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Pêşgotin:
Li ser çandin û civakê nivîsandin wê bêgûman wê weke mijareka pirr
zêde kûr û demdirêj bê. Min di vê xabate xwe ya li ser çand û civakê de
tenê xwest ku ez bi hin mijarên wê yên sereka çerçoveyek wê xêzbikim
bi hanîna wê ya li ser ziman re. Lê nexwe, ev mijar wê dema ku mirov
beş bi beş di çerçoveya bêşên min hanîna ser ziman de jî werê ser ziman
wê her beşek bi serê xwe wê gelek bergan wê bigirê ku ew bi wê werê
ser ziman.
Di mijare fahmkirina çand û civakê de wê weke aliyekê giring wê, di
serî de wê weke aliyekê hevdû afirandinê bê. Lê ji wê zêdetirî wê weke
pêvajoyek dîrokî a bi fahmkirina jîyane mirov a bi hevdû re jî wê, bi wê
re wê were ser ziman. Çand wê çerçoveya hemû pêşveçûnên me yên bi
zêhnî., fîzîkî û hwd ên di çerçoveya jîyankirinê de ku ew dibin bê. Wê di
wê rengê û awayê de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê di serî
de wêê werênê ser ziman.
Di mijare fahmkirina çand û civakê bi hevdû re de wê, gelek aliyên
wanên ku mirov dikarê wan werênê ser ziman wê hebin. Di wê çerçoveyê
de wê bi awayekê tîpolojiya civakê bi pêvajoyên wê yên pêşketina bi
zêhnî û ankû çandî re wê min xwest ku wê dîmenekê wê werênima ser
ziman.
Di wê çerçoveyê de wê mijarên ku min hanîna ser ziman wê pêşîya
wan vekiribê ku ew hê zêdetirî werina pêşxistin û ser ziman. Di aslê xwe
de di çerçoveya pêşketina civakek hemdem ku ew pêşketina wê ya di
pêşaroja wê de mirov li wê bihiizirê wê ev alî wê weke aliyna ku zarorî jî
ku ew werina pêşxistin û ser ziman jî bin.
Di demên hemdem de wê pêşketin wê bi awayekê pirralî ê fahmkiirnê
wê bibê. Çand jî wê bi awayekê wê rengê pêşketina mirov a bi civakî wê
bixwe re di di her demê de wê werênê ser ziman. Çand wê gotineka ku
wê bi wateya wê re wê dîtbar bê. Di wê çerçoveyê de wê her rengê
pêşketinê ku ew bi kîjan zanyarîyê û zanistê bê wê ew wê di çerçoveya
wê pêvajoyên wê yên pêşketinê ên bûhûrî de mirov dikarê bi
fêrûazmûnên wê yên ku mirov gihiştiyê de şîroveyekê bi wê re li wê
pêşbixê.
Di mijare fahmkirinê de wê çand wê temenekê fahmkirinê ê pirralî ê
civakî bê. Wê ji aliyê zimanî, wêjeyî, hûnerî û hwd ve wê, weke aliyekê
sofistike ê temenê pêşketina mirov a her demê jî wê ji gelek aliyan ve wê
karibê biafirênê.
Abdusamet yigit
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Destpêk; çand û civak
Ku mirov mijare çand û civakê wê bi hevdû re wê hilde li dest wê di
aslê xwe de wê weke aliyekê giring ê ku mirov bi pêvajoyên pêşketina
xwe û giştîya civakê re wê, pêvajoyna pirr zêde demdirêj wê bi wê re wê
werênê ser ziman. Mijare çandê jî û ya civakê jî bi serê xwe wê weke
mijarna kûr bin. Di aslê xwe de ev mijar wê bi serê xwe wê yek bi yek
wê weke aliyna giring bin ku ew bên hildan li dest. Emê wan di demên
pêşde bi serê xwe wan yek bi yek bikina mijare lêkolînna bo fahmkirinê.
Lê li vir di serî de wan bi hevdû re emê hildina li dest.
Gotina çandê wê di nava pêvajoyên pêşketinên civakî de wê wateyek
wê ya temenî wê hebê. Di wê çerçoveyê de wê, di serî de wê, mirov
dikarê wê weke aliyekê giring wê werênê ser ziman. Di aslê xwe de wê,
çand wê, weke gotineka ku wê heta roja me jî wê navenda hanîna hizrên
ji hev cûda ên li ser wê jî bê. Di wê çerçoveyê de wê, di serî de wê weke
aliyekê giring wê mirov dikarê wê werênê ser ziman.
Di wê warê de wê, gotina çandê wê, di roja me de wê, gelek gotinên
weke ´hemdemiyê´, ´ramyarîyê´, ´felsefeyê´, ´hizrê´, ´aqil´, ´civakê´ û
hwd wê bi gelek gotinên din ku ew dihên danîn li dawîya wê, bi wan re
wê çerçoveyek fahmkirinê wê werê hanîn li ser ziman. Minaq gotina
´çanda hemdem´ wê di wê çerçoveyê de wê weke gotineka ku wê were
salixkirin û wê bê hanîn li ser ziman bê. Di dewama wê de wê weke
aliyekê din jî wê gotina çandê wê di wê warê de ku mirov bi gotina
ramyarîyê re wê werênê cem hevdû wê gotina ´çanda ramyarî´ wê
biafirênê û wê bi wê re wê were hanîn li ser ziman.
Di wê çerçoveyê de wê, di aslê xwe de wê, gotina çandê wê çerçoveya
wê pirr zêde berfireh bê. Weber wê, di çerçoveya têgîneka demkî de wê
bi gotina ´zanistê´ re wê bikê ku wê bi temen bikê û wê werênê ser
ziman. Cassirer wê, dema ku wê bênê ser ziman wê dunya me ya çandî û
hizirkirinê wê temenê wê li ser ´fahmkirina bi dageran´ re wê bênê ser
ziman. Di wê rengê de wê, bi awayekê wê temenê wê werênê ser ziman.
Lê têgîna çandê wê di wê warê de wê, dema ku mirov wê werênê ser
ziman wê di aslê xwe de wê weke aliyekê giring ê bi fahmkirina me re ku
wê xwe bide nîşandin wê mirov dikarê wê werênê ser ziman.
Çand wê, dema ku mirov bi hizirkirina wê re bihizirê wê demê mirov
wê dikarê wê, weke têgîneka kirinî a hizirî a afrîner a li ser wê re jî wê,
bênê li ser ziman. Bi wê re jî wê çand wê hemû dîtin, fahmkirin û rengê
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nerîna mirov a ji jîyanê û li jîyanê jî bê. Bi gotineka din mirov diikarê
çerçoveya çandê weke çerçoveya xêvî a giştî a civakî jî wê, hilde li dest û
wê fahmbikê. Di wê rewşê de wê, di serî de wê, bi têgîneka zêhnî wê, di
wê rengê û awayê de wê mirov diikarê wê, werênê li ser ziman. Mirov
wê dema ku wê dîroka wan ya li şûn xwe hiştina ku mirov li wê bihizirê
wê, biwê re wê, karibê gelek tiştan bi wê re wê kifşbikê. Mirovê pêşî êw
ku ew di şikeftan de dijî ku li ser hêtên şikeftê xîzkirin dikir wê, ew
xîzkirinên wî weke rewşna darêjkî ên di mejîyê wî de ku wê bi aqil wê
hin bi hin wê biafirin bin. Wan rewşên ji du aliyan ve mirov dikarê hilde
li dest. Aliyekê weke bi dagerî di rewşa rengê têgînî ê weke yê kirinîya
jîyanî de wê hilde li dest. Aliyê din jî wê, weke têgîneka mejiyî a darêjkî
wê, bênê li ser ziman. Bi demê re wê, ew darêjk û ankû dager wê bina
temenê hizirkirinên cûr bi cûr ku mirov wê li ser wan re wê bikê. Wê
gotinên ku ew li ser wan re dikê wê bi demê re wê hertimî wê hinekî li
wan zêde bikê. Pêşî dikarî bi hiş bi wê rengê bi darêjk bikê. Piştre karî
gotinê li ser bêjê. Piştî wê re jî karî wê gotinê weke bi vegotinî wê, li dûv
hevdû weke serborî û hwd wê werênê li ser ziman. Di wê rewşê de wê,
dema ku wê bi wê re wê, bihizirê wê, gelek fektorên xwezayî û yên kirinî
wê bi hevdû re wê di wê de wê xwediyê bandûrê bin.
Li vir wê jî wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, çanda civakê
wê, dema ku mirov wê bahsa wê bikê wê di nava wê de wê, hemû
pêvajoyên wê yên jîyankirî û pêşketina wê bi hemû temen û çerçoveyên
xwe yên zêhnî, jîrî, hizrî, aqilî, fahmkirinî, têgihiştinî û hwd re wê bi wê
re wê were ser ziman.
Di wê çerçoveyê de wê, weke aliyekê giring wê di serî de wê were ser
ziman ku wê, çand wê weke aliyekê fahmkirina jîyane me bê. Di wê
çerçoveyê de wê gotina çandê wê dema ku wê were ser ziman wê bi aliyê
wê yê ´bûjenî´ û aliyê wê yê ´ne-bûjenî´ û ankû ê menewî re wê were ser
ziman. Di dewama wê de wê weke aliyekê wê yê giiring wê di wê
çerçoveyê de wê were ser ziman. Emê li jêr zêdetirî li ser wê bisekin
in. Lê li vir bi gotinekê jî bê em dikarin bahsa wê bikin ku wê, ji
aliyên têgînên demî ên weke bi felsefeyî ên weke minaq marksismê,
liberalismê û hwd re wê cûda û cûda wê çawa wê were hildan li dest
wê were hanîn li ser ziman. Marks wê berhevîya hemû têkiliyên me yên
aborî wê wek temen û çerçoveyek temenî wê werênê ser ziman. Wê di
dewama wê de wê, pêvajoyên wê yên bi pêşketinê re wê di wê çerçoveyê
de wê weke temenna afrîner wê werênê ser ziman. Marks wê ji temenekê
wê gavê biavêjê. Di aslê xwe de wê dema ku mirov aliyê têgîna marks a
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çandî wê lêbikolê wê weke ji aliyekê ve weke ku ew dihê ser ziman wê
were dîtin. Di wê çerçoveyê de wê, ev wê weke întîbayekê wê bi me re
wê çêbibê. Weber wê dema ku wê çerçoveya têgîna çandî wê bi temenê
wê re wê were ser ziman wê, bi temen û têkiliyên aborî re wê têgîna
çandî wê weke çerçoveyek dîyarker a ku ew dide dîyarkirin wê bênê ser
ziman. Di wê rengê de wê çandê wê weke aliyekê ku wê di pêvajoyên
pêşketina me ya jîyanî de û heta ku wê di pêvajoyên pêşketina aborî û
hwd de jî wê, weke aliyekê bi sazûmanî a dîyarker û kifşkar wê karibê
bide dîyarkirin. Wê di wê çerçoveyê de wê, weke temenekê wê li ser wê
bisekinê û wê werênê ser ziman.
Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê werênê ser ziman ku wê çand
wê, di aslê xwe de wê, dema ku wê mirov wê, di çerçoveya têkil û
pêvajoyên me yên bi pêşketina jîyanî a bi kesî û civakî û hwd re wê bi
hevdû û ankû cûda û cûda wê werênina ser ziman re wê, weke aliyekê
kifşkar wê xwe bide nîşandin. Di aslê xwe de wê, moirov dikarê wê
werênê ser ziman ku wê mijare çandê wê di wê rengê de wê weke aliyekê
giring wê xwe bide nîşandin.
Çand wê di wê çerçoveyê de wê, dema ku mirov wê, bi têgînên wê re
wê hilde li dest wê ji aliyekê ve wê weke ku wê, Cassirer wê werênê ser
ziman wê bi hizrî wê li ser ´dageran´ re wê xwe bide nîşandin. Di warê
çandî de wê dema ku mirov wê ji aliyê çanda bûjenî ve wê li wê bihizirê
wê hemû tiştên ku mirov wan çêdikê û bikardihênê wê, weke aliyekê wê
yê ku wê rengê wê bide nişandin bê. Di aslê xwe de wê mirov dikarê wê
weke aliyekê giring wê, di serî de wê werênê ser ziman. Di dewama wê
de wê, mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, çand wê bi aliyê wê yê
bûjenî re ku mirov wê hilde li dest wê, weke aliyekê giring wê xwe bide
nîşandin. Lê di aslê xwe de wê çand wê weke têgînek zêhnî û jîrî a
afrîner jî wê bi temenê xwe yê kirdeyî û ankû ne bûjenî wê xwediyê
aliyekê dîyarker ê ku mirov wê dikarê wê werênê ser ziman bê. Mirov wê
weke hebûnekê di nava wê têgîna çandî de wê hem bûjen bê û hem jî wê
kirde bê. Minaq wê, weke zindiyekê ku ew bi fizikî heya wê, mirov
dikarê wê di wê çerçoveyê de wê weke aliyekê temenê wê di wê rengê de
bi temenê wê re jî wê werênê ser ziman. Lê bi aliyê mirov ê ku ew bi wê
weke zindiyekê dihizirê ku mirov werênê ser ziman wê, di aslê xwe de
wê, dikarê wê, weke kirdeyek kifşkar a têgihiştî, dihizirê û dide
dîyarkirin wê werênê ser ziman. Di wê warê de pêvajoyên hizirkirinê wê
di aslê xwe de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê werênê ser
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ziman. Di rewşa afirandinê de wê hizirkirin wê weke aliyekê giring ê
temenî wê mirov dikarê wê hilde li dest.
Di mijare fahmkirinê de wê, mirov dikarê di dewama wê de wê werênê
ser ziman ku wê mijare çandê wê, weke aliyekê giring ê ku mirov dikarê
wê di çerçoveya pêşketina mirovî a bi civakî û hwd de wê hilde li dest
bê. Di aslê xw ede wê mirov dikarê wê weke aliyekê giring wê werênê
ser ziman. Mijare çandê wê, di çerçoveya pêşketina zêhnî de wê, weke
aliyekê bi sazûmanî a fahmkirinê bi jîyane civakê re wê biafirênê. Aliyê
wê hebûnî bi hebûna civakê û giştîya wê re wê, mirov dikarê wê li wê
bihizirê. Aliyê wê wê têgînî bi dîrokî mirov dikarê wê bi pêvjaoyên wê
yên pêşketinê re wê werênê ser ziman û wê fahmbikê. Bi felsefeyî ku
mirov li têgîna çandê bi nerê wê mirov dikarê wê di dewama wê de wê
werênê ser ziman ku wê di rewşa têgihiştina wê de wê, weke aliyekê wê
yê temenî wê mirov dikarê wê werênê ser ziman.
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.
ÇAND Û CIVAK
Di aslê xwe de têgîna felsefeyî a çandî wê di nava wê hewldana wê de
bê ku wê hebûna wê, bi pêvajo, dîrok, temen û hevgirtiniyên wê yên bi
pêşketina wê re bi aliyên wê yên bi têkili û hwd re ku wê bikê ku wê
fahmbikê bê. Di wê çerçoveyê de wê weke aliyekê din jî wê bi têgînî wê
ji aliyê têgînek şubjeyî ve wê weke aliyekê bi hişmendî wê bikê ku wê
fahmbikê û wê werênê ser ziman. Di mijare fahmkirina têgîna çandî de
wê, di aslê xwe de wê weke têgîneka ku wê bi felsefeyî wê hilde li dest
wê, paya felsefeyê û pêvajoyên wê yên pêşketinê wê di wê de wê pirr
zêde wê hebin. Di wê çerçovyê de wê xwe hanîna ser ziman û hizrên xwe
bi lêvkirina wan re wê, di wê warê de wê bi têgînîn wê bê temenê
pêşxistina dagerên hizirkî ku wê di wê çerçoveyê de wê mirov karibê wê
weke aliyekê giring wê hilde li dest û wê werênê ser ziman. Di wê warê
de kesên weke Dilthey, Weber û hwd wê weke kesna ku wê di wê warê
de wê, çerçoveyek felsefeyî wê bi têgîn û gotina çandê re ku wê werênina
ser ziman bê. Di aslê xwe de mijare çandê wê dema ku mirov wê hilde li
dest wê, bi zimanekê rexneyî wê hildana li dest û wê fahmkirina wê
karibê weke aliyekê ku mirov wê dikarê di temenekê pêşketinî ê demên
hemdem de jî wê bi awayek wê werênê ser ziman. Bi kesên weke
Rousseau, Nietzsche û hwd re wê di rengê û awayê hildana li dest a
çandê de wê di şêwayekê bi wê rengê de bê. Çand wê, di aslê xwe de wê
di awayekê de wê hertimî di temen de wê hebê û wê kirin, nerîn û zanîna
me wê, ji temen ve wê ji aliyekê ve wê bi xwe re wê bi bandûr bikê. Wê
xwestek û bijartinên me wê ji temen ve wê bide dîyarkirin û bandûrê lê
bikê. Ziman ku ew zimanê çandê bê, zimanê hûnerê bê, zimanê wêjeyê,
zimanê musikê û ankû helbestê û hwd bê ku ew çawa wê were li hevdû
hûnandin wê, bi wê rengê wê di jîyane mirov de wê, bandûrê li mirov
bikê. Di wê çerçoveyê de wê, di roja me de wê li deverên weke tirkiya û
hwd wê, zimanê ´îteatê´ wê were hûnandin. Çanda bindestkirinê wê weke
çanda civakê wê pêjn û refaransên olî û hwd jî wê bên bikarhanîn û wê bi
wan wê were afirandin. Pêjnên weke yê ´mirovê bi keder´, ´mirovê
îteatker´, ´mirovê lênerpirsî û tenê dijî´, ´mirov hêstîyar ê ji aqil û daraza
bi aqil dûr´, ´mirovê di gotinê de´ û hwd wê weke pêjnna ku wê ji temen
ve wê bi navê çandê wê werina pêşxistin bê. Rewşên weke ji rêz û
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hûrmetê hewldana derxistina encama îteatê û hwd wê, di wê rengê û
awayê de wê weke manipulasyonna ku wê li ser rewşa çandî re wê bên
kirin bin. Wekî din wê çanda nefret û redkirinê wê çawa wê were
pêşxistin wê di dewama wê de wê weke aliyna din ên ku mirov dikarê
balê bikişênê li ser wê bê. Minaq navê Manî wê di kurdî de wê navê
fîlosof-pêxemberekê kurd ê piştî Zerdeşt di şopa wî de dihê bê. Gotinên
´manîyek´ wê, kesên bawermendên Manî bin. Wê di zimanê tirkî de wê,
ev gotin wê weke navê ´sêf´, ´nifir´ û ´kifirkirina´ li kesan wê were
bikarhanîn. Minaq navê ´şebek´ wê navê beşek ji nava kurd kurd ew bi
bawerîya û pêşketina xwe xwediyê cûdahiyên ji misilman û hwd bin. Wê
navê wan wê nbi heman rengê wê weke navê ´sêf´, ´nifir´ û ´kifirkirina´
li hevdû wê were bikarhanîn. Minaq gotina navê ´ermenî´ û ankû weke
ku wê bi heman rengê bi karbênin gotina ´tuxmê ermenî´ wê weke
gotineka piçûkxistinê û nifirkirin û sêfkirina li hevdû wê bê bikarhanîn.
Civake kurd wê ji aliyê rejimê ve wê bi van têgînan û li ser wan re wê li
dijî civakên weke yên kurd, ermenî, cihû, pers, arab û hwd wê, bi gotinên
di rengê pûçûkxistina wan de wê bi wan xwe mazinkirinê re wê ew
werina mazin kirin. Ev jî wê, li gorî wan wê weke têgîneka xwe bi wê
´mazin dîtinê´ bê. Di wê rengê de wê çandek li ser esasê piçûkxistin û
pêşxistina nefretê li beşên civakê wê bi wê rengê were pêşxistin. Weke
van em dikarin gelek nav û rengên têgînî ku wê werina pêşxistin weke
rengekê ´çande civakê´ wê dikarê kifşbikê. Ev rengên têgînî ên bi çandî
wê, di wê rengê de wê, were bikarhanîn.
Ne bi zimanê pêşketinê lê bi zimanê herêkirinê û îteatê wê, çandek
civakî wê were pêşxistin. Di wê rengê de di serî de wê pêjnên çandî ên
ku ew hatina afirandin û cih bi cih û dem bi dem jî ku wê li ser hin
´temen û refaransna dîrokî´ jî wê were bicihkirin wê mirov dikarê wê,
kifşbikê. Ya ku wê ji aliyekê ve wê li herêmê wê weke çandaka ku wê
pêşîya pêşketinê digirê û nahêlê ku mirov di nava şertûmercên xwe yên
civakê de afrîner û çêker bê wê, ev rengê pêşketinê bi navê çandê jî bê.
Helbestên ku wê, werina çêkirin û musika ku wê were afirandin û
wêjeya ku wê were li hevdû hûnandin wê di wê rengê de wê ji lêpirsînê
dûr wê xwediyê hêstek ku wê mirov wê çawa di nava wê de bêî ku ew
lêbipirsê bijî wê, bi wê armanc û çerçoveyê bê. Helbestên li ser evînê û
hwd ku ew dihên gotin jî wê ji gîyanek evînê zêdetirî wê yên girêdanê û
bêvînkirinê bin. Wê ji rastîya evînê û felsefeya wê ya hevdû fahmkirinê
wê dûrbin. Gotinên weke “dil û mejî ji hev cûdaya” wê di wê reng û
awayê de wê temenê wê yê ku mirov wê fahmbikê wê hebê.
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Çandek çawa?
Çand ku ew çawa were salixkirin wê encamên wê di wê rengê de wê
xwe bidina dîyarkirin. Di wê rengê de wê weke têgîneka sazûmanî a bi
rengê jîyane civakê,, têkiiyên nava wê û hwd ve wê were û pêşkeve. Di
dewama wê de wê, çendî ku wê ji aliyekê ve wê rengê têkiliyên mirovî
wê bide dîyarkirin lê ji aliyekê din ve jî ew têkiliyên me yên ku ew
dikevin wê jî bi xwe re di awayekê de wê pêşdixin. Di wê rengê de wê,
têgîna çandê wê, di serî de wê, weke rengekê jîyanê wê dikarê wê
fahmbikê û wê werênê ser ziman.
Di wê rengê û awayê de zimanê ku ew di wê rengê de wê di nava
sînore netewekê û hwd de ku wê li hevdû wê were hûnandin wê
refaransên ku wê di xwe de wê bigirê wê bi wê re wê ne tenê wê gîyane
xwe wê biwê biafirênê wê temenê pêşketina xwe jî wê bi wê re wê
biafirênê. Ber vê yekê wê, çandî ku wê çand wê ya ku me ew jîyankiriya
bê wê weke temenekê ku em wê dijîn û ankû dp pêşarojê de wê bijîn jî
wê bi bandûr bikê. Ber vê yekê wê, di çerçoveyekê felsefeyî a zanîstî de
wê hildana wê li dest û fahmkirina wê weke aliyekê temenî ê giringî ê
pêşketina mirov a bi kesî û civakî jî bê.
Dema ku helbestekê wê were gotin û wê musikêkek were çêkirin wê bi
baxtewarî wê, bê bi cihkirin û pêjnkirin. Çanda musikê wê di wê rengê de
wê di rengekê wê weke ku wê were gotin ´kederî´ de wê, were pêşxistin.
Musik jî, helbestên ku ew dihên çêkirin wê, di wê rengê de wê, çawa wê,
bêwateyîtîyê, bêmenetiyê, bêhîvîtiyê li dijî ya serdest wê bide herêkirin û
wê her tiştê weke baxt wê bide pênasekirin wê di wê rengê de wê,
felsefeyekê wê, bê hanîn ser ziman. Yan wê, gotinên wê weke
methiyeyên bo yê serdest bin û yan jî wê bo herêkirina wê rewşa ku ew
di wê de dijîn bin. Wê temenê herêkirinê û lênepirsînê wê bi wê re wê
were pêşxistin. Wê, di wê çerçoveyê de wê, ev wê di rûh û ankû gîyan
mirov de wê, bi wê rengê wê pêşkeve. Wê, di wê çerçoveyê de wê, bi wê
rengê wê rengê hûnandina ziman û bandûra wê wê li jîyane keseyet û bi
wê re li jîyane mirov wê, temenê aramî û ankû nearamîya mirov a di
jîyane mirov de jî bê. Di wê çerçoveyê de wê musika ku wê were
lêxistin, helbestên ku wê werina çêkirin û hwd wê, di wê çerçoveyê de
wê, pêjn, wucan û rewşa mirova di jîyanê de wê bi sekna mirov, şêwayên
bi karhanîna wîna xwe, hêsta berxwedanê û hwd a mirov jî wê bi bandûr
bikê. Di wê çerçoveyê de wê, dema ku mirov bahsa ziman bikê wê, di wê
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çerçoveyê de wê li ser rewşa aqil û fahmkirinê û rengê wê yê fahmkirinê
re wê, di wê rengê de wê, giring bê ku mirov wê fahmbikê.
Şêwayê fahmkirina bi zimanî wê di wê rengê de wê bi hûnandina wê re
wê di jîyane mirov de wê, ji temen ve wê xwediyê bandûrekê bê. Di aslê
xwe de wê, dema ku mirov ji wê aliyê ve wê hûnandinên ku wê werina
kirin ku mirov li wan bihizirê wê, di serî de wê, weke aliyekê giring bê
ku mirov wê di berçav de wê derbas bibê. Dema ku mirov wê bahsa
çandê û hwd bikê wê, di wê çerçoveyê de mirov wê hema ku ew çand bê
wê bi wê re wê ne hilde li dest û wê herê nekê. Ji xwe wê bi wê rengê ku
mirov wê mirov wê di wê çerçoveyê de wê, weke ku wê di sserdemên
navîn de wê bêî ku wê di nerînek lêpirsîner de wê were bûhûrandin wê,
di awayekê de wê bê xwestin ku mirov wê bêşertûmerc wê herêbikê wê,
bikeve rewşek bi wê rengê de. Ev jî wê bi serê xwe wê weke aliyekê bi
pirsgirêk ê bi fahmkirinê re bê ku mirov wê di serî de wê fahmbikê bê.
Di aslê xwe de wê ji aliyê çand, hûnerê, wêjeyê û hwd ve ku ew çi
têgînên bi wê rengê bin ew bi awayekê bi rengê fahmkirina wê ya jîyanê
di berçav de derbaskirina wê û lêpirsîna wê, di serî de wê weke aliyekê
giring ê ku mirov wê di çerçoveyek nerîna çandî a lêpirsîner de wê
hildina li dest bê. Felsefe ku wê felsefeya çandê û hwd bê wê, di serî de
wê erkûkarê wê yê sereka wê di wê rengê de wê bi xosletê xwe yê
gûmankirin û lêpirsînê re wê lêpirsînê wê bikê û wê ji rewşa
spekulasyonên metafîzîkî dûr wê temenekê fahmkirinê dûr wê bikê ku
wê fahmbikê û wê werênê ser ziman.
Mijare fahmkirina çandê wê, di her demê de wê weke aliyekê giring wê
xwe bide dîyarkirin. Ku mirov wê ji kîjan aliyê ve wê hilde li dest wê, di
serî de wê di wê rengê û awayê de wê weke aliyekê giring wê derkeve li
pêş. Di wê rengê de ku çand wê gîyan û rûhê mirov wê bi awa bikê bê wê
demê ji wê aliyê ve wê ew gîyan û rûh wê çawa wê were avakirin wê
çawa wê temenê wê bi awayekê fahmker wê were çêkirin wê weke
aliyekê giring ê li pêşîya fahmkirina mijarên çandî ên di wê rengê û
awayê de jî bê.
Çanda pêşketinê wê di wê rengê de wê bi pêşketina civakê re wê temenê
wê were pêşxistin û avêtin. Di wê rengê de di serî de wê mirov dikarê
wê, werênê ser ziman ku wê mijarên çandî wê, di wê rengê de wê hildana
wan a li dest wê, bi wê rengê re wê mirov karibê wê di serî de wê,
fahmbikê. Kesên ku wê mijare çandê wê, bi awayekê lêpirsîner wê
hildina li dest wê, di wê çerçoveyê de wê, di serî de wê, armancek wan a
bi pêşketina gîyanî a di jîyanê de re wê hebê. Çand wê di wê çerçoveyê
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de ku em bahsa pêşketineka bi wê re a di demên hemdem de wê bikin wê
di wê rengê de wê pêwîstî fahmkirinekê bê. Wê di berçav derbaskirinekê
de wê hebê.
Hêstîyarî wê weke aliyekê mirov ê giring ê aqilî jî bê. Wê di wê
çerçoveyê de wê di nava aqil û hêstê de wê hîskirin wê xwe bide
nîşandin. Ber vê yekê wê, di serî de wê dema ku mirov wê bi hêstê wê
bibînê wê aqilekê hêstîyar wê derkeve li pêş. Hêstîyarî di aslê xwe de
divîyabû ku wê zêdetirî wê, mejî tûjtir û kûrtir bikira bi fahmkirinê. Lê
weke rewşek ji aqil dûr wê were hanîn li ser ziman. Di wê çerçoveyê de
wê, di wê rengê de wê weke bi ajo, ego û hwd ve wê girêdane wê weke
gîrêdanek hebûnî bê. Di wê çerçoveyê de wê hêst wê weke aliyekê ku
mirov wê wê di wê çerçoveyê de wê bi zêdeyî wê, weke aliyekê çandî,
hûnerî, wêjeyî û hwd wê, bibînê û wê werênê ser ziman. Dema ku mirov
wê çîrokekê wê li wê bihisênê wê di wê de wê çi hîsbikê û wê bigihijê çi
rengê hêstê û hwd wê weke aliyekê giring ê ku mirov wê dikarê wê
werênê ser ziman bê. Di wê çerçoveyê de minaq wê rêza-çîrokên kurdan
ên weke çîrokên keçelok, şahmaran û hwd wê, dema ku wê di wê de wê
li wan bihisênê wê bi wê re wê hêstên ku wê bi mirov re wê çêbibê wê
kesekê ku ew dikarê di her rewşê de bi serkeve, şehraza, bi aqil, xort,
ciwanmert, çalak, kûr dihizirê û hwd wê ji wan wê bigirê. Ev hêst wê
wekî din wê weke aqilna ku mirov bi wan dikarê di jîyane xwe de li gorî
wan gavavêtinên xwe jî bikê. Di wê rengê û awayê de wê weke aliyekê
giring ê ku mirov dikarê di serî de wê werênê ser ziman bê.
Mijare fahmkirina hûnerê ji van aliyan ve wê, di serî de wê bi aqilekê
hemdem ku mirov li wê bihizirê wê bi refaransên wan re wê çi wê bidina
mirov û wê ji mirov re wê di jîyane mirov de wê bina alikar wê weke
aliyna ku mirov dikarê bi wan hizirê û fahmbikê bê. Di dewama wê de
mirov dikarê wê jî wê weke aliyekê din wê di serî de wê fahmbikê û wê
werênê ser ziman.
Di mijare fahmkirina hûnandina ziman bi van aliyên hûnerî û
fahmkirina wê wê weke aliyna ji hevdû cûda bin. Di serî de wê di wê
rengê wê ev alî wê çawa wê di awayekê pêşketiner de wê di temenê
jîyanê de wê karibin bibina refaransna jîyanî wê divê ku mirov wê hinekî
li wê bihizirê. Di warê nivîsandinê de wê, pêjnên ku mirov wan diafirênê
û hwd wê, di jîyane mirov de wê weke aliyna kifşkar jî bin. Zimanekê
musikê ê hêstîyar û bi aqil bi hevdû re ku ew nakê bêhêvî û kederên ku
mirov ji jiyanê dikê, helbestên ku mirov wan weke temenekê fahmkirina
aqilê hêstîyar bibînê û hwd wê bihizirê. Musik jî, helbest jî, wêja jî û hwd
14

wê weke aliyna hizirî ên ku em dikarin wê di wê çerçoveyê de wan
werênina ser ziman bin. Di dewama wê de wê weke aliyekê din ê ku
mirov dikarê wê di dewama wê de wê fahmbikê û werênê ser ziman ku
wê ev alî wê ji aliyê derûnî û hwd ve jî w weke aliyna kesên nava civakê
wê bi têrkirinê re wê temenê wê biafirênin. Di aslê xwe de wê aliyekê
jîyanî jî wê bi wê rengê wê mirov dikarê wê salixbikê û wê werênê ser
ziman. Di lihevdû hûnandina ziman û ankû nivîsên ku wê werina
nivîsandin û hwd de wê, di wê warê de wê çawa wê temenekê xort ê
afrîner û bizanyarî wê temen biafirênin wê weke aliyekê giring ê ku
mirov dikarê wê di serî de wê li wê bihizirê bê.
Di her demê de wê, dema ku mirov xwe hanî ser ziman, bi şêwayê xwe
hanî ser ziman û bi wê re bi awayekê kirinî ku ew jîyayî û hwd wê weke
aliyekê çandî jî wê bi xwe re wê werênê ser ziman. Çand wê di aslê xwe
de wê weke aliyekê giring ê ku mirov wê, di serî de wê di wê rengê de
wê weke aliyekê giring wê werênê ser ziman.
Di mijare fahmkirina çandê de wê weke aliyekê wê yê giring wê, di serî
de wê, di nava wê de wê weke têgînek giring wê xwe bide dîyarkirin.
Mijare çandê wê weke mijarek fahmkirinê a bi têgînî wê di çerçoveya
rengê jîyanî de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman. Di çerçoveya wê ya zimanç, wateyî û hwd de wê,
xwediyê temen û çerçoveyek ahengî a fahmkirinê bê.
Li ser têgîna çandê re ku mirov bi gotinê bihizirê wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman ku wê gotinek wê karibê bi gelek wateyan were
şîriovekirin û pêşxistin. Ji wê dikarê gelek wateyên cûda bi hişmendî li
ser rewş, têgîn, felsefe û cûreyên din ên zanînê re bi wê re wê, pêşbixê.
Di nava dîrokê de wê pêvajoyên fahmkirina bi çandê re wê, dema ku
mirov wê bi aliyê felsefeyê re wê hilde li dest wê, di serî de wê bi
awayekê fahmkirinê ê giring wê di serî de wê mirov dikarê wê werênê
ser ziman. Di nava pêvajoyên dîrokê de wê, pêşketina wê li ser şêwayên
hanîna ser ziman û bi wê re pêşxistina awayên jîyanê re wê dîmenekê wê
were ser ziman. Di her hanîna ser ziman de wê, weke aliyekê ku wê bi
wê re wê dikarê wê werênê ser ziman. Di nava civakê de wê çandê wê
gelek awayên wê yên ku ew bi wan were hanîn li ser ziman wê hebê.
.
Çanda civakî a demên felsefeyê
Piştî pêvajoyên felsefeyê û pêşketina wê re wê, salixkirinên bi têgînî û
dahûrkirina element, obje û dîyardeyan wê weke aliyekê ku wê, di wê
çerçoveyê de wê temenekê fahmkirinê jî wê hin bi hin wê bidest
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afirandin û pêşxistina wê bikê. Di wê rengê de wê, dema ku wê bahsa
çanda civakê felsefeyê wê were kirin wê, felsefe wê hingî wê weke
têgîneka ku wê di wê warê de wê, di nava fahmkirina hebûna têgînên ku
wê bi wê jîyan xwediyê temenekê hevbeş ê ku ew bi wê dihê jîyankirin
re wê were ser ziman. Minaq ku miirov bahsa têgîna ´çanda felsefeyê´
bikê wê bi wê re wê di wê rengê de wê, di aslê xwe de wê weke aliyekê
giring wê mirov dikarê wê, di serî de wê, bi pêvajoyên pêşketina
felsefeyê, kirina wê û şêwayê hizirkirina wê re wê dikarê wê werênê ser
ziman. Di dewama wê de wê weke aliyekê giring wê di wê rengê de wê
felsefe wê, dema ku wê bê gotinek weke ku wê bi çandê re wê di wê
rengê de wê bi awayekê pirralî wê, were ser ziman wê di temenê wê de
wê, pêşketina felsefeya dahûrkirina zanînê wê hebê.
Di kurdî de gotina ´çandê´ wê wateya wê ji çandinê, tişta ku ew hatî
çandin, ya ku ew ji axê û çandî û hwd wê were ser ziman. Minaq wê
dema ku mirov wê bahsa çandiniyekê wê bikê di nava ardekê de wê, ew
tişta ku ew hat çandin wê, şînbibê û piştre wê ku ew şînbû wê fêkîyên
xwe wê bide. Di wê têgîna çandinê a ku ew dibê wê, di aslê xwe de ew
wê temenê gotina çandê jî wê bi xwe re wê biafirênê.
Di wê warê de wê, çandini wê di wê rengê de wê, di aslê xwe de wê
mirov dikarê wê weke aliyekê giring wê werênê ser ziman ku wê weke
aliyekê giring ê bi fahmkirina wê re wê, mirov dikarê wê werênê ser
ziman. Di warê fahmkirina gotina çandê de wê, dema ku mirov wê hilde
li dest wê, di wê warê de wê ji gelek aliyan ve wê bi têgînî û salixkirinî
wê mirov dikarê wê werênê ser ziman. Di nava pêvajoyek jîyanî a civakî
de wê, gelek aliyên bi têgînî û hişmendî ên şalixkirinî yên weke bi
rewîstê, bawerî, zanînî û hwd bi gelek cûreyan ku mirov wê, dikarê wê
fahmbikê û wê werênê ser ziman wê hebê. Di wê rengê de wê ew her
rengê jîyanê wê di nava xwe de wê, di aslê xwe de wê, şêwayekê wê, di
wê rengê de wê, bi wê re wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê,
her rengê jîyanî wê, weke awayekê wê yê ku ew bi çerçoveya wê re ew
dihê jîyankirin wê hebê. Ev jî wê weke aliyekê wê yê giring ê ku mirov
wê dikarê wê di serî de wê bi wê fahmbikê û wê werênê ser ziman. Di
dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, salixkirinên
me yên bi jîyanî wê çawa wê temen û rengekê jîyanî wê bi xwe re wê di
mejiyê me de wê bidina çêkirin wê têkiliyek wê bi hişmendiya me re jî
wê bi wê salixkirinê re wê hebê.
Di wê warê de wê, çerçoveyek fahmkirinî a ku mirov wê bi çandî dikarê
wê werênê ser ziman û wê fahmbikê wê hebê. Di dewama wê de mirov
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dikarê wê weke aliyekê giring wê, werênê ser ziman ku wê mijare
fahmkirina çandî wê, di wê rengê de wê xwe di awayekê de wê bide
nîşandin.
Di çerçoveya fahmkirina çandî de wê dema ku mirov wê hilde li dest
de wê, mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê weke reng û çerçoveyek
jîyanî wê bi wê re wê xwe bide dîyarkirin. Ku mirov rewş ev wê demê
wê hewldana fahmkirin wê bi wê re wê bi awayekê xwezayî wê xwe bide
nîşandin.
Di aslê xwe de wê, mieov dikarê wê weke aliyekê din ê giring wê
werênê ser ziman ku wê, pêvajoyên felsefeyê wê, di aslê xwe de wê
dema ku bi awayekê wê di nava jîyanê de wê bi çerçoveyek çandî wê
hilde li dest wê, di wê çerçoveyê de wê, weke aliyekê bi rengê wê
fahmkirinê re wê xwe bide nîşandin.
Em dikarin wê jî wê weke aliyekê giring wê werênê ser ziman ku wê
piştî serdemên kevnera û pê de wê felsefe wê weke têgînek zanînî ku wê
ji temen ve wê temenê hizirkirin û bi wê re kifşkirinên di jîyanê de wê
bide dîyarkirin. Ev jî wê bi xwezayî wê çerçoveyek jîyanî a bi felsefeyê
re jî wê bi xwe re wê bi jîyane jîyandî û ankû jîyankirî re wê bide
dîyarkirin. Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku
wê felsefe wê, di wê rengê de wê, pêvajoyên wê yên jîyankirinê ên bi wê
rengê wê kifşkirinên wan wê bi demê re wê çerçoveyek têgînî a çandî bi
çanda felsefeyê re wê bi demê re ku ew pêşketîya wê bide nîşandin. Ev jî
wê, weke çerçoveyek fahmkirinê wê b gotina çanda felsefeyê re wê ji
aliyekê ve wê biafirênê. Lê ev wê, tenê wê weke aliyekê ku wê di rewşa
jîyanî de ku wê xwe bide nîşandin bê.
Ev aliyê felsefeyî wê weke aliyekê ku wê di wê çerçoveyê de wê dema
ku em bi awayekê klasîk li wê dihizirin wê, weke li ser ya jîyankirî,
bûhûrî, li şûn mayî û hwd re wê weke aliyekê têgînî ê bi fahmkirinê re
wê xwe bide nîşandin. Ji vê aliyê ve wê aliyê têgîna çandî ku mirov wê bi
vê aliyê ve wê salixkirineka wê bikê wê weke rengekê salixkirinî ê bi
rengê li ser ya mejuyî û ankû şûnpeyî re wê were ser ziman. Ji xwe wê, bi
wê întîbaya gelemper a klasik re wê ew wê hertimî wê were ser ziman ku
wê, çand wê weke ya li ser rengê jîyanê a jîyankirî re wê bi awayekê wê
bikê ku wê ew wê werênê ser ziman.
Ji aliyekê din ve jî wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê weke
aliyekê din ê ku mirov wê dikarê wê werênê ser ziman ku wê, rewşa
fahmkirinê a bi wê re wê weke aliyekê giring bê. Lê ku mirov gotina
felsefeyê li rengê jîyankirina wê ya nûha û ankû bi têgîna dema nûha li
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demên jîyankirî bi hizirê wê hingî wê çerçoveyek felsefeyê a watesalixkiirnê û fahmkirinê re wê bi xwe re wê di wê rengê de wê bi
awayekê wê bide me. Di wê rengê de wê mirov dikarê wê weke aliyekê
giring wê di serî de wê werênê ser ziman ku wê, gotina felsefeyê wê di
aslê xwe de wê weke aliyekê giring wê, di wê rengê de wê mirov dikarê
wê di serî de wê werênê ser ziman.
Di mijare fahmkirina têgîna çandê bi felsefeyê û ankû gotina felsefeyê
re wê di wê çerçoveyê de wê ji aliyekê ve wê karibê wê têgînê û dîmenê
wê bi me re bide çêkirin wê weke ku wê di awayekê klasik de wê felsefe
dihê çêkirin wê bi wê re wê felsefekirina çandê jî wê bi wê re wê ji
aliyekê ve wê weke ku wê karibê wê temenê wê biafirênê. Temenê wê
kirina felsefeya çandê a dayimî wê ne tenê wê bi fahmkirina bi têgîna
felsefeyê û gotina wê re bê. Em tenê bi wê re wê hildina li dest wê tenê
wê weke aliyekê metafîzîkî wê xwe bide nîşandin. Bo ku mirov ne keve
wê rewşê de wê, di serî de wê pêwîstî kifşkirina rewşa jîyanê li ser temen
û pêvajoyên wê yên dîrokî re bi fahmkirina wê re wê weke aliyekê giring
wê di serî de wê xwe bide nîşandin. Di dewama wê de wê weke aliyekê
giring wê mirov dikarê wê, di wê rengê de wê di serî de wê werênê ser
ziman.
Di mijare civakê û çandê de wê di serî de wê bi hevdû re wê dikarê wê
werênê ser ziman ku wê weke aliyekê din ê giring wê mijare fahmkirinê
wê di temenê hebûna têgînên jîyanî de wê xwe hebê. Di nava jîyanê de
wê aliyên weke yên ku mirov dikarê di serî de wê werênê ser ziman wê
weke aliyên weke yên bi vegotinî û hwd re dikarê balê bikişênê ser wan.
Wê gotinên ku ew dihên ser ziman bi wan vegotinan re wê, di wê
çerçoveyê de wê weke aliyekê ê ku mirov wê dikarê wê fahmbikê bê.
Her vegotin, çîrok û hwd wê li ser têgînekê, bûyerekê, rewşekê û hwd wê
bê hûnandin û ser ziman. Wê, dema ku wê li wê were nerîn wê bi wê re
wê, ev alî wê weke aliyna giring ên ku mirov dikarê wê di sserî de wê
werênê ser ziman.
Her têgîn wê di aslê xwe de wê, weke aliyekê giring ê fahmkirinê wê,
bi xwe re wê werênê ser ziman. Mijare fahmkirinê a ji têgînên civakî ên
we, di wê çerçoveyek bi salixkirî a weke têgihiştî bê. Di wê rengê û
awayê de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman.
Di nava civakê de wê ev û gelek aliyên din ên ku mirov dikarê wan
werênê ser ziman wê bi wê re wê hebin. Di wê çerçoveyê de wê dema ku
minaq wê çîrokek wê were vegotin wê dibê ku ew bo yê ku ew li dihênê
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wê çîrokek bê. Bo kesekê din ew tiştekê din jî bê. Her kesekî ku wê, li wê
bihisênê wê bi wê re wê negihijê heman encamê bi têgînî di mejiyê xwe
de. Wê di wê rengê de wê, ew çîrok wê bi wan kesên ku wan li wê
hisandîya re wê, bi wê re wê têkiliyek fîzyolojikî wê bi mejiyê mirov re
wê bi mifteyî wê bide çêkirin. Di dewama wê de wê, weke aliyekê din
wê dikarê wê werênê ser ziman ku wê fahmkirinên bi çîrokê re wê, di wê
rengê de wê, dema ku ew hatina kirin wê bi wê re wê mejî wê, bi xêvê re
wê, hinek kodkirinên bi têgînê wê re wê bi wê re wê bibê. Têkiliya meji a
bi fahmkirinê a bi wê re wê di awayekê cûda wê xwe de bide nîşandin.
Di dewama wê de wê weke aliyekê giring wê di dewema wê de wê,
mirov dikarê wê weke aliyekê giring wê werênê ser ziman.
Vegotinên civakî wê bo civakê wê di serî de wê heri hindik wê bi sê
awayan wê mirov dikarê bi fahmkirinê re wê bi temen bikê û encamê ji
wê derxê. Aliyê pêşî wê bi çîrokî wê çerçoveya hûnandina li hevdû wê
weke şêwayekê têgînî ê ku mejiyê civakê dizanê ku ew ji wê ya bê. Aliyê
din wê, bi rewşa bihîstina wê re wê fêrbûna bi wê û afrînerîyên bi wê re
bê. Aliyê sêyem jî wê, bi aliyê bi têgînên nû re ku ew di demên nû û hwd
de ku ew werê bi kodkirin bê. Di wê çerçoveyê de wê ew wê weke
mifteyna birkirinê ên li wer têgihiştinên ku ew mejî wan di xwe de di
xêvê de digirê bê. Wê ew çîrok wê di wê çerçoveyê de wê, bo xêvê wê
aliyekê wan ê wateyî ê giring jî wê hebê ku mirov wê dikarê wê werênê
ser ziman.
Di demøn nû de xwandina vegotin û çîrokên kevn wê di wê rengê de jî
wê hinek aliyên wê yên ku mirov dikarê wan kifşbikê û werênê ser ziman
wê hebin. Di serî de wê, di wê rengê de wê, weke têgînna hem razber û
hem jî şenber bo meji wê encamna wan ên ku wê bi wê rengê ku ew bi
wan dihê salixkirin wê hebê. Di dewama wê de mirov dikarê wê weke
aliyekê din ê giring wê werênê ser ziman ku wê têgînên civakî wê, di wê
çerçoveyê de wê, her çîrok, vegotin û hwd ku ew ji demê di bûhûrina li
demê wê ji ya ku ew bi wan hatî salixkirin weke wate, têgihiştin,
hişmendî û hwd wê ji wê cûdatir wê weke aliyna din jî wê, bi rewşên
demkî û rengên pêşketina wê re jî ku wê weke refarans ku wê bi xwe re
wê barbikin wê bi wan re wê hebê. Di wê rengê û awayê de wê, di serî de
wê weke aliyekê giring wê, di serî de wê, mirov dikarê wê, weke aliyekê
giring wê, di serî de wê werênê ser ziman.
Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê weke aliyekê din wê di serî de
wê, werênê ser ziman ku wê mijarên fahmkirinê wê, di wê rengê ku wê
di çerçoveya fahmkirina civakî û hwd de bê wê, di serî de wê, hem bi
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demkî û hem jî wê bi reşên rengên rewşî û qadî ku ew wê bi wan re wê
werina salixkirin re wê, weke rengna ku wê bi xwe re wê di temenekê
xêvî a civakî de wê, bi xwe re wê barkirinan wê bidina çêkirin.
Di dewama wê de wê, di wê rengê de wê, di dewama wê de wê, vê
rewşê wê bi aliyekê din jî ê bi têgîna ziman-wateyê û her wusa bi wê re
wê, bi têkiliya wê ya nava civakê re wê, bi rengê ku ew dihê dîtin,
fahmkirin, derkkirin û hwd re wê, xwediyê fahmkirineka ku mirov wê
dikarê wê di serî de wê weke aliyekê giring wê, di wê rengê û awayê de
wê, werênê ser ziman bê. Di mijare fahmkirinê de weke aliyekê giring
wê di wê rewşê de wê ev wê derkeve li pêş.
Di aslê xwe mijare fahmkirinê a civakî ku wê, em yek bi yek bi
endamên wê re wê hildina li dest û ankû ku em bi çerçoveya wê ya giştî
re wê hildina li dest wê, her têgîn wê di wê çerçoveyê de wê, ji aliyê wan
ve wê bi têkiliya bi xêva wan a zindî re wê ji aliyê xwe ve wê hinek
xwemaliyên ku em bi wê re û di dewama wê de werênina ziman wê
hebin.
Hebûna kes a zindî wê di wê warê de wê têkiliyek teybetî û a giştî wê di
zikhevdû de wê bi wan têgînan re wê bi xwe re wê dênê. Wê li ser wan re
wê, xêvkirinan wê bikê. Di wê çerçoveyê de wê, ew wê êdî wê bi wê re
wê, têkiliyekê wê bi xweza, hewirdor û beşên civakê re wê bi wê re wê
dênê.
Di mijare fahmkirina civakî de wê, di serî de wê, weke aliyekê din di
dewama wê de mirov dikarê wê jî wê werênê ser ziman ku wê, têkiliya
xêva civakî û giştî wê, di wê çerçoveyê de wê weke aliyekê din ê
komplika ku mirov wê di wê çerçoveyê de wê li wê biponijê û wê
hizirbikê bê. Di aslê xwe de wê, çerçoveya gotina xêva civakî wê di wê
rengê de wê mirov dikarê wê, di wê rewşê de weke ku me hinekî li jor
hanî ser ziman wê bi aliyekê wê bi wê rengê wê werênê ser ziman. Lê
aliyên wê yên din jî wê hebin ku mirov karibê wan di serî de wan
fahmbikê bê. Minaq têkiliya kes û civakê wê, weke mijarek civakî û
keseyetî jî wê dikarê wê hilde li dest û wê werênê ser ziman bê. Di wê
rengê de wê, di serî de wê mirov dikarê wê, werênê ser ziman ku wê,
têkiliya civakî wê, weke aliyekê ku mirov wê di karê wê, hem ji aliyê
girseyîya civakî ve wê hilde li dest û hem jî wê ji aliyê rewşa fahmkirina
teybetîya civakî ve wê hilde li dest bê.
Di wê rengê de wê, ji aliyê civakî ve wê, di wê çerçoveyê de wê, rêgez,
rewîst, destûrî, zagon û hwd ên giştî ku wê di çerçoveyek giştî wê bi wê
werina afirandin wê hebin. Di wê rengê de wê di wê çerçoveyê de wê
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weke ku mirov wê ji destpêka pêşketina civakî ve wê, hilde li dest wê, bi
hevdû re jîyankirin ku wê pêşkeve wê di wê rengê de wê, çawa wê bi
hevdû re wê bijîn wê hertimî wê weke aliyekê ku wê were lêpirsîn bê. Di
deewama wê de mirov dikarê wê jî wê weke aliyekê din wê di dewama
wê de wê werênê ser ziman ku wê di serî de wê ev wê xwe bide nîşandin
bê. Di mijare fahmkirinê de wê, ev jî wê weke aliyekê din ê giring wê
xwe bide nîşandin.
Di mijare fahmkirina giştîya civakî de wê, ew wê were dîtin ku wê,
çerçoveya giştî wê, di wê çerçoveyê de wê kesê ku ew li gorî wê dijî wê
hem xwe di xwe de wê bixwe wê bijî û hem jî wê di awayekê û ahengekê
de wê li gorî wê çerçoveya giştî, nirx û rengê jîyane wê ya bi temen wê li
gorî wê bijî. Ev jî wê weke aliyekê wê yê ku mirov wê dikarê wê di serî
de wê fahmbikê û wê werênê ser ziman bê. Di dewama wê de mirov
dikarê wê jî wê weke aliyekê giring wê di serî de wê werênê ser ziman ku
wê mijare fahmkirina civakî wê di wê rengê de wê, xwe bide nîşandin. Di
nava civakê de wê dema ku mirov wê, bahsa gotina bi çandbûnê bikê wê
bi wê re wê wateyek ji wê ya wê ew bê ku wê li gorî wê çanda nava
civakê û rengê jîyane wê xwe pêşbixê û wê bi çand bibê wê werênê ser
ziman. Lê dema ku mirov bahsa bi rengê biçandbûnê bikê wê weke ku
wê, çandek dervî ya civakê bê û ankû dervî ya devera ku ew li wê dijî û
hwd bê ku wê li gorî wê xwe bigihênê li awa û rengekê. Wê di serî de wê
weke aliyekê wê yê giring wê di dewama wê de wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman ku wê bi çandbûn û biçandbûn wê bi hevdû re wê
çerçoveyek wan a bi rengê xwe gihandina awayekê çandî a bi wê
jîyankirinê û ankû fahmkirinê wê hebê. Wê di serî de wê weke aliyekê
giring wê mirov dikarê wê werênê ser ziman. Di nava jîyane civakî de
wê, di serî de wê ev alî wê weke aliyna giring ên ku mirov wê dikarê wê
di serî de wê fahmbikê bê. Di mijare civakê de wê çand wê, weke aliyekê
ku wê rengê jîyane wê bi xwe re wê bide nîşandin û dîyarkirin jî bê. Wê,
di serî de wê weke aliyekê giring wê di serî de wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman. Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê werênê ser
ziman ku wê, civak û çand wê, dema ku mirov wê, hilde li dest wê di
awayekê jîyanî ê sazûmanî a bi civakê re de wê hevdû temem bikin. Di
wê rengê û awayê de wê weke aliyekê wê yê giring wê xwe bide nîşandin
ku wê civakbûn wê hinekî jî wê bi wê rengê û awayê wê bi wê re wê
weke aliyekê giring wê xwe bide nîşandin.
Civakbûn wê aliyekê wê yê temenî ku mirov bi têgîhî wê hilde li dest
wê bi çandbûnê re wê xwe bide nîşandin. Çand wê, di nava wê de wê,
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weke elementên ku mirov wê fahmbikê wê rengên jîyanê ên bi têgînî wê
weke bi kevneşopî, destûrî, orf û adet û hwd wê, bi wê re wê xwe bide
nîşandin. Di wê rengê de wê, ev wê weke aliyekê wê yê giring wê di serî
de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman.Di mijare fahmkirina civakî de
wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê werênê ser
ziman ku wê mijare civak û çandê wê di çerçoveya civakbûnê de wê xwe
bigihênina li hevdû.Di nava jîyane civakî de wê dema ku mirov wê bahsa
wê bikê wê di awayekê de wê, awayekê bi rengê aqilê civakî re wê di wê
rengê de wê, bi jîyane wê ya bi hevdû re de wê xwe bide nîşandin. Ya ku
gotina aqilê civakî wê bi temen dikê wê nirxên wê yên hevbeş ên ku ew
bi wan û li gorî wan dijî bê. Ev jî wê, weke aliyên têgînî ên weke rewîstê,
bawerî, kevneşopî û hwd bin. Wê di wê rengê û awayê de wê ev wê weke
aliyekê wê yê giring wê xwe bide nîşandin. Di dewama wê de mirov
dikarê wê werênê ser ziman ku wê, pêvajoyên pêşketina civakî wê di wê
rengê de wê, giring bin ku mirov wê li ser wê bisekinê. Wê di dewama
wê de wê pêvajoyên pêşketina civakê wê, di serî de wê, di nava
pêvajoyên pêşketina xwezaye wê de wê, xwediyê awayekê çêker ê bi
jîyanî û afrînerî bê. Di wê rengê de wê mirov dikarê wê fahmbikê û wê
werênê ser ziman.
Mirov wê di nava xwezaye xwe ku ew di wê de dijî de wê, bi wê
xwezayê re wê çi bi têgînî, çavdêrî û hwd wê weke çavkanî wê derkbikê
wê bi wê re wê afrînerîya ku wê biafirênê wê, temenekê wê yê hûnerî a
civakî jî wê biafirênê. Di mijarên civakî ên fahmkirinê de wê, di wê
çerçoveyê de wê, aliyê wê yê perwerdeyê û hwd wê, weke ku em di rojên
me yên hemdem de wê dibînin wê weke aliyekê kifşkar wê, xwe bide
nîşandin. Di rojên hemdem de wê perwerde wê temenekê jîyanê û
pêşketineka bi sazûmanî jî wê biafirênê.
Civak wê, dema ku wê xwe fahmbikê wê bi çandê wê fahmbikê. Wê, di
wê rengê de wê, bi rengê jîyane xwe, kirin, tevger, reng û awayên wan û
hwd re wê fahmbikê. Di dewama wê de wê weke aliyekê din jî wê, têgîn,
gotin, bêje û hwd ku wê çawa bi wate û salixdikê wê di aslê xwe de wê
weke aliyekê din ê civakî wê di wê rengê û awayê de wê biafirênê.
Di mijare fahmkirinê de wê, di wê rengê de wê rengê salixkirinê wê di
nava civakê de wê, di wê rengê de wê, minaq ku em bi gotinên weke
´gotinên xalkê´ û hwd re wê werênina ser ziman wê, çawa wê salixkirin
wê di awayekê hevbeş ê bi rengê fahmkirinê de wê werina ser ziman wê
were dîtin. Di wê têgîna hevbeş de wê armanc wê di serî de wê ew bê ku
ew were fahmkirin û di awayekê fahmkirinê de weke hevdû têgînekê bide
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mirov. Lê di aslê xwe de wê çendî ku wê weke ku wê di dîmenekê de wê
mirov wê weke ku wê têbigihê jî lê wê gelek rewş, pêvajo, azmûn û hwd
wê bi mirov bi xwe re wê hebin ku wê, temenê hinek têgihên cûda jî ên
ku wê bi heman wê têgîha wê gotina xalkê a hevbeş re ku wê bi wê re wê
bi teybetî wê biafirê bê. Ev jî wê ji aliyekê kesî ve wê weke rengekê xêvî
ê teybet bê.
Di wê rewşê de ku em, di çerçoveya civakê de wê werênina ser ziman
wê gotin wê çendî ku wê bi giştî wê xwediyê rengekê fahmkirinê bê û wê
bi wê rengê wê karibê weke mifteyek xêvî jî wê xwe bide dîyarkirin jî bê
lê wê, di aslê xwe de wê, ji aliyekê din ve jî ê hevbeş ve jî wê biheman
rengê wê mirov karibê wê fahmbikê û wê werênê ser ziman bê. Di wê
rengê û awayê de wê mirov dikarê wê, di serî de wê weke aliyekê giring
wê dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser ziman bê.
Di mijare fahmkirina têgîna civakî de wê, di wê rengê de wê ev wê
weke aliyekê wê yê giring bê ku mirov wê, di serî de wê li ser wê
bisekinê bê. Di aslê xwe de wê civak û çand wê, di wê rengê de wê,
aliyekê wê yê temenî wê, bi çerçoveya çand û ziman û fahmkirinên bi
wan re ku wê werina pêşxistin re jî wê hebin ku mirov karibê wê werênê
ser ziman bê. Di demên berê de wê gotinek ku wê bi çi rengê û têgînê wê
were bikarhanîn wê ew têgîn û aqilê ku ew bi wê rengê di wê demê de
ew bi wê hatî ser ziman wê, weke aliyekê fahmkirinê ê teybet ku mirov
wê fahmbikê bê. Di roja me de wê, dema ku ew bi rengekê din hat
salixkirin wê hingî ew salixkirina roja me wê ne tenê wê weke
fahmkirineka bi aqilî a ku ew bi wê hatî pêşxistin wê bimênê wê bi wê re
wê fahmkiirna demên berê a cûda ku ew bi wê gotinê hatîkirin jî wê ji
aliyekê ve wê, bide nîşandin bi rengê wê re.
Gotina çandê wê dema ku mirov wê salixbikê wê di aslê xwe de wê ji
du aliyan ve wê, mirov dikarê wê bi şîrove û salixkirinên cûda ku wê bê
kirin wê werênê ser ziman. Aliyê pêşî wê li ser zimanan û rengê
fahmkirina bi wê re ku wê were kirin bê. Dikarê wê rengê morfolojikî ê li
ser zimanan re bi gotina çandî re ew cûda wê were kirin.
Lê gotina çandê wê, dema ku mirov wê, werênê ser ziman ku wê aliyên
ku wê bi wê salixkirina wê werina kirinên ên li ser têgînên weke yên
nîjadî re ku wê werina kirin wê di aslê xwe de wê weke aliyna ku mirov
dikarê wê, di serî de wê fahmbikê wê werênê ser ziman. Di rastiyê de wê,
têgîna nîjadî wê, di çerçoveya wê de wê weke têgînek çandî di nava wê
de wê herêbikê. Lê mirov nikarê wê, weke çerçoveyek giştî a çandî ku
ew dikarê wê, kifşkar bê wê bide nîşandin. Ber ku wê çand wê, di aslê
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xwe de wê, çerçoveya wê ya giştî wê ew wê jî wê jî di nava xwe de wê
weke têgînekê wê, bide nîşandin.
