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پێشـــــەکى :
ئهم توێژینهوهیه ،كه به ناونیشانی(فرهزمانی و كاریگهری لهسهر گهشهی زمانی منداڵ له تهمهنی
(6-2ساڵیدا)یه ،ههوڵێكه بۆ دهرخستنی كاریگهری ئهو كۆمهڵگایانهی ،كه زیاتر لهزمانێك تیایدا
بهكاردێت ،لهسهر گهشهی زمانی منداڵ بهگشتی زمانی منداڵ له تهمهنی 6-2ساڵی بهتایبهتی ،ئهم
توێژینهوهیه جگه له پوخته و پێشهكی و سهرهتایهك بۆ چونه ناو بابهتهكه ،توێژینهوهكه كراوه به
سێ بهشی سهرهكی له بهشی یهكهم باس له ههریهك له بابهتهكانی پهیوهست به چهمك و زاراوهی
فرهزمانی و پێناسهی فرهزمانی و جۆرهكانی فرهزمانی و ئهو هۆكارانهی كاردهكهنه سهر
دروستبوونی فرهزمانی خراونهته روو ،بهشی دووهمیش تهرخانكراوه بۆ ئهو بابهتانهی پهیوهستن
به زمانی منداڵ و گهشهی زمانی منداڵ و هۆكاره كاریگهرهكان لهسهر گهشهی زمانی منداڵ ،كه
فرهزمانیش یهكێكه له هۆكاره كاریگهرهكان لهسهر گهشهی زمانی منداڵ ،لهبهش سێیهمیش ههوڵ
دهدرێ چهند دهقێك له گفتوگۆی مندااڵن یان گوزارشتی مندااڵن دهربارهی بابهته جیاوازهكان لهو
تهمهنهدا وهربگیرێت و رێژهی فرهزمانی له ڕووی وشه و زاراوه و دهربڕیندا تیایدا دیاری بكرێت.

ئامانجـى لـێكۆڵينــەوە :
ئامانجی سهرهكی لێكۆڵینهوه دهرخستنی ئهو كاریگهرییهیه ،كه كۆمهڵگایهكی فره زمان دهیخاته سهر
گهشهی زمانی مندااڵنی ئهو كۆمهڵگایه ،بێگومان كه باس له كاریگهری دهكهین مهبهست لێی
كاریگهری نهرێنییه ،ههرچهنده ئهو باوهڕه له ئارادابێت ،كه زانینی زیاتر له زمانێك كاریگهری
پۆزهتیڤی لهسهر كهسایهتی تاك و ڕاددهی تێكهاڵوبوون و بهرزبوونهوهی ئاستی رۆشنبیری و
كهلتوری ههیه ،لهههمان كات ههر زمانیك لهو زمانانهی له كۆمهڵگایهكی فرهزماندا بهژدارن بهپێی
بههێزی و الوازی پێگهی ئهو زمانه له كۆمهڵگاكهدا دهكهوێته بهر كاریگهری زمانی ڕكابهر و ههر
یهك لهو زمانانه كاریگهری ڕاستهوخۆی زمانهكهیتری دهكهوێته سهر.
هـۆكــــارى هەڵبـــژاردنى ئەم بـابەتە:
هۆكاری ههڵبژاردنی ئهم بابهته به پلهی یهكهم بۆ كاریگهری ئاشكرای فرهزمانی دهگهڕیتهوه لهسهر
زمان به گشتی و گهشهی زمانی منداڵ بهتایبهتی ،كه ئهمهش وهك دیاردهیهكی باوی ناو كۆمهڵگا
فرهزمانهكان بهرچاو دهكهوێت و كۆمهڵگای كوردی و زمانی كوردیش بێ بهش نهبووه لهو دیاردهیه

به تایبهت لهو چهند ساڵهی دوایی ،كه كاریگهری زمانانیتر(ئینگلیزی عهرهبی توركی )..به ئاشكرا
لهسهر قسهپێكهرانی كورد به تایبهت مندااڵن دهركهوتووه و به ئاشكرا ههستی پێدهكریت.
ڕێــبازى لێكۆڵــينەوە :رێبازى وەسفيی شیكارییه.
گرفــتى توێــژينەوە:
گرفتی ئهم تویژینهوهیه له خودی فرهزمانی و بوونی زیاتر لهزمانێكه له ژینگهی منداڵدا ،كه هۆكارێكی
كاریگهر و بههێزه لهسهر گهشهكردنی زمانی منداڵ و دهرخستنی ئهو كاریگهرییه نهرێنییهی
فرهزمانی ههیهتی لهسهر گهشهی زمانی منداڵێك ،كه له كۆمهڵگایهكی فرهزمان لهدایك دهبێت و
زمانهكهی گهشه دهكات.
ســـنوورى توێژيـــنەوە:
لە سنوورى زمانى كوردى و زارى كرمانجى ناوەڕاستدايە.

بهشی یهکهم
(فرهزمانی و ئهو بابهتانهی پهیوهستن به دیاردهی جووت زمانی و فرهزمانی له كۆمهڵگادا)

.1-1سهرهتا:
بابهتی فرهزمانی بابهتێكی ئاڵۆزه ،كاتێك باس له فرهزمانی دهكهین مهبهست تهنها دیاردهی فرهزمانی
نییه ،بهڵكو دیاردهی بوونی زیاتر له زمانێكه له ژینگهی تاك ،كه كاریگهری ڕاستهوخۆی لهسهر
كهسێتی تاك بهگشتی و گهشهی زمانی بهتایبهتی ههیه ،وهك دهزانین جووت زمانیش بهشێكه لهو
دیاردهیه بۆیه كاتێك باس له فرهزمانی دهكهین پێویسته سهرهتا باس له دیاردهی جووت زمانی و
كاریگهری راستهوخۆی جووت زمانی لهسهر گهشهی زمانی منداڵ بكهین.

 .2-1چهمك و پێناسهی جووت زمانی:
جووتزمانی Bilingualismدیاردهیهکی زمانهوانییه له کۆمهڵگایهکی زمانهوانی فره ئهتنیکی یاخود
فره پڕۆگرامی خوێندن ڕوودهدات .لهو ڕهوشه زمانهوانییه تاکهکانی یاخود ئهندامهکانی کۆمهڵگا
زمانهوانییهکه کار لهسهر دوو زمان دهکهن .لهوانهیه یهکێکیان زمانی دایک بێت و ئهویتر زمانی
فهرمی پێ خوێندن یان زمانی گهلی سهردهسته بێت.
(جووتزمانی له ڕووی زاراوهییهوه له زمانی کوردی بۆ مهبهستی بهکارهێنانی دوو سیستهمی
جیاوازی زمان بهکاردێت الی تاک یان کۆمهڵگه ،واتا دهشێت جووتزمانی دیاردهیهکی کۆمهاڵیهتی
یان کهسی بێت)(.شیالن عثمان.)259:2017،
جووتزمانی زاراوهی ()Bilingualismی بۆ بهکاردێت ،که زاراوهیهکی التینییه پێکدێت له
( )Bi( ،)Bi+lingual+ismپێشگرێکی التینییه به واتای (دوو یان زیاتر له دوو دێت) )lingual( ،به
واتای زمان دێت ،پاشگری ( )ismمهبهست تێیدا ڕهفتارێکی دیاریکراوه( .ابراهیم کاید محمود)55،
له پاڵ زاراوهی ( ،)Bilingualismزاراوهی ()Diglossiaش بهکاردێت ،که زاراوهیهکی یۆنانییه،
جیاوازییان ئهوهیه که ( )Diglossiaبۆ مهبهستی دوو شێوهی جیاوازی تاکه زمانێک (زمانی
نووسین و قسهکردن) بهکاردێت( .ویلیام ماسیه  )1930پێی وایه دایگلۆسیا  :بریتییه له جیاوازی و
ملمالنێی نێوان زمانی نووسین و زمانی قسهکردن ،ههروهها (چارلس فیگهرسۆن  )1959جهخت
لهسهر ههمان ڕای (ویلیام ماسیه) دهکاتهوه ،به دوو شێوهی جیاوازی یهک زمان ناوی دهبات .بهاڵم

(ههرچی ()Bilingualismیا جووتزمانییه ،مهبهست لێی بهکارهێنانی دوو زمانی جیاوازه جا الی
تاک بێت یان دیاردهیهک بێت له کۆمهڵگا)(.شیالن عثمان.)259:2017،

پێناسهی جۆراوجۆر بۆ جوتزمانی کراوه ،بلۆم فیلد()Bloomfieldپێی وایه جوتزمانی بوونی دوو
زمانی جیاوازه الی تاک .بلۆم فیلد دیاردهی جوتزمانی تهنها به تاک دهبهستێتهوه ،باسی کۆمهڵگا
ناکات .ههرچی (میکنمار  )McNmaraپێی وایه بۆ ئهوهی تاک خاوهنی زمانی دووهم بێت پێویسته
به الیهنی کهم خاوهنی یهکێ له کارامهییهکانی زمانی دووهم بێت.
(کارامهییه زمانییهکانیش بریتین له ( کارامهیی گوێلێبوون ،کارامهیی قسهکردن ،کارامهیی خوێندن،
کارامهیی نووسین) .له فێربوون و وهرگرتنی زمان کارامهیی گوێلێبوون سهرهتایهکه بۆ وهرگرتن و
فێربوون ،لهدوای ئهمهش تێگهیشتن دێت ،ئهگهر پڕۆسهی فێربوونهکه بهردهوام بێت کارامهییهکانی
قسهکردن و خوێندن و نوسینیشی بهدوادادێت(.شیالن عثمان.)259:2017،

(ئهلبێرت و اوبلیر  )Albert a. Oblerپێیان وایه جووتزمانی بهکارهێنانی دوو زمان یان زیاتره و
پێیان وایه کارامهیی زمانی له وشهیهک دهستپێدهکات .
ئهم پێناسانهی سهرهوه لهبارهی جوتزمانی تاکهکهسییه( ،)Individual Bilingualismههرچی
(محمد علی الخولی)یه پێی وایه جوتزمانی بریتییه له بهکارهێنانی دوو زمان الی تاک یان کۆمهڵگا،
به ههر پلهیهک له پاراوی بێت ،به ههر کارامهییهک له کارامهییهکانی زمان بێت ،بۆ ههر ئامانج و
مهبهستێک بێت (.الخولی)20:

(فیشهرمان له ( )1971 -1978بازنهی دایگلۆسیا فراوان دهکات بۆ لهخۆگرتنی جووتزمانی سهربهخۆ.
(جۆنسۆن  . )97:20فیشهرمان دووباره پێداچوونهوه لهسهر تێڕوانینی فێگهرسۆن دهکات لهمهر تاک
زمانی دایگلۆسیا و دهیگۆڕێت بۆ جووتزمانی دایگلۆسیا که بهم شێوهیه باسی لێوه دهکات :شێوهی
زمانی الوهکی زهمینه بۆ شێوهی بااڵ خۆش دهکات بۆ ئهوهی ڕۆڵی خۆی تا ڕاددهیهک له ههموو
حاڵهته کۆمهڵییه دوو زمانییهکاندا بگیرێت ،واته ئهم زمانه دهسهاڵتێکی بهرزی لهم بارانهدا دهبێت
که تیایدا زمانی سیاسهت و ئابووری به فراوانی دهبینرێت .ئهم تێڕوانینه کاریگهری خۆی لهسهر
تێڕوانینی فێگهرسۆن سهپاند بهو ڕاددهیهی که توانی ڕیشهکێشی بکات ،فیشهرمان پێی وایه دوو
جۆری جیاواز له زمان بوونیان ههیه که ههریهکهیان ڕۆڵی زمانی بااڵ و زمانی الوهکی دا دهنوێنن،

