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ربوون!  زمانی دايک و پرۆسهی ف
ربوون! گهيهک له سهر زمان و ف   چهند ب

  
I 

ستا فهيلهسووفان و بيرمهندان، بيريان له  ،له هيندی کۆنهوە، ههتا سهردەمی ئهنتيک،  له سهردەمی ڕۆشهنگريی ههتا ئ
گهيشتنی گشتی فيلسووفا نی کۆن ئهوە بوو، "زمان، زمان کردۆتهوە و به زمان باسيان له زمان کردووە. بهرچاوترين ت

، مرۆڤ له زيندەوەرانی تر جيا دەکاتهوە"، ههر ئهوان گووتويانه     " ئيمکانی به ئينسانبوون، له زماندا کۆ بۆتهوە"
گای زمانهوە،  ههروەها گای زمانهوە دەردەکهوێ"، ئهوەش گوتراوە که درۆکردن تهنيا له ڕ گوتراوە "حهقيقهت  له ڕ

. زمان پر سهر دەب سياری فهيلهسووفان بووە و فهيلهسووفانی سهردەمی نوێ، "ههبوون و دەرکهوتنی بوون، له بوونی م
ناسهی دەکهن.   زماندا دەبينن" و پ

  
، جياوازی له بيرکردنهوە، تاقيکردنهوە و وەرانی تر زۆر له يهک جياواز نيينئينسان و زيندە ،بيۆلۆژيیله اليهنی 

ستنی تاقيکردنهوەکانه، که له نانی ڕاگو گای زمانهوە سهر دەگرێ. تاقيکردنهوە و بهکاره له الی  ،تاقيکردنهوە ڕ
م  يشنی جگه له مرۆڤزيندەوەرا ستنی تاقيکردنهوە له ههيه، به چۆن  ،تاکهوە بۆ تاک ناو ئهواندا، له نازاندرێ که  ڕاگو

  ؟!سهر دەگرێ
  

ناسه و ناسنامه -ههبوون، " دا ناسه، وونی زمانهوە بهستراوەتهوە، زمان ب به ،ی مرۆڤبوون"، کهسايهتی، پ کهسايهتی، پ
يه،  ن بوونی مرۆڤههناسنامه، دەردەخات! بهم پ   !له بوونی زماندا خۆی دەنو

II  
ربوون دەکا و ،به بوون ) پرۆسهيهکی سرووشتی يه و Learn, Lernen( ف دراوی دەست پ زمانه.  مهبهست  بوونی گر
گای دەنگ، پهيڤ، ڕسته و سيستهمی   دە"يه،دياردەيهکی ئهوپهڕی "ما ،له زمان شک له ڕ دراو له گهڵ م که گر

! شک دەوری سهرەکی له ههردوو پرۆسهی  نيشانهکان، مانا به "شتهکان" و "ناشتهکان" واته مادە و نامادە، دەبخش م
ێ. سيستهمی نيشانهکان،  کهاتنی زمان و مانابهخشين به نيشانهکان، دەگ ربوون و پرۆسهی پ ين، ف پهيڤ، گووتن، دەرب

نی له  که سهرئهنجامی کاری هاوبهشی اليهنهکانی بهرههمی بيرکردنهوەيه، شکی ئينسانه و پرۆسهی به مليۆن سا م
  پشته. 

م ڕوونه که دوازدە ههزار ساڵ بهر  ئينسان بۆی ڕوون نهبۆتهوە که، ئهو کهی و چۆن "زمانی ئاخاڤتنی" دۆزيوەتهوە. به
ستا يهکهم ني زۆپۆتامياله ئ ندراوە که له م  ( ناوچۆمان)شانهکانی نووسين دۆزراونهتهوە و له سهر خشتی گ نهخش

  ديتراوەتهوە!
III  

زۆپۆتاميا) ويهک لهو گرووپه گهڕۆکانهی  کانی ناوچۆمان( م ،  يهک له خه کيان بووب بنهچهکی کورد ههر ناو
بووی ئهو دەوەرە بوون.  زمانی ئهوان ڕەنگدانهوەی  ی سرشتی خۆيان و سرووشتی ژينگهيان بووە و چۆنيهتنيشتهج

گهيشتنی ئهوان و بۆچوونيان له ژيان و جيهان و کائينات و دەرەوەی جيهانی مادی، ژيان، پيشه، ئهرک،  ههست و ت
  دەردەخات، که له دەنگ، پهيڤ و ڕستهی زمانی ئهواندا خۆی نوواندووە. 