Minaq ku em î ro bahsa malbatê dikin em bahsa malbate biolojikî û ya
çandî dikin. Wê di wê temenê wê ji hevdû vaqatandinê de wê, têgînek
biolojikî wê weyn bileyizê. Bi têgîna malbata biolojikî re wê, bi girêdana
biolojikî û hwd re wê, were ser ziman. Minaq wê zaroyek wê bahsa dê û
bavê wê yê ku ew ji wan bûya wê were ser ziman. Lê ji aliyê çandî ve ku
mirov wê hilde li dest wê, bi pêvajoyên ku ew bi wê di nava wê de
mazinbûya wê were ser ziman. Di wê rengê û awayê de wê were ser
ziman. Di wê rengê çandî de jî wê, temen û rengê têkiliyê wê ne
girêdaniya bi xwûnê wê bide dîyarkirin. Wê girêdanêya bi çandî a heyî
wê bide dîyarkirin. Di wê rengê de wê, di serî de wê weke aliyekê giring
wê mirov dikarê wê bi wê re wê weke aliyekê giring wê werênê ser
ziman ku wê pêvajoyên pêşketina çandê wê di aslê xwe de wê weke
aliyekê din ê giring wê di serî de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman.
.
Piştî demên ronasansê çand
Di mijare çandî de wê, di aslê xwe de wê, pêvajoyên piştî ronasansê û
pê de wê pêşketinên bi zanyarî ku wê pêşketina çandê wê li gorî wan wê
were fahmkirin wê bibin. Di aslê xwe de wê, ronasans wê tiştekê din jî
wê bikê. Wê ew jî wê bê ku wê pêvajoyên fahmkirin û pêşketina bi
felsefeyê ku wê ji serdemên kevnera û pê de wê bi aqilê felsefeyê û
kevneşopîya wê re wê pêşkeve re wê, bibê wê, ew wê ji nûve wê
şîrovebikê. Wê ji spekulasyonên metafizîkî wê paqij bikê. Wê rêya
fahmkirineka dervî wê bide kirin. Di wê rengê de wê fahmkirina çandê
wê di wê temenekê fahmkirinê ê teorîkî bi razberî û kirinî bi şenberî û
hwd re wê, di wê çerçoveyê de wê, bi temenê xwe re wê bidest pêşketina
xwe wê bikê.
Di mijare fahmkirina çandê a di wê rengê de wê, bandûra kevneşopîya
felsefeyê wê li wê zêdetirî wê bibê. Di wê çerçoveyê de wê, di demên
piştî ronasansê de wê, bi kifşkirina kevneşopîya felsefeyê û bandûra wê
re wê, di aslê xwe de wê, weke aliyekê din ê giring ku wê temenê
pêşketinê wê di wê warê de wê bide dîyarkirin bê. Çand ku em hemû
hanînên me yên ser ziman, fahmkirin û hwd wan bi wê re werênina ser
ziman wê di wê rengê de wê, di aslê xwe de wê weke aliyekê din ê giring
wê xwe bide dîyarkirin. Di mijare fahmkirinê de wê, mirov dikarê wê,
werênê ser ziman ku wê, mijare fahmkirina çandê wê, di wê çerçoveyê
de wê, di demên hemdem de wê bi awayekê zanyarî û di nava wê de wê
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bi kifşkirina têgînên wê yên weke bi yên xweşikkirinê (estetismê),
levkirinê û hwd wê awayekê temenî ê fahmkirinê jî wê biafirênê. Di wê
rengê de wê mirov dikarê wê di dewama wê de wê, werênê ser ziman ku
wê mijare çandê wê di wê rengê de wê, bi hûnerî wê weke aliyekê
çêkerîyek xwemalî a ji xwezayê bi biriqîna wê jî bê. Wê, di wê rewşê de
wê, ew girtina ji xwezayê wê di aslê xwe de wê weke aliyekê giring ê ku
mirov wê dikarê wê di reng û awayê de wê bi têgînî wê fahmbikê û wê
werênê ser ziman. Di demên piştî ronasansê de wê were dîtin ku wê êdî
wê şîrovekirin wê li ser esasê fahmkirina bi aqilekê hemdem ê weke yê
felsefeyê û hwd re wê were kirin û pêşxistin bê. Wê bi wê re wê, felsefe
wê kirina wê jî wê di wê warê de wê pêşkeve.
Piştî demên ronasansê û pê de wê, nivîsandina dîroka civakan û hwd
wê, di wê warê de wê bi temenekê aqilî ê hemdem re wê bibê. Wê ji
spekulasyonên metafizîkî dûr wê di awayekê de wê were nivîsandin. Di
wê warê de wê, têgîna çandê jî ku wê di wê rengê û awayê de wê bi
aqilekê wê were nivîsandin wê, hingî wê di temenê pêşketinên demên
hemdem de wê cih û war wê bigirê. Wê di wê çerçoveyê de wê, êdî wê
weke ku wê dîropk, mirov, civak û hwd wê ji nûve wê were kifşkirin wê
pêşxistina w û hanîna wê ya li ser ziman wê di wê rengê û awayê de wê
bê kirin û wê bê hanîn li ser ziman.
Di mijarên fahmkirinên civakî de wê, di wê rengê de wê, aqilzanî wê
derkeve li pêş. Wê rastîtî wê di temenê hizirkirin, bawerkirin û
fahmkirinê de wê cih bigirê. Di wê rengê de wê, ev wê weke aliyna
giring ên ku wê bi demê re wê pêşkevin bin. Mirov zêdetirî wê li fêr û
azmûnên xwe wê bihizirê û wê ji wan wê encaman wê derxê. Wê bi wê
re wê bi wan bihizirê û wê bigihijê encamên cûr bi cûr. Di wê rengê û
awayê de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê di
dewama wê de wê werênê ser ziman ku wê aqilekê hemdem wê di wê
çerçoveyê de wê, were ser ziman. Wê bi wê re ev aliyên civakî wê
werina ser ziman.
Mijare aqil û pêşketina wê di aslê xwe de wê, weke aliyekê giring ku
mirov wê di sserî de wê li ser wê bisekinê û wê werênê ser ziman bê. Di
dewama wê de wê weke aliyekê giring wê, di wê rengê û awayê de wê,
xwe bi awayekê wê, di serî de wê, bide nîşandin. Fahmkirinên bi hizrî ku
wê bên kirin wê, di wê rewşê de wê zêdetir wê bibin û wê temenê
encamên mirov wê biafirênin. Wê mirov wê, bi aqilê wê xwe di wê rewşê
de wê, zêdetirî wê bixwezê ku ew li ser temenê xwe bigihênê li hizirkirin,
fahmkirin û encamên bi hizirkirinên bi aqil. Ber çi wê ev yek wê bi demê
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re wê weke aliyekê giring wê derkeve li pêş? Ber ku wê weke aliyekê
giring ku wê di temenê pêşketina mirov de bê. Ji aliyekê din ve jî wê
hinek aliyên wê bi hizirkirina mirov a ji meji ve jî wê bi wê ve girêdayî
wê hebin. Di wê rengê de wê, bi wê hebûna zindîyî re wê hinek aliyên
fîztyolojikî ên ku mirov di temenê wê de wê hilde li dest û wê fahmbikê
jî wê hebê.
Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê weke aliyekê din wê werênê ser
ziman ku wê mijare fahmkirinê wê di wê rengê û awayê de wê, bi zêdeyî
wê derkeve li pêş. Di aslê xwe de wê, mirov dikarê wê werênê ser ziman
ku wê mijare fahmkirinê a li ser temen wê bi wê rengê wê, aliyê wê yê bi
hizirkirinê û dîrokê re wê çerçoveya mijare me bê. Hinek aliyên ku wê di
roja me de wê, bi têgînên nîjadî wê bên derxistin li pêş em, wan di wê
çerçoveyê de ti qiymetê bi wan napîvin.
Ji aliyekê din ve jî wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê mijara
hizirkirinê wê di aslê xwe de wê weke aliyekê wê bi rengên wê re wê bi
demê re wê pêşkeve, Ronansans wê di demên piştî wê re wê, di dîmenekê
de wê weke pêvajoyên pêşketina bi çandî û hûnerî û hwd jî wê dêmenekê
wê bide me. Demên weke ´dema barokê´, ´dema romantismê´ û hwd wê
di wê çerçoveyê de wê weke demna ku mirov dikarê bibîrbikê. Di wê
rengê de wê, li ser wê temenê wê wê ev wê weke aliyna ku wê mirov
dikarê wê werênê ser ziman bê. Dema barokê wê bi wê re wê weke ku
wê şoreşek giştî a çandî wê were kirin. Wê, di wê rengê û awayê de wê
xwe di awayekê de wê bide dîyarkirin. Encamên ku wê, bi hûnerî wê
weke bi naqşkirinê ên bi kevir û serdoran û hwd re ku wê bibin wê,
nîşanaka wê bin. Her wusa naqişvanên demên ronasansê ku wê bi dema
barokê re wê zêdetirî wê navê wan derkeve li pêş ên weke Da-Vinci,
Mikelanj, Ronsard, Montaigne, Machiavelli û hwd wê çend ji wan kesên
ku wê di warê de wê navê wan derkeve li pêş bê. Barok wê piştî şerên
sih-sihsalî û piştre wê bibê. Yan jî wê, di wê demê de wê ew wê bibê. Di
aslê xwe de wê, di wê dema ku wê nîqaş di nava baweriyan de wê werina
kirin wê, bertekên weke bi ´protestaniyê´ re ku wê derkevin wê, temenê
mezhebî ên demên hemdem wê bibê. Protestenî wê di nava xiristiniyatê
de wê weke zaroya wê demê bê. Wê, di demê de wê pêşkeve.
Wekî din wê di wê demê de wê, ola wê demê ku wê pêşkeve jî wê
hûnera demê ku wê pêşkeve wê, weke naqşên naqişvanên demê wê ji
xwe re wê bikê bingeh. Di wê demê de wê, bi wê re wê di nava olê de jî
wê pêvajoyek nû a bi wê re wê pêşkeve.
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Naqşên ku wê di wê demê de wê werina çêkirin wê pêjnên olî ên demên
berê wê ji xwe re wê bikina bingeh. Wê bi wan wê pêşkevin. Wê weki
din wê wan naqşan wê li gorî demê û bi têgiha demê wê cûr bi cûr wê
awayên wan wê çêbikin. Ev wê bi demê re wê dîmenekê wê bi xwe re wê
bide çêkirin. Di aslê xwe de wê, ev ne tenê wê weke dîmenekê bi reng û
awa kirina pêjnên berê di wan naqşan de bê. Wê wekî din wê bi wan
naqşan derxistina li têgihiştinê re wê, temenê fahmkirina demê a bi
hizirkî jî wê bi wê re wê bide afireandin.
Di wê çerçoveyê de wê, di aslê xwe de wê, weke aliyekê din wê mirov
dikarê wê werênê ser ziman ku wê nêzîkatîya çandî wê di wê demê de wê
bi felsefeyê wê pêşkeve. Felsefeya çandê ku wê piştî demên barokê û pê
de wê bahsa wê were kirin wê, bi şêwayên weke empresyonismê ku wê li
fransa wê piştî şoreşê wê temenê wan wê bê avêtin wê pêşkevin. Wê bi
wê re wê têgîna ku wê bi wê re wê werê ser ziman wê ew bê ku mirov bi
nerînên xwe yên ji xwezayê di şibekeya hêst, nerîn û hîskirinên xwe de
ku ew werênê ser ziman wê, bênê ser ziman. Wê xwezayê wê ne weke
têgihek objektif lê wê weke rengekê fahmkirinê ê bi şubjektiv ku wê
întîba û şopên ji wê dibin ku ew wê bi wan werênê ser ziman. Piştî
barokê wê herîkînên ku wê di çerçoveya çandî-hûnerî û hwd de ku wê
werina û pêşkevin weke ên weke empresyonismê, klasism, neoklasisim,
romantism, realism, puanteism, post-empresyonism û hwd wê çend ji
wan herîkînên ku wê derkevina li pêş bin. Wê ji temen ve wê, temenê
wan li ser nerînê û bi awayekê şubjekirina wê avakirî bin. Wê di wê
çerçoveyê de wê ew nerîn, çavkanî û hwd ku ew ji xwezayê bê wê di
nerîna mirov de wê çawa wê were dîtin û ser ziman û wê çawa wê awa û
dîmenekê wê bide dîyarkirin wê bi wê re wê, were ser ziman.
Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê di dewama wê de wê werênê
ser ziman ku wê, fahmkirina çandê û hûnerê di wê warê de wê bi
felsefeyê wê di wê rengê de wê, bi awayekê wê hin bi hin wê pêşkeve, Di
serdemên hemdem de wê, di wê rengê de wê, bi felsefeyê ev herîkînên
hûnerî û çandî ên ku wê pêşkevin wê bandûrê li derka mirov a bi
fahmkirinê û hwd re wê bikin.
Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê werênê ser ziman ku wê
nerîna hûnerî wê, bi demê re wê di wê çerçoveyê de wê bi awayekê wê,
xwe bide dîyarkirin. Ji xwezayê girtinê û bi wê re wê çawa wê bi hêst û
rengên hêstî wê were ser ziman wê bi wê re wê têkilîdar wê were ser
ziman. Wekî din wê ev jî wê weke aliyekê din ku mirov dikarê wê bi wê
re wê bihizirê ku wê, bi demê re wê, girtinên me yên bi çavkanî û nerînî
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ên ji hewirdorê ku mirov wan dihênê ser zimanê wê çiqasî wê bi hêstî,
ramanî, nerînî û hwd wê ji me bi hîskirinên me re wê bi xwe re wê
werênê ser ziman wê weke aliyekê din ê ku wê bi wê fahmkirina çandî û
hûnerî re ku wê were lêpirsîn bê.
Di nava têgîna hûner û zanînê û ankû têgîna zanyarî de wê mirov
dikarê wê di dewama wê de wê werênê ser ziman ku wê çavkaniya hemû
tiştî wê bi wê re wê ji xwezayê bê. Wê ew darêjka ku ew ji xwezayê hat
girtin wê ji aliyekê ve wê di dîmenekê de wê weke ku ew ´kopîkirin´ û
ankû weke girtineka weke ji wê bê. Lê di aslê xw ede wê dema ku me ew
hanî ser ziman wê, ew wê ji aliyekê ve wê, mirov bi hêst û ramanên xwe
yên ku ew bi wê fahmdikê re wê ew wê, dagirê. Bi wê dagirtinê re wê
navaroka wê werênê ser ziman.
Weke aliyekê din wê di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê werênê
ser ziman ku wê xweza wê di wê rewşê de wê weke çavkaniyek me ya
zindîyî bê. Wê bi wê re wê xweza wê hertimî wê di dîmenekê de wê were
li berçav. Mirov wê dîmenê bi xwe re wê bi xêv dikê. Ew xêvkirin wê
weke azmûnekê bê. Di dewama wê de wê jî mirov dikarê wê werênê ser
ziman ku wê, xweza wê bi gûharîna xwe bi xwe re wê ew wê dîmenê ku
me bi wê ji wê girtî wê weke aliyekê xwemal ê bi me re ku wê mînaqe
wê tûneyî wê li holê bigirê. Ber ku wê xweza wê hertimî wê bigûharê û
her ku ew gûharî jî wê reng, dîmen û awayên nû wê bi xwe re wê bide
pêşxistin û dîyarkirin li berçav.
Wê jî mirov dikarê wê di dewama wê de wê werênê ser ziman ku wê
xweza wê di aslê xwe de wê, di wê rengê û awayê de wê weke aliyekê
giring wê di wê rengê û awayê de wê xwe bide dîyarkirin. Di mijare
fahmkirina xwezayê de wê mirov dikarê wê werînê ser ziman ku wê
xweza wê hertimî wê weke aliyekê giring ê fahmkirinê wê di wê rengê û
awayê de wê bide nîşandin.
Di mijare xwezayê û fahmkirina wê de wê, di wê rewşê de wê, xweza
wê weke çavkaniyek bi azmûnî wê li hemberî me wê xwe bide nîşandin.
Di wê rewşê de wê, ew dîmenên ku em ji wê digirin wê di wê rengê de
wê, weke aliyekê ku wê ew bi xwe re wê hebin. Wê, di wê çerçoveyê de
wê, mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê her ya ku me hanî ser
ziman wê, bi wê re jî wê, weke ku ew di çerçoveya xwe de wê, weke
afrînerîyekê wê xwe bide nîşandin. Di nava xwezaeyê de wê weke
aliyekê wê yê giring wê di wê rengê û awayê de wê, mirov dikarê wê
werênê ser ziman. Xweza wê, pêvajoyên wê yên bi jîyankirinê ku ew
derbas dibin wê, di aslê xwe de wê, di wê rengê de wê weke aliyekê
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giring wê, di wê rengê û awayê de wê bide nîşandin. Di mijare
fahmkirina hebûna xwezayî de wê, di serî de wê weke aliyekê giring ê
fahmkirinê wê mirov dikarê wê werênê ser ziman. Xweza wê rast bê ku
wê çavkaniya me ya ku ew diafirênê bê. Wê, di wê rewşê de wê
pêvajoyên xwezayê ên ku ew hertimî dibûhûrin û mirov wan dijî wê, li
dûv hevdû wê weke pêvajoyna bêhempa û minaq ên ku ew dihên û dijîn
bin. Di wê rengê de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê mirov
dikarê wê di serî de wê werênê ser ziman. Di aslê xwe de wê mirov
dikarê wê werênê ser ziman ku wê fahmkirina xwezayî wê, weke aliyekê
temenî wê bi mirov re wê biafirênê. Di nava afrînerîya me ya bi destî û
hebûna xwezayê a bi dîtbarîya me re wê, xêva me wê weke temenekê bi
weyn wê bilayizê. Wê di serî de wê weke aliyekê giring wê di wê rengê û
awayê de wê weke aliyekê giring ê bi fahmkirinê re wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman.
Piştî serdemên hedem ên piştî demên barokê û pê de wê, demên
romantismê ku wê weke demeka ku wê bi wê weke ´kirina şoreşa hêstê´
jî wê were ser ziman wê, di wê çerçoveyê de wê, di dewama wê de wê
weke aliyekê giring wê xwe bide nîşandin. Hêst ku wê, di temenê
afrînerîyên me yên bi hûnerî û hwd de bin wê demê wê ev şoreş wê weke
aliyekê wê yê giring ê temenî wê biafirênê. Wê di dewama wê de wê
weke aliyekê ku wê temenê hizirkirinê wê biafirênê wê, di serî de wê
mirov dikarê wê werênê ser ziman.
Şoreşa hêstê wê, di wê çerçoveyê de wê, bi pêşketina hûnerê a di nava
jîyanê de re wê, êdî wê weke ku li nava hemû aliyên jîyanê wê pêşkeve.
Di wê rengê de wê mirovê hêstîyar wê êdî wê weke rastîyek fahmkirnê û
jîyanê wê bi wê re wê xwe bide nîşandin. Di dewama wê de wê dema ku
em bahsa mirovê hemdem dikin em, bahsa têgînên weke ´şano´, ´balê´ û
hwd dikê. Ev wê weke aliyna ku wê hinek hêstan wê hertimî wê bi mirov
re wê biafirênin bin. Ev hêst jî wê weke aliyna ku mirov dikarê wê di
dewama wê de wê bi wê re wê werênê ser ziman û wê fahmbikê bê. Di
dewama wê de mirov dikarê wê weke aliyekê giring wê werênê ser
ziman ku wê têgîna çandê wê, di nava jîyanê de wê weke aliyekê
fahmkirinê bê. Di çerçoveya salixkirina çandê û hwd de wê, li ser van
aliyên têgînî û hanîna wan a li cem hevdû û bi hevdû re di fahmkirinê û
salixkirinekê de gihandina hevdû re wê çerçoveya salixkirina têgîna
çandê jî wê bi xwe re wê biafirênê bê. Hûner wê, dema ku mirov wê di
çerçoveya rengê fahmkirina mirov a bi têgînî de wê fahmbikê wê weke
rêyê kirinên me yên bi dîmen wê bi xwe re wê bide nîşandin û wê werênê
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ser ziman. Ku maşînek ku mirov bi wê li demê vegerihê û li kirinên xwe
yên ku me kirina em bi wê wan bibînin emê, bi wê re çi têgînê û
fahmkirinê bi wan bigihijênê? Ev wê weke aliyekê wê yê ku mirov wê bi
wê re dikarê wê bihizirê. Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê weke
aliyekê giring wê di dewama wê de wê werêne ser ziman ku wê mijare
fahmkirina çandê wê, di wê rengê û awayê de wê weke aliyekê dîmen û
rûyê jîyanê ê heyî wê xwe bide nîşandin. Minaq ku em pêvajoyek
jîyankirî a di nava demekê de wê ji demekê heta demekê ku wê li wê
bihizirê û wê li berçav bigirê weke filmekê wê bi wê re wê ew wê weke
dîmenekê ku mirov dikarê wê bi wê re wê werênê ser ziman bê.Di wê
rewşê de wê jî mrimov dikarê wê werênê ser ziman ku wê mijare têkiliya
hûnerê û çandê wê, di wê rengê de wê weke aliyekê bi dîmenkirina bi
darêjkî wê bi wê re wê hebê. Di wê çerçoveyê de wê hûrgil û diyardeyên
ku ew temenê wê diafirênin bo fahmkirina wê di wê rengê û awayê de wê
weke aliyekê wê yê giring wê dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser
ziman. Di rewşa fahmkirina jîyane mirov de wê, mirov wê ji destpêka
jîyane xwe wê qanc xirab wê di awayekê de wê bijî. Wê di wê jîyankirinê
de wê di nava wê de wê, gelek kirinên ku em dikarin weke hûrgilên wê
jîyanê wê werina ser ziman wê bibin. Her hûrgil wê çendî ku wê bi serê
xwe wê xwediyê hebûnek darêjkî bê wê, di dewama wê de wê di
çerçoveya giştî de a jîyanê û giştîya wê de jî wê dîmenekê bi wê rengê
wê bi xwe re wê bide nîşandin.
Hûner ku ew dîmenekê ji jîyane me bê wê demê em divê ku wê bi
temenekê ji jîyane xwe de wê werênina ser ziman. Di dewama wê de wê
mirov dikarê wê werênê ser ziman ku ew ya ku ew dema ku ew hat
jîyankirin wê bi têgîn, hêst û hîskirinekê wê were jîyankirin. Wê dema ku
mirov ew dîmenê jîyankirinê wê tamaşakir ku ew têgîn û zanîn bi me re
nebê emê, karibin bigihijina heman hîsîyetê bi wê re? Di aslê xwe de wê,
di wê rewşê de wê, her tamaşakirin wê temenê hêstên din jî wê bi xwe re
wê biafirênê. Wê di wê temenê gihiştina hêstên nû de wê, azmûnên me jî
wê bi wan derkkirin û dîtînên me re wê di awayekê afrîner de wê, di nava
hilberînîyek hêstî û ramanî de jî bin.
Di warê fahmkirina bi hêstî de wê, mirov dikarê bêjê ku wê di wê
rewşê de wê, di nava civakê de wê dema ku ew wê were hizirkirin û ankû
wê were tamaşakirin wê, hemû kes wê ji aliyê xwe ve wê bigihijê hêstekê
bi wê. Çendî ku wê ew wê, di mejiyê xwe de wê bi teybetî wê, karibê wê
mijarê wê bikê temenê hizirkirinê û wê bi wê bigihijê hizirkirinna jî lê wê
ji aliyekê din ve jî wê weke têgînek navendî a ku wê weke mifteyek xêvî
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wê weyn jî wê bi wê rengê wê bileyizê. Ji xwe, hemû têgînên çandî û
hûnerî wê di nava civakê de wê bi wê rengê wê wateyek wan ya xêvî wê
hebê. Wê bi wê re wê ji aliyekê din ve wê bê temenê fahmkirinên nû. Wê
pêşxistinên nû wê bi xwe re wê bide pêşxistin.
Di mijare fahmkirina çerçoveyên civakî de wê, di wê rengê de wê her
têgîna çandî, hûnerî û hwd a ku ew hevbeş bû wê, bi wê rengê wê
weynek wê ya bi xêvî û civakî wê hebê. Di wê rengê û awayê de wê di
serî de wê mirov dikarê wê weke aliyekê giring wê werênê ser ziman ku
civak wê bîrewerîya xwe wê di wê rengê û awayê de wê bi temenekê
xêvî wê di wê rengê û awayê de wê bide çêkirin. Di mijare xêvê û civakê
de wê, di wê rewşê de wê, aliyên wê yên ku mirov dikarê wê ji aliyê
civaknasî, derûnî û hwd ve wê werênê ser ziman wê hebin. Di wê rengê û
awayê de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê werênê ser ziman.
Civak û xêv wê di wê rengê û awayê de wê temenekê wê yê li ser
pêvajoyên yên jîyankirinê, gotinên ku ew bi wate û rengên ku ew
bikardihênê, awayên hişmendî, têgihiştin, fahmkirin, derkkirinê û hwd re
wê hebê. Bi wan re wê, di serî de wê, mirov dikarê wê, ji aliyê kes û
giştîya civakê ve hem yek bi yek û hem jî bi hevdû re di zikhevdû de
werênê ser ziman.
Di warê hanîna ser ziman a civak û çandê de wê gelek aliyên wê yên ku
em dikarin bi wan werênina ser ziman ên weke antropolojî, dîrok,
ramyarî, civaknasî, felsefe, zimanzanîn, wêjayê û hwd ve werênê ser
ziman. Ev alî wê weke aliyna ku wê di warê fahmkirina civakê bi mejuya
wê re jî wê temenekê fahmkirinê wê bide çêkirin bê. Ev aliyên ku wê
weke aliyna lêkolînî ên bi jîyanê û hebûna civakî re jî bin wê di serî de
wê ji aliyê xwe ve wê çerçoveyek fahmkirinê wê bi têgînî wê karibin
bidina me. Ji van aliyan ve bi serekeyî hanîna ser ziman a civakê wê, di
derbarê pêvajoyên wê yên pêşketinê, nirx, pîroz, fahmkirin, hişmendî û
hwd de jî wê têgînna wê bide me. Mijare civak û çandê bi serê xwe wê,
weke mijarek kûr bê. Ji gelek aliyan ve jî wê hewceyî hanîna wê ya li ser
ziman wê hebê. Di serî de em bi vê xabatê wê çerçoveya wê ya
fahmkirinê wê bênina ser ziman.
.
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ANTROPOLOJÎ, ÇAND Û CIVAK
Dema ku mirov ji aliyê têgîna antropolojiyê ve hebûna civakê wê hilde
li dest wê, di aslê xwe de wê weke alliyekê giring ê fahmkirina civakê wê
derkeve hemberî me. Di serî de wê mijare civakê û fahmkirna wê weke
mijare dîrokî bê. Di wê çerçoveyê de wê, di serî de wê bi wê re em,
hewldidin ku wê di nava şart û mercên wê de wê fahmbikin. Di roja me
de em bi rêya zanistên weke civaknasiyê, antropoloji û felsefeyê û hwd re
dikin ku di wê çerçoveyê de bi salixkirin û pirsên ku em di wan waran de
li wan dikin ku em bi wan wê fahmbikin em dikin ku rêyên weke aqil
meşandinê, ceribandinê û hwd re li ser çavkanîyên me yên dîrokî û hwd
re wê fahmbikin û werênina ser ziman.
Di wê çerçoveyê de wê dema ku em ji aliyê antropolojikî ve wê demek
civakî wê werênina ser ziman wê ji aliyê kok, ziman, çand, pêvajoyên
pêşketinê, reng û awayê pêşketinê û hwd ve wê bikin ku wê fahmbikin û
wê werênina ser ziman. Di wê rengê de em wê, weke aliyekê giring wê
dikarin wê werênina ser ziman ku wê mijare têgîna antropolojiyê wê ber
çi wê di destpêkê de wê weke mijareka civakî a fahmkirinê wê mirov
dikarê wê hilde li dest? Ber ku wê di warê fahmkirinê û lêkolînê de wê
weke aliyekê giring ê fahmkirinê wê temenê fahmkirinê wê di derbarê wê
û awayê wê de wê, pirsan bipirsê û wê bersivên wan wê bikê ku wan
werênê ser ziman. Di dewama wê de wê weke aliyekê din jî wê mirov
dikarê wê di dewama wê de wê werênê ser ziman ku wê mijare
fahmkirina civakê wê di wê çerçoveyê de wê, di aslê xw ede wê, di rewşa
fahmkirina wê de wê weke aliyekê giring wê di wê rewşê de wê derkeve
hemberî me.
Di warê fahmkirina civakê de wê, mirov dikarê wê werênê ser ziman
ku wê mijare civakê wê, di aslê xwe de wê weke aliyekê ku wê bi wê re
wê temenekê fahmkirinê wê were ser ziman. Em ji kû dihên û bi kûve
diçin û hwd wê weke pirsna ku wê li ser temenê pêşketinê û ê bi
pêvajoyên wê yên herikînê re wê bên pirsîn bin. Di wê çerçoveyê de wê,
di serî de wê weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê mirov dikarê
wê werênê ser ziman.
Di mijare fahmkirina civakê de wê, di serî de wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman ku wê weke aliyekê giring wê, xwe bide dîyarkirin ku
wê civak wê, pêvajoyên wê yên pêşketinê wê, di wê rengê de wê, bide ku
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wê fahmbikê û wê werênê ser ziman. Bi antropolojikî wê ji ya qat bi ber
ya tam be wê hewldana gihiştina têgihiştin û fahmkirinekê wê weke
aliyekê giring ê fahmkirinê bê. Di dewama wê de wê, di wê çerçoveyê de
ji ya tam jî hewldana dahûrkirinê û gihiştina zanîna qatkan û hwd re wê
di wê rengê de wê, weke aliyekê wê yê giring ê ku mirov dikarê wê, di
serî de wê, werênê ser ziman.
Bi pêvajoyên dîrokê re wê, mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
pêvajoyên jîyane civakê wê dema ku mirov di wê çerçoveyê de wê hilde
li dest wê, di çerçoveya fahmkirinên me yên bi wê re ên ku ew di
çerçoveya wê de wê, weke aliyekê giring wê, di rewşa fahmkirinê de wê,
xwe bi awayekê wê bi wê re wê, bide nîşandin. Antropoloji wê di serî de
wê di serî de wê weke aliyekê giring wê balê bikişênê li ser pêvajoyên
jîyankirinê temen û elementên jîyanê, rengên jîyankirinê, çawa jîyankirin
bûya, bi çi rengê pêşketin bûya û gihiştîya çi awayê, pîvanê û astê û hwd
wê bi wê re wê bikê ku wê fahmbikê. Di roja me de wê di derbarê
fahmkirinên bi lêkolinên antropolojikî de wê mirov dikarê wê werênê ser
ziman ku wê weke aliyekê giring wê mijare fahmkirinê wê di wê rengê
de wê, xwe bide nîşandin ku wê, fahmkirina hebûnê wê di wê çerçoveyê
de wê bi awa û temenê wê re wê weke aliyekê ku wê li wê bihizirê û wê
bikê ku wê fahmbikê bê.
.
Bo fahmkirina civakê Antropolojî
Di nava pêvajoyên jîyankirinê de wê mirov dikarê wê bi jîyane civakê
re wê, di serî de wê bi wê werênê ser ziman ku wê dema ku em î ro
pêvajoyên jîyane demên berê lêkolîn dikin em, bi şêwayê rengên jîyane
wê demê ji bermehiyên ku ew ji wê demê mana bi wan dikin wê
fahmbikin û wê werênina ser ziman. Dii wê çerçoveyê de wê, di serî de
wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê, werênê ser ziman. Di
dewama wê de wê weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê werênê
ser ziman ku wê mijare fahmkirinê wê, di serî de wê, xwe bi wê rengê wê
bide dîyarkirin. Di nava jîyane civakê de wê gelek aliyên wê yên ku em
bi dikarin rengê pêşketina wê ji wê fahmbikin û wan werênina ser ziman
wê hebin. Ji amûrên ku ew bi wan jîyankiriya heta ku wê bigihijê rengê
hizirkirinên wê û awayên bi gotinkirinên wê, gelek aliyên ku em dikarin
bi wan re wê werênina ser ziman û fahmbikin û werênina sser ziman wê
hebê.
Di wê rewşê de wê mirov dikarê wê di dewama wê de wê werênê ser
ziman ku wê pêvajoyên fahmkirinê û hewldanên me yên bi gihiştina li
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bersivên di derbarê pêşketina demên ne dîyar de wê di wê rengê de wê
weke aliyekê giring ê ku mirov dikarê balê bikişênê ser wê bê. Pêvajoyên
pêşketina jîyane civakê wê, di wê rengê de wê, xwe di awayekê wê bi wê
re wê, bide nîşandin.
Antropoloji wê di warê fahmkirinê de wê bi xosletên wê yên biolojikî
re wê di nava pêvajoyên jîyanê û dîrokî de wê, bikê ku wê bi awayên ew
pêşketîya û heya wê fahmbikê û wê werênê ser ziman bê. Wê di wê rengê
de wê, di nava hewlddanaka fahmkirinê de wê, bikê ku wê fahmbikê û
wê werênê ser ziman. Antropolojiya civaknasî jî wê di çerçoveya
fahmkirina xosletên çandî û hwd wê bi wê re wê, bi cûdahiya nava wan
wê, bi xosletên wê re wê bikê ku wê fahmbikê û wê werênê ser ziman. Di
wê çerçoveyê de wê, weke şêwayên lêkolîn û fahmkirinê ên ardkolanê
wê pêşkevin. Wê bi wê re wê, bermehiyên ku wê demên berê wê werina
kifşkirin wê bi wê re wê bi fahmkirina wan re wê di derbarê jîyane demê
de wê, xosletna wê bide me. Bi fahmkirina wan xosletan re wê bikê ku
wê werênê ser ziman û wê encamê derxê li holê.
Ji aliyê civakî ve wê antropoloji ê bi awayên wê yên weke bi
civaknasiyê û hwd re wê bi zêdeyî wê derkeve li pêş weke şêwayekê
fahmkirinê. Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku
wê di temenê fahmkirinê de wê, weke aliyekê giring wê xwe di wê rengê
de wê bide nîşandin.
Her civak wê bi çand û awayê jîyane xwe re wê bi wê re wê hebê. Wê
di wê çerçoveyê de wê bi xosletên wê re ew wê were fahmkirin. Wê di
wê çerçoveyê de wê di nava pêvajoyên wê yên dîrokî de wê, bikê ku wê
fahmbikê wê werênê ser ziman. Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê
werênê ser ziman ku wê pêvajoyên jîyankirinê wê di dewama wê de wê
bi wê re wê werina ser ziman.
Di warê fahmkirina civakê û pêvajoyên wê bi fahmkirina têgîna
antropolojiyê de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê bi têgîna
antropolojiyê re wê aliyên wê yên çandî û fîzîkî û hwd wê derkevina
hemberî me. Di wê çerçoveyê de wê aliyê fîzîkî wê weke ku em bi aliyên
biolojiyî û hwd re wê dibînin wê, xwediyê temenekê lêkolînê û
fahmkirinê bê. Aliyê a çandî jî wê weke aliyekê din ê fahmkirinê ê ku
mirov dikarê wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê werênê ser ziman
ku wê mijare fahmkirina rengê jîyanê û bi wê re wê çawa pêşkeve di
nava pêvajoyên dîrokê de wê, li ser wê bisekinê. Elementên çandî û
rengên pêşketina wan wê weke çavkaniya wê û temenê fahmkirina wê
biafirênin. Minaq wê, bi erkolojiyê re wê, bermehiyên ji demên berê wê
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bên lêkolîn û fahmkiirn. Di warê fahmkirina koka civakê, beşên nava wê
ûp hwd de jî wê têgîna etnolojiyê wê bi awayekê wê derkeve li pêş.
Wê weke aliyekê wê yê giring ê din jî wê fahmkirina hebûna civakê wê
di çerçoveya têkiliya nava pêşketina ziman û çandî a bi serê xwe û bi
hevdû re wê dikarê wê werênê ser ziman. Di wê rewşê de wê, ziman bi
rengê pêşketina wê, watelêkirinên wê û hwd re wê weke aliyekê ku wê ji
wê karibê rengê fahmkirinê bi têgînek erkolojikî wê hilde li dest. Di wê
çerçoveyê de wê, di nava pêvajoya pêşketinê a jîyane mirov de wê, bi
awayekê jî wê rengê hizirkirina mirov wê bi pêvajoyên pêşketinê re wê
encamên wê bi xwe re wê bibin. Wê, di wê rengê û awayê de wê ew jî
wê, bi wê pêvajoyên pêşketina çandî û civakî bi hevdû re de wê, xwe
bidê nîşandin.
Ji aliyê din ve jî wê, dema ku mirov ji aliyê têgîna çandî ve têgîna
antropolojiyê wê hilde li dest wê di dewama wê de wê bi wê re wê were
fahmkiirn ku mirov çawa xwediyê rengekê jîyanê ya û çawa jîya ya wê
were fahmkirin. Mınaq ji aliyê antropoloijikî ve ku mirov hilde li drest
mirovna ku ew ji çandekê ne hatibin wê bi wan tevger, xuy û hwd re wê,
hewl bêdayin ku ew werina fahmkirin. Di dewma wê de wê weke aliyekê
wê yê giring wê ew wê bi wê re wê, were fahmkirin. Zaroyek ku ew ji
çandek weke minaq ya îtalî û ankû ispanyoli were wê, li gorî wê bi wê
xwediyê xosletên wê bin. Wê bi zimanê wê biaxifin. Wê, di dewama wê
de wê, bi wê re wê, pêşketina xwe wê bijîn. Ev jî wê weke aliyekê wê yê
ku mirov wê bi wê fahmbikê bê.
.
Ji aliyê antropolojiyê ve fahmkirina civakî
Ji aliyê têgîna antropolojikî ve wê civak wê, di wê warê de wê,
pêvajoyên wê yên pêşketinê wê bi fahmkirina wan re wê tenê wê aliyekê
wan wê were fahmkirin. Di wê rewşê de wê, di dewama wê de wê, bi
bermehiyên wê yên ji nava jîyane wê ku ew bi tamî û ankû qatî werina
kifşkirin wên bi wan bi derfet bê ku mirov fahmbikê ku ew çawa jîya na
û xwediyê çi rengê jîyankirinê, pergale baweriyê û hwd bin. Minaq em di
roja me de demên sumerîyan wê bi wê rengê em ji bermehiyên ji dema
wan mana wê bi wê rengê wan fahmbikin. Wê bi wê re em, dikin ku wan
fahmbikin ku ew çawa jîya na, xwediyê çi rengê baweriyê û pergale wê
bûna, bi çi awayê xwediyê awayekê pergalî a ramyarî û temenê wê ya
aborî bin û hwd wê bikê ku wê fahhmbikin. Ji aliyê din ve jî wê, di wê
warê de wê, hizirkirinên wan ku ew hatibibina bûhûrandin li demê û ankû
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bi derfet bê ku mirov xwe bigihênê wan wê, bi wê re wê, temenekê
fahmkirinê ê giring wê bide çêkirin.
Minaq wê di dewama wê de mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
mijare fahmkirina çanda civakê wê ji aliyekê ve wê bi zimanê wê re wê
temenekê giring ê ê fahmkirinê wê biafirênê. Têkiliya nava ziman û
çandê wê bi hevdû afirandin, pêşxistin û dana fahmkirinê re wê di
çerçoveya jîyane civakî de wê bi awayekê sazûmanî wê xwe bide
dîyarkirin. Di wê rengê de wê ziman wê, dema ku em bahsa gotinên wê
bikin weke ku me li jor li deverekê hanî ser ziman ku wê, çawa wê,
salixkirin wê werina kirin wê ew gotin wê di awayê wê pêşketina dema
xwe de wê karibê bibê xwediyê gelek awayên fahmkirinê ên ku em wan
ji wê fahmbikin. Di dewama wê de wê dikarin wê weke aliyekê din jî wê
bi gotinêmn kevneşopîyî re wê dikarê wê werênê ser ziman. Mınaq wê
gotinêmn kevneşopî wê di wan de wê aqilekê teybet ê salixkirî li ser
rewşên jîyanî û hwd re wê hebê. Wê di wê rengê û awayê de wê ew wê bi
wê re wê, were fahmkirin. Di wê rengê bi hevokkirina wê re wê de wê,
ew wê weke aliyekê wê yê ku mirov dikarê wê bi wê re wê dahûrbikê û
wê werênê ser ziman.
Di wê çerçoveyê de wê ziman û çand wê têkiliya wan a bi hevdû re wê
di derbarê fahmkirina civakê û têkiliya wê ya çandê û pêvajoyên wê yên
pêşketinê ên bi hevdû re de jî wê ji gelek aliyan ve wê karibê temenekê
fahmkirinê bi wê re wê bide nîşandin. Em î ro minaq li rengê jîyane
civake kurd a demên berê dinerin ku ew çawa jîyankirina, xwediyê çi
rengê pêşketinê bûna û hwd bi wê dikin ku wan fahmbikin. Her wusa wê,
di wê rengê de wê, di derbarê rengê jîyane wan de wê di wê rengê de wê
têgînekê wê bi xwe re wê bide me ku em wê bi wê re wê, ji wê
fahmbikin.
Di mijare fahmkirina civakê de wê, mirov dikarê wê di dewama wê de
wê, werênina ser ziman ku wê pêvajoyên çandî wê di warê fahmkirina
civakê de wê, temenekê fahmkiirnê a bi antropolojikî wê pirr zêde baş jî
wê karibê ji aliyê xwe ve bo me bide afireandin. Di wê çerçoveyê de wê
ya giring wê ew bê ku mirov wê di demên wê de ku ew çawa jîya ya wê
weke xwe wê kifşbikin û bi rengê hizirkirinê wê werênina ser ziman û wê
derxistina li têgihiştinê. Di mijare fahmkirina civakê de wê, di serî de wê
weke aliyekê wê yê giring wê ev wê xwe bi wê re wê bide dîyarkirin.
Kevneşopî wê di derbarê jîyane civakî a çandî û hwd de wê, ji gelek
aliyan ve wê vegotinbar bê. Wê, di derbarê jîyane wê de wê, rengê jîyane
wê de wê awayekê rêgezî ê temenî wê bi xwe re wê bide afirandin. Wê ji
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aliyekê din ve jî wê temenê wê yên bi destûrî, zagonî û hwd jî wê di wê
rengê û awayê de wê bi wê re wê biafirênê û wê werênê li holê.
Kevneşopî wê, çerçoveya wê ya bi ji hevdû cûdakirina ya baş û nebaşîyê
wê weke ast û pîvaneka temenî bê ku wê li ser wê re wê temenê ya baş û
ne baş wê ji hevdû cûda wê nbi rêgezî wê bikê ku wê pêşbixê, salixbikê û
wê werênê ser ziman. Wê, di wê rengê de wê ew wê weke aliyekê wê yê
giirng ê fahmkirnê bê ku mirov wê werênê ser ziman bê. Di nava jîyane
civakê de wê, gelek beş, kom, kêmnetewî, beşên têgînî û ankû felsefeyî û
hwd wê hebin. Wê ev wê weke hevdû ne jîn û heta ku ew dibê ku ne
weke hevdû di hizirin jî. Wê di wê warê de wê, weke aliyekê wan ê
temenê wê di nava wê de wê çawa wê nêzîkatîyê wê li hevdû wê bkin û
wê hevdû fahmbikin û wê hildina li dest û ankû her kom û kes ji aliyê
wan ve nêzîkbûna wan a li yê din ê li hemberî wan wê di wê rengê de wê
bi zêdeyî wê weke aliyekê giring ku w derkeve li pêş bê. Di dewama wê
de wê, mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê bi hevdû re wê, werina
fahhmkirin.
Di mijare fahmkirina temenê civakê de ku ew ji aliyê çandî û hwd ve
bê wê malbat wê weke aliyekê giring ê ku mirov wê dikarê wê bikirpênê
û wê werlnê ser ziman bê. Wê di wê rengê de wê, çawa wê xwediyê
pêvajoyên pêşketinê, rengê têkiliyê nava hevdû bê û xwediyê çi nirxên
ku ew li ser temenê wan dijî û hwd wê weke aliyna giring ên ku mirov
dikarê wan werênê ser ziman bê.
Di wê rengê de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê di dewama wê
de wê werênê ser ziman ku wê mijare civakê û civakbûnê wê di wê
çerçoveyê de wê bi temenê wê yê çandî re wê bibê. Di dewama wê de
mirov dikarê wê weke aliyekê giring wê werênê ser ziman.
Di mijare fahmkirina civakê de wê, hertimî wê weke aliyekê giring wê
civak wê bi nirxên wê re wê derkeve li pêş. Di dewama wê de wê mirov
dikarê wê werênê ser ziman ku wê civak wê, di wê rengê de wê, bi nava
wê re wê, were fahmkirin. Wekî din wê bi awayê wê yê pêşketinê, nirxên
wê yên temenî wê were kifşkirin.
Di nava civakê de wê, dema ku mirov ji aliyê çandî ve wê hilde li dest
wê, weke ji aliyên weke zawacê, pergale xizmtiyê, mal û ankû malbat,
şêwayên parastinê, perwerde, şêwayên pêşxistina tiştên bi wê jîyankirinê
û hwd re wê xwe bide nîşandin. Ev wê weke aliyna wê yên ku mirov
dikarê wê werênê ser ziman bê. Di dewama wê de wê mirov wê weke
zindiyekê wê xwediyê pêwîstîniyên jîyanî bin. Ew jî ew çawa dihên
tederîkkirin wê weke aliyekê din ê ku mirov wê li ser wê bisekinê bê.
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Şêwayên pêşxistin û çêkirina zad, temenê zêdebûnê weke xwe binifşî
dana domandinê, mazinbûn û ankû balixbûn, tendûrûstî, tevgerî, kirinî,
parastin û hwd wê weke aliyna ku mirov diakrê di dewama wê de werênê
ser ziman bê.
Mirov wê di nava jîyanê de wê, dema ku wê bijî wê van aliyan wê
temenê fahmkirina xwe de wê, weke aliyna ku wê, li berçav bigirê di
fahmkirina xwe de bin.
Wekî din wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, mirov wê di
pêvajoyên jîyane xwe de wê, çawa wê, hevdû wê bi hevdû re bijîn wê
weke aliyekê din ku wê fahmbikê bê. Ber vll yekê wê hê di demên
destpêkê de wê dest bi çêkiirna destûr, zagon, û rêgezên bi hevdû re
jîyankirinê û hwd bikê. Wê ev wê weke aliyna ku wê hemû ali wê bêî ku
ew zirerekê bidina hevdû û binpêkirinekê ji aliyê xwe ve li dijî yên din
bikin ku ew bijîn wê temenê wê biafirênê bê. Di wê rengê de wê, di wê
çerçoveyê de wê rêgezên jîyanê wê di wê rewşê de wê, ji aliyekê ve wê,
rêgezên xwezayî wê temenê wê bê. Lê di wê çerçoveyê de wê aqil wê bi
pêşketina wê re wê, temenê fahmkirinê û hwd wê bi mirov re wê bide
afirandin û wê di dewama wê de wê êdî wê mirov wê bi wê re wê, weke
aliyekê din ê giring wê bi wê re wê fahmbikê.
Di warê fahmkirina civakê de wê ji van aliyan ve wê civak wê bi wê re
wê, bi zêdeyî wê, xwe di awayekê de wê, bide dîyarkirin. Wê çand wê
rengê tevgerên mirov ên hemûyan wê bi xwe re wê bide dîyarkirin. Di
nava çandekê wê de wê mirovê wê çandê wê li gorî wê çawa xwediyê
fahmkirinekê na, çawa nêzî hevdû dibin, mirov pênasedikin, têkiliyên
xwe yên bi hevdû û hwd re pênase dikin wê bi wê re wê, werina ser
ziman. Di dewama wê de mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê çand
wê di wê warê de wê çerçoveyek sazûmanî a civakî wê di wê rengê de
wê biafirênê. Wê, mirov wê weke ku wê çawa wê li bersiva her pirsê di
mejiyê xwe de wê lê bigerihê wê di nava çandê de jî wê li bersiva kirinên
rast ên bi salixkirina wan re jî wê lê bigerihê. Di wê warê de wê, bo ya
baş were kirin çi dibêjê û ya ku ew newê kirin çi dihê destnîşandin û hwd
wê bi wê re wê, li wê bihizirê û wê li wê bikeve nava lêgerînekê de. Di
dewama wê de mirov dikarê wê jî wê weke aliyekê din ê giring wê
werênê ser ziman ku wê mijare çand bi civakê re wê weke temenekê
fahmkirinê wê di wê rengê û awayê de wê biafirênê.
.
Bi antropolojiyê çand
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Malinowski wê dema ku wê bahsa çandê bikê wê di nava heywan û
mirov de wê bi ji hevdû cûdakirinekê re wê şîroveyek çandî wê bi wan re
wê pêşbixê. Minaq wê, mirov wê bi paraastin, mal, zawac, perwerde,
têkiliyên malbatî, paqijî û hwd re wê werênê ser ziman. Lê dema ku wê
bi heywanekê re wê werênê ser ziman wê bi zedebûnê, zad, pêwîstîya
rehetbûyîna laş, parastin, tevger, mazinbûnê û tendûrûstîyê re wê werênê
ser ziman. Di wê çerçoveyê de wê bi wê re wê ya ku wê were fahmkirin
wê ew bê ku wê çand wê çerçoveyek jîyanî a bi wê re wê hebê.
Di aslê xwe de wê hemû hizirkirin, fahmkirin û rengên me yên jîyanî
wê di wê çerçoveyê de wê mirov dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser
ziman. Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê,
di nava jîyanê de wê çand wê weke temenekê fahmkirinê bê. Hemû
çûreyên me yên fahmkirinê wê mirov dikarê di nava wê de wê werênê ser
ziman.
Hizirkirinên mirov ên li jîyanê, fezeyê û gerdûnê, şêwayên jîyankirinê,
xwarinê û hwd wê di wê çerçoveyê de wê, werê ser ziman. Edward Tylor
wê dema ku wê hewlbide ku ew çerçoveya giştî a têgîna çandê wê
werênê sr ziman wê bi gotina ´çand, weke zanînê, baweriyê, hûnerê,
rewîstê, dadê, ord û weke endamê civakê mirov ku wê hemû amûr û
jêhatîyên ku bideest xistina wê hemûya giştîya hemûyan bê.´ Di asta giştî
de ku mirov çandê wê salixbikê wê hemû tiştên ku mirov afirandina û
çêkirina wê hilde li nava xwe. Wê di wê rengê de wê bi çerçoveyek giştî
wê di serî de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê çand wê, dema
ku mirov wê fahmdikê wê çendî ku wê bi temenekê zanînî re wê bi wê
rengê bi giştî wê mirov wê salixdikê jî wê întîbaya ku ew bi mirov re
çêdikê wê, ew bê ku wê, bi zêdeyî wê, aliyên weke orf, adet, kevneşopî,
rewîst û hwd wê bi wan re wê bi sînor wê were ser ziman.
Mijare di nava wê de salixkirina aliyên din ên çandî wê di wê
çerçoveyê de wê di aslê xwe de wê weke ku ew tiştna din ên cûda jî bin
wê çerçoveyek têgînî wê bi mirov re wê biafirênê. Lê em wê dibînin ku
wê çand wê ji aliyekê ve wê çerçoveya wê ya fahmkirinê wê li ser rewşa
jêhatî, alimandin û kêrhatîya mirovî wê weke ku wê avabê. Di wê
çerçoveyê de wê di asta dawî de wê her tiştê ku ew hat fêrkirin û bû û êdî
ku ew êdî heya wê weke aliyekê wê yê çandî jî bê. Di wê çand wê weke
çerçoveya jîyane li gorî wê bê. Minaq pêvajoyên ramyarî ku ew dihên
jîyankirin wê di dewama wê de wê bi xwe re wê, çanda xwe ya ramyarî
wê biafirênê. Di wê çerçoveyê de wê dema ku em dibêjin “.. wê çanda
xwe ya ramyarî wê biafirênê” di farqe de na ku em balê dikişênina li ser
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rewş û aliyekê rûdayî ê mejuyî. Di wê rengê û awayê de wê, di serî de wê
weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê, di serî de wê, weke aliyekê
giring wê werênê ser ziman.
Di mijare fahmkirina çandê de wê, di wê rengê de wê, weke aliyekê
giring wê, di serî de wê, ev rewşa weke ku em bi wê re dibînin wê ji
dîmenekê jîyanî bê. Wê di wê dîmenê de wê weke hinek xatên jîyanî
hatibin girtin bin. Di dewama wê de wê weke çerçoveyek jîyanî a
bisazûman wê, bi wê re wê were ser ziman. Em di roja me de wê, dema
ku em bahsa ´jîyanek bi çandî´ dikin wê bi wê re em, weke ku wê qastê
dikin ku em bi wê re wê werênina ser ziman weke jîyanek bi sazûman,
pergal û pêşketî em dikin ku wê werênina ser ziman. Wê di wê rengê û
awayê de wê ew wê bi wê re wê weke aliyekê giring wê, xwe bide
nîşandin. Çandê ku em, weke têgîneka di encama jîyane her zindiyê de
ku ew diafirê wê weke pêvajoyên jîyankirina wê re wê, di wê çerçoveyê
de wê weke têgînek gerdûnî wê were li holê. Bi wê re jî wê weke aliyekê
ku em dikarin bi rengê jîyane civakê re wê werênina ser ziman bê. Di wê
rewşê de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê
werênina ser ziman ku wê temenê wê bi fahmkirinên me yên bi zimanî re
wê xwe bide nîşandin. Em dema ku bahsa ziman dikin em di wê rengê de
wê ji aliyekê ve jî wê, di wê rengê de wê, bi fahmkirinekê jî wê bi
salixkirinên xwe re wê dihênina ser ziman.
Fahmkirina civakî wê, di wê rengê de wê, di nava wê de wê, bi
têkiliyên rewşî û hwd re wê, têkiliya fahmkirinê wê bi wê re wê bi hevdû
re wê biafirênê.
Çand wê dema ku mirov bahsa temenê wê û gûharîna wê bikê wê demê
mirov dikarê wê li vir hebûna jîyane civakî, bi têkiliyên wê yên nava wê,
danûstandinên wên ku ew di nava xwe de dikê û fahmkirinên wê yên
dem bi dem ku ew dibin û pêşdikevin re wê bi wê re wê werênê ser
ziman.Di wê rengê de wê çand wê mirov nikarê wê weke temenekê
sekinîner (immutable) wê werênina ser ziman. Wê weke temenekê
gûharîner ê ku ew hertimî digûharê ê bi herîkîna jîyanê a li ser
fahmkirinê re wê werênê ser ziman. Di wê çerçoveyê de mirov dikarê
gotina peresendina çandê wê pêşbixê û bi wê re wê ji vê aliyê ve wê
werênê ser ziman. Peresendina çandî wê bi demê re wê, çawa wê bi
pêvajoyên gûharandinê wê bi xwe re wê bide çêkirin û wê derbasbikê wê
bi wê re wê mirov dikarê wê kifşbikê û wê werênê ser ziman.
Dema ku em pêvajoyên pêşketinê ên bi jîyane civakê ve girêdayî ên
weke bi olê, ramyarî, rewîstê û hwd re wê hilde li dest wê, di wê rengê de
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wê, mirov dikarê wê fahmbikê. Ev têgînên ku me bahsa wan kir wê, di
aslê xwe de wê, ew jî wê di xwe de wê xwediyê dîmenekê weke ´stabîl
ên ne gûharîner´ bin wê bina me. Lê wê di awayekê stabil de wê
gûharîner bê, ku pêvajoyên destwardenê li jîyane civakê nebin. Lê ew wê
hemû wê di temenê wan de wê kifşkarîya bi gûharînî a civakî wê bi
têkiliyên wê yên civaknasî ên gûharîner re wê hebê.
Di wê çerçoveyê de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê di
dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê pêvajoyên
gûharandinê wê, di wê çerçoveyê de wê, di temenê xwe de wê fektora
hebûna jîyane a bi zindiyî wê bi hawênê. Ev wê weke fektorek aktiv bê.
Her wusa aliyê jîyanê ê ne zindî jî wê pêvajoyên wê yên gûharînê wê
hebin lê ew ne aktiv bin.
Di wê rengê de wê, di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser
ziman ku wê pêvajoyên fahmkirinê wê di wê rengê û awayê de wê, di
serî de wê weke aliyekê giring wê, di serî de mirov dikarê wê werênê ser
ziman ku wê pêvajoyên gûharînê ên çandî wê, dem bi dem wê mirov wê
wê kifşbikê.
Çand wê ji temen ve wê rengê hizirkirinê, hêst û hîskirinên me wê bide
kifşkirin. Wê di wê çerçoveyê de wê weke têgînek refaransî a ku wê
bandûrê wê li wê bikê bê. Çendî ku mirov car bi car weke wê bi kirinekê
û hwd re wê weke wê bi wê re wê ne di nava hemhizrê de jî bê lê wê di
aslê xwe de wê, bi wê re wê weke ku mirov wê kifşdikê wê, ew ne
wekhevî hizirkirin jî wê weke aliyekê ku mirov wê weke ku wê bi
pêwîstî wê bi wê re wê bijî bê wê dîmenekê wê bi xwe re wê bide
nîşandin. Di wê warê de wê ev aliyê çandê wê hebê. Aliyên ku em bi wê
re di weke hevdû dihizirkirinekê de bin û aliyên ku em bi wê re ne di
hizirkirinekê de bin wê bi hevdû re wê çerçoveyek dualiteyî a hizirkirinê
wê bi çandê re wê biafirênê ku mirov bi wê re dihizirê bê. Wê di wê
çerçoveyê de wê ev herdû alî wê, bandûra wan li hevdû di pêşketina
mirov a di nava çandê de jî wê hebê. Wê rastiyên mirov ên çandî ên di
nava wê de wê bi wê re wê bidina dîyarkirin. Aliyên ku em bi wê ne di
wekehevdû dihizirkirinê de na wê, aliyên me yên ku em bi wê re di
hizirkirinekê de na wê, di temenê pêşketina wan de wê weynekê wê
bileyizin. Wê vajî wê jî wê, weke aliyekê din wê rast bê.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê, mirov wê fahmbikê wê têgîna
rast û ne rastî, şaş û ne şaş, xelat û ne xelat û hwd ên nava çandê wê bi
wê rengê wê li ser wê têgîna ku em bi wê re di wek ehevdû dihizirekê de
na û weke hevdû ne dihizrekê de na wê bi wê re wê bi awayekê çaprazî
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wê di awayekê de wê şêwayekê wê kifşkirinê ê afrîner ê bi têgînî wê di
wê rewşê de wê hebê. Wê di wê çerçoveyê de wê temenê hizirkirina me
ya bi ya rast û nerast re wê bi wê re wê sînorê wê bi fahmkirin û
têgihiştinê re wê xwe bide nîşandin.
Yanî bi gotineka din wê aliyên ku em weke şaş dibînin û ne rast dibînin
wê ne weke aliyên ne pêwîst bin. Wê vajî wê weke aliyna pêwîst ku em
di temenê pêşketina xwe ya di nava jîyane civakî û hwd de wê, bi wê re
wê bijîn bê. Wê di wê çerçoveyê de wê ev alî wê di aslê xwe de wê weke
aliyna weke mekanismayên civakî ên xwe adilandinê di çerçoveyek
civakî a rast de jî bê. Wê temenê wê bi wê rengê wê biafirênê bê. Yanî
wê di wê rewşê de wê mijare ya rast û ya ne rast wê weke aliyna ku
mirov dikarê wê, di serî de wê weke aliyna giring wê, werênê ser ziman û
wê fahmbikê bê.
Di wê çerçoveyê de wê nakokiyên felsefeyî ên nava çandê wê di wê
çerçoveyê de wê, şêwayekê wan ên bandûr li hevdûkirinê û bi wê re
pêşxistin û û pêşketina a bi hevdû re wê bi wan re wê hebê. Wê temenê
nakokî ku mirov wê baş fahm nekê mirov wê nikaribê wê aliyê çandî û
pêşketina wê û pêvajoyên wê yêm peresendinê jî wê mirov wê fahmbikê.
Di nava çandê de wê, ´pîvanên me yên rast´ ku em bi wan hevdû herê
dikin û ankû red dikin wê di wê çerçoveyê de wê, vajî wê pîvanên
redkirinê ên civakî wê werina dîtin. Di wê çerçoveyê de wê, di aslê xwe
de wê, ev aliyên pîvanên rast û ne rastiyê wê weke aliyekê ku wê pirr
zêde wê di mijare fahmkirina civakê de wê temenê spekulasyonên bi
fahmkirinê re jî bin. Wê di serî de wê weke aliyekê giring wê mirov
dikarê wê, werênê ser ziman ku wê biqasî di nava civakê de wê ew bi kes
re wê bibê bi awayekê di farqê de bê û ne di farqê de bê wê, bi heman
rengê wê bi hêzên serdest ên li ser serê civakê re jî wê ew wê weke
aliyekê din ê ku mirov dikarê wê werênê ser ziman wê hebê.Aliyekê bi
tang fahmkirinê wê bi şêwayên weke bi kirina ramyarîyê, axiftin,
nivîsandin û hwd re ku wê, bahsa fahmkirina pêşketina çandî wê were
kirin wê di wê çerçoveyê de wê, were kirin. Ev alî wê, ne di ahenge xwe
de wê di rê de wê bimeşîn. Wê weke aliyna ku wê bi wan wê destwardan
wê li nava jîyane civakê wê werina kirin jî bin. Di wê çerçoveyê de wê,
di serî de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê werênê ser ziman
ku wê mijare çandê wê, di wê warê de wê, weke aliyekê giring wê di serî
de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê temenekê digûharîner ê
jîyanî jî bê. Di hemû fahmkirinên me de wê temenê dîtbarî wê hebê. Wê,
di wê çerçoveyê de wê, ev jî wê ji kes li kes û ankû ji herêmê li herêmê û
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hwd wê, karibê temenê gûharînên di gotinê, nûans û hwd de bixwe re
werênê li holê. Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê weke aliyekê
giring wê, di serî de wê werênê ser ziman ku wê mijare fahmkirina civakî
wê di wê rengê de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê derkeve li
hemberî me. Di mijare fahmkirinê de wê, di serî de wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman ku wê mijare fahmkirinê wê, di aslê xwe de wê weke
aliyekê giring ê ku mirov wê dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser ziman
bê.
