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 فۆنەتیک چیمان بۆ بکا؟ 

 1975بەرگی سێیەم / بەشی یەکەم ساڵی گۆڤاری »کۆڕی زانیاری کورد«، 
 

 

م نەکردوە بە مەیدانی چاالکی خۆم، بەاڵم بە بۆنەی ئەوەوە    «فۆنەتیک»هەرچەند بابەتی 
کە فۆنەتیک یەکێکە لە باسەکانی سەربە ئاخاوتنەوە، بایی ئەوەندەم ماف پێیەوە هەیە لە  

گۆشەی نیگای زمانی کوردییەوە سەیرێکی بکەم وەیا دەستێکی ڕەخنە هەڵبڕم لەو  
روشتی دەنگەکان و بزوێنەکان و  بیروڕایانەی کە لەگەڵ ڕاستە حسابی زمانی کوردی و س

بڕگەکانی ناگونجێن، ڕێی ئەوەشم لێ کوێرنابێتەوە داوا بکەم لە فۆنەتیکزانەکانی کورد کەوا 
یان بەرانبەر   «تصور»خۆیان ڕزگار کەن لە تەسلیمبوون بۆ بیروڕای زاناکانی بێگانە کە  

ستە... لە زمانی  دەستوور و ڕێبازەکانی فۆنەتیک و جۆری دەنگ دەربڕینی بڕگەو وشەو ڕ
ئەوتۆوە پەیدابووە کە سروشت و تایبەتیەکانی لە هی زمانی کوردی دوورن، وەیا هەر نەبێ  
هەموو جاران لە گەڵیدا ڕێک نایەن. ناوناوە دەبیەین و دەخوێنینەوە، یەکێک لەوانەی باسی  

یکی فۆنەتیک دەکەن وەهامان لەگەڵدا دەدوێ وەک ئەوەی بڕیار و بیروڕای زاناکانی فۆنەت
و قسەکانیان لەم مەیدانەدا ڕەخنە و  «مختبری -تطبیقی »ئەورووپا بووبێتە زانستی 
 دەمەتەقە هەڵنەگرێت.  

ئەم گوتەیە هەرچەند پتر بێنێ خۆ هەڵدانەوەی خاوەنەکەی لێوە دێ لەو ڕوەوە کە وا  
و  ڕادەگەیەنێت خۆی بووبێتە میراتگری فۆنەتیک و زانستی زاناکانی فۆنەتیک و چ مافی من 

ی دەمەتەقە گوتەکە کردنەوەتۆی بەسەرەوە نەمابێت، لەگەڵ ئەمەشدا بۆ مەبەستی کورت
بەڕاست دەگێڕین و هیچ ڕەخنەیێکی لێ ناگرن، ئەوەش لەبیر خۆمان دەبەینەوە کە زاناکانی 
فۆنەتیک تائێستاش لەسەر شتێکی یەکجارەکی ڕێک نەکەوتوون، ئالەم حاڵەشدا ڕێم هەیە  

ی کوردی تۆ لە خوێندنەوەی کتێبەکانی فۆنەتیک هەر دەستوورە  بڵێم؛ ئەی فۆنەتیکزان
ی فۆنەتیک فێربوویت، جارێ یەک هەنگاوت نەهاویشتوە بۆ ناو   «زانست»گشتیەکانی 

گیروگرفت و کێشە و بێنەوبەرەی سروشت و تایبەتیەکانی دەنگ و بڕگە و وشە و ڕستە و  
اوتنی کوردییەوە هەر وەک و دیاردان و ژێرلێوخستنی ئاخ کردنگوتە و گرتن و ڕەها

ـە و   Verbخوێندنی کتێبەکانی ڕێزمانی بێگانە لەوەندەت زاناتر ناکا کە پێت بڵێ فاڵنە شت 
ـە کە بەمەدا یەک میلیمەتر ناتباتە ناو زمانی کوردییەوە و لەوانە دەبێت  Nounئەویتریش 
، هەروەها  «حرف ربط»ی کوردی بڵێی  «ضمیر»و بە   »صفە»ی بڵێی   «بە »ظرف

خوێندنی کتێبەکانی فۆنەتیک بە عەرەبی وەیا ئینگلیزی وەیا... ژاپۆنی لە خۆوە ناتکەن بە  
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ی ئەو کتێبانە چی کردنە دەبێت دوای ئەزبەرزانای فۆنەتیکی کوردی و دیسانەوە لەوان
هەڵەوغەڵەت و پەڵەتە ئەوە بکەیت بە دەستووری فۆنەتیک لە کوردیدا با صەد جارانیش  

. من بە گوێی خۆم بیستومە  «زانایان وایان گوتووه»هەڕەشەمان لێ بکەیت بە قسەی وەک 
ئەمانە   «پسا، ڕژا سووتا، برژا. ڕما،»گوتویەتی  «زمان»لە خاوەن شەهادەی دکتۆرا لە 

ن شەهادەی بەستەزمان لەخۆوە نایێ هەڵەی خاوەنەکەی  «مبنی للمجهول»هەموویان فعلی 
مبنی للمعلوم و مبنی »ڕاستکاتەوە وەیا لێی ببێتە مامۆستا و سەرلەنوێ فەرقی نێوانی 

 ی بۆ شەرح کات...  «للمجهول

کانی گەیشتبێ مەرج نییە بە باشیش لە دەستوورە « ڕێزمان –قواعد اللغة »گریمان زانای 
مەرج نییە ببێتە شاعیر وەیا زانای   « عروض»هەروەک زانای زانستی  «زانای زمان»ببێتە 

ببێتە گۆرانیبێژ. بەو پێیە دەتوانین بڵێین، ڕاستیش دەکەین کە دەڵێین، زانای زانستی   «مقام»
گەکانی ئاخاوتنی فۆنەتیک مەرج نییە ببێتە شارەزا و پسپۆڕ لە سروشت و تایبەتییەکانی دەن

مادەرزادی خۆی. فۆنەتیکزان، سەرەڕای زانینی فۆنەتیک و لەویش زیاتر پێویستی بە وردبینی 
و قوڵبوونەوە هەیە، لەگەڵ ئەم وردبینی و قوڵبوونەوەیەشدا دەبێ سەلیقەی ڕاست و زیهنی  

تیژ و هەست و نەستی کارا پاڵ پشتی لێ بکەن و چرای بۆ هەڵکەن تاکوو تاریکی ناو  
 ەرکیبی ڕیس و تەونی ئاخاوتنی بۆ ڕوون کەنەوە. ت

ئەم مەرجانە هەر بۆ فۆنەتیک پێویست نین، لە ڕاستیدا هەموو زانستێک پێویستی پێیان 
هەیە. مرۆڤ کە نیگای لێڵ بوو هەرچی زانستی جیهان هەیە نایکا بە پسپۆڕ لە هیچ  

و دیوانی کائینات  مەیدانێکدا. بە نموونە دەڵێم، کە تۆ سەلیقەی شیعرت نەبوو هەمو 
ت نەبوو    «ریاضي»لەبەرکەیت نابێ بە شاعیرێکی هەڵکەوتوی زیندوو وەیا کە زیهنی 

هەیە لە مێشکی خۆتدا کۆمەڵ بکەیت نابێ بە بلیمەت لەم   «ریاضیات»هەرچی دەستووری 
زانستەدا. لێ هاتویی و بلیمەتی و ئامادەییش نە بە قسەی من و غەیری من پێک دێن و نە  

ە، بەاڵم هەند ئاشکران هیچ چاوێکیان لێ بە سەهو ناچێ. من دیتومە و تۆش  دەشسڕێنەو
دیتوتە نەخوێندەوارێکی دڵ هۆشیار مامەڵەی هەزاران دیناری کردوە بە کڕین و فرۆشتن و 
قەرز و سەلەم بێ ئەوەی یەک هەڵەی تێدا کردبێ، کەچی قوتابیێکی زەین کوێری ڕیازیات  

وەردەگرێتەوە لە کام خانەی دەفتەری دووکانەکەی تۆمار نەیزانیوە ئەو قەرزەی بۆ باوکی 
ی حيسابەوە هەر لە بيرمە کاتێک لە   «عمليه»بکات و بیخاتە بەر کام يەکێک لە چوار 

قوتابی وەهامان   «قەواعدی عەرەبی»پۆلی پێنجەمی سەرەتايی دەستمان کرد بە خوێندنی 
بوو هەڵەی مامۆستای ڕاست  ئیسمی موراضیعە، هی وەهاشمان هە «کتب»تێدابوو دەیگوت 

قواعد اللغة »دەکردەوە لە خوێندنەوەدا. مەالکانی کورد لە زۆربەی عەرەبەکان پتر شارەزای 
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ـە   «قواعد»و صرف و نحوی عەرەبین و تێیاندا هەیە کتێبی داناوە لەسەر ئەو  «العربیة
بەاڵم ڕەنگە یەکێکیان نەتوانێ هەنگاوێک باوێژێ بۆ ناو ڕێزمان وەیا فۆنەتیکی کوردی  
هەرچەند زیرەکیش بێ چونکە جارێ خۆی نەداوەتە وردبونەوە لە تایبەتیەکانی زمانی 

 کوردی. 

هیچ دوور مەبینە یەکێک لەوانەی خۆ بە زانای فۆنەتیک دادەنێن و لە بارەوەیە دەنووسن،  
ەک سروشت و تایبەتیەکانی دەنگەکانی کوردی وەک ئەو مەالیە وابێ و بەقەدەر ئەویش لەت

ئەو تێیدا کوێرەوار بێ بەاڵم پشت ئەستوورە بەوە کە زانستی فۆنەتیک جارێ لە نێو 
کورداندا زۆر باوی نەستاندوە و کتێبەکانی سەر بە فۆنەتیک بە نێویاندا باڵو نەبۆتەوە، جا  

ۆ زمانی کوردی لێی بە دەنگ هات و گوتی فاڵنە فەرموودەت  ئەگەر قەلەندەرێکی دڵسۆز ب
لەگەڵ زمانی کوردی ڕێک ناکەوێ لێی سوورهەڵگەرێ و بڵێ تۆ و فۆنەتیک کوجا مەرحەبا! 
چوزانی فاڵنە پڕۆفیسۆر و فیسار دکتۆر لەبارەی فۆنەتیکەوە چییان گوتوه؟ خۆ ئەوەی ڕاستی 

ی  کردنپسپۆڕ و پڕۆفیسۆرانە، بەاڵم ڕاست بێ ڕەنگە چ ڕەخنەیێک نەیەتە سەر گوتەی ئەوان
 ئەوان لەخۆوە نابێتە شەفاعەتکار بۆ هەڵەی فۆنەتیکزانان لە باسی فۆنەتیکی کوردیدا. 

ئەوان زانایانە هەرچی دەبن باببن، پایەی وان نابێتە لەمپەڕ لەپێش من وەیا قوتابیێکی تری  
بەسەر فاڵنە دەنگ و بڕگەی  کورد لەوەدا کە بزانین فاڵنە دەستووری فۆنەتیک بە هەڵە 

کراوە هەروەک هۆشمان بە دەستوورەکانی ڕێزمان دەشکێ و   «تطبیق»ئاخاوتنی کوردیدا 
دەزانین ئاخۆ بیروڕای زانایێکی ڕۆژاوا وەیا ڕۆژهەاڵت لەبارەی بەشەکانی ئاخاوتنەوە بۆ زمانی  

نەتیک  کوردی دەست دەدا یا دەست نادا، هەروەهاش هۆشمان بە قسەی پسپۆڕەکانی فۆ
دەشکێ و لێمان دەوەشێتەوە تێ بگەین ئایا قسەکانیان لەگەڵ ڕاستیدا دەگونجێن یاخود  

هەیە، کە ڕاستیش بوون ئایا فۆنەتیکزانێکی کورد بە دروستیی   کردنەوەپێویستیان بە ڕاست
 بەکاریان دێنێ وەیا نابەداڵنە.  

هی وەک خۆم   گرتن و بە جواب هاتنی خۆم ولەوەش زیاتر دەتوانم لەسەر ڕەخنەمن 
 بکەمەوە؛ 

یەک پرۆفیسۆر و پسپۆڕی بێگانە نییە بە قەدەر کوردێکی وەک من لە سروشتی دەنگەکانی  
ئاخاوتنی کوردی بگات و لە تەرکیبی ناوەکیی زمانی کوردی شارەزا بێ. فۆنەتیکزانێکی  

زیرەکی کورد دەتوانێ گەورەترین زانای ڕۆژاوا بە سەهوو ببا لە عاست سروشت و  
یەکانی فۆنەتیک وەیا چەند و چۆنی ڕێزمانی کوردی بەاڵم ناتوانێ بە ئاسانی من وەیا  تایبەتی

قوتابیێکی کوردی وەک من هەڵفریوێنێ بەتعلیلی چەوت و چوێڕ. کێ دەڵێ من وەیا یەکێکی 
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تری وەک من ناتوانێ فۆنەتیکزانێکی کورد بەهەڵە ببا لە گەلێک چۆنییەتی ئاخاوتنی لەهجەی 
 ۆزی کورد کە ئەو فۆنەتیکزانە نەدیتوونی نەبیستوونی؟ناوچەیی چەندین ه

مۆرفیم و فۆنیم  »هەموو خوێندەوارێک دەتوانێ لە ماوەیێکی مناسبدا بزانێ مەبەست چیە لە 
بەاڵم زانایێکی ئەورووپا یەکجار درەنگ دەزانێ هۆزی  « و سینتاکس و فۆنەتیک و... هتاد

قەڵەو دەر دەبڕێ کەچی خەڵقی شەقاڵوە  مەنگوڕ المی قەڵەو چەند جار هێندی هی سلێمانی 
،  «لۆکە، ملوانکه»دەکەن بەالمە الوازە عادەتیەکەی  «عبد اللە، و الله»المە قەڵەوەکەی 

دەخوا لە جیاتی  «نفی»هۆزی ئەوتۆش هەیە لە نێوانی ڕانیە و ڕەواندزدا کە سوێندی  
 زێتەوە. بد «الله»هەر هەتا خۆی لە المە قەڵەوەکەی   «ناوەی»دەڵێ  «ناوالله»

خوێنەر با لێم بە سەهوو نەچێ لەوەی لەم گوتارەدا دەیڵێم دەربارەی سوودی فۆنەتیک؛ من  
ناڵێم زانستی فۆنەتیک پێویست نییە بۆ زانای فۆنەتیک کە دەیەوێ توێژینەوە لەو مەیدانەدا  

بکات هەروەک ناڵێم زانینی ڕێزمان پێویست نییە بۆ زانای ڕێزمان و لێکۆڵینەوەکانی. من  
ەمەوێ بڵێم زانستی فۆنەتیک بەس نییە بۆ زانینی سروشت و چۆنەتی و تایبەتی دەنگەکانی  د

ئاخاوتن، لە کوردی بێت یا لە زمانێکی تر. یەکێک کە زانستی فۆنەتیکی زانی، جارێ، هەر 
فۆنەتیک دەزانێ و بەس. کەس بە تەنها زانینی دەستوور و زاراوەکانی زانستی فۆنەتیک 

کانی ئاخاوتن وەیا شارەزای پێکدا تێپەڕینی تاروپۆیەکانی بێت. خزمایەتی و  ناچێتە ناو ڕایەڵە
دژایەتی نێوان دەنگەکانی ئاخاوتن کارێکە تابڵێی جودایە لەو مەعلوماتە بێتەڕەفە ساردوسڕەی  

 کە لە زانستی فۆنەتیکەوە پەیدا دەبێ.  

لە فاڵنە شوێنی پووکەوە بە هاوکاری زمان  «د »فۆنەتیکزانێک کە دێ و پێمان دەڵێ دەنگی 
پەیدا دەبێ، بەمەدا قسەیێکی کردوە گەلێک لەپێش ئەودا گوتراوە، ئەگەر نەشی گوتبا  

لەخۆمانەوە دەمان توانی بیزانین، کە دەشی زانین هیچ سوودێکمان لەوەدا وەرنەگرتوە دەنگی  
هەموو جۆرەکانی هەر ئەوە دەبێ کە هەیە با فۆنەتیکزان بڵێ لە   یش بەخۆی و  «د»

مەاڵشوەوە وەیا لە لوتەوە وەیا لە دووکەڵکێشی سەماوەرەوە دەردێت. بەڵێ دەبێ بزانین 
لە   «وظائف األعضاء»دەنگەکان لە کوێوە دەردێن و چۆن دەردێن، ڕەنگە لەمەشدا زانای 

بپێکێ، بەاڵم زانینەکە خۆی لە خۆیدا  فۆنەتیکزان باشتر سەرەدەری بکات و نیشان 
ئەمرازێکی بێتەڕەف )محاید( ـە تا دەکەوێتە دەستی بەڵەدێکی زیرەکی شارەزا بە 

پەناوپەسیوەکانی ئاخاوتنی سەرلەبەری میللەتێک، وەیا بەشی زۆری لەهجەکانی. کە پێم گوترا  
م پێشم بگوترێ  لە فاڵنە شوێن و بە فاڵنە چۆنەتی دەردەبڕێ، چاوەنۆڕ دەکە « د»دەنگی 
ی کوردی وەک هی ئینگلیزی نییە و کورد ئەم دەنگە وەک عەرەب دەردەبڕێ   « د»دەنگی 

با عەرەب سامیش بن و ئینگلیزیش ئاری. بەدوا ئەم ڕاستییە سەرەتاییەدا دەمەوێ هەموو  
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ی کوردییەوە کە لە جێگەی خۆیدا ئەم   « د»ئەو تایبەتیانەشم پێ بگوترێ لەبارەی دەنگی 
لە فاڵنە شوێنەوە   «د »ێیەوە دەدوێ. فۆنەتیکزانێکی کورد کە هات و گوتی گوتارەم ل

دەردەبڕێ لە سەریەتی بڵێ ئەم ڕاستییەم )ئەگەر ڕاست بێ( لە فاڵنە سەرچاوە و فاڵنە  
کتێبەوە وەرگرتوە تاکوو گومانی خودپەسندی و دەست بەسەر شتدا گرتنی لێ نەکرێ ڕەنگە  

لە هەر بمێنێتەوە کەوا هەندێک وەیا بەشێکی زۆر لەو دوای ئەمانە هەموویان ئەو ئیحتیما
  «د»جارێ هەر بەالی شێوە  «د»بیروڕایانەش هەڵە بن. سەیری، ئێمە لە باسی دەنگی  

ی ئاسایی کوردی الداوە و چۆن بەپێی   « د»ـەکەی سلێمانی نەچوین کە چەند لە ئەسڵە  
دراوسێیەتی لەگەڵ دەنگی تردا ئەویش دەنگەکەی دەگۆڕێت وەک ئەوەی کە بەدوا دەنگی  

و هۆی ئەم گۆڕانە چییە و ئەنجامی   «گ »دا بێت وەیاخود کە دەگۆڕێت بە دەنگی  «ن»
 چییە!! 

اوە دەرببڕێت وەک فۆنەتیکزان دەبێ پێم بڵێ دەنگی ئەوتۆ هەیە دەشێ لە دوو شوێنی جود
کە هەڵدەگرێ بەرەژوور ببڕێت بۆ الی قوڕگ، دەشتوانرێ لە لێوان نێزیک   «خ»دەنگی 

ـەوە دەرببڕێت. کە  «ق »خرێتەوە بۆ الی مەاڵشو، واتە لە هەردوو الی شوێنی دەنگی 
بکەوێ بەڵکوو لە ڕێی   «خ»ئەمەشی گوت پێویستە بەدوا ئەنجامی ئەم تایبەتیەی دەنگی  

ە تعلیلی هەندێک لەو گۆڕانەی کە بەسەر بەشێک لە وشەکانی کوردیدا دێت لە  ئەمەوە بگات
لەهجەیێکەوە بۆ لەهجیێکی تر، وەیا هەر دیاردەیێکی تر بێ کە لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەدا پێی 

 دەگات.  

فۆنەتیکزانێکی کورد دوای ئەوەی بە هەموو دەست خاوێنییەکەوە شوێنی دەربڕینی 
تایبەتی هی کوردی( باس کرد و سەرچاوەکانی باسەکەی بە دەستەوە دەنگەکانی ئاخاوتنی )بە

جارێ   «د، خ»دا، دەبێ بزانێ لەم کارەیدا، بەرانبەر هەموو دەنگەکان نەک تەنها هی 
وایە کە ئەگەر لێشی بێدەنگ   «أمر واقع»زانستێکی سەرەتاییە بە خەڵق ڕاگەیاندووە وەک 
عەرەبێک کە قسە دەکا وەیا دەنووسێ لەسەر   بووبا کارەکەی پەکی نەدەکەوت. کوردێک وەیا

کە درکاندت وەیا   « م» ئەوە ڕاناوەستێ فۆنەتیکزانێک پێی بڵێ هۆ کابرا ئەم دەنگەی 
  « م»نووسیت لە لووتەوەی دەربێنە نەک لە لێو، چونکە کابرا لە خۆوە بێ مامۆستا دەنگی 

کە بگوترێ دەنگی  دەردەبڕێت. زانستی فۆنەتیکیش چ سوودێکی گەورەی پێناگات بەوەدا 
ـەوە دەردێت ڕەنگە چ زەرەرێکیش ڕوو نەدا ئەگەر بە هەڵە   «ح»لە ژوورووی دەنگی  «ه»

ی تێدا   « ح»ـەوە دەردێت، خۆ دەزانین زمان هەیە دەنگی  «ه»لە ژوورووی  «ح »بگوترێ 
ی تێدا   «ح، ه»ی تێدا نییە، زمانی تریش هەیە هەردوو دەنگی  «ه»نییە هی واش هەیە  

  وو جێگەی ڕاست وەیا چەوت بۆ دەرهاتنی ئەو دەنگانەی تێدا دیار بخرێت. مەبەستمنییە تاک
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ی جێگەی ڕاستەقینەی دەنگەکان یەکێکە لە  کردننیشانئەوەیە بڵێم هەرچەند دەست
کردنە خۆی لە خۆیدا سوودی نابێ  ەتیک، بەاڵم ئەم دۆزینەوە و دەستنیشانفەرمانەکانی فۆن

بنووسرێ بەاڵم   « ابجدیة»، وەک ئەوەی وێنەی پیتەکانی  ئەگەر زانینی تری لێ نەکەوێتەوە
وشە و ڕستەی پێ ڕێک نەخرێ... ڕەنگە فۆنەتیکزان هەبێ بڵێ زانستی فۆنەتیک بەندە بە  
دیارخستنی جێگەی ئەو دەنگانە، بەاڵم ئەوەی لێمان مەعلومە ئەوەیە کە ئێمە دەتوانین لە  

لە   « ق»ئەوەی پێمان بگوترێ دەنگی گوتەی  فۆنەتیکزان و باسەکانی فۆنەتیک بگەین بێ 
لە هەندێ زماندا دەکرێ بە   «ح»دەژمێردرێ، وەیا دەنگی   «قلقلة»عەرەبیدا بە حەڕفێکی 

. سەرەڕای ئەم کەمبایەخیەی  «ف»دەکەن بە    «ث» وەیا ڕووسەکان دەنگی  «ها»
ی جێگەی دەربڕینی دەنگەکان دەبێ ئەوەش بزانین فۆنەتیکزانی ئەوتۆ هەیە ئەوەندە  کردندیار

بە سەهوو دەچێ لە باوەڕەکانی دەربارەی شوێنی دەربڕینی دەنگەکان، باشتر ئەوەیە هەر  
لێیان بەدەنگ نەیێ چونکە ڕەنگە بەقەدەر کۆڵەوارێک تێیاندا بە هەڵە بچێ، دوای بە  

ی بێخەبەر بێ بە قەدەر پێغەمبەرێک شانازی بە خۆی و  هەڵەچوونیشی ئەوەندە لە خۆ
هەڵەکانی بکات. من نووسەری ئەوتۆم دیوە گوتوەتی فاڵنە دەنگی ئاوێستا هەر خۆیەتی کە 

ئێستا لە کوردیدا بەکاردێت نەک لە فارسی. لەمەدا وا دەردەکەوێ ئەو نووسەرە بە  
ۆن دەشێ لەسەر بەردی ڕەقی بێ ڕیکۆردەر دەنگەکەی لە ئاوێستاوە بۆ بەجێ ماوە ئەگینا چ

بەڵگە و ئیسپاتەوە ئەم داوایە پڕ جورئەتە وا بە ئاسانی دەرببڕدرێت؟ کە داوای بێ بەڵگە بۆ  
کوردێک لوا بۆچی بۆ فارسێک نەلوێ؟ کێ دەتوانێ مەنعی فارسێک بکا لەوەدا کە بڵێ 

کەمەلەیە  هەمان دەنگی ئاوێستا خۆیەتی بۆتە فاڵنە دەنگی فارسی نەک کوردی؟ ئەم وش 
لەناو حەوزی پڕ دەعوای بێ بەڵگەدا بۆ هەموو کەسێک وەک یەکە؛ وشکە مەلەیە و بەس،  

 نە هیچی تێ دەچێ نە هیچی لێ پێک دێت.  

ێک لە ئێمە خەریکی توێژینەوەبێ لە بارەی  کلەم تێبینییەوە ڕادەگەم بەم بڕیارە، هەر یە
ەرهەنگەوە چ لە ڕووی کوردەوە چ لە ڕووی فۆنەتیکی کوردییەوە بێت چ لە ڕووی ف

ڕێزمانەوە چ لە ڕووی مێژوو و ئەدەب و فۆلکلۆرەوە بێ، پێویستیێکی ئەخالقی بەسەر 
شانەوەیە لەو خەریکبوونەیدا کە دەبێ ملکەچ کا بۆ ڕاستی. ناشێ بە هیچ کلۆجێک ئارەزووی  

بنێ   خۆی بەخەبەر بێنێ و تێکەڵ بە توێژینەوەکەی بکا. دەبێ نمایشت و خۆهەڵدانەوە بەالوە
بەو پێیە دەبێ چاومان بۆ هەموو ڕاستیێک بکەینەوە، هەر کاتێکیش هەڵەیێکی خۆمان  

دۆزیەوە وەیاخود یەکێک بە خێری خۆی بۆمانی دۆزیەوە دەرحاڵ لێی بسەلمێنین نەک 
کوردە غیرەتی بمانگرێ، چونکە ئەگەر وا نەکەین و سووربین لەسەر هەڵە ئەنجامی زۆر 

ئەوەی کە نیگامان لێڵ دەکا نەک هەر لەو بابەتە هەڵەیەی کە   ناقۆاڵی لێ دەکەوێتەوە وەک
 لەسەری سوور بووین بەڵکوو لە هەموو ئەو باسانەی کە بەوەوە بەستراونەوە. 
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دوور مەبینە پێ داگرتن و کوردە غیرەتی بمان با بۆ نەخۆشی نەفسی ئەوتۆ چ پێوەندی بە  
گرتن بە سووربوون لەسەر هەڵە  خوونەبێ.  ڕۆشنبیری و خوێندەواری و فۆنەتیک و زانستەوە

لە ئەنجامدا وامان بەو خوە ڕادێنێ کە هەستی بە خۆنازینی تێدا بکەین و وردە وردە دەماری  
( مان لێ ئەستوور بکا. من لە موناقەشەدا  Megalomaniaمانیای )خۆ بە گەورە زانین 

پڕشنگدارتر بوە   کەسی وەهام دیوە بە پێی بەردەوامبوونی لەسەر هەڵە ڕووی گەشتر و چاوی
کردن، ئیتر بێ پەروا لە نکاوێک دەستی ێ هاتوە گەیشتۆتە ڕادەی خۆ لەبیرتاکوو وای ل

بەسەر ڕایە ڕاستەکەدا گرتوە و گوتوشیەتی بزانن بیروباوەڕەکەی من چەند ڕاسته!! لە  
خوێندنەوەی ڕۆژانەشمدا دیتومە چ جۆرە دڵگەرمی بەکار هاتوە لە الیەن ئەوەی ڕەخنەی لێ 

 اوە. دەبێ ئێمە لەو حااڵنەدا بەخۆمان بوێرین.  گیر

بە نیسبەت توێینەوە لە بابەتەکانی کوردییەوە، خەتەری سووربوون لەسەر هەڵە لەوەوە دێت  
کەوا کوردی هەژار تا ئێستا چی وای بۆ ساغ نەکراوەتەوە قەوارەیێکی ئەوتۆی هەبێ بە  

ئێمە لە سەرەتای هەموو بابەتێکی   ئاسانی ببێتە مانیعی پەرەسەندنی هەڵە لە بیروڕایاندا: 
ڕۆشنبیری کوردین، وەک میللەتانی تر نین خەرمانی ڕۆشنبیری ڕاست و پوختمان 

هەڵەی من و تۆ نەتوانێ بەرانبەریان   دەستووراتی ئەوەندە پتەو و هێژای بۆ پەیدا کردبین کە
 بوەستێ وەیا دەستوورێکی هەڵەیان تێ بترنجێنێ.

نگلیز کە لە نووسیندا هەڵەیێکی ڕێزمانی وەیا مێژوویی کرد  مامۆستایەکی عەرەب وەیا ئی
چەندین کتێب و نووسراوی کۆن و نوێ لێی بە دەنگ دێن و ڕاستی دەکەنەوە. دەتوانم بڵێم  

ترسی ڕیسوابوون. باری   لە نێو میللەتێکی پێشکەوتودا نووسەر ناوێرێ هەڵە بکات لە
نی ڕۆشنبیری کوردیدا، ئەگەر نووسەر  لە زۆربەی مەیدانەکا ە:ڕۆشنبیریی کورد وەها نیی

لغاوێک نەخاتە زاری خامەی کە لە ساتمە و هەاڵنی بپاڕێزێ، دەتوانێ بە کەیفی خۆی شتی  
غەڵەت بنووسێ و کەسیش لێی بەدەنگ نەیێ. بە نموونە دەڵێم چەند مانگێک لێرە بە  

ندەوە وڕێنەی  خوێ «ئەختەر -ئەمین ئاغا»پێشەوە کورتە باسێکی قوت و قوندیلەم لە بارەی 
وەها سەیری تێدا بوو هەر دەتگوت نووسەرەکەی هۆش و گۆشی خەڵقی پێ تاقی دەکاتەوە: 
نووسرابوو لە مەجلیسی ئەمین ئاغادا شاعیری وەک قادر و کەیفی و شێخ ڕەزا و نالی ئامادە  
دەبوون! کەس نەهات بڵێ کاتێک نالی کوردستانی عێڕاقی بەرەو حەج و شام و ئەستەمبۆڵ  

شت جارێ ئەمین ئاغا منداڵێکی چەند ساڵی بوە، هەر ناشێ ئەمین ئاغا چاوی بە نالی  جێ هێ
أبو  » کەوتبێ. من کە نووسینەکەم خوێندەوە بە دەست خۆم نەبوو گوتم دەبوو نووسەر 

 یش بۆ مەجلیسەکە بخوازێتەوە دوو سێ قسەی خۆشی تێدا بکات.   «نواس
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ی پێشکەوتودا جێی نابێتەوە. نەک هەر جێی ئەم تەرزە گوتەیەی بێ سەر و پێ لە نێو میللەت
نابێتەوە و بەس، ئەوەی ڕاستی بێ نووسەری وەها پیادە و هەرزەکار یەک گۆشەی ڕۆژنامە و  

گۆڤاری دەست ناکەوێ هەلەق مەلەقی تێدا بنووسێ. چ خاوەن ڕۆژنامە و گۆڤارێک ئامادە  
ی بابەتی وەها بێ نرخ و  وەباڵوکردنە نییە بە بەرتیلیش ناوی خۆی و ڕۆژنامەکەی بزرێنێ بە 

قرپۆک. لە نێو ئێمەدا کە ئیمکان هەیە شتی وەها سادە و بەسەزمان باڵو بکرێتەوە لەوەوە 
دێ کە هیچ سەرچاوەی لێ سەلمێنراو نییە بە یەکتر نەگەیشتن و یەکتر نەدیتنی ئەختەر و 

ڕۆژگاریان، زەرف و نالی سەپاندبێ. تۆژینەوە لە تایبەتی ژیانی ئەختەر و نالی، یا هی تێکڕای 
زەمانی ڕاستەقینەی هیچ کامێکیانی ساغ نەکردۆتەوە تاکوو نووسەران لە خۆیانەوە حاپوولی 

یان بە یەکەوە لە جێگە و زەمانێکدا ناوێژن. بڕوا دەکەم خوێنەری عادەتی کردنەوەکۆ
کەیفیشی بەو تەرزە مەجلیسە گەرم و گوڕەی حاجی و نالی و شێخ ڕەزا و کەیفی بێ، چ 

یعێکیشی نەبێ لەوەدا شاعیری دیکەش تەشریف بێننە ناو مەجلیسەکە و کۆڕی ئەدەب و  مان
 نوکتە و لەتیفە گەرمتر بکەن.  

ی مەبەست دەڵێم، من کە لە نێو چار دیوارەی ژووری  ڕوونکردنەوەدیسانەوە بە نموونەی 
هیچ  خۆمدا گوتم مەنگوڕایەتی بۆ کاتی ئایندە )مضارع( ڕێژەی وەها و وەها بەکار دێنن 

سەرچاوەیێکی نووسراو نییە گوتەکەم ڕەت کاتەوە و هەڵەکەم ئاشکرا کات، کەسیش ئەو  
ئەرکە ناداتە بەر خۆی بچێتە نێو مەنگوڕان و ڕاستی و هەڵەیی گوتەکەی من پێ بکەوێ.  

گریمان شارەزایێکی لەهجەی مەنگوڕان غەڵەتەکەی منی ئاشکرا کرد، ئەوساش دەتوانم پێ  
ی خۆم و بڵێم من ڕاستم و ئەو هەڵە، هەرچی پێشم باوەڕ ناکا بە بڕوا  داگرم لەسەر هەڵوەست

 وەک گوتەکەی مەالی مەشور.   –و بیپێوێ 

بە دوور مەزانە هەڵەیێکی کە من و تۆ ئەمڕۆ بیخەینە ناو نووسینەوە سبەی ڕۆژ ببێتە  
سەرچاوەی لێکۆڵینەوە چونکە ڕەنگە ئەو نووسینە بە نیسبەت دواڕۆژێکی نزیکەوە تاکە  

کە لە الیەن زۆر کەسەوە لە  «بەروار»سەرچاوە بێ لەو مەیدانەدا. چ شەرمی ناوێ، وشەی 
ی کاغەز و نووسراو بەکار دێت لە هەڵەیێکی یەکجار سەیرەوە پەیدا بوە،   «تأریخ»جیاتی 

یەوە کاغەزێک بۆ یەکێکی تر   «بەرواری»کە ئەمە ڕووداوەکەیەتی: پیاوێک لە دێی 
و ڕۆژی  «بەرواری» نیدا ناوی شوێنەکەی خۆی دەنووسێ، لە کۆتای قسەکا

 کاغەزنووسینەکەی بەسەریەکەوە دەنووسێ بەم جۆرەی وا لێرەدا بۆتی دووبارە دەکەمەوە: 

 ئیمزا
 فاڵن  19 -/ 6/9بەرواری 
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کۆتایی وشەی   «ی»چونکە وا زانرا پیتی  «بەروار»یە بوو بە  «بەرواری»ئیتر ئەم 
ـە. دوور   «تأریخ»بە واتای  «بەروار»یە و تاکە وشەی   «اضافه»ئەمرازی  «بەرواری»

 نابینم هەر بەم شیوەیەش چووبێتە ناو هەندێک لە فەرهەنگەکانی کوردی.

ئەمە نموونەی ئاسانی و تەڕدەستی سەپاندنی هەڵەیە بەسەر خوێندەواری کوردیدا. لەوانەیشە  
ەو هەڵەیەی کە بوە بە  قسەکەی کە من لێرەدا بۆتم کرد خۆی نەگرێ لەبەر تین و تاوی ئ

مێژوو وەیا بەچکەی مێژوو. دەوجا کە هەڵە بوو بە سەرچاوە بۆ خۆت لێک دەوە چەند ئەرک 
و عەزابی دەوێ تا هەڵەبوونی ساغ دەکرێتەوە و ئەو بایەخەی پێی دراوە لە نووسین و 

 توژینەوەدا دەسڕێتەوە. 

خوێندنەوەی نووسراوێکی  لە  کردنزانایانی ئەم سەردەمە دەتوانن خۆ بپارێزن لە هەڵە
ئارکایالۆجی کۆن چونکە نووسینە کۆنەکە هەر ئەوەیە کە زانراوە و وێنەکەی ئاشنا بوە لەبەر  
چاوی مێژووناسان و چ بەرگێکی تر لەبەر ناکا، بەاڵم ئەو زانایانە ناتوانن خۆیان بپارێزن لە  

ان نییە هەموو  هەڵەیێک کە نووسەرێکی ئەمڕۆی کورد پێیان دەکات. ئەو زانایانە ڕێی
هەڵەیێک لە نووسینەکانماندا بدۆزنەوە چونکە زۆربەی ئەو شتانە کە هەڵەیان تێدا دەکرێ  

دەستووراتی قەراردادەی باڵوکراوەیان نییە تاکوو هەڵە و ڕاستی پێ بناسرێتەوە. خۆت دەزانی  
و دەبینی زانای ئەورووپایی لە خۆت و کەسانی وەک خۆت پرسیاران دەکا و وەرامان  

ردەگرێتەوە، چش دەبیەت ئەو چشتە دەنووسێتەوە، دواتریش کە نووسینەکەی دەخوێنێتەوە وە
 هەمان گوتەی غەڵەت و ڕاستی کە بیستوەتی دێنەوە بەرچاوت.

من مەبەستم ئەوە نییە بەم گوتەیەم داوا بکەم لە نووسەران واز بێنن لە نووسین، لێرەش بە  
و بە سەهوو چوون لە نووسینمان   کردن رسی هەڵەپێشەوە لە نووسینی دیکەمدا گوتومە نابێ ت

بوەستێنێ، ئەوەی لێرەدا مەبەسمە شتێکی ترە و هەقی تەواویشم تێیدا هەیە: نابێ بێباک بین 
، وەیا کە هەڵەمان کرد سووک بە سەریدا تێپەڕین و چاوی لێ بنوقێنین. کردن لە هەڵە

ەو ڕاستییە پێوەندی بە پێویستە لەتەک ڕاستیدا خۆمان لە بیرکەین بە تایبەتی کە ئ
ڕۆشنبیری سەر بە کوردییەوە هەبێ، باخصوص ئەو جۆرە ڕۆشنبیریەی هێشتا ئاشنا و  

یەکجار درەنگ چاوی سرنج   کردنپەرەسەندوو نەبوە لە نێو خوێنەراندا چونکە لەوێدا هەڵە
 بۆ الی خۆی دەبا.    کردنەوەبۆ خۆی ڕادەکێشێ و پەنجە و خامەی ڕاست

ێز، نوێیی و تازەیی خەریکبوونمان بە باسی ڕۆشنبیرییەوە چۆن لە دەبینی، خوێنەری بەڕ
ئەسڵی باسەکەم الدەدا بۆ ناو ڕەخنە و ناڕەزایی، لە حاڵێکدا من دەمەوێ چرایێک هەڵکەم  
لەبەر هەنگاوی ئەو کەسانەی خۆیان بە فۆنەتیکی کوردییەوە خەریک دەکەن. لەگەڵ ئەم  

ی دڵسۆزانەش کزەشەوقێک هەر داوێژن بۆ  عوزرەش، دەبێ ئەوە بڵێم ڕەخنە و نارەزای
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دەوروپشتی خۆیان هەرچەند دووریش نەڕوا ئەو شەوقە. ئەوەی ڕاستی بێ مەبەسم لەم  
نووسینەدا، سەرەڕای چەند تێبینی گشتی و ڕەخنەی کە لێرە بە پێشەوە دەوریان هەاڵتم یا  

ە ناشێ لە  لێرە بەدواوە بێنە بەر خشکەی قەڵەم، دوو تێبینی تری یەکجار بنجییە ک
تۆژینەوەی فۆنەتیکی کوردیدا لە بیر بکرێن وەیا پشت گوێ بخرێن. تێبینی یەکەمیان 

 ئامۆژگارییە هی دوەمیان لە جەرگەی فۆنەتیکی کوردییەوە هەڵ دەستێ. 

ئامۆژگاریەکەم بۆ فۆنەتیکزانی کورد ئەوەیە کە ناشێ لەناو چاردیوارەی ژوورێکی بەغدادا  
ی دەوروبەری سنە وەیا دانیشتوانی فاڵنە شاری کوردستانی تورکیا بڕیار بدرێ فاڵنە عەشیرەت

وەها و وەها دەئاخێون و دەنگەکان بەم شێوەیە دەردەبڕن. کاری فۆنەتیکزانی کورد لە  
نییە کە لە  «شامپلیۆن»دیاردانی جۆری دەنگ و بڕگەی ئاخاوتنی کوردی وەک هی 

ساڵ و بێ ئەوەی   20و بۆ ماوەی ـەوە کورک بو «بەردی ڕەشید»فڕەنسەوە بەسەرینەکەی 
ببینێ نووسینی هیرۆگلیفی لێکدایەوە و هەڵی هێنا. شامپلیۆن لە   «رشید»وەیا   «مصر»

فەرەنسە با وەیا لە طنطا و قاهیرە و دمیاط با فەڕقێکی نەدەکرد چونکە ئەو بە دیار  
مڕۆی  نووسینێکەوە چەقی بوو کە بەسەر بەردەوەیە نەک وتووێژێک کە لە دەمی خەڵقی ئە

 مصرەوە دەردێت. 

فۆنەتیکزانی کورد کە بە تێکڕایی قسە لە دەنگ و بڕگە بکا وەک ئەوە نییە باسی شێوە  
ئاخاوتنی هۆزی زەنگەنە بکا. تێبردنی تایبەتی لەهجەیێک لەناو تێکڕای باسەکانی فۆنەتیکدا  

ردی لە  فێڵێک لە زانستەکە دەکرێ و بە سەهوو بردنێکی ئەو کەسانەیشە کە دەیانەوێ بە و
ی  کردنزمانی کوردی و لەهجە جۆرجۆرەکانی بگەن، با ئەوە هەر نەڵێم کە لە دوورەوە باس

شتێک وەک ئەوەی کە لە نزیکەوە پشکنینەوەی تێدا کرابێ، ڕانواندنێکی هەند هەرزانە لە  
هیچ مرۆڤێکی بەڕێز ناوەشێتەوە چ جایی لە زانایان. بە چاوی خۆمان دەبینین زاناکانی زمان،  
هەندێ جاریش قوتابی فێرگەکانی زمان، لە ئەورووپاوە بە ئەرک و خەرجی خۆیان سەفەر 

ناوجەرگەی دەشت و کێوی کەم ئاوەدانی بێ ئوتێل و مۆتێلی کوردستان تا بتوانن   دەکەن بۆ
 بە گوێی خۆیان بیبیەن و بە چاوی خۆیان ببینن. 

ی کوردین، دەبێ چەند  ئێمەی کورد کە لە ماڵی خۆمانین و خەریکی زمان و ڕۆشنبیر
و بەدواگەڕاندا. چ ڕەوا نابینم  فۆنەتیکزان   کردنهەندی ئەورووپایی ماندوو بین لە هاتوچۆ

داوا بکا نموونەی ئاخاوتنی هەموو لەهجەیێکی کوردی بە پێی خۆی بێتە بەر دەمیەوە لە  
پۆڕی دارەکەی تاکوو لە پشت مێزە پان و مەخمەڵیەکەیەوە مەهارەت و پس-ژوورە کۆندیشن 

خۆی لێ بەکار بێنێ، ئەگەر چ مەهارەت و پسپۆڕیێکی هەبێ. کە ئەم گەشت و گەڕانە  
بێ، دەبێ زانای فۆنەتیک   کردننەکرێ و تێ خزانی ناو چاردیوارەی ژووری بەغدا بنکەی کار
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ـەوە خواهشتی   «تواضع»هەر بە جارێ هەموو مەیلێکی خۆهەڵدانەوە دانێ و زۆر بە 
کورد بەرانبەر ئەم هەموو کەم و کەسرییەی کەوا بێگومان، لە   چاوپۆشین بکا لە خوێنەری

 کاری دوورەپەرێزدا پەیدا دەبێ.  

بەڵێ دەزانم بۆ هەموو کەس نالوێ کەشکۆڵی دەروێشانە لە مل کات و دێ بە دێ بە شوێن  
ەوە و بەخۆدا بەاڵم نەلوانی ئەم حاڵە جێی عوزرهێنانی نموونەی ئاخاوتندا بگەڕێ، کردنەوەکۆ

 وەیە نەک خۆهەڵدانەوە، بە تایبەتی کە هانا ببرێتە بەر گەشت و گەڕانی بێگانە.  شکانە

من ناڵێم سوود وەرنەگیرێ لەو کتێبانەی کە بێگانە بۆمانی بەرهەم دێنن لە مەیدانی  
دا چونکە ئەمە زەرەر لەخۆدانێکە چی لە جێگە شین نابێتەوە، هەندێ   «کوردۆلۆجی»

نکە هەر ئەو بەرهەمانە هەن کە لەو کتێبانەدا چەنگ جارانیش هەر جێی پڕ نابێتەوە چو
دەکەون، بەاڵم سوود و زەرەر ئەم ڕاستییە ناگۆڕن کەوا عەیبە بۆ کورد ئەرکی بەدوادا  

گەڕان لە بابەتی کوردەواری بەجێ بهێڵێ بۆ ئەورووپایی، خۆشی هەڵگرێ بۆ ئەو دەمەی  
 ر دەستانی. بەرهەمی ئەرک و عەزابی ئەورووپاییەکە بە حازری بێتە بە

ئەگەر سنووری ئەدەبم نەبەزاندبێ، دەڵێم جێی شەرمە بۆ کوردێک لە بەغداوە باسی شێوە  
ئاخاوتنی هۆزەکانی کورد بکا، سەرچاوەی باسەکەشی کتێبی بێگانە بێ. پێی ناوێ چی تر من 

بە دوای ئەم تێبینییە بکەوم، هەموو خوێنەرێکی کورد دەتوانێ لە خۆوە بەدوای بکەوێ و  
 یاندنەکانی لێ وەرگرێ.  ڕاگە

بە فۆنەتیکی کوردییەوە هەیە ئەمەیە: وەک  «موضوعی»تێبینییەکەی دیکەم کە پێوەندی 
من لە ئەنجامی لێکدانەوەی تایبەتی خۆم بۆی دەچم، گرنگترین الیەنی توێژینەوە لە 
تایبەتییەکانی فۆنەتیکی کوردی دۆزینەوەی حەز لەیەکتر کردن و لەیەکتر دژبوونی  

انی ئاخاوتنی کوردییە بەو شێوەی کە لە زار و زمانی قسەکەری کوردەوە دەردێن.  دەنگەک
دەمەوێ لێرە بە دواوە ئەم ڕاستییە بۆ خوێنەری کورد ڕوون کەمەوە و بیکەمە تکا و  

پاڕانەوەش لە فۆنەتیکزانی کورد کە لە توێژینەوەکانی خۆیاندا چاوەدێری بکەن چونکە ئەگەر  
ناتوانن بچنە ناو تەرکیبی زمانی کوردییەوە و وەک ئەو کەسە  نەیکەن هەرگیزاو هەرگیز 

دەبن کە لە دەرەوەی پەرژینی باغێکەوە باسی دار و درەخت و مێوە و گوڵ و گیای باغەکە  
 بکات وەیا لە زاری خەڵقەوە دەنگ و باسی باغەکە بگێڕێتەوە. 

کەس بۆ ئەم باسە   بەاڵم بەرلەوە بچمە ناو باسەکەوە دەبێ ئەوەت پێ بڵێم تا ئێستا هیچ
وابێ کەوا بەرلە چەند ساڵێک هێشتا شوێن پێی هیچ   «مانگ»نەچوە، ڕەنگە وەک ڕووی 

ئادەمیزادێک و گیانلەبەرێکی تێدا نەبوە ئەم تازەییەی باسەکە لەوانەیە ببێتە هۆی بەهەند  
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و  هەڵ نەگرتنی لەالیەن خوێنەری عادەتییەوە چونکە ئەغڵەب وا دەبێ چاو لە شتی نەدیتراو 
نەبیستراو هەڵدەبەزێتەوە، زۆر جارانیش شتی یەکجار بێسابیقە یەکەندەردوو ڕەفز دەکرێ 

یاساغ دەکرێ. بەاڵم من قسەم لێڕەدا لەگەڵ    «بدعة»وەک لە ئاییندا ئەوەی پێی دەگوترێ  
فۆنەتیکزانە، لە پلەی یەکەمدا، ئەوجا لەگەڵ خوێنەری عادەتی. ئەو قسەیەی دەشیکەم لە  

ئاخاوتنی  1م و بەرهەمی خەیااڵت و لێکدانەوەی ڕووت نییە، بەڵکوو لێزەویغەیبەوە نایهێن
، بێ خۆهەڵدانەوە و بایی بوون،  کردنەوەکوردیە، فڕکەی دەمارەکانییەتی. بەوپەڕی باوەڕ بەخۆ

بە فۆنەتیکزانی کورد دەڵێم ئەم دیاردەیەی لێرەدا باسی دەکەم، هەرچەند بەرچاویشی  
ەگرتبێ، بەردی بناغەی فۆنەتیکی کوردییە. من لێرە بە پێشەوە  نەکەوتبێ وەیا سەرنجی لێ ن

گیرا بە   1973چەند جارێک ئیشارەم بۆی کردوە، لە کۆڕەکەی شەقاڵوەش لە هاوینی 
شێوەیێکی سەرەتایی و لە گۆشەی نیگای ڕێنووسی کوردییەوە هەندێکی لێ دوام بەاڵم نە  

نیتەوە، تێکڕایان، لە پێشەکیەکی کورت لێدوانی لێرە بە پێشەوە و نە ئەوەی لێرەدا دەی خوێ
تێپەڕ ناکەن لەچاو گرنگی باسەکە و  پایەی لە فۆنەتیکی کوردی دا. ئەم دیاردەیە  

یانە وایە کە بە هەموو لەشدا باڵو   «عضوی»بەنیسبەت زمانی کوردییەوە وەک ئەو ڕشتە 
ەشی زیندوو و دەمارەکانییەتی کە هیچ شوێنێکی ل «خوێن »دەبنەوە، بابڵێین وەک جهازی 

 نییە تێیدا نەبێ وەیا پێوەندی پێوە نەبێ.  

من لێرەدا چەند هەنگاوێکت بۆ ناو باسەکە دەبەم و یەک دوو الیەنیت بۆ ڕوون دەکەمەوە، 
لەوە بەوالوە کە هاتی و کەوتیتە سەر باری بایەخ پێدان، تۆش وەک من و غەیری من کنە 

بکە و دۆزینەوەکانت بخە سەر خوانی زانیاری  لە باسەکە بکە و وردە وردە نهێنییەکانی ئاشرا 
کوردی، بە گشتی، و هی فۆنەتیکی کوردی بە تایبەتی. لەگەڵ مندا سرنج بدە سروشتی 

یەکێک لە دەنگەکانی ئاخاوتنی کوردی لە ڕووی گونجان و نەگونجانییەوە لەگەڵ دەنگەکانی  
سەیرێکی جۆری دەربڕینی  ی الواز بکەین بە دۆخی لێکۆڵینەوە. «ر»تردا. بەنموونە، دەنگی 

 بکە لەم وشانەی خوارەوەدا: «ر»دەنگی 

 کەرت، کورت، مارت، زمانی گرت.   •
 گەرد، گورد، مێرد، سارد، هەڵگورد.   •
 گەرم، کرم، شەرم.   •
 .  « قصر»کەم و کەسر، قەسر  •
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،  « سکون» بە وەستاوی، واتا بە  «ر»بە وردی وشەکان لەگەڵ خۆتدا بڵێوە دەبینی کە دەنگی 
ێک قبووڵ ناکا   Stressو  کردنی وەستاوەوە، هیچ جۆرە قورس « ت»دەکەوێتە پێش دەنگی 

کورت، شەرت، مارت، خەرت، کەرت، پەرت، نورت و  »و بە تەواوی ساکن دەبێ. وشەکانی  
بە سکونی تەواوەوە دێتە سەر   «ر»ەک بڕگەن چونکە دەنگەکەی  هەموویان ی  «نوێ... هتاد

ی کۆتایی وشەکانەوە کە ئەویش هەر وەستاوە )پێی ناوێ من بڵێم، لە خۆوە دیارە  «ت»
لە کۆتایی وشەدا بە ناچاری دەوەستێندرێ واتە ئەو حاڵەی  Consonantهەموو دەنگێکی  

کە بە سکون دەکەوێتە  « ر»نگەی سکون(. ئەم دە –دەبێ کە لە عەرەبیدا پێی دەگوترێ 
و ددان لێ   کردن یشەوە هەر بە تەواوی دەوەستێندرێ و هیچ قورس «د »پێش دەنگی 

 ێک قبووڵ ناکا.  کردنگیر

ئەوانیش    «مەرد، مێرد، گورد، سارد، بەرد، کورد، ورد، گەرد، وەرد... هتاد»وشەکانی 
کە بۆتە دوو بڕگە واتە   «هەڵگورد»هەموویان هەر لەبەر ئەم هۆیەیە یەک بڕگەن، وشەی 

نەبا دەبوو بە سێ بڕگە واتە   « ر»ئەگەر لەبەر ئەم تایبەتیەی دەنگی   «گۆرد – هەڵ »
هەردوو جۆری بە پیتی التینی   «هەڵگۆرد» وشەی  ڕوونکردنەوە. بۆ «رد -گو  -هەڵ »

ی دوو بڕگەیی بە   «هەڵگۆرد» دادەنێم.  « i»یش نیشانەی  کردنورسدەنووسم، لە جێگەی ق
. تۆ  «Hel-go-rid»هی سێ بڕگەیش وەهای لێ دێ  «Hel-gord» التینی وەها دەنووسرێ 

لە خۆتەوە هەست بەوە دەکەیت بە ئانقەست نەبێ ناشێ وشەکە بکرێ بە سێ بڕگە چونکی 
ێک پەیدا  کردنک و ددان لێ گیرێکردندا جێی هیچ قورس  «ر، د»لە نێوان دوو دەنگەکەی 

  « د»قورس بکات کە لە پێش دەنگی   «ر»نابێ. سەلیقەی کورد پێی تحمل ناکرێ دەنگی  
 شدا قورس بکات.   «ت» ـەکە لە پێش  «ر»ـەوە دێت. هەروەها ئەم سەلیقەیە ناتوانێ 

ی الوازت بۆ ڕوون دەکەمەوە   «ر»لێرەدا داخوازیێکی یەکجار گرنگی ئەم سروشتەی دەنگی 
کە ئەگەر ڕوون نەکرێتەوە زۆر بە زەحمەت دێتە بەر سەرنجی خوێنەرەوە. ئەوەی ڕاستی بێ 
لەوانەیە ببڕای ببڕای بە بیراندا نەیەت هەر چەند دیاردەیێکە لە چاوان دەچەقێ. داخوازیەکە 

 بریتییە لەمە، بەاڵم بۆ تێگەیشتنی دەبێ سەرەتایێکی مەعلوماتی ڕێزمانی یارمەتیت بدات.  

ـەکانی  Consonantنی، وەیا بە ئاسانی دەتوانی بزانیت، لە نێوان هەموو دەنگە  تۆ دەزا
کردن، گرتن،  »لە پێش نوونی چاوگەوە دێن وەک  «ت، د»کوردیدا تەنها دوو دەنگی 

. کە ورد بیتەوە دەبینی ئەو «بەستن، مردن، پەستاوتن، بردن، چاندن داشتن، گەستن... هتاد
دا دێت خۆی لەوانەیە بە سکونی    «ت، د» پیتەی کەوا پێش یەکێک لەو دوو دەنگەی 

دا  « ت، د»تەواوەوە دەکەوێتە پیش »ت، د«. لەم نموونانەی سەرەوە ئەوەی کە لە پێش 
هەر لە پێش دەنگی   «س، ش»ن. سەیرکە دەنگی  « ر، و، س، ن، ش»هاتووە دەنگەکانی 



17 

بەستن، گەستن، ڕستن، خواستن »ـەوە وەک  «د» دێن و ناکەونە پێش دەنگی  ـەوە «ت»
  «د»چونکە هەردووکیان کە بێنە پێش  « مشتن، ڕشتن، کوشتن، ماشتن، هاویشتن،... هتاد -

ـەوە هۆیێکی تریش هەیە بۆ مەنعی هاتنی لە   «ش»ـەوە دەبێ قورس بکرێن. بە نیسبەت  
،  «ژ»ـەوە دەبێ بە  «د »کە کەوتە پێش  «ش»ـەوە: هۆیەکەش ئەوەیە دەنگی  «د»پێش 

نەک   -پژدەر»ی دەقرتێ دەکرێتە  «ت»کە پیتەکەی  «پشت دەر»هەر بۆیە ناوی 
 بنووسرێ.  «پشدەر»پشدەر« هەر چەند لە نووسینیشدا بە شکڵی 

دا شتێکی ئاشکرا و    «ت، د»ـەوە هاتنی لە پێش هەردوو دەنگی  « ر»بە نیسبەت دەنگی 
بە سکونی   «ر»ونکە نەختێک پێشتر باسمان کرد و گوتمان دەنگی چاوەڕوان کراوە، چ

ـەوە دێن تەنها لێرەدا دیاردەیێکی نوێ لەم تایبەتیەی   « ت، د»تەواوەوە لە پێش دوو دەنگی 
. لە هەندێ ناوچەی  «د»ـە و زۆربوونی  «ت »دێتە بەرچاو ئەویش کەمبوونی هاتنی  «ر»

و دەڵێن  «ت» انە دەکەن بە  « د»دەوروبەری کۆیە و شوێنی لەوان نزیکەوە گەلێک لەو 
کە من ئەمە بە الدان دەزانم لە ڕاستە شەقامی زمانەکە،   «کردم»لە جیاتی  «کرتم»

لەگەڵ ئەمەشدا ئێرە جێی لەسەر ڕۆشتنی نابێتەوە. لێرەدا هەر ئەوە دەڵێم وا پێ دەچێ 
زۆر نزیکە لە   «ت»دەکات، بە هۆی ئەوەیشەوە کە دەنگی   «د» پتر حەز لە  «ر»دەنگی 

بۆ خۆی   «ر»دێت و دەنگەکەی  « د»، بۆیەیە وا بە ئاسانی لەو شوێنەدا دەنگی «د»
دەدزێتەوە. ئەمە لە کوردیدا وایە کەچی لە ئینگلیزیدا فەڕقێک بەدی ناکرێ لە نێوانیاندا.  

و ئەم دەنگانە،   «ر»کەوا حەز پێکردنی دەنگی  دەبێ ئەوەندەش بخەمە سەر قسەکانم 
ر ]جوکڵەی »ی قەڵەو کە لە ڕێنووسی کۆڕ بەشکڵی  « ڕ»ی الوازە و بەس  «ر»تایبەتی 
دەنووسرێ، لێرەش بە پێشەوە وا دەبوو چوکڵەکە دەخرایە ژێریەوە وەیا بە دوو   «لەسەرە[

 )رر( دەنووسرا، ئا ئەم دەنگە تێکەڵی حیسابەکە نابێ.  

ـەکە دەدیترێ. ئەم دەنگەش لەوانەیە زۆر حەز  «د» بۆ پێش   «ن»ەکاندا هاتنی لە میسال
ـەوە نەک   « د»دەکات. ئەویش لەبەر هەمان سەبەب بە زۆری دەکەوێتە پێش  «د »بە 
دا کە دەبێتە هۆی یەکێک لە دیاردە زۆر   «ن» بەاڵم ڕاستیێکی تر هەیە لە دەنگی   «ت»

پتر حەز بە   «ن»بەرچاوەکانی فۆنەتیکی ناوچەیی لە جێگەیێکی وەک سلێمانی دا: دەنگی 
دەکەن بە    «ن» ی دوای   «د» دەکات، بۆیەیە خەڵقی سلێمانی لە وتووێژدا   «گ»دەنگی 

و بە   «دەربەنگ»دەڵێن  «دەربەند »و بە  «د »ـەکە بکەن بە  «گ »نەک  «گ»
. هۆی ئەم زێدە  «بەند »ناڵێن  « بەنگ» بەاڵم بە  «ئەفەنگی»دەڵێن  « ئەفەندی»

درێژەی هەیە و لێرەدا جێی نابێتەوە، ڕەنگە باسیش   «گ»لە دەنگی   « ن»ەی کردنحەز
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بکرێ بە ئاسانی خوێنەر ئیقناع نەکات چونکە بەندە بە لێکدانەوەیێکی زیهنی پتر لەوەی 
 ە بکات و ببێتە دیاردەیێکی ماددی بێ دەمەتەقە.  ڕاستەوخۆ لە سروشتی دەنگەکانەوە زەن

ـەکە.   « ت»هاتۆتە پێش  «و»هەیە کەوا کورتەبزوێنی   «گوتن »لە میسالەکاندا چاوگی 
ـە نەک بزوێن، میسالەکەش هەر بۆیە بوو سەرنج  Consonantقسەمان لێرەدا لەگەڵ دەنگی  

  Consonantهەروەک بە بزوێن دێت بە شکڵی   «و»ڕابکێشێ. دەنگی  « و»بۆ هاتنی دەنگی 
 .  «کەوتن، پااڵوتن، پەستاوتن، بزاوتن...»یش هەر دێت وەک چاوگەکانی 

  «ف»انەیە بە  «و»لێرەدا شتێک سەرنج بۆ خۆی ڕادەکێشێ ئەویش گۆڕانی هەندێ لەو 
  « و»ـەوە بوە بۆ  «ف». من وا دەزانم گۆڕانەکە لە  «پااڵفتن، کەفتن »وەک کە دەگوترێ 

. ئەم ڕایە لە دوو سەرچاوەوە هەڵ دەستێ: یەکەمیان ئەوەیە  «ف»ـەوە بۆ  «و»نەک لە 
، بۆیە دەبێ بە سەلیقە لە ڕێی  «ف»دا ئاشکراترە تا هی  « و»لەگەڵ  «ت» گونجانی 

دا باشتر بگونجێن.   «ت »تاکوو لەگەڵ   «و»ـەکەت گۆڕی بێ بە   «ف» کردنەوەئاسان 
  « ف»نە لە شێوەی بادینیدا تا ئێستاش هەر دەنگی دوەمیان ئەمەیە کە زوربەی ئەو چاوگا 

ـە و لە شێوە ئاخاوتنی  «ف »ی تێدا بەکار دێت، لەمەوە دیار دەکەوێ بە ئەصل دەنگەکە 
لێرەدا جێی نابێتەوە،  «و»ـەوە بۆ   «ف». تعلیلی ئەم گۆڕانەش لە «و»سۆرانیدا کراوە بە 

 سەرەڕای ئەمە کە ئەویش لەوانەیە بە درەنگەوە بسەلمێنرێ وەیاخود هەر نەسەلمێنرێ.  

دا دەگونجێ و حەزیان لێ دەکا.    «د، ت»ی الواز چۆن لەگەڵ دەنگی  «ر»دیتمان دەنگی 
ی الواز کە بە وەستاویی   «ر»دا، دەنگی  « ت، د»بە پێچەوانەی ئەم گونجانەی لەگەڵ  

ـەوە بە ناچاری دەبێ قورس بکرێ ئەگینا بە   « م، س، ش»تە پێش دەنگەکانی کەو
گەرم، کرم، عومر، کەسر، قەسر،  » زەحمەت وشەکە تلفظی پێ دەکرێ، بۆیەیە وشەکانی 

هەموویان لە زاری کورددا دوو بڕگەن. کە بە پیتی التینی بیان نووسین و بڕگەکان   «حەشر
 :جوداکەینەوە وەها دەنووسرێن 

ge-rim, ki-rim, û-mir, ke-sir, qe-sir   
دا بکات، لەوانەیە   «ر»دەم و شەویلەی کورد وا لە قاڵب دراوە ئەم ڕەفتارە لەگەڵ دەنگی 

هەمان دەنگ لە زار و زمانی میللەتێکی تردا مامەڵەتێکی تری لەگەڵدا بکرێ. بە نموونە  
واللیل اذا  »ێ لە ئایەتی دەڵێم، ئەوەی بە وردیی گوێ بداتە قورئان وەیا بیخوێنێتەوە دەزان

قرتێنراوە، واتە نە دەنووسرێ و نە   «یسري» کەی کۆتایی « ی» دا دەنگی  «یسري 
  «تجوید»بۆ ئەوە بە پێی دەستووری  «واللیل اذا یسر »دەشخوێندرێتەوە، ئایەتەکەش دەبێتە 

بە سکونی تەواوە بەدوایەکتردا بێن، کەچی دیتمان لە کوردییدا   «س، ڕ»دوو دەنگەکەی 
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ـەکە قورس « س»ی وەستاوەوە، واتە دەبێ « ر»ی وەستاو نایەتە پێش « س»رگیز هە
 بکرێت.  

  «ل، ڵ »هەرگیزاو هەرگیز بە سکونی تەواو وەیا ناتەواو ناکەوێتە پێش دەنگی  «ر»دەنگی 
ـەوە لەیەک وشەدا، ئەگەر وشەی وا هەبێ من نەمدیوە. خۆ هیچ گومان لەوەدا نییە کە دوو  

ی الواز وەیا   «ر»یچ کلۆجێک هەڵ ناگرن بخرێتە پێش دەنگی بە ه « ل، ڵ»دەنگی 
مەڕی مل  »قەڵەوەوە. تەنانەت لە گەپی مەتەڵ و قسەی ئەستەمدا ئەم مەتەڵە دادەهینرێ  

هەرچەند   « مەڕی مر لووت»، زۆربەی خەڵقەکەش لێیان غەڵەت دەبوو و دەکرایە  «ڕووت
دا یەک وشەی پێک نەهێناوە   «ڕووت»جودا و سەربەخۆیشە، واتە لەگەڵ  «مل »وشەی 

 ئەگینا گوتنی مەتەڵەکە زەحمەتتریش دەبوو.  

  «ت» ـەکە و  «ل»دەکات، وەهاشی لەگەڵدا تێکەڵ دەبێ   «ت» حەز بە  « ل، ڵ»دەنگی 
. دەنگەکەی  «خڵت، شەپڵتە، سەڵتە، گاڵته»ـەکە هەر دوویان قەڵەو دەکرێن وەک کە دەڵێن 

م    «ت»ی عەرەبی تلفظ دەکرێ، من هەر بە شکڵی  « ط»لەم وشانەدا وەک  «ت»
دا زۆر خزم نین. لە وشەی وەک »شێلم،    «م»دا کەچی لەگەڵ   « ت»نووسی. ئەمە لەگەڵ  

دەبێ قورس بکرێ، کەچی   «ل، ڵ» گۆڵم، کۆڵم، بەڵم« دا بە ناچاریی دەنگەکەی 
ویی دەوەستێنن و هیچ قورسایی ناخەنە  بە تەوا « ل»دەنگەکەی   Filmئینگلیزەکان کە دەڵێن 

لە ئاخاوتنی کوردیدا بەکار دێنێ جێگۆڕکێ  Filmسەری، بەاڵم کورد کە دێ ئەم وشەیەی 
  «ل »بە دوای  « م»ی بۆ ئەوە خۆی ڕزگار کا لە زەحمەتیهێناندەکات   «i» بە بزوێنەکەی 

بەاڵم  « flim»کە بە ئینگلیزیی بینووسین ئەمە دەردەچێ  «فلیم»دا و وشەکە دەبێتە 
کرم،  »درێژترە لەوەی کە هەر قورسایی عادەتی بێ وەک هی وشەی  «i»دەنگەکەی 

kirim»  ی عەرەبی.  « دود» بە واتای 

هەر لەم جێگەیەدا تایبەتیێکی فۆنەتیکی کوردیمان دێتە پێش دەبێ بایەخی خۆی پێ بدەین.  
ـەکەوە نەهاتبا، کورد مەجبوور  «ل» لەپێش « i» نگلیزیدا ئەگەر ی ئی Filmلەم وشەیەی 

. دیاردەیێکی سەیر  «فلیم»ـەکەوە و بڵێ  «ل، م» نەدەبوو بزوێنێکی تەواو بخاتە نێوانی 
لێرەدا هەیە: لەو وشانەدا کە دەنگی وەستاو لە پێش دەنگێکی وەستاودا دێت، زمانی کورد  

  Vawelدا بێن نەک بەدوای  Consonantدوای وای پێ خۆشە هەردوو دەنگە وەستاوەکە بە
دەکات نەک هی درێژ. بە نموونە    Vowelیش هات حەز لە کورتە   Vowelدا، کە هەر 

بە تەواویی بوەستێنێ هەر وەک   « ن»دەتوانی دەنگەکەی  « دنک»دەڵێم تۆ کە گوتت 
ەکە  ـ «ن»چارت نامێنێ دەبێ  «ڕانک»دەتوانی قورسایش بخەیتە سەری، بەاڵم کە دەڵێی 

ئەگەر بزوێنەکەی تێدا   Film. وشەی « نک -ڕا»قورس بکەیت و وشەکە بکەیتە دوو بڕگە 
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چونکە لە وشەیێکی  «فلیم»نییە، کورد نەی دەکرد بە   کردننەبا، کە دەزانین بزوێنە و قورس
ەوە؛ کورد «ڵ، م»کوردیی وەک ئەودا مەجبوور نەبوە بزوێن بخاتە نێوانی دوو دەنگەکەی 

. ئەم دیاردەیە  «فلیم»وەک مەجبوورە بڵێ   «چڵیم»و مەجبوور نییە بڵێ  «چڵم»دەڵێ 
لێکۆڵینەوە و بەدواکەوتنی گەلێک پتر دەوێ بەاڵم من لێرەدا ڕێم نییە چی تر بەدوای بکەوم  

 چونکە من خەریک نیم فۆنەتیکی کوردی ساغ کەمەوە. 

کە وشەی چەند   دیاردەیێکی تری زۆر گرنگی ئەم گونجانی ناوخۆیی دەنگەکان ئەوەیە
بڕگەیی لە کوردییدا بە حوکمی گونجان و نەگونجانەکە شوێنی بڕگەکانی دیار دەکەوێ.  

 .  «بڵند، گرنگ، برنج، قەڵشت»سەیرێکی ئەم نموونانە بکە: 

دەکا بۆیەیە دەکەوێتە ناو ئەو بڕگەیەوە کە ئەوانی   «د، گ، ج»حەز بە دەنگی  « ن»دەنگی 
ڕنگ،   -ڵند، گ -ب»ەبەر ئەمە بڕگەکان وەهایان لێ دێ تێدا بن و ناشێ لێیان داببڕێ، ل

، کە بە التینی و بە بڕگەی جوداکرایەوە بنووسرێن وەها دەنووسرین:  «ڵشت -ڕنج، قە -ب
qe-lisht, bi-ring, gi-ring, bi-lind ند  –بل  ». هەرگیز ناشێ بگوترێbil-nid, نگ   -گر

gir-nigنج   -، برbir-nij ،شت  -قەڵqel-shit»  . 

چک   -بڵێیت بە ناچاری بڕگەکان وەها لێ دەکەیت: فر « فرچک»اڵم کە ویستت وشەی بە
«fir-chik» تک.  -گر ە:دەکرێ بەدوو بڕگ  «گرتک». هەروەهاش وشەیgir-tik  وشەی .
 .  ti-lo-pikپک  –ڵۆ  -دەبێ بکرێتە سێ بڕگە: ت «تڵۆپک»

کانی تردا تاقی بکرێتەوە  لەم گوتارەدا مەودا نییە تاک تاکی دەنگەکان لەگەڵ هەموو دەنگە 
تاکوو بزانین خزمایەتی و دژایەتی نێوان دەنگەکان چەندە و چۆنە، ئەو دەرفەتەش نییە بەدوا  
ئەنجامەکانی ئەم دیاردەیە بکەوین لە زمانەکەماندا چ لە ڕووی جۆری ترکیبی وشەوە بێ چ  

ترەوە بێ لە   لەالیەن حوکمی دیاردەکەوە بێ بەسەر شێوەی ڕێنووسدا چ لە هەر الیەنێکی
بۆ لێکدانەوە و   2الیەنەکانی بێ ئەژماری ئاخاوتندا. تێکڕای ئەم کارانە دەبێ بەجێ بهێڵرێ

لێکۆڵینەوەی پشوودرێژ و لەسەرەخۆ کە هەموو زمانەکە و دەنگەکانی ئاخاوتن بگرێتەوە بۆ  

 

ی  ەکەستوورەد  ەم هاتنە . ئەوەپێش »ر« ـ ەنگی »ڵ« هاتۆتەی »بهێڵرێ« دەوش ەل - 2
  ەنگی »ڵ، ر« لەد ەستوورەو دەپێی ئ ەشێنێ. بەڵ ناوە باس لێ کراومان ه ەوەپێش ەب ەلێر

ی »بناء  ەنگی »ر« بۆ صیغەدا دەن، لێرەنای ەوەکەی ەدا بەک وشەیی یەترکیبی بنچین
قورسایی هاتنی  ەل وڵێن »بهێڵدرێ« تاکوەس دەشدا زۆر کەمە ڵ ئەگە. لەللمجهول« هاتوو

 رزگار بن. ەوەدوا »ڵ« ـ ە»ر« ل
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ی حوکمی دیاردەکە ڕوونکردنەوەێکی فۆنەتیکی گشتی. بە نموونە کردنمەبەستی ڕووپێو
 لەسەر دەستووری ڕێنووس )امالء( ی کوردی ئەم میسالەت بۆ دێنمەوە.  

  «وڕ -کا»بە شێوەی هاتنە دەری لە زاری کوردەوە دوو بڕگەی ئاشکرایە  «کاوڕ»وشەی 
. ئەم وشەیە لە کێشی شیعریشدا جێگەی دوو بڕگە  ka-wurکە بە التینی بنووسرێ وا دەبێ  

 . …Kawurim nawê « ێ لەگەڵ دایکی نەچێتە ناو پەرێزکاوڕم ناو»دەگرێتەوە. 

هەڵ دەستێ و  «و»هەر ئەم وشەیە کە بزوێنی بە دوادا هات قورسایی لەسەر دەنگەکەی 
 خوێندنەوەی دەگۆڕێ، لە شیعریشدا مەودایێکی نوێ پێک دێنێ.

 kawrekem bo bêne... «کاوڕەکەم بۆ بێنە نەختێ سەیری کاوێژی بکەم»

ەوە دەهات لزومی نەما، ئەگەر   wکە لە دوا   uدەبینی لە نووسینی التینیدا بزوێنەکەی 
 بزوێنەکە نووسرابا کێشی شیعرەکە نەدەما.  

انە کە لە  کردنبەمەدا، بە هەزاران نموونەی تریشدا، بۆت دەردەکەوێ گەلێک لەو قورس
ەنێن وەک ئەوەی ئاخاوتنی کوردیدا هەن و زۆر لە نووسەران هەمیشە نیشانەی بۆ داد

انە و  کردنگەنجینەیێکی شرایەوەی ئەوتۆیان دۆزیبێتەوە هەر بەوان دۆزرابێتەوە، ئا ئەو قورس
ەری وشەکە نین بەڵکوو ناچاریی  پێکهێننیشان و پیتی کە بۆیان دادەنرێ بەشێکی ئەصلی و 

دا   «ka- wurکاوڕ »هێناونی بۆ ئەوە بتوانرێ وشەکە تلفظی پێ بکرێ لە وشەی  
ی بۆ بەکار هات وەک دەنگەکانی   «u»کە لە التینیدا پیتی  « و»ەکەی سەر دنکرقورس

نییە کە لە داڕشتنی ئەصلیدا بەشداری بووبێ و هیچ کامێکیان   «ک، ا، و، ڕ»تری وشەکە 
ی بۆ بەکار  uە کە وەک کورتەبزوێن خۆ دەنوێنێ و پیتی کردنلەوانە نین تێبچن. ئەم قورس

ی وەستاودا، چ دەخلێکیشی  «ڕ»ی وەستاوە لە پێش  «و»هات بەرهەمی کوتومتی هاتنی 
  «کاوڕ»نییە بەسەر ترکیبی ئەصلی وشەکەوە واتە کە هاتی ئەو دەنگانە بژمێریت کە وشەی 

ەری وشەکە پێکهێنە بژمێریت، چونکە دەنگێکی ڕەسەن و کردناوە نابێ ئەم قورسپێکهێنیان 
نییە، وەک ئەوەی یەکێک دەستی دەشکێ و دەیخەنە ناو شەپکەوە نابێ شەپکەکە بە  

ئەندامێکی کەسەکە وەیا بەشێکی دەستەکە بژمێررێت چونکە هەر کاتێک دەستەکە چاک 
ەری وشە بۆ ئەویش وەک دەنگەکانی تر  پێکهێنبۆوە شەپکەکە الدەچێ. بزوێن کە 

بە درێژایی عومری   «ه»دا هەرسێ بزوێنی کورتی  «هپەنجەر»هەمیشەیی دەبێ. لە وشەی  
 وشەکە بەردەوام دەبن.  
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دا وەک شەپکە وایە پێویستیێکی کاتی هێناوەتی، کە   «الوڕ» لە وشەی  «و»ەکەی کردنقورس
ـەکە وەک شەپکەی دەستی شکاو   «و»ەکەی  کردنبزوێنی درایێ قورس «ڕ»دەنگەکەی 

 فڕێ دەدرێت.  

ێنووسەوە لەوەوە دێت کەوا دەبێ ڕێنووسێک بێتە کایەوە حوکمی ئەم دیاردەیە بەسەر ڕ
فەڕقی دەنگی ڕەسەن بکات لەگەڵ دەنگی ناچاریی و وەقتی. ناشێ ڕێنووسی کوردی ئەو 

ی ناچارییان تێدایە بە دوو شێوە نووسین بخاتە ناو فەرهەنگەوە چونکە  کردنوشانەی کە قورس
دەزانین یەکێکیان شێوەی ناچاریی و   مومکین نییە لەبنەڕەتدا وشە بە دوو شێوە هاتبێ کە

وەقتییە، وەک بەفری بەهار کە لەبەر تیشکی بەتینی ڕۆژ زوو دەچێتەوە، ئەویش لەگەڵ  
 نەمانی ناچاریەکە لە خۆوە دەڕەوێتەوە. 

حوکمی ئەم دیاردەیە لێرە بەدواوە ڕوونتریش دەبێتەوە چونکە وەک بۆت باس دەکەم  
قورس بکرێ وەیا قورس نەکرێ بێ ئەوە بزوێن لە  گەلێک وشە هەڵ دەگرێ دەنگێکی تێدا 

یەکێکە لەو وشانەی دەتوانرێ بکرێتە یەک   «کلک»کۆتایی وشەدا چاوەنۆڕ بکرێ. وشەی  
ـەکەی تێدا قورس بکرێتە دوو بڕگە  « ل»و دەشتوانرێ  «klk» کردنبڕگەی بێ قورس

دەبێ ئەم  جا ئێمە کە دێین ڕێنووس بۆ کوردی قەرار دادە دەکەین  »ki-likلک  -ک»
ڕاستییە یەکجار ئاشکرا و بنجییەمان لەبەر چاو بێ و بەمەدا خۆمان لە هەڵەی تێ  

 نەخوێندنەوەی سروشتی دەنگەکانی کوردی ڕزگارکەین. 

ئەو شتە هەرچی دەبێ باببێ. لەم   «شت»پێویستە زوو خۆمان تەسلیم نەکەین بۆ ڕواڵەتی 
بۆ سەر یەکێک لە دەنگەکانی وشە خێرا   تایبەتیەی دەنگەکانی کوردییدا نابێ هاتنی قورسایی

فێڵمان لێ بکا و شانازیش بەوە بکەین قورساییمان دۆزیتەوە لە وشەدا کەچی دەبوو لە جیاتی 
هۆی قورساییەکە بدۆزینەوە و لە بایەخی خۆی پتر پێ نەدەین.   «قورسایی»دۆزینەوەی 

و وشەی وەک ئەودا قورسایی لەسەر دەنگێکدا هەیە   «کاوڕ»بەوە کە لە وشەی  کردنهەست
هەستێکی بدیهی و ئاشکرا و سەرەتایی و ساوایانە و بێ ئەرک و زەحمەت، کوردی گوتەنی،  

ی قورساییەکە کردنەوەکوێریش لێی بە سەهوو ناچێ. گرنگ لێرەدا ئەوەیە هۆی پووچ
ان و پلەی گونجان و  بدۆزرێتەوە، وەک دۆزیمانەوە، لە ڕێی ناسینەوەی سروشتی دەنگەک

 نەگونجانیان لەگەڵ یەکتردا.  

کورد دەتوانێ گەورەترین فێڵ لە فەیلەسووفێکی فۆنەتیکزانی ئەورووپایی بکا لەم   فۆنەتیکزانی
ی دەنگ لە وشەی کوردییدا لەو فێڵەشدا دەتوانێ قسە سارد  کردنو ڕەها کردنباسەی قورس
 «أشتقاقی»یە نەک «إلصاقی»انێکی کوردی زم –زمانی هیند و ئەورووپایی »و سڕەکانی 

و چەندین قسەی تری بێ دەخلی وەک ئەمە بداتە پاڵ فێڵەکەیەوە  « پێچەوانەوە...»وەیا بە 
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تاکوو کابرای ئەورووپایی بەجارێ سەر شێواو دەکات لە ئاست زمانی کوردی و تایبەتییە 
ورووپایی ڕەسەن و بنجییەکانی، کەچی ئەگەر ڕاستی حاڵ بخاتە بەرچاوی زاناکەی ئە

لەوانەیە ئەو ڕاستییە بۆ ئەو ببێتە کلیلی دەرگەی گەلێک لەو نهێنیانەی کە تا ئێستا بۆی  
 .  «ئەورووپایی  –هیندیی »نەکراوەتەوە لە توێژینەوە دەربارەی زمانەکانی 

ئەوەی بۆ من ڕوون بووبێتەوە لە خزمایەتی و دژایەتی ناوخۆیی دەنگەکانی ئاخاوتنی کوردییدا 
ەواوە کە زۆر بە ئاشکرایی هەستی پێ دەکرێ. بەاڵم دەبێ ئەوە بڵێم نیسبەتی  چوار پلەی ت

منزلة بین »هەندێک دەنگ لەگەڵ هەندێکی تردا وەک ئەوەیە کە بە عەرەبی پێی دەگوترێ 
 ی هەر چوار پلە دەگەڕێمەوە بۆ ئەمیان. کردن. دوای باس«المنزلتین 

 

 پلەی یەکەم:  گونجانی تەواو 

ن هەندێک دەنگەکاندا ئەوەندە ڕێک دێت ناشێ هیچ قورساییەک ئەم گونجانە لە نێوا
 بخرێتە سەر دەنگە وەستاوەکەی پێشەوە وەک لەم نموونانەدا دیار دەکەوێت: 

 .  Kerdکێرد ، Berd، بەرد Kurdرد: کورد  •
 .  Kert، کەرت Mart، مارت Kurtرت: کورت  •
 .  Mast، ماست Bist، بیست Best: بەست 3ست •
 . Qelisht، قەڵشت Birisht، بڕشت   Gosht، گۆشت Geshtش ت: گەشت   •
 .  Poong، پوونگ Jang، جانگ  Dengن گ: دەنگ  •
 .  Rewend، ڕەوەند Pind، پند Swênd، سوێند Chand، چاند  Bendن د: بەند  •

 

پێش   ەکەـ «س»ر ەس ەتەقورسایی خراو « کێش»ی کردنەوەشیعردا بۆ ڕاست ەتێبینی: ل  3
 دیترێ:  ەدا د «نالی» ی ەیتەم ب ەک لەو ەوەـ «ت»

 تیغی زمانی نالی  ەلییەیقەڕاستی ص
 بڕێ ەی پێ دەقس ەلووگیرەرم و توند ئاوی گەن

التینی بنووسرێ وای لێ  ە ر بەگە، ئەی تێدا قورس کراو « س»ی ەکەنگەد «ڕاستی»ی ەوش
 Rastee ،Rastی شیعر ەوەرەد  ەردوویان لەه «ڕاست، ڕاستی»ی ەچی وشەک Rasiteeدێ 

نگێکدا کاری خۆی  ەموو دەڵ هەگەموو شوێنێکدا و لەه  ەپێویستی شیعر ل ەگوترێ. دیارەد
 دا.  «س »نگی ەڵ دەگەر لەک هەکا نەد
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 . Kolinj، ماڵنج کۆڵنج Sirirnj، سرنج Renjن ج: بەنج، ڕەنج  •

لەمانەی سەرەوە، حەز بەیەکتر دەکەن لێرەدا پێویست نابینم  بێگومان دەنگی تریش هەن، بێ 
 بەدوایان کەوم. 

 

 پلەی دوەم: گونجان 

سکونی    ئەم پلەیە خزمایەتی بێهێزتری تێدایە لە هی پێشوو. لەم پلەیەدا دەشێ دەنگێک بە
 تەواوەوە لە پێش یەکێکیتردا بێت، دەشێ قورسیش بکرێ: 

 Denikنک  -، دەDenk ن ک: دەنک  •

 Kepenikنک   -، کەپەKepenkکەپەنک  •

 Werigرگ  -، بەBergر گ: بەرگ  •

   Wurigرگ  -، وWurgورگ  •
 Qurigڕگ  -، قوQurgڕ گ: قوڕگ  •
 Derikرک  -، دەDerkر ک: دەرک  •
 Kurikرک  -، کوKurkکورک  •

 

   پلەی سێیەم: نەگونجان 

واتە دەبێ لەم پلەیەدا دەنگێک بە وەستاویی ناکەوێتە پێش دەنگێکی تری وەستاوەوە، 
 دەنگەکەی پێشەوە قورس کرێ: 

 Donimنم  -، دۆKhanimنم  -، خاGenimنم  -ن م: گە •
 Kepirپر  -پ ر: کە •

 Sipilپڵ  -، سTepilپڵ  -پ ڵ: تە •

 لەگەڵ زوربەی دەنگەکاندا ناگونجێ وەک:  «ک»دەنگی 
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... هتاد. هەروەهاش دەنگی  Mekirکر  -، مەMekisکس  -، مەShekirکر  -شە •
 . «ب»

 

 پلەی چوارەم: دژایەتی  

لەم پلەیەدا هاتنی دەنگێک بە وەستاویی لە پێش دەنگێکی ترەوە مومکین نییە. لێرە بە  
ئەوانیش وان.   «ق، ک»مان باس کرد، لێرەدا، دەڵێم دەنگی  «ل، ڕ»پێشەوە دوو دەنگی 

 ـەوە. لەم بابەتە دەنگی تر زۆرن.  «م» ش ناچێتە پێش  « ب»دەنگی 

لە ڕووی  «بێگانەبوون»یێکی تایبەتی خۆم هەیە لەبارەی تەئسیری    «نظریة»من 
ی هۆی تێک نەگەیشتن و بە یەکتر ڕازیی نەبوون و عەیب لەیەکتر گرتن و شتی  دروستکردن

ئەو تۆییەوە لە نێوانی مرۆڤدا، ڕایەکەم بە شێوەیێکی کورت لە پێشەکی کتێبەکەی  
کە لە باڵوکراوەکانی کۆڕی زانیاری کوردە، باڵو  «بەرکوتێک لە خەرمانی کوردناسی»

کرایەوە. لێرەدا نموونەیێکی تازە لە فۆنەتیکیش دێتە بەر دەست کەوا چۆن لە یەکتر دوور 
کەوتنەوەی مرۆڤ نەک هەر زمان دەگۆڕێ و بەس، بەڵکوو جۆری دەربڕینی دەنگیش  

ـەوە ناهێنێ، کەچی ئەڵمانەکان ناوێکی زۆر  «ل »لە پێش  «ر»دەگۆڕێ. دیتت کورد دەنگی 
. جگەرەیێکی بەناوبانگی  «شاڕلمان -شاڕل »ـە کە لە جێی تر دەبێتە  «کاڕل»باویان وشەی 

 ... هتاد.   «میلڕوز»ـە. ناوم دیوە  « سکویڕل»یە. سمۆرە  «ماڕلبۆڕه»ڕۆژئاوا 

ایە. سەرنج بگرە لە دوو دەنگی  دەگەڕێمەوە بۆ ئەو پلەیەی کە گوتم لە نێوان دوو پالن د
دا تلفظیان پێ دەکرێ. ئەم خزمایەتیەی    «مەرج، گورج، بەرج» وەک لە وشەی  «ر، ج»

. وا دەزانم هۆی ئەم  «رک، رگ»بەاڵم پترە لە هی   « رد، رت»نێوانیان کەمترە لە هی 
 جوداییە بریتییە لەمە:  

ەالی پووکەوە دەر دێن، واتە  ـەوە ب «ر»هەردوویان لەبەر دەمی شوێنی  «د، ت »دەنگەکانی 
ـەوە دەرگەی ئاسایی هاتنە دەرەوەی   «ر»لەو شوێنەوە دەردێن کە بە نیسبەت دەنگی 

ـەوە بۆ دەرەوەی دەم   « نطق»ئاخاوتنە چونکە دەزانین ئاخاوتنی مرۆڤ لە ئەندامەکانی 
ـەوە هەر چەند   «ر»دەکەوێتە پاش جێگەی دەنگی   «ج»دەجووڵێ و دەبزوێ. بەاڵم دەنگی 

ـەوە بەرەو  «ر»جێگەی دەربڕینیشیان بەیەکەوە نووساون، لەبەر ئەمە تۆ کە لە دەنگی 
بڕۆیت بەرەو دواوە دەگەڕێیتەوە کە ئەمە نەختێک دژی داخوازیی ئاخاوتنە کە    «ج»دەنگی 

،  « د، ت» لە خزمایەتی دا کەمترە   «ر»لەگەڵ  «ج»حەز دەکا دەربێ، بۆیێ خزمایەتی 
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دوورتر دەکەوێتەوە لە جێگەی  « ک»چونکە جێگەی دەنگی  «ک»بەاڵم پترە لە خزمایەتی 
دوور   «ر»ـەوە بەرەو قوڕگ لە جێگەی  « ج»، واتە بەوالی جێگەی «ر»دەنگی 

 دەکەوێتەوە.  

لەم بابەتە هەڵسەنگاندن و لێکۆڵینەوەیە هەتا بەدوای کەوین و بۆی تێ هەڵکشێین لێی 
بینەوە چونکە فۆنەتیکی کوردی تا ئێستا هیچی ئەوتۆی تێدا نەگوتراوە و نەدۆزراوەتەوە کە  نا

بەتایبەتی هی دەنگەکانی کوردی بێ، هەرچی کراوە یا سەرەتا و بەدیهیەی ئەوتۆیە بۆ هەموو  
چاوێکی نەختێک وردبین ئاشکرایە، یاخود شتی گشتی ئەوتۆیە، وەک هەوا و تیشکی ڕۆژ،  

تێیاندا بەژدارە. من بەتەواویی و لە هەموو ڕوویێکەوە دژی کوتانەوەی گوتەی  تێکڕای جیهان 
لێرە بە پێشەوە گوتراو و شتی وەک بدیهیەم، هەر نەبێ لەبەر ڕێزنان لە خوێنەر، چونکە  

خوێنەرێک بدیهیە و شتی گوتراوی بۆ دووبارە دەکرێتەوە کە لە پلەی سەرەتایی خوێندن و  
ەی بابەتی گوترایەوە و ئاسان ڕەوا دەبێ کە بۆ مەبەستی ەوهێنانزانیندا بێ. کاتێک 

دۆزینەوەیێکی نوێ وەیا بەدەستەوە دانی سوودێکی گرنگ وەیا بنیاد نانی فکرەی تازە... بێ.  
من باسی ئەم دیاردەیەی گونجان و نەگونجانی دەنگەکانی ئاخاوتنی کوردیم نەدەکرد ئەگەر  

م کردبا بۆ مەبەستی خستنەسەر وەیا لێرە بە پێشەوە کەس لە سەری دوابا، باسیش
 وەیا ڕەخنە دەبوو.   کردنەوەڕاست

ئەوەی ڕاستی بێ ئەم تایبەتیەی فۆنەتیکی کوردی هێندە بنجی و گرنگە لە زمانەکەماندا و  
بە جۆرێک تێکەڵی ڕایەڵ و تانوپۆی داڕشتنی وشە و بەیەکەوە بەستنەوەیان بووە و خۆی زاڵ  

نووس و ڕێزمانی کوردی، لێمان داوا دەکا زۆر بە کردوە بەسەر بەشێکی بەرچاوی ڕێ
پسپۆڕی نەخشەیێکی سەرلەبەری هەموو دەنگەکان ڕێک بخەین لە ڕووی دیارخستنی پلەی 
گونجان و نەگونجانیان لەگەڵ یەکتردا. هەروەک نەخشەی واڵتێک شکڵی گشتی واڵتەکە و  

و ڕووتەن و پاوان و   بەرز و نزمی و تەڕ و وشکی و پان و درێژی و ڕێگەوبان و دارستان
بیابان و هەموار و هەڵدێر و هەموو سەروبەرێکی واڵتەکەت نیشان دەدات و فکرەیێکی 

ڕوونت لەبارەیەوە بۆ پێک دێنێت، هەروەها ئەم نەخشەیەی گونجان و نەگونجانی دەنگەکان  
ی کوردی تێدا عەکس بکرێتەوە  » وشە»لەگەڵ یەکتردا لێی دەوەشێتەوە بکرێ بە ئاوێنە و 

ە حاڵی سادەیی و لێکدراویی و بەستنەوەی بە ئەمراز و پیتی پەیوەندیی و سوان و لێ قرتان  ل
و   کردنو یەکتر داخوازیی کردن و هاتنە سەر و ئاڵوگۆڕی دەنگ بە یەکتر و یەکتر دەر

بوو بە چاوگ و شێوەی داڕشتنی لە ڕابردوو  «کار»هەموو حاڵێکی تریدا، ئەگەر وشەکەش 
ی پێشگر و پاشگر و سوان و نەسوانیان و هاتنی شتی تر بۆ  کردنقبووڵ و ئایندە و فەرمان و

چ تەئسیرێکی بوە   «گونجان و نەگونجان»کارەکە و... هتادەوە، بۆ ئەوە بزانرێ ئەم دیاردەیە 
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لەم ڕەفتارەی کە قسەکەری کورد لەگەڵ ئاخاوتنی کوردییدا کردوەتی. ئەم نەخشەیەی باس  
دا    «حساب الجمل»وایە کە لە  «أبجد هوز»کانی لێ کراو وەک جۆگەلەی نرخی پیتە

یەک پێویستمان پێی دەبێ. لێرەدا بۆ مەبەستی    «مێژوو»بەکار دێت و لە لێکدانەوەی هەموو 
 ی چەند نموونەیەک دێنمەوە:ڕوونکردنەوە

ی ڕێگەوبانان بەکار دێت لە نێو هۆزەکانی کورددا کردنکە بۆ هەموار «کساره»مەکینەی  -1
ی   «س»ناکات بۆیێ گرتنەکەی دەنگی  «شده». دەزانین کورد حەز لە «کەستاڕه»بوە بە 

بە    «ت» ی هێناوە. ئەم دەنگەی  «ت» لە وشەکەدا نەهێشتوە، لەجیاتی ئەو، دەنگی 
ساکن هاتوە کە  ی «س»ڕێکەوت نەهاتوە بەڵکوو بە حوکمی ئەو گونجانە تەواوەی دەنگی  

قبووڵ  کردن ی ساکن قورس  « س»ـەوە، وەک گوتمان هەرگیز دەنگی  «ت»دەکەوێتە پێش 
ی   «ت» دەنگی   «گونجان و نەگونجان»دا. لێرەدا دیاردەی   «ت» ناکات لە پێش دەنگی 

لە دەنگی   «س»ەی دەنگی کردندا سەپاند. سەیر لەوەدایە ئەم حەز »کسارە»بەسەر 
 .  «قەستەم بەخوا»واری کورد بڵێ وای کردوە نەخوێندە «ت»

پەیدا بوە دەکرێتە   «وەستان»و   «هەڵ»کە لە دوو کەرتی  «هەڵوەستان»وشەی  -2
بەردەوامە کەچی دوو  «س» دەبینی لە هەموو حااڵندا دەنگی  « هەڵستان، هەڵسان، هەستان»

قرتانیان بەسەر دادێت. وا دەزانم ئەم قرتان و بەردەوامبوونەش هەر  « ڵ، ت»دەنگی 
دەگەڕێتەوە بۆ حوکمی گونجان و نەگونجانەکە، بەاڵم ئەم جارەیان نەختێک بە فرەوانتری،  

لەو ڕوەوە کە لێرەدا گونجان و نەگونجانی تێکڕای دەنگەکان، نەک تەنها دوو دەنگ، بەشدار  
.  «هەڵستان، هەڵسان. هەستان»کە بریتین لە  «هەڵوەستان»ی بوە لە داهێنانی شێوە تازەکان

، بەاڵم ناتوانم لەسەری  «ت »جگە لەمە عامیلی تریش دەوری دیتوە، وەک قابلیەتی سوانی 
 بڕۆم.  

کە بمانەوێ بەدوا نموونەی تر بکەوین ڕێگەمان زۆر درێژ دەبێتەوە: کورتە و پوختەی  
جدول  »و بە ڕاستی ڕێک بخرێ و وەک  ڕایەکەم ئەوەیە دەبێ ئەم نەخشەیە بە وردی

بێ و سوودی لێ   -ڕاستییەکەی زمانزانی کورد  -لە بەر دەستی فۆنەتیکزان  «الضرب
 ی وشەی تازەشدا دەبێ ئەم گونجان و نەگونجانە تێ بخوێندرێتەوە. دروستکردنوەرگرێ، لە 

ەوە بزانین کە بێ گومان، بوونی ئەم نەخشەیە شتێکی پێویستە و سەربەخۆیشە، بەاڵم دەبێ ئ
ر شتی تریش کەوتوە بۆ ئەمەی  پێوەندیی بە شتی تریشەوە هەیە، بەڵکوو پەکی لەسە

گرتنی بە تەواوی بێت وەک ئەوەی کە دەبێ بزانین هەر دەنگە لە چ جێگەیێکی  سوودلێوەر
قوڕگ و زار و لێوەوە )ئەندامەکانی ئاخاوتن بە گشتی( دەر دێت و کامی لە مەخرەجی 

خستنی ە دەمەوە نێزیکترە... هتاد. دیارو کامیان بە نیسبەت ئەوی ترەوە لکامیەوە نێزیکە 
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جێگەی دەربڕینی دەنگەکان لە حاڵی وەهادا سوودی دەبێت نەک وەک مۆمیا لە مۆزەخانەی  
 فۆنەتیکدا دانرێ و توێژینەوەی شتی تری لەسەر نەکرێ.  

کورد لەگەڵ میللەتانی  نەک هەر ئەمە و بەس، بە الی منەوە دەبێ تین و تاوی دراوسێیەتی
تر بۆ سەر زمانەکەی و داهێنانی دەنگی تازە لە کوردییدا و هەموو سەروبەرێکی ئەم  

الیەنەش بە چاکی لێی بکۆڵرێتەوە و دۆزینەوەکانی ئەم مەیدانەش ببنە یارمەتیدەری پلەی 
 گونجان و نەگونجانی ناوخۆیی دەنگەکانی کوردی.  

خۆی لە خۆیدا شتێکی سەربەخۆیە لەناو پەڕاوێزی   بە کورتی پێویستە ئەم دیاردەیە کە
دا بەگەڕ بێ و ئەنجامەکانی دیار بخرێ، لەم کارەشدا نابێ پەکمان بەوە   «ئاخاوتن »تێکڕای 

بکەوێ فۆنەتیک تێکەڵ دەبێ لەگەڵ فۆنۆلۆجی وەیا سینتاکس وەیا ئەدەب وەیا ڕێزمان وەیا  
ێنیی زمانی کوردی بدۆزینەوە نەک  مێژوو وەیا هەر زانستێکی تر بێ. ئێمە دەمانەوێ نه

بین بۆ مەبەستی خۆ ڕەنج دان، لەناو بەندیخانەی تاکە یەک   «یوگا»خەریکی وەرزشی 
 الیەنی تۆژێنەوەی زمانی هەناسە لە خۆمان ببڕین.

ئەوەی ڕاستی بێ بۆ زمانزانی کورد کە خەریک بێ لە بارەی زمانی کوردییەوە بتۆژێتەوە  
. زمانی کوردی نە لە الیەن دیراسەی  «تخصص»نی پلەی جارێ یەکجار زووە بۆ داهات
ـەوە بە تێکڕایی، هیچ بارێکی بە تەواویی، بگرە   Linquisticمێژوویی یەوە نە لەالیەن 

نیوەچڵیش، ساغ نەبۆتەوە تاکوو لزوم نەبێ فۆنەتیک بە فۆنۆلۆجییەوە ببەسترێتەوە و هەریەک 
 یدا مەعالن بێ سنووران نەبەزێنێ. لەم مەیدانانە چاپوکسواری خۆی هەبێ و هێندە تێ

ی خۆتەرخان   «متخصص»تۆ بڵێ دەبێ میللەتی کورد چەند ساڵی تر چاوەڕوانی پەیدابوونی  
کردوو بۆ تاک تاکی ئەو مەیدانانە بکا، بەدوا پەیدا بوونیشیان چەندی تر بەدیار  
وە بەچکە  باڵوبوونەوەی بەرهەمەکانیانەوە دەست لە ئەژنۆ وەرێنێ، ئەوساش چاو چڕ کاتە

پێغەمبەرێک بێ و سوودی هەموو جۆگەلەکانی فۆنەتیک و فۆنۆلۆجی و سینتاکس و 
تۆژێنەوەی مێژوویی بکاتە یەک ڕووباری شەپۆالویی کوردناسی و کێڵگە وشکبوەکانی 

ڕۆشنبیریی کوردی پێ ئاو بدات؟ ڕەنگە ئەو ڕۆژە یەکجار دووربێ، گریمان نێزیکیش بوو  
ە تازەیەی «نەورۆز»وە و مێشکی خۆمان داخەین بە دیار ئەو نابێ دەستی خۆمان ببەستینە

ساڵ   1200صەدەی بیستەم وەیا بیست و یەکەمی کورد. ئەگەر زاناکانی زمانی عەرەبی 
پێش ئەمڕۆ بیروڕایەکی وەهایان بە دڵدا چووبا یەک هەنگاویان بۆ نە دەهاوێژرا چونکە  

  «مستحیل»ـەوە کە دەزانین لە سەرەتاوە وەک  «تخصص»یەکەم هەنگاو بەند دەبوو بە  
 وابوو. 
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ی زمان و ئاخاوتن   «مطلق»ی و لە مەیدانی    «مجرد»ئێمە خەریک نین ئەم باسانە بە 
باس بکەین: ئێمە خەریکی زمانێکی تایبەتین کە لێکۆڵینەوەی تێدا نەکراوە. زۆر سەیرە  

ێویستی بە زانینی زمانە بگوترێ، وەک دەگوترێ، زانین و ناسینەوەی زمانی کوردی پ
هەیە بەاڵم باسی فۆنەتیکی کوردی دەخلی بەسەر  «هیندی ئەورووپایی»بنجییەکانی بەرەی 

 فۆنۆلۆجی کوردییەوە نییە. 

ـەکان دەکەم تا ببێتە سەرەتای  «دەنگە بزوێن »لەکۆتایی گوتاردا زۆر بە کورتی باسێکی 
 لێکدانەوە لەو بارەوە کە من بۆی چووم.  

ە بەر ڕێنووسی التینی وەک لە ئینگلیزی و فرەنسیدا بەکار هاتوە ئەرکێکی بێسوودە هانا بردن
پەیدا نابێ. فەرموو  Vowelچونکە لەو ڕێنووسانەدا پیتی تایبەتی بۆ تاکە دەنگی بزوێن 

 دانراوە:«  l» بکە کە لەوانەیە هەندێک بڵێن بۆ دەنگی  Aسەیری پیتی 

• And و کورتەبزوێنی    «همزەی عەرەبی -ئـ»کە دوو دەنگی   «ئه» : لێرەدا بوە بە
 یە.  «فتحەی عەرەبی -ە»

• Oar ۆ»: لێرەدا یا نرخی نییە یا بوە بە دەنگی»  . 
• Wraught ئەم وشەیە یەک بڕگە و حەوت پیتە، بۆ خۆت نرخی پیتەکەی :«A»  

 تێدا بدۆزەوە، بە من نادۆزرێتەوە. 
• Care ی گرتۆتەوە.   «ێ»: لێرەدا جێی 
دەخوێندرێتەوە   «من، أنا »؛ بە واتای « I»لەوەش سەیرترە:   «i»جار پیتی هەندێ  •

  «چاو»واتای   ـە بە «ئای» دەنگی تەواو. هەر ئەم  «3»کە بریتییە لە  «ئای»
 .  Eyeدەکرێتە 

دا   Beer. لە وشەی «همزەی عەرەبی  -ئـ»بوە بە دەنگی  eدا پیتی  Earلە وشەی  •
دا    Hereـە پەل، لە وشەی   « ێ»دا بوە بە  Bearدرێژ، لە  «یی» بوە بە 

 جارێکیان هەر تێ چوە و نرخی نییە وەک دەنگ.   « یه» جارێکیان بوە بە 

ئەمە دەڵێم تاکوو خوێنەری کورد لە تۆژینەوەی دەنگەکان خۆی لە ئینگلیزی و فڕەنسەیی  
یان هەیە   «هیرۆگلێفی»نەگەیەنێ چونکە لە ڕێنووسی ئەو زمانانەدا دەنگە بزوێنەکانی شکڵی 

 نەک پیتی تایبەتی. 

 بزوێنەکان لە کوردییدا، وەک دەنگ، دەبنە دوو بەشی جودا: 
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یان بۆ دانراوە، لە عەرەبیدا پێیان دەگوترێ    «ە، و، ی»شکڵی یەکەم: کورتەبزوێن کە 
 یان هەیە.    «فتحة، ضمة، کسرة»و ناوی   «حرکة»

کورتەبزوێن بوونی سەربەخۆی نییە، واتە تەنها تلفظی پێ ناکرێ، بەدوا دەنگی تردا  
 دەردەکەوێت. ئەم ڕاستییە کەم ناکا بەوەدا کە لە التینی بۆ هەر بزوێنێکی کورت پیتێکی

سەرلەبەر و تەواوی وەک پیتەکانی تری بۆ دانراوە. ئێمە قسەمان لەگەڵ دەنگە نەک وێنەی  
ملەحوشتر دانێ، ئەو بۆخۆی   «فتحة -ە »ـە. تۆ حەزدەکەی لەجیاتی  «پیت»دەنگ کە 

عەرەب لە کۆنەوە کە بۆ کورتەبزوێن زاراوەی . هەر بەدوا دەنگی تردا دێت لە ئاخاوتن 
یان کردۆتە نیشان، لە خۆڕایی   « فتحة، ضمة، کسرة»نووسینیشدا  یان داناوە و لە «حرکة»

وایان نەکردوە، دیارە ئەم الیەنە گرنگەی نەبوونی وجودی سەربەخۆیان لە کورتەبزوێندا تێ  
 خوێندۆتەوە.  

  «فتحة، ضمة، کسرة»بە واتای  «ە، ی، و»کورتەبزوێن یەک جۆریان هەیە، واتە یەک جۆر 
 لە زارەوە دێتە دەرێ.  

 

 ـە.   « ا، وو، ۆ، ی، ێ»وەم: بزوێنی درێژ د

یەک جۆری هەیە، بەاڵم دوو دەنگەکەی تر هەریەکەیان دوو   «ا»وەک دابینی دەنگی 
لەوانی تر جودا دەکاتەوە، دیاردە   «ا»جۆریان هەیە، کە ئەمە یەکێکە لەو دیاردانەی دەنگی 

 و تایبەتی تریش هەیە لێیانی جودا کاتەوە لێرە بەدواوە باسیان دەکەین. 

 

سێیەم: واباوە لەناو  فۆنەتیکزان و تێکڕای زمانزانان کە وا دەنگە بزوێنەکانی درێژ هەر  
یەکەیان بە قەدەر دوو کورتەبزوێنە، هەر بۆیەش بۆ واوی درێژیان بە دوو واو دەنووسی و  

 یێی درێژیشیان بە دوو یێ دەنووسی.  

ایی دوو کورتەبزوێن ی درێژی تیژ ڕاستە کە هەر یەکەیان ب «واو و یێ»من وا دەزانم 
لە تایبەتیێکی   « ا»نییە. بەالی باوەڕی منەوە دەنگی  «فتحة»دوو   «ا»درێژن، بەاڵم دەنگی 

جودا دەکاتەوە: هەڵستانەوەی  » ە –فتحة »یەکجار بنجیدا خۆی لە دەنگی کورتەبزوێنی 
او  لەچ «فتحة»هەڵستانەوەیێکی ستوونی یەکسەرەیە، بەاڵم هەڵستانەوەی دەنگی   «ا»دەنگی 

وایە واتە لە نێوانی ستوونی و ئاسۆیی دایە. تۆ   «وتر القائم»دا وەک هەڵستانەوەی  «ا»هی 
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، دەنگەکەی  «دەر»دا کورت کەیتەوە وشەکە نابێتە «دار» لە وشەی  «ا»کە بێی دەنگی 
 .  «دار» دا درێژ کەیتەوە نایکاتە «دەر» ش لە وشەی  «ه»

 

چ   «ژیی، ژێ»  « دوور، دۆڵ»چ بزوێن بێ وەک  «ی»و  «و»دەنگی  -چوارەم:
Consonant  هەر خۆیەتی ئەم قابلیتەی   «وار، باوک، ڕاو»، « یار، دایک، های»بێ وەک

هەیە. لەمەشدا گۆڕانی شکڵی دەنگەکان لە ڕێنووسی التینیدا چ بایەخێکی نییە. بەڵگەی  
  یەکبوونی ئەم دەنگانە زۆرە، جگە لە بدیهیە کە دەزانێ هەموویان یەکێکن، لێرەدا یەک

 دوەکان دێنمەوە: 

 « و»بۆ دەنگی 

چرا و  »ـەکە عطف بزوێنە، بەاڵم کە گوتت  «و»لێرەدا  «بەرد و دار»کە گوتت  (1
 .  Consonantواوەکەی عطف بوە  «نەفت

واوەکە بزوێنە. کە فیعلەکەت گۆڕی بۆ ئایندە دەبێتە  «نووست»لە فیعلی  (2
 .  Consonantلێرەدا واوەکە بۆوە  «دەنوێ»

درێژ کەوە دەبینی دەبێتە واوێکی بزوێنی   «باو»ی واوی وشەی لەگەڵ خۆتدا دەنگ (3
 تیژی درێژ.  

 .  «ی »بۆ دەنگی 

برای  »بزوێنە بەاڵم کە گوتت  «اضافة»یێیەکەی   «بەردی بەست»کە دەڵێت  (1
 .  Consonantبۆوە بە   « اضافة»هەمان یێی  «من 

بزوێنە بەاڵم کە  «ڕاناوی کەسی سێیەمی تاک»ئەم یێیەی  «گرتی»کە دەڵێ  (2
 . Consonantیێیەکە دەبێتە  «کێاڵی»گوتت 

درێژ کەوە دەبینی دەبێتە یێیەکی بزوێنی  « چای»لەگەڵ خۆتدا دەنگی یێی وشەی  (3
 تیژی درێژ.  

 جگە لەمانە بەڵگە هەن من نایان هێنمەوە ناو نووسینەوە. 

 

 دەکاتەوە:  جودا  «و، ی »لەم چەند ڕوەوە خۆی لە دوو دەنگی  «ا»پێنجەم: دەنگی 
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 هەیە.   «ا»لەوەدا کە یەک جۆر  (1
 .  «فتحة -ە »لەوەدا کە بریتی نییە لە دوو کورتەبزوێنی  (2

لەوەدا کە ئەویش وەک کورتەبزوێنەکانی بە تەنها تلفظی پێ ناکرێ واتە هەر بەدوا   (3
دەنگی تردا خۆ دەنوێنێ. هەر بۆیەیە نە لە پێشەوەی وشەوە دێت نە لەناوەڕاست و  

 . Consonantکۆتایی وشەدا دەکرێ بە  

  «همزة»من لەمەدا هەرگیز باوەڕ بەو گوتەیە زۆر مەشوورەی کۆنینە ناکەم کە دەڵێ 
و   «همزة»کە تلفظی پێ کرابێ بە سەربەخۆیی. عەرەبەکان لە کۆنەوە  «ا »بریتییە لە دەنگی 

لە   «حروف الهجاء»داناوە هەر بۆیەیشە ژمارەی   «دەنگ»یان بە یەک پیت   «الف»
خۆی لەناو دەبا بۆ دەنگی ئەلف   «همزة» ـە. بەڵێ ڕاستە وا دەبێ دەنگی  «28»عەرەبیدا 

  «همزة»بەاڵم ئەم تایبەتیەی  «داخێوێ»دەگوترێ   «دەئاخێوێ»وەک ئەوەی کە لە جیاتی 
بەمەدا دیار    «دێشێ»دەشتوانی بڵێی   «دەئێشێ»شدا هەر وایە. تۆ دەڵێی  « ی»لەگەڵ 

 دەبێ هەمزە قابلیەتی تێچوونی هەیە نەک لە ئەلفەوە هاتوە.  

ئەم بیروڕایانەی لێرەدا خوێنەر و فۆنەتیکزانی کورد دەیان خوێننەوە سەرەتایێکی نوێی 
باسێکی درێژەدار و بنجین لە زمانەکەماندا. بەهەڵە چوونی من لە هەندێ الیەنەکانی باسەکە  

لە بایەخ و گرنگی باسەکە خۆی کەم ناکاتەوە. هەروەها خەریک نەبوونی زمانزان و  
غەیری کوردیش پێیەوە، سوچێکی من و باسەکەی تێدا نییە. وادەزانم   فۆنەتیکزانی کورد و

سۆز بۆ ڕاستی بە گشتی، بۆ زمانی کوردی بە تایبەتی، داوا لە هەموو کوردێک دەکا بە  
وە کە   «من من و تۆ تۆ»سەیری باسەکە بکرێ نەک لە گۆشەی  «موضوعی»گیانێکی 

 پیشەیێکە زۆر ڕێبازان کوێر دەکاتەوە. 

 دوو تێبینی کورتیلەم ماوە بیان کەم بە کۆتایی گوتار:یەک 

دەبوو بڵێم هاتنی هەموو دەنگێک لە پێشەوەی وشەوە، کە بزوێنی ئاشکرای بەدوادا نەیێت بە  
کە لە وشەی وەک   «س»ناچاری دەنگەکە قورس دەکات. هەر لەبەر ئەم ناچاریەیە دەنگی  

ەبێ قورس بکرێت ئەگینا تلفظی ـەوە دێت د «ت »دا لە پێش دەنگی  «ستاندن، ستران »
خۆ   «س،ت»پێ ناکرێ. لەم شوێنانەشدا وادەبێ حوکمی خزمایەتی و گونجانی دوو دەنگی 

بۆ ئەوە ئیمکان هەبێ   « ئەستاندن »دەکرێتە  « ستاندن»بەدیار دەخا بە وەدا کە وشەی 
ە ـەو « ستەم»یش هەر لەم ڕێگەیەوە لە   «ئەستەم» سینەکە بە تەواویی بوەستێنرێ، وشەی 

بە التینی   ڕوونکردنەوەوەرگیراوە. نووسینی هەندێ وشەی ناو باسەکە کە بۆ مەبەستی 
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نووسراوە چ ڕێنووسێکی قەراردادەی تێدا ڕەچاو نەکراوە، تەنها ویستوومە بیروڕایەکە بخەمە  
 قاڵبێکی مەفهوومەوە. 

 داوای چاو پۆشیش دەکەم لە هەر شتێکی ئەوتۆ کە جێگەی چاو لێ پۆشین بێت. 

...« » 
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 ۆڕ ک  ی نووسڕێ 

 1976 ،مەچوار یرگە، ب«کورد یاریزان ۆڕیک یارۆڤ»گ

 

باسی ڕێنووس، بە تێکڕایی، لەو باسە فرەوانانەیە کە بە گوتار و نامێلکە کۆتایی نایەت، نەک  
کۆتایی بگرە سەرەتاکانیشی بە پایان ناگات چونکە لەگەڵ هاتنی نووسین، بەر لە هەزاران 

گیروگرفتەکان و کەموکوڕییەکانی دەستیان پێکرد. هەر ئەو ناتەواوییەش بوو، بنەمای  ساڵ،  
گلێفی بۆ بزماری پێکهێنا... هەروەهاش گۆڕانی بزماری بۆ شێوە  ۆگۆڕانی نووسینی هیێر

پێشکەوتووەکانی تری نووسین تا سەریان بەو شێوەنووسینانەوە نا کە لە جیهانی ئەم  
دەکەوێت بۆ یەکەم نۆڕینی سەرنجگر، ڕێنووسەکانی ئەم   سەردەمەدا باون. وەک دەریش 

وڕی و گیروگرفت تا دەبینین لە زمانی پێشکەوتووی وەک وچەرخەش ئاوسن بە کەموک
ەنسی و ئینگلیزیدا لە خۆوە مرۆڤ ناتوانێ وشە بنووسێت بەپێی دەرچوونی دەنگەکانی لە  رف

و   cuffەکانیان تاکوو بزانێ وشەی زارەوە، بەڵکوو دەبێت بپرسێت وەیا بگەڕێتەوە بۆ فەرهەنگ
ان کەموزۆر لە  یدەخوێندرێتەوە »کەف، ڕەف« هەرچەند وێنە نووسینەکانیش  roughوشەی 

 یەکتری ناکەن.  

ی، تا  ڕاستی زۆر سەیرە لە شێوەنووسینی ئەم میللەتانەی وا گەییشتن بە ئاسمانگەڕبە
نموونە:   بە یان دانەندراوە.ئێستەش، وینەی تایبەتی قەراردادە بۆ زۆربەی دەنگەکانی زمان

  Ghجارێکیشیان  ، Phجارێکیان  ،دەنووسرێت F دەنگی »ف« لە ئینگلیزیدا جارێکیان
ەنسی لەمەش رڕێنووسی فە وادەبێ بۆ »غ«ش بەکار دێت. Ghن هەر هەما .دەنووسرێت

سەیرترە. خوالسە بەدواکەوتنی شریتەی سەرەژوورچوون و پێشکەوتنی ڕێنووس لە 
هیێرۆگلێفییەوە تا دەمانگەیەنێ بە ڕێنووسی میللەتە پێشکەوتوەکانی ئەم ڕۆژگارە، نە لە  

توانای نووسینی بەرتەسکدایە و نە بڕانەوەشی هەیە چونکە وەک گوتم ڕێنووسەکان پڕن لە  
 کەموکەسری.

حەدبەدەری هەیە، هەڵگرتنەوەی هەر یەکێکیش  هەروەک تێکڕای باسی ڕێنووس درێژەی لە 
نەوەی، ئەویش  ونووسانەی کە کوردەواری لێیان شارەزایە بە نیازی سەروبنکردن و لێبولەو ڕێ

لە ئیمکانی نووسەری گوتار بەدەرە، چونکە هەریەکەیان بەدرێژایی سەدان ساڵ ئەوەندە  
گۆڕانەیان بەسەردا هاتووە و هێندە لکەیان لیبۆتەوە، لێشیان کوێر بۆتەوە دەبنە بنەمای  

ەم گوتارەدا ئەوەی پەیوەندی بە ڕێنووسی کۆڕەوە هەیە ئەلفوبێیەکەی لدیراسەی سەربەخۆ.  
عەرەبییە کە هەموو ئەلفوبێی زمانەکانی ڕۆژهەاڵتی مسڵمانی نێزیکی لێکەوتۆتەوە، وەک  
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تورکی و فارسی، تا ڕادەیێکی بەرچاو، ئیمالکەشیان سروشتی ئەو ئەلفوبێیەی ڕەچاو کردووە  
کسرة، فتحة، ضمة« ئەوانیش پیتیان بۆ دانەناوە جگە  حەرەکەکانی »وەک ئەوەی کە لەبری  

لە دانانی ئیشارەی »ە« لە جێگەی »فەتحة« ئەویش لە کۆتایی وشەدا، دیارە لەمەشدا  
حمزة، معاویة،  پێڕەوی »هاء السکتە«ی عەرەبییان کردووە لە کۆتایی وشەکانی وەک »

لێ بەسەر دێت. هەر   شجرة و آیة« کە لە حاڵی لەسەر وەستاندا وەک دەنگی »فتحة«ی
ئەم نیشانەیەی »ە«یە کە کوردەکان وردە وردە لە بری دەنگی »فتحة«یان بەکارهێنا لە 

 هەموو شوێنێکی وشەدا نەک هەر لە کۆتاییەکەی... 

