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  ەدا، گوتارێک لـ «ڕۆشنبیری نوێ»ی گۆڤاری  1977می ساڵی ەکەونی یوم و کانەی تشرینی دو 64 ەژمار ەل
تیک چیمان  ەفۆن»ی من ەکەنووسین ودو ەی لەخنەڵێک ڕە ، کۆمەوەدا باڵو کرایـ «نیەکوردوات»ژێر ناونیشانی 

ی  ەق ەتەمەگرتن مافی بێدەخنەشزانین ڕەک دەگرتبوو، و «یێکی ڕێزمانی کوردیەشارگەند حەچو » «بۆ بکا؟
 ەتێبینی گشتییم لدوو  اڵمەم، بەکەکان دەخنەموو ڕەه ەدی لەخۆشامە وەم ڕوانگە. لەن بیرانەران و خاوەنووس
  ەتی شتێکی باشتر لەریەسەگر لەخنەڕ ەیەوەئمیان ەک ە. یەیەش هەیێکی دیکەخنەموو ڕ ەو ه ەخنانەو ڕەی ئەبار
ند ەکیی چەمەی ڕەوەشکردن ەبنێ بۆ ڕ ەپاڵی پێو ەوەڵدانەیلی خۆهەنها مەک تەبکات نش ەپێشک ەکەلێگیراوەخنەڕ

بێ  ەر نەکرێ هەت نەباب ەڵ بەروون تێکەفوکوڵی دەتی و ک ەزایەنی ناحەالی ە، پێویستەیەوەمیان ئەک. دوەیەڕەالپ
ی  ەمینەز ەی لەرەو نووسەبڵێم، ئ ەن. پێویستیشەیەڕان ەوایەناڕ ەو پیشەکانمان بەوارە ی خوێندەوەر ئەبەل
یدان و ەرمەروا بەه ەک ەی نییەرەو نووسەهێنێت گوناهی ئەکار دەب ەزانەمودووی ناحەی هێرشدا دە وەرامدانەو

پاڵ مافی   ەچێتەی هێرشدا، دەوەدکردن ەتی ڕەحاڵ ە، لەوەرخۆکردنەسەنێت. مافی لەهێرش بردن د ەبێلزوم مل ل
 . ەوەستێنێتەڵد ەیی لێکردنی سووک هەرازووی گلەتەستەگرتن و دەخنەڕ

رۆشدارم بۆ ەنی پەخاو ەو پتر ل ەم کردوەکەیری گوتارەس ەوەراحییەڵفەڕی باخەوپە شدا بەتێبینییدوو  وەڵ ئەگەل
کانی ڕێزمانی  ەوباوەن ەوە رەستی سوودی لێکۆڵەبەم ەر بۆ تاکەی تێیدان. هەواوییانەو نات ەڵە موو هەو هەئ

 ەنەبۆ الی (کیان تێدا بێتەر هیچ ڕۆشنایەگەئ)کوردیش ویستم بایی پێویست ڕۆشنایی بیروڕای خۆم 
م ەچاپ دانی ئەر باری لەس ەی چاپ خستمیەڵەی ڕاستیش بێ، ترسی هەوەئبهاوێژم.  ەو گوتارەکانی ئەواوەنات

م ەکەراسۆیی چاپکردنی نووسینەبارێکدا نیم بتوانم س ەمن ل ەی کۆڕی زانیاری کورد چونکەچاپخان ەم لەنووسین
وا   ەند کرد کەس ەدۆڕێنێت. وام پەد ەورەی بچووک سوودی گەڵەم، زۆر جارانیش هەی کۆڕ بکەوەرەد ەل

 ریدا بڕۆم.ەسەب ەک ەکانی گوتارەواویەپێێ ناتەپێب

  ەیەڵەدا هەلێر رترەوبەمەی لە. وش«رترەوبەمەزار ساڵێ لەند هەچ»  ەوەخوێنیتەد  ەکەمی گوتارەکەستوونی ی ەل
ویش ەئ ەیەن هەک الیەر یەشدا هە، لێرەنانە و الیوی نێوان دکردنراوردەبۆ ب Comparativeی ەپل ەچونک

ند  ەچبوو بڵێ »ەد ەڕێزمان دابای ەب واویەمافی ت  ەکەر گوتارەگە. ئە «رەوبەمەل »زار ساڵ ەند هەڕۆژگاری چ
رتر  ەوبەمەبێ لەین ڕێمان دەژووتر ببەرەب  ەکێکی دیکەی ەک لەڕابردوویوێ ە. کاتێک بمانر«ەبوەمە زار ساڵێ لەه
  ەڕاستیێکی زێد ەمەزانم ئە. وا درترن«ەوبەمەکان لەباسیەع ەلکان ەساسانیبڵێین »  ەک کەکاربهێنن وەب

ک خۆی  ەنووسینی و ەل ەیەڵەم هەک ئەی وەیدانی پێداگرتندا نموونەم ەر لەگە، جا ئەتای زمانزانییەرەس
 ەکوردیدا، یاخود ل ەتی لەجارێ ماوی ەکەری گوتارەدەچێ یاریدە. وا پێ دەڵەی برای هەڵەه ەبێتەد ەوەبهێنرێت

 وێ.ەفراژیبوون کاتی د ەچونک ەنیی ەرەمەیر و سەش شتێکی سەمەگ داکوتاو بێ، ئەنووسیندا، ڕ

زمانی کوردستان«، وا باش بوو بگوترێ »ری خاکی ەرانسەرپاکی سەزمانی س»  ەدا نووسراوە یەو وشەدوا ئ ەب
یاخود ەوبێت  ڕیەکاتی چاپکردن پ  ەلی کورد ەشێ وشەری خاکی کوردستان«. دەرانسەورد و سرپاکی کەس

 بیری کردبێت...  ەر لەنووس

ە  چی هێشتا ئاوێستا، ئێستەش کەوەڕای ئەرەسقێت »ەچەچاوان د ەل ەیەم ڕستە ئ ەکەمی گوتارەستوونی دو ەل
ی ەشێو یی کوردیەڕست»دا پێی ناڵێن ەیەم شێوەل  ەیەم ڕستە. ئ«درێ...ەم دەڵەق  ەێکی مردوو لزمان ەر بەه
. ەیەڵەکجار کز و الواز و پڕ هەی ەچونک تیش حیساب بکرێەئاخاوتنی عاد ەب ێی ڕاستی بێ ناش ەوەئ  «بیەدەئ

باألضافة الی  »ک ەن ە ی «كرغم ذل»ک ەواتایێکی و « ڕاەرەس» ەی لتسەبەر مەبێ بڵێم نووسەد ەوەپێش ەجارێ ل
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ی ەئنجا وش بگۆڕدرێت. «شداەمەڵ ئەگەل» ەبێ بەست نادات و دەد ەڕا بۆ ئێرەرەی سەوش ەمەر ئەبەل «كذل
. دوای  ەوەبسڕێت ەری خامەمی نشتەد ەبێ بەویش دە، ئەوەکەر سنگی ڕستەسەب ەڵەڵێی دومەد «چیەک»
کۆش   ە، کەوەدا کۆ نابنەک ڕستەیەک شتن و لە ی «ئێسته»و  «هێشتا»ی ەوش ەدیار ەخۆو ەش لەمانەئ

ی لێ ەمەند ئەسەبکرێت بۆ باریکی پ لێی بقرتێت و تاوتۆ ەکەر ڕستەگەئ ەیو پێەهێنن. بەپێک د ەڵەه ەوەکران
و ود ەر لەگە. خۆ ئدرێ«ەم دەڵەق  ەمانێکی مردوو لز ەر بەشدا هێشتا ئاوێستا هەمەڵ ئەگەل» ەوەبێتەشین د

ر ەوێستا هشدا ئاەمەڵ ئ ەگەل» ،بێتەیبتر دەبێ ع ەکەبنرێت ڕست ەالوەکێکیان بە ی «رەه»و  «هێشتا»ی ەوش
  «ئاڤێستا» ەقوتار نابێت چونک ەخنەنگ ڕەچ ەل ەکەستی ڕستەبەدا واتا و مەمەاڵم بە. بزمانێکی مردوو...« ەب
بیات و  ەدەبینێ ئ ەوالتری ئێران بێ دەئێران و ئکانی ەشتییەردەسێک ئاگاداری جموجۆڵی زە. کەینی ەمردووو ەئ
 چن. ەمانیشدا دێن و دەڵەر زار و زمان و ق ەسەگرن و چاالکتر بەردەڕۆژ پتر هێز و ەستووراتی ئاڤێستا ڕۆژ لەد

 ەک زمانی التینی کۆنیش نییەت وەنانە، تەوەبیران چووبێت ەل ەد نیی ەکەر و ئەک زمانی سۆمەزمانی ئاڤێستا و
و   ەیەه ەوەیبییەڕی غەبیروباو ەندیی بەورات پێوەک تەئاڤێستا و ەمێشکی مامۆستایاندا بژیت چونک ەر لەه

گرن... ەخۆیان د ەل ەو دین ەو زمانەو قوربانیی ئاینیی ئ ەوەپاڕێنەر خوا دەبەن و لەکەکانی نوێژی پێ دەوەپێڕ
پێدانی  ەشەو گ ەوەریکی بوژاندنەکی خچاال ەدا بەم ڕۆژگارەکانی فارس لەیێکی دیاری ئێرانی و ئێرانناسەرەب

ڵێی ەر دەشدا هەمەل ەبوونیاندا هێناو ەتی ئێرانیش دانی بەوڵەک بزانم دەشتن، وەردەئاڤێستا و دینی ز
.  ەوەتەڵگیراوەدانا ه  «أهل الکتاب» ەکانی بەشتییەردەز ەک «تاب ەری خەعوم»م  ەی دوەلیفەی خەکەرمانەف 

ی  ەی قسەرچاوەو سەێیی نابێت، ئ پرەس ەها بەشت وەردەدانانی زمانی ئاڤێستا و دینی ز ومردو ە، بەخوالس
نی ەبۆ الی ەیەڵەم هەحاڵ ئەمەهە. بەختێکیش خلیسکی بردوەو ن ەی کردوەلەپ  ەرگیرابێ دیارەهاشی لێ وەو

 .ەوەناچێت ەکەزمانناسیی گوتار

 ە، وات«تناقض»ڵێن ەپێی د ەیەه ەدیکیێکی فکری ەڵەتی ئاڤێستادا هەمردووی  ەیەلەسەو مەر لەه
ستانی  ەیین و وەی هۆی مەبار ەبڕێ لەردەکی ناپوخت دەڕای ەوەپێش ەل ەکەگوتار ەدا کەوە، لەوەشاندنەڵوە خۆه
ڵێ زمانی ئاڤێستا  ەشدا دەوەدوا ئ ەر بەن، هەکەی پێ دەی قسەلەو گەمردنی ئ ەب ەوەیداتەد ەک ەوەکەزمان

شزانین،  ەۆ دخ .ەکوردستان بو «ریەرانسەاکی سرپەس»ی دوورودرێژ زمانی ەشڵێ بۆ ماوەچی دەک ەمردوو
 بکات:  ەیەوەزکردنەم خۆپاشگەیری ئەر با سەئنجا خوێن. ەزیندووڵێ، کورد ەش دەکەگوتار

 ن.ون مردوەکەی پێ دەی قسەڵکەو خەئ ەیێ چونکەمەمرێ، دەزمان د -
 .ەمردووئاڤێستایی زمانێکی  -
 . ەموو کوردستان بووەی هەئاڤێستایی زمانی دێرین -
 .ەمردووەکورد ن -

 س. ەو ب ەیەتیفای عەچک ەکوردی، ب ە: بەیەوەملێکدانەل و کەپەلەرمی و پەی دڵگە مای ەقسان ەرزەم تەبێگومان ئ

مرێت و ەبێ زمان دە. وا دەنیی «متناقض»و  ەها سادەی وەکەنەنووسی زمان و خاوەسترانی چارەب ەوەکەیەب
بینی ەیێکیش دە. ناوناو(بردنەناوی نەسیش لەبی و کەرەع ەکان زمانیان بوو بەقیبتیی)بێت ەوام دەردەل بەگ

ند  ەرچەبێت هەیا زۆر بێهێز دەنامێنێت و ەوەڕابردووی ەندیی بەردا دێت پێوەسە گۆڕانی ب ەزمانی نژادی هێند
، پێشی نانووسرێت، ەماوەئاخاوتندا ن ەاڵم زمانی کۆنیان لەر ماون بەن هەمەبی یەرەع - ەزیندووشی ەکەنەخاو

  ەویش بەژیابا، ئێستا ئەنووسین و کتێباندا ن ەی پێش ئیسالمی لەر شێوەگەتێکڕایی ئ ە بی بەرەت زمانی ع ەنانەت
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 ەیتەم بەڵقی تونس بەی خەرموو قسەهات. ف ەر دەسەک زمانی ئاڤێستای لێ بەو  ەوەبییەرەت ئاخاوتنی عەنیسب
 :ەبگر

 زفانیة مرطی هیق هجف و 

 یش جنحیها هرامیل ر زعراء

 نجام نادرێت...ەئ ەلەپ ەها بە و ەمردن و ژیانی زمان و مرۆڤ باسێک ەوەکەی ەب

 

  ەوە ڕووی فکر ەم لەه ە وەڕووی ڕێزمان ەم لەه ەیەبار هەیێکی نالەڕست ەکەمی گوتارەنی سێیوتاکانی ستوەرەس ەل
   :ەیەمەئ ەکە. ڕستەکزر ەدەدبەحەشی لەک ە، ئنجا داڕشتنەژارەتا بڵێی ه

و  ەکێ لەلێ بزانی، یەتیی گەاڵیە تی و ئاڵوگۆڕی باری ئابووری کۆمەرهات و دۆستایەسەر ویسترا بەگە... ئ»
 ە؟ لەهاتوو  ەکوێو ەل  – ەیەی مێژوویی وشەوەئاوات و ئامانج گرتنی ڕێگای لێکۆڵین ەێنێتیەت گەی دەڕێگایان

 . ی زمان«ەوش ((ئیتۆمۆلۆژی)): ەوات ؟ەهاتوو ەوەیەک

 

ک ەبێ بزانرێ« نەکۆتاییدا بڵێ »د ەل ەیە« ڕێ هر ویسترا...ەگەگوتت »ئ ە: کەوەن ڕێزمانەیال ەل -1
م بێت ناشێ دوایی ەسی سێیەی کـ  «للمجهول  يمبن» ەتای ڕستەرەس ەک ەچونک بێ بزانێ«ە»د
 ر ویستت«ەگەئ» ەکەڕستتای ەرەس ەیەوەم بێت. ڕاست ئەسی دوەی کـ «للمعلوم يمبن» ەکەڕست

ش  ەم تێبینییەچن. ئەردەڕاست د (منەسی دوەک ەک) ەکەکانی ناو ڕستەس ەموو کەه ەوالوەب ەوەبێت ل
 ... ەرمانەلماندنی دڵگەسەنیازی ن ەر بەگەرپێچی تێدا بکرێت مەس ەنیی ەوانەل

  ەل ەوشان ەڵەو کۆم ەی ئواوەبێ بتوانێ بڵێ من هیچ واتایێکی تەس هەم کەڕ ناکە، باوەوەعبیرەڕووی ت ەل -2
 تیی«ەاڵیەڕی باری ئابووری کۆم تی و ئاڵوگۆەدۆستایباسی » ەک ەم چونکەگەتێد ەوەکانەوش خودی

بۆ  ه«ڕێی هاتنی »وش ەوێ لەیە د ەتی کەتایب  ەڕوات، بەد الن«ەندیی نێوان »گەیاڵ بۆ پێوەکات خەد
زمانێکی   ە بێ لە بۆ ناو زمان د ەهاتنی وش ەدیار ەبزانێت چونک ،ەو ئاڵوگۆڕ ەتییەو دۆستایەناو زمان ئ

 ەنادات چونک  ەوەستەد ەن بالەندیی نێو گەکان پێوەقی ڕستەچی د ەصور بکرێ کەت ەوەدیک
تی و ئاڵوگۆڕ ەل دۆستایەشێ گەل. ئنجا چۆن دەک گ ەی ەوەکاتەد لێ«ەتی و ئاڵوگۆڕ... گەدۆستای»
ک  ەن ەچیی ە کەتەستی عیبارەبەزانم مەد ەوەکانەزمانی حاڵی وش ەڵ خۆیدا بکات. من لەگەل «تبادل »
 ەوەیەک ە؟ لەهاتو ەکوێو ەل ەوشڵێ »ەد ەزانم کەستن. دەڕاناو کەر واتایەسەل ەچونک ەوەواتایان ەل

و ەو ئ ەکەنی وشەندیی نێوان خاوەبۆ ناو زمانێک پێو ەی بێگانەوێ بڵێ هاتنی وشەیەد ؟«ەهاتو
ی ەدەمیسری س ەل »ورشه«ی ەیدابوونی وشەپ ەی کەوەک ئەدات، وەنیشان د  ەریگرتووەی وەتەمیلل
 ەل ەکەوش ەدیار ەچونک ەبوو ەوەئینگلیز ەندی نزیکی بەمیسر پێو ە نێ کەیەگەڕاد ەوەئ مداەنۆزد

Workshop ەرگیراوەو ەوە . 
م و زۆر ەک ەیتوانیوەن اڵم ە، بەوەداتەدا بیروڕای نێو کتێبان دەلێر ەکەند گوتارەرچە، هەوەڕووی فکر ەل -3

ناو   ەکانی لە عبیرەڵێی ت ەر دەنێت، هەیەڕابگ ەو بیروڕایانەو نیشانپێکانی ئ ڕووناکی و دروستی و وردی
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کان ەو ناپوختیی ڕست ەوەسکورتیی خۆ ڕوونکردنەف ەهۆی نەشی بەکە. خنکانەدا خنکاوەو کتێبانەپۆلی ئەش
ی  ەوەێگای لێکۆڵینڕ»ری ەبەهۆی گرتن ەتاک ەرگیز بەه ئێتیمۆلۆجی. ەبوو ە وەکەی گوتار «فکر» ییو لێڵ

ی  «؟ەوەیەک ە؟ لەکوێو ەل»ڕێی زانینی  ەوێ ل ەر بمەگەئ ئاوات و ئامانج  ەنێتەیەنامگمێژوویی وشه« 
م ەئ ەبزانم چونک «لێەگ یتیەاڵیەگۆڕی ئابووری کۆمتی و ئاڵوە... دۆستای»بۆ ناو زمانێک  ەهاتنی وش

 تی وەدۆستای»یری ەڕێی غ ەل ەک نەالنم نیشان نادەی نێوان گەجۆراوجۆر ەندییەو پێوەیێکی ئەد ەقسان
یا  ەبێت و ەلکێنن ئیتر یا لکاندنی دۆستانەد ەوەکەیەالن بەگ ەوەی «تییەاڵیەئاڵوگۆڕی ئابووری کۆم

ب،  ەدەئایین، ئک ەی وەی دیکەشێو ەدا بێت یا لـ «تییەاڵیەئابووری کۆم»ی ەشێو  ەبێت، ل ەدوشمنان
ئابووری » ی ەوەم کوتانەئ ەبێت. خوالس  کردنفتەنەپاندن و کەس ەیا بەئاڵوگۆڕ بێت و ەبێت، ب نەف 

  یندیەی پێوەوە بێ ئ ەیەم ڕۆژگارەپۆلێکی باوی نووسینی ئەر شەب ەدا خۆ دانەیەم جێگەل «تییەاڵیەکۆم
  ەدان ساڵ لەس ەر لەب تییەاڵیە ابووری کۆمئ کانی ەتەکەرەب ەعلومەم ەونکبێت چ ەه ەوەتەباب ەری بەژیو

کان و ەچاک  ەندییەر پێوەگە ت ئەنانەخنکان، تەدا دەوا و دڕندەناڕ یندیەها پیوەیەتی دەنێوان نحوس
ن  ەکەد تیەاڵیە ر ئابووری کۆمەسەل ەکە ڵەبگرین دیسان ک ەوەرچاومانەب ەکانیش بەخراپەچاک نەن
 بڕی...ە تی دەدۆستای ەی لەکۆندا فرز ەتیش لە ، دوشمنایبەداخەوە، ەک کەو

 

و  ەی ئەن و نییە ... هەوەو وشانەی مێژووی ئە وەهۆی وردبوونەب»ڵێ ەد ەک ەی دواتر بگرە ڕست ەرنج لەس
  ەوەکەسێیدراو ەچ ە، هۆی هاتنیی... لەهاتو ەوەهۆی چییە! بە هاتو ەکوێو ەل ەیەو وشەوێ، ئ ەکەردەمان بۆ دەوشان

، ەوەڵیتەتی پێشوتر دەکانی عیبارەستەبەواتا و م ەوەواوەداڕشتنێکی کز و نات ەنوێ بەرلەس «...! هتد ەرگیراوەو
ستێکی ەبەی مەوەبێ ئ ەوەکاتەد ەتی پێشوو دووبارەی عیبار «کوێ »ی ەژاری وشەه ەزۆر ب ەکەڕستت ەنانەت

  ەوەهۆی چییەب» ەوەکوتێتەکان دەی خۆشیدا وشڕۆکەناو ەل ەکەڕست ێش بترازەو ەڵ خۆیدا بهێنێت. لەگەل ەتاز
...!  ەرگیراوەو ەوەکەدراوسێی ەچ ەل»ڵێ ەنابات د ەهێند«  هاتوه ەکوێو  ەل»ڵێ ەد ەئنجا ک  ، 1« یی، هۆی هاتنەهاتو
 ؟ ەچیی «وهەکەدراوسێی ەچ ە ل» و  «کوێوه ەل»رقی نێوان ەتوانێ پێم بڵێ ف ەد . کێ«هتد

عبیری ەری تەردی سەد ەخۆی ل ەوە «هتد »هۆی ەب ەک ەی چاک کردوەندەوەدا ئەلێرە کەحاڵ گوتارەمەهەب
تێکی ەحمەخۆن چ زەکان جینگڵی تێدا دەواوەنات ەی قسەست و واتایەبەو مەند ئەرچ ە، هەت ڕزگار کردوەحمەز
 وێرێ. ەمی شلکیش پێی د ە ڵەست و ق ە موو دەو ه ەوتۆی تێدا نییەئ

ی مێژووی ەوەهۆی وردبوونەب»ڵێ ەد  ەک ەیەه ەزایانەو ناشار ەعبیرێکی زۆر ناکوردییانەمدا تەی دوەکەڕست ەل
ی مێژووی  ەوەخاشبوونهۆی وردوەب  ەنێ کەیەگەڕاد وا ەکە، داڕشتنی ڕستەدیار ە خۆو ەک لەو «...ەوەو وشانەئ

وێ  ەچنگ ناک ەدا بەو داڕشتن ەی چاپیش لەڵەی هەهانە. چ بەوەبنەت ڕوون دەشت و فیسار حاڵ ەکان فاڵنەوش

 
تار ەق ەکی دیکە « ی»می تاکیش ەسی سێیەدێت دێن بۆ ک «ی» ەی کۆتاییان بەو وشانەدوای ئ ەران لەنووس  - 1
و  وتاک ەنیی ەپێو «ی»چ  «هاتن»ی ەوش ەچونکنییە  بان دروستەزهەهیچ م ەب «ی»دا هاتنی دوو  ەاڵم لێرە ن، بەکەد