زمانی بااڵ لهالیهن پۆلی دهسهاڵت دارانهوه قسهی پێدهکرێت کهچی ئهوی تر لهالیهن کهسانی ساده
و الواز.
فیشهرمان دووجۆر له جووتزمانی هێنایه کایهوه که ئهمانهن:
.1جووت (دوو) زمانی تاکی که به دیاردهی زمانهوانی دهروونییهوه وهسف دهکرێت.
کریستاڵ ( )8-1991،30و جۆنسۆن( )1-30: 1999باوهڕیان وایه که له بیری ههر تاکه کهسێک دا
دوو جۆر زمان بوونیان ههیه که تاکهکهس دهتوانێت به یهکسانی فێریان بێت و کۆنترۆڵیان بکات.
 .2جووتزمانی کۆ -زمانهوانی ئهم جۆرهیه که کۆمهڵگادا باڵوه و بوونی ههیه بهاڵم مهرج نییه ههموو
تاکێکی ئهم کۆمهڵگایه خاوهن جووت زمان بن.
دیاردهی زمانهوانی دهروونی زیاتر باڵوه وهک لهوهی دووهمیان به تایبهت له نێو کۆمهڵی کوردی
دا وهک ئهوهی له دانیشتوانی کوردی بهغدا دا دهبینرێت  ،تاکی کوردی ههر له منداڵییهوه فێری
زمانی دایک دهبێت و له دهرهوهش بهره بهره فێری زمانی دووهم دهبێت ،بهم شێوهیه ههردوو
زمانهکه به جوانی فێردهبێت بێ ئهوهی تووشی هیچ گرفتێک ببێتهوه .بهم شێوهیه دهتوانین بڵێین که
تاکی ئهم ناوچهیه کهسانی خاوهن جووت زمانن .به پێچهوانهوه له شاری کهرکوکدا ژمارهی ئهو
کهسانهی جووتزمانن زۆرکهمتره ئهمهش به هۆی ئهو دهرفهته کهمهی پێیان دراوه لهمهر
قسهپێکردنیان له دام و دهزگا حکومی و قوتابخانهکاندا ،لێرهدا چانسی فێربوون و قسه پێکردنی
زمانی کوردی به شێوهیهکی گشتی زۆر کهمه و تاکی کوردی به زهحمهت فێری دوو زمان دهبێت
به شێوهیهک بتوانێت وهکو یهک کۆنترۆڵیان بکات)(.سهالم ناوخۆش.)17:2010،

کهواته زمانی دووهم مهرج نییه به شێوهیهکی پاراو الی تاکی خاوهن جوتزمان بوونی ههبێت،
دهشێت تهنها تێبگات ،دهشێ بتوانێ قسهی پێبکات ،یانیش توانای نوسین و خوێندنیشی ههبێت،
جوتزمانی دهشێ دیاردهیهکی باو بێ له کۆمهڵگا و زۆربهی تاکهکان تێیدا بهشداربن ،دهشێ
دیاردهیهکی تاکهکهسی بێ و تاکهکهس بۆ مهبهست و ئامانجهکانی خۆی فێری ببێت یان خێزان و
کۆمهڵگا بهسهریدا سهپاندبێت .ڕاددهی پاراوی کارامهییهکانی زمان بهنده به تهمهنی وهرگرتنی زمانی
دووهم یان شێوهی وهرگرتنی زمانی دووهم .

.4-1جۆرهكانی جووت زمانی:
یهکهم :جووتزمانی هاوکاتی-:
لهم جۆره جووتزمانییهدا ههردوو زمان له یهک کاتدا فێردهکرێن .ئهوه پڕۆسهیهکی گرانه ،چونکه
فێربوونی دوو زمان له یهک کاتدا سهر له منداڵ دهشێوێنێ ،ههتا ئاستی زیرهکی دادهبهزێنێ .ئهو
منداڵه یان فێرخوازهی لهو ڕهوشه زمانهوانییه دهژیت ههرگیز ههست بهوه ناکات که له ماڵهوهیه،
بهڵکو ههردهم وا ههستدهکات که لهناو دوو کهلتوور دهژیت.

دووهم :جووتزمانی زنجیرهیی-:
لهم جۆره جووتزمانییهدا فێربوونی دوو زمانهکه به دوو قۆناغ دهبێت .یهکێکیان تهواو دامهزراو
دهبێت ،ئهوجا دهرفهتی فێربوونی ئهویتر دێت .ئهم جۆرهیانزۆر ئاسانتره له هی یهکهم چونکه
دهرفهت ،تهمهن ههتا ئاستی زیرهکی به فێرخوازهکه دهدرێت.

سێیهم :جووتزمانی پهروهردهیی-:
ئهم جۆره جووتزمانییه تهواو ڕهها نییه بۆ ههموو فێرخوازهکان ،بهڵکو تهنها چهند پڕۆگرامێکی
پهروهردهییه بۆ بهرزکردنهوهی ئاستی زیرهکی و کارامهیی بهکارهێنانی دوو زمان له نێوان
فێرخوازاندا له قوتابخانهکانی بههرهداران یان نموونهییهکان ئهو جۆره پڕۆگرامه پهیڕهو دهکرێت .له
کۆمهڵگای زمانهوانی ههولێردا لهناو گروپه ئهتنیکییهکانی ههولێردا ههرسێ جۆری جووتزمانی
ههریهکه له ئاستێک ،ئامادهگی له دام و دهزگای پهروهردهیی و حکومی دا ههیه .بێگومان زمانی
کوردی له ههموو قوتابخانهکانی ههولێردا ههژموونی خۆی ههیه چونکه زمانی پێ خوێندنه .قوتابییه
تورکمان و مهسیحییهکان ناچارن که له قوتابخانهکانیان له پاڵ زمانی نهتهوهیی خۆیان زمانی
کوردی بخوێنن .ئهم دیاردهیه زیاتر له قۆناغی سهرهتایی ئیشی لهسهر دهکرێت .له سهردهمی
دهسهاڵتی عهرهبیدا ،عهرهبی جێی زمانی کوردی گرتبۆوه .ههردوو زمانی تورکمانی و سریانی له
قوتابخانهکان نهدهخوێنران ،بۆیه (کورد ،تورکمان ،کلدانی ،ئاشوری) ناچاربوون زمانی عهرهبی
بخوێنن .ئهو پێ خوێندنهی دهسهاڵتی عهرهبی بۆ دروستکردنی کۆمهڵگایهکی یهک زمانیی و یهک

کهلتووریی بووه ،ههرچی ئهوهی دهسهاڵتی کوردییه زیاتر بۆ مکوڕبوونی کهلتووری کوردستانییه،
چونکه کهمه نهتهوهییهکانی ژێر دهسهاڵتی کوردی تهواو ئازادن له بهکارهێنانی زمانی خۆیان له
خوێندن و نووسین و ڕاگهیاندندا(.ئیسماعیل زارعی.)2007:40:41،

 .5-1چهمك و پێناسهی فرهزمانی:
(فرهزمانی Multilingualismله کۆمهڵگهیهکی فرهنهتهوه و فرهزماندا ههیه .له ئهوروپا و له سویسرا
و بهلجیکا و ههتا ئیتاڵیا ئهو دیارده زمانهوانییه لهبوار و ڕهوشی جیا جیا ههیه .به واتای لهوێ
مهرج نییه ئهم دیاردهیه له یهک دام و دهزگا ههبێت)( .سهالم ناوخۆش.)41:2010،
(له (سۆریس)ی ئیتاڵیا خهڵکی ئهوێ ههرسێ زمانی ( ئیتاڵی و فرولیانی و ئهڵمانی) بهکاردێنن بهاڵم
ههریهکهی له شوێنی خۆی .ئیتاڵی زمانی ئایین و خوێندنه ،زمانی ئهڵمانی تهنها زمانی ماڵهوهیه،
ههرچی زمانی فرولیانییه تهنها زمانی پیاوهکانی باره ناوخۆییهکانه !)(.سهالم ناوخۆش.)41:2010،
(ئهوهی له کۆمهڵگهی ئاخاوتنی ( )speech communityههولێر ههیه بهو جیاوازییه نییه ،چونکه
ههتا زمانی عهرهبیش تهواو زمانی ئایینی نییه ،بهڵکو ههتا له گوتاری
ههینیش ،جگه له نوێژکردن ،گوتار و نزاکان به ههردوو زمانی عهرهبی و کوردین .ههروهها له
خوێندن ههر تهنها زمانی کوردی زمانی پێ خوێندن نییه ،بهڵکو زمانی ئینگلیزی و عهرهبیش له
پرۆسهی خوێندنی قوتابخانه کوردییهکان هاوشانی زمانی کوردین .به جۆرێک له قوتابخانهی
بههرهداران و نموونهییهکان زمانی ئینگلیزی زمانی سهرهکی خوێندنه ،نهک کوردی یان عهرهبی!
ههرچی له قوتابخانهکانی تورکمانییه ئهوه خوێندن به تورکمانی ،کوردی ،ئینگلیزی ،عهرهبییه ،له
قوتابخانه

سریانییهکانیش

به

ئینگلیزی،

سریانی،

کوردی،

عهرهبی

دهخوێنرێت)(.سهالم

ناوخۆش.)42:2010،
(مهسیحییهکان له ماڵ و کهنیسه تهنها زمانی سریانی بهکاردێنن ،ههرچی تورکمانهکانن تهنها له ماڵ
به تورکمانی قسهدهکهن ،بهاڵم له مزگهوت نوێژ به عهرهبی دهکهن .له دام و دهزگاکانی حکومیش
به زۆری به کوردی قسهدهکهن! )(.سهالم ناوخۆش.)42:2010،

.6-1زمانی فهرمی له کۆمهڵگای جووتزمانی و فرهزمانیدا:
(له کۆمهڵگای جووت زمانی و فرهزمانیدا سهپاندنی تاکه زمانێک یان چهند زمانێک پهیوهسته نهک
ههر به ڕهوشتی ئهتیکی و سیاسی واڵتهکه ،بهڵکو به بیرکردنهوهی تاکه جوداکانی ئهو

واڵته

ههروهها ئینتیمای نیشتیمانی بۆ واڵت و دهستووری واڵت و سیاسهتی دهوڵهت له بهرامبهر تاکهکانی
واڵتدا)(.ناوخۆش.)2010:26،

