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 کی پشه

ر  ، به کان لیان تک چووه ی ماده ته وه له.  بووه تدار و دسۆزی نه سه نکی ده موو مژوودا خاوه  هه زمانی کوردی له
ی  که تی زمانه  تاکوو توانیبتی خزمه بووه ت نه ن کیانی سیاسی و حکومه تی کورد خاوه  ساڵ زیاتر، میلله2500  له

ری یاخود  سمی و هونه بی و ڕه ده ارهنانی ئهک ه بۆ ب وه رخ دانیه  چه هۆی سازدان و له ژوورتری ببا به و ره بکا و به
.  وه ری کوردستاندا بیھته رانسه  سه کگرتوو له ک زمانکی یه کانی بپارزێ و وه ستووره ب ڕزمان و ده ر نه هه
وپش و  ره وتی خۆش و ناخۆش به ن و ڕکه که م ده ژین و زۆر و که  ده خۆوه ند له ر چه شت و ده ل و گیای ده مه
 خۆڕسک و ب  ت، هنده ن کیان و حکومه کانی تری خاوه  چاو زمانه با زمانی کوردیش، له و پاشیان دن و ده ره به

  ت و خۆراککی دیوه  خزمه ، نه سبژارک کراوه  ده  نه وه  پشه  به لره.  رژین و ئاو و دان بووه وان و په شوان و باغه
  ب به  نه تازه به تازه. ب ستانی هه تی ڕاوه  تاقه وه ر پیانه  سه  یا خود به وه ڕاست بتهوتن   که  له ک دراوه تییه  یارمه نه

  وه  کۆنه درێ، له وپش بردنی ده ره وی به کرێ و هه ی تدا ده وه وت پشکنینه وت و ڕه تایی و که ره جۆرکی سه
دا   لرهی مه ئه.  زانه  و ناحه یاندنی دوژمنانه ر خۆتگه گه یاندب مه تگه تدار خۆی سه نکی ده  چ الیه بیستراوه نه
 بۆ  گه ی به وه رکی هنانه لمن ئه یسه وێ نه کک بیه ر چاوان، یه  به  دته )  بدیھیه (ویست  نه گه ک به م وهی ده
  .  وه ستۆی خۆیه  ئه وته که لماندن ده سه نه

رچاوتر و   زمانی کوردی به  هشتان له وه ی خۆیه وه زانراوی و بتۆژینه و نهموو تاریکی   هه تی کورد به مژووی میلله
زار  ند هه  چه  پ له ، پ به وه مان بگینه که ته رهاتی میلله سه  باسکی به  بتوانین کورته نگه ڕه :وار ڕوونتر شونه
م  ین و هۆی ڕوودانی، که  بگه رهاته سه و به کیش له یه  و تا ڕاده وه وژر بینه ره یدا سه گه  تا ڕۆژانی ئستا له وه ساکه

س ناتوان و  ، که علوومیشی نییه  مه شتی نیوه رگوزه م سه مان زۆر و که که م زمانه ین، به  بده وه سته  ده م، به که
کانی  نگی وشه رهه  چ بارکدا بوون، فه کانی له هجه  و له زار ساڵ زمانی کوردی چۆن بووه  هه ر له نازان ب به

  وه  کام ڕبازه ر هات و له سه بوو، دواتر چی به کی هه  چاو هی ئستای چ جوداوازییه وسای له ند بوو، ڕزمانی ئه چه
 بوو،  هجه ند له ت، چه قافه ر تاوی کام سه  به وتبووه پشتر چۆن بوو، که...  ی گلر بووه و شکی ئستاکه ره به
  .  وه وتنه که وه، بۆچی دوور ده وتنه کتر دوور که  یه یدا بوون و چۆن له  په وه  چییه کانی له هجه له

ب و  ده نگ و ئه رهه کان و فه هجه  باری مژووی زمانی کوردی و له ی له وه  تا ئستا ئه یه وه  ئه ی گوته پوخته
رچی  وێ، هه که رده کی زۆر نوێ بۆمان ده وویه و ڕابرد وتی ئستاکه که  هه  له  که یه وه ر ئه زانین هه  ده وه فۆلکلۆریه
ت   نیسبه شت و ئاڤستا، به رده ی زه پاشماوه.   لمان بزره یه  هه وه یه  ئستاکه ی ڕابردووی کۆنی به وه ستنه هۆی به

م   مامۆستاکانی ئه زانیاری متاکورتک له که.  وه  ڕۆژگاری دوا خۆیانه  له وه ته واوی پچاوه  ته ، به وه زانستی ئستامانه
نگاوکی گرنگی پ   ناکا چ هه وه مان بایی ئه م ڕۆژانه  کوردی ئه ی ئاڤستا و نزیکی و دووری له رباره  ده رخه چه

 بۆ  وه  شکی کۆنیه وسا و ئستا و جۆر و هۆی گۆڕانی له ندی میانی زمانی کوردی ئه یوه ی په وه و دۆزینه ره باوین به
  . یکانی نو رخه هی چه
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  به : وه ی ئارکایۆلۆجییه  چاالکی پسپۆڕانه  به نده  دا به » کوردناسی « کانی   زانسته ر له به له تایی و که ی به وه پ کردنه
رهاتی کورد و زمانی کوردی  سه ت هنی مژووی به ناعه فھوم و قه کی مه یه خشه  نه  ئیمکان نییه وه ڕی منه الی باوه

ی گۆڕستانی  ب سینه ده. ن ر بخه سه علومات به  مه وه  ژر خاکی کوردستانه زاناکانی ئاسار له  وه ر له بکشرێ به
کتردا  ر یه  سه  ماسیدڕی لبدرێ و چین چین ڕابردووی به ندین جگه  چه  له  خاکی کوردستانه مژووی کورد که

کجار گرانتریان  زانایانی ئاسار کاری یه.  وه نه و واتاکانیان لک بدر وه درنه ی کتب ش هه ڕه ک په پیوی وه ته
 ژر  و ڕابردووه ی ئه  درژه وه نیه فته  خۆی و مه  و به تکی زیندووه  میلله ی مژووی کورد که وه رهنانه  ده  له کردووه

 زانیاری  وه  و بوونه وه گانییه ی زینده ڕه ر ڕووپه  سه وه ناوچووی خرانه تی له لک میلله ی گهنمژوو زما : وه خاک بوویه
.  ر دانراوه  سه  و کتبی له وه ته  ڕزمانیشیان دۆزراوه یه خوندرن، وا هه رس ده  ده کان به  فرگه  له تایی که ره سه
 و  یه و ناوچه ر باری ئه  سه کی گرنگی خسته  ڕووناکاییه ...  خوارووی ڕانیه  له »  شمشاره « ندنی گردی که هه
  وه شته رده زار ساڵ زیاتر پش زه  هه  ڕۆژگارکدا که  له وه ڵ وتی دراوس و دوور و نزیکیه گه کانی له ییهند یوه په

موو مژوودا، زانرا   هه م جار له که ، بۆ یه وه کانیه  سوورکراوه ی خشته وه  و خوندنه وه  و دۆزینه ندنه که م هه له. دت
ریاندا   سه ب به م نه  گۆڕانکی که وه زار ساه ی چوار هه  نزیکه  له یه و ناوچه کانی ئه دهسکر  ده کانی ئاوایی و گرده ناوه
ی بیتون و   ناوچه ی تریش له ندیش دێ و ورانگه ، چه  بووه » را شووشه « وسا   خۆی ئه »  ارهشمش « ناوی.  هاتووه نه

 ...   بووه)1( » رینی شیمه « وسا  ئه  که » ریان کامه « ک دی   وه نهیا  ئستا هه  که بووه یان هه و ناوانه ر ئه دا هه ڕانیه

  ککی نوێ له  میانی ناوکی کۆن و یه کتر چوونک له  یه ر له  وا هه ن که به  سرنج بۆ هندێ ده وانه م دۆزینه ئه
 . پن  بسه م دوو شونه ک بوونی ئه  و یه گه  به گرێ ببته ده ر چاو، هه  به کانی کوردستان بته ئاواییه

ی  وه ستنه  به وه که  یه م دنن بۆ به رهه کی زۆر گرنگی زانستی و مژوویی به یه ستهر وا که کان، که  ناوه  له جگه
تیش پک دت لی  ی عاده نگۆککی وشه رهه کان فه ر خشته ی سه و نووسینانه ڕابردووی کۆن و نوی کورد، له

نووسراون .  » خووری «  زمانی کان به نووسینه :نگی ئستای زمانی کوردی رهه ڵ فه گه د بکرت دهراور  به وه شته وه ده
 زمانی ئینگلیزیش  تی التینی گۆڕاون و به  بۆ خه وه  یه » میخی « تی   خه  له وه که ن پسپۆڕکی زمانه  الیه و له
  وه ته تایی بو بوونه ره  جۆرکی سه وێ و جارێ به ریان دهکی زۆ یه وه کان تۆژینه ند نووسینه رچه هه.  کراون مه رجه ته

.  وه دۆزرته ی زمانی کوردییان تدا ده نگ و شوه رچاوی من دروشم و ڕه  به شدا له مه ڵ ئه گه  کراون، له مه رجه و ته
  ی گردی ینانهو نووس  و تارمایی زمانی کوردی له  دیتنی شوه کردب له ی نه وپشکه شکه ر چاوم ڕه گه ئه
نگاوکی  ن هه که ک ده  یه  وا زمانی کوردی ئستا و زمانی خووری کۆن له  که وه واوی ساغ بته  ته  و به »  شمشاره «

یا  کن وه ر یه  هه » خووری « تی کورد و  وا میلله م که ڕه باوه و کۆنه پاندنی ئه  سه چین له  ده وه پشه و ره وان به زۆر فره
دا  لره.  پک دنن » تی کوردایه « ی  ه ی ڕایه مارانه و شاده زکی زلن له گه کان ڕه ب خووریه هر ن خود هه
     هو  نووسراونه کانی شمشاره  سوورکراوه ر خشته سه  وا به  که  خوورییانه و ڕسته  له وه ک دنمه یه نموونه

 نووسینی التینی   به یه م ڕسته ی پرۆفیسۆر ج لسۆ ئه گوتار  له1957 ی سای  » ر سۆمه « ی گۆڤاری  13   ژماره له
 زمانی  ش به که  واتای ڕسته«tuappa sa tusabilam»  زمانی خوورییه  خۆی به که  ڕسته  که وه خونیته ده

 «your letter which you sent me»     دا تۆمار کراوه که  گوتاره  له مان جگه  هه  له  که یه م جۆره ئینگلیزی به
ی  که نووسینه ( بینی له  ده وه  ورد بیته که.  »  بۆ ناردبووم ت له که نامه « چ  رده  ده مه  کوردی ئه  به که واتای ڕسته

شدا  که  کۆتایی ڕسته له.  یه کوردی ئستاکه  ی » توو «  زاهیر   وا به  که وه  دنه » «tu  ی دا دوو جاران وشه)خووری
 الی   به » sabila « ی دا وشه  کوردی ئستاکه  له می تاکه که سی یه ویش ڕاناوی که  ئه  که یه هه  »m   « پیتی
کی زمانی خووریم  یه  من چ دیراسه نیه وه.  ی کوردی خۆمانه  ی ئستاکه » سپارد، ڕاسپارد « ویش   ئه وه ڕی منه باوه

ر  گه جا ئه. وسراونودا ن که ارهڤ گو  له  که یه و ڕستانه تی ئه واهرب و ڕ کی سه یه وه یم خوندنه دا ده کردب، چی لره
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ی زمانی  وه ندمان زمانی ئستای کوردی نهامل ه و س واوی ساغ بووه  ته ی کورد و خووری به ک بوونه م یه ئه
ی  رچاوه کۆنترین سهی  وه و دۆزینه ره  به وه وینه که  ئاڤستا زۆرتر ده زار ساک له وخۆ هه  ڕاسته کانه خوورییه
 . ی کوردی نووسراوه

 هزی  کی به  دا و ڕووناکییه وه سته  ده کی زلی مژوویی به یه خیره  زه »  شمشاره « کانی  ندنه که  حاڵ هه مه  هه به
 دوور و   له بووه  هه وه ندییان پیه یوه ی په و شونه  و بیتون و ئه ی ڕانیه زانراوی ناوچه ی نهرلک با ر گه  سه خسته
ر   بدا تۆ بی ڕووپو کردنکی سه وه سته  ده  به نجامه موو ئه و هه ک گرد ئه  یه ندنی تاکه که  هه که وجا ده.  وه نیزیکه

   به ندازه  ئه مکی له رهه یدا بکا؟، بگومان به ب چمان بۆ په ی ئارکایۆلۆجی ده وه  پشکنینه ری کوردستان به به له
 . دوور

کانی زمان و ڕزمانی کوردی  ی بنجه وه ڕی خۆم، دۆزینه  پی باوه نم، به یه ری کورد بگه  خونه وێ له مه ا دهد لره
  ش تا ئستا نه وه م تۆژینه ئه. کوردستاندا شی زۆری ری، یا خود به رانسه  سه ی ئارکایۆلۆجی له وه  تۆژینه  به نده به

  کیش له یه  چ موژده  ماندوو کردن بھن، نه  خۆ پوه کی فلۆلۆجی که یه سهی دیرا  بناخه  ببته وتۆی کراوه هیچی ئه
م  ر له گه ی ڕاستی ب ئه وه خۆ ئه. کی ئارکایۆلۆجی نزیکمان بۆ دن یه وه وای تۆژینه  هه وه ئاسۆی کوردستانه

 زانایانی ئارکایۆلۆجی و کوردناسی   که هو کانه کگرتووه  یه هت ن میلله  الیه رجوو له دا پمان بن بیار ده یه حزه له
نتیکی ل   گومانی تدا بوونی ئه موو بستکی خاکی کوردستاندا که  هه  لدان بن لهڕندن و ماسید که ریکی هه خه
کرن  ست ده رده ستن تا ده  ڕاوه وه  زانستییانه لیه قه وڵ و ته و هه می ئه رهه  دیار به های ساڵ به ب ساه رێ، دهآ ده

وێ، کاری  ندین سای پده  چه  که یاییه  خه م کاره ئه.  وه رگرتنه بی سوود ل وه قا بن و دنه  ده زانرن و پوخته و ده
 ... دی یته ر نه ش هه که یاه  خه نگه ڕه. وێ یان سای پده  ده یان و زیاتر له قیقی ده حه

 نیازی خۆ  تی کورد به ی مژووی میلله وه نۆڕ کردنی ڕوون بوونه  چاوه واته که. ڵ ناگرێ  هه قه ته مه  ده  ڕاستکه مه ئه
 کارکی دوو   که وه ڕای ئه ره کان، سه کانی زمانه ستووره ی ده وه  دۆزینه ست بکرێ به  ده وساکه  ئه وه گرتن بۆ ئه هه
  وه وهوومه  دیار ئومدکی مه نی زمانزانیدا بهیدا  مه  له کیشه موو توانایه ک خستنی هه یه )ب یا ناب یا ده ( ختییه به

ست و  یدانکی زانستدا، زمان ب یا شتکی تر، ده  هیچ مه تک له تا ئستا هیچ میلله. کی کۆتایی بزر یه بۆ ماوه
یان  تفکرینهم  وی ئه یه ر په گه کان ئه کناسه له فه :علوومات تیدا واوی مه  هۆی ناته  به کردووه ق نه می خۆی ڕه ه قه

ر و بابل  مهۆمی س رده  سه ر له ک هه  نهی  نه وه ره به یان له بوا ورته ردی، ده ستابان تا ڕۆژگاری ئاسمانگه کردبا و ڕاوه
کناسان  له  ئمۆش فه نگه  ڕه ز و گریه م گه  به...رنیکۆسیش  تا گالیلۆ و کۆپه  بگره وه کانه و میسری کۆن و یۆنانه

 چاو پانایی و قوویی ب  ک له له  هشتا زانستی فه  که وه وه  هۆی ئه  به وه  باری ئاسمانه ب له نیان نه کرد مافی قسه
  وتۆ له  هشتا چی ئه ن چونکه که ڕی نه ریاگه کانیش ده بوو فینیقیه ده.  ریایه  ده  به تره هقک  ی جیھاندا وه وه بژانه
 زمان و   قیاس له که. کرابوو  تۆماریش نه که ڕێ زانسته گه وه زانرابوو له  نه وه موو جیھانه ریاکانی هه ی ده باره

 .  زانیوه س نه وێ تا کاتکی که ویان ل بکه بوو خه کانی تریش ده موو زانسته یت هه ریاپوی بکه ردی و ده ئاسمانگه

دا و   کوردی ده یبی به کی غه یه ان و موژدهر گوم  به  دته  ناوناوه ی که دایه نگ و سه و ده کرێ ئه علووم ده وڕا مه له
 ڕی   تا تا ئیمۆ له وه شته رده  زه ر له مان هه که ی مژووی زمانه وه ی ڕوون کردنه  بۆنه کا به پیرۆزباییشی ل ده

  که هدای سه نگ و ده..  دڵ خۆش کا وتۆی نییه ، چ بنج و بناوانکی ئه وه ی خۆیه ی زانست کارانه قه وڵ و ته هه
 دانانی  زایانی زمان به ریکبوونی شاره وا خه ن که یه گه  تشمان ده وه  ژر لوه  دانیش ڕازی ناب، له  موژده ر به هه
ندی میانی کوردی کۆن و  یوه ی داوی په وه زانم دۆزینه م خۆشم ده م ده ستووری ڕزمان بۆ ئاخاوتنی کوردی ئه ده
ری  به رله وای سه  پشه ی به که نه ژرێ و خاوهری زی بۆ داڕ یکه  په وه شته وه  لی ده ی کارکه کانی ئستاکه هجه له

 میری کوردستانی، تاج و  بکرێ به ک احمد شوقی م بدرت و وه ه  قه ر و زانایانی کورد له ڕۆشنبیر و نووسه
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و  ری ئه  پک هنه  شتک نابته د کردنی من له ز کردن و خۆش ئامه م حه به. تی پ بدرت گۆچانی ئیماره
 بتوان  س نییه زانم که ک ده ر وه هه. .. چاوکی ساغیشی پنابێ کا و نیوه  دوو چاوی ساغ ده ز له  کور حه... شته

ر   هه وه ڕته  بپه  دجله  بازک له یا به وێ و بفێ، وه وا که هه ست لکدان ڕه  ده یا به گرێ وه ن هه ته 10قورسایی 
 بۆ  وه ڕته ڕدا بپه قامه  ڕی شه ی کوردی به کانی ئستاکه هجه س ناکرێ له  که زانیت، به زانم، تۆش ده هاش ده هو

تی  ی فیلۆلۆجی و کوردناسی و ئارکایۆلۆجی و مژووی ڕۆژهه موو زانسته م هه ئه :شت و پشتر رده می زه رده سه
م  کانی ئه تان و زمانه قژان و تک چمسانی میلله ڵ بوون و تک هه ئسیری تکه ی تاو و ته وه نزیک و ساغ کردنه

 : ریش نییه به رله ، کاری جیلکی سه س نییه  که زار ساندا کاری تاکه ی دوو س هه  ماوه  له رینه  پان و به یه ناوچه
 ساڵ 100   وا له  که شوورناسی بکهیری ئا  سه کجار درژتره  جیل یه س و تاکه که  عومری تاکه  له م کاره سی ئه فه نه

  ن و هشتانیش به که سلیم ده ور و ته کتر ده کانیان بۆ یه  و جیل زانستهالریکن و جی  زاناکانی ئاسار تیدا خه زیاتره
 . ن ڕگاوه

ستکی  ، گریمان ده وه ی مژووی کورد و زمانی کوردییه وه ی ڕوون کردنه  باره ب با بب له بیاری دواڕۆژ چی ده
  ه ت خۆشی ب هه  کتبکی چاپ کراوی خهێند ڕۆ و هه ر تیشکی نوه  به ی بۆ خستینه م مژووه ت ئه  قودره به

ریکبوون  وی، خه ک هی زه کا نه شت ده هه  حای به شدا که م حاه ییشتنیشی، ئا له  و بۆ تگه وه ئاسان بوو بۆ خوندنه
.  وه  و بخونرته وه ب بکرێ و بنووسرێ و بو بته  و ده یه وه  مله ر به  هه وه مانه زمانی ئاخاوتنی ئستا کهڕ  به

ر  ه، ه وانانه ر شانی زمانه موو حاڵ پویستی سه  هه دا به م ڕۆژگاره ی فیلۆلۆجی و ڕزمانی له وه  تۆژینه یه بۆیه
ردوو   هه ی زمانی کوردی له »خود درشتخورد یا «ی   کردنی دیراسه ئاماده. ی خۆیر توانا ده  قه یان به که یه

ر  گه ئه:   پویسته چونکه  خشیش پتره  سوودبه ، له خشه مان کارکی سوودبه که ی مژووی زمانه وه بوونه حای ڕوون نه
  مژووش که.  وه مان بین و لی بکۆینه نی ئاخاوتنی ئستاکه و دامه سته ب ده  ناچارین ده وه کرایه مژوو ڕوون نه
. ی باری ئستای زمانی کوردی ی پوخته  کردنی دیراسه  ئاماده  له کی باش بدراوه یه وساش ماوه  ئه وه ڕوون کرایه

  ستووره ری ده مسه ڵ جه گه  له وه دۆزرنه  ئیمۆ ده ی که ستوورانه و ده ندک له ری هه مسه رزی جه  فه له
ڵ  گه کانی نوێ بۆ گونجاندنیان له ستووره عدیل کردنی ده  ته وه یسانهگونجن، د  و نه وه گرنه کتر نه کان یه مژووییه

و  شکی زۆریش له  به نگه یان، ڕه وه  دانان و دۆزینه ست بکرێ به  ده تاوه ره  سه  له  که وه ب له هی کۆن ئاسانتر ده
 .  ستووراتی کۆنینه  دهوخۆی  پدانکی ئاسایی و ڕاسته  درژه عدیل کردن ببنه  ب ته  نویانه ستووره ده

 پش س چوار  تاکانی زمانی کوردی له ره ی سه وه ی دۆزینه  زۆر بھزه م ئیحتیماله ت گرتنی ئه زانم حورمه وا ده
 دیار   به ست پاچه رگیز داوامان ل ناکا ده  ڕوو هه  خستمه  تازه  که وه شته وه ی ل ده نده وه ر ئه ، هه وه زار ساکه هه

 و ب  ستانمان زیانکی ساده وه.  یا خود زۆر دوور و درژ وه ستین تا ڕۆژگارکی ب بانه  بوه وه بوونیه  نهبوون و
 . ین ده شمانی ده که  زمانه  خۆمان و له  له ئویله ته

ی  وه  دۆزینهو ره موو چاالککی زمانزانانی کورد به  هه دی کردن له ر ڕبازی خۆش ئامه  سه م هاوته م ده ڕه م باوه ئه
نھایی یا   ته تی خۆم، به سه ی ده  گوره  وا له دا که توا بۆ خۆشم ده کانی زمانی کوردی، فه  ورد و درشته ستووره ده

  کانی کوردی به ستووره یی ده زانراوی و شراوه نه. ب ستکم هه دا ده  چاالکیه رزه و ته لقی تر، له ڵ خه گه خود ده
 .  وه بنه ریک بن و لی نه ڵ خه گه کی درژ ده یه لقکی زۆر بۆ ماوه  خه یه  هه وه ریه به

  وه وری زمانه  ده باغکی بتام به ه سک قه موو که  ڕووی هه ی زمان له وه ی تۆژینه رگه ی ده وه  بگوترێ کردنه نگه ڕه
 : ترسی ل کردن نییه  واقیعدا جی مه ، له خداره ز بایه ر کاغه  سه ر له  هه م تبینییه زانم ئه م واده ، به وه کاته کۆ ده

ک  روه  هه و چاالکییه ین له نع که لق مه ، خه ب بین و بزانین من و تۆ ناتوانین، ڕشمان نییه  ده وه  پشه جارێ له
ستۆی   ئه  ئۆبای به هس ر که  هه والوه ش به وه له. نج تره  سباز و شه ماسی یا خود له  ڕاوه ین له نعیان که ناتوانین مه
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 چ  وه یری زمانه  زمان و غه لق به ریکبوونی خه خه :ریک کا  خه وه نجه تره  شه  یا به وه  زمانه  ب و خۆ به خۆی، که
ی  ه  هه رج نییه  مه ب نادا چونکه  خۆیان نه ر له ره  چوونیشیان زه ه  هه س، به ر شانی که  سه رککی مادی ناخاته ئه

ت شتی  حمه  زه ران به نووسه : ڕباز و شوازی نووسین سند ب و بکرته  په وه رانه  الی نووسه فیسار بهفن و 
ر  گه ، ئه ی ڕاستیش ب نووسین کارکی ئاسان نییه وه ئه. وت لمنن چ جایی هی چه سه یری خۆیان ده  غه ڕاست له

 جارێ دووچاری گرفتی  وه شتکت نووسی و لی بوویه  تۆ که.  ی ئاسان نییه وه بۆخۆی ئاسانیش ب بو کردنه
ی مادی و زیھنی  ته حمه موو زه م هه ڵ ئه گه ده.  یه قینه ت گرفتی ڕاسته که چاپ کردنی نووسراوه :هاتووی  نه وره گه

  . ب خۆی ل بدا  نه هره ن به کک خاوه م وا یه نووسین، که

 زمان و  ریک کردن به خۆ خه.   هی س ل کردن نییه وه  زمانه وونیان بهریکب  خه ران له  ئازاد بوونی نووسه واته که
  ن له سو هه نا و په لن و په ن و که ندین الیه چه : ت ناکا وه یکه  ڕگه  تاکه ر له کانی هه ستووره ی ده وه دۆزینه

بگومان . ی ن و کۆتاییان نه ر ببه سه  عومری مرۆڤ به یه وانه یان له که ر یه کانی، هه تکای باسی زمان و زانسته
  ، چونکه م کۆتایی نییه  به یه ری هه  سه کارکه س  که ت تاکه  نیسبه  به باسانه ره و سه ری ئه به رله گیربوونی سه خه یه
 و دانانی  وه هدۆزین. دا یدانانه موو مه ههو  ب له ت و هزی نووسینیشی هه سه  گریمان ده وه نھا لیان نابته  ته به
 و ر ئه گه خۆ ئه. گا نجام ده  ئه  ساک و دوو سایشدا به  له  و نه سه  که  ئیشی تاکه ری زمان نه رتاسه ستوور بۆ سه ده
 قورس ب   هنده که  کتبه نگه  ڕه وه که راوزی کتبه  په  بخرته وه  درژییه ی زمان تۆمار بکرن و به موو زانستانه هه
 . وێ ت بکه حمه زه ی وهگرتن هه

ی  وه ی پداویستیان پالنی کار کردن و تۆژینه  گوره رچاو و له  به ی گرتۆته نانه موو الیه و هه کۆڕی زانیاری کورد ئه
 زانستکی زمان  موو جۆره توان هه  ده وانه ه فر ی کۆڕ هنده و پالنه راوزی ئه په.  کانی داناوه ندامان و لژنه بۆ ئه
   نوێ، خۆ به  کۆن و له  زمان، له ر به علووماتی سه  و مه یه ی کۆڕ هه و کاتانه تا ئه  هه  ئستاوه ر له  هه وه  ناوه هبگرت
ریکن  کانی خه  لژنه ی کۆڕ بنیاد نراوه ته  وه  کاردان و له ی زمانی له یکی دائیمی دوو لژنه  شوه به. دا  ده وه سته ده

یان   کۆتایی کاری ئستاکه یشتنه رزی گه  فه له.  وه بنه  ده رمانه و فه ی له  که علوومیش نییه هن، چ م  ڕوه ر به و هه
 . ڕ  گه وه ونه نوێ بکه رله  دواڕۆژکی نزیکدا سه ش له ده

کانی  هقام  شه  له یکی پوخته وه یکی ل هاتوو بۆ تۆژینه رنامه  پی به  به و لژنانه کک له ڵ یه گه خۆم له من بۆ
تی نھنی  لک ڕاستی و تایبه  و گه ودایکی باشی بیوه  مه که لژنه. ریکم  خه  دوو ساڵ زیاتره ڕزمانی کوردی له

یری   سه وڵ دراوه دا هه وانه و لکۆینه له.  وا بوون وه ک شرایه ی تا ئستا وه وانه  له وه ته زمانی کوردیشی دۆزیوه
  ک هی زمانانی تر، واته ر تیشکی سروشتی زمانی کوردی خۆی نه به ر له ههڕزمانی ئاخاوتنی کوردی بکرێ 

ریکبوونی زمانزانانی   هۆی خه  به  که و زمانانه ستووری ئه  تاو و گوڕی ده  ڕزمانی کوردی ئازاد ب له ویستراوه
 . ی کوردی دانراونر ڕزمان  سه  له  که و کتبانه ی ئه  بۆ ناو زۆربه  شاویان هناوه وه کورد پیانه

و   پک دن، له وره نجامدا کتبکی گه  ئه انیشی لهآ وه می لکۆینه رهه ، به ریکه ڵ تکای زمان خه گه  له یه م لژنه ئه
م  نووسینی ئه. ر ده ت به  عاده  پدانی له  درژه ن به ڕز ناکه ریش وه  و خونه وه نه که ستیشی ڕوون ده به ی مه کتبانه

ڵ  گه  له  نه وتۆیه ئه سدرژی فه کانی ڕزمانی کوردی کارکی ئاکادمی نه موو باس و الباسه رهه  سه ڕ له و په ڕ ئه په
   له سته به ر هندیی مه  هه وارکی ئاسایی که دا بۆ خونده ستیش ده  ده وێ نه که  ڕک ده ریکبوونی لژنه جۆری خه

ر شاگردکی زانکۆ  ده  قه نجامدا به  ئه نجی، و له یکی مام ناوه  شوه ب، بهزا  ستووری زمان شاره ی ده ر جومله سه
  کوو له  کوردی به ر له ک هه ری ئاسایی، نه ست بدا بۆ خونه  ده  که یه  دیراسه رزه م ته ئه. د ب ه تیدا به ) جامعه(
 .   ڕۆشنبیرانهی ی ڕۆژانه وه کرێ و پداویستکی خوندنه دی ده موو زمانکدا به هه
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ر چاو و   به ونه  ناکه وه  خۆیانه  له کانی زمان که نھانه  په سو و گۆشه نا و په  په پدراو له ی ورد و درژه وه تۆژینه
رخان  ته یا  وه  هۆشی مرۆڤک ناگرن خۆی بۆ باسی زمان ئاماده ری ڕێ به  و سه له په  ری به سرنجی خونه

یرکی  سه.  وه س جی نابته فه ک نه ر و یه به رله ی تکایی و سه راوزی دیراسه  په  له یه هو م تۆژینه کردب، ئا ئه نه
ڵ  گه  و له  ی زمانی کوردییه ) نگ یا ده وه(پیت   ک   یه ریکی ڕۆی تاکه  خه ی که  بکه م نووسینه می ئه که شی یه به

موو زمانی  ب پوانی هه  ناوک بکا، بۆت ئاشکرا ده که کی باسهر ر و به موو سه  هه ی توانیوه تی نه یه  هه ی که درژه
  گا به ش ده که مه رهه وێ، به ی ده وه وکی ب بانه  هه م قووپیه  چوون تیدا بۆ ئهۆ و ڕ ز و گریه م گه کوردی به

  .  » ئینسایکلۆپیدیا « بارستی 

کانی  رینه  به باسه ره  ژر سه ونه  هیچ کامکیان ناکه یه وی وا ههدیترا لن و قوژبنی نه ندین که  زمانی کوردیدا چه له
 و  ر و جمگه مسه  جه م ورده چی ئه نن، که یه گه ر خۆیانیان ت نه کان هه ن کتبی فرگه وانه  و له وه ڕزمانه
   به وره کی زۆر گهی کینه ب مه وا ده. واو کگرتووی ته  ساختکی یه ن به که تی زمان ده فه  قه مارانه ده باریکه

ر  زمانیش هه. شۆرێ یی ده کینه  مه ش و له وه ڵ ده ک هه ر یه به مووی له ک دوو برغوو و بزمار هه رکشانی یه ده
ند  یا گوشین و شل کردنی چه کانی وه  پیته ندێ له ی هه وه ڵ قووچاندن و کردنه گه کانی له مرازه  ئه وردیله : وایه
روون و مشکی  ستی ده به گری واتا و مه  هه ن به یانکه  و ئاخاوتنی و ده  و گوته ر ڕسته  به نه خه  دهیکی، گیان وشه
 و پکدا دووران و  تییانه  تایبه م ورده  و ئاشکرا کردنی ئه وه زانین دۆزینه ک ده وه.  کار دن  به که  زمانه سه و که ئه

کانی زمان  رینه رچاو و به  به ستووره ده :ن خه رده ی زمان ده قینه هکی ئاخاوتن سروشتی ڕاست تک چمسانی ناوه
.   نییه وه  سرنج دان و ل قووبوونه  پویستیان به وه ر چاوییه  به  هۆی زده  به ڕۆکی، چونکه  ناوه نن به یه مرۆڤ ناگه
ر  ن هه وه ر زارانه سه ش به رینن، هنده کجار به هباسی ی ره  سه مانه ئه... مراز کار و ئه رکار و کارا و ناو و ئاوه کار و به

 کاتکی  یان له وه ر زۆر گوتنه  به  له رینانه  به باسه ره م سه  ئه یه وا هه.  » یل حاللتح «   به یان بووه وه ی گوتنه ده
  کا له  ده لی تازه قه ڵ و تهو ستی هه ربه ، به خت کردووه  ڕزماندا ته وانیان له ر فره  به کی هنده ، شاڕیه وه کۆنه
  یه وانه  له ر بکرێ چونکه سه ب چاره  و ده ش بۆ خۆی گرفتکه مه  ئه  که خۆوه ربه ن ڕای سه ری خاوه ن نووسه هیال
  وه هر ئ به ب له ر نه یان تدا ب هه وره ی گه ه  هه ڕ پ کراوانه  و باوه ندووه سه ره  په ستوور و شاڕیه و ده لک له گه
ر   سه  به ه پاندنی هه  هۆی سه بته نگ بوونیان ده رگاون و ل بده  وه وه ستوور و ڕزمانی بگانه  ده  زۆری له  به که

 .  وه ڕزمانی کوردی یه

 پ  ژه باسی در یری منیش به ریکبوونی من و غه  وا خه لمنم که  بم و پتی بسه یه وه ستم ئه به دا مه م تبینییانه له
ی  رڕشته گریمان سه. نجام بدرێ ب ئه ر ده  هه رککی پویست و ناچارییه وزووعی ڕزمان ئه کانی مه  تاکه دراو له

ورانی ساسانی  ر تا ده یا خود هه زوو، تا ئاڤستا و پش ئاڤستاش وه ی ده فه ک که ، وه وه ڵ کرایه زمانی کوردی هه
  کانی نه وره  گه ی باسه وه ی زمان و خورد کردنه وه ی شی کردنه م کاره تاندا هات، ئهس  دوا ده تر به م الوه یا به وه

. ن یه گه س ده ی که قه وڵ و ته  هه نجام دانیشی چ زیانک به  ئه  نه وه بته م ده خی که  بایه خرێ، نه پشت گوێ ده
خا   دیار ده که روونی زمانه ڕ و سووڕی میکانیزمی ده  گه  که یه و ڕاده مان تا ئه که زمانه ڕۆکی  ناوه  له وه وردبوونه

 کار   پویست بوونی به  زده کرێ به ست ده ستی نازکدا هه وه لک هه  گه له.  رشانی زمانزانانی کورده رمانی سه فه
ت  ناعه  قه نگه وساش ڕه ، ئه » فیلۆلۆجی – فقه « گوترێ رچی پی ده  هه زایی له ڕی پسپۆڕی و شاره و په هنانی ئه

 . خت ب ر کارکی سه به له یدا کردنی بکه په

کی  یه  گوته وه گنه ویت بۆ ده کانی فیزیایی و سروشتی زه ها سای ڕووداوه ریا مژووی ملیۆنه ی ژر ده ن خته ده
 خۆی و  ختی بنی، به  بۆ ته وه ر بۆتهوژ ره  سه وه ریاکه ی ده وه ره  ده  له  که یه و خته ک له یه ڕڕه ر زه  هه  چونکه ڕاسته
.  هشتووه ج نه  به وه ره  ده ی له که ته حیکایه. ریا  بۆ بنی ده  چوه وه وژری کردۆته ره  سه ی که و ڕووداوه تی ئه حیکایه
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کی درین و ی ڕۆژگار ا زادهدت ڕه  بنه ویش له ، ئه  وایه یه و خته ی ئه ڕڕه ک زه کانی زمانیش وه تییه  تایبه ورده
 تا  و خوار بۆوه ره ی مژووشدا سه  لژگه  به ، که وه رکیه ر و به ین و سه ین و به موو که  هه  به ڕیوه واقیعکی تپه
زای  ر شاره گه ئه.  دیاری بۆمان  به ڵ خۆی هناوه گه ی له و ڕابردووه نگکی زۆری ئه نگ و ده  ڕه ڕۆژانی ئستاکه
   کۆنه و دیارییه نگی ئه نگ و ده  ڕه لک له  گه یه وانه ب له ستکی مووقشی هه ن و ههبی ڕڕه زمان چاوکی زه

بین و  ڕڕه ستی زه  چاو و هه زمانزانکی ئاسایی که. مان ر ئاخافتن و ڕاوژی ئستاکه  بکا بۆ سه مه رجه ته
کانی زماندا   باریکه ی داوه او شیرازه ن ی خۆی به وه  ڕی وردبینی و قووڵ بوونه توان له ب ده مووقشیشی نه

و بنج و  ند بۆ خۆی له رچه ، هه وه کانه  کۆنه رچاوه و بنج و سه ره وژوورتر به ره شتی سه شونپ خۆش کا بۆ گه
   لهک بوون،یر  خه وه  زمانه ی به و مامۆستایانه کک له م یه  ده  نموونه دا به لره. ب ر نه به  زۆریش باخه رچاوانه سه
و   ئه بوو چونکه  نه وه سته  ده  شتکی به والوه ر سوڕمان به  سه  له » چاندی، ستاندی « ک ند فیعلکی وه است چهئ

  ت له که مرازه  ئه وجا که ده )متعدی(ڕ   تپه  بوون به وه هـ  » اندن « مرازی   هۆی ئه  به ن که و جۆره  له فیعالنه
ی  که مرازه  ئه » چاندن «   ر له گه تۆ ئه.  » ڕ په تنه «  پی بگوترێ فیعلی  وه وتۆی ل نامنته  چی ئه وه رگرته  وه که فیعله

 هۆی  خۆ و تالع من به.  فیعل ست نادا ببته  ده مه  ئه  که » چ «  پیتی   تاکه وه منته  ت البرد ده » اندن « 
  کانیان تا ئستاش له  بووم، بنجه و دوو فیعالنه اداری بنجی ئهکانمان ئاگ ته شره ندێ عه ڵ هه گه  له وه ندیمه یوه په

تۆ بی  «  :ن دا ده )ارعضم(   ئاینده  له »  چنا که ویه  چنا، زه که تووتنه « ن  ده : کار دن دا به تانه شره و عه نوان ئه
س   که  به قه م هه ئه - واوی ستنا  ته  به که قه هه « گوترێ  ها ده روه  هه » م بۆ بچن؟ ویه  زه ه م په تا دوو ڕۆژی تر ئه

هاتوون،  وه هـ  » چنان و ستنان «  دوو فیعلی   له » چاندن و ستاندن «   یاند که م گه و مامۆستایه  له خوالسه.  » ناستن 
 جیاتی   و له  سواوه وه  ه » اندن «  هۆی  ڕدا به ی تپه  سیغه  له » ن «  پیتی  وه ستی سووک کردنه به  بۆ مه وا دیاره
ت   نیسبه به.  » چاندی و ستاندی « گوترێ  ، ده یه که  ڕاستی فیعله مه  ئه ، که » چناندی و ستناندی « بگوترێ 
 گرێ فیعلی  وه منیشه و و ت ئه  نیسبه م تا ئستاش به ، به وه یدا کرایه وه  تۆژینه  دوو گری گرنگ له وه مامۆستاکه

رگرتنی فیعلی  ستووری داڕشتن و وه  پی ده  به  چونکه وه ته کراوه  نه » من ده «   بته دا ده  ئاینده  وا له  که » مان « 
ڕ و  په ک تنه  نه ڕه  تپه » من ده « ی  غهی، س » م ده «   دا ببته  ئاینده له» ما«بوو فیعلی   ده وه  ڕابردووه  له ئاینده
  دا به وجا لره ده.  » ڕژن ده -سووتن، ڕژاندی ده -سووتاندی « ی   ده ک که  ب وه » ماندی «   ڕابردوودا بوو له ده

 چی بووب و چی ل  » ما « سی  ب ئه ده :م  که یه : وه  پشه رام دنه  دوو پرسیاری ب وه » من ده -ما « ت  نیسبه
 کار بت؟  به ) زمال( ڕ  په بۆ تنه  )متعدی ( ڕ  ی تپه چۆن وابوو سیغه :م دوه قرتاب؟

  ی) مطاوعه ( ستووری فیعلی ڕوودان  تی ده  عاده به :ین و بین ش بکه م پرسیاره توانین ئه  ده وه  زۆر ورد بینه که
م  کانی تردا ئه سه موو که  و هه )مفرد متکلم ( م  که ی تاکی یه  سیغه  له » سووت ده -ڕژێ، سووتا ده -ڕژا « ک  وه
  » سووتن رژن، ده ده - سووتنم ڕژم، ده ده « گوترێ  ده. ڕێ من و ناپه ر ده می تاک هه سی سیه ی که ه» ێ«
  » منن منم، ده ده « ی  ده.  وه می تاک نامنته یری سیه کانی غه سه  بۆ که یه» ێ«م  دا ئه» مان«  هی چی له که
تدا  ڕه  بنه تۆ بی له ؟  هاتووه  کووه  و له  چییه ییهزم جوداوا  ئاخۆ ئه » ننم منم، ده ده « بوا بگوترێ  چی ده که

 و   سواوه » ماندن « وا  ت بنین که ناعه ر قه گه  کار دت؟ ئه روا به  فارسیدا هه  ئستاش له بووب که  نه » ماندن « 
ی ڕابردووی و   خزمی سیغه وه بته  ی ده » ارعضم «   ئایندهی   و سیغه وه کرنه  ده  خۆوه کان له  گریه » مان «    به بوه
 :ب  ده م جۆره  به ) ریفصت ( ردانی  گه

  منم من ده - من ماندم 
  منیت تۆ ده - تۆ ماندیت 

  منت و ده ئه -و ماند  ئه
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  منین  ده ئمه - ماندین  ئمه
  منن ده - وان ماندن ئه - ماندن ئوه

موو  م و هه م و دوه که سی یه  دا بۆ که » ارعضم «   می تاک له سی سیه  که » ی «   دا نامن که هو یریش له وسا سه ئه
 : م کرێ ب زیاد و که دا ده گه  حیسابی ده » مرد « ک فیعلی  وخۆ وه  ڕاسته  چونکه وه ر ناخاته ده کانی تر خۆ به سه که

  مرت و ده ئه -و مرد   ئه
  مرم من ده -من مردم 

  مرن  ده ئوه - مردن  وهئ
 مرن وان ده ئه -وان مردن  ئه

شی   به له.  وه ر نایته می کۆش هه ت بۆ سیه نانه م، ته م و دوه که سی یه  بۆ که وه  نابته  که » ی « شدا  بینی لره ده
ی  رباره وه، چی ده خونته  ده » مطاوعه -ڕووداو «   بوونی به  و نه » مرد «  دا باسی فیعلی م نووسینه می ئه که یه

 -مان « ی ڕاستی ب فیعلی  وه ئه.  وه  بگوترته » ماندن -مان «  ی رباره ش ده ری ده  به ر له  سه  گوتراوه » مرد « 
  س ماوه که فنه « گوترێ  ، ده وه کاته  ده وانه و پچه ست، واتای ئه وه  ده وه  ه » مردن « ری  رامبه ی به  نوقته  له » ماندن

  . » ؟ ماوه  یا نه ماوه «  بگوترێ  دا که وه ڵ ئه گه  له رقکی نییه  فه مه  ئه » ؟ یا مردووه

 بۆ زمانزان و تکای باسی   تیدا نییه والوه  سوود به ، له وه یه  خۆی و درژه ر چاو به  به دا خرایه ی لره یه م نموونه ئه
هادا   باسی وه ب زیانی له.  ب وه کانیه ستووره ن ڕزمان و ده  الیه ب چ له  وه ن مژووی زمانه  الیه زمان چ له
کدا  ر خه  سه  به وه هی ه  خۆی و هه  به  توانای نییه پکاب چونکه  نیشانیشی نه که ر باسه گه  زیان ئه ناگۆڕێ به

 حاکدا  له.  وه دان زمانزانی کورد خۆ بشارته یان و سه ر چاوی ده  به  له بوونی، شتک نییه ه ی هه وه دۆزینه. پ بسه
 زیھنی زمانزانان بۆ   دایه وه م له که سوودی یه :ب ر تدا ده ی هه وره ش چووب دوو سوودی گه ه  هه  به که باسه
 زیھنی  یه نهوا  و له ی بۆیان چووه که نه تی خاوه  نیگای تایبه با که سوی زمانی کوردی ده په نا و ندێ ڕباز و په هه
تنتیک  ریای ئه  ده  نیشته و ڕۆژاوا که ره ، به » کریستۆف کۆلۆمب « یری  تۆ سه. چ  بۆیان نه  خۆوه ککی تر له یه
کانی هیندستانی  زیره جه «  ی نا زیره ندێ جه  بوو ناوی هه وه ڕه و باوه ر له  هیندستان، هه  بگا به ووه  بوو له و ئومده به

یتوانی زاناکانی  ی کریستۆف کۆلۆمب نه ه هه. رزکی تر  ئه  هیندستان نه یشتۆته زانی گه  وای ده چونکه  » ڕۆژئاوا
ڵ  گه  له ندی نییه یوه  و چ په خۆیه ربه  وتکی سه یه وه  دۆزرایه وییه م زه  ببا و زوو زانیان ئه ه  هه جوغرافیا به
 . هیندستاندا

  دا تیشک داوژێ به  نه وه سته  ده شی به ه نجامی ب هه ر ئه گه  ئه زایانه ی شاره وه ینه، تۆژ دایه وه م له سوودی دووه
   نموونه به. قی تر ئاشکرا بکا نگاوی خه  و شون هه وه قامان ڕوون کاته  شه  ڕاسته یه  هه وه ریه  به وری خۆیدا و به ده
  زار جار به دا چوار هه یه و گوته  و له یه وره وی گه ندی زهد ه  گوتیان ڕۆژ سسه کناسانی یۆنان که له م فه ده
وی   زه  ڕۆژ له  برد که و ڕاستییه می خۆیان و دوا خۆیانیشیان بۆ ئه رده قی سه  زیھنی خه وه هوو چووبوون دیسانه سه
 .رچاو تی به ی ڕواه وانه  پچه  به تره وره گه

 تبینی و سرنجی ڕاستی   بدا زۆر ورده وه سته  ده  به ه نجامی هه  ئه  که نهو شو گا به  تا ده زایانه نووسینکی شاره
 سوودی پم  نده وه  ئه ی خۆم وا بووه به جره  ته له.  و باسه  داهاتووی ئه  سامانکی تازه بنه  تکایان ده  که ربیوه ده
  وتووم زۆر زیاتر بووه که کانی ڕک نه نجامه  و ئه وه ڵ لکدانه گه  له وتۆ که ی گوتارکی ئه وه  خوندنه  له یشتووه گه
،  ڕی خۆشم گونجاوه ڵ باوه گه ند له رچه  هه رگرتووه م بشتم وه یی کهی ب قوو  گوتارکی سافیلکه  له  که و سووده له
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ڕۆکی   بۆ ناو ناوه هو  ڕوومدا کردۆته ی به رگه ندین ده م چه که ی یه که زایی گوتاره یی و شاره وردی و قوو چونکه
 بۆم  وه نگه  دره ت یا خود به حمه  زه نگ بوو به با ڕه  نه و نووسینه ر ئه گه  ئه گرفت و گرێ و گاڵ که وزووعی پ مه

 .  وه کرنه ر نه ش بوو هه وانه ، له وه کرابانه

ش  ه شتکی خۆشکه ت و نھنی، گه  بابه ست هنانی زانیاری تازه ده ڕای وه ره ی نووسینی ورد و قووڵ سه وه خوندنه
   به که ره  زیھنی نووسه دا که پچانه  پچه ربوونه و ده  ناو ئه ر، به ستی نووسه  ناو ده ست له ر، ده  زیھنی خونه کا به ده

  هۆی ی کشا، به  درژه قامان که  شه شتی ڕاسته گه.  وه ی خۆی ڕوونی کردوونه وه  و لکۆینه وه چرای تۆژینه
  مواردا ئیتر که  ڕبازی هه وتی بگرفت له  ڕه کا و ڕایدن به ر کول ده وه شته ، بیری گه )  رتابه  (  وه نگییه کئاهه یه
  وراز و نشوی هاته رداویدا یا خود دڕک و دار و خلیسک و هه سک و به ی ته  ناو ڕچکۆه نا له نگاوی هه هه

یی  هز و پز بۆ ناو قوو ی نووسینی ورد و به وه خوندنه. ی نامن وه وتنهب و توانای بزو پش خرا ماندوو ده
ک  وه.  وه کاته رد ده زه مه ر ده تی خونه کاوه دا، با بم تیغی زه کا و زاخاوی زیھن ده  مشک ده رزش به ت وه بابه
بی و  ده ری و ئه می هونه رهه ختی به  سهتی و حمه  زه و ساڵ له ش چوونی، ساهپو  ره  ژیان و به  دیاریشه وه لته
ل  ن بۆ گه فه « ش   و ده وه  کایه فھوومتر دنته سمی نامه ر و ڕه یکه  و شیعر و په ر بابایه هه. کا ستی زیاد دهنزا
ر  ا نووسهی ند وه رمه  هونه که» م هنان رهه سازدان و به« جۆری  ب له یکم هه خنه  من چ ڕه نیه وه.  » ن ک بۆ فه نه
 .  بکرت وه  ه » ل گه «  ناوی  ت به  تیجاره  که یه دا ئیعتیرازم هه وه نھا له کا، ته سندی ده په

ل ب یا بۆ  چ بۆ گه رده  ده وه  کرد له مه رجه ی ته که نه وونی خاوهر فھووم ده خت و نامه  جۆری سه  به مک که رهه به
ی خۆی  ست و تاسه ی هه خشه ند نه رمه  هونه  که و مانایه  به »  ڕاستی  بهن فه « ب پی بگوترێ  ب و ده ل نه گه

م  دا ئه وه  له س گوناهبار نییه چ که. گا ل تی بگا یا تینه ، گه  تیدا پسپۆڕه ی که و شوازه  ب ف و به  به کشاوه
. ین گه  من و تۆ تیان نه  که نییهکانیش چ تاوانکیان  ش، زانسته رکه خت و سه  پرسیاری سه  له  په جیھانه

ب خۆ  وێ تی بگا ده یه ی ده وه ئه.  زار تۆژاه وی و ههال هت  مه وه موو ڕوکه  هه  و له وه موو بارکیه  هه سروشت به
 نک و  و ته ر خاتری من و تۆ خۆ ساده  به و پشچوون له ره ژیان و گۆڕان و به :یشتنی ب ریکی تگه ماندوو کا و خه
 تین و  ب من و تۆ له ده. ن که فتار ده ن دژی خۆیان ڕه  بکه مه  ئه ین، که ن تا تیان بگه یی ناکهب باڕست و قوو

   ناب بکرته » ل بۆ گه « ی  ڵ ژیان جووت بۆین، گوته گه ین تاکوو له یشتنی خۆمان زیاد که کی و تگه تاو و زیره
و  خت بگا ئه می سه رهه  به ل له ب کارک بکرێ گه ده.  خۆی که له گاوی گهن ر هه  به ست له رهه  و بهڕ مپه له
نی ورد و  ت و الیه حمه وا باری زه  که و باسانه  له ککه زمانیش یه. ر  هونه  زانست یا له بدا ب یا له ده  ئه  له مه رهه به
ی  ستوور و ڕباز و ڕچه  ده یه و گره  له یه کش بوا زمانیش ئاماده ڵ و گریاوی و تک هه یای ورد و تکه خه

والی  به. ربێ روونی مرۆڤ ده ستی هۆش و ده ست و نه  بتوان هه وه ک و تک ئاقاو بخوقن بۆ ئه وه باریک گه
  ،  وه روونی مرۆڤه ربینی واتاکانی ده ده

  » سازی تطبیقی و پیشه « کانی   و زانسته به جره  ڕبازی ته  له  که یشه ستانه به و واتا و مه ربینی ئه زمان ناچاری ده
ن   خاوه  به ی مرۆڤ بووه ته وه له : بووه نگاری نه ره یش ئیمۆ و دون به م کاره  پتر بووندان، ئه  ڕۆژ له  ڕۆژ به وه به

تتری و  مهح و زه ره رکی زمان و ئاخاوتنی به ، ئه ر و پیشه  و زانست و هونه به جره یشتن و ته هۆش و تگه
و ژوور چوون و ورد و قووڵ  ره وام بوونی سه رده ی به م حاه ت ئه به هه.   ڕۆیشتندایه ر له  و هه  ڕۆییوه وه گرانترییه

موو   هه ویش له  ئه  که  زمان کردووه  درژایی کات داوای له  مرۆڤ به » عقلی و تطبیقی « کانی مه رهه ی به وه بوونه
دا   مه ما و به  ی مرۆڤ داده »  وه هۆش و کرده « وتی   ڕه نا له  ده وه ور بچ و ورد و قووڵ بتهو ژو ره  به وه ڕوکه

 تیژڕۆیی هۆش و   زمانی ئاخاوتن و تۆمار کردنی دابا له  که وت چونکه که وپش چوونی ده ره کی به مرۆڤ خۆی په
ست   ده ی له و جوانکارییه یاندنی ئه  و تگه وه اتنهمرازی پاراستن و بیر ه  و ئه  ڕسته کانی، که سته جوانکاری ده
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زۆکی  نه«رکی  به  گیانله بته  ده  ورده ی، ورده وه رجوومانی بیر و کرده  ته یتوانی بب به  زمانی نه  مرۆڤ که...چوو ده
تی و زانایی و  لیمه ب چونکه وێ، و که  ی ده » ابداع «  یکی جوانکاری ب و په و کانیاوی ئیلھامی وشک ده» قی عه
  کانی سروشت به  داخراوه رگه ی ده وه ن و کردنه می نۆژه رهه  و به یی مرۆڤ بۆ داهنانی واتای تازه کی و ئاماده زیره

   مرۆڤ ناتوان کانیاوی ببن له تاکه :ب  ده وه کانیه  و هاریکاری تاکه وه کتر گۆڕینه  یه یشتن و به کتر گه  یه هۆی له
ی بیر و هۆشی   و چاویلکه گه له  و شه ی جۆگه وه  تک کردنه به. ب قون و وشکایی نه خۆیدا ههروونی  ده

می  رهه ر و تکای به و هونه ) هارضح( اریم زانست و ژ  ئه وه ی کاتی ب ژانه کانی مرۆڤ بۆ ماوه ها تاکه میلیۆنه
یشتن و  یشتن و تک گه ک گه  یه  و به وه ستنه به وه که  یه ی به شیرازه.  یدا بووه مزاد په ی ئاده»  وه هۆش و کرده«

 ئاخافتن  بیرمانه  ت له به هه.  تی مرۆڤیش زمان و ئاخافتن بووه یه هکی کۆم موو چاالکیه ز و هه وه ره هاریکاری و هه
ر  گه  ئه وه ئاخافتن بگرتهنگ بوو نووسین جی  وا ڕه یاڵ بۆ هندێ بوا که  ناب خه ، واته»نووسین«  وه بته خۆی ده

 .  داهنانی ئاخافتن یشتبا به گه مزاد نه ئاده

ر   سه ران مرۆڤی خستۆته کانی ئابووری و گوزه و داخوازیه» پویستی«  ین که  بکه وه وێ ئیسپاتی ئه ند بمانه رچه هه
. ین رزی زمان و ئاخافتن ڕزگار بکه  قه  له وتنه و گۆڕان و پشکه رگیز ناتوانین ئه وتن، هه ڕبازی گۆڕان و پشکه

ی   گوره  وا له من که ر ده  هه و ڕاستییه یری ئابووری، ئه وپش چوونی مرۆڤ ئابووری ب یا غه ره هۆی به
، زمان و  و پیه به :ونکانی تک ئا ستووره  و ده وپش چووه ره وتن و ئاۆزانی باری ژیان زمانیش به پشکه

ج بکا،  کانیان جبه رمانه گرێ و فه کنیک هه ی زانست و ته کانی پله رکه یی ناتوان ئه نکارهی شوا ئاخاوتنی پله
کرا و  ده رگیز نه هه. کنیک  زانست و ته یشتبته  حاکدا مرۆڤ گه  له ستاوه وه یی نه ی شوانکاره  پله ن زمانیش له زاته
   با که وه ر ئه چی ئاخاوتنی هه ردی که  ئاسمانگه دا بگا به» مادی«ۆڕانی گ ڕبازی  تی مرۆڤ له یه شیا کۆمه ده نه
ڵ  گه  له  ساڵ بکه50  ر له ینی کوردی بهسراوردکی نوو  به هو  الی خۆته تۆ له. بوو ڕاندندا هه وه ڵ له  قۆناغی ئاژه له

ری  وبه مه  ساڵ له50ژیانی   بیوه وتۆی نه  چ قۆناغکی ئه وه یه» مادی« باری  یدا، خۆ کورد جارێ له هی ئستاکه
ڵ  گه  له ندی خۆی پچیوه یوه ی په ر ده  هه وپش چووه ره  و به  گۆڕاوه ی هنده که چی نووسینه  که  بگانه وه لبته
بگومان گۆڕان و ). ک ئاخاوتن  نه ست شوازی نووسینه به نھا مه دا ته یه م گوته له( یدا  نزیکه و ڕابردووه ئه
 هۆی  داوه، به نه ری هه  سه وه یه» مادی«تی و  یه  گۆڕانی کۆمه  له ش چوونی نووسینی کوردی کهوپ ره به
گۆڕانی «ر   سه وتن له ک که  حازر و بزری و ب په  وا به  که  بووه رگرتنی زانست و ڕۆشنبیری نووه وه
  تی له یه هوێ بم چ گۆڕانکی مادی و کۆم هت من نام به هه.   بۆی هاتووه وتووه  جیھانی پشکه له» تی یه هکۆم