 ەک »چه«نووسێ ەر دە ه «چ»ی ەجێگ ەل ەکەدوو. ناشزانم بۆچی گوتار ەبن بەمدا دەسی سییەی کەکەڵ ڕاناوەگەبڵێین ل
 .ەیو کوردی نی ەفارسیی ەمەئ
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مێنێ،  ەی تێدا دەسڵکەو دیتراوی ئەیلەشونێکی م ە چاپی تێدایی ەڵەی هەیەو ڕست ەو وشەت ئەعاد ەب ەچونک
و ەمێژووی ئ»و  وه«ە»وردبوونی نێوان ەی ئیزاف  «ی»داتی ەو ئەئ ەچونک ەنیی یداەها پەدا شونی وەاڵم لێرەب

 ەب ەی کردو «مێژوو...  ەل ەوەوردبوون»ی چاپ ەڵەڕێ بڵێین هەلێناگ ەها جێی خۆی گرتووەو «...ەوەوشان
هۆی ەب». تۆ ناتوانی بڵێی ەوەکاتەت دەڕ ەلئویەم تەئ ەک ەتەکۆتایی عیبار ەچونک   «ی مێژوو...ەوەوردبوون»

مێژووی   ەل ەوەوونهۆی وردبەب -بگوترێ  ەیەوەدا ڕاست ئەتەم حاڵەل - ه«وەو وشانەمێژووی ئ ەل ەوەوونوردب
گوێی  ەهێند ەکەنا گوتارەناو قسان، د ەهێنمەی چاپ دەڵەئیحتیمالی ه ەوەخۆم ەحاڵ من لەمەه ە. ب«و وشانهەئ
 ...ەکاریی ەورد ە رزەو تەئ ەتەداوەن

 ەزۆر ب ەیەو ەلێکۆڵین ەم جۆر ەئ» ەوەخوێنیتەدا، دەکەمی گوتارەمان ستوونی سێیەه  ەدا، لەیەو ڕستەدوا ئ ەر بەه
یێکی ڕێزمانی ەڵەه ه«چاالکییان»ی ەیەم وشە. ئه«وەکاتەی مێژوو... ڕۆشن دەورەکی گەالی ەو چاالکییان چاکی
ک  ەی وەڕێژ ەچونک ه«چاکی و چاالکان ەب»یا بگوترێ ەو «چاکی و چاالکی ەب»بێ بگوترێ ە. یا دەق ەزۆر ز

م ەیری ئەس ەنموون ەڵناو، بەدیدا دێن ئیتر یا ناو بێت یا ئاودی ماەڵ وشەگەنها لەت «...ە، ژیرانە، کوردانەپیاوان»
ی ە... وشە، سۆزناکانە، هۆشیارانە، عاقاڵنەبێ بکرێتەت دەڵبە ه - ە، سۆزانەهۆشان، ەقاڵنە، عەبک ەڕێژان

  و خۆراکک »ەوبۆ فعل یا برا فعل  - «وصف» ەدا ببێتەیەو ڕێژەڵناگرێ لە، هەوییەعنەش ناوی مـ«چاالکی»
خۆراکی » ێگوترە، دەنموون  ەب - ەوەدا لێی نابینەو لێر ەیەی هەڕێزماندا درێژ ەش لەمەئ ەک «...پۆشاک
   .ه«، پۆشاکی ژنانەکوردان

  ەوەبیتەلێی ورد د ەاڵم کەدیترێ، ب ەدیهی دەک بەی و ەندێ قسەه ەکەی گۆڤار 19 ەڕەمی الپەکەستوونی ی ەل
ی چاویش  ەی ترووکەڕۆژان تا ڕاد ەرگیز ڕۆژێ لەه»ن. مانای چی زمانی کوردی ەناد ەوەستەد ەهیچ واتا ب

؟  ەها گوتووەس شتێکی وەجێ بهێڵێ؟ کەی بەکەلەزمان گ  ەما بووەتەس بە؟ که«هێشتوەجێ نەلی کوردی بەگ
واری  ە خوێند ەل  ،سەو ب ەیەر قسەه ەمەجێ بهێڵێ...؟ ئەی بەکەلەگ ەبووەاڵتیدا ه ە سەد ەهیچ زمانێک ل

کار  ەی شتان ب ه«پل»بۆ   ه«ڕاد» ەچونک  «ی چاو...ە ی تروکەتا ڕاد»لمێندرێ، ئنجا ناشگوترێ ەڵکشیو ناسەتێه
ی  ەکوی تروەی چاو، هێندەوکوی چاو، بایی ترەوکو ر ترەدەق ەب»بێ بگوترێ ەی شتان. د «مقدار»ک ەدێت ن
 ەی لەوەک ئەفرۆشێ وەد  ەکەزمان ەڕ ب ەش ەوەهێنێت و بۆ مقداری شتانی بباتەکارن ەهاشی بە ی وەوەئ «چاو...

 . «قدر لحظة عین»جیاتی  ەل «ة عینبدرجة لحظ  كال أغفل عن »بیدا بڵێی ەرەع

تی ڕێزمان و ەنیەسەزمانی کوردی... پارێزگاریی ڕ» ەدا نووسراوەستوونو ەتاکانی ئەرەی سەو دێڕانەر لەه
  «نگسازیی خۆیەتی دەنی ەسەڕ »ی بگوترێ ەوەل ەس چییەبەس تێناگا مەڕاستی کە. ب«...ەنگسازیی خۆی کردوەد

تاکوو   ەربڕیوەئاخاوتنی خۆی چۆن دکانی ەنگەد ەم کوردەر ئەوبەمەزار ساڵ لەسێ هدوو  س نازانێەک ەچونک
نگوڕ ەدا مەمەردەم سە . لەشتەردەنگی ڕۆژگاری زەمان دەی هەکانی ئێستاکەنگەد  ەدا بهێنین کەوەبتوانین دان ب

چ   ەکرێ ئیتر نازانین بەست پێ دەکانی ئاخاوتنیان تێدا هەنگەد ەندێک لە و خۆشناو جوداوازیی نێوان ه
؟ ەچیی ەڵگە؟ بەنەسەیان ڕەوە؟ بۆچی ئەنەسە! کامیان ڕەنگسازییان پاراستوەتیی دەنیەسەڕ بڵێین ەوەستێکەبەم

  ەک ەوەباتەنگمان دەبۆ الی زانستی د «نگسازیەد»ی ەوش ەچونک «نگسازیەتی دەنیەسەڕ»ئنجا نابێ بشگوترێ 
ی ەشتێکی دیکبیپارێزێ یا تاکوو  ەبوەن «نگسازیەد» ەئاگای ل ەتێکی دیکەلهیچ میل ەکورد و ن ەزانین نەد
کانی  ەنگەد ەڵ بەش تێکەنگی بێگانەد ەبیری خۆماندا بهێنین ک ەر بەگەش بترازێ، ئەمەڵدا بکات. لەگەل

کانی  ەنگەزانین دەن ە ک ەبین. ئێمەد دەڵەنگسازی نابەی دەتیەنیەسەو ڕەجارێ ل ە ئاخاوتنی کوردی بوون ئیتر ب
جوداکانی  ەکانی زارەنگەنێوان د ەکی ئاشکرا لەجوداوازی شدا ەئێستاک ەبڕاون، لەکۆندا چۆن د ەمان لەکەزمان
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 ەمان ئیتر چۆن لەکەنێو زمان ەوتۆتەن کەسەنگی ناڕەبێت، بشزانین د ەق ەتەم ەیێکی بێدە مان دیاردەکەزمان
 ین؟ەباسلێکراو بگ «نگسازیەتی دەنیەسەڕ»و ەستی ئەبەم

زاران  ەی هەو کۆنین ەکەکانی ئێساتەستوورەکبوونی دەک یەبێ وەد ەوەیش «تی ڕیزمانەنیەسەڕ»ی ەبار ەل
 ەکەگوتار ەی کەو جۆرەین بەبد ەتییەنایەسەو ڕەم لەئیسپات بگات ئنجا بوێرین د ەی ئاخاوتنی کوردی بەساڵ
ئایا زمانی   ەوەتەکۆڵیوە ی نەوەێک و مێژووانێک لرەنووس ک و ەهیچ زانای . تا ئێساەوەبێتەلێی د ەڕێو ەر بەه ەک

روو و ەموو کوردستانی سە میالد دانیشتوی ه ەر لەزاران ساڵ بەی هەبۆ ماو ەک  «هوری -خوری »تی ەمیلل
چ   ەوەیان توایەکەزمان ە؟ کەر زمانی کوردی هێناوەچ تاوێکی بۆ س ەزۆری کوردستانی عێراق بوو ەرەشی هەب
تی کورد پێک  ەمیلل ەل «یری ئێرانیەغ»مارێکی ەکان شادەناو زمانی کوردی؟ تۆ بڵێی خوری ەیێکی نیشتەڵتەخ
  ەوەبخوێنێت ەی ڕانیو ی خوارو ه«گردی شمشار»کانی  ەخوری ەی تێکست«ـرێشنەترانسلیت»ی ەوەهێنن؟ ئەن
زار ساڵ  ەبۆ نزیکی چوار ه ەو تێکستانە. ئەوەماندا بدۆزێتەئاخاوتنی ئێستاک ەل ەو زمانەی ئەتوانێ تروسکەد

تی ەنیەسەڕ» ە ستمان لەبەئایا مپاند ەس ەوەکوردیی  ەندیی زمانی خوریمان بەر پێوەگەکشن، جا ئەڵدەتێه
 ەوەسەست کەد ەهۆی شانازی ب ەم تێبینیانەی ئەوەخوێندنەبێ؟ پشتگوێخستن و تێنەی کوردی چی د «ڕێزمان

تییش  ەنایەسەتی و ناڕەنایەسەیاندنی ڕەئیسپات گ ە نگێنیت، بەدانالس ەی زانایی کەخپێدانیشیان پایەن، بایەناد
لێی داوا   ەیەم ڕێم هەندی خۆی بک ەندی بەپاب «ڕۆشنبیری نوێ»ی ەکەر گوتارەگ ە، خۆ ئەنیی واەکاری بادی ه

 ەوش ەببات پێویست ەوەی بێگانەی وشەوەو دۆزینەرەکوردی ب «ئیتیمۆلۆجی»نگاوی ەی هەوەم، پێش ئەبک
شێکی  ەوا بەعلووم بکرێ کەم ەیەوانەببات ئیتر ل ەوەی خۆیانە قینەی ڕاستەرچاوەو سەرەکانیان بەنەسەڕ

 ڵقوڵیون... ەه ەوەیری ئێرانییەی غەرچاوەس ەن لەسەیێکی ڕەشیو  ەکانمان بەوش

کێش و  ەل ەک ە «رەرانبەب» ەیەم وشە. ڕاستی ئەهاتو «رەرامبەب»ی ەدا وش 19 ەڕەی الپەمەکەی ەستوونو ەل
ک ەر وەه «م» ەیکات بەئاخاوتندا د ەل ەوەـ «ب»پێش   ەستاو لەی و «ن». هاتنی ە «رەرانسەس» ی ەڕێژ ەل

یا ەو ەڵەه ەرێت. من بۆ خۆشم بنووسب «رەنبەع»بێ ەاڵم دەب ەوەخوێندرێتەد «رە مبەع» ەب «رەنبەع»ی ەوش
و   «رەرانسەس»تاقمی  ەل ەکێکەیش ی «ورەوراندە د»ی ە. وشەیوونووسم  «رەرامب ەب» ەبیرچوون وا بووەل ەب

 ...«رەرانبەب»

واتای  ەب ەچونک ەیەڵەشیان هەمە. ئەکار هێنراوەب «تلفظ»واتای  ەب «گۆکردن»دا ەستوونو ەر لەه
  ەبۆت ەکەزمان گۆکردن  ە. دیار«ستی گۆ ناکات، زمانی گۆ ناکاتەد»گوترێ ەد ەک ک ەدێت و «کردنەوڵو ج»

 . ەیەڵەو هەهۆی ئ

  ەی بێگانەرزکردنی وشەق  ەنوێنێ کەها ڕادەدا وەو شوێنەل ەکە. گوتارەیەیێکی فکر هەڵەدا هەستوونو ەدیسان ل
  جودایی نێوان ەچونک ەڕاست نیی ەڕای مەت ئەڵبە. ه ازمانی کوردید ەجۆر لەمەی هەیدابوونی شێوەهۆی پ ەبۆت

وی وڕ ەبێت و چ ل ەوەـ «تلفظ »ی وڕو ەچ ل ەوەداتە ر دەدەتی کوردیش بەو عیبارە وش ەکان لەئاخاوتن ەشێو
 «گوت ەم»مانی و ێی سلـ «وتمان ەئێم»جیاتی  ەل  «گوتن ەمەئ»ڵێن ەد ریە، پشدەنموون ەبێت. ب ەوەداڕشتن

ی هۆی  ەبار ەل  ەتدا قسەقیقەح ەگیراون. لەرنەرز وەق  ەب ەوەرەد ەهیچیان لش ەمانەئ  ەدیار  ی بادینانیـ
م  ەاڵم لە، بەیەپێویستیشمان پێی ه ەن ەوەبینەلێی د ەدا نەو لێر ەیەی هەزماندا درێژ ەیدابوونی زاری جودا لەپ

 ه«نیی ەوەزێکەگەڕ ە ، لەوەکەالی ەل ەکەرزکراوەق  ە سەرەک ە...چونک»ە وەخوێنیتەد ەدا کستوونمان  ەی هەشوێن
  ەبینی بەیت دەش بکەکەیری داڕشتنەهیچ ناگات. س ەستت بەچی دەیت کەکەد «شەکی دیکەالی» نۆڕی ەچاو
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نووسینی  ەڵ شێوەگەتیی لەو چ خزمای ەکجار ناقۆاڵیەی ه«وەکێ زەگەڕ ە، لەوەکە الی ە...ل»کدیدا هاتنی ەدوا ی
 . ەبی نییەدەئ

هۆی سوانی  ەب ەک «تێدا» ەل ەبریتیی «تیا»زانین ە. دەهاتو «تیادا»ی ەدا وشەستوونو ەرودوای ئەب ەر لەه
نووسرێ  ەد ەش کەو پێیەر بە. ه«تێدادا» ەبریتیی «تیادا » ەمەر ئەبە. ل«تیا» ەزاری سلێمانیدا بۆت ەل ەکە «د»
ی ەک «یا» ەی  «تێدا»ک گوتمان ەو «تیا» ەهاتبێت چونک ەو «تێدایدا» ەبێ لەتدا دەقیقەح ەل «تیایا»
بری   ەل «تێدا»بنووسین  ەپێویستبێت ەبی ڕاستمان هەدە وێ زمانێکی ئەر بمانەگە. جا ئەی «یدا »میش ەدو
ر ەگە. خۆ ئەیەڵەر هەبان هەزهەموو مەه ەش ب «تیادا» ە، دیار«تیایا»بری   ەل «تێیدا» نووسینبش «تیا»

 ەواز ل ەرانی دیکەن نووسەوی خۆیان ناشێ داوا بکەر ڕاڕەسەوام بن لەردەب  «تیا، تیایا، تیادا»رانی ەنووس
بی  ەدەی ئەشێو ەداوا ل ەبی، چونکەدەی نووسینی ئەکچوونکردنی شێوەبهێنن با ناوی ی ەکەنەسەڕ ەکوردیی

 2. ڕێی نووسینەقامەش  ەویان بکاتەئ ەکرێ کام ڕێباز ڕاست و دروستەد

ی  ەوش ەتی کوردی لەی نیسبە ، ڕێژەهاتو «جوگرافیی»ی ەدا وشەکەی گۆڤار  19 ەڕەمی الپەستوونی دو ەل
  ەش لەوە. بەرگیراوەو ەوەبییە رەع ەیان لەمەئ ەچونک  «جوگرافی»ک ەن «جوگرافیایی» ەبێتەد «جوگرافیا»
ر  ەه «سریەب»گوتت  «سراییەب»جیاتی  ەل ەک کە روەه «گ» ەب ەکراو ەکەـ  «غ» ەوێ کەتی ناکەبیەرەع

 . ەجێی صاد داناو ەشت لەکەند سینەرچەه ەکارهێناوەبیت بەرەی عەڕێژ

کارهێنانی ەنی بی پێویستبووەبارەل ەربڕاوەک دەم ڕایە کێکی ستوونی سێیەتا سێیدا ە و ستوونەراوردی ئەب ەر لەه
داواکاری   ەو نووسینە ت من پتر لەڵبە نووسیندا. ه ەیی لەئاخاوتنی ناوچ ەنانی شێو ەالوەو ب بیەدەی ئەشیو

و دوو  ەشم ئەڵگەڕۆیشتوم، ب ەستەبەو مەزانم قوڵتریش بۆ ئەبی زمانی کوردیم، وا دەدەی ئەسپاندنی شێوەچ
راوێز  ەپ ەدا بەو لێر ەو ەمی گۆڤاری کۆڕی زانیاری کوردا باڵوکرانەرگی پێنجەم و بەرگی چوارەب ەل ەک ەیەگوتار

 ەبدات ب ەری کورد ڕێگەوێ نووسەمەمان، دەکەبۆ زمان ەوەرۆشەڕووی پ ە . من لەیان بۆ ڕاکێشراوەنجەپ
مان  ەک ەبیەدەئ ەشێو  ەعبیر و داڕشتن و شێوازی کوردی کەهێزوپێزترین ت ەنترین و بەسەندترین و ڕەسەپ
پێک  ەو ستوونەی ناو ئەسافیلکان ەقس ەرزەو تەش ب ەم ئامانجەو پێشتری ببات، ئەرەندتر بکات و بەمەوڵەد
 ر. ەر چاوی خوێنەب ەمەخەد ەو کارەری ئەکی ڕێنیشاندەیەر ئێستا نموونەت. هەنای

  «گوتمان... ەکردمان، ئێم ەئێم»جیاتی  ەل (رەپژد -ر ەک دانیشتوانی پشدەو)کانی کورددا ەشێکی ئێلەنێوان ب ەل
  ەوەکردو، ئ ەوەئ »ڵێن ەیش د «گوتتان... ەکردتان، ئێو ەئێو»جیاتی  ەل «گوتن  ەمەکردن، ئ ەمەئ»ڵێن ەد

هێنن  ەکاردەتی بەداڕشتنێکی تایبدا ەوەکرد ەخس لەوری ش ەر دەس ەئکید بهاوێنەوێ ت ەحاڵێکدا بیان ە. ل«گوتو...
بێ  ەد «ن کردەمەئ»بیستت گوتیان  ەجا ک «و گوتەوەو کرد، ئەوەئ -ن گوت ەمەن کرد، ئەمەئ»ڵێن ەو د

دا ەو کردنەل ەخۆی، وات ە کەکردن ەک بەدا ن ەو کردنەوری خۆیان لەد  ەن بەگرنگی بد  ەیەوەستیان ئەبەبزانی م
و ەوەن کرد و ئ ەمەئ»دا ەعبیرەم تەل ە،رنج بگرە. ئنجا سەبووەن ەکەکارشداری ەب  ،خۆیان ەبێ ل ،ەسێکی دیکەک

 

می گۆڤاری کۆڕی زانیاری  ەرگی چوارەب ە ل 249-241الپەڕە    ەراوێز لەپ – «ی کوردینووس ڕێ» ماشای گوتاری ەت -  2
می گۆڤاری  ەرگی پێنجەب  ەل 300- 274 الپەڕە ەیێکی زمانی کوردی لەڕەند ڕووپەی چەوەڵدان ەه»و گوتاری  1976کورد، 

 . ەبک  1977کۆڕی زانیاری کورد، 
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توانی بڵێیت  ە . تۆ دەیەه ەو ڕێیەتیدا ئەئاخاوتنی عاد ەل ەک کەکان بقرتێنیت وەاناوڕ ەڕێت نیی «خوارد
کردن،   ەمەئ -خواردتان  ەکردمان، ئێو ەئێم»توانی بڵێیت ەک دەروەه «و وکردن، خوارد -کردمان، خواردتان »
ی  ەکەیا لکاوەو  ه«مەئ»ی ەکەلکاوەن ەدا ڕاناوـ «کردن ەمەئ»ی ەڕست ەهاتی ل ەاڵم کەب «و وخوارد ەوەئ

 ەکەڕست ەت لـ «نەمەئ»ری ەبەرلەر سەگەخۆ ئ «کردن، ن کردن  ەمەئ»واتا نادات.  ەکەت قرتاند ڕستـ«ن»
 .  ەوەمێنێتەد «کرد»واوی ەیێکی نات ەوش ەتاک ەوەستاند

  ەنەسەڕ ەعبیرەت  ەو جۆرەبۆ ئ ەی کورد «دڵسۆز»رنجی ڕۆشنبیری ەستم ڕاکێشانی سەبەدا مەیەم نموونەل
و دوو  ەل ەوەتەو ڕوون کراوەیلەش مەی ەم دیاردە، هۆی ئەوەبیمانەدەناو شێوازی ئ ەتەکوتونەن ەی کەکوردییان

ڵتر داگرێت و قو ەوەالی خۆشی ەو ل ەوەڕێتەتوانێ بۆیان بگەد  ەوەورد بێت ەکەباس ەوێ پتر لەسێک بیەدا، کەگوتار
 بیمان. ەدەکانی نووسینی ئەناوکێڵکردنی دێراو ەل

ستی ەد  ەبۆی ەیەوەر ئەبەر لە...جا، ه» : ەوەخوێنیتەدا د 19 ەڕەمی الپەی سێیستوونراوردی ەب ەل
  ەیەوەر ئەبەل»ڵێ  ەد ەکە یەوەکێکیان ئ ەی ە.یەه ەورەی گەڵەدا دوو هەیەند وشەم چە. ل«تیی...ەهاریکاری

ئکید جێی خۆی ەت ەچونک ەوەنە ئکید بکەکدی تەن یەستیش نادەخشن، دەبەک واتا دەردوکیشیان یەه «...ەبۆی
 ەچونک «تییەهاریکاریی»ڵێ ەد ەک ەی «صرفی»م ەی دوەڵە، هەیان ئینشائییەیەڵەم ه ە... ئەو نییەه ەو ئێر ەیەه

هۆی پاشگری  ەش بەک ەوش «تعاون، تضامن...»واتای  ەب ەیویەعنەنها خۆی ئیسمی مەت ەب «هاریکاری»ی ەوش
جوانی، درێژی،  »کانی ەوش ەل ەک کەوی وەعن ەکانی ئیسمی مەرەپێکهێن ەل  ەکێکەی ەک ەیدا بووەپ «ی»

لێ   ەبێتەد «تییە»نانی  ەوەرەسەب ەمەر ئەبە. لەی دروست کردو  «جمال، طول، قصر...» دا واتای  «...کورتی
های کرد ەی وەڵەک هەخوێندوویەیا تازەک وەخوێندوویەر نەگە. جا ئ«صرفی»ی ەڵەزیادکردنی بێسوود و ه

  ەوەکۆن ەبیماندا. لەدەر شێوازی ئەسەپێنن بەو بیس ەو کارەبوونی ئی ڕاستەڵگەب ەن ەکانمان بیکەدیبەناشێ ئ 
کی سێ ەیەوەر کوتانەگوترابێ ه ەوەالیشەقالوب ەر لەگەاڵم ئەب «خرێ...ەنگی سەردی سەر بەسە ل» ەگوتراو

 «خزم، کورد»ی ەوش ،«...تیەتی، برسیەتی، کوردایەخزمای»ک ەی وەیەڵەم هە... ئ ەک شتەی بێلزومی یەجار
 . ەوەی «تیە» هۆی ەش بـ «برسی»ی ەوی، وشەعنەناوی م ەتەنبوو «تیەای»هۆی ەب

می گۆڤاری کۆڕی  ەکەرگی یەب ەل «ڕێزمانی کوردیدا ەل «ی»کارهێنانی ەب»گوتاری  ەل ەم باسەی ئەدرێژ
تی  ەبرسیی»بڵێی  ەیەوەک ئ ەو «تیەهاریکاریی»ی ەحاڵ وشەمەهە... بەوەتەدا باڵوکراو 1973زانیاری کورد، ساڵی 

دا ەڵەه ەموومان بەه ەک کەو، ەکی کردوەیەڵ ەکاری هێنابێت هەنووسیندا ب  ەسێک لەر کەگ ە، جا ئ«تیەی
   لکێنێت...ەن ەی خۆی پێوە وەونبوونوڕ ر دوایەگ ە یب حیساب ناکرێ ئەع ەمرۆڤ ب رەسەش لەڵەچین، هەد

 ەکان بۆ هێنانەزمانناس کانەوانییەنایانی کورد و کورد...زا»دێیت  ەم شت ەتووشی ئ ەدوای دوو دێڕی کورتیل
ئویالنیش بۆ ەت ەهیچ بۆر ەب ەو ن ەتۆسقاڵێکیش جوانیی تێدای ەخشێت و نەبەواتا د ەن  ەم ڕیزکردنە. ئ«دیی...

