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تێکدانی فرێز و فەرهەنگ و ڕێنووسی زمانی کوردی، لە تێکدانی فرێز و فەرهەنگ و ڕێنووسی زمانی کوردی، لە 
ناوەندە فرۆشیارییەکانی کوردستانداناوەندە فرۆشیارییەکانی کوردستاندا
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سنووری تۆێژینەوەکە
ــووس و  ــوان ڕێن ــە نێ ــە، ل ــنووری تۆێژینەوەک ــووس و س ــوان ڕێن ــە نێ ــە، ل ــنووری تۆێژینەوەک س
ــا  ــە، هەروەه ــی کوردیدای ــی زمان ــرێ و فەرهەنگ ــا گ ــە، هەروەه ــی کوردیدای ــی زمان ــرێ و فەرهەنگ گ
ــووە،  ــە وەرگرت ــە نموون ــان ب ــاری کەالرم ــا ش ــووە، تەنی ــە وەرگرت ــە نموون ــان ب ــاری کەالرم ــا ش تەنی
ــنووری  ــەوەی س ــتی کورتبوون ــە مەبەس ــش ب ــنووری ئەوی ــەوەی س ــتی کورتبوون ــە مەبەس ــش ب ئەوی
تۆێژینەوەکەمــان، چونکــە هەرچەنــدە ســنووری تۆێژینەوەکەمــان، چونکــە هەرچەنــدە ســنووری 
دەتوانیــن  ئــەوە  بێــت،  کورتتــر  دەتوانیــن تۆێژینەوەکــە  ئــەوە  بێــت،  کورتتــر  تۆێژینەوەکــە 
زانســتییانەتر مامەڵــەی لەگەڵدا بکەین و کێشــەکان زانســتییانەتر مامەڵــەی لەگەڵدا بکەین و کێشــەکان 

ــاس. ــە بەرب ــاس.بخەین ــە بەرب بخەین

گرفتی تۆێژینەوەکە
ڕاســتییەکەی، ئێمــە نەمانتوانــی چەنــد تابلۆیــەک ڕاســتییەکەی، ئێمــە نەمانتوانــی چەنــد تابلۆیــەک 
بەدیاریکــراوی وەربگریــن، چونکــە ڕەنگــە لــە کاتــی بەدیاریکــراوی وەربگریــن، چونکــە ڕەنگــە لــە کاتــی 
تۆمەتــی  بــە  ئاماژەپێکردنــدا  یــان  تۆمەتــی وێنەگرتــن،  بــە  ئاماژەپێکردنــدا  یــان  وێنەگرتــن، 
بەدناوکردنــی فرۆشــگاکان ڕووبــەڕووی کێشــە و بەدناوکردنــی فرۆشــگاکان ڕووبــەڕووی کێشــە و 
ــن  ــۆی گەورەتری ــۆ خ ــەش ب ــەوە، ئەم ــت ببین ــن گرف ــۆی گەورەتری ــۆ خ ــەش ب ــەوە، ئەم ــت ببین گرف
ــد  ــە چەن ــەر بۆی ــان، ه ــۆ تۆێژینەوەکەم ــد کێشــەیە ب ــە چەن ــەر بۆی ــان، ه ــۆ تۆێژینەوەکەم کێشــەیە ب
نموونەیەکمــان داتاشــی، لــەو هەڵــە ڕێزمانییانــەوە نموونەیەکمــان داتاشــی، لــەو هەڵــە ڕێزمانییانــەوە 

نزیکبــن، کــە ڕۆژانــە لــە هەرێمــی کوردســتان و نزیکبــن، کــە ڕۆژانــە لــە هەرێمــی کوردســتان و 
ــن. ــی دەیانبینی ــە تایبەت ــەالر ب ــاری ک ــن.ش ــی دەیانبینی ــە تایبەت ــەالر ب ــاری ک ش

ئامانجی تۆێژینەوەکە
ئــەو  خســتنەڕووی  توێژینەوەکــە،  ئــەو ئامانجــی  خســتنەڕووی  توێژینەوەکــە،  ئامانجــی 
تێکدانــە زمانەوانییانەیــە، کــە تابلــۆی تــەالر و تێکدانــە زمانەوانییانەیــە، کــە تابلــۆی تــەالر و 
فرۆشــگاکانی پــێ نووســراوەتەوە، کــە ئەمــەش فرۆشــگاکانی پــێ نووســراوەتەوە، کــە ئەمــەش 
کێشــە  هەمــوو  وەک  و  جددییــە  کێشــە کێشــەیەکی  هەمــوو  وەک  و  جددییــە  کێشــەیەکی 
زمانییەکانــی تــر کاریگــەری نەرێنــی دەکەنــە ســەر زمانییەکانــی تــر کاریگــەری نەرێنــی دەکەنــە ســەر 
زمانــی کــوردی و پێویســتە ئێمەش وەک كێشــەیەک زمانــی کــوردی و پێویســتە ئێمەش وەک كێشــەیەک 
لێــی بڕوانیــن، جــا لەبــەر ئــەوەی تۆڕێکــی پێوەندی لێــی بڕوانیــن، جــا لەبــەر ئــەوەی تۆڕێکــی پێوەندی 
تۆێژەرانــی  بەســتنەوەی  بەیەکــەوە  بــۆ  تۆێژەرانــی نییــە،  بەســتنەوەی  بەیەکــەوە  بــۆ  نییــە، 
ــۆڕە  ــەو ت ــوردی و بەســتنەوەی ئ ــی ک ــواری زمان ــۆڕە ب ــەو ت ــوردی و بەســتنەوەی ئ ــی ک ــواری زمان ب
بــە دامودەزگانــی میــری و کەمتەرخەمــی دەزگاکان بــە دامودەزگانــی میــری و کەمتەرخەمــی دەزگاکان 
ــە  ــەش بووەت ــە، ئەم ــە گرنگ ــەم پرس ــەبارەت ب ــە س ــەش بووەت ــە، ئەم ــە گرنگ ــەم پرس ــەبارەت ب س
هــۆی ئــەوەی چەنــدان گرفتــی زمانــی دروســت بێــت هــۆی ئــەوەی چەنــدان گرفتــی زمانــی دروســت بێــت 

ــەوە. ــەر بمێنێت ــێ چارەس ــەوە.و ب ــەر بمێنێت ــێ چارەس و ب

)تابلۆی تەالر و جێگە فرۆشیارییەکانی شاری کەالر و دەوروبەری بە نموونە(
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ڕێبازی توێژینەوەکە
ڕێبــازی توێژینەوەکــە، بەهۆی ئەوەی ئێمە باســی ڕێبــازی توێژینەوەکــە، بەهۆی ئەوەی ئێمە باســی 
ئــەو تێکدانــە زمانەوانییانەمــان کــردووە و ســاغمان ئــەو تێکدانــە زمانەوانییانەمــان کــردووە و ســاغمان 
ــگاکانی  ــۆی فرۆش ــەر تابل ــە لەس ــەوە، ک ــگاکانی کردوونەت ــۆی فرۆش ــەر تابل ــە لەس ــەوە، ک کردوونەت
ــنی   ــازی پەس ــە ڕێب ــراون، بۆی ــەالر نووس ــاری ک ــنی  ش ــازی پەس ــە ڕێب ــراون، بۆی ــەالر نووس ــاری ک ش
- شــیکاریمان بەکارهێنــاوە و بــە پێــی توانایــی - شــیکاریمان بەکارهێنــاوە و بــە پێــی توانایــی 
ئــەو  نەمانهێشــتووە  و  کردووەتــەوە  ئــەو ســاغمان  نەمانهێشــتووە  و  کردووەتــەوە  ســاغمان 
ــانایی  ــووک و س ــە س ــەروا ب ــە ه ــە زمانییان ــانایی تێکدان ــووک و س ــە س ــەروا ب ــە ه ــە زمانییان تێکدان

ــەڕن. ــەڕن.تێپ تێپ

ناوونیشانی توێژینەوەکە
ــە  ــەی ئێم ــە بابەتەک ــن: ک ــەوە بڵێی ــتە ئ ــە پێویس ــەی ئێم ــە بابەتەک ــن: ک ــەوە بڵێی ــتە ئ پێویس
هەڵــەی  نــەک  زمانــە،  تێکدانــی  هەڵــەی باســکردنی  نــەک  زمانــە،  تێکدانــی  باســکردنی 
زمانــی. ئێمــە بــاس لــە تێکدانــەکان دەکەیــن، زمانــی. ئێمــە بــاس لــە تێکدانــەکان دەکەیــن، 
نــەک هەڵــەکان، واتــا تێکدانــەکان بەشــێکن لــە نــەک هەڵــەکان، واتــا تێکدانــەکان بەشــێکن لــە 
بۆیــە  هــەر  هەڵــەکان،  کــۆی  نــەک  بۆیــە هەڵــەکان،  هــەر  هەڵــەکان،  کــۆی  نــەک  هەڵــەکان، 
نــاوی توێژینەوەکەمــان نــاوە )تێکدانــی فرێــز و نــاوی توێژینەوەکەمــان نــاوە )تێکدانــی فرێــز و 
فەرهەنــگ و ڕێنووســی زمانــی کــوردی، لــە ناوەنــدە فەرهەنــگ و ڕێنووســی زمانــی کــوردی، لــە ناوەنــدە 
ــەالر و  ــۆی ت ــتاندا. )تابل ــیارییەکانی کوردس ــەالر و فرۆش ــۆی ت ــتاندا. )تابل ــیارییەکانی کوردس فرۆش
جێگــە فرۆشــیارییەکانی شــاری کــەالر و دەوروبەری جێگــە فرۆشــیارییەکانی شــاری کــەالر و دەوروبەری 

ــە(. ــە نموون ــە(.ب ــە نموون ب

پێشەکی
لــەم تۆێژینــەوەدا هەوڵمــان داوە، الیەنێــک و لــەم تۆێژینــەوەدا هەوڵمــان داوە، الیەنێــک و 
هۆکارێکــی هــەرە گەورەتــر، کــە بــووە بــە مایــەی هۆکارێکــی هــەرە گەورەتــر، کــە بــووە بــە مایــەی 
خەوشــدارکردنی زمانــی کــوردی و خۆمــان لێــی خەوشــدارکردنی زمانــی کــوردی و خۆمــان لێــی 
بــێ ئاگایــن ڕوون بکەمــەوە، ئەویــش تێکدانــی بــێ ئاگایــن ڕوون بکەمــەوە، ئەویــش تێکدانــی 
فرۆشــیاری  ناوەنــدە  لەالیــەن  کوردییــە  فرۆشــیاری زمانــی  ناوەنــدە  لەالیــەن  کوردییــە  زمانــی 
نێــو  لــە  ڕۆژانــە  کــە  بازرگانییەکانــەوە،  نێــو و  لــە  ڕۆژانــە  کــە  بازرگانییەکانــەوە،  و 
بــازاڕ و شــوێنە گشــتییەکاندا چەنــدان تابلــۆی بــازاڕ و شــوێنە گشــتییەکاندا چەنــدان تابلــۆی 
هەڵواســراومان بەرچــاو دەکەوێــت و ئــەو کەســەی هەڵواســراومان بەرچــاو دەکەوێــت و ئــەو کەســەی 
ئەگەرچــی تۆزێــک زانیــاری لــە بــارەی زمانــی ئەگەرچــی تۆزێــک زانیــاری لــە بــارەی زمانــی 
کوردییــەوە هەبێــت، زۆر بــە ئاســانی دەتوانێــت کوردییــەوە هەبێــت، زۆر بــە ئاســانی دەتوانێــت 

