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 کورته  چكيده
( یالال الال  از ٣٦٨١-5131مالالم مالال الالمالالود بالالایالال یالالدی  

نویسالالالند ان ک رد اسالالالت کر تهّیر مه م  در آباز ادبیا  

در و بر پشتیبان  ال سانکرمانج  داشت م توب کردی 

 ایخدمت قابل ممحضر ،رومروس  در ارز  لونسو ک ،ژابا

ال ر ابالر ادبیالا  م توب کردی کردا اسالالالتن تالاکنون از ّآ

و « چهل ح ایت » ،«ی اکرادعالادا  و رسالالالوما  نامر»

ی کوتاا دیگر کر بگذریم، اّر دیگری از وی چند نوشتر

تصال ی  نشالدا است؛ بر یمین سبا این پژویی ی   

ار نویسندا را مورد بررس  قرار م  ی ادید کر دربار از ّآ

برای   ٣٦٨٨٣٦٨٨زبان و دستور زبان کردی است کر در سال 

تالهلی  کردن در این پژویی ددا از تصالالال ی   ام  ژابالا

یای بای یدی بر زبان کردی دسالتط،، اسووب و دید اا

ری پذیّیره کنیمن چگونگ  تو دستور زبانی را روشن م 

یای مطصالالالوب زبان کردی، کاریزبالان عرب ، ری ا از

زبان کردی با زبان ترک ، ترکیا  یالای زبان مقالایسالالالر

ی کرمانج  میانر ی لهجربطشالال  از واژا و زبان م اورە

سالالازی و ی کرمانج  شالال،ل، نوآوری در موهومبا لهجر

یای او برای عوم  زبان، دیالوگ-اصطمحا  تطصص 

یالالای زبالالان ی مرتادف و بطییالالاد یری زبالالان، شالالالیوا

ی این م اورە در میان لهجر کرمانج  شالال،ل  م وریا

پژویی یسالالتندن ایمیت این پژویی در این اسالالت کر 

 شالالود و اولینبرای اولین بار این دسالالتط، تصالال ی  م 

ی کتاب دسالالالتور زبان کردی اسالالالت کر بسالالالیار دربارا

سالالازی سالالازی، صالالدا سالالازی و فرین سالالازی، دمورواژا

ب ث کردا اسالتن عموا بر این برای اولین بار است کر 

سال قبل پیی تص ی   51۱دستط، کردی  مربوط بر 

 شودنم 

و كێك لر( یر٣٦٨١-٣171زیدی  بایر حموودال مرمر 

ان  تاكرار سرسری لروراقش   رنر ی كركوردانر رانووسر

پشتیوان   و بر بیات  نوورساوی كوردی چاندووادائر

ڕۆم، رزائر ر ژابای قونسولۆس  ڕووس  لرلیكساندئر

بیات  نوورساوی كوردی دائر ی بررچاو تێك  برخ مر

ی عادا  و رسوماتنامرم  ریربر ن تا ئێستا لركردووا

نووسینێك  تر  ند ورداو چر  چل حیكایرو كرادی ئر

م ن ئرواتركراوای سابنرم  دیكرریربرتازێ، بر

ی رارو نووسمێك  ئرریرر برسر خاترتیشك دا یرواتوێژینر

 ٣٦٨٨ساڵ   لر ی زمان و ڕێ مان  كوردی كرباراكورد لر

ی واكردنروێڕای ساغ كرن باسری داناوا«ژابا»بۆ خاتری 

بۆ  زیدیكان  بایر، شێواز و ڕوانینركرترستطرواوی داتر

ت  چۆنیر ڕوو لر خاتری داكرزمان  كوردی و ڕێ مانر

  بركان  تایركارییب  و ورداراڕێ مان  عر کارتێ راوی لە

زمان   رمبریر كان  لرزمانییر راوردییرزمان  كوردی و بر بر

ان  كو ئاخاوتنر وشر شێك لركردن  برڵتورك  و تێكر

ڵ زاری كرمانج  ژووروو و  رڕاست لرزاری كرمانج  ناوا

ان  كترتایبر ھ و زاراواكردن  تێگردروست دایێنان  لر

كان  بۆ فێربوون  زمان و شێوازی الۆ رزانست  زمان و دی

ناو زاری كوردی  كرمانج  كان  ئاخاوتن لرشریاوواتا و بر

م ن رنگی  ئركرواری توێژینرواتر بنرژووروودا دا

 ترستطرم دائر م داراكریر دایروالر یرواتوێژینر

دی كور  م  ڕێ مان ریرم بركریر بێترو دا واكرێترسابدا

سازی و سازی و ڕستری وشربارافراوان  لر بر كر

 مكری یروان وێڕای ئرسازی دواوان ریرسازی و فرن دا

ر وبرمرساڵ لر ٣11تێك  كوردی پێی ستطردا دارا

 نواكرێترسابدا

دسالالالتور زبان کردی، لهجر کرمانج   واژگاان کییدی 

 م مود بای یدی، ژاباسازی، فرین ، مم ش،ل ، واژا
  ڕێ مان  كوردی، زاری كرمانجی کان کییهرهسه شهو 

زیدی، حموود بایرمر الن ، مرریرسازی، فرژووروو، وشر

 ژابا
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 پێشەکی -1

خشانی تیش مێژووی پهایبهت ، بهگشتی مێژووی نوورساوی كوردی زۆر دوور نییه رچی بهگهئه

و شكۆڵ ت و كهستخهم تا زۆر بتوانێت دهكه دابووه وهوڵی ئههه كورد له میشههه كوردی،

ت ڵبه. ههوهبدۆزێته خشانی كۆنی كوردی شتی تازهپه ت بهبارهكانی خۆی بپشكنێت و سهیازهبه

 ، بهیهی ههتكی تایبهتی زمانناسی كوردی گرنگییهخشانی كوردیشدا بابهنێو مێژووی په له

زمانی ی ڕێربارهبی دهرهعه ر و زانایانی كورد بهدان ساڵ پێشرت نووسهسه دا كهوهتی لهتایبه

مانی كوردی ز  ت بهمێكی تایبهرههش بهم دواییانهتا ئه . بۆیهمیان نووسیوهرههلێك بهبی گهرهعه

 .مرت بیرناوهخشانی كوردیدا كهكاروانی په له

 باكووری كوردستان، له ڕۆم لهرزهی ڕووس بۆ شاری ئهر ژابای قونسوللیكساندهاتنی ئه

وپێشربدنی ژانری رهبوو بۆ به ورهكانێكی گهمدا تهی نۆزدهدهمی سهكهی یهنیوهكۆتایی 

ینی یدانی نووسوی مهمڕهڵهوسا شیعر قهتا ئه ، چونكهوهنی جۆراوجۆرهالیه خشانی كوردی بهپه

ی كیهگهڵهزیدی، ژابا توانی كۆ حموود بایهال مههاوكاری مه دوا بهبهوهكوردی بوو و ئیرت له

وسای ی ئهڵگهمی جۆراوجۆری نێو كۆمهرههپووری كوردی دروست بكات و بهلهی كهورهگه

ی ارهربمێك دهرههبه كات كهزیدی دهبایه داوا له وهشهو سۆنگهله .مان ڕزگار بكاتنه كوردی له

فێری  وێتیانهی دهوانهموو ئههك بۆ هتایهرهسه ببێته وهو هۆیهڕێزمانی كوردی بنووسێت و به

كی شیكاریی یهوهتوێژینه» یهوهم توێژینهئه بناسن. و زمانهوێت ئهزمانی كوردی بنب و یان بیانه

