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 پێشەکی 

 

  ەوەخۆم ەی کوردی کۆڕی زانیاری عێراق لەستەی دەکەوازەی ناو بانگەخشەن  ەی بلکێم بەوەشیا بێ ئەد
ی  ەخشەزانم نەاڵم وا دەری بڕۆم، بەسەر و لەب ەگیروگرفتی ڕێنووسی کوردی بگرم ەل ەوەکی لێکۆڵینەیەخشەن
خۆی   ەو ل ەنگڕێژ کردوەری کورددا ڕەستی خوێنەست و نە ه ەکی خۆی لەی ەموزۆر، وێنە، کەوازەو بانگەئ

ی ڕێنووس تیشکی  ەو کێشەرەب ەکەوازەبانگ ەی کەران ەبەلەو کەمنیش لچاک زانی  ەوام ب ەمەر ئەبەڕاهێناون. ل
  ەرەشی هەوێ، بەکەرد ەد ەوردەک وردەند، وەرچەم هەبک ەوەرامدانەی وەتاتکەرەس ەڕێ کردوەکانی بەپرسیار

ی کوردی کۆڕی  ەستەد ەحاڵ پیرۆزبایی لەمەهە. بەشیان تێدایەڵەه ەسری و، ناوناوە موکەکان کەزۆری پرسیار
ی ەش ەگرنگ و گ  ە و ئامانجەیشتن بەی ڕۆشنبیرانی کورد بۆ گەوەپێکهێنانی کۆبون ەم لەکەزانیاری عێراق د

 . ەبوەسگیری خوێندن و نووسینی کوردی نە، دەوەداخ ەا ئێستا، ب وا ت ەکخستنی ڕێنووسمان کەی

 ەب کردنم ڕێبازی پرسەسکتردا ئەراوێزێکی تەپ ەی ڕاستی بێ کاتی خۆی کۆڕی زانیاری کوردیش لەوەئ
  ەلفوبێ و ڕێنووس بەتی ڕێکخست بۆ دانانی ئەی تایبەموو شتێک لیژنەهات و پێش ه ەر کەب  ەلێزانانی گرت

نجام  ەبوو بۆ ئەوانتری نەفر ەوەتی لەرف ەوسا دەئ ەی جغزی کۆڕ کەوەرەد ەل ەو کارەندین لێزانی ئەتی چەندامەئ
 ەحاڵی خۆم کەشبە. بەوەدا دیتێخۆی ت ەوەیبوونیداەم ڕۆژی پەکەی ەل ەپێی حاڵوبارێک ک ەب  ەکەدانی کار

رۆکی نوێی کۆڕی  ەس ە داخوازیم لنها ەلفوبێ و ڕێنووسی کوردی بۆتم تەکخستنی ئەلی یەی هە چاوەچاو ەمیشەه
لفوبێ ەکخستنی ئەتێکۆشێت بۆ ی ەبوو ک ەوە« ئيڕێز و دێرین دکتۆر »صالح أحمد العلەزانیاری عێراق دۆستی ب
  ەوەشیتەڵوەڵێکی هەق ەر تەو ه ەفری نووسین و خوێندن و ڕۆشنبیرییەڕێنووس د ەو ڕێنووسی کوردی چونک

 ەی کورد پێویستی بەتێک هێندەران. میللەگونجانی نووسەکدیدا نەڵ یەگەودای لەی مبوونوانەدا بۆ فرەلێن دەک
کدی بترازێن. ەی ە، ل ەڕێنووس ە، کەوەگێڕییانەنگاوی خامەڵ هەوەه ەکانی لەوارەبێت ناشی خوێندەتی هەکیەی

 ەین چۆن لەیەری بابان پێک نەنگی« بەف ەری سۆران و »ئەباب«ی بەرەتی نووسینی »کەر چۆنیەسەل ەک ەئێم
 ین. ەگەکان تێک دەگرنگ  ەریەژیو ەئاست شت

ی ەوانەیاندنی ئەنیازی تێگ ەهێنم بەکاردەبری هی کوردی ب ەل ەی زمانی بێگانە بێ زاراوەمدا وا دەم نووسینەل
ی ەخشەکانی ناو نەڕیزی هێندێ خاڵ ەش جێگۆڕکێ بەتی کوردی نین، ناوناوەباب ەڕاهاتووی نووسینی تاز

ش ەکەوازەهی بانگ ە ند خاڵێکی جودا لەکان. چەنی باسوکچوەیەپێی داخوازیی ل ەویش بەم ئەکەد ەکەوازەبانگ
 ەو خااڵنەتێکرای ئ ەلێک لەوێ گەکەریش دە ک دەکانیان، وەرکردنی گرفتەسەنیازی چار ەم بەکەباس د

و ەت لەناعەق  ەین بەی بگەوەبۆ ئ ەیەراوردی هەتیکی و فیلۆلۆژی و بەی ڕێزمانی و فۆنە وەلێکۆڵین ەپێویستییان ب
  ەلێک شوێندا وازی پێ لەگ ەر لەڕسکەکێشانی وەڕاستی ترسی درێژ ەکرێ. بەدی دەی بۆیان بەپێشنیازان

 .ەم هێناوەکەکێشانی نووسینەشریت

ریکی ەخ ەوەتێکەباب ەدیار چ جۆر  ەم بەکەبزانێ نووسین ەم کۆڕەی ئەوەرەد ەر لەی خوێنەوەبۆ خاتری ئ
کانیان ەرامی پرسیارە پێ وەدواتریش پێب ەوەنووسمە د ەکەوازەکانی ناو بانگەخاڵی ەخشەدا نەلێر ەبو ەوە لێکۆڵین

 : ەدا نووسراو ەکەوازەبانگ ەل ەک کەو ەو خااڵنەی ئ ەخشەن ەیەمە. ئەوەمەدەد
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 کان ە نگ ە گیروگرفتی نووسینی د :  1شی  ە ب 

نگ نووسین ەکوو دەنگ وەنا دەبکرێ، د ەراردادەکان ق ەنگەبۆ د  ەک ەیەو پیتانەشکڵی ئ ەست لەبەم ەدیار
نگی  ەگیروگرفتی د ەی کەو چوار خااڵنەکێک لەر یەی ب ەو پیتانەچێ ئەش وا پێ دە کەخشەپێی ن ەڵناگرێ. بەه
ها بێ  ەو ەمەئ ەک پیتی »ا، س، ش، ف، ن...«. جا کە بێ وەگیروگرفتی تێدا نوێ، ەکە، نەش کراوەردا دابەسەب

ئـ،  ەک »نە« بنووسرێت وهـبێ »ئـ، ەد ەوەنها نووسرانەت  ەتی بەحاڵ ەوتنەک ە« کهـ« و »ەمزەپیتی »ه ەدیار
 ها بوو. ەروەشدا من هیچ گرفت نابینم کاتی خۆشی بڕیاری کۆڕ هەمە « ل....هـڵاڵە، ئهـەم

 

 ندارەنی نیشاەوانەگیروگرفتی ئ -1

 اڵڵ«. ەک »دڵ، حەو بێت و ەڵەڵ« پیتی المی ق » •

 ک »لێژ، ڕاوێژ«. ە بێت و ە»ێ« پیتی ێیی کراو •

 . «ەک »زۆر، بالۆرە بێت و ە»ۆ« پیتی واوی کراو •

تی  ەدالی عاد ەسلێمانی ل ەل ەی کەکلۆر ەو دالەو و ئەڵەواوی تیژی درێژ و ێیی تیژی درێژ و ڕێی ق  ەوەمێنێتەد
ئاخاوتنی سلێمانیدا کلۆر  ەبێ لەنگی »ت«ش وا دەدا د ەم دالەنا ئەپ ەسوێ. لەجارێ د ەبێ بەشۆرێ واش دەد
 گۆڕێ.ە ی دەکەنگەیا دەکرێ وەد

 

 ە و ەو ە ڵ ە ی ڕێی ق ەبار ە ل 

  ەک ەیەوەمیان ئەنووسرا، دوەدوو »ر« د ەب ەبو ک ەوەکیان  ئە، یەبوەسێ جۆر پیت ه ە نگەم دەتا ئێستا بۆ ئ 
کۆڕی زانیاری کورد پێشنیازی کردبوو  ەبوو ک ەوەمیشیان ئە، سێیەوەژێر ەخرێت ەوت«ی دەی »حەنیشان

 وت« دابندرێ. ەی »حەنیشان ەکەی ڕێیەوەرەسەل

نگ  ەد ەوا نابینم بۆ تاکەهیچ حاڵوباردا ڕ ەحاڵی خۆم لەشبەو، من بەڵەبری ڕێی ق  ەن نووسینی دوو »ر« ل ەالی ەل
دیفتۆنگ،  ەل ەکان، جگەنگەپشتگیری لێ ناکات. د ەڵگەک هۆ و بەی ەتاک ەبکرێ چونک ەراردادەدوو پیت ق 

  ەزانین وشەد ە. ئێمەوەڕێ و الم جودا ناکرێن ەشدا کاف و میم و هێ لەوەنگن لەد ەو بن و الواز بن تاکەڵەق 
بی  ەرەک صادی عە وی وەڵەسینی ق  ەگ« بەد، صەک »صەئاخاوتنی کوردستانی خواروودا و ەشێو ەل ەیەه
 ەویش بەهات بڵێ با ئ ەس نەچی کەک ەزۆر باو ەوەڵەق  ەم سینەئاخاوتنی بادینیشدا ئ ەشێو ەن. لەکەست پێدەد

  ەبێ لەدوو پیت نانووسرێ ئیتر بۆ د ەچی بەک ەڕەی دوو المی لە ویش هێندەڵەدوو »س« بنووسرێ. المی ق
تی گوشینی ەحاڵ ەنها لەی تەکەۆ دابندرێ. ڕاستییو دوو پیتی بەڵەنگی ڕێی ق ە نها دەکاندا تەنێوان کۆنستانت

، ەللەک »کەنگ بنووسرێ وەدوو د ەڵکوو پێویستە، بەوایەنگی تێکچڕمساو ڕەدوو د ەبێتەواوی دەت  ەب ەنگدا کەد
بی ەرە«ی عەرّ كی »ەدوو پیت نووسی و ویستمان وش ەومان بەڵەر ڕێی ق ەگە ئ  ە«. ئێمەننەومەننە، شەگولل
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ر ناقواڵیی نووسینی چوار  ەبەین لەکەش ن ەمەر ئەگە«. ئ ەررررە»ک ەینە بێ بیکەڕێنووسی کوردی در ەس ەبهێنین
ر ڕێنووسی ەس ەهێنینەگوشراوی ن  ەب ەنگێکی گوشراوی بێگانەبێ ببڕای ببڕای هیچ دەکدا دەدوا ی ەپیت ب

 ەوەمێنێتە. دەوایەو ناڕەڵ ەبری ڕێی ق ەنووسینی دوو »ر« ل ەوەالی منەتجودایی. بەمامڵ ەبێتە نا بێلزوم دەکوردی د
 . ەکەی دانانی نیشانەدار و جێگە پیتی نیشان ەو بەڵەنگی ڕێی ق ەنووسینی د

 .  ەیەو نیشانەی کرد بۆ دانانی ئەکەروی پیتەندی سەسەپ ەوەند ڕوێکەچ ەکاتی خۆی کۆڕی زانیاری کورد ل

بن.   ەوەرەس ەندێک لەو ه ەوەژێر ەندێک لەک هە ک نەالی ەونەکان بکەری نیشانەبەرلەم: بڕیار درا سەکەی
ی ەباش زاندرا نیشانەبوون وا ب ەوەرەس ەل ەوەکۆن  ەو، واو، یێ« لە ڵە، المی ق ەمزە کانی »هەی پیتەنیشان ەچونک

 بێ. ەوەرەس ەر لەبێ هەه ەش کەو و پیتی دیکەڵەپیتی ڕێی ق 

 ەکات بەکدی دەی ەیان لەو شێو ەیەه ەوەژێر ەیا ل ەوەرەس ەی خاڵیان لەوانەزۆرن ل ەم: پیتی دیکەدوو
ناشێ ترسی   ەواتەک »ز، ژ« »ت، ن« »ی، ب، پ« »ج، چ« »ف، ڤ، ق«. کەو  ەوەئاسانیش خوێندراون

 . ەوەشێنێتەڵوەرکردنی گرفتی ڕێنووس بگرێ و بڕیارمان لێ هەسەی چارەوەی لێکدانە خەن یەنۆژ ەر لێشێوان لەس

موو دێڕێک بۆ دێڕی  ەی هەو ەودای ژێرەتا بلوێ مەه ەچاکها ەوێ وەکەردەد ەی ژیرانەوەوردبوون ەم: بەسێی
  ەکشێ ئنجا کەی دادەکەتی دێڕەخ ەی پیتی »ر« لەوانەموو کەه ەک ئاشکرایشەجێ بهێڵرێ. وەخوارووتر ب

  ەم تێبینییەبێت. ئ ەوە دێڕی خوار ەڵ بەی تێکەکەکاتی نووسیندا نیشان ەل ەیەوانەل ەوەژێری ەش خرایەکەنیشان
یان  ەکەتەخ ەل ەیەوەژێریان ەکانیان لەی نوختەو پیتانەبینین هیچ کامێک لەد  ەگرێ کەردەهێز ودا پتر ەوەب

ی  ەنووسیندا نوخت ەوساش لەنێ بنووسرێ ئەتەیا بەو ە کۆتایی وش ەوێتەبک ەبێ کە نها پیتی »ی« نەداناکشێن ت
کانی ەخاڵ ەخۆی ن ەهیچ پیتێکی، نر نوێ دابندرێ وا باش بوو ەبەرلەکی سەلفوبێیەبا ئەر ڕێ هەگ ەبۆ دانانێن. ئ

ر خۆی  ەرووی خۆی بەودای سەموو مەنووسینی دێڕی دواتردا ه ەچێت تاکوو لەژێر نەرەتی خۆی بەخ ەل
 . ەنی نییەکاری کرد  ەمەاڵم ئەوێ، بەبک

ر ەه ەو. لەڵەی »ر« ی ق ەرخستن و ژێرخستنی نیشانەنێوان س ەرقێک نابینم لەشدا چ ف ە م تێبینیانەڵ ئەگەل
 ەوتەهات و ک ەک کەڵیدا بنووسرێ ن ەگەل ەمیشەه ەدرا پێویست ە کەبڕیار بۆ نیشان ەاڵم کەبڕیاردا ڕازیم. بدوو 

م ەئ ەچونک ەوەڵەق  ەمیشەه ەی وشەوەڕێی پێش ەی کەوەی ئەنام ەی پشتگوێ بخری بەک ەنیشان ەوەرایی وشەب
و بنووسێت  ەڵەالمی ق  ەب  ەرایی وشەکانی بەموو المەس هەوەه ەر بەی نووسەوەدات بەڕێ د ەعلوماتفرۆشییەم
  ە و بێ نیشان ەنیشان ە رکی ڕێی بەنیدا ئەمەچاپ ەحاڵ لەمەهە. بەالواز ەمیشەه ەی وشەوەزانین المی پێشەد ەک
کوو ەشیان وەکەرەی ڕێکخەنجەژێر پ ەو ل ەیەردووکیان هەست بۆ هەدەقاڵبی حازرب ەچونک ەکدییەک یەو
 کن.ەی

 

 ە و ە ی واوی تیژی درێژ ەبار ە ل 

میشیان ەدوو واو بنووسرێ، دو  ەب ەیەوەکیان ئ ەدا، یەیەو کێشەبۆ بڕیاردان ل ەپێش ەمان لەدوو ڕێگ ەک دیارەو
ی  ەواوی درێژ دوو هێند ەڵێن چونکەنووسن دەدوو واوی د ەی بەوانەی بۆ دابندرێت. ئەنیشان ەیەوەئ
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دوو واو  ەویان بەتی ئەنووسین جێی خۆیەک واو دەی ەبی، بۆریش بەرە، »ضمة«ی عەی بۆرکورتەبزوێن
 : ەبیر چووەتر و گرنگتری لەورەڕاستی گ ەیەوەم لێکدانەبنووسرێ. ئ

نگی ەڵێن دەد ەبی« بنووسرێ چونکەرەی عەتحەر »ف ەی سەدوو نیشان ەلفیش بەئ ە وەڕێی قیاس ەبوو لەم: دەکەی
 ؛ەدرێژ ەتحەنگی ف ەلف دوو هێندی دەئ

بێ واوی ەیا د  ەو پێیەنگ بەک دوو دەن ەنگە ک دەی« وّ »بێت »ۆ« و چ تیژ بێت  ەم: واو چ کراوەدوو
  ەکان بەواوەت ەنگەی تێکرای دەکەی بۆ دابندرێ. ڕاستییەدوو پیت بنووسرێ یا واوی تیژ نیشان ەش بەکراو

 دوو پیت بنووسرێ.  ەبێ بەی دەوەمافی ئ  ەوەکۆنستانت و بزوێنی

کات نیو  ەنتیق داوا دەنیو پیت بنووسرێ. م ەخۆی ب ەی واوی تیژ بێ پێویستەنیو هێند کورتەبزوێن ەم: کەسێی
ڵ  ەگەل ەتەم مامڵەبیدا ئەرەع ەزانین لەک دەنگ دوو پیتی پی بدرێ. وەک دەک یە نگ نیو پیتی پێ بدرێ ن ەد

اڵم  ە، بەنیشان ەببێت  کورتەبزوێنک پیت. من ناڵێم ەی بۆ داناون نەنیشان ەهاتو ەک ەکاندا کراوەکورتەبزوێن
دوای   ەو ڕایەئ ەنێ چونکەبۆ واوی درێژ دوو پیت داد ەوەڕێی قیاس ەل ەک ەیەو ڕایەنگاندنی ئەڵسەستم هەبەم

بوو ەو د ەنگەنیو د کورتەبزوێنی خۆی ەوەپێی لێکدان ە ر بەه ەچێ کەبیری د ەنگ لەک دەدانانی دوو پیت بۆ ی
 ەب ەکات پتر درێژەویشدا یێ، ناچارم د ەدوا ئ ەنگی واو، بەی دەدرێژییم کورتی و ەوا ببینێت. ئەنیو پیتی پێ ڕ

  ەستوورەزای دەتی شارەریەسەلفوبێ و ڕینووس بێ لەریکی ئەوێ خەیەی دەسەو کەم و بڵێم ئەم بدەکەشەموناق 
کان ەپیت ەتی بێ چونکەتایب ەتێکڕایی و هی زمانی خۆی ب ەسازی و ڕێزمان بەنگسازی و وشە کانی دەبنجیی

و   ەستن و لێک ترازاندنی وشەتێکب ەیەه ە وەیانەکەریەتی هەکان و خاسیەنگەد  ەندییان بەر پێوەکسەی
ی  کورتەبزوێنی ەڵێین واوی درێژ دوو هێندەد ەک ە. ئێمەیەه ەوەسازی و ڕیزمانەوش ەندیی بەش پێوەواژەستەد

 ەوەبووندرێژ ەڵناگرن، کەه ەوەکردنبزوێندا درێژەی کورتەشێو ەکان هیچیان لە کورتەبزوێنبێ بزانین ە، دەبۆر
 . ەوەر درێژ بێتەر توانای ئاخێوەدەق ەشێ بەد ەواوەرچی بزوێنی تەبزوێنی درێژ. ه ەگۆڕێن بەد

کانی »خ، ڕ، ر، ز، ژ، س، ش، غ، ف، ڤ، ل، ەنگەگرن. دەڵدەه ەوەکردنکانیش درێژەزۆری کۆنسنانتەرەشی هەب
کانی »ب، پ، ت، ج، ەنگە. دەوەر درێژ بێتەزۆی ئاخێوەئار ەب ێ شەن دەق ەتەمە« جێی دەنگی ح، ەد –ڵ، م، ن 

دا  ەوەکردنتی درێژەقابیلی  ەنگی کۆنسنانت لەد 14 ەو پێیە. بەوەد، ع، ئـ، ک، گ« هیچیان ناشێ درێژ بکرێن
ی وا ەوەڵناگرن. ئنجا ئەه ەوەکردندرێژ کورتەبزوێنک ەنگی کۆنسنانتیش وەد 10کانن ەواوەت ەقای بزوێنەبارت
  ەکات هاتوەی نووسینی دوو واو ئیسپات دبوونر دروستەکسەندێ بزوێن یەی هبوونکورت ەب کردنستەزانێ هەد

ی ەو گشتیی ەورەگ  ەزێد ەو ڕاستییەالی ئ ەو ب ە نگی واوی کورت و درێژ قایم کردوەد ەتاک ەنیگای خۆی ل
ر ەش هەوەتی درێژبوونە، بێقابیلیەنییلف و واو و یێ ەر هی ئەه ەوەبوونتی درێژەقابیلی ەک ەچووەکاندا نەنگەد

  ەنیی ەوەنگەتی« دەندایەر »چەسەخلی بەنگ دەد یوێ بڵێم درێژی و کورتی ەمەد  ەوەمە. لەنیی کورتەبزوێنهی 
 .  ەی نییەخلەو دەوی و الوازیش ئەڵەک ق ەر وەه

و  ەبێ ئەرچی دەنگ هەک دەبری یەنابینم بۆ دانانی دوو پیت ل ەنگسازیدا ڕێگەکانی دەر تیشکی ڕاستییەبەجا ل
نگی گوشراو ەکوردیدا د ەند لەرچەڵێم هەنگی گوشراویش دەن دانانی دوو پیت بۆ دەالی ەبا ببێ. ل ەنگەد
  ە ک ەی بێگانەی بتوانین وشەوەر ئەبەبێ لەر نە ڕێنووسدا دانی پێدا بهێندرێ ه ەبێ لە د ەوەدیسان  ەنەگمەد

  ەل ەبوو ەتوڕ ەی بگۆڕین. من کوردم دیتوە کەفوزەلەی تەوەر نووسینی کوردی بێ ئەس ەگوشینی تێدا بوو بهێنین
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و ەئ ەگوێ بدرێت ە ر خۆی پێی ناخۆش بووەاڵم هەب ەنووسراو ەڕێنووسێکی بێگان ەب ەگۆڕانی ناوی کوردی ک
 ر ڕێنووسی کوردی.ەس ەتەهێنراوهۆی نووسینی دوو پیت ەڕا بەزمانێکی بێگان  ەل ەی کەگوشین

  ەخرێتەد ەک ەیەو نیشانەئ ەوەمێنێتەنگی واوی تیژی درێژ بنووسرێ. دەد ەبری تاک ەناشێ دوو واو ل ەواتەک
کۆڕ کاتی خۆی پێشنیازی کردبوو یاخود   ەک کە بێ و ەشیدە. ئایا ککورتەبزوێن ەی لەوەکردنری بۆ جوداەس

ر بۆ ەگەت ئەنانە ند بکرێ، تەسەکی پەیە ر نیشانەبۆ ه ەنگیریم نییەشدا چ الیەبێ؟ لێر  ەشتێکی دیک
 نامێنێ. ەکەی واوەنیشان ەوسا لزوم بەاڵم ئەب ەم نییەخنەیدا بکرێ چ ڕەپ ەوەرەش شتێکی جوداکەکەکورتەبزوێن

 

 ە و ە درێژ ی بزوێنی »ی« تیژی  ەبار   ە ل 

ی ژێر جودا  کورتەبزوێن ەل ەدرێژ ەم بزوێنەئ ەڵێن پێویست نییەریکن دەخ ەو ەڕێنووس ەی بەوانەشێک لەب
 کرێ.ەد ەکەی بزوێنەوەبووندرێژ ەست بەکدا هەیەند وشەچ ەنها لە، گۆیا تەوەبکرێت

شێ بزوێنی ەنیشت...« دە، تە، فریشتەک »پڵینگ، بیست، گوڵینگ، خرینگەمیش نین، وەن، کەه ەزانم وشەد
  ەک ەهاتو ەوەوەل ەتیکییەکی فۆنەیە دیارد ەمەبێ بزانین ئەاڵم دەب ەوە»ی« یان تێدا کورتیش و درێژیش بکرێت

ری  ەبەرلەدێن و س ەنگی دیکەشدا دەستاوەو وەدوا ئ ەو ب  ەدوای بزوێنی »ی« و ەوتۆتەستاو کەنگێکی وەد
و ە ی »ی« لە کەی بزوێنەوەکردنهۆی کورتەا بکەز دەن مرۆڤ حەکەیدا دەکان جۆرێک درێژی پەوش

نیشتی...«  ە، بیسوو، فریشا، تەو بڵێ »پڵین ەکانی دوای »ی« ببزێوەستاوەو ەنگەد ەرچێ. تۆ بێنەد ەتییەناڕاح
کرد کورتی  ەزت د ەپێشتر ح ەچێ کەد ەو یێیەی ئەوەیلت بۆ درێژکردنەم  ەست خۆت نییەد  ەبینی بەد
رزی، نازوفیز...« ە، شیر، شوتی، دەنین، شیرازە»جۆخین، گزیر، گوزین، سیخۆڕ، بینین، تک ەی وە. وشەوەیتەبک
اڵت ەسەنیازی د ەخۆی بکات و ب ەر پیاو زۆر لەگەم ەوەکرێنەناچاری درێژ د ەب  ەیەکی تێیاندا هەرچی یێیەه

 ەنموون ە، بەشدارە بدا ەتەم خاسیەک لەیەنگی واویش تا ڕادەیری دە. تۆ سەوەلێیان کورت بکات ەوەتاقیکردن
بزوێنی واوی تیژی درێژ   ەز لەن حەوانەی »کورت، خورت، نورت و نوێ، شوست و شۆ، پوخت...« لەوش
 ن. ەناک

  ەکوردیدا شتێک نیی ەنگی کورت و درێژی بزوێنی »ی« لەردوو دەبوونی هەوا ه ەک ەیەوەئ ەی قسەکورت
 نووسیندا.  ەیان لەوەکردنبۆ جودا ەیا نیی ەیەبڵێین ئایا پێویست ه ەوەمێنێتەڵبگرێ، دەه ەق ەتەمەد

ت  ەنانە، تەوتوەکە ن ەر دانانی نیشانەسەکی لەپ  ەوەن کوردەالی  ەدا لەوەخوێندن ەیان لەوەکردنبێگومان جودا
ستی ە شدا هەوەیان بۆ دابندرێ لەی نیشانەوەبێ ئ ەوەکدی جودا بکاتەی ەو تیژ و کورتیش ل ەتوانێ واوی کراوەد

 :نابێ بن لێو بخرێ ەیەدا هەیەو کێشەاڵم دوو خاڵی گرینگ لەهێنێ ب ەکار دەزگماگ ب

 ەی زانستکارانەوەو لێکدان ەو پێوان ەکێشان ەلفوبێی کوردی بەماین ڕێنووس و ئەت  ەب ەئێمە یەوەمیان ئەکەی
 ین.ەنتیقدا بڕیاری بۆ بدەر تیشکی مەبەسپێنین و لەبچ

نووسیندا ڕێنمایی   ەر لەگەی یێی درێژ و کورت بکات ئەوەرقی خوێندنەناتوانێ ف  ەخۆو  ەل ە بێگان ەیەوەمیان ئەدو
 کرێ.ەن
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چ  ەبێ ملکەنوێ دەرلە، سەپێویست ەکەکردنرق ەنتیق ڕێنمایی و ف ەپێی زانست و م ەب ەر بڕیار درا کەگ ەئنجا ئ
ی دوو  کردننعەی ڕاستیش بێ مەوەدابندرێ، ئنگ ەک د ەک پیت بۆ یەڵی یەد ەی ک ەدیهیەب  ەو بڕیارەبین بۆ ئ
ک »کاوووس، تاوووس«دا  ەی وەوش ەنها لەت ەی دوو واو چونککردننعەم ەل ەبری یێی درێژ پێویستتر ە»ی« ل
پێی نووسینی دوو یێ  ەب ەک »الدێییی« دێین کەی وەبێ توشی وشەچی وا دەکدیدا دێن و کەدوا ی ەسێ وا ب

 ەوەدوایان ەسفیشمان خستەیا وەو ەر »ی« ئیزاف ەگەکدیدا دێن، ئنجا ئەدوا ی ەبری یێی تیژی درێژ چوار یێ ب ەل
،  ەرمێییی، مێییینەرپێییی، هەرجێییی، سەی »سەوش ەوشان ەرزەو تەزوور«. لەک »الدێیییی شارەپێنج یێ و ەبنەد

تدا ەحاڵی نیسب ەڵوێ، بێژوێ...« لەسوێ، کەروێ، پەکانی »شنەبیردا دێن. خۆوتالع ناو ەگڕوێییی، شلوێییی«م ب
دوا ەک »الدێییی« چوار یێیان بەوانیش وەنا ئەبی( دەرەی عەتحە)ف  «رەس»ی کورتەبزوێن ەبێت ەیێی کۆتاییان د

روێ«دا چ ە»شن ڵ ەگەل ەشمبیستوەیی« نەیی، بێژوەڵوەیی، کەسوەگوترێ »پەاڵم دەکرد ب ەتار دەکدیدا ق ەی
ی یێ جودا کورتەبزوێن ەنووسیندا ل ە، یێی تیژی درێژ لەوەالی واقعیش ە، بەوەالی من  ەب ەکرێ. جا پێویستەد

ی  ەخۆی و دوو نوخت  ەب ەکا شکڵی »ی« یەری کورددا قورس دەر مجێزی نووسەبەل ەکەی کارەوە. ئەوەبکرێت
ک »و«  ەر »ی«ش وەگە. ئەڕاستی وشەناو ڵ »ب، پ، ت، ن« یەگەی لەکچوون ەیەموو لەو هەب ەوەژێری
ل ە حاڵ »ی« پەمەهە. بەوەبوونەئاسانی پیتی کورت و درێژی لێکتر جودا د ەب ەبوایەریکی هەی التەوێن

گۆیا چ ناقواڵیێک   ەوەر یێی تیژەس  ەشتێکی بچووک بخرێتەر هەگە، جا ئەفتێکی بچوکی بۆ داندراوەی حەنیشان
ر ەی سەنیشان ەبوو ک ەوەپێشنیازی من ئ ەوەکۆڵیەڕێنووسمان د ەنی کۆڕ لەنجومەئ ەل ەدا. کاتی خۆی کەڕوو د

«ی ٨ی »ەجیاتی نیشان ەل ەند کرا کەسەاڵم وا پەشتی بچوک بەفتی بچوک و هەح ەکان بریتی بێ لەپیت
 ر واو و یێی تیژی درێژ.ەس ەبچێت ەشیدەبچوک ک

یری ەس ە. زۆر بەپیتی »و، ی«دا کراو ەجووت ەل  ەکی بنجی کەیەڵەی هەبارەدا شتێک بگوترێ لەلێر ەپێویست
ی بۆر کورتەبزوێنیان بۆ واوی کۆنسنانت و ەلفوبێی نوێی کوردی هاتون شکڵی »و«ی سادەی ئەرانی ڕێچکەدان

بۆ واو و  ەم دوو شکڵەئ ەبوایەچی دەک ەی ژێر داناوکورتەبزوێن، شکڵی »ی«شیان بۆ »ی« کۆنسنانت و ەداناو
ک  ەواون نەخۆ و تەربەنگی سەوان دەئ ەیێی تیژی درێژ دابندرێت چونک یێی کۆنسنانت و واو و

یدا ەنگی بزوێنی درێژی واو و یێ پەی دەوەو لێبڕین ەوەکردنکورت ەت لەعاد ەزانین بەد ەکانیان کەکورتەبزوێن
 ەوەمایەکرا د ەتحەوت چاری ف ەڕێک ە ب ەک کەو ەی بۆر و ژێر کرابایکورتەبزوێنی ەر کاتی خۆی چارەگ ەبن. ئەد

رچی واو و  ە. هەوەتە«ی بچوک جودا کراو ٧ی »ەهۆی نیشان ەب ەهی تیژ ک ەل ەی واو و یێی کراو ەوەکردنجودا
 : سێ شوێندا دێن ەناکرێ. واو و یێی کۆنسنانت ل ە یان تێدایەڵەیێی کۆنسنانتن ه

 دا.ەرتای وشەس ەل -1
 . ەوەدوای بزوێن ەل -2
 .  ەوەپێش بزوێن ەل -3

 

ر  ەکان هەبێ واو و یێیەدا دەوەی خوارەم نموونانەبزوێنی واو و یێ بێت. ل ەئیمکان نییدا ەم سێ شوێنەل
 کۆنسنانت بن

 ر.ەوە، واز، کە، سروەورە، گەرەو •
 .ەمیەیران، گە، سەیار، دایک، مای •
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  ەبزوێن چونک  ەبێتەد ەکەکۆنسنانت ەناچاری واو  ەب ەی کۆتایی لێ بستێنەکە و بزوێن ەبێن «ەی »سروەوش
  ەبێتەی دەکەکۆنسنانت  ەیێی ە«ش بزوێنی کۆتایی لێ بستێنەمیەی »گە. وشەستاوەو  ەوەی پێش خۆیەکەکۆنسنانت

نگی ەدوا د ەستاو بەوێ واو و یێی کۆنسنانتی وەکەردەد ەوەمەستاودا دێت. لەدوا کۆنسنانتی و ەب ەبزوێن چونک
 بزوێن.  ەبنەستاودا دەو