درک بــەو تێکدانانــە بــکات. لێــرەدا پرســیارێک درک بــەو تێکدانانــە بــکات. لێــرەدا پرســیارێک 
دەمانوەســتێنێت، ئــەوەش ئەوەیــە: ئایــا چەنــد دەمانوەســتێنێت، ئــەوەش ئەوەیــە: ئایــا چەنــد 
مایــەی  بچــووک  ڕێزمانــی  تێکدانێکــی  و  مایــەی هەڵــە  بچــووک  ڕێزمانــی  تێکدانێکــی  و  هەڵــە 
ــوو کات  ــەم هەم ــەوەن لەســەریان بوەســتیت و ئ ــوو کات ئ ــەم هەم ــەوەن لەســەریان بوەســتیت و ئ ئ
و نووســینەی بــۆ تەرخــان بکەیت؟لــە وەاڵمــدا و نووســینەی بــۆ تەرخــان بکەیت؟لــە وەاڵمــدا 
دەڵێیــن: بەڵــێ بێگومــان، چونکــە هــەر هەڵــە دەڵێیــن: بەڵــێ بێگومــان، چونکــە هــەر هەڵــە 
بچووکــەکان، پــەل بــۆ هەڵــەی گەورەتــر دەکێشــن؛ بچووکــەکان، پــەل بــۆ هەڵــەی گەورەتــر دەکێشــن؛ 
هــەر هەڵتەکاوییەکــی بچووکــە، کــە دواتر ســەراپای هــەر هەڵتەکاوییەکــی بچووکــە، کــە دواتر ســەراپای 
شــەرواڵەکەت بــە دڕان دەدات. ئاگریــش کــە بەربوو شــەرواڵەکەت بــە دڕان دەدات. ئاگریــش کــە بەربوو 
لــە خەرمــان، ئەگــەر زوو نەکوژێتــەوە، خــاوەن لــە خەرمــان، ئەگــەر زوو نەکوژێتــەوە، خــاوەن 
بۆیــە  دەمێنێتــەوە،  خەرمانســووتاو  بۆیــە خەرمــان  دەمێنێتــەوە،  خەرمانســووتاو  خەرمــان 
دەبێــت، لــە ئانوســاتی درککــردن بــە هەڵــەکان دەبێــت، لــە ئانوســاتی درککــردن بــە هەڵــەکان 
ــت،  ــەر بکرێ ــەوە و چارەس ــە بدۆزرێت ــت، زوو هۆکارەک ــەر بکرێ ــەوە و چارەس ــە بدۆزرێت زوو هۆکارەک
ــەوەی هەڵــەکان، ئەرکــی هەمــوو  ــەوەی هەڵــەکان، ئەرکــی هەمــوو چونکــە چاککردن چونکــە چاککردن

چاکەدۆســتێکە.چاکەدۆســتێکە.

ڕۆڵی زمان، لە ناوەندە فرۆشیارییەکان و بواری 
زانستی بازاڕکردندا

مامەڵــەی  زانســتێک  وەک  ئێســتا  مامەڵــەی بازاڕکــردن،  زانســتێک  وەک  ئێســتا  بازاڕکــردن، 
لەگەڵــدا دەکرێــت و لە زانکۆکاندا، وەک بەشــێک لە لەگەڵــدا دەکرێــت و لە زانکۆکاندا، وەک بەشــێک لە 
بەشــەکانی کۆلێــژی ئابووری، خۆینــدکاران دەتوانن بەشــەکانی کۆلێــژی ئابووری، خۆینــدکاران دەتوانن 
ئەزموونــی زانســتیی خۆیــان لــە بــواری بازاڕکردنــدا ئەزموونــی زانســتیی خۆیــان لــە بــواری بازاڕکردنــدا 
بەدەســت بهێنــن. لە پێناســەی بازاڕکردنــدا وتراوە: بەدەســت بهێنــن. لە پێناســەی بازاڕکردنــدا وتراوە: 
“پرۆســەی پالندانــان، دانانــی بنەمــاکان، نرخدانــان “پرۆســەی پالندانــان، دانانــی بنەمــاکان، نرخدانــان 
ــە و کااڵ و  ــکردنی بیرۆک ــەکردن و دابەش ــە و کااڵ و و بانگەش ــکردنی بیرۆک ــەکردن و دابەش و بانگەش
خزمەتگوزارییــەکان بــۆ مامەڵــە بازرگانییــەکان کــە خزمەتگوزارییــەکان بــۆ مامەڵــە بازرگانییــەکان کــە 
خواســتی هــەردوو الیــەن تێــر دەکــەن: تاکــی كڕیــار خواســتی هــەردوو الیــەن تێــر دەکــەن: تاکــی كڕیــار 
و هاوبەشــگەی فرۆشــیار.« )رءوف شبابك، و هاوبەشــگەی فرۆشــیار.« )رءوف شبابك، ٢٠٠٩٢٠٠٩، ، 
ــەم  ــالمەوە، ب ــی ئیس ــەی ئایین ــە ڕوانگ ــان ل ــەم (، ی ــالمەوە، ب ــی ئیس ــەی ئایین ــە ڕوانگ ــان ل ٩٩(، ی
ــە  ــردن بریتیی ــراوە: ”بەبازاڕک ــە ک ــێوەیە پێناس ــە ش ــردن بریتیی ــراوە: ”بەبازاڕک ــە ک ــێوەیە پێناس ش
ــە پێداویســتی و  ــە ل ــەی ک ــە چاالکییان ــەو کۆمەڵ ــە پێداویســتی و ل ــە ل ــەی ک ــە چاالکییان ــەو کۆمەڵ ل
خواســتەکانی بــازاڕ دەکۆڵنــەوە و تێکەڵەیەکــی خواســتەکانی بــازاڕ دەکۆڵنــەوە و تێکەڵەیەکــی 
گونجــاوی بەبازاڕکــردن )بەرهــەم، نــرخ، بانگەشــە، گونجــاوی بەبازاڕکــردن )بەرهــەم، نــرخ، بانگەشــە، 
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ئامانجەکانــی  کــە  دەکــەن  دابیــن  ئامانجەکانــی دابەشــکردن(  کــە  دەکــەن  دابیــن  دابەشــکردن( 
ــگا  ــراو و کۆمەڵ ــەران، ڕێکخ ــەران، بەکارهێن ــگا بەکارب ــراو و کۆمەڵ ــەران، ڕێکخ ــەران، بەکارهێن بەکارب
لەژێــر ڕۆشــنایی دیاریکــەرە ئیســالمییەکان لەســەر لەژێــر ڕۆشــنایی دیاریکــەرە ئیســالمییەکان لەســەر 
و  بیرۆکــە  خزمەتگــوزاری،  )کااڵ،  و بەرهەمەکانــی  بیرۆکــە  خزمەتگــوزاری،  )کااڵ،  بەرهەمەکانــی 
ــێوازەکانی  ــەوە و ش ــێوازەکانی بەرزکردن ــرخ و ش ــێوازەکانی ن ــەوە و ش ــێوازەکانی بەرزکردن ــرخ و ش ن
دابەشــکردن(.« )مبــادئ التســويق، دابەشــکردن(.« )مبــادئ التســويق، ١٤٢٩١٤٢٩، ، ٣٣(، (، 
كەواتــە لــەم پێناســەوە تێگەیشــتین، کــە زانســتی كەواتــە لــەم پێناســەوە تێگەیشــتین، کــە زانســتی 
بازاڕکــردن، ئەرکــی ئاراســتەکردنی فرۆشــیارە، بــۆ بازاڕکــردن، ئەرکــی ئاراســتەکردنی فرۆشــیارە، بــۆ 
ئــەوەی بــە باشــترین و زۆرتریــن قازانــج بــە دەســت ئــەوەی بــە باشــترین و زۆرتریــن قازانــج بــە دەســت 

بهێنــن.بهێنــن.
ناوەنــدە فرۆشــیارییەکانیش، ئــەوە ئــەو ناوەندانــە ناوەنــدە فرۆشــیارییەکانیش، ئــەوە ئــەو ناوەندانــە 
شــتومەک  بــە  پێوەندییــان  کــە  شــتومەک دەگرێتــەوە،  بــە  پێوەندییــان  کــە  دەگرێتــەوە، 
ناوەندانــە  ئــەم  ڕەنگــە  جــا  هەیــە،  ناوەندانــە فرۆشــتنەوە  ئــەم  ڕەنگــە  جــا  هەیــە،  فرۆشــتنەوە 
گــەورە و فــراوان بــن، وەک کۆفــرۆش و هــەرزان گــەورە و فــراوان بــن، وەک کۆفــرۆش و هــەرزان 
بــازاڕەکان، یــان ڕەنگــە بچــووک بــن، وەک فرۆشــگای بــازاڕەکان، یــان ڕەنگــە بچــووک بــن، وەک فرۆشــگای 
گشــتی  بەشــیوەکی  بــەاڵم  شــار،  گشــتی الکۆاڵنەکانــی  بەشــیوەکی  بــەاڵم  شــار،  الکۆاڵنەکانــی 
ناوەنــدە فرۆشــیارییەکان بــەو شــوێنانە دەوترێــت کــە ناوەنــدە فرۆشــیارییەکان بــەو شــوێنانە دەوترێــت کــە 
مامەڵــەی نێــوان فرۆشــیار و کڕیــاری تێــدا دەکرێــت، مامەڵــەی نێــوان فرۆشــیار و کڕیــاری تێــدا دەکرێــت، 

ــدی. ــە یەک ــدن ب ــوود گەیان ــتی س ــە مەبەس ــدی.ب ــە یەک ــدن ب ــوود گەیان ــتی س ــە مەبەس ب
ــی  ــوو بوارەکان ــە هەم ــان ل ــن، زم ــە دەتوانی ــی ئێم ــوو بوارەکان ــە هەم ــان ل ــن، زم ــە دەتوانی ئێم
زانســتدا بخەینــە ژێر توێژینــەوە و بیخەینە خزمەتی زانســتدا بخەینــە ژێر توێژینــەوە و بیخەینە خزمەتی 
زانســتەوە و ئەرکێکــی زانســتی پــێ بســپێرین، زانســتەوە و ئەرکێکــی زانســتی پــێ بســپێرین، 
چونکــە زمــان تەنیــا ئامێرێکــی ســادەی دروســتکراو چونکــە زمــان تەنیــا ئامێرێکــی ســادەی دروســتکراو 
نییــە، کــە تەنیــا بــۆ پڕکردنــەوەی پێویســتییەکان نییــە، کــە تەنیــا بــۆ پڕکردنــەوەی پێویســتییەکان 
ــت،  ــک بێ ــە کەڵ ــەکان ب ــوان کەس ــۆی نێ ــت، و گتفوگ ــک بێ ــە کەڵ ــەکان ب ــوان کەس ــۆی نێ و گتفوگ
بەڵکــوو زمــان لــەوە گەورەتــرە لــە چوارچێوەیەکــی بەڵکــوو زمــان لــەوە گەورەتــرە لــە چوارچێوەیەکــی 
ــان  ــن. بێگوم ــەگیری بکەی ــد و هەناس ــکدا بەن ــان تەس ــن. بێگوم ــەگیری بکەی ــد و هەناس ــکدا بەن تەس
لــە ڕێگــەی زانســتی زاراوەســازییەوە دەتوانیــن لــە ڕێگــەی زانســتی زاراوەســازییەوە دەتوانیــن 
»لەبــەر  بســازێنین،  زاراوە  و  چەمــک  »لەبــەر چەنــدان  بســازێنین،  زاراوە  و  چەمــک  چەنــدان 
و  زانســت  بوارەکانــی  خێــرای  و پەرەســەندنی  زانســت  بوارەکانــی  خێــرای  پەرەســەندنی 
تەکنۆلۆژیــا و گەشــەکردنی خێــرای نێودەوڵەتــی تەکنۆلۆژیــا و گەشــەکردنی خێــرای نێودەوڵەتــی 
ــکەوتن  ــەو پێش ــوو ئ ــۆ هەم ــاد، ب ــی و ت ــکەوتن و بازرگان ــەو پێش ــوو ئ ــۆ هەم ــاد، ب ــی و ت و بازرگان
خێرایانــە وا پێویســت دەکات، بــۆ هــەر چەمکێکــی خێرایانــە وا پێویســت دەکات، بــۆ هــەر چەمکێکــی 

