پرسی زمان به گشتيی و زمانی "دايک"!
برايم فهڕشی -کهماڵ عهليدوست
کهماڵ عهليدوست :کاک برايمی ه ژا ،زۆربهی تو ژينهوە زانستييهکانی سا نی ڕابردوو له بوارەکانی به تايبهت
پهروەردە ،دەروونناسيی و زمانناسيدا له پهيوەند لهگهڵ زمانی "دايک"دا بهو ئاکامه گهيشتوون ،که پ ويسته بايهخ کی
زۆر زياتر به زمانی دايک بدر ت .گوايه زمانی دايک کليلی کردنهوەی دەرگاکانه بهرەو زمانی دووههم و واوەتر .ئهمه
بۆ ئ مهی کورد به تايبهتی ،که پرسی زمانی "دايک"مان له س پارچهی کوردستان ههروا چارەسهرنهکراوە ،له باشوور
دۆخهکه جياوازە ،و له سهردەمی گلۆباليزاسيۆن و بهجيهانيبووندا به گشتيی و بۆ پهنابهران و کۆچبهران ديسانهوە به
تايبهتيتر پرس کی گرينگ و بنهڕەتييه .ئهمه جگه لهوەی که زمانی دايک وەک بناغهی "ئايد نتيتی" ،هويت و پ ناس کی
سهقامگيری مرۆڤيش ئهبينرێ .ئ وە وەک پسپۆڕ کی لهم ژينهی بواری پ داگۆگيی شانۆ و داڕ ژەری سيستهمی ڕاه نان
که پرسی زمان به گشتيی و زمانی دايک و زمانی کورديی به تايبهتی دەغدەغهتان بووە و ههيه ئهم پرسه چۆن ئهبينن؟
برايم فهڕشی :زمان دەوری له مانهوە و گهشهکردنی مرۆڤ به گشتی گ اوە و م شک و جهسته ئينسانی له
کارەساتهکانی سرووشتی دەرباز کردووە و ژيانی ئهم ۆی پ بهخشيوە .ههموو زيندەوەرانی تر جهسته و م شک و
چهشن ک زمان بۆ پ وەندی گرتنيان ههبووە  ،به م هيچيان خاوەنی ئهو زمانه نهبوون که ئهوان له لهناوچوون بپار زێ و
ژيانيان بهرەو گۆڕان و باشترکردن بهرێ ،وەک دايناسۆرەکان که مهزينترين زيندەوەری سهر وشکانی بوون .ئهوان و
ب ژمار با ندە و پهلهوەر و ئاژەڵ و زيندەوەر له ناوچوون ،له بهر نهبوونی ئيمکانی بيرکردنهوە ،تاقيکردنهوە و دەرب ين
له ڕ گای زمان.
تاقيکردنهوە و بير و هزر که دەب ته هۆی گ ڕان و گۆڕانکاريی ،له ڕ گای زمانهوە ڕادەگو زرێ و بهرههم و کهرەسه
پ ش دەخات و ئا وگۆڕ له ژيانی مرۆڤدا پ ک دەه ن  .به ب بوونی زمان مرۆڤ ههم له ناوخۆيدا و ههم له پ وەندی له
گهڵ سرووشت و کارەساتهکان ،ئيمکانی مانهوەی له دايناسۆڕ پتر نهبوو ،زيندەوەرانی لهناوچوو ،نه م شکی پﻼن
داڕ ژەريان ههبووە و نه جهستهی بهرههمه نهر و نه زمانی دەرب ين ،ههرچهند به ش وەی سنووردار ،ئيمکانی
خۆپاراستن به ش وەی غهريزی و تاقيکردنهوەيان له گهڵ سرووشت ،دياردەکان و زيندەوەرانی تر و ئينسان ههبوو .که
وايه له پلهی يهکهم ،مانهوەی ئينسان گر دراوی دياردەيهکه به ناوی زمان ،که خۆی به ش وەی سهربهخۆ بۆته باس کی
زانستی وفهلسهفی.
