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 پێشەکی 

 

، ەکان لێیان تێک چووماددە یەتەوە . لەبووەاڵتدار و دڵسۆزی نەسەنێکی دەموو مێژوودا خاوەه ەزمانی کوردی ل
تی ەتاکوو توانیبێتی خزم ەبووەت نە ن کیانی سیاسی و حکومەتی کورد خاوە ساڵ زیاتر، میلل 2500 ەر لەب

سمی و ەبی و ڕەدە کارهێنانی ئەبۆ ب ەوەرخ دانیە چ ەهۆی سازدان و لەو ژوورتری ببا بەرەی بکا و بەکەزمان
ری  ەرانسەس ەکگرتوو لەک زمانێکی یەکانی بپارێزێ و وەستوورەبێ ڕێزمان و دەر نەری یاخود هەهون

وتی خۆش  ەن و ڕێکەک ەم دەژین و زۆر و کەد ەخۆوەند لەر چەشت و دەل و گیای دە. مەوەکوردستاندا بیهێڵێت
ن کیان و ەکانی تری خاوەچاو زمان ەبا زمانی کوردیش، لەو پاشیان دێنێ و دەرەوپێش و بەرەو ناخۆش ب

سبژارێک ەد ەن ەوەپێش ەب ە. لێرەدان بوورژین و ئاو و ەوان و پەخۆڕسک و بێ شوان و باغ ەت، هێندە حکوم
  ەوەر پێیانەس ەیا خود ب ەوەوتن ڕاست بێتەک ەل ەک دراوەتیی ەیارم ەن ەت و خۆراکێکی دیوەخزم ە، نەکراو
کرێ و ەی تێدا دەو ەوت پشکنینەوت و ڕەتایی و کەرەجۆرێکی س ەبێ بەن ەتازە بەبێ. تازەستانی هەتی ڕاوەتاق 
ر  ەگەیاندبێ مە اڵتدار خۆی تێگەسەنێکی دەچ الی ەبیستراوەن ەوەکۆن ەدرێ، لەوپێش بردنی دەرەوڵی بەه

کێک  ەر چاوان، یەب ەدێت (ەبدیهی)ویست ەنەڵگەک بەیڵێم وەدا دەی لێرەمە. ئەزانە و ناح ەیاندنی دوژمنانەخۆتێگ
 .  ەوەستۆی خۆیەئ ەوێتەکەلماندن دەسەبۆ ن ەڵگەی بەوەرکی هێنانەلمێنێ ئەیسەوێ نەبی

رچاوتر ەزمانی کوردی ب ەهێشتان ل ەوەی خۆیەوەزانراوی و بێتۆژینەموو تاریکی و نەه ەتی کورد بەمێژووی میلل
زار ەند هەچ ەپێ ل ە، پێ ب ەوەمان بگێڕینەکەتەرهاتی میللەسەباسێکی ب ەبتوانین کورت ەنگەوار ڕوونتر: ڕەو شوێن
ین و هۆی ڕوودانی، ەبگ ەرهاتەسەو بەکیش لەیەو تا ڕاد ەوەوژێر بینەرەڵیدا سەگەتا ڕۆژانی ئێستا ل ەوەساڵێک

س ناتوانێ  ە، کەعلوومیشی نییەم ەشتی نیوەرگوزەم سەمان زۆر و کەکەاڵم زمانەین، بەبد ەوەستەد ە م، بەم کەک
کانی  ەنگی وشەرهەچ بارێکدا بوون، ف  ەکانی لەهجەو ل  ەزار ساڵ زمانی کوردی چۆن بووەه ەر لەو نازانێ بڵێ ب

کام  ەر هات و لەسەبوو، دواتر چی بەکی هەچاو هی ئێستای چ جوداوازیی  ە وسای لەبوو، ڕێزمانی ئند ەچ
  ەهجەند لەت، چەقاف ەر تاوی کام سەب ەوتبووە... پێشتر چۆن بوو، کەی گلێر بووە و شکڵی ئێستاکەرەب ەوەڕێباز
 . ەوەوتنەکەدوور دبۆچی  ە،وەوتنەکتر دوور کەی ەو چۆن ل بوونیداەپ ەوەچیی ەکانی لەهجەبوو، ل

ب و  ەدەنگ و ئەره ەکان و ف ەهجەباری مێژووی زمانی کوردی و ل ەی لەوەتا ئێستا ئ ەیەوەئ ەی گوتەپوخت
رچی ەوێ، هەکەردەکی زۆر نوێ بۆمان دەو ڕابردووی ەوتی ئێستاکەڵکەه ەل ەک ەیەوەر ئەزانین هەد ەوەفۆلکلۆری
ت  ەنیسب ەشت و ئاڤێستا، بەردەی زە. پاشماوەلێمان بزر ەیەه ەوەی ەئێستاک ەی ڕابردووی کۆنی بە وەستنەهۆی ب

م ەزانیاری مامۆستاکانی ئ ەمتاکورتێک لە. کەوەڕۆژگاری دوا خۆیان ەل ەوەتەواوی پچڕاوەت  ە، بەوەزانستی ئێستامان
نگاوێکی گرنگی پێ  ەناکا چ ه ەوەمان بایی ئەم ڕۆژانەکوردی ئ ەی ئاڤێستا و نزیکی و دووری لەربارەد ەرخەچ

  ەوەشکڵی کۆنی ەوسا و ئێستا و جۆر و هۆی گۆڕانی لەندی میانی زمانی کوردی ئە یوەی پەوەو دۆزینەرەباوێین ب
 کانی نوێی.  ەرخەبۆ هی چ

:  ەوەی ئارکایۆلۆجییەچاالکی پسپۆڕان ەب ەندەدا بـکوردناسی« » کانیەزانست ەر لەب ەلەتااڵیی و کەی بەوەکردنپڕ
رهاتی کورد و زمانی ەسەتهێنی مێژووی بەناعەفهوم و ق ەکی مەیەخشەن ەئیمکان نیی ەوەڕی منەالی باو ەب

ی  ەبێ سینەن. دەر بخ ەسەعلومات بەم ەوەژێر خاکی کوردستان ەزاناکانی ئاسار ل ەوەر لەکوردی بکێشرێ ب
 ەماسیدڕی لێبدرێ و چین چین ڕابردووی ب ەندین جێگەچ ەل ەخاکی کوردستان ەگۆڕستانی مێژووی کورد ک
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. زانایانی ئاسار کاری  ەوەو واتاکانیان لێک بدرێن ەوەڵدرێنەی کتێبێ شڕ هەڕەک پەپیوی وەکتردا تەر یەس
  ەوەنیەفتەخۆی و م ەو ب ەتێکی زیندووەمیلل ەی مێژووی کورد کەوەرهێنانەد ەل ەکجار گرانتریان کردووەی

ی  ەڕەر ڕووپەس ەوە ناوچووی خرانەتی لەلێک میللە: مێژوو زمانی گەوەژێر خاک بووی ەو ڕابردووەی ئەدرێژ
ڕێزمانیشیان   ەیەخوێندرێن، وا ه ەرس دەد ەکان بەفێرگ ەل ەتایی کەرەزانیاری س ەوەو بوون ەوەگانییەزیند

کی گرنگی  ەڕووناکایی ەخوارووی ڕانی ە« لەشمشار» ندنی گردیەڵکە. هەر دانراوەس ەو کتێبی ل ەوەتەدۆزراو
  ەڕۆژگارێکدا ک ەل ەوەڵ واڵتی دراوسێ و دوور و نێزیکیەگەکانی لەندییەیوەو پ ەیەو ناوچەر باری ئەس ەخست

، بۆ ەوەکانیەسوورکراو ەی خشت ەوەو خوێندن ەوەو دۆزین ەندنەڵکەم هەدێت. ل ەوەشتەردەزار ساڵ زیاتر پێش زەه
زار  ەی چوار هەنزیک ەل ەیەو ناوچەکانی ئەسکردەد  ەکانی ئاوایی و گردەدا، زانرا ناوموو مێژووەه ەم جار لەکەی

ندیش  ە، چەرا« بووە شووش» وساە« خۆی ئەشمشار» . ناویەهاتووەریاندا نەس ە بێ بەم نەگۆڕانێکی ک ەوەساڵ
  ک دێیەو ەیانەئێستا ه ەک ەبووەیان هەو ناوانەر ئەدا هەی بیتوێن و ڕانیەناوچ ەی تریش لەدێ و وێرانگ

 ... ەبوو 1رینی«ە»شیم وساەئ ەریان« کەکام»

 ەکێکی نوێ لەمیانی ناوێکی کۆن و ی ەکتر چوونێک لەی ەر لەوا ه ەن کەبەسرنج بۆ هێندێ د ەوانەم دۆزینەئ
 پێنێ. ەبس ەم دوو شوێنەی ئبوونکەو ی ەڵگەب ەگرێ ببێتەڵدەر چاو، هە ب  ەکانی کوردستان بێتەئاوایی

ی ەوەستنەب ەوەکە ی ەم دێنن بۆ بەرهەکی زۆر گرنگی زانستی و مێژوویی بەیەرستەوا کەکان، کەناو ەل ەجگ
تیش پێک دێت لێی ەی عادەنگۆکێکی وشەرهەکان ف ەر خشتەی سەو نووسینانەڕابردووی کۆن و نوێی کورد، ل 

. زمانی»خووری« ەکان بەکوردی: نووسیننگی ئێستای زمانی ەرهەڵ ف ەگەراورد بکرێت د ەب ەوەشێتەوەد

زمانی   ەتی التینی گۆڕاون و بەبۆ خ ەوەمیخی« ی» تیەخ ەل ەوەکەن پسپۆڕێکی زمانەالی  ەنووسراون و ل
تایی ەرەجۆرێکی س ەوێ و جارێ بەکی زۆریان دەی ەوەکان تۆژینەند نووسینەرچەکراون. ه ەمەرجەئینگلیزیش ت

ی زمانی کوردییان ەنگ و شێو ەرچاوی من دروشم و ڕەب ەشدا لەمەڵ ئەگەکراون، ل ەمەرجەو ت ەوەتەبوونباڵو
و  ەو تارمایی زمانی کوردی ل ەدیتنی شێو  ەکردبێ لەی نەوپێشکەشکەر چاوم ڕەگە. ئەوەدۆزرێتەتێدا د

 ەوا زمانی کوردی ئێستا و زمانی خووری کۆن ل ەک ەوەواوی ساغ بێتەت ە« و بە»شمشار ی گردیەنووسینان
  تی کورد وەوا میللەم کەڕەباوەو کۆنەپاندنی ئەس ەچین ل ەد ەوەو پێشەرەوان بەنگاوێکی زۆر فرەن هەکەک دەی

تی« ەکوردای» یەڵەی ڕایەمارانەو شادەزێکی زلن لە گەکان ڕەبێ خووریەر نەیا خود هەکن وەر یەخووری« ه»
  ەکانی شمشارەسوورکراو  ەر خشتەسەوا ب ەک ەخوورییان ەو ڕستەل ەوەک دێنمەیەنمووندا ەپێک دێنن. لێر

 . ەوەنووسراون

نووسینی التینی  ەب ەیەم ڕستەگوتاری پرۆفیسۆر ج لێسۆ ئ ەل 1957ر« ی ساڵی ەسۆم »  ی گۆڤاری 13 ەژمار ەل
زمانی   ەش بەکەواتای ڕست « tuappa sa tusabilam»ە زمانی خووریی ەخۆی ب ەکەڕست ەک ەوەخوێنیتەد

  your letter which you sent me ەدا تۆمار کراوەکەگوتار ەل ەمان جێگەه  ەل ەک ەیەم جۆرەئینگلیزی ب
ی  ەکە)نووسین ەبینی لەد ەوەورد بیت ەبۆ ناردبووم«. ک ەت لەکەنام» چێەردەد ەمەکوردی ئ ەب ەکەواتای ڕست

شدا ەکەکۆتایی ڕست ە. لەیەتوو« ی کوردی ئێستاک» زاهیر ەوا ب ەک ەوەدێن tu  یەخووری(دا دوو جاران وش
الی  ە« بsabila» یەدا وشەکوردی ئێستاک ە ل ەمی تاکەکەسی یەویش ڕاناوی کەئ ەک ەیە« هm» پیتی
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کی زمانی خووریم  ەیەمن چ دیراس ەنیە. وەی کوردی خۆمانەسپارد، ڕاسپارد« ی ئێستاک»  ویشەئ ەوەڕی منەباو
دا نووسراون. جا  ەکەگوڤار  ەل ەک ەیەو ڕستانەتی ئەربێ و ڕواڵەکی سەیەوەیڵێم خوێندنەدا دەلێرکردبێ، چی 

ی زمانی ەوەلماندمان زمانی ئێستای کوردی نەو س  ەواوی ساغ بووەت ەی کورد و خووری بەبوونکەم یەر ئەگەئ
ی  ەرچاوەی کۆنترین سەوەدۆزینو ەرەب ەوەوینەکەئاڤێستا زۆرتر د ەزار ساڵێک لەوخۆ هەڕاست ەکانەخووریی

 ی کوردی.  ەنووسراو

هێزی   ەکی بەدا و ڕووناکیی ەوەستەد ەکی زلی مێژوویی بەیەخیرە« زەشمشار» کانیەندنەڵکەحاڵ هەمەهەب
دوور و   ەل ەبووەه ەوەندییان پێیەیوەی پەو شوێنەو بیتوێن و ئ ەی ڕانیەزانراوی ناوچەلێک باری نەر گەس ەخست
ێکی کردنبدا تۆ بڵێی ڕووپێو ەوەستەد  ەب ەنجامەموو ئەو هەک گرد ئەی ەندنی تاکەڵکەه ەوجا کە. دەوەنیزیک

 ەندازەئ ەمێکی لەرهەیدا بکا؟، بێگومان بەبێ چمان بۆ پەی ئارکایۆلۆجی دەوەپشکنین ەری کوردستان بەبەرلەس
 دوور.  ەب

کانی زمان و ڕێزمانی کوردی ەی بنجەوەدۆزینڕی خۆم، ەپێی باو ەنم، بەیەری کورد بگەخوێن ەوێ لەمەدا دەلێر
  ە ش تا ئێستا نەوەم تۆژینەشی زۆری کوردستاندا. ئەری، یا خود بەرانسەس ەی ئارکایۆلۆجی لەوەتۆژین ەب ەندەب

کیش ەیەچ موژد ەبهێنێ، ن کردنماندوو ەخۆ پێو ەکی فێلۆلۆجی کەیەی دیراسەبناخ ەببێت ەوتۆی کراوەهیچی ئ
م  ەر لەگەی ڕاستی بێ ئەوەکی ئارکایۆلۆجی نێزیکمان بۆ دێنێ. خۆ ئەیەوەواڵی تۆژینەه ەوەئاسۆی کوردستان ەل
زانایانی ئارکایۆلۆجی و کوردناسی   ەک ەوەکانەکگرتووەی ەتەن میللەالی ەرجوو لە دا پێمان بڵێن بڕیار دەیەحزەل

نتیکی لێ ەی ئبوونگومانی تێدا ەخاکی کوردستاندا کموو بستێکی ەه ەلێدان بن ل  ڕندن و ماسیدەڵکەریکی هەخ
ست  ەردەستێن تا دە ڕاو ەوەزانستییان ەلاڵیەق ەوڵ و تەو هەمی ئەرهەدیار ب  ەهای ساڵ ب ەبێ ساڵەرێ، دکەد
ندین ساڵی ەچ ەک ەیاڵییەخ ە م کارە. ئەوەرگرتنەقاڵبی سوود لێ و  ەبن و دێنەد ەزانرێن و پوختەکرێن و دەد

 دی... ەیێتەر نەش هەکەیاڵەخ ەنگەوێ. ڕەیان ساڵی پێدەد ەیان و زیاتر لەقیقی دەوێ، کاری حەپێد

نیازی خۆ  ەتی کورد بەی مێژووی میللەوەبوونی ڕوونکردننۆڕەچاو ەواتەڵ ناگرێ. کەه ەق ەتەمەد ەڕاستێک ەمەئ
کارێکی دوو  ەک ەوەڕای ئەرەکان، سەکانی زمانەستوورەی دەوەدۆزین ەست بکرێ بەد ەوساکەئ ەوەڵگرتن بۆ ئەه
  ەوەوهوومەدیار ئومێدێکی م ەیدانی زمانزانیدا بەم ەل ەکیشەموو توانایەک خستنی هە بێ یا نابێ( یە)یا د ەختییەب

ست و ەیدانێکی زانستدا، زمان بێ یا شتێکی تر، دە هیچ م ەتێک لەکی کۆتایی بزر. تا ئێستا هیچ میللەیەبۆ ماو
م  ەوی ئەیڕەر پ ەگەکان ئەکناسەلەعلوومات تێیدا: ف ەوی مواەهۆی نات ەب ەکردووەق نە می خۆی ڕەڵەق 

می ەردەس ەر لەک هەیێ ن ەن ەوەرەبەیان لەبوا ورتەردی، دەستابان تا ڕۆژگاری ئاسمانگەیان کردبا و ڕاوەتێفکرین
  ەنگەڕ ەز و گرێیەم گەرنیکۆسیش... بەتا گالیلۆ و کۆپ ەبگر ەوەکانەر و بابل و میسری کۆن و یۆنانەسۆم

 ەک لەلەهێشتا زانستی ف  ەک ەوەوەهۆی ئ ەب ەوەباری ئاسمان ەبێ لەیان ن کردنەکناسان مافی قس ەلەئێمڕۆش ف 
ن  ەکەڕی نەریاگەکانیش دەبوو فینیقیە. دەریایەد  ەب ەترەک ق ەی جیهاندا وەوە چاو پانایی و قوواڵیی بێ بژان

کرابوو.  ەتۆماریش ن ەک ەڕێ زانستەگەوەزانرابوو لەن ەوەموو جیهانەریاکانی هەی دەبار ەوتۆ لەهێشتا چی ئ ەچونک
وێ تا  ەویان لێ بکەبوو خ ەکانی تریش دەموو زانستەیت هەریاپێوی بکەردی و دەزمان و ئاسمانگ ەقیاس ل ەک

 . ەزانیوەس ن ەکاتێکی ک

دا ە کوردی د ەیبی بەکی غەیەر گوێمان و موژدەب ەدێت ەناوناو ەی کەدایەنگ و سەو دەکرێ ئەعلووم دەوڕا مەل
ڕێی   ەتا تا ئیمڕۆ ل ەو ەشتەردەز ەر لەمان هەکەی مێژووی زمانەوەکردنی ڕوونەبۆن  ەکا بەو پیرۆزباییشی لێ د
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ر ەه ەکەدایەنگ و سەدڵ خۆش کا.. د ەوتۆی نییەاوانێکی ئ بنجوبن، چ ەوەی خۆیەڵاڵی زانستکارانە ق ەوڵ و تەه
دانانی   ەزایانی زمان بەریکبوونی شارەوا خەنێ کەیەگەتێشمان د ەوە ژێر لێو ەدانیش ڕازی نابێ، لەموژد ەب
ندی میانی کوردی کۆن  ەیوەی داوی پەوەزانم دۆزینەڵێم خۆشم دەم دەستووری ڕێزمان بۆ ئاخاوتنی کوردی ئەد

وای ەپێش ەی بە کەنەژرێ و خاوێ ری زێڕی بۆ داڕەیکەپ ەوەشێتەوەلێی د ەی کارێکەکانی ئێستاکەهجەو ل
میری  ەک احمد شوقی بکرێ بەم بدرێت و وەڵەق  ەر و زانایانی کورد لە ڕۆشنبیر و نووسری ەبەرلەس

پێک   ەشتێک نابێت  ەی من لکردندەو خۆشئام کردنزەاڵم حەتی پێ بدرێت. بەکوردستانی، تاج و گۆچانی ئیمار
زانم ەک دەور ەچاوێکی ساغیشی پێنابڕێ... ه  ەکا و نیوەدوو چاوی ساغ د ەز لە... کوێر حەو شتەری ئەهێن
  ەبازێک ل ەیا بەوێ و بفڕێ، وەوا کەهەست لێکدان ڕەد ەیا بەڵگرێ وەن هەت 10بتوانێ قورسایی  ەس نییەک

ڕێی  ەی کوردی بەکانی ئێستاک ەهجەس ناکرێ لە ک ەزانیت، بەزانم، تۆش دەهاش دەر وەه ەوەڕێتەبپ ەدجل
ی فیلۆلۆجی و کوردناسی و ەموو زانستەم هەشت و پێشتر: ئ ەردەمی زەردەبۆ س ەوەڕێتەڕێدا بپەقامەش

ڵقژان و تێک  ەو تێک ه بوونڵەئسیری تێکەی تاو و تەوەکردناڵتی نێزیک و ساغە ئارکایۆلۆجی و مێژووی ڕۆژه
س  ەک ەزار سااڵندا کاری تاکەی دوو سێ هەماو ەل  ەرینەپان و ب ەیەم ناوچەکانی ئەتان و زمانەچڕمسانی میلل

 ەکجار درێژترەجیل ی ەس و تاکەکەعومری تاک ە ل ەم کارەسی ئەف ە: نەریش نییەبەرلە، کاری جیلێکی سەنیی
کانیان بۆ ەریکن و جیال و جیل زانستەزاناکانی ئاسار تێیدا خ ەساڵ زیاتر  100 ەوا ل ەک ەیری ئاشوورناسی بکەس
 ن.  ەڕێگاو ەن و هێشتانیش بەکەسلیم دەور و تەکتر دەی

  ەستێکی بە، گریمان دەوەی مێژووی کورد و زمانی کوردییەوەکردنی ڕوونەبار ەبێ با ببێ لەبڕیاری دواڕۆژ چی د
ئاسان  ەڵەتخۆشی بێ هەندێ کتێبێکی چاپ کراوی خەڕۆ و هەر تیشکی نێوەب ەی بۆ خستینە م مێژووەت ئەقودر

  ەریکبوون بەوی، خەک هی زەکا نەشت دەهەحاڵی ب  ەشدا کەم حاڵەییشتنیشی، ئا لەو بۆ تێگ ەوەبوو بۆ خوێندن
 ەیە. بۆیەوەو بخوێنرێت ەوەبێ بکرێ و بنووسرێ و باڵو بێتەو د ەیەوەمل ەر بەه ەوەمان ەڕێزمانی ئاخاوتنی ئێستا ک

  ەیان بە کەر یە، هەوانانەر شانی زمانەموو حاڵ پێویستی سەه ەدا بەم ڕۆژگارەی فیلۆلۆجی و ڕێزمانی لەوەتۆژین
ردوو حاڵی ڕوون  ەه  ەی »خورد یا خود درشت« ی زمانی کوردی لەدیراسی کردن ەی خۆی. ئامادر تواناەدەق 
ر مێژوو  ەگە: ئەپێویست ەچونک ەخشیش پترەسوودب ە، لەخشەمان کارێکی سوودبەکەی مێژووی زمانەوەبوونەن

مێژووش ڕوون   ە. کەوەمان بین و لێی بکۆڵینەنی ئاخاوتنی ئێستاکەو دامەستەبێ دەناچارین د ەوەکرایەڕوون ن
 ەی باری ئێستای زمانی کوردی. لەی پوختەی دیراسکردنەئاماد ەل ەکی باش بڕدراوەیەوساش ماوەئ ەوەکرای

کان ەمێژوویی ەستوورەری دەمسەڵ جەگەل ەوەدۆزرێنە ئیمڕۆ د ەی کەستوورانەو دەندێک ل ەری هەمسەرزی جەف 
ڵ هی کۆن ئاسانتر ەگەگونجاندنیان لکانی نوێ بۆ ەستوورەی دکردن عدیلەت ەوەگونجێن، دیسانەو ن ەوەگرنەکتر نەی
 ەنوێیان ەستوورەو دەشێکی زۆریش لە ب ەنگەیان، ڕەوە دانان و دۆزین ەست بکرێ بە د ەتاوەرەس ەل ەک ەوەبێ لەد

 .  ەستووراتی کۆنینەوخۆی دەپێدانێکی ئاسایی و ڕاست ەدرێژ ەببن  کردنعدیلەبێ ت

پێش سێ چوار   ەتاکانی زمانی کوردی لەرەی سەوەی دۆزینەزۆر بێهێز ەم ئیحتیمالەت گرتنی ئەزانم حورمەوا د
  ەب ەپاچەستەرگیز داوامان لێ ناکا دەڕوو ه ەخستم ەتاز ەک ەوەشێتەوەی لێ دەندەوەر ئە، هەوەزار ساڵێکەه

و   ەستانمان زیانێکی سادە یا خود زۆر دوور و درێژ. و ەوەستین تا ڕۆژگارێکی بێ بڕانەبو ەوەبوونیەو ن بووندیار
 ین.  ەدەشمانی دەکەزمان ەخۆمان و ل ەل ە ئویلەبێ ت

ی ەوەو دۆزینەرەموو چاالکێکی زمانزانانی کورد بەه ەدیکردن لەر ڕێبازی خۆشئامەس ەم هاوێتەم دەڕەم باوەئ
نهایی یا  ەت ەاڵتی خۆم، بەسەی دەگوێر ەوا ل ەدا کەتوا بۆ خۆشم دەکانی زمانی کوردی، ف ەورد و درشت ەستوورەد
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  ەکانی کوردی بەستوورەیی دەزانراوی و شراوەبێ. نەستێکم هەدا دەچاالکی ەرزەو تەلقی تر، لەڵ خەگەخود د
 .  ەوەبنەریک بن و لێی نەڵ خەگەکی درێژ دەیەلقێکی زۆر بۆ ماوەخ ەیەه ەوەریەب

وری ەد ە باڵغێکی بێتام بەڵەسێک ق ەموو کەڕووی ه ەزمان لی ەوەی تۆژینەرگەی دەوەبگوترێ کردن ەنگەڕ
ترسی ەواقیعدا جێی م ە، لەخدارەز بایەر کاغەس ەر لەه ەم تێبینییەزانم ئەاڵم وادە، بەوەکاتەکۆ د ەوەزمان

و ەین لەنع کەلق مە، خەبێ بڵێین و بزانین من و تۆ ناتوانین، ڕێشمان نییەد ەوەپێش ە: جارێ لەنیی کردنلێ
  ەسەر کەه ەوالوەش بە وەنج. لەترەسێباز و ش ەماسی یا خود لەڕاو ەین لەنعیان کە ک ناتوانین مەروەه ەچاالکیی
زمان و   ەلق بەریکبوونی خەریک کا: خەخ ەوەنجەترەش  ەیا ب ەوەزمان ەبێ و خۆ ب ەستۆی خۆی، کەئ ەئۆباڵی ب

بێ نادا  ەخۆیان ن ەر لەرەچوونیشیان ز ەڵەه ەس، بەر شانی کەس ەناخات ماددی رکێکیەچ ئ ەوەیری زمانەغ
ڕێباز و شێوازی نووسین:   ەسند بێ و بکرێتەپ ەو ەرانەالی نووس ەی فاڵن و فیسار بەڵەه ەرج نییەم ەچونک
ی ڕاستیش بێ ەو ەوت. ئەلمێنن چ جایی هی چەسەیری خۆیان دەغ ەت شتی ڕاست لە حمەز ەران بەنووس

شتێکت نووسی و لێی   ە . تۆ کەی ئاسان نییەوەکردنبۆخۆی ئاسانیش بێ باڵور ەگە، ئەنووسین کارێکی ئاسان نیی
م  ەڵ ئەگە. دەیەقینەت گرفتی ڕاست ە کەی نووسراوکردنهاتووی: چاپەن ەورەجارێ دووچاری گرفتی گ ەوەبووی

 بێ خۆی لێ بدا. ەن ەهرەن بەکێک خاوەم وا یەو زیهنی نووسین، ک ماددی یەتەحمە موو زەه

زمان و   ەب کردنریک ە. خۆخەنیی کردنهی سڵ لێ ەوەزمان ەریکبوونیان بەخ ەران ل ەی نووسبوونئازاد ەواتەک
  ەن لەسێو هەنا و پەلێن و پەن و کەندین الیەتێ ناکا: چ ەوەیێکەڕێگ ەتاک ەر لەکانی هەستوورەی دەوەدۆزین

یێ. بێگومان ەن و کۆتاییان نەر ببەسەعومری مرۆڤ ب ەیەوانەیان لەکەر یەکانی، هەتێکڕای باسی زمان و زانست
،  ەاڵم کۆتایی نییەب ەیەری هەس ەس کارێکەک ەت تاک ەنیسب ەب ەباسانەرەو سە ری ئەبەرلەگیربوونی سەخەی

و  ەوەدا. دۆزینەیدانانەموو مەهو ەبێ لەاڵت و هێزی نووسینیشی هەسەگریمان د  ەوەنها لێیان نابێتەت ەب ەچونک
گا. خۆ ەنجام دەئ ەساڵێک و دوو ساڵیشدا ب ەل ەو ن  ەسەک ەئیشی تاک  ەری زمان نەرتاسەستوور بۆ سەدانانی د

  ەکەکتێب ەنگەڕ ەوەک ەراوێزی کتێبەپ ەبخرێت ەوەدرێژیی ەی زمان تۆمار بکرێن و بەموو زانستانەو هەر ئەگەئ
 وێ.  ەت بکەحمەزە ڵگرتنی وەقورس بێ ه ەهێند

و   کردنی پێداویستیان پالنی کارەگوێر ەرچاو و لەب ەی گرتۆتەنانەموو الیەو هەئ کۆڕی زانیاری کورد
  ەموو جۆرەتوانێ هەد ەوانەفر  ەی کۆڕ هێندەو پالنەراوێزی ئە. پەکانی داناوەندامان و لێژن ەی بۆ ئەوەتۆژین

کۆن  ەزمان، ل ەر بەعلووماتی سەو م ەیەی کۆڕ هەو کاتان ەتا ئەه ەئێستاو ەر لەه ەوەناو ەزانستێکی زمان بگرێت
 ەی کۆڕ بنیاد نراوەتەو ەکاردان و ل ەی زمانی لەیێکی دائیمی دوو لێژنەشێو ەدا. بەد ەوەستەد ەنوێ، خۆ ب ەو ل
کۆتایی   ەیشتنەرزی گەف ە. لەوەبنەد ەرمانەو ف ەی لەک ەعلوومیش نییەن، چ مەڕێو  ەر بەریکن و هەکانی خەلێژن

 ڕ.  ەگ ەوەونەنوێ بکەرلەدواڕۆژێکی نێزیکدا س ەشێ لە یان دەکاری ئێستاک

کانی  ەقامەش ەل ەیێکی پوخت ەوەیێکی لێ هاتوو بۆ تۆژینەرنامەپێی ب ەب ەو لێژنانەکێک لەڵ یەگەمن بۆ خۆم ل
تی نهێنی  ەڕاستی و تایبلێک ەو گ ەودایێکی باشی بڕیوەم ەکەریکم. لێژنەخ ەدوو ساڵ زیاتر ەڕێزمانی کوردی ل

یری  ەس ەوڵ دراوەدا ه ەوانەو لێکۆڵینە وا بوون. ل ەو ەک شرایەی تا ئێستا وەوانەل ەوەتەزمانی کوردیشی دۆزیو
  ەک هی زمانانی تر، واتەر تیشکی سروشتی زمانی کوردی خۆی نەبەر لەڕێزمانی ئاخاوتنی کوردی بکرێ ه

ریکبوونی زمانزانانی  ەهۆی خ ەب  ەک ەو زمانانەستووری ئەی دتاو و گوڕ ەڕێزمانی کوردی ئازاد بێ ل ەویستراو
 ر ڕێزمانی کوردی دانراون.  ەس ەل ەک  ەو کتێبانەی ئەبۆ ناو زۆرب ەشااڵویان هێناو ەوەکورد پێیان
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پێک دێنێ،   ەورەنجامدا کتێبێکی گەئ ەانیشی لکەوەمی لێکۆڵینەرهە، بەریکەڵ تێکڕای زمان خەگەل ەیەم لێژنەئ
ر. نووسینی ەدەت بەعاد ەپێدانی ل ەدرێژ ە ن بەڕز ناکەریش وەو خوێن ەوەنەکەستیشی ڕوون دەبەی مەو کتێبانەل
 ەن ەوتۆیەسدرێژی ئەف ەکانی ڕێزمانی کوردی کارێکی ئاکادێمی نەموو باس و الباسەه رەس ەڕ لەو پەڕ ئ ەم پەئ
ر هێندی ەه ەوارێکی ئاسایی کەدا بۆ خوێندەستیش دەد ەوێ نەکەڕێک د ەریکبوونی لێژنەڵ جۆری خەگەل
ر ەدەق  ەنجامدا بەئ ەنجی، و لەیێکی مام ناوەشێو ەزا بێ، بەستووری زمان شارەی دەرجوملەس ەل ەستەبەم

  ەر لەک هەری ئاسایی، نەست بدا بۆ خوێنەد ەک ەیەدیراس  ەرزەم تە د بێ. ئەڵە( تێیدا بةشاگردێکی زانکۆ )جامع
 .  ەی ڕۆشنبیرانەی ڕۆژانە وەکرێ و پێداویستێکی خوێندنەدی دەموو زمانێکدا بەه ەڵکوو لەکوردی ب

ر چاو و  ەب ەونەناک ەوەخۆیان ەل ەکانی زمان ک ەنهانەپ ەسێو و گۆشەنا و پەپ ەپێدراو لەی ورد و درێژەوەتۆژین
رخان  ەیا تەو ەهۆشی مرۆڤێک ناگرن خۆی بۆ باسی زمان ئاماد ەری ڕێ بەو س  ەلەپ ەری بەسرنجی خوێن

یرێکی ە. سەوەس جێی نابێتەف ەک نەر و یەبەرلەی تێکڕایی و سە راوێزی دیراسەپ ە ل ەیەوەم تۆژینەکردبێ، ئا ئەن
ڵ ەگەو ل ەی زمانی کوردیی (نگەیا دەو)ک پیت ەی  ەریکی ڕۆڵی تاکەخ ەی کەبک ەم نووسینەمی ئەک ەشی یەب

موو  ەبێ پێوانی هەناوکێڵ بکا، بۆت ئاشکرا د  ەکە رێکی باسەر و بەموو سەه ەی توانیوەتی نەیەه ەکی ەدرێژ
ش ەکەمەرهەوێ، بەی دەوەوڵێکی بێ بڕانەه ەم قوواڵپیەو ڕۆ چوون تێیدا بۆ ئ ەز و گرێیەم گەزمانی کوردی ب

 ئینسایکلۆپیدیا«. » بارستی ە گا بەد

کانی  ەرینەب ەباسەرەژێر س ەونەهیچ کامێکیان ناک ەیە دیتراوی وا هەقوژبنی نلێن و ەندین کەزمانی کوردیدا چ ەل
و  ەر و جمگەمسەج ەم وردەچی ئ ەنن، کەیەگ ەر خۆیانیان تێ نەکان هەن کتێبی فێرگەوانەو ل ەوەڕێزمان
  ەب ەورەیێکی زۆر گەکینەبێ مەواو. وا دەکگرتووی تەساختێکی ی ەن بەکەتی زمان دەاڵف ەق  ەمارانەدەباریک

ر  ەشۆرێ. زمانیش هەیی د ەکینەم ەشێ و لەوەڵ دەک هەر یەبەمووی لەک دوو برغوو و بزمار هەرکێشانی یەد
ند  ەی چکردنیا گوشین و شلەکانی وەپیت ەندێ لەی ه ەوەڵ قووچاندن و کردنەگ ەکانی لەمرازەئ ە: وردیلەوای
روون و مێشکی  ەستی دەبەڵگری واتا و مەه ەن بەیانکەو ئاخاوتنی و د ەو گوت ەر ڕستەب  ەنەخەیێکی، گیان دەوش

و پێکدا دووران و  ەتییانەتایب ەم وردەی ئ کردنو ئاشکرا ەوەزانین دۆزینەک دەکار دێنێ. و ە ب ەکەزمان ەسەو کەئ
کانی زمان ەرینەرچاو و بەب ەستوورەن: دەخەردەی زمان دەقینەکی ئاخاوتن سروشتی ڕاستەتێک چڕمسانی ناو

. ەنیی ەوەسرنج دان و لێ قووڵبوون ەپێویستیان ب ەوەر چاوییەب ەهۆی زێد ەب ەی، چونکڕۆکەناو ەنن بەیەمرۆڤ ناگ
ن ەوەر زارانەسەش بە رینن، هێندەکجار بەباسی یەرەس ەمانەمراز... ئەڵکار و ئەرکار و کارا و ناو و ئاوەکار و ب

کاتێکی   ەیان لەوەر زۆر گوتنەب ەل ەرینانەب ەباسەرەم سەئ ەیە»تحلیل حال«. وا هەب ەیان بووەوەڵێی گوتنەر دەه
 ەکا لەد ەلاڵی تازەقەوڵ و تەستی هەربە، بەخت کردووەڕێزماندا ت ەوانیان لەر فرەب ەکی هێندە، شاڕێیەوەکۆن
 ەیەوانەل ەر بکرێ چونکەسەبێ چارەو د ەش بۆ خۆی گرفتێکەمەئ ەک ەخۆوەربەن ڕای سەری خاوەن نووسەالی
  ەوەر ئەبەبێ لەر نەیان تێدا بێ هەورەی گەڵەه ەڕ پێ کراوانەو باو ەندووەسەرەپ ە ستوور و شاڕێیەو دەلێک لەگ
ر  ەس ەب ەڵەپاندنی هەهۆی س ەبێتەیان دبووننگەرگێڕاون و لێ بێدەو ەوەستوور و ڕێزمانی بێگانەد ەزۆری ل ەب ەک

 . ەوەڕێزمانی کوردی ی

 ەباسی درێژ ەیری منیش بەریکبوونی من و غەوا خ ەلمێنم کەبڵێم و پێتی بس ەی ەوەستم ئەبەدا مەم تێبینییانەل
نجام بدرێ. گریمان ەبێ ئەر دەه ەرکێکی پێویست و ناچارییەوزووعی ڕێزمان ئەکانی مەتاک ەپێ دراو ل

ر تا ەیا خود هەزوو، تا ئاڤێستا و پێش ئاڤێستاش وەی دەاڵف ەک کە، وەوەڵ کرایەی زمانی کوردی هەرڕشتەس
 ەی باسەوەکردنی زمان و خوردەوەکردنی شیەم کارەستاندا هات، ئەدوا د ەتر بەالوم ەیا بەورانی ساسانی وەد
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ڵاڵی  ەق ەوڵ و تەه ەنجام دانیشی چ زیانێک ب ەئ ەن  ەوەبێتەم دەخی کەبای ەخرێ، نەپشت گوێ د ە کانی نەورەگ
روونی  ەمیکانیزمی دڕ و سووڕی ەگ ەک ەیەو ڕادە مان تا ئەکەڕۆکی زمانەناو ەل ەوەنێ. وردبوونەی ەگەس دەک

 ەزێد ەکرێ بەست دەستی نازکدا هە ڵوەلێک هەگ  ە. لەرشانی زمانزانانی کوردەرمانی سەخا ف ەدیار د ەکەزمان
وساش  ەفیلۆلۆجی«، ئ –ە گوترێ»فقەرچی پێی دەه ەزایی ل ەڕی پسپۆڕی و شارەو پە کار هێنانی ئ ەی ببوونپێویست

 خت بێ. ەکارێکی سر ەبەلەی بێککردنیداەت پەناعەق  ەنگەڕ

کی  ەی ەگوت ەوەگێڕنەویت بۆ دەکانی فیزیایی و سروشتی زەها ساڵی ڕووداوەریا مێژووی ملیۆنەی ژێر دەڵێن خڵتەد
خۆی و  ەختی بنی، بەبۆ ت  ەوەوژێر بۆتەرەس ەوەریاکەی دەوەرەد ەل ەک ەیەو خڵتەک لەیەڕڕەر زەه ەچونک ەڕاست

.  ەهێشتووەجێ نەب ەوەر ەد ەی لەک ەتەریا. حیکایەبۆ بنی د ەچو ەوەکردۆتوژێری ەرەس ەی کەو ڕووداوەتی ئەحیکای
ی ڕۆژگارێکی دێرین و ەتدا زادەڕەبن ەویش لە، ئ ەوای ەیەو خڵتەی ئەڕڕەک زەکانی زمانیش وەتییەتایب ەورد

تا   ەبۆوو خوار ەرەی مێژووشدا سەلێژگ ەب ە، کەوەرێکیەر و بەین و سەین و بەموو کەه ەب ەڕیوەواقیعێکی تێپ
زای ەر شارەگەدیاری بۆمان. ئ ەب ەڵ خۆی هێناوەگ ەی لەو ڕابردووەنگێکی زۆری ئەنگ و دەڕ ەڕۆژانی ئێستاک

  ە کۆن ەو دیارییەنگی ئەنگ و دەڕ ەلێک لەگ ەیەوانەبێ لەستێکی مووقاڵشی هە بین و هەڕڕەزمان چاوێکی ز
بین و ەڕڕەستی زەچاو و ه ەزمانزانێکی ئاسایی کمان. ەر ئاخافتن و ڕاوێژی ئێستاکەبکا بۆ س ەمەرجەت

کانی زماندا  ەباریک ەی داوەناو شیراز ەی خۆی بە وەبوونڕێی وردبینی و قووڵ ەتوانێ لەبێ دەمووقاڵشیشی ن
و بنج و ەند بۆ خۆی لەرچە، هەوەکانەکۆن ەرچاوەو بنج و سەرەوژوورتر بەرەشتی سەشوێنپێ خۆش کا بۆ گ

 ە، لبوونریکەخ ەوەزمان ەی بەو مامۆستایانەکێک لەڵێم یەد ەنموون ەدا بەبێ. لێرە ن رەبەزۆریش باخ ەرچاوانەس
و ەئ ەبوو چونکەن ەوەستەد ەشتێکی ب ەوالوەر سوڕمان بەس ەک»چاندی، ستاندی« لەند فیعلێکی وەئاست چ

 ەت لەکەمرازەئ ەوجا کەڕ )متعدی( دەتێپ ەبوون ب ەوەاندن« ـ» مرازیەهۆی ئ ەب ەن کەو جۆرەل ەفیعالن
چاندن« » ەر ل ەگەڕ«. تۆ ئەپەتێن» پێی بگوترێ فیعلی ەوەوتۆی لێ نامێنێتەچی ئ ەوەرگرتەو ەکەفیعل

  ەفیعل. خۆ و تالع من ب ەست نادا ببێتەد ەمەئ ەچ« ک» پیتی  ەتاک ەوەمێنێتەاندن« ت البرد د» یەکەمرازەئ
کانیان تا ئێستاش  ەبووم، بنج ەو دوو فیعالنەئاگاداری بنجی ئکانمان  ەتەشرەندێ عەڵ هەگەل ەو ەندیمەیوەهۆی پ

تۆ  » ڵێن:ە)مضارع( دا د ەئایند ەچنا« ل ەکەویەچنا، ز ەکەتووتن» ڵێنەکار دێن: د  ەدا بە تانەشرەو عەنێوان ئ ەل
  ەب ەق ەم هەئ - واوی ستناەت ەب ەکەق ەه» گوترێەها دەروەم بۆ بچنێ؟« هەویەز ە ڵەم پەبڵێی تا دوو ڕۆژی تر ئ

 ەوەچنان و ستنان« ـ»  دوو فیعلی ە»چاندن و ستاندن« ل ەیاند کەم گەو مامۆستایەل ەس ناستنێ«. خوالسەک
 ەو ل ەسواو ەوەاندن« » هۆی ەڕدا بەی تێپەسیغ  ەن« ل» پیتی ەوەکردنستی سووکەبەبۆ م ەهاتوون، وا دیار
ت ەنیسب ەچاندی و ستاندی«. ب» گوترێە ، دەیەکەڕاستی فیعل ەمەئ ەچناندی و ستناندی«، ک» جیاتی بگوترێ

 گرێ فیعلی ەوەو و منیشەت ئەنیسب ە اڵم تا ئێستاش بە، بەوەیدا کرایەوەتۆژین ەدوو گرێی گرنگ ل ەوەمامۆستاک
رگرتنی فیعلی  ەستووری داڕشتن و وەپێی د ەب ەچونک ەوەتەکراوەمێنێ« نە»د ەبێتەدا دەئایند ەوا ل ەمان« ک»

ڕ و  ەپ ەک تێنەن ەڕەمێنێ« تێپ ەد» یەمێ«، سیغەد » ەدا ببێتەئایند ەبوو فیعلی »ما« لەد ەوەڕابردوو ەل ەئایند
 ەدا بەوجا لێرەڕژێنێ«. دەد -سووتێنێ، ڕژاندیەد -سووتاندی» ڵێیەد ەک کەڕابردوودا »ماندی« بێ و ەبوو لەد

بووبێ و چی لێ   ما« چی» سڵیەبێ ئەم : دەکە: یەوەپێش ەرام دێنەمێنێ« دوو پرسیاری بێ وەد -ما» تەنیسب
 کار بێت؟ەڕ )الزم( بەپەڕ )متعدی( بۆ تێنەی تێپەم: چۆن وابوو سیغ ەقرتابێ؟ دو

( ی  ە ستووری فیعلی ڕوودان )مطاوعەتی دە عاد ەین و بڵێین: بەش بکەم پرسیارەتوانین ئ ەد ەوەزۆر ورد بین ەک
م  ەکانی تردا ئ ەسەموو کەمتکلم( و هم )مفرد ەکەی تاکی یەسیغ  ەسووتێ« لەد  -ڕژێ، سووتاەد -ڕژا» کەو

سووتێن«  ەرژێن، دەد -سووتێنم  ەڕژێم، دەد» گوترێە ڕێ. دەمێنێ و ناپەر دەمی تاک هەسی سێیەی کە»ێ« 
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مێنن«  ەمێنم، دەد» ڵێیە. دەوەمی تاک نامێنێتەیری سێیەکانی غەسەبۆ ک ەم »ێ« یە»مان« دا ئ هی ەچی لەک
  تداەڕەبن ە؟ تۆ بڵێی لەهاتوو ەکوێو ەو ل ەچیی ەم جوداوازییەمێنێن« ئاخۆ ئەمێنێم، دەد» بوا بگوترێەچی دەک
و   ەماندن« سواو» واەت بێنین کەناعەر ق ەگەکار دێت؟ ئ ەروا بەفارسیدا ه ەئێستاش ل ەبووبێ کەماندن« ن»
ی ڕابردووی  ەخزمی سیغ ەوەبێتەمضارع« ی د» ەی ئایندەو سیغ ەوەکرێنەد ەخۆو ەکان لەمان« گرێی» ەب ەبو

 بێ: ەد ەم جۆرەردانی )تصریف( بەو گ

 مێنم ەمن د -من ماندم  •

 مێنیتەتۆ د -تۆ ماندیت  •

 مێنێت ەو دەئ -و ماند ەئ •

 مێنین ەد ەئێم -ماندین  ەئێم •

 مێنن ەد -وان ماندن ەئ -ماندن ەئێو •

 

م و  ەم و دوەکەسی یە»مضارع« دا بۆ ک ەمی تاک لەسی سێیەی« ک» ەدا نامێنێ کەوەیریش لەوسا سەئ
کرێ بێ زیاد  ەڵدا دەگەمرد« حیسابی د» ک فیعلیەوخۆ و ەڕاست ەچونک ەوەر ناخاتە دەکانی تر خۆ بەسە موو کەه

 م :ەو ک

 مرێتەو دەئ -و مرد ەئ •

 مرمەمن د -من مردم  •

 مرنەد ەئێو -مردن  ەئێو •

 مرنەوان دەئ -وان مردن ەئ •

 

شی  ەب ە. لەوەر نایێتەمی کۆش هەت بۆ سێیەنانەم، تەم و دوەکەسی یەبۆ ک ەوەنابێت  ەی« ک» شداەبینی لێرەد
  یەربارەچی د ە،و ەخوێنێتە« دەمطاوع -ڕووداو» ەبوونی بە»مرد« و ن دا باسی فیعلیەم نووسینەمی ئەکەی

 -مان» فیعلیی ڕاستی بێ ەوە. ئەوەماندن« بگوترێت -»مان یەربارەشێ دەری دەب ەر لەس ەمرد« گوتراو»
س ەکەفاڵن» گوترێە ، دەوەکاتەد ەوانەو پێچەستێ، واتای ئەوەد ەوەمردن« » ری ەرامبەی بەنوقت ەماندن« ل

 ؟«.  ەماوەیا ن ەماو» بگوترێ  ەدا کەوەڵ ئەگەل ەرقێکی نییەف  ەمە؟« ئەیا مردوو ەماو

بۆ زمانزان و تێکڕای  ەتێیدا نیی ەوالوەسوود ب ە، لەوەیەخۆی و درێژ ەر چاو بەب ەدا خرایەی لێرەیەم نموونەئ
باسی   ەبێ. بێ زیانی ل ەوەکانیەستوورەن ڕێزمان و دەالی ەبێ چ ل ەوەن مێژووی زمانەالی ەباسی زمان چ ل

ر ەس ەب ەوەیەڵەخۆی و ه  ەب ەتوانای نیی ەپێکابێ چونکەنیشانیشی ن ەکەر باسەگ ەزیان ئ ەهادا ناگۆڕێ بەو
.  ەوەدان زمانزانی کورد خۆ بشارێتەیان و سەر چاوی دەب ەل ەبوونی، شتێک نییەڵەی ه ەوەپێ. دۆزینەڵکدا بسەخ
زیهنی   ەدای ەوەم لەکەبێ: سوودی یەر تێدا دەی هەورەش چووبێ دوو سوودی گەڵەه ەب ەکەحاڵێکدا باس ەل

و   ەچوو ی بۆیانەکەنەتی خاوەنیگای تایب ەبا کەسێوی زمانی کوردی دەنا و پەندێ ڕێباز و پەزمانزانان بۆ ه
 ەنیشت ەو ڕۆژاوا کەرەکریستۆف کۆلۆمب«، ب» یریەچێ. تۆ سەبۆیان ن ەخۆو ەکێکی تر لەزیهنی ی ەیەوانەل
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ی نا ەزیرەندێ جەبوو ناوی ه ەوەڕەو باوەر لەهیندستان، ه ەبگا ب ەوێوەبوو ل ەو ئومێدەتاڵنتیک بەریای ئەد
ی کریستۆف  ەڵەرزێکی تر. هەئ ەهیندستان ن ەیشتۆتەزانی گەوای د ەکانی هیندستانی ڕۆژئاوا« چونکەزیرە»ج

و چ  ەخۆیەربەواڵتێکی س ەیەوەدۆزرای ەوییەم زەببا و زوو زانیان ئ ەڵەه ەیتوانی زاناکانی جوغرافیا بەکۆلۆمب ن
 ڵ هیندستاندا. ەگەل ەندی نییەیوەپ

 ەدا تیشک داوێژێ بەن ەوەستەد  ەشی بەڵەنجامی بێ هە ر ئەگ ەئ ەزایانەی شارەوە، تۆژین ەدایەوەم لەسوودی دوو
  ەڵقی تر ئاشکرا بکا. بەنگاوی خەو شوێن ه ەوەقامان ڕوون کاتەش ەڕاست ەیەه ەوەریەب ەوری خۆیدا و بەد

زار جار  ەدا چوار هەیەو گوت ەو ل ەیەورەوی گەد هێندی زەگوتیان ڕۆژ سێس ەکناسانی یۆنان کەلە ڵێم ف ەد ەنموون
 ەڕۆژ ل ەبرد ک ەو ڕاستییەمی خۆیان و دوا خۆیانیشیان بۆ ئەردەڵقی سەزیهنی خ ەوەهوو چووبوون دیسانەس ەب
 رچاو.ەتی بەی ڕواڵەوانەپێچ ەب ەترەورەوی گەز

تێبینی و سرنجی ڕاستی   ەبدا زۆر ورد ەوەستەد ەب  ەڵەنجامی هەئ ەک ەو شوێنەگا بەتا د ەزایانەنووسینێکی شار
سوودی پێم   ەندەوەئ ەی خۆم وا بووەبەجرەت ە. لەو باسەداهاتووی ئ ەسامانێکی تاز ەبن ەتێکڕایان د ەک ەربڕیوەد
  ەوتووم زۆر زیاتر بووەک ەکانی ڕێک نەنجامەو ئ ەوەڵ لێکدان ەگەل ەوتۆ کەی گوتارێکی ئەوەخوێندن ەل ەیشتووەگ
ڕی خۆشم  ەباوڵ ەگەند لەرچەه ەرگرتووەم بڕشتم وەی بێ قوواڵیی کەگوتارێکی سافیلک ەل ەک ەو سوودەل

بۆ ناو  ەوەڕوومدا کردۆت ەی ب ەرگەندین دەم چەکە ی یەکەزایی گوتارەوردی و قوواڵیی و شار ە، چونکەگونجاو
  ەت یا خود بەحمە ز ەنگ بوو بەبا ڕەن ەو نووسینەر ئەگەئ ەوزووعی پڕ گرفت و گرێ و گاڵ کەڕۆکی مەناو
 .  ەوەکرێنەر نەش بوو هە وانە، لەوەبۆم کرابان ەوەنگەدر

شتێکی  ەت و نهێنی، گەباب ەست هێنانی زانیاری تازەدەڕای وەرەی نووسینی ورد و قووڵ سەوەخوێندن
زیهنی   ەدا کەڵپێچانەپێچ ەربوونەو دەناو ئ ەر، بەستی نووسەناو د ەست لەر، دەزیهنی خوێن ەکا بەش دەڵەخۆشک
ی کێشا، ەدرێژ ەقامان کەش ەشتی ڕاستە. گەوەی خۆی ڕوونی کردوونەوەو لێکۆڵین ە وەچرای تۆژین ەب ەکەرەنووس

مواردا ەڕێبازی ه ەوتی بێگرفت ل ەڕ ەکا و ڕایدێنێ بەر کول دەوەشتە(، بیری گە)رتاب ەوەنگییەکئاهەهۆی ی ەب
وراز و  ەرداویدا یا خود دڕک و دار و خلیسک و هەسک و بەی تەناو ڕێچکۆڵ ەڵێنا لەنگاوی هەه ەئیتر ک

هێز و پێز بۆ   ەی نووسینی ورد و بەوەی نامێنێ. خوێندنەوەو توانای بزووتن بێەپێش خێرا ماندوو د ەنشێوی هات
رد ەزەمەر دەتی خوێنەکاوەدا، با بڵێم تیغی زەکا و زاخاوی زیهن دەمێشک د ەرزش بەت وەناو قوواڵیی باب

ری  ەهونمی ەرهەختی بەتی و سەحمەز ەو ساڵ لەو پێش چوونی، ساڵەرەژیان و ب ەدیاریش  ەوەک لێتە. وەوەکاتەد
  شڵێەو د ەوەکای  ەفهوومتر دێنێتەسمی نامەر و ڕەیکەو شیعر و پ ەر بابایەکا. هەبی و زانستی زیاد دەدەو ئ
 ەم هێنان« کەره ەجۆری »سازدان و ب ەبێ لەیێکم هەخنەمن چ ڕ ەنیەن«. وەک بۆ ف ەل نەن بۆ گەف »

 بکرێت.   ەوەل« ەگ» ناوی ەت بەتیجار ەک ەیەئیعتیرازم هدا ەوەنها لەکا، تەسندی دەر پەیا نووسەند وەرمەهون

ل بێ یا  ەچێ بۆ گەردە د ەوەکرد ل ەمەرجەی تەکەنە روونی خاوەفهووم دەخت و نامەجۆری س ەب ەمێک کەرهەب
ی خۆی  ەست و تاسەی هەخشەند نەرمەهون ەک ەو مانایەڕاستی« ب ەن بەف » بێ پێی بگوترێەبێ و دەل نەبۆ گ

م  ەدا ئەوەل ەس گوناهبار نییەگا. چ ک ەل تێی بگا یا تێینە، گەتێیدا پسپۆڕ ەی کەو شێوازەبێ فێڵ و ب ەب ەکێشاو
ین.  ەگەمن و تۆ تێیان ن ەک ەکانیش چ تاوانێکیان نییەش، زانستەرکەخت و سەپرسیاری س ەل ەپڕ ەجیهان

بێ خۆ ەوێ تێی بگا دەیەی دەوە. ئەتۆژاڵزار ەالوی و هەتەم  ەوەموو ڕوێکەه ەو ل  ەوەموو بارێکیەه ەسروشت ب
نک ەو ت ەر خاتری من و تۆ خۆ سادەب ەو پێشچوون لەرەیشتنی بێ: ژیان و گۆڕان و بەریکی تێگەماندوو کا و خ
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تین   ەبێ من و تۆ لەن. دەکەفتار دەن دژی خۆیان ڕە بک ەمەئ  ەین، کەن تا تێیان بگ ەو بێ باڕست و قوواڵیی ناک
ل« نابێ  ەبۆ گ» ی ەڵ ژیان جووت بڕۆین، گوتەگەین تاکوو لەیشتنی خۆمان زیاد کەکی و تێگەو تاو و زیر

خت بگا ەمی سەرهەب  ەل لەبێ کارێک بکرێ گەخۆی. د ەکەلەنگاوی گەر هەب ەڵست ل ەرهەڕ و بەمپەل ەبکرێت
نی ەو الی تەحمەوا باری زەک ەو باسانەل ەکێکەر. زمانیش یەهون ەزانست یا ل ەبدا بێ یا لە دەئ ەل ەمەرهەو بەئ

ستوور و ڕێباز و  ەد ەیەو گێرەل ەیەڵکێش بڕوا زمانیش ئامادەڵ و گرێیاوی و تێک هەیاڵی ورد و تێکەورد و خ
ربڕێ.  ەروونی مرۆڤ دەستی هۆش و دەست و نەبتوانێ ه ەوەک و تێک ئاڵقاو بخوڵقێنێ بۆ ئەوەی باریک گەڕچ

 ،  ەوەروونی مرۆڤ ەربڕینی واتاکانی دەوالی دەب

سازی«  ەتطبیقی و پیش» کانیەو زانست ەبەجرەڕێبازی ت ەل ەک ەیشەستانەبەو واتا و مەربڕینی ئەناچاری دزمان 
ن ەخاو ەب ەی مرۆڤ بوو ەتەوە: لەبووە نگاری نەرەیش ئیمڕۆ و دوێنێ بەم کارەپتر بووندان، ئ ەڕۆژ ل ەڕۆژ ب ەوەب

تتری و  ەحمەو زەرەزمان و ئاخاوتنی برکی ە، ئەر و پیشەو زانست و هون ەبەجرەیشتن و تەهۆش و تێگ
و ژوور چوون و ورد و  ەرەی سبوونوامەردەی بەم حاڵەت ئە ڵبە. هەڕۆیشتندای ەر لەو ه ەڕۆییو ەوەگرانتریی

 ەویش لەئ ەک ەزمان کردوو ەدرێژایی کات داوای ل ەکانی»عقلی و تطبیقی« مرۆڤ بەمەرهەی بەوەبوونقووڵ
  ەما و بە« ی مرۆڤ دادەوەهۆش و کرد» وتیەڕ ەنا لەد ەوەورد و قووڵ بێتو ژوور بچێ و ەرەب ەوەموو ڕوێکەه
تیژڕۆیی   ەی دابڕا لکردن زمانی ئاخاوتن و تۆمار ەک  ەوت چونکەکەوپێش چوونی دەرەکی بەدا مرۆڤ خۆی پەم

  ەی لەجوانکارییو ەیاندنی ئ ەو تێگ ەوەمرازی پاراستن و بیر هاتنەو ئ ەڕست ەکانی، کەستەهۆش و جوانکاری د
رێکی  ەبەگیانل ەبێتەد  ەورد ەی، وردەوەرجومانی بیر و کردەت ەیتوانی ببێ بەزمانی ن ەچوو... مرۆڤ کەست دەد

تی و  ەبلیم ەوێ، و چونکەکەد ـی ابداع«» کی جوانکاریەبێ و پەقڵی« و کانیاوی ئیلهامی وشک دەزۆکی عە»ن
کانی  ەداخراو ەرگەی دەوەن و کردنەمی نۆژەرهەو ب ەداهێنانی واتای تازیی مرۆڤ بۆ ەکی و ئامادەزانایی و زیر

مرۆڤ ناتوانێ  ەبێ: تاکەد ەوەکانیەو هاریکاری تاک ەوەکتر گۆڕینەی ەیشتن و بەکتر گەی ەهۆی ل ەسروشت ب
بیر و  ی ەو چاویلک ەگەلەو ش ەی جۆگەوەکردن تێک ەبێ. بەڵقوڵێنێ و وشکایی نەروونی خۆیدا هەد ەکانیاوی بێبن ل
ر و تێکڕای  ە( و هونەم زانست و ژیار )حضارەئ ەوەی کاتی بێ ژانەکانی مرۆڤ بۆ ماوەها تاکەهۆشی میلیۆن

یشتن و تێک  ەک گە ی ەو ب ەوەستنەبەوەکەی ەی بە. شیرازەیدا بووەمزاد پە« ی ئادەوەمی »هۆش و کردەرهەب
  ەت لە ڵبە. هەمرۆڤیش زمان و ئاخافتن بووتی ەاڵیە کی کۆمەموو چاالکیەز و هەوەرەیشتن و هاریکاری و هەگ

نگ بوو نووسین جێی  ەوا ڕەیاڵ بۆ هێندێ بڕوا کەنابێ خ ە»نووسین«، وات ەوەبێتەئاخافتن خۆی د ەبیرمان
 داهێنانی ئاخافتن.   ەیشتبا بەگەمزاد نەر ئادەگەئ ەوەئاخافتن بگرێت

 ەران مرۆڤی خستۆتەکانی ئابووری و گوزە»پێویستی« و داخوازی ەین کەبک ەوە وێ ئیسپاتی ئەند بمانەرچەه
رزی زمان و ئاخافتن ڕزگار ەق  ەل ەوتنەو گۆڕان و پێشکەرگیز ناتوانین ئەوتن، هەر ڕێبازی گۆڕان و پێشکەس
 ەوا ل ەمێنێ کەر دەه ەو ڕاستییەیری ئابووری، ئەوپێش چوونی مرۆڤ ئابووری بێ یا غەرەین. هۆی بەبک

، زمان ەو پێیەکانی تێک ئااڵون: بەستوورە و د ەوپێش چووەرەوتن و ئاڵۆزانی باری ژیان زمانیش بەکی پێشەگوێر
جێ بکا،  ەکانیان جێبەرمانەڵگرێ و ف ەکنیک هەی زانست و تەکانی پلەرکەیی ناتوانێ ئەی شوانکارەو ئاخاوتنی پل

