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زمان و پاچڤەزمان و پاچڤە
حەمەكەریم عارفحەمەكەریم عارف
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ــی  ــی ئەدەب ــە زمان ــە وردی ل ــك ب ــەر هەندێ ــی ئەگ ــی ئەدەب ــە زمان ــە وردی ل ــك ب ــەر هەندێ ئەگ
یەكگرتــووی هــەر میللەت و نەتەوەیــەك وردببینەوە یەكگرتــووی هــەر میللەت و نەتەوەیــەك وردببینەوە 
دەبینیــن ئــەم زمانــە ســتانداردە، بــە درێژایــی دەبینیــن ئــەم زمانــە ســتانداردە، بــە درێژایــی 
ڕۆژگار و بــە پێــی پێداویســتییە حەیاتییەكانــی ئــەو ڕۆژگار و بــە پێــی پێداویســتییە حەیاتییەكانــی ئــەو 
میللــەت و نەتەوەیــە، لــە دیالێكت و شــێوەزارەكانی میللــەت و نەتەوەیــە، لــە دیالێكت و شــێوەزارەكانی 
ــووە، واتــە شــێوەزارەكان  ــەو میللەتــە دروســت ب ــووە، واتــە شــێوەزارەكان ئ ــەو میللەتــە دروســت ب ئ
وەك جۆگەلــە ڕژاونەتــە نــاو زمانــە ســتانداردەكەوە وەك جۆگەلــە ڕژاونەتــە نــاو زمانــە ســتانداردەكەوە 
ــی  ــن و ماك ــە هەوێ ــردووە، وات ــان ك ــی و دەوڵەمەندی ــن و ماك ــە هەوێ ــردووە، وات ــان ك و دەوڵەمەندی
ــە.  ــێوە زارەكان ــە ش ــك ل ــوو، یەكێ ــی یەكگرت ــە. زمان ــێوە زارەكان ــە ش ــك ل ــوو، یەكێ ــی یەكگرت زمان
هەڵبەتــە گەلــەك فاكتــەری كۆمەاڵیەتــی )زۆری هەڵبەتــە گەلــەك فاكتــەری كۆمەاڵیەتــی )زۆری 
ژمــارەی ئەو كەســانەی قســە بــەو دیالێكتــە دەكەن ژمــارەی ئەو كەســانەی قســە بــەو دیالێكتــە دەكەن 
و لــە ژیانــی ڕۆژانــەدا بــەكاری دێنــن( و پێشــینەی و لــە ژیانــی ڕۆژانــەدا بــەكاری دێنــن( و پێشــینەی 
مێژوویــی و جیۆسیاســی و ئابــووری و بازرگانــی و مێژوویــی و جیۆسیاســی و ئابــووری و بازرگانــی و 
كولتــووری و ڕۆشــنبیری و ئایینــی و بەرژەوەنــدی كولتــووری و ڕۆشــنبیری و ئایینــی و بەرژەوەنــدی 
مــاددی و مەعنەویــی ئــەو میللــەت و نەتەوەیــە مــاددی و مەعنەویــی ئــەو میللــەت و نەتەوەیــە 
ــووەدا  ــە یەكگرت ــەو زمان ــی ئ ــە چێكردن ــان ل ــووەدا ڕۆڵی ــە یەكگرت ــەو زمان ــی ئ ــە چێكردن ــان ل ڕۆڵی
ــە  ــی پێوەندیی ــە پردێكــی ئەمین ــووە ب ــوە و ب ــە بینی ــی پێوەندیی ــە پردێكــی ئەمین ــووە ب ــوە و ب بینی
ــە  ــەی ك ــەو كۆمەڵگەی ــی ئ ــاددی و مەعنەوییەكان ــە م ــەی ك ــەو كۆمەڵگەی ــی ئ ــاددی و مەعنەوییەكان م
ــی و  ــی نەتەوەی ــك تەبای ــت و جۆرێ ــەكاری دێنێ ــی و ب ــی نەتەوەی ــك تەبای ــت و جۆرێ ــەكاری دێنێ ب

ئاشــتی و پێكڤــە ســازانی لــە نێوانــدا دروســت ئاشــتی و پێكڤــە ســازانی لــە نێوانــدا دروســت 
ــەوە  ــان هاوكێش ــەی هەم ــە ڕوانگ ــا ل ــردوون، ج ــەوە ك ــان هاوكێش ــەی هەم ــە ڕوانگ ــا ل ــردوون، ج ك
وەك  ئاســایی  زمانێكــی  بەكارهێنانــی  وەك بیرۆكــەی  ئاســایی  زمانێكــی  بەكارهێنانــی  بیرۆكــەی 
كۆمەڵگــەی  هەمــوو  نێــوان  پێوەندیــی  كۆمەڵگــەی ئەڵقــەی  هەمــوو  نێــوان  پێوەندیــی  ئەڵقــەی 
بەشــەری لــە ســەدەی بیســتەمەوە ســەری هەڵــداوە بەشــەری لــە ســەدەی بیســتەمەوە ســەری هەڵــداوە 
كــراوە و  بــۆ  بــە شــێوازی جۆراوجــۆر كاری  كــراوە و و  بــۆ  بــە شــێوازی جۆراوجــۆر كاری  و 
تــۆڕی جیهانــی ئینتەرنێــت میللەتــان و دنیــای بــە تــۆڕی جیهانــی ئینتەرنێــت میللەتــان و دنیــای بــە 
ــە  ــە ب ــەوە ك ــك كردووەت ــر نزی ــە یەكت ــەك ل ــە ڕادەی ــە ب ــەوە ك ــك كردووەت ــر نزی ــە یەكت ــەك ل ڕادەی
ــووك و  ــی زۆر بچ ــە گوندێك ــووە ب ــا ب ــتی دنی ــووك و ڕاس ــی زۆر بچ ــە گوندێك ــووە ب ــا ب ــتی دنی ڕاس
ڕەنگــە حاڵــی حــازر تاقــە عەیبــی ئــەم پرۆســەیە ڕەنگــە حاڵــی حــازر تاقــە عەیبــی ئــەم پرۆســەیە 
ــدە هێشــتا وەك  ــەم گون ــێ كــە خەڵكــی ئ ــەوە ب ــدە هێشــتا وەك ئ ــەم گون ــێ كــە خەڵكــی ئ ــەوە ب ئ

ــن.  ــی ناب ــە یەكــدی حاڵ ــن. پێویســت ل ــی ناب ــە یەكــدی حاڵ پێویســت ل
دیــارە هــەر دیاردە و ڕووداو و پرۆســەیەك الیەنی دیــارە هــەر دیاردە و ڕووداو و پرۆســەیەك الیەنی 
ئەرێنــی و نەرێنــی خــۆی هەیە، دیاردەی بە جیهانی ئەرێنــی و نەرێنــی خــۆی هەیە، دیاردەی بە جیهانی 
كردنــی زمانــی ئاســایی نەتەوەیەك، یــان واڵتێكیش كردنــی زمانــی ئاســایی نەتەوەیەك، یــان واڵتێكیش 
لــەم حاڵەتــە بــەدەر نییــە. ڕەنگــە هەڵبژاردنــی ئــەو لــەم حاڵەتــە بــەدەر نییــە. ڕەنگــە هەڵبژاردنــی ئــەو 
ــی  ــەی زاڵی ــە مای ــدا ببێت ــە ئاســتی جیهان ــە ل ــی زمان ــەی زاڵی ــە مای ــدا ببێت ــە ئاســتی جیهان ــە ل زمان
هــزری و پراكتیكــی خەڵكانــی ســەر بــەو زمانــە و هــزری و پراكتیكــی خەڵكانــی ســەر بــەو زمانــە و 
بــە ســەر ئــەو خەڵكانــەدا كــە ئــەو زمانــە میناكــی بــە ســەر ئــەو خەڵكانــەدا كــە ئــەو زمانــە میناكــی 
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زمانــی دووەم و زمانــی بیانــی فێــر دەبــن. بــۆ زمانــی دووەم و زمانــی بیانــی فێــر دەبــن. بــۆ 
نموونــە دەوڵەتــی بریتانیــا لــە ســەدەی نــۆزدەدا كە نموونــە دەوڵەتــی بریتانیــا لــە ســەدەی نــۆزدەدا كە 
دیتییــان ســەرانی واڵتانــی پاشــكەوتووی ئاســیایی دیتییــان ســەرانی واڵتانــی پاشــكەوتووی ئاســیایی 
و ئەفریقایــی شــارەزاییەكی تەواویــان لــە زاراوە و ئەفریقایــی شــارەزاییەكی تەواویــان لــە زاراوە 
و دەســتەواژە و چەنــد مانایــی وردەكارییەكانــی و دەســتەواژە و چەنــد مانایــی وردەكارییەكانــی 
زمانــی ئینگلیزیــدا نییــە، بەكــردەوە لــەو گرێبەســت زمانــی ئینگلیزیــدا نییــە، بەكــردەوە لــەو گرێبەســت 
بــە زمانــی  بــە زمانــی و پرۆتۆكــۆل و پەیماننامانــەدا كــە  و پرۆتۆكــۆل و پەیماننامانــەدا كــە 
ئینگلیــزی دەگــەڵ ئــەو واڵتانــەدا دەیبەســت، كاڵوی ئینگلیــزی دەگــەڵ ئــەو واڵتانــەدا دەیبەســت، كاڵوی 
ــۆ خــۆی  ــە ســەر و دەســتكەوتێكی زۆری ب ــۆ خــۆی دەكردن ــە ســەر و دەســتكەوتێكی زۆری ب دەكردن
بەدەســت دەهێنــا، ئەمــە جگــە لــەوەی چەســپاندنی بەدەســت دەهێنــا، ئەمــە جگــە لــەوەی چەســپاندنی 
زمانێكــی تایبەتــی وەك زمانێكــی جیهانــی، خەڵكی زمانێكــی تایبەتــی وەك زمانێكــی جیهانــی، خەڵكی 
لــە فێربوونــی زمانەكانــی دی تەوەلــا دەكات و لــە فێربوونــی زمانەكانــی دی تەوەلــا دەكات و 
ــەی  ــەو زمانان ــی ئ ــە پاشەكشــە و مەرگ ــی ب ــەی خێرای ــەو زمانان ــی ئ ــە پاشەكشــە و مەرگ ــی ب خێرای
دی دەبەخشــێت و لــە دوا ئەنجامــدا دەبێتــە مایــەی دی دەبەخشــێت و لــە دوا ئەنجامــدا دەبێتــە مایــەی 
توانــەوەی نەتــەوە بچووكــەكان كــە ئەمــە لەبــاری توانــەوەی نەتــەوە بچووكــەكان كــە ئەمــە لەبــاری 
فــرە  قەبووڵكردنــی  ســایكۆلۆژییەوە  و  فــرە ڕوحــی  قەبووڵكردنــی  ســایكۆلۆژییەوە  و  ڕوحــی 

ئەســتەمە.ئەســتەمە.
ــدا خەڵكانێكــی  ــە هەلومەرجــی ئیســتای جیهان ــی ل ــدا خەڵكانێك ــە هەلومەرجــی ئیســتای جیهان ل
زۆر هــەن پێیانوایــە فێربوونــی ئــەو زمانانــەی كــە زۆر هــەن پێیانوایــە فێربوونــی ئــەو زمانانــەی كــە 
ســوودێكی ئابــووری كۆمەاڵیەتــی سیاســییان پێــوە ســوودێكی ئابــووری كۆمەاڵیەتــی سیاســییان پێــوە 
بەنــد نییــە، خــۆی لــە خۆیدا كات بە فیــڕۆ دانە. بۆ بەنــد نییــە، خــۆی لــە خۆیدا كات بە فیــڕۆ دانە. بۆ 
نموونــە ڕەواج و بــرەوی جیهانیــی زمانــی ئینگلیــزی نموونــە ڕەواج و بــرەوی جیهانیــی زمانــی ئینگلیــزی 
هەیبــووە كارێــك نــەك هــەر خەڵكانــی ئاســایی هەیبــووە كارێــك نــەك هــەر خەڵكانــی ئاســایی 
ئینگلیــزی زمــان ڕوو لــە فێربوونــی زمانانــی دیكــە ئینگلیــزی زمــان ڕوو لــە فێربوونــی زمانانــی دیكــە 
ــان  ــە كارناس ــەم ل ــی ك ــوو ڕێژەیەك ــەن، بەڵك ــان نەك ــە كارناس ــەم ل ــی ك ــوو ڕێژەیەك ــەن، بەڵك نەك
جگــە  بریتانییەكانیــش  كۆمپانیــا  كارگێڕانــی  جگــە و  بریتانییەكانیــش  كۆمپانیــا  كارگێڕانــی  و 
ــن،  ــان نازان ــی دی، ی ــزی زمانان ــی ئینگلی ــە زمان ــن، ل ــان نازان ــی دی، ی ــزی زمانان ــی ئینگلی ــە زمان ل
یــان ئەوەنــدەی نازانــن كــە لــە بــواری كاری خــۆدا یــان ئەوەنــدەی نازانــن كــە لــە بــواری كاری خــۆدا 
تەفاهومــی پــێ بكــەن. زۆر كەســی تریــش پێیانوایە تەفاهومــی پــێ بكــەن. زۆر كەســی تریــش پێیانوایە 
دروســتبوونی جیهانێكــی تاكزمانــی خــۆی لــە خۆیدا دروســتبوونی جیهانێكــی تاكزمانــی خــۆی لــە خۆیدا 
ســەرەتایەكە بــۆ هاتنــەدی ئاشــتی و یەكێتیــی ســەرەتایەكە بــۆ هاتنــەدی ئاشــتی و یەكێتیــی 
ــە  ــەن پێیانوای ــش ه ــە خەڵكانێكی ــان. هەڵبەت ــە جیه ــەن پێیانوای ــش ه ــە خەڵكانێكی ــان. هەڵبەت جیه
بەكارهێنانــی یــەك زمــان لــە سەرانســەری جیهانــدا بەكارهێنانــی یــەك زمــان لــە سەرانســەری جیهانــدا 
ــەش  ــی هاوب ــی بوون ــی و لێكــدی حاڵ ــی تەبای ــەش زامن ــی هاوب ــی بوون ــی و لێكــدی حاڵ ــی تەبای زامن