وپش  ره دا به وه  له م چ گومانیش نییه ه، ب خ و بنجه ها ب بایه ی وه هت گو  دیاره  چونکه هاتووه نوان کورددا پک نه
و  ڵ ئه گه  له تکی نییه  چ خزمایه ورووپاوه وباوی ئه  و ڕۆشنبیری نه وه  ڕبازی خوندنه چوونی نووسینی کوردی له

یدا   کوردستاندا په  له  که نه سه  ڕه تییه یه  مادی و کۆمه  گۆڕانه مه و که کرێ له ده ڕوان  چاوه ی که وتنه  پشکه هنده
  .  بووه

 روون  هۆش و ده  که یه و پله ، بگا به وه شته وه دا، لشی ده وڵ ده  هه روونی مرۆڤه رجومانی هۆش و ده  ته زمان چونکه
 ڕی  دا هۆشی مرۆڤ له وه  له وه  الی زمانه  به رقک نییه وجا چ فه ربێ ده کانیان ده سته به  تا بتوان مه ییوه پی گه
واری و ڕۆشنبیری موان و   ڕی خونده وراز یا خود له یکی هه  پله یشتبته  گه وه تییه یه مادی و کۆمه گۆڕانی

بینی زمانی کوردی،  بۆ خۆت ده.  داوه ری هه  سه وه وتووه  واقیعکی پشکه س له  ئه  وا به ، که وه  کرایه مه رجه ته
 ی بیر  »  ممارسه «  هۆی   دا به » نظری « کانی  یدانه  مه وێ له که  خرایی پش ده ند به موو زمانکی تر، چه ک هه وه

 داهاتوودا بۆ   دانانی ناوی تازه  له چووه وپش نه ره وک بهنگا چی چ هه ، که وه  یانه » نظری «   یدانه و مه ڕی ئه و باوه
  توانین به ی ده ی که تۆ به. ک فۆک ی جودا جودای دروست کراوکی وه  و پارچه مراز و ڕشته زاران ئه هه

ک باسی مژوو و  ر وه  هه وه یه که مرازه  ئه باغ و پ له ه  قه ڕۆکه  خۆی و ناوه ین به  بکه » ر کۆمپیوته « کوردی باسی 
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کان و  ی جودا جودا بۆ باسه ندین زاراوه تا ئستا چه ین؟ که  ده وه تیه یه ه کۆم ر به کانی سه  و تیۆریه فه لسه فه
  ی بۆ دانراوه ک عینوان دوو س زاراوه  یه  تا وا بووه وه ر زار و ناو نووسینه  سه وتوونه کانی ڕزمانی کوردی که شه به
 . کار دن ه ب » فعل « ، verb وا بۆ زاراوی   که » ...فرمان، کار، کردار « کانی  ک وشه وه

   خۆوه نیش لها زم وه ر دوو باری مادی و نامادییه  هه وپش چوونی ژیان به ره ڵ به گه ، له یه مه  ئه ی قسه پوخته
دوێ، ئاخاوتن   زمان لیان ده ش که وزووعانه و مه وتنی ئه ت که حمه زه ی ئاۆزان و وه  گوره چ و له وپش ده ره به
مکی کوتومت و ناچاری گۆڕانی ژیان و  رهه ش به مه  ئه ڕوا که  ده وه تتر بوون و وردتر و قووتر بوونه حمه و زه ره به

   له هتی کۆن ک حمه ختی و زه ر سه  سه خاته تی نوێ ده حمه ختی و زه شدا زمان سه مه له. تی کانیه زۆر بوونی گرفته
کشان و   تک هه  پ له رجوومانی هۆش و چاالکیه  ته  که وه وه  هۆی ئه  به تی و سروشتی ئاخاوتنه تدا تایبه ڕه بنه

 . تی ی باریک و وردیه ئاقاندن و ڕایه

  دا که وه ر له ر چاوی بینه  به رسووڕهن دنته نکی سه کانی جیھان دیمه وتووه  پشکه  زمانه رپیی له سرنجکی سه
 و مرۆڤ پاناگا  یان کردووه که ه کتردا که ر یه  سه  به  زۆر بووه دا هنده م زمانانه  له وه  و لکۆینه باس و دیراسه

ڕۆژ  linguistics  تی ر بابه  سه شدا نووسین له مه ڵ ئه گه له. کانیان موو کتبه  چ جایی هه وه کانیان بخونـه  باسه ره سه
   که و باسانه ی ئه ی زۆربه رباره کان ده ڕی زمانزانه تا ئستا بیر و باوه :یرتر ش سه وه له.  پتر بوون دایه ه ڕۆژ ل به

.  وه سته ین نووسینی ئیمۆی ده کا و سبه ڕگۆڕی ده ب زمانزان بۆ خۆی باوه وا ده.  وه کتر ناگرنه دون یه  ده وه لیانه
  دانانی له  What is Llinguistics یرکی کتبی سه.  عریفی جودای بۆ دانراوه ین تهند چه  linguistics ی  وشه تاکه

David Crystal ت بۆ  عریفانه و ته ی جوداوازی ئه  نموونه وه کی گرینگی زانسته یه رچاوه ند سه  چه بینی له یت ده بکه
  ی پتر له  ماوه  وا له بی که ڕه زمانی عه. اندامووی است ههئ  بێ له دهر زایی خۆیشی ده دا ناڕه وه دوا ئه دن و به

ریای کتب  ریا ده  ده وه موو بارکیه  و ڕزمان و هه »  فقه « نگ و  رهه ر فه  سه  تا ئیمۆ له  ساڵ پش ئستاوه1200
  » ری و کوفیطب «  ک بی، وه هر رانی ئیمۆی عه  نووسه  که وه ته یی و گرفتی تدا ماوهل  نده وه  هشتان ئه دانراوه

  کگرتوو له ڕکی یه ک و باوه یه  ڕگه ری تاکه  به ر گرتنه  سه ون له توانن ڕک که ده  میانی خۆیاندا کانی کۆن، له یه
 .  تکایی کانی زمان به ی باسه ر جومله  سه تی و له  تایبه ڕزمان به

 جوداوازی بیر و  ت کراوانه  خزمه و زمانه یاتر لهلک ز ک کوردی گه کراوی وه ت نه بگومان حای زمانکی خزمه
 هۆی زۆر  کانیان به ندێ باسه ر هه  سه یدا بوونی له وتن په دا ڕک که و زمانانه ر له گه  ئه گرێ، چونکه ده ڕ هه باوه

کانی  باسه ره  سه وتۆ له  کوردیدا هشتان چی ئه ، له وه ینه و لکۆ وه  و ڕاست کردنه قه ته مه  و ده وه ل دوان و جوانه
توان  زوو بکا ده کک ئاره م یه  ده  نموونه به. ورێ هی ه قه ته مه  ده  له ها که  جۆرکی وه  به بووه  نه رارداده قه

یان ناو و عینوانکی  که ر یه شتوان بۆ هه  و ده وه  ژر عینوانکه  بخاته » فاعل و نائب فاعل -کارا و جگری کارا « 
 .  ڕزماندا خۆ دان له ربه سه

ی تا  و سوودانه ڕای ئه ره ڕاندا سه ن بیر و باوه  نوان ڕۆشنبیر و خاوه ی به وه و کردنهڕ و ب تۆمار کردنی بیر و باوه
 بتوان  ر نییه  ڕیکۆرده فه لسه ن بیر و فه زیھنی خاوه :ی پشت گوێ ناخرن وانه ئستا لی دواین، سوودی تریشی له

  ر شتی به گه جا ئه. کا  یادیان ده  له ورده کردن ورده  تۆماری نه یانگرێ و بیانپارزێ، که یکی ب کۆتایی هه ماوهبۆ 
ی  ه، سب)2( فۆتانت پاراست  ئستا شتکت نووسی و له تۆ که. چ ش ده که قه  کیس خۆی و خه نرخیان تدا ب له
ندێ  ب هه ، واش ده وه نه کانی ڕاست که ه یا خود هه ن وه اد کهتوانن لی زی رانی تریش ده ڕۆژ خۆت و نووسه

تۆ پم ب .  وه ونته به  نووسیناندا  تاریکایی شونی تر له  ڕووناکی که ت ببته که  نووسینه تبینی ورد و قووڵ له
  وه  ه » ت ناعه قه «   دن به ڕی خۆ دابین کر  تاکوو له چی تدا کراوه شتی نیوه یدانی ڕۆشنبیری کورد گه کام مه

ب و  ده  مژوو و ئه  به » کوردناسی « کانی ڕۆشنبیری   زله باسه ره سه ین و بین چی تری پناوێ؟ رده ی به خه یه
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  یه ، تیاندا هه کراوه  نه رکوک پتر لیان ئاماده  به ، هیچ کامکیان له وه ر و فۆلکلۆریه تی و هونه یه زمان و کۆمه
 قازانی  لک له  گه که چ قازانی چشته  بیر نه ت له وه  ئه»رکوڵ به«م   ده که.  خواردووه رکویشی نه  به س له که
 .  تی زلتره عاده

ی   تۆه دایه وه ، له وه ڕینی ڕۆشنبیری کورده  و ڕاپه وه ت تکای بزووتنه  نیسبه کارکی زۆر پیرۆزی نووسین، به
مان ڕزگار  ک ئستاکه رسووڕمانی وه  سه کانی دوا خۆمان له  و جیله وه ینه که مان ده وه شه پ  به بنووسینی لره

 شی  ڕه ریکن په  کوردان خه س له ندین که چه. ژین تدا ده ی ی ئمه نهم سا  عاست ئه ب له ر نه ین هه که ده
  کوو، خوا و ڕاستان، له ن به که و دیو ده م دیو ئه ن ئهکا زاره  و مه کیه وت و ته سوی مزگه نا و په کانی په  کتبه کۆنه

یا  ک بۆ ڕووداو وه یه  ئیشاڕه یا خود نیوه ست بکرێ وه رده واکی پش خۆمان بۆ ده کدا هه یه  وشه دکدا یا خود له
 و سوودکی  وه هدا بمنت وه  بن بژنگی تۆژینه  ب له وه تییه  کوردایه ر به ر شتکی تری سه یا هه زانست وه

م  وه کی گیان بووژینه یه  چ موژده وه خونیه ر حاجی قادری کۆیی ده  سه ی نووسینم له شکی ئاینده  به ربگیرێ، له لوه
ند   چه  پی داخوازی جگه  ی کۆچیدا به1205ی ا س  له رگرت که  وه وه هـ  » م الی ئیبنو ئاده مه « ند دکی   چه له

ی  سانه و که ن و ئه  داده »  کردستان مقر سلطنه «    به »  سلیمانیه « . ..د و کوردی و کوردستان دنجاران ناوی کور
   له ک هلکه وه «    ده  که وه ندی کوردییه و په فھوومی ئه  ژر مه یانخاته  نووسینی کوردی ده گرن له یب ده  عه که

 .  » رچووه توکی خۆی ده

ڕۆژگارک . کرێ ی تدا ده که  نووسینه  که و ڕۆژگاره  بۆ ئه ی نفوسه ره زکه ر کردنی ته م، ده کهنووسین، ب زیاد و 
ک  حای زمانیش وه.  وه  و ناناسرته  نییه )  الجنسیه شھاده ( » زدنامه«وتب  که ر نووسین و تۆمار کردن نه  وا به که

 وا حاجی قادر  نجا ساک دوای ئیمۆ که په. ریان بنووسرێ ه س ن له وانه  له  که یه تانه و بابه حای تکای ئه
ت و ڕاست و  ه ت و په ه وسا خه  و جوامرکی کوردی ئه » ڕێ ره  خاکی سه بینه مرین و ده  ده ئمه « نی گوته

ندکی  ، چه وه شهپ  به ڵ بنووسینی لره گه کا له راوردکی ده  و به وه خونته مان ده م ڕۆژگاره دروستی نووسینی ئه
  وه شته وه  دوا درووددا لی ده کان، به ره نرێ بۆ گیانی نووسه ر ده کان، دروودک هه ته ه  خه قرچن له لویشی هه

 .  یه تانه ه ت و په ه م خه رزداری ئه  پکانی خۆی قه شکی نیشانه  وا به لمن که بشسه

 زمان، خۆش  ری کوردی عاشقه ی خونه م، ئه که نۆڕ ده  لت چاوه م تبینییانه هری ئ به ر له ی سه وه  دوا خوندنه به
و  کشان و وردکاری ئه  درژه یت له یه نگیش نه ته  وه ی زمانزانانه وه  زۆر بوونی نووسین و لکدانه یت له دی بکه ئامه

  م نیمچه  له س درژ که فه رنج گرتنی قووڵ و نه و س وه راوردی و تۆژینه  به رزه م ته خ دانی کۆڕ به بایه.  نووسینانه
مان   هه ، منیش به  هاتووه وه کییه م پشه ی ناو ئه وه ی تبینی و ڕوون کردنه ر جومله  سه ر چاوت له  به دا دته کتبه

ردی بکرت، تکی تر و پی ڕزمانی کو  خزمه و نیازه  ڕۆیشتووم به م نووسینانه رکی ئه گرتنی ئه ڕبازدا بۆ هه
  .)3( هی تکای ڕۆشنبیری کورد وه ویشه له
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 م که شی یه به

  زمانی کوردیدا  له»ی«کارهنانی  به

وتۆی  ی ئه  و زانایانه ندازیارانه لک باری ئه تی و هۆشیاری مرۆڤ، گه  ئاشکرای زیندووه ره ی هه ک نیشانه زمان وه
.  ی پسپۆڕ و ئوستاد درووستیان کردووه ر ده یدا بووب هه  په وه خۆ فوی و له  جۆرکی عه  ناچ به وه  له تدایه
یدا   زمانکدا په تی له وا دوای گۆڕان و فراژوویی و شارستانه  نین که و داڕشتنانه  و ڕسته  هو زاراو دا ئه ستم لره به مه
ستوور و ڕزمان   پی ده مکی ڕک و به رهه ب به ی زمان ده وتووه رکه  سه یه و پله می ئه رهه  به  دیاره بن چونکه ده
دی  تی و زانیاری نودا به ی شارستانه  زمانی پش پله  که یه  پ ژیری و پسپۆڕیه و دروشمه ستم ئه به مه :ب
 . کرێ ده

 .  بدوم وه  باری زمانی کوردیه و له» صیصتخ« م بۆ رخه خۆ ده» تعمیم«  با له

  هاتووه ردا نه  سه دا گۆڕانکی به  بنچینه د ساکی ڕابردوودا زمانی ئاخاوتنمان له هند س ی چه  ماوه زانین له ک ده وه
ندک السایی ڕاوژی ڕۆژاوا   و هه  درووست کراوه کی تازه یه ند وشه  چه له.  زمانی نووسینمان  له وه دووری خاته

لی  یتی عه به :ر وبه مه  ساڵ له200-100 واری  زمانی کورده  له وه  جیاوازی کاته  چی نوی تدا نییه والوه به
و  مان، ئه ڵ وتووژی ئستاکه گه  له رقکیان نییه کانی کوردی و نالی و حاجی قادر چ فه سته به شانی و هه رده به
ی  ب ده  وا ده ی بگانه  وشه ر خۆ پاراستن له به ش له  ئمه یان کردووه  نزیکتر قسه وه لیقه  سه وان له ب ئه  نه رقه فه

ردا   سه وتۆی به  گۆڕانکی شارستانی و زانستی ئه ی خۆمان که ردیهوو ک ئه.  نووسین دا ده  وشه گرین و به زمان ده
خا تا بی  ری ده ک سرنج ده ، وه ن بۆ داڕشتنی ئوستادانه سه ی ڕه  نموونه ی بب به وه کی بخا له  په هاتووه نه
دا  وه م له که ستی شانازی ده  هه ست خۆم نییه  ده ل جار به گه.  وه کاریه  و ورده ندازه  ئه ڕووی ڕکی و  له نده مه وه ده
تک توانیبتی   میلله وه مه ڵ خۆمدا ده گه  کار هاتب و له کی و مووقشی تدا به  زیره نده وه م ئه که  زمانی نژاده که
یدانکی  موو مه  هه ر له گه عبیری داناب داخۆ ئه  بنیادی ته نهاکار و جوان  ژیرانه یه و ڕاده یدانی زماندا به  مه له

.  دی میزاد بنته مک بۆ خۆی و ئاده رهه بوا چ به با ده واوی هه تی ته سه درووست کردن و بنیادناندا ئازادی و ده
تی موافقی سروشتی  توانیوهست و پی  وری و کۆت و زنجیری ده ی ده ندیخانه موو دیواری به و هه ڵ ئه گه کورد له
  وا به خت کا که ربین ته ی واتاده موار بۆ ڕزمان و ڕشته  هه نده وه ی ڕاست و ڕۆناک ڕبازی ئه لیقه ر و سه داهنه
ر  به  له کانه ی ڕۆمه ی یاریگه ر ده ، هه وه بته تیدا کور نه ستی و ب خزمه  ژر ده دان ساڵ له ڕینی سه تپه
  رسوڕمانه ، جی سه مه گه نی، ب له کوردی گوته.  ناوی ببا  له یتوانیوه  نه مانه زهی  تانه ی بلیمه ندازه  ئهمی و حکه مه
  ی ڕۆژگار و ڕووداوه  چنگی دڕنده  له وه زراویه نی جوانی و دامهال ی له  جۆری ئستاکه مان به که وا زمانه که

ووداوی ڕنجامی   ئه  له  ناو چووه تک خوشی له  میلله کوو وابووه ر زمان به ک هه نه.  کانی ڕزگار بووه سامناکه
 .  ر کوردا هاتووه  سه ی به وه متر ناخۆش له که

فۆتانی کورد و زمانی  م نه ، به ی پاراستووه که  کورد و زمانه  که  نییه و هۆیانه ی ئه وه ی لکۆینه  جگه ند ئره رچه هه
 سوپای   که  تفکره نده وه ر له هه :وماو نازانم چی وا قه... وت و  بی وا ڕک که وه  ببیه لی نده وه  به باسک نییه

وارکی فارسی تدا   شونه گوترێ عراق تاکه  پی ده  ئستاکه موو خاکی که  هه  له وه کانی پچایه م فارسهالئیس
و ت   کورد حکوومه شدا که وه ڵ ئه گه رمی کوردستان له م هه به. ب هر  عه  بوو به  ورده مووی ورده  و هه وه مایه نه

نجام دان   هۆی کار کردن و ئه  ڕووداو تاکه وا دیاره.  کوردی به  و بۆ کورد وه ر مایه بوو هه رگریشی نه سپای به
  ردک به ین بهبۆ میسال با ب. ی مژوویی»  معادله «رتکی  که بته ردا دێ ده  سه ی به که ی ڕووداوه وه ، ئه نییه
ند و  م چه کا، به ی کاری خۆی ده وه وژر بوونه ره ی سه و ماوه  که رده قورسی و سووکی به : ربۆوه ر شتکدا به سه
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ک  یه ی به تیجه ه ن ب، ئیتر له  ده که ی ڕووداوه  تکه وه که رده  ژر به وته که ی ده وشته رمی ئه قی و نه چۆنی و ڕه
و  ر ئه گه  ئه یه وانه له.  ویان زیاتره رگرتنی ئه میان یا به ری ئه وێ داخوا کاریگه که رده ر دوویان ده ی هه وه وتنه که
ری  رامبه نیش بهال یا بھزتر با ورد و خاش بووبا گه رم با وه متر نه  که که رده ر تاوی به به ی خۆی گرت له شته
رچی   هه رگریه  به و زده ، جا هۆی ئه  زیاتره ککی دیکه  یه رگری له ه توانای ب یه ل هه گه :ر وان ساتی مژوو هه کاره
کن   تکایی چون یه  بگوترێ مرۆڤ به وه ند ڕایاندا بۆ ئه  نوان خاوه  له یه وان هه هیلکی ئاشکرای فر مه. ب باب ده

ی   چاوگه  له یله م مه م ئه وتن، به وتن و پاش که چن بۆ یاسای گۆڕان و پش که ک مل که ک یه و وه
ی جیا   جگه ی له نهال و گه  ئه مومکین نییه : وه  زانسته یا له  واقیع وه ک له قو نه ده  هه وه ه» خۆشویستنی مرۆڤ«

ک  ک یه ر وه  هه اوازییهیو ج زاران سای ئه نجامی هه  ئه کدی جیا کاری ت کردبن، له یه جیا ژیابن و ڕووداوی له
و   هی نی وه رستیه زپه گه  ڕه یم له رپیی ده  کورتی و سه دا وا به ی لره وه ئه.  وه و قابلیته هز و توانا ڕووی  بن له
  خۆ زۆر ئاشکرایه :کا  میانی مرۆڤدا دروست ده  له وه وردن و جیا کردنه ی دیواری هه فه لسه و فه  پاڵ ئه ناچته
.  یان نییه وه دانه ههۆوتوو هۆی شانازی و خ تی پشکه یکی میلله رستیدا ده زپه هگ یدانی ڕه  مه وتوو له تانی دواکه میلله
 ڕیزی  چته وتوو ده تی دواکه ت میلله  نیسبه ، به وته  خۆیدا کارکی چه رستی له زپه گه  ڕه وه  له  جگه واته که

ر ناکا  انی دهی کام وا ڕگه دا که ده ر هه  سه وه مه ڕه و باوه ربینی ڕاستی، له  ده  له ستی منه به ی مه وه ئه.  وه خۆکوژیه
 واقیع  هوو بردن له  سه  خۆ به وه الی منه به. ڕوا  نه وه مینی ڕاستییه  زه ر له گه ندی ئاوات و ئومد ئه به بۆ مه
ی  وه پی داخوازی ڕوون کردنه   به  ناوناوه  که وه  له روام نییه  په یشه ر بۆیه هه.  کۆییه.  درانه ی هه که نجامه ئه
  وه ره و سه رعی بۆم و له یکی فه ۆلهكچندێ جار تا کۆتایی ڕ  و هه وه مه ر خوار که والدا سه م الو به ت به بابه
 .  که سی نووسینه قامی ئه  ناو شه وه ر بمه ختک زانیاری یاریده ڵ نه گه له

 . م ی تدا بکه شتکی کورتیله کا تا گه م ده بانگھشتن و ڕچکۆنه کک له دا یه وا لره

یکی   پله م ئاخاوتن له م و ده که  ده ش ئیزافه وه  ئه ، ئستاکه ی تدایه  گوتم ئاخاوتن ڕزمانی پسپۆڕانه تاوه ره سه  له
یکی  اخاوتن ماوهدا ئ یدانه و مه له. وتن وتن و ڕک که  پش که کا به ست ده  ده وه کجار زووی پژانی هۆشی مرۆڤه یه

ڕداری و کشتوکاڵ و  ک چاندن و مه ی مررڤ وه کانی دیکه مه رهه  و به وه  کرده  له وه وته که زۆر درژ پش ده
 بۆ  پویست نییه.  گۆشت برژاندن و چشت لنان  بگره...ر و ڕستن نواعی هونه سازی و خانوو کردن و ئه پشه

شی زۆری  به : میسال  له وڕۆمان په  ژیانی ئه ژووی کۆن و تاریک چونکه بۆ م وه ڕینه  بگه وه میسال هنانه
ی  نهالڵ ه هگ  له ندانی نییه رقکی چه ژین فه وتۆدا ده  خانووی ناڕک و پکی ئه ش له شایری کورد تا ئستاکه عه
 خانووم  زای ڕانیه  قه ک لهل لک و مه رمی جه شت و هه ی ناوده  ناوچه بۆ خۆم له. ر وه ندێ جانه ل و النی هه مه
، جا  ی بۆ دروست کراوه که  خانووه  که  بووه ه و ئاژه ی بندی بای ئه  گوره ی له که و بانه  رگه رزایی ده  به دیوه
تا  ) وه مته بچه( ت بکا ڕه بوا بای خۆی دوو که ی ده که نه خاوه.  چووه  نه وغی توه شه ڕ کراب ڕه ر بۆ مه گه ئه
  وه  و خۆ ڕاست کردنه وه رز کردنه ر به سه :کرا یی هات و چۆی بۆ ده ماوه  چه ر به ش هه وه  ژووره  له وه  ژووره چووه ده
م  ئه.  جارێ هیچ ر به  هه وه ره  و هونه ندازه ن جوانی و ئه یهال  رزایی، خۆ له نی بهال  مه ئه. بوو  ئیمکاندا نه له
 کردن و ئاخاوتندا   قسه  له،تیدا یه وتنی کۆمه یدانی گۆڕانی ماددی و پشکه  مه لهتایی  ره ی وا سه ته شیره عه

اڵ دمن :ست به ی مه وه ش ئاشکراتر بنین بۆ ڕوون کردنه وه با میسالی له. ب  تاکی نه ندازیارکه رست و ئه ڕزمانپه
ی باب و  نده وه  ئه  بچ بۆ قوتابخانه وه ر له به. ن کرد  گوگای قسه کا به ست ده  ده وتووه که ر پیان نه سه هشتا به

منداڵ  ) ومقایسه  مقارنه( کدی گرتن  یه راورد کردن و به ی به که له ر مه به  له وا بووه.  ئاخاوتن ب له زا ده دایکی شاره
 فیعلی   له تقاق کردووهی اش مه  ئه که »رم؟ وه«تی   منداڵ گوتووه بیستوومه : کردندا  قسه  له  بووه ه ی ههردووچا

 . »هتد بشۆ، بشۆم؟ بخۆ، بخۆم؟ بۆ، بۆم؟ «ک دا وه ڵ فیعلی دیکه گه راوردی کردن له  ڕی به له » ره وه«
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وجا بۆ  ده.  دراوکدا  باینجان بچن له  توانیوتی دوو شته  و نه می گرتووه ه ستی قه  ده هن هشتا  م منداه ئا ئه
  لهۆ ڕچک م پرسیاره می ئه وه ی؟ کانی دیکه مه رهه  به وتووتر ب له ی زووتر پش کهب مرۆڤ ئاخاوتن ده
  وه  ئاخاوتنهی سروشت  له م زوو و درنگییه چم هۆی ئه ک من بۆی ده وه. کا  بانگھشتنم ده  که یه که رعیه فه
 . ست هد هه

ر بایی  هه : یدا بووه  ئاخاوتن په یدا بووه  هۆش په ساوهو  له.  هۆشه ی )توأم(  خا ئاخاوتن براجمرانه ری ده سرنج ده
ندی  یوه و په ئه. وێ که ش دهۆوێ ئاخاوتنیش دوای ه که  ده ی دیکه  کاتی زاندا دوای براکه یک له ی براجمرانه وه ئه

مکی  رهه هیچ به میانی هۆش و  دی ناکرێ له  به یه  میانی هۆش و ئاخاوتندا هه  له تی که تی برایه ماددی و نیسبه
ک  ی دوو ڕووی یه ر ده  لکاون هه وه که  یه  نزیکن و به وه که  یه  له نده وه ئاخاوتن و هۆش ئه. ی هۆش دیکه
یدا بوونی هۆش  تای په ره سه(  تاوه ره  سه ر له ریکبوون هه رک و خه فووی و ب ئه  جۆرکی عه  به ن، بۆیه سککه

.  وه کرته ش و ده گه ژانی هۆش ئاخاوتنیش دهپی  اده ڕ به )تای عومری مندای ره زاران ساڵ یا خود سه پش هه
. ڵ هۆش گه  نای له و موازاته ی مرۆڤ به مکی دیکه رهه کدی دن هیچ به  موازاتی یه ک هۆش و ئاخاوتن به وه
 :یب وخۆ ده استهتی ئاخاوتنیش ڕ یه  هۆش هه ستوور دانان که مان سروشتی ڕک خستن و ڕیز کردن و ده هه
سواسی هۆش  یاڵ و وه  و خه  و خورته موو ورته  بتوان هه نھا زمانه ته. دنجن  هه رچاوه ک سه  یه ردووکیان له هه
ر  ش یا هه ندامکی له مرازک یا ئه  زمان ئه  له جگه. مان کات  هه  پیت و له  جۆرکی پیت به  بکا به مه رجه ته

ڕێ دوای   گه وه تۆ له. ربێ نج واتا ده ست هه ی هۆش ده ه پی جوو به وخۆ و کوتومت ک ب ناتوان ڕاسته هۆیه
سم و   هۆی ڕه تی بتوان به  ژیری و شارستانه ک له یه  پله یشتۆته وتن مرۆڤ گه  گۆڕان و پشکه زاران ساڵ له هه
یدا بوونی  تای په ره  سه  له  قسه  ئمه  چونکه، وه نه هروونی بد  ده عبیر له مز ته ندن و مۆسیقا و دانس و ڕه که هه

م  ڵ ئه گه م له به. وتنی کانی پشکه کشاوه  هه  پله ک له ین نه که یاندن ده تی و هۆش و ڕاگه مرۆڤ و مرۆڤایه
اخاوتن و  میانی ئ  له یه  هه وره  دوو جیاوازی گه  مرۆڤ پکیھناوه شدا که کنیکه  و داهنان و ته وتنه موو پشکه هه

 :عبیر ی ته کانی دیکه هۆیه

 و  به کانی دیکه بێ هۆیه رده ستی هۆش ده به و مه ج واتا سبه  ئاسایی و ئاشکرایی و ده ک ئاخاوتن به وه :م که یه
ک  ه هیچ جۆرک و ر ناتوانن به کوو هه ، به نده وه ر ئه ک هه نه. یاندن نین ی واتا ڕاگه  ئاماده و جۆره  و نزیک له جۆره

 ڕسام و  بن به موو ده ک هه  خه نه :عبیر ی بۆ ته هلیق ی ڕزمانی و سه وهمرازی خۆش ج  ئه ئاخاوتن ببن به
   به وهالو حدوود به تی مه  واتایکی تایبه  له رانه و هونه ری ئه یکی هونه  هیچ پارچه رتراش و مۆسیقار، نه یکه په
ترس، ترس  نۆک، مه ترسام، ترسه«   بب به خش ئیمکان نییه ببه» ترسان«ای  وات رک که یکه په :ن ده  ده وه سته ده
ها  روه هه. جۆرۆر واتای ج شداری بکا له  بب و به  ڕشته ڵ به و تکه» هتد.. ، ترساندمت یانترسنه رز، مه و له
 .. سم و دانیش یکی مۆسیقا و ڕه پارچه

 شان و جۆت   شان به ک ئاخاوتن نین که  وه وه یدا بووب دیسانه عبیر په ند هۆی جیا جیا بۆ ته رچه هه :م دووه
   به  تازه ی که و هۆیانه ئه. ب ی ئاخاوتن دهرک ف  مرۆڤ فریان بب وه وه تای عومره ره  سه ڵ هۆش بن و له گه له
. سابی قای و قه  چنین و به ه کشتوکاڵ و ڕاو و مو تتر و گریاویترن له حمه لک زه عبیر گه بن بۆ ته یدا ده  په تازه

 .  تشیان ناگا بگره. ر نایانزان و فریان ناب ق هه ب خه  نه تاک تاکه

» سلبی« باری  کوو له ، به وه ستوور خوازییه  ڕووی ڕکی و ده ر له ک هه اخاوتن و هۆش نهئتی  تی و خزمایه برایه
 و چ هوو ده سه ها هۆشیش به روه  ههبی،  هدر وتی ده ڕکی و چهو نا» ناءثاست«  ئاخاوتندا له :نون  خۆ ده وه شه

 . وت دادن ڕی چه دا و باوه  ده ه بیاری هه
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. وێ کی زۆری ده  زۆره وه سنه یا ده  وه وه کرنه یدا بوون تا ڕاست ده  په ڕ و ئاخاوتنیش که وتی باوه  و چه ه هه
  نده وه خاوتندا ئهو ئاڕ   بیر و باوه  له یه ه وتی و هه و چه ی ئه ر ڕشته ه س یشتن به  گهۆچوون ب هاش ت هه روه هه

ی   چاوگه ین به وێ بگه ن و بمانهیش ب و گۆمه وانی ئه له رزی مه  فه له :ین که ری ل نه ده ره با سه مان دهوودوور و ق
 و  که سی نووسینه ر ڕبازی ئه  سه  بچینه وهالو  به رهل  با واته که. ین ر نایگه دا هه یه قاله م مه  له که رووی باسه سه
 . باس و تمھید وازبنینالکی و  پشه

نواعی پیت   ئه  و ڕسته  وشه  له ربینی واتا جگه م زمان بۆ ده  ده ناگری که ه ه  مجادله تایی وایه ره ک زانینی سه وه
ندی جار   هه  که کوو پیتی ڕزمانییه  به یهین» ءالام«پیتی دا  لره» پیت«  س له به مه.  کاردن مرازیش به و ئه

م  که خسی یه بۆ شه» م«دا پیتی » دیتم«ی   گوته ک له  ڕاناو وه  پیتک ب به  مومکینه ب چونکه نرخی ناوی ده
 .  یه ی هه» مرۆڤ«تی  لهال ه و د وه ڕته گه ده

واوی   ته دا واتا به یا ڕسته  وه  وشه م کردنی پیتک له یاد و کهیا ز  گۆڕین وه  نووسین و ئاخاوتندا به بینی له ده
  خرنه  ده ی که و پیتانه بیدا ئه ره  زمانی عه له). هتد -نووسین، نووسیم - مشت، مشته -  چه چ، که ک که گۆڕێ وه ده
  به. پک دنن» أنسیتموها«  وشهمان   هه  و جۆر جۆر له یدا کردنی واتای تازه قرتن بۆ په یا لی ده  وه وه بی وشهقا

  بن ناینه یدا ده  په ی تازه  وشه نده وه بیدا ئه ره  عه  له و هاتنیان بۆ ناو وشه  و پیتانه کک یا زیاتر له زیاد کردنی یه
تا » .. ، مکتوب، اکتبوا، یکتبون، کتابه ، مکتب، مکتبه کتب، کاتب، کتبوا، اکتتاب، استکتب، مکاتبه «ک ژمار وه ئه
ر  هه.  یدا کردنی واتای تازه  بۆ په وه  ناو وشه نهن د ک پیت هه  کوردیشدا کۆمه له.  وه نابینه وین لی دوای که به
یان  خا ژماره ده ری رپیی ده م سرنجکی سه بی، به ره ک هی عه یژماردوون وه س نه  تا ئستا که و پیتانه ند ئه چه
   دنه وه کک زیاتر پکه  یه ب له ک پیت، واش ده ب یه وا ده.  کجار زیاتره بی یه ره ی عه» أنسیتموها«ی  و نۆیه له

:  وه ند میسالک دنمه  چه وه سی ڕوون کردنه به بۆ مه. ن که م ده یا لی زیاد و که گۆڕن وه  و مانای ده وه ناو وشه
 دا پیتی م وشانه له»  بکوژه. ژبکو. کوژێ ده.  وه کوشتنه. کوشتتان. کوشتیان. تی کوشتووه. کوشتمان. کوشتی. کوشتن«
.  بوو8ر ژماریشیان  دا، سه  پک هاتنی واتای تازه شدار بوون له  و به وه  استعماله هاتنه »، و، د، ب ن، ی، م، ا، ه«
 »سراونوو. ر نووسه. پنووس. نووسین«یا خود » . پوول پوول به. پوولدار.  پوول به. ب پوول. کی پووله. پوول«

 هاتوو بۆ ناو  خۆت پیتی تازه بۆ » وه کردنه. پ کردن. ڕا کردن. دا کردن. ل کردن. ڵ کردن هه. کردن«یاخود 
  وه  ناو وشه  کوردیدا دنه  له و پیتانه موو ئه ژماری هه هه  ی به گه  تا ده  به ریکی میسالی دیکه  و خه کان بژمره وشه
 .  ی تازه شهو )اشتقاق( هۆی داڕشتنی بن به ده

ڵ پیتی  گه نیا چ له  ته  ڕزمانی کوردیدا چ به له » ی « بۆ باسی ڕوی  رخان کراوه مان ته که دا نووسینه م گوتاره له
م   بم ئه نده وه کی ئه ب پشه دا، ده  داهنانی واتای تازه ربینی واتا یا له  ده شدار ب له  و به وه  ناو وشه دا بته دیکه
کارکی . ری نووسیب  سه س له  که مدیوه  یاخود من نه نووسراوه ری نه  سه ، له  باسی دیکهل ک گه ا ئسا، وه ت باسه

ستی   پوه که ڕی باسه وپه یشتن به  و گه یه واوی هه  قوویی و پانایی ته یکه وه تای لکۆینه ره م سه یکه دا ده من لره
علیلی  ی ته وه  بۆ دۆزینه نگه ڕه.  یه ی فراوان هه اوردکی فیلۆلۆجی پسپۆڕانهر  سرنج دانکی دوور و درژ و به به
  وه  له که مکی کۆنی زمانه رده  بۆ سه وه ڕته ر ناچار ب بگه  کوردیدا نووسه  له »   ی « کار هنانی   به ندێ جۆر له هه

  ر هاتووه سه  چی به زعی چۆن بووه ر زمانی کوردی وه  سه  کاریان کردۆته دا که و زمانانه  له و پیته  داخوا ئه وه بتوژته
م دوور و  ئه. ی کار هنانی ئستاکه کانی به  جۆره ک له یدا بوونی یه ی په رچاوه  سه  بگا به وه یه م ڕگه کوو له به

   له ه ـ »   ی «  کار هنانی  ر به ر چاوی خونه  به مه یخه دا ده ی لره وه ئه.  هر ده ی من به که راوزی باسه  په  له قووییه
ودڵ  ی عه مان ڕگه که ی زمانه ندوچۆنی ئستاکه ی چه وه ت ڕوون کردنه به هه. وڕۆماندا  پ کردنی ئه زمانی قسه
  مه ی ئه وانه  پچه نگه ڕه: واو  دانی تهڵو س نابێ بۆ هه  که ش له و ماوه وه وژووری مژوویی کور ناکاته ره بوونی سه
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  پژن به م و زۆر تیشکک ده ندی کزیش ب که رچه ڵ کردنی مۆمک هه  هه  که و مانایه ڕاست ب به
  بم که  دڵ خۆش ده نده وه مدا به که  نووسینه  له یه ب و هه ش هه ه م و کۆڕی و هه رچی که گه. ری خۆیدا وروبه ده

  بتهتم خس که ی زمانه وه و شرایه یله نکی مه یهالدا  مه  و به م باسه وانی کورد و کوردیم ڕاکشاب بۆ ئه سرنجی زمانه
 . چاوی ر به

ن   »   ی « ر  موو هه  ڕاستیدا هه  له  چونکه وه گرته کانی ده موو جۆره  هه »   ی « دا پیتی  ش بم لره نده وه با ئه
ت  نانه گرێ ته ده  هه و جۆرجۆریه ئه» ی، و«سروشتی.  یک دانراوه  ونه ه  »   ی «   ر جۆره تینی بۆ ههال  ند له رچه هه
بیدا  ره  عه  و له  بزونه وان پیته ک ئه میش وه  ئه  که وه نه که یش جیاواز ده» ا« پیتی  ردووکیان خۆ له  هه وه م ڕووه له
م دوو   دا ئه»ا« پیتی  له  یه  هه وه قووچاو و کرایه »ی، و« پیتی  ک له وه. » حروف العله «گوترێ رسکیان ده  هه به
  نگه و ده ر ئه  هه»ا«م بۆ  به »ت ڕۆژ، ڕوومه -ولر نیر، هه په«ی  ده.   نادیترێ و ئیمکانی دیتنیشی نییه شنییه چه
موو  ی هه» کبوون یه«کانیان و  و جۆره» ی، و«باسی سروشتی . بیسترێ ده »مانگ«ی   وشه  له  که یه هه

باسکی  ره ک سه ب وه  و ده وه ی نابته دا جگه ست لره ده  هه وه و باسه ر ئه سه ی له قه ته هم و ده کانیان و ئه جۆره
 بدوێ و تا دوا دۆپ،  ته ززه  پ له م باسه وانکی کورد له م زمانه وه هت ئاوا به. ی ل بکرێ قسه» تیک فونه«
 . گوش  هه که وزووعه مه

   به »   ی «  پیتی   وای کردووه رم و شلیه م نه ئه. ر زمان سووک دێ  سه  له یه شلی ههرم و   سروشتکی نه »   ی « پیتی
  ی به نه یهالم  ، کورد ئه وه مه که  ڕوونی ده  دواوه  به ک لره وه.  وه  ئاسانی بسوێ و بچته  و به  ناو وشه ئاسانی بته

ین و پمان  گه تمان ده) راحهص ( ی به ر ده  هه اری کردووهفت یدا ڕه گه  جۆرک له  و به ست پکردووه  هه لیقه سه
 . هوو بچن  سه ن لی به که ، نه تییه تکی تایبه  دا مامله »   ی « ڵ پیتی  گه تم له  مامله ده

م تا لی ڕۆ ری ده  سه دا له دۆڕن، لره ب و نرخی نه دا ون نه که ی باسه  ناو زنجیره م له م تبینیه بۆ خاتری ئه
  . اد که  زنجیره  له یکی دیکه قه بۆ ئا وه گوزمه وجا ده  ئه وه بمه ده

سی  وزووعی ئه  مه  و ڕسته هاتنی بۆ ناو وشه.  وه چته  ئاسانی دت و ده  به رم و شله  نه »   ی « گوتم پیتی
خۆ لی  ربه  جۆرکی سه  به  ئستاکهم سوان و تچوونی  به وه یخونته  ده که  تا کۆتایی باسه مه که نووسینه

 .  وه کۆینه ده

 متعد ضفعل ما(ڕدا   فرمانی مازی تپه م له خسی سیه  و شه سف و ئیزافه زانین زمانی کوردی بۆ وه ده
 . »کردی و چاندی - کراسی بارام -ق ردی ڕه به«:  کار دن  به »   ی « پیتی  )المفردالغائب

ی   وشه وجا با بزانین که ده. »رد، کردن، چاندن به، کراس «نگدار  پیتی ده  به ن هاتووهکان کۆتاییا دا وشه لره
 و  ی ئیزافه »   ی «  بزونی   بوو پیته »   ی «  بزونی  ی پیته که ڕ کۆتاییه یا فیعلی تپه) افضوف یا خود مصمو«
 ! دوادا هات کورد چی کردووه می به خسی سیه سف و شه وه

 بۆ ماسی   و ئیزافه»ترۆزی«سف بۆ   وه با ئمه.  کۆتاتییه  »   ی «  بزونی  پیته» ترۆزی و ماسی و دزین« ی  وشه له
 .  مازیدا م له خسی سیه  پاڵ شه ینه بنین و دزینیش بخه

  »   ی «   کردن دا  قسه وا له  که  من بم، ئاشکرایه پویست نییه. »لم، بارام دزی ترۆزی ناسک، ماسی زه«ن  ده
م   زیاد و که که ی کۆتایی وشه که  »   ی « وێ و درژایی  رناکه  هیچ جۆرک ده م به خسی سیه  و شه سف و ئیزافه وه
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ر دوو حایشدا   هه ی و له ی ناکه که  »   ی «   رقک به فه »ترۆزی ناسک« چ بی » ترۆزی خۆشه«چ بی . ناکا
 تا  سفی تدا نییه  و وه  ی ئیزافه »   ی «  بزونی  پیته » ترۆزی خۆشه«ی   ڕسته علوومیشه ، خۆ مه وه یه که درژی ده

 کردندا   قسه سف له  و وه ی ئیزافه  که »   ی «   یه وه واقیع ئه.  وه  درژ بۆته»ترۆزی ناسک«ر  ده  قه  به بگوترێ بۆیه
  وه سف دنمه ر میسالی وه  من هه  بپۆشه وه دا چاو له رهل. چن  ناو ده واوی له  ته ن و به  دیار ناخه م و زۆر خۆ به که
خسی  بۆ شه.  ککه ردوویان یه  حوکمی هه  نییه»ولر ترۆزی هه«م و  رقی ئه  فه چونکه» ترۆزی ناسک«م  و ده
ر  ی هه کۆتای  له که  »   ی « ردوو حادا درژایی   هه له» بارام کردی« چ بی »بارام نووسی«میش چ بی  سیه

   له »   ی « س   ئه  به  هاتووه وه هـ» کردن« چاوگی   له  که»کردی«ی   وشه دیاریشه. کن ر یه ده  قه رماندا به دوو فه
 کورد بیاری  دا نییه  وه  گومان له به.  وه درژ بۆته» نووسی«ی  ک وشه ویش وه  ئه  تا بین بۆیه کۆتاییدا نییه

ی  م زۆربه به. ب بقرت  ده  وه »   ی « بزونی   دوای پیته وته سف که  و وه م و ئیزافه خسی سیه  شه »   ی «    که داوه
 پی   گۆیا به یه مه شیان ئه گه ینووسن، به  و ده وه نه که  زیندوو ده  ئیعدام کراوه  قرتاوه ه ـ »   ی « م  رانی کورد ئه نووسه

ستووری  کا ده  نه وه ڕته ب بگه  نووسیندا ده خا له ر نه  ده  کردندا خۆ به  قسه ر له گه ب ئیتر ئه هه  »   ی « ب ڕزمان ده
 و نا مان خسته م ڕاستیه  و ئه یه  هه »   ی « س  ئه  زانیمان به  که  بم ئمه وه  با ئه وه  پشه جارێ له.  تکچ که زمانه
و  زانین هانیان بدا له ی نه یا توهمه ستوور وه سی تک چوونی ده لزووم نامن تر وه ستووری زمانه کانی ده کتبه
 کردنیشدا   قسه ب له  دیلی خۆی ده گیرمان ب و بمانکا به خه  یه و ترسه ر ئه گه ئه.  وه ینه ک قوتکه  یه »   ی « دا  ناوه

ی چی   کار دنین فایده مان به که زمانهی نووسین  نده وه د ئه  ئاخاوتن سه  به ، خۆ ئمه وه  بدۆزینه و ترسه چارکی ئه
دوور نابینم .  ئاخاوتندا بیمرنین د جاران له  و سه وه ینه  نووسین زیندوو که  جارکیان به  نازداره یه  »   ی « م  ئه

  ا ببته ت کنه ته کت هه ی قرتاو برۆیه  »   ی «   یشتیته  کردندا گه  قسه  له  ڕۆژان پشنیارک ب که ک له ڕۆژه
م ناب  م، به که سند نه  نووسیندا په  جی پویست له  له  من ببای ببای دانانی نیشانه نیه وه... بوونی ی هه نیشانه

کوو دژی   به ر بلزوومه ک هه ت دانان نه هر ئیشا  قرتاوه یه  »   ی « م  ت ئه  نیسبه خۆ به.  بلزووم ب کاره و ئه
وت  که رنه  ده »   ی «  ئاخاوتندا   له  که یه وه ی کورد ئه  ئیراده تی کورد، چونکه  میلله  که یه که نهنی زما ی خاوه ئیراده

 و بیاری  ی ئیراده  گوره  ئاخاوتندا به  له »   ی « وتن  که رنه وێ یا خود با بم ده رکه  هیچ جۆرک ده ناش به
 .  م نییه  که م بیاره ش بۆ ئیسپات کردنی ئه گه به. خش به لی کورد مانای ئیعدام کردنی ده ئاشکرای گه

 زیاد  وه  ئیسمی ماده له abstruct  عنا کانی داڕشتنی ئیسمی مه  جۆره  کوردیدا جۆرک له زانین له ده :م که یه
با  ده. »وزی  سه- وز سه،  خۆشی– خۆش،  چاکی– چاک«ی  ده.   کۆتایی وشه  له  تیژه »   ی «  بزونی  کردنی پیته

عنا چی  ئاخۆ بۆ داڕشتنی ئیسمی مه» ک سپی، برسی وه «ی تیژ بۆ  »   ی «  بزونی   پیته که  کۆتایی وشه له
 ین؟ که ده

 داڕشتنی ئیسمی  بوا له  لی دواین ده وه  پشه  به  لره م که خسی سیه سف و شه  و وه ی ئیزافه  پی قاعیده به
ر  ده  کردندا خۆ به  قسه کرێ له عنا زیاد ده  بۆ ئیسمی مه  که یه  »   ی « و  ، ئه وه بمنتهک خۆی   وه که عناشدا وشه مه
 و  ستووری ئیزافه ڵ ده گه م و زۆر له  که دا بیارکی زۆر جیاوازی داوه  لره که نی زمانه چی خاوه که. خا و تبچ نه
تی  یکی تایبه»  سیغه«وت  بفه که  »   ی «   بووه  نه وه تی ئهس به  مه چونکه : ندی نییه یوه م په خسی سیه سف شه وه

 :  بکه م میساله یری ئه رموو سه فه.  بپارزرێ که  »   ی « م   دروست ب و هه عناکه م ئیسمی مه  هه وه  بۆ ئه داناوه

ی  ی و ده که  ده ی دیکهدا کارک» سپی«ڵ  گه م له  به»وزی  سه- وز سه،  شینی– شین، ردی  زه- رد زه« ی ده
و » سپی«ر بی  شدا هه بوا لره ده» نووسی و ترۆزی ناسک «ستووری  پی زاهیری ده خۆ به. »تی سپی، سپیه«

  . ی عنا ئیعدام که ی ئیسمی مه که ییه
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 برسیش ی بوا وشه ده. »تی یه نووسن برسی ندکیش ده هه، تی برسیه - برسی «ی چی ده  که» تری- تر«ی  ده
 .  تبچ که  تازه یه» ێ«  وه ک خۆی بمنته روه عنادا هه  ئیسمی مه له

زووی  ندی دیبا یا ئاره وه رژه ر به گه  خۆ ئه داوه ی نه که  »   ی « هشتنی   ڕی نه که نی زمانه دا خاوه و حانه بینی له ده
رج   خه ستاییمان به  نووسیندا وه مان له تۆش بۆ خهوسا من و   ئیعدام کردنی، ئه کرد له ده نعی نه س مه کردبا که

  . »برسی ی، سپی ی «مان نووسی بر و ده ک کلی قه  وه وه کرده کمان قوت ده یه  »   ی « برد و  ده

 ک  وه وه  کۆتایی وشه خرته ی تیژ ده  »   ی «  بزونی   پیته علوومه ک مه تیشدا وه  حای نیسبه له :م ووهد
ر  به بوو له » ا، وو، ۆ، ێ، ه  « بزونی  که ر کۆتایی وشه گه  ئه یه  هه نده وه ئه. »فی جه ولری، نه ، ههزووری شاره«

ب   تا ئیمکان هه وه ته ی نیسبه  »   ی «  و  و پیتانه  میانی ئه خرته ده consonant نگدار کی ده یه  »   ی « ناچاری 
 - بانه، خورمایی -خورما «ی ده. ر  سه ی بچته  بزونکی دیکه اگرێ پیتهن  بزون هه  پیته فوز بکرێ چونکه له ته
ی تیژ بوو   »   ی «  بزونی   پیته که ر کۆتایی وشه گه دی ئه ئه. »مازوویی-دیی، مازووال -دێالشنۆیی،  -یی، شنۆ بانه

  یشه هه :نووسن  ی ده »   ی «  دوو  ران به هی نووس نووسرێ، زۆربه ده  »   ی «  پی بیاری کۆڕی زانیار   به و پیته ئه(
ی باس لکراوی   پی قاعیده به ؟ چۆن ب یه و وشه ت بۆ ئه ب نیسبه وسا ده ئه )ن ی بۆ داده یکی دیکه هرئیشا
واری  ردهچی کو که.  وه ک خۆی بمنته  وه که خا و وشه ر نه ده ت خۆ به ی نیسبه که  »   ی « بوا   و هاوڕکانی ده ئیزافه
م  دا به م حاه ت له ربینی نیسبه ڕۆیشتوون بۆ ده  نه وه ک ڕبازه  یه موو کورد له ند هه رچه کردووه، هه وای نه

ی   بۆ داڕشتنی سیغه ی کۆیه ناوچه. ت ئیعدام بکرێ ی نیسبه  »   ی «  ناب   که  ئیتفاقیان کردووه وه موو له هه
ب   واش ده»تی تی، سلمانیه ، سماقوولیهیت لیه جه«  ده »سلمانی  سماقووی ولی و جه«ک  ی وه  وشه ت له نیسبه
ی   که »   ی « کار ناهن   به یه م سیغه دا ئه و حانه  له ندێ ناوچه هه» تی تی، سلمانه تی، سماقووله له جه«  ده

   له  چونکه وه گمه  ده  بۆیه مه ئه. »فرۆشت  ده تووتنکی رده تی فه لیه کی جه کابرایه « تیش ئیعدام ناکا ده نیسبه
 زۆر  ری کۆیه وروبه چی ده  که وتووه که رگوێ نه یان به م سیغه  ئه ی سلمانیم بیستووه لقی ناوچه وانی خه ندێ زمانه هه
 .  باوه

  خاته ی ده هراریش ئیشانووسن، کۆڕی زانی ی ده» و « دوو ر به ندێ نووسه ی هه وه ئه(ب واوی بزون  وا ده: م سیه
ر  گه بوا ئه  پی قیاس ده به. »دوو، پشوو، خوو «ک  وه وه  کۆتایی وشه وته که ی بزون ده  »   ی « ک  وه) »و«ر  سه

  دوا پیته  به »   ی « ک دیتمان  روه خستبا هه ر نه ده تف تچووبا و خۆی به ی عه که دوادا هاتبا واوه تفی به واوی عه
   کۆتایی پیته یکیش ب که  دوا وشه  با به وتاندووه فه تفی نه م کورد واوی عه به. چ ده وان دا له  »   ی « بزونی 

نی واوی تیژ بی  ده که. بزو» به که ی واوه که ریک ده خۆ خه» دوو و س   نگومان بدرکئاشکرایی و ب 
دا،  که  دوا واوی کۆتایی وشه  باشی ببیسترێ به  به که  واوه وه بۆ ئه.  هلیش نییه  سه که ربینی واوه ند ده رچه هه
ی   ده ب تۆ که  بزونی پش خۆیدا نموودی نه نا پیته  په کا له دیتی نه یکی سووکی ده» مهض  «یبزونی و  ده
م   به ناوچوونی نییه  دا ترسی له» د« دوا پیتی  به  چونکه دا واوی بزونه تف لره ی عه که واوه» ب هر کورد و عه«
کی بزونی کورتی ونگدار و وا  ده ی به که تف ده ی عه که  ڕاستیدا واوه له »ست دوو و س، ڕوو و ده«ی  ده  که
 پی  ت به نانه ، ته وه شرته  نه وه ی پشه ی کۆتایی وشه که  ژر تاوی واوه تف له ی عه که  دوادا دنی تا واوه به
 .بنووسرێ» ست، دوو وو س ڕوو وو ده«ب  دهستووری نووسین  ده

 الی  به. کردن  و پیت و قسه ڵ وشه گه تیی له تیی مامه  چۆنیه خا له رده ی کورد ده ش ئیراده  جارکی دیکه مه ئه
 سف و  و وه ی ئیزافه» ی  « ک  وه. ناوبچ  ناش بسوێ و له خۆیه ربه  و سه  گرینگه نده وه  واوی عطف ئه وه کورده
ت کورت دن و   واتاکه» ست، دو س ڕو ده  «  گوتت  تۆ که. خش به ر نه ره  سوانی زه م نیه خسی سیه شه
ی لکدراو پک  دا وشه  میانی دوو وشه  و ون بوونی له» عطف  « ندێ جار سوانی واوی  هه. وه نابتهڕوون ست  به مه
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 گوتبتت  یه وه ک ئه  وه» دوس  «  بی  که. » عطف  « ڵ  گه ب له نهندیی  یوه خش په به وتۆ ده دن یاخود واتایکی ئه
ی میانی  که  ئاشکرایی واوه ب به  ب ده3+2 » دو س  «   ست له به  مه  ناچاری که ش، بۆیه کا شه  ده دوجار س که

 ئیشکال  نده وه  قرتانی واوک ئه وجا که ده. ن پنج  تا بکه» دو و س  «  بدرکنی و بی » س  «  و » دو  « ی  وشه
یی و ب مامۆستا، ڕزمانی  لیقه  جۆرکی سه  به ست پ کردوه ی هه وه کورد ئه.  ناب بقرت دروست بکا دیاره

کا و ئیدراکی فیتری   دروشمی زه یف ئمه د حه یف و صه حه.  داڕشتووه یه لیقه ست و سه و هه  پی ئه وتووژیشی به
 کارکی  مان به که قوتانه تدا هه  ڕواه ند له رچه زایی هه  شاره قوتاندنی دوور له  خۆتھه  به وه ینه بس له و گه ئه

  . پش چاوان ش بته ئوستادانه

  زایی و په  شاره  دوور له  نووسیندا کاریکه  ی مردوو له» ی  « ی  وه  ژیاندنه وه رای ئه ره ، سه وه  نابته نده وه  له قسه
رککمان  کا و ئه ر و بنمان ده نگاری فرمانکی ب سه ره  به وه م ژیاندنه واریی، ئا ئه کای کورده م دژی زه  سته له

  کو پیتی قرتاو له دا سوا ب به و شونه  له» ی  « ر   هه نیه  کوردییدا وه  له چین، چونکه رنه ر لی ده  به دنته
 تک  که  زمانه وه موویان بژنه  هه» ی  « ک  ر وه گه  ئه  جۆر جۆره نده وه گاکانی ئه و ج  زۆره نده وه ماندا ئه که زمانه
 حاکمی  ی به ر خۆتم ل بکه گه  مه وه ژینمه  ده» ی  « ر   بی هه شت نیه وه ڕی ئه. شۆرێ  کوردی ده چ و له ده

و مردو بن بیان  ک ئه رچی وه ب هه  ده وه نت ژیاندهمیا  ئه دا که ڵ پیتی دیکه گه  له  نیه» ی  « رقی   فه عورفی چونکه
، » دراو رهه به  «  بۆ  وه ڕنیه  بگه»  ره به  «  نووسیندا  ب له هاتووه، ده الدا نه رخی مه  به ر له ت هه قیامه.  وه ژنیته

...  ب ر بنجکی دیکه  یا هه خوازێ ئه ، نه خوازه نه...  کلۆج، کل وجه... »  سته ڵ بوه هه  «    به وه یته  بکه»  سته هه  « 
ب  ده.  نه  پ بکه  ڕا بکه  یاری بکه بته ، ده نه  پکه  ڕاکه گۆرانی یاریکه... مراوی، مری ئاوی... مریشک، مری هیشک