کرا  ەدەرگیز نەکنیک. هە زانست و ت ەیشتبێتەحاڵێکدا مرۆڤ گ ەل ەستاوەوەیی نەی شوانکارەپل ەن زمانیش لەزات
با   ەوەر ئەچی ئاخاوتنی هەردی کەئاسمانگ  ەڕێبازی گۆڕانی »مادی« دا بگا ب ەتی مرۆڤ لەاڵیەشیا کۆمەدەو ن
  ەساڵ بک 50 ەر لەراوردێکی نووسینی کوردی بەب  ەوەالی خۆت ەبوو. تۆ لەڕاندندا هەوەڵ لەقۆناغی ئاژ ەل ەک
ساڵ   50ژیانی  ەبڕیوەوتۆی نەچ قۆناغێکی ئ ەوەباری »مادی« ی ەیدا، خۆ کورد جارێ لەڵ هی ئێستاکەگەل
ندی خۆی  ەیوەڵێی پەر دەه ەوپێش چووەرەو ب ەگۆڕاو  ەی هێندەکەچی نووسینەک ەبێگان ەوەری لێبێتەوبەمەل
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ک ئاخاوتن(. بێگومان  ەن ەشێوازی نووسینست ەبەنها م ەدا تەیەم گوتە)ل یداەنێزیک ەو ڕابردووەڵ ئەگەل ەپچڕیو
 ەب ە،داوەڵنەری هەس   ەوەتی و »مادی« یەاڵیەگۆڕانی کۆم ەل ەوپێش چوونی نووسینی کوردی کەرەگۆڕان و ب

ر »گۆڕانی ەس ەوتن لەک کەحازر و بزری و بێ پ ەوا ب ەک ەبوو ەرگرتنی زانست و ڕۆشنبیری نوێوەهۆی و
تی ەاڵیەو کۆم ماددی وێ بڵێم چ گۆڕانێکیەت من نامەڵبە . هەبۆی هاتوو ەوتووەجیهانی پێشک ەتی« لەاڵیەکۆم

دا ەوەل ەاڵم چ گومانیش نییە، ب ەخ و بنجەها بێ بایەی وەگوت ەدیار ەچونک ە هاتووەنێوان کورددا پێک ن ەل
  ەنییتێکی ەچ خزمای ە ورووپاوەوباوی ئەو ڕۆشنبیری ن ەوەڕێبازی خوێندن ەوپێش چوونی نووسینی کوردی لەرەب
  ەل ەک ەنەسەڕ ەتییەاڵیەو کۆم ماددی ەگۆڕان ەمە و کەکرێ لەڕوان دەچاو ەی کەوتنەپێشک ەو هێندەڵ ئەگەل

 .  ەیدا بووەکوردستاندا پ

هۆش و  ەک ەیەو پل ە، بگا بەوەشێتەوەدا، لێشی دەوڵ دەه ەروونی مرۆڤ ەرجومانی هۆش و دەت ەزمان چونک
دا هۆشی  ەوەل ەوەالی زمان ەب ەرقێک نییەوجا چ ف ەربڕێ دەکانیان دەستەبەتا بتوانێ م ەییوەروون پێی گەد

واری و  ەڕێی خوێند ەوراز یا خود لەیێکی هەپل  ەیشتبێتەگ ەوەتییەاڵیەو کۆم ماددی ڕێی گۆڕانی ەمرۆڤ ل
. بۆ خۆت  ەڵداوەری ه ەس ەوەوتووەواقیعێکی پێشک ەسڵ لەئ ەوا ب ە، کەوەکرای ەمەرجەڕۆشنبیری مێوان و ت

  ەنظری« دا ب» کانیەیدان ەم ەوێ لەکەخێرایی پێش د ەند بەموو زمانێکی تر، چەک هەبینی زمانی کوردی، وەد
  ەل ەچووەوپێش نەرەنگاوێک بەچی چ هە، کەوە»نظری« یان ەیدانەو مەڕی ئە« ی بیر و باوەممارس»  هۆی

ک فڕۆک. تۆ  ەی جودا جودای دروست کراوێکی وەو پارچ ەمراز و ڕشتەزاران ئەداهاتوودا بۆ ه  ەدانانی ناوی تاز
 ەوەیەکەمرازەئ ەباڵغ و پڕ لەڵە ق  ەڕۆکەخۆی و ناو ەین بەر« بکەکۆمپیوت» کوردی باسی ەتوانین بەی دەی کەبڵ
ی  ەندین زاراوەین؟ تا ئێستا چەکەد ەوەتیەاڵیەکۆم ەر بەکانی سەو تیۆری ەف ەلس ەک باسی مێژوو و ف ەر وەه

ک عینوان  ەی ەتا وا بوو ەوەر زار و ناو نووسینەس ەوتوونەکانی ڕێزمانی کوردی کەشەکان و بەباسجودا جودا بۆ 
 کار دێن.  ەفعل« ب» ،verbوا بۆ زاراوی  ەفرمان، کار، کردار...« ک» کانیەک وشە و ەی بۆ دانراوە دوو سێ زاراو

  ەخۆو ەزمانیش ل ەو ەو نامادیی ماددی ر دوو باریەه ەوپێش چوونی ژیان بەرەڵ ب ەگە، لەیەمەئ ەی قسەپوخت
دوێ، ئاخاوتن  ەزمان لێیان د ەش کەوزووعانەو مەوتنی ئەت کەحمە زەی ئاڵۆزان و وە گوێر ەچێ و لەوپێش دەرەب
مێکی کوتومت و ناچاری گۆڕانی ژیان و ەرهەش بەمەئ ەڕوا کەد ەوەبوونو وردتر و قووڵتر بوونتترەحمەو زەرەب

 ەل ەتی کۆن کەحمەختی و زەر سەس ەخاتەتی نوێ دەحمەختی و زەشدا زمان سەمەتی. لەکانیەی گرفتبوونزۆر
ڵکێشان و ەتێک ه ەپڕ ل ەرجومانی هۆش و چاالکیەت ەک ەوەوەهۆی ئ ەب ەتی و سروشتی ئاخاوتنەتدا تایبەڕەبن

 تی.  ەڵی باریک و وردیەئاڵقاندن و ڕای

 ەدا کەوەر لەر چاوی بینەب ەرسووڕهێن دێنێتەنێکی سەکانی جیهان دیمەوتووەپێشک ەزمان ەل یرپێیەسرنجێکی س
و مرۆڤ پێڕاناگا  ەیان کردووەکەڵەکتردا کەر یەس ەب ەزۆر بوو ەدا هێندەم زمانانە ل  ەوەو لێکۆڵین ەباس و دیراس

  linguistics  تیەر بابەس  ەشدا نووسین لەمەڵ ئەگەکانیان. لەموو کتێبەچ جایی ه ەوەیکانیان بخوێنەباس ەرەس
  ەو باسانەی ئەی زۆربەربارەکان دەڕی زمانزانەیرتر: تا ئێستا بیر و باوەش سەوەل  ە.دای بوونپتر ەڕۆژ ل ەڕۆژ ب

ینێ نووسینی ئیمڕۆی ەکا و سبەڕگۆڕی دەبێ زمانزان بۆ خۆی باوە. وا دەوەکتر ناگرنەدوێن یەد ەوەلێیان ەک
 What isیرێکی کتێبی ە. سەعریفی جودای بۆ دانراوەندین تەچ linguisticsی ەوش ە. تاکەوەسڕێتەد

Llinguistics دانانی  ەلDavid Crystal ی  ەنموون ەوەکی گرینگی زانستەیەرچاوەند سەچ  ەبینی لەیت دەبک
موویاندا. زمانی ەئاست ه ەبڕێ لەردەزایی خۆیشی دەدا ناڕەوەدوا ئەت بۆ دێنێ و بەعریفانەو تەجوداوازی ئ

« و ڕێزمان و  ەفق»  نگ وەرهەر ف ەس ەتا ئیمڕۆ ل ەساڵ پێش ئێستاو 1200 ەی پتر لەماو ەوا ل ەبی کەڕەع



15 

رانی ەنووس ەک ەو ەتەلێاڵیی و گرفتی تێدا ماو ەندەوەهێشتان ئ ەریای کتێب دانراوەریا دەد ەو ەموو بارێکیەه
  ەر گرتنەس ەون لەتوانن ڕێک ک ەمیانی خۆیاندا د ەکانی کۆن، لەک »طبری و کوفی« یەبی، وەرەئیمڕۆی ع

 تێکڕایی.    ەکانی زمان بە ی باسەرجوملەس ەتی و لەتایب ەڕێزمان ب ەکگرتوو لەڕێکی یەک و باوەیەڕێگ ەری تاکەب

جوداوازی بیر و   ەت کراوانەخزم ەو زمانەلێک زیاتر لەک کوردی گەکراوی وەت نە بێگومان حاڵی زمانێکی خزم
هۆی زۆر   ە کانیان بەندێ باس ەر هەس ەی لبوونیداەوتن پەدا ڕێک کەزمانانو ەر لەگەئ ەگرێ، چونکەڵدەڕ هەباو

کانی ەباسەرەس ەوتۆ لەکوردیدا هێشتان چی ئ ە، لەوەینڵو لێکۆ  ەوەکردنو ڕاست ەقەتەمەو د ەوەلێ دوان و جێوان
  توانێەزوو بکا دەکێک ئارەڵێم یەد ەنموون ەاڵوێرێ. بەی هەق ەتەمەد ەل ەها کەجۆرێکی و  ەب ەبووەن ەراردادەق 

یان ناو و عینوانێکی  ەکەر یەشتوانێ بۆ هەو د ەوەژێر عینوانێک ەفاعل و نائب فاعل« بخات -کارا و جێگری کارا »
 ڕێزماندا.   ەخۆ دانێ لەربەس

ی تا  ەو سوودانەڕای ئەرەڕاندا سەن بیر و باوەنێوان ڕۆشنبیر و خاو ەی بەوەکردنڕ و باڵوەی بیر و باوکردنتۆمار
  ەر نییەڕیکۆرد ەف ەلس ەن بیر و ف ەی پشت گوێ ناخرێن: زیهنی خاوەوانەئێستا لێی دواین، سوودی تریشی ل

ر  ەگەکا. جا ئەیادیان د ەل ەوردەکردن وردەتۆماری ن ەڵیانگرێ و بیانپارێزێ، کەیێکی بێ کۆتایی هەبتوانێ بۆ ماو
 2فۆتانت پاراست،  ەئێستا شتێکت نووسی و ل ەچێ. تۆ کەش دەکەڵقە کیس خۆی و خ ەنرخیان تێدا بێ ل ەشتی ب

بێ  ە، واش دەوەنەکانی ڕاست ک ەڵەیا خود هەن وەتوانن لێی زیاد کەرانی تریش دەی ڕۆژ خۆت و نووسەسب
. تۆ  ەوەوێنێتەنووسیناندا بڕ ەتاریکایی شوێنی تر ل ەڕووناکی ک ەت ببێتەکەنووسین ە ندێ تێبینی ورد و قووڵ لەه

ت«  ەناعەق » ەب کردنڕێی خۆ دابین ەتاکوو ل ەچڵی تێدا کراوەشتی نیوەۆشنبیری کورد گیدانی ڕەپێم بڵێ کام م
ب ەدەمێژوو و ئ ەکوردناسی« ب» کانی ڕۆشنبیریەزل ەباسەرەین و بڵێین چی تری پێناوێ؟ سەردەی بەخەی ەوە

  ەیە، تێیاندا هەکراوەن ەئامادرکوڵێک پتر لێیان ەب ە، هیچ کامێکیان لەوەر و فۆلکلۆریەتی و هونەاڵیە و زمان و کۆم
قازانی  ەلێک لەگ ەکەچێ قازانی چێشتەبیر ن ەت لەوەرکوڵ« ئەڵێم »بەد ە. کەخواردووەرکوڵیشی نەب ەس لەک

 .  ەتی زلترەعاد

ی  ەتۆڵ ەدایەوە، لەوەڕینی ڕۆشنبیری کوردەو ڕاپ ەوەت تێکڕای بزووتنەنیسب ەکارێکی زۆر پیرۆزی نووسین، ب
مان ڕزگار  ەک ئێستاکەرسووڕمانی وەس ەکانی دوا خۆمان لەو جیل ەوەینەکەمان دەوەپێش ەب ەبێنووسینی لێر

شڕی  ەڕەریکن پەکوردان خ ەس لەندین کەژین. چەی تێدا دەی ئێمەم سااڵنەعاست ئ  ەبێ لەر نەین هەکەد
ڵکوو، خوا و ڕاستان،  ەن ب ەکەو دیو دەم دیو ئەکان ئە زارەو م ەکیەوت و تەسێوی مزگەنا و پە کانی پەکتێب ەکۆن

ک بۆ  ەیەئیشاڕ ەیا خود نیو ەست بکرێ وەردەواڵێکی پێش خۆمان بۆ دەکدا هەیەوش ەدێڕێکدا یا خود ل ەل
و  ەوەدا بمێنێتەوەبن بێژنگی تۆژین ەبێ ل ەوەتییەکوردای ەر بەر شتێکی تری سەیا هەیا زانست وەڕووداو و

کی گیان  ەیەچ موژد ەو ەخوێنیەر حاجی قادری کۆیی دەس  ەنووسینم لی ەشێکی ئایندەب ەربگیرێ، لەسوودێکی لێو

 

 شاعیری عەرەب ڕاستی کردوە لەوەدا کە گوتوەتی:  - 2

 کل سر جاوز االثنین شاع 
 کل علم ما حوتە الکتب ضاع 

 دوو کەس دەشڵێن مەبەست لەم »أثنین« ە دوو لێوە نەک  
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پێی داخوازی   ەی کۆچیدا ب 1205ساڵی  ەل ەرگرت کەو ەوەم« ـەالی ئیبنو ئادەم»  ند دێڕێکیەچ ەم لەوەبووژین
نێ و  ەکردستان« داد ەمقر سلطن»ە « بەسلیمانی» ند جاران ناوی کورد و کوردی و کوردستان دێنێ...ەچ ەجێگ

 ڵێەد ەک ەوەندی کوردییەو پەفهوومی ئەژێر م ەیانخاتەنووسینی کوردی د ەگرن لەیب دەع ەی کەسانەو کەئ
 «.  ەرچووەتوێکڵی خۆی د ەل ەک هێلکەو»

کرێ. ڕۆژگارێک  ەی تێدا دەکەنووسین ەک ەو ڕۆژگارەبۆ ئ ەی نفوسەرەزک ەی تکردنرەم، دەنووسین، بێ زیاد و ک
ک  ە. حاڵی زمانیش وەوەو ناناسرێت ە( نییةالجنسیة « )شهادەوتبێ »زێدنامەکەن کردنر نووسین و تۆمارەوا ب ەک

وا حاجی قادر  ەنجا ساڵێک دوای ئیمڕۆ کەریان بنووسرێ. پەس ەن لەوانەل ەک  ەی ەتانەو بابەحاڵی تێکڕای ئ
ت و ڕاست و  ەڵەت و پ ەڵەسا خوەڕێ« و جوامێرێکی کوردی ئەرەخاکی س ەبین ەمرین و دەد ەنی»ئێمەگوت

ندێکی ە، چەوەپێشەب ە ڵ بێنووسینی لێرەگەکا لەراوردێکی دەو ب  ەوەخوێنێتەمان دەم ڕۆژگارەدروستی نووسینی ئ
دوا درووددا لێی  ەکان، بەرەنێرێ بۆ گیانی نووسەر دەکان، دروودێک هەتەڵە خ ەڵقرچێنێ لەلێویشی ه

 .  ەیەتانە ڵەت و پەڵەم خەرزداری ئەپێکانی خۆی ق  ەنیشانشێکی ەوا ب ەلمێنێ کەبشس ەوەشێتەوەد

زمان، خۆش   ەری کوردی عاشقەی خوێنەم، ئ ەکەنۆڕ دەلێت چاو ە م تێبینییانەری ئەبەرلەی سەوەدوا خوێندن ەب
کێشان و وردکاری ەدرێژ  ەیت لەیەنگیش نەتەو ەی زمانزانانە وەی نووسین و لێکدانبوونزۆر ەیت لەدی بکەئام
م ەل ەس درێژ کەف ە و سرنج گرتنی قووڵ و ن ەوەراوردی و تۆژینەب  ەرزەم تەخ دانی کۆڕ بە. بایەنووسینانو ەئ

 ە، منیش بەهاتوو ەوەکیی ەم پێشەی ناو ئەوەکردنی تێبینی و ڕوونەرجوملەس ەر چاوت لەب ەدا دێتەکتێب ەنیمچ
تێکی تێر و پڕی ڕێزمانی کوردی  ەخزم ەو نیازەڕۆیشتووم ب ەم نووسینانەرکی ئەڵگرتنی ئەمان ڕێبازدا بۆ هەه

 3هی تێکڕای ڕۆشنبیری کورد. ەوەویشەبکرێت، ل

  

 

بەشی یەکەمی ئەم کتێبە لە ژمارە یەک و بەشی دوەمی لە ژمارە دوی »گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد« دا   - 3
 باڵوکراونەتەوە. 
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ی  ەو زانایان ەندازیارانەلێک باری ئەتی و هۆشیاری مرۆڤ، گەئاشکرای زیندوو ەرەی هەک نیشانەزمان و
ڵێی پسپۆڕ و ئوستاد درووستیان ەر دەیدا بووبێ هەپ ەخۆو ەفوی و لەجۆرێکی ع ەناچێ ب ەوەل ەوتۆی تێدایەئ

  ەتی لەفراژوویی و شارستانوا دوای گۆڕان و  ەنین ک ەو داڕشتنان ەو ڕست ەو زاراوەدا ئەستم لێرەبە. مەکردوو
پێی   ەمێکی ڕێک و بەرهەبێ بەی زمان دەوتووەرک ەس ەیەو پل ەمی ئەرهەب ەدیار ەبن چونکەیدا دەزمانێکدا پ

تی و  ەی شارستانە زمانی پێش پل ەک ەیەپڕ ژیری و پسپۆڕی ەو دروشمەستم ئەبەستوور و ڕێزمان بێ: مەد
 کرێ.  ەدی دەزانیاری نوێدا ب

 بدوێم.   ەوەباری زمانی کوردی ە»تخصیص« و ل م بۆ ەرخە»تعمیم« خۆ د ەبا ل

 ەهاتووەردا نەس ەدا گۆڕانێکی بەبنچین ەد ساڵێکی ڕابردوودا زمانی ئاخاوتنمان لەند سەی چەماو ەزانین لەک دەو
ندێک السایی ڕاوێژی ڕۆژاوا  ەو ه ەدرووست کراو ە کی تازەیەند وشەچ ەزمانی نووسینمان. ل ەل ەوەدووری خات

لی  ەیتی عەر: بەوبەمەساڵ ل 200-100واری ەزمانی کورد ەل ەوەجیاوازی کات ەچی نوێی تێدا نیی ەوالوەب
و  ەمان، ئەڵ وتووێژی ئێستاکەگەل ەرقێکیان نییەکانی کوردی و نالی و حاجی قادر چ ف ەستەڵبەشانی و هەردەب
بێ  ەوا د ەی بێگانەوش ەپاراستن لر خۆ ەبەش لە ئێم ەیان کردووەنزیکتر قس ەو ەلیقەس ەوان لەبێ ئەن ەرق ەف 
 ەوتۆی بەگۆڕانێکی شارستانی و زانستی ئ ەی خۆمان کەو کوردیەئ نووسین.ەدا دە وش  ەگرین و بەڵێی زمان دەد
خا تا بڵێی  ەری دەک سرنج دە، وەن بۆ داڕشتنی ئوستادانەسەی ڕەنموون ەی ببێ بەوەکی بخا لەپ ەهاتووەردا نەس
م  ەک ەستی شانازی دەه ەست خۆم نییەد ەلێ جار بە. گەوەکاریەو ورد ەندازەڕووی ڕێکی و ئ ەل ەندەمەوڵەد
تێک  ەمیلل ەوەڵێمەڵ خۆمدا دەگەکار هاتبێ و ل ەکی و مووقاڵشی تێدا بەزیر ەندەوەم ئ ەکەزمانی نژاد ەدا کەوەل

موو ەه ەر لەگەعبیری دانابێ داخۆ ئەبنیادی ت ەناو جوانکار ەژیران ەیەو ڕادەیدانی زماندا بەم ەتوانیبێتی ل
میزاد ەمێک بۆ خۆی و ئادەرهەبوا چ بەبا دەواوی هەاڵتی تەسەیدانێکی دروستکردن و بنیادناندا ئازادی و دەم

تی ەست و پێی توانیوەوری و کۆت و زنجیری دەی دەندیخانەموو دیواری بەو هەڵ ئەگەدی. کورد ل ەبێنێت
ربڕین  ەی واتادەموار بۆ ڕێزمان و ڕشتەه ەندەوەی ڕاست و ڕۆناک ڕێبازی ئەلیقەر و س ەداهێنموافقی سروشتی 

ی  ەڵێی یاریگەر دە، ه ەوەبێتەتیدا کوێر نەستی و بێ خزمەژێر د ەدان ساڵ لەڕینی سەتێپ ەوا بەخت کا کەت
،  ەمەگەنی، بێ لەردی گوتناوی ببا. کو ەل  ەیتوانیوە ن  ەمانەی زەتانەی بلیمەندازەمی و ئەحکەر مەبەل ەکانەڕۆم

ی ڕۆژگار ەچنگی دڕند ە ل ەوەزراویەالنی جوانی و دامەی لەجۆری ئێستاک ەمان بەکەوا زمانەک ەرسوڕمانەجێی س
نجامی ەئ ەل ەناو چوو  ەتێک خوێشی لەمیلل  ەڵکوو وابووەر زمان بەک هە. نەکانی ڕزگار بووەسامناک  ەو ڕووداو

 .  ەکوردا هاتوور ەس ەی بە وەمتر ناخۆش لەڕووداوی ک

فۆتانی کورد و ەاڵم نە، بەی پاراستووەکەکورد و زمان ەک ەنیی ەو هۆیانەی ئەوەی لێکۆڵین ەجێگ ەند ئێرەرچەه
 ەک ەتێفکر ەندەوەر لەوماو نازانم چی: هەوت و... وا ق ەبڵێی وا ڕێک ک ەوەلێی ببی ەندەوەب ەزمانی باسێک نیی

وارێکی فارسی  ەشوێن ەگوترێ عێراق تاکە پێی د ەئێستاک ەموو خاکی کەه ەل ەوەکانی پێچایەسوپای ئیسالم فارس
کورد  ەشدا کە وەڵ ئەگەرێمی کوردستان لەاڵم هەب. بەرەع ەبوو ب ەورد ەمووی وردەو ه ەوەمایەتێدا ن

و  کردنهۆی کار ەڕووداو تاک ەکوردی. وا دیار ەب بۆ کورد و ەوەر مایەبوو هەرگریشی نەت و سپای بەحکووم
« ی مێژوویی. بۆ میسال با بڵێین  ەرتێکی »معادلەک  ەبێتەردا دێ دەس ەی بەکەی ڕووداوەوە، ئەنجامدان نییەئ
کا، ەی کاری خۆی دە وەبوونوژێرەرەی سەو ماو ەکەردە: قورسی و سووکی بەربۆوەر شتێکدا بەس ەردێک بەب
  ەبێ، ئیتر لەد ەکەڵی ڕووداوەتێک ەوەکەردەژێر ب ەوێتەک ەی دەوشتەرمی ئەقی و نەند و چۆنی و ڕەاڵم چەب
.  ەویان زیاترەرگرتنی ئەمیان یا بەری ئەوێ داخوا کاریگەکەردەر دوویان دەی هەوەوتنەک ک ەیەی بەتیجەن
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یا بێهێزتر با ورد و خاش بووبا ەرم با وەمتر نەک  ەکەردەر تاوی بەبەی خۆی گرت لەو شتەر ئەگەئ ەیەوانەل
و ە، جا هۆی ئەزیاتر ەکێکی دیکەی ەرگری لەتوانای ب ە یەل هەر وان: گەمێژوو هساتی ەری کارەرامبەالنیش بەگ

بگوترێ مرۆڤ   ەوەند ڕایاندا بۆ ئەنێوان خاو ەل ەیەوان هەیلێکی ئاشکرای فرەبێ بابێ. مەرچی دەه ەرگریەب ەزێد
م  ەاڵم ئەوتن، بەوتن و پاش ک ەچن بۆ یاسای گۆڕان و پێش کەک مل کەک یەکن و وەتێکڕایی چون ی ەب
و ەئ ە: مومکین نییەوەزانست ەیا لەواقیع و ەک لەقوڵێ نە ڵدەه  ەوەی »خۆشویستنی مرۆڤ« ەچاوگ ەل ەیلەم
و ەزاران ساڵی ئەنجامی هەئ ەکدی جیا کاری تێ کردبن، لەیەی جیا جیا ژیابن و ڕووداوی لەجێگ ەی لەالنەگ

 ەیڵێم لەرپێیی دەکورتی و س ەدا وا بەی لێرەوەئ. ەوەڕووی هێز و توانا و قابلیت ەک بن لەک یەر وەه ەجیاوازیی
میانی مرۆڤدا دروست   ەل ەوەکردناڵوێردن و جیاەی دیواری ه ەف ەلسەو ف ەپاڵ ئ ە و ناچێت ەنیی ەوەرستیەزپەگەڕ
وتوو هۆی  ەتی پێشکەیێکی میللەرستیدا دەزپەگەیدانی ڕەم ەوتوو لەتانی دواکەمیلل ەکا: خۆ زۆر ئاشکرایەد

تی  ە ت میللەنیسب ە، بەوتەخۆیدا کارێکی چ ەرستی لەزپەگەڕ ەوەل ەجگ ەواتە. کەیان نییەوەڵدانەشانازی و خۆه
دا  ەڵدەر هەس ەوەمە ڕەو باوەربڕینی ڕاستی، لەد ەل  ەستی منەبەی مەوە. ئەوەڕیزی خۆکوژی ەچێتەوتوو دەدواک

خۆ    ەوەالی منەڕوا. بە ن ەوەڕاستییمینی ەز ەر لەگەندی ئاوات و ئومێد ئەڵبەر ناکا بۆ مەی کامڕانی دەوا ڕێگەک
پێی   ەب ەناوناو ەک  ەوەل ەروام نییەپ ەیشەر بۆیە. ه ە. کڵۆڵییەڵدێرانەی هەکەنجامەواقیع ئ ەهوو بردن لەس ەب

رعی  ەیێکی ف ەۆلکندێ جار تا کۆتایی ڕێچەو ه ەوەمەر خوار کەوالدا سەم الو بەت بەی بابەوەکردنداخوازی ڕوون
 . ەکەسڵی نووسینەقامی ئەناو ش ەوەر بێمەختێک زانیاری یاریدەن ڵ ەگەل  ەوەرەو سەبڕۆم و ل

 م.  ەی تێدا بکەشتێکی کورتیلە کا تا گەبانگهێشتنم د ەو ڕێچکۆاڵنەکێک لەدا یەوا لێر

  ەڵێم ئاخاوتن لە م و دەکەد ەش ئیزاف ەوەئ ە، ئێستاکەی تێدایەگوتم ئاخاوتن ڕێزمانی پسپۆڕان ەتاوەرەس ەل
دا ئاخاوتن ەیدانەو مەوتن. لەوتن و ڕێک کەپێش ک ەکا بەست دەد ەوەزووی پژانی هۆشی مرۆڤ کجار  ەیێکی یەپل

ڕداری و  ەک چاندن و مەی مررڤ وەکانی دیکە مەرهەو ب ەوەکرد ەل ەوەوێتەک ەیێکی زۆر درێژ پێش دەماو
گۆشت برژاندن و چێشت لێنان. پێویست   ەر و ڕستن... بگرەنواعی هونەو ئ کردنسازی و خانووەکشتوکاڵ و پێش

شی ەمیسال: ب ەل ەوڕۆمان پڕەژیانی ئ ەبۆ مێژووی کۆن و تاریک چونک ەوەڕێینەبگ ەوەبۆ میسال هێنان ەنیی
ڵ  ەگەل ەندانی نییەرقێکی چەژین ف ەوتۆدا دەخانووی ناڕێک و پێکی ئ ەش لەشایری کورد تا ئێستاکەزۆری ع

 ەزای ڕانیەق  ەلک لەلک و م ەرێمی جەشت و هەی ناودەناوچ ەر. بۆ خۆم لەوەندێ جانەل و النی هە ی مەهێالن
ی بۆ دروست ەکە خانوو ەک ەبوو ەڵەو ئاژەی بڵندی بااڵی ئەگوێر ەی لەکەو بان ەرگەرزایی دەب ەخانووم دیو

ت بکا ەڕەبوا بااڵی خۆی دوو کەی دەکەنە. خاو ەچووەن ەواڵغی تێوەشەڕ کرابێ ڕەر بۆ مەگە، جا ئەکراو
و خۆ  ەوەکردن رزەر بەکرا: س ەیی هات و چۆی بۆ دەماوەچ ەر بەش هەوەژوور ەل ەو ەژوور ەچوو ە( تا دەوەمێتە)بچ
جارێ  ەر بەه ەوە رەو هون ەندازەن جوانی و ئەالی ەرزایی، خۆ لەالنی ب ەمەبوو. ئەئیمکاندا ن ەل ەوەکردنڕاست

و  کردنەقس ەتیدا، لەاڵیەوتنی کۆمەماددی و پێشکیدانی گۆڕانی ەم ەتایی لەرەی وا سەتەشیرەم عەهیچ. ئ
ی ەوەکردنش ئاشکراتر بێنین بۆ ڕوونەوەبێ. با میسالی لەتاکی ن ەندازیارێکەرست و ئەئاخاوتندا ڕێزمانپ

 ەبچێ بۆ قوتابخان ەوەر ل ە. بکردنەگڕوگاڵی قس ەکا بەست دەد ەوتووەکەر پێیان نە سەست: منداڵ هێشتا بەبەم
کدی گرتن  ەی ەو ب کردنراوردەی بەکەلەر مەبەل ەئاخاوتن. وا بوو ەبێ لەزا دەکی شاری باب و دایەندەوەئ

ی ەمەئ ەرم؟« کەتی »وەمنداڵ گوتوو ەدا: بیستوومکردنەقس  ەل ەبوو ەڵە( منداڵ دووچاری هەومقایس ە)مقارن
ک »بخۆ، بخۆم؟ بڕۆ، بڕۆم؟ ەدا وەڵ فیعلی دیکەگەل کردنراوردیەڕێی ب ە« لەرەفیعلی »و  ەل ەاشتقاق کردوو

 بشۆ، بشۆم؟ هتد«.  
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وجا بۆ  ەدێراوێکدا. د ە باینجان بچێنێ ل  ەتوانیوێتی دوو شتڵ ەو ن ەمی گرتووەڵەستی ق ەد ەهێشتا ن ەم منداڵەئا ئ
  ەڕێچکۆل ەم پرسیارەاڵمی ئەی؟ وەکانی دیکەمەرهەب ەوتووتر بێ لەبێ مرۆڤ ئاخاوتنی زووتر پێش کەد
  ەوەسروشتی ئاخاوتن ەل ەم زوو و درنگییەچم هۆی ئەک من بۆی دەکا. وەبانگهێشتنم د  ەک ەیەکەرعیەف 
 ستێ.  ەڵدەه

ر بایی ە: هەیدا بووەئاخاوتن پ ەیدا بووەهۆش پ ەو ساوە. لە)توأم( ی هۆش ەخا ئاخاوتن براجمرانەری دەسرنج د
و ەوێ. ئەکەئاخاوتنیش دوای هۆش دوێ ەکەد ەی دیکەکاتی زاندا دوای براک ەیێک لەی براجمرانەوەئ
میانی هۆش و هیچ   ەدی ناکرێ لەب ەیەمیانی هۆش و ئاخاوتندا ه ەل ەتی کەتی برایەندی ماددی و نیسبەیوەپ
ڵێی دوو ڕووی  ەر دەلکاون ه ەوەکەی ەنزیکن و ب ەوەکەی ەل ەندەوەی هۆش. ئاخاوتن و هۆش ئەمێکی دیکەرهەب
ی بوونیداەتای پەرە)س  ەتاوەرەس ەر لەریکبوون هەرک و خەفووی و بێ ئەجۆرێکی ع ەب ەن، بۆیەک سککەی

شێ و  ەگەی پژانی هۆش ئاخاوتنیش دەڕاد ەتای عومری منداڵی( بەرەزاران ساڵ یا خود سەهۆش پێش ه
نایێ  ەو موازاتەی مرۆڤ بەمێکی دیکەرهەکدی دێن هیچ بەموازاتی ی ەک هۆش و ئاخاوتن بە. وەوەکرێتەد
تی ئاخاوتنیش ەیەهۆش ه ەستوور دانان کەو د کردنمان سروشتی ڕێک خستن و ڕیزەڵ هۆش. هەگەل

یاڵ و  ەو خ ەو خورت ەموو ورت ەبتوانێ ه ە نها زمانەڵدێنجن. تەه ەرچاوەک سەی ەردووکیان لەیبێ: هەوخۆ دەڕاست
ندامێکی ەمرازێک یا ئەزمان ئ ەل ەمان کات. جگەه ەپیت و ل ەجۆرێکی پیت ب ەبکا ب ەمەرجەسواسی هۆش تەو
ربڕێ. تۆ  ەڵێنج واتا دەست هەی هۆش دە پێی جووڵ ەوخۆ و کوتومت بەک بێ ناتوانێ ڕاستەر هۆیەش یا هەل
تی بتوانێ  ەژیری و شارستان ەک لەیەپل ەیشتۆتەوتن مرۆڤ گەگۆڕان و پێشک ەزاران ساڵ لەڕێ دوای هەگ ەوەل
تای ەرەس ەل ەقس ەئێم ە، چونکەوەنەروونی بدەد ەعبیر لەمز تە دانس و ڕندن و مۆسیقا و ەڵکەسم و هەهۆی ڕ ەب
اڵم  ەوتنی. بەکانی پێشکەڵکشاوەه ەپل ەک لەین نەکەیاندن دەتی و هۆش و ڕاگەی مرۆڤ و مرۆڤایبوونیداەپ
میانی   ەل ەیەه ەورەدوو جیاوازی گ ەمرۆڤ پێکیهێناو ەشدا کەکنیکەو داهێنان و ت ەوتنەموو پێشکەم هەڵ ئەگەل

 عبیر:ەی ت ەکانی دیکەئاخاوتن و هۆی

و ەب  ەکانی دیکەبڕێ هۆیەردەستی هۆش دەبەجێ واتا و مەسبەئاسایی و ئاشکرایی و د  ەک ئاخاوتن بەم: وەکەی
هیچ جۆرێک   ەر ناتوانن بەڵکوو هە، بەندەوەر ئەک ه ەیاندن نین. نەی واتا ڕاگەئاماد ەو جۆرەو نزیک ل ەجۆر

ڕسام و  ەبن بەموو دەڵک هەخ ەعبیر: نەی بۆ تەلیقەی ڕێزمانی و سەمرازی خۆش جڵوەئ ەک ئاخاوتن ببن بەو
  ەب ەوالوەحدوود بە تی مە واتایێکی تایب ەل ەرانەو هونەری ئەیێکی هونەهیچ پارچ ەرتراش و مۆسیقار، نەیکەپ
ترس، ەمنۆک، ە»ترسام، ترس ەببێ ب  ەخشێ ئیمکان نییەواتای »ترسان« بب ەرێک ک ەیکەن: پەدەد ەوەستەد

ها  ەروەواتای جۆرجۆر. ه  ەشداری بکا لەببێ و ب  ەڕشت ەڵ بە، ترساندمت.. هتد« و تێکەیانترسێنەرز، مەترس و ل
 سم و دانیش.. ە یێکی مۆسیقا و ڕەپارچ

شان و جۆت  ەشان ب ەک ئاخاوتن نین کەو ەوەیدا بووبێ دیسان ەعبیر پەند هۆی جیا جیا بۆ تەرچەم: هەدوو
  ەب ەتاز ەی کەو هۆیانە بێ. ئەک فێری ئاخاوتن دەمرۆڤ فێریان ببێ و  ەوەتای عومرەرەس ەڵ هۆش بێن و لەگەل

سابی.  ەقاڵی و ق ەچنین و ب  ەکشتوکاڵ و ڕاو و مێو ەتتر و گرێیاویترن ل ەحمەلێک زەعبیر گەبن بۆ تەیدا دەپ ەتاز
 تێشیان ناگا.   ە ر نایانزانێ و فێریان نابێ. بگرەڵق هەبێ خەن  ەتاک تاک
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باری »سلبی«  ەڵکوو لە، بەوەستوور خوازییەڕووی ڕێکی و د ەر لەک هەتی ئاخاوتن و هۆش نەتی و خزمایەبرای
چێ و  ەهوو دەسەها هۆشیش بەروەه بڕی،ەردەوتی دە»استثناء« و ناڕێکی و چ ئاخاوتندا ەنوێنێ: لەخۆ د ەوەش

 وت دادێنێ. ەڕی چەدا و باوەد ەڵەبڕیاری ه

وێ.  ەکی زۆری دە زۆر ەوەسڕێنەیا دەو ەوەکرێنەتا ڕاست د  بوونیداەپ ەڕ و ئاخاوتنیش کەوتی باوەو چ ەڵەه
 ەندەوەڕ و ئاخاوتندا ئەبیر و باو ەل ەیەڵەوتی و هەو چەی ئ ەر ڕشتەس ەیشتن بەڵچوون بۆ گ ەهاش تێ هەروەه

  ەین بەوێ بگەش بێین و بمان ەو گۆمەوانی ئەل ەرزی مەف  ەین: لەکەری لێ نەدەرەبا سەدوور و قووڵمان د
سڵی ەر ڕێبازی ئەس ەبچین ەوالوەب ەبا لێر ەواتە ینێ. کەر نایگەدا هەیەقالەم مەل ەکەرووی باسەی سەچاوگ

 کی و الباس و تمهید وازبێنین. ەو پێش ەکەنووسین

نواعی  ەئ ەو ڕست ەوش ەل ەواتا جگربڕینی ەڵێم زمان بۆ دەد ەڵناگری کەه ەمجادل ەتایی وایەرەک زانینی سەو
ندی ەه ەک ەڵکوو پیتی ڕێزمانییەب ەدا پیتی »امالء« نییە»پیت« لێر ەس لەبەکاردێنێ. م ەمرازیش بەپیت و ئ

خسی ەی »دیتم« دا پیتی »م« بۆ شەگوت ەک لەڕاناو و ەپیتێک بێ ب ەمومکین ەبێ چونکەجار نرخی ناوی د
 . ەیەی هتی »مرۆڤ« ەاللەو د ەوەڕێتەگ ەم دەکەی

واوی ەت ەدا واتا بە یا ڕستەو ەوش ەی پیتێک لکردنمەیا زیاد و کەگۆڕین و ەنووسین و ئاخاوتندا ب ەبینی لەد
  ەی کەو پیتانەبیدا ئەرەزمانی ع ەهتد(. ل -نووسین، نووسیم -ەمشت، مشت - ەچەچ، کەک کەگۆڕێ وەد
»أنسیتموها«   ەمان وشەه ەو جۆر جۆر ل ەواتای تازی کردنیداەقرتێن بۆ پەیا لێی دەو ەوەقاڵبی وش ەخرێنەد

 ەی تازەوش ەندەوە بیدا ئەرەع ەل ەو هاتنیان بۆ ناو وش ە و پیتانەکێک یا زیاتر لەی یکردنزیاد ەپێک دێنن. ب
، مکتوب، اکتبوا،  ە، مکتب، مکتبەک »کتب، کاتب، کتبوا، اکتتاب، استکتب، مکاتبەژمار وەئ  ەبن نایێنەیدا دەپ

بۆ  ەوەناو وش ەن دێنەڵێک پیت هەکوردیشدا کۆم ە. لەوەوین لێی نابینەدوای کە ..« تا بەیکتبون، کتاب
اڵم سرنجێکی ەبی، بەرەک هی عەیژماردوون وەس نەتا ئێستا ک ەو پیتان ەند ئەر چە. هەی واتای تازکردنیداەپ
ک پیت، واش ەبێ یە. وا دەکجار زیاترەبی یەرەی »أنسیتموها« ی عەو نۆیەیان لەخا ژمارەری دەرپێیی دەس
سی ەبەن. بۆ مە ک ەم دەیا لێی زیاد و کەگۆڕن وەو مانای د ەوەناو وش ەدێن  ەوەکێک زیاتر پێکەی ەبێ لەد

. ەوەتی. کوشتیان. کوشتتان. کوشتنە: »کوشتن. کوشتی. کوشتمان. کوشتووەوەند میسالێک دێنمەچ ەوەکردنڕوون
پێک  ەل بوونشدارەو ب  ەوەاستعمال ە، و، د، ب« هاتنەدا پیتی »ن، ی، م، ا، ەم وشانە« لەکوژێ. بکوژ. بکوژەد

پوول.« یا خود   ەپوول. پوولدار. پوول ب ەکی. بێ پوول. بەبوو. »پوول. پوول 8ر ژماریشیان ەدا، سەهاتنی واتای تاز
«  ەوە. کردنکردنپێ. کردن. ڕاکردن. داکردن. لێکردنڵەر. نووسراو« یاخود »کردن. هە»نووسین. پێنووس. نووس

و ەموو ئەژماری هەه ە ی ب ەگەتا د ەب ەریکی میسالی دیکەو خ ەکان بژمێرەهاتوو بۆ ناو وش ەبۆ خۆت پیتی تاز
 .  ەی تازە)اشتقاق( وش هۆی داڕشتنی ەبن بەد ەوەناو وش  ەکوردیدا دێن ەل ەپیتان

ڵ پیتی ەگ ەنیا چ لەت ەڕێزمانی کوردیدا چ ب ەبۆ باسی ڕوڵی »ی« ل ەرخان کراوەمان تەکەدا نووسینەم گوتارەل
بڵێم  ەندەوەکی ئەبێ پێشەدا، دەداهێنانی واتای تاز  ەربڕینی واتا یا لەد ەشدار بێ لەو ب ەوەناو وش  ەدا بێتەدیک

نووسیبێ.  ری ەس ەس لەک ەمدیوەیاخود من ن ەنووسراوەری نەس ە، لەلێ باسی دیکەک گ ەتا ئێسا، و ەم باسەئ
  ەکەڕی باسەوپەیشتن بەو گ ەیەواوی هەقوواڵیی و پانایی ت  ەیێکەوەتای لێکۆڵینەرەم سەیکەدا دەکارێکی من لێر

ی ەوەبۆ دۆزین ەنگە. ڕەیەی فراوان هەراوردێکی فیلۆلۆجی پسپۆڕانەسرنج دانێکی دوور و درێژ و ب ەستی بەپێو
مێکی کۆنی  ەردەبۆ س ەوەڕێتەر ناچار بێ بگەکوردیدا نووس ەی« ل» کار هێنانیەب ەندێ جۆر لەعلیلی هەت
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 ەزعی چۆن بووەر زمانی کوردی وەس ەکاریان کردۆت ە دا کەو زمانانەل ەو پیتەداخوا ئ ەوەبتوژێت ەوەل ەکەزمان
کار هێنانی  ەکانی بەجۆر ەک لەی یبوونیداەی پەرچاوەس ەبگا ب ەوەیەم ڕێگەڵکوو لەب ەر هاتووەسەچی ب

 ەر بەر چاوی خوێنەب ەمەیخەدا دەی لێرەوە. ئەرەدەی من بەکەراوێزی باسەپ ەل ەم دوور و قووڵیی ەی. ئەئێستاک
ی  ەندوچۆنی ئێستاکەی چەوەکردنت ڕوونەڵبەوڕۆماندا. هەی ئکردنپێ ەزمانی قس ەل ەی« ـ» کار هێنانی

وڵ دانی ەس نابڕێ بۆ هەک ەش لەماوو ەوەوژووری مێژوویی کوێر ناکاتەرەبوونی سڵاودەی عەمان ڕێگەکەزمان
م و زۆر ەندی کزیش بێ کەرچەی مۆمێک هکردنڵەه ەک ەو مانایەڕاست بێ ب ەمەی ئەوانەپێچ ەنگەواو: ڕەت

مدا  ەکەنووسین ەل  ەیەبێ و هەش هەڵەم و کۆڕی و هەرچی کەری خۆیدا. گە وروبەد ەپڕژێنێ بەتیشکێک د
و  ەیلەنێکی مەدا الیەمە و ب ەم باسەوانی کورد و کوردیم ڕاکێشابێ بۆ ئەسرنجی زمان ەبم کەدڵ خۆش د ەندەوەب

 ر چاوی. ەب ەبێتتم خسەکەی زمانەوەشرای

ی« ن » رەموو هەڕاستیدا ه ەل ەچونک ەوەگرێتەکانی دەموو جۆرەی« ه»  دا پیتیەش بڵێم لێرەندەوەبا ئ
گرێ ەڵدەه ەو جۆرجۆریە. سروشتی»ی، و« ئەدانراویێک ەوێن ەی« » ەر جۆرەالتینی بۆ ه ەند لەرچەه
و  ەبزوێن ەوان پیتەک ئەمیش وەئ ەک ەوەنەکەپیتی »ا« یش جیاواز د ەردووکیان خۆ لەه ەوەم ڕووەت لەنانەت
پیتی  ەل ەیەه ەوەپیتی »ی، و« قووچاو و کرای ەک لە«. وەگوترێ »حروف العلە رسێکیان دەه ەبیدا بەرەع ەل

اڵم بۆ ەت« بەڕۆژ، ڕووم -ولێرەنیر، هەڵێی »پە. دەنادیترێ و ئیمکانی دیتنیشی نیی ەشنییەم دوو چە»ا« دا ئ
کانیان و ەبیسترێ. باسی سروشتی »ی، و« و جۆرەی »مانگ« دەوش ەل  ەک ەیەه ەنگەو دەر ئە»ا« ه

و  ەوەی نابێتەدا جێگەستێ لێرەڵدەه ەوەو باسەر ئەسەی لەق ەتەمەو دەکانیان و ئەموو جۆرە کبوون« ی هە»ی
  ەتەززەپڕ ل ەم باسەوانێکی کورد لەم زمانەوەئاوات ەی لێ بکرێ. بەتیک« قسەباسێکی »فون ەرەک سەبێ وەد

 ڵگوشێ. ەه ەکەوزووعەبدوێ و تا دوا دڵۆپ، م

ی«  » پیتی ەوای کردوو ەرم و شلیەم نەر زمان سووک دێ. ئەس ەل ەیەرم و شلی هەپیتی»ی« سروشتێکی ن
ی  ەنەم الیە، کورد ئەوەمەکەڕوونی د ەدواو ەب ەک لێرە. وەوەئاسانی بسوێ و بچێت ەو ب ەناو وش ەئاسانی بێت  ەب
ینێ و ەگەتێمان د ە()صراح ەڵێی بەر دەه ەفتاری کردووە ڵیدا ڕەگەجۆرێک ل ەو ب ەست پێکردووەه ەلیقەس ەب

 هوو بچن. ەس ەن لێی ب ەکەن، ەتیی ەتێکی تایبەی« دا مامل» ڵ پیتیەگەتم لەڵێ ماملەپێمان د

ڕۆم تا لێی ەری دەس ەدا لەدۆڕێنێ، لێرەبێ و نرخی نەدا ون نەکەی باسەناو زنجیر ەم لەم تێبینیەبۆ خاتری ئ
 دا. ە کەزنجیر ەل ەیێکی دیکەبۆ ئاڵق ەوەگوێزمەوجا دەئ ەوەبمەد

سڵی  ەوزووعی ئەم ەو ڕست ە. هاتنی بۆ ناو وشەوەچێتەئاسانی دێت و د ەب  ەرم و شلەگوتم پیتی»ی« ن
خۆ لێی  ەربەجۆرێکی س ەب ەاڵم سوان و تێچوونی ئێستاکەب ەوەیخوێنێتەد ەکەتا کۆتایی باس ەمەکەنووسین

 .  ەوەکۆڵینەد

  ڕدا )فعل ماض متعد المفردەفرمانی مازی تێپ ەم لەخسی سێیەو ش ەسف و ئیزاف ەزانین زمانی کوردی بۆ وەد
 کردی و چاندی«.   -کراسی بارام  -ق ەردی ڕەکار دێنێ: »ب ەی« ب» الغائب( پیتی

ی  ەوش ەوجا با بزانین کەرد، کردن، چاندن«. دەنگدار »کراس، بە پیتی د ەب ەکان کۆتاییان هاتووەدا وشەلێر
و  ەی«ی ئیزاف » بزوێنی ەی« بوو پیت» بزوێنی ەی پیتەکەڕ کۆتایی ە»موصوف یا خود مضاف( یا فیعلی تێپ

 دوادا هات کورد چی کردووه! ەمی بە خسی سێیەسف و شەو
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بۆ   ەسف بۆ »ترۆزی« و ئیزاف ەو ە. با ئێمەی« کۆتاتیی» بزوێنی ەی »ترۆزی و ماسی و دزین« پیتەوش ەل
 مازیدا.  ەم لەخسی سێیەپاڵ ش ەینەماسی بێنین و دزینیش بخ

ی« » دا کردنەقس ەوا لەک ە من بڵێم، ئاشکرای ەلم، بارام دزی«. پێویست نییەڵێن »ترۆزی ناسک، ماسی زەد
زیاد و   ەکەی کۆتایی وشەی« ک» وێ و درێژاییەرناکەهیچ جۆرێک د ەم بەخسی سێیەو ش ەسف و ئیزاف ەو
ر دوو ەه ەی و لەی ناک ەی« ک» ەرقێک بە« چ بڵێی »ترۆزی ناسک« ف ەم ناکا. چ بڵێی »ترۆزی خۆشەک

سفی ەو و ەی« ی ئیزاف » بزوێنی ە« پیتەی »ترۆزی خۆشەڕست ەعلوومیشە، خۆ مەوەیەکەحاڵیشدا درێژی د
  ەسف لەو و ەی ئیزاف ە ی« ک» ەیەوە. واقیع ئەوەر »ترۆزی ناسک« درێژ بۆتەدەق  ە ب ەتا بگوترێ بۆی ەتێدا نیی

 ر میسالیەمن ه ەبپۆش  ەوەدا چاو لەچن. لێرەناو د ەواوی لەت  ەن و بەدیار ناخ ەم و زۆر خۆ بەدا ککردنەقس
ردوویان ەحوکمی ه ەولێر« نییەم و »ترۆزی هەرقی ئەف  ەڵێم »ترۆزی ناسک« چونکەو د ەوە سف دێنمەو
ی«  » ردوو حاڵدا درێژاییەه ەمیش چ بڵێی »بارام نووسی« چ بڵێی »بارام کردی« لەخسی سێیە. بۆ شەکێکەی
 ەهاتوو ەوەچاوگی »کردن« ـ ەل ەی »کردی« کەوش ەکن. دیاریش ەر یەدەق  ەرماندا بەر دوو ف ەکۆتایی ه ەل ەک
دا ەو ەڵێ گومان لە. بە وەی »نووسی« درێژ بۆتەک وشەویش وەئ ەتا بڵێین بۆی ەکۆتاییدا نیی  ەی« ل» سڵەئ ەب

بێ ەد ەی« و» بزوێنیەدوای پیت ەوتەسف کەو و  ەم و ئیزاف ەخسی سێیەی« ش»  ەک ەکورد بڕیاری داو ەنیی
ینووسن،  ەو د ەوەنەکەزیندوو د ەئیعدام کراو  ەقرتاو ەی« ـ» مەرانی کورد ئەی نووسەاڵم زۆربەبقرتێ. ب

نووسیندا   ەخا لەر نەد ەدا خۆ بکردنەقس ەر لەگەبێ ئیتر ئەبێ»ی« هەپێی ڕێزمان د ەگۆیا ب ەی ەمەشیان ئەڵگەب
سڵ»ی« ەئ ەزانیمان ب ەک ەبڵێم ئێم ەوەبا ئ ەوەپێش ەتێکچێ. جارێ ل ەکەستووری زمانەکا دەن ەوەڕێتەبێ بگەد
یا  ەستوور وەلزووم نامێنێ ترسی تێک چوونی د ەوەستووری زمان ەکانی دەناو کتێب ەمان خستەم ڕاستیەو ئ ەیەه

  ەگیرمان بێ و بمانکا ب ەخەی ەو ترسەر ئەگە. ئەوە ینەک قوتکەی« ی» داەو ناوە زانین هانیان بدا لەی نەتوهم
ی نووسین  ەندەوەد ئەئاخاوتن س ەب ە، خۆ ئێمەوەبدۆزین  ەو ترسەیشدا چارێکی ئکردنەقس ەبێ لەدیلی خۆی د

د جاران ەو س ەوەینەنووسین زیندوو ک ەجارێکیان ب ەنازدار ەی« ی» مەی چی ئەکار دێنین فاید ەمان بەکەزمان
ی« ی قرتاو  » ەیشتیتەدا گکردنەقس ەل ەڕۆژان پێشنیارێک بڵێ ک ەک لەئاخاوتندا بیمرێنین. دوور نابینم ڕۆژ ەل

  ەجێی پێویست ل  ەل ەمن ببڕای ببڕای دانانی نیشان ەنیەبوونی... وەی هەنیشان  ەتا ببێت ەکێنەڵتەکت هەبرۆی
ت دانان  ەئیشار ەقرتاو ەی« ی» مەت ئەنیسب ەبێلزووم بێ. خۆ ب ەو کارەاڵم نابێ ئ ەم، بەکەسند نەنووسیندا پ

  ەک ەیەوەی کورد ئەئیراد ەتی کورد، چونکەمیلل ەک ە یەکەنی زمانەی خاوەڵکوو دژی ئیرادەب ەر بێلزوومەک هەن
ئاخاوتندا   ەی« ل» وتنە کەرنەوێ یا خود با بڵێم دەرکەهیچ جۆرێک د ەوت ناشێ بەکەرنەی« د» ئاخاوتندا ەل
م  ەی ئکردنش بۆ ئیسپاتەڵگەخشێ. بەبەی دکردنلی کورد مانای ئیعدامەو بڕیاری ئاشکرای گ ەی ئیرادەگوێر ەب

 .  ەم نیی ەک ەبڕیار

 ەوماددە ئیسمی ەل abstruct عناەکانی داڕشتنی ئیسمی مەجۆر ەکوردیدا جۆرێک ل ەزانین لەم: دەکەی
وزی«. ەس -وز ەخۆشی، س  –چاکی، خۆش  –ڵێی »چاک ە. دەکۆتایی وش ەل ەی« تیژ» بزوێنی ەی پیتکردنزیاد

عنا چی  ەداڕشتنی ئیسمی مک سپی، برسی« ئاخۆ بۆ ەی« ی تیژ بۆ »و» بزوێنی ەپیت ە کەکۆتایی وش ەبا لەد
 ین؟ەکەد

داڕشتنی ئیسمی   ەبوا لەلێی دواین د ەوەپێش ەب ەلێر ەم کەخسی سێیەسف و شەو و ەی ئیزاف ەپێی قاعید ەب
ر ەدەدا خۆ بکردنەقس ەکرێ لەعنا زیاد دەبۆ ئیسمی م ەک ەی« ی» وە، ئەوەک خۆی بمێنێتەو ەکەعناشدا وشەم
و   ەستووری ئیزاف ەڵ دەگەم و زۆر لەک ەدا بڕیارێکی زۆر جیاوازی داوەلێر ەکەنی زمانەچی خاوەخا و تێبچێ. کەن
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تی  ە« یێکی تایبەوتێ»سیغەبف ەی« ک» ەبووەن ەوەستی ئەبەم ە: چونکەندی نییەیوەم پەخسی سێیەسف شەو
 :ەبک ەم میسالەیری ئەرموو سەبپارێزرێ. ف  ەی« ک» مەدروست بێ و ه ەعناکە م ئیسمی مەه ەوەبۆ ئ ەداناو

ی و ەک ەد ەدا کارێکی دیکـڵ »سپی« ەگەاڵم لە وزی« بەس -وز ەشینی، س -ردی، شین  ەز -رد ە»ز ڵێیەد
ر بڵێی  ەشدا هەبوا لێرەستووری »نووسی و ترۆزی ناسک« دەپێی زاهیری د ەتی«. خۆ ب ەڵێی »سپی، سپیەد

 ی.  ەعنا ئیعدام کەی ئیسمی م ەکە»سپی« و یێی

ی ەبوا وشە. د(تیەنووسن برسییەندێکیش دەه) «تیەبرسی –ڵێی »برسی ەچی دەتێری« ک -ڵێی »تێر ەد
 تێبچێ.   ەکەتاز ە»ێ« ی  ەوەک خۆی بمێنێتەروەعنادا هەئیسمی م ەبرسیش ل

زووی  ەندی دیبا یا ئارەوەرژەر بەگەخۆ ئ ەداوەی نەی« ک» هێشتنیەڕێی ن ەکەنی زمانەدا خاوەو حااڵنەبینی لەد
رج ەخ ەستاییمان بە نووسیندا و ەمان لەوسا من و تۆش بۆ خەی، ئ کردنئیعدام ەکرد ل ەدە نعی نەس مەکردبا ک

 مان نووسی »برسی ی، سپی ی«. ەبر و دەک کێلی ق ەو ەوەکردەکمان قوت دەی« ی» برد وەد

ک ەو ەوەکۆتایی وش ەخرێتەی« ی تیژ د» بزوێنی ەپیت ەعلوومەک مەتیشدا و ەحاڵی نیسب ەم: لەدوو
ر ەبە« بوو لەبزوێنی »ا، وو، ۆ، ێ،  ەکەر کۆتایی وشەگەئ ەیەه ەندەوەفی«. ئەجەولێری، نەزووری، هە»شار

بێ  ەتا ئیمکان ه ەوە تەی« ی نیسب» و ەو پیتانەمیانی ئ ەخرێتەد consonantنگدار ەکی دەی« ی» ناچاری
  -ەخورمایی، بان -»خورماڵێی ەر. دەس ەی بچێتەبزوێنێکی دیک ەڵناگرێ پیتەبزوێن ه ەپیت ەفوز بکرێ چونکەلەت

ی« ی تیژ  » بزوێنی  ەپیت ەکەر کۆتایی وش ەگەدی ئەمازوویی«. ئ- الدێیی، مازوو -شنۆیی، الدێ -یی، شنۆەبان
نووسن:  ەی« ی د» دوو ەران بەی نووسەنووسرێ، زۆربەد «یٙ » پێی بڕیاری کۆڕی زانیار ەب ەو پیتەبوو )ئ

ی باس ەپێی قاعید ەچۆن بێ؟ ب ەیەو وشەت بۆ ئەبێ نیسبەوسا دەنێ( ئەی بۆ دادەیێکی دیکەئیشار ەیشەه
چی ە. کەوەک خۆی بمێنێتەو ەکەخا و وشەر نەدەت خۆ ب ە ی نیسبەی« ک» بواەو هاوڕێکانی د ەلێکراوی ئیزاف 

م ەت لەربڕینی نیسبەڕۆیشتوون بۆ دەن ەوەک ڕێبازەی ەموو کورد لەند هەرچە ه ە،کردووەواری وای نەکورد
بۆ داڕشتنی  ەی کۆیەت ئیعدام بکرێ. ناوچەی« ی نیسب» نابێ  ەک ەئیتفاقیان کردوو ەوەموو لەاڵم هەدا بەحاڵ
تی« ەتی، سلێمانیەتی، سماقوولیەلیەڵێ »جەلی و سماقووڵی و سلێمانی« دەک »جە ی وەوش ەت لەی نیسبەسیغ

  کار ناهێنێەب ەیەم سیغەدا ئەو حااڵنەل ەندێ ناوچەتی« هەتی، سلێمانەتی، سماقوولەلەڵێ »جەبێ دەواش د
  ەبۆی ەمەفرۆشت«. ئەتووتنێکی د ەردەتی ف ەلیەکی جەڵێ »کابرایەتیش ئیعدام ناکا دەی نیسبەی« ک»
 ەوتووەکەرگوێ نەیان بەم سیغەئ ەی سلێمانیم بیستووەلقی ناوچەوانی خەندێ زمانەه ەل ەچونک ەوەگێڕمەد
 . ەزۆر باو ەری کۆیەوروبەچی دەک

ی ەنووسن، کۆڕی زانیاریش ئیشارەدوو »و« ی د ەر بەندێ نووسەی هەوەبزوێن )ئبێ واوی ەم: وا دەسێی
بوا ەپێی قیاس د ەک »دوو، پشوو، خوو«. بەو ەوەکۆتایی وش ەوێتەکەی« ی بزوێن د» کە( و«»و ٙر ەس ەخاتەد
دوا ەبی« » ک دیتمانەروەخستبا هەر نەدەتف تێچووبا و خۆی بەی عەکەدوادا هاتبا واوەتفی بەر واوی عەگەئ

کۆتایی   ەیێکیش بێ کەدوا وش ەبا ب ەوتاندووەف ەتفی نەاڵم کورد واوی عەچێ. بەناو دەی« دا ل» بزوێنی ەپیت
ئاشکرایی و بێگومان بدرکێنێ  ەب ەکەی واوەکەریک دەڵێی »دوو و سێ« خۆ خەد ەبزوێنی واوی تیژ بێ. ک ەپیت
دا،  ەکەدوا واوی کۆتایی وش ەباشی ببیسترێ ب  ەب ەکەواو ەوە. بۆ ئەهلیش نییەس ەکەربڕینی واوەند دەرچەه
ڵێی  ەد  ەبێ تۆ کەبزوێنی پێش خۆیدا نموودی ن ەنا پیت ە پ ەکا لەدیتی نەیبزوێنی و »ضمه« یێکی سووکی دەد

 ەناوچوونی نیی ە»د« دا ترسی ل دوا پیتی ەب ەچونک ەدا واوی بزوێنەتف لێرەی عەکەب« واوەرە»کورد و ع
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نگدار و واوێکی بزوێنی  ەد  ەی بەکەتف دەی عەکەڕاستیدا واو  ەست« لەڕوو و د ڵێی »دوو و سێ،ەد ەاڵم کەب
  ەت بەنانە، تەوەشرێتە ن ەوەی پێشەی کۆتایی وشەک ەژێر تاوی واو ەتف لەی عەکەدوادا دێنی تا واو ەکورتی ب

 ست، دوو وو سێ« بنووسرێ. ەبێ »ڕوو وو دەستووری نووسین دەپێی د

الی  ەکردن. بەو پیت و قس ەڵ وشەگەتی لەتیی مامڵەچۆنی ەخا لەردەکورد دی ە ش ئیرادەجارێکی دیک ەمەئ
سف و  ەو و ەی ئیزاف « ی»  کەناوبچێ. وەناشێ بسوێ و ل ەخۆیەربەو س ەگرینگ ەندەوەواوی عطف ئ ەوەکورد

ت کورت دێنێ و ە واتاک «ست، دو سێەڕو د»  گوتت ەخشێ. تۆ کەبەر نەرەسوانی ز نییە مەخسی سێیەش
ی لێکدراو پێک  ەدا وشەمیانی دوو وش ەی لبوونو ون « عطف» ندێ جار سوانی واویەه ە.وەنابێتڕوون ست ەبەم

  ەیەوەک ئەو «دوسێ» بڵێی ە. ک«عطف» ڵ ەگ ەبێ لەندیی نەیوەخشێ پەب ەوتۆ دەدێنێ یاخود واتایێکی ئ
ئاشکرایی   ەبێ بەبێ د 3+2 «دو سێ» ەست لە بەم ەناچاری ک ەش، بۆیەکا شەد ەگوتبێتت دوجار سێ ک