ڕێنووسی عەرەبی، کە سەرچاوەی ڕێنووسی کوردییە، ئەویش مێژووێکی کۆنی هەیە  
نی شێوەنووسینی عەرەبەکانی خواروو  دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی پێش ئیسالمەتی و جۆرەکا

بەو هەموو ڕێنووسە لە یەکتر جودایانەی   [نەجد، حیجاز و سەرووتر]و هی سەروو  [ یەمەن]
کە لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێک و لە کاتێکەوە بۆ کاتێک دەگۆڕان و لەگەڵ ڕێنووسی 

ئەلفوبێی دراوسێکانیان تێکەڵ بە یەکتر دەبوون. دیارە بەدواکەوتنی مێژووی ڕێنووس و 
عەرەبیش لەم گوتارەدا جێی نابێتەوە، هەرچەند سەرچاوەی ڕێنووسی کوردیش بێت، لەبەر  
ئەمە بەناچاری ئەم کارانە بۆ خوێندنەوەی تایبەتی خوێنەران بەجێ دەهێڵین تاکوو ئەگەر 
ویستیان خەتێکی بەیانی گۆڕانی ڕێنووس و ئەلفوبێی کوردی پێک بهێنن بگەڕێنەوە بۆ ئەو  

   4باسەکەیان بۆ ڕوون دەکاتەوە. کتێبانەی

هەرچەند ڕێگەشمان نەبێ ئەم لێکۆڵینەوە مێژووییە بکەین، دەتوانین لە ڕواڵەتی زۆر  
بەرچاوی وەرگیرانی پیتی نووسینی کوردی لە عەرەبییەوە ئەوە بزانین کە هەموو چاکە و 

ڕاستی الیەنە  مایەوە، بە (ڕێنووس)خراپەی پیتی عەرەبی بە میرات بۆ شێوەنووسینی کوردی 
هەرە پەسەندەکەی پیتی عەرەبی ئەوەیە، وەک من بۆی دەچم، کەوا جێگە کەمتر دادەگرێ  
لە پیتی التینی. ڕەنگە بشێ ئەوەندەش بخەمەوە سەر چاکەی پیتی عەرەبی کەوا بەبەریەوە 

هەیە هونەری خەتخۆشی تێدا بەکار بێت بەهۆی ئەوەی کە پیتەکان وێنەگۆڕییان تێدا  
ەرەتاوە بۆ ناوەڕاستی وشە و بۆ کۆتایی وشە وەیا لە حاڵی تەنهاییدا، هەروەهاش  دەکرێت لە س

ئیمکانی درێژکردن و کورتکردنەوەی نووسینیان لە ڕێی تێخستنی »کەشیدە«ەوە، سەرەتای 
ئەو هەموو نوختە و نیشانە و خاڵبەندی و شتی ئەوتۆوە کە سەرمەشقی نووسەرە 

 بینییانە پتریان بەبەرەوە هەیە، بەاڵم کارمان پێی نییە.خەتخۆشەکان نیشانمانی دەدەن. ئەم تێ

 

ڕێنووسی کۆنی عەرەبی    «د. علی جواد ،الجزء السابع  ،تأریخ العرب قبل األسالم»کتێبی  4
 بە چاکی ڕوون دەکاتەوە. 
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عەیبی هەرە گەورەی ڕێنووسی عەرەبی کە لە سروشتی پیتەکانییەوە هەڵ دەقوڵێت 
ناچاربوونی نووسەرە بۆ چەند جار دەست هەڵگرتن لە نووسینی یەک وشەدا، هەم لەبەر  

ونی پیتی نوختەدار کە  وسانی هەندێ پیت بە پیتی دوای خۆیەوە هەم بەهۆی زۆربوونەن
پیت خاوەن نوختەن هەر لە   28پیت بەسەر جووملەی  15دەزانین لە نووسینی عەرەبی دا 

 یەک نوختەوە تا سێ نوختان. 

ئەلفوبێی کوردی کە ئەم عەیبەی لە عەرەبییەوە بە میرات بۆ مایەوە، هات لە ژمارەی پیتی  
پیتانەی تایبەتی کوردین و لە عەرەبیدا نین نوختەداری زیاد کرد بەوەدا کە بەشێکی لەو 

 ئەوانیش بەخۆ و نوختەوە هاتنە ناو ڕێنووس و ئەلفوبێوە وەک پیتەکانی »پ، ژ، ڤ، چ«. 

چەند پیتێکی تریش کەوا کەلەبەری ئەلفوبێکەیان پێ پڕکرایەوە، نیشانەیان بۆ داندرا، ئەویش  
گ، ڕێی گەورە، جۆرەکانی دوو هەر لە هۆی دەست هەڵگرتنی زیاد کرد وەک پیتەکانی »ڵ، 

پیتی ]ی، و[«. بەو پێیە ئەو پیتانەی لە کوردیدا خاڵدار و نیشانەدارن ئەم ژمارەیە پڕ  
 دەکەنەوە:

 

 ب  .1
 پ  .2
 ت  .3
 ج .4
 چ .5
 خ .6
 و ەڵەق ڕێی .7
 ز .8
 ژ .9

 ش .10
 غ .11
 ف .12
 ڤ .13
 ق .14
 [ ]  ک .15
 گ .16



37 

 ڵ .17
 ن .18
 ۆ .19
 وو .20
 ـیـ ـ،،ی .21
 ێ .22
 یی .23
 ئـ .24

 

، گ، ئـ« هەر چەند تا ئێستە وەک پیتی نیشانەداریش حیساب  []  ئەم سێ پیتەی »ك
نەکرابێت ڕاستییەکەی ئەوەیە هەرسێکیان نیشانەدارن، خۆ پیتی »گ«هەر دەڵێی دەندووکی 
لەکلەکی بە دەمی خۆیەوە گرتووە، نیشانەی »ئـ«یش کە لە عەرەبیدا هەمزەی پێ دەڵێن پتر  

ی وشەی »ئاو«دا نیشانەی هەمزەکە لە  لە نوختەی »ن، ب« ئەرکی پێ دەدرێت لە نووسین
 نوختەکانی »ناو، باو« بەرچاوتر و زەحمەتتریشە.  

 

 لەم حیسابانەدا جارێ چەند تێبینییەکی تر ماون تێ بخوێندرێنەوە:

ذ« دەر دەکەون هەر دووکیشیان بە   لە شێوەئاخاوتنی هەورامی، دوو دەنگی »ث،  .1
 پیتی خاڵدار دەنووسرین.  

 

لە شێوەئاخاوتنی کرمانجی سەروودا دەنگی »و«ی دیفتۆنگ هەیە کە لە   .2
تێکەڵبوونی دوو دەنگی »و، ی«ی درێژ پێک دێت وەک لە وشەکانی »دور، کور،  

ەون، بەاڵم ئەم دەنگە لە ڕێنووسی کۆڕدا پیتی پوش، لولە...«و هی تردا دەر دەک
تایبەتی بۆ دانەندرا کە دەبوو بۆی دابندرێت، چونکە دیفتۆنگێکی ڕەسەنە، واتە وشە  

هەیە لەو شێوەئاخاوتنەدا بەم دیفتۆنگەوە دەر دەبڕێت نەک لە وەرگێڕانی واوی 
ی درێژەوە بۆتە دیفتۆنگ ئەمەش ڕاستییەکە ئەوە دەسەپینیت کەوا لە شێوە

کرمانجی سەروودا »واوی درێژ« هەیە بێ دیفتۆنگ وەک لە سۆرانیدا هەیە. ئەمە  
دەڵێم چونکە هەندێک کەس وا دەزانێت هەر دەنگی واوە درێژەکەیە لە کرمانجی  

سەروودا دەبێتە دیفتۆنگ. جگە لەم هۆیە تێبینیی تریش ڕەسەنی ئەم دەنگە  
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اری »پاریس«دا سەرنج  ئیسپات دەکات وەک کە بێی لە لەهجەی دانیشتوانی ش
لە دەنگەکانی »غ« بگرین و بشزانین کە هەموویان لە دەنگی »ر«ەوە هاتوون وە 
یاخود لە وەاڵتی کۆیە و دزەیی و خۆشناوەتی کە دێن و »ڵ« دەگۆڕێن بە »ر«  

وەیا هەندێ عەشیرەت دوو دەنگی »ح، ع« بەیەکتر دەگۆڕنەوە، ئیتر کە ئەم  
بۆمان ڕوون دەبێتەوە دەنگی واوە دیفتۆنگەکەی کە  ڕاستییانەمان ڕەچاو کرد باشتر  

لە زاری کرمانجی سەروودا بە سەربەخۆی لە تەک دەنگی واوی درێژدا  
دەردەبرێت دەنگێکی ڕەسەنە و لە دەنگێکی ترەوە نەگۆڕاوە. دیارە کە پیتی  

سەربەخۆ بۆ ئەم دیفتۆنگە دابندرێت دەبێ نیشانەی تایبەتی بخرێتە سەر پیتی 
 ە »وو، ۆ«ی جودا بکاتەوە، بەمەشدا ژمارەی پیتی خاڵدار زیاد دەکات. »و« تاکوو ل

 

لە شێوەئاخاوتنی سلێمانی و هەندێ جێگەی تری کوردستانی ژێروودا دیفتۆنگێکی   .3
ناوچەیی هەیە لە وشەکانی وەک »نوێژ، خوێ، دوێنێ، سوێر، کوێر و نوێ...«،  

ندێ ڕێنووسی ئەم و  بریتییە لە تێکەڵبوونی دەنگی »و« لەگەڵ دەنگی »ێ«. هە
ئەو لە جیاتی دوو پیتی »و، ێ« پیتێکی »و«ی نیشانەدار دادەنێن، کە ئەمەش  

هەر لە ژمارەی پیتی خاڵدار و نیشانەدار زیاد دەکات ئەگەر بێت و دیفتۆنگە  
ناوچەییەکە بەسەر هەموو زمانی کوردیدا بسەپێ. نەختێکیتر دەگەڕێمەوە سەر  

 وەی لە هەموو بارێکیەوە.باسی ئەم دیفتۆنگە بۆ ڕوونکردنە
 

دەنگی »د« لە شێوەئاخاوتنی سلێمانیدا، وا دەبێ، کلۆر دەکرێت وەک وشەی  .4
»مەحموود و ئەحمەد...«دا دەبیستریت. هەندێ نووسەرانی سلێمانی بۆ ئەم دەنگە  
ناوچەییەش نوختە وەیا نیشانە دادەنێن، لە کۆمەڵەی ئەو تەرزە پیتانە زیاد دەکات.  

ەو »د«ە ناکەم کە بەدوا دەنگی »ن«دا دێت و لە سلێمانی لێرەدا حیسابی ئ
دەکرێ بە »گ« وەک کە دەڵێن »دەربەنگ، ئەڤەنگی و مەنگ« لە بری  

»دەربەند، ئەڤەندی و مەند« چونکە ئەگەر وەک »گ«یش بنووسرێت لە پیتی 
نیشانەدار زیاد ناکات، بە بۆنەی ئەوەوە کە پیتی »گ« بۆ خۆی بەر حیسابی پیتی  

ار کەوتووە. بەاڵم دەبێ ئەوەندە بگوترێت لە کەس ناسەلمیندرێ هەوڵ بدا  نیشانەد
ئاخاوتنی ناوچەیی خۆی بەسەر زمانی کوردیدا دابڕێت بە تایبەتی کە لەم دابڕینەدا  

»دەنگ« بشێوێت و بگۆڕێت بە نموونە دەڵێم دانیشتوانی »پاریس« کە لە  
بە »ڕ« دیهێڵنەوە، واتە  ئاخاوتندا دەنگی »ڕ« دەکەن بە »غ«، لە نووسیندا هەر
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نووسینەکە ناشێوێنن. دانیشتوانی سلێمانی وەیا شوێنێکی تری کوردەواریش ئازادن  
لەوەدا کە بە پیی ڕاهاتنی زمانیان »نووسراو« بخوێننەوە بە مەرجیک شێوەی 

 نووسینەکە بەڕاستی بپارێزن.

 

 دەگەڕێمەوە بۆ دیفتۆنگی »نوێژ، نوێ...«و ئاوەڵەکانیان.  

ئەم دەنگەی وا لە نێوان دوو دەنگی »و، ێ« لەو وشانەدا پەیدا دەبێت تایبەتییەکی   بەڕاستی
هەندێ ناوچەی کوردستانی گەورەیە نەک هی زمانی کوردی چونکە زۆر ئاشکرایە کە لە  

بنەڕەتدا وشەکان دوو دەنگی تەواو »و، ێ« یان تێدایە و لە زۆرینەی ناوچەکانی 
وە، واتە بە دەرخستنی هەر دوو دەنگ نەک بە شێوەی  کوردستانیشدا هەر وەهای دەخوێننە

 5تێکەڵ »دیفتۆنگ«. ئەم ڕاستییە بە گەلێک بەڵگە ئیسپات دەکرێت

یەکەم: لە کۆنەوە سەرلەبەری کورد ئەم وشانەیان بە دیارخستنی هەر دوو دەنگ نووسیوە  
شینان  پیتی »و«ەکەشیان پێش خستووە هەر وەک چۆن لە الیەن کوردەوە دەر دەبڕیت. پێ
وشەی »نوێژ«یان بێ دوودڵیکردن بەم شێوەیە نووسیوە بە تەواوی وەک کە وشەی  

»درێژ« یان بەم شکڵە نووسیوە، ئەویش بێدوودڵی، دیارە ئەگەر هیچ گومان لە ڕاستی و  
چۆنییەتی وشەکان هەبوایە هەموو کورد وەها بە ڕاشکاوی لەسەر یەک شکڵ نووسین ڕێک  

 نەدەکەوتن. 

 

عیری بابان لە سەرەتای پەیدابوونییەوە ئەم وشانەی بە دوو دەنگی ئاشکرا  دوەم: شیعری شا
و سەربەخۆ تێدا بەکار هاتووە، کە ئەگەر بکرێ بە دیفتۆنگ کێشی تێک دەچێت. ئەمانە  

 نموونەی شیعری »نالی«ن لە بەکارهێنانی ئەم وشانەی دوو دەنگەکەیان تیدایە:  

 هەر جێگە وو جۆگایە کە وا سوور و سوێر بێ
 جێی جۆشەشی گریانی منە خوێ نەڕژاوە

 

وشەی »سوێر« لە نیوە دێڕی یەکەمدا ئەگەر بە دیفتۆنگ بخوێنرێتەوە شیعرەکە لەنگ 
 دەبێ.

 

 نەختێک لەسەر ئەم دیفتۆنگە دوام.  1973لە کۆڕی شەقاڵوە لە ساڵی  5
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 بولبول کە گەرمی نەغمەیە ئاگر دەکاتەوە 
 غونچە حەزینە جەرگ و دڵی بۆ دەکا توێ 

 

تێدا دیارخەین،  وشەی »توێ« هەروەک داخوازی کێش ناچارمان دەکا هەردوو دەنگی 
دیسانەوە چونکە قافیەی وشەکانی »هوردوێ، نادوێ...«یە لە هەڵبەستەکەدا ناشێ بکرێ بە  

 دیفتۆنگ. 

لێرەدا دەبێ بڵێم دیفتۆنگەکە تەنها لەو وشانەدا دەردەکەوێ کە لە بەشی »ناو«ن، نە لە  
 فیعل و نە لە تێکەڵبوونی دوو وشە دەر ناکەوێ. 

 و وشەی »هۆردوێک«ـە، وشەی »نادوێ«ـش فیعلە.وشەی »هوردوێ« کورتکراوەی دو

 

سێیەم: ئەگەر وشەکان دوو دەنگی »و، ێ«یان تێدا نەبایە دەبوو هەندێ جار لە نووسیندا 
دەنگەکەی »ێ« پێش »و«ەکە بکەوێتەوە و بنووسرێ »خیۆن، سیۆر«. ئەمە دەڵێم لە  

ە لە زوویێکەوە بە  وەرامی ئەو کەسەی کە لێم بیستوون دەڵێن هۆی نووسینی ئەم دیفتۆنگ
دوو دەنگ، هەروەها بەکارهێنانی لە شیعردا بەو شێوەیەی نموونەکانی شیعری »نالی«  

دەریخست دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ڕاستییەی کە دەنگەکە هەر دوو دەنگی »و، ی« تێدایە ئیتر  
.  لەوەوە ڕێ پەیدا دەبێ لە یەکتر جودا بکرێنەوە، هەم لە نووسیندا و هەم لە قافیەی شیعردا

هەڵبەت ئەم قسەیە لە خۆوە هەڵ دەوەشێتەوە بەو تێبینییەی لە سەرەتای بەندی  
 »سێیەمدا«ـدا کردم. 

 

چوارەم : دیارە هەر وەک لە شوێنێکی وەک کۆیە المی قەڵەو دەکەن بە »ر« لە سلێمانی و 
شوێنانی تری وەک ئەویش ئەم دوو دەنگەی »و، ێ« لەو وشانەدا دەکەن بە دیفتۆنگ. نە  

کۆیی داوا بکەن پیتی تایبەتی بۆ ئەو »ر«ەی لەهجەی ئەوان دابندرێ، نە ڕەوایشە   ڕەوایە
خەلقی سلێمانی دیفتۆنگەکە بەسەر زمانی کوردیدا بسەپێنن چونکە لە هەر دوو حاڵدا  

زمانەکەمان هەندێک لە سروشتی خۆی دەدۆڕێنێ و گۆڕینەکەش بە جێگرێکی ناڕەسەن پڕ  
»یازدە، دوازدە« دەنووسن »یانگزە، دوانگزە« بەمەشدا  دەکاتەوە. نووسەر هەن لە جیاتی 

شێوەئاخاوتنی گەڕکی خۆیان دەکەن بە بنەمای زمانی کوردی و هەڵەیێکی پاتەوپات دەخەنە  
جێی ڕاستییەکی پاتەوپات. لەم حاڵەتەدا پێویستە دەقی وشەکان لە زمانی کوردیدا چۆنە بەو  
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ێوەئاخاوتنی ناوچەی خۆی دەری ببڕێ، با  جۆرە بنووسرێ، لەوە بەوالوە هەرکەسە بە پێی ش
بنووسرێ »پڵینگ« کۆیی و خۆشناوەتیش بیخوێننەوە »پرینگ«، هەروەهاش »خوێن، 

دوێنێ، ئەفەندی، دەربەند، یازدە و دوازدە ...هتد«، ڕاستییەکەیان بنووسرێت و  
  خوێندنەوەشیان بەو شێوەیە بێ کە خەڵقەکە لە دەوروبەری خۆی ئاشنای بووە، هەرچەند

 چاکتر ئەوەیە خوێندنەوەش وەک نووسینەکە بێت.  

ئەگەر خوێنەرێک ئەم تەکلیفەی بەالوە قورس بوو با بە بیر خۆیدا بهێنێتەوە کە ئەو خۆی 
هەر جارە بە ناوی بەرژەوەندی زمانی کوردی و پێکهێنانی شێوەئاخاوتن و نووسینیکی  

ە سەرلەبەری لەهجەی خۆیان  یەکگرتوو داوا دەکا لە هەموو دانیشتوانی »بادینان« واز ل
بهێنن وشێوە زمانە ئەدەبیەکەی پەرەسەندوو بەکار بهێنن، هەمان داواش لە خەڵقی 

کوردستانی ئێران و بەری سۆران دەکات کە من هیچ ڕەخنەیێکم لە داواکردنەکە نییە، بەاڵم  
«  ئەوەندە ڕێگەیە بە خۆم دەدەم داوا بکەم نووسینی وەک »یانگزە« و »داڵی نوختەدار
یاساغ بکرێت. چەند ڕەفتارێکی شیرین و جوانە لەو نووسەرانەی سلێمانی کە دێن بۆ  

مەبەستی پەرەپێستاندنی ئاخاوتنی ڕەسەن نیشانەی کاری »مضارع« لە »ئە«وە دەکەن بە  
 6»دە«. 

 

هەرچەند ئەم نووسینە لە بارەی »ڕێنووس«ەوە دەدوێت، بەاڵم موناسەبەی جێگە لێم   6
گرنگ لە بارەی یەكگرتن و یەكکردنی ئاخاوتن و نووسینی داخوازی دەکات تێبینییەکی 

ئەدەبی کوردییەوە دەرببڕم. نووسەر هەیە لە پەنا پەرۆش نیشاندان بۆ پێکهێنانی زمانی  
هێرش دەباتە سەر ئەو نووسینەی کە ناوناوە ڕستە و زاراوەی  ئەدەبی یەكگرتووی کوردییەوە

جۆرجۆری شێوەئاخاوتنی ناوچەکانی کوردستانی گەورە بەکار دێنن بە نامەی ئەوەوە کە زمانە  
ئەدەبییەکەمان دەشێوێت و ڕچەی مێژوویی دەقگرتن و ڕیزبەستنی تێک دەچێت. هەرچەندە  

ی نووسینەکان بێت وەیا عەیبدارکردنی نووسینەکان نیاز لە هێرشهێنانەکە تاوانبارکردنی خاوەن
خۆیان بێت پتر لەوەی خزمەتی زمانی یەكگرتووی کوردی بە چاوی خۆیەوە گرتبێت، 

دیسانەوە هێندە ڕاستییە هەیە لە ڕواڵەتی هێرشەکاندا بایی ئەوە بکات لە تەپوتۆزی نیازی 
یە بخرێتە بەرچاوی  شەخسی و پەلەپەلی هێرشبردن دەهاوێژرێت و ناتەواوی تێدا هە 

 سرنجدەرانەوە...  
ئەو بارە مێژوییەی زمانی کوردی خۆی تێدا دیوەتەوە گەلێك جودایە لەوەی فارسی وەیا  

ڕاست نییە بگوترێ ئەو زمانانە   عەرەبی وەیا زمانەکانی ڕۆژئاوا پێیدا تێپەڕیون. هەرچەندە
هەموویان یەک ڕێبازی گەشەکردن و فراژووتنیان لە پێشدا بووە، بەاڵم زۆر ڕاستە بڵێن لە  
ڕووی پێكهێنانی زمانی ئەدەبی یەكگرتووەوە ڕێبازی هەموویان خزم بە یەکترن لەچاو زمانی  
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وە، نە چاك نە خراپ،  کوردی کەوا بە درێژایی مێژوو تا ئێستاکەش ڕێبازێکی لە پێشدا نەبو
هەموو زمانەکە بە گردی پێیدا تێپەڕی بووبێت. زمانیکی وەک فارسی بگرین بە میقیاس،  

و لە  دەبینین لە دەمێکی کۆنەوە، پتر لە هەزار ساڵ ئەم زمانە وێنەی نووسراوی پارێزراوە 
خۆرانی پێ شێوەئاخاوتنی ناوچەیی وەک جۆگەلە ئاوهەموو جیهانی فارسییەوە، جێبەجێ و پێبە

 ژین و بەردەوامبوون و گەشەکردن بەو زمانە دەدەن و لێی نێزیك دەبنەوە، زمانی ئەدەبیی
یی ئەم سەردەمە کەرەستە هەرە چاکەکە و هەرە بەهێزەکەی هەموو شێوەئاخاوتنی فارس

ناوچەی فارسانی تێدایە بە مێژوو، ئەدەب، هونەر، فۆلکلۆر و زانستەوە. هەر زمانێکی تریش  
ەی شێوەی ئەدەبییان یەكگرتوو و گشتییە ئەوانیش وەک فارسی بۆی ڕێککەوتووە بگری لەوان

لە شەقامێکی بەرفرەوانی نەتەوایەتییەوە تێ هەڵکشێت و خۆراک لە تێکڕای زمانەکە  
وەرگرێت. ئەلفوبێی ڕێنووسیش کە ئامرازی باڵوبونەوەی زمانە بە دنیادا، یەک وێنەی  

. بەم جۆرە هەر گۆڕان و بەرەو پێشچوونێك بووبێت لە هەبووە لە هەر یەکێکی لەو زمانانەدا
ووە، دەتوانین بڵێین مەودا نەبووە  گەییشتزمانێکدا، بە هەموو میللەتەکە و بە هەموو جیهان ڕا

پیت و بەرەکەتی هیچ یەکیک لە شێوەئاخاوتنەکانی ناوچەی ئەو زمانانە لە هەموو زمانەکە  
 ە، من لێی کورت دەکەمەوە. دابڕابێت. ئەم باسە گەلێکی بە بەرەوە هەی

زمانی کوردی، بەداخەوە، نە لە کۆنەوە نووسینی هەبوە )هەشی بوبێت فاوتاوە( و نە لە  
دا  پەیدا بکەین بە هەموو کوردەواری بارێکدا بووە ئەگەر بە خەیاڵیش لە کۆنەوە نووسینی بۆ

ووس و ئەلفوبێ  تەوە و نە ئیمکان هەبووە نووسەرانی کورد بیر لە یەک شێوە ڕێنێباڵوبووب
بکەنەوە. ئەو ڕێبازەی یەکگرتنی شێوەی ئەدەبی کە لەبەر هەنگاوی میللەتێکی وەك فارس 

واقعی مێژووی  وەیا تورك وەیا فڕەنسەدا هەبووە لە وەهم و وڕێنەشدا بە خەون و خەیاڵی
ە. ئەو هۆیە لە یەکتر دوورخەرەوانەی کە دوو کەرتی ئیتاڵی و ئیسپانی کورددا تێ نەپەڕیو

ەرەو دوو ڕێبازی مەیلەو سەربەخۆوە برد، تا وای لێهات مرۆڤی ئیتاڵی بە زەحمەت لە  ب
ئیسپانی بگات، وایان لە زمانی کوردی کرد کەرتی لە یەکتردوورتری لێ بکەوێتەوە، لە  

هەمان کاتیشدا ئیمکان نەبێ لە ڕێی نووسراوی کوردییەوە هیچ کەرتێکی چاوی بە شێوەی 
کە ئیمکان هەبوو هەمیشە ئیتاڵی و ئیسپانی یەکتر   کەرتەکەی تری بکەویت وەک

بخوێننەوە. مرۆڤێکی سنەیی ئەگەر هەوەسی بیستنی ئاخاوتنی دیاربەکری بزووتبایە دەبوو  
سەفەر بکا بۆ ئەوی وەیا لە وێوە میوان بۆ الی خۆی بخوازێتەوە. لە هیچ ڕوویێکەوە بە هیچ 

هەموو لەهجەیێکی  وەیا  ی یەک بگرێتهۆیەك ئیمکان نەبووە لێرە بە پێشەوە زمانی کورد
لەالی هەموو کوردەوە مەفهوم بێت وەیا هیچ لەهجەیێکی خۆی بە وی تر دەوڵەمەند بکات.  

لە باری ئێستاکەشدا، بەداخەوە، نە ئیمکانی یەکگرتن پەیدا بووە نە هیچ زەرفێك خوڵقاوە  
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ئیستاش لە لەهجەی سەردەشت و قامیشلێ تێکەڵ بە یەکتر ببن. ئەو شێوەنووسینەی 
کوردستانی عێراقدا خەریکە خۆی بەسەر نووسەراندا بسەپێنێت و هەموو الیەک پشتگیری  

لێ دەکەین و هەوڵی بەرەو پێشبردنی دەدەین تاکە نەمامێکە لە کۆتەڵی زۆرلکاوی زمانی 
کوردییەوە هەڵچووە هەموو تەمەنی مێژووی دیاری لە سەدەی نۆزدەم تێپەڕ ناکات، ئەویش  

کانی نالی و کوردی و شاعیرەکانی تری بابانەوە لە شێوەی ئاخاوتن، نەك  لە هەڵبەستە
نووسینی ئەدەبی، چەسپانێکی بۆ لەهجەکەی بابان پاراستووە، چونکە شاعیرەکانی بابان چ  

نموونەیێکی نووسینی ئەدەبی کوردییان لەبەر دەستتدا نەبووە دەستووری تەعبیری لێ  
ەکانیان لەگەڵ زمانی کوردی ڕەسەن هەر بە  وەرگێڕنە سەر هەڵبەست، خزمایەتی شعر

شێوەی ئاخاوتنی سەر زمانەوە بووە، ئەگەر نا نموونەی ئەدەبییان هەر نووسین و هەڵبەستی 
 عەرەبی و فارسی بووە. 

وەك دەزانین »نالی« تا ڕادەیێك پتر لە شاعیرەکانی بابانی هاوچەرخی خۆی تەعبیری 
اوە ئەویش لە پەراوێزێکی تەسکدا وەک کە دێت  شێوەئاخاوتنی دەرەوەی سلێمانی بەکار هێن

 لە ڕستەی »ڕدێنی ماشوبرنج« وشەی »ڕدێن« بەکار دەهێنێت، وەیا کە دەڵێ: 
 فەرمووتە بانگم کە شەوێ دێمە کنارت 

 
 لە جیاتی »بە شەو« تەعبیری »شەوێ« دەهێنێتەوە، وەیا لەم نیوە بەیتەدا : 

 وای فەرموو کە ماچت نەدەمێ ڕووڕەشی توو بم
 

نەی گوت »ماچت پێ نەدەم« هەروەهاش لە جیاتی وشەی »تۆ«ی سلێمانی وشەی  
»توو«ی هێنا کە هەم بە واتای »تۆ« دێت لە هەندێ شێوەی ئاخاوتنی کوردستانی ژێرودا  
 هەم بە واتای »موو« دێت کە کورتکراوەی »تووك« بێت بە پێی داخوازی واتای بەیتەکە.

جۆرەکانی ئاخاوتنی کوردی دەرەوەی  لی« بە شێوە جۆرەدا شارەزایی »ناخوالسە لەم نموونان
سلێمانی دەر دەکەوێت هەروەک لە بەکارهێنانی نیشانەی کاری »مضارع«ـی دەرەوەی بابان  

کە »دە«یە لە جیاتی »ئە« دیسانەوە ئەسەری گەشت و گەڕانی »نالی« بە کوردستاندا  
 ت. ێپەیدا دەب

ی« هەرچەند  وردی لە هەڵبەستی »نالبەاڵم ئەم کارکردنەی شێوەئاخاوتنی جۆرجۆری ک
نرخیشە گەلێک لە پێویستی فراژووتنی لەهجەی ناوچەیی بە خۆراکی  دیاردەیێکی جوان و بە

ناو لەهجەکانی تری زمانەکە کەمترە، سەرەڕای کەمبوون، هەر لە شعری نالیش قەتیس ماوە  
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او شیرازەی  و زەنەی نەکردووە بۆ شیعری شاعیرانی تر، لەوە هەر بگەڕێ کە نەچۆتە ن
 ئاخاوتنی ناوچەکەوە: 

سەیرێکی نووسینی زۆربەی نووسەرانی ئەمڕۆکەی سلێمانی بکە دەبینی نووسینەکانیان لە  
سەدی سەد هی شاری سلێمانییە تەنانەت بە زۆری لە جیاتی »دێت« کە کورتکراوەی 

»دەهێت«ە ئەوان دەنووسن »یەت« وە یاخود لە جیاتی »کاغەزی دیکە« دەنووسن 
 ی کە«... »کاغەز

شاخی »قەرەداغ« بۆتە »قەراغ« هەروەهاش گەلێك وشە و تەعبیری تر کە زادەی هەناوی  
شاری سلێمانین و بەس. بەڵێ، دەزانین شێوەنووسینی نوێی کوردستانی عێراق لە 

شێوەئاخاوتنی سلێمانییەوە سەری هەڵداوە. دەشزانین شێوەی سلێمانی، لەبەر زۆر هۆی  
یێکی درێژ مەرکەزی حوکمڕانی بووە، دواتریش لە دەوری پاش  تایبەتی وەک ئەوەی ماوە

بابانەکان پتر لە جێگایانی تری کوردستانی عێراق قوتابخانەی حکوومی تێدا هەبووە هەر  
وەك ناوچەكە بە تێکڕایی و بەر لە دروستکردنی سلێمانیشەوە مەال و مەدرەسەی زۆر چاکی 

ە، لە ڕووی ئابووریشەوە لە چاو شوێنانی تر  هەبووە، لە تصوفیشدا پێشەوای شوێنانی تر بوو
پێشکەوتوو بووە هەر نەبێ لەبەرئەوەی یەکێك لە ڕێگەکانی ترانزیتی نێوان عوسمانلی و 

ئێران بە سلێمانیدا تێپەڕیوە... ئەمانە دەزانین ئاکامەکانیشیان لەبەر چاوانن، بەاڵم لە ڕووی 
زۆرن کە کاری سەلبییان کردووە. لە   پێکهێنانی زمانی ئەدەبییەوە ڕاستی گەورەتر لەمانە

هەموو ڕاستییانیش گەورەتر ئەوەیە لەهجەی سلێمانی بە شێوەیەکی ئاسایی لەو پەراوێزە  
مێژووییە کۆمەاڵیەتییەی کە تێیدا نمای کردووە لەسەر بنجی خۆی هەڵی داوە بێ ئەوەی  

ونەدا هێز و  دەرفەتی هەبووبێ تێکەڵ بە لەهجەکانی تری کوردی بێتەوە و لەو تێکەڵبو
گرێت. کە بێین شێوەئاخاوتنی سلێمانی بە زمانی ئینگلیزی بگرین دەبینین  پێزێکی الوەکی وەر

هێندەی ئینگلیزی لە زمانی التینی و یۆنانی سوودی وەرگرتووە، لەهجەی سلێمانی دەیێکی  
ئەوەش بۆی نەلواوە سوود لە لەهجەکانی دوور و نێزیکی وەربگرێت، مەبەستیش لە  

« خواستنەوەی وشە نییە بەڵکوو شێوازی داڕشتن و کەرەستەی تەعبیر و »وەرگرتن 
دەستووری ڕێزمان و شتی ئەوتۆییە. بە نموونە دەڵێم بەشی هەرە زۆری پێشگرەکانی  

»ئینگلیزی« لە التینی و یۆنانی وەرگیراون هەروەهاش ڕێژەی فیعلە تێپەڕکانی، لە حاڵێکدا تا  
یاخود ڕێژەی ئەو فیعالنەی »انتقال«یان تێدایە وەك  ئێستاش لە سلێمانی وشەی »وێرا« وە 

« نائاشنا، بەڵکوو بێگانەیە. ]لەو فیعالنەی پێیان دەڵێم گاتێ... »دەی گرمێ، دەت نۆڕمێ، دەم 
»انتقالی« لە گوتاری »بەکارهێنانی ]ی[ لە ڕێزمانی کوردیدا« لە بەرگی یەکەمی گۆڤاری  

 کۆڕدا باسیان کراوە[. 
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رچاو و بەرهەستە بەجۆرێکیش لەگەڵ شێوەئاخاوتنی سلێمانی ئەم ڕاستییە هێندە بە
قاڵببەستوو بووە خەریکە خۆی بکاتە لەمپەر لە پێش متوربەکردنی شێوەی زمانی ئەدەبی  

بۆیان ڕێککەوتووە   ڕادەیێککوردی لە قەڵەمە پەسەندەکانی ئەو شیوە ئاخاوتنانەش کەوا تا 
بی کوردی خۆ دەوڵەمەند بکات بە هەموو  پێش بچن، لە حاڵێکدا پێویستە زمانی ئەدەبەرەو

ۆتە بەر چەژی. گوێم لێ بووە، لە نامەی  گەییشتخۆراک و ئەو کەرەستە کوردییانەی کە نە
تایبەتیشدا خوێندوومەتەوە، ئەدیب و خوێنەرانی سلێمانی بە صەڕاحەت گوتوویەتی و  

ە بنرێت. ڕەنگە  نووسیویەتی هەر نووسینێکی لە شێوەنووسینی سلێمانی ال بدات دەبێ بەالو
ئەم تەرزە بیروڕایە لە قەناعەتەوە بێت و ڕەنگیشە لە خۆخۆشویستنەوە بێت، هەر ئەم  
 بیروڕایەیشە لە پەنا پشتگیریکردن لە زمانی ئەدەبی کوردییەوە شێوازی کتیبێکی وەک

 »تحفەء مظفریە« تاوانبار دەکات. 
وە نەک لە جێگەیێکی وەك بەالی منەوە ئەم گیانەی ناوچەدۆستی دیاردەیێکی چاوەڕوانکرا

کوردستانی دواکەوتوودا، بگرە لە پێشکەوتووترین جێگە و نێوان ڕۆشنبیرترین گەلیشدا  
شتێکی هەست پێ کراوە. جگە لە چاوەڕوانکراوی، بەشێکیشی سەر دەکێشێتەوە بۆ هەستە  

  ڕاپەرموون، منیش ڕێ بە خۆم نادەم بەم جۆرە پەنجەی بۆ  خۆدانازین و بەپیرۆزەکەی بەخۆ
ڕابکێشم ئەگەر هەستێکی پیرۆزتری کورددۆستی پاڵی پێوە نەنابامایە. ئەگەر نووسەر و  

انکردنی  ئەدیبی کورد ماوەی بیرکردنەوەیەکی پشوودار بە خۆیان بدەن بۆ دەستنیش
پێشبردنی زمانی ئەدەبی کوردی، لەو ماوایەشدا هەرچی هەستی  پەسەندترین ڕێبازی بەرەو

سی و گیانی ناوچەدۆستی و تەکانبۆهاتن و بەرتەکدانەوە کوردەغیرەتی و هەڵوەستی شەخ
هەیە پێشێل بکەن و هۆش و گۆش و دڵ و دەروونیان بۆ سوودی زمانەکەمان بکەنەوە،  

پێشچوونی زمانی کوردی ەن، چاکە و سەرەژوورچوون و بەرەودەزانن و دەبینن و هەست دەک
ەوا باشترین خۆراکیان پێشکەش لەوە دایە ڕێگە بدرێ بە هەموو شێوەئاخاوتنەکانی کوردی ک

وەیا قەاڵفەتەکەی کەرت کەرت بکەن بێ ئەوەی شیرازەی بشێوێنن بە زمانە ئەدەبییەکەمان  
بکەن وەیا شەقامەکەی ڕێ ڕێ بکەن. پێویستە ئەو دەرفەتەی سوودمەندبوون بە هەموو  

زمانە   بژێوی شێوەئاخاوتنەکانی زمانی کوردی کەوا لێرە بە پێشەوە نەهاتە بەر هەنگاوی
ئەدەبییەکانەوە، ئێستە و لێرە بە دواوە، ژیرانە و دڵسۆزانە، پێی بدرێت بۆ ئەوەی هەم  

فەرهەنگی زیندووی شێوەی ئەدەبیمان فرەوان بێت هەم دەسەاڵتی تەعبیری ئەدەبیمان  
 بەسەر هەموو مەبەستەکاندا ڕابشکێت.  

قاڵبی ئەدەبی نووسینمان   ئێمە ئەگەر تین و تاو و هێز و پێزی هەموو زمانی کوردی لە ناو
نەتوێنینەوە، دەبین بەوەی خۆمان بدزینەوە لە تەعبیری ورد و قوڵ، ئیتر بە سەر نووسینی 
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تەنگ و پفدراوەوە قەپووچکە ببەستین هەموو شانازیکردنیشمان لەوەوە دێت کە ڕێمان 
د هەر لە  نەداوە بە زمانەکەمان ئەوەندە بەرزبێتەوە نزمایی نووسینەکانمان دیار خات یاخو

پێشەوە خۆمان لە نووسینی زەحمەت دزیوەتەوە بۆ ئەوەی هەناسەسواریمان پێوە دیار نەبێت. 
ئەو کەسەی لە نەشارەزایی خۆیەوە وەیا لە ڕێی نیازی تایبەتییەوە وا ڕادەنوێنێ 

پێشکەشکردنی خۆراک و بژێوی لەهجەکانی کوردی بە شێوەنووسینی ئەدەبیمان دەبێتە هۆی  
ێوەیە نەهاتووە قابیلیەتی خۆی و زمانە ئەدەبییەکەی لە مەیدانە سەختەکانی تێکدانی ئەو ش

ئەژمارەکانی زانست و هونەر و نەفس و نازانم چی  بیری فەلسەفی و ژیربێژی و لکە بێتەع
تاقی بکاتەوە ئەوجار کە هێلینگی لێ بڕا و کورت وەستا چەند بە ئاواتەوە دەبێ لە هەر  

ەکانی ئاخاوتنی کوردییەوە بێ تەعبیرێک، ڕستەیێک، کوێرەڕێگەیەکی یەکێک لە لەهج
وشەیێک و شێوە داڕشتنێک بێت و ڕزگاری بکات و لەو قۆرتەی تێی کەوتووە دەری 

 بێهێنێت. 
چەند شتێکی باش دەبوو ئەگەر کوردیش وەک میللەتی فرەنسە بۆی ڕێککەوتبایە لە هەر 

ڵێین، سەد ساڵ ئەو ڕۆژنامانە  شارە و هەرێمەدا ڕۆژنامەیەک دەرچوبایە و بەدرێژایی، باب
بەشدارییان کردبایە لە دەوڵەمەندترکردنی شێوەنووسینی ئەدەبی کوردی لە هەموو ئەو  

ڕێگەیانەوە کەوا تاکە یەک شێوەنووسین و ئاخاوتن ناتوانێ بیانکوتێتەوە و گوڵەگەنم و جۆی  
ژنامە، کە لە  خەرمانەڕێی تەعبیری کوردییان لێ هەڵگرێتەوە. کاشکی وێڕای ئەو هەموو ڕۆ

دایک نەبوون، سەدان چیرۆک و گوتار و بەند و بابەتی فۆلکلۆری و پەندی پێشینان لە  
هەموو لەهجەکانی کوردیدا باڵوکرابانایەوە و بەدرێژایی مێژوو لە سامانی ئەدەبیمانیان زیاد  

 کردبایە، ئەوجار با هەر گوترابایە شێوەنووسینی ئەدەبی کوردی دەشێوێ، یاخود شێواوە.
کۆڕی زانیاری کورد بە پێشکەشکردنی کتێبی وەک »تحفە مظفریە، قەاڵی دمدم، ئەفسانەی  
چیای ئاگری« خۆڵەمێش دەتەکێنێ لەو پشکۆ ئاگرانەی تەعبیر و فەرهەنگی کوردی کە لە  

زانین و  واریدا، لە ئەزەلەوە، گرۆچکەی پێهەناو و ناخی بوڕکانی نەفسە ئاخێوەرەکەی کوردە
ن و دەربڕین و تێگەیاندنیان لەبەر هۆش و گۆشی بابەلباپیرانمان  گەییشتو تێ تێبڕکردن

هەڵکردووە و دڕیان بە تاریکایی کوێرەواری دەوروبەری داوە. شەوچرا تۆز لێ نشتوەکانی 
تەعبیری ڕەسەنی کوردی کە مشتوماڵ بدرێن و ئاورینگ بدەنەوە، سەرەڕای گەشاندنەوەی 

ردیش پتر ئاشنای ڕابردووەکەی دەکات... ڕۆڵەی  زمانی ئەدەبی ئەمڕۆکەمان، مرۆڤی کو
کوردی ئەم سەردەمە بە بابوباپیرانی دەناسێنێتەوە و، وەختە بڵێم، سەرلەنوێ دەیانکاتەوە بە  
کوڕ و باب. لە ئەرشێفەکانی لیژنەی ئەدەبی کۆڕی زانیاری کورددا دەیان شریتی تۆمارکراو  

فۆلکلۆری وەک بەیت و سەرگوزەشت  دەفتەری نووسراو هەن لە بابەتەکانی هەمە چەشنەی
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کە بێین »و«ە دیفتۆنگەکەی زاری بادینی و دوو پیتەکەی »ذ، ث«ی هەورامی و دالە  
پیتە   24فتۆنگی ناوچەی سلێمانیش بخەینەوە سەر ژمارەی ئەو کلۆرەکە و »ی«ەکەی دی

 .29خاڵدارە و نیشانەداری لە سەرەتاکانی گوتاردا باس کران ژمارەکە دەگاتە 

ئەوەی ڕاستی بە دەنگی »ت«ش لە شێوەئاخاوتنی سلێمانیدا گەلێ جار، وەک دەنگی »د«  
داکەرەوە دابنرێت ژمارەکە کلۆر دەکرێت و دەگۆڕێت. جا ئەگەر بۆ ئەویش نیشانەیێکی جو

. بەاڵم تا ئێستە کەس نەهاتووە ئەم دەنگە تایبەتییە لە نووسیندا تێ بخوێنێتەوە و 30دەبێتە 
نیشانەی بۆ دابنێت، لەبەر ئەمە، هەرچەند دەنگەکەش لە چاو ئەوانی وەک خۆیدا غەدریشی  

ووسینەدا کە باسی  لێ کرابێت دەتوانین لە حیساباتی دەر بهاوێین و بیکوژێنینەوە. لەم ن
»ڕێنووس« دەکات، ڕێمان نییە زۆر و کەم بەالی ڕێنووسی کوردی بە پیتی التینییەوە بچین 
چونکە کۆڕ لە بارێکدا نەبووە خەریکی دانانی »ڕێنووس بە پیتی التینی« ببێت، ڕۆشنبیری و 

ڕێشی  نووسینی کوردیش لە عێراقدا، تا ئێستە، باڵوکراوەی بە پیتی التینی نییە، ڕەنگە 
نەبێت، چونکە نووسینی ڕەسمی بە کوردی هەر لە ڕێی ئەلفوبێ کالسیکییەکەی عەرەبییەوە 

دەکرێت خوێندنیش لە هەموو فێرگەکان و کۆلێجەکان هەر بەو ڕێنووسە بەڕێوە دەبردرێت،  
هەروەهاش ڕۆژنامە و گۆڤاری کوردی... لەگەڵ ئەمەشدا پێویستە ڕێنووسێکی کوردی بە  

بکرێت هەر نەبێ بۆ ئەوەی لە حاڵی ناچاریدا بەکار بهێندرێت وەک ئەوەی التینی قەراردادە 
کە لە حاڵی پێویستدا نموونەی نووسینی ئینگلیزی وەیا فرەنسەیی وەیا ئەڵمانی وەیا ڕووسی  

 لەناو نووسینی کوردیدا، وەک هەموو زمانێکی تر، دەر دەکەوێت... 

نییە. کۆڕی زانیاری کورد، لە سەرەتای بە هەمەحاڵ ئێرەکانە جێی یەکالکردنی ئەم پرسیارە 
کەوتنە کاریەوە، کە دەستی دایە دانانی ڕێنووس و ئەلفوبێی بە پێوانە و کێشانەی کوردی،  
ئەو ڕاستییانەی لێرە بە پێشەوە باسکراوی لەبەرچاودا بوون، لەوەش ئاگاداربوو بە درێژایی  

ی یەک جۆر پێڕەوی نەکراوە، تەمەنی نووسینی کوردی نە یەک شێوە ئەلفوبێ و نە ڕێنووسێک
هیچ کەسیش خۆی ناچار نەدیتووە بە شوێن یەکێکی تردا بڕوات. ئەوەی پێی دەگوترێت  

»پاشاگەردانی« شتێکی فەرمانڕەوا بووە لە ڕێنووسی کوردیدا، ئێستەش هەروەهایە، تا ئەوەی  
ەبێ، لەو  دێتە بەرچاویش وا پێ دەچێت بۆ ماوەیێکی دوورودرێژی کۆتایی نادیار هەروەها د

هەموو شێوە جۆرجۆرانەی ڕێنووس کە نووسەرانی کورد بەکاریان دەهێنا، بەداخەوە، تاکێکی 
 

و الوک و گۆرانی کوردی، بەشێکی زۆری ئەو شریتانەش خراونە سەر کاخەز، تێکڕاشیان  
چاوەنۆڕی ئەو ڕۆژەن سرەی چاپکردن و باڵوکردنەوەیان بگاتێ. بێگومان سەرلەبەری ئەو  

نێکی نوێیە لە چاالکییانەی کۆڕ هەوڵدانە بۆ پترکردنی سامانی ئەدەبی کوردی و تێگێڕانی خوێ
 شادەمارەکانی زمانی ئەدەبی یەکگرتومان. 
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لەوانە نەبوو لە الیەن کۆمەڵەیێکی شارەزای نووسینەوە پەسەند کرابێت: لە باشترین حاڵدا  
»ڕێنووس« ئەوە بووە کە لە الیەن تاکە شارەزاوە پێشنیار کرابێت، ئەویش نەی توانیوە خۆی  
بکاتە دەستووری نووسینی گشتی. هەر قسەیێکی لەبارەی ڕێنووسێکی مێژووکردی کوردییەوە 

بگوترێت چ پێوەندی بە واقیعەوە نییە چونکە نە ئەو مێژووە هیچ ڕێنووسی یەکگرتووی 
بەوەلەد هێناوە، نە ئەو ڕێنووسە نیوەچاڵنەی وەک گەاڵڵە لە کایەدا بوون بە چ ڕاڕەوێکی 

وونەتەوە بۆمان: پاشاگەردانی لە ڕێنووسدا نە مێژووکردە نە زانستکردە،  عیلمیدا سەرەوژێر ب
خۆ ئەگەر بشسەلمێنین ئەو پاشاگەردانییە بە هەموو الیەنی سلبییەوە مێژووکرد بووە ئەوەندە  

هەر دەمینێتەوە کە زانستکرد نەبووە. مێژووکردبوونیشی ڕووداوێکی پەسەند نەبووە وەک 
ری ناپەسەندی کۆمەاڵیەتی کە بە میرات لە مێژووەوە بۆمان  هەزاران دیمەن و دیاردەی ت

ماوەتەوە و دەبێ چارەسەر بکرێ و لێی ڕزگار ببین لە بابەتی هەژاری و نەخۆشی و  
 نەخوێندەواری و...هتد. 

ئەو ڕێنووسە »مێژووکرد«ە دەهێنمەوە بە بەڵگەی   یلێرەدا تاکە یەک نموونەی ناپەسەندی
قسەکانم: نووسەرانی ڕێنووسی تەقلیدی لە زۆر جێگەدا پیتی»ی« بە پیتی پاش خۆیەوە 

نالکێنن هەر دەڵێی ئەیش پیتی »ر، و، د، ز،...هتد«ە واش دەبێ بە پیتی پێش خۆیەوە 
تر، شێ ی هێنایەوە«،   نالکێنن وەک ئەوەی کە دەنووسن »لێ ی دەدەن، پێ ی دەڵێم، برسی

بەاڵم ئەگەر پیتە »ی«ـەکان بە پیتی تر بگۆڕدرێنەوە دەیان لکێنن وەک کە دەنووسن 
»لێت دەدەن، پێتان دەڵێم، جوانتر، شێم هێناوە«. بەدرێژایی سااڵنی ئەم تەرزە نووسینە 

سەیرەش کەس نەی پرسی بۆچی مامڵەتی »ی« لە هی پیتی تر جودا بێ، چ کەسێکیش لە  
نەهات تەبریرێکی ئەم ڕفتارە بکات و هۆیەکی شارەزایانەی بداتە پاڵ. دوو دێڕ لێرە بە  خۆوە 

پێشەوە من نووسیم »نەی پرسی« و پیتە »ی«ـەکەم بەدوا خۆیەوە نەلکاند: کە لێم بپرسی  
بۆ وات کرد، دەڵێم ئەم »ی«ـە ڕاناوی کەسی سێیەمی تاکە بۆیە بەدوا خۆیەوەی نالکێنم،  

پیتێکی تریش بێ هەر نای لکێنم وەک: »نەت پرسی، نەتان پرسی،   جا ئەگەر ڕاناوەکە
نەمان پرسی، نەیان پرسی، نەم پرسی«. ئەمە دەستوورێکە لەوانەیە پشتگیری لێ بکرێت  

لەوانەیشە بەرهەڵستی بکرێت، ئیتر کە هاتم نووسیم »نەمپرسی، نەتپرسی...« الدانێکی  
ک کە دەشێ لە هەموو حاڵوبارێکدا الدان  عادەتیم لە بەکارهێنانی دەستوورەکە کردووە وە

بکرێت، هەر بە چەند جارێکیش خۆڕاستکردنەوەی و دەستڕاهێنانی لەوانەیە الدانەکە  
   7.نەکرێت

 

ی کۆڕ ئەوەیە کە ڕاناو کەوتە نێوان فیعل و نیشانەکانی »نفی،  رئەوەی ڕاستی بێ پێشنیا 7
  -بیپرسە  -دەیپرسی  -مضارعە، نهی، أمر«ەوە، بەسەر یەکەوە بنووسرێن »نەیپرسی 
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تر، جوانتر« کە وا ڕەنگە زۆربە و زۆرینەی نووسەرانی بەاڵم لە حاڵەتی نووسینی »برسی 
ت کەسەوە نییە، چونکە  کورد وەهای بنووسن چ عوزرێک و هۆیەکی قەناعەتبەخش بەدەس

ن« بێت و چ پیتی »یێ« بێت بەشێکی وشەکانن وی کۆتایی »جوان، برسی« چ پیتی »نویتپ
نەکە بلکێت و یێکە نەلکێت؟ کە  وو هەردووکیشیان بەدوا خۆیانەوە دەلکێن، ئیتر بۆ دەبێ نو

بۆیەیە  دێین لە نووسینی »پیاوێکی تر، میوەی تر...«دا پیتی یێکە بەدوا خۆیەوە نالکێنین 
چونکە ئەو »تر«ە لێرەدا ئاوەڵناوە وەک »ئازا، خۆش و بەرز« لە حاڵێکدا »تر«ی وشەی  

»جوانتر« ئەمرازی تەفضیلە و دەبێ بەپێشەخۆیەوە بلکێت. ئەم شتانەی وەها سەرەتایی کە  
لێرەدا دەیان هێنمە بەرچاوی خوێنەرەوە نموونەیێکن لە بەیەکدیگرتنی ڕێنووسێک بیری لێ 

لەگەڵ یەکێکی تردا کە لە خۆوە و بێ لێکدانەوە بەسەر دەست و خامەی  کرابێتەوە 
 نووسەراندا زاڵ بوو بێت.

لەم تاکە نموونەی »تر«ی نیشانەی »تەفضیل« و »تر«ی ئاوەڵناودا دەر دەکەوێت،  
ڕێنووس پێوەندی بە ڕێزمانەوە هەیە، ڕێزمانیش وەک دەزانین لەوانە نییە بێ خوێندن و  

اگەڕان بچێتە مێشکانەوە بە جۆرێک ڕاستەوخۆ وێنەی نووسین لەگەڵ  سەرنجگرتن و بەدواد
داخوازی دەستوورەکانی ڕێزمان بگونجێنێت. ڕێزمان بابەتێکە نەک هەر ژوورووی دەسەاڵتی 

پیاوی عادەتی، بەڵکوو ئەدیب و زاناش لە خۆوە بۆ دەستوورەکانی ناچن، لەوانەن هەڵەشی  
شتنی ڕستەشدا هەڵە نەکەن ناتوانن دەستوورەکانی  تێدا بکەن، خۆ ئەگەر لە ئاخاوتن و داڕ

بەسەر ڕێنووسدا تەطبیق بکەن. زانا و ئەدیب، پیاوی عادەتیش، کە دەڵێن »جوانتر، یەکێکی  
تر« لە گوتنەوەی قسەدا هەڵە ناکەن، بەاڵم تا بە خوێندنی ڕێزمان نەزانن جوداوازیی نێوان  

 سدا فەرقییان پێ بکەن. ڕاناو و ئەمرازی »تفضیل« چییە ناتوانن لە ڕێنوو

ئەم تێبینییە یەکجار سادەیە بایی ئەوە دەکات تێ بگەین ڕێنووسێکی بێ مامۆستا و لێدانەوە 
و کێشانە و پێوانە و ڕەچاوکردنی دەستوورەکانی ڕێزمان، وەک گیای بەهاران، خۆرسک،  

و   پەرەی ستاندبێت مومکین نییە کەڵکی ئەوەی پێوە بێت بێ دەستکاری و ڕاستکردنەوە
تاوتوێکردن بکرێ بە دەستووری گشتی و یەکجاری لە نووسینی کوردی چونکە ئەم کارە 

وەک ئەوەیە مامۆستا السایی قوتابی بکاتەوە لەو شتانەدا کە قوتابی هۆشی پێ ناشکێت وەیا  
 هەر نەبێ چاکی ناکات. 

 

ی یەکجاری بۆیە من ڕێ بەخۆم دەدەم  ەکە تا ئێستە نەبۆتە بڕیاررمەیپرسە«، بەاڵم پێشنیا
 .(لە بەرگی یەکەمی گۆڤاری کۆڕ 373بڕوانە الپەڕە ) شێوەگۆڕی بکەم 
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ڕێنووسێکی دار بوو کە کەوتە سەر دانانی ئەلفوبێ و اکۆڕی زانیاری کورد لەم ڕاستییانە ئاگ
تازە بۆ زمانی کوردی، تەنانەت دوورودرێژی لەوە تێفکری ئایا دانانی ڕێنووس بخرێتە دوای  
لێبوونەوە لە دانی ڕێزمان یاخود پەلەی لێ بکرێ بۆ ئەوەی بتوانرێ دەست بدرێتە چاپکردن  

نە  و باڵوکردنەوە. بێگومان دانانی ڕێزمان کارێکی نەفەسدرێژە، بە ساڵێک و دوو سااڵن لەوا
لەبەر ئەمە کۆڕ بڕیاری دا خێرایی بکات لە دانانی ئەلفوبێ و ڕێنووسی تازە  ،نییە کۆتایی بێت

 بە پێوانە و کێشانە. لەمەشدا دوو ڕاستی یارمەتی بڕیارەکەیاندا: 

ئەوەیە کە بەشێکی ئەندامانی کۆڕ شارەزایییان بە ڕێزمان هەیە و دەتوانن  یەکەم،  
تیشکی دەستوورەکانی ڕێزمانەوە و گونجان و نەگونجانیان  دەستوورەکانی ڕێنووس بخەنە بەر 

بەیەکەوە ڕەچاو بکەن. لە نێوان ئەو لێژنانەش کە لە سەرەتای دامەزراندنی کۆڕدا دامەزران 
بۆ گەاڵڵەکردنی ڕێنووسی لەبار، ئەندامی وەها هەبوو لە ڕێزمان شارەزا بێت و داخوازییەکانی  

 لە ڕێنووسدا چاودێری بکات. 

وەیە کە ئەو ڕێنووسە خۆرسکانەی لە باودان، ئەوانیش تاڕادەیەک و لە زۆر شوێندا ئەدوەم، 
بەپێی داخوازی ڕێزمان ڕچەیان بەستووە. دیارە کۆڕ لەم الیەنە پەسەندانەی ڕێنووسە 

 باوەکانیش سوودمەند بووە. 

ئەم دوو ڕاستییە تەنها لە بارەی ڕێنووسەوە پێویست بوون بۆ یارمەتیدانی کۆڕ چونکە 
 ی ڕێزمان.تئەلفوبێ« چ پەکی نەکەوتووە لەسەر زانینی دەستوورا»

ئەوەی ڕاستی بێ نەک هەر ڕێزمان، بەڵکوو ساغکردنەوەی فۆنەتیکی کوردیش دەخلی هەیە  
بەسەر دانانی ڕێنووسێک کە بیەوێ بەتەواوی لەگەڵ واقعی زمانەکەدا بگونجێت. بەاڵم  

هەیە چونکە لە نووسینی کوردی بە ئەلفوبێی  دەخلی فۆنەتیک پتر بەسەر ئەلفوبێی التینییەوە 
  - «التینی پیتی سەربەخۆ هەیە بۆ ئەوەی کە لە عەرەبیدا پێی دەگوترێ »کسرة مختلسة

، بەشێکی زۆری وشەکانی کوردی ئەم  (من لە نووسینەکانی خۆمدا پێی دەڵێم ]قورسکردن[)
التینی پیتیان بۆ داناوە بێ  قورسکردنەیان تێدایە کە غاڵبی ڕێکخەرانی ئەلفوبێی کوردی بە 

لەوە بکۆڵنەوە ئاخۆ ئەو دەنگە بەشێکی پێکهێنەری وشەکەیە یاخود زەرورەتێکی   یئەوە
  8. فۆنەتیکییە کە دەربڕینی دەنگ لە حاڵەتی تایبەتیدا داخوازی دەکات

 

ەمی گۆڤاری یلە گوتاری »فۆنەتیک چیمان بۆ بکات« کە لە بەرگی یەکەمی بەشی سێ 8
 کۆڕدا باڵوکرایەوە ئەم دیاردە فۆنەتیکییەم ڕوون کردۆتەوە. 
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بۆ نموونە تۆ کە دەڵێی »گەنم« بە ناچاری قورسایی »کسرة مختلسة« دەخەیتە سەر دەنگی  
ئەوەی بتوانین تلفظی پێ بکەیت و بەدوا ئەودا دەنگی »م«ـەکەش دەربڕێت کە »ن« بۆ 

هەردووکیان لە وشەکەدا بزوێنی ئاشکرایان نییە، بەاڵم کە هاتی میمەکەت بزواند و گوتت  
»گەنمەکە« قورسایی سەر نوونەکە نامێنیت و بە تەواوی دەوەستێت. زەرورەتەکەش لەوەوە  

ی تەواوەوە لەپێش دەنگی میمی وەستاوەوە نایەت. هەروەها  دێت کە دەنگی نوون بە وەستاو
المەکە قورس دەکەیت، بەاڵم کە میمەکەت بزاوت و گوتت   لە عەرەبیدا کە گوتت 

 .المەکە ڕەها دەبێت و قورساییەکەی نامێنی 

ی تازە،  ئەم تێبینییانە خرانە الوە بۆ مەبەستی خێراییکردن لە دانانی ئەلفوبێ و ڕێنووس
 ئەویش بە نیازی دەست پێکردن بە لە چاپدان و باڵوکردنەوەی گۆڤار و کتێبی پێویست. 

 وەک لەم قسانە دەردەکەوێ ڕەواندنەوەی گرفتی شکڵی نووسین دوو لکی لێ دەبێتەوە: 

 لکی ئەلفوبێ. .1
خۆی  یاستڕلکی تێکخستنی پیتەکانی ئەلفوبێ بۆ نووسینی ئاخاوتن کە بە .2

 »ڕێنووس«ـی ڕاستەقینەیە.

لێرە بەدواوە سەرێک خوار دەکەمەوە بۆ چاوگێڕانەوە بەو هەوڵ و کۆششەی کۆڕ بە خەرجی 
 برد لە هەردوو مەیداندا، واتە ئەلفوبێ و ڕێنووس. 
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 یەکەم: لکی ئەلفوبێ 

باڵوکرایەوە، هەر لە الپەڕە  1973لە ژمارە یەکی گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد کە لە ساڵی 
  یکی چاالکیێتەرخان کراوە بۆ باسی »ڕێنووسی کوردی« و کورتەی 379ەوە تا الپەڕە  264

کۆڕ لەو مەیدانەدا خستۆتە ڕوو. ئەم چاالکییە هەردوو الیەنی ئەلفوبێ و ڕێنووس دەگرێتەوە. 
ژنەیێکی کاتی لە شارەزایان یە باس کراوە کەوا کۆڕ لە چوارەم کۆبوونەوەیدا للە سەرەتاو

 داناوە بۆ گەاڵڵەکردنی ڕاپۆرتێک لە بارەی چارەسەرکردنی گیروگرفتی ڕێنووسی کوردی. 

پاش ماوەیەکی دیکە ئەنجومەنی کۆڕ بۆ هەمان مەبەستی پێکهێنانی ڕێنووسێکی پوخت  
دائیمی، دواتر ئەنجومەن لە کۆبوونەوەی سیوپێنجەمییەوە  بڕیاری داوە بە دانانی لیژنەیێکی 

دوازدە کۆبوونەوەی بەسەر بردووە بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕاپۆرتی ئەم لێژنەیە تاکوو لە ئەنجامی  
موناقەشە و هەڵسەنگاندی بیروڕای جۆراوجۆری ناوەوە و دەرەوەی ئەنجومەنی کۆڕ، بە  

ی گۆڤارەکەدا باڵو 386نەی لە الپەڕە نیسبەت »ئەلفوبێ«ـوە گەییشتە دانانی ئەو پیتا
کراوەتەوە. لەمەوە دەر دەکەوێت ئەندامانی کۆڕ ئەرکێکی گرانیان کێشاوە بەر لەوەی بڕیار  

لەسەر ئەلفوبێیەکی قەراردادە بدەن، واتە بە پێچەوانەی ڕانواندنی هەندێ ڕەخنەگری بێباک  
کەمتەرخەمییەوە و شارەزایی و بێخەبەری نە کە وا نیشان دەدەن ئەنجومەنی کۆڕ لە گۆشەی 

 تیروپشکێی لەو ئەلفوبێیە و سەرلەبەری ڕێنووسی کوردی هاویشتووە. 

بەڕاستی و بێ هیچ موجامەلەکردن لەگەڵ کۆڕ، ئەم ئەلفوبێیە یەکەم بەرهەمێکی بەکێشانە و  
ڕێنووسی   ی دانانیاڵوانەیە کە لە الیەن کۆمەڵیکەوە کرا بێت لە هەموو مێژووی هەوڵوتەقەێپ

کوردیدا. هەرچەندە مومکینە ڕەخنە لە هەندێ باری ئەو ئەلفوبێیە بگیرێت. وەک مومکینە  
سەرزەمینە بگیرێ، بەاڵم گومان لەوەدا نییە کە وا هەر بڕیارێکی بۆ  ئەم لە هەموو شتێکی 

هەر کامێک لە شکلی پیتەکانی ئەو ئەلفوبێیە درا بێت لە ئەنجامی مناقەشە و لێکۆڵینەوە و 
راوردکردنەوە بووە. بە نموونە دەڵێم، کە ئەنجومەن بڕیاری دا نیشانەی ڕێی قەڵەو لە  بە

هێناوە لەوەدا کە ڕەچاوی ئەوەی کردووە سەرەوەی پیتەکەوە بێت مەنتیقێکی بەهێزی بەکار
هەموو نیشانەکان لەسەرەوەی پیتەکانەوە بن، جا ئەگەر یەکێک بێت و ڕەخنە لەم بڕیارە  

ات نیشانەکە لەژێری پیتەکەوە بێت لەسەریەتی بەڵگەیێکی ئیقناعکردن  بگرێت و پەسەند بک
بەدەستەوە بدات، بەڵگەکەش ئەوە نەبێت کە بڵی دانانی نیشانە لەسەرەوەی »ر« دەیکات  
بە »ز، ژ« چونکە هەروەک لە جوداکردنەوەی پیتی»ژ« لە پیتی »ز« بەزیادکردنی نوختە  

تێکەڵ بە »ز، ژ«   ، هەروەها شکڵی چ گرفت دروست نەبوو، کەسیش ڕەخنەی نەگرت 
نابێت. پیتەکانی »پ، چ، ڤ« ئەوانیش گرفتیان دروست نەکرد کە بە زیادکردنی نوختە لە  

« پێکهاتن، تاکە یەک خوێنەر و نووسەری کوردیش بەدەنگ نەهات  ف، ج، بپیتەکانی »
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ە خوێندنەوەدا.  بڵێ وا چاکە وێنەی تازە بۆ ئەو پیتانە دابنرێت نەوەک هەڵە دروست بکەن ل
بێگومان داهێنانی »پ، چ، ژ، ڤ« لە الیەن تاکە کەسەوە بووە و نەک لە الیەن کۆمەڵێکی  

دەستەاڵتپێدراوی وەک ئەنجوەنی کۆڕ، ئەو تاکە کەسە نیوهێندەی کۆڕیش بەدانانی ئەو  
پیتانەوە ماندوو نەبووە هەرچەندە ژمارەی پیتەکانیش چوار هێندەی ژمارەی تاکە پیتی  

یە. لەگەڵ ئەمەشدا ڕەخنەگری ئەوتۆ هەیە ڕێی بە خۆی داوە گلەیی کۆن و نوێ لە  ەکە
کۆڕ بکات، تەنانەت گۆڤاریشم دیتوە وای ڕانواندووە هەر ئەو ڕێنووس و ئەلفوبێیە 

زانستکارانەیە بەمیرات بۆ نووسەری کورد ماوەتەوە لە حاڵێکدا هەمان گۆڤار لەو باوەڕەدایە 
یراتی هەیە بەرهەمی پاشکەوتن و نەزانین و ژێردەستی و هەرچی باری کۆمەاڵیەتی م

مافخوراوی و... هتد. یەکێک بیەوێت ڕەخنان لە سەرچاوەی کۆمەاڵیەتی پاشکەوتووە  
هەڵێنجێت دەتوانێت بڵێت ڕێنووسە میراتییەکەی کوردی عێراق بەرهەمی سەردەمە  

ەممووز بوو پێویست  پاشکەوتوەکانی ئیمپریالیزم و نووری سەعیدی پێش شۆڕشی چواردەی ت
 بوو لەناو بچێت وەک کە زەرفی تێدا پەیدابوونی لەناو چوو.

ی گۆڤارەکەی کۆر، دەبینی لە بڕیاری  368کە بگەرێیتەوە بۆ لیستەی ئەلفوبێیەکەی الپەڕە 
نەهێاڵنی نووسینی دوو پیت بۆ یەک دەنگیش لێکدانەوەیێکی ژیرانە کراوە وەک کە هاتووە 

ی« بۆ ئەوەی پێی دەڵێن واو و یێی تیژی درێژ، نیشانەی تایبەتی  لە بری دوو »و« و دوو »
خستۆتە سەر شکڵی واوی میراتی و یێی میراتی. ئەم بڕیارە وەک لە بەدیهیەوە هەڵستابێ  

وایە چونکە بە هیچ لێکدانەوەیێکی ژیرانە ڕەوا نادیترێ لە بری یەک دەنگ دوو پیت  
ی بە واتای »بعید«ی عەرەبی بنووسی بنووسرێ. تۆ کە هاتی ڕێگەت دا بە خۆت لە وشە

»دوور« ئیتر بۆ ڕێگە نادەی بنووسی »ددوورر« چونکە دەنگە بزوێنەکەی نێوان دالەکە و  
ڕێیەکەش هەر یەک دەنگە، بۆ دەبێ زێدە لە پیتەکانی تری وشەکە ئەو بە تەنها دوو پیت  

 بنووسرێ.  

ورتەبزوێندا ]کە دەکاتەوە دەڵێن هۆی ئەم دوو واو و دوو یێیە ئەوەیە چونکە لە شکڵی ک
ضمە و کسرەی عەرەبی[ یەک واو و یەک یێ دەنووسرێن بۆیە لە شکڵی بزوێنی درێژدا  

استی ئەوانەی ئەم بەڵگەیە دەهێننەوە دەبوو لە جیاتی دەنگی ڕدەبێ بکرێن بە دوو. بە
ئەلفیش دوو »ە« بنووسن چونکە هەر خۆیان دەڵێن ئەلف دوو هێندەی »فتحە« درێژە بەو  

پێیە لە بری »دار« بنووسین »دەەر«... ئێمە ئەگەر بە نیسبەت واو و یێوە ئەم مەنتیقە  
نیو واو و نیو یێ بنووسن چونکە ئەوان نیو  بسەلمێنین باشتر ئەوە بوو کورتەبزوێنەکان بە  

دەنگن لە چاو درێژە بزوێنەکان، نیو دەنگیش مافی خۆیەتی بە کەرتکی بنووسرێت لە 
حاڵێکدا دانانی دوو »و« لە جیاتی دەنگێکی عادەتیدا وا ڕادەگەیەنێ دەنگەکە دوو هێندەی  
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ری ئاخاوتن سەربەخۆ و  دەنگی تەواوە چونکە پیتی دەنگە کورتەکە هێندەی پیتی دەنگێکی ت
تەواوە، بگرە لە هێندێکیان بە قەاڵفەتترە وەک شكڵی »و« لە چاو »ر، د...« وەیا شکڵی  

 »ـیـ« لە چاو »ـبـ، ـنـ...«. 

دانانی دوو »واو« دوو »یێ« لە سەرێکی تریشەوە دووچاری ئەندێشەمان دەکات؛ ئێمە  
ە بنووسین وەک کە دەنووسین  ناچارین بۆ نووسینی دەنگی گوشراو دەبێ دوو پیتی دەنگەک

دێین. جا کە ئێمە دەستوورمان بۆ   »بەرەڵاڵ« وەیا لەهەر شوێنێکی تر کە توشی 
ئەوە بوو پیتەکە دووبارە بکەینەوە. لە نووسینی دوو واو و دوو یێ   دەربڕینی 

انەوەیە  نییە. ئەم لێکد ()دەستوورەکەمان لێ هەڵدەوەشێتەوە چونکە مەبەستمان گوشین 
دەنگی »ر«ی قەڵەویش دەگرێتەوە کە هەندێ نووسەر هەن، وەیا هەبوون، بە دوو پیت 

ساز...« سەیر لەوەدایە، کە بێین بە ڕێنووسی کوردی وشەی ەدەینووسن وەک: »مەرر، تەرر
بنووسین دەبێ بۆ دەربڕینی گوشینەکە پیتەکە دووبارە بکەینەوە،   عەرەبی وەک 

دەبێ بە کوردی »مەررررە«   رر« ئیتر بەم حیسابە وشەی  پیتەکەش دوو ڕێیە »
 بنووسرێت.

لەبەر ئەم هۆیانە و بۆ مەبەسی کەمکردنەوەی ئەرک، کۆر وای پەسەند کرد بۆ ئەو  
دەنگانەی کە لە کۆندا بە دوو پیت دەنووسران یەک پیتی نیشاندەر دابنرێت وەک 

 پیتەکەی دووبارە بکرێتەوە وەک:. تەنها لە حاڵەتی گوشینی دەنگدا 

 هەوواری بوو مەدیەن  •
 ئەییامی شەریفت لێ موبارەک بێ  •
 پیاوێکی شەڕڕانییە  •
 زللەیێکی لێدا...  •

ی باس کراودا دوو نووقسانی هەیە: یەکێکیان ئەوە بوو  368لە لیستەی پیتەکانی الپەڕە 
ئەوی تریشیان   گوتم بۆ دەنگە دیفتۆنگەکەی کرمانجی سەروو واوی تایبەتی دانەندراوە،
چی لەبیرکردنە،  ونەبوونی پیتی »ە«، واتە »فتحەی عەرەبی«. نەنووسرانی ئەم پیتە سو

 ەیەی لیستەکەشی تێدا نووسراوە پڕە لەو پیتە. ڕئەو ڕووپە  نائەگەر

کۆر لە دانایی ئەم ئەلفوبێیە هیچی وەهای نەکردووە لە ئەلفوبێی کۆن چاکتر و کێشراوتر و  
یێی نیشانەدار لە بری دیفتۆنگی   - (بۆ دالی کلۆر)پێوراوتر نەبێ. بەالوەنانی دالی نوقتەدار 

ـدا ئەویش قوتارکردنی ئەلفوبێی کوردییە لە «نوێژ، خوێ»ناوچەیی سلێمانی لە وشەی وەک 
الی ئەوەی دەنگی ناڕەسەن بەسەر هەموو زمانەکەدا داببڕدرێت. کە بەوردیش سەرنج  ئیحتیم
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بگریت لە بڕیارەکانی کۆر دەربارەی ئەلفوبێ، دبینی تەنها لە دوو سێ پیتدا شکڵگۆری 
ی لێکدانەوەیێک کە سوودی ڕێنووسی کوردی  ێپیتەکانی کۆنی کردووە، ئەویش بە پ

 ڕەچاوکردووە. 

مکاندا نەبوو چارەسەر بکرێت زۆربوونی پیتی نوختەدار و نیشانەدارە  یبەداخەوە ئەوەی لە ئ
کە دەبێتە هۆی زۆربوونی جارەکانی دەست هەڵگرتن لە نووسینی وشەدا. لە وشەی  

»پێچەوانە«دا نۆ جاران دەست لەسەر کاغەز هەڵ دەبڕێت، خۆ ئەگەر هەموو نوختەکان  
ڵ دەبڕیت، لە حاڵێکدا وشەکە  دانێین بەهۆی دەست هەڵبڕین چواردە جاران دەست هە 

بریتییە لە هەشت پیت. من سەیرم لەوە دێتەوە کە وا ڕەخنە لە دانانی شکڵی پیت بگیرێت 
کەچی ئەرکە هەرە گەورەکە و عەیبە هەرە زەقەکەی زۆر دەستهەڵگرتن نەبێتە هۆی هیچ 

 ناڕەزامەندیێک و هیچ دەمەتەقەیێکی لەسەر هەڵنەستێت.

ئەوەیە بەشێکی پیتەکانی لە خەتی    ،ەکانی کوردی، هی التینیشچاوی پیترعەیبێکی تری بە
نووسین بەرەو خوارەوە دادەکشێن، واتە مەودا لە نووسینی خەتی ژێر خۆیانەوە تەنگ  

دەکەنەوە. لەم جۆرە پیتانە »ر، و، ی، ز، ژ، ل، ڵ، ج، چ، ح، خ، ع، غ، ن، م...« هەروەهاش 
انە، دادەکێشن لە ڕاستەخەتی دێڕەکەیان. کە بێین نوختەی ئەو پیتانە نوختەکانیان لە ژێرەوەی

و ئەو پیتانەش ڕەچاو بکەین کە ماوەیێکی زۆر سەرووی خەتی دێڕ گەردەنکێل دەبن،  
دەزانین لەوانەیە بەشێکی خەتی سەروو لەگەڵ بەشێکی خەتی خواروو بە یەکتر بگەنەوە 

تە تێچوونی کاغەز.  ئەگەر مەودای ناسب نەخرێتە نێوانیانەوە کە ئەمەش ڕاستەخۆ دەبێ
پیتەکانی »ل، ڵ، ا، ک، گ، ط« لەوانەن ژوورووی خەتی دێڕ تێ هەڵدەکشێن. چاکە لەوەدا 

پیتەکان هیچیان لە خەتی دێڕ دانەکشێن بۆ ئەوەی هەموو ماوەی خوارەوە بە خەتی  ووب
 ژێرەوە بدرێت، بەاڵم بەداخەوە ئەم کارە لە ئیمکاندا نەبوو. 

لە دێڕ دادەکشێن،  f, g, j, p, q, yزلەی هەیە: پیتەکانی  نووسینی التینیش ئەم گرفتە
بەرەو ژوور تێ هەڵدەکشێن. وا دەزانم ئەگەر کەسێک لە  b, d, f, h, k, i پیتەکانی

خەریکبوونی بە چارەسەرکردنی گرفتەکانی ڕێنووس، ئەم ڕاستییانەی لە پێش چاو بێت زۆر 
«ی قەڵەو لە  ربگرێت چوکڵەی »درەنگ بە خەیاڵی خۆیدا تێ دەپەڕێنێت ڕەخنە لەوە 

 ڕێنووسی کۆردا بەسەر پیتەکەوەیە...

شارەزایانی ڕێنووس کوردی مەیدانی زۆر و بەرفرەوانیان لەبەر دەمدایە بۆ تێکگەییشتن و  
 چارەسەرکردن و هاریکاری، پتر لە مەیدانی تێک نەگەییشتن و لە یەکتر ڕازی نەبوون. 
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 لکی ڕێنووس، کە دەکا وشەنووسین و تێکبەستنیان. دوەم: 

خۆی هەیە و هەر جوانی و ڕێکیێک لەودا هەبێ   یتایبەتی یهەرچەندە بەشی ئەلفوبێ گرنگی
لە ڕێنووس بەدیار دەداتەوە، لە حاڵی عیبداری و ناشیرنیشی دیسانەوە کار دەکاتەوە سەر 

پێکەوە نووسینیان و  ڕێنووس، لەگەڵ ئەمەشدا کە بەراوردی بکەین لەگەڵ جۆری
دروستکردنی وشە و ڕستەی نووسراودا بۆمان دەر دەکەوی کاری هەرە ورد و سەخت لە  

. بە نموونەی ڕوونکردنەوەی مەبەست دەڵێم، هەرچەندە  ێڕێنووسدایە نەک لە ئەلفوب
هتد    کەرەستەی خانوو دروستکردن لە بەرد و گەچ و چەمەنتۆ و ئاسن و دار و ئاو...

و لە چەشنی مومتازیش بێت، ناتوانین خانووی ڕێکوپێک دروست کەین  هەمووی ئامادە
ئەگەر موهەندیسەکەی وەیا وەستاکەی نابەدڵ بێت. ئەلفوبێش لەخۆوە نووسینی وشە پێک  

 ناهێنێت، لەخۆوەش چاکەو خراپەی دەستووراتی ڕێنووس قەراردادە ناکات.  

ی لە زارەوە دەر دێن و دەبن بە وشە.  ئەلفوبێ وێنەدانانێکی سادە و سەرەتاییە بۆ ئەو دەنگانە
ڕێنووسیش ئەو لەکارهێنانەی وێنەی دەنگەکانە کە وێنەی ڕاست و دروستی وشە و  
ڕستەیان لێ پێک دەهێنێت یاخود ئەو موهەندیسایەتییەیە کە لە ڕێی بەکارهێنانی  

دا  دەستووری ڕاست و دروستەوە دار و بەرد و ئاو و ئاسن و چەمەنتۆ دەکات بە خانووی تێ
ژیان. وەک سەرنجیش دەری دەخات هەر زمانە دەستوور و ڕێباز و شێوازی تایبەتی خۆی 
هەیە بۆ دروستکردنی وشە و داڕشتنی ڕستەی ئاخاوتن. دەستوورەکانیش لە زمانێکەوە بۆ  
زمانێک بەرەو قورسی و تێکەڵی وەیا سووکی و سادەییەوە دەڕۆن. هەرچەندە لەم گوتارەدا  

دکردنی کوردی لەگەڵ زمانەکانی تر لە ڕووی ئاسانی و زەحمەتی  جێگە نییە بۆ بەراور
داڕشتنی ڕستەوە، بەاڵم هیچ نهێنیێک ئاشکرا ناکەم بەوەدا کە بڵێم زمانی کوردی یەکێکە  
لەو زمانانەی بەیەکەوە بەستنەوەی وشەکانی بۆ پێکهێنانی ڕستە وەک هەڵکێشانی کاڵفەی 

ی لکاو«یان تێدایە، لەگەڵ ڕاناوەکەشدا کاری بە  هۆنینەوەیە بەتایبەتی ئەو ڕستانەی »ڕاناو
 پێشگرەوە هاتووە و نەفیشی تێدایە. تۆ سەیرێکی ئەم یەک دوو نموونەیە بکە: 

 »یان« « مەفعولە و »م« فاعیلە، فیعلەکەش ئاییندەیە.   –دەیانگرم   •
 بەردەوامە.»یان« « فاعیلە و »م« مەفعولە، فیعلەکەش ڕابردووی  –دەیانگرتم   •
 »یان« شوێنی خۆی گواستەوە بۆ دوای نیشانەی »نەفی«. –نەیاندەگرتم   •
»یان« جارێکی تریش شوێنی خۆی گواستەوە بۆ دوای   –هەڵیان نەدەگرتم   •

 پێشگری »هەڵ«. 
 »یان« دیسانەوە جێگۆڕکێی کرد بۆ دوای پێشگری »پێ«.  –پێیان هەڵ دەگرتم   •
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 ناوچانەی دەکەونە باشووری کەرکووک، دەگوترێ:   لە هەندێ شێوەئاخاوتندا بە تایبەتی ئەو

یان هەڵ  مپێ –هەڵمیان نەدەگرت    –نەمیان دەگرت  –»دەمیان گرت   •
 نەدەگرت«. 

 

زۆر و بۆر هەیە لە زمانی کوردی. هەر ئەم   یلەم جۆرە ڕستانەی بزۆزی وەک جیوە، نموونە
لە هەندێ نووسینی بزۆزییەی »ڕاناوی لکاو« بوو لەگەڵ هەندێ خاسیەتی تر. وای کرد من 

خۆمدا پێشنیار بکەم بەو ڕاناوانە بگوترێ »چاالک« نەک »لکاو«، چونکە لە واتای لکاودا  
خاسییەتەکانی ڕاناوەکان دیار نادەن. بابگەڕێینەوە بۆ ڕستەیێکی وەک »پێیان هەڵ  

 نەدەگرتم«. 

فیعل و ی گۆڤارەکەی کۆڕ بکەیت دەبینیت ئەنجومەنی کۆڕ لەو تەرزە 373تەماشای الپەڕە 
داڕشتنانەی کۆڵیوەتەوە، بەدوا لێکۆڵینەوەدا بڕیاری چۆنەتی نووسینیانی داوە. لەو الپەڕەیەدا  

 :  «فەرقی پێشگر کراوە لەگەڵ نیشانەکانی »نەفی و نەهی و موزارەعە و ئەمر

 وەک ناخوات، نەڕۆیشت   -نەفی  •
 مەکە، نەکەیت   وەک -نەهی  •
 وەک دەخۆم  -موزارەعە  •
 بڕۆیت وەک بڕۆن،  -ئەمر  •

 

لەو ڕوەوە کە ئەم نیشانانە دەبێ مامڵەتی پیتی ئەسڵی وشەیان لەگەڵدا بکرێت و هەمیشە  
لەگەڵ فیعلدا بەسەر یەکەوە بنووسرێت، وەک: »نەڕۆییشت، دەڕۆییشت، بڕوات،  

نەدەڕۆیشت«. ئەم خاسیەتە بە جۆرێک لەو بڕیارەدا ڕەچاوکراوە تەنانەت ئەگەر ڕاناوی  
شانەکانەوە نابێ لە یەکتریان جوداکاتەوە وەک: نەیاندەگرتین. بەاڵم  لکاویش کەوتە نێوانی نێ 

کە ڕاناو کەوتە نێوان پێشگر و فیعلەوە دەبێ لە یەکتریان جودا بکاتەوە وەک: »هەڵم گرت،  
 9هەڵم نەگرت، هەڵم نەدەگرت«. 

 

دابەشکردنەی وشە بە ئەلفوبێی التینی باشتر دەردەکەوێت وەک لە خوارەوە ئەم شێوە  9
 :نووسراوە

Helim nedegirt – helim negirt – helim girt. 
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بە پێی ئەم بڕیارەی کۆڕ دەبێ فیعل و پێشگرەکان و ڕاناوەکان و نیشانەکان بەم جۆرە 
 بنووسرێن: 

 هەڵم نەدەگرتن  •
 پێیان هەڵ نەدەگرتم  •

 

ئەم تەرزە بڕیارە، هەرچەند ڕەخنەشی لێ بگیرێت، لەسەر لێکدانەوە و زانستی ڕێزمان و  
ئاخاوتنەوە هەڵستاوە، چ ڕەوای ئینساف نییە هەڵسەنگاندنی سروشت و خاسیەتی بەشەکانی  

بابایێک لە سەری زمانەوە بڵێ »من ڕازی نیم« بێ ئەوە چ هۆیەکی ناڕەزایی بەدەستەوە  
بدات وەیا جێگرێکی باشتر پێشکەش بکات. خۆ ئەگەر هەموو هۆ و بەڵگەی ناڕەزاییش هەر 

ەکێکی تریش بە سواری  ئەوە بێ کە لێرە بەپێشەوە وایان نەنووسیوە دەبێ ڕێ بدەین بە ی
 فڕۆک ڕازی نەبێت چونکە پێشینان سواری وەاڵغ دەبوون. 

هەموو دەزانین ئاخاوتن بە جۆرێک لە جۆران هەر دەنووسرێ، ئیتر مەنتیق هەبێ یا نەبێ لەو  
جۆرە نووسینانەدا. بە نموونە دەڵێم ئەم ڕستەیەی »پێیان هەڵ نەدەگرتم« چەندین جۆری  

 نووسین هەڵ دەگرێ وەک:  

 ێ یان هەڵ نەدەگرتم  پ •
 پێیان هەڵ نەدە گرتم  •
 پێیان هەڵنە دە گرتم  •
 پێ یان هەڵ نەدەگرتم  •
 پێ یان هەڵنەدەگرتم  •
 پێ یانهەڵنەدەگرتم  •
 پێ یانهەڵنەدەگرتم  •
 پێیانهەڵنەدەگرتم •
 پێیانهەڵ نەدەگرتم  •
 پێیانهەڵنە دەگرتم ...هتد.   •

 

بەیان هەیە  یم ئەوەندە عەڕەنگە هەمووشیان لەوانەبن بخوێندرێنەوە و مەفهوومیش بن، بەاڵ 
سروشتی کەرتەکانی ڕستە ڕێک ناکەون، بۆیە بڕبڕکردنی ڕستەکە  یکە لەگەڵ داخوازی
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دەبێتە کاری ڕێکەوت وەیا تەقڵەی مامەحەمە کە ئەگەر هەمان ڕێکەوت لە ئاودانی تووتندا  
 بەکار بهێنرێت ڕەنگە کەس گەاڵ تووتنێک لە داو وەیا لە شیش نەدا. 

نبیری وەک کۆڕی زانیاری کورد کە بێت و لە دانانی دەستووراتی  دامەزراوێکی ڕۆش
ڕێنووسدا پێڕەوی کارە سەرپێییەکانی لێرە بە پێشەوە بکات، یاخود بێ لێکدانەوە و کێشانە و  

پێوانە مل بداتە دەستووردانان کەڵکی ئەوەی پێوە نامێنێت ئەرکە یەکجار قورسەکەی 
ۆیەوە، چونکە کە هات و لە یەکەم هەنگاودا  خزمەتی ڕۆشنبیری کوردی بگرێتە ئەستۆی خ

السایی غەیری خۆی کردەوە و هەڵەی عەفویی و سافیلکەیی سەلماند دەبێ بە هەموو  
عومری و لە هەموو کاری گرنگیشدا ببێتە الساییکەرەوە و »مام سەلمێن«، لەمەشدا مەنتیق  

فتی ڕۆشنبیری سەرەوبن دەبێ چونکە کۆڕێک کە بەپێی بریار یاسا لێی داوا دەکرێ گر
و الساییکەرەوە، ئەوانەی لە تاکە ڕێی   کوردی بڕەوێنێتەوە دەبێتە چەسپێنەری هەڵە

ئیجتهادی شەخسیەوە، بێ یاسا و بەرنامە، دەستووران دادەنێن دەبنە ڕابەر و نموونە لە  
یش، پتر دەتوانێ کەرەستەی د حاڵێکدا کۆڕ جگە لە الیەنی فەرمانی یاسا، بە پێی بۆلوانی ماد

کات و باری پشکنینەوە و تۆژینەوە دەردەست بکات و شارەزایان بهاوێتە سەر   و ۆڵینەوەلێک
 باری جێبەجێکردن و ڕاپەڕاندن.  

ئەمانەش هەموو بە الوە بنێن، جارێکی تریش کۆڕ لە تاکەکەس و کۆمەڵەکەس ]ئەگەر لێرە 
وراتی  بە پێشەوە چ کۆمەڵەکەس خەریکی ڕێنووس بووبن[ دەرفەتی بژاردەکردنی دەستو

ڕێنووس و غەیری ڕێنووسی زیاتر هەیە چونکە کۆڕ هەموو تەجرەبە و پێشنیار و دەستووراتی  
لێرە بە پێشەوەی لەبەردەستدا دەبێ کە دەکەوێتە سەر دانانی یاسا و دەستوور، بەمەشدا  

دەتوانێ خۆی لەو هەڵە و کەموکوڕیانە ڕزگار بکات کە خەڵقی تر تێی کەوتوون هەروەک  
یەنێکی تر لێرە بەدواوە خەریکی ڕێنووس بێت دەتوانێ لە تەجرەبەی کۆڕ کەسێک وەیا ال

سوود وەرگرێت و ئەگەر پەلە نەکات، لەسەر سەکۆی ئەو تەجرەبەوە بەرەو ژوورتر بڕوات.  
ئەو نەزەریانەی دەڵێن جیهان لە بەرەوپێشچوون دایە، نەیانگوت کاتێک سرە گەییشتە کۆڕی  

کوێر دەبێتەوە و دەبێت کۆڕ شتی کۆنینە پێڕەوی بکات،  زانیاری کورد ڕێی بەرەوپێشچوون 
ەکان، بڕیاری  ڕئەو کەسانەش کەوا لەسەری زمانەوە، بە پشتئەستووری نەزەریە شۆڕشگێ

گۆڕینی هەموو سەروبەرێکی کۆمەاڵیەتیمان دەدەن خۆیان پاشگەز دەکەنەوە لەو گیانی 
یا یاسا و  ۆدار دەکەن کە گبەرەوپێشچوونەیان کە دێن هەنگاوە بەرەوپێشەکانی کۆڕ عەیب

دەستووری میراتی دەشێوێنن لە حاڵێکدا بە الی ئەو کەسانەوە بەرەوپێشچوون، بەزۆری، 
بریتییە لە تێبردنی یاسا و دەستووری میراتی لە مەیدانە هەرە گرنگەکانی بەڕێوەچوون و 
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و واوی   بیروباوەڕ و شیرازەی کۆمەاڵیەتی چ جایی مەیدانی شکڵدانان بۆ پیتی ڕێی قەڵەو
 درێژ، ئایا نیشانەکەیان چی بێت و بە کوێوەی پیتەکانەوە بگیرسێتەوە!

کۆڕ لە بارەی ڕێنووسەوە بڕیاری یەکجارەکی نەدا هەرچەند یاساش لە پەراوێزی دەسەاڵتە  
ی یاسای کۆڕ  3دە ددا ئەو دەسەاڵتەی پێداوە. وا لێرەدا دەقی ماـ«3ە »دبەرفرەوانەکانی ماد

ئەوەی خوێنەر ڕوونتر و ئاشکراتر هەڵوەستی کۆڕ و غەیری کۆڕ لەبەر تیشکی  دەنووسم بۆ 
 ەیەدا ببینن: دئەو ماد 

 

 

انە ئامانجەکانی کۆڕن بە پێی فەرمانی یاسا. دەمێنێتەوە بگوترێ ئەوەی کۆڕ کردوویەتی  ئەم
خزمەتی ئەو ئامانجانە ناکات: لە بەرانبەر قسەی وەهادا هەر ئەوەندە دەڵێم کۆڕ ساحیر نییە.  

هێزی غەیبیشی بە دەستەوە نییە، کارەکان لەبەر چاواندان و دەشێ بە کاری تر بگیرێن و  
ە و جانفیدایی ڕەخنەگرانیش چییە. لەم قسەیەشدا مەبەستم  یێغی کۆڕ چیبزاندرێ در

ڕەخنەگرتن نییە لەو ڕەخنانەی سوودی ڕۆشنبیریی کوردی بە مەبەست گرتووە چونکە  
بایەخدانیش نییە بە  ئەمانە ڕووناککەرەوەی شوێن هەنگاوی کۆڕن، هەروەها مەبەستم  

ڕەخنەیە لە خۆوە تاکە یەک خشتیش وەر ناگێڕن،  خێنەر چونکە ئەو تەرزە وڕەخنەی ڕو
ئەوەی مەبەستمە ڕوونکردنەوەی هەڵوەستی کۆڕە لەبەر حوکمی یاسا و لە واقعیشدا، هەر  

م نووسی بۆ ئەوەی مەعلوم بێت کە کۆڕ دێت و لیژنە دادەنێ بۆ  3ە دبۆیەش دەقی ماد 
زانستەکان لەوەدا داڕشتن و تەرجەمەکردنی زاراوەی فەلسەفە و ژیربێژی و سایکۆلۆجی 

چونکە  دەکات   3ە دەوی بەندی »أ« لە مادڕپێ
تۆژینەوەی زانستکارانەی کوردی بە بێ وشە و زاراوەی سەر بە زانستەکانەوە لە ئیمکاندا  

 نییە. تا دەتوانین ڕستەیێکی سەرەتایی وەک 
 وەرگێڕینە سەر زمانەکەمان دەبێ دوو پلەی گەورە سەرکەوین: 
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 پلەی یەکەم: گەییشتن بەو تەرزە لێکدانەوەیە.  •
 پلەی دوەم: دانانی زاراوەی پێویست بۆ تەعبیردانەوە لە فکرەکە.   •

 

لەم ژمارەیەدا خەریکبوون و بەرهەمی لیژنە کاتییەکەی زاراوەکانی زانست دەخوێنێتەوە کە 
کی کۆڕ نیشان دەدات لە مەیدانی پەیداکردنی کەرەستەی ڕوویەکی چاال

نێوان کۆڕ و ڕۆشنبیرانی  یهەمان کاتیشدا مەودا دەکاتەوە بۆ هاریکاری ، لە
 کورد بۆ هەڵبژاردنی زاراوەی پوخت و پەسەند.

ی بە کە   3ە دلە بەندی »ب«ی ماد
ئامانج گرتووە بۆ کۆڕ، وێڕای ئەرکێک کە وەک فەرمان دەیخاتە ئەستۆی کۆڕەوە، دەسەاڵتی  

پێویستیش بە کۆڕ دەدات لەوەدا چی بە چاک بزانێت بۆ جێبەجێکردنی ئەو ئەرکە وەها  
ڕێنووسە   بکات و بڕیاریشی بۆ بدات. بێگومان مەیدانی هەرە پێشەوەی ئەو ئامانجە دانانی

چونکە زمان بە ڕێنووس دەگاتە خوێنەران، ئیتر ئەگەر ڕێنووسەکە پەسەند نەبێت  
نووسراوەکەش بە دروستی ناچێتە بەردەمی خوێنەرانەوە. لەوەوە دەر دەکەوێ کۆڕ دەسەاڵتی  
پێدراوە ڕێنووسێک قەراردادە بکات کە بە ڕاست و چاکی دەزانێت بێ ئەوەی پرسی ئەم و  

ی یەکەم ژمارەی گۆڤارەکەیدا 265لەگەڵ ئەم دەسەاڵتەشدا کۆڕ لە الپەڕە ئەو بکات، بەاڵم 
 :  ەئەم تکایە لە خوێنەران دەکات لە بارەی ئەو ڕێنووسەی پێشنیاری کردوو

»بەم بۆنەیەوە ئەنجومەنی کۆڕ تکا لە هەموو زانا و شارەزایانی کورد و 
بێگانە دەکات بەوردی لەم بڕیارانە بکۆڵنەوە و لە ماوەی شەش  یکوردناسانی

مانگدا بیری خۆیان و هەر پێشنیارێکیان لە بارەیەوە هەیە بۆمانی بنێرن تا لەبەر  
 ڕۆشناییان دوا بڕیاری خۆی بدات«.  

 

کۆڕ ڕێگەیێکی دڵسۆزانەتری لەبەردا نەبوو بیگرێ بۆ دانانی ئەلفوبێ و ڕێنووسێکی پەسەند و 
یروگرفت. نەمان بیستووە لێرە بە پێشەوە چ الیەنێک پێشنیاری خۆی بۆ ماوەی شەش  بێ گ

مانگان بداتە بەر ڕەخنە و هەڵسەنگاندن لە الیەن غەیرەوە، بە مەرجێک ئەو الیەنە  
دەسەاڵتی بڕیاردانی پێدرابێت. من مامۆستام دیوە پڕ بەدەم دەڵێ دنیاش ڕاست بێتەوە یەک 

 تابیانی گوتووە. نوختە ناگۆڕێ لەوەی بە قو
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ئەم تکایە گەرموگوڕەی کۆڕ لە خوێنەران و زانایانی کورد و بێگانە بۆ دەربڕینی پێشنیاریان  
بەرانبەر ئەو دەستوورە ڕێنووسەی کۆڕ بە باشی زانیوە چ عوزران بە دەست ئەو ڕەخنەگرەوە  

سەر خوانی  ناهێڵێت کە بە الی خۆیەوە بیروڕای باشتری هەیە بەاڵم لە جیاتی ئەوەی بیخاتە 
لێکۆڵینەوە و بەراوردکردنەوە ڕێگەی زۆر سەلبی توانجگرتن دەگرێتە بەر بەمەشدا کەس 

 سوودمەند نابێت چ هەڵەش ڕاست ناکرێتەوە.

بەوالی ئەو هەنگاوانەی کۆڕ هاویشتی بۆ قەراردادەکردنی ڕێنووسێکی بە پێوانە و کێشانەی  
بگەڕێین چ الیەنێکی تر هێندەی کۆر  کوردی، چ هەنگاوێک مابوو نەیهاوێژێ؟ ئێمە با لەوە

لە پەرۆشی کۆکردنەوەی بیروڕای ڕۆشنبیراندا نەبووە بە دەوری پرسیارێکی وەهادا چونکە  
لەو بەیەکدی گرتنەدا کۆڕ بە کۆرێکی وەها لە بەرایی ڕیزی پەرۆشدارانەوە دێت کە ئیتر  

عي« سەیری  پێویست نەمێنێ بۆ پتر بەدواکەوتنی مەوزوعەکە، با بە چاوێکی »موضو
 هەنگاوەکانی کۆڕ بکەین و ڕەخنە و نرخاندنیان لەسەر هەڵستێنین:

 کردوون. کۆڕ هەموو شێوەڕێنووسێکی لەمەو پێشی کوردی کۆکردۆتەوە و دەرسی .1
کۆڕ هاریکاری کردووە لەگەڵ ئەوانەی بە ڕێنووسەوە خەریکن و بیروڕای  .2

 وەرگرتوون.
پێشنیارێک ئیحتیمالێکی داوەتە بەر سەرنج  کۆڕ بە وردی بە دورودرێژی هەموو  .3

 لێگرتن و لێکۆڵینەوە.
کۆڕ پوختەی پێشنیار و بڕیار و بیروڕای خۆی خستۆتە بەر نیگای خاوەن  .4

بیروڕایانەوە بۆ ئەوەی چی بە چاکتر دەزانن ئەوانیش بیکەنەوە بە پێشنیار و  
رەی بیدەنەوە بە کۆڕ، لە ماوەی شەش مانگ دوای باڵوبونەوەی یەکەم ژما

 گۆڤارەکە. 
تا ئێستەش کۆڕ باوەش و دڵی خۆی کردۆتەوە بۆ ئەوەی جەماوەری ڕۆشنبیرانی   .5

 کورد بە چاکتر و پەسەندتری دەزانن. 

 

ئەگەر چ هەنگاوێکی تر هەبێ نوقسانی کارەکەی کۆڕ پڕ بکاتەوە بە خەیاڵی بەرپرسیارانی  
م بە بیردا نایەت،  کۆڕدا نەهاتووە، ئەوەندەی خەیاڵیش بەمالوبەوالدا دەگێڕم چی تر 

خوێنەرێکیش لە الی خۆی چ بیروڕاو پێشنیارێکی هەبێت لە بارەی ڕێنووسەوە بە کۆڕی 
ڕانەگەیاندبێت، لەسەریەتی بیروڕاکەی دیار خات بەڵکوو لە ڕێبازێکەوە بۆ چارەسەرکردنی 

یەکێک لە گیروگرفتەکانی ڕێنووسی کوردییەوە ڕۆیشتبێت بە بیری یەکێکی تردا نەهاتبێت.  
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ێگومان بیروڕا ئەگەر وەک گەوهەریش ساغ و پرشنگدار بێت، لە ژێر پەردەی شاراوەدا بێ،  ب
 شەوق ناداتەوە.  

کۆڕ لەو بەشە یەکەمەی پێشنیارەکانی، لە بارەی ڕێنووس و ئەلفوبێوە، نموونەیێکی 
لێکدانەوەی خۆی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە خستۆتە بەر چاوانەوە بەو ئومێدەی ئەگەر 

تر هەبێ الی خوێنەران بۆی بێتەوە بە پێشنیار. دەزانین گەلێک باری تری  شتێکی چاک
دەرسکردن و لێکۆڵینەوە. هەر بۆیەشە پێشنیارەکانی کۆڕ بە  ڕێنووس پێویستی هەیە بە

»بەشی یەکەم« دانران. هەرچەند من ڕێگە بە خۆم نادەم لەم قسانەمدا هەڵوەستێکی 
ا، وەک کە لە قوتابخانە مامۆستا بەسەر  »مامۆستایانە« ڕاوستم لە ئاست خوێنەراند

قوتابییانەوە دەبێتە ڕابەر، ئیتر هەلومەرج دانێم بۆ ئەو کەسەی لێی دەوەشێتەوە بیروڕا لە 
بارەی ئەلفوبێ و ڕێنووسەوە دەربڕێت چونکە قسەکەم ڕووی لە هەموانە، پەراوێزی  

پەیدا نابێ لەوەدا یەک  داواکردنەکەش تا بڵێی بەرفرەوانە، بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا زەرەرێک 
برایانە پێشکەش بە دڵسۆزانی ڕێنووسی کوردی بکەم کە دێن بە   یدوو تێبینی و ئامۆژگاری

پێی باوەڕی خۆیان باشترین پێشنیار دەخەنە سەر خوانی لێکۆڵینەوەی خوێنەرانەوە، مەبەستم  
ابەتی  چاری دڵشکستەیی نەیەن کە لە دواڕۆژدا ببینن پێشنیارەکانیان لە بوئەوەیە دو

 سەرپێییبوون، وەیا هەر لە ڕێی موناقەشەوە خێرا ئەو ڕاستیەیان بۆ دەر بکەوێت. 

 

 تێبینی یەکەم 

ئەلفوبێ و ڕێنووس مەبەستێکی بنجییە لەو دەستوورانەی بۆیان   یهەرچەند ئاسانی و جوانی
دادەنرێت، لەگەڵ ئەمەشدا دەبێ بە بەرچاوی خۆمانەوە بگرین کە گونجانی ئەو دەستوورانە  

تۆ کە هاتی دەستوور  .لەگەڵ سروشتی ئاخاوتن و ڕێزمان بەر لە هەموو ئامانجێکەوە دێت
لە   -لەواندا  – لەمەدا  – بەمەدا  –لێرەوە دانێیت بۆ نووسینی گوتەیێکی وەک: »لە هەو

لەمەوە« چاوەڕوان دەکرێ بایەخ بەم ڕاستییانەی خوارەوە  -بەمەوە  -لە بێتوشڕا  -بیتوێنڕا 
بدەیت لە دەستوورەکەتدا تاکوو مومکین بێ دەستوورەکەت لەگەڵ سروشتی گوتەکە  

 بگونجێت:

تەنها   prepositionئەو کەرتەی لە گوتەی »لە بێتووشەوە« پێی دەگوترێ  .1
وشەی »لە« نییە، کەرتەکەی دوای »بێتووش«یش تەواوکەری »لە«کەیە، واتە  

وە« سەرلەبەریان پریپۆزیشنن. کەواتە دەبێ ئاگات لەوە بێ کە تۆ وشەی   -»لە 
»لە«ت بە جودا نووسی تەواوکەرەکەی »ەوە«ت بە پێش خۆیەوە لکاند دوو 
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ک پریپۆزشندا کرد. بەالی منەوە مامڵەتی لەیەکتر نەچووت لەگەڵ دوو کەرتی یە
شارەزایی و بێئاگاییەوە،  نامامڵەتجودایی ئەگەر بەچاوی کراوەوە بێت، نەک لە  

دەشێ بدرێتە بەر دەستووری ڕێکوپێکەوە وەک ئەوەی کە بگوترێ هەموو  
 تەواوکەرێکی ئەوتۆ بێ بە پێش خۆیەوە بلکێندرێت. 

 
ت، وەک خۆم تازە گوتم »لە  ئەم تەواوکەرە وا دەبێ بەدوا نیمچە ڕستەشدا دێ

شارەزایی و بێئاگاییەوە«. »لە بێیتووشدا، لە بێتووشڕا« ئەوانیش هەمان شکڵی  ان
پریپۆزیشن و تەواوکەرەکەشیان تێدایە، دیارە دەبێ یەک دەستوور بۆ هەموان  

 دابندرێت. 
 

کە گوتت »لە بێتووشا« پیتە »د«ی تەواوکەرەکەی »دا«ت سواندوە. بەالی  
ە ئەم سوانە، کە تایبەتی پیتە »د«ی ئاخاوتنی سلێمانییە، نابێ بەسەر  باوەڕی منەو

هەموو زمانی کوردیدا بسەپێ. چ مانیع نییە لە هەڵبەستدا بە پێێ داخوازی کێش و 
سینی پەخشاندا دەبێ پیتە »د«ەکە ووقافیە »د«ەکە بسوێت، بەاڵم بە عادەت لە ن

نم ڕاستیەکەی »لە پێشدان،  نەسوێت، وەک ئەمەش »لە پێشان، لە پاشان« وادەزا
 لە پاشدان«ـە.  
ەت زانی، ناچار دەبی لە دەستوورەکەتدا ڕەچاویان بکەیت ئیتر  یکە تۆ ئەم ڕاستی

 هەر جۆرە ڕەچاوکردنێک بێت چاکترە لەوەی بۆیان نەچووبێت.  
پریپۆزشنی »بە، تێ و پێ«ش تەواوکەریان هەیە وەک »لە« بەاڵم تەواوکەری 

پێوەبوون،  -دا نابێتەوە وەک: »تێوەڕامان، تێڕادیتن »تێ و پێ« لە خۆیان جو
پێڕاهاتن«. پێی ناوێ زۆری بەدوا بکەوم چونکە مەبەستم دەستووردانان نییە  

 بەڵکوو سەرنجڕاکێشانە و بەس. 
 

کە دەڵێی »بەمەدا، لەوەوە، لەوێوە و لەوێڕا ...هتد« ئەسڵەکەیان »لەئەمەدا،   .2
پیتە »هەمزە«کەی سەرەتایان تێچووە. وا   لەئەوەوە، لەئەوێوە و لەئەوێڕا« بووە،

دەزانم زۆربەی نووسەران، بگرە هەموویانم لەم حااڵنەدا وشەکان بەسەریەکەوە 
دەنووسن، واتە مەودا ناخەنە نێوان پریپۆزیشنەکەو وشەی دوایەوە. کە حاڵ وەهابێ  
 پێویستە ئەم دەستوورە لە هەموو جێگەیەکدا بەکار بێت کە پیتی سواو لەسەرەتای

 وشەوە هەبووبێت. 
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کە نووسیت »لە ئەم کاتەدا« وشەی »لە« جودا دەنووسرێ، بەاڵم کە نووسیت  
م« بەسەریەکەوە دەنووسرێ، جا ئەگەر   -»لەم کاتەدا« هەردوو وشەی »لە 

ی بەرگی یەکەمی گۆڤاری کۆڕ و دیتت پێشنیاری کۆڕ  474گەڕایتەوە بۆ الپەڕە 
شگر بە فیعلەوە ئەوەیە لە حاڵی سوانی نیشانەی ئەمر کە پیتی »ب«ـە دەبێ پێ

بنووسێت، بزانە کەوا کۆڕ ئەم الیەنەی سوانی پیتی سەرەتای وشەی تێخوێندۆتەوە  
لە پێشنیارەکانی خۆیدا. بەپێی دەستووری کۆڕ دەبێ بنووسرێ »هەڵ بستە، تێ  

بنیشە، پێ بکە ...« بەاڵم کە »ب«ـەکە سوا دەبێ بنووسرێ »هەڵستە، تێنیشە،  
 پێکە ...«. 

 
نووسم »تێ خوێندنەوە« و پێشگرەکەی »تێ« بە فیعلەکەوە من کە هەمووجار دە

نالکێنم لەمەدا پشت لە پێشنیاری کۆڕ دەڕۆم، بەاڵم مەبەستم سەرپێچی نییە لەو  
پێشنیارانەی کۆڕ بەڵکوو لەو ڕەفتارەدا دوو خاڵم بە بەرچاوی خۆمەوە گرتووە: 

رەکی، دوەمیان یەکیان ئەوەیە تا ئێستە ئەو پێشنیارانە نەبوون بە بڕیاری یەکجا
ئەوەیە من لە بارەی پێشگرەکانی »تێ، پێ و لێ« ڕایەکی تایبەتیم هەیە کە  

جودایان دەکاتەوە لە پێشگری وەک »هەڵ، دا، ڕا، وەر ...«. بەالی منەوە »تێ، پێ 
و لێ« سروشتی پریپۆزیشنیان پتر تێدایە لە سروشتی پێشگر کە ئێرە جێی درێژە 

 پێدانی تێدا نابێتەوە.
 

رتی دەڵێم »پێ« لە پریپۆزشنی »بە« وەرگیراوە، »لێ و تێ«ش هەردوویان  بە کو
بە« دەچنە سەر ناو و ڕاناوی نەلکاو  » و  «ە« وەرگیراون. »لەللە پریپۆزشنی »

لە من گەڕێ«،   -بە من مەڵێ  -بە زستانان پینەوپەڕۆ  –وەک »لە دارا گەڕێ 
و تێ«، نموونەی  بەاڵم کە چوونە سەر فیعل و ڕاناوی لکاو دەبنە »پێ، لێ

ڕوونکردنەوە لەم ڕستانەدا دەدیترێ: »لە ئەحمەد مەدە، لێی مەدە، لە تۆ ناگەم،  
تێت ناگەم« »بە کابرام گوت مەڕۆ، پێم گوت مەڕۆ« (تێگەییشتن، لێگەڕان، 

 ئەمانە نموونەی پێشگرەکان و فیعلن چونکە چاوگ وەک فیعلە). -پێگوتن 
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 تێبینی دوەم 

واوی بێبزوێن دەست پێ دەکەن وەک ورچ، وزە، ورد، وریا و ورتە ...هتد.  ئەو وشانەی کە بە 
بۆ ئەوەی بڕیار بدەیت ئەم واوانە بە دوو پیت بنووسیت یاخود بە یەک پیت، سەرنجێک  

 بدە ئەم لێکدانەوەیە: 

لە نووسینی ئەو وشانەی بە »ڕ« دەست پێ دەکەن، نووسەران دەڵێن پێویست نییە نیشانەی  
خرێتە سەر چونکە هەمیشە دەنگی »ر« لە سەرەتای وشەدا بە قەڵەوی  »ر«ی قەڵەوی ب

دەردەبڕدرێت، کەواتە لزوم بە نیشانە ناکات.کە ئەم لێکدانەوەیە و ئەو بڕیارە قبوڵ بکرێت  
دەبێ بە نسبەت وشەی »ورچ، وشە و وزە ...هتد«یشەوە هەمان لێکدانەوە بکرێت. دەبێ  

بە واوی وەستاو دەست پێ بکات و کورتەبزوێنی بزانین ئایا هیچ وشە هەیە لە کوردیدا  
»ضمة«شی تێدا نەبێت؟ چونکە ئێمە دەزانین ئەو وشانەی کە هەندێک لە نووسەران بە  

 دوو واو دەیاننووسن هەموویان لە واوەکەیاندا ئەم کورتەبزوێنە »ضمة« هەیە.  

ە بزوێنیان  »واو« و »یێ« کە لە سەرەتای وشەدا بە وەستاوی هاتن )واتئەوی ڕاستی بێ 
بەدوادا نەهات( بەناچاری دەبێ بزوێنیان تێدا بدرکێندرێت دەنا دەربڕینیان لە ئیمکاندا  

ێ«کەش »کسرە«یە. لەم  ی»واو«ەکە »ضمة«یەو هی ناو »نابێت. کورتەبزوێنی ناو 
 .نموونانەی خوارەوە نەختێک ڕوونکردنەوە پەیدا دەبێت

 لە کوردیدا ئەم وشانە هەن: 

 نگ وەیا مەیلەو ڕەق[کڕ ]بە واتای بێدە •
 کوڕ ]بە واتای »ولد«ی عەرەبی[ •
 ڕ ]بە واتای قەمبوور[ ووک •

 

لەم وشانەدا جارێکیان پیتی »ک« چ بزوێنی بەدوادا نایەت وەک »کڕ«. جارێکیان  
ولد«. جاری سێیەم بزوێنی درێژی   -کورتەبزوێنی »ضمة«ی بە دوادا هات وەک »کوڕ 

 کە هەندێک بە دوو واوی دەنووسن ]کووڕ[«. - تیژی واوی بە دوادا هات وەک »

تۆ بێنە پیتی »ک« لە وشەی »کڕ«دا بگۆڕە بە »م« وشەکە دەبێتە »مڕ«، بیگۆڕە بە  
»د« دەبێتە »دڕ«. ئێستە بێنە »ک«ـەکە بگۆڕە بە »و« و بیکە بە »وڕ«، ئایا پێویست  

، د« لزومت  دەبینی ئەم »واو«ە بکەیت بە دوو، لە حاڵێکدا کە »ک«ـەت گۆڕی بە »م 
 نەدیت هیچ »واو«یان بەدوادا بێنیت؟
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« هەیە، ئایا لە هیچ حااڵندا وشەی وەک »وزە،  ڕدەزانین لە کوردیدا »کڕ، کوڕ، دڕ و دو
وشە، ووشە« بەچەنگ دەکەوێ مەجبوورمان بکات   -ورچ، وورچ   -ورتە، وورتە  -ووزە 

نووسین؟ بە الی منەوە  جارێکیان »واو«ەکە بە یەک پیت بنووسین و جارێک بە دوو پیت ب
دەبێت لەپێشەوە زمانەکەمان سەرووبن بکەین، بەدوا ئەو وشانەدا بگەڕێین کە بە پیتی 
»واو«ی وەستاو دەست پێ دەکەن، جا ئەگەر دیتمان هەندێکیان واوەکەیان بە تەواوی  

وەستاوە و هەندێکیشیان وەک »کوڕ، دوڕ« واوەکەیان کورتەبزوێنی »ضمة«یان بە دوادا  
ەوسا پێویستە وشەکان بە دوو جۆر بنووسین، جۆرێکیان بە یەک »واو« جۆرێکیان بە  دێت ئ

دوو »واو«. خۆ ئەگەر زانیمان هەموو وشەکان وەک یەک وەهان، ئەوسا دەبێ بە چاوی  
کراوەوە بڕیارێک بدەین ئیتر یان بە یەک »واو« بنووسرێت یا بە دوو »واو«، هەر  

گەڵ خۆیدا دێت، چونکە ئەوەی گرنگە زانینی کامێکیشیان کرا بە بڕیار بەڵگەی لە
ڕاستییەکەیە، کە ڕاستییەکە زاندرا بە خۆی و بەڵگەیەوە دەزاندرێت. کۆڕ کە هات لە  

نووسینی خۆیدا وای پەسەند کرد وشەکان بە یەک »واو« بنووسرێن، ئەم لێکدانەوانەی کرد  
اکێشانی سەرنجی خوێنەرە  بوو. من کە دێم لێرەدا بۆچوونەکان دووبارە دەکەمەوە مەبەستم ڕ

 بۆ ئەو بارانە و گۆشەنیگایانەی کە مومکینە ببن بە ڕوانگەی لێوە سەیرکردن. 

 

 تێبینی سێیەم 

زانیمان و گوتمان وشەی پریپۆزیشن بە وشەی دوای خۆیەوە نالکێ هەروەک ناو و ڕاناو و  
سەرەتای وشەی   ئاوەڵناو بە دوای خۆیانەوە نالکێن، زانیشمان کاتێک کە پیتی قرتاو لە

پریپۆزیشن هەبوو وا پەسەند دەکرێت پێوەی بلکێت. ئێستە پێویستە ڕاستیێکی گرنگ لە  
 باسی پێوەلکان و نەلکانی وشەی پریپۆزیشن بە دوا خۆیەوە ڕوون بکرێتەوە:

پریپۆزیشنی تێدا دەبێت، دەشزانین ئاوەڵکار لەو   adverbوا دەبێ نیمچەڕستەی ئاوەڵکار 
ەمڕۆی عێراق دەیخوێنن بە بەشێکی سەربەخۆی ئاخاوتن ژماردراوە ڕێزمانانەی کوردی ئ

«. کەواتە ئاوەڵکارێک خۆی بەشێکی سەربەخۆ بێت  (...صفة) وەک »ناو، کار، ڕاناو و ئاوەڵناو
»من و تۆ   :لە ڕێزماندا ناشێ نووسینەکەی پچڕپچر بێت. بە نموونە دەڵێم لە ڕستەی

یەتی« ئاوەڵکارە و سەرەتاکەشی پریپۆزیشنە. دەبەینە سەر« گوتەی »بەبرا  ((بەبرایەتی))
لێرەدا وشەی »بە« وەک ئەو »بە«یە نییە کە لە ڕستەی »بە پارە نانم کڕێ«. دەوری  

 پریپۆزیشنی دیتووە و وشەی تازەی دروست نەکردووە.
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 جارێکی تریش مەبەست پتر ڕوون دەکەمەوە:

بەکارهێنا، کە پریپۆزشنی »بە«ی تێدایە  هەر تازە چەند جارێکان وشەی »سەربەخۆ«م 
ێکی تایبەتی هەیە وەک »جوان، بەرد، بەردەست و دەرد ...«. هیچ لێکدانەوەیێکی  یبەاڵم واتا 

ژیرانە لێمان ناسەلمێنێ ئەم وشەیەی »سەربەخۆ« کەرتکەرت بکرێ لە نووسیندا. ئێمە 
خۆمان«، بەاڵم ناشێ  دەنووسین »بە خۆمان نە وێراین« و »بە« کە دوور دەخەینەوە لە »

ئەم کەرتکردنە لەگەڵ »سەربەخۆ«دا بەکار بێت و بنووسرێت »سەر بە خۆ« چونکە  
 حیساب دەکرێت. ( صفة)وشەیێکی تازەیە و لە بەشی ئاوەڵناو 

ئەم نموونانە دەهێنمەوە بۆ ئەوەی خوێنەر چ لەکاتی پێشنیارکردندا بێت و چ لە باری  
ڕێزمان لە بیر نەکات چونکە پێوەندی »عضوی« بە   ڕەخنەگرتندا بێت الیەنەکانی داخوازی

 ڕێنووسەوە هەیە و لە یەکتر جودا ناکرێنەوە. 

 

 تێبینی چوارەم 

لە نووسینی وشەی وەک »کاووڕ، باووڕ، کاوول، پاییز و داییک ...« کە کورتەبزوێن بە دوا  
گادار بێ  واوەکە و ێیەکەدا دێت لەو حااڵنەی پیتی کۆتایی وشەکان وەستاو بن. خوێنەر ئا

 لەوەی کە ئەگەر پیتەکانی کۆتایی بزافتران کورتەبزوێنەکەی دوای واو و ێیەکە تێ دەچێ.

