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کورته

هورامی به مثابهی گویشی گورانی و یکی از زبانهای ایرانی
نو ،از این قاعده کلی که زبانهای مختلف جهان معموال به
علل مختلف دستخوش تغییرات کلی میشوند ،مستثنی
نیست .تاکنون گونههای متعددی از این گویش گورانی در
مناطقی همچون هورامان لهون (در نواحی کردنشین ایران و
عراق) ،هورامان تخت ،هورامان ژاوهرود و روستای کندوله
یافت شده و تا حدی ویژگیها این گونهها در ادبیات موجود
در باب هورامی توصیف شده است .مقالهی حارض درصدد
است تا برای اولین بار گونهی جدیدی از این گویش را با نام
هورامی کرمانشاهی معرفی مناید و برخی از خصوصیات
زبانی مختص به آن را بازشامرد .نیاکان گویشوران این
گونهی خاص از هورامی که عموما ساکن کرمانشاه هستند،
از اوایل دههی سی شمسی بنا به علل مختلف اقتصادی،
اجتامعی و سیاسی از شهرستان پاوه به کرمانشاه مهاجرت
کردهاند .تغییرات زبانی رخداده در گویش هورامی نسل دوم
و سوم این مهاجران از الگوهای مشابهی پیروی میکند که
عمال امکان بازشناسی گویششان را به مثابهی گونهی
جغرافیایی جدیدی از هورامی ممکن میسازد .برخی از این
تغییرات که در جستار حارض در قالب مقایسهای تطبیقی با
گونهی پاوهای معرفی خواهند شد عبارتند از :حذف دال
هورامی در پارهای از محیطهای واجی و رصفی خاص ،حذف
مقوله جنسیت ،تغییر سازوکارهای بیان منود استمراری،
تغییر رشایط حاکم بر حالتمنایی در رصف اسم ،تغییر
الگوی انطباق ارگتیو .از آنجایی که بخشی از خصوصیات این
گونه از هورامی در گونههای دیگری از هورامی ،همچون
گویش کندولهای ،نیز مشاهده میشود ،خواهیم کوشید تا
در پایان این جستار الگویی از تغییرات احتاملی در هورامی
بدست دهیم.