  
وەندی دەنگ و  مۆکريتی يۆنانی "زمان، له پ ". بهرد، دار، ئاسمان، زەوی، گوڵ، گياد  ،ن، ناوگهلی کورديشت دا دەبين

نانی ه وەندی دەنگ و شتهکان دەردەخهن.پ که شکی ناوه هت له م ک هر کام لهو وشانه، مانا و حا بيسهری زمانهکدا، پ
. قورسکه قوروسک، لوورە لوور، هاسکه هاسک، نوزە نوزە، جوجکهجوک، قووله قول تهنيا ن نهيهکی گچکهيه  دەه و

هت و سرووشت له زمانی کوردی   دا.-له ڕەنگدانهوەی دەنگ، حا
IV  

وان مرۆڤهکان و کهرەسهی کۆمۆنيکاسيۆن نييه. سرووشت به گشتی و پارەکانی  زمان تهنيا کهرەسهی پهيڤينی ن
مهی ئينسان، تهنيا چهش گای دەنگهکانيانهوە دەردەخهن.  زمانی ئ هی زمانه سرووشت، بوونی خۆيان له ڕ که له کۆمه ن

مه نهناسراو ماوەتهوە، سرووشت دايکه و  کاتهکانی، بۆ ئ نهناسراوەکانی باقی زيندەوەران. دەنگ و زمانی سرووشت و پ
که.   زمانی دايک و بوونی زمانی دايک، زمانی سرووشتی و سرشتی ههر ئينسان

گهيشتن   تهی گيان و ههست و ت ر دەب و ئاو ، وەک زمانی مرۆڤ زمانی دايک ف و سرشت و سرووشتی دەب
ی دار.  کی تر، وەک زمانی ئاو، با، وەرينی گه ندەکان، دۆلفينهکان و ههر گياندار   با

  ێرەوەد ێدار هل هک يهرگهه
  ێرەوهخ شۆناخ هب هکنووسراو

  وشهوا مات و پ ييهن یناوهه تاو
  ونش هتشکەد یزامار یشهل

  انيزر یبا ەیکز ەسارد هڕەژپڕۆ
 انيگر سچووەد هل ینيژ ۆب هاتک



 ٢

 
ن. وەرينی گه ناخۆش  ی چۆنيهتی بوونيان دەدو زمان تهنيا يهک چهشنی نييه و زيندەوەران و گوڵ وگيا ههر کام به پ
. گه به دەرکهوتنی له  ت و دەچ گای زمانهوە د خهبهرە و دەرکهوتنی له وەرزی بههار خۆش خهبهرە. خهبهر له ڕ

کی ترە. وەرزی بههار خهبهر   ک و وەرينی له وەرزی پاييز خهبهر
V  

نان که له ناو زار، دەزگايهکی دەنگدەره شک کوته گۆشت نهر و مايهی بوونی  هزمان به ب م له ناو قوڕگ. زمان ناس
نم، گهر ز گای زمانهوە بوونم دەنو که. منی تاک له ڕ ه کهس ک و ههر کۆمه ، به زمانی ههر تاک مانی گووتنم نهب

هت و ڕ جهسته،لهش،  نم، خۆم دەردەخهم.حا هت خۆم دەنو ين سته، زمانی گووتن،زمانی جه وا ، ئيمهی زمانی دەرب
کی وەک . مياو مياویمرۆڤ دەناسينن رەم، من بوونم ههيه! زيندەوەر بوونی  پشيله مانای ئهوەيه که من ههم، من ل

  زمان، نيشانهی بوون و ههبوون و دابوونه!
  

