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هێامی ابزرگان و انولێنان هل اتبلۆی شوێناكردا
لێكۆڵینەوهيەكی اكرهكییە
ڕۆ ژان نوورى عبدوڵاڵ١

 ١بەىش زمان كوردى ،فاكەڵتیی پەروەردە ،زانكۆى كۆيە ،هەرێمى كوردس تان ،عێراق
______________________________________________________________________________________

پوختە
ئەم توێژينەوهيە ،بەانونيشان (هێامی ابزرگان و انولێنان هل اتبلۆی شوێناكردا) يە ،انولێنان اتبلۆی شوێناكر و دهرخستین گرفت اتبلۆاكن هل ڕوی زۆر بەاكرهێنان وشەی بیان
و هەڵەی ڕێزمانیی و ڕێنوس و پەیڕهو نەكردن ڕێسااكن يەكێكە هل بوارهاكن اكركردن ئەم لێكۆڵینەوهيە ،كە هل پێشەكیی و دو بەش و ئەنام و ليس ت سەرچاوهاكن پێكهاتووه .هل
بەىش يەكەمدا ،بەش ێوهيەكی تیۆری پێناسە وئەركی انوی ابزرگان و پەيوهندی نێوان انوی ابزرگان و هێامی ابزرگان و پێناسەی هێامی ابزرگان و اتيبەمتەندیی ایسایی انو ی
ابزرگان خراوهتە ڕو .هلبەىش دووهمدا :بە اكرهكیی اكر هلسەر دهستنيشانكردن و ڕاس تكردنەوهی هەڵەی اتبلۆاكن كراوه ،كە بريتييە هل چۆنیەىت انولێنان هل شوێناكرێكی
ابزرگانیدا ،ئەومەرجانەی كە پێويس تە هل انولێنان شوێناكرێكی ابزرگانیدا هەبێت ،وهك :نوێاكری (نوێبون) و داهێنان ،دواتر بۆ انولێنان شوێناكر و شوێنە گش تييەاكن،
ابیس چەند ڕێامنيييەكامن كردووه .بۆ ڕونكردنەوهی اببەتەكە چەند منونەيەكامن بە تێكەڵی هل شارهاكن هەولێر و سلێامن و دهۆك و كۆيە و ڕانیە وهرگرتووه ،ئە م د ای رده ي ە مان هل
چوارچێوهی فەرهەنگ و بەاكرهێنان وشەی بێگانە و پەیڕهوكردن پالنێكی زمانیی و چۆنیەىت هەڵژباردن انولێنان گوناو ڕونكردۆتەوه و هەڵەاكن ش یكراونەتەوه .لێكۆڵەر بە
چەند ئەنامێك گەيش تووه ،هلوانە :بەش ێكی زۆری اتبلۆاكن انولێنان شوێناكر هل هەرێمی كوردس تاندا ،ڕهچاوی دهس توری بەاكرهێنان زمان كوردی وهك زمان نەتەوه یی ت ێدا
نەكراوه و وشە و زاراوهی بیان بەاكردههێنن .خاوهن اكره اكن ،پرت بەمەبەس ت ڕاكێشان كڕایرهاكن انولێنان ساز دهكەن ،حكومەىت هەرێم اتوهكو ئێس تا وهك پێويست ئاوڕی هل م
ليەنە نەداوهتەوه و بە جدی هەوڵ بۆ ڕاس تكردنەوهی هەڵەی انولێنان شوێناكرنەكراوه ،هەڵەی ڕێنوس هل انولێنان اتبلۆاكندا يەكجار زۆره ،كە پێويس تە دوابره پێداچونەوهاین بۆ
بكرێت و هەوڵی ڕاس تكردنەوهاین بدرێت.
لكی هل وشە :پالن زمانیی ،تێكەڵبون زمانیی ،انولێنان شوێناكر ،انوی ابزرگان ،هێامی ابزرگان
______________________________________________________________________________________

 . ١پێشەىك
انونيشان لێكۆڵینە وهكە :ئەم لێكۆڵینەوهيە بەانونيشان ( هێامی ابزرگان و انولێنان
هل اتبلۆی شوێناكردا) يە .
سنوری لێك ۆڵینە وهكە :لێكۆڵینەوهكە هل چوارچێوهی زمانەوان اكرهكیی دايە.
گرفت لێك ۆڵینە وهكە :گرفت سەرهكی توێژهرهلم لێكۆڵینەوهيەدا ،فراوان ات ب ل ۆاكن
انولێنان شوێ ناكربو ،بەڕادهيەك كۆكردنەوهی زانیاری هلسەراین اكرێكی ئاسان نەبو،
______________________________________________________________
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هەروهها كەمی این نەبون سەرچاوه بە زمان كوردی هلسەر ئەم اببەتە گرفتێكی تر ی
لێكۆڵینەوهكە بو.
ئامانی لێك ۆڵینە وهكە :انساندن انو و هێامی ابزرگان شوێناكره ،هلگەڵ گرنگيدان
بە انوی ابزرگانیی و پارێزگاریی لێكردن و تێگەيشنت هل سيس تەمی انولێنان
شوێنياكر ،كە ایرمەتیی پێشكەوتن و پەرهسەندن ئابوری و كێبكێیی ابزرگان
دهدات ،هەروهها ڕاس تكردنەوهی هەڵەی ڕێنوس و بەاكرهێنان وشەی كوردی
ڕهسەن و دوركەوتنەوه هل بەاكرهێنان وشەی بیان و هەڕهمەكیی انولێنان هل اتبلۆی
دواكن و فرۆشگا و مۆڵ و شوێناكرهاكن ابشوری كوردس تان بە گش تييە.
ڕێبازی لێكۆڵینە وهكە  :لێكۆڵینەوهيەكی اكرهكییە ،تێيدا ڕێبازی وه سفی ش یاكر یی
پەیڕهوكراوه.
ه ۆی هە ڵژباردن لێك ۆڵینە وه كە  :زمان هۆاكرێكە بۆ پەيوهندی و گەایندن،
دایردهيەكی كۆمەاڵيەىت و سایكۆلۆیج و ڕۆش نبیيیە ،هێامی ابزرگان و انولێنان هل
اتبلۆی شوێ ناكردا ،پێويس ت بە وردبيین و شارهزایی و ڕهچاوكردن دهس توری ڕێزمان
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و وشەسازیی زمان كوردی هەيە .انولێنان اتبلۆاكن شوێناكر ،اببەتێكی زيندووه و
پێويس ت سەردهمە ،جێگەی مش تومڕو ابس ێكی زۆربەی زمانناسان و شارهزااین
زمانە ،هەروهها ێب سەروبەريیەكی زۆر هلم بوارهدا دهبیرنێت ،اتوهكو ئێس تا اببەتێكی
سەربەخۆی اتيبەت بەم بواره هل زمان كورديدا بەرچاو انكەوێت ،بۆيە ئێمە بە
پێويس امتن زان توێژينەوهيەكی زانس ت هلسەر بكرێت و ببێتە دهروازهيەك بۆ
توێژينەوهاكن داهاتو.
انوهرۆكی لێكۆڵینە وهكە :لێكۆڵینەوهكە هل پێشەكییەك و دهروازهيەك و دوو بەش و
ئەنام و ليس ت سەرچاوهاكن پێكهاتووه.
بەىش ي ەكەم :كە تیۆريیە ،پێناسە وئەركی انوی ابزرگان و پەيوهندی نێوان انو ی
ابزرگان و هێامی ابزرگان و اتيبەمتەندیی ایسایی انوی ابزرگان خراوهتە ڕو.
بەىش دووهم :كە اكرهكییە ،بريتييە هل چۆنیەىت انولێنان هل شوێناكرێكی ابزرگانیدا،
ئەومەرجانەی كە پێويس تە هل شوێناكرێكی ابزرگانیدا هەبێت ،وهك :نوێاكری
(نوێبون) و داهێنان ،هەروهها ابیس چەند ڕێامنيييەكامن بۆ انولێنان شوێناكر و
شوێنە گش تييەاكن كردووه ،هلگەڵ اكریگەری ژينگەیی و دهرون و ڕامياری هلسەر
پرۆسەی انولێنان شوێناكردا .دواتر ابیس گرفت اتبلۆاكمنان كردووه ،بۆ ڕون
كردنەوهی اببەتەكە ،بە اكرهكیی چەند منونەيەكامن بە تێكەڵی هل شارهاكن هەولێر و
سلێامن ودهۆك و كۆيە و ڕانیە وهرگرتووه ،هەڵەاكن ش یكراونەتەوه و ڕاس تكراونەتەوه
هل كۆاتييشدا ئەنامە بە دهس هتاتووهاكن توێژينەوهكە ،هلگەڵ ليس ت سەرچاوه اكن و
پوختەی ابسەكە بە هەردو زمان عەرهیب و ئينگلزیی خراوهتە ڕو.
ڕێ اكری لێك ۆڵینە وهكە :دوای سەرجن دان هل اتبلۆاكن شوێ ناكردا ،دركامن بەوهكرد
كە زۆرينەی اتبلۆاكن بە زمان بیان نورساون ،این بەتێكەڵی بە زمان كوردی و بیان
نورساون ،جگە هلمە هەڵەی فەرهەنگیی و وااتیی و ڕێنوس زۆره ،پێويس تە بی هل
ڕاس تكردنەوهاین بكرێتەوه .بۆ ئەم مەبەس تە سەرهات بەش ێوهيەكی تێۆری ابیس هێام و
انوی ابزرگان و چەند مەرج و ڕێامنيیەكامن كردووه ،دواتر بە ش ێوهيەكی اكرهكیی
چەند منونەيەكامن هل اتبلۆی شوێناكری ابشوری كوردس تان بەگش ت وهرگرتووه،
لێكدانەوهمان بۆ كردون .هلبەر زۆری ژمارهی اتبلۆاكن ،نەمانتوان وێنەی هەموو
اتبلۆاكن خبەينە بەردهست ،تەنیا چەند وێنەيەكامن هەڵژباردووه ،ئەوان ترمان بە
نوسنی نيشانداوه.
ده روازه :زمانەوان هل ڕۆژگاری ئەمڕۆدا ،ڕۆچۆتە انو گشت بواره اكن زانست و
زانیاريیەوه ،انتواننی هل بوارێك هل بواره اكن زانیاری بدوێنی ،ئەگەر زمانەوان ڕۆڵێكی
گەورهی تێدا نەبینيبێت ،هل ڕوی ئاڕاس تەكردن این ميتۆدهوه ،این هل ڕوی اببەت و
هلدایكبون بیهوه .هلبەرئەوهی ئەم زانس تە هلسەردهمی ئێس تادا بە ش ێوهيەكی فراوان
پەرهی سەندووه و بۆتە بنچینەی زانیاری و باڵوبۆتەوه.
زمانەوان ایرمەىت هەمو زانس تە اكن تر دهدات ،بۆ ئەوهی بتواندرێت لێكۆڵینەوهی
سيس تەماتیكيیان هل ابرهيەوه بكرێت .كە دهبێتە هۆی دۆزينەوهی مەزن هلهەمو
بوارهاكندا .بەجمۆره (ئێمە بە زمان هلابرهی ش تە اكن دهوروبەرمانەوه دهدوێنی ،هەروهها
بەزمان قسە هلسەر زمان دهكەین ،هەر بە زمانيش ابیس ئەو توێژينەوانە دهكەین ،كە
هلابرهی زمانەوه نورساون ،بەهەمان ش ێوه بە زمان بیدهكەينەوه و ئاخاوتن سەابره ت
بە هزر و بی دهكەین ،بۆيە شتێكی ئاسايیە كە زمانەوان ،بەوهی كە دایكی هەموو
زمانەاكنە تۆمار بكەین)( ،عیاىش.)٥ ،٢٠١٣،
زمان هۆاكرێكە بۆ هليەكرت گەيشنت و ئاڵوگۆڕكردن بیوڕا( ،تەنیا كەرهس تەى
انردن و وهرگرتن و لێتێگەيشتین پەایىم نێوان مرۆڤەاكن نييە ،بەڵكو هلگەڵ ئەوانەشدا

زمان بۆ هەر شوێنێك و دهقێك كەرهس تەى انسنی و انساندن اتك و كۆيە .هەروهها
ڕهنگ دانەوهى كولتورو بەهااكن كۆمەڵ و هۆاكرى مانەوهى ئەم لكتورو بەهااینەشە.
زمان و بیكردنەوه و كردهوه اكن مرۆڤ هەميشە هلژاین كۆمەاڵيەتیدا هل نزیكەوه
گرێدراوى يەكرت بون و دهبن) (نۆردسنتام( ،)٨ ،٢٠٠٩ ،اتكەاكن كۆمەڵ هل
ڕێگەی زمانەوه دهتوانن بی و ئەندێشەی خۆاین بۆ يەكرت بگوێزنەوه)( ،ابتین،
.)٩ ،٢٠١٥
ئەو بوارهی كە ئێمە هلم لێكۆڵینەوهيەدا ،دهمانە وێـت ڕۆش نایی خبەينە سەر ،هێامی
ابزرگان و انولێنان اتبلۆی شوێناكره ،كە خۆی هل چەن د پرس یارێكدا دهبینێتەوه:
انولێنان چيیە و مەرج و ڕێامنيیەاكن انوی ابزرگانیی و شوێناكر چنی؟ ئەو هەڵە و
كەم و كورتييانە چنی ،كە هل اتبلۆی انولێنان شوێناكردا بەرچاو دهكەوێت و چۆن
چارهسەراین بكەین؟ بۆچی پێويس امتن بە پالنێكی زمانیی تۆمكە و گوناو ،بۆ
دهس توری انولێنان هەيە؟ هۆاكری زۆر بەاكرهێنان وشەی بیان هل اتبلۆی انولێنان
شوێناكردا چيیە؟ بواری ڕامياری و ئابوری و دهرون چ اكریگە ری و ڕۆڵێكی هل
هەڵژباردن انولێنان شوێناكردا هەيە؟ ئەم پرس یارانە ،پەيوهسنت بە ابرودۆخ و
هەڵوێس ت ڕامياری و ئابوری و زانس ت و كۆمەاڵيەىت حكومەىت هە رێمی كوردس تان
و دهسە اڵىت ئااكدمیی و زمانەوان و پەروهردهیی و ایسایی انوچەی لێكۆڵینەوه،
هەروهها پێويس تە ئاماژه بەوه بكەین ،كە د وجۆر انولێنان هەيە :انوی انوچەیی
(لۆاكڵی) و انوی نێودهوڵەىت ،هەروهها انولێنان ابزاڕیی شوێناكر و انولێنان ابزرگان.
گرنگی تیۆری ئەم اببەتە هلوهدايە ،كە اتوهكو ئێس تا لێكۆڵینەوهيەكی اتيبەت و
سەربەخۆ هلسەر اببەىت انوی ابزرگان و انولێنان هل شوێناكردا نەكراوه ،كە
هەموليەنەاكن بگرێتەوه ،بەڕادهيەك ان وی ابزرگان شوێناكرگرنگرتین ڕێگای
پەيوهندیی بەستنە بە كڕایرانەوه ،كە نریخ ئابوری هەر پڕۆژهيەك هل دهوروبەری كرده
ابزرگانييە اكندا دایريدهاكت .هەروهها هلم لێكۆڵینەوهيەدا پەيوهندی نێوان انوی
ابزرگان و هێامی ابزرگانامین دهرخس تووه و ڕون كردۆتەوه و ابیس هەريە كێكامن بە
جيا كردووه ،بۆئەوهی درك بەوه بكرێت ،كە ئەمانە يەك شت ننی :انوی ابزرگان
پەيوهس تە بە شوێین اكرهوه ،بە اڵم هێامی ابزرگان پەيوهس تە بە جياكردنەوهی بەرهەم
و اكاڵاكن شوێنە ابزرگانييەكە ،انوی دواكن و شوێین اكر هلليەكەوه بە كڕایر و
بەاكربەران شوێنە ابزرگانييەكەوه پەيوهس تە ،هلليەكی ترهوه بە پرۆژهی ابزرگانييەوه
پەيوهس تە ،ان وی ابزرگان و هێامی ابزرگان دو ڕهگەزی سەرهكنی بۆ پەيوهندی
بەسنت بە بەاكربەران و پەيداكردن انوابنگی شوێنەكە .پەيوهندیی بەسنت بە
بەاكربەرانەوه ئامانی هەر چالكییەكی ئابوريیە ،چالكی ئابوریی ئەوهندهی پەيوهس تە
بە هزری ڕاكبە ری و قۆرخاكريیەوه ،هێنده بە بیی موڵاكيەىت و گرێبەس تەوه
پەيوهست نييە.
 . ٢ان وی ابزرگان
انو ،هۆاكرێكە بۆ جياكردنەوهی كەس ێك هل كەس ێكی دیكە هل يەك كۆمەڵگادا،
بەهۆی انولێنانەوه دانيش توان ئەو كۆمەڵگايە بە ئاسانیی هليەكدی جيادهكرێنەوه و
سەرژمێریی دهكرێن .بەجمۆره انو ڕهگەزیی پێناس ینیی كەس یی و تێكە اڵو بون
كۆمەاڵيەتييە .بەێب انو انتواننی قسە هلابرهی خۆمان و خەڵكی و دهروروبەر و ڕوداو
و دایردهاكن ترهوه بكەین ،هەر بەهۆی انوهوه دهتواننی ئاماژه بەهەموو ئەو ش تانە
بكەین كە دهاینبيس تنی وهەستيان پێدهكەین .هەروهها دواكن و كۆگا و شوێ ناكريش
بە ئامێری ابزرگان ،بۆ جێبەجێ كردن اكره ابزرگانييەكەی دادهندرێت .شوێین اكر
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بەهۆی ئەو انوهی كە لێیی دهنرێت هل ليەن خەڵك و بەاكربەرانەوه دهانرسێت و هل
دواكن و شوێنە اكن تر جيادهكرێتەوه و ڕۆڵێكیی بەرچاو و اكریگەری هل چالكیی
ئابوريدا هەيە ،زۆرجار بەهۆی انوی شوێنەوه ،اكری ابزرگانیی انوابنگێكی فراوان
پەيدا دهاكت ،كە ئەمەش نریخ ابزاڕگەریی و پێگەی ابزرگان بەرزدهاكتەوه ،جگە
هلمەش ،هەڵژباردن انولێنان دروست ،پەيوهس تە بە لكتوری كۆمەاڵيەىت و ئاس ت
ژایری ئەو كۆمەڵگايەوه.
ڕۆش نبیی اتكەاكن ،هل زمانەكەایندا ڕهنگ دهداتەوه ،گرنگي دانيش بە زمان و
نەتەوه ڕههەندێكی پەيوهست بەم بوارهيە ،اكتێك اتكەاكن ،هە وڵی انولێنانێكی
دروس ت شوێین اكرهكەاین دهدهن ،كە هلگەڵ دهس تور و ڕێسای زمانەكەاین دا
بگونێت و دور بێت هل هەڵەی ڕێنوس و وشەی بیان ئەمە بۆخۆی نيشاندهری
هۆش یاری اتكەاكن ئەو كۆمەڵگايەيە .هەر گەل و نەتەوهيەك ،بە تێپە بڕون اكت و
سەردهم ،فەرهەنگی زمان و جۆری انوه اكنیان گۆڕان بەسەردادێت ،جا ئەم
انولێنانە ،چ انوی اتك و كەسەاكن ئەو كۆمەڵگايە بێت ،این انوی شوێن و انوچە
جوگرافيیە اكن بێت ،این انوی دام و ده زگا و ڕێكخراو و شوێین اكر و ابزرگان
بێت ،ئەمەش بەهۆی تێكەڵبونیەىت ،هلگەڵ انوچە و گە لن تر بە ش ێوهيەكی گش ت.
ئەم تێكەڵبونەش بە گەلێك هۆاكری جۆراو جۆرهوه دهبێت :وهك هۆاكری ئايین و
ابزرگان و ئابوری و ڕامياری و زانس ت و تەكنۆلۆیج و...هتد.
هەر نەتەوهيەك ،ژێر دهس ت نەتەوهيەكی تر بێت ،زمانەكەی دهكەوێتە ژێر
اكریگەری زمانە داگیكەر واباڵ دهس تەكەوه ،ئەم اكرتێكردنەش هل هەمو ئاس تەاكن
زماندا دهردهكەوێت و ڕهنگ دهداتەوه بە پێچەوانەشەوه ،منونەی وا هل مێژودا
دهبيندرێت ،كە زمان ژێردهست ،اكریگەریی هلسەر زمان داگیكەر و اباڵ ده ست ،
بەحومكی پێش كە وتین زانست و بیهوه داانوه.
ئەوهی ئێمە مەبەس امتنە سەابرهت بە زمان كوردی ئەم سەردهمە و دۆیخ انولێنان
اتبلۆاكن شوێناكره ،كە تێبيین ئەوه دهكرێت ،بەڕادهيەكی زۆر اكریگەری زمانە
بیانييەاكن هل هەڵژباردن وشە و جۆری دهس تەواژه و ڕس تەاكنەوهبەسەرهوه بێت ،بە
بیانوهێناوهی ئەوهی ،كە ئەم انوانە نوێن و هلگەڵ ڕهوىت جهیانگییی و سەردهمدا
دهگونێن.
دواكن و كۆگا و شوێین اكر هل سەرمايەی ماددیی و مەعنەویی پێكدێت ،كە
ڕێكخسنت و هاوگوناویی هل نێوانیاندا دهكرێت ،بە ئامانی ڕاكێشان كڕایر بۆ
شوێنەكە (قامس.)٢١٥ ،٢٠١٢ ،
هەندێكجار خاوهناكر ،شوێنەكە بە انوی خۆيەوه انودهنێت ،بە اڵم هەندێكجار
خاوهن اكرشوێین اكرهكەی بەانوی خۆيەوه اناكت ،بەڵكو انوێكی تری لێ ده نێت و
ئەو انوهش دهبێتە كەسايەتييە كی ایسایی بۆ دواكن این شوێنەكە و بەهۆی ئەو
انوهوهش دهانرسێتەوه و دهبێتە كەس یەتييەكی سەربەخۆی جياواز هلانوی
خاوهنەكەی .بەجمۆره بۆمان دهردهكەوێت ،كە شوێین اكر چالكییە ئابوريیە اكن خۆی
بەهۆی هەردوو ڕهگەزی ماددیی و مەعنەويیەوه جێبەجێ ده اكت و ئەم دو ڕهگەزه
هلنێوان خۆایندا هاواكری دهكەن ،بۆ ڕهخساندن كەش ێكی هلابر بۆ هەڵسوكەوىت
ابزرگان و ڕاكێشان كڕایر ،هل چوارچێوهی ڕاكبەری ابزرگانیی ایسايیدا ،هەروهها
پێويس تە ئەو ڕاس تييە بزاننی كە دواكن و شوێین اكر ماىف ئەوهی هەيە انوێكی
گوناوی وای لێبرنێت كە سەرنی خەڵكی و كڕایر بۆلی خۆی ڕابكێشێت.
 ١.٢پێناسەی انوی ابزرگانیی
انوی ابزرگانیی هل بواری اكردا گرنگيیەكی زۆری هەيە ،هلبەرئەوهی خەڵك