هەورامی وەکوو دیالێکتێکی گۆرانی و یەکێک لە زمانگەلی
ئێرانیی نوێ ،لەم یاسایە کە هەموو زمانەکانی دنیا بە هۆی
هۆکارگەلی جیاجیاوە تووشی ئاڵوگۆڕ دەبن ،بەدەر نییە .تا
ئێستا چەشنگەلێکی جیاواز لەم دیالێکتە گۆرانییە لە
ناوچەگەلێک وەکوو هەورامانی لهۆن (لە هەرێمە
کوردنشینەکانی ئێران و عێراقدا) ،هەورامانی تەخت،
هەورامانی ژاوەرۆ و گوندی کەندووڵە دۆزراوەتەوە و تا
ڕادەیەک تایبەمتەندیگەلی ئەم جۆرە زمانیگەلە لە لێکۆڵینەوە
بەردەستەکاندا لەمەڕ هەورامی ،پێناسە و شی کراونەتەوە.
لەم وتارەدا دەمانەوێت بۆ یەکەم جار جۆرێکی نوێ لەم
دیالێکتە لە ژێر ناوی هەورامیی کرماشانیدا بناسێنین و
هەندێك لە تایبەمتەندییە زمانییەکانی تایبەت بەم
جۆرەزمانییە بەرجەستە و ڕوونیان بکەینەوە .باب و باپیرانی
ئاخێوەرانی ئەم جۆرە تایبەتە لە هەورامی کە بە گشتی
دانیشتووی کرماشانن ،لە دەیەی بیستەمی زایینیدا لەبەر
هۆکارگەلی جیاجیای ئابووریی ،کۆمەاڵیەتی و ڕامیاریی لە
شاری پاوەوە کۆچیان کردووە بۆ کرماشان .ئەو ئاڵوگۆڕانەی
بە سەر دیالێکتی هەورامیی بەرەی دووهەم و سێهەمی
کۆچکردووەکاندا هاتوون ،لە ئولگووگەلێکی وێکچوو پێڕەوی
دەکەن که لە ڕاستیدا ڕێگای دیسانەوەناسینی
دیالێکتەکەیان وەکوو چەشنێکی جوگرافیاییی نوێ لە
هەورامی ساز دەکا .بڕێک لەم ئاڵوگۆڕانە کە لە وتاری
بەردەستدا لە دووتۆی هەڵسەنگاندنێکی بەراوردکارانە لەگەڵ
شێوەئاخاوتنی پاوەیی دەخرێنە بەرچاو بریتیین لە:
سڕێنەوەی /د/ـی هەورامی لە هەندێک لە بەستێنگەلی
واچی و وشەناسیی تایبەتدا ،نەمانی تایبەمتەندییی ڕەگەز،
گۆڕانی شێوەی کۆکردنی ناوەکان ،گۆڕانی چۆنیەتیی
دەربڕینی منوودی بەردەوام ،گۆڕانی دۆخە سەملێندراوەکان
لە سەر دۆخنوێنی لە گەردانی ناودا ،گۆڕانی ئولگووی
هاوتهریبی ئێرگێتیڤ .هەروا کە هەندێک لە
تایبەمتەندییەکانی ئەم جۆرە لە هەورامییە لە جۆرگەلی دیکە
لە هەورامی وەکوو شێوەزاری کەندووڵەییش دەبیرنێت ،هەوڵ
دەدەین لە کۆتاییی ئەم وتارەدا ئولگوویەک لە ئاڵوگۆڕگەلی
ئەگەری لە هەورامیدا بخەینە بەر دەست.
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 -1پێشەكی
هەورامی یەکێک لە زمانەکانی ئێرانیی نوێیە کە لە لقی باکووریی ڕۆژئاواییی ئەم زمانانەدا جێ
دەگرێت .بە گشتی ئاخێوەرانی هەورامی لە ناوچە کوردنشینەکانی پارێزگا ڕۆژئاوایییەکانی
ئێران ،واته کرماشان و کوردستان ،و بەشێک لە ناوچە کوردنشینەکان لە هەرێمی کوردستانی
عێراقدا نیشتەجێن .دیاریکردنی شوناسی هەورامی و هەروەها پێگەی ئەو زمانه لە ناسنامەی
بنەماڵەییی زمانە ئێرانییەکاندا بەردەوام مشتومڕێکی زۆری بەدواوە بووە .هەندێک لە
ڕۆژهەاڵتناسەکان و ئێرانناسە ڕووسی و ئەوروپاییەکان وەکوو :مینۆرسکی ،مەکێنزی ،بڵو و
ئاساتوریان هەورامی وەکوو زمانێکی سەربەخۆ لە بنەماڵەی کوردی بە ئەژمار دێنن .لەم نێوانەدا
مەکێنزی ( )1691بە ئاماژەدان بە بڕێک تایبەمتەندیگەلی واچی لە هەورامی و شێوەی
ئاڵوگۆڕی جیاواز لە دیالێکتە کوردییەکان ،هەورامی وەکوو دیالێکتێک لە بنەماڵەی زمانی
گۆرانی پێناسە دەکات کە کاریگەرییەکی زۆری لەسەر دیالێکتی سۆرانی بووە .لە بەرانبەر ئەوەوە
بڕێک لە ئەدیبان و ڕووناکبیرانی کورد بە ڕەتکردنەوەی هەر جۆرە جیاوازیی نێوان هەورامی و
لقەکانی ،هەورامی وەکوو ژێربەشێک لە زمانی کوردی پێناسە دەکەن.
ئەم ڕووناکبیرانە لەسەر ئەو بڕوایەن که به پێی لە تەنیشت یەکرتەوە ژیان بەسەربردنی
کوردزمانان و هەورامیزمانان لە ناوچە کوردنیشینەکاندا لە مەودای ساڵیانی ڕابردوودا ،هەر جۆرە
جیاکردنەوەیان دوور لە ڕاستییە و دەبێت هەورامی لە جەم کرمانجی و سۆرانی و کوردی باشوور
وەکوو چوارەمین ژێربەشی بنەماڵەی زمانی کوردی پێناسە بکرێت .گەییشنت بە هەر چەشنە
دەرکەوتێکی یەکگرتوو لەم بابەتەدا پێویستی بە ئەنجامی لێکۆڵینەوەگەلێکی زمانی و مێژووییی
قووڵ هەیە .هەورامی وەکوو زۆربەی زمانە ئێرانییەکان خاوەن دیالێکتگەلێکی جوگرافیاییی
جۆراوجۆرە ،چەشنگەلی سەرەکیی هەورامی دەتوانین بە سێ ناوچەی جوگرافی هەورامانی لهۆن
(پارێزگای کرماشان و بەشێک لە ناوچەگەلی ڕۆژهەاڵتی هەرێمی کوردستانی عێراق)،
هەورامانی ژاوەرۆ (بە گشتی لە پارێزگای کوردستان) و هەورامانی تەخت (لە پارێزگای
کوردستان) دەبیندرێت .لە هەر یەک لە سێ ناوچەی ئاخێوی ئاماژەپێکراویش جیاوازیی زمانی
زۆر دەبیندرێت بەو شێوەیە کە ناتوانین تەنیا یەک جۆری تایبەت لە هەورامی وەکوو چەشنی
لهۆنی ،ژاوەرۆیی و تەختی بناسێنین.
وێڕای ناوچەگەلی باسکراو هەورامی خاوەن دوورگەگەلی دیالێکتیی دیکەشە لە
پارێزگاگەلی کرماشان و کوردستاندا .دانیشتوانی گوندی کەندووڵە (لە نزیکی دینەوەر) لە
پارێزگای کرماشان و هەروەها گوندی قەاڵ لە نێزیکیی قوروەوە لە پارێزگای کوردستان
ئاخێوەرانی چەشنێکی تایبەت لە هەورامین ،ئەگەرچی لە باری جوگرافییەوە مەودایەکی زۆریان
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لەگەڵ یەک هەیە بەاڵم وێکچوونگەلێکی زمانیی زۆر له ئاخاوتنیاندا بەدی دەکرێ .چاو
خشاندنێکی خێرا بە سەر ئەدەبیاتی لێکۆڵینەوە لە مەڕ هەورامییەوه ئەوەمان پیشان دەدات کە
جۆرگەلی هەورامی لە ناوچەگەلی لهۆن و تەخت زۆرتر سەرنجی لێکۆڵەرانی بۆخۆی ڕاکێشاوە و
جۆرگەلی دیکەی هەورامی بە گشتی نەنارساو ماونەتەوە .هەورامیی کرماشانی وەکوو جۆرێک لە
هەورامی دێته ئەژمار کە هەوڵ دەدەین بۆ یەکەم جار لە ئەم وتارەدا پێناسەی بکەین و بڕێک لە
تایبەمتەندیگەلی زمانیی رشۆڤە بکەین.
هەورامیی کرماشانی لێرەدا لە هەڵسەنگاندن لەگەڵ جۆرگەلی دیکەی هەورامیدا ،تەمەنی
کەمرت و لێکەوتەی کۆچی هەورامیزمانانی دانیشتووی پاوە بۆ کرماشانە کە لە دەیەی بیستی
زایینی بەم الوە کۆچیان کردووە .ئەگەرچی لە سەرچاوەگەلی مێژووییی هاوچەرخدا ئاماژەیەک
بۆ کۆچی بەردەوامی دانیشتووانی پاوە بۆ کرماشان کە ئێستاش بەردەوامە نەکراوە ،بەاڵم
دەتوانین هۆکارگەلی ئابووری ،سیاسی و کۆمەاڵیەتی وەکوو سەرەکیرتین هۆکارگەلی ئەم کۆچە
بە ئەژمار بێنین ،کە هێدی هێدی لەگەڵ لەدایکبوون و گەورەبوونی بەرەگەلی ئاخێوەرانی
کۆچکردوو لە دەیەی  ٥۰و 9۰ـی هەتاوی بە دواوە لە کرماشان شێوەیەکی نوێ لە دیالێکتی
هەورامی لە ئەم شارەدا دروست بووە کە بە شێوەی ئاشکرا جیاوازیگەلی زمانیی زۆری لەگەڵ
دیالێکتی بنەڕەتیی بەرەی یەکەمی کوچکردوواندا هەیە.
لە ڕوانینی یەکەمدا وەها بەرچاو دەکەوێت کە جیاوازیگەلی بەردەست لە دیالێکتی
هەورامیی دانیشتووانی کرماشان بە گشتی شێوەیەکی ڕووداوەکییان هەیە کە هیچ جۆرە
ئولگوویەکی تایبەتیان تێدا بەدی ناکرێت و لە باشرتین دۆخدا دەبێت ئەو ئاڵوگۆڕە زمانییانە کە
لە دیالێکتی هەورامیدا دەبیندرێت ،دەرکەوتی ڕاستەوخۆی ئەوە بزانرێ کە بەرەیێکی نوێ
بایەخێکی کەمرتیان بە پاراستنی تایبەمتەندییەکانی زمانی کۆنی هەورامی داوە .سەرەڕای
هەموو ئەمانە کۆکردنەوەی زانیاریگەلی زمانی لە چەندین کەسی بەرەی دووهەم و سێهەمی
ئاخێوەرانی کۆچکردوو لە الیەکەوە ،لێکدانەوەی جۆرگەلی هەورامی لە شوێنگەلێک وەکوو
کەندووڵە لە الیەکی ترەوە ،ئەمەی بۆ لێکۆڵەرانی ئەم توێژینەوە سەملاند کە دەتوانرێت ئەم جۆرە
زمانییە وەکوو دیالێکتێکی نوێ لە هەورامی بە تایبەمتەندیگەلی زمانیی تایبەت به خۆیەوە
پێناسە بکرێت.
بە هەمان شێوە کە پێشرت وترا جۆری ئاماژە پێکراو کە لێرە بە دواوە لە ئەم وتارەدا لە ژێر ناوی
«هەورامیی کرماشانی»ـدا پێناسە دەکرێت ،تەمەنێکی کەمی هەیە .سەرەڕای ئەم لێکدانەوەیە
دۆخی گشتی پیشان دەدات کە ئەم دیالێکتە مەترسیی نەمانی لە سەرە .هۆکاری ئەمەش ئەوەیە
کە ڕەوتی گشتی لە بەرەی نوێی بنەماڵەگەلی کۆچ کردوودا بەرەو ئەوێ دەڕوات کە بەرەو
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سڕینەوەی کەڵکوەرگرتن لە هەورامی بە سوودی زمانگەلی فارسی و کوردیی سۆرانی (جافی و
کوردیی باشووری بە گشتی جۆری کەڵهوڕی و کرماشانی) دەڕوات.
لێکۆڵینەوەی بەردەست هەوڵ دەدات تا لە ڕێگای نووسینەوە و رشۆڤەکردنی بڕێک لە
تایبەمتەندیگەلی زمانیی ئەم دیالێکتە تایبەتە نە تەنیا هەوڵ بۆ مانەوەی ئەم جۆره زمانییە وەکوو
میراتێکی فەرهەنگی بدات بەڵکوو بتوانێت تایبەمتەندیگەلی بگۆڕی هەورامی تا ڕادەیەکی زۆر
بناسێنێت .تایبەمتەندیگەلێک کە لە جۆرگەلی هەورامی وەکوو کەندووڵەییشدا دەبیرنێت .هەر
بەم بۆنەیەوە بۆ پیشاندانی ڕەوتی ئاڵوگۆڕەکان هەر یەک لە تایبەمتەندیگەلی هەورامیی
کرماشانی لە هەڵسەنگاندن لەگەڵ هەورامیی پاوەییدا پێناسە دەکرێت .پێکهاتەی گشتیی
وتارەکە له پاش ئەم بەشە بەو شێوەیەیە کە بەشی سێهەم تەرخان دەکرێت بۆ پێناسەی بڕێک لە
جیاوازیگەلی دەنگیی دوو دیالێکتی کرماشانی و پاوەیی .لە بەشی چوارەمدا جیاوازیگەلی
وشەناسانەی جۆرگەلی کرماشانی و پاوەیی بە تایبەت لە بەشگەلی نیشانەگەلی کۆ و
نیشانەگەلی ڕەگەزدا لێک دەدرێنەوە ،لە بەشی پێنجەمدا جیاوازیگەلی بەردەست لە دەڤەری
ڕستەناسانەی منوودی بەردەوامساز لە دوو جۆری کرماشانی و پاوەیی لێک دەدرێنەوە و لە بەشی
شەشەمیشدا شێوەگەلی جیاوازی وتنەوەی ئولگووی هەڵسەنگاندنی ئێرگەتیڤ لە جۆرگەلی
کرماشانی و پاوەییدا رشۆڤە دەکرێن .لە بەشی کۆتاییشدا لێکەوتەی ئەم لێکۆڵینەوەیە بە شێوەی
کورت دووپات دەکرێتەوە.
 -2تایبەمتەندییە دەنگییەکان
جۆری کرماشانی هەورامی لە باری بینای دەنگی و واچییەوە جیاوازییەکی ئەوتۆی لەگەڵ
جۆرگەلی دیکەی هەورامی بە تایبەت هەورامیی پاوەیی نییە .ڕەنگە تەنیا جیاوازیی بەرچاوی
دەنگیی جۆری کرماشانی لەگەڵ دیالێکتەکانی تری هەورامی تەنیا لە نەبوونی داڵی هەورامی
یان داڵی زاگرۆسی لە هەورامیی کرماشانیدا بێت .بە بڕوای نەقشبەندی ( )۱۷۹۳دەنگی داڵی
هەورامی لە ڕاستیدا شێوەی ئەپراکسیمێنتی 1تەقینەوەگەلی پووکی 2واتە واچگەلی  /t/و  /d/ـیە
کە لە پێکهاتەگەلی دەنگیی تایبەتدا ڕێگای دەرکەوتنیان هەیە و دەتوانین ئەوان بە نیشانەی
] [ɹˠلە خشتەی IPAدا نیشان بدەین .نیشانەی ] [ˠلە پیشاندانی ناوبراودا نوێنەری ئەو
ڕاستییەیە کە یەکەم دەنگی ئەپراکسیمێنتکراوی باسکراو لە کاتی بێژەکردندا تووشی ڕەوتی
نەرمەمەاڵشووییبوویی 3دەبێت بەو واتایە کە لە ڕەوتی داهێنانی دەنگدا بەشی کۆتاییی زمان
Approximation.
Alveolar plosives.
3
Palatalization.
1
2