شک تهنيا ئهندام شک پرۆسهی بوونی خۆی له  زيندەوەرانه که بوون وەک زيندەوەرستهی هی ناو جم ت، که م دەگهيين
شک، دەنگ، پهيڤ له تهمهنی  بوونی م دانی زيندەوەران به ئينسانهوە بردە سهر، جهسته گيانی وەبهر دێ، به کام ناو مندا

شکی منداڵ، واته بهر لهوەی منداڵ له دايک بب دەنگی دايک دەگاته م دان دەگاته گوێ و م نداڵ حهوت مانگان له ناو مندا
ته بنهمای زمان، که به زمانی  شکيدا تۆمار دەکرێ و دەب دەگرێ و ئهوەی دەيبيست له م ی ڕادێ و خووی پ و له گه

شکدا شک دگرێ و به ناوەندی زمان له سه کراوە.  زمانی دايک،دايک پينا شکدا  ناو ههمان "ناوەندی زمانه" که له م م
دراوی بوونی دايک يی ههست و نهست  ناسراوە. زمانی دايک گر ه، که پاش له دايکبوون بهردەوام دەب و دەرب و مندا

که بهناوی مرۆڤ.  و بيروهزری زيندەوەر
  

VI  
گای زمانی  کی تر به ج گرکردنی زمان ان لهو پرۆسهيه، ب بهريکردنی منداڵ لهو پرۆسهيه، به ههر هۆيهک و ج داب

دراو نی زمانی دايک که بهر له ههر شت گر هکهيه، پ ناکاتهوە، ههرچهند دايک، شو ی ههست و نهستی دايک و مندا
 . ربب ک زمان جگه له زمانی دايک ف ه گهل   ڕەنگه ئهو مندا

ندەيهک به دەنگ و نهوايهک جگه له  انه به دەگمهن له ناو زيندەوەرانی ديکهدا ڕوودەدا و بگرە ڕوو نادا، هيچ با ئهم داب
ژينهوەک ک له زيندەوەرانی جگه له ئينسان، له دەنگ و نهوای خۆی نادوێ. تو ان دەريدەخهن که سيستهمی دەنگی گهل

  چهشنی خۆيدا زمانی ئاخافتنه.
  

شکی ئينسان تهنيا يهک ناوەندی زمان ههيه و بۆ ههر  ربوونی زمان بنهما و بهيسی سهرەکييه. له ناو م زمانی دايک بۆ ف
ک نييه و ستروکتوری سهرەکی زمان يهکه ک ناوەند کهاتوون لهو  زمان و زمانهکان که له پهيڤ و دەنگ و ڕسته پ

نان و ههروەها  نهوە، که جياوازی له کودی زمانهکان و دەنگ و چۆنيهتی داڕشتن و بهکاره دەکر ستروکتورەدا ج
نانی زمان وەک پله گۆشت، قوڕگ، ژي ورگ دايه، نهک له جياوازی ناوەندی زمان له ناو  يهکان وچۆنيهتی بهکاره

شک.    م
  

نانی، پيشهيی  نانی دەنگ و چۆنيهتی دەنگ و بهکاره ن له گهڵ دەنگ، زمان و ڕاه انه که بهسا نووسهری ئهم د
نانی قورگ و ژييهکان و ورگ له کاتی  وەی بهکاره ن که جياوازی کود و دەنگ و ش هی کردوە، ئهوە دەسهلم مامه

دراوی زمانی دايکه، واته کار ، گر گهيشتن و پهيڤين به ههر زمان کردنی زمانی دايک تهنيا اليهنی ههست و ت ت
کردنی  ەنگکردنی کارت ، مهگهر ئهوەی بۆ ب ن کردنی دەم ت يين نييه و له سهر پهيڤين به زمانهکانی تريش کارل دەرب

ه له گهڵ بهکاره ندرێ و ئاگايانه مامه نان بهکاربه نانی زمان زمانی دايک له سهر پهيڤيين به زمانی تر، تهکنيکی ڕاه
  بکرێ. 