بۆ  ێكهوڵههزیدی حموود بایهال مهمه نووسینی تولخولالن فی زمانێ كوردانتوحفهتی ستخهده

ال مهیدا تێ .وهتهلیكساندر ژابا نوورساوهرمانی ئهفه بهی تانهستخهو دهكێك لهناساندنی یه

ی فێربوونی زمانی كوردیی كورمانجی بناغه خشان باسی لهی پهشێوه زیدی بهحموود بایهمه

وردێك ك خشانی كوردی كهوسای مێژووی پهل بۆ ئهسهمی تێروتهرههم بهكهیه بێتهو ده كردووه

 ی دابڕێژێت.كهوسینی ڕێزمانی زمانهی نو خۆی بناغه به

 كهتهستخهم جار دهكهساڵ بۆ یه 071پاش نزیك  دایهوهله یهوهم توێژینهگرنگیی ئه

و هی كاركردنی لرنامهزیدی و بهماكانی هزری بایهبنه وهی توێژینهشێوه و له وهكرێتهساغده

 باتهند ساڵێك دهچه خشانی كوردیتاكانی مێژووی پهرهسه شهاروههه .ڕووخاتهدا دهمهرههبه

 به هكدات. باسهی زمانی كوردی نیشان دهبارهكی كورد لهوسای زانایهپێشرت و ڕوانینی ئه

 هل كهریهوێڕای ناساندنی هه .ی كردووهكهتهستخهی دهی پێكهاتهلی رشۆڤهسهتێروته

ی رنامهو پاشان به ی ناساندووهكهتهستخهزیدی، دهموود بایهحال مهلیكساندر ژابا و مهئه

ش مژارێكدا دابهرهند سهر چهسهی بهكهو باسه دا دیاركردووهكهتهستخهنێو ده زیدی لهبایه

انی ككارییهوردهها روهبی و ههرهڕێزمانی زمانی عه ربوون بهزیدی و كاریگهبایه وانه، لهكردووه
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 له وهونهوردبو كۆك و ڕەگی دروستبوونی كارەكان و  له كهریههه یدا لهكهتهستخهده زیدی لهبایه

و جەختكردنەوە )تەئكید( و ئهرسوڕمان، و ك نەفی و نەهی، سهچەند بابەتێكی ڕێزمانی وه

و موو ئهناو و هه گیدان بهگرن زیدی لهی بایهرنامهگرێدراون. دواتر به وهه-كار به ی كهتانهبابه

تی نگسازی و چۆنیهرههپرسی فه مهستكراون. وێرای ئهیوهپه وه ناوه به ی كهتانهبابه

ی زراندنی و دواجاریش مهكهنگییهرههفه رنامهنگ و بهرههڵ فهگهزیدی لهكردنی بایهڵهمامه

ی مهی دیالۆگدا ئهچوارچێوه زیدی لهیهبا اڵمدا كهی پرسیار و وهچوارچێوه مێژوو له

ی زمان لهسهزیدی بۆ مهڕوانینی بایه دا ویسرتاوهم مژارانهموو ئههه له .كردووهستهرجهبه

م . بهی پێدراوهئاماژه وهگرتهنه كیمڕۆدا یهئه یڵ ڕێبازی ڕێزمانناسیگهكوێدا له و له وهشیبكرێته

 و به كورتیش و به وهتهبۆ ڕێنووسی ئێستای كوردی ساغكراوه كهتهستخهواوی دهته یهشێوه

 .كراوه وهبارهی لهیهوهم توێژینهسفی ئهكاریی وهشێوازی رشۆڤه

 

 كهتهستخهناساندنی دهـ ٢

 یهڕهالپه 011و  پارێزراوه Kurd 8/aی ژماره ر ژابا بهلیكساندكۆلیكسۆنی ئه له كه تهستخهم دهئه

 ،ی تركواتایه به ،یان .كاتتی فێربوونی زمانی كوردی دهخشان باسی چۆنیهی پهشێوه و به

ی تورك-نگی كوردیرههكی بۆ فهیهڕهند الپهڵیشیدا چهگه، لهناساندنی زمانی كوردییه

 كوردی قسه وێت بهی بیهسهو كهبۆ ئه وهتهلۆگێكی هێناوهشدا دایهكهكۆتاییه و له رخانكردووهته

 بكات.

 ر لههه .لیكساندر ژابای نووسیوهزیدی بۆ خاتری میر ئهحموود بایهال مهمه تهستخهم دهئه

فی  هذا كتاب قواعد لسان كوردی یه» هێنێت:ده مهی بهكهزیدی ناوی كتێبهبایه تاوهرهسه

 ێتهئینجا د «.رسالة تحفة الخالن فی زمانێ كوردان» نووسێت:دواتردا دهی ڕهالپه له «.عادتهم

  نووسێت:و ده كهر ناساندنهسه

 وه،یێ ئهبێ پێك ئێخستنا ڤی ریسالهبهرنجا، تو بزانی كو سهواتا سهلهسنا خودێ و سهاشی په

دۆستی  رۆمێ میر ژابا، ژ مێژزهر ل ئه كو ساكینه خیام روسییهتا فهولهل كونسولێ دهدگه كو مه

د ژی مورا یال زانینا زمانێ كورمانجان دكر، ئیجاری مهمه وی زێدهوی ژی قهبوو و ئهو ناسی هه

اڤێ ست پێ كر و نده حسا وی زمانیدا پێك بخینن، ئیدی مهكی د بهیهم ژی ریسالهكر كو ئه

مام كرنێ ژی راست دانین، خودێ ته هتولخوالن فی زمانێ كوردان هاتیێ ژی توحفهریساله

 ، ئامین.بینه

 عد:مام بهئه

مرۆڤا  ئیدی ئەڤە نابنت :یهمهی ئهكهكۆتاییه ... كو زمانێدتو بزانی كو زمانێ كورمانجی ژی وه

بی كو ئەز ببمە سەبەبێ ئێخسیرا عێلەكی ب ئیزنا خوەدێ نها دێ جەوابێ ئەسسەحێ بینن 
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دەسینم و پێسیرا من ژی ژ دەست وە خەالس ببنت، ئەڤ شوكرێ و ئەز ژی مزگینا خوە ب 

 كتبە ألجل دوستێ خوەدێ قاسیدێد چوویی هاتن و مزگینی ئینان كو راستە، وەسسەالم.

 میر ژابا قونسولۆسێ فەخیمەی رووسیە در اررضوم.