ها  ەڵ شکڵی »و، ی« بزوێنی درێژ وەگەی »و، ی« لکورتەبزوێنک چواندنی شکڵی ەیەی لەیەڵەپڕ ه ەم ڕچەئ
نگی واو و یێی ەبۆ دوو د ەنیشان ەوەمێنێتەر دەه ەمەر ئەبە. لەوەشێتەڵناوەس هەک ەب ەتاز ەستوو بووەقش بەن

  ەفتەی حەوەڵگێڕانەه ەل ەبریتی ەک ە«ی بچوک٨دا دانانی نیشانی »ەوەتیژی درێژ دابندرێت، پێشنیازی منیش ل
 . ەر واو و یێی کراوەی سەکەبچوک

 

 ە و ەی دالی کلۆر ەبار   ە ل 

ک ە، وەکی ئاخاوتنی سلێمانییەتیەندێ باردا تایبەه ەی کلۆر کراو لەشێو ەنگی دال بە ربڕینی دەد ەئاشکرای
ی  ەی وشەکەک صادە ی ناسراوی وەک دالی وشە کرێن نەتین و کلۆر دەر دالی عادەه ەو داالنەشزانین ئەد

جۆری   ەوا نییەڕ  ەوەکەڕێگایەهیچ کوێر ەل ەوتنی ناوێ چونکەدواک ەب ەم دالەی ئەزانم کێشەد«. وا دە»ص
 ەرەی هەزورب ەنگەپێ، ئنجا ڕەموو زماندا بسەر هەسەب ەوەڵقەشێکی خەن بەالی ەنگ لەتی دەربڕینی تایبەد

وت و  ەڵکەپێی ه ە، دالی کلۆر بەوالوەش بەوەربڕێ. لەد ەتیی ەتایب ەو شێوەب ەک ەنگەتوانێ دەت نەزۆری میلل
دوای   ەیا لەڕوات وەو گاڤ دەرەستاودا بەدوای نوونی و ەل ەک کەکات وەگۆڕی دەدا شیوەوش ەی لەجێگ

،  دغداەی »بەوش ەبزانین ل ەک ەرد، مرد، کردم...«. ئێمەک »کورد، بەت وە ردا نایەسە»ر«دا گۆڕانی ب
نووسیندا   ەشێ لە، چۆن دەوەیڵێتەزۆری کورد د ەرە ی هەو زورب ەیەق هەق و تەتی ز ەد« دا دالێکی عادەحمەئ

تی بنووسرێن، ەعاد  ەب ەو داالنەئ ەین. پێویستەی تێدا بکەڵەتا هەر هەیا بقرتێنین هەبشێوێنین و ەکەپیتی دال
کۆییش  واندزی و ەیی و ڕەنووسین »ماڵ، کاڵو« خۆشناو و دزەد ەک کەر وەوقی خوێنەز ەشیان بدرێتەوەخوێندن

 »مار، کراو«.  ەوەخوێننەد

نووسیندا  ەسێکیش لەند چ کەرچەگرێ هەڵدەنگی »ت« کلۆریش لێدوان هەنگی کلۆری دالدا دەڵ دەگەر لەه
  ەستەرهەکی بەیەی باسی دیاردەوەل ەی تێی کلۆر جگکردن . باسەکردوە، پێشنیازیشی نەناوەی بۆ دانەچ نیشان

 تیکین.ەی فۆنەرچاوەک سەردویان ئاوی یەه ەچونک ەیەی دالی کلۆریشی هکردنخەسوودی بێ بای

یا  ەن وەبەیا تێی دەن وەکەتیدا »ت«ش کلۆر دەشوێنی تایب  ەن، لەکەتیدا کلۆر دەشوێنی تایب ەی دال لەوانەئ
  ەبگوترێ ل ەوەنگی دالەی دەبار ەچی ل ەنگەق«. ڕەن »موبەکەمطبخ« د –خ ەتبەی »مەک وشەیگۆڕن وەد

کانیان  ەنگەی دەو وشانەڕاستی ئ ەیین و شێوەتیکی ناوچەی فۆنەردوویان دیاردەبگوترێ. ه ەوەشەنگ ەم دەی ئەبار
ی ەبەن زورەالی ەزۆریان کوردین و لەرەشی هەن و بەی بێگانەندێکیان وشەن، هوگۆڕێ ئاشکرا و زیندوەتێدا د
خ ەنگی »ت«ش هی بایەو گۆڕینی د کردنکلۆر ەوەڕی منەالی باو ەب ەبڕدرێن. دیارەردەدروستی د ەب ەوەکورد

ستوورانی ەپێی د ەڵقیش ب ەنووسرێن خەها دەو ەڕاست ەوەالی کورد ەک بەکان وەڕێنووسدا. وش ەل ەپێدان نیی
 یان. ەوەتی خوێندنەچۆنی ەئازادن ل ەنگسازی ناوچەد
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پێش   ەکانەنگ« بۆ ئێرکانی »وێ، ەزانم باسی دیفتۆنگەباش د ەوا ب ەییەی ناوچەهجەل ەم ئێستا ڕووی لەقس ەک
 نی کوردی.ەسەک دیفتۆنگی ڕەیین ن ەربڕینی ناوچەد  ەوانیش شێوەئ ەخم چونکەبی

خۆی  ەربەنگی سەتامی دوو د ەک ەی ئاخاوتنەنگەو دە. دیفتۆنگ ئەبزانین دیفتۆنگ چیی ەوەپێش ەجارێ با ل
سی کورد ەک ەل ەچونک ەوەناو  ەتەکوردیدا باسی تریتۆنگ نای ە. لەاڵم هیچ کامێکیشیان نییەئاخاوتنی تێدا بێ، ب 

 نگی تێدا بێ. ەئاخاوتندا تامی سێ د ەکاربهێنێ لەها بەنگی وەد ەبیستراوەن

 ەک بەبن نەه ەخۆو ەل ەکانی دیکەنگەک دەبێ وەد  ە ک ەیەوەش ئەنگانەد ەرزەو تەتایی و بنجی ئەرەرجی سەم
  ەبێتەد ەکەڵەتێک  ەنگەدا دەتەم حاڵەل ەیدا ببن چونکەنگ پەکتری دوو دەنیشت ی ەت ەوتنەک ەوت لەڕێک

ری سلێمانی ناوی واڵتی ەبێ ئاخێوەت وا دەنانە، تەک ەنگی نژادی زمانەک دە یی نەربڕینی ناوچەی دەدیارد
شڵێ  ەبڕێ، دەردەک کافی واڵغی »کوێت« دەو ەکەربڕینی کوردی و کاف ەی دە ر شێوەس ەهێنێتە»کوێت« د

  ە نگ بەستی گۆڕینی دەب ەنها مەهێنا بۆ ت ەوەی دیفتۆنگەی دیاردەوەرەد ەم لەیەم نموونەکوینک«. ئبی ەکەرە»م
 ەوەنسیەزمانی فر  ەدا لەوش ەنگ لەوتی دەڵکەی هەی دیکەوەرەکی ڕوونکەیەدا. نموونەوش ەوتی لەڵکەپێی ه

ست ەد ەمزەنگی هەد ە ب  ەک کەی ەرایی وشەب ەوتنەکاتێک ک  ەدیفتۆنگیان تێدای ەک de, leی  ەهێنم. دوو وشەد
 ’dڵێن ەد de Artagnanجیاتی  ەو ل l’ecoleڵێن ەد  le ecoleجیاتی  ەل ەک کەچێ وەیان تێدەکەکا دیفتۆنگەپێد

Artagnan . 

ربڕینی دانیشتوانی سلێمانی  ەپێی د ەکانی »خوێ، نوێژ، توێژ، سوێ، دوێنێ«دا بەوش ەک لەو ەی »وێ«و ەبار ەل
م ەیەم کێشەدرێژی ل ەمدا بەنووسینی دیک ەل ەوەپێش ەب ەبیسرێ. لێرەواری دەکوردی ەی دیکەندێ جێگەو ه

ی  ەڵگەموزۆر بە، کەوەکاتەڕوون د ەکەپێی ڕای خۆم گرفت ەب ەک ەوەدا دێمەڵگانەو بەدا ناچارم بە. لێرەوەتەکۆڵیو
ی  ەوەبیندرێژتر و لێکۆڵینلی ەبۆ ه ەوەبێ گلم دابێتەش هەڵگەب ەنگە، ڕەوەر گوێی گوێدێرانەب ەمەخەش دەتاز

 خۆتر... ەرەسە قووڵتر و ل

ڵکوو واوی  ەب ەڕاستیدا دیفتۆنگ نیی ەدیفتۆنگی »وێ« ل ەک ەیەوەئ ەوای ەدیهیەک بەو ەوەالمەی بەوەئ
و   ەگوتراو ەوەکۆن ەل ەبڕن کەردەی دەو جۆرەزۆری کورد ب ەرەشی هەو ب ەیەکۆنسنانت و بزوێنی »ێ«ی کراو

 ەبڕن، واتەریدەی دیفتۆنگ دەشێو ەی کورد لەندێ ناوچەدانیشتوانی ه  ەشێک لەاڵم بەب ەنووسراویش
  ەک ەیەه ەدیفتۆنگی دیک ەییەناوچ ەربڕینەد ەم جۆرە . لەن نییەسەوان و ڕەرفرەب ی هی زمانی کوردی ەکەدیفتۆنگ

وی  ەڵەدیفتۆنگی المی ق  ەمانەکێک لەش. یەوەجێی پرس و لێکۆڵین ەب ەبووەو ن ەکێشاو ەرانی ڕانەرنجی نووسەس
ن ەسە خۆی ڕ ەوەالیێک ەل ەم دیفتۆنگەو. ئەڵەنگی »ر«ی الواز و المی ق ەی دوو دبوونڵەتێک ەل ەبریتیی  ەک ەبڵ
  ەوەستەد ەتی و نادروستی خۆی بەنایەسەناڕ ەوەند الیێکیش ەچ ەیدای ناکات، لەوت پەڵکەه ەنوێنێ چونکەد
ک ەر کوردی وە ک هەن ەوەگرێتەبیش دەرەی عەو وشەڵەالمی ق ک ەویش وەئ ەدا کەوەکیان لەدات، یەد

  ەیی بۆی ڕام نابێ، بەورەگ ەبێ بەفێری ن  ەوەمنداڵیی ەر لەر ئاخێوەگەئ ەدا کەوەمیان لەاڵڵ، ماڵ، کامڵ«. دوە»ح
  ەوانەنگێک لەد ەک ەتوانن فێری بن. دیارەمیزاد دەی ئادەزۆرین ەموو کورد بگرە ه ەو کەڵەی المی ق ەوانەپێچ

موو ەه ەل ەزێد ەنگەم د ەئ ەدا کەوەمیان لە. سێیەتێکڕایی نیی  ەب ە تەو میللەی فێری بێت هی ئەکەتەبێ میلل ەن
  ە. ئنجا کەوەرایی وشەب ەتەو نایەڵەک المی ق ەویش وەئ ەنانەم الیەڕای ئەرەڵناگڕێ. سەکۆنسنانتێک گوشین ه

موو  ەر هەسەیا بەتی بۆ دابندرێ وەپیتی تایب  ەدا کەوەمافی نامێنێ ل ەنگێک دیارەر د ەب ەبێن ەموو گرفتانەم هەئ
 پێندرێ.ەتدا بسەمیلل
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  ەلێر ەیەک ەتیەعاد ەڵکوو واو و یێیەب ەن نییەسەدیفتۆنگی »وێ« ش ڕ ەکرێ کەعلوم دەچدا م ەئێستا با بزانین ب
 .ەیدا کردوەی دیفتۆنگی پە وێ شێوەو ل

 ەکتردا هاتنیشیان لەدوا ی ەپێی ب ەواوی واو و یێ نووسراون و بەدوو پیتی ت  ە کان بەوش ەوەکۆن ەم لەکەی
ش ەوسا نیشانەکدی نووسراون، ئەک یەردوویان وەی »نوێژ، درێژ« هە. وشەوەتەنووسیندا گوتراون و خوێندراون 

»نۆییژ، درییژ«. بێگومان  کە»نوێژ، درێژ« ن ە وەخوێندرایەد ەلیقەس ەدابندرێ و ب ەر »ی«کەسەبوو لەن
یاننووسی »نیۆژ، ەیاخود دەبوون وەر و لێی دوودڵ دەب  ەهاتەگرفتێکیان د ەکەڕاستی وش ەل ەبانایەر دڵنیا نەگەئ

 بری »سوێر«.  ەڵێن »سیۆر« لەن دەمزان هەندێ کەک هەروەدیۆنێ« ه

نالی   ەنموون ە. بەوەتە نووسراون خوێندراون ەک کەهاتبن و  ەک  ەم وشانەکانی باباندا ئەشیعری شاعیر ەم لەدوو
 ڵێەد

 وا سور و سوێر بێەک ەو جێگای ەر جۆگەه
 ەڕژاوەخوێ ن ەجێی جۆششی گریانی من

 ڵێەدا دەیتێکی دیکەب ەر نالی لەچێ. هەتێک د ەک ەر دیفتۆنگ بێ کێشی شیعرەگەی »سوێر« ئەوش

 ە وەکاتەئاگر د ەیەغمەرمی نەگ ەبولبول ک
 کا توێەرگ و دڵی بۆ دەج ەزینەح ەغونچ

 

 ەگۆڕا چونکەشی دەم قافیەچوو هەتێک د  ەکەیتەم کێشی بەه ەی »توێ« دیفتۆنگی تێدا بایەر وشەگەشدا ئەلێر
 ەم پرسیارەکی کۆڕی زانیاری کورد ئەیەی لیژنەوەکۆبوون ە. جارێکیان لەی »هۆردوێ، نادوێ«یەهاوقافی ەکەوش

الی دیفتۆنگدا ەیلی بەم ەی کوردی کەستەی دەو ئێستاک ەکەوسای لیژنەندامانی ئەئ ەکێک لەی ەوەلێی کۆڵرای
  ەیشەمەر ئەک دیفتۆنگ، هەن ەکان واو و یێیان تێدایەوش ەلماندی کەس ەنموونان ەم جۆرەبیستنی ئ ەچوو بەد

 ئاست ڕاستیدا ناکات.  ەرپێچی لەس ەر کەروەگیانی زانستپ

زمانیدا ناهێنێ و پێشی ناکرێ   ەب ەکەبڕێ و دیفتۆنگەردەیێ ددا واو و ەو وشانەزۆری کورد لەرەشی هەم بەسێی
شیعریشدا دیفتۆنگیان تێدا  ەل ەک کەدا وەو وشانەبوونی دیفتۆنگ لەڵ نەگەمیش ڕێک دێت لەر ئەریببڕێ هەد
 بوو.ەن

، ەدابڕیودا ەندێ ناوچەئاخاوتنی ه ەر شێوەسەهادا خۆی بەی وەشێکی وشەب ە نها لەت ەم دیفتۆنگەم ئەچوار
 ەنگەسوێ...«. ڕەئاخێوێ، دەڕوێ، دەدوێ، دەڵێن »دە. دەوەمێنێتەک خۆی دەی وەکەواو و یێی ەرچی فیعلەه

چاوگ و ڕابردوویان  ەچونک ەهاتو ەوەلفەئ ەیان لەبێ »ێ«ک ەوەدا ئەو فیعالنەبوونی دیفتۆنگ لەیدا نەکی پەهۆی
ڕدا  ەفیعلی تێپ ەل ەردانە کی گەیاخود زیادییە. وەوا«یس   –ئاخاوتی، سوان  –ڕوا، ئاخاوتن  –دوا، ڕوان  –»دوان 

سی  ەک ەدران ەک ەم فیعالنەئاخێوێ«. ئەبزێوێ، دەنگێوێ، دەئەک »دەمی تاکدا دێت وەسی سێیەدوا ک ەب
یاڵ بۆ دیفتۆنگ بڕوات،  ەتا خەه ەیدا نییەر پەی کۆتاییان هەمی کۆ »ێ«کەمی کۆ و سێیەمی تاک و دوەکەی
ک  ەمی تاکدا یێی تیژ نەمی کۆ و دووەکەسی یەک ەئاخێون«. لەوان دەبزێون، ئەد ەنگێوم، ئێوەئەڵێ »من دەد
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ڵێ  ەنای ەیەبنجی ه ەی زێدەکی دیکەپێنێ. هۆیەخۆ بس ەکەئیتر ناشێ دیفتۆنگ ەدا دێت ک ەکەدوا واو ەب ەکراو
بزێوێ...«  ەنگێوێ، دەئەئاخێوێ، دەڵێی »دەد ەبینیت کەد ەرنج بگرەوێ. سەرکەدا دەفیعالن ەرزەو تەل ەکەدیفتۆنگ

  ەبنەدیفتۆنگ د ەبکرێن ەی »وێ«یەنگەم دوو دەئ ەئنجا ک ەپێش »وێ«و ەوێت ەکەد ەبزوێنی »ێ«ی کراو
  ەبزوێن سواری بزوێن بێ ل ە شزانین ئیمکان نییەپاش بزوێن د ەوێتەکەبزوێن د ەم جۆرەنگی بزوێن، بەک دەی

 بڕن.ەردەک جۆریان دەموو کورد یەو ه  ەوەمێننەخۆیان دقی ەر دە سەکان لەناچاری وش ەب ەبۆی

نی  ەمەچێ تەنوێر«. وا پێ دەک »بلوێر، زەو ەوتوەک ەرنەیان تێدا دەکەڵناو جارێ دیفتۆنگەن، ناو و ئاوەه ەوش
و ەدانیشتوانی ئر گوێی ەب ەونەکەنوێیی د  ەی بەو وشانەئ  ەبێ بۆیەدا زۆر درێژ نەئاخاوتن ەو شێوەل ەم دیفتۆنگەئ

م  ەیی ئەی تازەکی دیکەیەڵگە. بەوەمێننەک خۆیان دەو ەو دیفتۆنگەب ەکەڵقەیی ڕاهاتنی خەهۆی تازەب ەناوچان
سوێ، بیژوێ«ش بێ دیفتۆنگ ەڵوێ، پەروێ، کەم«ی »شنەلەی »عەناو ەڵەو کۆمە ئ ەک ەیدایەدا پەوەل ەدیفتۆنگ

ڵ گۆڕینی ەگەراورد بکرێ لەب  ەک ەیەڵگەم بەگوترێن. ئەدا دە کانی دیکەسلێمانی و ناوچ ەقی خۆیان لەد ەب
تی  ەنایەسەڕ ەکا چونکەئیسپات د ەکەی دیفتۆنگبوونی کوردی باشتر نوێ ەکەکلۆر ە نگی کافی »کوێت« بۆ کاف ەد

وای لێ   ەکەیی دیفتۆنگەچی تازەک ەپاندوەشدا سەی بێگانەر وشەسەکوردیدا خۆی ب ەتی کافی کلۆر لەو کۆنای
 .ەی کوردی بوێرێ، چ جایی بێگانە می وشەشێکی کە ب ەب ەکردو

چۆن  ەک ەوەمەری کوردی ڕوون بکەر و خوێنەی بۆ بیسەوەر ئەبەر لەم دا هەی چوارەڵگەب ەم ب ەیەم درێژەئ
ر ەی ئاخێوەوەچێ بێ ئەردەد ەخۆو ەل ەوەسازییەتیک و وشەڕێزمان و فۆن ەنگ لەربڕینی دەتی دەبڕیاری چۆنی

و  ەبوونی ئەن نەسە یاندنی ڕەئیسپات گ ەسن بەرووتر ب ەی سەڵگەزانم سێ بەخۆ وا دەستیشی پێ بکات، نەه
 .ەدیفتۆنگ

ی ەڵگەب ەنگەڕ .ەوەمەرامیان بدەو و ەوەبهێنم ەڵگەب ە کەر دیفتۆنگەسەی سوورن لە سانەو کەجیاتی ئ ەدا لەبا لێر
 : ڵێمەدا دەوەرامی ئەو ەو ئینکار ناکرێ. ل ەیەه ەک ەدیفتۆنگ ەبێ ک ەوەم ئەکەی

بێ دیفتۆنگ  ەو واو و یێیانەئاخاوتندا ئ ەل ەک ەیەوانەی ئەڵگەی بەر هێندەه ەیەڵگەم بەهێزی ئ -1
وی ە، ئەیەالی من ه ەکەدیفتۆنگ ەدا کەوەم لەبڵێ من چ بک ەکەن دیفتۆنگەر خاوەگە بڕن. جا ئەردەد

 . ەنییم دیفتۆنگ الی من ەڵێ من چ بکەدیشیان د

  ەو پێیەبێت. بەدیفتۆنگ د ەری بەی ئاخێوەی ژمارەفت هێندەش حەری بێ دیفتۆنگ شەی ئاخێوەژمار -2
 شکێ.ەنی بووندا ڕادەی الیەڵگەر بەسەندین جار بەبوون چەنی نەی الیەڵگەب

ر نووسیندا،  ەسەپاندنی بەبنۆس بۆ س ەبۆتەی نەکەبوونەاڵم هەب ەیەوی بڵیش هەڵەدیفتۆنگی المی ق  -3
 .ەکراو ەن ەشی لێوەر قسەه ەبگر

مای ەش بنەیەهجەو لەئ ەیەی سلێمانیدا هەهجەل ەل ەکەدیفتۆنگ ەبێ بگوترێ چونکەوەمیش ئەی دوەڵگەب ەنگەڕ
شدا  ەیەڵگەم بەئاست ئ ە. لەوەڕێنووسدا جێی بۆ بکرێت ەدانی پێدا بهێندرێ و ل ەپێویست  ەبی کوردییەدەزمانی ئ

 : نەرام هەو

هێز و ەنی بەالی ەندەوەبی کوردی ئەدەمای نووسینی ئەبن  ەتی ببێتەجێی خۆی ەی سلێمانی کەهجەل -1
  ەتی شێوەبێت. خزمەن ن ەسەپاندنی شتی ناڕەس ەپێویستی ب ەک ەیەنی تێدا هەسە جوان و ڕاست و ڕ

عبیر و داڕشتنێکی  ەو ت ەر وشەه ەک ەدایەوەی ئاخاوتنی سلێمانی خۆیشی لەبی و شێوەدەنووسینی ئ
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ک جوانی و  ە ویان قبووڵ بکرێ نەئ ەوەوتەدا کەر هی دیکەسەدا ببوونتی و ڕاست ەنایەسەڕ ەکوردی ل
ڵ خۆیدا ەگەی نادروستن و لەکارهێنانەو ب ەن بۆ ئ ەت بکەفاعەبی شەد ەمای ئەی بنەهجەئاورینگی ل

 پێنێ.ەیاندا بسەکەموو زمانەر هەسەب

هاتوون شکڵی ەی نەکەبیەدەئ ەمای شیوەبن  ەئاخاوتنی شاری پاریس بۆت  ەشیو ەیی، کەنسەزمانی فر ەل -2
  ەکەری پاریس »ر«ەنێن. ئاخیوەجێی »ر«ی داد ەکان لەپاریسی ەی کەو »غ«ەپیتی »ر« بگۆڕن ب

ڕاستی  ەکان بەتوانێ وشەک هی پاریس دە ری سلێمانیش وە، ئاخێوەوەخوێنێتەینی دەغ ەنووسێت و بەد
یی  ەو خۆشناو و دز ەک کۆیەروەریانببڕێت، هەپێی ڕاهاتنی خۆی د ەشدا بەوەخوێندن ەبنووسێت و ل

 ڕێی الواز.  ەنەیانکەئاخاوتندا د ەنووسن و لە»ڵ« د ەو و بەڵەالمی ق 

وتووی  ەکی پێشکەیەموو شێوەک هەئاخاوتنی سلێمانی، و ە، شێوەدیفتۆنگدا نیی ەر لەه ەخنەگرفت و ڕ -3
پێی بڕیاری   ەب ەکانیدا هاتوەر زمانی دانیشتوەسەجۆرێکی خۆڕسک و بێ مامۆستا ب ەب ە ک ەجیهانم ەئ

 ەنموون ە. بەوتوەشی تێکەڵەه ە، ناوناوەدا نییەکەسڵی زمانەئ ەل ەک ەیدا بووەهای تێدا پەتی وەواقیع تایب
الی  ەت لە بیریدا نای ەسلێمانی بی ەوەرەوانێ« هیچ کوردێکی دەوەماڵ ەوانێ، لەوەگوترێ »بێرەد ەک

م  ەی بزانێ ئەوەر لەڕێ بەپەردا تێدە سەهای ساڵیشی بەیا بنووسێ، ساڵەها بڵێ وەشتی و ەوەخۆی
کار دێت، ە» بەجیاتی »بچۆو ەل ەوه«ش کە ی »بچۆرەکەدا دێت. »ر«ەدوا کام وش ەب ە»وانێ«ی

سیش  ە، کە، ئنجا لزومیشی نییەنووسینڕێکی ئاخاوتن و ەمپەی سلێمانی لەوەرەویش بۆ کوردی دەئ
 ی کار.ەرمانەف  ەم ڕێژەبۆ ناو ئ ەوەتەڕیوەپ ەم »ر«ەئ ەکوێو ەنازانێ ل

ران و  ەکا نووسەپێویست د  ەوەیان نابێتکردندا جێی باسەلێر ەن کەش هەنی دیکەئاخاوتنی سلێمانیدا الی ەل
گوترێ ەد ەک کەو ەوەنەڕاستیان بک ەتێیاندایی ەڵەن و چی هەستنیشانیان بکەو د ەوەزمانناسان بۆیان کۆببن

 هێت« و هی تریش. ەبری دێت، دەل –ت ەیا »یەبری تێیدا« وەل –»تیایا 

پێنێ.  ەبیدا بس ەدەنووسینی ئ ەر شێوەسەکانی خۆی بەواویەر زمانێکدا بێ ناشێ ناتەه ەوتوو لەئاخاوتنی پێشک ەشێو
موو تاروپۆی زمانی  ەب هەدەزمانی نووسین و ئ ەببێتوێ ەهران بیەی ئاخاوتنی تەر شێوەگ ە، ئەنموون ەب
  ەوەی ئاخاوتنی مابایەقی کۆنین ەک فارسی دەر کوردیش وەگەشێنێ، جا ئەوەڵدەک هەریەبەکگرتووی فارسی لەی

ی ئاخاوتنی ەوەوتنەر دوور کەدەق ەی ئاخاوتنی کوردی بەجوداکانی ئێستاک ەموو شێوەماندیت هەبۆ ئیمڕۆ د
دوور  ەنژادیی ەنەسەڕ ەو زمانەکانیش لەکوردیی ەهجەی فارسی، لەکەپاراستراو ەنژادی ەزمان ەهران لەت
ی  بوونشەداب ەر لەی ب ەکەکوردیی ەسڵەی ئەشێو ەکە داپۆشراو ەوەکانی کوردی بەهجەیبی لە. عەوەتەوتونەک
ی ەکەو شێواویەرەب ەگۆڕان موو ەتوانین هەن ەئێم ە. ئنجا کەکراوەتۆمار ن ەوەکۆن ەدا لەیەهجەموو لەو هەر ئەسەب
ق  ەی زەڵەه ەک ەوەمێنێتەر بۆ دەمان هەندەوەی ئەک ەڕاست و دروست ەدێرین ەرچاوەبۆ س ەوەینەک ببەیەهجەل

و ەڵ ئەگەجوداکانی ل ەهجەی لکردنراوردەی ناوخۆیی کوردی و بکردنراوردەڕێی ب ەبێ لەر نەو زۆپ ببینین ه
ر ەسەک بەیەهجەوای لەکارهێنانی ناڕەویسترا ب ەحاڵ کەمەهەب. ەیەه ەوەکوردیی ەتییان بەی خزمایەزمانان

 بێ.ەڵق لێی دڕدۆنگ دەپێ خەدا بسەکەموو زمانەه

رایی ەب ەستاو لەهاتنی نوونی و ەدیار ەخۆو ەک لەم. وەکەیرێکی دیفتۆنگی »نگ« دەس ەوەیەم کوالنەر لەه
هیچ   ەکەڕاستیی ەمەدا. ئ -یا تێ ەپێش کاف و ەر هاتنی نوون لەدەق ەب ەکی ئاساییەیە نگی گافدا دیاردەد
نگدا ەتیی دوو دەدراوسێی ەشێکی کوردزمان لەر بەگەئ ەستێ کەڵدە پرسیار ه ەوالوەب ەوەڵناگڕێ، لەه ەق ەتەمەد
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ڵدا بکا؟ ڕێنووس و  ەگەت لەمڵەی چۆنی مەکەبیەدە ئ ەموو کوردزمان چی بکا؟ زمانەدیفتۆنگی دروست کرد ه
 بێ؟ەستێکی هە ڵوەئاستیدا چ ه ەلفوبێ لەئ

یا نژادی، تا   ەییەئایا ناوچ ەوەبکۆڵرێت ەوەچوو لەڕێی تێد ەهاتو ەوەچیی ەل ەکەدیفتۆنگ ەمانزانیبای ەر نەگ ەئ ەئێم
ستاو  ەی وەق ەتەم ەزانین نوونێکی بێدەموومان دەاڵم هەیا پیتی بۆ دانبندرێ. بەو ەر نژادی بێت نیشان ەگەئ
 ەک لە«یەو »غن ەسکدا منگەکی تەیەی سلێمانی و ناوچەهجەل ەو ل ەوەق ەتەم ەگافێکی بێدرایی ەب ەوێتەکەد

ت  ەنانە ربێت، تەد ەیەو ناوچەیری ئەزار و زمانی دانیشتووی غ ەل ەتەحمەز ەبێ کە یدا دەدا پەکەنگەنێوان دوو د
 ەکەنوون و گاف  ەی کە وەر ئەگەبێ مەپێشدا د ەبێ چیمان ل ەمەحاڵ ئ ەبن. جا کەرسدانیش فێری نەد ەب ەنگەڕ
کدی ڕازی  ەیەموومان لەوساش هە، ئەوەپێی ڕاهاتنی زمانیان بیانخوێنن ەڵقیش بەن بیانووسین و خەک هەو
ی شتێک  ەوەگوتن ەش ناچار ناکرێ ب ەو دیفتۆنگەزای ئەپارێزرێن و ناشارەدروستی د  ەکان بەوش ەبین چونکەد
 .ەیدا نییەوز ەل ەک

  ەوای ەدیهیەک بەشتێکی و ەچونک ەکەرامی پرسیارەو و ەکەی گرفتەوەواندنەبۆ ڕ ەسەی گوتم بۆ خۆی بەمەئ
 ن. ەکەد ەو ڕایەدێن و پشتگیری ل ەالو ەهێز لەی زۆر بەند ڕاستی دیکەچ

یدا ەپ ەو غونن ەنگی دالیشدا منگ ەرایی دەب ەی سلێمانیدا لەهجەل ەنگی نوون لەد  ەک ەیەوەم ئەکەڕاستی ی
و  ەی ئکردنرەسەریکی چارەبێ خەد  ەو پێیەی نێوان نوون و گاف، بەمنگ ەل ەتترەحمەشی زە کەربڕینەکات، دەد

بۆ ڕاهێنانی   ەوەریک بین مامۆستا بدۆزینەپێ خەر نووسیندا بسەسەب ەکەر بڕیار درا منگەگە ش بین تا ئەگرفت
بیستوو دابهێنین ەدیتوو و نە س نەپیتێکی ک ەت کەڵبە. هەمەستەتی و ئەکجار تایبەی ەربڕینەو دەموو کورد لەه
ن و  ەسەڕ ەدا ڕاستییە وشان ەرزەو تەبێ لەدال د ە گاف و ن ەنوون بێت و ن ەوا ن ەبری »نگ« و »ند« ک ەل

ڕ  ەیاخود ش ەکردنرەسەچار ەمەخۆم بپرسم ئایا ئ ەوێ ل ەمە. دەوەینەڵقیان ببەبیر خ ەکانیش بکوژین و لەدروست
 ؟ەپێفرۆشتن

  ە، کەیدایەئاشکرایی پ ەب ەکەر گاف و دالەسەستان لەتی وەحاڵ ەل ەکەننەو غ ەمنگ ەک ەیەوەم ئەڕاستیی دوو
نوون و گاف و دالی    ەبنەجارێ د ەر بەشدا هەزۆر وش ەل ەبارێکی دیک ەچنەدوادا هێنان د ەهاتیت بزوێنت ب

 ند...«. ەبی، ڕ ەنگەر سندی، شەسەکوو، کوندی لەنداوەر، چە نگ ەر، سەندەک »بەتی وەعاد

ک ەگافی بێفێڵ و  ەکرێتەنگی دالی دوای نوون دەزاری سلێمانیدا د ەندێ جار لەه ەک ەیەوەم ئەڕاستی سێی
 ین؟ەدا چی بکەمان ەڵ ئەگەنگ...« ئایا لەرب ەنگ، تونگ، دەنگی، مەف ە»ئ

ی نون و گاف ەوەوێ بێ ئەکەردەدا دەتی دیکەزۆر حاڵ ەوتۆیی لەتێکی ئەی فۆنەدیارد ەک ەیەوەم ئەڕاستی چوار
 ەنموون ەمیم. ب  ەبێت ەنگی »بێ« دەپێش د ەوێتەکەستاو دەنوونی و ەک کەیندا بێ وەب ەیا نوون و دال لەو