شوێین ابزرگانیی بەهۆی انوهكەيەوه دهانس نەوه .دهتواننی بەمش ێوهيە پێناسە ی انوی
ابزرگان بكەین( :انوێكە كە ابزرگان چ كەسايەتييەكی ئاسایی این مەعنەویی بێت
وهريدهگرێت بۆ جياكردنەوهی شوێنە ابزرگانييەكەی این پڕۆژهكەی هل شوێنە
ابزرگانييە هاوش ێويیەاكن تری)( ،قامس)٤٦٣ ،١٩٩٧ ،
انوی ابزرگانیی انوێكە ،كە بەهۆی پڕۆژهيەكی ابزرگانييەوه دهخرێتە بەر ده ست
و بۆ مەبەستیی ابزرگان بەاكردههێرنێت .ئەمەش تۆمارێكی ایسايييەو هل بەڵگەانمە و
پێگە فەرميیە اكندا اكری پێدهكرێت .كۆمپانیااكن انوی ابزرگانیی بەمەبەس ت ابزاڕاكریی
بەرهەمەاكنیان ،هەروهها بۆ پاڵپشتیی و بەهێزكردن هێام ابزرگانييەاكنیان بەاكريدههێنن.
زااناین هاوچەرخ ،بەجمۆره پێناسەی انوی ابزرگان دهكەن( :انولێنانێكە كە
ابزرگان بۆ شوێنە ابزرگانييەكەی هەڵی دهبژێرێت ،بۆ انسنی و جياكردنەوهی هل
شوێنە ابزرگانييەاكن تر ،هەروهها بۆئەوهی بەاكربەر و سەوداكەران جۆری اتيبەت
هل كەلوپەل بناس نەوه و ش ێوازی مامەڵەكردن ابزرگانييەكە شارهزا بن)( ،البوطیی،
 .)٢٢٧ ،٢٠٠٥پێويس تە ئاماژه بەوه بكەین ،كە ابزرگان بۆ هەڵژباردن انوی
ابزرگان هەوڵێكی زۆر دهدات ،هەروهها اكت و پارهىش بۆ تەرخان ده اكت و پرس
و ڕا بە شارهزااین و كەسان خاوهن ئەزمون دهاكت ،بۆ بەدهیێنان اتيبەمتەندیی ابىش
كەلوپەهلاكن ،جگە هلمە بڕێك پاره بۆ مەبەس ت ابنگەشە و بونیاتنانیی انوی ابزرگان
تەرخان دهاكت( ،عباس.)١٦٥ ،١٩٧٦ ،
 ١.١.٢ئە ركی انوی ابزرگان
انوی ابزرگان دو ئەركی گرنگ دهبینێت ،وهك :
ئە ركی يەكەم :جياكردنەوهی شوێنێكی ابزرگان این كۆمپانیا و ڕێكخراوێكە هل
شوێنێكی دیكە ،بۆئەوهی سەربەخۆیی و اتيبەمتەندیی پیێ ببەخشێت و بە ئاسانیی
هلليەن كڕایران و ئەو كەسانەدا كە بەردهوام هاتوچۆی ئەو شوێنە دهكەن
بنارسێتەوه.
ئە ركی دووهم :بۆئەوی خەڵاكن تر بزانن ،كە ئەم بەڵێننامانە اتيبەتە بە و شوێنە ،
نەك اكروابری ابزرگانیی كەس ێكی تر.
 ٢.١.٢پە يوهندیی نێوان انوی ابزرگان و هێامی ابزرگان
هێامی ابزرگانیی بۆ جياكردنەوهی بەرهەم و كەلوپەهلاكن بەاكردههێندرێت ،بەاڵم
انوی ابزرگان بۆ جياكردنەوهی شوێنە ابزرگانييەكە دادهن درێت .بۆمنونە :ئەگەر
كۆمپانیای خوێ و سۆدا وهربگرین ،دهبیننی انوه ابزرگانييەكەی (كۆمپانیای خوێ و
سۆدا) يە بۆئەوهی هل كۆمپانیااكن تر جيای باكتەوه ،بەاڵم ئەم كۆمپانیايە هلپاڵ انوه
ابزرگانييەكەيدا ژمارهيە كی زۆر هێامی ابزرگانیی بۆ جياكردنەوهی كەلوپەلو اكاڵاكنیی
هەيە ،هەروهها زه يت و سابونيش هل بەروبومە اكن ئەم كۆمپانیايەن .واتە :انوی
ابزرگان (الامس التجاری) ئامانی جياكردنەوهی شوێنێكی ابزرگانييە هل شوێنەاكن
تر ،كە هلهەمان رسوشت وانوچەدان .بە اڵم هێامی ابزرگان (العالمة التجارية)
ئامانی جياكردنەوهی بەرهەم و خزمەتگوزاريیەاكنە ،كە هل هەمان شوێین ابزرگانیدا
دهردهچن و ئاماژه بە سەرچاوه بنچینەيیەكەی اكاڵكە دهاكت ،ئەمەش نيشانەيەكە ،كە
ابزرگان این پيشەساز بۆ جياكردنەوهی بەرهەمەاكن وهری دهگرێت (طە،٢٠٠٦ ،
.)٦٧٨
 ٣.١.٢پێناسەی هێامی ابزرگان
هێام ڕهمزێكە این انوێكە این درومشێكە ،كە بەهۆيەوه كەلوپەلو ش تومەك
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دهانرسێتەوه ،چەند پێناسەيەك بۆ هێامی ابزرگان هەيە :ایسای هێام ابزرگانييە اكن و
ئاماژهپێكراوه جوگرافيیە اكن عێرایق ژماره ٢١ی ساڵی  ١٩٥٧هلگەڵ
ڕێكخستنەوهاكن هل ماددهی يەكەمدا بەجمۆره پێناسەی هێامی ابزرگان دهاكت( :هەر
نيشانە این كۆمەڵە نيشانە و ئاماژهيەك ،دهتوانێت هێامی ابزرگان پێكهبێنێت ،كە
بەهۆيەوه دهتواننی جياوازی هل نێوان كەلوپەیل پڕۆژهيەك هلگەڵ كەلوپەیل پڕۆژه يە كی
تردا بكەین ،بۆئەم مەبەس تەش دهتواننی نيشانە اكن و هێاماكن بەاتيبەىت وشەاكن
هلانوایندا انوی كەس یی این پيتەاكن و ژماره ڕهمزيیە اكن و ڕهنگە اكن هەروهها هەر
تێكەڵییەك هلو ئاماژانە وهك هێامی ابزرگان تۆماربكەین .هەروهها ئەلبێرت شارین
بەجمۆره پێناسەی دهاكت( :هێامی ابزرگان نيشانە این ئاماژهيەكی هەس تپێكراوه ،كەهل
هەربەرهەمێك دهدرێت بۆ جياكردنەوهی هل بەرهەمە هاوش ێوهاكن كە كێبكێیی
دهكەن)( ،اجلاف)١٩- ١٨ ،٢٠١٧ ،
دهتواننی بە ش ێوهيەكی گشتیی پێناسەی هێامی ابزرگان بكەین :هێامی ابزرگان،
دهكرێ انو این وشە این چەند پێتێك این ژماره این ڕهمز این وێنە ایخود تێكە ڵە يە ك
هلمانە بێت ،این هەر نيشانە و ئاماژهيەك بێت كە بۆ جياكردنەوهی بەرهەمە
پيشەسازيیە اكن این ابزرگانييە اكن این اكری دهس ت و پيشەيیی و كش تواكڵی هەر
پڕۆژهيەك هل بەرهەمێكی تر ش یاو بێت ،ئەمەش وهك دهلهلت ێك كە ئەو پڕۆژهيە،
اكرێك این بەرهەمێكی نوێیی دروس تكردووه هێاميەكی بۆ دادهنێت ،كە بۆ خاوهن
هێامكە دهگەڕێتەوه .بەجمۆره بۆمان دهردهكەوێت :كە هێامی ابزرگان ،هۆاكرێكی
گرنگی مادیی و ئابوريیە ،هلبەرئەوهی هێامی اتيبەمتەند و بەانوابنگ ،هلليەن خەڵك و
بەاكربەرانەوه ،دهبێتە سەرچاوهيەك بۆ پێشبكێیی ابزرگان و ڕاكێشان سەرمايە داران
و موڵكی بیان و سود وهرگرتن هل ئەزمونەاكنیان ،هل هەموو بواره اكن ابزرگان و پيشە
سازيیدا ،بەڕادهيك هەندێ هل هێام ابزرگانييەاكن بونەتە سەرچاوهی پەيداكردن
سەروهتێكی زۆر و اكریگەر هل چالكی ابزرگانیدا ،نریخ هەندێك هلم هێاماینە ده گاتە
ملیاران دۆلر ،وهك هێاماكن (كواككول ،ئەپڵ ،مایكرۆسۆفت ،گوگل...هتد) هێامی
ابزرگان وهك انس نامەيەك وايە بۆ بەرهەمە اكن هە ر كۆمپانیا و شەریكەيەك.
ئەو هێام ابزرگانييەی كە هل ابزاڕگەریی دايە ،بەتەنیا انبێتە هۆی سەرجن ڕاكێشان
وبردنەوه ،بەڵكو هۆاكرێكی گرنگی سەرمايەی كۆمپانیاكەشە ،هەروهها بەهۆی
هێاماكنەوه بەاكربەر دهتواێن سەرچاوهی بەرهەم و اكاڵو ش تومەك و س یفاتەاكنیان
بزانێت وخاوهنە اكنیان بناسێت (اجلاف.)١٦ - ١٥ ،٢٠١٧ ،
 ٢.٢اتيبەمتەندیی ایسایی انوی ابزرگان
 ١.٢.٢هەڵژباردن انوی ابزرگان چەند ڕێامنیی و مەرجێكی ایسایی هەيە وهك:
 پێويس تە انوی ابزرگانیی بە زمان كوردی بێت این بە كوردی كرابێت :انێب وشە ودهس تەواژهی بیانیی تێدا بە اكرهبێندرێت ،ئەم بڕایره ،انوی كۆمپانیا بیانييەاكن
انگرێتەوه ،كە هلدهرهوه تۆماركراون ،هەروهها ئەو كۆمپانیااینەش انگرێتەوه  ،كە
انوابنگێكی جهیانييان هەيە ،هلگەڵ ئەو كۆمپانیااینەی كە خاوهن
سەرمايەداريیەكی هاوبەشن.
 هلسەر هەموو ابزرگانێك پێويس تە ،كە انوێكی ابزرگان وهربگرێت و هل تۆماریابزرگانیدا ،تۆماری باكت .ئەو انوهش هل انوی خۆی هل تۆماری شارس تانیدا
پێكدێت ،این انوێكی اتزهيە ،این بريتييە هل هەردووكیان ،هەروهها پێويس تە
انوهكە ڕاگەایندراوی پەيوهست بە جۆر و اتيبەمتەندیی ابزرگانييەكە بگرێتە
خۆی .هلهەمو ابرێكدا ،پێويس تە انوهكە گوناو بێت و دوربێت هل فێڵبازیی و