بڵێم   ەدا کەوەم بەدەد ەکەواوی ڕستەکی ناتەتییەیارم ەوەالی خۆم ە. من لەو ەچێتەبی دەدەالی نووسینی ئ
من   ەبە ن «کانەوانیی ەکورد»اڵم چاری ە، بەڕیوە پ «کانەکان زمانناسەوانییەکورد»نێوان  ەتف لەواوێکی ع

  ەک کەو ەهاتوو  ەوە «وانەکورد» ەل ەوییەعنەناوی م ەیەم وشەئ ەش، چونکەسی دیکەک  ەب ەکرێ نەد
  ەتەخراوە وە «کان»هۆی ەب ەکوی ناشۆرێ ەعنەناوی م ەش لەوە، بەهاتو ەوە  «وانەپاس» ەل «وانیەپاس»

ها ەبی وەرەر عەس  ەرگێڕین ەکان وەر وشەگەئ ەو پێیەلێی ناشۆرێ. ب «کانەوانییەپاس»ک  ەر وەی کۆ هەڕێژ
ر ەویی بۆ سەعنەی ناوی مەیەم ئیزاف ەل ەکەگوتار  ە. دیار«علماء الکرد والکردیات وعلماء اللغة...»چن ەردەد



11 

  ەک ەوای تصور کردو ەکەوییەعنەم ەبۆ پاش ناو ەی دیکددوادا هێنانی ناوێکی مادەدی و بدناوی ما
شدا ەمەاڵم لە، بەکارهێناوەی بەکەشو  «وانەکورد»یاڵی  ەخ ەب ە، واتەییدر ناوی مادەیش ه «کانەوانییەکورد»

کردنی  ەردەروەریکی پە خ ەی لێ دێت ک «وانەوان، کارەرخەب»ک ەو ەکەوسا وشەئ ەچونکە بوو ەڵەدووچاری ه
ش  ەمەئ ەکردنی ک ەردە روەبردن و پەڕێوەریکی مرۆڤی کورد بێت بۆ بەبێ خەیش د «وانەکورد»، ەرخ و کارەب

 ە. جا کەـ«المهتمون بالکردیات»دا واتای ەیەم وشەل ەستەب ەم ەی کەوەئ ەبێت. دیار ە کەستی گوتارەبەناشێ م
ی ناو نووسڕی ەب  ەک «کانەوانەکوردیی»بۆی بچین و بڵێین  ەوەی «کوردی»ی ەوش ەل ەوابێ پێویست ەمەئ

 .«کانەوانەکوردی ی» ەبێتە د «ڕۆشنبیری نوێ»گۆڤاری 

پوری کوردی و  ەل ەی کەوە... بۆ ژیاندن» ەهاتوو  ەتەم عیبارەدا ئەکەی گۆڤار 20 ەڕەمی الپەکەستوونی ی ەل
  «کردنرفرازەس»ی ەئاست وش  ە. ل« رخ...ەوری تۆز و خۆڵ و ئاڵوگۆڕی چەبر و جەست زەد ەی لکردنرفرازەس

پوور ەلەناشێ بڵێین ک  ەچونک ەکار هاتوەبی بەدەک ئەتی ن ەی ئاخاوتنی عادەشێو ەدا بەڵێم، لێرەد ەوەر ئەدا ه
 تی.ەستیش پاراستنیەبەین مەکەرفراز دەس

ک و ەکوت ەبر لەز ەچونک «وری تۆز و خۆڵ... ەبر و جەز»یبێتی نووسس ە ک  ەوەپێش ەب ەم لێرەڕ ناکەباو
هیچ   ەل «بری تۆز و خۆڵ ەز»ی ەیەڵەه ەکارهێنانەب مەتۆز و خۆڵ. ئ ەک لەکرێت نەنۆڕ دەچاو ەوەردەبەگاش
 ەکان لەپاراستراو ەوش ەنیی ەوەپۆریش بۆ ئەلەتی، پاراستنی کەعاد ەبی و نەدە ئ ە، نەیێکدا دروست نییەشێو
تی  ەڕێکاری عاد ەران ل ەنین نووس ەوەب و خوێندن و ڕۆشنبیریش بۆ ئەدەئ 3.کاربهێنرێن ەباردا بەی نالەجێگ

کدی  ەی ەب ە، جێگەوەکدی گۆڕینەی ەب»واتای  ەڕاستیدا ب ەیش ل «ئاڵوگۆڕ» ی ەن. وشەژێر ببەرەڵق بەخ
م ەئ ەران ناوناوەبینم نووسە. دەکار هاتووەدا بەم شوێنەل ەک کەی ڕووت و «گۆڕین»ک ەدێت ن ه«وەگۆڕین

ستووری هیچ شتێک. ەمای د ەبن  ەنابێت کردنەڵەزانین، هەک دەاڵم، وەهێنن، بەکاردە ب «گۆڕین»واتای  ەب ەیەوش
 ەلەلوپەو کەجێگۆڕکێت ب ەیەوەستت ئەبەم «کم کردەلەلوپەشوێنی ک ەئاڵوگۆڕم بمدا ەکەژوور ەل»ڵێی ەد ەک

کان  ەویەگۆر ەمن و دارا ئاڵوگۆڕمان ب»ڵێی ەد ە، یاخود کەکیکی دیکەی یەجێگ ە کێکیانت بردۆتەی ەوات ەکردو
م ەل  ەگۆڕاون... جگە خۆیاندا ن ەکان خۆیان لەویەنا گۆرەد ەکانەویەی گۆرەوەکدی گۆڕینەیەستت بەبەم «کرد
و   «لێنیشتن تۆز و خۆڵ »نێوان  ەیدا نابێ لەتیی پەچ خزمای ە،وەی واتای وشانیشەبەنی موناسەالی ەن، لەالی
 ەبێت تۆز ل ەوەواتای پێک گۆڕین ەتی بێت و چ بەواتای گۆڕینی عاد ەچ ب ەو ئاڵوگۆڕەئ ەدا چونک «ئاڵوگۆڕ»

یێک هی ەو پێوان ەموو کێشانەه ەب ەکەری ڕستەب ەرلەس ەمەر ئەبەنیشێت. لەک لێیان دەکێنێت نەتەشتان د
 ت. ەش نایەڵکی ئاخاوتنی سادەک ە، بەبیی نییەدەنووسینی ئ

  ەو ل ەڕێکخراو ەکەبۆ گوتار ەوەی «لیەد عەمەمح»وری ناوی ەد  ەب ەکی ەکەزمانەستەب ەدا، توانجە مانەدوا ئ ەب
یری من باری ەمن و غ «کیەپێش»رانیش. ەو خوێن ەگوتارو ەهێڵم بۆ ئەجێ دەب ە کانی من گیراوەی «کیەپێش»
تااڵوی   ەک ەیەوەدا ئەو توانجەئاست ئ ەبێ لەکیشم هەنها تێبینی ە، تەوەی پێ ڕاست نابێتەکێکی دیکەوتوی یەک
رانی ەێکخڕ ەببات ک ە وەران بۆ ئەگومانی خوێن ەیەوان ەشی لەکەئاشکرایی ،ەی تێدا ئاشکرایەکەری گوتارەبەرلەس

 ەک ەیەخۆمان ه ەمان بەشارازایی ەندەوەموومان ئەه ەچونک ەوەربگرنەو ەوەپێش ەب ەی شتێکی لێرەتۆڵ ەکەگوتار
کجار گرانی  ەردی یە ڵناستێت. دەه ەوەرۆشەی سۆز و پەرچاوەس ەتاک ەل ەیەزانە ناح ەشێواز ەرزەو تەبزانین ئ

 
گوتم   ەک کەو  ەوەی وشەناو کڵێش ەدێت «د»نگێکی ەد ەربڕینی وشەستی سووک دەبەندێ حاڵدا بۆ مە ه ەل  3
 .«ربڕدرێەبگۆڕدرێ، د»گوترێ ەد ەیا کەو «بهێندرێن »
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  ەخسییەستی شەبەکام م ەوەرۆشەت و پەوزوعیەناوی م ەب ەک ەدایەوەمان لەم ڕۆژانەی ئەوەنووسین و باڵوکردن
ی  ەوەناو ئ ەناتوانێ خۆی بهێنێت ەنەم الیەندوچۆنی ئەحاڵ چەمەهەکرێ. بەڕاپێچ د «تەباب»ویان بۆ ناو ەئ

 ریکم. ەی خەدا پێوەلێر

 ەکەکیەوێ، پێشە کەردەک بۆشت دەکانی من، وەنووسین ەگرتن لەخنەکی بوو بۆ ڕەپێش ەکەگوتار یەتا ئێر
 .ەوەکاتەیدا دەخێک پەکان بایەخنەژاریی ڕەه ەچاو زێد ەلهێشتان  ە وەموو بێهێزیی خۆیەر هەسەل

بزانم . وا ه«شارگەه»بۆ   ەخێرا گۆڕیویان ەبوون و خێرا ب ه«شارگەح» یەنگاری وشەرەب ەوەپێش ەکان لەخنەڕ
ی ەللەڕێی ز «وشارەه »گی ەو ناوبانگی ص  ەکردو ە و گوتارەکانی ئ ەدرشتبین ەچاو  ەفێڵی ل «وشارەه»بریقوباقی 

بۆ  ەستوەی بەزگەلەدا تێگرتنی بێجەخنەڕ یەل ەپەلەو پە. ئیتر لەموار کردوەکانیدا ه ەباڵو ەنگاوەپێش ه ەل
ی  ەو شوێنەی ئەهێند ە. مرۆڤ کەوەل نابێتەرکەس  ەوەیتەوتۆ گورسیشی بۆ شۆڕ کەزاری ئەهەزاربەڵدێری هەه

 ەبوونی لەڵەڕووی ه ەس ناکرێ جاریکی دیک ەک ە، بەوەوتەئینساف دوورک ەدی و لەڵەب ەڕاستی و ل ەل ەکەگوتار
 ەاڵدزەی ق ەوەر ئەسەپێی داگرت ل ەکێک کەڵێم، یەد ەنموون  ە. بەوەزایی بکاتەدروستی و ڕوونبینی و شار

 . ەوەڵگێڕێتەی هەکەوبنەرەس ەڕەناتوانێ باو ەیەی دنیا هەریتەرچی خەه ەالیەربەک

یا  ەو ەوەجێی خۆ تێدا شاردن ەشارگەح»: ەیومنووسدا  «...ەشارگەند حەچ»ی ە لکۆی کتێب  9 ەڕەالپ ەک لەو
  وڵکوەدا ناڕوات ب «بوون، کردن...»کانی ەرەیارید ەڵ فیعلەگەیش ل «شارەح»ی ە وش. ه«یەوەشت تێدا شاردن 

م دوو ەر لە. ه«م... ەدەشارت دەشار دا، حەخۆی ح»گوترێ ەگرێت و دەد ەوەخۆی ەب «دان»نها فعلی ەت
زۆری بۆ  ەبران ەت ڕاوکەنانەبێت، ت  ەنها بۆ دڕندەت ە شارگەح ەرج نییەم  ەوێت کەکەردەد  4ش ەوەڕست
دا ەوەل ەند مانیع نییەرچەه  ەڕۆیشتو «رازەبەالن»رازیش زیاتر ەهێنن، بۆ بەکاری دەکێوی بەڕەکێوی و مەبزن
کار بهێنێت،  ەب «خاص»بۆ واتای  «عام»یێکی ەوش ە یەه ەوەریەبەئاخاوتن ب ەکار بێت چونکەشی بۆ بەشارگەح
ڕ ەاڵم من شە، بەگیاخۆر ەچونک ەنیی ەراز دڕندەڕاستیشدا ب ەبێت... ل ەشارگەر خۆی حەه ەکە«رازەبەالن»یا ەو
 ناگرم. ەڵەهە رازی لێ بەی بکردنحیساب ەدڕند ەنافرۆشم و ب ەکەگوتار ەب

ڵێن ەردا دەپشد ەل ەک کە، وەوەدرێتەڵدەی پێ هەکە گە و ص ەرینی کوردستانی ئێرانەبکی ەیەوشار ناوی ناوچەه
  «وشارەه»ر ەگەبێت. ئ 5« سارەح»ی ەو دێیەگی ئەنی صەسەڕ ەل ەک ەگێکەستیان صەبەم «سارەح»گی ەص
 ەها لەت شتی وەڵبە. ه«وشار...ەوشار، گورگی هەشێری ه»بێ بڵێین ەبێ ڕێش هەبێ د ه«دڕند»واتای  ەب

 ...ەبیستراوەڕیشدا نەی تەولوکد

ڵێ ەدێت و د ەک  ەی تێدا نییەکەی ناو گوتارەڕان ورسوەو سەبێ چ جێی ئ ەمە ئ ه«شارگەح» حاڵوباری  ەک
  ەدا نییەوەش له«شارگە ح»و من و  ەکەلک. گوناهێکی کتێبۆه«نراوەی پێوەم ناوەی ئەمەرهەم بەنازانم بۆچی ئ»

 
  ەتۆشدا، ل ەل»گوترێ ەنها دەاڵم تەب »لەم دوو ڕستەشەوه«شێ بگوترێ ەک دەروەه «شەوەم دوو ڕستەل»گوترێ ەد  4

 .«ڕاشەکۆی ەتۆداش، ل ەل»ناگوترێ  «شڕاەکۆی

 بڕن.ەردەوایان د ەکەڵقەخ ەپیتی سین چونک ەیش ب «سارەح»را هی نووس پیتی صاد  ەب «گەص»ی ەوش  5
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خۆ نواندنی  ەیش ل «رنجڕاکێشانی بازاڕ ەس»، بێگومان ەدەڵەناب ەکەلە سەم ەل «ڕۆشنبیری نوێ»ی ەکەگوتار ەک
 هێنن.ەکار دەب ه«شارگەحاشار، ح»ی ەدوو وش ه«شارگ ەشار، حەح»جیاتی ەموکریان ل ەل .ەبێ بنج و بناواندای

ۆکی ڕەڵێنی نرخاندنی ناوەبینین ب ەدا د ه«شارگەح»و واتای  ەوش ەل ەکەی گوتارەزل ەهوەم سەدوا ئ ەب
ند ەچ ەو خۆی ل ەوەنابێت  ه«شارگەح»کانی ەنزیکی باس  ەکەچی ببڕای ببڕای گوتارە، کەدراو ەکەلکۆکتێب
.  ەدانەڵەکجار نابەیێکی یەشێو ەب ەوەبێتەئێستا ڕوون د ەک کەویش وەئاڵێنێ ئەد  کانیەعبیر و وشەنێکی تەالی

کانی  ە، کۆتایی ەنیی ەیەکوردییدا ه  ەچین و چۆنن، ناوگر ل ەباسیان لێ کراوی ەو پاشگرانەپێمان ناڵێ ئ ەکەگوتار
گرن ەڵدەه ه«وانەانتقالی، پێچ»اناونین، فیعلی ڕ می تاک ڕاناونەمی تاک و دوەسی سێیەی کەفیعلی ئایند

م ەکەران دەخوێن ە... من ئێستاش داوا لەوەکانی ڕێزمان بکوتینەکۆنبو ەبێ باسەر دەبکرێ یاخود ه ەیان لێوەقس
انتقالی  »و  «انتقالی»من ناوی  ەدا کەو بارانەگۆڕی فیعلی کوردی لەشیو  ەل ەیەم لیستەئ ەرنج بگرنەس

 م لێناون.  ه«وانەپێچ

 

 وانهەی انتقالی پێچەشیو  ی انتقالی ەشیو   تیەفعلی عاد

 مبێەد   بمێەد  بمەد
 مچێەد   چمێەد  چم ەد
 وێەمەد
 مدزێەد
 خمێەیەد  مەخەیەد
 وێ ەمکەد  ومێەکەد  ومەکەد
 ( شێەییەد)یئێشێ ەد / (دێشێ)ئێشێ ەد
 

ر  ەشێکیان هەچی بە ، کەیەیان هەهێندێکیشیان دوو شیو ەیەیان هەکان هێندێکیان سێ شێوەئاخۆ بۆچی فیعل
ی پێشتر  ەوەر ئەبەر لەه  ەوەبسڕێتری زمانی کوردی ەفتەد ەل ەکە، خۆ ناشکرێ دیاردەیەیان هەوانەی پێچەشێو

و  ەیا ئەریک بێت وەی خە ناتوانێ پێو «ڕۆشنبیری نوێ»ی ەکەک هینەیا گوتاری وەو ەوەتەکراوەبیری لێ ن
 .ەاندا باو نییرەنووسی ەک و کۆچەڕەگ ەل ەکارهێنانەب

  ەوەتەزیوەڵبە چاوی ه ەکەگوتار ەوەپێش ە. لەریک بووەخ ەو ه«شارگەح»ڕۆکی ەناو  ەچۆن ب ەکەبا بزانین گوتار
. ەی دیتوە وجامێ و د ەوەڵێی کەر دەه  ەوەهای لێ خێل و خوار بۆتەو و ه«وەکردنشل »عبیری ەکارهێنانی تەب ەل

 ەک لەو ە، چونکەتاش ەرەس ەو ن ەرییەسپێشخەد ە و ن ەکییەپێش  ەن ەکەکسی بۆچوونی گوتارەع ەب ەوەکردن شل
ک  ەختەکار بهێنیت، نەب ەوەیا خۆراکێکی وشک بوویەرمانێک وەوێ دەت ە. دەکردنوێ ئاسانەکەردەد ەوەیەواتاک

ق ەڕ ەشێلیت و شتەڵدەکانت تێکیان هەنجەپ ەیا بەیێک وەیا دارۆچکەوچکێک وەک ەیت و ب ەکەئاوی تێ د
ش  ەمە. ئنجا ئەم کردوەوەدا ئەک ه«شارگەح»ی ەوەپێشەرەی هەڕانەو ڕوپە، منیش لەوەیتەکەشل د ەاڵتۆکەه
چاوی  رەبۆ ب ەهێناوڵ خۆمم ەگەدا لەڕێبازێکی کوردان ەقی خۆی و بەد ەو ل  ەبێ، زمانی کوردییەیندا نەبەل

 ڵدا بکات... ەگەل یەو دڕدۆنگییەی کورد ئ «! رەنووس»بێ  ەری کورد ئیتر بۆ دەخوێن
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رگیز کورد ناڵێ  ەه ەچونک  ...))ڵێ ەو د ەگرتوو «رچاوەب»ی ەکارهێنانی وشەب ەی لەخنەڕ ەکە، گوتارەمەدوای ئ
.  ((... «رچاونەب ەل ەی کەوانەئ»یاخود  «کانەدیاریی»یاخود  «شکراکانائ»ڵێ ەڵکو کورد دە، ب«کانەرچاوەب»
و کۆاڵنی  ەر گوێبیستی ئاخاوتنی کوچەه ەیەوان ەل  ەی گرتووەکەخنەی ڕەسە و کەکرێ، ئەعلوم دەدا مەلێر
ی ەوش ەچونک  ەژارەپێکردن و نووسینی زۆر ه ەکانی قسەنگی وشەرهەو ف  ەی خۆی بوو ەک ەکی شارەڕەگ
 ەو جۆرەن ئەالیەر لەگەمە گرتن نیی ێل ەخنەڕ هی ەکارم هێناوەدا بەو شوێنە ی من لەواتای وەب «رچاوەب»
ر ەدەق ەکرێ بەڕوان د ەوای لێ چاو «رگیز کورد ناڵێ...ەه»ڵێ ەد ەبێت... ک ەوەی زمانی کوردییەرەبەخبێ

  ە «رگیزەه»و ەنی ئەڕاستی، خاو ەچی، بەزای کوردی بێت کەشار ەها بڕندەی و  «رگیزەه»ی ەزی وشێهێزوپ
  ە مایەتەب ەی کەڕۆکان ەو ناوەری کورد لەنووس ە رۆشەند جێی پە. چەی نییەکەخۆباییبوونەکی لەیەد ەمافی ب

 بێت. ەو «رچاو و ئاشکراەب»ی ەها بچکۆالنەیێکی وەپکەت ەڵبێت و بەبدوێ ه ەوەلێیان

چاو   ەیەوانەل ەچونک  ەیێنترەهێزتر و ڕاگەئاشکرا و دیار ب ەل ەکارم هێناوەمن ب ەدا کەیەو جێگەرچاو لەی بەوش
 ەوەستەدەچ عوزری ب «رچاوەب»دیتنی شتی ەن ەاڵم لەکات بەرقی پێ نەر شتی ئاشکرادا بکشێت و ف ەسەب

  ەش ناکات کەو ڕێزمانشناسانەم ڕوو لەکەنووسین»ڵێم ەچۆن د ەی من بکەک ەیرێکی نووسینەنامێنێ، تۆ س
 ەعبیرەو تەم لەری کورد داوا بکەخوێن ەل ەیەقم هە. ه«کانی ڕێزمانن...ەرکردوەرچاو و ناودەب ەڕاهاتووی باس

 ەی داوەپێستی واتاک ەیشم پڕ ب «رچاوەب»ی ەقی وشەوا من هەک ەوەش وردبێتە وەم بگات، لەو بێ قورت ەساد
رچاو هی لێ ەک بەرکردووش وەناود ەچونکک ئاشکرا و دیار، ەهێنم نەی جوت د «ورکردوەناود»ڵ ەگەل ەک

  ەخنەڕ تیەر بابەسەیێک ب ەپل ەییشتبێتەگر گەخنەبێ ڕ ەاڵم دە، بەکی پڕ سوودەگرتن کارەخنەڕ .ەبێئاگابوون نیی
تا    ەکەبینیت، گوتارە. دریاندا ڕاناشکێتەسەب ەبگرێت ک ەو شتانەل ەخنەڕ ەوەنزمایی ەک لەلێگیراودا بنواڕێت ن

 رەدا د «رچاوەب»و  شارگه«ەح» وانی ەڕ است وڕ ی ڕێکوپیک و ەوشدوو  رەسەهێنانی ب ەکارنەئێستا حوکمی ب
  ەم گوتارەم ئەکەنع کردین، بڕوا دەیشی لێ م «اتستوورەد» ەر بزانەشی تاوانبار کردبوو، هەوەکردنکرد، شل

بڵێ   ەدا کەوەکات بەنع دەم مەعال ەش ل ه«پفەلەو پ ەکەنگ سۆتەچ»بێ خواردنی ەواوی هەاڵتی تەسەر دەگەئ
   ...ەخواردوەهای نەرگیز کورد خواردنی وەه

یب ناگرم  ەع ەبێت. من لێیان ب ەنتیکەع ەوەکەگوتار   6انیرەنووسالی ەب ەیش وا دیار «ات ستوور ەد»ی ەوش
 ن.ەبوونی بدەبڕیاری ن ەلەپ ەب ەوەشێتەاڵم لێیان ناوەیانبیستبێت، ب ەن

شوورتر و  ەموویان مەه ە، هی لەیەیێکی هەند شێوەزانین چ ەک دەو (: صیغة الجمعەوات)ی کۆ ەکوردیدا ڕێژ ەل
 ک: ژنان، پیاوان...ەبێت وەیدا دەپ «ان»ی کردن لێ زیاد ەی بەوەشایعتر ئ

، ەڵقینە، خەڵێن: کوڕینەد ەک کەدا وکردنکاتی بانگ ەکردن ل «کۆ»بۆ  ەی ەتی کوردی هەکی تایبەیەڕێژ
 ...ەمامۆستاین

 

یانگوت  ەبوون دەی من بیبینم هەوەر لەی ڕاستیش بێ، بەوە. ئەشدار بوەکێک تێیدا بە ی ەتی، پتر لەهاواری ەکەگوتار  6
تی ەوا یارم ەک ەڕەو باوەر ئەس  ەمنیش هاتم  ەوەخوێندم  ەچاو جارانی... ک ە ل ەردا هاتووەس ەگۆڕانێکی ب ەی جۆر ەکەشیواز
 . ەوەمێکی شلکەڵەست و قەن دەالیەاڵم لە ، بەدراو
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توانین  ە. دەڕۆیشتو «حاصلجات، عملجات... » فارسیدا  ەجات. لەک: میوەو ەیەنیش هەگمەکجار دەکی یەیەڕێژ
 ین.ەجۆری دواتر حیساب بک ەیا لەو  ەم جۆرەیش ل «واتەبزەوات، س ەخورد»ک: ەی وەوش

  ە، بەیەم ڕێژەباغات. ئک، دێهات، مااڵت، ەپێک دێت، و «ات »ری ەس ەخستن ەب ەیەوەم ئەی چوارەڕێژ
: فغابات  ەکاری هێناوەب ه«درونی لدار الشهرزور وبرود»ی ەکەئامێز ەبیەرەع -کوردی  ەشیعر ەوت، نالی لەڕێک

 داغات جرگ الشقایق. 