Çand wê di nava civakê de wê dema ku mirov wê hilde li dest wê,
mirov dikarê wê di gelek awa û dîmenan de wê werênê ser ziman. Di
awayekê giştî de wê minaq wê weke çanda dema zaroktiyê, ciwaniyê,
balixbûnê û ankû mazinbûnê, pîrbûn û kalbûnê û hwd wê dikarê wê
werênê ser ziman. Ev dem û temen wê temenê rengên nerînên ji hevdû
cûda ên li jîyanê û pêşxistinên fahmkirinên ji hev cûdatir jî bin. Di wê
rengê de wê weke aliyekê wê yê giring wê, di serî de wê weke aliyekê wê
yê giring wê di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku
wê çand û civak wê di wê warê de wê, bi têkiliya wan awa û dîmenan re
jî wê aliyekê din ê bi hevdû bandûrkirin û bi wê re di encama wê de
pêşxistin û pêşketinê bide çêkirin re wê bide afirandin. Ev jî wê weke
aliyekê wê yê din ê ku mirov wê dikarê wê, di serî de wê ji wê aliyê ve
wê weke aliyekê giring wê werênê ser ziman bê. Mirov weke zindiyekê
wê gelek aliyên wê yên ku ew bi aktivî bi fîzîkî û ne fizikî ku ew wê
werina ser ziman wê hebin. Minaq wê, aliyê xwarin û vexwarin wê fîzîkî
bê. Lê bi rengê dîtîna wê ya bi nerînî wê weke têgînek ne fîzîkî bê. Wê
çawa wê bikê bi rêgezên rewîstî û hwd ku ew wê dide dîyarkirin wê ew
wê weke aliyekê wê yê din bê. Ev rewş wê di hemû rewşên din ên civakê
de jî wê bi aliyê wê yê fîzîkî û ne fîzîkî re wê bi wê rengê wê xwe bide
dîyarkirin. ..
.
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DÎROK, ÇAND Û CIVAK
Ji aliyê pêşketina çand û civakê ve hildana li dest nêzîya civaknasîyî wê,
di warê fahmkirina civakê û têkiliya wê ya bi pêşketina çandê û hwd de jî
wê, têgîn û çerçoveyek giring a fahmkirinê wê bide nîşandin. Di wê warê
de wê, dema ku mirov navaroka civakê wê dinerê wê ew wê weke ji
endamên wê ên bi hevdû re dijîn re wê were û biafirênê wê, were dîtin.
Ev wê tenê wê dîmenekê serrû ê pirr zêde qaba bê. Di aslê xwe de wê
civak wê, di nava wê de wê gelek aliyên wê yên bi bendî ku mirov dikarê
wan hilde li dest û wan werênê ser ziman wê hebê. Di wê warê de wê,
weke aliyekê giring wê, di serî de wê, di nava civakê de wê, têkiliya nava
wan wê di aslê xwe de wê bi wê re wê hevdû wê bi bandûrbikin. Di nava
civakê de wê, temen û aliyekê wê yê bi pêşketina wê re jî wê bi hevdû
bandûrkirina li hevdû bê. Wê, di serî de wê di wê rengê û awayê de wê,
di serî de wê mirov dikarê wê weke aliyekê wê yê giring wê werênê ser
ziman.
Di nava civakê de wê, têkiliyên nava wê, ku ew dihên li darxistin wê di
nava wê de wê, mirov wê li ser wan ve bê û wê li wan serwer bê. Di wê
çerçoveyê de wê têkiliyên nava civakê ên ku wê bibibin ên weke
têkiliyên nava civakê ên weke yên bi dêûbav, zaro, xizm, dapîr û bapîr û
hwd re wê bi gelek aliyên din re wê di nava civakê de wê, were ser
ziman. Di nava rûpelên dîrokê de ku wê bahsa rengekê têkiliyî ê bi
hîyararşîkî wê bi civakê re wê were kirin jî wê di temenê wê de wê ji
aliyekê ve wê ev xate baviksalariyê û ankû ya dayiksalaeriyê û hwd wê
hebê. Di aslê xwe de wê, çendî ku wê hinek aliyan ve wê bi çandê ve wê
were salixkirin jî wê, çendî ku wê di encama wê jîyankirine de wê
dîmenek bi wê hatî bi têgihiştin wê hebê jî lê wê, di temenê wê de wê ev
xat wê hebê.
Di wê warê de wê mirov dikarê wê weke aliyekê din ê giring wê di serî
de wê werênê ser ziman ku wê mijare civakê û çandê wê bi hevdû
tememkirna wê ya bi civakbûnê re wê xwe bide nîşandin. Çand wê,
temenê wê civakbûnê bê. Wê bi salixkirin û bi hişkirina wan têkiliyên
nava civakê û hwd re wê, temenê wê were afirandin. Di wê çerçoveyê de
wê, bi wê re wê her têkilî û rêyên têkiliyê ku wê wateyên nû wê bi wê li
wê were kirin jî wê ew jî wê weke aliyna din ên bi pêşketina wê re ku
mirov wê fahmbikê û wê werênê ser ziman bê.
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Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê weke aliyekê din jî wê werênê
ser ziman ku wê çanda civakê wê, dema ku wê bahsa wê were kirin
têgînên ku wê civak wê bi hişkirina û wê bi wan re wê bijî wê xwe bide
nîşandin bê. Di dewama wê de wê civake çandî wê biafirê û wê bi wê re
wê temenê xwe yê pêşketinê wê biafirê. Civake çandî wê weke
pêvajoyên civakê ên ku ew bi aqil xwe diafirênin û li ser temenê rewîstî,
dad, ol û ankû bawerî û hwd ku ew dijî wê mirov dikarê wê werênê ser
ziman. Bi gotineka din wê weke civake ku ew xwediyê wan pêşketina bi
sazûman û pergaliya wan re jî bê.
Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê werênê ser ziman ku wê civak
wê di aslê xwe de wê, weke aliyekê wê yê giring ê din jî wê di wê rengê
û awayê dew wê, xwe bi wê re wê, bide nîşandin. Civak wê, dema ku wê
pêşkeve wê, pêvajoyên wê yên jîyankirinê wê li gorî asta demê a bi aqilî
wê biafirin. Wê, di wê çerçoveyê de wê minaq wê civake dema
mîtolojiyê wê bi nirxên wê bijî. Civake dema aqilê felsefeyê wê bi wê re
wê bijî. Civake dema zanîstê wê bi aqilê zanistî û encamên wê bijî. Di wê
çerçoveyê de wê ev wê weke aliyekê wê yê ku mirov wê dikarê wê, di
serî de wê fahmbikê û wê werênê ser ziman bê.
Civak wê piştî ku ew civake çandî afirî û pê de wê weke ku wê
Durkheim jî wê werênê ser ziman wê li ser temenê xwe wê êdî wê di rêya
xwe de wê bi pêşketina xwe re wê hebina xwe wê bide domandin.
.
Dîroka pêşketina çand û civakê
Ku mirov ji kîjan aliyê ve hilde li dest wê dîroka civakê wê pirr zêde
wê kevn wê herê. Wê herê heta demên berî-şariştaniyê. Demên berîşariştaniyê ên ku em dikarin wan bi têgînek civakî û çerçoveya wê de wê,
hilde li dest û wê werênê ser ziman wê, demên piştî peleolitikê ên
mezolîtîkê-neolotikê bin. Di wê çerçoveyê de ev demên civakî wê weke
demna civakî ên bêçîn jî wê werina bi navkirin û wê bên hanîn li ser
ziman. Li kurdistanê li mesopotamiya başûr dema çanda ubeydê û
pêvajoyên wên pêşketinê wê ji nîşanaka û bermehiyên ku wê bi
arkolojiyê wê werina dîtin wê ji wan wê were fahmkirin ku wê,
pêvajoyek civakî a bêhîyararşîkî, bêçînî û bê sazîyên serdest ku wê
pêşkeve wê hebê. Di wê çerçoveyê de wê çanda dema ubeydê a civakê û
di dewama wê de a tel-xalefê li mesopotamiya bakûr wê di wê çerçoveyê
de wê, mirov dikarê wê weke aliyê bi pêvajoyên civakî ên berîşariştaniyê re wan werênê ser ziman bin.
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Piştî wê re wê li ser wê temenê re wê hin bi hin wê pêvajoyên
şariştaniyê ên bi hîyararşîkî, çînî û serdestî û hwd wê pêşkevin. Di wê
çerçoveyê de wê, di dewama wê de mirov dikarê wê werênê ser ziman ku
wê pêvajoyên şariştaniyê wê, bi wê re wê, bi vegotinên yazdanî û hwd re
wê bi pêvajoyên pêşketina mîtolojiyê û hwd re wê pêşkeve. Di aslê xwe
de wê, pêvajoyên anamîsmê û totemismê wê ji aliyekê ve wê weke
demna ku wê di wan de ê bawerî pêşdikeve ên weke navber jî bin. Wê di
wê çerçoveyê de wê, di demên bûhûrîna pêvajoyên şariştaniyê ên bi
serdestî û hwd de wê, di wê awayê de wê weke aliyekê giring wê mirov
dikarê wê, werênê ser ziman.
Pêvajoyên şariştaniyê wê, di wê çerçoveyê de wê, di aslê xwe de wê ji
destpêka wan û pê de wê weke pêvajoyna bi çand ku wê pêşketin bin. Wê
piştî pêşketina çanda şariştanî û pê de wê, di wê çerçoveyê de wê
pêvajoyên şariştaniyê wê pêşkevin.
Pêvajoyên şariştaniyê wê dema ku wê pêşkevin wê di temenê pêvajoyên
pêşketinên çandî û hwd de ku mirov lê binerê û wan werênê ser ziman
wê bi wê re wê werênê ser ziman ku wê, bi demê re wê pêvajoyên çandî
wê pêşkevin. Çanda civakê wê ji aliyekê ve wê, ji aliyê çanda civakî a
şariştanî ve wê were bindestkirin. Wê di wê çerçoveyê de wê çanda
serdestiyê wê weke rengekê çanda civakên demên şariştaniyê wê
pêşkeve. Ev rengê çandî wê, di aslê xwe de wê, weke şêwayekê çandî ê
ku wê ji gelek aliyan ve wê, ne ne weke yê çanda civakê wê xwediyê
xosletên civakî bê. Wê, di wê çerçoveyê de wê, şaşîya bi pêvajoyên
pêşketina şariştaniyê re wê bi wê re wê xwe di wê rengê de wê bide
nîşandin ku wê, ji serî ve wê bi têgînî wê were kifşkirin û wê bi wê re wê
pêvajoyên pêşxistina civaketiya wê têgînê ku ew were pêşxistin wê di wê
rengê de wê, li wê were nerîn û wê bi awayekê wê rengê pêşketina wê
xwe bide nîşandin. Di aslê xwe de wê, ev wê weke aliyek û rengekê
pêşketinê a bi pêvajoyên şariştaniyê ku wê heta roja me wê, dem bi dem
wê pêvaoyên xwe bi awayekê wê bidê jîyankirin bê. Di wê rengê û
awayê de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê miov dikarê wê
werênê ser ziman ku wê pêvajoyên civaketiyê wê, di wê çerçoveyê de wê
ji aliyê wê çanda civakî a serdest ve wê hertimî wê rastî destwardenên
wê jî wê were.
Di wê çerçoveyê de wê, ev têgîna serdestîyê ku mirov wê bi serê xwe
wê weke têgînekê wê dahûrbikê wê, di wê çerçvoeyê de wê di temenê
hemû pêvajoyên şerên navxweyî û ankû şerên bi civakan û hebûna wan
re jî bê. Wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê
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kifşbikê û wê werênê ser ziman. Civake kurd a ku wê ji demên sûmerîgûtîyan û heta roja me hebûna xwe ya civakî jîyankiriya wê di encama
wê de wê di roja me de jî wê hebûna wê di bin pêvajoyên şerên
desthilatdarîyên herêmê de wê bê hiştin. Di wê rengê û awayê de wê, di
serî de wê, di aslê xwe de ev pêvajoyên ku wê, bi serdestîyê ew baş
newina dahûrkirin wê ev xate pêşketinê wê baş newê fahmkirin. Bi wê re
wê bi awayekê rast wê pêşketinek civakî jî wê mirov nikaribê wê bi
tememî wê bahsa wê jî bikê.
Di dewama wê de mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê pêvajoyên
çanda civakê wê, destpêka wan ya bi şariştanî wê ji demên sûmerîyan wê
destpêbikê. Piştre jî wê dem bi dem wê ew wê di wê çerçoveyê de wê,
xwe bide nîşandin. Wê rengê têgîna serdestiyê hemû dîroka mirovatiyê
kir weke dîrokek şer lê mirovan hîç heta roja me kêm ji wê fêr û dersek
derxist.
Pêvajoyên pêşketina jîyane civakî wê, di serî de wê, mirov dikarê wê
weke aliyekê din ê giring wê werênê ser ziman ku wê, bi demê re wê
çendî ku wê di bin şert û mercên bindestiyê jî wê bijî wê, hebûna xwe wê
di awayekê de wê bide nîşandin. Civaketî wê care pêşî wê bi hişmendîya
xwe re wê, rengê xwe wê destpêka wê bi demên felsefeyê ên kevnera re
wê destpêbikê û wê di demên serdemên navîn de wê kûrbûna bi wê re ku
wê bibê wê, bê temenî ku wê êdî ew li ser temenê bi çerçoveyek civakî
were û pêşkeve.Di wê rengê û awayê de wê di aslê xwe de wê pêvajoyên
pêşketina wê bi dîrokê re wê weke aliyekê giring wê, di serî de wê mirov
dikarê wê werênê ser ziman. Pêvajoyên pêşketina civakî ên kevn wê di
wê demê de wê bi awayekê wê werina dîtin. Wê, di wê demê de wê,
demên şarişstanî wê pêşkevin. Di dewama wê de wê, hin bi hin wê di
nava wê de wê sazûmanên civakî wê pêşkevin. Hanînên ser ziman ên
weke bi vegotinî, nivîskî û hwd wê ji gelek aliyan ve wê temenê
nêzîkatiyên mirov wê biafirênin. Di nava jîyane civakî de wê, pêşketina
civakî a bi sazûmanê wê temenê wê yê bi pêşketinî wê biafirênê. Çand
wê bi demê re wê di nava jîyane civakê de wê çendî ku wê pêvajoyên wê
yên jîyankirinê wê bibin wê bi wê re wê biafirê. Di wê rengê de wê, di
demekê de wê dema ku mirov jîyankir wê bi çi temenê wê bijî û wê
jîyane xwe wê çi rengê wê îdeme bikê wê bi wê re wê, di awayekê de wê,
bide nîşandin. Çanda civakê û pêşketina wê, bi wê re wê, di ahengekê de
wê pêşkeve. Pêvajoyên wê yên pêşketinê wê li ser ên jîyankirinê re wê
biafirin. Di nava jîyanê de wê rengên dîtbarî ên bi têgînî, weke nivîsên bi
çîrokî, vegotinî û hwd wê, di wê rewşê de wê temenekê wê biafirênin.
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Wê, di nava jîyane civakê de wê, bi wê re wê, rengê jîyankirinê,
nêzîkbûna li hevdû û hwd wê di awayekê de wê bi wê re wê biafirê.
Di roja me de wê dema ku wê bahsa nêzîkbûna li hevdû wê were kirin
wêbi şêwayekê wê, weke nîşanaka pêşketina mirov jî wê were dîtin û ser
ziman. Minaq ku mirovekê ku wî tiştekê rast nekir û ankû ne bi zanînî kir
wê, weke kesekê ´ne şariştan´ wê, were dîtin û wê bê hanîn ser ziman. Ev
wê, di demên berê de jî wê ji aliyekê ve wê wusa bê. Wê, di wê rengê de
wê, rengê nêzîbûnê û hwd wê, weke aliyekê ku wê bi wê pêşketina çandî
re wê, xwe bide nîşandin. Minaq wê, di xirisatiyanetê de wê, kuştina
mirov wê were mahkûm kirin. Ev wê weke aliyekê çandî ê li ser
baweriyê re wê biafirênê. Dema ku mirov bi wê bawerkir û jîyankir û
weke wê kir wê, ew wê weke çandekê wê bi wê re wê, weke ku wê
pêşbixê û wê bide jîyankirin.
Di nava kurdan de minaq wê, kevneşopîya hemawiyê wê hebê. Li gorî
wê kevneşopîyê wê jin wê weke nirxek pîroz wê were dîtin û wê, dema
ku wê du kes û ankû aşîr ku ew hatina hemberî hevû ku ew bi hevdû şer
bikin ku wê, çû li nava wan sekinî û hemawiya xwe avêt li ardê wê ew
wê, mecbûrî bê bo herdû aliyan ku ew dawiyê li hember sekina li
hemberî hevdû dawîyê li wê werênin. Ev wê weke aliyekê ku wê weke
nirxek civakî jî wê were dîtin bê.
Di dewama wê de wê jî mirov dikarê wê nbi pêvajoyên wê yên
pêşketinê re wê di dewama wê de wê werênê ser ziman ku wê pêvajoyên
pêşketina jîyane civakî wê, di wê çerçoveyê de wê, weke aliyekê giring
wê, dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser ziman.
Di nava jîyane civakî de wê, mirov dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser
ziman ku wê, mijare civakê û çandê wê bi hevdû afirandinê re ku wê
were fahmkirin wê bi wê re wê, weke pêvajoyeka wê ya dîrokî wê
pêvajoyên wê yên pêşketinê wê bi civakî wê bi wê re wê werina ser
ziman. Çand wê, şenberîya wê di rengê jîyankirina mirov de wê, dikarê
wê fahmbikê. Wê weke aliyekê ku wê ji kirinên me dikarê wê fahmbikê
û wê werênê ser ziman bê. Di wê çerçoveyê de wê, di serî de wê, weke
aliyekê giring wê mirov dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser ziman.
.
Dîroka pêşketina çand û dîrokê
Di kurdî de wê goitna dîrokê wê temenê wê li ser ´dî´ û ya ´ro´yê wê
ava bê. Lê dema ku wê, ´k´ wê bi ro ve wê were kirin wê bê rok û wê êdî
wê weke rojek demên bûhûrî wê wateyekê wê bide me. Di dewama wê
dwe wê dema ku ew hat cem hevdû wê dîrok wê, weke navê ´rojek hatî
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dîtin´ wê wateyekê wê bide me. Di wê çerçoveyê de wê, wateya ku wê
bide me wê bi wê re wê çerçoveyek fahmkirinê wê bi wê re wê li ser
temenê jîyankirinê re wê bi xwe re wê werênê ser ziman. Di aslê xwe de
wê dema ku wê em bahsa çandê bikin di çerçoveya gotina dîrokê de wê,
li gotina gotina temenê jîyankirinê de wê, gotina rengê jîyankirinê wê, bi
awayekê wê were li holê û wê wateyekê wê bi xwe re wê biafirênê.
Gotina çandê wê di kurdî de wê, temenê wê li ser esasê li ser ardê
çandina şênîyekê, ji wê ya çandî ku wê bi şînbûnê wê, şitil bibê û wê
pêşkeve wê, were ser ziman. Di wê çerçoveyê de wê gotina çandê wê di
awayekê de wê çerçoveyek fahmkirinê wê di wê rengê û awayê de wê bi
mirov re wê bide çêkirin. Di çerçoveya fahmkirina gotina çandê bi ya
dîrokê re wê, di wê çerçoveyê de wê ji du awayan ve wê mirov dikarê wê
fahmbikê û wê werênê ser ziman. Aliyê ya ku ew hatî çandin wê were
fahmkirin. Ya din jî wê bi pêvajoya wê çandiniyê re wê di çerçoveya
fahmkirina bi gotina dîroka çandê re wê were ser ziman.
Di aslê xw ede wê, çand û dîrok wê di wê çerçoveyê de wê, çerçoveyek
fahmkirinê wê bi ya ku ew diafirê wê, werênê ser ziman. Ji gotina çandê
a kurdî wê wateya ku ew bi pêvajoyên demê re ew di pêvajoyek
pêşketinê a bênavber wê were fahmkirin. Yanî bi gotineka din wê ji
destpêkê heta dawî wê bi wê re wê di awayekê de wê bi fahmkirina wê re
wê mirov dikarê wê werênê ser ziman. Çand wê, di wê çerçoveyê de wê,
dema ku em di wê çerçoveyê û mantiqê de wê bi jîyane civakê re wê
fahmbikin wê demê wê çavkaniya wê ya weke ardnigariya çandiniyê wê
civak û jîyane wê bê. Wê di wê çerçoveyê de wê ji wê diafirênê wê were
fahmkirin. Di wê rengê de wê weke aliyekê wê yê giring ê fahmkirinê wê
bi wê re wê dikarê wê mirov wê werênê ser ziman.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê weke aliyekê giring wê di serî
de wê werênê ser ziman ku wê civak û jîyane civakê wê di wê rengê de
wê, di aslê xwe de wê weke aliyekê giring wê, di wê rengê û awayê de
wê, dikarê wê werênê ser ziman.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê, werênê ser ziman ku wê, çand û
civak wê, di wê çerçoveyê de wê, weke ku me di paragrafa li ser wê de
wê ji wê fahmkir wê, ji nava civakê wê bi pêşkeve. Wê, di wê çerçoveyê
de wê xwediyê awayekê fahmkirinê bê.
Çand wê, di her rewşên jîyanî ên zindîyî û ne zindiyî de wê, mirov
dikarê wê, fahmbikê û wê werênê ser ziman. Lê aliyê wê yê bi
fahmkirinê wê bi hişmendîya me ve wê girêdayî bê.
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Di warê çandê û hanîna wê ya li ser ziman ve wê di serî de wê bi rengê
jîyanê, kok û çerçoveya pêvajoyln civakî re wê were ser ziman. Di wê
rengê û away de wê, mirov dikarê wê werênê ser ziman. Çand wê, di wê
rengê de wê, di aslê xwe de wê, di roja me de wê di şêwayekê bîrdozîkî
de wê weke têgînekê wê bê bi rêxistinkirin û wê bê bikarhanîn. Di wê
çerçoveyê de wê, ne weke têgîneka civakî a xwezayî lê weke têgîneka
serdest ku wê, civak wê li gorî wê bijî wê, were dîtin û li wê nerîn. Di wê
çerçoveyê de wê, di aslê xwe de wê, di awayekê û dîmenekê de wê weke
ku wê ji rastîya xwe cûdatir wê bi awayekê ji wê dûrketinê wê di rengekê
de wê, xwe bide nîşandin.
Pêvajoyên şariştaniyê wê, dema ku wê bi çerçoveya çandî re wê were
şîrovekirin û fahmkirin wê li ser temenê çerçoveya rengê jîyanê,
fahmkirinê, bawerî, zêhn weke bi kevneşopî, orf û adetan û hwd re wê
were ser ziman. Di wê çerçoveyê de wê, bi wê rengê re wê, mirov dikarê
wê werênê ser ziman ku wê li ser temenekê wê, were sr ziman Çand wê
di roja me de wê, weke qadaka fahmkirinê û lêkolînê ku wê di nava
çerçoveya fahmkirina dîrokê de wê, were ser ziman jî wê li wê were dîtin
û wê bi wê re wê were fahmkirin. Di wê rengê de wê, di aslê xw ede wê,
çand wê, di wê rengê de wê, bi rengê jîyanî, sazûmana wê ya civakî,
pergale wê ya rêveberinê û hwd re wê, çerçoveyeka wê ya fahmkirinê wê
hebê. Di wê çerçoveyê de wê, di aslê xwe de wê çand wê çerçoveya wê
ya salixkirinê ku mirov li wê bihizirê wê, pirr zêde wê, weke çerçoveyek
berfireh bê. Li mesopotamiya wê dema ku mirov li pêvajoyên wê yên bi
hezaran salan ên jîyane civakî û şariştanî ku mirov li wê dinerê wê, bi wê
re wê, di awayekê de wê, bi wê re wê, di wê rengê de wê, xwe bi
awayekê pêşketina çanda xwe re wê derkeve li pêş. Li herêmê ji demên
sûmer, gûtî, babil, asûrî, aqad, hûrî, mîtannî, med û hwd wê, di dewama
wê de wê gelek pêvajoyên civakî ku wê werina wê, li dûv hevdû wê bi
têgîhiştinekê wê pêşkevin û wê werina ser ziman.
Çand wê weke pêvajoyek pêşketinê a ku mirov piştî ku ew hat dunyê û
jîya û pê de wê pêşkeve. Wê bi têkiliya naba mirovan wê pêşkeve û wê,
temenê wê ziman wê biafirênê. Her mirov wê di nava wê pêvajoya çandî
de wê xwe werênê ser ziman û wê pêvajoyek derûnî, civaknasî û heta ku
fîzyolojikî û hwd wê bi xwe re wê bi wê re wê bijî. Çand wê, pêvajoyek
pêşketinê bê û wê bi demê re wê bi pêşkeve. Wê ew pêşketin jî wê bi
demê re wê karibê wê di rengekê gûharîner xwe de bi wê re wê bide
nîşandin. Di dewama wê de wê weke aliyekê wê yê din jî wê mirov
dikarê wê, werênê ser ziman ku wê, di dewama wê de wê, weke aliyekê
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giring wê werênê ser ziman.Çand wê ji aliyekê din ve jî wê, xwediyê
reng û refaransên fahmkirinê ku wê rengê fahmkirina mirov, mêyl, alî û
awayê wê jî ku wê bi xwe re wê ji hinek aliyan ve wê ji temen ve wê bide
dîyarkirin. Di dewama wê de wê mirov dikarê wê, werênê ser ziman ku
wê pêvajoyên wê yên pêşketinê wê bi wê re wê xwe di pêvajoyên
pêşketinên ên ku wê li dûv wê werin de jî wê weke temenê wê bidina
nîşandin.
Çand wê di nava mirovan de wê, têkiliyekê wê bi rengê wê yê salixkirî
û zimanê wê yê bi aqil re wê bide çêkirin. Wê, dema ku mirov wê bi
hevdû re wê têkiliyê wê dênê di nava rewşên civaknasî wê ne tenê wê bi
gotinê û wateya wê re wê hevdû wê fahmbikê. Wê ji mimîk, xuy,
gavavêtin û hwd jî wê gelek wateyên ku wê derxê wê bi wan wê hevdû
wê fahmbikê. Çand wê di awayekê de wê bi xosletên ku wê ji hevdû re
wê nas werina wê bi wê re wê temenê têkiliya hevdû a bi hevdû re wê bi
rêkiliyên civaknasî re wê bide çêkirin. Di wê rengê de minaq wê dema ku
wê, mirov wê, carekê hevdû ditibê û bi hevdû re demek derbaskiribê wê
piştre ku ew ji hevdû çûn û piştî wê bi demekê carek din wan hevdû dît
wê, ew hêsta ku wê bi wan re wê çêbikê wê, weke aliyekê ku wê, temenê
nêzîkatîya wan wê biafirênê bê. Ev hêst wê bi herkesekê re wê biafirê.
Dûbarekirina wê hêst û bi wê re hevnasîn wê temenê entegrasyona civakî
a nava hevdû jî wê biafirênê.
Di wê rewşê de wê, aliyên ku wê hevdû bikişênin wê karibin weke
xosletên dîtbar ên fîzîkî bin û wê bi wê re karibin gotin û wateyên ji
fahmkirinê ku ew bi gotinan berê ji hevdû re hatina gotin û ankû ji hevdû
bi nerîna xwe re ku mirov gihiştibê wê weke encamekê bê. Di dewama
wê de wê weke aliyekê wê yê giring jî wê di dewama wê de wê ev wê bi
wê re wê werê kifşkirin ku wê çand wê, di wê çerçoveyê de wê temen û
çerçoveyek fahmkirinê a bi gîyanî jî wê biafirênê.
Ev wê, dema ku wê di roja me de wê, bê gotin wê bi têgîna ´netewîyê´
re wê were salixkirin û wê bê hanîn li ser ziman. Lê di aslê xwe de mirov
dikarê derxê wê rewşê fahmbikê. Ber ku wê, ev rewş wê, ne weke
rewşeka ku wê tenê di nava hinek mirovêmn ku wê tenê di çerçoveya
netewekê de wê bi zimanekê bi afirin û wê hevdû bi wê fahmbikin bi
tenê wê pêşkeve bê. Ji wê zêdetirî wê weke rewşek mirovî a gerdûnî ku
wê temenê wê jîyankirin û hevnasîna bi wê ku mirov rastî hevdû dihê û
ankû hevdû dibînê û hwd re wê biafirê bê.
Ji aliyê çandî ve wê, dema ku mirov wê, weke ku em ji gotina çandî a
kurdî fahmdikin wê, bi wê re wê çerçoveya nava têkiliyên mirov de ku
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wê biibn û wê pêşkevin wê were fahmkirin. Ev wê ne tenê wê weke
rewşên weke yên ku mirov dikarê wê, tenê bi wê rengê werênê ser ziman
bê. Wekî din wê minaq rewşên weke yên xwarinê wê di roja me de wê bi
zêdeyî wê weke çerçoveyek çandî û ankû wê weke çandek civakî jî ku wê
were pênasekirin wê bi wê re wê were ser ziman. Çanda çêkirina xwarinê
wê, di aslê xwe de wê weke aliyekê hûnerî wê bi xwe re wê bihawênê.
Wê, di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, di
wê rewşê de wê, rewşên ku wê, mirov li wan serwer bê û wê bi wê re wê
çêbikê bê. Minaq meyir, pirax, paqlava û hwd wê hinek xwarinên kurdan
bin. Paqlawa wê li herêmên li dora afrînê heta ku wê bigihijê nisêbînê wê
li deverekê wê pêşkeve. Li herêmên weke rehayê wê ´kofteya tuj´ û ankû
Kevokên goştê xav wê dikarê wê werênê ser ziman. Wekî din minaq wê
dema ku wê bahsa şerbetê wê were kirin. Wê, şerbete weke ya ava tirî û
hwd wê bibê. Minaq di kurdî de wê, tirşkirina xwarinê weke ku wê, bi
hilandinê wê were çêkirin wê were kirin. Di roja me de wê bi navê ´tirşû´
wê were bi navkirin. Tirşû, navê wê bixwe di kurdî de li ser gotina ´tirş´
dihê û ew wê weke ya ku ew hatî tirşkirin bê. Minaq nanê tanûrê ku wê
bi hewirê tirş ê meyendî wê were çêkirin wê weke kevneşopîyek bi
hezaran salan bê.
Ev rewş û gelek rewşên din ên weke wan wê weke rewşên civakî ên ku
mirov dikarê wê li kurdistanê wê bi çanda xwarinê re wê di serî de wê
werênê ser ziman. Çanda xwarinê wê di wê warê de wê weke çandaka
jîyankirinê a ku wê mirov wê bi wê re wê, pirr kevn ku wê xwediyê
dîrokek civakî bê.
Minaq sedrenc wê weke weke leyistikek ku wê di nava kurdan de wê di
demên medîya de wê were kifşkirin bê. Wê bi wê re wê leyistiikê weke
´dama´, ´tawla´ û hwd wê weke leyistikna kurdî bin. Tawla´ wê heta roja
me jî wê weke navê hijmarên wê, navên hijmarên kurdî wê, ´yek´, ´du´
´sê´, ´çar´, ´pênc´ ´şaş´ û hwd wê werina bikarhanîn.
Ev rewş û gelek rewşên din ên weke wan wê weke rewşna çandî ên
herêmê ku mirov dikarê di serî de wê, werênê ser ziman bê. Di dewama
wê de wê mirov dikarê wê, werênê ser ziman ku wê, rewşên weke
çêkirina mahfûr, marş, berr, kulav û hwd wê di nava kurdan de wê weke
rewşna ku wê dîroka wan wê heta demên mîtannîyan jî wê herê bê. Wê,
di wê çerçoveyê de wê, dema ku em ji vegotinên bi çîrokî ên nava gel li
kurdistanê dinerin wê di wan de wê, ev wê zêdetirî wê kevntir wê were
birin. Di dewama wê de wê, weke aliyekê giring ku wê di nava wê de wê
gelek aliyên din jî wê hebin. Pêşxistina leyistikan û bi wan re
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bûhûrandina dema xwe û ankû bi wê rengê çêkirina tiştan û bi wê
derxistina li holê wê, weke çandaka civakî a pirr zêde wê kkevn bê.
Minaq wê dema ku wê kurek wê dil biavêjê ser keçekê wê di demên berê
de wê ji wê re wê ´cêrn û mêkût´ekê wê çêbikira. Ev wê weke çandaka
ku wê, di demên piştre de jî wê biheta çêkirin ba. Cêrnûmêkût wê, weke
amûrna kutandin û ankû lêdana danê wele genim ku wê bikiran weke
savar û hwd ba. Tiştên weke van ên weke tanûr, teşî, tifik, bangor û hwd
wê tenê wê hinek ji wan tiştên ku wê werina pêşxistin û wê bi wan wê,
ew wê, were pêşxistin bê. Wê, di wê rengê de wê, em dema ku wê li van
rengên pêşketî ên ku wê bi teknika destî û hwd wê ji demên berê wê heta
roja me wê were mirov bi wê, têdigihê ku wê ji demên berê û heta roja
me wê, çawa wê pêvajoyek pêşketinê a bi çanda civakî ku ew bi wê dijîn
wê hebûba.
Jêhatîyên destî wê weke hûnerna destî wê bên dîdtin wê bi wan re wê,
pirr zêde wê, li ser wê were sekin in. Di dewama wê de mirov dikarê wê
werênê ser ziman ku wê, di rewşa fahmkirina wê de wê weke aliyekê
giring wê, di wê rengê de wê di nava çanda civakî de wê, ev rengên
pêşketî wê weke aliyna çandî wê werina dîtin. Di wê çerçoveyê de wê
dema ku mirov wê di wê rengê de di dewama wê de wê werênê ser ziman
wê aliyê weke cilûbergên li xwekirinê wê weke aliyekê din ê giring wê di
dewama wê de wê mirov dikarê werênê ser ziman bê. Di dewama wê de
wê weke aliyekê wê yê giring wê, di serî de wê mirov karibê wê werênê
ser ziman bê. Şal û şapikên kurdan wê bi rengê wan re wê hertimî wê li
wan wê werina dîtin. Wê dema ku ew derdiketina derve wê bi wê re bin.
Wê yên kar û yên civakan ên weke ku ew bi nav dikin ”yên bi tifratiyê´
wê ji hev cûda ban. Wê weki din wê herêm bi herêm wê reng û awayên
wan ên ji hev cûda jî wê hebûban.
Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê weke aliyekê din wê,
pêvajoyên pêşketinê ên ku wê li ser wan aliyan re wê bên derbaskirin wê
weke aliyna ku mirov dikarê di serî de weke aliyekê giring wê fahmbikê
û wê werênê ser ziman. Di wê awayê de wê, pêvajoyên pêşketinê ên bi
jîyane civakê re wê, di wê rengê û awayê de wê, bi zêdeyî wê bi
pêşketina wan a çandî re wê werina ser ziman. Di wê rengê wê, çilûberg,
xwarin û awayên wê û hwd wê, weke aliyna çandî ên ku wê bi wê hem
reng û hem jî ast û pîvane pêşketina xwe wê bi wê re wê bê dayîn
nîşandin wê were dîtin. Wê, bi wê re wê weke civak wê xwe dîtin wê bi
wan aliyan re wê, were dîtin û ser ziman. Di dewama wê de wê mirov
dikarê wê, werênê ser ziman ku wê pêvajoyên pêşketina civakê wê dema
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ku mirov bi awa û xosletên wê re wan lê dikolê û wan diikê ku wan
fahmbikê wê weke aliyekê giring ê di wê rengê û awayê de wê, xwe bide
nîşandin bê. Civak wê, dema ku mirov pêvajoyên wê yên bi çandî wê
fahmbikê wê, di wê rengê de wê di awayekê de wê, rengê jîyane wêbi
kirin, tevger, awa, reng û hwd re wê, bi wê re wê weke ku wê were li
berçav.
.
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RAMYARÎ, ÇAND Û CIVAK
Bêgûman ji aliyê dîrokê ve ku mirov hilde li dest wê, hê gelek aliyên
ku wê werina ser ziman wê hebin. Di wê çerçoveyê de wê çerçoveyek wê
ya giştî a a fahmkirinê wê bi wê re wê mirov dikaribê wê werênê ser
ziman. Di mijare fahmkirina dîroka çand û civakê bi pêşketina wan re
wê, di wê çerçoveyê de wê bi gelek pêşketinan re wê, xwe di jîyanê de
wê bide nîşandin. Weke aliyekê din jî wê mirov dikarê wê, di dewama
wê de wê, werênê ser ziman ku wê, civak û çand wê, di serî de wê weke
aliyekê giring wê, mirov dikarê wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê
fahmbikê.
Di alsê xw ede wê, weke aliyekê din ê ku mirov wê, di serî de wê, nbi
rewşa têgîna ramyarî re wê werênê ser ziman wê, di serî de wê, weke
aliyekê ku bi têgîna serwerî, serdest û hwd re ku wê were ser ziman bê.
Di pêvajoyên şariştaniyê ên ku wê pêşkevin de wê, hin bi hin wê ev alî
wê weke aliyekê giring wê, xwe bi wê re wê, bide nîşandin.
Pêvajoyên pêşketina civaketiyê wê ji aliyekê ve wê, di aslê xwe de wê,
bi rewşên pêşketina wê ya temenî a jîyanî ve wê girêdayî bê. Di
pêvajoyên şariştaniyê wê de wê, di pêşketina wê de wê cihê rêveberîyê
wê mirov çawa wê dikarê bi awayekê rast wê fahmbikê? Di aslê xwe de
wê, di serî de wê li şûna rêveberiyek kifşkar wê, weke kifşkirineka civakî
a bi wê re wê, karibê weke aliyekê temenî weyne bileyizê. Lê di wê
rewşê de wê, mirov dikarê wê, werênê ser ziman ku wê pêvajoyên
rêveberîyê ên di demên pêşketina civakê de wê, di rengê ku wê heta roja
me wê pêşkeve de wê hertimî wê di awayekê destwardenîya li nava
jîyane civakê ê bi armanca kifşkirinê re ku wê bê. Ev jî wê weke aliyekê
rêveberîyê nagativ bê ku mirov wê bi wê re wê werênê ser ziman bê.
Di wê rengê de wê mirov dikarê di dewama wê de wê werênê ser ziman
ku wê pêvajoyên pêşketina rêveberîyê wê ne weke pêvajoyna pêşketina
civakî bin. Vajî wê pêvajoyên pêşketina civakê di wê temenê de ku mrov
wan hilde li dest wê hingî wê mirov karibê wê weke aliyekê giring ê ku
mirov wê bi wê re wê, di serî de wê, hilde li dest û wê karibê wê
fahmbikê û wê werênê ser ziman bê. Ya rast wê, hingî wê weke aliyekê
giring wê, were fahmkirin.
Ya rast were fahmkirin û ya rast wê dem bi dem wê karibê ji hevdû
cûda bê. Di wê rengê de wê, mirov dikarê werênê ser ziman ku wê, di
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çerçoveya kirinên rêveberîyê û ankû gotinên wê de fahmkirina civakê jî
wê karibê bi xwe re wê, bibê temenê şaşîyên bi fahmkirinê re. Di
dewama wê de wê, di serî de wê weke aliyekê wê yê giring wê di
dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, civak wê
sazûmana wê, hertimî wê weke temenekê kifşkar ê pêşketinê wê karibê ji
temen ve wê bide nîşandin û dîyarkirin bê.
Di pêvajoyên şariştaniyê ên ku wê piştre wê, pêşkevin de wê, were
dîtin ku wê rêveberî û ankû hebûna wê ya bi serdestî wê hertimî wê,
weke aliyekê ku wê bi civakê re wê di nava nakokiyê de jî ku wê karibê
xwe bide nîşandin bê. Di wê rengê de wê, di wê çerçoveyê de wê, ji serî
ve kifşkirina bi wê a di jîyane civakê de re wê, di aslê xwe de wê, di serî
de wê bi wê re wê, weke aliyekê ku wê di serî de wê ji temen ve wê bi
wê werina hemberî hevdû bê.
Li vir wê, rêveberî wê weke rêzaniyek li serî bê. Di wê rewşê de wê ew
wê çawa wê rast wê were fahmkirn wê giring bê ku mirov wê, di serî de
wê, hilde li dest.
.
Ramyarîya çand û civakê
Di mijare ramyarîyê de wê dema ku mirov di çerçoveya têgîna çand û
civakê de wê hilde li dest wê di serî de wê weke aliyekê ku wê pirr zêde
wê kûr wê derkeve hemberî me. Ji aliyê çandê ve wê hilde li dest wê
weke ku wê weke têgîneka ramyarî a çareserker jî wê karibê çand xwe di
nava jîyane civakê de xwe bide nîşandin. Wê, dema ku wê çand wê di
wê rengê de wê weke rêyek çareserîyê xwe bide nîşandin wê hingî wê
mirov dikarê weke rêya çareseriyê a çandî û ankû çareserîya ramyarî a
çandî wê dikarê wê bi navbikê û wê werênê ser ziman. Di wê rewşê de
wê dema ku mirov wê di wê rengê gotina ramyarîyê de wê gotina çandê
wê weke perspektif û temenekê refaransî wê hilde li dest wê, hingî wê
çareseriyên wê jî wê bi çandî û nerîna çandî û fahmkirina wê re wê xwe
bidina nîşandin. Di wê rengê de wê, weke aliyekê ku mirov wê bi wê re
wê karibê fahmbikê wê çerçoveya çandî ku wê weke çerçoveyek nerînî a
fahmkirinê wê fahmbikê bê.
Di çerçoveya çareserîya çandî û têgîna wê de wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman ku wê, mijare çandê wê weke aliyekê giring wê, di wê
rengê û awayê de wê, di serî de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman.
Dema ku mirov wê ji nerînek ramyarî a serdest ve li mijarê binerê wê
hingî wê di wê rengê de wê weke ku wê, wê çawa wê di wê rengê û
awayê de wê ew wê were pêşxistin wê were lê nerîn. Wê di wê rengê de
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wê, ew wê, weke aliyekê ku wê, di wê rengê de wê, bi refaransên wê
were pêşxistin wê were dîtin. Lê dema ku em ji aliyê têgîna civakî û
çandî ve wê hildina li dest û wê bi perspektifa civakî û çandî wê li wê
binerê wê, hingî wê li şûna wê, ya ku wê weke temen û temenekê têgînî ê
kifşkar ku wê derkeve li pêş jî wê, fahmkirina civakî a çandî û civakî bê.
Wê, di wê rengê de wê, xwediyê temenekê kifşkirinê ê ji temen ve bê.
Wê, di wê rengê de wê weke aliyekê wê yê giring wê, di serî de wê
mirov dikarê wê, werênê ser ziman.
Di mijare fahmkirina ramyarîyê a di warê çand û civakê de wê, di serî
de wê ji du aliyan ve wê dikarê wê ji hevdû cûda bikê. Aliyê pêşî wê ji
aliyê civakê ve bi nerînê a bi perspketifa çand û civakê bê. Aliyê din jî
wê bi perspektifa ramyarî a serdestîyê bê. Wê aliyê duyem wêl karibê bi
ber pêvajoyek pêşketinê a ku wê bi wê di temenê wê de wê, bi gotina
´emparyalisma çandî´ û hwd ku wê di çerçoveyek kifşkirî de wê bi
serwerî hatî kifşkirin re wê li wê bihizirê wê were û pêşkeve. Ev jî wê,
weke aliyekê ku wê hemû pêşketinên civakî ên weke çandê û hwd wê, di
xismeta xwe serdestîya xwe de wê bikarbênê û wê bi wê re wê, yên rêyên
weke yên bişavtinê û hwd re wê, têgînên çandî, dîrokî û hwd ên ên din ên
komên civakî û û hwd wê di nava xwe de wê bihalênê û wê, weke xwe
bikê. Ji têgîna gotina emparyalisma çandî ya ku wê weke întîbayekê wê
were fahmkirin ku wê bi çandî wê, xwe serwer bikê wê were fahmkirin.
Wê bi wê re jî wê, rengên din wê bi temenê wan û hebûna wan ya çandî û
remyarî û hwd wê ji xwe re wê bikê armanc ku wan bikê bin sehêta xwe
û bi wê re wan di nava xwe de weke xwe û di rengê xwe de bide
gûharandin û pêşxistin. Wan ji rastîya wan dûrbikê.
Di wê rengê de wê, ev wê, tenê û tenê wê armancek wê ya serdestiyê wê
hebê. Di dewama wê de wê, mirov dikarê wê weke aliyekê giring wê,
dikarê wê werênê ser ziman ku wê, mijare fahmkirina ramyarîyê û çandê
û ankû hûnerê û ramyarîyê bi hevdû re wê di wê çerçoveyê de wê weke
aliyekê ku wê, di wê rewşê de wê, xwe di awayekê de wê bide nîşandin.
Ev rengê wê yê ku ew pêşkeve wê karibê pêşîya pêşketina civakê li ser
temenê wê yê dîrokî ê bi ahenge wê re jî wê xirabikê. Karibê wê ji rêya
derxê û wê pêşîya wê bigirê ku ew di nava xwe de ew xwe bi xwe
çareserîyên xwe pêşbixê û bi wê pêvajoyên xwe yên çareserîyê di nava
xwe de wan bide pêşxistin jî.
Ev jî wê weke aliyna din ên ku mirov dikarê di serî de wê weke aliyekê
din wê di dewama wê de wê, werênê ser ziman ku wê di mijare
fahmkirina perspektifa çandî weke rêya çareserîyên civakî ku wê mirov
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wê esas hilde wê di serî de wê, weke aliyekê giring wê, pêwîstîya wê asta
serdestîya bi hegomonikî a sehêthar wê ji minimalize bikê. Wê di serî de
wê ev wê weke aliyekê giring wê dikarê wê werênê ser ziman. Di nava
pêvajoyên pêşketina şariştaniyê de wê, hertimî wê di xatên çareserîyî wê
di nava jîyane civakê de wê werina hemberî hevdû. Yek wê ya civakî ku
wê li ser temenê wê yê çandî, hûnerî û hwd ku wê xwe bi rengê jîyane
civakê di nava aramî, aheng û rewşa wê de xwe bide nîşandin û
dîyarkirin bê. Aliyê din jî wê yê bi serdestî û desthilatdarîya bi
zihniyetekê a weke rêveberîyekê û hwd ku wê bo desthilatdarîya xwe wê,
her rêyê ji xwe re wê mubah bibînê ku ew xwe serdest bikê û wê, hebûna
civakên din û komên din ên civakê wê ji xwe re wê, armanc bigirê û
hêrîşî wan bikê wê, di wê çerçoveyê de wê, pêşkeve wê, werina hemberî
hevdû. Ev herdû alî û xat wê, weke du aliyên ku wê, temenê pêvajoyên
şerên di nava civakê de jî bin. Di aslê xwe de wê, pêvajoyên şariştanî wê
bi pêşketina wan a civakî re ku ew di ahenge wê de rast û rehet were
hiştin wê, di temenekê de wê, çareserîyên çandî wê bi zêdeyî wê weke
aliyekê ramyarîya civakî ê pêşketina wê derxê li pêş û wê bi wê re wê,
xwe di temenê de wê bi wê bide pêşxistin. Di wê rengê de wê ramyarîya
civakê wê, rêyên wê yên çareserîyê ên ku ew hilbijêrê di nava xwe de wê
di temenê pêşketina wê ya çandî a nava wê de bin. Wê, di serî de wê
weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê balê bikişênê li ser wê.
Temenê pêvajoyên pêşketina civakê wê di wê çerçoveyê de ku mirov
bi elementên wê yên temenî ên weke çandê, hûnerê, dîrok, ramyarî, aborî
û hwd re wê bi gelek aliyên din re wê hilde li dest wê bi wê re wê were
dîtin wê hevdû wê bandûr bikin û wê bi hevdû re wê di çerçoveya ahenge
civakê de wê di dîmenekê de wê têkilîdar bin. Ev wê weke aliyekê wê yê
giring ê ku mirov dikarê wê, di serî wê, fahmbikê û wê werênê ser ziman
bê.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê,
pêvajoyên pêşketina civakê bi mejuya wê re wê di wê warê de wê weke
aliyekê giring ê ku mirov wê, dikarê wê di temenê hişmendiya wê ya
civakî de wê fahmbikê bê. Wê hişmendiya civakî a çandî, dîrokî, aborî û
hwd wê, di wê rengê de wê, di çerçoveya pêşketina wê de wê bi dest
hizirkirina xwe bikê wê çareserîya herî rast wê bo xwe wê, karibê wê
bide nîşandin.
Di wê rewşê de wê, di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser
ziman ku wê dema ku em bahsa têgîna ramyarî a çandî dikin em tenê
bahsa wê nakin ku wê çawa wê bi hin alikarî û teşwîkkirinê wê çawa wê
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aliyên çandî ên weke hûnerê, şano û hwd wê, bên teşwikkirin û wê
werina pêşxistin. Ew jî dibê ku ew pêwîst bê. Lê li vir em di serî de bi
nerîneka fahmkirinê û bi wê li navaroka civakê, fahmkirina wê, dîrok û
pêvajoyên wê yên pêşketinê bi nerînê û bi wê nerînê gihiştina rêyên
çareserîyê wê qast dikin. Ev wê di serî de wê weke aliyekê wê yê ku wê
di temenê fahmkirna wê ya civakî de jî ku wê, ew wê li ser temenê wê
bide pêşxistin jî bê wê dikarê wê werênê ser ziman.
Ji aliyekê din ve jî wê dema ku em bahsa nerînek çandî dikin ku em bi
wê binerin wê di serî de wê bi wê re wê, xwe û hem bi mejuya xwe û
îroya xwe fahmbikê û wê bi wê re wê, di ahenge wê de wê plan, proje,
bernema û hwd wê bo pêşarojê û hwd jî wê werê pêşxistin û wê li ser wê
temenê wê pêşxistinên civakî wê derî li wan wê vekê. Di wê çerçoveyê
de wê civak wê dema ku wê bi nerîna çandî xwe dît wê, weke ku wê bi
têgin û hişmendiya xwe re ew xwe biafrênê û bi wê re ew karibê
çareserîyên xwe di nava xwe de ew pêşbixê wê, xwediyê sîyan û ankû
qûdretê bê.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê, weke aliyekê wê yê giirng wê
di dewama wê de wê werênê ser ziman ku wê pêvajoyên pêşketina
civakê wê di wê rengê de wê, dema ku wê ji aliyên zanist û zanyarîyên
ku ew bi wê hatina kifşkirin ku ew tenê bi wan jî bi awayekê rast were lê
nerîn wê di wê rengê de wê, karibê temeneê pêşketinê ê rast wê di wê
rengê de wê bi wê re wê bide çêkirin û pêşxistin. Kifşkirina bi nerînek
çandî wê di aslê xwe de wê ji aliyê civakê ve wê bi ramyarî, aborî, dîrokî
û hwd wê temenê fahmkirin û têgihiştin û heta wê, pêşxistinekê jî bê.
Ku mirov di dewama wê de li ser aliyê civakî ên weke aborî û çandê bi
wê re mirov gotinekê jî wê bêjê ku wê aliyê çand wê di çerçoveya
pêvajoyên pêşketina çandî a civakî de wê kifşkarîyek wê ya ku wê mirov
dikarê wê ji temen ve wê fahmbikê û wê werênê ser ziman jî bê. Di aslê
xwe de wê dema ku mirov wê ji aliyê civakê û pêşketina wê ve wê hilde
li dest wê, çand wê weke çerçoveyek adilîner, pêşketiner û sazûmanî a
civakî bê. Wê, di wê çerçoveyê de wê, aliyê jîyane aborî jî wê di nava wê
de wê, weke aliyekê mirov dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser ziman.
Ku mirov ji aliyê têgînên temenî ve wê hilde li deest wê weke temenê
aborî, temenî civaknasî, temenê ramyarî û hwd wê, weke aliyna ku wê di
wê çerçoveyê de wê, mirov dikarê wê werênê ser ziman. Têkiliya nava
zanînên civakî ên weke aborîyê, çandê, ramyarî, dîrok û hwd de wê,
têkiliyek civakî a pêşketiner bê. Wê, di wê çerçoveya wê têkiliyê de wê,
pêvajoyên pêşketinê wê werin û bibin. Marks wê werênê ser ziman ku wê
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hemû çerçoveya têkiliyên hilberîner wê, çerçoveya temenê aborî wê
biafirênin. Wê beremberê wê, awayên hişmendiyên ku wê di nava civakê
de wê bibin wê weke ramyarî, destûr û hwd wê pêşkevin û wê bi wê re
wê çerçoveyek sazûmanî a civakî wê bi wê re wê bi xwe re wê werênina
li holê. Wê, di wê çerçoveyê de wê dema ku mirov civakê wê hilde li dest
wê, divê ku mirov wê bi çerçoveya wê ya giştî re wê fahmbikê û wê
werênê ser ziman.
Ev aliyên temenê jêrîn ên hilberîner û aliyên temenê jorîn ên weke
ramyarîyê û hwd wê, di wê çerçoveyê de wê di nava têkiliyek beremberî
hevdû a bi bandûrî de bin. Di dewama wê de wê, di aslê xwe de wê,
çendî ku wê aliyê temenî ê aborî ê temenî wê kifşkirinên wê ji temen ve
wê hebin lê em nikarin wê bêî ya kifşkirinên temenê jorîn wê fahmbikin.
Di wê çerçoveyê de wê, dema ku mirov wê bi aliyekê ve wê hilde li dest
ku ew bi aborî bê, dîrokî bê, ramyarî bê, olî bê û hwd wê, ne têr bê ku
mirov wê fahmbikê bê. Wê ev alî bi fektorî û elementî wê di nava hevdû
de wê bi bandûr û têkiliya wan a bi hevdû re wê, temenekê giştî ê
pêşketinê wê biafirênin. Çendî ku wê di çerçoveya fahmkirinê de wê
pêwîstîya ji hevdû cûda fahmkirina temenê bingihînî û yê jorîn wê hebê
jî lê wê di çerçoveya pêşketinê de wê di çerçoveyek giştî de wê bi hevdû
re wê xwediyê awayekê pêşketinê bê. Wê, di serî de wê di dewama wê de
mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê civak wê bi wê jêrûjorîya wê re
wê, di nava pêvajoyên xwe yên pêşketinê de wê, pêşketina xwe wê bijî.
Di aslê xwe de wê aliyê civakî wê, di wê rengê de wê weke aliyekê
giring wê xwe bide nîşandin. Di dewama wê de wê weke aliyekê giring
wê di serî de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, mijare civakê
wê, di wê çerçoveyê de wê weke miajrek navendî a bi pêşketina wê re bê.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê, werênê ser ziman ku wê hemû
aliyên wê di çerçoveya wê temenê wê yê giştî û teybetî de wê hevdû
temem bikin. Wê civak wê ji aliyên xwe ve wê pêvajoyên xwe yên
pêşketinê wê bijî.
Ev wê bi wê re wê were dîtin ku wê, dema ku mirov van aliyên weke
çandî, ramyarî, aborî, olî, rewîstî û hwd ku em ji kîjan aliyê ve wan
hildina li dest û ji wê aliyê ve wê, bikin ku wê temenê pêşketinê ji wê
aliyê ve wê bidina çêkirin wê bandûra wê li aliyên din jî wê xwe bide
nîşandin. Ev wê bo aliyên din jî wê wusa bê. Di wê çerçoveyê de wê
pêşketina wê tenê wê bi aliyekê ve wê bi sînor wê nemênê. Ev jî wê dide
nîşandin ku wê dema ku em wê hildina li dest ku em wê di çerçoveyek
giştî de wê bi hemû aliyên wê yên wê re wê fahmbikin û di wê têgihiştinê
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de bin ku wê hemû aliyên wê yên bi pêşketina wê re wê bandûrê wê li
aliyên din jî wê bi wê re wê bikin wê were dîtin.
Di aslê xwe de wê, di wê warê de wê ev aliyên weke aliyên civakê ên
temenê jêrûjorîn ku mirov dikarê wan kifşbikê ku wê ji kîjan aliyê ve wê
were kifşkirin wê li şûna ku wê bo pêşketina civakê û mirov wê were
bikarhanîn wê bo pêşketina bi aliyekê ve pêşxistin û minimalizekirina
aliyên din bi karhanîna wê û zanîna wê jî wê weke aliyekê din ê ku mirov
dikarê wê, di serî de wê, fahmbikê. Di roja me de wê, têgînên marksismê
û heta ku wê yên din jî wê bi pergalî û sazûmanî di çerçoveya fahmkirina
civakê de ku wê werina pêşxistin wê, mejiyê mirov wê di nava hewldana
derxistina encamên ku ew di wê çerçoveyê de ew xwe bigihêniyê de bê.
Çand û civak, çand û aborî, çand û ramyarî û hwd wê, bi wê re wê,
dema ku mirov ji kîjan aliyê ve ji aliyê civakê ve wê hilde li dest wê ev
wê weke aliyekê wê yê giring wê xwe bide nîşandin. Di wê çerçoveyê de
wê, di aslê xwe de wê, di roja me de wê, têgîna ramyarîyê wê bi zêdeyî
wê bi çanda wê re wê weke aliyekê kifşkar wê, di serdemên hemdem de
wê, derkeve li pêş. Çendî ku wê bahsa temenê wê yê aborî û hwd ku ew
li ser wan dihê meşandin wê were kirin jî lê wê ji aliyekê ve jî wê weke
aliyekê giring ê kifşkar wê di wê rengê de wê ev wê derkeve li pêş. Di
çerçoveya civakê de wê dema ku em bahsa van aliyan bi pêşketina wan
re bikin wê di navaroka civakê de wê bi gihiştina wan bi encam, bandûr û
rengên wan ên têkiliyî di temenê civaknasîyî de wê weke aliyekê ku wê
di serî de wê mirov dikarê wê wrênê ser ziman bê. Di wê rengê de wê, di
serî de wê aliyê wê yê weke rengê fahmkirinê ê ramyarî wê, di serî de
wê, weke aliyekê çandî û têgînî wê di wê çerçoveyê de wê xwediyê
kifşkirinekê bi awayî bê. Wê, di wê rengê û awayê de wê ev wê bi wê re
wê, bi zêdeyî wê weke aliyekê giring wê derkeve li pêş. Di aslê xwe de
wê dema ku mirov ji vê aliyê ve wê werênê ser ziman wê, di serî de wê
dema ku wê mijar wê were fahmkirinê wê ew wê bi wê re wê were dîtin
ku wê, di rewşa fahmkirinê van aliyan hemûyan wê, bi xwwe re wê bikê
ku wê weke temenê fahmkirinê wê bikarbênê. Em dema ku temenê aborî
wê bikin ku wê di çerçoveya temenên civakî ên weke ramyarî, civaknasî,
dîrokî, çandî û hwd de wê fahmbikin wê lîteratura aborî wê têrê bikê ku
em wê fahmbikin û ankû em bigihijina fahmkirineka têr? Bêgûman wê ev
alî û gelek aliyên din ên weke wê cihê gûmanê bin. Ber ku wê di wê
çerçoveyê de wê, ev alîyên zanînî ku ew werina ser ziman wê bi awayekê
wê çendî ku wê werênina ser ziman jî lê wê di awayekê de wê, xwediyê
temenekê fahmkirinê ê bi hevdû re bin. Di wê rengê de wê ev alî hemû
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wê hevdû wê temembikin. Weke ku em aliyê aborî bi aliyê dîrokî,
ramyarî, çandî û hwd re wê têrbikin û wê bi wê têrbûnê karibin wê
werênina ser ziman wê, ev rewş wê bo aliyên din jî wê di çerçoveya
giştîya pêşketina civakî û jîyanî de wê wusa bê.
.
Çanda ramyarî
Ramyarîya çandî wê, dema ku mirov wê, werênê ser ziman wê weke
çerçoveya hemû nerînên ku ew di çerçoveya fahmkirina ramyarî de wê
werina ser ziman wê hilde li nava xwe. Weki din wê ji aliyê têgînî ve wê
hilde li dest wê, weke aliyekê ku mirov wê bi çerçoveyek sazûmanç,
pergalî û teorikî de wê fahmbikê wê, weke çerçoveyek fahmkirinê li ser
pêvajoyên ramyarî, rengên kirin, û pêvajoyên wan ên pêşketina ku wê
hilde li nava xwe. Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser
ziman wê, weke aliyekê giring wê, di serî de wê, mirov dikarê wê werênê
ser ziman ku wê pêvajoyên çandî ên ramyarî ku wan fahmbikê û bi wan
re wê werênê ser ziman bê.
Çanda ramyarî wê, bi gotinî û têgînî wê ya ku wê bi fahmkirinî wê bide
mirov wê, di çerçoveya pêvajoyên jîyankirî ên fahmkirinê de wê,
têgînekê wê bide me. Di encama wan pêvajoyên jîyankirî de ku ew bûna
wê pêşketina têgîn, nerîn, xuy, awayên sazûmanî û hwd wê, di nava wê
de wê bi hevdû re wê diahengê de hebûna wan ya di nava jîyane civakê
de wê bi encam, bandûr û têkiliyên wan ên nava wê re wê werina ser
ziman.