(له کۆمهڵگهی مالیزیدا سێ نهتهوهی دین جودا و زمان جودا دهژین( ،مالیی ،چینی،هیندی) زمانی
ههریهک لهو نهتهوانهش چهندهها زاریان ههیه ،زمانی مالیی که نهتهوهی زۆربهن (ده) زاری ههیه،
چینهکانی مالیزیا به (شهش) زار و شێوهزار دهدوێن ،ههرچی هیندییهکانی ئهو واڵتهن ئهوا به حهوت
زمان و زار و شێوهزار دهدوێن)(.سهالم ناوخۆش.)26:2010،
(زمانی مالیی لهو واڵته فره نهتهوه و کهلتوورهدا زمانی نیشتیمانی و فهرمییه ،به حوکمی ئهوهی
ئهو واڵته واڵتێکی تهکنهلۆژییه ،بۆیه زمانی ئینگلیزی زمانی ناچارییه له قۆناغی سهرهتایی و ناوهندی
و دواناوهندی و ههروهها له ههموو زانکۆ ئههلییهکاندا ههروهها له زۆر بواردا زمانی ئینگلیزی زمانی
لینگوای فرانکای کۆمهڵگهی مالیزییه .حکومهت که بهدهست زۆربهی موسڵمانی مالیی دایه ،به
پێچهوانهی ههموو حکومهته عهرهبییهکانی جیهانی عهرهبی کار لهسهر تیرۆرکردنی زمانی (چینی)
بوزیی و (هیندی) هیندۆسی ناکات ،بۆیه چینییهکان و هیندییهکانی ئهوێ ئینتیمایان بۆ دهوڵهتی
مالیزی ههیه و زمانی مالییش به زمانی نیشتیمانی دهوڵهت دادهنێن)(.سهالم ناوخۆش.)26:2010،
(له واڵتێکی دی وهک هیند چهندهها نهتهوه و کهلتوور و دین و مهزههبی جودا ههن .هیند واڵتێکه
یهک ملیار مرۆڤی لێ دهژی ،نزیکهی دووسهد ملیۆن ( به قهد نزیکهی ههموو عهرهبی موسڵمان)
مرۆڤی ئهو واڵته موسڵمانن .نه دهستووری ئهو واڵته نه یاساکانی هیچ پێناسهیهکیان بۆ زمانی
نیشتیمانی نهکردووه ههر چهنده دهستووری هیندی له ساڵی ( )1950زمانی هیندی به ڕێنووسی
دهڤهناگاری وهک زمانی فهرمی بڕیار دراوه ،بهاڵم زمانی ئینگلیزیش له زۆر بواری گرنگی ئاساییشی
نهتهوهییدا زمانی فهرمییه ،ئهمه و ههر ویالیهتێکی هیندی مافی ئهوهی ههیه که چ زمانێک له
ههرێمهکهدا بکاته زمانی فهرمی)(.سهالم ناوخۆش.)26:2010،

(ههرچهنده واڵتێکی وهک ئهمریکی که ئهوانهی به ئینگلیزی دهئاخڤن زۆربهی پێکدێنن  ،بهاڵم تاوهکو
ئێستا ئهو واڵته زمانی فهرمی نییه .به فهرمی حکومهت و کۆنگرێس بڕیاری به فهرمی ناسینی زمانی
نهداوه)(.سهالم ناوخۆش.)27:2010،

.7-1هۆکارهکانی دروستبوونی جوتزمانی و فرهزمانی:
(له کۆمهڵگا (ههروهها الی تاکیش) یش کۆمهڵێ هۆکار ههن ،که دهبنه هۆی سهرههڵدانی جووتزمانی،
که ناکرێ به ئاسانی دهستنیشان بکرێن ،ههر له کۆنهوه جوتزمانی بوونی ههبووه ،له کۆمهڵگای
یۆنانی کۆندا بهرههڵستی کراوه( ،چونکه شارستانیهتی کۆنی یۆنانی شارستانیهتێکی تاکزمان بووه،
ئهمه ئهوه ناگهیهنێ که زمانی تر نهبووه لهو سهردهمه ،بهاڵم ڕێگهیان به بوونی جوتزمانی
نهداوه))(.شیالن عثمان. )260:2017،
به شێوهیهکی گشتی جوتزمانی له ڕێگهی هۆکاری کارا و تێپهڕینی کاتێکی زۆر دروستدهبێت واته
به شێوهیهکی لهناکاو نییه و به ساڵێک یاک دوو ساڵ دروست نابێت بهڵکو کاتێکی زیاتری پێویسته
تا کۆمهڵگه ئهو زمانی دووهمه وهربگرێت جا به شێوهی ئهرێنی بێت یان نهرێنی.وه ئهو هۆکارانهی
که کاریگهرییان ههیه لهسهر دروسی بوونی جووتزمانی بریتین لهم هۆکارانهی خوارهوه:
.1کۆچ و کۆچی بهکۆمهڵ.
.2داگیرکردن و دهستبهسهرداگرتن.
.3ژن و ژنخوازی.
.4بیروباوهڕ و ئایین.
.5بهفهرمی کردنی زمانی دووهم.
.6جیهانگیری و ئابووری و ڕۆشنبیری.
.7خوێندن.

 .1کۆچ و کۆچی بهکۆمهڵ :به درێژایی مێژووی مرۆڤایهتی کۆچ له پێناو مانهوه له شوێنێکهوه بۆ
شوێنێکی تر ،له کۆمهڵگایهکهوه بۆ کۆمهڵگایهکی تر له ئارادا بووه ،جا کۆچکردن به شێوهی تاک
بێت یان کۆمهڵ ،هۆکاری کۆچیش دهگهڕێتهوه بۆ :
.1هۆکاری سیاسی.
.2هۆکاری کۆمهاڵیهتی.
.3هۆکاری ئابووری.
.4هۆکاری ئایینی.
.5هۆکاری زانستی.
ههریهک لهم هۆکارانه به ڕهچاوکردنی ئهو کۆمهڵه زمانییهی که کۆچ دهکهن و ڕێژهی دانیشتوانی
ئهو کۆمهڵگایهی که کۆچهکهی بۆ دهکهن ماوهی مانهوهیان له ژێر زمانی کۆمهڵگای کۆچ بۆ کراو و
ئاستی ڕۆشنبیری و دهسهاڵتی زمانی کۆمهڵگای کۆچ بۆ کراو ڕۆڵیان ههیه له هێنانه ئارای
جوتزمانی).
.2داگیرکردن و دهستبهسهرداگرتن :یهکێ لهو هۆکارانهی جوتزمانی دروست دهکات داگیرکردن و
دهستبهسهرداگرتنه ،که به هۆکاره کاراکان دادهنرێ ،چونکه له پاڵ هێزی زمانی هێزی دهسهاڵتیش
ڕۆڵ دهبینێت ،هوهک داگیرکردنی جهزائیر و مهغریب له الیهن لهالیهن فهڕهنسا ،دهسهاڵتی تورکیا
و ئیران بهسهر ناوچه کوردییهکان که بۆته هۆکاری هێنانه ئارای جوتزمانی لهم واڵتانه دا.
.3ژن و ژنخوازی :ژن و ژنخوازی وهک هۆکارێکی کۆمهاڵیهتی دهستی ههیه له دروستبوونی
جوتزمانی( ،ئهم جۆره جوتزمانییهی بهم هۆکاره دروستدهبێت به جوتزمانی خێزانی Home
 Bilingualismناودهبرێت) .ئهم جۆرهی جوتزمانی کاتێک دێته ئاراوه الی ئهو مندااڵنهی که
ههردوو باوانیان زمانێکی هاوبهشیان نییه ،به شێوهیهکی گشتی زمانی ئهو باوانه دهسهاڵت
وهردهگرێت که له کۆمهڵگادا دهسهاڵتی ههیه ،بۆ نموونه منداڵی دایکێکی کورد و باوکێکی عهرهب له
ژینگهیهکی عهرهبی ،زمانی عهرهبی پاراوتر دهکات الی منداڵهکه ،به مهرجێ تهنها دایکی به کوردی
لهگهڵی بدوێ و کۆمهڵگه و کار و خوێندنی به زمانی عهرهبی بێت.

.4بیر و ڕا و ئایین :ئایین هۆکارێکی تره بۆ دروستبوونی جووتزمانیله کۆمهڵگا و ههروهها الی
تاکیش ،ههر تاکێک یان ههر کۆمهڵگایهک ههر ئایینێک وهربگرێت ئهوه پێویسته بۆ ڕاپهڕاندنی
مهراسیمی ئهو ئایینه فێری زمانی زمانی سروده ئایینیهکهش ببێت ،دهتوانین بڵێین ئهو نهریته بهسهر
ئایینی ئیسالمدا جێبهجێ دهکرێت ،چونکه مهراسیمهکانی ئهو ئایینه تهنها به زمانی عهرهبی جێبهجێ
دهکرێن ،لهو ئایینهدا ڕێگهنادرێت دهقی قورئان وهربگێڕدرێته سهر زمانهکانی تر له مهراسیمی نوێژ
و حهجدا ،ههروهها خوێندنی دهقه پیرۆزهکه به زمانه بنهڕهتییهکه پاداشتی زیاتره ،بۆیه ئهو نهتهوه
ناعهرهبانهی که ئایینی ئیسالمیان قبوڵکرد ،دیاردهی وهرگرتنی زمانی دووهم کهم و زۆر الیان
سهری ههڵدا ،وهک ( کورد ،تورک ،مالیزی ،ئیندهنوسی.).....
.5به فهرمی کردنی زمانی دووهم :کاتێک به ههر هۆکارێک بێ له واڵتێک ڕێک ناکهون لهسهر زمانی
دایک و پهنا دهبهن بۆ زمانێکی تری دهرهوهی واڵتهکه وهک زمانی هاوبهش یان فهرمی ،جووتزمانی
سهرههڵدهدات .وهک هیندستان که خاوهنی چهندهها زمانی نهتهوهیی جیاوازه له ساڵی  1947گهلێ
ههوڵ له ئارا بوو بۆ ههڵبژاردنی زمانێکی نهتهوهیی لهو زمانانهی که خاوهنی خاکی هیندین ،بهاڵم
سهرینهگرت ،بۆیه دواجار ڕازیبوون به ههڵبژاردنی زمانی ئینگلیزی وهک زمانی هاوبهش .ئهمهش
دیاردهی جووتزمانی له کۆمهڵگای هیندی هێنایه ئاراوه ،ههرچهنده ئهم کۆمهڵگایه له بنهڕهتدا خۆی
کۆمهڵگایهکی فرهزمانه.
.6جیهانگهرایی و ئابووری و ڕۆشنبیری :به جیهانیبوون (عولمه) یهکێکه له هۆکاره کاراکانی سهردهم
بۆ دروستبوونی جوتزمانی ،به تایبهتی له ئێستادا که ئینتهرنێت ههموو کوژبنێکی ههسارهی زهوی
بهیهک بهستۆتهوه .گهیاندنی هۆکاره ڕۆشنبیرییهکانی به زۆربهی تاکهکانی جیهان ئاسان کردووه
به شێوهیهکی گشتی ئهم جۆره گهیاندنه به ڕێگهی زمانی ئینگلیزی ئهنجام دهدرێت  .پاڵنهرێکی تر
له سهردهمی ئهمڕۆ بۆ دروستبوونی جوتزمانی بریتییه له پاڵنهری ئابووری ،ههندێ زمان له
کۆمهڵگای ئێمهدا له دهستکهوتنی کاردا یارمهتی دهرن وهک( زمانی ئینگلیزی و زمانی عهرهبی)...
ههروهک له ڕاپرسییهکانیش دهردهکهوێت هۆکاری سهرهکی پهنابردن بۆ زمانی ئینگلیزی دهستکهتنی
کار و بهجیهانی بوونیهتی .
.7خوێندن :خوێندن و ڕۆشنبیری به درێژایی مێژوو جوتزمانی دروستکردووه ،بهاڵم زۆربهی کات
تاکهکهسی بوو ،ئهمهی ئهمڕۆ دهبینرێله کاریگهری خوێندن بۆ هێنانه ئارای جوتزمانی گۆڕینیهتی له
تاکهکهسیهوه بۆ کۆمهڵگهیی .کاراترین هۆکار بۆ دروستبوونی جوتزمانی له ئهمڕۆی کۆمهڵگای ئێمه