قرتانی واوێک  ەوجا کەن پێنج. دەتا بک «دو و سێ» بدرکێنی و بڵێی «سێ» و  «دو» یەی میانی وشەکەواو
یی و بێ ەلیقەجۆرێکی س ەب ەست پێ کردوەی هەوەنابێ بقرتێ. کورد ئ  ەئیشکال دروست بکا دیار ەندەوەئ

دروشمی   ەیف ئێمەد حەیف و صەح .ەداڕشتوو ەیەلیقەست و سەو هەپێی ئ ەمامۆستا، ڕێزمانی وتووێژیشی ب
تدا  ەڕواڵ ەند لەرچەزایی هەشار ەڵقوتاندنی دوور لەخۆتێه ەب ەوەبسڕین ەلە و گەکا و ئیدراکی فیتری ئەز
 پێش چاوان.  ەش بێتەکارێکی ئوستادان ەمان بەکەڵقوتانەه

 ەزایی و پڕەشار ەدوور ل ەکێ نووسیندا کار ەی مردوو ل «ی» یەوەژیاندن ەوەرای ئەرە، سەوەنابڕێت ەندەوەل ەقس
رکێکمان  ەکا و ئەر و بنمان دەنگاری فرمانێکی بێ سەرەب ەوەم ژیاندنەواریی، ئا ئەکای کوردەم دژی زەست ەل

 ەڵکو پیتی قرتاو لەدا سوا بێ بەو شوێنەل «ی» رەه ەنیەکوردییدا و ەل ەچین، چونکەرنەر لێی دەب ەدێنێت
تێک   ەکەزمان ەوەموویان بژێنەه «ی» کەر وەگەئ ەجۆر جۆر ەندەوەو جێگاکانی ئ ەزۆر ەندەوەماندا ئەکەزمان

حاکمی  ەی بەر خۆتم لێ بکەگەم ەوەژیێنمەد «ی»  رەبڵێی ه نییە شتەوەشۆرێ. ڕێی ئەکوردی د ەچێ و لەد
مردو بن  و ەک ئەرچی وەبێ هەد ەوەمیانت ژیاندەئ ەدا ک ەڵ پیتی دیکەگەل نییە «ی» رقیەف  ەعورفی چونک

 بۆ ەوەڕێنیەبگ «ڵاڵ ەرەب» نووسیندا ەبێ لەد ە،هاتووەالدا نەرخی مەب ەر لەت هە. قیامەوەبیان ژێنیت
ر  ەڵاڵ یا هەخوازێ ئە اڵ، نەخوازە... نە... کلۆج، کل وج«ەستەڵ بوەه» ەب ەوەیتەبک  «ەستەه»  ،«ڵدراوەرهەب»

ڕا   ەیاری بک  ەبێتە، دەن ەپێک ەڕاک ەبێ... مریشک، مری هیشک... مراوی، مری ئاوی... گۆرانی یاریک ەبنجێکی دیک
و   ەوەکوردیدا بدۆزی ەیێک لەموو وشەگی هەسڵ و بنج و ڕەسڵ و ف ەئ  ێریک بەها خ ەبێ ساڵە. دەنە پێ بک ەبک

بگری و   «ی» یەخەنها یەی نابێ تەکەش نەمەئ  ەت کرد زمانی کوردیت کوشت، کەمەئ ەوای بنووسی. ک
 مالنی بی. ەستەد

رتیبی  ەنابێ قرتاندن ت  ەیەه ەندەوە، ئەو ڕێزمانیش ەندووەسەرەستوورێکی زۆر پەد « حذف» کوردیدا قرتاندن ەل
ڕێی  ەل «دژنێو –دشنام » یەوان. بۆ میسال، وشە ناڕ ەبێت ەد ەکەترتیبی گۆڕا وش ەک ەبگۆڕێ چونک ەپیتی وش

دو  ە کا چونکەندی دەس ەی ڕاست پەلیقەس  «جنێو»  بۆ «دژنێو» . گۆڕینی«جنێو، جوێن، جون» ەب ەقرتاندن بو
 ەل «ج» پیتی ەتاک ە. دیار«دژ» ەل ەدرکاندندا نزیک ەل ەک «ج» یی گۆڕاون بۆەکورت کراو ەب «دژ» پیتی

رتیبی  ەی تەوەبێ ئ ەم هاتووەرهەسوود بدا ەوەکردنو گۆڕین و کورتەل ەواتە. ک«دژ» ەل ەوکترو ر زمان سەس
اڵم  ەین. بەمان ئاسانتر کەکەزمان ەوەموارەڕێبازێکی ه ەل ەوێ کەزیاتر چیمان د ەوەکان تیک بچێ. ئیتر لەپیت

  ەواتەم نادرێ کەڵە ق  ەل «فصیح –وان ەڕ» ەب ەدا بۆیە کان تێک دەرتیبی پیتەت  «جوێن»  بۆ «جنێو» گۆڕینی
ڵێ ەشۆرێ. بەوانی دە ڕ ەجارێ ل ەر بەه «جوون»  وان بووەناڕ «جوێن» ەبپارێزێ. کبێ خۆی لێ ەر دەنووس
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،  ەتەڵەر غەه ەتەڵەی غەوەاڵم ئەنعیان بکا بەم نییە یەوەسیش ڕێی ئەڵێن و کەموان دەکردندا هەقس ەڵق لەخ
 ڕاست حیساب بکرێ.  ەت بەڵەی جیهان بێ، خۆ ناشکرێ و ناشێ غەر زمانێکی دیکەکوردیدا بێ یا ه ەل

.  «بۆچی هات؟» ەبۆت ەوەتەکورت کراو ەمەئ « بۆچی هات؟  ەل» گوترێەد ە، وەت بۆ دێنمەمیسالێکی دیک
الی ەدا زیندون. بکردنە قس ەتا ئێستا ل ەیەم سێ ڕستە. ئ«بۆ هات؟ » ەب ەبوو ەوەتەش کورت کراوەجارێکی دیک

و   ەوەڕاستییان دور خات ەل ەوەناو ەهاتۆتەشتێک ن ەوالوەب ەوەکردنکورت ەل ەدروستن، چونک ەر سێ ڕستەه ەوەمن
 . ەندەسەوت پەستوور کەر دەتێکیش بەر مامڵە ، هەستوورەکوردیدا د ەش لەوەکردن . کورتەڵەه ەبیان کا ب

  ەستوور الی داوەد ەل  «لۆچی هات یاخود لۆ هات»  ەبێتەتا د «بۆچی هات؟ ەل» یەوەکردناڵم گۆڕین و کورتەب
 ەل»  ە. وات«بۆ» یەک ەو واو «ەل» یەکەالم ەل ەو پێکهێنراو نییە وجودەسڵدا مەئ ەل  «لۆ» یەوش ەدیار ەچونک

  کوردیدا ەر لەگە. ئەوێ تا بڵیین داڕشتنێکی ڕاستەستوورێک ناکەر هیچ دەب ەم داڕشتنە. ئ«لۆ» ەتەکراو «بۆ
گوتمان  ەچونک «وان ەفصیح، ڕ» ەبوون بەن دەکورت کراو «لۆچی، لۆ»  مانگوتەوسا دەبا ئەه «لۆچی ەل»

ک زانای ەو ەیەی هەوەێی ئڕ  ەوەرەر و لێکۆلەر و پشکنەتێک نادا. نووس «وانیەڕ » ستووریەی دەوەکردنکورت
ی ەو بناخ ەگ و بنکەر ڕەس ەوەکێنێ بیانبات ەڵتەه ەکەستووراتی زمانەو دەو ڕشت ەاوانی گوتبنجوبنکادێمی ەئ
 ەوەراوردکردنی قوڵ بیتەسرنج و تێفکرین و ب ەڵکشێ و ل ەمێژووی کۆن هو ەرە شدا تا بەو ڕێبازەسڵییان، لەئ

ی ەوەدۆزین نییە یەوەاڵم ڕێی ئەبێ. بەمدارتر دە رهەی بەڵاڵکە ق ەوڵ و تەکا و هەی دەکەتی زمانەزیاتر خزم
ی  ەدا شکڵێکی تازەوەکردنڕێی گۆڕان و کورت ەل ەک  ە یێکی دیکەی وشکردنهۆی ئیعدامەیێک بکا بەسڵی وشەئ
وژێر و ەرەپێپلکری گۆڕاندا س ەو ب ەوەسڵی ژیان بدۆزێتەران با ئەبە . زانایێکی گۆڕانی گیانلەیدا کردووەپ
بێ بڕیاری ئیعدامی  ەاڵم تۆ بڵێی بۆی هە، ب«ەک خلیەی» ریەبەگیانل ەنێ ب ەیەگەوژوور بروا تا مرۆڤ دەرەس

ک ەی» سڵداەئ ەل ەمەسێک بنووسێ ئەموو کەوانی هەناوچ ەوه؟ یاخود لەتەی دۆزیوەکەسڵەئ ەمرۆڤ بدا چونک
 ەتۆمار بکا و بیانپارێزێ ل ەکەو ڕاستی ەکەزانیار نییە سەرامۆش بکرێ؟ بەف  ەو ڕاستییەکا ئەن ەبوو «ییەخلی

 رکی بێلزوم بکا؟ ەلق دووچاری ئە خۆی و خ ەوەفۆتان بێ ئ

ی گۆڕانی ژیان  ەڕاد ەر ب ەگە. ئەگۆڕاندای ەویش لەئ ە رێکی قابلی گۆڕانەب ەعبیری گیانلەی تەرستەک ەزمان چونک
کز   ەورد ەورد ەوێ دیارەکەگۆڕێ و پێش نەی نەک ەمیزاد زمانەمی زانستیی ئادەرهەتی و بەاڵیە و یاسای کۆم

عبیری ەاڵتی تەسەی بدا تا دەک ەتیی زمانەبێ یارم ەوەوان ئەبێ فرمانی زمانەد ە. وەکوژێتەجارێ د ەبێ تا بەد
 داەوەتی دانیش لەکنیکی نوێ. یارمەرسوڕێنی زانست و تەی سەپل  ەکردنی بگا بە شەژیان و گ زیاد کا و شیایی 

ی  ەوەگێڕان ەک ەوەی ئەڕاد ەی لێ بگیرێ. بکردنو مشتوماڵ بوونی ئاسانەقاڵبی مردوو و ڕێگ ەزمان بخرێت نییە
کی ەزمانیش بۆ ڕابردووی کۆنی پی ەوەبا گێڕانەناوی د ەیکوژێ و لەم دەهەم و پازدەهەی چواردەدەژیان بۆ ص

  ەوەکەناو باس ەمهێنانە ن و نەه ەی کەلێکی دیکەو گ ەو تێبینیانەموو ئەرڕای هەخا. سەکردنی دەشەو گ ەوەمان
نووسیندا   ەکردندا سواون لەقس ەی لەو پیتانەبڕیارمان دا ئ ەین. کەچاوی بکەبێ ڕەد  ەیەشتێکی زۆر گرینگ ه

 ەبێ چونکەق دەمی ڕەڵەست و ق ەشت بۆ خۆی دەرودەبازاڕ و د ەتیی کوردی لەری عادەئیتر نووس ەوەڕێنەبگ
نووسیندا   ەتا ل ەکوێ پیت قرتاو ەی بکا لەوەنازانێ فێری ئ ەستوور و ڕێزمانەو دەتی ئ ەری عادەنووس ەعلوومەم

. ەتەحمەز ەوەفراژووشواری ەت خوێندەنیسب ەڵکو بەتی ب ەر بۆ پیاوی عادەک هەن ە نەم الیە. زانینیی ئەوەبیگێڕێت
 . ەتیەحمەم زەئ ەڵ مندا سرنجێک بدەگەرموو لەف 



27 

 ڵێیەوێ. دەکەردەڕدا د ەتێپ ەک لەوێ وەرناکەی دەکەڕدا ڕاناوەپەفیعلی مازی تێن ەمی تاک لەخسی سێیەش
  ەمانەک ئەڕی وەپەموو فیعلێکی تێنەو ه ەمانەل  «ڵستا، مرد، ژیا، چوو، هاتەوت، نووست، ه ەڕۆیشت، خ»
نووسین، دڕین، پرسین،  » کەڕی وەفیعلی تێپ ەل  ەی کەوانەئ ەواتە. کنییە م وجودیەخسی سێیەی ش «ی»

بێ ەد «ی+ی، دزی+ی، کڕی +پرسیی» نووسنە د ەوەزیاد ەک بەی «ی» مەخسی سێیەبۆ ش «کڕین، دزین
کی  ەی «ی» ی تێدا بێ نابێ «ی» ەکەسل فیعلەئ ە ب ەم کەخسی سێیەڕی شەپەمازی تێن  ەبن ل ەوەئاگاداری ئ

پاڵ   ەخرای ەوان کەک ئەڕی وەپەموو فیعلێکی تێنەو ه «فڕین، خزین، خشین، ڕزین» ن.ەی لێ زیاد کەدیک
.  نییە می تاک ڕاناویەخسی سێیەدا شەو حاڵەل ەچونک  «فڕی، خزی، ڕزی» بێ بنووسرێەم دەخسی سێیەش
دزی و فڕی و خشی » وێ بنووسێەیەد ەناشێوێ کری لێ ەچۆن س ەتیی کورد بکەری عادەیری نووسەوجا سەد

 ک مردوو! ەو  ەوەبرەق  ەکوێ بیخات ەبر و لەق  ەک کێلەو ەوەقوت کات ەی «ی» مەکوێ ئ ە؟ ل«و بڕی

 .ەبک ەدواو ەب  ەتی لێرەالکەیرێکی ف ەس ەوەوردی و ژیری ەچاوێکی پڕ ل ەبیر بێ و ب ەت لەتیەحمەم زەئ

و، ڕاناوی ەی ئەوانە پێچ ە. بەی «ی» ڕداەفیعلی مازی تێپ ەتاک لمی ەخسی سێیەگوتمان و دیتمان ڕاناوی ش
کوشتی،  » ڵێیەم دەخسی سێیەبۆ ش ە.«یت» یاخود ەی «ی» ڕداەپەفیعلی مازی تێن ەمی تاک لەخسی دوەش

ڕدا ەپەمازی تێن ەم لەخسی دوەاڵم بۆ شەب «بردت، کوشتت، کردت» ڵێیەم دەخسی دوەبۆ ش «بردی، کردی
بۆ  «وتی، ڕۆیشتیەڵستای، کەنووستی، ه» ڵێەد ەیشەه «وتیت، ڕۆیشتیتەڵستایت، کە نووستیت، ه» ڵێیەد
ی  ەڕانەپەتێن ەو فیعلە ی قرتاو ل «ی» بی دۆستانیەزهەپێی م ەب ەواتە. ک(مەوانەخۆم ل ) ەوەکردنتسی کورەبەم
فڕی یت،   » بنووسیمی تاک ەخسی دوەبێ بۆ شەد  «فڕین، خزین، خشین» کەو ەیەه «ی» سڵەئ ەب ەک

 بقرتێنی.  ەک ەی «ت» ر ویستت بۆ ئیختیصارەگەئ «فڕی ی، خزی ی، خشی ی»  یاخود «خزی یت

. ەوەناو ەر دیتەم هەخسی دوەی شەی «ی» وەڕ بێ ئەپەڕ بێ یا تێنەتێپ ەدا فرمانک «مضارع» فرمانی ەاڵم لەب
ی، ەکەخۆی، دەد» ڵێی ەها دەروەه «ستیت ەڵدەڕۆیت، هەنویت، دەستی یاخود دە ڵدەڕۆی، هەنوی، دەد» ڵێیەد
  ی وەکەڕ نەپەڕ و تێنەرقی تێپەف  ێب ەوەبێ ئاگاداری ئەشدا دەلێر «کوژیتەیت، دەکەخۆیت، دەد –کوژی ەد
خشی ەفڕی ی، دەد» و بنووسیت ەیەیان ه «ی» سڵداەئ ەل ەک ەوەو فرمانانەکۆتایی ئ ەیەکی زیاد بخەی «ی»

 «دزی یت...هتادەخشی یت، د ەفڕی یت، دەیاخود د –دڕی ی ەددزی ی، ەنووسی ی، دەخزی ی، دەی، د
. «فڕی یت، فڕی ی ت، فڕییت » نووسیەئیشکالی ڕێنووس داخوا د ەی لەتوانی خۆت ڕزگار کەناشزانم چۆن د

 . ەپێش ەش لەتی دیکەالک ەف  ەدەم ەوەسانەپشووی ح

 «ڵستاینەنووستین، ڕۆشتین، ه» کەکار دێ وەب «ین» ڕ دو پیتیەپەرمانی مازی تێنەف  ەل  «جمعی متکلم» بۆ
ر ەه «جمعی متکلم» بۆ ە«ین» مەفرمانی مضارعیشدا ئ ەل «کردمان، بردمان» گوترێەڕ دەمازی تێپ ەل

 «نووین ەستین، دەڵدەڕۆین، هەد» ڵێیەرق ناکا. دەڕ بێ ف ەڕ بێ و تێپەپەتێن ەکەمجاریان فرمانەاڵم ئەب ەوەدێت
  ەم لەخسی تاکی دوەک شەیش و «جمعی متکلم»  بۆ ەواتەک «بینینەخۆین، دەین، د ەکەد» شڵێیەها دەروەه

 «ی» پاڵ  ەینەبێ بخەکی زیاد دەی «ی» ڕداەپەڕ و تێنەی تێپ «مضارع» فرمانی ەڕداو لەپەفرمانی مازی تێن
نووسی ین، ەد –خزی ین ەفڕی ین، دەد -فڕی ین، خزی ین، نووسی ین، بڕی ین »  سڵی و بنووسینەی ئ

 پێک دێ:  ەوە ی سیحری خوارەم لیستەدا ئەعلوومات فرۆشیەڵی و مەڵپێکەم تێکەامی ئنجەئ ە. ل«بڕی ینەد

 می تاک.ەخسی سێیەبۆ ش ەڕەمازی تێپ ەچونک «بارام دزی ی» •
 می تاک.ەخسی سێیەبۆ ش ەرەپەمازی تێن ەچونک «بارام خزی» •
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 می تاک. ەخسی دوەبۆ ش ەڕە تێپ ەچونک «نابت دزیتەج» •
 ...ەڕەپەمازی تێن  ەچونک «نابت خزی یتەج» •
می ەخسی دوەبۆ ش ە «مضارع» ەکەفرمان ەچونک «خزی یتەنابت دەج» ،«دزی یتەنابت دەج» •

 تاک.
 .نییە ی «ی» سڵداەئ ەل ەکەفرمان ەچونک «چیتەنابت دەج» •
 .«جمعی متکلم » بۆ ەڕەپەمازی تێن ەچونک «خزی ین ەئێم» •
 . «جمعی متکلم»  بۆ ە«مضارع» ەکەفرمان ەچونک «خزی ینە د ەئێم» ،«دزی ینەد ەئێم» •
 .نییە ی «ی» سڵداەئ ەل ەکە فرمان ەچونک «چینەدە ئێم» •

 

  ەز لەی حەرانەو نووسەی لەبێ پیرۆزبایی بۆ بکەر دە، ه«ی لۆغاریتمەلەجۆگ»  کەیێکی ڕێکوپێک وەلیست
 کورد کوشتووتی....  ە ن کەک ەد ەو شتانەپاراستنی ئ

ڵقی پێ تاقی ەکای خەڵێی زەر دەچێ و هەڵ دەت ەم ەل ەنووسین ەم شێوە، ئەدیار ەخۆو ەپێی ناوێ من بڵێم، ل
 .ەوەیتەکەد

 ەوەڵدانەیا خۆ هەلماندن وەسەسی نەبەبۆ م ەنیەی دواییدا وەند دێڕانەو چەر لەپێش چاوی خوێن ەی هێنامەوەئ
ترۆزی  » نووسێەد ەی کەو ڕێنووسەی ئەکاس ەچێ لەڵدە وخۆ هەڕاست ەی «حتمی»  نجامێکیەئ  ەمەخێر ئەبێ، ن

 . «ی ناسک

تر بێ. ەحمە ویش زەل  ەنگەت، ڕەحمەز ەکەر زمانەدە ق ەئامانجێک ب ەبێتەزماندا بۆ خۆی د ەستوور لەی دبوونزۆر
ی ەڵەه ەبوون لەب ڕزگار نەرەر و بوێژی عەترین نووسەورە. گەتترەحمەبی زەرەع ەجار ل ەبی دەرەواعیدی عەق 
بی  ەرەس عەیان ملیۆن کەاڵم دەکا، بەی تێدا نە ڵەبزانێ و ه «قواعد اللغة العربیة» نییە سەواعیدی. کەق 
کافی بێ بۆ نووسین و  ەزانن کەواعید دەیێکی باشی ق ەن پوختەدیبیش هەر و ئەزاران خوێنەزانن، هەد

ناوی پاراستنی زمان، نووسین و   ەعلوومات فرۆشی و بەڕێی م ەرگرین و لەو  ەوەند لەپ ەیاندن. با ئێمەتێگ
 ەبڕۆین ب ەوە «ترەئاسانتر و ساد» وەرەتوانین بەخین. تا دەیەت نەحمەزەڵقی وە خ ەل ڕێنووس و ڕێزمان

 .ەڵەناو سنووری ه ەچینەرجێک نەم

 –اسم المعنی » وزووعیەعنام هێنا. مەئیسمی م «ی» ناوی ەوەڕێی میسال هێنان ەو ل ەوەم نووسینەد ەب
Abstruct noun» ەی لبوونشدارەو ب «ی» ی نیگای پیتیەگۆش ەدا لە، لێرەیەفسیلێکی زۆری هەو ت  ەدرێژ 
 س.ەین و بەکەوزووع دەیری م ەکوردیدا س ەل «عناەئیسمی م» یەپێک هێنانی سیغ

  ەکارهێناوەستووری وای بەعنادا دەداڕشتنی ئیسمی م ەل ەلیقەس ەمان، کورد بە کەباس ەوێ لەکەک دیار دەو
ک  ەن  ەزایانەسکردی شارەڵێی کاری پسپۆڕ و دەر دەی باسمان کرد هەستوورانەو دەندێ لەک هەویش وەئ
 . ەتێکەمی عفوی و تێکڕای میللەرهەب
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  ەشی لەسێ ب ەکرێن بەتیان دەماددی یەی ڕادەگوێر ەب «اسم المادة» ماددە گوترێ ناویە ی پێیان دەو وشانەئ
 .«شەپێنج و ش ەبکرێ ب ەوەم لەک ەندتر دەسەپ ەشەو سێ بەمن ئ» کتر جوداەی

 «ڵووز، چیا، ئاو، برنج...ەرد، خەب» کەواو. وە ت ماددی ناویم: ەک ەشی یەب

ت بۆ شتێک یا ەالمەو ع  ەناو یاخود نیشان ەبێ ب ەاڵم دەب نییە ماددە خودی خۆیدا ەل ەم: ناوێکەشی دوەب
 ەلێک لەو گ «نگەلالح، پێشەقوتابی، قایمقام، کارگێڕ، ف » کەن. وماددە موویانەه ەرێک یا بۆ مرۆڤ کەبە گیانل

و ەی یا ئ ەو شتەماڵ بۆ ئ ە ببێ ب  نییە رجەمی ناو، مەی دوەشە م بەبینی ئ ەک دە سبوکار. و ەو ک ەزیفەناوی و
مان کاتدا قوتابی ەه ەلالح بێ یاخود ل ەف  ەوڕۆ قوتابی بێ ڕۆژێکی دیکەکێک ئەی ەی ەوانە. لەی پێی ناو نراوەسەک

ردت ورد  ەب ەر ئاو. کەئاویش ه  ەردەر بەرد هە، بنییە م گۆڕانی تێداەکەی یەکەشەاڵم بەلالحیش بێ. بەبێ و ف 
مان  ەر هەلالح بێ و قوتابی بێ هەف  ەک نییە ەسەو کەک ئەو ەشۆرێ، واتەتی دەردایەب  ەچ لەگ ەکرد و بوو ب

  ەیێکی دیکماددە ەیا کیمیاوی کرا بەهێزێکی فیزیایی و ەب ەرد بوو یاخود ئاسن بوو کەب  ەک «شتێک» س بێ،ەک
قوتابی و   ەیماددە رە. ب نییە چەرد گ ە ، بەردەر بەرد هەدا. بەژێر ناوێکی تاز ەکرێ لەی بۆ دەحیسابێکی تاز

ری  ەزەی نەوەو لێکدان ەیەنەم مقارە. ئماددە ناو بۆ ە ن کراون ب «اصطالح» نین ماددە ەوەخۆیان ەندیس لەموه
 م.ە ی سێیەکەشەر بەس ەو بچین  ەوەکورتی بیبڕین ەی با لەکەکۆتای ەینەگە کێشێ تا دەدوور د

ند ەڵناو تا چەئاو «تعریف» سف و ناساندنیەر وەس ەوینەدا بکە. لزوم نابینم لێر«ەصف» ەڵناوەم: ئاوەشی سێیەب
یێکی  ەرچاوەسەر داڕشتنی لەبەیاخود ل «موصوف»  پێی سروشتی ەبێ بەو چۆن وا د ە یەتی هەماددی تیەاللەد

  بوونریکەخ ەچونک «یاڵیەونی خۆش، خانوێکی خەخ»  ک بڵێیەشۆرێ وەت دەماددی ەش لەکەڵناوەئاو ەوەنامادی
  ەل ەعنایەی داڕشتنی ئیسمی مەوەس شیکردن ەبەت. مەسڵی بابەئ ەل ەوەخاتەلیک دوورمان دەگ ەفسیالتەو تەب

  « Abstruct -تجرید  – معنای مطلق  –اسم المعنی »  نم داخوا ئیصطالحیەیەناگ ەوەت خۆش لەنانەڵناو. تەئاو
بی  ەکتەم ەین. لەکەی لێ دەقس ەک ەیەو سیغەڵ واتای ئەگەل ەندتر و ڕاستتر و گونجاوترەسەکامیان پ

ر  ەمنیش ه «marterial nounاسم المادة » و Abstruct noun» اسم المعنی» فێرکراین بڵێین ەوەتاییەرەس
مان و تا  ەستی ئێستاکە ڵوەبۆ ه ەمدا، لێشیان ناڕازی نیم چونکەم نووسینەل ەوەئیستیعمال ەم خستۆتەو دوو زاراوەئ

 نن. ەیەگەن و واتای ویستراو ڕادەکەس دەبەتی مە، خزمەجۆرێکی دیک ەدرێ بە بڕیارێکی گشتی د

ی دی. ەکەدوان ەل ەموارتر و بێ کۆسپترەیوم، هەچم و تێیگەد ەکەک من بۆ باسەم، وەشی سێیەی بکردنڕێی باس
باری وای تێدا بێ   ەنگە، ڕەی زۆرەق ەتەمەم گیروگرفت و دەم و دوەکەخا یەری دەد ەم نووسینەی ئەڕچ
 لماندنی نیواونیو بێ.ەسەلماندن و نەس

کان  ەنگدارەد ەپیت ەی بەڵناوانەو ئاوەموو ئەڵێم هەکی دەجۆرێکی پێش ەین. بەست پێ بکەد ەوەڵناوەئاو ەبا ل
ێی تیژ  ەوات «ی» یە ئیزاف  ەگیرێ بەردەعنایان لێ وەئیسمی م «رز، خۆش...ەجوان، ب» کەو ەهاتووکۆتاییان 

 ەکەستوورە، دەوەکۆتایی وش ەوتنەو ک بووننگدارەیش د «و، ی» ر دوو پیتیەگەت ئەنانەدا. تەکەکۆتایی وش ەل
 ەاڵم کەب «هێژای، هێژایی –خاو، خاوی  –دزێو، دزێوی  –ڕێک، ڕێکی  –جوان، جوانی » ڵێی:ەناگۆڕێ. د
 ەوسا پیتەئ «ە، ڕووتێمۆ، کرمەستەئازا، دوڕوو، د»  یەک وشەبوو و «ەا، و، ۆ، ێ، » بزوێنیەپیت ەکۆتایی وش

 ەپیت ەعلوومەم ەچونک  «ی» بزوێن ەو پیت ەبزوێنان ەو پیتەندی میانی ئەیوەپ ەی بەکەنگدار دەی د «ی»
بیرت  ە. ل «ییەمۆیی، کرمێیی، ڕووتەستەئازایی، دوڕوویی، د» گوترێە، ئیتر دەر بزوێنێکی دیکەس ەبزوێن ناچێت

 ەیێکەڵگەڕێزمانی کوردیدا و ب ەل «ی» کارهێنانیەب ە ل ەویش جۆرێکەدا ئەنگدار لێرەی د «ی» ناوی ەهاتن ێب
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بێی  لف و ەی ئەموو پیتانەو هە. لەوەناو ەرم و شلی زوو دێتەر سروشتی نەبەل «ی»  پیتی ەک ەوەپاندنی ئەبۆ س
مان  ەو ن عناەئیسمی م «ی» بزوێنی ەکان و پیتەندی میانی وش ەیوەپ ەمان هێناو کردمان «ی» کوردی پیتی

 ەڵناو پیتەر کۆتایی ئاوەگەئ ەوەڵێمەد ەوەشدا ئە. لێر«کیەمۆلی، کرمۆفی، ڕووتەستەئازاوی، دوڕووتی، د» گوت
ر  ەبە. ل«تییەژیەتیی، تەبرسی» ە بێتەد ەعناکەم ەئیسم «ژیەبرسی، ت» کەێی تیژ بوو و ەوات «ی» بزوێنی

کی ەر هۆیەبەناو بچێ لەعنا لەی ئیسمی مەک «ی» ناشکرێ «ژی ییەبرسی یی، ت» قورسی ناگوترێ ەزێد
 :ەیەمەش ئەکە. هۆیەچاوی کردووەڕ ەکەندی زمانەستیاری خاوەتی هەفیتر ەکجار گرینگ کەی

  ەوسا بەدا ئەکەکۆتایی وش ەل «ی» یکردنزیاد ەب «برسی» کەی وەوش ەعنات داڕشت لەر ئیسمی مەگەتۆ ئ
گوتندا   ەل ەسف و ئیزاف ەم و وەخسی سێیەک هی شەو ەکەێی «تلفظ» تی درکاندنەحمەر زەبەو ل ەپێی قاعید

 یەوجا وشە. د«برسی» گوترێەر دەو ه ەوەمێنێتەک خۆی دەو ەکەوش ەو جۆرەچێ. بەرناخا و تێدەدەخۆ ب
بێ ەت دەحمەیان زەوەبن و جیاکردنەڵ دەتێک «جوع» مانای ەب «برسی» ڵ ەگەل  «ع ئجا» مانای ەب «برسی»
بۆت   «ند دڕی!ەی برسی چەیاخود گوتت و ەبرسی ناخۆش» گوتت ە. کەوەر جیا ناکرێنەندێ جاریش هەه
وێ کورد ەکەدا دیار دەمەبوو. ب «تییەبرسی -جوع » بوو یاخود «برسی -جائع » ستەبەکرا مەعلووم نەم

قرتان و   ەی مانای جیاجیا ڕزگار بێ. لبوونڵەی تێکەمەڵەچ ەتا ل  ەوشان ەرزەو تەبۆ ئ  ەتی هێناوەیێکی تایبەسیغ
 ە، تۆ کنییە گۆڕێدا ەل ەڵیەڵپێکەو تێکەسف ترسی ئە و و ەم و ئیزاف ەم و سێیەخسی دوەی ش «ی» تێچوونی

  بڵێی  نییە لزوم ەبۆی ەوەمێشکی گوێگر ەک واتا دێتەر یەه «زوورەناسک، ترۆزیی شار یترۆزی» گوتت
  دوا ەمردوو ب «ی» نییە نووسینیشدا هیچ لزومێک ەل ەیشەر بۆیەه «زوورەتی شارەتی ناسک، ترۆزیەترۆزی»
 نووسینی ەل کردننگیرییەندێ ڕۆشنبیری زل بۆ الیەه ەوزووعەم مەی ئەربارەی. دەتارکەدا ق ـ «ترۆزی»
ازاد   –ئازادی ئامۆزام » نووسرێەن ەی ئیزاف  «ی»  رەگەبیستوون ئڵێن و خۆیشم لێم ەد «ی ناسک+ ترۆزی»

اڵمی ەو ەیەرەگ ەم تەی ئەوەواندنە. بۆ ڕ«حریة الشعب –ل ەئازادی گ» ە ل ەوەجیاواز ناکرێت «يابن عم
ی؟  ەکەچ د کردنەقس  ەی لەنووسینیش چارێکت کرد ئ  ەر بەگە بڵێم تۆ ئ ەوە، جارێ با ئەیەخش هەتبەناعەق 

 ناچاری. ە... بەکردو ەیێکی پێشووم دووبارەدا قسەلێر

و   ەئیزاف  «ی» ەل ەلێک درێژترەعنا گەی ئیسمی م  «ی» ەچونک نییە رشێوانەڵی و سەڕاستیشدا ترسی تێک ەل
  ە. من ل«ئازادی ئامۆزام» یەک «ی» ڵ ەگەل ەیەرقێکی زۆری ه ەف  «ل ەگ -ئازادی» یەک «ی» ەسف، واتەو

  ەک دیتت نووسیومەو ەوەمەکەد کدییان جیاەی ەپێی درێژی و کورتییان ل ەب ەی «ی» م دووەنووسیندا ئ
  4ێ. بنووسر  ەجۆرێکی دیک ەچێ بەردەنووسم تا بڕیارێک دەرواش دەه «ئازادیٙئامۆزامٙٙ–لٙەگٙٙئازادیٙ »

درێژایی  ەوەکۆتایی وش ەون ەکەد ەک  ەسڵییانەئ ەی «ی » وەموو ئەت و هەد هی نیسبەق  ەعنا بەئیسمی م «ی»
ڵقی ەخ» ڵێیەد   ەاڵم کەکدین. بەر یەدەق ەکان بەیێ، ی«ولێری، جوانی، ترۆزیی، شاییەه» ڵێیەد ە. کەیەه

 

ی « یٙ »ی درێژ( و پیتی -ی بۆ ئوو )و« و ٙٙ»پیتی ئەم کتێبە لە چاپکراوەکانی کۆڕی زانیاری کوردە، ڕینووسی کۆڕ  - 4
لێرەدا ئەو پیتانەیە کە   کورت. مەبەستی نووسەر-ی کورت و ئی-بەکاردەهێنا بۆ جوداکردنەوەیان لە ئو درێژی -«ئی»بۆ 

ی« کورت و  »و  «بەداخەوە لە نووسینی باوی ئەم ڕۆژگارەدا وێنەیان نییە و جاروبار بە دووپاتکردنەوەی پیتەکانی »و
 ا. سایتی مامۆستدرێژیان جودا دەکرێتەوە. / 
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 ڵێیەد ەهاش کەروەه ە.وەبێ درێژ ناکرێتەست نەئانق ەزوور بەی دوای شارەی ئیزاف ەێیم یەئ «زوورەشار
 . «ق ەردی ڕەب»

زاتریشمان ەت و شارەقیقەی حەوەبۆ دۆزین ەوەکاتەچاومان ددا زیاتر ەلم باس ە یەش هەیێکی دیکەوەردبوونو
بێ  ەش بۆمان ئاشکرا دەدا جارێکی دیکەمەو ب ەی پێ داناوەکەزمان ەی کورد کە لیقەندێ باری سەه ەکا لەد
ت و ئیسمی ەنیسب «ی» ڕیزی ەم ناچنەم و سێیەم و دوەکەخسی یەو ش ە سف و ئیزاف ەی و «ی» واەک
 .ەعناوەم

عنا و  ەی ئیسمی م  «ی» واەوت کەرکەبۆمان د ەوەپێی پێویست هێنامان ەبە وەپێش ەب ەی لێرەمیساالنو ەل
  ەونەکەد ەک دیتمان کەو ە.وەمێننەدرێژی د ەر ب ەئیمکانیشدا بێ ه ەدرێژن تا ل ەک ەوەرڕای ئەت سەنیسب

  ەفوزیان پێ بکرێ و بەلەمومکین بێ تتا ەه ەوەمیانیان ەوێتەکەندی دەیوەکی پەی  «ی» کانەبزوێن ەدوای پیت
.... بۆ ئیسمی «ییەورەدارایی، فیڕۆیی، گ» ،تە... بۆ نیسب«ییەقالوەغدایی، شنۆیی، شەب» ڵییەد ە.وەدرێژی بمێنن

بزوێن بۆ ەدوای پیت ەونەکەد ەک ەسف و ئیزاف ەم و وەم و سێیەم و دووەکەخسی یەکانی ش ەی «ی» اڵمەعنا. بەم
 ڵێیەندی نایێ و بیان پارێزێ. دەیوەپ «ی» ەوات Consonantنگدار ەد ەبنەون و دەکەبزوێنی د ەخۆیان ل

ی  ە، خانەورەرای گەه  - ەکۆی دوکان، پشووی ئاشتیی، جێی من.... بۆ ئیزاف ە ی بارام، سەرای پار، خانەه»
ساب گرووی..  ەدرووی، ق یات ەخ» ڵێیە، یاخود د«سف ەکۆی بڵند، پشووی درێژ، جێی دوور... بۆ وەبچووک، س

فعولێک پیتی کۆتایی بزوێن بێ بۆ  ەدوای م ەچو ەم کەخسی سێیەی ش «ی»  هاەروەه «مەخسی سێیەبۆ ش
دا جارێکی ەمەب « ی کرد، درۆی کرد... هتادەڵ ەرای کرد، هەکردی... ه» ڵێیەوێ دەکەبزوێنی د ەخۆی ل

تای   ەم ناچنەم و سێیەم و دوەکەخسی یەسف و شەو و ەی ئیزاف  «ی»  بێەعلووم دەش بۆمان مەدیک
پێی کورتی   ە و ب ەکێکی دیکەی ەک کورتتر بوو لەی «ی » وجاە. دەعناوەت و ئیسمی مەی نیسب «ی » رازوویەت

عناو ەی مبوونڵەکوا تێک ؟ەوەکی مردو زیندوکرێتەی «ی» بێەبۆ د ەوەنووسیندا جیاکران ەو درێژی ل
  يالعالم، قاض يالقاض» ویستت بڵێی ەک «قازی سپی»  ەبنووس «أوز أبیض» ویستت بڵێی ەرلێشێوان. کەس

 .«ەسرەقازیی زانا، قازیی ب»  ەبنووس «البصرة

  یێ. چ بڵێیەدوادا بێ یا ن  ەسفی بە و و ەی ئیزاف  «ی» رق ناکاەف  ەوەب ەکی درێژەیێی  «قازی»  یەی وش «ی»
- «مبتدأ» دوا ەش لە سف و ئیزاف ەێێی و ە«مبتدأ»  ی قازیەدا وشە. لێرە، قازی زانایەیەقازی هات، قازی لێر

ن ەالیە رق ناکا لەف  «قازی» یەی وشەک «ی » موو حااڵنداەه ەل «، قازیی زاناەسرە قازیی ب» چ بڵێی ،نەنای ەوە
، قازیی هات، قازیی ی ەزانایی قازیی »  کا بنووسرێەلمێنین ڕێزمان داوا دەبێ بسە ئیتر بۆ د ەوەکورتی و درێژیی
 .نییە اڵمێکەبێ وەبۆ عینادی ن «کفرییزانا، قازیی ی 

  ەو ئیمکان ەبێ ئەد وا ەگوت چونک ەم بۆیەمە، ئەوەمێننەدرێژیی د ەر بەبێ ه ئیمکانیشدا ەدیتت گوتم تا ل
ک هی ەو ەکی تیژی کۆتایی وشەموو یێیەڕاستیدا ه ەل ) عناەت و ئیسمی مەی نیسب  «ی» وێ.ەکەت دەحمەزەو

ڕاستییمان  –ڕاستی » ڵێیەی نامێنێ. دەو درێژیەدوا هات ئ ەی جمعی بـ «ان» ەک (عناەت و ئیسمی مەنیسب
 ەران لەند نووسەرچە. ه«ڕاستییان گوت» ڵێیەویستت بۆ جمعی غائیب بێ د ەاڵم کەب «گوت، ڕاستییتان گوت

زار  ەی بەوەاڵم ئەب «یان، ڕاستی یان یڕاستی» نووسێ ەد ەیەک جۆر نانووسن وا هەی ەیەم سیغەنووسینی ئ
  «ترۆزییان خوارد» ڵێیەها دە روە. هەدرێژایی خۆی دۆڕاندوو «ڕاستی» یەک «ی» واەک ەگوترێ شتێکەد

 ەی «ی» مەدوا ئ  ەوتەک «ە» بزوێنی ەپیت ەمان شکڵ کە. هەوەکورت بۆت «ترۆزی » یەک «ی» شداەلێر
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نووسین  ەند بەرچەه «ەرۆزیی یەم تەئ» گوتندا ناڵێی ەل «ەم ترۆزییەئ» ڵێیە، دەوەکاتەکورتیان د ەدرێژان
و  ەل ەکێکەش یەیەم موشکیلە. ئا ئ(وازم لێی هێنا ەندەوەاڵم بە، بەی زیاتر تێدایەدرێژ ەم الباسەئ) واشی بنووسی

یێکی ڕاستیش  ەر بنچینەسەک شکڵ و لەی ەببێ ب ەکەبێ بڕیارێکی گشتیی بۆ بدرێ تا ڕێنووسەد ەک ەگرفتان
 ڵستابێ.ەه

ی  «ی» یەوەکاریی جیاکردنەو ورد «تیەبرسیی» یماددە ە. لەتییەکی عادێ تی کارەکورد کردوکی ێ کار ەتا ئێر
زۆر زمانی  ەن لەستوورانەو دەهاوتای ئ ەکانی دیکەستوورە، دەژیریێکی تێدای ەزێد ەبێ کەدرێژ و کورت ن

داڕشتنی جۆرێک ئیسمی   ەل  ەی هاویشتووەکجار پسپۆڕانەنگاوێکی یەاڵم کورد هەکرێن. بەچاو دەدا ڕەبێگان
م ەشن. لەیری کورد تێیدا هاوبەکورد و غ ەک ەوتووەک  ەتاییەرەس ەو پلەرز ژوورووی ئەیێکی بەعنادا پلەم
رچاوی ەب ەهاتۆتەرچاو یاخود نەب ەت ەهۆی پێک هێنانیان نای ە کانی دیکەزمان ەل ەسێکی پێک هێناوەبەدا مەنگاوەه

 .!ەوەتییەعنای عادە والی داڕشتنی ئیسمی مەب ەچیی  ەنگاوەم هەمن. با بزانین ئ

ی ئیسمی ەباسمان کرد، جۆرێکی دیک ەتاز ە تی کەعنای عادەرڕای ئیسمی مەڵناو سەئاو ەن لەتاقمێک ه
. ەوەتییەمڕازێکی تایبەهۆی ئەتی بەی عادەکەواتای جۆر ەل ەوەکاتەڕشترێ واتایان خۆ جیاواز دەعنایان لێ دادەم

  –کۆن، کۆنی  –جوان، جوانی  -خۆش، خۆشی » ڵێیەیان. دەعناکەو ئیسمی م ەوشان ەڵەم کۆمەئ ەسرنجت بد
 . ەیان بگرەعناکەو دوو جۆری ئیسمی م ەم وشانەت لەدا دیقەمانەدوا ئ ە. ب «ینوێ، نوێی –ڕێک، ڕێکی 

  :ڵێیەد

 درێژ، درێژی، درێژایی -
 پان، پانیی، پانایی  -
 قوڵ، قوڵیی، قواڵیی  -
 ش وان ەک ڕەکان وەنگەموو ڕەه - شایی ەشیی، ڕەش، ڕەڕ -
 قورس، قورسیی، قورسایی -
 ک شیرن وان ەکان وەموو تامە ه -شیرن، شیرنیی، شیرنایی  -
 ڕاست، ڕاستیی، ڕاستایی....   -

 

کاری  ەرچاو لەب ەدێت  ەکانەم وردبینیێکی تا بڵێی زیرەدەرح دەپێی ڕای خۆم بۆشت ش ەبینی و بەک دەدا وەلێر
ی ەعنایانەو مەموو ئەخا هەری دەتێک بێ. سرنج دەی میللەلیقەی سەزادی ەوەکا زیاتر ل ەسووفی زمان دەیلەف 
واویان پێ ەی ت ماددی ستێکیەیاخود ه (ڵکێشانەو پێوان و ه  ەساحەم ەک بەو)  کرێنەحدید دەجۆرێک ت ەب
ق داببڕێن و مقداریان دیاری ەموتڵ ەگرن لەڵدەه  ەعنایانەو مە، ئا ئ(ست لێدانەک تامکردن و دەو)کرێ ەد

کار دێ و ناتوانی  ەق بەبۆ موتڵ ەڵک نایێ چونکەک ەب «ی»ش پیتی ەحدید و دابڕینەم تەبکرێ، بۆ ئ
 ەبردو ەوەوی ڕاست کوردی بۆ ئەف ەستی عەکی و فیتری و هەبڕوا، ئیتر زیر ەوەق ەوالی موتڵەب ەنگاوێکی دیکەه

 «ی» نهاەک تەن «ایی» یەئیزاف  ەش بەیەم سیغە نێ، ئ ە یەس ڕاگەبەیدا کا مەپ  «وێچوو» تیەیێکی تایبەسیغ
   .ەیدا بووەپ
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و ەستت ئەبەم «ەکە پانایی ژوور»گوتت  ەاڵم کەینێ بەگەق ڕادەی موتڵ «عرض» داەوەب «پانی» گوتت ەک
  ەلە ساف ەم ەندە و هە، ئەوەگرێتەری دەرانبەی بەکەو دیوار بۆ دیوارەل ەک ەی ەحدید کراوەت ەساف ەم ەندەه
حدید ەندێکی تەه «درێژایی »اڵم ەب ە(ـقی طول ەموتڵ)  ها درێژیەروەبڕی. هەداد  «پانی» ی واتایـ «ق ەموتڵ»

میقدارێک   «ڕاستایی»اڵم ەب ەی «استقامة» مانای ە ڕاست داڕشتراو ەل ەک «ڕاستی» یە. وشەو درێژییەل ەکراو
صور  ەحدید تەدا تەمانەل ەڕ نابێ چونکەو بیروباو ە. ڕاستایی بۆ قس ەوی ڕاست و بێ خواری و نزمییەیا زەڕێگا و

  ەمێنێ لەجێ دەر شتێک بەسەل ەک  ەیەردەز ەنگە ڕ ەندەوەردایی ئەاڵم زەب ەی«ةصفرمانای » ردیەناکرێ. ز
یبینێ ئیتر  ەعیف دەچاوێکی ز ەک ەیەوناکیوڕ ەو میقدارەدا، یاخود ئ ەو شتەر ئەسەرد ل ەی دانانی بۆیاغی زەتیجەن
 ەست میقدارێکی دیارکراوەبەم «شاییەڕ» گوتت ە. ک«کاەردایی دەز ەبووەس کوێر نەکەچاوی فاڵن» گوترێەد
 «ترشی» .ەوەمێنێتەک دەیەر جێگەسەل ەڵووز کەشایی خەودا یاخود ڕەش ەالم لە شایی زەک ڕەو «شیەڕ» ەل
ترشایی سماق » گوترێەد ەیچێژی بۆیەزمان د ە ب  ەک ەیەو تامەئ «ترشایی» اڵم ە، ب«حموضیة» ریەرانبەب

 شیرنی و تاڵی و تفتی.   ەها شیرنایی و تااڵیی و تفتایی میقدارێکن لە روە. ه«هی لیموندزی ەل ەمترەیا ک ەزیاتر

بن  ەڵ دەتێک ماددە ڵ ەگ ەل ەک «لمس» ستی چێشتن وەنها بۆ هەمیزاد تەئاد ( یحواس خمس )  ەستەپێنج ه ەل
دیترێ و بۆن ەی د ەوەئ  ،کاردێەب ەیەم سیغە ئ  (ماددە ڵ ەگەل ماددە یشتنیە کگ ەی ەب) نەگە ک دەیەیا بەو
یان  ەم سیغەئ ەیان پێ ناکرێ بۆیماددی ستیەه (لمس )  س لێدانەی چێشتن و دەڕاد ەبیسترێ بەکرێ و دەد

زیهن   ەر بەه ەی کەو مانای ەئ ە. دیار«نگخۆشایی و بێنخۆشاییەجوانایی و درۆزنایی و د» . ناگوترێەوەشێتەلێناو
موو مانایێکی ەی و هرە روەرستی و نیشتمانپەقپەزیلی و حەڕ :کار بێەبۆ ب «ای» ەدوور  ەوەجارێک ل ەزانرێ بەد

و ەک لەر وابوو یەگەاڵم ئە، بەستوورێکی گشتییەد ەمە . ئ ەییان نیەوالوەتی بەی عادە سیغ ەل ەمانەک ئەزیهنیی و
  ەت لەیماددی یەپای ەیشتەیا گەحدید بکرێ وەوێ مومکین بوو تەکەد کردنر دیتن و بیستن و بێنەی بەستانەه
سکوون بوو تا وای لێ هات  ەزۆر ک ەڵێم بۆنێک کە. بۆ میسال دەوەیگرێتەد ەکەوسا قاعیدەست پێکردنییدا ئەه

.  ەکردنن تیژایی بۆ تامەزات «رەتیژایی بۆنی بیب» کەکار دێ وەبۆ ب «تیژایی» یەوش  کردنخزمی تام ەببێ ب
 ە. لەحدیدی تێدایەت ەگوترێ ڕووناکایی چونکەدیترێ پێی دەد ەوەدرزێک ەل ەی کەوناکییوڕ  ەو میقدارەها ئەروەه

  ەیان لەکەر یەو. واتا هەیا تاریکایی شەر تاریکایی وەرانبەستێ بەوەد ەچونک ەیەحدید ه ەڕووناکایی ڕۆژیشدا ت
 . ەوەپچڕێتەق دەموتڵ ەن و لەکەیدا دەحدید پەوی تردا تەڵ ئەگەل ەلەڕێی مقاب

تی ەسپی «بیاض» قیە. بۆ مانای موتڵەوەینەخوار ک «تی، سپیاییەسپی، سپی» ەر لەش سەدا با جارێکی دیکەلێر
بینین  ەڵ بن. دەتێک «بیاض و ابیض» کەوەناو ن ەهاتۆت ەبۆی ەیەو سیغەگوتمان ئ ەوەپێش ەب ەکار دێ و لیرەب

ە  مەئ» ڵێیەنێ. دەیەق بگەی موتڵ«بیاض» تی بێ مانایەک سپیەو ەنیەاڵم وەب ەیەش ه «سپیایی» یەسیغ
شتی   ودو ەکەفرەو ب ەکەچەگ ەعلوومەم «ەدیار ەوەدور ەل ەکەفرەسپیایی ب»یاخود  «ەیەکەچەسپیایی گ

ڵێن  ەش د- نیر و دۆەشیر و ماس و ڕۆن و پ ەب  ەیشەر بۆیەتی. هەک سپیەگوترا سپیایی ن ەبۆی ەدوحدوەم
 شخورێن. ەدن و دووحدەنگی سپیاییان مەرڕای ڕەس ەمانەئ ەسپیایی چونک

، ەکای تێدایەز ەوەنی داڕشتنیشەالی  ە، ل«ق ەموتڵ»  ەل «محدود» یەوەتی جیاکردنەکاوەز ەل ەجگ ەیەسیغم ەئ
  ەق لەمڕازی داڕشتنی مانای موتڵەئ  ەببێ ب ەالیق ەوکور زمان سەسەو ل ەرم و شلەپیتێکی ن ەک «ی» پیتی
 ستیەه ەڵناوێک کەاڵم ئاوەجۆرێکی گشتی. ب ەب ەمە ، ئ نییە تی تێداەماددی خۆیدا ە ویش خۆی لەئ ەک ەوەڵناوەئاو

  ەک» بێەحدید و پێوان و کێشانی هەیا قابلیتی ت ە، وەوەست لێدانەو د کردنڕێی تام ەی پێ بکرێ لماددی
 خشێ.ەبب ەحدید کراوەت   ەعنایەو مەئ ەوەڵدا بکرێ بۆ ئەگەختتری لەبێ کارێکی سەد «نماددی مووی کرداریەه
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 ەکار هاتووەو قورسی بۆ بەت بەمڕازێکی نیسبەئ ەبۆی  نییە ەو بارەڵگری ئەو ه ەیدانەو مەنها کوڕی ئەی ت «ی»
 «ی» بۆ درێژتریی. ەش گۆڕاوەکەمڕازەئ ەعناکەی داڕشتنی ئیسمی مبوونپێی گرنگ ە. بەی «ایی» سێ پیتی ەک

 ەکەق ەموتڵ ەل ەی ک ەو میقدارەت بردنی ئ ەیماددی وەرەبۆ دابڕین و ب ەالیق « ایی» ق.ەبۆ واتای موتڵ ەالیق
ڵناودا ەڵ سروشتی ئاوەگەل ەرم و شلەن «ی»  کەش و «ا» پیتی ەرچاو کەب ەش دێتەوە. ئەوەپچڕێتەد
و  ەڵناوەئاو ەک «پان» ڵ ەگەم ڕێک دێ لەه «پانیی» یەی وش «ی » مڕازیە ک ئەر وەوجا هەگونجێ دەد
بۆ دابڕینی   ەسیشەڵیدا و بەگەش ڕیک دێ ل «ایی»  مڕازیەق، ئەرگرتنی مانای موتڵەبۆ و ەسیشەم بەه
و ەکرێ. ئەچاو دەدا ڕ  «پانایی» یەوش ەل ەک ەتەیماددی  وەو پێکهێنانی ئ «پانایی»  قیەموتڵ ەل ەندێک مساف ەه

ی ەینیان ئاڵقەی بەیین و ویێکەی کۆتایی بنچینەو یێک ەکەلفەئ «ایی» سێ پیتی ەبڵێم ل ەکە وەمێنێتەد ەتێبینیی
نگدار  ەکێکی دەر ی ەگەبزوێن ئەر پیتەس ەبزوێن ناچێتەپیت ەوەپێش ەب ەک گوتمان لێرەو ەچونک ەندییەیوەپ
 .  ەوەینیانەب ەوێتەکەن

ر  ەسەندێک لەوێ هەمە د  ماددە ی ئیسمیەی دیکەکەدوو جۆر ەعنا لەبۆ داڕشتنی ئیسمی م ەوەبگوێزم ەوەر لەب
 ەدا گرێوگاڵی تێدایەم وشان ەعنا لەداڕشتنی ئیسمی م ەرما بدوێم چونکەرما و سەرم و سارد و گەی گەوش

رگیرابێ. ەو «رماەگ » ەڕوا لەد ەوەدا زیهن بۆ ئ « رماییەگ» یەوش ە. لەوەر حاڵ ڕوونبکرێتەدەق  ەب ەپێویست
ئاگرم بۆ هات  «رماییە گ» ڵێیەد ە. ک«رماەگ» کەن ەهاتوو ەو «رمەگ» یەوش ەخا لەریدەد ەوەاڵم وردبوونەب

  ەعلوومەم ەچونک ەکە ی ئاگر «رماەگ » کەن ەیەکەئاگر «رمییەگ» ست پێکراویە ست میقداری هەبەم ەدیار
  ەرمەگوترێ ئاگر گ ەهاتبێ. د ەوە «رمای ئاگرەگ» ەل «رمایی ئاگرەگ» نابێ ەواتە، ک ەرمایەناگوترێ ئاگر گ

  ەداڕشتنێکی ڕاست و دروست «رماییەرمیی، گ ەرم، گەگ» ەوەپێش ەب ەستووری باسلێکراوی لێرەپێی د ەوجا بەد
 یەوش ەل ەبگر ەتە... هتاد. دیقق«یا ڕۆژەیا ئاگر وەرمایی خوێن وەگ» گوترێەرپێچیی تێدا ناکرێ و دەو س
ر  ەیش ه «م»  ڵکو پیتیەب «ما» کە. ننییە سڵدا وجودی ەئ  ەل ەکەی کۆتایی وشەی «ما» مەئ «رماەس»

با بڵێم » تا ئێستا نازانین ەک ەوەڕێبازێک ەل ەواتە. کە «سارد» یەوش ەکەسڵەئ ە علوومەم ەچونک نییە وجودی
 ە. ب«رماەرما و سەگ» ەو کردوونتی ب ەهاتوو رمەبۆ سارد و گ  ەی «ما» مەئ ەی چیەکەر ڕشتەس «من نازانم

  ەفوز. لەلەئاسانی تسی ەبەبۆ م ەوەبووبن و کورت کرابن «رم ماەساردما و گ» سڵەئ ە بێ بەپێی قیاس د
  ڵێیەد ەعنا. کەک ئیسمی مەنوێنن و جارێکیان وەڵناو خۆ دەک ئاوەرما جارێکیان وەرما و گەکارهێناندا سەب

.  «ەرمەیا گ ەیا سارد ەیا فێنک ەوڕۆ خۆشەئ» بڵێی ەیەوەک ئەڵناون وەدا ئاوەلێر «ەرمایەیا گ ەرمایەوڕۆ سەئ»
  ە بێتەیان دەعنا و واتاکە ئیسمی م ەبنەشۆرێن دەڵناوی دەئاو ەردوویان لەه «رمای دوێنێەرما و گەس» ڵێیەد ەک
  «مجاز» ڕێی ەاڵم لەعنا بووبن ب ەردوویان ئیسمی مەسڵدا هەئ ەل ەڕوا کەد ەوەیلم بۆ ئە. م«رمیەساردی و گ»
  ەل ەجۆرو ەب «ەرمامەیا گ ەرمامەس» ڵێیەد ەک ەت بگرەکار هاتبن. دیققەڵناو بەک ئاوەمروری کات و ەب ەوە

موویان  ەه «خۆشی و شادی و ناخۆشی» ەعلووومەم «ەیا ناخۆشیم ەیا شادیم ەخۆشیم» بڵێی ەکاری دێنی ک
 عنان.ەئیسمی م

  ەک ەیەساردیی  ەو میقدارەستیش ئەبەم «ەکەفرەرمایی بەس» ناڵێی «ست پی کردەم هەکەفرەساردایی ب» ڵێیەد
و ەس لەبەم «بازاڕ ەساردایی هاتۆت» گوترێەکوردستان د کانی ەندێ ناوچەه  ەستێ، لە ڵدەه ەوەکەفرەب ەل

شیر و ماست و   «سپیایی» ەس لەبەک مەروەه  ەی هاوینییەوەت و ماستاو و خواردنەربەفر و شەب ەساردایی
 تی.ەو هاوڕێکانی ەرەک
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وی دی  ەئ «تییە» یکردنزیاد ەکیان بەن یەه ەدوو سیغ ەکانی دیکەناو ەدوو جۆر  ەعنا لەبۆ داڕشتنی ئیسمی م
  بواەو واتای قورس د ەبۆ وش ەمڕازی قورس الیقترەئ ەوەپێی ئ ەدا. بەکۆتایی وش ەل «تییەای» یکردنزیاد ەب

بۆ  «تییە» ەوەمایەرد و دار و ئاسن و چیا. دەک بەواودا وەی تماددە ڵ ئیسمیەگەکارهاتبا لەب «تیەای»
ی  ەبێ نووسین و بۆ ماو ەی زمانی کوردی بەوەمان  ەوە  «استقراء» ڕێی ەوێ لەکەردەاڵم وا دەی دی. بەکەجۆر

وی ەجێی ئ ەکیان لەکدی ببن و یەیەڵ بەکدی نزیکن تێکەی ەی لەستوورانەو دەئ ەزاران ساڵ وای کردووەه
ڵ ەگەبی لەرەزمانی ع ە. تۆ بنواڕەیرەدانی سەڵکو ڕوونە. بنییە یرەش شتێکی سە مەت ئەڵبەکار بێ. هەدی ب

زۆر   ەو ل ەڕێزمانی پارێزراو ەوەهۆی نووسینەدوا قورئاندا ب ەهۆی قورئان و بەب ەساڵ زیاتر 1300 ەشدا کەوەئ
  ەب نەرەی عکردنپێ  ەزمانی قس ەوەدیسان ەوتووێژ کراو ەڕێزمانی ەو زمانەر بەی خوێندن و ڕۆشنبیرییدا هەبنگ

  ەر قیاسی کوردی لەگ ەچێ. ئەیێکی تری دەهجەل ەیێکی بەهجەهیچ ل ەڵ ڕێزمان نەگەل ەتیێکی ماوەخزمای
بی.  ەرەهی ع ەل ەمترەلێک کەیی گەڕێزمانی نبچین ەی زمانی ئاخاوتنی کوردی لەوەوتنەین، دوورکەبی بکەرەع

و ەڕێزماندا ئ ەل ەعلوومیشەبی. شتێکی مەرەستوور و ڕێزمان تا عەد ەل ەزمانی وتووێژی کوردی نزیکتر ەوات
کانی  ەتا داو ەوەی هۆندن ەک کاڵف ە، وبوونڵەبۆ گۆڕان و تێک ەترەئامادجۆرجۆریی تێدا بێ ی و ی وردەشەب

سڵ داڕشتنی ئیسمی  ەئ  ەکوردییدا ب ەبێ لەد ەو پێیە. بەوەکرێنەنگتر گرێکانی دەئاڵۆزێ و درەباریکتر بن زووتر د
کانی ەموو سیغەو ه ەوەبۆتەواری کوێرنەتا ئێستاش شوێن ەستابێ چونکەم هەحکەیێکی زۆر مەر بناخەسەعنا لەم

ن بۆ ئیسمی  ەه ەمیساالندا دیتمان چوار سیغ ەک لە. وەر ماوەیێکی دیاری هەقامێکی ئاشکرا یا ڕێچکۆڵ ەیا ش
کی  ەس و مانایەبەش بۆ مەو سیغانەک لەریەدا. هەکۆتایی وش  ەل «تییەتیی، ایەیی، ایی، » ی کردنزیاد ەعنا بەم

و ەل نییە ی تێداەکارییەو وردەکێکیان ئەزانم یەمن شتێکیان لێ د ەی کەو زمانان ەکار دێن. لەتی ب ەتایب
دێ  ەوەخمینەت ەشێکی لە بڕم بەری دەد ەوزوعەو مەی ئەربارەد ەدواو ەب ەی لێرەو ڕایەند ئەرچەدا. هەیدانەم
سڵدا ەئ ەل ەچم کەد ەوەسبازی بێ. من بۆ ئەو ەپێی ه ەهاتبێ یاخود ب ەوەبۆشی ەل ەکەخمینەت ەنیەاڵم وەب
ڵکو ەب «ندام، قایمقام، مهندسەئ» کەواو نین وەی تماددە ئیسمی ەبوو بێ ک ەو ناوانەبۆ ئ «تیە» مڕازیەئ