  که. ی و وای بنووس وه  کوردیدا بدۆزیه یک له موو وشه گی هه س و بنج و ڕه س و فه ریک بی ئه ها خه ساه
  . مالنی بی سته  بگری و ده» ی  « ی  خه نھا یه ی ناب ته که ش نه مه  ئه ت کرد زمانی کوردیت کوشت، که مه ئه

رتیبی   ناب قرتاندن ته یه  هه نده وه ، ئه  و ڕزمانیشه ندووه سه ره ستوورکی زۆر په  ده» حذف  «  کوردیدا قرتاندن  له
 ڕی   له»  دژنو–دشنام   « ی  بۆ میسال، وشه. وان  ناڕه بته  ده که تیبی گۆڕا وشه تر  که  بگۆڕێ چونکه پیتی وشه

کا چونکه دو  ندی ده سه ی ڕاست په لیقه  سه» جنو  «  بۆ » دژنو  « گۆڕینی . » جنو، جون، جون  «    به قرتاندن بوه
ر   سه  له» ج  «  پیتی   تاکه دیاره. » دژ  «    له ندندا نزیکه درکا  له  که» ج  « یی گۆڕاون بۆ   کورت کراوه  به» دژ  « پیتی 

کان  رتیبی پیته ی ته وه  ب ئه م هاتووه رهه دا سوود به وه و گۆڕین و کورت کردنه  له واته که. » دژ  «    له زمان سوکتره
کی هه  له وێ که  زیاتر چیمان ده وه ئیتر له. تیک بچبازم گۆڕینی  به. ین مان ئاسانتر که که  زمانه وه مواره  ڕ

ر   نووسه واته م نادرێ که ه  قه  له»  فصیح–وان  ڕه  «    به دا بۆیه کان تک ده رتیبی پیته  ته» جون  «  بۆ » جنو  « 
  ق له  خه به. شۆرێ وانی ده  ڕه  جارێ له ر به  هه» جوون  « وان بوو   ناڕه» جون  «   که. ب خۆی ل بپارزێ ده

 کوردیدا  ، له ته ه ر غه  هه ته ه ی غه وه م ئه نعیان بکا به  مه ی نیه وه سیش ڕی ئه ن و که موان ده کردندا هه قسه
  . ڕاست حیساب بکرێ ت به ه ی جیھان ب، خۆ ناشکرێ و ناش غه ر زمانکی دیکه ب یا هه

. » بۆچی هات؟  «    بۆته وه ته  کورت کراوه مه   ئه» چی هات؟ بۆ له  « گوترێ  وه، ده ت بۆ دنمه میسالکی دیکه
الی  به.  کردندا زیندون  قسه  تا ئستا له یه م س ڕسته ئه. » بۆ هات؟  «    به  بووه وه ته ش کورت کراوه جارکی دیکه

  وه  ڕاستییان دور خاته  له وه اوه ن هاتۆته  شتک نه والوه  به وه  کورت کردنه  له  دروستن، چونکه ر س ڕسته  هه وه منه
  . نده سه وت په ستوور که ر ده تکیش به ر مامه ، هه ستووره  کوردیدا ده ش له وه کورت کردنه.  ه  هه و بیان کا به

ستوور الی   ده  له» لۆچی هات یاخود لۆ هات  «   بته  تا ده»  بۆچی هات؟ له  « ی  وه م گۆڕین و کورت کردنه به
  واته. » بۆ  « ی  که  و واوه»  له  « ی  که  المه  له  و پکھنراوه وجود نیه سدا مه  ئه  له» لۆ  « ی   وشه  دیاره  چونکه هداو

 کوردیدا  ر له گه ئه.  وێ تا بیین داڕشتنکی ڕاسته ستوورک ناکه ر هیچ ده  به م داڕشتنه ئه. » لۆ  «   ته  کراوه»  بۆ له  « 
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 گوتمان کورت   چونکه» وان فصیح، ڕه  «   بوون به ن ده  کورت کراوه» لۆچی، لۆ  « مانگوت  وسا ده با ئه  هه» ی لۆچ له  « 
ک زانای   وه یه ی هه وه  ری ئه وه ره ر و لکۆله ر و پشکنه نووسه.  تک نادا» وانی ڕه  « ستووری  ی ده وه کردنه

ی   و بناخه گ و بنکه ر ڕه  سه وه کن بیانباته ته  هه که ستووراتی زمانه و ده  و ڕشته کادمیی بنج و بناوانی گوته ئه
  وه راوردی کردنی قوڵ بیته  سرنج و تفکرین و به کش و له و مژووی کۆن هه ره شدا تا به و ڕبازه سییان، له ئه

ی  وه  دۆزینه ی نیه وه م ڕی ئه به. ب مدارتر ده رهه ی به که قه وڵ و ته کا و هه ی ده که تی زمانه زیاتر خزمه
ی  دا شککی تازه وه  ڕی گۆڕان و کورت کردنه  له  که یکی دیکه هۆی ئیعدام کردنی وشه یک بکا به سی وشه ئه
وژر و  ره  پپلکری گۆڕاندا سه  و به وه سی ژیان بدۆزته ران با ئه به زانایکی گۆڕانی گیانله.  یدا کردووه په
ب بیاری ئیعدامی  م تۆ بی بۆی هه ، به»  ک خلیه یه  « ری  به  گیانله ن به یه گه وژوور بروا تا مرۆڤ ده ره سه

ک  یه  « سدا   ئه  له مه سک بنووس ئه موو که وانی هه  ناوچه وه؟ یاخود له ته ی دۆزیوه که سه  ئه مرۆڤ بدا چونکه
 فۆتان   تۆمار بکا و بیانپارزێ له که  و ڕاستیه که  زانیاره س نیه رامۆش بکرێ؟ به ه ف و ڕاستییه کا ئه  نه  بووه» یی خلیه
  رکی بلزوم بکا؟ لق دووچاری ئه  خۆی و خه وه ب ئه

ی گۆڕانی ژیان و   ڕاده ر به گه ئه.   گۆڕاندایه ویش له  ئه رکی قابلی گۆڕانه به عبیری گیانله ی ته رسته  که زمان چونکه
ب   کز ده  ورده  ورده وێ دیاره که گۆڕێ و پش نه ی نه که میزاد زمانه می زانستیی ئاده رهه تیی و به یه هیاسای کۆم

عبیری زیاد کا و  تی ته سه ی بدا تا ده که تیی زمانه  ب یارمه وه وان ئه ب فرمانی زمانه ده. وه کوژته  جارێ ده تا به
 زمان  دا نیه وه تی دانیش له یارمه. کنیکی نوێ رسوڕنی زانست و ته ی سه ه پل کردنی بگا به شه شیایی ژیان و گه

ی ژیان بۆ  وه  گانه  که وه ی ئه  ڕاده به. ی ئاسان بوون و مشتوماڵ کردنی ل بگیرێ  قابی مردوو و ڕگه بخرته
 و  وه کی مانه  بۆ ڕابردووی کۆنی پهی زمانیش وه با گانه  ناوی ده یکوژێ و له م ده هه م و پازده هه ی چوارده ده صه
 شتکی زۆر  وه که  ناو باسه مھنانه ن و نه  هه ی که لکی دیکه و گه  و تبینیانه موو ئه رڕای هه سه. خا کردنی ده شه گه

 ئیتر  وه نهڕ  نووسیندا بگه کردندا سواون له  قسه ی له و پیتانه  بیارمان دا ئه که. ین چاوی بکه ب ڕه  ده یه گرینگ هه
  علوومه  مه ب چونکه ق ده می ڕه ه ست و قه شت بۆ خۆی ده روده  بازاڕ و ده تیی کوردیی له ری عاده نووسه
.  وه  نووسیندا بیگته  تا له  کوێ پیت قرتاوه ی بکا له وه  نازان فری ئه ستوور و ڕزمانه و ده تیی ئه ری عاده نووسه

رموو  فه.  ته حمه  زه وه واری فراژووشه ت خونده  نیسبه کو به تیی به ر بۆ پیاوی عاده  ههک  نه نه م الیه زانینیی ئه
  . تیه حمه م زه  ئه ڵ مندا سرنجک بده گه له

ی  ده. وێ که رده ڕدا ده  تپه ک له وێ وه رناکه ی ده که ڕدا ڕاناوه په  فیعلی مازی تنه می تاک له خسی سیه شه
 » ی  «   مانه ک ئه ڕی وه په موو فیعلکی تنه  و هه مانه  له» ستا، مرد، ژیا، چوو، هات ، نووست، ههوت ڕۆیشت، خه  « 

نووسین، دڕین، پرسین، کین،   « ک  ڕی وه  فیعلی تپه  له ی که وانه  ئه واته که.  م وجودی نیه خسی سیه ی شه
ب ئاگاداری   ده» پرسیی ی، کیی ی، دزیی ی  « نووسن   ده وه  زیاده ک به  یه» ی  « م  خسی سیه  بۆ شه» دزین
ی ل  کی دیکه  یه» ی  «  ی تدا ب ناب » ی  «   که سل فیعله  ئه  به م که خسی سیه ڕی شه په  مازی تنه  بن له وه ئه

م  خسی سیه  پاڵ شه  خرایه وان که ک ئه ڕی وه په موو فیعلکی تنه  و هه» فین، خزین، خشین، ڕزین  « . ن زیاد که
یری  وجا سه ده.  می تاک ڕاناوی نیه خسی سیه دا شه و حاه  له  چونکه» فی، خزی، ڕزی  « ب بنووسرێ  ده

  ؟ له» دزی و فی و خشی و بی  « وێ بنووس  یه  ده ری ل ناشوێ که  چۆن سه تیی کورد بکه ری عاده نووسه
  !ک مردوو  وه وه بره  قه  کوێ بیخاته بر و له  قه ک کله ه و وه  قوت کاته  یه» ی  « م  کوێ ئه

  .  بکه  دواوه  به تی لره الکه یرکی فه  سه وه  وردیی و ژیریه  چاوکی پ له  بیر ب و به ت له تیه حمه م زه ئه

و، ڕاناوی  ی ئه انهو  پچه به.   یه» ی  « ڕدا   فیعلی مازی تپه می تاک له خسی سیه گوتمان و دیتمان ڕاناوی شه
کوشتی،   « ی  م ده خسی سیه بۆ شه. ه» یت  «  یاخود   یه» ی  « ڕدا  په  فیعلی مازی تنه می تاک له خسی دوه شه
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ڕدا  په  مازی تنه م له خسی دوه م بۆ شه  به» بردت، کوشتت، کردت  « ی  م ده خسی دوه  بۆ شه» بردی، کردی
 بۆ » وتی، ڕۆیشتی ستای، که نووستی، هه  «    ده یشه  هه» وتیت، ڕۆیشتیت ستایت، که نووستیت، هه  « ی  ده
ی  ڕانه په  تنه و فیعله  ی قرتاو له» ی  « بی دۆستانی  زهه  پی مه  به واته که. » م وانه خۆم له  «   وه سی کورد کردنه به مه
 فی یت، خزی   « می تاک بنووسی  خسی دوه ب بۆ شه  ده» شینفین، خزین، خ  « ک   وه یه  هه» ی  « س   ئه  به که
  . بقرتنی که  یه» ت  « ر ویستت بۆ ئیختیصار  گه  ئه» فی ی، خزی ی، خشی ی  «  یاخود » یت

.  وه وه نا ر دیته م هه خسی دوه ی شه  یه» ی  « و  ڕ ب ئه په ڕ ب یا تنه  تپه  دا فرمانکه» مضارع  «  فرمانی  م له به
ی،  که خۆی، ده ده  « ی  ها ده روه  هه» ستیت ده ڕۆیت، هه نویت، ده ستی یاخود ده ده ڕۆی، هه نوی، ده ده  « ی  ده
ی و  که ڕ نه په ڕ و تنه رقی تپه  بی فه وه ب ئاگاداری ئه شدا ده  لره» کوژیت یت، ده که خۆیت، ده  ده–کوژی  ده

خشی  فی ی، ده ده  «  و بنووسیت  یه  یان هه» ی  « سدا   ئه  له  که وه و فرمانانه  کۆتایی ئه هی کی زیاد بخه  یه» ی  « 
 » هتاد...دزی یت خشی یت، ده فی یت، ده  یاخود ده–دڕی ی  دزی ی، ده نووسی ی، ده خزی ی، ده ی، ده

. » فی یت، فی ی ت، فییت  «  نووسی  ئیشکالی ڕنووس داخوا ده ی له توانی خۆت ڕزگار که ناشزانم چۆن ده
  .  پشه ش له تی دیکه الکه  فه ده  مه وه سانه پشووی حه

   له» ستاین نووستین، ڕۆشتین، هه  « ک  کار دێ وه  به» ین  « ڕ دو پیتی  په رمانی مازی تنه  فه  له» جمعی متکلم  « بۆ 
  وه ر دته  هه» جمعی متکلم  «  بۆ  ه» ین  « م  ضارعیشدا ئه فرمانی م  له» کردمان، بردمان  « گوترێ  ڕ ده مازی تپه

ها  روه  هه» نووین ستین، ده ده ڕۆین، هه ده  « ی  ده. رق ناکا ڕ ب فه ڕ ب و تپه په  تنه که مجاریان فرمانه م ئه به
 فرمانی مازی  م له خسی تاکی دوه ک شه  یش وه» جمعی متکلم  «  بۆ  واته  که» بینین خۆین، ده ین، ده که ده  « شی  ده
سی و   ی ئه» ی  «  پاڵ  ینه ب بخه کی زیاد ده  یه» ی  « ڕدا  په ڕ و تنه  ی تپه» مضارع  «  فرمانی  ڕداو له په تنه

  له. » بی ین نووسی ین، ده  ده–خزی ین  فی ین، ده  ده-فی ین، خزی ین، نووسی ین، بی ین   « بنووسین 
  : پک دێ وه ی سیحری خواره م لیسته دا ئه علوومات فرۆشیه ی و مه پکه م تکه جامی ئهن ئه

  .می تاک خسی سیه  بۆ شه ڕه  مازی تپه  چونکه» بارام دزی ی  « 
  .می تاک خسی سیه  بۆ شه ره په  مازی تنه  چونکه» بارام خزی  « 
  .می تاک هخسی دو  بۆ شه ڕه  تپه  چونکه» نابت دزیت جه  « 
  ... ڕه په  مازی تنه  چونکه» نابت خزی یت جه  « 
  .می تاک خسی دوه  بۆ شه  ه» مضارع  «   که  فرمانه  چونکه» خزی یت نابت ده جه  « ، » دزی یت نابت ده جه  « 
  .  ی نیه» ی  « سدا   ئه  له که  فرمانه  چونکه» چیت نابت ده جه  « 
  .» جمعی متکلم  «  بۆ  ڕه په ازی تنه م  چونکه»  خزی ین ئمه  « 
  .» جمعی متکلم  «  بۆ  ه» مضارع  «   که  فرمانه  چونکه» خزی ین  ده ئمه  « ، » دزی ین  ده ئمه  « 
  .  ی نیه» ی  « سدا   ئه  له که  فرمانه  چونکه»  چین ئمه ده  « 

  ز له ی حه رانه و نووسه ی له ب پیرۆزبایی بۆ بکه هر د ، هه» ی لۆغاریتم له جۆگه  « ک  یکی ڕکوپک وه لیسته
  .... کورد کوشتووتی ن که که  ده و شتانه پاراستنی ئه

قی پ تاقی  کای خه ی زه ر ده چ و هه ڵ ده ته  مه  له  نووسینه م شوه ، ئه  دیاره  خۆوه پی ناوێ من بم، له
  . وه یته که ده
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  وه دانه یا خۆ هه لماندن وه سه سی نه به  بۆ مه نیه ی دواییدا وه ند دانه و چه ر له ه پش چاوی خون ی هنامه وه ئه
ترۆزی ی   « نووس   ده ی که و ڕنووسه ی ئه  کاسه چ له ده وخۆ هه  ڕاسته  یه» حتمی  « نجامکی   ئه مه خر ئه ب، نه
  .» ناسک

. تر ب حمه ویش زه  له نگه ت، ڕه حمه  زه که ر زمانه ده قه ئامانجک به  بته  زماندا بۆ خۆی ده ستوور له زۆر بوونی ده
ی  ه  هه بوون له ب ڕزگار نه ره ر و بوژی عه ترین نووسه وره گه.  تتره حمه بی زه ره  عه  جار له بی ده ره واعیدی عه قه
زانن،  بی ده ره س عه یان ملیۆن که م ده کا، به ی تدا نه ه  بزان و هه» قواعد اللغة العربیة  «   س نیه که. واعیدی قه
  با ئمه. یاندن  کافی ب بۆ نووسین و تگه زانن که واعید ده یکی باشی قه ن پوخته دیبیش هه ر و ئه زاران خونه هه
  مان له ناوی پاراستنی زمان، نووسین و ڕنووس و ڕز علوومات فرۆشیی و به  ڕی مه گرین و له ر  وه وه ند له په
 ناو سنووری  چینه رجک نه  مه  بۆین به وه  ه» تر ئاسانتر و ساده  « و  ره توانین به تا ده. خین یه ت نه حمه زه قی وه خه
  . ه هه

 –اسم المعنی   « وزووعی  مه. عنام هنا  ئیسمی مه» ی  «  ناوی  وه  ڕی میسال هنانه  و له وه م نووسینه  ده به
Abstruct noun «ژهکی زۆری هه  و ته  درره یه فسیلک  شدار بوونی له  و به» ی  « ی نیگای پیتی   گۆشه دا له ، لپ 

  .س ین و به که وزووع ده یری مه  کوردیدا سه  له» عنا ئیسمی مه  « ی  هنانی سیغه

  کارهناوه ستووری وای به  دهعنادا  داڕشتنی ئیسمی مه  له لیقه  سه مان، کورد به که  باسه وێ له که ک دیار ده وه
ک   نه زایانه سکردی شاره ی کاری پسپۆڕ و ده ر ده ی باسمان کرد هه ستوورانه و ده ندێ له ک هه ویش وه ئه
  . تکه می عفوی و تکای میلله رهه به

  شی له  س به کرن به تیان ده ی مادیه ی ڕاده  گوره  به» اسم المادة  «   گوترێ ناوی ماده ی پیان ده و وشانه ئه
  .» ش  پنج و شه  بکرێ به وه م له که ندتر ده سه  په شه و س به من ئه  « کتر جودا  یه

  » ...ووز، چیا، ئاو، برنج رد، خه به  « ک  وه. واو ناوی مادی ته: م که شی یه به

ت بۆ شتک یا  المه  و عه د نیشانه ناو یاخو ب به م ده  به  نیه  خودی خۆیدا ماده  له ناوکه: م شی دوه به
  لک له  و گه» نگ لالح، پشه قوتابی، قایمقام، کارگ، فه  « ك  وه. ن موویان ماده  هه رک یا بۆ مرۆڤ که به گیانله

و  ی یا ئه و شته  ماڵ بۆ ئه  بب به رج نیه می ناو، مه ی دوه شه م به بینی ئه ک ده وه. سبوکار  و که زیفه ناوی وه
مان کاتدا قوتابی   هه لالح ب یاخود له  فه وڕۆ قوتابی ب ڕۆژکی دیکه کک ئه  یه یه وانه له.  ی پی ناو نراوه سه که

ردت ورد   به که. ر ئاو  ئاویش هه رده ر به رد هه ، به م گۆڕانی تدا نیه که ی یه که شه م به به. لالحیش ب ب و فه
مان  ر هه لالح ب و قوتابی ب هه  فه  که  نیه سه و که ک ئه  وه شۆرێ، واته تیی ده یهردا  به چ له  گه کرد و بوو به

  یکی دیکه  ماده یا کیمیاویی کرا به  هزکی فیزیایی وه  به رد بوو یاخود ئاسن بوو که  به  که» شتک  « س ب،  که
 قوتابی و  یه ر ماده به.  چ نیه رد گه ، به رده هر ب رد هه به. دا  ژر ناوکی تازه کرێ له ی بۆ ده حیسابکی تازه

ری دوور  زه ی نه وه  و لکدانه یه نه م مقاره ئه.   ناو بۆ ماده  ن کراون به» اصطالح  «  نین   ماده وه  خۆیانه ندیس له موهه
  .م هی سی که شه ر به  سه  و بچینه وه  کورتی بیبینه ی با له که  کۆتایه ینه گه کش تا ده ده

ند  ناو تا چه  ئاوه» تعریف  « سف و ناساندنی  ر وه  سه وینه دا بکه لزوم نابینم لره. »  صفه  «   ناوه ئاوه: م شی سیه به
یکی  رچاوه سه ر داڕشتنی له به  یاخود له» موصوف  «  پی سروشتی  ب به  و چۆن وا ده یه تی هه تی مادیه الله ده

ریک بوون   خه  چونکه» یای ونی خۆش، خانوکی خه خه  « ک بی  شۆرێ وه ت ده  مادیه ش له که ناوه  ئاوه وه نامادیه
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   له عنایه ی داڕشتنی ئیسمی مه وه س شیکردنه به مه. ت سی بابه  ئه  له وه خاته لیک دوورمان ده  گه فسیالته و ته به
 »  Abstruct - تجرید – معنای مطلق –اسم المعنی   « حی نم داخوا ئیصطال یه  ناگه وه ت خۆش له نانه ته. ناو ئاوه

بی  کته  مه له. ین که ی ل ده  قسه  که یه و سیغه ڵ واتای ئه گه  له ندتر و ڕاستتر و گونجاوتره سه کامیان په
و  ر ئه  منیش هه» marterial nounاسم المادة   «  و Abstruct noun» اسم المعنی   «  فرکراین بین  وه تاییه ره سه

مان و تا  ستی ئستاکه وه  بۆ هه مدا، لشیان ناڕازی نیم چونکه م نووسینه  له وه  ئیستیعماله م خستۆته دوو زاراوه
  .نن یه گه ن و واتای ویستراو ڕاده که س ده به تی مه ، خزمه  جۆرکی دیکه درێ به بیارکی گشتی ده

. ی دی که  دوانه  له موارتر و ب کۆسپتره یوم، هه چم و تیگه  ده که بۆ باسهک من  م، وه شی سیه ڕی باس کردنی به
 باری وای تدا ب  نگه ، ڕه ی زۆره قه ته مه م گیروگرفت و ده م و دوه که خا یه ری ده  ده م نووسینه ی ئه ڕچه
  .لماندنی نیواونیو ب سه لماندن و نه سه

کان  نگداره  ده  پیته ی به ناوانه و ئاوه موو ئه م هه کی ده  جۆرکی پشه  به.ین ست پ بکه  ده وه ناوه  ئاوه با له
   ی تیژ له  واته» ی  « ی   ئیزافه گیرێ به رده عنایان ل وه  ئیسمی مه» ...رز، خۆش جوان، به  « ک   وه کۆتاییان هاتووه
  که ستووره ، ده وه  کۆتایی وشه وتنه نگدار بوون و که  یش ده» و، ی  « ر دوو پیتی  گه ت ئه نانه ته. دا که کۆتایی وشه

  م که  به»  هژای، هژایی– خاو، خاویی – دزو، دزویی – ڕک، ڕکیی –جوان، جوانیی   « : ی ده. ناگۆڕێ
  وسا پیته  ئه»  مۆ، کرمی، ڕووته سته ئازا، دوڕوو، ده  « ی  ک وشه  بوو وه»  ا، و، ۆ، ێ، ه  « بزونی   پیته کۆتایی وشه

 بزون   پیته علوومه  مه  چونکه» ی  «  بزون   و پیته  بزونانه و پیته ندی میانی ئه یوه  په ی به که نگدار ده  ی ده» ی  « 
 بیرت بی  له . » یی مۆیی، کرم یی، ڕووته سته ئازایی، دوڕوویی، ده  « گوترێ  ، ئیتر ده ر بزونکی دیکه  سه ناچته
 بۆ  یکه گه  ڕزمانی کوردیدا و به  له» ی  « کارهنانی   به  له ویش جۆرکه دا ئه نگدار لره  ی ده» ی  « اوی  ن هاتنه
لف و بی  ی ئه موو پیتانه و هه له.  وه  ناوه رم و شلی زوو دته ر سروشتی نه به  له» ی  «  پیتی   که وه پاندنی ئه سه

مان گوت  عناو نه  ئیسمی مه» ی  «  بزونی  کان و پیته ندی میانی وشه یوه  په انه مان هناو کردم» ی  « کوردی پیتی 
 بزونی  ناو پیته ر کۆتایی ئاوه گه  ئه وه مه  ده وه شدا ئه لره. » کیی مۆلیی، کرمۆفیی، ڕووته سته ئازاویی، دوڕووتیی، ده  « 
  ر زده به له. » تیی ژیه تیی، ته برسیه  «   بته  ده عناکه  مه مه ئیس» ژیی برسیی، ته  « ک   ی تیژ بوو وه  واته» ی  « 

کجار  کی یه ر هۆیه به ناو بچ له عنا له ی ئیسمی مه  که» ی  «  ناشکرێ » ژی یی برسی یی، ته  « قورسی ناگوترێ 
  : یه مه ش ئه که هۆیه.  چاوی کردووه  ڕه که ندی زمانه ستیاری خاوه تی هه  فیتره گرینگ که

  وسا به دا ئه که  کۆتایی وشه  له» ی  «  زیاد کردنی   به» برسیی  « ک  ی وه  وشه عنات داڕشت له ر ئیسمی مه گه تۆ ئه
 گوتندا   له سف و ئیزافه م و وه خسی سیه ک هی شه  وه که   یه» تلفظ  « تی درکاندن  حمه ر زه به  و له پی قاعیده

ی  وجا وشه ده. » برسیی  « گوترێ  ر ده  و هه وه منته ک خۆی ده  وه که  وشه  جۆرهو به. چ رناخا و تده ده خۆ به
ب  ت ده حمه یان زه وه بن و جیاکردنه ڵ ده  تکه» جوع  «  مانای   به» برسیی  « ڵ  گه  له» جایع  «  مانای   به» برسیی  « 

 بۆت » !ند دڕی ی برسیی چه  یاخود گوتت وه ۆشهبرسیی ناخ  «  گوتت  که.  وه ر جیا ناکرنه ندێ جاریش هه هه
وێ کورد  که دا دیار ده مه به.  بوو» تیی  برسیه–جوع   «  بوو یاخود »  برسیی–جائع   « ست  به کرا مه علووم نه مه

 قرتان و  له. ڵ بوونی مانای جیا جیا ڕزگار ب ی تکه مه ه  چه  تا له  وشانه رزه و ته  بۆ ئه تیی هناوه یکی تایبه سیغه
 گوتت  ، تۆ که  گۆڕدا نیه  له یه پکه و تکه سف ترسی ئه  و وه م و ئیزافه م و سیه خسی دوه  ی شه» ی  « تچوونی 

تیی  ترۆزیه  «  بی   لزوم نیه  بۆیه وه  مشکی گوگره ک واتا دته ر یه  هه» زوور ترۆزیی ناسک، ترۆزیی شاره  « 
 دا » ترۆزیی  «  دوا   مردوو به» ی  «    نووسینیشدا هیچ لزومک نیه  له یشه ر بۆیه  هه» زوور ارهتیی ش ناسک، ترۆزیه

 » ترۆزیی ی ناسک  «  نووسینی  نگیریی کردن له ندێ ڕۆشنبیری زل بۆ الیه  هه وزووعه م مه ی ئه رباره ده. ی تارکه قه
 جیاواز »  ازاد ابن عمی–ئازادی ئامۆزام   « نووسرێ   نه  ی ئیزافه» ی  « ر  گه ن و خۆیشم لم بیستوون ئه ده
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، جارێ  یه خش هه تبه ناعه می قه  وه یه ره گه م ته ی ئه وه واندنه بۆ ڕه. »  حریة الشعب–ل  ئازادی گه  «    له وه ناکرته
یکی پشووم  دا قسه رهی؟ ل که  کردن چ ده  قسه ی له  نووسینیش چارکت کرد ئه ر به گه  بم تۆ ئه وه با ئه

  . ناچاری به...   کردوه دووباره

 و   ئیزافه» ی  «    له لک درژتره عنا گه  ی ئیسمی مه» ی  «    چونکه رشوان نیه ی و سه  ڕاستیشدا ترسی تکه له
  من له. » ئازادی ئامۆزام  « ی   که» ی  « ڵ  گه  له یه رقکی زۆری هه  فه» ل   گه-ئازادی  « ی   که» ی  «   سف، واته وه

  ک دیتت نووسیومه  وه وه مه که کدییان جیاده  یه  پی درژیی و کورتییان له  به  یه» ی  « م دوو  نووسیندا ئه
    .4  بنووسرێ  جۆرکی دیکه چ به رده نووسم تا بیارک ده رواش ده  هه»  ئازادی ئامۆزام–ل    گه-ئازادی  « 

 درژایی  وه  کۆتایی وشه ونه که  ده  که سییانه  ئه  یه» ی  « و  موو ئه ت و هه د هی نیسبه  قه ا بهعن  ئیسمی مه» ی  « 
قی  خه  « ی   ده م که به. کدین ر یه ده قه کان به ، ییه» ولریی، جوانیی، ترۆزیی، شایی هه  « ی   ده که.  یه هه
ردی  به  « ی   ده هاش که روه هه. وه ب درژ ناکرته ست نه  ئانقه زوور به ی دوای شاره ی ئیزافه م ییه  ئه» زوور شاره
 .» ق ڕه

زاتریشمان  ت و شاره قیقه ی حه وه  بۆ دۆزینه وه کاته دا زیاتر چاومان ده م باسه  ل یه ش هه یکی دیکه وه ردبوونهو
وا  ب که ش بۆمان ئاشکرا ده دا جارکی دیکه مه و به  ی پ داناوه که  زمانه ی کورد که لیقه ندێ باری سه  هه کا له ده

 . عناوه ت و ئیسمی مه  نیسبه» ی  «  ڕیزی  م ناچنه م و سیه م و دوه که خسی یه  و شه سف و ئیزافه  ی وه» ی  « 

عنا و   مه ی ئیسمی» ی  « وا  وت که رکه  بۆمان ده وه  پی پویست هنامانه وه به  پشه  به ی لره و میساالنه له
 دوای  ونه که  ده ک دیتمان که وه. وه مننه  درژی ده ر به  ئیمکانیشدا ب هه  درژن تا له  که وه رڕای ئه ت سه نیسبه
 درژی  فوزیان پ بکرێ و به له تا مومکین ب ته  هه وه  میانیانه وته که ندی ده یوه کی په  یه» ی  « کان   بزونه پیته

 .» عنا بۆ ئیسمی مه.... یی وره  دارایی، فیۆیی، گه–ت  بۆ نیسبه... یی قالوه غدایی، شنۆیی، شه به  « ی ی ده. وه بمننه
بزون بۆ خۆیان   دوای پیته ونه که  ده  که سف و ئیزافه م و وه م و سیه م و دووه که خسی یه کانی شه  یه» ی  « م  به
رای پار،  هه  « ی  ده. ندی نای و بیان پارزێ یوه  په» ی  «    واته    Consonantنگدار   ده بنه ون و ده که  بزونی ده له

کۆی  ی بچووک، سه ، خانه وره رای گه  هه-  بۆ ئیزافه.... کۆی دوکان، پشووی ئاشتیی، جی من ی بارام، سه خانه
 » م خسی سیه بۆ شه.. ساب گرووی هیات درووی، ق خه  « ی  ، یاخود ده» سف بۆ وه... بند، پشووی درژ، جی دوور

وێ  که  بزونی ده فعولک پیتی کۆتایی بزون ب بۆ خۆی له  دوای مه  چوه م که خسی سیه  ی شه» ی  « ها  روه هه
ب  علووم ده ش بۆمان مه دا جارکی دیکه مه  به» هتاد... ی کرد، درۆی کرد ه رای کرد، هه هه... کردی  « ی  ده

ت و ئیسمی   ی نیسبه» ی  « رازووی   تای ته م ناچنه م و سیه م و دوه که خسی یه سف و شه  و وه ئیزافه ی » ی  « 
 بۆ  وه  نووسیندا جیاکرانه  پی کورتی و درژی له  و به ککی دیکه  یه ک کورتتر بوو له  یه» ی  « وجا  ده.  عناوه مه
 » أوز أبیض   «  ویستت بی  که. رلشوان عناو سه ڵ بوونی مه تکه؟  کوا  وه کی مردو زیندوکرته  یه» ی  « ب  ده

  .»  سره قازیی زانا، قازیی به  «    بنووسه» القاضی العالم، القاضی البصرة  «  ویستت بی   که» قازی سپی  «   بنووسه

چ بی . ی  دوادا ب یا نه سفی به  و وه ه ی ئیزاف» ی  « رق ناکا   فه وه  به کی درژه  ییه» قازیی  « ی   ی وشه» ی  «  
 » مبتدأ  «  دوا  ش له سف و ئیزافه  ی وه ه» مبتدأ  « ی قازیی  دا وشه لره.  ، قازیی زانایه یه قازیی هات، قازیی لره  « 
ن  الیه رق ناکا له  فه» قازیی  « ی  ی وشه  که» ی  « موو حاندا   هه  له» ، قازیی زانا سره قازیی به  «  چ بی » ن  نایه وه ه

، قازیی هات، قازیی ی زانا،  قازیی زانایه  « کا بنووسرێ  لمنین ڕزمان داوا ده ب بسه  ئیتر بۆ ده وه کورتیی و درژییه
  . مک نیه ب وه  بۆ عینادی نه» قازیی ی کفریی
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  و ئیمکانه ب ئه  واده  گوت چونکه م بۆیه مه ، ئه وه مننه  درژیی ده ر به  ئیمکانیش داب هه  دییتت گوتم تا له
ک هی   وه کی تیژی کۆتایی وشه موو ییه  ڕاستیدا هه له  « عنا  ت و ئیسمی مه  ی نیسبه» ی  « . وێ که ت ده حمه زه وه

 ڕاستییمان – ڕاستیی  « ی  ده. ی نامن و درژیه  دوا هات ئه  ی جمعی به» ان  «    که» عنا ت و ئیسمی مه نیسبه
  ران له ند نووسه رچه هه. » ڕاستییان گوت  « ی   ویستت بۆ جمعی غائیب ب ده م که  به» گوت، ڕاستییتان گوت

 زار  ی به وه م ئه  به» ڕاستیی یان، ڕاستی یان  « نووس   ده یه ک جۆر نانووسن وا هه  یه یه م سیغه نووسینی ئه
 » ترۆزییان خوارد  « ی  ها ده روه هه.   درژایی خۆی دۆڕاندووه» ڕاستیی  « ی   که» ی  « وا   که گوترێ شتکه ده
   یه» یی  « م   دوا ئه وته  که»  ه  «  بزونی   پیته مان شک که هه.  وه  کورت بۆته» ترۆزیی  « ی   که» ی  « شدا  لره

 نووسین واشی  ند به رچه  هه»  رۆزیی یه م ته ئه  «  گوتندا نای  له »  م ترۆزییه ئه  « ی  ، ده وه کاته  کورتیان ده درژانه
و   له ککه ش یه یه م موشکیله ئا ئه. »  وازم لی هنا نده وه م به ، به ی زیاتر تدایه  درژه م الباسه  ئه  « بنووسی 
یکی ڕاستیش  ر بنچینه سه ک و لهک ش  یه  بب به که ب بیارکی گشتیی بۆ بدرێ تا ڕنووسه  ده  که گرفتانه

  .ستاب هه

 ی » ی  « ی  وه کاریی جیاکردنه  و ورده» تیی برسییه  « ی   ماده له.  تییه تی کاریکی عاده  کاریکی کورد کردوه  تا ئره
دا  ر زمانی بگانه زۆ ن له ستوورانه و ده  هاوتای ئه کانی دیکه ستووره ، ده  ژیریکی تدایه  زده ب که درژ و کورت نه

عنادا   داڕشتنی جۆرک ئیسمی مه  له ی هاویشتووه کجار پسپۆڕانه نگاوکی یه م کورد هه به. کرن چاو ده ڕه
دا  نگاوه م هه له. شن یری کورد تیدا هاوبه  کورد و غه  که وتووه  که تاییه ره  سه و پله رز ژوورووی ئه یکی به پله
با . رچاوی من  به هاتۆته رچاو یاخود نه  به ته  هۆی پک هنانیان نایه کانی دیکه  زمانه ه ل سکی پک هناوه به مه

  .! وه تییه عنای عاده والی داڕشتنی ئیسمی مه  به  چییه نگاوه م هه بزانین ئه

عنایان  سمی مهی ئی  باسمان کرد، جۆرکی دیکه  تازه تیی که عنای عاده رڕای ئیسمی مه ناو سه  ئاوه ن له تاقمک هه
سرنجت .  وه تییه مازکی تایبه هۆی ئه تیی به ی عاده که  واتای جۆره  له وه کاته ڕشترێ واتایان خۆ جیاواز ده ل داده

 ڕک، –  کۆن، کۆنیی –  جوان، جوانیی -خۆش، خۆشیی   « ی  ده. یان عناکه  و ئیسمی مه  وشانه ه م کۆمه  ئه بده
درژی،   « ی  ده.  یان بگره عناکه  و دوو جۆری ئیسمی مه م وشانه ت له دا دیقه مانه  دوا ئه به. »  نوێ، نویی–ڕکیی 

ک  کان وه نگه موو ڕه شایی هه شیی، ڕه ش، ڕه  ڕه– قوڵ، قویی، قویی – پان، پانیی، پانایی –درژیی، درژایی 
 ڕاست، –ک شیرن وان  کان وه موو تامه ه شیرن، شیرنیی، شیرنایی ه– قورس، قورسیی، قورسایی –ش وان  ڕه

  کانه م وردبینیکیی تا بی زیره ده رح ده  پی ڕای خۆم بۆشت شه بینی و به ک ده دا وه لره. » ...ڕاستیی، ڕاستایی
 خا ری ده سرنج ده. تک ب ی میلله لیقه ی سه ی زاده وه کا زیاتر له سووفی زمان ده یله  کاری فه رچاو له  به دته
ستکی   یاخود هه» کشان  و پوان و هه ساحه  مه ک به وه  « کرن  حدید ده  جۆرک ته ی به عنایانه و مه موو ئه هه

ق داببن   موته گرن له ده  هه عنایانه و مه ، ئا ئه» ست ل دان ک تام کردن و ده وه  « کرێ  واویان پ ده مادیی ته
 کار دێ و  ق به  بۆ موته ک نای چونکه  که  به» ی  « ش پیتی  حدید و دابینه تهم  و مقداریان دیاریی بکرێ، بۆ ئه

ویی ڕاست کوردی بۆ  فه ستیی عه کیی و فیتری و هه  بوا، ئیتر زیره وه قه والی موته  به نگاوکی دیکه ناتوانی هه
ک   نه» ایی  « ی   ئیزافه ش به یه م سیغه ن، ئه هی س ڕاگه به یدا کا مه  په» وچوو  « تی  یکی تایبه  سیغه  بردوه وه ئه
   . یدا بووه  په» یی  « نھا  ته

و  ستت ئه به  مه»  که پانایی ژووره  «  گوتت  م که ین به گه ق ڕاده  ی موته» عرض  « دا  وه  به» پانیی  «  گوتت  که
  سافه له  مه نده و هه ، ئه وه گرته ری ده رانبه ی به که و دیوار بۆ دیواره  له  که یه حدید کراوه  ته سافه  مه نده هه

حدید  ندکی ته م درژایی هه  به ه» قی طول موته  « ها درژیی  روه هه. بی  داده» پانیی  «  ی واتای » ق موته  « 
م ڕاستایی میقدارک ڕگا   به ه ی» استقامة  «  مانای   ڕاست داڕشتراوه  له  که» ڕاستیی  « ی  وشه.  و درژییه  له کراوه
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. صور ناکرێ حدید ته دا ته مانه  له ڕ ناب چونکه  و بیروباوه ڕاستایی بۆ قسه.  وی ڕاست و ب خواریی و نزمییه یا زه وه
ی  تیجه نه  من له ج ده ر شتک به سه  له  که یه رده  زه نگه  ڕه نده وه ردایی ئه م زه  به یه»  صفره  « ردیی مانای  زه

گوترێ  یبین ئیتر ده عیف ده  چاوکی زه  که یه  ڕوناکیه و میقداره دا، یاخود ئه و شته ر ئه سه رد له دانانی بۆیاغی زه
   له ست میقدارکی دیارکراوه به  مه» شایی ڕه  «  گوتت  که. » کا ردایی ده  زه بووه س کور نه که چاوی فنه  « 
 » ترشیی  « .  وه منته ک ده یه ر جگه سه  له ووز که شایی خه ودا یاخود ڕه  شه الم له یی زهشا ک ڕه  وه» شیی ڕه  « 

  ترشایی سماق زیاتره  « گوترێ   ده یچژیی بۆیه  زمان ده  به  که یه و تامه  ئه» ترشایی  « م  ، به» حموضیة  « ری  رانبه به
 پنج  له.  شیرنیی و تایی و تفتیی یرنایی و تایی و تفتایی میقدارکن لهها ش روه هه. »  هی لیموندزی  له متره یا که
یا  بن وه ڵ ده  تکه ڵ ماده گه  له  که» لمس  « ستی چشتن و  نھا بۆ هه میزاد ته  ئاده» حواس خمس  « ی  سته هه
کرێ و  دیترێ و بۆن ده ی ده وه ردێ ئهکا  به یه م سیغه  ئه»  ڵ ماده گه  له یشتنی ماده کگه یه به  « ن  گه ک ده یه به
.  وه شته یان لناوه م سیغه  ئه ستی مادییان پ ناکرێ بۆیه  هه» لمس  « س لدان  ی چشتن و ده  ڕاده بیسترێ به ده

  هزانرێ ب  زیھن ده ر به  هه ی که و مانایه  ئه دیاره. » نگخۆشایی و بنخۆشایی جوانایی و درۆزنایی و ده  « ناگوترێ 
موو مانایکی زیھنیی  یی و هه روه رستیی و نیشتمانپه قپه زیلیی و حه ڕه  « کار ب   بۆ به» ای  «    دووره وه جارک له

و  ک له ر وابوو یه گه م ئه ، به ستوورکی گشتییه  ده مه ئه.  یان نیه والوه تی به ی عاده  سیغه  له»  مانه ک ئه وه
  ت له ی مادییه  پایه یشته یا گه حدید بکرێ وه وێ مومکین بوو ته که تن و بن کردن دهر دیتن و بیس ی به ستانه هه
سکوون بوو تا وای ل هات   زۆر که م بۆنک که بۆ میسال ده.  وه یگرته  ده که وسا قاعیده ست پکردنییدا ئه هه

.  ن تیژایی بۆ تام کردنه  زاته» ر یی بۆنی بیبهتیژا  « ک  کار دێ وه  بۆ به» تیژایی  « ی   خزمی تام کردن وشه بب به
  له.  حدیدی تدایه  ته گوترێ ڕووناکایی چونکه دیترێ پی ده  ده وه  درزکه  له ی که  ڕوناکییه و میقداره ها ئه روه هه

 ڕی  یان له که ر یه  ههواتا. و یا تاریکایی شه ر تاریکایی وه رانبه ست به وه  ده  چونکه یه حدید هه ڕووناکایی ڕۆژیشدا ته
  . وه پچته ق ده  موته ن و له که یدا ده حدید په وی تردا ته ڵ ئه گه  له له مقابه

تیی   سپیه» بیاض  « قی  بۆ مانای موته.  وه ینه  خوار که» تیی، سپیایی سپیی، سپیه  «   ر له ش سه دا با جارکی دیکه لره
بینین  ده. ڵ بن  تکه» بیاض و ابیض  « ک  وه  ناو نه  هاتۆته  بۆیه یه و سیغه تمان ئه گو وه  پشه  به کار دێ و لیره به

مه  ئه  « ی  ده. ن یه ق بگه ی موته» بیاض  « تیی ب مانای  ک سپیه  وه نیه م وه  به یه  ش هه» سپیایی  « ی  سیغه
  حدوده  دو شتی مه که فره  و به که چه  گه علوومه  مه»  یاره د وه  دوره  له که فره  یاخود سپیایی به یه که چه سپیایی گه

  ن سپیایی چونکه  ش ده» نیر و دۆ شیر و ماس و ڕۆن و په  «    به یشه ر بۆیه هه. تیی ک سپیه  گوترا سپیایی نه بۆیه
  .شخورن حدودن و ده نگی سپیاییان مه رڕای ڕه  سه مانه ئه

،  کای تدایه  زه وه نی داڕشتنیشه  الیه ، له» ق موته  «    له» محدود  « ی  وه تی جیاکردنه کاوه  زه  له  جگه یه م سیغه ئه
  ق له مازی داڕشتنی مانای موته  ئه  بب به  الیقه ر زمان سوکه سه  و له رم و شله  پیتکی نه  که» ی  « پیتی 
ستی   هه ناوک که م ئاوه به.  جۆرکی گشتی  به مه ، ئه هتیی تدا نی  خۆیدا مادیه ویش خۆی له  ئه  که وه ناوه ئاوه

مووی   هه که  « ب  حدید و پوان و کشانی هه یا قابلیتی ته ، وه وه ست لدانه  ڕی تام کردن و ده مادیی پ بکرێ له
 ی » ی  « . خش  ببه راوهحدید ک  ته عنایه و مه  ئه وه دا بکرێ بۆ ئه گه ختتری له ب کارکی سه  ده» کرداری مادین

 س   که کار هاتووه و قورسی بۆ به ت به مازکی نیسبه  ئه  نیه بۆیه  و باره گری ئه  و هه یدانه و مه نھا کوڕی ئه ته
 بۆ   الیقه» ی  « .  بۆ درژتریی ش گۆڕاوه که مازه  ئه عناکه  پی گرنگ بوونی داڕشتنی ئیسمی مه به.   یه» ایی  « پیتی 

.  وه پچته  ده که قه  موته  له ی که و میقداره ت بردنی ئه و مادییه ره  بۆ دابین و به  الیقه» ایی  « . ق اتای موتهو
ر  وجا هه گونج ده ناودا ده ڵ سروشتی ئاوه گه  له رم و شله  نه» ی  « ک   ش وه» ا  «  پیتی  رچاو که  به ش دته وه ئه
رگرتنی   بۆ وه سیشه م به  و هه ناوه  ئاوه  که» پان  « ڵ  گه م ڕک دێ له  هه» پانیی  « ی  وشه ی » ی  « مازی  ک ئه وه

قی   موته  له ندک مسافه  بۆ دابینی هه سیشه یدا و به گه  ش ڕیک دێ له» ایی  « مازی  ق، ئه مانای موته
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   بم له وه که منته  ده و تبینییه ئه. کرێ چاو ده  دا ڕه» پانایی  « ی   وشه  له  که ته و مادییه  و پکھنانی ئه» پانایی  « 
ک گوتمان   وه  چونکه ندییه یوه ی په ینیان ئاقه ی به یین و ویکه ی کۆتایی بنچینه  و یکه که لفه  ئه» ایی  « س پیتی 

  .  وه ینیانه  به وته که نگدار نه ککی ده ر یه گه بزون ئه ر پیته  سه بزون ناچته  پیته وه  پشه  به لره

ر  سه ندک له وێ هه مه  ده ی ئیسمی ماده ی دیکه که  دوو جۆره عنا له  بۆ داڕشتنی ئیسمی مه وه  بگوزمه وه ر له به
  دا گروگای تدایه م وشانه عنا له  داڕشتنی ئیسمی مه رما بدوم چونکه رما و سه رم و سارد و گه ی گه وشه

م  به. رگیراب  وه» رما گه  «   ڕوا له  ده وه  دا زیھن بۆ ئه» رمایی گه  « ی   وشه له.  وه ر حاڵ ڕوونبکرته ده  قه به  پویسته
   ئاگرم بۆ هات دیاره» رمایی گه  « ی   ده که. » رما گه  « ک   نه  هاتووه  وه» رم گه  « ی   وشه خا له ریده  ده وه وردبوونه

 ناگوترێ  علوومه  مه  چونکه که  ی ئاگره» رما گه  « ک   نه یه که  ئاگره» رمیی گه  « ست پکراوی  ی ههست میقدار به مه
 پی  وجا به  ده رمه گوترێ ئاگر گه ده.  هاتب وه  ه» رمای ئاگر گه  «    له» رمایی ئاگر گه  «  ناب  واته ، که رمایه ئاگر گه

رپچیی   و سه  داڕشتنکی ڕاست و دروسته» رمایی رمیی، گه رم، گه گه  «   وه ه پش  به ستووری باسلکراوی لره ده
 » ما  « م   ئه» رما سه  « ی   وشه  له  بگره ته دیققه. هتاد... » یا ڕۆژ یا ئاگر وه رمایی خون وه گه  « گوترێ  تدا ناکرێ و ده

  علوومه  مه  چونکه ر وجودی نیه  یش هه» م  « کو پیتی   به» ما  « ک  نه.  سدا وجودی نیه  ئه  له که ی کۆتایی وشه یه
  ی چیه که ر ڕشته  سه» با بم من نازانم  «  تا ئستا نازانین   که وه  ڕبازکه  له واته که.   ه» سارد  « ی   وشه که سه ئه
ساردما   « س   ئه ب به  پی قیاس ده به. » رما رما و سه گه  «    و کردوونتی به  هاتووه رم   بۆ سارد و گه  یه» ما  « م  ئه

ک  رما جارکیان وه رما و گه کارهناندا سه  به له. فوز له سی ئاسانی ته به  بۆ مه وه  بووبن و کورت کرابنه» رم ما و گه
ناون  دا ئاوه  لره»  هرمای  یا گه رمایه وڕۆ سه ئه  « ی   ده که. عنا ک ئیسمی مه نونن و جارکیان وه ناو خۆ ده ئاوه
ردوویان   هه» رمای دون رما و گه سه  « ی   ده که. »  رمه  یا گه  یا سارده  یا فنکه وڕۆ خۆشه ئه  «  بی  یه وه ک ئه وه
   له وا کهڕ  ده وه یلم بۆ ئه مه. » رمی ساردی و گه  «   بته یان ده عنا و واتاکه  ئیسمی مه بنه شۆرن ده ناوی ده  ئاوه له
. کار هاتبن ناو به ک ئاوه  مروری کات وه  به وه  ه» مجاز  «  ڕی  م له عنا بووبن به ردوویان ئیسمی مه سدا هه ئه

 یا   یا شادیمه خۆشیمه  «  بی   کاری دنی که  له و جۆره  به»  رمامه  یا گه رمامه سه  « ی   ده  که ت بگره دیققه
  .عنان موویان ئیسمی مه  هه» خۆشی و شادی و ناخۆشی  «   وومهعلو  مه»  ناخۆشیمه

   که یه  ساردییه و میقداره ستیش ئه به  مه»  که فره رمایی به سه  «  نای » ست پی کرد م هه که فره ساردایی به  « ی  ده
و  س له به  مه»  بازاڕ یی هاتۆتهساردا  « گوترێ  کانی کوردستان ده ندێ ناوچه  هه ست، له ده  هه وه که فره  به له

  ره  شیر و ماست و که» سپیایی  «   س له به ک مه روه  هه ی هاوینییه وه ت و ماستاو و خواردنه ربه فر و شه  به سارداییه
  .تی و هاوڕکانیه

وی دی   ئه» تیی ه  «  زیاد کردنی  کیان به ن یه  هه  دوو سیغه کانی دیکه  ناوه  دوو جۆره عنا له بۆ داڕشتنی ئیسمی مه
بوا   و واتای قورس ده  بۆ وشه مازی قورس الیقتره  ئه وه  پی ئه به. دا  کۆتایی وشه  له» تیی ایه  «  زیاد کردنی  به

ی  که  بۆ جۆره» تیی ه  «   وه مایه ده. رد و دار و ئاسن و چیا ک به واودا وه ی ته ڵ ئیسمی ماده گه کارهاتبا له  به» تی ایه  « 
زاران ساڵ  ی هه  ب نووسین و بۆ ماوه ی زمانی کوردی به وه  مانه وه  ه» استقراء  «  ڕی  وێ له که رده م وا ده به. دی

. کار ب وی دی به  جی ئه کیان له کدی ببن و یه یه ڵ به کدی نزیکن تکه  یه ی له ستوورانه و ده  ئه وای کردووه
 1300  شدا که وه ڵ ئه گه بی له ره  زمانی عه تۆ بنواڕه.  یره دانی سه کو ڕوونه به.  هیر نی ش شتکی سه مه ت ئه به هه

ی خوندن و   زۆر بنگه  و له  ڕزمانی پارزراوه وه هۆی نووسینه  دوا قورئاندا به هۆی قورئان و به  به ساڵ زیاتره
  تیکی ماوه  خزمایه ب نه ره  پ کردنی عه  زمانی قسه وه  دیسانه  وتووژ کراوه  ڕزمانیه و زمانه ر به ڕۆشنبیرییدا هه

ین،  بی بکه ره  عه ر قیاسی کوردی له گه ئه. چ یکی تری ده هجه  له یکی به هجه  هیچ له ڵ ڕزمان نه گه له
انی وتووژی  زم واته. بی ره  هی عه  له متره لک که یی گه  ڕزمانی نبچینه ی زمانی ئاخاوتنی کوردی له وه وتنه دوورکه
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ی و ی ورد شه و به  ڕزماندا ئه  له علوومیشه شتکی مه. بی ره ستوور و ڕزمان تا عه  ده  له کوردی نزیکتره
کانی باریکتر بن زووتر   تا داوه وه ی هۆندنه ک کفه ڵ بوون، وه  بۆ گۆڕان و تکه تره جۆرجۆریی تدا ب ئاماده

ر  سه عنا له س داڕشتنیی ئیسمی مه  ئه  کوردییدا به ب له  ده و پیه به.  وه نهکر نگتر گرکانی ده ئاۆزێ و دره ده
قامکی  کانی یا شه موو سیغه  و هه وه بۆته واری کورنه  تا ئستاش شونه ستاب چونکه م هه حکه یکی زۆر مه بناخه

 زیاد  عنا به ن بۆ ئیسمی مه  هه ار سیغه میساالندا دیتمان چو ک له وه.  ر ماوه یکی دیاری هه ئاشکرا یا ڕچکۆه
کار  تیی به کی تایبه س و مانایه به ش بۆ مه و سیغانه ک له ریه هه. دا  کۆتایی وشه  له» تیی تیی، ایه یی، ایی، ه  « کردنی 
و  ند ئه رچه هه. دا یدانه و مه  له ی تدا نیه کارییه و ورده ککیان ئه زانم یه  من شتکیان ل ده ی که و زمانانه له. دن
   له که خمینه  ته نیه م وه  دێ به وه خمینه  ته شکی له بم به ری ده  ده وزوعه و مه ی ئه رباره  ده  دواوه  به ی لره ڕایه

 بوو  نهو ناوا  بۆ ئه» تی ه  « مازی  سدا ئه  ئه  له چم که  ده وه من بۆ ئه. سبازیی ب وه  پی هه  هاتب یاخود به وه بۆشیه
ی  وشه  « ناو   و ئاوه ینی ماده  به کو شتکن له  به» ندام، قایمقام، مھندس ئه  « ک  واو نین وه ی ته  ئیسمی ماده ب که

 ئیسمی  و پیه  به .» بوون  نه و وشانه  کوردی کۆندا ئه  له علوومه نا مه  ده وه قایمقام و مھندس بۆ میسال دنمه
واو بووب  ی ته  ش بۆ ناوی ماده» تیی ایه  « مازی  ئه. » تیی ندیسه تیی، موهه تیی، قایمقامه ندامه ئه  «   بته عنایان ده مه
م   ئه  بچ که وه  زیھن بۆ ئه یه وانه له. » تیی تیی، زیوایه تیی، زایه ردایه به  «  ئیتر گوتراب » رد، ز، زیو به  « ک  وه

 دا » سماعی  «    له ت چونکه ناعه  قه  له  دووره مه م ئه  ن به» سماعی  « نی  ب گوته ره کارهنانیان عه  و به سیغانه
   له دیومه.   ڕۆییوه وه  ڕبازکه وت بۆ خۆی له  ڕکه ک به یه ر وشه دی ناکرێ و هه  به» اطراد  «   یه ی ڕچه وه ئه

ند  شدا ڕیز بوونی چه مه ڵ ئه گه  له کان زیاتر بووه ستووریه  ده ژماری وشه  ئه  له» استثناء  « بی  ره ڕزمانی عه
ند زۆریش  رچه وتب هه که ستوور نه ر ده ی به وه ستوورک و ئه ی ده  بنچینه  به ک چوونیان بووه یه یک و له وشه

تی یا  مایهک خز وه  « خسی  ندی شه یوه ی په و وشانه  کوردیدا ئه  له ماشاکه  ته» استثناء  «   بووب پی گوتراوه
تیی،  تیی، باوکایه خوشکایه  « ک  عنا وه گۆڕن بۆ ئیسمی مه  ده» تیی ایه  «   یان به نن زۆربه یه گه  ڕاده» ت جنسیه
ماندا   دوا ئه تیی، به تیی، مردایه تیی، پورزایه تیی، خاۆزایه تیی، ئامۆزایه سایه تیی، که تیی، کچایه تیی، ژنایه خزمایه
 و  موو وشانه و هه ی ئه  ڕچه  چاوپۆشین له» ...تیی تیی، ئینگلیزایه مایه جه تیی، عه تیی، تورکایه بایه ره تیی، عه کوردایه
  ب به هزتری ناوێ تا ده  به وه یکی له ستووری زمان بناخه  ده ب چونکه خکی هه  بایه  نیه وانه تییان له کیه چون یه

ر  به  یان تدا ب له» ا  « ی پیتی  و وشانه وێ ئه که رده وا ده.  یه  ی هه» ستثناا  « ش  ستووره م ده  ئه به. ستوور ده
ی  ک ده عنایان وه کرێ بۆ ئیسمی مه  ئیکتیفا ده» تی ه  « مازی   ئه یکدا به  وشه  له» ا  « ی دو  وه قۆیی کۆبوونه نه

 » تیی ژنایه  « ک گوتت  بوو وه نا ده ر درژی و قورسی ده هب  له» تیی پیاوایه  «  بی   خۆش نیه» تی  پیاوه–پیاو   « 
ی  ی کۆتایی وشه که لفه  ئه  چونکه» تیی برایایه  « بوا بی  چی ده  که» تیی برایه  « ی  یاخود ده. » تیی پیاوایه  « بشی 

