Available online at http://jgu.garmian.edu.krd

Journal of University of Garmian
https://doi.org/10.24271/garmian.19627

شێىازي قسهكردنى رۆژانهي گهنجان له ئهمڕۆدا ) خىێندكارانى زانكۆي
گهرميان وهك نمىونه(
ئاريا ياسين عبدهللا
كۆلێژی پهروٍردٍی بىهڕٍث  ،بەش ى سماوی كىردی  ،ساهكۆي گهرمُان

پىختە
ئهم جىێژٍىهوٍه ،كه لهژێز هاوهِػاوى(غ ێىاسي قطهكزدوى رۆژاههي گههجان له ئه مڕۆدا) ئەهجامذراوە،
َهوڵذاهێكه بۆ جِػكخطدىه ضه ر غێىاسي قطهكزدوى رۆژاههي گههجاوى ئهم ضهردٍ مه .جىێژٍىه وًٍهكه
دٍچێخه خاههي ساوطتى سماوى كۆمه اڵًهجُِهوٍو جهنها له چىارچ ێىٍي ئاخاوجىذاًهو به رێباسي پهضىيى و
بهڕێگاي (روپێىي) و به غێىًٍه كى كارٍ كى ئههجامذراوٍ له رێگاي بهكارَ ێىاوى ف ۆرمى راپزضُهوٍ ،كه
لهالًهن چههذ كه ضاهێ كى پطپۆڕو سماههواههوٍ َهڵطههگاهذوى بۆ كزاوٍ  ،پاغان دابه غكزاوٍ به ضه ر
بهرجىێژاهذا ،كه جىێژي گههجاوى ساهكۆن ،لهئههجامذا دٍركهوجىوٍ ،كه ئه م جىێژٍ رێژًٍه كى سۆر وغه ي
بُِاوى له قطهكزدوى رۆژاههًاهذا لههێىخۆٍان به كاردٍَ ێنن ،جىێژیىەوەکە بۆیذەرکەوجىە ،ض ۆغُاڵ مُذًا
رێگاخۆغكهربىوٍ بۆ ئهم دًاردًٍه ،كهلهرێگاًهوٍ وغه كان پهرٌٍطههذووٍ و بهرچاوو گىێُان كهوجىوٍ ،
لهالًه كى جزَػهوٍ باري دٍرووهيى گههجان و بهكهم جه ماغاكزدوى سماوى داًكُان (سماوى كىردي)
واًكزدووٍ ،پهها بۆ وغهي بُاوى ببهن. .

Article Info
Received: M ay, 2019
Revised:June,2019
Accepted: July ,2019

Keywords
ئاخاوجً،
پ ەیىەهذیکزدن،
قطه كزدن ،مه جزس ى.

غێىاسی

Corresponding Author
Arya.yasin@garmian.edu.krd

پێشەكی
جىێژیىەوەکە َەوڵێکە بۆئەوەی لەرێگایەوە لە غێىاسی قطهكزدوى
ئەمڕۆی گەهجان بکۆڵێخەوە ،کە کەوجىوەجە ژێز کاریگەری دیاردەیەكی
ضەردەمییاهەی سمان و وابەضخەی قطهكزدوى ئەمڕۆی گەهجاهە و
پاهخایُەكی سۆری ل ە ژیاوی رۆژاهەی گەهجان داگیركزدووە ،ئەویؼ
بەكارَێىاوی وغەگەلێكی بیاوی(هاكىردی)یەو رۆژاهە لە قطهكزدهُاهذا
بەدیذەكزێً  ،بە غێىەیەك غ ێىاسێكی قطهكزدوى هىێیان
بەرَەمهێىاوە ،کە جاڕادەیەکی سۆر جیاواسە لەغێىاسی قطهكزدوى
کەضاوی چ ین و جىێژەکاوی جزی کۆمەڵ ،بەجایبەحی بەجەمەهەکان .ئه م
جىێژٍىهوًٍه بۆ ئهم ضهردٍ مه كارێكى جاسًٍهو لهگهڵ دٍ ركهوجنى ئه م
دًاردًٍه جىێژٍىهوًٍه كى ئه وَا پ ێىَطدبىو ،كه بكزێذ ب ۆ
چارٍضهركزدوى َهرمهجزضُِهك ،ئهگهر َهبێذ بۆ ضهر سماههكه.

كێػهي جىێژٍىهوٍ :كێػهي ضهرٍ كى جىێژٍىهوٍ كه مان بزٍدُه له :
غ ێىاسي قطهكزدوى رۆژاههي گههجان له ئه مڕۆدا َ ،ەروەَا
كارٍگهرٍگهرٍُه كى له ضه ر سمان و گۆڕاوى سمان؟ جىێژەر ئەو سا ڵبىوهەی
وغەی بێگاهەو سارەکاوی جز دەخاجە ڕوو.
*ئاماهجى جىێژٍىهوٍ :ئه م جىێژٍىهوًٍه لەپێىاو گەیػتن بەچەهذ
ئاماهجێك ئەهجامذەدرێذ ،لەواهە:
 .1ساهُنى ڕادەی بهكارَێىاوى وغهي هىێ و بُاوى الي گههجان.
 .2ساهُنى َۆكاري بهكارَێىاوى ئهو وغاهه الي گههجان.
 . 3ساهُنى كارٍگهري و ئهگهري بىووى مهجزس ى بۆ ضهر سمان و گۆڕٍنى
به ئاراضخهًهكى ههرێنى.
ي
*رێباسي جىێژٍىهوٍ :لهم جىٍژٍىهوٍ دا ،ڕێباس (په ضنى) بەڕێگای
(روپێىي) بهكارَاجىٍ.
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* ضىىري جىێژٍىه وٍ :لەهاو جىێژی گەهجاهذا چینى گەهجاوی ساهکۆي
گەرمیان َەڵبژێزدراون.
ضىىري كاث :بزیدیە لەو ماوەیەی كە ف ۆرمی ڕاپزضیەكەی جُاًذا
دابەغكزاوە و وەاڵمەكان لەبەرجىێژان وەرگیراوە و غیكاری بۆ كزاوە،
بزیدیە لە(1/2/2019 – 15/3/2019).
ضىىري غىێً :بزیدیە لە كۆلێژٍكاوى ساهكۆی گەرمیان.
ضىىري بابهث :جاًبهجه به سماههواوى كۆمهاڵًهحى و ئاخاوجنى رۆژاهه