 

 ؟لیكساندر ژابا كێیهئه -2-1

 هیوهی ئهكههۆكاره .بیرنێتده وهجۆرهجۆربهی شێوه به وهجۆرهی جۆربهرچاوهسه ناوی ژابا له

یاتی زۆر بدهكانی زمان، مێژوو، رۆشنبیری و ئهبواره له بووهنی ههالیهكی فرهیهناوبراو ناسنامه

ناوی  كانی پۆلۆنیا بهرچاوهسه له تی. بۆ وێنهند زمانێك نوسیویهچه و به وان كاری كردووهتهنه

August Kosciezsa Zaba  ناوی  ی ڕووسیدا بهرچاوهسه و له هاتووهAugust Dementeviç 

Jaba  ناوی  به داڵامنیاشكانی ئهرچاوهسه و لهAugust Jaba یشی بهكهها نازناوهروه. هههاتووه 

: 9101، 92) هاتوون  Saba, Shaba, Yaba, Zhaba, Zaba, Cabaك ی جودا جودای وهشێوه

çelik). ربازیی خێزانێكی سه لیتوانیا له ڤیلنا له له 0010ی ئابی ساڵی 01رۆژی  ئۆگست ژابا له

و  ند بووهمهوڵهسێكی ده، كه( بووه0010-0771. باوكی ناوی دۆمینیك ژابا )دایك بووهله

ری فسهئه ریزی پێنجیان له ش براشه ی ژابا لهماڵهناو بنه. لهندین گوند و ئاوایی بووهنی چهخاوه

ی ئایاری 92 بڕێت، لهوتوویی دهركهسه كانی خوێندن بهموو قۆناغهی ههوهدا بوون. ژابا دوای ئه

ی م كارهاڵم ئهكات، بهرگێر كار دهكوو وهتا وهرهی ڕووسیا سهوهرهتی دهزارهوه دا له0091ساڵی 

 به یوهكان. دوای ئهاڵتییهشی ڕۆژههبه تهت بیبهزارهمان وههه ر لهكات ههدڵ نابێ و داوا ده به

تیی بۆ وڵهكۆلیژی ده رگێڕ لهوه بێتهده 0090ی نیسانی 9 بڕێت، لهده شهم بهوتوویی ئهركهسه

یافا پێ  ركێكی نهێنی لهدا ئه0081ی نیسانی 07 ی لهوهران. دوای ئهندهكاروباری هه

ی 90 له وهرووی خۆیهاڵتی سهستهر پێشنیازی دهسهبێت و لهوتوو دهركهزۆر سه . ژاباسپێرنده

اری ئاد ركێك لهند ئهواوكردنی چهدوای ته خری. لهڕیزی كونسوڵی فه نهیخهده 0080نیسانی 

ین مكهكو یهوه 0080ی ئاداری 90 سمیرنا، له له 0081ری سالۆنیك و ئۆكتۆبه له 0089

مموزی ی ته00 كات. لهسمیرنا كارده ری گشتیی رووسیا لهرگێر و ڕاوێژكاری كونسوڵگهوه

تی ر خزمهرامبهبه ف لهڕهمیدالیای شه 0017ی ئابی 99 ربار و لهڕاوێژكاری ده بێتهده 0019

كرێت بۆ ن دهستنیشادا ژابا ده 0010ی ئایاری 92 گرێت.  لهردهساڵی وه ی پانزهوهبێ پسانه

ی سوڵخانهپۆستی كون ر لهنگی قرم ههڵگیرسانی جهڕۆم و تا ههرزهئه پۆستی كۆنسولی ڕووسیا له

 .وهتهدا ماوهو شارهرووسیا له

ا ڕۆم و ترزهئه كونسوڵی ڕووسیا له به وهم كرایهبۆ جاری دووه دووباره 0017ی ئایاری 00 له

شاری  ساڵ زیاتر له ی پانزه. ژابا ماوهوهدا مایهم پۆستهر لههه 0077یرانی ی حوزه97كو وه
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 - 0010نێوان ) له وهتها ماوهوێدكو كونسوڵی ڕووسا لهدا دوو جاو وهیهم ماوهو له ڕۆم ژیاوهرزهئه

ی ماوه 0077تا  0017نێوان سااڵنی  تی لهتایبهدا بهیهم ماوه( و له0077 - 0017( و )0018

بكات و  وتان ڕزگارفه ی زمانی كوردی لهورهكجار گهكی یهیهنجینهتی گهسااڵن ژابا توانیویه ده

 ستنووسی كوردی لهڵێك دهزیدی توانیان كۆمهود بایهحمو مه المه ورهی زانای گهیاریده به

ردی بی، فارسی و كو رهكانی: توركی، عهاڵتییهڕۆژهه گوترێت ژابا زمانهن. دهوتان ڕزگار بكهفه

كۆی  ستنووس بوون. لهده 971كان اڵتییهڕۆژهه زمانه كانی ژابا بهستنووسهده ڵهو كۆمه زانیوه

 یانچێ زۆربهپێده كه وانی تر ون بوونهستنووسی ماون و ئهده 071نیا ته وسهستنو ده 971و ئه

بۆ  خۆشی زۆریانپیری و نه وهكانهشتایهستپێكی سااڵنی ههده ستنووسی كوردی بن. لهده

ی هێشتا كهنووسێت: ڕاستییهدا ده 0000ی ئایاری 09 كدا بۆ یۆستێ لهیهنامه و له هێناوه

هۆی باری  فسووس چیرت ناتوانم بهاڵم ئه، بهی كوردیم ال ماوهتێكستێكی دیكهند چه

 هژیانیدا دوو ژنی هێناو  ریكیان ببم. چابا لهست و بیناییم خه: الوازی قاچ، دهوهشساغیمهله

سمیرنا كۆچی  له 0010و ساڵی  وهگواستۆته 0081می ساڵی كهجۆزێفین و مۆسرتا، ژنی یه

م ڵ ژنی دووهگهله 0011جار ساڵی  مینو دووه بووهمنداڵی هه ده م ژنهكات و لههدوایی د

سمیرنا  له 0021ی ی ژانوڤیه8 بێ. ژابا لهمنداڵی ده ویش دهكات و لهند دهماوههێلێن گیرۆ زه

 (.07ـ  01: 9101، ژابا) كاتد و سێ ساڵیدا كۆچی دوایی دهوهنی نهمهته و له

 

 ؟زیدی كێیهحموود بایهمه المه -2-2

اڵتی كوردستانی باكووری ڕۆژهه زید لهی بایهناوچه له 0722ساڵی  زیدی لهحموود بایهمه المه

، ی بووهورێز فێری فارسته ، پاشان لهخوێندن كردووه ستی بهوێش دهر له. ههدایك بووهتوركیا له

(. هی ئایینی )حوجر ری قوتابخانهبهڕێوهبه به ی خۆی و بووهكهشاره وهنوێ هاتۆتهر لهئنجا سه

خۆی  یكهزید، شارهبایه واین میری كورد لههلوول پاشای كورد، دڵ شكانی بهگهزیدی لهبایه

 یرانیر و رۆشنبناو نووسهرز لهكی بهیه، پایهخواجه بێتهوێ دهڕۆم و لهرزهئه چێتهجێدێڵێ و ده

دژی  0017ساڵی  له زیرهدرخان پاشای جهی بهكهرینهكاتی ڕاپهكا. لهوێ داگیردهئه

ویش ئه ستۆئه وێتهكهكی مێژوویی دهرپرسیارییهزیدی بهحموود بایهمه الكان، مهعوسامنییه

تی تۆمه به كاناڵم دواتر عوسامنییه، بهكانی كردووهدرخانییهكان و بهی عوسامنییهیندگیرنێوه

ن و دواتر هكپاڵ و زیندانی ده نهدهتی دهتی خیانهتۆمه درخان بووهنگیری میری بهالیه ی كهوهئه

ی سهدرهمه زیدی لهی بایهوهدوای ئه پێی وایه ی دیكهرچاوهسه .وهنهخهبۆ شاری وان ی دوورده

ومێ قهڕی عوسامنی و ڕووسان دهشه 0011ساڵی  له .كاتتی دهڕیسایهزید مودهبایه خانی له

شی ژاریی توو ر ههبهوێ لهڕۆم كۆچ بكات و لهرزهو ئهرهبێت بهزیدی ناچار دهندێ بایههه ربهو له