ی ەر...« وشەنب ەر، ق ەنبە، عەنبە، پەنبەنبار، شەبری »عەر...« لەمبەر، ق ەمبە، ع ەمبە، پەمبەمبار، شە»ع
  ەڵەه ەنووسیندا ب ەی لەکەو نوون ەور«ەوراندەر، دەرانسەی »سەڕێژ ەر« لە رامبە»ب ەبۆت ەر« کەرانبە»ب
و  ەرەکا بەز دەح ەوەنگی »ف«شەرایی دەب ەمیم. ل ەوەبێتەر دەنگی »پ«ش هەمیم. نوونی پێش د ەکرێتەد

 ەنگی »ف، ث« کەت دوو دەنان ە، ت ەوەبێتە»یمفی« نزیک د ەی »ینفی« لەبیدا وشەرەع ەک لەو ەوەمیم بچێت
ترازێن ەکدی دەی ەواوی ل ەت ەهات ب ەوەپێش ەنوونیان لنگی ەد ەر کەه ەوەکرێنەت جودا دەحمەبیستندا ز ەل
چێ. ەمیم د ەش لەکەهی پێش فێی   ەوەمێنێتەک خۆی دەنگی »ث« وەنوونی پێش د ە»ینثر، ینفر« چونک کەو
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ی  ە...«. وشەڵتارە، ق ە، خڵتەک »گاڵتە»ط« و ە بێتە ش دەکەبێت و تێیەو دەڵەرایی تێی ق ەب ەستاو لە المی و
. کاف  ەی »کل« و »توور« پێک هاتوەدوو وش ەل ەچونک ەی تێدا نییەو گۆڕینەواتای کلدان« ئ ەب –»کلتوور 
ی  ەدیارد ەم گۆڕانانەگۆڕێ. تێکرای ئەنگیان دەدوادا هات د ەیا »وی، وێ«یان بەبزوێنی »ی، ێ« و  ەو گاف ک

 . ەنیی ەوەر ڕێنووسەسەخلیان ب ەنگسازین و دەد

 ەوەتەاڵم ماوەگرفتی دیفتۆنگی »وێ، نگ«. ب ەی پرسیار لەوەرامدانەبن بۆ وس ەی گوتمن ب ەوانە، ئەیەڕم هەباو
بێ  ەیدا دەی واوی درێژ و یێی درێژ پبوونڵەتێک ەل ە ی کەنگەو دەروودا دیفتۆنگی ئەزاری کرمانجی س ەبڵێم ل

کوو  ەو ەوامیشەردەوێ و بەکەردەعلومدا دەی مەوش ەل ەکەدیفتۆنگ ەک ەوەو ڕوەل ەن و بنجییەسەدیفتۆنگێکی ڕ
ڕێی   ەناسێ ناتوانێ لەکان نەزانێ و وشەن ەکەهجەکێک لەر یەگەخۆی ئاخاوتن، جا ئەربەی سەنگێکی دیکەر دەه
ی  ەیا منگەی کاف و گافی پێش »ی« وبوونلووس ەک کەو ەوەبناسێت ەکەدیفتۆنگ ەوەنگسازییەستووراتی دەد

م  ەهات پیت بۆ ئەبیریدا ن ەکۆڕی زانیاری کورد بنی ەنجومەزانێ. کاتی خۆی ئەد ەلیقەس ەنوونی پێش گاف ب
کرێ. ەن ەڵەه ەیان تێدایەکەی دیفتۆنگەو وشانەو نووسینی ئ ەوەخوێندن ەدابنێ تاکوو ل ەیەڕاستین ەدیفتۆنگ

 ش بکرێ.ەم گرفتەری ئەسەبێ چارەبێگومان د

م  ەئاست ئ ەل ەچونک ەم کۆڕەکانی ئەرپرسەالی ب ەوەڕامەگ ەو پرسیارەستی ئەبەم ەیشتن لەبۆ تێگ -ب
ش ەکوردیدا نین و ناوناو ەل ەنگی »ض، ص، ط، ظ...« کەک دەڕوات وەک دەند الیەدا بیر بۆ چەپرسیار

ی  ەنگی دیکەیا دەو  ەنگانە و دەبۆ ئ ەنووسینی کوردیدا ئیشار ەل ەی کەمەو دەبێ لەر نەبێ هەکارمان پێیان د
ی مرۆڤ و  ەو مرخ ەک فیکەنگی زمانی وەان ناگوترێ دپێی ەڕوا کەش دەنگانە و دەین... بیر بۆ ئە کەد ەبێگان
ت... ەبیراندا نای ەمزانی بەد ەروش چوو کەی زاری کرمانجی سەو دیفتۆنگەی با... بیرم بۆ ئەی مار و ورشەکیف

نگی دوای ەک دەڵێن »کسرة مختلسة« وەبیدا پێی دەرەع ەل ەک ەی ەنگەو دەست ئەبەرامدا پێیان گوتم مەو ەل
 دا. -ی »پنچک« ەوش ەنگی »چ« لەد

ستنی کۆڕی  ەمی بەتا د 1980-3- 8ی ەم ڕۆژەل ەنگە، ڕەریم نووسیوەس ەدواوم و ل ەنگەم دەل ەئێستاک ەر لەب
م  ەوەنەکرد ەربچێت، ئیتر نازانم ئایا مافی سێبارەد ەوەنگەم دەی ئەبار ەشم لەکان گوتاری دیکەگیروگرفت

می گۆڤاری کۆڕی زانیاری  ەرگی سێیەمی ب ەکەشی یەب ەل ەتیک چیمان بۆ بکا؟« کەگوتاری »فۆن ەمێنێ؟ لەد
وێ  ەی بیەوەدواوم، ئ ەبێهێز  ەنگەم دەی ئەری دیاردەروبەلێک سەگ ەل ەوەدا باڵوبۆت – 1975ساڵی  –کورد 

  ەوەکەنگەی دەبارەکورتی ل  ەدا زۆر بە. لێرەوەڕی منی تێدا بخوێنێتەو بیروباو ەوە ڕێتەبگ ەو گوتارەتوانێ بۆ ئەد
 دوێم. ەد

 ەل ەچونک کردنقورس  ەپێم گوتوو ەمیشەبزوێن دانانێم و ه ەب ەنگ ەم دەڵێم من ئەموو شتێک دەه ەر لەب
  ەل ەمە. ئەیەکەنگەربڕینی دەی دبوونست ئیمکانەبەڵکوو م ەب ەنگی پێش خۆی نییەست بزاوتنی دەبەدربڕیندا م

باری  ەک ە، چونکەنیی ەیی وشەمیشەشێکی بنجی و هەب ەکردنو قورسەئ ەوەشەکرێکی دیەس ە، لەوەرێکەس
ری دوو ەلێکن ەنیی  ەوش ەشێکی تاک ەک بەروە. ه ەوەچێتەستێ و دەڵدەه ەکەکردنگۆڕا قورس  ەربڕینی وشەد

 کارێکی ناچاری. ەبێتەد ەکەکردنتییان قورسەدراوسێی ەل ەک ەش نییەوش

ی کردنی »شێلم« قورسە رچاو. وشەب ەدا دێتەم نموونانەل ەنیی ەیی وشەمیشەشی بنجی و هەب ەی کەوەی ئەڵگەب
 ەکەر المە« قورسایی سەکەت بزاوت و گوتت »شێلمەکەهاتیت و میم ەنگی »ل«. کەر دەس ەوێتەکەتێدا د
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نم و ەسرین« قورسایی نوونی گە ق  –سر ە، ق ەفرۆکەب –فر ە، بە کەنمەگ –نم ەڵێی »گەد ەهاش کەروەما. هەن
 .  ەوەوێتەڕەسر دەفر و سینی ق ەفێی ب

ر المی ەس ەچێتەڵێی »دڵم« قورسایی دەد ەوێ: کەکەردەد ەوەم نموونانەل ەریش نییەلێکن ەی کەوەی ئەڵگەب
 .ەو ەپووچێتەد ەکە« قورساییەیا »گوناهی دڵمەگوتت »دڵمان« و ەی »دڵ«. کەوی وشەڵەق 

گوتت  ەاڵم کەب  ەیەدا هەردوو وشەنگی پێش نوونی چاوگی هەر دەسەستن، کردن، قورسایی لەچاوگی ب
 .ەوەشتوانی بیهێڵیتەیت دەتێبب ەکەتوانی قورساییەد «ەوە، کردمانەوەستنە»ب

  ەش بەبێ، ناوناوەیدا دەپ ەربڕینی وشەکاتی پێویستدا بۆ د ەل ەتیکییەکی فۆنەناچاری ەکردنم قورسەی ئەکەڕاستیی
  ەر کە، هەنێوان دوو وشیا ەو ەنگێکی وشەر دەس ەخرێتەپێویستی، د ەوە کاتەر دەه ە ئکید، کەنیازی ت
 ەخا کەری دەکانی کوردی دەنگەتی دەتایب ەل ەوەبێ. وردبوونەبزر د ەخۆو ەل ەکەکردنما قورسەش نەکەپێویستیی

  :ەیەی هەسێ پل ەوەبوونەو ن  بوون ڕووی ەل ە نگەم دەئ

سر، ەفر، کەنم، بەی »شێلم، گەوش ەک لەبێ وەبێ هەر دەتدا هەندێ حاڵەه ەل ەک ەیەوەم ئ ەکەی یەپل •
 ەکە، تا بزوێنێک دێت و قورساییەکانی »ل، ن، ف، س، پ« ناچارییەنگەی دکردنپک...«دا قورسەس
 گرێ.  ەڵدەه

ی ەوش ەک لەشبێ وەشێ نەبێ و دەه ەکەکردنشێ قورسەندێ باردا دەه ەل ە ک ەیەوەم ئەی دوەپل •
 شکرێن.ەکانی »ن، ر، خ، ش« قورس بکرێن و نەنگەشێ دەشک...«دا دەخت، کەرج، سەنک، مە»د

نگی  ەهاش دەروەڵناگرێ. هەه کردنپێش »د، ت«دا قورس ەنگی »ر« لەد  ەک ەیەوەم ئەی سێیەپل •
 پێش »ت«دا...  ەنگی »س، ش« لەپێش »د، گ« و د ە»ن« ل

.  ەوەدا جێی نابێتەشیان لێرە، درێژەتیکی کوردییەکانی فۆنەستوورەد ەندێک لەتی هەڕاستی و تایب ەمانەئ
 ەوەمە. لەتیکییانەفۆن ەستوور ەو دەر حوکمی ئەب ەوێتەکەدا دەنێوان دوو وش ەیا لەو  ەوش ەنگیش لەی دکردنقورس

بوونیشی ە، بوون و نەشی بنجی ئاخاوتن نییە ب ەکردنم قورسەئ ەوێ کەکەردەش دەی دیکەوەلێک لێکدانەگ ەو ل
ش کاری  ەو جۆر ەو جێگەی ئەوەئاخاوتندا، دۆزین ەربڕینی لەیا جۆری دەو ەی وش ەجێگ ەب ەندەدا بەوش ەل

  ەتی کە تایب ەم بدرێت بەڵەق  ەگرفتی ڕێنووس ل  ەب  ەکەدیارد ەزانم پێویست نییەوا د ەمەر ئەبە. لەیەلیقەس
 باودان.  ەبێ وا ل ەو پیتانەنووسینمان ب

  ەکیان بەبێ، یەنووسینیان دکانمان دوو جۆر ەی وش ەپێ زوربەر نووسیندا بسەسەب ەکردنو قورسەبێت و ئ
  ە. کەکەالم ەیتەبێ قورسایی بدەی »شێلم«ت نووسی دەوش  ەک ەنموون ەو. بەشیان بێ ئەوی دیکەئ کردنقورس

 ەکەگوتت »شێلمتان کڕی« قورسایی ەر میمی شێلم. کەس ەچێتەد ەکەگوتت »شێلمم کڕی« قورسایی
  ەوەکەی ەش بەک ەش و میمەکەالم ەیەگوتت »شێلمم کڕی« ڕێت ه ەک ەوە . دیسانەکەبۆ الم ەوەڕێتەگەد

و ەب کردنستەحاڵ هەمەهەگرێ. بەڵدە قورسایی ه ەکەنها المەگوتت »شێلمتان کڕی« ت ەاڵم کەیت بەقورس بک
بێ  ەرنەیا هە، وەستێکی زگماکەرناگیرێ. هەو ەوەرێکە رسد ەهیچ مامۆستا و د ەل ەکەکردنی قورسەهاتوچۆی ەرزەت

،  ە، بێجێیەتاوەرەس ەبیدا، لەرەڵ پیتی عەگەل ەم گرفتەی ئەوە. لێکۆڵینەزمانی دایکزاو ەب ەفرچکگرتنێکی منداڵیی
پیتی التینی   ەی کوردی بەو ڕست ەتی نووسینی وشەچۆنی ەل ەوەشێ تۆژینەلفوبێی التینی کرا دەئ  ەکاتێک باس ل

 بکرێ.
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 کان ەبزوێن ەنگەی دەپل -ج

 :ەیەبزوێن دوو جۆری بنجی ه

 بزوێنی درێژ. -1
 . کورتەبزوێن -2

کانی ەی بزوێنەدیفتۆنگ هێند ەوەالی منەبێ. بەیدا دەجۆری درێژدا پ ەبێ لەه ەکوردیدا بزوێنی دیفتۆنگ ک  ەل
گی خۆی شین نابێ.  ەر ڕ ەسەل ەی کەک موتوربەنگ پێک دێت، وەی دوو دبوونڵەتێک ەل ەچونک ەبنجی نیی  ەدیک

 جێی لێدوان نین.  ەلف و دیفتۆنگەرچی ئە، هەیەی »و، ی«وەبار ەنها لەت ەگرفت داندراو ەشدا بەندەم بەچی ل

پیتی بزوێن و  ەل ەم کەکەندی »أ« خاڵی یەژێر ب ەوەر بخرێتەش هەم گرفتەبوو ئەی ڕاستی بێ دەوەئ
دوێین. ەش دەهی بێ نیشان ەناچاری ل ەدار دواین بەواو و یێی نیشان  ەل ەک ە، دیارە وەکۆڵێتەدار دەبزوێنی نیشانەن

 .ەی ەه ەی دوو بزوێنی »و، ی«وەپل ەندی بەپێو ەنووسم کەد ە نانەو الیەکی ئەیەدا کورتەلێر

ل.  ە، پە، واوی تیژ، قوچاو و واوی کراوەیەک پێشتریش گوتمان دوو جۆری هەواوی درێژ و ەوە ی »و«ەبار ەل -1
فتی بچوکی بۆ دابندرێ. واوی تیژ جارێ  ەی حە نیشان ەوتون کەڕێک ک ەوەر ئەسە موو لەه ەیەرچی کراوەه

  ەبزانین ک ە وەبێ ئەد ەوەنگەی دەڕووی پل ەاڵم لە. بەبووەیدا نەتی نووسینی پەر چۆنیەسەوتن لەڕێکک
ش ەم ڕاستییەر ئە. هەی کورتی نییەکوردیدا شێو  ەل ە، واوی کراوەی واوی تیژە ی واو کورت کراوکورتەبزوێن

 ەل ەبریتیی ەواوی کراو ەک ەوەکاتەڕوون د ەوەکا و ئەهێز دەی واوی تیژ پتر ببوونتی و بنجیەنایەسەڕ یەڵگەب
نگ ەی دەرجوملەوێ سەر بمانەگەدیفتۆنگ. جا ئ ەگوتراوە اڵم پێی نەلف، بەنگی ئەختێک تامی د ەواوێکی تیژ و ن

 بێ ەتار دەکدیدا ق ەدوا ی ەب ەواو ەڕیزم ەئ ەلیست ەین بەیان و خوار و ژووریان بکبوونیداەنگی واو و پەو ڕ

، ڕاو، ەرە، وەبیسترێ وزەدا دەم وشانەک لەو  ەی واوەکانی دیکەموو شێوەمای هەبن ەواوی کۆنسنانت ک •
 وار.  ەویر، هەو، دێو، هەڕ

 بیسترێ. ەیووال... دەڕوو، ه ەکانی دوور، کاووس، بەوش ەک لەواوی تیژی درێژ و •
 ...ەرکۆنەبرۆ، سک خۆڵ، ەی درێژ وەواوی کراو •
 روودا. ەزاری کرمانجی س ەدیفتۆنگی واوی درێژ ل •
واوی  ەنگێکی نات ەیان دەم واوەک »کورت، ڕوسم...« ئەو -بیەرەی ع ەضم -ی بۆر کورتەبزوێن •

 بێ.ەیدا دەی واوی تیژ پەوەکردنکورت ەوێ و لەرکەشێ دەدوا کۆنسنانتدا د ەو ب ەخۆیەربەناس

 ە ی »ی«وەبار ەل -2

ی ژێریش  کورتەبزوێنگرێ. ەردەنگی یێی تیژی درێژ وەشکڵی د ەوەی یێی کۆنسنانتەوەکردندرێژ ەل ەم بزوێنەئ
ڵ  ەگەر لەی سکورتەبزوێنیا ەلف وەنگی ئەی تامێکی دبوونڵەتێک ەش بەها یێی کراوەروە. هەیەم یێیەی ئەکورت

بزوێن و   ەکانی »ی«ش بەری جۆرەبەرلەدیفتۆنگ. س ەگوتراوەویش پێی نەاڵم ئە بێ بەیدا دەیێی تیژی درێژ پ
 :هێننەپێک د ەیەم لیستەئ ەوەکۆنسنانتی
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 یاس«. ەی، مە، مەیتەک »دایک، یار، هەیێی کۆنسنانت و •
 ک »پیتاک، جوانی، بینین، گۆالوی...«. ەیێی تیژی درێژ و •
 ک »ڕێ، شوێن، دوێنێ، ڕدێن...«. ەی درێژ وەیێی کراو •
 »گزینگ، بیست...«. ک ەگوترا ژێر وەپێی د ەی یێ ککورتەبزوێن •

گۆڕێ،  ەواتاش ن ەوەشێ درێژ بکرێتەکاندا دەزۆری وش ەرەی هەزورب ەل ەکورتەبزوێنم ەئ ە بێ بزانین کەاڵم دەب
یا ەتی خۆی...« وەر شینگ و تاق ەسەڵێی »لەد ەک کەو ەوەی درێژ ناکرێتەکەکورتەبزوێن ەیەهاش هەی وەوش

 هات...«. ەوەناویەه ەی لە»ڕینگ

 . ەوەی بزوێنی واوە لیست ەبوو خستم ەبێ بۆیەڵ دەیێی تێک ەتدا واوەڕەبن  ەنێوان واو و یێ لدیفتۆنگی 

من  ەی کەوەڕای ئەرەاڵم س ەگرێ، بەڵد ەناوی بزوێن ه ەوەسەالی زۆر کەب کردنی من ناوم نا قورسەنگەو دەئ
  ەنابێت  ەمەر ئەبە، لەبێگومانان  ەبزوێنو ەکێک لەبۆ هیچ ی ەوەنابردرێت ەنەنگێکی بێالیەد ەبزوێنی دانانێم چونک ەب

ی  ەپل ەینەو بیک  ەنی »کسرة مختلسة«یەب گوتەرەوا ع ەین کەخۆڕایی قبووڵ ک ەر بێین و لەگە« مە»پل
و  ەرەب ەکەکردنقورس ەلیکترۆنی ئیسپاتیشی کرد کەزموونی ئەر ئەگەحاڵ ئەمەهەتایی بزوێنی »ی«. بەرەس

نگی ەد ەبات چونکەد ەوە«یەو »ضمەرەی واوی کۆنسنانت بکردنقورس ەبێ بزانین کەڕوات دەد ە«وە»کسر
 ەیت لەکەست دە، الوک...« هە، وڵەوڵ، وزەڵ خۆتدا بڵێ »کاوڕ، کەگە. لەنگی واودایەسروشتی د ە« لە»ضم

واوێکی کۆنسنانت و  ەب  ەوشان ەرزەو تەران ئەنووس ەزۆر ل ەیشەر بۆیەه ەیە« هەدا تامی »ضمەکەربڕینی واوەد
خۆ  ەوەست ڕاگرتن و لێ وردبوونەه ەب ەتیکییەفۆن ەتەم بابەل ەیەش هەنووسن. شتێکی دیکەکێکی بزوێن دەی

قورس  ەنگەربڕینی دەر جۆری دەسەب ەیەخلی هەدا دێت دەکەدوا قورسکردن ەی ب ەنگەو دە. ئەوەکاتەڕوون د
دا دێت  ەکەالواز ەو ڕێی ەکەوەڵەق  ەدوا الم ە»ب، م« بنگی ەرم«دا چونکی دەڵب، گەی »کەوش ە. لەکەکراو
ن لێو  ەوانەنگی »ب، م« لەردوو دەه ەچونک ەسرە ک کەکات نە« دەتی »ضمەخزمای ەز لەح ەکەکردنقورس

کانی »ب، پ، ەنگەگرن. دەری دەنگی »و«دا وەربڕینی دەد ەل ەن کەبەد ەوەیەو شکڵەو ئەرەدروون و بەپێکدا د
 ن. ەتەم بابەپێنجیان لر ەم، ف، ڤ« ه
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 و داڕێژراو   ە ی ساد ە گیروگرفتی وش :  2شی  ە ب 

 .ەش کراوەند دابەدوو ب ەدا بە کەوازەبانگ ەل ەباسەرەم سەئ

 بی. ەرەناوی ع -أ

 پاشگری »پێناسین« و »کۆ«.  –پێشگر  -ب

وێت و ەکەبی« دەرەشی »ناوی عەر بەب ەی سادەوش  ەوایان داناو ەکەوازەرانی بانگەند نازانم ئاخۆ نووسەرچەه
 ەوەوانەالی ئەب ەکەوێت، یاخود پرسیارەکەشی پێشگر، ئنجا پاشگری پێناسین و کۆ دەر بەی داڕێژراویش بەوش

 نابات. ەوەکمانەو هیچ کوێیەرەی بە وەرامدانەو و ەواوە نات ەکەپرسیار ەوەمن بۆی ناچم، دیسان ەک ەیەجۆرێکی دیک

 بڕێ. ەر زیهندا دەسەک خۆ بەند تێبینییەچ ەوەبی«یەرەناوی ع –ندی »أ ەی بەبار ەل

ئایا ناوی   ەدایەوە ل ەکە، گرفتەیا داڕێژراو ەیەیدا ناکات ئایا سادەدا گرفت پەوەبی لەرەنووسینی ناوی ع -1
کوردیمان   ەب ەبی؟ کەرەپیت و ڕێنووسی ع ەپیتی کوردی و ڕێنووسی کوردی بنووسرێ یاخود ب ەبی بەرەع

 ەوەوانەناو ک ەینەبیشمان نووسی ئایا بیخەرەڕێنووس و پیتی ع ەب ەین؟ کەبکک »ض« ەنگی وەد ەنووسی چ ل
 ؟ ەوەکانەکوردیی ەنێوان وش ەوێتەبک ەوانەیاخود بێ ک

دوادا ەتی نووسینی بەی چۆنیەیەم کێشەیری کوردی ئەموو ناوێکی غە ڵکوو هەبی ب ەرەر ناوی عەک هەن -2
 ی خۆیان؟ ەکەپیتی زمان ەپیتی کوردی بنووسرێن یاخود ب ەدا ئایا بەوەدێت ل

بی.  ەرەنها ناوی عەک تەن ەیەموو جۆرێکی هەش هەناوی کوردی و بێگان ەوەییشەو ناساد ەن سادەالی ەل -3
 « . Xک »مستر ەک پیت وەی ەل ەبریتیی ەیەش هەوەی سادە. واوەیەشی هەئاوێت ەوەو داڕێژراو ەوالی سادەب

ر ویسترا  ەگەئ ەبوو ک ەوەیری کوردی ئەتی نووسینی ناوی غەی چۆنیەبار ەنی کۆڕ بڕیاری لەنجومەکاتی خۆی ئ
ک ەر ویستراش وەگەدا بنووسرێ، ئەوانەنێوان دوو ک ەی خۆی لەکەپیتی زمان ەبێ ب ەکوو خۆی ڕاگوێزرێ دەو
دا  ەمەنووسرێ. لەپیتی کوردی و ڕێنووسی کوردی د ەب ەوانەوسا بێ کەبڕێ بنووسرێ ئەریدەکورد د ەی کەوەئ

ی پیتیان بۆ  ەکانی عێراقدا وێنەچاپخان ەل ەبنووسین ک ەو زمانانەویسترا ناوی ئ ە اڵم کەب ەیدا نییەچ گرفت پ
ت  ەڵبە ڕێنووسی کوردییان بنووسین. ه ەفوزی خۆمان بەلەپێی ت ەی بەوەر ئە گەم ەنیی ەهیچ چار ەڕژاوەدان

اوی ن ەنموون ەخۆ بنووسرێ بەربەکوردیشدا س ەبی لەجنەخۆی ناوی ئەربەرتی سەدا کەبارانو ەل ەپێویست
ش ەبڕیاران  ەرزەو تەزانم ئە»بر ناردشۆ«. وا د ەشۆ« ببێت یا »برناردەتریگ ڤیلی« و» ە»تریڤگی لی« نابێ ببێت

 دان. ەدیهیەی بەڕاد ەل

 پاشگری« »پێناسین و کۆ«.  –ڵێ »پێشگر ەپێی د ەکە وازەی بانگەوەی ئەبار ەل -ب

رجی بنجی ەپاشگر دوو م ەهی »کۆ« هیچ کامێکیان پاشگر نین چونک ەی »پێناسین« و نەنیشان ەی نەکەڕاستی
 ەتێدای
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 . ەرتێکی وش ەک ەببێت (1

 یدا بکات.ەدا پەکەواتای وش ەجۆرێک گۆران ل ەکەپاشگر (2

  ەوەپێش خۆی ەدێت ب ەبێ وشەوا د ەچونک ەوەرەی سەکەرجەدوو م ەمەدوادا هاتن ناب ەرجی لکان و بەباسی م
 ەڵێی »لەیا دەو ەلکاو ەوەکەدوای کار ەب ەکەڵێی »نووسیمان« ڕاناوەد ەک کە و ەچی پاشگر نییەلکێت کەد

 .ە«یەری پریپۆزیشنی »لەواوکەی دوای بیتوێن تەژیم« »دا«کەبیتوێندا د

بینێت  ەور دەدا دەڕستە ئامراز ل ەئامرازیش نین، چونکک پاشگر نین ەر وەری کۆ هەری ناسین و پێکهێنەپێکهێن
ش  ەوەوش ەنووسیندا ب ەبێ لە ن نەگمە د ەو ب ەیەخۆشی ه ەربەبوونی سەت هەعاد ە، بە پێکهێنانی وش ەک لەن

هی. نازانم بۆچی ەفی و نەی نەک نیشانەو ەوەچنە دا دە الی نیشان ەپتر ب ەیەرەو دوو پێکهێنەرچی ئەنالکێ. ه
م دوو  ەی ئەخەنها یەو ت ەچوەی ناو و کار و هی تریشدا نەندین پاشگری ڕاستینەالی چەب ەکەوازەبانگ

 ەست لەبەیا مەو ەوە« و داڕیژراوی پێ بناسینەداوینێ »سادەی نەش زیاتر، هیچ تروسکەمە... لەی گرتوەناپاشگر
 ن.ەکدی دوور ببەیە ئامانجی لو ەرەران و زمانناسان بەن نووسەوانەل ەم زاراوانەئ ەچونک ەپێشگر و پاشگر چیی

مومکین   ەداخیشم ناچێ ک ەوەمەدەرامیان دەبیردا بێت و ەب ەوەو پرسیارانەفهومی ئەم ەدا چی لەلێر بەهەمەحاڵ 
 ەدوای جار پرس ب ەتوانی جار لەشم دە م نەبک ەکەوازەری بانگەی ڕێکخەندامانی لیژنەموو ئەه ەبوو پرسیار لەن

جێی  ەڵاڵی ورمان لەنی »ئەنێم ئیتر کوردی گوتەکان دەرامەو ەر مل بەسەخودبها ەو ەم بۆیەتاک تاکیان بک 
 رمان«...ەن

بێ ەنووسینیان ه ە( گرفت لProper nounک ناوی کۆک )اسم العلم ەتی نووسینیان نابێ وەناوی کوردی و چۆنی
کرێ ەحیساب د ەک وشەی ەبێت ب ەبێت و چ داڕێژراو چ لێکدراو چ ئاوێت ەچ ساد ەرچی ناوی کۆکەه ەچونک
ڵاڵ،  ەک »کاکەنووسرێن وەد ەوەکەر یەسەیا بەلکێن وەد  ەوەپێک ەوش ەک تاکە ناوێک، و ەکانی تاکەرتەو ک

ک »مام  ەو ەیەشێواویان پێوەبی واتاداری نەق ەلە ی کەو ناوانەاڵم ئەم...« بەدەزێندین، پیرباڵ، دڵشاد، گوڵب
ب  ەق ەک لەکانیان وەبەق ەل ەمانەئ ەڵناگرن چونکەنووساندن ه ەوەکەیەفا« بەر، خاڵ گدروون، ئاغا مستەئۆم
ڵی و شێواوییان ەتێک ەو لێکدرانەڵاڵ« بە»زێندین، کاک ەک کەگۆڕاون وەو هیچ ن ەقی خۆیان پاراستو ەو د ەوەماون

 کدی نزیک بنووسرێن. ەی ەل ەک ەرتی ناوەردوو کەهە شدا پێویستەمەڵ ئەگە. لەرداهاتوەسەب

 :گرنەڵدەنووسیندا چوار ئیحتیمال ه ەتێکڕایی، ل  ەدوادا دێت، ب ەبی »ئاغا«یان بەق ەل ەی کەو ناوانەئ

 بلکێن.  ەوەکەیەواوی بەت ەب -1
 بمێنێ. ەی »ئاغا«وەر وشەسە ب ەمزەی پیتی هەوەبێ ئ ەوەکدی جودا بکرێن ەیەختێک لەن -2
 بنووسرێ. ەوەکەنزیک ناو ەی »ئاغا« لەبمێنێ و وش ەکەمزەه -3
 –حوسێناغا   ەکەر چوار جۆری نووسینەش هەمەکدی داببڕێن، ئەیەواوی لەت ەب ەردوو وشەه -4

 حوسێن ئاغا. –حوسێنئاغا  –حوسێناغا 

سوێت و  ەواوی دەت  ەی »ئاغا« بەی وشەمزەئاخاوتندا ه ەل ەدێت ک ەوەوەل ەناو  ەرزەم تەگرفتی نووسینی ئ
 ەکەمزەی هەوە. ئنجا ژیاندنەوەخۆیی پێش ەپاڵ وش ەداتەناچاری خۆ د ەب ەلف کەنگی بزوێنی ئەد ەوەمێنێتەد
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  ە ین بەکەناجار د ەر ەنووسیمان »حوسێنئاغا« خوێن ەکارێکی ناقۆاڵی ناواقیعی. بێگومان ک ەبێتەنووسیندا د ەل
می  ەد ەل ەکەڵێی وشەوساش دە، ئەوەبێنێت ەکەمزەر هەب ەدا گیان بەوەخوێندن ەتگرتنمان لەی عادەوانەپێچ
  ەب ەمزەی بێ هەک ەلفەاڵم ئەبسوێت ب ەکەمزەنووسیندا ه ەوا باش بێ ل ەنگەردێت. ڕەد ەزاوەشارەی نەبێگان
ی ەوەی پێشیەی وشەوەدور ەجودا ل ەدوا کۆنسنانتدا ب ەواوی »عطف« ب ەک کەلکێت وەن ەوەی پێشیەوش
  ەماغا«دا پێویستەنووسینی ناوی »ح ەاڵم لە. بەکەبزوێنی کۆنسنانت ەینەیکەدا دەوەخوێند   ەند لەرچەنووسین هەد
ی  ەکە، ئنجا بزوێنەمەح  ەلێقرتاندن بۆت ە، بەد بووەمەسڵ حەئ ەب ەکەوش ەبلکێ چونک ەوەپێش خۆی ەب ەکەلفەئ

ش ەر ناوێکی دیکەتی بکات. هەتی تایبەداخوازی مامڵ ەردا هاتوەسەوتۆی بەکی ئە شێواوی ەوات ەکۆتاییشی قرتاو
بدوڵاڵ ئاغا ەبێ بنووسین عەر نا دەگەواڵغا«، ئەک ناوی »عەوێت وەکەد ەورستوەم دەر ئەبوو ب ەم جۆرەل
بۆ   ەوەنووسیندا ببرێت ەیدا بووبێت ناشێ لەر ناوێک شێوانی تێدا پەکی گشتی هەیەشێو ە. بەوەهاشی بخوێنینەو
  ەم ناوانەکانیان بەنەخاو ە...« چونکە، قالەهاتو ەوە»فارس« ەل - ە، فالە، خولە، سمکۆ، مچەک »بلەی وەکەسڵەئ
ئیبراهیم   –ک »سمایالغای شکاک، سمکۆ ەناسرابن و ەوەکۆن ەردوو ناو لەه ەر بەگەم ەوەبێ ناناسرێنەن
زدان  ەی –دین شێر ەعیزز –لۆی خورشید ەلی اغای خورشیدی بایزی، ع ەع –ش ەڕەحەی ئەد، بل ەحمەئ