بەشەکانی تىێژینەوەکە

 ١/١الًتوى جُؤري َ
جىٍ ذًىتوة
 ١- ١ /١گههج و سمان:
 ١-١ - ١ /١گههج :گههجان پێگهًه كى گزهگُان َهًه لههاو كۆمهڵذا،
بهَۆي ئهو وسٍو جىڵهو چاالكُُاههي كه َهًاههو لهبهرئهوٍي
خاوٍوى كۆمهڵێك حهسوو و خىلُان و ئارٍسووٍان له جاقُكزدههوٍ ي
َه مىو غدێكى جاسٍ َهًه  ،ئه مه واًاهلێذٍ كاث ،كه سۆرجار جىش ى
الدان ببن له كهلخىرو ًاضا باوٍ كاوى هاو كۆمه ڵ لهواههٌؼ سمان ،كه
بهغێكه له كلخىري كۆمهاڵًهحى.
ضهبارٍث به دٍضدىِػاهكزدوى قۆهاغى جه مهوى گههجى ،
راوبۆچىووى جُاواس َه ن بهپێى كۆمهڵ و رادٍي رۆغيبیري ئهو
كۆمهڵه َ ،هروٍ َا بهپێى دًذي ساوطخه جُاواسٍكانَ ،هرٍه كهو
بهجۆرێك قۆهاغه كاهُان دٍ ضدىِػاهكزدووٍ "ًه كێك له دًارجزًٍ ئهو
لێكۆڵ ُىهواههي ،كه كزاوٍ له ضه ر دٍ ضدىِػاهكزدوى ئه م قۆهاغه ،ئهو
لێكۆڵُىهوٍي ههجهوٍ ًه كگزجىوٍ كاهه ،كه بهپێى ئاماري جاًبهث له
هێىان (  )24- 15ضا ڵى بۆ داهاوٍَ ،هروٍ َا له َههذێك واڵجاوى جز ئه م
جه مهههي له هێىان ضاڵه كاوى(  )32- 12خه م اڵهذووٍ ،ئه مهع بهپێى
َهڵگزجنى بهرپزضُارێتى ئابىري و كۆمهاڵًهحى دٍ ضدىِػاهكزاوٍ "
(ضعُذبى معیزة.)175 :2006:
بهغێكى جز له غارٍ ساًاوى كۆمه ڵىاس ى دٍڵێن" :الوێتى ماوٍي جه مهوى
هێىان (  )25- 13ضا ڵى لهخۆدٍگزێذ له رواهگهي كۆمهڵىاضُذا،
لهبهرئهوٍي ئهم قۆهاغه َاوكاجه لهگه ڵ غ ێىاسي َهڵطىكهوث و
جێرواهُنى جاًبهث ،بۆٍه خاوٍوى گزهگُُه" (بزنهارد غُفترص ،
وً.ىضف فتقُهي ،)19 : 2008:كهواًه ئهگهر له رواهگه ي
كۆمهڵىاضُِهوٍ جه مهوى گههج دًارٍبكهًً ،ئهوا لهوكاجهوٍ
دٍضخپێذٍكاث كه جاك جُاًذا ئامادٍ دٍكزێذ و رێىماَى دٍكزێذ جا
ببێخه كه ضێكى گىهجاوي كۆمه ڵ  ،ئُذي لێرٍڕا كۆجاَى بهجه مهوى
گههجيى دێذ و دٍبێخه كه ضێكى پێگهٌػخىو ،كه َه مىو بىه ما
كۆمه اڵًهجُِه كان جێبه جێذٍكاث  ،ئهگه ر له رواهگهي باًلۆجُُهوٍ
دٍضدىِػاهِبكهًً ئهوا لهوكاجه دٍ ضخپێذٍ كاث  ،كه گ ۆڕاوى
جهضخه َى بهضهرٍذا دێذ وغێىاسي مىذا ڵى وهذٍكاث و وٍك
كهضێ كى پ ێگهٌػخى دٍردٍكهوێذ (.ضعُذ بى معیزة ،)171 :2006 :به م
غ ێىًٍه َه ر ساوطدُك له ڕواهگهي خۆٍهوٍ ئه م قۆهاغه
دٍضدىِػاهذٍكاث ،بهبێ گىێذاهه بۆچىووى ساوطخهكاوى جز لهضه ر
َۆكاري دابهغكزدوى قۆهاغه كان ،كهواًه باغترًً جه مهن بۆ ئهوٍي
بكزێخه همىوهه بۆ لێ كۆڵُىهوٍ كان هاوٍهذي َه مىو ئهو جه مههاههًه كه
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داهزاوٍ ،واجه جه مهوى(  ،)25- 18ئه مهع به ماهاي جه مهوى چىهه
ساهكۆي جاك ،لهم قۆهاغه دا جاك َههگاوێكى هىێ بۆ ژٍان دٍهێذ ،چ
له رووي رۆغيبیري و چ له رووي كزاههوٍو جێكهاڵو بىووى لهگه ڵ
سۆرجزًٍ كهس ى دٍوروبهري بهجاًبهث َاوجه مهوى خۆي كه
كارٍگهرٍُان له ضه ر ًه كتر دٍبێذ و پ ێكهوٍ گ ۆران له سۆر كهلخىر
دٍكهن و به گۆڕاوى سماهِػهوٍ ،كه لهرێگاي قطهكزدوى رۆژاههًاهذا
كارٍگهرٍُان لهضهر ًهكتر دٍبێذ.
 ٢- ١/١سمان و قطهكزدن:
سمان رٍهگذاههوٍی بیری مزۆڤه ،بۆیه َهركه ض ێك به چ سماهێك
بذوێذ بهو سماههع بیردٍكاجهوٍ  ،سمان چههذ جۆرێكی َهیه وٍكى
(سماوی هىوضین و سماوی قطهكزدنَ...خذ)
 ) ١- ٢- ١ /١قطهكزدن :مهبه ضذ له قطهكزدن دٍربڕٍنى سماهُِه
بهغ ێىٍي دٍهگى “سمان پێڕەوێکی جەواو ئەبطتراکذ و فۆرمییاهەیە،
جێکڕاي ئەو چػخاهەي پەیىەهذییان بە دەهگەوە َەیە لە خاهەي
قطەکزدهذان ،قطەکزدن کزدەیەکی ڕوحی جاکییە ،بەو واجایەي
دەجىاهین َێماي لەرەو بەرجەضخەکزدوى فۆهەیدیکيى جۆماربکەیً .
(جاهاجان کالز ،و.مطخەفا غەفىور ) ١١٣ :٢١١٤:،
بەم پێیە ل ەالي ض ۆضێر قطەکزدن فۆهەیدیکە ،سماهیؼ ،ک ە
پێڕەوەکەي هاو مێػکە ،فۆهۆلۆژییە ،کەواجە قطەکزدوى جاکەکان ،
کە دەوروبەرە دەهگییەکە کاریگەریی لەضەر دادەهێذ و فۆهەیدیک
دێخەئاراوە ،الیەوی کزدەیی پێڕەوەکەي مێػکەو لە کەضێکەوە بۆ
کەضێک و لە هاوچەیەکەوە بۆ هاوچەیەک و لە کاجێکەوە بۆ کاجێکی
جز گۆڕاوی ب ەضەردا دێذ" .قطهكزدن وێىهي راضخه قُىهي سماههو
چههذًً غتى غاراوٍ مان پێذٍ داث ،كه له هىوضِىذا دٍرهاكهوێذ "
(عبذالىاحُذ مىغیر دسٍَى )23:2012:قطهكزدن دًىێكى سماههو
لهگهڵ هىوضِىذا وٍكى دوودًىي دراوێكً و جهواوكهري ًهكترن و
كارٍگهرٍُان لهضهر ًهكترٍ.
) ٢-٢- ١/١غێىاسٍكاوى قطهكزدن:
مهبهضذ له غ یىاسي قطهكزدن ،ئهو دٍربڕٍىاههي جاكه ،كه رۆژاهه
له غىێنى جُاواسداو لهگهڵ كهضاوى جُاواس پێى دٍ دوێذ.
دوو جۆر له غێىاسی قطهكزدن َهیه ،ئهواهیؼ:
 ) ١-٢ -٢ - ١ /١غێىاسي قطهكزدوى فهرمى :لهم جۆرٍ قطهكزدهه دا
قطهكهر پ ێىَطخه پابههذب ێذ به بهكارَ ێىاوى وغهو ساراوٍي فهرمى و،
ئهو وغاههي كه ئاماژٍن بۆ رێشگزجً ،ئهو غێىاسٍ قطهكزدهه َه مان
ئهو سارًٍه كه له دامىدٍ سگاكان و غىێىه فهرمُُه كان بهكاردٍ َ ێنرێذ و
هىوضزاوي پێذٍكزێذَ ،ه روٍك له خىێىذهگاكاهذا بزٍارلێذراوٍ كاوى
خىێىذوى پ ێىىوضزاوٍجهوٍ (َه ركاث ئهم غ ێىاسٍ قطهكزدهه لههێىان
جاكهكاهذا بهكارَ ێنرا ،ئاماژًٍه بۆ ئهو ماوٍ كۆمهاڵًه جُِه دوورٍي ،كه
لههێىان قطهكهرو گىێگزدا َهًه و وٍك ئهوٍ ي كاج ێك فهرماهبهرێك
لهگهڵ بهڕێىٍبهرٍكهي ًان خىێىكارێك له گهڵ مام ۆضخاكهي گفخىگ ۆ
بكاث)(.غهَاب غێخ جهًب).298:2013:
) ٢ -٢ -٢ - ١ /١غ ێىاسي قطهكزدوى هافهرمى :لهم غێىاسٍي قطهكزدن
قطهكهر به غ ێىٍ ي َهرٍ مه كى قطه دٍكاث و پابههذ هاب ێذ به
بهكارَێىاوى ساري فهرمى ،ئهم غ ێىاسٍ لهه ێىان خ ێزان و َاوڕێ و
غىێىه هافهرمُُه كاهذا بهكاردٍ َێنرێذ "ئه م غێىاسٍ بهگػتى لهگه ڵ
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كهضاوى هشٍك و َاوڕێ و َاوپلهو پاًه و َاوجه مهههكان
بهكاردٍ َێنرێذ  ،كه غێىاسێكى ئاضاَى و دۆضخاههًه (.ئارام
عبذالىاحُذ حمه رٍ غُذ ،)226 :2013 :بۆٍه دٍبِىین لهم غێىاسٍ ي
قطهكزدهذا ،كه لههێىان َاوجه مهههكاهذا به كاردٍ َێنرێذ كۆمهلێك
كۆد و وغهي جاًبهث به خۆٍان َهًه  ،سۆربه ي جار جهنها خۆٍان
لێیدێذٍگهن و (كۆمه ڵى قطهكزدن (املجمىعه الكالمُه) ) ی جایبه ث
بهخۆیان پێكذٍ َێنن كه "بزیخییه له كىمهڵێك كه ص كه پهیىٍهذی