ئــەو بوارانــە زاراوە دابنرێــت و لێکۆڵینــەوە و کاری ئــەو بوارانــە زاراوە دابنرێــت و لێکۆڵینــەوە و کاری 
یەکخســتنی بــۆ بکرێــت” )د. شــهاب تەیــب تاهیــر، یەکخســتنی بــۆ بکرێــت” )د. شــهاب تەیــب تاهیــر، 
ــی  ــان مەرجێک ــی زم ــا “بوون ــی (، هەروەه ــان مەرجێک ــی زم ــا “بوون ٢٠١٢٢٠١٢، ، ١٠٢١٠٢(، هەروەه
ــرە” )د.  ــەندووی بی ــی تەشەنەس ــتی چاالک ــرە” )د. پێویس ــەندووی بی ــی تەشەنەس ــتی چاالک پێویس
ــە  ــە ( چونک ــووڵ، ٢٠٠٥٢٠٠٥، ، ٩٩( چونک ــتەفا ڕەس ــن مس ــووڵ، عیزەددی ــتەفا ڕەس ــن مس عیزەددی
ــەوە  ــەی زمان ــە ڕێگ ــەک، ل ــر و بیرۆکەی ــوو بی ــەوە هەم ــەی زمان ــە ڕێگ ــەک، ل ــر و بیرۆکەی ــوو بی هەم
ــش  ــتی بازاڕکردنی ــان زانس ــەوە. بێگوم ــاڵو دەبێت ــش ب ــتی بازاڕکردنی ــان زانس ــەوە. بێگوم ــاڵو دەبێت ب

ــەم ئاســتە گەیشــتووە. ــەوە ب ــە ڕێگــەی زمان ــەم ئاســتە گەیشــتووە.ل ــەوە ب ــە ڕێگــەی زمان ل
ــی  ــا زمان ــەوە، وات ــەردوو جۆرەکەی ــە ه ــان، ب ــی زم ــا زمان ــەوە، وات ــەردوو جۆرەکەی ــە ه ــان، ب زم
نووســین و زمانــی ئاخاوتــن، لــە زاســتی بازاڕکردندا نووســین و زمانــی ئاخاوتــن، لــە زاســتی بازاڕکردندا 
ڕۆڵێکــی گەورەیــان هەیــە، چونکــە لــە ڕێگــەی ئــەو ڕۆڵێکــی گەورەیــان هەیــە، چونکــە لــە ڕێگــەی ئــەو 
کڕیارێکــی  دەتوانــن  فرۆشــیاران  زمانــەوە،  کڕیارێکــی دوو  دەتوانــن  فرۆشــیاران  زمانــەوە،  دوو 
بــاش، لــە چــواردەوری کااڵکانیــان کۆبکەنــەوە. بــاش، لــە چــواردەوری کااڵکانیــان کۆبکەنــەوە. 
و  هاوبەشــگە  خــاوەن  ئاخاوتنــدا  زمانــی  و لــە  هاوبەشــگە  خــاوەن  ئاخاوتنــدا  زمانــی  لــە 
و  ڕاگەیانــدن  ڕێگــەی  لــە  دەتوانــن  و کارگــەکان،  ڕاگەیانــدن  ڕێگــەی  لــە  دەتوانــن  کارگــەکان، 
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە جەماوەرێکــی بــاش لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە جەماوەرێکــی بــاش لــە 
دەوری خۆیــان کــۆ بکەنــەوە، هەروەهــا لەکاتــی دەوری خۆیــان کــۆ بکەنــەوە، هەروەهــا لەکاتــی 
زمانێکــی  بــە  مامەڵەکەرانــدا  زمانێکــی ســەردانیکردنی  بــە  مامەڵەکەرانــدا  ســەردانیکردنی 
بکــەن و کااڵکانیــان  لــێ  پێشــوازییان  بکــەن و کااڵکانیــان شــیرین،  لــێ  پێشــوازییان  شــیرین، 
ــەی  ــەو هۆکاران ــک ل ــە یەكێ ــێنن، چونک ــێ بناس ــەی پ ــەو هۆکاران ــک ل ــە یەكێ ــێنن، چونک ــێ بناس پ
کــە وا دەکــەن، فرۆشــیار پێوەندییەکــی باشــی بــە کــە وا دەکــەن، فرۆشــیار پێوەندییەکــی باشــی بــە 
کڕیــارەوە هەبێــت، چۆنیەتــی ئــەو زمانەیــە کــە کڕیــارەوە هەبێــت، چۆنیەتــی ئــەو زمانەیــە کــە 
لــە کاتــی مامەڵەکردنــدا بــەکاری دەهێنێــت، واتــە لــە کاتــی مامەڵەکردنــدا بــەکاری دەهێنێــت، واتــە 
هەرچەنــدە توانایــی و پــاراوی زمانــی لــە بانگەشــە هەرچەنــدە توانایــی و پــاراوی زمانــی لــە بانگەشــە 
ــە  ــدە ئەگــەر هەی ــدا بەرزبێــت، ئەوەن ــە و مامەڵەکردن ــدە ئەگــەر هەی ــدا بەرزبێــت، ئەوەن و مامەڵەکردن
فرۆشــیار کڕیــار لــە دەوری خــۆی کۆبکاتــەوە، فرۆشــیار کڕیــار لــە دەوری خــۆی کۆبکاتــەوە، 
و  بانگەشــە  زمانــی  هەتــا  پێجەوانەشــەوە،  و بــە  بانگەشــە  زمانــی  هەتــا  پێجەوانەشــەوە،  بــە 
ــدە  ــە پڕوپاگەن ــە پڕوپاگەنــدە مامەڵەکــردن الواز بێــت و پڕبێــت ل مامەڵەکــردن الواز بێــت و پڕبێــت ل
ــر دوور  ــیار زیات ــەوە فرۆش ــا، ئ ــێ بنەم ــتی ب ــر دوور و ش ــیار زیات ــەوە فرۆش ــا، ئ ــێ بنەم ــتی ب و ش
دەکەوێتــەوە و تەنیــا پێوەندییەکــی ســادە لــە دەکەوێتــەوە و تەنیــا پێوەندییەکــی ســادە لــە 
ــرەی  ــە گوێ ــت، ب ــار و فرۆشــیاردا دەبێ ــوان کڕی ــرەی نێ ــە گوێ ــت، ب ــار و فرۆشــیاردا دەبێ ــوان کڕی نێ
تێپەڕبوونــی کات ئــەو پێوەندییــەش کاڵ دەبێتەوە.تێپەڕبوونــی کات ئــەو پێوەندییــەش کاڵ دەبێتەوە.
بێگومــان ئــەم زمانــەش، زمانێکــی ســادەی ڕۆژانە بێگومــان ئــەم زمانــەش، زمانێکــی ســادەی ڕۆژانە 
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نییــە، بەڵکــوو پێویســتی بــە هونەرێکــی ئاخاوتنــی نییــە، بەڵکــوو پێویســتی بــە هونەرێکــی ئاخاوتنــی 
قایلکــەرە، چونکــە ”لەکاتــی هاتنــە پێشــەوەی قایلکــەرە، چونکــە ”لەکاتــی هاتنــە پێشــەوەی 
دەستپێشــخەرییەکی  یــان  نــوێ،  دەستپێشــخەرییەکی بیرۆکەیەکــی  یــان  نــوێ،  بیرۆکەیەکــی 
ــۆت  ــت خ ــەر بتەوێ ــەت ئەگ ــان تەنان ــی، ی ــۆت بازرگان ــت خ ــەر بتەوێ ــەت ئەگ ــان تەنان ــی، ی بازرگان
بەبــازاڕ بکەیــت بــۆ خــاوەن کارەکان، پێویســتە بەبــازاڕ بکەیــت بــۆ خــاوەن کارەکان، پێویســتە 
کڕیارەکانــت،  بــەردەم  بخەیتــە  کڕیارەکانــت، بیرۆکەکانــت  بــەردەم  بخەیتــە  بیرۆکەکانــت 
هاوکارەکانــت، یــان ســەرۆکەکانی تــر، جــا بــە هاوکارەکانــت، یــان ســەرۆکەکانی تــر، جــا بــە 
ــان  ــت، ی ــدا بێ ــان قســەکردنی ڕاســتەوخۆ لەبەردەمیان ــت، ی ــدا بێ قســەکردنی ڕاســتەوخۆ لەبەردەمیان
ــان پێشکەشــکردنی  ــەوە، ی ــە ڕێگــەی پاوەرپۆینت ــان پێشکەشــکردنی ل ــەوە، ی ــە ڕێگــەی پاوەرپۆینت ل
پرێــزی و هاوشــێوەکانی نەرمــەکااڵ پێشکەشــکردن. پرێــزی و هاوشــێوەکانی نەرمــەکااڵ پێشکەشــکردن. 
ــدە  ــی ئەوەن ــتە بەش ــدا، پێویس ــەر حاڵەتێک ــە ه ــدە ل ــی ئەوەن ــتە بەش ــدا، پێویس ــەر حاڵەتێک ــە ه ل
ــت  ــتیت هەبێ ــەکردنی گش ــی قس ــا و توانای ــت کاریزم ــتیت هەبێ ــەکردنی گش ــی قس ــا و توانای کاریزم
بــۆ ئــەوەی بتوانیــت بــە تــەواوی خــۆت، یــان بــۆ ئــەوەی بتوانیــت بــە تــەواوی خــۆت، یــان 
بەرهەمەکــەت بخەیتــە بــازاڕەوە” )مــا هــي مهــارات بەرهەمەکــەت بخەیتــە بــازاڕەوە” )مــا هــي مهــارات 
ــع  ــى موق ــع  عل ــى موق ــح عل ــحتصف ــا؟ ؟ تصف ــاأطوره ــف أطوره ــويق وكي ــف التس ــويق وكي التس
قســەکردنەش،  ئــەم  بەســتەر(  قســەکردنەش، ،  ئــەم  بەســتەر(   ،٢٠١٩٢٠١٩ فرصــةفرصــة، ، 
ــە  ــەوە، وات ــەری ئاخاوتن ــواری هون ــو ب ــە نێ ــە دەچێت ــەوە، وات ــەری ئاخاوتن ــواری هون ــو ب ــە نێ دەچێت
ئاخاوتــن  هونــەری  فرۆشــیار،  یــان  ئاخاوتــن خاوەنــکار،  هونــەری  فرۆشــیار،  یــان  خاوەنــکار، 
ــی  ــۆ بەبازاڕکردن ــەک ب ــت، وەک ڕێگەی ــی بەکاردەهێنێ ــۆ بەبازاڕکردن ــەک ب ــت، وەک ڕێگەی بەکاردەهێنێ
هونەرێکــی  خــاوەن  کەســانی  ئــەوە  هونەرێکــی کااڵکانــی.  خــاوەن  کەســانی  ئــەوە  کااڵکانــی. 
بەهێــزی ئاخاوتنــن، هەمیشــە لــە گفتوگــۆ و مامەڵە بەهێــزی ئاخاوتنــن، هەمیشــە لــە گفتوگــۆ و مامەڵە 
یەکالکــەرەوە  ڕۆڵــی  دەتوانــن  یەکالکــەرەوە بازرگانییەکانــدا،  ڕۆڵــی  دەتوانــن  بازرگانییەکانــدا، 
و  ویســت  ئــەو  بەدەســتهێنانی  بــۆ  و ببینــن،  ویســت  ئــەو  بەدەســتهێنانی  بــۆ  ببینــن، 
ــج  ــەی دەیانەوێــت، ”کــە مەبەســت و ئامان ــج قازانجان ــەی دەیانەوێــت، ”کــە مەبەســت و ئامان قازانجان
ــە  ــوو الیەن ــەوەی هەم ــە ل ــردن بریتیی ــە گفتوگۆک ــە ل ــوو الیەن ــەوەی هەم ــە ل ــردن بریتیی ــە گفتوگۆک ل
بەشــداربووەکان بگەنــە ڕێکەوتنێــک کــە تێیــدا بــە بەشــداربووەکان بگەنــە ڕێکەوتنێــک کــە تێیــدا بــە 
ــەم  ــەر ب ــن، ه ــل ب ــوو خــاڵ و مەرجــەکان قای ــەم هەم ــەر ب ــن، ه ــل ب ــوو خــاڵ و مەرجــەکان قای هەم
هۆیەشــەوە لــە ناخــەوە هــان بــۆ بــە دەســتهێنانی هۆیەشــەوە لــە ناخــەوە هــان بــۆ بــە دەســتهێنانی 
ئامانجەکانیــان دەبــەن تــا بتوانــن گفتوگۆیەکــی ئامانجەکانیــان دەبــەن تــا بتوانــن گفتوگۆیەکــی 
بازرگانیــی ســەرکەوتوو لەگــەڵ الیەنــی بەرانبەریــان بازرگانیــی ســەرکەوتوو لەگــەڵ الیەنــی بەرانبەریــان 
بــە ئامانــج بگەیەنــن” )برایــان ترەســی، بــە ئامانــج بگەیەنــن” )برایــان ترەســی، ٢٠١٩٢٠١٩، ، 
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بنیادنانــی  بــۆ  گشــتگیرە  پرۆســەیەکی  بنیادنانــی کڕیــار(  بــۆ  گشــتگیرە  پرۆســەیەکی  کڕیــار( 
کڕیــار  بەردەوامــی  و  قازانــج  کڕیــار پێوەندییەکانــی  بەردەوامــی  و  قازانــج  پێوەندییەکانــی 
لەڕێگــەی گەیاندنــی بەهــا و ڕازیبوونــی کڕیاری بااڵ، لەڕێگــەی گەیاندنــی بەهــا و ڕازیبوونــی کڕیاری بااڵ، 
مامەڵــە لەگــەڵ الیەنەکانــی بەدەســتهێنانی کڕیــار، مامەڵــە لەگــەڵ الیەنەکانــی بەدەســتهێنانی کڕیــار، 
بەشــداریکردن و گەشــەکردن دەکات.” )علی ســعید بەشــداریکردن و گەشــەکردن دەکات.” )علی ســعید 
علــوان، علــوان، ٢٠٢٠٢٠٢٠، ، ١٥١٥(. بێگومــان ئــەم پێوەندییــەش، (. بێگومــان ئــەم پێوەندییــەش، 
لــە ڕێگــەی کۆمەڵێــک هــۆکارەوە گەشــە دەکات، بۆ لــە ڕێگــەی کۆمەڵێــک هــۆکارەوە گەشــە دەکات، بۆ 
نموونــە زانینــی خواســتی بەکاربــەر و كڕیــار، یــان نموونــە زانینــی خواســتی بەکاربــەر و كڕیــار، یــان 
ــی  ــی و دەروون ــی کۆمەاڵیەت ــی دروســتکردنی پێوەندی ــی و دەروون ــی کۆمەاڵیەت دروســتکردنی پێوەندی
لــە نێــوان خــۆی و کڕیــاردا، یــان بــە دەمەوەچوونی لــە نێــوان خــۆی و کڕیــاردا، یــان بــە دەمەوەچوونی 