هەڵخەڵەاتندن و ڕهچاوی بەرژهوهندیی گشتیی باكت.
 داواكردن بۆ تۆماری انوی ابزرگان هل نوسينگەی تۆماری ابزرگانیدا پێشكەشدهكرێت ،هل ابرو دۆخێكدا ئەگەر چەند ابزرگان این كۆمپانیايەك داوای هەمان
انو بكەن ،ماىف يەكەميەىت و پێشەكیەىت دهدرێت بەو كەسە ،كە يەكەم جار
انوهكەی بەاكرهێناوه و پێشكەىش كردووه.
 دوای تۆماركردن انوی ابزرگان هل تۆماری ابزرگانیدا ،ڕێگەپێدراو نييەابزرگانێكی تر هەمان انو هەڵژبێرێت ،هل ابرودۆخێكدا ،ئەگەر انوێكی
هاوش ێوهی ئەو هەڵژبێردرا ،پێويس تە ابزرگان شتێكی بۆ زایدباكت كە هلانوه
تۆماركراوهكەی پێشو جيای باكتەوه.
 انێب انوهكە دوابرهبێتەوه  :بەاتيبەىت ئەو كۆمپانیااینەی كەهل انوچەيەكدا اكردهكە ن ،این ماركێتێك كە هل شارێكدا هەێب ،انێب هەمان انو بەێب مۆڵەت هل شارێكی
تردا دوابره بێتەوه(تەنیا ئەگەر هەمان خاوهن هەبێت) ،هلبەرئەوهی هل بواری
ایسادا ڕێگە پێدراو نييە ،بۆمنونە( :ماجدی مۆڵ)( ،فامیل مۆڵ)( ،گەس
شۆڕش) ،كە هلشاری هەولێردا هەن .هەروه ها( گۆڵدن مۆڵ ) هل شاری
كۆيەدا ،ڕێگە پێدراو نييە خاوهن اكرێكی تر ،هلهەمان شار این شارێكی دیكە
دا ،ئەم انوانە بەێب مۆڵەت وهرگرتن هل خاوهنە بنچینەيیەكەی دوابره باكتەوه.
چونكە زسای ایسایی هلسەره .واتە :انوی ابزرگان شوێناكر ،اتيبەتە بەو
كەسانەی ،كە بۆ يەكەجمار مۆڵەىت انولێنانەكەاین وهرگرتووه .بەجمۆره بۆمان
دهردهكەوێت ،كە هەموكەس ێك (كەس ێكی ئاسایی (خاوهن پڕۆژه)
بەاكرهێنەری اتك این كۆمەڵ ،این كەیس مەعنەوی (خاوهن پڕۆژه نەبێت)
وهك هاوبەشييە اكن و كۆمپانیااكن ،ماىف ئەوهی هەيە ،داوای پارێزگاریی هل انوه
ابزرگانييەكەی كە هەڵی بژاردووه باكت .ئەگە ر هات و دوچاری زاین و
تێپەڕاندن بۆوه هلليەن كەسان ئاسایی و مەعنەويدا ،بەپێیی ایسای وهاكهلىت
تۆماری ژماره ( ) ٤ی ساڵی  ١٩٩٤دهتواێن هل دادگا ساكاڵی هلسەر تۆمار
باكت و سەرپێچی كردنەكە ڕابگرێت این ماىف خۆی لێ وه برگرێت (اجلاف،
.)٤١ - ٤٠ ،٢٠١٧
واتە :بەپێیی ایسا ،ئەو كەسەی كە بۆ يەكەجمار انوێك بۆ شوێین اكرهكەی
هەڵدهبژێرێت ،دهبێتە خاوهن ئەو انونيشانە ،ئەگەر هات و كەس ێكی تر ،بۆخۆی
این بۆ گروپێك این كۆمپانیايەك انوهكە وهربگرێت و بەاكری هبێنێت ،بەێب ئەوهی
خاوهن انونيشان يەكەم ئاگاداربێت و مۆڵەىت لێ وهرگرتبێت ،كەیس يەكەم ماىف
ساكاڵ تۆماركردن و قەدهغەكردن هەيە ،هەروهها بەهەمان ش ێوه انبێت بەێب مۆڵەت
انونيشانەكە لسایی بكرێتەوه ،این هەمان انونيشان دوابره بكرێتەوه ،تەنیا پیتێكی لێ
بگۆڕدرێت ،بۆمنونە شەریكەی (توێتا) ببێتە (توويتا) ،هەمان شت سەابرهت بە
هێامی ابزرگانيش ،انبێت هێاميەكی هاوش ێوهی پێشو بەێب مۆڵەت هلليەن كەیس
ترهوه بەاكرهبێندرێتەوه .بۆمنونە :هێامی ابزرگان (ئەپڵ) كە وێنەی س ێوێكە،
انتواندرێت بەێب مۆڵەت دوابره بكرێتەوه .بەجمۆره بۆمان دهردهكەوێت ،هل ڕوی
ایسايیەوه قەدهغەيە كەس ێكی تر لسایی انوێكی ابزرگان باكتەوه و تێپەڕاندی باكتە
سەر ،تەنیا بە مۆڵەىت خاوهنەكەی نەبێت ،هلبەرئەوهی انوی ابزرگان و انونيشان
ابزرگان و هێامی ابزرگان و داهێنان و دۆزينەوه ماىف اتيبەىت خاوهنەكەاینن
(عباس .)١٧٢ ،١٩٧٦ ،انولێنان ابزرگان ،انوێكە بۆ دهلهلت كردن هل دامەزراوه
ابزرگان و پيشەسازيیە اكن و دامەزراوه اكن تر بەاكردێت ،اتيبەمتەندیی خودیی پیێ
دهبەخشێت و هل دامەزراوه هاوش ێوه و پێكچووه اكنیدا جيای دهاكتەو ،زاراوهی انوی
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ابزرگان هەروهها هل پيشەسازیی كميیایی و دهرمانيش دا بە اكردێت بۆمنونە (انيلۆن)،
انوێكی لێكدراوه ،هل ( ،)Newyork + Londonدروستبووه (س ید،٢٠١٦ ،
.)٢٨
 سەابرهت بە انولێنان كۆمپانیااكنيش ،مە رج و ایسای اتيبەت بە خۆی هەيە ،كەخاڵی چوارهم اتيبەتە بە تۆماركردن انوی كۆمپانیا هل ژوری ابزرگانیدا.
 بەپێیی ڕه چاوكردن اكروابری سيس تەمی كۆمپانیااكن ،پێويس تە انوی كۆمپانیاهەمان انوه ابزرگانييەكەی بێت ،هەروهها پێويس تە انوێكی نوێ بێت و دوابره
نەبێت ،ڕاگەایندراوی پەيوهست بە جۆری اكروابری كۆمپانیاكە بگرێتە خۆی
كە كۆمپانیاكە شارهزایی تێيدا هەيە .هلبەىش دووهمدا ئاماژه بە چەند مەرج و
ڕێامنيیەكی انولێنان هل شوێناكری ابزرگانیدادهكەین.
 . ٣چۆنیە ىت انولێنان هل شوێناكرێكی ابزرگانیدا
 ١.٣ان ولێنان چيیە؟
(هەر هلسەراتوه پرۆسەی داانن انوێك بۆ انولێرناوێك بۆتە جێیی تێڕامان زاان و
فەيهلسوفە يۆاننييەاكن ،واتە هلسەر بنەمايەكی فەلسەىف ئەو پەيوهنديیانە
لێكدراونەتەوه .قسەكردن هلسەر پرۆسەی انوانن و ئەو پەيوهنديیەی هلنێوان وشە و
ش تدا هەيە ،ماوهيەكی زۆری خاایند ،هلسەردهمی يۆاننييەاكندا ،هەندێك بۆچون بۆ
پرۆاتگۆرس( ٤٨٠ــ  ٤١٠پ.ز) دهگەڕێتەوه ،هەندێ بۆچون تريش پێیی وايە بۆ
پيساگۆراس ( ٥٧٢ــ  ٤٩٧پ.ز) دهگەڕێتەوه (عەبدولرهحمی.) ٣٣ ،٢٠١٤ ،
يۆاننييەاكن پێيان وابو پەيوهنديیەكی لۆجيكی ڕاس تەوخۆ هلنێوان وااتی وشە اكن و
ش ێوه دهنگيیەكەيدا هەيە ،این پەيوهنديیەكە ڕێككەوتنە و بەهۆی ڕێكەوتەوه
دروستبووه ،ئەم بۆچونە دواتر دوچاری ڕهخنە بۆتەوه ،چونكە هەندێ انو بونێكی
رسوش تييان نييە تەنیا هل خەایڵ و مێشكی كەسەكەدايە و شتێكی بەرجەس تەی هل
بەرانبەردا نييە ،وهك خێو ،جنۆكە...تد(.افيتش )١٠ ،١٩٩٦ ،هەروهها هەندێك
شت (چەمك) هلبەر گرنگی و دوابرهبونەوهایندا هل ژاین كۆمەڵێكدا ،چەند انوێكيان
هەيە ،بۆمنونە هل زمان (ئەسكميۆ) دا چوار وشە بۆ بەفر هەيە ،بە پێچەوانەشەوه هل
زمان (هۆپیی) دا تەنیا وشەيەك بۆ منونە (ابڵدار) بۆ هەرسێ ش ت فڕۆكە و مێش و
ابڵنده بەاكردێـت .بە پێیی لۆجيك و بیكردنەوهی ئەم سەردهمە ،ئەس تەمە هلانو
كۆمەڵێكدا هلسە ر داانن انوێك بۆ انولێرناوێك ڕێك كەوتنب ،هلگەڵ ئەوهشدا،
دهكرێت گرمیانەی ئەوه بكرێت كە ئەو وشەيە هل دهمی كەس ێكەوه داكەوتبێت و
ورده ورده هلانو كۆمەڵدا بە اكرهێرنابێت و دواتر چەس پابێت ،بەاڵم بەهیچ ش ێوه يە ك
انزانرێت هل دهمی كێ و چۆن پەيدابووه؟ چونكە وشە اكتێكی زۆری دهوێت ات
دهچەس پێت ،واتە وشە نە كۆبونەوهی بۆ كراوه ،نە كۆبونەوهی بۆ دهكرێت.
سوسێر ،زمان مرۆڤی بە پەیڕهوێكی هێامیی اتريك و هلخۆوه داانوه ،كە ئە مە ش
بە گرنگرتین بۆچونە اكن دادهندرێت .وشەی ڕون ،ئەو وشانەن كە زایدهيەك چۆتە
سەراین و وشەيە كی نوێیان دروس تكردووه ،وشە اتریكەاكنيش هل ڕوی پێكهاتنەوه هل
يەك مۆرفمی پێكهاتون ،هیچ پەيوهنديیەك هلنێوان فۆرم و وااتاكنیاندا بەدی انكرێت،
بەو پێيەی انزانرێت چۆن ئەو پەيوهنديیە دروست بووه (عەبدولرهحمی،٢٠١٤ ،
 )٣٣واتە :ئەو پەيوهنديیەی كە هل نێوان انو و انولێرناودا هەيە پەيوهنديیەكی
هلخۆوهيە ،نەك بەپێیی ڕێككەوتین چەند كەس ێك.
انولێنان هێاميە ،كە بەرانبەر ڕوداو و دایرده اكن دهوروبەر دادهندرێت ،هل ژاین
مرۆڤدا ڕۆڵێكی گرنگ و اكریگەری هەيە (هێامداانن بريتييە هلو اكرهی كە تێيدا

مرۆڤ بە ئارهزو و خواست و ويس ت خۆاین دهتوانن هل انو خۆایندا پێك بێن شتێك
دانێن بە هێام بۆ شتێكی تر) ( فتاح ،)٣٥ ،١٩٩٠ ،ابب و ابپیان ئێمە هێامای ن بۆ
شت و ڕوداو و دایردهاكن دهوروبەرى خۆاین داانوه ،ئەمڕۆش هێام بۆ هەمو ئەو
وشەو دایردانە دادهنرێت كە اتزه دێنە انو زمانەوه ،دهشێ وشەيەك این هێاميە ك  ،هل
انو خەڵكدا بە اكرهێنان نەمينێت ،بە اڵم وشەكە هلانو انچێت ،دهوترێت دهنگ ئەو
كەرهس تەيەيە كە هلانو انچێت ،هێزى وشە بەتەنیا هلم نەمريیەيیدا نييە ،بەڵكو هل وااتو
ئاوهزمەندیی (عەقلیەىت) دانەره اكنيىش دايە ،كە ابپیان و نەوه اكن پێشو ،خۆشامننی.
(ئاوهزمەندیی :واتە :ئەو بیو عەقلیەتەى كە هل وشە و دهقەاكندا هەيە ،ئەمەش
ئاوهزمەندیی وااتيىيە ،ئاوهزمەندى زمانیی :پەيوهندى لۆژیكيیە ،هل نێوان بەشە اكن وشە
این ڕس تەيەكدا هەيە).
فەرهەنگی زمان تێكڕای وشەی زمانێك هلخۆدهگرێت ،هلبەرئەوهی جهیان وشە
فراوانە گەنینەيەكی گەورهی زمانەكە پێكدههێنێت ،هەات وشەاكن گەشە و نەشومنا
بكەن ،ئەوا فەرهەنگەكەىش گەشە ده اكت و زمانەكەش هل فەواتن و هلانوچون
دهپارێزرێت ،دهكرێ فەرهەنگی مێشك بە دهزگايەكی گەورهی س نوردار
چبوێندرێت ،كە هەرگزی بە جێگیی انمێنێتەوه بەڵكو بەردهوام وشەی نوێ فێردهبێت
و وشەی سواويش هلبیدهاكت (عەبدولڕهحمی ،)٣ ،٢٠١٤ ،زمان كوردی هل
ڕۆژگاری ئەمڕۆدا د وچاری لێشاوێكی گەورهی چەمك و داهێنانە تەكنۆلۆژی و
زانس تييەاكن ،هل هەمو بواره اكن كۆمەاڵيەىت و ڕامياریی و ئابوریی و اكرگێريدا بۆتە وه ،
خاوهن اكر و شوێنە گش ت و اتيبەتييە اكن و دهس تگا و ڕێكخراو وكۆڕه زمانیی و
زانیاريیەاكن ،پێويستيان بە انولێنان هەيە ،كە ئەمەش پێويس ت بە وردبيین و
شارهزایی و لێهاتویی وبە اكرهێنان وشە و زاراوهی نوێ و پەیڕهوكردن دهس تورو
ڕێسای زمانەوان هەيە.
بەهۆی ئەم پێشكەوتنەوه ،ژمارهيەكی زۆر وشەی نوێباو هاتونەتە انو زمان
كورديیەوه (وشەی نوێباو ـــ نیۆلۆگزیم ئەو وشانەن كەوا بۆ ماانيەكی انرساوی
دانەيەك (وهحده) هل زماندا بەاكردههێندرێن و اتزه هاتونەتە زمانەوه و هێش تا نەچونەتە
ڕیزی وشەی چالكی ئەو زمانەوه)( ،مارف ،)٥٣ ،١٩٧٥ ،بەهۆی پرۆسەی
نیۆلۆگزیم چەندین وشەی نوێ هاتونەتە انوزمانەوه ،بۆداگۆڤ هلم ابرهيەوه دهڵێت:
(نیۆلۆگزیم وشەی نوێ ،ای پێكهاتەی زمانیی اتزهن ،كە دێنە ئاراوه و پەيوهنديیان بە
بەرزبونەوهی ڕادهی لكتور و تەكنیكەوه هەيە و بە گەشەسەندن پەيوهنديیە
كۆمەاڵيەتیييە اكن و هەڵومەریج ژاین مرۆڤەوه بەسرتاونەتەوه)( ،عەبدولڕهحمی،
 ،)٤ ،٢٠١٤بۆيە اكتێك وااتيەك ،بیێك ،این دایردهيەك هلدايك دهبێت و
دێتەاكيەوه ،هلگەڵ خۆيدا وشەيەكی نوێ دههێنێتە انوهوه ،كە دواتر ئەم وشە نوێیەش
هلوانەيە چەندین انو و وشەی تری لێبێتە بەرهەم و بكەوێتە انو زمانەوه ،بۆيە زمان
پێشكەوتو پێويس تە هلگەڵ ئەم ابرودۆخەدا خۆی بگونێنێت ،كە هلهەمو بوارهاكن
ژایندا ڕهنگدانەوهی هەيە ،هلم ابرهيەوه ،پرس یارێك دێتە پێشەوه :ئاای زمان كوردی ،
ات چ ڕادهيەك توانیويەىت :هلگەڵ سەرهەڵدان ئەم هەمو چەمك و واات نوێیەدا ،خۆی
بگونێنێت و ات چ ڕادهيەك هل اتبلۆی انولێنان شوێناكردا ،وشەی كوردی ڕهسە ن و
انولێنان گوناو پەیڕهو دهكرێت؟
ئەمڕۆ ێب سەروبەريیەكی زۆر هل انولێنان اتبلۆی شوێناكرو كۆمپانیاو سەرشەقام
وشوێنە گش تييە اكندا دهبیرنێ ،بەڕادهيەك كە چاوت بە هەندێ اتبلۆ دهكەوێت،
واهەست انكەيت كە ئەمە نوس ینێكی كوردی بێت ،هەرچەنده بە كورديش نورساوه،
ئەمە سەرهڕای ئەوهی زۆربەی انونيشانە اكن بە زمانە اكن ترن ،وهك :ئينگلزیی و
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عەرهیب و توركی و فاریس...هتد .این زمان كوردی و زمانێكی تر تێكەاڵو كراوه ،این
دوو زمان بیان هل انولێنانەكەدا تێكەڵكراون ،بۆ منونە :ئينگلزیی و عەرهیب این بە
پێچەوانەوه.
بنەمای ئابوری هۆاكرێكی گرنگی انولێنانە ،بۆيە پێويس تە حومكەت هلم بوارهدا
پالن هەبێت .هەروهها اتبلۆ و انونيشان كۆمپانیا و شوێناكرهاكن بە زمان كوردی
تۆماربكرێن و بنورسێن ،تەنیا ئەوانە نەبێت كە مەریج اتيبەىت خۆاین هەيە ،هەر
بەرهەم و اكاڵيەكيش ،كە هل هە رێمی كوردس تاندا بەرهەم دههێرنێت و ڕهوانەی
دهرهوهی واڵت دهكرێت ،وهكو:هەنگوین ،كاڵىش بنپەڕۆ ،بنێشت...اتد .پێويس تە بە
زمان كوردی هلسەراین بنورسێت .هەروهها ،بە هلبە رچاوگرتین اتيبەتييە اكن زمان
كوردی ،حكومەىت هەرێم هلم بوارهدا پێويس تە پالن تۆمكە و گوناوی هەبێت،
پێداچوونەوه بۆ انونيشان اتبلۆاكن بكرێت و لژینەی اتيبەىت بۆ دابندرێت،
هلبە ئرەوهی (زۆرگرنگە حكومەت ،خاوهن دام ودهزگا بێت و عەقڵێكی مەعريفی
ئاڕاس تەی باكت ،چونكە دهبێت حكومەت هەنده نيش امتن بێت كە مەسەهلی زمان
پیێ سرتاتژی بێت)( ،انوخۆش.)٦١، ٢٠١٠ ،
 ٢.٣اك ریگە ری دهرون و ڕامياری و ژينگە یی هل سە ر پرۆسە ی انولێنان
شوێناكردا
 ١.٢.٣اك ریگەریی دهرون
انولێنان و هێامی ابزرگان شوێناكر و ش تومەك و اكاڵاكن اكریگەری هلسەر
خواست و كڕایر هەيە( .زمان چالكییەكی كۆمەاڵيەىت و دهرونييە و اتك بە مەبە س ت
گەایندن هلگەڵ كەسانیرت ئەنامی دهدات)( ،دزهیی ،)١١١ ،٢٠١٤ ،اكتێك انوێكی
ڕاست ایخود گوناو هل شوێین اكرهكەت این اكاڵاكن دهنێيت ،ئەوه خۆی
گرينگيیەكی زۆری هەيە .هەمو وشەيەك هەڵگری زانیاریی و ڕههەندی دهرونييە  ،بە
اتيبەىت هل ڕوی دهنگ و ئاوازهی دهربڕينەوه ،كە جۆره دهربڕينێك این (ئیحايەك)
دروست ده اكت و وهاڵمدانەوهيەكی وروژێنەری دهبێت ،ئەگەر انوهكە ش ێوه و
سەدايەكی هەڵەی تێدا بێت ،اكریگەريیەكی نێگەتیڤ هلسەر كڕایره اكن دروست
دهاكت .وهك ئەوهی اكتێك كەوتۆتە ابزاڕهوه ويس ت ئەوان ڕهچاو نەكراێب ،بە
پێچەوانەشەوه ،هەڵژباردن انوێكی گوناو هل ڕوی دهنگ وئاوازهوه ،اكریگەريیەكی
ئەرێین و ابش هلسەر خواست و كڕایر دروست دهاكت .بۆ منونە :وشەی (كۆداك)،
كە انوی جۆره اكمیايەكی وێنەگرتنە ،سەرهات و كۆاتيیەكەی يەك دهنگەو هەستێكی
تەواواكری هل بیی مرۆڤدا دروست دهاكت ،زۆر جار اكریگەری ليەن دهرون
انوه اكن وا دهاكت ،يەكسەر هلبیمان دا هەندێ شت گەاڵڵە بێت ،اكتێك انوهكە
دهبيس تنی ،وێنايەك هلسەر انوهكە هل هزرماندا دروست دهبێت.
این اكتێك بە ڕێگايەكدا ده ڕۆین واتبلۆی انولێنان شوێناك ر این كۆمپانیا و
مۆڵەاكن سەرنامن ڕادهكێشن ،بە بە اكرهێنان وشەی كوردی ڕهسەن این ئەو
ابرودۆخەی كە انولێنانەكە هلگەڵ شوێین اكرهكەدا يەكدهگرێتەوه ،ئەوا هەستێكی
تەواواكری هل لمان دروست دهبێت بەجمۆره ،دۆخە سایكۆلۆژيیەاكنيش ،اكریگەريیان
هلسەر پڕۆسەی انولێنان شوێناكرداهەيە ،بۆمنونە :انوانن شوێن ،بە انوهاكن :
هەستيار و غەمبار و پەش ێو و بێچاره و فرمێسك و تەنیاو...هتد ،هەروهها،
هەڵژباردن انوێكی وهك( :نۆڕينگەی سينۆهە ) بۆ شوێین نۆڕينگەيەكی پزيشكی
ابكگڕاوندێكی مێژویی ،پزيشكی دهردهخات ،هل ڕوی دهرونييەوه اكریگەری هلسەر
بينەردروس تدهاكت ،هلبەرئەوهی (زمان بەتەنیا هەڵگری بی نييە ،بەڵكو بەشداريیەكی