کوردی کۆندا  ەل ەعلوومەنا مەد ەوەی قایمقام و مهندس بۆ میسال دێنمەوش» ڵناوەو ئاو ماددە ینیەب ەشتێکن ل
 مڕازیە. ئ«تییەندیسەتیی، موهەتیی، قایمقامەندامەئ» ەبێتەعنایان دەئیسمی م ەو پێیە. ب«بوونەن  ەو وشانەئ

تیی،  ەتیی، زێڕایەردایەب» ئیتر گوترابێ «رد، زێڕ، زیوەب» کەواو بووبێ وەی تماددە ش بۆ ناوی «تییەای»
اڵم ەن ب «سماعی»  نیەب گوتەرەکارهێنانیان عە و ب ەم سیغانەئ  ەبچێ ک ەوەزیهن بۆ ئ ەیەوانە. ل«تییەزیوای

  ەک بەیەر وشەدی ناکرێ و هەب «اطراد» ەیەی ڕچ ەوەدا ئ «سماعی» ەل ەت چونک ەناعەق  ەل ەدوور ەمەئ
کان ەستووریەد ەژماری وشەئ ەل «استثناء» بیەرەڕێزمانی ع ەل ە. دیومەڕۆییو ەوە ڕێبازێک ەوت بۆ خۆی لەڕێک

ی  ەوەستوورێک و ئەی دەبنچین ەب ەک چوونیان بووەیەیێک و لەند وشەی چبوونشدا ڕیزەمەڵ ئەگەل ەزیاتر بوو
ی  ەو وشانەکوردیدا ئ ەل ەماشاکەت «استثناء» ەند زۆریش بووبێ پێی گوتراو ەرچەوتبێ هەکەستوور نەر دەب
گۆڕێن بۆ ئیسمی ەد  «تییەای» ە یان بەنن زۆربەیە گەڕاد «تەتی یا جنسیەک خزمایەو» خسیەندی شەیوەپ
تیی، ەتیی، خاڵۆزایەتیی، ئامۆزایەسایەتیی، ک ەتیی، کچایەتیی، ژنایەتیی، خزمایەتیی، باوکایەخوشکای» کەعنا وەم

 «تی...ەتی، ئینگلیزایەمایەجەتی، ع ەتی، تورکایەبایەرەتی، عەماندا کوردایەدوا ئ ە تیی، بەتیی، مێردایەپورزای
ستووری زمان  ەد ەبێ چونک ەخێکی هەبای نییە ەوانەتییان لەکیەو چون ی ەموو وشانەو هەی ئەڕچ ەچاوپۆشین ل

وێ ەکەردە. وا دەیەی ه «استثنا» شەستوورەم دەڵێ ئەستوور. بەد ەبێ ب ەهێزتری ناوێ تا دەب ەوەیێکی لەبناخ
 «تیە» مڕازیەئ ەیێکدا بەوش ەل  «ا» ی دوەوە قۆاڵیی کۆبوونەر نەبەیان تێدا بێ ل «ا» ی پیتیەو وشانەئ

ر درێژی ەبەل «تییەپیاوای» بڵێی نییە خۆش «تیەپیاو –پیاو » ڵێیەک دەعنایان وەکرێ بۆ ئیسمی مەئیکتیفا د
  بوا بڵێیەچی دەک «تییەبرای» ڵێیە. یاخود د«تییەپیاوای» بشڵێی «تییەژنای» ک گوتتەبوو وەنا دەو قورسی د
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 ەاڵم دیارەب «ی» یەقبوڵ ناکا بێ ئاڵق «تیەای» مڕازیەئ «برا» یەی کۆتایی وشەکەلفەئ ەچونک «تییەبرایای»
. «تیەای» و «برا » یەک «ا» دوو ەک لەیەب  ەو ئیکتیفاش کراوەی «ی» و ەل  ەوازهێنراو ەوەکردنبۆ کورت

 –ڵمان ەئ» کەعنا وەگۆڕێ بۆ ئیسمی مەد «تییە» ەویش بەلفی تێدا بوو ئەئ ەل کەها ناوی گەروەه
کۆتایی  ەت لەنیسب «ی» ەر بەگەلێکیش ئەناوی گ 5«.تییەڵمانایەئ» ر قورسی ناگوترێەبەل «تییەڵمانەئ

بێ  ەد «تیە» یکردنزیاد ەعنای بەئیسمی م «رویجییەیی، نەندەیی، فنلەندەهۆڵ» کەیدا بوو وەدا پەکەواڵت
 . «تییەی ەرویجەتیی، نەیە ندەتیی، فنلەییەندەهۆڵ» کەو

ئیسپانیایی  ئیتالیایی و »  ەیتەیان بکەکەتە ر نیسبەگەمان ئەک ئەناوی و «ئیتاڵیا و ئیسپانیا و ئوکرانیا» یەوش ەل
ئیتالی و ئیسپانی و  » ەیت ەبک ە کەتەر نیسبەگەخۆ ئ «تی... هتاد ەتی و ئیسپانیایەئیتالیای» ەبنەوا دەئ «و ئۆکرانیایی

  «تی... هتادەتی و ئیسپانیەئیتالی» ڵێیەوسا دەئ - کوردی ەل ەبی زیاترەرەیێکی عەسیغ ەمەئ ەک - «ئۆکرانی
  ەبێت ەعنا دەی تێدا بوو بۆ ئیسمی م «ی» تدا دووەنیسب ەل  «خۆیی» کەی وەر وشەگە کرێ ئەش تێبینی دەوەئ

 گوترێەد ە. بۆیەی دوایی قرتاوەک «ی» مەسی ئاسانی ئەبەبۆ م ەدیار «تییەخۆییای» کەن «خۆییاتیی»
شنۆیی و هێرۆیی و ە ل ەک –ڵشۆییاتی ەشنۆییاتی، هێرۆییاتی، ه» بێ بگوترێەپێی قیاس د ە. ب«کۆییاتیی»
 . «رگیراون ەو ەوەی -یی ۆڵشەه

  ەهێز و ئاشکرایەڵناوی تێدا بەمانای ئاو ەی کەسبوکارەو کەکێشێ، ناوی ئەش سرنج بۆ خۆی ڕادەشتێکی دیک
رتاشیی،  ەوانیی، سەستایی، شاگردیی، پاسەپانیی، جۆتیاریی، وەس» کەکرێ وەڵدا دەگەڵناوی لەتی ئاوەمامڵ
سابیی... ەباخیی، ق ەیاتیی، تەجاڕیی، خەن» ،ەبنەکانیش دەبی ەرەع ەوش ەوەمان ەقیاس ل  ەوانیی، کابانیی... بەباغ

 .«هتاد

نووسین و   ەسپاندنی ڕێزمان بەچەر نەبەزاران ساڵ و لەوزاری هەکارهێنانی زارەنجامی بەئ ەکو گوتم لەاڵم وەب
ندێ  ەمیانی ه ەسنووری ئاشکرا ل ەتا وای لێهاتوو ەو سیغانەمیانی ئ ەل ەیدا بووەپ بوونڵەت تێکەڵبەه کردنتۆمار

ی سنوور و تێکچوونی  ەوەی کوێربوونکردنستەربەبۆ ب ەدۆڕڕاوەل نەشدا هەوەڵ ئەگە. لەڵگیراوەدا هەو سیغانەل
  ە یەه ەندەوەعنا بێ. ئە بۆ فالن م ەفالن سیغ ەن کە بد ەوەتوانن بڕیاری ئەدیبانی کورد دەڕێزمان. زمانزان و ئ

ر ەبەم لەوێ و هەیێکی زۆری د ەوەو لێکدان ەوەو لێکۆڵین ەوەوردبوون ەوەر ئەبەل م ەه نییە زۆر ئاسان ەکەکار
ی داڕشتنی  ەم باسە گیی. بێگومان ئەمەکی هەر ڕایەسەکانمان لەدیب ەوتنی ئەڕێکک (ناڵێم استحالة ) تییەحمەز

یێک، خۆی  ەزنجیری ەئاڵق ەباسێک و ببێ ب ەڵەڕیزی کۆم ەبخرێتنییە  ەوانەل ەفراوان ەندەوەعنا ئەئیسمی م
م ەبدوێم ناکرێ ئ «ی» ڕۆڵی ەل ەک ەوەت منە نیسب ەاڵم بە. ب ەزنجیر ەببێ ب  ەتێدای ەی ئاڵقەندەوەنها ئەتەب

خشیش بوو  ەزانم سوودبەچڵیش بێ لێدوانی پێویست بوو، وا دەواو و نیوەجۆرێکی نات ەند بەرچەڵبوێرم. هەه ەباس
هانیشمان   ەوەکاتەڕووناک د ەکەک ژوورەروەمان هەکەزبڕاوی زمانەنفەژوورێکی م ەل ەروازەی دەوەبێ. کردن

وار  ە رامۆشی شوێنەی ف ە و جاڵجاڵۆک ەوەداخراوی ماون ەتا ئێستا ب ەو کەک ئەیان ژووری وەی دەوەدا بۆ کردنەد

 

پەڕاندنی پیتی »ا« نەک هەر لێرە، لە شوێنی دیکەشدا ڕەچاو دەکرێ وەک لەو میساالنەدا، دەڵێی »دەستاودەست،   - 5
دەماودەم، دزاودز، دەشتاودەشت« بە زیادکردنی دو پیتی »ا، و«. بەاڵم دەڵێی »ماڵەوماڵ، بانەوبان، شانەوشان، دارەودار،  

ک گوتن  وو«. دیارە لەو وشانەدا چونکە پیتی »ا« هەیە بۆ مەبەسی سو  شاخەوشاخ، زارەوزار« بە زیادکردنی دو پیتی »ە،
 . پیتی »ا« گۆڕاوە بۆ »ە« دەنا دەبوا بگوترێ »مااڵوماڵ، باناوبان، شاخاوشاخ...«
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و   ەتوانن ڕیسی جاڵجاڵۆکەوجا دەسک ئەگ ەی ژیر و دڵسۆز ببن بەش خامەک باوە. یەوەو دروشمی شاردۆت
وڵی ماڵین و  ەه ەو گسکەلێکی ئەسەق  ەر تاکەدەق ەر بەگەی من ئە. خامەوەکێننەبت ەو ژوورانەتی لەتۆزی بێخزم

 زانم.ەربڵند دەختیار و سە ب ەکاندنی دابێ خۆم زۆر بەت

ژماردنی   ەر بەه ەنگە، ڕنییە ەوەبوونرح و قووڵەش ەپێویستی ب «ی»  ی ڕۆڵیەربارەم دەکەباس ەل ەی ماوەوەئ
کار دێ  ەب «ین» داەئایند ەل «جمع المتکلم » رەکەمعی قسە فیعل، بۆ ج ە. لەوەکارهێنانی لێی ببینەجۆری ب

 «ێین» ە، بۆ ئایند«ین » بۆ مازی «بناء مجهول » فیعلی  ە. ل«ستینە ڵدەڕۆین، هەین، دەکەخۆین، دەد» کەو
. تاقمێک فیعل «درێینەلێدراین، لێد –نووسرێین ەنووسراین، د –دیترێین ەدیتراین، د» کەو ەکەناو وش ەدێت
ی  ەوەڵناستن ئەشتێک ه  ەکانیان بەفاعیل «انڕوود، فیعلی افعال الوقوع» ڵێمەکوردیدا من پێیان د ەن لەه

صریفی بناء  ەڵ تەگەلنییە  رقیەف  ەمەئ ەک «ڕمێەڕما، د –سووتێ ەسووتا، د» کە دا وەڕوود ەخۆو ەدا لەڕوود
شی  ەبیدا بەرەع ەزۆر بێهیزن ل ەوەکردنی فاعیلیانەڕووی کارن ەلە م فیعالنە. ئ«دیترێەدیترا، د» کەمجهول و
  ەی داوەو بێهێزیەتی ئەیارم ەکەکۆتایی فیعل ەل «ا» بوونی  ەون. ئاشکرایەکەد « ەافعال المطاوع» رەزۆریان ب

. کارێکی ەوەتەند ماوەبێ خاو ەکەفیعل ەلالییەڕەو ب  ەو بێهێزیی ەڵێی بەر دە، هەلالیشەڕەو ب ەخۆی بێهێز ەچونک
 ڕیەویش مانای تێپەئ ە، چونکەکار هاتووەی بۆ بە مان سیغەبناء مجهول ه ەک  ەیە و ژیران ەزایانەکجار شارەی

  ە «انڕوود» یەفیعل  ەو تاقمەل  «استثناء» ندێە. هەدا نادیار بووەوش ەی لەکەو فاعیل ەدۆڕاندوو «ەتعدی»
  ەمازیدا چونک ە م لەخسی سێیەبۆ ش «مردا» بوا بگوترێەدیترێ. دەد 6دا «مردن» فیعلی ەک لەو ەیەه
  «پسان، سووتان...» کەبا و «مردان» شەکەبوا چاوگەت دە ڵبەی خۆی نامرێ، هەئیراد ەخسی مردوو بەش
 .ەی داوەکەداڕشتن ەهێزی ب ەتێیدای ەناخۆشی ک ەو زێد ەکەک بڵێی گرینگی ڕوودانەاڵم وەب

  ەمانیش فیعلەئ ەن چونک  «ستانە لوەه –ڵستان ەه» ستانیش خزمیەستان و داوە ڕاو»»  یش «ڵستانەه» 
 ەی وا لەی «ا» وەهۆی ئەنوێنێ. بەد «استثناء» ەتدا خۆی بەڕواڵ ەل  ««ەهاتوو  ەوە «ستانەو» ەیان لەکەڕوت

شی  ەچی ماناکەبێ ک  «انڕوود» تاقمی فیعلی ەل «ڕمان، خلیسکان... » کەویش وەبوا ئەد  ەدایەکەکۆتایی وش
  سڵیەڕاستیدا ئ ەاڵم لەکرێ. بەد ەویستن و ئیراد ەیدا نابێ، بەپ ەخۆو  ەل «ڵستان ەه» ەچونکنییە  انڕوود

  ەل» یەماناک «ستان ە و» ە. دیارە «ستانەو» یەکەڕوت ەویش فیعلە، ئەهاتو ەوە « ستانەڵوەه»  ەل «ڵستانەه»
 نێ. ە یەبێ ڕاگەد  ەم مانایەفیعلێکی بێهێز ئ  ەک  ەی «ناچاریوتنی ەک ەکەرەح

ر ەس ەبێت ەخۆو ەک ل ەڵدا بێ نەگەویستنی ل ەبێ ک ەو نووستنەبۆ ئ «نووست» فیعلی ەچم کەد ەوەمن بۆ ئ
 «نووست » ەواتە. ک«وتەوی لێ کەخ» گوترێەی مرۆڤ بێ دەبێ ئیراد ەکەر نووستنەگەئ ر.ەبەخەمرۆڤی ب

 «ا» گوتمان ەک .ەیەو سیغ ەر ئەشی هەکەو سیغ ەو ڕاست ڕوودان ەڕاست «بۆرژا»  اڵم فیعلیە، بەهێزەفیعلێکی ب
 ەی تێدای «ی» یانەکەڕاناو ەدا کەو سیغانەل ەدیار  «مضارع» داەئایند ەل «ی»  ەبێتەی فیعلی ڕوودان دەکەی
بێ  ەشدا دەمە. ل«خلیسکێیتەخلیسکایت، د –برژێین ەبرژاین، د» کەو ەوەی تێدا کۆ بێت «ی» بێ دوەد

ڵستاین، ەه» ڵێیەک دە و ەوەکۆ نابن «ی» دا دوەئایند ەل ەعلوومەنا مەبێهێز بێ. د ەان بێ واتڕوودهی  ەکەفیعل

 

فیعلی »تۆپی« ئەویش وەک مردن وایە، هێندە هەیە بۆ جانەوەر بەکار دێ نەک مرۆڤ، لە جانەوەریشدا غالب بۆ   - 6
کە گۆشتیان ناخورێ. گۆشت نەخوراو پێی دەگوترێ »تۆپیو« گۆشت خوراو پێی دەگوترێ »مردار« ...   ئەوانە بەکار دێ

 مرۆڤیش پێی دەگوترێ »مردو«.
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کار  ەک فیعلی بێهێز بە دا وەهجەندێ لەه ەبۆ خۆی ل «ستانەو»  اڵمە. ب«ستینەوەستین، ڕادەڵدە ه –ستاین ەڕاو
هۆی ەوتنی ناچاری بێ بەک ەکەرەح ەس لەبەرجێک مەم ەب «ستێینەو ەستاین، دەو» گوترێەدێ. د
تا نییە  «استثناء» ژماریەش جێی ئەئێر ە،یەستوورێکدا هە موو دەه  ەل «استثنا» رچۆنێک بێە. هەوەبوونماندوو

 وین.ەدووک ەی بەچی دیک

اڵم  ە، ب«ەنیشان ەنگێکم گرتەتف» ڵێەخشێ. دەبەد «انتقال» ەوەناو ەک دێتەی «ی»  جۆرێک فیعلی کوردیدا ەل 
،  ەکەباغ ەنۆڕیم –... چومێ ەکەماڵ ەچووم» ڵێیە. د«نگێکم گرتێ ەتف» ڵێیەی دەدا ون کەڕست ەل ەکەفعولەم ەک

 ەوەکەدوا فیعل ەچێتەد ەک ەی «ی» مە. ئ«، خونجامێەکەجێگ ەخونجام –مامۆستا، بومێ  ەبووم –نۆڕیمێ 
نییە   مەخسی سێیەڵناوی شەئاو «سوامێ، ترنجامێەنۆڕیمێ، خونجامێ، دامێ، پوتمێ، ەبومێ، چومێ، گرتمێ، ک»
 ەی «ە» مان بزوێنیەه ەی «ی» مەخشێ. ئەبەد  ەکەو ئینتیقال ەکەوەبزووتن 7ەێک «یا پاشگرەمڕاز وەئ» ڵکوەب
ە  وەڵێینەدا دەک گوتمان و لێرەکرێ وەفعولیان تێدا دیار دەم ەدا کەو ڕستانەل ەوەکەدوا فیعل ەوێتەکەد ەک
 . «...ەوە خوار  ەوتین ە، کەکەباغ  ە، نۆڕیمانەکە خانو ە، چووینەنیشان ەگرتم»

  «جعل» میانەئ ە چونک  ەاڵم واتای کمێک جیاوازەدا ب «تصریف» ەل ەیەمانەک ئەش وەفیعلێکی دیک  ەیا ک
م ەکەدار» ڵێمەنێ. دەیەگەد «انتقال » ەر بەس ەیا سازدانی تێدایەگۆڕین و ەک ەو ە «جعل» ڕێی ەنێ لەیەگەد

 «یێ...ە مێ، بمانکەتکەکردمێ، د» ڵێمەون بوو د ەکەفعول ەم ەک «کیلی خۆتەو ە، بمانکەپاڵ ەمەکەمێز، تۆ د ەکرد
نها  ەر دوویان ون بن یا تەه ەیەوێ ئیمکان هەد «مفعولی » دو «جعل» عنایەم  ەب «کردن» یەچاوگ ەدیار

  ویشەئ ەک ەوەکاتەتی کۆیان دەسروشتێکی تایب «بوون » ڵ ەگەل «کردن» سڵەئ ەڕاستیدا ب ەکێکیان. لەی
دا   «بوون» ەگۆڕێ، لەفعول دەدا م «کردن» ەلە یەه ەدا هێندەکەردوو فیعلە ه ەل ە «ی گۆڕانبوونیداەپ»

. «بارام بوویێ - ەرپاڵەس ەبارام بوو» شڵێیەد «بارامم کردێ - ەرپاڵەس ەبارامم کرد» ڵێیەگۆڕێ. دەفاعیل د
  ەل ەکار بێن کەتیش بەجۆرێکی تایب ەب ەشدارن وای کردوەردوویان تێیدا بە ه ەک ەتییە تایب ەم سروشتەئ

م ەل ەیەه «استثناء» .«ەرپاڵەس ە، بارام بوو بەرپاڵەس ەبارامم کرد ب» ڵێیەوێ. دەدیار ناک ە کانی دیکەفیعل
 «تۆ ەیشتم بەگ بارام و  ەم دا بەکەپار» توانی بڵێیەد ەچونک «یشتنەدان، گ» فیعلی ەویش لەدا ئەستوورەد
. ەهاتووەبیرمدا ن ەبێ بەه ەی دیک «استثناء»  ر هیچ ەگە ئ «تۆ ەیشتمەبارام و گ ە م دایەکەپار» شتوانی بڵێیەد
ی ەندەو هەسنیشان بکرێن، ئەد ەوە «استقراء» ڕێی ەبێ لەیان د «استثناء» خۆیان و ەم فیعالنەڕاستییدا ئ ەل

بێ  ەن «ەسازدان ەوەو گوێستن ەوەبزوتن» یەم فیعالنەل  بوو. ەوەمیسال هێنانسی ەبەر بۆ م ەدا نووسیمن هەمن لێر
 –خۆمێ ەنان، دەخواردم» کارنایێ. ناگوترێەی بۆ بە ان «یا پاشگرەمراز وەئ» مەکوردیدا ئ ەل ەهیچ فیعلێکی دیک

 . «شکێنمێ...ەرد، دەب ەشکاندم –شۆمێ ەد –جلک  ەشوشتم

م  ەل ە، یاخود گۆڕانی شتێک بۆ شتێکی دیکەبۆ شتێکی دیک ەوەشتێک ەل ەوەی تاو و گوێستنبوونیداەهۆی پەب
بوون،  » ەعلوومەکا. مەد «مفعول » دوو ەڕیش کار لەڕی لی دێ، فیعلی تێپەک تێپەڕ وەپەدا، فیعلی تێنەیەسیغ

،  ەکەیرەت ەژوورێ، داهاتم ەهاتم» ڵێیەد ەچی کەڕن کەپەفیعلی تێن «وتن، هاتن، داهاتن، نۆڕینەچوون، ک
 «ن، بوێژ، ئاو، ڕاوە یر، دیمەژوور، ت» یەوش «ڕاو... ەچنە، دەوەکەئاو ەوتینەبوێژ، ک ە، بوویتەکەنەدیم ەنۆڕیم

 

لێرەدا مناقەشەی ئەوە ناکەم پیتێک کە لە کۆتایی فیعلەوە ببێ و بزوتنەوە و گۆڕان و انتقال پەیدا بکا داخوا پاشگرە یا   - 7
 ئەمڕاز. 
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، ەچوێلک ەردێک بگرە، بەرپاڵەم سەکە، بارام دەوەئاو  ەم خستەکەجل» شڵێیەد ەک .ەوەفعولی گرتۆتەجێی م
  «و بانک ەپار - ەرد و چوێلکەب - ەرپاڵەبارام و س –جل و ئاو »ە وەفعولت هێنایەدوو م  «بانک  ەیان بردەکەپار
 فیعلێکن. «مفعولی » یێکەوش ەر جوتەه

  ەک فیعلی دیکەسڵییان وەی ئەکارمان هێنان سیغەمیساالندا ب ەی لەو فیعالنەموو ئەبێ بزانین هەش دەوەئ
  ەکار بێنی، لەیان ب  «....ەو ەئینتیقال گوێستن» یەس ەبەم مەتی بۆ ئەتایب ەوێ بەت ەر نەگ ەئ ەن، واتەکەفتار دەڕ

 –تان برد ەپار –م گرت ەچوێلک - ەوەم دۆزیەنۆڕیم ن –هاتم  ەتاز» ڵێیەن. د ەناک ەم کردارەئ ەوەخۆیان
کابرا  –خونجێین ەڵتان دەگەل –شتی کرد ەگ –ماندوو بووین   –داهات  ەکەخانو –بوو خستم  ەز هەرچی کاغەه
 .«یشت...ەگ

وتن، هاتن، ەخستن، گرتن، بوون، چوون، ک» بن ەتەم بابەل ەوەتەم دۆزیوەفیعالنم ەم ئ ەتێفکرینێکی ک ەتا ئێستا ب 
یێ، بارام  ەدەڵمەک بڵێی هەو ەقس ەخول لەدەمانای ت ەب –ڵدان ەسوان، ناردن، هە یشتن، خونجان، پەداهاتن، گ

  ڵێیەکا دەد ەم کارەئ ەکە «مفعول » وتنیەڵ دیار کەگەل «ڵکشانەه» . فیعلی«داتێەڵدەڵیدایێ، کابرا هەه
 ەزیاتر پێوستی ب ەوە. باسی فیعلی ئینتیقال ل« ڵکشامێەه» اڵم ناگوترێەب «ەکەری شاخەس ەڵکشامەه»

 ..نییە. وداەدا مەاڵم لێرەب ەی ەپێدان ه ەو درێژ ەوە لێکۆڵین

 ڵ پیتی تردا:ەگەن لەدەنیشان د «ی» کارهێنانیەندێ جۆری بەه ەوە ی خوارەم میساالنەئ

 .ە، شلکێنەردێنە، زەشکێنە، ڕەسپیێن -1
 .«ناوی ناساغی»ە ردێنە، وە، خروێلکەسوورێژ -2
 .«ەو ڕوتب ەپل» مینەمین، دوەکەی -3
 ئاسنین، زێڕین، زیوین. -4
 . ە، مسینەگڵین -5
 . ە، کۆنینە، زۆرینەنەمیەک -6
 جوانترین، خۆشترین...  -7
 خوشکێ، پورێ، دایکێ، کیژێ، حورمێ، کچێ.  -8

ن ەوشە. ڕ«نێەنگێ پێش قۆشەلەنێ، هێ چەوشەهێ ڕ» ڵێەد ەیەفۆلکلۆردا ه ەل «ەبانگهێشتنی مێین»
 .ەڵدا کراوەگەتی مێی لەن مامڵەوشەڵناو بۆ ڕەئاو ەب ەبوو ەنگیش کەلە، چەتەناوی ئافر

 ەنها جۆرەت ەچونک «ەو مسین ەگڵین» کەوەن «ەو زۆرین ەمینەک» ڕیزی ە بچن ەنگەڕ ەو نێرین ەمێین -9
 ەو دروستکردنەیێک و بماددە ەنین دروستکراو بن ل ەو مسین ەک گڵینەن، وەدەێک نیشان د «وصف»

 پێکهاتبن.
 ەموو ناوی یاری میللین. لە، هە، جغزێنە، تۆپێنەمستێنەکار ە،شکێنەمەڵە، چەشکێنە، هێلکە، موشێنەجگێن -10

جگانێ، موشانێ، » گوترێەی کوردستانی خواروو دەندێ شوێنی دیکەولێر و کۆیێ و هەی هەناوچ
 «مستانێ، تۆپانێ، جغزانێ...هتادەشکانێ، کارەمەڵەشکانێ، چەهێلک
  «ڕێەمەدونگ ل» ڵێنەکۆیێ پێی د ەل  «ەکێنەمدۆڕەم ەدای» ڵێنەر پێی دەپشد ەل ەیەک هەیاری

دا دیار  ەمەیڕفێنێ. لەدا و دەڕ دەمەدا گورگ لەو یاریەل ەچونک ەی «ڕێ ەمەگورگ ل» یەکەڕاستیی
 .ەی تێدای «ی» مڕازێک پێک دێ پیتیەئ ەزمانی کوردییدا ب ەی ناوی یاری لەوێ زۆرینەکەد
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فتار ەک نێر ڕەت بێ وەنێ یا ئافرەیەگەادڕ «سەک» وتۆیی مانایەڵناوی ئەژنانیی، کوڕانیی، کچانیی، و ئاو  -11
نامێنێ،   ەی تێدای «سەک» مانای «ە، کوڕانە ، کچانەژنان » گوتت ەفتار بکا. کەک مێ ڕەبکا یا پیاو بێ و
 کار دێەت و ڕاوێژ بەبۆ جلک و عاد

شنۆێی  ەکا، لەبیتوێنێدا ڕاو د ە، لەولێرێیەه ەواندزی، ماڵی لەڕ ەچووم» گوترێەی کوردیدا دەهجەندێ لەه ەل
نییە  فعولیشەرف و مەز ەحاڵێکدا ک ە. لەدا کراوەی  «کۆ» ڵ ناوی شاریەگەتی لەتێکی تایبە. مامڵ«ڕا ڕۆیشت

، ەکۆیێ خۆش» ڵێیە. دەدراوە ن ەیەم ڕێگەئ  ەکی دیکەکارهێنانی ناوی هیچ شار و ئاواییەب ە. ل«کۆیێ» گوترێەد
ڵی کۆن ەتە. م«ەڵشۆیێ دوورە، هەتەشرەوت، ئاکۆیێ عەشنۆیێ دیارک» رگیز ناگوترێەه «وتەکۆیێ دیارک

  «ولێرێەه ەل ەیرەس» گوتە یان دەڵقی سلێمانی نەولێر با خ ەبۆ ه  ەڵەتەم مەر ئەگە، ئ«کۆیێ ەل ەیرەس» ڵێەد
 «کۆ» یەکەسڵەئ ەعلوومەم ەبێ چونک «کۆیێ» سڵەئ  ەب ەکەناوی شار ەنیە. و«ولێر ەه ەل ەیرەس» یانگوتەد
 ڵێ:ە. حاجی قادر دەی

 ی کۆەکەهارا شارەیدانی بەم ەل
 کو گۆ ەق و ەر شەی کشمیری دابەقوب

 . «شاری کۆ دێنم دوو لیمۆ ەچمەی گۆ گۆ دە ه» ڵێ:ەد ەیەفۆلکلۆردا ه ەل

، ەندەوەج - ەجوانوو، جوانیل - ە، جووجیلەجووج» گوترێەکار دێ. دەشدا بەوەکردنچووک ەل «ی»
،  ەماشیلک» تیەگوتوی ەوانم بیستوەتوتن ەندێ ئاوایی و دێی واڵتی کۆیێدا بۆ خۆم لەه ە. ل«...ەندیلەوەج
 ەک «چزیلک» ڵێنەپێی د ەدا سوور بۆوەگۆشتی قاورم ڵ ەگەل ەڕ کە. دونگی م«ە ، شوتیلکە، ترۆزیلکەماتیلکەت
 یەوەش چوک کرای «ەپشیل» زانرێ.ەشی نەکەسڵەند ئەرچەه ەیەیێکی چووک کراوەوش ەوەالی منەب

 . ە «پشیک»

. «ردیشەویش، بارامیش، ترۆزیش، دار و بەئ» گوترێەد ەوە  «ش» مڕازیەپێش ئ  ەچێتەدا د «عطف» ەل
یا بمێنێ.  ەبقرتێ و ەی «ی» مەبوو ئ «ەا، ۆ، و، ێ،» بزوێنیەپیت ەکۆتایی وشر ەگ ەئ ەیەه ەوەاڵم ڕێی ئەب
.  «نووستویش، نووستوش  –پێیش، پێش  –کایش، کاش  –ش ەیش، ئێمەئێم –تۆیش، تۆش » گوترێەد
ک  ەکردندا وەقس ەوێ لەدیار ناک  ەتف بەی عە «ی» مەیێی تیژ بوو ئ ەوات «ی» یەکۆتایی وش ەت کەڵبەه
عنا و ەی ئیسمی م  «ی » تف هێزیەی ع «ی» بێ بڵێمەش دەوەئ «لیش... ەبرسیش، ع ترۆزیش،» ڵێیەد

ی   «ی»  وێ و هیچ ەکەبزوێنی د ەبزوێن بۆ خۆی ل ەدوای پیت ەوتەک ەمیساالندا ک ەدیتمان ل  نییە. تیەنیسب
ڵ ە خۆ تێک «ی» ندێ پێشگرداەه ەبۆ قرتانیشی. ل ەیەگوتمان ڕێ ه ەک ەمەرڕای ئەندی نایێ بیپارێزێ، سەیوەپ
 . «یشتن، لێگرتن، پێگوتنەتێگ» کەکا وەد

اڵم  ە. ب«کرمێ بوو ەکەدڵی کرمێ بوو، میو» ڵێیەکا دەیدا دەتی پەڵناوێکی تایبەدا ئاو «کرم» یەڵ وشەگەل
 .«مێەرمێ، گوڵێ، شەژێ، نەک» گوترێەت دەکا بۆ ئافرەیدا دەناو پ «رم، گوڵ ە ژ، نەک» ەندی وشەڵ هەگەل

  یر پێهاتنەمیان بۆ سە. دو«ەی بیکوژەد» کیان بۆ هاندانەمڕاز یەپێکهێنانی چوار ئ ەبێ لەشدار دەب «ی»
ی ەئ » میان بۆ بانگکردنە. چوار«فاە ی بێوەه» زاییەمیان بۆ ناڕە. سێی«ەند خۆشەی چ ەو» گوترێەد «تعجب»
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  مڕازەو ئ ەپرسیاراڵم ناوی ەب ەیەمڕازەم چوار ئەکێشی ئ ەند لەرچەه «یەک» یە . وش«ی نیشتمانەجیهان، ئ
 ی.ەهۆشیار، سلێمانی، چێشتن، م «ی» کەو ەی پیتی ئیمالیەک «ی» مە ر ئەبەلنییە 

  ەیانکا بەد «رفەناوی ز» گوترێە پێیان د ەک «ەینەو، ڕۆژ، سبەش» کەیێکی وەند وشەدوای چ ەچێتەد «ی»
و، ڕۆژ، ەش» کەو ەوات ، ەیەشیان هە م داڕشتنەر ئە رفن و هەز ەک «دوێنێ و پێرێ» ڕیزی ەیانخاتەرف و دەز

نووم...  ەوێ دەڕێم و ش ەگەڕۆژێ د» ڵێیە. دەدواو ەی چوبێت «ی» بێ وەسڵێکیان هەنین ئ «نگاوەچێشت
سر، ەغریب، عەڕۆ، مەنیو» کەو ەی دیکەلێ وشەو گ ەم وشانە. ئ«نووسمەد ەینێ نامە... سبەوەنگاوێ هاتەچێشت

ڕۆیێ  ەنیو» رف.ەز ە یانکا بەو د ەدواو ەوەچیتە. یێیان د«اڵت ەڕۆژههار، هاوین، پایز، زستان، ەو، بەشەعیشا، نیو
. وا «کێو...هتاد ەچمەهارێ دەبم، هاوینێ، بەو دەوێ تێر خەشەڕۆم، نیوەاڵتێ دەسرێ، ڕۆژهەغریبێ، عەیشتم، مەگ
 ەی «ینێەسب» مانای ە چونک ەرفیشی دروست کردوە چی زەک ە تەێی نیسب «یانێەب» یەدوای وش «ی» زانمەد

  هۆی ەر بەش ه «کیە کێ و پاشەکێ و پێشەکێ و ڕۆژەوەش» کانیەوش «یانیەب» یەک وشەم. وەبێ زیاد و ک
 رف.ەز ەبوون ب ەوەتەنیسب «ی»

ی دو پیتی  ەڵێک وشەپێکهاتنی کۆم ەشدار بێ لەب ەوای کردو «ی» رم و شلیەبێ بڵێم سروشتی ن ەد ەوەدیسان
  ، پێ، تێ«دار بی» ێ، ب«ەهێیەی بەکورت کراو ەبێ ک یەمیو» رم، بێە، بێ، بێ ش«ئێ، بۆ تصدیق » کەو
موو  ەمن هنییە  پێویست «مانای خوێ ەب» چی، خێ «کردنچێ» ، جێ، چێ«رتیەس ەوتەک» ، تی«تێگرتن»
 ەیەه ەوێ، هێندەدوا ژماردنیان بک ەزانێ بۆ خۆی بەر دە. خوێنەوەیان پێ بگرمەو جێگ ەلیست ەمەکان بکەوش
یان دو  ەکەکوردیدا ناو ەمانیش زۆریان لەئ ەچونک ەکە ر لیستەس ەش بخات «هجا» ناوی پیتی ەڵێک لەبێ کۆمەد

مانیع   ەب ەبوو «ی»  نازکیی پیتی ەوەالمەب .«بێ، تێ، ڕێ، زێ، ژی...هتاد» کەو ەی «ی» و کۆتاییان ەپیتیی
وری ەد ەوەشێتەو ەد ەوەرم و شل لەپیتی نازک و ن ە، چونکەوەتای وشەرەس ە یێت ەبێ نە ن نەگمەد ەدا بەوەل
 ەکاتێکدا ک ەل ەیرکە. سەوەسێنێتەی لێ دەورەم دەدا ئەتای وشەرەس ەمیانی پیتاندا، هاتنی ل ەندی ببینێ لەیوەپ

ندی ەیوەوری پەیێک دەدیسان تا ڕاد (بێەبزوێن ن ەوات) نگداریش بێەدا دەدا و وشەناو ڕست ەل «ی» پیتی
 . «ی خۆ...ەرای کرد، م» ڵێیەک دەبینێ وەد

 کارهێنانیەبێگومان جۆری ب ەوزووع چونکەکۆتایی م ەیشتوومەگەند نەرچەمان کۆتایی دێ هەکەدا باسەلێر
  ە. تاک ەیەی زیاتر هەوەشیکردن ەکانیشی پێویستی بەباس ەرەس ەلێک لە، گەڕوو زیاتر ەخستم  ەندەوەل «ی»
 ەریان خستۆتەب ەلەر کەڕسکەی وەترسی درێژ ەی لەڵبواردنانەو هەبۆ ئ ەک نموونەو ەوەک میسال دێنمەی

 لێیان بدوێن. ەری دیکەیاخود نووس ەوەمەدا من پڕیان کەلی ئایندەه ەڵکی لە، بەکەنووسین

  ەک ەیەتی هەسروشتێکی تایب «نۆڕین» فیعلی ەیان تێدای «انتقال »  یەو فیعالنەی ئەلیست ەل ەیەمەئ ەکەمیسال
ڕ.  ەپەم تێن ەر هەم تێپەه ەدواوم. نۆڕین فیعلێکەوتۆیی نەی ئەزۆر شتی دیک ەک لەدوام و ەشوێنی خۆیدا لێی ن ەل

بێ   ەو مانایەب ەمومکینیش ەڕەفیعلێکی تێپ ەبێ ک «دیتن» مانای ەنۆڕین ب ە. مومکینەی «دو سروشتی» فیعلێکی
سڵدا ەئ ەنا بۆ خۆی لەڕ دەتێپ ەکرێ بەد «حرفی جر» هۆی ەنێ و بەیەگەبی ڕادەرەی عە «نظر» فیعلی ەک

م  ەکەگۆشتم خوارد، خانو» بڵێی ەیەوەک ئەو ەڕەتێپ ەکەدا فیعلەلێر ەک «م نۆڕیەکەخانو» گوترێە. دەڕەپەتێن
ڕۆیشتم تا ماندوو  »  بڵێی  ەی کەوەک ئەو ەڕەپەی تێنەماناک ەک «دیتەسم نەنۆڕیم ک» شگوترێە. د«دیت

کار ەب «انتقالی» ک فیعلیەو ەک ەوای کردو ەی «سروشتی» م دوەر ئەه. «ەوە م دۆزیەماشام کرد نەبووم، ت
دا   «انتقالی» حاڵی ەڕ لەگوتمان فیعلی تێپ ەچونک»  رەپەفیعلێکی تێن  ەبێتەد ەوێ واتەی د «مفعول » کەدێ ی
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کردمان،  » ڵێیەکرێ. دەد «تصریف» ڕەک فیعلی تێپەدا و «تصریف» ەچی لە ک «وێەی د «مفعول» دوو
ر  ەدا ه «تصریف»  ەکار بێ لەڕیش بەپەمانای تێن ەب  ەکەیەوەیرتر ئەیرێکی زۆر سە. س«خواردمان، نۆڕیمان

 .ەڕەپەی تێنە ماناک ەک «دیت، نۆڕیمانێەسمان نەنۆڕیمان ک» ڵێیە. د«کرێەتصریف د» ڕەک تێپەو

ژماردن و  ەوەماندا زیاتر لەکەزمان ەل ەیەکراوەکی نەرگایەی دەوەکردن ەم باسەیی ئەسی بنچینەبەڕاستیدا م ەل
ک گاسنی لی  ەی ەوەڵەوەه ەروبن بێ لەپانایی و درێژایی بێ س ەیار کەوی بەک زەواو بێ وەلێدانی ت ەورەد
دوو گاسن و سێ گاسن... زمانی کوردیش هێشتا  ەکرێ ب ەو د ەوەردێتەرد دەدا وە و شۆبڕینەدوای ئ ەدرێ بەد
و ەک عوزری ئەبڕینی خێرا و ەکردن و ماوەلەپ ەر لە عوزری نووس ەبۆیم، ەڵەی ق ە کێڵگ ەب ەبووەبێ ن ەمیکی نەک

  ە. وا بووەوەیاری تێدا بمێنێتەو ب ەکا بورەی شۆ ببڕێ نەکەویە موو زەه ەوەپێش ەوێ لەیەد ەیەچاالک ەجوتیار
کارێکی   ەمەند ئەرچە. ه ە م نووسیوەکەدا کوردیەشوێنێکی دیک ە، لەکار هێناوەیێکدا بەجێگ ەبیم لەرەیێکی عەوش

پێش   ەل  ەوەالی منەب «یاندنەتێگ» ەپۆشم چونکەاڵم بۆ خۆم چاوی لێ دەبنییە  ندیشەسەو پ ەدیبانەزۆر ئ
ی  ەکارهێنانی وشەب ەروا بم لەبێ پ ەوەبۆ ئ ەیەش هە کی دیکەدێ. هۆی «ەوەتییەکوردیی پ» سی ئارایش وەبەم

تورکێک یا فارسێک  ەوێ لە. نامەوشان ەرزەو تەدژی ئنییە  م «حساسیة» ر گوێیان ئاشنا بووبێ.ە بەل ەک ەبێگان
 ەوەستەد ەواو بەواتای ت ەک ەی ڕێکوپێکی بێگانەهۆی وشەربڕینی واتا بەد ەم لەبک ەفغانێک زیاتر کۆمەیا ئ
 ەووسرێ پێویستی زیاترنەپێی د ەتاز ەب ەکوردی تاز  ەچونک ەیەوەویش ئەم ئەکەچاو دەرقێک ڕەنها ف ەن. تەدەد
  ەپاراستوەستیشم نەری کوردی. دەر چاو و گوێی خوێنەبەکانی لەنوێی  ەی وشکردنئاشنا ەب یو فارس تورکی ەل
ی  ەوش ەبی. واش بووەرەئیمالی کوردی نووسیبێ و جارێکیان ئیمالی ع ەبیم بەرەی عەجارێکیان وشە وەل

 ەتی ڕێنووس ببێ بەجۆرێکی تایب ەدراوەتا ئێستا بڕیارێک ن ە، چونکەئیمال نووسیو ەدوو جۆر ەکوردیم ب
ر  ەری نووسەسۆز و ڕاستیخوازیی ڕاب ەک ن.ەکەڕێ گۆڕکێ د ەم ناوناوەڵەو ق  ەنجە حاڵیش وا بوو پ ەستوور. کەد

 کرێ. ەد ەراردادەقامێکی ئاشکرا ق ەی شەو ڕۆژەنووسێ با بنووسێ تا ئەر چۆنێک دەبێ ه

 «تحتانی» چ «فوقانی» ت بێ چەت بۆ عبیادەجێگ ەک
 رزنجی چ باراویی.ەت بێ چ بەبۆ سیاد «حبت» ەک
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کانی  ەشەی بەوەبۆ دۆزین ،دواڕۆژدا ەبن لەریک دە، پتریش خەوەکۆن ە، لبوونریکەواوێک خەزانایانی زمان ت
وێ زیهنکاری بکا و ەک بیێکەدا. یەڕست ەستێ لە ڵدەی پێی هەو ڕۆڵەو ئ ە پێی سروشتی وش ەئاخاوتن ب

و  ەبۆ ئ ەوەبێنێت ەگڵ ەڵق، بە خ ەشێکیش لەتی خۆی و بەناع ەتوانێ، بایی ق ەتی بدا دەاڵتی زمانزانیش یارمەسەد
  ەبیکا بنییە  ماددی بوونێکی ەک ئاخاوتن کەتی وەباب ەکا چونکەندی دەسەخۆی پ ەی کەکردن شەداب
 ەک لەر یەگرێ هەڵدە، ه ەوەساغ بکرێت ەبەجرەت ەیی بەڵەری و ڕاستی و هەبەموخت (امتحان ) یئەزموونوزوعیەم
خۆیاندا  ەن و بەمووشیان شانازی بکەو ه ەوەوری خۆی کۆبکاتەد ەڕی جیاجیا لەندین بیروباوەکانی چەباس ەرەس
خۆدا ەو ب ەرانەو شانازیکەل ەکێکەبێ، یەه ەڕی خۆیشم، کەئاگاداری هێندێم بیروباوڵێم ەد ەمەئ ەڵبڵێن. کەه
  ەوەکنارێک ەبێ لەتی دەرف ەک من دەکێکی وەی ەوەکجار فراوانی زمانزانیەمان ڕێبازی یەه ەر لەو ه ەڵگوتوانەه
 ی زانستی مرۆڤ. ەگرنگ  ەشەم بەت و پسپۆڕ و ئوستادانی ئەڕیز و کۆڕی بڵیم ەڵێنێ و خۆ بترنجێنێت ەنگاو هەه

بۆ سرنج و   ەوەکاتەروونی دەرچاو و ئاشکراکانی تری جیهان دەب  ەنەر دیمەدە ق ەر بەتدا زمانیش هەڕواڵ ەل
و   اڵتن و ئاوابوون و خوارە ه ەقن لەچەچاوان د ەو مانگ و ڕۆژ وا ل ەستێرەڵێ ئەرپێی دەیاڵێکی سەڕامان. خەتێو

بن...  ەن و وشک دەکە د ەش ەردێن و گەکانماندا دەنج ەستی پەر هەبەر لەشتودەاڵی دەیاندا... گیا و گکردنژوور
ی  ەردەمانن... هیچ کامێکیان پەرانی ڕۆژانەی گوزەرستەڵ کەڵدێر و ئاو و ئاگر و ئاژەالن و هەشاخ و گرد و ت 

میزاد. ەی ئادەستەر پێنج هەب ەوانیش زیاتر، دێنەبێی ئاخاوتنمان، ل لفەر ئەدەق ەو ب ەئااڵندوەخۆی ن ەنهێنی ل
  «انعکاس» ەنی ئاشکراوەدیم ەو ل ەکانیان ڕوونەرچاوەی سەو زانستانەل ەکێکەزانستی زمانیش ی ەواتەک
فێرکار و مامۆستا بۆ لێ   ە ، بنییە یا ە،یەی وانیش پێویستی هەست و زیهنی مرۆڤ، هێندەر هەبۆ ب ەوەنەکەد

 ی. بوونزاەشار

 :نییە ەوەڕاستییر ەسەفڕی ب ەرپێیەس ەیاڵەم خەئ

و خواهیشت   ەی ئیرادە، زادەو ئاشکرای مرۆڤ  ەردەست پێکراوی بێ پەمێکی هەرهەب ەک ەوەڕای ئەرەئاخاوتن س
چێژێ و ەبینێ و دەتی. مرۆڤ نازانێ چۆن دەخلووقی زیهنیەتی... مەسکردی هۆشیە، با بڵێم دەو هۆشی مرۆڤیش

ڵێ و بۆچی ەزانێ چ دەاڵم دەوێ... بەکەبێ و ددانی دەدرێژ دکا و مووی ەدا و زراوی کار دەبیسێ و دڵی لێدەد
 ەسکردی مرۆڤ نین، کاری سروشتن لەوتن دەڵێ... دیتن و چێشتن و بیستن و دڵ لێدان و ددان ڕوان و کەد

ڵکێشان و داڕشتن و ەو تێکه ەمڕاز و ڕستەو ئ ەموو پیت و وشەاڵم ئاخاوتن هەیری مرۆڤیشدا. بەغ ەمرۆڤدا و ل
تی. دارتاش  ەست و بیریەی هەنە، زەڵقی خواهشت و ویستی مرۆڤ ەپێدانێکی کوتومت خ ەو درێژ ەوەکردنکورت

مان ەاڵم هەخت. بەت  ەیانکا بەدێنێ و د ەالو ەل  ەکەو قوماش ەکا دار و بزمار و مشار و لۆکەختێک دەت ەک
بوون.  ەیهێنێتەد ەوەبوونەن ەکا، لەدروست د ەوەروونی خۆیەد ەی لەکەری ئاخاوتنەب ەرلەکا سەد ەقس ەدارتاش ک

  ەکەخلوقی کانیەی ئاو بێ چونکی ئاوی کانی مەرچاوەی کانی سەوەزیاتر ل ەی ئاخاوتنەرچاوەروونی دارتاش سەد
سم و  ەک ڕەندیش، وەرمەمی هونەرهەت بەنان ەتی. تەخۆی ەکەروونەخلوقی دەاڵم ئاخاوتن مەب ،نییە خۆی

ر ەم هێنانی هونەرهەی ب ەرت ەک ەچونکنییە  ەکەندەرم ەخلوقی هونەئاخاوتن مر ەدەق  ەرتراشی و مۆسیقا، بەیکەپ
  ەری لەمی هونەرهەند نین. قیاسی بەرمەخلوقی هونەو م ەمان و عود زادەڕ و کەڕمەو م ەنگ و فرچەڕ ەل

قیاسیان . ەوەت مرۆڤ ە نیسب ەنوێنن بەخۆ د ەک ئاخاوتندا زۆر بێگانەت ەل ەمانەرهە و بەئ ەئاخاوتن ناکرێ، چونک
ری شتی ەمی هونەرهەی بەرستەک کەزیش وەب و کاغەکەرەو م ەخام ەک ەوەو ڕو ەکرێ لەڵ نووسین دەگەل

 .ەی ئاخاوتنەکارگ ەروونی مرۆڤ کەت دە نیسب ەکین بەرەکی و دەالو
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ڵقوڵین و ەڵق و داهێنان و هەتی خەنیسب ەی میانی مرۆڤ و زمان کەکجار نێزیکە ی ەندییەیوەت و پەم نیسبەئ
سکردێکی ئاشکرا و ەد  ەریک بێ بەک خەو ەوەزانستی زمان ەی ببوونریکەخ ەزمانزان ل ەکا کە، وا دەکردنەنەز

ن بۆ  ەدەی دەزمان یارید ەر بەکانی سەی کتێب و نووسراو و تیۆریەوەخوێندن ەی کە، هێندەوای ەوەمفهومی خۆی
  ە، کەکەخودی زمان ەل کردنراوردەو سرنج گرتن و ب  ەوەو، ووردبوونەدا، زیاتریش لەم زانستەل ەوەبوونقووڵ

ر ەبەی لەوەک ئەن وەکەی بۆ ئاشکرا دەکەرکیبی زمانەن و تەکەڵدەتی، ڕۆشنایی بۆ هەروونی خۆیەرجومانی دەت
 .ەوەواندبێتەکانی ڕەو نهێنی ەوەکانی کردبێتەرەگەبێ و گرێوگاڵ و ت شاەڵوەک هەی

 ن. ەدەد ەوەستەد ەنجامی گرنگ بەدوو ئ ەم تێبینییان ەئ

زا ەرزادی خۆی لێی شارماددە ی زمانیەڕاد ەبدا تا ب ەزمانێکی بێگان ەم لەدنییە  یەوەم: زمانزان ڕێی ئەکەی
 ە. بۆ کوردێک کەو زمان ەشیرمژی ئ ەزمانێکدا مرۆڤ ناکا ب ەرس خوێندن لەو د  «رسمی» یبوونبێ. فێرەد
پێشی   «فعل» ب و ئینگلیز کارەرەبزانێ ع ەوەبوونڕێی فێر ەلنییە  سەب ەندەوەبێ ئەبی یا ئینگلیزی فێر دەرەع
  «بینمەپیاوێک د» ک کورد ناڵێنەو و «I see a manأری رجال، » ڵێنەڵێن و دەن و دەخەد «مفعول» رکارەب

ئینگلیزی  بی و ەرەکانی عەتیەڕێزمان و تایب ەم لەبێ دەی دەوەن... تا کوردێک مافی ئەش پێش بخەکەرکارەو ب
و ەل ەک ەوەبیری بچێت ەی، لەلیقەس ەرکاری لێ ببێتەبێک پێشخستنی بەرەک ئینگلیزێک و عەو ەبدا، پێویست
رس الی ەد ەیەوەیێکی شاگردی زمان بیکا ئ ەڵەترین هەورەکا. گەفتار دەی کورد ڕەلیقەدا دژی سەپێشخستن

رسی  ەد ەب ە بێ ک ەو زمانەزای ئەکادێمی شارەزانایێکی ئرشانی ەرکی سەر بایی ئ ەوا هەمامۆستایێک بخوێنێ ک
ڵ و درومانێک ەق ەو ت ە، شیرازنییە مڕاز...ەو ئ ەڕ و داهاتو و وشەرکار و تێپەر کار و کارا و بە. زمان هەوەڵێتەد
و ژووری مێژوو بۆ  ەرەتی. بەی مرۆڤ خۆیە لیقەست و هۆش و سە، گیان و هەوەستێتەبەد  ەوەکەی ەب  ەمانەئ ەک

کانی تێدا  ەی گیانی باپیرەناو و سۆزی دڵ و تاسەی هەی مێشک و خورپە ویت، جوڵەرکەت سەکەزمان
توانیبێتت   ەوەبێ ئ ەوەیت ەکەیان دەدووبار ەلیقەس ەالسایی، ب ەخۆت بێ مامۆستا و دوور ل ەئێستاک ەک ەوەدۆزیەد

ڕێی  ەتاک ەبخوێنێ، ل ەو مێژووەرسیش ئەد ەرزی بەف  ەل ەکانیان. زمانزانێکی بێگانەرچاوەس ەل ەوەیەفکر بک
ک تۆ تێیدا بکوڵێ و فرچکی ەر بۆی بلوێ وەگ ە، مەوەیداتەد ەوەڕێی زمان ەتاک ەبێ و لەفێری د ەوەمێشک
ناو  ەچۆت ەوەبێگان «معلم » ڕێی فێرکاری ەمامۆستای زمانی کوردی ل ە، دیومەوەداخ ەبگرێ. ب ەی پێوەزانایان
کانی  ەنهێنی ی وکلیل، ڕاست ەوێ بیکا بەیەو د ەرگرتوەرس وەد ەکراوی ب ەمەرجەو ڕێزمانێکی ت ەوەیەکەزمان

بینم ڕۆشنبیرێکی کورد  ەد ەدا کەوەرمی بووم لەوتوێژدا دووچاری دڵگ ەندین جار لە. چەوەزمانی کوردی پێ بکات
  –کانی هیندی ەزمان ەدی لکور» یەروا بنێشتۆکەئاسایی و بێ پ  ەی پرسیارێکی زمانی کوردی بەشەموناق  ەل

کر و ەر و دیاربەکۆیی و پژد ەک ەوەل ەوەکردۆتەڵێی بیری ن ەر دەجۆرێک ه ەب ەوەتەی جێواو «ەایییئەورووپ
چی زۆر جار ئاخاوتنیان ەک «ایینئەورووپ –هیندی » رەک هەورامان و شکاک و قامیشلیش کوردن، نەه
 . ەوەوێتەکەکدی دور دەیەل

مێشکێکی ئازاد و   ە و ب ەئسیری زمانێکی بێگانەتاو و ت ەن لەخۆشیان ڕزگار بک  ە زمانزانانی زمانێک، کم: ەدو
ڕێبازی جیاجیادا بڕۆن بۆ   ەن بەوانەیان، لەکەکانی زمانەتیەڕێزمان و تایب ەل ەوەتۆژین  ەن بەست بکەد ەوەکرای

ناو سنووری   ەکێکیان جارێ چووبێتەی یەوەکدی بترازێنن بێ ئەی ەی فراوان لەکانیان و ماوەاوانی باسبنجوبن
حلیلی ئاو و با  ەت ەنجامێکی ڕاست لەئ  ەتاک  ەر بگا بەکردبێ، ه ەی نەڵەه ە، کنییە وان زانایێکی کیمیاە. زمانەڵەه

 ەلێک لەگ ەیەوانەی میژوودا، لەزاران ساڵەقامێکی هەر شەسەب ەوە ڵقوڵیەه ەوەڵقەروونی خەد ەو خاک. زمان ل
نجامی  ەئ ەیدای کردبێ، یاخود لەیێک پەهجەند لەی چەوەیشتنەک گەی ەو ب بوونڵەتێککانی ەستوورەد
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  شێەد ەو پێیەم هاتبن، ب ەرهەب ەستوورانەو دەیێک ئەند ڕێچکۆلەڕێیێکی زمان بۆ چ ەقامەی شبوونشەداب
  ە. بەییوەبێ زمانزانێکی تر پێی گ  ەیەو ڕێچکۆڵەدراوسێی ئ ەیێک کەڕێچکۆڵ ەینێ بەی زمانزانێک بیگ «اجتهاد»

کان، من ەگیروگرفت ەل  ندێەی هەربارەی ڕێنووس دەندامانی لیژنەوتوێژی میانی ئ ەڵێم جارێکیان لەد ەنموون
ی  «ر» و ەسڵی وشەی ئ «ڕ» میانی پیتی ەی کوردیدا دێت ەهجەل ندێەه ەل ەی کە «د» ەو پیتەگوتم ئ

کڕدرا، » گوترێەک دە ، وەیەکە «ر» ردووەی ه «تلفظ » یکردنوکوستی سەبەبۆ م ەوە «بنا مجهول » یەسیغ
تی.  ەستێکی تایبەبەدێ بۆ م ەوەزیاد ەب ەبی وایەرەی زمانی ع  «ەنون الوقای» کە و ە «د» وە. گوتم ئ«گۆڕدرا

ی  ەم حاڵەل ە «کڕیدن و گۆڕیدن» نیەسەمان پیتی ڕەه ە «د» مەئ ەچوو ک ەڕەو باو ەندامان بۆ ئەئ ەکێک لەی
.  «ەنون الوقای» کە و ەهاتووەن  ەوەزیاد ەب ەواتەبۆ ناو ئاخاوتن، ک ەوەڕێتەگەد «ر» ی دووەوەیشتنە گک ەیەب

یب ناگیرێ،  ەع ەوان و زمانزان لێی بە، زمانەم دوو ئیحتیمالەیری ئەر کامیان بێ، یا شتێکی تر بێ غ ەڕاستی ه
  ەو ل «تعلیل» ن بۆەدەست دەد ەکردبێ کند ەس ەی پەو ڕێبازانەکێک لەی، یە کەیێکی زمانەعلیلی زاهرەبۆ ت
و  ەوەو پشکنین ەوەتۆژین ەک ەوەت زمانی کوردییە نیسب  ەتی بەتایب ە، بەداوەکانی زمانیشیان ال نەقامەش ەڕاست

 پاندن.ەی سەپل ەییون بەگەتایین و نەرەکانی، جارێ، کاری سەستوور ەی دە وەلالی دۆزینەق ەت

،  ەی بێگانەوەکردنڕێی السایی ەخۆی کورد بێ، یا ل ەماندا زمانزانی کوردی، کەحاڵی ئێستاک  ەکرێ لەڕوان دەچاو
ر بۆ دانانی  ەب ەوتۆ بگرێتەڕێی ئ ەوەی خۆی «استقرار» هۆی سرنج گرتن وەزانم، یا بەوای دەکارێکی ناڕ ەب ەک

  ە ڕێی زمانزانێکی تر و بگا ب ەم جیاواز بێ لەزۆر و ک «ی ڕێزمانەوەبێ بڵێین دۆزینەی دەکەڕاستیی» ڕێزمان
تی  ەوڵێکی تایبەر هە ه ەوەالی منەوانی. بەی زمانە و کێشان ەو پێوان ەوەبیرکردن  ەخۆی خۆی لەربەنجامی سەئ

بێ با  ەچ د ەو ڕێگایە، ئەخدارەوڵێکی پیرۆز و بایەه ەوەستوورێکی ڕوون کاتەمان ئاشکرا بکا و دەکەکی زمانەنهێنی
ش ەر ڕێبازی زانستی تازە سە. گریمان تێکڕای شێوازی کارکردنێک لەری کردوەریدا گوزەسەب ەلالکەق ەت ەببێ ک

ی ەڵە. هەوەم نابێتەنرخی ک ەواوەنات ەو شێوازە کارهێنانی ئەب ەستووری ڕاست لەی دەوەڕۆیی بێ، دۆزینەن
 ناکا. تی بۆ ەفاعەدرێ، و دروستی شێواز شە م دەڵەق  ەل ەڵەه ەر بەی شێوازی ڕاستیش هکردنویەیڕەپ

م الی  ەڕی جیا جیا هەبوونی بیروباوزۆر ەل ەوە یێتەیرمان نەس ەبا کەندێمان دەبۆ ه ەوەکردنبیر ەم جۆرەئ
 ەم الی زمانزانی تاکەالن هەکانی گ ەی زمانەرجوملەی تێکڕای زانستی زمان و سەربارەزمانزانانی جیهان د

مان ەوەهاتن، بۆ ئەیر پێ ن ەوالی سەدا. بەزمان ەو تاکەکانی ئەتیەعاست سروشت و ڕێزمان و تایب ەزمانێک ل
ین  ەدیش بکەین خۆش ئامەبک ەکەنەیری دیمەزیهنێکی فراوان س ەر ب ەگەبین و ئەناڕازیش ن ەو حاڵەل ەبا کەد
ست و ەنجامی هەئ ەل ەر زانایەبێگومان ه ەزانستی زماندا، چونک ەزۆری شێواز و جۆری تێفکرین ل ەل
و  ەبدا ل ەوەستەد ەوتۆ بەمێکی ئەرهەشێ ب ەر، دەبەخۆی گرتۆتەربەشێوازێکی س ەوە خۆی خۆیەربەورێکی سەسەت

 . ەخشێ زۆرمان قازانج کردوەڕاستیێکمان پێ بب ەڵە نێو سێ چوار ه ەر لەگەوێ. ئەکەست نەبێ دەن ەوەشێواز

ی زمانزان  ەوەڕ و لێکدانە بێ بیروباو «کانی ئاخاوتنەشە ب» باسیەرەس ەتاک ەتێکڕایی زانستی زمان بێ، چ ل ەچ ل
بوون و  وانەفر ەر لەچێ هە. وا پێ دەڵکشاوەکانیش تێهەشەی بەو ژمار ەرواوێزی خۆی فرواون کردو ەپ

 یێکی نادیاری دوا ڕۆژ.ەڵکشانیش بێ تا ماوەتێه

کار  ەزۆری ل ەب ەوەن زمانزانی کوردەالیەی لە انکردنشەو دابەئ ەوە «ەوەئاخاوتنکانی ەشەب» تەنیسب ەب
ڵناو، ەناو، ڕاناو، ئاو» ی ئینگلیزی ەکەشەشت بەو ه  «اسم، فعل و حرف جر» بیەرەی عەکەشەهاتوون، سێ ب

 ن.  « Interjectionندی و ەیوەمڕازی پەئ ، prepositionڵکار و ەکار، ئاو
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بی یا  ەرەوی عەیڕەتیان پەقاف ە ی سەرچاوەپێی س ەنووسیبێتیان، ب ەوەڕێزمانی کوردییت ەباب ەی لەو کوردانەئ
بی  ەرەی عەشەو سێ بەر ئەه ەیەری کورد هە. نووسەیان کردو «اییئەورووپبڵێین  ە یەوەچاکتر ئ» ئینگلیزییان