ئاوڕدانەوەیەک لە هەندێ تایبەتمەندیی زمانیی هەورامیی کرماشانی |099
نزیک دەبێتەوە بە نەرمەمەاڵشوو .نەقشبەندی (هەمان) بینایەکی گشتیی لە وشەگەلی خاوەن
داڵی هەورامی خستووەتە بەر دەست کە چوار وێنەی لە ئەم بەشەدا وەکوو منوونە دەبینن.
دایک 1. a. ɂæɹˠa
دایکت b. ɂæɹˠaɹˠ
خودا c. χuɹˠa
پوور d. de:ɹˠe
لە هەورامیی کرماشانیدا دەنگی باسکراو لە زۆرینەی وشەکاندا بێژە ناکرێت و لە جیاتیی،
واچگەلی  /r/ ،/t/و  /w/بەکار دەبرێن.
 -٣تایبەمتەندییە وشەناسانەکان
بڕێک لە بەرچاوترین جیاوازییەکانی هەورامیی کرماشانی لەگەڵ هەورامیی پاوەییدا ،لە باری
وشەناسیی ئەم جۆرە لە هەورامییەدا خۆی دەنوێنێت؛ لە چاوی یەکەمدا وەها بەرچاو دەکەوێت
کە ڕەوتی گشتی لە هەورامیی کرماشانی بەرەو سادەتربوونی بەرانبەربوونەوە گەردانییەکان
دەڕوات .لەم بەشەدا دوو تایبەمتەندیی گەردانی ئەم جۆرە زمانییە لێک دەدرێتەوە :سڕینەوەی
بەرانبەربوونەوەی ڕەگەز و هەروەها گۆڕینی ئولگووی نیشانەگەلی کۆ.