بە نموونە، کە گوتت »کاوڕەکەم دەلەوەڕێنم، دایکم وای پێ گوتم« پێویست بەوە نامێنی 
دا بێت مەگەر بۆ مەبەستی تەئکید. جا کە  ـبزوێن بەدوای واوی »کاوڕ« و ێیی »دایک«

بڕیار بدات نووسینی ئەم تەرزە وشانە بە دوو »و« و دوو »ی« بێت دەبێ   یەکێک ویستی
لە بیری بێت کە هەموو دەم ئەم دووبارەکردنەوەیە ڕاست نییە چونکە هەموو دەم  

کورتەبزوێنەکان پەیدا نین. هەروەهاش کە هات و بڕیاری دا لە کاتی پەیدابوونی بزوێنەکان  
نووسێت، ئەوسا یەک وشە بە دوو شێوە دەنووسرێت بیاننووسێت و لەکاتی سوانیشیان نەیان

کە ئەمەش ئەنجامێکی سەیرە و جێی ئەندێشەیە، بە تایبەتی لەبەرئەوەی کە وا بەشێکی 
بەرچاوی وشەی کوردی لەم بابەتەن. خۆ ئەگەر ئەمەشیان بخەینەوە سەر ئەو وشانەی کە  

وێت و جارێکیشیان لە نووسینی التینیدا جارێکیان قورسایی سەر پیتی کۆتاییان دەس
بە پێی مان و نەمانیشی دەبێ پیتی بۆ  ( لێرە بەپێشەوە باسمان کرد)قورساییەکە دەمێنێت 

دابندرێت و بسڕێتەوە، ئیتر ژمارەی ئەو تەرزە وشانەی دوو شێوە ڕێنووسیان بۆ بەکار دێت  
 نیوەی فەرهەنگی کوردی پڕ دەکاتەوە.
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 تێبینی پێنجەم 

 ئەم چەند خااڵنەی تێدا ڕەچاو دەکرێت:

و   «»نووسیئەوانەی ڕاناوی لکاوی کەسی سێیەمی تاک بە دوا وشەی وەک   .1
دا دەنووسن وەیا »ی« وەصف و »اضافة« بە دوا وشەی وەک »ماسی و  ـبڕی«»

 ترۆزی«ـدا دەنووسن:  

 دارا نووسیی، بڕیی •

 ماسیی دەریا، ترۆزیی ناسک ...   •

 

دەبێ سەرنجیان بۆ کۆمەڵێک ڕاستی ڕابکێشم کە وا بەدرێژی لە گوتاری 
ە و نابێ لێرە دووبارە  باسم کردوو  «لە ڕێزمانی کوردیدا ((ی))بەکارهێنانی »

و بەرەو  60بکرێتەوە، بەاڵم ئامۆژگاریم ئەوەیە خوێنەر سەیرێکی الپەڕەکانی 
،  64دواتری بەرگی یەکەمی گۆڤاری زانیاری کورد بکات، بە تایبەتی الپەڕەکانی 

، تا بزانێ ژیاندنەوەی ئەو دەنگە »ی«ـەی کە لە ئاخاوتندا دەر ناکەوێت 66، 65
ێکمان دەبات. من لێرەدا نموونەیێکی ئەو زەحمەتیە بێسەروبنەت دەهێنمە یبۆ چ ال 

ی گۆڤارەکەدا 66و بەشی زۆری الپەڕە  65بەرچاو کە لە کۆتایی الپەڕە 
 دەیخوێنیتەوە: 

 

لە ئەنجامی ئەم تێکەڵپێکەڵی و مەعلوماتفرۆشییەدا، ئەم لیستە سیحرییەی خوارەوە 
 پێک دێت:

 چونکە ڕابردووی تێپەڕە بۆ شەخسی سێیەمی تاک. «بارام دزیی» •
 پەڕە بۆ شەخسی سێیەمی تاک.نەچونکە ڕابردووی تێ « بارام خزی» •
 چونکە ڕابردووی تێپەڕە بۆ شەخسی دوەمی تاک. «جەنابت دزیت» •
 پەڕە بۆ شخسی دوەمی تاک.نەچونکە ڕابردووی تێ «جەنابت خزییت » •
ـە بۆ «مضارع»چونکە کارەکەی  «جەنابت دەخزییت«، »جەنابت دەدزییت» •

 شەخسی دوەمی تاک.
 ـی نییە. «ی»چونکە کارەکە لە ئەسڵدا  «جەنابت دەچیت» •
 .«جمعی متکلم»چونکە ڕابردووی تێنەپەڕە بۆ  «ئێمە خزیین » •
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جمعی »ـە بۆ «مضارع»چونکە کارەکە  «ئێمە دەدزیین » ، «ئێمە دەخزیین » •
 . «متکلم

 ]ی[ـی نییە.چونکە کارەکە لە ئەسلدا  «ئێمە دەچین » •

 

 نموونەکانی ناو گۆڤارەکە تەواوبوون.
ئەم لیستەیە بەشێکە لەو زەحمەتییەی کە بە ژیاندنەوەی پێی سواوی هەندێ  

 نی ئاخاوتنی کوردی بەرەنگارمان دەبێت.ێشو
 

لێرەدا دەبێ شتێک ڕابگەیەنم: لەم لیستەیە دوو نموونەی »جەنابت دەدزییت، 
دەدزیین، ئێمە دەخزیین« ڕاست نین چونکە لە  جەنابت دەخزییت« و »ئێمە 

صیغەی مضارعی ئەم کارانەدا پیتی »ی« دەر ناکەوێت، تەنها ڕاناوە لکاوەکانی 
مەزهەبان دەبێ بنووسرێن  هەموو  »یت« و »ین« دەر دەکەون. کەواتە بە

 ئێمە دەدزین، دەخزین«.  -»جەنابت دەدزیت، دەخزیت 
 

ئانقەست هێناوە بۆ ئەوەی بزانم کەس م بە  یەمن کاتی خۆی ئەم دوو نموونە
ڕەخنەم لێ دەگرێت؟ لەگەڵ چاپکردنی گوتارەکەشدا ڕاستی مەسەلەکەم نووسی و  

خستمە زەرفێکەوە و بە ئەمانەت الی فەرمانبەرێکی کۆڕم دانا تاکوو ئەگەر لە  
دواڕۆژدا ڕەخنەم لێ گیرا پاکانە بۆخۆم بکەم کە نموونەکان بۆ تاقیکردنەوەن نەک  

نین. ئێستە دوای سێ ساڵ بەسەرچوون و باڵوکردنەوەی گوتارەکە لێرەدا هی نەزا
داخوازی جێگە چۆنێتیەکەم پێ ئاشکرا دەکات. بەاڵم ئەوەندە هەیە کە وا من  

هەرچەند بە ئانقەست نموونەی هەڵەم هێناوەتەوە، نموونەی ڕاست هەن لە جێگەی  
 ئەواندا دابندرێن:

ە لە صیغەی »مضارع«ی ئێمە دەژیین« چونک، »جەنابت دەژییت« •
 کارەکەدا »ی« هەیە. 

 
جگە لەم کارە هی تریش هەیە ببێتە نموونە وەک کە بێیت و پیتی »ژ« لە  
نموونەکاندا بگۆڕێ بە پیتی »ر«. بەهەمەحاڵ پێویستە خوێنەر بگەڕێتەوە بۆ 

 گوتارەکە...
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ئەوانەی دەنووسن »چۆنێتی، ڕاستێتی، چاودێرێتی...« کە لە وشەکانی »چۆنی،   .2
ڕاستی، چاودێری...«ـیەوە وەرگیراون، بەکارهێنانی ناوچەیی نەک هی زمانی کوردی 

کە   ( ێی درێژی تیژ - ییدەکەن بە دەستوور چونکە لە کوردیدا ناشێ دەنگی  
ێی )  «لە ئاخاوتندا دەشکێتەوە بۆ سەر ئەو بنجانەی پێکیان هێناوە بکرێ بە »ێ 

ئەم تەرزە ێیە  .و دژەدەستوورە  (شاذ)چونکە ئەمە گۆڕینێکی ڕیزپەڕ  (درێژی پەل 
درێژە تیژەی کۆتایی وشە کە هات و شکایەوە، دەبێ بەپێی یەک دەستووری گشتی 

یش ئەوەیە بکرێ بە »دەنگی کسرە و  لە هەموو حااڵندا وەک یەک بشکێتەوە ئەو
رییەتی«. بەاڵم بۆ  ێنییەتی، ڕاستییەتی و چاودۆدەنگی ێیی کۆنسنانت« وەک »چ

مەبەستی سووکئاخاوتن بە زۆری دەگوترێ و، دەبێ، بنووسرێ: »چۆنیەتی، 
 ڕاستیەتی و چاودێریەتی«. 

ووسن ئەوەی من دەیڵێم کورتکردنەوەی تێدایە، ئەوەی بەشێکی نووسەرانیش دەین
گۆڕینەکەش هەر لە یەک ناوچەدا دەکرێت نەک لە هەموو   .گۆڕینی دەنگی تێدایە

کوردستان وەیا بەشی زۆری کوردستان، دیارە کورتکردنەوەش لە کوردیدا 
دەستوورێکی زۆر پەرەسەندووە بە پێچەوانەی گۆڕینی دەنگ کە کارێکی ناجایەزە 

 زە.هەروەک گۆڕینی »ڵ« بۆ »ر« لە ناوچەی کۆیی ناجایە
ئەو ناوچەیەی »ێیی تیژی درێژ« لەو وشانەدا دەگۆڕێ بە »ێیی پەلی درێژ« هەر  
خۆی لە جێگەی تردا »ێیی تیژ« دەشکێنێتەوە بە »کسرە و کۆنسنانت« وەک کە 

دەڵێ »چاودێرییە ڕاست و دروستەکە، زمانە ئەڵمانییە زۆر سەختەکە، ئەو  
کان یەوە بڵندییەی لە تۆوە دیارە« کە لە وشەکانی  

لە شکاندنەوەدا دەبێتە »بڵندییە...«   شکانەوە بە »...ییە«. هەروەک 
 نەک برسێتی«.   -ەکان، برسییەتی یدەبێ بکرێتە »برسی هەروەهاش 

کە هاتیت بەم لێکدانەوەیە ڕازی نەبوویت دەبێ بەڵگەی وەها بهێنیتەوە وەرامی  
ڕەخنە و پرسیاران بداتەوە، ئەوەش بە ئیسپات بگەیەنێت کە گۆڕینی هەموو 

دەنگەکە لە فاڵنە ناوچەدا کارێکی ڕاستە و دەستوورە گشتیەکەی هەموو کورد 
 هەڵەیە. 

ئەو وشانەی   .شکاندەوەی »واوی تیژی درێژ«یش لێکدانەوە و لێکۆڵینەوەی دەوێ .3
  ،مازوو، هەاڵتوو، چوو، بووزوو،  ێکە کۆتاییەکەیان »وو«ە وەک »ماندوو، سنوو، ب

دارا ماندووە«وە، ئایا   -دروو...« چۆن دەخرێنە ناو ڕستەی وەک »دارا ماندوە 
واوەکە هەر بە یەک پیت دەنووسرێت یاخود ئەویش وەک »ێیی تیژی درێژ« لە  

 شکاندنەوەدا دەکرێتە »ضمە و واوی کۆنسنانت«.  
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ـە لە کاری  (اسم فاعل) «ناوی کارا» سەرنج بگرە لە وشەی »هەاڵتوو«: ئەمە 
هەاڵتنەوە وەرگیراوە لێرەدا واوەکە بەدوا کۆنسنانتدا هاتووە بۆیە بۆتە بزوێن، بەاڵم  

ئەگەر بە دوا بزوێندا هاتبایە دەبوو بە کۆنسنانت وەک »وەستاو، سوتاو و  
داماو....«. دیارە کە بڵێین »دارا وەستاوە« بیریش لەوە ناکەینەوە ئایا واوەکە چۆن 

بنووسین. بەاڵم وشەی »بوو، چوو، ماندوو...« چ وێنەی تریان نییە  و چەند 
واوەکەیان کۆنسنانت بێت. ئایا تۆ بەالتەوە دەشێ ئەو واوەی جارێکیان بزوێن بێت 

وەک ئەو واوە حیساب بکرێت کە هەمیشە بزوێنە؟ ئەگەر وەک یەکتریشت  
دەدەیت   حساب نەکردن چۆن لە یەکتریان جودا دەکەیتەوە؟ ئایا ڕێ بە خۆت

واتە جارێکیان واوەکە بە یەک پیت و   - «بنووسیت »دارا ماندووە، دارا نوستوە
جارێکیان بە دوو پیت بنووسیت؟ بە هەر الیەکدا بکەویت پێویستە لەسەرت  

 بڕیارەکەت بە پێوانە و کێشانە بێت.

 

من ناڵێم دەبێ خوێنەر ئەم گرفتانە چارەسەر بکات، چونکە بەڕاستی کارێکی یەکجار 
زەحمەتە؛ من هەر ئەوەندەم دەوێ زەینی خوێنەر ڕابکێشم بۆ ئەو الیەنانەی لێکدانەوەیان  

پێویستە. تاکوو ئەگەر کەوتە سەر باری دانانی ڕێنووس بیریان لێ بکاتەوە، لە حاڵی  
 ڕەخنەگرتنیشدا فەرامۆشیان نەکات. 

روگرفتی  رواری گیەئەم تێبینیانەی خستمە بەرچاوی ڕۆشنبیری کوردەوە مشتێکن لە خ
ڕێنووسی کوردی کە پێوەندی هەیە بە سروشتی زمانەکەمانەوە. ئەندامانی کۆڕ، ئەوانەی  

زۆر الیەنی تریش وردبوونەتەوە   ئاشنای باسی سەر بە زمان و بابەتەکانی زمانن، لە مانە و لە 
بەر لەوەی بگەن بە بیروڕایەکی یەکگرتوو، واش بووە ڕێککەوتنی گشتی مومکین نەبووە،  

رەکە بە دەنگی زۆربەی ئەندامان پەسەند کراو. من بۆخۆم وام پەسەند دەکرد هەموو  پێشنیا
گۆشت   ، ی وەک »نان خۆر، دەست بڕ، جل شۆر(اسم فاعل مرکب) «ناوی کارای لێکدراو»

کوڵێن...« نەک تەنها ئەو  تگۆش  ،کوڵێن...« بەسەر یەکەوە بنووسرێن »نانخۆر، دەستبڕ، جلشۆر
ناوانەی دەبنە وشەی فەرهەنگی و دەاللەتیان بۆ پێشە و کەسب و کار دەگەڕێتەوە وەک  

ی بەرگی یەکەمی گۆڤاری 374زیندروو...« بەو جۆرەی کەلە الپەڕە  ،»جلدروو، سەرتاش
بێگومان منیش و ئەندامانی تری کۆڕێش، هەر الیە، بەڵگە و بنگەی تایبەتی  .کۆڕ نووسراوە

خۆی هەبوو، ڕەنگە ئێستاش من هەر لەسەر باوەڕەکەی خۆم مابێتمەوە دەبێ وشەی 
»جلدروو، دڵسۆز، دارتاش« لە هەموو حااڵندا بەسەر یەکەوە بنووسرێن نەک هەر تەنها  

وشە، بەڵکوو لەبەر هۆی تر کە ئێرە جێی  لەبەر خۆالدان لە دوو شێوە ڕێنووس بۆ یەک
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شیکردنەوەی نابێتەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا ڕێزم بۆ بیروڕای هاوڕێکانم هەیە چونکە لەسەر  
لێکدانەوە و تۆژینەوە هەڵستاوە، پێڕەوی ڕێنووسەکەی کۆڕیش دەکەم مەگەر لە حاڵی  

ەڵە« چونکە  فەرامۆشکردندا. ئەو فەرامۆشکردنەکەش تا ئێستە نابێتە بنگەی »ه
 پێشنیارەکانی کۆڕ تا ئێستە نەبوون بە بڕیار. 

ی  365خوێنەر دەبینێ من نووسیومە و دەنووسم »ئەلفوبێ« کەچی لە ناوەڕاستی الپەڕە 
بەرگی یەکەمی گۆڤاری کۆڕ نووسراوە »ئەلف و بێ«. وابزانم من باشتر پێڕەوی 

و جاران بەر ئەو پێشنیارانە  پێشنیارەکانی کۆڕم کردووە لە نووسینی »ئەلفوبێ«دا چونکە دو
دەکەوێت: جارێکیان لەوەدا کە وشەی لێکدراو بوو بە وشەی فەرهەنگی دەبێ بەسەریەکەوە 

وشەی داتاشراو«،   - 6ی گۆڤارەکەدا پێشنیار کراوە »371بنووسرێت وەک کە لە الپەڕە 
وشەی یەک   - 11ی گۆڤارەکە »375جارێکیشیان لەوەدا کە بە پێی پێشنیاری الپەڕە 

واتابەخش« ئەم واوە عەطفەی نێوان »ئەلف« و »بێ« وەک وشەی »پێوقەدەم« دوو  
کەرتی وشەکە لە یەکتر جودا ناکاتەوە. من کە نووسیم »ئەلف و بێ« تەنها مەبەستم دەنگی  

ئەلف دەنگی بێ، وەیا پیتی ئەلف و پیتی بێ، دەبێ. بەاڵم کە نووسیم »ئەلفوبێ« هەموو  
 ئەبجەدییەم مەبەست دەبێ. 

روەهاش زۆر جاران نووسینی نیمچەڕستە وەیا فیعلی ڕاناودار بە دوو جۆر دەنووسم وەک  هە
کە دەنووسم »دەت بینم، دەتبینم«. هەرچەند ئەمە پیشەیێکی باشیش نەبێ، بەاڵم وە نییە  
لێی بێئاگا بم: بەڕاستی وا دەبێ لەو تەرزە جێگایانەدا بە ئانقەست شێوەگۆڕی دەکەم چونکە  

ر دوو جۆر نووسین تەبریریان هەیە و لەوانەن ببن بە ڕێنووسی نیهائی. تا  دەمەوێ بڵێم هە
ێکیش دەستوچاو ڕاهاتن لەوەدا کاری خۆی دەکات، ئەوەندەشم هەر لە بیرە کەوا تا  یڕادە

ئێستاش بڕیار لە کۆڕەوە، وەیا لە الیەنێکی دەسەاڵت پێدراوەوە دەرنەچووە یەکێک لەو دوو 
 شێوەیە بسەپێنێت.

پێچەوانەی ڕای ئەو کەسانەی وا ڕادەنوێنن شێوەی ڕێنووس و زمانی ئەدەبیمان  ئێمە، بە 
قاڵبی بەستووە، جارێ هەر بەڕێوەین: لەوەشدا چ ناتەواویێک پەیدا نابێت ئەگەر  

 بەڕێوەبوونمان بەرەو ئاکامی ڕاست و دروستمان ببات. 

.«. ». 
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 بەسەرداچوونەوە 

 1977، ساڵی 5»گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد« بەرگی  
 

 

ئەم گوتارەی مامۆستا قزڵجی کە بە عینوانی »لە بارەی هێندێ لە نهێنیەکانی ڕێزمانی 
کوردی« بۆ »گۆڤاری کۆڕ« هاتووە، دەنگدانەوەیێکی نرخدار و دڵسۆزانەیە لەوەوە بەرانبەر 

د، ڕێگە ڕووناککەرەوەی ڕێبازێکی یەکێک لە بەرهەمە ڕێزمانییەکانی کۆڕی زانیاری کور
زمانی کوردیشە. گوتارەکە لەو ڕووپەڕانەی ژووڕا، بێ دەستکاری و لێ سڕینەوە و لێ گۆڕین،  

باڵو کرایەوە، ناوناوەیێک نەبێ کە بە ناچاری شێوەی ڕێنووسەکەی لەگەڵ شێوە ڕێنووسی 
کۆڕدا لە ڕووی کۆڕ گونجێنردرا بۆ ئەوەی، تا ڕادەی لوان، لەگەڵ چاپکراوەکانی تری 

 ڕێنووسەوە یەک ئاهەنگ بێت.

بەعادەت گوتار لەالیەن نرخێنەرەوە تەماشا دەکرێت و ئەو تێبینییانەی هەبێت بۆ خاوەنی 
تەوە و چی لەبەر تیشکی ئەو تێبینییانەدا بە گوتارەکەیدا بێ سەرلەنوێگوتار دەچێتەوە تاکوو 
ە پێدا چونەوەدا جێگەیان بۆ بکاتەوە.  هەندیان هەڵبگرێت و لە دووباربە ڕاستیان دەزانێت بە

ئەوەی ڕێک کەوتنیشی لەسەر نەبێت دەخرێتە بەر چاوی ئەنجومەنی کۆڕ و ئەو بڕیار لە  
 بارەیەوە دەدات. 

ی پێویست  ئەم جارەیان لەبەر دووریی نشیمەنی خاوەن گوتار و بە نیازی کورتکردنەوەی کات
درێژخایێن، ئەنجومەنی کۆڕ لێمی سەلماند کەوا   10یەی « ەبۆ ئەم شێوە »دووبارخان

تێبینیەکانم لە شێوەی گوتاردا یەکسەر بەدوا ئەو گوتارەدا چاپ بکرێن بێ ئەوەی لە پێشەوە 
بخرێنە بەر نیگای خاوەن گوتارەوە، لەمەشدا نە زیانێک پەیدا دەبێت، نە ڕاستی و زانستیش  

 وەتەنگ دێن.

هەڵکشانی بەرەو مێژوەوە لێکۆڵینەوەکانی و سەرەژوور تێ ییمامۆستا قزڵجی، وەک لە بەرفرەوان
دەردەکەوێت، لە گەلێک جێگە و گوتەدا بۆی ڕێک کەوتوە پارێز بباتە ڕایەکانم و بە تیری  

 

دووبارەخانە: کاروانچی کاتێک ژمارەی بارەکانی لە ژمارەی واڵغەکانی پتر بوو هەموو   -10
قۆناغ دەبات و دەگەڕێتەوە بۆ سەر ئەو  رەکان تا نیوەی ڕێگەی اواڵغەکانی بار دەکات و ب

بارانەی بەجێ مابوون ئەوانیش دەباتە الی بارەکانی تر. هەر بەو پێیەش بەشەکەی تری  
 ی« دەبڕێت. یرێگا بە شێوەی »دووبارخانە
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ڕەخنە بیانپێکێت، بەاڵم ویستویەتی جوانمەردی خۆیان لێ بەکار بهێنێت و بەشی زۆریان 
 11«ش بێت و بە چاوی »خێلەوەجەب بدات. من هەر چەند هەست بە چاکەکردنم تیژی

سەیری چاکە بکەم، دەشێ کەم، هەرگیز وە تەنگ نایەم لەوەی نەشتەری پسپۆڕی دۆست و 
 دڵسۆز لەشی هەموو بەرهەمێکم کوناش کوناش بکات. حاجی قادر گوتەنی:

 خۆشە غەزەل فەرشی قدومی عوقەالبێ پێم 

 

مۆستا قزڵجییە وا ڕێگەم پێ  فەڕاحی دۆستێکی زانای وەک ماهەر ئەم تێبینیکردنەی باخەڵ
دەدا لە وەرامی ڕەخنەدا، وەیا لە تەک دەرنەزەرخستنی ئەوەی بە »پوختتر«ی دەزانم  

خوتەی دڵشکستەکردن و  پەروای دوودڵیکردن و زمانگرتن لە بیر خۆم ببەمەوە بێ خوت
 ڕەنجاندن مەشقی خامەڕانی بکەم. کۆمەی دۆست

و جێبەجێی تێبینی تێدا کردن، چی الم هەبێت،   بە دوا گوتارەکەی مامۆستادا، ئێستا پێبەپێ
لەوانەی خزمەتی باسەکە دەکەن، بە زنجیرە دەخرێنە بەر چاوی خوێنەرانەوە. واش بوە 

ترسی درێژەی لە حەدبەدەر قسەی لێ کورت کردوومەتەوە، وەیا هەر بەجارێ بێ قسەی  
 ژ دەکات. درێباسانە داخوازی شیکردنەوەی نەفەسکردوم. وەک بزانم تازەیی ئەو 

  

 

   مەشوورە، دەگوترێ خێل یەک بە دوو دەبینێ. -11
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ی گۆڤاردا نووسراوە وا دەفامرێتەوە کە من لە  114 -113بەپێی ئەوەی لە الپەڕەی 
نووسینەکەی ناو »چەند حەشارگەیێکی ڕێزمانی کوردی« دا لەو مەبەستانە دواوم کە لە  

و سەرەتای الپەڕەی دواتردا ڕیزیان بەستوە. لێرەدا ناوی ئەو سەرەباسانە   113کۆتایی الپەڕە 
 ووسم کە لە »حەشارگە...« دا لێیان کۆڵراوەتەوە:دەن

 حەشارگەی »ڕاناو«  •

 حەشارگەی پاشگرەکانی »کار« کە بریتین لە »ا، کا، ڕا« •

 «حەشارگەی »فعلی انتقالی و انتقالی پێچەوانە •

 حەشارگەی »ناوگر«  •

نەبوونی ئەو   دوای ئەمانە، بەزیادەوە و بێ ئەوەی ژمارەی بۆ دابنرێت، لە ڕاناوبوون و ڕاناو
»ت« ـە دواوم کە لە کاری ئایندەدا دەکەوێتە کۆتایی ڕێژەی لە مەڕ کەسی سێیەمی 

 تاکەوە، وەک: دەڕوات، دەچێت...

دا باسی پاشگری »رە، وە، انێ« م نەکردوە کە لە  ە دەردەکەوێت من لە »حەشارگە...«لەمەو
جۆرێک دەخلی بەسەر نرخ و  گوتارەکەدا لێیان کۆڵراوەتەوە. ئەم ئیشارەتەش بە هیچ 

ناوەڕۆکی گوتارەکەوە نییە چونکە نە دوانی من لەو شتانە نرخان لە گوتارەکە داناشکێنێت، لە 
 سەنگیشی کەم ناکاتەوە.
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ی گۆڤاردا کە لە دەسنووسی مامۆستا قزڵجییەوە بە چاپ گەیشتوە نووسراوە  114لە الپەڕە 
کەی مامۆستا دەست لێ بدەم هەرچەندە  فیعلی »برگشتن« تێپەڕە. نەمویست نووسینە

دەزانم کە مەبەستی ئەوە بووە بڵێ »تێنەپەڕه«، کە ئەمەش ڕاستی فیعلەکەیە، چونکە لە  
قسەکانی دواتریدا کە دەڵێ »برگردانیدن« تێپەڕی عام و »برگاشتن« تێپەڕی خاص بوە 

 دیارە دەبێ بەالی ئەویشەوە »برگشتن« تێنەپەڕ بێت. 
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ا فعلی »سوون، جوون« هاتوون، گۆیا لەوانەوە دوو فیعلی »ساوێن، جاوێن« د 115لە الپەڕە 
 بە لێ زیادکردنی ئەلفێک لە هەر یەکێکیان پەیدا بوون. 
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لە پێشەوە دەبێ بڵێین ئەگەر سەلماندمان »ساوین، جاوین« لە »سوون، جوون«ـەوە هاتوون  
یادەوە هاتوە، بەو پێیە  پێویستە بشسەلمێنین کە نەک تەنها »ئەلف«، بەڵکوو »ێ« یش بە ز

ئەلفێک لە دەرەوە هاتۆتە بەرایی »واوەکە و یێ« یەکیش هاتۆتە دوایەوە، کە ئەمە شێوەێیکی 
 نەدیتراوە لە پەیدابوونی ناوگر لە فیعلی کوردیدا.

من وا دەزانم فیعلەکان لە بنەڕەتدا »ساوێن، جاوێن« بوون و بە تێپەڕینی کات و گۆڕانی 
و کورتی شێوەی کورتتر و سووکتریان لێ کەوتۆتەوە. ئەوەی لە کی وئاخاوتن بەرەو سو

 ئاخاوتنی ناوچە جوداکانی کوردستاندا دێتە بەر گوێ ئەم سێ شێوەیەیە: 

 ساوێن: ساوێم، دەساوم  •

 سوێن: سوێم، دەسووم  •

 سوون: سووم، دەسووم  •

 

فیعلی »جاوێن« یش دوو شێوەی »جوێن، جوون« ی لێ دەبیسرێ و هەر سێ شێوەش لە  
 ان. باود

دیارە ئەم فیعالنە هەوەڵ جار ئەلفەکەیان قرتاوە و بوونەتە »سوێن، جوێن« دواتر کورتتر 
 کراونەتەوە بۆ »سوون، جوون«. 

ئەم گۆڕانەی   ،بەواتای دشنامی فارسی ،«من لە گوتاری ترمدا نووسیومە چۆن وشەی »دژنێو
 جوون.  –جوێن  –جنێو  –بەسەردا هاتوە: دژنێو 

جوون« یان کوتاوەتەوە و بوونەتە   – نەختێکی ڕێگەی »دژنێو »ساوێن و جاوێن« یش 
»سوون، جوون«. ئەم باوەڕە لە ڕێگەیێکی تریشەوە پتەو دەبێت، ئەویش ئەو ڕاستییەیە کە 

جوون«   –هاتنی ناوگر بۆ ناو وشە گۆڕان بەسەر واتایدا دەهێنێت کەچی دەزانین »جاوێن 
ێ وشەکان لە ڕێی لێ سوان و لێ قرتانەوە  سوون« واتایان نەگۆڕاوە، کەواتە دەب –»ساوێن 

هەڵستام«  شێوەیان گۆڕابێت چونکە بەمەدا واتای وشە ناگۆڕێت وەک کە وشەی »هەستام،  
کراوەی کوردی واتا گۆڕانیان تێدا پەیدا نەبوە. ئەم لێکدانەوەیە  و چەندین وشەی تری کورت

ەلمێندرێ، لە کۆندا وشەکان تەنها لە حاڵێکدا هەڵدەوەشێتەوە کە بە توێژینەوەی مێژوویی بس
 لێیان زیادکراو بوون بە »ساوێن، جاوێن«.بوون دوایی »سوون، جوون«  
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دا وشەی »بووردن، بواردن« هاتوە: من لە »حەشارگە...« دا باسی ئەمەم   116لە الپەڕە 
کردوە، بەاڵم لێرەدا دەبێ بڵیم »بووردن« کە کارێکی تێنەپەڕە بە واتای »بەخشین«ی  

پاتەوپات نایەت چونکە »بەخشین« کارێکی تێپەڕە، دیارە تێپەڕ و تێنەپەڕیش پێکەڵ نابن.  
ێت وشەی »لێبووردن« ـە کە تێپەڕی بە واسیطەیە.  ئەوی بە واتای »بەخشین« ی تەواو د

دەبێ بگۆترێ »من لە تۆ بووردم« ناشێ بگوترێ »من ئەتۆم بوورد«. ئەوەی بەسەر  
تەواوێک لە دەستووری الداوە و ڕاستییەکەی »لێم ببووره«   «زارانەوەیە دەگوترێ »بمبورە

ە »بواردن« کارێکی تێپەڕە و  یە. دەگوترێ »دارام بوارد، دارا منی بوارد، بمبوێرە...« چونک
 جێی خۆیەتی بەرکاری بێ واسیطەی هەبێت... 

بواردن« دا من لەگەڵ ڕای »مامۆستا قزڵجی« دام کە دەڵێ دوو وشەی   – بەدوا »بوردن 
ئەنگاوتن« تێنەپەڕ و تێپەڕی یەک کارن هەرچەند لە گەلێک شێوە ئاخاوتندا    –»ئەنگووتن 

ت[... و  وت[، »هەڵکردن« ]نەسیم ئەنگووووێژ ئەنگبە واتای »بزووتن« ]گەال»ئەنگووتن« 
واتای ئەو تۆیی تریش بەزۆری لە کاردێت. من لە »حەشارگە...« دا ئەم دوو وشەیەم  

هەڵبوارد چونکە هەندێ برادەری زمانزان لێیان نەسەلماندم واتای تێپەڕ و تێنەپەڕی یەک 
ئەو برادەرانەش نەیانبیستبوو  کار هێندەی »ئەنگوتن، ئەنگاوتن« لە یەکتر دوور بکەوێتەوە،

 کارەکان بەو واتایە دێن کە مامۆستا قزڵجی باسی کردوە ]بە واتای پێکران، ئەنگێوران[.

بە پێچەوانەی ئەوەی مامۆستا لە بارەی »هەڵ ئەنگاوتن« ی گوتوە کە گۆیا ئەو کارە 
ولەی  وجودی نییە، لە زۆر ناوچەی کوردەواری دیوی کوردستانی عیراقدا دەگوترێ »لو

جۆگاکەم نەختیک هەڵ ئەنگاوت و   –تفەنگەکەم هەڵ ئەنگاوت دەنا کابرام دەکوشت 
 ئاوەکەم بەسەر ئەرز کرد...«. 
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لە بارەی کارەکانی »شردن ] بووبێتە شاردن[، ژمردن ]بووبێتە ژماردن[، بژردن ]بووبێتە  
کە لە جۆری فیعلی بژاردن[«. من وا دەزانم ئەسڵی ئەم فیعالنە »شران، ژمران، بژران« ـە 

ن. ئەمانە بەهۆی ناوگر دەبنە »شاردن]ەوە[،  ـمطاوعی وەک »سووتان، ڕمان، پسان« 
ژماردن، بژاردن« ڕێژەی »مبنی للمجهول« یشیان تا ئێستا بە پێی دەستووری گشتی لە 
ئاخاوتندا هەر ماوە و دەگوترێ »دەژمێردرێ، دەشاردرێتەوە، دەبژێردرێ« کەواتە دەشێ  

 ئەم لیستەیە پێک دێت:  کردنەوەوی بەراوردبڵێین لە ڕو
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 مبنی للمجهول  تیپەڕ  تێنەپەڕ 
 ڕماندرا ]ڕمێندرا[  ڕماندی ڕما

 سووتاندرا ]سوتێندرا[ سووتاندی   سووتا
 پساندرا ]پسێندرا[ پساندی  پسا

 شاردرایەوە شاردراییەوە  شرایەوە 
 ژماردرا ]ژمێردرا[ ژماردی  ژمرا
 ]بژێردرا[ بژاردرا  بژاردی  بژرا

 

لێرەدا ئەو ڕەخنەیەم لێ ناگیرێ کە بگوترێ »سووتا، ڕما، پسا« بە هۆی »اند« ـەوە بوونەتە  
تێپەڕ کەچی »شرا، ژمرا، بژرا« لە ڕێگەیێکی ترەوە بوونە »تێ«، چونکە مەرج نییە هەموو  

را«  کێبە واتای پ –فیعلەکان بە یەک ڕێگەدا بەرەو تێپەڕی بڕۆن: بە نموونە، فیعلی »ئەنگوا 
بە هۆی »اند« ناکرێتە تێپەڕ و نابێتە »ئەنگواندی« بەڵکوو دەبێتە »ئەنگاوتی« کە هەر  

 خۆی ڕێژەی تێپەڕی »ئەنگووت« یشە. 

بێ کاری »سپاردن« یش هەمان جۆر هاتنی لە »سپران«ـەوە   ئەگەر ئەم بۆچوونەم ڕاست
سپرێ« لە نێوان  جێی باوەڕ پێ کردن دەبێ. وەک لە »حەشارگە...« دا گوتومە »سپرا، دە

خێڵەکانی بەشێکی هەرێمی ڕانیە و قەاڵدزە و کۆیەدا دەبیسترێ. ئەگەر بشڵێین »ژمرا،  
شرایەوە، بژرا، سپرا« ڕێژەی »مبنی للمجهول« ن دەبێ بسەلمێنین کورتکراوەی »ژماردرا، 

   شاردرایەوە، بژاردرا، سپاردرا« ن. ڕەنگە توێژینەوەی مێژوویی بەالیێکیاندا ساغ بکاتەوە.

ئەوەی مامۆستا قزڵجی لە بارەی »ژماردن« ی گوتوە کە گۆیا لە »شمردن« ـەوە بە  
( ناوگرمان بە دەستەوە نادات چونکە »ژماردن«  117ئەلفێکی زیادەوە هاتوە )کۆتایی الپەڕە 

ی فارسییە و هەردوویان تێپەڕن. وا بزانم نابێ  ـی کوردی بەرانبەر و پێکەڵپێکی »شمردن« ـ
لە »شمردن« ـەوە هاتوە بەڵکوو هەر ئەوەندە ڕێگەیەمان هەیە کە بڵێین بڵێین »ژماردن« 

ی کوردی بەرانبەر  ـلە کوردیدا ژماردن بە واتای »شمردن« ی فارسییە هەر وەک »پێ« 
 »پا« ی فارسییە.
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(، لە »حەشارگە...« دا گوتوومە »بزووتن« بە  118منیش وەک مامۆستا قزڵجی )الپەڕە 
ناوگرەوە لە تێنەپەڕەوە بۆتە »بزاوتن« کە تێپەڕە... لێرەدا هەر ئەوەندە دەڵێم لە  هۆی 

هەندێ شوێنی کوردستانی عیراقدا لە جیاتی »بزێو« وشەی »بزۆز« بەکار دەهێنن، واش پێ 
دەچێ ڕێژەیێک بێت لەوانەی تائێستا بەر حیسابان نەکەوتوون، هەڤاڵیشی هەن وەک لەم  

 . ۆس...«س»بزۆز ,کڵۆڵ، گڵۆڵ، ف  وونانەوە دەردەکەوێت:من
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»ڕۆنشتن و دانشتن« ویا »دانیشتن« لە یەک واتادان و زۆریش باون، بەاڵم کە بە هۆی  
ڕۆنیشاندن«، دیارە کە بە هۆی ناوگری »ا«   –»اند« بکرێتە تێپەڕ دەبێتە »دانیشاندن 

ی بێ  بکرێتە تێپەڕ دەبێتە »ناشتن« و تەواوێک لە واتاکەی دەگۆڕێت، ئەمەش ماف
دەمەتەقەی ناوگرە: پاشگری »اند« هەر ئەوەندە دەکات کە لە تێنەپەڕەوە، تێپەڕ دروست  

 دەکات بێ ئەوەی واتای بگۆڕێت. 
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هەڵپەساردن« لە »سپاردن« ـەوە   – دا وا ڕاگەیاندراوە کە وشە »پەساردن  120لە الپەڕە 
هاتوە و واتاکەی گۆڕاوە. وا دەزانم بەڵگەیێک نییە ئەمە بسەپێنێ، پتریش لەگەڵ باوەڕدا  

دەگونجێ بگوترێ هەردوویان وشەی سەربەخۆن و لە بنەڕەتدا لەیەکتر جودان وەکو هەموو  
ەلێگ وشە هەن لە کوردیدا وەک ئەم دوو وشەیە  دوو وشەی تری لە یەکتر جودا. گ

و واتای  حەرفەکانیان )دەنگەکانیان( هاوچەشنن بەاڵم بە دوا یەکتردا هاتنی دەنگەکان 
ڕێز...« چ بەڵگەیێکیشم بە   - زێڕ، زەرد – دەرز ، مەرگ – وشەکان جودان وەک: »گەرم 

 ە وەرگیراوە. دەست کەسەوە نەدیتوە ئیسپاتی ئەوە بکات کە یەکێکیان لەوی ترەو
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لە بابەت وشەی »خوردن ]خوەردن[، خورتن ]خوەرتن[، خو ]خوە[...« ـەوە کە لە الپەڕە  
 باس کراوە دوو تێبینیم هەیە: 121

ی ئێستاکەی کوردی بەدەستەوە دەدەن  ـیەکەم: لەم وشانەوە کە سەرچاوەی »خواردن« 
نییە کە هاوکێشن و بەر  دەزانرێ بۆچی ئەم وشەیە لە تصریفدا وەک ئەو کۆمەڵە وشانە

 یەک دەستووری بێ کەلەبەر و بێ ڕیزپەڕی تصریف دەکەون وەک:
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 دەبوێرم   بواردم  •

 دەهەنێرم  هەناردم  •

 دەژمێرم  ژماردم •

 دەبژێرم   بژاردم  •

 دەسپێرم  سپاردم •

 

فیعلی »خواردم« دەبوو بە پێی ئەم دەستوورە لە ئایندەدا ببێتە »دەخوێرم« کەچی دەبێتە 
ناوناوەیێکیش لێرەولەوێ دەگوترێ »دەخۆرم«. بەاڵم کە زانرا بە ئەصل  »دەخۆم« 

»خواردن« نەبوە چ گلەیی لەوەدا نامێنێ کە ڕێژەی ئایندەی بچێتەوە بەرەو ڕێژەی ئەو 
 سەرچاوەیەی کە لێیەوە هەڵقوڵیوە. 

وە هاتوە نابێ   «دووەم: کە زانیمان دەنگی »ا«ی ناو وشەی »خواردن« لە دەنگی فەتحە »ە
ێین ناوگرە و لە الوە هاتوە بۆ ناو وشەکە بەڵکوو ئاشکرایە کە لە ئاکامی گۆڕانەوە پەیدا بوە،  بڵ

 گۆڕانیش باسێکە زۆر جودا لە باسی »ناوگر«. 
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دا باس کراوە من هەر وا دەزانم   121لەبارەی وشەی »برێشکه«وە کە ئەویش لە الپەڕە 
یدا بوە نەک لە »وریژیتک«ەوە،  ی کوردییەوە پەـ بەهۆی ناوگری »ێ« لە »برژان«

بەڵگەشم وشەیێکی ترە کە ئەویش، هەمان جۆر، ئەم دەنگەی »ێ« تێیدا بە ناوگر هاتوە،  
وشەکەش »نانبرێشک«ـە کە خەڵق کردویانەتە »ناوبرێشک«. وا دەزانم زۆر زەحمەتە  

  –زمانی کوردی لە وشەی »وریژیتک«ەوە ڕێژەی »بریشک«ی بۆ وشەی »نانبرێشک 
« خواستبێتەوە بەتایبەتی کە لە کۆنەوە وشەیێکی وەک »نانبریژیتک« نەبووبێت  ناوبرێشک

 بیکەین بە بنەمای وشەکەی ئێستای کوردی. 
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دوو لێ  ، دروێنە» بێ سێو123الپەڕە  -، کۆمەڵ 122الپەڕە  -لە وشەکانی »برنج، ئاسەوار 
کۆمەڵ« یش وێڕای  اسەوار، کردن هاتمە سەر ڕایەکەی مامۆستا قزڵجی، لە دوو وشەی »ئ

، ڕوونبوونەوەیێکی زمانناسانەشم پێ گەییشت بەتایبەتی لە وشەی »ئاسەوار«  قەناعەتهێنان
ـەوە. بەاڵم وا دەزانم دەنگی »ێ« ی ناو وشەی »دروێنه« لە »دروێن« ـەوە گۆڕاوە نەک 
»دروان« چونکە ئەمەی دوایی تێنەپەڕە »دروون، دروێن«یش تێپەڕە. »سوان، بڕان« یش  

 وویان تێنەپەڕن »سوێن، بڕین« یش تێپەڕن...هەرد
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 312وشەی »پێژه« ناشێ لە »پێژان« ی »خشت پێژان« ـەوە هاتبێت کە وا لە الپەڕە 
دا باڵوبوونەوەیە نەک کەوتنەوە   «باس کراوە چونکە واتای »پێژه« لە وشەی »ڕێژە و پێژە

 سەریەک و ڕێک کەوتن. باڵوبوونەوەش بۆ »پژان« دەچێتەوە.

بەداخەوە لە دەسنووسەکەی مامۆستا قزڵجی دوو وشە هاتوون. نیشانەیێک بەسەر پیتێکی 
هەر یەکێک لەو دوو وشانەوە هەیە بەاڵم نازانرێ هی کام پیتە. وشەکان »گیرە، گیران« ن،  

 بوون بە »گێڕە، گێڕان« دیاریشە نابێ وا بن. دا کردنلە چاپ
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« دەمەتەقە هەڵ  124«، ڕەمانە »الپەڕە  123وشەکانی »خارشت، شەبەق، ئاراو. الپەڕە 
دەگرن، ڕەنگە لێشیان بە کۆتایی نەگەین، ئەوەندەش گرنگ نین زۆریان پێوە ماندوو بین،  

 لەبەر ئەمە بەسەریاندا نەڕۆییشتمەوە.
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ی کۆتایی هێندێ  ـبەرەو دواوە باسی »ت«  124لە بارەی خاڵی دووەم کە لە کۆتایی الپەڕە 
فیعل دەکات، مامۆستا لەوەدا لەگەڵم گونجاوە کە دەڵێـم ئەو »تێ« یانەی کۆتایی فیعلی 

دەبات، دەچێت...« ڕاناو   –»کەسی دووەم و سێیەمی تاک«، وەک »دەخۆیت، دەکەیت 
دەری و ئاوێستاشی هێناوە کە لەوانەدا وەک لە پەهلەویدا، ]بە  نین، نموونەی وشەی کۆنی 

پێی نووسینی ناو گوتارەکە[ ئەم تێیانە بەکار هاتوون. بەاڵم لە گۆشە نیگای ڕێزمانەوە، وا  
دەزانم، ئەو بەڵگانەی من لە »حەشارگە...« دا هێنابوم بۆ ڕاناو نەبوونی ئەو »تێ« یانە  



83 

پتر ئیسپاتی مەبەست دەکەن لەوەی کە بزاندرێ لە  ]بەتایبەتی هی کەسی سێیەمی تاک[ 
یەکانی ئیمڕۆ ڕاناون ـکۆنەوە تێ لەو شوێنانەدا بەکارهاتوون چونکە ئەو کەسەی بڵێ »تێ« 

دەتوانێ بڵێ لە کۆنیشەوە ڕاناو بوون، بگرە پتریش بەردەوام دەبێ لەسەر بیروڕای خۆی کە 
یە بەکار هاتون، بەاڵم کە بەڵگەی  ـ دەزانێ بەر لە دوو هەزار ساڵ زیاتر ئەم جۆرە »تێ«

پتەو ئیسپاتی ڕاناو نەبوونیانی کرد چ بایەخێک نامێنێ لەوەدا ئایا کۆنن یان تازە. من لە  
ی »حەشارگە...«( بۆ  91 – 88»حەشارگە...« دا دوو بەڵگەم هێنابۆوە )بڕوانە الپەڕەکانی 

ا کە ئەگەر ڕاناو بووبایە  یەکێکیان لەوەد ،یەکەی کەسی سێیەمی تاکـڕاناو بەبوونی »تێ« 
دەبوو وەک ئەوانی تر مومکین بێ لە ڕستەدا ببێتە »مەفعول«. ڕاناوەکانی ڕێژەی ئایندە  

 ئەمانەن: 

 »م«   دەڕۆم  •

 »ین« دەڕۆین  •

 »یت، ی«  دەڕۆیت  •

 »ن«  دەڕۆن  •

 )گۆیا »ت« یاخود »ات« ڕاناوە(  دەڕوات •

 »ن«   دەڕۆن •

 

 نە ڕستەی ئەوتۆوە تێیدا ببن بە مەفعول: دەخەی -ئەگەر ڕاناوبن   -ا ئەم ڕاناوانە ئێست

 »م«  دەیانبردم  •

 »ین« دەیانبردین   •

 »یت، ی«  دەیانبردیت •

 «  -»  دەیانبرد   •

 »ن«  دەیانبردن  •
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ئەگەر »ات« وەیا »ت« لە کۆتایی »دەڕوات« دا ڕاناو بویایە دەبوو ئەویش وەک ئەوانی  
بردێت« )ئەگەر نموونەکە لە  »دەیانتر ببوویایە »مەفعول« و بگوترابایە: »دەیانبردت« وەیا  

 »کوشتن« ـەوە هاتبا دەبوو بگوترێ »دەیانکوشتێت«(. 

بەڵگەی دووەم، کە بەهێزتریشە لە هی یەکەم، لەوەدایە کە وا بە پێی باوەڕی ئەو 
یەی  ـیەکەی کەسی سێیەمی تاک بە ڕاناو دادەنێین دەبێ ئەم »تێ« ـزمانشناسانەی »تێ« 

کۆتایی فیعلی وەک »بووبێت، چوبێت...« ڕاناو بێ. جا ئەگەر ئەمە ڕاست بێ کە »تێ«  
بسەلمێنین لە فیعلەکانی وەک »چوبێتم، چوبێتین، چوبێتیت...«دا دوو ڕاناو  یەکە ڕاناوە دەبێ ـ

هەبێت یەکێکیان هی کەسی سێیەمی تاک و ئەوی تریشیان هی کەسەکانی تر. لە فیعلی 
تێپەڕدا وەک »گوتبێتمان، کێاڵبێتیان، کردبێتت...« کەوا هەمیسان دوو ڕاناوی »فاعیل« لە  

هی کەسی سێیەمی تاک و ئەوی تریان هی کەسەکانی تر،  یەک فیعلدا کۆدەبنەوە یەکێکیان 
دەبێ لە »گوتبێتی، کێاڵبێتی، کردبێتی« دا دوو ڕاناوی کەسی سێیەمی تاک هەبێ »ت، ی«  

 ڕێوجێ مەرحەبای لێ بکات.  شتێک نییە هیچ لێکدانەوەیێکی بە ئەمەش

ەم باسە و بە  لەبەر ئەمە وا دەزانم مامۆستا قزڵجی لە پێویست کەمتر سەرنجی کشاوە بۆ ئ 
چاوی کڕیاریش سەیری هەموو بەڵگەکانی ناو »حەشارگە...« ی نەکردوە. بە نموونە، ئەگەر 

ڕێی هەبا پتر خۆی بەو باسانە و بەڵگەکانی ناو »حەشارگە...« وە خەریک کردبا دەبوو  
  (17 – 13هەڵوەستێکی لە ئاست لێکدانەوە دەربارەی ڕاناوی لکاوی بەهێز و بێهێز )الپەڕە 

 « ی بهێنابایە... 77 – 51دبایە وەیا ناوێکی فیعلی »انتقالی و اتتقالی پێچەوانە الپەڕە بکر
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دا   127لە بارەی وشەی »نپردت، نپردیتن« ]نەپەردیت، نەپەردیتن[ کە لە سەرەتای الپەڕە 
نەبەرد« لەوانەوە   -هاتوون چ زیانێک پەیدا نابێ لەوەدا کە بڵێم ڕەنگ بێ وشەی »نبرد

 ەوە. کەوتبێت

هەر لەو الپەڕەیەدا مامۆستا قزڵجی وشەی »ره« ی بە پێشگر داناوە و دەڵێ بۆ واتای  
 یە. لێرەدا تێبینیم هەیە:«»لە

ناشێ »ڕه« بە پێشگر دابندرێت چونکە خۆی وشەیێکە لەو بەشە ئاخاوتنەی پێی دەڵێن 
Preposition  ی  نپێکهێناو لە عەرەبیدا پێی دەڵێن »حرف جر«. دەوری »پێشگر« لە

وشەدایە، دەوری پرێپۆزیشنیش لە ڕستەدایە. پێشگر و پاشگر و ناوگر خۆیان هەمیشە دەبنە  
کەرتێکی وشە، هەر ئەم تایبەتییەشە لە وشەی دیکەیان جودا دەکاتەوە، بەاڵم ئەم ڕاستییە 
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مەنعی ئەوە ناکات پرێپۆزیشن وەک هەموو وشەیێکی تر ناوناوە وشەی لێکدراو وەیا داڕژاوە 
ات وەک کە بڵێین )پیاوی »بێدین« چ پەروای نییە...( وەیا )پیاوی »بەدین«  دروست بک

دەست دەپارێزێ...(. لەم نموونانەدا »بەدین، بێدین« بوونەتە وشەی فەرهەنگی هەروەک 
دەشێ وشەی »دەستکورت«یش بە واتای هەژاری بخرێتە ناو فەرهەنگەوە، بەاڵم کە گوتمان  

کابرا بە پارە چارەی کارەکەی کرد...« دوو وشەی »بێ،   –»ئەم دنیایە بێ دین ڕاناوەستێ 
لە ڕستەدا دەوریان دێت و وشەی فەرهەنگییان دروست نەکرد چونکە نەبوون بە   «بە

کەرتی وشەیێکی تر وەک کە »هەڵ، دا، تێ، ڕا...« لە وشەکانی »هەڵگرتن، داگرتن، تێ  
پچڕێنەوە بۆ ئەوەی سەربەخۆ لە  سرەواندن، ڕاهاتن...« هەمیشە کەرتێکیانن و ناتوانن لێیان ب

ناو ڕستەدا دەور ببینن. لە شێوەی وەک »هەڵم گرت، داتان شکاند، تێیان هەڵسوو، ڕای  
دەپەڕێنن..« دا پێشگرەکان هەر پێشگرن و بەشێکی فیعلەکانن هەرچەند ڕاناوێک کەوتۆتە 

 نێوانیانەوە.

دوو« وە هەیە وەک  لە وشەی وەک »ڕەدووکەوتن« دا ئەم »ڕه« یە پێوەندی بە وشەی »
 پریپۆزیشن نەک پێشگر، چونکە لەوێدا »دوو« زەرفە نەک فیعل.

ە  ب( هەرچەند نەشتوانم ببم 127لە بارەی »رای« پەهلەوی و »ڕا« ی دەریشدا )الپەڕە 
بەرەوان لەو دوو زمانەدا بەاڵم جوداوازی نێوان واتاکەیان هێندە ئاشکرایە ڕێ بەخۆم دەدەم  

خلیان بەسەر یەکترەوە نییە چونکە »رای« پەهلەوی پریپۆزیشنە  بڵێم ئەم دوو وشەیە دە
واسیطە و چ بێ واسیطە. هەر وەک »رای«   »ڕا« ی دەریش نیشانەی »مفعولیه« ـە چ بە 

ناشێ پێشگر بێت هەروەها »را« ش ناشێ پاشگر بێت هەرچەند لە دوای وشەوە بێت  
 ندا زیاد و کەم ناکات. چونکە بابێتە کەرتێکی وشە و چ مەعنایان لە ناوەڕۆکی وشا

وە خۆمی کردنەوە( قسە زۆرن، من بەوپەڕی لێ کورت127وە )الپەڕە  «لە بارەی پاشگری »وە
 لێ ڕزگار دەکەم: 

هەموویان لە ڕێژەی   «نموونەکانی مامۆستا قزڵجی »بچۆرەوە، بڵێرەوە، بمدەرەوە، بکەرەوە -أ
گوتیەوە، دایەوە، کردییەوه« بە سادەیی و بێ  فەرمان هاتوون، باشتر ئەوەیە »چۆوە )چۆوەوە(، 

« ەی ڕێژە فەرمانی بەشێک لە لەهجەکانی کوردی بخرێنە بەر  ری ئەم »کردنلێ زیاد
 سەرنجەوە.

وەک بۆ سەرنجی بینەر دەردەکەوێت پاشگری »وه« کە لە هەندێ لەهجەی کوردیدا   -ب
بۆ گەلێک مەبەستی تر  دەبێتە پێشگری »وە، ڤه« نەک تەنها بۆ دووپاتەکردنەوە بەڵکوو  
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خۆی بەشێکی بنجییە لە فیعلدا کە ، پاتەکردنەوەدوو ڵ فیعلدا بەکار دەهێندرێ، لەوانەلەگە
 . زانەوە، گواستنەوە، شاردنەوە...«بێ ئەو فیعلەکە واتای دروست نادات وەک »ڕا

ان بێ ئەو فیعلەک ی تێدایە نە دووبارەکردنەوەەوه« نە واتای   -لەم فیعالنەدا پاشگری »وە 
واتایان دروست دەبێ. خۆی بەشێکی بنجییە لە فیعلدا بەاڵم کە لێی قرتا فیعلەکە واتایەکی  
تر دەدات و لە هیچیشیان دووپاتەکردنەوە پەیدا نییە وەک »ئاو خواردنەوە، پارە بردنەوە،  

، مەڕ کوشتنەوە...«. ئەم فیعالنە ئەگەر بە واتای »شرب، کسب، فتح، ذبح«  کردنەوەدەرگا
دووپاتەکردنەوەدا دەبێ بگوترێ »جارێکی تر وەیا خود دووبارە خواردنەوە، دووبارە بن لەو 

جارێکی تر بردمەوە، دووبارە دەرگەکەم کردەوە، سەرلەنوێ   - دووبارەکردنەوەبردنەوە، 
( دا گوتویەتی )پاشگری  128خواردمەوە...هتد«. مامۆستا قزڵجیش لە بەرەو کۆتایی )الپەڕە 

ەوه« دا جگە لە مەبەستی »اعاده«، بۆ جیاوازی نێوان »اکل« و  »وه« لە فیعلی »بخۆر
 »شرب« ـە(. بەاڵم دەبوو بڵێ فیعلی تریش لەم جۆرەی »خواردن« زۆرن.
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دا هێناونیەوە »ئەو گایەی   (812لە فیعلەکانی ئەو نموونانەی مامۆستا قزڵجی لە )الپەڕه
ێکی ورد سەرنجگرتنخۆی دەڵێت کڕیووتە کە جووت ناکا بیفرۆشەرەوە...« وەک مامۆستا 

پێویستە: چ لەم نموونانە بێت و چ لە نموونەی تری وەک »کەوتم و هەڵستامەوە، چوم و  
هاتمەوە، کە پڕم کرد و تێکم دایەوە...« بێت، دیاردەیێکی گشتی لە هەموواندا هەیە  

هەرچەند دیاردەکە بە پێی سروشتی »فیعل« جلوەگۆڕیش بکات. لە بەشێکی زۆری ئەو  
ی پێوەیە بەردەوام بوون وەیا   «ەوە -لەکەی دوایی کە پاشگری »وە یعالنەدا فیعف

یێکی پێچەوانەیی فیعلی یەکەم ڕادەگەیەنێت لە هەموانیشدا ئەگەر فیعلی دووبارەکردنەوە
 یەکەم نەبێت هی دوەم نابێت:

 ردەوامبوونێکی پێچەوانەیی چوونە.هاتنەوەکە بە -چووم و هاتمەوە •

 ی کەوتنە و لەوەوە پەیدا بۆتەوە.هەڵستانەوەکە پێچەوانە -وە کەوتم و هەڵستامە •

 ی کردنەکەیە و لەوەوە هاتوە.کردندانەوە پێچەوانەتێک -کردم و تێکم دایەوە  •

دیارە لەمەو پێش کڕیومە دەنا دەمگوت »دەفرۆشم«، ئەم   -گایەکە دەفرۆشمەوە  •
 فرۆشتنەوەیە پێچەوانەی کڕینەوەیە.
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نییە بەڵکوو   دووبارەکردنەوەەوه« بۆ   -لە فیعلی »کوشتنەوه« دا وەک گوتم پاشگری »وە 
دا دەوری بنجی ...کردنەوەبردنەوە، دەرگەواتاگۆڕی دیتوە وەک کە لە پارە خۆی دەوری بنجی

دیتوە بێ »اعاده«. ئەگەر ئێمەش وەک مامۆستا قزڵجی بڵێین کوژرانەوەی بەرخ لەالیەن  
ی تێدا »تصور« بکرێت، ڕووبەڕووی دووبارەکردنەوەبە بۆ ئەوەی واتای  خەڵقی ترەوە سەبە

دوو بەرهەڵستی گەورە دەبین: یەکێکیان ئەوەیە کە دەبوو یەکەم »کوشتنەوه« پێی بگوترێ  
»کوشتن« تاکوو دووەم و سێیەم و... هەزارەم دووبارەکراوەی ئەوبن. بەرهەڵستی دوەم  

ێ کاری لێرە بەپێشەوەی خەڵق ببێتە »مبرر« بۆ  ئەوەیە کە ئەگەر لە کوشتنەوەدا ڕێ هەب
تێپەڕ   کراو دەرببڕدرێت، ئەوسا دەبوو هەموو کارێکیەوەی هی من و تۆ بە شکڵی دووبارەئ

هەمان شکڵی دووبارەکراو وەرگرن چونکە هەروەک بەر لە  «نەک هەر »کوشتن، کوشتنەوە
جگەرەی تر  بەرخەکەی من و تۆ بەرخی تر سەربڕاون بەر لە جگەرەی من و تۆش

داگیرسێنراون، ئەوساش دەبوو بڵێم »جگەرەیێکم داگیرساندەوە...« هەروەهاش بڵێم »دەم و  
ێاڵیەوە ]بە واتای کێاڵم[، صەگەکە پشیلەکەی خنکاندوە... هتاد«  کچاوم شوشتەوە، زەویەکەم 

چونکە لێرە بە پێشەوە دەم و چاویش شۆراون و زەویش کێڵراون و پشیلەش خنکێنراون. 
 ەکە پتر بەدواکەوتن هەڵ دەگرێت[. ]باس

 

-17 - 

دا پێی دەڵێ پاشگری »انێ«:   128لە بارەی ئەوەی مامۆستا قزڵجی لە کۆتایی الپەڕە 
دا پێویستە بکرێت. نووسراوە   129یێکی بچووک لە سەرەتای الپەڕە کردنەوەڕاست

)»کردتانی« و »کردمانی« و »کردشانی« صیغەی زۆر کۆنی زمانی دەرین کە لە جیاتی 
هەوەڵ کەس و دوەم کەس و سێیەم کەسی کۆی ڕابردو...( وا دەزانم دەبێ وشەی  

کەی دواتردا بەرانبەر کەسی یەکەم  کردنەوە»کردمانی« لە پێشەوە بێت بۆ ئەوەی لە خورد
ێت، ئەوساش »کردتانی« دەکەوێتە بەرانبەر کەسی دوەمەوە... کە سەرنج ڕاگریت  ڕاوەست

دەبینیت دواتر لە دێڕی چوارەمی الپەڕەکەدا فیعلەکان ڕیزی ڕاست و دروستیان بەستوە. بە  
بوو   دوا ئەمەدا کە مامۆستا دەڵێ »دەچمەوانێ، دەچیتەوانێ« لەمەوە پەیدا بوە باشتر ئەوە

، چوویتەوانێ« تاکوو ئەوانیش وەک نموونەکانی ناو کتێبەکەی  بیگوتبایە »چوومەوانێ
 »بەهار« ڕێژەی ڕابردویان هەبوایە. 

 ەوانێ« دا:  –ئێستا دەبێ سەرنج بۆ شتێکی گرنگ ڕابکێشم لە مەسەلەی »انێ  
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لە شێوە ئاخاوتنی سلێمانی ئەم پاشکۆیە وەنییە هەر لەگەڵ فیعلدا بێت بەڵکوو بەدوای  
ێ »لە ماڵەوانێ...«. ڕەنگە بگوترێ ئەم »ەوانێ« یەش هەر هی  ناویشدا دێت و دەگوتر

دوای فیعلە پەڕیوەتەوە بۆ کۆتایی ناو، بەاڵم ئەم هێندە گوتەیە ڕاستی دیاردەکەمان بۆ ڕوون  
ناکاتەوە چونکە هەر نەبێ، بۆرە دەستوورێک ڕەچاو بکرێت وەک ئەوەی کە من خۆم لە  

دا گوێزانەوەی هەندێ  لە گوڵزاری نالی« کتێبی »چەپکێک ی 230و  229کۆتایی الپەڕە 
دەنگ و ئامرازم لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر لە نموونەکانی ناو ئەو الپەڕانەدا داوەتەوە بە  

لێرەدا دەبێ ئەو تێبینیەش بکرێت، هاتنی ئەم »ەوانێ«   12. داخوازی کێش وەیا قافیەی شیعر
ارەی ئەو شوێنانەش زۆر نین، یە بە دوا غەیری فیعلدا لە شوێنی تایبەتیدا دەبێ، ژم

وشەکەش دەبێ لە حاڵەتی غەیری »فاعلیة و وصفیة« دا بێت، بە کورتی دەبێ لەو حاڵەتەدا 
بێت کە عەرەب پێی دەڵێت »معمول« ئیتر »مفعول« بێ وەیا »زەرف« وەیا هەرشتێکی 

تری وەک ئەوان. بە نموونە دەڵێم کەس نەیبیستوە بگوترێ »مەحموودەوانێ کوڕێکی  
 ەکە، ئەم ڕووبارەوانێ ئاوەکەی خوڕە، خانوەکەم خۆشەوانێیە، مەلێکی جوانەوانێم گرت...«. زیر

بەهەمەحاڵ ئەم باسە گەلێک پتر لێ وردبوونەوەی دەوێت لەوەی مامۆستا قزڵجی کردویەتی  
 «ی ئەم شێوە »ڕستەسازییەهێنانوەیا من لێرەدا کردوومە. بەالی باوەڕی منیشەوە بەکار
ی  هێنانێکی ناوچەییە، تەنانەت هێنانبەبابەتی »زمانی ئەدەبی یەکگرتوو« نییە بەڵکوو بەکار

ئەو »ر« ـە نەرمەش لە ڕێژەی فەرماندا وەک »بنووسەرەوە، بڵێرەوە، بچۆرەوە...« کە 
دادەنێن بۆ پاراستنی بزوێنی  13هەندێک لە نووسەران بەشێکی وەک »نون الوقایة« ی 

 

ئیشارەیە بۆ ئەو تەرزە وا دەزانم ئەوەی لەو جێگایەی »چەپک« دا گوتراوە یەکەم  -12
 جێگۆڕکێیە لە ئاخاوتنی کوردی. ئەم جارەشیان دوەم ئیشارەیە.

بەالی هەندێ زمانەوانانەوە ئەم پاشگرە »ەوه« یە نەک »ەوه« چونکە لە هەر   -13
جێگایەکی مومکین بێت بزوێنەکەی پێشەوەی بپارێزرێت پارێزراوە، بەڵگەیێکیش بۆ ئەم  

ئەوەی کۆتایی   ی کوردیدا لەبەر  (فعل امر) «فەرمان»ە ڕێژەی باوەڕە لەوەدا دەهێننەوە کە ل
ئەو ڕێژەیە هەمیشە هەر بزوێنە، بەشێک لە کوردەکان ئەم »ر« ـە الوازە بە نیازی  

پاراستنی بزوێنەکەی سەرەتای »ەوه« دەهێننە ناو ڕێژەی فەرمان چونکە دیارە بزوێن بە  
بێ ەوە...« تا   -بخۆ ەوە   -بکە ەوە  - بزوێنەوە نالکێ: تۆ ناتوانی تلفظ بکەی »وەرە ەوە

کۆنسنانتێک دێت و بزوێنەکە بە خۆیەوە دەگرێت... ئەوەی ڕاستی بێ من تا ئێستا نەمگوتوە  
»وه« یاخود »ەوه« پاشگرە هەرچەند لە بیروڕا و لێکدانەوەدا بەالی »ەوه«دا دەچمەوە 

ێکی گەورەی هەیە لە  چونکە ئەم بزوێنە لێرە و لە شوێنی تریشدا زۆر بەرچاوە و دەور
ئاخاوتنی کوردیدا، دیارە نابێ ئەم هەموو سەرەتاتکەیە لە الیەن بزوێنی »ه« وە خۆڕایی 
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بێت، دەرنەکەوتنیشی لە هەندێ حاڵ و باردا نەبێتە ڕەسەن نەبوونی چونکە بەشێکی زۆر لە  
دەنگەکانی ناو وشەی زمانی کوردی تێ دەبردرێن و دێنەوە کەسیش ڕێی نییە بڵێ تێ 

 ردنەکە بەڵگەی ناڕەسەنییە:ب

 لێرەدا واوەکە تێ بردرا –دەچم  -چووم 
 هێ نەما  –دێم   -هاتم 

 »شت« ون بوو  –دەشۆم  -شووشتم 
 »ارد« ڕۆیی –دەخۆی  -خواردت 
 لە بەرهەڵداوەوە هاتوە... -بەرەڵاڵ 

هەر بەو جۆرەش بزوێنی پێش نیشانەی تەعریف »ەکه« لە زۆر شێوە ئاخاوتندا کە کەوتە 
 ی بزوێنەوە تێ دەبردرێت وەک:دوا

 ەکه« -نەگوترا و ناگوترێ »پەنجەرە  -پەنجەرەکە  - پەنجەرە
واش دەبێت کۆنسنانت دێت و ئەم بزوێنە  . ەکه« -نەگوترا و ناگوترێ »برا  -براکە  -برا 

 دەپارێزێت و دەگوترێ »برایەکه«. 
ک بە دوای وشەی  لە هەندێ لەهجەدا پاشکۆی »اسم األشاره« کە بزوێنی »ه« یە، کاتێ

 وەهادا هات کە بە »ه« کۆتایی دێت تێ دەچێت وەک: 
 ئەم پەنجەرە. لە شێوەی تردا دەگوترێ »ئەم پەنجەرەیە...«.  -پەنجەرە 

دەرنەکەتنی بزوێنی »ه« لە بەرایی »ەوه« کە دەبێتە پێشگر، شتێکی ناچارییە چونکە لەو  
لەبەر ئەمە نابێتە بەڵگەی   حاڵەتەدا چ کۆنسنانت لە پێشەوە نییە خۆی پێوە بگرێت،

بزوێنەکە. کورتەی قسەم لەمەدا ئەوەیە کەوا بە ئاسانی ناتوانین بڵێین ئەم  یناڕەسەنی
پاشگرە، کە دەشبێتەوە پێشگر »ەوه« یە نەک »ەوه«. ئەو نووسەرانەی دەڵێن هاتنی ئەو 

بزوێنە لە بەرایی »وه« وەیا لە کۆتایی وشەکاندا بۆ ئاسانکردنی دەربڕینی بێژەکانە قسەیێکی  
مەوه« بگوترێ  ورسایی لەوەدا پەیدا نییە کە لە جیاتی »چوبێجێ دەکەن چونکە چ قو

»چووموه« لە حاڵێکدا ناوی جێگە و ئاوایی هەیە لە کوردستاندا وەک »پەسوە، بێژوە...«  
کۆتایی یان بە »وه« دێت و کەس لێیان وەتەنگ نەهاتوە: بەڵێ مومکینە بگوترێ »پەسوێ،  

ەتایبەتی لە ڕستەدا کە دەڵێن بێژوێ« بەاڵم زۆریش بە جۆرەکەی تری دەردەبڕن ب
یەکێک لە ڕێژەکانی   ،»فاڵنەکەس خەڵقی بێژوەیە و خەڵقی پەسوەیە...«. لەمەش بترازێ

ڕابردووی کوردی هەمیشە کۆتایی بە »ەوه« دێت وەک: دارا نووستوە، ئەمەم بردوە، کێت 
مارە  دیتوە؟ چەندین ڕستەش هەن وەک: ناوم برزوە، دایکی ژن خەسوە، دوای ژمارە یەک ژ

 دوە... کە هەموویان کۆتاییان بە »وه« دێت. 
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ڕەفتارێکی ناوچەییە و ناشێ بەسەر هەموو نووسینی کوردیدا  سەرەتای »ەوه« ئەویش
 بهێندرێ. 

-18 - 

 لە بارەی پاشگری »ک« ـەوە: 

پاشگری   - 4دا نووسراوە لە ژێر عینوانی ] 131و  130و  129ئەوەی لە الپەڕە 
»ک«،»ئا«[ دا تەواوێک لە مەبەستی ناو »حەشارگە...« ی الداوە، چونکە لەوێدا باسی  

بزڕکا، دەبزڕکێ«  –کراوە کە بە دوا فیعلدا دێت و لە ئایندەدا دەبێتە »کێ پاشگری »کا« 
کەچی لە گوتارەکەدا کۆمەڵێک مەبەستی لە یەکتر جودا لە ژێر ئەو عینوانەدا کۆکراونەتەوە 

 کە زۆر تێبینی هەڵدەگرن من لەم چەند خاڵەی ژێرەوەدا کورتەیێکیان دەنووسم: 

لە هیچ ڕویێکەوە لەگەڵ  «»بەندە، دەستەکافی »بندک، دستک« کە بوونەتە  -أ
کتەک« کە لە فیعلی  –ناسینەکەی مندا یەکتر ناگرنەوە، تەنانەت وشەیێکی وەک »کوتک 

»کوتان« ـەوە هاتوە ئەویش لە پەڕاوێزی قسەکانی من بەدەرە چونکە »کوتک« و کافەکەی  
ەوە. ئەگەر گەردان ناکرێت وەک ئەو فعالنەی لە »حەشارگه« دا بە نموونە هاتوونەت

ێنم، دەکوتکاند...« ئەوسا دەمانگوت ئەم کافە کە بۆ  کگوترابایە »کوتکا، دەکوتکێ، دەکوت
 ی ناوی »ئامێر« ـە پاشگرێکی فیعلە.پەیداکردن

ەوه« کە ئەویش لە باسی ناو »حەشارگە...« بەدەرە، دەشێ پێی کردنکافی »بچووک -ب
ک کراوەکە پەیدا دەکات، بەاڵم  بگوترێ »پاشگر« چونکە گۆڕینێک لە واتای وشە بچوو

 دیارە پێوەندی بە فیعلەوە نییە.

 

لێرەدا پێویستە بڵێم، مادەم مامۆستا قزڵجی لە ماددەی پێشگری »ک«دا بە زۆر الیاندا  
قسەڕانی کردوە، دەبو لە بارەی »وە، ەوه«ەش بخاتە سەر قسەکانی کە بێژەی »ەوه« دەبێتە 

دێت کە لەبەر تاوی    پاشکۆی بەشێک لە پریپۆزیشنەکان و بەدوا ئەو ناوانەدا
 پریپۆزیشنەکەدان وەک:

 لە هەولێرەوە بۆ سنە. 

 بە باب و باپیریشیەوە ڕای ناکەوێ.
 لە من و تۆوە خەڵق فێربوون.

 لە من و تۆوەڕا خەڵق فێربوون. 
 »...« 
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ی گۆڤار« کە مامۆستا خستۆتیە ژێر   130الپەڕە  – نیشانەی »عهد و تعریف  -ج
پاشگری »ک«   سەرەباسی پاشگری »ک«، لە هیچ ڕوویێکەوە بەر ئەو سەرەباسە ناکەوێت:

بەستێک بێت تەنها دەنگی  لە وشەی وەک »کوتک، کۆچک، کوتک، النک...« دا بۆ هەر مە
 یە.   «کافە، کەچی نیشانەی »تعریف« سێ دەنگی سەرلەبەری »ەکە

ئەگەر جایەز بێت »ەکه« بە پاشگری »ک« بژمێردرێت دەبێ »ۆک« ش لە وشەی وەک  
»جلۆکە، مەڕۆکە، بزنۆکە...« بە پاشگری »ک« لە قەڵەم بدرێت، هەروەهاش هەموو  

 پاشگرێکی تری دەنگی »ک«ی تێدا بێت.

وتم نیشانەی »عهد و تعریف« و نەم گوت پاشگری »عهد و تعریف«، لەمەشدا بە  گ
الف الم التعریف« ـەم لە مەفهومی ناو گوتارەکە دزیەوە چونکە هەر  -ئانقەست ئەم »ەکە 

وەک نەشیا بخرێتە ژێر عینوانی پاشگری »ک« هەروەهاش ناشێ پێی بگوترێ پاشگر: واتای  
 ە کۆتایی وشەوە بێت.پاشگر هەر ئەوە ناگەیەنێ کە ل

هەڵکەوتنی وشە و کەرتی وشە لە پێشەوە و لە دواوە شتێکی ڕواڵەتییە و خۆی بە تەنها نابێتە  
ی وشەی تازەدا. پێشگر و پاشگر و ناوگر وشەی تازە دادەهێنن، پێکهێنانهۆی بەشداربوون لە 

خشی وشە بەەر و واتاپێکهێنواتە »تدخل« لە شیرازەی وشە دەکەن و دەبن بە کەرتێکی 
تازەکە. هەر بۆیەیە کە کوردەواری ناوی »عمر« دەکات بە »عومبەر« و دەنگی »ب«  

گری لەوەدا بەکار نەهێناوە چونکە »عمر« و »عومبەر« دەخاتە ناو کڵێشەی وشەکەوە چ ناو
یەک شتن و جوداوازییان لە نێواندا نییە: ئەم »ب« ـەی ناو »عومبەر« زیادیێکی  

ی بەشێکی کوردەواری لەو شوێنەدا حەزی لێ دەکات هەر وەک  فۆنەتیکییە دەم و ڕاوێژ
دەڵێن »کەستاره« وەیا وشەی  «»کەمەر« دەکەن بە »کەمبەر« وەیا بە مەکینەی »کسارە

 »تسویه« دەکەن بە »تەوسییه«. 

لە وشەی »عومبەر«دا دەنگی »ب« چۆتە ناو کڵێشەی وشەکەوە بەمەشدا بەشێکی ڕێگەی  
م چونکە هیچ واتای نەگۆڕیوە و چ وشەی تازەی دانەهێناوە لە  بڕیوە بەرەوە ناوگری، بەاڵ

 ناوگری دەشۆرێت و دەبێتە زیادیێکی فۆنەتیکی. هەروەهاش »کەمبەر« لەتەک »کەمه« دا. 

لە بابەتی »ەکه« ی تەعریف نیشانەی تر هەن وەک »ان« ی کۆ ]پیاوان، درەختان[ و  
ئەم پیاوانە[ کە ئەوانیش نابن بە کەرتی وشە و ناشێ   -پاشکۆی ناوی ئیشارەت ]ئەم پیاوە

پێیان بگوترێ پاشگر. بۆ ئەم تەرزە بێژانە زاراوەی »نیشانه« بەکار دێت کە مامڵەتێکی 
ێزماندا. هەندێک زمانەوان هەن »ده« ی »دەڕۆم، دەخۆین...« و  پەسەندە لەگەڵ وشە و ڕ

»ب« ی »بڕۆ، بخۆم...« و »نه« ی »نەڕۆی، نەخۆین...« و »مه« ی »مەڕۆن،  
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مەخۆن...« یش بە نیشانە دادەنێن. ئەو لیژنەیەی »زمان و زانستەکانی« کە من تێیدا 
شتۆتە باسی ئەو وشانەی لە  ئەندام و دەمڕاستم تا ئێستا لە لێکۆڵینەوەکانی خۆیدا نەگەی 

زیمنی »وشەی بەستراو« دا بەر تاقمی »نیشانه« دەکەون، بەاڵم هەر جارە کە پێویستی 
یان بۆ   « ی تاک تاکەی وشەکانمان بکات زاراوەی »نیشانەهێنانی ناووتوێژینەوە ڕووبەڕو

کە   بەکار دەهێنین. دەنگی »ک« لە ئاخاوتنی کوردیدا یەکێکە لە دەنگە هەرە چاالکەکان
ی وشە و لە پێکەوە بەستنەوەی ڕستان.. مامۆستا  دروستکردندەوری جۆراوجۆر دەبینن لە 

قزڵجی لە بەشێکیان دواوە، خۆشم لێرە بە پێشەوە باسی گرنگی دەوری »ک« م کردوە،  
نووسەری دیکەش بە گشتی )نەک بە تایبەتی( لە نمووناندا ئەم »ک« ـە یان باس کردوە،  

 ونانە بخرێنەوە سەریەک هەر بایی سەرەتایێکی باسەکە دەکەن.  بەاڵم تێکڕای ئەو بۆچو

ی دەنگی »ک« دەخەمە بەرچاوی خوێنەر. هێنانلێرەدا دوو نموونەی عەنتیکە لە بەکار
ە لێرەدا  یەکێک لەو دووانە، بەر لە ئێستا، کەوتۆتە ناو نووسینەوە، ئەوی دیکەیان یەکەم جار

یە کە لە کۆیێ و   «ی »دایە مەمدۆڕەکێنە کراوەکە ناوی یارباس دەکرێت. نموونە باس
شوێنی نزیک بەو پێی دەڵێن )»دونگ لە مەڕێ« ڕەنگە »گورگ لە مەڕێ« بووبێت و  

.  رگ دەبینێت و خۆی لە مەڕ دەدات«(گۆڕابێت چونکە یەکێک لەو گەمەیەدا دەوری گو
وگری  دیارە وشەکە  بەپێی دەستووری زمان و ڕێزمانی کوردی »دایە مەمدۆڕێنه« بوە و نا

  -»ەک« خراوەتە ناو کڵێشەی پاشگری »اند« کە لە ڕێژەی فەرماندا دەبێتە »ێنە 
 دۆڕاندت، دەدۆڕێنیت، بدۆڕینه«. بۆیەش پێی دەڵێم ناوگری »ەک« چونکە: 

 چۆتە ناو کڵێشەی بەشێکی وشەوه .1

 ناوێکی تازەی داهێناوە بۆ جۆرێک لە یاری و گەپ.  .2

 

»ڕاوەستەکێ« یە کە لە دەوروبەری خۆمم بە زۆری بیستووە. نموونە باس نەکراوەکە فیعلی 
 لەم فیعلەدا دوو ڕەفتاری بەرچاو کراوە: 

ا »وەستا،  فیعلی »راوەسته« گێڕدراوەتەوە بۆ سەر بنجی خۆی کە لە بنەڕەتد .1
 دەوەستێ، بوەستێ« یە.  

 ناوگری »ەک« خراوەتە نێوان دوو دەنگی کۆتایی وشەکە.   .2
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ەدا بەسەر واتای »ڕاوەستە، ڕاوەستێ« ی عادەتیدا هاتوە  هێناناردیارە گۆڕانێکیش لەو بەک
چونکە کە دەگوترێ »ڕاوەستەکێ« مەبەست هەر »ڕاوەستان« ی عادەتی نییە بەڵکوو ئەو  

 وەیا مەبەستێکی تایبەتی بەدوادا دێت.  کردنڕاوەستانەیە کە وردبوونەوە وەیا گلەیی

ک »شلکێنە، نیسکێنە، زەردێنە، ماشێنە، لە وشەی »دایە مەمدۆڕەکێنه« بیر بۆ وشەکانی وە
ترخێنە، جگێنە، قرقێنە، وەردێنە...« دەڕوات، بەاڵم لە ڕووی ڕێزمان و وشەسازییەوە قیاسی  

لە  ە »مەمدۆڕێنه« شێوەی پاشگری »اند« ی کۆتایی  «ئەو لەوان ناکرێ چونکە »ێنە
ی تر پاشگری  ی دوای وشەکانڕێژەی فەرماندا و پاشگرێکی لەمەڕ فیعلە، کەچی »ێنه«

بەرەی ناوە و سەربەخۆیشە چونکە لە شتێکی دیکەوە نەهاتوە وەک »ێنه« کەی تر کە لە  
 »اند« ـەوە هاتبوو. 

 

 لە بارەی »شەوەکی، بەیانەکی، ڕاستەکی، چەپەکی، الوەکی...« یەوە: -د

( ئەم پاشگرەی »ەکی« ش هەر لە ژێر عینوانی 7 – 6، خاڵی 130لە گوتارەکەدا )الپەڕە 
ری »ک« دا باسکراوە. دیارە لە شکڵدا »ک« و »ەکی« هەر هێندە یەکدی دەگرنەوە  پاشگ

کڵ و نە بە واتا و نە بە جۆری  کە لە هەردوویاندا دەنگی کاف هەیە، لەوە بەوالوە نە بەش
خزمایەتییان لە نێواندا پەیدا نابێ. لێرە بە پێشەوە ئەم »ەکی« یە لە الیەن   هێنانکارلە

ک لیژنەی زاراوە زانستییەکانی سەر بە کۆڕی زانیاری کورد، کە خۆم دەمڕاستی بوم، نەختێ
بەرگی چوارەمی  – 439دانان لێی کۆڵراوەتەوە )الپەڕە بە پێی پێویستی فەرمانی زاراوە

 – 442( و لە داهێنانی زاراوەدا بەکاریش هاتوە )الپەڕە 1976د گۆڤاری کۆڕی زانیاری کور

 ی هەمان گۆڤاردا(.  475

لەو شوێنانەدا لیژنە ئەم پاشگرەی »ەکی« بە ئەداتی نیسبەت داناوە وەک کە »ی« لە  
کۆتایی بەشێکی وشەی کوردیدا دەوری نیسبەت دەبینێت. ئەمەی خوارەوە سەرەتای  

 ی لە داڕشتنی وشە و زاراوەی تازەدا:هێنانپاشگرە و بەکار قسەکانی لیژنەیە لە بارەی ئەم

)لەم کارەی داهێنانی زاراوە کەوا گەلێک جار ڕێژەی نیسبەتی تێدا بەکار دێت لیژنە خۆی لە  
»ی« تەقلیدی دزیەوە بۆ پاشگرێکی تر کە ئەویش هەر بۆ نیسبەتە و زۆریش لە تاکە  

وشانەوە. لە کوردیدا دەگوترێ »الوەکی، دەنگی »ی« لە بارترە بۆ هاتن لە دوای زوربەی 
دەرەکی، ناوەکی، سەرزارەکی، شەوەکی، بەیانەکی، ڕۆژەکی، پێشەکی، پاشەکی، ڕەمەکی...« کە 
هەموویان ڕێژەی نیسبەتن و گونجاوتریشن لەوەی بەهۆی »ی« پێک هاتبان. ئەوی ڕاستی 

ر و واڵت و  بێ پاشگری »ی« نیسبەت لە بنەڕەتدا بۆ دەربڕینی نیسبەت لەگەڵ شا
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عەشرەت و گەل و شتی ئەوتۆییدا بەکارهاتووە، ئێستا نووسەران خەریکن لەگەڵ وشەی  
وەهای بەکاربێنن کە هەرگیز کورد لەگەڵیاندا بەکاری نەهێناوە وەک وشەی ئاوەڵناوی  

عادەتی »جوان، ئازا، سور، زەرد، تێر... هتاد«. ئەم وشانە کە پاشگری »ی« یان چووە دواوە 
ستراکت هەرچەند پێشگرەکە لە هەمان کاتدا بۆ نیسبەتیش بەکار دێت. لێژنە وای  دەبنە ئەب 

پەسەندکرد لە جیاتی پاشگری »ی« لەم شوێنانە و شوێنی وەک ئەواندا پاشگری »ەکی« 
 بەکاربێنێت(.

]»جوانەکی، ئازایەکی، سوورەکی، زەردەکی...« بە واتای »جمالی، اقدامی، احمری، اصفری...«،  
 –االقدامیة، سوورەکیەتی  - جمالیة، ئازایەکی –اکتەکەشیان دەبێتە »جوانەکیەتی ناوە ئەبستر

ی گۆڤارەکە، دواتریش لە   439االصفریة...« )بنواڕە الپەڕەی  –االحمریة، زەردەکیەتی 
لیستەی زاراوەکاندا ئەو وشانە دەبینیت کە بە تازەیی پاشگری »ەکی« لە گەڵیاندا  

 بەکارهاتووە.([

لیژنە، وا دەزانم، بۆچوونێکی ڕاست و دروستە، تەنانەت ئەگەر پێشنیازەکەشی ئەم بۆچوونەی 
وەرنەگیرێ لە داهێنانی وشەی تازەدا لەوەدا نیشانی پێکاوە کە دەڵێ پاشگری »ەکی« بۆ  

 نیسبەتە.

 ی:کردنبە پێی بیروباوەڕی ناو گوتارەکەی مامۆستا قزڵجی پاشگری »ەکی« بۆ دیاری

 شەوەکی«.  –بەیانەکی، شەو   –کات و زەمان »بەیان  -1
 چەپەکی«. –ڕاستەکی، چەپ  –الوەکی، ڕاست  – ال »جهة« »ال -2

نەختێک وردبوونەوە بە چاوی مامڵەت دەری دەخات کە پەیدابوونی واتای »کات، ال« لەم  
وشانەدا شتێک نییە پاشگرەکە پێکی هێنابێت چونکە ئاشکرایە واتای کات لە وشەکانی  

ای »جهة« یش لە وشەکانی »ال، ڕاست، چەپ« دایە. ئەگەر هاتبا  »بەیان، شەو« دایە وات
پاشگرەکە لە وشەی وەک »بەرد، دار، ئاو، هەنجیر، کارس، چوێلەکە...« واتای »کات« وەیا  

»ال« ی پەیداکردبا دەمانگوت دیارە ئەم پاشگرە بۆ داهێنانی »کات، ال« لە وشاندا بەکار 
ێجرتەکی، ڕەمەکی...« بکە، کوا واتای »کات،  دێت. فەرموو سەیری وشەی »سەرزارەکی، س

 کال«؟ ڕاستی مەسەلەکە ئەوەیە کە لیژنە بۆی چوە: ئەم پاشگرە لە کوردیدا بەدوا کۆمەڵێ
وشەدا هاتووە بۆ دەربڕینی واتای نیسبەت لەو وشانەدا ئیتر کاتیان تێدا بێت یا شتێکی تر،  

ێکی »ظرفیة« دەدەن بەاڵم  هێندە هەیە هەست بەوە دەکرێت کە وشەکان بەزۆری واتای
وانییە پاشگری »ەکی« »ظرفیة« ـەکەی پەیدا کردبێت. واتای »کات، ال« ش لەو وشانەدا  

لەوەوە دێت کە »ظرف« بە واتای تەقلیدی یا »ظرف زمان« ـە یا »ظرف مکان« ـە.  
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بەپێی دەستوورەکانی ڕێزمانی کوردی چ گرفت لەوەدا نییە بگوترێ »سەرەوژێرەکی  
 تێنیشتین«. 

 

-19 - 

 باس کراوە: 131لە بارەی خاڵی نۆیەم کە لە الپەڕە 

قزڵجی بۆ ئەوە چووە کە دەنگی »ک« لە فیعلەکانی وەک بزڕکان، دامرکان، نووسکانەوە،  
هەڵتروشکان...« دا پاشگرە و ئەو »ا« یەش کە لە دوایەوە دێت نیشانەی »مصدریة« ـە  

 ەی »مصدریة« ـە.وەک کە لە وشەکانی »خورا، کرا، برا...« دا نیشان

ن کە ـلە پێشەوە دەبێ ئەوە بڵێم فیعلەکانی »خورا، برا، کرا« ڕێژەی »مبنی للمجهول« 
لەوێدا پاشگری »ڕا« هەیە نەک تەنها »ا«. من لە کتێبۆلکەی »حەشارگە...« دا بە درێژی  

باسی ئەم پاشگرەم کردوە و نابێ لێرەدا پێیدا بێمەوە. بەاڵم هەلێکم بۆ هەڵکەوتوە کە  
ی ئەو کتێبۆلکەدا گوتومە،   29سەیێکی خۆم لەبارەیەوە ڕاست بکەمەوە: لە سەرەتای الپەڕە ق

لەمەوبەر هیچ کەس لە زمانشناسان باسی ئەم پاشگرەی نەکردوە کەچی دواتر کتێبی  
ڕێزمانی یەکێک لە پۆلەکانی قوتابخانەی ناوەندیم کەوتە بەرچاو کە لەوێدا لە نێوان  

راوە. من ئەگەر زووتر ئەمەم دیتبا هەرگیز پشت گوێم نەدەخست پاشگرەکاندا باسی »را« ک
بەڵگەشم ئەوەیە کە ئێستا لە خۆمەوە ئەو سەهوەم ڕاست دەکەمەوە. بەاڵم لەو کتێبەدا لە  

بارەی »را« وە هەڵەیێکی بەرچاو کراوە کە دێت و دەڵێت بۆ فیعلی ئایندەی »مبنی 
یە هەر پاشگری »را« ی ڕابردوە  مجهول« پاشگری »رێ« بەکار دێت کەچی زۆر ئاشکرا

لە ئایندەدا دەبێتەوە »رێ« ئەمەش مامڵەتێکی »تصریفی« یە وەک چەندین مامڵەتی تر کە  
لەگەڵ فیعلی کوردیدا دەکرێت. بە نموونە دەڵێم ئەم دەنگەی »ا« لە کۆتایی سێ جۆرە 

 فیعلدا دەبن بە »ێ« کاتێک کە ڕێژەی ئایندەیان پێ دەدرێت:

 ێم دەترس ترسام   ترس •

 دەبزڕکێم بزڕکام  بزڕکان •

 دەدیترێم  دیترام   دیتران  •

 

 جگە لەمانە فیعلی دیکەش هەن کە دەنگی »ئەلف« یان لە ئایندەدا دەبێتە »ێ«  
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 ەکەشیان لە کۆتایی وشەکانیانەوە نایەت: ـهەرچەند »ئەلف« 

 دەڕمێنم ڕماندم    ڕماندن •

 م ودەبزێ بزاوتم   بزاوتن  •

  دەسپێرم سپاردم سپاردن •

 دەقەڵێشم قەاڵشتم قەاڵشتن •

 دەپارێزم  پاراستم پاراستن •

 

هەموو ئەم فیعالنەش لە »تصریف« دا بەپێی دەستوور لە ڕابردەوەوە بۆ ئایندە و بۆ فەرمان  
 دەگۆڕێن، کە ئێرە جێگەی کوتانەوەی ئەم باسە بەرباڵوەی تێدا نابێتەوە. 

 

 دەگەڕێمەوە سەر گوتارەکەی مامۆستا قزڵجی.

ان...« و هی تری وەک  فیعلی »بزڕکان، هەڵتروشکان، ئاڵۆزکان، پەشۆک بەالی منەوە لە
بەری »کا« نەک تەنها دەنگی »ک« پاشگرە. بەشێک لەو فیعالنە هەڵ  ئەواندا سەرلە

ئاڵۆزکا« کە ئەمە ڕاستیێکە زۆر  – ئاڵۆزا  –دەگرن تەنها »ا« یان بەدوادا بێت وەک »ئاڵۆز 
ستەوە دەدات کەوا جارێکیان پاشگری »ا«  بە ڕوونی و ئاشکرابێ بەڵگەی ئەوە بەدە

فیعلەکەی دروست کردوە جارێکیشیان پاشگری »کا«. بۆ ڕەواندنەوەی ئەو بۆچوونەی کە  
 دەشڵێ ئەلفی ئەو فیعالنە نیشانەی »مصدریة« ن بەڵگەی زۆر بەهێز هەن: 

وشەی وەک »ترس، نەخش، قەڵش، سوڕ، خول...« خۆیان »اسم مصدر« ن و واتای   (1
یە، دیارە ئەلفێکی پاشگر دێت و دەیانکاتە فیعل »ترسا، نەخشا، قەڵشا،  تەواویان هە 

سوڕا، خوالیەوە...«. سەلیقەی زمانشناسانە پێمان دەڵێ دەوری ئەو ئەلفە لەو فیعالنەدا  
ی پێکهێنانهەر ئەوە نییە کە نیشانەی »مصدریة« ـە بەڵکوو وێڕای نیشانەبوون دەوری 

 کی تریش لە خاڵی دوەمدا دەردەکەوێتەوە. فیعلیشی دیتووە. ئەم ڕاستییە جارێ

ئەلفی فیعلی »ترسا، سووتا، ئاڵۆزا« جارێکی تریش بەوەدا مەعلوم دەبێ کە بەشێکی   (2
بنجی فیعلەکانە نەک تەنها نیشانەی »مصدر« ـە کە لە ئایندەدا بە شکڵی »ێ«  
دێتەوە و تێ ناچێت. )پێش ماوەیێکی کەم نموونەم لێ هێناوە(. فیعلی دیکە هەن  
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ۆتاییەکەیان بە »ا« دێت بەاڵم لە ئایندەدا تێ دەچێت لەبەر ئەمە دەبێ جودایی نێوان  ک
 ئەمانە لەگەڵ ئەوانی تردا دەربخسترێ وەک لەم نموونانەدا ڕوون دەبێتەوە:

 دەکێڵم  کێاڵم   کێاڵن  •

 دەوێرم  وێرام   وێران  •

 هەڵ دەستم  هەڵستام  هەڵستان  •

 ڕادەوەستم  ڕاوەستام  ڕاوەستان  •

 

ڕاوەستان« کە تێنەپەڕە ئەگەر بە واتای پەککەوتن  –هەڵ وەستان   –وشەی »هەڵستان 
بویایە دەبوو بگوترێ: وەستام، دەوەستێم چونکە یەکێک لە تایبەتیەکانی ئەو فیعالنەی کە  

ئەلفەکەی کۆتایی یان لە ئایندەدا دەبێتە »ێ« ئەوەیە کە لەو جۆرە فیعالنەن لە چاو غەیری  
چونکە فاعیلەکانیان خوایشت و ئیرادەیان نییە لەوەی ڕوودەدات هەر بۆیەش  خۆیاندا بێهێزن 
لە گوتاری »دەوری »ی« لە ڕێزمانی کوردی« دا بەو فیعالنەی   1973بۆ من لە ساڵی 

دەسووتێم، دەبرژێم، دەڕمێم« کە ئەلفەکەیان لە ئایندەدا    –وەک »سووتام، برژام، ڕامام 
 3افعال الوقوع«. لە ڕووی هێزەوە فیعلی کوردی  –دەبێتەوە »ێ« گوتم »فیعلی ڕوودان 

 جۆرە: 

 تێپەڕ.  .1

 تێنەپەڕی عادەتی. .2

 تێنەپەڕی بێهێز. .3

 

 لکی لێ دەبێتەوە:  3هێزە ئەم بەشە بێ

 ی فیعلی وەک: سوان، ڕژان، برژان. لک .1

 ، پەشۆکان. لکی فیعلی وەک: ئاڵۆزکان، بزڕکان .2

 لکی فیعلی »مبنی للمجهول« وەک: کوژران، دیتران، خوران.   .3

 

 ئەم قسانە زۆریان بەبەرەوەیە، من لێیان دەبڕمەوە. 
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کە دەڵێم لە »بزڕکا، پەشۆکا...« دا سەرلەبەری »کا« پاشگرە نەک تەنها »ک« ئەو  
ە  ڕاستییەم ڕەچاو کردوە کە وشەکان بەر لەوەی ببن بە فیعل، دەنگی »ک« یان لە کۆتاییەو

نەهاتوە تاکوو لە حاڵەتی فیعلیەتیشدا هەر بۆ وشە ئەصلییەکەی حیساب بکەین: کەس  
نەیبیستوە گوترابێ »بزڕک، پەشۆک، ترووشک...« تاکوو فیعلەکانی »بزڕکا، پەشۆکا،  

ترووشکا...« بە تاکە دەنگی »ا« بووبێتە فیعل »نووزایەوە، نووسکایەوە» ئەوانیش کە لە  
 پاشگری »ا، کا« بوونەتە فیعل.  »نووزه« وە وەرگیراون بە

بەالی باوەڕی منەوە ئیشکال کە هەبێ لە فیعلی وەک »داچڵەکین« دا هەیە، کە بە دوو  
 جۆر تصریف دەکرێ بۆ ڕێژەی ئایندە: 

 داچڵەکین، داچڵەکیم، دادەچڵەکم / دادەچڵەکێم •

لە  لە شێوەی یەکەمدا ئەو »ێ« ـەی دوای کافەکە لە ئایندەدا تێدەچێت »دادەچڵەکم«،
شێوەی دوەمدا تێناچێت و هەر دەڵێی لە فیعلی »داچڵەکان« ـەوە هاتوە، کە بە پێی دەستوور 

دەبێتە »دادەچڵەکێم«. ئەگەر بسەلمێنین »دادەچڵەکێم« لە »داچڵەکیم« ـەوە هاتوە دەبێ 
بسەلمێنین کە »ی« لە وشەی »داچڵەکین« دا بۆتە »ێ« لە »دادەچڵەکێم« دا:  

 «.»داچڵەکیم، دادەچڵەکێم

 

کەچی وەک دەزانین هەموو ئەو فیعالنەی لە پێش نوونی چاوگیانەوە »ی« هەیە لە ئایندەدا  
 لێیان دەقرتێت: 

 دەخزم  خزیم   خزین  •

 دەنووسم  نووسیم نووسین •

 دەفڕم  فڕیم   فڕین  •

 

من لە نووسینی لێرە بە پێشەوەمدا گوتومە، ئەو دەنگەی »ی« کە گەلێک جاران فیعلی لە 
دوە وەک »لەرز، لەرزی...« بۆیە پێی ناڵێم پاشگر چونکە لە ڕێژەی  وشەی ترەوە دروست کر

ئایندەدا تێ دەچێت: لەرزیم، دەلەرزم. ئەگەر تێ نەچووبایە جێی خۆی بوو بەویش گوترابایە  
پاشگر چونکە دیارە بەدوا »اسم المصدر« دا هات و کردییە »فیعل«. وا دەزانم تێچونیی  

« )لەجیاتی و سێیەمی تاکدا وەک »دەڕۆیدەنگی »ت« لە فیعلەکانی کەسی دوەم 
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جیاتی دەخوات( بەڵگەیە بۆ ڕاناو نەبوونی دەنگەکەی »ت« لەو  دەڕۆیت(، »دەخوا« )لە
 شوێنانەدا. 

-20 - 

هاتنی ڕاناوی لکاو...« دا مامۆستا قزڵجی چەند   -5، لەژێر عینوانی »131لە الپەڕە 
 هەڵدەگرن:بیروڕایەکی دەربڕیوە هەندێک تێبینی 

گوتەیێکی مامۆستا وا ڕادەگەیەنێ کە من گوتبێتم نابێ تۆژینەوەی مێژوویی   20لە الپەڕە  -أ
بکرێت بۆ دۆزینەوەی بنەمای وشەی کوردی... ئەوەی ڕاستی بێ من لەو کتێبۆلکەی 
»حەشارگە...« دا هەر ئەوەندەم گوتوە کە دەبێ نرخاندنی وشەی کوردی لە شێوەی 

لە شێوەی کۆنیدا بەو مانایە کە ناشێ ئاخاوتنی ئێستاکەمان بە هی  ئێستاکەیدا بێت نەک
کۆنی بەر لە هەزاران ساڵ بگۆڕینەوە هەرچەند بشتوانین شێوەی ئەو کۆنە ئاخاوتنە لە  

هەناوی مێژوو دەرکێشینەوە. وادەزانم لەمەدا چ گرفتێک پەیدا نابێ مامۆستا قزڵجیش هەر  
ی  کردنم ئەوەندە ڕوون نەبوون کە گومانی داخوازی مەنعلەو باوەڕەدایە بەاڵم وادیارە قسەکان

 تۆژینەوەی مێژوویی لێ نەکرێ. 

ترە چ لە  ڕەوایە بەڵکوو لە پێویست پێویست بەالی منەوە ئەم جۆرە تۆژینەوەیە نەک هەر
زمان بێت چ لە مێژوو بێت چ لە هەر شتێکی تری سەر بە کۆمەاڵیەتی کوردەوارییەوە بێت 

یێکی بوونمان ڕووناک نییە. ڕووناکیش نابێ بە تۆژینەوەی مێژویی  چونکە ئێمە هیچ گۆشە
نەبێت. من لەم الیەنەوە هێندە بە پەرۆشم تاکوو جارێکیان نووسیم، ئەوەی پێوەندی زمانی  

ئێستاکەمان بە هی سەردەمی ئاوێستا و کۆنترەوە دەربخات دەبێ پەیکەری زێڕی بۆ دروست  
 رێت...بکرێت و بە قارەمانی کوردایەتی بژمێر

لە شێوەی ئاخاوتنی کرمانجی سەروودا ئەوەی لە پێش فیعلی تێپەڕەوە دێت »ڕاناوی   -ب
 لکاو« نییە هەروەک لە ئینگلیزیدا کە دەگوترێت:

I came, He said, You go 
 ی ڕاناوی لکاو نین. I, You, Heئەم  

 

وەک من بۆی دەچم لە کرمانجی سەروودا لە فیعلی ڕابردووی تێنەپەڕ و لە هەموو  
ئایندەیێکدا ڕاناوی نەلکاو و لکاو دێن. بەڵگەی ئەم بۆچوونە، جگە لە سەلیقە، لەوەوەش دێت 

 -کە ڕاناوی »من« لە هەموو کرمانجیی خواروودا ڕاناوێکی نەلکاوە. هەروەها ڕاناوی »ئێمە 
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وه« هەموویان نەلکاون و لەیەک سەرچاوەشەوە هاتون.   -تە، ئێوە  -تۆ  وان، –مە، ئەوان 
 لەگەڵ ئەمەشدا بۆچوونەکەی مامۆستا قزڵجی سەرنج ڕادەکێشێت لێکدانەوەش هەڵدەگرێت. 

پێشکەوتنی ڕاناوی لکاو لە فیعل، وەک کە مامۆستا قزڵجی نموونەکانی »نەمگرت،   -ج
فیەوە بۆ هێناوەتەوە دیاردەیێکە لە زمانی  نەتگرت، نەمانگرت...« ی لە تاکە وێنەی نە

کوردیدا دەگەڕێتەوە بۆ طەبیعەتی ڕاناوی لکاو کە جێگۆڕکێ دەکات لە ڕستەدا. ئەم دیاردەیە  
هەر لە نەفیدا بەدی ناکرێت بەڵکوو لە زۆر باری تردا بەرچاو دەکەوێت. ئەو فیعلە 

 کاوەکانیان دەکەوێتە پێشەوە:تێپەڕانەی کە پێشگریان پێوەیە هەمیشە لە ڕابردودا ڕاناوە ل

 هەڵمانگرت  -

 دامکرد  -

 وەرتانگرت  -

 

چەندێکیش بەرکار دیار بێت لە ڕێژەی ڕابردوودا ڕاناوی لکاوی بەدوادا دێت و ڕاناوەکە 
 دەکەوێتە بەرایی فیعلەکە: 

 گۆشتم خوارد -

 ماڵمان ماشت  -

 ماستی فرۆشت -

 دارتان سوتاند  -

 

 لەکەوە دەنووسێت:تا مومکین بێت ڕاناوی لکاو بە یەکەم کەرتی فیع

 دەمکرد  -

 نەمدەکرد  -

 هەڵم نەدەکرد  -

 ڕۆژێکم هەڵ نەدەکرد  -
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بکەم پێی بگوترێ   زناوی لکاو بوو وای کرد من پێشنیاهەر ئەم جۆرە بزۆزییە و چاالکییەی ڕا
 »ڕاناوی چاالک«. 

کەواتە پێشکەوتنەوەی »ڕاناوی چاالک« لە فیعل، بەپێی ئەو دەستوورانەی کە ئێستا شێوە 
 ئاخاوتنی کرمانجی خواروو دەخەنە گەڕ دیاردەیێکە لە مەڕ ڕاناوی چاالک و خاسیەتەکانی.

ی گۆڤار کە دواتر بە نموونەی شیعری شێوەی   133وادەزانم نموونەکانی الپەڕە   -د
هەورامی دەرخستراون »وێم، وێت، وێش، وێمان، وێتان، وێشان« بریتین لە ڕاناو و وشەیێکی  

ەو پێیە دەبنە »خۆم، خۆت...«. کە ئەمە وابێ، بەالی منەوە، وشەکان  تری بەواتای »خۆ« ب
لەوە دەشۆڕێن پێیان بگوترێ »ڕاناو« وشەیێکی داڕێژراو دروست دەکەن کە بەپێی واتاکەی 

دەکات. لە گوتارێکی خۆم باسی »سووڕێکی خامە بە دەوری  هێنانداخوازی دەستووری لەکار
 ە دواوم.. ڕاناودا« نەختێک بەدرێژی لەم »خۆ« ی

 

 

لە کۆتایی ئەم بەسەرچونەوەیەدا هەر ئەوەندە دەڵێم، چەندێکی بە ناوی وەرامدانەوە وەیا  
وەیا لێ نەسەلماندن خەریکی گوتارەکەی مامۆستا قزلجی بم، نرخی گوتارەکە  ڕوونکردنەوە

گەلێک لەوەی پتر بە بەرەوە دەمێنێتەوە کە ئەو تەرزە پێوە خەریکبوونە لە منەوە یا لە  
 ەکێکی ترەوە بە گۆتارەکەوە دیار بێت.ی

 »...« 
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 هەڵدانەوەی چەند ڕووپەڕەیێکی زمانی کوردی 

 1977، ساڵی 5»گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد« بەرگی  
 

 دیاردەیێکی فۆنەتیکی   -بەشی یەکەم  •

 ئاخافتنی عادەتی و شێوازی ئەدەبی  -بەشی دووەم  •

 « یەک ڕاستیی بزرکراو»دەنگەکانی ئاخاوتن:  -بەشی سێیەم  •
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 دیاردەیێکی فۆنەتیکی   - بەشی یەکەم  

 

دەزانین لە کوردیدا لەهجەی ئاخاوتن لە جێگەیێکەوە بۆ جێگەیێکی تر شێوەگۆڕی دەکات تا  
ئەو ڕادەیەی، وا دەبێ، لە یەکتر گەییشتن وەزەحمەت دەکەوێت، ئەمەش دیاردەیێکە لە  
هەموو زمانان دێتە بەرچاو وەک کە دەبینین شێوە ئاخاوتنی دانیشتوانی توونس نائاشنا و  

نامەئنووسە لەبەر گوێی خەڵکی قاهیرە وەیا بەغدا وەیا حەلەب و خەرتووم کە هەمووشیان  
هەر عەرەبن. شێوە ئاخاوتنی ئەوانیش لەبەر گوێی عەرەبی غەریری خۆیان بێگانە دەنوێنێت 

 ەرجومان دەبێت... و پێویستی بە ت

ئەم جوداوازییەی ئاخاوتن کە تێکڕای زمانی وتووێژ دەگرێتەوە، هەر لە وشە هەتا جۆری  
دا  کردنتێکبەستنی وشە و ڕستە... هەتا دەربڕینی ئەو هەستەی کە مەبەستی ئاخێوەرە لە قسە

وەک: تووڕەیی، ناڕەزامەندی، ڕالێبوون، شکاندنەوە، ئافەرین لێکردن، خۆشویستن، 
ڕقلێبوونەوە... هتاد، ئا ئەم جوداوازییە بەرفرەوانە خورد دەکرێتەوە بۆ جوداوازیی دەربڕینی 

« ی الواز کەچی »رتاکە دەنگ لە وشەدا وەک کە کۆیی المی قەڵەو دەکەن بە 
دەی المە قەڵەوەکەی سلێمانی قەڵەوتری دەکەن، وەیا دەنگی  مەنگوڕایەتی چەند جار هێن

« لە شێوە ئاخاوتنی سلێمانیدا بەزۆری تێدەبردرێ و دەنگێکی تایبەتی دەخرێتە جێیەوە  »د
کە لە نووسیندا پیتی بۆ دانەندراوە، واش دەبێ هەر بە تەواوی لە ناودەچێت بێ ئەوەی 

 . «خ -قەرەداغ »بێتە دە «قەرەداغ»هیچی لە جێگەدا دابنرێت وەک کە 

لە ئاخاوتندا ڕوو لە ئەنتیکەیی دەکات کاتێ کە دوو   «دەنگ»هەندێ جۆری دەربڕینی 
دەنگ لە تەک یەکتریدا تاو بۆ یەکتر دەهێنن و گۆڕان لە یەکتردا پەیدا دەکەن. نموونەی  

و  ئەم بابتە ئەگەر زۆر نەبێ کەمیش نییە، بەاڵم بە هۆی لەیەکتر دابڕان و یەکتر نەبیستن 
تێکدا نەگەڕانی میللەتەکەمان کەم وا دەبێ خەڵکەکە گوێبیستی هەموو دەنگە سەیرەکان  
ببێ: ئەدیب و نووسەری کورد، لە سلێمانی بێت یا لە هەولێر و یا لە کەرکووک و هەر 

شوێنێکی تری کوردزمان بێت بەدەگمەن نەبێت گەشت و گەڕان لە دەشتودەر و هەڵەت و  
ناوناوێک نەبێت کە بە سەردان وەیا لە گەشتی هاوینەدا چەند  پەڵەتی واڵتەکەی ناکات، 

شوێنێک دەبینێت، ئەویش بە پەلە و تەنها، ئەو شوێنانەش کە ڕێگەی گەڕۆکیان پێ 
گەیشتووە. یەک بستی خاک و ئاوی واڵتەکەی نابینێت و گوێ لە یەک وشەی هیچ یەکێک 

 ێت.  لە شێوە ئاخاوتنی جۆراوجۆری کوردستانی پان و بەرین ناب
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ئا لەم دەرفەتە یەکجار بەرتەسکەی گوێبیستبوونی لەهجەکانی کوردیدا، یەک دوو تێبینی 
هەن کە هەر بەجارێ دەرفەتەکە دەکاتەوە بە کوونی سووژن. تێبینی یەکەم ئەوەیە کە  

بۆی ڕێک ناکەوێت بە کوردستانی دەرەوەی عیراقدا بگەڕێت، جا ئەگەر   14کوردی عیراق 
مەیلەو سەیر و ئەنتیکە لەو شێوانەدا هەبێت ناکەوێتە بەرگوێی،  یێکی «دەنگ»هیچ جۆرە 

 مەگەر ئەو دەنگە بە پێی خۆی بەرەو پیریێوە بێت.

تێبینی دووەم ئەوەیە کە لەو حاڵەتە زۆر کەمەشدا کە بۆ ڕۆشنبیر و ئەدیب و نووسەری  
  کوردی عیراق ڕێک دەکەوێت گەشتی هاوینە بکات، هەر گوێی لە وتووێژی ئەو خەڵکە

دەبێت کە لە ئۆتێلەکاندا تووشیان دێت. دانیشتوانی ناوچەکە توانای سەردانی ئۆتێلەکانیان  
نییە تاکوو گەشتەوەرەکە وتووێژیان ببیستێت. لەمەش بترازێ، کەم وادەبێ گەشتەوەر و 

سەفەرکردوو مەراقی چۆنیەتیی دەمودووی خەڵک و جۆری هاتنەدەرەوەی دەنگەکانی 
ە نێوان هەزاران قسە و دەنگی عادەتیدا یەک دووانێکی ئەنتیکە  ئاخاوتنی هەبێت تاکوو ل

  کردندەستبژار بکات و الی خۆی هەڵیان بگرێت بۆ باس لێکردن و لەسەر دوان و بەراورد
 و کاری ئەوتۆیی زمانەوانانە. 

بەڕاستی ئەم گوێبیست نەبوونەی لەهجەکانی زمانی کوردییە وا دەکات نووسەر پتر لە  
ند پێ لەسەر لەهجەی شار و گەڕەک و دەربوونەی خۆی دابگرێت و  پێویست و بەرژەوە

هەموو لەهجەکانی تر بە هەڵە بژمێرێت. مرۆڤ ئاشنای نەفسی خۆی و ئەو کەسانەیشە کە  
وەک خۆی وان، چ لە ئاخاوتن بێت، چ لە داب و دەستوور و نەریت بێت و چ لە جۆری 

ی و هەموو سەروبەرێکی ژیان بێت...  خۆراک و پۆشاک و بیر و باوەڕ و نرخاندنی کۆمەاڵیەت
نین،   «خۆمان»سەیری ئەو کەسانە بکەین کە وەک  «بێگانە»لەبەر ئەمە ئەگەر بە چاوی 

یە  « بێگانە» لێیان گوێ قوتاخ و سەیرپێهاتوو دەبین، ئاگاشمان لەوە دەبڕێ کە ئێمەش بۆ ئەو 
 هۆی گوێ قوتاخبوون و سەیرپێهاتن دەبین.

کە لە بەیەک گەیشتنەوەی دوو دەنگ پەیدا دەبێت ئەو منگە   یەکێک لەو دەنگە سەیرانەی
، بەتایبەتی لە  « ن، د –ن، گ »یە کە لە زاری سلێمانیدا لەبەیەک گەیشتنەوەی  «غنە»و 

کۆتایی وشەدا، دێتە بەرگوێی بیسەرەوە. کەم وادەبێ یەکێک خۆی خەڵکی سلێمانی نەبێ وەیا  
بتوانێ وەک ئەوان منگەی نێوان ئەو دوو   بە منداڵی تێیدا نەژیابێت و گەورە نەبووبێت

دەنگانە دەرببڕیت. هەر ئەمەیشە پێویست ناهێڵی بە دانانی نیشانەی تایبەتی لەو تەرزە 
شوێنەدا، چونکە دیارە ئەو دەنگەی کە بە مامۆستاش فێری نەبم، نیشانەی کەڕواڵڵی 

 

 ئەم گوتارە بەزۆری لەگەڵ ئاخێوەری کوردی عیراق خەریکە. 14
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ە نیشانە و بێ نیشانە  بەستەزمان ناتوانێ فێرمی بکات. بەالی خەڵکی سلێمانیشەوە دەنگەکە ب
 وەک پێویستە وەها دەردەبڕێت، ئیتر نیشانەی بۆچییە؟  

تێدا نەکەوتۆتە کۆتاییەوە تەنانەت   «ن، گ » وشەیێکی تریش هەیە هەرچەند دەنگەکانی 
نوونەکەشی بە وەستاوی تەواوەوە نەکەوتۆتە پێش گافەکەیەوە، هەمیسان نەمتوانیوە وەک 

ە، کە لە زۆر شوێنی دیکە پێی دەڵێین « کنگر»ش خەڵکی سلێمانی دەری ببڕم، وشەکە
. خەڵکی سلێمانی ئەم نوونە وەها دەسوێنن و سووک بەسەریدا تێپەڕ دەبن بۆ  «کەنگر»

گافەکە هەر دەڵێی زبرایی زمان و مەاڵشووش لەبەیەک گەییشتنەوەیاندا سوواون و لووس 
 بوون. 

بە واتای   -زپڵ« »دا، گوێم لێ بووە وشەی  «ڕانیە»لە نێوان هۆزی بڵباسەتیی هەرێمی 
تێکەڵ بە یەکتر بوونەتەوە.   « پ، ڵ»وەها دەردەبڕن هەردەڵێی دەنگەکانی  - «زبڵ»

ی  «زپڵ»ی سەربە بڵباسەتی ئەم وشەیەی  «هۆرمزیار»تەنانەت جارێکیان یەک لە بەرەی 
ەڕاند من و ئەوانەی لەگەڵمدا بوون بە ناچاری کەوتینە وەها بە قەڵەوی و خێرایی دەرپ

پێکەنین، بەاڵم نەک پێکەنینی گاڵتە پێ کردن بەڵکوو هی سەیرپێهاتن و بە ئەنتیکە زانینێکی 
ئەوتۆ کە لە ئاستیدا بێدەسەاڵت بووین. تائێستاش ناوەناوە کە بەو کەسە دەگەمەوە داوای لێ 

 دەکەم ئەو وشەیەم بۆ بڵێتەوە.

لە کوردیدا ناوێکی بۆ دیاری نەکراوە، وا   Consonantاردەیەی تێکەڵبوونی دوو دەنگی ئەم دی
زاراوەیان داناوە، وەک   Vowelبزانم لە واڵتە پێشکەوتووەکانیش هەر بۆ تێکەڵبوونی دەنگی 

. بەالی منەوە چ مەرج نییە دەنگە  Diphthongدەڵێن  Vowelکە بە تێکەڵبوونی دوو 
 ەموو تێکەڵبوونێک دەبێ بەر زاراوەکە بکەوێت.بن، ه Vowelتێکەڵەکان 

بەهەمەحاڵ ئەم باسە دەنگی تێکەڵ و شێوەی دەربڕینی تایبەتیی هەندێک لە دەنگەکان  
هەرچەند باسی گرنگ و وردیشن، لێرەدا یەکەم مەبەستی گوتارەکە نین. چی گوترا پێشەکی 

دەنگی زمانی  »کانی و دەربوونەیەکە بەرەو باسێکی تری سەربە یەکێک لە گۆشە تاریکە
کوردی« کەوا هەتا ئێستا هیچ نیگایەکی بۆ خۆی نەکێشاوە، تەنانەت خۆیشم بەو دواییە  

سرنجم بۆی کشا. وەک هەر ئێستاش بۆت ڕوون دەبێتەوە چ گلەیی نایەتە سەر خەڵکی ئەو  
و  جێگایانەی دیاردەکە لە شێوەی ئاخاوتنی ئەواندا پەیدا نییە، ئەگەر چ گلەیی هەبێت لە من 

 ئەو کەسانە دەکرێت کە هەست بە بوونی ناکەن لە لەهجەکانیاندا.
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پێشەکیی گوتارەکە باسی دەنگی وەهای کرد کە تایبەتی ناوچەیێک و شێوە ئاخاوتنێکە. ئەم  
ی بڕۆم دابڕانێکی ناوچەییە لە دەستوورێکی ڕوونکردنەوەدیاردەیەی کە خەریکم بەرەو 

 گشتیی فۆنەتیکی کوردی. 

لە کوردیدا دوو شێوەیان هەیە:   «ک و گ»ێ نەزانێ دوو دەنگی ڕەنگە کەس نەماب
تاک، کورد،   -گرد، بەگ، دەرگا »یەکێکیان شێوەی عادەتی دەنگەکان وەک کە لە وشەی:  

»گێرە، سەنگین، دا بەدی دەکرێت. ئەوەی دیکەشیان ئەو دەنگەیە کە لە وشەکانی  «شەکر
... دا دەبیسرێ. ڕەنگە ئەمەش یەکێک بێ   «شلکێنە، مشکی، کوێر، کوێن  کێل، -گوێ، گوێز 

ی زمانەکانی تر جودا دەکەنەوە  «دەنگ» ی کوردی لە  «دەنگ»لەو تایبەتییانەی کە 
 )فارسی و تورکی تا ڕادەیێک بەر ئەم گوتەیە ناکەون(... 

دوو دەنگەی   وەها ڕۆیشتووە لە نێوان ئەونەی خەریکی زمانەوانین کەوا هەمیشەکات ئەم 
یان کەوتۆتە دواوە کلۆر دەکرێن.   «وی، وێ -ی، ێ »ی کوردی کە هات و  «گ، ک»

لەمەشدا بە بیری کەسدا نەهاتووە جێگە بۆ ئیحتیمالی تر بکاتەوە، خۆیشم یەکێک بووم  
 کلۆر دەکرێن. «استثناء»لەوانەی وایان دەزانی هەموو ئەو کاف و گافانە بێ 

هەموو لەهجەیێکدا بە ڕاست ناگەڕێ. من لێرەدا قسەم لەو   یە لە «هەمیشەیی»کەچی ئەم 
لەهجانەیە کە دەیانبیەم نەک دەیانخوێنمەوە، چونکە مەسەلەکە بەندە بە دەنگ و بیستنەوە  

نەک بە پیت و دیتنەوە. لەبەر ئەمە ناتوانم حوکوم بەسەر ئەو لەهجانەدا بدەم کە لە  
دەکرێت، مەگەر لەهجەیێکی وەک موکریانی  کوردستانەکانی دەرەوەی عیراقدا وتووێژیان پێ 

کە بەهۆی هاتوچۆی بەردەوامی نێوان دانیشتوانی هەردوو دیوی سنوور، بۆتەوە بە  
 لەهجەیێکی باو  بیستراو لە کوردستانی عیراقدا.