کار  ەردا بەدشتوەاریی دوەنێوان کورد ەزۆریش ل ە وتون، بەک ەیەم ڕێژە ر ئەب ەی ەوانەل «ات ستوور ەد»ی ەوش
یبیستبێت  ەتی نەێک و کوردێکی عادرەنووسدیبێک و ەر ئەگەت. جا ئە الحەاتی ف ستوورەدڵێن: ەد ەک کەدێت و

 زمانناسیی... ەکاتەند کار دەچواڵتدا  ەڕان بە گە بینیت نەک دە. وەدا نییەوە تای من و زمانی کوردی لەخ

ر ەسەهیچیشی ب ەگرتو ه«شارگەح»تێکی ناو ەعیبار ەوای ل ەکی قورس و ناڕەیەخنەڕ  ەکەاتدا گوتارستوورەددوا ەب
ناڕێک  ەکانی بچکۆلەکجار بزر و وردەی ەنە...الی» ەدا گوتوم ەکەکتێبۆلکچواری  ەڕە الپ ە. گۆیا من لەنیی ەوەهیچ

ر  ە، هەی تێدا کراوەورەی گەڵەه ەکەبۆ ناو گوتار ەوە ی منەکەنووسین ەل ەم ڕاگوێستنە. ئ«کانی ڕێزمان...ەو پێچ
 ... ەیەری هوی چاپ سنوەڵەه  ەچونکست ەئانق ەشڵێی بەد

کانی  ەنگەربڕینی دەد ەر لەتیی کاروباری زمان هەحمەڵێ بێگومان زەب» ەیونووسم ەمەدا ئەیەڕەو الپەمن ل
کانی  ەکجار بزر و وردەی  ەنەکانی الیەمەستەزۆر ئ ەتەحمەکۆتایی ز ەگاتەکات تا دەست پێ دەد ەوەئاخاوتن

ندتری ەسەند کرد، ئێستاش پەسەم پەم داڕشتنەئ ەڕاستی، من ک ە. ب«ڕێزمانکانی ەتاریک و پێچ ەچکۆڵڕێ 
تگرتنی ەمیشیان حورمەدوکان، ەرخستنی گرنگی و قواڵیی باسەمیان دەکەبوو. یترگر ەزەرن ەئامانجم ددوو  م،ەکەد

تی زۆر  ەحمەز»واتای   ەرنج بدە. تۆ سەزایانەو شار  ەدیبانەعبیری ئەت ەڕێی دواندنی ب ەری کورد لەخوێن
م  ەکرێ، ئەدری لێ نەر غەگە. وا بزانم ئ«کەی تاریک و پێچەکجار بزر و وردی ڕێچکۆڵەنی یەمی الیەستەئ
چی هێشتا ەش کە وەڕای ئەرەس»ک ەتێکی وەعیبار ەب ەوەالی خۆت ە. تۆ لەلێ گرتن نیی ەخنەهی ڕ ەعبیرەت

دار ەه»و ەریکی ئەو پێم بڵێ ئایا گوتارێک خ ەی بگرەکەی ناو گوتار «زمانێکی مردوو... ەر بەه ەئاوێستا، ئێست
 ەزانێ من لەشتان تێبگات، د یوێ ڕاستیەسێک بیەمێنێت؟ کەگرتنی دەخنەبێت مافی ڕ ەی «دارانێەه

  ەچونک ەکەنووسین ەم بەواوی زمان بدەاڵت مافی تەسەپێی د ەوێ بەمەبی، چ کوردی، دەرەمدا، چ عنووسین
کدی  ەی ەڕۆک لەناوشێواز و  ەش گوتومەوەپێش ەب ەبی، لێرەدەمی ئەرهەب ەل ەشێکی بنجییەو شێواز ب «عبیرەت»

ر  ەبەب ەندەوەڵێم، ئەزمانی خۆشم ن ەخۆ ب «...ەوەر ەو دەرەب ەڕۆکەشێواز نماکردنی ناو» ەچونک ەوەجودا ناکرێن
گیانی و   ەربێتەنگتر بەئاستیدا بکات و در ەست لەڵوەپتر ه  ەو گوتارەک ئەێکی ونووسین ەک ەیەه  ەوەی مننووسین

سی داوا  ەک وموەه ە س و لەک وموەم بۆ هەکەبۆ خۆم داوا د ەمەئ ەببات. ک وهوەس ەب ێتر خۆی لەزایانەشار
 ! ەخوالس م...ەکەد

 .ەـ «حیسابان»ی ەی وشەئنجا نۆر

دا گۆیا ەوە ل «...ەرهاویشتوەحیسابان د ەتیشم لەواری عادەخوێند» ەگوتوم ەیب گرتوم کەع ەلێی ب ەکەگوتار
  ەکەکا وشەن ەوەگومان ەتەوتونەخۆیان ک ەل ەکەانی گوتاررەنووساڵم ە... بەکەدێیە هی کوێر «حیسابان»ی ەوش
  ەوەدیکەر کوێرەس ەشیان هاویشتۆتەمەخێری خۆیان ئ ەبێت ئیتر بەدێ نەک کوێرەی ەتاک کارهێنانی ەر بەه
انی رەنووسمن  «ز ناکا... ەجاوەزیاتر ت ەکی بچکۆلەیەناوچ ەرگیز لەکار هاتبێ هەرفراوانیش بەر زۆر بەگەئ»
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دیسان  ەلێیان بپرسم چونک ەقمیشە؟ هەدێ؟ کام ناوچەدا لێیان بپرسم، کام کوێرەوەت ناکام ب ەغڵەس ەکەگوتار
 .ەکارهێناوەیان ب  «رگیزەه»ی ەکەپفدراو ەوش

 ەل (ک ڕۆژەن - ڵێم ڕۆژان ەد ەینبب)و و ڕۆژان ەرقی نێوان شەدا بایی ف ەلێر  ەکەگوتار ەشدا کەمەڵ ئەگەل
ی تاریکایی  ەوەواندنەڕ ەخێرایی پێ کردم ل ەم چونکەکەر سپاسی دە، هەوەوتۆتەک رو ری زمانی کوردی دوەوهەج
تم  ەرف ەخۆشم د، ەکراوەن ەی لێوەتا ئێستا قس ەعبیری کوردی کەکانی ت ەبنجیی ەتەخاسی ەک لێکەوری یەد ەب
  ەیشتین ەکاتێ گ «کانیەی زمان و زانستەلیژن»ندامانی ەڵ ئەگەل ەش کەو نیازەبر ە، هەوەمەنی بکوڕو ەبوەن

اڵم وا، ەمانی پێویستتر، برەبۆ ف  ەوەدزیەد ەکەباس ەخۆم ل ەو نیازەڵێ بە، بەوەلێی بکۆڵین  «سینتاکس »باسی 
ئاخاوتنی کوردیدا  ەڕاست ەی کۆ لەکارهێنانی ڕێژەی بەوەکردنلی ساغەه ەو گوتارەی ئەسای ەڕاستان، لخواو

  ەکەباس ەل ەو گوتارەانی ئرەنووسک ەی وەوانەدی ئوی زمانی کوردی و بۆ سو ەچاک ەوت و منیش بەڵکەه
 نووسم. ەری دەس ەن لوچو  وهوەسەب

شێکی زۆری  ەناوی ب ەرنجی ل ەبێ سەر نەیا هەبێت، ووکانی ئاخاوتنی کوردی بوەجۆرجۆر ەکیک گوێبیستی شێوەی
لێک جار ەکوردیدا گ ەل ەکات، واتەد یی «کۆەئاشق»ی ەدیارد ەست بەواری گرتبێت، هەکانی کوردەئاوایی
ست و بی ەبەو بێ م  ەخۆو ەل ەرجیحدانەو تەدرێت. بێگومان ئ ەرجیح دەی تاکدا تە ر ڕێژەسەی کۆ بەڕێژ

تی  ەستێکی تایبەبەدا مەکۆیان ەو ڕێژەل ەرجارەه ەچونک ەکارێکی بێلزوم و بێجێ نیی ە، واتەنیی «بالغة»سوودی  
و  «ترینەورەگ ەب»ی کۆ بۆ ەی ڕێژەکارهێنانەم بەتدا ئەڕەبن ەل ەوەڕی منەالی باوەکرێ. بەجێ دەر جێبەئاخێو

 :ەوەبێتەد ڕوون  ەیەم شێوەش بەکە، دیاردەڵداوەری هەس «تغلیب»

اڵچواالن، پشت  ەران، ق ەک: خدران، حاجی ئۆمەی کۆ کۆتایی دێت. و «ان» ەکورد بناوی زۆر ئاوایی  -1
م  ەی کۆ لەکارهێنانی ڕێژەیلی بەپکان، باسموسیان، کاولۆکان... مەرکەلۆکان، سەرسییان، ئاودەئاشان، س

،  ەئاشکرایتی زۆر ەتایب ەب «لۆکانەران، ئاودەخدران، حاجی ئۆم»سێ ناوی  ەتێکڕایی و ل ەب ەناوان
 . ەزۆر زۆرتر ەش لەمانەک ئ ەی وەت ناوی دیکەڵبەه

  «ان»ناویش دوو   کتردا هاتنیەی دواەب ەری کورد لەکات ئاخێوەا دو ە یەم ڕێژەئ کارهێنانیەیلی بەم -2
  ەکەڕەمینان مەفاتم و ه -داشت یان ەکەخدر و مرادان توتن »ڵێن ەد ەک کەو ەوەکۆتاییان  ەیك بخات

دوا  ەر بە. ه«دینان...ەو م ەککەم»، «م و زینانەیتی مەب» ەگوتراو ەبو. گوێم لێ «دۆشن...ەد
 . «فتنان...ەبانگی خ»، «وان...ێبانگی ش»شدا ەمانەئ

کار  ەب ەکەـ  «ان» ەهیچ واتای کۆی تێدا نیی ەشدا ک «اضافة»تی ەحاڵ ەنیازی ڕێزلێنان ل ەبێ بەوا د -3
ال ەبرایمی م - ە «بن عمر ەعبدالل» ستەبەم  -ران ەواڵی عومبەع»ڵێن ەد ەک کەدێت و

 . «ینان..زێند

  ەک ەری دیاردەبەرل ەچێ سەد ێوا پ ەچونک ەوەمە بکڕوون  شەیەم دیاردەی ئەنێکی دیکەدا الیەلێر ەپێویست
 ە.تاریکاییدای ەل ەوەو گوتارەالی ئەب

 ەی کۆ، دیارەڕێژ رە س ەبخات ەدا وشـ «اعرابی»تی ەحاڵدوو  ەوا ل ەڕوات کەد ەوەیلی بۆ ئەری کورد مەئاخێو
 . ەالغی نییەنی بەستم الیەبەم «اعرابی»شڵێم ەد ەک
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ی ەنعی ڕێژەش مەم ڕاستییەند ئەرچەوا بێت، ه مەفعوول ک ەیا وەو  «مفعول » ە وش ەک  ەیەوەم ئەکەتی یەحال
دا   «مفعولیة» ەزۆری ل ەبڵێم ب ەیەوەستم ئەب ەدا مەناکات. لێر «مبتدأ وخبر»و  «فاعلیة»تی ەحاڵ ەکۆ ل
 :ەنموون ەبردرێن. بەد ەی کۆوەالی ڕێژەکان پتر بەوش

 ەک .ەدای «حرف جر» ژێر تاوی پریپۆزیشن  ەل «دیناران»دا ەلێر «دیناران خۆی ڕزگار کرد... ەب»گوترێ ەد
ناڵێی دیناران   - یا ڕزگاریان کردەدینار ڕزگاری کرد و»ڵێی ەت دەعاد ەب «فاعل» ەیتەبک ەکە «دینار»

ی تەمامڵک کۆ ەگرێ وەڵدەه «دینار ڕزگاریان کرد...»ی دواییدا ەیەم ڕستەی دینار لەوش. «ڕزگاریان کرد
ی تاکی  تەمامڵشکرێ ە، د ەوەگرێتەدینار د ەڵەواتادا کۆم ەو ل ەست جنسی دینارەبەم ەک ەوە و ڕوەڵدا بکرێ لەگەل
 .ەبۆ تاک ەکەوش ەڵدا بکرێ چونکەگەل

 گرن.ەیبانم لێ مەو چ ع  ەیبم نینەع ڵێ چەیت: کیژ دەبیەد ەمەدا ئیرانەح ەل

یبانم ەع»گوترا ەو ن  ەتاک ەکەتی وشەڕواڵ ەهاتو  «مبتدأ»ک ەو ەوەپێش ەل ەک «یبەع»ی ەوش ەرنج بدەس
  ه«نین»ی کۆ و گوترا ە ڕێژ ەتەی خراوەکە «خبر» ە یبەی عـ «مطلق » ەکەوش ەست ل ەبەم ەاڵم چونکەب ه«نیی
 کارەی کۆی بۆ بەڕێژ ەدای «مفعولیة»تی ەحاڵ ەل ەچونک «یبانەع»ی ەم وشەاڵم جاری دوە. به«نیی»گوترا ەن

و ەر حوکمی ئەب ەوێتەکەتی دەدا کردوـ «یبەع»ی ەڵ وشەگەیرانی کوردی لەی حەجودایتەمامڵم ەهێنرا. ئ
ی ەکەگوتار ەاڵم ل ە، ب«مبتدأ» ی فاعیل و   ه«وەتاک هێشتن»و  مەفعوول ی  «کردنکۆ»ی ە ستوورەد
دا  ەکەمی گوتارەی سێی ستوون ەدروستی. ل ەل ەوروتا بڵێی دەه ەوتۆیی کراوەتێکی ئەمامڵدا ـ «نیەکوردوات»
و  ەکی ئەی هیچ هۆیەوەبێ ئ ەبۆ تاک ه«نیی»و  ەبۆ کۆی «نەه»شدا ەمەل ەکار هاتوەب ه«ن و نییەه»

و  ەنەه»یاخود  ه« و نیی ەیەه»بێ بگوترێ ەکاندا. یا دەخودی وش ەدا یا لەکەڕست ەبێ لەه ەجوداییتەمامڵ
 .ه«نین

کات  ەدا دـ«مضارع» ەی ئایندە ڕێژ ەل مەفعوول ی کردنکۆ ەز بەری کورد پتر حەئاخێو  ەک ەیەوەم ئەتی دوەحاڵ
ک، من دارام، تۆ ەو ەفیعلی ئاشکرایان تێدا نیی ەن کە و ڕستانەئ ەئێستاک ەست لەب ەم) ەک ڕابردوو  و ئێستاکەن

شکێنم، خانوان ەم، شوتییان دەکەڵێن، مامزان ڕاو دەڕاشکاوی د ەڵک بە، خەنموون ە. ب(قاڵین...ەب ەمناڵیت، ئێم
ئێکی نابینی،   ،ەکی کۆرەفینی، چاوەری سەسەل ەرەیران وەح» :ەئامێز گوتراوەیتی فۆلکلۆری گاڵتەب ەل ڕمێنم...ەد
ی پریپۆزیشن و   «لۆ »ژێر تاوی  ەوتۆتەک «نارانەه»ی ە. وش«پچڕێنێەنجیران دەبا هەناران دەست لۆ هەد

ی فیعلی مەفعوولیش  «نجیرانەه»ی ەوش ە، دیارەیەی ئایندەکا ڕێژەکاری تێ د ەش ک «باەد»ی ەکەفیعل
دا وڕابردو ەل ەی ئایندەبۆ ڕێژ «مفعولیة»ی ە وییەجڵم خۆشە. ئ ەدایەی ئایندەڕێژ ەل ەک ەی «پچڕێنێەد»
کان  ەدا وشەتەم حاڵەل  «مامزانم ڕاو کرد، شوتییانم شکاند، خانوانم ڕماند...»ڕاشکاوی ناگوترێ  ەوێ. بەرناکەد
، شوتیم کردنڕاو ممامز»ک ەو ەوەباتەد «کۆ» و ەرەیان بەکەاڵم واتا گشتییەب ەوەمێننەی تاکدا دەشێو ەل

،  ەری تاکەشیان ئاخێوە کەاعیلند ف ەرچەه ەوەکانەدوای فیعل ەی کۆ خرای «ن»یری چۆن ڕاناوی ەس «خواردن... 
 .ەر تاکەکانیش هەمەفعوولی ەوش

،  ە، زێبا گوڵی باغانەک: دارا کوڕی پیاوانەکار دێت وەی کۆی بۆ بەگشتی ڕێژ ەب ەدحی تێدایەم ەیەتێک هەحاڵ
 .ەی شێرانەچکەژیرۆ ب
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ی  ەهێنانی نیشان ەتوانین بەد ەمیشەه ەیەو پێویستیشمان پێی ه ەراح نییەرف ەی کۆ بەڕێی ڕێژ ەدا کەو شوێنانەل
 بازاڕ.  ەکانم بردەنارەکان چێشتیان لێنا، هەکان هاتن، ژنەک: پیاوەکۆ و ەین ەعریف وشان بکەت

ویش ەبێت، ئەی د «کۆ»تی ەاللەد «تاک»ی ەویشدا وشە، لەیەوەتەالغەب ەندی بەپێو ەیەش هەتێکی دیکەحال
ند  ەک چەلوم بێت نعەڵێکی نامەیا کۆمەی واتای کۆ و  «مطلق »ست ەبەدا مە کەوش ەل ەک ەیەتەو حاڵەئ
 :ەکراو، گوتراوسێکی دیارەک

 . ەستەبەی کوڕ م  «مطلق »دا ەلێر «ڕێ ەبوو، کوڕان کردەندی ڕێ نەربەد»

 .ەک پیاو سماقیان ڕنیوەی ژنان نەرەبڵێیت ب ەویستوت «یان ڕنیەکەژنان سماق »گوتت  ەک

 ڵاڵ کرد...ەرەبیان ەکەبن هێنا، مریشکان ماشە یان لەکەڕەتاڵ کرد، گورگان مەیان ب ەکەپیاوان شاییڵێی: ەد

 ک:ەن وەکەی کۆ دەڕیژ ەز لەدا ح «ظرفیة»تی ەحاڵ ەل ەی ەی ناوی کات هەتاقمێک وش

 . ەڕان خۆشەهاراندا گەب ە، لەوات - ەڕان خۆشەهاران گەب •
 . ەی «وانداەش ەل»ستت ەبەم -نووم ەتێری د ەوان بەش •
 .«ینانداەسب ەل»وێ بڵێی ەت ەد -ستم ە ڵدەینان زوو هەسب •

 

  ەل «...ە، هۆوانەوانە، ئ ەمانەئ» ەهاش ناوی ئیشارەروەه «وانە، ئە، ئێوەئێم»سی  ەکانی کەبێ بشڵێم ڕاناوەد
  ەمانەوان ئازان، ئە نون، ئەد ەڕۆیشتین، ئێو ەك: ئێمەن وەکەد «کۆ» ەر بەی سەموو حااڵندا داوای ڕستەه

 ...ەوەیان کوشتەکەرخەب ەاڵتن، هۆوانەه ەوانەقوتابین، ئ

 : ەوەداتەدیار دەمیش بەالی ئیبنو ئادەی مەیتەم سێ بەل «کۆ»ی ەکارهێنانی ڕێژەیلی بەم

 گوڵەگوڵ ەوران کردەه

 یەتوش دەمیکائیال ئ

 ە توتن و ماشان بڕشێن
 ی ەر دەس ەبا نۆش بێتەد

 یا بوونەوا پەڕۆمی ئ

 «طی»ن ەکەکوتوبخانان د

 

 ەوەعبیری مێژوکردی زمانی کوردییەی تەن و ڕاست و دروستەسەو ڕڕوون  کجارەی ەم ڕێبازەمن بێم ل ەجا ک
 کردنرین لێەنۆڕی ئاف ەچاو ەقمە ه «...ەرهاویشتوەحیسابان د ەتیشم لەواری عادەمدا خوێندەنووسینم ەل ...»بڵێم 
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  ەو پێیەی بێت؟ بەک ەدی زمانەڵەناب  ەی ەم ڕادەتا ئ ەیەی کورد هرەنووسک توانج تێ گرتن. من چوزانم ەبم ن
ست  ەد ەش ل ه«وەڕێنمەبپ»ی ە، وشەوەڕێنمەتوانجان بپ ەکارهێنا، لەم بەتاز ەیش، ک «چوزانم»عبیری ەبێ تەد
 م.ەی کاڵ و کرچ ڕزگار بکەخنەڕ

ی  ەکەنووسینبۆ ناو  ەوەدروستی کوردیی ەڕێبازی زێد ەی لەوەڕای ئەرەدا، سەو شوێنەل «حیسابان»کارهێنانی ەب
ستم ەبەبڵێم م ەیەڕێم ه ه«رهاویشتوەحیسابانم د ەل»ڵێم ەد ە، من کەیاندوەکی بنجیشی ڕاگستێەبە، مەمن هاتو

ن،  ەدەد ەوەستەد ەب «کۆ »ند حیسابێک و واتای ەچ  ەوەکاتەد ەک ەب و تێکڕای ڕۆشنبیرییەدەحیسابی زمان و ئ
رێکی ڕێزمانی  ەروبەموو سەه ەل ەی کەوەنیازی ئ ەب  ەباسی ڕێزمان ەستم حیسابی ناو تاک ەبەڕاستیدا م ەاڵم لەب
 .ەیەری هەروبەد سەڕێزمان ص ەربهاوێژم، دیاریشەد

ی ەلیغانەن و بەسەڕ  ەعبیرەو تەی خۆی ڕابێنێ بەخام  ەک ەوەپاڕێمەی کورد درەنووس  ەل ەهێند ەخۆڕایی نیی ەب
ر  ەه ەوەن کوێر بکرێتەسەعبیری کوردی ڕەن. نابێ و ناشێ تەکانی ئاخاوتنی کوردیددا هەجۆرجۆر ەشێو ەل ەک
و ەی ئەر هی ناوچەگەئ ەیەف هوئلوەعبیری نامەرچی تە. بێگومان هستوونیانبیەان نرەنووسی ەوەر ئەبەل