و   یه» ی  « و   له  وازهنراوه وه  کورت کردنه بۆ م دیاره  به» ی  « ی   قبوڵ ناکا ب ئاقه» تی ایه  « مازی   ئه» برا  « 
  ویش به لفی تدا بوو ئه  ئه ل که ها ناوی گه روه هه. » تی ایه  «  و » برا  « ی   که» ا  «  دوو  ک له یه  به ئیکتیفاش کراوه

ناوی  . 5 » تیی مانایه ئه  « ترێ ر قورسی ناگو به  له» تیی مانه  ئه–مان  ئه  « ک  عنا وه گۆڕێ بۆ ئیسمی مه  ده» تیی ه  « 
 » رویجیی یی، نه نده یی، فنله نده هۆه  « ک  یدا بوو وه دا په که  کۆتایی وته ت له  نیسبه» ی  «   ر به گه لکیش ئه گه

  .» یتی یه رویجه تیی، نه یه نده تیی، فنله ییه نده هۆه  « ک  ب وه  ده» تی ه  «  زیاد کردنی  عنای به ئیسمی مه

ئیتالیایی و ئیسپانیایی و   «   یته یان بکه که ته ر نیسبه گه مان ئه ک ئه  ناوی وه» ئیتایا و ئیسپانیا و ئوکرانیا  « ی   وشه له
ی و ئیتالیی و ئیسپانی  «   یته  بکه که ته ر نیسبه گه  خۆ ئه» هتاد... تیی تیی و ئیسپانیایه ئیتالیایه  «   بنه وا ده  ئه» ئۆکرانیایی
 » هتاد... تیی تیی و ئیسپانیه ئیتالیه  « ی  وسا ده  ئه»  کوردی  له بی زیاتره ره یکی عه  سیغه مه  ئه  که–ئۆکرانیی 

  بته عنا ده  ی تدا بوو بۆ ئیسمی مه» ی  « تدا دوو   نیسبه  له» خۆیی  « ک  ی وه ر وشه گه کرێ ئه ش تبینی ده وه ئه
گوترێ   ده بۆیه.  ی دوایی قرتاوه  که» ی  « م  سی ئاسانی ئه به  بۆ مه  دیاره» تیی خۆییایه  « ک   نه» خۆییاتیی  « 
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 له شنۆیی و هرۆیی و    که–شۆییاتیی  شنۆییاتیی، هرۆییاتیی، هه  « ب بگوترێ   پی قیاس ده به. » کۆییاتیی  « 
  .» رگیراون  وه وه ۆشیی یه هه

  هز و ئاشکرایه ناوی تدا به  مانای ئاوه ی که سبوکاره و که کش، ناوی ئه دهش سرنج بۆ خۆی ڕا شتکی دیکه
رتاشیی،  وانیی، سه ستایی، شاگردیی، پاسه پانیی، جۆتیاریی، وه سه  « ک  کرێ وه دا ده گه ناوی له تی ئاوه مامه
... سابیی باخیی، قه یاتیی، ته جاڕیی، خه نه  « ،  هبن کانیش ده بیه ره  عه  وشه وه  مانه  قیاس له به... وانیی، کابانیی باغه
  .» هتاد

 نووسین و  سپاندنی ڕزمان به چه ر نه به زاران ساڵ و له وزاری هه کارهنانی زاره نجامی به  ئه کو گوتم له م وه به
 میانی  نووری ئاشکرا له س  تا وای لھاتووه و سیغانه  میانی ئه  له یدا بووه ڵ بوون په ت تکه به تۆمار کردن هه

ی سنوور و  وه ست کردنی کوربوونه ربه  بۆ به دۆڕڕاوه ل نه شدا هه وه ڵ ئه گه له.  گیراوه دا هه و سیغانه ندێ له هه
  نده وه ئه. عنا ب  بۆ فالن مه  فالن سیغه ن که  بده وه توانن بیاری ئه دیبانی کورد ده زمانزان و ئه. تکچوونی ڕزمان

ر  به م له وێ و هه یکی زۆری ده وه  و لکدانه وه  و لکۆینه وه  وردبوونه وه ر ئه به م له  هه  زۆر ئاسان نیه که  کاره یه هه
ی داڕشتنی  م باسه بگومان ئه. گیی مه کی هه ر ڕایه سه کانمان له دیبه وتنی ئه  ڕککه» نام استحالة  « تیی  حمه زه

نھا  ته یک، خۆی به ی زنجیره  ئاقه  باسک و بب به ه  ڕیزی کۆمه  بخرته  نیه وانه  له اوانه فر نده وه عنا ئه ئیسمی مه
  م باسه  بدوم ناکرێ ئه» ی  «  ڕۆی   له  که وه ت منه  نیسبه م به به.   زنجیره  بب به  تدایه ی ئاقه نده وه ئه
. خشیش بوو ب زانم سوودبه چیش ب لدوانی پویست بوو، وا ده واو و نیوه  جۆرکی ناته ند به رچه هه. بورم هه

دا بۆ   هانیشمان ده وه کاته  ڕووناک ده که ک ژووره روه مان هه که زباوی زمانه نفه  ژوورکی مه  له روازه ی ده وه کردنه
وار و  رامۆشی شونه ی فه  و جاجاۆکه وه  داخراوی ماونه  تا ئستا به و که ک ئه یان ژووری وه ی ده وه کردنه

 و تۆزی  توانن ڕیسی جاجاۆکه وجا ده سک ئه  گه ی ژیر و دسۆز ببن به ش خامه ک باوه یه.  وه دروشمی شاردۆته
وی ماین و   هه و گسکه لکی ئه سه  قه ر تاکه ده قه ر به گه ی من ئه خامه.  وه کننه  بته و ژوورانه تیی له ب خزمه

  .زانم ربند ده ختیار و سه  به خۆم زۆر بهکاندنی داب  ته

 ژماردنی  ر به  هه نگه ، ڕه  نیه وه رح و قووڵ بوونه  شه  پویستی به» ی  « ی ڕۆی  رباره م ده که  باسه  له ی ماوه وه ئه
ک  کار دێ وه  به» ین  « دا   ئاینده  له» جمع المتکلم  « ر  که معی قسه  فیعل، بۆ جه له.  وه هنانی لی ببینه کار جۆری به

 ناو   دته» ین  «   ، بۆ ئاینده» ین  «  بۆ مازی » بناء مجھول  «  فیعلی  له. » ستین ده ڕۆین، هه ین، ده که خۆین، ده ده  « 
  ن له تاقمک فیعل هه. » درین  لدراین، لده–نووسرین    نووسراین، ده–دیترین  دیتراین، ده  « ک   وه که وشه
   خۆوه دا له ی ڕووده وه ناستن ئه  شتک هه کانیان به  فاعیله» افعال الوقوع ، فیعلی ڕودان  « م  دیدا من پیان دهکور

دیترا،   « ک  صریفی بناء مجھول وه ڵ ته گه  له رقی نیه  فه مه  ئه  که» ڕم  ڕما، ده–سووت  سووتا، ده  « ک  دا وه ڕووده
افعال   « ر  شی زۆریان به بیدا به ره  عه  زۆر بھیزن له وه کردنی فاعیلیانه  ڕووی کارنه لهم فیعالنه  ئه. » دیترێ ده

 و   خۆی بھزه  چونکه ی داوه و بھزیه تی ئه  یارمه که  کۆتایی فیعله  له» ا  «  بوونی  ئاشکرایه. ون که  ده»  المطاوعه
 و  زایانه کجار شاره کارکی یه.  وه ته ند ماوه  ب خاوه که  فیعله لالییه ڕه  و به و بھزییه ی به ر ده ، هه لالیشه ڕه به

 و   دۆڕاندووه»  تعدیه  « ڕی  ویش مانای تپه  ئه ، چونکه کار هاتووه ی بۆ به مان سیغه  بناء مجھول هه  که یه ژیرانه
 فیعلی  ک له  وه یه  هه  ه» ڕودان  « ی  فیعله  و تاقمه  له» استثناء  « ندێ  هه.  دا نادیار بووه  وشه ی له که فاعیله

ی   ئیراده خسی مردوو به  شه  مازیدا چونکه م له خسی سیه  بۆ شه» مردا  « بوا بگوترێ  ده. دیترێ ده  6  دا» مردن  « 
رینگی ک بی گ م وه  به» ...پسان، سووتان  « ک   با وه» مردان  « ش  که بوا چاوگه ت ده به خۆی نامرێ، هه

  . ی داوه که  داڕشتنه  هزی به  تیدایه  ناخۆشیی که  و زده که ڕوودانه
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  مانیش فیعله  ئه  ن چونکه» ستان لوه  هه–ستان  هه  « ستانیش خزمی  ستان و داوه ڕاوه  «   «  یش » ستان هه  «  
  ی وا له  یه» ا  « و  هۆی ئه به. نون  ده» استثناء  «   تدا خۆی به  ڕواه   له» »   هاتووه وه  ه» ستان وه  «   یان له که ڕوته

شی  چی ماناکه  ب که» ڕودان  «  تاقمی فیعلی   له» ...ڕمان، خلیسکان  « ک  ویش وه بوا ئه  ده دایه که کۆتایی وشه
سی   ڕاستیدا ئه  لهم به. کرێ  ده  ویستن و ئیراده یدا ناب، به  په  خۆوه  له» ستان هه  «    چونکه ڕودان نیه

  له  « ی   ماناکه» ستان  وه  «   دیاره.   ه» ستان وه  « ی  که  ڕوته ویش فیعله ، ئه  هاتوه وه  ه» ستان وه هه  «    له» ستان هه  « 
  .ن یه ب ڕاگه  ده م مانایه  فیعلکی بھز ئه  که  یه» وتنی ناچاری  که که ره حه

ر   سه  بته  خۆوه ک له دا ب نه گه  ویستنی له  ب که و نووستنه  بۆ ئه» نووست  « یعلی  ف چم که  ده وه من بۆ ئه
 » نووست  «   واته که. » وت وی ل که خه  « گوترێ  ی مرۆڤ ب ده  ب ئیراده که ر نووستنه گه ئه.  ر به خه مرۆڤی به
 » ا  «  گوتمان  که.   یه و سیغه ر ئه شی هه که  و سیغه وودانه و ڕاست ڕ  ڕاسته» بۆرژا  « م فیعلی  ، به هزه فیعلکی به

   ی تدایه» ی  « یان  که  ڕاناوه دا که و سیغانه  له  دیاره» مضارع  « دا   ئاینده  له» ی  «   بته ی فیعلی ڕوودان ده که یه
  که ب فیعله شدا ده مه له. » خلیسکیت ، ده خلیسکایت–برژین  برژاین، ده  « ک   وه وه  ی تدا کۆ بته» ی  « ب دو  ده

ستاین  ستاین، ڕاوه هه  « ی  ک ده  وه وه  کۆ نابنه» ی  « دا دو   ئاینده  له علوومه نا مه ده.  بھز ب هی ڕودان ب واته
. کار دێ ھز بهک فیعلی ب دا وه هجه ندێ له  هه  بۆ خۆی له» ستان وه  « م  به. » ستین وه ستین، ڕاده ده  هه–
.  وه هۆی ماندوو بوونه وتنی ناچاریی ب به  که که ره  حه س له به رجک مه  مه  به» ستین وه ستاین، ده وه  « گوترێ  ده
  ی به  تا چی دیکه  نیه» استثناء  « ژماری  ش جی ئه یه، ئره ستوورکدا هه موو ده  هه  له» استثنا  « رچۆنک ب  هه

  .وین دووکه

م  ، به»   نیشانه نگکم گرته تفه  «   ده. خش به  ده» انتقال  «   وه  ناوه ک دته  یه» ی  «  جۆرک فیعلی کوردیدا  له 
،  که  باغه  نۆڕیمه–چوم ...  که  ماه چوومه  « ی  ده. » نگکم گرت تفه  « ی  ی ده دا ون که  ڕسته  له که فعوله  مه که

 بوومه–نۆڕیم   گه  خونجامه– مامۆستا، بومکه  ج ته  ده  که  یه» ی  « م  ئه. » ، خونجاموه که  دوا فیعله چ   »   ،بوم
کو   به م نیه خسی سیه ناوی شه  ئاوه» سوام، ترنجام وتم، نۆڕیم، خونجام، دام، په چوم، گرتم، که

   که  یه»  ه  « مان بزونی   هه  یه» ی  « م  ئه. خش به  ده که  ئینتیقاله و که وه   بزووتنه   7که» یا پاشگر ماز وه ئه  « 
  گرتمه  « وه  ینه دا ده ک گوتمان و لره کرێ وه فعولیان تدا دیار ده  مه دا که و ڕستانه  له وه که  دوا فیعله وته که ده

  .» ... وه ره خوا وتینه ، که که  باغه ، نۆڕیمانه که  خانوه ، چووینه نیشانه

 » جعل  « میان   ئه  چونکه م واتای کمک جیاوازه  دا به» تصریف  «    له یه مانه ک ئه ش وه  فیعلکی دیکه یا که
  م کرده که داره  « م  ده. ن یه گه  ده» انتقال  «   ر به  سه یا سازدانی تدایه  گۆڕین وه  که وه  ه» جعل  «  ڕی  ن له یه گه ده
   دیاره» ...ی م، بمانکه تکه کردم، ده  « م   ون بوو ده که فعوله  مه  که» کیلی خۆت  وه ، بمانکه  پاه مه که ، تۆ دهمز

. ککیان نھا یه ر دوویان ون بن یا ته  هه یه وێ ئیمکان هه  ده» مفعولی  «  دو » جعل  « عنای   مه  به» کردن  « ی  چاوگه
یدا بوونی  په  « ویش   ئه  که وه کاته تی کۆیان ده  سروشتکی تایبه» بوون  « ڵ  گه  له» کردن  «  س  ئه  ڕاستیدا به له

. گۆڕێ  دا فاعیل ده» بوون  «   گۆڕێ، له فعول ده  دا مه» کردن  «   یه له  هه دا هنده که ردوو فیعله  هه  له  ه» گۆڕان
  م سروشته ئه. »  بارام بووی-  رپاه  سه بارام بووه  « شی   ده» دێ بارامم کر-  رپاه  سه بارامم کرده  « ی  ده

 دیار  کانی دیکه  فیعله  له کار بن که تیش به  جۆرکی تایبه  به شدارن وای کردوه ردوویان تیدا به  هه  که تییه تایبه
  ویش له دا ئه ستووره م ده  له یه  هه» استثناء  «  .»  رپاه  سه ، بارام بوو به رپاه  سه بارامم کرد به  « ی  ده. وێ ناکه

م  که پاره  « شتوانی بی   ده»  تۆ یشتم به  بارام و  گه م دا به که پاره  « توانی بی   ده  چونکه» یشتن دان، گه  « فیعلی 
  م فیعالنه  ڕاستییدا ئه له.  هاتووه  بیرمدا نه ب به  هه  ی دیکه» استثناء  « ر هیچ  گه  ئه»  تۆ یشتمه  بارام و گه دایه

ر بۆ  دا نووسیمن هه ی من لره نده و هه سنیشان بکرن، ئه  ده وه  ه» استقراء  «  ڕی  ب له  یان ده» استثناء  « خۆیان و 
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   له ی دیکهب هیچ فیعلک  نه»   سازدانه وه  و گوستنه وه بزوتنه  « ی  م فیعالنه له . بوو وه سی میسال هنانه به مه
 – جلک   شوشتمه–خۆم  نان، ده خواردمه  « ناگوترێ . کارنای ی بۆ به  انه» یا پاشگر مراز وه ئه  « م  کوردیدا ئه

  .» ...شکنم رد، ده  به   شکاندمه–شۆم  ده

م   له کی دیکه، یاخود گۆڕانی شتک بۆ شت  بۆ شتکی دیکه وه  شتکه  له وه یدا بوونی تاو و گوستنه هۆی په به
بوون،   «   علوومه مه. کا  ده» مفعول  «  دوو  ڕیش کار له ڕی لی دێ، فیعلی تپه ک تپه ڕ وه په دا، فیعلی تنه یه سیغه

  ، نۆڕیمه که یره  ته  ژوورێ، داهاتمه هاتمه  « ی   ده چی که ڕن که په  فیعلی تنه» وتن، هاتن، داهاتن، نۆڕین چوون، که
 جی » ن، بوژ، ئاو، ڕاو یر، دیمه ژوور، ته  « ی   وشه» ... ڕاو چنه ، ده وه که  ئاوه وتینه  بوژ، که ، بوویته که نه دیمه
یان  که ، پاره  چولکه ردک بگره ، به رپاه م سه که ، بارام ده وه  ئاوه م خسته که جله  « شی   ده که.   وه فعولی گرتۆته مه
  ر جوته  هه»  و بانک  پاره-  رد و چولکه  به-  رپاه  بارام و سه–جل و ئاو   « وه  ت هنایهفعول  دوو مه»  بانک برده
  . فیعلکن» مفعولی  « یک  وشه

فتار   ڕه ک فیعلی دیکه سییان وه ی ئه کارمان هنان سیغه  میساالندا به ی له و فیعالنه موو ئه ب بزانین هه ش ده وه ئه
  وه  خۆیانه کار بنی، له  یان به» .... وه ئینتیقال گوستنه  « ی  سه به م مه تی بۆ ئه  تایبه وێ به ته ر نه گه  ئه ن، واته که ده
ز  رچی کاغه  هه–تان برد   پاره–م گرت   چولکه-  وه م دۆزیه  نۆڕیم نه– هاتم  تازه  « ی  ده. ن  ناکه م کرداره ئه
  .» ...یشت  کابرا گه–خونجین  تان ده گه  له–شتی کرد   گه–و بووین  ماندو– داهات  که  خانوه–بوو خستم  هه

وتن، هاتن،  خستن، گرتن، بوون، چوون، که  «  بن  ته م بابه  له وه ته م دۆزیوه م فیعالنه م ئه  تفکرینکی که تا ئستا به
ی، بارام  ده مه ک بی هه  وه  قسه هخول ل ده  مانای ته  به–دان  سوان، ناردن، هه ، په یشتن، خونجان داهاتن، گه

ی  کا ده  ده م کاره  ئه که  ه» مفعول  « وتنی  ڵ دیار که گه  له» کشان هه  « فیعلی . » دات ده یدای، کابرا هه هه
  وه  لکۆینه ی به زیاتر پوست وه باسی فیعلی ئینتیقال له. » کشام هه  « م ناگوترێ   به»  که ری شاخه  سه کشامه هه  « 

  ... ودا نیه دا مه م لره  به یه  پدان هه و درژه

  :ڵ پیتی تردا گه ن له ده  نیشان ده» ی  « کارهنانی  ندێ جۆری به  هه وه ی خواره م میساالنه ئه

  . ، شلکنه ردنه ، زه شکنه ، ڕه  سپینه-1
  .» ناوی ناساغی  « ردنه  ، وه ، خرولکه  سوورژه-2
  .»   و ڕوتبه پله  « مین  مین، دوه که  یه-3
  . ئاسنین، زین، زیوین-4
  . ، مسینه  گینه-5
  . ، کۆنینه ، زۆرینه نه میه  که-6
  ... جوانترین، خۆشترین-7
8-کچ ،کیژێ، حورم ،پورێ، دایک ،خوشک .  

ن ناوی  وشه ڕه. » ن نگ پش قۆشه له  چهن، ه وشه ه ڕه  «    ده یه  فۆلکلۆردا هه  له»  بانگھشتنی مینه  « 
  . دا کراوه گه تی می له ن مامه وشه ناو بۆ ڕه  ئاوه  به  بووه نگیش که له ، چه ته ئافره

 » وصف  «   نھا جۆره  ته  چونکه»   و مسینه گینه  « ک  وه  نه»   و زۆرینه مینه که  «  ڕیزی   بچنه نگه  ڕه  و نرینه  مینه-9
  . پکھاتبن و دروست کردنه یک و به  ماده  نین دروستکراو بن له  و مسینه ک گینه ن، وه ده  نیشان دهک
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  له. موو ناوی یاری میللین ، هه ، جغزنه ، تۆپنه مستنه شکنه، کاره مه ه ، چه شکنه ، هلکه ، موشنه  جگنه-10 
شکان،  جگان، موشان، هلکه  « گوترێ  وردستانی خواروو دهی ک ندێ شونی دیکه ولر و کۆی و هه ی هه ناوچه
  » هتاد...مستان، تۆپان، جغزان شکان، کاره مه ه چه

ی  که  ڕاستییه» ڕێ مه دونگ له  « ن   کۆی پی ده  له»  کنه مدۆڕه  مه دایه  « ن  ر پی ده  پشده  له یه ک هه یاریه
ی ناوی  وێ زۆرینه که دا دیار ده مه له. یفن دا و ده ڕ ده مه دا گورگ له و یاریه  له  چونکه  یه» ڕێ مه گورگ له  « 

  .  ی تدایه» ی  « مازک پک دێ پیتی   ئه  زمانی کوردییدا به یاری له

فتار بکا  ر ڕهک ن ت ب وه ن یا ئافره یه گه  راده» س که  « وتۆیی مانای  ناوی ئه  ژنانیی، کوڕانیی، کچانیی، و ئاوه-11
 نامن، بۆ جلک و   ی تدایه» س که  «  مانای »  ، کوڕانه ، کچانه ژنانه  «  گوتت  که. فتار بکا ک م ڕه یا پیاو ب وه

  کار دێ ت و ڕاوژ به عاده

 شنۆی ڕا  کا، له  بیتوندا ڕاو ده ، له ولریه  هه واندزی، مای له  ڕه چوومه  « گوترێ  ی کوردیدا ده هجه ندێ له  هه له
  فعولیش نیه رف و مه  زه  حاکدا که له.  دا کراوه  یه» کۆ  « ڵ ناوی شاری  گه تیی له تکی تایبه  مامه .» ڕۆیشت

،  کۆی خۆشه  « ی  ده.  دراوه  نه یه م ڕگه  ئه کی دیکه کارهنانی ناوی هیچ شار و ئاواییه  به له. » کۆی  « گوترێ  ده
  ی کۆن ده ته مه. » شۆی دووره ، هه ته شره وت، ئاکۆی عه شنۆی دیارکه  « رگیز ناگوترێ   هه» وت کهکۆی دیار

 » ولرێ  هه  له یره سه  « گوت  یان ده قی سلمانی نه ولر با خه  بۆ هه ه ته م مه ر ئه گه ، ئه»  کۆی  له یره سه  « 
 » کۆ  « ی  که سه  ئه علوومه  مه  ب چونکه» کۆی  « س   ئه  به که  ناوی شاره نیه هو. » ولر  هه  له یره سه  « یانگوت  ده
  : حاجی قادر ده.  یه

  ی کۆ که هارا شاره یدانی به  مه له
  کو گۆ ق وه ر شه ی کشمیری دابه قوبه

  :  ده یه  فۆلکلۆردا هه له
  .»  شاری کۆ دنم دوو لیمۆ چمه ی گۆ گۆ ده هه  « 

،  نده وه  جه-   جوانوو، جوانیله-  ، جووجیله جووجه  « گوترێ  ده. کار دێ شدا به وه  چووک کردنه  له» ی  « 
،  ماتیلکه ، ته ماشیلکه  « تی   گوتویه وانم بیستوه  توتنه ندێ ئاوایی و دی وتی کۆیدا بۆ خۆم له  هه له. » ... ندیله وه جه

  وه الی منه  به  که» چزیلک  « ن   پی ده دا سوور بۆوه ڵ گۆشتی قاورمه گه  له کهڕ  دونگی مه. »  ، شوتیلکه ترۆزیلکه
  .  ه» پشیک  « ی  وه  ش چوک کرایه»  پشیله  « . زانرێ شی نه که سه ند ئه رچه  هه یه یکی چووک کراوه وشه

م  به. » ردیش  بارامیش، ترۆزیش، دار و بهویش، ئه  « گوترێ   ده وه  ه» ش  « مازی   پش ئه چته  دا ده» عطف  «   له
گوترێ  ده. یا بمن  بقرت وه  یه» ی  « م   بوو ئه»  ا، ۆ، و، ێ،ه  « بزونی   پیته ر کۆتایی وشه گه  ئه یه  هه وه ڕی ئه

  ت که به هه. »  نووستویش، نووستوش– پیش، پش – کایش، کاش –ش  یش، ئمه  ئمه–تۆیش، تۆش   « 
ی  ک ده کردندا وه  قسه وێ له  دیار ناکه تف به ی عه  ه» ی  « م   یی تیژ بوو ئه  واته» ی  « ی  ایی وشهکۆت

.  تی نیه عنا و نیسبه  ی ئیسمی مه» ی  « تف هزی   ی عه» ی  « ب بم  ش ده وه  ئه» ...لیش ترۆزیش، برسیش، عه  « 
ندی نای  یوه  ی په» ی  « وێ و هیچ  که  بزونی ده  بزون بۆ خۆی له  دوای پیته وته  که  میساالندا که دیتمان له

ک  کا وه ڵ ده  خۆ تکه» ی  « ندێ پشگردا   هه له.  بۆ قرتانیشی یه  گوتمان ڕێ هه  که مه رڕای ئه بیپارزێ، سه
  .» یشتن، لگرتن، پگوتن تگه  « 
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م  به. »  کرم بوو که دی کرم بوو، میوه  « ی  کا ده یدا ده  پهتیی ناوکی تایبه  دا ئاوه» کرم  « ی  ڵ وشه گه له
  .» م رم، گو، شه ژێ، نه که  « گوترێ  ت ده کا بۆ ئافره یدا ده  ناو په» رم، گوڵ ژ، نه که  «   ندی وشه ڵ هه گه له

یر پھاتن  میان بۆ سه دوه. »   بیکوژهی ده  « کیان بۆ هاندان  ماز یه  پکھنانی چوار ئه ب له شدار ده  به» ی  « 
ی  ئه  « میان بۆ بانگکردن  چواره. » فا ی بوه هه  « زایی  میان بۆ ناڕه سیه. »  ند خۆشه ی چه وه  « گوترێ   ده» تعجب  « 

  ماز نیه  و ئه هم ناوی پرسیار  به یه مازه م چوار ئه  کشی ئه ند له رچه  هه» ی که  « ی  وشه. » ی نیشتمان جیھان، ئه
  .ی  هۆشیار، سلمانی، چشتن، مه» ی  « ک   وه ی پیتی ئیمالیه  که» ی  « م  ر ئه به له

  یانکا به  ده» رف ناوی زه  « گوترێ   پیان ده  که»  ینه و، ڕۆژ، سبه شه  « ک  یکی وه ند وشه  دوای چه چته  ده» ی  « 
و، ڕۆژ،  شه  « ک   وه ، واته یه شیان هه م داڕشتنه ر ئه رفن و هه  زه  که» رێدون و پ  «  ڕیزی  یانخاته رف و ده زه

... نووم وێ ده ڕم و شه گه ڕۆژێ ده  « ی  ده.   دواوه  ی چوبته» ی  « ب و  سکیان هه  نین ئه» نگاو چشته
سر،  غریب، عه ڕۆ، مه نیوه  « ک   وه ی دیکه ل وشه  و گه م وشانه ئه. » نووسم  ده ین نامه سبه...  وه نگاوێ هاته چشته

ڕۆی  نیوه  « . رف  زه یانکا به  و ده  دواوه وه چیته ییان ده. » ت هار، هاوین، پایز، زستان، ڕۆژهه و، به شه عیشا، نیوه
وا . » هتاد... کو هچم هارێ ده بم، هاوین، به و ده وێ تر خه شه ڕۆم، نیوه ت ده سرێ، ڕۆژهه غریب، عه یشتم، مه گه
   یه» ین سبه  «  مانای   چونکه رفیشی دروست کردوه چی زه  که ته  ی نیسبه» یان به  « ی   دوای وشه» ی  « زانم  ده

 هۆی  ر به  ش هه» کی ک و پاشه ک و پشه ک و ڕۆژه وه شه  « کانی   وشه» یانی به  « ی  ک وشه وه. م ب زیاد و که
  .رف  زه  بوون به وه ته  نیسبه» ی  « 

ی دو پیتی  ک وشه  پکھاتنی کۆمه شدار ب له  به  وای کردوه» ی  « رم و شلی  ب بم سروشتی نه  ده وه دیسانه
، پ، ت » دار بی  « ، بی »  هیه  ی به  کورت کراوه ی ب که میوه  « رم، ب  ، ب، ب شه» ئ، بۆ تصدیق  « ک  وه

موو   من هه  پویست نیه»  مانای خوێ به  «  چی، خ » چ کردن  « ، ج، چ » رتی  سه وته که  « ی ، ت» تگرتن  « 
  یه  هه وێ، هنده  دوا ژماردنیان بکه زان بۆ خۆی به ر ده خونه.  وه یان پ بگرمه  و جگه  لیسته مه کان بکه وشه
یان دو  که  کوردیدا ناوه مانیش زۆریان له  ئه  چونکه که ر لیسته  سه  ش بخاته» هجا  «  ناوی پیتی  ک له ب کۆمه ده

 مانیع   به  بووه» ی  «  نازکیی پیتی  وه المه به .» هتاد...ب، ت، ڕێ، زێ، ژی  « ک   وه  یه» ی  «  و کۆتاییان  پیتییه
وری   ده وه شته وه  ده وه رم و شل له  پیتی نازک و نه ، چونکه وه تای وشه ره  سه یته ب نه ن نه گمه  ده دا به وه له
   کاتکدا که  له یرکه سه.  وه سنته ی ل ده وره م ده دا ئه تای وشه ره  سه  میانی پیتاندا، هاتنی له ندی ببین له یوه په

ندی  یوه ری پهو یک ده  دیسان تا ڕاده» ب  بزون نه واته  « نگداریش ب  دا ده دا و وشه  ناو ڕسته  له» ی  « پیتی 
  .» ...ی خۆ رای کرد، مه  « ی  ک ده بین وه ده

 » ی  « کارهنانی   بگومان جۆری به وزووع چونکه  کۆتایی مه یشتوومه گه ند نه رچه مان کۆتایی دێ هه که دا باسه لره
ک میسال   یه تاکه.  یه ی زیاتر هه وه  شیکردنه کانیشی پویستی به  باسه ره  سه لک له ، گه  ڕوو زیاتره  خستمه نده وه له

  کی له ، به که  نووسینه ریان خستۆته به له ر که ڕسکه ی وه  ترسی درژه ی له بواردنانه و هه  بۆ ئه ک نموونه  وه وه دنمه
  . لیان بدون ری دیکه  یاخود نووسه وه مه دا من پیان که لی ئاینده هه

   له  که یه تی هه  سروشتکی تایبه» نۆڕین  «  فیعلی   یان تدایه» انتقال  « ی  و فیعالنه ئهی   لیسته  له یه مه  ئه که میساله
. ڕ په م تنه ر هه م تپه  هه نۆڕین فیعلکه. دواوم وتۆیی نه ی ئه  زۆر شتی دیکه ک له دوام وه شونی خۆیدا لی نه

 ب  و مانایه  به  مومکینیشه ڕه  فیعلکی تپه  ب که» دیتن  «  مانای   نۆڕین به مومکینه.   یه» دو سروشتی  « فیعلکی 
سدا   ئه نا بۆ خۆی له ڕ ده  تپه کرێ به  ده» حرفی جر  «  هۆی  ن و به یه گه بی ڕاده ره ی عه  ه» نظر  «  فیعلی  که
م  که گۆشتم خوارد، خانوه  «  بی  یه وه هک ئ  وه ڕه  تپه که دا فیعله  لره  که» م نۆڕی که خانوه  « گوترێ  ده.  ڕه په تنه
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ڕۆیشتم تا ماندوو بووم،   «  بی  ی که وه ک ئه  وه ڕه په ی تنه  ماناکه  که» دیت سم نه نۆڕیم که  « شگوترێ  ده. » دیت
ک  کار دێ یه  به» انتقالی  « ک فیعلی   وه  که  وای کردوه  یه» سروشتی  « م دو  ر ئه هه. »  وه م دۆزیه ماشام کرد نه ته

 دا دوو » انتقالی  «  حای  ڕ له  گوتمان فیعلی تپه چونکه  « ر  په  فیعلکی تنه بته  ده وێ واته  ی ده» مفعول  « 
کردمان،   « ی  ده. کرێ  ده» تصریف  « ڕ  ک فیعلی تپه  دا وه» تصریف  «   چی له  که» وێ  ی ده» مفعول  « 

ر   دا هه» تصریف  «   کار ب له ڕیش به په  مانای تنه  به که یه وه یرتر ئه یرکی زۆر سه  سه.» خواردمان، نۆڕیمان
  . ڕه په ی تنه  ماناکه  که» دیت، نۆڕیمان سمان نه نۆڕیمان که  « ی  ده. » کرێ تصریف ده  « ڕ  ک تپه وه

 ژماردن و  وه ماندا زیاتر له که  زمانه  له یه کراوه کی نه رگایه ی ده وه  کردنه م باسه یی ئه سی بنچینه به  ڕاستیدا مه له
درێ  ک گاسنی لی ده  یه وه ه وه  هه روبن ب له  پانایی و درژایی ب سه یار که وی به ک زه واو ب وه  لدانی ته وره ده
میکی  نی کوردیش هشتا کهزما...  دوو گاسن و س گاسن کرێ به  و ده وه ردته رد ده دا وه و شۆبینه  دوای ئه به
  و جوتیاره ک عوزری ئه  بینی خرا وه کردن و ماوه له  په ر له  عوزری نووسه م، بۆیه ه ی قه  کگه  به بووه ب نه نه

 یکی  وشه وا بووه.  وه یاری تدا بمنته  و به کا بوره ی شۆ ببێ نه که ویه موو زه  هه وه  پشه وێ له یه  ده یه چاالکه
 کارکی زۆر  مه ند ئه رچه هه.  م نووسیوه که دا کوردیه  شونکی دیکه ، له کار هناوه یکدا به  جگه بیم له ره عه
سی  به  پش مه  له وه الی منه  به» یاندن تگه  «   پۆشم چونکه م بۆ خۆم چاوی ل ده  به ندیش نیه سه  و په دیبانه ئه

   که ی بگانه کارهنانی وشه  به روا بم له  ب په وه  بۆ ئه یه ش هه کی دیکه هۆیه.  دێ » هو تییه کوردیی په  « ئارایش و 
فغانک   تورکک یا فارسک یا ئه وێ له نامه.   وشانه رزه و ته  دژی ئه  م نیه» حساسیة  « . ر گویان ئاشنا بووب به له

نھا  ته. ن ده  ده وه سته  ده واو به  واتای ته  که کوپکی بگانهی ڕ هۆی وشه ربینی واتا به  ده م له  بکه زیاتر کۆمه
 و  تورکی  له ووسرێ پویستی زیاترهن  پی ده  تازه  به  کوردی تازه  چونکه یه وه ویش ئه م ئه که چاو ده رقک ڕه فه

وه جارکیان   له پاراستوه  نهستیشم ده. ری کوردی ر چاو و گوی خونه به کانی له  نویه  ئاشنا کردنی وشه  بهی فارس
   دوو جۆره ی کوردیم به  وشه واش بووه. بی ره  ئیمالی کوردی نووسیب و جارکیان ئیمالی عه بیم به ره ی عه وشه

 حایش وا بوو  که. ستوور  ده تی ڕنووس بب به  جۆرکی تایبه دراوه  تا ئستا بیارک نه ، چونکه ئیمال نووسیوه
نووس با  ر چۆنک ده ر ب هه ری نووسه  سۆز و ڕاستیخوازیی ڕابه که .ن که  ڕێ گۆڕک ده م ناوناوه ه  و قه نجه په

  .کرێ  ده رارداده قامکی ئاشکرا قه ی شه و ڕۆژه بنووس تا ئه

  » تحتانی  «  چ » فوقانی  « ت ب چ  ت بۆ عبیاده  جگه که
     . وییرزنجی چ بارا ت ب چ به  بۆ سیاده» حبت  «   که
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  م شی دوهه به

  وری ڕاناودا  ده  به ی خامهکسوڕ

  

کانی  شه ی به وه  دواڕۆژدا ، بۆ دۆزینه بن له ریک ده ، پتریش خه وه  کۆنه ریک بوون، له واوک خه زانایانی زمان ته
تی  سه ریی بکا و دهوێ زیھنکا ک بیهک یه. دا  ڕسته ست له ده ی پی هه و ڕۆه  و ئه  پی سروشتی وشه ئاخاوتن به

ش  و دابه  بۆ ئه وه  بنته گه ق، به  خه شکیش له تی خۆی و به ناعه توان، بایی قه تی بدا ده زمانزانیش یارمه
زمونی  وزوعی ئه  مه  بیکا به  بوونکی مادی نیه ک ئاخاوتن که تی وه  بابه کا چونکه ندی ده سه  خۆی په ی که کردنه

کانی   باسه ره  سه ک له ر یه گرێ هه ده ، هه وه  ساغ بکرته به جره  ته یی به ه ریی و ڕاستیی و هه به ه موخت» امتحان  « 
  که. بن  خۆیاندا هه ن و به مووشیان شانازی بکه  و هه وه وری خۆی کۆبکاته  ده ڕی جیاجیا له ندین بیروباوه چه
ر   و هه گوتوانه خۆدا هه  و به رانه و شانازیکه  له ککه ب، یه  هه م، کهڕی خۆیش م ئاگاداری هندم بیروباوه  ده مه ئه
ن و خۆ  نگاو هه  هه وه  کنارکه ب له تی ده رفه ک من ده ککی وه  یه وه کجار فراوانی زمانزانیه مان ڕبازی یه  هه له

  .ی زانستی مرۆڤ گه گرن هش م به ت و پسپۆڕ و ئوستادانی ئه  ڕیز و کۆڕی بیمه بترنجنته

 بۆ سرنج و  وه کاته روونی ده رچاو و ئاشکراکانی تری جیھان ده  به نه ر دیمه ده قه ر به تدا زمانیش هه  ڕواه له
و  تن و ئاوابوون و خوار  هه قن له چه  چاوان ده  و مانگ و ڕۆژ وا له ستره  ئه رپی ده یاکی سه خه. ڕامان توه

... بن ن و وشک ده که  ده شه ردن و گه کانماندا ده نجه ستی په ر هه به ر له شتوده ی ده  گیا و گه...ژوور کردنیاندا
ی  رده هیچ کامکیان په... مانن رانی ڕۆژانه ی گوزه رسته ڵ که در و ئاو و ئاگر و ئاژه الن و هه شاخ و گرد و ته

. میزاد ی ئاده سته ر پنج هه  به وانیش زیاتر، دنه اخاوتنمان، لهلف  بی ئ ر ئه ده قه  و به ئاندوه  خۆی نه نھنی له
  وه نه که  ده» انعکاس  «   نی ئاشکراوه  دیمه  و له کانیان ڕوونه رچاوه ی سه و زانستانه  له ککه  زانستی زمانیش یه واته که

  . زا بوونی رکار و مامۆستا بۆ ل شاره ف ، به یه، یا نیه ی وانیش پویستی هه ست و زیھنی مرۆڤ، هنده ر هه بۆ به

  :  نیه وه ر ڕاستییه سه  فی به رپیه  سه یاه م خه ئه

 و خواهیشت و  ی ئیراده ، زاده  و ئاشکرای مرۆڤه رده ست پکراوی ب په مکی هه رهه  به  که وه ڕای ئه ره ئاخاوتن سه
چژێ و  بین و ده مرۆڤ نازان چۆن ده. تی ی زیھنیهخلووق مه... تیی سکردی هۆشیه ، با بم ده هۆشی مرۆڤیشه

 و بۆچی  زان چ ده م ده به... وێ که ب و ددانی ده کا و مووی درژ ده دا و زراوی کار ده بیس و دی لده ده
  سکردی مرۆڤ نین، کاری سروشتن له وتن ده دیتن و چشتن و بیستن و دڵ لدان و ددان ڕوان و که...  ده
کشان و داڕشتن و   و تکھه ماز و ڕسته  و ئه موو پیت و وشه م ئاخاوتن هه به. یری مرۆڤیشدا  غه ۆڤدا و لهمر

دارتاش . تیی ست و بیریه ی هه نه ، زه قی خواهشت و ویستی مرۆڤه  پدانکی کوتومت خه  و درژه وه کورت کردنه
مان دارتاش  م هه به. خت  ته یانکا به  دن و ده  الوه  له که قوماشه و  کا دار و بزمار و مشار و لۆکه ختک ده  ته که
روونی  ده.  بوون یھنته  ده وه بوونه  نه کا، له  دروست ده وه روونی خۆیه  ده ی له که ری ئاخاوتنه به رله  کا سه  ده  قسه که

 خۆی نیه،  که خلوقی کانیه چونکی ئاوی کانی مهی ئاو ب  رچاوه ی کانی سه وه  زیاتر له ی ئاخاوتنه رچاوه دارتاش سه
رتراشی و  یکه سم و په ک ڕه ندیش، وه رمه می هونه رهه ت به نانه  ته .تی  خۆیه که روونه خلوقی ده م ئاخاوتن مه به

 و  نگ و فرچه  ڕه ر له م هنانی هونه رهه ی به رته  که  چونکه  نیه که نده رمه خلوقی هونه ر ئاخاوتن مه ده  قه مۆسیقا، به
و   ئه  ئاخاوتن ناکرێ، چونکه ری له می هونه رهه قیاسی به. ند نین رمه خلوقی هونه  و مه مان و عود زاده ڕ و که ڕمه مه



 د مه سعوود محه مه

  85\38     ند باسکی ڕزمانی کوردی  چه  له وه وردبوونه

و  کرێ له ڵ نووسین ده گه قیاسیان له.  وه ت مرۆڤه  نیسبه نونن به  خۆ ده ک ئاخاوتندا زۆر بگانه  ته  له مانه رهه به
  کین به ره کیی و ده ریی شتی الوه می هونه رهه ی به رسته ک که زیش وه ب و کاغه که ره  و مه خامه   که وه ڕوه

  . ی ئاخاوتنه  کارگه روونی مرۆڤ که ت ده نیسبه

  نه قوین و زه ق و داهنان و هه تی خه  نیسبه ی میانی مرۆڤ و زمان که کجار نزیکه  یه ندییه یوه ت و په م نیسبه ئه
سکردکی ئاشکرا و   ده ریک ب به ک خه  وه وه  زانستی زمانه ریک بوونی به  خه  زمانزان له کا که ، وا ده هکردن

ن بۆ  ده ی ده  زمان یاریده ر به کانی سه ی کتب و نووسراو و تیۆریه وه  خوندنه ی که ، هنده  وایه وه مفھومی خۆیه
  ، که که  خودی زمانه راورد کردن له  و سرنج گرتن و به وه ، ووردبوونهو دا، زیاتریش له م زانسته  له وه قووڵ بوونه

ر  به ی له وه ک ئه ن وه که ی بۆ ئاشکرا ده که رکیبی زمانه ن و ته که ده تی، ڕۆشنایی بۆ هه روونی خۆیه رجومانی ده ته
  . وه ندبتهوا کانی ڕه  و نھنیه وه کانی کردبته ره گه ب و گروگاڵ و ته شا وه ک هه یه

  .ن ده  ده وه سته  ده نجامی گرنگ به  دوو ئه م تبینییانه ئه

. ب زا ده رزادی خۆی لی شاره ی زمانی ماده  ڕاده  بدا تا به  زمانکی بگانه م له  ده ی نیه وه زمانزان ڕی ئه: م که یه
بی یا  ره  عه بۆ کوردک که.  و زمانه ی ئه شیرمژ  زمانکدا مرۆڤ ناکا به رس خوندن له  و ده» رسمی  « فر بوونی 

رکار   پشی به» فعل  « ب و ئینگلیز کار  ره  بزان عه وه  ڕی فر بوونه  له س نیه  به نده وه ب ئه ئینگلیزی فر ده
 و » بینم پیاوک ده  « ک کورد نان   و وه» I see a manأری رجال،   « ن  ن و ده ن و ده خه  ده» مفعول  « 

بی و ئینگلیزی بدا،  ره کانی عه تیه  ڕزمان و تایبه م له ب ده ی ده وه تا کوردک مافی ئه... ن ش پش بخه که رکاره به
و   له  که وه  بیری بچته ی، له لیقه  سه رکاری ل ببته بک پشخستنی به ره ک ئینگلیزک و عه  وه پویسته

رس الی   ده یه وه یکی شاگردی زمان بیکا ئه ه ترین هه وره گه. کا فتار ده ی کورد ڕه لیقه دا دژی سه پشخستنه
رسی   ده  به  ب که و زمانه زای ئه کادمی شاره رشانی زانایکی ئه رکی سه ر بایی ئه وا هه مامۆستایک بخون که

  ڵ و درومانک که قه  و ته ، شیرازه نیه... ازم  و ئه ڕ و داهاتو و وشه رکار و تپه ر کار و کارا و به زمان هه.  وه ته ده
و ژووری مژوو بۆ  ره به. تی ی مرۆڤ خۆیه لیقه ست و هۆش و سه ، گیان و هه وه ستته به  ده وه که  یه  به مانه ئه

  وه دۆزیه کانی تدا ده ی گیانی باپیره ناو و سۆزی دڵ و تاسه ی هه ی مشک و خورپه ویت، جوه رکه ت سه که زمانه
  وه یه  توانیبتت فکر بکه وه  ب ئه وه یته که یان ده  دووباره لیقه  سه  السایی، به  خۆت ب مامۆستا و دوور له  ئستاکه که
 فری  وه  ڕی مشکه  تاکه  بخون، له و مژووه رسیش ئه  ده رزی به  فه  له زمانزانکی بگانه. کانیان رچاوه  سه له
  به.  بگرێ ی پوه ک تۆ تیدا بکو و فرچکی زانایانه ر بۆی بلوێ وه گه ، مه وه یداته  ده وه ڕی زمانه   تاکه ب و له ده

 و ڕزمانکی  وه یه که  ناو زمانه  چۆته وه  بگانه» معلم  «  ڕی فرکاری   مامۆستای زمانی کوردی له ، دیومه وه داخه
.  وه کانی زمانی کوردی پ بکاته  نھنیهی و کلیل، ڕاست وێ بیکا به یه  و ده رگرتوه رس وه  ده  کراوی به مه رجه ته
ی پرسیارکی  شه  موناقه بینم ڕۆشنبیرکی کورد له  ده دا که وه رمی بووم له  وتوژدا دووچاری دگه ندین جار له چه

   به وه ته  ی جواوه»  وروپایییه ئه –کانی هیندی   زمانه کوردی له  « ی  روا بنشتۆکه  ئاسایی و ب په زمانی کوردی به
ورامان و شکاک و قامیشلیش  کر و هه ر و دیاربه  کۆیی و پژده  که وه  له وه کردۆته ی بیری نه ر ده جۆرک هه
  . وه وته که کدی دور ده یه چی زۆر جار ئاخاوتنیان له  که» وروپایین  ئه–هیندی   « ر  ک هه کوردن، نه

 مشککی ئازاد و   و به ئسیری زمانکی بگانه  تاو و ته ن له  خۆشیان ڕزگار بکه زمانک، کهزمانزانانی : م دوه
 ڕبازی جیاجیادا بۆن بۆ بنج  ن به وانه یان، له که کانی زمانه تیه  ڕزمان و تایبه  له وه  تۆژینه ن به ست بکه  ده وه کرایه

.  ه  ناو سنووری هه ککیان جارێ چووبته ی یه وه ی بترازنن ب ئهکد  یه ی فراوان له کانیان و ماوه و بناوانی باسه
. حلیلی ئاو و با و خاک  ته نجامکی ڕاست له  ئه  تاکه ر بگا به کردب، هه ی نه ه  هه ، که وان زانایکی کیمیا نیه زمانه

  لک له  گه یه وانه ی میژوودا، له زاران ساه قامکی هه ر شه سه  به وه قویه  هه وه قه روونی خه  ده زمان له
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ش  نجامی دابه  ئه یدای کردب، یاخود له یک په هجه ند له ی چه وه یشتنه ک گه یه ڵ بوون و به کانی تکه ستووره ده
ی  » اجتھاد  « ش   ده و پیه م هاتبن، به رهه  به ستوورانه و ده یک ئه ند ڕچکۆله  ڕیکی زمان بۆ چه قامه بوونی شه

م   ده  نموونه به.  ییوه  ب زمانزانکی تر پی گه یه و ڕچکۆه  دراوسی ئه یک که  ڕچکۆه ین به زمانزانک بیگه
  و پیته کان، من گوتم ئه  گیروگرفته  لهندێ ی هه رباره ی ڕنووس ده ندامانی لیژنه  وتوژی میانی ئه جارکیان له

بنا   « ی   ی سیغه» ر  «  و  سی وشه  ی ئه» ڕ  «  میانی پیتی  ی کوردیدا دته ههج  لهندێ  هه  له ی که  ه» د  « 
. » کدرا، گۆڕدرا  « گوترێ  ک ده ، وه یه که  ه» ر  « ردوو   ی هه» تلفظ  « ستی سوک کردنی  به  بۆ مه وه  ه» مجھول
  کک له یه. تی ستکی تایبه به  دێ بۆ مه وه  زیاده  به بی وایه ره  ی زمانی عه»  نون الوقایه  « ک   وه  ه» د  « و  گوتم ئه

ک  یه ی به م حاه  له  ه» کیدن و گۆڕیدن  « نی  سه مان پیتی ڕه  هه  ه» د  « م   ئه  چوو که ڕه و باوه ندامان بۆ ئه ئه
ر  ڕاستی هه. »  نون الوقایه  « ک   وه ووههات  نه وه  زیاده  به واته  بۆ ناو ئاخاوتن، که وه ڕته گه  ده» ر  « ی دوو  وه یشتنه گه

علیلی  یب ناگیرێ، بۆ ته  عه وان و زمانزان لی به ، زمانه م دوو ئیحتیماله یری ئه کامیان ب، یا شتکی تر ب غه
   ڕاسته  و له» تعلیل  « ن بۆ  ده ست ده  ده ند کردب که سه ی په و ڕبازانه کک له ی، یه که یکی زمانه زاهره
لالی  قه  و ته وه  و پشکنینه وه  تۆژینه  که وه ت زمانی کوردییه  نیسبه تی به  تایبه ، به داوه کانی زمانیشیان ال نه قامه شه

  .پاندن ی سه  پله ییون به گه تایین و نه ره کانی، جارێ، کاری سه ستووره ی ده وه دۆزینه

،  ی بگانه وه  ڕی السایی کردنه  خۆی کورد ب، یا له ردی، کهماندا زمانزانی کو  حای ئستاکه کرێ له ڕوان ده چاوه
ر بۆ دانانی   به وتۆ بگرته  ڕی ئه وه  ی خۆیه» استقرار  « هۆی سرنج گرتن و  زانم، یا به وای ده  کارکی ناڕه  به که

  ڕی زمانزانکی تر و بگا به  م جیاواز ب له  زۆر و که» ی ڕزمان وه ب بین دۆزینه ی ده که ڕاستییه  « ڕزمان 
تی  وکی تایبه ر هه  هه وه الی منه به. وانی ی زمانه  و کشانه  و پوانه وه  بیرکردنه خۆی خۆی له ربه نجامی سه ئه

ب با   چ ده و ڕگایه ، ئه خداره وکی پیرۆز و بایه  هه وه ستوورکی ڕوون کاته مان ئاشکرا بکا و ده که کی زمانه نھنیه
ش  ر ڕبازی زانستی تازه سه گریمان تکای شوازی کارکردنک له.  ری کردوه ریدا گوزه سه  به لالکه قه  ته بب که

وی  یه ی په ه هه.  وه م نابته  نرخی که واوه  ناته و شوازه کارهنانی ئه  به ستووری ڕاست له ی ده وه ڕۆیی ب، دۆزینه نه
  .تی بۆ ناکا فاعه درێ، و دروستی شواز شه م ده ه  قه  له ه  هه ر به کردنی شوازی ڕاستیش هه

م الی  ڕی جیا جیا هه  زۆر بوونی بیروباوه  له وه یته یرمان نه  سه با که ندمان ده  بۆ هه وه  بیر کردنه م جۆره ئه
  م الی زمانزانی تاکه الن هه کانی گه ی زمانه رجومله ی تکای زانستی زمان و سه رباره زمانزانانی جیھان ده

با  مان ده وه هاتن، بۆ ئه یر پ نه والی سه به. دا  زمانه و تاکه کانی ئه تیه  عاست سروشت و ڕزمان و تایبه زمانک له
  ین له دیش بکه ین خۆش ئامه  بکه که نه یری دیمه  زیھنکی فراوان سه ر به گه بین و ئه  ناڕازیش نه و حاه  له که

ورکی  سه ست و ته نجامی هه  ئه  له ر زانایه  بگومان هه  زانستی زماندا، چونکه و جۆری تفکرین لهزۆری شواز 
ب   نه وه و شوازه  بدا له وه سته  ده وتۆ به مکی ئه رهه ش به ر، ده به خۆی گرتۆته ربه  شوازکی سه وه خۆی خۆیه ربه سه
  . خش زۆرمان قازانج کردوه  ڕاستیکمان پ ببه ه  نو س چوار هه ر له گه ئه. وێ که ست نه ده

ی زمانزان  وه ڕ و لکدانه  ب بیروباوه» کانی ئاخاوتن شه به  « باسی  ره  سه  تاکه  تکایی زانستی زمان ب، چ له چ له
 بوون و  فراوان ر له چ هه وا پ ده.  کشاوه کانیش تھه شه ی به  و ژماره رواوزی خۆی فرواون کردوه په

  .یکی نادیاری دوا ڕۆژ کشانیش ب تا ماوه تھه

 کار   زۆری له  به وه ن زمانزانی کورده الیه ی له ش کردنانه و دابه  ئه وه  ه»  وه کانی ئاخاوتنه شه به  « ت   نیسبه به
ناو، کار،  ناو، ڕاناو، ئاوه  « ی ئینگلیزی  که شه شت به  و هه» اسم، فعل و حرف جر  « بی  ره ی عه که شه هاتوون، س به

  . ن»  Interjectionندی و  یوه مازی په  ، ئه prepositionکار و  ئاوه
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بی یا  ره وی عه یه تیان په قافه ی سه رچاوه  پی سه  نووسیبتیان، به وه ت ڕزمانی کوردییه  بابه ی له و کوردانه ئه
بی  ره ی عه شه و س به ر ئه  هه یه ری کورد هه نووسه.   یان کردوه» ییوروپا  بین ئه یه وه چاکتر ئه  « ئینگلیزییان 

  یشی داوه وره و ده ، ئه»  اسم–ناو   « شکی   به  به  ی کردوه»  ضمیر–ڕاناو   « دا  وه ی و به که  بنجی نووسینه  به کردوه
تاقمکی تر . ب بۆیان داناوه ره  زمانزانی عه ا که کوردید  له  پکھنانی واتا و داڕشتنی ڕسته   له»  ضمیر–ڕاناو   «   به
کانی ئاخاوتن،  شه  به کک له  یه  به  یان داناوه»  ڕاناو–ضمیر   «   وی ڕۆژئاوایان کردوه یه  په  زمانزانانی کورد که له
وروپا  ک زمانزانانی ئه ش وه و کوردانه وێ ئه که رده  ڕا ده»   Pronoun –ڕاناو   « ی  که  زاراوه ک له روه م هه به

  یان پوه وه کی ئه  که وه م کردۆته تییان که خۆیه ربه  سه  جۆرک له  و به  زانیوه» ناو  « رکی   سبه  یان به» ڕاناو  « 
ی  ڵ ڕچه گه  له  ورده ورده. تی یه  ڕاستی هه  ئاخاوتنی کوردیدا به  له ب که ی هه  زله وره و ده  ئه هشتوه نه

 ئاخاوتنی  ی له وره کجار گه وری یه  و ده» ڕاناو  «   ک خۆم له ، وه وه مه که ت بۆ ڕوون ده م ڕاستییه م ئه که هنووسین
  .یشتووم کوردیدا تگه

شیان  ند وشه و چه ، ئه ی ئاخاوتنیان بردوه شه م به  ناوی ئه» ضمیر  «   ر به  کوردیشدا هه بی له ره وانی زمانی عه یه په
  . ن» ضمیر  « بیدا  ره  عه  له  که  داناوه» رضمی  «  ۆب

ر کوردی،   سه ته رگراوه  یان وه» Pronoun  « وخۆ  کان ڕاسته وروپاییه ک ئه وروپاش، وه کانی ئه شاگردانی فرگه
ی  م وشه ئه.  وه زارا  به  یان بۆ کردوه» ڕاناو  « ندکیشیان   هه» جناو  « ندکیان   هه» بۆناو  « ن  ندکیان پی ده هه

 کاری دنن،   به» Pronounضمیر،   « ران بۆ  ی نووسه  و زوربه  نو کوردستانی خوارودا باوی ستاندوه دوایی له
ری  ی چاولکه م ڕبازه ر له هه.  م گوتاره باسی ئه ره  سه  به  کردومه»  گوی مامۆستا به  « نی  منیش کوردی گوته

وروپادا پیان  کانی ئه  زمانه  له م داوه که ه  قه  له» ڕاناو  «   یان به و وشانه موو ئه کانمان هه ره  نووسه وروپاوه زاناکانی ئه
  . ستوه به  بۆ ڕاناویان هه ون که که  ده  ه» تعریف  « و  ر ئه  و به» ڕاناو  « ن  ده

؟ یاخود   ی داناوه» ضمیر  «   بی بۆ خۆی به ره  عه  ب که وه ر ئه  کوردیدا هه  له»  Pronoun ڕاناو، ضمیر،  « تۆ بی 
کان جغزیان بۆ پان  وروپاییه  ئه  فراوان و بسنوور ب که نده وه  ئه» ڕاناو  «  پی بین   که» Pronoun  « ڕاسته 
گوترێ  پیان دهی  و وشانه لمن به یسه ری کورد ده که ی قسه لیقه ؟ ئایا سروشتی زمانی کوردی و سه وه کردۆته

  نن؟ یه گه  ئینگلیزیدا ڕایده  له» is, am, are  «   ندرێ که یه  ڕاگه و واتایه  کوردیدا ئه  له» ڕاناوی لکاو  « 

  ن بیروڕایانی کورد بگونجم له  خاوه ک لهک ڵ یه گه  له متوانیوه  نه ختانه دبه ، ڕۆشنبیری کورد، به وه چت ل بشرمه
ڕاناو، بۆناو، جناو،   « ی   زاراوه  ڕازی نیم به تاوه ره  سه ر له  هه  بگره» Pronuonڕاناو، ضمیر،   « رپاکی باسی  سه
 » ضمیر  « ی  خۆ دابینی زاراوه. ر زمانی کوردی  بۆ سه» Pronoun  « ی  رگانی وشه  وه  جۆرکن له  که» رناو به
مان مان ل که  زمانه  بۆ ناو ڕزمانی کوردی نه وه داته ب ده ره ی عهوری زانایک سه  ته ی ئاخاوتن، که شه م به ر ئه سه به
بارز،   « ین  کار بنین، بۆ نه  به» ضمیر  «  ڕمان بب  که.  وه کاته  ڕوون ده که نکی باسه  هیچ الیه لمن و نه سه ده

 ی » ضمیر  « وری   سروشت و ده کا له ستی پ ده ب هه ره  عه  که» اضمار  « ی  و واتایه  ئه  چونکه» واضح، معلن
و   ئاخاوتنی کوردیدا له  له» ضمیر، ڕاناو  «    سرنج بگرێ له ست پ بکا که و هه ب کوردک دژی ئه بی، ده ره عه
کجار  شکی یه به. » ضمیر، ڕاناو  «  کوردیدا دروست ناب ب   له» اسناد، حکم  « ن  ی واتاداری خاوه  ڕسته  که وه ڕوه
ی   ڕسته  نابته» ڕاناوی لکاو  «  ب  یه رچی ئاخاوتن هه  کوردیدا، هه  له» جملة فعلیة  « ی کاردار   ڕسته ب له م نه هک
  .واو ته

کان و   ناوداره ڕی حازر و بزری زمانزانه  تاوی بیروباوه ها بین له  و ره وه  السایی کردنه ین له  خۆمان ئازاد که که
یبینین، بایی  دا ده ی ڕزمانی بگانه  ئاونه ک له ک وه ، نه یه ک هه مان وه که ی زمانه سروشت سرنج بگرین له
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مان  وه و کرایهڕوون کدییان بگرین، بۆ زیھنی  یه نگنین و به سه  جوداکانی ئاخاوتن هه شه ش به که ی باسه وه شانه لوه
  خۆن له ربه  بنجی و سه شکی هنده  به» ڕاناوی لکاو  «   بنه ماندا ده که  زمانه  له ی که  وشه و تاقمه وێ ئه که رده ده

و   بیرماندا ب ئه ش به رگیز نه  هه واودا که ی ته  داڕشتنی ڕسته ستن له ده ها ب هاوتا پھه ورکی وه ئاخاوتندا و ده
  . با بب هش و به ب و ئه ندی گرنگ ده کان، چه شه  به کک له ری هیچ یه  سبه  بکرن به وشانه

واو پک  ی ته  ڕسته یه وا ئیمکان هه  که  تفکره وه  له یه  وشه و تاقمه ر گرنگی ئه ده ت به  غایه وری له رخستنی ده بۆ ده
م  کانی ئاخاوتن، به شه  به شکی تر ب له ر به کار، یا هه کارهنانی ناو، یاخود کار یا ئاوه  به  کوردیدا ب له ب له
گوترێ   پیان ده ی که یه  وشه  نیمچه ه م کۆمه ئه.  پک نای» ڕاناوی لکاو  «  ب » اسناد دار  « واوی  ی ته ڕسته

دروێ و  کدیدا ده  یه کانی قوماشک به  پارچه  که زوو وایه  ده ک داوه دا وه  دروست کردنی ڕسته  له» ڕاناوی لکاو  « 
واویان ل  ی ته کینه  و مه وه ستته به  ده وه کدییه  یه ن به عده مازی مه  ئه دهی ور حیمه و له رگ، یا ئه  جلوبه یانکا به ده

نک دپ.  