ــەی  ــەو واڵتان ــەی ئ ــە نموون ــڕە ل ــژوو پ ــە و مێ ــەی نیی ــەو واڵتان ــەی ئ ــە نموون ــڕە ل ــژوو پ ــە و مێ نیی
ــوون  ــان ب ــەك زم ــەوە و ی ــەك نەت ــی ی ــە خودان ــوون ك ــان ب ــەك زم ــەوە و ی ــەك نەت ــی ی ــە خودان ك
ــدا  ــان تێ ــژی ئەوتۆی ــاوی دوورودرێ ــەڕی خوێن ــدا و ش ــان تێ ــژی ئەوتۆی ــاوی دوورودرێ ــەڕی خوێن و ش
هەڵگیرســاوە كــە بووەتــە مایــەی جیابوونــەوەی هەڵگیرســاوە كــە بووەتــە مایــەی جیابوونــەوەی 
نیشــتمانی و نەتەوەییــان.. بــۆ نموونــە شــەڕی نیشــتمانی و نەتەوەییــان.. بــۆ نموونــە شــەڕی 
جیابوونــەوەی ئەمریــكا، شــەڕی ناوخــۆی ئیرلەندای جیابوونــەوەی ئەمریــكا، شــەڕی ناوخــۆی ئیرلەندای 
باكــوور، هەروەهــا فرەزمانیــش لــە واڵتێكــدا مــەرج باكــوور، هەروەهــا فرەزمانیــش لــە واڵتێكــدا مــەرج 
نییــە ملمانێــی نەتەوەیــی و ئیتنــی و نــەژادی لــێ نییــە ملمانێــی نەتەوەیــی و ئیتنــی و نــەژادی لــێ 

ــدا و سویســرایە.  ــەش فنلەن ــەوە، نموون ــدا و سویســرایە. بكەوێت ــەش فنلەن ــەوە، نموون بكەوێت
هەڵبەتــە ئــەو كەســانەی كــە زمانێكــی جیهانــی هەڵبەتــە ئــەو كەســانەی كــە زمانێكــی جیهانــی 
لــە منداڵیــڕا وەك زمانــی دایــك و زگمــاك فێردەبن، لــە منداڵیــڕا وەك زمانــی دایــك و زگمــاك فێردەبن، 
ــان  ــە هەم ــانەدا ك ــەو كەس ــەڵ ئ ــەراورد دەگ ــە ب ــان ب ــە هەم ــانەدا ك ــەو كەس ــەڵ ئ ــەراورد دەگ ــە ب ب
زمــان وەك زمانــی دووەم و بیانــی لــە تەمەنــی زمــان وەك زمانــی دووەم و بیانــی لــە تەمەنــی 
مێردمنداڵــی و گەورەییــدا فێــر دەبــن، لــە ڕووی مێردمنداڵــی و گەورەییــدا فێــر دەبــن، لــە ڕووی 
توانایــی زمانەوانییــەوە بــە دەســەاڵتترە. بــۆ نموونە توانایــی زمانەوانییــەوە بــە دەســەاڵتترە. بــۆ نموونە 
كەســێك كــە ئینگلیــزی زمــان نییــە، واتــە زمانــی كەســێك كــە ئینگلیــزی زمــان نییــە، واتــە زمانــی 
ــین و  ــۆ نووس ــە ب ــی نیی ــی زگماك ــزی زمان ــین و ئینگلی ــۆ نووس ــە ب ــی نیی ــی زگماك ــزی زمان ئینگلی
ڕاپــۆرت و وتارەكانــی، لــە چــاو كەســێكی ئینگلیزی ڕاپــۆرت و وتارەكانــی، لــە چــاو كەســێكی ئینگلیزی 
زمانــەوە كــە هەمــان كاری ئــەو دەكات، پێویســتی زمانــەوە كــە هەمــان كاری ئــەو دەكات، پێویســتی 
ئەمــە  هەیــە..  زیاتــر  ماندووبوونــی  و  کات  ئەمــە بــە  هەیــە..  زیاتــر  ماندووبوونــی  و  کات  بــە 
ــە دروســتیی  ــەوەی كــە بایەخدانــی زۆر ب ــە دروســتیی بێجگــە ل ــەوەی كــە بایەخدانــی زۆر ب بێجگــە ل
ــە  ــەوە ك ــەی ئ ــە مای ــە دەبێت ــی زمانەك ــە بەكارهێنان ــەوە ك ــەی ئ ــە مای ــە دەبێت ــی زمانەك بەكارهێنان
ڕادەیــەك  تــا  كارەكــەی  داهێنەرانــەی  ڕادەیــەك ئاســتی  تــا  كارەكــەی  داهێنەرانــەی  ئاســتی 
دابــەزێ، هەروەهــا ئــەو زانایانــەی كــە لــە ژینگــەی دابــەزێ، هەروەهــا ئــەو زانایانــەی كــە لــە ژینگــەی 
زانســتی نێونەتەوەییــدا، بابــەت و نووســینەكانیان زانســتی نێونەتەوەییــدا، بابــەت و نووســینەكانیان 
باڵودەكەنــەوه،  ئینگلیــزی  غەیــرە  زمانــی  باڵودەكەنــەوه، بــە  ئینگلیــزی  غەیــرە  زمانــی  بــە 
ــە مافــی  ــە كارەكانیــان پشــتگوێ بخــرێ و ل ــە مافــی لەوەی ــە كارەكانیــان پشــتگوێ بخــرێ و ل لەوەی
مــاددی و مەعنەویــی خۆیــان بێبــەش ببــن، ڕەنگــە مــاددی و مەعنەویــی خۆیــان بێبــەش ببــن، ڕەنگــە 
ئــەم گرفتــە بــەوە چارەســەر ببــێ كــە سســتمێكی ئــەم گرفتــە بــەوە چارەســەر ببــێ كــە سســتمێكی 
فێربــوون و خوێندنــی جیهانــی ئــەو زمانــە لــە واڵتــە فێربــوون و خوێندنــی جیهانــی ئــەو زمانــە لــە واڵتــە 
جیاوازەكانــی دنیــادا، لــە قۆناغــە ســەرەتاییەكانی جیاوازەكانــی دنیــادا، لــە قۆناغــە ســەرەتاییەكانی 
خوێندنــەوە پیــادە بكرێــت و ئەگــەر ئــەم سســتمە خوێندنــەوە پیــادە بكرێــت و ئەگــەر ئــەم سســتمە 
ــرێ  ــەكار بب ــددی ب ــە شــێوەیەكی دروســت و جی ــرێ ب ــەكار بب ــددی ب ــە شــێوەیەكی دروســت و جی ب
هەنگــێ توانایــی زمانەوانــی منداڵێكــی ئــەم پــەڕی هەنگــێ توانایــی زمانەوانــی منداڵێكــی ئــەم پــەڕی 
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دنیــا دەگــەڵ یەكێكــی ئەوپــەڕی دنیــادا لــە بــواری دنیــا دەگــەڵ یەكێكــی ئەوپــەڕی دنیــادا لــە بــواری 
فێربوونــی زمانــی ئینگلیزیــدا جیاوازییەكــی بنجــی، فێربوونــی زمانــی ئینگلیزیــدا جیاوازییەكــی بنجــی، 

یــان فــرەی نابێــت. یــان فــرەی نابێــت. 
*** *** 

زمانێــك  جێگیركردنــی  و  هەڵبــژاردن  ئایــا  زمانێــك   جێگیركردنــی  و  هەڵبــژاردن  ئایــا   
وەك زمانــی جیهانــی خێرایــی بــە پاشەكشــە و وەك زمانــی جیهانــی خێرایــی بــە پاشەكشــە و 
مەرگــی زمانــە بچووكــەكان، زمانــی كەمینــەكان مەرگــی زمانــە بچووكــەكان، زمانــی كەمینــەكان 
هــەر  وەك  زمانیــش  هەڵبەتــە  هــەر دەبەخشــێت؟  وەك  زمانیــش  هەڵبەتــە  دەبەخشــێت؟ 
بوونەوەرێكــی زینــدوو لــە هەڵكشــان و داكشــان بوونەوەرێكــی زینــدوو لــە هەڵكشــان و داكشــان 
بــەدەر نییــه، لــە گەشــەكردن و لــە پووكانــەوە بــەدەر نییــه، لــە گەشــەكردن و لــە پووكانــەوە 
بــەدەر نییــە، قۆناغــی زێڕیــن و ژێرینــی خــۆی بــەدەر نییــە، قۆناغــی زێڕیــن و ژێرینــی خــۆی 
ــی كەســاد  ــرەو و قۆناغ ــی ڕەواج و ب ــه، قۆناغ ــی كەســاد هەی ــرەو و قۆناغ ــی ڕەواج و ب ــه، قۆناغ هەی
و نەمانــی هەیــه، كــەس بــە تەواوەتــی نازانێــت تــا و نەمانــی هەیــه، كــەس بــە تەواوەتــی نازانێــت تــا 
ــەوە  ــەدا پووكاونەت ــەم دنیای ــان ل ــد زم ــەوە ئێســتا چەن ــەدا پووكاونەت ــەم دنیای ــان ل ــد زم ئێســتا چەن
و مــردوون، ڕەنگــە ژمارەیــان بگاتــە چەنــد هــەزار و مــردوون، ڕەنگــە ژمارەیــان بگاتــە چەنــد هــەزار 
زمــان و  زمــان و زمانێــك، كەواتــە مەســەلەی ڕەواجــی  زمانێــك، كەواتــە مەســەلەی ڕەواجــی 
ــژاردن و  ــە هەڵب ــدی ب ــا پێوەن ــان تەنی ــی زم ــژاردن و مەرگ ــە هەڵب ــدی ب ــا پێوەن ــان تەنی ــی زم مەرگ
جیگیركردنــی جیهانیــی زمانێكــەوە نییــە. زۆرجــار جیگیركردنــی جیهانیــی زمانێكــەوە نییــە. زۆرجــار 
ــە  ــووە كــە گەلێــك ل ــەوەوە هات ــە مەرگــی زمانێــك ل ــووە كــە گەلێــك ل ــەوەوە هات مەرگــی زمانێــك ل
ڕووی ڕۆشــنبیری و كولتــووری و زمانەوانییــەوه، ڕووی ڕۆشــنبیری و كولتــووری و زمانەوانییــەوه، 
بەتەواوەتــی تەســلیم بــە گەلێكی دیكــەی زاڵ بووە، بەتەواوەتــی تەســلیم بــە گەلێكی دیكــەی زاڵ بووە، 
ــەوە دەچێــت هــۆی مــردن و فەوتانــی كۆمەڵێــك  ــەوە دەچێــت هــۆی مــردن و فەوتانــی كۆمەڵێــك ل ل
ــكای  ــی ئەمری ــی و نەتەوەییەكان ــە ناوچەی ــە زمان ــكای ل ــی ئەمری ــی و نەتەوەییەكان ــە ناوچەی ــە زمان ل
ــەو  ــا، ئ ــترالیا و ئەفریق ــل و ئوس ــوور و بەرازی ــەو باك ــا، ئ ــترالیا و ئەفریق ــل و ئوس ــوور و بەرازی باك
حاڵەتــە بووبــێ. توێــژەران پێیانوایــە لــە كــۆی حاڵەتــە بووبــێ. توێــژەران پێیانوایــە لــە كــۆی 
ــە  ــان، ل ــی جیه ــەزار زمان ــوار ه ــێ چ ــەی س ــە نزیك ــان، ل ــی جیه ــەزار زمان ــوار ه ــێ چ ــەی س نزیك
ســەدا هەشــتایان تــا كۆتایــی ســەدەی بیســت ســەدا هەشــتایان تــا كۆتایــی ســەدەی بیســت 
و یەكــەم بپووكێنــەوە و نەمێنــن، ئەگــەر ئــەم و یەكــەم بپووكێنــەوە و نەمێنــن، ئەگــەر ئــەم 
كارەســاتێكی  بێگومــان  دی  بێتــە  كارەســاتێكی پێشــبینییە  بێگومــان  دی  بێتــە  پێشــبینییە 
دەبینیــن،  خــۆوە  بــە  ڕاســتەقینە  دەبینیــن، كولتــووری  خــۆوە  بــە  ڕاســتەقینە  كولتــووری 
ــی  ــت گەنجینەیەك ــك دەمرێ ــک زمانێ ــە كاتێ ــی چونك ــت گەنجینەیەك ــك دەمرێ ــک زمانێ ــە كاتێ چونك
گــەورەی فۆلكلــۆر و ئەفســانە و گۆرانــی و ســتران گــەورەی فۆلكلــۆر و ئەفســانە و گۆرانــی و ســتران 
و دابونەریــت و خــو و و خــدە و باوەڕێــن ئایینــی و و دابونەریــت و خــو و و خــدە و باوەڕێــن ئایینــی و 
قســەی نەســتەق و پەنــدی پێشــینان كــە ئاوێنــەی قســەی نەســتەق و پەنــدی پێشــینان كــە ئاوێنــەی 

ــە  ــەو زمان ــی ســەر ب ــی خەڵكان ــی تایبەت ــە جیهانبین ــەو زمان ــی ســەر ب ــی خەڵكان ــی تایبەت جیهانبین
بۆیــە  دەفەوتــێ،  و  دەمرێــت  لەگەڵیــدا  بۆیــە بــووه،  دەفەوتــێ،  و  دەمرێــت  لەگەڵیــدا  بــووه، 
ــە  ــد ل ــە و مەڵبەن ــدا زۆر بنك ــااڵنەی دوایی ــەو س ــە ل ــد ل ــە و مەڵبەن ــدا زۆر بنك ــااڵنەی دوایی ــەو س ل
شــوێنانی جیــاوازی جیهــان هاتوونەتــە دامەزرانــدن شــوێنانی جیــاوازی جیهــان هاتوونەتــە دامەزرانــدن 
بــۆ پاراســتنی ئــەو زمانانــەی كــە مەترســی مردنیان بــۆ پاراســتنی ئــەو زمانانــەی كــە مەترســی مردنیان 