رگای ناسێت، ئیدی دهی ڕووسیا ژابا دهقونسلخانه ی لهوهبێت و دوای ئهوشێكی ناخۆش دهڕه

 ی چوار زمانهباره زیدی لهزایی بایهشاره (.ztürk ،9107 :00) هو بێتهباتی بۆ دهكار و خه
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 روو له نیاڕۆمدا تهرزهكانی شاری ئهرهناو نووسهله ، كهفراوان بووه اڵتدا هێندهی ڕۆژههكهگرنگه

وانبێژی و هڕ  بۆ توركی. له وهفارسییه رگێران لهفارسی یان بۆ وه كرا بۆ نووسین بهزیدی دهبایه

كی الیه. قورئانناس، مهبووهی ههكی بێ وێنهزاییهبی و فارسی و توركیدا شارهرهبیاتی عهدهئه

حموود زیدی: مهحموود بایهمه الكانی مهبییهدهئه نازناوه . لهتوانا بووهرێكی بهزا، نووسهشاره

ال مه ،(1: 9111، پیرباڵ) ندیفهموود ئهحمه ندی، خواجهفهحموود ئهمه قیرندی، فهفهئه

زید كۆچی دوایی بایه له 0078ساڵی  . لهندی بووهفهحموود ئهندی، حاجی مهفهئه

 (.ztürk ،9107 :02) كردووه

 وهجۆرهناوی جۆر به ، یان بهنووسیوهكانیدا ناوی خۆی نهمهرههموو بههه ی لهوهئه ربهله

تا ئێستا  كه یمانهرههو بهواو دیار نین. ئهكانی تهمهرههموو بهتا ئێستا هه بۆیه كتێبی نووسیون،

 :جێگیر كراون بریتین له

 ؛كرادییهیێ ئهعادات و رسوماتنامه -0

 ؛دیدێ كوردستان )مێژووی نوێی كوردستان(واریخێ جهته -9

 ؛فنامهرهرگێڕانی شهوه -8

 ؛نسیفڕه–كوردینگا رههفه -1

 ؛ندوهڕه-كاریڤۆكا كوردییا ههنگا دهرههفه -1

 ؛كوردی -نسیفڕه -رووسی -نگا كوردیرههفه -7

 ؛علیام ب زمانێ كورمانجی یهیا تهعزێ ئوسولێ الزیمهرف و بهصه -7

 ؛خشان(م و زین )پهچیرۆكا مه -0

 ؛تانیێن حیكایهیێ ریسالهجامیعه -2

 ؛لالن فی زمانێ كوردانتولخو توحفه -01

 0رانی كورد.می شاعیر و نووسهرههندین بهی چهوهڵ نووسینهگهله

 

 بەرنامەی بایەزیدی لە نووسینی كتێبەكە -3

وەك لە پێشەكیی كتێبەكەدا هاتووە، بایەزیدی ئاماژە بەوە دەكات  هۆكاری نووسینی كتێبەكە

نووسیوە و هەروەها ئاماژە بە كۆنیی دۆستایەتی خۆی كە بۆ خاتری ئەلیكساندر ژابا ئەم كتێبەی 

لەگەڵ ناوبراو دەكات، ئەمەش بەڵگەی ئەوەیە بایەزیدی ماوەیەكی درێژ لەگەڵ ژابا 

 دۆستایەتییان هەبووە، هەروەك پاش سوپاس و ستایش بۆ خودا ئەم راستییە نیشان دەدات:

 وه،یێ ئهبێ پێك ئێخستنا ڤی ریسالهبهرنجا، تو بزانی كو سهواتا سهلهسنا خودێ و سهپاشی په

دۆستی  رۆمێ میر ژابا، ژ مێژرزهل ئه كو ساكینه خیام روسییهتا فهولهل كونسولێ دهدگه كو مه

د ژی مورا كر، ئیجاری مهیال زانینا زمانێ كورمانجان د مه وی زێدهوی ژی قهبوو و ئهو ناسی هه

اڤێ ست پێ كر و نده حسا وی زمانیدا پێك بخینن، ئیدی مهكی د بهیهم ژی ریسالهكر كو ئه

                                                 

 .نهه لیكساندار ژابا پارێزراون و ئێستا الی ئێمهكۆلكسیۆنی ئه له وهرهی سهمانهرههو بهواوی ئهته 1 
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مام كرنێ ژی راست دانین، خودێ ته تولخوالن فی زمانێ كوردان هاتهیێ ژی توحفهریساله

 ، ئامین.بینه

با لەمێژ بوو حەزی دەكرد فێری زمانی ئەو ڕاستییەش ڕوون دەكاتەوە كە ژا ،بە واتایەكی دیكە

كوردی ببێت، بۆیە داوای لە بایەزیدی كردووە كە كتێبێك لەبارەی زمانی كوردی بنووسێت. ناوی 

 .توحفەتولخولالن فی زمانێ كوردانكتێبەكەشی ناوە 

 

 ڕێزمانی عەرەبی کارتێکراوی لەبایەزیدی و  ـ4

راو وەك ئەوەی ناوب ، لەبەری وەرگرتووەكاریگەر  عەرەبیڕێزمانی  لەبایەزیدی لەم كتێبەدا تەواو 

هەر زانایەكی دیكەی نێو كۆمەڵی كوردەواری سەرچاوەی ڕۆشنبیری و زانستەكەیان زمانی 

عەرەبی بووە و لە حوجرە و مەدرەسەكاندا ڕێزمانی عەرەبییان خوێندووە، بۆیە بە كاریگەری ئەو 

لە زمانی عەرەبیدا هەر لە یەكەم دەربڕیندا  ،بۆ وێنە زمانە هاتووە ڕێزمانی كوردیشی داڕشتووە.

بایەزیدیش هەر لە سەرەتاوە بە كاریگەریی  .حرف فعل و الكالم اما اسم و ئەوە دەگوترێت كە:

یان  یان فعله ڤه،ركهڤێ ئینسانی ب دهرێ ژ دهبهر چی خههه زمانی عەرەبی ئەمەی نیشانداوە:

 و سانهردان نابنت وكو ئهبهساڵ خهن سێ قسامن ئیدی ئهیر ژ ڤا، قاتا ب غهرفهیان حه ئیسمه

 رف.ل وان سێ قسامن دبن: فعل، ئیسم، حه پێكڤه نهر ههبهرچی خههه

تێگەھ و زاراوەكان دەردەكەوێت،  ینەكردنكوردی بە خاڵێكی دیكەی كاریگەرییەكە لە 

ەبی خۆی نووسیوەتەوە و بایەزیدی لە بەرهەمەكەیدا بەشی هەرە زۆری تێگەهەكانی وەك عەر 

هەوڵی بە كوردی كردنی نەداوە، تەنیا لەكاتی رشۆڤەكردن و ناساندنەكەدا بە كوردیی 

ناساندوونی. بۆ وێنە هەموو تێگەهەكانی وەك فاعل، مەفعوول، حەرف، فیعلی الزم، فیعلی 

 و ددیعهك موته، قسمهفعل ژی دوو قسمه موتەعەددی، سیفەت،  وەك خۆی نوسیویەتیەوە:

ال نت ب بیدا دبو فعل ژ فاعیلێ پهكو ئه وهددی ژی ئهعهك الزم دبێژین، قسمێ موتهقسمه

 ئستاند.ادا وه كو نهكی وهفعوولهمه

 

 یداكهتهستخهده زیدی لهكانی بایهكارییهورده -5

 نەكاكار  دروستبوونی ڕەگی و كۆك لە ەوەوردبوون -5-1

زمانی عەرەبی ڕێزمانی كوردی نووسیوەتەوە، بەاڵم بە وردبوونەوەی بایەزیدی ڕاستە بە كاریگەریی 