چاکی نازانرێ  ە حاماناغا« بەی ئاوڕەمەخان، حەی ئایشەڵێی »قالەک سلێمانی تا نەشوێنێکی و ەشێر...« ل
 ەناڕوا. ل ەورەماغا«ی گەس بیری بۆ »حەحمووداغا« کەداغای مەمەش بڵێی »حەکۆی ە، لەستت کێیەبەم
 ...ەندییەف ەرەکری کوڕی حاجی عومەبوبەال ئەستت مەبەندی« نازانن مەالف ەڵێی »مەولێر نەه

م  ەبلکێن ه ەوەکەیە کانیان بەرتەبێ کەد ەشێخزاد - ەالزادەم - ەیدزادەس - ەگزادەب  –گزاد ەک بەو ەیەناو ه
 تی. ەیکردنباری باسەجێی ل ەئێر  ەک ەکی دیکەر هۆیەبەم لەناوی کۆکن ه ەی کەوەر ئەبەل

رتێکی واتا  ەرتێکی واتادار و کەک ەل ەی لێکدراو کە ڕیزی وش ەچنەد ەیەدواو ەی »زاد«یان بەی وشەم ناوانەئ
ک »نانخۆر، جلدروو، ەی فاعیلی داڕێژراون وەری وشەواوکەمیان تەرتی دوەزۆریش کەواو پێک دێن بەنات

، ئاوخۆرک، ەگزادە، ب ەالخۆرەک »مەن وەکەفعوولی داڕێژراو دروست دەش مە ...« ناوناوەوە، ئاوخۆرەبنبزێوک
 سۆت...«. ەنبارەردڕ، عە، سەخۆرەی گورگ نەرەبەدزن

ها ەڵستا بڕیار وە ه ەوشان ەرزەم تەتی نووسینی ئەر چۆنیەسەل ەق ەتەمەنی کۆڕ دەنجومەئ ەل ەکاتی خۆی ک
حیساب بکرێت و  ەک وشەی ەنگی بەرهەی ف ەیا وشەناوی کۆک )اسم علم( و ەی بووبێتەیەو وشەئ ەرچوو کەد
ویش  ەبلکێن ئ ەوەک ەی ەب ەمیشەکان هەکرد وشەند د ەسەرچی من بووم وام پەبلکێن. ه ەوەکەیەکانی بەرتەک
 بنجی: ر دوو هۆی ەبەل

دا دێن  ەکی دیکەیەدوا وش  ەخشن تا بەنها واتا ناب ەت  ەدێن ب ەوەفیعل ەل ەی کەرەواوکەت ەرتەو کەی ئەزورب -1
نها  ەت ەمانیش بەئ ەر...« کەوەختەند، بەرمەوان، هونەوا، پاسەی »نانەکانی وشەک پاشگرەواوی وەت ەب

 لکێندرێن. ەد ەوەی پێش خۆیانەوش ەموو بارێکدا بەه ەخشن و لەواتاب

گوتت  ەک کەنووسرین وەدوو جۆر د ەی کوردی بەلێک وشەنووسینیان گ ەین لەتجودایی بکەر مامڵەگەئ -2
بلکێن جاری  ەوەکەی ەب ەکەرتی »دڵ سۆز«ەردوو کەبێ جارێکیان هە« دە رێکی دڵ سۆزە»دڵسۆز براد

 . ەنها زۆر گرنگ نییەت ەخۆ بەم نەکەهێز بۆ هۆی ی ە بێتەیان دەم هۆیەکدی بترازێن. ئەی ەمیشیان لەدو
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نووسیندا  ەموویان لە کانی باسکراو هەداڕێژراو ەنگی و وشەرهەی ف ەبێ ناوی کۆک و وشەد ەوەالی منەئنجا ب
 بنووسین.  ەوەکەیەکانیان بەرتەک

ن،  ەس ە سێور، بنگرد، ەڵوەزەالوێژ، خە حمان، گەڵاڵ، خوادای، ئاوڕەکوو کاکەی ناوی کۆک وەنموون •
 مۆمن...ەشت، دۆڵەردەنکیف، سەس ەپێبازۆک، باکراوا، چوارتا، ح

، مامۆتک، مامۆستا،  ە، ئیستگەخۆشخانە، نەکوو جلدروو، دارتاش، چێشتخانە نگی وەرهەی ف ەی وشەنموون •
 . ەقێنەکێ، سێباز، کلکتە، گوریسکێشەنجەشێرپ

 وت...ەسکەرمهێن، دەش ،ەوەرە، دڵدەوکەسبڕ، پێڕەک دەی داڕێژراوی فاعیل وەی وشەنموون •

 ردڕ...ە، ئاوشۆرک، سەرەب ە، دزنەالخۆرە ک مەفعوول وەی داڕێژراوی م ەی وشەنموون •

ک پارزۆنگ، ەبێ و ەر شتێکی دیکەیا هەیا یاری وەت وەناوی ئال ەتەبوون ەت ەم بابەن لەش هەی دیکەوش
نگی ەرهەی ف ەستووری وشەو د ەکەستوورەپێی د ەوانیش بە، پانیکێش، نانبرێشک، ئەڕەسشۆر، پێمبە، دەسگرەد
 بلکێن. ەوەکەیەکانیان ب ەرت ەبێ کەد

 ەرتێکیان بەهیچ ک  ەک کەڵتەر، هەف، دانەخ، پێخوڕ، پێخەڵ، ڕایە، پێکەستەر، تێکبەک لێنەی وەت وشەڵبەه
 بنووسێن. ەوەک ەیەبێ بەد ەوەریقەوالتەخشێ بەنهایی واتا نابەت

گرێ ەڵدەکێ« هەستاو، گوریسکێشەوەتێنە، قسەکاڵوەربە، سەنەڵقەرهە، سەقیلەردەک »بنبەی وەناوی گشتی ئاوێت
  ەم وشانەئ ەکدی نزیک بنووسرێن چونکەیەکانیان لەرتەرجێک کەمەکدیش بترازێن بەی ەبلکێن و ل ەوەکەیەب

توانین بۆ ەد ەوەیشە م کوالنەر لە. هەقی خۆیانیان پاراستووەموشیان دەه ەخۆیان تێدایەربەرتی سەڵێک کەکۆم
یا ەی پێشگر وە و وشانەڕیزی ئ ەچنەد ەم وشانەدین، لێزان، بۆچوون...« بڕۆین. ئەک »بێدین، بەی وەوش

 بلکێن.  ەو ەکەیەبێ ب ەد  ەیەپاشگریان ه

  ەب ەرچی پاشگرەه ەبدرێ ک ەوەر ئەسەشێ بڕیار لەکورتی د  ەهی پێشگر و ب ەل ەلێک ئاسانتر ەی پاشگر گەکێش
، ەوەختیار، هاتنەند، بەمەوڵەک ماڵدار، دەیری فیعلدا بێ وەغ ەفیعل و چ ل ەبلکێ چ ل ەوەرتی پیش خۆیەک
 ن... ە، کوڵکن، گێژەتی، پیاوانەردایەتی، مە، پیاوە، خنکێنراو، بیژۆک، ئاگرۆچک ەو ەواندنەڵستاو، سووتاندن، ڕەه

 .ەوەکانی ببینەناوتوێژشێنین و بۆ ەڵوەکی هەر یەبەختێک لەشێ نەاڵم دە، بەلمێن نییەها مام سەو ەرچی پێشگرەه

 .ینەپێشگری فیعل بک ەل ەبا قس ەوەپێش ەل

ی بلکێت ەپێو ەوەپێش فیعل ەوێتەکەر دەکسەی یە و پێشگرەئ ەنی کۆڕ پێشنیازی کرد کەنجومەکاتی خۆی ئ
بێ  ەد ەوەنێوانیان  ەڕ هاتەمپەل ەاڵم کەنین... بەڕان، ڕاهێنان، پێکەرگەوتن، وەرک ەوتن، تێبردن، دەڵکەک هەو

 گرت... ەدەن-ڵیانەبورد، ه-ک لێمانەبنووسرێت و ەوەکەنزیک فیعل ەرجێک لەم  ەب ەوەجودا بکرێت ەکەپێشگر

 :سێ شت ەل ەکێکەنیوان پێشگر و فیعل ی ەوێتەکەد ەی کەڕەمپەو لەئ



24 

 ییشت، داماننا. ەڵمگرت، تێمانگەک هەڕاناوی لکاو و -1

 . ەوەپێلێکردنڵستان، پێتێکردن، ەک لێهەو ەپێشگرێکی دیک -2

 –رخێ ەرناچە، وەکە، تێمەستەڵبەک هەفی، مضارعة« وەهی، نەمر نەکانی »ئەنیشان ەکێک لەی -3
 گرێ. ەڵدەرخا، هەچەرنەو

  ەجووت ەبنووسێت و ب ەوەکەپێشگر ەب ەکەبێ ڕاناوە ستووری ڕاناوی لکاو دەپێی د  ەڕاناو بوو ب ەکەڕەمپەر لەگەئ
 ەکەستوورەت دەڵبەڕاند. ه ەپ-گرت، تێیان-ریەدا، و-رتانەگرت، د-ڵم ەک هەبنووسرێن و ەوەکەنزیک فیعل ەل

 ەرت لەردوو کەشێ هەتێکدا دەحاڵ ەاڵم لەچین« بەد -ەوەڕۆم، تێیەد-نێرم، تێیڕاەد- ر گوترا »پێیانداەگەناگۆڕێ ئ
نووسیت.  ەکدی دوور دەی ەکان لەرتە« کەماندو ەوە ، پێیانەدیار ەوەبڵێی »لێم ەک کەو ەوەکدی دوور بخرێنەی

رفی ەوری حەرایی تاقمی ناو و دەب ەتەوتوونەکان کە، پێشگرەیدا نییەدا فیعلی ئاشکرا پەلێر ەک ەیەوەش ئەکەهۆی
 بینن.ەڕ دەج

پێی   ەش بەی دیکەک ەوەنووسرێ ئەد ەوەنزیک ەجودا ل ەمیان ب ەکەبوو ی ەپێشگرێکی دیک ەکەڕەمپەر لەگەئ -2
 ڵقوتان.ەه-رهاویشتن، تێەد-ڵگرتن، لێەه-پێک ەلکێت وەد ەوەکەفیعل ەستووری گشتی بەد

  ەوەڵقژان، پێکەڕاهاتن، تێک ه ک »لێکەجودا بنووسرێ و ەب ەوەدوور ەبێ لەد ەمیشەپێشگری لێکدراو ه
 ەبێ لەت وا دەنانەت ەخۆیەربەی سەک هی وشە ڵکرد...«. حوکمی پێشگری لێکدراو وەه ەوەڕۆیشتن، پێکیان

ڵێ ەش دەوی دیک ەژنت پیرۆز بێ« ئەڵێ »جەد ەک کەهێنرێ وەکار دەخۆ بەربەی سەی وشەجێگ
 ...«. ەوە»پێکمان

 کان بوو.ەنیشان ەکێک لەی ەکەڕەمپەر لەگەئ -3

  ە. کاتی خۆشی کەیەه  ەوەفیلۆلۆجی کوردیی ەڕیزمانی کوردی و ب ەهێزی بەندی بەپێو ەم گرفتە ی ئکردنکااڵەی
یان تێدا  ەوەلێکۆڵین ەوەی درێژەناسەه ەوردی و ب ەکانی کۆڕ بەزمانناس ەوەناو ەهات  ەم باسەنی کۆڕ ئەنجومەئ ەل

ی  کردنپێشنیاز ەبووم ل ەوەمان ەکەکی زمانەدوای تیشکێکی ناو  ەش بەوسا و ئێستاکەحاڵی خۆم ئەشبەکرد. ب
 دا. ەوە وێنەبیروڕای گرفت ڕ

 ەرچی پێشگرەوان و پێشگردا هەنێوان ئ ەکا لەچاو دەکی بنجی ڕەجوداوازی ەو نیشانانەسروشتی ئ ەل ەوەبوونورد
ت پێشگر  ەنانەبێ، تەکوینی دەت ەڵ بەرایی فیعل دێت و تێکەبۆ ب ەالو  ەل ەواوەخۆی واتا ناتەربەکی سەیەوش
شدارن ە ب ەکەپێکهێنانی فیعل ەکی بنجیتر لەیەشێو ەکانن ب ەرچی نیشانەر...« هەر، دەک »بەو ەیەواتاشی ه ەیەه

مر.  ەی ئەی »مضارعة« و نیشانەتی نیشانەتایب  ەدا ب ەکەفیعل ەتین لەڕەشێکی بنەبگوترێ بشی  ەی دەوەتا ئ
توانین ە کاربهێنین دەب  ەوەفیعل ەل ەو نیشانانەی نزیکی ئەی پلکردنستنیشانەد ەستی فیتری لەی هەلیقەر سەگەئ

 بن:ەڕیز د ەوە ی خوارەم جۆرەبڵێین ب

 نووسین. ەستێ، دەڵدەکا، هەچێ، دەک دە، وەی »مضارعة«یەهی نیشان ەکە فیعل ەمی نزیکی لەکەی یەپل (1

 ک، بگرن، بڕۆ، بنووسین... ەو ەمرەی ئ ەم هی نیشانەی دوەپل (2



25 

 ین.ەکەنووسن، نە، مەبێژەک، مەو ەهیەم هی نەی سێیەپل (3

 بزوتن.ەک ناشێوێن، نەو ەفیەم هی نەی چوارەپل (4

  ەزیهندا ب ەفی لەی نەک نیشان ەیە. تا ڕادەنادیار ەیەخۆ ه ەربەبوونی سەرچی هەمردا هەو ئ ەی مضارعەنیشان ەل
ک ەکات وەیدا دەی نوێ پ ەیری فیعل و وشەر غەس ەچێتەد ە تی کەتایب  ەستێ بەبەک دەیەخۆیی جلوەربەس

  ەژن نەن ەکی، بانگم کردەردەبەگڵ نەر نەس ەڵێ، چوومەد ەیەڵی فۆلکلۆریدا هەتەم ەمێرد، لە، نەناشیرن، ناپوخت
 ...ەجۆیەنم نەگەو نەل ەرکەی دەرە کەگا نەو نەگوتم ئکی، ەمێرد

بێ و هیچی زیادی  ەیدا دەالدانی نونی چاوگ پەب ە چونک ەیەکانی دیکەمای فیعلەکوردیدا فیعلی ڕابردوو بن ەل
  ەمضارع ل ەی کوردی کەوانەپێچ ەگیرێ بەردەو ڕابردووی لێ و ەمایەی مضارع بنەئینگلیزیدا ڕێژ ە. لەنیی ەوێپ

نازانی  ەی مضارعی فیعل چییەزانیت ڕێژەر نەگەئ ە دێت چونک ەوەمضارع ەمریش لەگیرێ. ئەردەو ەوەڕابردو
دێیت،  –خۆیت، بخۆیت، بخۆ ەک، دەترازێ وەمری »مؤول« دەی ئەدا ڕێژە وەش لەڵگەب ەی چییەکەمرەئ

ناچاری وازی لێ  ەب ەی زۆر ەدرێژ ەوەفیعل ەی هاتنی فیعل لەم باسە... ئەکوژیت، بکوژیت، بکوژەد - ەرەبێیت، و
 هێنم. ەد

ستووری فیقهی و قانوونیش  ەت دەنانە، تەوەبڕێتە مر دەئ ەهی ڕێ لەن ەهی دێت چونکەمریش پێش نەئ
ر ڕابردوو و ەرانبەب  ەوێتەکەفی دەن  ەک دیاریشە دا دێت. وبووناڵڵەر حەسەب بوونرامەح ەتی کەلماندویەس

نی  ەیەنها ڕاگ ەر تەه ەی مضارعەنیشان ەچم کەد ەوەمن بۆ ئ ەوەوەمر، لەر ئەرانبەب ەوێتەکەهیش دەمضارع ن
نها  ە ر تەگە . ئەوەفیدا کۆ نابێتەی نەڵ نیشانەگەل ەهێنێت بۆیەدا پێک دەکەفیعل ەتیش لەڵکوو ئیجابییەب ەکات نیی

.  ەبۆو ەفیدا کۆ دەڵ نە گەل ەی مضارعەنیشان ەبوای ەوەکەی فیعلەنها وشەت ەل ەکەو ڕوودان ەنی کات بوایەیەڕاگ
ڕۆم، ەناگوترێ، »ناد ە. بۆیەوە، کۆ نابنەهێشتنە ن ەهی، کەڵ نەگە، لەداخوازیی ەمریش، کەی ئەنیشان  ەدیار
 ین...«.ەبکەبڕۆ، نەیت« ناشگوترێ »مەکەناد

ینی خۆی و  ەب ەوێتەکە د ەڕی نیشانەمپەل ەی کەو فیعلەتی نووسینی ئەپێشنیازی چۆنی ەم بە گەد ەکارییەم وردەل
 .ەوەیان ەکەنێوان خۆیان و فیعل ەوێتەکەڕ دەمپ ەل ەکە و نیشانانەتی نووسینی ئەها چۆنیەروە، هەوەپێشگری

ڵ ەگەڕ لەمپەل ەخۆی ببێت ەکەی نیشانەوەنێوان ئ ەرقی کرد لەبیردا دێ، کاتی خۆی پێشنیازی کۆڕ ف  ەهام بەو
جودا بنووسرێ و   ەب ەکەڕ بوو پێشگرەمپەل ە کەنیشان ە. کەکەنێوان فیعل و نیشان ەوێتەڕ بکەمپەی لەوەئ

، ەوەپرسێتەوێ، لێنە، تێناکەڕەپەرمە، دەڵبگرەک هەو ەوەبمێنێت ەکەڵ فیعلەگە قی خۆی لەد  ەش بەکەنیشان
مدوێنێ، ناتداتێ،  ەک دەبلکێن و ەوەکەیەتێکڕایان ب  ەکەو فیعل ەنێوان نیشان ەوتەڕیش ک ەمپەل ەیشت. کەگەتێن
  ەش قرتا پێشگر بە نیشان ە . کەتکردبایە، نەتخوێند، بتکردبایە، دەوەیانشکێنەبیانبینێت، م،  ەیگرتیت، بیانبینەن

 ... ەنە، پێکە، تێکەڵگرەک هەبلکێ و ەوەفیعل

هیچ   ەل ەکانن پێویستەشێکی فیعلەک ب ەو ەو نیشانانەزانیمان ئ ەئێم ە، کەهایەروە بوو، ئێستاش ه ەوەڕای من ئ
 ەاڵم کەچوو. بەڵنەچین، هەرن ە، دەگێڕەرمە، وەوەستێ، تێناگا، لێبکاتە ڵدەک هەو ەوەبنەکدی جودا نەیەباریکدا ل

خۆی ەربەتی سەی عادەک وشەگوتمان و ەبلکێت چونک ەوەکەو فیعل ەنیشان ەلێکدراو بوو ناشێ ب ەکەپێشگر
اڵم ەب ەنتیقەبڕیاری م ەمەئ ەوەالی منەدێن... ب ەوەن، لێکەبڕۆن، تێک ناگە وەهاتن، پێکەک تێکڕا نەو ەلێهاتو
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ر ەکانی بڕیار بدرێ هەستوورەی دەوەکردنمە ی ڕێنووس و ککردنناوی سووک ەدا بەوەل ەڵستیم نییەرهەب
یدا بێ ەشیان سوکتر پەمە ستووری لەر دەگە، ئەوەی جودا بکاتەکەفیعل ەل ەوە دوای پێشگر ەڕێکی بێتەمپەل
 ویشیان ڕازیم.ەب

گوترێ ەفیدا. دەتی نەحاڵ ەل ەوامەردەویش ڕابردووی بەئ ەوەبێتەکۆدی تێدا ەدوو نیشان ەیەتێک هەحاڵ
ئیسپاتی   ەهۆی نیشانە ب  ەپێویستی نیی ەرچی ڕابردووشەماڵی ڕابردوو، ه ەبۆت ە«ی مضارعەدا »دەهات. لێرەدەن
خۆزی  یا ەدان وەتی ڕوونەحاڵ ە، لەاصطالح »أمر واقع« ەڕووداوی ڕابردوو، ب ە ی خۆی بکات چونکبوونیداەپ

ی ە«یەم »دەئ ە... بۆیەهات، کاشکی بچوومایەک نەوێ وەک ەد ەر نیشانەسەکی لەخواستن ڕابردوو پ
و  ەوتووەکی کەیبینێ پە مضارعدا د ەل ەی کەت و ئیسپاتەو ئیجابیەنی ئەوامدا الیەردەڕابردووی ب ە« لە»مضارع
نی  ەش الیەروو و خواروودا جارێکی دیکەس یکوردی ە ی فیعلی ڕابردوو لەفیدا بێت. ڕێژەڵ نەگەل ەیر نییەهیچ س

 ەک لەروەکار دێنێت هەهی« مضارع بەی »نە فی نیشانەبۆ ن ەخات کەردەد ەوە »امر واقع« بوونی خۆی ل
ڕوودان و  ەچونک ەیەدان هەقینی ڕوودان و ڕوونەڕابردووشدا دڵنیایی و ی ەل ەیەه ەزم و بڕیەهیدا جەن

گوتت   ەبووندا بێت. تۆ کەگومانی بوون و ن ە ل ەنیی ەک ئایندەو ەڕووناکیدای ەر لەوبەمەدانی شتی لەڕوون
ڵێی ەد  ەاڵم کەڵفریواندن بێ، بەستت هەبەر مەگەد ڕاستت کردبێ، مەدی صەص ەیت لەوانە »دوێنێ هاتم« ل

عات جی  ەی سەک چرکەدوای ی ەعلوم نییەم ەکرێ بێیت چونکەر پێت نەه ەیەوان ەعاتێک دێم« لە»دوای س
یری چۆن  ەدا. سڕابردوو ە« لەهێزی »نەب ەی زێدەکارهێنانی نیشان ەهۆی ب ەیەمەزانم ئەومێ. وا دەق ەد

ک ەرگیز نازێ وەی هەوە« دڵنیایت لەزۆکە»ن ەم ماین ەڵێی ئ ەد ەیا کەو ەهێزترەناخۆش« ب» ەخۆش« لە»ن
 ەچووبیت چونکدا ەڵەه ەب ەنگەگوتت »نازێ« ڕ ەاڵم کەب  ەکەزانەن ەزا« دڵنیایت لەگوتت »ن ەی کەوەئ
دێم  ەفیلۆلۆجی ک ەر بەی سە وەنی لێکۆڵینەی الیەپێدان ەم درێژەڕێز بمبوورێ لەبزێ. گوێگری ب ەیەوانەل
ی بایی  ەکەنرخترەب ەی ڕێزمانەوەکردنک بۆ ڕووناکەیەتروسک ەقوربانی تۆز ەمەکەی دەکەنرخەب ەختەندێکی وەه
 دابێتم. تی ەخسی یارمەی شە وەو توێژین ەوەی لێکدانەوەئ

  ەنیی ەڕاستیدا نیشان ەچی لەک ەفیەهی و نەی نە کەتیەعاد ە«یەت »نەڕواڵ ەب  ەیەفی هەی نەکی دیک ەیەوش
ک ەو ەوەستێتەبەد ەوە کەی ەب ەیا ڕستەو ەوش ەک ەدیار ەوەوەشی لەکەتفەع ەفی تێدایەو ن ەتفەڵکوو ئامرازی عەب

نی  ەردەماشای سای گەبخۆی ت ەی نەبک ەڕۆم«، »نەد ەدێم ن ەدلێر هیچ کامیان ناخوێنن«، »ن ەدارا ن ە»ن
ش ەوەوردبوون ە. ب ەمر و مضارعدا کۆبۆوەی ئە ڵ نیشان ەگەل ەفی نییەبۆ ن ەر چونک ەفۆلکلۆر. ه –ی« ەبک
 ەک ەڕابردوو چونک ەکاتەعنادا، کاری مضارع دەم ەبی، لەرەکوو »لم، لما«ی عەو ە«یەم »نەوێ ئەکەردەد
ت  ەنانە، تەعلوم بووەم ەوەپێش  ەب ەلێر ەیت کەکەها دەتێکی وە« باسی حاڵەوەخواتەد ەخوا نەد ەڵێی »کابرا نەد
  ەوەدڵنیایی ەب ەیدا بوو ەڕابردوودا بۆت پ ەل ەقینێک کە هۆی یەش بێ بەدواو ەئێستا ب ەست لەب ەر مەگەئ
ن.   eitherی و  orفی ەی نەشێو  ەک ەی ئینگلیزیی  neitherو    norجێی  ەل ە«ی ەم »نەیت. ئ ەکەد ەکەفیەن

،  ەیەوێشدا دڵنیایی هەل ەچێت« کەڵێی »یان دێت یان دەد ەک کەو ەفی »یان«ەی نە«ی کوردی شێوە»ن
خۆ  ەربەی سەک وشەو  ە«یەم »نەت«. ئەیەبێت و ن ەچێ، مومکینە، ڕێی تێدەنگە شێ، ڕەڵێی »دەبێ دەر ن ەگەئ
 نووسرێ. ەد ەی دیکەوش ەجودا و دوور ل ەب
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 ە یەشی هەپێشگر حیسابی دیک

  ەر«. بەر، بەک »دەشێ پێشگری ئاساییش بێت وەرف بێت و دەدا ناوی زەڕست ەشێ لەد ەیەپێشگر ه -1
کان  ەناشێ ڕست ەچونک ەر« پێشگرەدا »بەمان ەردا...« لەم بەکەلەوت، مەرکەم بەگوتت »نیو ەک ەنموون

ناتوانی بڵێی   ەڵنراودا واتەه ەی تازەڕست ەل ەو بارێکی دیک ەر« ڕاگوێزرێت بۆ شوێنێکی دیکەو »ب ەوەشێنەڵوەه
ک ەن ەرف ەر« زەدا »بەوت« لێرەر کەب ەکەڕێگ ە گوتت »ل ەاڵم کەوت« بەم کەر نیوەم دا، بەکەلەری مە»ب

 «.ەر ڕێگەب ەوتەکرێ بڵێی »کەد ەپێشگر بۆی

ڕۆن و ەو پێشگری دەرەریکن بەر، ژێر، پێش، پاش...« خەک »سەن وەرف« هەی »ناوی زەندێ وشەه -2
ک  ەڵ ناودا وەگەوتن« لە وتن، پاشکەوتن، پێشکەوتن، ژێرکەرکەک »سەن وەکەدروست د ەنگی تازەرهەی ف ەوش

 مین«. ەستی، ژوورخان، ژێرزە»پاشدز، پێشد

ک  ەریەبەکانت لەلێکدراو ەر وشەگە ئ ەبێ کەعلوم دەم ەوەدا بەلێکدران ەرزە و تەل ە م وشانەپێشگربوونی ئ
یا  ەمین« وە»ژێرز ەچویت ە« تۆ نەکەمینەژێری ز ەگوتت »چوم  ەک ەنموون ەدۆڕێنێت بەی دەشاندن واتاکەڵوەه
 وتیت«... ەکەرنە« تۆ »سەکەر دارەس ەوتمەگوتت »ک ەک

 ەک ەربڕین« ـەی »سەموان گونجاوتر وشەه ە. لەرگرتووەی پێشگری وەاڵم شێوەب  ەناوی گشتیی ەیەه ەوش -3
ری ەگوتت »س ەربڕی«. تۆ کەم سەکەرخەڵێی »بەد ەک کەو ەوە«ی گرتۆتەوەواوی جێی »کوشتنەت ەب
واتای فێڵ لێ   ەستبڕین« ب ەی »دەختێکت بریندار کردبێ. وشەن ەنگەڕ ەوەت کوشتۆتەم بڕی« نەکەرخەب

ڵێی ەد ەک کەو ەوەشێتەڵوەدا هەڕست ەشێ لەد ەنگی چونکەرهەی ف ەوش ەبۆتەربڕین« نەی »سەکردن هێند
 ست بڕی«. ەشتوانی بڵێی »کابرای دەستی کابرای بڕی« دە»د

 ەب ەگوترێ »چراکە، تا ئێستاش دەکردن« ـئاگرەتدا »بەڕەبن ەواتای داگیرساندن ل ەی »پێکردن« بەوش -4
ک  ەن ەئاگر پێک ەبە توانی بڵێی »چراکەد ەها جۆش خواردوو بووەدا وەکەڵ فیعلەگەل ەکەاڵم پێشگرە« ب ەئاگر ک

 کردن«. ئاگرە ک »بەکار دێت ن ەزۆریش »پێکردن« ب ەکفریت«. ب ەب

  ەڵێی »بەد ەنموون ە، بە هاتو ە«وەپریپۆزیشنی »ب ەهاتوون. »پێ« ل ەوەپریپۆزیشن ەکانی »پێ، تێ، لێ« لەپێشگر
یاند«.  »لێ« ەپێیانم ڕاگ –یاند ەموانم ڕاگەه ەڵێی »پێم گوت«، »بەناوی دارات الدا د ەدارام گوت« ک

 م لێگرتی«... ەخنەڕ –تۆ گرت  ەم لەخنەلێی دوام، ڕ –دوام  ەکەکێش ەڵێی »لەد ەک کەو ە«یەگۆڕاوی »ل

نگم  ەڵێی »تفە. دەوەوتۆتە گوتم »لێ«ی لێک ەک ە« یەمان »لەکێکیان هە، یەیەی هە رچاوەوا بزانم »تێ« دوو س
  –ی »توێ ەیان وشەوی دیکەدم تێکرد«. ئئار –واڵ کرد ەج ەنگم تێگرت، ئاردم لەتف –گرت  ەنیشان ەل

»ناوی دڵت،  ەڵێ »تودلت« واتەد ەک کەو ەی »تو« باوەفارسیدا وش ەک شتن. لەتدا یەڕەبن ەل ەک ەتێو«
واتای  ەب - ەوەتێوی ەچێت ەڵێن »دەد ەو بنگرد گوێم لێبو ەرگەری مەنی بیتوێن و بەی دامە ناوچ ەتێوی دڵت«. ل

ها تێماوم ەگوتت »و ە ک کە« وە»ل ەهات نابێت ە»تێو، توێ« و ەل ەی »تێ« کە پێشگرم ە«. ئەوەناوی ەچێتەد
ر ەگە«. ئەبۆ »ل ەوەک نایانباتەیەوەشاندنەڵوەی بۆ ناکرێ« هیچ ه ەجووڵ ەستاوەچاکی تێو ەب –شۆکاوم ەپ

ست ەپێشگری »تێ« د ەی بەو وشانەشێکی زۆری ئەب ەنگە«. ڕەبۆ »ل ەوەچێتەستان« بێت دە»تێدامان، تێداو
پریپۆزیشنی   ەی بەدا بشێ واتاکەوەشانەڵوەه ەاڵم لەهاتبێت ب ە»تێو، توێ«و ەر لە کسەیان یەن »تێ«کەکەپێد
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 ە»ل ەشێ »تێکردن« بەد ەنموون ەک »تێو، تێ«. بەو ەتی تێدایەرفیە«ش زە »ل ەچونک  ەوە« لێ بدرێتە»ل
یدا  ەت پەرفییەز ەوەڵ فیعلێکدا پێکەگەل ەپێشگری »تێ« ک ەفسیر بکرێ. زۆریش ئاشکرایەودا کردن« تەئ
  –ناو هاویشتن«، تێکردن ەل –ک »تێهاویشتن ەو  ەوەناو« بگۆڕدرێتەی »لەواژەستەد ەب ەن مومکینەکەد
  ەل ەناو گرتن« چونکەل ە »نیشان ەتێگرتن« نابێت ەاڵم »نیشانەردان« بەناو وەل –ردان ەناوکردن، تێوەل

 ەستن« ناکرێنەرپێچان، تێبەگوتت »تێبوون، تێو ەک ک ەو ەش زۆرەمەی ئە، نموونەت نییەرفییە»تێگرتن«دا ز
 ستن...«. ەناو بەرپێچان، ل ەناو وەناو بوون، لە»ل

موو  ەاڵم بێگومان هەڕێنووس ب ەوەگاتەالیی دە، البەڵ فیلۆلۆجی خزم ەگەش پتر لەیەوەم وردبوونەئ بەهەمەحاڵ 
ی  ەش بوو کاتی خۆی لیژنەکارییەورد ەرزەم تەر ئە هاوێژێ. هەری خۆی دەوروبە پرشنگ بۆ دک ەیەوەوردبوون

رایی  ەب ەن لەدە ست دەنها سێ پێشگری »تێ، لێ، پێ« دەت ەک ەو ڕاستییە ئ ەیاندەکانی گەزمان و زانست
 ەپریپۆزیشن لتی ەبۆ سیف ەوەڕێتەگەش دەکەک فیعل هۆیەدوو پێشگری ی ە بێن و ببن ب ەوەپێشگری دیک

، پێتێکردن(. پێشگری »لێ«ش  ەوەک »پێلێکردنەو  ەوەوێتەکەرسێکیاندا. پێشگری »پێ« پێش »لێ، تێ« دەه
ناتوانێ پێش »پێ،  ەرچی پێشگری »تێ«یەیشتن«. هەوتن، لێتێگەک »لێپێکەو  ەوەوێتەکەپێش »پێ، تێ« د

 . ەوەپێش پێشگری دیک ەنەر« نایەو ڵ، دا،ەک »هە کانی وەتیەعاد ەپێشگر ە. هیچ کامێکیش لەوەوێتەلێ« بک

پێ   -بوون، پێداهاتنەلێو  -بوونەگوترێ پێوە، دەیەشیان هەی دیکەکانی »پێ، لێ، تێ« کێشەپریپۆزیشن ەپێشگر
، جارێکیان دوویان ەیەنووسینی ه ەدوو شێو ەکەری ەکان هەت پێشگرەڕواڵ ەپێ ڕاهاتن«. ب -داهاتن، پێڕاهاتن

 وێ.ەی دەوەکردنساغ ەتەم ڕواڵەترازێن. ئەجارێکیشیان لێک دنووسرێن  ەد ەوەپێک

ری  ەواوکەڵکوو تەدوای »پێ، تێ« ب ەهاتۆت ەی »دا« نییەکەدا پێشگرەمانەڵێی »پێدا چوون، تێدا ژیان« لەد ەک
تێدا  –ولێردا ژیان ەه ەڕین« »لەپێدا تێپ –ڕین ە ولێردا تێپەه ە»ب ەوەدوایان ەهاتۆت ە«یە، لەپریپۆزیشنی »ب

 ژیان«.