بریتییه له خوێندن به زمانی دووهم که ئینگلیزییه .تێڕوانینی کۆمهڵگا بۆ زمانی ئینگلیزی تێڕوانینێکی
ئهرێنییه ،ئهم تێڕوانینهش بهستراوهتهوه به بهجیهابیبوونی ئهم زمانه و وهک سهرچاوهی دارایی که
هۆکارێکه بۆ دهستکهوتنی کار و گرنگی دانی سیاسهتی واڵت بهو زمانه ،ئامانجیش له کردنهوهی
قوتابخانهی پڕۆگرامدار به زمانی ئینگلیزی ههر ئهمهبوو که کۆمهڵگا هاوشانی کۆمهڵگای جیهانی له
زانست و جیهانگهرایی ئاراسته وهربگرێ(.شیالن عثمان.)260:261:262:263:2017،

.8-1ڕێگاکانی وهرگرتنی جوتزمانی
(مرۆڤ زمانی یهکهم به شێوهیهکی ئاسایی له دایکی یان له یهکهم ژینگهی زمانی وهردهگرێت که
تێیدا پهروهرده دهبێت و گهشه دهکات ،ی زمانی دووهمیش لهسهر زمانی یهکهم بنیات دهنێت ،بهاڵم
ئهو ڕێگهیهی که زمانی دووهمی پێ وهردهگرێت جیاوازه به شێوهیهکی گشتی لهو ڕێگهیهی که
زمانی یهکهمی پێ وهرگرتووه ،له ههندێ باردا تاک به ویستی خۆی زمانی دووهم وهردهگرێت و
ئامادهیی بۆ وهرگرتنی دهکات ،ئهو جۆرهی جوتزمانی پێی دهوترێت جوتزمانی دهستکرد( Artificial
 ،)Biligualismبهاڵم له ههندێ باردا تاک و کۆمهڵگهش دهسهاڵتیان نییه له ڕهتکردنهوه و
وهرنهگرتنی و بهسهریدا دهسهپێ وهک زمانی یهکهم ،ئهو جۆرهش پێی دهوترێ جوتزمانی سروشتی
( )Natural Bilingualismههر یهک لهو جۆرهش جۆری تری لێدهبێتهوه به پێی شوێن و ڕێگهی
وهرگرتنهکه)(.شیالن عثمان.)263:2017،
یهکهم:جوتزمانی سروشتی ()Natural Bilingualism
جوتزمانی سروشتی واته تاک به ڕێگهیهکی سروشتی زمانی دووهم وهردهگرێت ،چونکه له ژینگه
زمانییهکهیدا هۆکاری له دهسهاڵتی ئهو بهدهر له ئارادان ،که یارمهتیدهرن بۆ وهرگرتنی زمانی
دووهم ،ڕێگهی سروشتی کۆمهڵێ جۆری جوتزمانی لێدهبێتهوه ،که به شێوهیهکی گشتی بهسهر
تاکهکهدا سهپێنراوه ،ئهم جۆرانهی جوتزمانی دهکرێ کۆمهڵگهیی بن یان تاکهکهسی:
.1جوتزمانی خێزانی :ئهم جۆرهی جوتزمانی کاتێک دروستدهبێت که تاک بڕیاری نییه له وهرگرتنی،
لهبهرئهوهی له خێزانێک له دایک دهبێت یان پهروهرده دهبێت که دوو سیستهمی زمانی جیاوازی
تێدا بهکاردێ ،بههۆی جیاوازی سیستهمی زمانی دایک و باوک .بۆ نموونه دایکهکه زمانی کوردی

بهکاردێنێ ،بهاڵم باوکهکه زمانی تورکی ،منداڵهکه بێ ویستی خۆی ڕوبهڕوی دوو سیستهمی جیاواز
دهبێتهوه ،لهگهڵ دوو سیستهمدا گهشهدهکات له کۆتایی دا ئهو سیستهمهیان سهردهکهوێت و وهک
زمانی بیرکردنهوه (زمانی دایک)قبوڵدهکرێ که له ڕووی دهروونیهوه تاکهکه هۆگریهتی.
.2جوتزمانی نموونهیی :ئهم جۆرهی جوتزمانی زۆر دهگمهنه ،چونکه زۆر کهم ڕێکدهکهوێ که تاک
دوو سیستهمی جیاوازی زمانی بهههمان هۆگری دهروونی و مهبهست کارامهیی بهکاربهێنێ .ئهم
جۆرهی جوتزمانی واته پاراوی تهواو هاوسهنگ له ههردوو زمان له ههموو کارامهییهکانی زمان بۆ
ههموو مهبهسته جیاواز و باره جیاوازهکان ئهمهش زۆر به دهگمهنی ڕێکدهکهوێ ،بهاڵم دهکرێ تاک
بهشێوهیهکی پاراو دو زمان یان زیاتر بزانێ ،لهگهڵ ئهوهشدا جیاوازی له بهکارهێنانی ئهو زمانانهدا
ههیه ،ناکرێ یهکسان بن بهههمان پله .ئهم جۆرهی جوتزمانی دهخرێته خانهی وهرگرتنی سروشتی،
لهبهرئهوهی ئهگهر تاک له تهمهنی منداڵی دوو سیستهمی زمانی وهرنهگرتبێت ناتوانێله ههردووکیاندا
لێهاتوو و کارامه و شارهزا بێت.
.3جوتزمانی فهرمی :له ههندێ کۆمهڵگهدا دوو زمان بهههمان ڕادهی یهکتری کاریان پێدهکرێ و
وهک زمانی فهرمی لهبهر بوونی دوو نهتهوهی جیاواز ،بۆ نموونه له کهنهدا زمانهکانی (ئینگلیزی و
فهڕهنسی) زمانی فهرمین ،ههردوو زمان ههمان تایبهتمهندیان ههیه له بهکارهێناندا له گشت
دهزگاکانی پهرلهمان و حکومهتی کهنهدی ،ئهمه له دهستوری کهنهدی چهسپێندراوه .له ههر
کۆمهڵگهیهکدا ئهگهر دوو زمان بوونیان ههبێت و ههریهک لهو دوو زمانهش قسهکهری تایبهت به
خۆیان ههبێت ،بهاڵم له دام و دهزگاکانی حکومهت تهنها کار به یهکیان بکرێ و ئهوی تر پشتگوێ
بخرێت ،ئهوا ئهو حکومهته ڕووبهڕووی مهترسی یهکێتی نیشتیمانی و یهکێتی ڕۆشنبیری و دابڕانی
ناسنامهی نهتهوهیی دهبێتهوه ،وهک ئهوهی که له تورکیا و ئیران و سوریادا بهدیدهکرێت ،که پشت
کراوهته زمانی کوردی و قسه کهرانی ،ئهمهش نائارامی بۆ ئهو واڵتانه دروستکردووه .جوتزمانی
فهرمی دهچێته خانهی جوتزمانی سروشتی لهبهرئهوهی تاک ههرکه لهدایکدهبێت ڕووبهڕووی دوو
زمان دهبێتهوه له کۆمهڵگا ،به تێپهڕبوونی کات ههردووکیان وهردهگرێت .نزیکترین نموونهش
تورکمانهکانی ههولێر و مهسیحییهکانی سۆران و شهقاڵوهن.
.4جوتزمانی شهقام :ئهم جۆرهی جوتزمانی دهچێته ژێر چهتری جوتزمانی سروشتی ،چونکه تاک
ههرکه چاوی له کۆمهڵگا دهبێتهوه گوێبیستی چهند زمانێک دهبێت ( بۆ نموونه له خواردنگه و
چایخانهکان و کافتریا و  )....مهرجیش نییه ههموو تاکهکان ههردوو زمانهکه بزانن ،لهوانهیه له

شهقام دوو زمان ببیسترێت ،بهاڵم له خوێندن و ڕاگهیاندن تهنها یهک زمان کاری پێبکرێ .وهک
شاری کهرکوک لهپێش ڕاپهڕین که له شهقامدا زمانی تورکمانی و کوردی و عهرهبی دهبیسترا،
بهاڵم له خوێندن و کاره فهرمییهکانی دهوڵهت تهنها زمانی عهرهبی کاری پێدهکرا( .شیالن

عثمان.)264:265:2017،

دووهم :جوتزمانی دهستکرد ()Artificial Bilingualism
مهبهست له جوتزمانی دهستکرد بریتییه لهم جۆرهی جوتزمانی که به شێوهیهکی خۆویستانه تاکهکه
یان کۆمهڵگا ههوڵی بهدهستهێنانی دهدات ،واته ڕێ و شوێن بگرێته بهر بۆ فێربوونی ،دهکرێ
مهبهستی جیاواز له فێربوونی زمانی دووهمدا ههبێت ،وهک مهبهستی بازرگانی یان گهشت و گوزار
و خوێندن و هونهر و کاری تایبهت ،دهستکهوتی داهات بێته ئاراوه ،جوتزمانی دهستکرد چهند
جۆرێکی لێ دهبێتهوه :
.1جوتزمانی ئهرکی:ئهم جۆرهی جوتزمانی دهچێته خانهی جوتزمانی دهستکرد ،چونکه تاک بۆ
مهبهستی دیاریکراو و ڕاپهڕاندنی ئهرکێکی دیاریکراو زمانی دووهم فێردهبێت ،وهک :بازرگان،
فهرمانبهری ،ڕۆشنبیری ،ئایینی......،هتد .ههردوو زمانهکه ڕۆڵی تهواوکهری دهبیننالی تاک(بۆ ههر
زمانێک ئهرکێکی تایبهت ههیه ،که زمانهکهی تر تێیدا بهشدار نییه) ئهم جۆرهی جوتزمانی چهند
هۆکارێکی جیاواز ههن بۆ دروستبوونی :
ا .کار و پیشه :کار و پیشهی دیاریکراو و بازرگانی ،وا له تاک دهکات که زمانی دووهم فێربێت .ئهم
جۆرهی جوتزمانی پێی دهوترێ ( جوتزمانی پیشه) زۆربهی واڵتانی جیهانی سێیهم ئهم جۆرهی
جوتزمانی دهبینرێ وهک کۆمپانیا و نهخۆشخانه و  ......هتد .
ب.فهرمانبهری و پسپۆڕی :له ههندێ شوێندا زمانی دووهم کاری پێدهکرێ له فهرمانگه حکومی و
قوتابخانهکان و هۆڵهکانی خوێندن .بۆ نموونه مامۆستاکان له پسپۆڕییه زانستییهکاندا له هۆڵهکانی
خوێندندا زمانی ئینگلیزی بهکاردههێنن ،بهاڵم له دهرهوهی پۆل کوردی بهکاردههێنن ،ئهمهش
جوتزمانی وهزیفی پێ دهوترێت.