اكریگەريشی هەيە هلپێكهێنان بیدا)( ،النعمة( )٨٤ ،٢٠١١ ،پەيوهنديیەىك بەتنی
هلنێوان دهرون مرۆڤ و زمانەكەى داهەيە ،ئەم پەيوهنديیەش بۆ رسوش ت زمان وهك
ڕهفتارێىك مرۆڤايەىت دهگەڕێتەوه)( ،دزهیی.)١٦ ،٢٠١٤ ،
 ٢.٢.٣اكریگەری بواری ڕامي اریی هل هەڵژباردن انونيشاندا
هلگەڵ سەرهەڵدان بزوتنەوهی شۆڕشگێڕی و بیی انس یۆانلزیمی و سەربەخۆیی
هلانو گەیل كورددا ،هەندێ انوی تر سەرایهنەڵداوه كە هلژێر اكریگەریی بیی
نەتەوهیی و خواست و ئاوات و مەينەىت و اكرهساتەاكن گەیل كورددا بون (شەمس ،
 .)١٣٢ ،٢٠٠٦بەجمۆره بۆمان دهردهكەوێت ،كە ابری ڕامياریی اكریگەری هلسەر
دهرون اتكەاكن هلهەڵژباردن انونيشاندا هەيە ،هلكوردس تان ابشوردا بەڕون ئەم
دایردهيە هل انولێنان شوێنە گش ت و اتيبەتييەاكندا بەديدهكەین ،بۆمنونە :هەڵژباردن
انوی ( پێشمە رگە) ،وهك هل وێنەی ژماره ( ) ١دا هاتووه .ڕههەندێكی ده رون اتكی
كوردی هل پش تە ،كە بەهۆی اكریگەری ڕامياری و نەتەوهيیەوه دروستبووه.
بەهەمان ش ێوه ،اتبلۆی ( خواردنگە ی پێشمە رگە) ،هل شاری هەولێردا هەيە  ،كە
ئاماژيە بۆ گاریگەری ڕامياری هل هەڵژباردن انولێناندا.
هەردو اتبلۆكە ،ڕهنگدانەوهی ابرودۆیخ ڕاميارین ،هلسەر هەڵژباردن انولێنان
شوێناكردا ،پێكهاتون هل:
(دایرخراو  +ی  +دایرخەر)( ،چێش تخانە) > چێشت ( +ــ خانە) <  +و +
(كە ابب)  +ی ( +پێشمەرگە) (پێش  +مەرگ  +ه )( ،خواردنگە (خواردن (+ــ
گە)  +ی ( +پێشمەرگە)( .چێش تخانە)( ،خواردنگە) ـــــــــ انوی شوێنن.
هەروهها ،اتبلۆی ( مۆابيل و استنسایخ شە هیدان) ،هل شاری كۆيەدا،
ئاماژهيەكی تری اكریگەری ڕامياريیە هل هەڵژباردن انونيشاندا.
اتبلۆی ( شینەمەن دهوڵەىت كوردی !) ،هەرچەنده انوی سەر عارهابنەيەكە ،بە اڵم
اكریگەری ڕهوىش ڕامياری پێوه دایره ،وا دایره خاوهنەكەی خەون بە دهوڵەىت
كورديیەوه دهبینێت.
 ٣.٢.٣ئاین
ئاین هۆاكرێكی گرنگە ،كە اكریگەری هلسەر انولێنان و هەڵژباردن انونيشاندا
هەيە .هەندێك جۆری انولێنان ،پەيوهندی بە بیوابوهڕی ئاينييەوه هەيە ،انوی
كوردی هل ژێر هەژمون لكتوریی عەرهیب ئيسالمی دابووه ،ئەم اكریگەريیەش بە ڕون
هل انولێنان شوێندا دایره ،بەهۆی ئايین ئيسالمەوه ژمارهيەكی زۆر هل شوێنەاكن
انوهاكنیان عەرهبييە ،هەرچەنده بە كوردی نورساون ،دوای ڕاپەڕيین بەهاری ساڵی
 ،١٩٩١پێش بيین ئەوه دهكرا ،كە بە پاڵپش ت حكومەىت هەرێمی كوردس تان،
هەڵمەتێكی چڕوپڕسەابرهت بە بە اكرهێنان وشەی ڕهسەن كوردی هل انولێنان
شوێندا ،پەیڕهو بكرێت .ژمارهيەكيش خەڵكی خەخمۆرهلم بوارهدا هەوڵیان داوه ،بە اڵم
هلبەرێب پشتيوان هلليەن حكومەتەوه ئەم هەڵمەتە دوچاری پواكنەوه هات ،پێويس تە
هلم بوارهدا پالن سرتاتژیی و سيس تەمی هۆش یاركردنەوه و پەروهردهیی هەبێت،
ميدایی كورديش هلم بوارهدا ،پێويس تە ڕۆڵی بەرچاو و هەوڵی جدی بدات .وهك هل
وێنەی ژماره (  ) ٢دا هاتووه ( :ماركێت ئايە).
هل ڕوی زمانەوانييەوه ،انوی ئەم اتبلۆيە ،پێكهاتووه هل( :دایرخراو  +ی +
دایرخە ر) ــ (ماركێت (انو)  +ی  +ئايە (انو) ) ،وشەی (ماركێت) ،هل زمان
ئينگلزیيیەوه وهرگیاوه ،وشەی (ئايە) هل زمان عەرهبييەوه وهرگیاوه ،واتە پێكهاتەی
ئەم اتبلۆيە وشەيەكی ئينگلزیی و وشەيەكی عەرهبييە.
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 ٤.٢.٣ژينگە و دهوروبەری كشتواكڵی
(انوانن بەش ێكی سەرهكییە هل زماندا ،زمانيش ئاوێنەی تێڕوانينەاكن كۆمەڵە و بیو
بۆچوونە اكن كۆمەڵ تیايدا ڕهنگدهداتەوه ،بۆيە اكرێكی ئاسايیە گەر اكریگەری
دهوروبەرو كۆمەڵ و تێروانينە اكن هلانوانن اتكەاكن كۆمەڵدا ڕهنگدانەوهاین هەبێت)،
(شەمس ،)١٣٠ ،٢٠٠٦ ،بەهەمان ش ێوه ژينگە و دهوروبەر اكریگەريیان هلسەر
اتكەاكن كۆمەڵ هل هەڵژباردن جۆری انولێنان شوێین اكر و كۆمپانیا و مۆڵ و شوێنە
گش تييەاكن هە رێمی كوردس تاندا هەيە ،بۆ منونە ( كە ابخبانە ی سە رسە نگ  ،تيپیی
مۆسیقای ابوایج ،نە مامگەی چوارجوتیار  ،كە ابخبانە ی خاڵخااڵن  ،نوسينگە ی
هە يبە ت سوڵتان...هتد) ئەم انولێنانە ،اكریگەری ژينگە و دهوروبە ری كش تواكڵنی ،
هلسەر انولێنان ئەم شوێناكرانە ،این گروپە ميوزیكيیە .هەر بەهۆی اكریگەری ژينگە
و شوێنەوه ،جۆرێك انولێنان هەيە :خاوهنەكەی بە انوی شوێن و ژينگەی خۆيەوه
شوێناكرهكەی انودهنێت ،ئەم انولێنانەی خوارهوه ،اتبلۆی خواردنگەيەكی شاری
كۆيەيە ،كە خاوهنەكەی هل بنچینەدا خەڵكی ڕۆژئاوای كوردس تانە ،بە اڵم هلشاری
كۆيەدا نيش تەجێیە.
اتبلۆی ( خواردنگەی ڕۆژئاوا) ،انوی اتبلۆی خواردنگە يە كی شاری كۆيە يە ،
خاوهنكەی خەڵكی ڕۆژئاوای كوردس تانە .كە ئەمەش اكریگەری دهرون و ڕامياری
هلسەر هەڵژباردن انولێنان اتبلۆدا نيشاندهدات ،هەروهها ڕهنگدانەوهی ژينگە و
انوچەی جوگرافيیە ،هل هەڵژباردن انولێنان ئەم اتبلۆيەدا ،بەجمۆرهش دروستبووه:
(انو +ی  +انو) ـــ (خواردنگە  +ی  +ڕۆژئاوا) ،خواردنگە ،انوێكی داڕێژراوه،
پێكهاتووه هل (خواردن) هلگەڵ پاشگری (ــ گە) ،انوی شوێنە ( ،ڕۆژئاوا) ،مەبەست
پارچەيەكی كوردس تانە.
هەندێكجار ،انول ێنان شوێن ،ابكگراوندێكی ڕامياريشی هل پش تە( ،ھاڤاان)،
پايتەخت كوابيە ،اتبلۆی ماركێتێك هل شاری كۆيەدا ،بەم انونيشانە كراوه ( ساردهمەن
هاڤاان) ،بەمش ێوهيە داڕێژراوه( :ساردهمەن) ،انوێكی داڕێژراوه ،دایرخراوه،
(هاڤاان )  ،دایرخەره.
 ٥.٢.٣تێكە ڵب ون زمانیی (الامتزج اللغوی)
تێكەاڵوبون زمانیی هلنێوان قسەپێكەران دو زماندا ڕودهدات ،كە ش ێوهيەكی نوێ
بە زمان دهدات (اس تيتیة ،)٦٠٠ ،٢٠٠٨ ،اكریگەری ئەم دایردهيە هل زمان
كورديدا دهردهكەوێت ،پارچە اكن كوردس تان هل هەر بەش ێكدا ،اكریگەری زمان
دهسە اڵتیان بەسەرهوه هەبووه ،هەندێك هل دایلێكتە اكن اكریگەری زمان عەرهبیان
بەسەرهوهيە (ئەو انوچانەی دهكەونە س نوری زمانێكی تر تێكەڵی دروست دهبێت،
اكریگەری هلسەر يەكرت دادهنێن ،بۆمنونە انوچەاكن سە روی پارێزگای دایهل و
خواروی پارێزگای كە ركوك و ابكور و ڕۆژئاوای موسڵ ،دهكەونە دوا س نوری زمان
كوردی و هل زمان عەرهیب نزیكرت دهبنەوه ،بۆيە اكریگەری زمان عەرهیب هلو انوچانە هل
ڕوی دهنگەوه بەهۆی وهرگرتین وشەی ئەو زمانەوه دایرتره و زۆربەی وشەاكنیان وهك
خۆی وهرگرتووه و بە تەواوی بەر گۆڕان فۆنەتیكی نەكەوتون) (عەبدولڕهحمی،
 ،)٤١ ،٢٠١٤هەندێكی تر هل دایلێكتەاكن ،اكریگەری زمان فاریس و توركی و
زمانەاكن تريش یان بەسەرهوهيە ،ئەمەش هلبە اكرهێنان وشە و زاراوهی ئەو زمااننە هل
زمان كورديدا تێبيین دهكرێت ،هەروهها ژمارهيەكی زۆر زاراوهی جهیانیيش ،هل
ڕۆژگاری ئەمڕۆدا خۆی خزاندۆتە انو زمان كورديیەوه .بەريەككەوتن و تێكەڵبون
زمان ،كەوتۆتە انو ابزاڕ و شوێنە گش تييەاكنيش ،بەڕادهيەك وای لێهاتووه ،كە