لە زۆربەی لەهجەکانی سۆران کە نێوان دوو زێی بادینان و کۆیە دەگرێتەوە حاڵەتی وەها 
یان بەدوادا دێت و کلۆریش ناکرێن. وەک لە وشەی   «وی، وێ »هەیە ئەم کاف و گافە 

یان لە کۆتاییدا نییە بەڵکوو    «ی، ێ»حاڵەت« یش دەفامرێتەوە وشەکان لە بنەڕەتدا »
وی،  »پێداویستیی ڕێزمان و ڕستەسازی دەیهێنێت. لەو لەهجانەشدا ئەگەر وشەکە خۆی ئەم 

 دەکرێت.یەیان تێدا بوو کاف و گافەکەی بەراییان کلۆر  «وێ

دەتوانین ئەم دیاردەیەی کلۆر نەکردنی »ک، گ« لەم حاڵەتانەدا بخەینە بەر دەستووری 
 ژێڕا:

ی، »هەیە و پێداویستییەک ڤاوڵی   «گو، گۆ، کو، کۆ»ئەو وشانەی لە کۆتاییاندا دوو دەنگی 
 یان بە دوادا دەهێنێت، گاف و کافەکەیان کلۆر ناکرێت. «ێ
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لە   «پشکووتن »ی دەستوورەکە بە باشی ڕوون بکاتەوە. وشەی لێرەدا نموونە دەتوانێ مەبەست
 ئاندەدا دەبێتە:

 دەپشکووم  •

 دەپشکووین  •

 دەپشکوویت •

 دەپشکوون  •

 دەپشکوێ )ێت( •

 دەپشکوون  •

.  «ێت -دەپشکوێ »بۆ کەسی سێیەمی تاک دەبێتە   «پشکووتن »دەبینی ڕێژەی ئایندەی 
ی   «ێ »وشەکە نە لە ڕابردوودا نە لە ئایندەی کەسەکانی غەیری سێیەمی تاکدا دەنگی 

و   «ێت -دەپشکوێ »نییە، وەک کە دەبینین لە حاڵەتی کەسی سێیەمی تاکدا کارەکە دەبێتە 
 وە.   «کو»دەکەوێتە دوای دوو دەنگی  «ێ»ڤاوەڵی 

ر ناکەن وەک ئەو کافەی  ئا لەم حاڵەتەدا بەشێ زۆری دانیشتوانی سۆران کافەکە کلۆ
دا هەیە. ئەگەر گوێ بگریت لە یەکێکی کۆیی وەیا   «دەپشکنێ» دەردەبڕن کە لە کاری 

 هەولێری کە ئەم نیوە بەیتە دەخوێنێتەوە: 

 دڵ چونکە میسلی خونچەیە بۆیە دەپشکوێ 

ی وەک حاڵەتی خۆی کە لە ڕابردوو و ڕێژەکانی تری   «دەپشکوێ »دەبیەیت ئەم کافەی 
 ەردەبڕێ، هەروەها دەمێنێتەوە. ئایندەدا د

 ـەوە: « گ»لە بارەی دەنگی 

لە حاڵەتی ئایندەی کەسی سێیەمی تاکدا  «پشکووتن »ئەویش وەک  «ئەنگوتن »وشەی 
. لێرەشدا دەنگەکەی »گ«  «ێت –دەئەنگوێ »دەکەوێتە کۆتاییەوە و دەبێتە:   «ێ»دەنگی 

 کلۆر ناکرێت و وەک خۆی دەمێنێتەوە.  

ی بە دوادا   « ێ»لەو لەهجانەدا دەنگی  «معمولیة»کە لە حاڵەتی  «سەکۆ»وشەیێکی وەک 
دەچمە سەر  »دێت کافەکەی کلۆر ناکرێت. هەرچەند بەزۆری لەو لەهجانەدا دەگوترێ 

ی   « ی»نامێنێ چونکە دەنگێکی   یکردنو لەم حاڵەتەدا دەستوورەکە جێگەی باس «سەکوێی
، بەاڵم زۆر جاران خەڵکەکە «معمولیة»کەی  « ێ»کۆنسونانت کەوتۆتە نێوان کافەکە و 



108 

وە و کلۆریش  «وێ». ئا لەم حاڵەتەدا کافەکە دەکەوێتە پێش «چوومە سەر سەکوێ»دەڵێن 
 ناکرێت.

ڕووناککەرەوەی خوێنەر بمبەخشێت لەوەدا کە نموونەیێکی ناخۆش، بەاڵم مەشوور، دەکەم بە 
 مەبەست: 

گوویەکی »کە یەکێک زۆر لە سنووری خۆی تێپەڕاند و قسەی ناجەیەزی کرد پێی دەڵێن: 
 . لێرەشدا گافەکە بە پتەوی دەمێنێتەوە و کلۆر ناکرێت.«گەورەی خوارد

نموونە لەم بابەتە زۆرن کە مەبەست ڕوون بکەنەوە، چەند تێبینییەکیش هەن بە دەوری  
 پێ دەهێنن: باسەکەوە، کۆتایی

دا بێت، کە هاتوو کەوتە   « کو، کۆ، گو، گۆ»بە دوا   «ێ»ئەم حاڵەتە بەندە بەوەی  .1
سووک،  »ئەوە هەمیشە کلۆریان دەکات وەک کە وشەکانی  « ک، گ»دوای 

لە الوە بێتە کۆتاییانەوە  «ی، ێ »دەنگی  «پەلک، دارک. بەگ، پۆرگ، درەنگ
 کافەکە و گافەکە کلۆر دەکات.

 سووکێک هەڵستایە سەرپێیان •
 پەلکی دارەکەم وەراند  •
 بەگی جافان  •
 درەنگیان بەسەردا هات  •

لەم حاڵەتانە و هەموو حاڵەتێکی تری وەک ئەوانیشدا کافەکە و گافەکە کلۆر 
 دەکرێن. 

 

« دەهێنن کافەکەی کلۆر  »کوێتدانیشتوانی ئەو ناوچانە کە دێن ناوی واڵتی  .2
ناکەن و وەک عەرەب و ئینگلیز دەری دەبڕن، چونکە لە زمانی ئەو خەڵکەی کە 

و  «ئەسپەکوێت»ناوەکەی بۆ ئەو واڵتە داناوە کافەکە کلۆر نییە. بەاڵم کە دەڵێن 
لە وشەی   « کو»ش ی پا « ێ»کافەکە کلۆر دەکەن چونکە  «ماینەکوێت»
ی کوردیدا ئەسڵییە و لە الوە نەهاتوە. هەر بەم جۆرەیش کە وشەی   «کوێت»

Quick   .دەخوێندرێتەوە کافەکە بە پتەوی دەردەبڕن 

ئەوەی سەرنجی لە قسان گرتبێت دەزانێ ئاخێوەری سلێمانی زۆر جاران لە 
ئاخاوتنی عەرەبیدا کافی ناو وشەی عەرەبی کلۆر دەکات چونکە ئەو پتر لە  
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دانیشتوانی سۆران زاری ڕاهاتووە لە کلۆرکردنی کافی ناو وشەی کوردی. خەڵکی 
ی  «کوێت» وەک وشەی «کوێت»سلێمانی چۆن لە ئاخاوتنی کوردیدا واڵتی 

ی ناو ئاخاوتنی عەرەبیش بە شێوە کوردی  «لکن »کوردی دەڵێنەوە، گەلێک جاران 
ی کوردی  «کوێن »ی ئینگلیزیدا وەک  Queenدەردەبڕن، یاخود دێن لە وشەی 

 کافەکە کلۆر دەکەن.
 

 پێویستە لە نوختەنیگای فۆنەتیکەوە ئاگادری ئەم ڕاستییە بین: .3

شەیێکی سەربەخۆدا بوو، تەئسیر لە کاف و  لە سەرەتای و «ی »کە هاتوو دەنگی 
بەرگیان لەبەر  »گافی کۆتایی وشەی پێش خۆی ناکات. بە نموونە، کە دەڵێی 

ـە وشەیێکە وجوودی دەربەخۆی نییە و هەمیشە بە دوا   «یان»چونکە ئەم  «کرد
  »داوا دەکەمکلۆر دەکات. بەاڵم کە گوتت  «بەرگ»وشەی تردا دێت، گافەکەی 

ی دوای   «یان »یان چەک یان بەرگ یان خواردنم بۆ پەیدا بکەیت« لەم حاڵەتە 
تەئسیر لە کافەکە و گافەکە ناکات چونکە خۆی وشەیێکە   «چەک، بەرگ»

ەربەخۆی هەیە هەرچەند لە ڕووی واتاوە هێندە ناو کار و ئاوەڵناو و وجوودی س
 ئاوەڵکار... سەربەخۆ نییە. 

 

 «ڕێزمانی ئاخاوتنی کوردی بە پێی لێکۆڵینەوەی لیژنەی زمان و زانستەکانی»لە کتێبەکەی 
و بەرەو دواتر بکەیت دەبینیت باسی وشەی سەربەخۆ و بەستراو   465سەیری الپەڕەکانی 

یش بە   « عطف»ی کتێبەکە( و ئامرازی  467ەو باسەدا ڕاناوی لکاو )بنواڕە الپەڕە کراوە. ل
ی   7« لە ژمارە یا، یان، یاخو، یاخود...»دانراون کە لە نێوانیاندا   « وشەی بەستراو»

  «یان »ی کتێبەکە بە وشەی بەستراو داندراوە. بەم پێیە  334 زنجیرەی وشەکان لە الپەڕە 
ی پەیوەندی )عطف( هەردوویان وشەی بەستراون بەاڵم   «یان » ی ڕاناوی لکاو و 

ـەوە،   «سەربەخۆیی هەبوون»جوداوازییەکی گرنگ هەیە لە نێوانیاندا ئەویش لە ڕووی 
چونکە ڕاناوەکە پەکی وجوودی لەسەر وشەیێکی تر کەوتووە کە خۆی پێوە بەند بکات کەچی 

ر نەکەوتووە چونکە دەشی بەر دا پەکی لەسەر وشەی ت   «وجوود»وشەکەی پەیوەندی لە  -
یان من دەبم  » لە وشەوە بێت هەر وەک دەشێ بە جۆرێکی سەربەخۆ دوای وشە بکەوێت: 

 ...  « یان تۆ
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ناتوانن بکەونە   «عطف» ئەم ڕاستییە بەوەدا بە درۆ ناخرێتەوە کە هەندێک لە وشەکانی  
هەرگیز ناتوانێ لە  « »وبەرایی وشانەوە و هەمیشە دەبێ بە دوا وشەدا بێن وەک کە دەبینین 

سەرووی ڕستەوە بێت، چونکە مەبەست لە وجوودی سەربەخۆ جێگەی وشەکە نییە،  
وشە   «عطف»سروشت و تایبەتییەکەیەتی لەمەشدا چ گومانێک نییە کە هەموو ئامرازەکانی 

بە وشەوە دەبەستنەوە نەک خۆیان بە وشەوە دەبەسترێنەوە. هەر چۆنێک بێ ئێرە جێگەی  
، چی تازە گوتم بایی ئەوە بوو کە لە خوێنەری تازەپێگەییشتووی کورد ئەم کێشەیە نییە
ی پەیوەندی   «یان » ی ڕاناو کاف و گافی پێش خۆی کلۆر دەکات و  « یان»بگەیەنم بۆچی 
 کلۆریان ناکات. 

 

 

 ئاخافتنی عادەتی و شێوازی ئەدەبی   - بەشی دووەم  

گۆیا الیەنێکی پەسەندی  گەلێک لە نووسەران و لە ئەدیبانی کورد دەڵێن و دەشنووسن 
نووسینی کوردی بە شێوازی ئەدەبی لەوەدایە کە فەرقی نییە لەگەڵ ئاخاوتنی عادەتی، لەبەر  

ئەمە نووسەری کورد دووچاری زەحمەتی فێربوونی شێوازی ئەدەبی نایەت، وەک کە  
ە قورسە هەناسەبڕەکە بێت، ئەوسا   « نحو»و   «صرف»نووسەری عەرەب ناچارە فێری 

 بە نووسین. دەست بکات 

ئەم بیروڕایە زۆری بەبەرەوە هەیە و گەلێک دەمەتەقە هەڵدەگرێت، بەاڵم بە شێوەیێکی 
کورت لە هەندێک الیەنی ڕاست و چەوتی دەدوێم هەر بە نیازی ئەوەی لە خاوەنەکانی ئەم  

بیروڕایە بگەیەنم کە چەند پێویستە بەر لە دەربڕینی بیروڕا، وردبوونە و هەڵسەنگاندن و  
و بەیەکتر گرتن بەکار بێت چونکە زۆر جاران ڕواڵەتی شتان تا بڵێی   کردنردبەراو

 بەهەڵەبەرە و چ پەیوەندی بە واقیعەوە نییە...

نییە، لەو ڕوەوە ئاخێوەر   «اعراب »بەڵێ ڕاستە ڕێزمانی کوردی هێندەی عەرەبی ئاڵۆسکاوی 
ی   «اعراب»و نووسەری کورد مەجبوور نییە خەریکی دۆزینەوەی حاڵەتی وشە بێت تاکوو 

ئەو حاڵەتەی بداتێ، بەاڵم ئەم ڕاستییە بە نیسبەت زۆرینە زمانانی جیهان ڕاستە نەک هەر 
ە لە  زمانی کوردی، تەنانەت دەتوانم بڵێم لە کوردیدا چاوەدێری هەندێ حاڵەت دەکرێ ک

 زمانێکی وەک فارسی وەیا ئینگلیزی وەیا تورکیدا ناکرێت.

بە نموونە، وشەکانی: شەو، ڕۆژ، بەهار، زستان و هەموو ئەو وشانەی کە ناوی کاتن لە  
وەردەگرن. وشەکان کە لە حاڵەتی  «اعراب»شێوەیێکی  «ظرف»حاڵەتێکدا بوون بە 
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ە لەم ڕستانەدا بەدی دەکرێت کە ـەکە هەڵناگرن وەک ئیعرابەک «اعراب»دا بن  «عاملیة»
 هاتوونەوە:  «ظرفیة»بە نموونەی 

 بەهارێ دەچمە سەفەر •

 شەوێ زوو دەنووم •

 عەصرێ بەڕێ دەکەوم  •

 سبەینێ دێمە الت  •

 

یان پێوە لکا. ئەگەر وشەکان لە حاڵەتی   «ظرفیة»لەم حاڵەتانەدا وشەکان نیشانەی  
 دا بانایە دەگوترا:   «عاملیة»

 بەهار کژێکی خۆشە  •

 شەو بەسەر چوو •

 عەصر لە ڕۆژاوا گەرمترە •

 سبەینە بەعادەت کزەبای هەیە  •

بە   «ی» دا  «ظرفیة»تاکە یەک وشەم بە بیردا دێت ئەویش ناوی کاتە بەاڵم لە حاڵەتی 
ـەوە هاتووە.  «بەیان»یە، کە لە   «بەیانی». وشەکە وشەی «ێ »خۆیەوە دەگرێت نەک 

 .«بەیانی کاروانەکە تێپەڕی»دەڵێ: 

ی ئەم وشانەی نەکرد وەک ئەو عەرەبە  «ظرفیة»جا ئەگەر یەکێک چاوەدێری دەستووری 
هەرچەند هەستیش بە هەڵەی خۆی   «’‘آتیک غد»، «’‘خبز ’اکلت»دەبێت کە بڵێ: 

بوو، فەرقت نییە لەگەڵ   «’جاء الیل»مەبەستیشت  « شەوێ هات»نەکات. تۆ کە گوتت 
بێت. هەر بەو پێیەش کە گوتت  « شەو داهات»مەبەستیشی  «يل  جاء ال»ئەو عەرەبەی بڵێ 

چ   «شەوێ هاتم »لە واقیعدا هەڵەیێکی ڕێزمانیت کردووە چونکە دەبێ بڵێی  «شەو هاتم »
عوزریشت بەدەستەوە نابێ لەوەدا کە بڵێی شێوە ئاخاوتنی ناوچەیی خۆم وەهایە چونکە تۆ  

 عوزری ئەوتۆیی لە غەیری خۆت ناسەلمێنی. 

بێت، کە   «’جاء الیل»چارت نییە دەبێ مەبەستت  «هات شەو»تۆ سەیری، کە گوتت 
شەوێ »و بڵێی  «ظرفیة»دەبێ بچیتەوە سەر دەستوورەکەی  «جاء ليلا »ویستت بڵیی 

لە   «هاتم »هەرچەند هەڵەیشە، ڕاناوە لکاوەکەی کۆتایی  «شەو هاتم ». لە ڕستەی «هات
دا ڕاناوێک نییە فیعلەکە   « شەو هات» سەرشێوایت ڕزگار دەکات. بەاڵم چونکە لە ڕستەی 

 فاعیل بێت. نالی دەڵێ:  « شەو»بۆ خۆی دابڕێت، هەر دەبێ 
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 فەرمووتە کە بانگم کە شەوێ دێمە کنارت 

 دەگرێتەوە، هەروەهاش ئەوانی تر.   « بە شەو»بە تەواوی واتای  «شەوێ»

 

 کرێن بە دوو بەشەوە:وشەکانی ناوی جێگە دە

ی   «ظرفیة»کە سروشت و واتایان بە الی  «سەر، خوار، ژوور، دەر...»بەشێکیان وەک 
دەبێ مامڵەتێکی پسپۆرانەیان لەگەڵدا بکرێت.    «ناوی جێگە» ڕاسستەقینەیان دەبات نەک 

 دەگوترێ:  

 چوومە دەرێ •

 هاتمە سەرێ •

 ئەم بەڕەیەم خستە خوارێ •

 وەرە ژوورێ  •

یشن. ئێستە   «معمول»ا وشەکانی زەرفی تەواون و بە زاراوەی عەرەبی  دیارە لەم حاڵەتەد
 وردبوونەوەیێکی بە ئەندێشە پێویستە: 

دا بەکار بهێنرێن ناشێ بە سادەیی بخرێنە ناو   «عاملیة»کە ویسترا وشەکان لە حاڵەتی 
 ڕستەوە، دەبێ بڵێین:  

 دەرەوە، سەرەوە، ژوورەوە، خوارەوە...  •

ڕێزمانی کوردی بچەسپێنین پتر دووچاری حاڵەتی ئەوتۆ دەبین  ئێمە ئەگەر دەستوورەکانی
هەڵەی تێدا بکەین. نەبوونی دەستووری قەراردادە وەک نەبوونی سنوورە بە دەوری زەوی  
کێڵگەوە، کەس نازانێ جووتیاری زەوییەکە سنووری بەزاندووە. بەو پێیە ئەگەر بڕیار درا  

ش بۆ حاڵەتی  «دەرەوە، سەرەوە...»بێت و   «معمولیة، ظرفیة»بۆ حاڵەتی  « دەرێ، سەرێ...»
وەیا   «سەرێ بەر بەرەاڵترە»، «دەرێ خۆشە»»عاملیة« بێت ئەوسا ئەگەر یەکێک گوتی: 

لە هەردوو حاڵەتدا هەڵەی کردوە و دەستووری   «»هاتمە دەرەوە« چوومە سەرەوە»گوتی 
ڕێزمانی بەزاندووە و وەک کە سنووری دیارکراوی کێڵگەی بەزاندبێت چونکە لە ڕستەی  

  «مبتدأ»لە حاڵەتی  «دەر، سەر» دا دوو وشەی   «سەرێ بەر بەرەاڵترە» ، «دەرێ خۆشە»
 ـە.  «فاعلیة»دان کە وەک حاڵەتی 

دان.   «معمولیة»ش دا وشەکان لە حاڵەتی  «هاتمە دەرەوە»، «چوومە سەرەوە»لە ڕستەی 
ی وشەکانی بەیەکتر گۆڕیوەتەوە.  «مفعولیة»و  «فاعلیة»ئەم ڕستانە لەم شێوەیەدا حاڵەتی 
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بۆ ئەو   «ظرفیة»و  «مفعولیة»، «فاعلیة»بەاڵم ناگوترێ هەڵەن چونکە جارێ دەستووری 
  «سەر، دەر، ژێر... »یە ئەگەر بێین قیاسی وشانە قەرادادە نەکراوە. هیچ سەیرێکیش لەوەدا نی

و  «فاعلیة»بکەین و وەک ئەوان حاڵەتی  «شەو، ڕۆژ، عەصر»لە وشەکانی ناوی کات 
بۆ    «عەصرێ، شەوێ، بەهارێ...»یان لە یەکتر جودا بکەینەوە. هەر وەک  «مفعولیة»
یش بە بەر ئەو    «دەرێ، سەرێ، ژوورێ...»ن با   «ظرفیة»و  «مفعولیة»، «مەعمولیة»

 حاڵەتە ببڕێن.

ێک هەیە وشەکان لە یەکتر  کردنبەشی دووەمیان ناوی جێگەی تەواوە، بەاڵم لەوێشدا دابەش
 جودا دەکاتەوە:

 ناوی جێگەی عادەتیی وەک حەوشە، بان، کۆاڵن، دۆڵ، بازاڕ، مزگەوت...  .1

 ناوی جێگەی تایبەتی )اسم علم( وەک: زاخۆ، سەفین، زەڵم، بیتوێن...  .2

ـەکاندا کرا، بە نموونە   «ظرف»لەگەڵ ئەم تەرزە وشانە جودایە لەوەی لەگەڵ   کردنەتمامڵ
وەک کە دەتوانی بڵێی: شەوێ   –تۆ ناتوانی بڵێی: زەڵمێ ڕووبارێکی تیژە، بیتوێنێ دەشتە 
  «معمول»لێرەدا بووە بە   «شەوێ» چوومە الت، سبەینێ دەڕۆم، بەهارێ دەیکێڵم. وشەی 

تێپەڕیش نییە، هەروەها لە پێشەوەی ڕستە هاتووە و جێگەی   «چوون»هەرچەند کارەکەی 
 ی گرتووە. (کارا )فاعل

تا ئێستا لە الیەن زمانزانانی کوردەوە باسی  «معمولیة»بۆ  «ظرف»ئەم ئامادەییەی وشەی  
نەکراوە، هەرنەبێ من نەمبیستووە باس کرابێ. لە ڕێزمانی عەرەبیدا باسەکە ئەنجن ئەنجن  

  «ظرف»بەبیر دێتەوە لە بارەی ئامادەیی  م ـ« سەعدی تەفتازانی»ێکی کراوە. لێرەدا قسەی
بە نموونە لە ڕستەی   « والظرف تکفیە رائحة الفعل...»کە دەڵێ  « معمول»بۆ ئەوەی ببێ بە 

ی وەرگرت هەرچەند چ   «نصب»حاڵەتی  «فوق»دا وشەی   «هو فوق الشبهات»
بەاڵم لە واتادا تارمایی فیعل   « معمول -مفعول »فیعلێکیش نییە لە ڕەستەکەدا بیکات بە 

یش لێرەدا    «واقع»بێ. دیارە وشەی   «هو واقع فوق الشبهات»هەیە وەک ئەوەی ڕستەکە 
 ی بینیوە.  « فعل»ـە دەوری  « اسم فاعل»کە 

  «سەرێ خۆشە»ک ئەوەی یەکێک بڵێ لە کوردیشدا ئەم دیاردەیە دێتە بەرچاو وە
لە سەرێ خۆشە. بەاڵم   «نووستن »یاخود  «دانیشتن » یاخود   «بوون» مەبەستی ئەوە بێ بڵێ 

ـە، لەبەر  «عامل»خۆی  «سەر»چونکە لەم ڕستەیەدا وشەی  «سەرێ بڵندە»ناشێ بگوترێ 
 ...«سەرەوە بڵندە»ئەمە دەبێ بگوترێ 
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، لێرە بەدواوە لە هەندێکی ئەو درێژییە  ئەم بەشەی دووەمی ناوی جێگە درێژەی زۆرە
 دەدوێم. 

بەهەمحاڵ ئەم کێشەیە تا ئێستا یەخەگیری نووسەر و ئاخێوەری کورد نەبووە چونکە  
دەستوورەکانی قەراردادە نەکراون. لەگەڵ ئەمەشدا ئاخاوتنی کوردی لە بەشی هەرە زۆری  

ی   «اعراب»دەکات کە لە کوردستاندا حاڵەتی تری وەهای تێدایە داخوازی مامڵەتی ئەوتۆ  
 عەرەبی دەچێت. 

ەوە بەاڵم پتر لە حاڵەتی پێشوو وردبوونەوە  «معمولیة»هەرچەند ئەم حاڵەتەشیان بەندە بە 
و زمانپاراستنی دەوێ چونکە لەمەیاندا نێرایەتی و مێیایەتیش دەور دەبینن. لەو شێوە 

ی   «ی »ـەکە نێرینە بوو  «معمول»ئاخاوتنانە کە حاڵەتەکەیان تێدا دەردەکەوێت ئەگەر 
 ی بە دوادا دێت. دەڵێن:   «ێ»بەدوادا دێت، ئەگەر مێینە بوو 

 ەحمەدی دەبینم ئ •

 فاتمێ دەبینم  •

لێرە بە پێشەوە زۆر جاران گوتراوە، لە کرمانجیی سەروو بە تێکڕایی و لە بەشێکی کرمانجیی 
 خوارووشدا فەرقی نێرومێ لە کاتی بانگهێشتندا دەکرێ وەک کە دەگوترێ: 

 هۆ پوورێ •

 هۆ شوانە  •

تندا بە دوا وشەی  ە وا لە کاتی بانگهێش «معمولیة»ی مێینەی حاڵەتی  «ێ »دیارە هەمان 
ەی نێوان نێر و مێ لەم  کردن. ئەم فەرق«پوورێ»دا دەردەکەوێت و دەیکاتە  «پوور»

  «پوور، شوان -ئەحمەد، فاتم »حاڵەتەدا وەها ئاسان نییە وەک کە لە کۆبوونەوەی 
دەردەکەوێت چونکە هەموو جاران وشەی کوردی نێرایەتی و مێیایەتیی خۆی بە ئاشکرایی  

لە وشەی کوردیدا لەوەوە دێت کە  «نێر، مێ» بە الیەنی  کردنەتی فەرقنانوێنێت. زەحم
زوربەی زۆرینەی وشەکان لە ڕێی بیستنەوە بە نێر وەیا مێ دانراون بێ ئەوەی نیشانەی  

 تایبەتی وەیا جۆری وشە وەیا واتاکەی بیکات بە نێر یان مێ.  

دا دەکات دەبێ بزانرێ تاک   «معمولیة»لەو شێوە ئاخاوتنانەدا کە فەرقی نێرومێ لە حاڵەتی 
تاکی وشەکان نێرن یان مێن، هەرچەند ناوناوە دەشێ دەستوورێکی گشتی ڕەچاو بکرێت 

 وەک هەر ئێستاکە بۆتی ڕوون دەکەمەوە:

 سەیرێکی ئەم ڕستانەی خوارەوە بکە:
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 دەچمە دەشتێ   دەچمە شاری •

 هاتمە حەوشێ  هاتمە بانی  •

 هاتمە ژوورێ      -   •

 بێاڵییێهاتمە    -   •

 هاتمە هەیوانێ   -   •

 خانووچکۆڵە دەکەم بە خۆڵێ خانووچکۆڵە دەکەم بە بەردی  •

 خانووچکۆڵە دەکەم بە قوڕێ خانووچکۆڵە دەکەم بە گڵی  •

 چوومە ناو ئاوێ   چوومە سەر دیواری  •

 بە نیسکێ تێرم کرد   بە گەنمی تێرم کرد  •

 بە نۆکێ تێرم کرد   بە برنجی تێرم کرد  •

 ەولێرێچوومە ه  چوومە قەندیلی •

 چوومە کەرکووکێ   چوومە هەڵگوردی •

 چوومە ساباڵغێ  چوومە سەفینی  •

 چوومە بەغدایێ  چوومە کارۆخی  •

 

لەم نموونانەوە دەردەکەوێت، بەشێکی وشەکان بێ هۆیەکی ئاشکرا لە خۆوە نێرن یان مێن: 
  گڵ و بەرد و دیوار و گەنم و برنج... نێرن. خۆڵ و قوڕ و ئاو و نسک و نۆک... یش مێیەن.

را دەکرێن بە مێ وەیا نێر یەکجار زۆرن کنموونەی ئەم تەرزە وشەیەی کەوا بێ هۆی ئاش 
هەمووشیان دەبێ لە ڕێی بیستنەوە بزانرێن. بەاڵم وەک لە سەرەوە دەردەکەوێت ناوی 
  «شار»هەموو شار و ئاواییەک مێیە، هی هەموو شاخێکیش نێرە. سەیر لەوەدایە دوو وشەی 

 چی ناوی شار و گوندیش مێن.خۆیان نێرن کە «گوند»و 

 

 لێرەشدا یەک تێبینی ورد پێویستە: 

مێیە و هی شاخیش نێرە، لەمەشدا گومان نییە،    «ئافرەت و شار و ئاوایی» گوتمان ناوی 
بەاڵم کە هاتوو ناوێکی بە ئەسڵ لە بەرەی نێر حیساب کرابێت و مامڵەتی وشەی نێری  

و جارێ لەبیران نەچووبێتەوە کە بە ئەسڵ   لەگەڵدا کرابێت و دواتر بۆ مێینە بەکارهاتبێت
نێر بووە، هەر مامڵەتی کۆنینەی لەگەڵدا دەکرێت و نیشانەی مەعموولییەتی نێری پێوە 

 دەلکێ.
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لە دەشتێ ڕاوم »لە بەرەی وشەی نێرینەیە، بەو پێیە دەگوترێ:  «بنار»بە نموونە، وشەی 
  «بنار» . جا کە کیژێک ناوی نرا «چوومە بنارێ»ناگوترێ:  «دەکرد دواتر چوومە بناری

 خەڵکەکە هەر وەک جاران مامڵەت لەگەڵ وشەکە دەکەن:  

 بە فاتمێ دەڵێم •

 بە گەالوێژێ دەڵێم  •

 بە بناری دەڵێم  •

 

ی ناوەکە، ئەویش وەک ناوی مێینەی لێ بەسەر دێت،  وا دەزانم دوای کۆنبوونی لەکارهێنان
بەاڵم لەو حاڵەتانەدا کە یەک ناو بۆ نێریش و بۆ مێش لەکار بێت زەحمەتێکی ناخۆش پەیدا 

دەبێت چونکە ئاخێوەر نازانێ وشەکە بۆ کام الیان بباتەوە: ڕەنگە هەر جارە بە ڕێکەوت  
و بۆ کچیش ڕۆیشتووە. بە الی   بۆ کوڕیش  «نیشتمان»لەکاری بهێنێت. بە نموونە ناوی  

ەکە بکرێ یانیش هەردوویان  هێنانمنەوە لەم تەرزە هەڵکەوتەدا دەبێ یان فەرقی بەکار
مامڵەتی وشەی نێرینەیان لەگەڵدا بکرێت. لە ڕێزماندا وشە بە ئەسڵ وێنەیێکی هەیە بۆ  

ایەتیش  هەموان، کە ویسترا حاڵەتی تایبەتی بدرێتێ شتێکی بۆ ڕەچاو دەکرێت، دیارە مێی
 یش هەر حاڵەتە. «معمولیة»حاڵەتێکە بەسەر وشەدا دێت هەر وەک 

 

 لەم بەینەدا وشەی وەها هەیە ناتوانم بڕیارێکی بۆ بدەم:  

لە سەرەتاوە ناوی ئاوایی بووە و دواتر شاخەکەش بەوەوە ناو نراوە. کە ئەمە   – «هەورەمان»
ڕیزی ناوی شاخانیشدا دەبێتە نێر.   وابێ وشەکە لە ڕیزی ناوی شار و گونداندا دەبێتە مێ، لە 

دا نیشانەی نێری بدرێتێ یاخود نیشانەی مێ؟ ئایە بگوترێ   «معمولیة»تۆ بڵێی لە حاڵی 
 ؟ «هەروەمانی دەبینم»یاخود  «هەورەمانێ دەبینم»

لە وەرامدا نموونەیێکی کۆنم بە دەستەوە هەیە، تیشکێک بۆ سەر پرسیارەکە دەهاوێژێت:  
ە وەرامی نامەیێکی شێخ عومەری بیارەدا، بەیتێکی گوتوە ناوی  حاجی مەال عەبدواڵ، ل

ی تێدا هاتووە. هەرچەند لە وەرامەکەدا ئاشکرا نییە ئاخۆ مەبەست شاخی   «هەورەمان»
هەورەمانە یاخود ئاوایی هەورەمانە، بەاڵم نامەکەی شێخ عومەر بانگهێشتنی حاجی مەال  

لەمەوە دەردەکەوێ مەبەست لە   «ربچیتە کێوی هەورامانی پڕ نوو»عەبدواڵ دەکات:  
بەیتەکە شاخی هەورەمانە. من لێرەدا بەیتەکە بە ڕێنووسی ئێستاکەی کوردی دەنووسمەوە، 

بەو شێوەیەی کە لە زاری جیلی پێش خۆمم بیستووە. دیارە لەو کاتە کە بەیتەکەی تێدا  
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پیتەکانەوە کاری  هۆنراوەتەوە نیشانە بەسەر پیتەکانەوە نەبووە، نیشانەیێکی من بیخەمە سەر
 ئەمڕۆکەیە. بەیتەکە ئەمەیە: 

 بەقوربان هەورەمانێ چۆن ببینم 
 زەر و زوورم نییە شاقاو هەڵێنم

 

بداتەوە بەو    «هەورەمان» پێدەچی سەلیقەی زمانشناسی وای کردووە شاعیر وشەی 
سەرچاوەیەی کە لێوەی هەڵقوڵیوە، ئەویش ئاواییە نەک کێو، بۆیە وشەکەی لە بەرەی مێینە 

حیساب کردووە. جا ئەگەر ئەم نموونەیە بکەین بە بەرەوانی پرسیارەکە دەبێ لەم تەرزە  
  ، چ بۆ مێ بوو هێنانحاڵەتانەدا نێرایەتی و مێیایەتیی وشە بدەینەوە بە یەکەم شێوەی لەکار

 بێت و چ بۆ نێر. 

 شدا دەردەکەوێت: «مضاف الیە»ئەم الیەنە بە تەواوی لە حاڵەتی 

 کراسی بارامی •
 کراسی فاتمێ  •

 حاڵەتی تریش هەیە لەم بابەتە. 

 

خوێنەر دەبینێ ئەم جوداوازییەی نێوان وشەی نێر و وشەی مێ، لەو شێوە ئاخاوتنانەدا کە  
ەدەن، چ فەرق نییە لەگەڵ  د «معمولیة»وشە لە حاڵەتی  15بایەخ بە زایەندی 

ی ئینگلیزی، هەڵە تێدا کردنیشی وەک  her, hisی عەرەبی و  «قال، قالت»ی کردنەوەجودا
 ئەو هەڵەیەیە کە لە زایەندی وشەی عەرەبی و ئینگلیزی بکرێت. 

« بەسەر  مەعموولییەت و زایەند»لە شێوە ئاخاوتنی سلێمانی ئەم بێنەوبەرەیەی حاڵەتی 
»معلمول« ـەوە نانووسێت تاکوو خەیاڵ بۆ ئەوە بڕوا ئایە نیشانەی  چووە و چ نیشانەیێک بە 

وشەی نێر چۆن لە هی مێ جودا بکرێتەوە، بەمەشدا بەشێکی سەختی و زەحمەتیی ئاخاوتن 
 لە یەخەی ئەو شێوە ئاخاوتنە بۆتەوە. بەاڵم دوو تێبینی بنجی لەوەدا دەکرێت: 

ەیە، کە نەمانی دیاردەیێکی ڕێزمانی لە شێوە ئاخاوتنێکدا ناتوانێ بڕیاری  تێبینی یەکەم ئەو
نەبوونی دیاردەکە دەرچوێنێت، بگرە ناتوانێ هەڵەبوونی دیاردەکەش بسەپێنێت، بە پێچەوانە:  

 

 Genderنس زایەند: ج 15
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لە ڕووی بوون و نەبوون و هەڵە و ڕاستییەوە ئەو دیاردەییەی کە لە بەشی هەرە زۆری 
ئەوەیان بنجییە، کە بنجیش بێت ڕاستیشە ]پێی ناوێ بڵێم   ئاخاوتنی زمانێکدا بەرچاوە،

چونکە هەبوونەکەی بەوالی بەدیهییەوەیە[ بە تایبەتی کە نەمانی دیاردەکە لە   « هەیە»
لەهجەیێکی زمانەکەدا بە هۆی لێسوان و لێقرتانەوە بێت دەشزانین زمانی کوردی گەلێک 

ەیەی کە دەستوورێکی زمانە دایکەکەی لێ و لێبڕینەوە. ئەو لەهج کردنەوەئامادەیە بۆ لێکورت
کورت کراوەتەوە هەر ئەوەندە ڕێگەیەی لەبەرە کە بڵێ نەمانی دەستوورەکە نیشانەی  

 بەرەوپێش چوونی لەهجەکەیە نەک هەڵەبوونی دەستوورەکە. 

تێبینی دووەم ئەوەیە، ئەگەر سەلماندمان لێسوان و کورتبوونەوە بەڵگەی بەرەوپێش چوونی 
بشسەلمێنین کە هەموو ئەو تایبەتیانەی کە لە شێوەی ئاخاوتنی سلێمانیدا هەیە  زمانە، دەبێ  

و لە لەهجەکانی دیکەی کوردیدا نین بەڵگەی بەرەوپێش چوونی ئەو لەهجانەن چونکە  
نەبوونیان بۆتە هۆی کورتبوونەوە و ئاسانبوون. ئەمەش قسەیێکە بۆ هەر الیێکی حیساب  

سەندی و ناپەسەندیی دەستووراتی زمان بە تاکە  بکەیت تابڵێیت سافیلکەیە چونکە پە
کورتبوونەوە و  »هەڵناکێشرێت. ڕەنگە حاڵەتی وەها زۆر بێ کە  «کورتی و ئاسانی»پارسەنگی 

سەربکێشێتەوە بۆ هەژاری نەک دەوڵەمەندیی زمانەکە چونکە لەوانەیە سوانەکە   «لێسوان
 کەرەستەی تەعبیری لەکیس دابێت.

مەبەست دەڵێم، هەبوونی ڕاناوی نێر و مێ بۆ کەسی سێیەم لە   یڕوونکردنەوەبە نموونەی 
ی ئەو ڕستانە دەدات کە پێویستن  کردنەوەشێوە ئاخاوتنی کرمانجیی سەروودا یاریدەی کورت

بۆ دەرخستنی الیەنی مێیایەتی و نێرایەتیی کەسەکەی سێیەم. چیرۆکێکی عەرەبی ئەم  
بوونی نیشانە و ڕاناوی تایبەتی بۆ نێر و  « سەیری ه»یهواها وتهواعینوانەی بەسەرەوە بوو: 

مێ چەند ڕێگەی لەبەر هەنگاوی نووسەردا کورت کردۆتەوە. ئەم عینوانە لە کرمانجیی  
سەروودا بە ئاسانی و بە کورتی نیشانەی دەربڕینی هەیە کەچی لە کرمانجیی خواروودا 

 بەهیچ جۆرێک مومکین نیە... 

لە کوردیدا   «اعراب»کەن بیرمان بەرەو بوونی  ئەم نموونانە و نماییشتانە بەشی ئەوە دە
بچێت، خۆ ئەگەر خەریکی هەموو گۆشەیێکی زمانەکەمان بین دەبینین گەلێک 

وردەدەستووری وەهای تێدایە، ڕەنگە بەوالی ئیعرابەوە بێت لەالیەن ڕێپێبردن و هەڵەتێدا  
)نووسینی  «چەند حەشارگەیێکی ڕێزمانی کوردی»نەکردنەوە. گەر بگەڕێیتەوە بۆ کتێبی 

(  باسێکی دەخوێنیتەوە بە 1976مەسعوود محەمەد، لە چاپکراوەکانی کۆڕی زانیاری کورد 
لەو کتێبەدا. نەختێک   77-61کەوتۆتە نێوان الپەڕەکانی  «فیعلی انتقالی پێچەوانە»ناوی 

سەرنج لەو باسە بگریت دەبینیت هێندەی بابەتە هەرە سەختەکانی ڕێزمانی عەرەبی ئەویش  
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بگرە سەختتریشە و ڕەنگە بەالی بێگانەی زمانی کوردییەوە لە مەتەڵ داخراوتر   سەختە،
 بێت. 

جارێ تێبینی تر زۆر ماون نادروستیی ئەو گوتەیەمان بۆ بەدیار دەخات کە دەڵێ 
و شێوەی نووسینی ئەدەبی لە زمانی کوردیدا دیاردەیێکی پەسەندە،   کردنوەکیەکبوونی قسە

 ها لە جەند خاڵێکی ئەو تێبینیانە دەدوێم: بەاڵم من لێرە بە دواوە تەن

 

 خاڵی یەکەم 

هیچ زمانێک نییە لەسەر ڕووی زەوی شێوە ئەدەبییەکەی و قسە و گفتوگۆ عادەتیەکەی 
وەک یەک بن. ئەو نووسینانەی کە بریتین لە ڕاگوێزتنی قسەی عادەتی بۆ سەر ڕووی  

قسەیەش بەر لە من زۆر کەس کاغەز ناگاتە ئەو پلەیەی پێی دەڵێن شێوەی ئەدەبی. ئەم 
کردوویانە، هێندەش ڕاست و ڕوونە هەر دەڵێی بەڵگەنەویستە چونکە ناچێتە هیچ حیسابێکی  

ی نرخی تەماتەی بازاڕ وەک ئەو زمانە بێت کە لە پرسیارە کردنبەڕێوجێیوە زمانی مامەڵەت
 . سەخت و ورد و قووڵەکانی فەلسەفی و ئەدەبی و هونەری ... و هتاد دەکۆڵێتەوە

بابایەکی تەماتەکڕ و پەنیرفرۆش خەریکی کارێکن هەر بەقەدەر خەریکبوونی قەلەبازەڵە بە 
دزینی پەنیرەوە و وردبوونەوە و قووڵبوونەوەی پێ دەوێت ئیتر چۆن دەشێ زمانی  

ی کڕیار و فرۆشیار لەسەر نرخی پەنیر و تەماتە وەک ئەو زمانە بێت کە کردندەمەتەقە
ماوییەکانی ناخی دەروونی شاعیر و فەیلەسووف و هونەرکار گروگاڵ و وڕێنە قووڵ و تە

 دەڵێتەوە.  

زۆر جاران خەیاڵی هێندە کێوی و وشت و قوتاخ لە ئاسۆی پڕ وەهم و وڕێنەی فەیلەسووف  
و شاعیر شەبەنگ دەبەستێ هەرچی فەرهەنگی ئەدەب و زانست و تەکنیک هەیە ناتوانن  

 ! «کاکە ڕۆژباش و برالە گیان خۆش...»ەی تەعبیری لێ بدەنەوە چ جایی زمانە سافیلکەک

دەبێ ئەوەشمان لەبیر بێ، تێهەڵکشانی ئاخێوەری ئەدیب و زانا لە شێوەی ئاخاوتن چ 
بە پلەی گەنجایەتی چ   «دارا»کەمایەتیەک ناخاتە سەر زمانی بازاڕی. هەر وەک گەییشتنی 

و هەربابەتە جێ و   ساوایان عەیبدار ناکات لەوەدا کە جارێ ساوان. هەر کەسە و هەر شتە
ڕێ و کات و قۆناغی خۆی هەیە و هیچیان جێی ئەوی تر ناگرنەوە هەرچەند یەکێکیان  

 لەوی تر هەڵکشاوتر و وەیا جوانتر و ڕێکوپێکتر بێت.
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 خاڵی دووەم 

باوبوونی نووسینی ئەو شتانەی لە دەمەوە دەردێن لەسەر شکڵی خۆیان بێ ئەوەی بخرێنە  
ی هەرە کوشندەی زمانی نەتەوایەتی و ژیانی ڕۆشنبیریی گشتیی سەر قاڵبی ئەدەبییەوە دەرد

میللەتە: تا ئەو ڕۆژەی نووسەرانی میللەتێک دەگەن بەو پلەیەی کە زوربەیان بە شێوە 
ئەدەبییەکی وەها دەنووسن جودا بێت لە لەهجەکانی ناوچەیی و ئاخاوتنی عادەتی، ناتوانن 

ڕۆشنبیری و گەشە پێکردنی زمان و   بڵێن کەوتووینەتە سەر ڕێبازی ڕاست و دروستی
 ئەدەب و زانست و هونەر و ... هتادی نژادەکەمان. 

، دەبینی شێوە کردنهەر زمانێکی پێشکەووی ئەم دنیایە بکەیت بە نموونەی بەراورد
ئەدەبییەکەی جودایە لە هەموو لەهجەکانی ئاخاوتنی. نەک هەر ئەمەندە و بەس، لە نێوان  

و تەکنیک تێیاندا ڕەگی داکوتاوە و هەر بابەتە زانست و  ئەو میللەتانەی کە زانست 
تەکنیکەی قاڵبی تایبەتیی خۆی بۆ خۆی هەڵناوە دیاردەیێکی نەوڕەس سەری هەڵداوە کە  

اوە و زۆر بێگانەیە لە زمانی  پێکهێنبریتییە لەوەی هەر بابەتە زمانێکی سەربەخۆی خۆی 
 بابەتەکەی تر.  

ان ڕۆشنبیرانی میللەتە پێشکەوتووەکاندا خەریکە شێوەی دەتوانم بڵێم ئەم دیاردەیە لە نێو
وەربگرێت لەو ڕووەوە کە بەرەوپێش چوونیان چەندین نهۆمی یەک لەسەر   « ملویة سامراء»

یەکی شێوەی تەعبیری دروست کردووە کە لەوێدا باسی وەک یەکبوونی زمانی ئەدەبی و 
 کردووە. ئاخاوتنی بازاڕی نەک یەک جار بگرە دە جارانیش ئیفالسی 

ئێمەی کورد لەم مەیدانەشدا پتر لە میللەتانی ڕووی زەوی کەمبەهرە بووین چونکە مێژوو  
دەرگەی ئەو بەهەشتەی لە ڕوومان داخست کە شێوەیێکی ئەدەبیمان هەبێ )وەک عەرەبی و  

 ئینگلیزی و فارسی و فرەنسەیی...( هەموو کوردزمان تێی بگات... 

 خاڵی سێیەم 

رترە. ئەو کەسانەی وا بە ڕەهایی و بەوپەڕی دڵنیاییەوە شانازی  لە یەکەم و دووەم سەی 
دەکەن بە یەکبوونی شێوە ئاخاوتن و نووسینی کوردی هیچ لەوە ئاگادارنین کە قسەکەیان  

تەنها لە ئاست خودی خۆیان بەڕاست دەگەڕێ چونکە بە ڕێکەوت شێوە ئاخاوتنی سلێمانی 
ئەدەبی کوردی عیراق، لەبەر ئەمە دەشێ   لە کوردستانی عیراقدا بووە بە شێوە نووسینی

بگوترێ شێوەی نووسین و ئاخاوتن بە نیسبەت خەلقی سلێمانییەوە، تا ڕادەیێک، لە یەکتر  
نزیکن لەوە بەوالوە نووسەرانی دەرەوەی سلێمانی بە شێوەیێک دەنووسن کە قسەی پی 

گەن، هەر  ناکەن، بەشێکی زۆری کوردزمانیش نەک هەر قسەی پێ ناکەن بگرە تێشی نا
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وەک کە نووسەرانی سلێمانی لە نووسینی کوردەکانی سۆڤیەت ناگەن. ئەگەر ئەو کەسانە  
ناچار بووبان بە شێوەی کرمانجیی سەروو وەیا هەورەمان بنووسن هەرگیز بە دڵیاندا  

 نەدەهات بڵێن ئێمە ئەوە دەنووسین کە بە زمان دەری دەبڕین. 

ێکی کورتیلە دەکاتەوە: پەرەسەندنی نووسین بەو  ئەم خاڵەی سێیەمە، دەرگە بە ڕووی وتووێژ
شێوەیەی کە لە سلێمانییەوە سەری هەڵداوە نەک هەر دیاردەیێکی سازگارە و بەس، بەڵکوو  

تاکە ڕێبازی پەسەند و دروستیشە لەبەر ڕەوتی ڕۆشنبیریی کوردیدا چونکە ئەگەر ئەم  
کوێمان دەبەن. ئەم   شێوەیە پەرەنەستێنێ دەکەوینە سەر چارشەقامێک کە نازانین بۆ

 ڕاستییە، بە دوا خاڵەکانی سەرەوەدا، دوو داخوازیی لە نووسەرانی کورد دەکات:

ی ئەو شێوەیە بەو بژێو و کەرەستەیەی کە لە  کردنداخوازیی یەکەم هەوڵدانە بۆ دەوڵەمەندتر
شێوەئاخاوتنەکانی دیکەی کوردیدا هەیە و لە لەهجەی سلێمانیدا نییە چونکە ئەگەر ئەم  

وڵە نەدرێت شێوە ئەدەبییەکەمان خۆی دادەبڕێت لە دایکی خۆی یاخود بابڵێم بەر لە  هە
 کاتی خۆی دەم لە مەمکی دایکی هەڵدەگرێت. 

لێرەدا نموونەیێکی چۆنیەتیی دەوڵەمەندبوونی زمانی ئەدەبی بە هۆی وەرگرتنی خۆراک لە 
لە زمانی فارسییەوە  تێکڕای زمانە دایکەکە دەخەمەم بەرچاوی خوێنەری کورد، نموونەکەش 

 دەهێنمەوە کە یەکێکە لەو خێزانەزمانەی کوردیش دەگرێتەوە:

ی بەرگی یەکەمی کتێبی   252و چەند دێڕێکی سەرەتای الپەڕە  251لە کۆتایی الپەڕە 
لە دانشگەی   «مٶسسە آسیایی»مامۆستا و سەرۆکی  «ماهیار نوابی»ی   «مجموعة مقاالت »

 شیراز، ئەم ڕاستییە دەخوێنیتەوە:  

درست است کە زبان فارسی دری اصال زبان فارس یعنی گویش ایرانی جنوب غربی  »
است، اما نباید فراموش کرد کە گویشهای دیگر ایرانی، ازهمان آغاز، در غنایی ان سهم  

ت هیجدە نوزدە قرن  بسزائی داشتەاند. این زبان بواسطە رسمی بودن و بکار و فتنش در مد
در تمام ایران و در دربارهای موختلف شاهنشاهان و پادشاهان محلی، از دیگر گویشهای  

 . «ایرانی واژەها و تعبیرها و اصطالحهائی گرفتە و غنیتر شدەاست

نویسیندە و شاعر بلخی و خوارزمی و مروزی و سغدی و پیشاوری و هریوی و طوسی و  »
یروانی و گنجەای و اسفهانی و خوزی و کرمانی و بلوچی و  نیشاپوری و سگزی و رازی و ش

دیگر شهرهای ایران همە از واژەها و اصطالحات گویش محلی خود مشتی بدان افزودە و  
 . «انرا بیش از پیش غنی ساختەاند
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 ئەمەش وەرگێڕانی نووسینە فارسییەکەیە بۆ سەر کوردی:

اتە گوتەی ئێرانی باشووری ڕۆژاوایە، ڕاستە زمانی فارسیی دەری لە بنجدا زمانی فارس و»
ی ئەودا  کردنبەاڵم نابێ لەبیر کەین کە گوتەکانی تری ئێرانیش، لە سەرەتاوە، لە دەوڵەمەند

حەمەد[  مەسعوود م –پشکێکی نرخداریان هەبوو. ئەم زمانە ]مەبەست: زمانی فارسی دەری 
لە سەرانسەی ئێران و لە  ی لە ماوەی هەژدە نۆزدە سەدەدا بە هۆی ڕەسمیبوون و بەکارهێنان

دەربارە جوداکانی شاهنشاهەکان و پادشاکانی ناوچەیی، لە گوتەکانی تری ئێرانی وشە و  
 .«تەعبیر و زاراوەی وەرگرتووە و دەوڵەمەند بووە

نووسەر و شاعیری بەلخی و خوارزمی و مەروزی )مەروی( و سوغدی و پیشاوەری و »
گزی و ڕازی )خەلقی رەی( و شێروانی و گنجەیی  هریوی )هیراتی( و توسی و نیشاپوری و سە

و ئیسفەهانی و خوزی و کرمانی و بلووچی و شارەکانی تری ئێران هەر یەکەیان لە بێژە و  
زاراوە و گوتەی ناوچەی خۆیان مستێکیان خستۆتە سەر ئەو و پتر لە جاران دەوڵەمەندیان  

 .«کردووە

 

یتەوە دەبینیت لە ژێر سەرەباسی  دا، بگێڕ 1976کە چاوێک بە بەرگی چوارەمی کۆڕ، 
بۆ خوێنەری کوردم ڕوون  249تا الپەڕە  241بە پەراوێز لە الپەڕە  «ڕێنووسی کۆڕ»

کردۆتەوە کە ئەو دەرفەتەی بۆ زمانە پێشکەوتووەکان ڕێککەوت لەوەدا کە شێوە 
ئەدەبییەکەیان خۆی دەوڵەمەند کرد بە بژێوی و کەرەسەی هەموو لەهجەکانی ئاخاوتنی 

ەییان، ئەم دەرفەتە بۆ زمانی کوردی ڕێک نەکەوت و شێوەی نووسینی ئەدەبیمان لە  ناوچ
کوردستانی عیراق لەسەر تاکە شەتڵی لەهجەی سلێمانی هەڵی داوە بێ ئەوەی توانیبێتی وەیا 

بۆی ڕێک کەوتبێت لە هیچ یەکێک لە لەهجەکانی تری کوردی خۆراکێکی دەرەوەی هەناوی  
 خۆی وەرگرێت.

تەواوییە بەوە دەکرێت کە نووسەرانی کورد، بەتایبەتی خەلقی سلێمانی،  چاری ئەم نا
گوێبیستی هەموو شێوە ئاخاوتنێک ببن و چی تیایاندا پەسەندە لە وشە و زاراوە و جۆری  
تەعبیر موتوربەی بکەن لە شێوە نووسینی ئەدەبیمان خۆ دیاریشە گوێبیستبوون کارێکی  

ی بەرهەمی ئەدەبی و  باڵوکردنەوەەدی بکرێ لە ئاسان نییە لەبەر ئەمە پێویستە خۆشام
بە شێوە ئەدەبییە ڕسکاوەکەمان بەڵکوو   کردن فۆلکلۆری بەو لەهجانە، نەک بە نیازی جێ لەق

بۆ ئەوەی نووسەرانی کورد بزانن چ سامانێک لە تێکڕای زمانی کوردیدا هەیە و بتوانن 
ەوانەی ئەم هەوڵە بەرز شێوازیان پێ دەوڵەمەندتر بکەن. هەر دەنگ و سەدایەکیش پێچ
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ـە یا لەبەر کوردەغیرەتییە یا لەبەر نەزانینە «تعصب»بێتەوە، بەالی باوەڕی منەوە یا لەبەر 
 ە لەگەڵ زمانی کوردیدا. کردنیا بە نیازی دوشمنایەتی

دەبێ ئەدیبی کورد ئەوە بزانێ، شادەمارەکانی ئاخاوتنی کوردی پلەی خوار و ژوور و  
و   «سۆجەر»ان ئەوەندە فەرقەی نییە یەکێکیان بکاتە بەرەوپێش چوون و وەستانی

. خەلقیش کە واز لە لەهجەی ناوچەیی خۆی دێنێت و ئەرکی ڕاهاتن «لێڤی»ئەویتریشیان 
ی زەویی کردنبە شێوەیێکی تر هەڵدەگرێت بۆ بەرەوپێشچوونی سەقافەتی نەتەوایەتی و پتەوتر

بە پەستبوونی  هێنانلەبەر دانژێر پێی میللەتەکەی ئەو لەخۆبووردنە دەکات نەک 
لەهەجەئاخاوتنی خۆی لەچاو لەهجەیێکی تر. نابێ هەرگیزاو هەرگیز ئەو تەرزە گیانەی  
 بەرتەسکی ناوچەپەرستی لە پەرەپێسەندنی لەهەجەی ئەدەبیی یەکگرتوومان بەکار بێت.

ئاخاوتنی ئەو  کوردێک کە هات خۆی هەڵداتەوە بەسەر کوردی دیکەدا بەوەی کە لەهجەی 
لە ستەمی بێگانە بەڕووی خۆیدا دادەخات، لە   کردن بەگزادەترە هەر بەجارێ ڕێ گلەیی

نی هەمان کاتیشدا بانگهێشتنی کوردەکەی تر دەکات کە ددان چیڕ کاتەوە بە شێوە ئاخاوت
لە لەهجەی دایکزا بۆ لەهجەیێکی دیکە، کابرای   خۆیدا چونکە لەو مامڵەتەی وازهێنان

ەتەمایە ئافەرینیی لێ بکرێت، دەنا پەندە مەشوورەکەی فارسیی بەدەنگ دێت کە  وازهێناو، ب
 . «کە گران نەبم بۆچی سووک بم» - «سنگین نشوم سبک چرا»دەڵێ: 

ەی شێوەی نووسینی سلێمانی بەو خۆراکە زمانییەی کردنوێڕای پێویستبوونی ئەم دەوڵەمەند
ری الیەنێکی تری یەکجار گرینگ بین کە لە لەهجەکانی دیکەی کوردیدا هەیە، دەبێ ئاگادا

کە ئەویش هەر بریتییە لە هەوڵدان بۆ بەرەوپێش بردنی شێوەی ئاخاوتن و نووسینی  
 نییە، بە پێچەوانەوە، مشتوماڵدان و هەڵپەرداوتنە:  کردنئەدەبیمان بەاڵم ئەمجارەیان لێ زیاد

ێوەکانی دیکەی  هەموو شێوە ئاخاوتنێکی ناوچەیی هەندێک تایبەتیی خۆی هەیە کە لە ش
زمانەکەدا نابیسترێت. وا دەبێ بەشێکی کەم یان زۆری ئەو تایبەتییانە لە ئاکامی هەڵە  
تێکەوتن وەیا دوور کەوتنەوە لە دەستووری زمانە دایکەکە پەیدا بووە. لەم حاڵەتانەدا  

ی شێوەی ئەدەبی لەوەی هەڵەیە وەیا دوور کەوتنەوەیە  کردنەوەپێویستە هەوڵ بدرێت بۆ پاک
 ە دەستورری ڕاست و دروستی زمانەکە بە تێکڕایی. ل

هەڵبەت کە شێوە ئاخاوتنی سلێمانی بووە بە بنەمای زمانی ئەدەبیمان دەبێ خەریک بین  
قەڵەمەکانمان ڕابێنین بە خۆدزینەوە لە نووسینی ئەو شتانەی کە لە شێوەی سلێمانیدا، دژی  

 دەستووری ڕەسەنی زمانی کوردی، خۆیان سەپاندووە.
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ی ئەو شتانەی کە لە شێوەی سلێمانیدا پشت لە دەستووری زمانی کردنمان دەستنیشانبێگو
ێکی باشی دەوێت لە الیەن دەستەیێکی لێزانەوە. دوای ئەو  کردنکوردین خۆ خەریک

ڕاستە بۆ ئەوەی ئەویان بخرێتە جێگەی   «جێگر»ەش دەبێ بزاندرێ کام کردندەستنیشان
یان هێنانهجەکانی دەرەوەی سلێمانی یەک جۆر بەکارهەڵەکەوە. ناوناوە وا دەبێ زوربەی لە

ە گشتییە ببێتە هێنانهەیە لە جێگەی ئەو هەڵەیەدا. لەم حاڵەتەدا پێویستە یەکسە ئەو بەکار
ێکی دەست نەکەوت دەبێ ڕاسترین بەکارهێنان . ئەگەر ئەو جێگرە گشتییەش«جێگر»

 ، ئیتر هی هەرکوێک دەبێ با ببێ.«جێگر»ناوچەیی بکرێ بە 

 رەدا چەند نموونەیێک دەهێنمەوە لەوانەی پێویستە نووسەران خۆیانی لێ بدزنەوە: لێ

« یە، لەوەوەش هاتووە کە خەلقی سلێمانی دەنگی  تێدا»تیا: ئەمە کورتکراوەی  •
»د« لەو تەرزە شوێنەدا دەسووتێنن. دیارە وشە ڕەسەنەکە ڕاستە و پەسەندتریشە،  

 زوربەی کوردەواریش بەکاری دەهێنن.

نووسرا لەبارەی ئەمیش    «تیا»یە و چی لەبارەی   «پێدا»پیا: ئەمیش کورتکراوەی  •
 هەر ڕاستە.

بەکار دێت و یەکجار لە بنجی خۆی دوور  «تێیدا»تیایا: ئەمیان لە بری   •
کەوتۆتەوە. تەنانەت بەسەر دەستوورە ناوچەییەکەی سلێمانیش ناکەوێ کە دەنگی 

وە هاتبێت،   «تێدادا»ڕادەگەیەنێ کە لە دەسووتێنێ چونکە ڕواڵەتی وشەکە وا   «د»
 دەشزانین شتی وەها بە زاری کورددا نەهاتووە. 

  «د» دا دەنگی  «لە ئەوا، لە ئەوانا... »یە، هەروەهاش  « لە مندا»لە منا: مەبەست  •
سوواوە. ئەم بەکارهێنانە جگە لەوەی لە تەک بەکارهێنانی دروستی کوردیدا 

السەنگبوونی دەردەکەوێت کە هاتیت السەنگە، هەر لە شێوەی سلێمانیشدا 
بە بزوێنی  «ئێمە، ئێوە» وشەکەت خستە ڕیزی هاوەڵەکانی خۆیەوە: دوو ڕاناوی 

لە ئێوەدا،  »یان لێ بسووێت. دەڵێی:  «دا »کۆتاییان دێت و ناهێڵن دالەکەی  «ە»
... هەروەهاش ڕاناوی  «لە ئێوەا، لە ئێمەا»هەرگیز ناکرێ بگوترێ  «لە ئێمەدا

کۆتایی هاتووە ئەویش داوای مانەوەی دالەکەی دەکات و   «ۆ»وێنی بە بز «تۆ»
هاتووە بەاڵم لەوێدا    «و»کۆتایی بە دەنگی  « ئەو»ڕاناوی  «لە تۆدا»دەگوترێ 

 .«لە ئەوا»ـە بۆیە مومکینە بگوترێ  Consonantواوەکە بزوێن نییە و 
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ە لە ئاخاوتندا چ ئیعتیرازی لێ ناگیرێت هەروەهاش کە کێشی  «قرتانی ئەم »د 
شیعر داخوازیی قرتانەکەی کرد، لەوە بەوالوە قرتانەکە دەبێتە دەستوورشێواندن. 

 ی بەکار هێناوە: «ئەودا»و  « تیا»یەکێکی وەک نالی لە شیعردا 

 پەچەیی پەرچەمی و پرچی سیا 
 «تیا»هەر دەڵێی مانگەشەوە کوڵمی 

 « ئەودا» ەردەخا حوققەی دەمی جەوهەر لە نێو تەبەسسوم د
 بەڵێ مسقاڵە زەڕڕە زاهیرە جلوەی لە پرتەودا

 

لە »ی بەکار هێناوە لە جیاتی  «لە شەوا»و  «لە مێرغوزارا»حاجی قادری کۆیی 
 « لە شەودا »و  «مێرگوزاردا

 دەزانێ بە چی دەچێ «مێرغوزارا»نێرگز لە 
 عەینیهی ئەوە « لە شەوا»بنواڕە ئاسمان 

هەرچی دالێکی لە شێوە ئاخاوتنی سلێمانی بقرتێ دەبێ لە نووسینی ئەدەبیماندا  
بگەڕێتەوە شوێنی خۆی، چونکە ئەم داالنە لە زوربەی ناوچەکانی کوردستاندا ماون  

 و پاشماوەیێکی زیندوو و شەرعی زمانەکەمانە.

 

« لە دالەوە  گ، ئەفەنگیدەربەن»دەربەنگ، ئەفەنگی، یانگزە، دوانگزە: دەنگی گافی  •
ش هەڵەیێکە لە قورقوڕاگەی ئەو کەسانەوە  «دوانگزە، یانگزەهاتووە، هی »

هەڵقوڵیوە کە بەکاریان دەهێنن و چ پەیوەندییان بە زمان و دەستوورەکانیانەوە نییە.  
گۆڕینی ئەم دەنگانە شتێک نییە بە هیچ کلۆجێک پشتگیری لێ بکرێ.  

 نییە چونکە وازهێنانە لە هەڵەیێکی بێ پێچوپەنا.وازلێهێنانیشی خاترانەی تێدا 

یە دەکەوێتە بەرانبەر ڕابردووی   « ئینشائی»نوستبوومایە: ئەم ڕێژەیە شێوەی  •
. لە زۆرینەی ناوچەکانی دەرەوەی سلێمانی ]بەشی «نوستبووم»دووری خەبەری 

 نوستبووبام« دیارە ڕێژەکە لە دوو کەرت پێک هاتووە: »کرمانجیی خواروو[ دەڵێن: 

 « نوستن »کەرتی فیعلی بنجی  −

 « بوون»کەرت فیعلی یاریدەدەر لە شێوەی ئینشائی  −
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نەک   «بووبا »دەکەنە  « بوون»بەشی هەرە زۆری کوردی ئەم شێوەیەی ئینشائی فیعلی 
  «نووستن ». لەبەر ئەمە ڕێژەی ڕەسەن و ڕێزمانیی ڕابردووی دووری ئینشائی لە  « بوویایە»

 .  «نوستبووبام»دەبێتە 

ئەم بۆچوونە لەبارەی فیعلی تێپەڕیشەوە هەر ڕاستە. بە نموونە: لە سلێمانی دەڵێن  
بەاڵم وادەبێ جێگۆڕکێ بە ڕاناوە  « گرتبووبام»لە ناوچەکانی تردا دەڵێن  «گرتبوومایە»

لەمەشدا مەبەستێکی تایبەتی قسەکەر دەکەوێتە ناو  «بمگرتبووبا»دەکەن و دەڵێن  لکاوەکە
 [.  «بمگرتبا»، «گرتبام»وەشەکە ]دەشگوترێ: 

یان تێدایە دەبێ بەپێی  «بوون»هەموو ئەو ڕێژە فیعالنەی کە لە بنەڕەتدا فیعلی یاریدەری 
تێیاندا بپارێزرێت. جا ئەگەر بەالی نووسەری   « ب»دەستووری ڕێزمان دەنگەکەی 

سلێمانییەوە ئەم کارە زەحمەت بێ دیارە بەالی نووسەری شوێنی دیکەشەوە شێوەکەی  
سلێمانی زەحمەتە، سەرەڕای زەحمەتیش لە دەستووریشی الداوە. لەبەر ئەمە دەبێ هەرنەبێ  

-185ێوە بەڕاست داندرێ نەک ئەوەی ڕەسەنە تێببردرێت ]تەماشای الپەڕەکانی هەردوو ش

 «ڕێزمانی ئاخاوتنی کوردی بەپێی لێکۆڵینەوەی لیژنەی زمان و زانستەکانی»ی کتێبی  199
 بکە[. 1976چاپکراوی کۆڕ  -

ی الواز لە   « ر»یە. کەس نازانێ ئەم دەنگی  «بڵێوە»بڵێرەوە: ئەمە لەجیاتی  •
وە. هەرچی فیعلێکی تری   «ەوە»وەتە نێوان فیعلەکە و پاشگرەکەی کوێیوە پەڕی

وەک ئەمیش هەیە لە شێوە ئاخاوتنی سلێمانیدا ڕێیەکی الوازی تێدەترنجێت. 
ی نیشانەی   «د»دەستووری وەرگرتنی ڕێژەی فەرمان )أمر( بریتییە لە گۆڕینی 

 ی نیشانەی فەرمان و هەندێک دەسکاری وەک:  « ب»ئایندە بە 

 ێبڵ دەڵێ  −

 بچۆ دەچێ  −

 بڕۆ دەڕوا  −

 بکە ... هتاد  دەکا  −

 

لەگەڵ فیعلی فەرماندا ڕێیەکی   «ەوە«، »وە»ی پاشگری هێنانئیتر بۆ دەبێ لە کاتی بەکار
الوازی بێتە ناوەوە لە حاڵێکدا نە لە ڕێژەی ئایندە و نە لە ڕێژەی ڕابردوودا ئەم ڕێیە  

 دەرناکەوێ؟

 دەڵێمەوە  گوتمەوە   −
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 دەچمەوە  چوومەوە  −

 دەڕۆمەوە  ڕۆییمەوە  −

 دەکەمەوە  کردمەوە  −

دا نایەت لەالوە ڕێیەکی نەبێ بە دڵی کردنەوەکوردێکی دەرەوەی سلێمانی بە فێربوون و السایی
الواز بخوازێتەوە بۆ ڕێژەی فەرمانی ئەو فیعالنە. وابزانم پێویستە نووسەری سلێمانی خۆی 

 ڕابێنێت بەوەی کە بەسەر زاری زوربەی ئاخێوەری کوردییەوەیە.

یەش لە هەموو حااڵندا شتێکی زیادەیە و   «وانێ»چوومەوەوانێ، ماڵەوەوانێ: ئەم  •
رتەسکی ئاخاوتنی کوردییە، ناشێ بکرێتە سەربار لە شێوەی تایبەتی ناوچەیێکی بە

 ئەدەبیمان. 

 

من لەم نووسینەدا بەم نموونانە واز دەهێنم لە درێژە پێدان، بەاڵم دەبێ لێرەدا شتێکی  
یەکجار گرنگ بە خوێنەری کورد بڵێم کە تا ئێستا هیچ ئیشارەتێکی بۆ نەکراوە، هەرچەند  

 ییەکانی زمانی کوردی.یەکێکیشە لە تایبەتییە هەرە بنج

بەشی هەرە زۆری چۆنیەتیی نووسینی ئەدەبی لە زمانە پێشکەوتووەکاندا تەنها یەک شێوەی 
ڕاستی لێ پەیدا دەبێت، کە لەوەت الدا دەکەوێتە هەڵەوە. زمانی کوردی ئەم خاسییەتەی  

ی تێدا نییە چونکە گەلێک جاران لە دەربڕینی واتادا، پتر لە ڕێگەیێکی ڕاست و   «تاکڕێباز»
یدا پەیدایە. بە نموونە: ڕێژەی کاری کارابزر )صغة الفعل المبني للمجهول( دروست لە کورد

دوو ڕێبازی سەربەخۆی دروستی هەیە، یەکێکیان هی کرمانجیی سەروو، ئەوی دیکەش هی  
هەڵەیە و هەر   «هاتە کوشتنێ»بەشەکانی تری کوردستان. کەس ناتوانێ بڵێ ڕستەی 

ان بکەیت لەگەڵ زمانەکانی دیکەدا دەبینی ڕاستە. کە بێیت و بەراوردی ڕستەک «کوژرا»
ی ئینگلیزی و »کشتە شد« ی فارسی    He was killedلەگەڵ  «هاتە کوشتنێ»

. لەو ڕووەوە هەر سێ شێوە کرمانجیی سەروو، ئینگلیزی، فارسی(  «کوژرا»هاودەستوورترە لە 
ی عەرەبی   «قـُتِل  » لەگەڵ  «کوژرا»بە هۆی فیعلی یاریدەرەوە پێک هاتوون کەچی 

ی تورکی لە ڕووی داڕشتنەوە ئاشناترە چونکە ڕێژەی کارابزر )مبني للمجهول(  «اولدرلدی»
ی( لە تەنها ماددەی فیعلە بنجییەکەوە  ی هەر سێ زمان )کرمانجیی خواروو، عەرەبی، تورک

وەرگیراوە. لەوەش بەوالوە ڕێژەکەی کرمانجیی سەروو ناوناوە هەر لە کۆنەوە و تا ئێستاش لە  
شێوە ئاخاوتنی خواروودا بەکار هاتووە و بەکار دێت، وەک ئەوەی کە شاعیر بەر لە پەنجا  

 ساڵ دەڵێ
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 قەتعی مومکینە تاکە هەودایێ 
 ە پچڕان نایێئەمما کە زۆر بوو ل

یە. گەلێک جاران گوێت لێ  «دێتە پچڕانێ» شێوەی مەنفی  «لە پچڕان نایێ»ئەم ڕستەی 
لە کڕین   –فاڵن مەسەلە نایەتە گوتنێ، فاڵن شت لە کڕین نایێ »دەبێ یەکێک دەڵێ 

 ی ڕێژەی کارابزری کرمانجیی سەرووە. هێنانئەمانە هەمووی بەکار « دێ...

 نموونەیێکی دیکە لەم بابەتە:  

 دەگوترێ: دەیاندیتم، دەمدیتن، دەماندیتی، دەتدیتین. •
لە بەرەو باشووری کەرکووک دەڵێن: دەمیان دیت، دەیانم دیت، دەتمان دیت،   •

 دەمانت دیت.

ئەم دوو شێوە ئاخاوتنە، لە باری ئێستاکەیاندا، لەسەر دەستووری ڕێزمانی تایبەتیی خۆیان  
 تەرازووی خۆی ڕاست و دروستە. هەڵستاون و هەر یەکەیان بە کێشی و 

 دەگوترێ: پێم گوتن، پێت گوتم، پێیان گوتین...  •
بۆ کۆی کەسی دووەم   «پێمگوتن »پێیانم گوت )چونکە  -دەشگوترێ: پێتانم گوت  •

 و کۆی کەسی سێیەمیش بەکار دێت(، پێمت گوت، پێمانیان گوت... 

 

ن ڕاستیشن، تەنانەت شێوە  دەبینی هەردوو جۆرە ڕستەکان لەباودان و بەپێی دەستووری خۆیا
کەچی شێوە ئاخاوتنی  «پێتانم گوت، پێیانم گوت»ئاخاوتنی خوارووی کەرکووک توانی بڵێ 

و ناتوانێ کەسی   «پێم گوتن »سلێمانی و سۆران و موکریان بۆ هەردوو ڕێژە هەر دەڵێ: 
دا کەسی سێیەمی تاک  «پێم گوت »دووەم و سێیەم لەیەکتر جودا بکاتەوە. لە ڕستەی  

پێیم  »رکارە بەاڵم دیارنەکەوتووە کەچی لە شێوە ئاخاوتنی خوارووی کەرکووکدا دەگوترێ: بە
 و ڕاناوی کەسی سێیەمی تاک دیارە.  «گوت

کورتەقسە لێرەدا ئەوەیە پتر لە شێوەیێکی ئاخاوتن بەر دەستووری ڕاست و دروستی زمان 
ی کوردی هەرە دەکەوێت. زۆر جارانیش شێوە ئەدەبییەکەی پەرەسەندووی ئەمڕۆژانە

 پەسەندەکەی نییە.
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 « یەک ڕاستیی بزرکراو » دەنگەکانی ئاخاوتن:    – بەشی سێیەم  

مەبەست لە دەنگەکانی ئاخاوتن ئەوانەن کە لە ڕێنووسدا ئەلفوبێ و قاف و شینیان بۆ کراوە  
بەکار دەهێنن کەرستەی  «پیت»وشەی  «دەنگ» بە نیشانە. ئەوانەی لە بری وشەی 

گفتوگۆ تێکەڵ بە کەرستەی نووسین دەکەن چونکە ئەوەی لە زارەوە دەردێت دەنگە نەک  
 پیت. 

دا نەبێت و پیت و ڕێنووس جارێ پەیدا نەبووبێت، خۆ خەلقەکە گریمان نووسین لە بەین
ناکەوێت. یەکێکی نەخوێندەوار کە    Alphabetقسان دەکەن و پەکیان بە سەر شکڵی ئەلفوبێ 

دەئاخێوێ ئاگای لەوە نییە نووسەران چۆن قسەکانی بۆ دەکەن بە نووسین، من و تۆش کە  
دەنگێک لە زارمانەوە دەردێت وشەکە پێک چەند  «بەرد»قسە دەکەین و بە نموونە دەڵێین 

 .  « ب، ـە، ر، د»دەهێنێت نەک شکڵی 

عەرەبەکان لە کۆندا فەرقی نێوان دەنگ و پیتیان نەکردووە و بۆ هەردوویان وشەی  
یش گوێزراوەتەوە و  «حروف القواعد »یان بەکار هێناوە، بگرە ئەم وشەیان بۆ  «حرف»

 .  «خحرف العطف، حرف الجر... ال»گوتوویانە 

بەهەمەحاڵ ئەم چەند دێڕە بە نیازی ڕەواندنەوەی گومانێک بوون کە لەوانەیە بە دەوری  
ـەوە ڕەشکەوپەشکە بە چاوی خێراخوێن بکات چونکە نووسینەکەم لێرەدا   «دەنگ»واتای 

باسی دەنگ دەکات و زۆر جاران وشەکە دەهێنێتە ناوەوە بۆیە پێویستم زانی کە لە پێشەوە  
تاکوو لە هەر شوێنێک  « چییەصوت لغوي – دەنگی زمانی » دەنگ بڵێم مەبەست لە  

وشەکە هاتە ناو نووسینەوە زیهنی خوێنەر بۆ ئەو واتایە بباتەوە نەک دەنگی با و ئاو و تەیر و  
 ئاژەڵ و فیکە و لرخەی سینگ و... هتاد. 

ڕانواندووە کە هەموو  وای « بە تێکڕایی دەنگ»تا ئێستا ئەوەی خوێندبێتمەوە لە بارەی 
دەنگێکی زمانی بە هۆی هاتنەدەری هەناسە لە سییەکانەوە، لە پیکی قوڕگەوە بەرەو دەرەوەی  
زار دێت و بە هاریکاری زمان و پووک و مەاڵشوو و ددان... شکڵی خۆی وەردەگرێت، ئیتر  

  -یی مەاڵشوویی، سێیەمیان لێو -لووتیی، ئەوی تریان زمانیی -یەکێکیان دەبێتە لێویی 
 ددانی... هتاد. کە ئەمە پتر پەیوەندی بە فەسلەجەوە هەیە نەک زمانەوانی.

وظائف  »ی شوێنی دەربڕینی دەنگەکان لە الیەن زانای کردنزانستی زمان پاش دیاری
ـەوە دەست دەکات بە لێکۆڵینەوە لە تەئسیری نزیکبوون و لەیەکتر دووربوونی ئەو   «األعضاء

ی وشە و تێکهەڵکێشرانیان... ڕەنگە زۆر لە ڕاستی هێنانوتن و پێکشوێنانە لە نوقتەنیگای ئاخا
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دوور نەکەوتبێتمەوە ئەگەر بڵێم قەساب لە زمانزان باشتر شارەزایە لە خزمایەتی و نزیکی و  
 دووریی ئەندامەکانی ئاخاوتن و قوڕگ و سیپەالک و بۆرییەی هەوا...

نگەکان پەکی قسەکەر نایەخێت لە دۆزینەوەی شوێنی دەربڕینی دە کردنبەهەمەحاڵ، هەڵە
چونکە مرۆڤ بێ مامۆستا لە خۆوە فێری ئاخاوتن دەبێت، تەئسیری ئەو هەڵەیە لە حاڵەتێکدا  

دەبێ کە نزیکی و دووریی جێگەی لێدەرچوونی دەنگێک لە یەکێکی تر پەیوەندی هەبێ بە  
ەنگە لەو حاڵەتەدا  یان وەیا یەکتر لەناوبردنیان چونکە ڕکردنیەکتر گۆڕینەوەیان وەیا یەکتر کز

دەستوورێک داندرابێ بۆ ئاڵوگۆڕ و کزبوون و تێچوونی دەنگەکان ئیتر بە هۆی ئەو هەڵەوە 
ببینین ئاکامی دەستوورەکە نەیەتە جێ وەک ئەوەی بە هەڵە بگوترێ فاڵنە دەنگ و فاڵنە  

 دەنگ شوێنیان لە یەکتر نزیکە بەو پێیە دەبێ لە گۆڕیندا یەکیان بەوی تر بگۆدرێتەوە
 کەچی لە واقیعدا گۆڕینەکە لەگەڵ دەنگی سێیەمدا بکرێت.

هێنایەوە نەک لەبەر ئەوەی کەوا لە   ڕوونکردنەوەمن لێرەدا ئەم نموونەیەم بە مەبەستی 
یەکتر نزیکیی شوێنی دەربڕینی دوو دەنگ هەمیشە وا دەکات یەکێکیان بەوی دیکە  

 بگۆڕدرێتەوە. 

نیی بە هۆی دەرهاتنی هەوای هەناسە لە پیکی  من لە بارەی ئەوەی کە دەگوترێ دەنگی زما 
ەوە بۆ دەرەوەی زار و بە هاریکاری ئەندامەکانی ئاخاوتن پەیدا دەبێ دوو   (حنجرة)قورگ 

 ڕەخنەی زلم هەیە. 

  «ئاوازە»تەدەخولی پیکی قورگ )حنجرة( لە پێکهاتنی دەنگی زمانیی بریتییە لەوەی کە  -1
ش وەک من بزانم لە سێ حاڵەتدا   «ئاوازە» پەیدا دەکات نەک سەرلەبەری دەنگەکە. 

 دەردەکەوێت:  

 حاڵەتی هەموو بزوێنەکان ]دواتر دەگەڕێمەوە سەری[.  •

 ل، ڕ، ژ، ڤ، ر، ن، غ... حاڵەتی دەنگە ئاوازدارەکان، وەک: د، ز، ب، گ،  •

بە    «ن»دا دەنگی   «گەنم»حاڵەتی قورسکردنی دەنگ، وەک کە لە وشەی  •
ناچاری قورسکردنێکی بەسەردا دێت بۆ ئەوەی بتوانرێ بەدوا ئەودا دەنگەکەی  

 تەلەفوزی پێ بکرێت.   «م»

 

ئەم حاڵەتەی قورسکردنی دەنگ ڕێژەی زۆرە، لێرە بەپێشەوە لە بەشێکی گرنگی دواوم  
بەشێ یەکەمی بەرگی سێیەمی گۆڤاری  - « فۆنەتیک چیمان بۆ بکا؟»]بڕوانە گوتاری 

 بەرەو دواوە[. 603بەتایبەتی لە الپەڕە  - 1975کۆڕی زانیاری کورد، 
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بۆ خۆی ئاوازەدارە، قورسیش  کە قورس کرا « ن»دەنگی  «گەنم » لە نموونەی وشەی 
دا قورس   «پچڕ»لە وشەی   «چ»نەکرابایە هەر دەبوو ئاوازەی هەبێ، بەاڵم دەنگی  

 «چ»لەگەڵ خۆتدا بڵێوە و لەسەر  «گەچ»نەکرێت ئاوازەی نابێت. بە نموونە وشەی 
 ی تێدا نییە.«ئاوازە»ـەکە بوەستە و قورسی مەکە، دەبینی هیچ 

دانەناوە چونکە بە وردبوونە    «بزوێن »قورسکردنەم بە   من لە لێکدانەوەی خۆمدا ئەم
دەردەکەوێت ناچاری و پەک کەوتن بۆ دەنگەکانی ناو وشەی دەهێنێ نەک لە بنەڕەتدا 

بەشێکی وشەکانە چونکە هەر لزوومت پێ نەما دەڕەوێتەوە. تۆ ناتوانی، وەیا زۆر بە  
دا سکوونی تەواو بخەیتە سەر دوو دەنگی   « پچڕ»زەحمەت پێت دەکرێ، لە وشەی  

مست، ڕاست، بست،  »لە وشەی   «ت -س»چی زۆر بە ئاسانی دوو دەنگی کە «ڕ-چ»
د،  -ر»دا دەوەستێنێت، هەر دەبێ بشیان وەشێنێت، هەروەهاش دوو دەنگی  «خەست

بە سکوونی   « کەرت، جرت، فرت -کورد، بەرد، پرد، هەڵگورد »لە وشەکانی  «ت-ر
 تەواوەوە دێن. 

ئەگەر بزوێنی بەدوادا نەیەت دەبێ  لێرەدا دەبێ بڵێم هەموو دەنگێکی سەرەتای وشە 
قورس بکرێ. هەموو دەنگێکی کۆتایی وشەش دەبێ بوەستێندرێ ئەگەر ئەویش هیچی  

دیکەی پێوە نەلکابێ. ئەو دەنگەش کە بە ناچاری لە پێش دەنگێکی ترەوە بە  
قورسکراوی دێت هەر کاتێک دەنگەکەی دواوەی بزوێنی درایێ وەیا قورس کرا بۆ  

لەسەر هەڵدەستێت مەگەر قسەکەر بە خواهشتی خۆی خۆی قورساییەکەی 
پێویست نامێنێ دەنگەکەی   «گەنمەکە»قورساییەکە بهێڵێتەوە. بە نموونە کە گوتت 

دیسان   « گەنمم کڕی» قورس بکرێت چونکە میمەکە بزاوترا وەیاخود کە گوتت  «ن»
 قورسایی سەر نوونەکە لزوومی نامێنێ چونکە میمەکەی دواوەی قورس کرا.

بەاڵم من هەر وەک   «کسرة مختلسة»ەرەبیدا ئەم قورسکردنە پێی دەگوترێ  لە ع
چونکە   «کسرة... »ڕازی نیم لە کوردیدا پێی بگوترێ بزوێن ڕازیش نیم پێی بگوترێ 

لە کوردیدا   «ک، گ»بایە دەبوو کە خرایە سەر دەنگی   « کسرة»ئەگەر بزوێنی 
 «ی»کورتە بزوێنی   «کسرة»هەردووکیان کلۆر بکات لەو ڕووەوە کە دەزانین دەنگی 

بەدوا کاف و گافدا بێت کلۆریان دەکات. هەرچەند نموونەی وەها   « ی»یە. جا ئەگەر 
بەدوا کاف و گافدا هاتبێت، بەاڵم بۆ تاقیکردنەوە دەتوانین  « کسرة»لە کوردیدا نییە 

  «گیرد، کیرد»کە بە ڕێنووسی کوردیی ئێستاکە  «کـِرد، گـِرد»لەبەر خۆمانەوە بڵێین: 
سەگرمە،  »دەنووسرێن، دیاریشە گاف و کافەکە کلۆر دەکرێن. لە وشەی وەکوو 

کلۆریان ناکات لەبەر   دا گاف و کافەکە قورس دەکرێن، بەاڵم قورسکردنەکە «شەکر
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لەو قورسکردنە   «کسرة»ئەمە وا دەزانم هەقم هەیە بڵێم ناشێ بە هیچ جۆرێک ناوی 
 بندرێت...

 

لەم سێ حاڵەتەدا ئاوازە لە پیکی قوڕگەوە دەبیسترێ، لەوە بەوالوە پیکی قوڕگ تێکەڵ بە  
، خ، س،  نابێت. بەو پێیە هەموو دەنگە کپەکانی وەک: پ، ت، چ، ح «دەنگ» ی پەیداکردن

ش، ف، ە لە حاڵەتی وەستانی تەواودا پەیوەندییان بە پیکی قوڕگەوە نییە. هەر لەو شوێنە  
 . 16پەیدا دەبن و بەسەر دەچێن کە شوێنی دەربڕینیانە 

بزوێنەکان، چ کورت بن چ درێژ، سەرەڕای ئەوەی کە لە حاڵەتی بزوێنیدا ئاوازەیان  
شیک، »دەبیسترێ، کە دەشکرێن بە کۆنسنانت هەر بە ئاوازەداری دەمێننەوە. کە دەڵێی 

  «یی، ێ، ی، وو، ۆ، و»بزوێنەکانی  «شێت، پیس، پێست، پیست، کووپ، کۆش، کوشت
هیچ کامێکیان   « ش، ک، پ، ک، ت»ا دەنگەکانی ئاوازەی ناو وشەکان پێک دەهێنن دەن

 ئاوازەدار نین.

بدرکێندرێ   «ا»تێدا کۆنسنانتە، بەر لەوەی بزوێنی  «و»کە دەنگی  «واک»لە وشەی 
و هی وەک   «هاو، باوک...»واوەکە ئاوازەی خۆی دەردەبڕێت. هەورەهاش لە وشەکانی 

زوێنی و بە کۆنسانتی هەر  ش بە ب « ی»ئەوانیشدا واوەکە هەمیشە ئاوازەدارە. دەنگی 
 . «یار، یای، دایک...»ئاوازەدارە وەک: 

حاڵەتی کۆنسنانت تەحەممول ناکات و   « ا»دەبێ لێرەدا ئیشارەتێک بۆ ئەوە بکەم کە بزوێنی 
ئەلفی کۆنسنانتە زۆر لە ڕاستی دوور کەوتۆتەوە ]لە  «ئـ» ئەوەی دەگوترێ گۆیا دەنگی 

 ختێک لەم باسە دواوم[. نە  «فۆنەتیک چیمان بۆ بکا»گوتارەکەی 

 

ڕەخنەی دووەمم ئەوەیە کەوا بەالی باوەڕی منەوە هەوای هەناسە تەنها سەرلەبری   -2
دروست دەکات، لەوە بەوالوە پێبەپێی دوور کەوتنەوەی شوێنی دەنگ لە    «هـ»دەنگی 

 

زمانی کوردی ی کتێبەکەی » 40ەحمانی حاجی مارف لە الپەڕە ڕوەیەی د. ئەئەو خشت 16
ڕێک خستووە، دەنگی   ی دەنگە کۆنسنانتەکانی زمانی کوردی« بۆ لەبەر ڕۆشنایی فۆنەتیکدا

ستیشدا دەنگێکی کۆنسنانتی ئاوازەدارە. بەداخەوە اتێدا نییە، لە ڕ –هەمزە بە عەرەبی  -»ئـ« 
ۆژاوادا گەلێک کێشەی هێناوەتە بەر ئەو  ڕەکانی نەبوونی پیتێک بۆ ئەم دەنگە لە ڕێنووس

 ەحمان نییە.ڕوە وا دەکەن. لەمەشدا مەبەسم د. ئکوردانەی پێڕەوی زاناکانی ڕۆژا
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ی دەنگەکان کەم دەبێتەوە هەتا  پێکهێنانبۆریەی هەناسەوە بەشداریی هەوای هەناسە لە 
کە هیچ پەیوەندییان بە هەوای هەناسەوە   «ف، پ، ت، س، ش...»دەگاتە دەنگی وەک 

 ی دەنگەکان.  «مخرج»نامێنێت و بە تەواوی لەو شوێنەدا پێک دێن کە پێی دەڵێن 

ئەم پێنج دەنگەی سەرەوە هەوای ناو دەم بەکار دەهێنن و هەر ساتەش بایی ئەوەی لە  
دەربڕینی دەنگەکان هەوا بەخەرج دەدرێ هیتر لە بۆشایی بەینی دوو ڕیزە ددانی  

سەرەوە و خوارەوە دێتەوە ناو دەم. بەاڵم هەر لەو کاتەدا هەوای هەناسە بە عادەتی  
 نیش نەکەیت هەر دەردێت. خۆی لە سییەوە دەردێت وەک کە قسا

لەوانەیە بە بردنەوە ناوی هەواش پەیدا بێت نەک هەر بە هاتنە   «ف»دەنگی 
بدرکێنیت ئینجا  «ف» دەرەوەی. تۆ لێو و ددانەکانت بخە بارێک کە دەتەوێ دەنگی 

لەجیاتی ئەوەی هەوای ناو زار بە ناو ددانەکانتدا بۆ دەرەوە بەڕێ بکەیت هەوا لە  
 لەم حاڵەتەشدا پەیدا دەبێ.  «ف»ندا بۆ ژوورەوە ببە، دەبینی دەنگی دەرەوە بە ناویا

بەهۆی بردنەوە ژووری هەوای دەرەوەی  «ف»ئەم خاسیەتەی پەیدابوونی دەنگی وەک 
دەم، بە جارێک بێپەیوەندی هەوای هەناسە بەو تەرزە دەنگانەوە ئیسپات دەکات. بەاڵم  

یوەندی هەوای هەناسە بە پەیدابوونی  لێرەدا دەبێ ئاگاداری ئەوە بین کە نەبوونی پە
دەخلێکی نییە بەسەر پەیوەندی و بێپەیوەندیی پیکی قوڕگ بە دەنگەوە.   «دەنگ»

ئـ، »هەرچی پیکی قوڕگە بەشدارە لەو ئاوازەی کە خاسیەتی دەنگە ئاوازدارەکانە وەک 
ی  . دەنگی ئاوازدار دەخلی بەسەر هەوا«ج، د، ر، ڕ، ز، ژ، ع، غ، ڤ، گ، ل، ڵ، م، ن

هەناسەوە هەبێت و نەبێت بەناچاری ئاوازەکەی لە پیکی قوڕگ پەیدا دەبێت و لەوێوە  
دەبیسرێ کە هاتوو پیکی قوڕگ لە دەربڕینی ئەو دەنگانە بەشدار نەبوو )وەک ئەوەی  

 کە دەنگ دەنووسێ، وەیا بە فسکە قسە دەکرێ(.  

و پووک و مەاڵشوو  دەمێنێتەوە ئەو لەرە و لەرزە بێ ئاوازەی کە ددان و زمان و لێو 
پەیدای دەکەن، ئەوساش هەموو دەنگە ئاوازدارەکان وەک دەنگە کپەکانیان لێ دێت. 

نامێنێت. دەنگی دالیش یەکجار لە    «ف»فەرقی لەگەڵ دەنگی  « ڤ»تەنانەت دەنگی 
 دەڕوات.  «ک»بەروە   «گ»دەنگی تێ نزیک دەبێتەوە. هەروەهاش 

 

ئەمەی لەم چەند ڕووپەڕەیەدا خستمە بەر نیگای زانایانی فۆنەتیک و فۆنۆلۆجیی کوردزمان،  
سەرەتایەکە بەبەریەوە هەیە ڕێگە بۆ ناوەڕۆکی قوواڵیی ئەو باسانە هەموارتر بکات. لە  

وتووێژیشدا سرنجی ئەموئەوم بۆی ڕاکێشاوە. گەلێک جارانیش لە نووسینمدا ڕامگەیاندووە  
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وێقوت بین بۆ ئەوەی لە زاناکانی بێگانەوە پێمان دەگات وەیا بە هەموو  کە ناشێ ئێمە گ
 عومرمان چاو چر بکەینەوە لەو زانایانەی کە لە نووکی قەڵەمی ئەوانەوە دەتکێن.

هەڵبەت من مەبەستم ئەوە نییە بڵێم نابێ نووسینی بێگانە بخوێنینەوە چونکە دیارە منداڵیش  
انای میللەتە پێشکەوتووەکانەوە هەڵدەڕژێ، هەر خۆیەتی  دەزانێ ئەو سامانە زانستییەی لە ز

دەبێتە چرای بەر هەنگاومان و هۆی ژیانمان و بەرەوپێش چوونمان. من دەڵێم لەگەڵ خۆ  
مان بە زانستی میللەتە پێشکەوتووەکاندا، ئەوەندە جورئەتەشمان هەبێت بە  ڕوونکردنەوە

و باسانە بدوێین کە هۆش و گۆشمان  شێوەی سەربەخۆ و ئازاد و باوەڕبەخۆکردوو بوێرین لە
ێت بە تایبەتیی باسی سەر بەو بابەتانەی پەیوەندیی بە وجوودمانەوە هەیە و بۆ  کپێیان دەش

 .نئێمەش وەک دەسهەڵێنج بن وا

 »...« 
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             ڕەواندنەوەی دوو ڕەخنە 

 1980ی مایسی ساڵی  80ژمارە  «ڕۆشنبیری نوێ»

 

گۆتارەکەی د. ئاوڕەحمانی حاجی   1979ی ئەیلوولی  «ڕۆشنبیری نوێ»ی  76لە ژمارە 
گەلێک بیروڕای ئەوتۆی تێدا    «با ڕێزی لێکۆڵینەوەی زانستی بگرین »مارف بە ناونیشانی 

هەن کە نووسەران و خاوەن ڕایان بخەنە سەر لێکدانەوە و لێکۆڵینەوە و ئەندێشەش. لێرەدا  
وە، دوو خاڵی ئەو گۆتارە سوودبەخشە  کردنەوەووناکمن بە پێی بۆچوونی خۆم و لە ڕوانگەی ڕ

دەدەمە بەر لێدوان، ئەوەندەی بشتوانم پێڕەوی ئامۆژگاریەکەی نووسەر دەکەم لەوەدا کە 
دەبێ لێکۆڵینەوە بە ڕێبازی ڕاست و ڕەوانی زانستکارانەدا بڕوات، هەر نەبێ بایی ئەوەندەی  

 کە دڵگەرمی و عاتیفەی تێدا بەکار نەیەت. 

ی گۆڤارەکە لە بارەی وشەی »انعدام« ی عەرەبییەوە   11کەم ئەوەیە کە لە الپەڕە خاڵی یە
هاتووە کە گۆیا کاتی خۆی کۆنە ئەنجومەنی کۆنە کۆڕی زانیاری کورد بە هەڵە وشەی  

 »نەمان«ی بۆ پێشنیار کردووە.

وشەی »انعدام« ئەوە دەگەیەنێ کە نەبوون بەسەر بوونەوەرێکدا بێت ئیتر مادی بێ ئەو  
وونەوەرە یا مەعنەوی، وەک کە دەگوترێ »انعدام الوزن« دیارە »وزن« لەسەر زەوی ب

هەیە و هەبوە بەاڵم لە دوورایی هێندە کیلۆمەترە »انعدام« دەکات کە ئەمە پاتەوپات  
»نەمان« دەگەیەنێ. ئەوەی ئاشکرایە لە »فقە اللغه« ئەوەی کە فیعل لێی زیاد کرا پتر  

ڕوات و لە ئیحتیمالی واتای »مطلق« دوورتر دەکەوێتەوە. بەرەو تەئکیدی »ڕوودان« دە
فیعلی »انعدام« یش کە »مطاوع« ی فیعلی »عدم« ـە درەنگتر خۆ بەدەست ئەو واتا  
موتلەقەوە دەدات کە لە وشەی »عدم« وەردەگیرێت. دیارە لە کوردیشدا »نەمان« پتر  

ڕێکتر دێت بۆ   «نەمان»ە خزمە لەگەڵ ڕوودان هەرچەند فیعلەکەش لێی زیاد نەکراوە، بۆی
 »انعدام« وەک کە »نەبوون« بۆ »عدم« دەست دەدات.  

ی هەیە کە د. ئاوڕەحمان بۆی  « عوز»، « فقر»وشەی »نەبوونی« ـش هەر ئەو واتایەی 
چووە، وشەکەش لە ڕێی ڕاستە دەستووراتی وشەسازییەوە پەیدا نەبوە بەڵکوو داڕشتنێکی 

ەبستراکتی خستۆتە پاڵ »نەبوون« ـەوە کە ئەویش  ڕەمەکییە کە هاتوە »ی« ـی ئەمرازی ئ
هەر ئەبستراکتە. ئەم داڕشتنە ڕیزپەڕ )شاذ( ە ناشێ ببێتە بنەمای دەستووری زاراوەسازی،  

صەد وشەی وەکوو »نەخوێندنی، نەچوونی، نەبیستنی...« دەهاتە ناو ئاخاوتن و نووسینی 
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یری کوردیدا زاوزێ ناکات،  کوردی و زمانەکەی دەشێواند. وشەی ڕیزپەڕ لە کوردی و غە
 ئەگەر بکات زۆڵ دەهێنێت. 

لە بارەی »نەبوونی« ـیەوە نەک ئەوەندە و بەس، بگرە جارێ هۆی هەرە گەورەی دەست 
نەدانی لە بری »انعدام« ماوە ڕوون بکرێتەوە: وشەی »نەبوونی« لە فیعلی »بوون« بە  

تملک« ەوە وەرگیراوە. واتای »وجود«ەوە نەهاتوە بەڵکوو لە »هەبوون« ی بە واتای »
»هەبوون« بە واتای »تملک« چونکە تێپەڕە، لەگەرداندا خۆی لە »هەبوون« ی بە واتای  

»وجود« جودا دەکاتەوە ڕاناوی تێپەڕیش لەگەڵ خۆیدا دەهێنێت. لە پێشەوە لیستەی 
 گەردانی »هەبوونی« ی بە واتای »وجود« دەنووسم:  

 من هەبووم  -من هەم  -

 تۆ هەبوویت   -تۆ هەیت  -

 ئەو هەبوو  -ئەو هەیە  -

 ئێمە هەبووین  -ئێمە هەین  -

 ئێوە هەبوون   -ئێوە هەن  -

 ئەوان هەبوون  -ئەوان هەن  -

 

 «: تملكئینجا لیستەی »هەبوون« ـەکەی »

 من هەمبوو -من هەمە، هەیەتم  -

 تۆ هەتبوو -تۆ هەتە، هەیەتت  -

 ئەو هەیبوو  -ئەو هەیەتی  -

 ئێمە هەمانبوو   -ئێمە هەمانە، هەیەتمان  -

 ئێوە هەتانبوو -ئێوە هەتانە، هەیەتتان  -

 

ئەم ڕێژەیەی »هەمە، هەیەتم...« ی »تملک« کێشەی زۆر بەدوادا دێت بە نموونە کە  
دەڵێت »هەیەتم« مەبەستت کاتی ئێستاکەیە کەچی ڕێژەکەی وەکوو »خواردوەتم، 

.« کە ڕێژەی ڕابردوە جودا  کردوەتم« ـە کە جۆرێکە لە ڕابردوو. دیسان »هەمبوو، هەتانبوو..
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بۆتەوە لە ڕێژەی ڕابردووی تێپەڕی عادەتی کە دەڵێ »خواردبوومان، کردبوومان...« هەر  
بۆیەیە ئەوەی تازە کوردی فێر دەبێ دەڵێ »هەبوومان...«. ئنجا موزاریعی »هەبوون« یش  

:  بە هەردوو واتا کێشە هەڵدەگرێ کە دێت ڕێژەی موزاریعی »بوون« ی سادە وەردەگرێ
 من دەبم.  -من هەم 

لە موزاریعی »هەمە، هەیەتم« دا کێشەکە گەورەتر دەبێ کە دێت و ڕێژەی »انتقالی 
پێچەوانە« وەردەگرێ ئەم »انتقالی پێچەوانە«یە لە کتێبۆلکەی »چەند حەشارگەیەک...« دا  

هەیە، ئێرەش  ڕوونکردنەوەبۆ یەکەم جار باس کراوە، بەاڵم زۆر پێویستی بە شەرح و 
 نییە. جێگەی

ی   avoirلە وشەی »هەبوون« ی بە واتای »تملک« خزمی  «وا دەزانم کەرتی »هه
ی ئینگلیزییە، بەو پێیە ڕەنگە لە کۆندا »هەف بوون« بووبێت. بە واتای   haveفەرەنسی و 

ی ئینگلیزییەوە نزیکە. لەهجە   isی فرەنسی و   est»وجود« یش لە »هست« فارسی و 
 هەیە لە کوردیدا لە جیاتی »هەیه« دەڵی »هەسه«. 

گوترێ  بەهەمەحاڵ »نەبوونی« لە بنەڕەتدا »نە هەبوونی« بوە و لێی سواوە، ئێستاش دە
 کابرا بابایەکی هەبووە...«.  -»هەبوونی و نەبوونی

لەمەوە دەردەکەوێ کە بەهیچ کلۆجێک ناشێ »هەبوونی« بۆ الی »وجود« ببرێتەوە، ئەم  
ڕواڵەتە چاوغەڵەتێنەی لەیەک چوونی دوو وشەکەش ناشێ تەلەزگە بە بیرمان بکات و التر  

 ی و زاراوەسازی.بزەمان پێ ببەستێ  بۆ دەرەوەی ڕاستە ڕێگەی زمانناس

ی گۆڤارەکەدا وا ڕانوێنراوە کە »ن« ی چاوگ بە   14خاڵی دووەم ئەوەیە کە لە الپەڕە 
کۆتایی فیعلی وەک »کردن، ڕستن« ـەوە نانووسێت، گۆیا کورتە بزوێنێکی ورد دێتە نێوان  
کۆتایی فیعلەکان و نیشانەی چاوگەکەیانەوە بەاڵم لە ڕێنووسی کوردی کە بەپیتی عەرەبی  

نووسرێ بزوێنەکە وێنەی بۆ دانەندراوە ئیتر زمانناسان هەڵەی تێدا دەکەن، یانی ئەگەر  دە
 کوردی بە پیتی التینی بنووسرێ نیشانە بۆ بزوێنەکە بەکاردێت و هەڵەی تێدا ناکرێ. 

با لەپێشەوە ئەوە بڵێم، نووسینی التینیش وا دەبێ سەر لە نووسەر و لێکۆڵەرەوەی کورد 
ت لە بری »ئا، ئۆ، ئی...« تەنها یەک پیت دەنووسێت و کەچی  دەشێوێنێت وەک کە دێ

هەریەکەیان بریتییە لە دوو دەنگی سەربەخۆی تەواو و چ فەرقێک نییە لە نێوان »دا، دۆ،  
دی« و »ئا، ئۆ، ئی« لە ڕووی ژمارەی دەنگەکانیەوە، نووسینی التینی کە بایەخی بە دەنگی  

ردوە، کێشەی بۆ ئێمەش ناوەتەوە کە بەشێکی »هەمزه« نەداوە و لەوەشدا سەهوێکی زلی ک
بەرچاوی لێکۆڵەرەوەی کورد بە شوێن هەنگاوی ئەو سەهوەدا دەڕۆن و دەمەتەقە لەسەر  
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بایەخی دەنگی »هەمزه« هەڵدەستێنن و دانەنانی نیشانە بۆ هەمزە لە نووسینی کوردیدا بە  
ئەوەندە هەیە لە   ڕاست دەزانن کەچی دەنگێکی زیدە ڕەسەن و کۆنی زمانەکەمانە، هەر

ئاخاوتنی ئێستاکەماندا هەمزە لە ناوتوێژی وشەدا نەماوە و بە زۆری لە بەرایی وشەوە دێت،  
تەنها لە ڕێژەی موزاریع و ئەمر نەبێ وەک دەئاخێوێ، دەئەنجنێ، بئاخێوە، بئەنگێوە،  

 دەتئەزموم.. 

ا نیشانەی بۆ  لە کوردیدا دەنگی المی قەڵەویش لە بەرایی وشەوە نایەت کەسیش ناڵێ ب 
. ڕەنگە  [نهۆم، نهۆ..]دانەنرێت. دەنگی »ە« ش دەگمەن لە ناوتوێژی وشەدا »دەبیسترێ« 

لە ئاخاوتنی ئێستاماندا هەرگیز نەچێتە کۆتایی وشەوە. مەشوورترین وشەی کۆنمان »دئاک«  
 هەمزەی لە هەناودا هەیە.  

فیعل و »ن« ی چاووگ نووسینی التینی کە نیشانەی بۆ ئەو دەنگە کز و بێهێزەی نێوان 
وای کردووە بایەخێکی لە ڕادەبەدەر بەو دەنگە بدرێت، ڕەنگ بوو ئەگەر   سەرلەنوێداناوە 

نووسینی التینی لێی بێدەنگ بایە ئەویش وەک »هەمزە« پشت گوێ خرابایە. هەرچۆنێک  
بێ ئەم دەمەتەقەیە لەسەر »تاوانی ڕێنووس« مەبەستی ئێرەکانە نییە، ئەوەی من بە چاوی  

ئایا ئەو دەنگە کزەی کە لە نێوان »ت، ن« و »د،   ە:ۆمەوە گرتووە لێرەدا شتێکی دیکەی خ
ن« ی دوو فیعلی »بەستن، کردن« دایە ئەویش وەک دەنگەکانی دیکەی فیعلەکان »ب، ە،  

ەری وشەیە یاخود شتێکی دیکەیە؟ هەڵبەت هەموو  پێکهێنس، ت، ک، ر، د« بەشێکی بنجی 
کات لەو شوێنە و لە گەلێک شوێنی تریشدا، کەواتە بابەتی  کەس هەست بەو دەنگە کزە دە

لێکۆڵینەوە بوون و نەبوونی دیاردەکە نییە بەڵکوو »ماهیة« دیاردەکەیە: پرسیارمان لێرەدا  
 »ئایا هەیە؟« نییە بەڵکوو »ئایا چییە؟« یە. 

وسم لە وشەی نموونان کە بەپیتی التینی بنو کردنەوەو گوتار کورت ڕوونکردنەوەبە نیازی خۆ 
کەسرەی   -« ی بێ نوختە دادەنێم، بۆ کورتە بزوێنی »یıبری ئەو بزوێنە بێهێزە »

«  e« ی نوختەدار دادەنێم، لە جیاتی کورتە بزوێنی فەتحەش »iعەرەبی« ش پیتی »
« دەنووسم، لە جیاتی »کورتە yدەنووسم بۆ »ی« ی درێژیش، لە هەرکوێیەک بێت »

ز« بەکار دەهێنم، هەر جارەش بەپێی پێویست بزوێنی بێهێز« یش تەنها وشەی »بێهێ
ی بڕگە و  پێکهێنانە لە « بێهێز»بڕگەی وشان لە یەکدی جودا دەکەمەوە تاکوو دەوری ئەو 

 ی وشە ئاشکراتر بێت. کردنکەرت

لە چاوگی »ڕستن، کردن« دا ئەگەر بڵێین ئەو بێهێزەی پێش »ن« ـی چاوگەکان بەشێکی  
ن« ـی چاوگی بدەین یا بەقەدی فیعلەکە؟ دیارە ئەو  ەری وشەکانە ئایا دەبێ بە »پێکهێن
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بێهێزە هی قەدی فیعل نییە چونکە لە چاوگی تێنەپەڕدا بە الدانی »ن« ـی چاوگ  قەدی  
 فیعلەکە دەمێنێتەوە بی ئەوەی هیچی بیهێز و بەهێزی بە دواوە بێت وەک: 

   Mırd - mır-dınمردن     -

  Ro-yısht - ro-yısh-tın ڕۆییشتن  -

 

تێپەڕم نەهێنا چونکە بە الدانی نوونی چاوگ ڕاناوی فاعیل دێت و مەسەلەکە ڕوون   نموونەی
ی ئەم  کردنەوەنابێتەوە. کەواتە دەمێنێتەوە »ن« ـی چاوگ بێهێزەکەی لە قەبەڵ بکەی. ساغ

 الیەنە نەختیک پشووی درێژی دەوێ. 

ا دێت وەک »ن« ـی چاوگ هەر لە دوای »د، ت« وە نایەت، بە دوای »ا، و، ی« شد
»فەرموون، زانین، کێاڵن«. لێرەشدا  ئاشکرایە، هاتنی ئەو بێهێزە لە دوای بزوێنەکانی »و،  

ی، ا« موستەحیلە چونکە بزوێن هەر کۆنسنانتی بە دوادا دێت، بێهێزەکەش کۆنسنانت  
نییە.کەواتە دەرکەوتنی ئەو بێهێزە لە چاوگاندا هەر لە چاوگی دال و تێ مومکینە. ئێستا  

«  kır- dı-man فیعل دەدەینە ڕاناوی لکاوی کەسی یەکەمی کۆ و دەڵێین: »کردمان،قەدی 
دەبینین هەمان بی هێز لە بەرایی ڕاناوەکەشدا هات وەک لە پێش »ن« ی چاوگدا هات،  

ان ناشێ  ئیتر هەمان پرسیار هەڵدەستێ لەوەدا ئایە ئەو بێهێزە بەشێکی ڕاناوەکەیە؟ خۆ زانیم
کردنی پرسیارەکە لە ئاست ڕاناودا کارێکی ئاسانە چونکە  کالبەشێکی فیعلەکە بێت؟ یە

 دەتوانین جێگۆرکێ بە ڕاناو بکەین و بزانین بێهێزەکە چی لێ بەسەر دێت.

بابێنین پێشگری »هەڵ« بخەینە سەر فیعلەکە کە بۆ ئەوەی ڕاناوەکەی لێ بستێنێ: دەڵێین  
بەرایی ڕاناوەکە دەرنەکەوت،   «. لێرەدا هیچ بەهێزو بێهێز لەhel-man kırd»هەڵمان کرد، 

 کەواتە بێهێزەکە بەشێکی ئەویش نییە ئەدی چییە؟  

ڕاستی مەسەلەکە ئەوەیە کە ئەم بێهێزە پێداویستێکی فۆنەتیکی ناچارییە کە لە هەندێ  
وشەدا دێنە دوای یەک لە دەنگەکانی وشە بۆ ئەوەی بتوانرێ تلفظی پی بکرێ، کە 

« دا  kır-dı-manەڕەوێتەوە. ئێمە دیتمان لە فیعلی »پێویستیش نەما بێهێزەکە لە خۆوە د
بێهێزەکە هاتە دوای قەدی فیعل و بوو بە بەشی یەک لە بڕگەکانی، بەاڵم لەگەڵ پێشگری  
»هەڵ« ئەو ناچاری و پێویستییە نەما چونکە بە پیتی داخوازی دەنگسازی کوردی وشەی  

نییە بەاڵم کە تاکە یەک دەنگی   وەک »هەڵ« لە بەرایی وشاندا پێویستی بەو بێهێزە لکێنەرە
بەدوادا هات پێویستە کە پەیدا دەبێ. تۆ سەیری وشەی »بەد« هەرچەند وەک فیعلی 
»کرد« بە »د« کۆتایی دێت چونکە لە کێشی »هەڵ« ە پێویستی بەو بێهێزە نییە لە 
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« بەاڵم کە هاتی یەک  bed-man-kırdبەرایی ڕاناوەکەدا وەک کە دەڵێی »بەدمان کرد 
تاکە دەنگت بەدوا »هەڵ، بەد« دا هێنا ناچاریت بەو بێهێزە لکێنەرە لەیەکدیان ئاشنا بکەیت  

 وەک: 

        He-lım-gırtهەڵم گرت   -

   Be-dım-kırd بەدم کرد -

 

تەنانەت حوکمی ئەو دەستوورەی دەنگسازییە وای کردوە بەشێکی وشەی »هەڵ، بەد«  
 وشەکان جودا ببنەوە. لەگەڵ ڕاناوەکەدا ببنە بڕگە و لە بەشی سەرەتای 

یەک لە دەستووری هەرە بەرچاوەکانی فۆنەتیکی کوردی ئەوەیە کە ئەگەر بزوێن بە دوا ئەو  
دەنگەدا هات کە بێهێزەکەی لە پێشدایە بێهێزەکە تێ دەچێت وەک لەم نموونەنەدا  

« بە ناچاری ئەو بێهێزەی تێدا هاتوە تا مومکین بێ ge-nımدەردەکەوێت: وشەی »گەنم، 
کە بە دوا »ن« ەکەدا بێت، بەاڵم کە هاتی بزوێنت خستە دوای »م« ەکە ئەو بێهێزە  »م« 

 دەڕەوێتەوە کە دەڵێی:  

 gen-mekeگەنمەکە 

 هەروەها وشەی »کرم« یش کە بوو بە »کرمان« بێهێزەکەی پاش »ر« ەکە تێ دەچێت. 

Kır-man - kı-rım 

اڵم دەتوانین وەک کارێکی هەرچەندە ئێمە ناتوانین جێگۆڕکێ بە »ن« ی چاوگ بکەین بە
بەدیهی چی لە ڕاناوەکانی و وشەکانی دیکە بە دیاری دا، بۆ »ن« ی چاوگ بکەین بە  

 دەستوور چونکە ئەویش دەنگێکە وەک ئەوان. 

بەر   بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا کە جێگۆڕکێ بۆ »ن« ی چاوگ مومکین نییە، دەتوانین بیخەینە
 خوا و تالع، پاشگری هەیە ئەم کارەمان بۆ بکات:  دەستووری هاتنی بزوێن بۆ دوایەوە چونکە، 

کردن« کە پاشگری »ەوە« یان بەدوادا هات باری ئەو بێهێزەیان  » «،دوو فیعلی »ڕستن 
 Best-newe / Kırd-neweئەوسا دەتوانی تێی ببەیت و بڵێیت:   شلۆق  دەبێ چونکە

ئەمەش هەر  وەک هەست دەکەیت تێ بردنی بێهێزەکە لە »بەستنەوه« دا خۆشترە، کە 
بڕیاری خزمایەتی نێوان دەنگەکانی کوردییە، خۆ ئەگەر »ن« ـەکە بە دوا »و« ی  

کۆنسنانتدا هاتبایە تێبردنی ئەو بێهێزە دەبوو بە کارێکی ناچاری وەک لەم نموونەیەدا  



141 

« کە بێهێزەکەی تێدایە لە تەرکیبی خوارەوەدا بە ke- wınکەون، »دەدیترێ: وشەی 
 .Kew-ne zam تەواوی دەی دۆڕێنێت: 

دا دەبێتە »فرۆتن« هەروەک کرۆشتن دەبێتە  هێنانفیعلی »فرۆشتن« لە هەندێ بەکار
جا ئەگەر بزوێنیان بخەینە کۆتاییەوە  -لە شیعری مصطفی بەگی کوردی هاتوە  - «»کرۆتن 

تێبردنی بێهێزەکە لە »فرۆتن، کرۆتن« دا لە بارترە تا »فرۆشتن، کرۆشتن« دیارە 
 ڕاستییە کاری سەلیقەیە:یش بەم کردنهەست

Fı- rot- ne- ke 

Kı- rot- ne- ke 

 

وشەی »تووتن« کە ئەویش وەک »ڕستن« دەنگی »ت« ـەکەی کەوتۆتە پێش »ن«  
ـەکەیەوە و ئەو بێهێزەشیان لە نێواندایە، بێنە بزوێنی بدەیێ و سەیری بکە چۆن بێهێزەکەی 

 دەڕەوێتەوە: 

Toot-ne- kem  /  too- tın 

 کردن نووسینی لێرە بەپێشەوەی خۆمدا ناوی ئەو بێهێزەم ناوە »قورسمن لە 

واتە نە ئەلفە و نە واو، نە یێ و نە کەسرە  ]قورسایی« چونکە نە بزوێنی درێژە و نە کورتە  -
نە دەشتەوێ بزوێن لەو شوێنەدا بەکار بهێنیت: ناچاریەکی دەربڕینی  [و نە فتحە و نە بۆر

ە لەگەڵ خۆیدا دەهێنێ و هەر کە کردنیبەتیدا ئەم قورسدەنگی بێبزوێنە لە حاڵەتی تا
ناچاریەکەش نەما قورساییەکە تێدەچێ، وەک ئەوەی پاسەوانی شەوانەی خانوو لەگەڵ گزنگی  
خۆر بۆی دەردەچێت و هەرگیز بە بەشێکی خانوەکە حیساب ناکرێ، یاخود ساردی و گەرمی  

 بەشێکیانە.  ەریان نین وەک کە ئۆکسۆجین پێکهێنئاو و هەوا بەشێکی 

ی دەنگ و تێبردنی لە زمانی کوردیدا تا بڵێی بەکێشەیە بەاڵم  کردنئەم دیاردەیەی قورس
کورد هەستی پێ ناکات چونکە بە سەلیقەی زگماک دەزانێ لە کوێ دەنگەکان قورس بکات  

و چۆنیان ڕەها بکات کەچی بێگومان غەیری کورد زەحمەتی تێدا دەکێشێت و ڕەنگە هەر 
لە گوتارێکی خۆمدا »فۆنەتیک چیمان بۆ بکا؟« کە لە بەشی یەکەمی بەرگی  تێی بڕ نەکات. 

« دا باڵو کرایەوە مەیلەو بە درێژی ئەم  1975 -سێیەمی »گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد
دیاردەیەم باس کردووە. لەو نووسینەدا ڕوونم کردۆتەوە کە دەنگەکانی زمانی کوردی لە 

چوار پلەیان هەیە، وا لێرەدا بە کورتی باسیان   کردنەوەڕووی گونجان و حەز لە یەکدی
 دەکەمەوە: 
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  کردنپلەی یەکەم: گونجانی تەواو. لەم پلەیەدا دەنگەکان بەدوا یەکدیدا دێن، قورس
هەڵناگرن وەک کە »د« بەدوا »ر« دا دێت وەیا »ت« دەکەوێتە پاش »س« و هی  

 تریش:  

Gu-lıng, deng, shest, mast, merd, kurd, rend, mend, khurt, kert, khu- rısht, 
gesht. 

هەبێت و دەشێ نەبێت وەک دەنگەکانی »ر،   کردن پلەی دووەم: گونجان. لێرەدا دەشێ قورس
 گ« »ن، ک«: 

Be-rıg, berg   »بەرگ« 

De-nık, denk    »دەنک« 

 

پلەی سێیەم: نەگونجان، بریتییە لەوەی کە پێویستە قورسایی بخرێتە سەر دەنگی پێشەوە  
 وەک: 

Ke-sır 

He-le-dın 

Che-shın 

 

پلەی چوارەم: دژایەتی. ئەویش نەهاتنی دەنگێکە بەدوا دەنگێکی دیکە مەگەر بزوێنی 
ئاشکرایان لە نێواندا بێت وەک »ر، ل« و »ل، ر« بە هەردوو شێوەی الواز و قەڵەویانەوە 

م بەبیردا   «سژ »تەنها وشەی ]ر و ....« -س، ش-ز، ز-ق« و »س- ک، ک-وەک »ق
   «[ش»ی خزمی  «ژ»تێیدا هاتۆتە پێش  «س» دێت کە

زمانەوان و دەنگناسی کوردی لەسەریەتی ئەم بەدیهیانە بەهەند  هەڵبگرێ وەک کە دێت  
دەستوورە ناسراوەکانی ڕێزمان و فۆنەتیک ئەزبەر دەکات و دەیانڵێتەوە. هیچ لە بایەخی ئەم  

ەی کوردی بۆ نەچوە، ئنجا  دیاردە گرنگەش کەم نابێتەوە بەوەدا کە جارێ بیری لێکۆڵەرەو
کە ئێمە بێین ئەم دەستوورانە و دەستوورەکانی دیکەی »دەنگ« ی کوردی بەسەر پێک  
هاتنی چاوگی وەک »ڕستن، کردن« دا بهێنین و یەکێک لە دەستوورەکانی وشەسازیشی  
بدەینە پاڵ دەبینین لەبەر سێ هۆی زۆر بنجی ڕێگە نییە بۆ تێبردنی ئەو قورساییەی سەر  

 « ی پێش »ن« ی چاوگ:»ت، د
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یەکەم: »ن« ی چاوگ لە الوە دێتە کۆتایی وشەکان، بە پێی ئەوەی کە لە کوردیشدا  
لە دەنگی پێش خۆیەوە دەکات، ناچارین دەبێ   کردن دەنگی الوەکی بە عادەت داخوازی قورس

ئەو »ت، د« ە قورس بکەین، ئەم دەستوورەش هێندە بەهێزە خۆی زاڵ دەکات بەسەر  
لەی گونجانی تەواو« دا. بەنموونە وشەی کەس بدە بە کەسی دوەمی تاک،  دەستووری »پ

کە »ت« ـە، دەبینی پێویستە قورسایی بخەیتە سەر »س« ـەکە هەرچەند دەنگی لەپێش  
وەک لە ڕستەی »من کەسم نەدیتوە، تۆ کەست   ke-sıt»ت« دا قورسایی قبوڵ ناکات: 

دەکەیت لەو »س« ـەی پێش »ت« دا بەاڵم کە هاتی   کردن دیتوە؟«دا هەست بە قورس
 »کەستان چۆتە شار؟«.   kes-tan»ت« ـەکەت بزاوت خێرا قورساییەکە هەڵدەستێ وەک 

 
ە لە دەنگی  کردنئەم دەستوورە بۆ خۆی بەسە بۆ ئەوەی »ن« ی چاوگ بەهۆی ئەو قورس

دەبنە هۆی دوەم  پێش خۆی داببڕێت، بەاڵم دوو دەستووری دیکەش پاڵپشتی لێ دەکەن کە 
 و سێیەم.