لە ئاخاوتنی كوردی خۆی یاسا و ڕێسای دروست كردووە، بۆ منوونە هەروەك چۆن لە 

دروستكردنی كاری ئێستای زمانی عەرەبیدا لە كتێبە ڕێزمانییەكاندا دەگوترێت پێویستە یەك لە 

ێش كارەكە ئەنجا دەبێتە كاری ئێستا. بایەزیدیش بۆ ت( بكەوێتە پ ن، ی، هەر چوار پیتی )أ،
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زمانی كوردی وای داناوە كە دەبێت پیتی )د( بكەوێتە پێش كارەكە و بیكاتە كاری ئێستا، 

 هەروەها بۆ كاری داهاتووش )ێ( بكەوێتە دوای )د(ی زیادكراو:

دێ بنب، ژ وی قسمێ  نها ڤ شۆلهتن ئهت دكهاللهكو ده وه، یان ئهفیعال موزاریع دوو قسمه

كو ال وهسهدانین، مه رف دال تێتهكو د ئیبتیدایا ویدانی حه وهرا حال دبێژین، فیعال موزاریع ئه

كڕین و داین و بڕین، نها فیلحال دێ واقیع بنب،  ڤهیانی ئه 0تن، دبنت،تن، ددهدبێژی دكه

ل قبهل دبێژین، فیعال موستهقبهوستهدێ پاشی نها ببنت، ژ وی را م و شۆلهال ئهسهر مهگهئه

 9یكی ارف دال یل حهكو دگه ئیجاری الزمه ، الكین پاشی نها دبنت.بوویهتتا نها نهكو حه وهئه

 را ژی یدا ببنت، ژڤی فیعالمانی پهڤ فیعال وی پاشی ڤی زهت كو ئهاللهو ژی دهژی داتینن، ئه

: كو دێ كو نها دبێژیال وهسهمانی نها دبنت، مهشی زهموزاریعی ئیستیقبال دبێژین، یانی پا

 تی ئیستیقباله.المهفز دێ عهڤ لهببنت، دێ بدتن، دێ بخوتن، ئه

ی لە زمانی كوردی باسكردووە لە كاتی و ئاوارتەر بۆتەوە و هەندێ باری هەاڵوێرد بایەزیدی وردت

 دەنووسێت: کوە داڕشتنی كارەكاندا، وەك كاری هاتن و وەرە، هەر

كو نها ، وهرێد وان جودانهسدهین كو فیعال وان و مهفعالێد كورمانجی ژی هههندك ئه وه

 ماممر دبنت، ئهرێ ژی ئهسدهو ژ مه یهڕهمرێ وی هه، الكین ئهرێ وی چووینهسدهدبێژی: مه

 مرهئه یهرهو نها وهكیر ژ وی، وهژی دبنت و ب غه بچه رێ دا الزمهرف )با( د بهدیسان حه

 .یهرهرف با ژی نابنت، ئیلال وهڤ ب حه، ئهیهرهمرێ وی وه، الكین ئهرێ وی ژی هاتنهسدهمه

 

 چەند بابەتێكی ڕێزمانی له وهوردبوونه -5-2

 نەفی و نەهی -5-2-1

اسی شێوە ب چوارن( حسێب كردووە و تێیدا بە  نووسەر ئامرازی نەفیكردن و نەهیكردنی بە )م،

 كردووە:

، یانی هی ژی تێنتژ فیعال موزاریع نه لە منوونەی كاری ڕانەبوردوودا خستویەتیە ڕوو: لف.ئه

ردوو كی ژ ڤان ههن( یه رفن )م،نهی ژی دوو حهتی مهالمهنعا كرنا ناوی فیعلێ، عهمه

 ڤ میسالێئه 8،چهمه، دهخو، مهمه» كو نها دبێژی:، وهرێ وی فیعلێ داتینهرفان بهحه

لە ڕاستیدا كارەكە كاری  «.به، نهكه، نهرهكو نها دبێژی: نهمیمێ میساال نوونێ ژی وه

 داخوازییە نەك كاری ڕانەبردوو )موزاریع(.

                                                 
 .سۆركرن نگێ وان هاتیهره ڤ سێ فیعالنهئه 0 
بەالم بە هۆی ئەوەی لە ڕێنووسی ئەوسادا )ێ( نەدەنوورسا بۆیە نووسەر تەنیا  مەبەست )ێ( یە نەك )ی(. 9 

 )ی(ی نووسیوە.
 .سۆركرن نگێ وان هاتیهره ڤ سێ فیعالنهئه 8 
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ەی نەفی هەندێك فیعلدا نیشان نووسەر پێی وایە لە نیشانەكە دەكەوێتە كۆتایی فیعل: بێ.

ژی  فعالك ئهوكو دنێ هنده و نەهی دەكەوێتە كۆتاییەوە، بەاڵم لەوەشدا كەوتۆتە هەڵەوە:

، دهنه ال ڤیكنهسهكو نها دبێژی كو مه، وهلقهدزه نعێ ژ ئاخیری ڤهتێ مهالمهكو عه هنه

 .دهرنهبه

لەمەشدا هەڵەی كردووە بەوەی پێی وایە  نووسەر نیشانەكە دەكەوێتە ناوەڕاستەوە: پێ.

 هو  نیشانەی نەفیكردن دەكەوێتە ناوەڕاستی فیعل، كە لە ڕاستیدا سەرەتایە نەك ناوەڕاست:

خن، ال: ڤی نهسهكو نها دبێژی مهوه 0ئۆرتا فعلێ ڤنهفی دكهرفا نهكو حه ك فعل هنههنده

مام ، ئهونی نهمیسالێد ن ڤنهنیڤا فعلێ ئه تیهكهنعێ رفا مهحه ڤنه. ئهكوژهگرین، ڤی نهڤی نه

، شینهمرهال ڤههسكو نها دبێژی مهدنێڤا حروفێد فیعلی وه واقیع ببه رفێ میم ببهمیسالێد حه

المێد رفێ ڤ داویێ ویدانی دبنت عهفعالێد كو حهر چی ئههه خوالسه .لینهزهمه، ڤهكهمهڤه

 ووره.زكفعالێد مهكو ڤان ئهر نوون ل ئۆرتا فعلێ واقیع دبنت وهگهئه ر میم وگههی، ئهنه

نووسەر باسی زمانەوانی كۆمەاڵیەتی و الیەنی پراگامتیكی لەگەڵ باری نەفیكردن  .تێ

تێكەڵ كردووە و ئەمەشی لەنێو تایبەمتەندیی زمانی كوردیدا دۆزیوەتەوە، بەوەی لە 

جار وشەیەكی وەك )ئاھ( واتای نەكردنی شتەكە دەوروبەری واتا و قسەكردندا هەندێ 

 هك دبێژتمرۆڤه «ئاھـ»فزێ كو نها لهنعا فیعلی دبن، وهعنا مهكو ب مه نهحروف هه دەدات:

 ز وی شۆلی ناكم.، تو ژی د جوابێدانی دبێژی ئاھ، یانی ئهكو فالن شۆلێ بكه ته

و نەهی هەیە لەسەر كوردی  نووسەر هەمان ڕێسای زمانی عەرەبی كە بۆ جودایی نەفی

پراكتیك كردووە، بۆ وێنە پێی وایە نەهی لە كاری ڕابردوودا ناكرێت و تەنیا دەبێت كاری رانەبردوو 