Di mijare fahmkirina çanda ramyarî de wê, weke aliyekê giring wê, di
serî de wê mirov dikarê wê, werênê ser ziman ku wê, çanda ramyarî wê,
çerçoveyek ramyarî wê bihemû aliyên wê re wê werênê ser ziman. Wê,
di wê rengê û awayê de wê, weke aliyekê giring wê mirov dikarê werênê
ser ziman ku wê gelek aliyên bi goitnî pêşxistina wan a di çerçoveya
gotina ramyarîyê de ku wê mirov karibê wê bikê wê bibin. Mınaq wê
weke gotina çanda ramyariyê wê, gotina ramyarîya çandî jî wê, mirov
dikarê wê werênê ser ziman. Întîbaya ku wê bi fahmkirinî mirov ji goitna
ramyarîya çandî wê bigirê wê ew bê ku wê, bi çerçoveya fahmkirina
ramyarîya di çerçoveya pêşxistina çandî de wê bi sînor wê di awayekê de
wê, were ser ziman bê. Wê, di wê çerçoveyê de wê, bi politikayên ku wê
pêşbixê û wê wan piretize bikê wê çerçoveya çandî wê, ji ser xwe wê bi
pêşketina wê û çerçoveya wê ya jîyanî a çandî re wê ji xwe re wê esas wê
bigirê.
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Di wê çerçoveyê de wê, mirov dikarê wê, werênê ser ziman ku wê weke
aliyekê giring wê, di serî de wê, mirov dikarê wê, werênê ser ziman ku
wê weke aliyekê giring wê, gotina çanda ramyarî wê, di serî de wê bi
fahmkirina çerçoveyek giştî a ramyarî de wê hemû nêzîkatî û nerînên
ramyarî ku wê bên pêşxistin û nîşandin wê hilde li nava çerçoveya xwe
ya fahmkirinê.
Dema ku mirov wê gotina çanda ramyarî wê, hilde li dest wê, di wê
çerçoveyê de wê hemû fêrûazmûn, pêvajoyên ramyarî, dîrok, mêyl û hwd
wê di wê çerçoveyê de wê werina ser ziman. Wê, di nava civakekê de
wê, ramyarîya wê, temenê wê hem li ser sazûmana wê ya ramyarî û hem
jî pêvajoyên wê yên azmûnî ên ku ew bi têgînî temenê wê diafirênin bê.
Di wê çanda ramyarî ku mirov wê, werênê ser ziman wê, di wê rengê de
wê, di aslê xwe de wê, ji aliyekê din ve jî wê, weke aliyekê din wê, mirov
dikarê wê werênê ser ziman.
Gotina çanda ramyarî wê, di wê rengê de wê li ser temenê wê yê dîrokî,
civakî, aborî çandî û hwd re wê, dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser
ziman. Di wê çerçoveyê de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê
mirov dikarê wê, di dewama wê de wê weke aliyekê giring wê werênê
ser ziman. Di mijare fahmkirina çanda ramyarî de wê, aliyên wê yên
civakî ku mirov wê hilde li dest wê, di wê çerçoveyê de wê, weke
hişmendiyek xwe rêvebirinê a rêzanî bê. Wê, di wê çerçoveyê de wê bi
fahmkirinê re wê dikarê wê werênê ser ziman.
Dema ku mirov wê di çerçoveya civakê de wê hilde li dest wê, sînorê
nerîn, fahmkirin û nêzîkatîya ramyarî û yên ne ramyarî ji hevdû cûdakirin
û wê fahmkirina wê weke aliyekê din ê giring ku em dikarê wê di temenê
nêzîkatîya giştîya civakî û fahmkirina wê de wê, hildina li dest bê wê,
fahmbikê û wê werênê ser ziman bê.
Wê dema ku wê bi awayekê serdestî bi wê bihizirê wê têgîneka ku wê
bê gotin ku wê ´çanda ramyarî wê reng bide nirxên civakî.´ Lê di aslê
xwe de wê, di wê çerçoveyê de gotineka weke ku em bi wê rengê bêjin
wê, ne bi temenekê civakî bê. Wê bi temenekê bîrdozîkî û zihniyetî bê.
Wê, di wê çerçoveyê de wê dema ku wê, rêveberîyekê wê xwest ku wê
hemû sazûmana civakê wê bikê bin sehêta xwe û bo wê bergir pêşxistin û
pergale ramyarî di wê çerçoveyê de gihand wate , gotin û fahmkirinê li
ser serê aliyên din wê hingî wê, ew wê weke aliyekê nagativ jî wê xwe
biawayekê wê di pêvajoyên pêşketina civakî de wê karibê bide nîşandin
bê.
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Di wê rengê de wê, di serî de wê mirov dikarê wê, werênê ser ziman ku
wê ya ku wê, di aslê xwe de wê ji temen ve wê rengê bide nirxên civakê
wê ne çanda ramyarî bê. Ya ku wê rengê bi çanda ramyarî wê nirxên
civakî bin. Di wê çerçoveyê de ku mirov wê fahmbikê wê rasttir bê. Wê
di wê çerçoveyê de wê, baştir wê were fahmkirin.
Di wê warê de wê di lîteratura gotina çanda ramyarî de wê gotinên weke
´levkirinê´, ´lêkirinê´, ´lêhatinê´,´wekhevdû´ û hwd wê, weke gotinên ku
wê hem bi serê xwe wê karibin bên gihandin li wateyan û hem jî bi rewş
û têkiliya wan ya bi hevdû û rewşan re ku wê karibin temenê
watelêkirinan wê bi wê re wê bidina çêkirin bin. Di wê çerçoveyê de wê
ji aliyekê ve wê mirov çi van gotinan fahmdikê wê çendî eê giring bê wê,
bi wê re wê, weke aliyekê giriing wê bi rastiya wê re ew divê ku ew çawa
li ser temenekê zanînî were fahmkirin wê ewçendî jî wê giringtir bê. Di
vê wateyê de, çanda ramyarî berhema dîroka hevpar a pergalek ramyarî û
dîroka jiyana kesên ku di demek diyarkirî de pergal ava kirine bê. Çanda
ramyarî hem di bûyerên giştî de û hem jî di ezmûnên taybet de bingeh
digire, û nirxên bingehîn ên ramyarî yên civakek bisazûman esas digire.
Aliyekê din ê bi gotina çanda ramyarî de wê mirov dikarê bi têgîn û
çerçoveya têgînên weke yên antropoloji, civaknasî, derûnîyê û hwd de ku
mirov dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser ziman bê. Gotin wê di wê, di
wê çerçoveyê de wê di nava zanînên din ên weke bi antropolojikî,
civaknasî û hwd de jî wê herê. Wê di wê çerçoveyê de wê, temen û
çerçoveyek fahmkirinê wê bi xwe re wê, li ser temenê dîrokî, teorîkî û
hwd re wê, bi çerçoveya xwe ya fahmkirinê re wê, bide hanîn li ser
ziman.
Ji aliyê dîrokî û fahmkirina wê ve ku mirov gotina çanda ramyarî wê
hilde li dest wê, di wê çerçoveyê de wê weke aliyekê giring wê, di nava
wê fahmkirina wê de wê weke ku wê xwe bide nîşandin bê di dewama
wê de wê mirov dikarê wê, werênê ser ziman ku wê mijare fahmkirinê
wê, di wê rengê û awayê de wê xwe bide nîşandin.
Di wê çerçoveyê de wê, di aslê xwe de wê, çerçoveya fahmkirina çanda
ramyarî wê, bi çerçoveyek zanyarî re wê, di wê rengê de wê, weke
temenekê fahmkirinê ê ku mirov wê dikarê wê hilde li dest û wê werênê
ser ziman bê. Çerçoveya wê ya bi gotinî heta ku mirov bixwezê wê
karibê were berfirehkirin û mazinkirin. Ji xwe, wê di wê çerçoveyê de
wê, di çerçoveya rengên fahmkirinê, û beşên din ên zanînî û ankû
zanînên civakî ku ew bi wê ve werina girêdan jî wê, di wê rengê û awayê
de wê temenê fahmkirinê wê werina çêkirin.
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Zanîna civakî wê, di wê şeklê de wê di temenekê fahmkirinê de wê
mirov dikarê wê bi awayekê wê ji aliyekê din ve jî wê bi temenekê dîrokî
re wê fahmbikê û wê werênê ser ziman. Lê di aslê xwe de wê, di wê
çerçoveyê de ku mirov têgîna çanda ramyarî bi çerçoveyek zanyarî re wê
hilde li dest wê, temen û derfeta fahmkirina rast û kêmesîyên demên berê
jî wê bide dîyarkirin ku mirov wê fahmbikê. Tenê di wê çerçoveyê de
wê, ya pêwîst wê ew bê ku wê, bi nerînek rexnegir wê hilde li dest û wê
fahmbikê bê. Di wê çerçoveyê de wê têgîna çanda ramyarî wê bi
şêwayekê şubjektiv wê çawa wê bixwezê ku wê were pêşxistin ji wê
zêdetirî wê weke temenkê fahmkirinê ê objektiv ji mirov re wê di wê
rewşê de wê, bi xwe re wê bide çêkirin. Di wê rengê û awayê de wê, di
serî de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê, di serî de wê hilde li
dest û wê werênê ser ziman.
.
Pergale çanda ramyarî
Pergale çanda ramyarî wê di çerçoveya pêvajoyên pêşketina pêvajoyên
xwe rêvebirinê û bi wê rew sazi û sazûmana wê ya ku wê ava bibê wê di
çerçoveya wê de wê xwediyê wateyekê bê. Minaq em dikarê di nava
sînorê welatekê de bahsa parlemenê, hikimetê saziyên rêvebiriyê û hwd
bikê û bi wê re wê werênê ser ziman.
Çanda ramyarî wê çerçoveya nirxên civakî ên madî û manawî wê bi
xwe re wê biafirênê. Wê di wê rengê û awayê de wê weke aliyekê wê yê
aliyên wê ku ew dihên zanîn, derkkirin, bawerkirin, hêstîyarî û hwd wê
weke aliyna wê yên civakî bê. Wê, di wê çerçoveyê de wê, hêst û awayên
ku wê civak wê bi wê bijî û wê biafirin wê di wê rengê û awayê de wê
salixbikê û wê werênê ser ziman.
Ya ku wê helwesta ramyarî wê bide afirandin wê têgînên zêhnî ên ku
wê, di wê rengê û awayê de wê, kes wê bê xwestin ku ew li gorî wê were
jîyankirin. Çanda ramyarî bi pergalî ku mirov wê werênê ser ziman wê
çerçoveyek wê ya fahmkirinê a bi qalib weke bi xuy, tevgerên kifşkirî û
ankû pêşdihênzanîn û hwd ve wê, were dîtin. Di wê rengê de wê,
çerçoveyek fahmkirinê ku wê pişta wê bide li wê hebê û wê bi wê re wê
bijî.
Di wê rengê de wê civak wê bi wê re wê di nava xwe de wê bigihijê
aqilekê ku ew bi wê re binerê. Wê di wê rengê wê pergale çanda ramyarî
ku mirov wê bi çerçoveyek fahmkirinê li civakê li wê bihizirê wê bi nava
civakê re ku wê bi xwe bixwe ku wê karibê aqil bide nîşandin û
pirsgirêkên xwe bide nîşandin. Hinekî jî wê dema ku wê bahsa çanda
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ramyarî û ankû kevneşopîya ramyarî wê were kirin wê di wê temenê de
ku wê têgihiştinek û temenekê fahmkirinê ku wê hebê ku mirov wê li ser
wê re karibê wê li gorî wê, tevbigerihê, çareseriyan pêşbixê û pêvajoyên
pêşketinê bijî.
Di dewama wê de wê pêvajoyên pêşketinê wê weke aliyna ku wê di wê
temenê de wê weke hem yên bi jîyankirinê bin û hem jî ji aliyê wê ve wê
weke kûrbûneka bi wê çanda ramyarî a bi têgihiştinî bê.
Di wê rewşê de wê mirov dikarê wê weke aliyekê giring wê di serî de
wê werênê ser ziman ku wê mijare fahmkirina çanda ramyarî a civakî wê
di serî de ku wê civak wê bi xwe wê karibê wan çareseriyên xwe bi wîna
xwe pêşbixê û wê ti astengiyên rêveberî û hwd wê li pêşîya wê nebin. Di
wê rengê de wê weke aliyekê din ku wê bi xwe bixwe wê karibê wan
pêşbixê bê. Ev wê, weke aliyekê bi civakî ê bi azadî û biserêxwe ku wê
karibê bi wê bijî û wê biryarên xwe di nava xwe de wê bigirê û wê bi wê
re wê piretize wan wê pêşbikê bê.
Mijare fahmkirina rêveberîya civakê wê di her demê de wê weke
aliyekê ku wê xwe bide nîşandin bê. Ber ku wê ew li şûna ku wê civakê
wê bi hemû alî û beşên wê û cihêrengiyên wê re wê binerê û wê
fahmbikê û bibînê wê, ew wê, ji şibekeya xwe ya zêhnî ve wê binerê wê
û wê bi wê re wê weke ku ew dixwezê ku ew bibînê wê bikê û bixwezê
ku ew bibînê. Ev jî wê weke aliyekê temenî ê bi pirsgirêk ku wê di her
demê de wê xwe bide nîşandin û dîyarkirin bê.
Rêveber ji aliyê xwe ve xwe weke teqez a pêwîst wê xwe bo civakê wê
bibînê. Wê heta ku wê ew bihizirê ku ew ya rasttir dihizirê û dikarê baştir
bibînê. Heta ku wê bihizirê ku wê ew baştir ji endamên civakê dibînê.
Wê bihizirê ku ew nebê wê civak wê nikaribê xwe li ser lingan bigirê û
bijî. Di wê rengê de wê heta ku wê karibê bihizirê wê hemû hizirkirinan
wê li ser hebûna xwe ku ew bi wê dikê ku wê bide nîşandin ku ew çend
pêwîsta û giring a wê bide nîşandin. Lê di aslê xwe de wê civak wê
hertimî wê, dema ku ew bi serê xwe û bi awayekê xwezayî were
hizirkirin wê bi wê were dîtin ku ew çendî xwediyê aqil û pêşketineka ji
ya wê li pêştir jî bê.
Di wê warê de têkiliya nava civakê û fahmkirina civakê wê di serî de
wê, weke aliyekê giring wê bi rengê wê re mirov divê ku wê hilde li dest.
Di wê rengê de wê, di dewama wê de wê mirov dikarê weke aliyekê
giring ku wê civak wê çanda wê ku wê bi pêvajoyên wê yên pêşketinê re
wê temenê wê biafirênê wê, weke aliyekê giring ê temenî wê biafirênê
bê. Di dewama wê de wê, weke aliyekê giring wê mijare fahmkirinê ku
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mirov wê bi ziman re wê, hilde li dest wê, di aslê xwe de wê gotinên
ziman û rengê slaixkirin û watelêkirinên wê, di wê rengê de wê weke
aliyekê giring ê ku mirov dikarê wê di temenê wê de wê werênê ser
ziman. Di wê warê de wê, dema ku mirov wê civakê hilde li dest wê,
mirov nikarê wê tenê wê bi zimanê ramyarî tenê wê şîrovebikê û wê
fahmbikê. Dervî wê jî wê aliyên wê yên ku ew werina fahmkirin wê
hebin. Zimanê ramyarî wê tenê wê aliyekê û şaqekê wê werênê ser
ziman, weke ku wê çawa wê dîrok, aborî, civaknasî, derûnî û hwd wê
aliyên wê yên din wê werênina ser ziman.
Dema ku ew di nava zimanekê de bi wê rengê hat girtin wê weke ku ew
were tafisandin wê li wê were. Wê weke ku wê bêbêhn were hiştin wê li
wê were. Her kesek di karê ji aliyê xwe ve li wê binerê û bêjê ku ´ez ya
herî baştir dibînim û ez dizanim. Lê çendî ku ew zanibê jî wê, ew zanîn
wê, sînorê wê heta wê devera ku ew dizanê bê. Wê ne heta fahmkirina
hemû aliyên civakê û hwd bê.
.
Teoriya çanda ramyarî
Teoriya çanda ramyarî wê piştî şerê cihanê ê duyem û pê de wê pêşkeve.
Wê armanca wê ew bê ku wê çerçoveyek pergalî a ku wê bi temenê wê re
wê pêşbixê û wê werênê ser ziman bê. Di wê warê de wê pêvajoyên
çanda ramyarî wê dahûrnbikin û ji wê têgîn û çerçoveyên teorîkî wê
pêşbixin. Di wê çerçoveyê de wê mejiyekê ramyarî ê rêveberî ku wê
çawa wê, were pêşxistin wê di wê çerçoveyê de wê, were pêşxistin. Di
wê warê de wê, xabatên ku wê werina kirin wê, bi kesên weke Gabriel A.
Almond û Sidney Verba û hwd re wê, temenekê wê bi xwe re wê, werênê
ser ziman. Di wê warê de wê, dema ku w xabatê biin û wê bin navê 'The
Civic Culture' de wê biweşênin wê piştre wê li deverên weke amarikaya
latin, ingilistan, italya, almanya û hwd wê xabatên kûrtir wê bi wêr e wê
di wê çerçoveyê de wê werina kirin û pêşxistin. Li ser wê temenê wê
piştre wê, hin bi hin wê têgînên weke ´demokrasiyê´ û hwd jî wê
pêşkevin. Têgînên weke ´demorkasiya radikal´ û hwd wê, di wê rengê de
wê li ser esasê tevlîbûyîna hemwelatiyan li pêvajoya biryargirtinan wê,
weke aliyekê ku wê di wê rewşê de wê mirov karibê wê bikirpênê û wê
werênê ser ziman bê.
Lê ji aliyê teorîkî ve wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê di serî de
wê bi têgîna çandî û felsefeyî wê temenekê fahmkirinê bi pêvajoyên
dîrokî û jîyanî û her wusa li ser temenê fêrûazmûnên demên berê re ku
wê were pêşxistin jî wê di wê rengê de wê were ser ziman. Wê di wê
67

warê de wê lêkolînên ku wê werina kirin wê li ser esasê tevlîbûyîna
hemwelatiyan bin. Minaq wê Richard W. Wilson wê, di xabate ya xwe bi
navê “The Many Voices of Political Culture; Assessing Different
Approaches" wê balê bikişênê li ser pirsgirêka fahmkirina makromikro´yê. Û wê bênê ser ziman ku wê dema ku bi mikroyî hat hildan li
dest wê, hingî wê karibê bersivê bide xwestekên kes. Tenê di awayekê
makroyî de hanîna ser ziman wê, têra fahmkirinê nekê. Di wê warê de
wê, di nava civakê de wê kes bêî ku ew rasti astengiyekê di nava civakê
de ku ew xwe werênê ser ziman wê, di wê warê de wê Wilson wê balê
bikişênê li ser wê. Di nava têkiliya çanda ramyarî xwestekan de wê çawa
wê têkiliyek dînamik wê were derxistin li holê wê, li ser wê were sekin
in. Li gorî wî mirov nikarê çanda ramyarî tenê weke hilberîna bijartina
bibînê û bijartinan jî nikarê bi tememî weke hilberîna çanda ramyarî bi
serê xwe û giştî bi tenê wê werênê ser ziman. Kesên Daniel J. Elazar ku
wê di warê têgîna teorikî a çanda ramyarî de wê xabatê bikin wê balê
bikişênina li ser kêmnetewên ku ew dijîn. Di wê warê de wê, bi hevdû re
wê çawa wê tîpolojiyekê wê bidina çêkirin û afirandin wê bikê ku ew li
ser wê bisekinê û çeroveyeya wê derxê û wê werênê ser ziman. Lê Elazar
wê li ser temenê bazarê û wekheviya wê ya ku ew dikê ku ew bi gotina
demokrasiyê re wê çêbikê û wê werênê ser ziman bi teorîkî wê li ser wê
re wê bikê ku ew wê werênê ser ziman.
Di wê warê de wê, di warê teorîya çanda ramyarî de wê nirx û
baweriyên hevbeş û bi wê re dîroka hevbeş wê weke temenekê wê bikê
ku wê werênê ser ziman. Di dewama wê de wê li ser wê temenê wê
dahûrîyên ku wê bikê ku wê bi wê re wê çerçoveyek civakî a ku wê bi wê
re wê, kes bêî ku ew xwe bi tafisênê û ankû ji aliyê ya hindik ji aliyê ya
girseyî ve were tafisandin wê li ser wê bisekinê. Di wê rengê de wê ev
mijar wê di wê rengê de wê di aslê xwe de wê, ji aliyekê ve wê, divîyabû
ku wê cihêrengiya dîrokê wê hanîba ser ziman û wê fahmkiriba. Lê di wê
rengê ku wê şîroveyên wê werina kirin de wê, di temenê pêvajoyek
´entegrekirinê´ de ku wê werina pêşxistin. Ev jî wê di awayekê de wê,
têgîna teorikî wê di aslê xwe de wê, bêxistin temenekê serdestîyek
desthilatdarî ku wê bi wê were pêşxistin bê. Di wê rengê de wê, di wê
rengê de wê ji pêşxistina temen û çerçoveyk wekhev zêdetirî wê wek di
rengekê gihandina hevdû û kirina weke hevdû bi bihayê aliyekê tabîî
aliyê din kirinê re wê di temenekê de wê rengê wê xwe bide nîşandin. Ev
jî wê, di awayekê rast de wê di fahmkirina wê de wê weke aliyekê
pêşîlêgirtina wê biafirênê bê.
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Di aslê xwe de wê, di wê rengê de wê dema ku mirov wê j iwê aliyê ve
wê bihizirê wê bibînê ku wê çawa wê bê xwestin ku wê modelek wê
were pêşxistin wê di wê rengê de wê were dîtin. Ev jî wê weke aliyekê
wê yê ku mirov wê di serî de wê li ser wê bisekinê bê.
Di mijare fahmkirina têgîna çandî a ramyarî de wê, di wê rengê de wê,
dema ku mirov wê bixwezê li ser temenekê rast wê fahmbikê wê, demê
wê pêwîstîya di awayekê objektiv de wê di serî de wê pêşî li ser
temenekê bi rastiya wê re wê kifşkirinê bê. Piştre wê, di temenekê rast de
wê bi xwestek bijartin û rengê jîyanê û hwd re wê, fahmkirin û çêkirina
temenê wê û parastina wê re dikarê wê li ser wê bisekinê bê.
Di miajre fahmkirina civakî de wê, di dema ku mirov wê fahmbikê wê
weke aliyekê têgînî ku mirov wê di wê rengê û awayê de wê di serî de wê
dikarê wê li ser wê bisekinê wê, di serî de wê çawa wê, di temenekê rast
û wekhev de wê, fahmkirinek wê bi wê re wê, bi temenkirina wê were
kirin bê. Çanda ramyarî wê, di wê rengê de wê, di serî de wê, armanca
wê ne ew bê ku ew tenê rewşek çandî bo temenekê desthilatdarî ku ew
hema çawa bê wê pêşbixê bê. Ji wê zêdetirî wê çawa wê awayekê rast de
wê ew wê fahmbikê û wê werênê ser ziman wê di wê rengê û awayê de
wê, di serî de wê weke aliyekê giring ê ku mirov dikarê wê ser wê
bisekinê û wê fahmbikê bê. Mijare çanda ramyarî wê, di wê warê de wê
ji aliyê têgînên weke ez çawa tevbigerihim, ez kê me, çi dikarim bikim,
maf û azadiya min a bingihînî çi na û hwd wê weke aliyna ku wê dikarê
wê di serî de wê li ser wê bihizirê û wan werênê ser ziman.Ji xwe wê di
wê rengê û awayê de wê temenê fahmkirinê wê bi rêgezî wê di wê rengê
de wê weke aliyekê giring wê bi fahmkirina wê re wê xwe bide nîşandin.
Di roja me de wê, ev jî wê weke aliyekê din wê, aliyên weke kes û kom,
koma mazin û ya piçûk û hwd wê weke aliyna din ên ku wê di wê
çerçoveyê de wê bi têgîna maf û azadiyê ku mirov karibê wê di serî de
wê li ser wê bisekinê û wê fahmbikê bê.
Aliyekê din ê ku mirov wê di serî de wê fahmbikê ku wê aliyê awayê
jîyanê û çanda ramyarî wê hertimî wê nikaribê weke hevdû wê
şîrovebikê. Di aslê xwe de wê, ji hevdû cûda wê weke du qadên
fahmkirinê wê di wê çerçoveyê de wê karibin derkevina hemberî me. Ber
vê yekê wê, di wê warê de wê ev wê çawa wê werina fahmkirin û wê
awayê jîyanê wê, li ser temenê wê çawa wê were fahmkirin û wê ji wê
fahmkirineka çandî wê di wê warê de wê çawa were fahmkirin wê weke
aliyekê din ê giring bê ku miov dikarê wê li ser wê bisekinê bê.
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Di dewama wê de wê kesên weke Lowell Dittmer wê li ser dageran û
têgînkirina derûnî re wê werênê ser ziman. wê balê bikişênê girêdan,
hevhengî, levkirin û bi wê jîyankirina hêstên ku ew bi wê bijî re wê
werênê ser ziman.
.
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CIVAKNASÎ, ÇAND Û CIVAK
Ji aliyê civaknasî ve fahmkirina çand û civakê wê di aslê xwe de wê
weke aliyekê ku wê bi têgîna çandê û ya civakê re jî wê cûda û cûda wê
pêwîstîya hildana li dest û fahmkirina wan wê bi hevdû re wê hebê. Di
warê fahmkirina çandê di nava têkiliyên civakî de û ankû ji aliyê çandî ve
fahmkirina civaknasiyê wê weke aliyna cûda bin. Wê di wê warê de wê,
çand wê dema ku ew di nava têkiliyên mirov de wê bi awayekê dîtbarî ku
ew bi têkiliyan re hat ser ziman wê weke aliyekê ku mirov wê dikarê wê
fahmbikê û wê werênê ser ziman bê. Di dewama wê de wê weke aliyekê
wê yê din jî wê, di wê rengê û awayê de wê, karibê wê fahmbikê wê
werênê ser ziman bê.
Di mijare fahmkirina aliyê çandî û civakî bi têgîna civaknasiyê re wê,
di aslê xwe de wê weke aliyekê giring ku mirov wê, dikarê wê bi
fahmkirina civakê re jî wê hilde li dest bê. Çand wê dema ku ew di nava
têkiliyan de ew hat ser ziman wê weke aliyekê wê xwe bide nîşandin. Di
mijare fahmkirina çandê û civakê de wê, di nava têkiliyên civaknasî de
wê bi hevdûbûyîna çand û civakê û yekîtîya nava wan re wê were hildan
li dest. Di wê çerçoveyê de wê, dema ku mirov ji aliyê civakî ve wê
têkiliyê wê hilde li dest wêm mirov dikarê wê bi du awayan wê hilde li
dest. Yek wê, bi awayê objektiv ê ku wê li ser temenekê têkiliyî ê bi
hevdû re ku mirov weke mirov û ankû weke zindiyekê ku wê têkiliyê
didênê dikarê fahmbikê. Aliyê din jî wê weke aliyekê din ê şubjektiv ê ku
wê di wê çerçoveyê de wê bi rengên weke yên çandî û hwd ku wê were
fahmkirin bê. Di wê rengê de wê, dema ku mirov wê mijare fahmkirina
têkiliyê bi rengê re wê fahmbikê wê, di wê çerçoveyê de wê weke aliyekê
giring wê xwe bide nîşandin.
Di nava têkiliyên me de wê, mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
mijare çandê wê di aslê xwe de wê weke aliyekê giring wê di wê rengê û
awayê de wê, çand wê, di serî de wê weke aliyekê ku wê di nava
têkiliyên me yên civaknasî de wê weke aliyekê bi têgînî ê ku wê rengê
wê û awayê kirina wê bi xwe re ku wê bide dîyarkirin jî bê.
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Minaq di nava komekê de wê, dema ku wê têkilî wê were danîn wê, di
wê komê de wê, kesên ku ew bi heman nirxê mazinbûna xwediyê heman
zimanê û çandê na wê hevdû wê di wê çerçoveyê de wê fahmbikin. Wê
jîr û zêhnê wan ê fahmkirinê wê di wê çerçoveyê de wê bi kodkirinên
xwe re wê, têkiliyekê serbest wê karibê wê dênê û wê bi wê re wê,
temenekê fahmkirinê wê di aslê xwe de wê pêşbixê. Lê di dewama wê de
mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê aliyê fahmkirina têkiliyan wê di
wê rengê de wê weke aliyekê kifşkar wê xwe bi wê re wê bide dîyarkirin.
Di nava komê de wê, kesên ku ew hevdû dibînin ku ew bi fîzîkî hevdû
nas nekin jî wê hêstek nêzîkbûnê wê bi wan re wê li ser esasê fahmkirina
û naskirina bi çandî, zimanî û hwd ku wê bibê re wê, biafirê û wê bi wê
re wê li hevdû wê biserbestbûnekê wê biaxifin û wê têkiliyê dênin. Di wê
rengê de wê naskirina zimanî, çandî û hwd wê, temen û rengê têkiliya bi
hevdû re wê biafirênê. Wê di wê rengê de wê, ew wê weke sînorekê wê
biafirênê, Ew wê di nava wê sînorê de wê weke ku ew wê bi wê rengê
hena û dunya ji wê dunya ku ew dijî û pêde nîn a wê di awayekê de wê di
xwe de wê hîsbikin.
.
Civaknasîya çandî
Ku mirov ji aliyê têgîna civaknasîya çandî ve wê pêşî wê hilde li dest û
wê fahmbikê wê aliyên weke giringîya çandî, nêzikatîyên civakî,
antropolojikî, kevneşopî, orf, adet, zanîn civak, têkilî û hwd wê bi gelek
aliyên din re wê, karibê wê, fahmbikê û wê werênê ser ziman. Aliyên din
ên ku wê têgîna çandî wê weke aliyekê zanînî û bîrdozîkî jî wê nêzîkî wê
li wê were kirin û wê fahmkirin wê weke aliyna din ên bi nerînî ku mirov
dikarê wan fahmbikê bê.
Pêvajoyên pêşketinê wê di wê rengê de wê, di aslê xwe de wê weke
aliyna giring ên ku mirov dikarê wê di serî de wê bi aliyên wê yên weke
hûnerî, wêjeyî û hwd re jî wê hilde li dest bê. Di serî de wê dema ku
mirov wê çandî bi têgînek civaknasî wê hilde li dest wê bi fahmkirinek
hûnerî jî wê ji temen ve wê xwe li hişê me bide dîyarkirin. Di dewama
wê de minrov dikarê wê jî wê bi wê re wê weke aliyekê giring ê ku mirov
wê fahmbikê wê werênê ser ziman ku wê, di nava têkiliyên civaknasî de
wê, karîna danîna wan têkiliyan, rengên fahmkirinê ên bi hevdû re û di
derbarê hevdû de û hwd wê, weke aliyna giring ên ku wê rengê nerîna me
ya bi çandî jî wê bi xwe re wê bide nîşandin bê.
Pêvajoyên pêşketina çandî û hevgirtinên wê yên nava civakê û hwd wê,
weke aliyna ku mirov wê dikarê wê di serî de wê fahmbikê bê. Di roja
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me de wê dema ku wê bahsa pêşketinên şariştaniyên demên berê wê were
kirin wê bi hevdû re wê çawa wê têkiliyek wan a hevdû fahmkirinê wê
hebê wê bi antropolojikî wê jî wê hewldanên fahmkirina wê hebin û wê
pêşkevin. Di wê çerçoveyê de wê antropoloji wê weke aliyekê giring wê
xwe di wê çerçoveyê de wê weke temenekê fahmkirinê ê zanînî wê bide
nîşandin.
Di mijare fahmkirina civaknasîya çandî de wê şêwayê wê weke aliyekê
giring ku wê temenê wê bi zanînî jî wê biafirênê wê derkeve hemberî me.
Di wê şêwayê de wê, çawa wê fahmkirinek wê bi wê re wê were
pêşxistin wê xwe bide nîşandin wê di wê rengê de wê weke aliyekê wê
yê giring wê derkeve li hemberî me. Di nava çerçoveya çandê de wê
aliyên wê yên wê yên weke bi fahmkirinê re ku mirov dikarê wan
fahmbikê ên weke kevneşopî, rewîst, orf, adet û hwd wê hebin. Wekî din
wê aliyên din ên weke baweriyê û hwd jî wê weke aliyna bi yaqinkirinê
ku wê di wê dewama wê de wê werina jîyankirin û wê temenekê wê yê bi
çandî ku wê bi çerçoveya fahmkirina çanda baweriyê re wê bibê wê
dikarê di nava wê de wê fahmbikê.
Civaknasîya çandî wê temenê wê yê fahmkirinê wê di nava dîrokê de
wê bi pêvajoyên wê yên pêşketinê re wê ji gelek aliyan ve wê bi
pêvajoyên pêşketinê re wê wereê hildan li dest. Di wê çerçoveyê de wê
aliyê têgîna civaknasiya çandî a teorîkî û kirinî ku mirov ji hevdû cûda bi
têgînî û teorîkî wan pêşbixê û werênê ser ziman wê di wê warê de wê,
weke aliyekê giring wê pêwîstîya fahmkirina bi antropolojikî û dîrokî wê
bi pêvajoyên fahmkirinê re jî wê hebê. Ber ku wê di wê rengê de wê, ev
wê, weke aliyna giring wê, xwe bi wê re wê weke aliyna temen wê bidina
nîşandin bin.
Pêvajoyên civaknasiya çandî wê di serî de wê weke pêvajoyên dîrokî
ên pêşketina civakî ê bi awyaên pêşketinê û peresendina wê ya di nava
rûpelên din de jî bê. Di wê rengê de wê dem bi dem wê çawa wê
pêvajoyna pêşketinê wê bijî wê bi wê re wê temenekê fahmkirinê wê bi
wê re wê were dîtin.
Pêvajoyên pêşketina çandî û di nava têkiliyên civaknasî de wê
fahmkirina ku em wê dikin wê di serî de wê, weke aliyekê ku mirov wê
bi nerînî wê fahmbikê bê, Di aslê xwe de wê mirov dikarê wê werênê ser
ziman ku wê di nava jîyane civakê de wê ev wê weke aliyekê giring wê
mirov dikarê wê, fahmbikê ku wê, çand wê bi rengên wê yên fahmkirinî
û nerînî re wê weke çerçoveyek fahmkirinê wê xwe bide nîşandin. Marks
wê dema ku wê li ser têgîna nerînî re wê weke çerçoveyek ´bîrdozîkî´ wê
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pênasebikê û wê werênê ser ziman wê di wê rengê de wê, di aslê xwe de
wê, balê bikişênê li ser wê rengê wê yê fahmkirinê.
Li vir wê, mirov dikarê wê bêjê ku wê mijare çandê wê ji aliyê têgînî
ve wê di aslê xwe de wê hemû pêvajoyên pêşketinê ên civakî wê bi gelek
awayên wê re wê hilde li nava xwe. Lê li vir wê dema ku e, bi têgîna
civaknasiyê re wê hildina li dest wê, di serî de wê, bi mijare têkiliyê û
rengê û wê û hevdû fahmkirin û dîtina bi wê re wê di awayekê de wê,
xwe bide nîşandin. Di wê rengê û awayê de wê têgîna ´ya ji me´ wê di wê
rewşê de wê weke aliyekê ku wê temenê wê têkiliyê wê bide dîyarkirin
bê di çerçoveya fahmkirinek çandî de.
Civaknasîya çandî diyardeyên çandî di çarçoveyek berfireh a civakî de
vedikole. Wateya vê yekê ev e ku, mînaqî, dahûrkirina çawaniya çand
"jiyînê" ya. Vebijarkên çandî çawa têne teşe kirin, û ev çi têkilî bi
mînaqî, pozîsyona heye li ser wê disekinê. Çand çawa sînor û rêgezên li
ser endamên civakek diyarkirî datîne, û endamên civakê çawa, raman û
dagerên çandî bikar tînin û bi watedikin wê, weke aliyekê ku wê weke
mijare fahmkirina wê bê. civaknasiya çandî bi nêzîkatiyên teorîk ên
cihêreng re mijûl dibe ku tevliheviya qada çandî dahûrbike. Têkiliya di
navbera çand, ramyarî, aborî û hwd de dê di nîqaşên pêvajoyên civakî de
were sekinandin. Bi çandî wê, minaq wekî xalên navendî perspektîfên
ramyarî-aborî, civaknasî-civakî, çand-mirov, pêşketin-civak û hwd weke
çend xalên ku wê di asta takekesî û pêkhatî de têne dahûrkirin bin.
Di warê fahmkirina civaknasiya çandî de wê, weke aliyekê giring wê
civaknasîya çandî wê bi aliyên weke mirovê pêşketî, mirovê bi çand,
çanda xwarinê, çanda werjîşê, çanda musikê, çanda hemdem, çanda
civakî û hwd wê weke van wê bi gelek aliyên têgînî ên ku wê di nava wê
de wê werina dahûrkirin û fahmkirin re wê xwediyê çerçoveyek
fahmkirinê a bi jîyanê û civakê re bê. Di wê rengê de wê, çand wê, di wê
çerçoveyê de wê, ji aliyê ku em wê hildina li dest wê, di serî de wê çawa
wê, di çerçoveyek pêşketinê de wê hilde li dest wê, bi wê ve girêdayî wê
mirov karibê wê fahmbikê bê.
Di nava pêvajoyên pêşketina mirov a jîyane civakî de wê rêgez û restên
ku wê di nava jîyane me de wê bandûrê wê li mirov bikin û wê rengê
pêşketina mirov jî wê bidina nîşandin û dîyarkirin wê pêşkevin. Di wê
rengê de wê, di serî de wê, rengê dîtin, nerîn, fahmkirinî û hwd wê bi wê
re wê were ser ziman.
Em di nava jîyane xwe ya civakî de wê rastî gelek têgînên ji hev cûda ên
pêşketî dihên. Hemû jî wê di warekê û awayekê de wê weke aliyna ku wê
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reng wê bidina jîyane me û kirinên me bin. Mınaq wê têgînên bawerî wê
rengê kirin, nêzîkatîya li hevdû û hwd wê bide nîşandin. Heta ku wê
hevdû herêkirin û redkirnê jî wê li ser esasên wê re wê bide dîyarkirin.
Mijare civaknasî wê di wê warê de wê erkûkarê wê çibê? Wê tenê wê
çêkirina fahmkirinekê bê? Di aslê xwe de wê dema ku mirov wê li wê
bihizirê wê mirov dikarê wê bi wê re wê fahmbikê wê çawa wê, di wê
warê de wê bi hevdû wê bide nîşandin, naskirin û fahmkirin û di wê
temenê de wê çawa wê, temenê têkiliyê wê di her warê de wê bi hevdû re
wê bide çêkirin û wê çerçoveyek mirovî wê bi wê re wê bide pêşxistin
wê, weke erkûkarê wê yê ku mirov wê di serî de wê kifşbikê û fahmbikê
bê.
.
Civaknasî û civak
Civaknasiya çandî wê di aslê xwe de wê di wê warê de mirov dikarê wê
bi aliyê civakê û fahmkirina wê de wê di çerçoveya fahmkirina
civaknasîhya civakî de jî wê berfireh bikê û wê bikê temenekê
fahmkirinê jî. Lê di wê warê de di serî de wê weke aliyekê giring wê
dema ku mirov bahsa civakê wê bikê wê çawa wê di wê rengê de wê
fahmkirinê wê bi wê re wê, bide me wê weke aliyekê wê giring ê din jî
wê karibê xwe bide nîşandin bê.
Di dewama wê de wê, civak wê bi civaknasiya wê re wê were
fahmkirin wê bi gelek alî, kom û beşên wê yên wê navendî, herêmî,
têgînî û hwd re wê karibê werê dîtin. Di nava civake kurd de wê minaq
wê komên ku ew herêm bi herêm bi zimanî bi zaravayên cûda pêşketina,
xwediyê rêngên bawerî ên ji hevdû cûda weke êzîdîtîyê, yarsanitiyê,
feylitiyê, zerdeştî, îslam, mesîhî û hwd jî dikarê werênê ser ziman. Di
dewama wê de wê weke aliyekê din ev kom wê çawa hevdû dibînin û
fahmdikin û bi hevdû re xwediyê têkiliyek çawa na wê di serî de wê
weke mijarek lêkolînê a mijare civaknasîya civakê bê.
Civaknasî di wê warê de dema ku ew dikê ku ew wê fahmbikê wê ew
fahmkirin wê tenê wê weke fahmkirinekê wê li holê wê nemênê. Ji wê
zêdetirî wê weke aliyekê hevdû fahmkirinê û bi zêhnî û zanînî wê weke
têkiliyek bi hişmendî a bi hevdû danînê re jî wê di awayekê de wê
xwediyê wateyekê bê.
Di aslê xwe de wê fahmkirin wê ne tenê wê weke fahmkirinê bê. Weke
ku em bi têgîna fahmkiriina civaknasiyê re wê dibînin wê fahmkirin wê
temenekê naskirinê û têkilîdanîna bi hevdû re jî wê biafirênê bê. Ber vê
yekê wê civaknasî wê di wê warê de wê weke aliyekê hevdû fahmkirin û
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nêzbûna li hevdû jî wê bi wê re wê biafirênê ku mirov wê di serî de wê
fahmbikê bê.
Ev çerçoveya fahmkirina civaknasî ku em bahsa wê dikin wê
çerçoveyek temenî û rast a bi fahmkirinê bê. Di dewama wê de wê weke
alî û çerçoveyek fahmkirinê a ku wê hevdû bi wate dikê, binirxdikê û di
hevdû de digihênê têgihiştinekê bê. Di dewama wê de wê weke aliyekê
giring wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê ji xwe wê naskirina
bi civaknasî wê temenekê wê yê bi fahmkirinê ê li ser temenê
watelêkirinê û bi wê re fahmkirinê re jî bê. Ji aliyê civakî ve wê, dema ku
mirov wê hilde li dest wê, bi wê re wê were dîtin ku wê çawa wê, hevdû
bibînê û fahmbikê wê ew bi wê rengê wê, temenê naskirn û nêzbûna li
hevdû jî wê biafirênê, Naskirin heya ku ew nêzîhevdû dikê û naskirin
heya ku ew ji hevdû dûrdikê. Ev wê, di wê çerçoveyê de wê, mimrov
dikarê wê bi fahmkirin û naskirinê re wê weke aliyekê giring ê têgînî wê
werênê ser ziman
Di aslê xwe de wê li ser temenê hêza aqil û bandûra wê ya li keseyetiyê
rengê pêşketina mirov jî wê dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser ziman.
Di wê çerçoveyê de wê, di serî de wê hêza aqil û fahmkirinê a ku ew di
wê rengê û awayê de wê bi çerçoveya fahmkirina civaknasî re wê dibînê
wê weke aliyekê giring wê xwe di wê rengê û awayê de wê bide nîşandin
û dîyarkirin. Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku
wê mijare fahmkirinê wê di wê rengê de wê weke aliyekê giring wê xwe
bide nîşandin. Ji vê aliyê ve aliyekê din ê bi têkiliya aqil û civaknasiyê bi
têkiliyan û rengê wê yê bi fahmkirinê re mirov wê kifşdikê. Ev jî wê
weke aliyekê giring ê ku mirov wê bi wê re dikarê wê, hilde li dest û wê
fahmbikê bê.
Di mijare fahmkirina civaknasiya civakî de wê, di wê rengê de wê, di
serî de wê fahmkirin wê weke aliyekê objektiv wê di serî de wê, di
dîmenekê de wê weke ku wê derkeve dervî wê rengê fahmkirina bi rengê
çandî. Di aslê xwe de wê aliyê fahmkirina çandî wê di wê rengê de wê
weke aliyekê şubjeyî wê xwe di wê çerçoveyê de wê, di fahmkirinê de
wê weke aliyê duyem ê vê rewşê wê bide nîşandin.
Di dewma wê de mirov dikarê wê jî wê werênê ser ziman ku wê mijare
fahmkirinê wê di wê rewşê de wê, weke aliyekê pêşketina civaknasî jî wê
bi xwe re wê wê biafirênê. Fahmkirina civaknasî wê ji aliyekê ve wê,
jêhatîyek bi zîrekî wê bi xwe re wê bide çêkirin. Di dewama wê de wê
weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser
ziman.
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Di wê rengê de wê, di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser
ziman ku wê civaknasîya civakê wê di serî de wê, bi hevdû fahmkirina
wan re wê hebûna wan ya ontolojikî û zanînî wê bi hevdû re wê di
çerçoveyek hevbeş de wê xwediyê giştîyekê jî bê. Wê, di wê rengê de
wê, çendî ku ew gelemperî bi nava komê re bû wê gihiştina li hevdû û
civakbûn jî wê weke aliyekê wê yê din wê bi wê re wê pêşkeve.
Gelemperîya bi komê re wê di serî de wê ji wê aliyê ve wê bi gihiştina
wê uya civakî re wê civakbûna wê di serî de wê bi wê re wê pêşbixê. Di
wê rengê û awayê de wê di serî de wê weke aliyekê wê yê giring wê di
dewama wê de mirov diakrê wê werênê ser ziman.
Di wê warê de wê civakbûn wê, weke aliyekê wê yê giring wê di wê
rewşê de wê temenê wê yê civaknasî wê hebê. Wê di wê çerçoveyê de wê
di serî de wê weke aliyê wê yê civaknasî wê gihiştina zanîna hevdû û
gelemperîya fahmkirina hevdû bê. Aliyê din jî wê bi têgihiştina hevdû û
bi wê re nêzbûna li hevdû bê. Aliyê din ê sêyem jî wê bi pêşketina nirxên
hevbeş û bi wê re li gorî wê bi hevdû re bi civakî tevgerîna wê bê.
.
Çand û têkilî
Çand ku mirov wê ji kîjan aliyê ve wê lê binerê wê mirov dibînê ku wê
bi rengê ku mirov bi wê pêşdikeve wê şêwayê têkiliyên mirov ên bi
hevdû re jî wê bide dîyarkirin. Di wê çerçoveyê de mirov wê çawa wê
hevdû bibînê, li ser çi pîvanê wê hevdû herêbikê wê weke aliyna çandî jî
wê bide nîşandin.
Di dewama wê de wê, dema ku mirov bahsa çandê bikê wê, li gorî
herêman, komên civakî û hwd wê, cûdahiyên çandî pêşkevin. Ev jî wê,
weke aliyna ku wê di mijare têkiliyên wan ên bi hevdû re de wê weke
aliyna bi çand û têkiliya wê re wê werina hildan li dest bin. Di wê rewşê
de wê mirov dikarê werênê ser ziman ku wê çand wê, temenê têkiliyên
me yên ku ew diafirênê wê bi rengê fahmkirina hevdû re wê, were dîtin.
Minaq mirovekê kurd, arab, pers ingilisî, alman û hwd wê li ser rewşên
wan ên çandî re wê werina salixkirin. Wê, di dewama wê de wê aliyên
çandî ên ji hevdû cûda ên bi têgînî weke bi bawerî ên weke êzîdî, yarsanî,
zerdeştî, cihû, xiristiyanî, misilman û hwd wê, ji hevdû cûda wê xwediyê
fahmkirin û rêst û pîvanên cûda bin. Di wê çerçoveyê de wê, mirov
dikarê di dewama wê de wê werênê ser ziman ku wê çand û ziman wê
dema ku mirov wê weke mijarekê wê di temenê fahmkirina çandê de wê
hilde li dest wê weke aliyekê giring wê xwe bide nîşandin. Di her zimanê
de wê çawa wê salixkirin wê werina kirin û wê çi bi têgîn û rengê têgînî
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wê were dîtin û derxistin li pêş wê weke aliyna ku wê, ji gelek aliyan ve
wê rengê kirina fahmkirina hevdû jî wê bide dîyarkirin bê. Minaq
mirovekê ku ew bi têgînên nîjadê dihê mazinkirin û yekê ku ew bi
têgînên vajî wê dihê mazinkirin wê werina hemberî hevdû bi pêşketinên
xwe yên çandî re.
Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê werênê ser ziman ku wê di wê
warê de wê ziman wê, di wê rengê de wê bi rengê gotinên wê û
watelêkirinên wê re wê, di temenê fahmkirina mirov de bê. Di aslê xwe
de wê her ziman wê, di wê de wê bi hanînên ser ziman û xwemaliya wê
re wê xwediyê xosletên xwe yên xas û teybet bê. Di dewama wê de wê
mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê rengê watelêkirinên bi gotinî û
hwd wê, rengê hizirkirin, li hevdû hûnandina bi hzirkî û hwd jî wê bide
dîyarkirin. Ber vê yekê wê ziman û çand û wê weke aliyekê giring ê
mijare çand û civakê bê.
Em li vir wê jî wê weke aliyekê din wê werênina ser ziman ku wê
mijare fahmkirina çandî wê di wê rengê de wê mirov dikarê wê werênê
ser ziman wê bi zêdeyî wê bi fahmkirinê û rengê wê re wê derkeve li pêş.
Ziman wê di dema ku wê di nava civakê de minaq ku wê weke heman
zimanê wê biaxifin wê hêst, raman û fahmkirinên hevbeş wê di wê rengê
de wê weke ku wê biafirênê.
Ziman weke rêya xwe hanîna ser ziman wê bi wê re wê, temenê
fahmkirin û dana fahmkirinê bê. Di dewama wê de wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman ku wê çendî ku wê weke di awayekê û dîmenekê de wê
bi ziman wê hêst, raman û hizrên hevbeş wê bi wê re wê biafirin lê ku
mirov ji aliyê her mirovê ku ew bi wê zimanê jî diafirin wê bi wê hêst,
raman û hizra hevbeş û hwd re wê di mejiyê xwe de wê li ser pêvajoyên
xwe yên pêşketinê û hwd re wê xwediyê hizrên cûda ku wê ew bi wan
têgînên hevbeş re bi kodkirina wê bibin. Hevbeşî wê di wê warê de wê
weke rewşek ku wê dikarê wê hem di temenekê weke hevrastiyeka bi
fahmkirinê a di wê rengê de wê dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser
ziman.
Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê werênê ser ziman ku wê mijare
civakê wê, di wê rengê de wê fahmkirinên wê di aslê xwe de wê, çendî
ku wê di çerçoveyek ´bevbeş´ de wê werina pênasekirin û ser ziman lê
wê ji wê zêdetirî wê di wê fahmkirinê û têgînê de wê ji mirov li mirov wê
hebê. Di wê rewşê de wê, dema ku mirov wê bêjê ku wê du mirov wê
heman gotinê wê werênina ser ziman jî lê wê bi mejiyê wan û
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hizirkirinên wan re wê elementên zanînî, hizrî û hwd ên cûda wê bi wê
rengê ´wekehev´ hanîna ser ziman re wê bi wan re wê hebin.
Ew wekehev hanîna ser ziman wê bi xwe re wê gelek newekhevîyên bi
têgînî wê di xwe de wê bi kirdeyî û wateyî wê bi hawênin û wê werênina
ser ziman. Di dewama wê de wê weke aliyekê din ê têkiliyê wê di
çerçoveya giştî a civakî de wê bi axiftin, danûstandin û parvekirinên
mirovî re wê dikarê wê werênê ser ziman. Di aslê xwe de wê di her rewşê
de wê, rewşên ku wê dikarê wê weke xwe û tenê bi hebûna wê re wê
salixbikê û wê werênê ser ziman wê, bibin.
Di nava jîyane civakê de wê, gelek kom, beş û hwd wê hebin. Hemû jî
wê, bi nirxî, çandî û hwd wê, xwediyê pêvajoyên pêşketinê ên ji hevdû
cûda bin. Wê, di wê rengê de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê di
dewama wê de wê werênê ser ziman. Ev pêvajo wê her yekê ku ew dihên
ser ziman, ew pêşketin ku ew dihên hevbeşkirin, ew zanînên ku ew ji
hevdû re dihên hanîn ser ziman û hwd wê, temenê pêşketinên nava
mirovan jî wê bi xwe re wê biafirênin. Di wê çerçoveyê de wê dema ku
mirov wê hizrekê wê werênê ser ziman wê biqasî wê wateya wê hizrê û
tişta ku ew ji me re dibêjê wê wilqasî jî wê di nava şertûmercên ku ew di
nava wê de dihê gotin de jî wê, tiştna din jî wê bi têgînî wê bix we re wê
bi kod û reefarans bikin û wê werênina ser ziman. Di dewama wê de wê,
di wê rengê de wê, mirov dikarê aliyekê din wê bi wê re wê werênê ser
ziman ku wê mirov wê, di dewama wê bihizirên wê werina ser ziman re
wê, biqasî wê bi saya wan wê bi fêrûazmûnên me yên berê ên di xêva me
de re wê, levkirin û afirîn wê bi wan re wê bibê wê wilqasî jî wê, bi wê re
wê, bê temenê hizirkirinên di nava şertûmercên ku ew bi wan dihê ser
ziman re ku ew di nava wê de dihêna ser ziman.
Cih, ciwar û ankû mekan wê hertimî wê bi dîtbarîyên bi xwe re wê
hermonîyekê wê ji hişmendî, fahmkirin û têgihiştina me re wê bo
derkkirinê wê pêşkêşbikê.
Di aslê xwe de wê, dema ku mirov wê ji aliyê nerînê û kifşkirina wê ya
bi çerçoveyî ve bi wê bihizirê wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku
wê, di nava şertûmercên ku ew bi wê dihê ser ziman re wê, dikarê wê
werênê ser ziman ku wê, ew jî wê weke aliyna din ên ku wê karibin bi wê
hizirkirinê re çerçoveyek fahmkirinê wê biafirênin bin. Hizirkirin wê
hertimî wê di nava şertûmercên xwe yên ku ew di wê de dihê hizikririn
de wê ji wê di xwe de wê bigirê.
Di aslê xwe de wê çand û têkilî wê di nava pêşketina fahmkirina zanistê
de wê weke aliyekê giring wê bi gelek aliyên wê re wê mirov dikarê wê
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werênê ser ziman. Di wê çerçoveyê de wê çand wê ku wê bahsa têkiliya
nava wan wê were kirin wê di serî de wê, çawa hevdû dibînin fahmdikin
wê weke aliyekê giring wê li holê bimênê. Dervî wê, piştî ku hevdû
fahmkirin wê li ser aliyên levkirî û fahmkirî û hwd re wê bandûrê jî wê li
hevdû bikin. Di wê warê de wê bêî ku mirov di farqê de bê wê, hevnasîna
bi çandî û hwd wê, encamên wê yên bi wê rengê wê bide çêkirin.
Naskirin, fahmkirin û hwd wê bi wê re wê, temenê darazkirineka hevdû
herêkirinê a bi çandê bê û ankû aliyên din ên zanînî bê wê bi xwe re wê,
karibê bide pêşxistin.
Barkirina li hevdû wê, bandûra li hevdû û hwd wê bi wê re mirov
dikarê balê bikişênê li ser wê. Di aslê xwe de wê, çand wê, çerçoveya wê
ya jîyanî wê, di wê warê de wê, ji du aliyan ve wê mirov dikarê wê bi
pêvajoyên wê yên pêşketinê û bandûrê re wê bi pêşketina wê re wê
werênê ser ziman. Yek wê bi jîyane dinava wê civakê bi têkilî,
danûstandin û hwd ên nava wê rew bê. Aliyê din ê duyem jî wê bi
têkilîya dervî xwe re wê, bi hevnasîna bi çandên derve re ku wê têkiliyê
dênê bê. Di roja me de wê, weke aliyekê çanda popular wê rêyên weke
ragihandinê û hwd ên weke bi çapameniyê û hwd wê bi zêdeyî wê
pêşkevin û wê derkevina li pêş. Di wê rengê de ev rengên danûstandin û
ragihandinê wê di serî de wê bandûrekê wê bi çandî û aliyên din jî wê li
pêşketina mirov wê bikê.
Dema ku mirov bahsa têkiliya nava civakê bikê wê mirov dikarê wê bi
wê re wê werênê ser ziman ku wê, gotin, rengê wê yê bi watelêkirinê, û
heta dengdayîna li wê weke aliyna ku wê karibê wê di wê çerçoveya
hebûna wê ya heyînî û wateyî de wê werênê ser ziman bê. Ev jî wê dema
ku ew hatina bikarhanîn wê weke aliyna ku mirov bi fahmkirinê
derxistina êi têgihiştinê wê aliyna çandî jî wê, biafirênê. Carna mirov di
jîyane xwe ya hesanî de dibêjê ku ´ez, ne xuyê min a ku ez dengê xwe
bilind bikim´, ´ez heta ku ez fahm nekim ez neaxifim´, ´bo min malbat
pirr zêde giring a´, ´ez hertimî seat li dora heftan ber êvarî li malê di nava
malbata xwe de me´ û hwd wê weke gotinna ku mirov bi wan şekil digirê
jî bê. Wê ev awayna çandî ê ku mirov bi wan di nava xwe de awa û reng
distênê wê bi wê re wê, xwe bide nîşandin bê.
Civak û têkilî û ankû çand û têkilî wê weke du aliyên ku ew çendî ku
ew di fahmkirinê de weke ku ji hevdû cûda jî bin wê li hevdû hûnayî di
zikhevdû de xwediyê awayekê pêşketinê bin. Wê bi hevdû re wê, hevdû
bi bandûr û kifş jî bikin. Ev jî wê weke aliyekê wan ê ku mirov dikarê
werênê ser ziman. Têkilî wê aliyekê pêşketina me ya di jîyanê de jî wê bi
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kirînî wê biafirênê. Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser
ziman ku wê têkilî wê di nava jîyanê de wê, weke aliyekê mirov ku
mirov bi wê aktiv jî bê.
.
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MALBAT, ÇAND Û CIVAK
Di aslê xwe de di dewama fahmkirina têgîna civaknasiyê de wê weke
aliyekê giring wê hebûna malbatê di nava civakê de wê weke temenekê
avaker û rengdêr ê çandî jî wê xwe bide nîşandin. Mirov di nava malbatê
de wê reng û awa bistênê. Wê xosletên xwe wê pêşbixê û wê bi wan re
wê di nava jîyanê de wê, xate xwe ya jîyankirinê wê bide çêkirin û
pêşxistin.
Di nava malbatê de wê ji du aliyan ve wê, malbat wê, weke aliyekê
giring bê. Wê hem ji aliyê çandî ve jî û hem ji aliyê civakî ve jî wê weke
aliyekê temenî bê. Wê, di wê rengê de wê, di serî de wê weke aliyekê
giring wê mirov dikarê wê werênê ser ziman. Di dewama wê de wê
mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê mirov wê girêdaniya wî ya bi
malbatî wê, di nava civakê de wê, bi hevdû re wê temenekê têkilî ê
civaknasî û civakî jî wê bi xwe re wê ji xwe re wê werênê li holê. Di
dewama wê de wê mirov wê nbi wan têkiliyên xwe yên nava malbatê wê
bi wan re wê hebûna xwe wê biafirênê.
Di nava malbatê de wê têkiliyên kes wê bi çandî û xizmî bê. Wê bi van
aliyan ve wê girêdayî bê. Lê di dewama wê de wê weke aliyekê din jî wê
bi pêvajoyên pêşketinê re ku wê bi wê re wê wê bijî wê, di nava wê de
wê, temenê xwe yê jîyanî wê biafirênê. Wê temenekê xwe bi civaknasî
rehet hîskirinê wê bi wê re wê biafirênê wê bi wê re wê hebê.
Ji aliyê din ve jî wê malbat wê, mirov dikarê wê, werênê ser ziman ku
wê di nava civakê de wê, weke aliyekê ku wê temenekê girêdanî wê bi
wê re wê li ser xwe re wê biafirênê. Di wê çerçoveyê de wê di nava wê
de wê weke aliyekê giring wê xwe bide nîşandin. Malbat wê, di nava wê
de wêm njirxên weke yên baweriyê, ziman û bi çandî weke kevneşopî,
orf û adetên ku ew hena wê bi wan wê mazin bibê. Wê di dewama wê de
wê weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê xwe bi awayekê wê bide
nîşandin.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê, werênê ser ziman ku wê, mijare
malbatê wê di wê rengê de wê weke aliyekê giring ê pêşketina civakê jî
wê xwe bide nîşandin. Destpêka pêşketinê di nava civakê de wê ji
malbatê wê xwe bide nîşandin. Têkiliya nava malbat û civakê wê di aslê
xwe de wê têkiliyek komplika bê. Wê biqasî ku wê ji temen ve wê malbat
wê, bi bandûrbikê û biafirênê û wê bi pêşvebibê wê di dewama wê de wê
civak jî wê weke astek giştî wê ji aliyê xwe ve wê bi pêşketinên xwe û
têkiliyên xwe yên navxweyî wê, malbatê wê temenê gûharandinan wê, di
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wê de wê biafirandin. Yanî ji wê yekê mirov dikarê wê fahmbikê ku wê
têkiliya nava malbatê û civakê wê têkiliyek pêşketinî a çaprazî bê. Wê di
wê rengê û awayê de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê di
dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman. Di serî de wê jî
mirov diakrê wê weke aliyekê giring di dewama wê de wê werênê ser
ziman ku wê civak wê bi çerçoveya wê ya giştî re wê, têgînên ku ew bi
wan bi çerçoveyî dijî wê bi malbatê re wê gûharînê wê bidina çêkirin. Lê
malbat jî wê bi xwe re wê di wan de wê temenê gûhartinan wê bi wê re
wê bide afirandin. Ev jî wê weke aliyekê têkiliyî a gûharîner ya nava
malbat û civakê bê.