ــر. ــار و کۆمەڵێــک هــۆکاری ت ــر.کڕی ــار و کۆمەڵێــک هــۆکاری ت کڕی
لــە  جۆرێکــە  فرۆشــگاکان،  پێــش  لــە تابلــۆی  جۆرێکــە  فرۆشــگاکان،  پێــش  تابلــۆی 
بانگەشــەکردن، بەڵکــوو یەکێکــە لــە هەرە باشــترین بانگەشــەکردن، بەڵکــوو یەکێکــە لــە هەرە باشــترین 
نووســراوی  چونکــە  بانگەشــەکردن،  نووســراوی جۆرەکانــی  چونکــە  بانگەشــەکردن،  جۆرەکانــی 
لــە دەرەوەی فرۆشــگاکە، وەک  لــە دەرەوەی فرۆشــگاکە، وەک ســەر تابلــۆکان  ســەر تابلــۆکان 
لەنێــو  کااڵیــەی  ئــەو  بــۆ  وایــە،  لەنێــو گوزارشــتێک  کااڵیــەی  ئــەو  بــۆ  وایــە،  گوزارشــتێک 
پەســنی  دەبێــت  بێگومــان  هەیــە،  پەســنی فرۆشــگاکە  دەبێــت  بێگومــان  هەیــە،  فرۆشــگاکە 
ناوونیشــانی ســەر تابلــۆکان، لەگــەڵ پێکهاتــەی ناوونیشــانی ســەر تابلــۆکان، لەگــەڵ پێکهاتــەی 
فرۆشــگاکەدا یــەک بگرنــەوە، نــەک ناوونیشــانی فرۆشــگاکەدا یــەک بگرنــەوە، نــەک ناوونیشــانی 
ســەر تابلــۆکان شــتێک بێــت و کااڵکانــی نێــو ســەر تابلــۆکان شــتێک بێــت و کااڵکانــی نێــو 
فرۆشــگاکە شــتێکی تــر، چونکــە كڕیــار لــە کاتــی فرۆشــگاکە شــتێکی تــر، چونکــە كڕیــار لــە کاتــی 
دەرکەوتنــی ڕاســتییەکاندا، جارێکــی تــر فریــوی دەرکەوتنــی ڕاســتییەکاندا، جارێکــی تــر فریــوی 
ــوات،  ــگاکان ناخ ــەر فرۆش ــۆی س ــە و تابل ــوات، بانگەش ــگاکان ناخ ــەر فرۆش ــۆی س ــە و تابل بانگەش
ــیار  ــە فرۆش ــی ب ــەورەی دارای ــی گ ــەش زیانێک ــیار ئەم ــە فرۆش ــی ب ــەورەی دارای ــی گ ــەش زیانێک ئەم
دەگەیەنێــت و ئیتــر کڕیــارەکان ئامــادە نیــن، شــتی دەگەیەنێــت و ئیتــر کڕیــارەکان ئامــادە نیــن، شــتی 
لــێ بكــڕن، کەواتــە گرنگتریــن شــت لــە بانگەشــەدا، لــێ بكــڕن، کەواتــە گرنگتریــن شــت لــە بانگەشــەدا، 

ڕاســتگۆیی زمانــی بانگەشــەیە.ڕاســتگۆیی زمانــی بانگەشــەیە.
بێگومان ئەو نووســراوانەش، پێش جواننووســین، بێگومان ئەو نووســراوانەش، پێش جواننووســین، 
دەبێــت ڕێــک و دروســت بنووســرێنەوە و لــە هەڵــە دەبێــت ڕێــک و دروســت بنووســرێنەوە و لــە هەڵــە 
ڕێزمانییــەکان دووربــن، وەک: ڕێنــووس و فەرهەنگ ڕێزمانییــەکان دووربــن، وەک: ڕێنــووس و فەرهەنگ 
و گــرێ )فرێــز(، کــە هــەر هەڵەکردنێــک لــە زماندا، و گــرێ )فرێــز(، کــە هــەر هەڵەکردنێــک لــە زماندا، 
دەچێتــە چوارچێــوەی تێکدانــی زمانییــەوە، دواجــار دەچێتــە چوارچێــوەی تێکدانــی زمانییــەوە، دواجــار 
ــودی  ــەر خ ــان و لەس ــەر زم ــەری لەس ــەم کاریگ ــودی ه ــەر خ ــان و لەس ــەر زم ــەری لەس ــەم کاریگ ه
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فرۆشــیار  دەبێــت  بۆیــە  دەبێــت،  فرۆشــیار بانگەشــەکە  دەبێــت  بۆیــە  دەبێــت،  بانگەشــەکە 
لەکاتــی نووســینەوەی تابلــۆی ســەر فرۆشــگاکەی، لەکاتــی نووســینەوەی تابلــۆی ســەر فرۆشــگاکەی، 
ــێتەوە،  ــراوەکە بنووس ــەوە، نووس ــەڕی وریایی ــێتەوە، بەوپ ــراوەکە بنووس ــەوە، نووس ــەڕی وریایی بەوپ
ــە چوارچێــوە  ــکاری ل ــت، جوان ــە چوارچێــوە پاشــان هــەوڵ بدرێ ــکاری ل ــت، جوان پاشــان هــەوڵ بدرێ
و واتــای نووســراوی ســەر تابلۆکــە بکرێــت، بــە و واتــای نووســراوی ســەر تابلۆکــە بکرێــت، بــە 