 -1-3سڕینەوەی بەرانبەربوونەوەی ڕەگەزێتی
لە زۆرینەی سەرچاوەکانی بەردەستدا جیاکردنەوەی گەردانی جیاوازی ناوگەلی نێر و مێ وەکوو
یەکێک لە گرنگرتین تایبەمتەندییە وشەناسانەکانی هەورامی دەناسێندرێت .بە پێی ئەوەیکە
ناوە هەورامییەکان بە گشتی بە بزوێنێکەوە کۆتاییان پێ دێت ،چۆنایەتی بزوێنگەلی کۆتایی لە
ناوەکاندا ڕەگەزی ئەوان دیاری دەکات .مەکێنزی ( )1699شێوەی پۆلێنبەندیی ڕەگەز لە
ناوگەلی هەورامی لە سەر پێوەری بزوێنی کۆتایی بە شێوەی خوارەوە باس دەکات:
أ :ناوگەلێک کە بە دەنگی نەبزوێن یان بزوێنگەلی جەختدار کۆتایییان پێدێت ،نێرن.
وەکوو( mamoʹ :مامۆ)( hænniʹ ،شووتی)( pja ،پیاو)
ب :ناوگەلێک کە بە دەنگگەلی بزوێنی بێجەختی  æو  iکۆتاییان پێ دێت یان بە بزوێنی
جەختداری  eکۆتاییان پێ دێت مێن وەکوو( waƚeʹ : :خوێشک)( daʹdæ ،وشەی
بانگکردنی ڕێزدارانە بۆ ژنەکان) ( Ʒæniژن).
ج :ئەگەرچی ئەو ناوانەی کە بە بزوێنی جەختداری  æکۆتاییان پێ دێت لە هەورامیدا بە
گشتی زۆرینەیان نێرن بەاڵم لە نێویاندا بڕێک ناوی مێش دەبیندرێت.
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ڕەگەزی ناوە هەورامییەکان کاریگەرییان هەیە لەسەر گەردانی ئەوەڵناو و کردارگەلێک کە
لەگەڵیاندا ڕێککەوتنیان هەیە .بۆ تێگەییشنت لە ئەم خاڵە سەرنجی منوونەگەلی خوارەوە بدەن:
2. a. pija y pir
man Ezafe old
«پیاوی پیر»
b. Ʒæni i
pir-æ
woman ezafe old-FEM
«ژنی پیر»
لە منوونەی ()b1دا ئاوەڵناوی بیرناو لە کۆناوەکەدا بە هۆی ڕێککەوتن لەگەڵ ناوی مێ،
تەکواژ1ی مێسازی  –æوەردەگرێت لە کاتێکدا کە هەر ئەو ئاوەڵناوە لە منوونەی ()a1دا بە هۆی
ڕێککەوتن لەگەڵ ناوی نێر تەکواژی –æی نییە .ڕێککەوتن بە پێی ڕەگەز لە کردارە
هەورامییەکانیشدا دەبیندرێت.
mærd-Ø
die.PAST-3SG.M

3. a. behnam
behnam

«بێهنام مرد»
mærd-æ

b. mæhnaz-æ

die.PAST-3SG.FEM

mahnaz-NOM

«مەهناز مرد»
لە ڕستەگەلی سەرەوەدا ڕێککەوتنی کرداری تێنەپەڕ لەگەڵ بکەردی نێر و مێ بووەتە هۆی
ئەوەیکە ناسەی کردارەکە بگۆردرێت .لە هەورامیی کرماشانیدا ناوەکان بزوێنگەلی کۆتایی خۆیان
لە دەست داوە .بە هۆی نەمانی کەرەستەگەلی جیاکردنەوەی ڕەگەزەوه باسی گەردانی ڕەگەزێتی
لە ئەم شێوەزارەدا بە گشتی لە ناوچووە ،لەناوچوونی بینای جیاکردنەوەی ڕەگەز لە هەورامیی
کرماشانیدا بووەتە هۆی ئەوەی کە گەردانی ئاوەڵناوەکان و کردارەکانیش وەکوو یەکیان لێ بێت.
بە وتەیەکی تر شێوەی گەردانی ئەم ماکە زمانیگەلە لە هەورامیی کرماشانیدا پێوەندی بە
ڕێککەوتن لەگەڵ ناوگەلی مێ یان نێرەوه هەیه و بەم خاڵەوه بەسرتاوه و ئاڵوگۆڕێک بە خۆیەوه
نابینێت.

«پیاوی پیر»

4. a. pija y pir
man Ezafe old
Morpheme.

1
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b. Ʒæni i
pir
woman ezafe old-FEM
«ژنی پیر»
5. a. behnam
mærd-Ø
behnam die.PAST-3SG.M
«بێهنام مرد»
mærd-Ø
die.PAST-3SG.FEM

b. mæhnaz-æ
mahnaz-NOM

«مەهناز مرد»
لە جۆری پاوەیی هەورامیدا مانەوەی بینای ڕەگەزێتی و هەروەها جیاوازیی نێوان ناوگەلی
مێ و نێر لە سەر چۆنیەتیی پیشاندانی تەکواژی دۆخنوێنی نابکەردی لە سەر کۆناوی بەرکار لە
ڕستەگەلی تێپەڕی کاتی ئێستاشدا کاریگەریی هەیە .بەم شێوەیە کە بەرکارگەلی نارساوی نێر
لە تەکواژی دۆخنوێنی  -iکەڵک وەردەگرن و لە بەرانبەرەوە بەرکارگەلی نارساوی مێ تەکواژی
دۆخنوێنی  –eوەردەگرن.
6. a. æmen
behnam-i
I
Behnam-OBL.M

mæ-win- ū
IMPRF-see.PRS-1SG
«من بێهنام دەبینم»

b. æmen
mæhnaz-e
mæ-win- ū
I
Mahnaz-OBL.FEM IMPRF-see.PRS-1SG
«من مەهناز دەبینم».
بە هەمان شێوە کە لە ڕستەگەلی سەرەوەدا دەبیرنێن ناوگەلی بەرکاری نێر و مێ بە ڕیزەوە
تەکواژگەلی دۆخنوێنی (ئی و ئـێ) وەردەگرن .بە هۆی نەمانی بینای جیاکردنەوەی ڕەگەزێتی
لە هەورامیی کرماشانیدا تەکواژی دۆخنوێنی نابکەردی بە پێی نێر و مێی ئەو ناوەی کە
وەریاندەگرن ،ناگۆڕدرێت و لە هەر دۆخێکدا شێوەیەکی وەستاوی هەیە.
mæ-win- ū
IMPRF-see.PRS-1SG

7. a. æmen
behnam-i
I
Behnam-OBL

«من بێهنام دەبینم»
mæ-win- ū
IMPRF-see.PRS-1SG

mæhnaz-i
Mahnaz-OBL

b. æmen
I
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«من مەهناز دەبینم».