ــەرە.  ــەرە. لەس لەس
هەڵبەتــە ئاشــكرایە كــە هــەر میللەتێــك لــە هەڵبەتــە ئاشــكرایە كــە هــەر میللەتێــك لــە 
ڕووی ســایكۆلۆژییەوە زمــان و كولتــووری خــۆی ڕووی ســایكۆلۆژییەوە زمــان و كولتــووری خــۆی 
خــۆش دەوێ و بــە یەكێــك لــە مەرجەكانــی بوونــی خــۆش دەوێ و بــە یەكێــك لــە مەرجەكانــی بوونــی 
كۆمەاڵیەتــی خۆیــی دەزانێــت و وەك ناســنامەی كۆمەاڵیەتــی خۆیــی دەزانێــت و وەك ناســنامەی 
تایبەتــی شــانازیی پێــوە دەكات، بۆیــە بــە ئاســانی تایبەتــی شــانازیی پێــوە دەكات، بۆیــە بــە ئاســانی 
و بــە تەواوەتــی تەســلیم بــە زمــان و كولتوورێكــی و بــە تەواوەتــی تەســلیم بــە زمــان و كولتوورێكــی 
ــەوە و  ــەرەتای توان ــە س ــە ب ــت و ئەم ــی نابێ ــەوە و بیان ــەرەتای توان ــە س ــە ب ــت و ئەم ــی نابێ بیان
ــە  ــەر ل ــە ئەگ ــۆ نموون ــت. ب ــۆی دەزانێ ــی خ ــە مەرگ ــەر ل ــە ئەگ ــۆ نموون ــت. ب ــۆی دەزانێ ــی خ مەرگ
هەڵوەســتەیەك  جارانــدا  یۆگســاڤیای  هەڵوەســتەیەك ئاســتی  جارانــدا  یۆگســاڤیای  ئاســتی 
ــدان  ــۆ چەن ــەوەی ب ــەرباری ئ ــن س ــن، دەبینی ــدان بكەی ــۆ چەن ــەوەی ب ــەرباری ئ ــن س ــن، دەبینی بكەی
ــاڤیا  ــی یۆگس ــەرە جیاوازەكان ــی دەڤ ــە خەڵك ــاڤیا دەی ــی یۆگس ــەرە جیاوازەكان ــی دەڤ ــە خەڵك دەی
قســەیان  -كــرات  ســربۆ  هاوبەشــی  زمانــی  قســەیان بــە  -كــرات  ســربۆ  هاوبەشــی  زمانــی  بــە 
كۆمــارە  جیابوونــەوەی  دوای  بــەاڵم  كۆمــارە دەكــرد،  جیابوونــەوەی  دوای  بــەاڵم  دەكــرد، 
جیاوازەكانــی ئــەو واڵتــە لــە یەكــدی، هــەر یەكێــك جیاوازەكانــی ئــەو واڵتــە لــە یەكــدی، هــەر یەكێــك 
لــە میللەتەكانــی یۆگســاڤیا گەڕانــەوە ســەر زمانــی لــە میللەتەكانــی یۆگســاڤیا گەڕانــەوە ســەر زمانــی 
خۆیــان و كردیــان بە زمانــی فەرمی واڵت و نەتەوە، خۆیــان و كردیــان بە زمانــی فەرمی واڵت و نەتەوە، 
یــان ئەگــەر تەمەشــای واڵتانــی ئەســكەندەناڤی یــان ئەگــەر تەمەشــای واڵتانــی ئەســكەندەناڤی 
ــی و  ــوێدی، نەرویج ــی س ــن زمانان ــن، دەبینی ــی و بكەی ــوێدی، نەرویج ــی س ــن زمانان ــن، دەبینی بكەی
ــر  ــە یەكت ــان ل ــی زۆر كەمی ــی جیاوازییەك ــر دانیمارك ــە یەكت ــان ل ــی زۆر كەمی ــی جیاوازییەك دانیمارك
هەیــە و ئەوەندەیــان خاڵــی هاوبــەش لــە نێواندایــە هەیــە و ئەوەندەیــان خاڵــی هاوبــەش لــە نێواندایــە 
كــە خەڵكــی ئــەو واڵتانــە دەتوانــن لــە یەكــدی كــە خەڵكــی ئــەو واڵتانــە دەتوانــن لــە یەكــدی 
حاڵــی ببــن، كەچــی هــەر بــۆ خۆجیاكردنــەوەی حاڵــی ببــن، كەچــی هــەر بــۆ خۆجیاكردنــەوەی 
ئــەو میللەتانــە لــە یەكتــری، وەك ســێ زمانــی ئــەو میللەتانــە لــە یەكتــری، وەك ســێ زمانــی 
حیســابیان  و  ناودەبرێــن  ســەربەخۆ  و  حیســابیان جیــاواز  و  ناودەبرێــن  ســەربەخۆ  و  جیــاواز 
دەگــەڵ دەكرێــت. بــەم پێیــە پێدەچێــت ناســنامەی دەگــەڵ دەكرێــت. بــەم پێیــە پێدەچێــت ناســنامەی 
نەتەوەیــی - كولتــووری دەگــەڵ بیرۆكــەی یــەك نەتەوەیــی - كولتــووری دەگــەڵ بیرۆكــەی یــەك 
زمانــی هاوبەشــی جیهانیدا، یانــی دەگەڵ جیهانێكی زمانــی هاوبەشــی جیهانیدا، یانــی دەگەڵ جیهانێكی 
ــەوێ و  ــە بمان ــەوە، هەڵبەت ــك نەكات ــدا تێ ــەوێ و تاكزمانی ــە بمان ــەوە، هەڵبەت ــك نەكات ــدا تێ تاكزمانی
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ــی كار  ــی جیهان ــرەوی زمانێك ــەوێ ڕەواج و ب ــی كار نەمان ــی جیهان ــرەوی زمانێك ــەوێ ڕەواج و ب نەمان
دەكاتــە ســەر بنیــادی دەســتووری و فۆنۆلــۆژی دەكاتــە ســەر بنیــادی دەســتووری و فۆنۆلــۆژی 
زمانەكانــی دیكــەی جیهــان و دووچــاری گۆڕانیــان زمانەكانــی دیكــەی جیهــان و دووچــاری گۆڕانیــان 
دەكات، بگــرە هەندێــک جــار دەشیشــێوێنێ، بۆیــە دەكات، بگــرە هەندێــک جــار دەشیشــێوێنێ، بۆیــە 
ــە حەساســیەتەوە  ــە واڵتانــی دنیــا زۆر ب ــدێ ل ــە حەساســیەتەوە هەن ــە واڵتانــی دنیــا زۆر ب ــدێ ل هەن
بەرخــورد و مامەڵــە دەگــەڵ ئەو دیاردەیــەدا دەكەن بەرخــورد و مامەڵــە دەگــەڵ ئەو دیاردەیــەدا دەكەن 
و یاســا و ڕێســای یەکجــار توندیــان بــۆ پاراســتن و و یاســا و ڕێســای یەکجــار توندیــان بــۆ پاراســتن و 
ــاوە، یەكێــك  ــان دان ــی خۆی ــی نەتەوەی ــژاری زمان ــاوە، یەكێــك ب ــان دان ــی خۆی ــی نەتەوەی ــژاری زمان ب

ــە فەڕەنســایە.  ــەو واڵتان ــە فەڕەنســایە. ل ــەو واڵتان ل
جــا لێــرەدا ئــەو پرســیارە دێتــە گــۆڕێ كــە ئایــا جــا لێــرەدا ئــەو پرســیارە دێتــە گــۆڕێ كــە ئایــا 
هیــچ لەمپــەر و بەرهەڵســتێك هەیــە بتوانێــت ڕێگــە هیــچ لەمپــەر و بەرهەڵســتێك هەیــە بتوانێــت ڕێگــە 
لــەو گوڕبەســتنەوەیەی زمانــی ئینگلیــزی بــەرەو بــە لــەو گوڕبەســتنەوەیەی زمانــی ئینگلیــزی بــەرەو بــە 

جیهانــی بــوون بگرێــت؟جیهانــی بــوون بگرێــت؟
ــك وەك  ــرەوی زمانێ ــەر ڕەواج و ب ــە ئەگ ــك وەك هەڵبەت ــرەوی زمانێ ــەر ڕەواج و ب ــە ئەگ هەڵبەت
لــەم  ئــەوە  وەربگریــن،  سیاســی  لــەم مەســەلەیەكی  ئــەوە  وەربگریــن،  سیاســی  مەســەلەیەكی 
ــی  ــە مەیدان ــك ل ــۆڕان و گۆڕینێ ــەر گ ــەدا ه ــی حاڵەت ــە مەیدان ــك ل ــۆڕان و گۆڕینێ ــەر گ ــەدا ه حاڵەت
ــە  ــدا لەوەی ــەاڵتی جیهانی ــز و دەس ــەنگی هێ ــە هاوس ــدا لەوەی ــەاڵتی جیهانی ــز و دەس ــەنگی هێ هاوس
ــەوه،  ــێ بكەوێت ــەی ل ــە جیهانیی ــەو زمان ــی ئ ــەوه، گۆڕین ــێ بكەوێت ــەی ل ــە جیهانیی ــەو زمان ــی ئ گۆڕین
بــۆ نموونــە لــە ســەردەمانی ڕابــوردوودا زمانــی بــۆ نموونــە لــە ســەردەمانی ڕابــوردوودا زمانــی 
التینــی و فەڕەنســی ڕەواجــی جیهانییــان هەبــووه، التینــی و فەڕەنســی ڕەواجــی جیهانییــان هەبــووه، 
ــییەكاندا،  ــە سیاس ــی بارودۆخ ــەڵ گۆڕان ــەاڵم لەگ ــییەكاندا، ب ــە سیاس ــی بارودۆخ ــەڵ گۆڕان ــەاڵم لەگ ب
ــت  ــە دەس ــان ل ــی خۆی ــە جیهانییەكان ــت ڕەواج و پای ــە دەس ــان ل ــی خۆی ــە جیهانییەكان ڕەواج و پای
داوە، بــەاڵم مــەرج نییــە ئــەم حاڵەتــە بــۆ هەمــوو داوە، بــەاڵم مــەرج نییــە ئــەم حاڵەتــە بــۆ هەمــوو 
ســەردەم و هەمــوو زمانێــك دروســت دەربچێــت ســەردەم و هەمــوو زمانێــك دروســت دەربچێــت 
ــرێ،  ــۆڕ بزان ــڕ و نەگ ــای بنجب ــا و ڕێس ــە یاس ــرێ، و ب ــۆڕ بزان ــڕ و نەگ ــای بنجب ــا و ڕێس ــە یاس و ب
جــا ســەبارەت بــە زمانــی ئینگلیــزی، حاڵــی حــازر جــا ســەبارەت بــە زمانــی ئینگلیــزی، حاڵــی حــازر 
ــۆك  ــار و ك ــدە لەب ــی هێن ــی جیهان ــە بارودۆخێك ــۆك ل ــار و ك ــدە لەب ــی هێن ــی جیهان ــە بارودۆخێك ل
ڕووخانــی  بــە  تەنانــەت  پێناچێــت  پتەودایــە  ڕووخانــی و  بــە  تەنانــەت  پێناچێــت  پتەودایــە  و 
ئیمپراتۆریەتــی ئەمریــكا، یــان ڕووخانــی بریتانیــا و ئیمپراتۆریەتــی ئەمریــكا، یــان ڕووخانــی بریتانیــا و 
بوونــی بــە كۆڵۆنــی واڵتێكــی غەیــرە ئینگلیزیــش، بوونــی بــە كۆڵۆنــی واڵتێكــی غەیــرە ئینگلیزیــش، 
بــە ئاســانی پاشەكشــە بــكات و بپووكێتــەوە و بــە ئاســانی پاشەكشــە بــكات و بپووكێتــەوە و 
ــواری  ــە ب ــان ل ــە ئەگــەر زانای ــەاڵم لەوەی ــواری بمرێــت، ب ــە ب ــان ل ــە ئەگــەر زانای ــەاڵم لەوەی بمرێــت، ب
ســنعەتی پاچڤــەدا، ئامێرێكــی وەرگێڕانــی پوختــە و ســنعەتی پاچڤــەدا، ئامێرێكــی وەرگێڕانــی پوختــە و 
دروســت دابهێنــن، هەنگــێ پێویســت بــە فێربوونــی دروســت دابهێنــن، هەنگــێ پێویســت بــە فێربوونــی 

تــا  ئەمــەش  نەمێنێــت،  جیهانــی  زمانــی  تــا یــەك  ئەمــەش  نەمێنێــت،  جیهانــی  زمانــی  یــەك 
ــت و  ــەر دەكرێ ــەرە و كاری لەس ــەر ئەگ ــتا ه ــت و ئیس ــەر دەكرێ ــەرە و كاری لەس ــەر ئەگ ــتا ه ئیس
ــەی  ــرا و بەرچاوان ــكەوتنە خێ ــەو پێش ــەرباری ئ ــەی س ــرا و بەرچاوان ــكەوتنە خێ ــەو پێش ــەرباری ئ س
لــەم بارەیــەوە بــە دەســت هاتــوون، هێشــتاش لــەم بارەیــەوە بــە دەســت هاتــوون، هێشــتاش 
ــی و  ــی نموونەی ــی وەرگێڕان ــتكردنی ئامێرێك ــی و دروس ــی نموونەی ــی وەرگێڕان ــتكردنی ئامێرێك دروس
تــەواو بــەم زووانــە بــە دوور دەزانــرێ، بۆیــە زمانــی تــەواو بــەم زووانــە بــە دوور دەزانــرێ، بۆیــە زمانــی 
ئینگلیــزی لــە ڕۆژگاری ئەمــڕۆدا تاكــە زمانــە كە بێ ئینگلیــزی لــە ڕۆژگاری ئەمــڕۆدا تاكــە زمانــە كە بێ 
هیــچ ڕەقیــب و خەنیمێكــی جیــددی لــە ئاســتێكی هیــچ ڕەقیــب و خەنیمێكــی جیــددی لــە ئاســتێكی 
زۆر بەریــن و كاریگــەردا لەالیــەن خەڵكــی جیهانەوە زۆر بەریــن و كاریگــەردا لەالیــەن خەڵكــی جیهانەوە 
بەكاردەبرێــت، واتــە هەلومەرجــی ئەمڕۆكــە لــە بەكاردەبرێــت، واتــە هەلومەرجــی ئەمڕۆكــە لــە 
قازانجــی بــە جیهانــی بوونــی زمانــی ئینگلیزیدایــه، قازانجــی بــە جیهانــی بوونــی زمانــی ئینگلیزیدایــه، 
بەاڵم هیچ شــتێكیش جێگیر و نەگۆڕ نییە. مێژووی بەاڵم هیچ شــتێكیش جێگیر و نەگۆڕ نییە. مێژووی 
زمانــان زۆرجــار ئــەوەی نیشــان داوە كــە زمانانیــش زمانــان زۆرجــار ئــەوەی نیشــان داوە كــە زمانانیــش 
و  پەیدابــوون  قۆناغــی  ئیمپراتۆریەتــەکان  و وەك  پەیدابــوون  قۆناغــی  ئیمپراتۆریەتــەکان  وەك 
ســەرهەڵدان و بەهێزبــوون و گەیشــتنە لووتكــە، ســەرهەڵدان و بەهێزبــوون و گەیشــتنە لووتكــە، 
ــان  ــان پاشــان ســەردەمی داڕووخــان و هەرەســی خۆی پاشــان ســەردەمی داڕووخــان و هەرەســی خۆی
ــە ســەدەكانی ناڤینــدا كەســێك  ــووە. ئەگــەر ل ــە ســەدەكانی ناڤینــدا كەســێك هەب ــووە. ئەگــەر ل هەب
باســی مردنــی زمانــی التینــی كردبــا، گاڵتەیــان باســی مردنــی زمانــی التینــی كردبــا، گاڵتەیــان 
ــێك  ــدا كەس ــەدەی هەژدەیەم ــە س ــرد، ل ــێ دەك ــێك پ ــدا كەس ــەدەی هەژدەیەم ــە س ــرد، ل ــێ دەك پ
باســی پاشەكشــەی زمانــی فەڕەنســی لــە جیهانــی باســی پاشەكشــەی زمانــی فەڕەنســی لــە جیهانــی 
ــە  ــی، هەڵبەت ــە شــێتیان دەزان ــا ب ــی، هەڵبەتــە سیاســەتدا كردب ــە شــێتیان دەزان ــا ب سیاســەتدا كردب
ــەك  ــدە هەفتەی ــرێ هەرچەن ــەوەش بگوت ــت ئ ــەك دەبێ ــدە هەفتەی ــرێ هەرچەن ــەوەش بگوت ــت ئ دەبێ
ــەاڵم  ــژه، ب ــەتدا زۆر و دوورودرێ ــای سیاس ــە دنی ــەاڵم ل ــژه، ب ــەتدا زۆر و دوورودرێ ــای سیاس ــە دنی ل
لــە دنیــای زمانناســی و زمانەوانیــدا ســەدەیەكیش لــە دنیــای زمانناســی و زمانەوانیــدا ســەدەیەكیش 