یشی ەورەو دە، ئ«اسم –ناو » شێکیە ب ەب ەی کردو «ضمیر –ڕاناو » داەوەی و بەکەبنجی نووسین ەب ەکردو
 ە.ب بۆیان داناوە رەزمانزانی ع ەکوردیدا ک ەل ە پێکهێنانی واتا و داڕشتنی ڕست ەل «ضمیر –ڕاناو » ەب ەداو

  ەکێک لەی ەب ەیان داناو «ڕاناو –ضمیر » ەوی ڕۆژئاوایان کردوەیڕەپ ەزمانزانانی کورد ک ەتاقمێکی تر ل
ک ەش وەو کوردانەوێ ئەکەردەڕا د « Pronoun  –ڕاناو » یە کەزاراو ەک لەروەاڵم هەکانی ئاخاوتن، بەشەب

  ەوەم کردۆتەتییان کەخۆیەربەس  ەجۆرێک ل ەو ب  ەزانیو «ناو» رێکیەسێب ەیان ب «ڕاناو» ائەورووپزمانزانانی 
  ەورد ەتی. وردەیەڕاستی ه ەئاخاوتنی کوردیدا ب ە ل ەبێ کەی هەزل ەورەو دەئ ەهێشتوەن ەیان پێوەوەڵکی ئەک
ی ەورەکجار گەوری یەو د  «ڕاناو» ەک خۆم لە، وەوەمەکەت بۆ ڕوون دەم ڕاستییەم ئەکەنووسین یەڵ ڕچەگەل
 یشتووم.ەئاخاوتنی کوردیدا تێگ ەل

ند ەو چە، ئەی ئاخاوتنیان بردوەشەم بەناوی ئ «ضمیر» ەر بەکوردیشدا ه ەبی لەرەوانی زمانی عەیڕەپ
 ن. «ضمیر» بیداەرەع ەل ەک  ەداناو «ضمیر» ۆشیان بەوش

ر کوردی، ەس ەتەرگێراوەیان و «Pronoun» وخۆەکان ڕاستەاییئەورووپک ەاش، وئەورووپکانی  ەشاگردانی فێرگ 
ی ەم وشە. ئەزاراو ەب ەیان بۆ کردو «ڕاناو» ندێکیشیانەه «جێناو» ندێکیانەه « بۆناو» ڵێنەندێکیان پێی دەه

کاری دێنن،   ەب «Pronounضمیر، » ران بۆەی نووسەو زورب ەنێو کوردستانی خوارودا باوی ستاندو ەدوایی ل
ری  ەی چاولێکەم ڕێبازەر لە. هەم گوتارەباسی ئەرە س ەب ەکردوم «گوێی مامۆستا ەب» نیەمنیش کوردی گوت

ادا ئەورووپکانی ەزمان ەل ەکە داوم ەڵە ق  ەل «ڕاناو»  ەیان بەو وشانەموو ئەکانمان هەرەنووس ەاوئەورووپزاناکانی 
 . ەستوەڵبەبۆ ڕاناویان ه ەون کەکەد ە «تعریف» وە ر ئەو ب «ڕاناو» ڵێنەپێیان د

؟ ەی داناو «ضمیر» ەبی بۆ خۆی بەرەع ەبێ ک ەوەر ئەکوردیدا ه ەل « Pronounڕاناو، ضمیر، » تۆ بڵێی
کان جغزیان بۆ ەاییئەورووپ ەفراوان و بێسنوور بێ ک  ەندەوەئ «ڕاناو» پێی بڵێین ەک «Pronoun»ە یاخود ڕاست
ی پێیان  ەو وشانەلمێنێ بەیسەری کورد دەکەی قس ە لیقە؟ ئایا سروشتی زمانی کوردی و سەوەپان کردۆت

 نن؟ەیەگەئینگلیزیدا ڕاید ەل «is, am, are» ەندرێ کەیەڕاگ ەو واتایەکوردیدا ئ ەل  «ڕاناوی لکاو» گوترێەد

 ەن بیروڕایانی کورد بگونجێم لەخاو ەک لێکەڵ یەگەل  ەمتوانیوەن ەختانەدب ەڕۆشنبیری کورد، ب، ەوەچت لێ بشێرم
ڕاناو، بۆناو، جێناو، »  یەزاراو ەڕازی نیم ب ەتاوەرەس  ەر لەه ەبگر «Pronuonڕاناو، ضمیر، » رپاکی باسیەس
  «ضمیر» یەدابڕینی زاراور زمانی کوردی. خۆ ەبۆ س «Pronoun» یەرگێڕانی وشەو ەجۆرێکن ل ەک «رناوەب
مان  ەکەزمان ەبۆ ناو ڕێزمانی کوردی ن ەوەداتەب دەرەوری زانایێکی عەسەت ەی ئاخاوتن، ک ەشە م بەر ئەسەب
  ڵێینەکار بێنین، بۆ نەب «ضمیر» ڕێمان ببێ ە. کەوەکات ەڕوون د ەکەنێکی باسەهیچ الی  ەلمێنێ و نەسەمان دێل

 وریەسروشت و د ەکا لەستی پێ دەب هەرەع ەک «اضمار» یەو واتایەئ ەچونک «بارز، واضح، معلن»
ئاخاوتنی  ەل «ضمیر، ڕاناو» ەسرنج بگرێ ل ەست پێ بکا کەو هەبێ کوردێک دژی ئەبی، دەرەی ع «ضمیر»

. «ضمیر، ڕاناو» کوردیدا دروست نابێ بێ ەل «اسناد، حکم » نەی واتاداری خاوەڕست ەک ەوەو ڕوەکوردیدا ل
ڕاناوی » بێ ەیەرچی ئاخاوتن هەکوردیدا، ه ەل « جملة فعلیة» ی کاردارەڕست  ەبێ لە م نەکجار کەشێکی یەب

 واو. ەی تەڕست ەنابێت «لکاو
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کان و  ەناودار ەڕی حازر و بزری زمانزانەتاوی بیروباو ەها بین لەڕ و ەوەکردنالسایی ەین لەخۆمان ئازاد ک ەک
یبینین، بایی  ەدا دەی ڕێزمانی بێگانەئاوێن ەک لە ک وە، نەیەک هەمان وەکەسروشتی زمان  ەسرنج بگرین ل

و ڕوون کدییان بگرین، بۆ زیهنی ەیەنگێنین و بەڵسەجوداکانی ئاخاوتن ه ەشەش بەکەی باسەوەشانەلێو
بنجی و  ەشێکی هێندەب «ڕاناوی لکاو» ەبنەماندا دەکەزمان ەل ەی کەوش ەو تاقمەوێ ئەکەردەمان دەوەکرای

  ە شێ بە رگیز نەه ەواودا کەی تەداڕشتنی ڕست ەستن لەڵدەها بێ هاوتا پێهەورێکی وەئاخاوتندا و د ەخۆن لەربەس
 با ببێ.   ەشەو بەبێ و ئەندی گرنگ دەکان، چەشەب ەکێک لەری هیچ یەسێب ەبکرێن ب  ەو وشان ەبیرماندا بێ ئ

واو  ەی تەڕست ەیەوا ئیمکان هەک ەتێفکر ەوەل ەیەوش  ەو تاقمەر گرنگی ئەدەت بەغای ەوری لەرخستنی دەبۆ د
کانی ئاخاوتن،  ەشەب ە شێکی تر بێ لەر بەڵکار، یا هە کارهێنانی ناو، یاخود کار یا ئاوەب ەکوردیدا بێ ل ەپێک بێ ل

پێیان   ەی کەیەوش ەنیمچ ەڵەم کۆمەپێک نایێ. ئ «ڕاناوی لکاو» بێ «اسناد دار»  واویەی تەاڵم ڕستەب
کدیدا  ەی ەکانی قوماشێک بەپارچ ەک ەزوو وایەد ە ک داوەدا وەی ڕستکردندروست ەل  «ڕاناوی لکاو» گوترێەد
ی ەکینەو م ەوەستێتەبەد ەوەکدییەی ەن بەعدەمڕازی مەئ ەی وردەحیمەو لەرگ، یا ئەجلوب ەیانکا ب ەدروێ و دەد
 واویان لێ پێک دێنێ.ەت

کانی  ەشەرت و بەک  ەو سرنج ل ەت بەکەی جۆر جۆری زمانەی گوتەوەریکی گوتنەڵ خۆتدا خەگەبۆ خۆت ل
م و ەکەڵ هی تۆ جووت دەگەست و زانینت... وا منیش فکری خۆم لەو ه  «منطق » رازویەر تەب ەو بیانخ ەبگر
 ەی چ خۆشەو »  ر زماندا دێنم...ەسەستی دیارکراو، بەبەوێ، بێ ئامانج و مەو ل ەی جودا جودا لێرەڕست

ی...  ەسا دەرموو دەیفە ری نەنجەدا خەست نە... تا دەوەخۆتان بخولێنویت... تا توانیم ڕۆیشتم... بڕۆن بۆ ەرکەس
کوردین... دوای  ەکان زلن... ئێمەردەر معلق... بەس  ەڵتواسیوەگوێ ه ەب -ق ەست ەن ەگوناهی وا ب ەگوار ەچی
  ەل ەکێکەدائیمی، ی ەناچاری و ب ەڕاناوی لکاو، ب ەوەواو بێنینەی واتاداری تە. تا ڕست« ڕۆیشتین... ەوەسانەح
موو  ەو ه «ناو» ک کارەواو بێ. وەوێ و واتاش تەکەرنەد ەڕست ەل «کار»  ەنگەڕ کانیان.ەبنجیی ەرتەک
رتێکی بێ  ەک ەوێ، تاکەرناکەدا دەقس ەموو جاران لەلکاویش هەت نەنانەر وان، تەکانی تری ئاخاوتنیش هەرتەک

 . ەر ڕاناوی لکاوەه ەوەبڕان

شتی تر  ەڵ بەتێک ەوایەیێ، چۆن ڕەن  و پێکەواو بێ ئەی واتاداری تەبێ ڕست ەوە ئاخاوتن ئشێکی  ەب ەوجا کەد
هۆی  ەبێتەن ەیری ڕاناو کەی میانی ڕاناو و غەزل ەم جیاوازییەدا؟ ئەڕست ەبێ لە بێ و ن ەگونجێ هەد ەبکرێ ک
 ەو خۆمان ب ەوەجیاواز بکرێنکدی ەی ەکانی تری ئاخاوتن لەشەب ەاڵوێردنی، ئیتر لزوم چیەو ه ەوەکردنجیاواز
 «و ظرف ەصف» ڵکارەڵناو و ئاوەمیانی ئاو ەل ەوەریک بین جیاوازی بدۆزین ەین؟ تا خەیان ماندو بکەوەلێتۆژین

 .ەیەی دارا و باغ و مامزدا هەو وش «ڵستاینەه» میانی ڕاناوی لکاوی ەی وا لەو جیاوازییەیێکی ئەد ەین ب ەناگ

ڕاناو   ەدا بەو زمانانەل ەی کەشەب ەو هێندەب ەوە نەکەا ڕاناوی زمانی کوردی دئەورووپکانی ەوانی فێرگەیڕەپ
 : ەوەگرێتەد ەوەی خوارەمانەیان ئەکەکردن شەی دابەرجوملەحیساب کراون. س

  ەڵ جۆری لکاویان کەگەوان لەو، ئە ، تۆ، ئەک: من، ئێمەو Personal pronounسی ەڕاناوی ک -1
 یێکی تری کوردی.  ەهجەبۆ ل ەوەیێکەهجە ل ەم لەڕدا و هەپەڕ و تێنەکاری تێپ ەم لەه ەجیاوازی تێدای

ستوورێکی  ەد ە، لRelative Pronounئینگلیزی  ەندی، لەیوەپ ە،ەر، پێگەنەیەر، ربط، گەڕاناوی لێکد -2
م ەل ەم ڕاناو ەی ئە. وێنەمانەیری ئەغ ەیەو ناوی تریشی ه ەی پێ گوتراو «حرف ربط» فارسی
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 «ەک» رەه  ەوەندێ زمانزانەالی هە. ب«الم بارام بوو ەدوێنێ هات ەی کە وەئ» وێەکەدیار ددا ەیەڕست
 . ەر ڕاناوەویش هەئ ەکەی ڕستەم وشەکەی دوای ی «ی» یەو پیتەئ ەوەندێکیشەالی هە، بەڕاناو ەکەی

 ... ەیە، کامەت ەند، ئاخۆ، ئایا، کامەی، کام، کوێ، چۆن، کوا، بۆ، چەک: کەڕاناوی پرسیاریی، و -3
 ، هۆ و هێ... ە، هۆوانەوانە، ئەمانە، ئەوە، ئ ەمەئ ک:ەڕاناوی ئیشاری و -4
 ک: خۆم، خۆت، خۆی، خۆمان... ەڕاناوی خۆیی و -5
یی  ەکارهێنانی ناوچ ەپێی ل ەهین تۆ، ب ،ک: هی من، هی تۆ، هی خۆما، یاخود هین منەیی وەڕاناوی ه -6

 ندێ شوێنی کوردستانی ژێروودا... ەه ەل
موو ەدوا ه  ەڕێین بەبگ ەک -ەیەناوی تریشی ه – «مبهم» ڵێن بۆناویە ندێک پێی دەڕاناوی نادیار ه -7

 کانی.ەناو ەجۆر

 

 ش:ە بۆ دوو ب ەش کردوەیان دابە «مبهم –نادیار » ەم ڕاناوەئ

م، ەموو، کەس، کام، پیاو، چی، هیچ، کابرا، فاڵن، هین، هەک کەیاخود ڕووت و - ەڕاناوی نادیاری ساد -1
 وانێک...، ەرامەک، هەی

کێ تر،  ەس، یەموو کەر کابرایێ، هە، هە، کابراکەکەس، هینەک: هیچ کەڕاناوی نادیاری لێکدراو و -2
 س...ە کەختێ، فاڵنەسێ، نەلێ، کەگ

 

ژێر ناو و  ەتەدا خراونەڕست ەخۆ لەربەتی سەن تایبەچووی، واتا جیاوازی، خاوەک نەیەی لەیەوش ەڵەم کۆمەئ
 «سەکەفاڵن» ەگاتەتا د «من» یەوش ەل ەبگر ە مانەکێک لەر یەر هۆیێکی بنجی: گۆیا هەبەعینوانی ڕاناو ل

کابرا  » گوتت ەک ەی، واتەجێگاک ەیتەیت و ناوێک بخەالب ەکەشێ وشەدا و دەڕست ەل ەوەی ناوێکیان گرتۆتەجێگ
تارمان  ەکتردا ق ەدوا یەدا بەوەرەی سەلیست ەل ەتر کی ەو وشانەهاش ئەروە، ه«دارا هات» توانی بڵێیەد «هات

 .ەوەجێگایان ەناو بخرێت ەک ەیان تێدایەتەو قابیلیەموویان ئەکردن ه

  ەیدا نابێ، کەپ ەو وشانەو ل ەشان ەو بەک لەریەو نرخاندنی ه ەشەودای موناق ەی گوتارێکدا مەواڵەق  ەبێگومان ل
بێ ەه ەیێکم کەخنەڕ ڕ وەبیروباو ەواتەر بنووسم، کەسەکتێبێکی ل ەبێ نیمچەموویان بدوێم دەر هەسەوێ لەبم
یان بچم،  ەو پیرەرەب ەو ەوری خۆمەسەی نیگای تەگۆش ەجۆرێکی گشتی و ل ەبێ بە د ەکەرپاکی باسەی سەربارەد
تی  ە ناعەپێی ق  ەب ەک ەوەڕێزمانی ەراوێزەو پەئ ەیان باوێمەکەریەو ه ەوەمەکان خورد کەداتی لیستەک مفرەن

 ەک ەوەرای ئەرەس «ڕاناوی پرسیاریی» ی پێی گوتراە رتەو کەی ئەربارەڵێم دەد ەنموون  ەبینم. بەوا دەڕ خۆم پێی
 «سەک» یەبارەل ەپرسیار «کێ» یەنێم. وشەند جۆرێک دادەچ ەش بەکەرتەڕاناوی نازانم، مفرداتی ک ەمن ب

  و ەمڕازی پرسینەئ «ئایا» .ەوە  «ێوند و کەکێ و چ» ڕیزی ەو ناچێت «ەمطلق» پرسینی «ئایا» یە. وشەوە
ی  «کێ» یەوش «ناو» بۆ ەدانراو ەعریفێک کە. تەخۆی واتاداری پرسینەربەناوێکی ڕێکوپێکی س «کێ»
ملێ و   ەزۆر ەر بەگە دا ناگرێ م «ئایا» یەوش ەش بەباو ەوەک الستیکیش لێکی بکێشیتەاڵم وەوێ بەکەردەب

 ەواتای پرسیاریان تێدای ەک ەوەوەڕێی ئ ەر لەه «رێە ئایا، ئاخۆ، ئ» یەی ڕاستی بێ وشەوەکم حقی چن... ئەکوت
کۆیان   ەبێ کەواتای پرسیار ن  ەشداربوونیان لەهۆی بەر بەگەنا ئە، دەوە «ڕاناو» راوێزیەناو پ ەترنجێنەد
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ڕاناودا  مان و ەمیانی ئ ەل ە یەتی و نزیکی هەخزمای ی وندەیوەرچی پەه «ڕاناوی پرسیاریی» ڵ ەگەل ەوەکاتەد
  شوێنی ەناوێک بخرێت  ەیەلمێنێ ئیمکان هەوانیش ناکرێ پێمان بسەهیچ زانا و پسپۆڕ و پاڵ ەب ەیدا نابێ، چونکەپ

ئویلێکی  ەت ە ر بەگە. ئ«Pronoun ڕاناو، جێناو، بۆناو،» تدا پێی بگوترێەڕواڵ ەبێ لەر نەدا تا هەڕست ەل «ئایا»
 ەئێستاو ەجێ، من ل ەدا ناوێکی بخرێتەست دەد «ئایا» ەک ەوەڵمانفڕیوێنێ بەست زمانزانێک ه ەدەزۆر دوور
مرۆڤی »  الوەی هەوش ەستمان لەب ەشێ بڵێین مەد ەڕاناو قبوڵ بکرێ چونک ەیش ب «الوەه» مەکەپێشنیاز د

 ە. ی «ەکەلەڕی تەوپەئ

  ڵ ەگەی ل «گرتم» ی ەی وش «م» جۆر و 7 ەی کرد «ڕاناو» یەڕەو بیروباوەر ئەسەل ەشەو موناق  ەق ەتەمەد
بن،    ەن ەری دیارەس ەن «ڕاناو» ردوویانی گوتەه ەو ب  ەوەک عینواندا کۆکردەژێر ی ەل «سەکەفاڵن»
توانین بۆ  ەوێ دەبمان  ە. کەیەه ەوەری ەب ەی لێ بگرین بەخنەو ڕ ەوەوین و لێی بکۆڵینەدوای ک ەی بەندەوەئ

ڵ ەگەل  «هات ەی کەو پیاوەئ» یەی ڕست «ەک» راوردکردنیەر بەسەوام بین لەردەر بەیێکی دور و درێژ هەماو
  ەین کەڵقیش ئیقناع کەخو  ندین جار خۆمان ەو چ «هین » یاخود «کابرا» یەیاخود وش «خۆمان» یەوش

و  ەرخستنی نادرروستی ئەبۆ د ڵێنینەنگاوی تر هەشڕا هەوەو ل ەوەژێر عینوانێک ەموویان بخرێن ەناشێن ه ەمانەئ
 ەک «بم ەبزێون بۆچی من هی ئێوەهیچ خۆتان بۆ من ن ەئێو ەئایا ک» کەی وەی ڕستەوەهێنانهۆی ەب ەبیروڕایان

پێی  ەو ب ەر فراوانەب  ەخنەیدانی ڕەم ە!! خوالسەرتی ڕاناوەک 12رت ەک 15 ەل ەوەرەی سەکەکردن شە پێی داب ەب
بۆ   ەڵقواڵندوەو ئیسپاتیان لێ ه ەڵگەکان بەزمانزان ەک  ەفکرییان ەو بنگەهێزترن لەکانیش زۆر بەخنەڕی من ڕەباو

 دا.  «ڕاناو» ژێر عینوانی ەکدی جودا لەیەی لەنگۆکێکی وشەرهەی ف ەوەکۆکردن

  ەوەو ڕوەل ەوداییەو بێ مەم ناخۆم بۆ ئەفێکی کەسەراوێزی گوتار، ئەپ ەل ەوەودایی دێنمەعوزری بێ م ەمن ک
سروشت و کونهی  ە سرنج دانێکی ورد و قووڵ لم ەد ەدا بە و وشانەوری ئەد ەڕ و داسووڕی فکر بوڵسوەه ەک

رینی ەڕووپێوێکی پان و ب ەکا لەد ێخشمان پەشتێکی خۆش و سوودبەومان، گگئاخاوتندا، بێ ەوریان لەواتایان و د
ر و ەژی پشکنەچر ەب  ەت ەکانی نای «ەبدیهی» یەوەکوتان ەزماندا ب ەل ەوەتی پشکنین و تۆژینەڕ ەمان. لەکەزمان
دوادا ەڕۆکی زمان و بەکانی ناوەڵەق ەڵ و تەشاندنی ڕایەڵوەو ه ەوەکاریی شیکردنەورد ەب ونخەریکبور، ەخوێن

و داڕشتن و واتای ئاخاوتن، زاخاوی   ەو ڕست ەو نهێنی میانی وش ەیلەم «داخلی» کی ەکانی ناوەندییەیوەڕانی پەگ
و خۆشیێکی زیهنی  ەلێکی زلم دۆڕاندوەکرێ هەم بۆ نەمەدا ئەم گوتارەل ەن. کەکەن و نیگا فراوان دەدەمێشک د

 یەی وشەشەموناق  ەر لەگەرمانی زمانزانییمان ئەخ ەکرد لەندمان زیاد دە. تۆ بڵێ چە کیس چوو ەم لەلەشیرینک
  شت هیچ  ە، فاڵنەشت هیچ  ەفاڵن» ڵێیەد ەک ەی وای کردوەتییەو تایبەی ئەوە دۆزین ەیشتباین بەگ «هیچ»

  یەک وشەگۆڕێ؟ وەن «سلبیة» قیەموتڵ ەل ەکەوش  «سلب و ایجاب» ی وەبد ەوەستەد ەمان واتا بەه «نییە
  ەوەالی خۆیەیان لەکەریەو ه ەیەخۆیان هەربەشتی سەرگوزەڕاناو دانراون س ەی بە وانەلێکی تریش لەگ «هیچ»

تێکڕای  ەل ەکرێ ناچارم قسەم بۆ نەیەوەم وردبوونەئ ە کانی زمان. کەربوونەد ەکێک ل ەتیشکێک داوێژێ بۆ ی
ربڕینی تێبینی  ەڵ دەگەقیون ل ەڵچەری هەس ەل ەبگرم ک ەفکری ەو بنگەی گشتی لەخنەم و ڕەبک «ەڕاناوان» وەئ

 .ەکەی باسەرجوملەی سەربارەبێ، دەه ەخۆم، ک یتیەو سرنجی تایب

  ەی پێو «وت جۆر ڕاناوەح» یەنی فێرگەڕی خاوەی باوەندییەناو ەکەو کۆڵەگوتم ئ ەوەپێش ەب ەک لێرەو
 وان.ەجێی ئ ەل «ناو» بۆ هاتنی ەکانەست دانی وشەد ەستاوەو
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تی و سروشتی ەجۆر و چۆن ەک ەو ڕاستییەئ ەوا گوێ ناداتەک ەیەوەئ ەو تێفکرینە تایی لەرەیێکی بنجی سەخنەڕ
وساش ەر ئەپێ، هەسەدا و دەڵدەرهەو واتای س ەکە خودی وش ەل ەهاتنی بۆ ناو ڕست ەر لەو ب ەوەپێش ەل ەوش
ناشێ   ەقاڵبی جیاجیاو ەستیدا بچێتەی دەتی واتاکە پێی قابلی ەب ەک ەوالوەب ەوەبێ ناو و عینوانی بۆ داندرێ، لەد

 «سەک» یەوش ەڵێم کەد ەنموون ە، بەیەتاز ەو قاڵبەی پێداویستی ئە گوێر ەبگوترێ سروشتێکی نوێی لێ ڕسکا ل
م بدرێ،  ەڵەق  ەل «ناو»  ەبێ بەکی دەکجارەوت ئیتر یەک «ناو» و سروشتی «تعریف» رەب ەوەخۆی و واتای ەب
شی  ەندێک، یاخود بەک واتا و جۆری. هەگۆڕێ نەد ەکەتی وشەچوونی بۆ ناو قاڵبی جیا جیا حاڵ  ەوالوەب ەوەل

  ڵناوەیێکدا ئاوەڕست ەل ەک وشەلمێنن یەسەن و دەکە کان دەاییئەورووپوی ەیڕەکانی کورد پەتاز ەزمانزان ەزۆر، ل
م ەدا قسەند من لێرەرچ ەڵناو... هەئاو ەبێ، یاخود ڕاناو ببێت «ظرف» ڵکارەیێکی تردا ئاوەڕست ەبێ و ل «صفة»
کدی  ەیەی ل «صفة وظرف» ڵکارەڵناو و ئاوەدا بڵێم زمانی کوردی ئاوەوەلنییە  اڵم زیانێکەب ە «ڕاناو» ڵ ەگەل

، ەوەی بۆ بگرمەمن لیستنییە  پێویست ەرچاوەزۆر ب «صفة» ڵناوە. ئاوەناو ڕست ەبچن ەوەر لەب ەوەجودا کردۆت
و  ەبێ ڕستەوا د ەک  ەوەل ەجگ ەیەه ەراردادەی ق ە دو سیغ «ظرف» ڵکارەبێ بڵێم بۆ ئاوەلزوم ه ەنگەاڵم ڕەب

 «ەردانەم» یەوش «کاەبات دەخ ەردانەکورد م» گوترێەببینن. د «ظرف» وریەش دەڕست ەنیمچ
یاخود   ەیەردانەرگیز ناگوترێ دارا مەکار دێ و هەدا ب «فعل –کار » ڵ ەگەر لەو ه ەڵکارێکی بێ فێلەئاو
 ەڵکارەویش ئاوەئ «خۆشییەب» یەم وشە. ئ«ڵت ڕابوێرمەگەخۆشیی ل ەم بەکەز دەح» شگوترێە . دەیەکانەزیر
 ەئێم. «تیمەپیاوە، من بەخۆشیی ەدارا ب» ڵناو، تۆ ناتوانی بڵێیەئاو  ەکا و نابێتەد «فعل  –کار » سفیەر وەو ه

رم، جوان، ەچاک، خۆش، سارد، گ» کەکانی وەشزانین کورد و ەبا دەمان نەڵەبۆ ه ەر السایی زمانی بێگانەگەئ
و  ەکەهیچ پێچ ەو ک ەدروست کردو «ەصف –ڵناو ەئاو» ەتا بەڕەبن ەی ل «رز، نزم، تاڵ، شیرن... هتادەدزێو، ب

یاڵی  ەخ ەو وشانەی ئەوەگوتن  ەل ەن، واتەکەسفی ناو دە وخۆ وەڕاست ەمان ەبێ ئەئاخاوتندا ن ەئویل لەو ت ەکەخوار
 ەوەبیریدا نایێت  ەرگیز بەوی و هەعنەبێ چ م ماددی ڕوا چەن کیان دەسف کراوێکی خاوەنها بۆ وەکوردێک ت

  ەب ەوجا کەڵناگرێ. دەلماندن ه ەسە، نەوەالی منە، بە ڕاستیێک ەمە. ئ«ڵێم شیرن...ەڕۆیشتم تاڵ، د» سێک بڵێەک
  ەک ەوالوەب ەوەن ل «ەصف –ڵناو ەئاو» سڵەئ ەب « جوان، تێر، خراپ» مان بڕیارمان داەکوردان یەلیقەپێی س

سروشت و   ەانشم وەسلیم بین و بڵێین ئ ەن نابێ زوو تەیری ناویش بکەسفی غەتدا وەڕواڵ ەوتۆ لەقاڵبی ئ ەوتنەک
دا ەلێر  «خواەس زۆر دەکەفالن» گوترا ەک ەوەالی من ە. ب«ەصف» ەشتێکی جودا ل ەواتایان دۆڕاند و بوون ب

دڵنیا بین  ەوەتوانین بە. دە «ڵناوەئاو» رەڕاستیدا ه  ەسفی ناویش ناکا لە و «زۆر»  یەرچاوان وشەبەند لەرچەه
س خواردنێکی زۆر  ەکەفاڵن» ەکەسڵی ڕستەئ ە ی کەوەک ئە، وەو تێچو ەبووەێکی قرتاو ه «موصوف» ەک
و   ەوەزف کراوی گرتۆتە ی ح  «مفعول  –رکار ەب» دا جێیەکەڕست ەل «زۆر» یەوش ەیرکەبووبێ. تۆ س «خواەد
 «تعلیل» ەو سازاندنەریح، گریمان ئەی ص  «رکار، مفعول ەب» کەو ەهاتوو  ەوە «فعل –کار » پێش ەل

 ەوەبڵێین زمانی کوردی ئ ێب ەبووبێ، چ چار نامێنێ دەزف کراو هەح 8رکاریەب لمێنینەسەکا و نەئیقناعیشمان ن
  ەڵکار، واتەئاو ەبنەن و نەسفی کاریش بکە، وبوونیداەڵناوی پەئاو ەتا بەڕەبن ەل ەکانی، کەڵناوەگرێ ئاوەڵدەه
ڵناگرێ. ەه ەق ەتەمەد ە م وشانەی ئبوونڵناوەئاو ەڵکار بنوێنن، چونکەتی ئاوەڕواڵ ەدا کەڕست ەها لەتی وەحاڵ ەونەبک

منداڵی ژیر  ەدارا ب» ڵێیەبێ، دەت بۆ ئاشکرا دەکە ختێکی تریش ڕاستییەن ەوەی خوارەمیسالم ەئ ەسرنج بگری

 

سەر بە کۆڕی زانیاری کوردەوە، دوای لێکدانەوەیێکی دوور و درێژ »کار، کارا، بەرکار« ی پەسەند لیژنەی ڕێزمانی  8
، کە پێویست بوو خۆم ئامادەم گۆشەی نیگای لیژنە نییە کرد بە واتای »فعل، فاعل، مفعول« لێرەدا ماوەی شەرح دان

 ڕوون کەمەوە.
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؟ خۆ  ەچی «ژیر» یەدی وشە. ئەڵکارەر هی ئاوەشی هەکەو دارشتن ەڵکارەئاو «منداڵی ەب» یەزانین وشە. د«بوو
زانین ەد ە، چونکەڵناو ەئاوی ژیر بۆ خۆی ەند وشەرچەه ەوەڵناوەی ڕێزمانی ئاوەجێگ ەوتۆتەکەدا نەکەڕست ەل

؟ « لی جوانەمنداڵی ژیر، م» ک بڵێیەو ەوە «موصوف» یەدوای وش ەوێتەکە کوردیدا د ەل «ەصف» یەوش
قاڵب،  ەوتۆتەس کەبەربڕینی م ەپێی پێویستی د ەب ەی ەقینەێکی ڕاست «ڵناوەئاو» ەک «ژیر» یەدا وشەلێر ەواتەک

کانی بۆ ەڵەو و ئاوەند زمانی کوردی ئ ەرچەسفی بکا هە ناوێک بئاڵێنێ و و ەودای نادا خۆ لەتێک مەیاخود حاڵ
 . ەڵق کردوەخ  «ناو» سفیەو

حرف جر یاخود ناو یاخود  » جارێکیان فیعل بێ و جارێکیان «هات» یەک ناشێ وشەروەه ەوەالی منەب
دێڕێکدا ناوی پرسیار بێ و  ەدانا ناکرێ ل «ناوی پرسیار» ەمان ب «ندەچ» یەوش ەهاش کەروەبێ ه «ڵناوەئاو

  «ندت ژمارد؟ەچ»  گوتت ەک ەدایەڕەو باوەل ەی ەری کورد هەڵناو یاخود ڕاناو بێ. نووسەدێڕێکی تردا ئاو ەل
رامدا  ەو ەک لەو ەوەیێکی گرتبێتەجێی ژمار ەیەئیمکان ه ەچونک «ڕاناو، ضمیر» ەبێتەد «ندەچ» یەدا وشەلێر

 «ڵناوە، ئاوەصف»  ەبێتەد «ندەچ» یە؟ وش«ست ژماردەند کەچ» گوتت ەاڵم ک ە. ب«بیستم ژمارد» بڵێی
 کا.ەد «سە ک» یەصفێکی وشەو ەچونک

شێکی زۆری ەرپشت و بەس ەیخاتەو د ەوەکاتەڕاناو د ەی خێران لەرگەنی، دە، کوردی گوتەڕەم باوەلماندنی ئەس
 ەی باوکیش ڕاناو بێ چونکەدا وشەلێربێ ەد «باوکم هات» گوتت ەڕاناو. ک ەکا بەنگی کوردی دەرهەی ف ەوش
موو  ەها هەروەگ بێ. هەناوی باوکت برایم ب ەک «گ هاتەبرایم ب» ناوی باوکت و بڵێی ەتوانی بیگۆڕی بەد

ئامۆزا، دایک، خوشک،  » ەڕاناو چونک ەبنەر و جیران و دۆست و دوشمنت دەس و خزم و برادەکانی کەناوە وش
جێی   ەن بچنەیێک هەنێک، فاتیل ەسەدێک، حەحمەموویان ئەه «پانی شێخیەزووری سەخزمی خ ەگات ەبرا... تا د

وریشی ەدا عینوان و دە ڕست ەل ەی وشەپێی گۆڕانی جێگ ەلمێنین بەبیس ەئێم ەی ڕاستی بێ کەوە. ئەوەو وشانەئ
. «باوکم هات » ەشێ بکرێتەد «گ هاتەبرایم ب» ەچونک ەیش ڕاناو «گەبرایم ب» بێ بڵێین ەگۆڕێ دەد

  ەک ەیەئیمکان ه ەڕاناو چونک ەبنەوانیش دە، برنج... هتاد ئەماتەرمێ، تەنار، هەک ترێ، سێو، هەکانی وەوش
  ەڕاناو ب ەوەبێتەنار دەک هەش وە، میو «م کڕیەمیو» بگۆڕی و بڵێی ەکەنارەی هەوش «نارم کڕیەه» گوتت

ک  ەخت و چەنی و پێاڵو و گوڵ و درەمەق ەنی و تەم ەڵ و سووتەرچی پۆشاک و ئاژە. هەکەی میسالەوەڵگێڕانەه
 ەببن ەوەداتیانەخۆیان و موفر ەن بەدەست دەد «اسم الجنس » ڵێنەی پێیان دە وانەموو ئە ه ە... خوالسەو پار

 س: ەبەی م ەوەکردنوونڕ بۆ ەی ڕستەنموون ەیێک لەلیست ەمەڕاناو. ئ

 کم کڕی. ەرم کڕی، چەنجەخ -1
 ر کرد.ە بەر کرد، جلم لەبەڵم لە چوخ -2
 دیت، گوڵم دیت.م ەوشەنەو -3
 کڕم. ەد ەوت و دار و چیلکەکڕم، نەنی دەمەسوت -4
 د هات. ەحمەس هات، ئەکەفاڵن -5
 د هات. ەحمەمامم هات، ئ -6

یێک ەتوانی ڕستەوێ و دەعبیرت ناکە کی تەڕاناو، پ ەب  ەو بیک ەنگی کوردی بێنەرهە ی ف ەشی وەی نیوەکەز دەح
  ەر ساتەی و هەگۆڕی بکەکی ڕستەلە رخوف ەیاخود سواری چ ەوەناسێتەخۆی تێدا ن ەستەبەی مەو ناوەبۆ ئ ەوەبێنی

 بارێک ببینێ.  ەخۆی ل
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نێن  ەڕاناو داد ەب «سە کەفاڵن» یەوانەتا ئ ەوەرەی سەلیست ەل ەمم هێناوەشەم و شەی پێنجەست نموونەئانق ەب
ن ەڕاناو قبوڵ بک ە دیش بەحمەی خۆیان، مامم و ئەکەڕەرخاتری باوەبەلمێنن، لەمێنێ و لێمان بسەچاریان ن

 دیش بوو. ەحمەر خۆی ئەر خۆی مامم بوو هەس هەکەفاڵن ەچونک

ردی ەکۆڵ د ەڕاناو و ل ەبێتەنە وەچ نامێنێت ەکا چونکەباری زمانزان سووک د ەم ڕاناوەوێ، ئەکەردەڕاستی، د ەب
نییە  خۆیان ەئاگایان لبابا ەدیس ئەرکووک و ئە ولێر و کەیری، هە. سەوەبینەی ئاخاوتن د کردنشەری دابەس
  شتێکی تر و بڵێی ەی بەبک ەکەولێرەتوانی هەد «ولێرم دیت ەه» توانی بڵێیەک دەو ەوانیش ڕاناون، چونکەئ

 .«شاری ئاشوورم دیت... ەونەباڵغیم دیت، کەڵەق  ەڵەئاواییم دیت، شارم دیت، کۆم»

پێش  ەل ەیێکەڕێگ ە، تاکەتی واتای وشەقیقەی حەگوێر ە کانی ئاخاوتن بەشەندوچۆنی بەزانم دیارخستنی چەوا د
کا. بۆ خۆت جارێکی تر ەوبن دەرەموو حیسابان سەه  «ەو واتای وش ەتی وشەحاڵ» یکردنڵەتێک ەزمانزان، چونک

 9نووسیمن  ەوەپێش ەب ە ی لێرە ڕاناو ەفت جۆرەو حەناو جغزی ئ ەونەکەد  ەک ەبک ەو وشانەی ئەرجوملەیری سەس
  ەنموون ەب ەی تازەشلزوم نامێنێ و ەها جیاجیایان تێدایەتی وەکدی دوورن و بابەی ەلە کان هێندەبینی وشەد

و  ەی بەگەڵ مندا سرنج بگری دەگەم تۆش لە کەڕ دە. باوەقسیماتەو تەرخستنی نادروستی ئەبۆ د ەوەبێنین
مان بۆ ەجوداییو ەک ئەین، وەیدا کەئاخاوتندا پ ەکدی جودا لەیەشی لەوێ دوو بە ند بمانەرچەوا هەک ەتەناعەق 

فعل  » رگیز کار و چاوگەڕاستی ه ە. بەیەدا ه «فاڵن فیسار» یەو وش «ئایا» یە میانی وش ەل ەکە وەنادۆزرێت
،  ەکدییان بگرەی ەو ب «س... ئایاەکەفاڵن» ڵ خۆتدا بڵێەگەکدی دوور نین. لەی ەل ەم وشانەهێندی ئ  «و مصدر

کا چ دوودڵی ە. ئینساف لێمان داوا دەکدی بگرەی ەمانیش بەو ئ «نووستن، نووست  –کردن، کردی » ئینجا بڵێ
س ەکەلماندبێتمان ئایا و فاڵنەس ەوەپێش ەر لەگ ەک شتن ئ ەی «کردن و کردی» بڵێین ەدا کەوەین لەکەن
 ردوویان ڕاناو بن.ەه

و قووڵ داگرتن و   ەوە، وردبوونەو کارانەی ئەوەپێش ەرەه ەل ەکێکەزمان ی ەموو کارێکی زیهنیدا، کەه ەل
خۆی   ەبێ ئاگای لەتدا. مرۆڤ دەر بابەسەب ەوەبوونک پانەن ەزاییەستایی و شارەرجی پسپۆڕی و وەبینی مەڕڕەز

هێنی، وا ەکار نەسکۆپ بەلەر تەگ ەر ئێخە، نەوەبیەر ورد نەگەوێ. تۆ ئەکەتی درۆزن نەی ڕواڵەو فاق  ەڵەر ت ەبێ ب
ی و زۆر  ەکەی بۆ دە بی پاکانەدڵنیا د ەتەو ڕواڵەش لەندەوە، ئەدارەککەیێکی لەک ئاوێنەوی مانگ وڕ زانیەد
ی  ەو گردۆڵک ەژ و دۆڵ و لوتکەک ەوەسکۆپەلەڕێی ت ەک لێکەی ە. کەوەهێنیەنتیقیشی بۆ دەقڵی و مەی ئەڵگەب

ی ەوەکردننیازی ڕوون ەبۆ میسال و ب شێتی دانێی.  ەر ب ەهە نگ ەی ئاشکرا بکا، ڕەکە وەو وێڕای دۆزین ەوەتێدا دیت
  ەو ب ەڕاناو ەوەموو زمانزانانەالی هەب ەک «Personal Pronounسی ەڕاناوی ک» شیەڕی خۆم، بەبیرو باو

م  ەتا بزانین ئاخۆ ئ ەوە ی نیگای خۆمەگۆش ەل ەوەبمەندێکی لێ ورد دەر سرنج و هەب ەمێن، دەجێگری ناو دانراو
، ەوەمێژووی کۆن  ەڕاناوی میراتین ل ەک «وانەو، ئەئ - ەتۆ، ئێو - ەمن، ئێم»  ەبێگومان و بێفێڵ ەند وشەچ
 دا؟ەڕست ەکارهێنانیان لەجێگرتنی ناو و ب ەل ەیەتیان هەک قابیلەکن و یەک یەموویان وەه

 

ێرەدا جێی نابێتەوە پێویستە بە وردی باس لەوە بکرێ ئایا  ساغکردنەوەی پێشخستن و پاشخستنی ڕاناوە لکاوەکان ل 9
»کتبتهم« بنووسرێ »نووسیمن، نووسینم، نووسیانم، نووسیمیان«. کە دەرفەتم ببێ لە شوێنی خۆی لەم گوتارەدا هەندێکی 

ا و چ ڕوپێوێک  لەسەر دەنووسم، ناشتوانم لە ئێستاوە بەڵێن بدەم چونکە بۆ خۆم نازانم سنووری نووسینەکەم تا کوێ دەڕو
 »مساحە« دەگرێتەوە، لەبەر زێدە بەر فرەوانی مەوزوع.
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 کرێن:ەش دەش دابەسێ ب ە ب ەیەوش ەڵەم کۆمەزانین ئەد

 .ە، من و ئێم«رەکەقس» مەکەسی یەک -1
 ە. ئێو ، تۆ و«بۆ کراو ەقس» م،ەسی دوەک -2
 وان.ەو و ئە، ئ«لێ کراو  ەقس» مەسی سێیەک -3

 

پێی   ە ک ەیەه ەم وشانە یێکی تری ئەین وێنەش ناکەوە، جارێ باس لەوەتەمان کوتاوەدیهی ەو بنییە  گرفت ەتا ئێر
 «ەبدیهی» رەویش بەند ئەرچەدا، هەلێرنییە  ەو باسەئیشمان ب ەچونک «ڕاناوی لکاو، ضمیر متصل» ڵێنەد
 .ەزانیاری بازاڕییوێ و ەکەد

م  ەئ ەخا کەردەخۆ ڕاستیێک د ەرەسەی لەو کێشان ەو پێوان ەوەبوون، وردەیەساد ەعلوماتەم مەاڵم دوای ئەب
تی ەانی حاڵڕگۆ ەکنییە  ەوەک ئەش وەکەکدی جودا، جوداییەیەرتی لەکا بۆ دو کەبڕ، دە، گردەیەوش ەڵەکۆم
 :ەکاندایەتی وشەروون و قابیلیەد ەل ەکەخێر جوداییەکا، نەیدای دەدا پەڕست ەل ەوش

 : ەم ڕستانەل ەسرنج بگر

 مرۆڤین.  ەئێم –من مرۆڤم  •
 مرۆڤن.  ەئێو  –تۆ مرۆڤی  •

 

  «من» اناویڕ .ەوەییان بگرێتەیێک جێگەیا وشەن هیچ ناوێک وەم قبوڵ ناکەم و دوەکەسی یەی کەم ڕاناوانەئ
 یاخود «مبتدأ» یاخود «فاعل» ەبێتەد ە«م» پیتی  ەی خۆی کەکەلکاو  ەڵ جۆرەگ ەنها لەپێک هێنان ت ەبۆ ڕست

«Subject» ەڵێی خۆی لەر دەه  ەڵ جۆری لکاوی کردوەبەق   ەواوی خۆی لەت ەر شتێکی تر بێ، بەیاخود ه  
 ەیری کوردی لەنگی کوردی و غەرهەیێکی ف ەناتوانم هیچ وش  «من کوردم»  ڵێمەد ە. کەڵ خۆی کردوەبەق 

 ەها کەروەه «دارا کوردم» بێ و بشمناسیت ناتوانم بڵێم «دارا» ناوم ەکت ەنانەدانێم ت ە «من» مەی ئەجێگ
  کەش و «ەو ئێو ەئێم» تەڵبەخۆت قوتابی بیت. ه ەک «قوتابی ئازایت» بڵێمنییە  ڕێم «تۆ ئازایت» گوتم

سی ە دا. ڕاناوی لکاوی کەڕست ەیان لەیری خۆیان بۆ جێگەی غەبوونی ئیمکانی هاتنی وشەن ەوان ل «من و تۆ»
کانیان.  ەلکاوەن ەیری ڕاناوەڵ غەگەل ەری ڕستەواوکەت ەرگیز، ببن بەرگیزاوهەن، هەست نادەم دەم و دوەکەی
 ەیەک حاڵدا ڕێ هەی ەبڵێـم ل ەوەبێ ئە، دەوەم لێ شاردبیەم ڕاناوانەتیێکی ئەهوم بردبیت، یاخود تایبەس ەکا بەن

 گوترێ:ەوێ، دەکەردەدا دەنموونم  ەل ەک ەیەمەش ئەکەدا، حاڵ  «ەو ئێو ەئێم»  ڕاناوی لکاوی

 من و دارا و برزو شاگردین.  •
 دارا و برزو و تۆ شاگردن.  •

 ەکەدا، فاعیل «من»  ڵ ڕاناویەگەی دارا و برزو لەهاتنی وش ەچونک ەی تێدایەورەکی گەکیەزیر ەم ڕێ دانەئ
ێک    «جمع » ناشکرێ ەدوادا بێ، خۆ دیارەناکرێ ڕاناوی لکاوی تاکی ب «جمع» ەی کرد بەکە «مبتدأ» یاخود
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م بێ.  ەکەسی یەبۆ ک  ەمعەو جەر ئەگەم ەمی تێدایەکەسی یەک ەدا کە «مبتدأ» یاەو ەو فاعیلەدوا ئ  ەبێ ب
  ەمی تاک کەکەسی ی ەکتر. ک ەنگی یەهاود ەیانکا بەمع دەمی جەکەسی یەک ەمی تاک لەکەسی یەنزیکی ک

موو  ەه ەمع لەمی جەم و سێیەسی دوەڵ کەگە، لەجودای ەوەڕوی ژمار ەنها لەمع تەمی جەکەیسی ەڵ کەگەل
سی  ەمعی کەڵ جەگەل ەویش خزمەئ ەم وایەکەسی یەک کەمی تاکیش وەسی دوە، حاڵی کەجودای ەوەڕویێک

معی  ەو جم ەمعی دوەوت بۆ جەڕێک ەب «ن» یەکەلکاو  ەاناوڕ «تۆ و برزو مرۆڤن»  ڵێیەد ەک ەیەه ەم، هێندەدو
تۆ و » ڵێیەد ەیری، کەس نییە. مەسی سێیەمعی کەستت جەبەدا مەڕست ەت تۆ لەڵبە، هەکێکەر یەم هەسێی

ڕدا ڕاناوی ەکاری تێپ ەل ەم، چونکەسی سێیەک هی کەن ەمعەمی جەسی دوەهی ک ەکەڕاناو «برزو نووسیتان
 .ەس ەرکەبۆ ه ەیەلکاوی جودا ه

 

 گوترێ:ەد، مەروکاری سێیەس ە ئینجا با بێین

 ؟ ەکێ مرۆڤ   ەمرۆڤ  دارا ە و مرۆڤ ەئ •
 موویان مرۆڤن. ەه  کورد مرۆڤن  وان مرۆڤن ەئ •

 

ری ەواوکەت ەی ببێتەکەلکاو ەش ڕاناوەو پێیەر بەی، هەجێگاک ەی تر بێتەدا وشەست دەم دەسی سێیەڕاناوی ک
شێ غائب جێی  ەغائیبێک و دموو ەڵ هەگەخزم ل  ەبێتە، دەخۆی غائب ەک ەوەوەهۆی ئ ەم، بەسی سێیە. کەڕست

تا  ەڕەبن ەل ەڵێ ڕاستە. بەم دروست بوەسی سێیەڕاناوی ک ەیەو غائبانەرخاتری ئەبەر ل ەش زیاتر، هەوە. لەوەبگرێت
بیردا دێ و  ەموو شتێک مرۆڤت بەه ەر لەب «وەئ» ڵێیەد ە، ئێستاش کەبۆ مرۆڤ داهاتو «وانەو، ئەئ» ڕاناوی

چ ەمل ک ەاڵم دوای داهاتنی ناچارەکار بێ، ب ەیری مرۆڤ بەت بۆ غەراحەس ەب «وەئ» داەڕست ەی لەز ناکەح
توانین، یا ەڕێین ئاخۆ چۆن دەگ ەوەی ئەشەموناق  ە. با لەوەشێتەوەلێی د «غیاب» ەنجامێک کەموو ئەبۆ ه ێب

کار ەبۆ مرۆڤ ب ەندین وشەنگدا چەرهەف  ەکار بێنین، خۆ لەیری مرۆڤ بەبۆ غ «وانەو و ئەئ» ناتوانین، ڕاناوی
و ئاین و   «مبهم» و پرسیار و ەس و ئیشارەڵ و خزم و کە ل و کۆمەو ناوی گ «اسم علم » ک تێکڕایەدێن و

سی  ەک ەم وشانەی، ئ ەکەڕاستیی» مەسی سێیەک کەمووشیان غائبن وەب و نازانم چی، هەزهەحیزب و م
بدا و   ەو غائبان ەتی ئەاللەڕاناوێک د ەوجا کە. د« منەسی سێیە ڕاناوی ک «وانەو و ئەئ» یەمن، دو وشەسێی

 کانیان.ەری ڕستەواوکەت ەبێتەجۆری لکاویشی د ە یدا بووبێ دیارەوان پەر ئەبەل

و  ەێک ل «غائب» مووەڵ هەگەل ەوەکاتەو کۆی د ەیەمدا هەسی سێیەڕاناوی ک ەل ەک «غیاب» یەتیە م تایبەئ
ی زمانزانان بۆ لێک ەر خامەبەل  ەخۆش کردو، ڕێی ەمەسی سێیەویش کەئ ەیەه  «غائب» رچیەه ەک ەوەڕو

بینی ە. بۆ خۆت دەوەشی خۆیەناو باو ەبگرێت ەک دوورەیەی لەموو وشەو هەتا ئ « ڕاناو» راوێزیەی پەوەکێشان
ڕانوی   ەبنەموو دەڕاناو ه ەحیساب کراون ب ەی ژماردمانن کەشەفت بەو حەل «ڕاناو » شیەش بەکانی شەوش
تی خۆم، خۆت دواتر ە حیکای» مەم یا دوەکەسی یەڕاناوی ک ەین ب ەبک ەو وشانەکێک لەم. ناتوانین یەسی سێیەک

 پارێز بێ. ەبێ لێی بەر پێی زمانزان، دەبەل ەخلیسک ە «غیاب» مەم ئەکەڕ دە. باو«دێ
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 ەی لەو زمانزانەوت ئەرکەمان گرت بۆمان د «, Personalسی، شخصی ەک» ڕاناوی  ەی لەسرنج ەو کورتەل
 «ەتۆ، ئێو - ەمن، ئێم» وێەکەی دەوەکی ئ ەڕاناو، پ ەبکا ب  ە کەیێک، وشەتی هاتنی ناو بۆ شوێنی وشەڕێی قابلی

دا. پێی  ەڕست ەل ەوەیان بگرێتەیری ناویش، ناشێ جێگەیا غەعلوممان کرد هیچ ناوێک، وەم ەڕاناو دانێ چونک ەب
هیچ  ە یەخسیان هەتی شەاللەد ەک «من، تۆ...» کانیەواتای وش ەوەالنی ڕێزمانەزانی، لەد ەوەخۆت ەناوێ بڵێم، ل

. ەک واتای وشەگیرێ نەردەو ەوەفتاری وشەتی ڕەچۆن ەستووری ڕێزمان لەد ەڕاناون چونک ەئیسپات ناکا ک ەوەئ
  ڵناوەڵناویش ئاوە، ئاونییە ویش فیعلەئ «فعل، کار» یە، وشنییە بۆ خۆی ڕاناوی ڕێزمانی «ڕاناو» یەر وشەه

ئاو لێڵ ناکا،  ەفعولێکە دا مەڕست ەل «ناو» یەوش ەڕووی واتاو  ەند لەرچەه «ناوی من نووسرا» ڵێیەد ەک نییە.
وسا  ەئ «ناوی منی نووسی» ەت گۆڕی و کردتەکەڕست ە. کەفعولەی مەوانەستووری ڕێزمان پێچ ەپێی د ەب

 فعول. ەم ەبێتەد «ناو» یەوش

و  ەشی ئەسێ ب ەش لە ی ڕاناو، دوو بەدیارد ەین بەکالسیکی بککانی ەر میقیاسەگە ئ ەیەوەدا، ئە، لێرەکاکڵی گوت
ر ەب «ەتۆ، ئێو - ەمن، ئێم» کانیەوش ەون، واتەکەد «ڕاناوی» ەل ەموو دونیا ڕاناو بوەی تا ئێستا الی هەوشان

 ڕاناو.  ەکا بەد «وانەو، ئەئ» ەون کەناک ەفهومەو مەئ

م. ەسی سێیەک ەل ەو ەکاتەم جیا دەم و دوەکەسی یەنوێ کەر لەتیێکی تری واتایش سە، تایبەتیەم تایبەل ەجگ
  ەدیهیەک بەو ەم، چونکەسی سێیەهی ک ەل ەتینترەک بێلەگ ەوەمرۆڤ  ەم بەم و دوەکەسی یەندی کەیوەپ

سی  ەت کەنیسب ە، ب«ڕۆیشتین ەمن وام کرد، ئێم» بکاو بڵێ ەقسنییە  خلوقێکە م ەوالوەمرۆڤ ب ەل ەئاشکرای
تی مرۆڤ ەندنی مامڵەسەرەپێی پ ە، دوایی بەڵ مرۆڤ بووەگەر لەتا مرۆڤ وتوێژی هەڕەبن ەل ەدیار ەوەمیشەدو
 م. ەسی دوەک ەب ەیری مرۆڤیش بوەی جغزی ئاخاوتنی، غبوونوانەڵ جیهان و فرەگەل

ڵ و چشتی ەرد و ئاژە بۆ دار و ب «ەتۆ، ئێو» اناویڕ  بێەتیدا نەحاڵی تایب ەن و لەگم ەد ەتا ئێستاش ب ەسرنج بد
م، بۆ مرۆڤ سروشتی ەسی دوەیێکیش کەم، تا ڕادەکەسی یە ی ڕاناوی کەبوونڵەبەق ەم لە کار نایێ. ئەوتۆیی بەئ

نییە   اڵم ڕێزمان مانیعێکیەبێ ئاخافتن ناکا، بەمرۆڤ ن ەستووری زمان. واقیع وایەک دەکا نەداخوازی د ەوش
ر مرۆڤ بێ یا گۆچان، فیعلی ەکەوساش قسەنگ بێ و بئاخێوێ، ئەد ەجیهاندا ب ەل ەیەرچی هەه ەک ەوەل

 . «مامەمن بێژام، من چ» گوترێەردوویان و دەبێ بۆ هەک داڕشتنی دەڕابردوو ی

اڵم ە، بەی «چی» ەوەمزادیش ەیری ئادەی غەبارەو لە ی «کێ» ەوەمزادەی ئادەبارەی پرسیار ل ەزانی وشەخۆت د
بێ خۆ ە. زمانزان د«وماەکێ هات، چ ق » ڵێیەو د «کێ، چی » کارهێنانی ەمیانی ب ە لنییە  رقێکەدا چ ف ەڕست ەل

موو  ەه ەوەنتیق و لێکدانەو م ەف ەلسەستووری ف ەخۆی بێ د ەو زمان و ئاگای ل ەف ەلسەی ف کردنڵەتێک ەبپارێزێ ل
ر ەسەندێ زمان سوورن لەبینی هەخۆی. د ەک یاساکەی یاساکانی زمان نەوەمڕازی دۆزینەئ ەبنەد

، خۆ ەکردوەی نەمەچی زمانێکی تر ئەئاخافتندا ک ەل لەی تاک و گەوەجیاکردن ەی نێر و مێ، زیاتر لەوەجیاکردن
ستووری  ەد ەو چ گوێ نادات ەم شتانەبۆ ئ ەیەک نرخاندنی هەی ەف ەلسەنتیق و زانست و ف ەم ەعلومیشەم

ربڕینی  ەبۆ در ەب ەوەکی گرتۆتەڕێگای ەتێیدا ژیاو ەک ەمێژوویی ەرف ەو زەپێی ئ ەب ەتەر میللەی هەلیقەکان، سەزمان
کانی خۆی ڕێک  ە تیەڵ سروشت و تایبەگەل ەک  ەهای داناوەستووری وەشدا دە و کارە، لەواتا و داڕشتنی گوت

و   ەف ەلسەنتیقی ف ەڵ مەگەزۆر جاران ل ەک ەیدا کردوەرفی ئاخاوتنی پەو ز ەلیقەی سە نتقێکی زادەوێ، با بڵێم مەک
توانێ جێی ەد «فاڵن» یەی وشەوەک ئەهێز و پێزی وتێکی بێ ەڕواڵ ەوەالی منەزانستی ڕووت ناگونجێ. ب

سروشت و  ەهێز و پێز کەر ڕاستیێکی زۆر بەسەناکا ل ە بەلەنتیقی زمان غەم ەرگیز بەه  «دارا» خۆی چۆڵ کا بۆ



57 

ر  ەسەو ب ەی زمانزانانەوەنتیقی لێکدانەم ە، کەوەی زمانەوەرەنتقێکی دەم ەل ەتەم ڕواڵەتی. ئەخۆی ەکەواتای وش
 .ەماوی کردوەی زمانی تەندێ ڕێچکۆلەو ه  ەرگرتوەمافی خۆی و  ەخی زیاد لە، بایەپاندوەزمانیاندا س

  ەک ەیەوە، ئەر ڕێزمانی کوردیدا بڕاوەسەب ەوەی زمانەوەرەنتیقی دەم ەل ەی کەتان ەڵەغ ەو بڕیارەکێک لەی
  ەو بڕیارەر لەی بێ فیعلی تێدا بێ، هەنابێ ڕست ەایییئەورووپ –کانی هیندی ەزمان ەگوترێ چونکی کوردی لەد
ی بڕیاری وایان  ەو زمانزانانەستوور. ئەد ەب ەش کراوە ڵەلێک هەو گ ەدانراو ەڵەه  ەلێک ڕاست بەگ ەوەتانەڵەغ

  ەلەپ ەو ب ەیلەڵکو مەایی، بئەورووپ –خێزانی هیندی  ەر زمانێک لەخۆی هەربەواقیعی س ەتەداوەگوێیان ن ەداو
کانی و بێ دوودڵی ە موو زمانەر هەسەب ەوەیان پان کردۆتەو خێزانەزمانانی ئ  ەندێک ل ەرچاوی هەتێکی بەڕواڵ

 ورێکی گشتی.ستوەد  ەتەکردویان

 ڵێنەپێی د «ەاصول الفق» ەل ە ک ەی تێدایەناوبانگەب  ەورەگ ەتەڵەو غەدا بڕیاری باس لێکراو ئەوەلنییە  گومانم
ست ەو د ەوەهێنێ بۆ دزینەوا و ناڕاست دادەستێکی ناڕەڵوەه ەکەبڕیار ەچونک «علی مطلوب10مصادرة»
موو زمانێکی ەه ەلماندوەمانسەجارێ ن ە. خۆ ئێمەیەق ەتەمەو د ەشەجێی موناق  ەک ەوزوعەو مەرداگرتنی ئ ەسەب

  ەئایا ل ەیەوەر ئەسە ل ەی ئێمەشە، موناق ەی ەتەو بابەلمێنن کوردیش لەن تا بسەتەو بابەایی لئەورووپ –هیندی 
وزوعدا گرت و بێ ەر مەسەستی بەد ەوەپێش ەر لەه ەکەچی بڕیارەک نییە  یا ەیەی بێ فیعل هەکوردیدا ڕست

  کێکی تر بێ و بڵێەدا یەوەلنییە  رقێکەی بێ فیعلی لێ یاساغ کرد. چ ف ەڕست  ەوەکوردی بکۆڵێت ەل ەوەئ
ی بێ فیعل  ەاییش ڕستئەورووپ –کانی هیندی ەموو زمانەه ەبێ لەد ەیەی بێ فیعل هەکوردیدا ڕست ەل ەچونک»
ی بێ ەکوردیدا ڕست ەل  ەک ەلمێنراوەس ەوەئ ەجارێ ن ەچونک ەی «ەمصادر» رەش هەمەت ئەڵبەه «بێەر هەه

 .ەیەکانی تریش تێیاندا هەموو زمانەه ەوە ساغیش بۆت ەو ن ەیەفیعل ه

دا ەتەو حاڵەر لەو ه ەفیعل و بێ فیعلی تێدای ەی بەکوردی ڕست ەک ەوای ەدیهیەک بەو ەوەڕی منەالی باوەب
ین.  ەیری زمانی کوردی بکەس ەکانی بێگانەی زمانزانەوەی خوازرایەچاویلک ەب ە کانی نابینین کەبێ فیعل ەڕست

ری ەوقی سەنی، تە، کوردی گوتەبا ک ەمان پێ دەو خلیسکەکوردیدا ئ ەی بێ فیعل لەبوونی ڕستە ی هکردنئینکار
یری  ەرموو سەکێنێ. ف ەتەڵدەه ەکەی زمانەاخبنجوبن ە شێکی گرینگ لەب ەوێ، چونکەکەز درەئ ەمان بەکەڕێزمان

کاندا،  ەمیسال ەی بێ فیعل لەبوونی ڕستەلماندنی هەسەنجامی نەئ ەل ەودا سرنج بگرە دوا ئ ە و ب ەبک ەم میساالنەئ
 گوترێ:ەد

 من پاک بووم.  •
 بم.ەمن پاک د •

 ڵگری و بڵێیەی پاک هەتوانی وشەو د ە «بوون» داهاتوی کاریم ەی دوەی ڕابردو و ڕستەم سیغەکەی یەڕست
ن و جێی  ەدا فیعل هەم ڕستانە. ل«خۆمەد –نووم، خواردم ەد –نووستم » ڵێی ەک دەروەه «بمەبووم، د»
 نین. ەق ەتەمەد