حوکمدا زۆر   ەک شتن لە« یەڵ پێشگری »ڕا، وەگەت لەڕواڵ ەب ە« کەکانی »ڕا، وەرەواوکەهاش تەروەه
  ەبێ بەد ەک ەکار هێناوەری پریپوزیشنت بەواوک ەنۆڕین« دوو ت ەلێو –ڵێی »تێڕا ڕۆیشتن ەد ەجودان. ک

کردن«  ەگوتت »تێڕامان، لێو ەاڵم کەبنووسرێن، ب ەوەکەفیعل ەجودا دوور ل ەردوویان بەبلکێن و ه ەوەکانەپێشگر
 ەوەپێش ەب ەستووری لێرەپێی د ەبێ بەد ەک ەکارهێناوە«ت بەدوا پێشگری »تێ، لێ«دا دوو پێشگری »ڕا، و ەب

  ە« لەدا پێشگری »وەبنووسرێن. لێر ەوەکەو فیعل ەی دیکەکەنزیک پێشگر ەجودا و ل ەباسکراو »تێ، لێ« ب
. ەهاتو ەرایی وشەدا بۆ بەیەهجەم لەل ە...«یەوە، کردنەوەهاتن  - ەوەی »ەکەشوورەم ەپاشگرکردن« ەی »وەوش
  ەر پێشگریش بوو لە گەلکێت، ئەد ەوەکەپریپۆزیشن ەری پریپۆزیشن بوو بەواوکە ر تەگ ەئ ە«یەم »وەئ ەواتەک

 بلکێ. ەوەدوا خۆی ەڵناگرێ بەنووسیندا ه ەل ە لکێت چونکە ی دەناڵێم پێو –نووسرێت  ەد ەوەکەنزیک فیعل

 ەزانن »ڕا«ی فیعلی »ڕاکردن« پێشگرەموویان، وا دەڵێم هەر نەگەران و زمانناسان، ئەی نووسەزۆرب
ی ەی وشەکورت کراو ەم »ڕا«یە»ڕاکردن«دا ئ ەی لەکەاڵم ڕاستییەب ەی »ڕاهاتن، ڕاگوێستن« ـەکەشورەم

 ە م نییەش کەمەی ئەڵگەواتای »غاردان«. ب ەب ەڕا«یە»ه

 . ەئاخاوتندا باو ەڕاکردن« لەئێستاش »هتا  (1
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ی »خێرا«ی کوردیش  ەزانم وشەدا. وا دەشێو ەم لەواتادا و ه ەم لەه ەئینگلیزی خزم  hurryڵ ەگەل (2
« ە» ەنگی »خ« بەزانین گۆڕانی دەک دەئینگلیزی بێت، و  hurryڕا«ی کوردی و ەمان »هەر هەه
ی ەک شتن، وشەی »خۆر، هۆر« یەوش ەک کەکرێ وەچاو دەکوریدا ڕ ە»خ« ل ە« بەیا »ەو

 ک شتن.ەر«ی فارسیش یەر«ی کوردی و »خە»ه

  ە« بکردنچی »ڕاەڕ کەتێپ ەڕیش ناکاتەپەڕ فیعلی تێن ەپەتێن ەڕ ناکاتەت پێشگر فیعلی تێپەعاد ەب (3
 .ەڕە»کردن«یش تێپ ەڕەپەو تێن ەواتای غاردان

و پێت ناڵێم...«.   ەبۆق  ەڕا کەربانان هەس ەل ەکەقوند ەکەڵێ »قوندەد ەیەڵی فۆلکلۆری هەت ەتی مەباب (4
 ەی »ڕاکردن«دا لەوش ەل ەم »ڕا«یەبێ ئ ەد ەواتە. کە کۆن و نوێدا باو بوو ە« لکردنڕاە»ه ەدیار

 خۆ بنووسرێت. ەربەکی سەیەک وشەو ەوەکەدوری فیعل

باو بوون هی   ەوەکۆن  ەف، تێچێن« لەک »لێزان، لێهاتوو، پێخەوتون وەداک ەپریپۆزیشنان ەو پێشگرەن لەه ەوش
  ەرزەو تەری ئەواوکەبلکێن. ت  ەوەکەی ەرتیان بەردوو کەبێ هەک »پێنووس، پێناس« دەر وەس  ەنوێشیان چۆت

ی  ەبلکێن. زورب ەو ەکانیانەپێشگر ەبێ بەک حوکمدان دەیەموویان لە « هەک »پێدا، تێڕا، لێوەش وەپێشگران
و  ەبێجێیی ەتجوداییەم مامڵەلکێنن. ئەد ەمیشەه  ەوانی دیکەلکێنن و نالکێنن ئەری »دا« د ەواوکەران تەنووس

 کەموویان بلکێن وەبێ هەستێ. دە ڵناو ەه ەوەر هیچ بنجێکەسەب

 ڕاستیدا  ەل •

 رکوکڕا ەک ەل •

 ە وەروماڵەس ەب •

بوو تا بیست  ەک هەی ە... وشەوە، پێکترەوە، لێکترەوە، پێک ەوە، تێکڕا، تێکدا، لێکە، لێوەلێدا، تێدا، پێدا، پێڕا، تێڕا، پێو
 ەوڕا«یەی »لەویش وشەئ ەوەبیران چۆت ەڵێی لەر دەالیاند، باو بوو هەنێوان م ەتی ل ەتایب ەر، بەوبەمەساڵێک ل

 ەوەکەر یەسەویش بە بێ ئەد ەوەر ژیایەگەوڕا« بێ. ئەئ ەی »لەکورت کراو ەکەوش ەنگە«. ڕەواتای »چونک ەب
وانیشدا »بۆچوون، بۆهاتن«  ەدوا ئ ەبار« بە، بێدین، لەپارەک »بەی وەتی وشەبنووسرێ. ئێستا باسی چۆنی

 .ەیەوەپێش ەموویان پریپۆزیشنیان لەه ەین کەکەد

ناشێ    ەمەر ئەبەخشێ، ل ەنهایی واتا نابە ت ەمیان بەرتی دوەک ەک »جلدروو، دڵسۆز...« نین کەو ە م وشانەئ
 وانیان بۆ ڕاگوێزین. ەستووری ئەر دەکسەی

رتیان  ەردوو کەبێ هەخشن دەر ببەرانسەک واتای سەرتیان یەردوو کەه ەک ەم وشانەنووسینی ئ ەوەالی منەب
  ەر لەگ ەئ ە م وشانەئ  ەک دیارەبلکێن. و ەوەکەیەن بەست بدەکانیان دەر پیتەگەکدی نزیک بنووسرێن و ئەیەل
بار،  ەلەرەدینتر، هەک »بەبێ وەی خواروو و ژووریان دەڵناو پێک دێنن و پلەڵستن ئاوەه ەوەیری فیعلەغ

بێ  ەد ەی واتاداران کەوش ەی تاکەڕاد ەدا لەیەکارهێنانەب ەم شێوەل ەها بێ دیارەو ەمەئ ەبێحاڵترین« ئنجا ک
ش کۆتایی دێت ەکە لکان ەوەکەیەب ەوەشایەڵوەه ەکەدا وشەڕست ەل ەاڵم کەبلکێن. ب ەوەکەیەکانی بەموو پیتەه
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 ەدا جۆرێکی دیکەبارێکی دیک ەل –م ەخانوو بک ەپارناتوانم بێ  –ستێ ەبێ دین ڕاناو ەم دنیای ەبڵێی »ئ ەک کەو
ک  ەی وەوش ەکرد کەنی کۆڕ پێشنیازم دەنجومەئ ە ی کاتی خۆی لەوانەک بوو لەهۆی ەم ڕاستییەدوێم«. ئەد

 ڵناگرن. ەه ەوەشاندنەڵوەه ەبلکێن چونک ەوەکەیەب  ەمیشە»جلدروو، دڵسۆز...« ه

 ەختێک لەدا نەڕێ د ەوەرایی چاوگیانەب ەپریپۆزیشن هاتۆت ەوان کەک ئەی »بۆچوون، بۆهاتن« و هی وەوش
بێ باس بکرێ. هاتنی پرپیۆزیشن ەد ەک ەیەکیشی هەیەڵەودا برا چوکەدوا ئ ە. بەوەبکۆڵین ەم »بۆ«یەسروشتی ئ

ر ەخوێندن س ەکڕم، بەک »بۆ فرۆشتن، دار دە و ەی ناودا شتێکی ئاساییەرەرایی چاوگ و تێکڕای بەب ەل
رایی  ەب ەتوانێ بێتەڕاشکاوی د ەنها »بۆ« بەکاندا تە نێوان پریپۆزیشن ەاڵم لەدوێ...« بەد ەوەزانین ەوێت، لەکەد

کات  ەفتاری »پێ، لێ، تێ« دەشدا ڕەمەنووسی...« لەنێرم، بۆم د ەرۆشم، بۆیان دەپ ەک »بۆت بەو ەو ەڕاناوی لکاو
 پێشگر.  ەتەبوون ەوەپریپۆزیشن ەوانیش لەئ ەک

لکاو و  ەسی نەڵناو و ڕاناوی کەک ئاوەتاقمی ناون و ەل ەی کەو وشانەموو ئەرایی هە ب ەچێتەتی دەپریپۆزیشنی عاد
 ەناچێت ەبێ واسیت ە، »بۆ«ش بەوەرایی ڕاناوی لکاوەب ەرگیز ناچێتەاڵم هەش بەواژەستەو د ەناوی ئیشاری و ژمار

ر ەگەناتوانی بڵێی »بۆ هات، بۆ ڕۆیشت« ماڵم ەربوو« بەوت، بەوت، لێکەڵفڕی، داکەڵێی »هەد ەوەرایی فیعلەب
خسا...«.  ەک »بۆمان هات، بۆیان ڕەو ەکەییشتنی »بۆ« و فیعلە گ ەوەکەیەری بەمسەج ەڕاناوێکی لکاو ببێت

موو  ەه ەل ەم »بۆ«یەخات ئەری دەرنج دەواو. سەپێشگری ت ەوێ پریپۆزیشنی »بۆ« نابێتەکەردەد ەوەمەل
واتاشدا   ەک فیعل، لە ن ەوەپێش ڕاناوی لکاو ەچێتەویش دەئ ەکات کەفتاری »برای«ی فارسی دەڕ ەوەڕویێک

بگرێ »برای«ی   ەوەخۆی ە« بەتوانێ پریپۆزیشنی »لەک »بۆ« دەروەش زیاتر، هەمە. لەکجار نزیکی »بۆ«یەی
ڵێن »از  ەبۆ« فارسیش د ەڵێی »لە. دە«یەواتای »ل ەب ەگرێ کەد ەوەخۆی ە فارسیش پریپۆزیشنی »از« ب

 . ەوەپێش ڕاناوی لکاو ەچێتەویش دەئ ەڕا« کەڵێ »ئەبۆ« د ەجیاتی »لەل ەیەئاخاوتنی کوردی ه ەبرای«. شێو

و  ە. ئەمای چی بووەو بن  ەهاتو ەوە چیی ەی »بۆ« لەی ئایا وشەوەر ئەسەبڕیار بدرێ ل ەئاسان نیی بەهەمەحاڵ 
. ەبۆ« و هیچ کامێکیاندا نیی ەنێوان »ل ەلە وەڕووی شێو ەل ەیەڕا«دا هەنێوان »از برای« و »ئ ەی لەنزیکیی

ڕووی  ەتی لە تایب ە ، بەکەرەو مێژووی کۆنی زمانی کوردی گەرەڵکشانی بەتێه ەکەی پرسیارەوەکردنساغ
 ەل ەرچۆنێک بێ پێویستەو نزیکن. هەو ل ەی شکڵی کۆنیان پارێزراوەو وشانەڵ ئەگەل ەک ەی وشکردنراوردەب

دوور  ەکەک »بۆ« یەبن ن ەوەکەر یەسەی بەکەرتەردوو کەبۆهاتن« هک »بۆچوون، ەی وەنووسیندا وش
ن.  ەگمەد ەویش بە، ئەی نوێی دروست کردوەڵ چاوگدا وشەگەل ەوەکۆن ە»بۆ« ل ەک دیاریشە. وەوەبخرێت

 ەی »بۆناو« بەزانم وشەوا د ەمەر ئەبەیری چاوگدا هاتبێ. لەی غەڵ وشەگە»بۆ« ل ەوەپێش ەب ەلێر ەبیستراوەن
ی ە، خۆ وشەسازی کوردی ال داوەستووری وشەد ەڕاست ەل ەداتاشراو ەو دواییەب ەضمیر« ک –واتای »ڕاناو 

ی  ەکەناسراو ەر پێشگرە گەرتی »ڕا« ئەک ەچونک ەوا نییەستوورێکدا ڕەهیچ د ەهیچ جۆرێک ل ە»ڕاناو« ب
ڕا«ش بێ ەی »ئەکورت کراور ەگە ڵ ناودا بێت، ئەگەرگیز ناشێ لە»ڕاهاتن، ڕاگوێستن، ڕادان...« بێت ه

»بۆناو«  ەی ئاشکرایەوەک »از برای نام، برای نام«. ئەواوی وەت ەڕای ناو« »ڕای ناو« بەبگوترێ »ئ ەپێویست
 ە« بPro  -رتی »پرو ە»پرۆناون«دا ک ەر کوردی. لەس ەتەرگێڕدراونەو ەوە  Pronounی ەوش ەو »ڕاناو« ل

بۆ  ەکەی وشەمەرجەت  ەو پێیە. بەواتای ناوی کوردیی ەش بەکە  noun ەو«ی کوردی دێت، دیارەرەواتای »ب
 .ەنزیک ەوە  Pronounی ەوش ەتا بشڵێی لەو ناو« هەرە»ب  ەبێ بیکاتەکوردی د
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بگرێ  ەوەخۆی ەشێ ڕاناوی لکاو بەندێ باردا دەه ەویش لەئ  ەک ەی »بۆ« پریپۆزیشنی »بێ«یەکەبرا چکۆل
نها ەت ەسکدا و لەت  ەراوێزێکی زێدەپ ەک بزانم لە ن...« وەڵناکەبێمان ه –گوترێ »بێت ناژیم ەد ەک کەو

 ەوەکی دیشەالی ە، لەوەالیێک ەل ەمەهێنێ. ئەدوا خۆیدا د ەندێ ڕاناوی لکاو بەه ەم »بێ«یەفیدا ئەتی نەحاڵ
  ەبێ ترس هات ەر ناکرێ، بەف ەس ەبێ پار ەک »بەو  ەوەپێش خۆی ەتوانێ پریپۆزیشن بخاتەکوو »بۆ« دە»بێ« و

ش ەدوو جاری دیک ەم جارەک »بێ لەدوا خۆشیدا بهێنێ و ەتوانێ پریپۆزیشن بەد ەمەڕای ئەرەدوان...«. س
 خێتەیەپێش و پاشی خۆی د ەکان بەڵێم »بێ« پریپۆزیشنەش دەهاتووم«. بۆی

 «.ە« بگوترێ »بێ پارەبێ پار ەجیاتی »ب ە« فڕێ بدرێت و لەتوانرێ »بەد (1

ری ەدەیارید ە«یەرچی »لەه ەر حوکمی »بێ«یەب ەوەبێتە« کۆدەڵ »لەگەتێیدا ل ەی کەیەو ڕستەئ (2
تۆ  ەبێ ل –»بێ تۆ دارا هات   ەیەم دوو ڕستەئ ەرنج بدەس ەنموون ە. بەیەواوکردنی واتای »بێ«کەت

 داراش هات«... 

یاڵ بۆ ەکا خەبنووسرێن نکدی دوور ەیەجودا و ل ە ردوو پریپۆزیشن بەبێ هەد ەو ەتی نووسینیانەن چۆنیەالی ەل
بلکێ   ەوەبێ پێیانەدوادا هات د ەڕاناوی لکاویشیان ب ەک ەپریپۆزیشنی لێکدراون. دیار ەمانەئ  ەبچێ ک ەوەئ
ی دوای ەوش ەدا دوور لەکەڵ ڕاناوەگەبلکێ، ئنجا ل ەپێو ەدواو ە»بۆ« ڕێ نادا شتی ل ەعلومیشەند مەرچەه

 بنووسرێن.  ەوەخۆیان

ڵبڕین، پێ لێخستن، پێ لێنان، پێ شێل  ەک »پێ لێهەی و ەزانێ وشەری کوردی وا دەئاخێور و ەزۆر جاران نووس
و ناوێکی   ەبییەرەواتای »قدم«ی ع ەب ەم »پێ«یەچی ئ ەن، کەکەست پێ دەپێشگری »پێ« د ەکردن...« ب

 ەودا دوور لج ەب ەپێشگر نیی ەدا کەو شوێنەبێت و ل ەکەر ئاگاداری واتای وشەبێ نووسەد ەمەر ئەبە. لەتییەعاد
 ی دواتری بنووسێت. ەوش

 ەبێ وێنەواون واش دەبێ پێشگری تەکارهێناندا وا دەب ەر سێ پێشگری »پێ، لێ، تێ« لەی هەکەڕاستیی
واو ەدا هێنا پێشگری تەر واتای وشەسەر گۆڕانیان بەگ ە ئ ەیەوەشیان ئەوەکدی جوداکردنەیەی لەیارەپێشگرن. ع

رتی ەواتای »داگیرساندن« بوو ک ەر ب ەگەی »پێکردن« ئە، وشەنموون ەپێشگرن. ب ەنا وێنەن دەو ڕاستین
دا ەکرد« لێر ێتۆبزی پ ەم بەکەگوتت »کار ەاڵم کە، بەواتای فیعلی »کردن«ی گۆڕیو ەچونک ە»پێ«ی پێشگر

تی بوو  ەواتای دوشمنای ەب ە. »لێکردن« کەگۆڕیوەواتای »کردن«ی ن ەچونک ەواو نییەپێشگری ت ە»پێ«ک
ی »تێبردن«دا »تێ« ەوش ە. لەپێشگر ەوێن ەگوتت »فێڵم لێ کرد« »لێ«ک ەاڵم کەب ەپێشگر ەکە»لێ«ی
تی هی  ە تایب ە تی، بەری عادەنووس ەتەحمەشدا زۆر زەمەڵ ئەگە. لەپێشگر ەستن«دا وێنە»تێب ەاڵم لەب ەپێشگر

  ەبینم کەند دەوەرژەها بەو ەمەر ئەبەکان بکات. لەتی وشەردوو حاڵەی هەم جوداوازییەست بە، بتوانێ هەبێگان
 ردا بهێندرێ.ەسەستووریان بەمان دەت بکرێ و هەمامڵ  ەک جۆرەموو بارێکدا یە ه ەمواندا و لەڵ هەگەل

ڵ فیعل و  ەگەل ەین کەبک ەواژەستەداڕشتنی د ەندێ شێوەین باسی گیروگرفتی هەکەپێشگر د ەل ەقس ەک ەلێر
ر، ەنجەوخەستەوڕۆژ، دەرەر، بەزەونەستەرشان، دەسەک »چنگلەی وەواژەستەفیعلیشدا دێن. دیری ەغ

 ەیەرقیان هەنگی و ف ەرهەی ف ەوش ەڕۆیشتوون ببن  ەوەو ئەرەڵکار بن، بەیا ئاوەڵناو وەشێ ئاوەد ەوڕوو...« کەدم
  ەڵێ ڕاستە«... بکردنەلەئاودا م ەستان، لەقی ڕێگا ڕاوەر چەسە، لەوەدانەرز نە ک »ق ەی وەواژەستەڵ دەگەل

قگرتوو و جۆشخواردوو  ەشێر...« دەک، دوڕەکلە، حاجیلەسلێمانکەپوولە، پەقیلەردەک »بنبەی وەی وشەهێند
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جوداکانیان   ەرتەن لێیان دێت کەش قبووڵ ناکەوەشاندنەڵوە ڵکار و هەڵناو و ئاوەئاو ەتەبوون ەاڵم چونکەبوون بەن
  ەک ەیەوەستم ئەبەن م ەقبووڵ ناکە وەشاندنەڵوەڵێم هەد ەی بلکێندرێن. کەوەکدی نزیک بنووسرێن بێ ئەیەل
کانی  ەرشانەس ەنگی خستەگوتت »دوو چ ەک ەنموون ەک خۆی نامێنێ، بەیان وەشاندن واتاکەڵتوەر هەگەئ

و   ەڕست ەستان« خرایەڕاو ەقی ڕێگەر چەسە»ل ەاڵم کەرشان« تێچو بەسەی »چنگلەواژەستەی« دەکەرەبراد
جۆش   ەواتە، کەوەمێنێتەک خۆی دەی وەستام« واتاکەنها بۆی ڕاوەت ەقی دووڕۆژان بەر چەسە»ل ەبوو ب

کانی  ەرتەک ەز نییەڵکوو جایەب ەپێویست نیی ەمەر ئەبە. لەوەنگییەرهەی ف ەڕیزی وش ەچۆتەو ن ەبووەخواردوو ن
 .ەوەکدی نزیک بخرێنەیە نان خواردن«... ل ەپێو ەب –ستان ە ڕاو ەقی ڕێگە ر چەسە»ل

خاڵی  ەکترن، دواتر لەوتوون گۆیا خزمی یەم کەر خاڵی دوەو داڕێژراو« ب ەی »سادەدا وشەکەوازەبانگ ەل
و   ەبێ بزانین سادەبێسوود نە نگە. ڕەی لێکدراو هاتوەمدا وشەشەخاڵی ش ە. لە« هاتوەی ناسادەمدا »وشەسێی

 و داڕێژراو و لێکدراو چین. ەناساد

ی وا ەوانەمن ل ەکۆڕی زانیاری کورد، ک ەر بەکانی سەی زمان و زانستەکانی لیژنە وەی لێکدانەرجوملەپێی س ەب
 ش: ەدوو ب ەبێتەد ەوەکانیەرەپێکهێن ەرتەڕووی ک ەل ەگرم ڕازیم، وشەریان دەئێستا و

 ەساد (1

 ە وەبێتەش دە، ناسادەناساد (2

 داڕێژراو  •
 لێکدراو  •

رد، ڕێوی، ەک پیاو، بەبێت، وەکی تێدا نەکی الوەیدا هیچ زیادیەی ئێستاکەشێو ەل ەک  ەیەیەو وشەئ ەساد (1
 .ەهیز

 ڵدا بێت. ەگەزیادی ل ەک ەی ەیەو وشەئ ەناساد (2

ی واتای ەکەزیادی ەواوی تێدا بێ، واتەی واتاداری تەک وشەنها یە ت ەک ەیەیەو ناسادەداڕێژراو ئ •
 وان.ەرگە، دەتی، پیاوانەپیاوند، ەرمەک هونەبێ وەخۆی نەربەس

نوێژ، ەردەک بەواوی تێدا بێ وەی واتاداری تەدوو وش ەوەمەالی کە ب ەک ەیەیەو ناسادەلێکدراو ئ •
 ونم.ەکاز، شەدارو

ی ەک وشەو ە«یەی لێکدراوی کوردی »ئاوێتەڵ و بیندرێژی وشە تێک ەرەی هەشێ بڵێین پلەد
ی  ەی وشەوەدرێژبوون ەلێکدراو چونک ەوەکاتەر دەاڵم هەڕێیان«... بە، چاردەقیلەردەڵ، بنبەچەکە»سیسارک
 .ەوەبارێکی تاز ەکا نایباتەیدا نەپ ەکی تازەتیەر چۆنایەگەلێکدراو ئ

  ەی کەرتەو کەی واتاداری دا بەخی وشەندام بووم، بایەتێیدا ئ ەکانی کەی زمان و زانستەکاتی خۆی لیژن
کا ەاسم مفعول مرکب« دروست د -رکاری لێکدراو  ەاسم فاعل مرکب« و »ناوی ب -»ناوی کارای لێکدراو 
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»جلکشۆر«.   ەرتی »شۆر« لەر« و کە»ناند ەر« لەرتی »دە»نانخۆر« و ک ەرتی »خۆر« لەک کەو
نها واتا  ە ت ەب ەرتان ەو کەخۆ ئەدێت، ن ەوەکانە پێکهێنانی وش ەل ەرتەو کەوری ئەگرنگی د ەش لەکەخەبای
ر  ەگەئ ەی داڕیژراو دانا چونکەوش ەو... ی بەرخۆر، ڕاڕەر، بەر، تێکەک لێنەی وەوش ەبوو لیژن ەخشن. بۆیەناب
ش  ەساد ەو وشانەئ ەدایەوەیر لەگوترا داڕێژراو. سە دەکان پێیان نەوش ەنابای ەواتادار دان ەی بەکەفیعلیی ەرتەک

 ەداڕێژراو ەوا ن ەک کەیەاڵم ناسادە« بەی پێیان بگوترێ »ناسادەوەر ئەس ەوەتێمێنەنین، د ەوش ەتاک ەنین چونک
ی ەکەاڵم ڕاستییەب ەی واتاداری تێدا نییەت وشەڕواڵ ەڵپێک بەڵ، پێکەک تێکەی وە. وشەلێکدراویش ەو ن

 ئویلن. ەداڕێژراوی بێت ەمەر ئەبە. لەو لێی سواو ەی واتادارەژمار ەک ەیەک« هەی »یەسڵ وشەئ ەدا بەمانەل

ی ەرچی دیکەرگێڕ« و هەف، دابڕ، وەخ، پێخەکین، ڕایەڵتەک »هەی وەبێ وشەد ەوەم بۆچوونانەتێکڕای ئ ەل
ڕای لیکدراو  ەرە...« سەرانەمبەپێغەر، گوڵەبەڵەهە ک »بەی وەوش ەداڕێژراو دابندرێ، دیار  ەبێ بەوتۆیی هەئ

 شن.ەئاوێت

بێ  ەنگی دەرهەی ف ە وش ەم بووبێتنەکان مادەموو ناسادەکورتی ه ەش، بەلێکدراو، ئاوێتی داڕێژراو، ەم وشانەئ
بلکێ.  ەو ەپێش خۆی ەبێ بە د ەیەرچی پاشگر هەه  ەک ەوەفامرێتەد ەوەم بڕیارەر لەبنووسرێن. ه ەوەکەریەسەب

  ەر بەه ەوەناهێنن دیساندا ەر واتای وشەسەگۆڕان ب  ەند پاشگر نین چونکەرچەی »پێناسین« و »کۆ« هەنیشان
 کان«.ەک »دڵەلکێن وەر دەهاتن ه ەوەکیشەیەب ەداڵندا«. ک ە، لەکەک »دڵەلکێن وەد ەوەکۆتایی وش

 

 ن ەمانەکانی کار ئەپاشگر

 ەدێت ەنگی »ی« کەد ەوەالی منە« بەوەکوالی –ترشا، کول  –ترسا، ترش  –ک »ترس ەنگی »ا« وەد (1
مضارعدا ون   ەوێ لەکەردەڕابردوودا د ەر لەه ە، چونکەفیعل، پاشگر نیی ە یکاتەو د ەوەندێ وشەپاش ه

وێ ەرناکەد ەکەمضارعدا یێی ەاڵم لەرزیم...« بەرزی، لە»ل ەبێتەرز« دەی »لەوش ەنموون  ەبێ. بەد
ترسێم، ەد –ک »ترسام ەو  ە»ی«ی کراو ەبێتەمضارعدا د ەل ەیەکەلفەرچی ئەرزن...« هەلەرزم، دەلە»د

موو فیعلێکی ەرزی، دزی، دڕی، و هەشدا »ی« لەمەڵ ئەگەکۆشێین«. لەد –جۆشێت، کۆشاین ەد –جۆشا 
 .ەیەکەری فیعلەشێکی پێکهێن ە ب ەی کەوەر ئەبەبێ لەر نەلکێ، هەد ەوەکۆتایی وش ە، ب ەدیهیە ک بە، وەدیک

 بزڕکێ... ەئاڵۆزکێ، دە»کێ«... د ەبێتەمضارعیشدا د ەڵتروشکا، بزڕکا... لەک ئاڵۆزکا، هەپاشگری »کا« و (2

گوشرێ،  ە»ڕێ«. د ەبێتەمضارعیشدا د ەک دیترا، گوشرا، نووسرا. لەپاشگری »را«ی فیعلی کارابزر و (3
 دیترێ.ەد

 ڕمێنن...ەترسێنن، دەپسێنم، دە»ێن«... د ەبێتەمضارعیشدا د  ەک ترساندی، پساندی. لەپاشگری »اند« و (4

  - ەوە، پرسیتەوە چمەد -  ەوەک چوومەو ەک شتەدا یەڕابردوو و ئایند ەل ە « کەیا »وە« وەوەپاشگری » (5
بێ  ە، واشدەوەشەکەدوای ڕاناوی کۆتایی فیعل ەوێتەکە، دەکاندا دیارەنموون ەک لەو ەم پاشگرە. ئەوەپرسیتەد
 ەوەکەکۆتایی فیعل ەر ب ەکسەی ە کانی دیکە ... پاشگرەوە، ناسیانینەوەک دیتمتەدوا دوو ڕاناودا دێت و ەب
 دوادا دێن. ەلکێن و ڕاناویان بەد
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کۆتایی   ە کان بەری پاشگرەبەرلەگوتم س ەوەپێش ەب ەک لێرەت. وەژمار نایەئ ەل ەزۆر ەیری کار هێندەپاشگری غ
 نووسن. ەهایان دە روەرانیش هە ی نووسەلکێن، زوربەدە وەوش

اڵم  ەبنووسرێن ب ەوەکەریەسەب ەوەسترابوونەب ە وەکەیەکانی بەرتەواتادا ک ەر لەگەک »دڵپاک« ئەی وەوش
چی » ک ەکدی بنووسرێن وەیەبێ دوور لەکدی ترازان دەیەواتادا ل ەل ەاڵم کە« بەڵێن »دارا دڵپاکەلکێن. دەن
 .«ەناو دڵ پاک ەل ەتەه

،  ەراسنە، سە، پێکوڕەبلکێن. »پێپلک  ەوەکەی ەکانی بەرت ەبێ کەنگی دەرهەف  ەبۆت ەستنوێژ« چونکەک »دەی وەوش
 کانیان بلکێن. ەرتەبێ کەد ەیەها هەی لێکدراوی وەرچی وشەرماژۆ«... و هەگ

 ەبوایەڵگرتبا دەر لکانیان هەگە کانیان ئەرتەی لێکدراو کەوش ەتەرکوێ« بوونەرکام، ه ەرچی، هەکانی »هەوش
ر ەسێک هەر کەاڵم »هەبنووسرێن. ب ەوەکەری ەسەبێ بەد ەنالکێ بۆی ەوەدوا خۆی ەر« بەاڵم »هەبلکێن. ب

 کدی دوور بنووسرێن. ەیەبێ لەی لێکدراو دەوش ەتەبوونەن ەشارێک« چونک

ک »جوانتر، جوانترین، ەبلکێن و ەوەوش ەبێ بەد ەق ەتەمە« بێدەراورد و بااڵی »صفەی بەکانی پلەنیشان
 –وارسی عیسا  ەر منم ئیستەه –مێ ەڕۆم و نایگەر دەک »هەی وەڕست ەر« لەی »ه ەاڵم وشەجوان«. بەرەه
م  ەی »شتی تر«دا ئەوش  ەبنووسرێ. ل ەوەی دوایەدووری وش  ەخۆ و لەربەبێ سەتوانێ بدوێ« دەر مرۆڤ دەه

 نالکێ. ەوەوش ەو ب ەتەسیف ە»تر«

،  ەدا چ گرفت نییەمەلکێ و لەد  ەوەیانەکەژمار ەیان بەی پلەمین... نیشانەمین، پێنجەم، دوازدەم، بیستەم، دوەکەی
ندێ ەه ەک کەو ەکەبێت بۆ ناو وش ەالو ە« لەنگی »هەدا دەندێ ژمارەه ەناکات ل ەوەپێویست باڵم چ ەب
  ەت کەنانەت ەوە کانەموو ژمارەکۆتایی ه ەناچێت ە«یەم »هەئ ەم« چونکەم، سێهەنووسن »دووهەس دەک