ریکن ەخ ەشوێن ە رزەو ت ەکانی ئەتەڵەبینین غەد  ەبی کوردی چونکەدەئ ەشێو ە بوو بەئێستا د ەبای ەانرەنووس
 .(شەک: تیایا و شتی دیکەو)هێنن ەبیماندا دەدەی ئەر شێوەسەخۆیان ب

یی ەراوی و سافیلکە، هی سەدا کراوەکەگوتار ەک لەیش، و «رهاویشتنەد» کارهێنانی ەب ەگرتن لەخنەڕ
دا ئازادین ەوە. منیش و تۆش لەنیی ەواوەی ڕەخنەزمان و ڕێزمان و ڕۆشنبیری و ڕ  ەندیی بەو چ پێو ەیەکەگوتار

ویستمان   ەرجارەین هە... خۆ نایەوەدوورم خستۆت -ەالم داو - ەرمهێناوەد - ەرهاویشتوەحیسابانم د ەبڵێین ل
نها  ە ین، تەبک  ەیکنێکی دەیا الیەو ەو گوتارەرانی ئەنووس ەکاربهێنین پرس بەستێک بەبەبۆ منگ ەرهەیێکی ف ەوش

 «رهێنانەد» ەلە لیغترەبارتر و ڕاستتر و بەل ەکارمهێناوەب ەدا کەو شوێنەل «رهاویشتنەد»ی ەوش ەیەه ەندەوەئ
ر بڵێم  ەگە، ئەوەرەهاوێژم بۆ دەردەد ەسانەو کەدام و ئەکەناو باسەخۆم ل ه«رمهاویشتوەد»ڵێم ەد ەمن ک ەچونک

فڕێ   ەوەرەناو چاڵدا خۆڵ بۆ دەتۆ خۆت ل ەک ەنموون ەبم. ب ەکەباسی ەوەرەد ەبێ خۆم لەد ه«رمهێناوەد»
ی بیر ەوەرەڵکێشیت بۆ دەقوڕ ه ەولکەد ەب ەاڵم کەب «رهاویشتەد ەکەچاڵ ەم خۆڵ ل ەهێند»ڵێی ەیت دەبد
م  ەد ەکات گوناهەرقی پی نەکێک ف ەو ی ەنتروڕو ەدیهیەب ەش لەمەئ «رهێنا...ەد ەکەبیر ەم قوڕ لەهێند»ڵێی ەد
ر بۆ ەڕاب ەدواڕۆژیشدا ببێت ەل ەنگەبات، ڕەد ەڵەهەیشتوو بەپێگ ەنجی تازەگ ەب بدات چونکەدەزمان و ئ ەل

 ی نادروست.ەوەی لێکدانەرچاوەس

ویش  ەئ ەک ەی ڕێزمانی کردوەورەیێکی گەڵەگرێت هەد «حیسابان» ەل ەخنەڕ  ەکەگوتار ەدا کەو کاتەر لەه
قاڵبی خۆ  ەل  ەکەکردبێت. گوتارەن ەیان لێوەتا ئێستا زمانناسانی کورد قس ەنگەڕ ەوەنێوان باسێک ەچێتەد

ی ەوشدوو  داە یەم ڕستە. له«کار هاتوەوێ بەیڕەپ ەر چەسە لدا ەجا نازانم چۆن لێر»ڵێ ەدا دکردنزاەشار
بپرسێ   ەیەوەست ئەبەم ەچونک ەـ «کارهاتنەب»ویش ەست ئەبەک مەر یەس ەتەنوهاتو  ه«چۆن، چ»پرسیاری 

ی من ەو زمانانەکێک لەهیچ ی ەک لەروەکوردیدا، ه ە. ل«؟ەکار هاتوەوێ بەیڕەر چ پەسە ؟ لەکار هاتوەچۆن ب»
  ەچیتەی دەک»بڵێی  ەک شت بپرسرێت. تۆ ڕێت نییەیەجاران لدوو  داەک ڕستە یەل ە ز نییەم، جایەگەتێیان د
کیف   -متی تذهب الی این  »بیشدا ناگوترێ ەرەع ەک لە روەه «...ەکەبۆچی کوا خواردن -تۆ کێیت ەچۆن ئ -کوێ 

 «ین؟ەک ەچ د ێنگەک ەرێ ئێمەئ»منداڵێکی خۆمم پرسی  ەنین لە. جارێکیان بۆ پێک«كلماذا الی متی تضح –هو من 
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، ئیتر نازانم ەزانین نییەکرابێ هی نەن ەر باسیشی لێوە گە ئ ەتاییەرەس ەم ڕاستییەنی. ئەواوێک پێکەش تەکەمنداڵ
 . ەهاتو ەوەچیی ەی لکردنتێدا ەڵەبڵێم ه

. ترازێنەکدی دەی ەدا ل  «هل»و  «ئایا»کارهێنانی ەب ەاڵم لەڕۆن، بەت دو دا جوەمەبی لەرەڵ عەگەکوردی ل
. « هل من یستطیع التسلق؟...»بیدا ناگوترێ ەرەع ە. ل«وێ ەرکەس ەوەم ڕازەوێرێ لەئایا کێ د»ڵێ ەکورد د

بی،  ەرەی ع  «هل»  ەناگات ەوەی هێزوڕو ەی کوردی ل «ئایا»وێت ەکەردەد ەوەم ە. لەکوردیی وکو ەش وی فارسی
 يیا تری هل سیأت –یا تری من سیفوز بالجائزة »گوترێ ەد ەچونک ەپرسیاری تێدای «یا تری»ر بایی ەه وڵکوەب

 . «زمان؟...

ی  وڕو ..«ە.شارگە»حی ناو  ەکەنووسین ەمن گوتوم ەک ەدا گرتوەوەی لەباری دیکەیێکی نالەخنەدا ڕەمەدوا ئ ەب
کانی  ەرچاوەب ە ریکی باسەر خەه ەک ەگرتوەن  ەوەرچاوەب ەب شیەو ڕێزمانناسە، ئە تی نییەرانی عادەخوێن ەل

 ەل ەداناو «کەنگی محەس» ەخۆی ب ەکەگۆیا قس ەک  ەم داوەڵەق  ەها لەی منی وەیەم قسەئ ەکەڕێزمانن.. گوتار
  ەوەر هیچەسەهیچی ب ەکەی گوتارەم بۆچوونەت ئەڵب ەکورد... هر و ڕۆشنبیرانی ەژوور بۆ خوێنی خواروەدانانی پل 

 . ەیونووس... بابزانین من چیم ەخنەستی ڕەبەم ەبۆ تاک ەستەهوبردنێکی ئانقەسەو خۆ ب ەنیی

ر ەدواتر ه «کشم...ەتیدا دەری عادەر ئاخێوەسەمدا بەیەم گوتەمن ل»ڵێم ەد ...« داەشارگەح» چواری  ەڕەالپ ەل
. ئنجا رهاویشتوه«ەحیسابان د ەتیشم لەواری عادەمدا خوێندەنووسینم ەی ڕاستی بێ لەوەئ»ڵێم ەدا دەیەڕەو الپەل
رچاو و ناو ەب ەی باس وڕاهاتو ەش ناکات کەو ڕێزمانشناسان ەل وم ڕوەکەنووسین»ڵێم ەپێنجدا د ەڕەالپ ەل
 .«کانی ڕێزمانن..ەرکردوەد

 : ەنیی ەوەی خوارەم سێ تاقمەم لەی قسومن ڕو ەواتەک

 تیەری عادەئاخێو -1
 تیەواری عادەخوێند -2
 ن. وو ڕاهاتوورکردەرچاو و ناودەباسی ب ەل ەی کەو ڕێزمان شناسانەئ -3

 

-ه«شارگەح»ی ناو ەنووسینو ەچاو ب ەکەی نێو گوتارەکجار سافیلکەی ەخنەڕ ەرزەو تەدێم دوای ئ ەئێستا، من ک
  ه«شارگەح»کانی ناو ەڕاستی، باس  ەب ەچونکڕازیم  ەو سێ تاقم ەکردنی ئ «رەدەحیساب ب» ەپتر ل ەوەهێنمەدا د

چ   ەشیانی نییەوەتی خوێندنەر تاق ەبێ هەن ورخان کردوەکجار وردبین و زیهنی خۆتەچاوی ی ەهایان تێدایەهی و
کات  ەمات دەتاقم و فیسار ج ەفاڵن ەلڕوو  ی مننووسینبڵێم  ەقی خۆمەش بترازێ هەمەیان. لکردنزمەجایی ه

  ەل ەزۆتانەئار  ەک ەوەنە بک ەنەو الیەو ئەرەکانتان بەنووسین ەقی تۆ و هی تریشەک هەر وەیا ناکات هەو
و   ەهم و وڕێنەو ەی من لەکەت قسەڵبەه .ەم نییە موو عالەه ەتان لەی قسویب ناگیرێ ڕوەع ەسیشتان بەک
ست  ەیان دەر بڕەتم بۆ هەقاف ەی سەوتبڕ و ەو پای ە م بڕبڕ کردوەڵقەو خەوا من ئ  ەنێ ک ەیەناگ ەوەیاڵیشدا ئەخ

بێ خواهشتی من و تۆ بڕبڕ و خوار و   ەخۆو ەم لەوێ عال ەمانەوێ و نەبمان ەشدا ئێمەمەڵ ئەگەل ە،نیشان کردو
  ەبن، مامۆستاکانی فێرگەش دەدا داب ەیەپل ەندەوەر بیست و ئەسەکان بەت قوتابی قوتابخانەنانەژوورن، ت

 ەرزەو تەتوانێ مافی ئە کاربهێنێت دەختیک ئینساف بەکێک نە... یەیەرز و نزمیان هەی بەند پلەکانیش چەرزەب
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وێ ەبکات و بی ەشارگە ی ح 17 ەڕەتاکانی الپەرەی سەبچوک ەڵەتەو مەیری ئەبێت و س ەم پێ بدات کەیەقس
 ەوەفیعلێک ەتیان لەیمەفعوولت و ەلییوری فاعەکان دەدا ڕاناو «مگرتنەمگرن، دەد» فیعلی دوو  ەتێبگات بۆچی ل

دیت خۆی  ەڵستێنێت چ ڕێزمانشناسێکم نەه ەم پرسیارەی من ئەکەنووسینی ەوەر ل ەگۆڕێ! بەد ەدیکوی ەبۆ ئ
دا  ـ«مگرتنەد» ەو ل ەمەفعوولدا ـ«مگرنەد» ەل «م»هات بڵێ بۆچی ڕاناوی ەس نە یاندبێت. کەگ ەکەپرسیار ەل

چی هیچ کامێکیشیان  ەک ەمەفعوولمدا ەهی دو ەو ل ەلیمدا فاعەکەی یەکەفیعل ەل  «ن»ها ڕاناوی ەروە، هەلیفاع
 ... ەگۆڕیوەی خۆیان نەجێگ

 ەحزەرلەر و دەکسەڵدێنێت یەنگاو هەه ەوەقورتێک ەل  ەک ەر جارەه «ڕۆشنبیری نوێ»ی ەکەگوتار بەداخەوەزۆر 
م  ە. ئەهێناو ەوەوڵوند ق ەبنی بیرێکی چ ەی لەپەبینیت تەر ئێستا دەک هەڵتر، وو تر و قوەورەقۆرتێکی گ ەوێتەکەد

  ەکەر گوتارەگەئ ەسدا نییەاڵتی کەسەد ەل ەوتووەی تێی کەو بیرەی ئەوەرەبۆ د ەکەی گوتارەوەڵکێشانەیان هەجار
کات ەیدا نەپ تێکەزمان و فۆن دیهیاتیەب ەزایی لەختێک شارەدا نەوەخۆی و ب ەداتەت و تینێکی زۆر نەتاق 

و ەڵدا بکرێت. ئەگەواریی لەتێکی خوێندەهیچ مامڵ ەنیی ەوانەل ەکەواریی گوتارەزایی و کوێرەشارەن ڕاستیەب ەچونک
جیاتی   ەل ەک ەوەهێنێتەبیر د ەم بوخوێندوەتی کابرای نەحیکای ەوەشێنمەوەڵیان دەر ئێستا هەه ەک ەزالن ەڵەه

 خۆی هات. ەیفی بەییشت کۆڵێکیش کەماری تێگ ەو ب تێکی جینگاڵوی کێشاەستا خەه «مار »نووسینی 

یی خۆی ەیان قۆڵ و باسکی سافیلکەمجارەئ ەکەگوتار  ه«رهاویشتوەحیسابان د ەل»ی ەک ەبێبنج ەند و باوەدوا ب ەب
سێی  ەڕەالپ ەل ەک ەگرتو ەوە ی لەخنەڕ و  ەڵماڵیوەه  «سانکۆپانزا»کانی ەئاش ەل ەوەیەکەکول ەشمشێری خام ەب

  «رببڕێت...ەد ەی اللە ناو وشی ەکەوەڵەق  ەنگی المە...کابرایێکی ڕۆژاوایی ناتوانێ د» ەدا گوتوم «...ەشارگەح»
زایی خراپ بێ، چۆن  ەشارەو ن ەڵەک ماڵی هەم... دەناک «نگەد»و  «پیت»رقی نێوان  ەدا من ف ەمەگۆیا ب

 بێ با ببێ!! ەرچی دەه ەو مرۆڤ ەمرۆڤ ببات، ئ ەها ناقۆاڵ بەڵی وەتەزانێ ڕەد

  ەخۆ و بە رەسەیت منیش لێڵەتایی دەرەی سەمی فێرگەقوتابی پۆلی دو ەب ەکەلفبێت ەرسی ئەد ەبێ ک ەئێستا د
 «ڵ »کاربهێنم و چ شکڵی ەب «وەڵە المی ق » ی ەبڵێم، چ زاراو «ڕۆشنبیری نوێ »ی ەکەگوتار ەزمانی ساوایان ب

رێ و ناوهێنانیشی بارستی  نووسبیسرێ و نادیترێ و ناەنگ دەد ەنین چونک «نگەد»م هیچ کامێکیان نووس ب
 ەهاش کەروە، هەستمەبەی مەسەو کەی ئەوەبۆ ناسین ەکارهێناوەمزێکم بەڕ «دارا»گوتم  ەک کەروەنابێت. ه
نگێکی دیارکراو  ەمزێکم بۆ دەڕ حااڵنداموو ەه ەی لێبنێم، لەیا ناوێکی دیکەو وەڵەیا گوتم المی ق ەو «ڵ»نووسیم 

  ەب، ەنگەد «ڵ »زانێ شکڵی  ەوا د ەوەڕی باییبوونەوپەب ەش ک «ڕۆشنبیری نوێ»ی ەکە. گوتارەکارهێناوەب
یزانی  ەکێک نەی ەتوانم بڵێم کە. دەماوەن ەوەو کارەندیی بەو چ پێو ەزانستی فۆنۆلۆجی پشتڕێ بوو ەواوی لەت

سێک، دواتریش وای  ە بۆ ک ەناو «دارا»ک ەروەعلوم هەنگێکی مەی دەوەبۆ ناسین ەناوێک «وەڵەالمی ق »ی  ەزاراو
تیش ەحمەز ەکجار بەگات، یەی خۆی دەڵەه ەل ەوەنگ ەدر  ەکجار بەی ەسەک ەرزەو ت ە، ئەنگەد «ڵ »زانی شکڵی 

 کانی زمان. ەیشتنی باسەر ڕێبازی تێگەس ەدێت

بیدا ەرەتیکی کوردی و عەباسی فۆن ەل ەبێت، ک  ەو گوتارەل ەبا موژد ەوەشەالیێکی دیک ە، لەوەالیێک ەل ەمەئ
 ەیەوانەل ەچونک «ق، ڵ، ش» رێ نووسی بەوەل ەنگی شین... باشترەو و دەڵەنگی المی ق ەنگی قاف و دەبگوترێ د

ی  نووسین ەل کردنەڵەبگۆڕێت. ه «و» ەب «م»یا شکڵی ەرێت ونووسب «ف» ەدا بکردنمی چاپەد ەل «ق »شکڵی 
  ەل ەڵەی هەوەل ەئاسانتر ەیەدا هەدییەبجەئ ەک خۆیان لەی وەوێن ەی کەبییانەرە و ع ەکوردیی ەو پیتەشکڵی ئ 
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 ەعلومەم ەچونک ە(مومکین نیی ەکەی ناونووسین ەل کردنەڵە، ناڵێم هەئاسانترڵێم ەد)کان بکرێ ەی ناوی پیتنووسین
 . «قاف» ەببێت ەڵەه ەب ەتەحمە ز «فێ»اڵم ناوی ەخزمن ب «ق »ڵ ەگەل «ف»شکڵی 

رێن  نووسەسێ شکڵ ددوو  ە کانی ئاخاوتنی ئینگلیزی بەنگەد ەزۆر ل ەچونک ەئاسان نیی  ەم کارەئینگلیزیدا ئ ەل
رێ  نووسەد «g» ەمیشیان بەو جاری سێی «d»  ەو جارێکیشیان ب «j» ەجارێکیان ب «ج»نگی ەد ەک کەو
«judge – ج ەج– education – ەشێ بەد «ک»نگی ە، د«ئێجوکێشن «ch, q, k, c» ەو پێیەرێت، بنووسب 
ڕوون  ستتەبەتوانی مەئنجا د «بڕدرێتەردەدا دەوش ەفاڵن ەل ەک کەنگ، وەد ەفاڵن»بێ بڵێی ەد ەر جارەه
تییان بۆ ەکی تایبەلفوبێیەنووسن ئە پیتی التینی د ەب ە ی کەو زمانانەبینین ئەد ەیەم گرفتەر ئەبەر لە. هەوەیتەبک
بینی  ە یت دەکانیشیان بکەنگەرهەیری ف ە، سەوەبکرێتڕوون  چاکی ەست بەبەبتوانرێ متاکوو  ەتیک داناوەفۆن

 . ە وەرێننووسەد ەوەمەد ەریان لەد ەپێی هاتن ە ب  ەکانیان دووبارەی وشەزورب

نگی ەد ەبینێ و ویستومەد «و ەڵەنگی المی ق ەد» ەگوتوم ەی من بگرێ کەلێگیراوەخن ەڕ ەو قسەرنج لەر سەخوێن
  ەبنواڕ) ەوەکەر وشە س ەشم خستۆت «ةشد»ی ەت نیشان ەنانە، تەوەبی پێ بناسێنمەرەی ع ه«ألل»ی ەناو وش

  ه«الل»ی ەی نێو وشەو المەنگی ئەستم دەبەمن م ەجا ک. (هشارگەی حەکتێبۆلکسێی  ەڕەمی الپەیەدێڕی د
کانی  ەیری ڕستەران با سە؟ خوێنەیەه ه«ڵڵا»ی ەبیدا وشەرەع ەی لە؟ ک«ڵ »نگی ەتوانم بڵێم دەبێت چۆن د

ک  ەو)  ەیونووسکان ەنگە کانم بۆ ناساندنی دەموو حااڵندا شکڵی پیتەه ەن و ببینن چۆن لەبک ەی ه«الل»و ەدوای ئ
 ەش بکەش ەڕەیری الپەئنجا س (هڕەمان الپەمی هەم و یازدەیەدێڕی د «ق »نگی ەو د «ح»نگی ەد ەگوتوم ەک
، هیچ ەبک ەو ڕاناوانەیری ئەو س ە، یازدەد ەڕە ... دواتریش بڕۆ بۆ الپ«ن»، ڕاناوی «م»ڵێم ڕاناوی ەد ەک

ی ەکەری گوتارەبەرلە. س«یان...م، مان، ت، تان، ی، »ک ەو  ەراونووس ەیان ن ەکەیری شکڵەتاکێکیان غ
 ... ەکارهێناوەنگی بەی دەر وشەویش هەئ «تیک چیمان بۆ بکاەفۆن»

ی   -ە کەوەڵەق  ەالم ەو ەڵێمەد - که«ەوەڵە ق  ەالم»نگی ەجیاتی د ەداوا بکات ل ەڵ گوتارێک کەگەمن چی بڵێم ل
دابندرێت؟   ەنیشان ەب «ڵ » - یەکەکوردیی ەپیت ەوەڵێمەد -ی ەکەکوردیی ەپیتبی  ەرەی ع ه«ألل»ی ەناو وش
فهوم بئاخێوم؟ بڵێم چی؟  ە شێوازێکی م ەناکی بتوانم بوڕو ەدا چوو و پشت لەڵە ه ەها بەینی وەڵ زەگەچۆن ل

  «ڵ » ەب ه«الل»گات و المی ناو ەم نەکەنووسینی ە سێی ەڕەو الپەی ئەڕاست و دروستان ەو قسەل ەگوتارێک ک
ی  ەرگەد ەی کەینەو زەناو ئ ەفهومتر بهێنێت و چۆنی بهاوێتە ی مەقس ەکوێو ەزمانی من لەستەمی بەڵەبزانێ، ق 

 ؟ەوەکردۆتەش نەدیهییەبۆ ب

الم، قاف، جیم،  »کانمان کرد و گوتمان نابێ بگوترێ ەنگەکارهێنانی ناوی دەنعی بەر هاتین و مەگەڕاست ئەب
ڕاکێشن،  ه«الجیم المعطش»نگی ەبۆ د ەنجەبوو پەو ئێستا چۆن ڕێیان د ەوەپێش ەب  ەبی لێرەرەوسا عەئ «شین...