سا ها به ناوی زانست م شک به ماسولکه دەشوپه ندرا ،ئهم ۆ دەزاندرێ که م شکی ئينسان له "پورز" ،سيناپس
پ کهاتووه و به ميليارد خانهی ت دايه و زمان يهک له ناوەندەکانی م شک پ ک دەه ن  .پرۆسهی پ کهاتنی ناوەندی زمان
له گهڵ فۆرم پهيداکردنی م شک له تهمهنی حهوت مانگان له مندا دانی دايک ،به سهرئهنجام دەگا و يهکهمين دەنگ و
پهيڤ له ڕ گای دايکهوە دەگاته منداڵ که دەنگدانهوەی له ڕ گای ههردوو لهگهنی دايکهوەيه .کهوايه ههست و ت گهيشتن و
تاقيکردنهوە و ڕەنگدانهوەی جيهانی دەرەوەی ناو مندا دان  ،ههتا کاتی له دايکبوون له ڕ گای دايکهوە تهجرووبه دەکرێ.
تاقيکردنهوەی دوامانگهکانی ژيان له ناو مندا دان ،بۆ مندا هکه دەکرێ وەک سهرەتای تاقيکردنهوەی ژيان ببيندرێ ،که له
گهڵ له دايکبوون در ژە پهيدا دەکات ،که ئهوە زمانيش دەگر تهوە.
ستروکتوری زمان لهو ماوەيهدا سهرەتاکانی دەستپ دەکات و له گهڵ ژيانی دەرەوی مندا دانی دايک در ژە پهيدا دەکات و
پ شکهوتن بهخۆيهوە دەبين و پرۆسهکهی بهردەوام دەب  .ف ربوون به گشتی و ف ربوونی زمان دەب وەک پرۆسهيهکی
سرووشتی بزاندرێ که ههر مرۆڤ ک دەيپ وێ .ئهم وتهيه ڕەنگه بۆ ئ مه ماکی پ داگۆگی و پهروەردە ب  .واته پرۆسهی
ف ربوون ،دەستکرد و م تۆد ک نييه ،به کوو ل هاتوويی سرووشتی مرۆڤه ،که له ر گای سيستهمهکانی به ناو ف رکردن و
باره نان و تئۆری و ئيدئۆلۆژی ،سهقهت دەکر ت.
ههر له ر گای تئۆری ،ئيدئۆلۆژی و سياسهت ،که ل رە و لهوێ دەتوانی ڕاسيستی ب  ،زمانی دايک دەکهو ته بهر ه رش
بۆ ت کدانی ناسنامه و کهسايهتی .له ههموو ئهو و تانهی بهناوی زانست ،سياسهت ،ئيدئۆلۆژی ،مهس هحهتی ئابووری،
تيجاريی ،ئيداريی ،ميللی و نهتهوەيی و ههر هۆيهکی تر ،زمانی دايک هه پهس ندرێ ،ه رش کراوەته سهر زات و
سرووشتی منداڵ به مهبهستی نوقسانکردن و نهپ وانی پرۆسهی سرووشتی و ئاسايی پ شکهوتن ،ههم له بواری زمان و
ههم کهسايهتی که قورسايی له سهر ژيان و داهاتوو دەم ن  .ئهوە ئهو مندا نهش دەگر تهوە که زمانی دايکيان له ﻻيهن
بنهما هکانی خۆيانهوە ل قهدەغه دەکرێ ،بهو هيوايهی منداڵ له کۆمه گادا داهاتوويهکی باشتر پهيدا بکات.
له م شکی ئينساندا تهنيا يهک ناوەند بۆ زمان ههيه و بهيس وبنهوانی ف ربوونی زمان ،زمانی دايکه و زمانهکانی تر گهر
به ش وەی مکانيکی سهير بکرێ ،له سهر ههمان بهيس دەڕوا و له ڕاستيدا ،ف ربوونی زمانی دووههم و س ههم و چهندووم
وەک گۆڕينی کۆد له زمان کهوە بۆ زمان کی تر وايه.