هی همر و ن، شۆال بۆری ئهورانی بۆری یههی نابنت، لهمر و نهد فعال ماضی دا ئه و داهاتوو بێت:

ان یان نها دێ ببنت و ی ب فعال موزاریع كو حاله خسوسههی مهمر و نهلكو ئهمومكین نابنت، به

نت یانی مر دكی كو بالنێ بكوجودێ. ئیجاری تو ئه ، كو دێ پاشی نها بێتهب فعال ئیستیقباله

 كنت.كی كو بالنی نههی وهنه

 

 ئامرازی سەرسوڕمان -5-2-2

ك چە(ی وە لەوەشدا )چ/نووسەر سەرسوڕمانی بە ئامراز دانەناوە و بەڵكو ناوی فیعلی لێناوە، 

فیعلەكە حسێب كردووە، ئەمەش ئەوەندەی هێز و ئاوازەی گوتنەكە سەرسوڕمانەكە دیاردەكات 

                                                 

 .كهڕاستی فیعلهناوه ونهكهده واته 1 
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ئەوەندە بە شێوەی نووسین نیشان نادرێت. لەو بارەدا ناوبراو بێ ئەوەی باس لە نیشانەی )!( 

 سەرسوڕمان بكات بەم شێوەیە بۆچوونەكەی خستۆتەڕوو:

، س هاتیهال دبێژی: فالن كهسهكو نها مهعنا فیعلێ دێن، وهمه به بنرف ژی ههك حههنده

 تینه ری ژ بۆی تهبهك خهو یاخو مرەڤه هاتیه ڤهو مرهئه وابێدا دبێژتن: ئایا راستهك د جهمرۆڤه

جیب ، یانی عهجوبهعهفعالێ تهئه چه فزهڤ لهیانی، ئه ، تو دبێژی چهمری یهڤهكو فالن مره

 ، الكین د زمنێرفهحه ر چهگه، ئهكو بخوه رزی حروف هنه، ب ڤی تهوت بوویهفه و مرۆڤهكو ئه

، تو رسییهرد قهد هاڤینێ عه كو ئیرۆكه ك دبێژهكو نها مرۆڤههم كرین، وهفه ویدانی فیعل تیته

 (99زیدی، بایه) .دقرمهرد قتیدانی ژی عهجایب د ڤی وه. یانی عهد جوابێدانی دبێژی وه

 

 جەختكردنەوە )تەئكید( -5-2-3

لەمەشدا نووسەر ناوی فیعلی لێناوە، لە ڕاستیشدا تەنیا دووبارەكردنەوەی ئەو شتەیە كە قسەكەر 

دەیڵێت و داوای دەكات. دووبارەكردنەوەكە لە ڕووی واتاییەوە بۆ جەختكردنەوە لە شتێك 

ی كو: ككو نها دبێژی یهم كرنێ، وهحكهوی مه، یانی قهیهههئكیدێ ژی فیعال ته» بەكاردێت:

، ئكیدهته فیعل ڤو ژی دبێژت كو نادم، تو تیكرار دبێژی كو ددی ددی، ئهمنئه تشتی بده فالنه

 .(98ی پێشوو، رچاوهسه« )بستینم ز دێ وی تشتی ژ تهیانی ب ڤی نڤی ئه

 

 هێز و پرسیاركردن -5-2-4

وانگەی قسەكردنی كوردییەوە، باسی لە هێزخستنەسەر وشەی كردووە بێ ئەوەی نووسەر لە ڕ 

ناوی هێزی لێ بنێت، بەڵكو ئەنجامەكەی باسكردووە كە بە هۆی هێزخستنەسەرەوە پرسیار 

 دروست دەبێت:

و ر زهنا وی مرۆڤی دیخی، كبه ری دبێژی دبهبهوی خه، یانی تو ئهیهفیعل ئیستیفهام ژی هه

بێژی كو كو نها دكی داتینی، وهو فیعل د ئاخریدانی یایهلی دكنت یانی ناكنت، ئهوی فیعئه

یانی  و و ژی یان دكهتو ب بیر وی مرۆڤكی دیخنی، ئه ڤ شوالنهدخویی، دچی، دكی، یانی ئه

 ڤ ژی فیعل ئیستیفهام دبێژین.ناكنت. ئه

 

 هاوواتا -5-2-5

تەنیا لە چوارچێوەی هاوواتابوون و هاوشێوەبوونی نووسەر بێ ئەوەی ناوی هاوواتا بهێنێت، 

كارەكان ناوی ناوی ئەفعالی موشتەرەكە، واتە كارە هاوبەشەكان. ئەمانەش تەنیا هاوواتان و هیچ 

ین، یانی دبنت كو دوو و سێ فیعل ب ژی هه كهرهفعالێد موشتهئه ڕۆڵێكی ڕێزمانییان نییە:

 ی نهكعنایهر سێ ژی ب مههه ڤنهمدین، ئهرسین و جهو فهرمین كو نها قهكی ببنت، وهعنایهمه

 ڤانه. بن، كو دشبنههه كهرهفعالێد موشتهك ئهلهیر ژ ڤان ژی گهو ب غه
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 ناو -6

 ئاوەڵناو )سیفەت( -6-1

نووسەر لە باسی سیفەتدا ئەوەی نیشانداوە كە سیفەت بۆ تاك و تەسنییە و كۆیە، جا چ نێر بێ 

جامد، هەروەها بۆ تەسنییە و جەمع نیشانەی )ن( وەردەگرێت: وەك فالن تایفە یان مێ یان 

ناوبراو ئەم پیتی نوونە بە عەالمەتی تەسنییە و جەمع  خەبیسن، هەسپێد فالن جهی ب خەباتن.

 دەناسێنێت. 

 

 )موبالەغە( زێدەڕەوی -6-2

ارە )قەوی( بەكارهێناوە، دینووسەر بۆ زێدەڕەوییەك كە واتای زیادە بدات بۆ وەسفكردنێك، واژەی 

ئەوسا لە نێو خەڵك ئەو وشەیە بەكارهاتووە، هەروەك ئێستا لە باكوور وشەی )زەحف( جێگەی 

داین،  وی بێتهفز قهدانی لهغهسفا موبالهد وه دبنت، ئیجاری الزمه غهسف موبالهوه گرتۆتەوە:

یانی  ،یههغژ بۆی موباله سفهڤ وه، ئهزانی یهر وی ئهباژێر قه كو نها دبێژی كو: ئی سالال وهسهمه

 ئەوانەی سەرەوە ناوی جنس بوون.. رزانییهئه ك زێدهلهگه

 

 ناوی عەلەم -6-3

نووسەر وەها دەیناسێنێت كە ئەو ناوانەن تایبەتن بە مرۆڤ یان گیانلەبەر، جا ناوی ڕەسەنی 

 كوردی بە منوونە هێناوەتەوە:

ن ییهكی موعهیوانهیانی حهكی وهخسووس ئانی مرۆڤهكو مه وهم ئهله، عهیهههم ژی لهئیسم عه

ێ و سال گولێ و بهسهكو نها مهناڤێد ژنان وه سۆ و یانهمۆ و حهمۆ و شهال عهسهكو نها مه، وهبه

ێد ناڤدبنت  خسووسن بۆی مرۆڤی و بۆی ژنێ كو ناڤ دانینهمام مهناڤن، ئه ڤنهفاتێ، ئه

م جهب و عهرهخش )ضش( و عه علوومهكی مهسپهال ناڤێ ههسهم داتینن، مهلهیوانان عهحه

نت و دب سپێد ناڤ دانینهخسووسن ب وان ههمن، یانی ناڤێد مهلهژی عه ڤنهگازی دكن، ئه

لش هژو و ككو نها كوه علوومهخسووس لكاوی )لطاوی( چیالن داتینن ناڤێدكان مهكو ناڤێد مه