ی  ەجێگ ەوێ لەبیان  ە، یاخود کەکراوەن ەراردادە ق  ەنگەو دەنوێدا بۆ ئ ەکۆن و ل ەتی لەی تایبەخۆ هیچ وێن
نگ بێت چییان پێ ەد ەلێیان ب «ڕۆشنبیری نوێ»ی ەکەک گوتارەوەدا شتێک بڵێن ن «ةالفارسیالکاف  »
 ەو ببینێ چۆن ب ەوەبی و فارسیدا بێتەرەتیکی عەفۆن ەر بەکانی سەگوتارموو ەه ەری کورد با بەکرێ؟ خوێنەد

  نیازی پتر  ەکان بەبەرەع ەرەنووست زۆر جاران ەنانە کانیان تەجیاتی شکڵ ەهێنن لەکاردەکان بەزۆری ناوی پیت
  ەوەخوێندبێتم ە تەم بابە ل . دوایین گوتارێکی«ظ، ض» جیاتی  ەل «ء، اخت الصاداخت الطا»ڵێن ەد ەوەکردنڕوون

ژێر   ەل ەوەتەدا باڵو کراو 1978می ە، کانونی دو4 ەژمار - «االقالم»ی گۆڤاری  187- 182 ەڕەالپ ەل ەیەوەئ
ر ەخۆ ه «قضیة ال ج»ی نووسیەو ن «الجیم »ڵێ ەیری چۆن دە. س«قضیة الجیم فی اللغة العربیة»عینوانی 
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ساوایی  بەداخەوە!! ەنگەزای زانستی دەشار «ڕۆشنبیری نوێ»ی ناو ەکەی گوتارەد هێندەس ەکەنووسینبێ ەن
یشتن و  ەپێگ ەپتر پێویستی ب ەوێ کەکەردەدا دەو کارانەور و نزیکی جیهان پتر لوتانی دەچاو میلل ەل ەئێم
ختێکی  ەو ن ەیەکەڵەشێکی هەب ەوەزل ەڵەو هەی ئەبارەل ە، چی تا ئێستا گوتومەدایەوەیر لە. سەیەیشتن هەتێگ
 . ەوەکردۆتڕوون  یەکەهوبردنی گوتارەسەخۆ بمی ەک

 ەکێک بم لە، یەم لێ گیراوەموو شتەه ێو بێئینساف و ب ەروپێیەسبێ ەخنەڕ مەمن، ئ ەنگەڕ ری کورد!ەخوێن
ی  ەمەم دەنگ و پیتیان باس کردبێت. تا ئ ەرقی نێوان دەفهوم ف ەو مەیلەکی مەیەشێو  ەب ەسی کورد کەند کەچ
ێکی کورد  رەنووسی نووسین ە چاوم ب ەنگەم، ڕەزمانەستەب ەو گوتارەکانی ئەحاپول یەوەکردنریکی ڕاستەمن خ ەک
  ەی خۆم لەوەر ئەگەم ەوەکدی جودا کردبێتەیەی ل  «پیت»و  «نگەد»چاکی ەتی و بەتایب  ەوتبێت بەکەن

ناوتوێژی گوتاری ە ، ل1977، ساڵی «گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد»می ەنجرگی پێەی ب  300 ەرەالپ
ک ڕاستی ەکانی ئاخاوتن ی ەنگەد»ژێر عینوانی ە، ل«زمانی کوردی ەک لە یەڕەپوند ڕوەی چە وەڵدانەه»

ک  ێلەنها گەت ەبۆ خۆی ب ەراونووسدا  ه«شارگەح» ی ەسێی ەڕەو الپەند چی لەرچ ە. هەیومنووسدا  «بزرکراو
ی  ەکەی گۆڤارە 300 ەڕەو الپەن چی لا، دیسەکەگوتاری ناو ەپفدراو ەخنەو ڕەی ئەوەچاندنوپێویستی پو ەل ەزیاد

و ەنێت. من لەوای خۆیاندا دادەجێی ڕ ەل ەراوانەس ەو ڕایەئ ەجاری دیکەجارێک و د ەراو نووسکۆڕیشدا 
 . ە یونووسم ەو ەی خوارەمەدا ئەیەڕەالپ

 ەب ەورالف و بێ و قاف و شینان بۆ ک ەدا ئنووسڕێ  ەل ەن کەوانەکانی ئاخاوتن ئەنگەد ەس لەبەم»
  ەڵ بەی گفتوگۆ تێکەرستەهێنن کەکاردەب «پیت»ی ەوش «نگەد»ی ە بری وش ەی لەوانەنیشان. ئ

   «ک پیت...ەن ەنگەدرێت دەد ەوەزار ەی لەوەئ ەن چونکەکەد نووسینی ەرستەک

 

  :ڵێمەدواتر د

ك شکڵی  ە هێنن نەپێک د ەدێت وشرەد  ەوەزارمان ەنگێک لەند دەرد چەڵێین بەد ە، کەنموون ە... ب»
 .  «((،دڕ ،ەب، )) 

 

  :ڵێمەد ەک ەم کردوەوەرەنکوکی ڕوەشدا تێبینییەمەدوا ئ ەر بەه

ی»حرف« یان ەردوویان وشەو بۆ ه  ەکردوەنگ و پیتیان نەرقی نێوان دەکۆندا ف  ەکان لەبەرەع»
العطف، حرف  حرف )) ەو گوتویان ەوەتەیان بۆ »حروف القواعد« یش گوێزاوەم وش ەئ ە، بگرەکارهێناوەب

 .  ((«الجر ...الخ 

 

   :ڵێمەدا د 301 ەڕەتاکانی الپەرەس ەئنجا ل
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زانی پێویستم  ەبۆی ەوەناو ەهێنێتەد ەکەکات و زۆر جاران وشەنگ دەدا باسی دەرێم لەکەنووسین...  »
ر شوێنێک ەه ەلتاکوو  ە« چییيصوت لغو -نگی زمانی ەنگ »دەد ەست لەبەبڵیم م ەوەپێش ەل ەک

ڵ و ەیر و ئاژە نگی با و ئاو و تەک دەن ەوەببات ەو واتایەر بۆ ئەزیهنی خوێن ەوەنووسینناو  ەهات ەکەوش
 .«ی سنگ و... هتد ەو لرخ ەفیک

 

رقی پیت و  ەف  ەوەموو ڕویێکەه ەمن ل ەکات کەد ەوەر ئیسپاتی ئەرچاوی خوێنەب ەدا خستمەوا بزانم چی لێر
کات، ەی تێدا دەیەڵەه  وموەو هەیڵێت و ئەد ەکەی گوتارەوەی ئەوانەپێچ ە، بەوەک ڕوەی ەک لەن ەنگم کردوەد
  ەبێت کەی پتریش ئاشکرا دەکە، بێئاگایی ەنگەد «ڵ »زانێ شکڵی ەوا دەدا کەوەب ە خۆی بێئاگا بو ەتا بشڵێی لەه

ر  ەگەتیک ئەکاری فۆن  ەیەمەئا ئ ...»ڵێ ەتوانج د ەب ەزاییەشارەموو نەو هەو ب ەوەخۆباییبوونەڕی لەوپەدێت و ب
ی خۆم،  ەکەگوتار «استخدام» ندی ەک مامۆستای ف ە شدا گۆیا وەمەل  ((«کات!ەتیک چیمان بۆ دەفۆن))پرسی ەد
 «ڕۆشنبیری... »ی ەو گوتار ەکانی ناو ئەسافیلک ەڵەر هەگ ەجا ئ ە،وەداتەدا دوڕو ەم ب «تیک چیمان بۆ بکاەفۆن»

 ... ەڕێین چاکترەی بگر لێەکات خۆ هەتیکمان دەفێری فۆن

 ەوە «پیت»و  «نگەد» ی ەبار ەلڕوو  ەر ئێستا خستمنەی هەو ڕاستییانەل ەکەقاندنی گوتارونو حاڵ، چاوەمەهەب
کردنی  ەگرتن و قس ەخنەحاڵیشدا مرۆڤ مافی ڕ وردوەه ە، لەکردنناسە، یاخود هی خۆنەیشتن ەگەیا هی تێن

ری  ەبەم باخەبێ با ببێ، هەچی د ەو زانستەزانست، ئ  ە ر بەتی سەباب ەمدان لەد ەی نامێنێ چونک ه«زانستکاران»
ر  ەسەدا لەچۆن لێر»ستێک ەبەر مەس ەی پرسیار بخاتەوشدوو  کێکەم ئینساف و ڕاستگۆیی. یەو ه ەپێویست

قێنێت ئنجا  وک من بنوە ی بابایێکی ونووسینکانی ەڕاست و دروست ەڕایموو ەه ەدواتریش چاو ل «وێ...ەیڕەپ ەچ
  ەبێ چۆن پێشوازی لەد ە،نگەد «ڵ »ی بدرێتێ و واش بزانێ  «ڵ »شکڵی  ه« الل»داواش بکات المی ناو 

ئاگاداری   ەر لوی دونووسینی ە وەخوێندن ەچاوی ب ەک  ەوباوەواری نە رۆشم بۆ خوێندەکانی بکرێ؟ من پەنەینووس
ال کول   ەل «رۆش بۆ ڕاستیەپ»ی ەکەپاک و پیرۆز ەستەئاکامدا ه ەڕاستی و ئینساف ڕابێت و ل ەر لوو دو

 حاڵی ڕۆشنبیریمان!! ەیەمەندا بچێت... بڵێین چی، ئوروەدڵ و د ەی بەی بیری کاڵ و ناپوختەوەڕای ئەرەببێت س

 ەکەو گوتار ەوەزمان گیرایەستەی ب «رگیزەه»ی  ەخەدیسان ی ە.ـ «ردانەفارسی و ەم لەد»ی ەئێستا نۆر
می  ەد» ەمگوتوە. جارێ من ن«! ەرداوەو ەوەفارسیی ەمی لەد»داگرت و گوتی  «رگیزەه»ر ەسە پێی لنوێ ەرلەس
 . «داەردەفارسی و ەمیان لەد ەوەکۆن ەل ...» ە، گوتوم ه«رداوەو ەوەفارسیی ەل

  ەکێکی دیکەهاش یە روەه  «داەد ەمی لێوەد»ڵێن ە د ەدا کەوەسلێمانی بگرم ل ەیب لەع ەم نییێک من ڕەروەه
پێی ڕاهاتنی خۆیان  ەب ەی کەکوردیی ەئاخاوتن ەو جۆرەبگرێ ل ەکۆیێ و شوێنی دیک ەیب لەع ەی نییەوەمافی ئ

م ەد»اڵم ناڵێن ەب «دا ەفارسی د ەم لەد»شڵێن ە، د«داەردەفارسی و ەم لەد»ڵێن ەن. کۆیی دەکەوتووێژی پێ د
پێی ئاخاوتنی   ەبێین و ب ە. کەوەبشکێننری سلێمانی ەدا ئاخێوەوەت لەبیریشیاندا نای ەو ب «داەد ەوەفارسیی ەل

 «ردان ەتێو»نێوان  ە. ل«داەردە... و»و ناڵێن  «کاەردەمی وەد ەئاو ل»ڵێن ەوسا کۆیی دەبڕۆین ئ «ئاو»کۆیێ بۆ 
بی زمانی  ەدەی ئەی شێوەوەژاندنوناوی بو ەڵناگرێ بەس هەک ە، خوا لەیەرقێکی ورد هەیش ف  «کردنرەتێو»و 

بێ  ەبێت دەوکوێری زمانناسی نەی کوردی باش بزانێت و شەوەی لێ ببڕێت. ئە ناسەکوردی زمانی کوردی ه
ی ەندییەو پێوەزۆری ئ ەبن بەیدا دەپ ەوە «کردن، دان»هۆی  ە ب ەدا کەو وشانە بکات. ل ەم ڕاستییەست بەه

 :ەنموون ە. ب«دان»هی  ەل ەرترەکات لکێنەیدای دەپ ەکەـ «کردن»وا  ەنێوان شتان ک
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 بڕێت.ەموو شتێک دادەه ەمن و ل ەل ەکەردەب - ڵداەردێکم هەب •
 .ەوەلکێت و لێی نابێتەد ەوەکە دار ەب ەئااڵک - ڵکردەئااڵم ه •
 . ەوەبێتەم لێ دەکەواڵەردەخێرا زەخێراب -  دا ەوەمیەنجەپ ەب ەواڵەردەز •
 .ەوە نابێت ەکەداو ەل ە کەدنک - کرد ەداوێو ە م بەکەزبێحەت ەدنک •
 ە.وەونەکەر دوو لێی دو ەوەبنەردەب ەوەکەمەڵەق  ەکان لەتڵێسم - م داداەکەمەڵەق  •
 . ەتێیدا داکراو ەک ەوەمێنێتەدا دەو شوێنەل ەک ەنمەگ - م داکردەکەنمەگ •

 

سروشتی  ەی کەو شوێنانەر لەگەت مێنوێنەکاندا خۆی دەواتای وش ەزۆری ل  ەب «کردن»ی ەتەم خاسیەئ
رم  ەد -رم کرد ەد»ڵێی ەد ەک کەگرێت، وەڵنەه « لکان ەپێو» ەشدار بووەی تێیدا بەداتەو ئەو ئ ەداڕشتنی وش

 .ەدژی لکان «رەد»واتای پێشگری  ەدیار «دا

پوک و  ە، بەستەرهەو ب  ەییدشتێکی ماد ەکەئاو «رکردەزاری و ەئاوی ل»ڵێی ەد ەشدا کەئاخاوتنی کۆی ەشیو ەل
م ەد»ڵێی ەد ەاڵم کە بلکێ ەد ەوەپێیان ەوەنزیک ەو زۆر ل ەوەوێتەکەم دەدەموو ناوە و و زمان و هواڵشەددان و م

زار   ەئاو ل» ەزۆر ئاشکرای ەمەر ئەبە. لەوەبێتەو باڵو د ەنگەد ەنالکێن. قس ەوەزار ەکان بەقس «داەردەفارسی و ەل
زار  ەئاو ل» ەل  ەتی ئاخاوتنی کوردی پاراستوەنایەسەپتر ڕ «ردانەزمانی فارسی و ەم لەد»و  «رکردنەو
و  ەالغیش لەنێکی بەتی، الیەنایەسەڵ پاراستنی ڕەگەبێت. ل «دان ەوەفارسیی ەم لەد»ک ەتەل ەک «ردانەو
 «یەدەردەفارسی و ەم لەد»چی ەک «یەکەردە مت وەد ەئاو ل» ەرنج بگرە. تۆ سەچاو کراوەدا ڕەکارهێنانەب
پێی واتای  ەپێی داخوازی حاڵ و ب ەب «ظرف ومظروف»دا ەلێر ە، وات«یەدەردەمت وەد ەفارسی ل»ك ەن

و  ەرق بەف  ەهای کردوە دا وەڵقەو خەو زگماک ل «فطری» یی زمانناسیەلیقەس .ەردا هاتووەسەگۆڕانیان ب ەکەوش
 بکات.  ەکارییەورد

و  ەل  «ردانەردان، خۆ تێوەم تێوەد»ڕێنین. ەیاڵدا تێپەخ ە ش بەگرنگی دیک ەکی زێدەبێ تێبینی ەدا دەمانەدوا ئەب
چی ەک وبوەن ەوەکەر ئیشەسەقی بەکابرا چ ه»گوترێ ەڵدا بێت. دەگەندی لەزامەناڕ ەکار دێن کەدا بەتەحاڵ

و  ەزانینی ئەن «ردانەبی و تورکی و ئینگلیزی وەرەفارسی و ع ەم و زمان لەد» هاش ە روەه «رداەخۆی تێو 
ڵێم  ەد)رگیز ەن هورچوەشزانین تێوەک دەو ەـ «نورچوەتێو»ڕی ەتێپ «ردانەتێو»ی  ەنێت. وشەی ەگەادڕ ەزمانان

 .ەکراوەند نەسەپ (رگیزەه

  وموەه ەکات بەپێویست د ەچونک ەدرێژورودو  ەیەم وشە. باسی ئه«ڵەجووج»ر حیسابی ەس ەئێستا با بێین 
، جووچک،  ە، جووجیلەجووچک: ەوەمانەوەناو لێکدان ەکانی بهێنینەهاوتاو هاوشێوموو ەه رگێڕین وەبارێکیدا و
 م. ەکەکورتی خۆمی لێ ڕزگار د ەدا زۆر بەاڵم من لێرەب ،هتاد ...ەگووجیلگجووک، 

و  ەی ئەرخەاڵم ئێستا زۆر جاران بۆ ف ەکار دێت، بەو ب ەکارهاتوەی مریشک بەرخەتدا بۆ ف ەڕەبن  ەل ەیەم وشەئ
 ەل ەجگ ەڕاستییم ەی ئە ڵگەلشیش، مروای، قاز. بە، عەو، سوێسکەک کەماڵی بوون و ەکار دێت کەش بەباڵندان

 : ەیتێکی حاجی قادریشەبیستنی خۆم ب
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 یهێنێەقڵی نەع ەک مریشکێ کەو

 ڵبێنێە ی مراوی هەبێت و هێلک

 کە یەلەناری جۆگەک ەک بگاتەو

 کەیەڵە شوێنی جووج ەمرێ نایێتب

 

 . ەڵێناوەی مراوی هەهێلک ەکەمریشک ەچونک ەمراویی  ەرخەف  ەڵە دا جووجەلێر ەدیار

 : ەوەخوێنیتەد  ەمانەئ ەبک  7هابادەنگی مەرهەیری ف ەس

 فرخ  - ەجووج •
 عصفور. الفرخ  - ە جووچک •
 فرخ  - ەجووجییل •
 فرخ. طفل.   - جووچک •

 

  ەکان بەوش ەوەالی ەب ە ، دیارەبردوەدا ناوی مریشکی نەو وشانەکێک لەئاست هیچ ی ەوانشاد گیوی موکریانی لەڕ
ی ەرخەتی ف ەتایب ه«ڵە جووج»ی ەوش ەوەشێخی خاڵالی ەب ەک دیارەروەو منداڵ ڕۆیشتون، ه ەرخەگشتی بۆ ف 

 . ەوەیخوێنیتەیدا دەکەنگەرهەف  ەل ەی کەوەپێی ئ  ەب ەمریشک

پێی   ە. بChickڵێ ەدا د ه«ڵەجووج»ی ەواتای وش ەیدا لەکەنگەرهەی ف  24 ەڕ ەالپ ەهبی لەمامۆستا تۆفیق و
نێ: صوص، کتکوت، ەی ەگەڕاد ەواتایانم ەئ Chickی ە وش ەدا هاتو «المورد»نگی ەره ەی ف   171 ەڕەالپ ەی لەوەئ

 صغیر الطائر، فتاة.

ی  ەوەحاڵ، ئەمەهە. بەوەنەبەیری مریشکیش دەبۆ غ ەڵەنگناسان جووجەرهەشێکی ف ەوێ بەکەردەد ەوەمەل
  ەی مریشک لەرخەری سۆرانیش بۆ ف ەبە، لەی مریشک ڕۆیشتووەرخەپتر بۆ ف  ەڵەری بابان جووجەب ەیزانم، لەد

  ەجووچک ەش لەشێت، جووجیلەیری مریشکیش دەاڵم بۆ غەکار دێت بەب ه«جووجیل، ەجووچك»ی ەشێو
 ڵدا بکرێ...ەگەی حاجی قادرم لەکەیتەڕازیم حیسابی ب ەندەوەلمێنرێن من بەسەش ن ەمانەر ئەگە. خۆ ئەساواتر

وردبین و ڕاست  ختێک نیگای ەر نەگەڕێوجێ بڕوات ئەی بەخنەو ڕەرەب ەوەند ڕێبازێکەچ ەیتوانی لەد ەکەگوتار
  1977می گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد، ساڵی ەرگی پێنجەی، ب 286 ەڕەالپ ە، لەنموون ە. بەبایەو دروستی ه

راو و ەکجار سەتایێکی یەرەر سەگ ەبگیرێ ئ ەکارهێنانەم بەل ەخنەڕ شیاە. دەکارهێناوەم ب «ڕاگوێزتن»ی ەوش
  ەعلوومەم ەڵناستێ چونکەئاو ه ەتۆز ل ەاڵم دیارە، بەهێنرابایر ەبەخەب ێی کوردی لـ «تیکەفۆن»ڵێنجی ەستهەد
ی ەوەرەد ەر لەگە م ەوەی کوردییـ «نگەد»کانی ەتیەناو سروشت و تایب ەبچێت ەخۆو ەناتوانێ ل ەو گوتارەئ

 
 .193کوردی ل:  2573ی کوردستان ەولێر، چاپخانەهاباد، هەنگی مەرهەف 7
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گرێت  ەاماڵی زمانی کوردی بکات ئیتر یا جێی خۆی دڕ و ەوەتیک بخوازێتەی فۆنەو ەێکی دۆزرایستوورەد ەوەخۆی
 ناگرێت. یا 

ی  ەکەنگەردا بێت و دەسەکات گۆڕانی بەها داوا دەتێکڕایی و ەنگ بەپێی داخوازی د ەب «ڕاگوێزتن»ی ەوش
  ەز لەو ح ەکپ «ت»نگی  ەو د 8ەدارەئاواز «ز»نگی ەد ەچونک «ڕاگوێستن» ەو ببێت «س» ەی تێدا بکرێت «ز»
 ن. ەکدی ناکەی

  ەل «زگاەد»ی ەوش ەنموون ەدات. بەدا دەتی گۆڕانی وشەر چۆنیەسەرمان بەزۆر حاڵدا ف  ەنگ لەداخوازی د
  ەل «ت» ە. کەتەحمەدا زەو شوێنەربڕینی لەد ەچونک  ەسواو «ت»ی ەکەنگەد ەوەپێش  ە. لەهاتو ەو «ست گاەد»

،  ەدارەش ئاواز «گ» و  ەکپ «س»شزانین ەکتر، دەپاڵ ی ەونەکەد «گ -س » نگی ەددوو  ڵستاەنێواندا ه
  ەبێتەد ەکەشو و ە «ز»نگی ەد ەک ەوەگۆڕدرێتەخۆی نزیک د ەدارێکی لەئاواز  ەب «س»ی ەکەنگەد ەیەبۆی
 .«زگاەد»

نگی کپ بۆ  ەو گۆڕینی دەرەپتر ب  «نگەد»ربڕینی ە ی دکردنوێ داخوازی ئاسانەکەردەرنجدانیش دەس ەک بەو
یش  «ک»نگی ەد ەچونک «سکاەد» ەببێت ەکەبوو وشەنا دەدار بۆ کپ دەک گۆڕینی ئاوازەڕوات نەدار دەئاواز

 دوێم.ەیێک لێی دەک ودوای پێچو ەک کەوێت وەکەتێد( شاذ) ڕیەڕیزپ ەکەستوورەاڵم دە، ب«س»ک ەو ەکپ

،  ەوەن لێی بووبێتنەدەتیک دەفۆن ەم لەی دەوانەموو ئە بێ هەو د ەتیک شتێکی نوێی تێدا نییەی فۆنەتایەرەم سەئ
 ەکارمهێناوەمن ب ەک ەوەـ «ڕاگوێستن»ت ەنیسب  ەاڵم بەمامۆستاشی پێ ناوێ، ب ەت هێند ئاشکرایەنانەت
 .ەڵێنج نییەستهەها ڕوون و دەو ەکەلەسەم

وێت.  ەی دەوەلێکۆڵین ەوەندێ ڕوەه ەڵدا کردنی لەگەت لەتی مامڵەو چۆن «ز» نگی ەی دەکوردیدا دیارد ەل
 کات.ەفتار دەڕ دا «ت، د»نگی ەددوو  ڵ ەگەبزانین چۆن ل، ئنجا با ەدارەئاواز « ز»نگی ەزانین و گوتمان دەد

،  ەیر نییەش شتێکی سەمەو ئ ەدارەخۆی ئاواز ەزی لێ ناکات چونکەح «ز»ت ە عاد ەو ب ەکپ «ت»نگی ەد
. ەدارەئاواز «ز»ک ە ویش وەند ئەرچەه ە «د»نگی  ەپتر دوشمنی د «ز»نگی ەد ەک ەدایەوەیر لەاڵم سەب

دوا   ەتێیدا ب ەی ەم شێوە ب «ز، د»نگی ەددوو   بینیە ی تێدا نەوش ەنگە، ڕەکوردی بکنگی ەرهەف یرێکی ەس
ک ەکتر، وەنیشت یەت ە وتبێتنەک «ز، د»کانی ەنگەد ە وەوشدوو  ەلێکدراو بێت و ل ە کەر وشەگەکدیدا هاتبن مەی
و ەئ ەوای کردو ەی ەکردن ەزنەم حەچێ، ئەوا پێ د «زدار...ەڕ زداریی،ەنازدار، بازدان، پزدان، پ»گوترێ ەد ەک

 ک:ەو  ەی دۆڕاندوەکە «د»کوردیدا  ە، لەوەی کۆ کردۆت «ز، د»نگی ەددوو  فارسیدا ەی لەوش

  

 

 ڵێن »مهموس«. ەکپ« یش د»اوازەدار« دەڵێن »مجهور«. بە »ئ ەبیدا بەرەع ەل   8
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 ی کوردی ەوش  ی فارسی ەوش

 ەمز   مزد
 دز   دزد 

 هۆرمز    هورمزد 

 

 گرن ەردەو ەم وێنانەدا ئەو و ئایندوڕابرد ەن لەکوردیدا فیعل ه ەل

 زم ەگەد   ستمەگ
 زم ەگەد   زیمەگ

 ە وەگوازمەد  وه ەگواستم
 ە وەگوێزمەد  ە و ەگوێزام
 ە وەگوێزمەد  ە وەگوێزیم
 ە و ەخوازمەد  ە وەخواستم
 ە و ەخوازمەد  ە وە خوازیم