پێكهوٍ دٍكه ن به رێگای راضخهوخۆ یان هاراضخهوخۆ ئه مه ع
به خۆیاههوٍ".
جایبهث
سماوی
بهرێگای
(َذضً،و.محمىدعبذالغنى )1987:53 :ئه مهع رٍهگه كێػه ي
لیێكخیىهگهیػخنى لێبهكهوێخهوٍ لهه ێىان جىێژی گههجان و جىێژٍكاوى
جزي وٍك(بهجه مه ن و مىذااڵن) ،ئه گه رچى سماوى قطهكزدن جیاواسٍ
له سماوى هىوض ین و ئهگه ر قطهكزدههكهع غێىاسی هافهرمى بێذ ،
بهاڵم دٍبێذ بشاه ین ،ئایا ئهم غێىاسٍ قطهكزدهه جیاواسٍي گههجان
كه پزٍ له وغهی بیاوی  ،مهجزس ى بۆ ضه ر گۆڕاوى سمان دٍبێذ
به دیىێكی ههرێيیذا یاخىد ها؟ بهكارَێىاوی وغهی بیاوی له بزی
كىردی ،لهگهڵ جێپهڕبىووی كاجێكی دوورو درێژدا دوو پڕۆضه
بهرپادٍبً:
1ـ وغه بیاهییه كان واجای وغه كىرد ییهكان له خۆیان كۆدٍ كهههوٍو
كىردیؼ له كاحی به كارَ ێىاهیاهذا وٍك قطهكه راوی سماوی بیاوی به و
وغاهه بیردٍكهههوٍو َهڵطىكهوث دٍكه ن ،وغه بیاهییهكاهیؼ له
فهرَههگذا جههگ به وغه كىردییه كاوی بهراهبهریان َهڵذٍچننو جێى
ئهوان دٍگزههوٍ ،بۆ همىوهه :ضه عاث ـ كاژێز( ،رێبه ر گۆران: 2013 :
.)247
2ـ َههذێك جار واجای وغه بیاهییه كان بۆهمىوهه وغه عهرٍب ییه كان
له وغه كىردییه كاوی به راهبهریان كۆبىههجهوٍو خۆیان جێههڵكێش ى هاو
وغه كىرد ییهكانو فهرَههگی ههجهوٍیی كزدووٍ ،بۆیه ئهم الیههه ی
وغه بیاهییه كان جاسٍیی وغهی كىردی جىاهتر دٍكهن ،ئه مهع
بىوٍجه َۆی گىاضدىهوٍ ی فهرَههگی عهرٍبيىو ئیطالميى بۆ هاو
فهرَههگی سماوی كىردی ،بۆ همىوهه :قه ساو قه دٍر(.محمذ
محىی.)21 :2003:
) ١/٢گۆڕاوى سمان الي گههجان
) ١-٢/٢چه مك و پێىاضهي گۆڕاوى سمان:
سمان دًاردًٍهكى كۆمهاڵًهجُِه  ،كۆمهڵِؼ گۆڕاوى بهضهردا دێذ
بهَۆي َههذێك بارودۆخهوٍو بۆٍه سماهِؼ گ ۆڕاوى به ضهردا دێذ و
گهغه دٍ كاث ،ئهم گۆڕاههي سماهِؼ َه مىو پ ێكهاجهكاوى دٍگزێخهوٍ
بهرێژٍي جُاواس ،ههوٍ له دواي ههوٍ َه ضذ بهم گۆڕاهاهه دٍكه ن
(ئارٍا ًاضین عبذهللا " ،)23:2015:گ ۆڕان لهسمان دًاردًٍهكى
بهرچاوي سماهىاضُِهو َهردٍب ێذ رووبذاثَُ ،چ سماه ێك هُِه
بخىاه ێذ لهم گۆڕاهاهه دٍرباسٍببً  ،بۆٍه َه مىو سماهێكى سٍىذوو
َهردٍبێذ بهم قۆهاغاههي گه غهو گۆڕاهذا جێپهڕێذ "( .ههرٍمان
عبذهللا خ ۆغىاو  ،) 3:2014:كاج ێك دێِىه ضه ر باضكزدن له گۆڕان و
گهغهي سمان هابێذ ئهوٍ لهًادبكهًً ،كه جُاواسي َهًه لهه ێىان
ئهو دوواهه دا( ،گۆڕاوى سمان) (الخغیر اللغىي ) (language change),
كه دًاردًٍهكى جێبُيُكزاوٍو له ماوًٍهكى كىرجذا َه ضخِپێذٍكزێذ ،
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وٍك َاجىه هاوٍوٍي وغهًه كى جاسٍ بۆ هاو فهرَههگى سماههوٍ بهَۆي
َۆكارێكى كىجىپزٍوٍ (ابزاَُم خلُل ، ) 233: 2010 :بهاڵم (گه غه ي
سمان) (الخطىر اللغىي ) ) (Language Evolutionي پێذٍگىجزێذ  ،كه
بزٍخُِه له پزۆضهًه كى له ضهرخۆو َه ضخپێىه كزاوٍ ،رێڕٍوي
گهغه ضههذوى سمان َههذێكجار ئهرێنى دٍب ێذ بۆ سمان وٍ كى چۆن
َههذێكجارَؼ ههرێىُِهو سمان بهرٍ و ئاضدێ كى هشم دٍباث و
لههاوٍذٍباث ،وٍكى چۆن گۆراوى سمان بىوٍ َۆي لههاوچىون و مزدوى
سماوى الجُنى.
َ) ٢_١_٢/٢ۆكارٍكاوى گۆڕان و گهغهي سمان:
سۆر َ ۆكار َهن ،كه راضخهوخۆ و هاراضخهوخۆ كارٍگهرٍُان لهضه ر
گ ۆڕان وگه غهي سمان دٍب ێذَ ،هرٍه كهًان به رێژًٍه كى جُاواس
لهوٍترًان ئهو كارٍگهرٍُهي له ضه ر سماههكه رٍهگذٍ داجهوٍَ ،ه مىو
ئهو گۆڕاهاههع بهپێى جێپهربىووى كاث رودٍ دٍنَ ،ههذێك لهو
گ ۆڕاهاهه سۆر چاالكً و بۆ َه مىو ضهردٍ م ێك كارٍگهرٍُان دٍبێذ ،
َههذێكى جزٍُان بهبه راورد به َۆكارٍ چاالكه كان ،كارٍگهرٍُه كهًان
جهنها له ماوًٍهكى كاجيى دًارٍكزاوداًهو بهردٍوام هین.
َۆكارٍكاوى گ ۆڕان و گه غهي سمان دٍكزێذ كۆبكزێىهوٍ له
َۆكارٍكاوى( ئاًنى ،رامُاري ،ئابىري ،جىگزافىَ ،هروٍ َا (كۆمه اڵًهحى
و دٍروووى و رۆغيبیري) پ ێكهوٍَ ،ههذێك له م َۆكاراهه بهبه راورد به
به واوى جز چاالكىین ،لهواهه َۆكاري ئاًنى ،كه بۆ ضهردٍ مێك و
لهكاحى َاجنى ئهو ئاًىه دا ب ۆ هاو ههجهوًٍهك ،قطهپێكه راوى ئهو
ههجهوًٍه كهوجىههجه ژێز كارٍگه ري ئاًىهكهو ئهو سماههي كه ئهو
ئاًىهي پێذابهسٍىٍ  ،بۆ همىوهه "سماوى ئاًنى ئِطالم ،كه قىرئاوى
پیرۆسٍو بهسماوى عهرٍبى هىوضزاوٍجهوٍ  ،كارٍگهرٍُه كى سۆري
كزدووٍجه ضهر ههجهوٍ مىضڵمان بىوٍ كان لهواههع ههجهوٍي كىرد،
بهجۆرێك سۆر وغهو ساراوٍ َه ن ،بهَۆي دٍ قه ئاًىُِهكاههوٍ  ،كه
بهسماوى عهرٍبینَ ،اجىوههجه هاو سماههكهو وغه ي كىردي رٍ ضههمان
ههبىوٍ بهراهبهرٍان ،بۆٍه ئهو وغاهه پاع ئهوٍي كه كهوجىههجه ژێز
كارٍگه ري ًاضا فۆهۆلۆجُُه كاوى سماوى كىردًُهوٍ  ،فهرَههگى
سماههكه ماوى پێ دٍوڵه مههذ بىوٍ" ( ههرٍمان عبذهللا خ ۆغىاو : 2014:
 ، )7كهواًه ئاًً َۆكارێك بىوٍ بۆ گۆڕاوى سمان بۆ ضهردٍ مێكى
دًارٍكزاو  ،واجه ضهردٍ مى َاجنى ئاًىهكه ،له ئێطخادا چُتر دٍقى
ئاًيُتر داههبهسٍىوٍ  ،جا وغهو ساراوٍي هىێ ب هێىێذ لهگه ڵ خۆٍذا،
بۆٍه لهئێطخادا َۆكاري ئاًنى چاالك هُِه له گۆرٍنى سماهذا .
لهالًه كى جزَػهوٍ باري رامُاري وادٍكاث سماوى ههجهوًٍهك ًان
َ ۆسێك ًان سارێك گ ۆڕاوى به ضهردا ب ێذ ،جا واًلێبێذ لههاو سمان ًان
سارێكى جزدا بخىێخهوٍ  ،چىهكه جهنها گزهگى بهسماوى هاوچهي
بااڵدٍضتى ضُاس ى بذرێذ و سماوى هاوچهي ژێزدٍضخه وٍالوٍ دٍهزێذ
(ئاساد عشٍش ضلێمان  ،)48 :2014 :ئه مه جگهلهوٍي ،كه له رێگاي
وغهو ساراوٍي رامُارٍُهوٍ ،كه بهردٍ وام دروضخذٍبێذ  ،سمان
فزاواهذٍبێذ و كۆمهڵه ساراوًٍهك دێخه هاو سماههكهوٍ وٍكى
ساراوٍكاوى( داهىوضان ،راپهڕًٍ ،قهًزان ،رٍفزاهذۆمَ ...خذ).
َۆكارێكى جزي گ ۆراوى سمان َ ۆكاري ئابىورٍُه ،كه بهچههذ غ ێىاسێك
كارٍگه ري له گۆڕاوى سمان دٍكاث ،لهواهه لهرێگاي ئاڵىگۆڕي
غخىمهك و باسرگاهُكزدههوٍ كۆمه ڵێك وغه ي جاسٍ ،كه سۆربهًان
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بُاهین ،د ێىه هێى سماههكهوٍو بههاچارَؼ دٍچىه فهرَههگهوٍ ،
چىهكه هاوي ئامێر و جهكىهلۆجُاي هىێً وٍكى ( ضپلُذ ،الپخۆپ ،