 

 . نییە شەرحی ئەم زاراوە گەلێک پتری پێ دەوێ، بە داخەوە لێرەدا دەرفەت 10
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 :ە بک ەیەم ڕستەیری ئەئنجا س

 من پاکم.  •

 ەملێش نابنەزۆر ەڵێ فیعلن و ب ەس دەک ەن «من، پاک» یەت دو وشەڵبە؟ هەفیعل ەشی ڕستەدا کام بەلێر
پێی   ەیە، ئاخۆ ئیمکان هە «م» نها پیتی ەست تەر هەب ەوێتەکەدا و دەکەڕست ەل  ەوەمێنێتەی دەوەفیعل. ئ

 بگوترێ فیعل؟ 

 ەحیسابی وانیشدا ب ەل  ەی ئاخاوتن بڵێن فیعل چونکە شە ب ەرزەو تەن بەدەال د ەوە کان خۆ لەزمانزان ەتاقمێک ل
میانی کۆتایی   ەڵێن لەی کوردیدا ئیتر دەڕست ەبوونی فیعل لەعوای هەد ەن لەاڵم کۆڵیش نادە، بەڕاناو دانراو

ندین جاریش  ەک جارێک، چەن ەعوایەم دە. ئەفیعل ە نگەو دەئ  ەیەنگێکی بێهێز هەدا د  «م» ی پاک و پیتیەوش
 ین: ەرج بدەخ ەندان بەرکێکی چەئ ەوەپێ بێ ئ ەتەرخۆیدا دەسەشێ و بەوەڵدەک هەر یەبەو ل ەوەبێتەش دەڕ

  ەنگەو دەئ ەبێ چونکەشدا فیعل ه «ەمضاف و مضاف الی» ەبێ لەد ەواتەفیعل بێ ک ەبێهێز ەنگە م دەر ئەگەئ
 ەمان میسال کە ه ەڕێین و بلکێین بەگ ەئیزاف  ەل ا. ب«کوڕم، کچم، خێزانم» ڵێیەک دە، وەی تێدایەبێهێز

بینی  ە. د«پاکین ەئێم» ڵێین:ەوسا دەکار بێنین ئەمعی بۆ بەمی جەکەسی یەیان کەمجارەاڵم ئە، بەوەهێنامان
 ەواتەشوێنی، ک ەوێتەکەد «ین » وخۆ ڕاناویەدوادا نایێ و ڕاستەنگی بێهێزی ب ەچ بزوێن و د «ک» دا پیتیەلێر

 بوو.ەلمێنی لێ گیر دەسەی پێشوودا جنجڕۆکی مرۆڤی نەکەمیسال ەل ەما کەی نە ش جێگەڵفڕیودانەو خۆ هەئ

.  «من پاکم» یەکەک میسالەمی تاک وەکەسی یەر میسال بۆ کەس ەوەینەمع بێنین و بادەج ەدیسان با واز ل
  ەلنییە  نگێکی بێهێزەدا چ د ەمانەل «برزوم... ەمن کاک –م ەمن ئاماد –ڵقی الدێم ەمن خ –من ئازام » ڵێیەد

 گومانی ڕاناوی لی بکا.همی جنۆکاویش ەتا و ەکە کان و ڕاناوەمیانی کۆتایی وش

  «تلفظ» تۆ ناتوانی ەدێ، چونک ەوەناچاریی ەل «پاکم » کەی وەناو ڕست ەدێت  ەک ە نگ بێهیزەم دەڕاستی، ئ
  ەکە «کاف» بێەدنییە  الجتە، چ عیستاو بێنەێکی و  «میم» وداەدوا ئ ەستاو و بەی و «کاف» پیتی ەی بەبک

  ەوەکەوش ەیلکێنی ب ەدێنی و د ەوەی وشەوەرەد ەل «میم » پیتیدا تۆ ە. لێرەکە «میم» ی بۆ درکاندنیەقورس ک
کۆتایی دێ. وا   ەوێدا وشەعلووم بکرێ لەی تاکو مەقورس ک ەکە «کاف» کاەنوێ ناچارت دەرلەس ەمەئ ەک
ندێک  ەه ەکاری ناچاری چونک ەبێتەد  ەی پیتی پێش کۆتایی وشەکردنم قورسەدا ئەکەدی وشوناو خەل ەیەه

 گوتت ەبکرێن. ک «تلفظ » ەوەواوەت «سکون» ستاویەو ەبنییە   ئیمکان ەوەندێکی ترەپێش ه ەوتنەک ەپیت ک
 ەی، کەکێکیان قورس کەبێ یەت دەڵبە، هیستێنەجارێ بو ەردوان بەه ەکە «رێ و میم» بۆت ناکرێ «کرم»
هی ی خۆی  ەو جێگ ەوەکۆتایی وش ەوتۆتەک ە کە «میم» ەچونکنییە  «میم»  وەی «رێ» پیتی ەعلوومەم
ردوو ەه ەیەنگ هەندێ دەی. هەقورس ک ەکە «کاف» بێەد «کرەش» ڵێیەد ەها کە روە. هەواوەستانی تەو

ستێنێ  ەبو ەکە «نون»  توانیەد «نکەد» ڵێیەد ەک کە، وکردنواو و قورسەستانی تەو ەگرن، واتەڵدەتان هەحاڵ
نگ،  ەنگ، ڕەد» کە ڵناگرێ وەه کردنقورس ەبێ پیتی پێش کۆتایی وشەی. واش دەشتوانی قورسی کەو د

بێ پێی  ەوا د ەک ەزۆر بێهێز  ە نگەم دەئ  ەیەوەئ ەی قس ە. کورت«رت...ەرت، شەرد، ک ەرد، بەماست، بیست، م
م و  ە، کنییە ندیێکیەیوەچ پ «فەرەڵێم بزوێنی بێ تەمن پێی د – کردن، قورسStress، ەکسرة مختلس» ڵێنەد

کانی زمانی  ەنگەرسی دەس دەش کە. تاکو ئێستاک ە «فۆنێتیک» زانستی ەر بەو کارێکی س  ەوەڕێزمان ەزۆر، ب
 ە. من بەوەستاوی ترەنگێکی وەپێش د ەستاندنی لەنگێک بۆ وەر دەتی هەڕووی قابلی ەل ەکردوەکوردی ن
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یێکیشم ەدیراس ەی نیمچەاڵڵەیێک گ ەتا ڕاد ەنگەتێفکریوم، ڕ ەکەوزوعەم ەختێک لەتایی نەرەیێکی سەشێو
وا جارێ زۆریشی   ەک ەو ەڕای ئەرەخستون، سەک و ڕێکم نەر یەس ەخستۆتەکانم نە وەاڵم هێشتا لێکدانەکردبێ، ب 

 .ەماو ەوەرەب ەب

  ەل ەبوونی فیعلەبڕیار دانی بوون و ن ەکارێکی وا گرنگدا، ک ەل ەخەبێ بای ەتەو ڕواڵ ەب کردندڵ خۆش ەواتەک
کا،  ەی پێ دەگاڵت ەنتیق ەست و مەرچی هۆش و هەو ه ەزانستی زمانرچی ەه ەک ەو ەل ەی کوردیدا، جگەڕست

ی کردنقبوڵ ەتی چونکەکانیەستوورەی ڕێزمان و دکردنخەی بێبای ە، نیشانەکردنشو دڵ خۆەئ ەر خۆی، واتەه
یێکی زلی ڕێزمان ەلەسەی مکردن وانی بۆ ئیسپاتەی زمانەڵگەب ە نرخ ب ێت و بەاللەد ێتی بێ هێز و بەڕواڵ

کانی ڕێزماندا ەباسەرەموو سەه ەل ەنگەوا ڕ ە ک ەتەناع ەو ق ەر ئەس ەمانباتەنایهێڵێ و د ەمتمانییرچی ەه
دوای   ەرگێڕین و چی تر بەدا وەلێر ەیەڕەم ڕووپە کار هاتبێ... با ئەکار بێ و بەراوی بەها سەی وەوەتۆژین

 ڵێنین.ەنگاوی تری بۆ هەک هەناهێنێ ی  ەوەئ ەوین چونکەکەن

موو  ە هە وەالی وانەب ەنێن، واتەفیعل داد ەب «من پاکم»  کەی وەڕست ەل «م»  زمانزانان ڕاناوی ەندێک لەه
 ڵێنەد ەم تاقمەخشن. ئە ب ەد «ئێستا، حاضر» ن و کاتیەکەبێ فیعلن خۆیان فیعل ەدا کەو ڕستانەکان لەلکاو ەڕاناو

  تێکیەحاڵ ەک ەنسی وایەزمانی فر «sui» یاەی زمانی ئینگلیزی و «am» کەو «من پاکم »  یەی ڕست  «میم»
پاکین، تۆ   ەمن پاکم، ئێم» یەڕست ەنرێن لەڕاناو داد ەب ەی کەو وشان ەئ ەوات ەی « verb to be، ەفعل الکینون»

من » بن، گۆیا ڕابردوو «ەبوون، کینون» ی فیعلیەی ئێستاکەبێ سیغەد «وان پاکنە، ئ ەو پاکەپاکن، ئ  ەپاکی، ئێو
 بێ. «بمەمن پاک د»  ، داهاتوو«پاک بووم

سێک الفاو ڕاماڵی دابێ ەک کەبێ وەر نەه ەک ەو ەو ڕوەل ەی پێشووتر کامڵترەک ەڕەباو ەختێک لەن ەڕەم باوەئ
  ەکا بەکارێک د ەوەالی خۆی  ەویش لەئ ەوەداخ ەاڵم بەبگرێ. ب ەوەدارێک ەیا لکەبنچکێک و ەست بەوێ دەیەد

 کردبێ. ەواری شڕی نەد ە مان با بەکەزمان

بین  ەوتۆ دەڵی ئەتەوسا دووچاری مە، ئەک ڕاناوەن ەفیعل  «من پاکم» یەی کۆتایی ڕستە «میم» وەگوترا ئ ەک
  «میم» مانەه ەک ەوەوینەکەد ەق ەق و تەڕ ەتەقیقەو ح ەوخۆ بەڕاست ەیێ، چونکەڵنەس هەک ەماندا بەکەزمان ەل
کوردیدا   ەل ەک ەنجامەو ئەئ ەین ەگەد ەو پێیەب «م...ەبینم، بکەگوتم، ڕۆیشتم، د» کەدێ و ەوەکۆتایی فیعلیش ەل
، ئینجا تێ  نییە ، ئێسکیشی سووکەیرەی سێکپە خۆیدا گ ەخۆی ل ەمەئ ەک ەدو فیعلی تێدای  «فیعل» کەی
 وەر ئەسەی فیعل بەدا وات «ڕۆیشتم» یەڕست ە س ناکرێ لەکەب ەکە وە«ەاستحال» وەست ئەد ەمێنین بەد
  «میم» یرتر حاڵیەش س ە وە. ل«فعل و نافعل» ەبێتەد ەکە «میم» وساشەپێنێ، ئەدا بسەبێ گوناه ە «میم»
کی هۆش و گۆشی ەجارێ پ ەر بەدا هەلێر «بارامی کوڕم» بڵێی ەک کەو «ە مضاف الی» ەبێتە د ەک ەیەکە
 ر هات و گوتمەگەفیعل. خۆ ئ ەبنییە  دا چ پێویستێکمان «ەاضاف » ەل ەوێ چونکەکەموو زمانزانینێکمان دەه
ند  ەرچەفیعل ه ەبنە ردووکیان، خۆشی بێ و ترشی بێ، دەه ەکە «میم» و ەکە ی «تێ» وساەئ «من براتم»

حاڵێکدا   ەر لەو هاوڕێکانی ه ە «میم» وەبڵێین ئ ەوە مێنێتەش واتای فیعلیان تێ بکرێ. دەشرینق ە بنییە  ئیمکان
فیعل بێ  ەکە «میم» داە لێر «من کوڕم» گوتمان ەک  ەبێ، واتەرچاو نەدا فیعلی بەڕست  ەل ەنرێن کەفیعل داد ەب

ڕاناو بێ یا  ەکە «میم»  داەبا لێر «!ەتەمەبارامی کوڕم ئ» گوتیشمان ەی بێ فیعل، کەڕست ەبێتەن ەکەتاکو ڕست
نتیقی ەو بێ م «تناقض» هێشتنیەن  ەبێ بەسکین دەدڵمان ت  ەیەو گوێرەبێ، بەر فیعل نەبێ با ببێ هەرچی دەه
یێکی ەموو ڕستەه ەل « فعل» پاندنی بوونیەبۆ خاتری س ەی زمانزانیمان. خوالسەوەستوور و لێکدانەبڕیار و د ەل
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ین  ەکەر وا نەگەواندن، ئەو هۆش خ ەوەبیر خۆ بردنەندێک چاوپۆشی و لەه ەب ەیەکوردیدا پێویستمان ه
 یەکەپیرۆز ەئەبدەوساش مەزمانی کوردیدا، ئ ەی بێ فیعل لەبوونی ڕست ەدان بنێین ب ەدێین ک ەوەدوچاری ئ

 ەر بەوێ، یاخود هە کەلێنی تێ دەک «ەیەفیعلیان ه ەی بەر ڕستەایی هئەورووپ –کانی هیندی ەموو زمانەه»
ست ەد ەر دێ....!!. بەسەزانێ کورد و زمانی کوردی چیان بەخوا د ەوالوەب ەوەبێ، ئیتر لەو بن دەرەجارێ س

  گوتی ەبیردا دێ ک ەزووریم بەی کابرای شارەقس ەوەئەبدەو مەنی ئوناوچ ەت لەنیسب ەدا بەلێرنییە  خۆم
 .«ە وەقوتەمرێ نامرێ ملی وەد»

 –کانی هیندی ەموو زمانەڵ هەگەکانی لەستوورەموو دەه ەک ەوەکا ب ەم دەک ە کا نەزیاد د ەزمانی کوردی ن
ر ەدژکاری، بۆ ه  ەب  ەنگیری نەالی ەب  ە، ننییە صوبێکمەعەوێ. من تەکەوێ یا ڕیک نەایی ڕێک بکئەورووپ

 تی. ەخۆی ەکەبێ بۆ ڕاستییەه ەصوبێکم کەعەبێ، تە مان ئاشکرا دەکەی زمانەربارەد ەوەتۆژین ەل ەڕاستیێک ک

فیعلی   ەکش دێ ەیەو ڕستەکۆتایی ئ ەدوا فیعلدا دێ ل ەب ەمان ڕاناوی لکاو کەر هەه ەرچاومەبەمن وا ل
پێیان   ەشدا دێ کەمڕازانەو ئ ەدوا ئ ەرکار و بەو کارا و ب «ەمضاف الی» ەبێت ە، ئینجا دنییە رچاوی تێداەب
 : «Preposition» گوترێەد

 . من هاتم •
 . من کوڕ •
 . دارای کوڕم هات •
 . ڕێەلێم گ •
 .پێم بڵێ •
 .ەبمبین •
 .تاندیتمەد •
 . وڵی فیراق ەیی هەهاوی ەرەمخەم •
 .ئاگرینمر خۆم ەه ەدەستم تێ مەد •

 

کانی زیاد  ەتیەواتا و سروشت و تایب ەریێک لەرەز ەوەبێ ئ ەوەک خۆی دێتەو ەکە  «میم» کانداەموو ڕستەه ەل
دا  ەڕست ەفاڵن ەل ە «میم» مەم ئ ەمرۆڤی کورد بڵێم: براک ەچ مافێک و ئینسافێک ب ەمی کردبێ ئیتر بەو ک

ر خاتری من خۆت  ەب ەبێ لەیێ، کاکی کورد، دەتیش ن ەناعەر ق ەگەکانی تر، خۆ ئە «میم » ەل ەشتێکی جیاواز
 نییە.  کاری کردن  ەمەڕاستی ئ ەی... بەئیقناع ک

  «من کوڕم» یەی ڕستە «میم» مەبڵێم ئ ەک ەوەڵبفڕیوێنم ب ەڵقیش هە خۆم و خ ێبەنوێ دەر لەس ەمەدوای ئ
 ەئێم» یەڕست ەل   «ین» هاش دوو پیتیەروەه  ە «I am a boy» ی «ەفعل الکینون»  ی «am» مانەه

ی ەرگەج ەل ەوەوینەکەدور د  ەی کە دا. و «we are boys»  یەڕست ەل ە «are»  ی «ەفعل الکینون» «کوڕین
 وتۆیی.ەی ئەقس ەین ب ەکەکانی کوێر دەتیەتایب ەزمانی کوردی و خۆمان ل
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  ەکرێن و لەد «تصریف» ن و «Verb to be - ەفعل الکینون» ڕاستی ەب ە «is, am, are» مەئینگلیزیدا ئ ەل
 :« was, were» ەبنەماضیدا د

• I am 
• I was 
• We are 
• We were 
• He is 
• He was 

 

 ەوت وایەنبێ. ڕێکیاەفیعل نین تا ه ەچونکنییە  یان «ە تصریف و ماضی و مضارع» مەکانی کوردی ئەلکاو ەڕاناو
کانی تر ەڕاناوموو ەچێ خۆ هەی ئینگلیزی د «am »  ەختێک لەن ە «میم» ەکوردیدا ک ەم لەکەسی یەڕاناوی ک
 تی تێداەباهەچ ش «کوردین ەئێم» ڵێیەد ە. ک«am, is, was, were» ڵ ەگەلنییە  م پێک چونیانەزۆر و ک

 ر ڕاناویەکوێ. ه  ەل «are» کوێ و فیعلی ەل « ین» ڕاناوی ە، وات«We are Kurd» یەڵ ڕستەگەلنییە 
نسیش  ەنسیدا، خۆ فرەفر ەل ەتاکمی ەکەسی یەی ک  «ەفعل الکینون» ەک «sui» ەخۆی چ ناشوبهێت  «میم»
 .«اییئەورووپ - هیندی » یەکەخێزان ەل ەکێکەک ئینگلیزی و کوردی یەو

موو  ەبۆ ه ەیەیان هەک سیغەکانی یەموو فیعلەت هە نانە، تەیەکوردیدا ه ەک لەونییە  ئینگلیزیدا ڕاناوی لکاو ەل
  ەیر کە. تۆ سەوەکەکۆتایی فیعل ەلکێ بەد «S» می تاکدا پیتێکیەسی سێیەی ک «مضارع» ەنها لەکان، تەسەک
من » ڵێیەد ەکوردیدا ک ەاڵم لە، بەکار هێناوەت ب «ەکینون» لکاو و فیعلیەڕاناوێکی ن «I was» ڵێیەد ەک

  ەکە «م» ەوجا کەت هێنا د «م»  و ڕاناوی لکاوی « بوو » ی «ەفعل الکینون» و « من» لکاویەڕاناوی ن «بووم
 بێ چی بێ؟ەد «بوو» ی فیعلیەبێ ئ «ەفعل الکینون»  بۆ خۆی

، تۆ برای ەمن پاکم، لێمڕا دیار» کەی وەڕست ەوا ل  ەنێ کەیەگەڕاد ەوزوعەم مەری ئەبەرلەس ەل ەی قسەپوخت
واندز  ە، ڕەگەحمان بە بدوڕڕە، ناوی سالم عەمە، دارا کوڕی ڕۆستەند جوانەچ 11یریەموومان کوردین، سەمنی، ه

قڵ ەع  ەن ەهیچ فیعلێکی نهێنی تێدای ەزمانی کوردیدا ن ەوتۆیی لەی ئەزاران ڕستەو ه «...ەیەوەندەرەر خەسەب
نییە  نەدەرکەک مراوی کەروەه ەکاندا فیعل بن چونکەڕست ەل «ڕاناو» گوترێەی پێی دەش ەو بەلمێنێ ئەیسەد
ی ەبۆ پێکهێنانی ڕست ەیەستووری بنجی هەرچی دەفیعل ه ەش کردمانەمل ەزۆر ەب ەش فیعل نین، کەمانەئ
  ەنامێنێ ک ەوەبێ و زمانی کوردی ئەم دەڕەپ ەم بەڕەدا پ ەی ەمل ەم زۆرەکانی ئەڵ تە وەڵ هەگەکوردیدا ل ەواو لەت
  ەبێ لەر نەبکا ه ەوەئویل بێ بایی ئەو ت ەند و فێڵ و ساختەپڕ ف  ەندەوەین ئەبێ ڕێزمانێک ساز دە، دەیەه

ڵێم ەد ەنموون  ەگرن. بەری و ڕێی پێ دەس ەدێن ەک ەموو ئیعتیرازانەو هەر ئەس ەیێکی درۆزن بخاتەردەتدا پەڕواڵ
بۆ   ەوەئویلیش بێتە، تەوەوانیش بگرێتەسکاری بکرێ تا ئەعریفی فیعل دەبێ تەوسا دەکان فیعلن ئەگوترا ڕاناو ەک
 ەوەنینوجیهێک بێەریک بین تەهاش خەها و ڕۆژەوەڵ واندا بگونجێ، شەگەوتۆ لەی ئ «ظرف» ڵکارەبوونی ئاوەن

 

بە ئانقەست ئەم ڕستەیەم هێنا تا بڵێم دەشێ لێرەدا فیعلێکی قرتاو هەبێ و بە ئەسڵ »سەیری کە« بووبێ، بەاڵم   11
 بێ فیعلە.»چەند جوانە« بۆ خۆی 
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من »  یەی ڕست  «میم» ینین چۆنەگەڵق بەخ ەبۆ ڕاناو و ل ەوەفیعل ەبۆ فیعل، ل ەوە ڕاناو ەل ەو وشانەبۆ گۆڕانی ئ
 . ەڕاناو «ڕۆیشتم»  یەو هی ڕست ەفیعل «پاکم

ی بێ فیعل ەبڵێین ڕست ەوەواوەتێکی تەناعەق  ەروا و بەدا بێ پەوەدوودڵیش ناکا ل ەرپێچی پێ ناوێ، لزوم بەچ س
 ەیەکەلکاو ەبێ ڕاناوەفیعل ه ێی بەڕست ەیدا کردوەی ئیمکانیشی پەوەی فیعلدار. ئە ک ڕستەو ەیەکوردیدا ه ەل
 ەندەوەکوردیدا ڕاناوی لکاو ئ ەدا. لەڕست ەل «حکم، اسناد» یکردنبۆ دروست ەوەیریی ەخۆی و توانای زۆر س ەب

ندێ ەه ەن و لەگمەد ەستێنێ، فیعلیش، بەڵدەه  «اسناد، حکم » ی بێ فیعلداە ڕست ەر لەک هەن ەرەکاریگ
خۆ   ەریکەوا خ ەی کوردستانی ژێروودا کەهجەل ە تی لەتایب  ەبێ، بێ ڕاناوی لکاو کار ناکا بەتی نەی تایبەسیغ

کانی زمانی کوردی و ڕۆڵی ەشەب ەسرنج بگرێ ل ە بی کوردی. زمانزانیک کەدەزمانی ئ  ەک شێوەپێنێ وەسەد
و  ەیەی بێ فیعل هەوا ڕست  ەبێ کەدڵنیا د ەوەزوو ل  ەوەست و هۆشی خۆیەر هەب  ەئاخاوتندا بێنێت ەل ەشەر بەه

ی  ەکوردیدا ڕست  ەشێ لەڵێ ئایا دەکا و دەخۆی د ەپرسیارێکی تریش ل ێنو ەر لە، سەپڕی زمانی کوردیی
وا هاتنی ڕاناوی  ەک ە وەکا بەیدا دەت پەناعەشدا ق ەلێر  ەوەالمەیدا بێ بێ ڕاناوی لکاو؟ بەپ «اسناد» ەواوی بەت

بینێ بۆ ەعلیلێکیش پێویست دەزمانی کوردیدا، ت ەل ەستوورێکی بنجی و گشتییەد «اسناد» ەی بەلکاو بۆ ناو ڕست
بۆ  «رمان، أمر، طلب، ویستنەف »  یەسیغ ەمی تاک و لەسی سێیەی فیعلی کە زۆرین ەبوونی ڕاناوی لکاو لەن
 ەبوونی ڕاناو لەنتیقیش بکا هۆی نەی و مەکەو سروشتی زمان خۆی ەبێ پرسیاریک لەمی تاک. دەسی دوەک

می ەم و دوەسی سێیەی کەم فیعالنەو بۆ ئ ەچی «، بڵێ، بخۆ، بژیەرەهات، فڕی، ڕما، مرد، بڕۆ، و» کەفیعلی و
پێی   ە، بەوەبێتەمولی بارستی گوتار درێژ نەحەت ەل ەر زێدەگەمدا، ئەم نووسینەم لەدەوڵ دەتاک بێ ڕاناون؟ ه

 . ەوەمەبد ەم پرسیارەرامی ئەیشتنی خۆم وەتێگ

ی  ەی کۆتایی ڕستەم بزوێنەتی ئەگوتو ەوەهێنانەڵگەخۆماندووکردن و ب ێئاسایی و ب ەکوردیدا ب ەل ەرم دیوەنووس
 یەوش ەفارسیدا ب ەل  ەک ەی «ەکینون» مان فیعلیەدا ه ەڕست ەل «اسناد» هۆی ەبێتەد ەک «ەردەدارا م» کەو
ی ەندێ شێوەه ەوا ل ەی کەکەڕەی باوکردنوەبۆ پت ەوەکانیەر قسەس ەشی خستۆتەوەبڕێ، ئەردەد «است»

ر  ەبەل ە. زمانزانێک ک«سەردەدارا م» ەبێتەو د ە وەکاتەفارسی نزیک د ەواوی خۆی لەت ەب ەکەکوردی ڕست
، ەردەم» فارسدا کورد و ەڕستان ەو جۆرەل ەک  ەتەناع ەو ق ەبگا ب «سەردەدارا م» تێنیەڵەتیشکی چاو غ

 مەفارسیدا ئ ەخۆی بکا و بڵێ ل ەبوا پرسیارێک لەد ە ڵێنجاوەه ەوەرچاوەک سەی ەیان ل  «مرداست –س ەردەم
مرداستیم،  » گوترێەکار دێ و دەکان بەسەموو کەکارنایێ، بۆ هەمی تاک بەسی سێی ەر بۆ کەه  ە «است»

ویش ەمی تاک، ئەسی سییەر بۆ کەکوردیدا ه ەدی بۆ لەئ «مرداستم، مرداستی، مرداستید، مرداستند، مرداست 
 ەسی، ئێمەردەسم، تۆ مەردەمن م» دیترێ؟ بۆ ناگوترێەتارمایێکی د ە «است» مەکانی، ئەهجەندێ لەه ەل
 ؟ «سین...ەردەم

  ەب –منم » بڵێی ەفارسیدا ک ەبدا. ل ەوەستەد ەئینجا خۆی ب رێبێ البەد ەیەوزوع هەر مەسەیێک لەردەدا پەلێر
م ەئ «من هستم » گوتیشت ە. ک «منم» کوردیدا بڵێی ەل ەیەوەک ئەو «نووسرێەم دەنەئیمالی کوردی م

ک  ەکار دێ وەکان بە سەموو کەبۆ ه «مەنەم –منم » یەیەم سیغە. ئ«مەمن ه» ەبێتەکوردیدا د ەل ەیەگوت
می ەسی سێیەاڵم بۆ کەب  «توئی، مائیم، شمائید، ایشانند ،منم» ڵێیەبێ. دەمی تاک نەسی سێیەنها بۆ کەخۆی، ت
  ەوەکان دێتەسەموو کە ها بۆ هەروەی تریش هەکە. سیغە«ی أوهست ەکورت کراو  ەدیار –اوست » ەبێتەتاک د

 « من هستم، ما هستیم، تو هستی، شما هستید، أو هست، ایشان هستند»گوترێ ەو د
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 وانن.ە، ئەوەن، ئەین، تۆی، ئێوەمنم، ئێم: ەیەی هەک فارسی دو سیغەر وەکوردیش ه
 ن.ەوان ه ە، ئەیەو هەن، ئەه ەی، ئێوەین، تۆ هەه ەم، ئێمەمن ه

بۆ  12مڕازێکیشی ە، ئ ەکارهێناوەتی بەیێکی کوردی پەڕست «ەردەدارا م» ڵێەد ەوێ کورد کەکەڕا دیار دەمەل
ی ەدو سیغ ەل ەکێک ەڵکو یەس بەو ب ەر کوردییەک هەن ەک ەوەتەهێناو ەکە «حکم و اسناد» یکردندروست

،  ەردەدارا م» ەو پێیەکا. ب ەتی دەیان کارێکی تایبەکەریەزیندون و ه ەجووت ەتا ئێستاش ب ەن کەسەکوردی ڕ
 ەک ەگیراوەرنەی کوردیش وەیەو دوو ڕستە، لەگیراو ەرنەو «دارا مرداست، من مرداستم » ەل «ردمەمن م

. «مە، هەیەه» ەشتێکی جیان ل «، مە» کانیەڕاناو ەزۆر ئاشکرای «مەرد هە، من مەیەرد هەدارا م» گوترابا
یان  ەوەزیاد ەشتێکی ب «مطلق »  ی «حکم و اسناد» والیەب «ن...ەین و هەم و هەو ه ەیەه» یەکەڕاستی
 . « وجودین...ەوجودم، مە، مەوجودەم» ەکاتەوخۆ دەیان ڕاستەواتاک ەک ەتێدای

ڕێی   ەکراو ەوەو تۆژینەئ  ەن  ەیەه ەتەرف ەو دەئ ەن ەپێدان، چونک ەژێ بێ در ەپێویستیێک ەوەکردنڕووندا ەاڵم لێرەب
 بد. ەوەدرێژ کێشان

 ەیدا نابێ. لەمضارعدا پ ەل ەڕابردوو، ن ەل ەن ەیە ر بۆ حاڵی حازر هەه «هستم، هستیم»  یەفارسیدا سیغ ەل
 ەدوو تێبینی دێت ەوەوزوعەت مەنیسب ەکوردیدا ب ە. ل«می شوم» ەبێتەمضارعدا د ەل «بودم» ەبێتەماضیدا د

 پێش: 

  ە. ل«بوونەبوو، هەبوون، هەبووی، هەبووین، هەبووم، هەه» گوترێەو د ەیەمازیشیان ه «ینەم، هەه» .1
ی ەگوێر ە، خۆ لەکارهاتووەڕی بۆ بە پەڕاناوی تێن ە، چونکەڕەپەتێن  ەکەفیعل ەشڕا دیارەکەسریفەت

 کرا.ەڕوان دەمیش چاوەر ئەی هەواتاک
سریفی ەکارهێنان و ت ەوسا جۆری لەاڵم ئەکار دێ، بەیش ب «تملک» واتای ەب «بوونەه» فیعلی .2

 .«ەیانەتی، هە یە، هەتانە، هەمانە، هەمەه»  گوترێەگۆڕێ. بۆ حازر دەد

 

و ەک ئەدا وە. لێر«تیان ەیەتی، هەیەتتان، هەیەتت، هەیەتمان، هەیەتم، هەیەه» گوترێەمیسان بۆ حازر دەه
 ە،کردووم» واتای ە ب ەک «تتانەتت، کردوەتمان، کردوەتم، کردوەکردو» ڵێەد ەی لێ کرا کەیەسیغ

  یەر سیغەه ەر دوو وێنەمی تاک بۆ هەسی سێیەشدیترێ بۆ کەڵقی سولێمانی. دەزاری خ  ەدێ ل «...ەکردوومان
 کار دێ. ەب «تیەیەه»

 « یانبووەیبوو، هەتانبوو، هەتبوو، هەمانبوو، هەمبوو، هەه» گوترێەمازیدا د ەل
 .«یانبێەیبێ، دە تانبێ دەتبێ، دەمانبێ، دەمبێ، دەد» گوترێەموزارعدا د ەل

 

مەبەستم ئەو بزوێنەی »ە« یە کە لە کۆتایی ڕستەکەدایە »دارا مەردە«، بەالی منەوە بزوێنەکە جێگەی »ڕاناوی   12
 لکاو« ی گرتۆتەوە.
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  ەب ەک ەوەی ئەوانەپێچ ە، ب«متعدی» ڕەکاری تێپ ەیکات ەد «تملک» واتای ەب «بوونەه» کارهێنانیەب ەئاشکرای
 ک گوتمان. ەڕ، وەپەتێن ەبێت ەڵیدا دێ دەگەو فیعلی لەکار بێ ئەب «وجوودمەم» واتای

ک  ەبم، وەوجوود دە وجوود بووم، مەوجوودم، مەواتای م  ەب «بمەبووم، من دەم، من ه ەمن ه» ڵێیەد ەتۆ ک
 .ەڕەپ ەسڕیفی کارێکی تێنەت ەک «نوومەمن نووستووم، من نووستم، من د» گوتبێتت ەک ەیەوەئ

کاری  ە. لەڕەهی کاری تێپ ەک ەکارهێناوەت ب «ە، گوتومان ەگوتوم» یەسیغ «ەمانە، هەمەه» ڵێیەد ەاڵم کەب
تم،  ەگوتو» ی ەسیغ «تمانەیەتم، هەیەه»  شڵێیەد ە. ک«..ە.، نوستوومانە نوستووم» ڕدا ناگوترێەپەتێن

 .ەڕەویش هی تێپەئ ەک  ەکارهێناوەت ب «تمانەگوتو

کردم،  » بڵێی نییە  ەوەک ئەو ەچونک ەت الداو «تصریف» ەڕاست ەل «مانبووەمبوو، هەه» ڵێیەد ەمازیدا ک ەل
وسا ەئ «ماضی» ەکرابای «کردم و گوتم» کەر وەگ ە. ئەکراو ەم الدانەر هۆیێکی گرنگ ئەبەاڵم لەب «گوتم

مبوو، ەه» ڵێیەد ەک ەیەدا. بۆی ەد «وجود بوومەم» ، واتایەدان «تملک» و واتای ەڕەپەتێن ەک «بوومەه» ەبووەد
رم کرد...،  ەڵمگرت، دەه» ڵێیەی دەکەن پێشگری دەخاوڕی ەڵ فیعلی تێپەگەل  ەک ەت کردوەوەئ «مانبووەه
 . «رچوومەڵستام، دەه» ڵێیەڕ بێ دەپەتێن ە کەر فیعلەگەئ

 «بینینەخۆین، دەبینم، دەخۆم، دەد» کەو ەهێناوەتیت نەموزارعی عاد «مبێەد» ڵێیەد ەموزارعیشدا ک ەل
مبێ،  ەد» ی تێدا نابێ. «تملک» ڕ دێ وەپەواتای تێن ەوا ب ەک «بمەد» بوا بڵێیەر وات کردبا دەگەئ ەونکچ
 ەاڵم ڕاناوەڕن، بەفیعلی تێپ ەک ەوای «وێەمانەد 13ێ،ماندزەمانخورێ، دەرژێ، دەمانپەد» ک فیعلیەو «مانبێەد

 .ەوەی گرتۆت  «مفعول » یەدا جێگە، لێرەڕەند هی فیعلی تێپەچەرەه «مان» یانەکەلکاو

راوێزی  ەپ ەاڵم بێگومان لەری ڕۆیشتم، بەسەی من لەندەوەوێ لەپتری دلێک ەگ  ەو باسانەی ئەوەکردنساغ 
 ەوەجۆرێک خۆمیان لێ بدزم ەبوا بەی ڕاستی بێ دەوە. خۆ ئەوەکرێتەی جێ بۆ دە ر هێندەگوتارێکدا ه

رشار ەی تێیڕا ڕۆیشتم بۆ سەربوونەو دەاڵم لەش پێک بێ، ب «ەوەکردنکورت» بێ و قازانجیەواو نەش ناتەکەباس

 

دەمدزێ: لە دزینەوە نەهاتوە، بە ئەسڵ لە وشەی »دزێو« وەرگیراوە، دزێویش بە واتای »ناشرین« دێ، کەواتە   13
یقززنی« یە. ئەوەی ڕاستی بێ ئەم کۆمەڵە فیعلە، هی تریش هەن، لە کوردیدا سروشتی تایبەتی   -دەمدزێ »پێم دزێوە 

خۆیان هەیە و مامڵەتیان لە هەندێ ڕوەوە لە فیعلی تر جودایە وەک ئەوەی کە لە »ماضی« دا ڕاناوە لکاوەکەیان 
ویستم، دەمەوێ«. بەسەهوو   –زێ دزام، دەمد –»فاعل« ەو و لە »مضارع« دا دەبێتە مەفعول: »پەرژام، دەمپەرژێ 

مەچۆ لە ڕاناوەکەی فیعلی دەمەوێ بەوەدا کە وەک فاعیل بێتە پێش چاوت: ڕاناوی لکاو لە »مضارع« دا نایێتە دوای  
نیشانەی »دە« ی مضارعەوە بە مەفعولی نەبێ وەک »دەمنوسێ، دەمبینێ، دەمکا، دەمخوا...« فیعلی »دەمەوێ« واتاکەی  

 چەند لە ڕابردوودا »ویستم« بە واتای »طلبت، أردت« ش بێ. دەبێتە »یعوزنی« هەر

سەیرێکی فیعلی »دەمخورێ« بکە، هەرچەند لە ڕابردوودا »خورام« تێنەپەڕە و چ مەفعولی پێ ناوێ، لە مضارعدا 
  ڕاناوەکەی »م« بوە بە مەفعول بەپێی دەستوور دەبوا بۆ دروستکردنی فیعلی تێپەڕ لە »خوران« هەر خوراندن هەبێ و

بگوترێ »خوراندمی، دەمخورێنێ« کەچی وا لە مضارعدا مامڵەتی بە تەواوی هی تێپەڕە بە بێ زیادکردنی پاشگری 
»اندن«. مەوزوع پتری بە بەرەوە هەیە و پێویستی بە »استقراء« یش زۆرە، بەاڵم لێرەدا جێی نابێتەوە، جێگاکە خۆی چی 

 .نییە تری بەبەرەوە
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ندم. ەم تا باجی خۆی لێ سەر الدەبەکرا خۆمی لە، لووت و بزووت تووشم هات و پێم نەکەڕۆکی گوتارەناوو 
 ەستن. تا ئێرە ڵدەه ەوەوزوعەی مەرگەج ەوا ل ەکانی تر کەک باسەن ە «تمەیەو ه ەمەه» ەو تێبینییەسم لەبەم

ی  ەدوو لێو  ە، لەبوون بووەازی نڕو پێ  ەوەکردنو ڕاست ەخنەڕ زۆری، ەیێکی گوتبێتم، بەکی کردبێتم و گوتێ کار
بێ، ەدا سوچی من هەوەل ەنیەاڵم وە. بەو چۆن  ەندەو چ ەچی «Pronounضمیر، ڕاناو، » چووەرنەم دەخام

رم  ەفتەمن د ەت وا بووەنانە، تەوەخوێنێتەران دەفتەلێک دەموو الیێکدا و گەه ەل داوێ بەپ ەوەخۆی ەوزوع لەم
 .ەوەکێشایەدرێژتریش خۆی لێک دنا ەد ەلێ داخستوو

پێی تێفکرینی   ەم، بەدەوڵ دەو ه ەکەقی باسەر چەس ەدا دێمەکەگوتار ەماون ل  ەوەستەد ەی وا بەڕانەو ڕوپەل
 : ە وەمەرام بدەخۆم، و

 ؟ ەکوردیدا ڕاناو چی ەل •
 ندن؟ەچڕاناو  •
 ن؟ەکەک دێ کار چڕاناو  •

 

وا   ەک ەیەوەو ڕوەڵێم ڕاناو نین لەد ەت کەڵبەڕاناو نین. هش لکیان ە، شەفت لکاوییەی حەو لیستەپێشتر گوتم ل
رچی ەو ڕاناو بێ، چونکی هە، ئ«Personal» گوترێەئینگلیزیدا پێی د ەل ەک « سیە ڕاناوی ک» مەفتەلکی ح

  ەل نییە. ی ترداەکەشە ش بەسی و شەینی ڕاناوی کە ب ەل ەیەتیی هەک چواندن و خزمایەیەو ل ەوەهۆی کۆکردن
مواندا  ەوری هەد ەب ە تەپەبشتوانین جغزێکی پان و شل و ش ەو ەعریفێکی فش و فۆڵی ڕاناوەڕێی ت ەرزی لەف 

  د جاران بڵییەندرابێ. سەڵکەه ەوەوری ئاو و ئاگرەد ەب ەی لێ دێ کەق ەندەو خەک ئەر وەه ەو جغزەبکێشین ئ
ندی  ەو ف  سازیەوش ەر بەگەڵناستێ. ئەه ەیەو قسەی میانیان ب «تناقضی» و تی ەدژای  «نماددە ئاو و ئاگر»
را ەه ەل ەوەو ب «مزادنەردوویان ئادەر و داگیرکراو هەداگیرک» مانگوتەکرابا د « تناقضات » وانکاری چاریەڕ

ڵ ەگەل ەوەکۆبکات «ڵێینەگوتمان، د» کانیەعریفێک بێ و ڕاناوەر تە. هەوەبووینەو هۆریا و شۆڕش و کشتوبڕی د
شتی وێک  ەب ەخۆی ئاوس کردو ەک ەکردوەی زیاتر نەوەل ەعریفەو تەئ «سێەئایا، هیچ ک» کەی وەوش

 ەک ەوەڵێمە. پێشتر گوتم ئێستاش د«ی باڕوکاە ناز و مووی ساختەی مراوی و خاکەهێلک»  کەچووی وەن
  بۆ ەبخا ک ەعریفەو ت ەر ئەدا ب «کردم» یەڕست  ەل «میم» ها دانێ ڕاناویەستووری وەزمانزان یاسا و د

. شاعیر ەوەکدی جودا کاتەی ەش ل «ەاسم، فعل، ظرف و صف» ئیتر پێی ناوێ ە دانراو «فیسارس و ەکەفاڵن»
 . «چ الزم ەتی بێهودەحمەز» نیەگوت

ر ەسەڕی زمانزانانی لەبیروباو ەک ەفکریی ەگبنجوبنو ەئ ە، بچمنییە تیشەرف ەم، دەخۆم ناد ەدا ڕێ بەمن لێر
  ەکێک بێ لەی ەڕاناو ک ەر بەستووری سەتی دەڕێزمان یا تایبکانی ەستوورەی تێکڕای دەربارەد ەقیوەڵچەه
بایی   ەک ەیەه ەوەو تۆژین ەی قسە ماو ەر هێندەدا هە. لێرەپێویست ەکرێ و نەد ەن  ەم کارەکانی ئاخاوتن. ئەشەب
 . ەیەوەر زار و زمانانەسەو ب ەکتێبان نووسراو ەل ە بکا ک ەئاشکراو دیار ەو ژوورخانەنگاندنی ئەڵسەه

، ەوەالی منەرتی، بەفت کە ی حەلیست ەسی لەرهاویشتنی ڕاناوی کەدوای د ەوەمێنێت ەد ەی کەش ەش بەو شەئ
کدی ەی ەهێند ل ەشان ەو بەزۆر ل ەر عینوانێکی تر بێ چونکەیا ه «ڕاناو» ژێر ناونیشانی ەل ەوەوانیش کۆنابنەئ

ترازێنێ ە کدییان دەی ەهێز لەها بەمیاندا پێک بێنێ، جودایی و ەتییان لەتێکی بێ بایاخیش خزمەر ڕواڵەگەدورن ئ
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ی  ەی ڕست «ی» وەئ ە سرنج بد  و هۆزێک حیساب بکرێن. ەتیر ەکتردا دابنرێن و بەک یەتەرگیز لەشێ هەن ەک
ت و ەباهەی شەوەدۆزین ەب ەریک کەو خۆ خ «سەهیچ ک» یەتاک وش ەو بیخ «الم ەی هاتەکەپیاو» کەو
کتر  ەڵ یەگەچن و خزمن لەکدی دەی ەل ەندەوەر ئەه  ەیەم دوو وشەئ ەمەگ ەینیاندا. بێ لەب ەکدی چوون لەیەل
زیاتر هیچ  ەوە، لەیەورێکی هەئاخافتندا د ەو ل «لف و بێ ەئ» پیتی ەل ەوی تر بریتیەک ئەیان وەکەریەه ەک

هی  ەکەجلک» یە ڕست ەل «هی» یەش وشەی ەم دوو وشەک ئە. وەوەکۆیان ناکات «مشترک» تیێکیەتایب
  ەموو جووتەوانیش هێندی ه ەئ «مانەکەکێک هات بۆ ماڵەی» یەڕست ەل  «کێکەی» یەو وش «ەدارای
  ەل of یەک وشە خشێ وەبەد «تملک» واتایێکی ڕوتی «هی» یەن. وشەبێگان  ەکتر بێگانەیەیێکی لەوش

 ەدا لەکەدوو زمان ەکارهێنانیان لەجۆری ب ەینیاندا کەب ەکرێ لەست پێ دەش هەرق ەف  ەندەوەر ئە، هئینگلیزیدا
 . ەخۆیەربەواو سەت ە فز و واتاوەل ەب «کێکەی» یە . وشەوەکاتەکتریان جودا دەی

ڕاناو بن   ەوەکانیانەلکاو ەخۆیان و شێو ەب «وەوان، ئە ، تۆ، ئە، ئێوەمن، ئێم» کانیەوش  ەک ەیەوەئ ەی قسەخوالس
 کار بێ. ەشێکی تری ئاخاوتن بەبۆ هیچ ب ەم عینوانەئ ەوە واوی لەت ەسترێ بەبەد ەڕێگ

ش  ەدا بۆ شەست دەئایا عینوانی ڕاناو د ەیەوش ەم تاقمە عینوانی ئ ەکردەناوی ڕاناوت ن ەاڵم تۆ بڵێی کەب
ی  ەند تێبینیانەم چە، ئەوەڕی منەالی باوە، بەوەکردنپێدان و خورد ەناو درێژ ە بچم ەوەی تر؟ بێ ئەکەرتەک

ش ەی شەی لیستەوش ەڵەی کۆمەربارەست و سرنجی مرۆڤ دەر هەب ەدێن «ەبدیهی» رەدەق ەب ەوە خوار
 : ەوەلکاویی

 کانی.ەلک ەکێک لەبۆ هیچ ی ەن ەکەبۆ تێکڕای لیست ەست نادا، نەد «ڕاناو» عینوانی -1
ی بێ سنوور و  ەندەڕاگەچووی پەکتر نەی ەی لەیەوش ەڵەم کۆمەهیچ عینوانێکی تر ئنییە  ئیمکان -2

 .ەوەی خۆیەژێر سای ەراوێز بخاتەپ
ش بکرێن ەبێ دابەو د ەوەک عینوانەی ەژێر تاک ەکان بۆ خۆیان ناچنەلک ەکێک لەکانی یەوش ەلێک لەگ -3

 شێکی ئاخافتندا.ەند بەر چەسەب

یان پێ  ەم گوتارەی ڕاناوان و چ ڕووپێوی تری ئەی لیستەش لکەم ش ەم لەکەکی دەکجارەدا ماڵئاوایی یەمن لێر
ڵ  ەبەق  ەودای نووسین لەم ەل ە، چی ماوەکەناو باس ەوەیێکی ناچاری بیانهێنێتەبەموناس  ەناوناور ەگە، مەوەناگرم

 .ەکار هاتووەبۆ ب «سی ەڕاناوی ک» داەکەلیست ەل ە م ک ەکەی دەیەوش ەو تاقمەئ

 

 سی؟ ە ڕاناوی ک 

تی  ەناعەالی ق ەب «سیەڕاناوی ک» ، عینوانیەوەکردنو ڕوون ەوەناو لێکۆڵین ەی بچمەوەر لە، بەدیار ەوەک لێتەو
 ەڕازی نیم خۆ بکات ەم عینوانەب ەوەپێش ەر لەه ە، واتەیەوەرەسەی بەورەێکی گ «عالمة سؤال» کەپرس ەوەمن

ڕوان  ەر باسێک وای لێ چاو ەنرێ بۆ هەداد ە. عینوان و ناو و نیشان کەیەوش ەڵ ەم کۆمەڕامان لەی تێوەڕوانگ
 ک: ەجێ کردبێ وەستێکی بنجی جێبەبەند مەکرێ چەد
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 ەکوێر «سیەک» یەکەچی وشە، کەکەسڵی بۆ ناو جغزی عینوانەیری باسی ئەناو غ  ەهاتن ەدا بەڕێ ن -1
موو  ەه ەئویل لەو ت ەوخۆ و بێ کینایەڕاست  ەک «کێ» کەی وەڕووی وش ەل ەوەستێتەڕێیانیش ناب

 یەوش ە . ل«سیەڕاناوی ک» قی واتایە ر چەسەل ەوەبێتەو بێ سێ و دوو قوت د ەسترەسان کەک
دا چ  « سیەڕاناوی ک» ر تیشکی واتایەبە. لەبک «ەمەئ» یەیرێکی وشەس ەش واز بێن «کێ»
رقیان  ەبێ ف ەنی، درۆزن نەڕاستی کوردی گوت  ە، ب«؟ەو دارایەئ - ەدارای ەمەئ» میانی ەل ەیەرقێک هەف 

 پێ ناکا. 
هێڵێ  ەن ەستدا کەبەوری مەد ەبڵند ڕاناکێشێ ب ەیێکی هێندەشور «سیەڕاناوی ک» یەخیر، زاراوەن

 .ەوەریدا بازدا بۆ ناویەسەب ەی بێگانەوش
 

ئویل و ەڕێی ت ەک لەن ەوەخۆی ەکەهۆی واتای عینوانەب ەوەبگرێت ەکەکانی باسەشەرت و بەموو کەه -2
بینین ەد «سیەڕاناوی ک» یەنگاندنی زاراوەڵس ەرازووی هەکێش و ت ەین بەبک ەمەئ  ەک .ەوەتی دانەیارم
جێی ناو،  ەهیچ جۆرێک ناچن ەب «ەمن، ئێم»  کانیەکورت دێنێ. پێشتر گوتم وش ەوە زۆر ڕو ەل ەکەزاراو

ر واتای ەب  ەست نادا چونکەمان دەبۆ ئ « ڕاناو» یەزاراو ەواتە، کەوەناو جێیان بگرێتنییە  ئیمکانیش
،  ەئێم» کانیەڕاستی وش ەوان. ب «ەمن، ئێم»  کەو ەوەو ڕوەش ل «ەتۆ، ئێو» یەون. دو وشەڕاناو ناک

 «وانەو، ئەئ»  کانی ەبینین وشەین دەسرنج بد ەواون. کەی ت «سەک» اڵمەڕاناو نین ب «، تۆەئێو –من 
  تیەالل ەموو جاران دەه ەنیەاڵم وە، ب ەوەجێی ناویان گرتۆت ەچونک  «ڕاناو» شێ پێیان بگوترێەد
علووم ەم ەو پێیە. ب«مرد ەخۆو ەو لەکوشت، ئەم نەکەمن مێشول» ک بڵێیەبێ وەیان ه «سەک»
 س نین. ەموو جاران کەڕاناون و ه «وانەو، ئەئ» سن و ڕاناو نین،ەک «ە، تۆ، ئێو ەمن، ئێم» ەکرێ کەد
 

 «سیەراناوی ک»  یەزاراو ەوەنەم الیەدیار بخا. ل ەکەتی باسەرچاوترین و بنجیترین سروشت و تایبەب -3
تێکی ەتێببا و ڕواڵ ەیەوش ەڵەم کۆمەکانی ئەتیەتایب ەهاتوو ەڵێی بۆیەر دەهوو بردن، هەس ەڕای بەرەس

ست نادا، ە هیچ د ەستیش بدا، کەد «سیەڕاناوی ک»  یەرزی زاراوەف  ەیان دانێ. لەجێگ ەدرۆزن ل
  ەتی بەتایب ە، بەیپێکاوەم و زۆر نەکە وە کانەیاندنی سروشت و کاری وشەت ڕاگەنیسب  ەب ەوەدیسان
ت ەنیسب ەبوو بەه ەکەعینوان ەواویێک لەر ناتەسی و هەک  ەشێکەب ەک  ەوە «ڕاناوی لکاو » تەنیسب

  ەکەچۆن زاراو ەوە ی نیگای ڕاناوی لکاوەگۆش ەوزوع. با بزانین لەموو مەه ەواوی لەنات  ەبێتەد ەوەوەئ
 ست نادا.ەجارێ دەر بەه

 

لکاویشی  دا، بۆ جۆری ەست نە لکاوی دەبۆ جۆری ن ەک ەزاراو ەی لەوەئ ە،دیار ەخۆو ەل ەوەمەک ەپێی ناوێ دووبار
جۆری   ەواتەڵناگرێ. کەه ەق ەتەمەو دەی «ەبدیهی»  شەمەک شتن، ئەر یەلکاو هەلکاو و ن ەست نادا، چونکەد

و ەئایا ئ «لکاو» ی ەزاراو ەوەمێنیتەس بێ. دەموو جارانیش بۆ کەه ەرجەم ەو ن ەمووی ڕاناوەه ەلکاویشی ن
 ؟ ەچۆن

،  ەوالوەب ەوە، لەوەی پێش خۆیەوش ەلکێ بەنووسیندا د ەل ەکا کەدا ڕاست دەوەر لەه ە «لکاو» یەیەم وشەئ
لێت بپرسن  ەک ە.وەشارێتەکان دەلکاو ەتیێکی ڕاناوەموو سروشت و کار و تایبەجنی، هە خرەک کاڵوی سەو

ی  ەوش ەلکێ بەد ەیەوەگوتبێتت ڕاناوی لکاو ئ ەیەوەڕوا ڕاست ئەپێیان د ەب ەرێکە بە؟ و بڵێی گیانل ەمزاد چیەئاد
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ری تریش  ەبە ندین گیانلەپێیان ناڕوا، چ ەمزاد بەر ئادەبێ هەعلووم دەلێمان م ەوەختێک ورد بینەن .ەو ەپێش خۆی
خێر ەڕوا، نەپێیان د ەب ەکنییە  ەوەمزادیش ئەوشت و سروشتی ئاد ەڕۆن. گرنگترین ڕەپێیان د ەو بەک ئەو

 . ەمزادەر ئادەجارێ ه ەوەکانیشی ببڕیت ەپێی

 ەلکێن و لەو دەک ئەو  ەیەمڕاز هەندین ئە، چەوەوش ەلکێ بەد  ەکنییە  ئاخاوتنرتێکی ەنها کەڕاناوی لکاویش ت
. لکان «ر...ەوەختەند، فرۆشیار، بەم، هۆشمەکچی باش، سێی» ڵێیەد ەک کەو ەک وشەی یەپارچ ەبنەنووسیندا د

و  ەندێک لەبڕیار بدرێ ه ەیەوانەکانی ڕێنووس، لەستوورە بۆ جۆری د ەوەڕێتەگەنووسیندا د ەل ەلکانی وشەو ن
ی    «متصل» رگێڕانیەو «لکاو»  یەزاراو ەجارێ یاساغ بکرێ. ئاشکرای ەر بەلکێنرێن یاخود لکان هەن ەلکاوان

بی دوور ەرەع ەوێ لەیانەد ەا کئەورووپوانی ەوانی زمانەیڕەپ ەدایەوەیریش لەر کوردی، سەبۆ س ەبییەرەع
نابێ زمانزانی کورد السایی  ەدا کەوەهو چوون، جارێکیان لەس ەو دو جاران تێیدا ب ەیان هێناوەم زاراوەئ ەوەونەک

  ە «لکاو» یەم وشەوت ئەڕێک ەوا بەدا کەوەدانانی ڕێزمانی کوردی، جارێکیشیان ل ەل ەوەزمانێکی تر بکات 
وشت و ەڕ رچیەی ڕاناوی لکاو و هەربارەکا دەی دروستی د «ەتصورات» وەل ە تێنەڵەندی بڵێی مێشک غەچ

 .ەوەردەژێر پ ەیخاتەد ە یەتیێکی هەکردار و تایب

 ەی بچمەوەر لەم بەی ڕاناوی لکاو باس بکەو کردار و سروشتەم و ئەستی بکەدا پێشدەوا چاک بێ لێر ەنگەڕ
  ەبیر بێ ک ەت لەوەبێ ئەشم دەکەدرێژایی نووسین ە کانی. بەکان و جۆرەشەر دیارخستن و ژماردنی ڕاناو و بەس

ی  ەربارەهی لکاو ڕازیم، وتووێژ د ەب ەی ڕاناو و نەزاراو ەب ەکار دێنم، ن ەر ڕاناوی لکاو بەمن جارێ ه
یا نییە  ، کارێکی ئاسایشەیەدواو ەب ەکارێکی لێر ەیەوش ەم تاقمەیێکی ڕاست و دروست بۆ ئەی زاراوەوەدۆزین

 م. ەکەریک نەخ  ەری پێو ەجارێ خۆم و خوێن

تیێکی  ەکوردیدا تایب ەل  ە «حکم و اسناد» نەواوی خاوەی تەری ڕستەپێکهێن ەی کەوەڕای ئەرەڕاناوی لکاو س
 ەوێ، بەرناکەت ڕاناوی لکاویش دەنانەت «ڵناوەناو، ئاو»  و هۆزی ەتیر ەم و زۆر لەک ەیەوتۆشی هەخۆی ئەربەس

و ەبینی چاالکیێک لەوردی سرنج بگری د ەو هیچی تر. ب ەیەدا هەلکاوەن ەخودی ڕاناو ەل ەوتۆیەتی ئەکورتی تایب
  ەک  ەیەو پایەنێ ب ەیەیانگ ەبا و دەردەڵکاریان دەڵناو و ئاوەلکاو و ئاوەی ناو و نەڵەی کۆمەستەد ەل ەیەدا هەڕاناوان

ڕوون  ستت بۆ ە بە. با مەتووڕ و چاالکیێکی ەانڕوودفیعل بۆ خۆی  ەک ەوەو ڕوەیگاتێ، لەبێ نەبوا فیعل نەد
 ڵێی: ەمیسال، د ەب ەوەمەک

 ڕامام، لێدوام. ەوێتێفکریم، ت

م  ەکار هاتن. ئەڵیاندا بەگەکان و لە «فعل» پێش ەهاتن «، لێەتێ، تێو» کەکانی وە «یاخود پێشگر» مڕازەئ
انی  ڕوودک فیعل ە چاوگیش و ەچونک  «مصدر»  چاوگ ەبنەکان دەفیعل ەک ەوەمێننەک خۆیان دەو ەپێشگران

 ەوەڕست ەینەو بیخ ەوەێک بێنین  «مفعول » رکارەڕامان، لێدوان. ئینجا با بەتێفکرین، تێوگوترێ: ەو د ەتێدای
  ڵ ەگەل ەوەکۆبوون ەکان ک ەبرزو دوام. دیتت پێشگر ەڕامام، ل ەتۆو  ەدارا فکریم، ل  ەڵێی: لە. دەو فیعالنەڵ ئەگەل

 . «ەل» ەگۆڕان و بوون «لکاوەناو، ڕاناوی ن»

 ڵێین:ەکان، دەڵ فیعلەگەبێنین لئینجا با ڕاناوی لکاو 

 ت دوام.ێ م ڕامان، لەتێیان فکریم، تێو
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کان ەلکاو ەڕاناو ە، واتەوەپێش فیعل ەوتبنەک ەن کەوەک ئەو ەوەپێش ڕاناوی لکاو  ە ونەکەد  ەکان کەدیتت پێشگر
 یەجێگ ەموویان لەکان هەلکاوەن ەدا ڕاناوەو میساالن ە لکاو. لەک ناو و ڕاناوی نەن نەکەفتاری فیعل دەڕ
 ڵێی:ە، دەفتاری فیعلەڕ ەفتاریان کەڕ ەن لەرقێک ناکەکار بێن ف ەک فاعیلیش بەاڵم و ەکار هاتن، بەب «مفعول »

 لێم دان، تێمان گرت، تێت ڕاخوڕین.  