  
، واته گهر  ن وە دەم ، به ههمان ش بهری کراب ی ب هکردنه له گهڵ زمانی دايک، که منداڵ ل چهوانهی ئهم مامه پ

بهری کراب و زمانی فارسی و ترکی و عاڕەبی  کی کورد پاش له دايکبوون، له گووتن و پهيڤين به زمانی دايک ب مندا
گهی زمان کی تر، ج ربوونی زمانی دايک، جگه لهو ههر زمان تهوە سهر ف تهوە و دواتر بگهڕ  نووقسانی ی دايکی گرتب

نانی زم گانه به سهرانی اليهنهکانی دەروونی، پهيڤين و گووتن و بهکاره کردنی زمانی ب ئاخافتن و  دايک، کارت
ينی ههست و بۆچوونيدا،  گهيشتن و دەرب . ت ن   دەم

 
که،زمانی دايک که ڕەنگدانهوەی کهس دەوری سهرەکی له پرۆسهی  ايهتی، ههست و نهست و فهرههنگی ههر مندا

هاتووي گهشهساندن ربوون یو دەرکهوتنی ل هی که له کاتی چوون بۆ باخچهی  منداڵ و پرۆسهی ف ێ. ئهو مندا دەگ
ند ن و خو تمندا ينی تاقيکردنهوەی  هوە و ب بهری دەکرێ له گرنگتريننگه له زمانی دايک جيا دەکر ژيان، واته دەرب

گای زمانی دايک، دووچاريی گهيشتن و خۆدەرخستنی "خۆ" له ڕ دەکرێ، که له کهسايهتی  گرفتی شاراوە ههست و ت
ێ!   کهسهکهدا ڕەنگدەداتهوە و دەور دەگ
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نانهی زمانی ترکی و فارسی و عاڕەبی ی س له کوردستان و ئهو شو ندنگه به سهر مندا ن و خو  له باخچهی مندا
ن ن و شهش سا ندراوە و زمانی دايک ياساخ کراوە، منداڵ نه تهنيا بهرەو  ،سا ک له داسهپ گانهبوونچهشن  خۆب

کوودەبردرێ کدان و بريندارکردنی ههست و ، به شرێڕەوا بهرەو ت شه  خۆی ، به ب ئهوەی منداڵن دەک ههست بهو ک
   بکات.

ه و مند ژ و سيستهمی بهناو"پهروله الاڵ لهو بارودۆخهدا له اليهن بنهما ر زەخت و تهوژم، يهن دەرسو ته ژ ەردە" دەکهو
، ربب ک له ڕۆژان بهشکم بۆ ئهوەی ئهو زمانانه به باشی ف خواز پهيدا  ڕۆژ تانه، داهاتووی د له ناو سيستهمی ئهو و

تانه وهئهم پرۆسهيه له اليهن سيست بکات.  هکان ئاسايی  تهنانهت می سياسی ئهو و که  ئهوەش. وەرگيراوەبنهما سياسهت
ناوە! ی ڕاه مه خۆمان له گه که" که ههرکام له ئ کی تر "بارودۆخ ەو دەکرێ و له ال ه پهي   که سهت سا

  
نهری   ک ئاسايی نهبووە،  بهرههمه ، که ههر له ڕۆژانی سهرەتای باخچهی ه"ترس "ئهو پرۆسهيه که به هيچ لهون

ندنگه ن و خو هکه مندا ، ههميسان به ب ئهوەی منداڵ ههست بهو گرفته بکات. ،له گهڵ مندا ش   گهورە دەب ئهو ترسه پ
ته هۆی  وەی شاراوە عهمهل دەکات و دەب ربوون، دەگرێ. ئهم ترسه به ش ربوون و ههست بهئازاديکردن بۆ ف به ف

وەندی دوو اليهنی ڕا انی پ شک، مانای داپچ شکدا و بلۆکهبوونی م کهاتنی "بلۆک" له م شکهپ که بۆ  ،ست و چهپی م
ربوون کدا ف ويسته.  له ههر مرۆڤ کی ئازاد پ نهی که بهرههمی ئهو سيستهمانن، ناتوانن مرۆڤگهل ه و ئهو بنهما ئهو مندا

دەکات، گهر ئهو ئازادييه وەرگيرا، دەکرێ باس له زەوتکردنی  مرۆڤ بن. ئازادی له ئاخافتن به زمانی دايکهوە دەست پ
  !رێکهسايهتيش بک

  
  برايم فهڕشی

  ٢٠١٩ ەشهممهیڕ
  
 