.2جوتزمانی ڕاگهیاندن :ئهم جۆرهی جوتزمانی تاک له ڕێگهی ڕاگهیاندنهوه وهری دهگرێت،
دیاردهیهکی تاکهکهسییه نهک کۆمهاڵیهتی ،که دهشێ تاکێک فێری زمانی دووهم ببێت به هۆی
ئارهزووی بۆ فیلم و گۆرانی و زنجیرهی دراما .ئهم جۆرهی جوتزمانی ( mass_media
 )bilingualismی پێ دهوترێ ،که ڕۆژنامه و بهرنامهی تهلهفزیۆنی و ڕادیۆیی به دوو زمانی
جیاواز دهردهچن ،دهکرێ تاکه ڕۆژنامهیهک به دوو زمان چاپبکرێ ،یان دهکرێ کهناڵێک تایبهت بێ
به زمانی یهکهم و کهناڵێکی تر تایبهت بێ به زمانی دووهم ،یان دهکرێ تاکه کهناڵێک بهرنامهکانی
به دوو زمانی جیاواز پهخش بکات ،ههروهک له ئێستای ههرێمی کوردستان و عێراقدا ئهم جۆرهی
جوتزمانی دهبینرێت.
 .3جوتزمانی پهروهردهیی :جوتزمانی پهروهردهیی بریتییه لهم جۆرهی جوتزمانی که له ڕێگهی
پهروهرده و فێرکردنهوه تاک فێری دهبێت و خۆویسته ،به تایبهتی ئهگهر زمانی دایک له کۆمهڵگا
ڕێپێدراو بێت( وهک ئهو قوتابخانه ئههلییانهی که ئێستا له ههرێمی کوردستان ههن ،پڕۆگرامی
خوێندن به زمانێکی بیانییه ،له کاتێکدا زمانی کوردی له قوتابخانه حکومییهکان زمانی خوێندنه) ئهم
جۆرهی جوتزمانی ()School Bilingualismی پێ دهوترێت(.شیالن عثمان.)265:266:2017،

بهشی دووهم
(چهند بابهتێکی پهیوهست به گهشهی زمانی منداڵ و هۆکارهکانی کاریگهر لهسهر گهشهی
زمانی منداڵ)

.1-2پێناسهی زمان و زمانی منداڵ:
ههندێک له زمانناسان و زانایانی زمان بهم شێوهیه پێناسهی زمان دهکهن :
چۆمسکی دهڵێت زمان کۆمهڵه ڕستهیهکه ڕێزمان دهریاندهکات)(عهدنان عهبدوڵاڵ.)6:2015 ،
هۆمبۆڵت ی ئهڵمانی سهبارهت به زمان دهڵێت( زمان ڕشتهیهکی ئهندامییه که پێویسته لهسهر ئهم
بناغهیه مامهڵهی لهگهڵدا بکرێت  ،زمان بهپێی ئهم پێناسهیه سیستهمێکی ئهندامی و بناغهیی و
وێنهیهکی ناوهکییهو پێچهوانهی وێنهی دهرهکی ئاخاوتنه)(.عبدالکریم محمد شنطاوي.)13:2011 ،
ئینسایکلۆپیدیای فهڕهنسی دهڵێت (زمان بریتییه له له چهند نیشانهیهکی لێکدراو که ههستی جیاواز
له هۆشدا دروست دهکات)(.عبدالکریم محمد شنطاوي.)14:2011،
جۆن دیوی دهڵێت (ئامرازی پهیوهندی کردنه له نێوان تاکهکانی کۆمهڵ و ڕێکخستنیان)(.عبدالکریم

محمد شنطاوي.)15:2011،
مۆریس دهڵێت (زمان بریتییه له کۆمهڵێک پهیوهندی خاوهن واتای هاوبهش که ههموو ئهندامهکانی
کۆمهڵ دهتوانن پێی بدوێن)(.عبدالکریم محمد شنطاوي.)15:2011،
ماکس مۆلهر بهم جۆره پێناسهی زمان دهکات و دهڵێت (زمان هێمای دهنگی بڕگهداره و به هۆیهوه
دهتوانین بیر و باوهڕی خۆمانی پێ دهرببڕین)(.عبدالکریم محمد شنطاوي.)15:2011،
ابراهیم انیس دهڵێت( زمان سیستهمێکی عادهتییه بۆ هێمای دهنگی که مرۆڤ بهکاری دههێنێت بۆ
پهیوهندی کردن لهگهڵ یهکتردا)(.عبدالکریم محمد شنطاوي.)15:2011،

کهواته بهپێی ئهم پێناسانهی سهرهوه بۆمان دهردهکهوێت که زمان بریتییه له سیستهمێک که له
کۆمهڵێک دهنگ پێکهاتووه له نێوان تاکهکانی کۆمهڵێک دا بهکاردێن تا لهیهکتر تێبگهن و پهیوهندی
لهگهڵ یهکتر ببهستن.
وه ئهگهر بێت و پێناسهی زمانی منداڵ بکهین ئهوا دهتوانین بڵێین که
زمانی منداڵ زمانێکه ژمارهی وشهکانی و فرێزهکانی کهمن و ڕستهکانی زۆر کورتن ،ههروهها
زمانێکه فۆنهتیکی تایبهتی له ئاخاوتندا ههیه ،زۆرجار منداڵ دهنگهکان ههاڵوهگێڕ دهکات و پیتی (س)
به (ش) و پیتی (ر) به (ل) دهدرکێنێت( .نهریمان عهبدواڵ .)34:2016
کهواته لهو پێناسهیهدا ئهوهمان بۆ دهردهکهوێت که زمانی منداڵ زمانێکه که تایبهته به مندااڵن و
منداڵ له تهمهنێکی کهمدا بهکاریدههێنێت که کۆمهڵێک تایبهتمهندی ههیه تا دهگاته تهمهنێک که بتوانێت
به شێوهیهکی جوان و ڕاست و دروست قسهبکات.

 .2-2تایبهتمهندییهکانی زمانی منداڵ:
لهم تهوهرهدا تایبهتمهندییهکانی زمانی منداڵ دهخهینه ڕوو که زمانی منداڵ تایبهیمهندییهکانی چین
(زمان و بیرکردنهوهی منداڵ له تهمهنی 2ساڵییهوه پتر گهشهدهکات و ههموو ڕۆژێک نزیکهی ده
وشه فێردهبێت ،به چهشنێ وشهکان ههڵدهگرێ زۆرجار له شوێنی خۆیدا بهکاریان ناهێنێت)(.ڕزگار

کهریم .)4:2022،واته ههڵهدهکات له بهکارهێنانیاندا و به تهواوی نازانێت له شوێنی خۆیان بهکاریان
بهێنێت لهبهرئهوهی سهرهتای دهسپێکردنی قسهکردنیهتی و ناتوانێت به شێوهیهکی جوان و ڕێک و
پێک وهکو کهسێکی گهوره به شێوهیهکی جوان و ڕێزمانی قسهبکات .بۆ نموونه لهوانهیه بڵێ تینوومه
بهاڵم مهبهست لێی ئهوه بێت که بڵێت برسیمه ،یان بڵێت قهچو مهبهستی ئهوه بێت که بڵێت چهقۆ
یانیش بڵێت پهپیز مهبهستی ئهوهیه که بڵێت خواحافیز.
(لهم وادهیهدا منداڵ گوتاری خۆویستانهی ههیه و زۆرجار له وادهی یاری و وازیشدا لهبهرخۆیهوه
گفتوگۆ دهکات نهک لهگهڵ کهسانی دیکه بهو ئهندازهیه .چونکه زیاتر لهبهرخۆیهوه قسهدهکات و
دهیهوێت باشتر و جوانتر و وشه و دهستهواژهکان دهرببڕێت)(.ڕزگار کهریم.)4:2022،

(ههروهها دهزانێ و ههست بهوهدهکات زمان دهسهاڵته و وشهی (نا) وشهیهکی گرنگه بۆی فێربێت،
لهکاتی هاوکاری وهرگرتن لهڕووی زمانهوه به ئاماژه ئهوه دهردهخات دهیهوێ و نایهوێ .به تایبهتی
وشهی نا زۆر گرنگه بۆ منداڵ بۆ ئهوهی ئهو شتانه ڕهتبکاتهوه که نایهوێت بیانکات یان حهزی پێیان
نییه و بتوانێت گوزارشت له حهز و ویستهکانی بکات)(.ڕزگار کهریم.)4:2022
(له تهمهنی  4-2ساڵی به ئاماژه تێدهگات خۆی بگۆڕێ و ئهگهر پارچه پۆشاکێکی لهبهربکرێت خۆی
ههندێکی دیکه تێدهگات و دهپۆشێ و دهزانێ)(.ڕزگار کهریم.)4:2022
(له تهمهنی 3سااڵن منداڵ ڕستهیهکی 4-3وشهیی دهبێژێ و زمانی پتر ئامادهیه و له دهستهواژه
سادهکانی بهرانبهر تێدهگات )(ڕزگار کهریم .)5:2022وهک  :کهمێک چاوهڕێ به .ئێستا نا  .خواردنهکه
خۆشه.
(له تهمهنی  4-3سااڵن دهپرسێ و پرسیارهکانی ئاراستهی دایک و باوک و پهروهرشیارانی باخچهی
ساوایانی دهکات ،ههروهها ئهو تهمهنه بۆ منداڵ تافێکی زێڕینه به تایبهت ئهگهر زمانی دیکه بهدهر
له زمانی دایک فێربێت .ههروهها له تهمهنی 4ساڵیدا ههوڵدهدات ههمان ڕستهی گهورهکان
بهکاربهێنێت ،وێڕای زیادهڕهوی له بهدهرخستنی وێنایهکی خۆبهدهرخستن و ههڵنان ،بۆ نموونه
جاری وا ههیه دهڵێت :باوکی من بههێزترین پیاوی دونیایه()!...ڕزگار کهریم.)5:2022،
چهندین وشه بهکاردههێنێ و ئارهزووی قسهکردنی ههیه و تاکه کێشهی ئهوهیه جیاوازی ناکات له
نێوان ئهندێشه و واقیعدا ،ئهندێشهی فراوانتر و گهورهتره له واقیع.
(له تهمهنی 5ساڵیدا به ئاسایی  3000-2000وشه دهتوانێت دهرببڕێت که زۆربهیان وشهی قورسن،
وێڕای ئامادهسازی ئهو وشانه له ڕسته و ڕووی ڕێزمانییهوه)(.ڕزگار کهریم.)5:2022،
(له تهمهنی 6سااڵن گهشتی خوێندنی له قوتابخانه دهست پێدهکات ،زمانیشی گهشهی سهندووه له
باخچهی ساوایانهوه ،کاتێک ڕوو دهکاته قوتابخانه دهبینێت کهش و باری قوتابخانه جیاوازه و
ڕۆژانه له ڕێگهی وانهی زمان و وانهکانی دیکهوه زمان و ئاراستهی بیرکردنهوهی
گهشهدهکات)(.ڕزگار کهریم.)6:2022،
ههر له تهمهنی 6ساڵیدا ورده ورده فێری خوێندنهوه و نووسین دهبێت ،سهرهتا به نووسینی پیتهکان
 ،دواتر به نووسینی وشه و کورته دهق و ناوی خۆی...لهو تهمهنهدا زمانی منداڵ به شێوهیهکی باش

و تهواو گهشهدهکات و دهتوانێت وهکو قسهکهرێکی ئاسایی هاوزمانی قسهبکات ئهگهر هیچ
کێشهیهکی نهبێت.