ــاران. ــاران.مەبەســتی سەرنجڕاکێشــانی کڕی مەبەســتی سەرنجڕاکێشــانی کڕی

دەستەواژەی تێکدانی زمانی
ــە،  ــێواندنی توخمەکان ــدان، ش ــە تێک ــە، مەبەســت ل ــێواندنی توخمەکان ــدان، ش ــە تێک مەبەســت ل
لــە بنەڕەتــی خۆیانــەوە بــۆ شــتێکی تــر و گۆڕانــی لــە بنەڕەتــی خۆیانــەوە بــۆ شــتێکی تــر و گۆڕانــی 
ئــەم  ڕەنگــە  جــا  ماددانەیــە،  ئــەو  ئــەم پێکهاتــەی  ڕەنگــە  جــا  ماددانەیــە،  ئــەو  پێکهاتــەی 
ــان  ــاش، ی ــە هــۆی گۆڕانکارییەکــی ب ــە ببێت ــان تێکدان ــاش، ی ــە هــۆی گۆڕانکارییەکــی ب ــە ببێت تێکدان
ــای  ــک کاتیــش تێکــدان مان ــای خــراپ، چونکــە هەندێ ــک کاتیــش تێکــدان مان خــراپ، چونکــە هەندێ
خەوشــدارکردنی شــتەکان ناگەیەنێــت، بــەاڵم ئێمــە خەوشــدارکردنی شــتەکان ناگەیەنێــت، بــەاڵم ئێمــە 
ــە  ــە دەبێت ــە، ک ــەو تێکدانەی ــرەدا مەبەســتمان ل ــە لێ ــە دەبێت ــە، ک ــەو تێکدانەی ــرەدا مەبەســتمان ل لێ
خەوشــدارکردنی گــرێ و فەرهەنگــی زمانــی کوردی، خەوشــدارکردنی گــرێ و فەرهەنگــی زمانــی کوردی، 
ئەمــەش بــۆ خــۆی یەکێکــە لــە مەترســییەکانی ئەمــەش بــۆ خــۆی یەکێکــە لــە مەترســییەکانی 
ــی  ــی توانای ــە پێ ــان و پێویســتە ب ــی ســەر زمانەکەم ــی توانای ــە پێ ــان و پێویســتە ب ســەر زمانەکەم

ــن. ــی بدەی ــۆ چاککردن ــەوڵ ب ــن.ه ــی بدەی ــۆ چاککردن ــەوڵ ب ه
بــۆ  لێکدانەوەگەلێــک  کوردیــدا،  زمانــی  بــۆ لــە  لێکدانەوەگەلێــک  کوردیــدا،  زمانــی  لــە 
هــەژار  مامۆســتا  کــراوە، وەک  تێکــدان  هــەژار وشــەی  مامۆســتا  کــراوە، وەک  تێکــدان  وشــەی 
ــە(دا،  ــە بۆرین ــی )هەنبان ــە فەرهەنگ ــی، ل ــە(دا، موکریان ــە بۆرین ــی )هەنبان ــە فەرهەنگ ــی، ل موکریان
وشــەی )تێکــدان(ی بــە ســێ هاوواتــا هێناوەتــەوە، وشــەی )تێکــدان(ی بــە ســێ هاوواتــا هێناوەتــەوە، 

ئەوانیــش:ئەوانیــش:
* خراپ کردن.* خراپ کردن.
* تێکەڵ کردن.* تێکەڵ کردن.

* شێواندنی کار.* شێواندنی کار.

هەروەهــا، )محەممــەد ســاڵح پێندرۆیــی( لــە هەروەهــا، )محەممــەد ســاڵح پێندرۆیــی( لــە 
فەرهەنگــی )کانــی( ســێ هاوواتای بــۆ هێناوەتەوە، فەرهەنگــی )کانــی( ســێ هاوواتای بــۆ هێناوەتەوە، 

ئەوانیــش:ئەوانیــش:
* ئاژاوە.* ئاژاوە.

* خراپ کردن.* خراپ کردن.

* تێکەڵ کردن.* تێکەڵ کردن.
ــی(  ــەد ســاڵح پێندرۆی ــە شــانی )محەمم ــی( شــان ب ــەد ســاڵح پێندرۆی ــە شــانی )محەمم شــان ب
ــەدی خــاڵ(  ــی( )شــێخ مەحەم ــەژار موکریان ــەدی خــاڵ( و )ه ــی( )شــێخ مەحەم ــەژار موکریان و )ه
لــە بــارەی وشــەی تێکدانــەوە، لــە فەرهەنگەکەیــدا لــە بــارەی وشــەی تێکدانــەوە، لــە فەرهەنگەکەیــدا 
گوتوویەتــی: ”شــێواندنی هەمــوو شــتێک”بەاڵم خاڵ گوتوویەتــی: ”شــێواندنی هەمــوو شــتێک”بەاڵم خاڵ 
خــراپ لــە وشــەی تێکــدان گەیشــتووە، چونکــە خــراپ لــە وشــەی تێکــدان گەیشــتووە، چونکــە 
هەمــوو تێکدانێــک مانــای شــێواندن ناگەیەنێــت، هەمــوو تێکدانێــک مانــای شــێواندن ناگەیەنێــت، 
ــە  ــدان ل ــەی تێک ــتی وش ــێوەکی گش ــە ش ــەاڵم ب ــە ب ــدان ل ــەی تێک ــتی وش ــێوەکی گش ــە ش ــەاڵم ب ب
زمانــی کوردیــدا دوو مانــا دەدات، ئەوانیــش )خراپ زمانــی کوردیــدا دوو مانــا دەدات، ئەوانیــش )خراپ 

کــردن و تێکــەڵ کــردن( دەگەیەنێــت.کــردن و تێکــەڵ کــردن( دەگەیەنێــت.
هەروەهــا، وشــەی تێکــدان لــە زمانــی عەرەبیــدا، هەروەهــا، وشــەی تێکــدان لــە زمانــی عەرەبیــدا، 
بــە هەمــان شــێوەی زمانــی کــوردی زیــاد لــە بــە هەمــان شــێوەی زمانــی کــوردی زیــاد لــە 
فەرهەنگــی  لــە  ئەگــەر  دەگەیەنێــت.  فەرهەنگــی مانایــەک  لــە  ئەگــەر  دەگەیەنێــت.  مانایــەک 
زمانــی عەرەبیــدا بگەڕێیــن، ئــەوە دەبینیــن تێکــدان زمانــی عەرەبیــدا بگەڕێیــن، ئــەوە دەبینیــن تێکــدان 
چەنــد هاوواتایەکــی هەیــە، وەک )چەنــد هاوواتایەکــی هەیــە، وەک )ابطــالابطــال، ، تعطيــلتعطيــل، ، 
تخريــب، افشــال، تشــویش(، بــەاڵم بــە دیاریکراوی، تخريــب، افشــال، تشــویش(، بــەاڵم بــە دیاریکراوی، 
وشــەی )تخریــب( لەگــەڵ بابەتەکــەی ئێمــەدا یــەک وشــەی )تخریــب( لەگــەڵ بابەتەکــەی ئێمــەدا یــەک 
دەگرێتــەوە. لــە زمانــی فارسیشــدا، بــە پێــی ئــەو دەگرێتــەوە. لــە زمانــی فارسیشــدا، بــە پێــی ئــەو 
کەوتــووە،  دەســتمان  بەدواچوونانــەی  و  کەوتــووە، گــەڕان  دەســتمان  بەدواچوونانــەی  و  گــەڕان 
ــت،  ــا لەخــۆ دەگرێ ــدان وات ــت، پەیڤــی )تێکــدان( چەن ــا لەخــۆ دەگرێ ــدان وات پەیڤــی )تێکــدان( چەن
زدن،  برهــم  ڕیختــن،  بەهــم  )بشــوالندن،  زدن، وەک  برهــم  ڕیختــن،  بەهــم  )بشــوالندن،  وەک 
تخریــب، مســموم کــردن...( کــە هەمــوو ئەم وشــانە تخریــب، مســموم کــردن...( کــە هەمــوو ئەم وشــانە 

ــە. ــان تێدای ــای تێکدانی ــی فارســیدا مان ــە زمان ــە.ل ــان تێدای ــای تێکدانی ــی فارســیدا مان ــە زمان ل
تێکدانــی زمانــی، ســەروژوورکردن و خراپکردنــی تێکدانــی زمانــی، ســەروژوورکردن و خراپکردنــی 
یاســا و ڕێســا زمانییەکانــە، لــە ڕێگــەی کۆمەڵێــک یاســا و ڕێســا زمانییەکانــە، لــە ڕێگــەی کۆمەڵێــک 
بەســەر  خــراپ  دەرئەنجامــی  کــە  بەســەر هــۆکارەوە،  خــراپ  دەرئەنجامــی  کــە  هــۆکارەوە، 
زمانەکــەدا جــێ دەهێڵــن و دەبنــە هــۆی تێکــەاڵوی زمانەکــەدا جــێ دەهێڵــن و دەبنــە هــۆی تێکــەاڵوی 
لەگــەڵ یاســا زمانییەکانــی زمانێکی دیکەدا، پاشــان لەگــەڵ یاســا زمانییەکانــی زمانێکی دیکەدا، پاشــان 
ئــەم تێکەاڵوییــە ڕەگ دادەکوتێــت و ئــەو زمانــەی ئــەم تێکەاڵوییــە ڕەگ دادەکوتێــت و ئــەو زمانــەی 
ــە دزەی  ــەی دیک ــی زمانەک ــا ڕێزمانییەکان ــە یاس ــە دزەی ک ــەی دیک ــی زمانەک ــا ڕێزمانییەکان ــە یاس ک
کردووەتــە نــاوی، پەیتــا پەیتــا یاســا ڕیزمانییەکانی کردووەتــە نــاوی، پەیتــا پەیتــا یاســا ڕیزمانییەکانی 
خــۆی لەدەســت دەدات و بــەرەو مەرگــی خــۆی خــۆی لەدەســت دەدات و بــەرەو مەرگــی خــۆی 
هەنــگاو دەنێــت، وەلــێ دەبێــت ئــەوەش بڵێــن: کــە هەنــگاو دەنێــت، وەلــێ دەبێــت ئــەوەش بڵێــن: کــە 
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مەرگــی زمــان پرۆســەیەکی خێــرا نییــە و لەخــۆوە مەرگــی زمــان پرۆســەیەکی خێــرا نییــە و لەخــۆوە 
ــادات، بەڵکــوو کارێکــی یەکجــار لەســەرخۆ و  ــادات، بەڵکــوو کارێکــی یەکجــار لەســەرخۆ و ڕوون ڕوون
ئازاربەخشــە، کــە دەبێتــە مایــەی داخێکــی گــەورە ئازاربەخشــە، کــە دەبێتــە مایــەی داخێکــی گــەورە 
بــۆ زمانــەوان و خەمخۆرانــی ئــەو زمانــە، جــا بــۆ زمانــەوان و خەمخۆرانــی ئــەو زمانــە، جــا 
ــی  ــە ناوخۆی ــار و هەوڵ ــوو گوش ــەو هەم ــۆی ئ ــی بەه ــە ناوخۆی ــار و هەوڵ ــوو گوش ــەو هەم ــۆی ئ بەه
زمانــی  کــە دەکرێتــە ســەر  دەرەکییەکانــەوە  زمانــی و  کــە دەکرێتــە ســەر  دەرەکییەکانــەوە  و 
کــوردی، ڕەنگــە لــە داهاتــوودا ببێتــە زمانێکــی کــوردی، ڕەنگــە لــە داهاتــوودا ببێتــە زمانێکــی 
مــردوو و پەراوێزخــراو. ڕاســتییەکەی، مردنــی زمان مــردوو و پەراوێزخــراو. ڕاســتییەکەی، مردنــی زمان 
تەنیــا لــە نێوچــوون و مردنــی زمانەکــە ناگەیەنێــت، تەنیــا لــە نێوچــوون و مردنــی زمانەکــە ناگەیەنێــت، 
ــە نێــو دەچێــت، دەســکەوتێک  ــە نێــو دەچێــت، دەســکەوتێک ”کاتێــک زمانێــک ل ”کاتێــک زمانێــک ل
و داهێنانێــک، کــە کۆمەڵەیــەک مــرۆڤ بــە درێژایــی و داهێنانێــک، کــە کۆمەڵەیــەک مــرۆڤ بــە درێژایــی 
هەڵگــری  و  هێنــاوە  بەرهەمیــان  هەڵگــری مێژووکەیــدا  و  هێنــاوە  بەرهەمیــان  مێژووکەیــدا 
ئەزموونــی  و  بیــرەوەری  و  نەریــت  ئەزموونــی هــەزاران  و  بیــرەوەری  و  نەریــت  هــەزاران 
ســەردەمە جۆراجۆرەکانــی ئــەو کۆمەڵــە مرۆڤەیــە، ســەردەمە جۆراجۆرەکانــی ئــەو کۆمەڵــە مرۆڤەیــە، 
ــان نەقشــی، ٢٠١٣٢٠١٣، ، ٧٧( (  ــت. )ڕەحم ــو دەچێ ــە نێ ــان نەقشــی، ل ــت. )ڕەحم ــو دەچێ ــە نێ ل
جــا ڕەنگــە بتوانرێــت لــە ڕێگــەی وەرگێڕانــەوە، جــا ڕەنگــە بتوانرێــت لــە ڕێگــەی وەرگێڕانــەوە، 
بــەر لــە لەنێوچوونــی ئــەو نەریــت و بیرەوەرییانــە بــەر لــە لەنێوچوونــی ئــەو نەریــت و بیرەوەرییانــە 
بگیرێــت، بــەاڵم هەرگیــز وەک ئــەو زمانــە ڕەســەنە بگیرێــت، بــەاڵم هەرگیــز وەک ئــەو زمانــە ڕەســەنە 
نابێــت، کــە پێــی نووســراوەتەوە، بــۆ نموونــە وەک نابێــت، کــە پێــی نووســراوەتەوە، بــۆ نموونــە وەک 
گاتاکانــی زەردەشــت، ئەگەرچــی چەنــدان جــار گاتاکانــی زەردەشــت، ئەگەرچــی چەنــدان جــار 
ــەو  ــژی ب ــز تاموچێ ــراوە، هەرگی ــۆ ک ــی ب ــەو وەرگێڕان ــژی ب ــز تاموچێ ــراوە، هەرگی ــۆ ک ــی ب وەرگێڕان