Têkiliya nava malbat û civakê wê têkiliyek afrîner bê. Wê di serî de
wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê werênê ser ziman. Wê, bi wê
re wê, di her demê de wê, dema ku wê civak wê li gorî demê wê, biafirê
wê, di temenê wê de wê malbat wê biafirê û pêşkeve. Minaq ku em bahsa
civake hemdem bikin em, divê ku em di temenê wê bahsa malbate
hemdem bikin. Wê di wê rewşê de wê bi awayekê wê di pêşketina hev de
wê li hevdû hoyandî bin.
.
Malbat weke barkera çandî a civakê
Malbat wê dema ku mirov wê ji aliyê civakê ve wê di serî de wê hilde li
dest wê weke aliyekê giring wê di serî de wê di nava malbatê de wê,
weke aliyekê barker a çandî jî wê mirov dikarê wê pênasebikê û wê
werênê ser ziman. Wê nirxên civakî wê di nava wê de wê werina
barkirin. Wê bi wê re wê, civak wê bê xwediyê temeneê xwe yê heyînî.
Hebûna malbatê wê di aslê xwe de wê mirov bo fahmkirina civakê wê ji
gelek aliyan ve wê hilde li dest û wê fahmbikê wê werênê ser ziman. Wê,
di nava civakê de wê weyna wê bi pêşketina wê re wê, çi wê mirov
dikarê wê li ser wê bisekinê. Ji aliyekê din ve jî wê mirov dikarê wê bêjê
wê, maêlbat wê, di nava civakê de wê, weke aliyekê ku wê bi wê re wê,
rûyê civakê ê çandî jî wê bi xwe re wê bide nîşandin. Wê di wê
çerçoveyê de wê, di nava wê de wê, nirxên civakî wê bicihbibin û wê bên
jîyankirin. Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê weke aliyekê giring ê
din wê werênê ser ziman ku wê malbat û civak wê mejuya hevdû wê bi
hevdû re wê biafirênin.
Malbat wê di nava civakê de wê, girêdaniyên wê yên biolojikî,
civaknasî, derûnî û hwd ku wê hebin wê, di wê rengê û awayê de wê
weke aliyna ku mirov bi wan dikarê wê fahmbikê bê. Wê, bi wê re wê di
nava wê de wê, were jîyankirin.
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Malbat wê, aliyê wê ve ku mirov wê di çerçoveya civakê de wê hilde li
dest wê weke dendika nava wê bê. Wê, di wê rewşê de wê mirov dikarê
wê werênê ser ziman. Mirov di nava malbatê de wê bibê, mazin bibê,
xwe nasbikê û pêvajoyên xwe yên jîyanî wê bijî. Wê di nava malbatekê
de wê mazin bibê û wê piştre wê, ku ew mazin bû wê ew jî wê malbate
xwe wê avabikê. Wê, di wê rengê de wê, ev wê weke xate pêşketinê a ku
mirov wê bi civakê re wê li ser malbatê re wê werênê ser ziman bê.
Di nava malbatê de wê, mirov wê çawa wê bijî wê xwediyê çi rengê
pêşketinê, rewîst û hwd bê wê, bi wê re wê rengê xwe wê ji wê bigirê.
Wê di wê rewşê de minaq wê, di nava malbatê de wê, ew wê wan nirxên
ku malbat li ser wan mazin bûya û temenê wê heya wê bi wan wê mazin
bibê. Wê ew wan bi awayekê xwezayî wê bijî. Wê bi wan wê mazin bibê.
Wê di wê çerçoveyê de wê di nava civakê de wê, di asta giştî de wê
levkirina ahenge nava malbatê a bi nirxî ya civakî di asta giştî de wê,
çerçoveyek pêşketinê a ahengî jî wê bi xwe re wê biafirênê. Di aste giştî
a civakê de wê, dema ku wê pêşketina civakê li pêş û ankû ne weke ya
nava malbatê bê wê, malbat wê bi wê re wê pêvajoyên gûharandinê wê
bijî. Wê, bi wê re wê, hin bi hin wê weke werê wê asta civakê ku ew bi
wê re levbikê.
Di wê çerçoveyê de wê ev wê weke aliyekê ku wê civak wê, bi wê re
wê, çawa wê xwe biafirênê û wê bide domandin jî bê. Di rengê û awayê
de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê werênê ser
ziman ku wê civak wê, di wê rengê û awayê de wê xwediyê temenekê
pêşketinê bê.
Temenê kes û civakê de wê malbat wê weke sazûmanaka civakî a
dîrokî bê. Wê di pêvajoyên dîrokî ku wê bi xwe re jîyankirina wê di
dewama wê de wê weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê mirov
dikarê wê, werênê ser ziman. Wê, di nava wê de wê, mirov wê bigihijê
aliyên xwe yên weke qarakter, keseyet, wîn û hwd wê bi xwe re wê
pêşbixê. Rengê pêşketinê ê nava malbatê û bi hewirdorê re wê, di wê
rengê û awayê de wê bandûrê lê bikê. Ji aliyê aborî û hwd ve jî wê
malbat wê temenê wê yê aborî wê, temenê pêvajoyên dewrûdayimî û
pêvajoyên pêşketin û gûharîna aborî jî wê bi xwe re wê biafirênê.
Malbat wê weke sazûmanaka civakî a aktiv bê. Wê di wê çerçoveyê de
wê têkiliyên nava wê rengê têkiliyên mirov ên civakî bi derûnî, civaknasî
û hwd wê bide dîyarkirin. Di wê çerçoveyê de wê, rengê civakê ku wê
biafirê wê temenê wê li ser pêşketina malbatê bê. Minaq wê dema ku
mirov wê li dîrokê binerê wê bi demê re wê, pêvajoyên endûstriyalismê
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ku wê pêşkevin wê bi wê re wê, malbatê jî wê bi hemdemiya wê ya demî
re wê biafirênê. Wê, di wê çerçoveyê de wê ev alî wê bandûr li têkiliya
endamên malbatê a nava wan û rengê pêşketina wan jî wê bikê. Di wê
rengê û awayê de wê têgînên weke rewîst, ol, felsefe û hwd wê, di wê
rengê de wê, pêşketina wan wê ji aliyê xwe ve wê bandûrê li pêşketina
malbatê û endamên wê bikê. Di wê çerçoveyê de wê dema ku wê minaq
wê li gorî herêmên dunyayê wê were ser ziman malbatên ewropî,
malbatên asyayî, malbatên mesopotami û hwd wêm di wê rengê û awayê
de wê pêşkevin. Wê awayê wan wê bi pêvajoyên wan ên pêşketina û
rengê têkiliya nava wan re wê were dîtin.
.
Awayên malbatî
Awayên malbatî ku mirov li ser wê bisekinê wê weke aliyekê giring ê di
dewama fahmkirina pêvajoyên hebûn û pêşketina malbatê de wê mirov
dikarê wê li ser wê bisekinê. Dema ku mirov bahsa awayên malbatê bikê
wê awayên wê yên ku ew di nava dîrokê de wê bi pêvajoyên wê yên
pêşketinê re ew bûna wê were qastkirin. Minaq malbatên tang, malbatên
fireh, malbat baviksalari, malbatên dayiksalarî û hwd dikarê bi awayên
wan re wê werênê ser ziman. Li ser rengên pêşketina malbatê re jî mirov
dikarê bahsa awayên malbatê ên weke malbate kevneşopî, malbate
hemdem û hwd bikê. Di wê rengê û awayê de wê ev jî wê weke aliyekê
wê yê giring wê di wê rengê de wê hebûna malbatê wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
malbatên demên hemdem wê di wê rengê de wê bi gelek awayên wê re
wê pêşkevin. Di demên hemdem de wê bi aliyên wê yên ku ew
pêşdikevin de wê balê bikişênê li ser xwe. Di demên berê de di nava
malbatê de wê rengê têkiliya nava malbatê ê weke malbate baviksalari ku
wê bi wê re wê bav wê bandûra wî zêdetir bê wê bi wê re wê were dîtin û
wê derkeve li pêş. Malbate dayiksalariyê wê awayê malbatî ku wê di wê
de wê çanda dayikê wê di wê de wê zêdetirî wê bi kifşkarîya wê re wê ji
ya bav zêdetirî wê li pêştir bê. Ev awayê malbatê wê di demên neolotikê
û hinekî berî wê de wê rengê pêşketina wê weke ku wê antropolog,
dîrokzan û hwd wê kifşbikin wê were dîtin û kifşkirin.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê jî wê weke aliyekê din wê
werênê ser ziman ku wê hebûna malbatê wê di wê rengê de wê weke
aliyekê din ê giring wê di wê rengê û awayê de wê bi zêdeyî wê derkeve
li pêş. Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
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malbat û pêvajoyên wê yên pêşketinê wê ji aliyê çanda civakî ve wê
weke aliyekê temenî wê bi xwe re wê biafirênê bê.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê, werênê ser ziman ku wê rengê
pêşketina civakê wê, di nava malbatê de wê bijî. Wê minaq wê
kevneşopîyên civakî wê bi wê re wê liser lingan bin. Wê bi wê re wê
rengê wan wê weke ku wê malbat wê wan di xwe de wê bide rûnandin û
wê xwe bi wan weke gihiştina li nirxekê wê bibînê û wê bi wê bijî. Di
dewama wê de wê mirov dikarê wê weke aliyekê din wê werênê ser
ziman wê hebûna malbatê wê di wê rengê û awayê de wê weke aliyekê
wê yê giring wê xwe bide nîşandin.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê malbat
wê, di wê rengê de wê, weke ku me ew li jor hanî ser ziman wê weke
çerçoveyek civakî a barker bê. Di nava civakê de wê malbat wê weke
xêvekê mejuyî a civakî jî wê bi temenî wê xwe bide nîşandin.
Di nava civakê de wê têkiliya nava malbatê û civakê wê mirov dikarê
wê bi aliyê pêşketina malbata çandî û ya biolojiyî re wê werênê ser
ziman. Malbate çandî wê ji aliyê çandî ve wê di nava wê de wê weke
aliyekê giring ê malbate civakî ku wê bi nirx û têgînên civakî ên çandî
xwediyê temenekê hebûnî bê.
Hebûna malbatê wê di nava civakê de ku mirov wê bi ontolojikî wê
hilde li dest wê, di wê rengê de wê weke aliyekê civakî wê biafirênê. Wê
bi wê re wê weke aliyekê giring ê têgînî wê derkeve li pêş. Çerçoveya
malbatê wê di nava civakê de wê şenber bê. Wê bi têkiliyên xwe yên
civaknasî û xizmî û hwd re wê di wê rengê de wê were li berçav. Wekî
din wê ji aliyekê din ve jî wê, ji aliyê hebûna wê ya civaknasî ve wê di
serî de wê weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê mirov dikarê wê
fahmbikê û wê werênê ser ziman.
.
Civaknasîya malbatê
Civaknasîya malbatê wê di dewama wê de wê weke aliyekê wê yê di
nava wê de wê bi têkiliyên wê yên navxweyî û hewirdorê re ku wê mirov
dikarê wê hilde li dest û wê fahmbikê bê. Di dewama wê de wê weke
aliyekê wê yê giring wê malbata civaknas wê, di serî de wê, xwediyê
têkiliyên xwe yên berfireh ên bi hewirdorê ên civakî bê. Di wê çerçoveyê
de wê têkiliyên civaknasî wê derkevina ser têkiliyên xizmî ên nava
malbatê. Di wê rengê de wê bi wan têkiliyên wê re wê xêva xwe ya
civakî, malbatî û civakî ku wê afirandîya wê bi wê re wê xwediyê
temenekê bê. Di dewama wê de wê mirov dikarê wê weke aliyekê din ê
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giring wê di dewama wê de wê werênê ser ziman ku wê têkiliyên nava
malbatê wê di wê rengê û awayê de wê weke aliyekê giring wê xwe bi
wê re wê bidina nîşandin. Têkiliyên nava malbatê wê weke aliyekê têkilî
ê afrîner ê nava civakê jî wê mirov dikarê bi çerçoveya civaknasîya wê re
wê werênê ser ziman.
Çerçoveya têgîna civaknasîya malbatê bi dîrok, demî û pêvajoyên wê
yên pêşketinê re ku mirov wê hilde li dest wê mirov wê bibînê ku wê
weke aliyekê bandûrî ê li civaknasîya giştî a civakî jî bê. Di wê
çerçoveyê de wê di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman
ku wê malbat wê, bi têkiliyên xwe yên nava civakê re wê bi wan re wê
xwediyê temenekê jîyanî ê civakî bê.
Di nava civakê de wê dema ku mirov wê bi civaknasiya malbatê re
bihizirê wê gelek aliyên ku wê bandûrê li wê biikin mirov wê karibê wan
kifşbikê. Minaq wê pêvajoyên pêşketinê ên bi perwerdeyê, têkiliyên
hewirdorê, danûstandin û hwd re dikarê wê hilde li dest û wê werênê ser
ziman. Di dewama wê de wê weke aliyekê giring wê xwe bide nîşandin.
Civak wê bi civaknasîya xwe re wê di nava xwe de wê xweidyê tûrek
têkiliyî a bingihînî a bi xizmî ku mirov wê di serî de wê dikarê wê
kifşbikê û weke temenê xwe bi wê hanîna ser ziman a malbatê jî wê
şîrovebikê wê hebê. Tûra têkiliyên xizmî wê ev wê weke aliyekê têkiliyî
ku wê ji aliyê biolojikî, derûnî û hwd ve jî wê li hevdû hoyandinek wê bi
wê re wê hebê. Wê, di dewama wê de wê ev tûra têkiliyan wê bi xwe re
wê bi sînor wê nemênê. Lê ev tûra têkiliyan wê weke aliyekê têkiliyî ê
afrîner bê. Wê di wê çerçoveyê de wê di nava wê tûra têkiliyan û aliyê
tûra têkiliyên giştî a civakî de jî wê ew wê weke aliyekê ku em dikarin
wê bandûra wê re wê di serî de wê hildina li dest û wê fahmbikin bê.
Tûra têkiliya dendika civaknasî wê mirov dikarê wê li ser sê temenan wê
salixbikê. Aliyê pêşî wê bi kok û pêvajoyên wê yên biolojikî û hwd ên
xwe domandina wê ku ew bi wê re xwediyê têgihiştinek derûnî biolojikî
hwd bê. Aliyê din jî wê aliyê tûra têkiliya civaknasî a giştî ku ew di nava
wê de wê xwe bi temenekê rehetî ku ew karibê wê xwe werênê ser ziman
bê. Aliyê din ê sêyem jî wê bi awayên pêşketinê ên dem bi dem xwe
salixkirin û ji nûve li gorî wê, awakirin û pêşxistina wê bê.
Di nava civaknasîya malbatê de wê ev alî wê weke aliyna ku mirov
dikarê wan di serî de weke aliyna giring di serî de werlnê ser ziman bê.
Malbat wê çerçoveyek wê ya civakî a bi sazûmanî weke bi jin û mêr,
dapîr û bapîr, zaro û ciwan, zawac, xweza û hwd re wê hebê. Di wê warê
de di dewama wê de wê tûra têkiliyên nava malbatê û têkiliyên zayendî
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ên weke dêûbav û ankû jinûmêr de wê weke aliyna ku mirov wê dikarê
wê werênê ser ziman. Di nava malbatê de wê, di wê rengê de wê,
têkiliyên nava malbatê ên weke nava jinûmêr de wê kîjan wê li pêş bê
wê, di demên hemdem de wê bi awayekê giring wê bi wê re wê derkeve
li pêş.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
têkiliyên nava malbatê wê, di aslê xwe de wê, weke aliyêkê giring ê
çerçoveya civakî jî wê biafirênê. Di wê rengê de wê, rengê têkiliya nava
malbatê girêdanên nava wê çendî ku wê şêwayekê sazûmanî a têkiliyî û
tûra wê di nava malbatê de wê biafirênê wê bi wê rengê wê biriqîna wê li
nava civakî jî wê di asta giştî de wê bibê. Di dewama wê de wê weke
aliyekê wê yê giring wê ev wê bi wê re wê xwe bide nîşandin. Malbat
wê, di aslê xwe de wê, di wê rengê de wê, mirov dikarê wê werênê ser
ziman ku wê li gorî demê wê danûstandin û pêşxistina têkiliyên nava wê
weker aliyna temenî ku wê bi bandûrê li hevdû kirinê re wê temenê
gûharînê ê malbatê jî wê di awayekê bi derve di ahengekê de wê
biafirênê. Gûharînê nava malbatê û yên derve wê bi awayekê çaprazî wê
bandûrê wê li hevdû bikin. Di wê rengê de wê biqasî bandûrên ji derve
wê wilqasî ên ji nava malbatê wê hevdû wê bi bandûrbikin û wê di
afirandina hevdû de wê xwe di wê rengê û awayê pêşketina wê de wê
bidê nîşandin.
Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê weke aliyekê giring wê
werênê ser ziman ku wê malbat wê, di nava wê de wê çerçoveyek têkiliyî
a giring wê di wê rengê de wê hebê. Di wê rengê têkiliyê de wê ji aliyê
endamên malbatê ve wê çendî ku wê di nava wê de wê dem bi dem wê
nakokî, dijberî, pevçûn û hwd jî wê bibin lê wê ew derûnîya wan
têkiliyan û heyîna wan wê bandûra wê ji temen ve wê li hebûnê û bi
wînbûn û bikarhanîna wîna wê hebê. Di wê rengê de wê, di wê rengê de
wê di serî de wê weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê mirov
dikarê wê weke aliyekê wê yê giring wê di sserî de wê werênê ser ziman
ku wê civaknasiya malbatê wê hemû aliyên wê re wê bandûra wê di
pêşketina civakê de wê ji temen ve wê xwediyê awa û wateyekê bê.
Li vir di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê weke aliyekê din wê
dikarê wê werênê ser ziman ku wê malbat wê, civaknasîya nava wê, di
wê rengê de wê ji aliyên wekhevîyên têkiliyên wê yên zayendî, çînî û
hwd ên nava wê ve jî wê mirov divê ku wê fahmbikê. Di wê rewşê de
wê, di awayekê jîyanî de wê, hêza kes a bi fîzîkî wê dem bi dem wê di
kifşkirina wê de wê xwe bide nîşandin. Di aslê xwe de wê di demên pêşî
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de wê hêza fîzîkî wê xwe bide nîşandin. Lê piştî ku wê aqil wê pêşkeve
wê di dewama wê de wê hêza aqil jî wê li rex wê weke aliyekê din ê
bifahmkirinê û hwd ê kifşkar wê xwe bide nîşandin.
Di nava civakê de wê, di wê rengê de wê malbat wê, dema ku mirov wê
werênê ser ziman wê aliyên wê yên ku wê werina dîtin wê di temenê
pêşketina wê ya bi zayendî û hwd de wê, bi têkiliyên nava jinûmêr ên
pirralî re wê temenê wê bê afirandin. Di dewama wê de wê, weke aliyekê
giring wê di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
xwe di wê rengê de wê bide nîşandin. Malbate dendik ku wê weke
malbate biolojikî a ji dêûbav û zaroyan wê pêkwerê wê bi wê re wê rengê
wê xwe bide nîşandin. Di dewama wê de wê, bi wê re wwê pêşkeve. Wê
xwe bide nîşandin. Wê li ser wê re wê, bide nîşandin.
Di çerçoveya têgîn û fahmkirinên ku wê rewşa malbatê wê bidina
dîyarkirin wê biqasî ji nava wê bi wê rengê wê hebê wê weki din wê ji
derve jî wê bi hatinên ser ziman re wê ew wê bibê. Malbate dendik û li
dora wê hebûna malbate mazin a fireh ku wê xwe bide nîşandin wê di
awayekê civaknasîya civakî a malbatê û çerçoveya wê de wê hevdû
temem bikin. Wê ev wê têkiliyên wan ên bi derûnî û civaknasî re wê
temenê xwe wê bi hevdû re wê bi hevdû re wê biafirênin.
Di mijare fahmkirina civaknasîya malbatê de wê dema ku mirov di wê
rengê de wê li ser wê disekinê wê yelpezeyek pirr zêde berfireh wê bi
çerçoveya wê re wê were li berçav. Lê aliyên wê yên wê weke bi
endamên malbatê ên weke yên malbate dendik û yên bi xizmtî û hwd re
wê li rex wê rewşên weke yên pêşketinê wê weke alî û fektorna din ên ku
mirov dikarê wan di serî de hilde li dest bê. Bi demê re wê ast bi aqilî û
rengên ku wê pêşkevin wê bandûra wê li malbatê wê bibê. Di dewma wê
de wê ev wê weke aliyna ku wê malbatê wê ji aliyê xwe ve wê bidina
afirandin jî bin. Di dewama wê de wê mirov dikarê wê weke aliyekê
giring wê di dewama wê de wê werênê ser ziman.
Di wê çerçoveyê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
malbate civaknas wê, aliyê wê yê têgînî ê bi pêşketina wê re wê, li ser du
temenan re wê mirov dikarê wê hilde li dest û wê werênê ser ziman. aliyê
pêşî bi meju û ankû dîroka wê ya pêşketinê re wê mirov dikarê wê hilde
li dest û wê werênê ser ziman. Aliyê din wê, bi çerçoveya pêşketina wê
ya demî û rengê wê yê ku ew derdikeve li holê re wê werênê ser ziman.
Ev wê weke aliyna giring ên ku mirov dikarê di serî de weke aliyekê
giring wê werênê ser ziman bê.
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Civaknasîya malbatê wê bi kok, dîrok, meju, rengê pêşketinên wê,
awayaên wê yên weke bi rêgezên rewîstî û hwd re ku mirov dikarê wan
werênê ser ziman wê weke aliyna giştî ên civakî jî bin. Di çerçoveya
minaq rewîstekê de wê, di wê çerçoveyê de wê minaq wê dîmenê wê yê
giştî ê bi giştîya civakê re wê fahmkirina wê û aliyê wê yê temenî ê bi
malbatê re wê bi dîmenekê din fahmkirina wê hebê. Ev alî wê weke
aliyna ku wê çendî wê dem bi dem wê bi hevdû re diahengekê de bin lê
wê mirov dikarê bêjê ku wê ji hevdû cûda jî wê karibin awa û rengê
pêşketinên xwe bidina nîşandin. Ketina vajî hevdû dem bi dem a rewîsta
civakî û ya malbatî wê di wê warê de wê bi bandûrên li hevdû re wê,
temenê gûharînên ku wê bi wan re wê bibin jî wê bi wan re wê biafirênê.
Wê jî wê mirov dikarê hem di çerçoveya têgînî de wê werênê ser ziman û
ji aliyekê din ve jî wê di çerçoveya pêvajoyên demkî de wê bi herîkîna
demê û pêşketina bi demê re ku wê bibê wê dikarê wê bi wê re wê
werênê ser ziman. Di çerçoveya fahmkirina wê de wê, di wê rengê wê
weke aliyekê wê yê din wê dikarê wê werênê ser ziman ku wê mijare
çandî wê di wê warê de wê weke aliyekê çerçoveyî ê bi sazûman wê xwe
bide nîşandin.
Piştî demên ronasansê û hwd bûyîna şoreşê di pêşketinên çandî û hwd
de wê, di wê rengê de wê, di serî de wê, di warê pêvajoyên pêşketina
malbatê û gûharînên wê de wê xwe bide nîşandin. Di wê rengê de wê,
rengê wê yê ku wê bi civakê re wê pêşkeve wê di rengê sazûman û rengê
rayixistina malêbatê, hundirê male ku ew di wê de dijî, cilûbergên ku ew
li xwe dikin û hwd re wê xwe di reng û awayekê de wê bide nîşandin û
dîyarkirin.
.
Malbat, civak û şoreşa çand û zihniyetê
Di aslê xwe de wê piştî demên ronasansê û pê de ku wê weke demên bi
aqil wê hin bi hin wê pêşkevin wê, bi aqil û zanînê wê jîyan wê ji nûve
wê were fahmkirin, şîrovekirin û hanîn ser ziman. Di dewama wê de wê
weke aliyekê din jî wê, mirov dikarê wê werênê ser ziman ku piştî şoreşa
endustyalismê wê, hin bi hin wê di warên jîyanî de wê bi aqil çandê wê
pêşketin wê bibin. Weki din wê, di nava malbatê de jî wê, weke ´dema
nû´, ´têgiha nû´, malbata nû (´malbate hemdem´) û hwd wê pêşkevin. Wê
di nava wê de wê têkiliyên nava dêûbav, bi zayendî, nava zarok û
dêûbavan û hwd wê bi hemû endamên din ên malbatê re wê, gûharên wê
di wan de wê bibê. Bi wê re wwê di nava têkiliyên hemû civakê de jî wê
gûharîn wê xwe bide nîşandin.
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Malbata dema nû wê di wê rengê de wê weke malbatek ku wê di
têkiliyên xwe de wê bi zanîn bê, wê zanibê ku wê çi bikê, wê wekhev bê,
wê, bi zanebûn wê nêzîkkirin wê bêkirin, wê bi xwanda bin û hwd wê
weke aliyna ku wê mirov dikarê wê werênê ser ziman. Bi demê re wê
perwerdekirina malbat û bi wê re wya civakê wê li ser wê temenê wê hin
bi hin wê pêşkeve. Di nava civakê de wê, mijare zihniyetan wê di wê
çerçoveyê de wê were rojevê û wê bikeve bermeberî hevdû de. Wê
nêzikatiyên ji hevdû cûda wê, di wê çerçoveyê de wê pêşkevin. Wê, di
wê warê de wê di warê berpirsîyarî, nêzîkbûn, sipertek û hwd de wê,
temenekê bi zanînî wê xwe bide çêkirin. Di wê rengê de wê,
berpirsîyarîya dêûbav li hemberî zaroyan wê di wê çerçoveyê de wê
weke nirxek civakî wê were dîtin û wê pêşwazîkirin.
Di demên hemdem de wê, malbat wê, di wê rengê de wê li gorî demê
wê jinûve wê were fahmkirin û wê têkiliyên wê yên nava wê ji her aliyê
ve wê bên û bikevin bin lêpirsînek bi zihniyetî û têgihiştinî de. Wê, di wê
çerçoveyê de wê, di çerçoveyek giştî de wê ev wê were û pêşkeve.
Di aslê xwe de wê malbat wê, di wê rengê de wê, di serî de wê weke
aliyekê giring wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, civak wê di
wê rengê de wê bi wê re wê gûharînên ku wê bibin di asta jorîn de wê,
dîyarker bin. Wekî din wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
malbat wê, bi zêdeyî wê derkeve li pêş.
Piştî ronasansê wê weke encamek wê ya giring jî wê şorewşên çandî û
zêhnî wê bibin. Wê di dewama wê pêvajoyên pêşketinê wê li ser wê re
wwê pêşkevin. Her wusa derketina li pêş a weke nirxên demokratikî û
hwd bo civakê wê weke aliyekê ku mirov di encama wê de jî wê dikarê
wê fahmbikê bê. Têgînên wekje serbestitiyê, mafûazadiyê, azadiya
derbirinê û hwd wê, di wê rengê û awayê de wê, pêşkevin û wê di temenê
nêzîkatîyên mirov de wê cih bigirin.
Weki din wê bi demê re wê şoreşên zanistî, teknikî û teknolojikî wê di
dewama wê de wê li ser wê temenê re wê bikin wê di encama wan de wê
civak wê bi pêşketina wan re wê ji temen ve wê gûharînan wê bijîn. Di
dewama wê de wê bi wê re wê, zanîn wê bê weke beşek û qatek ji jîyane
mirov. Di roja me de wê bi teknikî pêşketina rêyên ragihandinê ên weke
yên zaninê bi înternettê, weke pêşketin û çêkirina arabayên çûnûhatinê,
balafirên rêwîyan û hwd wê çend ji wan rewşên ku em dikarin di encama
wê de wan werênina ser ziman bin. Çapameniyên civakî wê pêşkevin û
wê bina beşek ji jîyane mirov. Ev alî û gelek aliyên din ên weke bi
pêşketinî ku em bi wê rengê dikarin wan werênina ser ziman wê weke
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pêvajoyên kûrbûn û berfirebûna wê pêşketina şoreşî a çandî, jîrî, zanînî û
hwd jî bin. Û wê bi demê re wê her ku wê dem wê pêde wê herê ew jî wê
li wan wê zêdebûn wê bibê û wê pêşketinên nû wê bibin.
.
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OL, ÇAND Û CIVAK
Ol ku mirov wê di dewama wê de wê werênê ser ziman wê weke
rengekê pêşketina zêhnî a bi sazûmanî ku wê bi demê re wê pêşkeve û
wê derkeve li pêş bê. Wê di nava civakê de wê pêşketina wê weke
aliyekê bi sazûman û zêhnî wê ji temen ve wê li rex rêgezên rewîstê û
hwd wê pêşketina xwe wê bide nîşandin.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê civak
wê di wê çerçoveyê de wê, di aslê xwe de wê, weke aliyekê giring wê, bi
wê re wê weke ku wê bi zêhnî wê sazûmanakê jî wê bi xwe re wê çêbikê
û wê bigihijê li wê. Têkiliya ol û civakê a bi hevdû re wê weke têkiliyek
pirralî a ku mirov wê bi sereka ji aliyê zêhnî, civaknasî, derûnî û hwd ve
jî wê dikarê wê bi gelek aliyên din re wê hilde li dest û wê werênê ser
ziman bê. Mijare ol û olzaniyê û bi wê fahmkirina rengê wê yê ku ew bi
wê civakê dibînê û bi wê dihizirê wê bi serê xwe dikarê bibê weke
mijareka fahmkirinê û were nivîsandin. Emê li vir wê mijare xwe tang
bigirin û di çerçoveya mijare civakê de wê, ji hinek aliyan ve wê
werênina ser ziman. Lê di wê çerçoveyê de wê, di serî de wê mirov
dikarê wê bêjê ku ol û civak wê dîroka wê dîroka şariştaniyê û hemû
rengên wê yên bi pêşketinê wê karibê bikê nava xwe de.
Di wê çerçoveyê de wê, di serî de wê weke aliyekê giring ê din wê
mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, civak wê, di wê rengê de wê,
mirov dikarê wê bi wê re wê fahmbikê. Pêvajoyên pêşketina civak û
baweriyê bi hevdû re wê, dîroka wan wê kevn wê herê. Pêvajoyên
pêşketina civaketiyê wê hinekî jî wê weke aliyekê wê yê giring wê bi wê
re wê pêşkeve. Weke temenekê zêhnî ê hevbeş wê pêşketina wê di wê
rengê de wê, gihandina li derûnîyek civakî, civaknasîyek girseyî û bi
hevdû re di çerçoveyek destûrî û hwd de jîyankirinê de wê weyna wê
hebê. Di wê çerçoveyê de weke mijarên civaknasiya olî ku mirov werênê
ser ziman mijarên weke têkiliya civakê a bi wê bi hevdû re, pêşketina
rengên bawerî û têkiliya wan a bi hevdû re wê weke aliyekê wê yê giring
wê bi wê re wê xwe bide dîyarkirin. Di wê rengê û awayê de wê weke
aliyekê giring wê mirov dikarê wê werênê ser ziman.
Di mijare fahmkirinê de wê, mirov dikarê wê fahmbikê ku wê, weke
aliyekê wê yê giring wê civak û ol wê têkiliyek wan a kûr wê bi hevdû re
wê hebê. Wê di pêşketina pêvajoyên şariştaniyê û bi sazûmanbûyîna bi
zêhnî de wê weyna wê ji temen ve wê di wê rengê û awayê de wê hebê.
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Di wê rengê de wê, li kurdistanê û ankû mesopotamiya ku mirov wê
bahsa wê bikê wê, di aslê xwe de wê dîroka wê bi xoslet û teybetîyên
giring wê xwe bide nîşandin. Wê ev herêm weke herêmna ku wê li wan
wê destpêk bibê wê were dîtin û ser ziman. Di dewama wê de wê mirov
dikarê wê werênê ser ziman ku wê pêvajoyên wê xwe bidina nîşandin.
Dîroka civakê wê dema ku mirov wê hilde li dest wê, pêvajoyên
pêşketina zêhnî ku ew bi olî bin û ankû nbi awayekê din bin wê, di wê
rengê de wê bi demê re wê çanda xwe biafirênê. Wê di wê rengê de wê,
di pêvajoyên pêşketina çanda civakê de wê ev wê weke aliyekê giring ê
fahmkirinê wê xwe bide nîşandin. Di roja me de ku em, bahsa civakê û
dîroka olê dikin wê re wê weke dîrok û mejuyek civakî a pirr zêde kevn jî
wê weke ku wê bahsa wê were kirin wê bi zêdeyî wê ji wê were
bahskirin. Di wê rengê û awayê de wê, di ssrî de wê mirov dikarê wê,
weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê werênê ser ziman.
.
Pêvajoyên olê ên destpêkê yên pêşketinê
Ol ku mirov pêvajoyên wê yên pêşketinê li wan bihizirê mirov wê bi wê
re wê gelek aliyên wê yên ku mirov wan werênê ser ziman wê hebê. Di
demên dawî de wê li ser pêvajoyên pêşketina olê û hwd wê gelek nivîsên
ku wê bên kirin wê bin. Di wê çerçoveyê de wê dema ku mirov dinerê wê
gelek aliyên ku wê werina ser ziman wê hebin. Lê hemû jî wê ji aliyê
xwe ve wê bi awayekê wê werina ser ziman. Di wê çerçoveyê de ku
mirov bi awayekê bi nerînek zanyarî bikê ku hebûna olê fahmbikê mirov
wê bi wê re wê çawa bigihijê encamekê? Di serî de wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman ku wê pêşketina xate baweriyê wê di wê rengê de wê
weke şêwayekê ku komplika ku wê ji gelek aliyan ve wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman. Wê awayek kompleksî wê rengekê wê bi derûnî,
civaknasî û hwd ê pêşketinê wê were dîtin. Di dewama wê de wê mirov
dikarê wê werênê ser ziman ku wê, pêvajoyên wê destpêka wan wê heta
demên anamismê û totemismê wê herin. Wê di wê demê de wê ev wê
weke têgînna ku wê weke destpêka pêşketina rengê baweriyê wê werina
dîtin jî wê werina ser ziman. Wê, bi wê rengê wê ew wê werina hanîn ser
ziman û fahmkirin.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, ol wê
têgînên wê, ku mirov hinekî li wan dihizirê wê ji aliyekê ve wê, weke ku
wê bi derûnîyê re wê were kifşkirin wê hebûnek ajoyî û egoyî wê bi wê
re wê were dîtin. Di wê çerçoveyê de ew hebûna mirov ku wê bi wê re
wê, bijî wê, di wê warê de wê, di temenê xwe de wê, ji aliyekê ve wê,
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weke aliyekê fahmkirinê wê bi olê re wê ji aliyekê têrbûnî ve jî wê binerê
û wê bi wê bijî. Yanî wê ne tenê bi têgînî weke bi bawerî wê li wê binerê
û wê ew wê li xwedî derkeve.
Mirov weke zindiyekê wê, di nava jîyane xwe de wê ji geleke aliyan ve
wê dema ku mirov wê li wê bihizirê wê, di dewama wê de wê weke
aliyekê giirng wê, bi wê re wê ji aliyê çerçoveyek sazûmanî a ku ew xwe
bi wê rehet û di derûnîyek baş de hîsbikê wê bi wê re wê bijî.
Di wê rengê de wê, ol û bawerî wê di aslê xwe de wê ya ku ew bi wê
dihê hizirkirin wê ji wê zêdetirî wê weke aliyekê giring wê were dîtin. Di
nava wê de wê, têgînên weke bi hevbeşî ku wê were bi wan bawerkirin
wê, di wê çerçoveyê de wê, weke çerçoveyek sazûmanî wê bi wê re wê
pêşkeve. Di destpêkê de wê, mirov wê, ji aliyê baweriyê ve wê dema ku
ew dihizirê wê bi wê re wê di demên xwe yên destpêkê de jî wê, bi
awayekê ew derûnî wê bê temenekê derûnî û civaknasî ji wî re. Wê di
mejî de wê bi wê re wê, xwe bide çêkirin û awakirin. Wê di dewama wê
de wê weke aliyekê giirng wê di dewama wê de wê mirov diakrê wê
werênê ser ziman ku wê bi jîyane xwe re wê bi wê re wê bijî.
Jîyane mirov wê bi wê re wê, di awayekê de wê bi wateyî wê ji nûve
wê weke ku wê were salixkirin. Wê di wê çerçoveyê de wê mirov wê
çawa wê bijî wê, bi wê re wê şêwayekê wê bi rêgezî wê bi wê re wê
pêşkeve.
Ol wê di rewşa salixkirinê de wê çerçoveyek fahmkirinê wê salixbikê û
wê bi wê re wê di derbarê pirsên ku wê heta roja me jî mirov bersiv
nedana wan ên di derbarê gerdûnê û hwd de wê bi wan wê bihizirê û wê
bi wê re wê bikê ku ew bigihijê têgihiştinekê. Di cewherê olê de wê
gerdûnîtî wê weke aliyekê ku têgînî wê xwe bide nîşandin. Di wê
çerçoveyê de wê, di wê rengê de wê weke aliyekê giring wê bênê ser
ziman.
Wekî din wê têgînên weke ´baxtê´, ´pêwîstîniyê´, ´axîretê´ û hwd wê,
têgînên weke wan wê, di çerçoveyek rêgezî a fîzîkî de ku wê bi wê
bihizirê wê xwediyê wateyekê jî bin. Di wê çerçoveyê de wê mirov
dikarê wê, di aslê xwe de wê fahmbikê ku wê, di roja me de wê,
pêşketinên fîzîkê û zanistên din ên civakî û yên din jî wê ji aliyekê ve wê,
di destpêkê de wê, li gorî wan şîroveyan ku wê, hatibin ser ziman wê ew
wê li ser temenekê bi aqilê zelal ku wê ji nûve wê werina ser ziman û wê
bên fahmkirin bin. Di wê çeçroveyê de wê, têgîna destpêkê, berî jîyanê û
piştî jîyanê û hwd wê, weke aliyna ku wê di mejî de wê hê reş bin. Di wê
rengê de wê ev têgîn wê di dewama wê de wê bi mejî re wê li wan wê
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were hizirkirin. Di aslê xwe de wê pêvajoyên olî wê aliyekê têgînî ê
zanînê ku wê bi derûnîyê, civaknasiyê, olzaniyê û hwd wê bi hinek aliyên
din jî ku wê mirov wê di wan de wê ne têr bê wê xwe bi wê re wê
bigihênê temenekê û ankû balgihekê ku wê pişta wê bidiyê û wê xwe bi
wê rehet hîsbikê. ..
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, di nava
mirovan de wê, têkiliya wan a bi hevdû re, bi awayên zayendî û aliyên
din ve jî wê di wê warê de wê, şîroveyên ku wê werina pêşxistin wê heta
roja me jî wê ji aliyekê ve wê jîyane mirov wê kifşbikin. Destûrên têgînî
ên ku wê di wê çerçoveyê de wê pêşkevin wê di aslê xwe de wê bandûra
wan ji gelek aliyan ve wê li jîyane mirov wê hebê. Di wê çerçoveyê de
gihiştina li keseyetê, di asta giştî de jî bi civakbûnê û hwd pêşketinê û bi
wê gihiştian sazûmanê û hwd wê weke aliyna ku wê bandûra olê jî wê li
wan wê hebê bê. Di wê rengê û awayê de wê mirov dikarê wê weke
aliyekê din jî wê werênê ser ziman ku wê mijare olê wê di aslê xwe de
wê, kifşkirinên wê pirr zêde wê ji temen ve wê dîyarker bin. Di wê
çerçoveyê de wê di çerçoveyekê de wê, çendî ku wê di warê pêşketina
wê de wê weynek mazin û dîrokî wê bi pêvajoyên pêşketina wê re wê
bileyizê jî wê ji gelek aliyan wê, di warê pêşketinên civakî de wê, ji
kirina bindestkirnê wî xwe xilas nekê.
Ol wê di aslê xwe de wê, dema ku mirov di çerçoveya destûrên wê û
olzaniya wê de bihizirê wê mirov dibînê ku wê bi pêşxistina çanda xwe
ya baweriyê re wê, di dewama wê de wê civake xwe wê biafirênê. Ol wê,
ji destpêkê ve wê, di wê çerçoveyê de wê, dema ku wê mirov wê bi
cûdahiya wê re wê werênê ser ziman wê bi hezanî wê, weke ku mirov
dikarê wê fahmbikê wê bi xosletên xwe yên teybet ên bi serê xwe û
çerçoveya xwe ya rêgezî û hwd re wê, dikarê wê werênê ser ziman. Olek
bo ku ew weke ole bê dîtin û hasibandin hewce nakê ku ew xwediyê
bersiva hemû aliyan û ankû pêşketina wê bê.
Ol wê dema ku mirov wê fahmbikê di serî de wê, weke hizra pêşî a
mirov a di derbarê xwezayê de jî bê. Di wê rengê de wê di awayekê de
wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê di nava jîyane me de wê
mirov wê, weke aliyekê wê bi wê re wê di xwe de wê di mejiyê xwe de
wê bigihijê hevgirtineka rewîstî û hwd jî. Rewîstek hevbeş wê di nava
jîyanê de wê bi mirov re wê pêşkeve. Her wusa wê zêhnek hevbeş wê di
wê çerçoveyê de wê pêşkeve. Di aslê xwe de ev têgîna hevbeşîyê ku
mirov hinekî li ser wê bisekinê wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku
wê di nava mirov de wê çendî ku wê çerçoveyek darêjkî a jîyanî wê bi
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wê re wê xwe bide nîşandin lê mirov wê di mejiyê xwe de wê, bi wê re
wê, hin bi hin wê bê xwediyê hizirkirinên xwe bixwe. Di wê çerçoveyê
de wê hevbeşî wê gotinek razber û teorîkî wê di wê warê de wê bimênê.
Di dewama wê de mirov dikarê wê fahmbikê ku wê aqilê mirov wê di wê
çerçoveyê de wê, ew wê têgînê wê weke destûrekê wê ji xwe re wê bigirê
û wê, weke ego, destûr, ezîtîyekê û hwd wê hilde li dest.
Piştre jî wê li ser wê re wê bidest xwe hanîna li ser ziman wê bikê. Di
dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê mijare
teorîkî a fahmkirina destpêka pêşketina hevbeşîya olî wê di aslê xwe de
wê, di wê warê de wê, ji aliyekê ve wê bi levkirina xosletên mirovê ên bi
dîtbarî wekehev wê hinekî wê di temenê wê de wê ew wê hebê. Bawerî
wê di temenê wê de wê bi hizirkirinê re wê aliyekê hebûna zindiyî ê ku
mirov wê bi derûnî wê dikarê wê fahmbikê wê hebê. Di wê warê de wê,
dema ku wê têgînek bi ezîtî a ku wê mirov wê di xwe de wê bi wê re wê
bihêz wê bide hîskirin ku mirov mihtacê wê dibînê wê bi wê re wê li ser
wê re wê ew wê pêşbixê.
Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê werênê ser ziman ku wê ol wê
aliyekê civakî ê bi sazûman wê di wê çerçoveyê de wê bi wê re wê
biafirênê. Têgînna bi ajoyî ê hebûnî ku mirov bi wê dijî wê mirov wê bi
bawerîyê wê xwe bi wê bide girêdan. Di kurdî de gotina baweriyê wê ji
aliyekê ve wê temenê wê li ser yaqinkirinê wê avabê û yaqinkirin wê
mirov nikarê wê tenê wê bi têgîna bweriyê re wê fahmbikê. Wê hîsîyeta
mirov a di derbarê gihiştina ´rastiyê´ de wê, di wê warê de ku mirov wê
yaqinkir ku ew rasta wê ew ku ew rêz hat olê wê bi awayê bawerkirinê
wê xwe bide nîşandin. Di dewama wê de wê weke aliyekê wê yê giring
wê di serî de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê bawerî wê, di
wê rengê de wê, xwe bide nîşandin. Ji aliyekê ve wê destûrên baweriyê
ku wê hinekî bi rewîstî wê xwe biadilênin û wê bi wê bikin ku wê bidina
tevgerandin wê, di dewama wê de wê, weke aliyekê wê jî wê, wê hîsîyeta
me ya bi yaqinkirina bi rastîyê a biaqil ve girêdayî wê werina ser ziman.
Lê di wê rewşê de di dewama wê de mirov dikarê wê werênê ser ziman
ku wê destûtên tevgerandinê ûp adilandinê wê di sserî de wê, weke
aliyekê giring wê li nava jîyane civaknasî a nava mirovan jî wê bihizirê.
Hemû rêgez û destûrên ku wê di derbarê tevgerîn, kirin û xuyên me yên
jîyanî de bin wê di wê warê wê bi têgîna ´ji hevdû vaqatandina ya baş û
nebaş û wê li ser wê re ku wê weke refarans wê hilde û wê werênê ser
ziman wê di wê warê de wê, ev çerçoveya wê ya civaknasî wê di temenê
wê de wê hebê. Di aslê xwe de wê, di wê rengê de wê, ji aliyekê ve wê bi
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destûrkirina rengê kirinên me jî bê. Di aslê xwe de wê ol wê ji wê aliyê
ve wê weke têgîneka ku wê weke ku mirov kifşdikê wê bi aqilî wê pirr
zêde wê hey û balê wê bide ser fahmkirin û têgihiştian kirina jîyanî û
têkiliya wan a bi hevdû re ku wê li ser çi esasê û temenê wê bibê û wê ew
wê bi wê ´rast´ wê were dîtin.
Di warê fahmkirina têgîna civaknasiyê û baweriyê bi hevdû re wê di
dewama wê de wê were dîtin ku ew ya ku wê weke biolkirinê wê were
dîtin wê weke biaqilkirinê wê ji aliyekê ve jî wê were xwandin. Di wê
çerçoveyê de wê di nava wê de wê ev jî wê weke aliyekê wê yê giring wê
di dewama wê de wê mirov dikarê wê weke aliyekê giring wê werênê ser
ziman û wê fahmbikê.
Ol wê, di destpêkê de wê weke ku mirov wê kifşdikê wê ji hinek
pêwîstîyên ku wê di zikhevdû de wê bi jîyane mirov re wê xwe bidina
nîşandin re wê pêşkeve. Di serî de wê yek ji wan wê jîyane civakî û
sazûmana wê bê. Aliyê din jî wê, hizirkirina mirov a di derbarê xweza,
jîyan û rengê dîtina wê ya bi hiş bê. Ti têgînên bawerîyî nîn in ku ew ne
di derbarê jiyanê de bin.
Di aslê xwe de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê jîyane
civakê wê di wê çerçoveyê de wê, ji aliyê wê ve ku mirov gotinekê jî bê
wê li ser wê bêjê mirov dikarê wê bi wê re wê werênê ser ziman ku wê,
çerçoveyek wê ya bi derûnî û civakî wê mihtacîya ku mirov bi hevdû re
bijî wê, hinekî jî wê ji wê were. Di dewama wê de wê weke aliyekê din
wê di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê mijare
civakê wê, di wê çerçoveyê de wê li ser temenê têgînên hevbeş û her
wusa fahmkirineka hevbeş û hwd re wê xwe bide nîşandin. Ev jî wê
weke aliyekê giring ê ku mirov di dewama wê de wê weke aliyekê giring
wê dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser ziman bê.
Di mijare fahmkirina darêjkên bawerî ên destpêkê de wê mirov dibînê
ku wê weke têgînna di derbarê xwezayê de bin. Wê weke têgînna
destpêkê fahmkirina xwezayê bin. Wê di destpêka wan fahmkirinan de
wê were dîtin ku wê rûdanên xwezayî wê hinekî jî wê bi xwe re wê
pêwîstîyeka fahmkirinê a ji xwe wê li mejiyê mirov wê bi wê re wê,
bidina dîyarkirin.
Di dewama wê de mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, di dewama
wê de wê pêvajoyên hişmendiya baweriyê ku wê pêşkeve wê, di destpêkê
de wê, bi wê re wê were dîtin ku wê kirinên jîyanî wê, di desptêkê de wê,
bên lêpirsînên. Wê di wê çerçoveyê de wê, weke fahmkirineka ji kirinê
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bê. Lê kengî ku ew ku ew bi rêgezî ji wê kirinê û têgîna wê dûrket wê
hingî wê weke dogmayekê wê bidest pêşketina xwe bikê.
Di mijare fahmkirina jîyanê, destpêka wê, kirinên nava wê û hwd wê,
di wê rengê de wê, xwe bi wê re wê bigihênê li têgînekê. Minaq wê bi
mitolojiya sumerîyan û heta ku wê bê pêjneka mîtolojiya afirandinê wê
dema ku wê ji parsûyî Enki ê tihêlê wê nîntî wê were afirandin wê piştre
wê, di olzaniyên piştre ên demên aqil ên olên semewî de jî wê bi vegotina
adam û hawa re wê şêwa û awayekê vegotinê wê bistênê. Wekî wê, pêjna
hevdû kuştinê wê bi ya habil û kabil re wê were bi gotin kirin. Weke van
rewşan em dikarin gelek awa û rewşên din jî bibînê û werênê ser ziman.
Di dewama wê de wê jî wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
mijare fahmkirinê wê di wê rengê de wê ev rewşên ku wê bikevina jîyane
mirov de wê dijwariyek ji wan wê xwe di jîyane mirov de wê bide
biriqandin.
Di mijare fahmkirina pêşketina bawerîyê û destpêka wê de wê, di wê
rengê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, bi dîtina hevdû a
di nava hevdû re de wê, hin bi hin wê hişmendiya civaknasî ku wê
pêşkeve wê weke aliyekê din ê giring wê xwe bi wê re wê, ji aliyekê ve
wê bide dîyarkirin. Hişmendîya civaknasî ku mirov ji kîjan aliyê ve wê li
wê binerê wê mirov diakrê di dewama wê de wê bi wê re wê bêjê ku wê,
bi hişmendî wê ji aliyekê ve wê kifşkirina hebûna hevdû wê di temenê
wê de wê hebê. Aliyê din jî wê, bi biolojikî, derûn û hwd li hevdû
hoyandina hebûna zindiyî wê hebê. Di wê çerçoveyê de wê, dema ku
mirov hevdû dibînê ku çendî ku mirov hevdû nasbikê û ankû nasnekê jî
wê dengê hevdû bihîstin, bi hevdû re danûstandin û axiftin, dîtina hevdû
bi dîtbarî û hwd wê bandûra wê pirr zêde wê li ser hebûna mejiyê mirov a
derûnî û civaknasî wê hebê. Heta ku wê di pêşketin de wê, temenê wê
biafirênê. Pêvajoyên pêşketinê ku wê derbasbikê wê, di dewama wê de
wê afrînerîyekê wê bi xwe re wê bidina çêkirin. Mirov wê di nava wê
afrînerîyê de wê xwe biafirênê. Wê pêvajoyên pêşketinê wê bi xwe û
jîyane xwe re wê bijî.
Di nava jîyanê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
pêvajoyên pêşketina baweriyê wê ji aliyekê ve wê bi kombûn û pêşketina
ve wê girêdayî bê. Di encama dawî de wê, bawerî wê temenê wê li ser
zêhn û têgihiştineka hevbeş wê xwe bide civaknasî kirin. Wê di dewama
wê de wê, bi aliyekê din ve jî wê di wê rengê û awayê de wê bi wê re wê
pêvajoyên wê bi xwe re wê bide pêşxistin.
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Wekî din wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê mijare
fahmkirina bawerîyê wê, di wê rengê de wê, dema ku mirov wê fahmbikê
wê, di aslê xwe de wê, têkiliya wê di nava jîyane civakê de wê bi wê re
wê pêşketina wê re wê, xwe bide nîşandin. Bawerî wê, ji kîjan aliyê ve
ku mirov li wê binerê wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê,
mijare civaketiyê û pêşketina wê bi xwe re wê bide dîyarkirin. Her wusa
girseyîbûna bi hevdû re û li dora zêhnekê hevbeş û destûrên hevbeş
gihiştina hevdû wê cewherê wê bi pêşketina wê re wê bide afirandin.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê mijare
civaknasîya komî û pêşketina wê, di wê warê de wê weke aliyekê ku
mirov dikarê wê bikirpênê bê. Di aslê xwe de wê, bi awayekê bi zanînî
bê û ne bi zanînî bê wê mirov wê, heya xwe wê hin bi hin wê li ser jîyane
xwe ya navendî a ku ew bi hevdû re dijîn wê bide çêkirin. Wê, di wê
rewşê de wê, di wê çerçoveyê de wê weke temenên kifşdikin rewîst,
destûr, kevneşopî û hwd wê, pêşkevin. Ev jî wê weke aliyna ku mirov
dikarê di dewama wê de wê bi wê aliyê re wê di dewama wê de wê weke
aliyekê giring wê werênê ser ziman bê.
Wê di wê warê de wê pêvajoyên pêşketina xate baweriyê wê di nava
jîyane civaknasî de wê, rêgezên destûrî, rewîstî û kevneşopî wê weke
aliyekê giring wê di wê warê de wê, xwe weke aliyna rastker ên ku ew
diafirênin wê bibin. Ji aliyê têgîna çandî ku mirov li wê bihizirê wê
bêgûman wê weke aliyekê giring ku wê temenê wê li ser esasê pêvajoyên
pêşketina jîyane komî bê wê kevneşopî wê bi demê re wê weke rengekê
hişmendî wê pêşkeve û wê piştre wê bi pêvajoyên pêşketina baweriyê re
wê bi hişmendiyên cûda wê rewîst û piştre têgînên destûrî û hwd wê ji
wê bên derxistin û wê bi wan re wê jîyan wê were kifşkirin. Civakên
rewîstî, wê di wê çerçoveyê de wê pêşketina wê ji aliyekê ve wê hem li
gorî rêgezên rewîstî bê û hem jî wê ji aliyê kevneşopî û destûrî ve wê li
gorî wê xwediyê pêvajoyên pêşketinê bê.
Rewîst di asta dawî de wê di aslê xwe de wê, rengekê destûrî jî ê
civakên demên saristaniyê ên hemdem jî bê. Di wê çerçoveyê de wê,
lêgerîna li menewîyetê û hwd wê, di wê çerçoveyê de wê xwe bide
gihandin li temenekê. Di dewama wê de wê mirov dikarê wê weke
aliyekê giring wê fahmbikê û wê werênê sr ziman ku wê, mijare
pêşketina destûran û rewîstê bi hevdû re wê, bi awayekê bandûra wan li
pêşketina hevdû wê weke aliyekê din ê ku mirov dikarê balê bikişênê li
ser wan. Di aslê xwe de wê mijare destûran wê, ji aliyekê ve wê di
destpêka pêşketina wê de wê weke aliyekê ku wê li gorî wê temenê
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rewîstî ku wê were hizirkirin bê. Piştî ku ew hat hizirkirin û pêşket û pê
de wê, bi wê re wê, di nava wê rewşê de wê weke rêgezekê wê bê hanîn
li ser ziman. Wê bi pêşketina wê re wê, temenê zorê li jîyane mirov jî wê
bi wê re wê, xwe hin bi hin wê bide afirandin. Têkiliya fektora zorê û
destûrê wê di wê warê de wê ji aliyekê ve wê di wê pêvajoyê de wê bi
hevdû re wê pêşkeve. Di aslê xwe de wê destûr û zor wê di wê rewşê de
wê weke rewşek zorê û di dewama wê de pêşketina tundûtûjiyê jî wê di
dewama wê de wê bi wê re wê bide dîyarkirin.
Pêvajoyên bawerîyê wê di dewama wê de wê weke aliyekê din wê di
dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, di demên
şariştani de wê weke çerçoveyna bi sazûmanî ên ku wê pêşkevin bin. Wê
di wê çerçoveyê de wê temenê wan jî wê li ser wê temenê destûrî wê
demzrendî bê. Pêvajoya baweriyê û wê temenê destûrî ku wê temenê
rewîstî ji wê re temenîtî kir wê di aslê xwe de wê ji aliyekê ve wê di wê
rengê û awayê de wê weke ku wê hevdû di pêvajoyên pêşketinên zêhnî û
hwd de wê bigihênina hevdû û wê temen bikin. Li vir pêvajoya
fahmkirina fektorên baweriyê wê, di aslê xwe de wê weke aliyekê bi
sazûmanî ê di astek zêhnî a jor û temenî de wê xwe bide nîşandin wê
mirov dikarê wê salixbikê û wê werênê ser ziman.
Di nava jîyane komên serekayî ên destpêkê de wê, di sserî de wê mirov
dikarê wê werênê ser ziman ku wê piştî ku wê pêşketinên totemî wê
pêşkeve wê di nava jîyane wan de wê saûzmanek wê pêşkeve. Ev jî wê bi
demê re wê, di aslê xwe de wê destpêkek bi şariştanî bê. Lê di wê
dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
serwerîbûyîna têgînên zêhnî wê di wê çerçoveyê de wê di nava jîyane
komî de wê bi xwe re wê gelek aliyên din wê piştre di nava jîyane komê
de wê werênê. Jîyane komê wê di wê warê de wê ji gelek aliyan ve wê, bi
wê êdî wê pêşkeve.
Sazûmanên bi jîyane komî wê bi têgînî wê bi rêgezên rewîstî wê xwe
bidina dîyarkirin. Di wê warê de wê di dewama wê de wê rewîst wê bê
weke rêgezek ku wê hemû aliyên kirinîniyên jîyanî wê di nava xwe de
wê bikê ku wam bigihênê li wate û salixkirinekê. Wê rengê de wê, weke
aliyekê giring wê di dewama wê de wê, pêşketina nava jîyane komî wê bi
wê re wê pêşketina wê bibê. Wê, ji hevdû cûdakirinên bi zêhnî ên li ser
aliyê baş û yê nebaş re wê bi wê re wê pêşkeve. Wê kirinên mirov ên baş
û nebaş ku wê encamên wê xwe bidina nîşandin wê ew di mejiyê
mirovan de wê bina dema biriqînên zêhnî jî. Wê li ser wê re wê êdî wê
bidest hizirkirinê wê bê kirin. Wê ew jî wê, bi wê re wê weke aliyna
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ezmûnî ku mirov wê dikarê wê fahmbikê bê. Di wê rengê de wê azmûn
wê di temenê rewşên rewîstî û pêşketina wan û serwerîya pergale wê ya
li jîyane mirov jî bê.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê weke aliyekê giring wê di
dewama wê de wê werênê ser ziman ku wê mijare fahmkirina jîyane
komî wê di wê rengê de wê, weke aliyekê giring wê xwe di dewama wê
de wê bide nîşandin. Bawerî wê di dewama wê de wê weke têgînek
pergalî a zêhnî ku wê rengê kirinên me wê bi hişmendîbûyîna wan re wê
bide dîyarkirin jî bê. Di wê çerçoveyê de gotinên weke ´li kirina xwe bi
hey ba´, ´zaniba ku tû çi bikê´, ´pêşîya bava xwe bibîna´, ´rast bêja´, ´rast
bika´, ´xirabîyê neka´, ´bi hevdû re baş bin´, ´ji hevdû ra qanc bin´ û hwd
weke van gotinên ku wê bi gelek alî û awayên din wê mirov karibê
werênê sr ziman wê weke aliyna zêhnî û rêgezî jî wê di nava jîyane
mirov de wê hin bi hin wê ji temen ve wê weke piçna hişmendiyan wê
pêşkevin û wê serwer bibin. Di dewama wê de wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman ku wê mijare fahmkirina bi bawerî jî wê, li ser wê re
wê di wê rengê de wê, xwe di awayekê de wê bide pêşxistin.
Pêvajoyên pêşketina rewîst û baweriyê wê di pêvajoyên piştre ên jîyane
bi sazûman a civakî de wê di zikhevdû de wê pêşkevin. Di wê çerçoveyê
de ku wê bawermendek wê weke kesekê xwediyê rewîstek baş bê wê,
were dîtin wê di dewma hevdû de wê ev di zikhevdû de pêşketina wê bê.
Di wê çerçoveyê de wê ev wê bi demê re wê weke aliyekê giring wê di
nava jîyanê de wê hin bi hin wê pêşketina wê bi sazûman wê bibê. Wê
weke aliyekê bi pergalî wê di nava jîyane civakî a demên piştre de jî wê
xwe bide nîşandin. Ev jî wê pêvajoyên fahmkirnê ên piştre wê bi
pêvajoyên wê re wê ji aliyekê ve wê rengê jî wê bi xwe re wê bide
nîşandin. Demên felsefeyê wê minaq wê weke demna ku wê bi rêgezî wê
di wê warê de wê bi derxistinên li têgihiştinê re ku wê li gorî wê were
jîyankirin bê. Demên piştre ên hemdem wê di dewama wê de wê weke
rengna pêşketina bi aqil û rengên wê re wê xwe bidina dîyarkirin.
.
Pêvajoyên piştre ên pêşketina olê û baweriyê
Pêvajoyên piştre ên pêşketina ol û bawerîyê ku mirov wan hilde li dest û
hinekî li wan bihizirê wê di dewama wê de wê weke aliyekê giring wê
mirov dikarê werênê ser ziman ku wê weke aliyna giring êw pêşkevin. Di
wê warê de wê pêvajoyên baweriyê ên piştî demên totem û anamismê wê
di serî de wê, pêvajoya mitolojiyê ku wê bi awayekê têgihiştinî û gihiştî
sazûmanek civakî jî wê mirov dikarê wê werênê ser ziman bê. Pêvajoyên
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mîtolojiyê û civaketiya wê ku mirov wê li wê bihizirê wê di wê rengê de
wê, bi xosletên aqil ên bêsînor ên hizirkirinê re wê xwe bide nîşandin.
Wê li gorî rengê aqilê felsefeyê û hwd wê, sazûman û rêgezên wê yên
hizirkirinê ên kifşkar ên hişk wê nebin. Wê minaq ku miov weke
zindiyekê nikarê bifirê wê di hişê xwe de wê hizirbikê ku ew difirê wê
wusa wê bênê li hiş bîra xwe. Wê bi wê rengê wê xwediyê hizirkirinekê.