 .3-2قۆناغهکانی گهشهی زمانی منداڵ
لهم تهوهرهدا قۆناغهکانی گهشهی زمانی منداڵ دهخهینه ڕوو که بریتین لهو قۆناغانهی که زمانی
منداڵ پێیدا تێپهڕ دهبێت تا زمانی به تهواوهتی گهشه دهکات و دهتوانێت وهکو کهسێکی ئاسایی
هاوزمانی قسهبکات.
گهشهکردن به پڕۆسهیهکی بهردهوام دادهنرێت ،ئهویش پێکهاتووه له کۆمهڵێک الیهن ،یهکێک لهوانه
الیهنی زمانییه ،واته زمانیش وهکو ههر شتێکی تر گهشهدهکات .منداڵیش له گهشهکردنیدا به چهند
قۆناغێکدا تێدهپهڕێت له ههر قۆناغێک لهو قۆناغانهی که منداڵ پێیدا تێپهڕ دهبێت  .الیهنی زمانی و
الیهنهکانی دیکهش لهالی به شێنهیی گهشهدهکات.
سهرهتای قۆناغی قسهکردنی منداڵ به قیژه و هاواری بێ هوده دهست پێدهکات  ،لهم قۆناغهدا
منداڵهکه هیچ مهبهستێکی نییه ،بهاڵم ئهم قیژاندنه له یهکێک له قۆناغهکانی تهمهنیدا گهشهدهکات،
تاکو دهگاته قیژاندنێکی مانادار(دهنگ) و (پیت) و (وشه) و (ڕسته) بهکاردههێنێت تاکو گوزارشت له
خواستهکانی بکات.
 . 1قۆناغی گهشهکردنی یهک وشهیی که پێکدێت له:
آ .قیژهی لهدایکبوون :منداڵ لهگهڵ یهکهم سات و وهختی لهدایکبووندا دهریدهبڕێت و دهبێت به
نۆبهرهی توانای دهنگ دهربڕین و خاڵی سهرهتای گهشهکردنی زمانی منداڵهکه.
ب( .الصراخ) :ئهم کاره لهسهرهتادا به چاالکییهکی ماسولکهیی دادهنرێت ،پاش ماوهیهک دهبێته
کارێکی خۆویستی که منداڵ بۆ دهربڕینی حاڵهتهکانی خۆی سوودی لێی دهبینێ.
 . 2قۆناغی ئاخاوتنی تهلهگرافی:
(براون) و (فریزهر) ناوی زمانی تهلهگرافییان بۆ ئهم قۆناغهی منداڵ داناوه ،ههر که ژمارهی
وشهکانی لهالی منداڵ بگاته پهنجا وشه ،مانای وایه بوو به خاوهنی سهروهتێک له وشه و ئیتر به
هۆیهوه دهتوانێت گوزارشت له خودی خۆی بکات.

بهتایبهتی که تهمهنی دهگاته دووساڵ لهشی پتهو دهبێت و توانای ڕێکردن و جواڵنهوهی جێگۆڕکێ
پهیدادهکات .ئهمهش یارمهتیدهره بۆ ناسینهوهی دهوروبهری خۆی .ئهمجا پرسیار له شتهکان دهکات
و وهاڵمیان بۆ وهردهگرێت ،ئهویش خۆی دهبێته سهروهتێکی زمانی .لهم تهمهنهدا منداڵ دهستدهکات
به دروستکردنی ڕستهیهک که تهنها له دوو وشه پێکهاتبێت .له پێکهێنان و ئامادهکردنی ئهو ڕستانه
دا پهیڕهوی سیستهمێکی تایبهتی دهکات که له سیستهمی بروسکه(البرقیة) دهچێت .ئهم سیستهمه
سهرسوڕهێنهره تایبهته به خودی منداڵهکهوه .بۆ نموونه کاتێک منداڵهکه دهڵێت باوکه قوتابخانهیه
ماناکهی لهو میانهدا دهردهکهوێت که تیایدا ئهم جۆره دهستهواژانه دێته بهرههم .دهشێت مهبهستی
ئهمه بێت بڵێت ( باوکه ئهمه قوتابخانهیه) یان (باوکه چووه بۆ قوتابخانه).لهوانهیه منداڵ له کاتی
بهکارهێنانی ئهم زمانه ههندێک ئاماژهش بهکاربهێنێت له جیاتی ئهو وشانهی که دهریان نابڕێت.
 .3قۆناغی پرسیارکردن:
قۆناغی کۆرپایهتی (الطفولة المبکرة) که دهکهوێته نێوان تهمهنی ( )6-2ساڵییهوه بهوه جیادهکرێتهوه
که منداڵ پرسیارێکی ئێجگار زۆر دهکات .بۆیه بهم قۆناغه دهوترێت قۆناغی پرسیارکردن .زۆرترین
پرسیارهکانی منداڵ ئهو جۆره پرسیارانهیه که بههۆیهوه دهیهوێت ئهو شتانهی دهوروپشتی خۆی
بناسێتهوه و لهو زانیارییانه تێبگات که پێدا تێدهپهڕێت.بۆیه لهو قۆناغهدا بهیهکگهیاندنی زمانی
(الموصول اللغوي) لهالی منداڵ بهشێوهیهکی گهوره گهشهدهکات.دهستهواژه زمانییهکان لهم قۆناغهدا
بهرهو ڕوونی و وردی له دهربڕین و تێگهیشتن دهڕوات .ئاخاوتنی باشتر دهبێت و قسهکردنی
مندااڵنهی نامێنێت و زیاتر له قسهی خهڵکی تر تێدهگات.
لێرهدا دهربڕینی زمانی به دوو قۆناغدا تێدهپهڕێت:
أ  .قۆناغی کورتهڕسته :ئهم قۆناغه له تهمهنی سێ ساڵیدا دهردهکهوێت .ڕستهکان ساده و بهکهڵکن
له ( )4-3وشه پێکدێن .ههرچهنده ڕستهکان له ڕووی پێکهاتهی زمانییهوه دروست نهبێت ،بهاڵم له
ڕووی ئهرکهوه دروستن و واتاش دهگهیهنن.
ب .قۆناغی ڕستهی تهواو :ئهم قۆناغه له تهمهنی چوار ساڵی منداڵ دهردهکهوێت ڕستهکانیش له (-4
 )6وشه پێکدێن و ڕستهی تهواو و واتادارن .له ڕستهکانی تر ئاڵۆزتر و وردتر دهبن.
 .4قۆناغی ڕسته و پێکهاتهی ئاڵۆز:

کاتێک که منداڵ تهمهنی دهگاته شهش سااڵن نزیکهی  2500وشه فێردهبێت و ڕادێت لهسهر لێکدانی
وشهکان بهپێی ماناکانیان لهناو کورته ڕسته یان ڕستهی نیمچه تهواو .واته دهتوانێت ڕهمزه
زمانییهکان ببهستێتهوه به ههڵسوکهوتی دهوروبهری خۆی .پاشان ئهم ڕهمزانه لهناو وشه و ڕستهدا
یهک دهگرنهوه .منداڵهکه پهیوهستیان دهکات به واتاکانیانهوه و دهبن به ئامرازێکی کۆمهاڵیهتی بۆ
لهیهکگهیشتن  .زانایان وا دهبینن که دهرکهوتنی ڕسته لهالی منداڵ له ئهنجامی گهشهکردنی ڕشتهی
دهمارهکانیهتی که ماوه به منداڵ دهدات نهخشه بۆ ڕستهکانی بکێشێت و بیدرکێنێت پێش ئهوهی له
یادهوهرییهکانی دا نهمێنن .ئهم گهشهکردنه نوێیهش مانای زیادبوونی زانیارییه لهالی منداڵ.
 .5قۆناغی بیرکردنهوه و تێگهیشتن:
پێش ئهوهی منداڵ دهستبکات به قسهکردن ،ههر له سهرهتاوه له ڕووی بیستن و ئهقڵهوه ئاگاداری
ئهو قسهکردنانه دهبێت که له چوار دهور و ئهو ژینگهیهی که تیایدا دهژیت گوێی لێ دهبێت .بهم
جۆره ههوڵدهدات لهو وشه و ناوانهی که بۆ شتهکان دانراون تێبگات .جا بۆ ئهوهی زمانی منداڵ له
قۆناغی قیژاندنهوه گهشهبکات بۆ وشه و ڕسته پێویسته منداڵهکه پاڵنهرێکی دهروونی بۆ تێگهیشتن
و زانیاری تێدابێت .منداڵ کاتێک که گوێبیستی قسهکردنی دهوروپشتی دهبێت ههوڵدهدات لهو ڕسته
و پێکهاته زمانییانه بگات که گوێی لێیان دهبێت .پاشان ههڵدهستێت به السایی کردنهوه و وتنهوهیان.
ئهمیش مانای وایه که هێزی ئهقڵی بهکارهێناوه بۆ تێگهیشتن و درک پێکردن پێش ئهوهی فهرمان
بدات به زمانی بۆ گۆکردنیان .گومانی تێدا نییه که زمان پهیوهندییهکی بههێزی به (هزر)هوه ههیه
چونکه قسهکردن بهبێ بوونی ئهقڵ ناکرێت .کاتێک قسهکردنمان لهال دروست دهبێت که بمانهوێت
ئهو هزرهی المانه دهری ببڕین .گفتهی وتراو یان بیستراو تهنها ڕوخساری دهرهوهی ئهو هزرانهن.
( عبدالکریم محمد شنطاوي. ) 124:2011 ،

.4-2هۆکاره کاریگهرهکان لهسهر گهشهی زمانی منداڵ:
لهم بابهتهدا باسی ئهو هۆکارانه دهکهین که کاریگهرییان لهسهر گهشهی زمانی منداڵ ههیه و
دهتوانرێت به شێوهیهکی باش و ئهرێنی سوودیان لێ وهربگیرێت بۆ گهشهی زمانی منداڵ .ئهم
هۆکارانهی خوارهوه کار له گهشهکردن و پاراوی و دهوڵهمهندی زمانی منداڵ دهکهن

 . 1تهمهن :تا منداڵ تهمهنی زیاتر بێت ،ئهوهنده سهرمایهی وشه و زمانی زیاتر دهبێت و دهتوانێت
زیاتر زاڵبێت بهسهر ڕێزمان و ژمارهی وشهکان و چۆنیهتی دهربڕینیان ،واته منداڵی 3ساڵ زمانی
دهوڵهمهندتر و پاراوتره له منداڵی 2سااڵن ،بێگومان ئهمهش دهگهڕێتهوه بۆ پهیوهندی بههێزی نێوان
تهمهن و پێگهشتن و کامڵی.
 . 2تهندروستی :ئهو منداڵهی تهندروستی باش بێت و بهردهوام نهخۆش و الواز نهبێت ،ئهوا چاالکی
قسهکردن و یاریکردن به وشهکانی زیاتر دهبێت و دواجاریش زمانی پاراوتر دهبێت .بهاڵم ئهگهر
بهردهوام نهخۆش و پهککهوته و کهم جووڵه بوو ئهو کاته تاقهتی قسهکردن و یاریکردن به وشهکانی
نابێت و زیاتر سهرقاڵی جهسته و باری تهندروستی دهبێت و سهرمایهی زمان و پاراوی وهک
منداڵێکی ئاسایی نابێت.
 . 3توخم :دهرهنجامی توێژینهوهکان ئاماژه بۆ ئهوه دهکهن که گهشهکردنی زمانی کچ له کوڕ
خێراتره به تایبهتی له ( )5پێنج ساڵی یهکهمدا ،ههروهها ژمارهی ئهو وشانهی که کچ دهیزانێت زیاتره
له ژمارهی ئهو وشانهی که کوڕ دهیزانێت و ڕستهی کچ درێژتره لهو ڕستانهی که کوڕ بهکاری
دێنێ.
 . 4زیرهکی :پهیوهندییهکی پتهو ههیه له نێوان زیرهکی و توانای زمان و دهوڵهمهندی ،دهرکهوتووه
ئهو مندااڵنهی زۆر زیرهک و بلیمهتن زووتر فێری زمان دهبن و زمانیشیان زۆر پاراوتر و
دهوڵهمهندتره له منداڵی ئاسایی ،ههروهها منداڵی ئاسایی گهشهکردنی زمانی خێراتره له گهشهکردنی
زمانی منداڵی گهمژه و دهبهنگ و دواکهوتوو ،بهاڵم ئهمه ئهوه ناگهیهنێت که ههر چ منداڵێک
کهموکورتی له گهشهکردنی زمانیدا ههبوو ئهوا دهبهنگ و گهلحۆیه بهڵکو کۆمهڵێک هۆکاری تر ههن
بێجگه له زیرهکی که کار له گهشهی زمان دهکهن.