کوردیش ری ەشی زۆری ئاخێوەمین«. بەهەیا بڵێیت »دوازدەم« ناتوانی بنووسیت وەهەنووسیشت »دوازد
 پێت؟ەبیدا بسەدەر زمانی ئ ەسەبێ بەنین ئیتر بۆ د ە«یەم »ەدۆستی ئ

 ەو بگرەڵە... هی ق ەهی من ەمەک »ئەبێ بنووسرێ و ەجودا د ەب ەیەسف و ئیزاف ە ئامرازی و ەی »هی« کەوش
جوان،  ک »گوڵی ەبلکێت و ەوەکۆتایی وش ەبێ بە»ی« د ەوەردا هات و مایەسەسوانی ب ەاڵم کەڕ نا«. بەهی ل

 رخی بارام«.ەب

نن،  ەیەش و ڕاگەشێکی سۆراندا باون تا بڵێی گ ە کانی ب ەو کوێستانییەیلەم ەتەشرەنێوان ع ەن لەه ەدوو وش
 ەک کەو ەاڵ« و »پێدا«یەپێه» ەکەخشن. دوو وشەنها واتا نابەت ەوتۆ هیچیان بەرتی ئ ەند کەچ ەبریتین ل

  ەوەو بناوان ەرچاوەو سەرەب ەاڵ یان پێدا؟« واتەبپرسێ »پێهش ەوی دیکەڕۆیشتم« ئ ەوجۆگەکێک بڵێ »جۆگەی
  ەر لە، هەژێرەرەژوور و سەرەرچی سەن بۆ هەدەست دەد ەدێت ک ەوەوەکانیش لەو قوناو؟ جوانی وشەرەیا بەو

ڵ دا«  ەپێ ه» ەل ەمیان بریتییەکەی یەوش موار.ەوناو و هەستەشتی دەپێد ەگاتە تا دەه ەوەشاخی ڕژد و ڕک
ڵدا«ی ەنزیکی »ه ەجودا ل ەی بەبێ »پێ«کەمیان دەکەی ەوەالی منەتی. بە»پێ دا«ی عاد شەوی دیکەئ
 پێدا«.  –اڵ ەبلکێت »پێه ەوەکەیەبنووسرێت، »پێدا«ش ب ەوەلکاو ەوەکەیەب
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 ە ی ناساد ە وش :  3شی  ە ب 

 ندیەدا دوو بەم خاڵەژێر ئ ەل

 نگ. ەندێ دەی داتاشین و قووت دانی هەدیارد •

 . ە« نووسراو19تا » ە«و11» ەکان لەگیروگرفتی ژمار •
 

 :ەوەنگەندێ دەی داتاشین و قووت دانی هەی دیاردەبار ەل

ست ەبەگوترێ »نحت« یاخود مە بیدا پێی دەرەع ەل  ەک ەیەوەداتاشین ئ ەست لەب ەئایا م ەوەر ڕوون کرابایەگەئ
واتای   ەحاڵ داتاشین بەمەهە. بەوەبکۆڵرێت ەکەکێش ەجۆرێکی ڕوونتر ل ەتوانرا بەد ەیەکەباس لێکراو ەداڕشتن

کی  ەیەر وشەه  ەیدا ناکا چونکەرق پەڕێنووسدا ف  ەواتای داڕشتن و »اشتقاق« بێ ل ەیا بە»نحت« بێ و
ڵدا ەگەی لەوش ەتی تاکەم بێت مامڵەرهەب ەوەوانەیری ئ ەغ ەیا لەو ەوەداتاشین ەیا لەو ەوەداڕشتن ەنگی لەرهەف 
 شی زۆریان دواین.ەب ەل ەرجێکی کەلوم ەپێی تێبینی و ه ەکرێ بەد

  ەشوێنی خۆیان ل ەوەپێش ەب ەی داتاشراو و داڕێژراو و لێکدراوی لێرەم. وشەباسی بک ەپێویست ەیەک تێبینی هەی
تی پێشوازی  ەدروستکراو و چۆنی ەی تازەوش ەوەمێنێتەشێکی ئاخاوتن و نووسین. دە ب ەتەو بوون ەوەزماندا کردۆت

ها خێرا  ەو ەم جیهانەئ ەچونک ەیە کەی زمانکردنزۆکەی نوێ نەداهێنانی وش ەستن لەبەلێکردنی. بێگومان ڕێگ
و داهێنراو   ەموو دۆزراوەه ەعبیر لەچاکی ت ەبڵێم زمانی پار ناتوانێ ب ەریکەگۆڕێت خەڕوات و دەد ەوەوپێشەرەب

کیان  ەبێ. یەد ەوەکەیەند ڕێگەچ ەی نوێش لە. دانانی وشەوەمساڵ بداتەکیشراوی ئەخشەیاڵلێکراو و نەو خ
 ەل ەکەر یەر و زمانزان هەنووس ەیەوەمیان ئەت دابنێ. دوەباب  ەناوێک بۆ شتێکی تاز ەخۆو ەڵق لەخ ەیەوەئ
 ڕێ. ەعبیری نوێدا بگەو ت ەدوا وش ەیدانی خۆیدا بەم

، ەوەبرە، بەستوورەد ەپشت ل ەک »ڕاناو« ەستێنێ وەد ەرەویان پەئ ەی چرووکە بێ کام وشەها دەو ەوەداخ ەب
 نگانیش ڕۆیشت. ەرهەبۆ ناو ف  ەوەکی ڕووتەیەڵەه ەل ەروار« کەی »بەیا وشەو ەکەڵکەبێک

رشتی ەرپەی کوردیش سەستەو د ەوەستۆی خۆیانەئ ەبگرن  ەم کارەکی لێزانان ئەیەزانم لیژنەچاک د ەوا ب
 ەراردادەگرن و ق ەردەکی وەکجارەی نوێ یەی وشە لیست ەش کەر جارەبکات و ه ەکەمی لیژنەرهەچاالکی و ب

 ە؟ لەتوانادای ەرنا چی چاکتری لەگەئ ەیدا بووەپ ەکار  ەم جۆرەی کوردی بۆ ئەستەی ڕاستیش بێ دەوەکرێن ئەد
.  ەوەکار ەبخات ەبێ لیژنەد ەیەیان ڕێک بخات، بۆیەمەک ئەکی نوێ کۆڕێکی وەیەوش  ەر تاقمەبۆ ه ەئیمکاندا نیی

 کان.ەندەسەپ ەڵبژاردنی پێشنیازەدوادا بێت بۆ هەفانی بەرەی لێزانی بێ تەبێ لیژنەیش دەم کۆڕەئ

 کانەوەی لێکۆڵین ەبۆ ڕێچک ەوەڕێینەبگ

 نگەقوتدانی د •

 کرێەیری دەس ەوەی ڕوونەڕوانگ ەل ەیەم دیاردەئ •
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ی مێژوویی کۆنی زمانی کوردی تا  ەرچاوەبۆ س ەوەینەی کوردی ببەی ئێستاکە شتوانین وشەند نەرچەه ەئێم
ی  کردنراوردەڕێی ب ەکرێ لەمان پێ دەندەوەئ ەردا هاتووەسەزار ساڵدا چ گۆڕانێکی بەی چوار هەماو ەبزانین ل

ی ەکوردیی ەو وشەئ ەنموون ە. بەوەبۆت ەڵەو هەرەیا بەو ەبزانین کامیان پتر لێی سواو  ەوەجوداکان ەهجەی لەوش
  ەهێنن. دیارەکاردەدا »دژنێو«ی بۆ بەندێ ناوچەه ەل ەبییەرەواتای »دشنام«ی فارسی و »شتم«ی ع ەب ەک
ک شێوان.  ەن ەردا هاتووەسەسوانی ب ەچونک ەستووریشەکی زیندوو و دەیەوش ە»جنێو« ک ەبۆت ەم دژنێوەئ

ردوویان ەی »جوێن« و »جوون« هەیەم دوو وشە»جوون«. ئ ەب ە»جوێن« و جوێنیش گۆراو ە»جنێو« بۆت
ر ەستوورین بەند و دەس ەردوویان پە»دژنێو« و »جنێو« ه ،نەدەست دەنها بۆ ئاخاوتن دەڕن تەبیژۆک و ڕیزپ

زانی »جوێن«  ەماندەن ەپاراسترابایەمان بۆ ن -ر »دژنێو« و »جنێو« ەگ ەئ ەون. ئێمەکەبی دەدەی زمانی ئەشێو
 ەتوانین وشان بەد ەوەم ڕێگایەر لەوت. هەکەدەرنەی »جوون«مان بۆ دبوون، بێ »جوێن«یش بیژۆکەبیژۆک

 ڵبژێرین. ەکان هەڕاست نزیک  ەستتر و لکدی بگرین و ڕاەی

 ەکدا ماکەیەهجە ر لەه ەکانی سوان و قرتان لەرچاوەب ەستوورەڕێی د ەتوانین لەد ەکردنراوردەم بەل ەجگ
 خۆی.  ەگرین لە د دە شای ەک بەیەهجەک بڵێی لە، وەوەبدۆزین ەکەڕاستین

ی سوان و گۆڕانیان ەو وشانەلێک لەتی گەقیقەح  ەین بەبگ ەوەتیکەکانی فۆنەستوورەڕێی د ەشێ لەها دەروەه
 . ەردا هاتووەسەب

کی  ەیەر وشەسەک بە یەاڵواردنی وشەی هەیارەع ەین ب ەنزیکن بک ەوەکوردیی ەی لەو زمانانەئ ەناوناو ەیەڕێ ه
 ی کوردیدا.ەدیک

 وین. ەدوایان بک ەدا بەلێر ەند، پێویست نییەسەی پ ەستنیشانکردنی وشەن بۆ دەش هەی دیکەبێگومان ڕێگ

  ەی »گوێ« بگرین. دیارەوش ەی »گێ« بەتوانین وشەدا دەهجەڵ لەگەل ەهجەی لکردنراوردەی بەنموون ەل
ر ەگەسوێ مەلێی د ەت وشەعاد ەب ە»گوێ« چونک  ەبۆت  کردنلێ زیاد ەک بە»گێ« ن ەلێسوان بۆت ەب ەکەوش

 ەکات چونکەد ەکەئیسپاتی لێسوان کردنراوردەی بەڵگەدا بە. لێرەنراو ەوەریەسە ب  ەئیسپات بکرێ ک ەڵگەب ەب
 ە. کەیەر هەی »گوش«ی فارسیشدا هەوش ەروو و لەئاخاوتنی کرمانجی س ەشێو ە ی »گوێ« لەی وشەم واوەئ

کاربهێنین، ەی »گێ« و »گوێ«ی لێ بەکەتوانین قیاسەڵ »خوێ« دەگەین لەراورد بکەی »خێ« بەبێین و وش
ی ەی دیکەهجەل ەل ەی کەوەل ەیی بێ، جگەبنیچ ەم واوەشدا ئەلێربێ ەد ەییەبنیچ ەکەوێدا واوەبڵێین مادام ل
 کات. ەد ەو واوەتی ئەنایەسەڕ ەو پاڵپشتی ل ەی »خوێ« باوەجێگ ەی »خوا« لەکوردیدا وش

یا سووک ەتوانین تێبردن وەدا دەهجەل ەتاک ەنگ لەستووری سوان و لێقرتانی دە گرتنی ددەشایەی بەنموون ەل
هاش ەروە، هەی وشەوەکردن ی ساغەیارەع ەین بەی سلێمانی بکەهجە ل ەنگی دال لە گۆڕینی دیا ەربڕین وەد

و  ەین بەییاتی بک ەردییاتی و دزەک و گەواندز و باڵەتی و ڕەو خۆشناو ەکۆی ەڕێی الواز ل ەو بەڵەگۆڕینی المی ق 
 . ەیەیارەع

.  ەیارەع ەین ب ەر بکە، پژدەزگرەزگا، دەک دەی وەتوانین وشەتیک دەکانی فۆنەستوورەهێنانی دنگەدەی بەنموون ەل
  ە، کەدا قرتاوەردوو وشەه ەی »ت« لەکەنگەد ەوەپێش ەهاتوون. ل ەوەستگرە ستگا، دەد ەل ە زگرەزگا و دەد
 ەنگی »س«ی کپ بەما دەن  ەکەتێی  ە، کەتیکی کوردییەکی فۆنەیەزۆر باردا دیارد ەزانین قرتانی »ت« لەد
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دار ەئاواز ەز لەدار حەکان ئاوازەنگەتی نێوان دەپێی خزمای ەدار. بە»گ«ی ئاوازنگی ەپێش د ەوێتەکەستاوی دەو
 زێ.  ەبێتەد ەک ەدار، ئیتر سینەگۆڕی بۆ ئاوازەزۆریش کپ خۆ د ەکات، بەکپ د ەز لەکات کپیش حەد

دار ەژێی ئاواز ەو گۆڕانی شینی کپ ب ەکەقرتانی تێی ەب ەوەر«ە»پشتد ەل ەوەمان ڕێگەه ەریش لەی پژدەوش
، ەو »ش« بردراوەرەنووسینیشدا ب  ەند لەرچەه ەنگی »س« خزمی »ز«ەبێ بڵێم دەدا دەر«. ئا لێرە»پژد ەبۆت
لفوبێی ەئ ەی لەو پیتانەری کورد وا بزانێ ئەزۆری خوێنە رەشی هەب ەنگە. ڕەنگی »ش«یش خزمی »ژ« ەد
»س، ش، ف، ک، ت«  ەک ەیەوەی ئەکەچی ڕاستییەنگیشدا خزم بن کەد ەچێ لە کدی دەیەبیدا شکڵیان لەرەع

نگی ەردوو دەڵ هەگەتی »ت« لەبێ بڵێم خزمایەاڵم دەکانی »ز، ژ، ڤ، گ، د«ن. ب ەدارەئاواز ەنگەی کپی دەشێو
 .ەیەوەکردن»ط، د«دا جێی ساغ

ی  ەئاخاوتنی ئێستاک ەراوێزی شێوەپ ەی ڕاست نابێ لەی وشەوەبۆ دۆزین ەستوورانەد  ەرزەم تەکارهێنانی ئ ەب
کاندا  ەئێرانی ەی زمانەندێ نووسینی کۆنینەه ەل ەی کەیی و کۆنانومێژو ەق ەو دەڕاگوێزێ بۆ ئ ەوەکوردیمان
ی دروستیان ەشێو ەردا هاتووەسەکاندا سوانیان بەهجەی لەزورب ەل ەی کەو وشانەشی زۆری ئەب ەنگە. ڕەپارێزراو

ی پێ ئیسپات  ەکانی دیکەهجەی لەیی وشەڵەیا هەیا نادروستی وەتی وەنایەسەبشێ ناڕ ەیێکدا مابێت کەهجەل ەل
و  ەبۆ ئ ەوەڕێینەشێ بگەوت دەکەماندا چنگ نەکانی ئێستاکەهجە ل ەرجیح لەی تەیارەهیچ ع ەبکرێ. کاتێک ک

ی ەوەاڵواردن بێ ئەرجیح و هەی تەیارەع  ەمان کرد بەیەم پێوانەئ ە ر ئێمەگەجا ئ  -بن ەر هەگەئ - ەکۆنان ەق ەد
ین بێ  ەکانماندا بکەهجەل  ەی دروست و نادروست لەسبژاری وشەتوانین دەئاسانی، د ەین، بەنگیری بکەالی
ڕێین ەگەندی، دڵ، کردن« لێ دەف ەهاتین و نووسیمان »ئ ەک ەین. ئێمەی ئاخاوتن بدەشێو ەست لەی دەوەئ
 »کرن«.  نگی« و کۆییش بڵێن »در« بادینیشەف ەڵقی سلێمانی بڵێن »ئەخ

رجی ەدوو م  ەب ەندەب ەکەکار ەوەڕی منەالی باوەین. بەبک ەسبژارەم دەتوانین ئ ەئنجا با بزانین چۆن د
 بیماندا.ە دەر زمانی ئەسەکان بەسبژارەد ەپاندنی وشەمیان سەخۆی. دوو  ەکەسبژارەمیان، دەکە: یەوەتاییەرەس

  ەوەستۆی خۆیەئ ەبگرێت ەکەن کارەوانی دڵسۆزی بێالیەنیگافرکی لێزانی ەیەلیژن ە، پێویستەوەکەسبژارەڕووی د ەل
ر  ەگەی ئەوەبۆ ئ ەوەی پێشنیازدا باڵوی بکاتەشێو ەند بکات و لەسەپ ەوەزانێ ئەڕاست د ەکدا چی بەیەماو ەو ل
  ەوەالی خۆی ەیا لەو ەو ەنێتەیەی ڕابگەکەلیژن ەکی دیارکراودا بەیەماو ەبوو لەزایی هەو تێبینی و ناڕ ەخنەس ڕەک
بی  ەدەی ئەوش ەویان ببێتەئ ەندەسەپ ەرەی ئیمکاندا چی هەڕاد ەتاکوو ل ەوەدا باڵوی بکاتەمان ماوەه ەل
 گات. ەنجام دەئ ەش مانگدا بەی شەماو ەل ەکەری کارەبەرلەزانم سە. واشدەراردادەق 

ستوور و ەد ەببێت ەک ەی لیژنکردن ندەسەدوا بڕیار و پ ەپێویست ەوەکانەسبژارکراوە د ەکارهێنانی وشەڕووی ب ەل
 ەخۆو ەلماندنی گشتی لەوی بکات. بێگومان سەپێر ەیەنی هەمەو چاپ ەوەزگای نووسین و باڵوکردنەرچی دەه
  ەت لەنانە، تەزاندوەکبوونی بەچوار هۆی ی ەقەفرەک هۆی تەدرێژایی ڕۆژگار ی ەب ەوەداخ  ەیدا نابێ. بەپ
سمی ەاڵتی ڕەسەر دە گە»مقتضی«. جا ئ ەل ەهێزترەڵێن »مانع« بەی پێی دەوەقانونیشدا ئ « و ەی »فقەمینەز

وساش نووسینی  ەڕن، ئەڵیدا هاوباوەگەل ەدوایدا دێن ک ە ب ەوانەنها ئەکات تەکانی نەو بڕیار ەلیژن ەپشتگیری ل
ی کوردی  ەستەجغزی د ەپێک بێت ل ەک ەیەو لیژنەت ئەڵبە. هەیەه ەبێ کەد ەیەمەڕەو هەبی کوردی ئ ەدەئ

ردا  ەسەپاندن و بەبێت. سەی کوردی و کۆڕی عێراقی دەستەش هی دەکەاڵتەسەکۆڕی عێراق پیک دێت، د
سانی ەن کەالیەل ەم جیهانەستوورێکی ئەموو یاسا و دەه ەتی چونکەدیکتاتۆرای ەدا نابێتەم کارەبڕینیش ل

  ەدا کەکەوازەبانگ ەبڕێ. ل ەموانیدا دەر هەسەسمیش بەی ڕاڵتەسەکرێن و دەد ەراردادەق   ەوەاڵت پێدراوەسەد
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بوونی ەی بوون و نە نەم الیەکات ئەکانی کۆڕی زانیاری کورد دەکردنی بڕیار و پێشنیازەت بۆ تێبڕ نەئیشار
نێک  ەس و هیچ الیەپێشنیاز و ڕێنووس و بڕیاری هیچ ک ەک ەرامۆشیشی کردوە، ف ەبیر چووەاڵتی لەسەد
 بۆچی؟  ەیەوەم کۆبوونەبوو؟ ئەچ لزومی ه ەکەوازەر نا بانگەگەر هی کۆڕ ئەک هەپێنێ نەخۆی بس ەیتوانیوەن

یا  ەنگ وەی قوتدان و سوان و گۆڕانی دەبار ەیڵێم لەدا دەزاهیر چی لێر ەپێشنیازی من بێ ب ەمەئ ەئنجا ک
ی من  ەکەبۆ نووسین ەندەوەی ئەکەاڵم ڕاستییەکارێکی بێلزوم ب ەبێتەد ەوەی ڕێنووسی کوردییەری کێشەبەرلەس
 ی دابنێ.ەخنەتێبینی و ڕ ەیری بکات و بەس ەکەدواڕۆژدا لیژن ەل ەک ەوەمێنێتەد

  ەلماندومانە موومان سەه ەبێ کەدا سووک و ئاسان دەوەنگی قرتاو بەی دەوەکردنەو ن ەوەکردنرمانی زیندووەف 
ی سوان و  ەوەکردنرکی ساغەئە لماندنەسم ەئ ەبیمان بێت چونکەدەمای نووسینی ئەئاخاوتنی سلێمانی بن ەشێو

ری ەمودوی ئاخێوەڕاوێژ و د ەل ەبێ کەد ەو سوانەوی ئەوڕەنها ڕەنێ و تەد ەالوەب  ەکانی دیکەهجەقرتانی ل
ی کوردیدا ەکی دیکەیەی شێوەڵ وشەگەی ئاخاوتنی سلێمانی لەراوردی وشەب ەک ە. ئێمەیدا بووەسلێمانیدا پ

و قرتان و  ەڕووی ئ ەک لەیا ڕاستتر بێ نەنتر وەسەیا ڕەندتر وەسەپ  ەی دیکەکەوش ەبێ کەدا دەو حاڵەین  لەبک
نگی »ژ«ی  ەبێژم« و قرتانی دەر »ئەس ەوەمەتی ببە بێم«ی خۆشناوەم »ئە. من نایەریدا هاتووەسەب ەی کەسوان

مان  ەر هەبەها لەروەبیمان هەدەمای نووسینی ئەبن ەم ەئاخاوتنی خۆشناو بک ەما نیم شێوەتەب ەم چونکەرخەتێدا د
م لێک ەنای  ەم کەکەسپارێزی دەش زیاتر دەمەڵاڵهی«. لەر »وەس ەوەمەنگوڕانیش نابەبنۆس »ئۆڵاڵهی« م

ی ەبێ شێوەد ەچونک ەهاتوو ەوەگانی«یەگی« یا »ئاوی زیندە»ئاوی زیند ەدا لەنگییان« د ەئایا »ئاوز ەوەمەبد
ی سلێمانی  ەکەوش ەر ئاشکرا بێ کەگ ە، مەوەبیمانەدەنووسینی ئ ەکارهێنانی سلێمانی بخرێتەپێی ب ەب  ەیەم وشەئ

 دا. ەکی دیکەیەهجەل ەی هاوتای خۆی لەوش ەتر بێ لەڵەو هەرەشێواوتر و لێ قرتاوتر و ب

کی  ەیەهجەر لەب ە هی سلێمانی هانا ببین ەندتر لەسەعبیری پەیا تەو ەبوونی وشەتی هەحاڵ ەنها لەت ەک ەئێم
کاری  ەوەوالی پێویستە، بەپێویستیش ەواوە والی ڕە، بەوامان کردووەلێدانێکی ڕست ەی کوردی دەدیک

  ەچاو جغز ەل ەسکەی تێش تا بڵەکەست لێدانەراوێزی دەبۆ زمانی کوردی، ئنجا پ ەستخاوێنی و دڵسۆزییەد
  ەدیسان للمێنین ەیسەڵێین و نەها نەر وەگەی ئاخاوتنی سلێمانی، خۆ ئەری شێوەبەرلەی سەکەوانەرفرەب

ی پارسدا  ەهجەل ەکیان لەیەڵەکان هەنسییەفر  ەڵێم کەد ەنموون ەنامینێ. ب ەکۆڕ ەرزەم تەلزوم ب ەتاوەرەس
ری  ەیان ملیۆن ئاخێوەو د ەنسەتی فرەموو میللەک هەبهێنن ن ەکەڵەه ەکان واز لەپاریسی ەوا چاک ەوەدۆزی

 بکرێن.  ەیەڵەو هەیی فێری ئەنسەفر

  ەل ەنگ کەندێ دە ڵ هەگەل ەکردنتەرچاوی ئاخاوتن مامڵەب ەقێکی زێدەد ەسلێمانیدا بۆتی  ەهجەل ەی لەوەئ
نگی »ن، گ« و »ن، د«. ەی دبوونویشدا »ت«، ئنجا دراوسێەدوا ئ ەنگی »د« دێت بەد ەوەموویانەپێش ه

ین  ەغ ەگۆڕن بەنگی ڕێ دەکان دەیا پارسیەو گاف، و ەمزەه ەگۆڕن بەکان قاف و جیم دەک میسرییەروەه
ڵ ەگەل ەتەو مامڵە ک ئەیەن، تا ڕادەکەیا کلۆری دەن وەبەنگی دال تێ دەزۆری د ەتی بەهاش سلێمانیەروەه
 ن.ەکەنگی »ت«شدا دەد

 ەق ەتەمەت بۆچی کرد« ناشی هیچ گرفت و دەمە د ئەحمەڵێ »ئەد ەک کەو ەو ەکردنی کلۆرەن دیاردەالی ەل
کات. ەدا کلۆریان دەوەخوێندن ەاڵم لەنووسێت بە کان دەنگەری سلێمانیش پیتی دەنووس ەیدا ببێ چونکەپ
ها ەکلیفی وەکلۆر بکات؟ بێگومان ت ەو دال و تێیەموو کورد بکرێ ئەه ەشێ داوا لەبگوترێ ئایا د ەوەمێنێتەد

شێکی  ەکان کۆشەنگەیا تێبردنی دەگۆڕین و ەی کەوەر ئەبەر لەک هەلماندن، نەچ جایی س ەجێی بیستن نیی
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  ەکان بەنگەی سلێمانی ناتوانێ دەوەرەری دە، ئاخێوەوەبڕەی قسەکی گرنگی دیکەر هۆیەبەڵکوو لە، بەیەڵەو هەرەب
 ەکی درێژ لەیەیا ماوەپژابێ وەن ە کردنو کلۆرەی زمانی بەوەبۆ ئ ەتەحمەزۆر ز ەرببڕێت چونکەکلۆر کراوی د

 کوێ کلۆریان بکات. ەی و لەیا بزانێ کەبواردبێ فێری بێت وەسلێمانی ڕاین

داغ، گوێدرێژ،  ەرەغداد، ق ەک »بەی وەبێ وشە پرسم ئایا دەخۆم د ە، لەوەکان و گۆڕینیانەنگەن قرتاندنی دەالی ەل
ت«؟ یاخود  ەیراخ، گوێرێژ، ەغا، ق ەڵقی سلێمانی بنووسرێ »بەربڕینی خەک دەدێت« چۆن بنووسرێ؟ ئایا و

ی »مطبخ«ی  ەبڕێ؟ وشەریاندەت دەقیقەح ەری کورد نزیک لەزۆری ئاخیو ەرەه ەرەی هەزورب ەک کەو
  ەو شکڵەکان بەبێ وشەد ەک  ەئاشکرای ە دیهیەک بەخ«؟ وا بزانم وەتبەیا »مەق« و ەبی بنووسرێ »موبەرەع

  ەل ەنزیکتر ەغدا« کەڵێن »بەنی کورد دەکرێن. زۆریەنگدا تۆمار دەرهەف  ەڕاستی نزیکترن و ل ەل ەبنووسرێن ک
ر  ەگە، ئەوەک »گوێرێژ«ە ی وەی وشەبار ەراغ«. لە»ق  ەن ەیەکەدروست ەداغ« وشەرەهاش »ق ەروەغداد« هە»ب
دالی  ەی کەو وشانەموو ئەنگ و هەرهەر ف ەس ەوەڕێینەبێ بگەبێ دال بنووسرێ د ە یەم وشەوێ ئەبمان

موو  ەڕێ، ئنجا هەڕاست بگ ەر بۆ خاتری »گوێرێژ« بەیان لێ بقرتێنین  هەکەدال ە»درێژ«یان پاراستوو
یا  ەو ەئایند ەت« کەی »یە. وشەکەڕاست ەنووسینی وش ەل ەوە»گوێدرێژ« بگێڕینڵێ ەد ەری کوردیش کەئاخێو

 ەسوان و ب ەب ەق« کەی »موبەت« بێ. وشەیەهێت، ئەی سلێمانیش »ئەو شێوەبوو بەد ەی »هات«ەئێستاک
پاندنی ەست« و سەی »دەجێگ ەس« لەپاندنی »دەکات بۆ سە»و« ڕێ خۆش د ەب ەی بووەکەگۆڕان »ت« 

 زار«. ەوت هەیا حەفت وە ی »حەجێگ ەزار« لەوهە»ح

ری کورد قرتان و ەی ئاخێوەزورب ەدا کەو وشانەگۆڕان ل ەی قرتان و شێوکردنندەسەپ ەڕێدان ب بەهەمەحاڵ 
میشیان شێوانی ەدو ە کەمیان، شێوانی زمانەکە. یەورەگ ەهۆی دوو شێواندنی زێد  ە بێتەد ەکردوەگۆڕانیان تێدا ن

ناکا.   ەو قرتان و گۆڕانەری لەدەرەس ەبێگان ەڕێ کەر بگەه ەوەر. لەنووس ەوەبێتەخۆی در ەه ەری کورد کەئاخێو
ر و ەر شانی ئاخێوەس ەخاتەرکی نوێزاد دەپا دوو ئەبیماندا سەدە ر زمانی ئەسەب  ەک ەقرتان و گۆڕان ەرزەم تەئ

ی  ەهجەموو لەنووسینی ه ەکگرتوو واز لەندی زمانی یەوەرژەدێت بۆ ب ەری بادینی، جارێکیان کەر و خوێنەنووس
ی ەکەزمان ەڕاست ەیی واز لەر خاتری سوان و گۆڕانی ناوچەبەبێ لەناچار د ەشیان کەهێنێت، جاری دیکەخۆی د

 ری کورد بهێنێت.ەی ئاخێوەزورب

ە یەوەوێ ئەکگرتوومانی خۆش دەندی زمانی یەوەرژەی خۆی خۆش بوێ بەوەپتر ل ەڕی من کەی باوەکورت
 ری ڕۆیشتبێت. ەسەری کوردی لەی ئاخێوەزورب ەلمێندرێ کەسەدا دەو وشانە گۆران لسوان و قرتان و 

  ەوەو ڕێنووس دێتەرەب ەوەڕێزمان ەل ە بین کەڕووی جۆرێک قرتان دەنگدا ڕووبەناو توێژی باسی قرتانی دەر لەه
 ندێ فیعلدا. ەت و هەندێ حاڵەه ەل ەرمانی فیعلەی ف ە ویش قرتانی »ب«ی ڕێژەئ

ی  ەشێ نیشانەفیعلی لێکدراو د ەتەیا بوونەو ەیەپێشگریان پێو ەدا کەو فیعالنەرمان ل ەی ف ەڕێژزانین ەک دەو
،  ەتێکۆش - ە، تێبکۆشە ڵگرەه  - ەڵبگرە، هەڵبڕەه - ەڵببڕەک، هەو ەوەشێ بشمێنێتەرمانیان بڕوات و د ە»ب«ی ف 

 ، هتد. ەئاگرک ەب - ەئاگربک  ە، بەربڕەس - ەرببڕەس

 ەچونک ە نیی ەکەهێاڵنی نیشانەی هێاڵن و نەسپاوەچ ەستوورەم دەی ئەوەکردنکوێر  ەمان لەدا قسەوابزانم لێر
 ەوەپێش ەب ەتدا... لێرەردوو حاڵەه ەل ەکانەتی نووسینی وشەچۆنی ەمان لەک بیژۆک، قسەن ەستوورییەد ەکەقرتان

قرتان و  ەم لەقس ەمضارعفی و ەهی و نەرمان و نەکانی ف ەر باسی نیشانەس ەهاتم ەنێوان باسی پێشگردا ک ەل
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باسی ەرەش داخوازیی سەوەم پێدا هاتنەری، ئەس ەوەڕێمەکرد و ئێستا ناگ ەمر ەی ئەیە م نیشانە قرتانی ئەن
قرتاندنی  ەبڕیار بۆ قرتاندن و ن ەک ەوەمێنێتەد ەندەو ەاڵم ئە. بەدا نووسراوەکەوازەبانگ ەل ەنگ بوو کەقوتدانی د

 ەکە، قوڕەڕۆک ەکەغڵە، دەربڕەگوترێ، سەد ەک کە فیعلی لێکدراودا بدرێ وتی ەندێ بار و حاڵەه ەل ەکەنیشان
 ەکەلەسەجێهێشتنی مە ب ەل ەیەر هەز ەڕای من ن ەدا »چاک«یش لێی قرتا... هتد. ب ەلێر ە، پیاوی چا بەماڵنج د

م ەماد ەچونک  ە یەو نیشانەی ئەوەپاندنی ژیاندنەس ەل ەیەسوودیش ه ەر نەر و ئاخێوەبۆ دڵخوازی نووس
، ەبی نادات بۆ نموونەدەرێکی ڕێزمان و نووسینی ئەروبەهیچ س ەر لەرەز ەرگرتووەستووری وەشکڵی د ەکەقرتاندن

  ەرگاک ەاڵم ناتوانیت بڵێیت »دە« بەوەنێزیکک - ە وەدوورک - ەوەپێشک - ەوەرکەس - ەوەتوانی بڵێیت »الکەد
بینێ ەخۆیشی ڕان ە ی لەوەئ ەیەلیقەدا کاری سەشوێنان و ەشیانی قرتاندنیش لەی شیان و نکردنرق ە...« ف ەوەک

 کاربهێنێ...ەب ەکەدوودڵی ڕزگار کات و نیشان ەجێی دروستدا بکات با خۆی ل ەل ەکەقرتاندن