 ێی پەکەڕا، پێ کرا، قسەڵگەڵێی: پێ هە. دەوەدێنین «ەب» مڕازیەکارهێنانی ئەڵ بەگەند میسالێکی تر لەچ
 ڕان، پێکردن، پێگوتن.ەڵگەگوترێ پێهەر دەچاوگیشدا ه ەگوت. ل

  ەگوترێ: بەڵ فیعل و چاوگ بوو. دەگەل ەنامێنێ ک ەوەڵ ناو و هاوڕێکانی هات ئەگەل ەش کەمڕازەم ئەئ
  ەکا کەد ەفتارەو ڕەڵ ڕاناوی لکاودا ئەگەاڵم لەدارا گوت. ب ەی بەکەئاگر کرا، قس ەب ەڕا، چراکەڵگەه ەکەشاخ

 بوو پێم گوت. ە رچی هەڕام، پێتان کرد، هەڵگەڵ فیعلدا کردی: پێی هەگەل

مان چاالکی و  ەر هەه نایکا، بۆشی ناکرێ،  ەیەشی ئاخاوتن هەرچی بەه ەوالوەڕاناوی لکاو ب ەل ەفتارێکەڕ ەمەئ
 وێ: ە کەردەدا دەم میساالنەل ەبکا ک ەێیکو جێگۆڕەکا ڕاناوی لکاو ئەوا د ەرییەو کاریگ بزۆزی

پێم » پێش و بڵێ  ەمڕازێکی بخە. ئینجا پێشگر یا ئ«گوتەمدەن» ڵێیەفیت کرد دەن ە. ک«مگوت ەد» ڵێیەد
بێ   ەوەکەپێشی فیعل ەرت لەبۆ کارتێکردن، کام ک ەیەئاماد ەهێند «م» یەکەلکاو ەبینی ڕاناوە. د«گوتەدەن
 رتێکی تر. ەر هاتنی کەسەستێ ل ەکا، ڕاناوەلکێ و کاری خۆی لێ دەی دەپێو ەحزەرلەد

وری خۆی  ەد ەب «اضافی» ندی یاەیوەپ «ی»  هۆیە ب «ەمضاف الی» کوردیدا ەل  ەک ەبفکر ەوەجارێکی تریش ل
ڕاناوی لکاو  ەاڵم کە. ب«...ەس دوورەکە، خانووی فاڵنە، ناوی تۆ دارایەرزەب ەکەری شاخەس»  ڵێیەستێ. دەڵدەه

ی  «ی» بێەپێویست ه ەوەبێ ئ «اضافیترکیب » ریەپێک هێن ەبێتەر بۆ خۆی دەه «ەمضاف الی» ەبوو ب
 .ە، ڕێیان دورەمان فرۆشرا، چاوت شینەکەڵێی: براتان ڕۆیشت، خانوە. دەوەناو ڕست ەندی ببێتەیوەپ

ە ی زێدەتیە م تایبەئ ەوەدۆزیەکارهێنانی ڕاناوی لکاو دەلێک جۆری بەت، گەکەزمان ەدوا میساالندا ل ەڕێی بەبگ
دیت  ەکێکم نەزانم یەی شتێکیان لێ د ەو زمانانەوێ. من بۆ خۆم لەی تێدا دیار کەو کارکردن چاالکی و بزۆزی

 یکا.ەزمانی کوردیدا د ەڕاناوی لکاو ل ەبکا ک ەو کردارەکانی ئاخاوتنی ئەشەب ەشێکی تر لەڕاناوی لکاوی یاخود ب

زمانزان  ەیفەدستانی خواروودا، حی کورەهجەل ەتی لەتایب ە، بەمۆی زمانی کوردییەڕاستی ڕاناوی لکاو داین ەب
  ەبیکا ب ەوەری زمانیەسەخی پێ بدا یاخود لەو پرسیار بای ەندی و ئیشارەیوەڵناو و پیتی پەر ئاوەدەق ەر بەه

کونهی   ەگا، لەڕاناوی لکاوی کوردی ن ەقوڵی لی و نی و ئاشکرا وڕو ەسێک بەر کەه ەیەڕم هەری ناو. باوەسێب
یان  ەکەر یە، هەیەکان ڕاناوی لکاوی جۆراوجۆریان ه ەسەی کەبینی زوربەد ەدواو  ەب ەزمانی کوردی ناگا. لێر

 ەڕ و لەپەبۆ تێن ەوەڕەتێپ ەو ل «مضارع» بۆ ە وەی «ماضی» ەستن لەڵدەرمانێک هەف  ەبینن و بەکارێک د
کا ەگۆڕێ و کات گۆڕی دەدا شکڵی د «تصریف» ەندی فیعل لەوەی فیعلدار. ئەبۆ ڕست ەوەی بێ فیعلەڕست

 کا.ەگۆڕێ، جێ گۆڕکێش دەی کوردی خواروودا شکڵ و کرداری خۆی دەهجەل ەڕاناوی لکاویش ل

  ەوەوەهۆی ئەب «اسناد» ەواو و بەی تەڕاناوی لکاو و پێکهاتنی ڕست چاالکیی ەزێد  ەبۆم باس کردی لی ەندەوەئ
 ەوەی ڕۆڵییەم گرنگییەڕێی ئ ەر لەزمانی کوردیدا. ه ەل ەئاخافتنی ەش ەم بەرخستنی گرنگی ڕۆڵی ئەبۆ د ەسەب
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یاخود  ەوەکانی بشارێتەتیەتایب  ەتێنی بۆ دانرێ کەڵەڵناگرێ ناو و عینوانێکی زیهن غەوێ ڕاناو هەکەریش دەد
  «ی...ەک، وەکو، دەرێ، پەدی، ئەئ» کەی وەوش ەیرە. سە «ناو» ەشێکی تری زمان کەتکاری بەخزم ەبیکا ب

 وابێ.  ەوەک خوازرایەبێ وەخۆیان هەربەناونیشانی س

یێکی لێ ەی زاراوەوە رکی دۆزینەزانم ئەچاک د ە. وا ب «ڕاناو » یەبۆ گۆڕینی زاراونییە  من، جارێ پێشنیازێکم
  ەزمانزانان، یاخود کۆڕی زانیاری کورد ب ەیێک لەستەرشانی دەس ەی ئاخافتن یا بخرێتەشەم بەهاتوو بۆ ئ

پێویست نازانم.  ەب ەو قایمکاریی ەموو خۆگرتنەو هەئ ەوە «لکاو » یە ت زاراوەنیسب ەاڵم بەڵبڕێ. بەرخۆی هەب
الی ەبار بێ. ب ەر ناقواڵو نالەه ەک ەڕیوەتێپ ەوەی تاوانباری، لەڕاد ەیشتۆتەگ «لکاو » یەدانی زاراوەست نەد
س، ەو ب ەموومانەک مافی هەناو بردنیان نەردوویان دوشمنی ڕێزمانی کوردین، لەه «لکاو لکاو و ەن» ەوەمن
  فتاری جۆریەڕێی سروشت و ڕ ە. من لەوەر شانمانەسەمان وا بەکەبۆ زمان ە رۆشەپی و رمانێکی دڵسۆزەف 

  ەبزۆزترمان بهێزتر و ەیێکی بەر وشەگەکار بێ، خۆ ئەی بۆ ب «چاالک» یەچم زاراوەد ەوەبۆ ئ ەوە «لکاو»
 ەوەیش «چاالک » ڕێی  ەر لەیین. هەی نموونەکان بۆ چاالکی و بزۆزی وشەلکاو ە، چونکەوێ باشتریشەست کەد

 .«لکاوەن» بۆ ەزاراو ەبکرێ ب ەڕوا کەد «ندەم» یەفکرم بۆ وش

  ڵێمەو د «لکاو و لکاوەن» جیاتی ەکار دێنم لەب «ند و چاالک ەم»  یەمدا دوو زاراوەکەی گوتارەپاشماو ەل
 .«ند و ڕاناوی چاالکەڕاناوی م»

 ەرچاو چونکی زۆریان لەب ەر گوێ، ناڵێم دێنەب ەند دێنەکانی کوردیدا بۆ ڕاناوی مەهجەل ەی لەو وشانەئ
کۆڕی زانیاری   ەر بەی ڕێزمانی سەیێکی لیژنەوەکۆبوون ەدرێژی ل ەێن تا چاو بیانبینێ، بیکارناەنووسیندا ب

 یان لێ پێک هات:ەم لیستەو ئ ەوەکۆکران ەندامانی لیژنەتی ئەی تایب «استقراء» ەو ب ەوەلێیان کۆڵرای ەوەکورد

 م:ەکەسی یەبۆ ک •
 من، م. ەز، ئ ەتاک: من، ئ -1
 . ەم، مە ، ئەمە، ئەکۆ: ئێم -2

 
 م:ەسی دوەبۆ ک •

 . ەتو، تو، تەتۆ، ئ ەتاک: تۆ، ئ -1
 . ە، هوین، هنگ، وەوە، هەوەنگۆ، ئە، ئەکۆ: ئێو -2

 
 م: ەسێیسی ەبۆ ک •

 وی. ە وێ، وێ، وی، ئەو، ئەتاک: ئ -1
 و، وا.ەوان، وان، ئانا، ئەکۆ: ئ -2

 

موو  ەموو کوردێک هەه ە، واتەوتوەکەری کورد نەر گوێی خوێنەب ەیەم لیستە کانی ئەشێکی وشەزانم بەد
وتوون یا ەکەی ڕێزمان نەندامانی لیژنەر گوێی ئەب ەن کەی تریش هەوشنییە  اڵم گومانمە، بەبیستوە کانی نەوش

،  ەوەمەساغ ک ەم وشانەک لەر یەنی و بیژۆکی هەسەڕ ەیەڕێشم ه ە، نەستمەبەم ەدا نەهاتوون. لێرەبیریاندا ن  ەب
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 ەک لەروەنووسیندا ه ەس ناشێوێنێ لەک ەریش لەبۆ سرنج و تێفکرین، س ەوەهێڵمەک خۆی دەو ەکەلیست
وان  ەر ئەه ەک ەموار کردوەی وا هەوشان وەندێک لەر پێی هەران بەی نووسەی خامە. ڕچەشێواندوەخۆشمی ن

 ڵق. ەرچاوی خەب ەنە ز و بگەر کاغەس ەبێن

ن،  ەکەیێکی تر دروست دەدا لیست «چاالک» شکڵی ەبن ل «ندەڕاناوی م» کانیەی وشەرجوملەس ەک ەمانەئ
 ەب خەریکبوونی ڕاستی بێ ەوەئ  نییە. ەق ەتەمەبێ د «ندەم» ک هیەمیان وەوێ ئەکەردەک بۆت دەاڵم وەب
ی ەکەنەی نیگای خاوەم بێنێ و گۆشەرهەی ئیسپاتێکی بێگومان بەو ڕادەتا ئ  ەکەق ەتەمەیشتنی کۆتایی دەگ

. چارم  ەم گوتارەوێ لەوانتری د ەر فرەلێک بەیدانێکی گەو مێژوویی، م «منطقی» ی ڕێزمانی وەڵگەب  ەپێنێ بەبس
ی گوتاردا جێی ەوارەق ەم لەکەتا نووسینە وەنهێنبینی بدزمی و کارەفسیالت و وردەزۆر ت ەبێ خۆم لەد ەناچار
 وانتر. ەر فرەخۆتر و بە رەسەی لەوەکی دوابخرێ بۆ تۆژینەڕەو پەی ئەوە بوونڵبینی و قووەڕڕە. زەوەببێت

ی  ەشەو بەڵ ئەگەل ەیەیێک هەند قسەبین چ «ڕاناوی چاالک» گیریەخەی یەوە ر لەزانم بەباش د ەاڵم وا بەب
ست نیشان  ەد ە « ڕاناو» مەی ڕاست و دروست بۆ ئەین و جێگەک الی بکە ی «ڕاناوی خۆیی» پێی گوترا

 بێ.  ەکەڵێنەی پێک هێنانی بەجێگ ە با ئێر ە،وەینەرێکی لێ خوار بکەدواتر س ەڵێنم دا کەش بەوەپێش ەین. لەبک

کار بێ.  ەب «اضافة» بۆ ەبێ کەد «ڕاناوی چاالک» یەر ژمارەدەق ەب «ەڕاناو» وەی ئەی وشەرجوملەس
 ن: ەمانە، ئ ەو پێیەکان، بەڕاناو

 م: خۆم، خۆمان. ەکەسی یەک •
 م: خۆت، خۆتان. ەسی دوەک •
 م: خۆی، خۆیان. ەسی سێیەک •

. من  «خۆو» ی خۆتانەجێگ ەکار دێ، لەب «خۆن» رکیبیەت «خۆمان» یەجێگ ەی کوردیدا ل ەهجەندێ لەه ەل
ر  ەه نییە. یشکردنتی باس لێەپێویستی نازانم و باب ەب ەکانی کوردی چونکەهجەی جیاوازیی ل ەناو درێژ ەناچم

 م.ەیکەدا دەوە رەی سەڵەم کۆمە ڵ ئەگەبێ لەیێک هەق ەتەمەد

 «ئیشاریی... هتادی و یی و پرسیارەه» ک ڕاناویەی ڕاناوان وەی لیستەکە شە پێنج ب ە، زیاد لە م وشانەئ
خۆمان هاتین،  ەمن خۆم هاتم، ئێم» گوترێە، دەوەبگرن  «ندەڕاناوی م» کانیەدا شوێنی وشەڕست ەگرن لەڵدەه

و  ەوەوا بمێنێت ەیەک هەش وەکەڵێی و ڕستەکان نەندەم ەشتوانی ڕاناوەد «خۆتان هاتن، تۆ خۆت هاتی ەئێو
  شیەک بەکان وەوش ەبا ک ەد ەوەزیهن بۆ ئ ەتەم ڕواڵە. ئ«خۆم هاتم، خۆمان هاتین، خۆتان هاتن» بڵێی:

  «چاالک» و ڕاناوی ەوەواوی گرتۆتەت ە یان بەشە و بەی ئەدا جێگەڕست ەل ەچونکوانیش ڕاناو بن ەئ «ندەم»
 ریان. ەواوکەت ەبێتەد

 ەڵەم کۆمەبۆ ئ ەقینەو ناونیشانی ڕاست ەخا و جێگەردەڕاستیێکی تر د ەی زمانزانانەوەختێک وردبوونەاڵم نەب
 کا. ەستنیشان دەد ەیەوش

 ەش ل «خۆ» یەوش ەکانی چاالک. بێگومان تاکە بۆ ڕاناو «خۆ» یەئیزاف  ەپێک هاتوون ل ەم وشان ەزانین ئەد
کار دێ و ەئاخاوتندا ب ەنگی لەرهەیێکی ف ەموو وشە ک هەو ەچونک ەکرێ و کراوەنگدا واتایێکی بۆ دیار دەرهەف 
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خۆم، خۆمان،   ەو پێیەر بە، خۆکرد...هتاد هکردنپێشە، خۆڕەوەڵدانەگوترێ: خۆماڵی، خۆیی، خۆییاتی، خۆهەد
زمانی کوردیدا  ەرکیبێکی تر لەر تەک هەو ەرکیبێکی ئیزافییەم تەێ زیاد و کب خۆتان، خۆت، خۆی، خۆیان 

لێی  ەواتاک ەک  ەکارهێنانەو بەکا بۆ ئ ەد ەئاماد ەکەئیزافیی ەرکیبەت «خۆ»  واتای ەک ەوەڵ تێبینی ئەگەل
ت  ەمان دیت، تۆت دیت، ئێوەم دیت، ئێمەکوردیدا ناگوترێ منم دیت، ئێم ەڵێم ل ەمیسال د ەب ە.وەشێتەوەد

  کردەت ئیسپاتی هێندێی نەڵبەه ەوای ەمەئ ەگوترێ خۆم دیت، خۆتانتان دیت. کە چی دەتان دیت. کەدیت، ئێو
ربڕینی واتای  ەبۆ د ەم ڕاناوانەئ ەیاند کەی ڕاگەوە، ئ ەوانەپێچ ەڵکو بەڕاناو نین ب «وانە، ئە، تۆ، ئێوەمن، ئێم»

ستمم ەد» توانی بڵێیەد ەیرکەن. تۆ سەبد ەوەستەد ەواتاکان ب ەی جۆرجۆر کەوش ەب ەیەجۆرجۆر پێویستییان ه
  بڵێی  ەک ەدا نییەوەچ مانیعێک ل ەوەڕووی ڕێزمان ەند لەرچەه  «ستی خۆم بڕیەد» بڵێی ەاڵم وا خۆشەب «گوشی

  کەن ەمی تری دیوەسێکی سێیەوسا کەاڵم ئەب «وانی دیت ەدیت، ئوی ەئ» توانی بڵێیە. تۆ د«ستمم بڕیەد»
  «وەمن و تۆ و ئ» ەتی ڕاناوی لەسیف ەیانهێنێ بۆ ناو ئاخاوتن نەد «تعبیر» پێداویستی ەمانە. ئ«خۆی و خۆیان»
 ەب ەوەنەکەد «خۆ» کان ەبینی میسالەد  ەورد بی ەپێنێ، کەسە د «خۆ» یەش بۆ وشەتەم سیفەئ ەن ەوەنێتەسەد

 تی. ە ن واتایێکی تایبەنگی خاوەرهەیێکی ف ەوش

  ەو واتایانەر ئەدا هەڕست ەی لەبێ جێگە، وا دەڕوی واتاو ەل «Selfنفس، عین، » رەرامبەب ەستێتە وەد «خۆ»
 شڵێیەد ە «قتل الذات» یەواتاک ەک «خۆکوشتن» ڵێیە. دەوەگرێتەد «تأکید» یەبێ جێگەخشێ واش دەبەد
 Self» گوترێەئینگلیزیشدا د ە. لەئکیدەبۆ ت «بنفسی، بذاتیجئت » ەبێتەد ەک «من خۆم هاتم»

sacrification» شگوترێەد ەکردنختەی خۆبەواتاک ەک «I mayself» نێ ەیەگەڕاد «من خۆم»  وخۆەڕاست ەک
 . ەئکیدێکی ڕوتەت ەک

ری ەواوکەت ەببێت «م»  و ڕاناوی چاالک  «خۆم هاتم» دا بگوترێەڕێ د ە «تأکید» ی واتایەیاندنەو ڕاگەر ئەه
 ویشدا ڕاناوی چاالکیەل ەک «موومان هاتینەه» توانی بڵێیەد ەت بگرەدا. دیقق « خۆ» یەدوا وش ەب ەکەڕست
 «ەئێم» ریەبەرلەس «خۆ » یەوش «خۆمان هاتین» ڵێیەد ە. کەدا هاتوو «موو ەه» یەدوا وش ەب «ین»
 «ەئێم» ریەبەرلەس ەوەدیسان «موو ەه» ی ەوش «موومان هاتینەه» شڵێیەد ەها کەروە، هەوەگرێتەد
شێ  ەد ەیە. بۆیەیەئکیدیش هە، تەری واتای ئێمەبەرلەی سەوەڕای گرتنەرەردوو حاڵیشدا، سەه ە، لەوەگرێتەد

دا  ەڕست ەل ەک ەیرکەدا بێت. تۆ س  «موو، خۆەه» دوا ەب ە «ین» داەم ڕستانەوا ل ەک «ەئێم» ڕاناوی چاالکی
 ی: ەواوکەت ەکەتوانی ڕستەدوو جۆر د ەوسا بەئ «موومان ەه» یەجێگ ەوتەک «ندێکمان...ەمان، هەنیو» یەوش

 مان هاتین. ەنیو •
 مان هات. ەنیو •

  ی ڕاناوی  «بدل ناقص» ەیتەبک «ەنیو» یەتوانی وشە، د«ەئێم» ریەبەرلەک سەاڵم نەب «ەئێم» دا واتای،ەلێر
کار بێنی  ەب «ەنیو» یەشتوانی وشەد «مان هاتینەبڵێی نیو» یتێ وەی بد «ین»  یەکەچاالک ەو ڕاناو «ەئێم»
  ەوەفیعلی تاکی بۆ بێنی «ەتاک » تێکیەڕواڵ ەک ەکەتی وشەی ڕواڵەگوێر ەب ەیەوەم، چاکتریش ئەسی سێیەک کەو

و   «ەئێم» واتای ەدا خۆی لەکەڕست ەل «ەنیو» یەوش ەک ەچونک «مان هاتینەک نیوەمان هات نەنیو» و بڵێی
 ەم لەو ه ەوەمەک ەسی یەڕووی ک ەم لەه ەجارێک لێی بترازێی، وات ەب ەندترەسە ترازاند وا پی ەکەوەکۆبون

 . ەوە «جمع »  ڕووی کۆ
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و  ەوەگرێتەد ەری ئێمەب ەرلەموو سە واتای ه ەچونک «موومان هات ەه» رگیز بۆت ناکرێ بڵێیەچێ هەبیرت ن ەل
 و کار بکا. ەک ئەبێ وەد

  ەکردنرتەم کەئ «خۆ» اڵم سروشتیەب «مێک...ە، ککندێ ە، هەنیو» ەڵی گرت ببێتەه  «مووەه» دیت سروشتی
 . ەوەر ڕێزمانەسەبنییە  خلێکیەچ دە مەئ ەڵناگرێ کەه

 دا. چ سوچی زمانەڕست ەو پێداویستی سروشت و واتای بکا ل ەتی وشەڕواڵ ەسلیم بەزمانزان نابێ خۆی ت ەیەبۆی
  «مووەه» یەتاکو وشنییە  کیەو سێی ەسی تاک نیوەک ەیەمەواقیع ئ ەچونک «مووم هاتمەه» ناگوترێ ەکنییە 

 «ەئێم» پاڵ  ەدرێتەد  ەک ەیەمان وشەر هەه  «مووە ه» یەکی بکا. وشەو سێی ەی هاتنی نیوەفعی شوبهەبێ و د
 یە. وش«مووت هاتیەمووم هاتم، هەه» و ناگوترێ «من و تۆ» پاڵ  ەناشدرێت ەو ک  «موومانەه» گوترێەو د
دا. تۆ  «خۆیان هاتن، خۆمان هاتین» و «خۆکوشتن» رکیبیەت ەل ەنگییەرهەی ف ەمان وشەر هەش ه  «خۆ»
  ەکرابن، بەی ڕاناو نەر ئیزاف ەگەدوادا نایێ ئ ەڕاناوی چاالکیان ب «ندێکەموو، هەخۆ، ه» کانیەوش ەیرکەس

ڕاناوی ر ەگەت ئەنانەت «خۆ هات، خۆ هاتم، خۆ هاتین» رگیز ناتوانی بڵێی ە. تۆ هەو «خۆ» تەنیسب ەتی ب ەتایب
  ەوە «مووەه» تەنیسب ە. ب« خۆ هاتن ەخۆ هاتین، ئێو ەمن خۆ هاتم، ئێم» ر ناگوترێەبێ ه ەوەپێش ەندیش لەم
.  ەبو «موومان هاتینەه»  ەکەسڵی ڕستەنا ئەد ەی قرتاوەکەی ڕاستی بێ ڕاناوەوەئ « موو هاتینەه» گوترێەد ەک
  «خۆ» یەتیێکی وشە ، تایب ەکەقرتانی ڕاناو ەڕی بدرێ ب ەدا وای کردو «مووەه» یەوش ەتیێک لەت تایبەڵبەه

با وازی لێ  ەوەی تێدا نابێتەپێدان ەم درێژەجێی ئ ەاڵم ئێرە، بەکەقرتانی ڕاناو ەدرێ بەڕێ ن ەش وای کردو
 بێنین.

  کانیەبۆ ڕاناوی ەکار دێت، ئیزاف ەدا بەو واتایەسنووری ئ ەو ل ەیەنگی هەرهەواتایێکی ف  «خۆ»  یەوش ەخوالس
خۆم هاتم، خۆم  »  دوادا بێت و بگوترێ ەدا ڕاناوی چاالکی بەستڕ واوکردنی واتایەت ەکا لەوا د  «چاالک»
خۆ » ک بڵێیەم وەردێ بێ زیاد و کەسەتی لێ بەیێکی عادەک وشەبێ وەی نەیەو ئیزاف ەئ  ەنا کەد «مەرکردەس
ڵ ەگەلنییە  رقێکیەچ ف  ەوەنگییەرهەڕێزمانی و واتای ف ستووری ەن دەالیەل ەمەئ ەک «نییە باش ەوەڵدانەه
 : ەبک ەییانەنموون ەم ڕستەیرێکی ئە. س«رگرتنداەنگ و ەکاتی د ەل ەڵبڕین پێویستەست هەد» بڵێی ەدا کەوەئ

 رچوو. ەکابرا کۆیی د –رچوو ەکابرا خۆیی د -
 . ەکییەئاو ەک ەرخەب - ەخۆماڵیی ەکەرخەب -
 فێرکار. ەبرای بوو ب –فێرکار  ەخۆی بوو ب -

 

نگی ەرهەیێکی تری ف ەر وشەک هەتێیاندا و «خۆ» یەو وش ەوەبێنین ەتوانین ڕستەین دەزوو بکەندی ئارەچ
ی سروشت و  ەگوێر ەدا و لەڕست ەی لەپێی جێگ ەب  ەدابێ ک ەوەستەد ەی بەو واتایەکار هاتبێ و ئەکوردی ب

 کرێ.ە ڕوان دەتی خۆی لێی چاوەتایب

 . «چاالک» ر و کاری ڕاناویەس ە ئینجا با بێین
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مڕازی ەئ ەب ەبوو ەیەهجەو لە، ئەی کوردستانی ژێرووەی کوردی ناوچەهجەڵ لەگە زۆری ل ەدا بەی من لێرەقس
موو  ەه ەدان لەورەد ە.و گوتار و نامیلک ەی کتێب و ڕۆژنامەوەبی و باڵوکردنەدەعبیری ئەی تەرستەنووسین و ک

 خشم.ەبەی دخەریکبوون ەرک و پێوەئ ەریش لەوێ، خۆم و خوێنەیێکی زۆری دەکات و ماوکانی کوردی ەهجەل

ڕاناوی چاالکن،   ەوەکانەموو زمانزانەالی هەب ەز ک ەر کاغەس ەمەبخ ەچاالکان ەو ڕاناوەئ ەوەپێش ەجارێ با ل
یان بۆ   «ڕاناوی لکاو»  ەوەرانەی نووسەن زوربەالیە ، ل«چاالک» ڵێمەر من پێیان دەه ەدا کەوەڵ تێبینی ئەگەل
  مان ناونیشانیەر هەسەگرن لەڵێن یاخود پێ دادەدواڕۆژدا شتێکی تریان پێ د ەکار دێ، ناشزانم ئاخۆ لەب

 بۆیان.  «ڕاناوی لکاو »

  ەچونک ەوە، پێی ناوێ میسالی بۆ بێنمە «م» ر پیتیەموو حااڵندا هەه ەل  «من»  جۆری چاالکی ڕاناوی
 . ەم ڕاناوەیدا نابێ بۆ ئەو چ شکڵێکی تر پنییە  داەکەستوورەد ەل «استثناء»

 . «مان، ین» ەیەدوو جۆری ه «ەئێم» ڕاناوی چاالکی

  «یت» «ی» جیاتی  ەل ەوەزمانزانان الی تاقمێکەاڵم بەتی، بەکانی چاالکیەجۆر « ت، ی» می تاکەسی دوەک
من هاتیت، دوای  ەر لەتۆ ب » کەقرتێ وەر بێت و نەدا هە کەی «یێ» دوا ەب ەی «تێ » وەبێ ئەڵێن دەو د ەاناوڕ

.  «ڕۆیەمن هاتی، دوای من د ەر لەتۆ ب» نووسمەزۆری د ەڵێم و بەد ەمیشەم هەوانە. من خۆم ل«ڕۆیتەمن د
 ین.ەکەک ال دەی ەم باسەل ەدواتر قس

 .ە «تان، ن» می کۆ ڕاناوی چاالکەسی دوەبۆ ک

ڕدا دێ  ەدوا فیعلی تێپ ەب «ماضی» ەل ەک ە «ی» رەی هەق ەتەمەمی تاک ڕاناوی چاالکی بێ دەسی سییەبۆ ک
 . «چی پێی کرا کردی، خۆی و برای هاتن» کە و «ەمضاف الی» ەشبێتەو د

 ڕاناوی چاالکن.  «یان، ن» می کۆەسی سێیەبۆ ک

کارهێناندا بێ گرفت نین،  ەبەش لەم ڕاناوانەبڵێم ئ ەوە بێ ئەکانی گوماناوی دەچاالک ەبۆ ڕاناو ەوەبگوێزم ەوەر لەب
 .ەوەلێی ببم ەکورتریین شێو ەدا بەوێ لێرەمەخۆ، دەربەس ەداستانێک ەتی هاتنیان بۆ ناو ڕستەی چۆنەوەکردنڕوون

 ک:ە، و«ە مضاف الی» ەوەبنەکان، خۆیان دەسە موو کەڕی ڕابردوو، هی هەڕاناوی چاالکی فیعلی تێپ

 کردمان، برامان. •
 کردت، برات.  •
 کردتان، براتان.  •
 کردی، برای. •
 برایان. کردیان،  •

ڕ  ەپەڕ و تێنەدا بۆ تێپ « مضارع» ەهیچ حاڵێکدا ناگۆڕێ. ل ەل ەچونک ەوەهێنایەمی تاک نەکەسی یە میسالم بۆ ک
 ک:ە، وەیەک جۆریان هەکان یەچاالک ەڕاناو
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 ڕۆین. ەخۆین، دەد •
 ڕۆی. ەخۆی، دەد •
 ڕۆن. ەد ەخۆن، ئێوەد ەئێو •
 ڕۆن. ەوان دەخۆن، ئەوان دەئ •

 

 کان:ەسە موو کەبۆ ه ە «مضارع» ی فیعلیەو ڕاناوەر ئەڕیش هەپەتێن «ماضی» ڕاناوی فیعلی

 ڕۆین.ەڕۆیشتین، د •
 ڕۆی. ەڕۆیشتی، د •
 ڕۆن. ەد ەڕۆیشتن، ئێو ەئێو •
 ڕۆن.ەوان دەوان ڕۆیشتن، ئەئ •

 

حکم و » یکردنیداەهۆی پ ەبێتەی بێ فیعلدا دەڕست ەل ە ک ەڕیشەپەو فیعلی تێن « مضارع» یەو ڕاناوانەر ئەه
 : «اسناد

 کوردین. ەئێم •
 تۆ کوردی.  •
 کوردن. ەئێو •
 وان کوردن.ەئ •

 

  ەیە، بۆینییە ڕدا ڕاناویەپەتێن «ماضی» ەمی تاک لە سی سێیەک ەک ەیەڕیان هەک باوەدا یەوەموو زمانزانان لەه
ر  ەواوی بێ فیعلی بۆ پێک بێنێ، هەی تەکانی تر، ڕستەسەک کە، ونییە یەق ەتەمەعلووم کراوی بێ دەڕاناوێکی م

  ەل «حکم، اسناد» مڕازیەی ئەربارەڕ دەک باوەر یەسەون لەکەزمانزانان ڕێک ن ەوای کردو ەیشەم هۆیەئ
جێی  ەیاخود شتێکی تر؟ ل ەڕاناو «ە» ەی کۆتایی ڕستەم بزوێنە، ئایا ئ«ەو کوردەئ» کەی بێ فیعلی وەڕست

 م.ەکەد ەم باسەل ەخۆیدا قس

کانی فیعلی  ەجۆرجۆر «ەصیغ» ەکان لەچاالک ەکارهێنانی ڕاناوەبەل ەیەرشێوێن هەکجار سەڵیێکی یەڵ پێکەتێک
ناو   ەکان باوێتەکار بێنم گیروگرفتەوتۆ بەمتوانی شێوازێکی نووسینی ئەرم هێناو برد نەی سەندەوەڕدا، ئەتێپ
م واز لێ هێنا،  ەزۆر گرنگ و گرێیاوی ەم باسەناچاری ئ ەبێ، بەتی هەراوێزی گوتار خزمایەڵ پەگەل ەوە راوێزێکەپ
ش کارێکی ەمەئ ەی خۆم دابڕیبا کەکەم بۆ گوتارەکەی بارستی گۆڤارەورەبوا پشکێکی گەکردبا دەوام ن ەک

 رچاو.ەب  ە کان بێنێتەکالکردنی گرفتەلالی یەق ەتی تەحمەز ەوەمیسالێک دێنم ەدا تاکە. لێرەوایەناڕ
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 :ەی گوتوەمەشیعرێکی ئتای ەرەس ەشاعیرێکی کورد ل
 « ق ەناح ەکوشتمت ئاخر ب»

  بینیە. دەنموون ەی تر ببێت ەشێ بۆ داڕشتنی ڕستەو د ەیەڵەنی بێ هەسەڕ یێکی کوردیەگوت ەمەت ئەڵبەه
  ە. بە «م» پیتی ە، واتەمەکەسی یەڕاناوی چاالکی ک ەک ەدا هاتو «کوشتن» ی  «فعل»  دوای ەب «مفعول »

و ە. بە «ت» پیتی ەوات ەمی تاکەسی دوەڕاناوی چاالکی ک ەک ەهاتو «فاعل» وخۆ ەدا ڕاست «مفعول » شوێن
 ەوەکتر بگۆڕمەیەیان بەفعول جێگەم ە م بەم بکەسی دوەفاعیل و ک ەم بەم بکەکەسی یەوێ کەبم ە بێ کەد ەپێی

 ەک «کوشتمی» گوترێە ی کوردی ڕێکوپێکدا دەهجەندێ ل ەه ەچی لەمن تۆم کوشت. ک ەوات «کوشتتم» و بڵێم
 نێ. ەی ەگەیش د «و منی کوشتەئ» مان کاتدا واتایەه ەل ەمەئ

 گوترێەمان واتا دەێنی تردا بۆ هوش ەچی لەوانم کوشت، کەیا ئ ەمن ئێو ەوات «کوشتنم» گوترێەر دەپژد ەل
واتای  ەب «کوشتینی» گوترێەد ەیە. وا ه«کوشتیانم یاخود کوشتمیان» ڵێنەدا دە ندێ ناوچەه  ە. ل«کوشتمن»
 شگوترێ کوشتمانی.ە چی دەکوشت، کی ەو ئێمەئ

مان کاتدا  ەه ەم بکوشتبا، لەمن تۆ، ئێو ەوات «بمکوشتبای، بمکوشتبان» توانی بڵێیەد «تمنی» ی ئاواتەصیغ ەل
 .«و منی کوشتباەئ»  خشێەبەش دەو واتایەئ «کوشتبامی» یە. ڕست«کوشتبامی، کوشتبامن» شتوانی بڵێیەد

 ەم تێک ئاڵقان و تێک ئاڵۆزانەرچاو. هۆی ئەب ەی گیروگرفت دێتەتاز ەب  ەتی تازەوین بابەدوای میساالن بک ەتا ب
ت، کاری ە حمەڕای زە رەکانی، سەشاندنی گرێ پچکەڵوەو ه کردناڵم باس لێە، بنییە شتێکی نهێنی ەوەالی منەب

  ە، جۆرەوەبدۆزم ەم ڕاناوانەکارهێنانی ئەی بە ڵەموو جۆری هە گریمان من توانیم ه نییە. سێکیشەک ەتاک
ر ەس ە م بێنەران و زمانزانانی کورد بکەنووس ەبێ داوا لەم هەوەم، تۆ بڵێی مافی ئ ەست نیشان بکەکانیش دەڕاست

 ەش لەی پێنج بەشە موناق  ەک وازم هێنا لەش واز لێبێنم وەم باسەبێ ئەزانم؟ دە ڕاستی د ەمن ب ەک ەو ڕێیەئ
کارهێنانی  ەیی بەڵەزانم بڕیاری ڕاستی و هە. وا دەوەیان «مفردات » خۆیان و ەب کانەڕاناوی ەشی لیستەفت بەح

 جێبهێڵین.ەاڵتی بەسەنێکی تری دەو یا الی ە، با بۆ ئەکان مافی کۆڕی زانیاری کوردەچاالک ەڕاناو

کانی ەڕاناو ەل ەقس ەوەپێش ەل ە.یەه ەوەرەسەیان بەق ەتەمەد ەک ەچاالکان ەو ڕاناوەر باسی ئەس ە ئینجا با بێنی
 ردوکیشیان هی تاک.ەم، هەسی سێیە ین ئینجا ک ەکەم دەسی دوەک

  ەک کەو ە «ت» می تاک پیتیەسی دوەڕاناوی ک «فعل ماض متعد » ڕداەکاری ڕابردوی تێپ ەگوتمان ل
  ەڕاناومان ەر هەستوورێکی گشتی ڕێزمانیش هەپێی د ە. ب« خواردت، دیتت، کێاڵت، بیستت، درووت» گوترێەد
برات،  » گوترێە، د«ەکار بێ بۆ مضاف الیەب  ««نەخاو»» یەم زاراوەکەز دەح  - ەمضاف الی» ەوەبێتەد

 . «ڵێمەپرسم، پێت دەلێت د»  کەو ەوەمڕازانە پاش ئ ەشچێتە، د«ت...ەللەرگت، ناوت، ڕێت، کەخزمت، ب

ڕ و  ەپەڕ و تێنەی تێپ «مضارع» ڕ و کاریەپەکاری ڕابردووی تێن ەمی تاک لەسی دوەاڵم ڕاناوی چاالکی کەب
دوو  ەکەڵێن ڕاناوەزمانزانان د ە. تاقمێک لەرەسەی لە ق ەتەمەدا دەتەم سێ حاڵەواو، ئا لەی ت «فعل » ی بێەڕست
وێ، ەکەردەدا دەو میساالنەک لەو ەمیشەبێ هەدا بقرتێ و دەڕست ەل ەکە «ت»  و ناشێ پیتی ە «یت» پیتی

 کار بێ: ەب
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 ڕ.ەپەڕابردوی تێن –تۆ ڕۆیشتیت  •
 ڕ.ەپەی تێن «مضارع» –ڕۆیت ەتۆ د •
 ڕ.ەی تێپ «مضارع» –یت ەکەتۆ د •
 واو. ەی ت «فعل» ی بێکارەڕست –تۆ پاکیت  •

 

  ەل «رمان، أمرەف » ی «ەصیغ» دوو ەل ەکێکەی ە ک «رمان، داواکردن، أمر، طلبەف » یێکیەصیغ ەها لەروەه
 :«ی» کەبێ ن «یت » ەم ڕاناوەبێ ئەکوردیدا د

 ویت.ەبێ نان بخۆیت ئینجا بخەد

 .« یت» یکردنبێ زیاد ەی «ەوە، بخۆ، بخەبک» ی ترداەکەجۆر ەل «رمان، أمرەف » یەصیغ

، ە «ی» ر پیتیەدا هەو ڕستانەی ڕاناو بێ لەوەواندام، ئەڕی ئەباو ەمنیش ل ە، کە وەزمانزانان ەندێک لەالی هەب
  ەنیەناو بچێ. وەشێ لەشێ بمێنێ و دەد  ەی«ردانیەصرفی، گ» یێکیەدێ زیاددا ەک«ەێیی» دوا ەب ەک «ت» پیتی
سڵدا ەئ ە، یاخود بزانم لەخ بووەروا بێ بایەه ە «ت» مەئ ەوەمێژووی کۆن ەرفێکدا بم بتوانم بڵێم لەز ەمن ل

 ەی بەڵگەمن، بک ەو  ەرەبەبێ خ ە نانەم الیەنێ لەڕاناویشی داد ەی بەوەاڵم ئە، بە ستێک هاتوەبەچۆن و بۆ چ م
 بکرێ. «تلفظ» شێەدا دێ و دەک«ەیێی» دوا  ەب ەک ەیەند ەوەر ئەی هکردنڕاناو حیساب

ئاخافتندا، ناشێ هیچ پیتێکی   ەستێ لەڵدەی پێی هەورەو دەگرنگی ئ  ەر زێدەبەڕی مندا ڕاناوی چاالک، لەباو ەل
کاریان  ەب ەهجاندا کەموو لەه ەحاڵێک و لموو ەه ەل  «مان، تان، یان» کانیەچاالک  ەڕاناو ەپێش چاومان ەبقرتێ. ل
ر پیتێکی بنجی  ەگەیش ئ «یتەکەد» یەک«ەتێی» ،ەوەم ناکرێتەو هیچ پیتێکیان لێ ک ەوەک خۆیان دێنەدێنن و

  «یەکەد» بقرتێ و بگوترێ ەک«ەێی» بێەبێ ڕێ هەتوانم بڵێم: بۆ دەش زیاتر دەمەویش وا با. لەبوا ئەبا د
ر  ەگەچێ! ئەناو دەئاسانی ل ەکوردیدا ب ەل «ی» نگیەد ەبێ، خۆ زۆر ئاشکرایشەن  «ەکەیێی» چی ڕێی قرتانیەک

مان  ەر هە. ه«یەکەی دەجێگ ەت لەکەد» و بگوترێ ەک«ەتێی» قوربانی ەو ببێتەبوا ئە با دەبنجی ن  ەکەیێی
 نییە. رگیز تێچوونی بۆەه ەڕاناو ەک ەوەوەهۆی ئەڕدا بەڕابردووی تێپ  ەل «ت» نگیەد

. کوردی ەیان قرتاندوە م تێیەزۆری ئ ەبینین تێکڕایان بەمدا دەی نۆزدەدەس ەبۆ بوێژانی بابان ل ەوەڕێینەبگ ەک
 ڵێ:ەد

 غیاریشەی ئەم بووی بیستت قسەمان کەخۆت بۆ ست

 هامانت ەل ەگرەمان ئامان گوێ مەونی زەفیرع
 « م بوویتەک»  یگوتەن «م بوویەک» گوتی
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 ڵێ:ەنالی د

 یەک ەم چ دەتی دیدەننەنێو ج ەرەحۆری و ەتۆ ک
 یی سۆزانمدا. ەر و سینەرەی پڕ شەم دڵەل

 .«یتەکەچ د» یگوتەن «یەکەچ د» . گوتی«حوریت» یگوتەن «حۆری ەتۆ ک» گوتی

ی  «ەتێی » مەکارهێنانی ئەب ەچونک ەوەکانی تری کوردستان بێنینەشیعری شاعیرانی ناوچ ەل ەنمووننییە  لزوم
 . ەسلێمانی باو ەزیاتر ل ەک«ەیێی»دوای 

 «ی» ەمی تاک لە سی دوەوێدا بۆ کەبینین لە، دەیەتی هەڵ کوردیدا خزمایەگەل ەبۆ فارسیش، ک ەوەڕێینەبگ
حکم و  » ەدا کەو ڕستانەموو ئەه ەل ەجارێ بزر ەر بەه «ت» نگی ەد ەکار نایێ، واتەڕاناوی چاالک ب ەوالوەب

 م.ە سی دوەڕاناوی چاالکی ک ەبێتەد «ت»  فارسیدا ەل «اضافة»  نها بۆە. تەیان تێدای «اسناد

 گوترێ:ەد

 تو رفتی، تو گفتی، تو اورا دیدی. •
 تو می روی، تو می گوئی، تو اورا می بینی. •

 کارهێنانی ڕاناویەکوردیدا ب ەل ەچونک ەوەکوردی خواستۆت ەی ل «اضافة» یەم ڕاناوەڵێی فارسی ئەر دەه
 گوترێ:ە بێ و دەڕی ڕابردوو دەو فیعلی تێپ «اضافة» ڕێزمان بۆستووری گشتی ەپێی د ەب «ت»

 کردت، بردت، خواردت، هێنات.  •
 ت. ەستت، خانووت، برات، خانەد •

بێ بڵێین  ە، یا دەوەناو ڕست  ەی هێنابێتە «ت» مە ئ ەرچاو کەب  ەستووری گشتی نایێتەفارسیدا چ د ەچی لەک
 . ە وەزمانی کوردی خواستبێت ەڕوا لەد ەوەیا زیهن بۆ ئ ەتیێکی زمانی فارسییەتایب

بگوترێ نییە  ها زیانیشەروەحیساب بکرێ، ه ەکەشێکی ڕاناوەب ەب ە «ت» مەبێ ئەدا چ زیانێک هەوەل ەنیەو
شدا دو  ەمەڵ ئەگەاڵم لەوێ بەری لی ناکەرەر الیێکیان بێ زمانی کوردی زە، ڕاستی هەی «صرفی» یێکیەزیاد

 ر هۆشی مرۆڤ:ەب ەتێبینی دێن

 کرێ.ەش چ زیانێکی لێ نەکەڵە، با هەڵەه ەل ەبێ، چاکترە تیشی نەسوودێکی تایب ەم: ڕاستی، کەکەی •
 ەل ەمیشەڵق هەخ ەن لەنێن داوا بکەشێکی ڕاناو دادەب ەب ەکە «ت» یە سانەو کەوا نابینم ئەم: ڕەدو •

 بنووسن.  ەکەنووسیندا تێی

 :ەی تێدایەورەری گەرەر نووسیندا دو زەسەب ەم تێی ەپاندنی ئەس

وخۆ مۆری  ەڕاست ەهێناوەکارنەی بەکەتێی ەبیمان کەدەپووری ئەلەکجار زۆری کەشێکی یەم: بەکەی •
 درێ. ەی لێ دەڵەه
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  ە، بەوە بێتەم دەعبیرمان کەو ئازادیی ت ەوەبێتەبیمان کوێر دەدەوتی ئەڕ ەم: ڕێبازێکی گوشاد لەدو •
 . ەو تێیەتێبردنی ئ ەبێ بەند دەی شیعری بەقافی بێ کێش وەوا وا دەک  ەوەت شاعیرەنیسب ەتی ب ەتایب

 :ە میشەسی سێیەند بۆ کەرچەه  ە ی نالی بکەیتەیری ئرم بەس

 ڕ و پاراوی سووسنت ەی تەکەنالی زمان
 نادوێ  ەک اللەو ەرگسەیرانی چاوی نەح

 

کێکی  ەوسا یەکرد، ئ ەت لێ یاساغ دەکەستی و شیعرەد ەخستەکۆتێکت د «نادوێت» جبوورت کردبا بڵێەم ەک
 ەڵی داوەه ەهارەوبەد:یا شاهی نەسیدەمان ق ەه ەش بکا لەدێڕ ەم نیوەنعی ئەم ەوەالی خۆی  ەبوو لەتریش ڕێی د

 هوردوێ. 

 . ەبو «هوردێک»ی ەکەسڵەئ ەی لێ قرتاو «ک» پیتێکی «هوردوێ» یەوش ەچونک

و   ەوە، هێشتنەوەنەچ ڕێیان کوێر ناک ەی «تصریفی» یێکیەزیاد ەکە «ت» ڵێ ەد ەی کەڕەو باوەنانی ئەخاو
 ر. ەوق و خواهشتی بێژەر زەب  ە نەخەد ەک«ەتێی» قرتاندنی

ی  ەهجەل ەل « ضمیر متصل للمفرد المخاطب» می تاکەسی دوەکارهێنانی ڕاناوی چاالکی کەب ەواتەک
 کدی جودا:ەیەدو جۆری ل ەبێتە بڕ دەکوردستانی خوارودا گرد

 کار دێ:ەدا بەم شوێنانەویش لەئ  ە «ت» پیتی ەتاک ەوەزمانزانموو ەالی هەم بەکەجۆری ی

 14ئینشائیدا. ی و رەبەکانی خ ەموو صیغەکانی و هەموو کاتەه ەڕ لەڕابردوی تێپ -1

 ریی:ەبەکانی خەبۆ صیغ ەنموون

 تکرد.ە، کردبوت، دەکردت، کردوت •

 کانی ئینشائی: ەبۆ صیغ ەنموون

 . 31«ی سلێمانیداەهجەل ەل ەبتکردای» بتکردباکردبات، کردبێتت، کردبووبات،  •

کانت ەستە، دەبرات هات، ناوت دارای» ڵێی:ە، دەی ئیزاف  «ی» تیەبێ یارم «نەخاو  - ەمضاف الی» ەبێتەد -2
 .«درێژن

 

« کارەکان لێرەدا شەرح بدەم و جیاوازی  يوانشائ يکە ناتوانم باسی صیغەی »خبر تێبینی خوێنەر بمبورێ لەوەدا 14
 « ش ڕوون کەمەوە.يوانشائ يمیانی واتای »خبر



80 

 .«ئاڵی  ەب ەخشانەدەعلی بەکو لەو ەلێوت ک»

،  ە، پێت خۆشەدیار ەوەلیت» گوترێەفیعلن. د ەر بەی س ەمڕازانەو ئەدوای ئ ەوێتەکەک فیعل و چاوگ دەو -3
دوای   ەرگیز نایێنەه ەمڕازانەم ئە. ئە «، تێ ڕادیتنبوون، پێ خۆشبووندیار ەلێو»  کانیەچاوگ ەک «بینمەتێتڕا د

 .«بینمەتۆ ڕاد ە، لەیاخود تۆ پێت خۆش ەتۆ خۆش ە، ب ەدیار ەوە خۆلەئ ەل» گوترێە. دەوەندەڵناوی مەیا ئاوەناو و

 ەبۆت ب» گوترێەدوادا نایێ. د ە رگیز فیعلی بەه ەدا، ک «بۆ» مڕازیەئ ەند لەشی ناو و ڕاناوی مەهاوب ەشبێتەد
 .«رۆشمەپ ەرۆشم، بۆ دارا بەپ ەرۆشم، بۆ تۆ بەپ

  ەی فیعلی لەی ڕستکردنستووری دروستەپێی داوای د ەو ب «فاعل و مفعول »ە بێتەی فیعلیدا دەڕست ەل -4
 گوترێ:ەکا، دەکوردیدا جێگۆڕکێ د

 .ەدا فیعلەلێر –چیت کرد  •
 . ەفعولەدا مەلێر –تبینم ەد •

 

 ی جێگۆڕکێ:ەنموون

 گرت.ەدە ڵ نەت هەکەگرت، منداڵەدەڵت ن ەگرت، هەتدەتگرت، نەد •
 ت پرسیبا، لێت پرسیباین، لێمانت پرسیبا، پرسیبات. ەئێم ەل •

. ەوای ەیەرچی ڕاناوی چاالک هە، هەر خۆی وانیەدا هە تیانە تایبم ەمی تاک لەسی دوەت ڕاناوی چاالکی کەڵبەه
 بوو. «ت» پیتی ەک ەکەمی ڕاناوەکەی جۆری یەربارەد ەمەئ

یدانی ەویش مەئ ە  «یت» و چ بڵێین دوو پیتی  ە «ی» پیتی ەچ بڵێین تاک ەچاالک ەم ڕاناوەمی ئە جۆری دو
 ئاخاوتندا: ەکارهێنان لەبۆ ب ەیەتی خۆی هەتایب

 –نووستیت، تۆ چووی   –ڵستایت، تۆ نووستی ەه  –ڵستای ەڕدا دێ: تۆ هەپەڵ فیعلی ڕابردووی تێن ەگەل -1
 چوویت. 

مری، ەوی، دەکەنوی، دەخۆی، دەی، دەکەکێڵی، دەڕ بێ: دەپ ەڕ بێ و تێنەدا دێ تێپ «مضارع» ڵ فیعلیەگەل -2
 ویت...ەکەخۆیت، دەکێڵێت، دەبرژێی یاخود دەد

وی یاخود ەی، بڵێی، بکەی، بخۆی، بنوی، بی، بدەدا دێ: بک «أمر» رمانەی ف ەدو صیغ ەکێک لەڵ یەگەل -3
 یت، بنویت، بڵێیت....ەبک

، ەکەم» شەقینەهی ڕاست ەن ەی «ەوە، بخۆ، بنوو، بکەبک» رەه ەقینەرمانی ڕاستەی ف ەی ڕاستی بێ صیغەوەئ
. ەو داهاتوەبۆ ئ «أمر و نهی» تاەڕەبن ەوا ل ەدێ ککار ەمیش بەسی دوەر بۆ کە، هەی «ەوەکەنوو، مەخۆ، مەم

ی، ەکەها نەروەه –ن ەین، بکا، بکەم، بکەن، بکەی، بکەبک» ەوات ەوەی «مثبت و منفی» ەی تر بەکەصیغ
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و  ەشەڕەیاخود ه «دعاء» بێ بۆەق نین، وا دە بەهی ڕەرمان و نەف  «نەکەکا، نەین، نەک ەم، نەک ەن، نەکەن
 دێن:کار ەستی تریش بەبەم

 خۆش بی. ەکا تۆ نەخوا ن •
 خوا بکا ببارێ.  •
 بازاڕ. ەل ەباشتر ەبچێ بۆ فێرگ •
 ر بۆ دێنم. ەت هەکەغڵ ە یێ دەدە یێ و نەم بدەکەپار •
 . «کەن نەکەک ن ەیی بێ چەورەماعی گەت» •

بێ،  ەیدا دەی بێ فیعلدا پەڕست ەل «حکم، اسناد» ە وەوەڕێی ئ ەل ەی بێ فیعل، واتەری ڕستەواوکەت ەبێتەد -4
 ک: ەو

 تۆ مرۆڤی، تۆ مرۆڤیت.  •
 یت.ەوەپێش ەی، لەوەپێشە ل ەمیشەه •
 س نی، نیت. ەدوشمنی ک •

دا ەگوتبێتی لێر ەبیستوەسیشم نەک ەوێ، لەر ناکەدەب ەم ڕاناوەئ «ڕۆە، مەکەم» داە قینەرمانی ڕاستەی ف ەصیغ ەل
 ەڕاناو ەکەبزوێن ەی «ە» کۆتاییان بزوێنی ەدا کەرمانانەو ف ەل ەوەالیەنها مامۆستا نوری علی أمین بە، تەیەڕاناو ه

 دا ڕاناو «ەدارا کورد»  کەی وەڕست ەمان بزوێن لەڵێ هەر خۆی دەچی هە، ک« ەستە، بوە، بدە، ببەبک» کەو
 .ەی «ەفعل الکینون» و کاری بووننییە 

کی زۆر ەتاکدا، هۆیمی ەسی دوەمری کەفیعلی ئ ەلنییە  ر ڕاناو وجودیەک هەن ە وەالی منەی ڕاستی بێ بەوەئ
 ەب ەمی تاکدا. لێرەسی سێیەکانی کەی فیعلەزورب ەم لەو ه ەو فیعلەم لەبوونی ڕاناو هەبۆ ن ەیەهێزیش هەب

رحی ەڕی خۆم شەپێی باو ەمدا، بەکەگوتار ەبمێنێ ل ەم هۆیەی ئەوەودای شیکردنەر م ەگەئ ەڵێنم دا کەب ەوەپێش
کان،  ەکێشانی باسەدرێژ  ەر زێدەبەل ەماوەن ەوەستەد ەب ەودایەت و مەرف ەرچی دەه ەوەداخ ە م. بەبک ەکەباس

 هێنم. ەناچاری وازی لێ د ەبۆیێ ب

و زمانزانان   ەیەه ەوەورەد ەیان بەق ەتەمەوا دەمی تاک کەسی سێیەی کەو ڕاناوانەر باسی ئەس ەئێستا دێین
ی ەم ڕاناوانەی ئە ربارەڕیان دەباو ەڕۆن لەدا زمانزانان ڕیک دەدو نوقت ەر لەڕاستی ه ەتێیاندا گوماناوین. ب

 می تاک. ەسی سێیەک

 نییە. می تاک ڕاناویەسی سێیەبۆ ک «ماض الزم» ڕەپەفیعلی ڕابردوی تێن ەک ەیەوەم ئەکەی یەنوقت

ک: کردی، ەڕاناو، و ەبێت ەد «ی» نگیەمی تاک، دەسی سێیەڕ بۆ کەفیعلی ڕابردوی تێپ ەل ەیەوەم ئەی دوەنوقت
 ەبێتەستێ: دەڵدەپێی ه ەیەورێکی ڕاناوی چاالک هەیش چ دەم ڕاناوەسووتاندی، هاویشتی... ئدیتی، بردی، 

پێی  ەکا بەفعول و جێگۆڕکێ دەفاعیل و م ەبێتەدێ و د ەوەفیعل ەر بەکانی سەمڕازەدوا ئ ەو ب «ەمضاف الی»
میانی زمانزانان    ەل ەیەجیاوازی بنجی ه  ەوالوەب ەوە کارهێنانی ڕاناوی چاالک. لەکانی بەستوورەداخوازیی د

 می تاک.ەسی سێیەبوونی ڕاناوی چاالک بۆ کەی بوون و نەربارەد
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 چن:ەد  ەوەی خوارەڕانەم بیروباوەکان بۆ ئەن ڕایەشی زۆری خاوەب

ی کۆتایی ە «ت» وەل ەو بریتیی ەیەه ەمیشەمی تاک هەسی سێیەدا ڕاناوی ک «مضارع» فیعلی ەل .1
کات، ەژیت، د ەنوێت، دەخوات، دەچێت، دەک: دەقرتێ وەکاندا دەهج ەندێ لەه ەل ەکان کەفیعل

 نووسێت. ەد
 .ەیەکەشێکی ڕاناوەر بەویش هەئ «ت»  نگیەی پێش دەکەنگەزانن دەوا د ەن ڕایانەم خاوەندێ لەه
 

بنوێت،  بڕوات، » کانیەفیعل ەڵێن لەو د ەو ەنەکەد  ەڕ دووبارەینی باوەیشدا ع «أمر» رمانەفیعلی ف  ەل .2
  ی پێشەکەنگەد ەیەهاش هەڕی وە. باوەکان ڕاناوەی کۆتایی فیعل «ت»  نگیەد «بڵیت، بژیت، بکات

 نێ.ەشێکی ڕاناو دادەب ەش بەکە «ت»
ر ەتی سەر خۆیەدا ه «مضارع» فیعلی ەبێ لەر هەگ ەمی تاک ئە سی سێیەڕاستی ڕاناوی ک ەب
 «ەد» یەکەنیشان «ڕواتەد» فیعلی ەوات،  ەوەک خۆی دێتەو و «أمر»  رمانەفیعلی ف  ەل ەوەداتەڵدەه

ر ەه ەقینەی ڕاست  «أمر» یە. صیغ«بڕوات» ەبێتەد ەکەو فیعل «ب»  ەکرێتەگۆڕێ و دەی لێ د
دا   «مضارع»  یەڵ صیغەگەل ەیەرقی دیاری هەف  ەکار دێ، چونکەمی تاک بەسی دوەبۆ ک ەک ەیەوەئ
مری ەبچۆ، د – چی ە، دەبک –ی ەکەد» ڵێیە... د«بخۆ» ڵێیەدا د «أمر»  ەچی لە، ک«خۆیەد» ڵێیەد
 .«ەبمر –
 

 ،Verb to be ەفعل الکینون» ەوەالیان ەڕاناو دانانێن، ب ەب «ەردەدارا م»  کەی وەبزوێنی کۆتایی ڕست .3
 ەردین، ئێوەم ەردیت، ئێمەردم، تۆ مەمن م » کانیەڕست ەل ەیەت هی وا هەنانە، تە «کاری بوون

دارا  » یەڕست ەل «ە» اڵم بزوێنیەنێ بەڕاناو داد ە ب «م، یت، ین، ن» کانەڕست یرەواوکەت «ردنەم
 کا.ەفیعلی حیساب د ەڕاناو دانانێ و ب  ەدا ب «ەردەم

 

 کانیەدا و ڕستەئایند ەل  «ژیت...ەخوات، دەچێت، دەد» کانیەڕست ەک ەوەمەم و دو ەکەت خاڵی یەنیسب ەب
 ەمی تاک، چی لێرەسی سێیەڕاناوی چاالک بۆ کی بوونی ەنموون ەکا بەرماندا دەف ەل «بچێت، بخوات، بژیت»
 ەمووی دووبارەڕاناودا دێ، ه «ی» دوا ەب ەک ەوەمی تاکەسی دوەی ک «ت» رباریەگوتم د ەوەپێش ەب
  ەخستم  ێوەی لەخنەو ڕەموو ئەمی تاک. هەسی سێیەکان بۆ کەی کۆتایی فیعلە «ت» مەی ئ ەربارەد ەوەبێتەد
  ەوەزیاد ەتی بەیێکی تایبەخنەڕ ەوەمی تاکەسی سێیەت کەنیسب ەاڵم بە. بەوەئۆتۆماتیکی، دێتش، ەرچاو لێرەب
سی ەهی ک ەوات «خوات ەخۆیت، دەد» کانیەی فیعل «ت» ڵێەد ەی کەو ڕایە ری ئ ەپێنەس ەبێتەپتر د ەیەه

 ک ڕاناو.ەن ن «تصریفی»  یەمی تاک زیادەم و سێیەدو

یێکی  ە، صیغەیەی ه «تێ و بێ تێ ەب» یەر دوو صیغەک هەدا ن «مضارع و أمر» ەمی تاک لەسی سێیەک
لێک شوێنی کوردستانی ەگ ەها لەروەکار دێ، هەکانی کوردستانی خوارودا بەزۆرترین ناوچ ەل ەیەمیشی هەسێی
 : ەبک ەم نموونان ەیری ئەروشدا. سەس
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 ژیەڕوا، دەڵێ، دەد -1

 ژیتەڕوات، دەڵێت، دەد •
 ژیتنەڕواتن، دەڵێتن، دەد •

 بکا، بنوێ، بژی -2

 بکات، بنوێت، بژیت •
 بکاتن، بنوێتن، بژیتن  •

 

نییە   و تا ئێستاش زیندوون، چ دیاریش ەیەکارهێنان هەدا سێ جۆر ب «مضارع و أمر» یەردوو صیغەه ەل
 گوترێەوان ڕاناون، بۆ نەشێ بقرتێن ئەد ەکان کەی کۆتایی فیعلە «ت» وەبێ بگوترێ ئەه ەڕێگ ەبمرن. ک

 تێکڕای ڕاناو بێ؟ ەکە «تن»

یان ەکە «تن» زۆری ەر خۆیان ب ەگەڕاناو بێ، ئ  ەکە « ت» رەه ەک ەوەبۆ ئ ەیاڵیان چوەخ ەسانێک کەبێگومان ک
 ەکە «ت» رەه ەمیشە ئاخاوتندا خۆیان ه ەل ەوت وایەاڵم ڕیکە، بەو ڕاناوەیانگوت ئەکارهێنابا بێ دوودڵی دەب
  ەکار نایێ، ئیتر کەر بەه ی سلێمانیداەناوچ ەل ە  «تن» مەئ ەک ەبیستوندێکیانم ەه ەت لەنانەکار دێنن، تەب

اڵم  ەر پێی نادا. بەدا یا هەخی پی دەبای  ەوەنگەدر ەب  ە هاتبێ، دیارەکارنەشیدا بەکەشار ەو ل ێهێنەنیکارەخۆی ب
و   ەکار هاتووەکوردستاندا بری ەرانسەس ەویش لەیری ئەسلێمانی و غ ەل ەیەم صیغەئ ەک ەیەمەی ئەکەڕاستیی

زا ەڕ شێخ  ە.دی قسەشای  ەین ب ەکەم دەی نۆزدەدەشیعری دوو شاعیری کوردی س  ەنموون ەدا بەکار دێ. لێرەب
 :ەی گوتوەمەئ ەوەگی کوردییەب «مصطفی» لیەزەر غەسەکیێکی بەپێنج خشت ەل

 جێت. «بێتن» ەیخانەستی خۆم گوتی مەیادی چاوی م ەب

 . ەوەر باشتری بخوێنێتەتا چاوی خوێن ەوەوانەناو ک ەم خست «بێتن» فیعلی

  ەب ەوەپێش ە، لەوەخوێنیت ەد ەیت ەم بەئ ەڵقی سلێمانی بووە خۆی خ ەک «سمانەال وە م» ی دیوانی 9 ەڕەالپ ەل
 : ەوەنووسمەد ەکەیتەی کوردی بەڕێنووسی تاز ەنی دیوان ئینجا بەڕێنووسی خاو

 کاالی مغفرت پشتانی باالی ادمی  ەعلم
 رفو «دیکاتن»  ەژنگی عصیان دیرزینی توب

 : ەڕینووسی تاز ەب ەی ەکەیتەش بەمەئ

 می ەت پشتانی بااڵی ئادەغفیرەکاالی م ەعیلم
 فو ڕ «یکاتنەد» ە یڕزێنێ تۆبەنگی عیسیان دەژ

 سی ئاشکرایی.ەبەبۆ م ەوەوانەناو ک ەخرای «یکاتنەد» دیسان فیعلی
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دا  ەدیارد ەکا چونکەئیسپات د «ت» بوونی پیتیەزیاتر ڕاناو ن ە «تصریف »ە م جۆرەڕی من، بوونی ئەپێی باو ەب
  ەردوشیان بەو ه ەوە ناو فیعل ەدێن ەوەزیاد ەب «تن» ریەبەرلەڵکو دو پیتی سەب «ت» ر پیتیەک هەوا ن ەک

 قرتێن. ەکێکیان دەی ەر جارەجارێ، یا ه

 ەمیشەبێ هەڵێن دەکاندا و دەکۆتایی فیعل ەل «ت» نگیەر گوتن و نووسینی دەسەگرن لە ی پێ دادەو زمانزانانەئ
 ن. ەکەم دەجۆرێک، ست  ەب ەر جارەسێ جاران، ه «خوات، بکات، بڵێتەدێت، د » بگوترێ و بنووسرێ

ر گوتن و ەسەپێنن بەسەد «ت» نگیەد ە، تاک«ترجیح» و هۆی ەڵگەوا بێ ب ەک ەدای ەوەمیان لەم ستەکەجاری ی
 پاندنیەشیاننووسێ. بێگومان سەیانڵێ و دەڵق دەکاردان و خ ەوا ل «ت، ن» نگیەد ەحاڵێکدا جووت ەنووسیندا ل