 

 ین: ەراوردیان بکەک خۆیان بگرین و بەی وەفیعلی دیک  ەب ەم فیعالنەئ

 ستمەبەد   ستم ەب
 ڕێسم ەد  « ڕستم»ڕێستم 
 م ەبیەبیسم، دەد   بیستم

 

رچی ەبەوێت. ئایا لەرناکەد «ز»نگی ەدا دەی ئایندەڕێژ ەل ەن وی ڕابردوەڕێژ ە ل ەدا نەفیعلم سێ ەبینین لەد
 ؟ەگۆڕییان تێدا کراونگەد ه«وە، خواستنەوە گواستنستن، ەگ»ی پێشوتر ەکەتاقم

دا  ەفیعالنو ەل ەگۆڕیینگە م دەبێین و ئ  ەاڵم کەب، ەنیی ەوەستەد ەرامێکم بەر وەدەگومانب ەکی لەیەشێو ەند بەرچەه
تی ەتی ڕواڵەتایب ەبێت، بەه ەوەکانەفیعل ەندییان بەپێو ەی کەتیکییانەفۆن ە و دیاردەر تیشکی ئەب ەینەبخ
 «س» ەل ەکەنگگۆڕییەزانم هۆی دە، وا دەداری تێدایەنگی کپ و ئاوازەی سروشتی دەوانەپێچ ەک «ڕاگوێزتن»
کان ەچێ فیعلەدوایدا دێت. وا پێ د ەب ەی کە «د»و  ەل «ز»نگی ەکردنی دەزنەبۆ ح  ەوەڕێتەگەد «ز»بۆ  ەوە
 ەکێک لەریەه  ەوالوەبەوەبووبن ئیتر، ل ه«وەخوازدن، خوازدن  - ەوە، گوێزدنەوەزدن، گوازدنەگ»کۆندا  ەل

 : ەوە ی خوارەم جۆرەیان گۆڕابێت بەنگگۆڕی شیوەستووری د ەپێی د ەکان بەفیعل
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 کدی دابڕاون: ەیەی ل «ز، د»کانی ەنگەد ەوەدوو ڕێگ ەل «زدنەگ»فیعلی 

 «ی» ەب «د». گۆڕینی «زینەگ» ەبووبێت ەکەفیعل «ی»بۆ  ەکە «د»و گۆڕینی  « ز»نگی ەی دەوەهێاڵن ەب -1
 ڵێ:ەوێ. حاجی قادر دەکەرچاو دەکوردیدا ب ەل

 ەوەتەکی وای ناوەک ئاشەلەف  ەستەبێ ب
 ڕێ ەگەجاییب دەچ ع ەئێم «هاڕدنی»بۆ 

 . ەوەتەسڵی خۆی بردراوەڵێی بۆ ئ ە، دەکار هاتوەب «هاڕین»جێی  ەل «هاڕدن»ی ەوش

 

   مەئ «ز،د»نگی کپ بۆ ەددوو  ی نزیکترینەوەپێی ئ ەب «س، ت»بۆ  «ز، د»نگی  ەردوو دەگۆڕینی ه ەب -2
 ن.ە کەکدی دەیەز لەزۆریش ح ەکە  «س، ت»ی ەنگەددوو 

 یدا بووبێت:ەلێ پی ەشێودوو  دا «زدنەگ»ی باس کراوی ەمان ڕێگەه ەشێ بەش د ه«وەخوازدن»فیعلی 

 ە وەخوازین – «ی»بۆ  «د»نگی ەگۆڕانی د -1

 ە وەخواستن – «س، ت»نگی ەددوو  بۆ «ز، د»نگی ەردو دەگۆڕانی ه -2

تی ەبێ ڕواڵەاڵم دەب  .«س، ت»بۆ  ەی گۆڕاو «د، ز»کانی ەنگەد ەدیار ه«وەگواستن»بۆ  ه«وەگوازدن»فیعلی 
 بووبێت.  ه«و ەگوێستن - ەوەگوێزین - ەوەگوێزان»ی ەبنیچ ه«وەگوێزدن»

 

 ەب ەاوی تێدا گۆڕ ه«وەشاردن»ک ەفیعلی و ە ک ەهاتو ەوەو ڕێگەل ه«وەگوێزدن» بۆ ه«وەگوازدن» گۆڕانی
ها گۆڕانی بۆ ەروە . هەچۆن بو ەعلوومەم ه«وەگوێستن»بۆ  ه«وەگوێزدن»گۆرانی  ەوالوەب ەوە. له«وەشێردن»
  ەگۆڕیو «ا» ەی ب «د»ی ەکەنگەد ه«وەگوێزان»تی ەاڵم ڕواڵە، بەبو «خوازینزین، ەگ»ک ەش و ه«وەگوێزین»
و   «...ەوەکێاڵن، هێنان، وێران، پێچان»فیعلی  ەڵەر ڕێبازی کۆمەس ەچۆت ەکەی فیعلەشدا ڕێژەمەب «ی»ک ەن
 کرێت.ەردان دەوان گەک ئەو

دوو   هاتوم «..ە.وەزتن، خوازتنەگ»من بڵێم  ەڵێی کەر دەوێت. هەکەردەدا شتێکی بزر دەیەوەکردنڕوون مەل
بۆ  ەوەتەم هێناو ه«وەزدن، خوازدنەگ»ی ەکە «ز» ە کۆن ەیەوەکێکیان ئەن. یوڵ کردوەتیکم تێکەی فۆنستوورەد

زدن،  ەگ»ی ەی وش «د»جێگری   ەدوا کاتدا بووبو ەل ەی کە  «ت»و ە ئ ەیەوەمیان ئ ە، دوەکەناو وش
 .ەوەتەونودا کۆم کردەکە «ز» ەڵ کۆنەگەیدا و لەشوێنو ەل ە وامم کردوەردەب ه«وەخوازدز

 ەل «رەپژد  -ر ەپشد»ی  ەوش  .ەیەشی هەی دیکەشیو ەڕێی جوداودوو  ەنگ لەددوو  یەوەهێنان ەوەکەی ەم بەئ
 ەو ب ەستاودا زۆر ناقۆاڵیەی و «ت»نگی ەپاش د ەل  «د»نگی ەهاتنی د ەدیار ەخۆو ە. لە «رەپشت د»تدا ەڕەبن
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ێکی  ستوورەد. ئنجا «رەپش د» ەبێتەکورت کراوی د ەب ەکەچێت و وشەتێد ەمەر ئەبەبڕدرێ، لەردەت دەحمەز
 .ەوەکای ەهێنێتەنگی کوردی خۆ دەی دەدیک

  ەی گۆڕینی کپ بەکەوانترەرفرەب ەستوورەپێی د ەن. بەکدی ناکەی ەز لەح ەدارەئاواز «د»و  ەکپ «ش»نگی ەد
.  «رەپژد» ەبێتەد ەک ەگۆڕێت و وشەخۆی نزیک د ەداری لەنگێکی ئاوازەد ەب «ش»ی ەکەکپ ەنگەدار دەئاواز

 .«رەر، پژدەپشد»ێ و بڵێ نووسب ەیەی کورد بۆی هرەنووسر و ەئاخێو ەو پێیەب

  «ز»نگی ەشزانین دەک دەلکێنرا، و  ەی پێو «ک»و پاشگری  ەهاتو ەوە «ناز» ە سڵ لەئ ەب «ناسک»ی ەوش
ک خۆی ەو ەکەشێ وشە. دەوەتەری کوردیدا کراوەپێش ئاخێو  ەل ەسێ ڕێگدا ە. لیرەیش کپ «ک»و  ەدارەئاواز

  ەببێتە کەو وش ەخۆی نزیک ەل ەک «س» ەکپ بکرێت و ببێت ەکە «ز»یا ەو « نازک»و بگوترێ  ەوەبمێنێت
 .«نازگ» ەن بەک ەد ەکە، وشەدارەنگێکی ئاوازە د ەگۆڕن، کەگاف د ەب ەکە سیش کاف ە، زۆر ک«ناسک»

  ەب ە نگی کپەی گۆڕینی دەکەوانەرفرەب ەستوورەدی  ەوانەدا پێچ «ناسک»ی ەوش ەل «س» ەب «ز»گۆڕانی 
 .ەویش کپەئ ەک «س» ەبۆت «ک»ی ەکەر خاتری کپەبەل «ز»ی ەکەدارەدا ئاوازەلێر ەدار چونکەئاواز

  ەژمێرین کەن وکردوەڵ ەه ەر بەو ئاخێو رەنووسخۆڕایی  ەدات بەمان دەوەتی ئەیارم ەانستوورەدم ەئاگاداربوون ل
ی ەکەڕێباز ەیەوانەل ە چونک  ەڕێبازی من و تۆ جودا بۆو ەدا هێنا و لەو ڕێبازانەکێک لەی ەیێکیان بەهاتن و وش

 ەوەبنەدا کۆ د « باب االفتعال » ەل «ز، ت»نگی ەددوو  ەبیدا کەرەع ەهی من و تۆ دروستتر بێ. ل ەو لەئ
بابی  ەل «زهر». «س» ەببێت ەکە «ز»یا ەو ەوەبمێنێتک خۆی ەو ەو ڕێ نیی «د » ەبێتەد «ت»ی ەکەنگەد
 .ەوجودیان نیی «استهر» ەو ن «ازتهر» ە، ن«ازدهر» ەبێتەدا د «افتعل»

ی  ەجێگ ەتیکم لەی فۆنەمن وش ەم لێ بگرێ کەخنەشدا ڕەوە ل وبوەڕێی ه «ڕۆشنبیری نوێ »ی ەکەگوتار
  ەی ڕاستی بێ من کەوەئ ە.یەنێوانیاندا ه ەئاشکراش لکی ەجوداوازی ە، دیارەکار هێناوەب «فۆنۆلۆجی»
واتای   ەو ب واهاتبوڕ تیک ەفۆن ەستیان لەمن د ەر لەانی کورد برەنووس ەبوو کە وە وەکارهێنا لەم ب «تیکەفۆن»
 ەوش وردوەتم بۆ جوداوازیی نێوان هەمجار ئیشارەکەر خۆشم یەه ەنگەهێنا، ڕەکاردەشیان ب «فۆنۆلۆجی»

ناوتۆژی   ەل 1975م ەرگی سێیەگۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد، ب ەل ەبک 614، 613 ەڕەیری الپەس)کردبێت 
 . (تیک چیمان بۆ بکا؟«ە»فۆنگوتاری 

  ەتیک دیسان کەرێ فۆننووسجیاتی فۆنۆلۆجی ب ەل ەیدا نابێ کەدا پەوەش لەورەرێکی گەرەند زەرچەه
  هێنێتەد کار ەدا بەکێکی دیکەی یەجێگ ەک لەیەکورد وشی رەنووسدا ببینێ  ەناو بێگانەکان لەتە زایێکی بابەشار

کانی  ەجوداوازیی نێوان وش ەم کاتەک بزانم، تا ئەتی. وەقیشیەڕێنێت، هە پەدڵی خۆیدا تێ د ەب ەخنەڕ
Phonology, Phonetics, Phonetic  ەاڵم ئێرەب ەش زۆر گران نییەکە، کارەوەتەکراوەنڕوون  کوردیدا ەل  

 . ەنیی ەکارو ەباری ئەی لەجێگ

  ەک ەوەستۆیانەئ ەبگرن ەو وشانەی ئەکەقینەی واتا ڕاستەوەکردن ڕوون رکیەسانێک ئەک ەحاڵ پێویستەمەه ەب
تی  ەب ەتایەب -ڕۆکی زمان ەایی بۆ ناو ناوڕووناکنن و چۆن ەیەگەو چ ڕاد ەیەه ەوەر ەب  ەکان چییان بەزانن وشەد

کانی  ەیا... باسەیا... وەسی وو یا ڕوەیا فارسی وەبی وەرەکی عەکتێب ەک بێن و لەن ،هاوێژنەد –زمانی کوردی 
ت و ەڵەش چی غەکەیی باس ەر تازەبەر زمانی کوردی و لەس ەرگێڕنەچڵی وەنیو ەتیک و فۆنۆلۆجی بەفۆن ەر بەس
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و  اناوی لکاو ڕ» ەک کە وباوی کورد وەالی ڕۆشنبیری نەتیک لەمای باسی فۆنۆلۆجی و فۆنەبن ەببێت ەیەت هەڵەپ
س ناکرێ ەک ەبوو ب هاش جێگیرەری ئاخاوتنماندا دابڕی و وەبەرلەشێکی سەر بەسەخۆی ب «لکاوەن
  ەسەو کەزایی ئەشارەن ەر لەویش هەئ ەڕۆیشتوو «کار، فعل »بری  ەل ەیش ک «فرمان»ی ەوش ریبکێشیت.ەد

فرمانی خۆم  »ڵێن ەد ەک ەوەڵگرتۆتەهخوێندوان ەزاری ن ەشی لەکەوش ە، دیارەکاریهێناوەم جار بەکەی ەک ەبوو
واتای »امر«   ەب -رمان ەف » ەش لەکە، وشەـ «مەرم بیکەسەل ەی پێویستەو کارەئ»ستیشیان ەبەم «جێهێناەب

کار،  »بۆ  «فرمان»ر ەگە. جا ئە ڕۆیشتوو «کاری پێویست»بۆ  «واجب» ەک کەو ەرگیراوەو «بیەرەی ع
 ز بێت...ەجایبی ەرەی ع «فعل»یش بۆ  «واجب»بێ ەست بدات دەی کوردی د «کردار

ی ەبارەڵک لەشێ خە. دەورەیبی گەع ەبێتەی لێ ن «ڕاناو»ی ەڵەه ەب نییەدەک ڕامیاری و ئەی زمان وەلەسەم
  ەچونک ەوەندیشدا بمێننەوەرژەجغزی ب ەر لەو ه ەوەونەر بکوکدی دوەیەزۆر ل ەوەرییوب و ئابوەدەڕامیاری و ئ

ی ەو گۆڕانەناکات، ئ ەورەی گە ڵەمولی هەحەاڵم زمان تەڕامیاری، بوری و وتی ئابەتایب  ەگۆڕاندان ب ەل ەمانەئ
  ەچی زمان، بە، کەڕوانکراوەریدا کارێکی چاووڕامیاری و ئابو ە. شۆڕش لەوەی بکاتوژو ەریشیدا دێت نابێ ئاوەسەب

  «ڕۆشنبیری»ی ەکەر گوتارەگ ەبڕێت. ئەسی دەف ەی پێ لێ درا ن ەقڵەت ەکانی ڕێزمان، کەستوورەدتی  ەتایب
 هێنا. ەدەنگ ن ەدەم و زۆر خۆم لێ بەک ەگرتبای «حاجی قادر...»کتێبی  ەی لەخنەڕ

موو زمانناسانی  ەه ە گوتوم «داەشارگەح»ی  29 ەڕەالپ ەل ەبوو ک ەوەئ ەوای لێم گیرابایەکی زۆر ڕەیەخنەڕ
مبنی » ی ەی ڕێژ «ڕا»ویش پاشگری ەن ئەستی پێ بکەی هەوەبێ ئ ەر پاشگرێکدا کشاوەسەکورد چاویان ب

 ە.ـ «لمجهول ل

م  ەکەی ە، لەوەم پاشگرەی ئەبار ەندی لەقشبەبدوڵال نەد. ع ەوتبو کەرچاو کەم بەوەر ئەی هنووسم ەمەئ ەمن ک
ندامانی  ەڵ ئەگەێزمانی لڕ یەوەکاتی لێکۆڵین ە. دواتر لەی گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورددا باڵوی کردبۆوەژمار

ڕاستی  ە. بەیونووسی ەوە م پاشگرەی ئەبارەکانم دیت لەکتێبێکی ڕێزمانی قوتابخان «کانیەزمان و زانستی ەلیژن»
، ەوەم ڕاست بکاتەکەهوەس سەمدیت کەند نەرچ ەم. هەوتوەزۆر دواک ەوەو دۆزینەبووم ب ەتا بڵێی دڵشکست

 ەت بووم و بەغڵەپێی س ەمیشەدیسان ه، ەوبایوچەرانی بۆ نەینی خوێنەز ەکردبایەر خۆشم باسم نەگ ەئ ەنگەڕ
 م. ەبک ەو کتێبەانی ئرەنووس ەعوزرخوازی ل ەڕام کەگەتدا دەرف ەدوا د

 ەکە. کتێبەیونووسی  «را»بۆ پاشگری  ەی قوتابخانەکەی کتێبەوەی ئەبارەل ەوەم ەبکڕوون  بێ شتێکەاڵم دەب
م  ەئ ەک ەچوەن ەوە، هیچ بۆ ئ«مبنی للمجهول» ەبکرێت ەک ەڕ داناوەی تێپونها بۆ کاری ڕابردوەی تەکەپاشگر

ک پاشگرێکی ەو  «ڕێ»باسی پاشگری  ەچونک «ڕێ» ەبێتەدا د (مضارع) ە ئایند ەتی لەر خۆیەه ەشگرپا
و   يماض)  وو داهاتو وی ڕابردوەڕیژ ەدا چونکەڕێزمانیی ەو باسەل ەیەورەرێکی گەبەل ەش کەمەکات، ئەخۆ دەربەس

و  ەل ەموعلوەی مەوەهاتبن. ئ ەوەیێکەرچاوەس ەیان لەکەریەه ەی کەوەک ئەبڕێت وەکدی دادەیەل (مضارع
ر  ەه - ەئایند - وبۆ داهاتو ەوەڕابردو ە. پاشگری فیعل لەیەق ەتەمەلکێن شتێکی بێدەد ەوەفیعل ەی بەپاشگران

 .«ا، کا، اند»کانی ەی پاشگرەنموونش ەمانەگۆڕێ ئەتی دەو ڕواڵ ەک شتەی
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 چاووگ    ەئایند   وڕابردو

 ترسان  م «ێ»ترسەد  م «ا»ترس
 ئاڵۆزکان  م «کێ»ئاڵۆزەد  م  «کا»ئاڵۆز

 رزاندنەل  م  «نێ »رزەلەد  م  «اند»رزەل

 

 کات:ەگۆڕی دەشێو ەمانەک ئەش و «را»پاشگری 

 چاووگ    ەئایند   وابردوڕ

 دیتران  م «رێ»دیتەد  م «را»دیت
 بیستران  م «رێ»بیستەد  م «را»بیست

 

 ەتایێک لەرەس»ی ناو کتێبی ەکەنووسینخراپ، هیچ حیسابێکم بۆ  ەب ەچاک ن ەب ەڕاستیش بێ، نی ەوەئ
بێ  ەد ەیەرچی هەدا هەو کتێبەل ەچونک ەکردوەورامانی نەمین هەد ئ ەمەدانانی مح ەل  «فیلۆلۆژی زمانی کوردی

دا باسیان ەو کتێبەل ە ک ەوەناوگریشت پێشگر و پاشگر و ەنیسب ەب .ەوەو ڕاست بکرێت ەوەبگێڕدرێتچاوی پێدا 
م، مان، »، ڕاناوی ەنموون ە. بەو ەرێتنووسنوێ بەرلەیان سەکەبێ باسەش ناکات. دەب ەوەچاوپێداگێڕان ەکراو
 ەڕەتاکانی الپەرەس ەل. (117، 116 ەڕەالپ ەبڕوان)دانراون  «پاشگر –ند ەپاشب» ەی چاوگ بەک نیشانەو «یان...
 «کێڵراو»زانین ەد ەحیساب کراون ک  «فعل –فرمان » ەک بەک یەیان ووردوە ه «کێڵراوکێڵرا، »شدا  118

شتم  ەسبژار بکرێت وبڵێی فاڵنەد  ەنیی ەوەهی ئ ەو کتێبەی ناو ئنووسین ە... خوالسەـ (اسم مفعول )رکار ەناوی ب
 ...ەیا خراپ ەباش ەالوەب

گرێ یاخود ەڵدەه «نیەکوردوات»ناوی ی ڕۆشنبیری نوێ ەکە، ئایا گوتارم بپرسمەدەخۆم د ەئێستا ڕێ ب
 ؟«نیەواتەکوردن»

نیوان   ەل راوردەر بتوانێ بەک خوێنەتاو ەوەینەدەچاپ د ەل «ڕۆشنبیری نوێ »ی ەکەقی گوتارەد ەدواو ەب ەلێر
دا ەلێرکان، ەخنەقی ڕەبۆ د ەوەڕێتەئاسانیش بگ ەر بەی خوێنەوەر بۆ ئەکانیاندا بکات. هەرامەکان و وەخنەڕ

درێژایی و   ەدا چاپ کرابن چونکستوونشکڵی  ەی ل ەوەرێ بێ ئەس ەتەیان خراوەژمار ەکەکانی گوتارەستوون
ێکی ناو ستوونبۆ   ەنجە دا پەکەنامیلک ەل ەنابن، جا ک ەکەر هی گۆڤارەدەق ەب ەی ەم نامیلکەکانی ئەڕەپانایی الپ

 بێ.ەی ئاسان دەوەدۆزین ەدانراو ەکەستووندا بۆ ەی لێرەیەو ژمارەهۆی ئەڕاکێشرا ب ەکەگوتار
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یەزمان یوان 

ی

یەکوردوات ین 

ن هە د ئەمەمح  ورامانن ە می 

 
 18 ەڕ ەالپ

 

«1» 

و  ەوتتن ئە کانن پێشکەشانن دۆخ  ەوی، شان بەرخ و باو و بر ەوشت و پێویستی چەو ڕ  ەویەپت   ڕ   ەی و بەپێستی واتاک ەزمان پڕ ب
 و گفتوگۆی ن   دەکاری دەب ەی کەڵکەخ 

ن ... و ەمەئاڵوگۆڕدا ن   و زمانێیک زیندوو و ن ەن   لەن، دەکەهێین دۆخن   ەختی  زمان، لەنی و ن  
!!  ەمردوو  ەو زمانەسووڕا، بێگومان ئەی ژیان نەکانن ڕۆژانەرخ و پێویستییەڵ چ ەگەند و لەسەی نەر ەکرد و پەی نەشەو گ ەو ە خۆی مای

، خ ە یەشێو ەن مردوون! بە کەد ەو زمانەگفتوگۆ ب  ەی کەڵک ەو خ ەئ ەچونک !! ەستاو ەو  وە!! ەییەم و   ەقس ەو زمانەب  ەڵک  نییە یک ڕونتی
ند تێکستێکدان، ەی چ ەشێو  ەل ەبن کەنی  نەمز و وێنەند ڕ ەچ ەل ە، جگە، یان قاوغێکەنها ناوێکە ت ە! چونکە، وای ەن!! بۆیەگفتوگۆ بک
  لەند هەزمانن ئاوێستا چ  ە!! بۆ نموونەهیچ  تر نیی 

 
 ەجگ، ەری خایک کوردستان بوو ەرانسەرپایک سەرتر، زمانن سەوب ەمەزار ساڵ

انن تریش گفتوگۆیان ەها گەندە ش چ ەو ەل  
 یل ئت 

«2» 

ند تێکستێیک ئاوێستای ە ی چ ەو ەڕای مانەر ە، سە کان بوو ەنی ساسانییەوڵە مێیک دەردەنی سەرییەو زمانن دینت  و قازییگ ەن   کردو 
 ئاوێستاونی   ەب ەها تێکستی تر کە ندەکان و چ ەکان و ساسانییەئاشکانییکان و ەرسییەو پ –تێکستت  دینت   –کان  ەوییەپال

زمانن
 حازر،  ەم دەڵەق ەزمانییک مردو ل ەر بەه ەخ  هێشتا ئاوێستا، ئێستەش کە و ەڕای ئەر ە، سەو ە تەنوورساون