ــی نووســراوەتەوە. ــە پێ ــاگات، ک ــە ن ــی نووســراوەتەوە.زمان ــە پێ ــاگات، ک ــە ن زمان
خــراپ  زمــان،  تێکدانــی  بــۆ  کار  خــراپ خێراتریــن  زمــان،  تێکدانــی  بــۆ  کار  خێراتریــن 
بەکارهێنانیەتــی، مەبەســت لــە خــراپ بەکارهێنانــی بەکارهێنانیەتــی، مەبەســت لــە خــراپ بەکارهێنانــی 
ــە  ــە کۆمەڵگ ــە، ک ــە نیی ــە خاڵ ــەو کۆمەڵ ــان، ئ ــە زم ــە کۆمەڵگ ــە، ک ــە نیی ــە خاڵ ــەو کۆمەڵ ــان، ئ زم
لەســەری ڕێکەوتــوون، وەک جنێــودان و قســەی لەســەری ڕێکەوتــوون، وەک جنێــودان و قســەی 
ــەکان،  ــا ڕێزمانیی ــە یاس ــە ل ــوو الدان ــەال، بەڵک ــەکان، الب ــا ڕێزمانیی ــە یاس ــە ل ــوو الدان ــەال، بەڵک الب
ئاخاوتنــدا  زمانــی  لــە  ئاســتێک  تــا  ئاخاوتنــدا ئەمــەش  زمانــی  لــە  ئاســتێک  تــا  ئەمــەش 
ئاســاییە، بــەاڵم کارەســاتە گەورەکــە لەوەدایــە، ئاســاییە، بــەاڵم کارەســاتە گەورەکــە لەوەدایــە، 
ــت،  ــڕەو بکرێ ــین و پەی ــی نووس ــە زمان ــە بکرێت ــت، ک ــڕەو بکرێ ــین و پەی ــی نووس ــە زمان ــە بکرێت ک
ــی  ــۆ زمان ــن ب ــی ئاخاوت ــەو ســاتەی زمان ــی چونکــە ئ ــۆ زمان ــن ب ــی ئاخاوت ــەو ســاتەی زمان چونکــە ئ
ــە  ــت و ب ــر دەبێ ــت، باوەڕپێکراوت ــە نووســین دەگۆڕێ ــت و ب ــر دەبێ ــت، باوەڕپێکراوت نووســین دەگۆڕێ

چــاوی تێڕامــان و تێبینییــەوە لێــی دەڕوانــن.چــاوی تێڕامــان و تێبینییــەوە لێــی دەڕوانــن.

ڕاســتییەکەی، ئەمــە بیانوویــەک نییــە بــۆ الوازی ڕاســتییەکەی، ئەمــە بیانوویــەک نییــە بــۆ الوازی 
ــیعری  ــوردی ش ــی ک ــە زمان ــوردی، چونک ــی ک ــیعری زمان ــوردی ش ــی ک ــە زمان ــوردی، چونک ــی ک زمان
ــی  ــە زمانێک ــە پێویســتی ب ــراوەتەوە، ک ــێ نووس ــی پ ــە زمانێک ــە پێویســتی ب ــراوەتەوە، ک ــێ نووس پ
شــیعریی بــەرز هەیــە و یەکێکــە لــە گرنگتریــن شــیعریی بــەرز هەیــە و یەکێکــە لــە گرنگتریــن 
زمــان، بــۆ ئــەو کەســەی بــەکاری بهێنیــت، کەواتــە زمــان، بــۆ ئــەو کەســەی بــەکاری بهێنیــت، کەواتــە 
ــای  ــوردی، وات ــی ک ــە زمان ــیعر ب ــینەوەی ش ــای نووس ــوردی، وات ــی ک ــە زمان ــیعر ب ــینەوەی ش نووس
توانایــی و دەوڵەمەنــدی دەگەیەنێــت و ئــەوەش توانایــی و دەوڵەمەنــدی دەگەیەنێــت و ئــەوەش 
دەخاتــەڕوو کــە کێشــە لــە زمانەکەدا نییــە، بەڵکوو دەخاتــەڕوو کــە کێشــە لــە زمانەکەدا نییــە، بەڵکوو 
کێشــەکە ئاخێوەرانــی زمانــی کوردییــە، بــە خەڵکــە کێشــەکە ئاخێوەرانــی زمانــی کوردییــە، بــە خەڵکــە 
ســادە و نووســەر و توێژەرەکانــەوە، ئەمــەش ئــەوە ســادە و نووســەر و توێژەرەکانــەوە، ئەمــەش ئــەوە 
دەگەیەنێــت، ئێمــە پێویســتە ڕەخنــە لــە فەرهەنگی دەگەیەنێــت، ئێمــە پێویســتە ڕەخنــە لــە فەرهەنگی 
ئــاوەزی خۆمــان بگریــن، نــەک فەرهەنــگ و زمانــی ئــاوەزی خۆمــان بگریــن، نــەک فەرهەنــگ و زمانــی 

کــوردی.کــوردی.
ــەی  ــەو زمانان ــوردی یەکێکــە ل ــی ک ــەی ئێســتا، زمان ــەو زمانان ــوردی یەکێکــە ل ــی ک ئێســتا، زمان
ــەش،  ــت، تێکچوونەک ــوون دەچێ ــەرەو تێکچ ــە ب ــەش، ک ــت، تێکچوونەک ــوون دەچێ ــەرەو تێکچ ــە ب ک
ــێ  ــی درکــی پ ــە تەواوەت ــە ئاســتی فەرهەنگــدا ب ــێ ل ــی درکــی پ ــە تەواوەت ــە ئاســتی فەرهەنگــدا ب ل
دەکرێــت، وەک دەبینیــن، ڕۆژانــە چەنــدان وشــەی دەکرێــت، وەک دەبینیــن، ڕۆژانــە چەنــدان وشــەی 
ــەو  ــەر ئ ــە بەرانب ــەوە و ل ــاو زمانەک ــە ن ــی دێن ــەو بیان ــەر ئ ــە بەرانب ــەوە و ل ــاو زمانەک ــە ن ــی دێن بیان
وشــانەدا، لــە فەرهەنگــی زمانــی کــوردی وشــەیان وشــانەدا، لــە فەرهەنگــی زمانــی کــوردی وشــەیان 
ــۆ داناڕێژرێــت، ئەوجــا ئەگــەر وشــەش دابڕێــژن،  ــژن، ب ــۆ داناڕێژرێــت، ئەوجــا ئەگــەر وشــەش دابڕێ ب
ئاسایشــی  بــۆ  کــورد  تاکــی  هۆشــیاریی  ئاسایشــی ئــەوە  بــۆ  کــورد  تاکــی  هۆشــیاریی  ئــەوە 
ــە  ــدە الوازە، هــەر وشــە بیانییەک ــە زمانەکــەی ئەوەن ــدە الوازە، هــەر وشــە بیانییەک زمانەکــەی ئەوەن