دوەم: »ن« ی چاوگ بۆ خۆی لە پلەی نەگونجاندایە لەگەڵ هەردوو دەنگی »ت، د«.  
گونجانی »ن، د« لەو حاڵەتەدا دەبێ کە »ن« ـەکە لە پێشەوە بێت لێرەدا »د« ەکە لە  

پێشەوەیە، هەروەها بە نیسبەت »ت، ن« یشەوە. گونجانی »س، ت« و »ن، گ« و »ر،  
ی هەر وەهایە. کە جێگەی دەنگەکانت گۆڕی گونجانیان نامێنێ. بەو پێیە  ت« یش هەموو

ەری ئەسڵی وشەکە بایە هەر  پێکهێنئەگەر »ن« ی چاوگ لە الوەش نەهاتبایە و بەشێکی 
 داخوازی ئەو بێهێزەی دەکرد بۆ دەنگی پێش خۆی. 

انەوە  سێیەم: ئەو دەنگانەی لە فیعلی کوردیدا دەکەونە پێش »ت، د« ی کۆتایی فیعلەک
هەموویان لە پلەی گونجانی تەواو دان لەگەڵ »ت، د« دا. دەنگی »د« ی چاوگ تەنها دوو  

 دەنگی »ر، ن« لە پێشەوە دێن وەک:  

ستاندن، کەندن، خوێندن... هتد. دەنگی »ت« ی چاوگیش   -کردن، بردن، خواردن
تن، دەنگەکانی »ر، س، ش، ف، و« لە پێشیەوە دێن وەک »گرتن، بەستن، مشتن، گڵۆف

مەبەست ]و[ ی کۆنسنانته«. دەنگەکانی »س، ش، ر« گونجانیان لەگەڵیدا تەواوە.   -کەوتن
شەرحی ئەمە لێرەدا جێی نابێتەوە بە هەمەحاڵ  ] دوو دەنگی »و، ف« یش وەک تەواو وەهان 

 .  [دا زۆر بەهێزترە لە »ن« لەگەڵیدا « ت» گونجانیان لەگەڵ 

کە لەالوە بۆ وشەکەش نەگونجێت چۆن   ئنجا کە حاڵ وەها بێ، ئەو »ن« ـە چاوگییە
لە »وشەی کوردی«   سەرنجگرتن دەتوانێ گونجانی تەواوی پێش خۆی هەڵوەشێنێت؟ بە 
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دەردەکەوێ ئەم دیاردەیەی گونجان و نەگونجانی »دەنگەکانی کوردی« لەگەڵ یەکدیدا  
 هەر وەک کاری کردۆتە سەر نەبوونی وشەی وەک »کارل، مێلڕۆز...« دەخلی زۆریشی بوە

-bıبڵند   Pı-lıngبەسەر شێوە و شکڵی گەلێک لە وشەکانی کوردی، بە نموونە وشەی پڵنگ. 

lınd   هەرگیز نەدەشیاbıl-nıd, pıl-nıg   بن چونکە خزمایەتی نێوان »ن،گ« و »ن، د« ڕێ
ئەو شێوەیەی    fır-tıkنادات قورساییەکە بچێتە سەر »ن« ـەکە، کەچی وشەی فرتک،  

ەریان نەگرت چونکە دەنگی »ر« لە پێش »ت« دا قورسایی  و وەرگرتوە کە پڵنگ، بڵند
-keکەرستە،  fı-rısh-te,وشەکانی فرشتە  fı-rıtkهەڵناگرێ لەبەر ئەمە پێت ناکرێ بڵێی 

rıs-te بکرێتە ش ناشێ  ker-sı-te… fır-shı-te   ،چونکە گونجانی نێوان دەنگەکانی »ش
 -bı، س«. لە وشەی »بڕشت، س، ت« ناهێڵێ لەو شوێنەدا قورسایی بچێتە سەر »ش  -ت

rısht  دا سەرەڕای ئەوەی کە »ش، ت« لە الوە هاتوە بۆ وشەکە، گونجانیشیان لەگەڵ »
لە یەکدی دابڕێن، ئنجا »ڕ، ش« یش لە پلەی   کردن یەکدیدا تەواوە کە ناهێڵێ بە قورس

 نەگونجاندان.... کەواتە ئەم وشەیە هەر دەبێ ئەم شکڵەی هەبێ.  

ە لە کوردیدا کارێکی وەهای کردوە کە لە هەندێ زمانی دیکەدا  بەڕاستی ئەم دیاردەی
ە نەدراوە ناشکرێ پێی  کردن نەیکردوە. لە عەرەبیدا هەر بەجارێ هیچ بایەخێک بەو قورس

بدرێ، چونکە سەرلەبەری داڕشتن و »صرف« و دەنگسازی عەرەبی لە سەر 
کورتە بزوێنی »فتحە، ە هەڵستاوە. تەنانەت لە عەرەبیدا  کردنتێنەخوێندنەوەی ئەو قورس

ضمە، کسره« ش بایەخی دەنگەکانی دیکەیان نییە چونکە، بەتایبەتی لە فیعلدا، ئەو کورتە 
بزوێنانە لە »تصریف و أشتقاق«دا دێن و دەڕۆن و تێدەچن و دەگۆڕێن وەک »قتل، قاتل،  

ـە.   استقتل، یقتل، مقاتلة« ئەوەی ناگۆڕێ و تێناچێ هەر دەنگە کۆنسنانتەکانی »ڤ، ت، ل« 
بزوێنە درێژەکانیش بەقەدەر کۆنسنانت هەمیشەیی و نەگۆڕاو نین بۆیە پێیان گوتون  

»حروف العله« لە وشەی وەک »علم« کە چاوگە ئەو قورساییەی سەر »ل« ـەکە نرخی  
نییە چونکە وشەکە دەبێ حەرەکەی بدرێتێ یا بە فەتحە یا بەکەسرە یا بە »ضمة« هەر کە  

 نامێنێ. حەرەکەشی درایە قورساییەکە

ەدا دەکەن.  کردنئاخێوەری عەرەبی لە واڵتێکەوە بۆ واڵتێک، مامڵەتگۆڕی لەگەڵ ئەو قورس
ن، بە نموونە لە وشەی  کردنمیسریەکان، بە پێچەوانەی عێراقیەکان لە حەدبەدەر دژی قورس

ئەلب، شمس« دا هیچ قورسایی ناخەنە سەر »ل، م« وەیاخود دێن ناوی »جیمس   -»قلب 
ە ڕەها بکەن،  کردن»جیمسی بۆند« تاکوو »م« ی »جێمس« لەم قورسبۆند« دەکەنە 

دا  کردن قلب« تەنانەت لە قسەدرب، وب« لە جیاتی »ڵب، گەروکەچی عێراقی دەڵێن »دەر 
»ر« ی پێش »د« یش قورس دەکەن بە پێچەوانەی کورد، وەک کە دەڵێن »لێلیت الفرد 
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. »فرید االطرش« چونکە بە ئەسڵ میسری نییە لە گۆرانی »احلی « fe-rıdلیلة الفرد  -
همسه« دا دەنگی »ش« لە وشەی »اشجان« وەها قورس دەکات بەدرێژای ئەلفێکی تەواو 

  « عەبدول وەهاب»ی ئەوتۆیش بوو وای کرد جارێکیان لە »ج« ـە کەی دادەبڕێ، هەر هۆ
 بڵێ »فەرید ناتوانێ خۆی لە شامیەتی ڕزگار بکات«.  

لە کوردەواریشدا مامەڵەتگۆڕی لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی دیکە لەگەڵ دەنگەکاندا دەکرێ.  
،  کردن لە بەری بادیناندا هەندێ وشە هەن بە سکونی تەواو دەست پێ دەکەن، واتە بێ قورس

دەکەن   کردنە ئەمە لە سۆران و باباندا مومکین نییە. دەوروبەری هەولێر پتر حەز لە قورسک
تا واڵتی کۆیە و سلێمانی و ڕانیە و ساباڵغ. تەنانەت ئەسڵە هەولێری وشەیەکی وەک »چی«  

 دەکەن بە »چ« ی قورس کراو. 

ەوێ هەرچەند بە  ە بایەخی پێ نەدراوە، لە نووسینیشدا دەرناککردنلە ئینگلیزیدا ئەم قورس
ئەگەر بەپێی ئەو داخوازیە بنووسرێت کە بۆ   filmپیتی التینیش دەنووسن. بە نموونە وشەی 

ە  کردن« بنووسرێت، بەاڵم دیارە لزوم نییە بەو قورسfi- lım»ڕستن، کردن« کراوە دەبێ »
قورساییەکە هەڵدەستێ، خۆ ناشکرێ یەک وشە بە دوو جۆر  filmingچونکە کە گوتت 

ت، نەخۆ هەرچی ڕێنووس هەیە دەشێوێت. سەیرێکی ڕێنووسی ئینگلیزی بکەین  بنووسرێ
یشدا دەرناکەوێ  sparrow, drill, try, snow, cleanلەوێدا ئەو بێهێزە لە وشەی وەک 

هەرچەند هەموو دەنگەکانی پێشەوەشیان کەوتوونەتە پێش کۆنسنانت، خۆ دیاریشە دەنگی  
ادا نەهات، بە ناچاری قورس دەکرێ. هیچ سەرەتای وشە، کە بزوێنی ئاشکرای بەدو

 ی تێدا بنووسرێت. کردنوشەیەکی ئینگلیزی نییە لەم جۆرە بێت و نیشانەی قورس

ی دەنگی پێش »ن« ی چاوگ بەوەدا هەڵستاوە کە فەتحەی  کردنلە فارسیدا کێشەی قورس
خراوەتە سەرێ وەک: ڕەفتەن، کەردەن، ئامووختەن.. تەنانەت ئەم فەتحەیە لە وشەی  

یزافەکراو بۆ هەندێ ڕاناویش هەر بەکاردێت وەک: دەسنەت، نامەش، پدەرەم... جا ئەگەر  ئ
بڵێن لە کوردیدا قورساییەکە پاشماوەی ئەم بزوێنەیە هەر دادمان نادات چونکە هەر کە  

بزوێن نەما دەستوورەکانی دەنگسازی و وشەسازی خۆیان دەسەپێنن چ لەم کێشەیەدا بێت و  
 ر بەئاخاوتندا بێ.  چ لە شتێکی دیکەی سە

ئەم باسە گەلێکی بەبەرەوەیە، هەم لە تەرکیبی ناوەکی وشە و ڕستەی کوردی و هەم لە  
ڕووی لێکۆڵینەوەی بەراوردی نێوان زمانانەوە، بەتایبەتی چونکە هەر دەنگێک لە دەنگەکانی  
کوردی وەک ئەوەی لە زاری کوردەوە دێنە دەرێ، نەک لە زاری یەکێکی دیکە، خاسیەتی  

خاسیەتەش حوکمی تایبەتی لە وشەسازی و دەنگسازی کوردی   خۆی هەیە و بەپێی ئەو
 دەکات.  
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ی کۆنسنانتی پێش »ن« ی چاوگ بەشێکی  کردنلە کۆتای ئەم گۆتارە ناتەواوەدا دەڵێم: قورس
بنچینەی وشە نییە، نە هی فیعل و نەهی »ن« ـەکە، ناچارییەکی فۆنەتیکی دەیخاتە کۆتایی  

دیکە لە هەزاران وشەی کوردیدا. هەر کە  فیعلەکانەوە وەک کە دەیخاتە شوێنێکی 
ناچاریەکەش نەما قورساییەکە یا دەشێ هەڵستێ یان دەبێ هەڵستێ لەبەر ئەمە پێویست نییە 
لە جێگەی وەک »ڕستن، کردن« دا نیشانەی بۆ دابندرێ چونکە نە لە واتدا و نە لە شوێنی  

نیشانە بۆ دەنگی نەبووی   دیکەدا بەردەوام نییە و نەمانی بەسەردا دێت. خۆ جایەزیش نییە
 دابندرێ.  

هەرچۆنێک بێ دەبێ لە نەمانیدا نیشانەکەی البدرێت نەخۆ ئاخاوتنی کوردی دوای بەینێک 
گۆڕانێکی گەورەی ناڕەوای بەسەردا دێت چونکە لەم سەردەمەدا »زمان« بە دائیمی 

وەد و  دەخوێندرێتەوە ئیتر چۆنی بنووسی وەهای لێ دێت بەتایبەتی چونکە لە سەدی نە
-10پێنجی منااڵن دەچنە مەکتەب و »نووسین« دەخوێنن و دەڵێنەوە. مامۆستاکانیشان هەر 

ساڵێک دەتوانن لە گۆتنەوەدا هەڵەی ناو نووسینەکە ڕاست بکەنەوە، وردە وردە مامۆستا و   15
بەستنەوە، سپڵم،   Se-rı-man / sı-pı-lım / bes-tı-ne-weقوتابی دەنووسن و دەڵێن »

 سەرمان«... 

 

تکا و ئامۆژگاری: ئەگەر خوێنەرێک بە بیریدا هات ڕەخنە بگرێ لەوانەی گوتوومن، وەک 
ئەوەی لە وشەی »بریندار، بەدکار، بەرچنە، بەرگر...« دا دوا پیتی »برین، بەد، بەر...«  

قورس نەکران هەرچەند لە الوەش »...دار، کار، چنە، گر...« پێیانەوە نووساون با خێرایی  
ردان لەسەر هەڵەبوونی ئەو دەستوورانەی دەنگسازی و وشەسازی کە لەم  نەکا لە بڕیا

گوتارەدا باسیان کراوە چونکە باوەڕم هەیە بەشی زۆری ڕەخنەکان وەرامی ڕێکوپێکیان 
هەبێت، بەداخەوە ئەم گوتارە بەشی ئەوەی نەکرد کە بەشی زۆری تێبینی و بیروڕاکانی 

 خۆشم بگرێتەوە.

 »...« 
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 خۆدیتنەوە لە دوو ڕەخنەی دۆستانەدا 

 زاینی 1983ی نیسانی ساڵی  7گۆڤاری کاروان، ژمارە 

 

ـم پێ ڕاگەیەندرا   «کاروان»ی دەرچوونی گۆڤاری بوونەوەلەو دەمەڕا کە موژدەی نزیک
چاوەچاوی هەوەڵ تروسکەی بووم وەکوو ئەستێرەی بەیانییان لە ئاسۆی خۆرهەاڵتەوە 

ەگەڵ بێن و بەرامەی نزار و گوڵزارێکی تازە گەشایەوەی ئەدەبی  تریفەکانیم بۆ بنێرێ و ل
م کردمی بەو ڕۆژوەوانەی کە لە دەمی بانگی ئێوارەدا  «بەختی خەواڵوو»کوردی، کەچی 

وەنەوزی دابێت و خۆی لە تەراویحی نوێژی خەفتناندا دەبینێتەوە. منیش لە ڕۆژی دەرچوونی  
خنجیالنەم پێ بوو بە ئەستێرەگەشەی پاش   ی« کاروان»ژمارەی دوەمدا، ژمارەی یەکەمی 

بە خۆی و   «کاروان»شەربەتی فتاری بە دەرنگەکاتەوە. تا من چاوم هەڵهێنا ە خۆراوا و قوم
کااڵی گەوهەریەوە لە کۆش و باوەشی گەرموگوڕی مەفتەن و خوێشاوەندی کورد و  

 ە... وە و گەشابۆوکوردستانە ئەزەلی و ئەبەدیەکەی حەسابۆ
وااڵی قەڵەمچنی ئەدیبە هێژاکانمانەوە ئاوڕینگی پەلکەزێڕینەی دەدایەوە. چیم پێ بااڵی بە ئاڵو

ەنگ ئەم ڕیزە دراویلکەی وشەی بەسۆز و پەرۆش لەم  اهنەما مەگەر وەک شاباشی دوای ئ
گوتارەدا بەرەو هەنگاوی کاروانی پێشڕۆوە هەاڵوێژم و پێی ببمە بەشداری شەوارە و 

 گۆزەبانەی کۆرپەیەکی نازدار.

ڕاستییەکەی، لە دڵی خۆمدا چاوی تەمام بڕیبوە بابەتێک لەوانەی کەمتر دێنە بەر نیگای  
ی چلچرایەکی نوێی هێنانخوێنەرانەوە بەڵکوو هەر نەبێ بەهۆی تازەییەوە شیاوی یەکەم بەخێر

ئەدەبی کوردی بێ، بەاڵم ڕێکەوت وەهابوو لە ڕووپەڕەکانی گۆڤار و ڕۆژنامەی ئەم دواییەدا  
وتۆ باڵو بوونەوە ئەگەر زووبەزوو تێبینییان تێدا نەکرێ کژیان بەسەر دەچێ. لە نووسینی ئە

هەوەڵەوە ویستم چەند بابەتێکیان لێرەدا ناوکێڵ بکەمەوە بەاڵم خۆم لکاند بە  
ی دوو بابەتی سپیپات بوویەوەی ڕەخنە لێ گیراو کە پێوەندی هاوبەشایەتیم  کردنەوەتێرڕەنگ

ەوەی دیکەیانم، لە هەردوو کاریشدا مەبەستی سەرەکیم بە یەکیانەوە هەیە و خاوەنی ئ
 .کردنەوەیە نەک لەسەرخۆڕوونکردنەوە
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 - ئا   -

دا دوو بەشی گوتاری مامۆستا ڕەئووف ئاالنی لە ژێر  « کاروان»لە ژمارەی یەکەم و دوەمی 
باڵوبۆتەوە لەگەڵ   «نرخاندنێک دەربارەی زاراوە زانستییەکان» و  «نرخاندنێک»سەرەناوی 

ی  باڵوکردنەوەێنی دەرچوونی بەشی دیکەشی. هەرچەند وەها پەسەند دەکرێ کە دوای بەڵ
سەرلەبەری بابەت قەڵەمی تێبینی و وەاڵم دانەوە بکەوێتە گەڕ، بەاڵم ئەو بارەی منی تێدام  

زەحمەت ە بەبەریەوە نییە پشووی چاوەنۆڕی تێدا درێژ بکەمەوە هەرنەبێ لەبەر ئەوەی کە ب
ەنی. ئەو دوو دانەیەش لە گۆڤاری کاروان بە ڕێکەوت تێیان  دەستم دەگاتە چاپەم 

بە من  15/2/1983هەڵئەنگووتم جا ئەگەر ژمارەی دیکەی لێ چاپ کرابێ تا ئێستا 
لەالی دیکەشەوە بە هەویا نیم لە ئاست ڕەخنەکانی مامۆستا   ە،ێکەوینەگەیشتوە. ئەمە لە ال

ی لەگەڵدا بکەم. هەم لەبەر ئەوەی کە  ئاالنیدا خۆم دانوسێنم لە هەرچی دەیڵێت و جوابەجێ
کاری وەها لە ڕادەبەدەر درێژخایێنە و هەم لە ڕووی ئەوەوە کە زاراوەکان لە سەرەتادا بۆ  

ڕەخنە لێ گرتن و عەیب بڕینیان باڵوکرانەوە. بەو پێیە نووسینەکەی مامۆستا ئاالنی  
ە لێرەدا من بەسەر ئەو  وەرگرتنەوەی خواییشتی لیژنەی ئەو زاراوانەیە و سپاسی بۆ دەچێتەو

شتانەدا دێمەوە کە تروسکەی زاراوەسازیی و زمانناسیی لە هەڵگێڕ و وەرگێڕیان هەڵستێتەوە، 
 ئەویش بایی دەسەاڵتێکی لە بارمدا بێت.

وە: وەک من بۆی دەچم وشەی شێوە پتر لە   «شێوە، ڕواڵەت، وێنه»لە بارەی  (1
ڕووکەشێکی   « ڕواڵەت»دەبێت چونکە  « بابەت»هۆگری   «ڕواڵەت -وێنە»

ی   Formش بەالی شکڵی ناو ئاوێنە و کامێرادا دەچێتەوە.  «وێنه»بێبایەخە 
ە  «ڕواڵەت و شێوه»ڕۆژاواییش نە ڕواڵەتە و نە وێنە. ئنجا ئەگەر نیو هێندەی 

گەلێک  «شێوەپەروەرایەتی»چاوپۆشی لە کەرتی دوەمی زاراوەکە بکەین ئەوسا  
خۆ پێوە بەستنەوە» دەگەینێ کە لە »واتای  «تی و ڕواڵەتیڕواڵەتایە»بەوالی 

 ئەسڵی زاراوەکەدا مەبەستێکی بنەڕەتییە. 
 

هێندەی دەقا و دەق   بەتایبەتی لە نێو مەالیاندا  «پیت بە پیت»لە کوردیدا تەعبیری   (2
و پتریش لە باو بوو، هەردووکیان بۆ یەک واتاش بەکار دەهاتن ئنجا هەر کامێکیان  
بکاتەوە.   کوێر  دیکە  لەوی  ڕێگە  نابێ  بەاڵم  خۆیەتی  جێی  بکرێ   پەسەند 
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لە    «ڕاڕەو»وشەی   (3 بەرتەسکترە  واتادا  لە  چونکە  دێتە   «ڕێباز  -ڕێگا  »هەر  پتر 
واتای   بۆ  ڕێگەیە.   «فلسفیمذهب  »ڕەدایێ  باریکە  خۆی  بۆ  ئەویش   کە 

 
دەبم نەک   « گومانگر»ی مامۆستا ئاالنیش من هەر الیەنگیری  ڕوونکردنەوەلەگەڵ  (4

. چی لیژنەش لە بارەی تیکڕای ئەم خاڵەی گوتوە پێوانەی زمانناسانەی  «گوماندار»
یش چ    «گومان»لێرەدا بێ دەخلە. کەرتی دوای  «تێپەڕ و تێنەپەڕ»تێدا کراوە، 

هەردوویان تێپەڕن. هەر وەک دەگوترێ باجگر    «دار»بێت و چ   «گر»
ە  ل «دار»دەشگوترێ پارەدار و ملکدار و زەویدار و بەرهەنگدار. ئەم پاشگرەی 

و   «دارد»ـەکەی دەبێتە - «مضارع»ی فارسییەوە هاتوە کە  «داشتەن -»داشتن 
. ئەو مەبەستەی کە لە واتای  «...دار»ناوی کارای لێ پێک دێت و دەبێتە 

کە  «تملک» باشتر دەڕوا نەک لەگەڵ  «گرتن »دا هەیە لەگەڵ   «متشکک»
 ئاشکراترە.  «نیاز» دا  « گرتن »چونکە لە  «دار -دارە  -داشتەن»دەکاتەوە 

 
وو بارێکدا و  بۆ نیسبەت نەیویست لە هەم «ەکی»ی ئەداتی کردنلیژنە لە پەسەند (5

نیسبەت هی   « ی»بەکار بێت چونکە دیارە  «ەکی»بۆ هەموو زاراوەیەک هەر 
هەر الیەنی ناچاری ڕادەگەیەنێ و   «خۆ لێ دزینەوەش»بەالوەنان نییە تەعبیری 

لیژنە خۆی لێ  ە نیسبەت بۆ هەموو وشەیەکی دەست دابایە ن «ی »دیارە ئەگەر 
دەگێڕا. کەس ناڵێ و   «الوەکی، شەوەکی..» دەدزیەوە نە کوردەواریش زمانی لە 

دەبێ ڕەش ببنەوە، بەاڵم بێگومان ڕستەی   «کوردی، بەهاری، خۆماڵی... »نەیگوتوە 
لە ڕستەی »ئەم کێشەیە  ە هەڵکەوتوو تر «ئەم کێشەیە هۆشەکییە نەک کردەکی»

 .  «هۆشی یە نەک کردی وەیا کردنی

ا ئێرە جوداوازی بیروڕا لەم مەیدانەی نیسبەتڕا دەگەڕێتەوە بۆ قەناعەتی زمانناس و  ت
زاراوەساز چونکە هەردوو ڕێباز شوێن پێی ئاخێوەری پێوەیە، بەاڵم وادیارە مامۆستا ئاالنی  

ناوی مەعنای بەالوە یەک شتن: ئا لێرەدا قەناعەت ناکات چونکە   « ی»نیسبەت و  «ی»
ناوی    «ی»نیسبەت نابێتە   «ی»هەروەهاش  «تێنەپەڕ»نابێتە  «تێپەڕ»لە ڕێی قەناعەتەوە 

مەعنا و دەبێ کاکە ئاالنی بەرەودوا بگەڕێتەوە و بە نێوان دوو ڕاستەڕێی ئەو دوو بابەتەدا  
بێ ئەوەی تێکەڵیان بکات. خۆ هەرگیز موجامەلەش لەوەدا نییە کە بڵێم  ە سەرەژێر بێتەو

ری کوردی کە لە سەلیقەی هەستیاری زگماک و بێ ئاالنی یەکێکە لە تاک تاکی ئاخێوە
خەوشەوە، کوردانە دادەرسێتە گوتن و نووسین، کوردانە لە بابەت هەڵدەپێچێت و کوردانە 
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دادەبڕێت و تێ دەکاتەوە. ئنجا ئەگەر ئاالنی لەم جووت چاویلکەی بەربانی ڕێزمان پاژنەی  
 سین ڕۆ نەچووبێ!!تەڕ بووبێ کێ بێ جارەها و بارەها پێاڵوی لە دەقنی نوو

لە ئاخاوتن و نووسینی ئێستاکەی فارسی و کوردیدا بۆ نیسبەت و بۆ ناوی مەعنا هەمان  
بۆ ناوی   -جوانی»بۆ نیسبەت دەشگوترێ  -درێژی قووچاو بەکاردێت و دەگوترێ «ی»

بەکار هاتوە. کتێبە کۆنەکانی   « هی» و بۆ ناوی مەعنا  «یک»لە کۆندا بۆ نیسبەت   «مەعنا
ەیان شتێکی دەستوورییە. بە نموونە لە الپەڕە کردنپەهلەوی و پێش پەهلەوی ئەم جودایی

  -1354نووسینی بهرام فرەوشی چاپی تاران  -«کارنامەی ئەردەشێری پاپەکان»ی کتێبی 10
ڕێزدار،  گەرامیک، گرامی، »لە ناوی مەعنا و وشەکانی  « ، سواریە،چاپوکی»ئەم وشانەی 

لە نیسبەتدراو دەدیترێن. لە نێوان   «ئەپاریک )بە واتای دیگر، هی تر(، نامیک، نامی، ناودار
ڕۆشنبیرانی کوردی ئێرانیش ئەم زانیارییە وەک ئەلف و بێی لێ هاتووە بەاڵم الی خۆمان  

مەسەلەکە هێندە ئاشکرا نیە. یەکەم جار لە الیەن د. فاروق عمر صدیقەوە. کە ئەوسا جارێ  
ە بەگوتار لە گۆڤاری کۆڕدا باڵوکرایەوە. بە   « ی»دکاریش بوو. باسی بنەچکی ئەم دوو خوێن

دەرەکی، ». دوور نابینم ڕێژەی  «بۆ الی زەند»نیسبەتە   «زندیق، زەندیک»نموونە وشەی 
ش لەو وشانەدا پاشماوەیەکی شێواوی ئەم نیسبەتە کۆنەی زمانە ئێرانیەکان بێت   «ناوەکی...

نم بڕیاری لەسەر بدەم چونکە زمانی کوردی بە نووسین شێوە ئاخاوتنی کۆنی  هەرچەند ناتوا
بوە  «ەکی»نەپارێزراوە تاکوو بزانین لە کەنگینەوە ئەو ڕێژەیە پەیدا بوە و ئایا لە بنەڕەتەوە 

 ەوە گۆڕاوە.  « یک»یاخوە لە 

دا بۆ  « کاروان»ی ژمارەی یەکەمی   72، 71نموونەکانی مامۆستا ئاالنی کە لە الپەڕە 
برایی، هاوبەشی،  »نیسبەتی حیساب کردوون بەشی زۆریان هی ناوی مەعنان. وشەکانی 

وشەسازی، داماوی، سەپانی، کەڵەگایی، هەرزەکاری، جودایی، الوی، گەنجی، ئازایی، ئازایەتی،  
هەموویان ناوی مەعنان و پێوەندییان بە نیسبەتەکەوە نییە لەبەر ئەمە   «الوێتی، گەنجێتی

ەخنەیەکی لەسەر بنەمای ئەو وشانەوە هەڵستابن بەرەو بۆشایی دەڕۆن. وا دەزانم  ڕ
بۆ نیسبەت لە شوێن و باری ئاستەنگدا نووسەر و ئاخێوەر ڕەها دەکات  «ەکی»ی هێنانبەکار

 بە نموونە: 

 تێر بۆ شبعان  -
 تێری بۆ شبع  -
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ر دەبێ بڵێین  ـەمان بۆ بەکارهێنا هە « ی»و ئەو  «شبعانی»ئنجا ئەگەر ویستمان بڵێین 
دا تێکەڵ دەبێ. بەاڵم دەتوانین  «شبعانی»مان دانا کە ئیتر لەگەڵ   « شبع»بۆ ە ، ک«تێری»

تاڕادەیەک چاوپۆشی لەو لەمپەرە بکەین چونکە لە هەموو زمانێکدا وشەی واتاجودا دەکەنەوە 
دەکاتەوە  «فعل مضارع للمفرد المتکلم -أری»یەک فۆڕم هەر وەک لە عەرەبیدا وشەی 

. لەمپەڕی گەورە لەوەدا دەبێ کە بمانەوێ ڕێژەی  «فعل ماضی للمفرد الغائب -یأر»
ی تێدا بخەینە گەڕ کە هەر   «ی»بەکاربهێنین و  « بە واتای شبع -تێری»نیسبەت بۆ 

 لەمپەڕ لە نێواندا نامێنێ:   «ەکی». ئنجا ئەگەر هانا ببەینە بەر «تێری»دەبێتەوە 

 تێر بۆ شبعان  -
 تێری بۆ شبع  -
 تێرەکی بۆ شبعانی -
 تێرەکیەتی بۆ شبعی  -

 

کە ناوی مادەیە بکەینە ناوی مەعنا ئەوسا بەرانبەر  «تێرەکی -شبعانی»خۆ ئەگەر ویستمان  
، بڕواش ناکەم  «تێرەکیەتی»مصدری صناعییە و ناوی مەعنایه« دەڵێین ە ک -الشبعانیة»

 لەم ئاستەنگە.   دەرفەتێکی دیکە لە دەستووراتی زماندا پەیدا ببێ بۆ دەرباز بوون 

  «برسی، ترۆزی، سۆفی»ی درێژی قووچاو دێت وەک  « ی»ئەو وشانەی کۆتاییان بە 
برسییانە، ترۆزیانە، سۆفیانه«  » نیسبەت بەخۆیانەوە بگرن، ناشبێ خەیاڵ بۆ   «ی»ناتوانن 

بڕوات چونکە ئەمانە ئاوەڵکارن هەرچی وشەی نیسبەتدراوە ئاوەڵناوە. ئنجا ئەگەر نەڵێین 
ڕێگەی کورتمان لێ درێژ دەبێتەوە وەیا هەر بە جارێ  «ی، ترۆزیەکی، سۆفیەکی...برسییەک»

 ڕێگەکە کوێر دەبێتەوە.

بە   «جەلی، داریکەلی، سلێمانی»لە زۆر شوێنی کوردزماندا ئەگەر ناوی جێگە و ئاوایی وەک 
واش دەبێ  «جەلیەتی، داریکەلیەتی، سلێمانیەتی»کۆتایی هاتبێت بۆ نیسبەت دەڵێن  «ی»

ە تا ئێستاکەش باوە و بۆ خۆم گوێ  هێنانئەم بەکار «جەلەتی...»کورتی دەکەنەوە و دەڵێن 
بیستی بووم بەاڵم خەریکە لە بن شااڵوی شارستانەتی و خوێندنی نوێدا کە وا گەلێک 

ئادگاری میراتی تێ دەبات. ئەمیشیان تێ بچێت. باوەڕ دەکەم لەو گوندانەی قوتابخانەیان  
هەرچی   «سەرووکانیەتی، جیاقووڵیەتی..»وەتەوە تەنها بەساڵداچوەکان بزانن بڵێن تێدا کرا

فێر دەبێ و بەالی ئەو وشانەدا ناچێتەوە کە  «دار، دوور، زار، زیر »وەچەی تازەیە خەریکە 
 مامۆستاکەی لێیان بەڵەد نییە.
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ناوی مەعنا هەر بەو وشانە دەوێرێ بیانکاتە ناوی مەعنا کە ئاوەڵناون و    «ی»لە کوردیدا 
  -وەصفی مادە دەکەن نەک خۆیان مادەن وەک: جوان، جوانی، شیرن، شیرنی، ناسک، ناسکی

سێ ئەداتی دیکەی هەیە بۆ داڕشتنی ناوی    «دزێو، دزێوی... زمانی کوردی وێڕای »ی
 مەعنا:

 برسی، برسییەتی... -تی، دایک، دایکەتیوەک: پیاو، پیاوە «ەتی»ئەداتی  

بۆ    «درێژیی» ئەمەیان بۆ مەبەستێکی ورد لە کاردێت: بە نموونە، وشەی  «ایی»ئەداتی  
دەرببڕێت   «مطلق الطول»نەک   «هەندێک طول »دێت بەاڵم کە ویستت  «مطلق الطول»

اخەکە،  شیرنایی شەکرەکە، ڕووناکایی پەنجەرە، بەرزایی ش ە،درێژایی ژوورەک»دەڵێیت 
 .«سەوزایی گیاکه

بە زۆری بۆ دەرخستنی پەیوەندی نێوان مرۆڤ بەکاردێت وەک    «ایەتی»ئەداتی 
خزمایەتی، دوژمنایەتی، دۆستایەتی، کوردایەتی، قەومایەتی، مەردایەتی، کەسایەتی،  »

هەر ئەم ئەداتەیشە دەتوانێ ناوی مادەی ڕەق و زەقی بە پۆز   «ڕابەرایەتی، عەبدایەتی..
الجیریة. خۆاڵیەتی،   -التحجر، الحجریة. گەچایەتی  -بەردایەتی»بۆ ناوی واتا وەک وەرگێڕێ 

  «ایەتی»ئەلفی  « برا، گەدا»زۆرینەی ئەو وشانەی دەنگی ئەلفیان تێدایە وەک  « ئاسنایەتی...
لە شوێنی   «، گەدایەتی نەک گەدایایەتی...-نەک برایایەتی -برایەتی» یان دەسوێت و دەبنە 

دیکە دەمێکە ئەم دیاردەیەی تێ چوونی ئەو ئەلفەم ڕوون کردۆتەوە و لێرەدا ناچمەوە 
 سەری...  

برسییەتی، ئەمینداریەتی،  »نووسەرانی سلێمانی بە پێی ئاخاوتنی ناوچەیی لە جیاتی 
هەرچی زۆربەی کوردە   «برسێتی، ئەمیندارێتی، ئیتالێکان...»دەنووسن  «ئیتالیەکان...

ی ڕەسەنە پێڕەوی دەکەن. ڕەسەنایەتی ئەو جۆرەیان لە دوو  هێنانی دیکە کە بەکارجۆرەکە
بەڵگەوە بە ئیسپات دەگات. بەڵگەی یەکەم ئەوەیە کە زۆرینەی هەرە زۆری کورد دەڵێ  

بەڵگەی دوەم ئەوەیە کە ئاخێوەری سلێمانیش لە ناچاریدا بادەداتەوە   «برسییەتی، وەلیەتی...»
چارت ناچارە بڵێی  «ئیتالیە هونەرمەندەکان»مەجبوورە بڵێ  بۆ ڕێبازە ڕەسەنەکە کە

الوێتی،  ». مامۆستا ئاالنیش بە ڕێبازی ئاخێوەری سلێمانیدا بۆ «برسییە هەژارەکان»
چۆتەوە. هەرچۆنێک بێ ناشێ ڕێبازە ڕەسەنەکەی ڕێی لێ بگیرێ. تەنانەت لە   «گەنجێتی...

کە ڕاستترە کوێر  « ڕۆیشت، گەیشت»یشدا ناشێ  «ڕۆشت، گەشت»وشەی وەک 
 بکرێتەوە، 

 .«لەو ڕۆژەوە ڕۆییشتوە تۆراوە دڵی من »بێخود دەڵێ 
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 . « کێ دەستی دەگاتە بەی و ناری نەگەییشتووت»نالی  دەڵێ 

 . «پیر بووم تێگەییشتم دەستی گرێم ە ک»حاجی دەڵێ 

ئەدیب لەسەریەتی لە مانە و لە هەرچی وەک ئەمان هەیە خۆی لە ڕێبازە ڕەسەنەکەی  
ی شێوازی ئەدەبی کوردیداین. چی کردنابهینێ. ئێمە لە سەرەتاکانی ڕەنگڕێژیکوردی ڕ

ئێستاکە ڕەگ دابکوتێ دەبێتە شەقامەڕێی تەعمیری کوردی. ئەو زمانەی شێوەی ئەدەبییان  
ی بێ  کردنەوەساڵدا یەک پیتیان لێ ناسوێ و ناقرتێ: کورت 50دەقی گرتووە لە ماوەی 

دەبێ تا ئەوەی خەڵقی توونس لە ئاخاوتنی یەمەن ناگەن  حیساب لە شێوە ئاخاوتنی ڕەمەکیدا 
سنەییش زەفەر بە وتووێژی ئاکرێ نابات. چەندێکی بلوێ لە پاشماوەی کۆنە زمانەکەمان  

بپارێزرێ سوودی خۆمانە چونکە هەتا بەرەو دەق و دەستووری ڕەسەنەوە بڕۆین خەڵقی تێدا  
هەزار ساڵەدا هێندەی لێ سواوە لە  کۆ دەبێتەوە و لە یەکدی حاڵی دەبن. کوردی لەو دوو 

 لزوم بەدەر بێ.

بەر لەوەی لە بەشی یەکەمی گوتارەکە بڕۆم بۆ بەشی دوەمی چەند وردە تێبینی هەن پێیاندا  
 تێپەڕ ببم: 

ە  «لە یەکدی جودان: هەرچی »گر «گر-بۆتەوە  -گەر»پاشگری   «گر»کەرتەکاری 
تەعبیری جاران اسم فاعلی مرکب(  ە ـە. ناوی کارای لێکدراو )ب «گرتن »کەرتێکی کاری 

.  «جلشۆر، نانخۆر، باجگر، سەرتاش»دروست دەکات وەکوو کەرتی زۆرینەی کارەکانی دیکە  
و لەگەڵ ئاوەڵکاردا وشەی لێکدراوی   «صفة»بە عادەت کاری تێنەپەڕ لەگەڵ وشەی 

ڕۆ، سەرڕۆ، بەسەرهات،  ئەوتۆیی دروست دەکات چونکە بەرکاری ناوێت وەک »خۆش
  « گر»لە بەشی زۆری  وشە لێکدراوی ئێستاکەدا بۆتەوە  -«گەر». هەرچی «زۆروەڕ...

ئاسنگر،  »لەگەڵ ناو دێت و صیفەتی لێکدراو دەکاتە ناوی کەسابەت وەک  «ەوان»بارتەقای 
 . «مزگر، دەرگەوان، پاسەوان

نەهاتوە بەڵکوو لە   ەوە «دا بەشی یەکەمی وشەکە لە »نێرەک«نێرکە پیاز»لە وشەی 
ەوە سواوە. )بە ئەسڵ نێرتکە پیاز و دەستکە قوڕادە( بوە. ئێستاش لە هەندێ   «نێرتک»

بەکار دەهێنن. هەر  «نێرتک و دەستک»ناوچەی عەشیرەتیدا پیرەکان، بگرە زۆر کەسیان 
 ەوە چۆتەوە.  «قەلوون و قلیان»کە پتر بەرەو  «قەڵنه»ش دەکەنەوە  «قننه»وەک وشەی 

یە وەک  «ڕێژگه». هەرچی «ڕێژگه»دەست دەدات نەک    «صیغه»بۆ  «ڕێژه» وشەی
ەوە  «ڕێشتن »ناوی شوێنە نەک ئاوەڵناوی شوێن. وشەکەش لە   «ئیستگە، بنگە، شەڕگە....»
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بەڵگەش ئەوەیە کە لە ئایندە و   «ڕشتن »دەکرێتە  کردن بەربۆتەوە کە بە هەڵە وەیا بۆ سووک
 ـە دێتەوە:  «ی »فەرماندا ئەو 

 ڕێشت -ئاوەکەم  •
 دەڕێژم  -ئاوەکە  •
 بڕێژە -ئاوەکە   •

 ش هەر بەڵگەن.   «ڕێژە و پێره»

یە کە فەتحەی عەرەبییە نێوبەند نییە. دەنگێک دەبێتە   « ه»دا ئەو  « کەڵەمێرد»لە وشەی 
نەک بێتە نێوان دوو وشەوە. بە نموونە لە  نێوبەند )ناوگر( کە بترنجێتە کڵێشەی وشەوە 

ە نێوبەند )ناوگر(ە. بەالی  « ـئەڵف »ئەو   « بووردن، بواردن -بزووتن، بزاوتن »وشەکانی 
ی   «ر»هەروەها  «گنج»دا ناوگرە ترنجاوەتە کڵێشەی   «گرنج»یش لە  «ر»منەوە دەنگی 

 .  «قژ»چۆتە ناو  «قرژ»

 

 «کاروان»دەڕۆم بۆ ژمارە دووی 

کاتی خۆی کە ڕەخنەکانی مامۆستا ئاالنی بۆ کۆڕی زانیاری کورد هاتن گەرماو گەرم  
ی ئەو ڕەخنانە و  کردنخستن و ئامادەدەستی دایە ڕێک -ی خۆمکردنبە سەرپەرشتی -لیژنەیەک

نە، ئاالنی،  یان. وێڕای ئەو ڕەخناباڵوکردنەوەهی دیکەش کە لە نووسەری دیکەوە هاتبوون بۆ 
ۆلکلۆر و کەلەپوور... ڕاسپاردەی بەنرخی دیکەشی بۆ کۆڕ جێبەجێ کردبوو لە بابەتی ف

خستنی ئەوانیش بووین بەاڵم ڕێکەوت وەها بوو بەر لە سازدانی ئەو کارانە  خەریکی ڕیک
خستە   «پێوەندیم بە کۆڕەوە نەما. زۆریشی نەبرد یاسای تازە دەرچوو »دەستەی کوردی

و بوە بەرپرس. دەمەوێ زۆر بە خێرایی لە بەشی دوەمی نووسینی مامۆستا  شوێن کۆڕ و ئە
 ئاالنی دەرچم: 

. ڕەنگە  «ەوهکردنقسە کاوێژ »بەجێ ترە لە  «بۆ هەر مەبەستێک بێ »قسەڕستنەوه
بۆ   «هاوبیری »لەبارتر بێ ئەگەر تارمایی  « ترابط»بۆ  « هاودەنگی»ش لە   «هاوبەندی »

 خۆی نەباتەوە.  

بێ و    «زانمنطق»بۆ کەسێکی   «ژیربێژ»و  «منطق»نەر وەیا زانستی بۆ هو « ژیربێژی»
یە ئاوەڵکارە   «ژیربێژانه»کڕە ناکەن. هەرچی  « ژیربێژی»بۆ نیسبەت وەالی  «ژیربێژەکی»
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وەک بڵێی: ژیربێژانە دەدوێ، کوردانە دەپۆشێ، مەردانە هاتەکایەوە، وشەکان لەم ڕستانەدا  
 وەصفی کار دەکەن نەک کارا )فاعل(. 

خزمەتێکی گەورە  «ناو»لە  «کار»بۆ تەصنیف ببێتە دەستوری داتاشینی   «پۆالندن»ەگەر ئ
بە زمانەکەمان دەگات هەرچەند لە پۆالندنیشدا هەر واتای کۆ و کۆمەڵ و ئاپۆڕە وەردەگیرێ 

ی ئینگلیزی   Classی عەرەبی و  «صنف»کە لە  «جۆرجۆر و خواروژوور»نەک واتای 
کابرا چەتری لێ دا و خۆی  »وەردەگیرێ. بەاڵم لزوم نابینم بینی پێوە بنێین و بڵێین 

 بێ.   کردنمەگەر بەنیازی گەپ و گاڵتە  «ند...عەلیشیشا

لە ئاخاوتندا باوە هەرچەند لە هەموو هەرێمێکیشدا ئاشنا نەبێ. ئەم   «ڕەخسکان»وشەی 
نەبیست بوونەی ئەدیبەکانمان کە دەچێتەوە بۆ دوو هۆی سەرەتایی، یەکیان نەگەڕان و سەر  

، ئا ئەم نەبیست بوونە زۆر لێ نەدان. دووەمیان نەبوونی چاپەمەنی لە هەموو هەرێمەکاندا
جاران دەمەتەقەی هەڵستاندوە تەنانەت جارێکیان نووسەرێکی سەر بە زمان لە ئاست وشەی  

وەها نەسەلمێن بوو هەر لە بنەوە ئینکاری هەبوونی   «فریزوو -فریز»بە واتای  «چیم»
اڕ  ە. ئەو پێمەڕەیەی بۆ کێاڵنی زەوی چیمج«چیمجاڕ»بەواتای   «فریزجار»دەکرد. کەچی 

. نووسەرێکی دیکەش بەرانبەر وشەی «پێمەڕەی چیمپڕ»دروست دەکرێ پێی دەڵێن 
ەی ناو وشەکە سوڕمابوو، بە درێژی لە تەعلیلی پەڕینەوەی   « ی»سەری لەو  «ڕایەخ»

  «ڕاخستن، هەڵخستن، خستن...»ێییەکە بۆ ناو وشەکەی دەکۆڵیەوە چونکە هەر گوێ بیستی 
ـە لە هەمووشیاندا   «یێخستن، ئێخستن، هێخستن  یەخستن،»بووبوو کەچی فۆرمی وشەکە 

حوسێنی  »لەوان کەوتۆتەوە. گۆرانیبێژی کۆیی  «ڕایەخ»هەیە کە ئیتر دیارە   «ی»دەنگی 
هات کاروانی کەرداران، یێخستیان لە  »ساڵ پتر قەوانی دەرکرد دەڵێ  50بەر لە  «حەبەتۆز

 .«بن داران، لێدەن دەردی حەلۆکێ...

پێک   «یەخستی»و کەرتێکی بەرایی  «تێ، وەر»لە دوو پێشگری  «تێ وەرێخ»وشەی 
هاتوە. هەر لەو جۆرە گوێ بیست نەبوونە جارێکیان دوو فەرهەنگنووسی کوردی لە وشەی  

کە من لە نووسینمدا بەکارم هێنابوو ڕامان و نەیانبیستوو کەچی لە زۆر شوێنی  «فروسمان»
لە گەڕدایە. یەک لەو   «کردن ڵەسم بەندئەفسوون لێ خوێندن، تە» بەری سۆران بە واتای 

دوو فەرهەنگنووسە )زەبیحی( دواتر پێمی گوتەوە کە توێژینەوەی لە وشەکەدا کردوە و لە  
  « ڕەخسکان». وادیارە وشەی «فلسمان»خەڵقی باڵەکەتی بیستوە لە جیاتی فروسمان دەڵێن 

 ێگری بەری بابان کەوتبێ. یش بۆی ڕێک نەکەوتوە بەر گو

لە وشەسازی کوردیدا دەورێکی چاالکی هەیە. لێرەدا کارمان بەیەک باری ئەو   «ک»دەنگی 
  «کا»دەورە هەیە کە دەبێتە پاشگری کار و زێدە واتایەکی تێدا پەیدا دەکات. پاشگری 
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خەستوخۆڵییەک وەیا شێوەگۆڕییەک لە وشەدا پەیدا دەکات. بە نموونە،   «ا »لەچاو پاشگری 
  « کا»پەیدا دەبێ. کە پاشگری  « بزڕان»کاری  « ا»گری ەوە بە هۆی پاش «بزڕ»لە ڕەگی 

.  «بزڕاو» پەیدا دەکات لەچاو  «بزڕکاو»و شێوەیەکی نوێ بۆ  « بزڕکان»ی پێوە لکا دەبێتە 
کە سەختترە لە پەشێوان، هەر   «پەشێوکان»و دەشبێتە  « پەشێوان»دەبێتە  «پەشێو»وشەی 

یش دوو دڵۆپی ئەو   «هەڵپڕوکان» و  «هەڵپڕوان ». دوور نابینم «پەشۆکان»خۆشیەتی بۆتە 
 خوڕگەیە بن.  

  «ک»بە جیرانەتی دەنگی    «ز»یە بەاڵم دەنگی   «نووسکانەوه»بنگەی وشەی   «نووزانەوه»
ئاوازدارە لەبەر ز« ە »دەنگی کپن هەرچی  «س، ک»چونکە هەردووکیان واتە  «س»بۆتە 

ەوە هاتووە بۆتە   «ناز»کە لە  «نازک» ک« ـە کە خۆی کپ کردوە وەک وشەی »خاتری 
  «. هەرچی وشەی »ڕەخسکان«باسک» ش بۆتە  «بازوو»لەبەر هەمان سەبەب،  «ناسک»

دەگەنەوە،   «ڕەخسین و ڕەسین »ـەو هەردوویان لە واتادا بە  «ڕەخسان»ـە خزمەتی نزیکی 
 دا زێدە هێزێک هەیە.    «ڕەخسکان»بەاڵم لە 

، دەبێتە ئەو شتەی  « مانع »نابێتە  « کۆنەگر»وەربگیرێ   «جامع»بە   «کۆگر»ئەگەر 
دەبێ بگوترێ    «گۆگر»هەندێکان دەگرن و هەندێکان ناگرێ. بۆ ئەوەی ببێتە پێچەوانەی 

بەاڵم »هیچنەگر« هەر   . »کۆگر« لە پەسەند تر دەبێ « هەمووگر»ئەوساش   «هیچنەگر»
 نییە.  «هیچ نەگر»  «مانع » دا دەسازێ نەخۆ   «کۆگر، هەمووگر» لە بەرانبەر

لە کۆتایی ئەم پێدا چونەوەیەدا دەڵێم ماندووبوونەکەی ئاالنی جێی سپاسە و دەبێ بەو پەڕی  
درێژیەوە لەگەڵ زاراوەکاندا خەریک بێ. منیش ئەگەر چاوم بە نووسینەکانی کەوت ە هەناس

بکرێ تێبینیەکانم بۆ خۆی دەنێرم بە مەرجێک  و بە چاکم زانی پێیاندا بچمەوە تا پێم
ئەدرەسی بزانم. زۆریش گوشاد دەبم هەر جارەکە دەبینم نووسەران لەو زاراوانە وشە  

وەردەگرن و بەکاری دەهێنن، وەک بڵێی حەسانەوەی ئەو باغەوانە هەست پێ دەکەم کە  
 دەبینی نەمامەکە شین بوە و بەریشی گرتوە. 
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 – ب  -

وێنەی هونەری لە شیعری حاجی  »لە ژێر سەرەناوی  1983ی شوباتی  9ی  «العراق»لە 
ی چەند نموونەیەک لە  شیکردنەوەمامۆستا عەبدوڕەزاق بیمار بەدوا  «قادری کۆیی دا

 نیگارکێشیی هەستیارانەی بەهاریەکەی حاجی دەنووسێ:

انی  بە ئاس  «چەپکێک لە گوڵزاری نالی»جا لەم ڕوەوە وتەکەی مامۆستای دانەری کتێبی »
دەکەمەوە   «دڵدار»یادی گوتەیێکی تری “دا گوتوویەتی:  199ڕەت دەکرێتەوە کە لە الپەڕە 

ی   «قوربانی تۆزی ڕێگەتم»کە دەیگوت حاجی قادر لە بەهارەیەکەیدا شوێن پێی 
هەڵگرتۆتەوە و ئەوسا من ئەمەم لە دڵدار نەدەسەلماند کەچی ئێستا وەک بەدیهیە ئاشکرایە  

   « ”ە.دەیگوت ڕاست لەبەر چاوم چی دڵدار

چونکە دانەری ئەو کتێبە منم پێویست بوو لێرەدا نەختێک ڕووناکایی بۆ الی ئەو شوێن پێ 
 کەی بهاوێژم. کردنەوەهەڵگرتنەوەیە و ڕەت

دەبێ لە پێشەوە بڵێم شوێن پێ هەڵگرتنەوەی نالی لە الیەن حاجی قادرەوە نەکەمایەتی 
. لە نێوان شاعیرانی کورددا وێڕای شوێن پێ کەس بە عەیب بگیرێ ە تێدایە نە بدعاتێکیشە ل

یش بەرچاو دەکەوێ کە پتر لە نزیکەوە خولیای شاعیر   «تضمین و اقتباس»هەڵگرتنەوە 
 بەغەیری خۆیەوە دەلکێنێ. نالی کە دەڵێ:

 ناری سینەم گەرنەبێ غەرقم ئەمن 
 ئاوی چاوم گەر نەبێ سووتاوم ئەز 

 

 کردوە:  «ابن الفارض»یەکسەر واتاخوازی لەم بەیتەی  

 
ـدا ڕوون   «چەپکێک...»بەاڵم نالی مەهارەتێکی تێدا بەکار هێناوە وا بزانم لەو کتێبەی 

کرد لە پێشەوە نەیسەلماند بەاڵم کە   «بله»کراوەتەوە، جارێکیان باسی ئەم ئیقتیباسەم بۆ  
سەکەی پێ بڕیمەوە و گوتی کە تصوفت ناو هێنا  گوتم ناشێ نالی شیعری تصوفی وەها... ق

 سەلماندم. 

 حاجی قادر دەڵێ: 
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 بەیتەکی نالی دەهێنم تا ڕەفیقانم «تضمین »بە 
 بزانن من بە ئەو نابم خەزەف قەت وەک گوهەر نابێ

 کەمەندی زولفی دوو النە لەبۆ گەبر و موسوڵمانه »
 «دەکێشن بێ محابانە چ لەم البێ چ لەوالبێ

تێک ئااڵنی دەروونی و ڕواڵەتیی  ە خشتەکی لە الیەن کورد و غەیری کوردەوە جۆرێکە لپێنج 
 یش هەر لەم بابەتانەیە. «تلمیع»شاعیر و شاعیر..  

لە   «معارضه»ئەمانە هەمووی لە نێوان کورددا باو بوون بەاڵم ئەوەی پێی دەگوترێ 
ە دوو شاعیر هەمان پارچە  کوردەواریدا بەرچاو ناکەوێ، هەر نەبێ من نەمدیتوە بەاڵم وابو

هەڵبەستیان لە شیعری بێگانەوە وەرگێڕاوەتە سەر کوردی وەک کە بێکەس و گۆران کردیان.  
و خۆ بەخەڵک گرتن و خۆ نواندنیان   کردنەوەدەشبێ بزانین ئەم بابەتانە تێکڕایان خۆ تاقێ

ە لە پێنج تێدایە هەر چەند ئەم نیازانەش ڕێ لە هەڵچوونی عاتیفە ناگرن، بگرە وەها بو
ەنگی سەد لە سەدی  اهخشتەکی سەرکەوتوودا سۆزی شاعیری دوەم سەر دەکات کە بە ئ

 شاعیری یەکەم دەدوێت:

 دڵی بردم بەناز و عیشوە دیسان شۆخی عەییارێ

 فریبی دام بە چاوی مەستی خۆی مەحبووبی سەححاری

 لە هیجرانی تەقم کرد ئەی ڕەفیقانم کوا مەدەدکارێ

 ا لە ڕێی پێغەمبەرا چارێ ئەمان مردم عەالجێ س

 وصال یا قتل یا تسکین لە هەر سێ بۆم بکەن کارێ

 

بەری دیوانی شێخ ڕەزا تاکە یەک غەزەلی تێدا بۆ سۆزی دڵداری تای ئەم پێنج سەرلە
 یەوە ئاگری تێ بەر بوە.  « ـکوردی»بڵێسەی ە خشتەکیەی کردبێتەوە کە ل

بەو شیعرە دەڵێن کە لە کێش و قافیەی شیعری بەر لە خۆی هەڵبەسترابێ وەک  «معارضه»
 ئەحمەد شەوقی موعارەزەی قصیدەی ابن زیدون:

 دەکات و دەڵێت:



159 

 

.  «معارضه»ئەگەر بەهاریەکەی حاجی لە کێش و قافیەی قصیدەکەی نالی بایە پێی دەگوترا 
لەالیەن کێشەوە هەردوویان لە یەکدی نزیکن تا ئەوەی هەندێ شاعیریش فەرقی پێ ناکەن،  

ەکانی بەهاریەکەش وەک دێڕە شیعرەکانی نالی  «عجز»وەیا   «صدر»بەشێکی بەرچاوی 
  ە،بڕگەیی 14 «لە خەو هەڵستە زەمانێ بچینەوە ئەوال» ە:بڕگە بە نموون 14دەبنە 

 بڕگەییە.   15صدرەکەش 

لەم بوارەدا دەبێ ڕاستییەکی گرنگی دیکەش ڕوون کەرەوەی شوێن هەنگاومان بێ:  
بە   «هەیه »چونکە مەبەستی  «هەیه » پتر موحتاجی بەڵگەیە لە  «نییه»داسەپاندنی بڕیاری 

ی گوێت لە خشپەیەک بوو و دەنگت دا  تاکە یەک بەڵگە ئیسپات دەکرێ وەک ئەوە
 دەزانرێ خشپەی بەنیادەمە.  « منم»بە تاکە وەاڵمی  «کێی؟»

  «بەنیادەم نەبوون»بەاڵم کە وەاڵمێکت وەر نەگرتەوە جەواڵێک بەڵگەت دەوێ تا ئیسپاتی 
ی خشپەدارەکە دەکەیت، ڕەنگە یەک بەڵگەشت چنگ نەکەوێ. لەگەڵ ئەمەشدا بڕیاردان  

شوێن  » مایەتی لە نێوان ئەو دوو قەصیدە بەناوبانگەدا تا ئەوەی خەیاڵ لە لەسەر هەبوونی خز
بکەین بەبادی هەوا نابێ بەتایبەتی کە دەنگ و سەدای ئیعتیراز بڵند بوو:  «پێ هەڵگرتنەوه

 ێک بەخەبەر بهێنین.  « منم»پێویستە لێرەشدا 

دا کەس بەرهەڵست نەبوو تاکوو بەڵگەکاری تێدا بکەم، قسەشم لە   «چەپکێک...»ئەوسا لە  
ەوە لە سیفەتی هێناندڵدارەوە دەگێڕایەوە کە ئیتر لزومم نەدەدیت بە بەڵگە و نموونە 

 ەوە ببمە داواکار.  «شایەد »

بەڵگەی ئەم شوێن پێ هەڵگرتنەوەیە لە چەند الیەکەوە تێک دەکەنەوە: نالی شاعیرێک بوە  
بەردە  » شاعیرانی سەدەی نۆزدەم، چ سەیر لەوەدا نییە شیعری بێیتە ئەو  لە سەرامەدی

یەی گەنجی لە خۆڕازی هێزی خۆی پێ تاقی بکاتەوە. ئێمە بڵێین و نەڵێین   «عازەبانه
، حاجی قادر لە چەندین  «سەرمەشق»نموونەی زێدە بااڵ لە هەر هونەرێکدا هەبێ دەبێتە 

یشی لە شیعری کردبوو، لەو   «تضمین »وەک دیتمانجێگەدا باسی نالی و شاعیرایەتی دەکا. 
 دەڵێ:ە ـە بەهێزتریش هەیە ک «تضمین »

 یرەن شیعرم لە کوردی و نالی زۆر کەمتر نییەاهز
 تاڵعم بەرگەشتەیە بەدبەختە بەختم نووستوە
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چی؟   بوونی ڕەها بوە؟ ڕەها «گۆران»پێم بڵێ کام شاعیری نوێخوازی کوردی لە تاووتینی 
 ێ گۆران دەروازەی شیعری نوێی کوردی خستە سەر گازەرای پشت. هەرچی هەیە دەڵ

واوەی گۆران، لەم ڕۆژەدا کام شاعیر سەرەتاتکە لە شیعری شێرکۆ بێکەس ناکات؟ ئنجا  
ئەگەر شاعیرەکانمان لە هەڵبەستدا باسی گۆران و شێرکۆ نەکەن و لە تۆژینەوەی ئەدەبیدا  

ۆ نالی شکاندۆتەوە ئنجا هاتوە خۆیشی بەو و  ناویان بهێنن خۆ حاجی قادر لە شیعردا خۆی ب
لەمە زیاتر چیمان دەوێ بیکەین بە ڕووناکی بۆ ناو دەروونی حاجی تا  -گرتوە  «کوردی»بە 

شەبەنگی نالی تێدا بدۆزینەوە؟ بە خەیاڵ لە حاجی بپرسین ئایا نالی و شیعرەکانی چ 
ە؟ ڕەنگە پرسیارەکەمان لێ  ئەسەرێکیان بوە لە ویژدانی ئەودا دەبێ چ وەاڵمێکمان بداتەو

عەیب بگرێ چونکە خۆی بە شیعری پاتەوپات ئەو ئەسەرەی کردۆتە بەڵگەنەویست. خۆ  
 ئەگەر بگوترێ حاجی باسی شاعیری دیکەشی کردوە و هەڵی داوەتەوە دەڵێم: 

 باسی شاعیر و ئەدیبێکی بەقەدەر نالی نەکردوە.  -

 نەهێناوەتەوە.  «تضمین »شیعری کەسی دیکەی بە  -

  لی و کوردی بترازێ خۆی بە کەسی دیکە نەگرتوە بەدوا ئەمانەدا دەڵێم:لە نا -
 شوێن پێی غەیری نالی هەڵنەگرتۆتەوە. 

لە فەرزی یەکێک بوو کە ئیسپات بکات کە حاجی بۆ غەیری نالیش دەروون کرایەوە بوو  
ی  5ئەوسا کاری من ئاسانتر دەبێ چونکە بەڵگەیەکی تازەم بەدەست دەکەوێ و ژمارە 

 دەدەمێ و دەیخەمە ڕیزی بەڵگەکانی سەروو. 

دا حاجی بە  «نالی نەوازی»لە شیعرەکانی حاجی دەری دەخات کە لە مەیدانی  بوونەوەورد
دوەمیان ئەوە  « وەیا ناگەم -من بە ئەو نابم» سێ پلەدا تێپەڕیوە یەکەمیان ئەوە بوو گوتی 

یان ئەم بەهارییەیە کە بینبڕکێی سێیەم «بەیتم لە کوردی و نالی زۆر کەمتر نییه»بوو گوتی 
 .  «قوربانی تۆزی ڕێگەتم »تێدا کردوە لەگەڵ 

هەتا شاعیریش شاعیر بووبێ نەیتوانیوە هێندەی بەهاریەکە ڕاستی نموونەی سەرمەشقی  
کردبێتەوە لەوەشدا حاجی سەد جاران ئەو نەرمە چرپە چرپە و منگەیە ڕیسوا دەکات کە  

تی شاعیریەتدا قەرزداری قەومایەتیەکەیەتی. مایەی  لەبن لێوانەوە دەڵێ حاجی لە شۆرە
شانازی حاجی و ئێمەیشە، بەاڵم هەزار قەومایەتی و حەقپەرستایەتی و مەالیەتی بەسەر  

وەها پاراو و ئاورینگدار و ئەفسووناوی نازێن ئەگەر   «بەهاری» یەکدا کەڵەکە بکەن 
 شاعیرایەتی لەگەڵدا نەبێ.  
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زاری خۆی دەڵێ گلەیی لە کەموکووڕی ئەم شیعرەم مەکەن چونکە  ە جاروبار حاجی ب
کەچی لە بەهارەیەکدا لە پشت پەردەیەکی تەنکی  «..لەم بەند و باوە دەربچن »دەمەوێ 

بەالغەتێکی هەیە هیچ زمانێ  » دەکاتە بەڵگە بۆ زمانی کوردی کە ە وەقاردا ئەو هەڵبەست
یرەن شیعرم لە کوردی و نالی زۆر اهز». حاجی ئەو لەخۆ ڕادیتنەی ناو بەیتی «نایگاتێ

لەم بەهاریەدا بە ئیسپات دەگەیەتێ چونکە بەڕاستی نموونەیەکی هەرە  «کەمتر نییه
پێشکەوتووی هونەری شیعرە بە ڕوخسار و ناوەڕۆکەوە، لە کوردی و غەیری کوردیدا. خۆ  

 هەتا خەتمی کەالم بە شیعری شیرن هاتبێ شیرنتر نابێ لەمە. 

تنی مەهارەت و پەنجە ڕەنگینی و ئاراییشت و سۆز و هەستی بریندار و  بەهەمەحاڵ دەرخس
هەنیسکی غوربەت و واقیعیەت و ئەو جۆرە دیمەنانە لەو بەهاریەدا گەلێکی بەبەرەوە هەیە  

کە دەبێ لە الیەن بەڵەدی زانستە ئیسالمیەکان و ئەدەبی کالسیکیەوە تۆژینەوە و 
 ێ دەگەین وەیا تێ ناگەین لە بەیتی:  ی بین درێژی تێدا بکرێ، هەتا تشیکردنەوە

 

 پیالەیی زەڕی نەرگس لەسەر کەفی سیمین

 لە بۆ نثاری مهیایە پڕ لە زێڕی طال 

 

زێڕ بێت و   «زێڕی طال»ەکەشی  «مظروف»ی نێرگز خۆی زێڕ بێت و   «ظرف»چۆن شیا 
ئەو زەردایی یەی ناو نێزگزەکەن؟. تا تێ دەگەین  «ظرف و مظروف»هەر دووکیشیان 

 شەکەت    دەبین. 

دا بەڕێ دەکات، حاجی قادریش لە مەهارەتی  «خۆش مرور»نالی ڕاسپاردەی بە بادی 
بەختی خەواڵوو« دەدوێنێت و گڕۆچکەکانی هەنای بەرەو کوردستان بەڕێ دەکات.  »خۆیەوە 

ۆڤەوە هەیە و جێی خۆیەتی بەدەنگ بێت و  دیارە بەختیش پتر لە بای چاالک پێوەندی بە مر
بکەوێتە وتووێژ... لەوە بەوالوە ناوەڕۆکی هەر یەکێک لە دوو قصیدەکە دەبێتە تەرجومانی ئەو 

دا دوو قصیدەی  «معارضه»گیانەی ئاوەئاگرینەی بورکانی خۆی وەدەر دەنێ. هەر وەک لە 
بێ دەنا قصیدەی  لە یەکدی ڕاماوی هاوکێش و هاوقافیەش دەبێ ناوەڕۆکیان جودا

، لە شوێن پێ هەڵگرتنەوەشدا دەبێ  کردنەوەلە بایەخ دەکەوێ و دەبێتە السایی «معارض»
یان لە بەیت و دوو بەیتدا قصیدەی دوەم  بوونەوەناوەڕۆک جودابن تەنانەت لە یەکدی نزیک
 دانالەنگێنێ. بە نموونە، حاجی قادر دەڵێ:
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 دێە جەرگەوە ئەگەر منم لە فراقیان کزەم ل
 گەر دڵە وەکو جەرگم دەڵێی ئەوا سووتا ئە

 قسەکانی خۆیان لەو دوو بەیتەی نالی دەخشێنن:

 سووتا ڕەواقی خانەیی صبرم دڵ و دەروون
 نەی ماوە غەیری گۆشەیی ذیکرێکی یا صبور

 لەم شەرحی دەرد و میحنەتە لەم سۆزی غوربەته 
 دڵ وەختە بێ بە ئاو و بە چاوما بکا عبور 

 

و واتا خواستنەوە  کردنەوەەیتانە هەر بۆیە لەسەر حاجی قادر بە الساییخزمایەتی واتای ئەم ب
ی سەرلەبەری بەهاریەکە لە توهمەی وەهای   « اصالة»حیساب ناکرێ چونکە مەحکەمی و 

دەپارێزێ، ئەویش وەکوو نالی لە بیرکردنەوەدا هەستی ئاگر تێ بەربوون دەکات، ئیتر چۆن  
 ناڵێ سووتام!! 

یە بەرانبەر بەهاریەکەی ڕاوەستێ، سالمیش هەڵبەستێکی نییە هەروەک حاجی شاکاری نی
 دا بۆ نالی دەنێرێتەوە. «بادی سەحەر»بگاتە ئەو وەاڵمەی کە بە 

 قوربانی تۆزی ڕێگەتم ئەی بادەکەی سەحەر 
 ی پڕ خەتەراهوەی پەیکی شارەزا بە هەموو ڕ

 

وشەکانی نالی دەست پێ  یش بە عەیب دەگیرێ کە لە جوابدا بە   -نە سەیرە و نە لە سالم 
بکاتەوە و هەمان بادی خۆش مروریش بکاتەوە بە پەیکی نامە هەڵگر چونکە ئەو یەکسەر  

مصباح »لە سالم و حاجی بترازێ  ە.لەبەر تین و تاوی پۆلوەکانی نالی دڵی خۆی دەتاوێنێتەو 
ە یش شیعرێکی نەگوتوە هاوتای پێنج خشتەکیە بێپەردەکەی بێ کە ڕاستەوخۆ ل  «الدیوان

  «مصباح..»ی نالییەوە تیشکی داوەتەوە، تەنانەت سەرنجم بۆ ئەوە دەکشێ کە  «مستورە..»
بە ئانقەست چوار مصرەعی هەرە پڕ هەست و خوستەکەی وصفی یاری هێناوەتە سەر  

 کە کێشیشیان لە گەڵیدا پێکەڵن: «مستورە..»قافیەی قەصیدەی 

 وەک تازە هەڵووژێکی لە ناو دوو لقەدا بێ 
 شرابێ کە لە دوو ... هەتاد... وا ڕێک گو
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بەش بەحاڵی خۆم هەستی سەربڵندی دەکەم لەوەدا کە سێ کەڵەشاعیری کورد بە ڕەفاقەتی 
 سەرامەدێکی شیعری کوردی بەسەر خۆیاندا زاڵ بووبن.

ئێستا بە ئیزنی کاکە بیمار وا پەسەند دەکەم هەڵەی ئەو بەیتانەی بە نموونە لە بەهاریەکەی  
کەمەوە. بە داخەوە زۆر لە دیوانی شاعیرە بەسەرچوەکانمان لە نووسینەوەدا هێناونەوە ڕاست ب

یشدا هەڵەیان تێدا دەکرێ تا ئەوەی  کردنهەڵەیان تێ کەوتوە جگە لەوەی کە لە دەمی چاپ
 کێشی بەیتەکان تێک دەچێت، ناوناوە مەعناشیان نامێنێ.

دە بڕگەیە کە دەبوو لەبەر  بەم شکڵە پاز «لە کێو و کەژ کە سەر لە ئێوارە مااڵت»مصرەعی 
چواردە بڕگە بێ چونکە ئەم وشەیە لە وانەیە لە دوو   « مااڵت»وشەی کۆتایی مصرەعەکە 

دەڵێم ئەگەر   ڕوونکردنەوەبڕگەوە بکرێتە سێ بڕگە و کێشی شیعرەکەش تێک نەچێ. بۆ 
و کێشی تێک   «مەڕوماڵ»ەکەی بکرێتە   « مااڵت»بەڕاستی وەرگیرابایە دەشیا ە مەصرەعەک

چێ کەچی ئێستا دەیکاتە شازدە بڕگە. وا بزانم دەبێ بگوترێ: »لە کێو و کەژ کە سەر نە
بخوێندرێتەوە دەنا کێشی تەنبەڵ   «سەرێواره». لەمەشدا پێویستە «ئێوارە دێتەوە مااڵت

کێشی ناشێوێ چونکە وەک لە پێشتر   « .. مەڕوماڵ»دەبێ. بەم جۆرە ئەگەر بگوترێ 
لەسەر  »بڕگەش هەڵدەگرێ. تۆ بێنە  15بڕگە و  14ن گوتوومە بەحرەکە بە پێی سازدا

کێش عەیبدار نابێ، لێرە قسە لە نەشێوانی  «لەسەر کەفی گوهەرین »بکە  «کەفی سیمین 
یش جێی  «گوهەرین » . وشەی «مەڕوماڵ» کێشی شیعرە، دەنا دەزانم حاجی نەیگوتوە 

 نابێتەوە لەو مصرەعەدا چونکە زەردایی نێرگز بۆ زێڕ دەچێتەوە نەک گەوهەر.

بڕگە و هەڵەیە دەبێ بڵێین:  13بۆتە  «مەالئیکەی سەر تاق و ڕەواقی مینایی»مصرەعی 
 .«مەالئیکەی سەری تاق و ڕەواقی مینایی»

ە هاتوە.  ـەو «جنبیدن»چونکە لە  «جونبوش – جنبش »دەبێ بنووسرێ   «جومبش»وشەی 
ی   «جنبیدن»ی ئیسفەهان ڕێژەی ناوی کارا )اسم فاعل( ی   «جونبان -منارەی جنبان»

 تێدا بەکار هاتوە.  

 هەردوو مصرەعی: 

 پیالەی زەڕڕی نێرگز لەسەر کەفی سیمین
 پڕە لە شەبنم وەک دوڕی لولؤی الال 

 دەبێ ڕاست بکرێنەوە و ببنە: 
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 پیالەیی زەڕی نەرکس لەسەر کەفی سیمین
 لە شەبنمی وەک دوڕڕ و لؤلؤی الالپڕە 

دەبێ بنووسین  « نێرگز»ی گوتوە کە هاتین گوتمان  «نرکس و سیمین »حاجی وشەی 
 .«زیوین »

بڕگە ڕاستییەکەی ئەمەیە:   12بۆتە  « بەهار وا هەموو ساڵێک دێتەوە ئەمما»مصرەعی: 
ساڵێکی دێتەوە بەهاری وا هەموو » وەیاخود « بەهاری وا هەموو ساڵێک دەییتەوە ئەمما»

 «. ئەمما

 دەبێ بڵێین: 

 مەکانە: شەوقی بە عیالتە... 
 حەیاتە: زەوقی بە ئەحبابە... 

بێ یو بچیەوە ئیستا )کانی( دیسان« بە قسەی عادەتیش قبوڵ ناکرێ. وا دەزانم  »مصرەعی 
 ڕاستییەکەی ئەمە بێ: 

 گەر بێ یو بچیەوە ئیستاکە بۆ وەطەن دیسان 
 اری جابولقا سەفەر دەکەی لە وەطەن دەچیە ش

 

و  ە لەم دەمەدا دیوانەکەی حاجی و دەسخەتی دیوانەکەشم ال نییە بزانم لەواندا ئەم بەیت
ئەوانی دیکەش چۆن نووسراون، بە ڕێنمایی کێش و واتا و نەختێکیش یاریدەی بیرهاتنەوە  

قاڵبی ئەم بەیتانەم ڕاست ڕاگرتنەوە. ئەوەی ڕاستیش بێ هەرچی نموونەیەکە لەم نووسینەدا  
یە ئنجا ئەگەر سەهوویان تێدا بێ لێم ببوورن. لە کۆتاییدا دەڵێم کردنەوەێنابێتمەوە هی یاده

مامۆستا بیمار هەقی هەیە ئەو بۆچوونە پەسەند بکات کە بەالیەوە ڕاستە بەاڵم منیش هەقمە  
ناکەن.   کردنەوەی هێنابوونەوە بایی ڕەت «کردنەوەبە ئاسانی ڕەت» بڵێم ئەو بەڵگانەی بۆ 

 ێزمدا.  لەگەڵ ڕ

 »...« 
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 لەگەڵ دەنگسازیی کوردیدا 

   1983ساڵی  95ڕۆشنبیری نوێ« ژمارە »
 

دڵسۆزی زمانی   نبیری نوێ« دا برای لێهاتوو وشی »ڕۆ 1982ی ساڵی  91ژمارەی  لە
ەند  چدا  »پیداچوونەوە...«  اوینسەرە گوتار لە ژێر ئاوڕەحمانی حاجی مارف بە کوردی د.

فۆنەتێک و   بیروڕای من دەربارەی یەک دوو باریکەڕێی سەربەڕەخنەیەکی لە هەندێ 
نەوە گرتبوو هێندێکی دیکەشی بەپێی بەڵێنی ولە شەقامەڕێی زمانی کوردی دەکە ڕێنووس کە

وام   ێکی دیکەی. بەر لەوەی چاوەچاوی گوتارەکەی دیکەی بم رخۆی هێشتبۆوە بۆ گوتا
و گرفت ڕەواندنەوەی ئەو  ەوەشیکردنلە ئێستاوە دەست بەرم بۆ   بەپەسەند زانی هەر

و  کییەوالی قەناعەتی خۆیدا شکاندبوونیەوە دەشێ ئەو سەرسو سەری بەڕێز بە وخااڵنەی نو
الیەنی    قەڵەم ڕەهاییەی ئێستاکە لە خۆمیدا شک دەبەم لە ماوەدا ونی بکەم و دەست و

  ئەوەی ڕاستی بێت چەندێکی بڵێی بە .بیروڕا دەربڕێنم لێ وەتەنگ بێتو  ڕوونکردنەوەخۆ
ئاوڕحمان و من   هێندەی د. ونکە مخابنە دوو کەسی واچدەست ئەم نووسینەمەوە ناڕاحەتم 

و لە یەکدی   دەبوو بە گفتوگۆ  لە یەکدی نزیک ڕووبەڕووی یەکدی بن لەو باسانەدا کە
پەراوێزی جودایی  ی ڕازی بن وەیا هەر نەبێ ێال ل  بوون تێیاندا بگەنە ڕایەک کە هەردووحاڵی

ڕەنگە هۆی ئەو لێک ترازانەمان   ئیمکان وێک بێتەوە.و  بیروڕا لە نێوانیاندا تا ڕادەی لوان 
و   بەرنامە ێیئاوڕەحمان خوێندنی زمانی لەسەر دەستی پرۆفیسۆر و بەپ ئەوە بێ کە د. 

  خودبەسەرەوە بێ هەلومەرجی سەلمێندراوەوە تەواو کردبێ منیش لە ڕێگەی لێکدانەوەیەکی
و  و دەستەواژە بێتم کە هەر بەقەدەر دانەوەی وشەوڕابەر بەرەو ناوتوێژەکانی زمانێکەوە چو

  لەوێدا د. لە دەستوورەکانی بکەم کە ینمدا سەردەروڕستەکانی لە هۆش و دەرو
ئاورەحمانیش وەک من خاوەن پشکە هەرچەندە دەشێ دەستووری دەق گرتووی ناو بەرنامە  

بارێکی دیکەدا، بەشێکی   بۆ بڕیارە یەکجارەکیانی خۆی وەیا، لە ڕوپێوێکی ئەو پشکە لە مرۆڤ
ئەو دەستوورانە  یڕۆشنای  منی دەکات بە ونەی کە گەشتی بێڕابەر بە مرۆڤی وەکواڵ ئەو هە

 ساغ بکرێتەوە.

ێنووس لەوەوە  ڕ خاڵی سەرەتای فۆنەتیکی سەر بە یەک دوو ەکانی گوتارەکەدایکیەلە پێش
ەکرێن کە هاتوون بینینی من وەیا غەیری منیان لە بەڵگەکانی  هەڵە بەر حساب د نەختێک بە

 12ە ڕو بە سەهووی ڕووتیان لە قەڵەم داوە وەک کە لە ستوونی یەکەمی الپە دابڕیوە
هیچ کاتێک دەنگی کۆنستانتی ناکەوێتە  ی چاوگ ونکە ئاشکرایە »ن« چ ...دەخوێنرێتەوە »

ڕواڵەتی نووسینی کوردی بە ئەلفوبیێ عەرەبی و نەبوونی وێنەی »أ« تێیدا، بوەتە   .پێشەوە
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ی تێدا بکەن«. ئەم نیشان دانە وەها ڕادەنوێنێ کە ەنووسەران هەڵلە  هۆی ئەوەی هەندێ
ێن دانانێن هەستی پێ ناکەن هەر لەبەر  وی دەنگی پێش نوونی چاوگ بەبزکردنئەوانەی قورس

ە دانەندراوە. بەاڵم خواوڕاستان، لە  کردنردیدا نیگار بۆ ئەم قورسلە ڕێنووسی کو ئەوەی کە
ی  کردنقورس ودە بەوهەرچی مامۆستا مەسع... » دەڵێن  منی تێ دەهێنێتەوە کە دواتردا بۆ
 دادەنێ«.  

ەکی، ڕۆییشووم کە لە یپێشەوەمدا بەوالی نوونی چاوگەوە بۆ ڕاستی نووسینی لێرە بە من لە
م دۆزیەوە لەوەدا کە دیتم ئەو   ندا دیاردەیەکی دیکەی »چاوگی«و سەرنج ڕاگرت لێکدانەوە
فەرمانی فۆنەتیکی  نوونی چاوگ، ئەوانیش بە  یت« دەکەونە بەرایو  انتەی »د نسندوو کۆ

ە یا دەنگی   « دننە پێش خۆیان. هەرچی »ێزمانی کوردی چەند کۆنسناتێکی دیاری کراو دەه
  « لەوە... اندن، چاندن، کردن، مردن« پێش خۆی دیەخێت وەک: »برژرا دەنگی »ی«  ن»

ش هەر بە حوکمی سروشتی  «تبەوالوە هیچ کۆنسناتێکی دیکە قبووڵ ناکات. دەنگی » 
دەگەڕێتەوە بۆ فەرمانی  »س، ش، ڕ، ف، و« لە پێشەوە دێن... هۆی دیاردەکەش دەنگەکان

و ساغم   ئەو گونجان و نەگونجانەی دەنگەکانی کوردی کە چەند جارێک باسم کردوە
بخرێتە سەر دوو   کردن ، د« لەوانەیە ڕێ نادات قورسڕ - کردۆتەوە کە گونجانی »ن، د 

ی بخرێتە سەر »س، ش، ڕ« لە بەرای  ی«، ڕێش نادا قورساد« لە بەرای »ڕ دەنگی »ن، 
« کەمتر لەوان گونجاوە بەاڵم ئەویش لە دەنگەکانی دیکە پتر  فدا هەرچی دەنگی »  »ت«

ی   «تی » یواشدەزانم کە بەشێکی کورد ئەم دەنگەی لە بەرا« دەکات، تحەز بە »
دا، نموونەکانی   «ت ە کەیە لەگەڵ » «د« هەر لەبەر پتر گونجانی » دچاوگدا گۆڕیوە بە » 

 خوارەوە قسەکان ڕوون دەکەنەوە: 

 بەستن ، ڕستن  -

 کوشتن ، مشتن  -

 گرتن ،  -

 ...کەفتن ، خەفتن »کەوتن، خەوتن« -

 

ی   «ت« گونجاوە کەچی لە پێش » ت« یش لەگەڵ »ندەنگی »بەاڵم دەبێ بڵێین 
  « د« لەگەڵ »نەنگە زێدە گونجانی »ڕچاوگەوە نایەت. کاتی خۆی بۆ ئەوە چووبووم کەوا 

ئەم ڕایەش لە دوو ڕوەوە پتر خۆی لە  دا وەهای کردبێ بەتەواوی بۆ خۆی بدزێتەوە.
 قەناعەت نزیک دەکاتەوە.
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یەک   »و »غنە « وەهای کردوە لە سلێمانی منگەد»  و« نیەکێکیان ئەوەیە کە گونجانی » 
 ... « و بگوترێ دەربەنگ، مەنگ، ئەفەنگیگ ە کە بکات بە » «د لە نێوانیاندا پەیدابێ کە »

«ە کانی  دوری ڕانیە هەموو » وو باش دەوروبەری مەرگە یدووەمیان ئەوەیە بەشێکی ئاخێوەر
لەبری کردن، مردن،   - برتن کرتن، مرتن، : « و دەڵێن ت پێش نوونی چاوگ دەکەن بە »

 ... چاندن، ستاندن  دەڵێن  ،« وەک خۆی دەهێڵێتەوەن ی پاش »  «د» کەچی .بردن 

یش ئەم دیاردەیە هی نەدیتن نەبوون، لەوە بەوالوە بەهۆی پەیدابوونی گۆمی 1957ساڵی  تا
باڵوەیان لێ  و ژێر ئاوبوونی بەشێکی زۆری ئاوایی ئەو ناوچەیە خەڵقەکە  بناوانی »دوکان«

کوردی بوون،   ەکانیو لە نیشتەجێبوونی داوتردا تێکەڵ بە ئاخێوەری جۆر جۆری زار کرد
ئیتر نەتوانم گوێ بیستی  منش لەو ساڵەوە پێوەندی هاتوچۆم بەو ناوەوە کەم بۆوە کە

 ... ئاخاوتنیان بم، بای ئەوەی بیروڕای لێ هەڵێنجرێ

و ستوونی یەکەم و دووەمی    13یەمی الپەڕە دواتریش گوتارەکەی لەبەرەو کۆتای ستوونی سێ
ختێک دەوری »دەنگ، پیت، فۆنیم« هەڵدێت یارمەتی ئەو خوێندەوارانە  ەدا کە ن 14الپەرە 

  بە ... دەڵێ »فۆنیم باسی فۆنۆلۆجی و ڕێنووس نابەڵەدن بەاڵم کە  تەواوی لە دەدات کە بە
 : ێهەڵدەگر  یەکڕوونکردنەوەه« لێرەدا یو واتا نی تەنها خۆی خاوەنی مانا

ناوتوێژی وشەدا بەتەنها واتا نابەخشێت وەک ئەوەی سێ   ئەلفوبێ، لە  -فۆنیم، دەنگی لغوی
  دا هیچیان خۆی لەخۆی دا واتای نییە بەاڵم کە  لە وشەی »دار« «ردەنگی »د، ا ، 

« فۆنیمە چارمان ناچارە دەبێ بڵێین لە  یبڕیارمان دا دەنگی »م« وەیا »ت« وەیا »
و دەاللەتی »تۆ« دەبەخشێت. لە »برام«   ت« ە واتای هەیە چونکە ڕاناوە»برات« دا ئەم » 

 ... »برای« ...« یش کە فۆنیمە واتای »من« دەبەخشێتمدا دەنگی »

بارەی واتاداری و نەداری فۆنیمەوە بدوێین: زمانزانانی عەرەبی بەر   نەختیکی دیکەش ماوە لە
چوون کە هەر فۆنیمە »لە تەعبیری ئەواندا  « بۆ ئەوە ةساڵ پتر، لە »فقە اللغ 1000لە 

ژیر سەرەناوی »األشتقاق الکبار« لێی   ''حرف''« لە وشەدا دەاللەتێکی هەیە، ئەم باسەش لە
لەم مەیدانەدا »ابن   کۆڵراوەتەوە، یا هەر نەبێ من لە ژێر ئەم سەرەناوەدا خوێندومەتەوە.

انم قوتابی دووەمیشیان بوە، دەستی  وابز الفارسی« بەتایبەتی یەکەمیان، کە علی جنی« و »ابو
حەرفە مەعنای مەفهوومی هەیە، تەنها   بەهەمە حاڵ ئەوانیش ناڵێن هەر  ...بااڵی هەبووە

هێمای بەرەو ڕاگەیاندنی واتا هەیە... لێرەدا ئەگەر سەرڕەوی و درشتیەک   ئەوەندە دەڵێن کە
ە ئەو باسانەم  بەخشینی خوێنەری دەدەمەوە چونکە دەمێک لە نووسیەکەمدا هەبێت بە 
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بەسەردا تێپەریوە ڕێشم نییە بگەرێمەوە بۆ سەرچاوەکانیان، گوتنیشیان بێ زەرەرە، مەگەر 
 کەم و کەسرییەکی تێیاندا هەبێت لەسەر من حیساب بکرێ و بەزەرەری خۆم تەواو بێت. 

،  لەبارەی ئەو نوختە نیگایانەی تێیاندا یەکدی ناگرینەوە ڕوونکردنەوەبەر لەوەی بێمە سەر خۆ
 اکە بگوترێ:  چتێبینیەکی گشتی هەیە 

فۆنەتیک« تێکەڵ - Phoneticفۆنۆلۆجی و  - Phonologyنووسەرانی کورد، بەزۆری » ئێمە،
باشە   ەند واچباسی ناو یەکێکیان بۆ ئەوی دیکەیان ڕادەگوێزین، بەالی منەوە هەر دەکەین و

یەوە بۆ ناو  ڕبێ کە پەباسەکانی یەک بابەت لەو بابەتەدا لێی بکۆڵرێتەوە، وەیا هەر نە
و بەهەڵە بردن لە   مەرجێکی هەڵە بابەتێکی دیکە ئەنگوستێکی بۆ ڕابکێشرێ، دیسانەوە بە

 ە زەرەر ناکات.کردنتێکەڵ بەیندا نەبێ کەس لەو ڕاگوێستنە و

دا ڕاستییەکی گرنگی  ناوتوێژی »جێوگرافی« من هیج ڕەخنەیەکم نییە لەوەدا لە
  خۆیدا سروشتی دەنگی هەمزە خۆی لە نە، لێکۆڵینەوە لەوونم »دێمۆگرافی« بخوێنمەوە. بۆ

ی کوردیدا سەربە فۆنەتیکی  نسەربە فۆنۆلۆجییە، بەاڵم دۆزینەوەی دەوری هەمزە لە ئاخاوت
دەمی دەرخستنی  ک بێت و لەێکوردییە، کەچی هیچ بەرهەڵستیم نییە لەوەدا کە نووسەر
بڕێت. ئیمە  ەرایەکی ڕابەری تێدا دسروشتی دەنگەکەدا بابداتەوە سەر هەمزەی کوردی و ڕ

هەرچەند کە دەبێ ڕێکوپێکی بەرنامەی زانستی لە توێژینەوەدا ڕەچاوی بکەین، نابێ وەتەنگ  
هێندە بێسنووری   ییمان لەو تەرزە باسانەدا سنووری دوو دراوسێیسەرەتا بێین لەوەی کە

وەک فۆنۆلۆجی و فۆنەتیکمان پێ ببەزێنێ. ئەوەی ڕاستی بێت فۆنۆلۆجی لەوەدا بایەخ پەیدا  
و دوور لە فۆنەتیکی زمان    دەکات کەببێتە چرای مەڵبەندی فۆنەتیک، دەنا بۆ خۆی بە تەنها

تی لە ێپەڕ ناکات کە ئارایشتی نەزۆکی ڕۆشنبیری بێت بەتایبەتو ئاخاوتنی سەرزاران لەوە 
ی ڕیزی وشەکانی و لەراندنەوەی دوای  کردنئاست زمانی کوردیدا کە پێویستە بە ناوکێڵ

 ...تێوەڕامانی لە بەرزایی زمانناسییەوە بە دووربینی فۆنۆلۆجی ەعبیرەکانی هەیە نەک بەت
 ... کم بۆ ئەو بەرزایی و ئەو دووربینەداێزێ لەگەڵ هەموو ڕ

ئاوڕەحمان هەڵگرمەوە و   هەنگاوی نووسینەکەی د. ێن ونیم لەم گوتارەدا وردورد ش بەتەما
ڕادەبەدەر درێژ  ونکە ئەم کارە لەچی لەگەڵدا بکەم ی و بیروڕاکانی جوابەجێ ڕەخنە  ێپێبەپ

خایێنە. لە تێکڕای نووسینەکەیەوە چەند خاڵێکی بنجی دەکەمە ڕوانگەی سەرەتاتکە بەم  
وتۆ دەخەمەوە بەر سەرنجی خوێنەر الوئەوالی باسەکاندا، لەوەشدا بە ناچاری لێکدانەوەی ئە

کوتانەوەی کۆنە خەرمانی   بە دەم م، بەاڵم ەتکە لە نووسینی دیکەمدا پێیاندا تیپەڕیو
 ... و دێتراویش ڕەگەڵ پێ گێرەی ئەمجارەیان دەکەوێت وشەکارییەوە گوڵ و دانەی نەکوتراو
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بارەی »کسرة مختلسة« وە بگوترێ، ئەو کەسرەیەی    خاڵی یەکەم ئەوەیە لە
 : کردنبزوێنی دادەنێن ومنش بە قورس کان بەەۆنۆلۆجێستف

ئەم دیاردەیە لە ئاخاوتندا شتێک نییە هەستی سەرنجدەری بەسەردا بکێشیت و تێی هەڵ  
ساڵ پتر ناوی   1000زمانزانانی عەرەب بەر لە  ەنەئەنگوێت، تەنانەت هێند زەق و بە پۆز

دواون هەر بە پێی سروشتی  بارەیەوە »کسرة مختلسة« یان لێ ناوە، بە پێتۆڵیش لە
زمانەکەشیان لە نووسیندا نیگاریان بۆ دانەناوە وەک کە بۆ کورتە بزوێنەکانیان داناوە چونکە  

 یە لە عەرەبیدا تەنها لە دەنگی پێش دەنگی کۆتای وشەدا دەردەکەوێ کە  ئەم »کسرة«
 ڕستەدا بێ »اعراب« نابێ.  هاتیت و بێ »اعراب« وەستاندت، وشەی عەرەبیش لە

ە کەی کۆتای بکر تەنوینی بدرێتێ کە دەکاتەوە   »ر« هذا بکر« دەبێ» بە نموونە ڕستەی 
ۆ مەبەستی  بکە هاتیت تەنوینەکەت  بکرون«  -بکر،  و دەگوترێ »هذا  »ضمة و نون« 

  -«ک« وەیا »کسرة مختلسة» دەکەوێتە سەر دەنگەکەی یئاسانی، تێ برد ئەوسا قورسای
ختلسة« بەتایبەتی کە وەپاڵ دەنگی  ملەگەڵ ئەمەشدا ڕەخنەیەکم هەیە لەو ناوەی »کسرة 

واو بدرێت چونکە ئەم دەنگە خۆی »ضمة«ی درێژە، کە بە کۆنسنانتیش دەردەبڕێ تامی  
  - وشەی »دور . لەوڵ ناکاتو»کسرة« قب ی هەر تێدا دەمێنێ کە ئیتر دەنگی »ضمة«

یە نەک »کسرة«. هەر ئەم خسڵەتەی    ەکە دەنگی »ضمة« سەر »و«  یدا قورسای دەور«
دا وای لە نووسەری کورد کردوە کە وشەی »وورچ، ووزە...«   بوونی دەنگی »ضمة« لە »و«

بە دوو »و« بنوسێت کە یەکێکیان واوی کۆنسنانت و ئەوی دیکەشیان کورتە بزوێنی 
 »ضمة« یە. 

  ،بە نووسین باسی ئەم دیاردەیەی کردوە 1929وابوو مامۆستا تۆفیق وەهبی لە  ڕێکەوت
نیگاری بۆ داناوە دەنا مەالکانی کورد لەوەتەی دەخوێنن و دەرس دەڵێنەوە ئەم »کسرة  

ی  مختلسة« یان بەسەر زمانەوەیە، مامۆستا وەهبیش لەوانەوە سروشتی کورتە بزوێنی »ی«
ە بەاڵم لە خوێندنەوەی نوێیەوە بۆ ئەوە چوو کە ـ ی« بۆ قەراردادە کرد کە بەچکەی »

نیگاری بۆ دابنێت. ڕۆژئاواییەکان لە نووسینی ئێستاکەیاندا لە زۆر حاڵ و باردا گوێ نادەنە  
ئەم »کسرة مختلسة« یە تا هەموو جارێک نیگاری بۆ دابنێنن. بە نموونە کە دەنووسن  

burn, turn, worm دوا پیتی  بە  نیگارr اری نایەخنە دوای ئەو  یگسن هەروەهاش ندا نانوو
  crow, screen, please, bringپیتەی کە لە سەرەتای وشەوە بێ بزوێنی ئاشکرا دێت وەک 

 ... و هی تریش

ئاوڕەحمان نووسیوەتی، ئەم دەنگە بارتەقای بزوێن بڕگە لە وشەدا دروست دەکات،   وەک د.
  دروستکردنبوو بشڵێ وێڕای بڕگە بەاڵم شتێک ماوە لێرەدا د. ئاوڕەحمان نەیگوتوە: دە
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ئاوازەش پەیدا دەکات لەو دەنگە کپانەدا کە لەگەڵیاندا دێت، لەوێشدا هەر باتەقای بزوێن  
کار دەکات بەاڵم دوو تێبنی گرنگ و گرنگتر هەن نابێ پشت گوێ بخرێن چونکە ڕووناکی 

 دەخەنە سەر سروشتی دیاردەکە:  

بەرەو کەسرەش بایە دەبوو لە دەربڕینی   ون بایەیەکەم، ئەوەیەکە گەر ئەم دیاردەیە بزوی
کاف و گافی سەرەتای وشەی کوردیدا ئەو کلۆریە پەیدا بکات کە بزوێنی کورت و درێژی  

کافی » کردن«و گافی »گرتن« کلۆر کرابایانە. جا ئەگەر   »ی« پەیدای دەکات. دەبوو
لەوە داواناکەم کە  بگوترێ بزوێنەکە هێندە بەهێز نییە ئەوکارە بکات دەڵێم منش پتر 

دیاردەکە بای بزوێنی کورت کاریگەر نەبێ. کاف وگافی ئەوتۆیی ناوەندی وشەش هەروەهایە  
 »شەکر، سەگرمە...«. 

هەموو حاڵدا   ە لەکردنتێبینیە گرنگترەکە ئەوەیە کە سەرنجی ورد دەری دەخات ئەم قورس
ەدارە. لەگەڵ خۆتدا بێ  ژی، هەمیشە ئاوازێئاوازە پەیدا ناکات، هەرچی بزوێنە، کورت و در

تەرەفانە وشەی »ستاندن« بڵێرەوە دەبینیت ئاوازە بەدوا دەنگی کپی »س«دا نایەت هەر  
بەسەرەوەیە. بەڵێ دەزانم کە بتەوێ دەتوانیت ئاوازە پەیدا بکەیت بەاڵم    کردنەندە قورسچ

  «دا ئاوازە بەدوا »ش کاری ئانقەست جودایە لەگەڵ فەرمانی فۆنەتیک. لە وشەی »شت«
ەوە نایەت. وشەی »فت« ـ دا دێت بەاڵم کە گوتت »شتەکان« ئاوازەکە لە دەنگی »ش«

ا«، دیارە  تەوە دەڕوات بۆ »ـ ئاوازەی هەیە بەاڵم کە گوتت »فتار« ئاوازەکە لە »ف«
 دەنگی »ر«ش هەر ئاوازەی هەیە هەرچەند وەستاویشە چونکە دەنگێکی ئاوازەدارە.

ئەم دیاردەیە لەو بارانەدا ئاوازە پەیدا ناکات دەبێ بسەلمێنێ فۆنەتیکناس کە بۆی ئاشکرا بوو 
و شتیکی دیکەیە. بەنیسبەت دەنگناسی کوردەوە تێبينیەکی تاقی کەرەوە هەیە کە  بزوین نییە

 بۆ غەیری کورد دەست نادات:  

»ت«، دەنگەکەی   ی وەستاو کەوتە بەرای دەزانین لە زۆر شێوە ئاخاوتنی کوردیدا کە »ل« 
ی دەبێتە »ڵ«، المی قەڵەو، دەنگەکەی »ت« ش وەک »ط«ی عەرەبی لێ »ل« بۆخۆ

  –دێت، بەاڵم کە بزوێن کەوتە بەینیانەوە وەکو خۆیان الواز دەمێننەوە. دەگوترێ »قەلتارە 
دا  کردنەوەباڵطە... هتد«. جا ئەگەر ئەم دیاردەیە لە تاقی -پاڵطو، بالتە  –قەڵطارە، پالتۆ 

 مانەوە ئاخۆ بە چ ئاکامێک دەگەین؟یبدەینە بەر سەلیقەی دەنگناس

  ەکە تێیدا بەوەستاوی دەکەوێتە پێش »ت، ط«ـ کە »ڵ« بابێین لە وشەی »خلت ، خلط«
  بڕگە و بڵێین »خ، ل، ت« ئایا هەر بە  دوو هەموویان یەک بڕگەن، بیکەین بە  و بە ەکەوەـ
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قەڵەوی   ە المەکە ب قەڵەوی دەمێنێتەوە؟ ئەوەی من وەک بەدیهیەی دەزانم ئەوەیە کە
 ەکەش قەڵەو دەکات.ـ و بەدوا خۆیدا »ت«  دەمێنیتەوە

ەکە بزوێن بێت ڕێ دەمێنێ المەکە قەڵەو ـ ی سەر »ل« ئایا ئەگەر »کسرة مختلسة« 
دێت بەاڵم    کردنوەستاوی و بێ قورس بکرێ؟ دەزانم لە کوردیدا المی پێش تێ هەمیشە بە

ەکە هەر وەک مانیعیش  ـ  سەر »ل« مانیع نییە قورسایی بخەینە کردنەوەبۆ مەبەستی تاقی
بڵێین »کق«کە دەزانین هەرگیز دەنگی »ک« لە کوردیدا پێش    کردنەوەنییە بەنیازی تاقی

بڕیاری سەلیقەی دەنگناسی،   یە دەدرێتەوە بەکردنەوە»ق«یش نایەت. بەهەمەحاڵ ئەم تاقی
خۆی  داگرێ کە  یەکێکیش بیەوێ ئەنجامەکەی نەسەلمێنێ دەتوانێ پێ لەسەر ئەو شتە

کە المە قەڵەوەکەی پاراست، کردنەوەئارەزۆیەتی. لەگەڵ ئەمەشدا دەبێ بڵێم ئەگەر تاقی
کە دەکات، ئەگەر قەڵەویەکە هەڵستا ئیسپاتی  ئیسپاتی بزوێن نەبوونی »کسرة مختلسة«

ە هەروەک ئاوازەی کردنبزوینبوونی کەسرەکە ناکات چونکە ئەوسا ڕێ هەیە بڵێین ئەو قورس
دا، جگە لەوە بەڵگەیەکی دیکە هەیە لە   ەمپەڕیش لە نیوان »ل« و »ت«کرد، بوە ل پەیدا

  و بزوێن  باسەکەدا ناهێڵێتەوە نووسینەکەی د. ئاوڕەحمان خۆیەوە هەڵدەستێ هیچ کەلەبەر لە
 مەرجێک بەڵگەسەلمێن بین.  نەبوونی ئەو دیاردەیە بە ئیسپات دەگەیەنێ بە

بەباش   بزوێنەکە لەگەڵ باسی فۆنیمدا خۆی دەسەپێنێ. وادراوسێیەتی باسی  ئەم بەڵگەیە لە
یەکی ڕوونتر شیکردنەوەەند چی حاڵ و باری »کەسرە« و کردنەوەدەم ساغ دەزانم لێرەدا بە 

  یتێکڕای بارەی فۆنیمەوە بهێنمە ناو نووسینەوە، کە ئەویش لەالی خۆیەوە بە کەرەوەش لە
یگای خوێنەر بۆ بینینی کێشەی فۆنیم هەم یاریدەی ئەسڵە باسەکە دەدات و هەم پتریش ن

 فرەوان دەکات.  

فۆنۆلۆجیستەکان، کە د. ئاوڕەحمان لەوانەوە باسی فۆنیمان بۆ دەگێڕێتەوە ئەوە دەڵێن کە لە 
گوتارەکەیدا بە کورتی نووسراوە، واتا »فۆنیم بەو دەنگانە دەگوترێ کە لە زماندا وشە پێک  

 ڕن«. دەهێنن و بە گۆڕان و نەمانیان واتا دەگۆ

ئەگەر ڕەخنەیەکم هەبوو خۆی   ولێرەدا دەقی تەعریفەکەی د. ئاوڕەحمانم نووسیەوە تاکو
 شایەدی جوداوازی بیروڕای هەردوومان.   بکەم بە

دەبێ لەگەڵ   نەی لێکدانەوەمان دوو ئاکامی لێ پەیدااتەعریفەکەی سەرەوە بکەینە کێش کە
 هەندێ لە ڕایەکانی د. ئاوڕەحماندا ڕێک ناکەون: 

م: نابێ فۆنیم لەدەنگ گرنگتر بێ چونکە فۆنیم خۆی دەنگەو هەرچی بایەخ و گرنگیەکی  یەکە
هەبێت بەر دەنگیش دەکەوێت، بەاڵم بایەخی ئەو دەنگە یاریدەدەرانەی کە فۆنیم نین هەر  
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بۆ دەنگ دەمێنێتەوە. وەک کە دەڵێین هەموو ئادەمیزادێک گیانلەبەرە چی لە نرخی 
زی »گیانلەبەر« دەرناچێ، بەڵێ، ڕاستە بگوترێ ئەو دەنگانەی  مرۆڤایەتیدا هەیە لە لە جغ

 فۆنیمن گرنگترن لەو دەنگانەی فۆنیم نین.  

هەر دەنگێکی »لغوی« لە   دووەم: بەدوا ئەو تەعریفەدا باوەڕ بەو بەدیهیە دەکەین کە
و  ی وشەدا بەشدار بێت و بە نەمان و گۆڕانی واتا بگۆڕێت وەیا نەمێنێت فۆنیم بێ بەپێکهێنان

پێیە دەبێ دەنگی هەمزەش فۆنیم بێت چونکە هەموو مەرجەکانی تێدا هاتۆتە جێ کەچی 
گورج لە فۆنێمی دەخرێت... بەاڵم با جارێ واز لە هەمزە بهێنین و لەگەڵ فۆنیم خەریک  

 بین:

یان  ـ ی وشە بەشدار نین لە جغزی »فۆنیم« پێکهێنانتەعریفەکە هەموو ئەو دەنگانەی لە  
و بەرزی نزمی   یو سست و هتاد... هەروەهاش ئەو هێز کۆکە... ودەرداوێت وەک لرفە وفیکە 

و... ئەو جۆرە  شلکیەی کە بە پێی داخوازی دەربڕینی تووڕەیی و ڕەزامەندی...  و و توندی
و ڕستە دەبن ئەوانیش فۆنیم نین. ئەوەندەی بزانم دەنگ   دەنگی وشە  هەستانە تێکەڵ بە

ی فۆنیم نەبوونی دەنگ دوابن هەر ئەوەندەیە کە د. ئاوڕەحمان لە گوتارەکەی دا  ناسان لەبارە
خەریکبوونی خۆمەوە بەو تەرزە باسانەی   ەباسی کردوە منیش ڕامگوێستە ئێرەکانە. بەاڵم ل

هۆش و دڵ دادەگرن بۆ فۆنیمنەبوونی هەندێ دەنگی دیکە چووم کە وەک دەنگی »لغوی«  
ی وشە ناشێ فۆنێم  پێکهێنانەربڕینیان و تێکەڵ نەبوونیان لە دەبیسرێن بەاڵم لەبەر جۆری د

 بن:

زۆربەی دەنگە کپەکان بەبەریانەوە هەیە لە ڕێی بردنە ژوورەوەی هەناسە بۆ ناو دەم و سی،  
دەری، پەیدا بن، هیندێک لەو دەنگانەش وەک »ف، ث، ه « بەئاسانی   ەهێنان نەک هەر بە 

ە زمان و لێوت بۆ دەربڕینی دەنگی »ف« وەیا »ث«  نێلەو بەرەواژییەوە پەیدا دەبن، تۆ ب
تەوە بەرەو ناوەوەی هەوا هەڵمژە دەبیەیت دەنگی »ف، ث«  رو لە دەرەوەی زا بکە  ئامادە

و زارت   بکە پەیدا دەبێت، دەنگی »ه« لەوانیش لەبارترە: هەر نەختیک خۆت هەناسە سوار
هەناسەسواریت دەنگی »ه« بەرەو  بکەرەوە بۆ هاتوچۆی هەناسەت، دەبیەیت بە درێژایی 

دەرەوە و بەرەو ناوەوە پەیدایە. دوورنابینم لە کوردیدا وشەی »هەناسە« بە ئەسڵ لەو  
دیاردەیەوە سازدرابێ کە لە پێشەوە بە »هە« دەست پێ دەکات، ئینجا ناشزانم کەرتەکەی 

ەند دەنگی لێ دیکەی »... ناسە« لە چییەوە هاتووە وەیا وشەکە بە درێژبوونەوەی ڕۆژگار چ
سواوە... بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا ئەو تەرزە دەنگانە کە برای دەنگی سروشتین هیچ کاتیکیان 

نکە ناتوانێ دەنگی دیکە بەداو خۆیدا بهێنیت و وشە دروست بکات، جگە  ونابنە فۆنیم چ
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  لەوەی کە هەرگیز ناتوانێ ئاوازە پەیدا بکات چونکە ئاوازە لە پیکی قوڕگەوە بەرەو دەرەوە
 دەردەچێت هەر بۆیەشە دەنگی ئاوازەدار بەرەو ناوەوە پەیدا نابێت. 

تەعریفەکەی د. ئاوڕەحمان بۆ  یش هەر بەپێ لەم دەنگانە دەنگی »کسرة مختلسة«  جگە
 ,shetil, bizin, bezim»فۆنیم« ناشێ فۆنیم بێت، ئەمەش بەڵگەی قسەکەم: وشەکان 

golim, genim, kirim, merijدەبینین هەموویان »کسرة  ، تاقی دەکەینەوەگەیەدا ێ... لەم ج
 Bezmurezim- golme دەنگی پێش کۆتاییاندا هەیە، ئینجا با بڵێین:  مختلسة« یان لە

sawar- genmit bird- kirmeke merjit girt- shetle gul- bizne merez هەموو   لە
فۆنیم بوایە  وشەکاندا دەنگەکەی کەسرە موختەلەسەی بڕگەی دووەمی وشەکان نەما. ئەگەر 

دەبوو بە دوو واو واتای وشەکان گۆڕانیان بەسەردا بێت وەیا واتاکەیان تێ بچێت کەچی  
 هەروەهاش وشەکانی  genmبوو بە  genimخۆیان ماونەتەوە .  ووەکو

بەرانبەر ئەم   یو واتایان نەدۆڕاند. تۆ بڵێ هەمان شوێندا »کسرة...« کەیان دۆڕاند دیکە لە 
کانی فۆنۆلۆجی چیمان جواب بدەنەوە؟ هەرچی بیڵێن بای فلسێک ڕاستییە پرۆفیسۆرە زلە 

ناکات چونکە بەو تەعریفەی ئەوان بۆ فۆنیمیان داناوە دەنگەکە فۆنیم نییە. خۆ ئەوەی ڕاستی  
ش فۆنیم نەبوونی دەنگەکە بە ئیسپات بگەیەنێ، هەر چونکە  کردنەوەبێ بەر لەوەی ئەم تاقی

ی وشەدا دەوری نییە نابێ بە فۆنیم  دروستکردنە و ل دەنگەکە پیداویستێکی فۆنەتیکییە
 دابنری. 

یەدا هەرچەند دەنگەکەی بەرەو کۆتایی وشەکان تێچوو بەاڵم  کردنەوەلەو تاقی ێڕەنگە بگوتر
 لە بڕگەی دواتردا بەدەر کەوتەوە، لە وەرامدا دەڵێم:

ان بەسەر ەرەکانی ئەو وشانەیە، چ هەقێکمپێکهێنمان و نەمانی فۆنیمە  ئێمە قسەمان لە-1
 بڕگەی دواتر پەیدا ببن.  ئەو دەنگانەوە نییە کە لە وشەکانی پێشووتر هەبووبێتن وەیا لە

ئەو »کسرة مختلسة...«ی پێشوتر نەکەوتووە چونکە خۆی دەبێتەوە پێداویستیێکی -2
 فۆنەتیکی بۆ ئەوەی بتوانرێ وشە وەیا کەرتی وشە دەرببڕدرێ. گوتارەکەی د. ئاوڕەحمان لە

و بڕیارێکی یەکجارەکیمان پێ ڕادەگەیەنێ کە دەڵێین بڕگە بێ   نی فۆنۆلۆجییەمامۆستاکا
ارەدا دەبێتە بزوێن، کە بوو  ی پەنا ئەو بڕ خۆوە و لە بزوێن نابێ، بەمەشدا »کسرة مختلسة« لە 

بە بزوێن یەکسەر دەشبێتە فۆنیم. ئەم بڕیارە لە مامۆستاکانەوە پێی دەڵێم »مصادرة علی 
و   ونکە بەر لەوەی بزاندرێ ئایا ئەو »کسرە...«یە هێز چدزینەوەی مەبەست«  -المطلوب

بزوێن بڕگە  بزوێن. ئیمە دەزانین  لە ڕێی ئەو بڕیارەوە دەبێ بە ، ە وەیا بزوێنەکردنقورس
یش بڕگە دروست دەکات مەرج نییە بزوێن  کردندروست دەکات بەاڵم هەر چونکە قورس
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ە لە هەندێ حاڵدا ئاوازە پەیدا ناکات،  کردنبێت، بەتایبەتی پاش ئەوەی دیتمان ئەو قورس
تێ چوونی واتای وشە ناگۆڕێت. هەرچۆنیک بێ بابزانین بڕگە لە ئاخاوتندا  ئینجا زانیشمان بە 

 هەیە:   یەچەند پل

 پەیدا دەبێ وەک وشەی »چ«  کردن هەرە کورت لە کۆنسنانتێک و قورس  یبرگە -

 حۆری وەرە نێو جەننەتی دیدەم چ دەکەی تۆ کە
 و سینەیی سووزانمدا لەم دڵەی پڕ شەرەر

 

 برگە هەیە لە کۆنسنانتیک و کورتە بزوێنێک پێک دێت وەک »دە، تە، مە...«  -

 ی درێژ پێک دێت وەک »با، دۆ، سێ...« برگە هەیە لە کۆنسنانتیک و بزوێنێک -

 وەک »مز، دڕ، گل...«  کردنبڕگەی دوو کۆنسنانت و قورس -

 بڕگەی دوو کۆنسنانت و بزوێنێک وەک »مەڕ، کەس، کوڕ...«  -

 بڕگەی دوو کۆنسنانت و بزوێنێکی درێژ وەک »مار، تیژ، خۆش...« -

 ێک وەک »بست، مشت، مرد، بنج«کردنبرگەی سێ کۆنسنانت و قورس -

 سێ کۆنسنانت و کورتە بزوێنێک وەک »بەست، کورد، بیست«  برگەی -

 بڕگەی سێ کۆنسنانت و بزوێنێکی درێژ وەک »کارد، ماست، دانگ...«  -

  و نە یەکەم بەوالوە پلەی نۆیەم، نە لە لە پلەی یەکەمەوە تا ئەم بڕگانە پێبەپێ دریژ دەبنەوە
هەڵدەستێ لەسەر ئەوەی نییە دەمەتەقەیەک   لە نۆیەم بەمالوە وشەی یەک بڕگەیی پەیدا

دا بێ ئەوەی هیچی دیکەیان بە دوادا بێت   »س، ش، ژ، ز...« وئایا لە دەربڕینی دەنگی وەکو
بڕگە پەیدا دەبێ؟ ئەگەر بڕگە نییە ئەدی چییە؟ دەنگی وەکو »د، ک، ت، ب...«  

ی چهەڵناگرن هەر کردنەوەیان لەگەڵدا نەبێ چونکە درێژکردندەرنابڕدرێن ئەگەر قورس
 هەڵدەگرن.  کردنەوەی دیکەن درێژئەوان

دیاردەکە بۆ بینینی خوێنەر بەجێ دەهێڵم و  بەهەمەحاڵ ئەم وردپێوییە لێرەدا لزومی نییە و
شدا باوەڕەکەم کردنەوەدەچمەوە سەر ڕچەی باسەکە. بەالی باوەڕی خۆمەوە، کە لە تاقی

 وتیدا نییە بەڵکو« بزوێنی حەقیقی کردنت، بڕگەی یەکەم »دەنگێک و قورسێپتەوتر دەب
داویستی ناچاری بۆ ناو وشە وەیا  ێی تیدایە کە پکردنز پێدان وەیا قورسێجۆریک لە ه

دەکات »کسرة مختلسة« بە فۆنێم حیساب   نێت، هەر ئەم هۆیەشە واێناوتوێژی ڕستە د 
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نەکرێت چونکە بەشێکی بنجی و سەربەخۆ و بەردەوامی وشە نییە و بە تێچوونی واتا ناگۆڕێ  
ەند کورتە بزوێنەکانی چێ، هەرچی بزوێنە بەشێکی بنچینەییە لە وشەدا. هەرو نادۆڕ

»ضمة،کسرة، فتحة« لە ڕووی نرخی دەنگەوە ناچنە ڕیزی کۆنسنانت و بزوینە درێژەکان  
و لە دوا کۆنسنانت نەبی دەرناکەون، بەاڵم دەوریان لە   چونکە وجودی سەربەخۆیان نییە

ەنگە تەواوەکانە بنجی و بەردەوامە، تەنانەت کەمتر  ی وشەو ڕستەدا وەک دەوری دپێکهێنان
دا دەنگی   لە کۆنسنانتەکان سوانیان بەسەردا دیت. بۆ نموونە لە وشەی »بەسترپێرێ«

ەکە دەسوێت و دەبێتە ـ»س« دەسوێت وشەکە دەبێتە »بەترپێرێ« وەیا »ت«
ک کە ەکەدا هەردەمێنێ، کاتیـ»بەسرپێرێ« بەاڵم کورتە بزوێنی »فتحة« بەدوا »ب«

وشەکە تەرکیبی گۆڕاو بوو بە »پترپێرێ« دەنگەکەی »فتحة« تێ دەچێ لەگەڵ تێ چوونی 
 ەکەشی تێبرد. ـ»س« ەکەشی کرد بە »پ« وـخۆیدا »ب«

داویستی دەنگ دەربڕین نییە کە بەپێ داخوازی جێگە بێت و ێکورتە بزوێنی ڕاستینە پ
ک  ێدەوریشی لە ڕستەسازی و تو بەردەوامە،   بڕوات چونکە لە شیرازەهۆنی وشەدا بەشدارە

نی دریژ  ێو وشەی ئامێتەدا وەک دەوری هەموو دەنگەکانی زمانە چ بزو بەستنی دەستەواژە
 : بێ و چ کۆنسنانت. بە نموونە لە وشەسازیدا

 دەستە - دەست

نە »دست« واتای هەیە، نە »دەست«یش جێی »دەستە« دەگرێتەوە. هەرچی »کسرة 
دەنگەکانە بەپێی مان و نەمانی پێداویستەکە. ئەو   یە پێداویستی دەربڕینی مختلسة«

 یە لە ئاخاوتندا دەمێنێتەوە وەیا جێ گۆڕکێ دەکات وەیا تێدەچێت، لەوە هەر »کسرة...« 
ک سەرنج لەم نموونانە  ێنەخت کە پتریش لە کورتە بزوێن بێ وجودی سەربەخۆیە. با  ێگەڕ

 بگرین:  

کەسی یەکەمی تاک وەیا دوومی تاک   داتە ڕاناوی  وشەی »سەر« یەک بڕگەیە، بەاڵم کە
سەرت«. لە خۆوە دیارە بڕگەی دووەم ئەم »کسرة مختلسة«   -دەبێتە دوو بڕگە »سەرم 

 کوێوە هات؟   ەکە .تۆ بڵێ ئەمە لە یە پەیدای کرد کە هاتە سەر »ر«

وەک بەدیهیە ئاشکرایە هی کۆتایی »سەر« نییە هەروەها وەک بەدیهیە دیارە هی 
م  ە. کەواتە دیسانەوە وەک بەدیهیە دیارە کە پێداویستێکی ئاخاوتنە. لڕاناوەکانیش نییە

لە   کردنەوەحاڵەتەدا کە تاکە دەنگێک لە دەرەوە بۆ کۆتایی وشە دێت دەبێ بە هۆی قورس
دەنگەکەی کۆتای   داخوازی دەنگسازی لەوانەش بێ ییەکدی جودا ببنەوە هەرچەند بەپێ

و پێوەی دەلکێت.  بکەوێتە بەرایی ئەو فۆنیمەی لە دەرەوە دێتوشەکە بە سکوونی تەواوەوە 
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نی تەواوە دەکەوێتە ودا دەنگی »ر« لەالیەن فۆنەتێکەوە بە سکو لەم نموونەیەی »سەرت« 
ەکە قورس کرا لەبەر ئەو   بەرایی »ت« وەک کە دەڵێ »کەرت، مارت« بەاڵم »ر«

ە دوای »کەس« لەوێشدا  دەستوورەی تازە باسم کرد. هەروەهاش کە ڕاناوی »ت« هات
ی فۆنەتیکی کوردییەوە دەبێ لە وڕو ەکە هەرچەند »س« لەـقورسایی دەخرێتە سەر »س«

 »کەس، کەست«. کردن تەواوی بوەستێ بێ قورس دا بە بەرایی »س«

  م کە گوتمان »ئەمە سەرمە، لەسەر سەرتە، عەشرەتێک خزم و کەستە...« لە هەمووبەاڵ
دەستێ هەر چونکە بەهۆی هاتنی بزوێنێک بۆ سەر »م،  حاڵدا قورسایی سەر »ر، س« هەڵ

-keستە -ەک se-rimeرمە -ەەرایی، شوێنی نەما. کورد ناڵێ »سەکە قورساییەکەی بـ ت«

site رتە-ە،س se-rite»  لەمەشدا دەستووری فۆنەتیک بەسەر دەستووری ڕستەسازیدا زاڵ
مان داوا ناکرێ بێ  و لەناوچوونە نین لێش من و تۆش بەرپرسی ئەو جێگۆڕکێیە ،بوو

دا زاڵ دەبێ بەاڵم   قووڵبوونەوە بزانین بۆچی حوکمی »دەنگ« بەسەر حوکمی »ڕستەسازی«
لە  وە بزانین تاکوکردنلێمان داوا دەکرێ دیمەنەکە ببینین و نرخی ڕاستینەی ئەو قورس

 پێویست بەدەر بایەخی پێ نەدەین.

دەبێتەوە لەجیاتی »کەست« بڵێن  زاڵبوونی دەستوورەکەی فۆنەتیک بەوەدا باشتر ڕوون  
»کەستان« چونکە یەکسەر قورساییەکە هەڵدەستێ بێ ئەوەی هیچ بزوێنێکی دەرەکی بەدوا  

 ڕاناوکەدا بهێنین، هۆیەکەشی ئەوەیە کەڕاناوی »تان« خۆی بزوێن دارە .