Pêvajoyên olî ên pirryazdanî ku wê pêşkevin wê li ser wê temenê wê
pêşkevin.
Pêşketina têgîna yazdanan wê di aslê xwe de wê di dewama wê de wê
weke aliyekê giring ku mirov di nava wê kevneşopîya fahmkirnê a bi
têgînên baweriyê ên destpêkê re wê dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser
ziman. Ev jî wê mejuya wê heta demên komên civakî ên ku wê pêşkevin
wê herin. Di nava komê de wê kesên serwerî, serdest, weke serek, weke
kesên bi aqil û jîr li pêş hwd wê bi van girêdayî wî dêmenekê wê hebê.
Di serî de wê di dewama wê de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê
wê kifşbikê û wê werênê ser ziman.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê ev jî wê
piştre wê bi xwe re wê pêvajoyên pêşketinê wê bide afirandin. Di demên
piştre wê kesên ku ew di demên berê bi aqilê xwe û jîyane xwe derketina
li pêş wê, weke yazdanna wê werina dîtin wê li wan wê têgînna bi nirxî
wê werina baxşkirin.
Di dewama wê de mirov dikarê wê weke aliyekê din jî wê werênê ser
ziman ku wê di dewama wê de wê weke aliyekê din ev wê, bi zêdeyî wê
bi wê re wê weke aliyekê giring ê bi fahmkirina mirov re wê hin bi hin
wê pêşkeve bê. Em li vir wê jî wê weke aliyekê giring wê werênina ser
ziman ku wê pêvajoyên pêşketina yazdanan û ya rewîst û ji hinek aliyan
ve ya bawerîyan jî wê weke ku wê di hinek cûdahiyên ji hevdû cûda de
wê pêşkevin. Piştre jî wê, minaq wê weke bawermendek wê bi zêdeyî wê
weke xwediyî rewîstek baş wê were dîtin. Di mtolojiya yazdanan de wê,
kesê weke bawermend û xwediyê rewîstek baş wê di destpêkê de wê
weke kesekê ku ew li wan girêdayî û di gotina wan de wê were dîtin. Di
wê rengê de tefsîrkirina rewîstê wê weke aliyekê ku wê di temenê îteatê
de ku wê were şîrovekirin bê. Ev wê di aslê xwe de wê, di şîroveyê de wê
weke ku wê, rewîst wê ji rastiya wê ji ji hinek aliyan ve weke ku ew were
dûrkirin wê di dîmenekê de wê bi wê rengê wê were dîtin. Di wê rewşê
de wê rengê ku ew bi wê dihê şîrovekirin wê bê xistin temenê girêdanê a
di çerçoveyek hîyararşîkî a yazdanî de.
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Piştre di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
mijare fahmkirina civakê wê di dewama wê de wê di wê rengê de wê
weke aliyekê din wê xwe bide nîşandin. Kesê yazdan wê weke kesê dervî
wê ê ku ew wê diafirênê wê di mitolojiyê de wê were dîtin. Di dewama
wê de wê ew tenê wê weke rengekê jîyane bawermend wê were dîtin.
Wekî din wê di dewama wê de wê baawerî wê dema ku wê were û
pêşkeve wê di dewama wê de wê ew jî wê, piştr wê di temenê
bawerkirin, yaqinkirin û fahmkirina yazdan wê were dîtin. Wê ev wê
weke têgîn û nirxna ku wê li dora gotina yazdan wê bên girêdan bin. Wê,
bi wê re wê weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê werina girêdan.
Di wê çerçoveyê de wê di serî de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman
ku wê mijare fahmkirinê a bi baweriyê re wê di wê rengê de wê, rengê
wê were dîyarkirin.
Di aslê xwe de wê têgîna bawerîyê, rewîst û yazdan wê di wê
çerçoveyê de wê, çêkirina têkiliya nava wan wê di dema civake
mîtolojiyê de wê bi jîyane wan re wê bi hewldana pêşxistina jîyanek
civakî a ku ew bi îteata yazdanan dijî re wê xwe bi wê re wê bide
nîşandin. Di wê çerçoveyê de wê têkiliya bawerî, rewîst û yazdanan wê
piştre wê, di wê temenê de wê di dewama hevdû de wê pêşkeve.
Lê wê jî wê weke aliyekê din wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku
wê rewîst û zanîn wê di pêjna kesê bi rewîst weke kesê bi zane ya de wê
xwe di dîmenekê de wê bide nîşandin. Piştre wê ev pêjn wê di nava pêjna
baweriyê de wê were bicihkirin. Lê di nava baweriyê de wê di astek
hîyararşîkî a jorîn de wê li ser serê kesên ji zêrê ên bawer dikin wê were
bicihkirin.
Di mîtolojiya sumer de wê di aslê xwe de ev rengê ku me hanî ser
ziman wê di demên pêşketinê ên piştre wê dîmenekê wê bê dayîn
nîşandin. Wê di dewama wê de wê ew wê were hanîn li ser ziman ku wê
ew wê bi wê re wê were jîyankirin. Wê di dewama wê de wê piştre wê
dema ku wê di wê demê de wê temenekê giring wê têkiliya yazdan û
baweriyan wê bi hevdû re wê were danîn wê pêşkeve. Ew jî wê avakirina
bawergehan bê. Bawergeh wê bi navê yazdanan wê di wê rengê de wê
pêşkevin û wê di wê rengê de wê di dîmenekê de wê ew wê werina ser
ziman. Wê têkiliya bawerî û yazdaniyê wê di wê rengê de wê bi hevdû re
wê dênin.
Mitoloijiya sumerîyan wê di wê warê de wê weke aliyekê giring ê
fahmkirina wê xate pêşketinê wê di xwe de wê bide nîşandin. Di dewama
wê de wê mirov dikarê wê di dewama wê de wê werênê ser ziman ku wê
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bi wê re wê hin bi hin wê pêşkeve û wê derkeve li pêş. Mîtolojiya
sumerîyan wê weke ku em di demêmn gûtî-qasît û piştre demêmn hûrî û
mîtannîyan de kifşdikin wê, bi awayekê bawerîyên pirryazdanî wê
pêşkevin. Di wê çerçoveyê de wê, di wê demê de wê baweriyek bi pirr
yazdanan wê bi demê re wê pêşkeve. Lê wê di wê demê de wê, hin bi hin
wê têgîna baweriya bi pirr yazdanan ku wê pêşkeve wê pêvajoyên olî ên
xate yazdaniyê a yekxwûdayî wê, bi mîtra û piştre bi zerdeşt re wê,
pêşkeve. Piştî wan re wê Manî wê di dewama wan de wê ola xwe wê
bide pêşxistin. Di dewama wê de wê piştre wê li ser wê temenê wê olên
semewî ên yekxwûdayî wê pêşkevin. Wê ji wan nirxên wê xatê wê xwe
biafirênin û wê bidina pêşxistin. Wê di wê warê de wê, dema ku em li
rengê pêşketinên bi têgînî û rengên wan, vegotinên olî ku wê temenê
pêşketina wan wê biafirênin û hwd wê, di tewratê de jî, incilê de jî û wê
di kuranê de jî wê temenê wan wê di wê rengê de wê, weke çavkanî wê
ev ew xate pêşketinê a ji demên sûmerîyan ku wê xwe bide domandin bê.
Piştre jî wê di dewama wê de wê weke aliyekê giring wê di dewama wê
de wê weke aliyekê giring wê ev wê bi demê re wê pêvajoyên pêşketinê
wê bi xwe re wê bide jîyankirin û wê pêşkeve. Heta ku wê dem wê were
demên pêşketina aqil û hwd wê ev pêvajo wê xwe bide nîşandin. Di
demên aqil de wê bawerî wê, bi navê olê û hwd wê êdî wê pergale xwe
ya fahmkirinê, baweriyê û rewîstê wê bi hevdû re wê di çerçoveyek giştî
de wê biafirênê. Gotina olê wê di wê çerçoveyê de wê hinek wateyên wê
yên di zikhevdû de wê li ser pêvajoyên pêşketinê re ku mirov bi wê re
dahûrbikê wê bi wê re wê hebin ku mirov wan fahmbikê û wan werênê
ser ziman bê.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê, weke aliyekê giring wê mirov
dikarê wê werênê ser ziman ku wê aliyê fahmkirina olê wê di wê
çerçoveyê de wê, di wê rengê de wê pêşkeve. Ol wê, baweriyê hilde li
nava xwe, wê yazdan jî hilde li nava xwe, wê fahmkirinê jî wê bi aqilê
pêşketî wê hilde li nava xwe, wê rewîstê jî wê hilde li nava xwe û wê li
ser wan re wê bi hevdû re wê bi wan re wê pêvajoyên pêşketinê wê bi
wan re wê di xwe de wê bijî. Pêvajoyên pêşketinê ên olî wê di wê rengê
de wê, ji aliyê olî, bawerî, rewîstî û yazdanî ve wê, xwediyê temenna bi
pergalî ên di zikhevdû de ku wê pêşkevin jî bin. Wê di wê rengê de wê,
di serî de wê weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê mirov dikarê
wê fahmbikê û wê werênê ser ziman.
Di nava jîyane civakî de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê ev
elementên ku wê ol wê bi wan pêşkeve û wê di temenê pêşketina wê û
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girseyîbûna wê de wê cihbigirin wê di aslê xwe de wê, weke aliyna ku
wê têkiliya wê girseyîya civakê û olê jî ku wê bi hevdû re wê bide danîn
bê. Di dewama wê de wê weke aliyekê wê yê giring wê di dewama wê de
wê, komên bi bawer, xwedî rewîst û yazdan ku wê bijîn wê biafirin. Di
wê rengê de wê ev jî wê weke komna biol wê werina dîtin û wê werina
ser ziman. Di wê rengê de wê, ev aliyên têgînî ên bi pergal ku wê di nava
hevdû de wê pêşkevin wê di aslê xwe de wê weke aliyan giring ên ku em
di wê çerçoveyê de wan fahmbikin û wan werênina ser ziman bin.
Di mijare fahmkirina civakî de wê, di serî de wê, ev alî wê weke aliyna
afrîner bin. Rewîst û bawerî wê di aliyên têgînî û bi pergal ên afrîner bin.
Wê di wê rengê de wê, ev herdû alî wê di temenê afrînerîya têgînî a ku
wê temenê baweriya li yazdan wê biafirênê bê, Bawerî wê, di kurdî de
wê weke gotineka ku wê, bi wateya yaqinkirin û fahmkirinê bê. Di
dewama wê de wê, temenê wê li ser fahmkirin û gihiştina fahmkirin û
derxistina li têgihiştinê bê. Di wê rengê de wê, weke aliyekê giring wê
mirov dikarê wê werênê ser ziman. Di dewama wê de wê jî mirov dikarê
wê werênê ser ziman ku wê jîyane civakî wê di wê çerçoveyê de wê bi
temenekê wê pêşkeve. Di aslê xwe de wê bi têgîna yazdaniyê re wê,
temenê serkîya li ser serê wê û di dewama wê de wê, temenê serdestîya li
ser serê civakê a bi rêveberî wê di demên piştre ên pêvajoyên pêşketinê
de wê biafirênê. Di wê rengê de wê, nûqteya ku wê ol û civak wê ji
hevdû wê qûtbibê û wê tenê wê civakê weke girseyên ku ew bawerbiikin
wê bibînê û wê werênê ser ziman û wê bi wê re wê, baweriyê wê weke
têgîneka bi xwe ve girêdanê ku wê bi erkbikê wê di wê çerçoveyê de wê
di dewama wê de wê pêşkeve. Ev jî wê weke aliyekê din ê giring ê ku
mirov dikarê wê di serî de wê fahmbikê û wê werênê ser ziman bê.
.
Ol, civak û demên piştre ên hemdem
Di demên piştre ên hemdem de wê dema ku mirov bahsa olê bikê wê, di
serî de bahsa olbûnekê bikê. Olbûn wê di serî de wê, ji baweriyê zêdetirî
wê çerçoveyek rewîstî, bawerî, yazdanî, civakî û hwd wê, di nava hevde
wê di xwe de wê bide nîşandin. Olbûn wê di awayekê de wê weke
awayekê bi rêxzistinê, pergalê û sazûmanî ku wê di zikhevdû de wê
pêşkevin bin. Di wê rengê de wê olbûn wê ji aliyekê din ve jî wê çendî
ku wê bi olzanî wê, demên berê ên berî demên mîtolojiyê û demên
mîtolojiyê jî wê ji xwe re wê di şêwayê pêşketinê de wê bikê temen jî lê
wê ji wê zêdetirî wê bi gotina olbûnê re wê hebê. Ew jî wê, di rewş û
awayê pêşketina aqilê felsefeyê re wê rastî dema wê were.
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Di mijare ol û olbûnê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê,
demên aqil ên felsefeyê wê taqabûlî dema olbûnê bikê. Wateya olbûnê
wê çêbê? Di seî de wê di çerçoveyek civakî de wê bi pêvajoyên pêşketinê
a bi aqil re gihiştina li sazûmanek bi pergalî re wê xwe bide nîşandin. Di
wê rengê de wê, destpêka pêvajoyên pêşketina olbûnîya hemdem wê bi
demên kevnera ên felsefeyê re wê ji aliyekê ve wê destpêbikê. Wê di wê
çerçoveyê de wê aqilê demê felsefeyê wê, di wê warê de wê, bi zêdeyî
wê paqijkirinekê di nava olê de jî wê bikê. Wê ji mitolojiyê wê paqij
bikê.Wê wekî din wê bi aqil wê şîroveyê wê bikê. Wê rêgezên wê di wê
çerçoveyê de wê li ser temenê bawerî, rewîst û bawerkirinê wê bide
rûnandin û bi wê re gihandina li zanînekê wê bide pêşxistin. Di wê
çerçoveyê de wê weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê, di serî de
wê mirov dikarê wê werênê ser ziman.
Di mijare ol û aqil de wê, di wê rengê de wê, pêşketina wan a bi hevdû
re wê ji aliyekê ve wê, mirov nikarê ji pêvajoyên pêşketina civakê û
awayê wê yê demê dûr wê şîrovebikê û wê werênê ser ziman. Di wê
çerçoveyê de wê civaketiyek ku wê bi aqil wê pêşkeve û wê êdî wê
pêvajoyên xwe yên pêşketinê wê bijî li gorî wê fahmkirinek olî û bawerî
wê, di wê rewşê de wê weke aliyekê giring wê xwe bide nîşandin. Wê
weke pêwîstîyekê wê xwe bide nîşandin. Di dewama wê de wê mirov
dikarê wê werênê ser ziman ku wê demên kevnera wê bi aqilê felsefeyê
ku wê pêşkeve wê, tiştekê giring wê bikê. Wê aqil wê bi serê xwe wê di
temenekê ku wê bigihênê rengên wê yên fahmkirinê ên weke mantiqê û
hwd. Lê di dewama wê de wê, olê jî wê, bike berlêpirsînê de. Çendî ku
ew lêpirsîniyên olî wê weke ´redkirina olê´ wê werina şîrovekirin jî lê di
aslê xwe de wê ji aliyekê din ve jî wê xismetî wê bikin ku wê olek dema
aqil li ser çi esasê û olzaniyê were pêşxistin wê reng û rêya wê jî wê di
awayekê de wê bi wê re wê bide nîşandin.
Nîqaşên di wê rengê de ku wê, bi felsefeyê re wê di demên kevnera de
wê werina niqaşkirin wê encama xwe wê di dema piştî dema kevnera ku
wê were û wê weke dema serdema navîn wê bi navkirin de wê bide
nîşandin. Di wê demê de wê, di awayekê de wê, ev rengê pêşketinê wê bi
olî wê xwe bide nîşandin. Lê di aslê xwe de wê rengê pêşketinê wê jê bi
sêlingan divê ku mirov wê fahmbikê. Lingê pêşî ku w pêşketina ji
baweriyê bi ber olbûnê ve bê wê, lingên wê ji rewşa girseyîbûyînê wê bi
ber civakbûnê ve bê. Aliyê din jî wê ji aliyê aqil ve bê wê ji aqilê
mîtolojiyî wê bi ber aqilê felsefeyê û ji aqilê felsefeyê bi ber aqilê zanyarî
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ve pêvajoyên pêşketinê ku wê bi wê re wê di zikhevdû de ku wê bên
jîyankirn bin.
Lê ji aliyekê din ve ji wê, ev her sê alî wê bandûra wan li hevdû û
pêşketina hevdû jî wê di temenê ji hevdû re bûyîan temen re wê bibê. Di
wê rengê de wê, weke aliyekê giring wê di serî de wê weke aliyekê giring
wê mirov dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser ziman. Di mijare
fahmkirina aqilê olî ê demê de wê minaq wê bi filosofên olî minaq ên
weke augustinus ku wê derkevin wê olbûnê wê nbi aqil û aqilekê
felsefeyî ku wê di wê warê de wê bi wê re pêşbixin wê di wê çerçoveyê
de wê, xwe bide nîşandin. Filosofên olî wê di warê de wê di aslê xwe de
wê di destpêka olî wê di demên kevnera de wê pêşketina wê bidina
destpêkirin bi derketinên xwe re.
Di dewama wê de mirov dikarê wê jî wê werênê ser ziman ku wê di wê
warê de wê ber ku wê ardnigarîya fahmkirinê wê demografiya civakî û
pêvajoyên wê yên pêşketinê bin wê, di wê rengê û awayê de wê li ser wê
re wê li gorî demê û aqilê demê wê çawa wê were fahmkirin wê weke
aliyekê giring wê xwe bi wê re wê bide nîşandin. Di dewama wê de wê jî
mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê derketina filosofên olî wê piştî
filosofên felsefeyê û ankû di dema filosofên felsefeyê de wê, weke
aliyekê wê yê giring ê ku mirov dikarê wê balê bikişênê li ser wê bê.
Bêgûman ne derketina filosofên olî û ne jî hizrên wan mirov nikarê ji
rêzê û tenê weke hizirna olî bi tenê wê werênê ser ziman. Di dewama wê
de weke hizirna felsefeyî ên ku wê civak û olê wê bi hevdû re wê çawa
bikina yek û wê bi hevdû ve wê girêbbidin û wê temenê fahmkirinê wê li
ser wê re wê çêbikin wê di wê rengê de wê, bihizirin û wê werênina ser
ziman.
Wê hemû qada wan a hizirkirinê ku ew çendî ku wê bi nepeniyekê û
hêzek ne dîyar ve wê bidina gîrêdan jî lê wê dîsa wê qada hizirkirina wan
wê jîyane mirov bê. Wê kirinên mirov ên hevbeş û takekesî bin.
Di wê rengî û awayê de wê di dewama wê de wê, ol wê zêdetirî wê di
demên felsefeyê de wê, di aslê xwe de wê, aliyê rewîstê wê bi zêdeyî wê
weke ku wê hin bi hin wê derxê li pêş. Di wê çerçoveyê de wê hizrên
sipnoza ên li ser rewîstê ên di pirtûka wê ya bi navê “etika” de wê, bi
zêdeyî wê rewîstê wê weke aliyekê bi serê xwe wê werênina ser ziman.
Wekî din wê di dewama wê de wê di serdemên navîn de wê weke ku em
dibînin û kifşdikin wê di nava bawerî û aqil de wê hizirkirin wê bi zêdeyî
wê derkeve li pêş. Wê aqil li pêşîya bawerîya were û ankû wê bawerî li
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pêşîya aqil wê were wê, mijare gengêşîyên bi hizirkirinê, pêşxistina
raman û zanînên demê re ku wê bibin jî bin.
Di wê çerçoveyê de wê, di serî de mirov dikarê wê jî wê werênê ser
ziman ku wê demên serdemên navîn wê, di serî de wê, weke aliyekê
giring wê, di nava wan de wê, weke aliyekê giring wê xwe bide nîşandin.
Wê pêşketina civakbûnê wê di wê çerçoveyê de wê, di aslê xwe de wê,
pêvajoyên wê, bi yên baawerî û olê re wê di wê rengê de wê ji aliyekê ve
wê di zikhevdû de wê bimeşîn. Heta serdemên navîn jî wê wusa bê. Piştî
serdemên navîn ku wê aqilê zanînê wê pêşkeve û wê bi awayekê layiqî
wê ji hevdû cûdakirin wê pêşkeve wê, erka olê a civakê wê zanîn û
felsefeya wê û pêvajoyên wê yên pêşketinê wê hildina li ser milê xwe. Lê
disa wê weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê weke aliyekê giring
wê di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, di wê
rengê de wê, di demên aqilê zanînê de jî wê, navaroka hizirkirinên me wê
darêjkên wan wê ji aliyekê ve wê, weke ku wê bişibihina li yên olzaniyê.
Olzanî wê, di demên hemdem de wê piştî serdemên navîn wê li rex
têgîna rewîstê wê, cih bigirê û wê di awayekê de wê, di nava jîyane
mirov de wê weke ku wê weynekê wê di wê temenê de wê bikê ku ew
bileyizê. Di wê çerçoveyê de wê şîroveyên rewîstî jî wê ji aliyekê din ve
jî wê, li pêşîya wê herin û wê li pêştir wê li deverekê wê cihê xwe wê
bigirin.
Di dewama wê de mirov dikarê wê weke aliyekê din wê di serî de wê
werênê ser ziman ku wê civak û felsefe wê, li şûna pêşketina ol û civakê
a demên serdemên navîn wê weynekê jî wê di xwe de wê weke ku wê
werênê li cih. Di wê rengê û awayê de wê di pêvajoyên pêşketina aliyên
wê yên hizrî, aqilmeşandinê, hizirkirinê, şêwayên hevdû fahmkirinê û
hwd de wê, weyn wê bileyizê. Wê hizirkirinê wê bi xwe re wê di wê
rengê û awayê de wê weke ku wê pêşbixê. Di dewama wê de wê weke
aliyekê giring wê felsefeya civakê wê hin bi hin wê temenê wê bi wê re
wê, bi aliyên wê yên weke sazûmana civakî, rewîst, pêşketin, perwerde,
dad û hwd re wê pêşkeve.
.
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FELSEFE, ÇAND Û CIVAK
Felsefe wê dema ku mirov wê bahsa wê bikê wê weke têgînek hemdem
a hizirkirinê jî wê bi xwe re wê di mejiyê de wê bide nîşandin. Di aslê
xwe de wê felsefe û civak wê bi hevdû re fahmkirina wan wê, weke
aliyekê giring wê taqabûlî pêşketina civakên hemdem ên ku ew bi aqil
pêşdikevin wê bikê. Di wê çerçoveyê de wê, dema ku mirov wê bixwezê
têkiliya pêşketina civakê û felsefeyê bi hevdû re wê fahmbikê mirov,
divê ku pêvajoyên pêşketina felsefeyê jî wan ji destpêka wê bi rengên wê
yên pêşketinê, fahmkirin û derxistina li têgihiştin û hwd bi hevdû re wan
dibîrxê û bi wan re wê hilde li dest û werênê ser ziman.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê felsefe û
civak wê di çerçoveya pêşketinê de wê mirov dikarê wê bi wê re wê
werênê ser ziman ku wê bandûra pêşketina felsefeyê wê bi aqilî wê di wê
de wê bi zêdeyî wê were dîtin.
Em dema ku bahsa felsefeyê û pêvajoyên wê yên felsefeyê dikin em
demên destpêkê ên kevnera wê bi wê re dihênina ser ziman û demên
navîn û ankû serdemên navîn weke demna ku wê di wan de wê felsefe
wê kirina wê bisekinê wê werê dîtin. Lê di aslê xwe de wê, bi demê re ku
mirov wê hinekî din kûr li wê bihizirê wê were dîtin ku wê demên navîn
wê weke demna demezrendina civakî a li gorî aqilê felsefeyê jî wê mirov
dikarê wê ji aliyekê ve wê fahmbikê. Di wê çerçoveyê de wê, rêgezên olî
ku wê werina û pêşkevin bi aqil wê di wê çerçoveyê de wê temenekê wê
biafirênin û wê li ser wê re wê hizirkirin, derxistina li têgihiştinê û
pêşketin wê bi wê re wê bibê. Di dewama wê de wê jî mirov dikarê wê
werênê ser ziman ku wê pêvajoyên felsefeyê wê di wê rengê de wê, di
çerçoveya fahmkirinê de wê civakek ku ew dihizirê wê, bi wê re wê
derxê li holê.
Ya ku wê, temenê weke girse têgîna civakê û bi girseyîbûn nêzîkbûnê
wê bikê mijare gengêşî û raperînên demên ku wê piştî demên kevnera wê
werin wê hinekî jî ev temenê pêşketinê bê.
Di nava civakê de wê mirov dikarê wê weke aliyekê giring wê di serî
de wê werênê ser ziman ku wê mijare civakê wê, di serî de wê weke
aliyekê giring wê mirov dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser ziman ku
wê, ji aliyekê ve wê, bi aqilê felsefeyê ku mirov li wê dinerê wê weke
mijarek felsefeyê jî wê xwe bide nîşandin. Di demên hemdem de wê
felsefeyên civakê wê ji gelek aliyan ve ku wê li pêşketina wê wê ya
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kirdeyî wê bihizirin wê pêşkevin. Wê di wê çerçoveyê de wê felsefe wê,
weke têgîneka ku wê razberî û şenberîya xwe wê di nava civakê de wê
bijî. Wê, temenê civakê, jîyane wê, rengên wê yên fahmkirinê, pêvajoyên
wê yên pêşketinê, rengê zêhnî û hwd wê bi gelek aliyên din re wê mijare
wê ya fahmkirinê bin.
Ji aliyekê din ve jî wê mirov dikarê wê di dewama wê de wê werênê ser
ziman ku wê di demên hemdem de wê, felsefeuya civakê wê bi têkiliyên
civakê, xuyzanî, kirin û pêvajoyên wê yên pêşketinê û hwd jî wê bikê
mijare xwe. Di wê çerçoveyê de wê, mirov wê li wer çi temenê wê bijî,
çawa dijî, xwediyê çi rengê pêşketinê, qarakter, rewîst û felsefeya jîyanê
ya wê di wê rengê û awayê de wê weke aliyekê giring wê di wê
çerçoveyê de wê dikarê wê werênê ser ziman. Di wê rengê de wê mirov,
dikarê wê werênê ser ziman ku wê, di dewama wê de wê, weke aliyekê
giring wê hebûna civakê wê bi aliyên wê yên jîyanî û têgînî û hwd de wê
bê fahmkiriin.
.
Civake felsefeyê
Civake felsefeyê wê weke têgînek civakî û ankû rengekê civakî ku wê
bi felsefeyê wê bijî, pirsgirêkên xwe bibînê û wan çareserbikê û
fahmbikê. Di wê çerçoveyê de wê, weke aliyekê giring wê di dewama wê
de wê mijarên xwe yên jîyanê wê biawayekê sazûmanî wê temen û
têkiliya wan a civakî wê bi wê re wê fahmbikê. Di wê çerçoveyê de wê,
mirov wê di nava wê de wê bi jîyane mirov de wê weke kirdeya jîyanê ku
wê hemû hizirkirin wê li dorê wê were kirin bê. Di dewama wê de wê
mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê di wê çerçoveyê de wê li ser
temenekê wekehevdû, rastteqîni, haqani û hwd re wê ew wê bihizirê. Di
nava jîysne mirov de ku mirov li ser mirov re bihizirê wê alîyên mirovî
ên weke nbi dîrokî, civaknasî, derûnî, fîzyolojikî, biolojikî, xweza û hwd
wê, hebin. Wê di dewama wê de wê şêwayên jîyanê û hwd wê weke
aliyna ku wê di dewama wê de mirov dikarê fahmbikê û werênê ser
ziman bê. Di dewama wê de wê jî mirov diakrê wê fahmbikê ku wê
mijare pêşketina civakê wê di çerçoveyê de wê weke aliyekê giring ê
mijare felsefeya civakê bê. Di wê çerçoveyê de wê di temenekê rast de
pêşketina wê weke aliyekê giring ku wê li wê biponijê û wê bikê ku wê
fahmbikê û derxê li têgihiştinê bê.
Piştî demên ronasansê wê bi teybetî wê zanîn wê weke aliyekê temenî ê
pêşketina jîyane civakî wê pêşkeve. Wê di wê çerçoveyê de wê mijar û
pirsgirêkên pêşketinê wê ji xwe re wê bikê mijar û wê li ser wan wê
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bihizirê. Di wê çerçoveyê de wê çawa wê were jîyankirin wê weke
pirsekê wê were kirin û wê li bersiva wê were lêgerîn.
Wekî din wê ji aliyê sazûmana civakê ve wê di çerçoveyek xwe hanîna
ser ziman, serbestê û ankû mafûazadiyê de wê, xwe bide nîşandin. Di
dewama wê de wê weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê mirov
dikarê wê werênê ser ziman.
Di aslê xwe de wê mirov dikarê wê fahmbikê ku wê mijare civakê wê,
weke aliyekê din wê xwe di wê rengê û awayê de wê bide nîşandin. Di
dewama wê de wê mirov dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser ziman ku
wê sazûmanên civakî wê piştî demên ronasansê wê ji aliyê pêşketina
mirov, wîn û xwestekên mirov hanîna wan a li cih û hwd ve wê li wê
were hizirkirin û wê pêvajoyên hizirkirin û pêşketinê wê bi wê re wê
were ser ziman. Di dewama wê de wê çi wê bo pêşketinê wê baş bê û wê
pêşarojê wê waad bikê wê bikê wê di wê mijarê de wê li wê were
hizirkirin.
Di dewama wê de wê di nava jîyanê de wê çendî ku mirov wê pêşkeve
û wê keseyetîya xwe wê bide li der wê di wê çerçoveyê de wê civakek
çawa wê li gorî wê were û pêşkeve wê hewldana pêşdîtina wê û bi wê re
hewldana kifşkirina rastiya wê weke aliyekê ku wê mijare hizirkirinên
felsefeyên demên zanînê jî ku wê biafirênin bin.
Ji wê aliyê ve wê piştre wê, civake demên hemdem ku wê were ser
ziman û wê bi wê navê wê were pênasekirin wê weke civake ku wê
pêşketî, xwediyê rengekê jîyanê, têkiliyên hevdû fahmkirinê, pêşketinê,
hanîna li cih xwestekên xwe, di nava jîyane xwe de xwediyê pêşketinê,
karûxabatekê û hwd bê wê, bi wê re wê, were dîtin. Di wê çerçoveyê de
wê, têkiliya civak û kes wê weke aliyekê giring ê fahmkirina civakên
hemdem wê biafirênê. Maf û azadiya kes û serbestîya kes û astengiyên
zêhnî û hwd ên ku ew ji aliyêmn civakî û hwd ve wê bên derxistin li
pêşiyê wê ew wê, li wan wê were hizirkirin. Di wê çerçoveyê de wê, di
rengekê darêjkî ê olî de pêşketinên bîrdoziyan wê, di wê rengê de wê
weke hizirna ku wê herî zêde wî di pey fahmkirina jîyan, mirov û
pêşketina îdeal a ku wê mirov divê ku xwe bigihêniyê de bê wê li wê
were hizirkirin. Di wê rengê de wê, felsefeyên waadan ku wê pêşkevin
wê piştre wê, di wê rengê de wê, bandûrê li jîyanê bikin. Di wê
çerçoveyê de hewldana kirina qalibekê de a mirov bi jîyane mirov re wê
weke aliyekê ku wê bi zêdeyî wê li wê were hizirkirin bê. Di wê
çerçoveyê de wê, di serî de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
mijare fahmkiirnê û rengên fahmkirinê wê rengê de wê xwe bidina
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nîşandin. Wê di nava jîyane demên hemdem û ankû demên hemdem de
wê, mirov wê di awayekê pirralî a fêrbûnê de wê xwediyê rengekê
pêşketinê bê. Wê ji her aliyekê ve wê bixwezê ku ew fêr bibê. Zanîn wê
bi wê re wê ji xwe wê dakeve li jîyanê. Wê fêrbûn wê temenê kirinên
jîyanê wê biafirênin.
Di dewama wê de wê civakên hemdem wê di wê rengê de wê di
awayekê de wê, xwediyê fahmkirinek bin. Wê ji aliyekê din ve jî wê,
dema ku mirov gotina hemdemiyê wê hilde li dest wê di wateya ya nûjen,
nû û pêşketî û hwd de wê were ser ziman. Di dewama wê de wê, weke
întîbayek din jî a ji vê gotinê wê ew bê ku wê, temenê wê li ser esasê
fahmkirina ya nû bê. Wê bi wê re wê, bi ya nû wê bihizirê. Hizra xwe
gihandina ya nû wê, di wê çerçoveyê de wê, bi zêdeyî wê, bicih bibê. Ji
aliyekê din ve jî ev hizir wê weke vajî ya kevn wê were dîtin û wê were
ser ziman. Di wê warê de wê hizra hemdemiyê wê di wê rengê de wê
weke hzireka ku wê di wê rengê de wê pêşkeve. Wê ya kevn wê weke ya
klasik wê were dîtin û wê weke ya demên berê a kevn wê were ser ziman.
Di mijare fahmkirina ya kevn û ya nû de wê, di wê rengê de wê, çawa wê
were dîtin wê ev wê weke aliyekê ku wê bi wê were hizirkirin bê.
Di dewama wê de wê mirov diakrê wê werênê ser ziman ku wê
pêvajoyên pêşketina felsefeyê wê, di wê rengê de wê bi hemdemî wê,
minaq wê, mijarên ku wê li ser wan bihizirê û wê weke pirsgirêk wê
bibînê wê, pêşketina jîyanê, rast têkilîdanîn, wekhevî pergale dadê ku ew
ji herkesekê weke hevdû bê, serbestîtîya mafûazadiyê û hwd bin. Ji aliyê
din jî wê, mijare civakan û wê pirr alî wê were ser ziman. Têgînên civakî
ên ku wê di temenê wan de wê werina pêşxistin û wê ji aliyekê ve wê bi
pergal û meşandina van ve wê, werina girêdan têgînên nîjadî wê bi
hizirkirinên wan re wê temenê pirsgirêkên demên hemdem ên nava
jîyane mirovan, têkilî û rast hevdû fahmkirina wan jî bê.
Civake felsefeyê wê weke civakek ku wê bi aqil bijî wê ya rast û ne
rast wê ji hevdû bikê û wê bikê berlêpirsînê de jî bê. Wê, di wê rengê de
wê, di awayekê de wê wekehevdû wê, di çerçoveyek jîyanî de wê bijî.
Aliyekê din ê pirsgirêka demên hemdem ku wê bi awayekê pirralî wê
xwe bide nîşandin wê weke pirsgirêka rast hanîna li cih, biwatekirin,
hanîna li a destûrî bê. Di wê rengê de wê mirov dikarê wê werênê ser
ziman ku wê, destûr wê, çendî ku wê ji aliyên pêşketina wê ve wê bi maf
û azadi wê kes wê, mafên wan wê pênasebikê wê, di wê çerçoveyê de
wê, bi rêyên girêdanê di bin navl spartekê û hwd de jî wê, ew wê,
girêbide. Wê di wê rewşê de wê, têgînên weke yên ewlehiyê, spartekê û
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hwd wê, bi zanebûnî û ne bi zanebûnê wê bi herdû aliyan jî wê ji aliyên
rejimên serdest ve wê di temenê bi sînorkirna maf û azadiya mirov de wê
karibin werina şîrovekirin.
Di wê warê de wê pirsgirêka civakêmn hemdem wê, di wê rengê de wê,
her ku wê dem wê têve wê herê wê weke aliyekê din wê xwe bide
nîşandin.
.
Pêvajoyên pêşketina civakê bi felsefeyê
Pêvajoyên pêşketina civakê bi felsefeyê wê weke aliyekê giring wê ji
demên kevnera û pê de wê hin bi hin wê bibin. Wê di wê rengê de wê
felsefe wê, weke aliyekê fahmkirinê a têkiliyên nava mriov, rengên
hişmendî û zêhniyetên ku ew pêşdikevin jî wê xwe bide nîşandin.
Di demên kevnera de wê civakên ku wê di wê çerçoveyê de wê, bi azad
bijîn wê hin bi hin wê ji serî ve wê temenê wan wê bê avêtin. Di wê
çerçoveyê de pêşketina têgîna ´hemwelatiyên azad´ û hwd wê weke
aliyekê ku wê mirov dikarê wê di wê rengê de wê balê bikişênê li ser wê
bê. Wê di demên kevnera de wê di wê rengê de wê pêvajoyên pêşketinê
wê hin bi hin wê bibin. Di wê çerçoveyê de wê, di aslê xwe de wê, weke
şêwayekê pêşketinê wê li ser temenê pêşketina jîyane mirov û fahmkirina
mirov re wê pêşkevê.
Di demên kevnera de wê di wê rengê de wê weke aliyekê giring aqil û
civak wê di destpêkê de wê hevnasînekê wê bi hevdû re wê bikê. Piştî ku
mirov wê têjê ji aqilê felsefeyê kir û pê de wê ji wê bi şûn ve wê gavê wê
neavêjê. Di dewama wê de wê, bi wê re wê, êdî wê bixwezê ku hizirê,
fahmbikê û werênê ser ziman. Di dewama wê de wê, pêvajoyên pêşketina
jîyane civakê wê bi wê re wê, pêşkevin.
Felsefe wê, weke aliyekê giring wê, dema ku mirov li mijarên ku wê
hildana li nava xwe û wê bi wan hizirkirin kir wê, were dîtin ku wê
mijarên civakî, têkiliya nava mirovan, rengê fahmkirinê, dîtina hevdû û
fahmkkirina hevdû bê. Di wê çerçoveya de wê, çawa rast bê ku wê bijî,
jîyane çawa û hwd wê weke mijar û pirsên ku wê li wan wê bihizirê bê.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê weke aliyekê giring wê di
dewama wê de wê, werênê ser ziman ku wê felsefe wê, di wê rengê de
wê, weke rêya aqilmeşandinê a fahmkirinê û hevdû fahmkirinê û
pêşketinê wê xwe bide nîşandin. Di dewama wê de wê weke aliyekê
giring wê di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
mijare fahmkirinê wê di wê rengê û awayê de wê weke aliyekê giring wê
xwe bide nîşandin.
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Pêvajoyên pêşketina civakê wê bi felsefeyê re wê, pêşkeve. Di aslê xwe
de wê, ji aliyê pêşketina aqil ve wê, civak wê, pêvajoyên ku ew dijî wê,
di wê rengê û awayê de wê, weke aliyekê giring wê xwe bide nîşandin.
Di nava civakê de wê, heta demên felsefeyê wê, bi têgînên baweriyê û
hwd re wê pêvajoyên pêşketina civakê wê bibê. Wê bi wê re wê
refaransên olî wê, bo civakê wê weke xêvek tişî bîr wê bibê û wê civak
wê xwe di wê de wê, ji gelek aliyan ve wê zêdetirî wê, rehettir wê
hîsbikê. Ber vê yekê ya ku wê dema ku wê felsefe wê, were rojevê wê
dilwaswasiyê wê bi xwe re wê bijî.
Di wê rengê de wê, dema ku mirov wê, pêvajoyên pêşketina civakê ji
demên kevnera heta demên navîn hilde li dest wê gengêşîya bi felsefeyê
ku wê bê jîyankirin wê hinekî jî wê ev wê temenê wê de wê hebê. Di wê
rengê û awayê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman.
Felsefe wê di roja me de wê çendî ku wê weke aliyekê hesan li gorî
pêşketina demên hemdem wê were dîtin jî lê di aslê xwe de wê mirov
nikarê wê bi wê rengê wê werênê ser ziman. Felsefe du tişt wê bi giringî
wê di temenê xwe de wê bo pêşketina xwe wê bo kirina xwe wê bixwezê.
Yek wê kevneşopîya wê ya hizirkirinê û serwerîya wê bi wê bê. Ya din jî
wê bi fahmkirina wê re bê. Di wê rengê de wê ev herdu alî wê dema ku
ew di nava civakê de bicihbûn wê hingî wê temenê kirina wê biafirê.
Civak û felsefe hevnasîna wan a bi hevdû re wê ji aliyê afrîna civakê,
jêhatî, kêrhatî, zîrekî, xwe bi xwe karîna çareserkiriina pirsgirêkên xwe,
xwe fahmkirin, fahmkirina destûrên xwezayê û gerdûnê û hwd wê bi wê
re wê, bi gelek aliyên din re wê, were ser ziman. Di wê çerçoveyê de wê
felsefe û civak wê di wê rengê de wê, hingî wê di awayekê rast de wê,
hevdû wê fahmbikin. Civake felsefeyê ku ew afirî wê, hingî wê temenê
pêşketina mirov a bi serêxwe, azad û serkevtî wê bibê. Di wê rengê de
wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê werênê ser
ziman.
Di aslê xwe de wê, felsefe wê, bi serê xwe wê weke têgînekê wê
hildana li dest, fahmkirina wê û pêşxistina wê, ne tenê bo pêşketina
civakê a demê wê giring bê wê weki din wê bo hizirkirin û pêşîya xwe
dîtina mirov û bigştîya civakê jî wê weke aliyekê giring bê. Di wê rengê
û awayê de wê, di sserî de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman.
Li kurdistanê dîroka felsefeyê wê dema ku mirov li wê dihizirê wê, di
wê warê de wê, dîmenekê pirr zêde bi hizir û pêşketî wê xwe bide
dîyarkirn. Heta demên dawîya ronasansê jî wê li herêmên kurdistanê wê
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kirina felsefeyê wê kirina wê were dîtin. Ber vê yekê bû ku wê civak wê
di xwe de wê zanebûneka wê ya serbixwe wê hebê. Wê xwediyê
pêşketinek civakî a giring bê. Di wê rengê de wê, temenên olî wê di wê
warê de wê, dema ku mirov ji filosofên kurd ên demê yên olî ku mirov li
hizrên wan dinerê wê gengêşî û nîqaşên felsefeyê wê di wê warê de wê
kirina wan wê di awayekê de wê were dîtin. Lê di aslê xwe de wê
kêmesîya felsefeya kurd wê ew bê ku wê xwe di çerçoveya hizirkirina
hemdmiya xwe de wê, xwe ne afirand. Wê ji aliyekê ve wê di temenê
pirsgirêkên wê yên civakî de wê ev wê weke aliyekê giring wê hebê.
Dûrketina felsefeyê ji civakê wê bi bêaqadarbûyîna li pirsgirêkên wê yên
civakî, dîrok û pêşketina wê re jî wê biafirênê. Ev jî wê weke aliyna ku
mirov divê ku wan balê bikişênê li ser wan bê. Di wê çerçoveyê de wê ev
wê weke aliyekê pêvajoyên felsefeyê û pêşketina wê ya di nava civakê de
jî wê, bide nîşandin.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
pêvajoyên felsefeyê wê di wê rengê de wê pêşketina wan wê çawa wê
civake wê biafirênê wê di aslê xwe de wî dîmenekê wê li kurdistanê bi
felsefeya civake kurd re wê were dîtin. Ya ku wê ji giştîya vê xabatê re jî
wê ji me re wê bê temen wê di aslê xwe de wê ev bê. Di wê rengê de wê,
di serî de wê weke aliyekê giring wê di wê rengê de wê kevneşopî û
çanda felsefeyê û civakê bi pêşketina felsefeyê wê, weke aliyekê giring ê
pêşketina civakê a bi dîrokê re wê ji demên kevnera û pê de wê biafirênê.
Di wê demê de wê, hin bi hin wê dem bi dem wê pêşketin wê rengê xwe
bi kûrbûna xwe re wê bide nîşandin. Demên serdemên navîn wê ji
aliyekê ve jî wê weke demên kûrbûna demên kevnera bin. Wê li ser wê
kûrbûnê re wê gav wê li demên ronasansê û piştî wê were avêtin.
.
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KES, ÇAND Û CIVAK
Kes wê weke ku mirov dikarê werênê ser ziman wê weke kesekê wê
hebê wê mirov dikarê werênê ser ziman. Di nava civakê de wê, mirov wê
weke kes wê hebê. Di dewama wê de wê kes wê çawa xwediyê
pêşketinekê bê wê weke aliyekê wê yê giring bê. Kes di nava civakê de
wê pêvajoyên xwe yên pêşketinê wê bijî. Aliyê kes ê derûnî, civaknasî û
hwd wê di nava civakê de wê bi têkiliyên kesan ên bi hevdû re wê werin
û pêşkevin. Wê di wê rengê de wê, pêvajoyên xwe yên bi pêşketina
keseyetîya xwe re wê bijî.
Têkiliya civak û kes bi pêşketina kes re wê temenê wê, li ser hevnasîna
mirov bi aqil û pêşketina kes a bi aqil re rûniştî bê. Wê di wê çerçoveyê
de wê çendî ku wê bi aqil wê pêşkevê û wê pêşketina xwe wê bide
çêkirin wê di dewama wê de wê xwe di nava civakê de jî wê bide
dîyarkirin. Ya ku wê kes di nava civakê de wê weke kirdeyekê wê bide
pêşxistin jî wê di aslê xwe de wê di serî de wê ev alî bê.
Kes û kirdebûyîna kes wê bi pêvajoyên mirov ên pêşketina keseyetîyê
re wê bibê. Mirov wê bi pêşketina xwe wê re bê kes. Kes jî wê bê
xwediyê keseyet. Keseyet jî wê di nava civakê de wê weke kirdeyekê
pêşketinê wê xwe bide dîyarkirin.
Dema ku kes, di nava civakê de wê werênê ser ziman wê, divê ku kes
wê ji du aliyan ve wê hilde li dest û wê fahmbikê û wêrênê ser ziman.
Aliyê pêşî wê bi hebûna wî ya civakî û girêdanîya wî ya civakî re bê.
Aliyê din ê duyem jî wê bi pêşketina mirov a bi keseyetîya mirov re bê.
Ev herdû alî wê ji aliyê derûnvan, civaknasîvan û gelek kesên weke
filosof ku wê derkevina li pêş wê bê mijareke wan a sereka ku ew li wê
bihizirin bin.
Di demên hemdem de wê bi zêdeyî wê ji hinek aliyan ve wê, ku wê
şîrove wê di naqabîna kes û civakê de wê were kirin wê, di hinekan de
wê weke ku wê Weber wê bikê wê keseyetîyê wê dervê li pêş. Lê ji aliyê
civakî ve ku wê were hizirkirin wê, minaq kesên weke Durkheim wê
aliyekê pêşketina kesyetîyê ê civakî wê derxê li pêş. Di wê rengê û
awayê de wê ev wê weke aliyekî wê yê giring wê bi pêşketina wê re wê
were ser ziman.
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Pêvajoyên pêşketina keseyetiyê wê dema ku mirov wê hilde li dest wê,
di her pêvajoyên ku wê jîyankirina de wê kodkirinên xwe yên civakî ên
xêvî wê biafirênê û wê li ser wan re wê pêvajoyên xwe yên pêşketinê ên
piştre jî wê bijî. Di wê rengê û awayê de wê kes û civak wê bi hevdû re
wê di awayekê de wê, bi têkiliya wan a bi hevdû re wê hevdû afirandina
wan a bi hevdû re wê pêşketina wan wê bi hevdû re wê bibê.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê weke aliyekê din wê di serî de
wê werênê ser ziman ku wê mijare civakê wê, di serî de wê, ji aliyê
keseyetê ve ku mirov wê hilde li dest wê, di serî de wê weke aliyekê
giring wê xwe bide nîşandin. Di mijare fahmkirina keseyetê de wê, di
serî de wê, pêvajoyên mirov ên pêşketinê wê xwe bi awayekê wê di
temenê pêşketina civakê de jî wê bidê nîşandin. Civak wê, di wê rengê de
wê, têkiliya wê ya bi mirov re wê têkiliyek pêşketiner bê. Di serî de wê
weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê kifşbikê û wê werênê ser ziman.
Pêvajoyên pêşketina mirov wê, ji demên bûyina mirovbûnê û heta
pêvajoyên wê yên din jî wê di wê rengê û awayê de wê weke aliyekê
giring wê di serî de wê xwe bide nîşandin. Di wê rengê de wê mirovbûn
wê bo civakê wê beremberê wê civakbûn bê. Di wê rengê de wê di
ahengekê de wê bi hevdû re wê pêvajoyên xwe yên pêşketinê wê bi
hevdû re wê bijîn.
.
Kes û civak
Dema ku mirov ji aliyê keseyetîyê ve kes hilde li dest wê di serî de wê
weke aliyekê giring wê bi aliyên wê yên weke bi civakansî, ezîtî,
nasnema û hwd ve wê were ser ziman. Mirov di nava civakê de wê bi
awayekê wê pêşkeve û wê ezîtîya xwe wê, keseyetîya xwe ji aliyê
civaknasî, derûnî û hwd ve wê bi ezîtîya xwe re wê bide nîşandin. Di wê
rengê de wê pêvajoyên xwe yên pêşketinê wê bijî. Têkiliyên nava kesan
ku ew di nava civakê de dibînin wê temenê civaknasîya civakî ku wê kes
xwe di nava wê de wê werênê ser ziman wê biafirênê. Kes wê xwe li gorî
pêşketina xwe û asta xwe wê werênê ser ziman. Xosletên kes wê, weke
aliyekê ku wê li gorî wê pêşketiya wê werina ser ziman. Wê bi xuy,
kirinî, tevgerî û hwd re wê, bide dîyarkirin li berçav.
Keseyet wê, di çerçoveya pêşketina civakê de wê xwediyê pêvajoyên
pêşketina civakê bê. Wê di temenê wê pêşketinê de wê nirxên hevbeş ên
weke bi zêhnî, zimanî kevneşopî û hwd wê, weke aliyên hevbes û hevpar
ku ew bi wan dijî wê bibê. Wê li ser wan re wê xwe werênê ser ziman.
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Ev aliyên nirxî wê weke aliyekê têkiliya kes û civakê a bi hevdû re jî wê
werênina ser ziman.
Di dewama wê de wê jî mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê kes
wê di wê rengê de wê xwediyê pêşketina xwe bê. Wê pêşketina kes wê li
gorî nirxên hevbeş ên civakî bê. Wê bi zimanê wê pêşkeve, bi
kevneşopîya wê bijî, bi rengê wê were dîtin. Di wê rengê de wê, ev
nirxên ku me hanîna ser ziman ku wê kes wê li ser wan re wê pêşkeve wê
weke rengna civakî jî bin. Wê di wê çerçoveyê de mirov dikarê wê jî di
dewama wê de wê werênê ser ziman ku wê, hêst û gîyanek hevbeş wê li
ser wê temenê wê biafirê. Kes wê ji aliyê xwe ve wê, dema ku ew
pêvajoyên afireandina keseyetîya xwe dijî de wê bi wê re wê, pêvajoyên
pêşketinê wê bijî. Ev jî wê, weke aliyekê ku wê di derûnîya kes de wê di
pêşketina wê de wê weke aliyekê ku wê ji wê sûdbigirê û wê bi wê re wê
pêşkeve bê.
Di nava malbatê de wê, ew gîyan wê weke aliyekê wê temenê wê bi wê
re wê biafirê. Wê, di nava wê de wê, aîdîyeta kes wê bi wê nirxên civakî
ê ku ew bi wan dijî re wê biafirê. Minaq di roja me de wê bi kîjan zimanê
diaxifê, çawa dijî, xwediyê çi nirxên çandî ên ku ew bi wan pêşketîya wê
weke aliyna ku wê bi wan re wê were ser ziman bê. Ev wê ji wê re wê
weke aliyna nasnemayî ên civakî û çandî jî wê werina dîtin bin.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê kes û
civak wê di awayekê de wê li hevdû hoyandî jî bê. Wê ew hoyandin wê
bi nirxî, gîyanî û hwd wê xwe bide nîşandin. Çendî ku wê di nava civakê
de wê weke ku wê bi wê ve wê bi nirxî wê girêdayî bê û wê xwediyê
nirxên hevpar ên ku ew bi wan bi wê re dijî jî bê lê wê bi wê re wê bi
serê xwe wê xwediyê pêvajoyên pêşketinê bê. Wê di wê çerçoveyê de
wê, bi serê xwe wê, pêşkeve. Wê weke ku ew bi serê xwe pêşketî û dijî
wê di dîmenê jîyane xwe de wê were li berçav. Lê di wê rengê de wê, ew
weke kesekê civaknasî û derûnî wê, ji van aliyan ve wê mihtacê xwe
hanîna ser ziman bê û wê bi wê re wê, ew jî wê li gorî wê di nava wê
civakê de wê bi rêya têkiliyên ku ew didênê re wê xwe werênê ser ziman.
Wekî din wê jî mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê kes û civak
wê di wê rengê de wê weke aliyna ku wê di wê çerçoveya civakî, derûnî
û hwd ve bi hevdû re wê bijîn. Hebûna civakî a giştî wê, bi kes re wê, ji
aliyê derûnî û civaknasî û hwd ve wê xwediyê wateyê bê. Kes jî wê,
bandûra wê di nava civakê de wê, weke element û dîyardeyek kirdeyî a
bi xwe hanîna ser ziman re wê di pêşketina civakê de wê, weyn wê
bileyizê. Kes bi zindî dijî û xwediyê jîyanekê ya. Di dewama wê de wê
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xwediyê wê rewşa têkilidanînê bê. Wê bi têkiliyên zayendî ên ku ew
didênê wê, temenê xwe afirandinê jî wê biafirênê. Di wê rengê de wê
civak wê di wê rewşê de wê ji aliyê xwe hanîna ser ziman ve wê bi têgînî
wê bi zanînên civakî re wê pêşkeve û ji aliy fîzîkî û hwd ve weke bi
têkiliyên zayendî ku ew didênê re wê, di wê rengê de wê, xwe di
awayekê de wê bide dîyarkirin. Di dewama wê de wê weke aliyekê giring
wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, aliyê civakê ê bi zêdebûna
mirov a ji mirov re wê pêvajoyên weke bi nifşî ku wê bijî wê têlkiliya wê
ya bi civakî ku ew heya wê bi wê re wê di awayekê de wê xwediyê
awayekê pêşketinê bê.
Di nava civakê de wê, kes û civak wê di nava hevdû de wê ji hemû
aliyan ve wê bi xwe hanîna ser ziman re wê bibê. Wê levnekirinên nava
kesan wê ew jî wê weke aliyna ku wê rengekê nava civakê a xwe hanîna
ser ziman bê.
.
Pêşketina kes bi keseyetî
Di nava civakê de wê kes wê bi keseyetîya xwe re û wê bi rengê
keseyetîya xwe ya weke ya bi keseyetîya derûnî. Civaknasî û hwd re wê
pêşkeve û wê derkeve li pêş. Di dewama wê de wê weke aliyekê din jî
wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê ji aliyê dîroka kes ve
pêvajoyên pêşketina fahmkirinê û gav bi gav pêşketina wê, weke aliyekê
ku mirov wê dikarê wê hilde li dest û wê werênê ser ziman. Kesetîya
demên berî şariştaniyê, demên şariştaniyê û di wê de jî di demên
mîtolojiyê, felsefeyê û piştre di demên hemdem wê dem bi dem wê
pêvajoyên wê yên pêşketinê wê hebê. Her dem wê weke pîvanekê wê
pêşketina wê bi wê re wê bibê. Her dem wê li ser ya din re wê xwediyê
temenekê pêşketinê wê pêşkeve û wê xwe bide çêkirin.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê weke
aliyekê giring wê di dewama wê de wê keseyet wê, di serî de wê xwe di
awayekê de wê bi wê re wê bi pêşketina xwe re wê bide nîşandin. Di
nava civakê û keseyetîyê de wê, bandûra wan a li hevdû wê beremberê
hevdû bê. Wê ji herdû aliyan jî wê bibê. Di fahmkirina kes û civakê de
mirov ne divê ku kes li bin werênê ser ziman û ne jî civakê. Bi hevdû re
di ahengekê de û di hevyekiyekê de wê, werênê ser ziman.
Di pêşketina keseyetîyê de wê mirov dikarê bêjê ku wê fektorên ku wê
di wê de wê bandûra wê hebê wê bi hewirdorê re wê, di nava malê de wê
bi dêûbav re wê xwediyê pêvajoyên pêşketinê bê. Di demên hemdem de
ku wê bioloji wê pêşkeve wê bi wê re wê aliyên weke yên genetikî û hwd
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wê weke fektorna ku wê li ser keseyetîyê wê xwediyê bandûrek çawa a bi
pêşketinê bin wê werina dîtin ser ziman bin.
Di wê rengê de wê, di serê de wê, weke aliyekê giring wê mirov dikarê
wê werênê ser ziman ku wê mijare pêşketina keseyetiyê wê di nava
civakê de wê, têgînên ku wê werina ser ziman, têkiliyên civaknasî, derûnî
û hwd jî mirov dikarê weke fektorna werênê ser ziman. Lê ji aliyekê din
ve jî wê, fektorên zêhnî wê ji gelek aliyan ve wê di pêşketina keseyetîyê
de wê weyn bileyizin.
Mirov wê di nava jîyane xwe ya civakî û malbat de wê ji temen ve wê
pêvajoyên pêşketinê wê bijî. Wê di wê pêvajoyê de wê weke aliyekê
giring wê di serî de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê werênê
ser ziman ku wê pêvajoyên ku ew dijîn wê ji du aliyan ve wê bandûr wê
bi wê li pêşketina mirov wê hebê. Yek wê ji bi fektorên derveyî re wê ew
wê bi aliyê civaknasîya derûnî re wê ji aliyekê ve wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman.
Fektorên civaknasî wê, di wê rengê de wê bi rengên civaknsî re wê,
xwe bide dina nîşandin. Lê ji wê aliyê ve jî wê, weke aliyekê giring wê
mirov wê, xuyên xwe wê pêşbixê. Ew xuy wê di nava jîyane mirov de
wê, weke aliyekê giring wê bi wê re wê, xwe bidina nîşandin û dîyarkirin
di dewama wê de wê weke aliyekê giring wê mirov diakrê wê werênê ser
ziman ku wê, keseyet wê pêvajoyên ku ew dijî wê, bi wê rengê ku ew
pêşdikeve wê xwe ji temen ve wê bide nîşandin.
.
Keseyeta çandî
Ji aliyê keseyetîyê û çandê ve wê dema ku mirov wê hilde li dest wê di
serî de wê, mijare derûnîyê û civaknasiyê wê bi awayeke wê derkevina li
pêş. Lê di serî de wê dema ku mirov wê bi temenek dîrokî wê werêninê
ser ziman wê ji aliyê têgîna derûnî a antropolojikî ve ku wê pêvajoyên
pêşketinê ên demênberê wê lêbikolê û wê li ser çi temenê ku mirov
pêşdikeve wê werênê ser ziman wê weke aliyekê wê xwe bide nîşandin.
Ji aliyê têgîna antropolojiya derûnî wê, pêvajoyên pêşketina keseyetî li
ser temenê wê yê çandî bi xosletên wê re wê, lêbikolê. Wê pêvajoyên wê
yên pêşketinê wê di dewama wê de wê wan werênê ser ziman.
Di dewama wê de wê pêvajoyên pêşketinê ên bilojikî, fîzyoloji,
civaknasî, derûnî û hwd wê, wan wê weke aliyekê din wê li ser wê
temenê wê weke aliyna ku wê bikê bi pêvajoyên pêşketina keseyetîyê re
wê, werênê ser ziman. Keseyet wê, bi temenê ku ew bi wê mazinbûya wê
xwe werênê ser ziman. Wê li wê temenê wê bihizirê ku wê fahmbikê û
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wê werênê ser ziman. Di nava çandekê de wê pêvajoyên pêşketinê wê
çawa wê rengbidin wê weke aliyekê din ê ku mirov wê fahmbikê bê.
Minaq wê di nava civake kurd de wê ji demên berê û heta roja me wê
çawa wê zarokan mazin bikin û bi demê re wê pêşketina di wê de wê
çawa bê û wê xwe xwe bide nişandin wê weke aliyekê ku mirov dikarê
wê di wê rengê û awayê de wê li wê bihizirê û wê fahmbikê bê.
Weki din wê, di ardnigariyek çawa de mazin dibê, di nava pergale
çandî, ramyarî û hwd de ew çawa dijî wê weke aliyên din ên ku mirov
dikarê wan hilde li dest û wan werênê ser ziman. Ji aliyê pêvajoyên
fahmkirina antropolojiya derûnî ve wê freud wê, pêvajoyên wê bi
awayekê wê werênê ser ziman. Wê di dewama wê de wê bi wê re wê
pêvajoyên gûharîna bi çandî û fîzîkî û hwd wê bikê ku wam fahmbikê û
werênê ser ziman. Çand û keseyet wê, weke aliyekê ku wê bi hevdû re
wê bo fahmkirina pêvajoyên civakekê û rengê pêşketina xuyên wan ên
civakî ku ew bi wê werina fahmkirin jî wê weke çerçoveyek zanînî a ku
wê bi çerçoveya fahmkirina derûnîyê, civaknasiyê û hwd re wê, werê ser
ziman bê.
Mınaq wê, dema ku mirov wê pêvajoyên pêşketineka keseyetîyekê wê
fahmbikê wê ji temen ve wê pergale çawa a nirxî wê mazin bê wê di
encama wê de wê xuyên çawa wê bigirê û pêşbixê û hwd wê bi wê re wê,
weke aliyekê bi fahmkirina antropolojiya civakî jî girêdayî wê were ser
ziman bê.
Dema ku mirov pêvajoya keseyetîya çandî wê hildina li dest wê, mirov
dikarê bi wê re wê werênê ser ziman ku wê ji çandê li çandê wê ew bi wê
re wê gûharîn wê bibê. Wê di dewama wê de wê weke aliyekê wê yê
giring wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê di nava çandan de wê
bi xuy bê û ankû aliyên din ên pêşketinê bin wê bi demê re wê cûdahiyên
ku wê xwe bidina nîşandin wê weke aliyna ku wê bi pêşketina mirov re jî
wê weke aliyan pêşketinî wê xwe bidina nîşandin bin.