شوێناكر و كۆمپانیا ابزرگانييەاكن ،هلسە ر انولێنان بیان هل شوێنەاكنیاندا ملمالنێيانە،
وهك هل انولێنان مۆڵ و مۆابيل و فاست لینك و ماكدۆانڵز و پیزتاو...هتددا،
دهردهكەوێت .اكریگەری ئەم جۆره بەريەككەوتن و تێكەاڵوبونەی زمانیی هل انولێنان
اتبلۆی انو ابزاڕ و شوێنە گش تييەاكندا ،ڕهنگدانەوهی هەيە .بەجۆرێك بەاكرهێنە ران
ئەم بوارانە هەمو ئەو وشە و زاراوانە بەاكردههێنن و دواجاريش بۆ ئاخاوتن و
قسەپێكەران نەوهی نوێ دهپەڕێتەوه ،بەجمۆره بۆمان دهردهكەوێت ،كە يەكێك هل
هۆاكره اكن انولێنان اتبلۆی شوێناكربە انوی بیانييەوه ،بەريەككەوتین زمانە اكن و
اكریگەربونیەىت هلسە ر انوانن شوێنەاكندا ،ئەمە هلليەك هل ليەكی تر بەهۆی
دراوسێيەىت و ابری ڕامياری و اباڵدهست بون زمان عەرهیب هلسەر زمان كوردی
وایكردووه انوانن شوێنەاكن بە انوی عەرهیب شتێكی ئاسایی بێت.
هەروهها ،بەريەككەوتین زمان كوردی هلگەڵ زمان فاریس و هۆاكری دراوسێيەىت
و ابزرگان و كۆمەاڵيەىت و ڕامياری وایكردووه :چەندین انوی شوێن بە انوی
فارسييەوه انوبرنێت .بەهەمان ش ێوه بەهۆی بەريەككەوتین زمان توركی هلگەڵ زم ان
كوردی هل ابكوری كوردس تاندا ،زۆر شوێن بەانوی توركییەوه انونراوه ،هلليەكی
ترهوه ،بەهۆی ئەو دراما توركییە دۆبالژكراوانەی كە هل كەانڵەاكن ڕاگەایندندا پ ە خش
دهكرێن ،هەروهها هونەرمەنده انرساوه اكنیان هلوانەيە ببێتە هۆی سە رجن ڕاكێشان و
سەرسامبون اتكی كورد و انوانن شوێنەاكن بەم انوانەوه بۆمنونە (:ش وێین اتتڵ س)،
انوی اتبلۆی دواكنێكی انو شاری كۆيەيە ،بەانوی هونەرمەند (ئیرباهمی اتتڵس) ه وه
كراوه.
هەندێ هل انولێنانەاكن ،ش ێوازی دهس توری زمان عەرهبييان پێوهدایره ،این
وهرگێرانێكی وشە بە وشەی زمان عەرهبنی ،بۆمنونە :هل زمان عەرهبیدا ،وشەی (حمل)
بۆ ئاماژهكردن شوێن این دواكنێك بەاكردێت ،هل كورديشدا ،بە چاولێكەری زمان
عەرهیب ،هەمان ش ێواز بەاكردێتەوه ،وهك هل وێنەی ژماره (  ) ٣دا هاتووه( ،هجیێ
اكرین) ــ وهرگێڕانێكی وشەبەوشەی دهس تەواژهی عەرهیب (حمل اكرین) ه.
هلدوای ئازادكردن كوردس تان و بەهۆی ئەو ابرودۆخە انهلابرهی كە خەڵكی كورد
پێيدا تێپەڕيون ،كۆچكردن ڕێژهيە كی زۆری كورد بۆ دهرهوهی واڵت و تێكەڵبوونیان
هلگەڵ زمان و لكتوری ئەو نەتەوانە ،وایكردووه ژمارهيەكی زۆری خەڵك،
شوێنەاكنیان بەانوی ئەوروپييەوه انوبنێن ،هەروهها پێشكەوتین زانست و تەكنۆلۆژای
و بوژانەوهی ابری ئابوری و ابزرگان كوردس تان هۆاكرێكی تری گرينگ بون بۆ
ئەوهی پاڵ بەخەڵكيیەوه بنێن ،كە كۆمپانیا و شوێناكرهاكنیان بە انوی بیانييەوه انوبنێن.
 ٦.٢.٣ڕاگەایندن
چەند وشە و زاراوهيەكی بیان كە هل ڕێگەی ڕاگەایندن و هۆاكری دیكەوه كەوتۆتە
انو زمانەوه ،اكریگەری هلسەر پڕۆسەی انولێنان هل ابزاڕ و شوێنە گش تييەاكندا هەيە،
وهك وشەاكن ( سوپەر ،فرێش ،سپ ۆنسەر ،پرۆفيشناڵ...هتد).
جگە هلمانە ،چەند هۆاكرێكی تريش هەيە ،كە اكریگەری هلسەر خاوهناكر بۆ
هەڵژباردن انوی شوێناكرهكەی هەيە ،وهك جۆرێك هل انونيشان هەيە ،كە اكریگەری
انوی اینە و شوێن و زمان بێگانەی ،هلسەره:
أ .انوی اینە  :وهك هل وێنەی ژماره (  ) ٤دا هاتووه ( :كباخبانەی ڕایل مەدريد).
( كبا خبانەی ڕایل مەدريد) ،خۆشەويس ت و سەرسامبون بەم اینە وهرزشييە ،بۆتە
پاڵنەر بۆهەڵژباردن ئەم انونيشانە ،بە اڵم بەبۆچون ئێمە ئەم انوه بۆ اینەيەكی
وهرزىش گوناوتره ات كەابخبانەيەك ،جگە هلوه :هل ڕوی ڕێنوسيشەوه ،بەىش يەكەم
(كبا) دور هل بەىش دووهم نورساوه ،هەروهها بە ڕێنویس كورديش نەنورساوه،
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ش ێوه ڕێنوسە كورديیەكە ،بەم جۆرهيە (كەابخبانە) ،نەك (كباخبانە) ـ ( كە ابخب انە ی
ڕ ایل مەدريد).
ب .انولێنان بە انوی شوێین بیانييە وه :هەندێكجار خاوهن اكر انوی دواكن این
شوێین اكرهاكنیان بە انوی واڵت ،این شوێنێكی بیانييەوه انودهنێن ،وهك:
شاورمە و گەیس ب ريتان (سلێامن ئۆرزدی) ،دهكرا ئەم انولێنانە بەمش ێوهيە بوايە(شاورمەو گەیس سلێامن ـ ش ێوازی بەريتان).
غە س یل هلندهن (سلێامن)( .شوشتنگەيەك هل كوردس تانە و بەانوی (هلندهن) ه وهانونراوه!)
( ،) Paris Pinkاتبلۆی دواكنێكی انو ابزاڕی ڕانييەيە ،بەانوی پاريس و بە زمانئينگلزیی انوی لێرناوه.
( كۆگای ئاسیا) ،انوی اتبلۆی شوێناكرێكی شاری كۆيەيە( ،ان و  +ی  +انو) ــ(كۆگا +ی +ئاس یا).
اتبلۆی ( جهیان ئیڤڵ) ،انوی اتبلۆيەكی شوێناكری شاری كۆيەيە ،بەانویبوریج ئیڤڵەوه كراوه ،هل پاريس.
ج .هە ندێ شوێین اكربەمەبەست ڕاكێشان سەرنی خەڵكی ،انواین لێدهنرێت ،وهك:
 ( شین كە شخە)( :سل ێامن ئۆرزدی) ،وشەی (كەشخە) كە ئاوهڵناویچۆنیەتييە ،وهك دایرخەرێك وهسفی انوی وااتیی (شیيین) دهاكت ،ئەم
انولێنانە پرت بەمەبەس ت سەرجن ڕاكێشان بە اكرهاتووه.
 ( چايەخانەی قە رداران) :هەولێر شەقامی ابتە ،جۆره انولێنانێكە پە يوه ندی بەداهات و ابری ئابوری خەڵكەوه هەيە ،انولێنانەكە هلگەڵ شوێن و چاخیانە كە
يەكدهگرێتەوه ،چونكە زایتر كرێاكر و خەڵكی هەژار ،ڕواین كردۆتە ئەم
شوێنە ،هل ڕوی زمانەوانييەوه ،وشەی (قەردار) ئاوهڵناوی چۆنیی داڕێژراوه،
وهسفی انوی چاخیانە دهاكت ،كە انوێكی داڕێژراوی شوێنييە ،بەجمۆره
دروستبووه({ :چايە ( +ــ خانە)  +قەرز ( +ــ دار  +ان)}.
 ( نوسينگە ی ابش) :سلێامن ئۆرزدی (ابش) ئاوهڵناوی چۆنیەتييە( ،نوسينگە)شوێین فرۆشنت ،این بەكرێدانە ،هلم دهربڕينەدا ،مەبەست ئەوه نييە ،كە
نوسينگەكە ابشە ،بەڵكو ،مەبەست ئەوهيە :هلم نوسينگەيەدا ش ت ابشت
دهست دهكەوێت.
 ( زنیه ابزاڕهاكن پايتە خت)  :بەاكرهێنان وشەی (پايتەخت) ،وهك انوابنگێك بۆشوێنياكر بە اكرهاتووه.
 (چاخیانەی مامە خەمە) :اتبلۆی شوێناكرێكی انو ابزاڕی تەق تەقە  .ئەم انونيشانەاتڕادهيەك انمۆيە ،خاوهناكر بە مەبەس ت سەرنڕاكێشان كڕایڕ هەڵیژباردووه،
هل ڕوی زمانەوانييەوه بەجمۆره دروستبووه(}:چاخیانە) > چايە  +انوبەندی (ی)
+خانە > ( +مامەخەمە) <مام  +ه +خەم +ه>{.
ئاوهڵناوی لێكدراوی (مامە خەمە) ،وهك ئیديۆمێك بۆ وهسفكردن انوی (چاخیانە )
بەاكرهاتووه .وهك ئیديۆميش هلليەن قسەپێكەرانەوه ،بۆ كەس ێك كە خەمی اكرو ابر
و ژاین كەسان تری هەبێت ،بەاكردێت.
د .هە ندێك انونيشان ترهەيە ،بەمەبە ست ڕاكێشان كڕایر هل ڕوی نرخ و ابری
ئاب وريیە وه دادهندرێن :وهك( :هەرزان ابزاڕ ،ئێره هەرزانرتينە . . ،هتد) بۆمن ونە :
(ابزاڕێك بۆ نەهێشتین گران) ،هلوانەيە مەبەس تە سەرهكیەكە ڕاكێشان كڕایر
بێت ،نەك نەهێشتین گران!
 ( -هە رزان ابزاڕی شێخان) :انوی اتبلۆی شوێناكرێكی شاری هەولێره ،مەرجيش

نييە ،كەلوپەلو اكاڵاكن هەرزان بن!
 ( اتزه و بەاتم):انوی اتبلۆی شوێناكرێكی شاری سلێامنييە ،بە مە بە س ت سە رجنڕاكێشان كڕایر.
ه .جۆرێكی تری انولێنان  ،بريتييە هل و دۆخە ی كە خاوهناكر بە هۆی انوی
شوێناكرهكەيەوه سەرنی بينە ر ب ۆ ئە و هە وڵ وكۆششانە  ،كە هل پێناوی
اكرهكەایندا داواینە ڕادهكێشێت ،واتە:
هەندێكجارخاوهن اكر شوێنەكە بەانوی خۆيەوه دهاكت ،انوهكەش گوزارشت
هلوهده اكت كە چۆن ابب و ابپیان زهمحەتیانكێشاوه وماندوبون ،چيیان
بەسەرهاتووه ،اتوهكو بەواكره گەيش تون وپاراس تواینە .هل هە رێمی كوردس تانيشدا ،ئەو
دایردهيە بەرچاو دهكەوێت ،ئەگەر سەرجن بدهین ،چەندین انونيشان هەيە ،كە
بەانوی هۆز این ابب و ابپیانەوه كراوه ،وهك هۆاكرێك بۆپاراستین انوابنگ ،بۆ منو
ونە هل شاری هەولێردا چێش تخانەی (ئە بوشە هاب) ،خێزانييە بۆ پاراستین انوابنگە ،
هەروهها ( كە ابب ایسنی) ،بەمەبەس ت پاراستین انوابنگ ،بەهەمان ش ێوه
( خواردنگەی شێخان)( ،ماركێت خۆشناوان) ،بە انوی هۆز و عە شیه تە وه ن:
لێرهدا ،منونەيەك دهخەينە بەرچاو:
 (تە لری كە مایل عەبە ی كەوهری ابخەوان ) انونيشانێكی دورودرێژی تە لرێكیانو ابزاڕی شاری سلێامنييە ،جگە هل انوی خۆی و ابوكی ،كە بەش ێوازێكی
انوچەیی نوس یويەىت (عبدهللا ـــ عەبە) ،انزانوهكەش یان نوس یوه.
و .ڕه هەندی مێژویی :هەندێك هل انوهاكن ڕههەندێكی مێژويیان هەيە ،بۆمنونە (سات ۆ
قەل) ،كە انوی انوچەيەكی كوردس تانە ڕههەندێكی مێژویی هەيە ،قۆانغێكی
مێژویی ئەو انوچەيە دهردهخات ،بەهەمان ش ێوه هەندێك انوی شوێناكريش،
وهك  ( :زانكۆی چەرمۆ)( ،خواردنگەی قەاڵو و مناره و شانەدهر) ڕه هە ندێكی
مێژويیان هەيە.
 ٣.٣ئە و مەرجانەی كە پێ ويستە هل انوانن شوێناكرێكی ابزرگانیدا هەبێت
 ١.٣.٣نوێاكریی (نوێب ون)
پێويس تە انوی شوێنە ابزرگانييەكە نوێ بێت( .قامس ،)١٥٣ ،٢٠١٢ ،مەبەست
هلنوێبون انوی شوێناكر ئەوهيە :پێشرت ئەو انوه هلليەن هیچ ابزرگانێكی ترهوه بۆ
چالكیی ابزرگان و جياكردنەوهی شوێنە ابزرگانييەكەی هل شوێنە ابزرگانييەاكن
كێبكێكەری بەاكرنەهێرنابێت .واتە :ئەگەر پێشرت كەس ێك این ابزرگانێك ئەو انوه ی
بەاكرهێنابێـت وتۆماری كردبێت ،انبێت هیچ كەس و ابزرگانێكی پێشبكێكەر ،بۆ
هەمان ش ێوه ابزرگان ،هەمان انو بەاكرهبێنێتەوه ،ئەگەر ئەمە ڕويدا بە تێپەڕاندن و
بەرانبەر بە ماىف ایسایی كەیس يەكەم دادهندرێت و دهچێتە چوارچێوهی كردهی
انایسایی و سەرپێچی كردنەوه .هلبەرئەوهی ماىف ایسایی هلليەن ئەو كەسە ،این ئەو
ابزرگانەيە ،كە بۆ يەكەجمار انوهكەی تۆماركردووه ،كە ئەمەش مافێكی ڕێژهيیە
بەرانبەر چالكی ابزرگان چونیەك و هاوش ێوه ،هلم دۆخەدا دهكرێت هەمان انو بۆ
كردهی ابزرگانييەكی تر بەاكربێت ،كە چونیەك و هاوش ێوه نەبێت هلگەڵ ابزرگان
كەیس يەكەم ،چونكە هلم ابرهدا انوه ابزرگانييەكە نرخەكەی هلدهست اندات .كەواتە
مەریج يەكەم هل هەڵژباردن انوی شوێناكردا ئەوهيە :پێويس تە انوهكە نوێ و گونا و
بێت.
 ٢.٣.٣داهێنان و دروستكردن
پێويس تە انوی شوێناكری ابزرگان اتيبەمتەنیی داهێنان تێدابێت ،هەروهها
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خاوهنیی دانسقەیی و ڕهسەانيەتیی بێت و هلخودیی خۆيدا جياوازبێت وهلانوه اكن تر
جيابكرێتەوه( .عیل قامس ،)١٩٩٧ ،٤٧٢ ،وااتی زاراوهیی بۆ شتێكی داهێرناو
پەيوهس تە بە نوێگەريیەكەی ،بە وااتيەكی تر وااتی نوێیی تێدا بەرهەم هبێندرێت و بە
نوێگە ریی و داهێنان انوزهد بكرێت .لێرهدا پێويس تە ئەوه ڕون بكەينەوه ،كە انوی
ابزاڕیی جياوازه هلگەڵ ئەو انوه ابزرگانييەی كە خاوهن اكر این ابزرگان بۆ انوانن
شوێنەكەی هەڵی دهبژێرێت ،بۆ منونە دهكرێت ابزرگانێك انوی ( شێخانیی ) وهك
انوێكی ابزاڕیی بۆ فرۆشتین كەل وپەل واكاڵاكن هەڵژبێرێت و هل ابزاڕدا بەو انوه
بنارسێت ،بە اڵم پێويس تە ئێمە جياوازیی هل نێوان انوی ابزاڕی و انوی ابزرگانييدا
بكەین ،بەش ێوهيەك انوی ابزرگان پێويس تە (اتيبەمتەندیی داهێنان ونوێگەریی) ی
تێدا بێت ،كە ئەمەش هلگەڵ انوی (ش ێخانیدا) يەكناگرێتەوه ،بۆيە پێويس تە انوه
ابزرگانييەكە هەڵگریی هەمو ئەو اتيبەمتەنديیانە بێت ،كە بە پێیی دهیق ایسایی انوی
ابزرگان شوێناكر دایریكراوه و اتنەی هلسەر دراوه.
 ٤.٣چەند ڕێامنيیەك بۆ انولێنان شوێناكرو شوێنە گشتييە اكن
پێويس تە هل انولێنان شوێناكرێكی چبوكدا ڕهچاوی چەند خاڵێك بكەین ،وهك:
 . ١هە وڵبدهین انونيشانەكە ،دڵگی و پەيوهندي داربێت :اكتێك بڕایردهدهيت انوێك هل
شوێین اكرهكەت ،دواكنەكەت بنێيت ،پێويس تە هەوڵی دۆزينەوهی انوێكی
گوناوبدهيت .وهك ئەوهی :كە تۆكێيت و اكرهكەت چيیە؟ هەروهها انوهكە
دهربڕین هل شتێك باكت ،كە دڵگی بێت ،بەاتيبەىت ئەگەر بتەوێت ڕیالكمی بۆ
بكەيت ،پێويس تە سەرجن ڕاكێش بێت ،پێويس تە خاوهن اكره اكن هانبدهین،
بۆانولێنان شوێنە اكنیان بەپێیی ئەو ڕێامنيیانە( :انو ،لۆگۆ ،انوهرۆك) ی اكرهكە
هليەكەوه نزيك بن.
واتە :هێامی ابزرگان (لۆگۆ) پێويس تە هلگەڵ انولێنان و انوهرۆكی اببەت این
ش تەكە يەك بگرێتەوه ،بۆ منونە هێامی ابزرگان (ئەپڵ) هێاميەكی گوناوی كۆمپانیای
ئەلیكرتۆن ئەمریكيیە ،و هلگەڵ انولێنانەكەدا ،يەكدهگرێتەوه .وهك هل وێنەی ژماره
(  ) ٥دا هاتووه ) Super LG( .هێامی ابزرگان ( (LGلۆگۆی كۆمپانیايەكی
تۆماركراوی ابزرگان ئەلیكرتۆنیی و تەكنۆلۆجيای زانیاريیە هل جهیاندا ،چەند لقێكی
هەيە .هلگەڵ انوه ابزرگانييەكە يەكدهگرێتەوه ،هل شاری هەولێردا.
ئەگەر كۆمپانیايەك بواری اكركردنەكەاین كش تواكڵ و چاندن نەمام و دروس تكردن
دمیەن و ئەو جۆره ش تانە بێت و انولێنانەكەی هل رسوش تەوه نزيك بێت و ئارمەكە ی
گەاڵی دارێك بێت ،ئەم جۆره انولێنانە گوناوه و هل تۆرهكۆمەاڵيەتييە اكنيشدا زۆر
اكریگەر دهبێت .بە وێنە ،ئەگەر ئەم انوانە بۆ انولێنان اكرهكەی هەڵژبێرێت ( :ابیخ
رسوشت) ( ،دمیە ن شار)...هتد ،هەر هلم ڕوانگەيەوه ( ابیخ ڕه حیانە) ،كە انوی
ابخێكی شاری كۆيەيە ،پەسەند و گوناوه .بە اڵم بەپێچەوانەی ئەمەی سەرهوه،
هلانوچەيەكی پيشەسازیی (سەانعە) ،شوێین چاككردنەوهی ئۆتۆمۆبیدلا ،انونيشان
( پێشانگای ابخچە) بۆ انولێنان دواكنێكی فيتەریی ئەو انوچەيە گوناو نييە  .چونكە
انولێنانەكە ،هلگەڵ انوهرۆكی اكرهكەدا يەكناگرێتەوه ،هەروهها انولێنانێكی وهك:
( ابخچەی ساوااین پەپوهل) ،بۆ ابخچەيەكی ساوااین مندااڵن گوناوه  .بە اڵم انوی
( ئاسنگەریی پەپوهل) بۆ انولێنان دواكن ێكی ئاس نگە ریی زۆر گوناو نييە  .هە روه ها
( خواردنگە ی پە پوهل) ،انوێكی زۆر گوناونييە ،بە پێیی بواری بەاكرهێنانەكەی.
بەهەمان ش ێوه :انولێنان ( شینە مە ن شیین) ،بۆ دواكنێكی فرۆشتین شیيین
گوناوه .چونكە انونيشانەكە هلگەڵ جۆری اكرهكەدا يەكدهگرێتەوه ،بەاڵم
( ده رماخنانەی شیین) ،كە بە تەنيش تييەوهيەىت ،زۆر گوناو نييە ،چونكە انولێنانە كە