هــەر كەمــە.هــەر كەمــە.
 دەشــێت بەهێزبــوون و گەشەســەندنی بزاڤــە  دەشــێت بەهێزبــوون و گەشەســەندنی بزاڤــە 
ئەگەرێكــی  بــە  دنیــا  ئەگەرێكــی ناسیونالیســتییەكانی  بــە  دنیــا  ناسیونالیســتییەكانی 
ــزی  ــی ئینگلی ــزی پاشەكشــەی ڕەواجــی جیهانیــی زمان ــی ئینگلی پاشەكشــەی ڕەواجــی جیهانیــی زمان
ــی  ــارەدا ئاماژەیەك ــەم وت ــتر و ل ــە پێش ــرێ ك ــی دابن ــارەدا ئاماژەیەك ــەم وت ــتر و ل ــە پێش ــرێ ك دابن
خێرامــان بــۆ كــردووە، بــە كــوردی و بەكورتــی خێرامــان بــۆ كــردووە، بــە كــوردی و بەكورتــی 
یەكێــك لــە هەوڵــە كاریگــەر و پراكتیكییەكانــی یەكێــك لــە هەوڵــە كاریگــەر و پراكتیكییەكانــی 
چێكردنــی پێوەنــدی جیهانــی، بریتییــە لــە هاندانــی چێكردنــی پێوەنــدی جیهانــی، بریتییــە لــە هاندانــی 
ئاســایی و سروشــتی وەك  زمانێكــی  ئاســایی و سروشــتی وەك فێربوونــی  زمانێكــی  فێربوونــی 
ــاییە  ــە ئاس ــەم زمان ــا ئ ــی، ئەوج ــی جیهان ــاییە زمانێك ــە ئاس ــەم زمان ــا ئ ــی، ئەوج ــی جیهان زمانێك
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وەختــێ دەشــێت وەك زمانێكــی جیهانــی جێــی وەختــێ دەشــێت وەك زمانێكــی جیهانــی جێــی 
خــۆی بكاتــەوە كــە لــە واڵتانــی جیــاوازی دنیــادا چ خــۆی بكاتــەوە كــە لــە واڵتانــی جیــاوازی دنیــادا چ 
وەك زمانی زگماك، چ وەك زمانی دووەم و چ وەك وەك زمانی زگماك، چ وەك زمانی دووەم و چ وەك 
زمانی یەكەمی بیانی بە شێوەیەكی كارا و كاریگەر زمانی یەكەمی بیانی بە شێوەیەكی كارا و كاریگەر 
ــەنگ و  ــە س ــەو زمان ــت ئ ــە دەبێ ــت، وات ــەنگ و بەكارببرێ ــە س ــەو زمان ــت ئ ــە دەبێ ــت، وات بەكارببرێ
ئیحتوبارێكــی ئەوتــۆی هەبێــت كــە خەڵكانێكــی ئیحتوبارێكــی ئەوتــۆی هەبێــت كــە خەڵكانێكــی 
بێگانــە بــەو زمانــە، خۆبەخــش و لــە پێنــاوی مەرام بێگانــە بــەو زمانــە، خۆبەخــش و لــە پێنــاوی مەرام 
ــی و  ــووری، سیاس ــی، ئاب ــە بازرگان ــی و و بەرژەوەندیی ــووری، سیاس ــی، ئاب ــە بازرگان و بەرژەوەندیی
ــدەن.  ــی ب ــی فێربوون ــی خــۆدا هەوڵ ــدەن. كولتوورییەكان ــی ب ــی فێربوون ــی خــۆدا هەوڵ كولتوورییەكان
هەڵبەتــە یەكێــك لــە فاكتــەرە ســەرەكییەكانی بــە هەڵبەتــە یەكێــك لــە فاكتــەرە ســەرەكییەكانی بــە 
ــە  ــە ل ــە ك ــی زمانێكــی ئاســایی، ئەوەی ــە جیهانیبوون ــە ل ــە ك ــی زمانێكــی ئاســایی، ئەوەی جیهانیبوون
ــەكاری بێنــن،  ــن ب ــەكاری بێنــن، شــوێنانی زۆردا خەڵكانێــك هەب ــن ب شــوێنانی زۆردا خەڵكانێــك هەب
بــا ئــەو شــوێنانە لــە ڕووی جوگرافیاییــەوە لێكــدی بــا ئــەو شــوێنانە لــە ڕووی جوگرافیاییــەوە لێكــدی 
بــە  پێوەنــدی  مەســەلەیەكە  ئەمــەش  بــە دووربــن،  پێوەنــدی  مەســەلەیەكە  ئەمــەش  دووربــن، 
دەســەاڵت و هێــزی سیاســی و ئابــووری، لەشــكریی دەســەاڵت و هێــزی سیاســی و ئابــووری، لەشــكریی 
ئــەو واڵت، یــان واڵتانــەوە هەیــە كــە ئــەو زمانــە بــە ئــەو واڵت، یــان واڵتانــەوە هەیــە كــە ئــەو زمانــە بــە 

ــت. ــان دەژمێردرێ ــی زگماكی ــت.زمان ــان دەژمێردرێ ــی زگماكی زمان
حاڵــی حــازر زمانــی ئینگلیــزی بــە حوكمــی حاڵــی حــازر زمانــی ئینگلیــزی بــە حوكمــی 
ئــەوەی لــە هەمــوو مەیدانــە ئابووریــی و بازرگانیــی ئــەوەی لــە هەمــوو مەیدانــە ئابووریــی و بازرگانیــی 
و سیاســیی و هونەریــی و وەرزشــی و لەمانــەش و سیاســیی و هونەریــی و وەرزشــی و لەمانــەش 
گرنگتــر لــە دنیــای كۆمپیووتەر و تــۆڕی ئینتەرنێتدا گرنگتــر لــە دنیــای كۆمپیووتەر و تــۆڕی ئینتەرنێتدا 
هەیــه،  ســەخی  و  چــڕ  ئامادەییەكــی  و  هەیــه، بــوون  ســەخی  و  چــڕ  ئامادەییەكــی  و  بــوون 
بــە عەمەلــی و لــە مەیدانــی پراكتیكیــدا دەوری بــە عەمەلــی و لــە مەیدانــی پراكتیكیــدا دەوری 
ــەم  ــە ئ ــت، بۆی ــی دەبینێ ــە جیهان ــی نیمچ ــەم زمانێك ــە ئ ــت، بۆی ــی دەبینێ ــە جیهان ــی نیمچ زمانێك
ــی، مەترســی  ــە ئەرێنییەكان ــڕای الیەن ــە وێ ــی، مەترســی دیاردەی ــە ئەرێنییەكان ــڕای الیەن ــە وێ دیاردەی
ــی و  ــۆكاڵ و ناوچەی ــە ل ــی زمان ــی مەرگ ــی و خێراكردن ــۆكاڵ و ناوچەی ــە ل ــی زمان ــی مەرگ خێراكردن
نەتەوەییــە بچووكەكانیشــی لــێ دەكرێــت، ئەمــە نەتەوەییــە بچووكەكانیشــی لــێ دەكرێــت، ئەمــە 
ــی  ــش دیالێكت ــی ئینگلیزی ــە زمان ــەوەی ك ــە ل ــی جگ ــش دیالێكت ــی ئینگلیزی ــە زمان ــەوەی ك ــە ل جگ
جیــاوازی هەیــە و هەندێــک جــار كار دەگاتــە ئەوەی جیــاوازی هەیــە و هەندێــک جــار كار دەگاتــە ئەوەی 
خەڵكانــی ســەر بــە دیالێكتــە جیاوازەكانــی زۆر بــە خەڵكانــی ســەر بــە دیالێكتــە جیاوازەكانــی زۆر بــە 
زەحمــەت لێكــدی دەگــەن و لەوەیــە هەندێــک جــار زەحمــەت لێكــدی دەگــەن و لەوەیــە هەندێــک جــار 

ــن. ــی نەب ــش حاڵ ــە یەكتری ــن.ل ــی نەب ــش حاڵ ــە یەكتری ل

»»44« « 
ــە كــە  ــەورات ئەوەی ــی ت ــە چیڕۆكەكان ــە كــە  یەكێــك ل ــەورات ئەوەی ــی ت ــە چیڕۆكەكان  یەكێــك ل
ــادەم  ــی ئ ــدا، ڕۆڵەكان ــی كۆن ــە ڕۆژگاران ــە »ل ــادەم گوای ــی ئ ــدا، ڕۆڵەكان ــی كۆن ــە ڕۆژگاران ــە »ل گوای
لەســەر ڕووی زەوی هەمــوو بــە یــەك زمان قســەیان لەســەر ڕووی زەوی هەمــوو بــە یــەك زمان قســەیان 
دەكــرد، تــا زەمانێــك هــات كــە لێبڕان لــە ڕۆژهەاڵت دەكــرد، تــا زەمانێــك هــات كــە لێبڕان لــە ڕۆژهەاڵت 
ــتنە  ــا گەیش ــە ڕێ ت ــڕۆن. كەوتن ــەن و ب ــۆچ بك ــتنە ك ــا گەیش ــە ڕێ ت ــڕۆن. كەوتن ــەن و ب ــۆچ بك ك
ــان  ــەوێ هەواری ــە دەڤــەری شــنعار و ل ــان دەشــتێك ل ــەوێ هەواری ــە دەڤــەری شــنعار و ل دەشــتێك ل
ــان  ــە یەكتری ــان ب ــوون، پاش ــی ب ــت و ئاكنج ــان خس ــە یەكتری ــان ب ــوون، پاش ــی ب ــت و ئاكنج خس
گــوت: وەرن بــا بۆخۆمــان شــارێك دروســت بكەیــن گــوت: وەرن بــا بۆخۆمــان شــارێك دروســت بكەیــن 
و بورجێكــی لەســەر دروســت بكەیــن، بورجێــك و بورجێكــی لەســەر دروســت بكەیــن، بورجێــك 
هێنــدە بــەرز و بڵنــد بێــت كــە ســەر لــە ئاســمانی هێنــدە بــەرز و بڵنــد بێــت كــە ســەر لــە ئاســمانی 
خــوا بســوێ تــا بــەم جــۆرە بگەینــە عــەرش و چیتر خــوا بســوێ تــا بــەم جــۆرە بگەینــە عــەرش و چیتر 
لــەم ســەرزەمینە پانوبەرینــەدا پەرتــەوازە و ئــاوارە لــەم ســەرزەمینە پانوبەرینــەدا پەرتــەوازە و ئــاوارە 
نەبیــن. لــەم كاتــەدا یەهــووە هاتــە خــوارێ تــا ئــەو نەبیــن. لــەم كاتــەدا یەهــووە هاتــە خــوارێ تــا ئــەو 
شــار و بورجــە بدینێــت كــە فەرزەندانــی ئــادەم شــار و بورجــە بدینێــت كــە فەرزەندانــی ئــادەم 
خەریكــی دروســتكردنی بــوون. یەهــووە لــە بێباكــی خەریكــی دروســتكردنی بــوون. یەهــووە لــە بێباكــی 
و بــێ پەروایــی ئــەم قەومــە كەوتــە ترســەوە و بــە و بــێ پەروایــی ئــەم قەومــە كەوتــە ترســەوە و بــە 
خــۆی گــوت ئــەم خەڵكــە یەكگرتــوو و یەكپارچــەن خــۆی گــوت ئــەم خەڵكــە یەكگرتــوو و یەكپارچــەن 
و زمانێكــی یەكگرتــووی یەكپارچەیــان هەیــە و بــەم و زمانێكــی یەكگرتــووی یەكپارچەیــان هەیــە و بــەم 
ــێ دەوەشــێتەوە  ــێ دەوەشــێتەوە یەكپارچەییــە هەمــوو كارێكیــان ل یەكپارچەییــە هەمــوو كارێكیــان ل
و لــە دەســت دێــت. ئیــدی یەهــووە بیــری لــە و لــە دەســت دێــت. ئیــدی یەهــووە بیــری لــە 
چارەیــەك كــردەوە كــە نەخشــەكەیان لــێ تێكبــدات چارەیــەك كــردەوە كــە نەخشــەكەیان لــێ تێكبــدات 
و ڕیســەكەیان بكاتــەوە بــە خــوری و كارێكی وەهای و ڕیســەكەیان بكاتــەوە بــە خــوری و كارێكی وەهای 
ــن.  ــی نەب ــی یەكــدی حاڵ ــە زمان ــر ل ــن. كــرد كــە چیت ــی نەب ــی یەكــدی حاڵ ــە زمان ــر ل كــرد كــە چیت
وەختــێ نەیانتوانــی لــە زمانــی یەكــدی بگــەن، وەختــێ نەیانتوانــی لــە زمانــی یەكــدی بگــەن، 
تەفرەقــە و ناكۆكییــان كەوتــە نــاو و دەســتیان تەفرەقــە و ناكۆكییــان كەوتــە نــاو و دەســتیان 
لــە دروســتكردنی بورجەكــە هەڵگــرت و بەســەر لــە دروســتكردنی بورجەكــە هەڵگــرت و بەســەر 
پانوبەرینــدا باڵوبوونــەوە و پەرتــەوازە  پانوبەرینــدا باڵوبوونــەوە و پەرتــەوازە زەمینــی  زەمینــی 