  کانی بگره شه رت و به  که  و سرنج له ت به که ی جۆر جۆری زمانه ی گوته وه ریکی گوتنه ڵ خۆتدا خه گه بۆ خۆت له
م و  که ڵ هی تۆ جووت ده گه نیش فکری خۆم لهوا م... ست و زانینت  و هه» منطق  « رازوی  ر ته  به و بیانخه
  ی چ خۆشه وه  « ... ر زماندا دنم سه ستی دیارکراو، به به وێ، ب ئامانج و مه  و له ی جودا جودا لره ڕسته
... ی سا ده رموو ده یفه ری نه نجه دا خه ست نه تا ده...  وه بۆن بۆ خۆتان بخولنه... تا توانیم ڕۆیشتم... ویت رکه سه
دوای ...  کوردین ئمه... کان زلن رده به... ر معلق  سه تواسیوه  گوێ هه   به-ق  سته  نه  گوناهی وا به  گواره چیه
  رته  که  له ککه  دائیمی، یه  ناچاریی و به  ڕاناوی لکاو، به وه واو بنینه ی واتاداری ته تا ڕسته. » ... ڕۆیشتین وه سانه حه

کانی تری  رته موو که  و هه» ناو  « ک کار  وه. واو ب وێ و واتاش ته که رنه  ده  ڕسته  له» کار  «   نگه ره. کانیان بنجییه
ر   هه وه رتکی ب بانه  که وێ، تاکه رناکه دا ده  قسه موو جاران له لکاویش هه ت نه نانه ر وان، ته ئاخاوتنیش هه
  . ڕاناوی لکاوه

شتی تر  ڵ به  تکه وایه ی، چۆن ڕه نه و پک واو ب ئه ی واتاداری ته  ب ڕسته وه شکی ئاخاوتن ئه  به وجا که ده
 هۆی  بته  نه یری ڕاناو که ی میانی ڕاناو و غه  زله م جیاوازییه دا؟ ئه  ڕسته ب له ب و نه گونج هه  ده بکرێ که

   و خۆمان به وه کدی جیاواز بکرنه  یه وتن لهکانی تری ئاخا شه  به وردنی، ئیتر لزوم چیه  و هه وه جیاواز کردنه
 »  و ظرف صفه  « کار  ناو و ئاوه  میانی ئاوه  له وه ریک بین جیاوازی بدۆزینه ین؟ تا خه یان ماندو بکه وه لتۆژینه
  . یه و مامزدا ههی دارا و باغ   و وشه» ستاین هه  «  میانی ڕاناوی لکاوی  ی وا له و جیاوازییه یکی ئه  ده ین به ناگه

 ڕاناو حیساب  دا به و زمانانه  له ی که شه  به و هنده  به وه نه که وروپا ڕاناوی زمانی کوردی ده کانی ئه وانی فرگه یه په
  : وه گرته  ده وه ی خواره مانه یان ئه که ش کردنه ی دابه رجومله سه. کراون

 جیاوازی  ڵ جۆری لکاویان که گه وان له و، ئه ، تۆ، ئه مهمن، ئ: ک   وهPersonal pronounسی   ڕاناوی که-1
   .یکی تری کوردی هجه  بۆ له وه یکه هجه  له م له ڕدا و هه په ڕ و تنه  کاری تپه م له  هه تدایه

فارسی ستوورکی   ده ، لهRelative Pronoun ئینگلیزی  ندی، له یوه هـ، په ر، پگه نه یه ر، ربط، گه  ڕاناوی لکده-2
وێ  که دا دیار ده یه م ڕسته  له م ڕاناوه ی ئه ونه.  مانه یری ئه  غه یه  و ناوی تریشی هه  ی پ گوتراوه» حرف ربط  « 
  وه ندکیشه الی هه ، به  ڕاناوه که  یه»  که  « ر   هه وه ندێ زمانزانه الی هه به. »  الم بارام بوو  دون هاته ی که وه ئه  « 

  . ر ڕاناوه ویش هه  ئه که ی ڕسته م وشه که  ی دوای یه» ی  « ی  و پیته ئه
  ... یه ، کامه ته ند، ئاخۆ، ئایا، کامه ی، کام، کوێ، چۆن، کوا، بۆ، چه که: ک  ڕاناوی پرسیاریی، وه-3
  ...، هۆ و ه ، هۆوانه وانه ، ئه مانه ، ئه وه ، ئه مه ئه:  ک  ڕاناوی ئیشاری وه-4
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  ...خۆم، خۆت، خۆی، خۆمان: ک  ڕاناوی خۆیی وه-5
  یی له  کارهنانی ناوچه  پی له هی من، هی تۆ، هی خۆما، یاخود هین من ، هین تۆ، به: ک یی وه  ڕاناوی هه-6
  ...ندێ شونی کوردستانی ژروودا هه
  موو جۆره دوا هه  ڕین به  بگه  که- یه  ناوی تریشی هه– » مبھم  « ن بۆناوی  ندک پی ده  ڕاناوی نادیار هه-7

  .کانی ناوه

  :ش  بۆ دوو به ش کردوه یان دابه  ه»  مبھم–نادیار   «   م ڕاناوه ئه

ک،  م، یه موو، که س، کام، پیاو، چی، هیچ، کابرا، فن، هین، هه ک که  یاخود ڕووت وه-   ڕاناوی نادیاری ساده-أ
  ...، وانک رامه هه

ل،  ک تر، گه س، یه موو که ر کابرای، هه ، هه ، کابراکه که س، هینه ههیچ ک: ک  ڕاناوی نادیاری لکدراو وه-ب
  ...س که خت، فنه س، نه که

 ژر ناو و  ته دا خراونه  ڕسته خۆ له ربه تی سه ن تایبه چووی، واتا جیاوازی، خاوه ک نه یه ی له یه  وشه ه م کۆمه ئه
 » س که فنه  «   گاته  تا ده» من  « ی   وشه  له  بگره مانه کک له یهر  گۆیا هه: ر هۆیکی بنجی به عینوانی ڕاناو له

کابرا   «  گوتت   که ی، واته  جگاکه یته یت و ناوک بخه  البه که ش وشه دا و ده  ڕسته  له وه ی ناوکیان گرتۆته جگه
تارمان  کتردا قه دوا یه دا به وه ره ی سه لیسته   له ی تر که و وشانه هاش ئه روه ، هه» دارا هات  « توانی بی   ده» هات

  . وه  جگایانه  ناو بخرته  که یان تدایه ته و قابیلیه موویان ئه کردن هه

  یدا ناب، که  په و وشانه  و له شانه و به ک له ریه  و نرخاندنی هه شه ودای موناقه ی گوتارکدا مه واه  قه بگومان له
ب   هه یکم که خنه ڕ و ره  بیروباوه واته ر بنووسم، که سه  کتبکی له ب نیمچه یان بدوم دهموو ر هه سه وێ له بمه
یان بچم،  و پیره ره  به وه وری خۆمه سه ی نیگای ته  گۆشه  جۆرکی گشتی و له ب به  ده که رپاکی باسه ی سه رباره ده
تی خۆم  ناعه  پی قه  به  که وه  ڕزمانیه راوزه و په  ئه ن باومهیا که ریه  و هه وه مه کان خورد که داتی لیسته ک مفره نه

   من به  که وه رای ئه ره  سه» ڕاناوی پرسیاریی  « ی پی گوترا  رته و که ی ئه رباره م ده  ده  نموونه به. بینم وا ده پی ره
.  وه  ه» س که  « ی  باره  له  پرسیاره» ک  « ی  وشه. نم ند جۆرک داده  چه ش به که رته ڕاناوی نازانم، مفرداتی که

 » ک  «  و  مازی پرسینه  ئه» ئایا  « .  وه  ه» ێ وند و ک ک و چه  «  ڕیزی   و ناچته»  مطلقه  «  پرسینی » ئایا  « ی  وشه
وێ  که رده  ی به» ک  « ی   وشه» ناو  «  بۆ   دانراوه عریفک که ته.  خۆی واتاداری پرسینه ربه ناوکی ڕکوپکی سه

کم حقی   مل و کوته  زۆره ر به گه  دا ناگرێ مه» ئایا  « ی   وشه ش به  باوه وه ک الستیکیش لکی بکشیته م وه به
 ناو  ترنجنه  ده  واتای پرسیاریان تدایه  که وه وه  ڕی ئه ر له  هه» رێ ئایا، ئاخۆ، ئه  « ی  ی ڕاستی ب وشه وه ئه... چن
ڵ  گه  له وه کاته  کۆیان ده ب که  واتای پرسیار نه شداربوونیان له هۆی به ر به گه نا ئه ، ده وه  ه» ڕاناو  « راوزی  په

   به یدا ناب، چونکه مان و ڕاناودا په  میانی ئه  له یه تی و نزیکی هه  خزمایهی وند یوه رچی په  هه» ڕاناوی پرسیاریی  « 
مان بسه ههیچ زانا و پسپۆڕ و پائیمکان هه وانیش ناکرێ پ نته یه لمک بخرنی   ناودا تا   ڕسته  له» ئایا  «  شو

ست  ده ئویلکی زۆر دووره  ته ر به گه ئه. » Pronoun ڕاناو، جناو، بۆناو،   « تدا پی بگوترێ   ڕواه ب له ر نه هه
م  که  پشنیاز ده  ئستاوه  ج، من له دا ناوکی بخرته هست د  ده» ئایا  «    که وه مانفیون به زمانزانک هه

 »  که له ڕی ته وپه مرۆڤی ئه  « الو  ی هه  وشه ستمان له به ش بین مه  ده  ڕاناو قبوڵ بکرێ چونکه  یش به» الو هه  « 
  .یه
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ڵ  گه  ی له» گرتم  « ی   ی وشه» م  « و  جۆر 7    ی کرده» ڕاناو  « ی  ڕه و بیروباوه ر ئه سه  له شه  و موناقه قه ته مه ده
ی  نده وه  بن، ئه  نه ری دیاره  سه  نه» ڕاناو  « ردوویانی گوت   هه  و به وه ک عینواندا کۆکرده  ژر یه  له» س که فنه  « 

یکی دور و  نین بۆ ماوهتوا وێ ده  بمانه که.  یه  هه وه ریه  به ی ل بگرین به خنه  و ڕه وه وین و لی بکۆینه  دوای که به
ی  ڵ وشه گه  له»  هات ی که و پیاوه ئه  « ی   ی ڕسته»  که  « راوردکردنی  ر به سه وام بین له رده ر به درژ هه

 ناشن  مانه  ئه ین که قیش ئیقناع که خهو ندین جار خۆمان   و چه» هین  «  یاخود » کابرا  « ی   یاخود وشه» خۆمان  « 
  و بیروڕایانه رخستنی نادرروستی ئه نین  بۆ ده نگاوی تر هه شا هه وه  و له وه  ژر عینوانکه رنهموویان بخ هه
 پی   به  که»  بم بزون بۆچی من هی ئوه  هیچ خۆتان بۆ من نه  ئوه ئایا که  « ک  ی وه ی ڕسته وه هۆی هنانه به
ڕی   پی باوه  و به ر فراوانه  به خنه یدانی ڕه  مه خوالسه!!  ی ڕاناوهرت  که12رت   که15   له وه ره ی سه که ش کردنه دابه

 بۆ  قوندوه  و ئیسپاتیان ل هه گه کان به  زمانزانه  که  فکرییانه و بنگه هزترن له کانیش زۆر به خنه من ڕه
  . دا» ڕاناو  «  ژر عینوانی  کدی جودا له یه ی له نگۆککی وشه رهه ی فه وه کۆکردنه

   که وه و ڕوه  له وداییه و ب مه م ناخۆم بۆ ئه فکی که سه راوزی گوتار، ئه  په  له وه ودایی دنمه  عوزری ب مه من که
 سروشت و کونھی واتایان و  م سرنج دانکی ورد و قووڵ له  ده دا به و وشانه وری ئه  ده سوڕ و داسووڕی فکر به هه
رینی   ڕووپوکی پان و به کا له  دهخشمان پ شتکی خۆش و سوودبه ن، گهوماگ ئاخاوتندا، ب وریان له ده

ر و  ژی پشکنه هچر   به ته  کانی نایه»  بدیھیه  « ی  وه  کوتانه  زماندا به  له وه تی پشکنین و تۆژینه  ڕه له. مان که زمانه
دوادا  ڕۆکی زمان و به کانی ناوه ه قه ڵ و ته شاندنی ڕایه وه  و هه وه کاریی شیکردنه  ورده ریک بوون به ر، خه خونه
 و داڕشتن و واتای ئاخاوتن، زاخاوی   و ڕسته  و نھنی میانی وشه یله  مه» داخلی  « کی  کانی ناوه ندییه یوه ڕانی په گه

خۆشیکی زیھنی  و  لکی زلم دۆڕاندوه کرێ هه م بۆ نه مه دا ئه م گوتاره  له که. ن که ن و نیگا فراوان ده ده مشک ده
ی  ی وشه شه  موناقه ر له گه رمانی زمانزانییمان ئه  خه کرد له ندمان زیاد ده تۆ ب چه.   کیس چووه م له له شیرینکه

 »   شت هیچ نیه ، فنه  شت هیچه فنه  « ی   ده  که ی وای کردوه تییه و تایبه ی ئه وه  دۆزینه یشتباین به  گه» هیچ  « 
 » هیچ  « ی  ک وشه گۆڕێ؟ وه  نه» سلبیة  « قی   موته  له که  وشه» سلب و ایجاب  « ی و   بده وه سته  ده  بهمان واتا هه
 تیشکک  وه الی خۆیه یان له که ریه  و هه یه خۆیان هه ربه شتی سه رگوزه  ڕاناو دانراون سه ی به وانه لکی تریش له گه

و   تکای ئه  له کرێ ناچارم قسه م بۆ نه یه وه م وردبوونه  ئه که. انکانی زم ربوونه  ده کک له داوژێ بۆ یه
ربینی تبینی و  ڵ ده گه قیون له چه ری هه  سه  له  بگرم که  فکریه و بنگه ی گشتیی له خنه م و ڕه  بکه»  ڕاناوانه  « 

  . که ی باسه رجومله ی سه رباره ب، ده  هه تیی خۆم، که سرنجی تایبه

  ستاوه  وه  ی پوه» وت جۆر ڕاناو حه  « ی  نی فرگه ڕی خاوه ی باوه ندییه  ناوه که و کۆه  گوتم ئه وه  پشه  به هک لر وه
  .وان  جی ئه  له» ناو  «  بۆ هاتنی  کانه ست دانی وشه ده

  تی و سروشتی وشه  جۆر و چۆنه  که و ڕاستییه  ئه وا گوێ ناداته  که یه وه  ئه و تفکرینه تایی له ره یکی بنجی سه خنه ڕه
ب ناو  وساش ده ر ئه پ، هه سه دا و ده ده رهه  و واتای سه که  خودی وشه  له  هاتنی بۆ ناو ڕسته ر له  و به وه  پشه له

رێ  ناش بگوت  قابی جیاجیاوه ستیدا بچته ی ده تی واتاکه  پی قابلیه  به  که والوه  به وه و عینوانی بۆ داندرێ، له
 خۆی و   به» س که  « ی   وشه م که  ده  نموونه ، به یه  تازه و قابه ی پداویستی ئه  گوره سروشتکی نوی ل ڕسکا له

  والوه  به وه م بدرێ، له ه  قه  له» ناو  «   ب به کی ده کجاره وت ئیتر یه  که» ناو  «  و سروشتی » تعریف  « ر   به وه واتایه
   زمانزانه شی زۆر، له ندک، یاخود به هه. ک واتا و جۆری گۆڕێ نه  ده که تی وشه  قابی جیا جیا حاهچوونی بۆ ناو

   ب و له» صفة  « ناو  یکدا ئاوه  ڕسته  له ک وشه لمنن یه سه ن و ده که کان ده وروپاییه وی ئه یه کانی کورد په تازه
   ه» ڕاناو  « ڵ  گه م له دا قسه ند من لره رچه هه... ناو  ئاوه ود ڕاناو ببته ب، یاخ» ظرف  « کار  یکی تردا ئاوه ڕسته
ر   به وه کدی جودا کردۆته یه  ی له» صفة وظرف  « کار  ناو و ئاوه دا بم زمانی کوردی ئاوه وه  له م زیانک نیه به
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ب   لزوم هه نگه م ڕه ، به وه ی بۆ بگرمه  من لیسته ست نیه پوی رچاوه  زۆر به» صفة  « ناو  ئاوه.   ناو ڕسته  بچنه وه له
وری  ش ده  ڕسته  و نیمچه ب ڕسته  وا ده  که وه  له  جگه یه  هه رارداده ی قه  دو سیغه» ظرف  « کار  بم بۆ ئاوه

ڵ  گه ر له  و هه کارکی ب فله  ئاوه»  ردانه مه  « ی   وشه» کا بات ده  خه ردانه کورد مه  « گوترێ  ده.  ببینن» ظرف  « 
  م به که ز ده حه  « شگوترێ  ده.  یه کانه  یاخود زیره یه ردانه رگیز ناگوترێ دارا مه کار دێ و هه  دا به»  فعل–کار   « 

   و نابتهکا  ده»  فعل–کار   « سفی  ر وه  و هه کاره ویش ئاوه  ئه» خۆشیی به  « ی  م وشه ئه. » ت ڕابورم گه خۆشیی له
با  مان نه ه  بۆ هه ر السایی زمانی بگانه گه  ئه ئمه. » تیم پیاوه ، من به  خۆشییه دارا به  « ناو، تۆ ناتوانی بی  ئاوه
   ی له» هتاد... رز، نزم، تاڵ، شیرن رم، جوان، دزو، به چاک، خۆش، سارد، گه  « ک  کانی وه هشزانین کورد و ده
  مانه ب ئه  ئاخاوتندا نه ئویل له  و ته که  و خواره که  هیچ پچه  و که  دروست کردوه»   صفه–ناو  ئاوه  «   تا به ڕه بنه

ن کیان  سف کراوکی خاوه نھا بۆ وه یای کوردک ته  خه و وشانه ی ئه وه  گوتنه  له ن، واته که سفی ناو ده وخۆ وه ڕاسته
  مه ئه. » ...م شیرن ڕۆیشتم تاڵ، ده  « سک ب   که وه  بیریدا نایته هرگیز ب وی و هه عنه ڕوا چ مادی ب چ مه ده

جوان، تر،   « مان بیارمان دا  ی کوردانه لیقه  پی سه  به وجا که ده. ناگرێ لماندن هه سه ، نه وه الی منه ، به ڕاستیکه
یری ناویش  سفی غه تدا وه  ڕواه وتۆ له  قابی ئه وتنه ه ک  که والوه  به وه  ن له»   صفه–ناو  ئاوه  « س   ئه  به» خراپ
. »  صفه  «    شتکی جودا له  سروشت و واتایان دۆڕاند و بوون به انهشم و سلیم بین و بین ئه ن ناب زوو ته بکه
سفی ناویش ناکا   وه» زۆر  « ی  رچاوان وشه به ند له رچه دا هه  لره» خوا س زۆر ده که فالنه  «  گوترا   که وه الی منه به
  ی که وه ک ئه ، وه  و تچوه بووه  کی قرتاو هه» موصوف  «    دنیا بین که وه توانین به ده.   ه» ناو ئاوه  « ر   ڕاستیدا هه له
ی دا ج که  ڕسته  له» زۆر  « ی   وشه یرکه تۆ سه.  بووب» خوا س خواردنکی زۆر ده که فنه  «   که سی ڕسته ئه

 ی » رکار، مفعول به  « ک   وه  هاتووه وه  ه»  فعل–کار   «  پش   و له وه زف کراوی گرتۆته  ی حه»  مفعول–رکار  به  « 
بووب، چ چار  زف کراو هه  حه8 رکاری لمنین  به سه کا و نه  ئیقناعیشمان نه» تعلیل  «   و سازاندنه ریح، گریمان ئه صه

سفی  یدا بوون، وه ناوی په  ئاوه تا به ڕه  بنه  له کانی، که ناوه گرێ ئاوه ده  هه وه  کوردی ئه بین زمانیب نامن ده
ناو   ئاوه کار بنونن، چونکه تی ئاوه  ڕواه دا که  ڕسته ها له تی وه  حاه ونه  بکه کار، واته  ئاوه بنه ن و نه کاریش بکه
ت بۆ ئاشکرا  که ختکی تریش ڕاستییه  نه وه ی خواره م میساله  ئه سرنج بگریه. ێناگر  هه قه ته مه  ده م وشانه بوونی ئه

ر هی  شی هه که  و دارشتنه کاره  ئاوه»  مندای به  « ی  زانین وشه ده. »  مندای ژیر بوو دارا به  « ی  ب، ده ده
ی  ند وشه رچه  هه وه ناوه ی ڕزمانی ئاوه  جگه ۆتهوت که دا نه که  ڕسته ؟ خۆ له  چیه» ژیر  « ی  دی وشه ئه.  کاره ئاوه

ک   وه وه  ه» موصوف  « ی   دوای وشه وته که  کوردیدا ده  له»  صفه  « ی  زانین وشه  ده ، چونکه ناوه ژیر بۆ خۆی ئاوه
 پی پویستی   به یه قینه ی ڕاسته ک» ناو ئاوه  «    که» ژیر  « ی  دا وشه  لره واته ؟ که» لی جوان مندای ژیر، مه  « بی 
ند زمانی  رچه سفی بکا هه  ناوک بئان و وه ودای نادا خۆ له تک مه  قاب، یاخود حاه وتۆته س که به ربینی مه ده

  . ق کردوه  خه» ناو  « سفی  کانی بۆ وه ه و و ئاوه کوردی ئه

حرف جر یاخود ناو یاخود   « ان فیعل ب و جارکیان  جارکی» هات  « ی  ک ناش وشه روه  هه وه الی منه به
   دکدا ناوی پرسیار ب و له  دانا ناکرێ له» ناوی پرسیار  «    مان به» ند چه  « ی   وشه هاش که روه  ب هه» ناو ئاوه

دا   لره» ندت ژمارد؟ چه  «  گوتت   که دایه ڕه و باوه  له یه ری کورد هه نووسه. ناو یاخود ڕاناو ب دکی تردا ئاوه
رامدا بی   وه ک له  وه وه یکی گرتبته  جی ژماره یه  ئیمکان هه  چونکه» ڕاناو، ضمیر  «   بته  ده» ند چه  « ی  وشه

   چونکه» ناو ، ئاوه صفه  «   بته  ده» ند چه  « ی  ؟ وشه» ست ژمارد ند که هچ  «  گوتت  م که به. » بیستم ژمارد  « 
  .کا  ده» س که  « ی  صفکی وشه وه

شکی زۆری  رپشت و به  سه یخاته  و ده وه کاته  ڕاناو ده ی خران له رگه نی، ده ، کوردی گوته ڕه م باوه لماندنی ئه سه
  ی باوکیش ڕاناو ب چونکه دا وشه ب لره  ده» باوکم هات  «  گوتت  که.  ڕاناو کا به نگی کوردی ده رهه ی فه وشه
موو وشه  ها هه روه هه. گ ب  ناوی باوکت برایم به  که» گ هات برایم به  «  ناوی باوکت و بی  توانی بیگۆڕی به ده
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تا ... ئامۆزا، دایک، خوشک، برا  «    ڕاناو چونکه بنه ر و جیران و دۆست و دوشمنت ده س و خزم و براده کانی که ناوه
و   جی ئه ن بچنه یک هه نک، فاتیله سه دک، حه حمه موویان ئه  هه» پانی شخی زووری سه  خزمی خه گاته ده

وریشی  دا عینوان و ده  ڕسته  له ی وشه  پی گۆڕانی جگه لمنین به  بیسه  ئمه ی ڕاستی ب که وه ئه.  وه وشانه
کانی  وشه. » باوکم هات  «   کرتهش ب  ده» گ هات برایم به  «    چونکه  یش ڕاناوه» گ برایم به  « ب بین  گۆڕێ ده ده
نارم  هه  «  گوتت   که یه  ئیمکان هه  ڕاناو چونکه بنه وانیش ده هتاد ئه... ، برنج ماته رم، ته نار، هه ک ترێ، سو، هه وه

ی  وه نهگا  هه  ڕاناو به وه بته نار ده ک هه ش وه ، میوه» م کی میوه  «  بگۆڕی و بی  که ناره ی هه  وشه» کی
  خوالسه...  ک و پاره خت و چه نی و پو و گوڵ و دره مه قه نی و ته مه ڵ و سووته رچی پۆشاک و ئاژه هه.  که میساله

یک   لیسته مه ئه.  ڕاناو  ببنه وه داتیانه  خۆیان و موفره ن به ده ست ده  ده» اسم الجنس  « ن  ی پیان ده وانه موو ئه هه
  :س به ی مه وه  بۆ روون کردنه ی ڕسته  نموونه له

  .کم کی رم کی، چه نجه  خه-1
  .ر کرد به ر کرد، جلم له به م له  چوخه-2
  .م دیت، گوم دیت وشه نه  وه-3
  .کم  ده وت و دار و چیلکه کم، نه نی ده مه  سوته-4
  .د هات حمه س هات، ئه که  فنه-5
  .د هات حمه  مامم هات، ئه-6

یک  توانی ڕسته وێ و ده عبیرت ناکه کی ته  ڕاناو، په  به  و بیکه نگی کوردی بنه رهه ی فه هشی و وهی نی که ز ده حه
ر  ی و هه  گۆڕیی بکه کی ڕسته له رخ و فه  یاخود سواری چه وه ناسته  خۆی تدا نه سته به ی مه و ناوه  بۆ ئه وه بنیه
  .  بارک ببین  خۆی له ساته

نن   ڕاناو داده  به» س که فنه  « ی  وانه  تا ئه وه ره ی سه  لیسته  له مم هناوه شه م و شه ی پنجه ست نموونه  ئانقه به
  ن چونکه  ڕاناو قبوڵ بکه دیش به حمه ی خۆیان، مامم و ئه که ڕه رخاتری باوه به لمنن، له من و لمان بسه چاریان نه

  .دیش بوو مهح ر خۆی ئه ر خۆی مامم بوو هه س هه که فنه

ردی   کۆڵ ده  ڕاناو و له بته وه نه  چ نامنته کا چونکه  باری زمانزان سووک ده م ڕاناوه وێ، ئه که رده  ڕاستی، ده به
   خۆیان نیه بابا ئاگایان له دیس ئه رکووک و ئه ولر و که یری، هه سه.  وه بینه ش کردنی ئاخاوتن ده ری دابه سه
 شتکی تر و بی  ی به  بکه که ولره توانی هه  ده» ولرم دیت هه  « توانی بی  ک ده  وه وانیش ڕاناون، چونکه ئه

  .» ... شاری ئاشوورم دیت ونه باغیم دیت، که ه  قه ه ئاواییم دیت، شارم دیت، کۆمه  « 

 پش   له یکه  ڕگه ، تاکه تی واتای وشه قیقه ی حه  گوره کانی ئاخاوتن به شه ندوچۆنی به زانم دیارخستنی چه وا ده
بۆ خۆت جارکی تر . کا وبن ده ره موو حیسابان سه  هه»   و واتای وشه تی وشه حاه  « ڵ کردنی   تکه زمانزان، چونکه

،   9  نووسیمن وه  پشه  به ی لره  ڕاناوه فت جۆره و حه  ناو جغزی ئه ونه که  ده  که  بکه و وشانه ی ئه رجومله یری سه سه
   نموونه  به ی تازه هش لزوم نامن و ها جیاجیایان تدایه تی وه کدی دوورن و بابه  یه کان هنده له بینی وشه ده

  ته ناعه و قه ی به گه ڵ مندا سرنج بگری ده گه م تۆش له که ڕ ده باوه.  قسیماته و ته رخستنی نادروستی ئه  بۆ ده وه بنینه
وه  مان بۆ نادۆزرته و جوداییه ک ئه ین، وه یدا که  ئاخاوتندا په کدی جودا له یه شی له بهوێ دوو  ند بمانه رچه وا هه که
 » فعل و مصدر  « رگیز کار و چاوگ   ڕاستی هه به.  یه  دا هه» فن فیسار  « ی   و وشه» ئایا  « ی   میانی وشه  له که

، ئینجا ب  کدییان بگره  یه  و به» ئایا... س که فنه  «  ڵ خۆتدا ب گه له. کدی دوور نین  یه  له م وشانه هندی ئه
ین  که کا چ دوودی نه ئینساف لمان داوا ده.  کدی بگره  یه مانیش به  و ئه»  نووستن، نووست–کردن، کردی   « 
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ردوویان ڕاناو  س هه که هلماندبتمان ئایا و فن  سه وه  پشه ر له گه ک شتن ئه  یه» کردن و کردی  «  بین  دا که وه له
  .بن

 و قووڵ داگرتن و  وه ، وردبوونه و کارانه ی ئه وه  پشه ره  هه  له ککه  زمان یه موو کارکی زیھنیدا، که  هه له
 خۆی  ب ئاگای له مرۆڤ ده. تدا ر بابه سه  به وه ک پان بوونه  نه زاییه ستایی و شاره رجی پسپۆڕی و وه بینی مه ڕڕه زه

هنی، وا  کار نه سکۆپ به له ر ته گه ر ئهخ ، نه وه بیه ر ورد نه گه تۆ ئه. وێ که تی درۆزن نه ی ڕواه  و فاقه ه ر ته ب به
ی و زۆر  که ی بۆ ده بی پاکانه  دنیا ده ته و ڕواه ش له نده وه ، ئه داره ککه یکی له ک ئاونه وی مانگ وه ڕزانی ده
ی تدا   و گردۆکه ژ و دۆڵ و لوتکه  که وه سکۆپه له  ڕی ته ک لهک  یه که.  وه هنیه  بۆ دهنتیقیشی قی و مه ی ئه گه به

ی  وه  نیازی ڕوون کردنه  بۆ میسال و به . شتی دانی ر به نگه هه ی ئاشکرا بکا، ڕه که وه  و وای دۆزینه وه دیته
 جگری   و به  ڕاناوه وه موو زمانزانانه الی هه  به  که» Personal Pronounسی  ڕاناوی که  « شی  ڕی خۆم، به بیرو باوه
  ند وشه م چه  تا بزانین ئاخۆ ئه وه ی نیگای خۆمه  گۆشه  له وه بمه ندکی ل ورد ده ر سرنج و هه  به مهن، د ناو دانراوه

ک  موویان وه ، هه وه  مژووی کۆنه  ڕاناوی میراتین له  که» وان و، ئه  ئه-   تۆ، ئوه-  من، ئمه  «   بگومان و بفه
  دا؟  ڕسته کارهنانیان له  جگرتنی ناو و به  له یه تیان هه ک قابیله کن و یه یه

  :کرن ش ده ش دابه  س به  به یه  وشه ه م کۆمه زانین ئه ده

  . ، من و ئمه» ر که قسه  « م  که سی یه  که-1
   . ئوه، تۆ و»  بۆ کراو قسه  « م،  سی دوه  که-2
  .وان و و ئه ، ئه»  ل کراو قسه  « م  سی سیه  که-3

 پی   که یه  هه م وشانه یکی تری ئه ین ونه ش ناکه وه ، جارێ باس له وه ته مان کوتاوه دیھیه  و به  گرفت نیه تا ئره
 »  بدیھیه  « ر  ویش به ند ئه رچه دا، هه  لره  نیه و باسه  ئیشمان به  چونکه» ڕاناوی لکاو، ضمیر متصل  « ن  ده
  . وێ و زانیاری بازاڕییه که ده

  ه م کۆمه  ئه خا که رده خۆ ڕاستیک ده ره سه ی له  و کشانه  و پوانه وه ، ورد بوونه یه  ساده علوماته م مه م دوای ئه به
   له تی وشه انی حاهڕ گۆ  که  نیه هو ک ئه ش وه که کدی جودا، جوداییه یه رتی له کا بۆ دو که ب، ده ، گرده یه وشه
  : کاندایه تی وشه روون و قابیلیه  ده  له که خر جوداییه کا، نه یدای ده دا په ڕسته

  : م ڕستانه  له سرنج بگره
  . مرۆڤین  ئمه–من مرۆڤم 
  . مرۆڤن  ئوه–تۆ مرۆڤی 

 بۆ » من  « راناوی .  وه ییان بگرته یک جگه  وشهیا ن هیچ ناوک وه م قبوڵ ناکه م و دوه که سی یه ی که م ڕاناوانه ئه
 یاخود » مبتدأ  «  یاخود » فاعل  «   بته  ده ه» م  «  پیتی  ی خۆی که که  لکاوه ڵ جۆره گه نھا له  پک هنان ته ڕسته

 »  Subject «به  یاخود هه ،کی تر بی خۆی له ر ده  هه ڵ جۆری لکاوی کردوه به  قه واوی خۆی له  ته ر شت ڵ  به  قه
م  ی ئه  جگه یری کوردی له نگی کوردی و غه رهه یکی فه  ناتوانم هیچ وشه» من کوردم  « م   ده که.  خۆی کردوه

تۆ   «  گوتم  ها که روه  هه» دارا کوردم  «  ب و بشمناسیت ناتوانم بم » دارا  «  ناوم  ت که نانه  دانم ته  ه» من  « 
 » من و تۆ  « ک   ش وه»   و ئوه ئمه  « ت  به هه.  خۆت قوتابی بیت  که» قوتابی ئازایت  «  بم  م نیه ڕ» ئازایت
م  م و دوه که سی یه ڕاناوی لکاوی که. دا  ڕسته یان له یری خۆیان بۆ جگه ی غه بوونی ئیمکانی هاتنی وشه  نه وان له
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هوم   سه کا به نه. کانیان لکاوه  نه یری ڕاناوه ڵ غه گه  له ری ڕسته واوکه  ته رگیز، ببن به رگیزاوهه ن، هه ست ناده ده
 ڕاناوی لکاوی  یه ک حادا ڕێ هه  یه  بـم له وه ب ئه ، ده وه م ل شاردبیه م ڕاناوانه تیکی ئه بردبیت، یاخود تایبه

  :گوترێ وێ، ده که رده دا ده م نموونه  له  که یه مه ش ئه که  دا، حاه»   و ئوه ئمه  « 

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

  که  دا، فاعیله» من  « ڵ ڕاناوی  گه ی دارا و برزو له  هاتنی وشه  چونکه ی تدایه وره کی گه کیه  زیره م ڕێ دانه ئه
 ک » جمع  «  ناشکرێ  ا ب، خۆ دیارهدواد  ناکرێ ڕاناوی لکاوی تاکی به» جمع  «   ی کرد به که  ه» مبتدأ  « یاخود 
نزیکی . م ب که سی یه  بۆ که معه و جه ر ئه گه  مه می تدایه که سی یه  که دا که  ه» مبتدأ  « یا   وه و فاعیله  دوا ئه ب به
سی  ڵ که گه له  می تاک که که سی یه که. کتر نگی یه  هاوده یانکا به مع ده می جه که سی یه  که می تاک له که سی یه که
،   جودایه وه موو ڕویکه  هه مع له می جه م و سیه سی دوه ڵ که گه ، له  جودایه وه  ڕوی ژماره نھا له مع ته می جه که یه

   که یه  هه م، هنده سی دوه معی که ڵ جه گه  له ویش خزمه  ئه م وایه که سی یه ک که می تاکیش وه سی دوه حای که
،  ککه ر یه م هه معی سیه م و جه معی دوه وت بۆ جه  ڕکه  به» ن  « ی  که  لکاوه اناوهڕ » زو مرۆڤنتۆ و بر  « ی  ده
  که  ڕاناوه» تۆ و برزو نووسیتان  « ی   ده یری، که سه.  م نیه سی سیه معی که ستت جه به دا مه  ڕسته ت تۆ له به هه

 بۆ  یه ڕدا ڕاناوی لکاوی جودا هه  کاری تپه  له ، چونکهم سی سیه ک هی که  نه معه می جه سی دوه هی که
  . سه رکه هه

  :م روکاری سیه  سه ئینجا با بینه

  :گوترێ ده
  ؟ ک مرۆڤه     مرۆڤه دارا   و مرۆڤه ئه
  .موویان مرۆڤن هه    کورد مرۆڤن  وان مرۆڤن ئه

ری  واوکه  ته ی ببته که  لکاوه ش ڕاناوه پیهو  ر به ی، هه  جگاکه ی تر بته دا وشه ست ده م ده سی سیه ڕاناوی که
ش غائب جی  موو غائیبک و ده ڵ هه گه  خزم له بته ، ده  خۆی غائبه  که وه وه هۆی ئه م، به سی سیه که.  ڕسته
تا  ڕه  بنه  له ه ڕاست به.  م دروست بوه سی سیه ڕاناوی که  یه و غائبانه رخاتری ئه به ر له ش زیاتر، هه وه له.  وه بگرته
 بیردا دێ و  موو شتک مرۆڤت به  هه ر له  به» و ئه  « ی   ده ، ئستاش که  بۆ مرۆڤ داهاتوه» وان و، ئه ئه  « ڕاناوی 

 یچ ب  مل که م دوای داهاتنی ناچاره کار ب، به یری مرۆڤ به ت بۆ غه راحه  سه  به» و ئه  « دا   ڕسته ی له ز ناکه حه
توانین، یا ناتوانین،  ڕین ئاخۆ چۆن ده  گه وه ی ئه شه  موناقه با له.  وه شته وه  لی ده» غیاب  «   نجامک که ئهموو  بۆ هه

ک  کار دن وه  بۆ مرۆڤ به ندین وشه نگدا چه رهه  فه کار بنین، خۆ له یری مرۆڤ به  بۆ غه» وان و و ئه ئه  « ڕاناوی 
 و ئاین و حیزب و » مبھم  «  و پرسیار و  س و ئیشاره ڵ و خزم و که  و کۆمهل  و ناوی گه» اسم علم  « تکای 

من، دو  سی سیه  که م وشانه ی، ئه که ڕاستییه  « م  سی سیه ک که مووشیان غائبن وه ب و نازانم چی، هه زهه مه
یدا  وان په ر ئه به  بدا و له و غائبانه ئهتی  الله  ڕاناوک ده وجا که ده. » من سی سیه  ڕاناوی که» وان و و ئه ئه  « ی  وشه

  .کانیان ری ڕسته واوکه  ته بته  جۆری لکاویشی ده بووب دیاره

و   ک له» غائب  « موو  ڵ هه گه  له وه کاته  و کۆی ده یه مدا هه سی سیه  ڕاناوی که  له  که» غیاب  « ی  تیه م تایبه ئه
ی زمانزانان بۆ لک  ر خامه به  له ، ڕی خۆش کردوه مه سی سیه ویش که ئه  یه  هه» غائب  « رچی   هه  که وه ڕوه

بینی  بۆ خۆت ده.  وه شی خۆیه  ناو باوه  بگرته ک دووره یه ی له موو وشه و هه  تا ئه» ڕاناو  « راوزی  ی په وه کشانه
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 ڕانوی  بنه موو ده  ڕاناو هه کراون به حیساب  ی ژماردمانن که شه فت به و حه  له» ڕاناو  « شی  ش به کانی شه وشه
تی خۆم، خۆت دواتر  حیکایه  « م  م یا دوه که سی یه  ڕاناوی که ین به  بکه و وشانه کک له ناتوانین یه. م سی سیه که
  .پارز ب ب لی به ر پی زمانزان، ده به  له  خلیسکه  ه» غیاب  « م  م ئه که ڕ ده باوه. » دێ

 ڕی  ی له و زمانزانه وت ئه رکه  مان گرت بۆمان ده» ,Personalسی، شخصی  که  «  ڕاناوی  ی له جه سرن و کورته له
 ڕاناو   به»   تۆ، ئوه-  من، ئمه  « وێ  که ی ده وه کی ئه  ڕاناو، په  بکا به که یک، وشه تی هاتنی ناو بۆ شونی وشه قابلیه

پی ناوێ بم، . دا  ڕسته  له وه یان بگرته یری ناویش، ناش جگه ا غهی علوممان کرد هیچ ناوک، وه  مه دان چونکه
 ئیسپات  وه یه هیچ ئه خسیان هه تی شه الله  ده  که» ...من، تۆ  « کانی   واتای وشه وه النی ڕزمانه زانی، له  ده وه  خۆته له

ی  ر وشه هه.  ک واتای وشه گیرێ نه رده  وه هو فتاری وشه تی ڕه  چۆنه ستووری ڕزمان له  ده  ڕاناون چونکه ناکا که
ی   ده که.  ناو نیه ناویش ئاوه ، ئاوه ویش فیعل نیه  ئه» فعل، کار  « ی  ، وشه  بۆ خۆی ڕاناوی ڕزمانی نیه» ڕاناو  « 
ستووری   پی ده  ناکا، به ئاو ل فعولکه دا مه  ڕسته  له» ناو  « ی   وشه  ڕووی واتاوه ند له رچه  هه» ناوی من نووسرا  « 

  بته  ده» ناو  « ی  وسا وشه  ئه» ناوی منی نووسی  «   ت گۆڕی و کردته که  ڕسته که.  فعوله ی مه وانه ڕزمان پچه
  .فعول مه

و  هشی ئ  س به ش له ی ڕاناو، دوو به  دیارده ین به کانی کالسیکی بکه ر میقیاسه گه  ئه یه وه دا، ئه ، لره کاکی گوته
و  ر ئه  به»   تۆ، ئوه-  من، ئمه  « کانی   وشه ون، واته که  ده» ڕاناوی  «    له موو دونیا ڕاناو بوه ی تا ئستا الی هه وشانه
  . ڕاناو کا به  ده» وان و، ئه ئه  «   ون که  ناکه فھومه مه

. م سی سیه  که  له وه کاته م جیا ده م و دوه که سی یه نوێ که ر له تیکی تری واتایش سه ، تایبه تیه م تایبه  له جگه
   ئاشکرایه دیھیه ک به  وه م، چونکه سی سیه  هی که  له تینتره ک بهل  گه وه  مرۆڤه م به م و دوه که سی یه ندی که یوه په
  وه میشه سی دوه هت ک  نیسبه ، به»  ڕۆیشتین من وام کرد، ئمه  «  بکاو ب   قسه خلوقک نیه  مه والوه  مرۆڤ به له

ڵ جیھان  گه تی مرۆڤ له ندنی مامه سه ره  پی په ، دوایی به ڵ مرۆڤ بووه گه ر له تا مرۆڤ وتوژی هه ڕه  بنه  له دیاره
  ن و له گمه  ده  تا ئستاش به سرنج بده. م سی دوه  که  به یری مرۆڤیش بوه وان بوونی جغزی ئاخاوتنی، غه و فره

ی  ڵ بوونه به قه م له ئه. کار نای وتۆیی به ڵ و چشتی ئه رد و ئاژه  بۆ دار و به»  تۆ، ئوه  « ب راناوی  تیدا نه حای تایبه
. ستووری زمان ک ده کا نه  داخوازی ده م، بۆ مرۆڤ سروشتی وشه سی دوه یکیش که م، تا ڕاده که سی یه ڕاناوی که
نگ ب و   ده  جیھاندا به  له یه رچی هه  هه  که وه  له ان مانیعکی نیهم ڕزم ب ئاخافتن ناکا، به  مرۆڤ نه واقیع وایه

گوترێ  ردوویان و ده ب بۆ هه ک داڕشتنی ده ر مرۆڤ ب یا گۆچان، فیعلی ڕابردوو یه که وساش قسه بئاخوێ، ئه
یری  ی غه باره و له  یه» ک  «   وه مزاده ی ئاده باره ی پرسیار له زانی وشه خۆت ده. » مام من بژام، من چه  « 

ک هات،   « ی   و ده» ک، چی  « کارهنانی   میانی به  له رقک نیه دا چ فه  ڕسته م له ، به  یه» چی  «   وه مزادیشه ئاده
  فه لسه ستووری فه  خۆی ب ده  و زمان و ئاگای له فه لسه ڵ کردنی فه  تکه ب خۆ بپارزێ له زمانزان ده. » وما چ قه
ندێ زمان  بینی هه ده.  خۆی ک یاساکه ی یاساکانی زمان نه وه مازی دۆزینه  ئه بنه موو ده  هه وه نتیق و لکدانه و مه

چی زمانکی تر   ئاخافتندا که ل له ی تاک و گه وه  جیاکردنه ی نر و م، زیاتر له وه ر جیاکردنه سه سوورن له
 و چ گوێ  م شتانه  بۆ ئه یه ک نرخاندنی هه  یه فه لسه یق و زانست و فهنت  مه علومیشه ، خۆ مه کردوه ی نه مه ئه

  وه کی گرتۆته  ڕگایه  تیدا ژیاوه  که  مژووییه رفه و زه  پی ئه  به ته ر میلله ی هه لیقه کان، سه ستووری زمانه  ده ناداته
کانی  تیه ڵ سروشت و تایبه گه  له  که های داناوه هستووری و شدا ده و کاره ، له ربینی واتا و داڕشتنی گوته ر بۆ ده به

نتیقی  ڵ مه گه  زۆر جاران له  که یدا کردوه رفی ئاخاوتنی په  و زه لیقه ی سه نتقکی زاده وێ، با بم مه خۆی ڕک که
توان   ده» فن  « ی  ی وشه وه ک ئه تکی ب هز و پزی وه  ڕواه وه الی منه به.  و زانستی ڕووت ناگونج فه لسه فه

  هز و پز که ر ڕاستیکی زۆر به سه  ناکا له به له نتیقی زمان غه  مه رگیز به  هه» دارا  « جی خۆی چۆڵ کا بۆ 
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 و  ی زمانزانانه وه نتیقی لکدانه  مه ، که وه ی زمانه وه ره نتقکی ده  مه  له ته م ڕواه ئه. تی  خۆیه که سروشت و واتای وشه
  . ماویی کردوه ی زمانی ته ندێ ڕچکۆله  و هه رگرتوه  مافی خۆی وه خی زیاد له ، بایه پاندوه زمانیاندا سهر  سه به

گوترێ   ده  که یه وه ، ئه ر ڕزمانی کوردیدا باوه سه  به وه ی زمانه وه ره نتیقی ده  مه  له ی که تانه ه  غه و بیاره کک له یه
  وه تانه ه  غه و بیاره ر له ی ب فیعلی تدا ب، هه  ناب ڕسته وروپایییه  ئه–ندی کانی هی  زمانه چونکی کوردی له

 گویان  ی بیاری وایان داوه و زمانزانانه ئه. ستوور  ده  به ش کراوه ه لک هه  و گه  دانراوه ه  هه لک ڕاست به گه
تکی   ڕواه له  په  و به یله کو مه وروپایی، به  ئه– خزانی هیندی  ر زمانک له خۆی هه ربه  واقیعی سه ته داوه نه
  ته کانی و ب دوودی کردویانه موو زمانه ر هه سه  به وه یان پان کردۆته و خزانه  زمانانی ئه ندک له رچاوی هه به
اصول   «    له  که ی تدایه ناوبانگه  به وره  گه ته ه و غه دا بیاری باس لکراو ئه وه  له گومانم نیه. ستوورکی گشتی ده

 و  وه هن بۆ دزینه وا و ناڕاست داده ستکی ناڕه وه  هه که  بیاره  چونکه» علی مطلوب10   مصادرة  « ن   پی ده»  الفقه
موو   هه لماندوه مانسه  جارێ نه خۆ ئمه.  یه قه ته مه  و ده شه  جی موناقه  که وزوعه و مه رداگرتنی ئه سه ست به ده

 ئایا  یه وه ر ئه سه  له ی ئمه شه ، موناقه یه ته و بابه لمنن کوردیش له ن تا بسه ته و بابه وروپایی له  ئه–زمانکی هیندی 
وزوعدا گرت و ب  ر مه سه ستی به  ده وه  پشه ر له  هه که چی بیاره  که  یا نیه یه ی ب فیعل هه  کوردیدا ڕسته له
  چونکه  « ککی تر ب و ب  دا یه وه  له رقک نیه چ فه. ی ب فیعلی ل یاساغ کرد  ڕسته وه ته کوردی بکۆ  له وه ئه
ر  ی ب فیعل هه وروپاییش ڕسته  ئه–کانی هیندی  موو زمانه  هه ب له  ده یه ی ب فیعل هه  کوردیدا ڕسته له
ی ب فیعل   کوردیدا ڕسته  له  که لمنراوه  سه وه  ئه نه جارێ   چونکه  یه»  مصادره  « ر  ش هه مه ت ئه به  هه» ب هه
  . یه کانی تریش تیاندا هه موو زمانه  هه وه  ساغیش بۆته  و نه یه هه

  دا ڕسته ته و حاه ر له  و هه  فیعل و ب فیعلی تدایه ی به  کوردی ڕسته  که  وایه دیھیه ک به  وه وه ڕی منه الی باوه به
ئینکار . ین یری زمانی کوردی بکه  سه کانی بگانه ی زمانزانه وه ی خوازرایه  چاویلکه  به بینین کهکانی نا ب فیعله
ری  وقی سه نی، ته ، کوردی گوته با که مان پ ده و خلیسکه  کوردیدا ئه ی ب فیعل له بوونی ڕسته کردنی هه
یری  رموو سه فه. کن ته ده  هه که ی زمانه ج و بناخه بن شکی گرینگ له  به وێ، چونکه که رز ده  ئه مان به که ڕزمانه

کاندا،   میساله ی ب فیعل له بوونی ڕسته لماندنی هه سه نجامی نه  ئه  له ودا سرنج بگره  دوا ئه  و به  بکه م میساالنه ئه
  :گوترێ ده

  .من پاک بووم
  .بم من پاک ده

گری و بی  ی پاک هه توانی وشه  و ده  ه» بوون  « وی کاری م داهات ی دوه ی ڕابردو و ڕسته م سیغه که ی یه ڕسته
ن و جی  دا فیعل هه م ڕستانه له. » خۆم  ده–نووم، خواردم   ده–نووستم   « ی  ک ده روه  هه» بم بووم، ده  « 

  . نین قه ته مه ده

  :  بکه یه م ڕسته یری ئه ئنجا سه
  .من پاکم

.  فیعل ملش نابنه  زۆره  فیعلن و به س ده  که  نه» من، پاک  « ی  ت دو وشه به ه؟ ه  فیعله شی ڕسته دا کام به لره
 پی بگوترێ  یه ، ئاخۆ ئیمکان هه  ه» م  « نھا پیتی  ست ته ر هه  به وته که دا و ده که  ڕسته  له وه منته ی ده وه ئه

  فیعل؟
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   حیسابی وانیشدا به  له ی ئاخاوتن بن فیعل چونکه شه  به رزه و ته ن به ده  ال ده وه کان خۆ له  زمانزانه تاقمک له
 میانی کۆتایی  ن له ی کوردیدا ئیتر ده  ڕسته بوونی فیعل له عوای هه  ده ن له م کۆیش ناده ، به ڕاناو دانراوه

ندین جاریش  ک جارک، چه  نه عوایه م ده ئه.   فیعله نگه و ده  ئه یه نگکی بھز هه  دا ده» م  « ی پاک و پیتی  وشه
  :ین رج بده  خه ندان به رککی چه  ئه وه پ ب ئه ته رخۆیدا ده سه ش و به وه ده ک هه ر یه به  و له وه بته ش ده ڕه

  نگه و ده  ئه ب چونکه  شدا فیعل هه»  مضاف و مضاف الیه  «   ب له  ده واته  فیعل ب که  بھزه نگه م ده ر ئه گه ئه
  مان میسال که  هه ڕین و بلکین به  گه  ئیزافه  لهاب. » کوڕم، کچم، خزانم  « ی  ک ده ، وه ی تدایه بھزه
دا  بینی لره ده. »  پاکین ئمه  « : ین وسا ده کار بنین ئه معی بۆ به می جه که سی یه یان که مجاره م ئه ، به وه هنامانه

و خۆ   ئه واته  شونی، که وته که  ده» ین  « وخۆ ڕاناوی  دوادا نای و ڕاسته نگی بھزی به  چ بزون و ده» ک  « پیتی 
  .بوو لمنی ل گیر ده سه ی پشوودا جنجۆکی مرۆڤی نه که  میساله  له ما که ی نه ش جگه فیودانه هه

. » من پاکم  « ی  که ک میساله می تاک وه که سی یه ر میسال بۆ که  سه وه ینه مع بنین و باده  جه دیسان با واز له
   له نگکی بھز نیه دا چ ده مانه  له» ... برزوم  من کاکه–م   من ئاماده–قی الدم   من خه–من ئازام   « ی  ده

  .همی جنۆکاویش گومانی ڕاناوی لی بکا  تا وه که کان و ڕاناوه میانی کۆتایی وشه

ی   بکه» تلفظ  «  تۆ ناتوانی   دێ، چونکه وه  ناچارییه  له» پاکم  « ک  ی وه  ناو ڕسته دته   که نگ بھیزه م ده ڕاستی، ئه
 قورس  که  ه» کاف  « ب   ده الجت نیه ، چ عهیستاو بن  کی وه» میم  « ودا   دوا ئه ستاو و به  ی وه» کاف  «  پیتی  به
  مه  ئه  که وه که  وشه یلکنی به  دنی و ده وه ی وشه وه ره  ده  له» میم  « دا تۆ پیتی  لره.  که  ه» میم  « ی بۆ درکاندنی  که
ناو   له یه وا هه.  کۆتایی دێ ودا وشه علووم بکرێ له ی تاکو مه  قورس که که  ه» کاف  « کا  نوێ ناچارت ده رله سه
  ندک پیت که  هه اری چونکه کاری ناچ بته  ده ی پیتی پش کۆتایی وشه م قورس کردنه دا ئه که دی وشهوخ
 بۆت » کرم  «  گوتت  که.  بکرن» تلفظ  «   وه واوه  ته» سکون  « ستاوی   وه  به  ئیمکان نیه وه ندکی تره  پش هه وتنه که

ی  پیت علوومه  مه ی، که ککیان قورس که ب یه ت ده به ، ههیستن  جارێ بوه ردوان به  هه که  ه» رێ و میم  « ناکرێ 
ها  روه هه.  واوه ستانی ته ی خۆی هی وه  و جگه وه  کۆتایی وشه وتۆته  که که  ه» میم  «    چونکه  نیه» میم  « و   یه» رێ  « 

  گرن، واته ده تان هه ردوو حاه  هه یه نگ هه ندێ ده هه. ی  قورس که که  ه» کاف  « ب   ده» کر شه  « ی   ده که
. ی شتوانی قورسی که ستن و ده  بوه که  ه» نون  « توانی   ده» نک ده  « ی   ده ک که س کردن، وهواو و قور ستانی ته وه

رد،  رد، به نگ، ماست، بیست، مه نگ، ڕه ده  « ک  ناگرێ وه  قورس کردن هه ب پیتی پش کۆتایی وشه واش ده
، Stress،  کسرة مختلسه  « ن  ب پی ده  وا ده  که ھزه زۆر ب نگه م ده  ئه یه وه  ئه ی قسه کورته. » ...رت رت، شه که

ر   و کارکی سه وه  ڕزمانه م و زۆر، به ، که ندیکی نیه یوه  چ په» ف ره م بزونی ب ته  من پی ده–قورس کردن 
تی   ڕووی قابلیه  له کردوه کانی زمانی کوردی نه نگه رسی ده س ده ش که تاکو ئستاکه .   ه» فۆنتیک  «  زانستی  به
  که وزوعه  مه ختک له تایی نه ره یکی سه  شوه من به.  وه ستاوی تره نگکی وه  پش ده ستاندنی له نگک بۆ وه ر ده هه