كۆهتروڵ  ،صحً ،پاضكُلَ...خذ) ،غ ێىاسێكى جزي گ ۆڕان به َۆي
َۆكاري ئابىري له ئههجامى كۆچكزدههوٍ دٍب ێذ ،به َۆي رێكخطخنى
باري ئابىري و بژێىي ژٍاههوٍ خهڵكى هاچار دٍبێذ روو لههاوچهًهكى
جز بكه ن ،كه سماههكهي جُاواسبێذ له سماوى بىهڕٍ حى خۆٍان و
لهئههجامى جێكه اڵو بىوهُان به قطهپێكه راوى هاوچه هِػخههُِه
هىێُهكهًان ،مىذاڵهكاهُان به سۆري َهروٍ َا جا رادًٍه ك
گهورٍ كاهِؼ بهج ۆرێك دٍ دوێً  ،كه جێكهڵهًهكه له َهردوو سمان
ًان سارٍ كه ً ،اخىد وٍ كى قطهپێكهراوى هاوچه هىێُهكه دٍ دوێً و
سماههكهي خۆٍان لهًاد دٍكهن ،ئهگه رچى ئه م گ ۆڕاهه كارٍگه رٍُه كى
ئهوجۆي لهضه ر فهرَههگ هابێذ  ،بهاڵم غێىاسي قطهكزدهُان
دٍگۆڕێذ ،بهجاًبهث ئه گه ر گۆڕاههكه له هێىان دوو سماوى جُاواسبێذ
مهجزس ى لههاوچىووى سماهه رٍضهههكه دًىێخه كاًهوٍ.
َه رچى َۆكاري جىگزافُُه لهوٍو پهًذادٍبێذ  ،ضزوغتى جىگزافى
ژٍىگهي سمان كارٍگهري گه ورٍي َهًه له ضه ر جۆري گ ۆڕاههكه كه
جىش ى سمان دٍب ێذ  ،بهجاًبهحى دراوضێُه حى دوو سماوى جُاواس،
كارٍگه ري سۆري َهًه بۆ ضه ر سماهه كانَ ،هردوو سمان وغهو ساراوٍ
لهًهكتري وٍردٍگزن ،به مهع دًاردٍي گ ۆڕان لهسماهذا رودٍ داث
(ههرٍمان عبذهللا خۆغىاو.)2014:6 :
ماوٍجهوٍ باص له س ً َۆكاري گزهگ بكهًً ،كه چاالكترًً َۆكارن
پێكهوٍو بهجهواوكهري ًهكتري كارٍگهرٍان لهضه ر سمان و گ ۆڕاوى
سمان َهًه به بهردٍوامى ،ئهواهِؼ َ ۆكاري (كۆمه اڵًهحى ،دٍروووى ،
رۆغيبیري)ًً َ ،ۆكاري "كۆمه اڵًهحى په ًىٍ هذي به داب و ههرٍتى هاو
كۆمهڵگاو داب و ههرٍتى چُىهكاوى هاو كۆمهڵهوٍ َهًه " (بكز عمز
على ،)8 :2006:سماهِؼ به غ ێكه له داب و ههرٍتى كۆمهڵ ،
َهرچههذٍ ههجهوًٍه ك سٍاجز بكزێخهوٍ به ڕوي ههجهوًٍه كى جز و
لهرووي كۆمه اڵًهجُِهوٍ دورٍپهرێش ههبً و ،ئاضتى رۆغيبیرًُان
بهجۆرێك ب ێذ قبى ڵى داب و ههرٍذ و كلخىري ههجهوٍ كاوى جز بكه ن و
بهكارٍبهێنن َ ،ێىذٍ سماههكهغُان دٍكهوێخه ژێز كارٍگهري ئهو
ههجهوًٍهي ،كه داب و ههرٍذ و كلخىرٍكهي ل ێىٍردٍ گیرێذَ ،هر بۆٍه
دٍبِىین گۆڕاوى سمان سٍاجز له سمان و ساري غاروػِىهكان رودٍ داث
وٍك له گىهذوػِىه كان ،ئه مهع دٍگهرێخه وٍ بۆ ئه و چىارچ ێىٍ
داخزاوٍي كه گىهذوػِىه كان َهًاههو له ضىىرێكى جىگزافى و
كىمه اڵًهحى جه ضكذا ماوههجهوٍ  ،لهكاج ێكذا غاروػِىهكان سٍاجز
كزاوههجهوٍ بهڕووي دوهُاي جه كىهلۆجُاو رۆغيبیري و كلخىري واڵجاوى
جز ،ئه مهع دٌطاههوٍ واًكزدووٍ كۆمهڵێك وغهو ساراوٍي هىێ بێخه
هاو سماههكه ئهگه رچى َههذێك له م وغاهه هاچێخه فهرَههگهوٌ ،
بهاڵم كارٍگهرٍان به ضه ر سماوى قطهكزدههوٍ دٍبێذ ،بۆهمىوهه
وغهكاوى(ضُمُىار ،دًبه ًذ  ،جُنز ،كابۆ ،كاضك ێذَ...خذ) ،ئه مه ع
دٌطاههوٍ َۆكارێكى گهورٍ ي له پػخهوًٍه ،ئهوَؼ(مۆدٍ بىون)ـه
"به غێكى كه م له سماههواهان پێُاهىاًه گۆڕاوى سمان غدێكى
لهخۆوًٍه و وٍكى مۆدٍ واًه ،مۆدٍع هاجىاوى ج ێبُنى بكهي وٍ ك
پهًذابىووى مۆد له جلىبه رگ " (ههرٍمان عبذهللا خ ۆغىاو، )2014:4:
ضهرٍ ڕاي ئه مهع َههذێك لهو وغهو ساراواهه َه رخۆي وٍ كى مۆدٍ
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بهكاردٍ َێنرێذ و بهجاًبهث جىێژي گههجان پ ێُاهىاًه ئهگه ر وغه كاوى
(ئۆكهي  ،باي ،ئۆٌ ماي گاد ،چێىجكهله رَ...خذ) به كاربه ێنن ئُتر
كهضاهێكى ئاضدبه رسو بااڵو مۆدٍ دٍردٍكهون ،دًارٍ ئه مهع
پهًىٍضخه بهالًهوى دٍروهيى و ئاضتى َۆغُاري جاكهوٍ .
) ٢-٢/٢الًهوى دٍروووی و رٍهگذاههوٍی لهضهرغێىاسی قطهكزدن :
َۆكاری دٍروووی گه ورٍجزیً و بهَێزجزیً َۆكارٍ  ،كه كاریگهری
َهبێ له ضه ر غێىاسی قطهكزدوی جاك بهجایبهث جىێژی گههجان
كه مهبهضتى باضهكه ماهه ( ،ئهگه رچ ی َ ۆكاري دٍرووو ی رٍهگه
یارمهجیذٍربێذ ب ۆ پهیىٍ ضذ بىووی جاك به سماههكهیهوٍ  ،له گه ڵ
ئهوٍیػذا رٍهگه پاڵىهرێك ب ێذ ب ۆ َههگاوهاوى خهڵكی بهرٍو
بهكارَێىاوى سماوی بێگاههو كهوجىه ژێز كاریگهری دٍهگ و وغه كاو ی
سماهێكی بێگاهه ،یاخىد به كارَێىاوی وغه ی بێگاهه به جێكه ڵكزدهیان
لهگهڵ سماوی دایك) (ابزاَیم خلیل ،)237 :2010 :لهبهرئهوٍ ی
گههجان جىێژێكً َه میػه حه س به دٍركهوجً دٍكه ن و مهیلیان
بهالی جاسٍگهرییه ،بۆیه دٍیاههوێذ له رێگای بهكارَێىاوى وغه ی
بیاهِیهوٍ ج ۆرێك له خۆدٍ رخطتن پیػاوی جىێژٍكاوی جزی كىمه ڵ
بذٍن ،لهرێگای پزضیارێكهوٍ كه یه كێك بىو له بڕگه كاوی ف ۆرمى
راپزض ییهكه  ،ئهو وٍاڵمه مان دٍضكهوث كه سۆربهیان چێژ لهوٍ
دٍبینن وغه ی بیاوی به كاردٍ َێنن و َه ضذ به بىووی خۆیان دٍكهن ،
بڕواهه هاوٍڕۆكی فۆرمی راپزس ى بڕگهی ( )5- 2خاڵهكاوی(1-5).
) ٣-٢/٢رۆ ڵی راگهیاهذن لهضهر غێىاسی قطهكزدوی گههجان:
پێؼ باضكزدن لە رۆ ڵی راگەیاهذن و كاریگەرییەكاوی ل ەضەر سمان و
غ ێىاسی قطەكزدوی گەهجان كە َۆكارێكی سۆر بەَێزە لەَۆكارەكاوی
گ ۆڕاوی سمان لە ئێطخادا ،پ ێىیطخە بشاه ین ،كە "راگەیاهذن بزیخییە ل ە
ب اڵوكزدهەوەی بیرو باوەڕو َەواڵ لەهاو خەڵكذا لە رێگەی چەهذ
كەهاڵێكەوە لە پێىاو لێحاڵی بىون و قەهاعەث پێهێىان و راكێػاوی
الیەهگیری ،یاخىد بزیخییە لەو چاالكی و پەیىەهذیكزدهەی ،كە دەبێخە
َۆی گەیاهذوی َەواڵ و ساهیاری دروضذ لەبارەی بابەث و
كێػەكان ،بە جەماوەر " (مەجیذ ضاڵح ،)84 :2006:كەوایە میذیاو
راگەیاهذن بەگػتى وەك جەلەفشیۆن  ،رادیۆ ،رۆژهامە ،ماڵپەڕە
ئەهخەرهێدییەكان ،پ ێگە كۆمه اڵًهجُِه ئەلیكترۆهییەكاوی وەك
فەیطبىوك  ،ئیيطخگزام ،جىیخەر) َۆكاری گەیاهذوی َەواڵ و
ساهیاریً و كاریگەریان لەضەر كۆمەڵ َەیە بەَە مىو جىێژەكاهەوە
بەجایبەث جىێژی گەهجان لە كىمەڵی كىردیذا ،چىهكە بە پێى ئەو
راپزضییەی كە ئەهجامذراوە دەركەوث ،كە بەپلەی یەكەم و بە
رێژەی()42.73ی گەهجان ب ەَۆی میذیاو راگەیاهذهەوە وغەي بیاوی و
وغەی كىرجكزاوە بەكاردەَێنن ،وەك (الیك  ،ئاد ،پەیج ،فیىاڵ،
ضپ ،غً ،بؼَ...خذ) ئەمەع بە ئاغكزا كاریگەری میذیامان بۆ
دەردەخاث لەضەر سمان و بەجایبەث غ یىاسی قطەكزدوی رۆژاهەی