 ەقرتاوەو ن ەیەه ەکە «ت » واەڕاناو بێ ئ «ت» نگیەر دەگەئ ەچونک ەدوور ەڵەئیحتیمالی ه ەزیاتر ل «ت، ن»
نیشان پێ   ەوەڕاناو بوون، ئ ەوەکەیەب «ت، ن» رەگە خۆ ئ ەی «تصریفی» یێکیەزیاد ەکە «ن» شێ بگوترێەو د
 رقیەبن ف ەرزی هیچیشیان ڕاناو نەف  ەڕاناو ڕزگار بووین. ل ەش بەکە «ن» کردنیە ی حیساب نە ڵەه ەو ل ەکراو

 .ەیەڵەر هەه ەڵە، هنییە ەجووت ەی ب  «ت، ن» نها وەی ت «ت»

، بێ لزوم و بێ  ەوەنەکەدان کوێر دەڕێی ئاوەقامەشدوو  «ت» پاندنی ەس ەب ەک ە دایەوەمیان لەم ستەجاری دو
 نتیقی و زانستی و میژوویی... بێ هیچ. ەو بێ پاڵپشتی مە ڵگەب

ڕاناو   ەچوو پیتی قرتاو ب ەوەیلیان بۆ ئەم ەک ە، چونکەی خۆیان «اجتهاد» ڵ ەگەمیان لە میان ستەجاری سێی
دو پیتی   ەکەحاڵێکدا زمان ەڕاناو ل ەنەکەد «ت» پیتی ەستن و تاکەوەد ەی ڕێگە نیو ەحیساب بکرێ، بۆ ل

 ؟ەداو ەوەستەدەب

ی ەو فیعالنەڵێن لە. دە  «ت» مەستی ئەکازی دەدارو ەبێتەمێک دەک ەوەیێک دێننەڵگەب ەو زمانزانانەندێک لەه
  ەرگاکەد» ک بڵێیەونییە  و قرتانی بۆ ەوەدێت «ت» یەنگەم دەئ ەیەیان ه «ەوەکردنەدووبار» یەصیغ

کا و  ەز ەیەڵگەم بە. ئ«...ەوەبێتەو ماڵ دەرەب ە، تاز ەوەژێتەد ەریکەخ ەکە، دارەوەختێکی تر دێتە، نەوەکاتەد
 پێنێ.ەست ناسەبەاڵم مە، بەوردبینی تێدای

 کەبزوێن کۆتایی دێ و ەدا ب «مضارع» ەل ە یەمی تاک هەسی سێیەرچی فیعلی کەبینی هەد ەسرنج بگر
بێ  ەر دەس ەیتەی بخەوەکردنەی دووبار «ەوە»  ویستت پاشگری ەوجا کە، د«ژی...ەچێ، دێ، دەڕوا، دەد»

 «ەوە» ڵ پاشگریەگە، لەخۆی بزوێن ە، کەکەی کۆتایی فیعلەوەستنەب ەوەکەیەی بەئاڵق ەندی ببێتەیوەپیتێکی پ
ی ەر بزوێن بێ ئاڵقەس ەبزوێن ناچێت ەش وایەدیهیەک بەعلوومێکی وەکا، مەست پێ دەبزوێن د ەویش بەئ ەک
یا   «ت» وێ هاتنیەکەردەڕا دەوەبوو. لەیندا نەب ەر چ پیت لەگە بێ ئ ەوەزیاد ەبێ پیتێک بەد ەواتەندی. کەیوەپ

مێنێ ەر دەه ەو پرسیارەاڵم ئەیشی. ببووننەسەت ڕە نانە، تبوونی ڕاناوەڵگەب ەو نابێت ەپیتێکی تر شتێکی ناچاریی
؟  «ەوەدێت» جیاتی ەل  «ەوەدێخ» مانگوتەبۆ نهات؟ ەنگێکی تر نەهات و د «ت» نگیەین. بۆ دەخۆمانی بک ەل

 ؟. «ەوەبێتەد» جیاتی ەل «ەوەبێشەو ماڵ دەرەب» مانگوتەیاخود بۆ ن

، ەبارتر و مناسبترەکوردی ل «لفوبێیەئ» نگێکی تریەموو دەهاتنی ه ەدا لەلێر « ت»  یەوەهاتن ەوەالی منەب
  ەل ە، واتەتییەشتێکی عاد «مضارع» هاتنی بۆ ناو فیعلی «تصریفی» یێکیەک زیادەسڵ وەئ ەخۆی ب ەچونک

  ەوەناو فیعل ە شێ بێتەکانی تر دەنگەد ەل ەزێد ەک ەوەمێنێتەر بۆ دەی هەوەئنییە  ڕاناو ەرزی ئیسپاتیش بوو کەف 
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 ە «ت» یەنگەو دەبا ئ «دێت» بێ بڵێیەڕێت ه ەر عینوانێک بێ. تۆ کەژێر ه ەیاخود ل  «تصریفی» یەوێن ەب
ش، ک، » کەی وەنگێکی تری بێگان ەهاتنی د ەل ەکاتی پێویستیدا گونجاوتر ەی خۆی لەوەبێ، هاتنەڕاناویش ن

لکێ و ەد ەوەفیعل ەخۆی ب ە، چونکەکەفیعل ەب ەئاشناتر ە «ن» ەی خۆیشی کەک ەڵەئاو ەل ەو ەم ڕوە. ل«ل، م...
  ەونەکەی دەو پێنج پیتانەل ەکێکەی «ت» 15پیتی ەک ەوەل ە، جگەوەکەو نوون ەک ەمیانی کۆتایی فیعل ەوێتەکەد

 و ناگوترێ «ەوەخواتەد» گوترێەدنییە  یرەس ەواتەکۆتایی فیعل. ک ەبنەو د «نوونی چاوگ» پێش
 ک ڕاناو.ەبێ ن «صرفی» زیادی ە «ت» وەبا ئ «ەوەخوان ەد» یاخود «ەوەخواتنەد»

  ەکاز لەدارو ەمی تاک، نابێتەسی سێیەکراوی ک ە ی دووبار «مضارع» ەل «ت» یەوەی هاتنەڵگەب ەم بۆرەئ
وێدا  ەکانی کوردستان لەی ناوچەزورب ەمی تاکدا چونکەسی دوەی ک «مضارع» ەل   «ت» ی باریەوەڵستاندنەه

کجار ورد و نهێنی  ەدا هۆیێکی یە. لێر«...ەوەدۆزیە، دەوەکرێیە، دەوەخۆیە، دەوەدێی»  ڵێنەناو فیعل و د ەوەنایهێنن
ستی  ەهنییە  کی میکانیزمی زمان، ئیمکانەی ناوەوەزمان و بزووتن ەبێ لەسرنج گرتنێکی دوور و قووڵ ن ە، بەیەه

 :ەیەمەش ئەکەپێ بکرێ. هۆی

و هیچ کامێکیان   ەوەمێننەبزوێنی د ەب ەمیشەمی تاک هەسی سێیەی ک «مضارع» کانی کۆتایی فیعلیەبزوێن
ژی، ەڵێ، دەخوا، دە د» کانیەبلکێ. فیعل ەرگیز ناشێ بزوێنی تری پێوەه ەمەر ئەبە، ل«نگدارەد» ەناگۆڕین ب

اڵم ە. ب ەی «نهائی» یانەم شکڵەنگدار. ئە پیتی د ەشکڵی کۆتاییان بگۆڕێ ب ەوەهیچ حاڵیک ە ونەناک «با...ەچێ، دەد
  ەو پیتەئ ەخۆی ببێت ەی ەئیمکان ه ە، واتەنگدارەبێ دەو وا د ە بێ بزوێنەمی تاک وا دەسی دوەی ک  «ی» ڕاناوی

ی ەئاڵق ەبکرێ ب «تصریفی » یەی زیادە «ت» و ەت نامێنێ ئەروورەبلکێ، ئیتر ز ەی پێو «ەوە» بزوێنی ەک
 : ەبک ەوەی خوارەم نموونانەیری ئەندی، سەپێو

 .ەبزوێن  ەکەدا یێیەمانەبیت... لەژیت، دەچیت، دەد •
 .ەنگدارەد  ەکەدا یێیەمانەڵێیت... لەیت، دەکەخۆیت، دەد •

 

ما ەتیش نەرورەز ە. ک«ەوەڵێیە، دەوەژیە، دەوەچیە، دەوەیەکە، دەوەدێی» بگوترێ ە یەحاڵ وابێ ڕێ ه ەوجا کەد
دا ەوەیا بیقرتێنی، ب  ەوەبیهێنیت «تصریفی» یەک زیادەو ەدا کەوەبێ لەڵق ئازاد دەت خە ڵبەه «ت» بۆ هاتنی

 16ێ.چەو ئیسپات دەرەب ە «ت» مەبوونی ئەکی تریش ڕاناو نێ جار

بۆ   «فعل أمر» یە تیەم تایب ەئ ەبین، سرنج بگریەڕرەچاوێکی ز ەڵ مندا، بەگەل  مەکەبانگهێشتنت د ەوەدیسان
 می تاک.ەسی دوەک

 

 لەم شوێنانەدا مەبەس »دەنگی پیتەکا« ە، پیت بۆ خۆی نیشانەی دەنگە.  15
ڕی زانیاری کورددا باڵوکرایەوە،  لە گوتاری »بەکارهێنانی »ی« لە ڕیزمانی کوردی« کە لە یەکەم ژمارەی گۆڤاری کۆ 16

بەراوردیێکی مەیلەو ورد هەیە دەربارەی ئەو یێیانەی هەمیشە بزوێنن و ئەوانەی لە بزوێنی دەکەون، خوێندنەوەی ئەویان  
 یارمەتی تێگەیشتنی ئەمیان دەدا. 
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 ەک لەونییە  تێدا «تصریفی» یەهیچ زیاد «، بڵێ، بژیەبڕۆ، بک» کەی وە قینە ی ڕاست «أمر» یەصیغ
  ەقینەی ڕاست «أمر» یەصیغ   ەمەر ئەبە. ل«بژیتیت، بڵێیت، ەبڕۆیت، بک» گوترێەد  ەک ەیەی تردا هەکەصیغ

ندی بۆ ەیوەی پەهێنانی پیتی ئاڵق ەن ەکرێ لەچاوپۆشییان تێدا د ەیان تێدایەوەکردن ەدووبار ەدا کەو فیعالنەل
دا ەم حاڵەنێ. لەیەگە ڕاد ەوەکردنەدووبار ە، ک«ەوە» ڵ پاشگریەگەبزوێنن، ل ەکان، کەینی کۆتایی فیعلەب
ی  ەتحەف  ەک «ە» بزوێنی ەوات ەی «ەوە» تایەرەی سەکەبزوێن ەناو بچێ کەبێهێزترین بزوێن لکا ەت وا دەرورەز

  ەی سلێمانی، کەنها ناوچە. وا بزانم ت«ە، بڵێوەوە، بکە بخۆو» گوترێەد ەو پێیەبیدا. بەرەزمانی ع ەگوترێ لەپێ د
کان و ەردوو بزوێنەهێنێ بۆ میانی هەی ناسک د «ر» دا پیتیەم فیعالنەکار بێنێ، لەندی بەیوەکا پیتی پەز دەح
ی زیاد دێنن ەکە «ر»  ەبوو واز ل «ەر» ەکەکۆتایی فیعل ەوێشدا کەاڵم لەب «...ەوە، بڕۆر ەوەرە، بکەوەبخۆر» ڵێەد

بی ەبەر خۆی سەندی، هەیوەپیتی پ ەی سلێمانی لەی ناوچەکردنز لێەم حە. ئ«... ەوە، بشارەوەرەو» ڵێنەو د
بێ  ەقرتێنن. وا دەن ەکە  «ت» وتیش پیتیەڕێک ەجارێکیان ب «... ەوەخۆیتە، دەوەڵێتەد » کات بڵێن ەمیشەه ەیەوەئ

  ەدا کەوەن بە، دیار بخەوتووەپێش ک «حضاری »  تیێکیەتایب ە یی، کەیلی خۆیان بۆ ئارایشتی وشەزیاتریش م
 و بڵێن ەوە «أمر » کۆتایی فیعلی ەنەبخ «تصریفی» یێکی تری درێژیەزیاد «ر» پیتی ەڕای تاکەرەس
 کار دێنن.ەر ب ەه ەم زیادیی ەیشدا ئ «مضارع»  ڕابردوو و ە. ل«وانێەوەرەوانێ، بکەوەوانێ، بێرەوەبخۆر»

می تاک بدوێم و فیعل  ەسی سێیەک ەل ەوەر لە می تاک، بەسی دوەی حااڵتی کەربارەد  ەوانەکردنم ڕوونەئ
 .ەڵنگاوتن بۆ ئێر ەشوێنی خۆیانم ه ەبوو بۆیێ لەدەم، جێیان خۆش نەباس بک ەوەکردنەدووبار

سی  ەی ک «مضارع» فیعلی ەک «ژیتەخوات، دەچێت، دەڕوات، دەد» کانیەفیعل ەل ەیەمەڕی من ئەباو ەواتەک
ک ەن. و «تصریف» و هیچ کامێکیان ڕاناو نین، پێداویستیەپیتی پێش ئ ەن «ت» پیتی  ە، نەمی تاکەسێی

ر ڕاناو بان  ەگەئ  ەم زیادییانە. ئ«خواتن، بچێتن، بڕواتن...ەڕواتن، دەد» کانیەفیعل ەل  «ت، ن» وانیش دو پیتیەئ
و ەل ەیریان کەئاخافتندا، تۆ س ەل «حکم و اسناد» یبوونیداەهۆی پ ەون و ببنەربکەشوێنی تردا د ەبوا لەد

حکم » یدا نابێ، ەقرتانیان چ نوقسانیێک پ ەب ەن چونکە دروست ناک «حکم واسناد» کاریش دێنەب ەدا کەشوێنان
تی  ەتایب  ەنن، بەیەڕابگ «تأکید» جۆرێک ەنگەی ڕاستی بێ ڕەوەمێنێ. ئەر دەه ەیەه  ەدا کەڕست ەێک ل «واسناد

،  «مطلق » یانی ڕاستیێکیەب ەزیاتر ل ە، وات«مستقبل» بۆ ەیەیێکیش هەدا ئیشار «بارێتنەد» کەکاری و ەل
 وێ.ەی زیاتری دەوەلێکۆڵین ەم تێبینییەاڵم ئە... بەوەستی مرۆڤ ەر هەب ەخاتەڕوان کراو دەرچاوی چاوەانێکی بڕوود

ی  ەوەکردنالسایی ەو زمانزانان ب «ەردەدارا م» کەی وەبزوێنی کۆتایی ڕست ەم کەی خاڵی سێیەربارەد
ڵ ەگەل ەیەتێبینیێکی بنجیم هیێک و ەخنەڕ ەی «Verb to be، ەکاری بوون، فعل الکینون» ڵێنەکان دەڕۆژئاوایی

 . ەکەکۆتایی گوتار ەبن بەد ەک ەوەکردنندێک ڕوونەه

،  «ەل الکینونعف » ڵێەد ەم بزوێنەنها بەکاندا تەچاالک ە موو ڕاناوەنیوان ه ەل ەیەک پێشتر باسم کرد زمانزان هەو
،  ەم بزوێنەئ ەیەئیمکان هبا بزانین هیچ ەفیعل بێ. د ەک ەیەه ەوەرەسەی بەوانی تر قسەمیان زیاتر لەئ ەوات

  ەوە و ڕوەفیعل بن؟ ل « یت، تان، یان، ن... –م، مان، ین، ت، ی » کەکانن وەچاالک ەڕاناو ەیاخود هاوڕێکانی ک
  ەمێک زیاتر لەدا کە، لێرەوەکانەچاالک ەی تێکرای ڕاناوەڕوانگ ەم کرد لەکەڕەیێکی بیروباوەشەزووتر موناق 

یێک وتووێژ ەتا ڕاد ەیەودا هەخۆ لەربەتیێکی سەتایب ە چونک ەوەو بزوێنەت ئەنیسب ەب ەوەبینەقووڵ د ەکەشەموناق 
 وانی تر.ەل ەوەکاتەو جودا دەی ئەربارەد
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ڕۆک و واتای  ەناو ەل ەخودی خۆیدا، وات ەموو فیعلێک لەزانین هەدا کوا فیعل؟ د «ەردەدارا م» یەڕست ەل
کات و »ە زەگەم دوو ڕەپێک دێنن. ئ ەکەڕۆک و واتای فیعلەر خۆیان ناوەه ەک ە یەزی هەگەیدا، دوو ڕەکەوش

و  نییە  ەزەگەم دوو ڕەیان بێ ئێک، تاکەق ەتەمەی دە نموون ەب ەوەبیانهێن  ەیەرچی فیعلی جیهان هەن. ه «ڕوودان
کێکی تر  ەی من و یەتی دانی زمانزانانەئویل و یارمەبێ پێویستی ت «دارا هات» ڵێیەد  ەبێ. کەهنییە  ئیمکانیش

 «هات» دا و بڵێیەڕست  ەری لەش الب «دارا» ،ەبوو ەوەپێش ەب ەلێر «هاتن» انیڕوود ەیاند کەوخۆ ڕاتگەڕاست
ان و  ڕوود 17ڕۆکیە ناو ەبن بەقوڵن و دەڵدەه ەوەکەفیعل ەریان لەبەرلەس ەوەپێش ە ب ەو کاتی لێر ەم ڕوودانەئ

و شتی  «مقتضی الحال » ە، یا لەکەی فیعلەوەرەواقیعێکی دیاندنی ەڕاگ ەمێشکی من و تۆ، یاخود ل ەلە کەکات
  ەل ە، واتەبووەی شتێکی نبوونیداەسمان پەبەم «انڕوود» شڵێینەد ەن. کەکەر خۆیان فیعلەهاتوون، هەن ەوتۆوەئ

 بوو.ەیدا بوو و پێشتر وجودی نەنوێ پ ەل ەکەدا هاتن «هاتم» فیعلی

و  ەجێگ ەل کردنرمە ین. با بزانین، بێ ش ەبک «ەردە دارا م» یرێکیەدا با سەدیهیانەب ەم ڕاستییەر تیشکی ئەبەل
 ؟ەیەدا هەکەشی ڕستەکام ب ەان لڕوود ا،ئەورووپقامی زاناکانی ەم

تا   «ردەم ەدارا بۆت  ەتاز»نییە  ەوەستت ئەبە ، چ مەتێکت باس کردوەقیقەح «ەردەدارا م» ڵێیەد ەتۆ ک
بووبێ.  ەپێشتر وجودی ن ەکنییە  ەاوێکی تازڕوودتی دارا ەردایەدا مەکەڕست ەبچێ. ل «ان ڕوود» یاڵمان بۆەخ
 کاتی ڕابردوودا. ەڕووداوێک ل ەبوو بەتی دارا دەردایەوسا مەئ «رد بووەدارا م» ر گوتباتەگەئ

رد  ەمن م» ەکردت ب ەش ک ەیەم ڕستە. ئ«ردمەمن م» ڵێیە: دەوەم دێنمەکەسی یەفیعلێکی ک ەوەکردنبۆ ڕوون
،  ەقینەر تاوی فیعلێکی ڕاستەب ەت خست «ردەم» یەوش ەک ە، واتەوەفامرێتەڕووداوێکی ڕابردووی لێ د «بووم
 .«اوڕوود» ەبێتەد ە ی «تیەردایەم» ەی کەواتاک

نیم ەڕاناوی داد ەمن ب ەک «ە» بزوێنی ەدیار ەوە. لێت«، من نوستومەدارا نوستو» ە ش بکەیەم نموونەماشای ئەت
م ەرهەهۆی ب ەبنەردوویان دەی فیعلدا هەیەصیغ  ەرزەم تەل ەڕاناو ەوەزمانزانان ە زۆر لالی ەب ەک «م» و پیتی
دا ەکەڕست ەند لەرچەبوو هەدەیدا نەان پڕوود « دارا نوستو، من نوستو» گوتیان ەک ە. وات«انڕوود» هێنانی

 .ەزێکی فیعلەگەڕ انیشڕوودو  ەیەیێکی فیعلیش هەصیغ

 

گوتبام »هاتم« فاعیلەکە وجودیشی لە  دەتوانم بڵێم بوونی »فاعل، کارا« یێکیش بە زەرورەت دێتە زیهنەوە. خۆ ئەگەر  17
، دەبینی هەر جارە  نییە فیعلەکەدا دیار دەکەوت، بەاڵم وجودی فاعیل لە دەرەوەی فیعلەوە دێ و ڕەگەزی فیعلەکە

فاعیلەکە دەگۆڕێ »هاتم، هاتین، هاتی، هاتن...«، بەاڵم ڕوودان و کاتەکە هەر خۆیانن. بێگومان بەسترانەوەی فیعل بە  
. کە دەڵێی نییە تە بەر هەست تا ئەو زمانانەی ڕاناوی چاالکیانێزمانانەدا کە ڕاناوی چاالکیان هەیە زیاتر د فاعیلەوە لەو

»من نووسیم« بەهۆی دەنگی »م« لە کۆتایی فیعلەکەدا کە بووە بە کەرتێکی چڕمساوی وشە، شەخسی فاعیلت هێندی  
« نەبێ فاعیلەکە نایێتە بەر هەستی مرۆڤەوە، واتە  I»« بەهۆی وشەی  I wroteفیعلەکە لەبەرچاوە بەاڵم کە دەڵێی »

« خۆی لە خۆیدا کەسی یەکەم بە دەستەوە نادا، لە ڕاستیدا هیچ کەسێک بە دەستەوە نادا... قسە Wroteوشەی »
 .نییە درێژەی زیاتر هەیە بەاڵم دەرفەت
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ان. ڕوود ەبێتەد «بوو» یەکەهۆی فیعلەتی بەردایەی م «تجرید» دا واتای «رد بوو ەم» یەڕست ەل ەواتەک
  ەوە «نوستن» یێکی فیعلیەهۆی بوونی صیغەکان بەچاالک  ەدا ڕاناو «ەنوستوم، یا نوستو» یەڕست ەهاش لەروەه
 نییە. انیان تێداڕوودخودی خۆیاندا  ەکان لەڕاناو ە، هیچ کامێک ل«انڕوود» یێنی واتایەڕاگ ەبنەد

کۆتایی  ەت ل «م» و ڕاناوی ەوەدوور خست «ردەم»  یەوش ەت ل «بون» فیعلی  ەوێ کەکەردەدا دەم نمایشەل
یدا ەپ ەی کەو ڕستە، ئیتر ئ«ردەم» یەک وشەبێ وەانی تێدا نڕوود ەیێک کە فیعلڕا ڕاگوێست بۆ دوای وش

  ەچونک ەانت گوتوڕوودیێکی بێ فیعل و بێ ەگوت «ردم ەم» گوتت ە ک ەانی تێدا نابێ، واتڕوودن ەتەداهە بێ بەد
 دی ناکرێ.ەاویان تێدا بڕوود یاڵیشەخ ەهیچ کامێکیان ب  «م» ە، ن«ردەم» یەوش ەن

بێ، ەاو هڕووددا  «ەردەردم، مەم» یەڕست ەبا وا بزانێ لەو هێندێی دەرەتێنێ و بە ڵەغەی زیهن دەوەڕاستی ئ ەب
  ەبێ لەیدا دەیێکی واتایی پەوەدا بزوتنەوەنێ و بەیەگەڕای د ەکەچاالک ەڕاناو ەک ەیە «حکم و اسناد» وەئ

تار ەکدیدا ق ەدوا ی ەزاریشی ب ەر هەگەیدا نابێ ئ ەی سارد و سڕ و بێ تاو و تین پە وش ەرگیز لەه ەدا کەکەڕست
دوا  ەمڕازت بەو ئ ەیێکی وشەند الشەت، چەکەقس ەستای لەو و «شتەرکووک دەتا ک ەوەلێر» بڵێی ەی. کەک
ی کۆتایی ەم بزوێنە ئا ئ «ەشتەرکووک دە... تا ک»  گوتت ەاڵم کە، بەوەبێ گیان و بزووتن ەکدیدا ڕیز کردوەی

  ەل ەبریتی ەک ەوەکەڕۆکی ڕستەناو ەدێنێت ەزێکی تازەگەکان و ڕەر وش ەب ەخاتەگیانیک و جموجۆڵێک د ەکەڕست
یاڵ بۆ ەکا خەدا وا دەکەڕست ەل ەو بڕیارەی ئەوەرکووک. فامرانەو ک ەودای میانی ئێرەم «شتاییەد» بڕیاردانی

یاندنی  ەڕاگ ە، لنییە داەکەگوت ەان لڕوود ە، واتەبووەیدا نەپ ەوەبوویەن ەچی هیچ شتێک لەان بڕوا، کڕوودواتای 
، ەیەانیش هڕوودکات و  ەک ەوەڕای ئەرەس ەیەفیعلیشدا ه ەل ە «حکم و اسناد» و بڕیارە. ئەوالوەت بە قیقەح
  «نووسین» یەکەنی فیعلەسەڕ زیەگەڕ کاتی ڕابردودا دو ەل «نووسین» انیڕووددا   «نووسی» یەڕست ەل ەوات

  «ەردەدارا م» یەڕست ەاڵم لە. بەوماوەکاتی ڕابردودا ق  ەل «نووسین » اویڕوود ە ک ەیەن، ئینجا بڕیارێکیش ه
ستی ەبەچ کاتێک م ەان نڕوود ە، نەیەکەهێز و پێزی گوت ەتی کەردایەبوونی مەیری بڕیاری هەغ ەدا ل
 . ەوەلێشی نافامرێتنییە  ستەبە م ە، کەیەکەگوت

  ەیەدا هەیەم ڕستەل «کات» دا. با بزانین «ەردەدارا م » یەڕست ەان لڕوودبوونی ەن بوون و نەالی ەل ەمەئ
 ؟نییە یاخود

ئیسپاتی   ەببێت ەسەنها بۆ خۆی بەت «انڕوود» بوونیەبڵێم ن  ەوەبێ ئەم دەبک ەوەتۆژین ەوەی کاتەبار ەل ەوەر لەب
 ەرەزی هەگەڕ ە، چونکنییە  فیعلی تێدا ەبوو دیارەانی تێدا نڕوودرکیبێک ەیێک یاخود تەوش ەبوونی فیعل، واتەن

یدا ەز فیعل پەگەڕ ردووەی هەوەکۆبوون ەب ەک ەوەڕای ئەرە، سەودا کات ەدوا ئ ەب ە  «انڕوود» فیعلدا ەگرنگ ل
بوونی کات تێیدا، پێی ەر ن ەبەچی لەو هیچی تر، ک ەانێکی ڕوتڕوودبینی خۆی ەد ەیری چاوگ بکەبێ. سەد

دا کاتیش  «ەردەدارا م» یەڕست ەگریمان ل ەو پێیە. بەزی فیعلەگەم ڕەند کاتیش دوەرچەناگوترێ فیعل ه
  ەین لەر ناکەرەشدا چ زەمەڵ ئەگە، لنییە دا وجودیەکەڕست ەان لڕوود ەیدا نابێ چونکەر پەبێ، فیعل هەه

 دا. ەڕست ەبوونی کات لەی بوون و نەوەکردنساغ

، یا هی ەسرەهی ب ەل  ە، زانکۆی سلێمانی چاالکترە یەفسانەن ئەهریمە، ئە، ئامێدی شارێکی کوردەردەدارا م»
وان ەک ئەرچی وەو ه ەم ڕستانەل «...ەهێزترەپ بە هی چ ەستی ڕاست لەغدا، دەزانکۆی ب ەل ەچاالکتر ەسرەب
ستی  ە؟ دە؟ شاری ئامێدی ئیمڕۆ یا دوێنێ کورد بووەرد بووەی مەڕێ دارا کە سدا تێناپەیاڵی کەخ ەب ە،یەه
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  ەوەبێ ئ 18ەربڕینی ڕاستیێکەستی دەبەدا مەو گوتانەر ل ەکەپ؟، قسەستی چەد ەل ە هێزتر بووەب ەوەیەک ەڕاست ل
ست نیشان کراو ەخۆیدا چ کاتێکی د ەش خۆی لەکەڕست ەوەبێ و بێ ئەینێ هەدوێنێ و ئیمڕۆ و سب  ەئاگای ل

، من  ەیەک: دارا لێرەلکێنێ وەد ەوەکەڕست ەوت یاخود حاڵ، کات بە، ڕێکەوەی ڕستە وەرەد ەبێ لەنێ. وا دەیەڕابگ
ن،  ەکاتی ئێستادا ه ەکان لەکرێ ڕاستییەدا دیار دەم ڕستانە. لەڕەشم تەموو لەکانم الی وتووچین، هەتێرم، جل

 ەن لەکەوت چ کارێک دەحاڵ و ڕێک ەیر کە. تۆ سەرکیبی ڕست ەک تەن ەیاندنی حاڵەاگ و ڕ ەم دیارکردنەاڵم ئەب
ردوو ەدا هەیەم ڕستە. ل«شاگردیش الی دارتاش ەبێتەد ەب و نەکتەم ەچێتەد ەن ەکەمنداڵ» کەی وەڕست

و   ەکراوعلووم ەم ەو ەپێش ەب ەلێر ەک ەبوونەچوون و نەچی نەن، ک «مضارع» فیعلی  «بێەچێ و دەد» فیعلی
 ڕیون. ەاوی تێپڕوود

ر ەه  ەبووەنگوین هەی هەتەوەل ە، واتەاستڕر ەموو کاتدا هەه ەل  ەڕاستیێکت گوتو «ەنگوین شیرینەه» ڵێیەد ەک
دا سێ کات ەیەم ڕستە سیش ناڵێ لەبێ، خۆ کەر شیرین دەدواڕۆژیشدا ه ەو ل ەش شیرین ە، ئێستاکەشیرن بوو

 . ەوەجارێ کۆبۆتەب

ک  ەبێ نەکات ه ەکەرکیب ەیا ت ەکەخودی وش ەل ەی ەوەست ئەبەم ەیەدا هەیا ڕستەو ەوش ەگوترێ کات لەد ەک
نها واتا و ەماشای تەر تەگ ەنتیقی هێنابێتی. ئەقڵی و مەیاندنی حاڵ، یا پێویستیێکی عەت، یا ڕاگەرورەز ەوەرەد ەل

داخوا کاتمان بۆ تێ کی  ەرەدای دەنگ و صەاگرین بۆ دڕ ین و گوێەکەن ەرکیبی ڕستەو ت ەڕۆکی وشەناو
ر  ەبەی باسی زانستی زمانی لەبن و شیرازەکدی دەی ەڵ بەکان تێکەموو فیعلە، ه ەوەیا ناخوێنێت ەوەخوێنێتەد
 رموێ: ەف ەشێ؟، حاجی قادر دەوەڵ دەکدی هەی

 «ناعالجی مرد ەسێ زا بەر کەه»

 ەدواو ەب ەلێرنییە  ەوەسانەو کەر ئەسەقی بەه ەیەم قسەئ ەواتەابردون، کڕردوویان ەه «زا، مرد» دو فیعلی
 . «مرێەناعالجی د ەب» یگوتەن ەمردوون چونکەوا جارێ ن ەک ەوەش ناگرێتەسانەو کەبن، ئەد

سێکی تر  ەک ەواتەیشن، ک «مضارع» می تاکن وەسی دوەکان بۆ کە. فیعل«ویتەرناک ەکۆشیت، سەتێ ن» ڵێیەد
 رچووبێت. ەد ەبوو ەوانەناکۆشابێت لی پێشتریش تێ ەسەو ک ەوێ، ئەناک  ەیەم قسەر ئەب

 

یاخود کابرای قسەکەر مەبەستی درۆ عادەت وا ڕۆییوە بگوترێ »ڕاستی« دەنا ئیمکان هەیە ڕستەکە درۆی تێدا بێ  18
بێ. زاتەن ڕستەی »خبری« ئەو ڕستەیەیە کە هەڵدەگرێ ڕاست بێ یا درۆ بێ وەک ئەوەی بڵێی »داری گوێز لە  

قەزوان بە عومرترە، دارا ئامۆزامە«. واش دەبێ ڕستەی »خبری« هەر درۆی ڕوتە وەک: شاخی هەورامان لە فەرەنسەیە.  
  هەیە کە پێی دەڵێن »حکم و اسناد« ئیتر بڕیارەکە ڕاستی و درۆیی هەڵدەگرێ. فەرقێکیشلە ڕستەی »خبری« دا بڕیار 

لەوەدا ڕستەی »خبری« فیعلی تێدا بێ یا نەبێ: باران باری، سبەی دەچمە پردێ، دارەکەم ئاو دا...هەموویان ڕستەی  نییە 
وبام، خوایە لێم خۆش بی، هەستە  »خبری«ن. ڕستەی »انشائی« درۆ و ڕاستی هەڵناگرێ وەک کە بڵێی: کاشکی نەچو

 لەوێ ال کەوە.
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 ەریکی خودی وشە. ڕێزمان خەوەو ڕست ەر سروشت و واتای وشەسەبێ بەخلی هە تی حاڵ نابێ دەاللەد ەخوالس
تیشی  ەاللەبا د ەوەمێنێتەڕابردو د ەر بەتی ڕابردو بوو هەفیعل ڕواڵ ەبێ. کەڵکێشانی ئاخاوتن دەو داڕشتن و تێکه
 ە. وانەپێچ ەبۆ دواڕۆژ بێ یا ب

 ە «مطلق» یا ڕاستیێکیەڕێک وەرخستنی باوەست دەبەوا م ەدا ک «ەیە، ترێ میوەردەدارا م» کەی وەڕست ەل
  رەن، هەبۆ کاتێکی دیار کراو درێژ ناک ەنجەپ ەوە خۆیان ەکان لەکانی ڕستەرتەکان و کەشەب ەک لەو هیچ ی

ی نیگای ەگۆش ەخی پێ نادرێ لە، بایەڕاستیییا ەو ەڕەم باوەکا بۆ ئ «تحدید» کی بێ و کاتەرەێکی د «اعتبار»
 نییە. وا کاتەبوو ئیتر ئەیدا نەدا کات پەکەیبی ڕستەع ەل ە، کەوەڕێزمان و زانستی زمان

کوردیدا  ەل ەک ە«حکم و اسناد » و بڕیار وەی بێ فیعل، ئەبوونی ڕستەر هەسە لنییە  ەق ەتەمەبیدا دەرەع ەل
ڕۆکی ەناو ەیخاتە، د«تنوین الضمة» تیەتایب ە، بەرکیبی ڕستەوێدا تەبێ، لەیدا دەپ ەوەهۆی ڕاناوی چاالکەب

خۆیان و ڕاناوی  ەب « ەیە، ترێ میوەردەدارا م» موو واتایەدا هەوەب «جل، العنب فاکهةر دارا» ڵێیە، دەکەگوت
ندێ  ەه ەبوونی فیعل لەزانم نەڵێ دەر بوونی فیعل. بەسەلنییە  ندوکیشەد ەڕەچ ش ەوەناو ەهاتن ەوەچاالکیان

 ەیەبیرماندا دێنێ زمان ه ەبێ بەر نەاڵم هەزمانی کوردیدا ب ەوخۆ ئیسپاتی شتێک ناکا لەبیدا ڕاستەرەی عەڕست
  یر پێ هاتنیشی ناوێەس چ، نییە «مستحیل» دا کارێکیەڕست ەبوونی فیعل لەن ە، واتەی بێ فیعلی تێدایەڕست
 فیعل و بێ کات.  ێڕاناوی چاالک پێک بێ، ب  ەتردا بکێکی ەی ەو ل «تنوین» ەزمانێکدا ب  ەل «حکم و اسناد»

ی ەدوا ئاڵق  ەنێتەیەمانگە ئاسایی د ە، زۆر بەدوور و درێژ ەشت ەم گە، دوای ئەشەی وتووێژ و موناق ەشریت  ەئێستا ک
ی ەتحەف  ەک «ە» بزوێنی  ەوات «ەردەدارا م» کە ی وەی کۆتایی ڕستەم بزوێنەئ  ە: ئایا کەکەی باسەزنجیر

یاخود   ەبێ چ ناوێکی لێ بنرێ؟ ئایا فیعلەدا دەکەڕست ەل ەخۆی هۆی پێک هێنانی حوکم و ئیسناد، ەبیەرەع
 ؟ەیاخود شتێکی ترە ڕاناو

  ەچونکنییە  فیعلی تێدا  ەم گوتومەکەدرێژایی نووسین  ەب ەوەپێش ەب ەفیعل بێ لێر ە ک ەوەت پرسیاری ئەنیسب ەب
وێ ەسێک بشیەرچی ببێ فیعل نابێ. کەه ەم بزوێنە ئ ەوەمەکەد یەش دووبارەئێستاک نییە. ان و کاتی تێداڕوود

بێ  ەن «تناقض » ڕێزمانی کوردی بگۆڕێ تاکو دووچاری ەشێکی زۆر لەبێ بەبکا د ەم بزوێنەی ئبوونئیسپاتی فیعل
کێک  ەی یبوونو بزر « ان و کاتڕوود» ەیەزی بنجی هەگەگوتم فیعل دوو ڕ ەوەپێش  ەب ەڵ خۆیدا. من لێرەگەل
م  ەکەد ەو قسانەر ئەی سەش ئیزاف ەمەخا پێی بگوتری فیعل، ئێستا ئەکی هێندێی دەدا پەوش ەل ەزەگەم دوو ڕەل
بۆ   ەرجێکی تریش دانراوەان مڕوودڕای کات و ەرەکوردی، س ەل ەدانراو «فعل » ی بۆەعریفانەو تەل ەک

ی تر یا  ەهۆی وشەک بەبێ نەواوی هەخۆیدا واتایێکی ت ەخۆی ل ەکەبێ وشەفیعل. د ەب  ەی وشکردنحیساب
ک: ەانی تێدا بێ وڕوود ی خۆیدا کات وەکەنها وشەت ەبێ فیعل لەد ەرکیبی ناو ئاخاوتن، واتەو ت ەتی ڕستەیارم

ی ە «تعریف» مەخۆیشی ئ ەوەکۆڕی زانیاری کورد ەر بەی ڕێزمانی کوردی سە... لیژنەخوا، ببینەهات، د
ت  ەنیسب ەچ لزوم نامێنێ ب ەوەچرا و فیعلی پێ بناسین  ەبین ەبک  ەعریفەم تەئ ەوجا کەبۆ فیعل. د ەند کردوەسەپ

 ەوەستەد  ەنهایی واتا بەت ەهیچ کامێکیان ب ەئاشکرای ەڕێین چونکەانیشدا بگڕووددوا کات و  ەب ەوەڕاناوی چاالک
م  ە ر تیشکی ئەبەی ڕاستی بێ لەوەکی تر... خۆ ئەو ەان و نڕوودبێ  ەمان و نەز ە ب ەمان و نەبێ ز ەنادا ن

 «أمر و نهی» بۆ ە ک «...ە، کشەیهە، هەشە، وە، چغە، ختەچەه»  کەی و «مبهم» نگیەدا هێشتا دەفعریەت
  رەدەق ەب ەمانەموبه ەنگ ەم دەئ ەوێ تا ڕاناوی چاالک چونکەکەر واتای فیعل دەکار دێ زیاتر بەڵدا بەر ئاژەسەب

 ەیەوەک ئەو «ەخت»  گوتت ەشنوسرێن. کەوتۆن دەی ئەوش ە، خۆ دیارەانیان تێدایڕوودکات و  «فعل أمر»
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  چاو فیعلی ڕابردوو و ەل ەوەمرەفیعلی ئ ەی کات بدنەیوەتی پە. نیسب«ەوەالچۆ، دوور ک ەی پشیلەئ» گوتبێتت
دا جێی ەهیچ شکڵێک لێر ەب ەک  ەیەتی هەی تایبە وەلێکۆڵین ە، پێویستی بەخۆیەرب ەدا داستانێکی س «مضارع»

  19یێکیەوکوتر ەوا ب ە ک شوانی پسپۆر کەر یا زمانزان وەرچاو تاکو خوێنەب ەشم هێنایەتێبینیی ەندەوە، ئەوەنابێت
و تاریکی  ەیلەنێکی مەڕا الیەم تێبینییەی ئەتروسک ەویش لە، ئ ەوەکاتەر دەسەب ەکەڕان ەتریشق ەورەوقی هەش

 بگێڕێ. نی تاریکی تردا ەدوا الی ەو زیهنیشی ب ەو ەناو جغزی نیگای ەزمان بێنیت

 ەوین، چونکەدا بک «ەردەدارا م» یەی بزوێنی کۆتایی ڕستبوونەن دوا ئیسپاتی فیعل ەبنییە  چیتر لزوم ەالم وای
موو واتا ەه ەل ەوەی ڕوت کردەم بزوێنە، ئەوەو هۆی شت ناسین ەڵگەڕووناکی و ب ەر چاو لەب ەی هێنامانەندەوەئ

 تی فیعل. ەتی و ڕواڵەو سروشت و تایب

بی حوکم و ئیسنادی  ەرەی زمانی ع «مبتدأ و خبر» کە، وەیێکی بێ فیعلەستڕ «ەردەدارا م» بێگومانڵێ ەب
هۆی  ەڵکو بەری واتا، بەواوکەت ەبێتەدە تێیدای «تنوین» ەک ەوەڕێی داڕشتنێکی ڕوت ەک لەاڵم نەب ەتێدای

  کەهیچ جۆرێک بن لێو بخرێ و ە دا و ناشێ بەڕست ەل ەیەیی هەمیشەوا بوونێکی ه ەک ەبزوێنێکی ئاشکراو
 ەدۆڕێنێ، لەواتا د ەک ەڕست «ردەدارا م» ت الدا و گوتتەکەرفێکدا بزوێنەر زەر حاڵێک و ه ەه ە. ل«تنوین»

حکم و  »  والیەوسا بەئ  ەک «ردەم ەدارای» بگۆڕی و بڵێی ەکەی بزوێنەتوانی جێگەڵێ دەوێ. بەکەیی دەڕست
 دح بێ. ەیاخود م «ەمبالغ» کەو ەربڕیوەواتایێکی زیادیشت د ەوە «اسناد

 بێ چی بێ؟ەبێ دەفیعل ن ەم بزوێنەئ ەبزانین ک ەوەمێنێتەد

 دا:ەڕست ەین لەبک ەکەی بزوێنە یرێکی جێگەبا س ەوەبتوێژین  «ەچی» پرسیاری ەل ەوەر لەب

 ردم.ەمن م •
 ردی.ەتۆ م •
 ردن.ەوان مەئ •
 ردین. ەم ەئێم •
 .ەردە، دارا مەردە، خۆی مەردەو مەئ •

 

  «حکم و اسناد»  کانی هۆیەڵەک ئاوەو و ەوەجێی ڕاناوی چاالکی پڕاوپر گرتۆت ەکەدا بزوێنەوەلنییە  چ گومانیک
 ؟ ە، ئاخۆ ڕاناوەد وایشەدی ص ەص ەوا بێ، ل ەمەئ ەاڵم کەدا. بەڕست ەل ە

کار  ەڕ بەپەاناوی ڕابردوی تێنڕ ی بێ فیعلەکوردیدا بۆ پێک هێنانی ڕست ەمان کرد لەوەباسی ئ ەوەپێش ەب ەلێر
ین بۆ  ەیێک ڕیکخەلیست ەیەوە. چاکتر ئ«ردینەم ە ئێم» شڵێیەد «ڕۆیشتین ەئێم» ڵێیەک دەر وەه ەدێ، وات

 ڵێی:ەد  ە،دیهی ەو بەی ئەوەنکردنوڕو

 

 کاندنی، لحظ« لە چاوەوە سەر هەڵدەدەن.و« دێ. هەردو وشەی »تروةکە: بە واتای »لحظوترو 19
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 ردمەمن م من ڕۆیشتم  •
 ردی.ەردیت یاخود ڕۆیشتی، مەتۆ م تۆ ڕۆیشتیت  •
 ردین. ەم ەئێم ڕۆیشتین ەئێم •
 ردن.ەم ەئێو ڕۆیشتن  ەئێو •
 ردن.ەوان مەئ وان ڕۆیشتنەئ •

 

 و ڕۆیشت.ەئ ڵێین:ەمی تاک دەسی سییەعاست ک ەبێین ەک

ردی، من ەتۆ م» کەی وەبۆ پێک هێنانی ڕست ەواتە، کنییە ک پێشتر گوتمان، ڕاناوی چاالکەدا، وەم فیعلەل
اناوی ڕ ەمی تاک، چونکەسی سێیەڕی کەپەفیعلی ڕابردوی تێن ەل ەوەناتوانین ڕاناوی چاالک بخوازین «ردمەم

و ەموو ئەه ەوێ لەکەکی وتووێژمان دەین پەوجود بکەنۆڕی ڕاناوێکی نامەبێین و چاو ەک ەم جۆرەب نییە. چاالکی
ی بێ فیعل واتا ەکوردیدا ڕست ەزانین لەد ەمی تاک بێ چونکەسی سێیەکانیان کەنەخاو ەی کەبێ فیعالن ەڕست
 خشێ بێ ڕاناوی چاالک.ەناب

و، ناچاری ەک ئەیێکی وەموو ڕستەو ه «ەردەدارا م» ی کۆتاییەم بزوێنەوێ ئەکەردەڕا دەم سرنج گرتنەل
  ەمەئ ەی واتادار، کەی ڕستکردنبۆ دروست ەوەمی تاکی پێ گرتۆتەسی سێیەتی و جێی ڕاناوی چاالکی کەهێناو

و ەیاخود ئ «کەت زیرەرد، زستان سارد، براکەدارا م» کەکار بێ وەی بێ واتا بەبوو ڕستە د ەکرابایەن
 یاڵ بۆی بچێ.ەخنییە  شتێک ەمەئ ەریان یاساغ بکرێن کەبەرلەی سەڕستان

  ەچی بەمی تاک کەسی سێی ە بوو بۆ کەڕیش ڕاناوی چاالک نەپەفیعلی ڕابردووی تێن ەسێک بڵێ خۆ لەک ەنگەڕ
هات، ڕۆیی، نووست، برژا، » گوترێەد ە. کەوە «حکم و اسناد ەب» ەیەواوی هەواتای ت ەکەزانین فیعلەد ەلیقەس

و هیچ   ەوق و زیهنمان ڕاست و دروستەر زەبەل «هاتم، ڕۆیشتین، نووستین، برژاین...» رەدەق ەب «سووتا، فڕی...
می تاک ەسی سێیەاناوی کڕ بێ فیعلیشدای ەڕست ەر ل ەگەنگ بوو ئەڕ ەواتەین، کەست ناکەان لێ هیواویێکەنات
یڵێ وا ەسیش نەر کەگەها بگوترێ، خۆ ئەشتی وە نگەڵێ ڕەگرتبا. بەنووقستانی ن  ەبا پێی ڕاهاتباین و لێمان بەن

 .ەوەباشی لێ ورد بی ە ، کنییە تەناعەجێی ق ەکەاڵم قسەمن گوتم. ب

اناوی ڕ ی بێفیعل بێەڕست ەبووەڕازی ن ەدا کەوەب ەوەتەرامی داوەو ەکەنی زمانەخاو ەوەپێش ەر لەجارێ ه
  ەوقی کوردی خۆی لەزە چونک ەستراوەی بکردنی باس لێ ەرگەد ەوەزو ەهاتنیش لەانڕ چاالک بێ، ڕاهاتن و

ی   «احتمال » یاڵمان بڕوا بۆەبێ خەتاکو ڕێ ه ەدیوەبوونی ڕاناوی چاالک ن ەی بوون و ن  «احتمال » عاست دوو
بوو  ەر نەگ ەی بێ فیعلدا ببێ، ئە ڕست ەبێ ڕاناوی چاالک لەد ەک ەبوو ەوەر ئەه   «احتمال » ەپێ ڕاهاتن. تاک

 ڵق بکرێ. ەبۆی خ ەپێویست

 «أمر» فیعلی ەمی تاک و لەسی سێیەکان بۆ کەزۆری فیعل ەرەشی هەب ەبوونی ڕاناوی چاالک لەت نەنیسب ەب
 ەاڵم زۆر بەقوڵێ، بەڵدەه ەوەی زمان  «ەفق» ەوخۆ لە ڕاست ەک ەیەعلیلێکی ڕێکوپێک هەمی تاک، تەسی دوەبۆ ک
دا  ەکەگوتار ەل ەالباسان ەم جۆرەی ئەوەودای شیکردنەت و مەرف ە، ج دەوەک زوتر عوزرم هێنایە، وەوەداخ
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و  ەر بەرامی دوا پرسیاری سەو و ەکەباس ەسڵەبۆ ئ ەوەڕێمەگەو د ەوەمەبەبیر خۆمی د ەناچاری ل ە، بۆیێ بەماوەن
 . ەهاتو ەوێ کو ەل ەم بزوێنەبم بزانم ئەریک دەو خ ەوەمەدەد «ەردەدارا م» یەی کۆتایی ڕستەبزوێن

ی  ەرچاوەناتوانم س ەمەر ئ ەبەکار دێنێ و لەی بەکتائاخاوتنی ئێس ەکورد وێن ەوەیەک ەلنییە  ڕوونند لێم ەرچەه
، ەوەخۆینی ەمەراوێزی زەپ ەمەم و بیخەست نیشان کەد ەم بزوێنەک ئەعبیری وەیێکی تەرستەمێژوویی بۆ ک

 ەیەو ڕادەتا ئ ەی خۆی پاراستووەنی کۆنینەسەکانی ڕەتی ەک میراتێکی مێژوویی، تایبە ، وەکەتێکڕای زمان ەوەدیسان
اڵت  ەسەکانی دەستوورەڕی دەگ ەو میکانیزمی هاتن  ە کەکی زمانەرکیبی ناوەت ەکی گشتی و ورد بەزاییەشار ەک
رزی پێکانی ەف  ە. لەبنجی مێژووییان نادیار ەی بکا کەتانەو ڕواڵ ەو زاهیرەلێک لەعلیلی گ ەت ەوەرەتۆژ  ەن بەدەد

کدی ەیەو ل ەوەکردنتێک ەکا بەکانی زمان ئاشنامان دەی ڕێبازەوەدا، کوتان ەو زیهنکاریانەت بێ لەحمەش زەنیشان
 . شیپێکینەن ەڵبێنین، کەوری نیشان هەد بتوانین دەڵەک بەیان، ئیتر وەورەد ەب ەترازان و ڕاستایی و پێچ

 ەوەی بێ فیعلدا. ئێستا پرسیار لەڕست ەل ەوەتاکو جێی ڕاناوی چاالک پڕ کات ەی هێناوەم بزوێنەزانیمان ناچاری ئ
ردش، یاخود ەردک، یاخود مەدارا م» وما بگوتراباەق ەهێنا؟ چ دەشتێکی تری ن ەم ناچارییەکرێ بۆچی ئەد
ما و  ەد ەوەمل ەر ب ەه ەکەوساش پرسیارەاڵم ئە وما، بەق ەدەر شتێکی تر بێ؟ بێگومان چ نەیا ه «ردوفەم
 موو شتێکی تر؟ ەه ەل ەهات زیاد ەپیت ەڵە، یا کۆمەم پیتەگوترا بۆچی ئەد

م ەکتر لوعبیری ڕێکوپێکتر و ئاسانتر و سو ەمڕازێک یاخود هۆیێکی ت ەئ ەک  ەوەفکرم لەی تێدەندەوەمن ئ
هیچ  ەم ب ە، ناگەلێنی ناچاریی پێ پڕ کردبایەوی هێنابا و کەی کورد ئەلیقە بوا سەو بڵێم د ەوەبدۆزم ەیەبزوێن

مترین  ەک ەک ەی هێناو ەم بزوێنەو بێ مامۆستا ئ ەخۆو ەزمانی کوردی ل ەبێ کە ن ەنجامەو ئ ەنجامێک، ئەئ
و ڕێی پێ   ەیەردەو باجی ناچاریی!! ج ەمز ەتی بەیدا نابێ، و کردوەنگ پەو کورتتر چ دەو ل ەمیقداری ئاخاوتن

م پێ چۆڵ کرد.  ەو ڕێگ ەوەکۆڵ خۆم کرد ەل «فلس» کەی  ەتاک ەنێ، منیش بەوێ شتێکم لێ بسەیەگرتووم د
 .ەوەگرت ەفلسێکی پتر د ەڕازیم کردبا ل ەرەجگ ەب

  ەرکی بەمترین ئەشدا کەمەی هێنا و لەم بزوێنەر ناچاری ئەبەسڵ لەئ ەکورد ب ەیەوەڕی من ئەبیر و باو ەواتەک
 وێ. ەمتر و سووکتر چنگ ناکەک ەوەلە چونک ەبردورج ەخ

 گوتاری ەکانی ئاخافتن. لەستەبەکان و مەیەتەتایب  ەل ەێککەی «عبیرەئاسانی ت» کوردیدا ەبێگومان ل
  ەوەمی گۆڤاری کۆڕدا باڵو کرایەکەشی ی ەب - مەکە رگی یەب ەل ەک «ڕێزمانی کوردیدا ەل «ی» کارهێنانیەب»
رم و شلی  ەی سروشتی نەوەکردنڕوونڕێی  ەلە وەمەختێک ڕوون کەمان نەکەزمانی ەنەم الیەئ ەوڵم داوەه
مان سروشتی  ەش ه  «ە» یەم بزوێنەکار دێ. ئەو واتادا ب  ەپێک هێنانی ڕست ەزۆری لەب ەک ەو «ی» نگیەد
 ەب ە «مختصر» کورت و ەهێند «ە» ی ڕاستی بێ بزوێنیەوە. ئەوەکورتیی ەڕوی زێد ەاڵم لەب ەیەخداری هەبای
ک ڕاناو ەو ەرگیز ناشێ تێبچێ، ک ەشدا هەموو کورتیی ەم هەڵ ئەگەاڵم لەرم و شل بێ. ب ەن نییە  ەوەریەب
دوای  ەوێتەبک ەکاتێک ک ەیەگرنگ  ەم هۆیەر ئەبەبا. لەناو دەل ەکەواتای ڕست ەکەمانی ڕاناوەکارهاتبێ، چونکی نەب

بگرێ.  ەوەرەسەخۆی ب ەکەتا بزوێن ەئیستگ ەبێتەندی دێ و دەیوەپ «ێیی» ی بزوێن بێەکەیێک کۆتاییەوش
  ەکۆتایی وش ە. ک«ەیەمەگ ەزی لە، منداڵ حەم پێیە، پارە، ناوت چییەر چاوت برۆیەسە، لەچرای ەمەئ» ڵێیەد



94 

 گوترێە. دەوەبۆ دێنن 20ندی ەیوەی پ «ێی» بێەر واو، واش دەس ەنەخەدە کەبێ بزوێن ەبوو وا د «واوی تیژ»
ی پێشتر ەوزوعانەو مەکێک ل ەر یە، تیشکێک داوێ بۆ سەو دواوەرە، بەم ڕاستییەئ  .«ە، جارێ زوویەجارێ زوو»

 لێی دواین. 

  ەوانەپێچ ە، بەکەندی ناهێنێ بۆ پاراستنی بزوێنەیوەچ ێی پ «سەردەدارا م» ڵێەد ەی کەکوردیی ەهجەو لەئ
ر  ەبینین فارسیش هەسرنج بگرین د ە. ک«چراس، برۆس...» ڵێەو د ەوەهێڵێتەد ەکەر سینەبا و هەتێد ەکەبزوێن
تی ەهۆی نزیکی و دراوسێیەب ەکوردیی ەهجەم لەوێ ئەکەردەڕا دەمە. ل«باالست، نیکوست... » ڵێەد ەکا، واتەوا د

 یەکە، بزوێنەوەوتۆتەقامی کوردی دورک ەش ەڕاست ەندێک لەناو ئاخاوتن و ه ەتەی هێناو ەکەڵ فارسدا سینەگەل
 .ەی کۆشی زمانی کوردییەیێکی زادەچکەو بنییە  ی فارسی  «است»  یەش پاشماو «ەردەدارا م»

و  ەل ەاڵم دیارەئاخافتندا، ب ەکار دێ لەستی تریش بەبەبۆ م ەوەهۆی سووکی و کورتییەب «ە» یەم بزوێنەئ
 ەوەوش ەدا خۆ ب «تعریف » مڕازیەو ئ ەڵ ئیشارە گەی لەوەک ئەپێک ناهێنێ، و «حکم و اسناد» داەحااڵن

ک دێ و ەدوا بزوێندا هات یێیە ب ەبێ کە. وا د«کان...ە، پیاوەو پیاوانە، ئەم پیاوە، ئەکەپیاو» ڵێیەلکێنێ، دەد
  کەی وەڕست ەاڵم لە دا پارێزرا، بەلێر ەک «ەیەرەنج ە م پە، ئەم برایەئ» ڵێیەچێ، دەبێ تێدەیپارێزێ واش دەد
ی  ەهجەل ەل ەکەبۆ تێبردن و پاراستنی بزوێن ەیەی تریش هەتێچوو. شێو «ت ڕۆیشتە، براکەداخ ەکەرەنجەپ»

و ەم هات، ئەکەبرای» ڵێنەی کۆیێ و زۆر شوێنی تری کوردستاندا دەناوچ ەل ەک کەتری زمانی کوردیدا و
 «ەداخ ەرەنجەپ

ست،  ەد - ەخراپ، خراپ - ەچاک، چاک» ڵێیەکار دێ، دەب «ە» یەکەش بزوێنەی تازەبێ بۆ داڕشتنی وشەوا د
 ەل ەوەدۆزیتەد ەم بزوێنەکارهێنانی ئەلێ جۆری تری بەریک بێ گەخ ە. ک«...ەو برد ەکرد - ەوتەلێک - ەستەد

 نییە. جێی هێندێ ەئێر ەزمانی کوردیدا، ک

  ەک ەیەوەئ «...ەو لێژەرەس ە، ڕێگاکەردەدارا م»  کەی وەی بزوێنی ڕستەربارە ڕی من دەی باوەپوخت ەواتەک
 «ڕاناوی چاالک » رکیە ئ ەشدا بەم کارەی بێفیعلد، لە ڕست ەل «حکم و اسناد» یکردنتی بۆ دروستەناچاری هێناو

 : ەواتەستێ، کەڵدەه

 .ەوەجێی ڕاناوی چاالکی گرتۆت ەم بزوێنەئ •
 ڕاناو.  ەبۆت ەم بزوێنەئ
 .ەڕاناو ەم بزوێنەئ

 

 بە دوا وشەیێکی تردا بگەڕێم.نییە   وشەی »پەیوەندیی« بۆ ئێرە دەست نادا بەاڵم ماوەم 20
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 ە و ە کردن ڕوون 

پێش  ەب ەلکاوەن ەک ەکارهێناوەب ە «ی» وەر بۆ ئەی درێژی قوچاوم ه «ی» رەی سەمدا نیشانەم گوتارەل
-» یەک ە، نیشانەوەپیتی تر ەشکڵی لکاوی ب ەل ە «ی» مە. قاڵبی ئ«... -باڵوی ،-کوردی » یەک وشەو ەوەخۆی
بۆ   ەکانی داڕشتوەپیت ەک ەیەو ساختمانەی ئەڵەم هەئ ەوەداخ ەنوێنێ، بەخۆ د « ت » ک دوو خاڵی پیتیەو «

 21ێ.خۆشخوێن ب ەڕێژێ کەپیتی تر داد ەریکەچاپی کۆڕی زانیاری کورد، وا کۆڕ خ

ماضی، مضارع،  » کانیەیاندن. زاراوەسی تێگەبەبۆ م  ەی بێگانەکارهێنانی وش ەب ەل ەکردوەسپارێزیم نەدیسان د
  ەمانەک ئەلێکی تری وەو گ «، موصوف...ەأمر، حکم، اسناد، مطلق، فعل، فاعل، مفعول، مصدر، ظرف، صف

ڵق پێیان ەوا جارێ خ ەک ەوەوەهۆی ئەر کوردی، بەس ەرمگێڕابانەو ەبوو کەوانەگا، لەس تێیان دەموو کەه
 وتبا.ەتتر کەحمەزەو ەوەسەلێ کەالی گەب ەکەسی نووسینەبە، واتا و مەهاتوەڕان

ست ەبۆ د ەچووەرنەتا ئێستاش بڕیارێک د ەی جۆری ڕێنووس، چونککردنویەیڕەپ ەل ەخۆم ئازاد زانیو
ردا ەسەکا و بەون دوڕ ە ی خامەی بڕیارێک شوێن خشکەو ڕۆژەباودان. تا ئ ەی لەو جۆرانەکێک لەی یکردننیشان

  ە ئاشناکان بکا ب ەڕێنووس ەکێک لەتوانێ یەسێک د ەموو کەستوور، من و تۆ و هەد ەکا بەڕۆیشتنی بۆ د
 ی. ەی خامەش ەشگەگ

ندێک ەگرن، هەڵدەپێ دان ه ەو درێژ ەوەو تۆژین ەوەلێک زیاتر لێکۆڵینەلێیان دواوم گ ەکان کەب باسەئاغڵ
  ەل «فیسلۆلۆجی» یە وەیی تۆژینەر تازەبەی ڕاستی بێ، لەوەجارێ لێیان خامۆش بووم. ئ ەر بەن هەباسیش ه
تا ئێستا   ەی کەمەک ەوەتۆژین ەو هێندەل ەی بێگانە وەکردنری الساییەر کاری وێرانکەبەتی لەتایب ەکوردیدا، ب

گرێ کتێبی دوور و ەڵدەیان هەکەریەکانی زمان، هەباس ەرەی سە، زوربەوەکۆڕی ڕۆشنبیری کوردیی ەتەخراو
موو ەه ەوێ لەبمان ە واو نابێ کەکتێبێک ت ەب «ضمیر، ڕاناو » ر بنووسرێ. باسیەسەهێز و پێزی لەدرێژ و ب

  ەب ەبم ک ەو باسانەشێک لە ی بکردنواوەریکی تەوتی دواڕۆژدا بۆ خۆم خەڵکەه ەشێ لەلێی بدوێین، د ەوەبارێکی
 رم نووسیون. ەسەدا لەم گوتارەواوی لەنات

یی  ەتێڕادیت ە بێ کەناوێک ن ە، تاکەکانیان گرتوەڕای ەم لەخنەڕ ەک ەرانەو نووسەناو هێنانی ئ ەگیریم کرد لەگۆش
ک ناوی  ەک یەر هاتبام یەگەربڕینی، خۆ ئەد ەل کردندوودڵیر  ەسەتی و ئاشنایی میانمان زاڵی کردم بەبرای

وا   ە، کەکەکۆتایی گوتار ەیشتم بە گەدەر نەنگاندبان، ئیتر هەڵسەدرێژی ه ەکانم بەایڕکانم هێنابا و ەرەنووس
 ەم لەخشین بکەجبوورم بکا تکای بەم ەک ەوەخۆی لێک کێشای ەشی هێندەوەکردنودا لێ کورتەموو مەڵ هەگەل

 ڕێز.ەرانی بەخوێن

...« » 

 

 

.  ڕوون کراوەتەوە چوار کۆمپیوتەر ناگرێتەوە هەروەک لە پەراوێزی ژمارەنکردنەوەیە داڕشتنەوەی کتێبەکە بە و ئەم ڕو 21
 سایتی مامۆستا. /