اڵم ەب ەمرەی ئەکەڵێی نیشانەر دەت هەڕواڵ ەقرتێ بەنگێکی »ب«ی تێدا دەد ەیەی فیعل هەکی دیکەیەڕێژ
،  ەڵێن بمکردایە... دە، بچووبامای ەجیاتی بمکردبای ەی کوردزماندا ل ەلێک ناوچەگ ە ، لەی ەو شتێکی دیک ەو نییەه

ویان  ەئ  ەیەکەتای فیعلەرەرچی »ب« ـی سە، ه ەدا شکڵێکی فیعلی »بوون« ـەلێر ەم »ب«ەئ - ەبچوومای
 ەوەبنەددا کۆ ەوەمردا لەڵ ئەگەو ل ەوتۆییەرج و شتی ئەیا مەی خۆزی وەنیشان ەڕاستیدا لێر ە)ل ەمرەی ئەنیشان

 نع ناکرێ.ەڵقی لێ مەو خ ەست لێدان نییەش هی دەم قرتانەت ئە ڵبەموویان فیعلی ئینشائین...(. هەه ەک

قرتێ  ەشیان دەکەمر هێیەی ئەڕای »ب«ی نیشانەرەن سەکەست پێ دە« دەنگی » ەد ەب ەی کەو فیعالنەئ
،  ەربهێنە، تێوەڵبهاوێژ ە، هەڵبهێنەجیاتی »ه ەڵێ...« ل ە، هەرێنە، تێوەاڵوێژە، هەڵێنەگوترێ »هەد ەک کەو
ک »داخێوم،  ەقرتێ وەیان دەکەمزەبێ هەن وا دەکەست پێ دەد ەمزەه ەب ەی کەو فیعالنەشێک لەڵبهێ...«. بەه

  ەک ەوەگێڕنە بانی دەلی تاڵەشیخ ع ەل  ە«وەی »بنگێوەی وشەبار ەنگێوه«... لەئاخێوم، بئەجیاتی »د ە...« لەبنگێو
 ەیگوت »بێژێر بی بنگێوەدا دکردنەحینج ەل  ەخانەمامۆستای سوخت ەتی »کاتی خۆی کەپیریدا گوتوی ەل

 ەل ەیەمزەو هەتێبردنی ئ  ەک ەدیار ەوەمەیه«. لەکەستاندنی سینەستی وەبەزانی مەمدەلی کوێر بێ نەسینێ...« ع
 .ەرینایی کوردستان باو بووەب ەو ب ەوەکۆن

وان،  ەطیع« ڕتبیدا »یستطیع« و »یصەرەع ەک لەروەه ەک ەیەوەئ ەسوان و قرتان  ەم جۆرەی ئەبار ەڕای من ل
ی ەزورب ەل ەک کە یەسواوی وشەی سواو و نەکان شێوەنگی وشەشێوانی ڕیزی دەرجی نەم ەکوردیشدا ب ەل
 .ەندترەس ەی پەکەسواوەن ەاڵم دیارەب ەوایەر ڕەکاندا باو بێ هەهجەل

نها بۆ ناوی کۆک و ەت ەی »خاتوون« کەک وشەکاردان و ەکانی پتر لەسواواڵم ە ب ەقی کۆنی ماوەدە یەهە وش
  ەوە« لەیا بگوترێ »کیژێکی خاتوونەکێک ناوی »خاتوون« بێ وەی یەوەک ئەکاردێت وەڵناودا بەی ئاوەشێو ەل
نن،  ەیەگەست ڕادەبەم ەکەسڵەئ ە»خاتوو، خات، خا« پتریش ل ەبۆت ەوەتەسێ جاران کورت کراو ەوالوەب
چوو   ەوەرحاڵ بیرم بۆ ئەدیبێکی کوردم بیست گوتی گوێم لێ بوو بانگ کرا »خافاتم« دەئ ەت جارێکیان لەنانەت
  ەیەمێ ه ەی نێر لەوەکردنجودا ەپێویستیان ب ە دا کەو وشانەل ەی مێینەنیشان  ەشێ ببێتەد ەم »خا«یەئ ەک
بی »خاتوو«  ەق ەجیاتی ل ەوون« لی »خاتەوەدا ژیاندنەیەم وشەرتاش...«. لەستا، خاسە ک »خادکتۆر، خاوەو

ودای خۆیدا. »خات«  ەم ەیان لەکەریەن و هەکەتی ئاخاوتن دەخزم ەردوو وشەه ەئێستاک ەچونک ەسوودی نیی
ر  ەگە، ئەشێواوەکانیشیان نەنگەکاردان و ڕێزی د ەوانی لەفر ەب ەوان چونکەر ڕەتیدا هەشوێنی تایب ەو »خا«ش ل
 بوو.ە»تاخ« بیژۆک د ە»خات« بوبای
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  :کە و ەیدا بووەک جوداوازیی تێدا پەیەهجەبۆ ل ەوەکەیەهجەل ە ن لەه ەی فیعلدا ڕێژەرەب ەل

 گوتبم،   –گوتبێتم  •
 ڕۆی،  ەد –ڕوێت ەد •
 کردیتی،   –تی ەکردیی –تی ەکردو •
 دیتۆتم،  - ەدیتوم •
 نووستۆتم،   - ەنووستووم •
 چێ. ەد –چێت ەد –چێتن ەد •

 

  ەاڵم وا چاکەوان بەموویان ڕەدرێ هەد ەتجوداییەم مامڵە ی ئکردنر یاساغەسەی بڕیار لەو ڕۆژەتا ئ ەوەالی من ەب
 ەتوانم بڵێم لەاڵم دە. بەیەتجودایی هەوێشدا مامڵەند لەرچەکار بێت هەویان بەئ ەی سلێمانیدا باوەهجەل ەچی ل

ر کردبام  ەگەک »ئە ی ئیحتیمالی بێت وە»کردبام« ڕێژ ە« دا پێویستەی »کردبام، بمکردایەنێوان دوو ڕێژ
 «.ە، بمکردبایەک »کاشکی بمکردایە ش بۆ خۆزی خواستن بێ وەبوو« بمکردایەدیار د ەوەپێم

و ەر بەشدا کارمان هە، لێرکردننان و لێ زیادەوەرەسەباسی ب ەل  ەوەر لێکۆڵینەس ەمانهاوێت ەباسی قرتان و سوان د
س  ەو ک ەبیمان ەدەمای زمانی ئەر خۆی بنەه ەکرێ چونکەئاخاوتنی سلێمانیدا د ەشێو ەل ەک  ەیەه ەلێزیادکردن
 کێنی«. ەران ەڵێن »...بەاڵم«  دەبری »ب ەی لەو ناوچانەئ ەگوێ نادات

دوا  ەک زیادیی »وانێ« بەو ەوەکۆتایی وش ەخاتە ک دەندێ شوێنی ئاخاوتندا زیادییەه ەری سلێمانی لەئاخیو
ک و ەچەبن ەل ە وەشمخوێندۆتەو ن ەبیستووەسم نەک ەحاڵی خۆم تا ئێستا لەشب ەناودا. من بی ەستەکار و د

رچاو ەب ەکانیشم هاتبێتەئێرانی ەزمان ەر بەندی نووسینی کۆنی سەوە. ئەوەی کۆڵیبێتەم زیادییەی ئەرچاوەس
کاردێت،  ەنزیک ب ەوەوەسلێمانی و شوێنی ل ەنها لەک بشزانم تەک »وانێ« باو بووبێت، وەشتێکی و ەمدیتوەن
 نووسیندا.  ەتی لەتایب ەی ببوونزیاد ەک بەکرێ ن ەی دەوەبوونمەک ەرق بە ڕاستیش بێ بگوترێ ف  ەنگەڕ

  ەبوو لەگوێم لێ د ەک کەم، وەکەد ەم »وانێ«یە بیستنی ئ ەز لەتیدا حەزۆر حاڵ و باری تایب ەند لەرچەه
  ەب ەوە، دیسانەوەرە د ە هاتەکان دەمی ئاکتۆرەد ەزا سوک ل ەجۆری ڕ ەچاالک بفیق ەکانی ڕەمسیلیەت ەچیرۆک

زمونێکی  ەئ ەشبێتە د ەو گرانی و بێلزومیەل ە. جگەوەبیمانەدەر نووسینی ئەسەبینم ب ەکی بێلزومی دەبارگرانیی
دوای  ەیشەوانەل  ەوەتایی زمانناسیی خۆی تێدا تاقی بکاتەتاهەه ەی سلێمانی کەوەرەدی بۆ دانیشتوی دەبەئ
 وانێ...«. ە چم بۆ کڕینی میوەوانێ، دەهارەب ەند خۆشەشق و خۆڕاهێنان ئنجا بڵێ »چەم

رنج  ەی سەوە«. ئەو ە رە، بممەوەک »بچۆرەمری وەئ ەکۆتایی ڕێژ ەچێتەد ەیەالواز ەو »ر«ەئ  ەکی دیکەزیادی
،  ەگوترێ »چۆوەبێ دەشی پێو ەکەپاشگرند ەرچەدا هە یەم ڕێژەیری ئەکۆتایی غ ەل ە یەکەهاتنی »ر«ەکێشی نەڕاد

م ەر لەولی فیراق«یش هەی هەهاویی ەرەمخەرێ«، »مەک »بممە...« فیعلی وەوەیخوێندە، ئەوەمماتە، ئەوەچێتەئ
 ... ەمر وایەک ئەهیش وەبینین ن ەک دە، وەی ەتەباب
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ر  ەسەقی بە»وانێ« هک ەمیش وە. بێگومان ئەسلێمانیش باو ەر لەو ه ەی ڕوونی نییەرچاوەش سەم زیادیی ەئ
شدا زیادیی بۆ ەی دیکەهجەل ەل ەپێ. ناوناوەموو کورددا بسەر هەسەو ناشێ ب  ەنیی ەوەکگرتوەبی یەدەنووسینی ئ

رێ«... ەگیرە»د ەبێت ەگیرێ« دەی »دەکاندا وشە ت ەشیرەع ەشێک لەنێوان ب ەل ەک کەدێت و ەندێ وشەه
ک  ەو ەستووریان نییە د ە م زیادییانەزانم ئەڵێ دە«. بەستاڕە»ک ەبێتە« دەسسارەر«، »کە»عومب ەبێتەر دەعوم

ە  سلێمانی باو بوونای ە ر لەگە نگ بوو ئەوانیش زیادین و ڕەئ بەهەمەحاڵ اڵم ەبوو بەستووری هەد ەکەالواز ە»ڕ«
  ەکێکی کەیا »یەبری »دێت« و ەت« لەفیعلی »ی ە ک کەو ەد بکردایەبی نامزەدەنووسینی ئ ەخۆیان بۆ ناو شێو

 نووسرێت.  ەڕاشکاوی د  ە « بەکێکی دیکەبری ی ەل -

ر ەسەکاری ناهێنن لەب ەزۆری کوردیش ک ەرەی هەدا زوربەو »ر«ەهێنانی ئ ەستووریش ل ەنی بوونی دەالی ەل
ناو   ەوتۆیی ناهێننەکدا زیادیی ئەیەهیچ ڕێژ ەل ەبگر ەیەو ڕێژەنها لەک تەن ە ڕۆن کەستوورێکی گشتی دەد

شی بیسن  ەر نەه ەنگە س گوێی ناداتێ ڕەبێ کەکیش هەوێ زیادییەو ل ەوت لێرە ڕێک ەب رەگە، خۆ ئەوەئاخاوتن
ڵێن  ەها دەروەو« هەڵێن »مانگاشەو دەشەجیاتی مانگ ەک لەند دێیەشتی کۆیێ دانیشتوی چەد ەل ەک کەو

.  مانانەڵێن گەن و دەکەش دوو جار کۆ دەمەی گەجیاتی »دوان« و »سێیان«. وش  ە»دوانان« و »سێیانان« ل
ڵێن »نووستۆم،  ەدێن د  ەک کەڕ وەپەفیعلی تێن ەنەدەیدا دەندێ شێوەه ەڕ لەی فیعلی تێپەوانیش ڕێژەر ئەه

ڵێن ەڕ بوو دەش تێپەکەفیعل ەڵین چووم، هاتووم، کەد ەمانەبری ئ ەری سلێمانی لەب ە...«. لەوەچۆتم، و هاتۆتم
رایی پاشگری  ەتاکوو بزوێنی ب ەدا هاتووەشوێنم ەل  ەم »ر«ەئ ەگوتراو ەتم«. گوێم لێ بووەکردو - ە»کردووم

م ەرامی ئەو ەنالکێ. ل  ەوەبزوێن ەبزوێنیش ب ەدوا بزوێندا دێت. دیار ەدا بەیەو ڕێژەل ە« بپارێزێ کەوە»
 ڵێم:ەدا دەیەڵگەب

 ەوەلفەدوای بزوێنی ئ ەوێتەکەبێ دەوا د ەوەی پێشیەکەخۆی و بزوێن ەی پێناسینیش بەزانین نیشانەد (1
ش  ەنگێکی دیکەهیچ د ە»ر«ی الواز و ن ەبات و نەی پێناسین تێدەکەری سلێمانی بزوێنەئاخێوچی ەک

دا  ەلێک شوێنی دیکەگ ەچی لە« کە، چراکەڵێ »براکەد ەنموون ەب ەو بزوێنەناهێنێ بۆ پاراستنی ئ
 «.ەکە، چرایەکەڵین »برایەپارێزن و دەی پێ دەکەندی دێنن و بزوێنی نیشانە»ی«ی پێو

نێ بزوێنی ەدە«ی دەوەهێنن و پاشگری »ەوام دەردەی ڕابردووی بەڕێژ ەزۆری ک ەسلێمانیش ب ەل (2
 ەچی بە...« کەوەچوە، ئەوەبوەجیاتی ئ ەل - ەبۆوە، ئەچۆوەڵێن »ئەد ەک کە ن وەبەتێد  ەکەرایی پاشگرەب

 «. ە، بووژاو ەڕاوەجیاتی »گ ە« لەوە، بووژایەوەڕایەڵێن »گەد ەک کەپارێزن وەد ەکەلفدا بزوێنەدوا ئ

ی دوای  ەکەکان کۆکران بزوێنەوش ەاڵم کە« بەیەو پیشە، ئ ەیەرەنجەم پ ەڵێن »ئەسلێمانی د ەر لەه (3
 ...«. ەیانەرەنجەم پەبری »ئ ە« لەو پیشانە، ئ ەرانەنجەم پە ڵێن »ئەن و دەبەکان تێدەناو

ک  ەچێت وەتێدە کەی کۆتایی وشەتحە« ف ە کۆکرا بزوێنی » ەک ەیری سلێمانیش وشەسلێمانی و غ ەل (4
 دان...«.ەران، شەنجە»پ

ش ەکە، پاراستنی بزوێنەالواز ەو »ر«ەتی هێنانی ئەنجەه ەپاراستنی بزوێن نابێت ەک ەیەمەئ ەی قسەکورت
یا ەو ەکەبزوێنکدا نادیترێ ەیەهیچ نموون ەوێ، ئنجا لەستوورێکی گشتی بکەر دەموو حااڵندا بەه ەل ەنیەو

نگی  ەکوردیدا د ەپارێزێ ل ەک »نون الوقایة« بزوێن دەی وەوەهێنانی »ر« بپاریزرێ، ئ ەگشتی ب ەبزوێن ب
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لمێندرێ نابێ ەسەش نەمەر ئەگە« خۆ ئەوانێ« بنووسین »بڵێوەوەجیاتی »بڵێر ەبێ لەد ەواتە. کە»ی« ـ
 . ەرەی ئاخێوەزۆرینستووری و  ەوی دەمیان ڕاڕەئ ە چونک ەوە « کوێر بکرێتە»بڵێو

 

 19تا    11  ە کان ل ە گیروگرفتی ژمار 

 ستێ ە ڵدەه ەوەدوو ڕوە ل ەدا گیروگرفت کەلێر

 . 16، 13، 12، 11کانی ەناو ژمار ەوێتەکەزاری سلێمانیدا د  ەل ەی کەو »ن« ـەم لەکەی •

 زاری سلێمانی. ەر لەویش هە« ئە ، شازدە، پازدە، سێزدە، دوازدەقرتانی دالی »یازد ەم لەدوو •

 . ەپێویست 7 ەکیش بۆ ژمارەی ەوەدا بادانە و گرفتانەدوا ئ ەب

 بێەد ەم جۆرەب ەم گرفتەی ئەوە، ڕوونکردنەی 16،  13، 12، 11کانی ەنوونی ژمار ەک ەوەمەکەی ڕووی یەبار ەل

 ەچونک ەیدا نییەسلێمانیشدا پی ەهجەل ەل ەو نوونەگرفتی ئ 19، 18، 17، 14کانی ەژمار ەبینین لەرنج بگرین دەس
« یاخود »چار و  ەسڵ »چوار و چواردەئ ەکا ئایا ب ەیدا دەدا پرسیار پەوەل 14ی ە . ژمارەهیچیاندا نوون نیی ەل

ی  Fourک  ەوێ وەکەردەشدا دە زمانی دیک ەل  ەکەواو ەچونک ە»چوار« ڕاستتر ەوەالی منە؟ بە« یەچارد
فارسیدا   ە. لەپارێزراو ەکەوێشدا واوەهێنن لەکاردەب Quarterی  ەگ« وشەدێن بۆ »چار ەت کەنانەئینگلیزی، ت

»و«   ەی ببێتەوەتا ئ ەو قرتان نزیکترەرە« بەی »ەنگەو دەئ ەچونک ەوەچێتەالی »چار«دا دەی »چهار« بەوش
گ«  ەی »چارەوش ەوەنەبەالی »چوار«دا دەب ەکەپارێزن وشەد ەکەواو ەکان کەوروپییەئ ەی زمانەاڵم زۆرینەب
توانین بڵێین  ەد ەک« بکوژێت. بۆیەی »چواریەوش ەیتوانیوەگاف ن ەب  ەشی کردوەکەو کاف  ەی دۆڕاندوەکەواو ەک

 . ەنەسەک ڕەن ەردا هاتووەسەگ« سوان و گۆڕانی بە»چار

تێکڕایی   ەری کورد بەئاخێو ەچونک ەیدا نییەش پەکەڕینی »د« ەدا گرفتی پ  19، 18، 17، 14کانی ەژمار ەل
 ەکەی گوشینی ڤێیەشێو ەاڵم لەب ەلماندوەی سەکە« دالەڤڤەڵێ »حەدانیشتووی سلێمانی د ەت کەنانە یڵێت تەد
 . ەی پێنج نوونی تێدایەسڵ وشەئ ەب ەچونک ەی سلێمانیش گرفت نییەی شێو  15ی ەکەنوون ە. لەریبڕیوەد

 پێی ئاخاوتنی سلێمانی.  ەش ب 15 ەی ژمارەکە»د«ڕاندنی ەپ ەو لە یەدا ه 16، 13، 12، 11کانی ەژمار ەگرفت ل

 ەتجودایی کردوەشدا دوو جاران مامڵەمە« لە، شانزە، سیانزە، دوانزەگوترێ »یانزەئاخاوتنی سلێمانیدا د ەهجەل ەل
ی ەکەگشتیی ەستوورەپێی د ەب ەڕاندوەی پ 10ی  ەدالی ژمار ەهاتوو ەدا، جاریکیان کەژدەو هە چاو چواردەل

دا ەو وشانەزانم لەکان. وا دەی ژمارەبۆ ناواخنی وش  ەنوونێکی هێناو ەالو ەل ەنگی دال. جارێکیشیان کەقوتدانی د
ری ەنگەنگ و لەنگی تێکچوونی زەپارس ەب ەو نوونەبۆ هێنانی ئ ەوەرەڕێ خۆشک ەر بۆتەکسەی ەکەڕاندنی دالەپ

تیکی  ەکی فۆنەباریەنال ەست بە« هە، شازەاز، سیە، دوازەت سواند و گوتت »یازەو داالنەئ ەکان. تۆ کەوش
و ەنگی نوون لەنها دەکانی کوردیشدا تەنگەموو دەنێوان ه ەرچیت. لەد ەبارییەو نالەل ەیت و پێت خۆشەکەد

و  ەیری ئەوێ. تۆ سەکەردەزموون دەئ ەو ب ەلیقەس ەش بەم ڕاستییەنگێکی ڕۆح سووک. ئەپارس ەبێتەدا دەشوێن
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و  ەوەنەخەقرتانی نزیک د ەبڕن لەردەها سووک دەو 15دێن نوونی  ەوەهێڵنەکان دەدالی ژمار ەی کەهجانەل
وێ، ەکەردەد ەوەمەچێت. لەردەقورس د ەوەکەدیار دال ەدا بەو شوێنەهاتنی نوون ل ەر چونکە« هەڵێن »پازدەد

ڕاندنی  ەر پەبە« لەشازد،  ە، سێزدە، دوازدەکانی »یازدەنەسەدروست و ڕ ەوش ەری سلێمانی لەالدانی ئاخێو
 نەمانەدا ئەمەش لەڵگە. بەتیکی بووەکی فۆنەناچاری ەکەدال

 .ەسڵ دالیان تێدایەئ  ەکان بەوش -1

 .ەنگی نوون نییەسڵ د ەئ ەب -ەپانزد ەل ەجگ –دا  ەو وشانەرتێکی ئەهیچ ک ەل -2

 هێنن.ەد ەوەزیاد ەنوونیش ب ەقرتێنن و نەد ەکەدال ەزۆری کورد ن ەرەشی هەب -3

ن و ەسە ستووری ڕەپێی د ەشێ بەها دەروە، هەکانی بنووسرێ پانزد ەرتەسڵی کەپێی ئ ەشێ بەد 15ی ەژمار
 « بێ.ە نگ »پازدەدروستی سوانی د

« بنووسرێ و چ  ەڤدەبێ »حەبڕن دەردە«ی دەڤڤ ەری سلێمانی »حەزۆری ئاخێو ەرەشی هەب ەک 17ی ەژمار
پێی   ە، ئنجا بەنگی »ت« تێیدا سواوەد ەوەپێش ە. لە« بووەفتدە»ح ەکەسڵی وشە. ئەپێشدا نیی ەی لەی دیکەڕێگ

 ەبۆت ەکەدار و وشە»ڤ«ی ئاواز ەداردا بۆتەتی »د«ی ئاوازەدراوسێی ەنگی کپی »ف« لەنگسازی دەداخوازی د
 «. ەڤدە»ح

بڕێ. ەردەفت«ی دەشێکیشی »حەوت« و بەری کورد »حەشێکی ئاخێوەب ەک 7 ەبۆ الی ژمار ەوەچمەد
ی  ەوانەئ ەڵدێنجرێ چونکەفتا« دا هە« و »حەڤدەی »حەوەکردنرەسەب ەچاکی ل ەب ەکەی کێشەوەکردنساغ

وت، ەر گوترابا »حەگە. ئ ەفت« ـە»ح ەک ەکەی وشە بۆ بنیچ ەوەڕێنەگەدا دەیەو دوو ژمارەوت« لەشڵێن »حەد
»هفت«ی فارسی و   ەینەدەڵستێ و گوێ نەه ەکەر پرسیارەسەل ەق ەتەمەچوو دەوتا« ڕێی تێ دە، حەودەح

seven  ی ئینگلیزی وspet  ک »و«. ەن ەوەنگی »ف« دا دێنەالی دەموویان بەه ەی التینی ک 

،  ە، چواردە، سێزدە، دوازدەفت، یازدەبنووسرێن: چوار، ح ەیەم شێوەبێ بەبیدا دەدەنووسینی ئ ەکان لەژمار ەواتەک
 فت ملیار...ەزار... حەفت هەد، حەفصەفتا، ح ە... حە، نۆزدەژدە، هەڤدە، حە، شازدەیاخود پازد ەپانزد
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 . ە و ە نووسانیان ە ن   ە و ە نووسان و پێک   ە و ە ڕووی پێک   ە ڵ ڕاناو ل ە گ ە گیروگرفتی نووسینی کردار ل :  4شی  ە ب 

 ە یەوەرەب ەزۆری ب ەم گرفتەئ

خۆڕایش    ەبری فیعل، ل ەنگیری »کار«م لەی »کردار« ڕازی نیم و الیەزاراو ەبڵێم من ل  ەوەپێش ەجارێ با ل
 نگیر نیمەالی

 .ەوەبێتەد ەوەالی ئاکارەک بەیەتا ڕاد ەرچی »کردار«ە، هەڵ مطلقی »عمل« ڕێکەگەکار پتر ل (1

»کردار«  ەبری »فعل، فاعل، مفعول« زۆر شیرن و ڕێکوپیکن. ل  ەرکار« لەی »کار، کارا، بەسێ وش (2
 ڵناستێ.ەکارا« ه –واتای »فاعل  ەی بەوش

لێک  ەکان گەجوداکانی لکی زانست ەنگ و زاراوەرهەناو ڕێزمان و ف ەی »کار« بەتێکڕایی خولی وش ەب (3
رکار، کارم  ە، سە، کارامەی »کارگێڕ، کارم پێت ماوەک وشەهی »کردار« و ەل  ەوانترەڕاح و فرەرف ەب

ری کۆڕی زانیا ەڕوات. کاتی خۆی کەد  ەوەالی کردن و جموجۆڵەمووشی بەر« هە... کاریگەخوێندن
اڵم تای »کار«ی  ەب ەیەیزانی »کرادر«یش هەند کرد دەسە بری »فعل« پ ەی »کار«ی لەکورد وش

رمان«ی ە»ف ەل ەچونک ەڵکەجارێ بێ ک ەر بە»فرمان« ه ەک ەوەالیەعلوومیش بوو ب ەم ەوەکردەدەن
بڵێی »واجبی  ە ک ەیەوەک ئەجێ کرد« وەڵێی »فرمانی خۆم جێبەد ەواتاشدا ک ە، لەهاتوو ەوەکردنمرەئ

 ەڕوان ناکرێ لەزانم چاوەواعید؟ وا دە »فعل«ی ق  ەی »واجب« ببێتەجێ هێنا« ئنجا وشەخۆم ب
لمێندرێ  ەسەن ەچاو بکرێ. ئنجا کەچاو کراون ڕەی بۆ »کار« ڕەڵگانەو بەکدا پتر لەیەپاندنی زاراوەس

 کات؟ەیری کۆڕ بڕ دەچۆن پێشنیازی کۆڕ و غ

 

 ڕاناو.ی کردار و ەبۆ کێش ەوەڕێمەبگ

نانووسێت.   ەوەکردار ەر بەنانووسێت، ڕاناویش ه ەوەڕاناو ەر بە؟ کرداریش هە»ڕاناو« چیی ەست لەبەنازانین م
 بێ چی بێ؟ ەدا دەبزانین ڕاناو لێر ەوەپێش ەل

ند  ەو چەن بەکەو ڕاناو د ەوەگرنەڵدەکانی دنیا هە شوورەم ەوانانی کورد شوێنپێی ڕێزمانەشێکی زۆری زمانەب
ش ەندێکی دیکەشت، الی هەه ەگاتەی ڕاناو دەژمار ەوانانەو زمانەندێک لە، الی هەواندا دیار کراوەی لەشەب
  ەنموون ەکاربێت. بەب ەک پێوانەدا یەشانەموو بەو هەناشێ ل ەوەڕووی نووسین ەژێرتریش. لەرەفت و بەح ەگاتەد
ڵێن ڕاناوی ەی پێی دەوەڵ ئەگەلە وەنابێت...« کۆ ە مانە، ئە، هۆوەوە، ئەمەڵێن ڕاناوی ئیشاری »ئەی پێی دەوەئ
 ەوی کەک »ئەی وە«ی ناو ڕستە»ک ەل ەبریتیی ە ر کەنەیەیا ڕاناوی گەی »هی« وەوش ەل ەبریتیی ەیی کەه

هی تۆن و هی منن«   ەی کەو هیچانەی »ئەکانی ڕستەری وشەبەرلەس ەانکردنش ەو دابەپێی ئەپێم گوتیت«. ب
وا   ەیەتیدا، بۆیەی عادەڵ وش ەگەل ەرقیان نییەف  ەوەڕووی ڕێنووس ەل ەو ڕاناوانەشی زۆری ئەب ەک دیارەڕاناون. و

ست ەبەوێشدا مە« لەک »من، تۆ، ئێوەسیی« وەڵێن »ڕاناوی ک ەبێ پێی د ەوەڕاناو ئ ەست لەبەم ەنێم کەداد
 . ەیدایەودا پەتی نووسینی ئەچۆنی ەل ەورەی گەرێش ەس ەڕاناوی لکاو بێ چونک
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تی نووسینی ڕاناوی  ەستووری گشتیی چۆنیەلکێت. دەد  ەوەکەیەموو وشەه ەب ەبگر ەرکارەر بەک هەڕاناوی لکاو ن
ستمان  ەک: دەبلکێ و ەوەی پێش خۆیەوش ەب  ەمیشەبێ هەد  ەک ەیەوەئ ەدیار ەوەیەکەناو ەک لەلکاویش و

نووسێت  ەد ەوەڕاناوی لکاو  ەبینی ڕاناوی لکاو بە، من دۆستتم... دەبمگرڵگرت، برام هات، دیتمان، منم، ەه
 بێ با ببێ. ەرچی دەه ەیەو وشە لکێن ئەد ەوەی پێش خۆیانەوش  ەب ەوەردووکیشیان پێکەه

کات ەڕاناوی لکاو جێگۆڕکێ د ەدا کەتەو حاڵەاڵم لەکاندا نابینم، بەجۆری نووسینی ڕاناو ەگرفت ل ەتا ئێر
ڵم  ەگرت، هەمدەمگرت، نە»د ە بێتەگرم« دە»د ەنموون ەتی نووسینی بدرێت بەر چۆنیەسەبڕیار ل ەپێویست

، پێیان  ەپێچاباینایەڵنەیا »تێیان هەگرتبای« وەڵم نەگوترێ »هەگرت«. ئنجا دەدەڵنەگرت، پێم هەدەن
 دیتیت«... ەدەڕاندبووین. تێم ڕانەرگەو

یا  ەو ەو ڕستەتیی نووسینی ئەر چۆنیەسەکاری دوورودرێژ لەڵگەو ب ەق ەتەمەتوانین دەین دەزوو بکەئارر  ەگەئ
 ەی کەڕووناکیی ەندەوە هۆی ئ ەم بەو ه ەی قسەوەکردن نیازی کورت ەم بەدا هەاڵم لێرەڵستێنین بەه ەواژانەستەد

 بڕم ەردەد ەوەکەی کێشەبارەدا لەخاڵند ەم چ ەکان بیروڕای خۆم لەبۆ ناو تێکڕای گرفت ەتا ئێستا هاتوو

و  ەبلکێ ل ەوەردوو الی خۆیەه ە« بي، نفيکانی »مضارع، أمر، نهەنێوان کار و نیشان ەوتەک ەکەڕاناو ەک (1
تبینم، بتبینم، ەکرێن ئیتر بنووسرێ »دەحیساب د ەکەری فیعلەواوکەرتی تەک ەب ە و نیشانانەئ ەک ەوەڕو

 تدیتم...«. ە، ن ە، بمبینەمبینەناتبینم، م

ڕ بوو ڕاناوی  ەش تێپەکەفیعل ەڕۆیشتم« کە دەک »نەو ەوەرایی فیعلەب ەدێن ە بێ دوو نیشانەوا د ەناوناو (2
شدا ەتەم حاڵەزانم لەباش د ەدیتم...« من وا بەتاندەک »نەو ەوەکەردوو نیشانەنێوان ه ەوێنەکەفاعیل د

و  ەر ئەبەم لەبلکێن، ه ەوەکەفیعل ەوێکرا ب ەکەو ڕاناو ەکەردوو نیشانەت بێ، هەحاڵ ەتاک ەنگەوا ڕەک
 ەپێشگر و ل ە ل ەوەن لکانەالیەکان لەنیشان ە ی کەوەر ئەبەم لەمدا باس کرا هەکەخاڵی ی ەل ەی کەهۆی
 ە، واتەوەڵکار« جودا بکرێتەڵناو، ئاوەلکاو، ئاوەک »ناو، ڕاناوی نەخۆی و ە ربەی سەوش ەو ل ەواژەستەد
 ەوەیان دووربخاتەکەفیعل ەبلکێت و ل ەوە وانەب ەوەو فیعل ەو وشانەنێوان ئ ەوتەر ڕاناوی لکاو کەگەئ
 یان بووین«. ەوەنگ ەتەدواندین، عاقڵت شێت کرد، بەیان دەگرت، منت دیت، پیاوان ڵمەک »هەو

بلکێت   ەوەکەفیعل ەستووری گشتیی بەپێی د ەک ڕاناو بوو بەی ەدوا فیعلدا، ک ەتی هاتنی ڕاناو بەحاڵ ەل (3
ک »دیتمت، بیستمن، ەک وەدوا ی ەک لەدوو ڕاناوی ی ەبوون ب ەچووین«. ک ە»دیتم، هاتیت، د

  ەبوو ب ەوەفیعلک ە«ش بەوەپاشگری » ەبلکێن. ک ەوەکەفیعل ەردوویان وێکڕا بەوساش هەدیتیانین...« ئ
ی ەلکاو و پاشگر و نیشانندێک ڕاناوی ەچ  ە...« خوالسەوە، دیتیانینەوەبلکێت »دیتمن ەوەم ڕاناوەدوو