ایی ژی یوانێد مز و حهكو نها خزو و تیلۆ دانینن، ناڤێد پهو كیلۆ داتینن و ناڤێد چیالن ژی وه

 .مهلهژی عه ڤنهداتینن، ئه علوومهدیسانێ مه

 

 ناوی شوێن و ناوی كات -6-4

ئاوەڵناوی نووسەر ئەمەی هەر وەك عەرەبی )اسم مكان و زمان( هێناوە و لە ڕێزمانی ئێستادا 

 شوێن و ئاوەڵناوی كاتی بۆ دانراوە:
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دبێژی  كو نها، وهعلوومییهكی مهقتهمان ناڤێ وهین، ئیسم زهكان ژی ههمان و ئیسم مهئیسم زه

ر . ههلوومهعقتێد مهناڤن ژ بۆی وان وه ڤنه، ئهو ئێڤار نێزوكه و نیڤرۆ بۆری یه بوویه كو سوبه

ال سهكان ناڤێد جهانن، مهمام ئیسم مهمانن. ئهو ژی ئیسم زهتانن ئهقچی ناڤێ كو ناڤێد وه

انی كانن. یژی ئیسم مه ڤنهڤیا درێژ، مێرگان، كانی، ئهواال كووڕ و زهكو نها دبێژی كو نهوه

 و ژی ئیسمرزی ناڤێد جهانن، ئهرچی ناڤێد كو ب ڤی ته، ههنهخسووسهناڤێد وان جهێد مه

 (89، زیدیهبای) كانن.مه

 

 ناوی لێكدراو -6-5

ی ناوهێناوە و پێی وایە لە دوو لەفز پێك دێن، ئەوانیش «موڕەكەب»لەم جۆرەشیاندا نووسەر بە 

ئەو ناوانەی بۆ باش و خراپ بەكاردێن، نووسەر بە ئەسامئی زەمیمە و ئەسامئی  ناو و سیفەتن.

 حەسەنەی ناودەنێت:

 نهسهحه سامیێدمام ئهمێ دكنت، ئهت زهاللهناڤێد خرابن و دهنه، یان میمهسامیێد زهناڤێن ئه 

سفا ب قنجی م وهم ناڤ و ههو ژی ههدحی و قنجی یێ دكنت، ئهت ل مهاللهبن كو دهژی هه

 و مرۆڤهژی، یانی ئه سفهژی ناڤن، الكین وه ڤنهكو نها دبێژین خێرۆ یومنۆ ئهال وهسه، مهیه

 (88، ی پێشوورچاوهسه) .خێر و ب یومنهی و خوه قنجه

 

 ناوی موتلەق -6-6

نووسەر مەبەستی ئەو ناوانەن كە تەنیا لە كۆمەڵگەی كوردیدا بەكاردێن و تایبەتن بە كوردان، 

 نووسەر خۆی پێناسەی دەكات و دەنووسێت: ناوی كونیەدار خلۆ.وەك: محۆ، علۆ و 

ر گهری دكن، ئهبهتا ب خه، باب و دایێد وی زارۆكی نیهلدهدوهقتێ كو زارۆك كو وه وهئه كونیه

 زنو كوڕ مهكو ئه وهراما وان گوایا ئهال پاشۆ و میرۆ و سوارۆ داتینن، مهسهناڤێ وی مه كوڕه

ێ وی ناڤ چهر كهگهئه قنج، وه وی زێدهكی قهسواره ببنت و ببت پاشا و یان میر و یان ببته

رند  حی وزن ببنت و سپهمه چهو كهت دكن كو ئهعل داتینن، یانی نییهواهیر و لهجهو  صونه

 رچی ئیسمێد كو ب ڤیشهوور ببنت. ههعالن مهكو لهواهیران وهكو جهكو ئۆردكان وهببنت، وه

 دبێژین. ، ژ وان را كونیهرزی نهته

 

 ناوی بچوككراوە )اسم التصغیر( -6-7

مەبەستەكە ڕوون دەكاتەوە كە بچووككردنەوە بۆ سووك تەماشاكردن یان هەژاری نووسەر 

 بەكاردێت و بە نیشانەی )ك( لە كورمانجی دەنارسێتەوە:

ه، یانی ژاریی حقیرهسغیرێ ته، یانی ناڤ بچووك كرین، موراد ژ تهیهسغیر ژی ههئیسم ته

ك كو نها دبێژی كو كورال وهسه، مهلقنهب ئاخیری ناڤێ دزه رف كافهسغیرێ حهتێ تهالمهعه

یوانان ال ناڤێد حهسهیوانان و جامیدان ژی دبنت، مهسغیرێ ئیسمێد حهو بابك و مرۆڤكك. ته
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ژی كو نها دبێسغیرا ناڤێد جامدان وهك، میساال تهیرهك و تهزهك و پهسپهكو نها دبێژی ههوه

 ك.ك و كالڤهك، دێرهداره

گەر وشەكە خۆی كۆتایی بە پیتی )ك(هاتبێت، ئەوا پیتێكی دیكەی كافی بۆ هەروەها ئە

 زیاددەكرێت:

دوو  رف دبهو حهرف كاف ببنت، ئیجاری ئهسلدانێ حهكی د ئهال ئاخیری ناڤهسهر مهگهئه

و  كو نها ئیسمێ كوركال وهسه، مهسغیرێ یهك ژی كافا تهو كافه سلییهرفا ئهك حهكاف، یه

ژی ال دبێسهرف، مهدوو حه رف كاف بیتهكو حه سغیركی الزمهكو تهوه ڤنهێرك و خیشك ئهم

 .هسغیرێ یتێ تهالمهك عهو كافه فزێیهسلێ لهك ژ ئهكوركك و مێركك و خیشكك. كافه

 

 ئەفعال ئەسامئول -6-8

ە كارەكان بە هۆی نوونی چاوگەو ئەمە لە كوردیدا هەر لەنێو چاووگدا جێگەی دەبێتەوە، بێگومان 

دەبنە چاووگ و هەموو چاوگێكیش ناوە. نووسەر وەك دەستووری زمانی عەرەبی ئەمەی 

رین و كو نها فڕین و بال وهسهین، یانی ناڤێد فیعالنن، مهفعال ژی ههسامئی ئهئه» هێناوەتەوە:

 «تع دكرین.واز و قهر ناڤن ژ بۆی وی فیعال كو پێدا دبنت كو په فزانهڤ لهكرین ئه

 

 ناوی گشتی و ناوی تایبەتی -6-9

نووسەر بۆ ئەم دوو شێوەیە دەربڕینی )ئەسامئی موشتەرەكە و ئەسامئی موجەڕەدەی بەكارهێناوە 

ناوی تاممە و ناوی ناقیسە: وەك نووسەر خۆی  و بۆ هەر یەكێكیشیان منونەی هێناوەتەوە.