گەهجان و فەرَەهگی ئاوەسی گەهجان  ،ئەم كاریگەریُە ب ەالی
َەهذێك كەضەوە ئەرێىییەو َەهذێكی جزیؼ پێیاهىایە هەرێىیُە ،
ئەگەر بگەڕێیىەوە ب ۆ لێكۆڵیىەوەیه ك ك ە ئەهجامذراوە ضەبارەث ب ە
(رۆ ڵی ماص میذیا لەبەرَەمهێىاوی واجای كۆمەاڵیەجیذا) و بەپێى ئەو
راپزض ییەی ئەهجامذراوە ضەبارەث بە خشمەجكزدوی میذیا بە
فەرَەهگی كىردی "سۆریىەی بەغذاربىان بە رێژەی()%39.393
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پێیاهىایە جارادەیەك میذیای كىردی خشمەحی فەرَەهگی سماوی
كىردی كزدووەَ ،ەروەَا بە رێژەی ( )% 31.818لەگەڵ ئەوەدا هین
بەَیچ ج ۆرێك میذیای كىردی خشمەحی فەرَەهگی كىردی كزدبێذ،
كەمتریً رێژەع كە لە ()%28.78ە پ ێیاهىایە بەڵێ میذیای كىردی ل ە
خشمەحی فەرَەهگی كىردیذا بىوە " (جزیفە عىمەر
ئەحمەد ،) 139:2016:ضەبارەث بە میذیاو راگەیاهذن و
كاریگەرییەكاوی ل ەضەر سماوی گەهجان بەغێىەیەكی گػتى ،لە
لێكۆڵیىەوەیەكی جزدا كە لە واڵحی جەسائیر ئەهجامذراوە جیایذا جىێژەر
لە ئەهجامذا گەیػخىوە بەوەی كە جىێژی گەهجان (  )24- 19ضا ڵ
سۆرجزینى جىێژیىەوەكەن ،كە پێیاهىایە َ ۆكارەكاوی راگەیاهذن
یارمەجیذەرن ب ۆ ساڵبىهیان ب ەضەر َەڵطىكەوجە هەرێىییەكاهیان  ،بەو
پێیەی كە لەرووی ئابىری و كۆمەاڵیەجییەوە پێ ىەگەیػخىون  ،بۆیە
بەدوای َۆكارێك دەگەرێً بۆ خۆدروضخكزدهیان و د ۆسیىەوەی غت ى
هىێ و بەكارَێىاهیان بەمەبەضتى خۆدەرخطتن و بەكامڵ ساه یيیان).
(ضعیذ بى معیزە(342:2006:
) ١ /٣جێڕواهُنى گههجان لهبارٍي غێىاسي قطهكزدهُان له مڕۆدا
(الیهوی كارٍ ـكی جىێژیىهوٍ(
لەم بەغەی جىێژیىەوەكەدا ،لەڕێگەی ئامزاسی ( فۆرمی ڕاپزس ى) ك ە
یەكێكە لەكەرەضخەكاوی كۆكزدهەوەی ساهیاریَ ،ەوڵذراوە
پزضیارەكاوی پەیىەضذ بەئاماهج و كێػەی جىێژیىەوەكە ئاراضخەی
همىوهەیەك لە خىێىذكاراوی ساهكۆی گەرمیان بكزێذ ،پاغان لەڕێگای
وەرگزجىەوەی وەاڵمەكان و غ یكزدهەوەی ساوطتى بۆ داجاكان ،بەچەهذ
ئەهجامێكی ساوطتى دٍگهًً.
*كۆمەڵگە و همىوهەی جىێژیىەوە:
كۆمەڵگەی جىێژیىەوە :بزیدیە ل ەَەمىو خىێىذكاراوی ساهكۆی گەرمیان
لەخىێىذوی بەیاهیان ،بۆ ضا ڵی خىێىذوی(2018- 2019).
همىوههي جىٍژٍىهوٍ :همىوههي َەڕەمەكی ڕێكخزاو بەكارَێنراوە ،ج ێیذا
(  )117خىێىذكار لەكۆی ( )5026خىێىذكاری ساهكۆی گەرمیان
لەَەردوو ڕەگەسی (هێر ،مێ) بەهمىوهە وەرگیراون ،ك ە دەكاجە
( )%2.32ـی َەمىو خىێىذكاران و ئەوەع ڕێژەیەكی گىهجاوە .بڕواهە
خػخەی ژمارە(1).
یەكەم :زاًیارییە گشتیيەكاى
*راضتى و دروضتى فۆرمی راپزضيى :
.1رواڵەحی راضتى:
بەمەبەضتى رادەی لەباربىون و گىهجاوی بەهذەكاوی راپزضییەكەو
ئەهجامذاوی جاقیكزدهەوەیهكی جەهذرووضذ ،ئەم ف ۆرمە پێؼ
بەكارَێىاوی دراوە بە ( )5پێىج پطپ ۆر بەمەبەضتى َەڵطەهگاهذوی،
لەپاع پێذاوی ضەرهج و ج ێبیییەكاهیان و بە لەبەرچاوگزجيیان ل ەالیەن
جىێژەرەوە بەپێى پێىیطت ى و گىهجان گ ۆڕاهكاری جیاًذا كزاوە ،ئەو
َەڵطەهگێىەراهەع ئەماهەن:
٢- ١- ٣جێگیریی :بۆ دیاریكزدوی ئاضتى جێگیری (الثباث)ی
راپزضییەكە ،بەپػدبەضتن و بەكارَێىاوی َاوكێػەی (ضپیرمان)
جىێژەر رادەی راضخییەكەی دەرَێىاوە كە بزیخییە لە (  ،)%94.6كە
ئەمەع رێژەیەكی پەضەهذكزاوە لە رووی ساوطخییەوە .
دووهم :زانيارييه تايبهتهكان
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.1بەكارَێىاوی وغەی بیاوی الی گەهجان
پلەی یەكەمی بەرجىێژان بەڕێژەی ( )%55.97وغەي بیاوی لەكاحی
قطەكزدن بەكاردەَێننَ ،ەروەَا پلەی دووەمیان بەڕێژەی
( )%44.01بە (ههخێر) وەاڵمیاهذاوەجەوە و وغەي بیاوی لەكاحی
قطەكزدهذا بەكارهاَێنن.
لەئەهجامەكاهەوە دەردەكەوێذ ب ەكارَێىاوی وغەی بیاوی الی
گەهجان لەئاضدێكی بەرس دایە و پ ێىیطتى ب ەَەڵىەضخە ل ەضەركزدن
َەیە
 .٢رادەی بەكارَێىاوی وغەی بیاوی الی گەهجان
ئهم بڕگهًه جاًبهجه بهو بهرجىێژاههي كه له پزضُاري ژمارٍ ()1دا به
(به ڵێ) وٍاڵمُاهذاوٍجهوٍ ،بەپێى ئەهجامەكان دٍركهوجىوٍ ،پلەی
یەكەمی بەرجىێژان بەڕێژەی ( )%67.52رێژەی بەكارَێىاوی وغەي
بیاوی لەكاحی قطەكزدن مامىاوەهذە الیانَ ،ەروەَا پلەی دووەمیان
بەڕێژەی ( )%17.09رێژەی بەكارَێىاوی ئەو وغاهە كەمە الیان و،
كۆجا پلەع كە پلەی ضێیەمی بەرجىێژاهە بەڕێژەی ( )%15.38وغەی
بیاوی سۆر بەكاردەَێنن لەكاحی قطەكزدهیاهذا.
لەڕێگەی ئەهجامەكاهەوە ڕووهذەبێخەوە كە گههجان بەپلەی یەكەم
لەكاحی قطەكزدهذا وغەي بیاوی
بەغێىەیەكی مامىاوەهذ
بەكاردەَێننَ ،ەڵبەجە ئەمەع دەگەڕێخەوە بۆ ئەو جێگاو كەضاهەی
كە جییذا و لەگەڵیاهذا ئەم وغاهەی جیا ب ەكاردەَێنن .بڕواهه خػخه ي
ژمارٍ ()4
 .٣گزهگتریً ئەو وغە بیاهیاهەش ى كە بەرجىێژان لەكاحی قطەكزدن
بەكاریذەَێنن ،بزیخین لە :
(س ى یى ،ببەخؼ ،داون بىوم ،فەوی ،ضاهكیىَ ،ەلەوَ ،ای ،جاهم،
عەفیە ،فىل ،پزۆفیػىاڵ ،كیىث ،فزی ،مێرس ى ،ئۆمی گاد ،ضپ،
غً ،هایظ ،هێڤەر ،ئای لەڤ یى ،ضخۆپ ،ئایذیا ،هۆرماڵ ،مەٌج،
جیڤی ،ضۆری ،ئۆٍ مای گەد ،یىپی ،بای سە وەی ،واو ،ئەهخەرهێذ،
چەیىج كەلەر ،مەوی ،ئیكچىەڵی  ،مىب ،هەوَ ،ەپی ضۆ ،فایىاڵ ،فی
ماال ،كێڵ می ،كیظ می ،وەث سە فاك ،ضلیپ ،جیڤی ،ئای دۆهذ،
بزا ڤۆَ ،ای ،ڕوومَ.. ،خذ
َ. .٤ۆكاری بەكارَێىاوی وغەی بیاوی الی گەهجان
پلەی یەكەمی بەرجىێژان بەڕێژەی (َ )38.46ۆكاری بەكارَێىاوی
وغەی بیاوی لەكاحی قطەكزدن دەگەڕێيىەوە بۆ ئارەسوومەهذی ،پلەی
دووەمیان بەڕێژەی ( )%31.62بۆ راَاجيیان بەو وغاهەَ ،ەروەَا
پلەی ضێیەمی بەرجىێژاهە بەڕێژەی ( )%13.67پێیاهىایە ،ئەو وغاهە
ئاضاهً لەضەر سمان)8.54( ،ی بەرجىێژەران كە بەپلەی چىارەم دێً،
ئەو وغە بیاهییاهە بەكاردەَێنن كە جەنها ساوطخین و ،كۆجا پلەع بە
رێژەی()7.69ی بەرجىێژەران بەكارَێىاوی وغهي بیاهییان
بەضخىوٍجەوە بە جەكىەلۆجیاوە.
لەڕێگەی ئەهجامەكاهەوە ڕووهذەبێخەوە كە گههجان بەپلەی یەكەم
لەبەر ئارەسوویاهە ئەو وغە بیاهییاهە بەكاردەَێنن لەكاحی
قطەكزدهذا و بەپلەی دووەمیؼ  ،راَاجىون ب ە بەكارَێىاوی ئەو
وغاهه.
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.لەگەڵ بەكارَێىاوی وغە و ساراوە بیاهیُەكان لەكاحی قطەكزدهذا،