ر   سه خستۆته کانم نه وه م هشتا لکدانه یکیشم کردب، به  دیراسه ی نیمچه ه یک گه  تا ڕاده نگه تفکریوم، ڕه
  .  ماوه وه ره  به  وا جارێ زۆریشی به  که وه ڕای ئه ره خستون، سه کم نهک و ڕ یه

   له بوونی فیعله  بیار دانی بوون و نه  کارکی وا گرنگدا، که  له خه  ب بایه ته و ڕواه  دڵ خۆش کردن به واته که
ر  کا، هه ی پ ده  گاته نتیقه  و مهست رچی هۆش و هه  و هه رچی زانستی زمانه  هه  که وه  له ی کوردیدا، جگه ڕسته

 قبوڵ کردنی  تی چونکه کانیه ستووره خ کردنی ڕزمان و ده ی ب بایه ، نیشانه  کردنهشو دڵ خۆ  ئه خۆی، واته
یکی زلی ڕزمان  له سه وانی بۆ ئیسپات کردنی مه ی زمانه گه  به  نرخ بهت و ب الله  دهتی ب هز و ب ڕواه
ی  وه کانی ڕزماندا تۆژینه باسه ره موو سه  هه  له نگه  وا ڕه  که ته ناعه و قه ر ئه  سه مانباته  نایھ و ده یهرچی متمانی هه
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  وین چونکه که  دوای نه رگین و چی تر به دا وه  لره یه ڕه م ڕووپه با ئه... کار هاتب کار ب و به راویی به ها سه وه
  .نین ری بۆ ههنگاوی ت ک هه  ناهن یه وه ئه

موو  وه هه الی وانه  به نن، واته  فیعل داده  به» من پاکم  « ک  ی وه  ڕسته  له» م  «  زمانزانان ڕاناوی  ندک له هه
ن   ده م تاقمه ئه. خشن به  ده» ئستا، حاضر  « ن و کاتی  که  ب فیعلن خۆیان فیعله دا که و ڕستانه کان له  لکاوه ڕاناوه

تکی   حاه  که نسی وایه  زمانی فره» sui  « یا   ی زمانی ئینگلیزی وه»  am  « ک   وه» من پاکم  « ی   ی ڕسته» میم  « 
 پاکین، تۆ  من پاکم، ئمه  « ی   ڕسته نرن له  ڕاناو داده  به ی که و وشانه  ئه  واته  یه» verb to be،  فعل الکینونه  « 

من   «  بن، گۆیا ڕابردوو »  بوون، کینونه  « ی فیعلی  ی ئستاکه ب سیغه  ده» وان پاکن ئه،  و پاکه  پاکن، ئه پاکی، ئوه
  . ب» بم من پاک ده  « ، داهاتوو » پاک بووم

سک الفاو ڕامای داب  ک که ب وه ر نه  هه  که وه و ڕوه  له ی پشووتر کامتره که ڕه  باوه ختک له  نه ڕه م باوه ئه
  کا به  کارک ده وه  الی خۆیه ویش له  ئه وه  داخه م به به.  بگرێ وه  دارکه یا لکه  بنچکک وه ست به وێ ده یه ده

  .کردب واری شی نه  ده مان با به که زمانه

  بین له وتۆ ده ی ئه ته وسا دووچاری مه ، ئه ک ڕاناوه  نه  فیعله» من پاکم  « ی  ی کۆتایی ڕسته  ه» میم  « و   گوترا ئه که
   له» میم  « مان   هه  که وه وینه که  ده قه ق و ته  ڕه ته قیقه و حه وخۆ به  ڕاسته ی، چونکه نه س هه  که ماندا به که زمانه

 کوردیدا   له  که نجامه و ئه  ئه ینه گه  ده و پیه  به» ...م بینم، بکه گوتم، ڕۆیشتم، ده  « ک   دێ وه وه کۆتایی فیعلیشه
منین  ، ئینجا ت ده ، ئسکیشی سووک نیه یره ی سهکپ  خۆیدا گه  خۆی له مه  ئه  که  دو فیعلی تدایه» فیعل  « ک  یه
 ب   ه» میم  « و  ر ئه سه ی فیعل به  دا واته» ڕۆیشتم  « ی   ڕسته س ناکرێ له که  به وه که ه»  استحاله  « و  ست ئه  ده به

  بته  ده  که یه که  ه» میم  « یرتر حای  ش سه وه له. » فعل و نافعل  «   بته  ده که  ه» میم  « وساش  پن، ئه دا بسه گوناهه
موو زمانزانینکمان  کی هۆش و گۆشی هه  جارێ په ر به دا هه  لره» بارامی کوڕم  «  بی  ک که  وه»  مضاف الیه  « 

 » ت  « وسا   ئه» من براتم  « ر هات و گوتم  گه خۆ ئه.  فیعل  به ه دا چ پویستکمان نی»  اضافه  «    له وێ چونکه که ده
ش واتای   شرینقه  به ند ئیمکان نیه رچه  فیعل هه بنه ردووکیان، خۆشی ب و ترشی ب، ده  هه که  ه» میم  «  و  که یه

دا   ڕسته  له نرن که  فیعل داده کدا به حا ر له  و هاوڕکانی هه  ه» میم  « و   بین ئه وه منته ده. فیعلیان ت بکرێ
ی ب   ڕسته بته  نه که  فیعل ب تاکو ڕسته که  ه» میم  « دا   لره» من کوڕم  «  گوتمان   که ، واته ب رچاو نه فیعلی به
ر فیعل   با بب ههب رچی ده  ڕاناو ب یا هه که  ه» میم  « دا   با لره» ! ته مه بارامی کوڕم ئه  «  گوتیشمان  فیعل، که

ی  وه ستوور و لکدانه  بیار و ده نتیقی له  و ب مه» تناقض  « هشتنی   نه ب به سکین ده  دمان ته یه و گوره ب، به نه
   به یه یکی کوردیدا پویستمان هه موو ڕسته  هه   له» فعل  « پاندنی بوونی   بۆ خاتری سه خوالسه. زمانزانیمان

   دان بنین به  دین که وه ین دوچاری ئه که ر وا نه گه واندن، ئه  و هۆش خه وه بیر خۆ بردنه ۆشی و لهندک چاوپ هه
وروپایی   ئه–کانی هیندی  موو زمانه هه  « ی  که  پیرۆزه ئه بده وساش مه  زمانی کوردیدا، ئه ی ب فیعل له بوونی ڕسته

 خوا  والوه  به وه ب، ئیتر له و بن ده ره  جارێ سه ر به وێ، یاخود هه که هلنی ت د  که»  یه  فیعلیان هه ی به ر ڕسته هه
و  نی ئهو ناوچ ت له  نیسبه دا به  لره ست خۆم نیه  ده به....!!. ر دێ سه زان کورد و زمانی کوردی چیان به ده
  .»  وه قوته  ملی وهمرێ نامرێ ده  «  گوتی   بیردا دێ که زووریم به ی کابرای شاره  قسه وه ئه بده مه

 –کانی هیندیی  موو زمانه ڵ هه گه کانی له ستووره موو ده  هه  که وه کا به م ده  که کا نه  زیاد ده زمانی کوردی نه
ر   دژکاریی، بۆ هه  به نگیریی نه  الیه  به ، نه صوبکم نیه عه من ته. وێ که وێ یا ڕیک نه وروپایی ڕک بکه ئه

  .تی  خۆیه که ب بۆ ڕاستییه  هه صوبکم که عه ب، ته مان ئاشکرا ده که ی زمانه رباره  ده وه نه تۆژی  له ڕاستیک که
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 فیعلی  ش دێ که یه و ڕسته  کۆتایی ئه  دوا فیعلدا دێ له  به مان ڕاناوی لکاو که ر هه  هه رچاومه به من وا له
گوترێ   پیان ده شدا دێ که مازانه و ئه  دوا ئه رکار و به و به و کارا »  مضاف الیه  «   بته ، ئینجا ده رچاوی تدا نیه به

 »  Preposition «:  

  .من هاتم
  .من کوڕ

  .دارای کوڕم هات
  .ڕێ لم گه
م بپ.  
  . بمبینه
  .تاندیتم ده
  .وی فیراق یی هه  هاویه ره مخه مه
  .ر خۆم ئاگرینم  هه ده ستم ت مه ده

کانی زیاد و  تیه  واتا و سروشت و تایبه ریک له ره  زه وه  ب ئه وه ک خۆی دته  وه که ه » میم  « کاندا  موو ڕسته  هه له
دا شتکی   ڕسته  فنه  له  ه» میم  « م  م ئه براکه:  مرۆڤی کورد بم  چ مافک و ئینسافک به می کردب ئیتر به که

... ی ر خاتری من خۆت ئیقناع که به ب له ی، کاکی کورد، ده هتیش ن ناعه ر قه گه کانی تر، خۆ ئه  ه» میم  «    له جیاوازه
  .  کاری کردن نیه مه  ڕاستی ئه به

 » من کوڕم  « ی  ی ڕسته  ه» میم  « م   بم ئه  که وه بفیونم به قیش هه  خۆم و خهب نوێ ده ر له  سه مه دوای ئه
 »  کوڕین ئمه  « ی   ڕسته  له» ین  « هاش دوو پیتی  روه  هه  ه» I am a boy  «  ی »  فعل الکینونه  «  ی » am  « مان  هه

ی زمانی  رگه  جه  له وه وینه که  دور ده ی که وه.  دا» we are boys  « ی   ڕسته  له  ه» are  «  ی »  فعل الکینونه  « 
  .وتۆیی ی ئه  قسه ین به که کانی کور ده تیه  تایبه کوردی و خۆمان له

  کرن و له  ده» تصریف  «  ن و » Verb to be -  فعل الکینونه  «  ڕاستی   به  ه» is, am, are  « م  گلیزیدا ئه ئین له
  :» was, were  «   بنه ماضیدا ده

I am 
I was 

We are 
We were 

He is 
He was 

  وت وایه ڕکه. نبیا ل نین تا هه فیع  چونکه  یان نیه»  تصریف و ماضی و مضارعه  « م  کانی کوردی ئه  لکاوه ڕاناوه
کانی تر  موو ڕاناوه چ خۆ هه  ی ئینگلیزی ده» am   «   ختک له  نه  ه» میم  «    کوردیدا که م له که سی یه ڕاناوی که
  یهتی تدا ن باهه  چ شه»  کوردین ئمه  « ی   ده که. » am, is, was, were  « ڵ  گه  له م پک چونیان نیه زۆر و که

 » میم  « ر ڕاناوی  هه.  کوێ  له» are  «  کوێ و فیعلی   له» ین  «  ڕاناوی  ، واته» We are Kurd  « ی  ڵ ڕسته گه له
ک  نسیش وه نسیدا، خۆ فره  فره  له می تاکه که سی یه  ی که»  فعل الکینونه  «    که» sui  «   خۆی چ ناشوبھته

  .» وروپایی  ئه–هیندیی   « ی  که انه خز  له ککه ئینگلیزی و کوردی یه
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موو   بۆ هه یه یان هه ک سیغه کانی یه موو فیعله ت هه نانه ، ته یه  کوردیدا هه ک له  وه  ئینگلیزیدا ڕاناوی لکاو نیه له
  یر که ۆ سهت.  وه که  کۆتایی فیعله لک به  ده» S  « می تاکدا پیتکی  سی سیه  ی که» مضارع  «   نھا له کان، ته سه که
 » من بووم  « ی   ده  کوردیدا که م له ، به کار هناوه  ت به»  کینونه  « لکاو و فیعلی   ڕاناوکی نه»  »  I wasی   ده که

  بۆ خۆی که  ه» م  «   وجا که  ت هنا ده» م  «  و ڕاناوی لکاوی » بوو  «  ی »  فعل الکینونه  «  و » من  « لکاوی  ڕاناوی نه
  ب چی ب؟  ده» بوو  « ی فیعلی   ب ئه»  فعل الکینونه  « 

، تۆ برای  من پاکم، لما دیاره  « ک  ی وه  ڕسته  وا له ن که یه گه  ڕاده وزوعه م مه ری ئه به رله  سه  له ی قسه پوخته
واندز  ، ڕه گه حمان به بدوڕڕه ه، ناوی سالم ع مه ، دارا کوڕی ڕۆسته ند جوانه  چه11   یری موومان کوردین، سه منی، هه

ق   عه  نه  هیچ فیعلکی نھنی تدایه  زمانی کوردیدا نه وتۆیی له ی ئه زاران ڕسته  و هه» ... یه وه نده ره ر خه سه به
  هن نی ده رکه ک مراوی که روه  هه کاندا فیعل بن چونکه  ڕسته  له» ڕاناو  « گوترێ  ی پی ده شه و به لمن ئه یسه ده
واو  ی ته  بۆ پکھنانی ڕسته یه ستووری بنجی هه رچی ده  فیعل هه ش کردمانه  مله  زۆره  به ش فیعل نین، که مانه ئه
،  یه  هه  نامن که وه ب و زمانی کوردی ئه م ده ڕه  په م به ڕه دا په یه  مله م زۆره کانی ئه ڵ ته وه ڵ هه گه  کوردیدا له له
تدا   ڕواه ب له ر نه  بکا هه وه ئویل ب بایی ئه  و ته ند و ف و ساخته  پ فه نده وه ین ئه هب ڕزمانک ساز د ده
 گوترا  م که  ده  نموونه به. گرن ری و ڕی پ ده  سه  دنه  که موو ئیعتیرازانه و هه ر ئه  سه یکی درۆزن بخاته رده په

بوونی   بۆ نه وه ئویلیش بته ، ته وه وانیش بگرته سکاری بکرێ تا ئه هعریفی فیعل د ب ته وسا ده کان فیعلن ئه ڕاناوه
 بۆ گۆڕانی  وه وجیھک بنینه ریک بین ته هاش خه ها و ڕۆژه وه ڵ واندا بگونج، شه گه وتۆ له  ی ئه» ظرف  « کار  ئاوه
 » من پاکم  « ی   ی ڕسته» میم  « ینین چۆن  هگ ق به  خه  بۆ ڕاناو و له وه  فیعله  بۆ فیعل، له وه  ڕاناوه  له و وشانه ئه

  .  ڕاناوه» ڕۆیشتم  « ی   و هی ڕسته فیعله

ی ب فیعل   بین ڕسته وه واوه تکی ته ناعه  قه روا و به دا ب په وه  دوودیش ناکا له رپچی پ ناوێ، لزوم به چ سه
  یه که  لکاوه ب ڕاناوه ی بی فیعل هه  ڕسته یدا کردوه پهی ئیمکانیشی  وه ئه. ی فیعلدار ک ڕسته  وه یه  کوردیدا هه له
  نده وه  کوردیدا ڕاناوی لکاو ئه له. دا  ڕسته  له» حکم، اسناد  «  بۆ دروست کردنی  وه یرییه  خۆی و توانای زۆر سه به

ی  ندێ سیغه  هه ن و له گمه ه د ستن، فیعلیش، به ده  هه» اسناد، حکم  « ی ب فیعلدا   ڕسته ر له ک هه  نه ره کاریگه
پن  سه  خۆ ده ریکه  وا خه ی کوردستانی ژروودا که هجه  له تی له  تایبه ب، ب ڕاناوی لکاو کار ناکا به تی نه تایبه
   له شه ر به کانی زمانی کوردی و ڕۆی هه شه  به  سرنج بگرێ له زمانزانیک که. بی کوردی ده  زمانی ئه ک شوه وه

 و پی زمانی  یه ی ب فیعل هه  وا ڕسته ب که  دنیا ده وه  زوو له وه ست و هۆشی خۆیه ر هه  به دا بنتهئاخاوتن
 » اسناد  «   واوی به ی ته  کوردیدا ڕسته ش له  ئایا ده کا و ده  خۆی ده  پرسیارکی تریش لهێ نو ر له ، سه کوردییه

  ی به  وا هاتنی ڕاناوی لکاو بۆ ناو ڕسته  که وه کا به یدا ده ت په ناعه شدا قه ره ل وه المه یدا ب ب ڕاناوی لکاو؟ به په
  بوونی ڕاناوی لکاو له بین بۆ نه علیلکیش پویست ده  زمانی کوردیدا، ته  له ستوورکی بنجی و گشتییه  ده» اسناد  « 

ب  ده. می تاک سی دوه  بۆ که»  طلب، ویستنرمان، أمر، فه  « ی   سیغه می تاک و له سی سیه ی فیعلی که زۆرینه
هات، فی، ڕما،   « ک   فیعلی وه بوونی ڕاناو له نتیقیش بکا هۆی نه ی و مه که  خۆی و سروشتی زمانه پرسیاریک له
 م ده وڵ ده می تاک ب ڕاناون؟ هه م و دوه سی سیه ی که م فیعالنه  و بۆ ئه  چیه» ، ب، بخۆ، بژی ره مرد، بۆ، وه

م  رامی ئه یشتنی خۆم وه  پی تگه ، به وه بته مولی بارستی گوتار درژ نه حه  ته  له ر زده گه مدا، ئه م نووسینه له
  . وه مه  بده پرسیاره

ی کۆتایی  م بزونه تی ئه  گوتوه وه  هنانه گه  ئاسایی و بی خۆماندوو کردن و به  کوردیدا به  له رم دیوه نووسه
   فارسیدا به  له  که  یه»  کینونه  « مان فیعلی  دا هه  ڕسته  له» اسناد  «  هۆی  بته  ده  که»  رده دارا مه  « ک  ی وه ڕسته
ی  ندێ شوه  هه  وا له ی که که ڕه و کردنی باوه  بۆ پته وه کانیه ر قسه  سه شی خستۆته وه بێ، ئه رده  ده» است  « ی  وشه
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ر  به  له زمانزانک که. » س رده دارا مه  «   بته  و ده وه کاته  فارسی نزیک ده ۆی لهواوی خ  ته  به که کوردی ڕسته
س  رده ، مه رده مه  « دا کورد و فارس   ڕستانه و جۆره  له  که ته ناعه و قه  بگا به» س رده دارا مه  « تنی  ه تیشکی چاو غه

   ه» است  « م   فارسیدا ئه  خۆی بکا و ب له بوا پرسیارک له  ده نجاوه  هه وه رچاوه ک سه  یه  یان له»  مرداست–
مرداستیم، مرداستم،   « گوترێ  کار دێ و ده کان به سه موو که کارنای، بۆ هه می تاک به سی سیه ر بۆ که هه

ندێ   هه  لهویش می تاک، ئه سی سییه ر بۆ که  کوردیدا هه دی بۆ له  ئه» مرداستی، مرداستید، مرداستند، مرداست
  ؟» ...سین رده  مه سی، ئمه رده سم، تۆ مه رده من مه  « دیترێ؟ بۆ ناگوترێ   تارمایکی ده  ه» است  « م  کانی، ئه هجه له

   به–منم   «  بی   فارسیدا که له.  بدا وه سته  ده  ئینجا خۆی بهرێب الب  ده یه وزوع هه ر مه سه یک له رده دا په لره
م   ئه» من هستم  «  گوتیشت  که . » منم  «  کوردیدا بی   له یه وه ک ئه  وه» نووسرێ م ده نه وردی مهئیمالی ک

ک  کار دێ وه کان به سه موو که  بۆ هه» م نه  مه–منم   « ی  یه م سیغه ئه. » م من هه  «   بته  کوردیدا ده  له یه گوته
می  سی سیه م بۆ که  به» منم ، توئی، مائیم، شمائید، ایشانند  « ی  ده. ب می تاک نه سی سیه نھا بۆ که خۆی، ته
 و  وه کان دته سه موو که ها بۆ هه روه ی تریش هه که سیغه.  ه» ی أوهست  کورت کراوه  دیاره–اوست   «   بته تاک ده

  » من هستم، ما هستیم، تو هستی، شما هستید، أو هست، ایشان هستند  «گوترێ  ده
  

  .وانن ، ئه وه ن، ئه ین، تۆی، ئوه منم، ئمه:  یه ی هه ک فارسی دو سیغه ر وه وردیش ههک
  .ن وان هه ، ئه یه و هه ن، ئه  هه ی، ئوه ین، تۆ هه  هه م، ئمه من هه

 بۆ 12   یشیمازک ، ئه کارهناوه تی به یکی کوردی په  ڕسته»  رده دارا مه  «    ده وێ کورد که که ڕا دیار ده مه له
ی   دو سیغه  له ککه کو یه س به  و به ر کوردییه ک هه  نه  که وه ته  هناوه که  ه» حکم و اسناد  « دروست کردنی 

، من  رده دارا مه  «   و پیه به. کا تی ده یان کارکی تایبه که ریه  زیندون و هه  جووته  تا ئستاش به ن که سه کوردی ڕه
 گوترابا   که گیراوه رنه ی کوردیش وه یه و دوو ڕسته ، له گیراوه رنه  وه» دارا مرداست، من مرداستم  «    له» ردم مه

ی  که ڕاستیه. » م ، هه یه هه  «    شتکی جیان له» ، م ه  « کانی   ڕاناوه  زۆر ئاشکرایه» م رد هه ، من مه یه رد هه دارا مه  « 
   که یان تدایه وه  زیاده  شتکی به» مطلق  «  ی » حکم و اسناد  « والی   به» ...ن ین و هه م و هه  و هه یه هه  « 

  .» ...وجودین وجودم، مه ، مه وجوده مه  «   کاته وخۆ ده یان ڕاسته واتاکه

 ڕی   کراوه هو و تۆژینه  ئه  نه یه  هه ته رفه و ده  ئه  نه  پدان، چونکه ژه ب در یک پویسته وه کردنهڕوون دا  م لره به
  . بد وه درژ کشانه

  له. یدا ناب  مضارعدا په  له  ڕابردوو، نه  له  نه یه ر بۆ حای حازر هه  هه» هستم، هستیم  « ی   فارسیدا سیغه له
  دته دوو تبینی  وه وزوعه ت مه  نیسبه  کوردیدا به له. » می شوم  «   بته  مضارعدا ده  له» بودم  «   بته ماضیدا ده

  :پش

  له. » بوون بوو، هه بوون، هه بووی، هه بووین، هه بووم، هه هه  « گوترێ   و ده یه  مازیشیان هه» ین م، هه هه  «  -1
ر  ی هه ی واتاکه  گوره ، خۆ له کارهاتووه ڕی بۆ به په  ڕاناوی تنه ، چونکه ڕه په  تنه که  فیعله شا دیاره که سریفه ته
  .کرا ن دهڕوا میش چاوه ئه

. گۆڕێ سریفی ده  کارهنان و ته وسا جۆری له م ئه کار دێ، به  یش به» تملک  «  واتای   به» بوون هه  «  فیعلی -2
  .»  یانه تی، هه یه ، هه تانه ، هه مانه ، هه مه هه  « گوترێ  بۆ حازر ده
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و  ک ئه دا وه لره. » تیان یه تی، هه یه تتان، هه یه تت، هه یه تمان، هه یه تم، هه یه هه  « گوترێ  میسان بۆ حازر ده هه
 » ...  کردوومانه ،کردوومه  «  واتای   به  که» تتان تت، کردوه تمان، کردوه تم، کردوه کردوه  «    ده ی ل کرا که یه سیغه
 » تی یه هه  « ی  غهر سی  هه ر دوو ونه می تاک بۆ هه سی سیه شدیترێ بۆ که ده. قی سولمانی  زاری خه دێ له

  .کار دێ به

  » یانبوو یبوو، هه تانبوو، هه تبوو، هه مانبوو، هه مبوو، هه هه  « گوترێ   مازیدا ده له
  .» یانب یب، ده تانب ده تب، ده مانب، ده مب، ده ده  « گوترێ   موزارعدا ده له

   به  که وه ی ئه وانه  پچه ، به» متعدی  « ڕ   کاری تپه یکاته ه د» تملک  «  واتای   به» بوون هه  « کارهنانی   به ئاشکرایه
  .ک گوتمان ڕ، وه په  تنه بته یدا دێ ده گه و فیعلی له کار ب ئه  به» وجوودم مه  « واتای 

  یه وه ک ئه  وهبم، وجوود ده وجوود بووم، مه وجوودم، مه  واتای مه  به» بم بووم، من ده م، من هه من هه  « ی   ده تۆ که
  . ڕه په سیفی کارکی تنه  ته  که» نووم من نووستووم، من نووستم، من ده  «  گوتبتت  که

 کاری  له.  ڕه  هی کاری تپه  که هناوه کار  ت به» ، گوتومانه گوتومه  « ی   سیغه»  مانه ، هه مه هه  « ی   ده م که به
 » تمان تم، گوتوه گوتوه  « ی   سیغه» تمان یه تم، هه یه هه  « شی   ده که. » ... نوستوومانه، نوستوومه  « ڕدا ناگوترێ  په تنه
  . ڕه ویش هی تپه  ئه  که کارهناوه ت به

کردم،   «  بی   نیه وه ک ئه  وه  چونکه  ت الداوه» تصریف  «    ڕاسته  له» مانبوو مبوو، هه هه  « ی   ده  مازیدا که له
وسا   ئه» ماضی  «    کرابایه» کردم و گوتم  « ک  ر وه گه ئه.   کراوه م الدانه ر هۆیکی گرنگ ئه به م له  به» گوتم
مبوو،  هه  « ی   ده  که یه بۆیه. دا  ده» وجود بووم مه  « ، واتای   دانه» تملک  «  و واتای  ڕه په  تنه  که» بووم هه  «   بووه ده
، ...رم کرد مگرت، ده هه  « ی  ی ده که ن پشگری ده ڕی خاوه ڵ فیعلی تپه گه  له  که  کردوهت وه  ئه» مانبوو هه
  .» رچووم ستام، ده هه  « ی  ڕ ب ده په  تنه که ر فیعله گه ئه

  ونکهچ » بینین  دهخۆین، بینم، ده خۆم، ده ده  « ک   وه هناوه تیت نه  موزارعی عاده» مب ده  « ی   ده  موزارعیشدا که له
 » مانب مب، ده ده  « .  ی تدا ناب» تملک  « ڕ دێ و  په  واتای تنه  وا به  که» بم ده  « بوا بی  ر وات کردبا ده گه ئه
یان  که  لکاوه م ڕاناوه ڕن، به  فیعلی تپه  که  وایه» وێ مانه ، ده 13   ماندزێ مانخورێ، ده رژێ، ده مانپه ده  « ک فیعلی  وه

  . وه  ی گرتۆته» مفعول  « ی  دا جگه ، لره ڕه ند هی فیعلی تپه چه ره  هه» مان  « 

راوزی   په م بگومان له ری ڕۆیشتم، به سه ی من له نده وه وێ له لک پتری ده  گه و باسانه ی ئه وه  ساغ کردنه
ش  که  باسه وه  جۆرک خۆمیان ل بدزمه بوا به ی ب دهی ڕاست وه خۆ ئه.  وه کرته ی ج بۆ ده ر هنده گوتارکدا هه

رشار و  ی تیا ڕۆیشتم بۆ سه ربوونه و ده م له  ش پک ب، به»  وه کورت کردنه  « ب و قازانجی  واو نه ناته
. مند م تا باجی خۆی ل سه ر الده به کرا خۆمی له ، لووت و بزووت تووشم هات و پم نه که ڕۆکی گوتاره ناوه
  تا ئره. ستن ده  هه وه وزوعه ی مه رگه  جه  وا له کانی تر که ک باسه  نه  ه» تم یه  و هه مه هه  «   و تبینییه سم له به مه
ی   دوو لوه ، له بوون بووه ازی نهڕ و پ  وه  و ڕاست کردنه خنه  زۆری، ره یکی گوتبتم، به کی کردبتم و گوتهکار
وزوع  ب، مه دا سوچی من هه وه  له نیه م وه به.   و چۆنه نده  و چه  چیه» Pronounضمیر، ڕاناو،   « چوو  رنه م ده خامه
رم ل  فته  من ده ت وا بووه نانه ، ته وه خونته ران ده فته لک ده موو الیکدا و گه  هه ل داوێ به  په وه  خۆیه له

  . وه کشایه نا درژتریش خۆی لک ده  ده داخستووه
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 پی تفکرینی  م، به ده وڵ ده  و هه که قی باسه ر چه  سه دا دمه که  گوتاره  ماون له وه سته  ده ی وا به ڕانه و ڕوپه له
  : وه مه رام بده خۆم، وه

  ؟  کوردیدا ڕاناو چیه له
  ندن؟ هچڕاناو 
  ن؟ که ک ده کارچ ڕاناو 

 وا   که یه وه و ڕوه م ڕاناو نین له  ده ت که به هه. ڕاناو نینش لکیان  ، شه فت لکاوییه ی حه و لیسته پشتر گوتم له
رچی هۆی  و ڕاناو ب، چونکی هه ، ئه» Personal  « گوترێ   ئینگلیزیدا پی ده  له  که» سی ڕاناوی که  « م  فته لکی حه
رزی   فه له.  ی تردا نیه که شه بهش  سی و شه ینی ڕاناوی که  به  له یه تیی هه ک چواندن و خزمایه یه  و له وه کۆکردنه

و  مواندا بکشین ئه وری هه  ده  به ته په  بشتوانین جغزکی پان و شل و شه وه عریفکی فش و فۆی ڕاناوه  ڕی ته له
گر ئاو و ئا  « د جاران بیی  سه. ندراب که  هه وه وری ئاو و ئاگره  ده  به ی ل دێ که قه نده و خه ک ئه ر وه  هه جغزه
وانکاریی چاری  ندی ڕه  و فهسازی  وشه ر به گه ئه. ناست هه  یه و قسه  ی میانیان به» تناقضی  «  و تی  دژایه» ن ماده

را و هۆریا و شۆڕش و   هه  له وه  و به» مزادن ردوویان ئاده ر و داگیرکراو هه داگیرکه  « مانگوت   کرابا ده» تناقضات  « 
ئایا،   « ک  ی وه ڵ وشه گه  له وه  کۆبکاته» ین گوتمان، ده  « کانی  عریفک ب و ڕاناوه ر ته  هه. وه بووینه کشتوبیی ده

ی  هلکه  « ک  چووی وه  شتی وک نه  به  خۆی ئاوس کردوه  که کردوه ی زیاتر نه وه  له عریفه و ته  ئه» س هیچ که
ها  ستووری وه  زمانزان یاسا و ده  که وه مه  ئستاش دهپشتر گوتم. » ی باڕوکا ناز و مووی ساخته مراوی و خاکه
 ئیتر پی   دانراوه» س و فیسار که فنه  «  بۆ   بخا که عریفه و ته ر ئه  دا به» کردم  « ی   ڕسته  له» میم  « دان ڕاناوی 

  .»  چ الزم تی بھوده حمه زه  « نی  شاعیر گوته.  وه کدی جودا کاته  یه  ش له»  اسم، فعل، ظرف و صفه  « ناوێ 

ر  سه ڕی زمانزانانی له  بیروباوه  که  فکرییه و بنج و بنگه  ئه ، بچمه تیش نیه رفه م، ده  خۆم ناده دا ڕێ به من لره
  کک ب له  یه  ڕاناو که ر به ستووری سه تی ده کانی ڕزمان یا تایبه ستووره ی تکای ده رباره  ده قیوه چه هه
 بایی   که یه  هه وه  و تۆژینه ی قسه  ماوه ر هنده دا هه لره.   پویسته کرێ و نه  ده  نه م کاره ئه. ی ئاخاوتنکان شه به
  . یه وه ر زار و زمانانه سه  و به  کتبان نووسراوه  له  بکا که  ئاشکراو دیاره و ژوورخانه نگاندنی ئه سه هه

،  وه الی منه رتی، به فت که ی حه  لیسته سی له رهاویشتنی ڕاناوی که  ده دوای وه منته  ده ی که شه ش به و شه ئه
کدی   یه  هند له شانه و به  زۆر له ر عینوانکی تر ب چونکه  یا هه» ڕاناو  «  ژر ناونیشانی   له وه وانیش کۆنابنه ئه

ترازن  کدییان ده  یه هز له ها به یی وه میاندا پک بن، جودا تییان له تکی ب بایاخیش خزمه ر ڕواه گه دورن ئه
ی   ی ڕسته» ی  « و   ئه سرنج بده . و هۆزک حیساب بکرن  تیره کتردا دابنرن و به ک یه ته رگیز له ش هه  نه که
و ت  باهه ی شه وه  دۆزینه  به ریک که  و خۆ خه» س هیچ که  « ی   تاک وشه  و بیخه»  الم ی هاته که پیاوه  « ک  وه
کتر  ڵ یه گه چن و خزمن له کدی ده  یه  له نده وه ر ئه  هه یه م دوو وشه  ئه مه  گه ب له. ینیاندا  به کدی چوون له یه له
 زیاتر هیچ  وه ، له یه ورکی هه  ئاخافتندا ده  و له» لف و ب ئه  «  پیتی   له وی تر بریتیه ک ئه یان وه که ریه  هه که
 »   هی دارایه که جلکه  « ی   ڕسته  له» هی  « ی  ش وشه یه م دوو وشه ک ئه وه.  وه  کۆیان ناکاته» مشترک  « تیکی  تایبه
کتر  یه یکی له  وشه موو جووته وانیش هندی هه  ئه» مان که کک هات بۆ ماه یه  « ی   ڕسته  له» کک یه  « ی  و وشه
  نده وه ر ئه ، هه ئینگلیزیدا  له» of  « ی  ک وشه خش وه به  ده» تملک  «  واتایکی ڕوتی » هی  « ی  وشه. ن  بگانه بگانه
.  وه کاته کتریان جودا ده  یه دا له که  دوو زمانه کارهنانیان له  جۆری به ینیاندا که  به کرێ له ست پ ده ش هه رقه فه

  . خۆیه ربه واو سه  ته فز و واتاوه  له  به» کک یه  « ی  وشه



 د مه سعوود محه مه

  85\57     ند باسکی ڕزمانی کوردی  چه  له وه وردبوونه

 ڕاناو بن  وه کانیانه  لکاوه  خۆیان و شوه  به» و وان، ئه ، تۆ، ئه ، ئوه من، ئمه  « کانی   وشه  که یه وه  ئه  قسهی خوالسه
  .کار ب شکی تری ئاخاوتن به  بۆ هیچ به م عینوانه  ئه وه واوی له  ته سترێ به به  ده ڕگه

ش  دا بۆ شه ست ده  ئایا عینوانی ڕاناو ده یه  وشه تاقمهم   عینوانی ئه کرده  ناوی ڕاناوت نه م تۆ بی که به
ی  ند تبینیانه م چه ، ئه وه ڕی منه الی باوه ، به وه  پدان و خورد کردنه  ناو درژه  بچمه وه ی تر؟ ب ئه که رته که

ش  ی شه ی لیسته  وشه ه ی کۆمه رباره ست و سرنجی مرۆڤ ده ر هه  به  دنه»  بدیھیه  « ر  ده قه  به وه خواره
  :وه لکاوییه

  .کانی  لکه کک له  بۆ هیچ یه  نه که  بۆ تکای لیسته ست نادا، نه  ده» ڕاناو  «  عینوانی -1

  راوز بخاته ی ب سنوور و په نده ڕاگه چووی په کتر نه  یه ی له یه  وشه ه م کۆمه  هیچ عینوانکی تر ئه  ئیمکان نیه-2
  . وه ی خۆیه ژر سایه

ش بکرن  ب دابه  و ده وه ک عینوانه  یه  ژر تاکه کان بۆ خۆیان ناچنه  لکه کک له کانی یه  وشه لک له  گه-3
  .شکی ئاخافتندا ند به ر چه سه به

یان پ  م گوتاره ی ڕاناوان و چ ڕووپوی تری ئه ی لیسته ش لکه م شه م له که کی ده کجاره دا مائاوایی یه من لره
و  ڵ ئه به  قه ودای نووسین له  مه  له ، چی ماوه که  ناو باسه وه یکی ناچاری بیانھنته به  موناسه ر ناوناوه گه ، مه وه ناگرمه
  . کار هاتووه  بۆ به» سی ڕاناوی که  « دا  که  لیسته  له م که که ی ده یه  وشه تاقمه

  سی؟ ڕاناوی که

تی  ناعه الی قه  به» سی ڕاناوی که  « ، عینوانی  وه  و ڕوون کردنه وه لکۆینه ناو  ی بچمه وه ر له ، به  دیاره وه ک لته وه
   ڕازی نیم خۆ بکاته م عینوانه  به وه  پشه ر له  هه ، واته یه وه ره سه ی به وره  کی گه» عالمة سؤال  « ک   پرسه وه منه

ڕوان  ر باسک وای ل چاوه نرێ بۆ هه  داده ان کهعینوان و ناو و نیش.  یه  وشه ه م کۆمه ڕامان له ی توه ڕوانگه
  :ک ج کردب وه ستکی بنجی جبه به ند مه کرێ چه ده

   کوره» سی که  « ی  که چی وشه ، که که سی بۆ ناو جغزی عینوانه یری باسی ئه  ناو غه  هاتنه دا به  ڕێ نه-1
  ستره سان که موو که  هه ئویل له  و ته وخۆ و ب کینایه  ڕاسته  که» ک  « ک  ی وه  ڕووی وشه  له وه ستته ڕیانیش نابه

یرکی   سه  ش واز بنه» ک  « ی   وشه له. » سی ڕاناوی که  « قی واتای  ر چه سه  له وه بته و ب س و دوو قوت ده
و   ئه-   دارایه مه ئه  «  میانی  له  یه رقک هه  دا چ فه» سی ڕاناوی که  « ر تیشکی واتای  به له.   بکه»  مه ئه  « ی  وشه
  .رقیان پ ناکا ب فه نی، درۆزن نه  ڕاستی کوردی گوته ، به» ؟ دارایه

  ی بگانه ه وشه  نه ستدا که به وری مه  ده  بند ڕاناکش به یکی هنده  شوره» سی ڕاناوی که  « ی  خیر، زاراوه نه
  . وه ریدا بازدا بۆ ناویه سه به

تی  ئویل و یارمه  ڕی ته ک له  نه وه  خۆیه که هۆی واتای عینوانه  به وه  بگرته که کانی باسه شه رت و به وو کهم  هه-2
 زۆر   له که بینین زاراوه  ده» سی ڕاناوی که  « ی  نگاندنی زاراوه سه رازووی هه  کش و ته ین به  بکه مه  ئه که . وه دانه
 ناو جیان   جی ناو، ئیمکانیش نیه  هیچ جۆرک ناچنه  به»  من، ئمه  « کانی   وشهپشتر گوتم.  کورت دن وه ڕوه

 ش »  تۆ، ئوه  « ی  دو وشه. ون ر واتای ڕاناو ناکه  به ست نادا چونکه مان ده  بۆ ئه» ڕاناو  « ی   زاراوه واته ، که وه بگرته
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 ی » س که  « م   ڕاناو نین به» ، تۆ  ئوه–، من  ئمه  « کانی   ڕاستی وشه به.  وان»  من، ئمه  « ک   وه وه و ڕوه له
 جی ناویان   چونکه» ڕاناو  « ش پیان بگوترێ   ده» وان و، ئه ئه  « کانی  بینین وشه ین ده  سرنج بده که. واون ته

  و له کوشت، ئه م نه که من مشوله  « ک بی  ب وه  یان هه» س که  « تی  الله موو جاران ده  هه نیه م وه ، به وه گرتۆته
 ڕاناون و » وان و، ئه ئه  « سن و ڕاناو نین،   که»  ، تۆ، ئوه من، ئمه  «   کرێ که علووم ده  مه و پیه به. »  مرد خۆوه
  .س نین موو جاران که هه

 » سی راناوی که  « ی   زاراوه وه نه م الیه له.  دیار بخا که تی باسه رچاوترین و بنجیترین سروشت و تایبه  به-3
  تکی درۆزن له  تببا و ڕواه یه  وشه ه م کۆمه کانی ئه تیه  تایبه  هاتووه ی بۆیه ر ده هوو بردن، هه  سه ڕای به ره سه

ت   نیسبه  به وه ست نادا، دیسانه  هیچ ده ستیش بدا، که  ده» سی ڕاناوی که  « ی  رزی زاراوه  فه له. یان دان جگه
   که وه  ه» ڕاناوی لکاو  « ت   نیسبه تی به  تایبه ، به یپکاوه م و زۆر نه وه که کانه یاندنی سروشت و کاری وشه ڕاگه
با . وزوع موو مه  هه واوی له  ناته بته  ده وه وه ت ئه  نیسبه بوو به  هه که  عینوانه واویک له ر ناته سی و هه  که شکه به

  .ست نادا جارێ ده ر به  هه که  چۆن زاراوه وه یگای ڕاناوی لکاوهی ن  گۆشه بزانین له

دا، بۆ جۆری لکاویشی  ست نه لکاوی ده  بۆ جۆری نه که  زاراوه ی له وه  دیاره، ئه  خۆوه  له وه مه  که پی ناوێ دووباره
 جۆری  واته که. ناگرێ  هه قه ته هم و ده  یه»  بدیھیه  « ش  مه ک شتن، ئه ر یه لکاو هه  لکاو و نه ست نادا، چونکه ده

  ؟ و چۆنه  ئایا ئه» لکاو  « ی   زاراوه وه منیته ده. س ب موو جارانیش بۆ که  هه رجه  مه  و نه مووی ڕاناوه  هه لکاویشی نه

،  والوه  به وه ه، ل وه ی پش خۆیه  وشه لک به  نووسیندا ده  له کا که دا ڕاست ده وه ر له  هه  ه» لکاو  « ی  یه م وشه ئه
 لت بپرسن  که. وه شارته کان ده  لکاوه تیکی ڕاناوه موو سروشت و کار و تایبه جنی، هه خره ک کوی سه وه
ی   وشه لک به  ده یه وه  گوتبتت ڕاناوی لکاو ئه یه وه ڕوا ڕاست ئه  پیان ده  به رکه به ؟ و بی گیانله مزاد چیه ئاده

ری تریش  به ندین گیانله  پیان ناڕوا، چه مزاد به ر ئاده ب هه علووم ده  لمان مه وه ک ورد بینهخت نه.  وه پش خۆیه
خر  ڕوا، نه  پیان ده  به  که  نیه وه مزادیش ئه وشت و سروشتی ئاده گرنگترین ڕه. ڕۆن  پیان ده و به ک ئه وه
  . مزاده ر ئاده  جارێ هه وه کانیشی ببیته پیه

  لکن و له و ده ک ئه  وه یه ماز هه ندین ئه ، چه وه  وشه لک به  ده  که رتکی ئاخاوتن نیه نھا که اویش تهڕاناوی لک
لکان و . » ...ر وه خته ند، فرۆشیار، به م، هۆشمه کچی باش، سیه  « ی   ده ک که  وه ک وشه ی یه  پارچه بنه نووسیندا ده

  و لکاوانه ندک له  بیار بدرێ هه یه وانه کانی ڕنووس، له ستووره  بۆ جۆری ده وه تهڕ گه  نووسیندا ده  له لکانی وشه نه
 بۆ  بییه ره  ی عه» متصل  « رگانی   وه» لکاو  « ی   زاراوه ئاشکرایه.  جارێ یاساغ بکرێ ر به لکنرن یاخود لکان هه نه
م   ئه وه ونه بی دوور که ره  عه وێ له یانه  ده وروپا که هوانی ئ وانی زمانه یه  په دایه وه یریش له ر کوردی، سه سه

 ناب زمانزانی کورد السایی زمانکی تر  دا که وه هو چوون، جارکیان له  سه  و دو جاران تیدا به یان هناوه زاراوه
ندی بی   چه  ه» لکاو  « ی  م وشه وت ئه  ڕکه وا به دا که وه  دانانی ڕزمانی کوردی، جارکیشیان له  له وه بکاته

تیکی  وشت و کردار و تایبه رچی ره ی ڕاناوی لکاو و هه رباره کا ده  ی دروستی ده»  تصوراته  « و   له تنه ه غه مشک 
  . وه رده  ژر په یخاته  ده یه هه

ر   سه ی بچمه وه ر له م به ی ڕاناوی لکاو باس بکه و کردار و سروشته م و ئه ستی بکه دا پشده  وا چاک ب لره نگه ڕه
 من   بیر ب که ت له وه ب ئه شم ده که  درژایی نووسینه به. کانی کان و جۆره شه دیارخستن و ژماردنی ڕاناو و به

ی  وه ی دۆزینه رباره  هی لکاو ڕازیم، وتووژ ده  به ی ڕاناو و نه  زاراوه  به  کار دنم، نه ر ڕاناوی لکاو به جارێ هه
 یا جارێ خۆم و  ، کارکی ئاسایش نیه یه  دواوه  به  کارکی لره یه  وشه م تاقمه کی ڕاست و دروست بۆ ئهی زاراوه
  .م که ریک نه  خه ری پوه خونه
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تیکی   کوردیدا تایبه  له  ه» حکم و اسناد  « ن  واوی خاوه ی ته ری ڕسته  پکھنه ی که وه ڕای ئه ره ڕاناوی لکاو سه
  وێ، به رناکه ت ڕاناوی لکاویش ده نانه  ته» ناو ناو، ئاوه  «  و هۆزی   تیره م و زۆر له  که یه وتۆشی هه هخۆی ئ ربه سه

و  بینی چاالکیک له  وردی سرنج بگری ده به.  و هیچی تر یه دا هه لکاوه  نه  خودی ڕاناوه  له وتۆیه تی ئه کورتی تایبه
   که یه و پایه ن به یه یانگه با و ده رده کاریان ده ناو و ئاوه لکاو و ئاوه ی ناو و نه ه ی کۆمه سته  ده  له یه دا هه ڕاناوانه

   به وه مه کهڕوون ستت بۆ  به با مه.   و چاالکیکی روته  فیعل بۆ خۆی ڕودانه  که وه و ڕوه یگات، له ب نه بوا فیعل نه ده
  : ی میسال، ده

  .ڕامام، لدوام وهتفکریم، ت

م  ئه. کار هاتن یاندا به گه کان و له  ه» فعل  «  پش   هاتنه» ، ل ت، توه  « ک  کانی وه  ه» یاخود پشگر  « ماز  ئه
  ک فیعل ڕودانی تدایه  چاوگیش وه  چونکه» مصدر  «  چاوگ  بنه کان ده  فیعله  که وه مننه ک خۆیان ده  وه پشگرانه

و  ڵ ئه گه  له وه  ڕسته ینه  و بیخه وه  ک بنینه» مفعول  « رکار  ئینجا با به. ان، لدوانڕام تفکرین، توه: گوترێ و ده
ناو، ڕاناوی   « ڵ  گه  له وه  کۆبوونه کان که دیتت پشگره.  برزو دوام  ڕامام، له  تۆوه  دارا فکریم، له له: ی ده.  فیعالنه

  .»  له  «    گۆڕان و بوونه» لکاو نه

  :ین کان، ده ڵ فیعله گه ڕاناوی لکاو بنین لهئینجا با 

  .ت دوامم ڕامان، ل تیان فکریم، توه

کان   لکاوه  ڕاناوه ، واته وه  پش فیعله وتبنه  که ن که وه ک ئه  وه وه  پش ڕاناوی لکاوه ونه که  ده کان که دیتت پشگره
 » مفعول  « ی   جگه موویان له کان هه لکاوه  نه دا ڕاناوه یساالنهو م له. لکاو ک ناو و ڕاناوی نه ن نه که فتاری فیعل ده ڕه
  :ی ، ده فتاری فیعله  ڕه فتاریان که هڕ  ن له رقک ناکه کار بن فه ک فاعیلیش به م وه کار هاتن، به به

  . لم دان، تمان گرت، تت ڕاخوڕین

.  گوتی پ که ڕا، پ کرا، قسه گه پ هه: ی ده.  وه  دنینه»  به  « مازی  کارهنانی ئه ڵ به گه ند میسالکی تر له چه
  .ڕان، پ کردن، پ گوتن گه گوترێ پ هه ر ده  چاوگیشدا هه له

  که  شاخه به: گوترێ ده. ڵ فیعل و چاوگ بوو گه  له  نامن که وه ڵ ناو و هاوڕکانی هات ئه گه  له ش که مازه م ئه ئه
ڵ  گه  له کا که  ده فتاره و ڕه ڵ ڕاناوی لکاودا ئه گه م له به.  دارا گوت ی به که  ئاگر کرا، قسه ه ب ڕا، چراکه گه هه

  .بوو پم گوت رچی هه ڕام، پتان کرد، هه گه پی هه: فیعلدا کردی

مان چاالکی و  ر هه هه نایکا، بۆشی ناکرێ،  یه شی ئاخاوتن هه رچی به  هه والوه  ڕاناوی لکاو به  له فتارکه  ڕه مه ئه
  :وێ که رده دا ده م میساالنه  له  بکا که و جگۆڕآیه کا ڕاناوی لکاو ئه  وا ده رییه  و کاریگهبزۆزی

پم   «  پش و ب  مازکی بخه ئینجا پشگر یا ئه. » گوت مده نه  « ی  فیت کرد ده  نه که. » مگوت ده  « ی  ده
 ب  وه که  پشی فیعله رت له  بۆ کارتکردن، کام که یه  ئاماده  هنده» م  « ی  که کاوه ل بینی ڕاناوه ده. » گوت ده نه
  .رتکی تر ر هاتنی که سه ست له کا، ڕاناوه لک و کاری خۆی ل ده ی ده  پوه حزه رله ده



 د مه سعوود محه مه

  85\60     ند باسکی ڕزمانی کوردی  چه  له وه وردبوونه

وری خۆی   ده  به» اضافی  « ا ندی ی یوه  په» ی  « هۆی   به»  مضاف الیه  «  کوردیدا   له  که  بفکره وه جارکی تریش له
 ڕاناوی لکاو  م که به. » ... س دووره که ، خانووی فنه ، ناوی تۆ دارایه رزه  به که ری شاخه سه  « ی  ده. ست ده هه

 ی » ی  « ب   پویست هه وه  ب ئه» ترکیب اضافی  « ری   پک هنه بته ر بۆ خۆی ده  هه»  مضاف الیه  «   بوو به
  . ، ڕیان دوره مان فرۆشرا، چاوت شینه که براتان ڕۆیشت، خانوه: ی ده.  وه  ناو ڕسته ندی ببته یوه په

ی زده  تیه م تایبه  ئه هو دۆزیه کارهنانی ڕاناوی لکاو ده لک جۆری به ت، گه که  زمانه  دوا میساالندا له ڕی به بگه
دیت  ککم نه زانم یه ی شتکیان ل ده و زمانانه من بۆ خۆم له. ێو ی تدا دیار که  و کارکردنهچاالکی و بزۆزی

  .یکا  زمانی کوردیدا ده  ڕاناوی لکاو له  بکا که و کرداره کانی ئاخاوتنی ئه شه  به شکی تر له ڕاناوی لکاوی یاخود به

ر   زمانزان هه یفه نی خواروودا، حهی کوردستا هجه  له تی له  تایبه ، به مۆی زمانی کوردییه  ڕاستی ڕاناوی لکاو داینه به
. ری ناو  سبه  بیکا به وه ری زمانیه سه خی پ بدا یاخود له  و پرسیار بایه ندی و ئیشاره یوه ناو و پیتی په ر ئاوه ده قه به
ردی  کونھی زمانی کو گا، له  ڕاناوی لکاوی کوردی نه قوی لهی و  ڕونی و ئاشکرا سک به ر که  هه یه ڕم هه باوه
  بینن و به یان کارک ده که ر یه ، هه یه کان ڕاناوی لکاوی جۆراوجۆریان هه سه ی که بینی زوربه  ده  دواوه  به لره. ناگا
 بۆ  وه ی ب فیعله  ڕسته ڕ و له په  بۆ تنه وه ڕه  تپه  و له» مضارع  «  بۆ  وه  یه» ماضی  «   ستن له ده رمانک هه فه

ی  هجه  له کا ڕاناوی لکاویش له گۆڕێ و کات گۆڕی ده  دا شکی ده» تصریف  «   ندی فیعل له وه هئ. ی فیعلدار ڕسته
  .کا گۆڕێ، ج گۆڕکش ده کوردی خواروودا شک و کرداری خۆی ده

  وه وه هۆی ئه  به» اسناد  «   واو و به ی ته  ڕاناوی لکاو و پکھاتنی ڕسته چاالکیی  زده بۆم باس کردی لهی  نده وه ئه
  وه ی ڕۆییه م گرنگییه  ڕی ئه ر له هه.  زمانی کوردیدا  له ی ئاخافتنه شه م به رخستنی گرنگی ڕۆی ئه  بۆ ده سه به
 یاخود بیکا  وه کانی بشارته تیه  تایبه تنی بۆ دانرێ که ه ناگرێ ناو و عینوانکی زیھن غه وێ ڕاناو هه که ریش ده ده
 » ...ی ک، وه کو، ده رێ، په دی، ئه ئه  « ک  ی وه  وشه یره سه.   ه» ناو  «    تری زمان کهشکی تکاری به  خزمه به

  . واب وه ک خوازرایه ب وه خۆیان هه ربه ناونیشانی سه

 یکی ل هاتوو ی زاراوه وه رکی دۆزینه زانم ئه  چاک ده وا به. » ڕاناو  « ی   بۆ گۆڕینی زاراوه من، جارێ پشنیازکم نیه
رخۆی   به  زمانزانان، یاخود کۆڕی زانیاری کورد به یک له سته رشانی ده  سه ی ئاخافتن یا بخرته شه م به بۆ ئه
ست  ده.  پویست نازانم  به  و قایمکارییه موو خۆگرتنه و هه  ئه وه  ه» لکاو  « ی  ت زاراوه  نیسبه م به به. بێ هه
لکاو  نه  «   وه الی منه به. بار ب ر ناقوو ناله  هه  که ڕیوه  تپه وه ی تاوانباری، له  ڕاده تهیشتۆ  گه» لکاو  « ی  دانی زاراوه نه

ی و رمانکی دسۆز س، فه  و به موومانه ک مافی هه ناو بردنیان نه ردوویان دوشمنی ڕزمانی کوردین، له  هه» و لکاو
چم   ده وه  بۆ ئه وه  ه» لکاو  « فتاری جۆری   ڕی سروشت و ڕه  لهمن.  وه ر شانمانه سه مان وا به که  بۆ زمانه رۆشه په

  ، چونکه وێ باشتریشه ست که  ده هزتر و بزۆزترمان به یکی به ر وشه گه کار ب، خۆ ئه  ی بۆ به» چاالک  « ی  زاراوه
  ڕوا که  ده» ند مه  « ی  کرم بۆ وشه ف وه  یشه» چاالک  «  ڕی  ر له هه. یین ی نموونه کان بۆ چاالکی و بزۆزی وشه لکاوه

  .» لکاو نه  «  بۆ   زاراوه بکرێ به

ڕاناوی   « م   و ده» لکاو و لکاو نه  «  جیاتی  کار دنم له  به» ند و چاالک مه  « ی  مدا دوو زاراوه که ی گوتاره  پاشماوه له
  .» ند و ڕاناوی چاالک مه

 نووسیندا  رچاو چونکی زۆریان له  به ر گوێ، نام دنه  به ند دنه بۆ ڕاناوی مهکانی کوردیدا  هجه  له ی له و وشانه ئه
 لیان  وه  کۆڕی زانیاری کورده ر به ی ڕزمانی سه یکی لیژنه وه  کۆبوونه  درژی له کارناین تا چاو بیانبین، به به

  :یان ل پک هات م لیسته  و ئه وه انه کۆکر ندامانی لیژنه تی ئه  ی تایبه» استقراء  «    و به وه کۆرایه
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  :م که سی یه  بۆ که-أ
  .من، م ز، ئه من، ئه:  تاک-1
  . م، مه ، ئه مه ، ئه ئمه:  کۆ-2
  
  :م سی دوه  بۆ که-ب
  . تو، تو، ته تۆ، ئه تۆ، ئه:  تاک-1
  . ، هوین، هنگ، وه وه ، هه وه نگۆ، ئه ، ئه ئوه:  کۆ-2
  
  :م سی سیه  بۆ که-ج
  .وی وێ، وێ، وی، ئه و، ئه  ئه: تاک-1
  .و، وا وان، وان، ئانا، ئه ئه:  کۆ-2

کانی  موو وشه موو کوردک هه  هه ، واته وتوه که ری کورد نه ر گوی خونه  به یه م لیسته کانی ئه شکی وشه زانم به ده
 بیریاندا  وتوون یا به که ی ڕزمان نه ندامانی لیژنه ر گوی ئه  به ن که ی تریش هه  وشه م گومانم نیه ، به بیستوه نه
  که ، لیسته وه مه  ساغ که م وشانه ک له ر یه نی و بیژۆکی هه سه  ڕه یه  ڕشم هه ، نه ستمه به  مه دا نه لره. هاتوون نه
 خۆشمی  ک له روه  نووسیندا هه س ناشون له  که ریش له  بۆ سرنج و تفکرین، سه وه همه ک خۆی ده وه
ر   سه وان بنه ر ئه  هه  که موار کردوه ی وا هه و وشانه ندک له ر پی هه ران به ی نووسه ی خامه ڕچه.  واندوهش نه

  .ق رچاوی خه  به نه ز و بگه کاغه

ن،  که یکی تر دروست ده  دا لیسته» چاالک  «  شکی   بن له» ند ڕاناوی مه  « کانی  ی وشه رجومله  سه  که مانه ئه
  ریک بوون به ی ڕاستی ب خه وه ئه.   نیه قه ته مه  ب ده» ند مه  « ک هی  میان وه وێ ئه که رده ک بۆت ده  وهم به
ی  که نه ی نیگای خاوه م بن و گۆشه رهه ی ئیسپاتکی بگومان به و ڕاده  تا ئه که قه ته مه یشتنی کۆتایی ده گه
چارم .  م گوتاره وێ له وانتری ده ر فره لک به یدانکی گه  و مژوویی، مه» منطقی  « ی ڕزمانی و  گه  به پن به بسه
ی گوتاردا جی  واره  قه م له که تا نووسینه  وه نھنبینی بدزمهی و کار فسیالت و ورده  زۆر ته ب خۆم له  ده ناچاره
  .وانتر ر فره خۆتر و به ره سه ی له هو کی دوابخرێ بۆ تۆژینه ڕه و په ی ئه وه  بوونهڵبینی و قوو ڕڕه زه.  وه ببته