 -٢-٣گۆڕان لە ئولگووی نیشانەی کۆدا
جۆری هەورامیی پاوەیی وەکوو زۆرینەی دیالێکتە هەورامییەکان خاوەنی دوو تەکواژی گەردانی
وەکوو نیشانەی کۆیە؛ تەکواژی یەکەم تەکواژی –anــە کە بۆ کۆکردنەوەی ناوگەلی خاوەن
دۆخی بەرکارانە بەکار دەبردرێت و تەکواژی دووهەم تەکواژی –eیە بۆ کۆکردنەوەی ناوگەلی
خاوەن دۆخی ڕاستەوخۆ یان نابەرکارانە بەکار دەبردرێت:
8. a. æmen
māšīn-æk-ān
mæ-šur-ū.
I
car-DEF-PL.OBL
IMPRF-wash.PRS-1SG
«من ماشینەکان دەشۆم»
mæ-ræm-ān
IMPRF-run.PRS-3SG

b. zawru-k-e
child-DEF-PL.NOM

«مناڵەکان هەڵدێن»
له ڕستەی ()a8دا کۆناوی ماشین کە وەکوو کۆناوێکی بەرکارانە لە ڕستەی تێپەڕی کاتی ئێستادا
خاوەنی دۆخی بەرکارانەیە ،تەکواژی کۆسازی  –anی وەرگرتووە بە وتەیەکی تر لە ڕستەی (-8
)aدا تەکواژی  –anبە شێوەی هاوکات پیشاندەری باری گەردانی کۆ و دۆخی بەرکارانەیە .لە
بەرانبەر ئەوەوە لە ڕستەی b-8دا کۆناوی مناڵ وەکوو ماکەی بکەرد لە پێکهاتەی تێنەپەڕی کاتی
ئێستادا خاوەن دۆخی ڕاستەوخۆ یان نابەرکارانەیە و هەر بەم هۆیە بۆ پیشاندانی دۆخی کۆ،
تەکواژی  –eی وەرگرتووە .لە ڕستەی ناوبراودا تەکواژی  –eوەکوو تەکواژێکی چەند الیەنە بە
شێوەی هاوکات بێژەری ژمارەی کۆ و دۆخی نابەرکارانەیە.
لە هەورامیی کرماشانیدا هیچ جۆرە جیاکردنەوەیەک لە نیشانەگەلی کۆدا بوونی نییە و تەنیا
لە تەکواژی کۆسازی  –anکەڵک وەردەگیردرێت .بە وتەیەکی تر هەم کۆناوگەلی خاوەن دۆخی
بەرکارانە و هەم کۆناوگەلی خاوەن دۆخی ڕاستەوخۆ تەکواژی کۆسازی  –anوەردەگرن:
9. a. æmen
māšīn-æk-ān
mæ-šur-ū.
I
car-DEF-PL
IMPRF-wash.PRS-1SG
«من ماشینەکان دەشۆم»
mæ-ræm-ān
IMPRF-run.PRS-3SG
«مناڵەکان هەڵدێن»

b. zawru-k-ān
child-DEF-PL
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وێڕای ئەمە لە نێوان بڕێک لە ئاخێوەرانی هەورامیی کرماشانیدا ئەم ڕاکێشانە بوونی هەیە کە
بۆ کۆکردنی ناوگەلی خاوەن دۆخی بەرکارانە لە دۆخنوێنی نابەرکارانە کەڵک وەربگیردرێت .بەم
شێوەیە ڕستەی ( )a -6ئەگەری ئەوەی هەیە فۆرمی خوارەوەش لە خۆ بگرێت.
mæ-šur-ū.
IMPRF-wash.PRS-1SG
«من ماشینەکان دەشۆم»

māšīn-æk-ān-i
car-DEF-PL-OBL

10. æmen
I

لە ڕستەی سەرەوەدا کە لە جۆری هەورامیی کرماشانییەوە وەرگیراوە گرووپی ناوی بەرکار وێڕای
تەکواژی کۆساز تەکواژی دۆخنوێنی بەرکارانەشی وەرگرتووە .ئەمە لە حاڵێکدایە کە لە هەورامیی
پاوەییدا وەکوو بڕێکی تر لە دیالێکتە هەورامییەکان تەکواژی گەردانی نیشانەی دۆخی بەرکاری
تەنیا لە وشەگەلی تاکدا ئیزنی بەکارهێنانی هەیە .لە وێنەگەلێک کە گرووپی ناوی بەرکاری
خاوەن تایبەمتەندیی ژمارەی کۆیە ،تەکواژی گەردانیی کۆ بە شێوەیەکی هاوکات زانیاریگەلێک
سەبارەت بە ژماره و دۆخیش پیشان دەدات.
 -٤تایبەمتەندییە ڕستەناسانەکان
وێڕای بواری وشەناسی هەورامیی کرماشانی تایبەمتەندیگەلی ڕستەناسانەی تایبەتی بە خۆی
پیشان دەدات کە دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەم جۆرە تایبەتە لە هەورامی لەگەڵ جۆرگەلی تر وەکوو
پاوەیی جیا بکرێتەوە .لەم بەشە تەنیا ئاماژە بۆ دوو منوونە لە جیاوازییە ڕستەناسانەکانی نێوان
جۆری کرماشانی و پاوەیی دەکرێت.

 -1-٤پیشاندانی منوودی بەردەوام
دیالێکتی هەورامیی پاوەیی لە پێکهاتەگەلێکی زمانی تایبەت بۆ شێوەبەندی منوودی بەردەوام
لە کاتی ئێستا و ڕابردوودا کەڵک وەردەگرێت .ئەم پێکهاتە زمانیگەلە کە پێشرت کەریمی و
نەقشبەندی ( )۱۷۹۰ناوی بەردەوامی-جەختی1ـیان لە سەر ناوە .لە تێکەڵبوونی چاوگ و
کرداری گەردانکراوی ئێستا و ڕابردوو پێک دێن .منوونەگەلی خوارەوە بەکارهێنانی ئەم پێکهاتە
تایبەتگەلە لەگەڵ کردارگەلی تێپەڕ لە هەورامیی پاوەییدا ڕوونرت دەکاتەوە:
mæ-ræm-u
IMPRF-run.PRS-3SG

11. ræmāy
to run

«ئەو دەردەچێت»
Progressive-emphatic.