Ji rewşên mazinkirinê û heta rewşên weke pêşketina qarakter, dager û
pêjnên çandî û hwd ku wê werina pêşxistin û ankû wê pêşkevin wê di
dewama wê de wê weke aliyekê giring wê xwe bidina nîşandin. Di wê
rengê de wê, di her demê de wê minaq wê pêjnên weke minaq wê xwe
bidina nîşandin. Ev wê di her demê de wê keseyet wê dema ku wê
pêşkeve wê, ji wan dîtbarîyên xwe yên bi wan dager û pêjnan wê di xwe
de wê xoslet û xuyan wê weke wan wê bikê wan pêşbixê. Di wê
çerçoveyê de têgînên weke xwe şibandinê wê di wê rengê de wê, weke
aliyekê di wê çerçoveyê de ku wê xwe bide nîşandin bê.
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Di warê fahmkirina keseyetîya çandî de wê, biqasî ku wê di heman
demê de wê bi xoslet û xuyên cûda wê pêşkeve wê di dirêjehiya dîrokê
de jî wê ew wê, weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê, mirov
karibê werênê ser ziman. Minaq wê, di nava kurdan de wê weke aliyekê
ku wê xosletên keseyeta wan û xuyên wan jî wê bide dîyarkirin aliyên
wan ên çandî ên weke bi çîrokên keçelok, kevneşopîya hemawiyê û hwd
wê weke wan bi gelek dager û pêjnên din jî wê hebin.
.
Keseyetîya civakî
Keseyetîya civakî wê dema ku mirov wê werênê ser ziman wê weke
rengekê keseyetî ê bi xosletên pêşketina civakî ku wê xwe bide nîşandin
bê. Di dewama wê de wê weke aliyekê din wê mirov dikarê wê werênê
ser ziman ku wê keseyet û civak wê, di temenekê de wê, bi xosletên
hevbeş ên civakî ku wê bi wan bijî û wê pêvajoyên xwe yên pêşketinê wê
bijî wê, bi wê re wê, mirov dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser ziman.
Di wê rengê û awayê de wê keseyetîya civakî wê, di aslê xwe de wê,
xosletên civakî wê çendî ku wê di xwe de wê bide nîşandin wê mirov,
nikaribê weke ku wê di nava civakekê de wê bi hevdû re dijîn ku ew di
heman hizrê de bin wê werênê ser ziman. Yan jî weke hevdû bihizirin ku
wan werênê ser ziman. Ji xwe wê ev ne bi derfet bê û ne jî rast bê.
Di pêvajoyên pêşketina civakî de wê, civak wê bi pêketina xwe ya
keseyetî re wê, bi xosletên xwe re wê bi wê re wê were ser ziman.
Keseyet wê di nava civakê de wê, bi nirxên wê re wê, weke xwe wê bijî.
Di wê rengê de wê bi xosletên civakî ên weke ziman, çand û hwd wê
pêşkeve. Wê pêvajoyên pêşketinê wê bijî. Wê dema ku ew pêvajoyên
pêşketinê jîyankir wê di dewama wê de wê pêşketina xwe wê bi wê re wê
bide nîşandin.
Her civak wê bi rengê pêşketina wê re wê xosletên wê bi rengên
pêşketina keseyetîyê re wê xwe bidina nîşandin. Minaq em dema ku
bahsa civake faodal dikin wê bi keseyetîya faodal re wê bi temen bibê.
Dema ku em bahsa civake hemdem dikin wê bi xosletên wê yên demî ên
keseyetîya hemdem re wê bi temen bibê. Wê, di wê rengê de wê, civak û
rengê pêşketina wê û keseyet wê di awayekê de wê rengê xwe wê bidina
hevdû. Wê bi hevdû re wê pêşkevin û wê xwe wê werênina ser ziman.
Di wê awayê de wê, dema ku mirov wê li ser têgîna çandê re wê bahsa
keseyetîyê wê bikê wê bi xosletên wê çandê re wê rengê xosletên
keseyetîyê wê xwe bidina nîşandin. Di wê rengê de wê pêvajoyên
pêşketinê wê bijî. Wê ji aliyê qarakter, hevgirtin û xuy ve wê xwe bide
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nîşandin. Wekî din wê dema ku mirov bahsa keseyetiyê bikê wê, di wê
rengê de wê, bi xosletên xwe yên weke yên li gorî xwe û rengê pêşketina
xwe wê xosletên pêşketinê ên weke zîrekbûn, jêhatîtî û pêşketinê wê bi
xwe re wê bide nîşandin.
Keseyet wê bi xwe re wê xosletên civakbûnê wê bide nîşandin. Di
dewama wê de wê weke aliyekê din jî wê mirov dikarê wê werênê ser
ziman ku wê di dewama wê de wê, xwe bide nîşandin. Di dewama wê de
wê keseyet wê, xosletên xwe yên pêşketinê wê, bi wê re wê weke
rengekê pêşketina civakî jî wê bide dîyarkirin.
Di nava civakê û keseyetiyê de wê, têkiliya pêşketinê wê ji aliyê kes ve
ku wê bi pêşketina xwe û xwe hanîna ser ziman re wê temenê wê di nava
civakê de wê biafirê. Minaq wê, di wê rengê de wê perwerde wê weke
aliyekê wê yê pêşketinê bê. Wê bi perwerdeyê wê li gorî civakê û nirxên
wê û xosletên wê, pêşketina xwe wê bijî. Wê di wê rengê û awayê de ku
ew karibê di astek bilind de xwe werênê ser ziman wê, bide çêkirin.
.
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DAD, ÇAND Û CIVAK
Dad ku mirov wê hilde li dest di dewama mijarê de wê weke aliyekê
giring ê dîrokî wê bi wê re wê weke ku wê were hildan li dest bê. Dad
wê, weke berhemek pêvajoyên pêşketina şariştaniyê bê. Lê di aslê xwe
de wê dema ku mirov li ser têgîna dadê re herê wê, heta demên berî
şariştaniyê wê mirov karibê bi wê herê.
Dîroka dadê wê dema ku mirov wê, hilde li dest wê, temenê wê bi komî
bi hevdû re jîyankirina mirov re wê destpêbikê. Di dewama wê de wê
weke aliyek giring wê bi wê re wê bi têkiliyên nava komê re wê xwe bide
nîşandin. Di nava jîyane komî û ankû ya klanî de wê, çerçoveyek jîyanî a
ku wê bi wê were jîyankirin a têgînî wê bi wê re wê biafirê. Di destpêkê
de wê weke ku wê, bi hizra xwûdê re wê pêşkeve. Ev wê di awayekê
mîtolojikî de wê, di demên şariştaniyê de wê, were dîtin.
Lê di pêvajoyên jîyane komî de wê, di wê rengê de wê, weke hevdû
jîyankirin û li hevdû nerîn wê, weke aliyekê wê yê ku wê di temenê
jîyanê de wê pêşkeve bê. BI felsefeyê de wê, dema ku wê li ser xwezayê
destûrên wê yên ku ew çawa di pêvajoyên ddewrûdayimî a pêşketina
xwe de ya ku wê were kifşkirin wê bi wê re wê, ji aliyekê ve wê ev wê ji
xwezaye civakî a mirov re jî wê bê weke peyxamekê.
Di nava jîyanê civakên destpêkê de wê, hin bi hin wê rengê wê, bi
têgînên jîyanî re wê pêşkeve. Minaq em li mesopotamiya di demên
civakê ên berî demên şariştaniyê de wê bi wê re wê kifşdikin ku wê bi
hevdû re li rex hevdû wê jîyankirin wê bi jîyanek ekolojikî wê were
jîyankirin. Wê bi wê re wê, herkessek wê bi wê jîyane xwe re wê
alaqadar bibê. Di dewama wê de wê weke aliyekê din jî wê, di dewama
wê de wê, mirov wê ni xwezayê re wê, jîyane xwe wê ji temen ve wê bi
wê rengê wê temenê wê wê biafirênê.
Dad û pêşketina hêsta wê, di aslê xwe de wê, weke aliyekê giring ê ku
mirov wê, di serê de wê di çerçoveya jîyane komî de ku wê çawa wê li
gorî rêgezekê û ankû destûrekê wê jîyane xwe îdemebikin wê bi wê re wê
pêşkeve. Ev wê, bi wê re wê, di nava xwezaye mirov de wê pêvajoyên
wê yên pêşketinê wê nbi wê re wê xwe bide dîyarkirin. Pêvajoyên jîyane
civakî a berî şaritaniyê wê, di wê warê de ku mirov hinekî li wê dihizirê
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wê mirov dibênê ku wê di awayekê de wê, herkesek wê bihevdû re wê
bijî. Wê, di nava rewşek jîyanî a bi hevdû ve girêdayî wê bijî. Bi hevdû
re xwe zêdetirî wê bi hêz bibînin. Wê bi hevdû re wê, herina nêçîrê û wê
nêçîrê wê bikin. Ya ku wan nêçîrkir jî wê piştre wê di nava xwe de wê
parvebiikin. Ev wê, weke aliyekê jîyane wan bê. Wekî din jî wê, minaq
wê zaroyên wan ên ku ew dibin wê weke malên komê wê bibinin.
Didewama wê de wê ev wê weke hêstna ku wê, bi wê re wê bi jîyane
komê re ku wê, bi wê re wê, bijîn bin.
.
Destpêka jîyane komî û pêşketina destûrê
Di aslê xwe de wê, jîyane komî wê di wê rengê de wê, di awayekê de
wê, bi têgînek dadî a xwezayî wê, di destpêkê de wê xwe bide dîyarkirin.
Têgînek dadî a xwezayê ku mirov wê kifşbikê wê, li ser temenê parastina
hebûnê, hevdû re jîyankirin û parastina mafên hevdû wê, di wê rengê de
wê mirov karibê hinekî wê bi jîyane komên civakî ên destpêkê re wê di
wê rengê de wê di serî de wê weke aliyekê giring wê kifşbikê û wê
werênê ser ziman.
Di dewama wê de wê jî mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
mijare têgîna hêsta dadî wê, di wê rengê de wê weke aliyekê giring wê
xwe bide nîşandin. Hinek hêst wê, di wê rengê de wê, minaq wê weke
hêstên dayiksalariyê ku wê bi wê ve wê girêdayî bê wê, weke rewşna ku
mirov dikarê wê bi wê ve wê, werênê ser ziman. Mafê dayiktiyê, mafê
zaroktiyê, mafê baviktiyê, mafê, kalitiyê û hwd wê, di wê rengê de wê,
xwe di awayekê xwezayî de wê li ser esasê hebûna reng û rewşa jîyanî re
wê xwe bi wê re wê bide nîşandin.
Di aslê xwe de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, di
dewama wê de wê weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê werênê
ser ziman ku wê, di nava jîyane komê de wê ev wê weke aliyekê giring ê
jîyane komê wê xwe bide nîşandin. Kes wê hebê û wê xwediyê jîyanê bê.
Wê, bi dêûbav bê. Wê xwediyê jîyaneka di nava komê de bê.
Di wê rengê de wê kes wê bi wê re wê, di destpêkê de wê di nava
jîyane xwe de wê li gorî hinek xuyên ku ew bi wan fêrbûyîya wê bijî. Di
wê çerçoveyê de wê ew xuy jî wê weke aliyna ku wê di dewama wê de
wê, weke aliyna xwezayî bin. Di dewama wê de wê, ew wê bi wê re wê,
di destpêkê de wê bijî. Hinek tişt wê, di destpêkê de wê, bi xwezayî wê bi
rewşên jîuyanê re wê werina kifşkirin. Minaq wê, zaroyek wê bi dayika
xwe û bavê xwe ve wê girêdayî bê. Wê ew jî wê aîdî nava jîyane komê
bin. Wê li gorî wê û hinek rêgezên dîyarkiri wê bijn. Wê bi wê rengê wê
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di nava jîyanek ku wê di nava wê de wê weke ku wê bi hîssî bê û ankû bi
awayekê din bê wê, herkesek dizanê ku wê çi bikê wê bijî.
Di dewama wê de wê jî mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
jîyane komê wê, di dewama wê de wê weke aliyekê giring ê ku wê bi
çerçoveyî wê ew wê di wê de wê bijî bê. Pêvajoyên ku wê mirov wê nifş
bi nifş wê di nava wê de wê derbas bikê wê temenê fahmkirina pêşketina
mirov jî bê. Di dewama wê de wê mirov wê bi wê re wê, di awayekê de
wê di mejiyê xwe de wê di awayekê hoyandî de wê bi wê re wê bijî.
Di wê çerçoveyê de wê, li gorî xwezaye xwe ya bûyînê tevgerîna
mirovê pêşî wê bi hîsîyet û ahenge wê ya jîyanî re wê bê û bigihênê
awayekê civakî ê ku wê dayikti wê di wê de wê li pêş bê. Di wê
çerçoveyê de wê, awayê civakên berî demên şariştaniyê û pêşketina wê,
di wê rengê de wê mirov dikarê wê biawayekê wê fahmbikê. Di aslê xwe
de wê jî di dewama wê de wê mirov dikarê wê fahmbikê ku wê di nava
jîyane komî a berî pêvajoyên şariştaniyê de wê di awayekê ekolojikî de
wê pergalek xwezayî a jîyanê wê li ser temenê wê pêşkeve. Di wê rengê
de wê, di nava jîyane komê de wê, rengê wê xwe bide nîşandin. Di wê
demê de wê hê têgînên zêhnî ên ên ku ew li der rewşên jîyane mirov û
ankû jîyane nava mirovan ku ew dîyarker bin wê pêşneketî bin. Wê di
awayekê xwezayî de wê, mirov wê di nava jîyane xwe de wê, di wê
rengê de wê, weke aliyekê giring wê, ev wê bi wê re wê were dîtin.
Di nava jîyane komê de wê, di wê rengê de wê di destpêkê de wê
rêgezên xwezayî û jîyane wê û şertûmercên wê serwer bin. Wê di bin
serwerîya wan de wê jîyane xwe wê avabikê û wê bijî. Di wê rewşê de
wê, hin bi hin ku wê aqilê mirov wê pêşkeve û wê di nava xwezaye
mirov de wê mirov wê dema ku ew dijî de wê, bi wê re wê, şêwayên
darêjkên jîyanê wê bi jîyane xwezayê re wê pêşbixê. Di nava jîyane
komên civakî ên berî jîyane demên şariştaniyê de wê bi temenî wê li ser
esasê temenekê xwezayî de wê bi pêvajoyên pêşketinê û ceribandinê re
wê pêşketina xwe wê bijîn. Di wê çerçoveyê de wê di encama wê
ceribandin û alimandinê de wê, temenê xwe yên jîyanî jî wê pêşbixin. Ev
jî wê, weke aliyekê wan ê giring ê ku mirov dikarê wê ji temen ve wê di
serî de wê fahmbikê û wê werênê ser ziman bê.
Ji aliyekê din ve jî wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, mijare
hebûna civakên xwezayî wê, rêgez, rest û destûrên wan ên jîyanî wê di
wê rengê de wê awayekê wê xwe bi wan re wê bide nîşandin. Wê di wê
rewşê de wê çendî ku wê di nava wan de ne nivîsandî jî jî bin lê wê, di
awayekê de wê weke aliyekê giring wê di mejiyê wan de wê li ser
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şêwayekê hesan ê aqil meşandinê û hwd re wê, di wê çerçoveyê de wê di
awayekê levkirineka mantiqî a bi dîbarî a bi nerînê re wê bikin ku ew wê,
bi xwe re wê pêşbixin û bi wê bijîn.
Di wê rewşê de wê, ev wê, bi wan re wê hebê. Minaq wê, di demên
bûhûrîner ên li jîyane demên şariştaniyê de wê, hin bi hin wê, awayên
afirandin, hilberîn û hwd ên ku wê pêşkevin wê weke bi çandiniyê û hwd
re wê, bi wan re wê, bi hevdû re wê temenekê parvekirinê ê weke bi
şêwayê pevgûharandinê û hwd re wê pêşkeve. Kesekê ku ew genim
diçênê û xwediyê wê ya wê, genim bi tiştekê din ê weke ku ew ne
xwediyê wê û kesekê din ew çandî minaq weke nîskê û hwd re wê
pevgûahrandinê wê bikê. Wê di wê rewşê de wê herdû mirov jî wê hem
bina xwediyê genim û nîskê û hem jî wê bi wê re wê, bi hevdû re wê
jîyane xwe wê, bi awayekê wê bidina domandin bi wê re. Wekî din wê
albên bi hevdû gûharandinê wê pêşbixin. Alb wê weke pîvane
wekehevdû ji hevdû standin û dayina hevdû bê. Wê, minaq wê, alb wê
weke amûrek pîvandin wê heta roja me jî wê di nava kurdan de wê bi
awayekê wê, bikarhanîn wê were dîtin.
Di dewama wê de wê weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê
mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê di dewama wê de wê jîyane
komê wê di wê rengê de wê di awayekê de wê pêvajoyên wê yên
pêşketinê wê xwe bi wê bide nîşandin.
Di aslê xwe de wê, mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê pêvajoyên
pêşketina dada xwezayî wê, di awayekê de wê xwediyê pêvajoyek bi
hezaran salan a bi wê rengê ku wê l iser temenekê xwezayî û ekolojikî
wê pêşkeve bê. Wê, di dewama wê de wê dema ku wê dem wê were
dema pêşketina pêvajoyên şariştani wê di wê rengê de wê ev wê weke
pêvajoyel pirr piştre a kuu wê di destpêkê de wê, ew wê pêşketina dada
xwezayî wê ji xwe re wê bikê temen û wê bi wê re wê destpêka
pêşketina xwe wê bide çêkirin.
.
Destûr û fahmkirina ji wê.
Di dewama wê de mirov, dikarê wê werênê ser ziman ku wê
pêvajouyên şariştaniyê û demên wê ku wê pêşkevin wê di wê rengê de
wê ev destûrên xwezayî ên ku ew temenê jîyanê bi hêstek li ser temenê
haqaniyetê didin dîyarkirin wê di wê demê de wê, di awayekê de wê, cihê
xwe ji destûr û gîyane wan de wê berdê. Destûr û gîyane wê hertimî û
demê wê di wê de wê haqaniyet wê nebê û wê cihnegirê. Ev jî wê bi
demê re wê di demên pêşketina destûrên demên şariştaniyê de wê, xwe di
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awayekê de wê, bide nîşandin. Wê destûr wê bi restên wê re wê çawa wê
weke awayekê ku wê bê xistin temen bêmafî û nehaqiyê de jî wê, bi wê
re wê were dîtin.
Di aslê xwe de wê, mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê weke
aliyekê giring wê di dewama wê de wê were dîtin ku wê destûr wê, di wê
rewşê de wê, weke aliyekê kifşkar ê jîyanê ê bi pozitiv wê piştre wê
pêşkeve. Lê ev têgîna pozitiv wê ne bi têgînek herînî bê. Wê, di wate û
mantiqê destûrek çerçoeyî ku wê pêşkeve û wê bi dîtbariya xwe re wê, ji
temen vewê, weke aliyekê din ê girin wê karibê bide dîyarkirin bê.
Di dewma wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê di
pêvajoyên şariştani de wê, destûr wê dema ku wê destpêka wê pêşkeve
wê, di wê rengê de wê, bi awayekê wê, rewşa jîyanê wê di awayekê
sazûman de wê bikê ku wê bide nîşandin.
Gotina ´destûrê´ bi xwe di kurdî de wê were wateya ya ku mirov ji wê
mafê kirinê digirê bê. Wê di dewama wê de wê, weke ya dihêlê ku mirov
wê bikê bê. Wê di wê rengê de wê xwediyê wateyekê bê. Di wê rengê de
wê mirov dikarê wê bi gelek wateyên din ên di dewama wê de wê
kifşbikê û wê werênê ser ziman. Destûr wê, di wê warê de wê, weke ya
ku wê maf nedê kirinê jî bê û wê weke ya ku ew maf dide kirinê jî bê.
Wê bi wê rengê wê were fahmkirin. Ev rengê hêstî û fahmkirinê wê
piştre wê, ji aliyekê din ve wê bê temenê fahmkirina têgînek bi navê
yazdanî jî. Wê di wê çerçoveyê de wê yazdan wê weke yê ku ew destûrê
dide kirinê û nadê kirinê wê di wê rengê de wê were pênasekirin. Di nava
têgîna yazdanî û wê têgîna destûrdayinê de wê, têkiliyek şenber wê bi
demê re wê xwe bide dîyarkirin. Minaq wê di demên jîyane komî de wê,
dema ku wê mirov wê fêrî ya rast û ne rast bibê bi têgînî wê ew wê, hingî
wê ji dayikên ku ew di wê warê de dizanîn çi rasta û çi ne rast a wê ji
wan wê herê û bipirsê. Di wê rengê de wê ji wan wê fahmbikê ku wê çi
rast bê û ne rast bê.
Di aslê xwe de wê têgîna yazdanî wê di wê çerçoveyê de wê weke nav
û hêza kesekê kifşkar wê di temenê xwe de wê di temenê xwe de wê
bihawênê. Ev wê di demên dawiya jîyane komê a berî demên şariştaniyê
de wê serekên komê ku wê xwediyê biryara herê û na bin wê ew wê bi
wan re wê werê dîtin. Di dewama wê de wê ev kes wê, di dewama wê de
wê bi gotina xwe re wê, derkevina li astek kifşkar a despotikî jî. Wê di
wê rengê de wê hemû mafê kifşkirina nava komê wê hildina li dest. Di
wê rengê de wê ew wê weke yazdanên komê wê pêşkevin û wê derkevina
li pêş.
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Wekî din ev rewş wê bi demê re wê zêdetirî wê bi wan re wê pêşkeve.
Di dewama wê de wê, têgîna hîyararşîkî a di nava malbatê de wê ji zaro
bi ber bav ve û ankû ji keçê bi ber dê ve wê hebê wê di wê warê de wê
weke aliyekê ku wê bê temenê fahmkirina ya li jor û ya li bin. Wê wekî
din wê yên ciwan û kalê wê bi wan re wê ew rewşa çînî ku wê pêşkeve
wê yên kal wê bi wê weke kesna bi fêrûazmûna xwe ku wê xwediyê
hêzek dayina kifşkar a li ser serê civate komê jî bin. Wê di wê rengê de
wê ew wê di wê rengê de wê weke komek tang a li ser serê hemû komê a
xwedi ber bi xwezayî wê pêşkeve. Fêrûazmûna wan wê wan derxê li pêş.
Wê wan bikê weke serekna xwezayî.
Ji aliyekê din ve jî wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê dem
wê were demên şariştaniyê wê têgîna yazdaniyê wê pêşkeve wê ev têgîna
yazdaniyê ê bi kesên weke yazdan û ankû serek û ev kesên weke bi
fêrûazmûna xwe xwedî hêz û qûdretek kifşkirinê na wê derkevina li pêş.
Wê di wê rengê de wê di dewama wê de wê ew wê weke rewşna destûrî a
kifşkirinê wê bibin. Wê pêşî wê li kirinên wan wê binerin û wê wan weke
rewşna ku wê di kirinên xwe de wê li berçav bigirin wê esas bigirin. Wê
di wê rewşê de wê piştre wê ew wê werina bi gotinkirin. Ev jî wê weke
aliyekê din û pêvajoyek din a bi pêşketina wê re bê.
Di dewama wê de wê weke aliyekê din wê ev jî wê were û pêşkeve ku
wê yazdanî wê weke sazûmanak civakî a demên şariştaniyê a destûrî jî
wê pêşkeve. Di wê rengê de wê, weke rêya ku wê bêjê ku wê çi wê çawa
wê were kirin bê. Di dewama wê de wê weke aliyekê din wê ev wê piştre
wê, dema ku wê bawergeh wê weke saziyna wan wê werina pêşxistin wê
di wan de wê piştre wê weke ku em di demên sumeriyan de dibînin wê
êdî wê ji wan navendan wê çi wê çawa wê were kirin wê were dayîn
kifşkirin. Wê di dewama wê de wê ew wê, weke yazdanna ku wê bi
destûrî wê bidina kifşkirin. Wê çi bêjin wê ti kesek wê li dijî wê gotinê
nebêjê.
Wekî din jî wê endamên civakê wê çi wê hilberînên wê ew wê weke
hevparê wê bin. Wê ji wê bahra wan wê were dayîn. Wê di wê rengê de
wê, ew wê weke rewşek destûrî a bi yazdanî ku wê pêşkeve bê. Di wê
rewşê de wê, ev sazî wê bi demê re wê pêşkeve û wê weke sazîyek xwedî
hêz û erk a kifşkirinê ku wê pêşkeve bê. Di dewama wê de wê mirov
dikarê wê weke aliyekê wê yê giring wê di dewama wê de wê mirov
dikarê wê werênê ser ziman ku wê ev wê pêşkeve bê.
Destûr wê were şenberkirin di meji de ku wê weke wê were kirin. Di
dewama wê de wê ew destûr wê herkesek wê weke wê bikê. Ev wê weke
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têgînek hevbeş a civakî a kifşkar wê bi demê re wê pêşkeve. Wê weke wê
were hizirkirin û kirin. Wê weke wê, were pêşxistin. Wê li gorî wê were
jîyankirin. Ji aliyekê din ve jî wê mirov dikarê wê di dewama wê de wê
werênê ser ziman ku wê jîyane komêmn civakî wê di wê rengê de wê
wergerihê li komên girseyî ên bi wan destûran û pêşketina wan ve
girêdayî. Di wê rengê de wê, di wê rewşê de wê girseyên bawerdikin wê
di wê rengê de wê bi demê re ku wê, navenda wan ew bawergeh, destûr û
yazdan bê wê pêşkeve. Yazdan bi xwe wê bi navê xwe wê weke destûrek
kifşkirinê a bingihînî wê derkeve li pêş û wê li dora wê were hizirkirin.
Wê weke ajoyek navendî a temenê hizirkirinê wê biafirê û wê pêşkeve.
.
Destûr, sazûmana serdestîya welatî û hwd
Di aslê xwe de wê, ev pêvajo wê piştre wê, di dewama wê de wê weke
aliyekê giring wê bi jîyane komê re wê pêşkeve û wê derkeve li pêş. Di
aslê xwe de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê di dewama wê
de wê weke aliyekê din jî wê ev wê xwe bide nîşandin ku wê jîyane
komê wê di wê rengê de wê bi ber girsebûnê ve wê pêvajoyên pêşketinê
wê bijî. Girsebûn û civakbûn wê di zikhevdû de wê pêşkeve. Di wê rengê
de wê, bi demê re ku wê rêveberîyên wê destûrê wê pêşkevin wê ne li
gorî gîyane civakbûnê nêz bibin. Wê li gorî gîyane girsebûnê a bi
bawerkirinê û bi wê serwerîya li wan û girêdane wan wê nêz bibin. Ev
wê, weke cewherê nêzîkatîya wan wê xwe bide nîşandin.
Her wusa desthilatdarîyên bi welatbûnê re û hwd ku wê pêşkevin wê li
ser wê temenê wê pêşkevin. Minaq wê rêveberek wê dema ku wê li dijî
ya din wê biryara şer bide wê li dijî wê ti kesek wê deng dernexê. Wê
weke bi girseyî wê mecbûr bin ku ew li gorî wê tevbigerihin. Wê di wê
rengê de wê girse wê mafê kifşkirina wan wê li ser esasê jîyane wan
bixwe jî wê weke ku wê nebê wê were dîtin.
Di dewama wê de wê ev rewş wê, bi destgûharandinên desthilatdarî û
hwd re wê bi pêvajoyên welatîyî û hwd re wê bi hezaran salan wê xwe
bide domandin. Di hemû demên bi wê rengê ên bûhûrî de wê destûra
xwûdê wê bi kifşkirna mirin û jîyanê re wê xwe bide domandin. Di wê
çerçoveyê de wê, ber çi wê heta roja me wê, rêveber wê bi zêdeyî wê li
hebûna xwûdê wê bi zêdeyî wê xwedî derkevin? Wê hinekî wê têkiliya
wêbi gîyanî û zêhnî wê bi wê mafê kifşkirina mirin û jîyanê a di destê
xwe de girtinê wê bi wê ve girêdayî jî bê.
Ji aliyekê din ve jî wê, pêvajoyên pêşketinê wê li rex wê xwe bi aqilî û
hwd re wê bidina domandin. Wê, care pêşî wê di aslê xwe de êw bi aqilê
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felsefeyê wê pêşketina wê re wê ev aliyên bi destûrî û hwd ku wê hertimî
wê weke ji hêzek ne dîyar wê were dayin kifşkirin wê bê xistin ber
lêpirsînê û wê di dewama wê de wê, mafê kifşkirinê wê mirov wê bi wê
re wê, mirov wê weke ku wê bidest kirina destê xwe de wê pêvajoya wê
bide destpêkirin.
Ji aliyekê din ve jî wê mirov dikarê wê werênê ser ziman di dewama
wê de wê weke aliyekê din jî wê rewşa destûrî wê di wê warê de wê, bi
aqil re wê bê serrûyê ardê û wê bikeve destê mirov de. Wê vê carê ku ew
hat ardê û ket destê mirov de wê mirov wê li ardê wê li ser wê û bidest
xistina wê mafê kifşkirinê wê bo wê bi hevdûkevin. Wê bikevina
rikhevdû de. Wê bi hevdû re wê bikevina pevçûnê de.
Di wê çerçoveyê de wê di wê warê de wê mafê kifşkirina mafê û
azadiya mirov di destê mirov de wê di wê rengê de wê weke aliyekê
giring wê xwe bide nîşandin. Di aslê xwe de wê mirov dikarê wê werênê
ser ziman ku wê aqilê felsefeyê û hwd wê destpêkekê wê di wê rengê de
wê bi xwe re wê weke ku wê bide destpêkirin. Di dewama wê de wê jî
mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê mafê kifşkirinê wê bi aqil wê di
wê rengê de wê, di wê temenê wê bê mijare lêpirsînê.
Di demên hemdem ên ku wê bi aqil wê pêşkevin de wê çendî ku wê
mafê kifşkirina bi destûrî wê were ser rûyê ardê jî lê wê bi têgînek
yazdanî wê di cewherê xwe de wê weke ku wê bikê ku wê kifşkirinê bide
domandin. Rêveber wê weke rahibên demên destpêkê ên di bawergehan
de ku ew xwe weke berpirsîyarên yazdanan dibînin wê di awayekê wê
rengê de wê weke berpirsîyarê wê destûrê wê bibînin li ser serê girseyê.
Di demên hemdem de wê, çendî ku wê, çendî ku wê aqil pêşkeve û wê bi
wê re wê heta roja me wê civakbûn wê bi têgînî wê pêşkeve û wê
derrkeve li pêş lê wê ji serî ve wê bi mantiqê girsebûnê li wê nerin wê
dev û dest ji wê newê berdan. Di wê rengê de wê, di aslê xwe de wê
weke aliyekê giring wê, têgîna girsebûyînê a ku wê bi wê ji serî ve wê
were nerîn wê heta roja me jî wê weke nerînek bi pirsgirêk ku wê di
temenê hemû pirsgirêkên ji serî ve ku wê bê dayin kifşkirinê bê. Di wê
çerçoveyê de wê rêveber wê, xwe weke ´şivan´ û herkesek wê bi wê
weke ´kerî´ wê bibînê wê di wê mantiqê de wê di awayekê de wê bi wê
zihniyetê wê nêz bibê. Wê di wê çerçoveyê de wê nêzî girseyên civakê
bibê.
Zêdebûyîna endamên civakê bi milyonan wê di wê temenê wê de wê
zêdetirî wê di wê warê de wê temenê nêzbûnê wê bide çêkirin. Wê di wê
rengê de wê, mafê kifşkirinê wê hemû wê weke ´ji navendekê´ ku wê li
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ser serê herkesekê wê were kifşkirin wê were pêşxistin wê were dîtin.
Wekî din wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê di mijare
fahmkirina girseyê û derûnîya wê de wê, di wê rengê de wê, ew wê bi wê
re wê were pêşxistin. Têgîna destûrî a bi hevbeşî wê weke wê jîyankirin
û hwd wê di wê rengê de wê temenê wê biafirênê.
Di wê rengê de wê, mantiqê destûrî ê weke bi çerçoveyek hevbeş a li
gorî wê jîyankirinê wê di wê çerçoveyê de wê, weke qalibên nêzîbûnê wê
ji derûnîya girseyîtîyê bi wê nêzbûnê wê newê xilaskirin. Di wê
çerçoveyê de wê, di aslê xwe de wê, çerçoveyên fahmkirinê ên li ser wê
re wê weke bi têgîna destûrên hemdem û hwd ku wê werina ser ziman
wê, bi têgîna maf û azadiya herkesekê ku wê bi serê xwe wê weke
keseyet wê pêşkeve û wê li gorî wê bijî wê, di wê çerçoveyê de wê bi
mantiqê, tû nikarê dervî wê destûrê´ wê ev derûnîya girseyî wê weke
aliyekê ku wê bibîrbixê jî bê.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê destûr
wê, di aslê xwe de wê, di wê çerçoveyê de wê, di awayekê de jî wê
çerçoveyek destûrî û civakî wê bi hevdû re wê di ahengekê de wê
biafirênê. Wê, di wê çerçoveyê de wê dema ku em bahsa destûrê dikin
em dizanin ku wê çerçoveyek wê ya berfireh wê hebê. Wê kifşkirinên
weke bi kevneşopî, orf û adetan jî wê di wê çerçoveyê de wê weke
aliyekê giring wê xwe bi wê re wê bide nîşandin.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê di
dewama wê de wê weke aliyekê giring wê fahmbikê ku wê jîyane komî
wê weke aliyekê wê yê giring wê mirov dikarê wê fahmbikê û wê werênê
ser ziman.
Di nava jîyane komî de wê, di wê rengê de wê, dema ku wê bi ber
civakbûnê ve wê herê wê ji aliyekê ve wê kevneşopî, orf û adetên ku ew
diafirin wê temenê wê biafirênin. Wê di dewama wê de wê pêvajoyên
jîyankirinê li ser wê şenberîya wna kevneşopî, orf û adetan re
bûhûrandina wan wê wan weke kodna xêvî ên civakî wê biafirênê. Wê bi
wan re wê weke temen û çerçoveyek zihnî a pêşketina civakê ku wê ji wê
sûdbigirê û wê pêşketina xwe wê bi demê re wê bide çêkirin wê temenê
wê bi wê re wê bi wê rengê wê biafirê.
Ji aliyê fahmkirina destûrî ve wê dema ku mirov rewşa civakê wê di wê
rengê de wê hilde li dest wê, di wê rewşê de wê ev aliyên têgînî û ankû
zêhnî wê di her demê de wê bibin. Wê di demên hemdem de jî wê
biafirin û wê hebin. Di dewama wê de wê weke aliyekê giring wê di
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dewama wê de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê werênê ser
ziman.
Di wê çerçoveyê de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê mirov
dikarê wê werênê ser ziman ku wê mijare civakê wê di wê rengê de wê
weke aliyekê giring wê xwe bide dîyarkirin. Civak wê ji aliyekê ve wê, di
wê çerçoveyek wê bi wê re wê weke ku wê bê xwediyê hebûnek
ontolojikî ku wê kes wê çendî ku wê hebûna wê biafirênê bi hebûna xwe
re wê li gorî wê wê bijî jî bê. Hebûna civakî a ontolojikî wê di wê
çerçoveya wê ya bi destûrî, rest, rêgez, zagon, kevneşopî, ord, adet û hwd
ku wê hebin wê bi wan re wê, xwe bi awayekê bi çerçoveyî wê bide
nîşandin. Wê di wê rengê de wê ew wê weke aliyekê wê yê ku mirov wê
di serî de wê kifşbikê û wê werênê ser ziman bê. Di dewama wê de wê
weke aliyekê giring ê wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê destûr
wê weke aliyekê wê di wê rengê de wê were û pêşkeve. Di wê çeroveyê
de wê hebûna xwûdê li ser serê civakê wê hinekî jî wê têkiliyek wê ya
ontolojikî wê bi wê hebûna civakî a civakî a ku wê bi pêvjaoyên wê yên
pêşketinê re wê bibê ve girêdayî wê aliyekê wê hebê.
.
Ol û destûr
Ji aliyê olê ve ku mirov wê têgîna dadê wê hilde li dest wê weke aliyek
giring ê pêvajoyên pêşketina mirov jî wê bi wê re wê were ser ziman. Ol
wê, bi çerçoveya xwe ya ramanî, têgînî, destûrî û hwd re wê, weke
sazûmanak civakî wê xwe bide nîşandin. Wê di wê warê de wê li gorî ku
mirov wê çi bikê û çawa bikê wê ji mirov wê re bêjê.
Di temenê têgîna olî a ku wê bi wê ji hevdû kifşkirina li gorî ya baş û
nebaş kirinê de wê, ew ji hevdû vaqatandina wê di wê rengê de wê,
xwediyê wateyek destûrî jî bê. Wê çerçoveyê de wê, têgînên weke
dûrûstbûnê, wijdan û rewîstê wê di wê çerçoveyê de wê weke aliyna
têgînî ku wê bê xwestin ku ew ji wê were fahmkirin û bê gihiştin li wê
weke encamê.
Minaq wê qadaxakirina derewkirinê, kuştina hevdû, xirabiyê bi
hevdûkirinê weke tiştekê xirab dîtin û hanîna ser ziman wê weke aliyekê
ku wê bi wê re wê, were dîtin bê. Di wê çerçoveyê de wê, ol û bawerî wê,
di wê rewşê de wê bandûra wê di wê rengê de wê, di nava jîyane civakê û
di pêvajoyên wê yên pêşketinê de wê bide nîşandin.
Pêvajoyên bawerî û olî ên civakekê wê pêşketina wê, mirov nikarê wê
tenê wê weke aliyekê ku ew hema bi wê dihên bawerkirin û ankû weke
têgînna baweriyî wê werênê ser ziman. Wê di wê çerçoveyê de wê ji
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aliyê têgînî wê ve wê pêvajoyên ku ew bi nifşî li ser wê re dihên
bûhûrandin wê xêvek civakî jî wê di wê çerçoveyê de wê bi wê ve
girêdayî wê biafirênê. Weki din wê ji aliyê gotin, têgîn û kevneşopîya wê
ve jî ku mirov wê hilde li dest wê, di wê awayê de wê, xwediyê wateyekê
giring bê. Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
weke aliyekê giring wê dikarê wê werênê ser ziman.
Ol wê, di wê rengê pêşketina wê de wê, ji bilî wan aliyên bi pêvajoyên
pêşketinê wê ji aliyê kifşkirinên wê yên bi derûnî, civaknasî û hwd ve jî
wê xwediyê awayekê pêşketinê bê. Wê, di wê rewşê de wê, ew wê weke
aliyekê giring ê fahmkirinê wê biafirênê.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, dema
ku mirov di roja me de wê hewlbide ku wê pêvajoyên civakî ên demên
berê wê fahmbikê wê bi temenekê antropolojikî wê hewlbide ku wê bi
temenê wê re wê fahmbikê û wê werênê ser ziman.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, weke
aliyekê giring wê fahmbikê ku wê ol wê xêva civakê jî wê ji aliyê xwe ve
wê biafirênê. Wê çerçoveya wê ya bi mejuya wê re bi pêşketina wê re wê
weke aliyekê nirxî ê civakî jî wê biafirênê.
Di nava wê de wê bi awayekê wê, weke rengekê jîyanê wê bi temenê
wê re wê werê ser ziman. Wê li gorî wê temenê jîyanê wê bi çawa wê bi
wê were jîyankirin, nerîn û hwd wê, bi wê re wê li wê binerê û wê
fahmbikê û wê werênê ser ziman. Çerçoveya olî a destûrî wê, di wê rengê
û awayê de wê, di warê kirinê de wê kirinên baş û kirinên nebaş û hwd
de wê bi hevdû cûdakirinê û hwd re wê werênê li ser ziman. Wê di wê
rengê de wê di wê dîmenê de wê weke ya baş ku ew pêşnîyardikê ku ew
mirov wê bikê. Li hemberî hevdû bi awayekê dûrûst û wijdan
tevbigerihê. Rast bê. Wê ev wê weke têgînna ku mirov dikarê bi destûrî û
ankû bi rêgezî weke restên wê yên nêzîkbûnê jî wan werênê ser ziman.
Dema ku mirov li pêvajoyên pêşketina jîyane civakî û pêşketina
pêvajoyên dadî û destûrî binerê wê mirov dikarê wê di dewama wê de wê
bîbînê û wê werênê ser ziman ku wê, bandûra wê di pêşketina wan de
wê, weke aliyekê bingihînî wê xwe bide nîşandin. Pêvajoyên destpêkê ên
olî ên serekeyî û heta yên pêvajoyên şariştaniyê ên bi rengê olî pêşketina
wan ji demên mîtolojyê û heta dmeên felsefeyê û piştre demên zanîn wê
di wê rengê de wê mirov dikarê wê weke aliyekê giring wê fahmbikê û
wê werênê ser ziman.
OL wê weke rengekê nerînî ê mirov ê li jîyanê nerînê jî wê biafirênê.
Wê, di wê rengê de wê, mirov wê çawa wê bibînê, hilde li dest û wê
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derkbikê wê bi wê re wê jî wê xwediyê awayekê pêşketinê bê. Di nava
pêvajoyên pêşketina civakî de wê ol û bawerî jî wê bi destûrî û
kevneşopîyî wê cihekê giring ê temenî wê bigirê. Wê di nava çanda
civakê de wê, xwediyê cihekê giring ê bi pêşketina wê bê. Wê bandûra
wê li hemû aliyên wê yên bi pêşketina wê hebê. Di wê çerçoveyê de wê,
bi pêşketina çand û civakê re wê ol wê, weke aliyekê giring ê fahmkirina
me wê karibê biafirênê.
Di wê warê de wê di nava jîyane civakê rengê pêşketina wê ya bi jîyane
ramanî, çandî, aborî, ramyarî û hwd de jî wê ew wê rewşa wê bi awayekê
giringî wê were dîtin. Di nava jîyanê wê di kirinê de wê sererastkirinên
ku wê werina kirn wê di wê warê de wê di hilberînîyên aborî ên jîyanê de
jî wê, kifşkar bin. Di wê warê de wê di nava aborî û olê de wê, têkiliya
civakî a ku ew diafirê wê, di wê rengê de wê weke têkiliyek bi awayî a
hilberîner bê.
Bi heman rengê wê ol wê bandûrê li rengê hizirkirina me jî wê bikê.
Durkheim wê heta ku wê wê bandûrê wê hinekî din wê bi wirdetir bibê û
wê bêjê ku wê di cewherê hemû hizirkirinên me de wê hizra olî wê
çavkaniya wê hebê. Di wê rengê de wê, ew wê bi wê re wê, weke aliyekê
fahmkirinê wê bi wê re wê werênê ser ziman.
Weke bermehiyên demên berê ên bi hizirkirinê ku mirov li berçav
digirê wê bi wê re wê, di awayekê de wê ew wê bi wê re wê, were ser
ziman. Ol û bawerî wê, aliyekê mirov ê menewî wê biafirênê. Ev aliyê
menewî wê bi awayê derûnî, civaknasî û hwd ku mirov wê fahmbikê wê
di wê rengê de wê, weke aliyekê giirng wê, rengekê mirovî wê bi xwe re
wê xwe bide nîşandin.
Di aslê xwe de wê, ol û bawerî wê, dema ku mirov wê li wê bihizirê wê
mirov dikarê wê di dewama wê de wê, werênê ser ziman ku wê, di rewşa
têkiliyên me yên bi civakî û hwd de jî wê bandûrê wê li wê bikê. Wê
rengê wê û temenê danîna wê jî wê karibê bide dîyarkirin. Minaq ez
dikarim civake kurd bibim. Wê ji mejuya wê ve wê weke civake pirr
baweriyî bê. Wê, di nava wê de wê gelek rengên baweriyê ên olî wê
pêşketî wê hebin. Wê di nava wan de wê dem bi dem wê hevdû
fahmnekirin û hwd wê xwe bide nîşandin. Ku mirov têgîna ol û baweriyê
wê rast fahmnekê wê karibê wê pêşîya fahmkirina mirov a bi rengên cûr
bi cûr re bigirê jî bê. Di wê rengê de wê, di serî de wê, mirov dikarê wê
weke aliyekê giring wê divê ku mirov wê fahmbikê û wê werênê ser
ziman.
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Di warê kesên ku ew li gorî baweriyekê mazin dibin û ankû ew
xwediyê wê baweriyê wê na wê ji aliyên bi baweriyên din ve jî wê weke
yan ji nedîtî ve wê werin û yan jî wê, di nava wan de wê têkilî wê bi
civakî wê zêde pêşnekeve. Wê minaq wê heta ku wê di roja me de wê
weke aliyekê rêgezî ê olî wê bihevdû re jîyankirinê, zawacê û hwd jî wê
weke aliyekê ku wê di wê çerçoveyê de wê bi pirsgirêkî wê xwe bide
nîşandin bê.
Di wê rengê de wê, dema ku wê bawerî wê weke dogmayekê wê
pêşkeve wê ew hingî wê bê temenê xwe li xwe girtinê wê biafirênê. Yan
jî wê temenê têkiliyê bi derve a mirov wê qût bikê. Wê bi birrê. Wê
pêşîya wê bigirê. Wê nehêlê ku ew hevdû bibînin. Wê di wê çerçoveyê
de wê, mirov wê tenê ya di çerçoveya bawerîya xwe de wê rast bibînê û
yên din wê şaş û ne rast wê bibînê. Ev jî wê weke aliyna ji hevdû
dûrketinê wê bi xwe re wê biafirênin.
Di wê warê de wê, dema ku mirov wê ji aliyê destûrî ve jî wê hilde li
dest wê di roja me de wê ji du aliyan ve wê dikarê wê hilde li dest. Yek ji
aliyê destûrên giştî ên ku ew di roja me de weke destûrên welatan ku ew
hatina pêşxistin ve wê hilde li dest û ya din jî ji aliyê destûra wê ya
navaroka wê ku ew bi wê bi rêgezî û restî heya wê hilde li dest. Wê di
demên hemdem de wê dem bi dem wê ev herdû alî wê karibin werina
hemberî hevdû. Wê ber vê yekê wê li leyha aliyekê wê li aliyên din
çûyina li rewisyonê wê bi wê re wê were pêşxistin. Ev jî wê weke aliyekê
ku wê çawa wê di nava wan de wê berberîya ku wê mihtemel wê bibê wê
pêşîya wê bê girtin wê bi wê re wê bibê. Aliyê wê temenê wê li hevdû
girtina bi dogmatiyê bê. Aliyê din jî wê, ji aliyê destûrên olî û ne
gûharîna wan û xwe li pêşketina demê a jîyanî girtinê bê.
Di wê rewşê de wê di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser
ziman ku ol wê weke aliyekê mirov û jîyane mirov ku wê xwediyê
mejuyê bi çerçoveya civakî û pêvjaoyên wê yên pêşketinê re bê wê, di
wê rengê de wê, çawa wê bê gihandini temenekê rast fahmkirinê wê
weke aliyekê ku wê li pêşîya fahmkirinên li pêş jî bê.
.
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ABORÎ, ÇAND Û CIVAK
Aborî wê weke aliyekê jîyane mirov ê temenî wê biafirênê. Marks wê,
hemû çerçoveya têkiliyên hilberînê wê weke temenekê wê di wê
çerçoveyê de wê werênê ser ziman. Di dîroka civakê de wê, dema ku
mirov wê hilde li dest di serî de wê mirov wê, bi awayekê wê weke
aliyekê afrîner wê bibînê. Gotina afrînerîyê wê weke gotina çêkirineka ji
nebûnê jî wê ji xwe re wê bikê temenê fahmkirinê. Lê ya hilberînê wê, bi
wê rengê wê, bi rengê weke minaq bi çandiniyê zêdekirinê û hwd re wê,
werênê ser ziman.
Aborî wê, weke aliyekê civakî ê giring wê xwe bide nîşandin di
dewama wê de wê mirov dikarê wê weke aliyekê giring wê werênê ser
ziman ku wê ji temen ve wê têkiliyên aborîyê wê di nava civakê de wê,
aliyekê wan ê afrîner bo hebûna civakê jî wê hebê. Civak wê bi aliyekê
xwe ve wê, aborî bê. Wê, di wê çerçoveyê de wê mirov dikarê werênê ser
ziman ku wê civak wê ji endamên wê pêkwerê û her endam ku ew
zindiya wê pêwîstîya xwarin, parastin û sitargehê weke malê û hwd wê
hebê. Di wê çerçoveyê de ev jî wê weke aliyna ku wê taqabûlî aliyê
jîyane civakê a aborî wê bikê.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê dema
ku mirov wê bi antropolojikî bê û ankû bi awayekê din ê dîrokî û hwd ve
ku em dikin civakê û ankû pêvajoyên wê yên demên berê wê, fahmbikin
ew, çawa dijî, çawa xwe dabare dikê, li ser çi temenê ew dikarê xwe
werênê ser ziman û bide jîyankirin û hwd wê weke aliyna ku wê mirov li
wan binerê bê. Wê mirov wê wan kifşbikê bê. Di warê çûnûhatina bi
kirinî a di jîyanê de wê, di temenê wê de wê ji aliyekê ve wê temenê xwe
jîyankirinê û ankû xwe gihandina xwarinê û hwd wê hebê.
Di demên berê şariştaniyê de wê, di nava jîyane komî de wê, nêçîrî wê
pirr zêde wê li pêş bê. Di demên destpêkê ên zû de ku wê li dora dema
pêşî a peleolitikê wê werê wê di wan de wê, mirov wê, di çerçoveyê de
wê, were dîtin. Wê, weke nêçîrvanna baş bin. Wê piştre hin bi hin wê
were dema mezolotikê û neolotikê wê hin bi hin wê şîvani wê bikeve
jîyane mirovan de. Şîvanî wê ji aliyekê ve jî wê weke aliyekê jîyanê ê ku
wê mirov wê bidest kedîkirina sawalan wê bikê. Ev jî wê weke aliyekê
giring ê ku mirov wê dikarê wê di serî de wê fahmbikê bê.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê jîyane
civakê wê, di rengê de wê, weke aliyekê wê yê giring wê ev wê bi wê re
wê çerçoveyê li pêş. Di demên neolitikê ên destpêkê, navîn û dawî de wê
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nîşanakên pêşxistina çandiniyê û bi karhanîna şîniyên xwezayê ên weke
geya û hwd wê were. Di wê rengê de ev wê, weke tiştna ku wê bi wê re
wê were jîyankirin bê. Di demên dawîn ên ên neolitikê de wê weke ku
em bi demên pêşketî ên çand ubeyd re li mesopotamiya kifşdikê wê,
çêkirina xwarinê weke li ser êgir û hwd wê pêşkeve û wê bi awayekê pirr
zêde wê di nava jîyane mirov de wê bidest çigirtinê wê bigirê.
Çêkirina xwarinê em çendî ku î ro wê weke nîşanaka şariştanbûnê wê
dihênina ser ziman lê wê di aslê xwe de wê, meju û dîrokeka wê ya bi wê
rengê a pirr zêde kevn wê hebê. Di dewama wê de wê, weke aliyekê wê
yê giring wê di dewama wê de wê mirov dikarê wê di serî de wê
fahmbikê û wê werênê ser ziman.
Têkiliya pêşketina civaketiyê û aborîyê wê ji navikê ve wê bi hevdû ve
wê girêdayî bê. Di wê çerçoveyê de wê jî wê weke aliyekê giring wê
mirov dikarê wê kifşbikê ku wê bi demê re wê çanda hilberînê û
afirandinê wê bi fêrûazmûnan û hwd re wê pêşkeve. Ev jî wê weke
aliyekê ku wê mirov dikarê wê di wê çerçoveyê de wê fahmbikê bê.
.
Çand, civak û pêşketina aborîyê
Çendî ku em dema ku em aborîyê wê hildina li dest wê weke aliyekê
temenî wê fahmbikin jî lê em nikarin wê bêî encamên wê yên li serî ên
weke bi têgînî û hwd ku wê xwediyê kifşkirineka bi sazûmanî bin wê
redbikê. Di wê warê de wê aliyê çandî bi hebûna civakê a têgînî re wê di
wê çerçoveyê de wê weke aliyekê giring wê xwe bide dîyarkirin. Civak
wê, di aslê xwe de wê, dema ku mirov wê, werênê ser ziman wê di serî
de wê weke aliyekê giring ê jîyanî wê di wê rengê de wê, xwe bi
awayekê wê, bi pêvajoyên pêşketinê re wê bide nîşandin. Pêvajoyên
pêşketinê em divê ku wan weke aliyekê giring ê pêşketinî di encama
fahmkirina bi hilberînê û hwd de wê fahmbikin.
Fahmkirinê wê di serî de wê ji du aliyan ve wê, mirov dikarê wê
fahmbikê. Aliyê pêşî wê bi alimandinê bê. Aliyê din jî wê bi rengên weke
fêrûazmûnê ku wê bi wan re wê bi hişmendî wê pêşkeve bê. Aliyê
alimandinê wê weke aliyekê ku wê zêdeyî wê weke aliyekê fîzîkî bê. Di
hebûna zindiyekê ku ew weke mirov ew ne xwediyê mejiyekê ku ew
dihizirê jî wê karibê bialimê. Alimandin wê ji aliyê heywanan ve wê
weke rengê ahlkirinê wê xwe bi wateyî wê bide nîşandin. Di wê rengê de
wê, ji aliyekê ve wê ev weke heyîna zindiyî a bi pêşketinê ku wê di serî
de wê mirov dikarê wê ji temen ve wê fahmbikê û wê werênê ser ziman
bê.
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Aliyê din ê bi hişmendî wê di wê rewşê de wê weke bi zindiyên
dihizirin ên weke mirov re bê. Di wê çerçoveyê de ew jî wê,bi pêvajoyên
wan ên jîyankirinê, hilberînê û hwd re wê, bi fêrûazmûn bûyînan mejiyê
wan re wê temenê xwe yê jîyanî wê bi wê re wê biafirênê. Di wê
çerçoveyê de wê, di serî de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman.
Em di dewama wê de wê jî wê dikarin wê werênina ser ziman ku wê
weke aliyekê giring wê xwe bide nîşandin ku wê, aborî wê bi rewşa
hilberînê re wê, di jîyane me de wê bi encama kedê zadê ku ew hat
afirandin wê ji aliyê fîzîkî ve wê weke encamekê bê. Lê ji aliyê din ê
weke mejiyê ku ew pêvajo jîyankirina wê bi encama wê ya fêrûazmûnê
re wê di dewama wê de wê, ew wê xwe bi wê re wê di awayekê de wê
bide nîşandin. Ev jî wê weke encamek têgînî bê. Di wê rengê de wê di
serî de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê werênê ser ziman.
Wekî din wê jî mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê di nava jîyane
mirov de wê ev jî wê weke aliyekê din wê xwe bi wê re wê bide nîşandin
ku wê mirov wê bi encama kirinên xwe re wê di nava jîyane xwe de wê
weke ku wê xwe bi wê re wê biafirênê. Yanî wê, encamên wê yê yê bi
hilberînê wê çendî ku wê temenê jîyane temenê wê bi zad bidestxistinê
wê bi dest bixê wê, ji aliyekê din ve jî wê, weke encama wê ya duyem wê
bi mejiyê xwe re wê bi pêvajoyên wê re fêrbûna ku wê bibê wê xwe bi
wê re wê weke alimandineka ku wê piştre wê temenê pêşxistinê wê
biafirênê bê.
Hêza mejî ku wê pêşkeve wê bi wê re wê temenê pêvajoyên din ên ku
wê bên pêşxistin jî wê biafirênê. Wê, di encama wê de wê bi plankirin û
pêşhizirkirinê wê temenê wê pêşxistinê ku wê çawa wê bê kirin wê
çêkiirn. Di wê çerçoveyê de wê têkiliya hizirkirinê û hilberînê wê weke
têkiliyek çaprazî a ku wê bi aqil û hilberînê re wê xwe di awayekê de wê
bide dîyarkirin bê. Mirovekê ku ew ji xwe re ardekê çandiniyê çêdikê wê
li wê bihizirê ku wê çawa wê bikê, çi di wê de wê biçênê û wê yek kêm
yek zêde wê hizirbikê ku wê çi wê bi wê re wê bidest bixê. Di wê
çerçoveyê de wê, çawa wê ew wê çandini wê bê kirin wê ew wê zanibê.
Wê di kîjan demê û çawa wê bê lê nerîn, avdan û hwd wê bi wê re wê,
bizanibê. Dema ku wê mêwek tirî wê bi qixisênê wê bi wê re wê, zanibê
ku wê çawa wê ew wê qixisandinê wê bikê û wê çawa wê encama wê baş
xwe bide nîşandin.
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Di wê rengê de wê rengên hizirkirinê û têkiliya wê ya bi hilberînê re wê
weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê weke aliyekê giring wê xwe
bide nîşandin.
Di wê rengê û awayê de wê jî di dewama wê de wê divê ku mirov wê
werênê ser ziman ku wê her pêvajoya ku ew hat jîyankirin wê ji aliyekê
ve wê çandbûnekê wê bi xwe re wê biafirênê. Çandbûn wê ji aliyekê ve
wê, weke fêrbûneka bi têgînî jî bê. Wê bi wê re wê fêrbûneka bi
alimandinî bê. Wê di wê rengê de wê weke aliyekê wê yê giring ku mirov
wê werênê ser ziman wê ew çandinî û ankû bi çandbûn wê ji aliyê wê ve
wê, weke aliyekê ku wê pêvajoyên aborîyê wê reng û awa û sazûmaniya
wê bide çêkirin. Bandûra aliyê têgînî li temenê aborî û afrînerî û hilberîya
wê, di aslê xwe de wê weke aliyekê ku mirov wê nikarê wê bide çêkirin.
Dema ku wê di nava olê de wê ji aliyekê ve wê, faîzê wê redbikê wê di
temenê wê de wê, bi têgîna ku wê li gorî kedê wê, herkesek wê, bidest
bixê û ti kesek qizincek nehaq bidest nexê wê bi wê armancê bê. Di wê
çerçoveyê de wê, minaq wê, çerçoveya olî wê di wê çerçoveyê de wê
dema ku wê di çerçoveya nerîna xwe de wê, têgîna xwe ya aborî wê,
bihizirê wê di wê rengê de wê weke aliyekê wê mirov wê bi wê re wê
fahmbikê li gorî wê. Di xiristiyaniyê de wê, weke gotina Îsa ku wê di
encama wê de wê bê gotin gezek nan hebê wê jî bi yê birçî re parvebikê
wê, werênê ser ziman. Ev wê weke aliyekê nerînî ê bi aborîya jîyane
mirov ve girêdayî wê were ser ziman.
Di warê pêşketina aborîyê de wê mirov dikarê di dewama wê de wê
werênê ser ziman ku wê pêvajoyên wê yên pêşketinê wê hin bi hin wê bi
awayekê têgînî wê pêvajoyên pêşketinê wê bijî. Di aslê xwe de wê ji
aliyê kifşkirina ji aliyê têgînî ve temenê aborî ê bûjenî wê, di wê rengê de
wê weke aliyekê din ê ku mirov wê dikarê wê werênê ser ziman bê.
Pêvajoyêmn ji destpêka pêvajoyên şariştaniyê û heta roja me de wê, di
wê çerçoveyê de wê ji aliyê têgînên ramyarî, rewîstî, çandî û hwd ve ku
mirov dikarê wê werênê ser ziman ku mirfov bi awayekê rêkûpêk di
dewama hevdû de wê hanî ser ziman wê di wê rengê de wê, dîmenekê
bide rayixistin li berçav.
Di pêvajoyên jîyane civakê de wê, pêvajoyên pêşî ên berî-şariştaniyê
ku weke ku em bi demên çanda ubeyd û hwd re wê dibînin wê di
awayekê ekolojikî û xwezayî re wê wre dîtin ku wê pêşketina xwe ya bi
civakî wê bijî û wê di wê de wê bi sazûmanî a civakî wê kûrbûnekê wê
bibê. Di wê rengê de wê aliyên weke bi teknîkî, fêrbûnî, alimandinî û
hwd ve wê, bi zêdeyî wê temenekê pêşketi wê bi wê re wê were dîtin. Wê
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çandinî jî wê pêşkeve. Wê, rewşa kedîkirina sawalan û bi wê re jîyane
şivanî wê pêşkeve. Di dewama wê de wê ev rewş wê tiştekê din wê bi
xwe re wê bidina fahmkirin bi me. Ew jî wê ew bê ku wê, minaq jîyane
şivaniyê wê di dewama wê de wê mirov dikarê bi wê re wê fahmbikê ku
wê minaq ji şîrê sawalan karîna sudgirtinê, ji sawalan girtina hiriyê û
hwd wê, weke aliyekê ku mirov wê dikarê wê, di rengê de wê, di serî de
wê, kifşbikê bê.
Di aslê xw ede wê jî wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
mijare civaketiyê wê, di wê çerçoveyê de wê temenekê wê yê pêşketî wê
biafirê. Ev aliyên ku me hanîna ser ziman wê di wê warê de wê tiştekê
din jî wê bide nîşandin. Ji demên mirov bi jîyanî bidest bicihbûnê kir û li
wir mal avakir û jîyane malbatî pêşxist û pê de wê, di dewama wê de wê
temenê wê çawa wê pêşbixê wê di wê de wê weke pîsporiyekê jî wê di
wê warê de wê bi fêrbûnê, zanînî û alimandinê re wê bi wê re wê bide
nîşandin.
Di wê rengê de wê ev alî wê bi demê re wê pêşkevin. Wê pêvajoyên
pêşketinê wê bi ser xwe re wê bidina bûhûrandin. Ev jî wê bi awayekê
din û weke dîmenekê din wê temenê wê fêrbûnê wê bi awayekê wê bi
têgînî wê pirralî fahmkirnê û biwatekirinê jî wê bi xwe re wê biafirênê.
