کاڵ
بوونهوەوە و بگرە لهناوچوون .ڕوونه کات زمانی نهتهوەيهک له ناو بچ  ،سڕينهوەی م ژووی و يادەوەری
ئهو نهتهوەيه زۆر ئاسانتر دەب تهوە.
کهواته کات مرۆڤی کورد له گهڵ مندا ی به زمان جگه له زمانی زگماکی قسه دەکات و زمان که بيری
پ دەکاتهوە ،جيا له زمانی خۆيهتی تووشی ئاسميلهبوون هاتووە و شوناسی خۆی له بير چۆتهوە،يان کات که
تهواوی که کوەرگرتنی مرۆڤی کورد له زمانی دايکی تهنيا له قسهکردنی ڕۆژانهدا ب و پا پشتی نووسين و
پهروەردە و بيرکردنی له گهڵ نهب  ،وشهکانی له بير دەچنهوە و ئهو زمانه وردە وردە بهرەو گۆڕانی نهر نی
و تهنانهت لهناوچوون دەچ ت .بهو هيوايه که ئهم ڕۆژە بب ته هۆی ڕاچ هکاندنی کهمينهکان بۆ ڕ زگرتن له
خۆيان و زمانی دايکييان ،چونکه پشتکردن له زمانی دايکی وەکوو پشتکردن له دايکه.
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