ــوون.« ــوون.«ب ب
كــە گوایــە  باوەڕێــك هەیــە  كــە گوایــە هەڵبەتــە جــۆرە  باوەڕێــك هەیــە  هەڵبەتــە جــۆرە 
تیــرەی بەشــەر لــە كۆنــی كۆنــدا یــەك زمانــی تیــرەی بەشــەر لــە كۆنــی كۆنــدا یــەك زمانــی 
هەبــووە و هەمــووان هــەر بــەو زمانــە دواون و هەبــووە و هەمــووان هــەر بــەو زمانــە دواون و 
لێكــدی حاڵــی بــوون و بــە ئارامــی ژیانیــان بەســەر لێكــدی حاڵــی بــوون و بــە ئارامــی ژیانیــان بەســەر 
بــردووه، دیــارە ئــەم بۆچوونــە ڕەگوڕیشــەیەكی بــردووه، دیــارە ئــەم بۆچوونــە ڕەگوڕیشــەیەكی 



116 ژ )٣٠١/ ٣٠٢( ٥/ ١١ - ١٢/ ٢٠٢٢

ئەفســانەیی - ئایینــی هەیــە و ڕەنگــە ئەمــە تەنیــا ئەفســانەیی - ئایینــی هەیــە و ڕەنگــە ئەمــە تەنیــا 
خــەون و خەیــاڵ و خولیایەكــی بەشــەری بووبــێ لــە خــەون و خەیــاڵ و خولیایەكــی بەشــەری بووبــێ لــە 
ــۆی  ــدا خ ــوەی ئایینی ــانان و چوارچێ ــی ئەفس ــۆی قاڵب ــدا خ ــوەی ئایینی ــانان و چوارچێ ــی ئەفس قاڵب
ــەو  ــی ئ ــێ ئاكام ــی و ب ــاش بێهودەی ــت. پ ــەو نواندبێ ــی ئ ــێ ئاكام ــی و ب ــاش بێهودەی ــت. پ نواندبێ
ــەم  ــەوەی ئ ــەوە و زیندووكردن ــۆ دۆزین ــەی ب ــەم هەواڵن ــەوەی ئ ــەوە و زیندووكردن ــۆ دۆزین ــەی ب هەواڵن
زمانــە دران، خەڵكانێــك كەوتنــە ســەر كەڵكەڵــەی زمانــە دران، خەڵكانێــك كەوتنــە ســەر كەڵكەڵــەی 
ئــەوەی كــە زمانێكــی دەســتكردی دروســتكراوی ئــەوەی كــە زمانێكــی دەســتكردی دروســتكراوی 
هاوبــەش بــۆ هەمــوو تیــرەی بەشــەر دابێنــن و هاوبــەش بــۆ هەمــوو تیــرەی بەشــەر دابێنــن و 
جیــاوازی زمــان نەبێتــە مایــەی بەدحاڵــی بــوون و جیــاوازی زمــان نەبێتــە مایــەی بەدحاڵــی بــوون و 
ــەوە  ــەو بۆشــاییە پڕبكەن ــە دەســتكردە ئ ــەو زمان ــەوە ب ــەو بۆشــاییە پڕبكەن ــە دەســتكردە ئ ــەو زمان ب
كــە جیــاوازی زمانــان لــە نێــوان تیــرەی بەشــەردا كــە جیــاوازی زمانــان لــە نێــوان تیــرەی بەشــەردا 
ــەم  ــی ئ ــارە هەوەڵیــن هەوڵەكان ــەم چێــی كــردووە، دی ــی ئ ــارە هەوەڵیــن هەوڵەكان چێــی كــردووە، دی
بــوارە بــەو نەفەســەوە بــوو زمانێــك دروســت بكــرێ بــوارە بــەو نەفەســەوە بــوو زمانێــك دروســت بكــرێ 
كــە هیــچ نزیكایەتــی و خزمایەتییەكــی دەگــەڵ كــە هیــچ نزیكایەتــی و خزمایەتییەكــی دەگــەڵ 
زمانــە ئاســایی و زیندووەكانــی دنیــادا نەبێــت و زمانــە ئاســایی و زیندووەكانــی دنیــادا نەبێــت و 

ــت. ــس نەبێ ــی قەڵ ــك پێ ــچ میللەتێ ــت.هی ــس نەبێ ــی قەڵ ــك پێ ــچ میللەتێ هی
زمانانــی  لــە  دوورەپەرێزییــە  ئــەم  زمانانــی هەڵبەتــە  لــە  دوورەپەرێزییــە  ئــەم  هەڵبەتــە 
ــەوەی  ــەی ئ ــووە مای ــا، ب ــدووی دنی ــایی و زین ــەوەی ئاس ــەی ئ ــووە مای ــا، ب ــدووی دنی ــایی و زین ئاس
ــە  ــۆ و بێگان ــە دەســتكردانە زۆر نام ــەو زمان ــە ئ ــە ك ــۆ و بێگان ــە دەســتكردانە زۆر نام ــەو زمان ــە ئ ك
بەشــەرییەكانی  كۆمەڵگــە  لەالیــەن  و  بەشــەرییەكانی بنوێنــن  كۆمەڵگــە  لەالیــەن  و  بنوێنــن 
جیهانــەوە پێشــوازییەكی ئەوتۆیــان لــێ نەكرێــت و جیهانــەوە پێشــوازییەكی ئەوتۆیــان لــێ نەكرێــت و 
لــە دوا ئەنجامــدا شكســت بێنــن، ئیــدی خەمخۆرانی لــە دوا ئەنجامــدا شكســت بێنــن، ئیــدی خەمخۆرانی 
لــە  نــەداو  كۆڵیــان  هــەر  دەســتكرد  لــە زمانانــی  نــەداو  كۆڵیــان  هــەر  دەســتكرد  زمانانــی 
ــوون و  ــە بۆچ ــۆزدەدا، ب ــەدەی ن ــری س ــوون و ئاخروئۆخ ــە بۆچ ــۆزدەدا، ب ــەدەی ن ــری س ئاخروئۆخ
ــەر  ــە س ــەوە و كەوتن ــدا چوون ــی خۆیان ــەر تیورییەكان ــە س ــەوە و كەوتن ــدا چوون ــی خۆیان تیورییەكان
ــەری  ــی ئەزموونگ ــتكردنی زمانان ــەی دروس ــەری كەڵكەڵ ــی ئەزموونگ ــتكردنی زمانان ــەی دروس كەڵكەڵ
و بیریــان لــەوە كــردەوە كــە زمانێــك دروســت و بیریــان لــەوە كــردەوە كــە زمانێــك دروســت 
بكــەن كــە لــە زمانانــی ئاســایی و خۆڕســكەوە بكــەن كــە لــە زمانانــی ئاســایی و خۆڕســكەوە 
ســەركەوتووترین  وەرگیرابێــت،  و  ســەركەوتووترین هەڵێنجرابێــت  وەرگیرابێــت،  و  هەڵێنجرابێــت 
ــە  ــوو ك ــپرانتۆ( ب ــی )س ــوارە زمان ــەم ب ــی ئ ــە هەوڵ ــوو ك ــپرانتۆ( ب ــی )س ــوارە زمان ــەم ب ــی ئ هەوڵ
ــدا  ــە زۆر واڵتان ــرد و ل ــرەی پەیداك ــدا الیەنگرانێكــی ف ــە زۆر واڵتان ــرد و ل ــرەی پەیداك الیەنگرانێكــی ف
ــەم  ــەاڵم ئ ــەند، ب ــی س ــرد و ڕەواج ــرەوی پەیداك ــەم ب ــەاڵم ئ ــەند، ب ــی س ــرد و ڕەواج ــرەوی پەیداك ب
زمانــەش نەیتوانــی ببــێ بــە ئەڵقــەی پێوەنــدی زمانــەش نەیتوانــی ببــێ بــە ئەڵقــەی پێوەنــدی 
ــی و  ــی نێونەتەوەی ــی بوون ــردن و لێكحاڵ ــی و و حاڵیك ــی نێونەتەوەی ــی بوون ــردن و لێكحاڵ و حاڵیك

بــە تێپەڕبوونــی ڕۆژگار بەرەبــەرە دایــە كــزی و بــە تێپەڕبوونــی ڕۆژگار بەرەبــەرە دایــە كــزی و 
دایــەوە كەنــدێ. یەكێــك لــە هۆیــە ســەرەكییەكانی دایــەوە كەنــدێ. یەكێــك لــە هۆیــە ســەرەكییەكانی 
ــە  ــە جیهانــی نەبوونــی زمانانــی دەســتكرد ئەوەی ــە ب ــە جیهانــی نەبوونــی زمانانــی دەســتكرد ئەوەی ب
هــەر  فێربوونــی  و  باڵوبوونــەوە  و  ڕەواج  هــەر كــە  فێربوونــی  و  باڵوبوونــەوە  و  ڕەواج  كــە 
زمانێــك هاندەرێكــی مــاددی، یــان مەعنــەوی، یــان زمانێــك هاندەرێكــی مــاددی، یــان مەعنــەوی، یــان 
ناچارییــەك، یــان پێویســتییەكی لــە پشــتەوەیە كــە ناچارییــەك، یــان پێویســتییەكی لــە پشــتەوەیە كــە 
ــە  ــە جگ ــە، ئەم ــی دەســتكرددا نیی ــە زمان ــە ل ــە ئەم ــە جگ ــە، ئەم ــی دەســتكرددا نیی ــە زمان ــە ل ئەم
لــەوەی چــاپ و باڵوكردنــەوەی كتێــب و باڵڤــۆك و لــەوەی چــاپ و باڵوكردنــەوەی كتێــب و باڵڤــۆك و 
ــە بودجەیەكــی  ــەم زمان ــی ب ــە بودجەیەكــی باڵوكــراوان و چاپەمەن ــەم زمان ــی ب باڵوكــراوان و چاپەمەن
هۆیەكــی  گەرەكــە..  مۆڵــی  و  گــەورە  هۆیەكــی یەکجــار  گەرەكــە..  مۆڵــی  و  گــەورە  یەکجــار 
تــری پێشــوازی نەكــردن لــەم زمانە)ســپرانتۆ( تــری پێشــوازی نەكــردن لــەم زمانە)ســپرانتۆ( 
دوو  یــەك  بنەمــای  لەســەر  چونكــە  دوو ئەوەبــوو،  یــەك  بنەمــای  لەســەر  چونكــە  ئەوەبــوو، 
زمانێكــی ئەوروپایــی ڕۆنرابــوو، خەڵكــە غەیــرە زمانێكــی ئەوروپایــی ڕۆنرابــوو، خەڵكــە غەیــرە 
ئەوروپاییــەكان گوێیــان پــێ نــەدا و وەك پێویســت ئەوروپاییــەكان گوێیــان پــێ نــەدا و وەك پێویســت 

ــرد.  ــێ نەك ــوازییان ل ــرد. پێش ــێ نەك ــوازییان ل پێش
ــە  ــتمێكە ل ــۆی سس ــۆ خ ــری ب ــك بگ ــەر زمانێ ــە ه ــتمێكە ل ــۆی سس ــۆ خ ــری ب ــك بگ ــەر زمانێ ه
ڕەمــز و نیشــانان بــۆ دەرككــردن و تێگەیشــتن ڕەمــز و نیشــانان بــۆ دەرككــردن و تێگەیشــتن 
ــە  ــتن ل ــۆ تێگەیش ــە ب ــە ڕێگەیەك ــان، وات ــە جیه ــە ل ــتن ل ــۆ تێگەیش ــە ب ــە ڕێگەیەك ــان، وات ــە جیه ل
ــر  ــە زیات ــەو ڕێگایان ــارەی ئ ــا ژم ــە ت ــان، بۆی ــر جیه ــە زیات ــەو ڕێگایان ــارەی ئ ــا ژم ــە ت ــان، بۆی جیه
بێــت ئەگــەری تێگەیشــتنی دروســت لــە جیهــان و بێــت ئەگــەری تێگەیشــتنی دروســت لــە جیهــان و 
ژیــان پتــر دەبێــت، بــەاڵم خــۆ لــە دنیــای ئەمــڕۆدا ژیــان پتــر دەبێــت، بــەاڵم خــۆ لــە دنیــای ئەمــڕۆدا 
ــدی نێونەتەوەیــی جیهانــی  ــدی نێونەتەوەیــی جیهانــی كێشــە و گرفتــی پێوەن كێشــە و گرفتــی پێوەن
ــە و  ــش كێشــەیەكە و ســەنگی خــۆی هەی ــە و مۆدێرنی ــش كێشــەیەكە و ســەنگی خــۆی هەی مۆدێرنی
مەســەلەیێن بازرگانــی و پاراســتن و بەرقــەراری مەســەلەیێن بازرگانــی و پاراســتن و بەرقــەراری 
و  بایــەخ  ڕۆژ  بــە  ڕۆژ  نێونەتەوەیــی  و ئاشــتی  بایــەخ  ڕۆژ  بــە  ڕۆژ  نێونەتەوەیــی  ئاشــتی 
گرینگــی زیاتــر پەیــدا دەكات و زمــان و نزیكــی گرینگــی زیاتــر پەیــدا دەكات و زمــان و نزیكــی 
زمانــان لــە یەكتــر لــەم زەمینەیــەدا دەوری گرنــگ زمانــان لــە یەكتــر لــەم زەمینەیــەدا دەوری گرنــگ 
دەبینێــت و ئەفســانەكەی بورجــی بابــل كــە پێشــتر دەبینێــت و ئەفســانەكەی بورجــی بابــل كــە پێشــتر 
ــەوە  ــەك هێنامان ــان كــردێ و وەك نموونەی ــەوە ئاماژەم ــەك هێنامان ــان كــردێ و وەك نموونەی ئاماژەم
خــۆی لــە خۆیــدا ئاماژەیــە بــۆ ڕۆڵــی بنەڕتــی خــۆی لــە خۆیــدا ئاماژەیــە بــۆ ڕۆڵــی بنەڕتــی 
زمــان لــە پێوەنــدی و هاوكارییــە مرۆڤانییــەكان زمــان لــە پێوەنــدی و هاوكارییــە مرۆڤانییــەكان 
ــەوەی كەڵكەڵــەی دێرینــی ئینســانە كــە  ــەوەی كەڵكەڵــەی دێرینــی ئینســانە كــە و ڕەنگدان و ڕەنگدان