دا کە نوونی چاوگ بەدوا کاردا دێت و کەسرە   لەو نموونە مەشوورەی »نوستن، مردن« 
بە مل دەنگی کۆتایی کارەکەدا دەبڕی، ئایە قورساییەکە هی چییە؟ دەزانین هی مختەلەسە 

کارەکە نییە چونکە کە »ن«ی چاوگت الدا کارێکی ڕێکوپێکی بێ قورسایی دەمێنێتەوە  
خۆوە قورسایی بە   »نوست، مرد«. دیارە هی »ن«ی چاوگیش نییە چونکە تاکە دەنگ لە

ی« بێت قورساییەکە  و، ارانەی کۆتایی یان »ا، پێش خۆیەوە ناگرێ، جگە لەوەی کە لەو ک
و بەدوا بزوێنیشدا هەبوونی ناموکینە.  وجودی نییە هەر چونکە لە بنەڕەتدا وجودی نییە

 »سووڕان، بەزین، ئەزموون...«.  

ە دەدەن دەڵێ هەقمان  کردنبێگومان زمانی حاڵیی ئەو پرۆفیسۆرە زمانناسانەی نرخ بەو قورس
هەبوونی دەکەین، چونکە مادەم   لێکدانەوەوەیە نییە بەرانبەر شتێک کە هەست بەبەسەر ئەو 

ئەو شتە هەیە دەبێ لە نووسیندا تێ بخوێندرێتەوە. بەاڵم ئەوان پرۆفیسۆرانە بایی سەری  
 دەرزی مافی قسەی ئەوتۆیی یان نییە، ئەویش لەبەر دوو هۆی گرنگ و گرنگتر:  
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ە بەڵگەی بەدەستەوەدا نابێ پشت گوێ بخرێ دەنا  و لێکدانەو هۆی گرنگ ئەوەیە کە هات
ئاوی دابنێن. دەزانین  و بە دەبێ لە ئاست سەرابیش بەڵگەی هەڵوەشاندنەوەی بپێچینەوە

و چاو دەیبینێت، بەاڵم دەشزانین ئاو نییە لە کەسیش ناسەلمێندرێ بڵێ  سەراب دیاردەیە
 نرخی ئاوی پێ بدرێت. ێدەب

سۆرەکان خۆیانەوە ڕووبەڕوویان دەبێتەوە: ئەوان هەر لە ڕێی  هۆی گرنگتر لە هەڵوەستی پرۆفی
و  لێکدانەوەوە دەیانەوێ بسەلمێنن دەنگی هەمزە بەخۆی و ئاوازە زەق و زۆپییەوە فۆنیم نییە

و بێ   و بێ هێز لە ئاست ئەو دیاردە زێدە کز بێنیگاری هەبێ، ئنجا بۆ دە ێو ناب یاریدەدەرە
کردنە« نابێ بایەخ بەلێکدانەوە بدرێ. خۆ ئێمە  رسقودەوامەدا کە »کسرة مختلسة وەیا 

و بێ بەڵگە بەالی زۆر  بەزەیی بە بەڵگە وو زۆر لێ کراو نابڕینەوە تاکو هەرای نێوان زۆردار
لێ کراوماندا بشکێنێتەوە. لە ڕێنووس و ڕێزمان و فۆنەتیک و ئەوان کارانەدا شکانەوەی  

 تۆژەرەوە بەالی خاوەن هێزدا دەبێت.  

دا   و »کسرة مختلسة« ئاست هەمزە  ی، هەڵوەستی ئەو پرۆفیسۆرانە لەڕاستێکە
ە بە ڕێنووس و بەسەر جوملەی الیەنی دەنگ لە باسەکانی زماندا و چ مانای  کردنتەشقەڵە

ساڵەها   شیرنتری تێدا نییە، ئۆباڵی من و تۆ و قوتابیەکانیشیان دەچێتەوە ئەستۆی ئەوانەوە کە
ڵێن بە بەدیهیەمان لەسەر دەسەپێنن، قوتابیش بێت و گوێماندا دەچرپێنن و چێ دەی بە

دەست دەچێت. ڕەنگە بەالی خوێنەرەوە   بیروڕایاندا بکات نیوەی عومری لە بەرهەڵستی لە
و بنۆس بم وەک کە پرۆفیسۆرەکان لە  ئاست دەنگی هەمزەدا دەستبەتاڵی بەڵگە منیش لە

باسی دەنگی هەمزە ئەم   قسەکانی مندا دەست بەتاڵ نیشان دران... کاتێک گەیشتینە
ە لە  کردنالیەنەی دەستپڕی و دەستبەتاڵی خۆ بەدەر دەیەخیت. دانانی نیگار بۆ ئەو قورس

ڕێنووسدا بەرەنگاری کێشەیەکمان دەکات بەقەدەر قەاڵفەتی زمانی کوردی، ئەمەش  
 نموونەی کێشەکە:

حاڵ و   موودەبێ لە هە  نووسی ئەوسا یا  ranikوشەی »ڕانک« مان لە فەرهەنگدا بە  کە
ەکەوە بێت، یا دەبێ لە حاڵی تێچوونیدا ـ دوا »ن«  بارێکدا ئەو نیگارەی »کسرة مختلسة« لە

 نیگارەکەی ڕەش بکەینەوە: 

و  هەموو حاڵدا نووسی شێوەی ئاخاوتنمان دەبیتە ئەسیری ڕێنووسەکە ئەگەر نیگارەکەمان لە
بەسەر وشەدا دێنین کە لە ێک کردنلە کوردی ڕەسەن دەشێوێت چونکە لە ڕێنووسدا قورس

دەڵێت   وبەڵکو ranikekeانکەکه« ناڵێت ڕئاخاوتندا تێچوە وەک ئەوەی کە گوتت »
rankeke و   جێگە یەکەیان بە پێکردنهەروەهاش لە زۆربەی هەرەزۆری کوردیدا کە قورس

مەبەست دێتە ناو ئاوخاوتن وەیا تێدەچێت ئیتر دەبێت ڕستەی وەک »کرمەکە گرژە«  
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هەیە. هەر   کردندا قورس  چونکە لە وشەی »کرم، گرژ« kirimeke girizheە بخوێندرێتەو
ئەمەش دەبیتە ئاکامی ناچاری بەملدا بڕینی »کسرة مختلسة« چونکە قوتابخانەکان سەر  

یان وەهای دەنووسن، هەرچی منداڵیش هەیە بە قوتابخانەدا تێ دەپەرێت و زمانی رلەبە
نیگاریش بۆ »کسرة مختلسة« داندرا دەبێ   دەبێت، مادەم  کوردی لەو ڕێنووسەوە فێر

  بخوێندرێتەوە وەک کە هەموو نیگارێکی دیکە دەخوێندرێتەوە، دەبێ »فکرم پەرشە« 
... ئنجا ئەگەر لە وەرامدا پێم بڵێیتەوە ئەم کێشەیە دەدرێتەوە fikirim perish  بخوێندرێتەوە

ڵستاوە، منیش پێت خۆی دەزانێ قورساییەکە ماوەتەوە یا هە سەلیقەی خوێنەر کە بە
سەرەتاوە بڕیاری مان و نە مانی   دەڵێمەوە کە سەلیقە بەرەوان بێ بۆچی لێ ناگەڕێی لە

دەبێ   قورساییەکە بدات؟ بۆچی دوو جاران ئیمتحانی سەلیقە دەکەیت، جارێکیان بەوەدا کە
بۆ  بزانی قورسایی هەیە یا نییە، جارێکیشیان بزانێ گوێ نەدانە ئەو نیگارەی لە نووسیندا 

سرێ  وو لە ئاخاوتندا تێ چوە. چەند سەیرە تۆ ڕازی نەبیت بنو ەکە هەیەکردنقورس
  kirimekeو پێ لەسەر ئەوە داگری کە بنووسرێ  و بخوێندریتەوە »کرمەکە« »کرمەکە«

 ... kirmekeو بخوێنرێتەوە 
 
 زمانی کوردیدا بگەڕێیت دەبینیت ئەم هاتن و چوونەی »کسرة...« بەقەدەر دەمارەکانی لە

و هێندەی کە جیوەش لەبەر پەنجەکانت هەڵدێت   لەش تێکەڵ بە شیرازەهۆنی زمانەکەیە
 ئەویش لە ئاخاوتندا خۆیت لێ دەشارێتەوە.  

 

کاتی نەمانیدا ڕەشمان   و لە  ەکەدا نووسیکردنکاتی هەبوونی قورس ئەگەر نیگارەکەمان لە
وسینی دەبێ، لە وشەی کوردی دوو بڕگەی دووشێوە نو کردەوە ئەوسا بەشێکی بەرچاوی

فەرهەنگیشدا پێویست دەبێ بەوەی خوێنەر ئاگادار بکرێ کە »کسرة«ی فاڵنە شوێنی 
و دوو جۆر نووسینەش بۆ وشەی فەرهەنگی لە   کردنەوەی نییە. ئەم ئاگاداریوشەکە هەمیشە

و ڕستە دێن و دەچن  تێک بەستن و داڕشتنی وشە ی کە لە ئیمکاندا دەبێ بەاڵم »کسرة...«
بەاڵم لە ڕێژەی    girtinدەمێنێتەوە، بە نموونە وشەی »گرتن« دەنووسرێ  کردنربێ چارەسە

ورساییەکەی سەر دەنگی »گ« تێ دەچێت و وشەکە دەبێتە ەدا قو ئایند فەرمان و نەهی
bigre, megre, bigrim وشەی »دیتمت« دەنووسری ...deetimit  »کە بوو بە »دیتمتەوە

ئیتر بەو پێیە هەزاران تێک بەستن و تێک هەڵکێشان و لێک ترازاندن    deetimtewدەبێتە 
جارە لە   کە ئیمکان نییە لە پێشەوە فەرهەنگی بۆ دابندرێت وەیا پێشبینی تێدا بکرێ هەر

یبێکی ە تێیاندا دەردەکەوێت و ون دەبێ، کە ئەمە خۆی عەکردننووسیندا نیگاری ئەو قورس
ە بدرێ. ئەوەندەی زمانی  کردنگەورەترە لەوەی پێشەکی بڕیاری نەنووسینی نیگاری ئەو قورس
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و ڕستەکانی جار لە جارێ چۆنیتی   و دەستەوشە بێگانەم خوێندبیتەوە نەم دیتوە وشە
 نووسینیان بگۆڕێ.  

ەگۆڕا،  نلە وشەدا تێ چوو و واتاشی  کردن بەدیهیدا دیتمان قورس  ئێمە لەو نموونانەی شکڵ و
بەمەشدا هەر بەپێ تەعریفی پرۆفیسۆرەکان نرخی فۆنیمی نەما، ئیتر ئەگەر هەر پێ داگرین 

بوون و الواندنەوە... و...ش دابنێن  سینی، دەبی نیگار بۆ دەنگی تووڕەلە سەر پێویستبوونی نوو
دەبێ  چونکی ئەوانیش جۆرێکن لە دەنگ و بۆ مەبەستی تایبەتیس دێنە ناو ئاخاوتنەوە. وا

اڕەزامەندی دەنگێکی وشە دەگرێت و بڕگەی تێدا پەیدا دەکات وەک کە دەگوترێ »فاڵنە  ن
دا دەگوترێ  کردنسێک ناهێنێ!« لەجیاتی »فلسێک...« یاخود لە نەهیلشت؟ دەسا فل

 »نەککەی بچیت بۆ الی...«.  

ێکی ئاخاوتن شکڵ نووس بکات هیچ گدەبێ بزانین مومکین نییە ڕێنووس هەموو دەن
ی ئاخاوتنی هەڵگرتبێ. کردنەوەئەم جیهانەش نییە هێندەی ئێمە مەراقی خوردڕێنووسێکی 

 وەدا هەر وەکوکردنمن لە گۆشە نیگای خۆمەوە چ دوشمنایەتیم نییە لەگەڵ ئەو قورس
جۆرەکانی  دۆستایەتیشم لەگەڵیدا نییە، تەنانەت ئەگەر بە کۆمپیوتەر زانرا کە جۆرێکیشە لە

کورت و بێ  ەوەندە حیسابەی بۆ دەکەم کە بزوێنی یەکجارن لێی وەتەنگ نایەم، هەر ئێبزو
  هێز کاری بزوێنی عادەتی ناکات و تێ دەچێت و واتا ناگوڕێت و فۆنیم نییە، خۆ ئەگەر بە

سەغڵەتم ناکات. ئەویش لەبەر دوو   ،نیگاریشی بۆ دابندرێ لبڕیاری کوتەک حەقی چ
 سەبەب  

 یەکێکم لەوانەی دەزانن کەی دێت و کەی دەچێت 

ەشی هەرە زۆری عومرم ڕابوارد بێ ئەوەی ناچاربم نازی خۆڕای بکێشم... من پەرۆشی دوو ب
 شتمە:

  ی نرخێکی لە پێویست زیادی گرنگی و بایەخ بۆ خۆی دابڕیوەیخۆڕابە یەکەمیان ئەوەیە کە
و گەلێک بەوالی بەرژەوەندەوە زەینی نووسەرانی کوردی بەخۆیەوە خەریک کردووە لە 

  ە بریتییە لە پێداویستی نابەردەوامی ڕستەسازی و وشەسازی، هەر بەکردنحاڵێکدا ئەو قورس
انەی  تتەوە جا ئەگەر پێم بڵێیت ئەم مەبەسێەکە دەڕەوکردننەمانی پێداویستەکەش قورس

وەرامدا دەڵێم پێک هاتنی ئەو   ەکە پێکیان دێنیت چشتی بێ بایەخ نین لەکردنقورس
ەکە دابندرێ دێنە جێ، چونکە وەک بزوێن و  کردنمەبەسانە بێ ئەوەی نیگار بۆ قورس

و ڕستە وە وەیا واتایان بگۆڕێ وەیا بێ   کۆنسنانت نییە بە نە نووسینی کەلەبەر بکەوێتە وشە
حاڵی پاڕانەوەدا  واتابن. هەر چۆن بەسەلیقە دەزانین بە پێی پێویست دەنگی پاڕانەوە لە
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  کردناش بە سەلیقە دەزانین قورسبخەینە ئاخاوتنەوە بێ ئەوەی نیگاری بۆ دابنێین هەروەه
 لە کوێ دەبێت و کەی هەڵدەستێت. 

ئەرکێکی بێ سەروبن دەخاتە بەر ڕێنووس و   کردندوەمیان ئەوەیە کە تێ خوێندنەوەی قورس
و خوێنەرەوەی کوردی چونکە نووسەر دەبێ هەمیشە بەپێ هاتن و نەمانی  نووسەر

ڕێنووسەی   وەتەنگ دێین لەوئێمە  .قورساییەکە خەریکی گۆڕینی ڕێنووسەکەی بێت
، ئەم جارەیان سەربارێکی  ئێستاکەمان لەبەر زۆری خاڵ و نیشانەی سەرژێری پیتەکان

قورستر لەبن بارەکە سواری دەست و قەڵەممان دەبێ کەچی کەسیش هەستی بە نووقسانی  
ەکە، ناچاریش نەبوە بپرسێ ئایا  کردنڕێنووس نەکردووە لەبەر نەبوونی نیگاری قورس

 ەکە بۆ کوێ بهێنیت و کەی تێی ببات.  قورسیی

دا   گەنمەکە« -ی گۆڤاردا بەسەر »گەنم  13 د. ئاوڕەحمان لە ستوونی یەکەمی الپەڕە
دا شکڵی کۆنی   genimلەچاو   genmekeخۆی لەوە ناگەیەنێت کە نووسینی  .دەچێتەوە

و   ن خۆ هەردووکیشیان هەر »قمح« ،ی سەرلەبەری لێ کەم بۆوە iو نیگارێکی  دۆڕاند
هەمان وشەن، هەر ئەوەندە دەڵێ لەبری بڕگەیەک بڕگەیەکی دیکە پەیدا بوو، لەمەشدا هیچ  

دەرەوەی وشەی  ەوەیەک شک نابەین چونکە سەرەڕای ئەوەی کە بڕگەی دووەم لەندڵدا
بۆ کۆتای وشەکە، کێشەمان کێشەی تێ   کردنهاتنی بزوێن وەیا قورس »گەنم« پەیدا بوو بە 

و ڕستە هەر دەبێ   یگارەکەیەتی نەک »بڕگەسازی« چونکە وشەچوونی دەنگ و نەمانی ن
و کەرت و ڕستە دەردەپەڕێنێ  و کەرتیان هەبی، ئەوەی نەخوێندووشە دەنگ و وشە  بڕگە

و جارێکیشیان نووسرا   Genimبەاڵم کە بوو بە نووسەر چاوەکانی دەبینن جاریکیان نووسرا 
Genm و   گارەی بە فۆنیم داندرابوو هەڵستاکە بوو بە فۆنیمناسیش دەبینێ ئەو دەنگ و نی

بکرێ، وەک کراوە،   واتاشی تێک نەدا. ڕاستییەکەی ئەم تەرزە ڕێنووسە ڕێ دەدات داوا
فەرق لە نێوان نووسینی »کا« و »کێ«ش بکرێ، دالە کلۆرەکەی سلێمانیش نیگاری بۆ  

گ«ی  منگەی نێوان »ن،  - وەک کە مامۆستا وەهبی بە »ذ« ی دەنووسی - دابندرێ
»دەربەنگ« یش لە نووسیندا تێ بخوێندرێتەوە. بەڵێ دەزانم کێشەی ئەمانە هاوچوونی 

کێشەن! »کسرة مختلسة« ش هاوتای بزوێنی  تەواوی کێشەی »کسرة...« نییە بەاڵم خۆ
هەمەحاڵ کێشەی    کورتی ئاشکرا نییە کەچی دەڵێن دەبێ وەک ئەو بایەخی پێ بدرێ، بە

و »ن، گ« پتر لە کێشەی »کسرة...« نرخ پەیدا دەکات  »کا، کێ« و دەنگی دالی کلۆر 
و   کاتی و نابەردەوامە کردنلەوەدا کە هەمیشەیی و بەردەوامن و ناڕەوێنەوە وەک کە قورس

 تێ دەچێت.  
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و دەستەواژەیەکی هێنابۆوە بە نموونەی ناقۆاڵیی نیگار دانەنان بۆ   د. ئاوڕەحمان چەند ڕستە
من پرشنگم گرت...« لە ڕواڵەتدا   -من کرمم گرت -ە، وەک »جلم برد شتمکردنئەو قورس

لێ وردبوونەوە مەسەلەکە دەگۆڕێ: ئێمە دەزانین هەر  نموونەکان ڕەخنە هەڵدەگرن بەاڵم بە 
دواوە نەیەت بەناچاری قورس دەکرێ    دەنگێکی لە بەرایی وشەوە بێت و بزوێنی ئاشکرای لە

ۆوە بەسەر زاری مرۆڤدا دێت. جا  ەکە لە خکردنئیتر نیگار دابندرێ وەیا دانەندرێ قورس
ئەگەر لە پێشەوە بڕیارماندا، وەک کە ڕێنووسی ئینگلیزی بڕیاری داوە، ئەم شتە ناچارییە 

فرمانی واقیع و ڕەنجی نیگار کێشانی تێدا نەبەین شتێکمان کردوە لە بڕیاری   بدەینەوە بە
و گافی  ی کافکردنەوەهۆش پێ شکان و ژێربێژی بوەشێتەوە هەر وەک لە جودا نە

و کوردی  و عەزابێکی بێ لزوممان لە کۆڵ نووسەری کورد کلۆریش هۆشمان بەکار هێناوە
حاڵ و باردا یەک   چەند لەئاست ئەو کاف و گافەدا هەموو کورد لە هەموو کردۆتەوە، هەر

مامەڵە ناکات چونکە کوردی بەری سۆران لە وشەی وەک »دەپشکوێ، دەئەنگوێ...« دا  
ە لە ئەسڵدا کاف و گافی »پشکووتن، ئەنگووتن...« کلۆرنین، هەروەها کلۆریان ناکەن چونک

»مەرەکەبی کوینک و دەوڵەتی کویت و کوین ئەلیزابێت...« کاف و گافیان وەک خۆیان  
ی لە زمانێکدا ئەوە  کردن ی ڕێنووس و یەکچوونکردندەمێننەوە... لەگەڵ ئەمەشدا ئاسان

من دیبێتم  ا ئێستاش ڕێنووسی التینی کەت ، بکرێ دەهێنێت تێبینی وەها بەرتەسک لەبیر
. ئێمە لە  ەنێت و کەسیش تێدا نەشێواونای بەرایی وشە تێ دەبات و نیگاری بۆ دا کردنقورس

ڕێنووسی ئێستاکەماندا کە بە پیتی عەرەبی دەنووسرێ گرفتێکمان نەهاتۆتەبەر لەو تەرزە  
بڕواش دەکەم »فرچکم  و دەستەواژانەدا کە د.ئاوڕحمان نموونەی لێ هێناوەتەوە،  ڕستە

 -تێهەڵچوومەوە -گرت« گەلێک خۆش خوێن و ئاسانترە لە وشەی وەک »تێ هەڵ چوومەوە
 تێ هەڵچوومەوە«. 

د. ئاوڕەحمان دەیتوانی ئەو نموونانە بهێنێتەوە بۆ ئیسپات گەیاندنی کەم بایەخی ئەو  
لە   دەکەن خوێنەری کورد کامتان هەڵە ێە لە نووسیندا بەوەدا بڵێ ئەرکردنقورس

خوێندنەوەی »لنگم بڵند کرد«؟ بەڕاستی کەسیش هەڵەی تێدا ناکات هەرچەند وشەی  
 ە. ـ »لنگ« بزوێنکیشی لێ قرتاوە چونکە ڕاستێکەی »لینگ«

فەرمانی   ڕێکەوت وشەکانی »لنگ، بڵند، کرد« بە لەو ڕستەیەی »لنگم بڵند کرد« دا بە 
نگەکانی »نگ، ند، ڕد« لەو  خۆوە گرفتیان ڕەویوەتەوە چونکە دە کوردی لە یدەنگسازی

ەکەت  ـ هەڵناگرن ئنجا ئەگەر قورسایی سەر »ڵ«   کردندوا یەکدیدا قورس ە ب دەنگانەن کە
ەکە قورس کەیت و لە »د«ەکەی دابڕیت، ئەمەش دژی دەنگسازی  ـدەبێ »ن« ت هەڵگر

  کردنکوردییە چونکە »ن« ی وەستاو لە بەرایی دەنگەکانی »گ، د، ت« دا قورس
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ڕاستێکەی ئەو دەنگەی »ن« لە وشەی کوردیدا لە بەرایی »ج« شدا قورس   .هەڵناگری
ناکرێ وەک »بنج، ڕەنج، کونج... « بەاڵم گوێم لێ بوە هەندێ کورد لە وشەی »بەنج« دا  

  ەکە. دەبێ ئەوەش بڵێم لە دەنگسازی کوردیدا هاتنی بزوین لەـی دەخەنە سەر »ن« یقورسا
  یان دەکات بە پێچەوانەی ئەوەی بەدوایاندا بێت، بەکردنزی قورسدەنگەکانەوە داخوا یبەرای

نموونە وشەی »دنک« ئاسانتر نوونەکەی دەوەستیندرێ لە »دەنک« کە بزوێنەکەشی بوو  
انک« دا دەبێ نوونەکە قورس ڕبە بزوێنی درێژ وەستانەکە مومکین نابێ وەک لە وشەی »

یەکە دەڕوات وەک کە دەڵێ  بکرێ. بەاڵم کە بزوێن بەدوا وشەکەدا هات قورسای
درێ. هەر لەبەر فەرمانی ئەم جۆرە دەستوورانەی دەنگسازییە  ن»رانکەکەم« نوونەکە دەوەستێ

کە گوتت »پڵنگ، بێژنگ، ڕەوشت« چارت ناچارە دەبێ دەنگەکانی »ڵ، ژ، و« قورس 
بەدوایەکدا دێت، کەسێک وەهایان   کردنبکەین چونکە »نگ، شت« لە کوردیدا بێ قورس

 بڕێ کورد نییە و کوردی فێرنەبوە. دەرنە

  بە تۆ کە ،دا »لنگم« ـ ماینەوە لەگەڵ ڕاناوی کەسی یەکەمی تاک بەدوای وشەی »لینگ«
و بە وشەکەوەت   دەرەوەی وشەوە هێنا خەڵقت ڕاگەیاند هەر تاکە دەنگێکی کۆنسنانت لە

ەوە  ت بەدەست کەسکردندەخاتە سەر دوایین دەنگی وشەکە عوزری هەڵە ییلکاند قورسا
وی  ائاست هەموو پاشگرێکیش چ ئاست ڕاناودا، بگرە لە  نەهێشتوە، ئەوساش نەک هەر لە 

« دەستووراتی Destik ، دەست، دەستکkulkin خوێنەرانت کردۆتەوە وەک »کوڵک، کوڵکن 
ک باری ئەو  لێلێ وردبوونەوە بەکاریان دێنن گە دەنگسازی کە خەڵق لە خۆوە بێ ئاگاداری و

وە، بە نموونە دوو وشەی »فرچک، گرفت« دەدەینە بەر دەستووراتی ەی نەرم کردکردنقورس
 دەنگسازی.  

فەرمانی ناچاری قورس دەکرێن کە دەکاتەوە   دوو دەنگی »ف، گ« لەبەرایی وشەکانەوە بە 
فەرمانی دەنگسازی. لە وشەی »فرچک« دا دیسانەوە بەناچاری دەبێ دەنگی »ر« لەگەڵ  

هاتنی »ر«ەکە بەدوا دەنگێکی قورسکراودا دەبێ    دەنگی »ف« ببێتە بڕگەی یەکەم چونکە
بڕگە دروست بکات مەگەر داخوازیەکی بەهێز وەها بکات سەرلەنوێ »ر«ەکە قورس  

بکرێت، وەک ئەوەی لە جیاتی »فرچک« وشەی »فرشتە« بایە دەبوو »ر«ەکە قورس  
ەکەوە. هەر هۆیەکی ـبکەوێتە بەرایی »ت«  یەکە بەبێ قورسایـبکرێ بۆ ئەوەی »ش«

دا »ر«ەکە قورس بکرێت دەشزانین »ف«  ـەوتۆییشە وەها دەکات لە وشەی »گرفت« ئ
 حەز لە »ت« دەکات... 

ئێمە کە ئەم دەستوورە فۆنەتیکیە سروشتییانەمان لە دەنگسازی کوردیدا هەست پێ کرد  
 : سەیرمان نایەتەوە لەوەی کوردەواری لە خۆوە بڵێ



183 

 ژنگ -بێ  •
 ڕشت -ب  •
 فت ر -گ  •
 ڵنگ   -پ  •
 شنگ -پر  •
 نشت -کە  •
 وستر -د  •
 نێشت  -ب  •

  -مە« ئەگەر بزوێنی بەدوادا نەهاتبایە دەبوو بگوترێ »سگ -گر -»س -شاخی »سگرمه« 
ڵندە«، ئەگەر  اگرت« وشەی »ب -م« بەاڵم ئەگەر »سگرت« بایە دەبوو بگوترێ »سر

یە بڕگەیەک بێت و »ندە« ش  یپێداویستی فۆنەتیکی نەبوایە دەبوو وشەی »باڵ« کە بنچ
بێ  پاشگرە بڕگەی دوەم بێت بەاڵم چونکە »ن« ی پێش »د« دەبێ وەستاوی تەواو کە

 یچەئەسڵی وشەکەی ستاندەوە. ک  و لە ەکەی بەقورس کراوی بۆ خۆی ڕاکێشاـ»ڵ«
رە« بخوێندرێتەوە چونکە وشەی باڵ کە بنجییە هیچ ناچاریەکی -گ-»باڵگرە« دەبێ »باڵ

ێکدراوەکەدا پاشگرە،  ل»گرە« کە لە وشە  ەکەی لێ ناستێنێ بۆ سەرەتایـدەنگسازی »ڵ«
ئینجا ئەگەر پێم بڵێیت ئەم دەستوورانە کەی بەبییری خوێنەردا دێت تا لە خوێندنەوەدا  

 و نیگار پێرەوییان بکات، لە وەرامدا دەڵێم: دەنگسازی بە بێ نیشانە یبەپێ

دابنێت دەبێ بە سەلیقە یا بە فێربوون   قورسکردننووسەر کە بیەوێ نیگار بۆ   (1
ەکە لە  قورسکردنانە بزانێ دەنا لە ئاخاوتندا هەڵە دەکات و قورسکردن شوێنی ئەو 

و خوێنەر هەر وەک لە   شوێنی نالەباردا دادەنێت. ئنجا کە حاڵ وەها بێ نووسەر
ڕەهایی و بێ نیگار وشە دەردەپەڕێنێ لە خوێندنەوەشدا هەروەها   ئاخاوتندا بە

و دواتر   کات چونکە شتێک دەخوێنێتەوە کە پێشتر لە گەرووی خۆی دەرهاتوەدە
و خوێنەریش لەیەک حوکمدان  بەسەر نووکی قەڵەمەکەیدا تێپەڕیوە، نووسەر

و سەلیقەدارە. بێگومان سەلیقەی ڕاست و  چونکە خوێنەریش وەک نووسەر ئاخێوەر
و   ەدا ئازادتردنقورسکرئاست ئەو  تەدەخولی ڕێنووس و نووسەر لە ڕەوان بێ

ڕەهاتر دەبێ لەوەی بێین دەستووری مامۆستا وەهبی بەسەردا بسەپێنین بۆی 



184 

 بنووسین »فیرچیکم گیرت، دەستیم بیڵیند کیرد...« 
  

ی لەو قسانەی من بگیرێ دەبێ سەرلەبەری یبێ ڕەخنەی ئەوتۆ ئەگەر ڕەوا  (2
اری و و وردەک شیکردنەوەزانستەکانی زمان یاساغ بکرێن چونکە هەموویان 

زۆربەی  پێوانەی پەنامەکی لە شتی ئەوتۆدا دەکەن کە و دەستوورسازی و کێشانە
خێوەری ڕەوانە بێنە لە ڕێزمان و  ئابابەتیان لەوانەن کاری سەلیقە بن. کام 

متەق ناکا. قسەی من وەیا هی د. ئاوڕەحمان بۆ ئەو   سینتاکسی تاقی بکەوە
دیاردەی ئاخاوتن و نووسین  سەیری  داتیشکی لێکدانەوە بەر  کەسانەیە کە لە

  بە  تێی دەگات و نەە و ن بابەتی ئەوتۆیی دەخوێنێتەوە دەکەن. ئاخێوەری عادەتی نە
قسەکانی دەروونی بخواتەوە تا دەیانخاتە   ڕۆژەک لە ڕۆژان پەنگ بەە تەماش

 بەرانبەر ئاوێنەی ڕێنووس و ڕێزمان و زمانناسی و وشەسازی و دەنگسازییەوە.

کێشەیەی »کسرة مختلسة« لە ڕێنووسی ئێستاکەی کوردی عێراقدا هیچ بەڕاستی ئەم 
  دەتوانن لوستر  ەو خاڵقەکە بەهۆی نەبوونی نیشانە ئەو »کسرة...« ی گرفتی دروست نەکردوە

و ڕێکتر نووسینی کوردی بخوێننەوە، تەنانەت نموونەکانی د. ئاوڕەحمان بۆ خۆیان شایەدی  
 ەڵەیان تێدا ناکات. کاتێک کەوتینە سەر نووسین بەئەم ڕاستییەن چونکە هیچ خوێنەرێک ه

جۆرە نووسینێکی دیکە    التینیدا چاومان بە التینی، گرفتەکە سەربەرز دەکاتەوە چونکە لە
ە  قورسکردنبایەخ بەو  ەو فرەنس فێربوە، هەرچەند دەزانم زمانناسی کورد پتر لە هی ئینگلیز

  Bring,Turnزیش ناچار دەکا لە جیاتی دەدات، تەنانەت ئەگەر ڕێی هەبێ نووسەری ئینگلی
 . Biring, Turinبنووسێت 

کە بارتەقای  ێاریگەرکڕاهاتن و ئۆگرگرتن لەسەر جوملەی چاالکی مرۆڤی عادەتیدا 
بکە وشەی   خوێندن جڵەوکێش و پاڵپێوەنەرە. تۆ بێنە ئینگلیزێک ناچار ڕۆشنبیری و زانست و

neighbour - زارەوە دەردێت  سێ وەک لەدەخوێندرێتەوە »نێبەر« وەها بنووnyber 
بە فرەنسەییەک نیشان بدە   archiveدەبینیت دەست و قەڵەمی دەشێوێن، وشەی 

دەخوێنێتەوە »ئەرشیڤ« کەچی ئینگلیز دەخوێنێتەوە »ئارکییڤ...« ئینگلیزێک کە بنووسێت 
یش دەنووسێت   « بەواتای »من«eyeواتای »چاو« بێت دەنووسێت » »ئای« ئەگەر بە 

«I سەیریشی بەو کارەی نایەت. «. چ 

عیب و عاری  و بە یی، پاشماوەی بەرەوپێش چوویتێکڕا دەبێ بزانین ڕێنووسی التینی بە
گۆڕانەوە بۆتە   و دواتر بە  ڕێنووسێکی چەند هەزار ساڵەییەکە لە بنەڕەتدا هێرۆغڵێفی بوە

بنۆڕە:  -ی پێش زاینیدا پەڕیوەتەوە بۆ یۆنانیەکان 700ڕێنووسی نەتەوە سامیەکان و لە 
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محاضرة   - »العالقة بین النطق والکتابة في تعلیم العربیة و »فرهنگ ایران باستان، پورداود«
« لەوێشەوە وردەوردە بە واڵتانی ئەوروپادا باڵو بۆتەوە.  1982مجید الماشطة، نیسان 

یونانیەکانیش بەشێک لە کۆنسنانتەکانیان کردوە بە بزوێن کە لە نووسینی ئارامیدا 
العالقة بین  -ت بوە بەاڵم بەشێوەیەکی لێڵ بەبزوێنێش بەکار هاتوە »مجید الماشطة کۆنسنان

النطق والکتابة...« ڕێکەوتێکی سادەی سەرەتای بوو کە لە نووسینی التینیدا دەنگی هەمزە  
ساڵ   2700نیگاری بۆ نەکێشراو ڕەگەڵ نیگاری دەنگی دیکەدا تێکەڵ کرا، ئەوساش بەر لە 

ەکی لە ڕێنووسدا ینە فۆنۆلۆجی هەبوو نە فیلۆلۆجی نە سینتاکس و نە هیچ، هەرچی دەسکاری
و بێ ڕابەر. گەلێک باری  و سەرپێیی و پەلە بووە بێ مامۆستا کرابێ بەچکەی نابەڵەدی 

نووسینی ئینگلیزی و فرەنسەیی تامی »هێرۆگلێفی« دەدات کە لەوێدا وشە نیگاری هەبوە  
ڕێنووسی ئێستاکەی کوردی ئەو هەموو دەست هەڵبڕینەوەی تێدا نەبوایە   نەک دەنگ ئەگەر

پیتی دوا خۆیانەوە، سەد جاران   و نەلکانی بەشێکی پیتەکانی بە لەبەر زۆری خاڵ و نیشانە
و پێوانەوە لە هی التینی »وەک فرەنسەیی و ئینگلیزی« زانستیتر دەبوو   لەالیەن کێشانە 

ێدا تەوەی دەگوترێ، تەنانەت ناوناوە وردپێوی وەهای چونکە چی دەنووسرێ خزمە لەگەڵ ئ 
فەرق کراوە لە نێوان  کراوە زۆر ژیرانە ڕێنووس و ڕیزمانی لە یەکدی گرێ داوە وەک کە

کردن  رەوە وەیا پێشنیار هەبوە بە فەرقکا و دوو پێشگردا لە ڕووی لکاندنیان بە تاکە پێشگر
نەفی لەگەڵ پێشگر وەیا ڕاناوێکی کە   و لە نێوان نیشانەکانی فەرمان و نەهی و ئایندە

دەکەوێتە پێش کارەوە لەو ڕوەوە کە ئەو نیشانانە پتر تێکەڵ بە تەکوینی تاکە »کار« دەبن 
  و »نە« ی بە noواتای  لێکدراو... جوداوازی نێوان »نە«ی بە بێ ئەوەی بیان کەن بە

اسەکان لە ئاکامی  لە ڕێنووسدا ئەویش هەر وردەکارییە کە کوردین neither, norواتای 
ساڵێک کە کوردی دەنووسرا    50ن دەنا بەر لە ووتێکڕای پێشکەوتنی زانستەکانەوە بۆی چ

جۆرە ڕینووسێکی بۆ کوردی ەر دەکەم ه دەهات. بڕوا  نە و پێوانەی تێدا بە کار کێشانە
لووسی دەخوێنرێتەوە،  ئاکامدا بە  بکرێ بەهۆی ڕاهاتنەوە لە بەپیتی التینی قەراردادە

نەلکێن، خاڵ و نیشانەشیان وەک نەبێ   و یبەتی چونکە پیتەکانی دوو جۆرنین کە بلکێن بەتا
ە  قورسکردن  ناقۆاڵیی تێدا پەیدا نابێ، لەو ەیئەو ڕادەی وەهایە. ئینجا ئەگەر ڕێنووسەکە تا

قازانجی زمان و ڕێنووسی کوردی تەواو دەبێ. بەالی منەوە ناشێ   ڕەها بکرێ بە
ی دەنگی سەرەتای وشە  قورسکردننیگاری بۆ دابندرێ...  ،بێێکی بەردەوام نە قورسکردن

نیگاری ناوێ... کورتی ڕای من ئەوەیە: هەتا بکرێ پێویستە لەو نیگارە خۆمان بدزینەوە  
و... لەوەشدا زۆرم بۆ ئەو   و داخوازی دەنگسازییە بەردەوام نییە  ،چونکە فۆنیم نییە

ێ مافی نیگار بۆ  بتەعریفی فۆنۆلوجستەکان فۆنیم نە یە بەجێ هێشتوە چونکە بەپێقورسکردن
 دانانی نابێ.  
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 دەنگی هەمزە

بارەی هەمزەوە پەسەند دەکات و   گۆتارەکەی د. ئاوڕەحمان کە بیروڕای فۆنۆلۆجستەکان لە
لەوانەوە بەڵگە دەهێنێتەوە بۆ فۆنیم نەبوونی ئەو دەنگە، بەرەو لێکدانەوەیەکەوە دەڕوات کە لە 

تەنانەت هەبوونی لە بەرایی وشانەوە بە   .کردنی هەمزەخۆی داوە بە ئیعدام ێشەوە بڕیاریپ
هاتنی هەمزە لە بەرایی   بەڵگەی نەبوون دادەنێت. ئەو مامۆستایانە دەیانەوێ بسەلمێنین کە

 وشە تەنها بۆ دەربڕینی ئەو ڤاواڵنەیە کە بەدوایدا دێن.

وەیا ئەو  وشانەوە سەرەتای ئەو  لە ەد. ئاوڕەحمان دەنووسێت: »هەمزە... دەنگێکی یاریدەدەر
   .بزوێن دەست پێدەکەن« پەیدا دەبێ کە بە بڕگانەوە

  دەست پێ کردنی وشە وەیا بڕگە بە »بزوێن« لە  ن کەیبەدیهیە بزان وجارێ دەبێ وەکو
دوا کۆنسنانتدا دێت. تەنها لێرەدا تێبینیەک هەیە  بنەڕەتدا موستەحیلە. بزوێن هەمیشە بە 

هەیە،   یانێ. دوو دەنگی بزوێنی »و، ی«ی درێژ شێوەی کۆنسنانتیشنەخر دەبێ بن لێو
 ڕاستیەکەشی دەبێ بڵێین »و، ی« بە بەریانەوە هەیە ببنە بزوێنی درێژ. 

لە وشەی »یار، پایز، وەشت، دەروازە« دا هەردوو دەنگی »ی، و« کۆنسنانتن هەرچی دەنگی  
نانی کۆنی عەرەبی کە هەمزەیان بە  و نابێتە کۆنسنانت. هەندێک لە زمانزا بزوێنە ئەلفە هەر

ئەلفی کۆنسنانت داناوە زۆر لە سەهوودان تەنانەت یەکێکی وەکوو »ابن درستویە« لە کتێبی  
بزوێنی کورت لە دەنگی  .دەنگێکی سەربەخۆ دادەنێت  یح الفصیح« دا هەمزە بەصح»ت

بێنە وشەی   ئەلفیش پتر پابەندی کۆنسنانتە چونکە هێندەی ئەو وجودی سەربەخۆی نییە: تۆ
ک« لە هەردوویاندا بسڕەوە    - دواتر دەنگەکەی »گ  یکۆردەردا تۆمار بکە و ڕ »گە، گا« لە

و گوێ بگرە لەوەی بە بزوێنی دەمێنێتەوە دەبیەیت دەنگەکەی ئەلف دەناسرێتەوە باشتر  
لەوەی کورتە بزوێنی »فتحة« بناسرێتەوە. بەهەمەحاڵ ئەم الیەنە سەرێشەی کێشەی هەمزە  

 نییە.

شە  وخێوەر کورد بێت و عەرەب بێت و ڕووس بێت ناتوانێ دەنگی بزوێن لە بەرایی ئا
موستەحیل بێت چۆن بسەلمێنن مام »بارام«   دا بدرکێنێت. ئنجا کە هاتنی بزوێن لە بەرایی

ێکی بەر لەوەندە هەزار ساڵە بیری بۆ ئەوە ڕۆشتوە هەمزە بخوڵقێنێ هەر بۆ ئەوەی  
ۆچی نەهات دەنگی کۆنسنانتی دیکەی حازر بەدەست  مکین. بوم  موستەحیلەکە بکات بە

بخاتە پێش ئەو بزوێنانەی هەمزەی خستنە پێش، خۆ لە هەزاران هەزار شوێنی دیکەدا  
ئاو...«   ،وەهای کردوە کە هەمزە فۆنیم نەبێت و مەوجود نەبێت بۆچێ، لەجیاتی »ئێرە

بەکار بهێنێت منیش دەڵێم نەگوترا »فێرە، ژاو«. ئنجا ئەگەر بڵێ چ قەیدی هەیە هەمزە تێدا 
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و دەنگە و   چ قەیدی هەیە دان بەوەدا بهێنیت کە هەمزەش وەک »ف، ژ« فۆنیمە
و بەالدان و گۆڕانی واتا یا نامێنێ یا دەگۆڕێ؟ ئەم ڕاستیانە بۆچی  ەری وشەیەپێکهێن

 بکوژرێن؟ هەر هەتا هەمزە بکوژرێ؟ 

چەندێکی فکرم دێنم و دەبەم بۆ ئەوەی هۆیەک بدۆزمەوە فۆنۆلۆجستی ڕۆئاوای ئیقناع 
لە کۆنەوە نیگاری بۆ   دێت کە  کردبێت بەوەی هەمزە فۆنیم نییە هەر ئەوەندەم بەبیردا 

بە زۆری وەیا هەمیشە   راوە ئیتر چاوی بە نەبوونی ڕاهاتوە، دواتر دەرکی کرد کەدانەند
بزوێنی بەدوادا دێت لەوەڕا یەکەندەر دوودڵی تەسکین بوو بەوەی کەوا هەمزە هەروەک 

نیگاری نییە فۆنیمی ڕەسەنیش نییە... جا ئەگەر ئەمەش سەبەب نەبێ هیچ سەبەبێک  
و دەنگسازیدا بە بۆرە تەئویلیش پشتگیری لەو ڕایە بکات  نامێنێتەوە لە ڕووپەڕەی زمانناسی 

چونکە دەنگی هەمزە نەک هەر هەیە و بەس، بەڵکو لە دوو ڕوەوە پێش دەنگەکانی دیکە  
 دەکەوێتەوە:  

 . (دواتر لەسەر ئەم خاڵە دەڕۆین )دەنگی هەمزە یەکەم فۆنیمە ئاوازەدارە 

وەک »چ، ژ، ط، ص، ڤ، ث، غ، پ،  یمی دیکەی ندەزانین فۆ  لە هەموو زماناندا هەیە کە
دیاردەی   گ، ذ، ک، ڵ، ح، خ، ض، ظ، ع« هێندەی هەمزە پەرەسەندوو نین. لە

سەیری سەرەوبن کراوە:  پێشکەوتنەوەی هەمزە لە بزوێن ڕاستیەکی فۆنۆلۆجی هەیە زۆر بە
ەوە هەمزە خەلق دەکات و دەیخاتە  چهی هەمزە بزوین بەدوا خۆیدا دەهێنێت نەک بزوێن لە

بەداخەوەش کەس  ،ش خۆیەوە. لەو دێڕانەی دواتردا ڕاستی مەسەلەکە ڕوون دەکەمەوەپێ
چی لێرەدا   .لەسەری نەنووسیوە وەیا بۆی نەچوە تا سەرچاوەیەک یارمەتی نووسینەکەم بدات

  بەالی خۆمەوە یەکەم جارە، چونکە نە  ێرێ یاخود هەر نەبتدەگو ەدەیڵێم شتێکە یەکەم جار
  .کەسیشم خوێندۆتەوە لە و نە  کەسم بیستوە لە

 

 ی!  ی ڕۆشنبیری کورد، دەنگناسان بەتێکڕا 

سێ دەنگی دیکەش لەوانەی پێیان دەڵێن »حروف الحلق« لە  ونەک تەنها هەمزە بەڵکو
ی  اسەرەت بزوێن نایەن. دەنگەکانی »ء، ه،، ح، ع« هەمیشە لە ێدەگمەن نەبێ ب کوردیدا بە

 دەهێنن.وشەدا بزوێنی ئاشکرا لەگەڵ خۆیاندا 

 دەنگی هەمزە بەرەژوورترین دەنگی ئاوازەدارە، هێندیش بەرەژوورە لە عەینی ژێ
 دەنگەکانەوە، کە ئاوازە پەیدا دەکەن، دەردەچێت.  
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  دەنگان بکەوتبایەوە دەبوو بە   دەنگی »ه« بەرەژوورترین دەنگی کپە کە ئەگەر هاتبایە بە ژێ
 هاتنیانیشە دوو ئەنجامی بەخشیوە.هەمزە. هەر ئەم نزیکایی شوێنی لێوە 

نێوتوێژی وشەدا تێدەچێت.   ئەنجامی یەکەم ئەوەیە دەنگی »ه«ش بەزۆری وەک هەمزە لە
و بەدەگمەن نەبێ ناگوترێ »دەهێت«،   نموونە کاری »هات« لە ئایندەدا دەبێتە »دێت« بە

 ێ: بڕێژەی فەرماندا دەبێتە  لە سلیمانیش بۆتە یەت. لە 

 ر عەرەبی  گە عالت ،گێل ئەگەر تورکی
 بێ ئەگەر کوردی وەگەر فارسی بیا

»هێنام« دەبێتە »دێنم«، هەرچەند دەشگوترێ »دەهێنم«، بەاڵم لە فەرماندا بەزۆری  کاری
»بێنە« لەباوە چونکە نیشانەی »ب« بزوێنی نییە وەک کە نیشانەی ئایندە »دە« بزوێنی 

«. »هاویشتن« لە  ڕاه»دەست نەک  «ڕهەیە. »هاڕین« لە وشەی لێکدراودا دەبێتە »دەستا
 لێکدراودا دەبێتە »ڕەشاوێژ« نەک »ڕەش هاوێژ«. 

 ڕاهەژاندن بۆتە ڕاژاندن  •
 ڕاهێڵ بۆتە ڕایەڵ   •
 هەڵهاتن بۆتە هەاڵتن   •

 بۆتە هەڵێنان هێنانهەڵ

ژی وشەدا وەک تێچوونی دەنگی »ه«  ێلەمەوە دەردەکەێ: تێچوونی دەنگی هەمزە لە ناوتو
نەوە نییە: دیاردەیەکە دەچێتەوە بۆ سروشتی هەردوو دەنگ کە  هیچ پێوەندی بە فۆنیم نەبوو

داخوازی فۆنەتیکیش وا چاوەڕوان دەکرێ   یلە ژوورووی هەموو دەنگانەوە دێن. هەر بەپێ
ناوتوێژی وشەدا خۆی   بێ لە دەنگی »ه« بۆ ئەوەی لە دەنگی هەمزە کە ئاوازەدارە ئامادەتر

 بەدەنگی ئاوازەداری بزوێن ببەخشێت.

 بەیەکدی دەگۆڕدرێتەوە:ێ  « هـی دووەم ئەوەیە کە لە زۆر وشەدا هەمزە و »ئەنجام

 لە فارسی: أنار. أنجیر، أنگبین، أنبان، أبر، أوردن 

 لە کوردی: هەنار، هەنجیر، هەنگوین، هەنبان، هەور، هاوردن  

 ئۆدە بۆتە هۆدە  •
 ئەیوان بۆتە هەیوان   •
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 ئەڵووژە بۆتە هەڵووژە  •
 ئاسان ، هاسان   •
 ئێسک ، هێسک  •

 

 و »ع« ئاوازەدارن بەیەکدی دەگۆڕدرێتەوە:  چونکە دەنگی هەمزە

عەزیا«،   – عەزیەت«، »ئەژدەها  – عەرز«، »ئەزیەت  –عاسمان«، »ئەرز  –»ئاسمان 
  –ئۆمەر   –ئالیک«، »عومەر  –عاستەم«، »علیق  –عەبابەیلێ«، »ئەستەم  –»ئەبابەیلێ 

عەنەدۆڵ«   – عەنەتریک«، »ئەنەدۆڵ  –نتیکە«، »ئەلەتریک عە -هۆمەر«، »ئەنتیکە 
هەرچوار دەنگی »هەمزە، ه،، ح، ع« کە لە قوڕگەوە دێن بزوێن بەدوا خۆیاندا دەهێنن. دوو  

دەنگی »ح، ع« کە کوردی ڕەسەنیش نین دوای ئەمەی پەڕینەوە بۆ ئاخاوتنی کوردی 
بی هەردوو دەنگ دەشێ  هەمان دەستووری »هەمزە، ه،« یان بەسەردا دێت. لە عەرە

مح« بەاڵم لەکوردیدا وشە نییە ئەو  رحب، نحو، ر -عی ببوەستێندرێن وەک »رعب، نبع، س
ە تێیدا بێبزوێن بێت وەک، عیو، عەزیا، حوشتر، حەفت...« ناوناوەیەک نەبێ کە  ـ »ح، ع«

ەوە  -لە معین  مەعیەن -  (لەدابەوە هاتوە)دەعبا  –بەدوا بزوێندا دەوەستن وەک پەح، تەح 
 ناشزانم وشەی »بڵح« لە کوێوە هاتوە بە خۆی و »ح« ی بێ بزوێنیەوە.  (  هاتوە...

شکڵی کوردییان وەرگرتوە نەک وشەی عەرەبی کە وەک   قسە لێرەدا لەگەڵ ئەو وشانەیە کە
بحر«. لە ئینگلیزیشدا دەنگی »ه« وەک دەنگی »هەمزە«   –خۆی ماوەتەوە وەک »بەحر 
 – Reەم بزوێن بەدوا خۆیدا دەهێنێت. وشە هەیە وەک هەم لە بەرایی وشەوە دێت ه

hearsal   بەهۆی پێشگرەوە دەنگەکەی »ه« تێیدا ناوتوێژ بکا لەوانە بەوالوە زۆربەی هەرە
 زۆری دەنگی »ه« لە فەرهەنگی ئینگلیزیدا دەکەوێتە بەرایی وشەوە.

خرێ  یەبەاڵم ناخوێندرێتەوە وەیا دەنگەکەی »ه« پێش دە  یەوشە هەیە شکڵی »ه«ی تێدا
بە »هوو« دەخوێندرێتەوە. سەرەتای ئەو وشانەی بە   whoوشەی  when, whereوەک 

 »ه« دەست پێ دەکەن وەهان: 

«hy, hu, ho, hi, he, haواتە بزوێن دەکەوێتە پاشیەوە وەک هەمزە » . 

و کۆتای وشەدا دەردەکەوێ وەک  لەناوتوێژ مامەڵەی فارس لەگەڵ »ه« دا جودایە چونکە 
 »ئەهرەمەن، نهادن، نەهرە، شاه، ماه، کۆتاه، ستوه...«  
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  سەرەتای وشەوەش هەر دەبێ بزوێنی بە  دەکەوێتە دوای بزوێنەوە، لەدا  شێبەهەمەحاڵ لەو
دوادا بێت وەک دەزانن زمانەکان هەموویان یەک دەستووری دەنگسازییان نییە بۆیە ناشێ  

بەڵگە دابندرێ بۆ ئەوەیان وەیا حوکمی دەنگسازی غەیری خۆی   ئەمیان بە  دەستووری
 هەڵوەشێنێتەوە. 

 ،هەوا حەوا، حفت-ناوناوەیەک لە کوردیدا »ه،، ح« بەیەکدی دەگۆڕدرێتەوە وەک »هفت
 حونەر...«.  -هونەر

دا دەنگی هەمزە   ئحم«  -کوردیدا ئەوەندەی سەرنجم گرتبێ تەنها لە دوو وشەی »ئنجا   لە
ە بەرایی وشەدا بێ بزوێنی ئاشکرا هاتوە دیارە »ئنجا«ش بە ئەصل »ئەم جارە« یە لە  ل

 یە.   کۆتایی وشەی کوردیشدا دەنگی هەمزە لە »نەء، بەء« دا هاتوە کە گۆڕاوی »نا، با« 

ناوتوێژی   تێکڕای کوردستانی خواروودا بە دەگمەن نەبێ لە بەری سۆران و دەنگی »ه« لە
هۆم، سەربهوردی«. هەرچەند بەتەواوی لە زارێ کرمانجی سەرودا  وشەدا نەهاتوە وەک »ن

دەنگی »ه«م بەتاقی نەکردۆتەوە بەاڵم وابزانم لە وێدا پتر دەنگی »ه« هەم بە وەستاوی و  
لە کرمانجی سەروودا مەیلێک هەیە بۆ وەستاندنی دەنگی   .ناوتوێژی وشەدا دێت  هەم لە

مەش تا ڕادەیەک لەو دەستوورانەی بەرایی وشە تەنانەت »لە« دەکرێ بە »ل«، ئە
 دەنگسازیدا بەدەر دەداتەوە.  

ن یخەریکی دۆزینەوەی سەرەجوملەی دەنگسازی کوردی نین، خەریکئێمە بەهەمەحاڵ 
دەشیەنە ناو   نموونانەی کە ن ئایا دەنگی »هەمزە« لە کوردیدا فۆنیمە یان نا؟ لەویبزان

نی زمانێکی وەک ئینگلیزی باشترە لە هی  ەکاننووسینەوە ئەم مەبەستە ڕوون دەبێتەوە، نموو
کوردیش وەرامی مامۆستا زلەکانی فۆنۆلۆجی دەدەنەوە چونکە بەالی ئەوانەوە بەرچاوترن،  

دەنگی »هەمزە« تێیدا فۆنیم نییە. یەکچوونی   ای ۆئنجا لە زمانێکیشدا هەڵدەهێنجرێن کە گ
و هاتنی  ی ئینگلیزیدادەنگی »ه« و هەمزە لە ڕووی هاتن و نەهاتنیان لە ناوتوێژی وشە

خستنەوەی دیاردەی »حروف الحلق« لەبەر  دا پتر یارمەتیمان دەدەن بۆ نزیکبزوێن بەدوایان
 ،دەربچن  ەزمانی ئینگلیزیدا تەنها ئەم دوو دەنگە هەنە لە گەروەو چاوی ئەواندا چونکی لە 

تە بەر چەژی بارەی »ح، ع« ەوە بڵێم ناگا نین، هەر شتێکی لە پێنجەکەی دیکە لەوێدا پەیدا 
ئەوان. بەهەمەحاڵ ئەو مامۆستایانە دەنگیشمان نەبیەن خۆ دەنگی ئەوان دەبیەین   یدەنگناسی

ی بیروڕاکانیان. لەبەر ڕووناکیی ئەو  کردنەوەو زمانەکانیان تا ڕادەیەک دەبنە کێڵگەی تاقی
دەنگی   لە نێوان خۆماندا ڕێمان هەیە  توێژینەوەی کە ئێمە بە بەڵگە تێیدا دەگەین بەو پێیە

یەکدی ببەین و ئەگەر شتێکی قەناعەت بەخشمان لەو مەسەالنەدا گوت لە یەکدی  
ەوە دەستوورێکی دەنگسازی کوردیم  ـو »ه« لە بارەی هاوچوونی هەمزەکە بسەلمێنین. من 
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کرد دواتر زانرا بەڵگەی ئەو دەستوورە لە زمانی ئینگلیزدا پتر دەست دەکەوێ ڕێم   ڕەچاو
ێتەوە کەوا بە ئەسڵ لە دەنگناسی  ڕبڕیارەکانیدا بگێ دەنگناسی کورد بکەم چاو بە هەیە داوا لە 

 و دەنگسازی ڕۆژئاوای وەرگرتوون.  

سەیری فەرهەنگی »المورد« بکە دەبینیت لە ئینگلیزیدا دەنگی هەمزە فۆنیمێکی وەهایە کە  
ەنگەکانی ئەژماری ئەو وشانەی بە هەمزە دەست پێ دەکەن پترە لە وشەی هەر یەکێک لە د

  50جگە لە )دەست پێ دەکەن  eئەوانی بە    و o, i, aدیکە. هەموو ئەو وشانەی بە 
  Uەو وشانە بە  ئبەشێکی زۆری  .سەرلەبەریان هەمزەیین  (کە دەبێتە »یو«  euوشەیەکی 

چوار هەزار   4000دەست پێ دەکەن ئەوانیش هەمزەیین، بە حیسابێکی سەرپێیی پتر لە 
ئنجا چەند موعجیزەیەکی گەورەیە کە بسەلمێنین ئەو میللەتە  .وشەی »المورد« هەمزەییە

لە کۆنەوە حەزی دەکرد وشەکانی بە بزوێن دەست پێ بکەن، کە دیتی هاتنی بزوێن لە  
دوادا   و بزوێنی بە ستەحیلە هات و ئەم هەمزەیەی بە چوار هەزار وشەوە ناوبەرایی وشەدا م

یاتیش لەوەدا ئەوەیە کە  جاتی هەرە عاڕاکێشا و موستەحیلەکەی پێ سەرنەرم کرد. عاجب
جارێ نەیدەزانی دەنگسازی و بزوێن و کۆنسنانت چین چونکە ئەوسا نەخوێندەوار و کەڕەوار 

ەکی کردبێ کە هەمان ڕەفتاری لەگەڵ  یکاریەبوو... دەبێ جارێکی دیکەش جۆرە موعجیز
 و »ه« لە »حروف الحلق«ن !!  خۆ نەشی دەزانی هەمزە ،دەنگی »ه« شدا کرد

هی گەروو داندراون، چونکە لە ڕۆخی بەرەو دەرەوەی   دوو دەنگی »غ، خ« کە ئەوانیش بە 
دەردێن و لە پیکی قوڕگەوە دوورن مامڵەتی کۆنسنانتی »ک.گ« یان لە گەڵدا   ەگەروەو

دێن وەک »خزین، خزم، خز،    (بێ بزوێنی ئاشکرا)وەستاوی   دەکرێت و لە بەرایی وشەوە بە
الی باوەڕی منەوە دەنگی »خ« بەحاڵ هی گەروە چونکە   ە...« بە غریوە، غژە، غلۆربوونەو

هەوڵدان دەشێ دەنگی »ک« پشت »خ«    خۆی لە دەنگی »ک« دەخشێنێت، تەنانەت بە
  یەکدی دەگۆڕدرێنەوە لە واوەی »ک«. هەردوو دەنگیش بەدبخرێتەوە وەیا »خ« بهێندرێتە 

داغ، باغ، ڕاغ،   –ر وخت، سیخوپ ی وشەوەش دێن هەر وەک »ئاخ، ناخ، ڕۆخ،یو کۆتا ناوتوێژ
 جغز، شەغەڵ...« 

الی خۆیەوە هەمزە تێیاندا  ە  دەڵێ هەمزە فۆنیم نییە دەبوو ئەو زمانانەی ب د. ئاوڕەحمان کە
بێت و لە  نییە، دەست نیشانیان بکات چونکە دەشێ دەنگێک لە زمانیکدا فۆنیم فۆنیم 

یەکێکی دیکە هەر پەیدا نەبێ. بە نموونە دەنگی »ض« هەر لە عەرەبیدا فۆنیمە. وەک  
زییەکی بنجی  دەزانم لەالی مامۆستاکانی ڕۆژئاواش هەمزە لە عەرەبیدا فۆنیمە. لێرەدا جیاوا

ە تایبەتی ـ هەمزە« لە عەرەبیدا: هەرچی دەنگی »ض« و ضبوونی »هەیە لە نێوان فۆنیم
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عەرەبییە، بەاڵم کە هەمزە لە عەرەبیدا فۆنیم بێ و هەمان دەنگیشی لە کوردی و غەیری  
 کوردیدا هەبێ بۆچی لەوانیشدا فۆنیم نەبێ؟  

د. ئاوڕەحمان لەو بەڵگانەی بۆ فۆنیم نەبوونی هەمزە هێناوینەوە گۆڕانی دەنگی هەمزەیە بە  
 .زوێن وەیا تێچوونیەتیب

جیاتی من وەرامی خاوەنەکەی دەداتەوە نەک یەخەی من و هەمزە دەگرێت   ئەم بەڵگەیە لە
کردن هاتۆتە خوارێ سوانی ودەم بە لێژگەی مێژوودا بێ تۆمارچونکە لە کوردیدا کە دەما

ی  دەنگێکی دیکە دیاردەیەکە زەق زەق لە چاوان دەچەقێ، ئەو زمانانە  دەنگ و گۆڕانی بە
و ئامرازەکانیان پارێزراون و دەبنە پێوانەی   و ڕستە و ئامێر  نووسینی کۆنیان هەیە دەقی وشە

گۆڕان و سوانێکی لە ئاخاوتندا بەسەریاندا هاتوە. ئاخاوتنی ئێستاکەی فارسی کە بەسەر زاری 
»دەری« کە لە هەزار ساڵەوە پێی  یفارسەکانەوەیە زۆر دوورە لە شێوە ئەدەبی فارس

دەنووسرا زۆریش لە دەقەکەی   یت و پێشتریش لە سەردەمی ساسانییەکاندا پێدەنووسرێ
ک لە نێوان فارسی ڕەمەکی و ئەدەبی وەیا عەرەبی ێئەوسای ماون. جا ئەگەر بەراورد

یەکدی دوورن هەرچی  بوون لەیت دەزانیت چۆن تا ڕادەی سەرەوبنئەدەبی. بکە ڕەمەکی و
ماوەتەوە، لە شێوەی کۆنی کەمتاکورتێکی بێبایەخ کوردییە تەنها شێوە ئاخاوتنی بە میرات 

و پەهلەوی وشەی ئەو تۆ دێت لە کوردی   نەبێ بەدەست ناکەوێت، ناوناوە لە ئاڤێستا
ئێستاکەدا هەیە و لە فارسیدا نەماوە یا هەر نەبوە وەک وشەی »گوشن ئەسپ« بەواتای  

لە کوردیدا   »نێرە ئەسپ« کە لەوێدا وشەی »گوشن« بەواتای نێر لە شکڵی »گون« 
  – فرێزی »ئەنووشە ڕەوان« بەواتای »بێ مردن گیان  و لە فارسیدا نییە. لە بەردەوامە

ە لە کوردیدا بۆتە »نوستن« کە برای  ـواتای »مردن« بە  کە نەمر« وشەی »نووشە«
کۆن وەجاغی   یمردنە و لە فارسیدا وێنەی نییە... لەو تەرزە کەمتاکورتە بەوالوە کوردی

جا کە بێینە سەر باسی قرتان و گۆڕانی دەنگ لە کوردیدا هەمزەی بەستەزمان  کوێربۆتەوە. ئن
تێدا ون دەبێ چونکە هەتا بڵێی دیاردەیەکی بەرفرەوانە: یەکێک لەو دەنگانەی بۆ سوان و  
تێچون خۆشجڵەون دەنگی »ت« و دەنگی »د« ە. لە کرمانجی سەروودا هەموو »د« ی  

لە سلێمانی ئەم دەنگە بە    .کردن...« –کرن مردن،  –دوای »ر« تێ دەچێت وەک »مرن  
دا دەبێتە »گ« هەندێ جاریش بیستوومە  ـ زۆری کلۆر دەکرێت واش دەبێ بەدوا »ن« 

لە جیاتی ئەحمەد« وشەی »مرۆ« و   –دەیکەنە »و« وەک کە دەگوترێ »کاک ئەحمەو 
وا  »مەرد« لە بنەڕەتدا یەک شتن... دەنگی »ت« لە »د«ش خۆشجڵەوترە بەتایبەتی لە د

  -دەسێنێ  -دەسک دەستێنێ   –دەزگا، دەستک  – دا وەک: »دەستگا ـ دەنگی »س«
 . ڕاس...« – دەس، ڕاست  – دەسەنێ، دەست 
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تێچوونی   تێچوونی »ڵ، ب« وەیا »هەڵسە« بە بە  وشەی »هەڵ بستە« بۆتە »هەستە«
 »ب، ت«.  

ن بۆتە  ی فارسیەوە نزیکە لە بەری سۆرا ی سلێمانی کە لە »استخوان«  وشەی »ئێسقان«
»ئێسک«. »خشەئرە پاونە«ی سەردەمی هەخامەنشی بۆتە »شارەوان«. لە زۆر باردا  

تن« دەبێتە »فرۆتن، کرۆتن«. لە نموونەکانی پێشووتردا دیتمان چۆن  شتن، کرۆش»فرۆ
 دەنگێک بە دەنگیکی نزیکی خۆی دەگۆڕێت، یەکێک لەوانەش دەنگی هەمزە بوو.

خاوتن، بەرەو سواندنی دەنگ و سووکتر دەربڕینیەوە کردنی ئابێگومان مەیلی مرۆڤ بۆ ئاسان
دەبات هەر ئەم هۆیەیشە وەها دەکات ڕێژەی ناوی کارای تێنەپەڕ لە زۆر شوێنی  

سووکترە ئیتر  بۆ بەکار بهێنن کە لەو کوردەواریدا لە جیاتی »و« کە دەنگێکی قورسە »ی« 
ڕۆیشتی، هەڵستای«. بەری سۆران  لە جیاتی »نوستوو، ڕۆیشتوو، هەڵستاو« دەڵێن »نوستی، 

کردنی دەربڕینە. هەڵبەت  »ر«ی الواز لەبەر ئەم هۆیەی سووکالمی قەڵەو دەکەن بە  کە
و   دیارە »داخێوێ« لە »دەئاخێوێ« سوکترە هەروەهاش »بەرداش« لە »بەردە ئاش«

 »سەراو« لە »سەرئاو« هەر وەک »هەستە« لە »هەڵبستە«سووکترە. 

سەر فۆنیم    ئاست هیچ دەنگێکدا نەکراوەتە هۆی بڕیاردان لە ەئەم تەرزە بەڵگەیە کە ل
هەر بۆیە دێتە حیسابەوە کە لە سەرەتاوە بڕیاردراوە هەمزە فۆنیم نییە، سەرەڕای  ،نەبوونی

یەکچوونییان نیگار بکێشێت و هەنگاوی   نەگیراوە تا  (ه )ئەوەی کە بە دەنگی وەک خۆی 
انی دەنگ وەیا تێچوونی بۆ  خرێ بەڵگەی گۆڕکردنی نەختێک بوەبڕیاری ئیعدام دوواین بۆ

وێن کردنی فۆنیم نەبوونی ئەو دەنگە، بەتایبەتی لە کوردیدا کە زۆر لە دەنگەکانی دەسئیسپات
کردنی زۆربەی فۆنیمەکانی چونکە نابی »قیامەت هەر  و تێدەچن، دەبێتە هۆی ئیعدام

  زمانەوانی کورد لە ەبێ« و تەنها هەمزەی پێ ئیعدام بکرێ. بەشێک ل لەبەرخی مەال ڕا
  ۆیازاراوەی هەمزەش وەتەنگ دێن هەر وەک لە زاراوەی »کسرة، ضمة، فتحة«ش قەڵسن، گ
ئەمانە پاشماوەی سەردەمی دواکەوتنن، کەچی هەرچوار زاراوە وێڕای ئەوەی کە مەبەست  

دەپێکن قسەش کورت دەکەنەوە. لە زمانەکانی ڕۆژاوادا وشەیەک نییە »هەمزە«ی پێ  
هیچ زمانێکی غەیری عەرەبیشدا زاراوەی هێندە کورت و سووک نییە کە  بناسرێ، لە

زوێنەکانی پێ بناسرێتەوە. ئێمە دەڵێین »کورتە بزوێنی واو بێ« بۆ فەتحەش هیچ  بکورتە
زاراوەمان نییە چونکە فەتحە کورت کراوەی ئەلف نییە... ئەمانە دەڵێم بۆ ڕاگەیاندنی دەوری  

 زانستی ڕووتدا.  باسەکانی الیەنی نەفسی مرۆڤ لە

ئەو بەڵگەیەی گۆڕانی دەنگی هەمزە لەو وشە عەرەبیانەدا کە دێنە ناو ئاخاوتنی کوردییەوە  
کە گۆیا ئەویش فۆنیم نەبوونی هەمزە نیشان دەدات تەنها لەو حاڵەدا قبووڵ دەکرێ کە  
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و لە   دەنگی هەمزە لە کوردیدا نەبێت چونکە ئێمە کە لە ئاخاوتنی خۆماندا دەنگێکمان هەبوو
و دەستەواژە و بە نەمانی واتا نەما چ پایەی   ەری وشەپێکهێنهات و بوە  وشەسازیدا بەکار

کەم نابێتەوە بەوەدا کە لەبەر قورسایی دەنگەکە وەیا لەبەر شوێنی لە وشەدا بسوێت و  
 بگۆڕێت چ لە وشەی کوردی بێت و چ لە وشەی بێگانە.  

 -دایەرە، مسئلة  –دایم، دائرة   –گرتوون »دائیم کانی د. ئاوڕەحمان لە عەرەبیەوە وەریەنموون
ناو وشەدایە کە ئەمە هۆیەکی کافییە بۆ   بیر« هەموویان هەمزەکەیان لە -مەسەلە، بئر

گۆڕینی دەنگەکەی هەمزە وەیا سواندنی چونکە لە کوردی خۆیدا هەمزە لە ناو وشەدا  
چونکە لە وشەی  دەرناکەوێ، ئنجا دەشزانین دەنگی »ی« سوکترە لە هەمزە، بەاڵم 

ێتەوە و نایکا بە  ڵڕۆشنبیری کورد هەمزەکە دەهێ ،خۆی قورسە »مسٶول« دا دەنگی »و« بۆ
»و« هەرچی نەخوێندوشن بە زۆری دەڵێن »مەنسوول«. لە وشەی »مەئیووس« دا هەمزە  

تێ ناچێ لە »ڕەئیس و مەرئووس«یشدا هەروەها... ڕاستییەکەی هەموو کوردێکیش ناڵێ  
 بەاڵم بەتێکڕایی دەڵین »قایمەکاری...«. ئەمانە هەموو واز لێ بێنە و»دایەرە، دایم« 

سەیرێکی ئەو وشە عەرەبیانە بکە کە بە هەمزە دەست پێ دەکەن وەک »ئەمیر، ئەسیر،  
ئیسپات، ئیسراحەت، ئەحەی ناصر، ئوستاز، ئوممەت...« لە هیچیاندا دەنگی هەمزە ناسوێت  

چونکی دانیشتوی سلێمانی حەز لە »یۆ...«   ،کەچیو ناگۆڕێت چونکە لە بەرایی وشەوە دێت 
دوور نییە وشەی »وێڵ   (یۆنە :ناوی گۆڕاوی)  زۆری دەڵێن »وێسف، وێنان، وێنە« ناکەن بە 

 .ەوە هاتبێت کە وشەکە تورکیە بەواتای »ڕێگە«ـ تەرتیب« و و تەرتیب«یش لە »یۆڵ 

کوردەوە هەمزەکەیان لێ  سەرزاری  رەبیانەی هەمزەیان لە کۆتاییەوە دێت، بەەئەو وشە ع
دەسوێت وەک »رجاء، وفاء، برئ، ناشئ« کە دەبنە »رەجا، وەفا، بەری، ناشی« چونکە  

 بانایە بێ هەمزە دەبوون.  یش  ئەگەر کورد

ڕەمەکی عەرەب لە هەندێ ناودا »هەمزەکاری« دەکات و دەڵێت  یسەیر لەوەدایە ئاخێوەر
یادییەکە دەوری فۆنیم نابینێت وەک کە »ئمحمد، ئحسین، ئستیڤن« کە لەمانەدا هەمزەکە ز

ە لەناوی »عمر« دا فۆنیم نییە  ـلە کوردیشدا دەگوترێ »عەواڵی عومبەران« ئەو »ب«
چونکە. واتای ناگۆڕێ یاخود کە »کسارە« دەکرێتە »کەستارە« دەنگی »ت« لەوێدا فۆنیم  

 نییە...

مزە بە فۆنیم دانانێن و  ئنجا ئێمە لەبەر ڕۆشنایی واقیع و بیروڕای ئەو پرۆفیسۆرانەی هە
 ە بە فۆنیم دادەنێن دەتوانین پرسیار و وەرامی ئەوتۆیی تەرتیب بدەین: قورسکردن

 بەڵێ دەنگە.  ئایا لە کوردیدا هەمزە دەنگە؟  -
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 بەڵێ تێدەچێت.  ئایا کە تێچوو واتای تێ دەچێت؟ -

 ئایا کە بەدەنگیکی دیکە گۆڕدرایەوە واتای دەگۆڕێت؟ بەڵێ دەگۆڕێت. -

 بەڵێ ناتەواو دەبێ.  کوردی ناتەواو نابێ؟ ،ەوەی ئەو دەنگە ئایا بەسڕان -

 نەخێر فۆنیم نییە.  کەواتە ئەویش فۆنیمە وەک پ، ف، ل!  -

 

 : قورسکردنبابێینە سەر 

 نەخێر.  ە بوونی سەربەخۆی هەیه؟ قورسکردنئایا ئەو  -

 بەڵێ تێدەچێت. ئایا مومکینە تێبچێت؟ -

 دەگۆڕێت.  تێدەچێت نە کە تێچوو واتە تێدەچێت؟ دەگۆڕێت؟ نەخێر نە -

کە زەروورەتی مانەوەی بەسەرچوو تێدەچێت؟ بەڵێ لەزۆرباردا بەناچاری   ا ئای -
 تێدەچێت. 

 کەواتە فۆنیم نییه!  -

 نیگاریشی هەبێ!!  و دەبێ بەڵێ فۆنیمە -

 

 تێبینی: 

 »هەناسە«   لە بارەی وشەی

فەرهنگ ایران  ڕێکەوت گێڕامیەوە بۆ کتێبەکەی » نووسینی ئەم گوتارە دوای لێ بوونەوە لە
ئەن« دا کەوتم کە لە ئاڤێستادا بە واتای نەفەس   – باستان« و لەوێدا بەسەر وشەی »أن 

ەیە و  ـهەڵێنان هاتوە، لەوەوە زانیم کەرتی »هەن« لە وشەی »هەناسە« دا ئەو »ئەن« 
چووم... دەمێنێتەوە کەرتی   شیکردنەوەهەمزەکەی گۆڕاوە بە »ه« نەک وەک من بە هەڵە بۆ  

 نازانم لە چییەوە هاتوە. دا کە»اسە« لە وشەکە

«... » 
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 چەند ڕیشەیەک لە ڕیشاڵی زمانەکەمان 

 1986خولی سێهەم، ئەیلولی  5، ژمارە «نووسەری کورد»

 
کوردێکی هەست بە ئازاری هەڵکەوتی کوردەواری بەچەنگ مێژووی بێڕەحمەوە بکات خۆی  

دێتە بەر چاو کە لە سینگی دایکی دوور خرابێتەوە، لە سۆز و بزێو   بەو ساوایە شیرەخۆرە
 بێبەش دەبێت. 

لەو ڕۆژەوە کۆڕشی هەخامەنشی بوو بە میرتگری خاڵوانە مادەکانی، دەمی بە مەمکی مێژووی  
کوردەوە نا و لە جیاتی کورد هەرچی میراتێکی هەیبوو، لە مایەکی و واتایەکی، هەڵی شت بۆ  

ت لەدوا حکوومەتی هەخامەنشی و ئەشکانی و ساسانی... هەتا ڕۆژانی ناو هەناوی حکوومە
سەردەم کە کورد لەتەک فارسدا وەکوو منداڵی فڕێدراوی کەس بەخۆیەوە نەگرتووی لێهات  

 و بوو بە مێوانی ماڵی خۆی.

هەزار و پێنجسەد و ئەوەندە ساڵە کۆڕش لە دەستمانی دەرهێنا   ئەو بنچکەی بەر لە دوو
دیکە پەنجەمان لێی گیر نەبۆوە. مێژوومان بوو بە ماڵی بێگانە، تەپڵیتۆپانی پێ جارێکی 

دەکات... دای دەلەنگێنێ... لێی دەقرتێنێ... بۆیاخی دەگۆڕێ... بەسەریەوە دەنێ... بە ئارەزوو 
 دەینەخشێنێ... کە پێویست بوو لە قوڕی هەڵدەکێشێ.

لەبن پێمانی دەردەهێنێ و دەیخاتەوە بەڕەی ژێر پێمان کە خاکی نشتیمان بێ، بە کێشەکێش 
سەر بەڕەی خۆی. ناوی لوتەشاخ و بیشەاڵن و پووشەاڵن و قەمیشەاڵن و کەندەاڵنەکانمان  
لێ دەگۆڕێ بایی ئەوەی لێمانی نەناس بکات... فەرەنجی لەبەر ئاواییەکانمان دادەماڵێت و  

 دی کورد دەردەکات. زۆڵەپۆشاکەکەی خۆیانی تێ دەئاڵێنێ... تەزکەرە نفووسی خۆی بۆ نژا

لەالیەن زمانەوە دووچاری دەسدرێژییەکی وێرانکەر بووین. کۆرپەی ناو بێشکە هەمیشە گوێ  
دەگرێ بۆ الیالیەی دایکە دڵسۆزەکەی... ئێمە بە تێچوونی دەوڵەتی »ماد«مان دابڕاین لەو  

انی و  الیالیەی کە دەبوو مێژوو لە گاتاکانی ئاڤێستاوە تا ئەبەد هەڵبەست و بەیت و گۆر
بەستە و الوکمان بۆ بچڕێت. ئاڤێستا و هەرچی لێی کەوتەوە لە ئێمە تار بوو، باوەشێکی  

بێگانە مێزی لێ گرت و بەبەر مەمکییەوە نیشت. پتر لە دووهەزار و پێنجسەد ساڵە مژمان  
 لە گۆی مەمکی دایکە ئاڤێستا نەمشتووە...

ەوڵەتی. هەرچەند زاناکانی زمان  خەتی ڕەچەڵەکی ئاڤێستا خوار بۆوە بۆ خاوەن دەسەاڵتی د
دەڵین فارسیی کۆن جودایە لە زمانی ئاڤێستا، بەاڵم جوداش بێت هەرچی ئاڤێستا و داب و  
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دین« بە دەوڵەتەوە بە هەموو ئەو سامانە ئەدەبی و    هدەستووری زەردەشتی پێوەندی »بی
جوونی  دینی و کۆمەاڵیەتی و سیاسییەی لە ماوەی ڕۆژگاری نێوان تێچوونی ماد و تێ

ساسانییان زاوزێی کردبێ بوو بە هی فارس. ئەو ڕۆژەی سپای ئیسالم ڕەوی هێنا بۆ سەر  
ئیمپڕاتۆرییەتی ساسانییەکان کوردی چارەڕەش بریتی بوو لە ڕەعییەیەکی ڕەش و ڕووت کە  

ی نەبوو لە شیرنیایی حوکم. هەزار و سەد ساڵ پتر بوو کورد لە پلەی هەرە کهیچ پش
یدا سوخرە و بێگاری بۆ داگیرکەر دەکرد. چەند نیمچەکوێخایەکی دەسەاڵتێبەرەژێری ب

پەڕپووتی فەرتووتی کورد وەکوو ڕێوی چاوەش کلکەکوتەی بۆ شاهەنشا و مەلیک و  
ئەستەندار و سپەهـبوود و مووبەد و هیربەد و دەستڕۆیشتووەکانی دیکەی دین و دەوڵەت  

ەوە و بەحاڵ نانێکی حەرامی پێ لە دەکرد و نیمچەمەرحەباییەکی اللووتانەی لێ وەردەگرتن
هەژاری کورد دەڕووتاندەوە. هەر چونکە کورد بەهیچ جۆرێک لە دینی زەردەشتیی دەوری  

اکەی دەوڵەتدا خوار کرابۆوە هیچ سوودێکی نەدەدیت، بگرە لە زەرەر و چساسان کە بەالی 
ین و دەوڵەتە  ئازار بەوالوە لێیەوە بۆی نەدەهات، بایی خۆخوراندنیش بەرگریی بۆ ئەو د 

 نەکرد و بەگژ عەرەبدا نەهاتەوە. 

نژاد دینی تازەی کرد بە جێگری دینی کۆنی، مەگەر  لە ماوەیەکی زێدە کوردتدا کورد
لێرەولەوێ خاوەن دەسەاڵت و قەاڵتێک کە بەرژەوەندیی لەگەڵ دەوڵەت و دەستگای دینی  

ەینان هەتاوی  گونجابێ نەختێکی خۆگری کردبێ ئەویش هەر بایی ئەوەی کە بەفری سب
نیوەڕۆی پێ بکەوێت و بتوێتەوە. هەرچی فارسەکە بوو چونکە خاوەن دەوڵەت و دەسەاڵت  

بوو حەشامەتێکی زۆری تێدا بوو پەرۆشی دینەکە و دەوڵەتەکەی بێت و بەدڵ پارێزگاریی لی 
بکات چونکە پارێزگاری لە بەرژەوەندیی خۆی دەکرد، هی وەهاشیان تێدا بوو بەدڵ پەیڕەوی   

ۆ چین برد، پێشتریش یەزگورد خۆی  کرد تا ئەوەی بەشێکیان پەنایان بدینی زەردەشت دەلە 
کرد بەاڵم لێی نەبیست. دوای   Tai Tosungداوای یارمەتیی لە ئیمپڕاتۆر تای تسونگ 

کوژرانی یەزدگورد پەنابەران دەستە دەستە بۆ چین دەچوون هەتا کۆمەڵێکیش لەگەڵ  
. لە گەیاندە تەخارستان کە ئەوسا لەبەردەستی چین بوو  »پیرۆز« کوڕی یەزدگورددا خۆیان

ی زایینی ئەم پیرۆزە لەالیەن شای چینەکانەوە بە شای ئێران وەرگیرا. دوای ئەو  662
نەرسی« بوو بە جێگری باوکی و خواییشتدا شای چین لەشکری بۆ   -کوڕەکەی »نرسی 

ڕێکخست کە وەاڵتی خۆی پێ داگیر بکاتەوە، بەاڵم لەگەڵ سەردارە چینییە هاوڕێکەی لێیان 
ی زایینی دوایین  750ی زایینی گەڕایەوە، لە 707ین، لە بوو بە ناکۆکی و سپاکە بەرەو چ

کۆمەڵەی فارسەکان کە پەنایان بۆ چین بردبێ لە سجالتی چین ناویان بردراوە، یەزدگورد  
 ناو هێنراون. Ni – nisse، نەرسی Pilusse، پیرۆز Yessesseالی چینییەکان 
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وی عەرەب جمین و  کۆمەڵیکی دیکە لە خوراسانەوە بۆ الی جەزیرەی هورمز و کەندا
بەینێک لەو ناوە مانەوە، بەاڵم لەشکری ئیسالم بۆیان چوو. سەرەنجام پەنایان برد بۆ وەاڵتی 
گوجراتی هیندوستان و لە شاری »سەنجان« ڕاجا »جادی رانە« پەنای دان و مانەوە. دوای  

بوو بە   سێسەد ساڵ بە زۆر شوێنی دیکەی هینددا باڵو بوونەوە تا لە ئەنجامدا شاری بۆمبای
ب  ، مزدیسناو ادا 22-17بنگەی هێز و سەقافەتی پارسەکانی هیند... ]بەکورتی لە الپەڕە 

 د. محمد معین[. –تهران   هپارسی، انتشارات دانشگا

یەکێک لە ئاکامی بەسترانەوەی بەرژەوەندیی فارسەکانی سەردەمی فەتحی ئیسالم بە  
خوار  پایتەختی ساسانی« لە – ن دەوڵەتی ساسانی ئەوە بوو کە دوای داگیرکردنی »مدای

بەغدا، هەرچی فارس و زمانی فارسی بوو لەگەڵ فەرمانرەوایی یەزدگورددا پێچرایەوە و  
ئاوەژووی دیوی ئێران بۆوە. کوردەکە چونکە پشکی لە هیچ شتێکدا نەبوو کەس بە الیدا  

ەکان لە  نەچوو هەر لە شوێنی خۆی مایەوە، بەڵکوو ئەو بەتااڵییەی کە بەکشانەوەی فارس
دیوەی عێراق پەیدا بوو کوردی تێ ڕژا و سنووری کوردنشین بەرەو باشووری خۆی لێک 

کشایەوە. بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا فارس هەر مایەوە بە میراتگری سەقافەتی هەزار و ئەوەندە 
ساڵەی ئێران، زۆریشی نەبرد دوای لەدەستچوونی حوکمیان، سەرلەنوێ زمان و ئەدەبیاتیان  

ەوە، تەنانەت کتێبی باسکراو لەژێر خاڵەکانی: »نهضتهای سیاسی، نضهتهای برەوی ستاند
بەرتەکدانەوەی فارسەکان لە  ، کوششهای علمی و ادبی ایرانیان« مذهبی، پیدایش فرق متنفذ

پاڵەپەستۆی عەرەب و ئیسالم باس دەکات تا دەگاتە یادی »زبان شیرین پارسی« کە بە  
بن وصیف سگزی، حنظلة بادغیسی، ابو شکور بلخی،  پەیدابوونی بوێژانی وەکوو: »محمد 

شهید بلخی، رودکی، دقیقی و فردوسی و پەخشاننووسی وەکوو بلعمی، وەرگێڕەکانی تفسیر 
، دانەری میژووی سیستان و  األبنیة عن حقائق األدویةطبری، دانەری حدود العالم، نووسەری 

انی مانند اسدی و فرخی و  دانەری مێژووی شاهنامە ابو منصوری و ]بهمت فرهنگ نویس 
زمانی فارسی لەسەر بناخەیەکی مەحکەم   ]هی دیکەش[قطران تبریزی[« ئا بەهۆی ئەمانەوە 

لەمەوە سەرلەنوێ فارس بۆوە بە میراتگری هەموو   (کتێبی ناوبراو 29-28الپەڕە )دامەزرا. 
ەدەبییەوە لە بوونی نووسینی ئگەلەکانی هیندی ئێرانی. بەهۆی هە سەقافەتی کەرتی ئێرانی لە

کۆنی کۆنەوە، فارسی خۆی پاراست لەوەی وەکوو کوردی کە نووسینی نەبوو، ببێ بە دیالێکتی 
   جۆراوجۆری تێکنەگەیشتوو تا ئێستە.

کە دێم وشەیەکی کوردی ئەمڕۆکەمان ڕادەگرم لە بەرانبەر ئاوێنەی مێژووی زمانی ئاڤێستا  
سێهەزار ساڵیکی لێکترازان و  بەتایبەتی و »ڤیدا«ی سانسکریتی، ماوەی  «»گاتاکان

بەمالو بەوالدا    نائاشنابوون دەکەوێتە نێوانەوە کە وشەکە تێیدا بە بڕیاری واقیع خشکەی
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وشەی کە خشکەی لەگەڵ کورددا نەکرد بۆ پەناو   و قرتاوە و سواوە... زۆر کردووە و گۆڕاوە
و کەرەستەی  و لێمان نەناس بوو. هەرچی زاراوە ا ڕپەسێوان بە یەکجارەکی لێمان داب

پەرستنی زەردەشتی هەیە، مەگەر چۆنها، لە فەرهەنگی کوردی سڕایەوە چونکە هەروەک بە  
گۆڕانی دین لە زەردەشتییەوە بۆ ئیسالم ئەو زاراوانە بەالوە نران نووسینیشمان نەبوو بتوانێ  

لەناو کفنی دەفتەران زیندەبەچاڵ یاخود مردەبەچاڵیان بکات و لە ڕۆژی پێویستدا 
 یان بکاتەوە.ردەگۆڕبە

فارس هەن لە یەزد و کرمانی ئێران و لە بۆمبای و هەندێ   یلەم ڕۆژگارەدا زەردەشتی
شوێنی دیکەی هیند بەشێوەیەکی وەکوو شێوەی سەردەمی ساسانی نوێژ و مەراسیم و  

دووعاخوێنیی ئایینی دەکەن. دیارە ئێمەی کورد دینی ئیسالم بەو دینە ناگۆڕینەوە بەاڵم  
افەتی میللییەوە چەندین سەدان وشە هەیە لەو مەراسیمەدا بە زانینیان سامانی  لەالیەن سەق

هەزار ساڵ،   مەعنەویمان دەوڵەمەند دەبوو چونکە وشەکان دەچنەوە بۆ بەرایی نزیکی سێ
ئنجا چ هێزێک لەبەر وزەی زمانەکەمان دەگەڕا کە ڕیشەی بچێتەوە بۆ سێهەزار ساڵ  

ستای زەردەشتی کۆنترین دوو سەرچاوەی فەرهەنگ و لەمەوبەر؟ ڤیدای سانسکریتی و ئاڤێ
ە  ئاوروپاییەکان کە هێندەی دوو خوشکی جمرانەش ل  –ڕۆشنبیریی سەرلەبەری گەلە هیندی 
ی سەردەم لەوانە بێ وێنەی قاڵبی ئاڤێستایی پێوە مابی یەکدی نزیکن. هەر وشەیەکی کوردی

ی ئەوتۆی فارسیی سەردەم، پتر ڕەسەنبوونی کوردی بە ئیسپات دەگەیەنێ لە دەیان وشە
چونکە مانی وشەی ئاڤێستا لە کوردیدا ئەوە ڕادەگەیەنێ )یان هەر نەبێ بە الی ئەو  

باوەڕەمانەوە دەبات( کە یەکبوونی زمانی ئاڤێستا و زمانی کوردی لە بنەڕەتدا هۆی مانەوەی 
ەن رانی وشەکە بە نووسین، چونکە کوردی خاوئاڤێستایە لە کوردیدا نەک پارێز وشەی

نووسین نەبووە. فارس لە نووسیندا هەزاران وشەی عەرەبیشی وەها پاراستووە کە ئەگەر 
عەرەب فەرامۆشیشی کردبانایە هەر نەدەمردن، وشەی ئاڤێستاش هەمان حیسابی بۆ دەکرێ  

کە لە دەفتەری نووسراوی فارسیدا وەکوو وشەی عەرەبی ماوەتەوە. دەمەوێ بڵێم کە دیترا  
فارسیدا دەردەکەوێتەوە و لە کوردیدا بزرە، ئەم دەرکەوتنە هی بوونی  وشەیەکی ئاڤێستا لە

نووسینە بزربوونەکەش هی نەبوونی نووسینە نەک گۆیا خاوەنایەتی فارسی بە ئیسپات  
 دەگەیەنێ. 

ی وشە لە نووسینی ئەدەبیدا پتری بە زمانی خۆی دەبەستێتەوە لەوەی ئاخاوتنی هێنانبەکار
بێنووسین پێیەوە ببەستێتەوە، ئەویش نەک هەر بەهۆی پاراستنی وشەی نووسراو لە فۆتان  

بەڵکوو لەبەر هۆیەکی زێدە گرنگی سەر بە سروشتی زمانی ئەدەبییەوە. ئاخاوتن لەوانەیە وشە  
ێنێ بەتایبەتی وشەی وەرگیراو کە هەر پێوەی دیار دەبێ کە بێگانەیە،  لە یەک قاڵبدا بەکار به
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ی ئەدەبی جۆرە قاڵب لە وشە دادەڕێژی وەک کە دێت گەردانی دەکا وەیا  هێنانکەچی بەکار
ەنگە ئەوەندە لە  ڕپێشگر و پاشگری پێوە بلکێنێ وەیا بە وشەی دیکەیەوە ببەستێتەوە کە ئیتر 

ێتەوە کە نەناسرێتەوە. بەم جۆرە چەندین وشە لە تاکە وشە  قاڵبی بنەڕەتیی خۆی دوور بکەو
ەتەی پێوە دەبێت، بەمەشدا هەروەک باشتر دەبیتە  ەکەوێتەوە هەمووشی مۆرکی ئەو بنەڕد

ماڵی زمان، لە چنگ فۆتانیش یەکجارەکی ڕزگار دەبێ چونکە لەوانەیە قاڵبێک و دوو قاڵبی 
یە یەک ژین و یەک مردنی هەیە. بە  هەر بەردەوام و بەرحەیات بێت، هەرچی تاکە وشە

ئەم وشەیە سەرەژێر بۆوە  ی ئاڤێستا بە واتای چاک، باش هاتووە.   vanghuنموونە وشەی 
بیه« گەیشتە فارسی. لە کوردیدا وێنەی سەربەخۆی وشەکە تێچووە و   – ه هەتا لە فۆڕمی »ب
کەم تا کورتێکی  کوردەکەتنی بۆنخۆش وێنەی ماوەتەوە.  و«دا بە واتای توتەنها لە »بێشەما

وە  نەبێ نازانێ بۆچی »بێشەما« وەکوو »بێپارە، بێحەیا« واتای کەمایەتی ناداتەوە بە پێچەوانە
لە فارسیدا چەندین قاڵبی لێ پەیدا بووە، هەندێکی سەر بە  پەسندایەتی لێ دەفامرێتەوە. 

 «. بەهەشت – ئاڤێستاوە دەنێن لەمانە وشەی »بهشت 

و بۆتە   superlativeکە خراوەتە سەر سیفەتی بااڵ هاتووە   vanghuئەم وشەیە لە  
vahishta  دێت. لە ڤەهیشتەدا کە بۆتە »بەهیشت«  باشترین   –کە بە واتای »چاکترین »

«ی  vanghuوشەی »بیه«ی فارسی ئاشکرایە. کورد دەڵێ »بەهەشت« وشەی »بیه و  
ئەگەر  خاوەنماڵ.  دۆڕاندووە و نازانێ وشەکە لە چییەوە هاتووە، بەمەشدا بۆتە مێوان نەک 

و هیربەد و موبەد و مەراسیمی زەردەشتی و  س خاوەن دینی زەردەشت و ئاتەشگەفار
دەقەکانی ئاڤێشتا و پەهلەوی نەبوایە، ئەو پەیوەندییە نزیکەی بە بەهەشتەوە نەدەبوو کە  

دەماری خزمایەتی »بەهیشت و ڤەهیشتە« وەها بەدروستی بهێڵێتەوە. دەبێ بشڵێم ڤەهیشتە  
ئەشە«ی ئاڤێستادا هاتووە و وەکوو صیفەت و مەوصوف »ئەشە =    – achaوشەی »بەدوا 

ئەشەڤە هیشتە = باشترین دروستی« ئەشە فەرامۆش کراوە  »ڕاستی و دروستی« بەو پێیە 
 . (فرهنگ ایران باستان، پخش نخست، پور داود  55ل )و ڤەهیشتەی وەصف ماوەتەوە 

یه«ی لە کوردیدا بە جۆرێکی وەها پەنامەکی زۆر بە سەیری، گاڵتەی مێژوو ئەم وشەیەی »ب
و تەماوی بەدەر داوەتەوە سەرنجی ورد نەبێ نایدۆزێتەوە، کە بەدەریشی دەداتەوە 

  3ل )دەئینا« بووە.  – Daenaحیکایەتێکی سەیر لەگەڵ خۆیدا دەهێنێ. دین لە ئاڤێستادا »
ن کردووە پێیان گوتراوە دواتر گۆڕاوە بە دین. ئەوانەی پێڕەوی زەردەشتیا (سەرچاوەی پێشوو

خاوەنانی دینی چاک« لەمەوە دەردەکەوێت ناوی کۆکی »بادینان« کە هەم   – »بیه دینان 
بە زێی گەورە و هەم بە سەرلەبەری هەرێمی الی ڕاستی ئەو زێیە دەگوترێ هەر خۆیەتی لە  

اییب لەوە بەڕواڵەت عەج«ـەوە نییە. کۆندا »بیه دینان« بووە و چ پێوەندیی بە »بهاء الدینان 
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بیه   – کە هەر لە هەرێمی »بادینان  (کە لە ڕاستیدا عەجاییبڕەوێنەوە لەوەدایە)دایە  
دینان«دا یەزیدی )ئێزدی( بە جیرانەتی بیه دینان دەژین. بۆ دەبێ وابێ؟ لە نووسینێکی 

ن واتە ئەوان لەسەر دینی  ـ «ثراییمی»مامۆستا تۆفیق وەهبیدا هاتووە: »یەزیدییەکان  
نەبوون بە زەردەشتی« ]مامۆستا وەهبی نامێلکەکەی بە  و  مانەوە »دووهێز پەرستی«

رایی وەیا دژی دینی زەردەشتی تێدا ثئینگلیزی داناوە[. ئنجا سەیر نییە لەوەدا کە شوێنێکی می
پتر ڕوون   دوای نەختێک – ینان« هەمیشە یاد بکرێتەوە تێیدابێ بە حوکمی مەنتیق »بیه د

مەکانی دیکەی کوردەواری کە بوون بە مسڵمان پێویستیان نەما بە »بیه  هەرێ –دەبێتەوە 
دینان« چونکە ناشێت مسڵمانیش بن  و وەاڵتەکەش هەر بە هی دینی زەردەشت لە قەڵەم 

بدەن. لە زاراوە دینییەکانی یەزیدیدا وشەی »کریف« ماوە بە واتای برای ئەبەدی. ئەم  
ثواب«   – »کرفە«ی هەبووە بە واتای »پاداش سەردەمی زەردەشت و ئاڤێستادا   وشەیە لە

.  (فرهنگ ایران باستان  98، 97ل )کە دەکاتەوە پاداشی ئەبەدی، چونکە هی دوای مردنە  
رەوە ماوەتەوە ئیتر چ «ـی نەخوڵقاند، دیارە لە کۆنتهەڵبەت ئاڤێستا لەخۆیەوە »کرفە، کریف

واتای نوێ هاتنە ناو   زۆر وشەی کۆن بەتێدا مەبەست بووبێ با بووبێ.  یجۆرە پاداش
 نگ وشەی »دێو«ە.  ردەشتییەوە یەکێک لەوانی هەرە گرزە

مزدە   244فرهنگ ایران باستان، ل  3ل )دەئیڤە« بووە  –  Daevaئەم وشەیە لە ئاڤێستادا »
. دێو لە کۆندا بەر لە زەردەشت، بە چەندین پەروەردگاری ئاریایی (یسناو ادب پارسی

دوای هاتنی زەردەشت و ناساندنی »ئەهورەمەزدا« هەموو  گوتراوە و پەرستراوە. بەاڵم 
.  (مزدە یسنا ...  245ل )خواکانی کۆن، واتە هەموو دێوەکان، کران بە گومڕاکەر و شەیتان  

ئەوانەی لەسەر دینی کۆن مانەوە و لە دێوپەرستی بەردەوام بوون لە زەردەشتیدا پێیان گوترا 
ریار  هش »داندرا بە  « کەی»نەی کۆنی وێ Kaviتا ئەوەی دێویەسنان«  – »دیویسنان 

فرهنگ ایران   251ل ) پێشەوای دیویسنان« لە قەڵەم درا  بە » Karpanو   «دیویسنان
  خۆی لە ئاڤێشتادا بەو کەسانە گوتراوە کە خۆیان لە  «ڕەپکە». ( 66باستانی ناوبراو، پەراوێز 

یەک شتن. وشەی »یەسنە« و   «کەڕ»و  «ڕەپکە»دینی تازەی زەردەشت کەڕ کرد. 
یەز« بە واتای   – Yazی سانسکریتی لە ڕیشەی »«»یەجەتە»یەزەتە«ی ئاڤێستا و 
لەمەوە بە تەواوی ئاشکرا دەبێ کە »داسنی«   ( مزدیسنا ... 239ل )»پەرستن« وەرگیراون 

داسنی« کە »دێوپەرست« ئەم دێوەی ناو وشەی »بریتییە لە »دێویەسنا« بە واتای 
خودا«وە بۆ »ئەهریمەن« بوو بە ناحەزی  سواوە، بە وەرگێڕانی واتاکەی لە » نەختێکی لێ

ورەمەزدای دینی زەردەشت، واتە »بیه دین«. ئینجا سەرلەنوێ تێدەگەین بۆچی ئەه
»بیه دینان« بەردەوام بووە یاخود بۆچی »بیه دینان« هەر لە  »داسنی« تەنها لە هەرێمی 



202 

 هەرێمی داسنیان خۆی پاراستووە. 
 

 کۆکردنە  »ان« هی دینان  بیه دین بیه  •

 ی کۆکردنە »ان« ه دێویەسنان  دێویەسنا  •

 

هاویشتنی ئێرانییە  ئەوروپایەکان، بە لێدەر  –وشەی »دێو« الی هەموو گەلە هیندی 
. الی یۆنان  Devaەتیی خۆی کە »خوا«یە پاراستووە. الی هیند ڕزەردەشتییەکان، واتای بنە

Zeus بە التینی .Deus بە فرەنسەیی .Dieu .   وشەی یەسنا، هەر خۆیەتی دواتر لە فارسیدا
 بۆتە »جشن« و لە کوردیدا بۆتە »جەژن«. 

لەم ڕوونکردنەوەیەدا کە هەمووی ئەوروپاییەکان کردوویانە، ئێمە لە حاڵوباری خۆمان  
دەگەین کە داسنی ئەو خواپەرستانەن لەپێش هاتنی زەردەشت لە قاڵبی »دێو« وەکوو 

لەو واتایەدا  ی خۆیانەوە »دێو« هەر ی دیکە پەروەردگاریان دەناسی، هەڵبەت بە الگەلەکان
مایەوە هەرچەند لە ماوەی چەندین هەزار ساڵدا گەلێک لە باوەرە کۆنەکانیان لەبیر کران و  

 گەلێک شێوە باوەڕی تازە هاتە ناو دینەکەیانەوە. 

د بە تێکڕایی دوو جاران دینی دەمێنێتەوە وەاڵمی پرسیارێک لە خۆمانی بکەین: بۆچی کور
داهێنا، جارێکیشیان کە عەرەب   «مەزدە یەسنایی»خۆی گۆڕی، جارێکیان کە زەردەشت 

ئیسالمەتی بۆ هێنا، کەچی ئێزدییەکان »داسنییەکان« لە هەردوو جاردا پەنجەیان لە دینی  
 خۆیان گیر کرد؟ 

م جوولەکەش پتر لە غەیری  ڕاستیەکەی من ناتوانم بە ڕەهایی و بەرمەیدان مل لێنێم. دەزان
ات ڕادەیەکیش بەخۆوەگالنی جوولەکە لە تەعلیماتی تەورخۆیان ئەو ڕژدییەیان پێوە دیارە، تا 
نگزانین )بە الی خۆیانەوە  ادەبەدەر هانیان دەدا بۆ خۆ بەگرو تەلموود دەفامرێتەوە چونکە لە ڕ

ێ  ندە نازانم پەنای ببەمە بەربەاڵم لە دینی ئێزیدییاتی ئەوە (میراتگری ئادەم و نووح ن ئەوان
ڕووی ئەوەوە  ی ئەم گرێیە. ناوی »ئێزدی« خۆی هەندێکمان بە ڕێگەوە دەبات لە بۆکردنەوە

لێ گیراوە. هەرچی »دێو« و   و یەزدان« الی دینی زەردەشتیش ڕێزکە ناوی »ئێزد، یەزد 
ئیتر ڕێ  »دێویەسنە«یە یەکجارەکی مۆرکی ناحەزایەتی لێ درا لە الیەن زەردەشتەوە کە 

 نەما کەس بە خۆی بڵێ دێوپەرست بەاڵم »ئێزدی« حیسابی جودایە. 
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Yaz   بە واتای پەرستن »یەزەتە«ی لێ وەرگیرا بە واتای »الیەقی پەرستن« ئەم یەزەتەیە
تریش  کەوتەوە. یەزەتە، دوا ێیەزدانکۆیەتی«ـی پەهلەوی و »أیزد«ی فارسی ل – »یەزد 

. ئەو  ی باس کراو(-یسناو ادب پارسی مزدە،  240 ل)  یەزد، بە فرشتەی چاکە ڕۆیشت
هێزانەی لە زەردەشتدا یەزەتەیان پێ گوترا و لە پەهلەوی بوون بە یەزد لە کۆندا بە الی  

ئارییەکانیش پەسەند بوون. لەبەر ئەمە زۆر بە ئاسانی و بە نیازی خۆپارێزی دێویەسنەکان  
لێ دوور دەخستنەوە و  ناوە شیرنەکەی »یەزد«یان بەخۆوە گرت کە ڕقی زەردەشتییانی 

خەلەلێکیشی بە باوەڕیان نەدەگەیاند. ناوی »داسنی« لە الیەن ناحەزەکانیانەوە پێیان 
 دەگوترا. 

لە الیەن گۆکردنەوە هەر وەکوو فارسەکان »یەزد«یان کرد بە »أیزد« داسنییەکانیش 
و بە  « و »ی« نیسپەتیشیان بەپێی ڕێزمانی کوردی پێوە نا و وشەکە بوکردیان بە »ئێزد 

ەت  ئەداتی نیسب«. دەبێ لە کۆندا »ئێزدیک« بووبێ چونکە لە پەهلەوی بەرەژوورتر ئێزدی»
 »یک« بووە، دواتر »ک«ـەکە سواوە و چ لە فارسی بێت و چ لە کوردی.

ئەم لێکدانەوەیە جۆرە مەسڵەتییەکی خۆپاراستنی دێویەسنەکانی تێخوێندۆتەوە کە حەق و  
تەفسیری تەواوی هەڵوەستەیان ناکا. ئێمە نازانین لە دەمی پێویستیش بوو، بەاڵم بایی 

  Karapوبوونەوەی بە ئێران زەمیندا چەند تاقم مانەوە بە »اڵپەیدابوونی زەردەشتی و دوای ب
کەڕ« کە نەهاتنە سەر دینی زەردەشت، بەاڵم بەپێی ڕاگەیاندنی مێژوو   –ەپ ڕکە –

،  111ە »ل لی ئێران زەردەشتی بووە. بەدرێژایی سەدان ساڵ تاقانە دینی ئیمپڕاتۆرییەت
زەردەشت بە خۆی و پێنج برایەوە ناویان لە   17یسناو اداب پارسی« هاتووە کە قاتلیمزدە

. قاتلی  « بوونپ« براوە و لە خانەوادەی »کەڕەنووسراوەکانی »بندهشن، زات سپرم
ەپ«ـەکان  زەردەشت توورانی بوو نەک ئێرانی، هەڵبەت دوایی کە ناوی بێت دەبێ لە »کەڕ

حیساب بکرێن بۆیە مانەوەی دێوپەرست لەو سەردەمانەدا کە دینی زەردەشت فەرمانڕەوا 
بوو دیاردەیەکی سەیرە و سایەدی بۆ باوەڕمەحکەمی ئەو کۆمەڵە دەدات. بەڵێ، زەردەشتی 

چاوپۆشی لە جوولەکە و گاوریش کرد بەاڵم ئەمانە بێگانە و لە نژادی غەیری ئاریا و ئێران  
ەچاو سەردەمی زەردەشتدا زۆر بە درەنگەوە کەوتنە خاکی ئێران و قەڵەمڕەوی دینی  بوون و ل

 ساڵ لەدوای زەردەشت باڵو بۆوە. 600زەردەشتی، خۆ گاو )دییان( دەوری 

 

 ەوەی لە پەهلەوەی چوارجۆر هاتووە: ناوی قاتیلی زەردەشت بەپێی خوێندن -17
Brad-Resh, Brat-Royishn, Brat-Resh, Bratrok-Resh 
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، ئێزدییەکان نموونەی هەرە کۆنی دانیشتوانی ئەو ناوچەیەن کە بەشی »ئێرانی«  ڵ بەهەمەحا
ن و لە باوەڕدا پێش  جێ بوون. واتە کۆنترین کوردنیشتە« تێیدا ئێرانییەکان  –»هیندی لە 

ئەگەر باوەڕی پێش  ی هیند و لەویش کۆنتر. Vedaئاڤێستا دەکەونەوە و دەبن بە هاوتەمەنی 
ئەوروپاییەکان حیساب   – زەردەشتییان بۆ پاراسترابا دەشیا بە باوەڕی هەموو گەلە هیندی 

هەتا کەوتینە دەورانی  ەزار ساڵدا )ماوەی دووه بکرێت. بەاڵم داخەکەم نەبوونی نووسین لە
پتر لە لمی بیابان کە هەموو شتێک  ( بابەتاهیر و ئەحمەدی خانی و جەزیری و ... ئیدریسی

ژێر خاک دەکات زمان و مێژوومانی ژێر مەرگ خست، چونکە دەشێ چ شتی ژێر لم بە  
و نووسینیش لێدانەوە، ڕۆژێک لە ڕۆژان، دەربخرێتەوە، بەاڵم وشەیەکی لە زماندا نەمێنێ 

لە   منەیپاراستبێ یەکجارەکی دەفەوتێ. بۆیە ساڵەهای ساڵە خەفەتی بێسوودی دەخۆ
18هەژەندی

دیاردەی نەبوونی نووسینی کوردی و فەوتانی وشە و ڕووداوی کوردی و  
بێسەروشوون چوونی ناوداری کورد لە مرۆڤ و لە خاک و لە ئاوی و لە ئاوایی. لە  

ق دەنۆڕمە ئەو  ێدەسەاڵتانەمەوە تەمەنێکە زەق زەگۆشەیەکی ناچاری و پەرۆشیی ب
ابردوو دەجریوێنن وەکوو ئەستێرە دوورەکانی  ڕکز بۆ ڕێنموونیمان بەرەو دروشمانەی کەوا کز

کەشکەاڵنی فەلەک. لەو هەوڵە قەلەندەرانەمەوە وەکوو سواڵکەر، بەدەم ڕۆژگارەوە،  
کەشکۆڵی هەژاریمەوە بایی ئەوەی کەچکەشیوێک لێرە و گوێچکەنانێک لەوێ کەوتنە ناو 

سەری خوێنەر بە گوتارێک بیەشینم )ڕاستییەکەی پترم ال هەیە بەاڵم بەڵێنێک لێناگەڕی 
کۆییم کردووە چەندێکی  ێنم( لەو زەخیرە دەروێشییە گردوجگە لە چەند وشەیەک بدرک

خود هەر  پێشم کرابێ خەریک بووم ئەو وشانە بدۆزمەوە کە لە کوردیدا شێوەی ئاڤێستایی یا
نەبێ کۆنینەییان پێوە بێت و لە فارسیدا نموونەیان نەبێ. ناو ناوەش وشەی ئەوتۆم هاتۆتە  

بەرچاو کەوا هەرچەند لە فارسیشدا نموونەی هەیە بەاڵم دەاللەتی وشەکە خۆی لە 
 فەرهەنگ و کەلەپووری کوردیدا بایەخێکی تایبەتی هەیە. یەکێک لەمانە وشەی: 

 

 دوغدو 

ئەم وشەیە ناوی دایکی زەردەشت و لە قەومی مادە، گەلێک سەرچاوەی باوەڕپێکراو ئەم  
دا باسی دوغدو   91، 90لە الپەڕە  ک لەوان »مزدیسنا ...«ی باس کراواستییە دەڵێن، یەکێڕ

 

ێشی تەژەند،  وشەیەکی داڕژاوە لە ڕەگی »هەژ، هەژاندن و هەژان« و لە ک «هەژەند» -18
بۆ ڕووداوێک ئەوەندە کاریگەر بێ مرۆ بهەژێنێ، وەکوو هەژەندی  ڕەوەند و زەبەند ...

 کوژرانی غاندی، هەژەندی تێکچوونی کۆماری مەهاباد. 
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دەکات کە دایکی زەردەشتە و لە ئیسپاتی قسەی خۆی ئەم ڕستەیە لەدەست نەچووەی  
 ەهێنێتەوە. «ـی ئاڤێستایی د»هادخت نسک

Ma azarayoish Zarathushtra ma pourushaspahe ma Dugdovam aethrapaitish . 
 دوغدو و نە هیربەدان.  پوروشەسپ و نە واتاکەی: مەئازەرێنە، زەردەشت، نە

 

باوکی زەردەشتە، »دوغدو« دایکیەتی، وشەی کۆتاییش شکڵی ئاڤێستایی ئەو   «پوروشەسپ»
یش وابزانم   ish و هیربەدە aethrapaitish ە هیربەد دیارەیە کە دواتر بوو بوەزیفە دینی

 نیشانەی کۆیە. 

نگیی وشەی »دوغدو« لەوەوە دێت کە وەک لەو سەرچاوەیە نووسراوە دەڵێ دوغدو گر
و »دتر«ی   «ی ئینگلیزیDaughterهاوڕەگە لەگەڵ »دختر و دخت«ـی فارسی و »

تای کیژ سەرچاوەی »دختر«ە  لەهجەی گێلەکی. لەمەوە دەردەکەوێت وشەی دوغدو بە وا
شت کچونکە ئاڤێستا هەزار ساڵێک لە فارسیی نوێ کۆنترە. لێرەدا خەفەتی بێنووسینی دەمار 

وشە بیت بەاڵم خۆت لێی نیمچە دەستبەتاڵ بیت و خەڵکی دیکەش   تۆ وەرە خاوەن .دەکات
نەک  ، ئەویش ن وێزێکی تەسکدا »دۆت« بەکار دەهێنیاتەراتێنەی پێ بکات. ئێمە لە پەر

وەک کە دەشڵین    «کیژی مام»بە واتای  « دۆتمام»تێکڕای کورد. هۆز هەیە دەڵی 
. ئەم »پس«ـە لەگەڵ »پسر«ی فارسی یەک شتە وشەی  «کوڕی مام»بە واتای  «پسمام»

»پزدان«ـیش کە »مشیمة«یە ئەو »پس«ـەی تێدایە، هەروەها دەڵێین: لە شایی دۆم لە  
»دۆت«ـە و لێی قرتاوە کەچی فارسی »دختر. دخت،  دەستدا بوو. ئەم »دۆ«یەش  

 شاهدخت، آذر میدخت« و چەندین وشەی دیکەی هەن بەوەوە شاد بوون. 

دەمەوێ تۆڵەی دوغدو بە وشەیەکی دیکە بکەمەوە کە پایەی لە مەراسیمی زەردەشتیدا  
ری شخواهەیە و نەشزانراوە لە کۆندا بە چی گوتراوە کە چی بۆم دەرکەوت کوردییەکی کەاڵ

 پەسەندە.

ی ئاڤێستادا هاتووە 3بند  25ـە. بەپێی ئەوەی کە لە یەسنا بەرسەم« – »برسم ئەم وشەیە 
urvaram baresmanim   ە ڕوەکە. لە کتێبی اری ، د بە واتای بەرسەمی درەخت یان گیا

لەسەر »بەرسەم«ـی نووسیوە و دەڵێ  411هەتا  400مزدەیەسنا ...ی ناوبراو هەر لە الپەرە 
ی ئاڤێستا لە   baresamanوەک بەرسەمە. دەشڵێ وشەی ڕەعلووم نییە کام الی کەس م

ـە بە ئاشکرا تێمان دەگەیەنێ کە   barezهاتووە. ئەم  «نمووکردن» بە واتای  barezوشەی 
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ەز بە ڕوان  حبەرسەم هەمان »باڕیزە«ی کوردییە کە بەدەوری ئاوی سارد و لە سێبەردا 
ا هیربەدێکی سەرپەرشتیکەری ئاگر چەند  لە دەمی مەراسیمی دووعاخوێندند دەکا.

چڵەباڕێزەیەک بەیەکەوە دەبەستێتەوە و دەستاو دەکات هەتا دەگەڕێتەوە جێگەی خۆی لە 
 اکان دەخوێنێ.  ع»بەرسەمدان«دا، مووبەدێکی دیکە دوو

چەند جێی سەیر  پێیەوە دیارە کە »ڕوا«کەی کوردییە.  rvaدا کەرتی ـ urvaramلە وشەی 
ا ئیمڕۆکە یاخود تا دەمی نووسینی کتێبەکەی مزدیەسنا ... نەزانرابێ  پێدا هاتنە کە ت

انی زمان و  یە. تومەز زمانی کوردی بەهەند هەڵنەگیراوە لە الیەن زاناک«باڕیزە»، «بەرسەم»
ناوە لە تەنگانەدا سەرێکی پێدا بگیرێ. هەرم ئەم نائاشنایی نێوان  مێژوو بایی ئەوەی ناو

-pashushهای کرد کە لە دەمی باسکردنی وشەی زاناکان و زمانی کوردییە وە

haurvastan ،fshu, pasu   کە لە ئاڤێستادا بە واتای خوردە ئاژەڵی ماڵی هاتووە بە بیریاندا
نەیەت کە ئەم وشەیە لە کوردیدا لە شکڵی »پەز« زیندووە. هەر ئەوەندەیان زانی کە  

»چوبان«ـی فارسی لەو وشەیە وەرگیراوە. خۆ »شوان«ـی کوردیش پتر دەقی کۆنی  
تۆتەوە و نەیکردووە بە »چ«.  »ش«ـی »فشو« وەکوو خۆی هێشپاراستووە چونکە دەنگی 

لە  245، 226 ، 214،  211بنۆڕە الپەڕەکانی ) »فشوان« یان »پەشوان« بۆتە شوان ... 
ئەو قانوونانەیە کە لەبارەی  pashush-haurvastanمەبەس لە  ( فرهنگ ایران باستان

 سەگی بەر مەڕ دانراون مافەکانی دیار کردووە.

، وشەیەکی نرخدار خۆ بەدەست 2 پەراوێز ی مزدەیسناو ادب پارسی،380لە الپەڕە 
ناوتوێژی باسی »کستی، کشتی   فەرهەنگی دێرین و نوێی کوردییەوە دەدات. ئەم وشەیە لە

 ی گرتۆتەوە، هاتووە.389هەتا  376کوستی، کوشتی« کەوا هەر لە الپەڕە  –

ە  ی پەهلەوی وەرگیراوە ئەویش ل kostikدەبێ بڵێم  »کوستی، کوشتی«ـی فارسی کە لە 
kost  کنار« کە لە التینی تەنیشت، »ی ئاڤێستاوە هاتووە بەواتایcosta  و لە ئینگلیزی

coast ڵمانی لە ئە وkuste  و لە فرەنسەییcoste   ،ی پێ دەڵێن، ئا ئەم »کوستی
کوشتی«ـییە پشتێنێکە لە تەمەنی پازدە ساڵەیی )بەپێی تەعلیماتی ئاڤێستای کۆن( دەخرێتە  

هەر لەو دەمەشدا کورتەکێک وەیا پۆشاکێکی کە لە کتێبەکەدا ی. کەمەری گەنجی زەردەشت
مەڕاسیمی تایبەتیدا  ەڵێ لەبەر گەنجەکە دەکرێت و لەگەڵواتە صدریة«ی پێ د –»صدرە 

تەمەنی منداڵی بەجێ دەهێڵێ بۆ کامڵیی گەنجایەتی. ئەوەی لێرەدا مەبەستە ناوی ئەو  
لەبارەیەوە دەڵێت: »نیز پوشیدن صدرە  380، الپەڕە 2یە کە لە پەراوێز « صدریة –»صدرە 

واجب شمردە شدە« واتە:    – آمدە[ کە جامە مخصوص بهدینانست  shapik]کە در پهلوی 
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کە جلێکی  - [شەپک هاتووە –  shapikکە لە پەهلەوی ]هەروەها لەبەرکردنی »صدرە« 
 بە واجیب ژمێرراوە.   –تایبەت بە بیه دینانە 

پۆشاکی سینگ« بێت دیارە ئەو شەپکەیە کە لە   –صدریە  –وشەی »شەپک« کە »صدرە 
»شال و شەپک«ی بەری بادینان دەیبیسین و لە بەری سۆران ڕانکوچۆخەی پێ دەڵێن. لەو 

نیرنگستان« دەهێنی کە دەڵێ: »، فصل یەکەم، کتابی سێهەمی 11الپەڕەیەدا قسە لە بەندی 
ی  12. لە بەندی دەشێ »کوستی« لە خوری مەڕ و مووی بزن  یان وشتر بهۆندرێتەوە

فەتوای داوە کە   (موفەسیرێکی ئاڤێستای سەردەمی ساسانییە)هەمان فصل هاتووە: سۆشانس  
شایست نەشایست   لە پەمۆش دروست بکرێ. لە فەصل چوارەم، بەندی یەکەم، کتێبی

... بێت. لەمەوە  بەڵکوو پێویستە لە خوری یان موو لە ئاوریشم بێ، «کوستی» ێناش هاتووە:
کە خۆڕایی نییە هەتا ئێستاش »شال و شەپک« لە موو دروست دەکرێت. دەردەکەوێ 

تەنها »شەپەکە«، هەرچی »شالە«   ئەوەی بە مەبەست گیراوە لە مەڕاسیمی زەردەشتییان
« لەگەڵ  چی دەبێ با ببێ کێشەی بەدوادا نایەت هەرچەند وەهام دێتە بەر زەین کە »شال

دەکرێ و فۆڕمیشیان لە یەکدی نزیکە،  »شالوار« خزم بێت، چونکە هەردووکیان لە پێ 
 بەاڵم بڕیەی لێ نادەم. 