1
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12. geƚāy
to wander

geƚ-ene
wander.PRS-1SG
«من دەگەڕام»

لەمەڕ پێناسەی ماکی یەکەمی بەکارهاتوو لە ئەم پێکهاتە زمانیگەلەدا بیروڕاگەلێکی جیاجیا
وتراوە .دەبیر موقەدەم ( )۱۷۹۱بەم ماکە دەڵێت ئاوەڵناوی بەرکارانە ،مەکێنزی ( )1699وەکوو
جۆرێک ئاوەڵکار پێناسەی دەکات کە واتای بەردەوامبوون بە هەمووی گرووپە کردارییەکان زێدە
دەکات .زاهدی ( )1389ئەم بەشە تایبەتە لە دەستەواژەگەلی کرداری بەردەوام وەکوو ماکەی
موزاعەفسازیکراو 1پێناسە دەکات .بە پێی ئەم خاڵە کە تەکواژی  /ay/لە هەورامیدا وەکوو
تەکواژی چاوگساز پێناسە کراوە و هەروەها بە سەرنجدان بەو بابەتە کە چاوگ لە زمانگەلی تری
ئێرانیشدا بۆ ڕاگەیاندنی چەمکی بەردەوامی بەکار هێرناوە ،دەتوانین بە ڕادەیەک لە متامنەوە
بەشی یەکەم لە پێکهاتەگەلی زمانیی باسکراو وەکوو چاوگ بە ئەژمار بێنین .ڕوون و ئاشکرایە
کە هێنانەوەی هۆکارگەلی زۆرتر لە ئەم بوارەدا پێویستی بە وتارگەلێکی جیا جیای تر هەیە.
بەکارهێنانی پێکهاتەگەلی ناوبراو لەگەڵ کردارگەلی تێپەڕدا یەک بەرگری گەورەی هەیە،
تەنیا لە یەک شێوەدا دەتوانین ئەم مکانیزمە لەگەڵ کردارگەلی تێپەڕدا بەکار بێنین کە بەرکاری
ڕاستەوخۆ نارساو بێت و بتوانرێت بە شێوەی نائاشکرا یان وشەبەستی کەڵکی لێ وەربگیردرێت.
کەڵک وەرگرتن لە گرووپە ناوگەلی بەرکاری لە پێکهاتەگەلی ناوبراودا دەبێتە هۆی
خراپسازبوونی ڕستەکە.
13. wārdæ y
mu-wær-ū
to eat
IMPRF-eat.PRS-1SG
«من دەیخۆم»
mu-wær-ū
IMPRF-eat.PRS-1SG

14. wārday=š
to eat=3SG

«من دەیخۆم»
wārdæy
mu-wær-ū
to eat
IMPRF-eat.PRS-1SG

15. * Čāšt-ækæ-y
food-DEF-OBL

لە ئەگەری بەدینەهاتنی مەرجی پراگامتیکی سەرەوە و یان لێکدراوبوونی کرداری سەرەکی،
ئاخێوەری پاوەیی ناتوانێت لە مکانیزمی باسکراو کەڵک وەربگرێت و دەبێت بۆ پیشاندانی
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منوودی بەردەوامی لە بینایەکی تر کەڵک وەربگرێت کە لە دیالێکتگەلی جیاوازی کوردیش
کەڵکیان لێ وەردەگیردرێت.
16. Xærik-an-ān
čāšt-ækæ-y
mu-wær-ū
busy-to be-1SG food-DEF-OBL IMPRF-eat.PRS-1SG
«من خەریکم نانەکە دەخۆم»
هەورامیی کرماشانی تەنیا لە مێکانیزمی دووهەمی پیشاندانی منوودی بەردەوامی کەڵک
وەردەگرێت و بە هیچ شێوەیەک ناتوانێت لە شێوەی یەکەم کە لە هەورامیی پاوەییدا دەبیرنێت
کەڵک وەربگرێت ،ئەمە دەتوانین وەکوو سادەتربوونەوەی دەزگای گەردانیی کردارەکان لە جۆری
کرماشانیدا بە ئەژمار بێنین.

 -2-٤ڕاگەیاندنی ئولگووی رێککەوتنی ئێرگتیڤ
پێکهاتەی هاوتەریبیی ئێرگتیڤ لە دیالێکتگەلی هەورامیدا تەنیا بەسرتاوە بە ڕستەگەلێکەوه کە
کرداری سەرەکییان لە بنی کرداری ڕابردوو جیا بووبێتەوه .دیالێکتی هەورامیی پاوە وەکوو
زۆرینەی جۆرەکانی تری هەورامی لە ناوچەی لهۆن ،تەخت و ژاوەرۆدا لە دوو مکانیزمی جیاواز
بۆ پیشاندانی ئولگووی ئێرگتیڤ کەڵک وەردەگرێت .مکانیزمی یەکەم ،کە لە دیکەی زمانگەلی
ئێرانیشدا کە خاوەنی ئولگووی ئێرگتیڤن دەبیرنێت ،دەبێتە هۆی دروستبوونی پێکهاتەگەلێک
کە بە ئێرگتیڤی بێنیشان ناوزەد دەکرێن و مکانیزمی دووهەم دەبێتە هۆی پێکهاتنی
ڕستەگەلێک کە نەقشبەندی ( )۱۷۹۰وەکوو ڕستەگەلی ئێرگتیڤی نیشاندار پێناسەی کردوون.
لە پێکهاتەگەلی بێنیشاندا لە ڕستەگەلی تێنەپەڕدا بکەری ڕستەکە لەگەڵ کرداری
سەرەکی پێوەندیی رێککەوتنی هەیە و لەبەرانبەردا لە ڕستەگەلی تێپەڕ ،بەرکاری ئاشکرا لەگەڵ
کرداری ڕستەکە رێککەوتنی هەیە .لەم ڕستەگەلەدا بکەرد لەگەڵ وشەبەستی هاوسەرچاوە
لەگەڵ خۆیدا رێککەوتنی هەیە .شایانی ئاماژەیە کە لە هەورامیی پاوەییدا بەرکاری ڕاستەوخۆ لە
ڕستەگەلی ئێرگتیڤی تێپەڕدا لە ڕێگای تایبەمتەندیگەلی کەس و ژمار و ڕەگەزیشدا لەگەڵ
کرداردا رێککەوتنی هەیە .منوونەگەلی  ۱۳تا  ۱۹بە شێوەی ڕوون ئاماژە بۆ ئەم خااڵنە دەکات.
17. Hiwa
færš-ækæ=š
šet-Ø
hiwa carpet-DEF=3SG wash.PAST-3SG.M
«هیوا قاڵییەکەی شۆرد»
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18. Hiwa
færš-æk-e=š
šet-e
hiwa carpet-DEF-PL-3SG wash.PAST-3PL
«هیوا قاڵییەکانی شۆرد»
færzane=š
kušt-æ
farzane-3SG beat.PAST-3SG.FEM