ــت. ــان هەبێ ــەك زمانی ــەر ی ــرەی بەش ــوو تی ــت.هەم ــان هەبێ ــەك زمانی ــەر ی ــرەی بەش ــوو تی هەم
دیــارە لــە كۆنــی كۆنــەوە مــرۆڤ هەســتی بــەوە دیــارە لــە كۆنــی كۆنــەوە مــرۆڤ هەســتی بــەوە 
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كــردووە كــە پێویســتی بەوەیــە لێكــدی حاڵــی ببــێ كــردووە كــە پێویســتی بەوەیــە لێكــدی حاڵــی ببــێ 
ــە پێــی قۆنــاغ و ڕۆژگار و  ــە پێــی قۆنــاغ و ڕۆژگار و و ئــەم پێویســتییەش ب و ئــەم پێویســتییەش ب
ــن  ــەڵ دروســتبوون و گەشــەكردنی كۆمەڵگەیێ ــن دەگ ــەڵ دروســتبوون و گەشــەكردنی كۆمەڵگەیێ دەگ
شــاری شارســتانیەتە جیاوازەكانــدا زیــادی كردووە. شــاری شارســتانیەتە جیاوازەكانــدا زیــادی كردووە. 
و  پاچڤــە  وەبــەر  پەنــا  مەبەســتەش  ئــەم  و بــۆ  پاچڤــە  وەبــەر  پەنــا  مەبەســتەش  ئــەم  بــۆ 
وەرگێــڕان بــراوە و لــەو ڕۆژگارەوە كــە بەرخــورد و وەرگێــڕان بــراوە و لــەو ڕۆژگارەوە كــە بەرخــورد و 
تەمــاس لــە نێــو گــرووپ و كۆمۆنــە بەشــەرییەكاندا تەمــاس لــە نێــو گــرووپ و كۆمۆنــە بەشــەرییەكاندا 
ــە  ــان ل ــان دەورێكی ــە و پاچڤەوان ــووه، پاچڤ ــە پەیداب ــان ل ــان دەورێكی ــە و پاچڤەوان ــووه، پاچڤ پەیداب
هەبــووە،  مرۆڤانییەكانــدا  پێوەندییــە  هەبــووە، چێكردنــی  مرۆڤانییەكانــدا  پێوەندییــە  چێكردنــی 
زاڵبــوون  بــۆ  بــووە  ڕێگەیــەك  وەرگێــڕان  زاڵبــوون واتــە  بــۆ  بــووە  ڕێگەیــەك  وەرگێــڕان  واتــە 
و  زمانەوانییــەكان  كۆســپە  و  لەمپــەر  و بەســەر  زمانەوانییــەكان  كۆســپە  و  لەمپــەر  بەســەر 
نزیكخســتنەوە و تێگەیاندنــی مــرۆڤ لــە یەكتــری. نزیكخســتنەوە و تێگەیاندنــی مــرۆڤ لــە یەكتــری. 
ــتاش  ــا ئیس ــەرەتاوە و ت ــڕان لەس ــە وەرگێ ــتاش هەڵبەت ــا ئیس ــەرەتاوە و ت ــڕان لەس ــە وەرگێ هەڵبەت
تەنیــا كەناڵــی دروســكردنی پێوەنــدی و لێكــدی تەنیــا كەناڵــی دروســكردنی پێوەنــدی و لێكــدی 
ــاواز  ــی جی ــەر و واڵتان ــی خەڵكــی دەڤ ــی كردن ــاواز حاڵ ــی جی ــەر و واڵتان ــی خەڵكــی دەڤ ــی كردن حاڵ
ــۆ  ــووە ب ــش ب ــووە، بەڵكــوو هۆیەكــی كاریگەری ــۆ نەب ــووە ب ــش ب ــووە، بەڵكــوو هۆیەكــی كاریگەری نەب
گوێزانــەوەی بیــر و كولتــوور و هونــەری بەهرەداران گوێزانــەوەی بیــر و كولتــوور و هونــەری بەهرەداران 

و زانایانیــش.و زانایانیــش.
پێداویســتییە  زادەی  وەرگێڕانیــش  پێداویســتییە دیــارە  زادەی  وەرگێڕانیــش  دیــارە 
بــە  بــە مــاددی و مەعنەوییەكانــی بەشــەرە و پــێ  مــاددی و مەعنەوییەكانــی بەشــەرە و پــێ 
ــی  ــش گۆڕان ــەو پێویســتییانە ئەوی ــی ئ ــی گۆڕان ــی پێ ــش گۆڕان ــەو پێویســتییانە ئەوی ــی ئ ــی گۆڕان پێ
بەســەردا هاتــووە. هەڵبەتــە لەگــەڵ ســەرەتای بەســەردا هاتــووە. هەڵبەتــە لەگــەڵ ســەرەتای 
گۆڕانــی  دنیــا  بارودۆخــی  بیســتەمدا  گۆڕانــی ســەدەی  دنیــا  بارودۆخــی  بیســتەمدا  ســەدەی 
ــەفەر  ــەلەی س ــوە. مەس ــۆوە بینی ــە خ ــەورەی ب ــەفەر گ ــەلەی س ــوە. مەس ــۆوە بینی ــە خ ــەورەی ب گ
و كرانــەوەی ســنووران لــە بــەردەم ئەهلــی ســەفەر و كرانــەوەی ســنووران لــە بــەردەم ئەهلــی ســەفەر 
زانســتی  شۆڕشــی  و  ســەفەركردن  ئــەوزاری  زانســتی و  شۆڕشــی  و  ســەفەركردن  ئــەوزاری  و 
-تەكنۆلــۆژی كردیانــە كارێــك كــە وەرگێڕانیــش -تەكنۆلــۆژی كردیانــە كارێــك كــە وەرگێڕانیــش 
لــەوە دەربچێــت تەنیــا ئەوزارێــك بێــت بــۆ پاچڤــەی لــەوە دەربچێــت تەنیــا ئەوزارێــك بێــت بــۆ پاچڤــەی 
بەرهەمێــن ئەدەبــی و فەلســەفی، بەڵكــوو بــوو بــە بەرهەمێــن ئەدەبــی و فەلســەفی، بەڵكــوو بــوو بــە 
ــە  ــی پێوەندیی ــۆ چارەســەری چاككردن ــەك ب ــە ڕێگەی ــی پێوەندیی ــۆ چارەســەری چاككردن ــەك ب ڕێگەی
و  ئاڵۆزبــوون  بەهەرحــاڵ  و نێونەتەوەییــەكان،  ئاڵۆزبــوون  بەهەرحــاڵ  نێونەتەوەییــەكان، 
خێرابوونــی ڕەوتــی ژیــان لــە هــەر هەمــوو زەمینــە خێرابوونــی ڕەوتــی ژیــان لــە هــەر هەمــوو زەمینــە 
ئابووریــی و سیاســیی و كۆمەاڵیەتیــی و زانســتیی ئابووریــی و سیاســیی و كۆمەاڵیەتیــی و زانســتیی 
و ڕۆشــنبیریی و تەكنۆلۆژییەكانــدا كردیانــە كارێــك و ڕۆشــنبیریی و تەكنۆلۆژییەكانــدا كردیانــە كارێــك 

كــە كەموكــووڕی و سســتی و خــاوی تەرجەمــە كــە كەموكــووڕی و سســتی و خــاوی تەرجەمــە 
و  زانایــان  و  دەربكــەوێ  زیاتــر  و بەشــەرییەكان  زانایــان  و  دەربكــەوێ  زیاتــر  بەشــەرییەكان 
پســپۆڕان بیــر لــە داهێنانــی شــێوەیەكی كاریگەرتــر پســپۆڕان بیــر لــە داهێنانــی شــێوەیەكی كاریگەرتــر 
ــێ  ــە و ب ــێ هەڵ ــرا و ب ــی خێ ــری وەرگێڕان ــێ و كارات ــە و ب ــێ هەڵ ــرا و ب ــی خێ ــری وەرگێڕان و كارات
ــپۆڕ  ــەم پس ــەی ئ ــەوە. كەڵكەڵ ــووڕی بكەن ــپۆڕ كەموك ــەم پس ــەی ئ ــەوە. كەڵكەڵ ــووڕی بكەن كەموك
و زانایانــە ئەوەبــوو ئەوزارێكــی میكانیكــی و لــە و زانایانــە ئەوەبــوو ئەوزارێكــی میكانیكــی و لــە 
هەمــان كاتــدا هۆشــمەنمدی ئەوتــۆ بــۆ وەرگێڕانــی هەمــان كاتــدا هۆشــمەنمدی ئەوتــۆ بــۆ وەرگێڕانــی 
دەقــی جیــاواز دابهێنــن كــە هــەر تاكێــك بتوانێــت دەقــی جیــاواز دابهێنــن كــە هــەر تاكێــك بتوانێــت 
بــێ ئــەوەی پێویســتی بــە فێربوونــی زمانانــی دیكــە بــێ ئــەوەی پێویســتی بــە فێربوونــی زمانانــی دیكــە 
ــی  ــۆ ســەر زمان ــی دی ب ــت، هەردەقێكــی زمانان ــی بێ ــۆ ســەر زمان ــی دی ب ــت، هەردەقێكــی زمانان بێ
زگماكــی خــۆی پاچڤــە بــكات و هەردەقێكــی زمانــی زگماكــی خــۆی پاچڤــە بــكات و هەردەقێكــی زمانــی 
خۆیشــی بــۆ ســەر زمانانــی دی وەربگێڕێــت، دیــارە خۆیشــی بــۆ ســەر زمانانــی دی وەربگێڕێــت، دیــارە 
ــا  ــە و ت ــوارەدا بەردەوام ــەم ب ــش ل ــەوڵ و كۆش ــا ه ــە و ت ــوارەدا بەردەوام ــەم ب ــش ل ــەوڵ و كۆش ه
ئیســتا یەكێــك لــە گرفــت و كێشــەكانی وەرگێڕانــی ئیســتا یەكێــك لــە گرفــت و كێشــەكانی وەرگێڕانــی 
پســپۆڕانی  و  شــارەزا  كــە  ئەوەیــە  پســپۆڕانی میكانیكــی  و  شــارەزا  كــە  ئەوەیــە  میكانیكــی 
پاچڤەوانــی  خۆیــان  بــە  میكانیكــی  پاچڤەوانــی وەرگێڕانــی  خۆیــان  بــە  میكانیكــی  وەرگێڕانــی 
پیشــەیی نیــن و تەنیــا بەســەر زمانــی زگماكــی پیشــەیی نیــن و تەنیــا بەســەر زمانــی زگماكــی 
هەســتیاریی  و  وردەكاری  لــە  و  زاڵــن  هەســتیاریی خۆیانــدا  و  وردەكاری  لــە  و  زاڵــن  خۆیانــدا 

ــاگان.  ــێ ئ ــاش ب ــی ب ــاگان. وەرگێڕان ــێ ئ ــاش ب ــی ب وەرگێڕان
ئــەم  لــە كێشــە گەورەكانــی  دیكــە  ئــەم یەكێكــی  لــە كێشــە گەورەكانــی  دیكــە  یەكێكــی 
شــێوە وەرگێڕانــه  )وەرگێڕانــی میكانیكــی( ئەمەیە، شــێوە وەرگێڕانــه  )وەرگێڕانــی میكانیكــی( ئەمەیە، 
و  هــۆش  لــە  پاچڤەكردنەكــە  ئامێــری  و چونكــە  هــۆش  لــە  پاچڤەكردنەكــە  ئامێــری  چونكــە 
هەســت و زانســت و زانیاریــی میتازمانــی ئینســانی هەســت و زانســت و زانیاریــی میتازمانــی ئینســانی 
بێبــەش و بــێ بەهرەیــە ناتوانێــت ئاڵــۆزی بنیــادی، بێبــەش و بــێ بەهرەیــە ناتوانێــت ئاڵــۆزی بنیــادی، 
فۆنۆلۆجــی و وشــەوانی و سێنتاكســی زمانــەكان فۆنۆلۆجــی و وشــەوانی و سێنتاكســی زمانــەكان 
دیــاری و دەستنیشــان بــكات، ئەوجــا ئەمــە خــۆی دیــاری و دەستنیشــان بــكات، ئەوجــا ئەمــە خــۆی 
لــە خۆیــدا كردوویەتــێ كارێــك كــە پێشــكەوتووترین لــە خۆیــدا كردوویەتــێ كارێــك كــە پێشــكەوتووترین 
ــی ســنوورداری  ــش كاریگەرییەك ــری وەرگێڕانی ــی ســنوورداری ئامێ ــش كاریگەرییەك ــری وەرگێڕانی ئامێ
هەبێــت و لــە بوارەكانــی ئەدەبیــات، فەلســەفە، هەبێــت و لــە بوارەكانــی ئەدەبیــات، فەلســەفە، 
ئاییــن دەستەوەســتان بێــت و نەكارێت وەرگێڕانێكی ئاییــن دەستەوەســتان بێــت و نەكارێت وەرگێڕانێكی 