هلگەڵ انوه رۆك وجۆری اكرهكەدا يەكناگرێتەوه ،جگە هلوه هل يەكەم بینيندا ،جۆره
لێڵییەك دهبیرنێت و هەس ت پێدهكرێت ،بۆی هەيە ،بينەر وا تێبگات ( د ه رمانە اكن
انو ئە م ده رماخنانە يە شیينن!) ،این بە مەبەستێكی تر لێكبدرێتەوه ،كە ئەم
دهرماخنانەيە بە انوێكی اتيبەتييەوه انو نراوه ،واتە( :شیین) انوی كەس ێكە ،هل
لێكدانەوهی يەكەمدا ،پێكهاتەی دهس تەواژهكە ،بەجمۆرهيە( :انو  +انوبەند +
ئاوهڵناو) ( ،دهرمان (ــ خانە )  +ی  +شیین) ،بە اڵم لێكدانەوهی دووهمی
دهس تەواژهكە ،بەجمۆرهيە( :انو  +انوبەند  +انو)( ،دهرمان (ــ خانە)  +ی  +شیین)،
(شیین) ،هل لێكدانەوهی دووهمدا (انوێكی اتيبەىت)يە.
 (پێشانگای ماڵەكەم) :اتبلۆی شوێناكرێكی شاری كۆيەيە ،كە فەرش و ڕايە یخانوماڵ دهفرۆشێت  .ئە م انولێنانە  ،ات ڕاده يە كی ابش گوناوه  ،هل بە رئ ە وه ی
كە لوپە لو پێ ويس ت انو ماڵی تێ دا ده فرۆرشێت و سە رنی كڕ ای ري ش
ڕادهكێشێت ،بە وشەی ( ماڵەكەم) ،كە انرساوی و جۆرێك خۆشەويس ت ب ۆ
ماڵ و ژاین تێدا دهردهكەوێت.
 ( كۆمە ڵگای پزيشكی سەلمەت) :اتبلۆی كۆمەڵگايە كی پزيشكیی شاری هەولێره،بە اكرهێنان وشەی (سەلمەت) هلگەڵ اكری پزيشكی گوناوه ،بەاڵم پێويس تە
وشەی (پزيشكی) بە دوو (ی) بنورسێت (كۆمەڵگای پزيشكیی سەلمەت).
ــ جۆری انوی ئاوهاكن ،وهك ( :ئاوی اكن)  ( ،ئاوی ژاین)  ،عە ره بييە كە ی
( احلیاة) ،ئينگلزیيیەكەی(ليف) ،گوناون.
 . ٢انوهكە كورت وپوخت بێ ت :واابشرته انوی شوێین اكر ،كورت و پوخت بێ ت ،
چونكە هلوانەيە ،انوهكە چبێتە انو تۆڕهكۆمەاڵيەتييەاكنەوه ،این چبێتە انو پرۆفايیل
خاوهنەكەيەوه ،هەروهها بۆئەوهی هلبواری ابنگەشەكردندا ئاسان ێب و
هلبینەچێتەوه .بۆمنونە ( :چاڤی لند) ( چاوی نيشتامین ـ زهوی) انوێكی خۆش و
كورتە و بەئاسانيش گۆدهكرێت ،هەرچەنده بەىش دووهمی انوهكە زمان ئينگلزیيیە.
 . ٣هە وڵ بدرێت انوهكە وهسفی و وێنەیی بێت :واتە انونيشانەكە بە ڕاس تە وخۆیی
ابیس اببەت و ش تەكە باكت .بەش ێوهيەك ،هەر كە انوهكە دهبيین يەكسەر وێنای
اببەت و شوێنەكەمان دێتە بەرچاو ،بۆمنونە انونيشانێكی وهك ( :ماركێت اتبلۆ ) بۆ
شوێنێك ،كە وێنە و اتبلۆ و ئەوجۆره ش تانەی لێ بفرۆرشێت گوناوه ،چونكە
بەهۆی انو لێنانەكەوه وێنای اببەتەكەمان دێتە بەرچاو.
 . ٤پە يوهست نەبون بە انونيشان كە سیی و اتيبە ىت :خاوهن اكر و دواكنە اكن  ،وا
ابشرته هل اكىت هەڵژباردن انونيشاندا خۆاین پەيوهست نەكەن بە انوی كەس یی،
اتيبەىت و انونيشانێكی گش ت هەڵژبێرن ،چونكە ئەمە بواری انولێنانەكە چڕ
وتەسك دهاكتەوه ،دهبێتە هۆی ئەوهی ئەگەر بیانەوێت ،نەتوانن فراوان بكەن.
هەروه ها انوانن شوێین اكر بەانوی خاوهنەكەی این خێزانەكەی ،هلوانەيە ببێتە
كێشە این ڕێگر بۆئەوهی بیفرۆشن ،بۆمنونە:ئەگە ر انوی چێش تخانەيەك ( تكە
وكەابیب كۆيە) بێت ،دواتر خاوهنەكەی بیە وێت فراوان باكت وشهل وبرنيش
بفرۆشێت ،ئەمە دهبێتە ڕێگر چونكە انوهكە تۆماردهكرێت .دواتر گۆڕيین ئاسان
نييە ،هۆاكرهكەی ئەوهيە  :خەڵك سەرهات كە دهست بە اكرێك دهاكت ،پەهل هل
انولێنانەكەيدا ده اكت و بی هلوه اناكتەوه كە چۆن خۆی كۆت كردووه ،هەر بۆيە
هل دۆخێكی وهك ئەمەی سەرهوهدا ،انو هل شوێنەكە برنێت ( خواردنگە ی كۆيە )
ابشرته ،چونكە هەمو جۆره خواردنە اكن دهگرێتەوه.
 ( كە ابخبانەی ئالن) ،انونيشان اتبلۆی دواكنێكی انو شاری كۆيەيە  ،ك ە بە انویكەسييەوه كراوه ،ئەگەر خاوهنەكە بیەوێت بیفرۆشێت بە كەس ێكی تر این فراوان
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باكت .هلوانەيە دوچاری دوابره تۆماركردن و گۆڕيین انونيشان ببێتەوه.
 . ٥ان ونيشان د واكن این ش وێین اكره كە هل گە ڵ انوه رۆك و جۆری اكرهكە
يە كبگرێتە وه :بۆ منونە ( ،گص نۆش) ،انونيشان دواكنێكی شاری كۆيەيە،
هلسەر اتبلۆی دواكنەكە انونيشان ( گص نۆش) نورسابو ،كەچی دواكنەكە
سەوزهفرۆش بوو ،وا دایره خاوهناكرهكە ،پيشەكەی گۆڕيوه ،بە اڵم اتبلۆی
دواكنەكەی نەگۆڕيوه.
 . ٦هە ندێك انونيشان اتڕاده يە ك انمۆن  ( :ده رماخنانە ی لكێش) ،اتبلۆی
دهرماخنانەيەكی شاری هەولێره.
 . ٧ابشرت وايە انوهكە هل ڕوی ڕێنوسەوه ڕون بێ ت ،بەيەك جۆر ڕێنوس بنورسێت
و دوربكەوينەوه هل هێڵی بەيەكگەایندن دو وشە(board-full).
 . ٨ڕه چاوكردن انولێنان بە زمان كوردی :پێويس تە هل هەڵژباردن انونيشاندا ڕهچاوی
بە اكرهێنان وشە و زاراوهی كوردی و پاراستین فەرهەنگ و دهس توری
زمانەكە بكرێت و بەێب هۆاكر وشەی بیان و زمانە اكن تر بەاكرنەهێرنێت،
هەروهها ڕێسای دهنگسازیی و وشەسازیی و ڕێزمان زمان كوردی ڕهچاو
بكرێت ،هەروهها پێويس تە هە وڵبدرێت بۆ دامەزراندن دهزگايەكی پتەوی
دروس تكردن و سازكردن زاراوهی كوردی ،اتوهكو زمان كوردی بكەينە زمان
زانست وبتوانێت شانبەشان زانس ت ئەمڕۆ هەنگاو بنێت و بتواننی انوی
كوردی هل بەرانبەر انوه بیانييە اكن بەاكرهبێننی .گرنگی بە زمان كوردی وهك
بنەڕهتێك بۆ ئاسايشی نەتەوهیی بدرێت.
 . ٩پە یڕه وكردن پالنێكی زمانیی گشتگی :هلم سەرده مە ی ئێس تادا هە رچە نده ات
ڕادايەك سەربەخۆينی ،بە اڵم يەكێك هلو تەنگژانەی (هلبەردهم زمان كوردی
دايە ،نەبون پالنێكی زمان ) ( Language Planningيە ،پالن زمان
هەندێ بنەماو شەنگەس ت هەيە ( ،زنیهيەك پەيوهسنت بەيەكەوه ،ئەو
بنەمااینە هەنگاوبە هەنگاو پەیڕهو دهكرێن و ابشرتین چارهسەری زمانەواننی بۆ
گەورهترین كێشەی سۆس یۆ س یایس هل كۆمەڵگادا ،بنەمااكن ئەو پێنج قۆانغەن:
هەڵژباردن زارێك هل زاره اكن زمانێكی نەتەوهیی ،بەكۆدكردن زمانەكە
(زارههەڵژبێردراوهكە) ،پڕۆسەی دوان هلسەر هەمەليەنەی زارهكە،
جێبەجێكردن بڕایری س تانداربونەكە ،پەسەندكردن خەڵك) (انوخۆش،
( ،)٦٧ ،٢٠١٠هەس ت نەتەوايەىت و خۆشە ويس ت نيش امتن هۆاكرێكی
سەرهكی پالنسازیی زمانە ،زۆربەی زۆری دهوڵەتە نەتەوهیی يەاكن ،هلسەر
بناغەی زمان نەتەوهیی دامەزراون) ( خۆش ناو ،كەرمی.)١٥ ،٢٠١٧ ،
هل كۆاتيیدا ده پرسنی ئاای بەندی ایسایی هل كوردس تان ابشوردا ،سەابرهت بە
پرۆسەی انولێنان هل شوێناكر و شوێنە گش تييەاكندا ،ات چەند اكری پێكراوه؟
پێويس تە حكومەت هلم بوارهدا پالن هەبێت ،هلبەرئەوهی بەش ێك هلو پاشا
گەردانييەی كە ئێس تا دوچاری زمان كوردی بۆتەوه ،نەبون پالنێكی زمانیی گش تگی
و بەهێزه ،بە هۆی جهیانگییی و شۆڕشە زانس تييە يەك هل دوای يەكەاكن ،كە
بەردهوام هل جهیان ڕۆژئاوادا ڕو دهدهن پێويس تييە زمانييەاكن ئەم جهیانە بەسەر زمان
و كۆمەڵگااكن دیكەدا دهسەپێنێت ،ئەم دۆخە بەزۆری هل انوانن شوێناكردا
دهردهكەوێت .اكتێك دایردهيەكی نوێ سەرهەڵدهدات ،خاوهناكرهاكن بەهەر هۆاكرێك
هل هۆاكره اكن انوی ئەو دایردانە هل زمانە بیانييەاكن وهردهگرن و هل انولێنان شوێین
اكره اكنیاندا بە اكری دههێننن ،بۆيە پێويس تە پالن هەبێت ،دهیق ایسایی اتيبەمتەند
سەابرهت بە بە اكرهێنان زمان بیان هل اتبلۆی انولێنان شوێناكرهوه خبرێتە بواری

جێبەجێ كردنەوه.
 ٥.٣گ رفت اتبلۆاكن :
ئەگە ر تێبيین انولێنان اتبلۆی شوێناكر بكەین ،هل هەرێمی كوردس تاندا بەگش ت،
كێشە و گرفت جۆراو جۆر بەرچاودهكەون ،بەسەرندان هل اتبلۆی شوێناكر و
كۆمپانیا و شوێنە گش تييەاكندا ،لێكۆڵەر تێبيین ئەوهی كردووه كە گرفتە اكن هل چەند
خاڵێكدا كورت دهكرێنەوه ،هلگەڵ دهرخستین گرفتە اكن ابیس چارهسەرهكەش یان
دهكەین:
 ١.٥.٣بە اكرهێنان انونيشان بیان
ئەوهی جێگای سەرنە ،هل ئێس تادا بە ش ێكی زۆری انونيشان اتبلۆاكن ابشوری
كوردس تان بە زمان بیاننی ،كە گرنگە ئاوڕێك هلم ليەنە بدرێتەوه و ليەن
پەيوهندي دار ،هەوڵی چارهسەركردن بدات .هلبەرئەوهی اكتێك بە هەندێك شەقامدا
گوزهر دهكەيت ،این سەرجن هل اتبلۆ و انونيشان هەندێ شوێن دهدهيت ،واهەست
انكەيت هل كوردس تانيت و بە زمان كوردی ئاخاوتن دهكەيت ،زۆربەی انونيشانەاكن،
ئينگلزیی این عەرهیب و توركی این زمانە اكن ترن ،كە ئەمەش هلگەڵ ڕهوىت هەوڵدان
بۆ سەربەخۆیی كوردس تان و بە س تانداردكردن زمان كورديدا يەكناگرێتەوه .هەاتوه كو
وشەی كوردی هەبێت ،انێب وشەی زماانن تر وهربگرین ،چونكە زاین بە زمانەكەمان
دهگەيەنێت و فەرهەنگەكەی پڕ دهێب هل وشەی انمۆ و انڕهسەن ،بۆيە پێويس تە
ایسايەك بۆ چۆنیەىت نوسنی و بە اكرهێنان وشەی بیان دابندرێت چونكە (ئەمە
مەترسييەكی گەوره و ترس ناكە بۆ داهاتووی زمان كوردی ،كە اتبلۆی ابزاڕ و شوێن
و دامەزراوه جياجيااكن كوردس تان پڕكراوه هل وشە و زاراوهی بێگانە كە هلبەركردن و
وهرگرتنيان بۆ ڕۆش نبی و خوێندهواريش زهمحەتە ،ئەجما چ جای بۆ نەخوێندهواری
ميلهلتەكەمان ) (شوان.)١١٩ ،٢٠١١ ،
هەندێكجار خاوهن كۆمپانیااكن ،اكتێك كە هلگەڵ كۆمپانیا بیانييە اكن اكرێك
دهكەن ،بۆئەوهی سەرنی بیانیە اكن بۆخۆی ڕابكێشێت ،هلوانەيە انوێكی بیان نەك
كوردی هل كۆمپانیاكەی بنێت ،چونكە اكریگەری هلسەر اكرهكەی هەيە و خاوهن اكره
بیانييەكە انوهكەی بەلوه خۆشرته ،بۆ منونە خاوهن كۆمپانیاكە انو هل كۆمپانیايەكەی
دهنێت)  ( Lands capeواتە (رسوش ت لدێاكن ).
لێرهدا چەند انونيشانێك كە بە زمانە اكن بیاننی ،دهخەينە ڕو:
أ .انولێنان عە ره یب :ئەگەر سە رنی اتبلۆی انونيشان شوێناكره اكن ابشوری
كوردس تان بدهین ،تێبيین ئەوه دهكەین ،كە ژمارهيە كی زۆراین انوی عەرهبييان
لێرناوه ،وهك هل وێنەی ژماره ( ( ) ٧رشكة می للعقارات) و منونە اكن تردا
هاتووه:
 ( مطعم جبل عقرة) :اتبلۆی چێش تخانەيە كی شاری ئاكرێ ــ اتڤگەی س پييە،بەزمان عەرهبييە.
 (رشاقە و هلش جوان جوانيتا) :اتبلۆی شوێنێكی وهرزىش شاری كۆيە يە  ،ئە ممنونەيە جۆره تێكەڵیەكە :هلنێوان زمان عەرهیب و كورديدا.
 (خمترب ئا ريۆ) :انوی اتقيگەيەكی شاری هەولێره ،دهتوانرا انوی لێبرنێت (اتقيگەیئاريۆ)
 ( مالئكة الرمحة) :انوی شوێناكرێكی شاری هەولێره.هەندێ انونيشان هەيە ،عەرهیب و كوردی تێكەڵە ،هل ڕوی ڕێنوسيشەوه ،بە
كوردی دهنورسێت ،وهك ( :كۆگای مالعییب اكنێساكن) سلێامن  .ئەم منونەيە  ،جۆره
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تێكەڵیەكە ،هلنێوان زمان كوردی و عەرهبیدا ،وشە اكن (كۆگا ،اكنێساكن) كورديیە،
وشەی (مالعییب) عەرهبييە.
 (مطعم هناد) :اتبلۆی چێشتخانە يەكی شاری كۆيەيە ،بە زمان عەرهبييە . ( ا خلـطاط سەراكر) ،اتبلۆی دواكنێكی شاری هەولێره .جۆره تێكەڵییەك ،هل نێوانزمان كوردی و عەرهبیدا ،دهبیرنێت .هل سەرهوه نورساوه ( اخلـطا ط سە راكر)،
وشەی (اخلطاط) عەرهيیە ،بە اڵم (سەراكر) كورديیە ،بە ڕێنویس كورديش
نورساوه ،بە اڵم هل مينای دواكنەكە سەرهات بە كوردی نورساوه (خۆش نوس)،
دواتر بە زمان عەرهیب نورساوه(اخلطاط رساكر) ،وشەی (رساكر) هل جاری
دووهمدا ،بە ڕێنویس عەرهیب نورساوه.
 (مجمع الطیب الزباز ــــ كۆمەڵگای پزيشكی) :اتبلۆی كۆمە ڵگايە كی پ زيشكيیە ،سەرهات بە عەرهیب ،دواتر بە زمان كوردی نورساوه ،هەندێك هل اتبلۆاكن،
بەتێكەڵی هلنێوان زمان عەرهیب و كورديدا ،دهنورسێن.
 (صفا مۆڵ) ،انوی مۆڵێكی شاری كۆيەيە ،ئەگەر سەرجن بدهينە ئەم اتبلۆيە،دهس تەواژهی (صفا مۆڵ) ،وشەی (صفا) عەرهبييە ،بە ڕێنویس عەرهبيش
نورساوه ،بە اڵم وشەی (مۆڵ) هل بنچینەدا ئينگلزیيیە ،بە ڕێنویس كوردی
نورساوه.
ب .انولێنان ئينگلزیی  :ژمارهيە كی زۆر اتبلۆ هل هە رێمی كوردس تاندا بە زمان
ئينگلزیی انونراون ،ئەگەر سەرجن بدهین ،تێبيین ئەوه دهكەین ،انوی زۆربە ی
اتبلۆی دواكن و شوێناكرهاكن ،بە زمان ئينگلزیی این زمانە بیانييە اكن ترن،
ئێمە لێرهدا هلبەر زۆری ژمارهی اتبلۆاكن ،تەنیا يەك وێنە دهخەينە ڕو ،وهك هل
وێنەی ژماره (  ) ٨دا هاتووه ،چەند اتبلۆيەكيش تەنیا بە نوسنی ،ابس دهكەین:
 ( :) Fashionاتبلۆی دواكنێكی شاری هەولێره. ) : (Women S Secretاتبلۆی شوێنناكرێكی شاری هەولێره. ( :) Shop Fashionاتبلۆی شوێناكرێكی شاری هەولێره. ( :) Flormaeاتبلۆی شوێناكرێكی انو شاری هەولێره. ( :) Nutella Homeاتبلۆی شوێناكرێكی شاری هەولێره. (  :) YOU4اتبلۆی شوێناكرێكی شاری هەولێره. ( اكفرتایی :) Popاتبلۆی اكفرتایيەكی شاری هەولێره. (شینەمەن مە ڵت فروىت) :اتبلۆی شوێناكرێكی شاری هە ولێره  ،وشە ی(شینەمەن) ،كورديیە ،وشەی (مەڵت فروىت) هل ئينگلزیيیە .واتە :هلم
انونيشانەدا ،زمان كوردی و ئينگلزیی تێكەڵكراوه.
 (هوم كینگ زيربا پە رده) :اتبلۆی شوێناكرێكی پەرده فرۆش یی ،شاریهەولێره .هلم انولێنانەدا( ،هوم كینگ ،زيربا) ئينگلزیيیە ،وشەی (پەرده ) ش
كورديیە ،هل دهس تەواژهی (زيربا پەرده) دا ،دایرخەر پێش دایرخراو كراوه ،
كە دهبوايە بەجمۆره بێت( :پەردهی زيربا) ـ (دایرخراو(انو) +ی ( +دایرخەر)
 ) :) Kavin Groupاتبلۆی شوێناكرێكی شاری دۆهۆكە. (سەرتراشخاان  : ) KINGاتبلۆی سەراتشخانەيەكی شاری دهۆكە. ( :) Guven Companyاتبلۆی كۆمپانیايەكی شاری ئاكرێیە. ( :) D Shop Fashionاتبلۆی فرۆشگايەكی جلوبە رگ فرۆش یی شاریڕانیەيە
 ) :)Freestyleاتبلۆی شوێناكرێكی شاری ڕانیەيە. :) BRZ Electronics( -اتبلۆی شوێناكرێكی شاری سلێامن.