وشەیەکی دیکەمان هەیە زۆر بەسەیری دەگەڕێتەوە بۆ کۆنترین بەشەکانی ئاڤێستا، کە  
 مزدیسنا ...«  195ئاڤێستا خۆی بریتییە لە پێنج بەش »ل، 

 یەسنا  .1

 ویسپرد  .2

 ڤندیداد .3

 یشتەکان  .4

 مزدەئاڤێستا  .5

 

یەسنا«دا هاتووە بەناوی »گاثا«. ئەم وشەیە لە   – ا هەرەکۆنی ئاڤێستا لە »یسن بەشی
ەرچاوەی ئاڤێستا و سانسکریتیشدا »گاثا« بە قسەی  سلە هەردوو   Gathaسانسکرێیشدا 

ی کتێبی ناوبراودا لە بارەی واتای گاثاکانی  196هۆنراوە یان شێعر گوتراوە. لە الپەڕەی 
ئاڤێستاوە دەڵێ: »سروود و نضم و شعر«. دیارە سروود بە دەنگی بەرز دەخوێنرێتەوە. لە 

هەموو ڕوویەکەوە دییارە کە »گاثا« لە کوردیی سەردەمدا بەسەر زاری ئێلی دزەیی دەوری  
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ی بکە، گاسم کرد« بەواتای  گاس »هەولێر و مەخموور لە شێوەی »گاس« ماوەتەوە کە دەڵێن 
»بانگی بکە، بانگم کرد« دەمێکە دەنگی »ث« لە کوردیدا گۆڕاوە بە »س« مەگەر لە  

انی »گاث« بە »گاس« کارێکی ئاسایی و ناچاریشە. کەسێکی ڕهەوراماندا مابێت. بۆیە گۆ
ر  بڵێ »گازی بکە« هەڵەی کردووە. ئەم وشەیەم لە بەرایی سااڵنی حەفتاکاندا لەگەڵ »هەژا

 و زەبیحی« باسکردووە و هەرسێکمان بەو ڕایە ڕازی بووین.

لە کۆتایی ئەم گوتارەمدا مەترسی بەڵێنە باسکراوەکە پێمی کورت دەکاتەوە، سەرەنووکی  
ەدی بەڵێنەکەدا  هێنانوشەیەکی ئاڤێستا دەکەم بە دوعاخوازی ناچاری بە ئومێدی ئەوەی لە 

 ن. بە هەناسەی درێژترەوە وتوێژی ڕیشەدۆزی بکەی

بە پێنج  ڕۆژشەوولە کتێبی مزدیسنا ...دا باسی دابەشبوونی  357و  356لە پەراوێزی الپەڕە 
 هەیە لەو پینجانە.  لێرەدا تەنها ئیشمان بە دوو کات کات لە ئاڤێستادا دەکات، 

بەشی سێهەم ئەو زەمانەیە کە ڕۆژ بە   پێ دەڵێت. Rapithvinaبەشی دووهەم کە نیوەڕۆیە 
کە لە وشەی   inaئەم وشەیە بریتییە لە پاشگری  .  Uzayeirnaلێ دەنێ  پایان دەگات ناوی 

ئەم »ئوز«ە بەواتای  . Uzبەواتای ڕۆژ و لە پاشگری   Ayarپێشووتریش دەرکەوت و لە 
، ئوز« لە  Uzهەڵگرتن »برداشتن« دێت کە بریتییە لە توانا و هێز. ئێستاکە لە سلیمانی »

  . دوور نابینم هێز خۆیشی بە «زەی منا نییەلە و»فۆرمی »وزە« بەکاردێت. کە دەگوترێ 
  «هەمزە»، ئوز، وزە«وە کەوتبێتەوە بە تایبەتی کە دەزانین گۆڕانی دەنگی Uzشێوەگوڕی لە »

 بە »هـ« لە کوردیدا زۆر بەرچاوە.

 

 تێبینی دەربارەی ڕیشە و ڕیشاڵەوە:

 ڕیشە: تاکە یەک ڕەگی ڕوەک. 
 : سەرلەبەری ڕەگەکانی تاکە ڕوەک. ڕیشاڵ

 ڕیشەاڵن: ڕیشاڵی چەندین ڕوەک تێک ئااڵ بێت.

«... » 
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 تیروپشکێ لە دەنگسازی 

 1989مارسی  101ژمارە  «ڕۆشنبیری نوێ»
 

ڕۆژی دووەمی جەژنی قوربانی ڕابوردوو، دۆستە بەڕێزەکانم د. کەمال مەزهەر و  
د.ئاوڕەحمانی حاجی مارف سەریان لێ داوم، لە الڕێیەکی ئاخاوتنەوە تاسەیەکی دەروونم  

سەرکەل کرد و گوتم، لەو جودایی بیروڕای نێوان د.ئاوڕەحمان و مندا هەیە لە بارەی هێندێ  
کە دەکێشێتەوە بۆ الی ڕێنووسیش زۆر دڵ ناڕاحەتم. هەردوویان  الباسی سەر بە فۆنەتیک، 

گوتیان دەربڕینی بیروڕای جودا کە بنیاتنەر و ڕوونکەرەوە بێ چاالکیی پیرۆز و سوودبەخشە.  
هەڵبەت منیش لەو باوەڕەدام کە پێویستە بیروڕا سەر وەدەربنێ بۆ بەربیستن و دیتن، بە  

ادیی بیروباوەڕ هەر نەبێ لەبەر ئەوەی بەزۆری خۆم  هەموو عومریشم پشتگریم کردووە لە ئاز
لە بارێکدا دیتووە پەکی لەسەر ئازادی بیروباوەڕ کەوتبێ بەاڵم ئەگەر بلوێ و بشێ خاوەن  

و بنیات نان پێکەوە   ڕوونکردنەوەڕایەکان لەسەر یەک باوەڕ کۆببنەوە دەتوانن سوودی 
ی ئەرک  کردنەوەەوە یەکیان کەمبگەیەننە خەڵق، چەند سوودی دیکەش بخەنە پاڵ ئەو دوو

و کاتە. دووەمیان سوود وەرگرتنە لە ئەرک کاتی پاشەکەوت کراو لە مەیدانی دیکەدا،  
سێیەمیان چەپارە دانی ئاپۆڕەی خوێنەرانە لە سەرسوڕکێی نێوان بیروڕای جودادا. چوارەمیان 

ەی سوود و  سەرنج ڕاگرتنی خۆمە لە کێشەی جودایی بیروڕا بەوالی هەنگاوی تێخوێندنەو
زیانەوە دەڕوات دەچێتە ڕادەی ئەوەی بڵێم تەن ساغی و خۆ بەدەست نەخۆشیەوە نەدان  

ڕاستییەکی وەها بنەڕەتییە پێی ناوی بەراوردی بکەم لەگەڵ دۆزینەوەی دەرمان بۆ نەخۆش.  
گەڕان بەدوا دەرماندا ناچارییەکی ڕەزاگرانە لە نەخۆشییەوە بە ملماندا دێت، هەرگیز ناشێ  

ە نەخۆشی بکەین هەر چونکە دواتر بۆ دەرمان دەگەڕێین. من لە کوالنەیەکی هاراوتر  حەز ب
لە زمان و باسەکانیانەوە نیگام بۆ کێشەی جودایی بیروڕا دەکێشێ وەک لە ڕووداوی ڕۆژانە و 

دەنگوباسی مێژووش دەدیترێ لێک تۆران و ترازانی خەڵق خۆش جڵەوترە لە تەبایی و  
بوون دەپێچرێتەوە بەرانبەر یەک هۆی کەم بایەخی بایەخداری یەکیییان. چەندین هۆی ڕەبا

لێک ترازان. بە دەوری خۆتدا بنۆڕە و بپرسە بۆچی ئەو خەلقوڵاڵیە وەها دەستە و یەخەی  
 یەکدی دەبن کە دەبوو لە ئاست هەڕەشەی ترسناکدا وەکوو دەستەبرا بن. 

ەی جودایی بیروڕادا بەسەر  ئەم تێبینییە پێشەکیانەم بۆیە بوو کە بزانرێ من لە مەسەل
بابەتێکی تازەدا ناکەوم: پێشتر تێوەی ڕاماوم و بە زۆر الدا هەڵم گێڕاوەتەوە، ڕەنگە بەرەو 

دۆزینەوەی بنەمای خۆش جڵەویی لێک ترازانیشەوە ماوەم بڕی بێ و پتر لەو کەسەی  
 سەرەنجی نەدابێتێ خۆمم زاڵ کردبێ بەسەر بڕیارە نافڕەجایەکانیدا.
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ی گۆڤاری بەیانم چەنگ کەوت و دیتم گوتارێکی   9ای ئەو سەردانە ژمارە دوو ڕۆژ دو
لەگەڵ دەنگسازیی  “چەند وشەیەک دەربارەی وتاری »د.ئاوڕەحمانی تێدایە لە ژێر سەرەناوی 

ی   1983ی ساڵی  95بەسەر بیروڕاکانی مندا دێتەوە کە پێشتر لە ژمارە  «”کوردیدا
دەوری نووسینێکی د.ئاوڕەحماندا دەخوالنەوە دا باڵوکرابوونەوە بە «ـڕۆشنبیری نوێ»

لەوانیشدا گوتبووم ناڕاحەتم بە دەست جودایی بیروڕا لە نێوانماندا. کە سەرەتاکانی گوتارە 
تازەکەی د.ئاوڕەحمانم خوێندەوە یەکسەر قسەکەی یەک دوو ڕۆژ پێشتری خۆمم بە بیردا  

ندنەوەی کاری سەلبیی جودایی هاتەوە و دەرلەحزە بڕیارم دا کۆنە قەناعەتەکەم لە پووچا
بیروڕا بەگەڕ بێنم و بەنیازی مشتوماڵ دانی ڕووپەڕەی بێگەردی برایەتیمان پاکانەیەک بۆ  

ی ئەو شوێنانەی  ڕوونکردنەوەنووسینەکەی خۆم بکەم لەبەر تیشکی ئەم نیازەدا خەریکی 
او گوتارەکەی کۆنە گۆتارەکەم دەبم کە بەخت یاریدەی نەدان بەشێوەیەکی وەها ڕاگوێزرێنە ن

یان پێ نەوێ لەگەڵ ئەوە و بە دەوری ئەویشدا  ڕوونکردنەوەد.ئاوڕەحمان کە ئیتر لە منەوە 
تێبینیەکی خزمەتی  بابەت بکات بە کاغەزی دەسپێرم. لە کۆتایی ستوونی یەکەم و  

ڕەخنەیەکی من لە دەستووری   62سەرەتای ستوونی دووەمی گوتارەکەی د.ئاوڕەحمان، الپەڕە 
ی بە هەلومەرجی ناو کتێبان و بڕیاری یەکجارەکیی بەرنامان نیواونیو ڕاگوێزراوە و دەقگرتوو

لەسەری نووسراوە. بۆ ئەوەی تەواوی هەڵوەستم ڕوون بێ ئەم یەک دوو دێڕەش دەخرێنەوە 
وەیا لە بارێکی دیکەدا بەشێکی ئەو هەاڵنەی گەشتی بێ ڕابەر  »سەر قسەکانی ئەو شوێنەم. 

من مەترسیی  «منی دەکات بە ڕۆشنایی ئەو دەستورانە ساغ بکرێتەوەبە مرۆڤی وەکوو 
دەستووری قەراردادە و گەشتی بێ ڕابەر، وێکڕا لە حیسابمدا بوون، پاڕانەوەشم بۆ گەشتی بێ  

ڕابەر لەوەوە دێت کە بیروڕای ئەو تەرزە گەشتە، بەعادەت، دەبرێتەوە بۆ بەر ڕووناکایی 
 دەستووری ناو کتێبان. 

و وەرام و بەسەردا چوونە کە د.ئاوڕەحمان لە ستوونی سێەمی گوتارەکەیدا لە ئاست ئە
دەیانخاتە ڕوو دەبێ بزانرێ هەرچی ڕایەکی من لە وێدا وەرامی درابێتەوە بەئەسڵ لە  

نووسینەکەمدا ڕووی لە ڕابەرە فۆنۆلۆجیستەکانی ئەورووپا بووە، لەو باسانەدا کە شێوەی  
کانیان دەکرێ. بە نموونە، کە داروین بیروڕای خۆی لە  عمومییان هەیە موناقەشەی سەرچاوە

بارەی گیانلەبەران دەردەبڕێ یەخەگیری باوەڕی ناو کتێبە ئاسمانیەکان دەبێ نەک تاک  
تاکی ئیمانداران. من کە دەڵیم هەمزە فۆنیمە و کەسرە موختەلەسە پێداویستی دەنگسازییە  

ەڕووی ڕابەرەکانی فۆنەتیک و  ئەگەر بە بڵندنۆرینیشم لەسەر حیساب بکرێ هەر ڕووب
فۆنۆلۆجی دەبم. لەکوردەواریدا کەس پێشدەستی لەو بابەتەدا نەکردووە تا ببێتە ڕابەری 

مامۆستاکانی ئەورووپا، کە دەنگیشمان نابیستن. بە هەموو باوەڕمەوە وەهام زانیوە د.ئاوڕەحمان  
ەورووپا هاتۆتە سەر ئەو  لە خوێندن وەیا گوێبیستبوونی تۆژینەوەی فۆنەتیکیی و فۆنۆلۆجیی ئ
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ڕایەی کە لە بارەی هەمزە و کەسرە موختەلەسەوەی دەنووسێ پتریش بیرم بۆ ئەوە دەچوو  
کە بە خوێندن پێی گەییشتووە قەت بە دڵمدا نەدەهات کەسی واڵتی خۆمان کە هێشتا  

بێ  دنیش،  تەقەی فۆنیم و فۆنەتیکی تێدا زۆر بەرز نەبۆتەوە لە پلەی خوێندن وەیا دوای خوێن
کردنی سرکە و کورکەی ئەورووپا، گەییشتبێتە بیروڕایەک کە هەر نەبێ بە ڕواڵەت  سۆسە

عەکسی هەست و پێزانینە بە تایبەتی لە کێشەی هەمزەدا. پرسیارەکانی سەربەزمان و  
دەنگیش وەکوو باسی کیمیا و فیزیا نین بە بەڵگەی مادی بۆ ئەو ڕابەرانە ساغ بووبێتەوە. 

ڕێزمان، مێژوو، کۆمەاڵیەتی بەتێکڕایی میتافیزیک... بەند نین بە  دەنگناسی، فەلسەفە، 
ئەزمووگە »مختبر« تەنانەت کۆمپیوتەریشیان تێدا بەکار بێت بڕیارەکان لە هەست و  

هۆشەوە دەردەچن. لە میدانی دەنگی زمانی کوردیشدا ڕابەری غەیری کورد ناتوانێ وەکوو 
ی زمانەکەوە. ئەو نموونانەی لە گوتاری  کوردێکی سەرنجدەر بچێتە ناو شیرازە و ڕایەڵ

 ئێمەماناندا دێنەوە درەنگ بە خەیاڵی بێگانەدا دێت یان هەر نایەت. 

ئەوەندەی بزانم  »ئەم قسەیەم خراوەتە نێوان دوو کەوانەوە  63لە ستوونی دووەمی الپەڕە 
ە  دەنگناسان لە بارەی فۆنیم نەبوونی دەنگ دووابن هەر ئەوەندەیە کە د.ئاوڕەحمان ل

ئەو چەند دێڕە کەمەی من تنۆکێکە لە »گوتارەکەیدا باسی کردووە. بەدوا ئەوەدا دەنووسێ 
هەڵبەتە من ناشێ مەبەستم ئەوە بووبێ کە لە قسەکەی د.ئاوڕەحمان  «دەریایەک

دەفامرێتەوە چونکە هیچیشم نەخوێندبێ و لێک نەدابێتەوە عومرەکەم لێی ناوەشێتەوە شتی  
مەبەست بووبێ. منێکی ئەلفوبێ فێربووبم چۆن وەهام لێ ڕەچاو وەها سەراویلکەی هەژارم 

دەکرێ! مەبەستم، لە زەمینەی داسەپاندنی ناساندن و سنوور دانان بۆ واتای فۆنیم شتێکم  
نەبیستووە و نەخوێندوەتەوە دژی ئەو ڕاگەیاندنە بێ کە نووسینەکەی د.ئاوڕەحمان بە  

تەعریف هێناوە بۆ فۆنیم. کە دەگوترێ یان   دەستییەوە دەدا، قامووسیش دوو دێڕی کورتی بە
کە من دەڵێم زەوی ئەستێرەیەکی بچووکە بەدەوری ڕۆژدا دەخولێتەوە نەهاتووم بڵێم زانستی  

جێولۆجی و فەلەک و بایۆلۆجی هەزار کتێبیان لەسەر دانەندراوە. د.ئاوڕەحمان خۆیشی  
 نەیویستووە چی دیکە لەو دەریایەوە هەڵێنجێ لەبەر بێ لزومی. 

هەر لەو ستوونەدا بەسەر قسەیەکمدا دێتەوە کە گوتوومە بەشێکی کۆنسنانتی کپ لەوانەن  
بەڕاستی ئەم تاقیکردنەوە نوێیەی مامۆستا  »بەبردنە ژوورەوەی هەواش پەیدا ببن ئنجا دەڵێ 

من لەدوای ئەوەی   «مەسعود محەمەد بەهیچ چەشنێک لەگەڵ فەرمانی فۆنەتیکدا ناگونجێ
لەگەڵ ئەمەشدا ئەو تەرزە دەنگانە کە برای دەنگی  »کردووە گوتوومە:  تاقیکردنەوەکەم باس

سروشتیشن هیچ کامێکیان نابنە فۆنیم چونکە ناتوانێ دەنگی دیکە بەدوا خۆیدا بهێنێ و وشە 
دروست بکات، جگە لەوەی کە هەرگیز ناتوانێ ئاوازە پەیدا بکات چونکە ئاوازە لە پیکی 
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. خوێنەر  «هەر بۆیەیشە ئاوازەدار بەرەو ناوەوە پەیدا نابێ قورگەوە بەرەو دەرەوە دەردەچێت،
دەبینێ من نرخی ئەو دەنگانەم زانیوە بەعەکسی هێمای قسەکانی د.ئاوڕەحمان و ئەو هێندە 

کە   «هـ» قسەیەم کە ڕایگوێستووە بۆ ناو گوتارەکەی. ئنجا ئەگەر لزوم نەبێ بگوترێ دەنگی 
بێتە عەیب لەو ڕابەرە زالنەی فۆنۆلۆجی پێمان بڵێن  بەرەو ناوەوە پەیدا دەبێ فۆنیم نییە دە

فیکە و لرخە فۆنیم نین. لە کدوولەی تەڕیشدا کەس بەتەما نەبوە بڵێ ئەمانە فۆنیمن، نەک  
هەر فۆنیم نین، بەڵکوو کەس بە خەیاڵیدا نایێ بڵێ دەنگی زمانین. تەعریفی فۆنیم و دەنگی  

ە و فیکە و کۆکە لە خەیااڵن بتەکێنێتەوە. زمانی بەسن بۆ ناساندنیان یاخود هەر نەبێ لرخ
کە باسی لرخە و فیکە هاتە ناوەوە تەجرەبەکەی من دەبێتە هەنگاوێکی ڕوونکەرەوەتر چونکە  

ی بەرەو ناوەوە لە دەنگی ئاخاوتن دەکەن، سەرنج دانیشم لەو  «ە، ف، ت»هەر نەبێ دەنگی 
ە سوودی دەنگسازی تەواو دەبێ. وا  ڕاستییە کە ئاوازە لەو دەنگانە پەیدا نابێ وردپێوییەکە ب

تاقی بکەوە لەگەڵ خۆتدا لە ڕێ بردنە ژووری  «بە برای خۆم بڵێم»ئێستا دەڵێم ڕستەی 
هەواوە گوێت لە شتێکی مەفهووم دەبێ، بەاڵم نە بە ئاخاوتن حیساب دەکرێ و نە  
و دەنگەی  دەنگەکانیشی فۆنیم وەیا دەنگی زمانین. تێبینی دیکە زۆرن وەکوو قسەی تووتی، ئە

دەچێ، دەنگێکی حیلەی ماین کە بانگهێشتی جانوەکەی  «میاو» لە میاوەی پشیلەدا بە 
لە قورگی بنیادەمەوە دەردەچێ.   «ح»دەکاتەوە لەو شوێنەی قوڕگییەوە دەردەچێ کە دەنگی 

هەموویان لە فیکە و لرخە شیاوتری قسە لێوە کردنن. پسپۆڕی زۆر شارەزای مۆنتاژی دەنگ 
کە بە کەمانچە، لە   «سامی شوا»دەنگانە وشە پێکەوە بنێ. لە قەوانێکی کۆنی دەتوانێ لەو 
پڕی کردبوو و گوێت لە   «آالم واحزان موسیقی -غرق المسافرین  -العاصفة»ژێر عنوانی 

یەک دوو وشەی مەفهووم دەبوو کە بە کەمانچەکەی درکاندبوونی. هەڵبەت ئەمانە هیچیان  
گی زمانی، مەگەر تەعریفێکی تازە لەو بابەتانە دەرچێت و  نە ئاخاوتنن و نە فۆنیم و نە دەن

مرۆڤ بۆ  »بیانگرێتەوە. لەوەوە ڕێم دەبێ وەرامی پرسیاری د.ئاوڕەحمان بدەمەوە کە دەڵێ: 
عەکسی واقیع بوەستێ سەرەڕای ئەوەش خۆی بۆ هەناسە سوار بکات.. ئەگەر  

مامۆستا مەسعوود چی  فۆنۆلۆجیستەکان ئەو جۆرە قسانەیان بکردایە دەبوو هەڵوێستی 
. لە وەرامی ئەو پرسیارانەدا دەڵێم من بۆ سەپاندنی واقیع هاتم عەکسی واقیع وەستام  «بوایە؟

نەک بۆ لەقاندنی. زاناکان هەناسە ڕاگرتنیان تاقی کردەوە تاکوو بزانن گیانلەبەر چەند دەقیقە 
ەتی بێ کێشی بێ هەناسە هەڵێنان دەژیت خۆ ئەوانیش عەکسی واقیع ڕۆییشتن. دێن حاڵ

ە... ئنجا ئەگەر بگوترێ ئەم  پەیدا دەکەن عەکسی هەموو یاسا و دەستووری مادد
کردنەوانە بۆ پاراستنی ژیان و گەشتی نێو ئەستێرانە منیش دەڵێم تاقیکردنەوەکەی من  تاقی

زڕەدەنگەکان دەخاتە پاڵ فیکە و لرخە و مڵچەی زمانەوە هەتا کەلەبەڕێکی ئەوان بگرێ لە  
نگناسی و دەنگسازیدا، ئەمما ئەگەر فۆنۆلۆجیستەکان قسەی وەهایان بکردایە  مەیدانی دە
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دەمگوت: دەک زارخۆش فۆنۆلۆجیست کە زمانت  [ڕەنگە کردبێتیشیان و ئێمە نەمانبیستبێ]
 لە لرخە و فیکە هەڵئەنگاوت بۆ بەرەژوورتر، چ ڕێگەی دیکەش شک نابەم پێیدا بڕۆم. 

ڕابەرەکان کە لەو گوتارەدا وەها لێک دراوەتەوە گۆیا من   لە بارەی بیروڕام بەرانبەر مامۆستا 
لێرەدا دەڵێمەوە من دژی ڕابەرێکم ڕێی قوتابی نەدات بیروڕای خۆی هەبێ،   قەدریان نازانم،

مامۆستا هەقیەتی و واجیبیەتی ڕای خۆی بە قوتابیەکانی بڵیتەوە، پێویستیشە لەسەر قوتابی  
ینسافیە لە مامۆستاوە دەنگی قوتابی چاوساغ و بیرتیژ  ڕای مامۆستا بزانێ، لەوە بەوالوە بێ ئ

خەفە بکات. گریمان من مامۆستای دەرسی فۆنۆلۆجیم و لە سوختەکانم نەسەلماند بڵین 
هەمزە فۆنیم نییە و ساڵەوساڵ لە ئەزموون خستمن هەتا لە فێرگە دەرکران ئاخۆ لێم ڕازین؟ 

نومرە شکاندن سەر بە قوتابی دانوێنێ چ ئینسافێکم بەکارهێناوە؟ مامۆستایەک بە هەڕەشەی 
بۆ ئارەزووی خۆی، کە دەسەاڵتی دنیایی هەبوو بەپێی سنووری ئەو دەسەاڵتە لە خراپە زیاد  

بەاڵم وەنەبێ بەو چراخانە و  »دەکات. د.ئاوڕەحمان کە لە ستوونی دووەمی گوتارەکەیدا دەڵێ 
م و ڕای خۆمم زۆرە. ئەگەر وا  ڕاستەشەقامەدا کوێرانە مل بنێم، بەڵکوو باش سەرنجی لێدەدە

نەبوایە هەڵبەت چەند جار ڕەخنەم لە ڕابەران و مامۆستایانم قەناتی کورد و چەرکەزی بەکۆ 
ئەم قسانە ڕاستن، بەاڵم چەند سرنجێکی    «و کەریمی ئەیووبی و ئی. ئاسمیرنوڤا نەدەگرت.

 لێوە هەڵدەستی.  

ڕابەرەکانیدا چاو نووقاو بوە ناشزانم چۆنی  من نەمگوتوە د.ئاوڕەحمان لە ئاست  (1
 ی ڕای مامۆستاکانی. کردنەوەقوتابیەتیی بەسەر برد لە زەمینەی ڕەد

 هەموو قوتابیەک ئەو لە خۆ بردووە نییە بەگژ ڕای مامۆستاکەیدا بچێتەوە.   (2

د.ئاوڕەحمان لە دوای دەرچوونی کتێبەکەی ئەو بیروڕایانەی دەربڕی کە ئەوان   (3
 لە بەغدا چاپ کرا.  1976لە ڕایانەی تێدان 

ئەگەر قوتابی ناچار بوو لە ئوتروحەدا بیروڕای مامۆستای بچەسپێنێ دواتر زەحمەتە  (4
 لێی پاشگەز ببێتەوە چونکە شەهادەکەی پێ سووک دەبێ.

ساڵ بە گوتنەوەی بێ ڕەخنەی بیروڕای  20-15ڕاهاتنی قوتابی بۆ ماوەی  (5
ەوە. هاوڕێی منداڵ لەگەڵ هاوزای سەلمێندراو گەلێک مۆم لە مێشکیدا دەکوژێنێت

 خۆیدا بە تەئسیرە چ جایی لە سایەی دەسەاڵتی مامۆستایدا. 

بەسترانەوەی گوزەران و چارەنووسی خوێندکار بە بەرنامەی سەلمێندراوی ئینجیلی   (6
بەرەو نەزۆکیی فکرییەوەی دەبات بەتایبەتی لەو مەیدانە هەستیارانەدا کە  

 هەیە.  پێوەندییان بە فەلسەفەی ژیانەوە
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کە ڕێگە لە بیری سەربەخۆ بەستراوە چاپخانەی ئەوتۆش نامێنێ بتوانێ بیری   (7
 سەربەخۆ لە چاپ بدات و باڵوی بکاتەوە.

نەک قوتابی بەڵکوو مامۆستای زانکۆ لەسەر بیری ئازاد دووچاری وەستاندنی  (8
 بوو د.ئاوڕەحمان خۆی لەمە ئاگادارە.  «ترقیەی علمی»

ەڕەشەی دادگای کەنیشتە هی  ی گالیلیۆ لە بیرە ڕووناکەکانی بە هکردنەوەمەسەلەی پاشگەز
کردنی فاڵن و فاڵنیش لە بیرئازادانی کۆن و نوێ  لەبیرکردن نییە، سووتاندن و حەپس

دادگایەکی بچووکی   هەروەها. مامۆستایەکی بە هەڕەشەی نومرە شکاندن قوتابیەکانی بتۆقێنێ
ساڵە. لە خۆڕایی نەبوو برناردشۆ ئامۆژگاریی قوتابی زانکۆکانی  500کەنیشتەی بەر لە 

بریتانیای کرد کە هۆشی خۆیان تەسلیم بە مامۆستاکانیان نەکەن. وابزانم لەمەوبەر قوتابیی  
.. ئازادیی  ئینگلیز فێر دەکرا بڵێتەوە ئیمپراتۆریەتی بریتانیا خەریکی خزمەتی مرۆڤایەتییە.

، هەرچی الیەنی  ڕوونکردنەوەبیروباوەڕ بەر لە هەموو شتێک ڕێ دانە بە الیەنی بێهێز بۆ خۆ 
بەهێزە خۆی ڕێ بە خۆی دەدات. پێشم مەڵێنەوە مامۆستا قەناتی و ئەو بەڕێزانەی ناویان  
بردرا لەوانەن ڕێی بیری ئازاد بە قوتابی دەدەن. دەشێ ئەوان باغەڵ فەڕاح بن بەاڵم کێ 

بەرباری ئەو متمانەیە دەبێ الی مامۆستایەکی دیکە ئەگەر لە سەرەتاوە ئازادیی بیروڕا 
نەبووبێتە دەستوور. دەشێ، چونکە تەجرەبەی من لەو هەرێمەی ئازادیی تەعبیر و سەپاندنی  

بین درێژتر و هەمەچەشنەتر بێ لەو جیلەی بەدوا مندا هات، من دڵگەرمانەتر لێوەی دەدوێم  
 یم گەیاندە مەیدانی فۆنەتیک، ببەخشن.تاکوو تەپوتۆز

دا د.ئاوڕەحمان چەندین نموونەی هێناوەتەوە لەو وشانەی  67لە ستوونی یەکەمی الپەڕە 
کەوتۆتە ناو توێژیانەوە. ئەو وشانە هەندێکیان نموونەی دروستن وەک.. بەهرە،   «هـ»دەنگی 

یەکی نەفەس درێژی زۆر ڕوونکردنەوەبەهار، نهێنی... بەاڵم لێرەدا مەسەلەکە پێویستی بە 
 الیەن هەیە. 

لە بەری   ” ه“دەنگی  »ڕۆشنبیری نۆی گوتوومە  95ژمارە  30لە ستوونی یەکەمی الپەڕە  -أ
ڕای کوردستانی خواروودا بەدەگمەن نەبێ لە ناوتوێژی وشەدا نەهاتوە وەک  سۆران و تێک

نهۆم، سەر بهوردی..« هەرچەندە بە تەواوی لە زاری کرمانجی سەروودا دەنگی »ە« م بە  »
تاقی نەکردۆتەوە بەاڵم وابزانم لەوێدا دەنگی »ە« هەم بە وەستاوی و هەم لە ناوتوێژی  

مەیلێک هەیە بۆ وەستاندنی دەنگی بەرایی وشە تەنانەت  وشەدا دێت. لە کرمانجی سەروودا 
 . «دەکرێ بە »ل« ئەمەش تا ڕادەیەک لەو دەستوورانەی دەنگسازیدا بەدەر دەداتەوه «»له

 دیارە من چیم گوتووە:
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 دەنگی »ە« لە کرمانجی خواروودا بە دەگمەن دەکەوێتە ناوتوێژی وشەوە.   -1

لە بەرایی وشەوە و هەم لە ناوتوێژی وشەدا  لە کرمانجی سەروودا هەم بە وەستاوی  -2
 دێت.  

لە نموونەکانی د.ئاوڕەحمان ئەو بەشەیان لە بنەڕەترا لزومی نییە کە دەیەوێ ئیسپاتی هاتنی 
ی کرمانجیی وشەدا بکات چونکە هەموویان بەکارهێناندەنگی »ە« بە وەستاوی لە بەرایی 

 دەگەڕێمەوە.سەروون. منیش دانم بەوەدا هێناوە. دواتریش بۆیان 

وەک بە لێکوڵینەوە دەردەکەوێ، کەمبوونی دەنگی »ە« لە ناوتوێژ و بزربوونی لە کۆتایی  
وشەی کوردیدا دیارترە تا زمانی فارسی.. هەموو وشەی وەکوو »ئاگاه،، پناه،، راه،، دەە،،  

ی »ە«  لە زمانی کوردیدا »ئاگا پەنا، ڕێ، دە ...« دەتوانین بڵێین لە کوردیدا دەنگ «دیە....!
بارتەقای هەمزە بە کۆتایی وشەوە نەماوە فارسیش لە چاو پەهلەوی و هەخامەنشی و ئاڤیستا  
»ە« ی کەم بۆتەوە بە نموونە لە پەهلەوی پاشگری ناوی مەعنا »یە« بووە لە فارسی و لە  

کوردیدا بۆتە »ی« وشە هەبوە لە پەهلەویدا بە »ە« دەستی پێ کردووە لە فارسیدا 
 ک:دۆڕاندووەتی وە 

 أن  -هان  •

 خرم  -هرم  •

 مانند  - هماناک •

 سگالید   -هوسکارت  •

 از -هچ  •

 انگار  -هنگار  •

 اندیشید  -هندیشیت  •

 ه انرو - هاهندو •

 اندرز  -هندرز  •

 انداخت  -هنداخت  •

 بنواڕە واژەنامەی کۆتایی کتێبی کارنامە اردشیر بابکان، بهرام فرەوشی. 
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بۆمان دەردەخات کە تێبردنی لە   دیراسەیەکی تەواوی دەنگی »ە« لە کوردیدا بکرێ چاکتر
ناوتوێژی وشەدا دیاردەیەکی مێژوویی و بنجییە. لە کۆتایی وشەشدا وەک نەبووبێ وەهای لێ  

بەسەر هاتووە. بەشێک لەو نموونانەی د.ئاوڕەحمان هێنابوونیەوە وەک »بانگ هێشتن،  
ەتە نووسینەکەوە  کردن کەوتوونبێهوودە، بێهۆش...« بەهۆی خێرای نەهات، نەهێشتن، ناهەموار،

دەنا د.ئاوڕەحمان وەک بەدیهییە دەزانێ نموونەکان بایەخیان نییە چونکە کەرتی پێشەوەیان 
لە الوە هاتووە بۆ سەر ئەو وشانەی دەنگی »ە« یان لە بەراییدایە... لە ئەسڵدا »هێشتن، 

یان   [وەک بانگ هێشتن ]هات، هەموار، هوودە، هۆش..« بوون و کرانە وشەی لێکدراو 
داڕێژراو. ئەم نموونانە سەرلەبەری قسەی د.ئاوڕەحمان دەربارەی نەهاتنی دەنگی هەمزە لە  

ناوتوێژی وشەدا هەڵدەوەشێنن چونکە چەندێکی بتەوێ وشەی وەکوو »دەستئەستوور، 
دروست دەکرێت. بەهیچ   « نائەمین، بێئەمەک، بەئێش، تێئااڵن، خۆئەنگێوە، چاوئازا، بێئۆقرە..

و نموونە نادروستانە لەسەری حیساب ناکرێ، هەر خوا سەهوو ناکا.  کڵوجێکلیش ئە
د.ئاوڕەحمان کتێبی لەسەر »وشە ڕۆنان« داناوە، ئیتر نموونەکان لە بەرانبەر باخەبەریی  

 ئەودا لە خۆوە دەسڕێنەوە.

نموونەکانی: »هژمار، هلفڕین، هلگرتن، هلهاتن، هنار، هرچ، هشیار، حزحزکەر« هەموویان  
ئەو مەیلەی کرمانجیی سەروو بۆ وەستاندنی دەنگی بەرایی وشە. ئەسڵی وشەکان   دەچنەوە بۆ

، هۆشیار، حەزحەزکەر«  [یان هورچ]»ئەژمار، هەڵفڕین، هەڵهاتن، هەڵگرتن، هەنار، هەرچ، 
بووە. کەس بە خەیاڵیدا نایەت »هش« لە »هۆش« ـەوە نەهاتبێ. وشەکانی »هنەک،  

ان بەڵەد نیم نایانزانم تاکوو بۆ بنەڕەتیان بچمەوە، حسلەت، حشت، عجران، عنکر، عرین« لێی
ئەوانیش لەسەر الیەنی هەڵە و سەهووی گوتارەکەی من حیساب ناکرێن چونکە قسەم لە  

زاری کرمانجی خواروو بوو، کرمانجی سەروو دەنگی بەرایی پریپۆزیشنی »دە، له« و  
 نیشانەی مضارعەتیش دەوەستێنن. 

مزە بۆ ئیمتیازی تایبەتی کە لە دەنگەکانی دیکەی جودا  دەنگی »ە« ناگاتە دەنگی هە -ب
دەکاتەوە. هیچ دەنگێک نییە وەک هەمزە بە ژێدەنگەکانەوە نووسابێ ئاوازەدارەکانی تەنها 

لووتییە، »م«   -ددانییە، »ن« زمانی -ئاوازیان لە ژێدەنگەکانەوە دێت.. دەنگی »د« زمانی
مزە خزمایەتی هەر بە ژێ دەنگەکانەوە هەیە  لووتییە..هتد. چونکە »أ« یش وەکوو هە -لێوی

بۆیەیە وەها هەمزە خۆی پێ دەگۆڕێتەوە، هەر ئەم نزیکییەیشە لە نێوانیاندا کە ئەلفوبێی 
پیتە تومەز هەردووکیان بەیەک پیت بەخشیوە، لەوەیشەوەیە نرخی دەنگی   28عەرەبی 

 . 1000هەرەدوای »ئەبجەد« تێپەڕی نەکردووە لە 
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هەمزە لە »ە« ئەوەیە هەمزە بە ژێ دەنگەکانی دەکەوێتەوە هەرچی »ە«، وەک ئیمتیازی 
جیرانی »ە« ە  -وەک هەست دەکەم -بای هەناسە بە هیچ شتێک ناکەوێتەوە. دەنگی »ع«

بەاڵم تامی هەمزەی پێوەیە بۆیەیە زۆر جاران وەکوو هەمزە دەبێتە جێگری ئەلف یان دەبێتە 
 بە نموونە:هەمزە یان هەمزە دەبێتە »ع«... 

 مەعبەین  -مابین  •

 دەعبا  -دابە  •

 عارد -ئەرز  •

 ئەسکەر  -عەسکەر  •

 وادە  -وعدە  •

 سەعدە  -سادە  •

 مەزرا  -مەزرعە  •

 کابە -کعبە  •

 باقل  -بەعەقل  •

 عەلەمی نەما  -ئەلەمی نەما  •

 بەئەجەله  -بەعەجەلە  •

 عەزیا  -ئەژدەها  •

 ڕابی  -ڕەعبە  -ڕابعە  •

 داوا -دەعوا  •

 داوەت  -دەعوەت  •

 اقوولم -مەعقوول  •

 مامەلە   -مامڵەت،  معاملە •

 مارف -معروف  •

 مالوومە -مەعلوومە  •
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 مالم  -معلم  •

 ئاشق و ماشووق -عاشق و معشوق  •

 عەنبار -ئەنبار  •

 

هەروەها دەنگی »ع« لەگەڵ »ح« بەیەکدی دەگۆڕدرێنەوە چونکە جیرانی یەکدین و بە ژێ  
»ح، ع«  -بەریدەنگیش دەکەونەوە. دزەیباتی و بەشێکی خەڵقی ناوچەی کۆیێ سەرلە

بەیەکدی دەگۆڕنەوە.. »عەمەد، حەلی«. لە بەغدا دەمخوێند گوێم لێ بوو پیرێک صەموونی  
لەجیاتی حار« دەرکەوت بە قسەی خۆی خەڵقی   -دەفرۆشت دەیگوت »صمون عار

ساڵە لە بەغدا دەژیت.. دەنگی »ح« تامی »ە« ی پێوەیە   15»هەڵەجه« ی شێخ مارفە و 
 دەگۆڕێن وەک: بۆیەیە ناوناوە بەیەکدی  

 هەواڵ  -احوال  •

 هەرەکە  -حرکە  •

 حفت -هفت  •

 هەرام  -حرام  •

 حەموو -هەموو  •

 هێزەمەڕۆ  -حیزەمەڕۆ  •

 هەقیەتی  -حەقیەتی  •

 هۆقە -حقە  •

 هەڵوا -حەڵوا  •

 چۆڵ و حۆڵ  -چۆڵ و هۆڵ  •

 هەتا -حەتتا »حتی«  •

 هەوڵ دان   -حەول دان  •

 هەمزە -حمزە  •

 بەحەواوە -بەهەواوە  •
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دەنگی »هەمزە، ە،، ع، ح « بە »ق، ز، ر، ش، ن....« بگۆڕێن، پشگۆڕێن لە  زۆر زەحمەتە 
 ڕێی نادروستەوە دەبێ،

 -نەک خوێندن -فۆنەتیک، کە من نەمخوێندوە هەر بەلێکدانەوە و کەمتاکورتێکی خوێندنەوە
تێی دەئاڵێم، دەبی ڕێ بۆ ئەم دیاردانە دەر بکات و ئەوەی لێی شارەزایە دەستوورەکانی  

ە وەیا بیانسەلمێنێ. بەهەمەحاڵ چونکە دەنگی هەمزە پتر لە هەموان لە پێکی قورگ بدۆزیتەو
وەرگرتووە و وەهای کردووە ئیمتیازی  [تەنها دەنگی ئەلفی لێ بترازێ]و ژێدەنگەکانەوە نزیکە 

کردن لە گەڵیدا جودا بێ. لەگەڵ ئەمشدا میللەتان بە پێی باری ئاخاوتن و گوێزەگوێز  مامڵەت
وروبەر و پێداویستی هەمەجۆرەی ژیان و گوزەران و دەیان کاریگەری دیکە  و گۆڕانی دە

دەنگی کۆن دەسوێنن وەیا دەیپارێزن، دەنگی تازە پەیدا دەکەن و بەیەکدییان دەگۆڕنەوە.  
 وادەبێ میللەتێک نازانێ دەنگی ئاخاوتنی میللەتەکەی دراوسێی بڵێتەوە. 

بکە کە پێی دەڵێن سۆران... لە هەر تۆ سەیری واڵتی نێوان زێی گەورە و زێی گچکە  
زێیەکیان بپەڕیتەوە باری ئاخاوتن دەگۆڕێ.. لە دەربەندی ڕەمکان ئاوا بیت بۆ دیوی پژدەر 

فەرقێکی گەورە پەیدا دەبێ... لە سلێمانی بەرەو هەڵەبجە بڕۆ لەهجە دەگۆڕێ پێی ناوێ  
نی چۆنایەتیی ئاخاوتن. هەزار میل دوور بکەویتەوە یان هەزار ساڵ چاوەنۆڕی بکەیت بۆ گۆڕا

ئنجا هیچ سەیر نییە زمانی کوردی لە ماوەی پتر لە دوو هەزار ساڵدا گۆڕان بەسەر  
دەنگەکانیدا هاتبێ و هێندێکی لێ سوابێ، وەکوو »ث، ذ« هی دیکەشی تێکەوتبێ وەکوو »ح، 

ع« وەیا جێگەی دەنگ لە وشەدا لەق بووبێ وەکوو هەمزە و »ە« کە لە کۆتایی وشەدا  
ون و لە ناوتوێژیش یا هەرنین یا دەگمەنن. زمانی کوردی نووسینی نەبووە لە کۆنەوە نەما

کردنی  ە بدۆزینەوە: یەکیان، لە بەراوردشایەدی بدا بۆ ئەو گۆڕانە مەگەر لە دوو ڕێگەوە بەڵگ
نێوان لەهجەکانی ئێستاکەی کە دیارە چەند لە یەکدی دوور کەوتوونەتەوە وەک کە  

 وەیا ئیسفەهان و تاران لەیەکدی دوور کەوتوونەتەوە.   لەهجەی بەغدا و توونس

ڕێگەی دووەم ئەوەیە کە بچنەوە بۆ ئەو نووسینانەی شێوەی کۆنی وشەی زمانە ئێرانیەکانی  
  «مزدیسنا و ادب پارسی» و  «فرهنگ ایران باستان »پاراستووە. بە نموونە لە دوو کتێبی 

لە هەخامەنشیدا دەنگی هەمزە لە   ئەم وشانە و هی دیکەش دەدیترێن کە لە ئاڤێستا و
ناوتوێژی وشەدا هەبوە. لە لیستەی وشەی ئاڤیستایی و هەخامەنشی و پەهلەوی، کۆتایی  

ئەم  365تاکوو نیوەی الپەڕە  358، نووسینی پورداود. لە الپەڕە «فرهنگ ایران باستان»
 وشانە دەبینیت:
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 مەئیتەلە -ڤەئیچە  -تەئیریەنە  •

 مەئیغە  -نەئورڤەنت  •

 مەئیشه  -روشە ئەنو •

 مەئیریە  -ئەپەلوشە  •

 مەئوئیری  -بەئیتی  •

 مەرەغو سەئینە  -پەئیس   •

 مەئورو   -پوئوروش ئەسپ  •

 نەئیرە مەنە  -تەئورونە  •

 ڤەئیرپە -ثرەئیتەئون  •

 ڤیش هەنورڤە -خشەثرە ڤەئیریە  •

 ڤوئورو کەشە -خرەئوس   •

 هەئوشیەنگە   -دەئیس   •

 هەلوسرە ڤەنگە  -رەئیتیە   •

 هەئیچ  -زەئیرینە   •

 هەئیچەت ئەسپە  -زەئوروتە    •

 هەنورڤە  -زەتورڤا    •

 هەروئیڤە  -سپیرنتومەئینیو  •

 هوتەئوسا  -ستەئورە  •

 هڤرە خشیەئیتە -فرەزەئینتی   •

 گەئوش  -گەثو  •

 

لە لیستەی وشەی پەهلەوی کە هەشتا وشەیەکی تێدایە تەنها یەکێکیان هەمزەی لە  
ەمانە لیستەی فارسی دێت، ئەو  ناوتوێژدایە ئەویش »پشوش هئوروستان« ـە دوای ئ
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ەوە دەگرێتەوە تا   365وشانەی تێدایە کە ڕیشەی دەچێتەوە بۆ کۆنینە، هەر لە نیوەی الپەڕە 
 تاکە یەک وشەی نییە هەمزەی تێدا مابێتەوە. 370چواریەکی الپەڕە 

، نووسینی فرەوشی، چەند وشەیەک هاتووە هەمزەیان  «مزدیسنا و ادب پارسی»لە کتێبی 
 ناوتوێژەوە وەک:  کەوتۆتە

  37ل، - «سانگریتییه»دیائوە   •

  48ل، -خشڤەئیڤە پەراوێزی  •

   49ل،  -هەئومە  •

هەمان سەرچاوە ئەم   90هی دیکەش هەن بەاڵم لە لیستەی پێشووتردا هاتن، لە الپەڕە 
مائازارەیوئیش زەرەئوشترە ما پوئور وشەی سپەهی ما دوگدوڤام ئەئیترە  »ڕستەیە هاتووە: 

  «مەئازارێنە، زەردەشت، نە پوروشەسپ نە دوغدو، نەمامۆستایان » واتە «پەئیتیش
 دایکی زەردەشتە.  «دوغدو»

لەم وشانەدا ڕێنوسەکەیانم هێنایە سەر ڕێنووسی کوردی بێ ئەوەی دەست لە شکڵی ئەو  
پیتە بدەم کە نرخی هەمزەی هەیە. هەرچەند ڕێنووسی فارسی پشتی پێ نابەسترێ بەاڵم  

ەرفی ئەوتۆیان لە التینییەوە بە »ی« هێناوە کە ئەگەر وشەکە بۆ  چونکە لە زۆر وشاندا ح
فارسی نووسرابایە ئەو حەرفەیان دەکرد بە هەمزە بۆیە باوەڕ دەکەم نووسینەکە ڕاست بێ 

بەتایبەتی چونکە زۆر ئەو پیتانەی بە هەمزە حیساب کراون چوکڵەیان بەسەرەوەیە بە نیازی 
ی کوردی دوژمنی هەمزەی ناو وشە نییە. لەم  نیشانەی جودا کەرەوە. فارسییش هێندە

 ڕۆژانەدا گوێمان لە وشەی »خەمەنەئی« دەبێ. 

هەمزەی سەرلەبەری ئەو نموونانە دواتر سواوون دەنگی دیکەشیان لەگەڵدا سوواوە.  
»زەرەتوشترە« بۆتە زەردەشت. »قەهیشتە مەنەء« بۆتە بەهمەن، وشەی »گائو سپیته«  

موناسەبەیەدا دەڵێم د.ئاوڕەحمان لە ستوونی دووەمی الپەڕە   بۆتە گوسفند لە فارسیدا. لەم
دەستاڕ« دا نووسیوەتی  -، لەبارەی تێچوونی دەنگی »ە« لە وشەی »دەست هاڕ66
بەیەکەوە هاتنی سێ دەنگی کۆنسنانتی بێ ئاوازەی »س« و »ت« و »ە« گرانە بۆیە  »

ی بێ ئاوازەیی یەکەم و  ڕاستە ئەم سێ دەنگە بێ ئاوازەن سەرەڕای »یەکێکیان تێدا چووە
دووەمیان وەستاویشن، بەاڵم دیسانەوە ئەم ڕاستییانە هۆی تێداچوونی دەنگەکەی »ە« نین. 

 د.ئاوڕەحمان چەند خاڵێکی سەرەکیی لەو دیاردەیەدا فەرامۆش کردووە.
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وشەی پشت، خشت، چشت، تفت، فستق، فستۆق... هەموو مەرجەکانی »دەست  (1
دەنگێکیش لەو سێ دەنگە بێ ئاوازەی لەهەر وشەیەکدا هاڕ« یان تێدایە و هیچ 

هەیە تێنەچووە. وشەی »ڕاست هاوێژ« سێ دەنگی »س، ت، ە« ی تێدایە  
بارتەقای »دەست هاڕ« لە وشەی »دەست کورت« دا دەشێ دەنگەکەی »ت«  

  -لە وشەی »دەست« دا بمێنێ و دەشێ تێش بچێ و وشەکە ببێتە »دەسکورت
 ەسکرد...«. وەکوو دەسخور، دەسکوژ، د

لە وشەی »دەست درێژ« دا دەنگی دوای »س، ت« دەنگی »د« کۆنسنانت و   (2
 -وەکوو دەسڕەنگین  -ئاوازەدارە نەک کپ کەچی بە زۆری دەگوترێ »دەسدرێژ

 دەسماڵ، دەسنوێژ، دەزنوێژ، حەفڕەنگ، حەڤڕەنگ«. 

لە وشەی »ڕەش هاوێژ« دا دوو کۆنسنانت »ش، ە« بەدوا یەکدیدا هاتوون   (3
 کە دەکرێتە »ڕەشاوێژ« و »ە« ەکە تێ دەچێ.کەچی وشە

لە »شیربەهایی« دا تەنها یەک »ە« لە نێوان دوو ڤاوڵدایە کە ئاوازەداریشن، ئنجا   (4
تێچووە و سڕاوەتەوە و وشەکە بۆتە »شیربایی« وشەکانی »دەهاوێ، دەهێنێ« ش  

یەک »ە« ببێتە »دەهی« بەاڵم نەکا ئیعتراز بگیرێ بەوەدا کە سڕانەوەی لە  
رعدا بە یەکجاری ڕێ نادات بە نموونە قبووڵ بکڕێ لزوم نابینم »دێ، یەت«  مضا

 بەشایەد بگرم، وشەی دیکەش زۆرن لەم بابەتە. 

لەو ڕایەی د.ئاوڕەحمان تەعلیل نییە بۆ هەڵبژاردنی دەنگی »ە« بۆ تێدا چوون.   (5
بۆچی نەگوتراوە »دەسهاڕ، دەتهاڕ«؟ بۆچی دەبی قیامەت هەر لە بەرخی مەال 

 ڕابێ؟ 

دا. بەپێ  «دەستهاڕ»کەواتە هاتنی سێ کۆنسنانت دەخلی نییە بەسەر تێداچوونی »ە« لە 
سەرنجێکی لە دەنگەکانی کوردیم گرتبێ و دیاردەی دەنگی گەروویم تێد ڕەچاو کردبی  

تێچوونی »ە« لەو نموونانەدا دەچێتەوە بۆ سروشتی دەنگی »ە« کە دەرووی لە دەرووی دوو 
زیکە بۆیە لە زۆر باردا خۆی بە ئەوان دەبەخشێ. لە ئاست بزوێنی دەنگی ڤاوڵی »ا، ی« وە ن

»و« دا وەها خۆبەختکەر نییە چونکە دەنگی واو لێوییە و لە دەرووی »ە« وە دوورە بۆیە  
لە مضارعدا نابێتە »دۆنێتەوه«، وشەی »دەهۆڵ، سەهۆڵ« کە بۆتە   «کاری »هۆندییەوه

چووە نەک بە قۆناغی »ماضی و مضارع«  »دۆڵ، سۆڵ« بە سوانی عادەتی »ە« ـەکەیان تێ
دا وەک »هات، دێ...« بە سەرنج دەردەکەوێ »ە« پتر بۆ بزوێنی درێژ خۆ بەر دەدات.  

هەرچی کاری »هەناردی« یە چونکە بە زۆری لە سەرەتاوە کراوەتە »ناردی« بۆیە لە  
 مضارعدا دەبێتە »دەنێرێ« کە فەتحەیە.  
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ێت کە لە »بەر هەڵدراو« ەوە هاتووە و دەنگی  جارێ هەر وشەی »بەرەڵاڵ« م بەبیردا د
»ە« تێیدا خۆی بۆ فەتحە بەخت کردووە بەاڵم چونکە وشەکە وەها شێواوە هیچی بەسەر  

 هیچی نەماوە دەستووری لێ وەربگیرێ بۆیەیە هیچ دەاللەتێکی سەربە »ە« نابەخشێ.  

ئەمەشدا مەرج وشەی »هەنووم« هەر دەمێنێتەوە بە »دەهەنووم« نەک »دەنووم«. لەگەڵ 
نییە دەستوورە باسکراوەکە بچێتە پلەی حەتمییەتی یاسایی کیمیا و فەلەک چونکە ئاخاوتن  

بەالی »تجرید« دا بۆتەوە پتر لەوەی ماددی بێ. بە نموونە کاری »هاڕی« کە »دەستاڕ«  
ی لێ لە مضارعدا نابێتە »داڕێ«. ئەگەر »هیچاندی« م لێ بسەلمێنن بە کاری ڕابردوو  

لە نووسینمدا بەکارم هێناوە لە مضارعدا نابێتە »دیچێنێ« بەڵکوو دەمێنێتەوە بە وەک کە 
»دەهیچێنێ«. وشەکانی »بەرهەڵست، بەرهەم، بەرهەتاو، بەرهەڵبێنە، سەرهەڵقەنە...« وەکوو 

خۆیان بێ سووانی دەنگی »ە« دەمێننەوە کەچی »هەویری هەڵهاتە، دەغڵی هەڵهاویته« دەبنە  
بەاڵم »هەاڵوێشتن، هەڵهاویشتن« هەموویان باون. بەهەمەحاڵ سروشتی   »هەاڵتە، دەراویته«

یەش لە منەوە ڕوونکردنەوەدەنگی »ە« و جیرانەتی لەگەڵ ڤاوڵدا هۆی ئەم ئاڵوگۆڕەیە. ئەم 
بۆ جوابەجێیی نییە. دەنگناسانی کورد با سەرنجی لێ بگرن، ئەگەر بەرەو دروستییەوە بوو لە  

نییە پەرۆشی بۆ بخورێ. چ تەعلیلەکەی د.ئاوڕەحمان ڕاست هەموان پیرۆز بێ دەنا خەزنە 
دەرچووبایە و چ ئەمەیان ڕاست دەرچێ وەیا دەرنەچێ هەردووکیان ویستوویانە لە ڕێی  

 فۆنەتیکەوە دیاردەیەکی سووانی دەنگ ڕاڤە بکەن. 

ی دەنگی دیکە بۆ تێچوون و تێنەچوون لەو تەرزە شوێنەدا کە کردنەوەبە وردبوونەوە لە تاقی
دەنگی »ە« تێدەچێ پتر قەناعەت دەهێنین بەوەی کە سروشتی »ە« دەوری هەیە لە  

تێچوونی. بە نموونە هەرچی کار هەیە وەکوو: کێشای، باری، پاراستی، پێوای، نااڵندی، ناشتی،  
وێرای، زانی، ڕازاندییەوە، پاچاندییەوە، تاسا، قاڕاندی... لە مضارعدا تاقییان بکەوە دەبینی 

ێشەوەیان تێناچێ وەک کە »ە« تێچووە زەحمەتیی دەربڕین کە ببێتە هۆی  دەنگەکانی پ
تێچوونی دەنگ لە وشەی وەکوو »دەست کەوت، دەست گیران، دەست درێژ، دەست  

ڕەنگین، حەفت ڕەنگ...« دەدیترێ کە وشەکان دەبنە »دەسکەوت، دەزگیران، دەزگرە،  
ی »ت« کە لە ناوەندایە تیدەچێ دەسدرێژ، دەسڕەنگین، حەفڕەنگ...« لە هەمووشیاندا دەنگ

 هێندێکیان، بگرە بەشی زۆری وشەکانیش دەنگی ئاوازەداریان تێدایە.

من کە لە گوتارەکەمدا باسی دەگمەنبوونی دەنگی »ە« ی ناو وشەم کرد وەیا گوتم   -ج
ئەویش و »ع، ح« یش لە بەرایی وشەوە دێن و ڤاوڵ بەدوا خۆیاندا دێنن مەبەستم  

دەنگی هەمزە بوو کە چۆن وەک دەنگێکی گەروویی دراوسێی    ی باریڕوونکردنەوە
ژێدەنگەکان لە بەرایی وشەوە دێت لەوە بەوالوە ئەو دەنگانە چۆناوچۆنی بێن هەر فۆنیمن و  
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وشە دروست دەکەن و بە گۆڕان و نەمانیان واتا دەگۆڕێ وەیا نامێنێ.. سوانیان بەسەردا  
یم ڕەچاو کرابێ لەواندا دێتە جێ. چ  دێت و بەیەکدی دەگۆڕدرێنەوە و هەرچی بۆ فۆن

 کەمایەتیش پەیدا نابێ کە لە بەرایی وشەوە بێت وەیا ڤاوڵ بەدوا خۆیدا بهێنێت. 

»دەنگی گەروویی« دیاردەیەکە هی نەدیتن نییە. بەپێی دراوسییەتی دەنگەکەش لەگەڵ  
هەمزە دێت    ژێدەنگەکان تایبەتیەتی جوداکەرەوە پەیدا دەکات لەو بوارەشدا لە یەکەم پلەدا

ح« ـە پشکیان لە دراوسێیەتی   -و دووەم »ە« پاش ئەوان »ع« ئنجا »ح« هەرچی »غ
ژێدەنگەکان نەماوە و بوونەتە دراوسێی بەینی »ح« و »ک«، سرەی ئەو دەنگانەش بەم  

جۆرەیە هەمزە، »ە«، »ع«، »ح« ئنجا »غ«، »خ«، »ک«.. من بەپێی هەستی خۆم  
اشێک هەبێ بەاڵم باوەڕ ناکەم گرنگ بێ و دەستوور  وەهایان دەناسمەوە دەشێ پێش و پ

بگۆڕێ. دوو دەنگی »غ«، »خ« بوونەتە برای دەنگە عادەتیەکان و لە هەموو شوێنێکی  
 وشەدا بێ بزوێنی ئاشکرا دێن.

  ئەگەر بسەلمێنن هاتنی دەنگ لە بەرایی وشەدا بە ڤاوڵەوە و نەهاتنی لە 
ۆنیم نەبوونی دەنگەکە دەبێ دان  ناوتوێژ و کۆتایی وشەدا دەبێتە ئیسپات بۆ ف 

یدانەدا قسەی ڕابەرە دەنگناسەکانی ئەورووپا  ە شتێکدا بهێنین کە لەو م   بە 
  و سەر بەو   بەجاڕێ هەڵدەتەکێنێ.. سەیری فەرهەنگێکی فرەنسەیی بکە 

دوو دیاردەی زەق دەبینیت    . پیتی »ە« دەست پێ دەکەن   بگرە کە بە   وشانەیدا 
یاندا دێت بە  نە بزوێن بە دوا تەواوی    یەکیان ئەوەیە سەرلەبەری ئەو »ە« ا

. تەنانەت »ئنجا، ئحم«    وەکوو هەمزەی کوردی و ئینگلیزی و  . . فرەنسەیی و.
ناخوێندرێتەوە و   نە  یشیان تێدا نییە. دووەمیان ئەوەیە تاکێک لەو »ە« ا

ە زۆریشیان جێگە بۆ دەنگی هەمزە چۆڵ  دەکوژرێن و بەشی هەرە هەرە هەر 
   . دەکەن هەر بۆیەش بوو گوتم »پیتی ە« نەک »دەنگی ە« 

ناوناویەکی یەکجار دەگمەن »ە« لەناوتوێژی وشەی فرەنسەییدا دەدیترێ  
تەنانەت    ، بەاڵم لەوێشدا هەر دەکوژرێ و جێ بۆ ڤاوڵی دوایەوە چۆڵ دەکات 

حەمەد« یش ئەو دەنگەیان  وشەی بێگانەی وەکوو »مەهەراجا، ماهومیت، م 
بەکورتی هەر دەڵێی دەنگی »ە« لە فرەنسەییدا پەیدا نەبووە و    . تێدا دەسوێت 

ە فەرهەنگاندا نیگاری دەکێشن ئنجا ئەگەر هاتنی دەنگ لە بەرایی   بەخۆڕایی ل
دەنگەکە بکات دەنگی »ە« لە    وشە بە ڤاوڵەوە ئیسپاتی فۆنیم نەبوونی 

ون دەکەوێ جارێکیان کە لە پێشەوەی وشەوە  بو فرەنسەییدا سێ جاران لە فۆنیم 
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و لە ناوتوێژدا بە ڤاوڵەوە دەنووسرێ جاری سێیەمیشیان کە خۆی بەقوربانی  
هەمزە دەکات هەمزەیەکی پێی ڕەوا نادرێ فۆنیم بێ، لە ئینگلیزیشدا وەک  

ە ناوتوێژیشیدا دەگمەنە و   بارەها گوتم »ە« لە بەرایی وشە بە ڤاوڵەوە دێت ل
شی بە دواوەیە لە کۆتایی وشەیشەوە نایەت مەگەر لە وشەیەکی  هەمیشە ڤاوڵی 

یینی ناخوێندرێتەوە ئیتر چۆن هەقم     hurrahوەکوو   نەبێ کە »ە« ـەکەی دوا
بەرانە چی بیڵێن لە بارەی هەمزەوە بایی فلسێکە. دەبوو   نییە بڵێم ئەو ڕا
  تەعبیرێکی ناسکتر بهێنمەوە بەاڵم نووسەری زۆر گەورە تەعبیری یەکجار 
ڕەقتریان بۆ غەیری خۆیان بەکار هێناوە نەزاکەتی تەعبیریش حەقیقەتی  
باهەڵدراوی ئەو   نبەر دیاردەی وەها ئاشکرا تەئویلی  باسەکە ناگۆڕێ بەرا

نم.   نە بێ بایەخ دەزا بەرا  ڕا

ناسەلمێنم ئەو »ە« ـەی کە وجودی لەو وشانەدا نییە فۆنیمە، هەمزەکەی کە بووە  لێیان
ئەو ڕابەرانە یان دەبێ بڵین هەمزە و »ە« بە جووتە فۆنیم نین و   جێگریشی فۆنیم نییە.

یان هەردووکیان فۆنیمن خۆ ئەگەر بڵین بە جووتە هیچن من هەر لێیان ناسەلمێنم. بۆ   هیچن 
خۆیان قسەیەک دەڵین لە بارەی ئەو دوو دەنگەوە تەنها هێزێکی تێدا بێت هەر ئەوەندەیە  

ئەوەی بڵێن »ە« فۆنیمە و هەمزەش نا. ڕاستە بێ فیڵە کە خۆی خۆی هەڵناوەشێنێتەوە لەچاو 
بێ عەیبەکە ئەوەیە هەردوویان فۆنیمن. لە ئینگلیزیدا هەردوویان هەن لە فرەنسەییشدا  
هەمزە هەیە بە ئەسڵ »ە« ش هەبوە ئیستا لە سەر زمانیان سووک بووە، لە لەهجەی  

انی وەهاشیان تێدایە  بەرتەسکیش ماوە. زمانی دیکەی دنیاش پڕن لە هەمزە و »ە« زم 
هەردوو دەنگی هەمزە و هێ لە بەرایی و ناوتوێژ و کۆتایی وشانیانەوە دێن بە وەستاوی و بە  
بزوێنەوە ئیتر چیمان دەوێ لەوە زیاتر؟ هەر ماوە داوا لە هەمزە بکەین بە دەنگ بێت و بڵێ  

ەنگیش ناکا  ەکە دقورسکردنکوڕینە فۆنیمن. خۆ هاواریش دەکا بەاڵم گوێی نادرێتێ کەچی 
 دەڵێن فۆنیمە. 

پێویستە لە بارەی مەبەست لە »سوان«ی دەنگ مانای چی دەنگ دەسوێ؟   ڕوونکردنەوە
ئایا فۆتانی دەنگ مەبەستە یان سووکبوونی یان بزربوون و دەرکەوتنەوەی یان شرانەوەی لە  

 پەنا دەنگی دیکەدا ...؟ 

، ر، غ، م، ن، و، س، ی...«  سوانی فۆنیمە ئاشکرا سەربەخۆکانی وەکوو »ب، ق« هەمزە »د
دیاردەیەکە هەموان دەگرێتەوە. کورتە بزوێنەکان هەرچەندە سەربەخۆش نین بارتەقای 

دەنگی ئەلف کە ئەویش بێ کۆنسنانت دەر نابردرێ سەرلەبەریان سوانیان بەسەردا دێت. بە  
 .. سەرنج ڕاگرتن لەم دیاردەیە دەردەکەوێ کە ئەم پلە خواروژوورانە لە سواندا هەن.
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 نەمانی فۆنیم لە زماندا وەک نەمانی »ذ، ث« لە کوردیدا.  (1

نەمانی فۆنیم الی بەشێکی ئاخێوەری یەک زمان وەک کە المی قەڵەو لە بەشێکی   (2
کرمانجیی خواروو بەکار نایەت. ئەم فۆنیمە لە کرمانجیی سەروودا دەرنەکەوتووە. ڕەنگە 

بشێ بڵێین »پەیدابوونی فۆنیم الی بەشێکی ئاخێوەری زمانی کورد« چونکە لە  
المی الواز و قەڵەو جارێ پەیدا نەبوو بوو،  سەردەمی مادەکان و هەخامەنشیشدا دەنگی 

بە نموونە »ئەلبورز، ئەلوەند، بەلخ« لەو سەردەمانەدا »هەرە بەرزەئیتی، ئەتورڤەنت، 
 . [298فرهنگ ایران باستان ل، ]باختەری« یان پێ گوتراوە 

گۆڕینەوەی دەنگ بە یەکێکی دیکە وەک کە دالی »مەند« لە سلێمانی بە گاف   (3
 دەگۆڕێ »دەربەنگ«. 

سوان و مانەوەی فۆنیم لە وشەدا وەک کە دەگوترێ »دەستد« و »دەستک« وەیا   (4
 »قەننه« و »قەڵنە«.  

مانەوەی فۆنیم لە نووسیندا بێ ئەوەی بخویندرێتەوە: ئینگلیزی و فرەنسەیی پڕن لەو   (5
 نموونانە. 

ی   «ک، گ»کردنی وسێیەتی دەنگێکی دیکەدا وەک کلۆر گۆڕانی دەنگی فۆنیم لە درا (6
بەرایی »ی« لە کوردیدا وەیا گۆڕانی »س« بە »ز« لەتەک دەنگی ئاوازەداردا 

»دەستگا= دەسگا= دەزگا، دەستگره= دەسکرە= دەزگره«. لە نێوان زمانەوانانی کورد 
وەها ڕۆیشتووە کە هاتنی دەنگی »ل«ی وەستاو لە پێش »ت«دا دەبێتە هۆی گۆڕانیان  

... ڕاستییەکەی دەنگی »ل« و »د« یش ئەو  ل، ط« وەک »خڵط، باڵطۆ، قەڵطاره«»بە 
کارە دەکەن و دالەکەی قەڵەو دەکرێ بەرەو »ض« دەبێتەوە وەک »غڵدە، داڵدە،  

 کۆیێ[، پاڵدە، جەڵدە...-گۆڕی حەمەخاڵدان ]شوێنێکە لە شاخی باواجی

بوون و فۆنیم نەبوونی دەنگەوە نییە و نابنە  فۆنیم سەرلەبەری ئەو حاڵەتانە دەخلیان بەسەر
ی دەنگ. لە وشەی وەکوو »دەسکرد، دەسکوژ...«دا نابێ بچنەوە بۆ  کردنەوەنەمای تاقیب

»دەستکرد، دەستکوژ...« و لەوێوە بڕیار بدەین کە ئەو »ت« ـە فۆنیم نییە. هەر چونکە بە  
تێچوونی واتا نەگۆڕا ئێمە لە ئاکامی گۆڕان و هەڵسوکەوتی زمانەکەماندا گەیشتووینە بارێک  

دەسکرد« دا فۆنیم  »ەستکرد، دەسکرد« ی تێدا باوە. ئەگەر بمانەوێ لە هەردوو جۆری »د
لە هەزاران   «ت»تاقی بکەینەوە دەبێ خەریکی فۆنیمەکانی »د، ە، س، ک، ر« بین. فۆنیمی 

وشەدا زیندووە لێرەشدا لزوم بە وردپێوی درێژدابڕین نابینم. زمانناسان و دەنگناسەکان ئەم  
 حاڵەتانە دەزانن، دواتریش وێنەی دیکە لە جۆری گۆڕان و تێچوونی فۆنیم دەبینین...
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سوان و گۆڕانێکی دیکە هەیە لە دەنگدا جودایە لەوەی باسمان کرد، ئەویش بە دوو بەشی  
 ەکی دابەش دەکرێ:سەر

یەکەمیان هاتن و چوونی ئەو نەبرە و توندی و نەرمیی ئاخاوتنەکە کە حاڵەتی ئاخێوەر  
داخوازیی دەکات وەک: تووڕەیی، ڕەزامەندی، هەڕەشە، پاڕانەوە، تێڕاخورین، پرسیار تعجب. 

نەبرە و ئاوازی ئەم حاڵەتانە پەیدا دەبن و هەموو ڕستە دادەگرن نەک تاکە فۆنیم کە  
اڵەتەکەش بەسەرچوو ئەوانیش تێدەچن. هەڵبەت ئەمانە فۆنیم دروست ناکەن هەرچەند بۆ  ح

 هەندێکیان نیشانەش داندراوە وەکوو »؟، !«. 

«.  قورسکردن بەشی دووەم هاتن و نەمانی کەسرە موختەلەسەیە کە من پێی دەڵێم »
بزێوێ، بەڵکوو تاکە  قورسایی ئەم ناوەیشم بۆیە بەسەر دابڕیوە چونکە ئاخێوەر نایەوێ فۆنیم ب

مەبەستی ئەوەیە بتوانێ بێ بزوێن کۆنسنانتێک بە یەکێکی دیکەوە ببەستێتەوە. بە نموونە  
کورد دەڵێ »کردم«. هەڵبەت دەبێ دوو دەنگ »ک، د« قورس بکات دەنا ناتوانێ فۆنیمی 

ی  کەردەم« و بە بزوێنی ئاشکرا تێک –دیکەیان بەدوادا بهێنێ. لە فارسیدا دەگوترێ »کردم  
بەستوون کە بزوێنەکان هەڵستان مایەوە قورسایی وەیا کەسرە موختەلەسە فەرمانی 

تێکبەستن جێبەجێ بکا. ئەم قورساییەش کورتکراوەی کورتەبزوێنەکەی فەتحە نییە چونکە  
کە بە تەجرەبە درێژە دەدەیت بەو ئاوازەیەی کە لە دەربڕینی »ک« ی »کردن« دا پەیدا  

اوازەیەکی بێهۆیە کە لە هیچ دەنگێکی بزوێن و نابزوێن ناکات،  دەبێ، فەتحە پەیدا نابێ، ئ
دێتە کایەوە. ئەمەش یەکێکە لەو هۆیانە کە ناوی »کسرة مختلسة« بە هەڵە دەزانم چونکە  

یدا کەسرە پەیدا ببێ. ڕەنگە  کردنەوەئەگەر »کسرة مختلسة« بایە دەبوو لە درێژ
« لێ بەعەیب بگیرێ بەاڵم داخوازی  تەجرەبەکەشم وەکوو تەجرەبەی »بردنەوە ژووری هەوا

  -مەنتیقی لێکۆڵینەوەم زاڵترە لە ترسی عەیبداری. هەروەک هاتنی دەنگی »کسرة مختلسة 
بۆ ناو وشە وەکوو هاتنی »د، ە، و، چ...« نییە کە بریتیی بێ لە ڕاگوێستنی  «قورسایی

نی »د، ە، و،  دەنگێکی حازر بەدەستی بە پۆز و زەق هەروەهاش سوانی دەنگەکە وەکوو سوا
چ« نییە لە ئاکامی ئاڵوگۆڕی زمان وەیا داخوازیی واتا وە یاخو گۆڕینەوە بە دەنگێکی دیکە  

وەیا جیرانەتیی دەنگ و دەنگ، وەیا جیرانەتیی میللەت و میللەت گۆڕان و تێچوونی بەسەردا  
ڕستە  بێت. ئەم دەنگە بێهێزەش هەر وەکوو هەیەجانی تووڕەیی ئاوازەیەکی تایبەتی بۆ ناو 

دەهێنێ ئەویش بە پێداویستیی دەربڕینی دەنگ پەیدا دەبێت. دیسان هەر وەکوو ئاوازەی 
تووڕەیی بە نەمانی تووڕەیی هەڵدەستێ، ئەمیش بە نەمانی پێداویستیی دەربڕینی دەنگ 

 تێدەچێ.  
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ئەم لێکچواندنەی قورسایی و ئاوازەی تووڕەیی تەنها لە ڕووی »پێداویست« بوونە نەک بڵێم  
ک پلەدان چونکە لە سەرەتاوە لێکم جودا کردوونەوە لەگەڵ ئەمەشدا ئاوازەی تووڕەیی لە یە

کەم و زۆر واتایەکی تازە بۆ ناو ئاوختن دەهێنێ کەچی قورسایی دەخلی بەسەر واتاوە نییە.  
 ئەم الیەنەش دواتر ڕوونتر دەبێتەوە.

ەکە  قورسکردنربوونی کە قسە لە زمانی لە کوردی بکەین ئەم چەند دەستوورە لە هاتن و بز
 هەڵدێنجرێ.. 

دەنگی سەرەتای وشەکە بزوێنی ئاشکرای بەدوادا نەهات بە ناچاری دەنگە بێ هێزەکە  -1
پەیدا دەبێ بۆ خاتری دەنگی کۆنسنانتی دووەم بە دوا یەکەمدا بێت وەک ئەوەی هەتا توورە 

مە وشە هەیە بە  بیت ئاوازەی تووڕیی لە قسەتدا دەردەکەوێ. لە کرمانجی سەروودا بیستوو
دەنگی بێ بزوێن و بێ قورساییش دەست پێ دەکات ڕەنگە قسەکە ڕاست بێ چونکە لە  

وشەی وەکوو »فتار، ستاندن، شتومەک.. « دا هیج ئاوازە بە دوا فۆنیمی سەرەتای وشەکاندا 
 نایەت بە عادەت قورسایی ئاوازە پەیدا دەکات. 

ش ت، ر د، ر ت،  »نی تەواو هەیە وەکوو... لە نێوان ئەو دەنگە کۆنسنانتانەدا کە گونجا  -2
ن گ، ن د، ل ت، ن ج، س ت« قورسایی پەیدا نابێ چونکە دەربڕینی کۆنسنانتی دووەم  

ی دەنگی یەکەم نەکەوتووە، نەک چونکە قورسایی لەو شوێنەدا  قورسکردنپەکی لەسەر 
سایی  نەهاتووە. وشەکانی »دەنگ، ماست، پشت، گەنج، بەرد، خڵت، کەرت، بەند« قور

تەحەمول ناکەن بۆیەیشە هەموویان یەک بڕگەن لەگەڵ ئەمەشدا کە هاتی قورساییت خستە  
نێوان ئەو جۆرە دەنگانەوە واتای وشە ناگۆڕێ. بە نموونە نالی هاتووە لەبەر کێشی شیعر 

 قورسایی خستۆتە سەر دەنگی »س« لەم بەیتەدا، واتای وشەکەش نەگۆڕاوە:

 الی ڕاستی صەیقەلییە تیغی زمانی ن
 نەرم و تونر ئاوی گەڵووگیرە قسەی پێ دەربڕێ 

 

ەکە بۆتە سێ بڕگە لە جیاتی دوو بڕگە. لزوم نابینم درێژە  قورسکردنوشەی »ڕاستی« بە 
 ەوە، مەسەلەکە زۆر ڕوونە. هێنانبدەم بە نموونە 

لە نێوان ئەو دەنگانەی گونجانیان لەگەڵ یەکدیدا لە پلەی دوەمدایە وەکوو دەنگەکانی   -3
رگ، خ ت، رچ..« دەشێ قورسایی لە بەینیاندا هەبێت و نەبێت وشەکانی »دەنگ،   »نک،

مەرگ، بەخت، ورچ..« لەوان بەیەک بڕگە دەرببڕدرێن هەر وەک مومکینیشە ببنە دوو  
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رچ« لە هەردوو شێوەدا واتای وشەکان   -خت،و -بڕگە و بگوترێ »دە، نک، مە، رگ، بە
 ناگۆڕێن..

ەدا کە گونجانیان لە پلەی سێیەمدایە وەک..» ن م، ل م، ت ن،  لە نێوان ئەو دوو دەنگان -4
س ر، زر، ڕز، م ل، ت ر« دەبی قورسکردن دەرکەوێ تاکوو بشێ کۆنسنانتی دووەم لە  

دەمەوە دەربێ وەک کە لە وشەکانی »گەنم، زەڵم، کەتن، کەسر، بزر، وەڕز، هوومل، چەتر..«  
تر« هەتا فۆڕمی  -ڵم، چە -نم، زە  -»گە دا دەبێ قورسایی هەبێ و وشەکان ببنە دوو برگە

وشەکان لەو بارەدا بێ قورسایییەکە بەردەوام دەبێ و مومکین نییە هەڵستێ بەاڵم کە گوتت  
»گەنمەکە، لە زەڵمەوە بۆ هەڵەبجە، کەتنی وەها نەکراوە، کەموکەسری زۆرە، چاکەی دارا 

، چەترەکەم [ی زۆر گەورە  هوومل ماسی]بزرە، وەڕزی مەکە، ئەو هوومالنە لە زێوە هاتوون  
کڕی« دەشێ قورسایییەکە دەبێتە حەتمی وەکوو »کەموکەسری، لە زەڵمەوە، چەترەکە،  

کەتنی گەورە«. هەرچۆنێکیش وشەکان دەرببڕیت واتایان کەم و زیاد ناکا ئەوەندە هەیە کە  
قورساییت خستە سەر دەنگێکی وەکوو »ڵ« ی »زەڵمەوە« دەزاندرێ کوردنیت وەیا بە  

 وەها دەڵێیت یان لەهجەی ناوچەیییە. شۆخی

ش  -دەشێ لە دراوسێیەتیی دوو وشەدا وەها ڕێک بکەوێ دوو دەنگی وەکوو »س ت -5
ت« کە لەگەڵ یەکدیدا دەگونجێن، بکەونە تەنیشت یەکتر و بەحوکمی ڕێزمان نەک  

دەنگسازی قورسایی بخرێتە بەینیانەوە وەک کە وشەی »گەش« بخەیتە ڕستەوە و بڵییت 
ڵی گەشت چنی« لێرەشدا کە گوتت »ئیمڕۆ ڕۆژی هەرە گەشتە« قورسایییەکە »گو

حوکمی دەنگسازی بەسەر ڕێزماندا زاڵ   سەرلەنوێهەڵدەستێ و ناشێ دەربکەوێتەوە. لێرەدا 
 بوو.

بوونە لەم شوێنەدا وەها فەرمانڕەوایە لەگەڵ سەرلەبەری دەنگەکاندا ڕۆیشتووە نەک  ئەم زاڵ
وونە دەڵێی »قسەکەت چووە دڵم« و قورسایی دەخەیتە سەر »ڵ«  هەر دەنگی گونجاو، بە نم

ەکە بەاڵم کە گوتت »قسەکەت بە دڵمە« قورسایی نەما و جێشی نابێتەوە لە هەموو  
حااڵتیشدا واتا ناگۆڕێ.. نەگۆڕانی واتاش بە هاتن و چوونی ئەم دەنگە بێهێزە لەوەوە دێت کە 

وشە یەعنی بەشێکی بنجی و دروستکەر  بە ئەصل دەنگەکە بەشداریی نەکردووە لە واتای
نییە لە ئاخاوتندا. تاکە هۆی بەستنەوەی دوو دەنگ بەپێی داخوازیی باری ئاخاوتن پەیدای  

دەکات و هیچ واتاش لەگەڵ خۆیدا ناهێنێ کە فۆتاش چ واتای لە گەڵدا نەبووە تاکوو لە 
پێ دەناسرێتەوە لەم   گەڵیدا نەفوتێ. مەرجی یەکەمی بەشاری کردن لە واتای وشەکە فۆنیمی

ەدا وجودی نییە د.ئاوڕەحمان بۆ چارەسەرکردنی دیاردەی هاتن و چوونی ئەم  قورسکردن
دا دوو نموونەی   64دەنگە بێهێزە بە پێی دەستووری دەنگسازی لە ستوونی دووەمی ل، 
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هێناوەتەوە، نموونەی یەکەمی لە »نووسین، پێنووس« و لە »نووسرا« هێناوەتەوە گۆیا واوی  
وسین، پێنووس« درێژترە لە هی »نووسرا بە پێی ڕای د.ئاوڕەحمان هۆیەکە دەچێتەوە بۆ »نو

لەسەر دەنگی »وو«ە بەاڵم   [ م. م stressهێز= ]ئەوەی کە لە »نووسین، پێنووس« دا هێز 
جا بزوێنێکی »لە »نووسرا«دا هێزەکە دەپەڕێتەوە بۆ سەر ئەلفی کۆتایی وشەکە ئنجا دەڵی 

درێژی وەک »وو« لە بارەی بێهێزیدا وەک »و« ی لێ بێت ئەوە بزوێنێکی ئێجگار کورتی 
 وەک »ا« ئەگەر هێزی لەسەر نەبێ بە دیار نەکەوێ شتێکی دوور لە یاسا و دەستوور

 نییە«.

نموونەی »نووسین، پێنووس« و »نووسرا« پتر بەالی ڕێزماندا دەچنەوە بەاڵم چونکە ناوی  
 هێز و تێچوون و سووک و قورسی لێ هات قبوڵ دەکرێ و دەشێ ڕوون بکرێتەوە. 

 کاری »نووسی« لە بارترە ببێتە هاوتەرازووی »نووسرا«.  -1

 ضمة«.-واوی »نووسرا« ئەوەندە کورت نییە ببێتە »و -2

سەلەی هێز دەخلی نییە بەسەر کورت و درێژیی واوەکان: ئەحمەد نووسی /  مە -3
لەم ڕستانەدا هۆیەک نییە دەنگی واوی »نووسی« بخاتە ژێر هێزەوە  -نامە نووسرا 

 و واوی »نووسرا«یش لە هێز بکەوێ. 

هۆیەکە دەچێتەوە بۆ ئەوەی لە »نووسرا«دا دوو کۆنسنانتی »س، ر« کمێک  -4
ئەگەر »نووسا« بایە فەرقی نەدەبوو لەگەڵ »نووسی«.  واوەکە تەنبەڵ دەکەن 

وشەی »نووسی، پێنووس« بەوەدا واوەکەی هەناسەسوار نابێ کە کۆنسنانتێک لە 
 کۆتاییاندایە چونکە داخوازی هیچ ئەرکێکی نەکردووە.

 

ی خاڵی سێیەم و چوارەم نموونەیەکی زیندووی پڕبەپێستی بابەت هەیە:  ڕوونکردنەوەبۆ پتر 
  -کوشتی« بەاڵم لە کاری کارابزردا ناڵێن »کوژرا  -لە پژدەر دەگوترێ »کوشتن 

دەکوژرێ« بەڵکوو ئەو »ر«ە مابایەوە نەدەکرا واوەکە درێژ بکرێتەوە چونکە هەم لە ئەصلدا  
«ش وەکوو »نووسرا« کارا بزرە؟ لە کاری  کورتە هەم هاتنی دوو کۆنسنانت لە »کوژرا

»هەڵترووشکا«دا کە وەکوو »نووسا« کارا دیارە هەرچەندە مەسەلەی هێز لە بەیندا نییە،  
چونکە دوو کۆنسنانتی »ش، ک« هەن واوەکە نەختێک لێی کورت دەکرێتەوە. بەهەمەحاڵ  

 ە نییە. ئەم موناقەشەیە لە بنەڕەتەوە دەخلی بەسەر تێچوونی کەسرە موختەلەسەو
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وەک پێشتر باسم کرد. هاتوچۆی ئەم دەنگە بێهێزە تاکە هۆی داخوازیی دەربڕینی دەنگ لە  
وەیا هێز دێتە سەر کەسرە موختەلەسەیەکی لە  stressبارەی خۆیدا پێکی دێنی هەرچی 

بوونی. تۆ بێنە وشەی »کردم« تاقی بکەوە، لە  ا مەوجوودە نەک دەبێتە هۆی پەیدا وشەد
دا ئەو قورسایییە هەیە، ئنجا دەتوانی هێز بخەیتە سەر قورسایی داوی   دوای »ک« و »د« 

»ک« ـەکەوە وەیا دوای »د«ەکەوە وەیا هەر دوویانەوە بە پێی داخوازیی مەبەست ئەنجا  
چونکە قورسایی لە دوا »ر« ەکەوە نییە ناتوانێ هێزی بەدوادا بێنیت ئەگەر ویستت هێز  

رێتە سەر ئەو »ر«ە و کارەکە لە دوو بڕگەوە بکەیتە  بێنیت پێویستە لە پێشەوە قورسایی بخ
سێ بڕگە ئنجا هێز بدەیتە ئەو قورساییە ئەوساش وشەکە لە کوردی دەشۆرێ. کە قورسایی  
هەبوو پەکی لەسەر هێز ناکەوێ کە نەش بوو هێز ناچێتە سەر هیچ لە الیەن واتایشەوە ئەو  

بێ واتایەکی تەجریدی بە وشە وەیا   هێزە چ لەسەر »د، و، ر، م،..« بێ و چ لەسەر قورسایی
ڕستە دەبەخشێ، هەرچی قورساییە واتای پێوە نییە چونکە وەک تەقەڵی دروومانە بۆ شوێنی  

پێویست بەاڵم نەک تەقەڵی ماددی وەک دەزوو. لە فەرزی من بە سەهوو نرخی تەقەڵم  
الیەنی گونجان  دابێتێ ئەو هەر دەمێنێتەوە وەک هەیە چ دەخلی بەسەر واتاوە نییە. هێشتان 

و نە گونجانی دەنگ پێوەبەندی هەیە بە تەکوینی وشەی کوردی لەو قورسکردنە چونکە  
بەشێکی زۆری وشەکان بە حوکمی ئەو گونجانە شکڵ وەردەگرن، بە نموونە وشەی »بڵند«  

د« ئەو شکڵەی   -ڵند« بە حوکمی گونجانی »ن  -کە دوو بڕگەیە و بریتییە لە »ب
ند« دەبێ قورسایی بخرێتە سەر »ن«ەکە ئەمەش   -بگوترێ »بڵ وەرگرتووە چونکە ئەگەر

دژی یاسای فۆنەتیکی کوردییە. وشەکانی »دەرد، دۆست، سارد، گۆشت، پێت، قەڵت، چەند،  
ڕەند، مەند، نەنگ، شەنگ، جانگ.. هەشت، بیست، گەشت«.. و صەدانی وەک ئەوان  

ن ئەوانە هەموویان چوار فۆنیم و  ژمارەی بڕگەیان بەندە بە گونجان و نەگونجانی فۆنیمەکانیا
یەک بڕگەن چونکە لە هەموویاندا دوو فۆنیمی کۆتایییان لەگەڵ یەکدیدا دەسازێن. وشەی  

»مزر« سێ فۆنیم و دوو بڕگەیە چونکە »ز، ر« بەیەکەوە ناسازێن دەنا وەکوو »مشت،  
ەر  مردمست« دەبووە یەک بڕگە. هاتنی قورسایی بۆ سەر»ز« ی »مزر« و نەهاتنی بۆ س

»ش، ر، س«ی وشەکانی دیکە بە هونەری خۆی وەیا ئارەزۆی من و تۆ نییە بە پێی باری  
گونجان و نە گونجانی دوو فۆنیمی دوایینی وشەکانەوەیە، کە گوتت »ماستەکە مزره«  

قورسایییەکە دەبێتە دڵخواز کە گوتت »مزرە سێو« قورسایییەکە تێ دەچێ، لە هیچ 
ابی لە واتای وشە نەکردووە. قورسایی لە خۆوە وەکوو بارێکیشدا تەئسیری سەلبی و ئیج

فۆنیمە ڕاستەقینەکان بۆ ناو وشە نایەت، بە ئارەزۆش نایەت: دەبێ ناچاریی فۆنەتیکی بیهێنێ 
و نەمانی ناچارییەکە بیسوێنی. هەر چونکە قورسکردن پێداویستی دەربڕینی کۆنسنانتی 

ری تایبەتیدا چ دەخلێکی بەسەر واتاوە نییە، وەستاوە بۆ لکاندنی بە کۆنسنانتی دوایەوە لە با
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هەندێ جار قورسایییەکە لە بارێکدا دەبێ هەڵستانی مومکین نەبێ وەک لە وشەی  
»فرچک« دا قورسایی سەر »ف« ـەکەیە بە »ر« ەکەوە. ئێمە پێمان دەکرێ بڵێین 
ایی  »فچک، فک، فرک« و فۆنیمی زەق و زۆپ بەالوە بنێن بەاڵم لە هەموو حااڵتدا قورس

سەر »ف« ـەکە دەمێنێتەوە. خۆ مەعقوول نییە بڵێین ئەو دەنگە بێهێزە گرنگترە لەوانی دیکە  
چونکە قسەی وەها لە کەس ناوەشێتەوە هەر نەبێ لەبەر ئەوەی کە لە هەزاران باردا وەکوو 
سێبەری هەور دێت و دەچێت و هەستیشی پێ ناکرێ جگە لەوەی سێبەری هەور دێت و  

پێ ناکرێ جگەی لەوەی کە وجودی خۆی بەندە بەو فۆنیمانەوە بگرە  دەچێت و هەستیشی 
وجودی بەندە بە جیرانەتی فۆنیم و فۆنیم... بزوێنەکان بەکورت و درێژیانەوە هەم دەشێ بە  

ئارەزۆ بیان هێنن و بیان سوێنیین، هەم بە هاتن و سوانیان واتا دەگۆڕێ وەیا نامێنێ. هیچ  
نییە. پێداویستی دەربڕینی دەنگە لە باری تایبەتیدا   مەرجێکی »فۆنیم« لەو قورساییەدا

چەندێکی تێش بچێ واتا ناگۆڕێ. لەبەر ئەم تێبینی و ڕاستییە بەدیهییانەیە خۆگیری دەکەم  
لەوەی پێی بڵێم بزوێن. تۆ بڵێ ئەگەر بزوێنە بۆچی لە کوردی و ئینگلیزیدا نەهات وەکوو 

ی هەمزەی دەنگدار و زەقوزۆپی بێ نیگار بزوێنەکانی دیکە هەمزە بخاتە پێش خۆیەوە؟ بۆچ
نەچێتە پێش قورسایی بە نیگار؟ هەڵبەت دەزانم چی بەڵگەی دنیا هەیە ناتوانێ ڕابەرکانی  

فۆنۆلۆجی ئیقناع بکا دژی ئەو قورساییە، وا من لە جیاتی ئەوان وەاڵم بۆ ئەو تەرزە پرسیارە 
ئەم بزوێنە یەکجار کز و بێهێزە   پێشکەش دەکەم و دەڵێم بەر لە هەزاران ساڵ بنیادەم زانی

بەبەرەیەوە نییە هەمزە بخاتە پێش خۆیەوە ئنجا کە گوترا ئەدی چۆن بنیادەم زانی دال و  
سین و گاف بەبەریانەوە هەیە؟ ڕابەرەکان دەڵێن ئا ئەمە بەڵگەیە کە هەمزە فۆنیم نییە وەک 

مانی سامییەکاندا  کە دال و سین و گاف فۆنیمن. دیسان ئەگەر گوترا: چۆناوچۆنی لە ز
قوسایی بەبەریەوە هەبوو هەمزە بخاتە پێش خۆیەوە؟ لێرەدا بەڕاستی نازانم جواب چی دەبێ  
پێشتریش و لە هەموو حااڵتیشدا جواب نەبوو بۆ ئەو پرسیارەی بڵێ: بۆچی تێچوونی قورسایی 

 هەرگیزاو هەرگیز لە واتا تەئسیر ناکا؟ ئەدی فۆنیم نییە؟

لفوبێ پەڕیەوە بۆ ئەورووپا و نیگار بۆ دەنگی هەمزە دانەندرا بڕیاری  ساڵ کە ئە 2700بەر لە 
 ی دەرچوو. ئیعدامکردن

ەوەی هێنانبە وردبوونەوە لەو دیفاعەی د.ئاوڕەحمان لە کەسرە موختەلەسەی دەکا بە  
نموونەکانی »نووسین، نووسرا« دەبینین لە حەقیقەتدا بێ ئەوەی ویستبێتی، ئەو خۆی کەسرە  

ر بێبایەخ دەکات لەوەی من کردوومە، چونکە کە دەڵێ دەنگەکە هێند کورتە موختەلەسە پت
هێزی لەسەر نەبێ دەرناکەوێ بڕیار دەدا کەوا ئەو دەنگە بەچکەی هێزەکەیە واتە لە  

بنەڕەتەوە بەندە بە هەبوونی هێز. ئەم قسەیە یەکسەر و بێ تەئویل وەها ڕادەگەیەنێ کە  
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چونکە مەعلوومە هێز ناچێتەوە سەر »عدم، هیچ«  کەسرە موختەلەسە بریتی بێت لە هێز 
قسەکە وەک ئەوەیە بڵێی کابرا هێند موفلیسە ئەگەر پارە نەخەیتە گیرفانی فلسێک لە  

گیرفانیدا نادۆزێتەوە. دەنگێک وەها بێ وجودی بەند بێ بە هێزەوە و واتاش نەگۆڕێ چۆن  
ایەخی بدرێتێ نیگاری هەبێ فۆنیمێکە؟ ئنجا چۆن بسەلمێنین دەنگی وەها سەراوی ئەوەندە ب

کە نیگاریشی بوو ببێتە برای هیچ یان هەر   [لەحاڵێکدا هەمزەیەکی زەق و زۆپ بێ نیگار بێ]
هیچی بێ تەئویل کە بووش بە هیچ بایی زەڕڕەیەک کاری سەلبی و ئیجابیی لە واتای  

 وشەکە نەکردبێ؟ هەر فۆنیمیش بێ؟

شە لە حاڵی جەڕدا بزوێنە ئاشکراکانی  نموونەی دووەم لە زمانی ڕووسیەوە هاتووە کە و
دەگۆڕێن وەیا تێدا دەچن.. کە کۆش دەکرێ هەروەها.. گۆیا ئەمەش نابێتە بەڵگە لەسەر  

فۆنیم نەبوونی ئەو دەنگانە. هەرچەند د.ئاوڕەحمان هەر هێندە دەڵێ و دیفاعەکەی لە فۆنیمی 
ئەوەیە لەڕێی  »ۆ، ێ« ی ڕووسییە بەاڵم شوێنی قسەکەی دیاری دەخات کە مەبەستی 

 قیاسەوە بسەلمێنین کە تێداچوونی کەسرە موختەلەسەش نابێتە بەڵگەی عەکسی بۆی. 

من ڕووسی نازانم ئیعتیرازیشم لە نموونەکان نییە بەاڵم لە کوردیدا نموونە زۆرن تێی 
 بئاڵێین: 

 لێت دەپرسم  -لە تۆ دەپرسم  -

 پێت دەڵێم  -بە تۆ دەڵێم  -

 تێت دەگەم  -لە تۆ دەگەم  -

 دەسووتێ -سووتا  -

 نەخوازەاڵ. نەخەسەال  -نەخوازێ ئەڵاڵ  -

 دەڵێ  -گوتی  -

 

ئەم نموونانە و دوو نموونە ڕووسیەکە و هەرچی دیکەی ئەوتۆیی کەڵەکە بکات باری 
قورسایی ڕاست ناکەتەوە چونکە پێوەندییان پێیەوە نییە، ئەمانە سەر بە ڕێزمانن و دەچنەوە 

کەم و دووەم و سێیەم، وەکوو هی ڕووسی  بۆ الی سینتاکس نەک فۆنەتیک. نموونەکانی یە
حاڵەتی جەڕڕی ڕاناوی کەسی دووەمی تاک لە ڕستەکاندا نیشان دەدەن دیارە چۆن بە  

گۆڕانی ڕاناوەکە لە حاڵەتی نەلکاوییەوە بو حاڵەتی لکانی شکڵی »جار و مجرور« وێکڕا گۆڕان،  
ە »لێت دەپرسم«  هیچ داخوازیەکی فۆنتەتیکیش حوکمی نەکردووە »لە تۆ دەپرسم« ببێت
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دەگەم«. واتای »تێ گەیشتین« جودایە لە »لێ   -کەچی »لە تۆ دەگەم« ببێتە »تێت
 پرسین« و پتر بەرەو ناوەوەی »مجرور« دەڕوات بۆیە بە شکڵەکەی گۆڕا.  

نەک لە تۆ ڕادەمێنم«   -لە هەندێ لەهجەی ئاخاوتنی کوردی دەگوترێ »دەتۆ ڕادەمێنم
بەو پێیە ئەو لەهجەیە نزیکترە لە منطقی گۆڕانی دەنگ   دیارە »ده« ش نزیکترە لە »تێ«. 

تا ئەوەی »له« ببێتە »تێ« بەاڵم بۆی ڕێک نەکەوتووە پەرە بستێنێ. لە کرمانجی سەروودا  
بەرامبەر ئەو »ده« یە »ژ« بەکاردێت. »سووتا« دەبێتە »دەسووتێ« بەپێی دەستوورێکی  

ی دەکەوێت و لە هەمواندا ئەم ئەلفە  ڕێزمان هەرچی کاری ڕوودان و کارا نادیار هەیە بەر
 لە مضارعدا دەبێتە »ێ« وەکوو: 

 دەسووتێ -سووتا  •

 دەڕمێ -ڕما  •

 دەبرژێ  -برژا  •

 دەدیترێ   -دیترا  •

 دەخورێ...  -خورا  •

هەر عەینی ئەو کارانەی لە ڕابوردووی بەردەوامدا وەکوو خۆیان دەمێننەوە هەرچەند »ده«  
 ی مضارعیشیان بەسەرەوەیە: 

 سووتا دە -سووتا  •

 دەبرژا  -برژا  •

 دەدیترا   -دیترا  •

فۆنەتیک چ دەخلی بەسەر ئەم ڕژانەوە نییە ناشکرێ یەخەی کورد بگرین بڵین بۆچی وەهات  
کردووە؟ »نەخوازێ ئەڵاڵ« دەماودەم لە ماوەی صەدان ساڵدا بۆتە »نەخوازەاڵ، نەخەسەال«  
و چۆتە ئیدیەمەوە، بەاڵم دەکرێ بگوترێ » قبوڵ نەکا ئەڵاڵ« بێ گۆڕان و بێ دەردی سەر.  

ئەم گۆڕانە وەیا »گوتی، دەڵێ« با نادرێتەوە بۆ داخوازیی فۆنەتیک، زمانە   بە هیچ تەئویلێک
و دەگەڕێ و دەگۆڕێ و یاسا دادەنێت و تێی دەبات و تێی نابات و لەهجە تا لەهجە فەرق  

دەکات و دەیان ڕێچکۆڵە پەیدا دەبێ و دەبنە شەقامەڕێ و ئەوەی دەقەومێ دەقەومێ یاسای  
فۆنەتیکیش هەروەها، پەند و ئیدیەم و مەتەڵ و فنونی   ڕێزمان تێیدا دیار دەبێ و هی

بەالغەت و... و نازانم چی دەزێتەوە جاڕومەجرور کارا و بەکار و سەدان کەرتی دیکەی  
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ڕێزمان دەوری خۆیان دەبینن و یەکێک دەڵێ »بە تاق و تەنیا« و ئەوەی دیکە »تەک و  
یاردەی زمان بە زەمان و مەکان  تەنها« سێەمیان »بەتەنی تەقێ« بەپێی ڕاهاتن.. خوالسە د

و ئینسانیەوە شەپۆل دەدات و فۆنەتیک یەکێکە لە شەپۆلەکانی و ناتوانێ حوکمی شەپۆلی لە  
خۆگەورەتری وەکوو »ڕێزمان« بۆ خۆی ڕاکێشێ و ڕێی تەعبیری جودا و دەربڕینی هەمە  

نی دەنگی  دوای سوا «چەشنە لەو خەڵقە هەمە چەشنەیە ببەستێ، ئێمە.. دەزانین »دەستگره
چونکە بەپێی دەستوورێکی فۆنەتیکی کوردی دەنگی کپ ئاغڵەب لە   «»ت« بووە »دەزگره

جیرانەتی دەنگی ئاوازەداردا دەبێتە ئاوازەدار بۆیە سینەکەی »دەسگرە« بووە »ز« بەاڵم  
ی وشەی لێکدراو وەیا داڕێژڕاو بە جۆرێکی سەربەخۆ لە زماندا  دروستکردندەستووری 

دەزگره« ی هێنا ئیتر فۆنەتیک چۆنیکی کار   -دێنێ وەک کە »دەستگرەهەزاران وشە پێک 
دەکا با بیکا. صەدان وشەی وەکوو: کلک تەقێنە، بەردەنوێژ، دەستەبەرە، کێلەقەبر، 

بزمارکوت، شیرەخۆر، گورگنەخۆرە، مەالخۆرە، گورگنەخۆرەی دزنەبەر، سەرهەڵقەنە،  
کردووە وشەی لێکدراوەکە بە دروستی   گێرەشێوەین، سەرپاڵە... بێ ئەوەی فۆنەتیک وەهای 
لە جیاتی حەمەد ئاغا« هەرچی فارسە   -دەمێننەوە دەڵێن »گاو اهن«. کورد دەڵێ »حەماغا

دەڵێ »حەمە ئاقا«. کورد دەڵێ »دەئەنگێوم، دەنگێوم« بەاڵم دەڵێ »نە ئەنگاوتن« و ناڵێ 
داویستی فۆنەتیک »نەنگاوتن«. فۆنیمی حەقیقی لە سەرەتاوە وشە دروست دەکات دواتر پێ

تاووتۆی تێدا دەکات. دەبینی وشەی بێگانە کە چ دەخلی ئێمەی تێدا نییە و لە پشت حەفت 
بەحران ترووکاوە کە دێتە نێو کوردەواری هەر ناوچەیە جۆرە مامڵەتێکی لەگەڵدا دەکات. بە  

نموونە وشەی مەرەکەبی »کوینک« لە سلێمانی کافی پێشەوەی کلۆر دەکرێ لە بەری  
کلۆر ناکرێ، تەنانەت لەبەری سۆران هەر چونکە کاری »پشکووت، گوا، ئەنگوت«   سۆران

لە سەرەتاوە کاف و گافەکەیان کلۆر نەبووە. لە مضارعدا کە دەڵێن »دەپشکوێ، دەگوێ،  
دەئەنگوێ« کاف و گافەکە کلۆر ناکەن کەچی لە بەری بابان کلۆری دەکەن. خوالسە  

زمەتکاری فۆنیمەکانە، هەرچی کەسرە موختەلەسەیە فۆنەتیک بەدوا وشە و ڕستەدا دێت و خ
خۆی زادەی فۆنەتیکە چونکە بە پێی داخوازیی دەربڕێنی فۆنیم یان دێت یان نایەت یان کە  

هات دەسوێت و دەخلی بەسەر واتاوە نییە واتە دەخلی بەسەر تەکوینی وشەوە نییە دەنا  
 دەبوو بە سوانی واتا نەمێنێ. 

دوو ڕووی یەک سککەن. ئەم قسەیەم لێی هەڵناستێ بگوترێ:   تەکوینی وشە و واتای وشە
ی تێدا نەبێ پەیدا نابێ چونکە قسەکەی من خۆی  قورسکردنبڕگە لە وشەدا یان بزوێن یان 

لە بنەڕەتدا وەرامی ئەم ئیعتیرازە دەداتەوە کە دەیەوێ لە پەنا بەهانەی تەکوینی بڕگەوە  
نی ئەو بڕگەیەی بە هۆی بزوێنی ڕاستەقینە  ە بدات. سەرنج بگرە دەبیقورسکردنبایەخ بەو 

پەیدا دەبێ واتاکەی بەندە بەو بزوێنەوە مەگەر جودایی لەهجە و سوانی عادەتی بەسەر  
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وشەدا هاتبێ فۆنیمی گۆڕی بێ وەک کە »مر« بۆتە »مەل« وەیا وشەی »شەله« لە  
ەنگەکانەوە هەندێ لەهجەدا دەبێتە »شله« کە ئەم دیاردەیەکە دەخلی بەسەر فۆنیمبوونی د

نییە، پێشتریش باسمان کردووە لە هەموو دنیاش باس کراوە. تێچوونی بزوێنی حەقیقی  
دەبێتە هۆی نەمانی واتا وەک کە »سەر« بوو بە »سر« واتا نامێنێ هەرچەندە ئەو  

قورسایییەش لە سەر »س« ـەکە هەر ماوە. وشەی »پەنیر« ببێتە »پەنر، پنیر« لە هەردوو  
ێ. بەاڵم قورسایی لەسەر »گەنم« الدە و بڵێ »گەنمەکه« واتا تێک ناچێ..  باردا واتای نامین

 ئەمەش بەدیهییەیە. 

لە هیچ ڕوویەکەوە قیاسی تێدا چوونی قورسایی لە وشەدا لەگەڵ تێدا چوون وەیا گۆڕانی  
فۆنیم ناکرێ چ لە وشەدا بێ چ لە ڕستە و باری ڕێزمانیدا بێ، چونکە ئەگەر ئەو قیاسە  

ێن نەمانی دەنگی ئەلفی »ژماردی، سپاردی، ڕژا« لە »دەژمێرێ، دەسپێرێ،  بکەین دەبێ بڵ
دەڕژێ« دا وەکوو نەمانی قورسایی المی »دڵ« ـە لە »بە دڵمه« ئەوساش سەرەڕای 

بەهەڵەدا چوونێکی نەوعیی سەرەتایی سەرسووڕێن، دەکەوێتە تەناقوزێکی لە حیساب بەدەر 
و نەمانی ئەو ئەلفانەی وەکوو یەکدین، لە   چونکە لە الیەکەوە گوتمان نەمانی قورسایی

الیەکی دیکەشەوە زەق زەق دوو دیاردەی ڕێزمان و سسینتاکس دەبینین ئەو لە یەکدی  
چوواندنە ناسەلمێنن: دیاردەی یەکەم ئەوەیە، ئەلفەکان لە مضارعدا نەفۆتاون بەڵکوو بە پێ  

وو کاری مطاوعەی وەکوو  یاسایەکی ڕێزمانی بوونەتە »ێ« یاساکەش وەها پەرەسەندووە هەم
»سووتا، ڕما، برژا« و هەموو کاری مبنی للمجهول و هەموو کاری ڕێژەی »نواندی، بواردی،  

ستاندی« دەگرێتەوە تەنها »خواردی« ناگرێتەوە کە ڕیزپەڕە: دەسووتێ، دەڕمێ، دەبرژێ،  
ستووری  دەنوێنێ، دەبوێرێ، دەستێنێ، دەچێنێ، دەسپێرێ...هتد. وەک دیارە گۆڕانەکە بە دە

 ڕێزمان پەیدا بووە نەک فۆنەتێک.

دیاردەی دووەم ئەوەیە، گۆڕانی دەنگەکە لە ئەلفەوە بۆ »ێ« شان بەشانی گۆڕانی زمانی  
کارەکە لە ڕابردووە بۆ مضارع هاتووە، بێ گومان لەو کارانەدا گۆڕانی ئەلفەکە پتر لە »ده«  

دەوامدا »ده« ی مضارع ی مضارع بەشداری گۆڕێنی زمان بووە چونکە لە ڕابردووی بەر
هەیە و ئەلفەکەش ناگۆڕێ: دەگوترێ »دەسووتا، دەڕما.. دەمبوارد، دەتچاند، دەمانستاند،  

 دەیانسپارد.. هتد«. 

ی کاری مضارع، لە ئاخاوتنی  «دا وەها هاتووە کە »ئه 67لە ستوونی دووەمی الپەڕە 
ە دالەکە سووا  سلێمانیدا بەهۆی سوانی »د« ی »ده« ی مضارع پەیدا بووە، گۆیا ک

 68سەرەتای الپەڕە ]  «بەئاسانی ناتوانرێ تەلەفوز بکرێ»دەنگەکەی فەتحەی پاشیەوە 
. لە پێشەوە کە دەڵێم دالەکەی سووا ئەو فەتحەیە نە بە ئاسانی و نە بە زەحمەت  [ بەیان
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تەلەفوز ناکرێ، ئەگەر بشسەلمێنین دوای سووانی دالەکە هەمزە هاتووە بە جێگر هەر  
علووم دەکرێ کە هەمزە دەنگی چاالکە، پتر خزمەتی زمان دەکا لە »ف، ش،  ئەوەندە مە

 ج« دەنا چ قەیدی دەکرد بگوترێ »فەڕۆم، تەخۆم، جەنووسم«. ئەمە با لێرە بێت.  

ڕایەکەی د.ئاوڕەحمان تێبینی گرنگی دیکە هەڵدەگرێ: لە ئاخاوتنی سلێمانیدا بە دەگمەن  
دەگوترێ: دار، دەزوو، دین... بەو پێیە دەشیا   نەبێ دەنگی دال لە بەرایی وشەدا ناسوێ،

بگوترێ »دەڕوا«، بەاڵم خەڵقەکە پێڕەوی ئەو شییانەی نەکرد. ناوناوەیەکی زێدە کەم دەنگی  
»د« لە پێشەوەی وشەدا دەسوێ وەک کە »دای، دێت« دەبێتە »یای، یەت«. بەبیرمدا  

« ی مضارعدا کرابێتە هەمزە.  نایەت لە ئاخاوتنی سلێمانیدا دالی بەرایی وتە لە غەیری »دە
وشەی »داخۆ، داخوا« دەشێ ببێتە »ئاخۆ، یاخۆ« بۆیە ناڵێم دالەکەی بۆتە هەمزە، دیارە  
شریکی هەیە. بچین بۆ بەرەو کۆتایی وشە، دەبینین قەصیدەیەکی نالی سەرلەبەری دەنگی  

 دالی پاراستووە لەو شوێنەدا:

 جۆشەش و تاوە لەناو دیدەیی گریانمدا 
 ێکە لە تەندوورەیی طووفانمداچ تەنوور

 

بە عادەت ئاخێوەری سلێمانی دەڵێ »گریانمما، گریانما..« ئاخێوەری سلێمانی وشەی »تێدا«  
دەکاتە »تیا« و هەمزەی تێ ناترنجێنێ. دەشێ بڵێین دوای سووانی دالەکە بزوێنی »ی«  

« دا کە گۆڕاوی  هەیە و دەکرێتە کۆنسنانت و بە ئەلفەکەی دوایەوە دەلکێ، ئەمما لە »تیایا
»تێدادا« یە دیارە دالی »دا« ی دووەم کراوە بە »ی«. وشەی »لێرەدا« دەکرێ بە  

»لێرەیا«، ئەویش دالی بە »ی« گۆڕاوە، »مەییان« لە »مەیدانەوه« هاتووە و دالەکەی بۆتە  
»ی«. »عەوداڵ« دەکرێتە »عەوواڵ« و دالەکەی بە »و« گۆڕاوە. بە پێی ڕایەکەی 

گۆڕینەوەی »ده« بە »ئه« دەبوو لە بری »یام، گریانما، یاخۆ، تیایا، لێرەیا،  د.ئاوڕەحمان لە 
مەییان، عەوواڵ« ببنە »ئام، گریانمئا، ئاخۆ، تیائا، لێرەئا، مەیئان، عەوئاڵ...« وشەی »یەت«  
چونکە لە »دەیەت، دەهێت« ەوە پەیدا بووە بەر دەستوورەکە ناکەوێ.. من ڕێم هەیە بڵێم  

مزەکەیان دەکەوێتە ناوەوە ناجایەزن چونکە دەنگی هەمزە لە ناوتوێژی  ئەو وشانەی کە هە
وشەی ئێستاکەی کوردیدا نەماوە، بەاڵم د. ئاورەحمان دەڵێ هەمزە لە سەرەتای بڕگەشەوە 

 بە یاریدەدەر دێت ئیتر بۆ نەیەتە بەرایی ئەو بڕگانەوە؟ 

بە جۆرێک   لە سلێمانی دەبیەیت وشەی »بەدەل، مەدەد، ئەحمەداوا« و هی تریش 
دالەکەیان کلۆر دەکرێ لە دەنگی زمانی دەشۆرێ و قابیلیەتی نووسینی پێوە نامێنێ. ئنجا  
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ئەگەر »دە« ی مضارع بەو نیازەی د. ئاورەحمان دەڵێ بووبێتە »ئه« دەبوو وشەکان ببنە  
 »بەئەل، مەئەد، ئەحمەئاوا«. 

هەمزەوە نییە، هەر   ڕاستیەکەی گۆڕانی »دە« بە »ئه« هیچ پەیوەندیی بە یاریدەربوونی
ئەوەندە بە ئیسپات دەگەیەنێ کە دەنگی هەمزە پتر بە هانامان دێت لە »ق« هەر وەک 

»ی« ش پتر بە هانامان هات لە »غ«. مەییان، حەڤڤەیەم و ئەحمەداوا و بەدەل، هەموویان  
دوای سوانی دالەکەیان بەو جۆرەی دەیبیەین لە زاری خەڵقەکە خۆش هات، نە هەمزە لە  

ە دەپەڕێنێتەوە نە پشتگیریش لە ڕایەکەی د.ئاوڕەحمان دەکەن. منش پێم دانەگرت  توهم
وعە نەک یەکدی  ی مەوز ڕوونکردنەوەلەسەر بەهانە پێوە گرتنیان چونکە مەبەست 

کردن هەرچی بەڵگەیەکی لێرەو لێرە بە پێشەوەش نووسیبێتم لە بارەی هەمزە و  سەغڵەت
جوداکە دەبێت کە مامۆستاکانی زانستی قورسکردنەوە یەخەگیری سەرچاوەی باوەڕە 

... بۆ  »دەنووسێ:  66فۆنۆلۆجییە. د.ئاوڕەحمانکە لە سەرەتاکانی ستووبی یەکەمی الپەڕە 
دانەنانی هەمزە بە فۆنیم لە کوردیدا ئەوەی نووسیومە ڕاوبۆچوونی خۆمە و مامۆستا مەسعوود  

ای فۆنۆلۆجیستەکان لە بارەی بیروڕ” کردنی یی وای داناوە، کە بە پێی پەسەندمحەمەد بەخۆڕا
قسەیەک بەزاری مندا دەهێنێ.  « ”ەی هەمزەم داوئیعدامکردنبڕیاری ” لە پێشەوە  “هەمزەوە

 هەرگیز بەو شێوەیە لە زارم دەرنەچوە.

فۆنۆلۆجستەکان کە » ە:گوتووم «ڕۆشنبیری نوێ»ی  20لە ستوونی دووەمی الپەڕە 
دەگێڕێتەوە ئەوە دەڵێن کە لە وتارەکەدا بە کورتی د.ئاوڕەحمان لەوانەوە باسی فۆنیمان بۆ 

نووسراوە، واتە: فۆنیم بەو دەنگانە دەگۆترێ کە لە زماندا وتە پێک دەهێنن و بە گۆڕان و  
ی هەمزەش  ئیعدامکردن. چی لە قاموسیش نووسراوە هەر ئەمەیە «نەمانیان واتا دەگۆڕن

د.ئاوڕەحمان بە ساڵەها قسەکە   بەهیچ جۆرێک وەپاڵ د.ئاوڕەحمان نەدراوە چونکە بەر لە
 نووسراوە و بیستراوە. 

ئەگەر ڕابەرەکانی ئەورووپا گوتبایان هەمزە فۆنیمە زەحمەتە مەودا مابایەوە لە پێش  
کوردێکی عێراقی کە خۆی خوێندنی لە ئەورووپا تەواو کردوە ڕایەکی دیکە دەرببڕێ.  

شین بەرهەستە و لە وتە و  ئاسانترە بگوترێ هەمزە فۆنیمە چونکە وەکوو دال و میم و 
ڕستەدا کار دەکات، بەاڵم دنیا بڵێ فۆنیم نییە بەو هەموو زەقییەی تێیدایە کارێکی ئاسان  

 نییە. 

ڕێکەوت وەها بوو لە ئۆتۆمبیلێکدا کە د. کەمال مەزهەر لێی دەخوڕی بۆ یەکەم جار لە  
ت کە من ئەمەم  د.ئاوڕەحمانم بیست کە بیروڕای لە بارەی هەمزەوە هی خۆیەتی، پێشم گو

دەرچوونەکەشی  ] کردندا بوو گۆتارەکەم دەرچوو بوو یان لە چاپبە خەیاڵدا نەهاتووە ئەوساش 
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. من هەر چونکە د.ئاوڕەحمان بە ئینسانێکی ڕاستگۆ دەزانم باوەڕ بەو قسەیەی  [لەگوینترە
ەحاڵ  دەکەم، ئەگەر پێشتر لێم بیستبایە لە گۆتارەکەمدا باسێکی ئەو الیەنەم دەکرد. بەهەم

ساڵ   2700من هەر جارە باری قسە هاتبێ گوتوومە لەوەتەی ئەلفوبێی ڕۆژهەاڵت بەر لە 
پەڕیەوە بۆ ڕۆژاوا ئیعدامی هەمزە دەرچووە. لەبەر ئەوەی جێی خۆی نەبوو دوای قسەکانی  

بەپێچەوانەوە بۆم هەیە لە مەسەلەی هەمزەدا من ڕەخنە لە مامۆستا  »سەرووی بڵێ: 
لە نووسینەکەیدا ئاشکرا دیارە،کە ئەو هەوڵی داوە زمانی کوردی مەسعوود بگرم، چونکە 

بخاتە قاڵبی عەرەبییەوە و فۆنیمی عەرەبی بەسەر کوردیدا ساغ بکاتەوە بەمە گیان بەبەری  
. تێ ناگەم من چۆن و چۆنی گیان بەبەر دەنگێکدا دەهێنمەوە کە کورد «هەمزەدا بکات

ض، ط، ظ« ـە ڕامگۆستبێتە ناو کوردی؟ کە لەوەتەی هەیە بەکاری دەهێنێ؟ چما هەمزە »
بەڵگەش لە زمانی ئێرانی کۆن وەیا عەرەبی وەیا ئینگلیزی و فرەنسەیی بهێنمەوە کتۆیی و  

کواوکوویی و چۆناوچۆنی زمانی کوردی دەخەمە قاڵبی عەرەبییەوە؟ سەرلەبەری کۆڕی 
نکە دەسەاڵتی نەبوو،  زانیاری کورد پێی نەکراوە واوی کەشیدەدار بەسەر ڕێنووسدا بهێنێ چو

گۆیا من تەنها پێم دەکرێ هەموو زمانەکە لە قاڵبی خۆی دەربێنم! بێ گومان لە زەمینەی 
جوابەجێییدا بە نوکتە ئەو قسەیە هاتووە دەنا هەر وەک د.ئاوڕەحمان بەو ڕایانەی  

  پشتگیرییان لێ دەکات نایەوێ کافرستانی دابهێنێ منیش نەمویستووە لە ڕێی بیروباوەڕمەوە
 خەڵق بۆ حەج ڕاپێچەک دەم.  