ئهم تئۆرييه که منداڵ بۆ داهاتووی ژيانی باشترە که ههر له سهرەتاوە زمانی دايکی پشت گوێ بخات و يهکسهر زمانی
دووههم ف ربب  ،بۆ و نه له ئ ران فارسی ،له تورکيا ترکی و له ع راق و سوريا عهڕەبی و له کازاخستان و ئهرمهنستان
و ڕووس و ئازەربايجان کازاخی ،ئهرمهنی ،ڕووسی ،ئازەری و له ئا مان زمانی ئا مانی ،ههم هه هيه و ههم فهشهلی
ه ناوە .بۆ و نه له ئا مانی دەيهکانی شهست و حهفتا و ههشتا و نهود ئيدارەکانی ئا مان داوايان له دايک و باوکهکانی بيانی

کردووە ،له ماڵ له گهڵ مندا هکانيان ئا مانی بدو ن .ئهمه ئ ستاش له ناو بنهما هکانی ترک ،کورد ،فارس دەبيندرێ و ههر
ئهو مندا نه ،زۆرترين گرفتيان له زمانی ئا مانی دا ههيه .زمان ک که له ج گای زمانی دايک داندراوە و نييه.
به پيچهوانه ههموو ئهو مندا نه که به ش وەی سرووشتی زمانی دايک ف ربوون ،زمانی دووههم و س ههم و چهندەميان
باشترە ،ئهوەش ئهوە دەسهلم ن  ،ستروکتوری سهرەکی زمانی ههر مرۆڤ ک زمانی دايکه و گهر ئهم ستروکتورە له
ڕ گای سروشتييهوە سهری نهگرتب  ،له گووتن و نووسين و خۆدەرب ين و ئيفادەکردن ک شه بۆ مندا هکه و
کهسايهتييهکهی ساز دەکات .ئ مه له ئهنهستيتۆکهمان سا نه ڕووبهروی مندا ی لهو چهشنه دەبين ،که ژيانيان له ماڵ و له
مهدرسه دووچاری ئا ۆزی کراوە.
کهماڵ عهليدوست :ديارە زمان به گشتيی جگه لهوەی ئام از و کهرەسهی ئاخافتن و دەرب ينه ،بۆ ئ مهی کورد به
هۆکارگهل ک که بۆ ههمووان ئاشکران ،له پرس کی و ژەيی و زانستيی زياتريشه و بووەته پرس کی سياسيی ،ئ ديۆلۆژيی
و سهمبۆل و ه مای خۆڕاگريی و بهرەنگاربوونهوە له ئاست ئهو داگيرکاريی و ئاسيميﻼسيۆنه سيستهماتيکييهی که
بهرانبهر گهلی کورد له ئارادا بووە و ههيه .گهلی کورد له پهيوەند لهگهڵ ئهم پرسهدا له کو دا قهراری گرتووە؟ ناوەندە
بهرپرس و پهيوەنديدارەکانی وەک وەزارەتی ڕۆشنبيريی ههر می کوردستان ،دەزگاکانی چاپ و وەشان ،ماسم ديا و م ديا
جۆراوجۆرەکان چ دەور ک ئهگ ن؟ چۆن ئهتوانين سنوورەکانی ن وان کاری زانستيی ،پيشهيی و پسپۆڕانهی بواری
زمانناسيی و زمانهوانيی له بهرانبهر خواست و ههو ی م ديای نابهرپرس که چاوی تهنيا له ڕ ژە و چهندايهتيی بينهر،
خو نهر و بهردەنگه و کهمتر بايهخ به چۆنايهتيی ،کواليتيی ،کهيفييهت و ئاستی بهرههمه نان ئهدات دياريی بکهين؟
برايم فهڕشی :زمان له حهوزەی زانست و فهلسهفه ،کهرەسه و ئامراز نييه .ههرچهند وەک کهرەسهی پ وەندی،
کۆمۆنيکاسيۆن سهير بکرێ .ئهدەبيات ،هونهر ،فهلسهفه ،زانست ،تهکنيک ،سهنعهت ،سياسهت و ههر چهشنه
ت گهيشتن ک و ههر شت کی مادی که بهرههم ه ندراب  ،زمانی ت دا بهکاره ندراوە .من به ب زمان ناتوانم خۆم وەک
ئينسان دەربب م ،بناس نم ،نيشان بدەم و کهسايهتيم بنو نم .زمان که بهردەوام بابهتی ت وانينی فهيلهسووفهکان بووە،
دياردەيهکی سهربهخۆيه که باس له سهری به کۆتايی نهگهيشتوە.