 . 5ژینگهی کۆمهاڵیهتی و ڕۆشنبیری :بێگومان ئهو مندااڵنهی له ژینگهیهکی کۆمهاڵیهتی و ڕۆشنبیری
پێشکهوتوودا دهژین زمانیان پاراوتر و دهوڵهمهندتر دهبێت لهو مندااڵنهی که که له ژینگهیهکی
دواکهوتوودا دهژین ،لهبهرئهوهی ژینگهی کۆمهاڵیهتی و ڕۆشنبیری پێشکهوتوو زیاتر هانی منداڵ
دهدات و تاکهکانی ئهو ژینگهیه بهردهوام نموونهی زمان پاراوی دهبن بۆ السایی کردنهوهی
منداڵهکانیان و ههڵهکانی زمانیان بۆ ڕاستدهکهنهوه و به ڕاستی هێره ڕێزمانیان دهکهن و ئامرازهکانی

ڕاگهیاندن و خۆ ڕۆشنبیرکردنی وهک پهڕاو و گۆڤار و ڕۆژنامه و ڕادیۆ و تهلهفزیۆن...هتد ،زیاتر
له ژینگهی کۆمهاڵیهتی و ڕۆشنبیری پێشکهوتوودا ههیه و دهبێته هۆی دهوڵهمهندی زمانی
منداڵهکانیان ،بهاڵم ژینگهی دواکهوتوو زمانی منداڵ دهشێوێنێ و پشتگیری و هانی منداڵ نادات و
ههڵهکانی بۆ ڕاست ناکاتهوه و نموونهی ههڵه و دواکهوتوو دهبن بۆ منداڵهکانیان.
 .6دهزگاکانی ڕاگهیاندن :منداڵ له گرنگترین ئهو توێژه بهرفراوانهیه که کاتێکی زۆر له ژیانی ڕۆژانهی
بۆ بینینی تهلهفزیۆن تهرخان دهکات ،لهبهرئهوه زۆر گرنگه که تهلهفزیۆن بهرنامه و پڕۆگرامهکانی
بهشێوهیهکی وا دابڕێژێت که لهگهڵ ئاستی تهمهن و ژیری و ڕۆشنبیری حهز و ئارهزووی مندااڵندا
بگونجێت ،مندااڵن ژن و پیاوی دواڕۆژن و بهرپرسیارییهتی پاراستن و گهشهپێدانی واڵت دهکهوێته
ئهستۆیان ،ههر لهبهر ئهمهشه که بهردهوام دهزگا و دامهزراوهکانی ڕادیۆ و تهلهفزتۆن و ڕۆشنبیری
منداڵ له ههوڵی ئهوهدان که باشترین بهرنامه و پڕۆگرام به زمانێکی دهوڵهمهند و ساده و ساکار
پێشکهش به مندااڵن بکهن تا له ڕێگایانهوه بهشداری له گهشه پێدانی جهستهیی و کۆمهاڵیهتی و
زمانهوانی منداڵدا بکهن و خۆشی و شادی بخهنه ناو دڵ و دهروونیانهوه.
 .7گۆڤار و چیرۆک و نووسراو و باڵوکراوهکانی مندااڵن :گۆڤار و ڕۆژنامه و چیرۆک و فهرههنگ
و چاپکراوهکانی تر خزمهتێکی گهوره به زمانی منداڵ دهکهن ،به مهرجێک وشه و ڕسته و
دهستهواژهکانیان بۆ تهمهنی منداڵ گونجاو بێت و بهشێوهیهکی ستاندهر و نزیک له شێوازی
قسهکردنی مندااڵن داڕێژرابن.
ئهم هۆکارانه و کۆمهڵێک هۆکاری تر کهم تا زۆر کاریگهرییان ههیه لهسهر گهشهی زمانی منداڵ
که وابکهن زمانی منداڵ زیاتر گهشه بکات و بهرهو پێش بچێت و فهرههنگی وشه و زاراوهی
دهوڵهمهند بێت(.د.کهریم شهریف قهرهچهتانی.)136:2000،

بهشی سێیهم
(وهرگرتن و شیكردنهوهی چهند نموونهیهکی گوتن و نووسینی منداڵ لهو تهمهنهدا)
لهم بهشهدا چهند نموونهیهکی گوتن و نووسینی منداڵ لهو تهمهنهدا دههێنینهوه بۆ ئهوهی له رێگهی
دیاریكردنی وشه و زاراوه بێگانهكان له ئاخاوتنی منداڵهكاندا ئهوه بخهینه روو ،كه زمانی بێگانه
بهتایبهت ئێستا زمانی ئینگلیزی كاریگهری راستهوخۆی بهسه ر زمانی منداڵ ههیه ،بۆ ئهم مهبهسته
سهردانی چهند دایهنگهیهک و باخچهیهکی مندااڵنمان کرد و قسهمان لهگهڵ منداڵهکان کرد تاکو
بزانین که تا چهند کاریگهری فرهزمانییان لهسهره و کاریگهری ئهو فرهزمانییه له چ ئاستێکدایه و
به چ ئاراستهیهکه ،ئایا منداڵ به گشتی چۆن مامهڵه لهگهڵ ئهو فرهزمانییه دهکهن و کاریگهری لهسهر
زمانی دایکیان دهبێت یان نا .بۆ وهاڵمی ئهو پرسیارانه چهند منداڵێکمان دواند که تهمهنیان له نێوان
( )6-2ساڵ بوو وه کاریگهری فرهزمانییان لهسهر بوو.
 . 1باران
باران کوڕێکی ژیکهڵه و جوان بوو که تهمهنی پێنج ساڵ بوو وه کاریگهری زمانی ئینگلیزی
لهسهربوو ،لهگهڵ باران ئاماژهمان به ئهندامهکانی جهسته دهکرد که ئهو شوێنه کوێیه و ناوی چییه،
وه ههندێک میوهمان پیشاندا که ناویمان پێ بڵێت که ئهمهش گفتوگۆکهمانه لهگهڵ باران
 ناوت چییه؟ باران باران ئهوه چییه؟ (دهست) هاند ئهوه چییه؟ (چاو) ئهوه ئایسه ئهوه چییه؟ (لووت) ئهوه نۆسه ئهوه چییه؟ (دهم) ماوس -ئهی ئهوه؟ (لێو)

 ئهوه لیپه ئهوه چییه؟(قژ،پرچ) ئهوه هێرهکهیه ئهوه چییه؟ (قاچ) ئهوه لێگه ئهوه چییه؟(گهردن) ئهوه چینه ئهوه چییه؟ (گوێ) ئهوه ئێرهکانه (ئێرس ،گوێیهکان) ئهوه چییه؟ (مۆز) بهنانه ئهوه چییه؟(سێو) ئهپڵ ئهوه چییه؟ -ئۆیهنج(ئۆرهنج)

 .2ئاسینات
ئاسینات کچێکی جوان و ژیکهله بوو که تهمهنی سێ ساڵ بوو وه کاریگهری زمانی ئینگلیزی
لهسهربوو .لهگهڵ ئاسینات له ژوورێکی باخچهکه بووین که کۆمهڵێک وێنه و شێوهی ڕهنگاوڕهنگی
تێدابوو  ،لێمان دهپرسی که ئهو وێنهیه یان ئهو شێوهیه چییه و چ ڕهنگێکه وه ئهویش وهاڵمی
دهداینهوه .ئهمهش گفتوگۆکهمانه لهگهڵ ئاسینات
 ناوت چییه؟ ئاسینات ئهو جلهی بهرت چ ڕهنگێکه؟ گرین و پۆپێل (پێرپڵ) -ئهوه چییه؟ (وێنهی پێ)

 ئهوه پێ پێ ئهی ئهوه چییه؟(وێنهی دهست) دهسته دهستهکه چ ڕهنگێکه؟(وێنهی چهند دهستێکی ڕهنگاوڕهنگ بوو) پۆپێله (پێرپڵه) دهستهکهی تر چ ڕهنگێکه؟ گرینه ئهی دهستهکهی تر؟ پرکالییه(پرتهقاڵی) ئهو وێنهیه چییه؟( شیوهی دڵ) ئهوه هارته دڵهکه چ ڕهنگێکه؟ گرین ئهی ئهوهی تر؟ بڵو ئهی دڵهکهی تر؟ یهڵۆ ئهوه چییه لهبهرته؟ -درێسه

 .3شانیا
شانیا کچێکی جوان و شیرین بوو تهمهنی دوو ساڵ و نیو بوو وه کاریگهری زمانی ئینگلیزی
لهسهربوو ،وێنهی ههندێک میوهمان پیشانی شانیا دا و پرسیاری ناوی میوهکانمان کرد و داوامان
لێی کرد ڕهنگی ههندێک شتمان پێ بڵێت و وه دواتر داوامان لێی کرد که ژمارهکانمان بۆ بژمێرێت.
ئهمهش گفتوگۆکهمانه لهگهڵ شانیا
 -ئهوه چییه؟(سێو)

 ئهپڵ ئهوه چییه؟(مۆز) ئهنانه (بهنانه) بهنانه؟ یهس ئهوه چ ڕهنگێکه؟(سوور) ڕێد ئهوه چ ڕهنگێکه؟ (سپی) وات (وایت) ئهوه چ ڕهنگه؟(سهوز) گرین ئهوه چییه؟(چاو) ئاس ئهوه چییه؟(لووت) نۆس (نۆوس) دهتوانی ژمارهکان بڵێی؟ یهس دهی بزانم؟ -وهن ،تو ،فی(ثری) ،فۆ ،فاف(فایڤ)

 .4تاله
تاله کچێکی جوان و زیرهک بوو تهمهنی دوو ساڵ و نیو بوو وه کاریگهری زمانی ئینگلیزی
لهسهر بوو .پرسیاری ههندێک شتی دهوروبهری و ههندێک ڕهنگمان له تاله کرد و ئهویش
وهاڵمی دهداینهوه .ئهمهش گفتوگۆکهمانه لهگهڵ تاله
 ناوت چییه؟ -تاله

 ئهوه چییه؟ (وێنهی چهند دهستێکم پیشاندا) هاند چ ڕهنگێکه؟ یهڵۆ ئهی دهستهکهی تر؟ ڕێده ئهی دهستهکهی تر؟ گرین ئهی ئهوه چییه؟(شێوهی دڵ) ئهوه هارته چ ڕهنگێکه؟ (چهند دڵێکی ڕهنگاوڕهنگ بوون) بڵو ئهی ئهوهی تر؟ نانجی ئهی دڵهکهی تر؟ پینک چیتر؟ ئاند پێپل(پێرپڵ) ئهوه وێنهی چییه لهسهر جلهکهت؟(میکی ماوس) ئهوه کی ماس پاپی( پاپای میکی ماوس) چ ڕهنگێکه؟ ئهوه باڵکه چیتر؟ ڕێد چیتر؟ -ئهوهش وایته.