، بماندیبات، ە، بتخواردایەک »نووستبامایەبلکێن و ەوەپێی ەوەموویان پێکەدوا فیعلدا بێن ه ەخۆزی ب
 ڵمکێشابایت«. ەه

 

ری ەوروبەک دەی وەندێ ناوچەه ەل ەم کەش بکەوەباسی ئ ەپێویست ەوەی ڕاناوی لکاوەی کێشەبارەر لەه
ڵێ »خۆی  ەزا دەشێخ ڕ ەیا کەڵێن »دیتمانیان، بیستتمان...« وەجیاتی »دیتانین، بیستمانیت...« د ەرکووک لەک

  ەکارهێنانەم بەی ئەکەجیاتی »لێی خوڕیم...« ڕاستییە تورک و لێمی خوڕی کیم بلرسزی« ل ە نێر ەکرد ب
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م  ەندێ باردا ئەه ەل ەنکچو ەری سۆران و موکریان و بابان و نازانم کوێ باوەب  ەی لەوەباشتر بێ ل ەیەوانەل
 ەچی لەوێ کەکەردەم دەسی سێیەفعوولی ڕاناوی کەڵێ »پێیم گوت...« مەد  ەک کەو ەنترەیەڕاگ ەداڕشتن

فعوول  ەمی تاک مەسی سێیەک ەزانین کەد ەڵێن »پێم گوت«. ئێمەوێ و دەرناکەد  ەکەدا ڕاناوەکانی دیکەهجەل
گوتت »لێیم   ەاڵم ک ەب ەفعوول بزرە« دوو مەو ە»لێم ستاندڵێین ەد ەت کەنانەوێ تەرناکەی دەکەبوو ڕاناو

ک  ەنها یەت ەوێت چونکەرکەتی دەقیشیەوت و حەرک ەشکڵی ڕاناوی »ی«دا د ەم ل ەفعوولی دوە ...« مەوەستاند
یا  ەزانین شتێک وەڵێی »دیتم« دەد ەک کەئاخاوتندا و ەل ەوەتصور جێی بۆ بکرێت ەر بەشێ هەفعوول دەم
و  ەل ەک ەوەشەکی دیکەالی ەوێ. لەرکەیان دەکەمەدو ەفعوول وا باشەدوو م ەبوون ب ەاڵم کەب ەکێکت دیتوەی
  ە ر بەکسەی ەر حوکمی »لێ«ی پریپۆزیشنەبەل ەم کەسی دووە رگرت« ڕاناوی کەڵێن »لێتم وەدا دەیەهجەل

حوکمی  رەب ەوتەویان ک ەئ  ەفاعیل ەم کەکەسی یە رگرتیت« ڕاناوی کەگوتت »لێم و ەاڵم کەدوایدا هات ب
 ... ەوەکەدوای فیعل ەوتەتی کەالمەس ەب ەمەسی دوەرچی کەپریپۆزیشن ه

ر ەه ەبڵێم ل ەوەکاتەاڵم ڕێم بۆ دەڕێنووس، ب ە ک بەن ەڕێزمان ەر بەس ە راوردکردنەم بەئ بەهەمەحاڵ 
کرێ، چ  ەد ەراردادەبی ق ەدەبۆ نووسینی ئ ەبنووسرێ ک ەستوورانەو دەپێی ئ ەبێ بەکدا بێ ڕاناوی لکاو د ەیەهجەل
  ەو داڕشتنان ەکارهێنانەب ەرزەو ت ەریک بێ ئەزای ڕێزمان خەکی شارەیەر لیژنەگ ەدا نابینم ئەوەرێکیش لەرەز
ر  ەمووی هەندتر بن، خۆ هەسەپ ەی باوی نووسینەوەل ەکات کەچاو دەڵکوو هی وایان تێدا ڕەنگێنێ بەڵسەه

 ... ەوەڵگیرایەمنداڵی ه ەو هیچیان نابن ەکوردیی
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 ەرچی »حروف العطف« ـەڵ »اسم الموصول«دا ڕێک دێت هەگەل  ەڕووی واتاو ە ر« لەی »ئامرازی لێکد ەزاراو
ڵێین ە»عاطف« د  ەین و بەکەد ەکەوازەوی بانگەدا پێڕەاڵم لێرەگونجێ. بەندی«دا پتر دەی »پێوەڵ وشەگەل

  ەبووەیدا نەر دانراون پەلێکد ەی بەو وشانەر تێکڕای ئەسەوتنی گشتی لەتا ئێستا ڕێکند ەرچەر«. هە»لێکد
 .ەوەموییان بگرێت ەه ەوەتی نووسینیانەڕووی چۆنی ەل ەین کەها بدەتوانین بڕیاری وەد ەوەدیسان

ردا  ەسەزمانی ب ەی کەخۆیەربەس ەشەند بەو چەک لە ی ەبێتەرگرت دەناوی ئامرازی و ەر کەر هەئامرازی لێکد
جودا   ەنووسینیشدا ب ەبێ لەخۆ بوو دەربەڕێزماندا س ەل ەک ەڵناو... دیارەک ناو، کار، ئاوەکرێ وەش دەداب

 : کاتەپێش دەک خۆ ڕەند تێبینییەچ ەوەرنجەر نیگای سەب ەینەکان بخەرەلێکد ە بێین وش ەاڵم کەبنووسرێ. ب

  ە. لەتفەبین واوی عەرەشی عەفارسی و کوردی و تورکیش تێیدا هاوب ەی »عطف« کەکەشوورەم ەوش -1
 چاو بکرێ ەبێ دوو خاڵ ڕەد ەوەم واوەی ئەبار

گوێزرێ بۆ ناو ئاخاوتنی  ەقی ڕادەز ەب ەبییەرەی عەکەریحەس ە« ئامرازەشکڵی »و  ەک ەیەوەم ئەکەخاڵی ی
گۆڕێ ەکرێ و دەال« دا دە»بلی ب ەپارێزی لەدوور ەک کەپارێزی لێ بکرێ وەدوور ەپێویست ەمەر ئەبەکوردی. ل

 ڵێ«.ە»ب ەب

نووسن و نایلکێنن ەجودا د ەب ەکەموویان واوەران هەوا بزانم نووس  ەتفەتی نووسینی »و« ی عەم چۆنیەخاڵی دوو
  ەوەالی منە. بەوەنەخەندێکیشیان لێی دووردەنووسن هەی دەو ەی پێش خۆیەنزیک وش ەندێکیان لەاڵم هەب
جودا بنووسرێ   ەبڕیارمان دا ب ەئێم ەک ەیەه ەندەوەنها ئ ە، تەڵ خۆیدایەگەی خۆی لەڵگەنووسین ب ەردوو شێوەه

های  ە ی وەوەر بگوترێ دوورخستنەگەنووسین؟ ئەن ەوەی وشانیەوەدوور ەل ەجوداکانی دیک ەکوو وشەبۆچی و
ی  ەوش ەشی لە وەڵێین نزیک خستنەرامدا دەو  ە، لەوەی پێشیەبزوێن بۆ وش  ەشێ ببێتەئیتر ن  ەبڕێ کەداد

ندێ  ەدوا ه ەب ەک ەواو ەیەهاش هە، جاری وەمە ل ەلکێ. جگەن ەوەپێی ەستێنێ کەی لێ دەوەمافی ئ ەوەپێشی
دا جارێ ەوەخوێندن ەی لەوانەتی بۆ ئەتایب ەو حیساب بکرێ بەپیتی ئ  ەب ەوەخرێتەر لێی دوور نەگەدا ئەوش

دوو واو   ەی واوی تیژ بەوانە. ئنجا ئەنگی واوی تیژە ی دەکەکۆتایی ەکدا دێت کەی ەدوا وش ە بێ بەشلکن، واش د
بنووسرێت. پێی ناوێ بڵێم  ەوەدوور ەل ەیەوەزانم چاکتر ئەوا د بەهەمەحاڵ . ەوەداتەر دەدەنووسن لێیان ناقۆاڵ بەد
  ەی کەوەئر ەبەبێ لەر نەتف دابندرێ هەی عەم واوەبۆ ئ ەک واوی بێ نیشانەنها یەبێ تەد ەک ەدیار ەخۆو ەل
 قبووڵ ناکات.  ەکونسنانت و نیشان ەوەبێتەد ەکەدوا بزوێندا هات واوەب

وێت  ەخۆیی بکەربەتف و سەتی عەسیف ەبێ لەنگی بوو دەرهەی ف ەی وشکردنشداری دروستەب ەکەحاڵێکدا واو ەل
 ەبۆت ەکەوتۆییدا واو ەک...« و هی ئەکانی »هاتوچۆ، هیچوپووچ، شتومەوش ەک لەبلکێت، و ەوەپێش خۆی ەو ب
ی بوونیداەر ئیحتیمالی پەبەڵێم لەد ەمە. ئەوەدووربخرێت ەوەکانەوش ەرچۆنێک بێ ناشێ لەر. هەرتی پێکهێنەک

بۆ   ەر دانانی نیشانەسەدرێ لەر بڕیار نەگەئ ەرچی« چونک ەرچی و پەک »هە ی وەنووسینی وش ەگرفت ل
 رچی«.ەرچو پە»ه ەوەبخوێندرێت ەیەوانەلێکدرا ل ەوەکەچیم ەب  ەکەواو ەوساکە»ی«ی تیژ ئ

  ەری وشەرتی پێکهێنەک ەبۆتەن ەکەشت...«دا واوەشتو دەل، ملو مل، دەلو کەر، کەرو سەک »سەی وەوش ەل
 بنووسرێ.  ەوەنزیک ەجودا ل ەب  ەپێویست ەوەرئەبەتفی ڕووت بێ لەع ەرچووەش دەوەل
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سفێک بۆ  ەو ەجۆر ەبێتەدۆڕێنێت و دەتف دەتی عەسات...«دا سیفی، کام، ەڵ »کوێ، کەگەر« لەی »هەوش -2
ر کام بۆ  ەدا هەوش ەڵە کۆم ەنێوان فاڵن ەگوتت »ل ەاڵم کە. بەوەخرێتەنزیک د  ەوەلێیان ەمەرئەبە. لەو وشانەئ

 . ەتفەبۆ ع ەچونک ەوەر« دووربخرێتەبێ »هە« دەپرس

ک »بیتوێنیش  ەلکێت وەد ەوەپێش خۆی ەند و چۆن بەتف بێ چەنگی »ش«ی عەیا ڕاستی، دەی، وەوش -3
مر  ەهی و ئەفی و نەو ن ەکانی مضارعەنێوان نیشان ەوتەهات و ک ە، منیشت دیت...«. کەرزانە، شوتیش هەشتەد

،  ەشڕۆشتایە شچوو، ناشچێ، نە شچێ، نەشڕۆ، دەک »بشخۆ، مەبنووسێت و ەردوو الوەه ەبێ بەد ەوەو نێوان فیعل
هاتم« ەشدەگوترێ »نەد ەک کەفی هات وەڵ ن ەگەل ەوامدا کەردەووی بڕابرد ەزانم لە«. وا دەبشڕۆشتای

شم ەک »نەو ەوەجودای بکات ەوە دوای »ش« ەوتەڕاناو هات و ک ەاڵم کەبلکێ ب ەوەدوا خۆی  ەبێ بەردەه
دوا پێشگر و   ەب ەکەر شین ەگەجا ئ ەوەکاتەجودا د ەی دواوەوش ەل ەکەشین ەمیشە حاڵ ڕاناو هەمەهەزانی«. بەد

،  ەڵیشمگرت، بشمگرتایەک »هەبنووسرێن و ەی دواوەنزیک وش ەل ەکەڵ ڕاناوەگەکاندا هات پێکڕا لەنیشان
جودا  ەخۆدا هاتن تێکڕایان بەربەی سەو وش ەواژەستەدوا دەب ەاڵم کە، ناشمدوێنێ...« بەشمبینەشمدیت، مەن

 ڕۆم...«. ەورازیش دەو هەرەم، سەکەریش دەف ەبنووسرێن »خانووشم کڕی، س ەی دواوەوش ەدوور ل

ی ەڵ وشەگەت لەک مامڵەی کردننیازی ئاسان  ەر ویسترا بەگە، جا ئەداخوازیی ڕێزمان ەتجوداییەم مامڵەئ
تی  ەبێ مامڵەبنووسرێن د  ەوەی پاشەوش ەموویان دوور لەو پێشگردا بکرێت و ه ەواژەستەخۆ و دەربەس

شچوو،  ەشبینێ، دە ک بشڕۆ، دەبلکێن و ەوەدوا خۆیان ەوێکڕا ب ەکەڵ »ش«ەگ ەر جودا بێ و لەکان هەنیشان
 چوو. ەشدەن

دارا  ە، نەوەخۆمەد ەخۆم نەد ەک نەنووسرێ وەد ەوەی وشانە وەدوور ەجودا ل ەفی« بەن –تف ە«ی »عە»ن -4
 شچوو... هتد. ەد  ەشهات و نە د ەبرزوو، ن ەو ن
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ی لێکدراو  ەڕی من چۆن وشەپێی باو ەب ەوەباسمان کرد ڕوون بۆت ەوەپێش ەب  ەناوتوێژی چی لێرەوا بزانم ل
خۆیی  ەربەو سەرەب ەواژەست ەی لێکدراو و داڕێژراو و دەتاکوو وشەوا هەک ەیەوەدا ئە وەش لەبنووسرێ، کاکڵی قس

وی ەواو، ئەکیان لکانی تە: یەدا دووەوەی لکانیش لە گرن. پلەڵدەلکان ه ەوەکەیەبڕۆن پتر ب ەوەخواردنو جۆش  
 ەب ەک ەوەوەهۆی ئە ب  ەوشان ەرزەو تەی ڕاستیش بێ ئەوەکان. ئ ەرتی وشەی کەوەکردن کتر نزیکەیەیان لەدیک

 ەشەند جۆرێک بنووسێت بۆیەچ ەب  ەک وشەی ەکات کەر دەنووس ەرجۆرێک بنووسرێن واتا نادۆڕێنن وا لەه
وێ تا  ە، ئنجا کاتیشی دەیەاڵت هەسەبڕیار و د ەپێویستی ب ەو وشانەر تاکێک لەبۆ ه ەک وێنەپاندنی یەس
کان و ەی وشەی شێوەوەاڵم بێگومان دوای ئەجۆری نووسینیان ب  ەڵق ڕادێت لەمی تێکڕای خەڵەست و ق ەد

  ەب ەنووسێ کەیان دەی ەو شێوەڵق بەی خەساڵێک زوربند ەبن پاش چەکان جێگیر دەقوتابخان ەجۆری ڕێنووس ل
وساش ەبن ئەک جۆر ڕێنووس فێر دەموویان یەو ه ەقوتابخان ەچێتەد ەرچی منداڵە ه ەچونک ەوەتەرس گوتراوەد

،  ەنیی ەوەوالی ئیمکانەیش بەمەکان. ئەموو قوتابخانەزا بایی هەبوونی مامۆستای شارەه ەبێ ب ەند دەب ەکەکار
 ڵنانێین.ەنگاو هەم هەکەدا یەم کارەل ەئێم  ەچونک ەنییت ەحمەزۆریش ز
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ندی  ەم بەکەی ەو ل ەوەلێی بووین ەندرێ ئێمەندێ پیت دادەر هەسەل ەبێ ک ەو ەئ ەنیشان ەست لەب ەر مەگەئ
فی ەهی و نەرمان و نەی مضارع و ف ەستیش نیشانەبەر مەگەباس. ئەرەس ەدا بووبوەکەوازەمی بانگەکەخاڵی ی

وتۆیی بێ  ەڵناو و شتی ئەڵکار و ئاوەوی و ئاوەعنەکانی ناوی مەو پاشگر ەوەکردنو چووک کردنپێناسین و کۆ
رایی  ەیا بەکۆتایی و ەب  ەو پاشگران ەو نیشان ەبێ ئەدا باسیان کرا و گوترا دەم نووسینەتێکڕایی ئ  ەل ەوەدیسان
 هێنێ. ەد کردنباس ەیەک هە دا تێبینییەبلکێن. لێر ەوەوشان

ی  ەتحەنگی ف ەک دەو ەی ەحاڵ وجودی ه ەب ەت هی وایان تێدایەنان ەپێشگر، ت ەل ەخۆترەربەپاشگر بێهێزتر و ناس
با واتای  ەیەخۆی هەربەبوونی سەه ەرچی پێشگرە«. هە، ڕووتەیا هی دوای »گرزە« و ە، خراپەدوای »چاک

  ەوەی دوای خۆیەوش ەند بێ بەبێت و وجودیشی ب ەوەپێش ەک لەیەهیچ بێژ ەمومکین نیی ەبێ چونکەواویشی نەت
واویشی  ەخۆ و واتای تەربەوجوودی س ەیەروو، زانا«. پێشگر هە، جوانیی، سە، ڕووتەک بزوێنی دوای »خراپەو
بووندا  ەه ەل ەکان پریپۆزیشنن کەناموس«دا پێشگر ەکانی »بێدین، ب ەوش ەر، ال...«. لەر، بەک »دەو ەیەه
 ڵناگرێ.ەلکان هەن ە، بگرەلکان ەی پێوەپاشگر پتر ئاماد ەمەر ئەبەک ناو و کار...لەو ەئاخاوتنشێکی ەب

و  ەنێوان وش ەوتەڕ کەمپەل ەیاخود کەنووسن وەجودا د ەبێ پێشگر بەئاسایی وا د ەران بەنووس ەیشەر بۆیەه
م ەنالکێن. ئ ەوە فیعل ەب ەوەپێکیا دوو پێشگر ەبڕێن وەکان لێی دادەستوور پێشگرەپێی د ەب ەوەیەکەپێشگر
  ەوەداتەدیار د ەلفوبێش بەکانی ئەپیت ەیری، لەس ەزۆر ب ەوەپێش خۆی ەویی پاشگر بۆ لکان بەی خۆشجڵەیەدیارد

 .ەیەوەپیتی دوا خۆیان ە یان بەکەلکانەنالکێن ن ەی کەوانەلکێن، ئەد ەوەپێش خۆیان ە کان بەموو پیتەبینین هەد ەک

سلێمانی و  ەل ەک  ەیەی مضارعەکیان نیشان ە. یەیەم زنجیرەی ئەدوایین ئاڵق ە بنەد  نەه ەدوو تێبینی وردیل
م ەویش لە« ئە»ئ ەل ە« باشترەی »دەکەهێنن. ڕاستیەکاردە«ی بۆ بەدا »ئەندێ شوێنی دیکەتی و هەخۆشناو
هێنن. ەکاردەمنووسی...« بەم، دەبیەڕۆم، دەدی کورد »دەوەدی ن ەص ەل ەک ەیەوەم ئەکە. ڕووی یەوەدوو ڕو

بری »سوف«ی  ەل ەیە»دێ«ش ه ە«وەوالی »دەروودا بەزاری کرمانجی س ەل ەک ەیەوەم ئەڕووی دو
ین نابێ ئیعدامی  ەپێ بد ەرەر پەنەیەها ڕاگەی وەرستەی کەوەجیاتی ئ ەل ەڵین »دێچم«. ئێمەک دەبی وەرەع
 کات.ەنع دە»دێ«ش م ەوەپێش ە« لە ی »دکردننعەم ەین چونکەبک

 ەبڕن لەلێک باردا پیتی »ی« دادەگ ەیری لەسەران زۆر بەزۆری نووس ەرەی هە زورب ە ک ەیەوەم ئەتێبینی دوو
 ەاڵم کەلکێنن بەد ە»لێ«و ەی »ت« بەکە« ڕاناوە نووسن »لێت ڕازییەد ەک ەنموون ە. بە وەی پێش خۆیەوش
دا  ەتەمڵەم مەران ل ە«. نووسەڕازییی -بڕن »لێە»لێ« داد ەی »ی« لەکە « ڕاناوەنووسن »لێی ڕازییەد
ک  ەو ەنالکێنن چونک ە وەپێش خۆی ەم بەدێن »ی«ی دوو ەک ەوەگێڕنەڵدەلکانی پیت هەستووری لکان و نەد

لکا   ەوەپێش خۆی ەم بەکەکانیشدا ێیی یەنموون ەلکێنن، لەد ەوەپێش خۆیان ەپێشتر گوتم »ر، د، و، ز، ا«ش ب
  یرەرێ نووسەبڵێ »ئ ەبێ بۆ پرسیارێک کەرامی هەسێک وەم هیچ کەناکڕ ە. باو «ە، لێی ڕازییە»لێت ڕازیی

 ت هێنا؟«.ەو یێیانەلکانی ئەستووری نەد ەکوێو ەکورد ل
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 کان ە پێشنیاز   ە ورت ک

 . ەوە لفوبێ و ڕێنووسەی ئەبار ەند خاڵ لەچ ەم بەک ەکاری دەڵگەکی بێ ب ەیەدا کورتەوەی خوارەند دێڕەم چەل

 ە لفوبێو ە ی ئ ە بار   ە ل  - أ 

 نگ دوو پیت دابندرێ.ەد ەناشێ بۆ تاک  (1
شتێکی بچووک ەیان ه ەکەم نیشان ەکەند دەسەهاش پە، وەوەر واوی تیژ و یێی تیژەس ەبخرێت ەبێ نیشان ەد (2

 واژ. ەرەفتی بەح ەوەکات ەد ەبێت ک
  ەی بەئاشکرایان ەنگەو دەبریتین ل ەدیفتۆنگی نژادیی نین چونک ەدیفتۆنگی »وێ، نگ، ند« هیچیان ڕاست (3

 یاننووسین. ەنووسین د
 بنووسرێن.  ەکانی بێنیشانەتیەعاد ەپیت  ەر بەبێ هەقیقین دەدالی کلۆر و تێی کلۆر، دال و تێی ح (4
 ەواو ەچاو بکرێ تاکوو ل ەی بۆ ڕەیا نیشانەبێ پیت بۆ دیفتۆنگی واوی تیژی بادینانی دابندرێ وەد (5

 .ەوەی بێدیفتۆنگ جودا بێت ەکەتیژ
پیتی   ەیا بەرێ، وەد ەدێن ەوەزاری کورد  ەل ەبنووسرێن ک ەیەو شێوەکوردیدا نین ب ەی لەنگانەو دەئ (6

 . ەوەوانەنێوان ک ەزمانی خۆیان بنووسرێن و بخرێن
 بنووسرێ. ەکەگوشراو  ەنگەبی دوو پیتی دەرەی ع«ەبری »شدەل (7
 ی. ەوەژیر ەی بێت چ لەوەرەس ەو دابندرێ چ لەڵەبۆ ڕێی ق  ەنیشان (8
ک دابندرێ. ەیەنگ« هیچ نیشانەی دکردنڵێم »قورسەمن پێی د ەی ک«ەبۆ »کسرة مختلس ەپێویست نیی (9

 بکرێ.  ەی لیوەوسا قسەلفوبێی التینی بۆ نووسینی کوردی ئەدانانی ئ  ەییشتەکاتێک باس گ 
 . «ەبنووسرێن »ی، و،  ەک باوە و «ەو »ضم ەتحەو ف  ەسرەک (10

 

 ە و ە نووس ێ ی ڕ ە بار   ە ل  - ب

  ەوەکەیەکانیان ب ەرتەموو کەنگی هەرهەی ف ەوش ەبوون ب ەتێکڕایی ک ەداڕێژراو بی لێکدراو و ەوش (1
  ە کانیان بەرت ەنگی کەرهەی ف ەوش ەتەبوونەجارێ ن ەڵناویی کەڵکاری و ئاوەی ئاوە واژەستەبنووسرێن. د

 رشان...«. ەسەبنووسرێن »چنگل ەوەکترەنزیک ی ەجودا ل

ک  ەبلکێندرێن و ەوەکەی ەکانی بەرتەک ەمیشەشدار بوو هەواوی فیعلی تێدا بەرتی نات ەک ەک کەیەوش (2
  ەکەوش ەرجیش نییە... هتد. مەوکە، پێڕەستە ستبەند، دە، پاشبەخۆرەوت، گورگنەڵکە، هەنەسکەخوێنمژ، د

 نگی.ەرهەف  ەبووبێت

شین،  ەتاژدین، کێلەرەم، ق ەدەک »گوڵبەڵدا بکرێ وەگەی لەوش ەتی تاکەمامڵ ەرچی ناوی کۆکەه (3
تێیدا  ەال« کە»م  ەی دوای چونکەم ناوەزیری« ئەج- الیەسور، مەڵاڵ، پیرۆتەدووگرتکان، کاکم، ەمەکاک

 ەوەزیری«یە»ج ەی بەشیا »ی«کەن ەشی داخوازیی کردوەی »ی« ئیزاف ەوەتا ئ ەوەتەب ماوەق ەل ەب
ی ەر درێژەس ەڕێوەکان بگەبەق ەنووسران. )بۆ ل  ەوەکدییەنزیک ی ەل ەردوو وشەاڵم هەبلکێ ب
 (. ەکەنووسین
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پێی ڕێنووسی   ەو ب ەوەوانەنێو ک ەخرێنەک خۆیان ڕاگوێزران دەر وەگ ەئ ە بی و بێگانەرەناوی ع (4
نی  ەمەچاپ ە ل ەو زمانانەپیتی ئ ەاڵم کە«. بGeorgeک »محمد، خلعتبری، ەنووسرێن وەیان دەکەزمان

 ردێن. ەد ەوەزاری کورد ەل ەبنووسرێن ک ەیەو شێوەبێ بەبوون دەیا ڕێنووسی کوردیدا نەو

نها  ەهاتن ت ەوە ک ەیەدوو پێشگر ب ەاڵم کەلکێ. بەد ەوەدوا خۆی ەیری فیعل بەپێشگر هی فیعل و هی غ (5
 : نووسرێەد ەوەنزیک ەجودا ل ە یان بەوی دیکەلکێ، ئەد ەوەپێیی ەیەکەی دراوسێی وشەوەئ

a) نووسرێ  ەد ەت کەنان ەلکێن تەد ەوەفیعل ەفی بەهی، نەکانی مضارع، أمر، نەنیشان
  ە« بە، دەند »نەرچەنووساون ه ەوەکەیەب ەم بدرێ کەڵەق  ەبێ وا لەڕۆیشت« دەدە»ن

  ەوەکدییەنزیک ی  ەل ەمەر ئەب ەبلکێن، ل ەوەدوا خۆیان ەب ەیان نییەوەلفوبێ ڕێی ئەحوکمی ئ
 نووسرێن. ەد

b) گرێ، ە ڵنە، هەگرەڵمە، هەڵبگرەک هەلکێن وەد ەوەوش ەر بەدوا پێشگریشدا ه ەل ەم نیشانانەئ
 گرێ.ەڵدەفڕێ، هەڵنەڵناگرێ، هەه

c) بڕێت  ەداد ەی دواوەوش ەل ەوە ی پێش خۆیەوەخۆی و ئ ەب ە وەنێوان ەوتەڕاناوی لکاو ک ەک
 ەوەنزیکی ەاڵم لە... بەرمگرەییشت، بۆمهات، وەڵمگرت، تێمگەگرت، هەڵمدەک هەو
 نووسرێت. ەد

d) ی دوور ەی دواوەوش ەبارێکدا لموو ەه ەل ەخۆوەربەی سەدوای وش ەوتەڕاناوی لکاو ک ەک
 ...«. ەوە تان بڕی ەکەریان تاشی، دارەک خانووم کرد، سەو ەوەخاتەد

e) تی ەپێشگری ەل ەاڵم کەلکێت، بەد  ەوەوش ەنامووس« بەک »بێدین، بەپێشگری پریپۆزیشن و
قوڕ و خشت  ەڵناکا، خانووم بەک »دنیا بێ دین هەو ەوەوێتە کەدوور د ەکەوش ەوت، لەک

 کرد...«.
f) ڵقژان،  ە ک »تێک هەنووسرێت وەد ەوەفیعل ەجودا و دوور ل ەب ەمیشەپێشگری لێکدراو ه

 ژیان«. ەوەهاتن، پێک ەوەلێک
 

دوا ەر دوو پاشگر و دوو ڕاناوی لکاویش بە گە ت ئەنانەلکێت، تەد ەوەی پێشیەوش ەموو پاشگرێک بەه (6
، ەوەک »مێوانداریتانم تاقی کردەلکێن وەد ەوەی پێشیانەوش ەموویان پێکڕا بەکدیدا هاتن هەی

 بوو«.ەیانت ڕا لێ نەوەجوواڵندن
ی ە م داتاشینەئ ەند ڕوونیش نییەرچەوێ هەکەی داڕێژراو دەو حوکمی وش ر واتاەداتاشین ب (7

دا سوان و  ەک ەداتاشین ەیا لەنگی وەرهەی فەوش ەی بۆتەوەئ بەهەمەحاڵ . ەستەبەچی م ەکەوازەبانگ
 نووسرێ. ەشکڵی لکاودا د ەیا لەو ەوەکەریەس ەیدا بووبوو بەپ کردنقرتان و سووک

و ەدا ئەراوێزەو پەگیرێ. لەڵدەند هەه ەی کوردی بەراوێزی زمانی ئێستاکەپ ەر لەنگ هەقرتانی د (8
بۆ  ەوەبچێت ەکەبێ زیندوەدا زیندوو بوو دەی دیکەهجەل ەاڵم لەکدا قرتابوو بەیەهجەل ەل ەی کەنگەد

 بی.ەدەنووسینی ئ
، ەیاخود پازد ە، پانزدە، چواردە، سێزدە، دوازدەفت، یازدەنووسرێن: چوار، حەد ەیەم شێوەکان بەژمار (9

م،  ەم، یازدەیەم، دەم، نۆیەم، سێیەد. دووەفسەح –د ەفصەح –فتا ە، حە، نۆزدەژدە، هەڤدە، حەشازد
م،... هتد. ەد ەم، صەدەوەم، نەشتایەم، هەفتای ەم،... هتاد. حەمین، سێزدەدوازد –مین ەیازد –م ەدوازد

 مین.ەم، ملیۆنەم، ملیۆنەزارەهەم، دەزارەه
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بڕێ و لێی دوور ەی دادەوەهی دوا خۆی ەلکێ و لەد ەوەی پێش خۆیە وش ەب ەمیشە ڕاناوی لکاو ه (10
 ەڕاناوی لکاو ب ەنووسرێن. دیارەد ەوەکەی ەکانی »مضارع، نفی، نهی، أمر« بەر نیشان ەگەم ەوەخاتەد

 ت چ لێ کرد، دیتمانن...«.ە کەمەڵە، ق ەتم پێ خۆشەک »قسەلکێت وەد ەو ەڕاناوی لکاو
 : اڵمەنووسرێ بەجودا د ەب ەیە رچی »حروف العطف« هەه (11

a) ەوەبییەرەع ەل ەق ەقاودەڕاگوێستێکی د ە« کەکارهێنانی »وەب ەپارێزی بکرێ لەدوور. 
b) بنووسرێ.  ەوەی پێشیەوش ەتفی کوردی دوور لەواوی ع 
c) ەوەکانی دیکەپیت  ەو ب ەکەشێکی بنجیی وشەب  ەبێتەد ەرتی وشەک ەتف بوو بەواوی ع ەک  

 ک... هتد«. ەل، شتومەلوپەلکێ »کەد
d) کانی  ەنزیک پیت ەاڵم لەجودا بێ ب  ەکەل« واوەلوکەشت، کەشتودەک »ملومل، دەی وەوش ەل

 بێ.  ەوەدیک
e) نزیک بنووسرێ   ەوەهاتن لێیان  ەوەکەی ەڵ »کوێ، کێ، کام...«دا بەگەل ەر« کەی »هەوش

ر کام بۆ ەدا هەکەوش ەڵەنێو کۆم ەگوتت »ل ەاڵم کەرکوێ. بەرکێ، هەرکام، هەک هەو
 تف.ەی عەوش ەب ەبوو ەچونک ەوەر« دوور بخرێتەبێ »هە« دەپرس

f) ەتۆ ن  ەڕۆم، نەد ەدێم ن ەک نەنووسرێت وەد ەوەدووری وش ەتف لەفی و عە«ی نە»ن  
 .ەوەبێتەنزیک د ەکەوش ەمێر«دا لە»ن ەاڵم لەهاتن. بەد هیچتان نەحمەئ

 

دوا   ەک پیت بەی یەسێ ژمار ەند کرد کەسەنی کۆڕ وای پەنجومەڵێم کاتی خۆی ئەدا دە یەم کورتەکۆتایی ئ ەل
 ەجودا بێت یاخود ب  ەب ەوەنزیکیان ەش لەکەمەبلکێن سێی ەوەکەیەنووسیندا ب ەل  ەوەکدیدا هاتن دووی پێشەی

 ە« کەک »الدێیی، مێیینەبنووسرێن و  ەوەکەنزیک کۆتایی وش ەجودا ل ەب ەپێی داخوازی ڕێزمان دووی دواو
بێ. وا  ەم جودا دەننن« نوونی سێیەعاشقی ف  ەڵێن »ئێوەد ەیا کەبێ وەمینیان جودا دە« سێیەڵێن »یێی کراوەد
 کدا.  ەدوای ەکجۆری بەی سێ پیتی یە وەخوێندنی بوونزانم پێشنیازێکی باش بێ بۆ ئیمکانەد

 »...« 

 