Di wê rewşê de wê mirov dikarê wê di dewama wê de wê werênê ser
ziman ku wê, jîyane bicihbûyî wê, bi demê re wê, li ser temenê xwe wê,
çawa wê, fêrbûnê wê bikê wê mirov wê di wê de wê fêrbibê. Wê aboriya
xwe ya malbatî wê pêşbixê. Wê bi wê re wê çawa wê dabare xwe wê
bikê wê rêyên wê pêşbixê. Wê di wê rewşê de wê, hin bi hin wê di wê
zanîna xwe de wê di nava xwe ya xwe ya civakî de wê bi zêdeyî wê
pêşkeve wê herê. Di dewama wê de wê, xwezaye civakî wê, di nava
têkiliyên wê de wê, aliyekê din ê weke têkiliya bi hevdû re û parvekirinê
ku wê pêşkeve wê weke aliyekê din ê wê xwe bide nîşandin.
Dema ku em bahsa civaketîyê dikin wê ji aliyekê ve jî wê di aslê xwe
de wê ev wê bi wê re wê were fahmkirin. Civaketî bi têgîna wê ya di
mejiyê min de ku min ji nava fahmkirina civakî a li kurdistanê girtî wê
ew bê k uwê, bi hevdû re jîyankirinê, parvekirinêê, li hevdû hizirkirinê, li
hevdû hizirkirinê û bi wê re destdayina hevdû wê bi wê re wê dikarim
werênima ser ziman.
Wekî din wê dikarim wê di dewama wê de wê werênima ser ziman ku
wê pêvajoyên civaketî wê di wê rengê de wê dema ku wê pêşkevin û wê
sazûmana wê pêşkeve wê, bi wê re wê, di awayê aliyê jîyane aborî a
civakê de jî wê, bi heman rengê wê ew sazûmanî û sererastkirinê wêbi
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temenê wê yê civakî re wê pêşkeve û wê xwe bide nîşandin. Ev jî wê
weke aliyekê wê yê giring ê din ku mirov wê di serî de wê fahmbikê û
wê werênê ser ziman bê.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê civak û
pêşketina wê ji aliyekê ve wê temenê wê bi pêşketina aborî re bê. Lê ji
aliyê din ve jî wê bi aliyên wê yên ku wê li hevdû didina girtin weke
aliyên rewîstî, çandî û hwd ku wê bibin wê ew jî wê, di dewama wê de
wê mirov dikarê wê werênê ser ziman. Di biriqîna wê aliyê duyem de wê,
mirov dikarê wê, werênê ser ziman ku wê civaketî wê, di wê rengê de
wê, pêvajoyên wê yên pêşketinê wê weke aliyekê giring wê bi wê re wê
bijî.
Aliyê ramyarî wê di aslê xwe de wê di dîmenekê wê de wê weke
têgîneka ku mirov wê ji kîjan aliyê ve wê bixwênê wê weke temen û
awayekê metingerî ê li ser serê civakê wê xwe bi awayekê wê bide
nîşandin. Wê, têkiliya nava aliyê ramyarî û aborî wê, di aslê xwe de wê,
têkiliyeka ku wê civakê wê karibê di mantiqê girseyî de jî wê bide dîtin jî
bê. Ber vê yekê wê, di wê rengê de wê ev alî wê weke aliyekê ku mirov
wê li ser çi temenê wê fahmbikê wê weke aliyekê giring wê li holê wê
bimênê.
Pêvajoyên pêşketina civakê wê, di wê rengê de wê, mirov dikarê wê, di
dewma wê de wê werênê ser ziman ku wê di pêvajoyên şariştaniyê ên
piştre wê hin bi hin wê kûrbûn wê li şûna bi pêşketina civakê re wê bibê
wê bi aliyên weke yên ramyarî ên zorê û hwd re wê li ser serê civakê re
wê pêşketina wê xwe bide nîşandin. Ev jî wê weke aliyekê din ê ku
mirov wê balê bikişênê wê werênê ser ziman.
Di wê rewşê de wê, rêveberî wê, di wê rewşê de wê, di aslê xwe de wê,
pêşketinên wan ên li ser serê civakê wê, di wê rengê de wê, weke aliyekê
zorê wê xwe bide nîşandin.
Mirov çawa dikarê wê di temenekê rast de wê fahmbikê. Di wê rengê
de wê, wergerîna wê ya li welatîtîyê wê, weke rewşeka ku mirov nikaribê
hertimî wê bi wê re şanazbê û wê bi wê re wê werênê ser ziman bê, ku
mirov li encamên wê dihizirê.
Di aslê xwe de wê, di dewama wê de wê, di wê rengê de wê, ji aliyê
çandi ve wê heta vê demê me di bin hinek serekên weke yên çandê,
dîrokê, felsefeyê, civaknasî û hwd de wê hanî ser ziman. Lê li vir wê
weke aliyekê din jî wê di bin dîtîneka rexnegir de wê pêvajoyên
pêşketina çandî di berçav de derbaskirina wê hingî wê di wê warê de wê
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weke aliyekê giring wê karibê temenekê fahmkirinê ê rasttir wê bi xwe re
wê bide nîşandin ji me re.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê weke
temenekê aliyê temenê abori encamên wê yên wê yên ji serî ve ku ew
dide dîyarkirin wê di wê çerçoveyê de di dewama wê de mirov dikarê wê
li wê bihizirê û wê weke aliyekê giring ê din wê li wê bihizirê û wê
werênê ser ziman. Di wê rengê de wê di dewama wê de wê dikarê wê
fahmbikê û wê werênê ser ziman.
Mijare fahmkirina temenê aborî ê civakî wê di wê rewşê de wê aliyên
wê yên din ku em tenê weke encamaka wê werênina ser ziman wê ne têr
wê karibê were dîtin. Ez dema ku wê li wê dihizirim wê hîs dikim. Ber vê
yekê wê, çendî ku wê ji aliyê temenê aborî ve wê li serî wê kifşkirin wê
bibê wê, bi heman rengê bi awayê din jî wê ji serî ve wê weke aliyekê
giring wê di dewama wê de wê mirov dikarê wê li wê bihizirê û wê
werênê sser ziman.
.
Pêvajoyên pêşketina aborîya civakê
Pêvajoyên pêşketina aborîya civakî ku mirov bi dîroka wê re wê li wê
bihizirê wê dîrokek pirr zêde demdirêj wê bihizirê. Ev gotina aboriya
civakî ku mirov bi demên wê yên berî û roja me re li wê bihizirê wê,
were dîtin ku wê di roja me de wê, bi wateyên cûda jî wê li ser temenekê
wê bê hanîn li ser ziman. Di roja me de wê, dema ku wê bahsa aborîya
civakî wê, ji aliyekê ve wê çawa wê bi hevdû re xabatkirin, alikarî dana
hevdû bi hevdû re di hilberînê de cihgirtin. Di pêvajoyên hilberîn,
afirandin û karhanîna cihgirtin û hwd wê weke aliyna ku wê mirov karibê
wê werênê ser ziman. Di çerçoveya malbatê de ku mirov li wê bihizirê
wê malbat wê, aborîya wê, li ser temenê hevbeşîyek civakî a dendikî wê
rûniştî bê. Di nava malbatê de wê di çerçoveya li ser lingan girtina
aboriya malbatê de wê hemû endamên malê wê ji aliyê xwe ve wê bi wê
re di nava kar û xabatekê de bin. Wê bi hevdû re hemû kirinên nava
malbatê wê weke nava malê û dervî malê ku wê werina kirin wê bi hevdû
re wê çerçoveyek giştî û teybet a bi aborîya malbatê re wê, werênê li
holê. Wê dema ku em di heman awayê û rengê de li ser aboriya civakê jî
bihizirin wê di wê rengê de wê di awayekê de wê, şêwayekê fahmkirinê
wê bide me.
Aborîya civakê wê di wê temenê wê ji aliyekê ve wê bi gotina aboriya
civaknasî jî wê were bi navkirin wê li ser wê temenê bi hevdû re
herkesek ku wê ji aliyê xwe ve wê tevlîbibê wê weke aboriya civaknasî a
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civakî jî wê were bi navkirin. Di warê aboriya civaknasî de ku mirov wê
bi çend gotinan wê salixbikê wê mirov dikarê wê li ser temenê
berpirsîyar li hemberî hevdû û civakê, bi hevdû re tevlî pêvajoyê bûyînê,
weke fektorek civakî û pergelk wekehevî dîtinê, bi aliyên ne wekheviyê û
xizaniyê re tekoşîn û hwd re wê were ser ziman. Di roja me de wê di
çerçoveya pergale kapital de wê li wê têgîna aramiya bazarê jî wê di wê
çerçoveyê de wê li wê were zêdekirin.
Di warê politikayên aboriya civaknasî de wê, arami û refaha civakî wê
bi wê re wê, hilde li dest û wê armanca wê de bê. Wekî din wê kes bi
keseyetîya xwe re wê di nava wê de wê derkeve li pêş. Wekî din wê,
aliyên weke ewlehiyê, tendurustiyê, perwerde û hwd wê weke aliyna ku
wê di wê çerçoveyê de wê li aboriya civakî û civaknasî wê temenê
pozitiv jî wê biafirênin wê li wê were nerîn. Di gotineka din de wê ev wê,
weke aliyna ku wê temenê pêşxistineka bi qalite û hêja wê bi wê re wê
pêşbixê wê li wê were nerîn.
Di wê rengê de wê weke aliyekê din wê, pêvajoya dewrûdayim û
berdewamiyê a pergale aboriya civakî wê weke aliyekê din ê ku wê li wê
were hizirkirin bê. Di dewama wê de wê, ahenge ku wê were çêkirn wê
weke aliyekê pêşketina civakî ku wê pozitiv û ankû nagativ wê bi bandûr
bikê wê li wê were nerîn. Di dewama wê de wê jî mirov dikarê wê
werênê ser ziman ku wê di nava civakê de wê pêvajoya aboriya civaknasî
ku wê herkesek wê ji aliyê xwe ve xwe bi berpirsîyar bibînê û tevlî wê
pêşxistin û karûxabate wê de. Wê ev wê weke aliyekê wê yên civakî û
tevgerîya wêya bi civakî jî bê.
Di wê çerçoveyê de wê, beşên civakê ên ku ew weke bêkar bin ku ew
ne xwedi wasif bin wê çawa wê tevlî wê werina kirin wê li welatên
ewropa wê têgîna kooparatif, waqif û hwd wê werina pêşxistin. Wê di
dewma wê de wê ev wê weke aliyna aboriya civakê û weke tevlîbûnekê
wê were dîtin. Di dewama wê de wê, di wê nava jîyanê de wê, bandûra
wê tevlîbûyîna li aboriya civakê wê di nava civakê xwe de wê xwe bide
nîşandin.
Ji aliyê pêvajoyên tevlîbûyîna li wê de wê di serî de wê weke aliyekê
giring wê sazûmana rêveberiyê a ku ew di awayekê baş karbikê û
wekhev xwediyê politikayên civaknas bê û bi wê re temenê wê parastina
wê tevlîbûnê û nirxên civakî ên weke malbatê û hwd bi wê re biparêzê
wê pêwîstîya wê xwe bide nîşandin. Ev jî wê, weke bi teşwîkîya kes re
wê, were bi temenkirin. Ji aliyekê din ve jî wêbi temenê wê yê pergalî re
wê pergalek ku ew derfetê dide çêkirin û wekheviyê di mafûazadiyê de
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diparêzê wê di serî de wê weke aliyekê giring bê. Politikayên temenî ên
civaknasî wê di wê warê de wê temenê wan wê weke aliyekê giring ê
temenê politikayên civakê û pêşketina wê biafirênin. Di roja me de wê bo
wê aliyê wê bi zêdeyî wê pergalên demokratikî wê di wê çerçoveya
pêşketina kes û civakê de wê, weke nirxekê demî wê xwe bide nîşandin.
Di wê çerçoveyê de wê, di nava civakê de wê bi awayekê ji temen ve
wê pêşxistina wê weke aliyekê giring wê bi wê re wê xwe bide nîşandin.
Pirsgirêka pergale aboriyê a bi tengezeriyên wê yên dem bi dem ku ew
xwe bi wê bi mecbûrî dikê ku ew biafirênê wê di serî de wê, ji serî ve
kifşkirina wê bê. Di wê rengê de wê, di serî de wê mirov dikarê wê, ev
wê, weke aliyekê giring wê, dema ku wê, ji serî ve wê, were kifşkirin wê
rewşên weke xwe domandina wan wê ji demekê li ya din wê pirsgirêk wê
di ahenge wê de wê karibê xwe bide nîşandin. Di wê rewşê de wê mirov
dikarê wê, weke aliyekê din wê di dewama wê de wê, werênê ser ziman
ku wê, ev jî wê, weke aliyekê din ê bi pirsgirêkên pergale aboriyê ên her
demê re wê xwe bidina nîşandin bin. Tengezerîyên aborîyê û ankû
tengezeriyên pergale aboriyê wê, çendî ku wê di gelek warên teorîkî de
ku wê werê hanîn ser ziman ku wê ew wê xwe bi wê re wê biafirênê jî bê
lê wê di aslê xwe de wê, di encama wê de wê, were dîtin ku wê, di
temenê wê de wê bi pirsgirêka wê ya sereka wê pirsgirêka kifşkirina ji
temen ve bê û her wusa bi wê re di wê çerçoveyê de ji temen ve wê
aramiya bi pergale aboriya civaknasî re ku ew were parastin bê.
Pirsgiêkên pêşketinê ên pergale aborî wê rastaraast wê bi pêvajoyêmn
pêşketina civakê, pêvajoyên wê yên pêşketinê û rewşên wê yên bi
perwerdebûnê, pêşketina bi wê û karîna bi karhanîna zanînê û awayên wê
ve girêdayî bê. Wê di serî de wê weke aliyna giring wê mirov dikarê wê
di wê rengê de wê di serî de wê fahmbikê. Ev jî wê weke aliyna giring
wê mirov wê werênê ser ziman ku wê, ji serî ve wê weke ku wê piştî
ronasansê wê di demên hemdem de wê pêşkeve wê, bi pergalek aborî a
kapital wê pêşketina wê, wê di temenê wê de wê bi pirsgirêkn civakê ve
girêdayî jî wê ji aliyekê xwe ve wê xwe bide nişandin.
Di pêvjaoyên civakî ên demên berê de wê, di serî de wê, mirov dikarê
wê werê werênê ser ziman ku wê, di awayekê komplika ku wê nekêmî ya
roja me komplika wê bi awayekê wê were bi rêvebirin. Minaq wê di her
rewşê û awayê de wê ji temen ve wê, pêşxistina wê bibê. Lê wê ji aliyê
sazûmana têgînî a ramyarî û hwd a ji serî ve wê, dema ku wê, were kirin
ku ew çendî ku ew were kifşkirin jî wê ji aliyekê ve wê, li gorî temen wê
ew wê bibê.
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Di aslê xwe de wê, pêvajoyên pêşketina olan wê, di wê rengê de wê bi
aqil pêşketina wan re wê ji aliyekê ve wê destwardane wan a bi têgînî a li
rengê aboriya civakê û pêşketina wê jî wê were dîtin. Wê di wê rengê de
wê, di awayekê de wê, di çerçoveya pêşketinê de wê weke ku wê were
dîtin wê politikaylên civakî ku wê bi aliyê civakî ve wê bi wan wê were
hizirkirin wê rengê wê bi wan re wê were dîtin. Mınaq wê, gotinên weke
´ku çîranê te birçî tê tu nikarê rehet bê´, ´mirovê birçi bihizira´, û hwd
wê, bi têgînên weke yên wijdanê ku wê li berçav wê were girtin û wê bi
wê were hizirkirin wê were dîtin. Ev jî wê, di wê çerçoveyê de wê di
temenekê de wê, li hevdû hizirkirinê bi berpirsîyarî wê temenekê
hizirkirinê wê bi xwe re wê bide nîşandin.
Aborîya civakê wê pêvajoyên wê yên pêşketinê ên ji demên destpêkê
ên şariştaniyê û heta roja me wê, temenê wê li ser pêvajoyên afirandin û
hilberîna bi axê ve girêdayî bê. Lê wê hin bi hin wê aliyên din ên weke
hilberînê wê bibin. Wê di dewema wê de wê, di nava civakê de wê
çêkirin û gerîn, kirîn û firotina malan wê bi wê re wê were pêşxistin.
Weke ku em di nava kurdan de dibînin minaq ´atarî´, ´çerçî´ û hwd wê,
di demên wê yên berê de wê were dîtin.
Ev rewş wê weke rewşna ku wê di warê aboriya berhev de wê weke
aliyna destpêkî wê biafirênin. Lê di wê rewşê de wê, weke aliyekê din ê
di çerçoveya xwe dewrûdayimiya wê de wê, aboriya malbatê wê bi
aliyên wê yên çandiniyê, şivaniyê û hwd wê bi keriyên sawalan re wê,
temenê wê hin bi hin wê pêşkeve.
.
Bandûra pêvajoyên pêşketina aqil li pêşketina aboriyê
Di aslê xwe de wê pêvajoyên pêşketina bi aqil re wê dem bi dem wê di
wê rewşê de wê, weke aliyekê giring ku wê, bi awayekê temenî wê
bandûra wê xwe bide nîşandin. Aqil wê ji aliyekê de wê dem bi dem wê
çawa wê, pêvajoyên pêşketinê wê bijî û wê çi wê weke encam wê, bibin
wê weke aliyekê temenî wê bandûra wê ji temen ve wê bibê. Aliyên
weke pêşketina teknikê û hwd wê ji aliyekê ve wê pêşketina wan wê di
hilberînê de wê, weke awayekê ku wê bi zêdeyî wê bandûrê li wê bikê
bê. Wê, di wê rengê de wê hilberîn û têknik wê di warê çêkirinê de wê bi
zêdeyî wê, di nava hevdû de wê derbas bibê. Di aslê xwe de wê ji aliyê
zanistên civakî û yên din ên weke biolojiyê û hwd jî wê di wê rengê de
wê, bi têkiliya wan û encamên wan ên bi hevdû re wê di wê warê de wê
mirov dikarê bikirpênê.
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Minaq wê, mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê di demên hemdem
de wê bi zêdeyî wê, rewşên weke pêşketina fêkiyên bi hormon û hwd wê
di wê warê de wê, di temenê wê de wê, lêkolînên biolojikî ku wê, bibin
wê hebin. Wê, di wê rewşê de wê, dahûrkirinên biolojikî ku wê werina
kirin wê bi wan wê ew ji temen ve wê bi rengê weke di warê çandiniyê û
hwd de ku wê werina bikarhanîn wê werina dîtin. Ev jî wê weke aliyna
ku wê di warê aboriyê de wê, xwediyê bandûrê bê. Di aslê xwe de wê
hemû zanin wê, di wê rengê de wê, aliyekê ve wê bi wê rengê têkiliya
wan wê bi hevdû re wê hebê û wê di pêşketina hev de wê bandûra wan
wê ji temen ve wê hebê. Wê ev jî wê weke aliyekê wê yê giring bê ku
mirov wê, di serî de wê, werênê ser ziman bê.
.
Gihiştina li aboriya hemdem
Pêvajoyên pêşketina aboriyê wê piştî demên ronasansê û pê de wê bi
zêdeyî wê bi aliyên teorikî ve wê pêşkevin. Têgînên weke yên aboriya
welêt ku wê bi têgîna teorikî a markantilismê wê were ser ziman wê
weke aliyekê ku wê temenê wê li ser temenê kifşkirinên bi sazûmana
welêt wê ava bê. Wê di wê çerçoveyê de wê awayê pergalî wê weke
´kapitamisma welêt´ jî ku wê were binavkirin wê pêşkeve. Ev bi demê re
wê, hin bi hin wê, ji aliyekê din ve jî wê, bi demê re wê bi têgînên aborî
ên weke lîberalismê re wê hin bi hin wê cih bigûharênê.
Lîberalism wê ji aliyekê ve wê temenê wê yê fahmkirinê wê bi teşwîkê,
bi serêxwebûyînê, derxistina li pêş a kes û hwd wê temenê wê li ser wê
ava bê. Ev rengên pêşketinê wê bi demê re wê dema ku wê pêşkevin wê
weke ´dawîlêhanîna aboriya civaknasiyê´ û ankû ´sazûmana civaknasi a
aborî´ jî wê were şîrovekirin û rexne jî lêgirtin.
Di wê çerçoveyê de wê, mijare hebûna civakê wê di wê warê de wê
hertimî wê weke fektorek giring a ku wê di wê çerçoveya pergale aboriyê
de wê, were hildan li dest bê. Di wê rengê de wê mijare fahmkirina
pergale aboriyê û civakê wê di wê rengê de wê, weke aliyna ku wê hem ji
hevdû cûda wê bi wan wê were hizirkirin û hem jî wê weke aliyna ku wê
di dewama hevdû de wê, were li wê hizirkirin bê.
Pêvajoyên pêşketina endûstriyalismê û teknolojiyê di dewama hevdû de
wê weke aliyna giring ên fektorî ku mirov wan dikarê di serî de hilde li
dest bê. Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê
weke aliyekê giring wê dikarê wê fahmbikê û wê werênê ser ziman.
Aborî wê, di wê rengê de wê weke aliyekê hilberîner a di çerçoveya
pêşketina civakê de jî wê mirov dikarê wê hilde li dest. Di warê pêşketina
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mirov, têkiliyên nava civakê û hwd de jî wê weke aliyekê giring û afrîner
bê.
Pêvajoyên pêşketina pergale aboriyê wê di wê rewşê de wê di nava
jîyane civakê de wê, weke pergalek serdest a li civakê wê hin bi hin wê
xwe bide pêşxistin. Di wê mijarê de wê, di pêşketina pergalek aboriyê de
wê cihê civakê û kes wê, heta roja me jî wê mijare nîqaş û fahmkirinê bê.
Wê di demên hemdem de wê aliyên weke yên bi aboriyê re ku wê
derkevina li pêş wê, di nava mijare kifşkirina bi pergale aboriyê û mijare
destwardenê a li pêvajoyên pêşketina wê bê. Di wê rengê de wê ev wê
weke aliyekê giring wê xwe bide nîşandin.
Di roja me de wê, di wê warê de wê sazûmanên abori ên ku ew di astek
giştî de weke pergale aborî a giştî rêvebibin weke ´bankaya cihanê´,
ÎMF´, rêxistina bazirganiyê a dunyayê´ û hwd bin. Abori wê di wê
sazûmana wê ya pêşketî wê di wê warê de wê, piştî salên 1990 û pê de
wê bi zêdeyî wê, bi serwerîya wê ya hegemonikî wê xwe bi awayekê
giştî wê li giştîya dunyayê wê bide nîşandin.
Di warê aboriyê de wê çendî ku wê civak wê weke çavkani û temenê
wê yê pêşketinê û dewrûdayimiyê jî wê biafirênê wê, di warê de wê,
mijare dahat û serifandinên civakî wê weke aliyên ku wê di warê mijare
abori de wê, werina rojevê jî bin. Serifandinên ku wê werina kirin wê di
aslê xwe de wê mirov dikarê wê, ji sê aliyan ve wê werênê ser ziman.
Aliyek wê bi aliyên desthilatdarîyê û serifandinên wê bin. Aliyê din wê
bi civakê û serifandinên wê yên bi pergale aborî a civaknasî a di
çerçoveya wê de bin. Aliyê din ê sêyem jî wê, bi rewşa pergalek aboriyê
û sazûmana wê û çûnûhatinên wê re bin.
Di wê çerçoveyê de wê aliyê civakî ku wê çendî wê weke aliyekê wê bi
´zêde serifandinên wê´ re wê werê rojevê jî lê di aslê xwe de wê hertimî
wê, serifandinên sazûmana welêt ê saziyên wê li ser yên civakê re bin.
Minaq kirîna çekan, artişê û hwd wê, di wê çerçoveyê de wê weke aliyna
ku wê hertimî wê ji wan re wê aboriyek dayimî wê were vaqatandin bê.
Aboriya civakê wê bi afirînerîyên wê re wê vegerihin. Lê yên weke ji
artişê û çekan û hwd re wê werina vaqatandin wê weke serifandinna ku
wê nevegerihin bin. Weki din di dewama wê de wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman ku wê mijare civakê wê, ji aliyê wê ve wê serifandinên
wê, hertimî wê temenê sazûmana wê û xwe afirandin û pêşxistina pergale
xwe ya civakî, aborî û hwd bê.
.
Ji aliyê teorîkî ve temenê pergale aboriyê
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Ji aliyê teorikî ve wê heta roja me wê hi gelek aliyan ve wê şîrove,
dahûrkirin û teoriyên ku wê bi wê re wê werina pêşxistin wê hebin. Di
dewama wê de wê weke aliyekê din di dewama wê de wê mirov dikarê
wê werênê ser ziman ku wê, piştî ronasansê û pê de wê di awayekê
hemdem de wê hin bi hin wê were pêşxistin. Bi hizrên weke liberalisma
civaknasî re wê bi hizrên john Locke û hwd re wê temenê wê were
pêşxistin. Piştre jî wê aborîvanên weke Keynes û hwd wê, teoriyên di
çerçoveya markentelismê de ku wê pêşbixin wê di wê warê de wê ji wan
jî wê hizrên di wê warê de ku wê werina bikarhanîn wê bibin.
Piştî demên sedsale 18´min û pê de wê nîqaşên li ser mijare aboriyê û
pergale wê pirr zêde wê bibê. Di wê rengê de wê hizrên marksismê wê di
wê warê de ên bi temenekê abori wê pêşkevin wê ji gelek aliyan ve wê
bandûrê li pêşketina sazûmana aborî wê bikin. Di wê warê de wê,
pêvajoyên pêşketina bi hişmendî ên civakî di dewama wê de wê weke alî
û fektorna giring ên ku wê bandûrê li wê pêvajoyê bikin wê werênê ser
ziman. Tevgerên karkeran û hwd wê, di wê rengê de wê, di mijare
lêpirsîna prergalek çawa a aborî de wê weke têgînna navend wê
biafirênin.
Mijare fahmkirina girseyên civakî bi aborî û têgînên wê re wê, di wê
rengê de wê, aliyê wê yê nakok wê ew bê ku wê sazûmana aborî wê li ser
esasê qizinckirinê wê pêşkeve û civak wê li ser esasê jîyankirinê bê. Di
wê çerçoveyê de wê, sazûmana civakê wê, di awayekê de wê, li gorî
pêşketina wê ya bi sazûmana civakî û ast û pîvane wê, xwe di awayekê
de wê bide nîşandin bê. Di warê pêşketina hizrên liberalismê de wê, di
wê warê de wê, weke aliyekê din ê ku mirov dikarê wê di serî de wê di
wê rengê de wê di dewama wê de wê werênê ser ziman bê.
Di mijare aboriyê pêşketina wê de wê, di warê hilberînê de wê xwe
bide nîşandin. Di wê rengê de wê, civak û hilberîn wê di wê rengê de wê
bi awayê zêde hilberînê re wê, temenê mazinbûnê wê bi xwe re wê
biaborî wê bide çêkirin. Mijare mazinbûna bi abori wê di rojava hemû
aliyên aborî û pergalên wê yên di demên hemdem de wê cihgirê. Di wê
çerçoveyê de wê, çendî ku wê di wê warê de wê sazûmanak baş û rast û
ku wê bi wê temenê civakê wê pêşbixin û wê pêşketina wê ya bi aliyên
wê yên weke perwerdeyê û hwd wê zêdetir wê çêbikin wê di warê
aboriyê de wê encamên wê bi qalite û hwd re wê di wê rengê û awayê de
wê xwe bidina nîşandin.
Ji vê aliyê ve wê bide nîşandin ku wê têkiliya pêşketina civakê û
mazinbûna bi aboriyê wê ji aliyekê ve wê li hevdû hoyandî û bi hevdû ve
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girêdayî bê. Wê, di wê rengê de wê weke aliyekê wê yê giring ev wê bi
wê re wê xwe bide nîşandin. Gelek teoriyên îktisadî ku wê di roja me de
wê, ji aliyê mazinbûna aboriyê ve wê bihizirin jî wê dema ku wê şîrove û
dahûrkirinên xwe bi aborî û teoriya wê re wê pêşbixin wê di wê rengê de
wê civak wê pêşketina wê weke ali û fektorek temenî wê di wê rengê û
awayê de wê were dîtin û ser ziman. Di warê têgîna teorikî a iktisadî a
klasik û ya dema nû de jî wê di wê rengê de wê, mijare civakê wê li ser
wê temenê wê weke aliyekê giring wê were fahmkirin.
.
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WÊJA, ÇAND Û CIVAK
Ji aliyê pêşketina wêja û ziman ve hildana li dest civak û çandê wê
weke aliyekê giring ê bi pêşketina civakê re wê werênê ser ziman. Wêja
ku mirov wê werênê ser ziman wê bi aliyên civakî ên weke bi têgînî,
edebî, têgihiştinî û hwd re wê bi kevneşopî, orf û adetên wê re wê bide
nîşandin li berçav bê. Di warê fahmkirina rengê hizirkirina civakî a li ser
temenê wê yê dîrokê jî wê wêja wê têgihiştinekê wê bide me.
Wêja wê ji aliyekê ve wê, bi çandî û civakî wê rengê jîyane wê bi xwe
re wê biafirênê û wê bi dîmen bikê û wê werênê û rayixê li berçav. Di wê
rengê û awayê de wê weke aliyekê wê yê giring wê di serî de wê mirov
dikarê wê werênê ser ziman ku wê wêja wê di wê rengî de wê weke
aliyekê ku wê rengê hizirkirin, zêhn û fahmkirinên civakî wê bi wê re wê
raxê li berçav bê.
Wêja ji aliyekê din ve jî wê dema ku mirov wê werênê ser ziman wê li
ser temenê civakî ê ku ew bi wê dijî wê çawa wê temenekê hizirkirinê jî
wê bo pêşaroja wê jî wê bi dîmenî wê ji wê biafirênê bê. Wê, di wê rengê
de wê, weke aliyekê giirng wê mirov dikarê wê, werênê ser ziman ku wê
wêja wê weke barkirina li pêşarojê a rengê jîyane civakê bi nirx û zimanê
wê re jî bê.
Têkiliya wêjayî a têkiliyek civakî a bi hizrî bê. Lê di wê rengê de wê,
civak wê di wê rengê de wê, bi wê re wê, di awayekê de wê xwe jî wê
biafirênê. Di dewema wê de wê dîmenekê jîyanî wê bi wê re wê raxê li
berçav. Bi wê wêjeyê wê mirov wê hizir, xiyal, xweşikati, xamginî,
dilxweşî û hwd wê çi hêstê wê bi xwe re wê bijî wê bi wê werênê ser
ziman.
Di wê rengê de wê di nava jîyanê de wê mirov wê çi bi çi rengê wê bijî
wê bi dîmen bikê û wê werênê berça. Di dewama wê de wê weke aliyekê
ku wê çi zêde bide bêrî, hêst, raman û xiyalkirinên mirov ên ku ew dijîn.
Wê di nava jîyanê de wê aliyên ku mirov dixwezê bijî û dijî wê bi wê re
wê werina bi hizirkirin.
Di wê rengê de wê weke aliyekê civakê ê zêhnî û hwd ê afrîner jî wê bi
xwe re wê werênê hiolê. Wêja wê, çavkaniya wê jîyane civakê û civakî.
Ev ku wê bi keseyetiyekê bê û ankû bi gelek kesan weke girseyê bê. Wê
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çawa bê wê bi xosletên civakî wê werênê ser ziman. Di dewama wê de
wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê, wêja wê, tişta ku wê hanî
ser ziman wê ji xwe wê weke têgînek civakî wê bide nîşandin. Tişta ku
ew hat ser ziman weke hêst, raman, xiyal û hwd û ew hevbeş bû wê weke
têgînek civakî jî bê. Wê, di wê rengê de wê, wêja wê temenekê hevbeş jî
wê bi wê re wê biafirênê bê.
Di wê warê de wê dema ku mirov wê wêjeyê wê hilde li dest wê, di
serî de wê biqasî ku wê pêşketina civakê wê bi xwe re wê werênê ser
ziman wê, di dewama wê de pirsgirêkên wê jî wê di xwe de wê werênê
ser ziman. Wê bi tefsîrbikê. Wê salixbikê. Wê di wê warê de wê wêja wê
dema ku wê dîmenekê wê danî li berçav wê weke rengê wê bide
nîşandin. Wêja wê di nava civakê de wê bi reng û awa kirina bi hizrî û
ramanî re wê temenekê çareserker jî wê bi xwe re wê di wê rengê û
awayê de wê bide afirandin. Di nava civakê de wê temenê hizirkirinê wê
bi wê re wê biafirênê. Minaq wê dema ku wê qarakterek wê were
afierandin ku ew çawa dijî, çawa pirsgirêkên xwe çareserdikê û wan
digihênê li çareserîyan wê ew dema ku ew hat ser ziman wê ew wê weke
aliyekê civakî jî wê piştre wê xwe bide nîşandin. Di wê rengê de wê,
wêja wê weke perspektifek civakî a hizrî, ramanî û zêhnî jî bê. Wê di wê
rengê de wê di serî de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê
fahmbikê.
Gelek aliyên ku mirov dikarê biwêjeyê re wê bi jîyane civakê re wê
werênê ser ziman wê hebê. Mijare wêjeyê û civakê wê pirr zêde wê kûr û
xwediyê mejuyek demdirêj a bi jîyane civakê re bê. Di wê çerçoveyê de
emê hinekî bi perspektifî wê li ser wê bisekin di çerçoveya mijare çand û
civakê de.
.
Pêşketina wêjeya civakê bi dîrokê re
Ku mirov ji aliyê wêjeya civakê û dîrokê ve wê hilde li dest wê mirov
dikarê wê werênê ser ziman ku wê wêjeya civakê wê xwediyê dîrokek
pirr zêde wê kevn bê. Wê hemû jî wê di nava civakê de wê were ser
ziman û wê çavkaniya wê hemû pêvajoyên pêşketina civakê bin. Wê
serborî, jîyangerî, pêvajoyên jîyankiirinê û hwd wê bi gelek aliyên wê re
wê, were ser ziman. Lê di serî de wê wekd dîmenekê ji nava jîyane
civakê û kes bê
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê ji aliyê civakê ve wê werênê ser
ziman ku wê vegotinên nava civakê, serborî, çîrok û hwd wê, weke
rengna ku wê mirov karibê li gorî mejiyê wêjeyî wê fahmbikê û wan
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werênê ser ziman bê. Di wê rewşê de wê vegotin û çîrokên nava civakê
ku mirov bi pêjnî li wan binerê wê mirov dikarê bi wê re wê werênê ser
ziman ku wê weke aliyekê giring wê xwediyê fahmkirinekê bê.
Wêja wê mijar, gotin, vegotin û hwd wê di şêwayekê de wê weke bi
dîmenkirina wê jî wê pêşbixê. Dema ku mirov di çerçoveya gotina dîroka
wêjeyê de wê werênê ser ziman wê, ji du aliyan ve wê mirov dikarê wê
werênê ser ziman. Aliyê pêşî wê bi pêvajoyên dîrokê ve fahmkirina
pêvajoyên pêşketinê ên bi jîyane civakê, kes û hwd re bê. Aliyê din jî wê,
di wê rengê de wê, di temenê hizirkirina demî a dembûhûrî bê. Wê, di wê
çerçoveyê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wêja çawa
werênê ser ziman wê çavkaniya wê, fêrûazmûnên civakî bin. Di gelek
mijarên ku ew dihên ser ziman de wê, weke ku ew têkiliya wan neyî jî ku
wê werina ser ziman jî lê wê di şêwayekê de wê, nerîn, fahmkirin,
têgihiştin, derkkirin û hwd wê biawayekê xêva civakê wê bi wan alî û
gelek aliyên wê yên din re wê weke çavkanî wê ji xwe re wê bikê temen.
Wêja wê bi dîrokê re wê rewşên civaknasî û jîyanî ên ku ew nava
civakê de rûdidin wê xwe re wê bi girêdanên wan re wê bikê mijare
fahmkirinê. Ji aliyekê ve wê wêja wê weke aliyekê dîroka fahmkirin û
pêşketina civakê jî wê bi xwe re wê, bide nîşandin.
Di nava jîyane kurd de wê minaq ku mirov wê dîroka wê ya wêjeyê wê
hilde li dest wê ji destpêka wê ve wê, heta roja me wê, li ser temenê
jîyanî û nivîskî wê, bûyînên ku ew hena wê weke aliyên wê werina ser
ziman. Li minaq destana gilgamêş wê li herêmê wê weke destaneka
wêjeyî a ku wê pirr zêde kevn bê. Weke destana kawa wê mirov dikarê di
dewama wê de wê werênê ser ziman.
Wêjeyê li ser hinek temenan wê dikarê mirov wê werênê ser ziman.
Minaq wê dema ku mirov li wer temenekê xiyalî wê pêşxistina wê bikê
wê weke aliyên nivîskî û ne nivîskî ên weke vegotin, çîrok û hwd wê
mirov dikarê wê werênê ser ziman Minaq çîrokên keçelok di nava kurdan
de ku wê li dûv hevdû wê bi gelek awayan wê werina vegotin mirov
dikarê wê bi wê rengê werênê ser ziman. Di wê çerçoveyê de wê weke
vegotinna xiyal bin. Di nava wê de jî wê, çendî ku wê bi xiyalî bê wê, di
çerçoveyek hevgirtî û mantiqîya wê de jî wê, mirov dikarê wê ji aliyekê
din ve jî wê werênê ser ziman. Bi wêjeyê re di temenê mantiqê de wê,
mirov dikarê bi du awayan wê werênê ser ziman. Yek bi awayê di
çerçoveya wê vegotin û hwd de ku ew xwediyê hevgirtiniya wê mantiqî
bê. Aliyê din ê mantiqî jî wê bi hanîna ser ziman a ku wê li ser temenekê
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ku ew bi xuyên jîyanî û jîyane mirov dijî wê bi wê re di rastiyekê de
weke hevdû wê werênê ser ziman.
Minaq wê, dema ku mirov wê jîyane keyekê kurd weke qîyaqser
binivîsê wê ew kev wê di rastiyê de wê li jîyanê di dema xwe de wê jîya
bê. Wê dema ku mirov wê jîyane wî werênê ser ziman wê li gorî ku ew
jîyankiriya û çawa jîyankiriya û hizirî û hwd wê bi wê re di levkirinekê
de wê werênê ser ziman. Wê bi xosletên pêşketina wî û dema wî re wê bi
hevdû re di ahengekê de wê werênê ser ziman. Ev wê weke rengekê ku
wê bi wê re wê, were ser ziman bê. Wekî din wê, ji aliyekê din ve jî wê,
di roja me de wê wêjeya xiyalî a bi afsûnî ku wê bi zêdeyî wê were ser
ziman wê pêşkeve. Di wê rengê wêjeyî de jî wê xosletên civakê û jîyane
wê ji wan ezmûn wê were girtin û wê bi wê re wê, bia wayekê hermonî a
bi aqilekê afsûnî wê were ser ziman. Di wê rengê vegotina afsûnî de
mirov dikarê destpêka vegotina mem û zinê ku ahmedê xanî dihênê ser
ziman û wê di destpêka wê de bahsa şahê çinan û sê-keçên wî bikê wê
mirov dikarê wê werênê ser ziman. Di dewama wê de wê mirov dikarê
wê weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê bi wê rengê wê werênê
ser ziman. Wêja wê, temenê wê ji aliyekê ve wê li ser tefsîrkirinê bê. Di
dewama wê de wê bi aqilekê tefsîrî wê were hanîn ser ziman. Wê, di wê
rengê de wê tefsîrên wê jî wê di awayekê levkirî û hevgirtî û hwd de wê
werina hanîn ser ziman.
Wêja wê, dema ku mirov wê bikê wê li ser temenê rêst û çanda civakê
re wê mirov dikarê wê werênê ser ziman. Wêja wê di warê xwe de wê
weke nerîneka civakî bê. Di wê çerçoveyê de wê biqasî ku wê jîyane
civakê a demên bûhûrî, bi ramanî, xiyalî û hwd wê werênê ser ziman wê
bi wê re wê, temenê pêvajoyên pêşketinê jî wê bi wê re wê biafirênê.
Wêja wê di aslê xwe de wê, ji aliyekê xwe ve wê dema ku ew bi
awayekê rast were dîtin û pêşxistin wê, weke nerînek rexnegir a li
pêvajoyên pêşketina civakê jî bê. Wê civak wê di wê de wê xwe bi alîyên
xwe yên baş û rast û yên ne rast û ne baş re jî wê bibînê. Di wê rengê de
wê, wêja wê ji aliyekê ve wê dîmenekê wê ya ku ew bûyî wê weke xwe
bi awayekê objektiv wê dênê li berçav. Di wê çerçoveyê de wê, wêja wê,
di dema hanîna li ser ziman wê di awayekê bêalî de wê di wê rengê de
wê werênê ser ziman.
Wêja wê dema ku mirov wê binivîsênê wê di serî de wê hinek restên ku
mirov li berçav bigirê wê hebin. Pêşî wê, rewşa ku ew bûyî wê ne weke
xwe û darazên xwe lê weke ku ew heya û bûya û ankû rûdaya wê werênê
ser ziman. Di dewama wê de wê, ev wê weke xwe hat ser ziman wê, di
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nava mijarê de li deverna wê bêgûman dikarê nivîskar daraza xwe jî bi
awayekê rexnegir a nagativ û ankû pozitiv wê bi wê re û di derbarê de wê
werênê ser ziman. Ji xwe wê hanîna ser ziman wê weke dîtbarîyek bi wê
rengê a objektiv bê.
Di dewama wê de wê jî mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê wêja
wê, dema ku wê rewşê wê bibînê wê çerçoveyek têgînî de wê ew wê
bibînê û wê werênê ser ziman. Wê di wê warê de wê, çendî ku wê rewşê
wê weke xwe wê werênê ser ziman wê weke ku ew ya rast divîyabû ku
ew çawa bû wê jî di keviyê de wê bicih bikê. Di wê rewşê de wê, werênê
ser ziman.
Bi xwandina wêjeyê re wê ne tenê mirov wê xwe bigihênê hinek nerîn,
xuy û fahmkirinan di derbarê rewş û pêvajoyek jînbûyî de bê. Di wê
rengê de wê di derbarê wê de wê, rewşên wê yên jîyanî, rengê hizirkirinê
û hwd wê weke aliyna bi nirx ên ku wê wêja di hanîna xwe ya li ser
ziman de wê li berçav bigirê bê.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê, werênê ser ziman ku wê wêja
wê di rewşa fahmkirinê de wê, civakê wê çendî ku wê bi rewş, kirin,
rengê pêşketinê û hwd re wê dênê li ber nerîn û dîtbarîya wê, bi wê re
wê, wê hîsê jî wê bi wê re wê çêbikê ku wê çawa bê ku ew xwe bide
pêşxistin bi ber pêşarojê ve. Wê di derbarê pêşketina demên pêş de jî wê
temenekê wê bi xwe re wê bide afireandi.
Di wê rewşê de wê wêja û civak wê di awayekê de wê hevdû wê
biafirênin. Wê, di wê çerçoveyê de wê çendî ku wê jîyane civakê wê
hebê wê bi wê re wê, ew jî wê bi wê re wê pêşkeve. Zimanê wêjeyî wê
weke zimanekê bi tefsîrî û xwe bi wê hanîna ser ziman bê. Wê, di wê
rengê de wê, ew wê weke aliyekê giring ê ku mirov wê di serî de ku wê
werênê ser ziman bê. Di warê fahmkirina civakê û wêjeyê bi hevdû re de
wê, mirov dikarê wê bêjê ku wê wêja wê bi gotinê re wê jîyanê wê
werênê ser ziman. Wê bi rengkirina bi gotinî a jîyanê bê. Di wê rengê de
wê, weke aliyekê giring ê fahmkirinê wê biafirênê. Gotinên ku ew
bikardihênê wê li gorî xwe û rengê fahmkirinê wê bi watebikê. Wê, bi wê
re wê werênê ser ziman. Di nava civakê de wê, wêja wê di wê rengê de
wê dîmenekê dîtbarî ê xwe dîtinê wê biafirênê. Wê di wê rengê de wê
weke aliyekê wê yê fahmkirinê bê.
Di wê rewşê de wê, aliyên jîyanî ên weke hêst, xuy û hwd wê weke
aliyna ku wê bi wê re wê, werina ser ziman bin. Wê di wê çerçoveyê de
wê, di nava civakê de wê di hanîna ser ziman de wê, bi wê re wê, ji aliyê
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xuyzanî, fahmkirinê û derûnîya tevgerîyê a mirov û hwd de jî wê, karibê
temenna bi perspektifî bi xwe re biafirênê.
.
Wêjeya hemdem
Wêjeya hemdem wê piştî ronasansê û pê de wê, pêşketina xwe wê hin
bi hin wê werênê ser ziman. Di wê rewşê de wê minaq wê, bi romanî
hanî ser ziman wê di wê warê de wê pirtûkên ku wê werina nivîsandin
wê bi xwe re wê di awayekê de wê dîmenekê jîyanî wê biafirênê û wê bi
wê re wê werênê ser ziman. Wê di warê pirtûkên wêjayî de wê,
nivîsandinên ku wê werina kirin wê di warê pêşketina hizirkirinê de jî wê
temenekê bi perspektifî wê biafirênin. Minaq Cervantes bi ´don kîşot´,
Erasmus bi ´Morias enkomion seu laus stultitiae´ û hwd wê çend ji wan
nivîsandinên bi wêjayî ku wê di destpêka demên hemdem de wê bi
wêjayî jî ku wê werina dîtin û wê ji wan wê werina bahskirin bin.
Di wê çerçoveyê de wê, dîmenekê û perspektifekê wê di derbarê jîyane
de wê bide afirandin. Wêjeya hemdem wê hin bi hin wê di wê rengê de
wê li ser rewşên jîyanî ên ku ew pêşdikevin rew wê pêşkeve. Wê bi wê re
wê, wêja wê di aslê xwe de wê bê temenê pêşketin û li ser temenê wê bi
fêrûazmûnkirina jîyaneka hemdem û pêşketî jî.
Wêjeya hemdem wê di wê rengê de wê bi romanan re wê pêşketina xwe
wê bide çêkirin. Mınaq romanên dîrokî, kirimînalî, rewşî û hwd wê
pêşkevin. Wê di demên hemdem de wê di wê rengê de wê, romanên
weke yên ku ew dîmenekê jîyanê bi xwe re diafirênin li ser temenekê
mantiqî û rastîtîyê re wê werina nivîsandin. Minaq di wê çerçoveyê de li
kurdistanê romana şivanê kurmanca mirov dikarê weke romanek bi wê
rengê a di destpêka sedsala 20an de ku ew hatî nivîsandin wê werênê ser
ziman. Piştî wê re wê hin bi hin wê romanên ku wê werina nivîsandin wê
bibin. Wê romana hemdem wê bi teknik, çerçova û navaroka xwe re wê
xwediyê perspektifek demî a têgihiştî bê. Minaq wê, di wê rengê de wê,
di serî de wê weke aliyekê din wê wêjeya hemdem wê di gelek waran de
wê weke temenekê bi dîmenî û dîtbarî xiyalkirina rewşên rast ên jîyanî û
bi tefîsran wê li gorî rastiyê hanîna ser ziman bê.
Hemdemî wê, bi ronasansê re wê destpêkeka wê were hanîn ser ziman.
wê ji wê demê û pê de wê, bi nivîsandinê wê pirtûkên romanî jî wê weke
pirtûkên wêjeyî wê bên nivîsandin û wê bikevina jîya mirov de.
Mijarên roman û wêjaya hemdem wê cûr bi cûr karibin werina bijartin û
nivîsandin. Minaq dikarin weke rewşek dîrokê bê. Dikarê weke rewşek
felsefeyî bê. Dikarê weke rewşek jîyanî a rûdayî bê. ..
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Di demên hemdem de wê hinek ji wan herîkînên ku wê rengê
nivîsandina wêjaya hemdem û navarooka roman û hwd ên wê bi wan wê
werina ser ziman wê weke Sûrralism, klasism, realism, netaralism,
romantism, sembolism û hwd bin. Wê ev wê weke herîknna wêjaya
hemdem jî bin. Wê di wê rengê de wê li gorî wan wê navaroka wan wê
were tefsîrkirin û fahmkirin. Di wêjayê de wê tefsîrkirin û biçerçovakirin
wê weke aliyna ku mirov dikarê wê bi wê werênê ser ziman bê. Wê di
dewama wê de wê weke aliyekê giring wê xwe bi wê bide nîşandin. Wêja
di nava civakê de wê temenê pêşketinê nerînê, kûrbûnê, fahmkirina bi
demî û dîrokî, mijar, rewş û hwd wê biafirênê. Wê di wê çerçoveyê de
wê weke xosletê wê çerçoveyek bi xoslet û rengê wê yê jîyanî wê li gorî
navaroka wê bi rastitiya wê û mantiqê yê jîyanî re wê werênê ser ziman.
Sûrralist wê ji rastitiya jîyanê dûr wê bi xiyalperestiyekê wê werênina ser
ziman. Wê di wê rengê de wê, di derbarê xweza û jîyanê de wê dîmenekê
wê werênina ser ziman. Wê heman rewş wê di çerçoveya nerînîn din de jî
wê wusa bê.
.
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ZIMAN, ÇAND Û CIVAK
Ziman ku mirov wê ji kîjan aliyê ve wê werênê ser ziman wê weke
aliyekê giring wê xwe de weke mijare giring wê bide dîyarkirin. Ziman
wê weke rêya têkili, xwehanîna ser ziman û ragihandinê wê, ji gelek
aliyan ve wê temenê civakê wê biafirênê. Ji aliyekê din ve jî wê mirov
dikarê wê werêrnê ser ziman ku wê, di temenê pêşketinên hizrî ku ew bi
zanînî weke ramanê, wêja, çand û hwd de jî wê, ziman wê hebê. Di wê
çerçoveyê de wê temenekê civakî û zanînî ê bi sazûman wê ziman xwe
bide nîşandin.
Di mijare fahmkirina têkiliya civak û ziman de wê di aslê xwe de wê bi
ontolojikî û epistemolojikî û hwd wê, mirov dikarê wê ji gelek aliyan ve
wê werênê ser ziman. wê, di çerçoveyê de wê, ziman wê weke temenekê
pêşketinê ê bi ziman û rengê civakê bi pêvajoyên wê yên pêşketinê ên
çandî û hwd re wê were ser ziman.
Di demên hemdem de wê, ziman wê weke amûrekê giring ê pêşketinê ê
temenî wê were dîtin û wê bê hildan li dest. Di dewama wê de mirov
dikarê wê weke aliyekê giring wê werênê ser ziman ku wê ziman wê di
dewama wê de wê bi hebûna ziman re wê teorîyên pêşxistin û pêşketinê
wê ji gelek aliyan ve wê werina pêşxistin û ziman.
Ziman wê ber çi wê wilqasî wê giring bê? Ber ku ziman wê rêya
ragihandin û xwe hanîna ser ziman bê. Wê, ji aliyekê din ve jî wê weke
awayekê zanînê ê bi gotinî û hwd bê. Her gotin û ankû bêje wê, dema ku
mirov wê salixbikê wê di wê çerçoveyê de wê, temenekê fahmkiirinê wê
bide me.
Wekê din wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê ziman wê, di
dewama wê de wê weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê xwe bide
nîşandin. Mijare ziman wê bo civakê wê çand ku wê çendî wê temenê
pêşketina wê û rengê wê bi xwe re wê bide dîyarkirin wê di temenê
çandê û hwd de jî wê ziman wê heman rengê û awayê wê bide nîşandin.
Em dema ku wê tiştekê wê werênina ser ziman em, bi gotin dikin. Her
wusa bêjeyan dihênin cem hevdû û bi wan re li wate, kirde û hwd re
levkirinê bi wan re wê didina kirin.
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Mijare ziman wê di wê çerçoveyê de wê dema ku mirov wê hilde li dest
wê weke aliyekê giring ê temenî wê xwe bide nîşandin. Di warê bi
gotinkirinê de minaq wê, dema ku mirov wê dema ku em bi wate,
levkirin, levhanîn û gotinê rêzdikin wê di wê çerçoveyê de wê bi ziman
re wê ew wê were kirin. Têgihiştina ziman wê, piştî ronasansê wê, bi
awayekê hemdem wê temenê wê pêşkeve û wê were ser ziman.
Di aslê xwe de wê berî wê, di demên kevnera û hwd de wê bi felsefeyê
û hwd de wê ew fahmkirin wê temenê wê were avêtin. Felsefe wê ji
aliyek ve wê, weke zanîna levkirin û fahmkirina wateyê wê were ser
ziman. Heta ku wê piştre wê hinek fîlosof wê felsefeyê weke li hev
rêzkirina gotina jî wê weke wê bênina ser ziman.
Di wê çerçoveyê de wê têkiliya nava aqil û ziman de wê, pirr zêde wê
bi hevdû ve wê girêdayî bê. Aqil wê bi rewşan re wê bi hişmendî û hwd
re wê pêşkeve. Ziman wê navlêkirin, dengdayîn, watelêkirin, û hwd bê.
Di dewama wê de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê werênê ser
ziman.
.
Zimanê destpêkê
Di destpêkê de wê mirov wê bi nîşanakan wê bihevdû re wê têkiliyê wê
bi hevdû re wê dênê. Wê, bi wê re wê bakê hevdû. Wê bi hevdû re wê
biaxifê. Lê bi demê re wê, ev wê pêşkeve. Wê piştî wê hişmendî wê
pêşkeve wê bi wê re wê ziman wê bi aqil re wê temenê wê yê pêşketinê
wê bi zêdeyî wê hin bi hin wê pêşkeve.
Têkiliya aqil û ziman wê bi hevdû pêşxistinê re wê di zikhevdû de wê bi
awayekê wê pêşkeve. Wê, biqasî wê aqil wê ziman wê pêşbibixê wê
ziman jî wê aqil wê aqil wê pêşbixê û ji wê re wê bê temen. Di wê rengê
û awayê de wê pêşkeve. Wê, bi demê re wê piştî ku wê bi aqilbûn û bi
hişbûn wê pêşkeve wê, ziman wê bi gotinkirin, bêjekirin û bi wê re bi
dengdayina li wan re wê hin bi hin wê pêşkeve. Ev wê weke aliyekê
giring ê pêşketina mirov bê. Di aslê xwe de wê di nava xwezayê wê her
zindî wê şêwayekê wê yê têkilîdanênê a bi hevdû re wê hebê. Yê mirov jî
wê piştî ku wê bi aqil bibê wê, bi ziman re wê bi wê rengê wê hin bi hin
wê pêşkeve. Wê, di dewama wê de wê aqilbûn jî wê pêşkeve. Wê, hanîna
ser ziman wê ji fêr û azmûn xwe wê bide hanîna ser ziman wê bikê.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê weke
aliyekê giring wê ziman wê, weke temenekê pêşketinê û hevdû
fahmkirinê wê were kifşkirin. Piştî ku wê ziman wê bidest pêşketina xwe
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wê bikê wê bi demê re wê, bi gotinbûn û di dewama wê de wê heta
pêvajoya bûyîna zimanê nivîsandinê wê ew gavbi gav wê pêşkeve.
Di nava koman de wê, hin bi hin wê gotinên ku ew bi wan têkiliyê
didênin û bi wan re deng derdixin wê pêşkevin. Wê, di nava wan de wê
ew dengên ku ew derdixin bo rewşan, weke navan û hwd wê, di mejîyan
de wê bên salixkirin û wê weke bi xêvî wê werina bi temen û jiberkirin.
Ev wê weke aliyekê giring ê pêşketina ziman wê bi xwe re wê biafirênê.
Di nava komekê de wê hertimî wê gotinên wên cûda watelêkirî ên bi
wê rengê wê biafirin. Ew jî wê, bi wê re wê bi rengê hevdû fahmkirnê ê
nava komê re wê xwe bide nîşandin. Lê ji aliyekê din ve jî wê bi demê re
ew pêvajoyên ku ew li ser wê re dibûhûrênin wê weke aliyekê din ê ku
mirov dikarê wê weke aliyekê wê yê giring wê di serî de wê fahmbikê û
wê werênê ser ziman.
Pêvajoyên ku wê, bên derbaskirin di nava komê de wê bi zimanî wê,
rengê gotinên teybetî, wateyên teybet û hwd wê bi wan re wê bide
afirandin. Wê ew dengên ku ew derdixin wê bi wan re wê were hevnasîn.
Lê dibê ku wê kesekê ji komek din hat nava wan weke civakên roja me
ku bi zimanên ji hev cûda pêşdikevin ku ew hevdû fahmnekin wê ew jî
wê bi wê rengê wê hevdû fahm nekin.
.
Pêvajoyên zimanî ên bi aqil pêşdikevin
Pêvajoyên zimanî ên bi aqil pêşdikevin wê bi demên pêvajoyên
şariştaniyê re wê hin bi hin wê pêşkevin. Wê di wê rengê de wê zimanên
bi aqil wê biafirin û wê werina ser ziman. wê di nava mirovan de wê
temenê têkiliyê wê bi wateyî wê biafirênin. Wate aliyekê wê yê bi
xiyalkirinê re wê hebê. Ev jî wê, di mejiyan de wê taqabûlî hebûna
gîyanê û fahmkirina wê. Di wê rengê de wê di rengê weke bûjenê û
biriqîna wê, di awayekê wê rengê de wê xwediyê awayekê pêşketinê wê
bibê.
Di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê ziman
wê di wê rengê de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê fahmbikê
û wê werênê sser ziman. di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê
ser ziman ku wê di demên şariştaniyê de wê weke ku wê bi şariştaniya
sumer re wê were dîtin bûyîna zimanê weke zimanê nivîsandinê û
pêşxistina nivîsandinê wê weke gavek şoreşî di pêşketina mirov de a di
nava herîkîna dîrokê de bê.
Wê jî mirov dikarê wê werênê ser ziman ku wê bi demê re wê ziman
wê, pêşketina wê li ser wateyê re wê xwe bi pêşketin û pêşveçûna xwe re
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wê bide domandin. Salixkirinên wateyê wê, di rengekê gîyanî de wê were
ser ziman. Di demên felsefeyê de jî wê, felsefeyên îdealismê wê di wê
rengê de wê bi întîbayekê wê werênina ser ziman. Di wê çerçoveyê de
wê wate wê, piştre wê, hin bi hin wê, bi felsefeyê wê, li ser gotinkirinê û
hwd re wê gîyan wê, weke hebûnek dihizirê a bêbûjenî a bi wateyî wê li
wê were hizirkirin. Aqilê ku ew dihizirê wê bi wê re wê bi wê re wê di
awayekê de wê salixkirin wê were kirin.
Di dewama wê de wê weke aliyekê giring wê mirov dikarê wê werênê
ser ziman ku wê di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman
ku wê, ziman wê bi wê re wê bi aqil bibê û wê pêşkeve. Pêvajoyên
pêşketinê ji demên mîtolojiyê û heta demêm felsefeyê wê di wê rengê de
wê pêvajoyên bi aqil û wateyê ên pêşketinê wê bi ziman wê bidina
pêşxistin.
Ev dem wê di aslê xwe de wê weke demna ku wê bi zêdeyî wê, êdî wê
bi cûreyên wateyê û ankû watelêkirinê ku wê pêşkevin bin. Di dewama
wê de wê mirov dikarê wê weke aliyekê giring wê di serî de wê werênê
ser ziman.
.
Zimanên hemdem û bi ber pêşketina wan ve
Piştî pêvajoyên pêşketina felsefeyê û pê de wê civakbûn wê bi ziman re
wê temenekê wê yê bi fahmkirinê wê biafirê. Wê, di wê çerçoveyê de wê
ziman wê bi gotin û wateyê wê piştî demên felsefeyê wê di serdemên
navîn de wê dema ku wê bidest afirandina gîyanê wê bikê wê di wê rengê
de wê, temenê pêşketina civakbûnên demên piştre û ankû ên wê demê ku
ew hin bi hin pêşdikevin jî wê biafirênê.
Di dewama wê de wê, bi aqil re wê pêvajoyên pêşketinê û civaketî wê
bi hevdû re wê pêşkevin. Wê pêvajoyên pêşketinê wê bi xwe re wê
bidina çêkirin. Di aslê xwe de wê mirov dikarê wê werênê ser ziman ku
wê weke aliyekê giring wê di dewama wê de wê mirov dikarê wê werênê
ser ziman ku wê ziman wê di wê rengê de wê pêşketina xwe wê bide
çêkirin.
Het ku dem heta demên bi aqil pêşdikevin û di wê warê de bo aqil wê
gîyanek temenî wê jî wê bi wateyan wê biafirênin wê demên weke yên
ronasansê wê ev rengê pêşketinê wê xwe bide domandin. Di demên
ronasansê de wê, pêşketina têgînên çandî, wêjeyî û hwd wê hinekî wê di
wê rengê de wê piştre wê, encamên wan wê bibin. Lê berî wê ew têgîn
bixwe jî wê di encama pêşketinek bi aqil a bi wê rengê a li ser jîyankirina
bi gihiştina li wateyê û hwd re wê temenê wê pêşkeve û wê bê pêşxistin.
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Demên hemdem wê ziman wê bi awayekê temenî wê bi gelek awa û
rengên wê û hebûna zimanan re wê pêşkeve. Di wê rengê de wê weke
aliyekê ku mirov dikarê wê bi awayekê harmonî bi jîyanê û zimanan re
werênê ser ziman bê. Ziman û aqil wê di demên hemdem de wê bi hevdû
re wê temenekê mazin ê pêşketinê wê biafirênê. Wê, bi wê re wê, di aslê
xwe de wê pêşketinên civakî wê, bi wê re wê biafirê û wê were li holê.
Ziman wê di wê warê de wê temenê pêşketinê bê.
.
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