زمانی کوردی بۆ کورد دەبوو گرنگترين مهبهستی نهتهوەيی ههر تاک ک و کۆمه گا و دام و دەزگاکانی سياسی،
کۆمه يهتی ،فهرههنگی ،زانستی و حکوومهتی بايه ،له بهر ئهوەی زمانی کوردی بازنهی سهرەکی کهسايهتی نهتهوەکه
پ ک دەه ن  .دامهزراندنی ههر چهشنه سيستهم کی سياسی ،ئابووری ،کۆمه يهتی ،فهرههنگی حکوومهتی به ب بوونی
زمانی کوردی ،ناتهواوە .و ت و خه کی کوردستان له ڕ گای زمانهوە له يهک گرێ دەدر ن .نرخی زمانی ئينگليسی له
نرخی دۆ ری ئامريکايی ،کانهدايی و فۆندی بريتانيايی بۆ ئابووری و سهنعهت و سياسهتی ئهو و تانه گرنگترە .نرخی
زمانی ئا مانی بۆ سهرجهم پ کاتهکانی ههمهﻻيهنی ئهم و ته ،له ههر شت کی تر بهرزترە ،زمانی ئينگليسی له يهکيهتی
ئووروپا يانی ئۆتۆريته .سهربهخۆبوون به ب بوونی زمان ،مانای س ينهوەی پ کاتهکانی پ که نهری نهتهوەيه!
ههروەک چۆن با ندەکان به دەنگ و ش وەی دەرب ينی دەنگ و ش وەی جريوەجريويان دەناسر نهوە ،ههروەک چۆن ههر
گياندار ک به ش وەی دەنگيان و چۆنيهتی بهکاره نانيان دەناسر نهوە ،مرۆڤيش ههر وايه .که هش ر دەب بقول ن  ،پشيله
دەب بمياو ن  ،گورگ دەب بلوور ن  ،قشقهڕە دەب بقي ن و بولبول دەب بخو ن  ،دەنا نه خۆيان خۆيان دەناسنهوە و
نه ئ مه دەياناسينهوە .من و تۆ دەتوانيين زۆر باش له گهڵ يهک به ئا مانی بدو ين و باشتر له فارسهکان فارسی بتهقنيين،
به م ئ مه بهو زمانانه ناناسر نهوە.
ڕەنگه کۆتر نهتوان زمانی باز ف رب  ،يان به پ چهوانه ،به م ئينسان زمانی يهکتر ف ردەبن و دەب ف ربن ،ههموو
سامانی مادی و مانهوی بهرههمی ئينسان ،له ڕ گای زمانهوە دەگو زر تهوە ،که فۆرم و قالبی جياوازدا پهيدا دەکات.
جيهانی ئ مه به ب زمان ،ههر وەک ژيانی ناو دارستانهکان له ميليۆن ساڵ لهوەبهرەوە دەمايهوە و ئ مهش وەک
دايناسۆرەکان له ناو دەچووين .زمان ئ مهی گهياندۆته سهردەمی گلۆباليسم و دژيتاليسم .کورد لهم جيهانهدا به زمانهکهی
خۆيهوە ،دەم ن تهوە.
به گشتی له مهڕ سياسهت ،م ديا ،زانستگاکان ،مهدرەسه ،وەشانخانهکان و دام ودەزگاکانی ئيداريی و دەو هتی و حزبی و
هه و ستيان سهبارەت به زمانی کوردی و زمانی دايک ،من ب سياسهتی ،ب بهرپرسايهتی و ڕاڕای دەبينم و ئهوەش
مهترسييه .زمان ک که له ههموو بوار کدا بهکار نهه ندرێ ،مردنی نهتهوەی به دوادا د ت .کورد به گشتی و سهرجهم دام
ودەزگاکان و نوخبهی کورد ،ت گهيشتنی ئاگاهانه و بهرپرسانهيان سهبارەت به زمانی خۆيان له نزمترين ئاست دايه.
زمانی کوردی بمرێ ،کورديش دەمرێ .به گشتی کورد خۆی له ژ ر چهوسانهوەی زمانهکانی تر دەرباز نهکردوە ،ههر
ئهوەش ڕ گای دەربازبوونی سياسی ل تهنگ کردۆتهوە .زۆربهی خو ندەوارانی کورد ،که به زمانی دايکی خۆيان
نانووسن ،ناهۆشياريان نيسبهت به زمانی دايک و زمانی کوردی نيشان دەدەن ،ههروەها کهسايهتی خۆيان دەخهنه
بهرچاو.