بەرجىێژان ئەم َەضخاهەیان ال دروضذ دەبێذ:
َ .١ەضذ بە بىون و مۆدێزوی خۆم دەكەم.
َ .٢ەضذ بەجیاواسبىووی خۆم لەگەڵ دەوروبەرەكەم دەكەم.
َ .٣ەضذ بەجىاها و غارەسابىووی خۆم دەكەم لەسماوی بیاوی.
َ .٤ەضذ بەكاریگەری ئەو سماهە دەكەم لەضەر ئاضتى ساوطتى و
مەعزیفیم.
 .٥خۆشحاڵم چىهكە مً و َاوڕێكاهم پێكەوە قطەی پێذەكەیً.
َ .٦ەضدێكی هاخۆغە ،چىهكە بەرامبەرەكەم لێم جێىاگا.
َ .٧ەضذ بەلەدەضخذاوی هاضىامەی كىردبىووی خۆم دەكەم
بەغێىەیەكی لەضەرخۆ.
َ .٨ەضذ بەالواسی سماوی كىردی دەكەم.
 .٦غىێنى بەكارَێىاوی وغە بیاهیُەكان لەالیەن گەهجان
پلەی یەكەمی بەرجىێژان بەڕێژەی ( )%46.15ووغهی بیاوی لەكاحی
قطەكزدن لەگەڵ َاوڕێكاهیاهذا بەكاردەَێننَ ،ەروەَا پلەی
دووەمیان بەڕێژەی ( )%23.07وجىیاهە ،كە لەَەمىو غىێيێك ئەم
وغاهە بەكاردەَێىین  ،پلەی ضێیەمی بەرجىێژاهیؼ بەڕێژەی
( )%22.22جەنها لەساهكۆ وغەی بیاوی لەكاحی قطەكزدن
بەكاردەَێنن ،ئەمە لەكاجێكذا لەپلەی چىارەمذا و بە رێژەی
()%4.27ی بەرجىێژان بۆ َەریەك لە (ماڵەوە) و(غىێنى فەرمی)
ئاماژەیاهكزدووە بۆ بەكارَێىاوی ئەو وغاهە جیایاهذا.
كەوایە لەڕێگەی ئەهجامەكاهەوە ڕووهذەبێخەوە كە گههجان بەپلەی
یەكەم و لەگەڵ َاوڕێكاهیاهذا پەها دەبەهە ب ەر ب ەكارَێىاوی ئەو وغه
بیاهیاهە لەكاحی قطەكزدهذا
 .٧ضەرچاوەی وەرگزجنى وغە بیاهیەكان الی گەهجان
لە ئەهجامەكاهەوە رووهذەبێخەوە  ،ب ە پلەی یەكەم و بەرێژەی
( )%42.73ی بەرجىێژان لە رێگای كەهاڵەكاوی راگەیاهذهەوە ئەو
وغاههیان بیطخىوە  ،و بەپلەی دووەمیؼ ()%34.18ی بەرجىێژان
لەرێگای َاوڕێكاهیاهەوە بیطخىوٍاهە  ،ئەمە ل ەكاجێكذا بەپلەی ض ێیەم
و بەرێژەی ()%23.07ی بەرجىێژان لە رێگای خىێىذهەوە ئەو
وغاهەیان بیطخىوە ،ئەمەع ئەوە رووهذەكاجەوە كە گەهجان ب ە
پلەی یەكەم ل ە ژێز كاریگەری كەهاڵەكاوی راگەیاهذن ئەو وغاهەیان
وەرگزجىوە .بڕواهە هەخػەی ژمارە (.)7
 .٨بۆچىووی گەهجان لەضەر ئەوەی كە چیبكزێذ بۆ كەمكزدهەوەی
بەكارَێىاوی وغەی بیاوی.
 .١سیاجز َاوى كهضهكان بذرێذ بۆ بهكارَێىاوی وغهی كىردی .
 .٢خىێىذههوٍی سیاجزی ضهرچاوٍی كىردی و هشیكبىوههوٍ لهو
كهضاههی كه بهكىردًیهكی رٍوان دٍ دوێً.
 .٣پێىیطخه خهڵكی َۆغیار بكزێخهوٍ لهضهر بهكارههَێىاوى ووغهی
بیاوی و ضههخهرێك بكزێخهوٍ بۆ گزهگیذان بهم بابهجه.
 .٤بهكارَێىاوی ئهو وغاهه دٍكهوێخه ضهر خىدی جاك ،بۆیه
ههَیػخنى جهنها لهضهر جاكهكان رادٍوٍضخێذ.
 .٥دٍبێذ سیاجز پهرٍ به سماوی كىردی بذرێذ و لهرێگای راگهیاهذههوٍ
َهروٍَا بهرهامهی جایبهث دابنرێذ بۆ چاكطاسی له سماههكه مان.
 .٦بایهخذاوی سیاجز بهسماوی كىردی له خۆێىذهگا و پهروٍردٍ دا.
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 .٩دیذی گەهجان لەضەر بەكارَێىاوی وغەی (بیاوی ،خۆماڵی).
بەپلەی یەكەم و بە رێژەی ()% 82.90ی رایاهىایە كە وغهي كىردی
و خۆماڵی بەكاربهێنن لەبزی بیاوی ،بەاڵم لەالیەكی جزەوەو بە پلەی
دووەم و بەرێژەی ( )%17.09لەگەڵ بەكارَێىاوی وغە بیاهییەكاهً.
ڕووهذەبێخەوە ك ە سۆریىەی گەهجان پ ێیاهباغە لەكاحی قطەكزدهذا
وغەی كىردی خۆماڵی بەكاربهێنرێذ ،هەوەك ووغە بیاهیەكان
 .١١كاریگەری بەكارَێىاوی وغە بیاهیەكان لەضەر سماوی كىردی
ضەبارەث بە رای گەهجان لەضەر كایگەری ئەو وغاهە بۆ ضەر سمان
()%43.58ی گەهجان بەپلەی یەكەم پ ێیاهىایە ئەو وغە بیاهییاهە و
بەكارَێىاهیان دەبێخە َ ۆی كىغخنى سماهەكە )%33.33( ،ی
گەهجاهیؼ بەَۆكاری دەوڵمەهذبىووی سماوی دەساهً و بەپلەی دووەم
دێً ،لەكاجێكذا رێژەی ()% 23.07ی گەهجان ئاماژًٍان بهوٍ داوٍ َیچ
كاریگەرییەكی لەضەر سمان ه ییە ،كەوایە سۆریىە لەگەڵ ئەوەدان ك ە
بەكارَێىاوی ئەم وغاهە مەجزس ى كىغخنى سماهەكەی لێذەكەوێخەوە .
بڕواهە هەخػەی ژمارە ()10
 .١١بەكارَێىاوی وغە بیاهیەكان لەالیەن گەهجان لەهێى خێزان
لەئەهجامی ئەو راپزض ییەی ك ە لە بەرجىێژان كزاوە لەوەی ،ئایا
لەماڵەوە لەكاحی ب ەكارَێىاوی ئەو وغاهەدا روبەڕووی ج ێىەگەیػتن
یان رەخىە بىوهەجەوە)%52.99( ،ی گەهجان بە(بەڵێ) وەاڵمیان
داوەجەوە و ()%47.00ی گەهجاهیؼ وەاڵمەكەیان هەخێر بىوە ،
كەوایە سۆریىەی گەهجان لەئەهجامی بەكارَێىاوی وغەي بیاوی و
كىرجكزاوە جایبەث بەخۆیان ،لەالیەن ماڵەوەو گەورەجز لەخۆیان
رەخىەیان ل ێگیراوە ،یاخىد لێیان هەگەیػخىون ،بڕواهە خػخەی
ژمارە ()11
 . ١٢وغە بیاهیُەكان و ئاضت ى بەكارَێىاهیان الی جىێژە جیاجیاكاوی
گەهجا
پاع وەرگزجنى رای گەهجان ل ەضەر ئەوەی كام جىێژ سۆرجز لەواوی جز
وغەي بیاوی بەكاردەَێىێذ ،دەركەوث بەپلەی یەكەم و بەرێژەی
( )%42.73گەهجان خۆیاهً و بەپلەی دووەم و بەرێژەی ()%29.05
َەرسەكاراهً  ،لەپلەی ضێەمذا و بەرێژەی ()%16.32پ ێگەیػخىاهً،
كە ئەو وغاهە بەكاردەَێنن پاغان (َەمىوان) پێكڕا بەپلەی
چىارەم َاجىون و بەرێژەی ( ،)%8.54بەجەمەهەكاهیؼ ك ە لەرێگای
بەكارَێىاوی وغەي عەرەبییەوە بەپلەی یەكەم لەهاو سماهە
بیاهییەكاهذا ،بەرێژەی ( )%2.56پلەی پێىجە میان وەرگزجىوە ،كۆجا
پلەع كە غەغەمە و بەرێژەی ( )%0.85بۆ مىذااڵن داهزاوە ،كەوایە
گەهجان خۆیان ئەوە پػت ڕاضخذەكەهەوە بە پلەی یەكەم خۆیاهً
لەهاو َەمىو جىێژەكاوی جزدا وغە بیاهییەكان بەكاردەَێنن
 .١٣بۆچىووی گەهجان لەضەر ڕاَاجىەوەی سماهیان بەوغەی كىردی
و دوركەوجىەوە لەوغەی بیاوی
پلەی یەكەمی بەرجىێژان بەڕێژەی ( )%76.92بە(بەڵێ) وەاڵمیان
داوەجەوە و ()%23.07ی گەهجاهیؼ بە (هەخێر) ،ئەمەع حەسی
گەهجان دەردەخاث بۆ بەكارَێىاوی سماوی خۆیان و ئەواهەش ى كە
حەسهاكەن بەپلەی دووەم َاجىون و بە گىسارغتى جیاجیا ئەم
حەسەی خۆیان پیػاهذاوە.
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ئەهجامەكان دەریذەخەن كە سۆریىەی ڕەَای گەهجان ئارەسوومەهذی
بەكارَێىاوی ووغە بیاهیەكان ه ین لەكاحی قطەكزدن  َ ،ەروەَا
بەویطتى خۆغیان فێری ب ەكارَێىاوی ئەو ووغاهە هەبىونَ ،ەربۆیە
حەسی دەضدبەرداربىوهیان لێیان َەیە