ــدات. ــە دەســتەوە ب ــار و پەســەند ب ــدات.لەب ــە دەســتەوە ب ــار و پەســەند ب لەب
 وەرگێــڕان پرۆســەیەكە بــۆ گوێزانــەوەی چەمــك  وەرگێــڕان پرۆســەیەكە بــۆ گوێزانــەوەی چەمــك 
هــەردوو  لــە  هاوبەشــەكان  زمانییــە  چەمکــە  هــەردوو و  لــە  هاوبەشــەكان  زمانییــە  چەمکــە  و 
ــار و مانــاوە، شــێوە و ناوەرۆكــەوە.  ــار و مانــاوە، شــێوە و ناوەرۆكــەوە. ڕووی ڕوخس ڕووی ڕوخس
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ئەزموونــی  ڕەنگدانــەوەی  بنەڕەتــدا  لــە  ئەزموونــی مانــا  ڕەنگدانــەوەی  بنەڕەتــدا  لــە  مانــا 
ــەر  ــە بەش ــدا، بۆی ــەی خۆی ــەڵ ژینگ ــەرە دەگ ــەر بەش ــە بەش ــدا، بۆی ــەی خۆی ــەڵ ژینگ ــەرە دەگ بەش
ئەگــەر ئەزمــوون و تەجرەبــەی دەگــەڵ شــتێكدا ئەگــەر ئەزمــوون و تەجرەبــەی دەگــەڵ شــتێكدا 
نەبێــت و نەیناســێت لــە چەمــك و مانــای ئــەو نەبێــت و نەیناســێت لــە چەمــك و مانــای ئــەو 
شــتە وەك پێویســت تێنــاگات و نــەك هــەر لــە شــتە وەك پێویســت تێنــاگات و نــەك هــەر لــە 
ــە ڕووی عاتیفــی و  ــە ڕووی عاتیفــی و الیەنــی زمانەوانییــەوە، بگــرە ل الیەنــی زمانەوانییــەوە، بگــرە ل
بەرخــوردی كۆمەاڵیەتیشــەوە ناتوانێــت گوزارشــتی بەرخــوردی كۆمەاڵیەتیشــەوە ناتوانێــت گوزارشــتی 
و  ئەزمــوون  ئــەم  شــێوەی  دیــارە  بــكات،  و لــێ  ئەزمــوون  ئــەم  شــێوەی  دیــارە  بــكات،  لــێ 
فــەرق  جیاوازەكانــدا  زمانــە  لــە  فــەرق تەجرەبەیــەش  جیاوازەكانــدا  زمانــە  لــە  تەجرەبەیــەش 
دەكات، واتــە زمانانــی جیــاواز، مانــای جۆراوجــۆر دەكات، واتــە زمانانــی جیــاواز، مانــای جۆراوجــۆر 
لــە شــێوە و قاڵبــی تایبەتــدا بەرجەســتە دەكــەن، لــە شــێوە و قاڵبــی تایبەتــدا بەرجەســتە دەكــەن، 
واتــە مانــا هەرگیــز لــە دوو زمانــی جیــاوازدا ســەدی واتــە مانــا هەرگیــز لــە دوو زمانــی جیــاوازدا ســەدی 
ــە  ــن، ئەم ــەك ناب ــەوە و وەك ی ــك ناكەن ــەد تێ ــە س ــن، ئەم ــەك ناب ــەوە و وەك ی ــك ناكەن ــەد تێ س
جگــە لــە مانــای خوازەیــی و مەجــازی كــە لــە جگــە لــە مانــای خوازەیــی و مەجــازی كــە لــە 
ــەت  ــت، تەنان ــۆ زمانێكــی دی دەگۆڕێ ــەت زمانێكــەوە ب ــت، تەنان ــۆ زمانێكــی دی دەگۆڕێ زمانێكــەوە ب
وەك  گرفتەیــان  ئــەم  فەرهەنگیــش  و  وەك قامــووس  گرفتەیــان  ئــەم  فەرهەنگیــش  و  قامــووس 
پێویســت چارەســەر نەكــردووە، چونكــە فەرهەنــگ پێویســت چارەســەر نەكــردووە، چونكــە فەرهەنــگ 
زیاتــر مانــای ئاشــكرا و ڕاســتەوخۆی وشــە بــە زیاتــر مانــای ئاشــكرا و ڕاســتەوخۆی وشــە بــە 

دەدات.  دەدات. دەســتەوە  دەســتەوە 
ئــەوەی  حوكمــی  بــە  بەشــەر  بەهەرحــاڵ  ئــەوەی   حوكمــی  بــە  بەشــەر  بەهەرحــاڵ   
خۆیەتــی  هەقــی  ئەزموونگەرایــه،  خۆیەتــی بوونەوەرێكــی  هەقــی  ئەزموونگەرایــه،  بوونەوەرێكــی 
ــە  ــت و ل ــەوە و بجەڕبێنێ ــی بكات ــتێك تاق ــوو ش ــە هەم ــت و ل ــەوە و بجەڕبێنێ ــی بكات ــتێك تاق ــوو ش هەم
ــواری چێكردنــی پێوەندییەكــی هاوبەشــی جیهانیــدا  ــواری چێكردنــی پێوەندییەكــی هاوبەشــی جیهانیــدا ب ب
ــی  ــەری و وەرگێڕان ــی بەش ــۆری وەرگێڕان ــەردوو ج ــی ه ــەری و وەرگێڕان ــی بەش ــۆری وەرگێڕان ــەردوو ج ه
دەســتكردی  زمانانــی  دروســتكردنی  و  دەســتكردی میكانیكــی  زمانانــی  دروســتكردنی  و  میكانیكــی 
تاقیكردنــەوەی  لەســەر  بەردەوامــە  و  تاقیكردنــەوەی جەڕبانــدووە  لەســەر  بەردەوامــە  و  جەڕبانــدووە 
زیاتــری ئــەو بوارانــە و مەســەلەی زمانــی دەســتكرد، زیاتــری ئــەو بوارانــە و مەســەلەی زمانــی دەســتكرد، 
ــەوە  ــە ســەدەی هەڤدەیەمــەوە ئیــدی ل ــەرە و ل ــەوە بەرەب ــە ســەدەی هەڤدەیەمــەوە ئیــدی ل ــەرە و ل بەرەب
دەرچــوو تەنیــا خەیــاڵ بێــت، هاتــە مەیدانــی تەجروبە دەرچــوو تەنیــا خەیــاڵ بێــت، هاتــە مەیدانــی تەجروبە 
ــەر ســەرنجی  ــەاڵم ئەگ ــەوە، ب ــی پراكتیكیی ــەر ســەرنجی و ئەزموون ــەاڵم ئەگ ــەوە، ب ــی پراكتیكیی و ئەزموون
ســەدەكانی  دەســتكردەكانی  زمانەوانییــە  ســەدەكانی پــرۆژە  دەســتكردەكانی  زمانەوانییــە  پــرۆژە 
هەڤــدە - نــۆزدە بــدەی دەبینــی ئــەم پرۆژانــە زیاتــر هەڤــدە - نــۆزدە بــدەی دەبینــی ئــەم پرۆژانــە زیاتــر 
ڕەنگدانــەوەی حــەز و خــەون و خولیــای خاوەنەكانیان ڕەنگدانــەوەی حــەز و خــەون و خولیــای خاوەنەكانیان 

ــن. ــدی ب ــردی پێوەن ــا پ ــوون ت ــن.ب ــدی ب ــردی پێوەن ــا پ ــوون ت ب

ــە  ــک ك ــدا كاتێ ــە ســەدەكانی ناڤین ــاڵ ل ــە بەهەرح ــک ك ــدا كاتێ ــە ســەدەكانی ناڤین ــاڵ ل بەهەرح
زمانــی التینــی دەورێكــی نیمچــە نێونەتەوەیــی لــە زمانــی التینــی دەورێكــی نیمچــە نێونەتەوەیــی لــە 
نێوەنــدە خوێنەوارەكــەدا دەبینــی كەس كێشــەیەكی نێوەنــدە خوێنەوارەكــەدا دەبینــی كەس كێشــەیەكی 
زمانەوانــی ئەوتــۆی نەبــوو، بــەاڵم لــە ســەدەی زمانەوانــی ئەوتــۆی نەبــوو، بــەاڵم لــە ســەدەی 
هەڤــدە و هــەژدەدا لە گەڵ ســەرهەڵدانی ناســنامەی هەڤــدە و هــەژدەدا لە گەڵ ســەرهەڵدانی ناســنامەی 
ناسیونالیســتی، پاشــان پەیدابوونــی ناســنامەی ناسیونالیســتی، پاشــان پەیدابوونــی ناســنامەی 
زمانەوانــی واڵتانــی ئەوروپایــی، التینــی كەوتــە زمانەوانــی واڵتانــی ئەوروپایــی، التینــی كەوتــە 
پاشەكشــە و لــە ئەوروپــادا جــۆرە بۆشــاییەكی پاشەكشــە و لــە ئەوروپــادا جــۆرە بۆشــاییەكی 
زمانەوانــی، بۆشــایی زمانێكــی هاوبــەش، یان نیمچە زمانەوانــی، بۆشــایی زمانێكــی هاوبــەش، یان نیمچە 
هاوبــەش دروســت بــوو و لەگــەڵ پەرەســەندنی هاوبــەش دروســت بــوو و لەگــەڵ پەرەســەندنی 
بازرگانــی جیهانــی و گــۆڕان و پەلوپــۆ هاویشــتنی بازرگانــی جیهانــی و گــۆڕان و پەلوپــۆ هاویشــتنی 
كایــە ئابــووری، سیاســی، كۆمەاڵیەتــی، جوگرافــی، كایــە ئابــووری، سیاســی، كۆمەاڵیەتــی، جوگرافــی، 
ڕۆشــنبیری و هونەرییەكانــی ژیانــدا زیاتــر هەســت ڕۆشــنبیری و هونەرییەكانــی ژیانــدا زیاتــر هەســت 
ــرا،  ــەش ك ــی هاوب ــی زمانێك ــی بوون ــە زەروورەت ــرا، ب ــەش ك ــی هاوب ــی زمانێك ــی بوون ــە زەروورەت ب
بۆیــە توێــژەران و پســپۆڕان كــە ســەركەوتنێكی بۆیــە توێــژەران و پســپۆڕان كــە ســەركەوتنێكی 
ئەوتۆیــان لــەو زمانــە دەســتكردانەی كــە هیــچ ئەوتۆیــان لــەو زمانــە دەســتكردانەی كــە هیــچ 
ــەوە  ــایی خەڵكیی ــی ئاس ــە زمانان ــان ب ــەوە لێكچوونێكی ــایی خەڵكیی ــی ئاس ــە زمانان ــان ب لێكچوونێكی
ــەوەی  ــردە ئ ــان ك ــا، ڕووی ــوو، بەدەســت نەهێن ــەوەی نەب ــردە ئ ــان ك ــا، ڕووی ــوو، بەدەســت نەهێن نەب
ــە و كەتەلۆكــی  ــە و كەتەلۆكــی زمانێكــی دەســتكرد لەســەر نموون زمانێكــی دەســتكرد لەســەر نموون
ــدێ  ــە هەن ــت بكــەن، وات ــایی دروس ــی ئاس ــدێ زمانان ــە هەن ــت بكــەن، وات ــایی دروس ــی ئاس زمانان
ــەو  ــی ئ ــن و ماك ــە هەوێ ــەن ب ــایی بك ــی ئاس ــەو زمان ــی ئ ــن و ماك ــە هەوێ ــەن ب ــایی بك ــی ئاس زمان
زمانــە دەســتكردە. هەڵبەتــە لە ماوەی ســەدەیەكدا زمانــە دەســتكردە. هەڵبەتــە لە ماوەی ســەدەیەكدا 
ــای  ــی دەســتكرد لەســەر بنەم ــە ســەد زمان ــر ل ــای پت ــی دەســتكرد لەســەر بنەم ــە ســەد زمان ــر ل پت
ئاســایی  نموونــەی  و  ئەزموونگــەری  ئاســایی نموونەیێــن  نموونــەی  و  ئەزموونگــەری  نموونەیێــن 
دروســت كــران كــە ســەركەوتووترینیان زمانانــی دروســت كــران كــە ســەركەوتووترینیان زمانانــی 
ــاڵ  ــوون، بەهەرح ــدۆ( ب ــوك و ئای ــپرانتۆ، ڤاپ ــاڵ )س ــوون، بەهەرح ــدۆ( ب ــوك و ئای ــپرانتۆ، ڤاپ )س
هیــچ یەكێــك لــەو زمانــە دەســتكردانە لــە واری هیــچ یەكێــك لــەو زمانــە دەســتكردانە لــە واری 
ســتانداردی  زمانــی  بــە  نەبــوون  ســتانداردی پراكتیكیــدا  زمانــی  بــە  نەبــوون  پراكتیكیــدا 
هاوبەشــی جیهانــی، چونكــە لەالیەكــەوە لەژێــر هاوبەشــی جیهانــی، چونكــە لەالیەكــەوە لەژێــر 
ئــەو  زگماكــی  زمانــی  كاریگەریــی  ئــەو گوشــاری  زگماكــی  زمانــی  كاریگەریــی  گوشــاری 
كەســانەدا كــە فێــری دەبــوون و بەكاریــان دەهێنــا كەســانەدا كــە فێــری دەبــوون و بەكاریــان دەهێنــا 
گۆڕانــی جەوهەرییــان بەســەردا دەهــات و لەالیەكــی گۆڕانــی جەوهەرییــان بەســەردا دەهــات و لەالیەكــی 
تــرەوە لەالیــەن خەڵكانــی ئەوروپــای ڕۆژاواوە و تــرەوە لەالیــەن خەڵكانــی ئەوروپــای ڕۆژاواوە و 
ــژرا  ــادا داڕێ ــە ئەوروپ ــان ل ــە مەبەســتی بەكارهێن ــژرا ب ــادا داڕێ ــە ئەوروپ ــان ل ــە مەبەســتی بەكارهێن ب
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بــوون، چونكــە كەلەپوورێكــی زانســتی، ئەدەبــی و بــوون، چونكــە كەلەپوورێكــی زانســتی، ئەدەبــی و 
هونەرییــان نەبــوو، وەك پشــتیوانییەكی زمانەوانــی هونەرییــان نەبــوو، وەك پشــتیوانییەكی زمانەوانــی 
دەچــووەوە  ڕەگیــان  و  ببەســتن  پــێ  دەچــووەوە پشــتی  ڕەگیــان  و  ببەســتن  پــێ  پشــتی 
ســەر زمانانــی هینــد و ئەوروپایــی، ئەگــەر بــۆ ســەر زمانانــی هینــد و ئەوروپایــی، ئەگــەر بــۆ 
ئەوروپاییــەكان ئاشــنا و ئاســایی بووبــن، ئــەوە بــۆ ئەوروپاییــەكان ئاشــنا و ئاســایی بووبــن، ئــەوە بــۆ 
خەڵكانــی غەیــرە ئەوروپایــی نامــۆ و بێگانــە بــوون خەڵكانــی غەیــرە ئەوروپایــی نامــۆ و بێگانــە بــوون 