بەکاردەهێنــن.بەکاردەهێنــن.
ــن:  ــتین، دەڵێ ــەوێ دەبیس ــرە و ل ــش لێ ــن: زۆرجاری ــتین، دەڵێ ــەوێ دەبیس ــرە و ل ــش لێ زۆرجاری
زمانــی کــوردی الوازە! ڕاســتییەکەی زمانــی کــوردی زمانــی کــوردی الوازە! ڕاســتییەکەی زمانــی کــوردی 
چەنــدان  و  دەوڵەمەنــدە  فەرهەنگێکــی  چەنــدان خــاوەن  و  دەوڵەمەنــدە  فەرهەنگێکــی  خــاوەن 
مۆرفێمــی ئامادەکــراوی بــۆ بەرهەمهێنانــی وشــەی مۆرفێمــی ئامادەکــراوی بــۆ بەرهەمهێنانــی وشــەی 
ــی  ــی فەرهەنگ ــەوە هەژاری ــوو ئ ــە، بەڵک ــوێ هەی ــی ن ــی فەرهەنگ ــەوە هەژاری ــوو ئ ــە، بەڵک ــوێ هەی ن
ئــاوەزی تاکــی کــوردە، لــە وشــەی پەتــی کــوردی ئــاوەزی تاکــی کــوردە، لــە وشــەی پەتــی کــوردی 
و پەنابردنــە بــە وشــەی بیانــی بــۆ دەربڕینــی و پەنابردنــە بــە وشــەی بیانــی بــۆ دەربڕینــی 
بۆچــوون و لێدوانەکانیــان، بۆیە چاکترین چارەســەر بۆچــوون و لێدوانەکانیــان، بۆیە چاکترین چارەســەر 
ــان،  ــاوەز و فەرهەنگــی خۆم ــە ئ ــە ب ــان، پێداچوونەوەی ــاوەز و فەرهەنگــی خۆم ــە ئ ــە ب پێداچوونەوەی
نــەک ڕەخنەگرتــن لــە فەرهەنــگ و زمانــی کــوردی، نــەک ڕەخنەگرتــن لــە فەرهەنــگ و زمانــی کــوردی، 
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ــتۆی  ــە ئەس ــتکردن ل ــە دروس ــتە وش ــە ڕاس ــتۆی چونک ــە ئەس ــتکردن ل ــە دروس ــتە وش ــە ڕاس چونک
فەرهەنگســازان و زمانەوانانــە، بەاڵم ئاراســتەکردنی فەرهەنگســازان و زمانەوانانــە، بەاڵم ئاراســتەکردنی 
ئــەو وشــانە بــەرەو مانا ڕاســتینەکان، ئەرکی خودی ئــەو وشــانە بــەرەو مانا ڕاســتینەکان، ئەرکی خودی 
ئاخێوەرانــە، هەروەهــا مێجەرســۆن دەڵێت؛”زمانــی ئاخێوەرانــە، هەروەهــا مێجەرســۆن دەڵێت؛”زمانــی 
ــە  ــە، ک ــک نیی ــێواو و ناڕێ ــی ش ــوردەکان زمانێک ــە ک ــە، ک ــک نیی ــێواو و ناڕێ ــی ش ــوردەکان زمانێک ک
بنچینــە و تایبەتــی خــۆی نەبێــت، وەك گەڕۆکەکان بنچینــە و تایبەتــی خــۆی نەبێــت، وەك گەڕۆکەکان 
تێگەیشــتوون، بەڵکــوو زمانێکــی ئاریایــی زۆر پاکــە تێگەیشــتوون، بەڵکــوو زمانێکــی ئاریایــی زۆر پاکــە 
و ئێســتاش هــەر بەردەوامــە و هەیــە. )ئــاری و ئێســتاش هــەر بەردەوامــە و هەیــە. )ئــاری 

ــات، ٢٠١١٢٠١١، ، ٣٥٣٥(( ــمان خەی ــات، عوس ــمان خەی عوس
لێکۆڵینــەوە  زمانەکەمانــدا  لــە  ئەگــەر  لێکۆڵینــەوە جــا  زمانەکەمانــدا  لــە  ئەگــەر  جــا 
بکەیــن، ئــەوە دەبینیــن، لــە ڕووی فەرهەنــگ و بکەیــن، ئــەوە دەبینیــن، لــە ڕووی فەرهەنــگ و 
فۆنەتیــک و ڕێنووســەوە، گەلێــک دەوڵەمەندتــرە فۆنەتیــک و ڕێنووســەوە، گەلێــک دەوڵەمەندتــرە 
لــە زۆر لــە زمانەکانــی دنیــا، بــەاڵم بەهــۆی ئــەوەی لــە زۆر لــە زمانەکانــی دنیــا، بــەاڵم بەهــۆی ئــەوەی 
گەلــی کــورد، گەلێکــی ژێردەســتە بــووە، هــەر لــە گەلــی کــورد، گەلێکــی ژێردەســتە بــووە، هــەر لــە 
ــر زەبروزەنگــی  ــە ژێ ــژەوە، زمانەکەشــی خراوەت ــر زەبروزەنگــی مێ ــە ژێ ــژەوە، زمانەکەشــی خراوەت مێ
دەســتی  قوربانــی  بووەتــە  و  دەســتی داگیرکەرانــەوە  قوربانــی  بووەتــە  و  داگیرکەرانــەوە 
ســتەمکاری و هەوڵــی تێکدانــی دراوە، تێکدانــی ســتەمکاری و هەوڵــی تێکدانــی دراوە، تێکدانــی 

زمانیــش، دوو جــۆرە:زمانیــش، دوو جــۆرە:
١١ - بە ئەنقەســت پەراوێزخســتنی یاســا فەرهەنگی  - بە ئەنقەســت پەراوێزخســتنی یاســا فەرهەنگی 

و ڕێزمانییەکان:و ڕێزمانییەکان:
بــە  و  دەرەکییــە  هەوڵێکــی  هۆکارەیــان  بــە ئــەم  و  دەرەکییــە  هەوڵێکــی  هۆکارەیــان  ئــەم 
ــام  ــەوە ئەنج ــەن دوژمنان ــت لەالی ــتی ئەنقەس ــام دەس ــەوە ئەنج ــەن دوژمنان ــت لەالی ــتی ئەنقەس دەس
ئــەو زمانانــەی کــە کەمدەســەاڵتن و  ئــەو زمانانــەی کــە کەمدەســەاڵتن و دەدرێــت.  دەدرێــت. 
قســەیان  دەســتەوە  ژێــر  نەتەوەیەکــی  قســەیان لەالیــەن  دەســتەوە  ژێــر  نەتەوەیەکــی  لەالیــەن 
ــن، زۆرجــار تووشــی  ــن، زۆرجــار تووشــی پــێ دەکرێــت و بەکاردەهێنرێ پــێ دەکرێــت و بەکاردەهێنرێ
ــۆ  ــەم ئاســتەنگەیان ب ــەوە و ئ ــەم کێشــەیە دەبن ــۆ ئ ــەم ئاســتەنگەیان ب ــەوە و ئ ــەم کێشــەیە دەبن ئ
دروســت دەکرێــت، چونکــە زمانــی نەتــەوە زاڵەکــە، دروســت دەکرێــت، چونکــە زمانــی نەتــەوە زاڵەکــە، 
بــۆ داڕشــتنەوە  بــۆ داڕشــتنەوە لــە ڕێگــەی پیــالن و نەخشــە  لــە ڕێگــەی پیــالن و نەخشــە 
بەســەر  خــۆی  زمانــی  پێگــەی  دەدات،  بەســەر هــەوڵ  خــۆی  زمانــی  پێگــەی  دەدات،  هــەوڵ 
زمانــی نەتــەوەی ژێردەســتدا بەرزتــر ڕابگرێــت، زمانــی نەتــەوەی ژێردەســتدا بەرزتــر ڕابگرێــت، 
ــە  ــە هەمــوو ڕوویەکــەوە ل ــە ل ــەو زمان ــە ئەگەرچــی ئ ــە هەمــوو ڕوویەکــەوە ل ــە ل ــەو زمان ئەگەرچــی ئ
زمانــە دەســەاڵتدارەکە دەوڵەمەندتربێــت و خــاوەن زمانــە دەســەاڵتدارەکە دەوڵەمەندتربێــت و خــاوەن 
هەگبــەی فەرهەنگــی خــۆی بێــت. ئــەم جــۆرە، لــە هەگبــەی فەرهەنگــی خــۆی بێــت. ئــەم جــۆرە، لــە 

واڵتــی ئێــران پەیــڕەو دەکرێــت. وەک دەزانیــن، واڵتــی ئێــران پەیــڕەو دەکرێــت. وەک دەزانیــن، 
واڵتــی ئێــران یەکێکــە لــەوە واڵتانــەی، کــە زۆرترین واڵتــی ئێــران یەکێکــە لــەوە واڵتانــەی، کــە زۆرترین 
ــە خــۆ دەگرێــت، وەک: تــورک و فــارس  ــە خــۆ دەگرێــت، وەک: تــورک و فــارس نەتــەوە ل نەتــەوە ل
و عــەرەب و ئــازەری و کــورد و نەتــەوەی دیکــەی و عــەرەب و ئــازەری و کــورد و نەتــەوەی دیکــەی 
تێــدا دەژیــت، بــەاڵم ســەرەڕای ئــەم فرەنەتەوەییــە، تێــدا دەژیــت، بــەاڵم ســەرەڕای ئــەم فرەنەتەوەییــە، 
زمانــی  ئێــران،  ئیســالمی  دەوڵەتــی  زمانــی دەســەاڵتی  ئێــران،  ئیســالمی  دەوڵەتــی  دەســەاڵتی 
ــەو دەوڵەتــە،  ــەو دەوڵەتــە، فارســی کردووەتــە زمانــی فەرمــی ئ فارســی کردووەتــە زمانــی فەرمــی ئ
جگــە لــەو زمانــە، نابێــت هیــچ زمانێکــی دیکــە لــە جگــە لــەو زمانــە، نابێــت هیــچ زمانێکــی دیکــە لــە 
دامــودەزگا فەرمییەکانیــدا بــەکار بهێنرێــت، چونکــە دامــودەزگا فەرمییەکانیــدا بــەکار بهێنرێــت، چونکــە 
لــە یاســای دەوڵەتــی ئیســالمی ئیرانــدا، لە”بەشــی لــە یاســای دەوڵەتــی ئیســالمی ئیرانــدا، لە”بەشــی 
دووەم: زمــان و ڕێنــووس و مێــژوو و ئــااڵی فەرمــی دووەم: زمــان و ڕێنــووس و مێــژوو و ئــااڵی فەرمــی 
واڵت هاتــووە. بنەمــای پــازدەم: زمــان و ڕێنووســی واڵت هاتــووە. بنەمــای پــازدەم: زمــان و ڕێنووســی 
ڕەســمی و هاوبەشــی خەڵکــی ئێــران فارســییە. ڕەســمی و هاوبەشــی خەڵکــی ئێــران فارســییە. 
بەڵگەنامــەکان و نامــە و دەق و کتێبــی دەرســی بەڵگەنامــەکان و نامــە و دەق و کتێبــی دەرســی 
فەرمــی دەبێــت بــەم زمــان و ڕێنووســە بێــت، بــەاڵم فەرمــی دەبێــت بــەم زمــان و ڕێنووســە بێــت، بــەاڵم 
نەتەوەییــەکان  و  ناوخۆیــی  زمانــە  نەتەوەییــەکان بەکارهێنانــی  و  ناوخۆیــی  زمانــە  بەکارهێنانــی 
لــە چاپەمەنــی و میدیــای گشــتی و فێرکردنــی لــە چاپەمەنــی و میدیــای گشــتی و فێرکردنــی 
بەخۆڕاییــە،  قوتابخانەکانــدا  لــە  و  بەخۆڕاییــە، ئەدەبیــات  قوتابخانەکانــدا  لــە  و  ئەدەبیــات 
لەگــەڵ زمانــی فارســی. )قانــون اساســی جمهــوری لەگــەڵ زمانــی فارســی. )قانــون اساســی جمهــوری 
اســالمی ایــران  - اســالمی ایــران  - فصــلفصــل دوم  دوم   : زبــان، : زبــان، خــطخــط، تاریــخ ، تاریــخ 
و پرچــم رســمی کشــور  - و پرچــم رســمی کشــور  - اصــلاصــل  ١٥١٥(.” واتــە: (.” واتــە: 
زمانــی فارســی بــە تەنیــا زمانــی فەرمــی و گشــتییە زمانــی فارســی بــە تەنیــا زمانــی فەرمــی و گشــتییە 
لــە واڵتــدا، بۆیــە پێویســتە گەالنــی ئێــران بــە لــە واڵتــدا، بۆیــە پێویســتە گەالنــی ئێــران بــە 
ــە  ــە ل ــەم زمان ــە هەمــوو نەتــەوە و چینەکانییــەوە، ئ ــە ل ــەم زمان هەمــوو نەتــەوە و چینەکانییــەوە، ئ
ــن. )د. نەریمــان  ــدا بەکاربهێن ــی واڵت ــن. )د. نەریمــان دامودەزگاکان ــدا بەکاربهێن ــی واڵت دامودەزگاکان