ئه نجام
- .١گههجان ئارٍسووٍان لهبه ركارَ ێىاوى وغهي بُاهُِه ،
َه ضخذٍكهن

سماههكهًان

لهئاضدێكى

هشمذاًهو

خاوٍوى

كه مىكىرجُِه  ،پ ێىیطخه خىلی َ ۆغیاركزدههوٍ بهبهردٍوامی ب ۆ
گههجان بكزێخهوٍ ،بۆ ئهوٍی گزهگی سماههكهیان و بهكارَ یىاوى
وغهی رٍ ضهوی سماهیان ال ئاغىا ب ێذ و ئهو َه ضخهیان ال بڕوێخهوٍ
كه سماههكهیان له ئاضدێكی هشمذایه.
 . ٢سۆرجزًٍ بهكارَێىاوى وغهي بُاوى له الًهن گههجاههوٍ  ،لههێى
جىێژٍكهي خۆٍاهذاًه.
- .٣راگهًاهذن ًهكه مین ئامزاسي ضهرٍ كُُه بۆ گهًاهذوى وغه
بُاهُِه كان و جىاهكزدن و ب اڵوكزدههوٍي الي گههجان ،بۆٍه دٍبێذ
كار بۆ جڵهوكزدوى دٍ سگاكاو ی راگهیاهذن و میذیا له بهكارهه َ ێىاوی
وغهی هاڕٍضهن و بیاوی بكزێذ.
 .٤سۆربهي گههجان له كاحى به كارَێىاوى ئهو وغه بُاهُِاهه دووچاري
گزفتى لێخێىه گهٌػخيُان َاجىون لهالًه ن ماڵهوٍو كهضه
پێگهٌػخىوٍ كاههوٍَ ،ه روٍك رٍخىه غُان ل ێگیراوٍ  ،ئه مهع
وادٍكاث پاع ماوًٍه كى دوور بهجهواوي (ساري كۆمه اڵًه حى جىێژَى) ب ه
غ ێىًٍه كى به رچاو جهغههه بكاث ،بهجۆرێك ل ێكخێكهٌػتن
كه مبێخهوٍ لههێىان جىٍژي گههجان و جىێژٍكاوى جز .
 .٥ئهگه ر ب ێذ و به ورٍاًُهوٍ مامهڵه لهگه ڵ ئهم دًاردًٍه ههكزێذ و
ههخزێخه ژٍز چاودێزٍُهوٍ  ،ئهگهري كىغخنى سماوى لێذٍكهوێخهوٍو
وغهكان له ئاًىذًٍه كى دووردا له فهرَههگى ئاوٍسي جاكهكاههوٍ
دٍگىێشرێىهوٍ بۆ فهرَهه گى ههجهوًٍمان ،وٍكى ئهوٍي له رابزدوودا
بهضهر فهرَههگمان َاجىوٍ لهژێز كارٍگهري سماوى عهرٍبى وجىركُذا.
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سهچاوهكان
- 1ئارام عبذالىاحیذ حمه رٍغیذ ،رێشگزجً له سماوى كىردیذا،
چاپخاههی لهریا )1013(،ضلێماوی.
- 2بهكز عمز علی  ،غیركۆحمهئه مین  ،ساروغ ێىٍ سار  ،چاپخاههی
چىارچزا ،2006 ،ضلێماوی.
- 3بزنهاردغیفهرص  ،و .یىوضف فه قیهى  ،بىه ماكاوی كۆمه ڵىاس ى
الوان ،چاپخاههی غڤان  ،چاپی یهكهم.2008 ،
- 4غهَاب غێخ جهیب  ،چههذ جیػكیك ب ۆ ضه ر لێكۆڵیىهوٍ
سماههواهییه َاوچه رخهكان ،چاپخاههی غه َیذ ئاساد َهورامی ،
 ،2013كهركىك.
 - 5عبذالىاحیذ مىغیر دسٍیی ،غ یكزدههوٍی ئاخاوجً لهسماوی
كىردیذا  ،چاپخاههی چىارچزا ،ضلێماوی.2010 ،
 - 6مجیذ ضاڵح ،جیۆرییه كاوی رای گػتى و راگهیاهذن  ،له ب اڵكزاوٍ كاوی
مهكخهبی بیرو َۆغیاری(ی.ن .ك).2006 ،
ی
- 7ئاریا یاضین عبذهللا ،پ ێكهاجهی ئاخاوجً و رٍهگذاههو هاوچهیی له
غێىٍساری گهرمیاهذا ،ساهكۆی گهرمیان كۆلێجی پهروٍردٍ .2015 ،
- 8ئاساد عهسیش ضلێمان  ،ملمالهێى سمان ،ساهكۆی ضه الحه دیً ،كۆلێجی
ئاداب.2014 ،
- 9جزیفه عىمه ر ئهحمه د ،كاوٍ عبذالزضا محمذ ،رۆ ڵی ماص میذیا
لهبهرَه مهێىاوی واجای كۆمهاڵیه حی ،گۆڤاري ساهكۆی گهرمیان ژمارٍ
(.2016 ، )9
-10رێبهر گ ۆران مطخه فا ،جیاواسی هێىان سماوی جهله ڤیزیۆن و سماوی
رۆژهامه له َهواڵذا( ،گۆڤاری كهواهه) ،ژمارٍ 24ی حػزینى یهكه می
.2013
 -11محه مه د مهحىی ،سمانو سماههواوی له رۆژهامهگهرێدیذا ،گۆڤاری
رایهن ،ژمارٍ 7و  ، 8بهَاری.2003
-12ههریمان عهبذواڵ خۆغىاو  ،غىكزمحه مه د ضاڵح ،گ ۆڕاوی سمان ،
گۆڤاري ساهكۆی گهرمیان ،ژمارٍ(.2014 ،)4
-13ابزاَیم خل یل  ،مذخل الى علم اللغت ،دار املیطزة لليػز والخىسیع
والطبع ،عمان ،الاردن.2010 ،
َ-14ذضً،ث.محمىد عبذالغني عیاد  ،علم اللغت ألاجخماعي ،دار
الػؤون الثقافیت العامت  ،بغذاد.1987،
- 15ضعیذ بى معیزة  ،اثز وضائل الاعالم على قیم والطلىكیاث لذي
غباب ،اطزوحه الذكخىرا  ،جامعت الجشائز.2006 ،
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پاشكۆ
وێنەیەك لە فۆرمی زانیاری راپرسیی
یەكەم /ساهیارییە گػخییەكان:
مێ
 .1/1ڕەگەس :هێر:
ضاڵ
 .2/ 1جەمەن:
 .3/ 1خىێىذكاری چ بەغێكیذ ........................................................... :
دەرەوەی غار
 .4/ 1غىێنى هیػخەجێبىون :هاوەوەی غار
دووەم /ساهیاریی جایبەث بە بابەحی جىێژیىەوەكە:
 - 1ئایا وغەی بیاوی بەكاردەَێىیذ؟ (ئهگهر وٍاڵمهكهث ههخێر) بىو ،پزضُاري دواجز وٍاڵم مهدٍرٍوٍ)
بەڵێهەخێر - 2رێژەی بەكارَێىاوی ئەو وغاهە الی كەضيى خۆث لە چ ئاضدێكذایە؟
سۆر
مامىاوەهذ
كەم
 - 3ئەگەر وەاڵمەكەث (بەڵێ)ًە ،ئەو وغاهە چین كە بەكاریاهذەَێىیذ؟
..........................................................................................................................................
َ - 4ۆكاری بەكارَێىاوی ئەو وغاهە چین الی جۆ؟ (دەجىاهیذ سیاجز لەوەاڵمێك َەڵبژێزیذ).
 ساراوەی ساوطخین جەكىەلۆجیان ئارەسوومەهذیین ئاضاهً لەضەر سمان راَاجىوم بە بەكارَێىاوی - 5لەگەڵ بەكارَێىاوی ئەم وغاهە چ َەضدێكذ ال دروضذ دەبێذ؟
..........................................................................................................................................
 - 6لە چ غىێيێك سیاجز ئەو وغاهە بەكاردەَێىیذ؟
ماڵەوە
ساهكۆ
لەگەڵ َاوڕێكاهم
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-7
-