 .5میر
میر کوڕێکی جوان و ژیکهڵه بوو تهمهنی سێ ساڵ بوو ،کاریگهری زمانی فارسی و کوردی
ڕۆژههاڵتی لهسهربوو .پرسیاری شتهکانی دهوروبهری و ڕهنگهکان و ههندێک شتی ترمان له میر
کرد وه ئهویش وهاڵمی داینهوه .ئهمهش گفتوگۆکهمانه لهگهڵ میر
 ناوت چییه؟ میر ئهوه چییه له دهستت؟(مۆبایل) گوشی چی پێ دهکهی؟ بازی پێدهکهم (یاری) ئهوه چ ڕهنگێکه؟(سهوز) سهبز ئهوه چ ڕهنگێکه؟(شین) ئابی ئهی ئهوه چ ڕهنگێکه؟(پهمهیی) سورهتی ئهوانه چین؟(یاری) ئهسباب بازین ئهوه چییه؟(ئایپاد) تابلێت ئهوه چییه؟(پاسکیل) -دووچهرخه

 .6گۆنا

گۆنا کچێکی جوان و شیرین بوو تهمهنی چوارساڵ و نیو بوو وه کاریگهری زمانی ئینگلیزی
لهسهربوو .گۆنا کۆمهڵێک قهلهم ڕهنگی لهالبوو ئێمهش پرسیارمان لێی کرد که ڕهنگهکانی بڵێت وه
پرسیاری ئهوهشمان لێی کرد که ژمارهکانمان پێ بڵێت وه ئهویش وهاڵمی داینهوه .ئهمهش
گفتوگۆکهمانه لهگهڵ گۆنا
 ئهوه چ ڕهنگێکه؟(پرتهقاڵی) ئۆرهنج ئهوه چ ڕهنگێکه؟(شین) بڵو ئهی ئهوه؟(سوور) ڕێد ئهی ئهوه چ ڕهنگێکه؟(پهمهیی) پینک ئهی ئهوه؟(زهرد) یهڵۆو ئهی ئهوهیان؟(سهوز) گرین ئهی ئهوه؟(ڕهش) باڵک ئهی ئهوه؟(سپی) وایت گۆنا ئهوه چهنده؟(یهک) وهن ئهی ئهوهنده؟(دوو) تو ئهی ئهوهنده؟(سێ) ثری -ئهی ئهوهنده؟(چوار)

 فۆڕ ئهی ئهوهنده؟(پێنج) -فایڤ

 .7ڕۆنیا
ڕۆنیا کچێکی جوان و شیرین بوو تهمهنی پێنج ساڵ بوو ،کهریگهری زمانی ئینگلیزی لهسهر بوو .
پرسیاری ژمارهکانمان له ڕۆنیا کرد لهگهڵ ناوی ههندێک میوه و ههندێک ڕهنگ وه ئهویش وهاڵمی
داینهوه.ئهمهش گفتوگۆکهمانه لهگهڵ ڕۆنیا
 ناوت چییه؟ ڕۆنیا ڕۆنیا ئهوه چ ڕهنگێکه؟(پهمهیی) پینک ئهی ئهوه؟(شین) بلو ئهی ئهوه؟(سهوز) گرین دهزانی ئهوه چهنده؟(دوو) تو ئهی ئهوهنده؟(سێ) فری ئهی ئهوهنده؟(چوار) فۆڕ ئهی ئهوهنده؟(پێنج) فایڤ ئهی ئهوهنده؟(شهش) -سکس

 ئهوه چییه؟(سێو) ئهپڵ ئهوه چییه؟(مۆز) بهنانه ئهوه چییه؟(پرتهقاڵ) ئۆرهنج ئهوه چییه؟(دهست) هاند ئهی ئهوه؟(چاو) ئایس .8گهاڵ
گهاڵ کچێکی جوان و ژیکهڵه بوو تهمهنی سێ ساڵ و نیو بوو وه کاریگهری زمانی ئینگلیزی لهسهر
بوو .پرسیاری ڕهنگهکان و شتهکانی دهوروبهری و میوهکانمان له گهاڵ کرد و ئهویش وهاڵمی
داینهوه .ئه،هش گفتوگۆکهمانه لهگهڵ گهاڵ
 ناوت چییه؟ گهاڵ گهاڵ ئهوه چییه؟(سێو) ئهپڵ ئهوه چییه؟(مۆز) بهنانه ئهوه چ ڕهنگێکه؟(پهمهیی) پینک ئهی ئهوه؟(سهوز) گرین ئهی ئهوه؟(زهرد) -یهڵۆ

 ئهی ئهوه؟(شین) بڵو ئهی ئهوه؟(ڕهش) باڵک ئهی ئهو ڕهنگه؟(سپی) وایت ئهی ئهوه؟(سوور) ڕێد ئهوه چییه گهاڵ؟(دهست) هاند ئهوه چییه؟(پرچ) هێر ئهوه چییه؟(چاو) ئایس ئهی ئهوه؟ نۆس .9ڤیار
ڤیار کچێکی جوان و شیرین بوو تهمهنی شهش ساڵ بوو وه کاریگهری زمانی ئینگلیزی لهسهر بوو.
پرسیاری ڕهنگهکان و ناوی میوهکان و ئهندامهکانی جهستهمان له ڤیار کرد وه ئهویش وهاڵمی
داینهوه .ئهمهش گفتوگۆکهمانه لهگهڵ ڤیار
 ناوت چییه؟ ڤیار ڤیار ئهوه چییه؟(دهست) هاند ئهوه چییه؟(پرچ) -هێر

 ئهوه چییه؟(قاچ) لێگ ئهوه چییه؟(دهم) ماوث ئهوه چ ڕهنگێکه ڤیار؟(شین) بلو ئهوه چ ڕهنگێکه؟ (پهمهیی) پینک ئهوه چ ڕهنگێکه؟(سوور) ڕێد ئهوه چییه ڤیار؟(سێو) ئهپڵ ئهی ئهوه؟(پرتهقاڵ) ئۆرهنج ئهی ئهوه؟(مۆز) بهنانه ئهی ئهوه؟(شلیک،فراوله) سترۆبێری ئهی ئهوه؟(ترێ) گرایپس .10ڕهها
ڕهها کچێکی جوان و شیرین بوو تهمهنی چوار ساڵ بوو وه کاریگهری زمانی ئینگلیزی
لهسهربوو .پرسیاری ڕهنگهکان و میوهکان و ههندێک شتمان له ڕهها کرد و ئهویش وهاڵمی
داینهوه .ئهوهش گفتوگۆکهمانه لهگهڵ ڕهها
 ناوت چییه؟ -ڕهها

 ڕهها ئهوه چ ڕهنگێکه؟(پهمهیی) پینک ئهی ئهوه؟(ڕهش) بالک ئهی ئهوه؟(سهوز) گرین ئهی ئهوه؟(مۆر) پێپل ئهی ئهوه؟(سوور) ڕێد ئهوه چییه؟(سێو) ئهپڵ ئهی ئهوه؟(مۆز) بهنانه ئهوه چییه؟(چاو) ئایس ئهوه چییه؟(دهست) هاند ئهی ئهوه؟(گوێ) ئێرس ئهی ئهوه؟(ددان) تیث ئهی ئهوه؟(لووت) -نۆس

ئهنجام:
له ئهنجامی ئهم تویژینهوهیه گهیشتینه ئهو خااڵنهی خوارهوه:
 -1زمانی كوردی وهك ههر زمانێكیتر به شیوهیهكی گشتی كاریگهری لهسهر زمانی كوردی
ههبووه ،بهتایبهت زمانی منداڵ.
 -2زمانی ئینگلیزی كاریگهری زیاتری ههیه له زمانی عهرهبی لهسهر گهشهی زمانی منداڵی
كورد له ئێستادا.
 -3ئهو مندااڵنهی تهمهنیان له ()6-4ساڵیه واته له قۆناغی باخچهن كاریگهرییهكه به روونی
لهسهریان دیاره و ناتوانن خۆیان لیی دهرباز بكهن زۆرجار كاریگهرییهكه بهشیوهیهكه ،كه
وا ههستی پیكرا ئهو مندااڵنه له فهرههنگهكهیان وشه كوردییهكان ههر بوونی نییه نهك
بوونی ههبێت و ئینگلیزی بهكاربێنن.
 -4كاریگهری زمانی بێگانه لهسهر زمانی منداڵهكان له ههموو روویهكهوه ههستی پێكرا ،بهاڵم
له الیهنی وشه و فهرههنگهوه زهقتر دیاربوو ،به تایبهت له بابهتی رهنگهكان و ژماره و
شێوه ئهندازهییهكان.
 -5لهبهر ئهوهی له قۆناغه منداڵ توانای نووسین و داڕشتنی نییه ناتوانرێ به وردی ئهو
كاریگهرییه له بواری داڕشتن دهستنیشان بكرێ ،بهاڵم بێگومان ئهو مندااڵنه ئهگهر به
شێوازێكی دروستی دهربرین به زمانی كوردیش نووسینێك بنووسن یان چیرؤك و
رووداویك بگێڕنهوه لهبهكارهینانی وشه و زاراوهكان پهنا دهبهنهوه بهر زمانی ئینگلیزی.
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 .2ئیسماعیل زارعی ،زمان،وهرگێڕان و پهیوهندی کولتوورهکان  ،چاپخانهی موکریانی2007،
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2012
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 .11د.کهریم شهریف قهرهچهتانی  ،سایکۆلۆژیای زمانی منداڵ(قۆناغی پێش چوونه قوتابخانه) ،
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 .12د.کهریم شهریف قهرهچهتانی ،سایکۆلۆژیای گهشه(منداڵ و ههرزهکار) ،کۆلیژی پهروهردهی
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 .13ناهیده ڕهحمان خهلیل ،زمانپژاندن و دیارده سایکۆ-فۆنۆلۆژییهکانی زمانی کوردی ،
ماستهرنامه ،زانکۆی سلێمانی . 2013
 .14عهدنان عهبدوڵاڵ عبدولوههاب ،وهرگرتنی زمان الی منداڵ  ،ماستهرنامه ،زانکۆی سلێمانی
. 2015

 .15کاروان جومعه ڕهحیم-ههژار حوسێن والی ،جووتزمانی و ناسنامهی کۆمهاڵیهتی ،بهشی
زمانی کوردی ،زانکۆی چهرموو . 2020
 .16عبدالکریم محمد شنطاوي ،گهشهکردنی زمانی منداڵ ،و:پ.ی.د .ئازاد ئهمین باخهوان-ناصح
محمد ،چاپخانهی کارۆ ،چاپی یهکهم . 2011
 .17هیوا مهولود عهبدوڵاڵ ،ئهنالۆژیای کۆدگۆڕینهوه له زمانی کوردیدا ،ماستهرنامه،سکوڵی
زمانی زانکۆی سلێمانی. 2016،
 .18م.ی .شیالن عثمان عبدالحمن،جووتزمانی و کاریگهری زمانی دووهم لهسهر زمانی دایک(به
نموونهی زمانی دهرچووانی قۆناغی (بنهڕهتی/ئامادهیی) زمانی کوردی زمانی (دایک) و
زمانی دووهم(ئینگلیزی) ،مجلة االستاذ ،عدد خاص باللغة الکردیة للمؤتمر العلمي الخامس
لسنة 2017م،
 .19ویکیپێدیا ،ئینسایکلۆپیدیای ئازاد .
https://youyube.com/watch?v=eUCa-JQL-OK&feature=share .20
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