19. qoli
qoli

«قولی لە فەرزانەی دا»
هەورامیی کرماشانیش لە ئەم مێکانیزمە بۆ پیشاندانی ئولگووی رێککەوتنی ئێرگتیڤ کەڵک
وەردەگرێت ،بەم جیاوازییەوە کە لە ئەم دیالێکتەدا رێککەوتنی بەرکار و کردار تەواو سنووردارە و
تەنیا گیرەکی رێککەوتنی سێهەم کەسی تاکی نێر لەسەر کرداری ڕستە پیشان دەدرێت .جۆری
وتنی ڕستەگەلی سەرەوە لە دیالێکتی هەورامیی کرماشانیدا بە شێوەی خوارەوەیە:
20. Hiwa
færš-ækæ=š
šet-Ø
hiwa carpet-DEF-3SG wash.PAST-3SG.M
«هیوا قاڵییەکەی شۆرد»
21. Hiwa
færš-æk-ān=eš
šet-Ø
hiwa carpet-DEF-PL=3SG wash.PAST-3SG.M
«هیوا قاڵییەکانی شۆرد»
færzane=š
kušt- Ø
farzane-3SG beat.PAST-3SG.M

22. qoli
qoli

«قلی لە فەرزانەی دا»
لە پێکهاتەگەلێک کە لەسەر بنەمای مێکانیزمی دووهەمی پیشاندانی ئولگووی هاوتەریبیی
ئێرگتیڤ لە دیالێکتی هەورامیی پاوەییدا ساز دەکرێت ،سازەگەلی بکەرد و بەرکاری ڕاستەوخۆ
بە ریزەوە دەستخۆشی مکانیزمگەلی فۆکێسبوون 1و تاپیکبوون 2دەبن و هەروەها خوێندنەوەی
واتایی فۆکێسی و تاپیکی وەردەگرن .هەر بەم هۆیەوە ئەم پێکهاتەگەلە بە نیسبەت جۆرگەلی
یەکەم نیشاندار بە ئەژمار دێن .لەم پێکهاتەگەلەدا سازەی بکەرد لە جیاتی رێککەوتن لەگەڵ
وشەبەست لەگەڵ تەکواژی دۆخنوێنی نابکەردی پیشان دەدرێت .بەرکاری ڕاستەوخۆ کە لە ئەم
پێکهاتەگەلەدا وەکوو سازەی تاپیکبوو کار دەکات لە بواری واتایییەوە خاوەن زانیاری کۆنە و بە
گشتی لەگەڵ تەکواژی نارساوسازدا لە ڕستەدا ئامادە دەبێت .یەکێک لە تایبەمتەندییە سەرنج
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ڕاکێشەکانی پێکهاتەگەلی ئێرگتیڤی نیشانەدار له دیالێکتی پاوەییی هەورامیدا ڕیزی نەگۆڕی
سازەگەلی پێکهێنەری ڕستەیە .لەم پێکهاتەگەلەدا بەرکاری ڕاستەوخۆ واتە تاپیک لە پێگەی
یەکەمینی ڕستەدا دەوەستێت ،پاشان سازەی بکەر لە پێگەگەلی دواییدا دەبیرنێت و لە ئاکامدا
کرداری ڕستە کە لە بنی کرداری ڕابردوو جیا بووەتەوە لە پێگەی کۆتاییی ڕستەدا جێگیر دەبێت.
هەر جۆرە ئاڵوگۆڕێک لە ریزی وەستانی سازەگەلی بکەرد و بەرکاری ڕاستەوخۆ دبێتە هۆی
ناڕێزمانیبوونەوەی پێکهاتەگەلی بەردەست .لەم پێکهاتەگەلەدا هەروەها ،هەر وەکوو
پێکهاتەگەلی ئێرگتیڤی بێ نیشان بەرکاری ڕاستەوخۆ دەتوانێت لەگەڵ کرداری تێپەڕ پێوەندیی
ڕێککەوتن دروست بکات .وێنەگەلی  ۱۷و  ۱٤بەکارهێنانی ئەم پێکهاتەگەلە لە هەورامیی
پاوەییدا نیشان دەدات.
særdā-y
bærd-Ø
coldness-OBL take.PAST-3SG
«سەرما دارەکەی لە ناو برد [نە هۆکارگەلێکی تر]»
særdā-y
bærd-e
coldness-OBL take.PAST-3PL
«سەرما دارەکانی لە ناو برد [نە هۆکارگەلێکی تر]»

23. dār-ækæ
tree-DEF

24. dār-æk-e
tree-DEF-PL

هەورامیی کرماشانی لە ڕێزمانی خۆیدا کەرەستەگەلی ئاوای بۆ پیشاندانی ئولگووی ڕێککەوتنی
ئێرگتیڤ نییە .بە وتەیەکی تر پیشاندانی ئولگووی ئێرگتیڤ لە جۆری کرماشانیدا تەنیا سنووردارە
بە کەڵکوەرگرتن لە وشەبەست و تەکواژی دۆخ نوێنی نابکەردی ناتوانێت وەکوو کەرەستەیەک
بۆ پیشاندانی نیشانەدارکردنەوەی بکەرد لە پێکهاتەگەلی ئێرگتیڤدا کەڵکی لێ بگیردرێت.
ئاخێوەری هەورامیی کرماشانی بۆ ڕاگەیاندنی واتەی تاپیک و فۆکێس تەنیا لە کەرەستەگەلی
دەنگی کەڵک وەردەگرێت و بە هیچ شێوەیەک لە مکانیزمی دووهەم کەڵک وەربگرێت.
وێڕای پێکهاتەگەلی ئێرگتیڤی نیشانەدار لە حاڵێکدا کە بەرکاری راستەوخۆ لە ڕستەی
ئێرگتیڤدا بە شێوەی بەرچوو ئامادە نەبێت جۆری پاوەیی لە تەکواژی دۆخنوێنی نابکەردی بۆ
پیشاندانی بکەری ڕستە کەڵک وەردەگرێت .لە ئەم حاڵەدا تەنیا ئامرازی دیاریکردنی بەرکار
گیرەکی ڕێککەوتن لەسەر کەردارەکەیە.
yāwn-āne.
take.PAST-1SG
«بێهنام منی گەیاند»