خۆشــناو، خۆشــناو، ٢٠١٣٢٠١٣، ، ١٢٢١٢٢(.(.
بــەاڵم زمانانــی دیکــە، وەک زمانێکــی الوەکــی بــەاڵم زمانانــی دیکــە، وەک زمانێکــی الوەکــی 
ســەیر دەکرێــن و تەنیــا دەتوانرێــت لــە چوارچێوەی ســەیر دەکرێــن و تەنیــا دەتوانرێــت لــە چوارچێوەی 
لەگەڵــدا  مامەڵەیــان  خۆیانــدا،  لەگەڵــدا چەقبەســتووی  مامەڵەیــان  خۆیانــدا،  چەقبەســتووی 
بکرێــت، کەچــی “خۆینــدن بــە زمانــی زگماکــی بکرێــت، کەچــی “خۆینــدن بــە زمانــی زگماکــی 
ــە  ــە پەیماننام ــە، ک ــالوالی مرۆڤ ــێ ئەم ــی ب ــە مافێک ــە پەیماننام ــە، ک ــالوالی مرۆڤ ــێ ئەم ــی ب مافێک
جیهانییەکانــی تایبــەت بــە مافــی مــرۆڤ، ئــەم جیهانییەکانــی تایبــەت بــە مافــی مــرۆڤ، ئــەم 
دەوڵەتانیــان  و  ناســیوە  فەرمــی  بــە  دەوڵەتانیــان مافەیــان  و  ناســیوە  فەرمــی  بــە  مافەیــان 
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ــن  ــرن و دابی ــە بگ ــەم ماف ــز ل ــردووە ڕێ ــد ک ــن پابەن ــرن و دابی ــە بگ ــەم ماف ــز ل ــردووە ڕێ ــد ک پابەن
و دەســتەبەری بکــەن” )قــادر فەتــاح ئەحمــەد، و دەســتەبەری بکــەن” )قــادر فەتــاح ئەحمــەد، 
٢٠١٠٢٠١٠، ، ١٤١٤( ئــەم ڕامیــاری تاکزمانییــە، دەگەڕێتــەوە ( ئــەم ڕامیــاری تاکزمانییــە، دەگەڕێتــەوە 
ــەم  ــەر ئ ــی فارســی بەس ــی نەتەوایەت ــۆ “زاڵبوون ــەم ب ــەر ئ ــی فارســی بەس ــی نەتەوایەت ــۆ “زاڵبوون ب
ــە  ــە ل ــردووە ک ــەوە وای ک ــە دێرزەمان ــەدا ل ــە ژینگەی ــە ل ــردووە ک ــەوە وای ک ــە دێرزەمان ــەدا ل ژینگەی
ــەدا  ــی دیک ــەر نەتەوەکان ــەدا بەس ــی دیک ــەدا ژینگەکان ــی دیک ــەر نەتەوەکان ــەدا بەس ــی دیک ژینگەکان

زاڵ بێــت.” )کۆمەڵــە نووســەر، زاڵ بێــت.” )کۆمەڵــە نووســەر، ١٩٨٨١٩٨٨، ، ١٨١٨(.(.
ــی  ــی زمان ــی ماف ــەتی تاکزمان ــدە سیاس ــی هەرچەن ــی زمان ــی ماف ــەتی تاکزمان ــدە سیاس هەرچەن
نەتەوەکانــی تــر دەخــوات، کــە لــە واڵتێکــدا دەژین، نەتەوەکانــی تــر دەخــوات، کــە لــە واڵتێکــدا دەژین، 
بــەاڵم ســوودە هــەرە گەورەکــەی ئەوەیــە: کــە بــەاڵم ســوودە هــەرە گەورەکــەی ئەوەیــە: کــە 
هەمــوو تاکەکانــی ئــەو واڵتــە لــە ژێــر یــەک زمانــی هەمــوو تاکەکانــی ئــەو واڵتــە لــە ژێــر یــەک زمانــی 
ــووان  ــەوە و وا دەکات هەم ــۆ دەکات ــەپێنراودا ک ــووان س ــەوە و وا دەکات هەم ــۆ دەکات ــەپێنراودا ک س
ــەو  ــش ل ــەر الدانێکی ــن، ه ــد ب ــەوە پابەن ــەو زمان ــەو ب ــش ل ــەر الدانێکی ــن، ه ــد ب ــەوە پابەن ــەو زمان ب

ــت. ــەوەی لەســەر دەبێ ــەوە لێپێچین ــە، ئ ــت.زمان ــەوەی لەســەر دەبێ ــەوە لێپێچین ــە، ئ زمان
ــی و  ــا فەرهەنگ ــاگا پەراوێزخســتنی یاس ــی و  - بێئ ــا فەرهەنگ ــاگا پەراوێزخســتنی یاس ٢٢ - بێئ

ــەکان. ــەکان.ڕێزمانیی ڕێزمانیی
زۆرجــار ئاخێوەرانــی زمانێــک، لــە ئانوســاتی زۆرجــار ئاخێوەرانــی زمانێــک، لــە ئانوســاتی 
ئاخاوتــن و نووســیندا تووشــی هەڵــەی ڕێزمانــی ئاخاوتــن و نووســیندا تووشــی هەڵــەی ڕێزمانــی 
دەبــن و بێئاگایانــە دووبــارەی دەکەنــەوە و بــەکاری دەبــن و بێئاگایانــە دووبــارەی دەکەنــەوە و بــەکاری 
دەهێنــن، پاشــان ئــەم هەڵەیــە بەردەوامــی دەبێــت دەهێنــن، پاشــان ئــەم هەڵەیــە بەردەوامــی دەبێــت 
و بــە پێــی تێپەڕبوونــی کات، دەبێتــە بەشــێک لــە و بــە پێــی تێپەڕبوونــی کات، دەبێتــە بەشــێک لــە 
گفتوگۆکانــی ئاخێــوەران، بــەاڵم بــە هیچ شــێوەیەک گفتوگۆکانــی ئاخێــوەران، بــەاڵم بــە هیچ شــێوەیەک 
زمانییەکانــی  یاســا  و  فەرهەنــگ  نێــو  زمانییەکانــی ناچێتــە  یاســا  و  فەرهەنــگ  نێــو  ناچێتــە 
زمانەکــەوە، ئەمــەش لەبــەر نەگونجانــی لەگــەڵ زمانەکــەوە، ئەمــەش لەبــەر نەگونجانــی لەگــەڵ 

ــەدا. ــەدا.زمانەک زمانەک
شــایەنی ئاماژەیــە، کــە ئــەم پەراوێزخســتنی شــایەنی ئاماژەیــە، کــە ئــەم پەراوێزخســتنی 
یاســا زمانییانــە، تەنیــا لــە چوارچێــوەی ئاخاوتنــدا یاســا زمانییانــە، تەنیــا لــە چوارچێــوەی ئاخاوتنــدا 
ــدا  ــی تریش ــدان دۆخ ــە چەن ــوو ل ــادەن، بەڵک ــدا ڕوون ــی تریش ــدان دۆخ ــە چەن ــوو ل ــادەن، بەڵک ڕوون
فەرمییەکانــی  نووســراوە  وەک:  فەرمییەکانــی ڕوودەدەن،  نووســراوە  وەک:  ڕوودەدەن، 
بەتایبەتــی  کۆمەاڵتییــەکان،  تــۆڕە  بەتایبەتــی دەوڵــەت،  کۆمەاڵتییــەکان،  تــۆڕە  دەوڵــەت، 
ــۆ و  ــەوەدا، لــە تابل ــەوە و باڵوکردن ــۆ و لــە نامەگۆڕین ــەوەدا، لــە تابل ــەوە و باڵوکردن لــە نامەگۆڕین
ــەاڵم  ــەکان، ب ــتی و تایبەت ــوێنە گش ــراوی ش ــەاڵم نووس ــەکان، ب ــتی و تایبەت ــوێنە گش ــراوی ش نووس
هــەر  نووســەکیانە،  ئــەم  گشــتی  هــەر بەشــێوەیەکی  نووســەکیانە،  ئــەم  گشــتی  بەشــێوەیەکی 

یــان  ڕوودەدەن،  ئاخاوتنــەوە  هەڵــەی  یــان بەهــۆی  ڕوودەدەن،  ئاخاوتنــەوە  هەڵــەی  بەهــۆی 
ئەگــەر لــە ئاســتی نووســیندا ڕووبــدەن، ئــەوە ئەگــەر لــە ئاســتی نووســیندا ڕووبــدەن، ئــەوە 
ــە داهاتــوودا کاریگــەری لەســەر زمانــی ئاخاوتــن  ــە داهاتــوودا کاریگــەری لەســەر زمانــی ئاخاوتــن ل ل
ــەی  ــەو ئاخێوەران ــەر ئ ــی لەس ــە تایبەت ــت، ب ــەی دەبێ ــەو ئاخێوەران ــەر ئ ــی لەس ــە تایبەت ــت، ب دەبێ
نووســینەوە  لــە  ئاخاوتنەکەیــان،  هــەوای  نووســینەوە کــە  لــە  ئاخاوتنەکەیــان،  هــەوای  کــە 
وەردەگــرن. بــۆ نموونــە: وەک خوێنەرانــی کتێــب، وەردەگــرن. بــۆ نموونــە: وەک خوێنەرانــی کتێــب، 
ــە وشــەی  ــوە ل ــەوە، لێوانلێ ــە کتێبێــک دەخۆێنن ــە وشــەی ک ــوە ل ــەوە، لێوانلێ ــە کتێبێــک دەخۆێنن ک
بێگانــە و هەڵــەی ڕێنووســی، بــەاڵم بــە هۆی ئەوەی بێگانــە و هەڵــەی ڕێنووســی، بــەاڵم بــە هۆی ئەوەی 
ئــەو خۆێنــەرە لــە بــواری زمانــدا شــارەزایی نییــە، ئــەو خۆێنــەرە لــە بــواری زمانــدا شــارەزایی نییــە، 
واتــە زمــان بــە چەشــنێکی زانســتی، ناتوانێــت واتــە زمــان بــە چەشــنێکی زانســتی، ناتوانێــت 
درک بــەو هەڵــە زمانەوانییــە بــکات و وەک ئــەوەی درک بــەو هەڵــە زمانەوانییــە بــکات و وەک ئــەوەی 
ــە:  ــەوە. کەوات ــت و دەیجاکێنێت ــە وەری دەگرێ ــە: هەی ــەوە. کەوات ــت و دەیجاکێنێت ــە وەری دەگرێ هەی
ــی  ــی زمان ــای تێکدان ــە مان ــی ل ــە تەواوەت ــی ئێســتا ب ــی زمان ــای تێکدان ــە مان ــی ل ــە تەواوەت ئێســتا ب
تێگەیشــتین و پێویســتە، لــە بابەتەکانــی داهاتــوودا تێگەیشــتین و پێویســتە، لــە بابەتەکانــی داهاتــوودا 
ئــاوڕ لــە مەبەســتە ســەرەکییەکەمان بدەینــەوە.ئــاوڕ لــە مەبەســتە ســەرەکییەکەمان بدەینــەوە.