بەهەمەحاڵ هەرچی بڕیارێکی بۆ هەمزە بدرێ کار ناکاتە سەر الیەنی دیکەی زمانی کوردی،  
بۆ ئەگەر »تیروپشکێ...« لە چارەنووسی هەمزە بهاوێین زەرەر ناکەین. هەر ئەم هۆیەش بوو  

رە  ناوی ئەم گوتارەمی دیاری کرد بە »تیروپشکێ...« هەرچی بڕیاریکیش بۆ کەس 
موختەلەسە بدرێ باری زمان ناگۆڕێ بە مەرجێک مانەوەی لەو شوێنانەی تێ دەچێ 

 دانەسەپێ:  

 که«،   -مە -ن -که« نەبێتە »گە -»گەن، مە  •

 مه«،   -ڵ -د  -مە« نەکرێتە »بە -دڵ -»بە •

 گرت«،   -تان -ڵ -گرت« نەبێتە »هە -تان -»هەڵ •

 نەپیاو«  -ز -پیاو« نەبێتە »مە -زنە -پیاو« نەبێتە »مە -نە -»مەز •

ئەگەر قورساییکردن بە نیگارەوە داسەپا و چاری مان و نەمانی تێدا نەکرا، زمانەکە وەها  
دەشێوێ عەیبدار بێت. ئەم زەرەرە چ قیاسی ناکرێ لەوەی کە د.ئاوڕەحمان دەیەوێ »ی«  

وەصف و ئیزافە بە دوا ئەو وشانەشدا بنووسرێن کە کۆتاییان بە واوی تیژی درێژ دێت، ئەم  
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یە هەرچەند لە گوتندا مومکین نییە دەرکەوێ، هێندەی یێی ئەسڵی وشە و ئیسمی  یێ
مەعناش درێژ نییە، تەنانەت بە دوا ئەلف و واو و فەتحەدا دەشبێتەوە کۆنسنانت. دیسانەوە  

ی ڕستە دەکات. بەاڵم مەسەلەکە هەر بریتی نییە لە »ی« وصف و  ڕوونکردنەوەخزمەتێکی 
درێژدا بزر دەبێ، خۆشم لەم گوتارەدا بە زۆری ئەو »ی«  اضافە کە لە دوا »ی« تیژی 

انەم نووسیوە چونکە نووسینیان بێ زەرەرە و بۆرە دەستورێکیش پشتگیری لێ دەکات. کە  ـ
ئەم »ی« ـە لە نووسیندا ژیایەوە دەبێ زمانناسان بیر لە هەموو »ی« ـەکی وەک ئەویش  

ئاخاوتندا بە دوا »ی« ڤاووڵدا تێ  بکەونەوە کە بە پێی دەستووری زمان دەبێ هەبێت و لە
 دەچێت. ئەمەش چەند نموونەیەک: 

 ئەو دزیی -لە کاری »دزی« دا دەبێ ئەو »ی« ـە دەرکەوێتەوە: من نووسیم  -

لە کاری »خشی« دا نابێ دەرکەوێ چونکە لە ڕابوردووی تێنەپەڕدا ڕاناوی کەسی   -
 ئەو خشی -سێیەمی تاک وجودی نییە: من خشیم 

»نووسی، دزی...« دا دەبێ بۆ کەسی دووەمی تاک تەنها »ت« بە دوا  لە کاری  -
تۆ   -کارەکەدا بەهێنین چونکە لەوکارانەدا تەنها »ت« ڕاناوە: من نووسیم، دزیم 

 نووسیت، دزیت

لە کاری »خشی، جمی ڕزی...« دا دەبێ »یت« بۆ کەسی دووەمی تاک ببێتەوە،  -
 جمییت، ڕزییت، خشییت تۆ  -چونکە تێ نەپەڕن: من جمیم، ڕزیم، خشیم 

لە کاری »نووسی، دزی« دا بۆ کەسی یەکەمی کۆ ڕاناوی »مان« دێت، دەبێ   -
 ئێمە نووسیمان، دزیمان   -بنووسرێ: من دزیم، نووسیم 

لە کاری »خشی، ڕزی...« دا چونکە تێنەپەڕن دەبێ »ین« بێت: من خشیم، ڕزیم   -
 ئێمە خشیین، ڕزیین  -

ێ ڕاناوی کەسی دووەمی تاک و یەکەمی کۆ  لە کاری »دەنووسم، دەدزم....« دەب -
ئێمە  -تۆ دەنووسیت، دەدزیت   -بەم جۆرە بلکێن: من دەنووسم، دەدزم 

 دەنووسین، دەدزین  

لە کاری »دەژیم« دا دەبێ ئەو ڕاناوانە بە دوا »ی« »دەژی« ـدا بێن: من دەژیم   -
 ئێمە دەژیین   -تۆ دەژییت  -
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دزینەوەیان مومکین نییە: بەاڵم دەشێ بگوترێ ئەم  ئەمانە بەدیهیەی ڕێزمانن و خۆ لێ  
سەرشێواندنە مەتەاڵوییەی پێ ناوێ، با هەر یەخەی »ی« اضافە و وصف بگرین، منیش  

بەرهەڵستی لێ ناکەم دوای ئەوەی بە چاوی کراوەوە بڕیار درا. بەاڵم ئەوساش گرفتی »ی«  
 کەسی سێیەمی تاک لە حاڵەتی اضافەدا هەر دەمێنێ:

 ترۆزیم چاوم دەستم -

 ترۆزیی چاوی دەستی -

 

لەمەیاندا چ بکەین؟ هەر بڕیارێکی بۆی بدرێ خراپ نییە بە مەرجی مەنتیقی ڕێزمانی تێدا 
بەکار هاتبێ. بڕیاری بێ لێکدانەوە نابێتە جێی قەناعەت. کە بڕیار درا بنووسرێ »ترۆزیی« 

ۆوە ڕوون  ئەوساش بێ دوو دڵی نووسینی ڕاناوی کەسی سێیەمی کۆ لەو بارانەدا لە خ
 دەبێتەوە: 

 ترۆزیی  -دەستی  -

 ترۆزییان  -دەستیان  -

 

 لەگەڵ »چی« دا بەقیاس دەنووسین:

 پیاوی دیت -

 چیی دیت -

 پیاویان دیت -

 چییان دیت -

 

من لە نووسینێکی کۆنمدا ئەم الیەنەم ڕون کردبۆوە، وابزانم گوتبووم بە ژیاندنەوەی »ی«  
وصف و اضافە یەک »جدول لۆغاریتم« لە ڕیزماندا قوت دەبێتەوە، وا ئێستاش دەڵیم، چاری  

ئەو جەدوەلە دەبێ بکرێ دەنا نووسەری نەشارەزا، بگرە شارەزاش، لە نغوردەکە بڕ ناکات،  
نیش لە کێشەکە مەنتیقی تێدا نامێنێ چونکە لە سەرەتاوە ژیاندنەوەی ئەو  خۆ تێنەگەیاند
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»ی« ـە لە ڕێی ڕێزمان زانییەوە هاتە ناوەوە، چ ڕەوای هەقە زانینەکە هەر هەتا پێنجیەک و 
 شەشیەکی ڕێگاکە تیشک بهاوێ؟

ێ دەکەم لەم موناسەبەیەدا دەڵیم، جارێکیان گوترابوو »یازدەم، دوازدەم....« کە من پێڕەوی ل
هەڵەیە، دەبێ بنووسرێ: یازدەیەم، دوازدەیەم ئەم ڕەخنەیەش پێنجیەکی ڕێگەی بڕیوە  

 چونکە کێشەکە هەر بە دوا یازدە و پازدە و نۆزدەدا نایەت: 

وشەی »سەر، دووسەر« بزوێنی فەتحەی بەدوا نایەت. کە »له« ی جەڕی کەوتە پێش  
ات. کەواتە بۆ »پەنجەره« دەبێ  دەگوترێ: »لە دووسەرەوه« واتە »ەوه« ی بەدوادا ه

 لە دوو پەنجەرەیەوە.  -»یەوه« زیاد بکرێ وەک »یەم« بۆ »یازده« زیاد کرا: یازدەیەم 

وشەی »کوڕ« کە ئەداتی تەعریفی بە دوادا هات دەبێتە »کوڕەکه« واتە »ەکه« ی بۆ  
ترێ:  دێت. ئەویش بە قیاس لە »یازدەیەم« داوا دەکات ئەو فەتحەیەی بۆ بپارێزرێ و بگو

برایەکەم. زۆربەی کوردیش وەها دەڵێ تەنها ئەو لەهجەیەی دەڵێ »یازدەیەم«    -یازدەیەم 
 پێڕەوی لە دەستووری خۆی ناکات و دەڵێ »براکەم«. 

کورد دەڵێ: دەشتاو دەشت، دزاو دز، دەستاو دەست. بەپێی دەستووری پاراستنی فەتحەی 
 و بگوترێ:کۆتایی »یازده« دەبێ ئەم ئەلفەی »او« یش بپارێزرێ 

 نەک چیاو چیا -چیایاو چیا  -
 دەریایاو دەریا نەک دەریاو دەریا 

من کە دێم دەنووسم »یازدەم، دوازدەم...« ئاگاداری ئەو دەستوورانەم بۆیە ڕێ بە خۆم  
دەدەم تا ئەو ڕؤژەی بڕیارێکی چاوساغانەی شارەزایانە لە هەموو ڕووی کێشەکە دەدرێ 

 دەستوورەکانی ئەو کێشەیەی ال نەدابێ.  ڕێگایەک بگرمە بەر کە لە سەرجەمی 

بەڕاست، کە دەنووسرێ: دووهەم، سێهەم، نۆهەم، دەهەم..... نۆزدەهەم دەستوورێکی فارسی  
بەکار دەهێنرێ. بەهەمەحاڵ دووەم نۆیەم، یازدەیەم... نۆزدەیەم کوردیترە یانی لەبارترە. لەو  

ە بریتین لە یەک کۆنسنانت و  ناوچانەی وەکوو من دەڵێن »یازدەم« تەنها لەو وشانەدا ک
  -یەک بزوێن، لەو حاڵەتانەدا »ی« ـەک دەهێنن بۆ پاراستنی بزوێنەکە و دەڵێن: دەیەم 

 گایەکە.  -شەیەکە 

واوەکە خورد دەکەنەوە دەڵێن »دووەم«. « دا پێویست نابینن بەو »ی« ـە، لە ئاست »دوو
هات...«. لە »سی« شدا   لە زوویەکەوە، بەم ڕوویەدا »، «لەهجەش هەیە دەڵێ: »دوویەم



243 

ئەو »ی« ـە نایەت بەزیادەوە بەڵکوو »ی« ی وشەکەی »سی« خورد دەکرێتەوە بە  
 ی کۆنسنانت« و دەگوترێ »سییەم«.  +»کسرە

 

 قسەیەکی دوایینم ماوە: 

فۆنەتیکناسی و فۆنۆلۆجی لەوەدا بایەخ وەرناگرن فێرمان بکەن فاڵنە دەنگ لە لووتەوە و  
دەردێ چونکە دەنگەکان بێ خوێندن و فۆنەتیک دەردێن و   ئەوەی دیکەیان لە گوێوە

لەوەتەی مرۆڤیش هەیە بە دروستی دەری بڕیوون. چ قازانج بە کەس ناگات بگوترێ لە  
بەرایی نوونی چاوگدا قورسایی هەیە چونکە ئەم قورساییە لە »نووستن، نووستم، کردت،  

وشەوە هەیە نەک هەر نوونی   دڵت، دڵم، کوڵکن، جلک...« و بە کۆتایی صەدان و هەزارەن
چاوگ. ئێمە بە دۆزینەوەی قورسایی سەر نوونی چاوگ و پاشگری »ن« و »ک« لە  
»کوڵکن، جلک« دا نابێ وەها دانێین شیری مووسامان دۆزیوەتەوە چونکە ئەم کەسرە  

 موختەلەسەیە لە کۆنی هەرە کۆنەوە دۆزراوەتەوە. 

ەو هەاڵنە ئاشکرا بکات کە زەق زەق لە چاو فۆنەتیکزان و فۆنۆلۆجیستی کورد لە سەریەتی ئ
دەچەقن. کەسرە موختەلەسە لە ڕێنووسی ئیستاکەماندا بەرچاو نییە: دەمەتەقە لەو باتە  

دەبێتە بابەتی ئەکادیمی تا ئەو ڕۆژەی پیتی التینی لە نووسینی کوردیدا بەکار دێت. گریمان  
ناوی کەسەکان... دەبێ نیگاری بۆ  هەموو دنیا سەلماندی، قورسایی بەرایی نوونی چاووگ و ڕا

دابندرێ خۆ هەر مومکین نییە ئەو نیگارە پەیدا بکرێ. ئەوپەڕی ئیمکان لەو ڕێگەیەدا ئەوەیە  
بچینەوە بۆ پێشنیازەکەی مامۆستا وەهبی، باوەڕیش ناکەم کەس بەدوا پێشنیازی ئەوتۆیی 

 بکەوێ.  

ەق لە چاو دەچەقن. فۆنەتیک و ئێمە با جارێ یەخەی ئەو هەڵە ئاشکرایانە بگرین کە زەق ز
فۆنۆلۆجی ئەگەر هەر فێری زانیارییە سەراوییەکان وەکوو: ئاوازەدار، لێوی، پووکی، انفجاری...  
مان بکات وەک ئەو کەسەمان لێ دێ بزانێ بەردی سەر تەختەدامە ببزێوێ بەاڵم جوغەدار  

تە خانەی دامە. وەیا  و ئاڵتی داش و مەیموون ئۆیینی فێر نەبێ و نەتوانێ بەردێک بگەیەنێ
 کەسێک دەم لە کێش و قافیە بدات و نەتوانێ شیعر هەڵبەستێ. 

ئەو تەرزە زانیاریە سەرەتاییانە لە فۆنەتیکدا نەزۆک دەمێننەوە ئەگەر گەشتی بەرەو ناوەوەی 
زمان نەکەن. دەبێ دەستووری وەهایان تێدا بدۆزینەوە بشێ هەڵەی وتە وەیا تەعبیرمان بۆ  

ئێمە ئەگەر پێ داگرین لەسەر »یانزە، دوانزە، سیانزە، شانزە، حەڤڤه« چ  ساغ بکاتەوە.  
دادمان نادا چەند سەرنجدەرێک لە ڕێی فۆنەتیکەوە وەیا لە خۆوە زانی بێتی، سوانی دەنگی  
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»د« لەو وشانەدا نوونی بۆ چواریان هێناوە و »ڤ« شی بۆ یەکیان هێناوە. زانینەکە پێویستە، 
فەرمانی سەرشانە، بە تایبەتی چونکە بەشی زۆری کورد وتە بەاڵم پێڕەوی لێ کردنی 

 ڕاستەکان دەبێژن: یازدە، دوازدە، سێزدە، حەڤدە. 

کردن و باری ئەوتۆیدا  دنەوەی »ی« تیژی درێژ لە ئیشارەتکردن و کۆ دەبێ بزانین شکان
کۆنسنانت ئیتر وەک کە دەڵێین »دارا برسییە،   «ی» + «دەیکاتە »کورتە بزوێنی کەسره

 ئەم کورسییە شکاوه« دەبێ بڵێم »کورسییەکان، ئیتاڵییەکان« نەک »برسێکان، ئیتالێکان«.  

لە ناوچەی ئۆتۆنۆمی ئەم هەڵەیە بەسەر دەرگەی هەموو دایەرەکانیدا لە چاوان دەچەقێ کە 
تی«. بەعادەتی دەستوری کورتبێژی  ئەمیندارێتی« لە جیاتی »ئەمیندارییە»لێیان نووسراوە 

زۆربەی کورد لەو تەرزە وشانەدا دەڵێن »ئیتالیەکان، ئەمینداریەتی« بەاڵم دەڵێن 
»برسییەتی« نەک »برسیەتی«. چ بڵێی »برسییەتی کافره« و چ بڵێی »من برسیمە، دارا  

 برسییەتی« فەرق ناکا لە ڕووی شکاندنەوەی »ی« درێژی تیژ. 

هەر ئەم پیاوە خزم و کەسیەتی« و ناگوترێ »کەسییەتی« بەاڵم  بە نموونە، دەگوترێ »
دەگوترێ »خزمییەتی« و دەشگوترێ »خزمیەتی«. بەهەمەحاڵ »کەسیەتی، خزمیەتی« بەر 

یاسای دەنگسازی و کورت بێژی دەکەون بەاڵم »ئەمیندارێتی، برسێتی، ئیتالێکان..«  
ستووراتی ڕەسەنی هەمەکیی پێوەندییان تەنها بە زاری ناوچەیییەوە هەیە نەک بە دە

کوردییەوە. هەر ئەو زارەی دەڵێ »ئیتاڵێکان« ناچارە لە بنای وەصفدا بڵێ »ئیتاڵیە 
 زیرەکەکان، برسییە ڕووتەکان«.  

دەبێ فۆنەتیکناس بە خەڵق ڕابگەیەنی »تێدا، جودا« ڕاستن و بەسەر زاری زۆربەی 
بێ لە نووسیندا ڕاستە شەقامی کوردەوەشن چ ئینساف لەوەدا نییە ئاخێوەری ڕانیە ناچار 

 کوردی لەو وشانەدا بەجێ بهێڵێ بۆ »تیا، تیایا، جیا«.  

ئەگەر پسپۆڕی باسی فۆنۆلۆجی بەدەنگ بێت، بگرە جۆرێک بایی بوونیش لە خۆیدا هەست  
دەکات کە دەبینێ قەڵەمەکەی لەو جۆرە هەڵەی پەرەسەندوودا دەگێڕێ و خەریکە بە خۆی  

. لە وشەی وەکوو »نوێژ، توێ، کوێر، سوێر« دا نووسەران  «ن دەبەزمئەوە ئەزم لە بانا»بڵێ: 
بە پێی لەهجەی شاری سلێمانی و بەشێکی دیکەی کوردستانی خواروو دەیانەوێ  

»دیفتۆنگ« ی نێوان »وێ« بەسەر نووسینی ئەدەبیماندا بسەپێنن. بە بەڵگەی بێ کەلەبەر  
کوردی ڕەسەن، وابزانم  ئیسپات بووە و دەبێ کە دیفتۆنگەکە ناوچەیی یە نەک 

 د.ئاوڕەحمانتیش پشتگیری لەو بەڵگانە کرد. نالی لە شیعردا شێوە ڕەسەنەکەی بەکار هێناوە: 
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 هەر جۆگە وو جێگایەک کەوا سوور و سوێر بێ 
 جێـی جۆشەشـی گریانــی منە خـوێ نـەڕژاوە 

 

 وشەی »سوێر« ئەگەر دیفتۆنگی تێدا بێ کێشی مصرەعەکە لەنگ دەبێ:

 گەرمی نەغمەیە ئاگر دەکاتەوە بولبول کە 
 غونچە حەزینە جەرگ و دڵی بۆ دەکا توێ 

وشەی »توێ« دیفتۆنگدار بێ هەم شیعرەکە لەنگ دەکات و هەم ناشبێتە قافیەی 
 ...هتد لە قەصیدەکەدا.  « »هوردوێ، گوڵی بوێ

فۆنەتیکزان، کەچی  کردنی ڕێبازی فۆنەتیک و ئەرکی سەرشانی ئەمانە نموونەن بۆ دەستنیشان
بەداخەوە دەبینم خاوەن شەهادەی بەرزی زمان کە خۆیشی شیرمژی ئەو زارە ناوچەییە نییە 

لە جیاتی »دەڕۆم« دەنووسێ »ئەڕۆم«. من دژی »ئەڕۆم« نیم، بەاڵم نابێ خۆی بەسەر  
 »دەڕۆم« دا زاڵ بکات کە ڕێبازی ڕەسەن و زۆربەی کوردە.

ۆشەوە بۆ زمانی کوردی، هەموو هێزی لەش و هۆشیشی  د.ئاوڕەحمان لە بنی دڵیەوە بە پەر
بەو بەخشیوە تا ئەوەی لە هیچ بابەتێکی دیکە قەڵەم ناگێڕێ. بە ڕۆژ خەریکیەتی بە شەویش  

خەونی پێوە دەبینێ. لەو شەنگ و تاقەتەیدا، بە باوەڕم لێی دەوەشێتەوە دەست بۆ هەر  
کردنی نووسەران لە  خەبەردار لێ پەیدا بکات. بەوالی  الیەنێکی »زمان« ببات بەرهەمی

هەڵەی باو، ڕێبازێکی دیکە هەیە چاپوکسوارێکی خۆتەرخان کردووی بەپەرۆشی وەکوو ئەو 
دڵسۆزەی گەڕەکە هاتوچۆی تێدا بکات ئەویش بەستنەوەی کوردی ئێستاکەمانە بە هی 

 کۆنینە. 

ێی بەجێ نەماوە  زمانی کوردی لە دوای مادەکانەوە و لە زەمانی مادیش نووسینی نەبوو وەیا ل
پێبەپێی ڕۆژگار و گۆڕانی باری ئاخاوتن و نووسین دەقی ڕەسەن و سەرچاوەی ڕوونی  

لەهجەکانی لێ بناسرێتە. هەر ئەم فەالکەتەیشە بووە هۆی نەبوونی زمانێکی ئەدەبیی کوردی 
کە هەموو ئاخێوەری کورد تێی بگات. ئێمە کە نەتوانین مێژوو هەڵگێڕنەوە بۆ ئەوەی لە  

ە قاڵبی ئەدەبی بۆ هەموو کورد زمان ڕەنگڕێژ بکەین، ڕەنگە بتوانین ڕایەڵە پساوەکانی نووکەو
پێوەندیی ئێستاکەی زمانەکەمان بە ئاڤێستاوە گرێ بدەین وەیا هەر نەبێ بە شێوەی 

پسپسۆکیش بێ ئەوەندەی مومکینە لەو ڕیشاڵە کەرت بوانە بە یەکدی بگەیەنینەوە. دەزانم  
ەدا، گەورەتریشیان ئەوەیە کە دوای سووتاندنی نامە زەردەشتیەکان موشکیلەی زۆرە لەو کار

لە سەردەمی ئەسکەندەری مەکەدۆنیدا زارەوزار ئاڤێستا و گاتەکان... گەییشتنە پەهلەوی.  
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شێوە نووسینی هزڤارشیش دەستی گێڕا لە شێواندنی ئەوەی پارێزرابوو، هەڵسوکەوتی زەمانی 
ەی ئەو نامانە کاری سەلبی کرد )هەرچەندە الیەنی  ساسانیەکانیش لە نووسینەوەی دووبار

 ئیجابیشی هەبوە، لێرەدا جێی لێدوانی نابێتەوە(.

کردن دەهێنێ، ڕێبازیشی کوێر نەبۆتەوە: وەختی نە هەموویدا کارەکە خۆ بۆ تەرخانلەگەڵ ئەما
کۆڕی زانیاری کورد ئەم فەرمانەی لەقەبەڵ ئەندامێکی   1972 -1971خۆی لە ساڵی 

کۆڕ کرد بەاڵم داخم ناچێ هیچی لێ شین نەبۆوە لە تاکە گوتارێکی کورت بەوالوە.  تەرخانی 
گوتارەکەش، ڕاستییەکەی بایەخدارە بەاڵم دوورە لە گەیشیتن بە ئامانج. حاجی قادر و نالی  

بە من سپێردران: ئێستاکە لەگەڵ خۆمدا دەڵێمەوە صەد جاران خۆزی بەوەی تەکلیفەکە  
 زمانیەکە بۆ من مابایەوە.  پێچەوانە بوایە و الیەنە

هەل لە دەست نەچووە، من نا، د.ئاوڕەحمان لە بارێکدایە بتوانێ خەست خەست هۆشی خۆی  
بە دەستەچرای زانستی تازەوە بە ناو تاریکایی ڕابوردووی زمانی کوردی پیرۆزدا بخولێنێتەوە. 

کەرەوە  سەرچاوە چەنگ دەکەون. لە لەهجەکانی کوردیدا زۆر خڵتەی ڕاگەیێن و ڕوون
هەن... قۆڵ و باسکی لێ هەڵماڵە، کۆڕی زانیاری عێراق و دەستەی کوردیش، بێ گومان، پاڵ  

پشتیت دەکەن، کوردێکی بشتوانێ نەوت بخاتە چراتەوە نابێ درێغی بکات... ئەوسا حەز  
 دەکەی کارێک بە هەمزە بکە ناوی خۆی لە بیر بچێتەوە.

ئەم گوتارە لەم چەند بەندەدا دەبێتە  پوختەیەکی زێدە کورتی هەندێ خاڵی سەرەکیی 
 پااڵوتە:

هەبوونی کەسرە موختەلەسە لە وشەدا بەندە بە داخوازی بەستنەوەی! فۆنیمی   .1
وەستاو بە فۆنیمی دوایەوە لە باری تایبەتیدا. بە نەمانی داخوازییەکە، کەسرە  

 موختەلەسە دەشێ نەمێنێ و زۆر جارانیش دەبێ نەمێنێ. 

سرە موختەلەسەی مەوجوود لە وشەدا، ئەگەر وجودی  دێتە سەر کە  stressهێز  .2
بەند بێ بە هێزەوە بایەخی »دەنگ« یشی نامێنێ چونکە بریتی دەبێ لە هێزەکە 

 خۆی.

هەبوونی کەسرە موختەلەسە و هاتن و چوونی لە هیچ بارێکدا دەخلی بەسەر واتاوە  .3
بەو پێیە،  نییە. هەرگیزاو هەرگیز تێدا چوونی ئەو دەنگە تەئسیر لە واتا ناکا 

ە هۆی خۆش خوێنی  موستەحیلە نرخی فۆنیمی هەبێ. دانانی نیگار بۆی دەبێت
 بە فۆنیمبوونی ئەو دەنگە.  نووسراو نەک دانهێنان 
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فۆنیمبوونی دەنگ و فۆنیم نەبوونی لە حااڵتی ڕێزمانیدا تاقی ناکرێتەوە، لە عەینی  .4
اکانی ڕێزماندا  وشەدا تاقی دەکرێتەوە چونکە سوان و گۆڕانی دەنگ لە بارە جود

 دەستوورەکانی ڕێزمان ساغ دەکاتەوە نەک »هەوییەی« ی دەنگ.

هەمزە و دەنگی »ە« لەچاو هەموو دەنگەکانی دیکە تایبەتی و چۆنایەتی دەگمەنیان   .5
هەیە هۆیەکەش دەچێتەوە بۆ نزیکایی دەروویان لە پێکی قورگ و ژێ دەنگەکانەوە.  

چوونیان بۆ ڤاوڵی ئەلفوبێ و بەیەکدی  هاتنیان لە بەرایی وشەوە بە ڤاوڵەوە و تێ
 گۆڕانەوەیان بەڵگەیە بۆ چاالکییان و خزمایەتیی نێوانیان. 

بوونیشی  ، فۆنیموا دییارە فۆنیمی هەمزە یەکێکە لەوانەی لەگشت زمانەکاندا هەبێت .6
لە ڕادەی بەدیهییەدایە: هەر زمانێکی هەمزەی لێ بسڕێتەوە کاول دەبێ کەچی بە  
سڕینەوەی »ث، ن، ض، ط، ظ، پ، چ، ژ، گ، ڤ، ص، ڵ، ق، ح، خ، ع، غ« کە  

 فۆنیم هەموو زمانێک کاول نابێ.  17بریتین لە 

ا بێت،  تایبەتیەتی دەنگی هەمزە و هێ وەها دەکات لە زۆر زماناندا ڤاوڵ بەدوایاند .7
نەک ڤاوڵ لە هیچەی ئەو دەنگانە بە ساختە دەخاتە پێش خۆیەوە. موستەحیلە 
میللەتان بەر لە هەزاران ساڵ بیریان لەوە کردبێتەوە کەوا بۆ خاتری ڤاوڵ لە  

بەرایی وشەوە بێت دەنگێکی ساختە هەڵبەستن و بیخەنە پێشیەوە، هەزاران هەزار 
ا دێت. چ قەیدی دەکرد لە جیاتی »ئەز،  وشە هەن فۆنیمی پێشەوەیان ڤاوڵی بەدواد

ئێمە، ئەنگوست....« یش بیانگوتبایە »شەز، شێمە، شەنگوست...«؟ خۆ هەمزە  
ی پێ کەوێ، چونکە کەسرە موختەلەسە کردنەوەناعوور نییە پەکی ئاو بەرز

 بەچکەی ناچارییە بە هەڵستانی ناچارییەکە تێدەچێت. 

«... » 
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 ن »پێ، لێ و تێ« کورتەیەکی بیروڕا لەسەر پێشگرەکا 

 1991ساڵی  74 و  73، ژمارە «سروە»گۆڤاری 

 

ئەم نووسینە سەرپێییە و بێ کەرەستە و لە زەرفی نالەباردا چاوترووکاوە بە ئاسانی لە  
« سەبارەت  یقاز یئەحمەد»و «خوێندنەوەی بیروڕاکانی مامۆستایان »محەمەد حەمە باقی

ی ئازیز باڵوکرابوونەوە پاشتریش لەو  «سروە»ی  57دە« کە لە ژمارەی » « و بە »لە
لە سروەی شۆخ و   یی ڕەخساندیو کامیا یکە بەختیار 27/5/1991سەردانەی ڕۆژی 

مامۆستا ئەحمەد و هاوڕێکانی بکەم، بوو بە پێویستییەکی ناچاری چونکە بابەتەکە بوو بە  
زانەی وەالی مندا چەماندەوە بۆ  ێو بەڕمەداری گوتوبێژ تا ئەوەی نیگای میهرەبانی ئە

خاتری   بە شمنی .سەرفرازیم بەخوایشتی دەربڕینی بیروڕای خۆم لەبارەی پرسیارەکەوە
قەهری ستەمکارەوە دەستی لەرزۆکم برد بۆ قەڵەم کەوا لەوەتەی هەرای  ...زەدەی ڕۆژگار و

نێوان عێڕاق و کوێت بەرپابوو نە دەرفەت و نە مجێز و نە هێز و نە هیچ ئیمکانێکم بووە  
ڕووی کاخەز بژەنم و یەک تنۆک مەرەکەبی لێ   نووکی دەندووکی قەڵەمە خەواڵوەکەم لە
ئەگەر   .ی دانەوێڵەی ڕزۆکی فکری پسۆکبچکێنم بۆ تەڕکردنەوەی تاکە یەک دانە

م تەرکی ئەدەب نەبوایە من و فکر و بیروڕا کوجامەرحەبا... لەکوێ بەیەکدی  ینافەرمان
مەگەر هەر خۆم   ،بەرداشی کارەسات بهاڕێت !نەوەیئاو دەخۆبەیەکەوە  ین؟ چۆناوچۆنیدەگە
بارانەوە.  هەویری لەشی خۆم بخەمە سەر سفرەی تازییەلە ەپکێک سەکەی بم و  شدانا

 : یفەرموو یساحێبقڕانی زادە

 یسمان آردببازارترکنون کوردی تنی چون 

 

منیش تەپوتۆزێکی وەجاغی کاولبووی بیری پەڕشوباڵو و بەسەر ڕووی ڕووپەڕەکانی سروەدا 
قەدیمیان کە تەڕایی مەرەکەبیان پێ لە دێڕەکاندا وشک   بتەکێنم بەڵکوو وەکوو خۆڵەمێشی

خزمەتێکی چاوەگەشەکەی سروەی ڕووناکبیر وگەشبین بە  کلدەکردەوە، ئەویش وەکوو 
ت و خوێنەرانی کۆوارە  سئەنجام بگەیەنێت. ئنجا پەنا بە لێ بوردوویی دەستەی سەرپەر

 نازۆیە شەنگەکەمان بەرەو ئەوکارە دژوارەوە دەچم.

تۆژینەوە لە بنەڕەتدا بە دەوری »دە« و »لە« سەری هەڵداوە، بە ئاسایی و بە   هەرچەندە
ڕووی سەرنجی هۆش و گوتەی زمان   ،خشکەی هەست پێ کراو و پێ نەکراوی لێکدانەوە

رێت وەک کە مامۆستا »ئەحمەدی قازی« لە  ێلەو سێ پێشگرەی »لێ، تێ و پێ« دەگ
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وونەی »تێکردن، لێکردن، تێچوون، لێچوون،  واڵمەکەی خۆیدا بۆ سەلماندنی بیروڕای خۆی نم
ویچوون، پێکهاتن، لێکەوتن، تێکەوتن و وێکەوتن...«ـی هێناوەتەوە کە لە هەمواندا پێشگری  

وە« یە. من لێرەدا بەسەر »وە«دا ناڕۆم  ، وێ« گۆڕاوی »دە، لە، بە ، ئەو کارانە »تێ، لێ، پێ
ێ واتای »بە« دەبەخشێت. بە  کە بە سێبەرێکی »بە«ی دەزانم و ناوناوەیەکی کەم نەب

پێ« قسەی لەسەر    ،تێ، لێ - دەرکردنی »وە، وێ« لە گوتوبیژدا دەمێنێتەوە »دە، لە، بە
بکرێت و، کە هەلیش هەڵکەوت، بە دەوری ئەو کنەکردنەوەوە قەڵەم تەراتێنە بکات و لەمال  

ڵکوو  گوڵەگەنمێک و لەوال شکۆفە نەرگزێکی بۆچوون و هەڵسەنگاندن دەستچن بکات بە
 نووسینەکە ئەوەندەی بە بەرەوە بێت سەرێشەی خوێنەر بە پێوەخەریکبوونی بهێنێت. 

بە«وە هاتوون، هەر   ،پێ« لە سێ پڕیپۆزیشنی »لە، دە ،وەک گوترا سێ پیشگری »لێ، تێ
بە جۆرێک کە  (کار: فعل) «کار»ئەمانەش هەن لە تاقمی پڕیپۆزیشن بووبێتنە پێشگری  

یپۆزیشنی »بۆ« هەیە لە غەیری ئەم سێیانە کە ناوەناوە دەبێتە وێنەیان بگۆڕێت. تەنها پڕ
پێشگری کار بێ ئەوەی فۆڕمی بگۆڕێت وەک دەڵێین: »بۆچوون، بۆهاتن« بە وردبوونەوەش 

دەردەکەوێ کە »بۆ« تەنها پڕیپۆزیشنێکە یەکێکی دیکە بێتە پێشیەوە و دەبنە »لەبۆ«.  
وەک پڕیپۆزیشنێکی لێکدراو  « لەبۆ. »«من لەبۆ تۆمە تۆ لەبۆ کێتە»شیعر هەیە دەڵێ: 

کورت دەکرێتەوە و دەگوترێ: بۆ کوێ ئۆغر؟ وا پێدەچێت لە بنەڕەتدا »بۆ« وشەیەکی  
بەرەی »ناو« بووە و لێی قرتاوە، لە واتاشدا »برای« فارسی دەگەیەنێت. دەگوترێ  

»لەبۆچی« و دەشێ بگوترێ »لەبۆ وا دەکەیت، بۆچی وا دەکەیت« ئنجا بگوترێ »بۆ  
ادەکەیت« دەگەیەنێ، بەاڵم »لەبۆ کوێ دەچیت« لێی کورت ناکرێتەوە ببێتە »بۆ و

دەچیت« تەنها »بۆ کوێ دەچیت« دروستە بە قرتانی »لە« کە، »لەبەر چی وادەکەیت« 
ئاشکرایشە ئەم »بەر«ە لێرەدا »برای«ـەکەی فارسی   .بەرانبەری »لەبۆ چی« دەوستێ

ی »بەردانی، بەربوون، لەبەرچوون، بەرماوە...«  دەخوێنێتەوە و چ پێوەندی بە وشەی »بەر«
وە نییە. لە فارسیش دەگوترێ »برای چە، از برای چە«، لە کوردی »لە«ی »لەبەر«  

ناقرتێ وەک »از«ی »ازبرای« قرتا.. با ئەم »لەبەر، ازبرای...« وە »لەبۆچی و لەبۆ و بۆ«  
 .لێرەدا بمێنن و بچینەوە بۆ »لێ، تێ و پێ«کەی خۆمان

ش بەگەڵ  «ئیسمی»شگری »لێ، پێ« هەر وەک لەگەڵ کاردا دێن لە ڕستەی  دوو پێ
جێناوی لکاو دەکەون وەک: لێت ڕازیم، پێت شادم. پێشگری »تێ«ی تەنها کە  

داخوازی سروشتی خۆی کە پتر   یتەواوکەرەکەی »دا«ی لەگەڵدا نەبێت »تێدا« بە پێ
خزمی سکون و بێجووڵەییە هەر لەگەڵ کاردا دێت، واتە لە ڕستەی فعلی دەردەکەوێت  

وەکوو: تێت دەگەم، تێمان دەڕوانێت.. بەاڵم بەهۆی تەواوکەرەکەی »دا« دەتوانی بەشداری 
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ی  بکات لە ڕستەی ئیسمی و بگوترێ: ئەم هەرایە ئێمەی تێداین، تۆی تێدا نیت. پێشگر
»پێ«ش ئەم »دایە« بە دوا خۆیدا دەهێنێت و دەگوترێ: پێداهاتنەوە، بەاڵم لەگەڵ ڕستەی  

ئیسمی نایەت. هەرچی »لێ«یە ئەم »دایە«یە بە خۆیەوە ناگرێت مەگەر ناو وەیا جێناوی  
نەلکاو بکەوێتە نێوانیانەوە وەک: لە تۆدا، لە ماڵدا، ئنجا کە بیستت یەکێک گوتی »لێ 

زین« بزانە ئەم »دا«یە پێشگرە و فعلەکە »دابەزین، دانیشتن«ـە نەک  دانیشتن، لێ دابە
تەواوکەری »لێ«یە ئەگەر تەواوکەر بایە دەبوو بگوترێ »لێ دا دابەزین« وەک دەگوترێ  
»تێدا دابەزین«، »لێ« هەڵدەگرێ ببێتە »لێکدا« هەرچی »پێکدا« یە لە ڕستەی فێعلی 

 دێت، »تێ«ش هەڵدەگرێ ببێتە »تێکدا«. 

ی »لێ«ی تەنها لە ڕستەی ئیسمیدا و نەهاتنی »ی« جوداکەرەوەیەکی بنەڕەتییە لە هاتن
نێوان »لە، دە« دا، وێڕای جوداکەرەوەیێکی دیکەشی کەوا دوای کەمێکی دیکە لێی دەدوێین. 

ئەم کورت هێنانەی »دە« لەچاو »لە« دا دەچێتەوە بۆ فرەوانی مەیدانی چاالکی »لە«  
ڕووەوە کە هەرچی »دە«یە پتر وەالی ڕاگەیاندنی حاڵەتی بەپێی سروشتی واتاکەی لەو 

»سکون«دا دەچێتەوە، سکونیش دەقگرتوویی و یەکالیەنی لێخۆش دێت کەچی »لە« بە زۆر  
 .الیاندا پەل دەهاوێژێت و لەگەڵ بزووتندا دۆستە، ئیتر بزووتنەوەی ڕاستینە بێ یا ئیعتیباری

وە، لەمنڕا« کەچی دەتوانین بڵێین »لە مندا« ناتوانین بڵێین »دەمنەوە« وەک دەڵێین »لەمنە
بارتەقای »دەمندا« چونکە تەواوکەرەی »دا« بزووتنەوەی »لە«ی پەک یەخستووە بەاڵم  

دا« دروست نییە ناگوترێ »لێمدا بێهێزی هەیە« وەک کە دەگوترێ »تێمدا   چونکە »لێ
وەکوو »دە«  بێهێزی هەیە« کە »تێمدا« گۆڕاوی »دەمندا«یە. هەرچی »بە«یە دەتوانن 

کار بکات و بگوترێ »پێداڕۆیشتن، تێداڕۆیشتن«. دیارە لێرەدا »پێدا...« بۆ »مصاحبە«یە و  
دەڕێگەدا    ،»تێدا« بۆ »حلول«ـە، کە بێین و بڵێین: بە ڕێگەدا ڕۆیشتن، لە ڕێگەدا ڕۆیشتن 

ڕۆیشتن دوو وشەی »لە، دە« یەک واتای »حلول« ڕادەگەیەنن بە هۆی تەواوکەری 
سروشتی وشەکان »لێ« بەسەر   یوداکەرەوەی دووهەم ئەوەیە کە وا هەر بە پێ»دا«وە. ج

 »تێ«دا ڕادەشکێت و دەیخاتە ژێرتاوی خۆیەوە وەک لەم نموونانەدا دەردەکەوێت. 

لێ تێپەڕین، لێ تێگەیشتن، لێ تێکدان نایەتە ئەقڵەوە »تێ لێ گەیشتن، تێ لێ پەڕین« و 
ەر بەم شکڵە »پێ« زاڵە بەسەر »لێ«دا و دەڵێین وشە و ڕستەی ئەوتۆیی بەزاراندا بێت. ه

کەم پارە - دارا لە درەختەکە کردەوە« وەیا »پێ لێستاندنەوە  میوەکەم بە - »پێ لێکردنەوە
«، کە زانیمان »پێ« زاڵە بەسەر »لێ«دا لە خۆوە دیارە »پێ«  ستاندەوە خدردارا لە  بە

 تێدان...«.زاڵە بەسەر »تێ«دا وەک »پێ تێکردن، پێ تێبەردان، پێ 
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ئایا »پێ« دەتوانێ لە بەرایی وشەیەکەوە  بێت کە لە هەمان کاتدا دوو پێشگری »تێ،  
لێ«ی بەسەرەوە بێت و بگوترێ: »پێ لێ تێکوشین، پێ لێ تێکدان، پێ لە تێ هەڵپێچان..«؟  

 ئەم وەاڵمە بۆ سەرنجی خوێنەر جێ دەهێڵم.

دا یۆ ڕستەیەک ببردرێتەوە کە تێوشە هەیە وەک »تێپەڕین«، قبووڵ ناکا ئەو »تێ«ـیەی ب
ببێتەوە بە »دە« یاخود »لە«، چارت ناچارە دەبێ بڵێی »لێ تێپەڕین، لە ئەو تێپەڕێن« 

ناگوترێ »لە ئەو پەڕین، دە ئەو پەڕێن«. وەک خوێنەر دەبینێت ئەم »تێ«ـیەی  
  »تێپەڕێن« هەر وەک نەشیا لە فێعلەکەی بترازێت هەر وەها، بەالی باوەڕی منەوە ناشێ

بزووتنەوەش لەگەڵ   .ببردرێتەوە بۆ »دە« چونکە لەگەڵ بزووتنەوە تێکەڵە و پێیەوە بەندە
»دا« ناگونجێت... ڕەنگە دەمەتەقە لەوەدا بکرێت ئایا »لە ماین پەڕین« یاخود »دە ماین 
پەڕین« ڕاستە چونکە لێرەدا هیچ کام لە پێشگرەکان بە بزووتنەوەوە بەند نین و لەگەڵی  

بێ، کابرایەک لە   وەک »تێ«ی تێپەڕین پێیەوە بەندە. کە مەبەست ئەوەتێکەڵ نەبوون 
دەمی غارێندا لە ماین یا ئەسپ پەڕی بێت ئەوسا هەر »لە« دەست دەدا. »لێهاتن«ـیش بە  

 واتای »ڵێپەڕین«. واشبزانم قەت نەمبیستووە »دە ماین هاتن«... 

رگرێتەوە و بیبەیتەوە  وشەی »تێبوون«ـیش نەرمونیان نییە بۆ ئەوەی »تێ«ـکەی لێ وە
بەرەو »لە« یاخود »دە«. دەڵێین: ئەم قوماشە یەک کراسی تێدەبێ یا خود تێنابێ. بە  

زەحمەت دەڵێین: یەک کراس لەو قوماشە دەبێ. هەستی سەلیقیشم لێم ناگەڕێ بڵێم: یەک  
کراس دە ئەم قوماشە دەبێ. لە کەسی پشدەری یان مەهابادیم نەبیستووە ڕستەی »تێی  

نابێ«ی بەرەو بنەڕەتی »تێ« بردبێتەوە تا بزانم دەیکا بە »لە« یان »دە«. بەاڵم   یتێدەبێ، 
ناراحەت دەبم چونکە بە مجیزی ڕێزمانێکی   یدەبێ بڵێم ئەگەر بۆ »دە«ی بباتەوە من پێ

لێی دڵنیام »تێبوون« دوورە لە سکون، چەژێکی بە هەستوخوستی بزووتنی تێدایە کە خزمی  
ەڵێم هەرگیز لەو باوەڕەدا نەبووم و نابم کە دەبێ ڕێ لە »دە« کوێر  »لە«یە. من کە ئەمە د

بکرێتەوە، بە پێچەوانەوە ئەگەر نووسەران و ئاخێوەران بۆیان مەیسەر بایە »دە« و »لە« بە  
ڕوونی و بێ قورت و گرفت بخەنە شوێنی لەباری خۆیانەوە کارێکیان دەکرد ئافەرینی لێ 

دەمزادانەی بە پێی سەلیقە »دە«یان بەکارهێناوە لەو بوەشێتەوە چونکە  بێگومان ئەو ئا
وشانەدا کە کوردی کوردستانی عێراق »لە«ی تیدا بەکار دەهێنن، بە هەستیارییەوە 

کردوویانە و تێشیدا سەرکەوتوو بوون، ئەو ڕستەیەی مامۆستا »ئەحمەدی قازی« لە الپەڕە 
بۆ هەاڵواردنی »لە« لە »دە«  دا بە نموونە هێناویەتییەوە  57ی کۆواری سروەی ژمارە 27

کارێک نییە سەرپێچی تێدا بکرێت. »عەلی لە دار کەوت و دەحەوز کەوت« گۆڕین و 
بڕینی قبوڵ ناکات. لە دیوی عێراق دەڵێین: »عەلی لە دار کەوت و کەوتە حەوزەکە... 
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  حەوزەکەوە«. »لە حەوز کەوتن« بە مەعنای دە حەوز کەوتن بەکار نەهاتووە ئەمما گوتراوە
حەوز کەوتن« بە مەبەستی »جەنابەت دەرکردنی پاش  »لە ئاو کەوتن... یان لە 

شەیتانیبوون« جارانیش خەڵك و خوا لە ماڵەوە گەرماویان نەبوو، دەچوون لە قولەتێنی  
مەزگەوتان یاخود لە کانی و گۆماوی ڕوباران تێ دەکەوتن. حوکمی دەوروبەر وەها جێگیر بوو 

ەتڵ و تاس لە خۆ دەر نەدەکرد، دەبوو حەوز و گۆم بشڵەقێنن. لە داڵندا جەنابەتیان بە س
دەگێڕنەوە یەکێک لە چلەی زستاندا خۆی دە حەوزێک هاویشت لە جیاتی نیەتی عادەتی  

 گوتی: نیەتم وایە چیدی ناماقووڵی وەها ناکەم. 

دەر«ی فارسی دەوەستێت، حەقیەتی مافی خۆی پێ   -بێگومان، »دە« کە بەرانبەر »در 
شوێنانەدا کە هەر ئەو دەست بدات دەبێ ئەو بەکار بێت. بەاڵم سەد جاران   ولە بدرێت و

سەختی کارەکە لە زۆر الوە . بەداخەوە کارەکە ئەو ئاسانە نییە کە بە ڕواڵەت خۆ دەنوێنی
 .دێت

لە پێشەوە دەبێ بڵێین و بسەلمێنین کە »دە، لە« پڕیپۆزیشنی ئەوتۆن »ظرفیة«یان تێدایە  
دەبەخشێ و »تا، بۆ« مەودا دەخوێنێتەوە، »هەل« بۆ سەرەوە  یهاوسێیهەر وەک کە »بە« 

»دا« بۆ خوارەوە تێ دەڕوانن »وەر« کەوانەیی و بازنەیی بە دەستەوە دەدات... کە دەڵیم  
»دە، لە« ظرفیة دەبەخشن مەبەست ئەوەیە »حلول، تێدابوون« ڕادەگەیەنن بەو پێیە  

کی پان و پۆڕی تێکەڵ بە یەکتر  ێتا ئەوەی پەراوێزخزمایەتی مەعنەوی لە نێوانیاندا پەیدایە 
لێکتریان نزیک دەخاتەوە ئنجا هەروەک ئاسان نییە »لە« تێکەڵ بە »هەڵ، تا، وەر، ...«  
ببێت، ئاسانیش نییە ئەو »لە«یە گردەبڕ لە »دە« جودا بکەیتەوە: کە هاتی تەواوکەری 

 »دا«ت خستە پاڵ و گوتت:

 بڵێسەی میسلی تەندوورەلە دڵدا ئاتەشی عیشقت 

 

ئا ئەم »دا«یە بە تەواوی وشەی »لە« دەخاتە واتای »دە«وە و جووڵەی لێ دەبڕێت. خۆ  
ئەگەر بڵێ »دەدڵدا« چ فەرق بە واتای بەیتەکە ناکات، هێندە هەیە »لە دڵدا« چەژی  

وە  ەدڵدا«یە دالەکانی لێکترەدشیرنترە چونکە المەکانی لێکتر دوور کەوتوونەتەوە. هەرچی »
»عەلی لە دارەکە داکەوت« چونکە جووڵەی »لە« بەو »دا«یە   ینزیکن. تۆ ناتوانی بڵێ

 تێچووە. 

نوختەی دووهەم ئەوەیە: چونکە زمانەکەمان لە کۆنەوە دەماودەم هاتووە و نووسینمان نەبووە  
نە   .دروستبوونی وشە و ڕستە و بەکارهێنانی ئامرازەکانی بپارێزێت یدەق و فۆڕم و چۆنیەتی
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انی یەکگرتوومان پەیدا بوو نە هیچ تاکە لەهجەیەکی توانی دروشمی بەر لە هەزاران ساڵی  زم
بەخۆیەوە بگرێت و جۆری تێکبەستن و لێکترازاندن و بەگەڕهێنانی بەشە چاالکەکانی  
ئاخاوتنی خۆی لە پەراوێزی کۆنینەی ڕەسەنیدا بهێڵێتەوە وەک کە زمانی یەکگرتووی  

علقات« و »حکم، امثال، ایام العرب، کهانة...« و بەدوا ئەواندا  عەرەبی بە هۆی قورئان و »م
دەوڵەتی ئیسالمی هەموو سەروبەر و ڕێزمان و فەرهەنگی عەرەبی بەردەوام دەکرد... لە  

کوردیدا هەرچی هۆیەکی پاراستنی دەقە کۆنەکانی هەبوو هەر ئەوەبوو بەسەر زمانانەوە و لە  
ی هەرە درێژی ئەو ئاستەوارانە لە چەند سەد  هەندێ بەیت و شێعردا مایەوە کە تەمەن

ساڵێک تێپەڕ ناکەن و بوون بە هۆی مانەوەی ئەو جوداوازیانەی لە نێوان لەهجەکانی  
کوردیدا هەبوون کە دەبینین لە سەردەمی »بە اصطالح«، ڕووناکی و زانستدا لە سەر »دە«  

و فەرهەنگی زمانەکەمانی  و »لە« هەرا پەیدا دەبێت. خۆزی ئەو ئاستەوارانە هەر نەبا هەمو 
ی نێرایەتی و مێیایەتی وشە،   genderگرتبایە باوەش، لە نموونەدا دەڵێم الیەنی دەرخستنی 

بیستنەوە دەما و دەم ماوەتەوە و لەهجەکانی بەشی زۆری کوردستانی  یتا ڕادەیەک، لەڕێ
بەستیش  عێراق و ئێراندا وشەکان بێ سەنەدی مێژوویی بە نێر یان بە مێ دادەندرێن، مە

لە حااڵتی »اعرابی«دا   .ئەو وشانەن هەر لە ڕێزماندا نێر یا خود مێن نەک ژنن یان پیاون
ناوی نێر دەنگی »ی«ـی تیژ و ناوی مێ دەنگی »ێ«ـی پەل بەدوا خۆیدا دەهێنێت دەڵێین:  

برنجی دەچێنم، گەنمی دەپێوم، بەردی دەشکێنم، ئنجا دەڵێین؛ نۆکێ دەکوڵێنم، نیسکێ 
ڵێ دەماڵمەوە، قوڕێ دەشێلم. هەرچی ناوی چیایە نێرە و هی ئاوایی مێیە کەچی دەبژێرم، خۆ

وشەی »شار، دێ« نێرە. ئەم دیاردەیە بەبەریەوە هەبوو بەسەر زمانانەوە تێکەڵپێکەڵییان لێ 
پەیدا ببێت تا وای لێهات نێر بە مێ و مێ بە نێر لە قەڵەم بدرێت و هێندێ وشەش 

نموونە دەڵێم وشيی »بنار« نێرە بەاڵم کە من تاکە کچی خۆمم   بەهەردوو باردا بکەونەوە. بۆ
ناونا »بنار« کارەکە وەزەحمەت کەوت چونکە هەڵگری ناوەکە مێیە. ئێستە هەندێک دەڵێن:  

بە بناریدا ڕادەسپێرم، کەسانیش هەن دەڵێن بە بنارێدا... گوێم لێ بووە دەڵێن هەتا کن 
لە سلێمانی ئەم سەرێشەیە کەمە یان وەک نەبوو  دالوەرێ دەچم و ناوەکە دەکەن بە مێینە. 

ودا ناکەنەوە: بە فاتم دەڵێم، بە  جوایە چونکە وشەکان بە »اعراب«ی نێر و مێ لێکتر 
ئەحمەد دەڵێم. لە لەهجەی کرمانجی سەروودا جوداکردنەوەی نێر و مێ هاراوترە، وەک  

- هی نێرە و دەنگی »ا بشزانم، کەمتر تێکەڵپێکەڵی تێدا پەیدا بووە و نیشانەی »ی« پەل 
 ئەلف« هی مێیە.

   «»انتقالی« و »انتقالی پێچەوانە  نسەرێک لەو تاقمە، ئەو تاقمە کارانەی من ناوم نا
بکەینەوە و کاری »بوون« بە نموونە بگرین: لە گەرداندا دەڵێین: بووم، بوویت، بووین... هتد.  

بی، کە »قوتابی«ت البەرد دەڵێی: دا دەڵێی: بوومە قوتا«ئینتیقالی» من قوتابی بووم. لە حاڵی 
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بوومێ، لە ئینتیقالی پێچەوانەدا دەڵێی: دەمبێ وەک کە ئافرەتێک بڵێ: منداڵم نەبووە بەاڵم  
 دەمبێ یا خود مرۆیەک بڵی: ئێستە پارەم نییە ئەمما دوای دوو ڕۆژی دیکە دەمبێ.

ەوانە«ی هەیە  دزێوزانین« هاتووە هەر وێنەی »انتقال پێچ  وشەی »دزان« کە بەواتای »بە
کە دەڵێی فاڵنم زۆر دزا، زۆر دەمدزی. ئەم بەکارهێنانەش تەنها لە نێوان هەندێ ئێلی 

 کورددا ماوەتەوە و لە ڕۆشنبیرانم نەبیستووە کە بە الیەوە چووبن.

ئەم »انتقال«یانە وەک »کەوتـمێ، بوومێ، کردمێ، گەیشتمێ، نۆڕیمێ گرتمێ، چوومێ، 
  «بەرکار»ێنەپەڕ بن وەک »کەوتم« لە حاڵەتی »انتقالی«دا بردمێ و گوتمێ... هتد«. کە ت

داوا دەکات. وەک: کەوتمە باغەکەوە، کەوتمێ... کە تێپەڕبوو داوای دوو بەرکار  ( مفعول)
 دەکات وەک: 

   ، گرتم.. چوێلەکەم گرت یەک بەرکاری هەیە •

 بەردم گرتە چوێلەکە، بەردم گرتێ، دوو بەرکاری هەیە.   •

 

»نۆڕین« ڕیزپەڕە )شاز(ە چونکە خۆی تێپەڕە و گەردانیشی هەر هی لە نێوانیاندا کاری 
تێپەڕە کە دەڵێین: نۆڕێمان، نۆڕیتان... کەچی لە »انتقالی«ـشدا هەر یەک بەرکار بە خۆیەوە  

 دێت، وەک: نۆڕیمە باغەکە، نۆڕیمێ.

ش  دیاردەیەکی ئەم دیاردەیە ئەوەیە لە »انتقالی پێچەوانە«دا کە دەڵێی »دەمبێ« مەبەستی
»بوون بە خاوەن شتێک«ـە جێناوی کارا دەکەوێتە جێگەی بەرکار، لە کارەکانی »دەمبێ، 
دەمچێ، دەمدزێ«ـدا ئەم ڕاناوەی کەسی یەکەی تاک بە تەواوی شوێنی بەرکاری گرتووە 

وەک ئەوەی بڵێی »دەمبینێ...« تاکە کارێک هەیە ئەویش ڕیزپەڕە چونکە لە لەهجەی  
هەر بە شێوەی »انتقالی« لە کار دێت ئەویش کاری  کوردی »باشوور« )جنوب(ـیدا 

»ویستن«ـە کە دەڵێین: دەمەوێ، دیارە جێناوی کارا شوێنی بەرکاری گرتۆتەوە، من هیچ  
سەیرم نایەتەوە کە دەبینم ئەوەی تازە کوردی فێر دەبێ دەڵێ »دەوێم...« چونکە بەالی  

 دەچم.  خۆیەوە لەسەر دەستوور ڕۆیشتووە وەک کە گوتبێتی: دەخۆم و 

جا ئەگەر دەمەتەقە لەسەر ئەم الیەنانە پەیدا بوو، دەبێ سەر بە کوێ بگەیەنێت. کەسێکی  
بیەوێت بەڵگەی مێژوویی بە پاڵپشت بهێنێتەوە دەست بۆ کوێ درێژ بکات؟ بەری بابان کە  

مەڵبەندی سەقافەتی خەستوخۆڵی کوردستانی عێراقە لە پەراوێزێکی زێدە تەسکدا نەبێت  
 تەعبیرانەوە ناچێت، نالی فەرموویەتی:بەالی ئەم 
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 . وای فەرموو کە ماچت نەدەمێ..

 

ئەم »نەدەمێ«ـیە شێوەی »انتقالی«یە... با یەخەی سلێمانی نەگرم بچمەوە بۆ کۆیێ کە  
خۆم کۆییم، لە گوتارێکمدا نووسیبووم »ی« نیسبەت لەو وشانەدا کە کۆتاییان بە »ی«  

دێت لە دەوروبەری سۆران بە هێنانی »ت« بۆ نێوان »ی«ی کۆتایی وشەو »ی«ی  
و دەڵێن: »کابرای جەلیەتی، سماقووڵیەتی« کە   نیسبەت ئەم دەقەی نیسبەتە دەپارێزن 

لە تازیەی خزمێکی زۆر  1972/ 7/ 15نسیبەتە بۆ جەلی، سماقووڵی، هەر لە بیرمە ڕۆژی 
ئەویش بەر لە چەند ساڵێک )عەزیزم دانیشتبووم لە کۆیێ، یەکێک لەوانەی هاتبوونە پرسە 

گوتارەکە و   یای نووسینگوتی: ئەوڕۆکە پیاوەکی جەلیەتی وەها و وەهای دەگوت. دو ( مرد
ک یان پتر کاغەزم لە  ڵێباڵوبوونەوەی لە کۆواری کۆڕی زانیاری کورددا بە ماوەی سا

دا نووسیبووی کە خۆی  یخوێندکارێکی خەڵقی سلێمانی کە لە مۆسکۆ دەیخوێند، وەرگرت تێ
ە  لە چەند گەنجێکی خوێندکاری کۆیی پرسیبووی ئایا »جەلیەتی، سلێمانیەتی...« بەکار دێ ل

کۆیێ، گوتبوویان هەرگیز شتی وەهامان نەبیستووە، بێگومان ئەوان ڕاستیان کردووە چونکە بە  
زەحمەت دەگەنە یەكێکی الدێیی کە جارێ دەقی کوردی ڕەسەنی لە بیرماوە هەتا لێی  

 ببیەن: »سلێمانەتی، دەمدزێ، گوتمێ... هتد«.  

واردوو، بەاڵم کە هاتنە سەر ڕاز پژدەری دەڵێن: ئەمە گوتن ئەوە بیستووە، ئەمە کردن ئەو خ
و گلەیی دەڵێن: ئەمەن کرد ئەوەو خوارد، خوێنەر دەبێ بزانێ کە ئەم دەقەی گلەیی لە  

ئاخاوتندا کوێر بووە، کوێریش دەبێتەوە، بە هەموو ئەفەندییەکانی سۆران و بابان و موکریان و  
ەوە. سەد جار مازەندەرانیش ناکرێ دەقێکی دیکەی ڕاگەیەنێ وەک خۆی بخەنە جێگەی

بین« وەک  حەیف و مەخابن، ئا ئەم »مخابن«ـەم دیتووە بە دەست نووسەرەوە بۆتە »مخا 
 کە گوتبێتی »کوێر بین، الڵ بین« وای زانیوە »مخا« جۆرێکە لە نزا.  

و  - 12، 11لە بری  - « گەلێک لە ڕووناکبیرانی سلێمانی دەنووسن »یانگزە، دوانگزە
رێکیان نووسیم ئێمەی کوردی جنوبی داوا لە هەموو کوردی  لەسەریشی سوورن تا ئەوەی جا

کرمانجی سەروو دەکەین واز لە سەرلەبەری لەهجەی خۆیان بهێنن لەبەر خاتری سەقام  
پێگرتنی نووسینی ئەدەبیمان کەواتە کاکی نووسەر تۆش واز بێنە لە »یانگزە و دوانگزە...«  

 بەاڵم بێسوود. 

هەیە کە دەچێتەوە بۆ نەبوونی نووسینی کوردی لە    گەلێک هەڵەی ئەوتۆیی لە زمانماندا
کۆنی کۆنەوە، یەکێک لەو ناتەواویانە تێکەڵبوونی »دە« و »لە«یە. هەڵە و مامڵەتجوداییش  
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کە بە دەم ڕۆژگارەوە ڕەچەی بەست لێ قوتاربوونی وەزەحمەت دەکەوێ. لەم بارەی 
ئەدەب و زانست و نووسین ئێستەکەشدا کە جوداوازی بیروڕا لە نێوان دوو ناوچەی خاوەن 

و ڕێنووس بوو وەک کە بابان و کوردستانی ئێران ئەو خاوەنەی، لە هەمان کاتیشدا هەر  
ناوچەیە لە سنووری واقیعێکی تایبەت بە خۆی و جودا لەوەی دیکەیان بژیت وەک کە 
کوردستانی عێراق و ئێران وەها دەژین یەک خستنی بیروڕا و برەو پێدانی دەستووری 

ووف تا ئەوەی جێ بە دەستووری دەقگرتوو چۆل بکات پشوودرێژ و دەروونی فەراح و نامەئل
لەخۆبوردوویی و هەوڵی کۆڵنەدەرانە و دەسەاڵتی ماددی و گەلێک هەلومەرجی دیکەشی  

دەوێت وێڕای شارەزایی لە زمان و زمانەوانی و دەنگناسی »فۆنەتیک، فۆنۆلۆجی« و هەندێک  
بە زمان و تەیاربوون بە شارەزایی لە دەقە کۆنەکانی زمانە  لەو زانستانەی بەراوردی سەر  

و زمانی سانسکریتی... لە نموونەی   (پارسیک)ئێرانیەکان بە تایبەتی، ئاڤێستا و پەهلەوی 
 سەرەدەریکردن لەو دەقە کۆنانە شتێک لە تاقیکردنەوەی خۆم باس دەکەم:  

دەنگی المی قەڵەو بە    گەلێک شوێن  (گچکە و گەورە ینێوان دوو زێ)لە بەشی سۆران  
»ر«ی نەرم دەگۆڕن کە لێشیان بووە بە عەیب هەر چەند لە هەموو ئاوێستادا دەنگی »ل«  

هەر نییە. یەکێک لەو وشانەی مەشوور و مەداری گاڵتە وشەی »کەڵەباب« بوو بە واتای  
کەڵەشێر کە دەگوترا »کەرەباب«. ئێستەش هەروەها دەگوترێ. لە خوێندنەوەمدا دیتم بەر  

 ساڵ پتر بە مەل گوتراوە »کەهرکە«، »بڕوانە فرهنگ ایران باستان، پوورداود«.  2500ە ل

دەکەوێتە ستوونی   18الپەڕە  73سروە ) ئەم وشەیە لە »کرکس«دا بەوە ڕەد دەداتەوە 
کە بریتییە لە »کەهرکە ئاس« بە واتای »مەلخۆر« لەمەوە سەرنجم بۆ ئەوە ڕاکشا   (سێهەم

کەهرکەباب« بووبێت بە واتای مەلی باب، مەلی بابانە یان نێر.  کە دەبێ »کەرەباب«ـیش »
وشەی »کەڵەباب« ئەگەر »کەرەباب، کەهرکەباب« نەبێ دەبێتە کەڵەکەڵ چونکە باب  

 کەڵە. دیارە کەڵەشێریش هەر کەهرکەشێرە بە واتای مەلی وەک شێر.

ش ئەسپ«ە کە  هەر لەم بوارەوە شتی دیکەم بۆ ئاشکرابوو. ناوێکی کۆنی ئێرانی »پووروو
دا بە دوو واتا هاتوە: یەکیان پیر، ئەوی دیکەیان سپی و ڕەش یوشەی »پوورووش« تێ

تێکەڵ. زاناکانی ئەورووپایی و ئەو زانا ئێرانیانەی پێڕەوی ئەوانیان کردووە بڕیاریان لەسەر  
ئەوەیە کە واتای وشە لێکدراوەکە »خاوەنی ئەسپی پیر« دەگەیەنێ. لە الی خۆمەوە بەڕوونی  

دیتم کە »پوورووش« بە واتای »سپی و ڕەش تێکەڵ« هەمان »بۆر«ی کوردییە کە زانا  
 ئەورووپاییەکان و پێڕەوەکانیان لێی بەڵەد نین.. 

بیرم کردەوە کە مادەم »ئەن« بە واتای »نەفەس« بێت و »ئاسە«ش کەرتی فاعل بێت 
ردن  بە واتای »شتخۆر« دیارە »هەناسە«ی کوردی »ئەن ئاسە«یە و نەفەسخوا



257 

دەگەیەنێت.. لەم بابەتە گەلێک لێکدانەوەم کردووە و لەسەر خەتی نێوان هەڵە و ڕاست  
ڕۆیشتووم. ئا لەو ڕۆژانەدا گوتارێکم خوێندەوە لە ژمارەیەکی مەیلەو بەسەرچووی »سروە«دا،  

خاوەنەکەی ناسەلمێنێ دەنگی »غ« لە کوردیدا هەبێت هەرچەند دەشڵێ دایکی زەردەشت 
. ئاڤێستا خۆی دەوڵەمەندە بە دنگی »غ« وەک »مەئیغە« بە واتای هەور »دۆغدۆ...« بووە

 کە لە فارسیدا بۆتە »میغ« و لە کوردیدا بۆتە »مژ«. دەرەغوو درۆیە، تیغ تیژە. 

ڕابوردووی زمانەکە لەبەر نەبوونی نووسین، ئا ئەم دابڕانە دەردێکی هەمەگیرە، کەس نازانێ  
الم چۆن »دە« یان »لە« بەکارهێناوە وەیا ئەو  ساڵ یان پێش ئیس هەزار کوردی بەر لە

ئامرازانە خۆیانن ماونەتەوە یاخود جێی ئامرازی دیکەیان گرتۆتەوە. بەنموونە دەڵێم،  
پێسە« بۆتە »نپشتن« بریتی بوو لە »نی« بە واتای ئەو پێشگرەی   خوێندوومەتەوە کە »نی

شی بەڵەک، سپی و ڕەش کە لە »داهاتن، دابەزین«دا هەیە و لە »پێسە« بە واتای نەخ 
تێکەڵ. لەبەر ئەمە کوردێک کە »نیویسین« بەکاردێنێت لەبری نووسینی، کارێکی  

ڕەسەنانەی سەر بە زمانی کردووە هەرچەند ئاگاشی لە بەندوباوەکە نەبووبێت. خەڵکی ئەم  
زەمانە کە »ئافتاوە« لەبری مەسینە بەکاردەهێنن نازانن وشەی »ئافەنت« لە کۆنەوە بەو  

ە بووە، کەواتە ئێستە کە لە »ئافتاوە«دا دوو »ئاو« هەیە یەکیان »ئاف«ی سەرەتای  واتای
 وشە ئەوی دیکە هی کۆتاییەکەی.  

کەمتاکورتێکی خوێنەران نەبێ نازانن وشەی »ڤەز« لە ئاڤێستاوا بەواتای »فڕین« هاتووە و  
خوێندۆتەوە لە خۆمەوە بۆ ئەوەچووم »باز، باشۆکە«شی لەوەوە ماونەتەوە. ئەمەم لە کتێبان 

»پەڕەوازە« و »پەرتەوازە«ش هەر بەچکەی ئەو »ڤەزەن« بە واتای »بەهۆی پەڕەوە 
ین پەرت بوون«. لەوەش زیاتر خەیاڵگێڕیم کرد تا ئەوەی گەیشتمە ڕ ف دەفڕی« و »بە

قەناعەت لەوەدا کە دەڵێن فاڵن »وەزگی دا« بەواتای »فاڵن مرد« لەم »ڤەز«ەوە 
 تەوە بە واتای فاڵن شتێکی دا کە قاییلی فڕینە ئەویش گیانە.  کەوتۆ

ئەم دەنگەی »گ« وەکوو پاشگر بەدوا گەلێک وشەی جۆراجۆردا دێت و هەر جارەش 
وشەیەکی تازە دادەهێنێت. کە دەڵێین »ورگ، هورگ« ویستوومانە بڵێین »ورەگ، هورەگ«  

و هێزە. »بەر« دەبێتە »بەرگ«  بەو مەبەستە کە مەبەستە کە مێعدە جێی پەیداکردنی ورە 
مردن و مەرگ یەک شتن بەاڵم »گد«ی مەرگ کاری بنچینەیی کردووە لەگەڵ »مەر«  

ئەمەرداد«دا دەزانین کە واتای بێ   -کە بە واتای »مردن« هاتووە وەک لە »مەرداد 
مەرگ دەبەخشێ. مەردم خۆی لەو مەرەوە هاتووە کە واتای شیاوی مەرگد بەدەستەوە 

وشەی دیکە هەن لەم بابەتە یارمەتی ئەوە دەدا کە باوەڕ بکەم »وەزگد و   دەدات. زۆر
 ڤەزگد« یەک شتن بە واتای گیان کە لێی دەوەشێتەوە بفڕێت.
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خوالسە چاوخشاندنێک بەو میراتە زمانییەی کە لە ئاڤێستا و پەهلەوی و سانسکریتییەوە  
گەیەنێ کە لە زۆر وشەدا  بەجێماوە و هیچیشی پشکی کوردی تێدا دیاری نەکراوە تێمان دە

ڕیشەی کۆنینەیی بەرچاوە بەاڵم ژەنگی هێناوە مشتوماڵی دەوێ. لە نموونەدا دەڵێم من کە بە  
  ەخوێندنەوە زانیم »ڤەریتەن« بەواتای سووڕان گۆڕاوە بە »گردیمرن، گەڕان« دەر لەحز

...«دا   بیرم بۆ ئەوە چوو کە پێشگری »وەر« لە فێعلی »وەرگرتن، وەرکەوتن، وەرسووڕان
هەمان »ڤەر«ە ماوەتەوە بێ ئەوەی »ڤـ «ەکەی بە »گد« بگۆڕێت. وا دەزانم »وەرە«ش 

هەر لەوەوە ماوەتەوە لەگەڵ نەختێک دەسکاری واتاییدا. دوور نابینیم »وەرین«یش لەهەمان  
ڕیشەوە بێت کە دەزانین ئەو شتانەی دەوەرن بە غاڵبی سووڕ دەخۆن. وەرکەوتنی سەگ 

یەک سم جۆرە سووڕێکی تێدایە. تۆ بڵێی »وزاق«یش هەر لەو »ڤەز«ە  لەچاو پاڵکەوتنی 
 باس کراوەوە نەهاتبێت؟ 

  لە هەموو میراتی ئایینی زەردوشت چەند وشەیەکمان بە میرات بۆ مایەوە چونکە ئێمە لەبەر
بێحکوومەتی دەستمان بەسەر بنگە ئایینیەکانەوە ڕانەگەیشت: هەرچی کەلەپووری 

دینی زەردەشتی  (طقوسی)نی مووبەدەکان و داب و دەستووری پەرستەگەکان و ساختما
هەبوو کەوتە دەست ئەو کەسانەی حکوومەتیان بەڕێوە دەبرد ... خۆوتالع وشەی »شەپک«  

بەری بادینان و کرمانجی سەروودا ماوەتەوە ئەو کورتەکەیە کە تا شەپکی لە شاڵو کە
«وە لەبەری دەکرد ... وشەی  ەسیوی زەردەشتی لە تەمەنێکی دیارکراودا بە »طقوسەڕ زە

دینان«ـەوە هاتووە کە بە پێڕەوەکانی زەردەشت دەگوترا،  ێـب – بادینانیش لە »بەدینان 
  ێـدیارە »ان«ەکەشی هەر نیسبەتە وەک سپاهان، کرمان... هەر لەم بوارەی مانەوەی »ب

ەوە« و »داسنی«ـش لە ڕێی »نزاعی عەکسیی «ئێزدی » ڕایەی کە  دینان«ـەوە دەگەین بەو
ئێزدییەکان وەهایان  کە دوژمنانی  «داسنی»ئاشکرایە بەاڵم   « ێزدی»ئلەو هەرێمە ماوەتەوە. 

 .ناو دەبردن لە »دیویەسنە«وە هاتووە بە واتای دێوپەرست

سە هەڵنەبڕان لە ڕابوردوو بۆ پتەوترکردنی بنە و ڕیشەی زمانی ئەدەبی کارێکی هەرە  واڵخ
ق بە زمان بەستن. لە دیوی عێراق کتێبی ئەوتۆ پێویستە بەاڵم بەنیازی خزمەت نەک دە

دەرەوە تا بڵێی ئەستەمە، خۆ   کی ئەم نیازە بێت نایابە نەک کەمیاب، هاوردنیشی لە ڵبەک
ئەوەی ڕاستی بێ ئێمە چی ئەوتۆمان پێ ناگات لە نووسینی برا کوردەکانی کوردستانی ئێران:  

سروە« هەیە. ناشزانم خەتا هەر  هەتا فرتەنەی شەڕی سەحرا نەیهێنامە ورمێ نەمدەزانی »
لە دشواری هەڵکەوتی کوردە، یان خۆشمان تێیدا بەشدارین. ئێمە مادەم باسی ڕاستی و 

هەڵەیی ئاخاوتنان بکەین با یەک دوو هەڵەی زەق کە لە نووسیناندا باوە بهێنمە بەرچاوی 
 . خوێنەر
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ێن »مندار«. کە ڵەغاڵبی کوردی دیوی کوردستانی ئێران لە جیاتی »مردار« دەنووسن و د
بنەڕەتی وشەکە مردن بێت ناشێ مندار باو بێت هەر نەبێ لە نووسیندا. دەبینم دەنووسن  
»بەرامبەر«، ڕاستییەکەی »بەرانبەر«ە و بوونی وەستاویی پێش دەنگی »بێ« لە نوتقدا  

م کرد دیتم  «هەنبانە بۆرینە» دەبێتە »م« بەاڵم هەر بە »ن« دەنووسرێت. سەیرێکی 
»هەنبانە« نەک »هەمبانە«. گیانی هەژار شاد بێت. سەرانسەر، بەرانبەر،  نووسراوە 

دەوراندەور، سێ وشەن لەم فۆڕمەدا هاتوون چی دیکەم لەم بابەتە نەدیتووە ئەوە نەبێ کە  
هەندێک بە هەڵە دەڵێن سەرانسوێی، ڕاستییەکەی »سەراسوێی«یە کە بریتییە لە 

 ەڵ ئەو سێ وشەیە کەوتووە.  گبە »سەرئاسۆیی« وا دیارە عەرەب گوتەنی 

هەڵەیەکی دیکەی، بەتایبەتی لە دیوی عێراق، کە چاری نیە و لێمان بووە بە مووی لووت،  
« داندرا و بە »ڕاناو « ڕۆیشت: »ڕا«  pronounر ئەو زاراوە ناقواڵیانەیە کە بۆ »ضمی

ڕووی هەڵە و ڕاستییەوە لە  پێشگری کارە بە سرێژیش بە ناوەوە ناکا بێت. چ فەرق نییە لە
نێوان »ڕاناو« و »ڕاپشیلە، ڕادۆلمە، ڕاگەنمەشام« ئەم هەڵەیە خەستتر دەبێتەوە، لە زاراوەی  

ەب بۆ خۆی  ر »ڕاناوی لکاو و نەلکاو«دا کە ڕاگوێستنێکی دەقاودەقی ڕێزمانی عەرەبییە، عە
یر متصل،  بەر لە هەزار و ئەوەندە ساڵە وەهای پەسند کرد کە بڵێ »ضمیر متصل، غ

منفصل« بۆ دەبێ ئێمە بە چاولێکەری زاراوەیەک بەکار بهێنین سروشتی مەبەست و  
خەسڵەتی بابەتەکەی پێ بکوژین: ڕاناوی لکاو لە کوردیدا داینەمۆی ڕستەی واتادارە، هەرچی 

بیڵێین بێ ئەو واتا نادات مەگەر لە ڕابوردووی کاری تێنەپەڕ و ئایندەی کاری تێپەڕ و 
ی سێهەمی تاک وەک کە دەڵێی: هات، نووست، دەکات، دەپسێت... لە  تێنەپەڕی کەس 

 هیچیاندا ڕاناو نیە لەوە بەو الوە ئاخاوتنمان بێ ڕاناوی لکاو واتا نابەخشێت. 

ساڵێک زاراوەی »مەند، چاالک«م پەسەند   17-16بۆیە بوو من لە نووسینی خۆمدا بەر لە 
ەندی بە شکڵی نووسینیانەوە هەیە و  کرد بۆ »منفصل، متصل« چونکە لکان و نەلکان پێو

وەک ئەوەی کە بڵێی: هەنگ گەزندەیەکە لە تەپۆ   .چ دەخڵی بەسەر خەسڵەتیانەوە نیە ،بەس
گەورەتر و لە فیل چووکتر... ئەم »ڕا«یەی پێشگر داخوازی دەکات لێرەدا دوو تێبینی لێوە  

لۆر مەتەڵێکی گەپئامێز بڵێم: یەکیان ئەوەیە »ڕاکردن« بە واتای بەزین و غاردان. لە فۆلک
هاتووە دەڵێ: قوندەکە قوندەکە لەسەر بانان هەڕاکە بۆقە و پێت ناڵێم. ڕاکردن وەک دیارە 

کارێکی تێنەپەڕە کەچی ناشێ پێشگر یان پاشگر سروشتی کار بگۆڕێت لە تێپەڕی و  
تێنەپەڕیدا. هەرچی هەڕاکردنە وەک غارکردن بەرکار »مفعول«ەکەی لەگەڵ خۆی دایە و  

ئینگلیزی و خێرای کوردی یەک ڕیشەیە. ئەمە   hurryدن« تێیدا تێپەڕە. هەڕا لەگەڵ »کر
 دەڵێم لە بۆچوونی خۆمەوە نەک لە بیروڕای کەسانی دیکەوە.
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تێبینی دووهەم ئەوەیە »ڕابردن« هەڵەیە و »ڕابوردن« ڕاستە. ڕابوردن بە واتای تێپەڕینە و 
ە« دەبێ بڵێی »بمبوێرە« کە ڕابوردووی خۆی کارێکی تێنەپەڕە، بۆیە ناشێ بڵێی »بمبوور

»بواردن«، یاخود »لێم ببوورە«. بواردن لەو کارانەیە ناوگری تێدایە لە »بوردن«ەوە هاتوە  
 وەک هێندەی کاری دیکەی لەم بابەتە بە ناوگرەوە بوونەتە تێپەڕ. بە نموونە: 

 بزاوتن  -بزووتن  •

 ئەنگاوتن  -ئەنگووتن  •

 پشکاوتن  -پشکووتن  •

 ژماردن  -ژمران   •

 

ە. هەرچی کارانادیاری ژماردنە  (مبنی مجهول)  «کارانادیار»ئەم »ژمران«ە تێنەپەڕە نەک 
»ژمێران«. کە دەبێ بکرێتە »ژمێران « بۆ مەبەستی سووک دەربڕین. لە گەرداندا بۆ  

ئەوەی تێکەڵ بە ژماردن نەبێتەوە دەبێ بگوترێ دەژمێرەرێ، ناژمێرەرێ چونکە »دەژمێری«  
 تێکەڵ بە »ژماردن« نابێت. ـەماردنەوەیە. هەرچی »ژمێران«لە ژ

هەڵەیەکی زەقی دیکە ئەوەیە نووسەران لە بری مێژووی نامەنووسین »بەروار« 
بەکاردەهێنن. ئەم بەروارە وەک کە ڕەحمەتی »زەبیحی« بۆمی باس کرد لەوەوە هاتووە کە 

ڕۆژنامەی ئەوسای کۆمەڵەی  لە دەمی چاالکی چلەکاندا لە مەهاباد نامەیەک بۆ دەفتەری 
»قازی محەمەد« دێت لە ژێریەوە نووسراوە »بەرواری« و بە تەنیشتیەوە ڕۆژی نووسینی  

نامەکە هەبووە. برادەرانی دەفتەر وایانزانی ئەم »ی«ەی کۆتایی »بەرواری« هی »اضافە«یە  
ن هێنا تا  ڕۆژ ئیتر بەرواریان قۆستەوە و لە نووسیندا بەکاریا وەک بڵێی »ڕێکەوتی« فاڵنە

ئەوەی کەوتە نێو فەرهەنگانەوە. تۆمەز ئەو نامە مێژووییە لە ناحیەی »بەرواری« هەرێمی 
 دهۆکەوە هاتبوو. 

وابزانم ئیزن هەیە بڵێم وشەی »ناو« بە واتای »اسم« لە ڕاستییەوە نزیکترە تا »نێو«  
بە ڕێگەی    چونکە »نام« ی فارسی دەبێتە پشتیوانی شکڵی »ناو«. وا چاکە »نێو، نێوەند«

ناون ی   nounخۆیاندا بڕۆن و »ناو« یش بۆ »اسم« تەرخان بێت، تەنانەت لەگەڵ 
ئەم دووهەم و سێهەم و دوازدەهەم ...«ە یش لەگەڵ زۆر .  ئینگلیزیش هاوئاهەنگە

سەروبەری زمان و ڕێزمان و دەنگسازی »فۆنەتیک«ی کوردی ناگونجێ: کوردی خەریکە  
«ی ناوەندی وشە تێ دەبات، خۆ هەر بە  بلوێت »  لە کۆنەوە هەتا پێی بگرێت و بۆی
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... هتد« هەموویان لە کوردیدا  ه، کوتاه، ڕاهوشەی ئیعدام کردووە »شا «ی کۆتاییجاری »
«ی ناوەندیان ماوە، بەزۆری، لەبەر جیرانەتی فارسی و قوڵەبوون. هەندێ وشەی کوردی »

داهات: لێهاتوو، پێ هەاڵچوون... بەهۆی  «ە کە نەمردووە. وشەی وەک بە تاوی ئەو »
«ـە یان کەوتۆتە نێو وشەکانەوە. ئاخێوەری کورد بێ ئەوەی  ھهاتنی پێشگرەوە ئەو »

«ی نێو وشە دەدزێتەوە تا ئەوەی زۆر ھئاگاداری هەرای نێوان ڕۆشنبیران بێت خۆی لە »
ەیێڵ. سەرەڕای کەسی دەرودەشت بە بەهار دەڵێ بوار... بەهێ بۆتە بێ، ڕەهێڵ دەکرێ بە ڕ

 وەستای لە ڕیشەدا دەر ناکەوێت... «ی بەھئەمە بە دەگمەن نەبێ »

«ی ناو  سەیر لەوەدایە، ڕەنگە سەیریش نەبێ، زمانی فرەنسەیی و ئینگلیزیش دژی »
«کەیان لە سەرەتای وشە بە بزووتوویی دێت تەنانەت  وشەیە، دەتوانم بڵێم هەموو »

 ,whichلە ئینگلیزی کە دەنووسن  اشی خوێننەوە.«ە دەنووسن نفرەنسییەکان کە ئەم »

where…      ئەم دەنگەw  دەەخەنە دوایh با ئەوەش بڵێم: وشەی وەکوو ئێستگە،   .ەکەوەـ
«ی عەرەبییە کە  ةنیە بەڵکوو »فتح «ڕێگە، جێگە، بەرماوە، شەوە ... دەنگەکەی کۆتاییان »

« مان وەرگرتووە ة، بصرة، معاویةزئێمە ئەو نیشانەمان بۆ داناوە و هەر لە وشەی وەکوو »حم
« دێتە بەرگوێ. لەبەر ئەمە ناشێ بنووسین: ةکە لەو حاڵەتی سکوونەدا وەک دەنگی »فتح

...« چونکە ئەمانە دەنگی فەتحەن و بە تەنها هەر نانووسرێت چونکە هەتا بە دوای  ه، کاه»شا
جەدوەلەکانی  ۆ بکرێن. لەگکۆنسنانتی وەک »ر، د، س، ک...«دا نەیەن مومکین نییە 

« ئەمەش  کە لە وشەی ستوونی فەتحەیە لە وشەی ئاسۆیی دەبێتە » «ەسروەدا ئەم »
ناجایەزە چونکە لە ئەلفوبێی کوردی یەک پیت تەنها یەک »تلفظ«ی هەیە... ئینجا کە  

بکرێن؟ دەڵێم: خەلق   ۆگ... لە حاڵەتی مەرتەبەدا  19،  16،  13، 12بپرسێ چۆناوچۆنی 
دەڵێن نۆیەم، دەیەم، دووەم، سێیەم... ئیتر یازدەیەم دوازدەیەم.... هتد جێی خۆیانن ئەوەی  

ڕاستی بێ بەشی زۆری ئاخێوەری کورد دەڵێ یازدەم دوازدەم، هەژدەم... سێزدەین،  
حەڤدەین.. هتد... »حەوت« ناجایەزە چونکە حەفت بنجی ترە بە بەڵگەی ئەوەی کە لە  

کە دەنگێکی کپە و  )ە، حەفتادا بەرەهایی »ف«ەکە دێتەوە. لە »حەڤدە«دا ئەم »ڤ«ە حەڤد
بە جیرانەتی دەنگی »د« کە دەنگێکی ئاوازەدارە ئەویش   (ئاوازە لە پێکی قوڕگەوە دەرناهێنێ

ئەم باسەی سەر بە فۆنەتیک زۆری بە بەرەوە. هەیە لێرەدا  )بۆتە »ف« کە ئاوازەی هەیە  
 . (جێی نابێتەوە

نووسینەدا باسی ڕستەی »اسمی و فعلی« هات. کوردی ئێستەکەمان و ئەوەی لە   لەم
ە کار کەوتووە ـ (verb to beینونە  کفعل ال)  «نووسینی بەردەستدا هەیە »کاری هەبوون

ڕاناوە لکاوەکان دەوری ئەو دەبینن، تەنها کەسی سێهەمی تاک نەبێ کە ئەسەری ئەو کارەی  
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فەتحە« بە کۆتایی ڕستەکەوە  -شۆخە، ئاشکرایەکە بزوێنی »ە پێوە ماوە وەک کە دەڵێین دارا
ی   estو لە فرەنسەییدا    isپاشماوەی ئەو فیعلەیە کە لە فارسیدا »هست« و لە ئینگلیزیدا 

ماوە. دەڵێین: من هەم، تۆ هەیت، ئەو هەیە، ئێمە هەین، ئێوە و ئەوان هەن: لە مانەدا  
م کە دەڵێین من کوردم، تۆ کوردیت. ئێمە فێعلەکە بەرچاوە بە شکڵێکی لێ قرتاوە بەاڵ

کوردین، ئێوە و ئەوان کوردن لە ڕاناوی لکاو بەو الوە شتێک نییە لە ڕستەکاندا »استاد«  
تۆ هەیت ... هتد«   ،« لەو ڕستانەی سەروودا »من هەمدروست بکات. ئەم پاشماوەیەی »

تۆ هەتە هەیەتت، ئەو  بە ڕواڵەت هەر خۆیەتی دەکەوێتەوە لە ڕستەی: من هەمە هەیەتم، 
هەیەتی، ئێمە هەمانە هەیەتمان، ئێوە هەتانە هەیەتتان، ئەوان هەیانە هەیەتیان بەاڵم ئەم  
  ڕواڵەتە چاوغەڵەتێنە چونکە دیارە »هەمە، هەتانە، هەیەتمان ... هتد« ڕاناوی لکاوی کاری

ڕ بێت هەر تێپەڕی بە دوا خۆیدا هێناوە بەو پێیە دەبێ فێعلەکەی »هەمە، هەتانە« تێپە
ئەمەیش ڕاستی مەسەلەکەیە چونکە »هەم، هەین، ... هتد« هەر هەبوون »وجود«  

دەبەخشن کەچی »هەمە، هەتە، هەیانە« دارایی »تملک« دەبەخشن، دیارە کە دەڵێی: 
»پارەم هەیە« وشەی پارە لێرەدا بەرکارە بۆ زێدە ڕوون کردنەوەی ئەم نموونانە لە تەک  

 یەکتردا دەنووسم: 

 تۆ هەیت -تیت تۆ ڕۆیش •

 من هەم   -من هاتم  •

 ئێوە هەن  -ئێوە چوون  •

 ئەم ڕستانە سەرلەبەریان فیعلی تێنەپەڕیان تێدایە. ڕاناویشیان هی تێنەپەڕە. 

 

 تۆ هەتە، هەیەتت -تۆ خواردت  •

 ئێمە هەمانە، هەیەتمان  -ئێمە خواردمان  •

 ئەوان هەیانە، هەیەتیان  -ئەوان خواردیان  •

 نە، هەیەتتان ئێوە هەتا -ئێوە خواردتان  •

 

ئەم ڕستانەش هەموویان کاری تێپەڕیان تێدایە. ڕاناویشیان هی تێپەڕە. وا دەزانم بە چاویش  
«  is ،estدیارە، »هە«ی »هەم، هەیت...« کە تێنەپەڕە لەو سەرچاوەوە هاتووە کە »هست، 
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پەهلەویشدا گەردان  فارسی و ئینگلیزی و فرەنسەیی لێ پاشەکەوت بووە. کە دەزانین لە 
دەکرا بۆ ڕابوردوو و ئایندە هەرچی »هە«ی »هەمە، هەمانە و هەتانە«یەکە تێپەڕ و 

 »ئەڤوار«ی فرەنسەییە.avoir»هاڤ«ی ئینگلیزی و  haveخزمی   ،»تملک« دەبەخشێ

لەمەوە دەڵێم دەبێ لە کۆنەوە »هەڤ« بووبێت و بەر لە پەیدابوونی نووسینی کوردی 
ت. ڕێکەوت وەها بوو لە بەرەو کۆتایی نووسینی ئەم ڕووپەڕانەدا «ی سوابێvدەنگەی » 

وا لە ژێرەوە   1264ی سروەی ڕەنگینی ساڵی 4ی ژمارە  96ەی ڕمەتەڵێکم دیت لە ڕووپە
دەینووسمەوە بەدوا ئەویشدا دەقە ڕاستینەکەی بە عەرز دەگەیەنم کە زۆر نرخدارە لە الیەن  

خەوە خاوەنەکەی نازانم کێیە ئەمما دیارە یەکێکە  هونەری دارشتنیەوە، حەیفە بشێوێت. بە دا
 لە شاعیرە هەرە هێژاکانمان. 

 مەتەڵەکە وەها نووسراوە: 

 

 ا... پاشماوەی کورتەیەکی بیروڕ 

»بلوورین گومبەدێکم بوو مانگ و ڕۆژی تێدا بوو کە ڕۆژ هەڵدێ لە نێو گونبەد بلوورین 
خۆت هەڵی بێنە کە چۆلەکەش هەڵی شووشە دەشکێنێ ئەگەر مەردی و مەتەڵزان بە بیری 

 دینێ«.

 

 ساڵێک گوێبیستی بووم: 60بەیت، بەر لە  ئەمەش دەقە ڕاستەکەیەتی، بریتییە لە دوو

 و ڕۆژی لەنێو دابوو ە عەجایب گونبەدێکم دی م
 کە ڕۆژ هەڵدێ لە گونبەددا بلوورین 

 شیشە دەشکێنێ
 ئەگەر مەردی سوخەندانی وەرە ئەم 

 نوکتە هەڵبینە 
 کی هەند ئاسانە تەیرێکیش ێیموعەمما

 هەڵی دێنێ

 

  ،ۆگرام و بێ سەرچاوە و بێ دەرفەت و بێ ئۆقرەیی خاوەنەکەیدارلە کۆتایی کارێکی وا بێ پ
سپاسی پڕ هەستی منەتبارانەی دڵ و دەروون پێشکەشی بە هەموو برایانی سەرپەرستی 
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کرد و بۆ ماوەی »سروە« دەکەم لە ئاست ئەو بەخێرهێنانە گەرموگوڕەی کە منیان پێ نازۆ 
چەند سەعاتی بەختەوەر خستمیانە ژێر شەپۆلە ڕاحەتبەخشەکانی لوتفی ڕەفتار و شیرینی 

گوفتاریان ئا ئەوەی بە زەحمەت تانووتم دایە بەر خۆم کە بتوانم بە پێدزە لەو بەهەشتەوە 
ێدە  بەرە و جیهانی ئاسایی ڕۆژانەم جورئەتی بزووتنەوە بکەم. داخم ناچێ، دەرفەت نەما بۆ ز

اندن و تەفرەدانی پتر مانەوەم لە خاکی ئێران و کوردستانەکەی: زەنگی ڕیحلەت  خخوگن
زرینگایەوە لە پەردەی بیسەرمدا کە ئیتر نۆرەی بادانەوەیە بەرەو کەالوەکانی ئومێدی ناکام و  

مەگەر ئەو ئومێد و ئاواتە تنۆکی دڵ و  ... ئاواتی بێ ئەنجام لە کوردستانی خوونینی عێراق 
 ی گیانن کە هەتا مردن زاخاودەری وجوودی ئینسانن. سروە

«... » 
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 ی کوردی و هێندێ لە دەستوورەکانی « ... نە   ...نە »
 1993، پاییزی 19ژمارە  ، «مامۆستای کورد»گۆڤاری 

 

 

 : ن ڵێیب ێشەو دروستن: د یستوورە...« دە... نە»ن ینانێکارهەبەوێدوو ش رەه دایکورد ەل

 هاتن  ەیبراک ە دارا ن ەن •

 هاتن ە ن ،ەیبراک ە دارا ن ەن •

 

 ،ێستەدەڵه ەوەعلیف ەل ش یدیئکە ت ،ەدیئکە ت ۆب هاتن«ە »ن رەس ەیکیەفەن م،ەدوو ەیستڕ
  ەک دا ەنموون ەل ت،ێگرەرد ەو ەکید یکەیەوێش ەکەستڕ ەیژڕێ. تێب علیفێب ەیستڕ رەگەئ

 ستتیو ە»نفي النفي«. ک  ەتێبەجوانن« د ە»ن وساەجوانن، ئ ە ن ەیبراک  ەدارا ن  ەگوتمان ن
  ەل ەن«ـی»ن مە. ئن یجوان ن  ەیبراک  ەدارا ن ە: نتڵێیب  ێبەد تەیبک ینیناشر یدیئکەت
  یفارس ەتەیکیب ە. کەقرتاو ەکەعلیف دایکورد یئاخاوتن ەل م ەاڵب ،یەداێت verb to be تداەڕەبن
  ەیبراک ە دارا ن ەگوتت: ن ە. کیەداێت ی  is ی واتا ەب ی»هست«ـ ەک ستند«ی»ن ەڵێید

 .ەکردوو دتیئکەتێب یک ییەفەجوانن ن

 

 چیه  کمان،ێسەک چیه ان،یچی ه چتان، یه چمان،ی»ه تیزانەد  :ەکید ەیو ەرەوونکڕ یکەیەنموون
  کوو ەڵب «نفي النفي» ەتێناب ن«یهاتەن  چمانی»ه ەڵێید ەک مەاڵ ب ،یەفەن  ۆب یمووەه ک«ێسەک
  ەڵگەکرد ل ت ەڵەمام ی هاەکورد و یرەوێئاخ  ەچونک ن«یهات چمانی» ه ڵێیب ییەن تڕێ
  ە ب ی «ە»ن ە بکات ل یازینێب تێبەن ەیزێه ەندێه  یەداێیت یەیفەن وەئ  ەک چ«دای»ه ەیوش
 . Neither یواتا

  ،ەچیه سەک ەناڵ»ف ڵێیب ەستدرو ەوەچ«ی»ه ەی ناو وش یفەن ییزێهێب  ەیوانگڕ مەل رەه
  «نفي النفي» یتڵەوواڕ ێیپە: بەیەه  انیواتا کیە  انیردووەه ەک «ییەن چیه سەک ەناڵف
 . ێنەیەبگ «ەچی»ه یکسەع ییەن چیه سەکەناڵف بووەد
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 یچەک ەلبەس ۆب ز«یرگە و »ه  ە جابیئ ۆ ب «ە شیمە»ه ەیوش تیزانەد: ەکید یکەیەنموون
...«  مڕۆنا م،یەنا زیرگە»ه تڵێی و ب ەوەکراو یفەن  ەیستڕ رەس ەتەیخیب یناچار ەب ێبەد

  کات،ە»نا« د یداوا ۆیەب ەیەه د«یئکە»ت داۆیخ ییکەناو ینیکوەت ە ل ز«یرگە»ه ەیوش
 . یعلیف ەیجومل رەس ەتێچەد ە شۆیەب رەه

 

 یناتوان م ەاڵب ن،یهاتە ن سمانەک هات،ەن سمانەک :تڵێیب تیتوانەد ،ە کید یکەیەوەوونکردنڕ
  چی: هتڵێیب ێبەد ەک کەو  رەه ن،یهاتەن چمانیه تڵێیب ێبەد  رەه ،هات ەن چمانی: هتڵێیب
و   ز ێهەب یکەیەوش س«ە»ک ەی وش هات. سەک چی: هتڵێیب ییەن تڕێ هات،ەن سەک
توانرا   تینیبە. دهاتە ن  سمانەک چیه ن،یهاتەن سمانەک چی: هتڵێیب ێشەد ۆیەب ەواوەت

 ... تێبکر داەڵگەل یتەڵەمام ۆک کەتاک و و کەو سمان«ە»ک

  یدە: ئتیپرسەدا د هاتن«ەن ەیبراک ەدارا ن ەهاتن« و »ن   ەیبراک  ەدارا ن  ە: »نیدوا ەب
  ە ل ەبگر ،ەوانڕەو  استڕ ر ەه ک ەن ەیەستڕ م ەئ «؟ ەیبراک  ەدارا هات ن ە: »نن ڵێیب ێناش
دوو   ەگوتوو مەوەئ رەمن ه  ،ەوانترڕەو  بارترەل ە کید یکانەژڕێ موو ەه ەل داۆیخ ەیگێج
...  ەدیئکە ت ۆب کووەڵب «نفي النفي» ەتێناب «شە»ن ەیوەکرارکردنەو ت استن ڕتر  ەیکەژڕێ
:  ەیەرۆج مەب  شیو ەئ ت،ێبخر  ێگوپشت ێناش  ەستیوێپ کەیەوەکردن وونڕ مەاڵب هاەو ت ەمەئ
متکلم، مخاطب، غائب[  -کراوێل ە قس کراو،ۆب  ەقس ر،ەکە: قسە]وات کانداەسەک ەیوەبوونۆک ەل
دارا و من    -و من کردمان ۆ: تن ەڵێی. دتێکرەإسناد د – رەکەقس –  مەکیە یسەک ۆب ەستڕ

ەکە إسنادو سێیەم لە ڕستەدا بوون،  مەدوو  یسەک رەگەو دارا و من کردمان. ئ ۆت -کردمان
 کردتان.  ۆ: دارا و تن ەڵێی. دەوەتێچەد بۆ کەسی دووەم

  ەوەل ریب ێبەد یکانەستوورەو د ژێوتوو یقینتەم یداخواز ێیپەزانرا ب ییەاستڕ مەئ ەک
  داێجودا ت کترێل یسەدوو ک  ەبوون ک کداەیەستڕ ە ل «ە... نە»ن کێکات ەوەنەیبک

  ێیپە! بن ەیکەد ەکەستڕناو  یعلیف یردانەگ ینۆناوچۆبوون چ ل«یفاع»  انی  -« هی»مسندإل
 :  ن ڵێیب ییەن  داەوەل شکالیئ ەوەرەس یکانەباسکراو ەستوورەد

 [.  مانخواردە: نانیخواردمان ]  ەوێئ ە ن ەمێئ ەن •

 [.  تانخواردە: نانیخواردتان ]  ایدن یشکرەل ەن  وان،ەئ ەدارا، ن  ە ن ەوێئ ەن •

 [.  انخواردەی: نانی]  انیخوارد یکانەخزم ە دارا ن ەن •
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 : ن ڵێیب ییەن داەوەل شکالیئ هاەروەه

 ە وێئ ەکردمان ن ەمێئ ەن •

 وان ەئ ەکردت ن ۆت ەن •

 دارا.   ەن  وان،ەئ ەکردمان ن ەمێئ ەن •

 

  ەوەستڕ ییراەب ەوتەو داراش ک ەوەبوونۆ»دارا« دا ک ەڵگ ەل «ۆت ،ەوێمن، ئ ،ەمێ»ئ ەک ، مەاڵب
 : ن ڵێیب ێشەد  یەئا  ،ەدواو ەوتەک «ەمێو »ئ

   ؟ەمێئ ە ن ی دارا کرد ەن •

   ؟ەوێئ ە ن ی دارا کرد ەن •

 

  «؟ۆمن، ت ،ەوێئ ،ەمێ» ئ ۆب ەوەتێبر ەد کێلیئوە چ ت ەب  یەئا ،ەمێیەس یتاک ۆب «ی»کرد یعلیف
  شداەرێل ەوەرەس یباسکراو یستوورەد دامەڕەباو وەل م،ەبد ەارڕیب  وەئ  ەداوەن م ۆخ ەب مڕێمن 

مادام   . مێیەس مجاەئ مەدوو  مجاە ئ ەمەکیە  یسەک ۆ»إسناد« ب ەک کاتەد شێپڕە ۆیخ
  ێپ انیانۆیخ یعلیف ڵحا  ێیپەب مەو دوو مەکیە یسەک ێبەد وتەک شێپ مێیەس یسەک

 :  ێو بگوتر تێبدر

 کردمان.   ەمێئ ە ن ی دارا کرد ەن •

 کردت...   ۆ ت ەن -کردتان ەوێئ ە من کردم ن ەن •

 

 ە... لتێبدر ێپ ۆیخ یعلیف مەکیە یسەک ێبەهات، د ەوەشێپ ەل مەدوو یسەک ەک هاەروەه
دارا   ەکچون ت،ێدارا ب ۆب ۆخ ەربەس یعلیف ییەدارا... لزوم ن ە ن انیخزمان کرد ە: نکەو ڵیحا
  ڕێ تانکرد«ەن ەوێئ مانکرد، ەن ەمێ»ئ ن ەڵێید هاەروە»غائب«. ه ەڵەیمۆک ەک ەکێتاک ۆیخ
 :  ێبگوتر ییەن

 من  ەکردمان ن ەمێئ ەن •

   ،ۆت ە کردتان ن ەوێئ ەن •
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دارا هات   ە»ن یتڵەحا ەل ێش ەد  مڵێبش  ەستیوێ... پکاندانەڵەمۆک یژێ تو ناوەل کانەتاک ەچونک
 یو تاک ەڵمۆو ک رتەک زارە ه  ەیەه ۆی»غائب« ب ەچونک تێوست بدر ەکەستڕ وان«ەئ ەن

  یسەک یچەک ت،ێبەن  ەکەستڕناو   یوان«ە»ئ یکێتاک ەیە وانەدارا ل  تریجودا بن، ئجودا
 ...تێشەناوەڵه کیە  رەبەمخاطب« ل»  و «»متکلم  مەو دوو مەکیە

  ەڵ گەل ەک ەڵب اناوڕناو و   ەڵگەل رەه کەن یکورد یەی «ە... نە»ن م ەکردندا ئ راوردەب ەل
 شیمێیەو س مەدوو یسانەک  ۆب ەشتنڕدا مە خواردم. ئ ەکردم و ن ە: نکەو واتەڕد شیعلیف
 یعلیف ەڵ گەل رەگەئ  مجاەئ  . مخواردەو ن مکردە: نەڵگەل ەر ۆز یرقەو ف یە کاردا ەل ییهاڕە ەب

لەگەڵ   «نەفی»نەدا ئەداتی تو نە دەخۆم. لەم داڕش: نە دەکەم بەکار بێت دەڵێین  دامضارع
  بووەد  ،یەبا ەن  نداەیب ەل یتەبیتا یستەبەم رەگەئ ،ەوەتەبوو ۆکمضارع   «دەینیشانەی »

  تاندایەکایح ەل .ن ی نێبه یکار ەب  حیناصر یمرەئ یعلیف ەڵگەل ن ێی. با بمۆو ناخ مە: ناکن ڵێیب
  یردنەگ ی سا ی ماشاەت ۆیبخ  ەن ەی بک  ە: نەگوتراو ەکراو ک هاەو ەماشوق یدحەجار م رۆز
  تەعاد ەب ،ەوەتەبوون ۆک مر ەئ ی »ب«  یداتەئ ەڵ گەل « ە»ن یفەن یداتە ئ شداەرێ... لەیبک
  ن، ەکەن ن،ۆیخەن ن،ەیکەن  ،ۆیخەن ،ەیکە: نن ەڵێید تێب  نداەیب ەل یتەبیتا  یستەبەم رەگەئ
.  ەـن«ەبک  ،ە »بک یدژ  ەک ن،ەکەم ،ەکە: من ەڵێید  ح«دای»صر   یمرەئ ەڵ گەل ن،ۆخەن
 ... ەوۆبەن ۆک مر ەئ  ی»ب« ەڵ گەل  حیصر  یهە ن ی»ن«  شداێوەل

  یزمانڕێ کەن) ەوییەکورد  یاللغة« ە»فق یکوتراوەن ەڕێیرێکو ەل کڵێسا  ندەچ ەل رەب من 
  ەندیئا یمانەز یدان ەوەستەدەب یاەڕرەس  «ەمضارع »د یداتەئ  ەچووم ک ەوەئ ۆب (یکورد

  یفەو ن جابیإ ەچونک ەوەتێناب ۆک « ي»نف ەڵگەل ۆیەب ،ێنەیە گەادڕ شیوودانڕ یة«یجابی»إ
 یتەاللەد نهاەمضارع ت یعلیف یتاەرەس یکانەشانین ،ییەبەرەع یمانز یرچەه ،ەوەنابن ۆک
  ،نذهب ،»أذهب تری»وقوع« ئ ۆب ک ەن نەکەد مان ەز ۆب ماێه اخود ی ەیە ه انیمانەز

»إذهبوا، ال    ە. ل... هتد«ما تذهب، ما تذهبون ، »ال أذهب، ما نذهب ەتێبەد ، ... هتد«تذهب
  ەوەکەعلیف یتاەرەس ی»ت« یداتەئ رەسەب یخلەد  «یهەن»  ی»ال« یەتذهبوا«دا ئاشکرا 

 ەوەتییەجابییو ئ مانەز ەب  یندەوێپ ەقرتاندن ک ی»تذهبون« ییتاۆک ی»ن« رەه ،ەبووەن
  جاب یو إ  یفەن شدا ەرێ: ئا ل«ەبکە»م ک ەن «ەکە»م ەتێبەد  «ە»بک دایکورد ەل یچە. کییەن
  یهەن  ە... لنەبک ت،ەی بک م، ەبک ن،ەی: بکن ەڵێید حدا یرەصنا  یمرە ئ ە. لەوەتەبوونەن ۆک

  مرەئ ی شکل »ب« مانە... ه کاتەن ن، ەکەن ت، ەیکەن م،ەکەن ن،ەیکە: نن ەڵێید  حدایرەناص
  یعلیف ەل یفەن یداتەئ یلیعل ەت رەس یەبوو خستم ەوەکدانێل ەرۆج وەئ  رەو »إنشاء« قرتا... ه

 ەاریمضارعدا ناچم... د  ەل چووم، ە: نن ەڵێید دایماض ەل ەک یجنوب ەیهجەل یو مضارع یماض
  ش، ۆ»ناخ ەل ە زترێهەب انداێیت یفەن  او«یپەن ش،ۆخە»ن ەک کە»نا« و ە ل ەزترێهە ب «ەن»
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  چوو،ە: نەڵێیو د «دای»ماض ەل تەیکە»چوون« د یفەن ۆت ەک ەیە وەئ شی بەبەس او«یناپ
 ن«دایناچ ت،ێ»ناچ ەل یچەک ت،یاینڵد ێیل %100 ەیەوانەل تەیکەد کێشت یفەن ن یچووەن
  ابردووداڕ یفەن ەل ەوات -  ەوەتێ بپووچ ەکییەفەبدات و ن ووڕ ەچونک ،ەوەوانەچێپ ەب  ،ەیەوانەل

 .ییەن داەیپ ەنیقیە   وەمضارعدا ئ ەل ،ەنیقیە ێیج ێبەن رەه  اخودی  ەیەه ن«یقیە»

  یرۆجەمەه  ەیگڕێ ،ەهانیج م ەئ ەی کید  یکێزمان رەه کەو داۆیخ یبوار ەل یکورد یزمان
  یاندنەیاگڕ ۆب ەستوور«ەدە»فر یکەیەنموون ش یە«ە... نە»ن  مە: ئەوەتۆکرد یریعبەت
  «ەی بک ێناب ،ەی بک ێبە»د  رەه بووەمنع« د»وجوب و ینڕیربەد ۆ ب ەل تڵەواڕ ە . بستەبەم
 . ەوەریعبەت ەتۆشتیهاو ۆیخ کۆژیب یکەیەوێش ەب «شەیکەن ێبە»د یچەک ،ێب واڕە

...  ێبە»د  مەئ  م«ەکەن ق ەرحەد ێبەد یسووک  ەیقس دەییو س ەدەیی»س: ەڵێد زاڕە خێش
...  کاتەداوا د ڵحاەم یکێشت ەک ەداو کردن ەن  ەب  یمرە کردن ئ ینعەم یاتیج ەل ەم«ەکەن
 یو توانج ەوەتۆکرد ۆیخ  ێیج شدایشترێو پ زاڕە خێش یمەردەسەو ل ەستاکێئ ەریعبەت مەئ
...«  ەستووی و شۆخ مۆت زیرگە»ه نووسن ەد و ن ەڵێد ەک رەنووس ێ ندەه  مەاڵ ب ت،ێریناگ ێل
  ێبگوتر ییەن ڕێ تە نانە . تەزیرگەه یو دژ ەجابیئ  ۆب ەک ەکردوو لیعتەت انەیشیمەه

»إستحالة«   ەو ەکەستڕ ییگشت  یواتا نیە الەل ندەرچەه «ەستووی وەن شۆخ مۆ ت ەشیمە»ه
  ەوۆیەخ ەب یفەن یقامووس یکەیەدان کەو «ەشیمە »ه ەیوش یسروشت مەاڵ ب ییەن داەیپ

  ەک ەوەووڕ وەگرت ل ەوۆیەخ ە ب یهەن زاداڕە خێش ی عریش ەل «ێبە»د ەک کەو ێ ناگر
 یبەرەع ە. لەهاتوو کارەمضارع ب یت ەعاد یکێعلیف کەن «ەستوورە»د یستەبەم  ەب «ێبە»د
، کە مەبەستی نەفی ردوودا ابلە ڕ یفەن ۆب ێستەوەد ز« یرگە»ه رەرانبە»قط« ب ەیوش
  ە ل مەاڵب: »ما ذهبت قط، ال أذهب عوض« ە»عوض« دروست ەیبوو وش ژڕۆدوا

.  ەمردوو  یواوەت ەب انیمەئ  ەچونک ت،ێد  کارە»عوض« ب ێیج ەل»قط«  شداینانینووس
 ەوەداخە. بەزراوێقامووس و »نحو«دا پار ەل کانەوش یواتا ییاستڕ شداەم ەئ ەڵگەل
  انیرداسەب  ەهات یچ زمان ڕێ یستوورەو د یبەدە ئ یزمان یدانان یتاەرەس  ەل ەمێئ یکانەبیدەئ
 . پاندەس ۆیخ کێستوورەد مووەه  ی...« دژۆزانک اناو، ڕ» تریئ ،ەوەدروونەد ەوەئ

  یزگماک یستە ه ەمن ب کەو ت، ێد «داۆت ەمن و ن ە: »نکەو ەیستڕ ەل ەعطف ک ی»و«
  چم، ەد دایکور ەل ە»و« وەئ ینانێکارهەب  یاڕک ێو ت ەکەلەسەم ۆب میکورد یـ «یرەوێ»ئاخ

 : ەوەتێدرە د کێل ەیەوێش مەب

 یزمان ەل ێییرپەس  یکەیە. نموونکاتەد ە»و« وەل زەح ەکی د یزمان ەپتر ل یکورد
  ەنەخەد and کیە نهاەهاتن، ت  کتردایە  یدوا ەب کێشت  ندەهات و چ ەک ت،ێد ەوییەزینگلیئ
  کێ»و« ەشتان وەل کێکام  رەه شدا ەکید  یزمان رۆو ز یکورد ەل ،ەدواو ەرەه ەیوش ییراەب
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  تەکەشتەد ەل ەک ەیەوەئ ستتەبە هاتم، م شتەو د شتەد :ەڵێید ت،ێنێهەد داۆی خ یدوا ەب
  ەیگێتا ج تیهات کێ شتەد ۆب ەوەکێشتەد ە ل ەهاتم، وات شتەشتاودە: دەڵێید .ەداوەالن
: شاخ و  ێقرتەد ەکەلفەدوو ئ   ەل کیە  بووەه  لف«ەئ  -»ا داییتاۆک ە ل ەوش ە. ]کستەبەم

 شاخا...[.  کەشاخ ن

  مە ل ە»و« وە. ئرداەد انیکییەکان دانەحمەو ئ ێ: فاتن ەڵێ د ن یشاخنش یتەریشەع ەیربۆز ەل
  یتەعاد یژێوتوو ە. ل«ۆ»ک  ە خواردوو کردن تا بوون بشۆج ها ەو یدەحمەو ئ ێفات داەیەستڕ
دارا، من   یال ەتیچوو کێجار ندەچ ۆ: تەڵێید ،ێبەن ینێلەک تەیبک کێشت یفەن ستتیو ەک
 ... 19نا و ەو ەتەڵێد تێپ ؟ەتووید  دتەحمە: ئتیپرسەد کێکیە ەل و...  دا ەن ێل رمەس رەه

 یرتەک ەیوەبوون ەدووبار ەک ڵ قاەشڵقاەش  رت،ەکرتەک ،ڕونج ڕونج ال،ە الهەه کەو ەیوش ەل
  ،ڕوبزگوڕب  ،ڵتایوشڕش ەڵێید  مەاڵ. بییەن یشیلزووم ت، یەنا  کارە»و« ب ،یەداێت یمەکیە
 کەو تیە نا کارەب ەعطف«  یداتە »ئ م ەئ یزینگلیو ئ یبەرەع ە... لرەبورەس ل،ەوپلەک

helter – skelter و ەئ رەگەئ م،ۆخ یچوونۆب ێیپە. بیبەرەع ی »شذر مذر« ەوەکاتەد ەک  
  ێناش بوو، ەن ەوەکیە ە ب انییندەوەیپ ەوەکیەووڕ چیه  ەل ەیەوەمەد  ەب ان ی  «ە... نە »ن ەیشتان

.  تید ەن م ۆسکۆ م ەن غداەب  ەن کانەشار یناو ەیستیل ە : لمڵێب ەک کەو ،ەوەبکات  انۆی»و« ک
  مۆ سکۆم ە و ن غداەب  ە: نم ڵێب ێشەد ، ێسابەڵه  ەناوان  وەئ رەسە ل ەمناقش شترێپ رەگ ەئ مماەئ
  ت،یدە ن تانەمێ: ئۆیەخەربەس  یکێباس  شەمە]ئ تیدەن  شمۆسکۆم ە و ن غداشەب  ە... نتیدەن
منت   - یتیدە ن مۆت ت،ید ەن  مۆت - تن یدە ن مانەوێئ  ت،یدە ن مانەوێئ - تن ید ەن تانەمێئ
 [. تم یدەمنت ن  ت،یدەن

  ،ێریگەن ێل 20ی رۆراوجۆج یریعبەت ەیگڕێو  ێچەنەڵه ێپ ینگەمندا زمان ت یزێمج ەل
  یاستەڕ: بتێبەد ندەسوودم   ،ەوەشتیئارا  یگاینەنوخت ەل م ەه ،ەوەزێپوزێه ن یەال  ەل مەه
  ەوۆت یاڕرویب ەیکەبازڕێ نها ە ت ەل یە« ە... نە»ن وەئ م ێناچار بکر  ەک مەکەد ینائارام یستەه
 ەب ەروازەد ر«یعبەت ەیگڕێ » تەبەڵ. هتێ نێبەڵه  ەناسەه - یوابوونڕە ەل ییەگومان ن ەک -
  یدیهەموجت مۆخ»: ەڵێد زاڕە خێش دا، ەنموون ە. لەوەناکات دایسبازەوەو ه یکارەڵەه یووڕ

  یدیهە»موجت یگوتبا رەگەئ   ،ەگرێگو ڵید ە ب ڕپ ەیکەشتنڕ. دا«کرد رمەک یدیقلەچاکم و ت
 یدوا یرتەک شە»و« وەئ   یالبردن ە ب ،ەبەیعێب ەاتاوو یووڕ ەکرد« ل رمەک یدیقلەچاکم ت

 

 .ەباو رۆ ز ەواڵقەو ش واندزڕە وانێو ن یتەشناوۆخ یکێشەب ەل یتەبیتاەب - 19
  ەویەرەب ەب «شینۆناوچ ۆ. »چناێه یانی وەئ وقمەز مەاڵب ر«ۆج رۆ»ج مڵێب یمتوانەد - 20
 . «ینۆچ نۆ»چ  ەل ێب نتریر یش تداەبیتا یبارەل ەیەه
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و   کییەسوارەناسە ه مەاڵب ت،ێبەد شخواردووۆو ج تێلکەد ەوۆیەخ شێپ یرتەک ە پتر ب وەئ
 ییەن ێجێب ەکە»و« ەواتە. کتەڕێگەد رەرەز ە ب تێبەد داەیپ ەکەعریش ێڕەد ەل کییەقرتاوێل
 [. یەواتا  ەیوەکردنی تاق ستەبەم  ەچونک ن ەیکەد ەکەتەیب یینگەل ەل یشۆچاوپ داەرێ]ل

 من  ەکردت ن ۆت ەن •

 ش یمن ەکردت ن ۆت ەن •

 ش یمن ە کردت و ن شۆت ەن •

 من...   ە کردت و ن شۆت ەن •

 

 یکیەال  ەل ،ەو باو بوو ەباو ەوەرزارانەس  ەب ەوەکیەال ە ل ەچونک ەو دروست استڕ یمووەه
  یشۆچاوپ ەک ەیەه ەوەئ ین یب ێ]ت ییەئاخاوتن ن یواڕە یکێستوورەد چیه  ەیوانەچێپ ەوەشەکید

  م ەکیە یسەک ەڵگەب مەدوو یسەک ە ب کانداەستڕ ەل ەک مەکیە  یسەک ۆب سناد« إ» ەل ەکراو
... هتد  شیمن  ەو ن شۆت ەکردمان، ن  -مانکردە من ن ە و ن ۆت ە : نە مانەئ یقاە[. بارتتێوەکەد
  ە... من کییەن داێت ان یشی»إسناد« ەیرەگەو ت وانن ڕەو  استڕ انیمووەکردمان، ه مانکرد، ەن
  وەئ ەیوەئ  ییبا مەکەد چاوڕە  داێت انیزمان یکانەستوورەد  م،ین  رەسەبدخو م ەدەد ەارانڕی ب  مەئ
 . تێشتبەی گ ەمێئ ەب ەستوورانەد

 ،ەوەبوون ێل کەو -  «ێت ،ێ»ل یشگرێپ ەچووم ک ەوەئ ۆ ب ەکێمە: دمەڵێد داەنموون ەل
  -فکرمەد ۆتەل ، مەگەد تێت -مەگەد ۆ ت ە]ل راونیرگەو «ە»ل یشنیزۆپیپر ەل - شتن ەیگێت
  «ە»ل ڵیسە ئ ەب ەارید  ،ەیە ه انی«ەد ، ە»ل ان یموکر یکورد ران ێئ  یوید  ە. لفکرمەد تێت

  ەل رەگەم ەکردوو شۆرامەف مانیە«ە»د وەئ ەمێئ  «ێ»ت ەتەبوو «شەو »د «ێ»ل ەتەبوو
[.  ەپاراستوو انی« ە»د ەک رانێو ئ راقێع یکوردستان وانێن یسنوور رەس یکانەتەشرەع وانێن
  ەوەالمە[. بمەڵێد تێپ -مەڵێد ۆت ە]ب ەراویرگەو « ە»ب یشنیزۆپیپر  ەل «شێ»پ یشگرێپ
  ەک وتەرکەد مۆ ... دواتر بتۆڕێ»پ« بگ ەلزووم بێ»ب« ب ینگەد  ەک ەبوو رەی س وەلەیم

گورج   یزان مەمەئ ەک رە. ه ەبوو ت« ەژوورتردا »پ وەرەو ب یوەهلەپ ە ل «ە»ب یشنیزۆپیپر
 ێجەشتین دا ۆیەو ک رێولەوان هێن ەزستان ل ەک ڕۆیی کانەندەوڕە ەل ێند ەه ەی هجەل ۆ ب رمیب
  ێیجەل «ە»پ ستاێتا ئ وانداە ئ یئاخاوتن ە. لەیەه ەوەمێئ یستۆخزم و د ە ب انییندەوێو پ بن ەد

  ە ب تریئ ،یووتڕ ەب ینان ەوات ، «یرسەت ەپ ەکە»نان ن ەڵێد ت ەنانەت ت،ێد  کارەب «ە»ب
  ەل وان ەئ رە[. هۆیخەد یرسەت ەب ەکە: ]نانەنوکت ەتێبەد تینێبه کارەب  ۆیەیک ەیهجەل
  ،ەحازرم ان ەڕیو ب لۆچ  ەل ، ەخدرم زەئ یژێی: خدر ن ەڵێد دایرەگیفۆس ەبرەس یستەبەڵه
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چووم   ەوەئ  ۆب ێبەد کڵێسا  سی یورەد مەڵێد  داەنموون  ەل ەوەسانی ... دەبدولقادرمەع یوالدەئ
  یواتا ەب  ی»هـ« ەل  یەجودا to be»وجوود، بوون«  ی واتا ەب  بوون«ە»ه  ی»هـ« ەک

  ێیو ل ەهاتوو ە«وەمەڤ»ه  ەل « ەمە»ه ەسوور بوو ک مێ[ لەمەمن ه  م،ە»تملک« ]من ه
و   ەرچاوەس ،ێماب رەه یەایخول و ە... ئیەەیفرانس یavoirو  یزینگلیئ ی have یخزم ،ەقرتاو

  ەیمەرجەت ،ی. م أرانسکیا ی«یرانیا ەاللغ ە»فق یبێکت ەل کێمانگ 5-4 ەل رەب  تاەه ەبنگ
 .ەبوو 21« ڤە»ه یە «ە»ه مە ئ ستاداڤێئا یکێقەد  ەل تمیکشاورز د میرەک

و   تێد ەیورت روونداەد ەل  یکێستەه ۆ کردن بەپاکان یازین ەب ەوەنمێهەد ۆییوتەئ ەینموون
 . ەویەبوو رێکو ەیوەنیناس ستوورەد یزگماک  یوقەز ەل ە شک نابات جگ شییووناکاڕ

« »... 

 

 

 

  ی]پادشاه Xsayait hvathwa، 86ل  بوو«  ەی»ه یواتا ەب Havathwo: ەکەقەد - 21
 داشت[.