25. Ben ā m-i
Behnam-OBL
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لە هەورامیی کرماشانیدا بۆ وتنەوەی وێنەی  ۱٥لە جیاتی کەڵکوەرگرتن لە تەکواژی دۆخنوێن
لە سەر بکەرد دیسانەوە لە وشەبەستی هاوسەرچاوە لەگەڵ بکەرد لەسەر کردار کەڵک
وەردەگیرێت.
26. Benām yawn-āne=š
Behnam take.PAST-1SG=3SG
«بێهنام منی گەیاند»
بە هەمان شێوە کە لە منوونەی سەرەوەدا دیارە وشەبەستی هاوسەرچاوە لەگەڵ بکەرد لە
هەورامیی کرماشانیدا پاشوەندی ڕێککەوتنی بەرکاری و لە کۆتایی دەستەواژەی کرداریدا دێت.
جیاوازیی دواییی دیالێکتگەلی پاوەیی و کرماشانی لە ئەم باسەدا دەگەڕێتەوە بۆ پێکهاتەگەلێک
کە لەواندا نە بکەرد و نە بەرکار بە شێوەی ئاشکرا دیار نین .لە دیالێکتی پاوەییدا تەنیا شێوەی
ڕاگەیاندنی بکەرد لەم جۆرە پێکهاتە ئێرگتیڤگەلەدا لە ڕێگەی وشەبەستێکەوەیە کە لە کۆتایی
دەستەواژەی کرداریدا دێت (پێکهاتەیەک وەکوو ڕستەی  ۱9لە جۆری کرماشانیدا).
27. kušt-āne=š
kill.past-1SG=3SG
«ئەو منی کوشت»
ئاخێوەرانی کۆنرت و بە سااڵچووی کرماشانیش بۆ وتنی بکەرد و بەرکاری نەماو لە پێکهاتەگەلی
ئێرگتیڤ لە ڕستەیەک وەکوو ڕستەی  ،۱۳کە تایبەت بە پاوەیییە ،کەڵک وەردەگرن .بەاڵم بەرەی
نوێی ئاخێوەرانی ئەم دەورە زمانییە مکانیزمێکی تەواو نوێی بۆ ڕاگەیاندنی بکەرد و بەرکاری ڕستە
لە ئەم حاڵەدا بەکار دەبەن .لەم مکانیزمەدا هەم بکەرد و هەم بەرکار لە ڕێگەی وشەبەستەوە
دەناسێندرێن لە ڕستەی خوارەوە بە پێچەوانەی ڕستەی  ۱۳کە تایبەتە بە هەورامیی پاوەیی
بەرکاری ڕستە نە لە ڕێگای گیرەکی ڕێککەوتنەوە کە لە ڕێگای وشەبەستەوه پیشان دەدرێت.
28. kušt=m=š
kill.past=1SG=3SG
«ئەو منی کوشت»
بوونی پێکهاتەگەلێک بەم شێوه لە دیالێکتی کرماشانیدا دەتوانێت پیشاندەری گۆڕانی هێدی
هێدیی ئولگووی ڕێککەوتن لە کرماشانیدا لە ئێرگتیڤەوە بۆ ئولگوی نابکەردی بێت .ئاڵوگۆڕێک
کە بە بڕوای بڕێک لە زمانناسان سەرەتای الوازبوونەوەی ئولگوی ئێرگتیڤ و گۆڕانی ئەو بۆ
ئولگوی بەرکاری یەکدەست (هێگ  .)۱۰۰۲ڕەوتی گۆڕانی سەرەوە کە باسکرا ،تەنیا سنووردار
بە هەورامی نییە و لە بڕێک لە زمانگەلی ئێرانی تریشدا ئەم دیاردەیە دەبیرنێت .بۆ منوونە لە
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دیالێکتی ئەردەاڵنی زمانی کوردیدا بە پێچەوانەی دیالێکتگەلی مەحافزەکارتر وەکوو بانەیی و
مەهابادی بۆ ڕاگەیاندنی بکەرد و بەرکار لە پێکهاتەگەلی ئێرگتیڤ کە دەستەواژەی ناوی
ئاشکرایان نییە له ئولگووی نابکەردی کەڵک وەردەگیردرێت.
 -٥دەرکەوتی وتار
وتاری بەردەست هەوڵی دا تا بڕێک لە تایبەمتەندیگەلی دەنگی ،وشەناسانە و ڕستەناسانەی
هەورامیی کرماشانی وەکوو جۆرێکی نوێ و دوایی لە هەورامی بناسێنێت و رشۆڤە بکات .ئەم
جۆرە بە گشتی لە بەرەی دووهەم و سێهەمی کۆچکردووان کە لە دەیەی بیستی زایینی بەم الوە
لەبەر هۆکارگەلێکی جیا جیا لە شاری پاوەوە بۆ کرماشان کۆچیان کردووە ،بەرچاوە و تا ئێستا
لێکنەدراوەتەوە و لە الیەن ئاخێوەرانی نیشتەجێی هەورامی تەنیا وەکوو جۆرێکی نابنەڕەتی لە
هەورامیی پاوەیی ناسێندراوە .وێڕای ئەمەش ،چاوخشاندنێکی ورد بە بڕێک لە تایبەمتەندیگەلی
ئەم دیالێکتە لە الیەکەوە هەڵسەنگاندنیی لەگەڵ بڕێکی تر لە جۆرگەلی هەورامی وەکوو جۆری
کەندووڵەیی و قەاڵیی ئەوەی بۆ نووسەرانی ئەم وتارە سەملاند کە دەتوانین ئەم جۆرە تایبەتە
وەکوو جۆرێکی نوێ لە هەورامی بناسێنین و لێکیبدەینەوە .زۆربەی تایبەمتەندیگەلی دیرتاو لە
جۆری هەورامیی کرماشانیدا وەکوو سڕینەوەی داڵی هەورامی ،لە ناوچوونی جیاوازی ڕەگەزێتی،
سادەتربوونەوەی ئولگووی وشەگەلی کۆ ،گۆڕانی شێوەگەلی ڕاگەیاندنی منوودی بەردەوام و
ئولگووی ڕێککەوتنی بەرکاری لە دیالێکتگەلی دوو نادراوسێی کەندووڵەیی و قەاڵییدا
دەدۆزرێتەوە .هەر بە پێی ئەم هۆکارە دەتوانین ئاڵوگۆڕگەلی ناسێندراو لە جۆری کرماشانیش
وەکوو دەڤەرگەلی ئاڵوگۆڕ لە جۆرگەلی تری هەورامی لە ناوچەگەلی لهۆن ،تەخت و ژاوەرۆ
بناسێنین.
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