ــرا.  ــێ نەدەك ــوازییان ل ــانی پێش ــرا. و بەئاس ــێ نەدەك ــوازییان ل ــانی پێش و بەئاس
 بەهەرحــاڵ هەوڵــی بــە جیهانیكردنــی زمانــی  بەهەرحــاڵ هەوڵــی بــە جیهانیكردنــی زمانــی 
ئاســایی و خۆڕســكیش لە مێژوودا پێشــینەی خۆی ئاســایی و خۆڕســكیش لە مێژوودا پێشــینەی خۆی 
هەیــە و هەوەڵیــن هەوڵــی ئــەم بــوارە لــە ســەدەی هەیــە و هەوەڵیــن هەوڵــی ئــەم بــوارە لــە ســەدەی 
ــی  ــەوەی زمان ــۆ زیندووكردن ــەژدەدا ب ــدە و ه ــی حەڤ ــەوەی زمان ــۆ زیندووكردن ــەژدەدا ب ــدە و ه حەڤ
التینــی دراوە و ســەركەوتنێكی ئەوتــۆی بەدەســت التینــی دراوە و ســەركەوتنێكی ئەوتــۆی بەدەســت 
ــەوەی  ــری هەوڵــی زیندووكردن ــە لەب ــاوە، بۆی ــەوەی نەهێن ــری هەوڵــی زیندووكردن ــە لەب ــاوە، بۆی نەهێن
ئــەوە كــراوە كــە  ئــەوە كــراوە كــە زمانێكــی مــردوو پێشــنیازی  زمانێكــی مــردوو پێشــنیازی 
یەكێــك لــە زمانــە ئاســایی و خۆڕســكەكان بكــرێ یەكێــك لــە زمانــە ئاســایی و خۆڕســكەكان بكــرێ 
جیهانــی،  هاوبەشــی  ســتانداردی  زمانــی  جیهانــی، بــە  هاوبەشــی  ســتانداردی  زمانــی  بــە 
ئەوەبــوو زمانــی فەڕەنســی لــە نێــوان ســااڵنی ئەوەبــوو زمانــی فەڕەنســی لــە نێــوان ســااڵنی 
16501650 - -17501750دا لــە ڕووی فیكــری و سیاســییەوە دا لــە ڕووی فیكــری و سیاســییەوە 
ــەدا  ــی دیك ــی میللەتان ــەر زمان ــادا بەس ــە ئەوروپ ــەدا ل ــی دیك ــی میللەتان ــەر زمان ــادا بەس ــە ئەوروپ ل
زاڵ بــوو وەك زمانێكــی كۆمەكــی نێونەتەوەیــی زاڵ بــوو وەك زمانێكــی كۆمەكــی نێونەتەوەیــی 
ــرد،  ــدا ك ــی پەی ــەق و ڕەواجــی نیمچــە جیهان ــرد، ڕەون ــدا ك ــی پەی ــەق و ڕەواجــی نیمچــە جیهان ڕەون
ــاوەی  ــە م ــدی ل ــوو، ئی ــەردەوام نەب ــە ب ــەاڵم ئەم ــاوەی ب ــە م ــدی ل ــوو، ئی ــەردەوام نەب ــە ب ــەاڵم ئەم ب
ســەدەی نۆزدەیــەم و بیســتەمدا زمانــی ئینگلیــزی ســەدەی نۆزدەیــەم و بیســتەمدا زمانــی ئینگلیــزی 
وەك زمانێكــی نیمچــە نێونەتەوەیــی هاتــە مەیــدان وەك زمانێكــی نیمچــە نێونەتەوەیــی هاتــە مەیــدان 
و پاشەكشــەی بــە هەمــوو زمانەكانــی دیكــە كــرد، و پاشەكشــەی بــە هەمــوو زمانەكانــی دیكــە كــرد، 
كــە  ئــەوەی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ئەمــەش  كــە دیــارە  ئــەوەی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ئەمــەش  دیــارە 
بریتانیــا، پاشــان ئەمریــكا لــە مەیدانــە بازرگانــی و بریتانیــا، پاشــان ئەمریــكا لــە مەیدانــە بازرگانــی و 
پیشەســازی و زانســتییەكاندا بــوون بــە پێشــەنگی پیشەســازی و زانســتییەكاندا بــوون بــە پێشــەنگی 
دنیــا و هەڵبەتــە خەڵكیــش ڕوو دەكەنــە فێربوونــی دنیــا و هەڵبەتــە خەڵكیــش ڕوو دەكەنــە فێربوونــی 
زمانێكــی بیانــی كــە ئەوپــەڕی ســوود و قازانــج لــە زمانێكــی بیانــی كــە ئەوپــەڕی ســوود و قازانــج لــە 
ــا  ــەد و پەنج ــەو س ــەاڵم ل ــن، ب ــی ببین ــا بەكارهێنان ــەد و پەنج ــەو س ــەاڵم ل ــن، ب ــی ببین بەكارهێنان
ــۆڕێ  ــە گ ــەدا فاكتەرێكــی دیكــە هات ــۆڕێ ســاڵەی دوایی ــە گ ــەدا فاكتەرێكــی دیكــە هات ســاڵەی دوایی
و وەك كۆســپ و لەمپەرێــك لەبــەردەم ڕەوتــی بــە و وەك كۆســپ و لەمپەرێــك لەبــەردەم ڕەوتــی بــە 
جیهانیبوونــی ئینگلیــزی، فەڕەنســی و هەر زمانێكی جیهانیبوونــی ئینگلیــزی، فەڕەنســی و هەر زمانێكی 

دیكــەی ئاســایی قــوت بــووەوە، ئەویــش فاكتــەری دیكــەی ئاســایی قــوت بــووەوە، ئەویــش فاكتــەری 
ــوو.  ــی ب ــیونالیزم و نەتەوەگەرای ــەرهەڵدانی ناس ــوو. س ــی ب ــیونالیزم و نەتەوەگەرای ــەرهەڵدانی ناس س
ئیــدی لــە ســەردەمی شۆڕشــی فەڕەنســاوە هەســتی ئیــدی لــە ســەردەمی شۆڕشــی فەڕەنســاوە هەســتی 
ناســیونالیزم لــەالی هەمــوو نەتــەوە بچــووك و ناســیونالیزم لــەالی هەمــوو نەتــەوە بچــووك و 
گــەورەكان گەشــەی كــرد و ئــارەزووی خەڵكــی هــەر گــەورەكان گەشــەی كــرد و ئــارەزووی خەڵكــی هــەر 
واڵتێــك ئــەوە بــوو كــە زمانــی زگماكــی خــۆی وەك واڵتێــك ئــەوە بــوو كــە زمانــی زگماكــی خــۆی وەك 
ڕەمــز و نیشــانەی نەتەوەیــی خــۆ بەكاربێنــن و بــە ڕەمــز و نیشــانەی نەتەوەیــی خــۆ بەكاربێنــن و بــە 
فاكتــەری یەكخســتن و یەكێتیــی نیشــتمانی بزانــن فاكتــەری یەكخســتن و یەكێتیــی نیشــتمانی بزانــن 
و ئامــادە نەبــن دەســبەرداری ببــن، بــەم پێیــە و ئامــادە نەبــن دەســبەرداری ببــن، بــەم پێیــە 
بەربەرەكانــی زمانــی ئینگلیــزی گەشــەی كــردووە، بەربەرەكانــی زمانــی ئینگلیــزی گەشــەی كــردووە، 
ئەمــە جگــە لــەوەی لەگــەڵ زۆربوونــی ژمــارەی ئەمــە جگــە لــەوەی لەگــەڵ زۆربوونــی ژمــارەی 
ــی  ــزی زمان ــە ئینگلی ــەی ك ــزی زمانان ــەو ئینگلی ــی ئ ــزی زمان ــە ئینگلی ــەی ك ــزی زمانان ــەو ئینگلی ئ
زگماكیــان نییــه، گۆڕانــی گــەورە، بــە پێــی واقیعــی زگماكیــان نییــه، گۆڕانــی گــەورە، بــە پێــی واقیعــی 
ــدا  ــی ئینگلیزی ــە زمان ــه، ل ــەو خەڵكان ــی ئ ــدا جوگراف ــی ئینگلیزی ــە زمان ــه، ل ــەو خەڵكان ــی ئ جوگراف
ڕووی داوە، ئەوجــا وەك چــۆن نەبوونــی ناســنامە ڕووی داوە، ئەوجــا وەك چــۆن نەبوونــی ناســنامە 
بــە  و  دەوڵەمەنــد  كەلەپوورێكــی  و  پاشــخان  بــە و  و  دەوڵەمەنــد  كەلەپوورێكــی  و  پاشــخان  و 
ڕەگوڕیشــە لــە زۆر شــوێنی جیــاوازی دنیــادا بوو بە ڕەگوڕیشــە لــە زۆر شــوێنی جیــاوازی دنیــادا بوو بە 
كۆســپ لەبــەردەم قەبووڵكــردن و بــە جیهانیبوونــی كۆســپ لەبــەردەم قەبووڵكــردن و بــە جیهانیبوونــی 
زمانانــی دەســتكرد، بــەو ئاوایــەش كەلەپــوور و زمانانــی دەســتكرد، بــەو ئاوایــەش كەلەپــوور و 
پاشــخان و ناســنامەی كولتــووری، كۆمەاڵیەتــی، پاشــخان و ناســنامەی كولتــووری، كۆمەاڵیەتــی، 
ــەردەم  ــن كۆســپی ب ــە گەورەتری ــاواز ب ــەژادی جی ــەردەم ن ــن كۆســپی ب ــە گەورەتری ــاواز ب ــەژادی جی ن
قەبووڵكــردن و بــە جیهانیبوونــی هــەر زمانێكــی قەبووڵكــردن و بــە جیهانیبوونــی هــەر زمانێكــی 
ئاســایی و خۆڕســكی دنیــا دەژمێــردرێ، ئەوجــا ئاســایی و خۆڕســكی دنیــا دەژمێــردرێ، ئەوجــا 
ــە  ــت ك ــاو بگیرێ ــەوە لەبەرچ ــت ئ ــە دەبێ ــەم پێی ــە ب ــت ك ــاو بگیرێ ــەوە لەبەرچ ــت ئ ــە دەبێ ــەم پێی ب
بەرقــەراری  و  حاڵیبــوون  لێكــدی  بەرقــەراری زەروورەتــی  و  حاڵیبــوون  لێكــدی  زەروورەتــی 
پێوەنــدی كۆمەڵگــەی بەشــەری دەگــەڵ زەروورەتــی پێوەنــدی كۆمەڵگــەی بەشــەری دەگــەڵ زەروورەتــی 
نەتەوەییــدا  نیشــتمانی  ناســنامەی  نەتەوەییــدا پاراســتنی  نیشــتمانی  ناســنامەی  پاراســتنی 
ــدژن..  ــارش هەڤ ــرە زۆرج ــەوە، بگ ــەك تێكناكەن ــدژن.. ن ــارش هەڤ ــرە زۆرج ــەوە، بگ ــەك تێكناكەن ن
یەكەمیــان بــەرەو زەروورەتــی فێربوونــی زمانێكــی یەكەمیــان بــەرەو زەروورەتــی فێربوونــی زمانێكــی 
دەســتبەرداربوونی  و  نێونەتەوەیــی  دەســتبەرداربوونی ســتانداردی  و  نێونەتەوەیــی  ســتانداردی 
دووەمیــان  و  دەچێــت  نەتەوەیــی  دووەمیــان تایبەتمەنــدی  و  دەچێــت  نەتەوەیــی  تایبەتمەنــدی 
بــەرەو پابەنــدی بەكولتــووری زمانــی زگمــاك و بــەرەو پابەنــدی بەكولتــووری زمانــی زگمــاك و 

ــت.  ــی دەچێ ــت. خۆماڵ ــی دەچێ خۆماڵ
 ڕەنگــە پەیــڕەوی كردنــی میتودێكــی در وســتی  ڕەنگــە پەیــڕەوی كردنــی میتودێكــی در وســتی 
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خوێندنــی جووتزمانــە بــە پشــتیوانییەكی نێونەتەوەیی خوێندنــی جووتزمانــە بــە پشــتیوانییەكی نێونەتەوەیی 
و بەهــاوكاری هەمەالیەنــەی واڵتانــی جیهــان لــەم و بەهــاوكاری هەمەالیەنــەی واڵتانــی جیهــان لــەم 
ڕووەوە لــە ســوود بــەدەر نەبێــت، دیــارە ئەمــەش بــۆ ڕووەوە لــە ســوود بــەدەر نەبێــت، دیــارە ئەمــەش بــۆ 
خــۆی ئەزموونێكــە و وەك هــەر ئەزموونێكــی دیكــەی خــۆی ئەزموونێكــە و وەك هــەر ئەزموونێكــی دیكــەی 
ــەراكەوتن  ــەركەوتن و بەسەرس ــەری س ــە ئەگ ــان ل ــەراكەوتن ژی ــەركەوتن و بەسەرس ــەری س ــە ئەگ ــان ل ژی
بەدەرنابێــت، بــەاڵم خــۆ ئەگــەر ئــەو زمانــەش، واتــە بەدەرنابێــت، بــەاڵم خــۆ ئەگــەر ئــەو زمانــەش، واتــە 
زمانــی ســتانداردی هاوبەشــی جیهانــی هاتــە دی، زمانــی ســتانداردی هاوبەشــی جیهانــی هاتــە دی، 
ئەویــش جارێكــی دی، خۆبەخــۆ لقوپــۆپ دەهاوێــت و ئەویــش جارێكــی دی، خۆبەخــۆ لقوپــۆپ دەهاوێــت و 
دیالێكــت و شــێوەزمانانی لێ دەكەوێتەوه، چونكە ئەو دیالێكــت و شــێوەزمانانی لێ دەكەوێتەوه، چونكە ئەو 
زمانــە لــە الیــەن خەڵكانــی زمــان جیــاوە وەردەگیرێــت زمانــە لــە الیــەن خەڵكانــی زمــان جیــاوە وەردەگیرێــت 
و بەكاردەبرێــت و شــەقڵ و تایبەتمەنــدی خــۆی پەیــدا و بەكاردەبرێــت و شــەقڵ و تایبەتمەنــدی خــۆی پەیــدا 
دەكاتــەوە. شــێوەزار و دیالێكتــەکان لــە ئەنجامــی دەكاتــەوە. شــێوەزار و دیالێكتــەکان لــە ئەنجامــی 
ــی  ــی وەرگرتن ــە ئەنجام ــەوە و ل ــكاری ناوخۆیی ــی گۆڕان ــی وەرگرتن ــە ئەنجام ــەوە و ل ــكاری ناوخۆیی گۆڕان
ــە زوو لێكــدی دوور  ــی تــرەوە، زوو ب ــە زمانان ــە زوو لێكــدی دوور وشــە ل ــی تــرەوە، زوو ب ــە زمانان وشــە ل
دەكەونــەوە و تــا دوای چەنــد ســەدەیەك لــە هەمــان دەكەونــەوە و تــا دوای چەنــد ســەدەیەك لــە هەمــان 
ــی  ــك زمانان ــەوە كۆمەڵێ ــتانداردی جیهانیی ــی س ــی زمان ــك زمانان ــەوە كۆمەڵێ ــتانداردی جیهانیی ــی س زمان
ــان  ــدی هەم ــت و ئی ــدا دەبێ ــاوازی ســەربەخۆ پەی ــان جی ــدی هەم ــت و ئی ــدا دەبێ ــاوازی ســەربەخۆ پەی جی
تــاس و حەمــام، هەمــوو كێشــە پاچڤەوانییــەكان، تــاس و حەمــام، هەمــوو كێشــە پاچڤەوانییــەكان، 
زەروورەتــی فێربوونــی زمانــی بیانــی و... تــاد دەســت زەروورەتــی فێربوونــی زمانــی بیانــی و... تــاد دەســت 

پــێ دەكاتــەوە. پــێ دەكاتــەوە. 
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