ی  شه و به ڵ ئه گه  له یه یک هه ند قسه  بین چه» ڕاناوی چاالک  « گیری  خه ی یه وه ر له زانم به  باش ده م وا به به
. ین ست نیشان بکه  ده  ه» ڕاناو  « م  ی ڕاست و دروست بۆ ئه ین و جگه ک الی بکه  یه» ڕاناویی خۆیی  « پی گوترا 

  . ب که نه ی پک هنانی به  جگه وه، با ئره ینه رکی ل خوار بکه  دواتر سه نم دا که ش به وه  پشه له

کان،  ڕاناوه. کار ب  به» اضافة  «  بۆ  ب که  ده» ڕاناوی چاالک  « ی  ر ژماره ده قه  به»  ڕاناوه  « و  ی ئه ی وشه رجومله سه
  :ن مانه ، ئه و پیه به

  .خۆم، خۆمان: م که سی یه که
  .خۆت، خۆتان: م سی دوه که
  .خۆی، خۆیان: م سی سیه که
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من . » خۆو  « ی خۆتان   جگه کار دێ، له  به» خۆن  « رکیبی   ته» خۆمان  « ی   جگه ی کوردیدا له هجه ندێ له  هه له
ر  هه.  تی باس ل کردنیش نیه نازانم و بابه پویستی   به کانی کوردی چونکه هجه ی جیاوازیی له  ناو درژه ناچمه
  .م یکه دا ده وه ره ی سه ه م کۆمه ڵ ئه گه ب له یک هه قه ته مه ده

 » هتاد... ئیشارییی و یی و پرسیار هه  « ک ڕاناوی  ی ڕاناوان وه ی لیسته که شه  پنج به ، زیاد له م وشانه ئه
 خۆمان هاتین،  من خۆم هاتم، ئمه  « گوترێ  ، ده وه  بگرنه» ند ڕاناوی مه  « کانی  دا شونی وشه  ڕسته گرن له ده هه
:  و بی وه  وا بمنته یه ک هه ش وه که ی و ڕسته کان نه نده  مه شتوانی ڕاناوه  ده»  خۆتان هاتن، تۆ خۆت هاتی ئوه

 » ند مه  « شی  ک به کان وه  وشه با که  ده وه  زیھن بۆ ئه ته م ڕواه ئه. » خۆم هاتم، خۆمان هاتین، خۆتان هاتن  « 
  بته  ده» چاالک  «  و ڕاناوی  وه واوی گرتۆته  ته یان به شه و به ی ئه دا جگه  ڕسته  له وانیش ڕاناو بن چونکه ئه
  .ریان واوکه ته

  ه م کۆمه  بۆ ئه قینه ته و ناونیشانی ڕاس خا و جگه رده  ڕاستیکی تر ده ی زمانزانانه وه ختک وردبوونه م نه به
  .کا ستنیشان ده  ده یه وشه

   ش له» خۆ  « ی   وشه بگومان تاکه. کانی چاالک  بۆ ڕاناوه» خۆ  « ی   ئیزافه  پک هاتوون له م وشانه زانین ئه ده
کار دێ و  تندا به ئاخاو نگی له رهه یکی فه موو وشه ک هه  وه  چونکه کرێ و کراوه نگدا واتایکی بۆ دیار ده رهه فه
  خۆم، خۆمان،  و پیه ر به هتاد هه...پش کردن، خۆکرد ، خۆڕه وه دانه خۆمای، خۆیی، خۆییاتی، خۆهه: گوترێ ده

ڵ  گه  زمانی کوردیدا له رکیبکی تر له ر ته ک هه  وه رکیبکی ئیزافییه م ته  زیاد و کهبخۆتان، خۆت، خۆی، خۆیان 
  به. وه شته وه  لی ده  واتاکه  که کارهنانه و به کا بۆ ئه  ده  ئاماده که  ئیزافییه رکیبه  ته» خۆ  «  واتای   که وه تبینی ئه
. تان دیت ت دیت، ئوه مان دیت، تۆت دیت، ئوه م دیت، ئمه  کوردیدا ناگوترێ منم دیت، ئمه م له میسال ده

،  ، تۆ، ئوه من، ئمه  « کرد  ت ئیسپاتی هندی نه به  هه ایه و مه  ئه که. گوترێ خۆم دیت، خۆتانتان دیت چی ده که
  یه ربینی واتای جۆرجۆر پویستییان هه  بۆ ده م ڕاناوانه  ئه یاند که ی ڕاگه وه ، ئه وانه  پچه کو به  ڕاناو نین به» وان ئه
 بی  م وا خۆشه  به» ستمم گوشی ده  «  بی توانی  ده یرکه تۆ سه. ن  بده وه سته  ده  واتاکان به ی جۆرجۆر که  وشه به

توانی  تۆ ده. » ستمم بی ده  «  بی   که دا نییه وه  چ مانیعک له وه  ڕووی ڕزمانه ند له رچه  هه» ستی خۆم بی ده  « 
  مانه ئه. » نخۆی و خۆیا  « ک   نه می تری دیوه سکی سیه وسا که م ئه  به» وانی دیت وی دیت، ئه ئه  « بی 

م   ئه  نه وه نته سه  ده» و من و تۆ و ئه  «   تی ڕاناوی له  سیفه یانھن بۆ ناو ئاخاوتن نه  ده» تعبیر  « پداویستی 
نگی  رهه یکی فه  وشه  به وه نه که  ده» خۆ  « کان  بینی میساله  ده  ورد بیه پن، که سه  ده» خۆ  « ی  ش بۆ وشه ته سیفه
  .تی اتایکی تایبهن و خاوه

  و واتایانه ر ئه دا هه  ڕسته ی له ب جگه ، وا ده  ڕوی واتاوه  له» Selfنفس، عین،   « ر  رامبه  به ستته وه  ده» خۆ  « 
شی   ده  ه» قتل الذات  « ی   واتاکه  که» خۆکوشتن  « ی  ده.  وه گرته  ده» تأکید  « ی  ب جگه خش واش ده به ده

 » Self sacrification  « گوترێ   ئینگلیزیشدا ده له.  ئکیده  بۆ ته» جئت بنفسی، بذاتی  «   بته  ده  که» ن خۆم هاتمم  « 
ئکیدکی   ته ن که یه گه  ڕاده» من خۆم  « وخۆ   ڕاسته  که» I mayself  « شگوترێ   ده خت کردنه ی خۆبه  واتاکه که
  . ڕوته

ری  واوکه  ته  ببته» م  «  و ڕاناوی چاالک » خۆم هاتم  « دا بگوترێ   ڕێ ده  ه» تأکید  « تای ی وا یاندنه و ڕاگه ر ئه هه
ویشدا ڕاناوی چاالکی   له  که» موومان هاتین هه  « توانی بی   ده ت بگره دیققه.  دا» خۆ  « ی   دوا وشه  به که ڕسته

 »  ئمه  « ری  به رله  سه» خۆ  « ی   وشه» خۆمان هاتین  « ی   ده که.   دا هاتووه» موو هه  « ی   دوا وشه  به» ین  « 
،  وه گرته  ده»  ئمه  « ری  به رله  سه وه  دیسانه» موو هه  « ی   وشه» موومان هاتین هه  « شی   ده ها که روه ، هه وه گرته ده
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ش ڕاناوی چاالکی   ده یه بۆیه.  یه ئکیدیش هه ، ته مهری واتای ئ به رله ی سه وه ڕای گرتنه ره ردوو حایشدا، سه  هه له
مان،  نیوه  « ی  دا وشه  ڕسته  له  که یرکه تۆ سه.  دا بت» موو، خۆ هه  «  دوا   به  ه» ین  « دا  م ڕستانه  وا له  که»  ئمه  « 

  :ی واوکه  ته که تهتوانی ڕس  دوو جۆر ده وسا به  ئه» موومان هه  « ی   جگه وته  که» ...ندکمان هه

  .مان هاتین نیوه
  .مان هات نیوه

 ی ڕاناوی » بدل ناقص  «   یته  بکه»  نیوه  « ی  توانی وشه ، ده»  ئمه  « ری  به رله ک سه م نه  به»  ئمه  « دا واتای،  لره
کار بنی   به»  نیوه  « ی  شتوانی وشه ه د» مان هاتین بی نیوه  « یت و   ی بده» ین  « ی  که  چاالکه  و ڕاناوه»  ئمه  « 

 و  وه  فیعلی تاکی بۆ بنیه»  تاکه  « تکی   ڕواه  که که تی وشه ی ڕواه  گوره  به یه وه م، چاکتریش ئه سی سیه ک که وه
 و »  ئمه  « تای  وا دا خۆی له که  ڕسته  له»  نیوه  « ی   وشه  که  چونکه» مان هاتین ک نیوه مان هات نه نیوه  « بی 
 ڕووی  م له  و هه وه مه که سی یه  ڕووی که م له  هه  جارک لی بترازی، واته  به ندتره سه ی ترازاند وا په که وه کۆبونه

  . وه  ه» جمع  « کۆ 

 و  وه رتهگ  ده ری ئمه به رله موو سه  واتای هه  چونکه» موومان هات هه  « رگیز بۆت ناکرێ بی  چ هه  بیرت نه له
  .و کار بکا ک ئه ب وه ده

  رت کردنه م که  ئه» خۆ  « م سروشتی   به» ...مک ندك، که ، هه نیوه  «   ی گرت ببته  هه» موو هه  « دیت سروشتی 
  . وه ر ڕزمانه سه  به خلکی نیه مه چ ده  ئه ناگرێ که هه

چ سوچی زمان . دا  ڕسته  و پداویستی سروشت و واتای بکا له هتی وش  ڕواه سلیم به  زمانزان ناب خۆی ته یه بۆیه
 ب » موو هه  « ی   تاکو وشه کی نیه  و سیه سی تاک نیوه  که یه مه  واقیع ئه  چونکه» مووم هاتم هه  «  ناگوترێ   که نیه
 و »  ئمه  «  پاڵ  درته  ده  که یه مان وشه ر هه  هه» موو هه  « ی  وشه. کی بکا  و سیه ی هاتنی نیوه فعی شوبھه و ده
ی  وشه. » مووت هاتی مووم هاتم، هه هه  «  و ناگوترێ » من و تۆ  «  پاڵ   ناشدرته  و که» موومان هه  « گوترێ  ده

تۆ .  دا» خۆیان هاتن، خۆمان هاتین  «  و » خۆکوشتن  « رکیبی   ته  له نگییه رهه ی فه مان وشه ر هه  ش هه» خۆ  « 
  کرابن، به ی ڕاناو نه ر ئیزافه گه  دوادا نای ئه  ڕاناوی چاالکیان به» ندک موو، هه خۆ، هه  « کانی   وشه رکهی سه
ر ڕاناوی  گه ت ئه نانه  ته» خۆ هات، خۆ هاتم، خۆ هاتین  « رگیز ناتوانی بی  تۆ هه.   وه» خۆ  « ت   نیسبه تی به تایبه
  وه  ه» موو هه  « ت   نیسبه به. »  خۆ هاتن  خۆ هاتین، ئوه من خۆ هاتم، ئمه  « وترێ ر ناگ  ب هه وه  پشه ندیش له مه
.   بوه» موومان هاتین هه  «   که سی ڕسته نا ئه  ده ی قرتاوه که ی ڕاستی ب ڕاناوه وه  ئه» موو هاتین هه  « گوترێ   ده که
 » خۆ  « ی  تیکی وشه ، تایبه که  قرتانی ڕاناوه  ڕی بدرێ به دوه دا وای کر» موو هه  « ی   وشه تیک له ت تایبه به هه

  . با وازی ل بنین وه ی تدا نابته  پدانه م درژه  جی ئه م ئره ، به که  قرتانی ڕاناوه درێ به  ڕێ نه ش وای کردوه

کانی  ی بۆ ڕاناوه کار دت، ئیزافه دا به و واتایه  سنووری ئه  و له یه نگی هه رهه  واتایکی فه» خۆ  « ی   وشه خوالسه
خۆم هاتم، خۆم   «  دوادا بت و بگوترێ  دا ڕاناوی چاالکی به واوکردنی واتای رسته  ته کا له  وا ده» چاالک  « 

ۆ خ  « ک بی  م وه ردێ ب زیاد و که سه تی ل به یکی عاده ک وشه ب وه ی نه یه و ئیزافه  ئه نا که  ده» م رکرده سه
دا  وه ڵ ئه گه  له رقکی نیه  چ فه وه نگییه رهه ستووری ڕزمانی و واتای فه ن ده الیه  له مه  ئه  که»   باش نیه وه دانه هه
  : بکه ییانه  نموونه م ڕسته یرکی ئه سه. » رگرتندا نگ وه  کاتی ده  له بین پویسته ست هه ده  «  بی  که

  .رچوو ۆیی ده کابرا ک–رچوو  کابرا خۆیی ده
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  . کییه  ئاوه که رخه  به-   خۆماییه که رخه به
  . فرکار  برای بوو به– فرکار  خۆی بوو به

نگی  رهه یکی تری فه ر وشه ک هه  تیاندا وه» خۆ  « ی   و وشه وه  بنینه توانین ڕسته ین ده زوو بکه ندی ئاره چه
ی سروشت و   گوره دا و له  ڕسته ی له  پی جگه  به  داب که وه سته  ده ی به و واتایه کار هاتب و ئه کوردی به

  .کرێ ڕوان ده تی خۆی لی چاوه تایبه

  .» چاالک  « ر و کاری ڕاناوی   سه ئینجا با بینه

مازی   ئه  به  بووه یه هجه و له ، ئه ی کوردستانی ژرووه ی کوردی ناوچه هجه ڵ له گه  زۆری له دا به ی من لره قسه
موو   هه دان له وره ده.  و گوتار و نامیلکه ی کتب و ڕۆژنامه وه بی و بوکردنه ده عبیری ئه ی ته رسته نووسین و که

  .خشم به ریک بوونی ده  خه رک و پوه  ئه ریش له وێ، خۆم و خونه یکی زۆری ده کانی کوردی کات و ماوه هجه له

ڵ  گه  ڕاناوی چاالکن، له وه کانه موو زمانزانه الی هه  به ز که ر کاغه  سه مه  بخه ه چاالکان و ڕاناوه  ئه وه  پشه جارێ با له
کار دێ،   یان بۆ به» ڕاناوی لکاو  «   وه رانه ی نووسه ن زوربه الیه ، له» چاالک  « م  ر من پیان ده  هه دا که وه تبینی ئه

 » ڕاناوی لکاو  « مان ناونیشانی  ر هه سه گرن له ود پ دادهن یاخ  دواڕۆژدا شتکی تریان پ ده ناشزانم ئاخۆ له
  .بۆیان

 » استثناء  «    چونکه وه ، پی ناوێ میسالی بۆ بنمه  ه» م  « ر پیتی  موو حاندا هه  هه  له» من  « جۆری چاالکی ڕاناوی 
  . م ڕاناوه یدا ناب بۆ ئه  و چ شککی تر په دا نیه که ستووره  ده له

  .» مان، ین  «   یه  دوو جۆری هه»  ئمه  « وی چاالکی ڕانا

 » یت  «  » ی  «  جیاتی   له وه زمانزانانه الی تاقمک م به تی، به کانی چاالکیه  جۆره» ت، ی  « می تاک  سی دوه که
 من هاتیت، دوای  ر له تۆ به  «  ک قرت وه ر بت و نه دا هه که  یه» ی  «  دوا   به  یه» ت  « و  ب ئه ن ده  و ده راناوه
. » ڕۆی  من هاتی، دوای من ده ر له تۆ به  « نووسم   زۆری ده م و به  ده میشه م هه وانه من خۆم له. » ڕۆیت من ده

  .ین که ک ال ده  یه م باسه  له دواتر قسه

  .  ه» تان، ن  « می کۆ ڕاناوی چاالک  سی دوه بۆ که
ڕدا دێ و   دوا فیعلی تپه  به» ماضی  «    له  که  ه» ی  « ر  ی هه قه ته مه وی چاالکی ب دهمی تاک ڕانا سی سییه بۆ که
  .» چی پی کرا کردی، خۆی و برای هاتن  « ک   وه»  مضاف الیه  «   شبته ده

  . ڕاناوی چاالکن» یان، ن  « می کۆ  سی سیه بۆ که

کارهناندا ب گرفت نین،  به ش له م ڕاناوانه  بم ئه وه ب ئه  گوماناوی دهکانی  چاالکه  بۆ ڕاناوه وه  بگوزمه وه ر له به
   . وه  لی ببمه  کورتریین شوه دا به وێ لره مه خۆ، ده ربه  سه  داستانکه تی هاتنیان بۆ ناو ڕسته ی چۆنه وه ڕوون کردنه

  :ک ، وه»  مضاف الیه  «   وه بنه دهکان، خۆیان  سه موو که ڕی ڕابردوو، هی هه ڕاناوی چاالکی فیعلی تپه

  .کردمان، برامان
  .کردت، برات



 د مه سعوود محه مه

  85\65     ند باسکی ڕزمانی کوردی  چه  له وه وردبوونه

  .کردتان، براتان
  .کردی، برای

  .کردیان، برایان

ڕ  په ڕ و تنه  دا بۆ تپه» مضارع  «   له.  هیچ حاکدا ناگۆڕێ  له  چونکه وه هنایه می تاک نه که سی یه میسالم بۆ که
  :ک ، وه یه ک جۆریان هه کان یه  چاالکه ڕاناوه

  .ڕۆین خۆین، ده ده
  .ڕۆی خۆی، ده ده
  .ڕۆن  ده خۆن، ئوه  ده ئوه
  .ڕۆن وان ده خۆن، ئه وان ده ئه

  :کان سه موو که  بۆ هه  ه» مضارع  « ی فیعلی  و ڕاناوه ر ئه ڕیش هه په  تنه» ماضی  « ڕاناوی فیعلی 

  .ڕۆین ڕۆیشتین، ده
  .ڕۆی ڕۆیشتی، ده

  .ڕۆن  ده  ڕۆیشتن، ئوه ئوه
  .ڕۆن وان ده وان ڕۆیشتن، ئه ئه

حکم و   « یدا کردنی   هۆی په بته ی ب فیعلدا ده  ڕسته  له  که ڕیشه په  و فیعلی تنه» مضارع  « ی  و ڕاناوانه ر ئه هه
  :» اسناد

  . کوردین ئمه
  .تۆ کوردی

  . کوردن ئوه
  .وان کوردن ئه

  یه ، بۆیه ڕدا ڕاناوی نیه په  تنه» ماضی  «   می تاک له سی سیه  که  که یه ڕیان هه ک باوه دا یه وه موو زمانزانان له هه
ر  واوی ب فیعلی بۆ پک بن، هه ی ته کانی تر، ڕسته سه ک که ، وه ی نیه قه ته مه علووم کراوی ب ده ڕاناوکی مه

   له» حکم، اسناد  « مازی  ی ئه رباره ڕ ده ک باوه ر یه سه ون له که  زمانزانان ڕک نه  وای کردوه یشه م هۆیه ئه
 جی   یاخود شتکی تر؟ له  ڕاناوه»  ه  «   ی کۆتایی ڕسته م بزونه ، ئایا ئه»  و کورده ئه  « ک  ی ب فیعلی وه ڕسته

  .م که  ده م باسه  له خۆیدا قسه

کانی فیعلی   جۆرجۆره»  صیغه  «   کان له  چاالکه کارهنانی ڕاناوه به  له یه رشون هه کجار سه یکی یه ڵ پکه تکه
 ناو  کان باوته کار بنم گیروگرفته وتۆ به متوانی شوازکی نووسینی ئه رم هناو برد نه ی سه نده وه ڕدا، ئه تپه
 هنا، م واز ل  زۆر گرنگ و گریاویه م باسه  ناچاری ئه ب، به تی هه راوزی گوتار خزمایه ڵ په گه  له وه راوزکه په
ش کارکی  مه  ئه ی خۆم دابیبا که که م بۆ گوتاره که ی بارستی گۆڤاره وره بوا پشککی گه کردبا ده  وام نه که
  .رچاو  به کان بنته ک ال کردنی گرفته لالی یه قه تی ته حمه  زه وه  میسالک دنمه دا تاکه لره.  وایه ناڕه
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  : ی گوتوه مه تای شیعرکی ئه ره  سه شاعیرکی کورد له
  » ق  ناحه کوشتمت ئاخر به  « 

بینی  ده.   نموونه ی تر ببته ش بۆ داڕشتنی ڕسته  و ده یه ه نی ب هه سه یکی کوردی ره  گوته مه ت ئه به هه
  به.   ه» م  «  پیتی  ، واته مه که سی یه  ڕاناوی چاالکی که  که  دا هاتوه» کوشتن  «  ی » فعل  «  دوای   به» مفعول  « 

  و پیه به.   ه» ت  «  پیتی   واته می تاکه سی دوه  ڕاناوی چاالکی که  که  هاتوه» فاعل  « وخۆ   دا ڕاسته» مفعول  « شون 
 و بم  وه کتر بگۆڕمه یه یان به فعول جگه  مه م به م بکه سی دوه  فاعیل و که م به م بکه که سی یه وێ که  بمه ب که ده

   له مه  ئه  که» کوشتمی  « گوترێ  ی کوردی ڕکوپکدا ده هجه ندێ له  هه چی له که.  من تۆم کوشت  واته» کوشتتم  « 
  .ن یه گه  یش ده» و منی کوشت ئه  « مان کاتدا واتای  هه

گوترێ   دهمان واتا نی تردا بۆ ههو ش چی له وانم کوشت، که  یا ئه  من ئوه  واته» کوشتنم  « گوترێ  ر ده  پژده له
 واتای   به» کوشتینی  « گوترێ   ده یه وا هه. » کوشتیانم یاخود کوشتمیان  « ن  دا ده ندێ ناوچه  هه له. » کوشتمن  « 

  .شگوترێ کوشتمانی چی ده ی کوشت، که و ئمه ئه

مان کاتدا   هه م بکوشتبا، له  من تۆ، ئوه  واته» بمکوشتبای، بمکوشتبان  « توانی بی   ده» تمنی  « ی ئاوات   صیغه له
  .» و منی کوشتبا ئه  « خش  به ش ده و واتایه  ئه» کوشتبامی  « ی  ڕسته. » کوشتبامی، کوشتبامن  « شتوانی بی  ده

  م تک ئاقان و تک ئاۆزانه هۆی ئه. رچاو  به ی گیروگرفت دته  تازه  به تی تازه وین بابه  دوای میساالن بکه تا به
ت، کاری  حمه ڕای زه ره کانی، سه شاندنی گرێ پچکه وه م باس ل کردن و هه ، به  شتکی نھنی نیه وه ی منهال به

  ، جۆره وه  بدۆزمه م ڕاناوانه کارهنانی ئه ی به ه موو جۆری هه گریمان من توانیم هه.  سکیش نیه  که تاکه
ر   سه م بنه ران و زمانزانانی کورد بکه  نووسه ب داوا له م هه وه م، تۆ بی مافی ئه ست نیشان بکه کانیش ده ڕاسته
  ش له ی پنج به شه  موناقه ک وازم هنا له ش واز لبنم وه م باسه ب ئه زانم؟ ده  ڕاستی ده  من به  که و ڕیه ئه
کارهنانی  یی به ه ی ڕاستی و ههزانم بیار وا ده.  وه  یانه» مفردات  «  خۆیان و  به کان ی ڕاناوه شی لیسته فت به حه

  .جبھین تی به سه نکی تری ده و یا الیه ، با بۆ ئه کان مافی کۆڕی زانیاری کورده  چاالکه ڕاناوه

ی س کانی که  ڕاناوه  له  قسه وه  پشه له. یه  هه وه ره سه یان به قه ته مه  ده  که  چاالکانه و ڕاناوه ر باسی ئه  سه ئینجا با بنیه
  .ردوکیشیان هی تاک م، هه سی سیه ین ئینجا که که م ده دوه

  ک که  وه  ه» ت  « می تاک پیتی  سی دوه  ڕاناوی که» فعل ماض متعد  « ڕدا   کاری ڕابردوی تپه گوتمان له
  اناوهمان ڕ ر هه ستوورکی گشتی ڕزمانیش هه  پی ده به. » خواردت، دیتت، کت، بیستت، درووت  « گوترێ  ده
برات، خزمت،   « گوترێ  ، ده»  کار ب بۆ مضاف الیه  به» » ن خاوه  «   « ی  م زاراوه که ز ده  حه-  مضاف الیه  «   وه بته ده
  .» م پرسم، پت ده لت ده  « ک   وه وه مازانه  پاش ئه شچته ، ده» ...ت لله رگت، ناوت، ڕت، که به

ڕ و  په ڕ و تنه  ی تپه» مضارع  « ڕ و کاری  په  کاری ڕابردووی تنه می تاک له وهسی د م ڕاناوی چاالکی که به
 دوو  که ن ڕاناوه  زمانزانان ده تاقمک له.  ره سه ی له قه ته مه دا ده ته م س حاه واو، ئا له  ی ته» فعل  « ی ب  ڕسته
کار  وێ، به که رده دا ده و میساالنه ک له  وه میشه ب هه قرت و دهدا ب  ڕسته  له که  ه» ت  «  و ناش پیتی   ه» یت  « پیتی 
ب:  
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  .ڕ په  ڕابردوی تنه–تۆ ڕۆیشتیت 
  .ڕ په  ی تنه» مضارع  «  –ڕۆیت  تۆ ده
  .ڕ  ی تپه» مضارع  «  –یت  که تۆ ده

  .واو  ی ته» فعل  « ی بکار   ڕسته–تۆ پاکیت 

   له» رمان، أمر فه  «  ی »  صیغه  «  دوو   له ککه  یه  که» داواکردن، أمر، طلبرمان،  فه  « یکی   صیغه ها له روه هه
  :» ی  « ک   ب نه» یت  «   م ڕاناوه ب ئه کوردیدا ده

  .ویت ب نان بخۆیت ئینجا بخه ده

  .» تی  «  ب زیاد کردنی   یه»  وه ، بخۆ، بخه بکه  « ی تردا  که  جۆره  له» رمان، أمر فه  « ی  صیغه

،   ه» ی  « ر پیتی  دا هه و ڕستانه ی ڕاناو ب له وه واندام، ئه ڕی ئه  باوه  منیش له ، که وه  زمانزانانه ندک له الی هه به
  نیه وه. ناو بچ ش له ش بمن و ده  ده یه» ردانی صرفی، گه  « یکی  دا دێ زیاده که » ییه  «  دوا   به  که» ت  « پیتی 
سدا چۆن   ئه ، یاخود بزانم له خ بووه روا ب بایه  هه  ه» ت  « م   ئه وه  مژووی کۆنه رفکدا بم بتوانم بم له  زه من له

 ڕاناو  ی به گه ک من، به  وه ره به  ب خه نانه م الیه ن له  ڕاناویشی داده ی به وه م ئه ، به ستک هاتوه به و بۆ چ مه
  . بکرێ» تلفظ  « ش  دا دێ و ده که » ییه  «  دوا   به  که یه نده وه ر ئه حیساب کردنی هه

 ئاخافتندا، ناش هیچ پیتکی  ست له ده ی پی هه وره و ده  گرنگی ئه ر زده به ڕی مندا ڕاناوی چاالک، له  باوه له
ش چاومانه له. بقرتک و ل  هه  له» مان، تان، یان  « کانی   چاالکه  ڕاناوه  پکاریان   به هجاندا که موو له  هه هموو حا

ر پیتکی بنجی  گه  یش ئه» یت که ده  « ی  که » تیه  « ،  وه م ناکرته  و هیچ پیتکیان ل که وه ک خۆیان دنه دنن وه
چی   که» ی که ده  «  بقرت و بگوترێ  که » یه  « ب  ب ڕێ هه بۆ ده: توانم بم ش زیاتر ده مه له. ویش وا با بوا ئه با ده

  که ر ییه گه ئه! چ ناو ده  ئاسانی له  کوردیدا به  له» ی  « نگی   ده ب، خۆ زۆر ئاشکرایشه  نه»  که ییه  « ڕی قرتانی 
 » ت  « نگی  مان ده ر هه هه. » ی که ی ده  جگه ت له که ده  «  و بگوترێ  که » تیه  «  قوربانی  و ببته بوا ئه با ده بنجی نه

  . رگیز تچوونی بۆ نیه  هه  ڕاناوه  که وه وه هۆی ئه ڕدا به  ڕابردووی تپه له

کوردی .  یان قرتاندوه م تیه  زۆری ئه بینین تکایان به مدا ده ی نۆزده ده  سه  بۆ بوژانی بابان له وه ڕینه  بگه که
  : ده

  غیاریش ی ئه م بووی بیستت قسه مان که خۆت بۆ سته
   هامانت  له گره مان ئامان گوێ مه هونی ز فیرعه
  » م بوویت که  « یگوت   نه» م بووی که  « گوتی 

  
  : نالی ده
  ی که م چ ده تی دیده ننه  نو جه ره  حۆری وه تۆ که
  .یی سۆزانمدا ر و سینه ره ی پ شه م ده له

  .» یت که چ ده  « وت یگ  نه» ی که چ ده  « گوتی . » حوریت  « یگوت   نه»  حۆری تۆ که  « گوتی 

ی  »  تیه  « م  کارهنانی ئه  به  چونکه وه کانی تری کوردستان بنینه  شیعری شاعیرانی ناوچه  له  نموونه لزوم نیه
  .  سلمانی باوه  زیاتر له که » ییه  «  دوای 
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 » ی  «   می تاک له سی دوه ا بۆ کهود بینین له ، ده یه تی هه ڵ کوردیدا خزمایه گه  له  بۆ فارسیش، که وه ڕینه بگه
حکم و   «   دا که و ڕستانه موو ئه  هه  له  جارێ بزره ر به  هه» ت  « نگی   ده کار نای، واته  ڕاناوی چاالک به والوه به

  .م سی دوه  ڕاناوی چاالکی که بته  ده» ت  «  فارسیدا   له» اضافة  « نھا بۆ  ته.   یان تدایه» اسناد

  :رێگوت ده
  .تو رفتی، تو گفتی، تو اورا دیدی

  .تو می روی، تو می گوئی، تو اورا می بینی

 » ت  « کارهنانی ڕاناوی   کوردیدا به  له  چونکه وه  کوردی خواستۆته  ی له» اضافة  « ی  م ڕاناوه ی فارسی ئه ر ده هه
  :گوترێ ب و ده ردوو دهڕی ڕاب  و فیعلی تپه» اضافة  « ستووری گشتی ڕزمان بۆ   پی ده به

  .کردت، بردت، خواردت، هنات
  .ت ستت، خانووت، برات، خانه ده

ب بین  ، یا ده وه  ناو ڕسته ی هنابته  ه» ت  « م   ئه رچاو که  به ستووری گشتی نایته  فارسیدا چ ده چی له که
  . وه دی خواستبته زمانی کور ڕوا له  ده وه  یا زیھن بۆ ئه تیکی زمانی فارسییه تایبه

 بگوترێ  ها زیانیش نیه روه  حیساب بکرێ، هه که شکی ڕاناوه  به  به  ه» ت  « م  ب ئه دا چ زیانک هه وه  له نیه وه
شدا دو  مه ڵ ئه گه م له وێ به ری لی ناکه ره ر الیکیان ب زمانی کوردی زه ، ڕاستی هه  یه» صرفی  « یکی  زیاده

  :ر هۆشی مرۆڤ  به تبینی دنه

  .کرێ ش چ زیانکی ل نه که ه ، با هه ه  هه  له ب، چاکتره تیشی نه  سوودکی تایبه ڕاستی، که: م که یه

 نووسیندا   له میشه ق هه  خه ن له نن داوا بکه شکی ڕاناو داده  به  به که  ه» ت  « ی  سانه و که وا نابینم ئه ڕه: م دوه
  . بنووسن که تیه

  : ی تدایه وره ری گه ره ر نووسیندا دو زه سه  به م تیه دنی ئهپان سه

ی ل  ه وخۆ مۆری هه  ڕاسته هناوه کارنه ی به که  تیه بیمان که ده پووری ئه له کجار زۆری که شکی یه به: م که یه
  .درێ ده

  تی به  تایبه ، به وه بته م ده عبیرمان که  و ئازادیی ته وه بته بیمان کور ده ده وتی ئه  ڕه ڕبازکی گوشاد له: م دوه
  . و تیه  تبردنی ئه ب به ند ده ی شیعری به ب کش و قافیه وا وا ده  که وه ت شاعیره نیسبه

  : میشه سی سیه ند بۆ که رچه  هه ی نالی بکه یته یری ئرم به سه
  ڕ و پاراوی سووسنت ی ته که نالی زمانه

   نادوێ ک الله  وه رگسه یرانی چاوی نه حه
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ککی  وسا یه کرد، ئه ت ل یاساغ ده که ستی و شیعره  ده خسته  کۆتکت ده» نادوت  « جبوورت کردبا ب   مه که
  ی داوه  هه هاره وبه یا شاهی نه:د سیده مان قه  هه ش بکا له  ده م نیوه نعی ئه  مه وه  الی خۆیه بوو له تریش ڕی ده

  .هوردوێ

  .  بوه» هوردک  « ی  که سه  ئه  ی ل قرتاوه» ک  «  پیتکی » هوردوێ  «  ی  وشه چونکه

 و  وه ، هشتنه وه نه  چ ڕیان کور ناکه  یه» تصریفی  « یکی   زیاده که  ه» ت  «    ده ی که ڕه و باوه نانی ئه خاوه
  .ر وق و خواهشتی بژه ر زه  به نه خه  ده که » تیه  « قرتاندنی 

ی کوردستانی  هجه  له  له» ضمیر متصل للمفرد المخاطب  « می تاک  سی دوه کارهنانی ڕاناوی چاالکی که  به اتهو که
  :کدی جودا یه  دو جۆری له بته ب ده خوارودا گرده

  :کار دێ دا به م شونانه ویش له  ئه  ه» ت  «  پیتی   تاکه وه موو زمانزانه الی هه م به که جۆری یه

  .ئینشائیدای و ر به کانی خه موو صیغه کانی و هه موو کاته  هه ڕ له وی تپه ڕابرد-1

  :ریی به کانی خه  بۆ صیغه نموونه
  .تکرد ، کردبوت، ده کردت، کردوته

  :کانی ئینشائی  بۆ صیغه نموونه
  .13   » ی سلمانیدا هجه  له  له بتکردایه  « کردبات، کردبتت، کردبووبات، بتکردبا 

کانت  سته ، ده برات هات، ناوت دارایه  « : ی ، ده  ی ئیزافه» ی  « تی   ب یارمه» ن  خاوه-  مضاف الیه  «   هبت  ده-2
  .» درژن

  .»  ئای  به خشانه ده علی به کو له  وه لوت که  « 

،  ، پت خۆشه  دیاره وه لیته  « گوترێ  ده.  فیعلن ر به ی سه مازانه و ئه  دوای ئه وته که ک فیعل و چاوگ ده  وه-3
 دوای  رگیز ناینه  هه مازانه م ئه ئه.   ه»  دیار بوون، پ خۆش بوون، ت ڕادیتن لوه  « کانی   چاوگه  که» بینم تتا ده
  .» بینم ه تۆ ڕاد ، له  یاخود تۆ پت خۆشه  تۆ خۆشه ، به  دیاره وه خۆله  ئه له  « گوترێ  ده.  وه نده ناوی مه یا ئاوه ناو وه

  بۆت به  « گوترێ  ده.  دوادا نای رگیز فیعلی به  هه  دا، که» بۆ  « مازی   ئه ند له شی ناو و ڕاناوی مه  هاوبه شبته ده
  .» رۆشم  په رۆشم، بۆ دارا به  په رۆشم، بۆ تۆ به په

  ی فیعلی له روست کردنی ڕستهستووری د  پی داوای ده  و به» فاعل و مفعول  « بته  ی فیعلیدا ده  ڕسته  له-4
  :گوترێ کا، ده کوردیدا جگۆڕک ده

  . دا فیعله  لره–چیت کرد 
  . فعوله دا مه  لره–تبینم  ده
  

  :ی جگۆڕک نموونه
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  .گرت ده ڵ نه ت هه که گرت، منداه ده ت نه گرت، هه تده تگرت، نه ده
  .تت پرسیبا، لت پرسیباین، لمانت پرسیبا، پرسیبا  ئمه له

.   وایه یه رچی ڕاناوی چاالک هه ، هه ر خۆی وانیه دا هه تیانه م تایبه می تاک له سی دوه ت ڕاناوی چاالکی که به هه
  . بوو» ت  «  پیتی   که که می ڕاناوه که ی جۆری یه رباره  ده مه ئه

یدانی  ویش مه  ئه  ه» یت  « پیتی  و چ بین دوو   ه» ی  «  پیتی   چ بین تاکه  چاالکه م ڕاناوه می ئه جۆری دوه
  : ئاخاوتندا کارهنان له  بۆ به یه تی خۆی هه تایبه

 – نووستیت، تۆ چووی –ستایت، تۆ نووستی   هه–ستای  تۆ هه: ڕدا دێ په ڵ فیعلی ڕابردووی تنه گه  له-1
  .چوویت

مری،  وی، ده که نوی، ده خۆی، ده ی، ده که ، دهکی ده: ڕ ب په ڕ ب و تنه  دا دێ تپه» مضارع  « ڵ فیعلی  گه  له-2
  ...ویت که خۆیت، ده کت، ده برژی یاخود ده ده

وی یاخود  ی، بی، بکه ی، بخۆی، بنوی، بی، بده بکه:  دا دێ» أمر  « رمان  ی فه  دو صیغه کک له ڵ یه گه  له-3
  ....یت، بنویت، بیت بکه

خۆ،  ، مه که مه  « ش  قینه هی ڕاسته  نه  یه»  وه ، بخۆ، بنوو، بکه بکه  « ر   هه قینه ڕاستهرمانی  ی فه ی ڕاستی ب صیغه وه ئه
ی  که صیغه.  و داهاتوه  بۆ ئه» أمر و نھی  « تا  ڕه  بنه  وا له کار دێ که میش به سی دوه ر بۆ که ، هه  یه»  وه که نوو، مه مه

م،  که ن، نه که ی، نه که ها نه روه  هه–ن  ین، بکا، بکه م، بکه ن، بکه ی، بکه هبک  «    واته وه  یه» مثبت و منفی  «   تر به
کار  ستی تریش به به  و مه شه ڕه  یاخود هه» دعاء  « ب بۆ  ق نین، وا ده به هی ڕه رمان و نه  فه» ن که کا، نه ین، نه که نه

  :دن

  .خۆش بی کا تۆ نه خوا نه
  .خوا بکا ببارێ
  . بازاڕ  له شتره با بچ بۆ فرگه

  .ر بۆ دنم ت هه که غه ی ده ده ی و نه م بده که پاره
  .» ک ن نه که ک نه یی ب چه وره ماعی گه ته  « 

ب،  یدا ده ی ب فیعلدا په  ڕسته  له» حکم، اسناد  «   وه وه  ڕی ئه  له ی ب فیعل، واته ری ڕسته واوکه  ته بته  ده-4
  : ک وه

  .ڤیتتۆ مرۆڤی، تۆ مرۆ
  .یت وه  پشه ی، له وه  له پشه میشه هه

  .س نی، نیت دوشمنی که

دا   گوتبتی لره بیستوه سیشم نه  که وێ، له ر ناکه ده  به م ڕاناوه  ئه» ڕۆ ، مه که مه  « دا  قینه رمانی ڕاسته ی فه  صیغه له
   ڕاناوه که  بزونه  یه»  ه  «  کۆتاییان بزونی  دا که نهرمانا و فه  له وه الیه نھا مامۆستا نوری علی أمین به ، ته یه ڕاناو هه

   دا ڕاناو نیه»  دارا کورده  « ک  ی وه  ڕسته مان بزون له  هه ر خۆی ده چی هه ، که»  سته ، بوه ، بده ، ببه بکه  « ک  وه
  .  یه»  فعل الکینونه  « و کاری بوون 
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کی زۆر  می تاکدا، هۆیه سی دوه مریی که  فیعلی ئه  له ر ڕاناو وجودی نیه ک هه  نه وه الی منه ی ڕاستی ب به وه ئه
   به لره. می تاکدا سی سیه کانی که ی فیعله  زوربه م له  و هه و فیعله م له بوونی ڕاناو هه  بۆ نه یه هزیش هه به

رحی  ڕی خۆم شه  پی باوه مدا، به که وتاره گ  بمن له م هۆیه ی ئه وه ودای شیکردنه ر مه گه  ئه نم دا که  به وه پشه
کان، بۆی  کشانی باسه  درژه ر زده به  له ماوه  نه وه سته  ده  به ودایه ت و مه رفه رچی ده  هه وه  داخه به. م  بکه که باسه
  .هنم  ناچاری وازی ل ده به

 و زمانزانان تیاندا  یه  هه وه وره  ده یان به قه ته مه هوا د می تاک که سی سیه ی که و ڕاناوانه ر باسی ئه  سه ئستا دینه
سی  ی که م ڕاناوانه ی ئه رباره ڕیان ده  باوه ڕۆن له دا زمانزانان ڕیک ده  دو نوقته ر له  ڕاستی هه به. گوماناوین

  . می تاک سیه

  . می تاک ڕاناوی نیه سی سیه  بۆ که» ماض الزم  « ڕ  په  فیعلی ڕابردوی تنه  که یه وه م ئه که ی یه نوقته

کردی، : ک  ڕاناو، وه بته  ده» ی  « نگی  می تاک، ده سی سیه ڕ بۆ که  فیعلی ڕابردوی تپه  له یه وه م ئه ی دوه نوقته
  بته ده: ست ده  پی هه یه ورکی ڕاناوی چاالک هه یش چ ده م ڕاناوه ئه... دیتی، بردی، سووتاندی، هاویشتی

پی  کا به فعول و جگۆڕک ده  فاعیل و مه بته  دێ و ده وه  فیعله ر به کانی سه مازه  دوا ئه  و به»  لیهمضاف ا  « 
 میانی زمانزانان   له یه  جیاوازی بنجی هه والوه  به وه له. کارهنانی ڕاناوی چاالک کانی به ستووره داخوازیی ده

  .می تاک سی سیه بوونی ڕاناوی چاالک بۆ که ی بوون و نه رباره ده

  :چن  ده وه ی خواره ڕانه م بیروباوه کان بۆ ئه ن ڕایه شی زۆری خاوه به

کان  ی کۆتایی فیعله  ه» ت  « و   له  و بریتییه یه  هه میشه می تاک هه سی سیه  دا ڕاناوی که» مضارع  «  فیعلی   له-1
  .نووست کات، ده ژیت، ده نوت، ده ، دهخوات چت، ده ده: ک قرت وه کاندا ده هجه ندێ له  هه  له که

  . یه که شکی ڕاناوه ر به ویش هه  ئه» ت  « نگی  ی پش ده که نگه زانن ده  وا ده ن ڕایانه م خاوه ندێ له هه

بیت، بوات، بنوت،   « کانی   فیعله ن له  و ده وه نه که  ده ڕ دووباره ینی باوه  یشدا عه» أمر  « رمان   فیعلی فه  له-2
  ش به که  ه» ت  « ی پش  که نگه  ده یه هاش هه ڕی وه باوه.  کان ڕاناوه  ی کۆتایی فیعله» ت  « نگی   ده» بژیت، بکات

  .ن شکی ڕاناو داده به

   له وه داته ده ر هه تی سه ر خۆیه  دا هه» مضارع  «  فیعلی  ب له ر هه گه می تاک ئه سی سیه  ڕاستی ڕاناوی که به
  کرته گۆڕێ و ده  ی ل ده»  ده  « ی  که  نیشانه» ڕوات ده  «  فیعلی  ، واته وه ک خۆی دته  و وه» أمر  « رمان  علی فهفی
کار  می تاک به سی دوه  بۆ که  که یه وه ر ئه  هه قینه  ی ڕاسته» أمر  « ی  صیغه. » بوات  «   بته  ده که  و فیعله» ب  « 

ی   دا ده» أمر  «   چی له ، که» خۆی ده  « ی   دا ده» مضارع  « ی  ڵ صیغه گه  له یه ری ههرقی دیا  فه دێ، چونکه
  .»   بمره–مری   بچۆ، ده–چی  ، ده  بکه–ی  که ده  « ی  ده... » بخۆ  « 

 ، کاری Verb to be  نونهفعل الکی  «   وه  الیانه  ڕاناو دانانن، به  به»  رده دارا مه  « ک  ی وه  بزونی کۆتایی ڕسته-3
ری  واوکه  ته» ردن  مه ردین، ئوه  مه ردیت، ئمه ردم، تۆ مه من مه  « کانی   ڕسته  له یه ت هی وا هه نانه ، ته  ه» بوون
  ان و به ڕاناو دان  دا به»  رده دارا مه  « ی   ڕسته  له»  ه  « م بزونی  ن به  ڕاناو داده  به» م، یت، ین، ن  « کان  ڕسته

  .کا فیعلی حیساب ده
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کانی  دا و ڕسته  ئاینده  له» ...ژیت خوات، ده چت، ده ده  « کانی   ڕسته  که وه مه م و دوه که ت خای یه  نیسبه به
   به می تاک، چی لره سی سیه ی بوونی ڕاناوی چاالک بۆ که  نموونه کا به رماندا ده  فه  له» بچت، بخوات، بژیت  « 

  وه بته  ده مووی دووباره  ڕاناودا دێ، هه» ی  «  دوا   به  که وه می تاکه سی دوه  ی که» ت  « رباری   گوتم ده وه پشه
رچاو   به  خستمهێو ی له خنه و ڕه موو ئه هه. می تاک سی سیه کان بۆ که ی کۆتایی فیعله  ه» ت  « م  ی ئه رباره ده
 پتر  یه  هه وه  زیاده تی به یکی تایبه خنه وه ره می تاکه سی سیه ت که  نیسبه  بهم به.  وه ش، ئۆتۆماتیکی، دته لره
می  م و سیه سی دوه  هی که  واته» خوات خۆیت، ده ده  « کانی   ی فیعله» ت  «    ده ی که و ڕایه ری ئه پنه  سه بته ده

  .ک ڕاناو  ن نه» تصریفی  « ی  تاک زیاده

یکی  ، صیغه یه  ی هه»  ت و ب ت به  « ی  ر دوو صیغه ک هه  دا نه» مضارع و أمر  «   همی تاک ل سی سیه که
لک شونی کوردستانی   گه ها له روه کار دێ، هه کانی کوردستانی خوارودا به  زۆرترین ناوچه  له یه میشی هه سیه
  :  بکه م نموونانه یری ئه سه. روشدا سه

  ژی ڕوا، ده ، ده  ده-1
  ژیت ڕوات، ده ت، ده ده
  ژیتن ڕواتن، ده تن، ده ده
  
   بکا، بنوێ، بژی-2

  بکات، بنوت، بژیت
  بکاتن، بنوتن، بژیتن

.  بمرن  و تا ئستاش زیندوون، چ دیاریش نیه یه کارهنان هه  دا س جۆر به» مضارع و أمر  « ی  ردوو صیغه  هه له
  که  ه» تن  « گوترێ  وان ڕاناون، بۆ نه ش بقرتن ئه  ده کان که تایی فیعلهی کۆ  ه» ت  « و  ب بگوترێ ئه  هه  ڕگه که

  تکای ڕاناو ب؟

یان  که  ه» تن  «  زۆری  ر خۆیان به گه  ڕاناو ب، ئه که  ه» ت  « ر   هه  که وه  بۆ ئه یایان چوه  خه سانک که بگومان که
  که  ه» ت  « ر   هه میشه  ئاخاوتندا خۆیان هه  له وت وایه م ڕیکه ، به و ڕاناوه یانگوت ئه کارهنابا ب دوودی ده به
 خۆی  کار نای، ئیتر که ر به هه ی سلمانیدا  ناوچه  له  ه» تن  « م   ئه  که ندکیانم بیستوه  هه ت له نانه کار دنن، ته به
م  به. ر پی نادا دا یا هه خی پی ده  بایه وه نگه  دره  به هاتب، دیاره کارنه شیدا به که  شاره  و لههن نهیکار به

 و  کار هاتووه ری کوردستاندا به رانسه  سه ویش له یری ئه  سلمانی و غه  له یه م صیغه  ئه  که یه مه ی ئه که ڕاستییه
  زا له شخ ره. سهدی ق  شایه ین به که م ده ی نۆزده ده  شیعری دوو شاعیری کوردی سه  نموونه دا به لره. کار دێ به

  : ی گوتوه مه  ئه وه گی کوردییه  به» مصطفی  « لی  زه ر غه سه کیکی به پنج خشته

  . جت» بتن  «   یخانه ستی خۆم گوتی مه  یادی چاوی مه به
  . وه ر باشتری بخونته  تا چاوی خونه وه وانه  ناو که  م خسته» بتن  « فیعلی 

   به وه  پشه ، له وه خونیته  ده یته م به  ئه قی سلمانی بووه  خۆی خه  که» سمان ال وه مه  «  ی دیوانی 9   ڕه  الپه له
  : وه نووسمه  ده که یته ی کوردی به  ڕنووسی تازه نی دیوان ئینجا به ڕنووسی خاوه

   کاالی مغفرت پشتانی باالی ادمی علمه
   رفو» دیکاتن  «   ژنگی عصیان دیرزینی توبه

  :  ڕینووسی تازه  به یه که یته ش به هم ئه
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  می ت پشتانی بای ئاده غفیره  کاالی مه عیلمه
   رفو» یکاتن ده  «   یزن تۆبه نگی عیسیان ده ژه

  .سی ئاشکرایی به  بۆ مه وه وانه  ناو که  خرایه» یکاتن ده  « دیسان فیعلی 

دا   دیارده کا چونکه  ئیسپات ده» ت  « بوونی پیتی  اتر ڕاناو نه زی  ه» تصریف  « م جۆره  ڕی من، بوونی ئه  پی باوه به
  ردوشیان به  و هه وه  ناو فیعله  دنه وه  زیاده  به» تن  « ری  به رله کو دو پیتی سه  به» ت  « ر پیتی  ک هه  وا نه که

  .قرتن ککیان ده  یه ر جاره جارێ، یا هه

  میشه ب هه ن ده کاندا و ده  کۆتایی فیعله  له» ت  « نگی  ر گوتن و نووسینی ده سه گرن له ی پ داده و زمانزانانه ئه
  .ن که م ده  جۆرک، سته  به ر جاره  س جاران، هه» خوات، بکات، بت دت، ده  « بگوترێ و بنووسرێ 

ر گوتن و  سه پنن به سه  ده» ت  « گی ن  ده ، تاکه» ترجیح  «  و هۆی  گه  وا ب به  که دایه وه میان له م سته که جاری یه
پاندنی  بگومان سه.  شیاننووس یان و ده ق ده  کاردان و خه  وا له» ت، ن  « نگی   ده  حاکدا جووته نووسیندا له

 و  قرتاوه  و نه یه  هه که  ه» ت  « وا   ڕاناو ب ئه» ت  « نگی  ر ده گه  ئه  چونکه  دووره ه  ئیحتیمالی هه  زیاتر له» ت، ن  « 
 نیشان پ  وه  ڕاناو بوون، ئه وه که یه  به» ت، ن  « ر  گه  خۆ ئه  یه» تصریفی  « یکی   زیاده که  ه» ن  « ش بگوترێ  ده

رقی  بن فه رزی هیچیشیان ڕاناو نه  فه له.  ڕاناو ڕزگار بووین ش به که  ه» ن  « کردنی  ی حیساب نه ه  هه  و له کراوه
  . یه ه ر هه  هه ه ، هه  نیه  جووته  ی به» ت، ن  « نھا و   ی ته» ت  « 

، ب لزوم و ب  وه نه که دان کور ده ڕی ئاوه قامه هش دوو » ت  « پاندنی   سه  به  که دایه وه میان له م سته جاری دوه
  .ب هیچ... نتیقی و زانستی و میژوویی گه و ب پاپشتی مه به

 ڕاناو   چوو پیتی قرتاو به وه یلیان بۆ ئه  مه  که ، چونکه  ی خۆیانه» اجتھاد  « ڵ  گه میان له تهمیان س جاری سیه
 دو پیتی  که  حاکدا زمانه  ڕاناو له نه که  ده» ت  «  پیتی  ستن و تاکه وه  ده ی ڕگه  نیوه حیساب بکرێ، بۆ له

  ؟  داوه وه سته ده به

ی  و فیعالنه ن له ده.   ه» ت  « م  ستی ئه کازی ده  داروه بته مک ده  که وه یک دننه گه  به و زمانزانانه ندک له هه
  رگاکه ده  « ک بی   وه  و قرتانی بۆ نیه وه  دته» ت  « ی  نگه م ده  ئه یه  یان هه»  وه  کردنه دووباره  « ی  صیغه
کا و وردبینی   زه یه گه م به ئه. » ... وه بته و ماڵ ده ره  به ، تازه وه ژته ده  ریکه  خه که ، داره وه ختکی تر دته ، نه وه کاته ده

  .پن ست ناسه به م مه ، به تدایه

ڕوا،  ده  « ک   بزون کۆتایی دێ وه  دا به» مضارع  «    له یه می تاک هه سی سیه رچی فیعلی که بینی هه  ده سرنج بگره
ب پیتکی  ر ده  سه یته ی بخه وه  کردنه  ی دووباره»  وه ه  «  ویستت پاشگری  وجا که ، ده» ...ژی چ، دێ، ده ده
ویش   ئه  که»  وه ه  « ڵ پاشگری  گه ، له  خۆی بزونه ، که که ی کۆتایی فیعله وه ستنه  به وه که یه ی به  ئاقه ندی ببته یوه په
. ندی یوه ی په ر بزون ب ئاقه  سه  بزون ناچته ش وایه یهدیھ ک به علوومکی وه کا، مه ست پ ده  بزون ده به
 یا پیتکی تر » ت  « وێ هاتنی  که رده ڕا ده وه له. بوو یندا نه  به ر چ پیت له گه  ب ئه وه  زیاده ب پیتک به  ده واته که

 خۆمانی  من له ر ده  هه و پرسیاره م ئه به. ن بوونیشی سه ت ڕه نانه ی ڕاناو بوون، ته گه  به  و نابته شتکی ناچارییه
؟ یاخود بۆ »  وه دته  «  جیاتی   له»  وه دخه  « مانگوت  هات؟ بۆ نه نگکی تر نه  هات و ده» ت  « نگی  بۆ ده. ین بکه
  .؟»  وه بته ده  «  جیاتی   له»  وه بشه و ماڵ ده ره به  « مانگوت  نه
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،  بارتر و مناسبتره  کوردی له» لفوبی ئه  « نگکی تری  موو ده  هاتنی هه دا له  لره» ت  « ی  وه  هاتنه وه الی منه به
   له ، واته تییه  شتکی عاده» مضارع  «  هاتنی بۆ ناو فیعلی » تصریفی  « یکی  ک زیاده س وه  ئه  خۆی به چونکه

   به وه  ناو فیعله ش بته کانی تر ده نگه  ده  له  زده  که وه همنت ر بۆ ده ی هه وه  ئه  ڕاناو نیه رزی ئیسپاتیش بوو که فه
   ه» ت  « ی  نگه و ده  با ئه» دت  « ب بی   ڕت هه تۆ که. ر عینوانک ب  ژر هه  یاخود له» تصریفی  « ی  ونه

ش، ک، ل،   « ک  ی وه تری بگانهنگکی   هاتنی ده  له  کاتی پویستیدا گونجاوتره ی خۆی له وه ب، هاتنه ڕاناویش نه
لک و   ده وه  فیعله  خۆی به ، چونکه که  فیعله  به  ئاشناتره  ه» ن  «   ی خۆیشی که که ه  ئاوه  له وه م ڕوه له. » ...م
  ونه که ی ده انهو پنج پیت  له ککه  یه» ت  «  15    پیتی  که وه  له ، جگه وه که  و نوونه که  میانی کۆتایی فیعله وته که ده

 »  وه خواتنه ده  «  و ناگوترێ »  وه خواته ده  « گوترێ   ده یر نیه  سه واته که.  کۆتایی فیعل بنه  و ده» نوونی چاوگ  « پش 
   .ک ڕاناو  ب نه» صرفی  «  زیادی   ه» ت  « و   با ئه»  وه خوانه ده  « یاخود 

  کاز له  داروه می تاک، نابته سی سیه  کراوی که  ی دووباره» مضارع  «   ه ل» ت  « ی  وه ی هاتنه گه  به م بۆره ئه
ودا  کانی کوردستان له ی ناوچه  زوربه می تاکدا چونکه سی دوه  ی که» مضارع  «    له» ت  « ی باری  وه ستاندنه هه

کجار ورد و نھنی  دا هۆیکی یه لره. » ... وه دۆزیه ه، د وه کریه ، ده وه خۆیه ، ده وه دیه  « ن   ناو فیعل و ده وه نایھننه
ستی   هه کی میکانیزمی زمان، ئیمکان نیه ی ناوه وه  زمان و بزووتنه ب له  سرنج گرتنکی دوور و قووڵ نه ، به یه هه

  : یه مه ش ئه که هۆیه. پ بکرێ

 و هیچ کامکیان  وه مننه  بزونی ده  به همیش می تاک هه سی سیه  ی که» مضارع  « کانی کۆتایی فیعلی  بزونه
چ،  ژی، ده ، ده خوا، ده ده  « کانی  فیعله.  بلک رگیز ناش بزونی تری پوه  هه مه ر ئه به ، له» نگدار ده  «   ناگۆڕین به

م ڕاناوی  به.   یه» نھائی  « یان  م شکه ئه. نگدار  پیتی ده  شکی کۆتاییان بگۆڕێ به وه  هیچ حایکه ونه  ناکه» ...با ده
   که و پیته  ئه  خۆی ببته یه  ئیمکان هه ، واته نگداره ب ده ب بزونه و وا ده می تاک وا ده سی دوه  ی که» ی  « 

ندی،  ی پوه  ئاقه  بکرێ به» تصریفی  « ی  ی زیاده  ه» ت  « و  ت نامن ئه رووره  بلک، ئیتر زه  ی پوه»  وه ه  « بزونی 
  :  بکه وه ی خواره م نموونانه یری ئه سه

  .  بزونه که دا ییه مانه له... بیت ژیت، ده چیت، ده ده
  . نگداره  ده که دا ییه مانه له... یت یت، ده که خۆیت، ده ده