 
؟ چونیک، حاڵ درێ!! بۆخ 

 !! ەو ە تەتیدا ماو ەدۆخێیک مردووی ەنها لەوابوو ت ەگفتوگۆی ن   بکات، ک   ەیل  نییەگ  ەئێست

ن، گەری ی ە ژیانا هاوس ەل و زمان لەگ  ەوێ کە کەردەمان بۆ دەو ەدا، ئەو ەر ەی سەمەل م ەڵەق ەل لەگ  ەن   ب ەنی خۆی نەیل  زمانن تایبە کتی
  ناکرێ! چونکەزمان س ەیل  بت   گفتوگۆی ن   بکات، بە ی گەو ەن   ئ ەنادرێ، زمانیش ب

ن  ەمەزمان هاوت  ل و ەل، یاخود گەزمان و گ ەرژمت 
ونی ەڕواڵ ەمان ەر ئەبە ، لەر نییەدەوی تریان بە خت و هاورۆح و هاوگیانن. هیچ کامیان لەو هاوب 

ژ  مت 
 نی

«3» 

ا ەگە، ئەشەو ەر ئەبەر لەه –جۆش دراون   ەو ەکەیە ل بە زمان هیتن گ تت  و ئاڵوگۆڕی باری ئابوورنی  ەرهات و دۆستایەسەب  ر ویستی
یتی گەکۆم

 
، یەڵ وونی ووشەو ە ئاوات و ئامانج گرتتن ڕێگای لێکۆڵین ەنێتەیەتگەد ەی کەڕێگایان  و ەیک  لەیل  بزانن

ژ  ەکوێو   ەل - ەی ە ی مت 
 ی زمان«. ە»ئیتۆمۆلۆژنی وش ەوات  -؟ ە هاتو  ەو ەی ەکە؟ لەهاتو 

ووی ئەو ەهۆی وردبوونەب ژ  
وێ،  ەکەردەمان بۆ دەو وشانەی ئەن و نییە ، هەیان دروست کردو ەکەی زمانەسەر ەک  ەک  ەو ەو وشانەی مت 

... واتای خ  داو ەهاتو  ەو ەهۆی چییە! بەهاتو  ەکوێو ە، لەیە و وشەئ   ەو ەکەدراوسێی  ەچ  ەدات، لەواتای خ  د ە، ئێستە، هۆی هاتنت 
او ەو   !... ! هتد. ەرگت 

وو و بەور ەیک گە الی ەچایک و چاالکییان  ەزۆر ب ەیەو ە لێکۆڵین ەم جۆر ەئ ژ  
 ە. و ەکات ەمان، بۆ ڕۆشن دەکەرهانی زمانەس ە ی مت 

 

 «19» ەڕ ەالپ

«1» 

م و ەخت و ستە نی ڕێگای پێچ پێج و سەویەقڵ و دەر تە، ه ەکو ئێستەتاو   ەو ەمانەدێرین ز  ەل ەی کەو زمانانەل ەککێەزمانن کوردیش ی
 پڕ ل

 
یش ڕۆژێ لە بڕێ و هەدهات ەمواری ترسناک و نەاهکۆسپ و ن   ەچاڵوچۆڵ ن یل ەی چاوێکیش، گەنی  ترووکەڕۆژان تا ڕاد ەرگت 
نی دنیا ەر ڕواڵەرامبەب ەرم و نیان بوو ەش، نەو ەل ەجگ ەنگسازنی خۆی کردو ەنی ڕێزمان و دەنیەسە، پارێزگارنی ڕ ەهێشتوو ەجێنە کوردی ب
، پێویستی ڕۆژان ەب ەی کەو ەو ڕۆژگار ب  ەب  -ەرگرتو ەی و ەدانی بێگانەو موفر  ەجۆر وشەمەرخ، هەیل کورد و چ ەی ڕۆژگارنی گەفراوانن

!! ەی ڕۆژگاری کوردەژیانن ڕۆژان ەبوون ب ی پێویستەوانەنی ئەتایب   وارنی
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  ەیدا کردوە! چونکە زمانن کوردیدا پ ەیان ل –زار  - ەجۆر شێو ەمە ، هەکردنرز ەق ەدانی بێگانەو موفر  ەوش ەو جۆر ە، یاخود ئەرگرتنەو و ەئ
نی  ەرز کراون، زۆر ڕواڵەق ەی کەفارسییان ەداتەو موفر  ەو وش ە ، ئە. بۆ نموونەنیی ەو ەزێکەگەڕ  ە، لەو ەکەالی ە، لەکەرز کراو ەق ەسەر ەک

 بیش...هتد. ە رزکراوی تورکیش و عار ەها قە رو ەشدا، هە ڕست ەکو لە، تاو ەدیاریی ەگۆکردنن فارسییان پیو   ەشێو 

ند زارێ دروست بوون!! جا، کامیان زۆر ە یدا بوون!! چ ەنی  پ ەند شێو ەچ   ەو ەڵییەو تێک ەو ە و مان  کردنرز ەو قەهۆی ئەب ەم جۆر ەب
 زمانن کوردییە یەو ەلێکۆڵین  ەپێویستی ب  ەو ە؟! ئەو ە تەتت  تیادا ماو ەواریەتت  و کوردە نن کوردایەسەڕ 

 
نی  ەکانیەو شێو  ەو ە یک ورد و قوڵ

... ەشانن ئیتۆمۆلۆژی ووش ەشان ب   کانن

«2» 

تت  گونجاو و  ەزروفێیک تایب  ەش پێویستت  بەو ەل ەجگە ، کاری ساڵ و دوو ساڵیش نییەکێک و دوان نییەش، ئیشژ یەگرنگ  ەرکەم ئەئ
 ... ەیەڕکارنی هەز  ەکت  پڕ لەتیە یارم

، بۆمان هەی ڕواڵەو ە پت   وردبوون ەب ، ئ ەیە نی جوگرافت  ن یان  ەکەکوردیی ەی زار ەنی شێو ەنزیکن ڕواڵ ەو ە بێگان ەی زۆرتر لەو ناوچانەبلێی 
ر هاتو ەگەنی ئەتایب  ە!! بەو ەی کوردستانیان گرتۆتەی ناو کرۆکەناوچانو ەتا ئ ەدراوسێیان  ەک  ەدا دایتاشیو ەبێگان ەو زمانەالی ئە زۆرتر ب

ی  ەکرۆکان   ەو ناوچەئ  ڕۆشنبت 
 

، ئەڵگەب  ەش الم وایەیە م وتەتییان تیادا بوو! ئەجموجۆڵ ، هەر هیچ نەر هەگەدار ن    ەر بە ن  
ووی دێریتن بەڕ ەپەڕ ە بۆ پ  ەو دواو ەر ەب ەو ە کەرپێیەس ژ  

و  ەی کورد، ئەو ەتە کانن نەاو نوورس  ەبت  فۆلکلۆریی ەدەم و تێکستی ئەرهەکردنن مت 
، ئەنی  نەناوچ  ەندەزاری ه ەوێ کە کەردەبۆمان د ەختەو   شوێنەند سەوانن تر پاش چە ن  

 
    ەک  ەو جۆر ەیان بەکەواری زاراو ەد ساڵ

 
حاڵ

!! ەون د ەیە حازر ه  ن  

ان و خوێند ەی کەن ە سەڕ  ەکوردیی  ەو زار ەپێدانن ئ ەر ەجا، پ زیاتر   ەو ەو هۆیە ب –و  ەو ە خوێننە نووسن و پت   دەواران پت   دەزیاتر ڕۆشنبت 
نی ل   ە... بەموو کوردێیک دڵسۆزیشەها یه هە رو ەو ه ەموو دڵسۆزێیک کوردەرشانن هەریک سە ئ -ەندندایەسە ر ەکردن و پەشەگ  ەڕۆشنبت 

ژکردنن زار  ەبێتەی زاری تر دەکای  ە، هێنانەو ەشەوانەپێچ  
 رەنی  الوازکردنن و سە، تا ڕادەکەبیی ەدەئ ەهۆی جێگا لت 

«3» 

یەخوێند  ەلێشیواندن ل  ڕۆشنبت 
 

ان و الوازکردنن جموجۆڵ ... ەواران و ڕۆشنبت   تت 

   ەئێم
و  ەوار ەپارێزگارنی ق ەنی  بت   پێویستەر زارێ و شێو ەه ەتت  بەوایە تەپووری نەلەک  ە، واتەپووری نییەلەستمان تێکستی کەبە دا مەلت 
م بۆ لێکۆڵینەی بکرێ، بەکەت و شێو ەڕواڵ

 
موو زارێیک تر  ەه ەبت  کوردنی لەدەزاری ئ ەو ەڵدانەو توێژ ه کردنتەو دیراس ەو ەڵ

 ... ەرتر ەبەرلەس

، ئەخشتی دەسوودب  ە، فراوانتی ەرییەبەرلەم سەئ   ەم خاڵە ئکردنن ئاگاداری ەن چاویان بڕیبێتە ه ەک  ەزگا کوردییانەم دامودەر هاتوو ئ ەگەن  
وکردنەد ەک  ەزگا کوردییانەو دامودەنی ئەیک تایبە یە شێو   ەبن، ب ەو ەیکردنەشەی گەو ە نگەت ەو ب  ەتەم ڕواڵەو ئ

 
ی  ەو ەرکردن و بڵ

نی کوردییان خستۆت وکردنزنەکۆڕی زانیاری کورد و دام و د  ک،ەستۆی خۆیان، و ە ئ ەڕۆشنبت 
 
ی و بڵ ی کوردنی و ەو ەای ڕۆشنبت 

 کوردنی و کۆمەبەڕێو ەب
انن کورد و یە رێتی خوێندنن  ڕۆشنبت 

 
 رانن کورد...هتد ەنی نووسەکیەڵ

ی کورد زۆر بەخوێند ەچونک ییان کردو ەمێیک تینووی ەموو دەه ەو ەرۆشەپ ەوار و ڕۆشنبت  هیچ  ەبو  ەزگایانەم دامودەئ  ەتەتت  ڕۆشنبت 
ییان ناکوژێتە جۆرێ تینووی اندا  ەگەل کردنشداریەتت  بە یستی هاریکار ەد ەبۆی ەی ەو ەر ئەبەر لە،.. جا، هەو ە تت  ڕۆشنبت  ڵ ڕۆشنبت 

وڕای زانایانن کورد و کوردە درێژ بکرێ بۆ و  ەپێویست  دی  ەکان بۆ هێنانەکان زمانناسەوانییەرگرتتن بت 

 

 «20» ەڕ ەالپ

«1» 

ی و  ەبیم ە رهەب ن  
وری تۆز و خۆڵ و  ە بر و ج ەست ز ەد ەرفرازکردنن لەپووری کوردنی و سەلەی کەو ە دروشم، بۆ ژیاندن ەبکرێ ب ەها کەپت 
  د ەنی لێو ەرس و عیت  ەها دەزار ەه ەل ەجگ ەرخ، چونکەئاڵوگۆڕی چ

، بەفت  ن   ەل ەی قاموویس کوردنی کەسەر ەمبارێیک کەع ە بی 
  ەدانی زادەو موفر  ەهێنانن وش ەب  ەکەبییەدەئ ەپێدانن زمان ەشە ها بۆ گەرو ەه –درێ ەم دەڵەقەکرێ، لەڕوانن دەچاو  ەو ەمێکەد

 ... ەکەکگرتو ەی  ەبییەدەئ ەبۆ ناو زار  ەیک زانستییان ەیە شێو  ەکانن تر بەکوردیی 

ت ەمێیک ڕواڵەرهە ند بەچ  ەل ەدانی  کەو موفر  ە ندێ وشە ه ەینەیم باسمان بکەختی  دە ن ەزانم کەپێویستی د ە، بەو ە یەم بۆنەب
مێیک ەرهەک بۆ بە کییەجیانی نووسیتن پێش ەمان ل «یل کالیە د عەمەمح »بایس  ەوارین  کەرچوون و ئومێدەی کوردییدا دەزانستییان
!!! ەزانستی ن  کردن  
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ێ، واتەکاردەڕۆژدا ب ەنی بەتایب ە، بەی دڕندە و ەبۆ جێگای خۆشاردن ه«شارگەه»ی ە کانن کوردستاندا وشەی ناوج ەزۆرب ەل   ەل ەهێتن
م هە،.... بەباو راز ەی بەشارگەی گورگ، هەشارگەواریدا هەکورد

 
ا و هە ڵ ن ن نە رگت  او ەرگت   .. «ڕە ی مەشارگەه»بوترێ  ەبیستی

 لێکدراوی  ەشارگەی هەوش

«2» 

وترێ ەکانن کوردستاندا دەی ناوچ ەزۆرب ەل ە... بۆ نموونەنای دڕندەی پەجێگ  ەواتن.. «جا-گا» «هۆشار»وانیش، ەئ ە، کەیە دوو وش
 هەس»

ی
نای  ەجێگا پ ک وتمان واتایەرو ەه ه«شارگە ه»یاخود  ه«وشارگ ەه» ەم پێیەنجا بە، ئەگێیک دڕندەواتای س ە، ب«وشارە یک
  ەئ ەدڕند

 ەل ەمە! ئەنراو ەی پێو ەم ناو ەی ئەمەرهەم بەنازانم بۆخ  ئ ە، کەیەو ە کێشژ  ئەرنج ڕادەزۆر س ەی کەو ەدا، ئ ەدات... لت 
واشۆ  ە وا چ  ەبۆی ە ک  ە، دوریش نییه«شارگەح » ەب ەکراو   ه«شارگە ه»یاخود  ه«وشارگ ەه»ی ەبۆخ  وش  ەو ەیک تریشە الی ە، لەو ەکەالی

، بۆ ئ !!! ەی زیاتر سەو ەکران    رنچ  بازاڕ ڕاکێشژ 

ن  ەچاپکراو  ە. ل «یک ڕێزمانن کوردیە یەشارگ ەند حەچ»کتێت    ەش چاوێ بەبا، ئیست ن و بزانی  کانن کۆڕی زانیاری کورد بخشێنی 
یزی ە م فر ەنازانم هۆ خ  ن   ئ ەین، کەبک «... ەو ەکردنشل»ماشای ەت  ەموو شتێک باشتی وایە. پێش هەی خ  تێدایەڕۆکەناو 
 !! «کارهێنان   ەتای باوو ب ە ر ەری، یا، سەسپێشخەیک، دەپێش»جیانی  ەی ل ە«و ە کردنشل»

ن کۆمە ندێ، یاخود ئەدا، هەو ەکردنم شلەل ن بڵێی   هە توانی 
 

 نان   لە کتێت  ڕێزمان، ه  ەکرێن، کەدنی دەی ڕێزمانن بەڵە ڵ
ن یدا  ەکەزمان ەرگت 

!! ئەڕێزمانن هی ەڵەه ، مشتێکن لەک کوردواتە ش، و ە مانەن    ربارێک: ەخ  ەنن

: ەنی و دەیوینووسر ەدا، مامۆستای نووس «5» ەر ەالپ ەل  
 

 والی ەختێک ب ەمدا ن ە م نووسینەل»ڵ

«3» 

 . «ڕۆم... ەد ەو ە ستوورانی ڕێزمانن کوردییەکانن دەشارگەح  ەندێک لەبۆ ناو ه ەو ەکانن ڕێزمانەرچاو ەب  ەباس

  ە ه ەڕێژراون، چونکەیک ڕێزمانن زمانن کوردییدا دانەیە چوارچێو  ەل ەڕیزکراوان ەداتەو موفر  ەم وش ەالدان، ئن   ەب
 

ن کورد ناڵ رگت 
  ەڵکو کورد دە، ب«کانەرچاو ەب»

 
واریدا  ەکورد  ەها لەرو ەه «رچاونەب ەل ەی کەوانەئ»یاخود  «کانەدیاریی»یاخود  «ئاشکراکان»ڵ

م ەل»دابڕێژێ  ە م جۆر ەب ەکەیتوانن ڕستە، دەم پێیە، ب« کانن ەستوور ەد»یاخود  «یستوور ەد»وترێ  ەڵکم دە، ب«انی ستوور ەد»ناوترێ 
 . «ڕۆم... ەد ەو ەناواکانن ڕێزمانن زمانن کوردییەپ ەستوور ەد ەلندێک ەبۆ ناو ه ەو ەئاشکراکانن ڕێزمان ەوالی باسەختێک بەمدا ن ەنووسین

ین ە بد ەیز ەم فر ەرنجێیک ئ ەس «کانن ڕێزمان... ەناڕێک و پێچ ەکانن بچکۆلەبزر و وردکجار ەی  ەنەالی »ڵێت ەچواردا د ەڕ ەالپ ەر لەه
ن کەد کجار ەر شتێک یەگەئ  ە، چونکەنگەبازی زمانن کوردی زۆر لر ڕێەسەل ەی ڕێزکردنن وش ستوور ە دپت    ەواتا و ڕێکوپێیک ب ەل ەبینی 

ن نادۆزرێتەبزر بوون   ه ک وتمان  ەرو ە ش هە مەل ە!! جگەکجار نییەبزری ی ە و ەشدا بوو ئەو ەئاسۆی دۆزین  ەر، هاتوو لەگە، ئەو ەرگت 
ڕێک   ەم جۆر ەب ەالم وای ... ەو ەناویان  ەتەی هێناو ە. زۆر شتی زیاد ەواو نییە ی تەیزی ناو ڕستەکاری تری فر ەڵناو و ناو وردەڕیزی ئاو 
 کانن  ەناڕێک ەورد و بزر  ەنەالی»بوو ە باشتی د ەبخرابای

 

 «21»الپەڕە 

«1» 

و   «ناڕێک»و  ه«بچکۆل»و  «کانن ەورد»وتوون ەک کەی ەو ەکەشوێن ی  ەک بە ی ەمانەیک ڕونتی نازانم چۆن ئەی ەشیو  ەب «ڕێزمان... 
 ... هتد. «زۆر بزر»و  «کانن ەکەپێچ»

 »...« 

واری  ەوالی خوێندە، بەرهاویشتو ەحیسابان د ەتیشم لەواری عاد ەمدا خوێندەنووسینم ەل»ڵێت ەدا د«4» ەر ەالپ ەل ر ەنووسها ەرو ەه
ییە د ەک  ەو ەخوێندۆتە شم نی  نە و ڕۆشنبت  ەئ ە،و ە تییەعاد  . «... ەنیی ەو ە ر ڕێزمانەسەی ب ەکەخلێیک ڕۆشنبت 

ن لەکار بێت هەفراوانیش ب ەر زۆر بەگە، ئەکەدێی ەیه کوێر  «حیسابان»ی ەوش ز ناکات، جا ە جاو ەزیاتر ت ەیک بچکۆلە یەناوچ  ەرگت 
  
دا نیم  ەڕ ەو باو ە، لەو ەیک کە الی ەل ەو ەکەالی ەل ەمەو!! ئ ەبت  نیی ەدە! خۆ زاری ئەکار هاتوو ەوێ ب ە یڕ ە پ ەر چ ەسە دا لەنازانم چۆن لت 

نی دران   بەواری عادە خوێندکردنن مافن دیاری  و ڕۆشنبت 
، یاخود سە ی ەنی  مە یک 

ی
 ەپێوان  و  ەکێشان  ەم جۆر ەنی بۆ ئەکێیک تایبەح ەنیک
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!! ه نی زمانناس، الم وای ەر بدرێن ب ەگەن ئە نی  هەت و سیفەندێ ڕواڵەدانران   ی زمان و  ەربار ەد  ەیە ر مافن هەک نووسەرو ەه ەڕۆشنبت 
، ه ەو ە زمانناسیی ێیک تری کورد ئ ەها هەرو ەبنوویس  ی تر  ەباڵ ەق ەی پسپۆڕی و جۆر ەر هاتو بڕوانامەگە، ئەی ەی هەو مافەموو ڕۆشنبت 

 و پشت گوێ خران!!  ەو ەخوێزانەن ەو ەم ڕو ەل

 م جێگایەی پێشوون زۆر کەوانەک ئەرو ەش ه ە«رهاویشتو ەد» «حیسابان»ی ەوش

«2» 

، ئەب ەم جۆر ەب  ەم وشانەی ئەکەڵکەخ  ەن کە کوردستان ه ن ،  ەم جۆر ەو ب ەم وشان ەی ئەو ەناو  ەبۆ هێنان ەڵگەب ەش نابێتەو ە کارب  هێین
ن ەد ەوارییدا باو ەکورد  ەل ەو ەئ  

ر  ەسەمان لە قس ە. ئێم«... ەرهاویشتو ەحیسابان د ە... ل»ک ە ن «... ەرهێناو ەحیساب د ە ... ل»ڵی 
 ! ەیەو ەر ەی س ەیەو ڕستەداڕشتتن ئ

 ەی کەو ەناکات ب «نگەد»و  «پیت»هێشتا جیاوازنی نێوان  ەخ  وا دیار ەکات، کەنگ دەر بایس دەدا مامۆستای نووس «3» ەڕ ەالپ ەل
 المە... د»ڵێت، ەد

ی
، ئەڵەر الیم قەگە. ئ«ی... ەکەو ە ڵەق ەنیک ، دە ستی دەبەر مەگەئ ە  «پیت» ەو ەو ن     ەنگە د ەبیوتای ە بوایەنگیش ن  

 ەل ەن   کەدا هە و پیتەڵ ئەگەواوی لەنی تەن   جیاوازنی ڕواڵەنرێ بێگومان دەنگ دادەبۆ د ەی کەمز ەو ڕ ەئ ە، واتە «ل»ی ەکەو ەڵەق
دوو  »و  «دوو بزوێن»نگ ەچوار د ەل ەبریتیی - ەک  ه«الم»نها ەت  - ەکەو ەڵەق ه«الم» ەدات. بۆ نموونەد ەنگەو دەدا ئە ی وشەشێواز 

 کات!!. ەتیک چیمان بۆ دەپریس فۆن ەر دەگەتیک، ئەکاری فۆن   ەیە مە... ئا ئ«کۆنسونانت

  ەر دەدا نووس «3» ەڕ ەالپ ەل
 

  ەواریدا دەکورد  ە. ل«ردا... ەفاریس و  ەمیان لە... د»ڵ
 

وارییدا  ەکورد  ە. ل«ردا... ەفاریس و  ەمیان لە... د»ڵ
  ەد

 
، ەها دەرو ەه «... ەردەمت و ەد ەئاو ل»ڵ ن  

ن نەه ە«داو  ەو ەفارسیی ەیم لە... د»ڵی  او ە رگت    ەو ەفارسیی ەیم لەد»بوترێ  ەبیستی
 ند جارێەچ ر ەنووسدا  «8» ەڕ ەالپ ەل «رداوە! ەو 

«3» 

 ەنها لە ت ەمەئ ەدرێ کەم دەڵەق ەو واش ل ەو ەنییەکوردوات   ەل ەزۆر دور  ەمەبێگومان ئ ە... کەکارهێناو ەی ب «وەی کەڵەجووج »یزی ەفر 
ن ەێیک سر ەنووسن ەالی  

ن نەکورد ه   ە. چونکەاو نوورس  ەو ەوارییەڵک کوردستان و کوردە ی خ ەن و نییەزای هەناشار  ەو ەرمت   ەی وتو ەرگت 
، ت ەو ەم ڕو ەی لەو ە، ئ«وەی کەڵ ەجووج » م ە، بە «ی مریشکەڵەجووج»نها ەوتران  

 
  «کوڤار» «گووار»و  «وەکەباڕ »و  «وباڕەک»ڵ

 ... ەو وتراو ەی کەوردیل  ەو ب ەباو 

« ... » 

 