غىێنى فەرمی
لەَەمىو غىێيێك
لەكىێ ئەو وغاهەث بیطخىوە؟
لەرێگەی كەهاڵەكاوی راگەیاهذهەوە
لەرێگەی َاوڕێكاهمەوە
لەرێگەی خىێىذهەوە

 - 8ئەگەر وەاڵمەكەث (هەخێر)ە ،چی بكزێذ بۆ هەَێػخنى ئەو دیاردەیە؟
..........................................................................................................................................
 - 9كام وغاهەث پێباغە بەكار بهێنرێذ؟
كىردی و خۆماڵی
بیاوی
 - 10بەڕای جۆ ئەو وغاهە چ كاریگەرییەكی بۆ ضەر سمان دەبێذ؟
دەوڵەمەهذی دەكاث
سماهەكە دەكىژێذ
َیچ كاریگەری لەضەر سمان هییە
 - 11ئایا لەماڵەوە لەكاحی بەكارَێىاوی ئەو وغاهە جىش ى جێىەگەیػتن یان رەخىەیان بىیخەجەوە؟
بەڵێ هەخێر - 12بەڕای جۆ كام چین و جىێژ ئەو وغاهە سۆرجز بەكاردەَێنن؟
 مىااڵن َەرسەكاران گەهجان پێگەیػخىوان بەجەمەهەكان َەمىوان - 13ئایا حەسدەكەی سماهذ رابێخەوە لەضەر بەكارَێىاوی وغەی كىردی خۆماڵی ،لەبزی وغە بیاهییەكان؟
بەڵێهەخێر(( ضـىپـاص ب ــۆ وەاڵمـذاهـەوەث ))
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خشتەی ژمارە (  )1زانیارییە گشتییەكانی نموونەى توێژینەوە
دووبارە

بڕگە
ًێر

46

39932

هێ

71

66968

كۆی گشتی
زهاًي كوردی

117
9

166
7964

زهاًي عەرەبی

9

7964

زهاًي ئیٌگلیسی
باخچەی ساوایاى

9
8

7964
6983

هێژوو
جوگرافیا
دەرووًٌاسی

9
16
13

7964
8954
11911

بايؤلؤجى
كیویا
ساهاًی ئاژەڵ
پسیشكی
ئەًدازیاری

7

5998

4
8
8
7

3941
6983
6983
5998

زاًستە كۆهەاڵیەتییەكاى
وەرزش
كۆی گشتی

8
8
117

6983
6983
166

دەرەوە

67

57926

ًاوەوە
كۆی گشتی

56
117

42973
166

رەگەز

بەشی زاًستی

شوێٌی
ًیشتەجێبووى

رێژەی سەدی

خشتەی ژهارە( ) 2
ذ

ًاوی شارەزاو پسپۆڕ

پلەی زاًستی

پسپۆری

شوێٌی كاركردى

1

د9عبدالجبار هستەفا هەعرووف

پ 9یاریدەدەر

زهاى

زاًكۆی سلێواًی

2
3

د 9تاراعبداللە سعید قادر
د 9ئاڤێستا كەهال

پ 9یاریدەدەر
پ 9یاریدەدەر

زهاى
زهاى

زاًكۆی سلێواًی
زاًكۆی سلێواًی

4
5

د 9دارا حوید
د9ئوهید بەرزاى برزۆ

پ 9یاریدەدەر
پ 9یاریدەدەر

زهاى
زهاى

زاًكۆی گەرهیاى
زاًكۆی گەرهیاى
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خػخهی ژمارٍ () :)3بهكارَێىاوى وغهي بُاوى الي گههجان(
ئایا وشَى بیاًی بَكاردٍُێٌیت؟

دووبارٍ

رێژٍی سَدی

پلَ

بَ ڵێ
ًَخێر
كۆی گشتی

65
52
117

55997
44961
%166

يَكَم
دووٍم

خشتهی ژماره ( ) :)4ئاستی بەكارهێنانی وشەی بیانی الی گەنجان(
رێژٍی سَدی
رێژٍی بَ كارُێٌاًی ئَ م وشاًَ الی كَسی دووبارٍ
خۆت لَ چ ئاستێكدایَ؟
زۆر
هاهٌاوًٍد
كَم

18
79
26

15938
67952
17969

كۆی گشتی

117

%166

خػخهی ژمارٍ (َ ) :)5ۆكارٍكاوی بەكارَێىاوی وغەی بیاوی الي گەهجان(
رێژٍی سَدی
ُۆكاری بَ كارُێٌاًی ئَ و وشاًَ چیي الی دووبارٍ
تۆ؟

پلَ
سێیَم
یَكَم
دووٍم

پلَ

زاراوٍی زاًستیي
تَكٌَ لۆجیي
ئارٍزووهًَدیي
ئاساًي لَسَر زهاى

16
9
45
16

8954
7969
38946
13967

چوارٍم
پێٌجَم
یَكَم
سێیَم

راُاتوم بَ بَ كارُێٌاًی
كۆی گشتی

37
117

31962
%166

دووٍم

خػخهی ژمارٍ () :)6غىێنى بەكارَێىاوی وغە بیاهیُەكان لەالیەن گەهجاههوٍ(
لَچ شوێٌێك زیاتر ئَ و وشاًَ
بَكاردٍُێٌیت؟

دووبارٍ

ر ێژٍی سَدی

پلَ

هاڵَوٍ

5

4927

چوارٍم

زاًكۆ
لَگَڵ ُاوڕێكاًن
شوێٌی فَرهی

26
54
5

22922
46915
4927

سێیَم
یَكَم
چوارٍم

لََُ هوو شوێٌێك
كۆی گشتی

27
117

23967
%166

دووٍم
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خػخهی ژمارٍ () :)7ضەرچاوەی وەرگزجنى وغە بیاهیەكان الی گەهجان(
لَ كوێ ئَ و وشاًَت بیستووٍ؟

دووبارٍ

رێژٍی سَدی

پلَ

لَ رێگای كًَاڵَ كاًی راگَ یاًدى
لَرێگای ُاوڕیكاًوَوٍ
لَ رێگای خوێٌدًَوٍ
كۆی گشتی

56
46
27
117

42973
34918
23967
%166

یَكَم
دووٍم
سێیَم

خػخهی ژمارٍ ( ) :)8دیذی گەهجان لەضەر بەكارَێىاوی وغەی (بیاوی ،خۆماڵی)(
رێژٍی سَدی
دووبارٍ
كام وشَت پێ باشَ؟
97
26
117

كوردی و خۆهاڵی
بیاًی
كۆی گشتی

82996
17969
%166

پلَ
یەكەم
دووەم

خشتَی ژهارٍ ( ) )16كاریگەری بەكارُێٌاًی وشە بیاًیەكاى لەسەر زهاًی كوردی(
پلَ
رێژٍی سَدی
بَرای تۆ ئَ و وشاًَ چ كاریگَری بۆ سَر دووبارٍ
زهاى دٍ بێت؟
دٍوڵَهًَدی دٍكات
زهاًَكَ دٍكوژێت
ُیچ كاریگَرییَكی لَسَر زهاًَكَ ًییَ

39
51
27

33933
43958
23967

كۆی گشتی

117

%166

خػخهی ژمارٍ () :)11بەكارَێىاوی وغە بیاوی لەالیەن گەهجاههوٍ لەهێى خێزاهذا(
رێژٍی سَدی
ئایا لَهاڵَوٍ لَ كاتی بَ كارُێٌاًی ئَ و وشاًَ دووبارٍ
توشی
بویتَ تَوٍ؟

تێٌَگَ یشتي

یاى

دووٍم
یَكَم
سێیَم

پلَ

رٍخٌَ یاى

بَ ڵێ

62

52999

یەكەم

ًَخێر
كۆی گشتی

55
117

47966
%166

دووەم
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خػخهی ژمارٍ ( ) :)12وغەبیاهیُەكان و ئاضتى بەكارَێىاهیان الی جىێژە جیاجیاكاوی گەهجان(
پلَ
رێژٍی سَدی
بَرای تۆ كام توێژ ئَ و وشاًَ زیاتر دووبارٍ
بَكاردٍُێٌي؟
هٌدااڵى
َُرزٍكاراى

1
34

6985
29965

شەشەم
دووەم

گًَجاى
پێگَ یشتواى
بَتَهًََكاى

56
19
3

42973
16923
2956

یەكەم
سێيەم
پ ێٌجەم

َُهوواى
كۆی گشتی

16
117

8954
%166

چوارەم

خػخهی ژمارٍ () :)13بۆچىووی گەهجان لەضەر ڕاَاجىەوەی سماهیان بەوغەی كىردی و دوركەوجىەوە لەوغەی بیاوی(
پلَ
ریژٍی سَدی
ئایا حَ زدٍكَی زهاًت رابێتَوٍ لَسَر دووبارٍ
بَ كارُێٌاًی وشَى كوردی و خۆهاڵی
لَ بری وشَ بیاًییَكاى؟
یەكەم
76992
96
بَ ڵێ
ًَخێر
كۆی گشتی

27
117
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23967
%166

دووەم