 ( استنساخ ف ۆتۆكۆپیی ـ سەنتە ری زانر) ،اتبۆی شوێناكرێكە  ،بە تێكە ڵینورساوه ،سەرهات عەرهبييە ،هەردو وشەی (فۆتۆكۆپیی)( ،سەنتەر) ،هل
بنچینەدا ئينگلزیین.
جگە هلمانەی پێشو ،هەندێك انونيشان هەيە ،تەنیا بە يەك زمان بیان
اننورسێت ،بەڵكو چەند زمانێك تێكەڵ دهكرێت ،وهك  :ئينگلزیی و توركی و عەرهیب
و فاریس ..هتد ،بۆمنونە:
 ( كۆمپانیای شە هرابم عايق) :اتبلۆی كۆمپانیايەكی شاری سلێامنييە . ( مە سبە ح توده ی )  :اتبلۆی مەهلوانگەيەكی شاری سلێامنييە( .مەس بەح)عەرهبييە( ،تودهی) ئينگلزیيیە.
 (پاشا دۆڕ) :اتبلۆی شوێناكرێكی شاری سلێامنييە( .پاشا) كورديیە ( ،دۆڕ)ئينگلزیيیە.
هلم توێژينەوهيەدا ،تەنیا هليەك شەقامی انو ابزاڕی شاری كۆيەدا ،تیبينامین كرد،
كە زۆربەی اتبلۆی شوێناكرهاكن ،بە زمان ئينگلزیی و بیاننی ،كە ئەمەش خۆی
گرفتێكی گەورهيە بۆ سەر زمان و نەتەوهی كورد ،كە تێبيین ئەوه بكەین ،انوی
اتبلۆی شوێناكرهاكمنان بە ڕێژهيە كی زایتر زمان بیاننی ،نەك زمان كوردی ،لێرهدا
چەند منونەيەك دهخەينە ڕو:
 ( :) Italian Pizzaاتبلۆی خواردنگەيەكی شاری كۆيەيە. ( :) Karina Modaاتبلۆی شوێناكرێكی جلوبەرگ فرۆشتین شاری كۆيەيە. ( :) Beautiful Beauty Salonاتبلۆی شوێناكرێكی جواناكریی شاریكۆيەيە.
 ( :) Cosmetic Koyaاتبلۆی شوێناكرێكی جواناكریی شاری كۆيەيە. ( :) Valetine Caféاتبلۆی اكفێیەكی شاری كۆيەيە . (  :) Holland Cafeاتبلۆی اكفێیەكی شاری كۆيەيە. ( :) Family Shoppinاتبلۆی چەند كۆگايەكی شاری كۆيەيە. ( :) Necher Fashionاتبلۆی جلوبە رگ فرۆش ێكی شاری كۆيەيە. ( :) Barber Shopاتبلۆی سەراتشخانەيەكی شاری كۆيەيە. ( :) Ezerak Barber Stylاتبلۆی سەراتشخانەيەكی شاری كۆيەيە. ( :) Zagros Mobileاتبلۆی مۆابيل فرۆش ێكی شاری كۆيەيە. ( :) Rekan Phonاتبلۆی مۆابيل فرۆش ێكی شاری كۆيەيە. ( :) Barez Phoneاتبلۆی مۆابيل فرۆش ێكی شاری كۆيەيە. ( :) Rekan Butikاتبلۆی دواكنێكی شاری كۆيەيە. (تمی مارت سوپەر ماركێت) ،اتبلۆی شوێناكرێكی شاری كۆيەيە. (گ ۆڵدن مۆڵ) ،اتبلۆی مۆڵێكی شاری كۆيەيە. (شوێین ئێڤری گرین) :اتبلۆی شوێناكرێكی كش تواكڵیی شاری كۆيە يە  ،بەڕێنویس كوردی نورساوه ،وشەی (شوێن) ،كورديیە ،وشەی(ئێڤری
گرین) ،بیانييە.
هەندێ هل اتبلۆاكن ،بە تێكەڵی بە زمان كوردی و ئينگلزیی نورساون:
 ( شوێین چێڵیس  :) Chelsea Placeاتبلۆی دواكنێكی شاری كۆيەيە. ( شوێین ئێڤری گرین) :اتبلۆی دواكنێكی شاری كۆيەيە. ( خواردنگەی ڤايالند) :اتبلۆی خواردنگەيەكی شاری كۆيەيە. (صفا مۆڵ)  :اتبلۆی مۆڵ ێكی شاری كۆيەيە ،بە تێكەڵی نورساوه ،وشەی(صفا) ،عەرهبييە ،وشەی (مۆڵ) ئينگلزیيیە ،واتە :هەندێ هل اتبلۆاكن ،بەىش
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يەكەميان وشەيەكی عەرهبييە ،بەىش دووهميان ئينگلزیيیە ،این بەپێچەوانەوه.
 ٢.٥.٣وهرگێ ڕان وشە بە وشە
ئاريشەيەكی تر هل انولێنان اتبلۆی شوێناكر و شوێنە گش تييەاكندا ،وهرگێڕان
وشە بە وشەی زمانە اكن تره بۆ زمان كوردی( ،وهرگێڕان بريتييە هل دۆزينەوهی
نزیكرتین هاوات بە ئەو زمانە كە وهرگێڕان پیێ دهكرێ ،هلپێشدا هلابری وااتو پاشان
هل ابری دارشتین ش ێوازهوه) (مس تەفا ،)١٨ ،٢٠٠٩ ،وهرگێڕ دهێب هل وهرگێڕان
وشە بە وشە كە هەم زاین بە انوهڕۆكی دهقە ئەسڵییەكە دهگەيەێن و هەم جوان
دهربڕین دهش ێوێێن ،خۆی بپارێزێت ،وهرگێڕ وشەاكن بە جۆرێك هەڵژبێرێت و
ڕێك خبات ،هەمو ليەن و ڕاوێژی دهقە ئەسڵییەكە هل وهرگێڕانەكە دا پارێزراو بێت
(چەند نوسەرێك( ،)١٩ ،٢٠٠٥ ،هل پڕۆسەی گواستنەوهدا هەندێك بەربە ست و
كۆمەڵە هلمپەرێك اكریگەريیان هلسەر ش ێوازی وهرگێڕ دهبێت ،ئەمەش هلگەڵ
بە اكرهێنان هەندێ زاراوهی هێامانس یدا ،دهشێت ئەم زاراوانە هل هەردو فەرهەنگی
زمان سەرچاوه و زمان ئاماندا وهك پێويست يەكسان نەبن) (مس تەفا،٢٠٠٩ ،
 )٣٣ئەگەر سەرنی اتبلۆاكن هەرێمی كوردس تان بە گش ت بدهین ،درك بەوه
دهكەین ،كە بەش ێكی زۆراین ڕاس تەوخۆ و وشە بە وشە هل زمانە اكن تری وهك
عەرهیب و ئينگلزیی و فاریس و توركی بۆ سە ر زمان كوردی وهرگێڕدراون كە
ئەمەش هل ئاس ت واات و ڕێزماندا دهبێتە گرفت و هلگەڵ سەڵیقەی زمان كورديدا
انگونێت ،بۆ منونە ( :جهیان گۆشت ارجان قصاب ـــ عامل اللحوم ارجان قصاب)ئەم
اتبلۆيە ( ،جهیان گۆشت ارجان قصاب ــــ عامل اللحوم ارجان قصاب ) ،بەشە
كورديیەكەی (جهیان گۆشت ارجان قصاب) وهرگێڕانێكی وشە بە وشەی
عەرهبييەكەيە(عامل اللحوم ارجان قصاب) ،هل ڕوی ڕێنوسەوه تەنیا (جهیان گۆشت) بە
زمان كوردی نورساوه (ارجان قصاب) بە عەرهیب نورساوه ،كە دهبو هەرد وبە شە كە
بە ڕێنویس كوردی بنورسێت ،جگە هلمە مۆرفميی (ی) ئامرازی خستنەسەر
نەنورساوه ،هل ڕوی ڕێنووسەوه ،دهبوايە بەمش ێوهيە بنورسێت (جهیان گۆش ت
ئەرجان قەساب).
 ٣.٥.٣گرفت وااتیی و فەرهەنگیی
ئەوهی ئێمە هلم لێكۆڵینەوهيەد ا تێبينامین كردووه ،سەابرهت بە كێشەی انولێنان هل
شوێناكردا ،ئەگەر چی هل زمان كورديدا بە پێیی اتيبەمتە ندی خۆی زۆر ڕێگای بۆ
دروس تكردن و داڕشتین وشە و زاراوه هەيە ،بە اڵم هل اتبلۆاكن انولێناندا زایتر
ڕێبازی وهرگرتن و وهرگێڕان ڕاس تەوخۆ سەرجن ڕادهكێشن ،چەند وشە و زاراوهيەكی
بیان هل ڕێگەی ڕاگە ایندن و ابزرگان و زانست و هۆاكری دیكەوه كەوتونەتە انو
زمان كورديیەوه ،اكریگەری هلسەر پرۆسەی انولێناندا هەيە ،وهك وشەاكن
(سوپەر ،فرێش ،مۆڵ...هتد ) زۆربەی نورساوی سەر اتبلۆی شوێناكرهاكن،
ڕهچاوی دهس توری ڕێزمان كوردی تێدا نەكراوه ،هل ڕوی فەرهەنگەوه هەوڵ نەدراوه
وشەی كوردی ڕهسەن هل شوێین وشەی بیان و انمۆدا بەاكرهبێندرێت ،هەندێكجار ،
خاوهناكر تەنیا بە مەبەس ت سە رجن ڕاكێشان كڕایر انوێك هەڵدهبژێرێت ،كە انمۆ
دهردهكەوێت ،بۆ منونە ئەگەر سەرجن بدهينە ئەم انونيشانەی خوارهوه( :قە یران
نە مايە )  ،اتبلۆی خواردنگەيە كی شاری دهۆكە  .ئەمەی خوارهوه انونيشان
خواردنگەيە كی شاری دهۆكە ،بە مەبەس ت سە رجن ڕاكێشان كڕایر ،بنەمای
دروس ت بەزاندووه ،چونكە هل ڕاستيدا ،قەیران هەر ماوه و تەواو نەبووه.

 ٤.٥.٣پێش و پاش خستین ڕی زبون كەرهسەاكن
هلهەندێك انونيشاندا ،پێش وپاش خستین كەرهسە اكن ڕس تە ،بەهۆاكری
وهڕگێڕان وشەبەوشەیی ،این هۆاكری ترهوه بێت ،دهبیرنێت.بۆمنونە  ( :زيو سە عاىت
ئاسۆ) ،انونيشان دواكنێكی انو ابزاڕی شاری سلێامنیی شەقامی مەوهلويیە،
كەرهس تە اكن ڕس تەكە پێش وپاش خراون ،كورد بەمش ێوهيە ئاخاوتن اناكت،
ڕاس تييەكەی بەجمۆرهيە( :سەعاىت زيویی ئاسۆ) ( ،سە عات) دایرخراوه  ( ،زيویی)
دایرخەره ( ،ئاسۆ) خاوهن فرۆشگاكەيە.
 ٥.٥.٣هە ڵە ی ڕێزمانیی و وااتیی
هل ژمارهيە كی زۆری اتبلۆی شوێناكر و شوێنە گش تييەاكندا ،هەڵەی ڕێزمان و
وااتیی دهبيندرێت ،كە پێويس تە ليەن پەيوهنديدار ،بە دواداچون بۆ باكت و
بەهەنداین وهربگرێت و ابيەخيان پیێ بدات ،پێويس تە ئاماژه بەوه بكەین ،كە (هەڵەی
ڕێزمان تەنیا هل ئاس ت ڕێزمان و ڕێنوسدايە و اكریگەری هلسەر وااتی بیه
دهربڕاوهكە نييە وهك(:بیهدهربڕراوهكەــ بیهدهربڕاوهكە).مۆرفميی (ر) ،مۆرفميی اندایريیە
هلڕس تەی بكەراندایردا ئەركێكی ڕێزمان هەيە ،نوسنی و نەنوسيین ،لێرهدا ،اكر هل
واات اناكت و گرفت تێگەيشنت انهێنێتە ئاراوه ،بە اڵم هەڵەی وااتیی ،جگە هلئاس ت
ڕێزمان ،هەژمون و اكریگەری دهپەڕێتەوه بۆ ئاس ت واات وگرفت وااتیی دروست
دهاكت ،كە زۆر جار كێشەی كۆمەاڵيەتيش بەدوای خۆيدا دههێنێت (شەمس،
 ،)١٤٢ ،٢٠١٧ئێمە لێرهدا چەند منوونەيەك دهخەينە بەرچاو:
 (ما ركت زيتون ابزار) ،اتبلۆی ماركێتێكی شاری هەولێره .انونيشانێكی تێكەڵە ،هەڵەی ڕێزمان و ڕێنویس تێدايە ،اكتێك سەیری دهكەيت
وا هەست انكەيت ،كە ئەمە زمان كوردی بێت .وشەی (ماركت) بە هەڵە
نورساوه(ماركێت)( ،ی) ئامرازی خستنەسەر دوای وشەی ماركێت نەنورساوه
(ماركێت)(+ی) ،وشەی (زيتون) بەكوردی نە نورساوه (زهيتون ).
(ماركێت زه يتون) ــ (ماركێت) ــ دایرخراوه( ،ی) ئامرازی خستنەسەره،
(زهيتون) دایرخەره ،هلبەرئەوهی وشەی (ماركێت) هلسەرهاتدا هەيە ،پێويست اناكت
وشەی (ابزاڕ) دوابره بنورسێتەوه ،این هەردهبوايە هل سەرهاتدا وشە كورديیەكە
(ابزاڕ) بنورساابيە( .ماركێت زهيتون) این (ابزاڕی زهيتون).
 ٦.٥.٣هەڵەی ڕێن وس
ئەگەر تێبيین ڕێنویس اتبلۆ و انونيشان شوێناكر هل هەرێمی كوردس تاندا بەگش ت
بكەین ،بە ش ێوهيەكی گش ت هەڵەی جۆراوجۆر بەرچاو دهكەوێت ،وهك :نەنوسيین
پيت ( ی) ،هل ئەركە اكن ئامرازی خستنەسەر این بەسنت و انوبەن دو...هتد .ئێمە هل م
لێكۆڵینەوهيەدا ،چەند منونەيەك دهخەينە ڕو:
 ( سە موخنانەی حەجەری اكردۆ) ،هەروهك هل وێنەی ژماره ( ) ٩دا هاتووه .هل ممنونەيەدا ،وشەی (حەجەری) بە (ی) كۆاتیی دێت ،بۆيە پێويس تە (ی)
ئامرازی پەيوهندی بنورسێت ،واتە :ڕاستيەكەی بەجمۆرهيە ( :سە موخنانە ی
حە جەریی اكردۆ).
 (كولێره بە ڕۆن ئاسۆ) ،اتبلۆی اننەواخانەيەكی شاری سلێامنييە  .هلم منونە يە دا ،پێويس تە( ،ی) انوبەند بنورسێت ،چونكە هەڵەی ڕێنوس زۆرجار ،هەڵەی
وااتييش بەدوای خۆيدا دههێنێت ،هلبەرئەوهی هليەكە م تێڕوانيندا ،وا
دهردهكەوێت :كە ئەمە كولێرهيەك بێت و بە ڕۆن ئاسۆ بكرێت ،بەاڵم
مەبەست هل اتبلۆی ئەم انونيشانە ،ئەوهيە ،كە ئەم كولێره بەڕۆنە ،خاوهنەكەی
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ئاسۆيە ،بۆيە ڕاس تييەكەی بەجمۆرهيە ( :ك ولێره بە ڕۆنیی ئاسۆ).
 ( يە كێت لوان دمیوكراىت كوردست ان) :اتبلۆی ڕێكخراوێكی شاری كۆيەيە .ئە ممنونەيە ،پێويس تە بەجمۆره بنورسێت ( :يە كێت لوان د میوكراتیی كوردستان).
 ( سە موخنانەی بەردی فارس) :اتبلۆی سەموخنانە يە كی شاری هە ولێره  .هل ممنونەيەدا ،وشەی (بەردی) بە (ی) كۆاتیی دێت ،بۆيە پێويس تە (ی) ئامرازی
پەيوهندی بنورسێت .وشەكە بەجمۆره پێكهاتووه :انوی بەرجەس تە (بەرد) +
(ی) ــ (بە ردی) انوی وااتیی( .سەموخنانە ) ( +ی) ( +بە ردی ) ( +ی) +
(فارس) ـ ( سە موخنانەی بەردیی فارس).
 (سەنتە ری پێوانەكردن چڕی ئێسك ــ سلێامن) ،اتبلۆی سەنتەرێكی پزيشكییشاری سلێامنييە .هلم منونەيەدا ،وشەی (چڕی) بە (ی) كۆاتیی دێت ،بۆيە
پێويس تە (ی) ئامرازی پەيوهندی بنورسێت .وشەكە بەجمۆره پێكهاتووه :ڕاده
(چڕ) ( +ی) ـــــــ ( چڕی) انوی وااتیی .هل دهس تەواژهی( چڕی ئێسك ) دا ،
مۆرفميی خستنە پاڵی (ی ) نەنورساوه( .سەنتە ر) ( +ی)( +پێوانەكردن)
(+ی)( +چڕ)( +ی) (+ئێسك) سەنتەری پێوانەكردن چڕیی ئێسك.
 ( كۆمە ڵگەی پزيشكی كۆماس) :اتبلۆی كۆمەڵگەيە كی پزيشكیی شاری كۆيە يە .وهك منونەی پێشوو ،وشەی پزيشكی بە (ی) كۆاتیی دێت ،پێويس تە (ی)
ئامرازی پەيوهندی بنورسێت ،واتە ڕاس تييەكەی بەجمۆرهيە ( :كۆمە ڵگە ی
پ زيشكیی كۆماس).
 (اتقيگەی سەلمی ــ بۆ شیاكری نەخۆشیە اكن) ،وشەی ( نەخۆىش) كە انوێكیوااتيیە ،بە (ی) كۆاتیی هاتووه ،پێويس تە (ی) انوبەند ،بنورسێت :نەخۆىش
(ی) ( +ی) ( +هكە)  ( +ان) ــ نەخۆش یييەاكن .پێويس تە بەجمۆره بنورسێت
( اتقيگەی سە لمی بۆ شیاكری نە خۆشييە اكن).
 (اتقيگەی كۆماس بۆ شیاكری نەخۆشیە اكن) ،اتبلۆی اتقيگە يە كی شاریكۆيەيە .بەهەمان ش ێوهی منونەی پێشو ،پێويس تە وشەی (نەخۆش یەاكن) بە دو
(ی) بنورسێت ،بەجمۆره( :اتقيگەی كۆماس بۆ شیاكری نەخۆشييەاكن).
 ( چاويلكە سازی الكسیك) :اتبلۆی شوێناكرێكی شاری كۆيەيە .هلم منونەيەدا،وشەی انسادهی (چاويلكەسازی) ،پێويس تە بەسەريەكەوه بنورسێت،
هلبەرئەوهی يەك وشەيە ،هەروهها وشەی(سازی) بە (ی) كۆاتیی هاتووه،
پێويس تە (ی) ئامرازی پەيوهندی بنورسێت( ،چاويلكە ) (+سازی) (+ی)
(+الكس یك ) ،واتە :بەمش ێوهيە بنورسێت( :چاويلكە سازیی الكسیك).
 (سەموخنانەی هەولێر دێرین) ،اتبلۆی سەموخنانەيە كی شاری هە ولێره  .هل ممنونەيەدا( ،ی) ئامرازی خستنە سەر دوای وشەی (هەولێر) نەنورساوه:
(سەموخنانە ) (+ی) (+هە ولێر) (+ی) (+دێرین) ،واتە دهبێت بەجمۆره
بنورسێت ( :سە موخنانەی هەولێری دێرین).
 (غە سیل دهس ت ڕههەند) :اتبلۆی شوێناكرێكی شاری سلێامنييە  .پێويس تەئاماژه بەوه بكەین ،كە ئەم جۆره هەاڵنە هل ڕێنوسدا ،هەڵەی وااتييش بە دوای
خۆيدا دههێنێت ،ئەگەر بڕوانينە ئەم منونەيە ( :غە سیل د ه س ت ڕه هە ند)  ،هل
ڕوی وااتيیەوه وا دهردهكەوێت ،كە ئەم غەسهل هی دهس ت (ڕههەند) بێت،
نەك غەسلێكی دهستیی بێت و خاوهنەكەی (ڕههەند) بێت ،هەروهها وشەی
(غەسل) هل بنچینەدا هل زمان عەرهبييەوه وهرگیاوه ،دهكرا هل جێگای ئەم وشەيە
(شوشتنگە) بە اكرهبێندرێت .هلم انولێنانەدا ،وشەی (دهس ت) ،بە (ی) كۆاتیی
دێت ،پێويس تە (ی) ئامرازی پەيوهندی بنورسێت( :غە سل)