ما بۆ  تیش نه روره  زه که. »  وه یه ، ده وه ژیه ، ده وه چیه ، ده وه یه که ، ده وه دیه  «  بگوترێ  یه  حاڵ واب ڕێ هه وجا که ده
کی دا جار وه  یا بیقرتنی، به وه  بیھنیته» تصریفی  « ی  ک زیاده  وه دا که وه ب له ق ئازاد ده ت خه به  هه» ت  « هاتنی 

  .16   چ و ئیسپات ده ره  به  ه» ت  « م  بوونی ئه تریش ڕاناو نه

 بۆ » فعل أمر  « ی  تیه م تایبه  ئه بین، سرنج بگریه ڕره  چاوکی زه ڵ مندا، به گه له م که  بانگھشتنت ده وه دیسانه
  .می تاک سی دوه که

  ک له  وه  تدا نیه» تصریفی  « ی   هیچ زیاده» ، ب، بژی بۆ، بکه  « ک  ی وه قینه  ی ڕاسته» أمر  « ی  صیغه
  قینه  ی ڕاسته» أمر  « ی   صیغه مه ر ئه به له. » بیت، بژیتیت،  بۆیت، بکه  « گوترێ   ده  که یه ی تردا هه که صیغه
ینی  ندی بۆ به یوه ی په هنانی پیتی ئاقه  نه کرێ له  چاوپۆشییان تدا ده یان تدایه وه  کردنه  دووباره دا که و فیعالنه له

ت وا  روره دا زه م حاه له. ن یه گه  ڕاده وه نه کرد  دووباره ، که»  وه ه  « ڵ پاشگری  گه  بزونن، له کان، که کۆتایی فیعله
گوترێ  ی پ ده تحه  فه  که»  ه  «  بزونی   واته  یه»  وه ه  « تای  ره ی سه که  بزونه ناو بچ که کا بھزترین بزون له ده
کا پیتی  ز ده  حه ی سلمانی، که ھا ناوچهن وا بزانم ته. »  ، بوه وه ، بکه بخۆوه  « گوترێ   ده و پیه به. بیدا ره  زمانی عه له
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،  وه بخۆره  «   کان و ده ردوو بزونه هن بۆ میانی هه  ی ناسک ده» ر  « دا پیتی  م فیعالنه کار بن، له ندی به یوه په
،  وه ره وه  « ن  ی زیاد دنن و ده هک  ه» ر  «    بوو واز له»  ره  «   که  کۆتایی فیعله وشدا که م له  به» ... وه ، بۆره وه ره بکه

 کات  میشه  هه یه وه بی ئه به ر خۆی سه ندی، هه یوه  پیتی په ی سلمانی له ی ناوچه ز ل کردنه م حه ئه. » ... وه بشاره
یلی خۆیان  یاتریش مهب ز وا ده. قرتنن  نه که  ه» ت  « وتیش پیتی   ڕکه  جارکیان به» ... وه خۆیته ، ده وه ته ده  « بن 

 » ر  «  پیتی  ڕای تاکه ره  سه دا که وه ن به ، دیار بخه وتووه  پش که» حضاری  « تیکی   تایبه یی، که بۆ ئارایشتی وشه
وان،  وه وان، بره وه بخۆره  «  و بن  وه  ه» أمر  «  کۆتایی فیعلی  نه  بخه» تصریفی  « یکی تری درژی  زیاده
  .کار دنن ر به  هه م زیادییه  یشدا ئه» مضارع  «  ڕابردوو و  له. » وان وه ره بکه

می تاک بدوم و فیعل  سی سیه  که  له وه ر له می تاک، به سی دوه ی حاتی که رباره  ده وانه م ڕوون کردنه ئه
  . وتن بۆ ئرهنگا  شونی خۆیانم هه بوو بۆی له ده م، جیان خۆش نه  باس بکه وه  کردنه دووباره

سی   ی که» مضارع  «  فیعلی   که» ژیت خوات، ده چت، ده ڕوات، ده ده  « کانی   فیعله  له یه مه ڕی من ئه  باوه واته که
ک  وه.  ن» تصریف  « و هیچ کامکیان ڕاناو نین، پداویستی   پیتی پش ئه  نه» ت  «  پیتی  ، نه می تاکه سیه
ر ڕاناو بان  گه  ئه م زیادییانه ئه. » ...خواتن، بچتن، بواتن ڕواتن، ده ده  « کانی   فیعله  له» نت،   « وانیش دو پیتی  ئه
و   له یریان که  ئاخافتندا، تۆ سه  له» حکم و اسناد  « یدا بوونی   هۆی په ون و ببنه ربکه  شونی تردا ده بوا له ده

حکم   « یدا ناب،   قرتانیان چ نوقسانیک په  به ن چونکه وست ناکه در» حکم واسناد  « کاریش دن   به دا که شونانه
تی   تایبه نن، به یه  ڕابگه» تأکید  «  جۆرک  نگه ی ڕاستی ب ڕه وه ئه. من ر ده  هه یه  هه دا که  ڕسته  ک له» واسناد

، » مطلق  « یانی ڕاستیکی   به  زیاتر له ، واته» مستقبل  «  بۆ  یه یکیش هه  دا ئیشاره» بارتن ده  « ک   کاری وه له
  .وێ ی زیاتری ده وه  لکۆینه م تبینییه م ئه به...  وه ستی مرۆڤه ر هه  به خاته ڕوان کراو ده رچاوی چاوه ڕودانکی به

ی  وه نه السایی کرد  و زمانزانان به»  رده دارا مه  « ک  ی وه  بزونی کۆتایی ڕسته م که ی خای سیه رباره ده
ڵ  گه  له یه یک و تبینیکی بنجیم هه خنه  ره  یه» Verb to be،  کاری بوون، فعل الکینونه  « ن  کان ده ڕۆژئاواییه

  . که  کۆتایی گوتاره بن به  ده  که وه ندک ڕوون کردنه هه

، »  ل الکینونهعف  «    ده م بزونه  بهنھا کاندا ته  چاالکه موو ڕاناوه  نیوان هه  له یه ک پشتر باسم کرد زمانزان هه وه
، یاخود  م بزونه  ئه یه با بزانین هیچ ئیمکان هه ده.  فیعل ب  که یه  هه وه ره سه ی به وانی تر قسه میان زیاتر له  ئه واته

 زووتر  وه و ڕوه  فیعل بن؟ له» ... یت، تان، یان، ن–م، مان، ین، ت، ی   « ک  کانن وه  چاالکه  ڕاناوه هاوڕکانی که
  که شه  موناقه مک زیاتر له دا که ، لره وه کانه  چاالکه ی تکرای ڕاناوه  ڕوانگه م کرد له که ڕه یکی بیروباوه شه موناقه

و  هی ئ رباره یک وتووژ ده  تا ڕاده یه ودا هه خۆ له ربه تیکی سه  تایبه  چونکه وه و بزونه ت ئه  نیسبه  به وه بینه قووڵ ده
  .وانی تر  له وه کاته جودا ده

ڕۆک و واتای   ناوه  له  خودی خۆیدا، واته موو فیعلک له زانین هه  دا کوا فیعل؟ ده»  رده دارا مه  « ی   ڕسته له
کات و   « زه  گه م دوو ڕه ئه.  پک دنن که ڕۆک و واتای فیعله ر خۆیان ناوه  هه  که یه زی هه گه یدا، دوو ڕه که وشه
 و   نیه زه گه م دوو ڕه یان ب ئهک، تاک قه ته مه ی ده  نموونه  به وه  بیانھنه یه رچی فیعلی جیھان هه هه.  ن» ودانڕو

ککی تر  ی من و یه تی دانی زمانزانانه ئویل و یارمه  ب پویستی ته» دارا هات  « ی   ده که. ب  هه ئیمکانیش نیه
م   ئه» هات  « دا و بی   ڕسته ری له  ش البه» دارا  « ،   بووه وه  پشه  به  لره» هاتن  « ی  ڕودان یاند که وخۆ ڕاتگه  ڕاسته
  که له  ڕودان و کاته17   ڕۆکی  ناوه بن به قون و ده ده  هه وه که  فیعله ریان له به رله  سه وه  پشه  به  و کاتی لره ڕوودانه

  وتۆوه  و شتی ئه» مقتضی الحال  «   ، یا له که ی فیعله وه ره  واقیعکی دهیاندنی  ڕاگه مشکی من و تۆ، یاخود له
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 فیعلی   له ، واته بووه یدا بوونی شتکی نه سمان په به  مه» ڕودان  « شین   ده که. ن که ر خۆیان فیعله هاتوون، هه نه
  .بوو یدا بوو و پشتر وجودی نه  نوێ په  له که  دا هاتنه» هاتم  « 

 و   جگه رم کردن له با بزانین، ب شه. ین  بکه»  رده دارا مه  « یرکی  دا با سه دیھیانه  به م ڕاستییه ر تیشکی ئه به له
  ؟ یه دا هه که شی ڕسته  کام به وروپا، رودان له قامی زاناکانی ئه مه

یامان   تا خه» رد  مه  دارا بۆته تازه  «    نیه هو ستت ئه به ، چ مه تکت باس کردوه قیقه  حه»  رده دارا مه  «   ی  ده تۆ که
ر گوتبات  گه ئه. بووب  پشتر وجودی نه  که  نیه تی دارا ڕوداوکی تازه ردایه دا مه که  ڕسته له.  بچ» ڕودان  « بۆ 

  . کاتی ڕابردوودا  ڕووداوک له بوو به تی دارا ده ردایه وسا مه  ئه» رد بوو دارا مه  « 

رد  من مه  «    کردت به ش که یه م ڕسته ئه. » ردم من مه  « ی  ده:  وه م دنمه که سی یه  فیعلکی که وه کردنهبۆ ڕوون 
،  قینه ر تاوی فیعلکی ڕاسته  به  ت خسته» رد مه  « ی   وشه  که ، واته وه فامرته  ڕووداوکی ڕابردووی ل ده» بووم
  .» ڕوداو  «   بته ه د  یه» تی ردایه مه  «   ی که واتاکه

نیم و   ڕاناوی داده  من به  که»  ه  «  بزونی   دیاره وه لته. » ، من نوستوم دارا نوستوه  «   ش بکه یه م نموونه ماشای ئه ته
م هنانی  ههر  هۆی به بنه ردوویان ده ی فیعلدا هه یه  صیغه رزه م ته  له  ڕاناوه وه  زمانزانانه الی زۆر له  به  که» م  « پیتی 

یکی  دا صیغه که  ڕسته ند له رچه بوو هه ده یدا نه  ڕودان په» دارا نوستو، من نوستو  «  گوتیان   که واته. » ڕودان  « 
  . زکی فیعله گه  و ڕودانیش ره یه فیعلیش هه

.  ڕودان بته  ده» بوو  « ی  که هۆی فیعله تی به ردایه  ی مه» تجرید  «  دا واتای » رد بوو مه  « ی   ڕسته  له واته که
  وه  ه» نوستن  « یکی فیعلی  هۆی بوونی صیغه کان به  چاالکه  دا ڕاناوه»  نوستوم، یا نوستوه  « ی   ڕسته هاش له روه هه
  .  خودی خۆیاندا ڕودانیان تدا نیه کان له  ڕاناوه ، هیچ کامک له» ڕودان  « ینی واتای   ڕاگه بنه ده

 کۆتایی   ت له» م  «  و ڕاناوی  وه  دوور خسته» رد مه  « ی   وشه  ت له» بون  «  فیعلی  وێ که که رده دا ده م نمایشه له
ب  یدا ده  په ی که و ڕسته ، ئیتر ئه» رد مه  « ی  ک وشه ب وه  ڕودانی تدا نه یک که فیعلا ڕاگوست بۆ دوای وشه

ی   وشه  نه  چونکه یکی ب فیعل و ب ڕودانت گوتوه  گوته» ردم مه  « گوتت    که ن ڕودانی تدا ناب، واته ته داهه به
  .دی ناکرێ یایش روداویان تدا به  خه  هیچ کامکیان به» م  «   ، نه» رد مه  « 

ب،  وداو هه دا ڕ»  رده ردم، مه مه  « ی   ڕسته با وا بزان له و هندی ده ره تن و به ه غه ی زیھن ده وه  ڕاستی ئه به
  ب له یدا ده یکی واتایی په وه دا بزوتنه وه ن و به یه گه  ڕای ده که  چاالکه  ڕاناوه  که یه  ه» حکم و اسناد  « و  ئه

تار  کدیدا قه  دوا یه زاریشی به ر هه گه یدا ناب ئه ی سارد و س و ب تاو و تین په  وشه رگیز له  هه دا که که ڕسته
 دوا  مازت به  و ئه یکی وشه ند الشه ت، چه که  قسه ستای له  و وه» شت رکووک ده  تا که وه لره  «   بی که. ی که
ی کۆتایی  م بزونه  ئا ئه» شته رکووک ده تا که...   «  گوتت  م که ، به وه  ب گیان و بزووتنه کدیدا ڕیز کردوه یه

   له  بریتیه  که وه که ڕۆکی ڕسته  ناوه  دنته زکی تازه گه ان و ڕهک ر وشه  به خاته  گیانیک و جموجۆک ده که ڕسته
یاڵ بۆ  کا خه دا وا ده که  ڕسته  له و بیاره ی ئه وه فامرانه. رکووک  و که ودای میانی ئره  مه» شتایی ده  « بیاردانی 

یاندنی   ڕاگه ، له دا نیه که  گوته  ڕودان له ، واته بووه یدا نه  په وه بوویه  نه چی هیچ شتک له واتای ڕودان بوا، که
  ، واته یه  کات و ڕودانیش هه  که وه ڕای ئه ره  سه یه  فیعلیشدا هه  له  ه» حکم و اسناد  « و بیار  ئه.  والوه ت به قیقه حه
 ن، » نووسین  « ی  که هنی فیعل سه زی ره گه  کاتی ڕابردودا دو ره  له» نووسین  «  دا ڕودانی » نووسی  « ی   ڕسته له

   دا له»  رده دارا مه  « ی   ڕسته م له به.  وماوه  کاتی ڕابردودا قه  له» نووسین  «  ڕوداوی   که یه ئینجا بیارکیش هه
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  ، که یه که ستی گوته به  چ کاتک مه  ڕودان نه ، نه یه که  هز و پزی گوته تی که ردایه بوونی مه یری بیاری هه غه
  . وه  لشی نافامرته ست نیه به هم

 یاخود  یه دا هه یه م ڕسته  له» کات  « با بزانین .  دا»  رده دارا مه  « ی   ڕسته بوونی ڕودان له ن بوون و نه  الیه  له مه ئه
  ؟ نیه

 ئیسپاتی   ببته سه  بۆ خۆی بهنھا  ته» ڕودان  « بوونی   بم نه وه ب ئه م ده  بکه وه  تۆژینه وه ی کاته  باره  له وه ر له به
  ره زی هه گه  ڕه ، چونکه  فیعلی تدا نیه بوو دیاره رکیبک ڕودانی تدا نه یک یاخود ته  وشه بوونی فیعل، واته نه

یدا  ز فیعل په گه ردوو ره ی هه وه  کۆبوونه  به  که وه ڕای ئه ره ، سه ودا کاته  دوا ئه  به  ه» ڕودان  «  فیعلدا  گرنگ له
بوونی کات تیدا، پی ناگوترێ  ر نه به چی له  و هیچی تر، که بینی خۆی ڕودانکی ڕوته  ده یری چاوگ بکه سه. ب ده

ب، فیعل   دا کاتیش هه»  رده دارا مه  « ی   ڕسته  گریمان له و پیه به.  زی فیعله گه م ڕه ند کاتیش دوه رچه فیعل هه
ی بوون  وه  ساغ کردنه ین له ر ناکه ره شدا چ زه مه ڵ ئه گه ، له دا وجودی نیه که  ڕسته ه ڕودان ل یدا ناب چونکه ر په هه
  .دا  ڕسته بوونی کات له و نه

  سره ، یا هی به سره  هی به  له ، زانکۆی سلمانی چاالکتره یه فسانه ن ئه هریمه ، ئه ، ئامدی شارکی کورده رده دارا مه  « 
  یه، به وان هه ک ئه رچی وه  و هه م ڕستانه  له» ... هزتره پ به  هی چه ستی ڕاست له غدا، ده ه زانکۆی ب  له چاالکتره

  ستی ڕاست له ؟ ده ؟ شاری ئامدی ئیمۆ یا دون کورد بووه رد بووه ی مه ڕێ دارا که سدا تناپه یای که خه
   ئاگای له وه  ب ئه18     ربینی ڕاستیکه ستی ده به دا مه نهو گوتا ر له که پ؟، قسه ستی چه  ده  له هزتر بووه  به وه یه که

وا . ن یه ست نیشان کراو ڕابگه  خۆیدا چ کاتکی ده ش خۆی له که  ڕسته وه ب و ب ئه ین هه دون و ئیمۆ و سبه
کانم  ، من ترم، جله یه ارا لرهد: ک لکن وه  ده وه که  ڕسته وت یاخود حاڵ، کات به ، ڕکه وه ی ڕسته وه ره  ده ب له ده

م  م ئه ن، به  کاتی ئستادا هه کان له کرێ ڕاستییه دا دیار ده م ڕستانه له.  ڕه شم ته موو له الی وتووچین، هه
ی   ڕسته ن له که وت چ کارک ده  حاڵ و ڕکه یر که تۆ سه.  رکیبی ڕسته ک ته  نه یاندنی حاه  و ڕاگه دیارکردنه

چ  ده  « ردوو فیعلی  دا هه یه م ڕسته له. »  شاگردیش الی دارتاش بته  ده ب و نه کته  مه چته  ده  نه که نداهم  « ک  وه
  .ڕیون  و ڕوداوی تپه علووم کراوه  مه وه  پشه  به  لره  که بوونه چوون و نه چی نه  ن، که» مضارع  «  فیعلی » ب و ده

ر   هه بووه نگوین هه ی هه ته وه  له ، واته استهڕر  موو کاتدا هه  هه  له  ڕاستیکت گوتوه»  نگوین شیرینه هه  « ی   ده که
دا س کات  یه م ڕسته سیش نا له ب، خۆ که ر شیرین ده  دواڕۆژیشدا هه  و له ش شیرینه ، ئستاکه شیرن بووه

  . وه جارێ کۆبۆته به

ک  ب نه  کات هه که رکیبه  یا ته که  خودی وشه  له یه وه ست ئه به  مه هی دا هه یا ڕسته  وه  وشه گوترێ کات له  ده که
نھا واتا و  ماشای ته ر ته گه ئه. نتیقی هنابتی قی و مه یاندنی حاڵ، یا پویستیکی عه ت، یا ڕاگه روره  زه وه ره  ده له
کی داخوا کاتمان بۆ ت  ره دای ده نگ و صه ین و گوێ راگرین بۆ ده که  نه رکیبی ڕسته  و ته ڕۆکی وشه ناوه
ر  به ی باسی زانستی زمانی له بن و شیرازه کدی ده  یه ڵ به کان تکه موو فیعله ، هه وه  یا ناخونته وه خونته ده
  :رموێ فه ش؟، حاجی قادر ده وه ڵ ده کدی هه یه

  »  ناعالجی مرد س زا به ر که هه  « 

بن،   ده  دواوه  به  لره  نیه وه سانه و که ر ئه سه قی به  هه یه م قسه  ئه واته ابردون، کهڕن ردوویا  هه» زا، مرد  « دو فیعلی 
  .» مرێ  ناعالجی ده به  « یگوت   نه مردوون چونکه  وا جارێ نه  که وه ش ناگرته سانه و که ئه
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سکی تر   که واته  یشن، که» مضارع  « می تاکن و  سی دوه کان بۆ که فیعله. » ویت رناکه کۆشیت، سه ت نه  « ی  ده
  .رچووبت  ده  بووه وانه ی پشتریش ت ناکۆشابت له سه و که وێ، ئه  ناکه یه م قسه ر ئه به

 و  ریکی خودی وشه ڕزمان خه.  وه  و ڕسته ر سروشت و واتای وشه سه ب به خلی هه تی حاڵ ناب ده الله  ده خوالسه
تیشی بۆ  الله  با ده وه منته  ڕابردو ده ر به تی ڕابردو بوو هه  فیعل ڕواه که. ب اخاوتن دهکشانی ئ داڕشتن و تکھه
  .وانه  پچه دواڕۆژ ب یا به

 و   ه» مطلق  « یا ڕاستیکی  ڕک وه رخستنی باوه ست ده به  وا مه  دا که»  یه ، ترێ میوه رده دارا مه  « ک  ی وه  ڕسته له
ر  ن، هه  بۆ کاتکی دیار کراو درژ ناکه نجه  په وه  خۆیانه کان له کانی ڕسته رته کان و که شه  به ک له هیچ یه

ی نیگای   گۆشه خی پ نادرێ له ، بایه یا ڕاستییه  وه ڕه م باوه  کا بۆ ئه» تحدید  « کی ب و کات  ره  کی ده» اعتبار  « 
  . وا کات نیه بوو ئیتر ئه یدا نه دا کات په که یبی ڕسته  عه  له ، که وه ڕزمان و زانستی زمانه

هۆی   کوردیدا به  له  که ه» حکم و اسناد  « و بیار و  ی ب فیعل، ئه بوونی ڕسته ر هه سه  له  نیه قه ته مه بیدا ده ره  عه له
ی  ، ده که ڕۆکی گوته  ناوه خاتهی ، ده» تنوین الضمة  « تی   تایبه ، به رکیبی ڕسته ودا ته ب، له یدا ده  په وه ڕاناوی چاالکه

   هاتنه وه  خۆیان و ڕاناوی چاالکیانه  به»  یه ، ترێ میوه رده دارا مه  « موو واتای  دا هه وه  به» دارا رجل، العنب فاکھة  « 
بیدا  ره هی ع ندێ ڕسته  هه بوونی فیعل له زانم نه  ده به. ر بوونی فیعل سه  له ندوکیش نیه  ده ڕه  چ شه وه ناوه

ی ب فیعلی   ڕسته یه  بیرماندا دن زمان هه ب به ر نه م هه  زمانی کوردیدا به وخۆ ئیسپاتی شتک ناکا له ڕاسته
   له» حکم و اسناد  « یر پ هاتنیشی ناوێ   سهچ،   نیه» مستحیل  « دا کارکی   ڕسته بوونی فیعل له  نه ، واته تدایه

  . فیعل و ب کات ڕاناوی چاالک پک ب، ب ککی تردا به  یه  و له» تنوین  «   زمانکدا به

ی   دوا ئاقه نته یه مانگه  ئاسایی ده ، زۆر به  دوور و درژه شته م گه ، دوای ئه شه ی وتووژ و موناقه  شریته ئستا که
ی  تحه  فه  که»  ه  «  بزونی   واته»  هرد دارا مه  « ک  ی وه ی کۆتایی ڕسته م بزونه  ئه ئایا که:  که ی باسه زنجیره

 یاخود ڕاناوه  ب چ ناوکی ل بنرێ؟ ئایا فیعله دا ده که  ڕسته  له ، خۆی هۆی پک هنانی حوکم و ئیسناده بیه ره عه
  ؟ یاخود شتکی تره

   چونکه  فیعلی تدا نیه مهم گوتو که  درژایی نووسینه  به وه  پشه  به  فیعل ب لره  که وه ت پرسیاری ئه  نیسبه به
وێ  سک بشیه که. رچی بب فیعل ناب  هه م بزونه  ئه وه مه که  ده ی هش دووبار ئستاکه.  رودان و کاتی تدا نیه
ب   نه» تناقض  «  ڕزمانی کوردی بگۆڕێ تاکو دووچاری  شکی زۆر له ب به  بکا ده م بزونه ئیسپاتی فیعل بوونی ئه

م  کک له  و بزر بوونی یه» ڕودان و کات  «   یه زی بنجی هه گه  گوتم فیعل دوو ڕه وه  پشه  به من لره. اڵ خۆید گه له
  م که که  ده و قسانه ر ئه ی سه ش ئیزافه مه خا پی بگوتری فیعل، ئستا ئه کی هندی ده دا په  وشه  له زه گه دوو ڕه

 بۆ حیساب  رجکی تریش دانراوه ڕای کات و ڕودان مه ره  کوردی، سه ه ل  دانراوه» فعل  « ی بۆ  عریفانه و ته له
تی  ی تر یا یارمه هۆی وشه ک به ب نه واوی هه  خۆیدا واتایکی ته  خۆی له که ب وشه ده.  فیعل  به کردنی وشه

هات، : ک دا ب وهی خۆیدا کات و رودانی ت که نھا وشه  ته ب فیعل له  ده رکیبی ناو ئاخاوتن، واته  و ته ڕسته
ند  سه ی په  ه» تعریف  « م   خۆیشی ئه وه  کۆڕی زانیاری کورده ر به ی ڕزمانی کوردی سه لیژنه...  خوا، ببینه ده

ت ڕاناوی   نیسبه  چ لزوم نامن به وه  چرا و فیعلی پ بناسینه ین به  بکه عریفه م ته  ئه وجا که ده.  بۆ فیعل کردوه
 ب   نادا نه وه سته  ده نھایی واتا به  ته  هیچ کامکیان به  ئاشکرایه ڕین چونکه ا کات و ڕودانیشدا بگه دو  به وه چاالکه

دا هشتا  عریفه م ته ر تیشکی ئه به ی ڕاستی ب له وه خۆ ئه... کی تر  وه  ب ڕودان و نه مان و نه  زه  به مان و نه زه
کار  دا به ر ئاژه سه  به» أمر و نھی  «  بۆ   که» ... ، کشه یھه ، هه شه ، وه ، چغه ، خته چه هه  « ک   ی وه» مبھم  « نگی  ده

 کات و » فعل أمر  « ر  ده قه  به مانه  موبھه نگه م ده  ئه وێ تا ڕاناوی چاالک چونکه که ر واتای فیعل ده دێ زیاتر به
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  ی پشیله ئه  «  گوتبتت  یه وه ک ئه  وه»  خته  « تت  گو که. شنوسرن وتۆن ده ی ئه  وشه ، خۆ دیاره ڕودانیان تدایه
 دا داستانکی » مضارع  «  چاو فیعلی ڕابردوو و   له وه مره  فیعلی ئه ی کات بهدن یوه تی په نیسبه. »  وه الچۆ، دوور که

شم   تبینییه نده وه ، ئه وه بتهدا جی نا  هیچ شکک لره  به  که یه تی هه ی تایبه وه  لکۆینه ، پویستی به خۆیه ربه سه
  که  ڕانه  تریشقه وره وقی هه  شه19   یکی  تروکه  وا به ک شوانی پسپۆر که ر یا زمانزان وه رچاو تاکو خونه  به هنایه

 و  وه یگایه ناو جغزی ن و تاریکی زمان بنیته یله نکی مه ڕا الیه م تبینییه ی ئه  تروسکه ویش له ، ئه وه کاته ر ده سه به
  .نی تاریکی تردا بگێ  دوا الیه زیھنیشی به

  وین، چونکه  دا بکه»  رده دارا مه  « ی   بوونی بزونی کۆتایی ڕسته  دوا ئیسپاتی فیعل نه  به  چیتر لزوم نیه الم وایه
موو واتا و   هه  له وه ی ڕوت کرده م بزونه ، ئه وه  و هۆی شت ناسینه گه  ڕووناکی و به ر چاو له  به ی هنامانه نده وه ئه

  .تی فیعل تی و ڕواه سروشت و تایبه

بی حوکم و ئیسنادی  ره  ی زمانی عه» مبتدأ و خبر  « ک  ، وه یکی ب فیعله ستهڕ »  رده دارا مه  «  بگومان  به
هۆی بزونکی  کو به ری واتا، به واوکه ته  بته  تیدایه ده» تنوین  «    که وه  ڕی داڕشتنکی ڕوته ک له م نه  به تدایه

  له. » تنوین  « ک   هیچ جۆرک بن لو بخرێ وه دا و ناش به  ڕسته  له یه یی هه میشه  وا بوونکی هه  که ئاشکراوه
. وێ که  دهیی  ڕسته دۆڕن، له  واتا ده که  ڕسته» رد دارا مه  « ت الدا و گوتت  که رفکدا بزونه ر زه ر حاک و هه هه
 واتایکی  وه  ه» حکم و اسناد  « والی  وسا به  ئه  که» رد  مه دارایه  «  بگۆڕی و بی  که ی بزونه توانی جگه  ده به

  .دح ب  یاخود مه»  مبالغه  « ک   وه ربیوه زیادیشت ده

  ب چی ب؟ ب ده  فیعل نه م بزونه  ئه  بزانین که وه منته ده

  :دا  ڕسته ین له  بکه که ی بزونه یرکی جگه  با سه وه  بتوژینه»  چیه  «  پرسیاری   له وه ر له به

  .ردم من مه
  .ردی تۆ مه
  .ردن وان مه ئه

  .ردین  مه ئمه
  . رده ، دارا مه رده ، خۆی مه رده و مه ئه

   ه» حکم و اسناد  « کانی هۆی  ه ک ئاوه  و وه وه  جی ڕاناوی چاالکی پاوپر گرتۆته که دا بزونه وه  له چ گومانیک نیه
  ؟ ، ئاخۆ ڕاناوه د وایشه دی صه  صه  وا ب، له مه  ئه م که به. دا  ڕسته له

کار  ڕ به په ی ب فیعل راناوی ڕابردوی تنه  کوردیدا بۆ پک هنانی ڕسته مان کرد له وه  باسی ئه وه  پشه  به لره
ین بۆ  یک ڕیکخه  لیسته یه وه چاکتر ئه. » ردین  مه ئمه  « شی   ده»  ڕۆیشتین ئمه  « ی  ک ده ر وه  هه دێ، واته
  :ی دیھیه، ده و به ی ئه وه ڕونکردنه

  ردم من مه  من ڕۆیشتم
  .ردی ردیت یاخود ڕۆیشتی، مه تۆ مه  تۆ ڕۆیشتیت

  .ردین  مه ئمه   ڕۆیشتین ئمه
  .ردن  مه ئوه   ڕۆیشتن ئوه
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  .ردن وان مه هئ  وان ڕۆیشتن ئه
  
  :ین می تاک ده سی سییه  عاست که  بینه که
  .و ڕۆیشت ئه

ردی، من  تۆ مه  « ک  ی وه  بۆ پک هنانی ڕسته واته ، که ک پشتر گوتمان، ڕاناوی چاالک نیه دا، وه م فیعله له
 راناوی  می تاک، چونکه یهسی س ڕی که په  فیعلی ڕابردوی تنه  له وه  ناتوانین ڕاناوی چاالک بخوازینه» ردم مه

و  موو ئه  هه وێ له که کی وتووژمان ده ین په وجود بکه نۆڕی ڕاناوکی نامه  بین و چاوه  که م جۆره به.  چاالکی نیه
ی ب فیعل واتا   کوردیدا ڕسته زانین له  ده می تاک ب چونکه سی سیه کانیان که نه  خاوه ی که  ب فیعالنه ڕسته
  . ڕاناوی چاالکخش ب نابه

و، ناچاریی  ک ئه یکی وه موو ڕسته  و هه»  رده دارا مه  « ی کۆتایی  م بزونه وێ ئه که رده ڕا ده م سرنج گرتنه له
  مه  ئه ی واتادار، که  بۆ دروست کردنی ڕسته وه می تاکی پ گرتۆته سی سیه تی و جی ڕاناوی چاالکی که هناوه
ی  و ڕستانه  یاخود ئه» ک ت زیره رد، زستان سارد، براکه دارا مه  « ک  کار ب وه ب واتا بهی  بوو ڕسته  ده کرابایه نه
   .یاڵ بۆی بچ  خه  شتک نیه مه  ئه ریان یاساغ بکرن که به رله سه

  چی به می تاک که سی سیه بوو بۆ که ڕیش ڕاناوی چاالک نه په  فیعلی ڕابردووی تنه سک ب خۆ له  که نگه ڕه
هات، ڕۆیی، نووست، برژا،   « گوترێ   ده که.  وه  ه»  حکم و اسناد به  «   یه واوی هه  واتای ته که زانین فیعله  ده لیقه سه

 و هیچ  وق و زیھنمان ڕاست و دروسته ر زه به  له» ...هاتم، ڕۆیشتین، نووستین، برژاین  « ر  ده قه  به» ...سووتا، فی
می تاک  سی سیه ی ب فیعلیشدا راناوی که  ڕسته ر له گه نگ بوو ئه  ڕه واته ین، که ناکهست  ان ل ههیواویک ناته
ی وا من  سیش نه ر که گه ها بگوترێ، خۆ ئه نگه شتی وه  ڕه به. گرتبا  نووقستانی نه با پی ڕاهاتباین و لمان به نه

  . وه یه باشی ل ورد ب ، که ت نیه ناعه  جی قه که م قسه به. گوتم

ی بفیعل ب راناوی چاالک   ڕسته بووه  ڕازی نه دا که وه  به وه ته رامی داوه  وه که نی زمانه  خاوه وه  پشه ر له جارێ هه
 عاست دوو  وقی کوردی خۆی له  چونکه زه ستراوه ی باس ل کردنی به رگه  ده وه  زوه هاتنیش له ب، ڕاهاتن و رانه

.  ی پ ڕاهاتن» احتمال  « یامان بوا بۆ  ب خه  تاکو ڕێ هه دیوه بوونی ڕاناوی چاالک نه  ی بوون و نه» احتمال  « 
 بۆی  بوو پویسته ر نه گه ی ب فیعلدا بب، ئه  ڕسته ب ڕاناوی چاالک له  ده  که  بووه وه ر ئه  هه» احتمال  «   تاکه
  .ق بکرێ خه

 بۆ » أمر  «  فیعلی  می تاک و له سی سیه کان بۆ که  زۆری فیعله ره  ههشی  به بوونی ڕاناوی چاالک له ت نه  نیسبه به
  م زۆر به قو، به ده  هه وه  ی زمانه»  فقه  «   وخۆ له  ڕاسته  که یه علیلکی ڕکوپک هه می تاک، ته سی دوه که

،  ماوه دا نه که  گوتاره  له  الباسانه م جۆره ی ئه وه ودای شیکردنه ت و مه رفه ، ج ده وه ک زوتر عوزرم هنایه ، وه وه داخه
ی  و بزونه ر به رامی دوا پرسیاری سه  و وه که  باسه سه  بۆ ئه وه ڕمه گه  و ده وه مه به  بیر خۆمی ده  ناچاری له بۆی به

  .  هاتوه وه کو  له م بزونه بم بزانم ئه ریک ده  و خه وه مه ده  ده»  رده دارا مه  « ی  کۆتایی ڕسته

ی  رچاوه  ناتوانم سه مه ر ئه به کار دن و له ی به کهتا ئاخاوتنی ئس  کورد ونه وه یه  که  له نیهڕوون ند لم  رچه هه
،  وه نی خۆیه مه راوزی زه  په مه م و بیخه ست نیشان که  ده م بزونه ک ئه عبیری وه یکی ته رسته مژوویی بۆ که

  یه و ڕاده  تا ئه ی خۆی پاراستووه نی کۆنینه سه کانی ڕه تیه ک میراتکی مژوویی، تایبه ، وه که  تکای زمانه وه دیسانه
ت  سه کانی ده ستووره ڕی ده  گه  و میکانیزمی هاتنه که کی زمانه رکیبی ناوه  ته کی گشتی و ورد به زاییه  شاره که
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رزی پکانی   فه له.   بنجی مژووییان نادیاره ی بکا که تانه  و ڕواه و زاهیره لک له علیلی گه  ته وه ره  تۆژه ن به ده ده
کدی  یه  و له وه  تک کردنه کا به کانی زمان ئاشنامان ده ی ڕبازه وه دا، کوتانه و زیھنکاریانه ت ب له حمه ش زه نیشانه

  .شیپکین  نه بنین، که  نیشان ههوری د بتوانین ده ه ک به یان، ئیتر وه وره  ده  به ترازان و ڕاستایی و پچه

  وه ئستا پرسیار له. ی ب فیعلدا  ڕسته  له وه  تاکو جی ڕاناوی چاالک پ کاته ی هناوه م بزونه زانیمان ناچاریی ئه
ردش، یاخود  ردک، یاخود مه دارا مه  « وما بگوترابا  قه هنا؟ چ ده  شتکی تری نه م ناچارییه کرێ بۆچی ئه ده
گوترا  ما و ده  ده وه  مله ر به  هه که وساش پرسیاره م ئه وما، به قه ده ر شتکی تر ب؟ بگومان چ نه  یا هه» دوفر مه

  موو شتکی تر؟  هه  له  هات زیاده  پیته ه ، یا کۆمه م پیته بۆچی ئه

  یه م بزونه  و ئاسانتر و سوکتر لهعبیری ڕکوپکتر مازک یاخود هۆیکی ته  ئه  که وه فکرم له ی تده نده وه من ئه
نجامک،   هیچ ئه م به ، ناگه لنی ناچاریی پ پ کردبایه وی هنابا و که ی کورد ئه لیقه بوا سه  و بم ده وه بدۆزمه

 و  تنهمترین میقداری ئاخاو  که  که ی هناوه م بزونه  و ب مامۆستا ئه  خۆوه  زمانی کوردی له ب که  نه نجامه و ئه ئه
وێ شتکم  یه  و ڕی پ گرتووم ده یه رده جه!!  و باجی ناچاریی  مزه تی به یدا ناب، و کردوه نگ په و کورتتر چ ده له

   ڕازیم کردبا له ره  جگه به. م پ چۆڵ کرد  و ڕگه وه  کۆڵ خۆم کرده  له» فلس  « ک   یه  تاکه ن، منیش به ل بسه
  . وه گرته فلسکی پتر ده

  رکی به مترین ئه شدا که مه ی هنا و له م بزونه ر ناچاریی ئه به س له  ئه  کورد به یه وه ڕی من ئه  بیر و باوه واته که
  .وێ متر و سووکتر چنگ ناکه  که وه  چونکه له رج بردوه خه

کارهنانی  به  «  گوتاری  له. ی ئاخافتنکان سته به کان و مه یه ته  تایبه  له هکک  یه» عبیر ئاسانی ته  «  کوردیدا  بگومان له
م   ئه وم داوه  هه وه می گۆڤاری کۆڕدا بو کرایه که شی یه  به-م   که رگی یه  به  له  که»  ڕزمانی کوردیدا  له» ی  « 

   که  وه» ی  « نگی  رم و شلی ده ی سروشتی نه وه کردنهڕوون  ڕی  وه له مه ختک ڕوون که مان نه که ی زمانه نه الیه
م   به یه خداری هه مان سروشتی بایه  ش هه»  ه  « ی  م بزونه ئه. کار دێ  و واتادا به  پک هنانی ڕسته زۆری له به
رم و شل   نه  نیه وه ریه  به  به  ه» مختصر  «  کورت و   هنده»  ه  « ی ڕاستی ب بزونی  وه ئه.  وه  کورتییه  ڕوی زده له
م ل به. بکه شدا هه موو کورتییه م هه ڵ ئه گه ه ،بچت چونکی نه ک ڕاناو به  وه رگیز ناش ،که مانی ڕاناوه کارهاتب  

ی بزون ب  که یک کۆتاییه  دوای وشه وته  بکه  کاتک که یه  گرنگه م هۆیه ر ئه به له. با ناو ده  له که واتای ڕسته
ر چاوت  سه ، له  چرایه مه ئه  « ی  ده.  بگرێ وه ره سه  خۆی به که  تا بزونه گه ئیست بته ندی دێ و ده یوه  په» یی  « 

که  ب بزونه  بوو وا ده» واوی تیژ  «    کۆتایی وشه که. »  یه مه  گه زی له ، منداڵ حه م پیه ، پاره ، ناوت چییه برۆیه
م  ئه. » ، جارێ زوویه جارێ زووه  « گوترێ  ده.  وه ۆ دننه ب 20  ندی  یوه  ی په» ی  « ب  ر واو، واش ده  سه نه خه ده

  .ی پشتر لی دواین وزوعانه و مه کک له ر یه ، تیشکک داوێ بۆ سه و دواوه ره ، به ڕاستییه

  نهوا  پچه ، به که ندی ناهن بۆ پاراستنی بزونه یوه  چ ی په» س رده دارا مه  «    ده ی که  کوردییه هجه و له ئه
ر وا  بینین فارسیش هه  سرنج بگرین ده که. » ...چراس، برۆس  «    و ده وه هته  ده که ر سینه با و هه  تده که بزونه

تی  هۆی نزیکی و دراوسیه  به  کوردییه هجه م له وێ ئه که رده ڕا ده مه له. » ...باالست، نیکوست  «    ده کا، واته ده
ی  که ، بزونه وه وتۆته قامی کوردی دورکه  شه  ڕاسته ندک له  ناو ئاخاوتن و هه ته ی هناوه که ڵ فارسدا سینه گه له
  . ی کۆشی زمانی کوردییه یکی زاده چکه  و به  ی فارسی نیه» است  « ی   ش پاشماوه»  رده دارا مه  « 

و   له م دیاره  ئاخافتندا، به کار دێ له بهستی تریش  به  بۆ مه وه هۆی سووکی و کورتییه  به»  ه  « ی  م بزونه ئه
  وه  وشه  دا خۆ به» تعریف  « مازی   و ئه ڵ ئیشاره گه ی له وه ک ئه  پک ناهن، وه» حکم و اسناد  « دا  حانه
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ک دێ و  ا هات ییهدوا بزوند  به ب که وا ده. » ...کان ، پیاوه و پیاوانه ، ئه م پیاوه ، ئه که پیاوه  « ی  لکن، ده ده
ک  ی وه  ڕسته م له دا پارزرا، به  لره  که»  یه ره نجه م په ، ئه م برایه ئه  « ی  چ، ده ب تده یپارزێ واش ده ده

ی  هجه  له  له که  بۆ تبردن و پاراستنی بزونه یه ی تریش هه شوه.  تچوو» ت ڕۆیشت ، براکه  داخه که ره نجه په  « 
و  م هات، ئه که برایه  « ن  ی کۆی و زۆر شونی تری کوردستاندا ده  ناوچه  له ک که نی کوردیدا وهتری زما

  »   داخه ره نجه په

ست،   ده-   خراپ، خراپه-  چاک، چاکه  « ی  کار دێ، ده  به»  ه  « ی  که ش بزونه ی تازه ب بۆ داڕشتنی وشه وا ده
   له وه دۆزیته  ده م بزونه کارهنانی ئه ل جۆری تری به ریک ب گه  خه که. » ... برده و   کرده-  وته  لکه-  سته ده

  .  جی هندێ نیه  ئره زمانی کوردیدا، که

   که یه وه  ئه» ... و لژه ره  سه ، ڕگاکه رده دارا مه  « ک  ی وه ی بزونی ڕسته رباره ڕی من ده ی باوه  پوخته واته که
ڕاناوی   « رکی   ئه شدا به م کاره ی بفیعلد، له  ڕسته  له» حکم و اسناد  « تی بۆ دروست کردنی  هناچاریی هناو

  : واته ست، که ده  هه» چاالک

  . وه  جی ڕاناوی چاالکی گرتۆته م بزونه ئه
  . ڕاناو  بۆته م بزونه ئه
  .  ڕاناوه م بزونه ئه
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  وه کردنهڕوون 

 پش   به لکاوه  نه  که کارهناوه  به  ه» ی  « و  ر بۆ ئه  ی درژی قوچاوم هه» ی  « ر  سهی  مدا نیشانه م گوتاره له 
-  « ی  که ، نیشانه وه  پیتی تره  شکی لکاوی به  له  ه» ی  « م  قابی ئه. »  ...- ، بوی-کوردی  « ی  ک وشه  وه وه خۆیه

 بۆ چاپی  کانی داڕشتوه  پیته  که یه و ساختمانه ی ئه ه م هه  ئه وه خه دا نون، به  خۆ ده» ت  « ک دوو خای پیتی   وه» 
   . 21   خۆشخون ب ڕژێ که  پیتی تر داده ریکه کۆڕی زانیاری کورد، وا کۆڕ خه

أمر، ماضی، مضارع،   « کانی  زاراوه. یاندن سی تگه به  بۆ مه ی بگانه کارهنانی وشه  به  له کردوه سپارزیم نه دیسان ده
س  موو که  هه مانه ک ئه لکی تری وه  و گه» ...، موصوف حکم، اسناد، مطلق، فعل، فاعل، مفعول، مصدر، ظرف، صفه

، واتا و  هاتوه ق پیان ڕانه  وا جارێ خه  که وه وه هۆی ئه ر کوردی، به  سه رمگابانه  وه بوو که وانه گا، له تیان ده
  .وتبا تتر که حمه زه  وه وه سه ل که الی گه  به که سی نووسینه به مه

ست نیشان   بۆ ده چووه رنه  تا ئستاش بیارک ده وی کردنی جۆری ڕنووس، چونکه یه  په  له خۆم ئازاد زانیوه
ردا  سه کا و به  ڕون ده ی خامه ی بیارک شون خشکه و ڕۆژه تا ئه.  باودان ی له و جۆرانه کک له کردنی یه

   ئاشناکان بکا به  ڕنووسه کک له توان یه سک ده موو که ستوور، من و تۆ و هه  ده کا به ڕۆیشتنی بۆ ده
  .ی ی خامه شه شگه گه

ندک  گرن، هه ده  پ دان هه  و درژه وه  و تۆژینه وه لک زیاتر لکۆینه  لیان دواوم گه کان که ب باسه ئاغه
   له» فیسلۆلۆجی  « ی  وه یی تۆژینه ر تازه به ی ڕاستی ب، له وه ئه. م جارێ لیان خامۆش بوو ر به ن هه باسیش هه
 تا ئستا  ی که مه  که وه  تۆژینه و هنده  له ی بگانه وه ری السایی کردنه ر کاری ورانکه به تی له  تایبه کوردیدا، به

گرێ کتبی دوور و درژ  ده یان هه که ریه کانی زمان، هه  باسه ره ی سه ، زوربه وه  کۆڕی ڕۆشنبیری کوردییه ته خراوه
  وه موو بارکیه  هه وێ له  بمانه واو ناب که  کتبک ته  به» ضمیر، ڕاناو  « باسی . ر بنووسرێ سه هز و پزی له و به

واوی  ناته   به  بم که و باسانه شک له واو کردنی به ریکی ته وتی دواڕۆژدا بۆ خۆم خه که  هه ش له لی بدوین، ده
  .رم نووسیون سه دا له م گوتاره له

یی   تادیته ب که  ناوک نه ، تاکه کانیان گرتوه  ڕایه م له خنه  ڕه  که رانه و نووسه  ناو هنانی ئه گیریم کرد له گۆشه
ک ناوی  یهک  ر هاتبام یه گه ربینی، خۆ ئه  ده ر دوودی کردن له سه تی و ئاشنایی میانمان زای کردم به برایه
ڵ  گه  وا له ، که که  کۆتایی گوتاره یشتم به گه ده ر نه نگاندبان، ئیتر هه سه  درژی هه کانم به ایهڕکانم هنابا و  ره سه نوو
  م له خشین بکه جبوورم بکا تکای به  مه  که وه  خۆی لک کشایه شی هنده وه ودا ل کورت کردنه موو مه هه

  .ڕز رانی به خونه

* * * * * * * *   
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  کان راوزه په

  . 15، ل1960، سای16رگی   به » ر سۆمه « گۆڤاری  : بوانه     -1
  :تی  گوتوه دا که وه  له ب ڕاستی کردوه ره شاعیری عه   -2

  کل سر جاوز االثنین شاع
   الکتب ضاع کل علم ما حوته

 س ک دوو که  نه  دوو لوه  ه» أثنین  « م  ست له به شن مه ده

 دا » گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد  «  دوی   ژماره می له شی دوه ک و به  یه  ژماره  له م کتبه می ئه که شی یه به   -3
  . وه ته بوکراونه

   ی درژ بریتی بوو له» و  «  درژ و » ی  « ، ڕینووسی کۆڕ بۆ  کانی کۆڕی زانیاری کورده  چاپکراوه  له م کتبه ئه   -4
 » ی  « دا  که  کتبه  و له ی کۆڕه و ڕنووسه ستی ئه به سعوود مه مامۆستا مه. کان ر پیته سه دانانی هیکی کورت له

    به دا م کتبه ی ئه  وه  نووسینه م له به.  وه کردۆته  جیا ی  یکه» ی  « ر  ی سه ته و خه  درژ به» ی  « کورت و 
ماسی ڕنووسی   که  له شکه  و به یه ه  ڕاستیدا هه  له هنین  که کارده  به» یی  «  درژ دوو پیتی » ی  « ر بۆ  کۆمپیته

  ) ارپرسی سایتی مامۆست به  ( . مۆی کوردی ئه
ی  دا، ده و میساالنه ک له کرێ وه چاو ده شدا ڕه  شونی دیکه ، له ر لره ک هه  نه» ا  « ڕاندنی پیتی  په   -5

وماڵ،  ماه  « ی  م ده به. » ا، و  «  زیاد کردنی دو پیتی   به» شت اودهشت م، دزاودز، ده ماوده ست، ده ستاوده ده  « 
  دا چونکه و وشانه  له دیاره. » ، و ه  «  زیاد کردنی دو پیتی   به» وزار وشاخ، زاره ودار، شاخه وشان، داره وبان، شانه بانه

ماوماڵ، باناوبان،   « بوا بگوترێ  نا ده  ده»  ه  « بۆ    گۆڕاوه» ا  « سی سوک گوتن پیتی  به  بۆ مه یه  هه» ا  « پیتی 
   » ...شاخاوشاخ

ریشدا غالب  وه  جانه ک مرۆڤ، له کار دێ نه ر به وه  بۆ جانه یه  هه ، هنده ک مردن وایه ویش وه  ئه» تۆپی  « فیعلی    -6
گوترێ   گۆشت خوراو پی ده» تۆپیو  « گوترێ  خوراو پی ده گۆشت نه.  گۆشتیان ناخورێ کار دێ که  به وانه بۆ ئه

  .» مردو  « گوترێ  مرۆڤیش پی ده ... » مردار  « 
یدا بکا داخوا   و گۆڕان و انتقال په وه  بب و بزوتنه وه  کۆتایی فیعله  له م پیتک که  ناکه وه ی ئه شه دا مناقه لره   -7

  .ماز  یا ئه پاشگره
 ی » رکار کار، کارا، به  « یکی دوور و درژ  وه ، دوای لکدانه وه کورده کۆڕی زانیاری  ر به ی ڕزمانی سه لیژنه   -8

م   پویست بوو خۆم ئاماده ، که رح دان نیه ی شه دا ماوه  لره» فعل، فاعل، مفعول  «  واتای  ند کرد به سه په
  . وه مه  ڕوون که ی نیگای لیژنه گۆشه

 بکرێ  وه  وردی باس له  به  پویسته وه دا جی نابته کان لره کاوه ل ی پشخستن و پاشخستنی ڕاناوه وه ساغ کردنه   -9
م   شونی خۆی له تم بب له رفه  ده که. » نووسیمن، نووسینم، نووسیانم، نووسیمیان  «  بنووسرێ » کتبتھم  « ئایا 

م  که خۆم نازانم سنووری نووسینه بۆ  م چونکه ن بده  به  ئستاوه نووسم، ناشتوانم له ر ده سه ندکی له دا هه گوتاره
  .وزوع وانی مه ر فره  به ر زده به ، له وه گرته  ده»  مساحه  « ڕوا و چ ڕوپوک  تا کوێ ده

  . ت نیه رفه دا ده  لره وه  داخه وێ، به لک پتری پ ده  گه م زاراوه رحی ئه شه   -10
 بووب، »  یری که سه  « س   ئه ب و به ا فیعلکی قرتاو ههد ش لره م هنا تا بم ده یه م ڕسته ست ئه  ئانقه به     -11

  .  بۆ خۆی ب فیعله»  ند جوانه چه  « م  به
ی   جگه که  بزونه وه الی منه ، به»  رده دارا مه  «   دایه که  کۆتایی ڕسته  له  که  یه»  ه  « ی  و بزونه ستم ئه به مه     -12

  . وه  ی گرتۆته» ڕاناوی لکاو  « 
 دێ، » ناشرین  «  واتای  ، دزویش به رگیراوه  وه» دزو  « ی   وشه س له  ئه ، به هاتوه  نه وه  دزینه له: مدزێ ده     -13

 کوردیدا  ن، له ، هی تریش هه  فیعله ه م کۆمه ی ڕاستی ب ئه وه ئه.   یه»  یقززنی-  پم دزوه  « مدزێ   ده واته که
 » ماضی  «    له ی که وه ک ئه  وه  فیعلی تر جودایه  له وه ندێ ڕوه  هه تیان له  و مامه یه تی خۆیان هه سروشتی تایبه
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 –مدزێ   دزام، ده–رژێ  مپه رژام، ده په  « : فعول  مه بته  دا ده» مضارع  «   و و له  ه» فاعل  « یان  که  لکاوه دا ڕاناوه
:  پش چاوت ک فاعیل بته  وه دا که وه وێ به مه  فیعلی دهی که  ڕاناوه چۆ له هوو مه سه به. » وێ مه ویستم، ده

منوس،  ده  « ک  ب وه فعولی نه  مه  به وه  ی مضارعه»  ده  « ی   دوای نیشانه  دا نایته» مضارع  «   ڕاناوی لکاو له
   به» ویستم  «  ڕابردوودا  ند له رچه  هه» یعوزنی  «   بته ی ده  واتاکه» وێ مه ده  «  فیعلی » ...مخوا مکا، ده مبین، ده ده

  . ش ب» طلبت، أردت  « واتای 

  فعولی پ ناوێ، له  و چ مه ڕه په  تنه» خورام  «  ڕابردوودا  ند له رچه ، هه  بکه» مخورێ ده  « یرکی فیعلی  سه
ر   هه» خوران  «   ڕ له نی فیعلی تپهبوا بۆ دروست کرد ستوور ده پی ده فعول به  مه  به  بوه» م  « ی  که مضارعدا ڕاناوه
 ب   به ڕه واوی هی تپه  ته تی به  مضارعدا مامه چی وا له  که» مخورن خوراندمی، ده  « ب و بگوترێ  خوراندن هه

دا   لرهم ، به  یش زۆره» استقراء  «    و پویستی به یه  هه وه ره  به وزوع پتری به مه. » اندن  « زیاد کردنی پاشگری 
  .  نیه وه ره به  خۆی چی تری به ، جگاکه وه جی نابته

م و  رح بده دا شه کان لره  کاره» خبری وانشائی  « ی   ناتوانم باسی صیغه دا که وه ر بمبورێ له تبینی خونه  -14
  . وه مه کهڕوون  ش » خبری وانشائی  « جیاوازی میانی واتای 

  . نگه ی ده ، پیت بۆ خۆی نیشانه  ه» کا نگی پیته ده  « س  به دا مه م شونانه له  -15
ی گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورددا  م ژماره که  یه  له  که»  ڕیزمانی کوردی  له» ی  « کارهنانی  به  «  گوتاری  له  -16

 بزونی  ی له وانه میشه بزونن و ئه ی هه و ییانه ی ئه رباره  ده یه و ورد هه یله راوردیکی مه ، به وه بوکرایه
    .دا میان ده یشتنی ئه تی تگه ویان یارمه ی ئه وه ون ، خوندنه که ده

  که  فاعیله» هاتم  « ر گوتبام  گه خۆ ئه.  وه  زیھنه ت دته روره  زه  یکیش به» فاعل، کارا  « توانم بم بوونی  ده  -17
،   نیه که زی فیعله گه وه دێ و ڕه ی فیعله وه ره  ده م وجودی فاعیل له وت، به که دا دیار ده که  فیعله وجودیشی له

بگومان . ر خۆیانن  هه که م ڕودان و کاته ، به» ...هاتم، هاتین، هاتی، هاتن  « گۆڕێ   ده که  فاعیله ر جاره بینی هه ده
ی  و زمانانه ست تا ئه ر هه  به تهیه زیاتر د  ڕاناوی چاالکیان هه دا که و زمانانه  له وه  فاعیله ی فیعل به وه سترانه به

رتکی   که  به  بووه دا که که  کۆتایی فیعله  له» م  « نگی  هۆی ده  به» من نووسیم  « ی   ده که.  ڕاناوی چاالکیان نیه
 » I  « ی  هۆی وشه  به»    »  I wroteی   ده م که  به رچاوه به  له که خسی فاعیلت هندی فیعله ، شه چمساوی وشه

  وه سته  ده م به که سی یه  خۆیدا که  خۆی له» Wrote   « ی   وشه ، واته وه ستی مرۆڤه ر هه  نایته به که ب فاعیله نه
  . ت نیه رفه م ده  به یه ی زیاتر هه  درژه قسه...  نادا وه سته  ده سک به  ڕاستیدا هیچ که نادا، له

ستی  به ر مه که  درۆی تدا ب یاخود کابرای قسه که  ڕسته یه ا ئیمکان ههن  ده» ڕاستی  «  بگوترێ  ت وا ڕۆییوه عاده  -18
ده  هه  که یه یه و ڕسته  ئه» خبری  « ی  ن ڕسته زاته. درۆ ب وه یا درۆ ب ی  وه ک ئه گرێ راست بداری   « ی ب
شاخی : ک  وه ر درۆی ڕوته  هه» خبری  « ی  ب ڕسته واش ده. »  ، دارا ئامۆزامه  عومرتره زوان به  قه گوز له

  که  ئیتر بیاره» حکم و اسناد  « ن   پی ده  که یه  دا بیار هه» خبری  « ی   ڕسته له. یه نسه ره  فه ورامان له هه
ی  باران باری، سبه: ب  فیعلی تدا ب یا نه» خبری  « ی  دا ڕسته وه  له رقکیش نیه فه. گرێ ده ڕاستی و درۆیی هه

ناگرێ   درۆ و ڕاستی هه» انشائی  « ی  ڕسته.  ن» خبری  « ی  موویان ڕسته هه...م ئاو دا که  پردێ، داراه چمه ده
  . وه وێ ال که  له سته  لم خۆش بی، هه چووبام، خوایه کاشکی نه:  بی ک که وه

  .ن ده ده ر هه  سه وه  چاوه  له» تروکاندنی، لحظ  « ی  ردو وشه هه.  دێ»  لحظه  «  واتای  به:  تروکه  -19
 .ڕم یکی تردا بگه  دوا وشه  به م نیه م ماوه ست نادا به  ده  بۆ ئره» ندیی یوه په  « ی  وشه  - 20
ڕوون  4   راوزی ژماره  په ک له روه  هه وه ر ناگرته  کۆمپیوته  به که ی کتبه وه  داڕشتنه یه وه م ڕونکردنه ئه  - 21

   .) ی مامۆستارپرسی سایت به  (   وه ته کراوه

  