( +ی)(+دهس ت)(+ی) ( +ڕههەند) ـــــــــــ غە سیل دهستیی ڕه هە ند .واتە :
ببێتە ( غە سیل ده ستیی ڕه هە ند)  ،هلبەر ئەوهی ،هلم دهربڕينەدا ،وشەی
( دهس ت) ،انوێكی وااتيیە ،بەجمۆره دروستبووه :انوی بەرجەستە  +مۆر فميی
(ی)( :ده ست) ( +ی) ــــــــ ده س ت  ،جگە هلمە دهكرێت ،هلشوێین
(غەسل) ،وشەی (شوشتنگە) بە اكرهبێندرێت.
 هەندێ انونيشان هەيە ،هل ڕوی ڕێنوسەوه وشەاكن بە هەڵە دهنورسێن .ئەگە رسەیری ئەم انونيشانە بكەین (مایل بووچوك) ،سێ زمان تێكەڵ كراوه ،توركی و
عەرهیب و كوردی ،سەرهڕای ئەوهش وشەانساده كورديیەكە (مایل بووچوك) هل
ڕوی ڕێنووسەوه هەڵەيە ،وشەی (ماڵ) نورساوه(مال) ،هەروهها پێويس تە
بنورسێت(چبوك) ،نەك (بووچوك) ،وا گوناوتربوو ،بەزمان كوردی
بنورسێت( :چێش تخانەی ماڵی چبووك).
 (اب زاری هەڵوی شار) :اتبلۆی ابزاڕێكی شاری هە ولێره  ،پێويس تە بكرێتە( اب زاڕی هەڵۆی شار).
 (دكتور ایرا قادر محد) :اتبلۆی نۆڕينگەيەكی پزيشكیی  ،شاری كۆيە يە  .هلانولێنان ئەم اتبلۆيەدا ،ئەگەر بڕوانينە وشەی (دكتور) ،تێبيین ئەوه دهكەین،
كە قسەپێكەران زمان كوردی ،انڵێن (دكتور) ،بەڵكو دهڵێن (دكتۆر) ،واتە :هل
ڕوی ڕێنوسەوه ،دهبوايە بنورسايە (دكتۆر) ،نەوهك (دكتور).
 ( ه ۆڵی چالكیە اكن ڕ ێكخراوی گە شە ی لوان ك وردستان)  ،اتبلۆیڕێكخراوێكی شاری كۆيەيە .هلم انولێناندا ،وشەی (چالكیەاكن) ،هل ڕوی
ڕێنوسەوه پێويس تە بە دوو (ی) بنورسێت ،بەجمۆره( :هۆڵی چالكییەاكن
ڕێكخراوی لوان كوردس تان).
هل كۆاتیی ئەم بەشەدا ،بۆمان ڕون بۆوه ،كە يەكێك هل هۆاكره اكن انولێنان
اندروس ت شوێناكر ،ئەوهيە كە حكومەتەكەمان فەلسەفەيە كی س یایس بۆ زمان
كوردی نييە ،ئێمە كوردین و هل كوردس تان دهژین و زمانەكەمان كورديیە ،كەچی
كەمينەن ئەوانەی خەخمۆری زمان كوردین و ڕێزی لێ دهگرن .پێويس تە :هل
كوردس تاندا هەوڵی دروستبون زمان س تاندارد بدرێت وهل نوسيین هێام و اتبلۆی
شوێناكر و كۆمپانیااكنيشدا پەیڕهو بكرێت ،زمان بنەمايەكی سەرهكی نەتەوهيە ،بۆيە
دهبێت پارێزگاری لێ بكەین و ڕێگە نەدهین دوچاری ئالۆزی و تێكچون بێت و
وشە و دهس تەواژهی انمۆی تێبكەوێت ،ڕايەڵە سەرهكییە اكن بش ێوێنن .زهمينەيەك
ساز بكرێت بۆ ئەوهی دهس توری گوناو هل انولێناندا پەیڕهو بكرێت ،ئێمە اتوهكو
ئێس تا خاوهن دهوڵەىت كوردی ننی ،بۆيە انبێت زمان كوردی فەرامۆش بكەین،
هەروهها انبێت ڕێگە بدهین ،كە ێب سەروبەری هل انونيشان شوێناكر وكۆمپانیا و
شوێنە گش ت و اتيبەتييە اكندا هەبێت ،بەرادهيەك ببێتە هۆی تێكچون سەلیقەی
زمان كوردی .اتبلۆاكن انو ابزاڕ و شوێنە گش تييە اكن چاوی خڵكيان بەسەرهوهيە،
بۆيە بون هەڵە و كەم وكورىت هل ڕوی دهس توری زمان و ڕێنوسەوه اكریگەری
هلسەر زمان و نەتەوهی كورد دهبێت ،هلم ڕووهوه ،پێويس امتن بە هزر و سيس تەمێكی
دامەزراوهیی هل بواری انولێناندا هەيە ،پێويس تە ئەم اببەتە خبرێتە انو پرۆژهایسای
دهس تورهوه و اكری هلسەر بكرێت ،اتوهكو دوچاری اكریگەری خراپ نەبنی،
دهسەاڵىت س یایس بی هلچارهسە ری گرفت انولێنان باكتە وه و بیخاتە بەرانمەی
اكرهوه.بۆ ئەم مەبەس تەش تمی و گروپیی اتيبەت دابرنێت و بەدواداچون بكرێت،
هەروهها چەند انوهندێك بۆ وهرگێڕان و زاراوهسازكردن و فەرهەنگ هل كوردس تاندا
هەبێت ،هلوبەش و فاكەڵتیانەشدا پشكيان هەبێت ،كە پەيوهسنت بەم بوارهوه.
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 . ٤ئە نام

شوان ،ڕهفيق ( ،)٢٠١١وشەسازی زمان كوردی ،چاپیی يەكەم ،چاپخانەی ڕۆژهە اڵت،
هەولێر.

هلكۆاتیی ئەم لێكۆڵینەوهيەدا ،گەيش تينە چەند ئەنامێك:
 .١بەش ێكی زۆری اتبلۆاكن شوێناكر هل هەرێمی كوردس تاندا ،ڕهچاوی دهس توری
بەاكرهێنان زمان كورديیان وهك زمان نەتەوهیی و زمان دايك تێدا نەكراوه،
ژمارهيەكی زۆری اتبلۆاكن بە زمان بیان نورساون ،بەاتيبەىت زمان ئينگلزیی و
عەرهیب ،كە پێويس تە پێداچوونەوهاین بۆ بكرێت و دوابره چاك بكرێنەوه،
هەروهها خاوهن اكر ،پرت بەمەبەس ت ڕاكێشان كڕایره اكن انولێنان ساز دهكەن،
نەك پاراستین دهس تور و ڕێسای زمان كوردی ،گرنگی بە ش ێواز و جۆری
انولێنان دروست اندهن.
 .٢حكومەىت هەرێم اتوهكو ئێس تا وهك پێويست ئاوڕی هلم ليەنە نەداوهتە و بە
جدی هە وڵ بۆ ڕاس تكردنەوهی هەڵەی انولێنان شوێناكر نەكراوه ،هەڵەی
ڕێنوس هل انولێنان اتبلۆاكندا يەكجار زۆره كە پێويس تە دو وابره پێداچونەوه این
بۆ بكرێت و هەوڵی ڕاس تكردنەوهاین بدرێت.

طە ،مصطفی كامل ( ،)٢٠٠٦أساس یات القانون التجاری ،الطبعة الاویل ،منشورات اجلیل
احلقوقية ،بیوت.
عباس ،محمد حسن ( ،)١٩٧٦التشيع الظناعی ،الطبعة الاویل ،دار الهنضة العربیة ،القاهرة.
عەبدول ،جەمال ( )٢٠٠٨بەركوڵێ كی زاراوه سازیی كوردی ،چاپیی دووهم ،چاپخانەی خان،
هەولێر.
عەبدولڕهحمی ،عوسامن كەرمی ( ،)٢٠١٤وشەی زمان كوردی و ڕێ گااكن دهوڵەمە ندكردن ،انمەی
ماس تەر ،زانكۆی سلێامن.
عیاىش ،منذر ( ،) ٢٠١٣اللسانیات واحلظارة مسامهة يف عمل طرع القظاای وانشاء ،الطبعة
الاویل ،عامل الكتب.
فتاح ،محمد معروف ( ،)١٩٩٠زمانەوان ،دار احلمكة ،زانكۆی سە لحەدین ،هەولێر.
قامس ،عیل ( ،) ١٩٩٧قانون الاعامل ،جزء الاول ،دار الهنضة العربیة.
قامس ،عیل ( ،)٢٠١٢حقوق امللكية الفكريةىف القانون الاماراىت ،دار الهنضة العربیة.

 . ٥ليس ت سەرچاوەاكن
اس تيتیة ،مسی رشيف ( ،) ٢٠٠٨اللسانیات اجملال ،والوظیفة واملهنج ،الطبعة الثانیة عامل الكتب
احلديث ،عامن الاردن.
اسامعیل ،طالب محمد( ٢٠١٠( ،مقدمة دلراسة عمل ادللةل (ىف ضوء التطبیق القران والنص
الشعری) ،الطبعة الاویل ،دار كنوزاملعرفة العلمیة.
افيتيش ،ميلاك )١٩٩٦( ،اجتاهات البحث اللسان ،الرتمجة:مصلوح ،سعد عبدالعزیز ،فايد ،وفاء
اكمل ،طبع ابلهیئة العامة لشؤن املطابع الامیية.

مس تەفا ،پەروی ن عوسامن ( ،)٢٠٠٩وااتو وهرگێڕان ،چاپیی يەكەم ،چاپخانەی ڕۆژهە اڵت،
هەولێر.
انوخۆش ،سە لم( ،)٢٠١٠س تاندهربوون زمان كوردی هل نێوان زمان س یاسەت و س یاسەىت
زمان ،چاپیی يەكەم ،هەولێر،
النعمة ،مقبول عیل بشی( ،)٢٠١١الاتساع ىف املعین ،عامل الكتب احلديث ،الاردن.
نۆردنس تام ،کري س تنی ،خورش ید ،غازى عەیل ( ،)٢٠٠٩زمان هل ڕوانگەى ڕەگەزەوە ،چاپخانەى
رەجن ،سلێامن.

البوطیی ،محمد توفيق رمضان ( ،)٢٠٠٥البیوع الشائعة وأثر املبیع عیل رشعیهتا للتطور ،الطبعة
الثالثة النارش دار الفكر.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

اجلاف ،محمد مصطفی محمود ( ،)٢٠١٧مفهوم العالمة التجارية و حامیهتا وتطبیقاهتا القضائیة،
مطبعة رۆژهە اڵت ،اربیل.

پاشكۆ

حایج مارف ،ئەورهحامن ( ،)١٩٧٥وشەی زمان كوردی ،چاپخانەی كۆڕی زانیاری كورد،
بەغدا.

--

وێنە ی ژماره  : ١اتبلۆی چێشتخانە و كەابیب پێشمەرگە ــ كۆيە

حەمە ئەمنی ،خۆش ناو عەزیز ،كەرمی ،عومەر محمود ( ،)٢٠١٧كورد و پالنسازیی زمان ،گۆڤاری
زانكۆی كۆيە ،ژماره ( ،)٤٢چاپخانەی ڕۆژهە اڵت ،هەولێر.
دزهیی ،عەبدولواحيد موشی( ،)٢٠١٤زمانەوانیی دهرون ،انوه ندی ئاوێر بۆ چاپ و باڵوكردنەوه،
هەولێر.
زین ادلی ن ،صالح ( ،)٢٠٠٦رشح التشيعات الصناعیة و التجارية ،دارالنش و التوزيعالردن،
الاردن.
س ید ،خادل محمد ( ،)٢٠١٦احلق ىف الامس التجاری (دراسة مقارنة) ،الطبعة الاویل ،مركز
ادلراسات العربیة للنش و التوزيع.
شەمس ،هێمن عەبدوحلەميد ( ،)٢٠١٧ڕێنویس اتبلۆاكن حكومەىت هەرێمی كوردس تان بەپێیی
ڕێامنيیە اكن ئە اكدمییای كوردی(اتبلۆ فەرميیە اكن قە ازی كۆيە بە منونە) ،گۆڤاری زانكۆی
ڕاپەڕین.
شەمس ،هێمن عەبدوحلەميد ( ،)٢٠٠٦ش ێواز و دهربڕین هل بۆنە كۆمە اڵيەتييە اكندا ،انمەی
ماس تەر ،زانكۆی كۆيە ،كۆيە.
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گۆڤارى زانكۆى كۆيە بۆ زانس تە مرۆڤايەىت وكۆمەاڵيەتييەاكن
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وێنە ی ژماره  :٢ماركێت ئايە ــ كۆيە

وێنە ی ژماره  : ٦اتبلۆی گص نۆش

وێنە ی ژماره  : ٧رشكة می العقارات
وێنە ی ژماره  : ٣هجیێ اكرین ـــ دهۆك

وێنە ی ژماره  Décor Land : ٨ـــ سلێامن

وێنە ی ژماره  : ٤كباخبانەی رایل مەدريد
وێنە ی ژماره  : ٩سەموخنانەی حەجە ری اكردۆ ــ شاری كۆيە

وێنە ی ژماره  : ٥هێامی ابزرگان كۆمپانیای ئەپڵ

Original Article | DOI: https://doi.org/10.14500/kujhss.v3n2y2020.pp18 -32