گۆكردندا هیچ دەنگێك لە وشەكە نەپچڕێرناوە و  پێناسەیان دەكات تاممە ئەوانەن كە لە كاتی

ئەوەی ناقیسەش ئەوەیە كە دەنگ البردراوە، لە ڕاستیشدا ئەمە شێوەیەكە لە كورتكردنەوە و بە 

 ناتەواو حسێب ناكرێن:

ر و عفههكو نها دبێژی جگۆتن، وه مام تێنهته سلییهوێن كو حروفێد ویی ئهئه سامیێد تاممهئه

امسی یانی ب كێ سامیێد ناقیسهمام ئه، ئهنهسامیێد تاممهئه ڤنهر، ئهیدهحهئیسامعیل و 

ناڤێد  ڤنهیدۆ، ئهعفۆ ، سمۆ، حهكو نها دبێژی جهمام نینن، وهته سلییهوێن كو حروفێد وی ئهئه

 ژێ كێمن. سلییهورانی حروفێد وان ئه، لهنهناقیسه

 

 زیدیی بایهمهرنانگسازی و بهرههشی فهبه -7

ی زیدی نزیكه، بایهی گرتووه090 ڕهبۆ الپه وهه 77 ڕهالپه له دا كهكهنگسازییهرههشی فهبه له

سێ  ی كردۆتهكه، تێیدا باسهوهتهتوركی مانای لێكداوه و به وهتهی كوردی هێناوهوشه 0111

فعالی و ناوی لێناون ئه وهتهند فیعلێكی كوردیی كورمانجی هێناوهمدا چهكهشی یهبه له ش:به
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 :وشه 920 گاتهكان دهی وشهك واتای توركی بۆ نووسیون، ژمارهریدا یهرامبهبه ، لهكهرهموشته

ۆتن، بێژه: پیافنت، گللمین، ردان، كهبهریكانی: ئاخافنت، خه، یانی ب شهكهرهفعالێد موشتهئه

ربازكرین، بهارتن، بۆراندین، ده 9رجین، كیچمك.ربازبووین، خهبۆرین، ده .0سۆزسویلمك

 8رجاندین: گیچورمكخه

كی كی تور واتایه ردا زیاتر لهرامبهبه و له وهتهی كوردی هێناوهك وشهمدا یهشی دووهبه له

فیعل  عنایكهمه زكوورهفعالێد مهڤ ئه. ئهوشه 011 اتهگیان دهش ژمارهم وشانهئه .بۆ نووسیون

، ئیجاری یهكسا وان ههعنایكی دا، الكین ب عهكن د مهرهموو موشتهبن حهدوو و سێ و چار هه

فعال ا بكی.ئهعنبعملینی و مه جهكوره تو بزانی ئیدی ئانه عنان تێنت، الزمهند مهب چه فیعل بكه

اویمق و قومق  1قوراندین:: السهیان بكن، مهعنا تێنت بهند مهكو ب چه واحیدهسامیێد و ئه

 1گلیور معناسنه

ك ی گشتی یهشێوه ند ناوێكی كوردی هێناون و به، چهیهوشه 0191 میان كهشی سێیهبه

، ینی ههسامء ژ علوم ببنت كو ئهكو دنێ مهوه ڵێت:ك خۆی دهر وهواتای توركی بۆ داناون، هه

  7رموودمكدكو نها دبێژی كو ئاپ و مام: عهال وهسهند ئیسامن دبێژین، مهو ب چه عنایكهكو مه

 7ر: اوغل دیمكدركور و الو پسه

 0فر: قار دیمكدررف، بهبه

 

 شی گفتوگۆی كوردیبه -8

 كهتهستخهكۆتایی هاتنی ده كات بهست پێدهده 097 ڕهالپه له كه كهتهستخهی دهشهم بهئه

سی دوو كه كی نێوانك و تێیدا گفتوگۆیهپاشكۆیه له كۆتایی پێدێت، بریتییه ه011 ڕهالپه كه

 تیهی خستویهزیدبایه كه یهو باباتانهشدا بۆ پراكتیك كردنی ئهڕووكه له كات، گفتوگۆكهكورد ده

كیی رهاڵم ئامانجی سه، بهنێكی مێژووییشی تێدا باس كردووهند الیهڕاستیدا چه اڵم لهڕوو، به

وەكو دنێ الزمە كو هندەك تی: ك خۆی نوسیویهروهن، ههتا ئاسان تێبگه پراكتیك كردنه

خەبەردان هین كو پێكڤە زەم دبن و باش ب وان دگەل یەك و دوو دئاخڤن، بەعزەكی ژ وان 

                                                 
1 Sözsöyleme.  
2 Geçmek. 
3 Geçirmek.   

 .رخسنتركرن، دهركردن، دهده 1 
5 Kovmak manasına geliyor.  
6 Emu demektir. 
7 Oğul demekti.  
8 Kar demektir. 
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خەبەران ژی د زێال ڤی ریسالەیێ زیكر بكن، دا تەكەللوما كورمانجی ژی ل سەر تالیبان هیسای 

 ئال و جەوابانە:زیل الرسالة د بەحسا سو  ژێر ناوی: له كهباسه(. 090، زیدیبایه) ببنت

وێت یهو ده ووههات وهكرهدیاربه سێكی بۆتانی لهاڵمن. كهی پرسیار و وهشێوه له كهگفتوگۆیه واته

ی دا كورتند خاڵهم چهتوانین لهده ڕوو، كه خاتهدا دهو ساڵهك لهند زانیارییهشام، چه بچێته

 :وهینهبكه

وەالت » هبوو وسا باش نهڵی كوردان ئهو حا بوونهكوردان نه كر لهبهوای بۆتان و دیار رمانڕهفه -0

 «نەراحەتە و میرێ مە ژی بیانییە و بێ رەحمە و حالێ خۆجییان ژ دەست نین

 (.090، ل تولخولالن فی زمانێ كوردانتوحفه)

ان و ئاساییشی نهترس بوو  ش زۆر بهو ڕێگه بووهنه اڵم پاره، بهرزان بووهغڵ ههخۆراك و ده -9

خوارن و دەخل ئەرزانە وەلێ دراڤ قەوی كێمە، دان و ستاندین نینن و رێ ژی »: بووهنه

 «زێدە ب ترسن، بێ قافلە گەڕیان مومكین نینە.

ی و ژماره هبوون زا و ناحیهبیست قه زیاتر له ری بۆتان دیارهڤهوسای دهكانی ئهزا و ناحیهقه -8

وەالت قەوی مەزنە و ژ بیستی زێدە قەزا و ناحیی هەین و ژ پیست » زۆربووهدانیشتوان 

تخانە باژاری ژ ب سههەزاری ژۆرتر نفوسی تێ هەین و بقەومە دە دوانزە هەزار خوی شه

 (081-092، ل تولخولالن فی زمانێ كوردانتوحفه) «دەردكەڤنت، قەوی ژێ هاتینە

 ئێران. چنهبن و دهزۆر جاران یاخی دهكان كورده رییهندی و كۆچهوهڕه -1

كات و نیازی هێرشیان م/ رافیزی دهجهشكری عهرمانداری لهشوكروڵاڵ خانی شكاكی فه -1

 ر عێال زیالن.بۆ سه یههه

 ناو و زۆریان لێ مردوون. وتۆتهخۆشییان كهشكری قزلباشان نهله -7

 

 نجامئه -9

 بێتهده ،م نوورساوهی نۆزدهدهنجاكانی سهپه له كه زمانێ كوردانتولخولالن فی توحفهمی رههبه

 باسی ڕێزمانی كوردی بكات. وهكارییهورده به خشانی خۆماڵیی كوردی كهمی پهرههم بهكهیه

ال مه .ڵ زمانی توركی نوورساوهگهراوردكردنی لهبه بی و بهرهری زمانی عهژێر كاریگهله كهمهرههبه

ۆم ڕ رزهئه ی ڕووس لهر ژابای قونسوللیكساندی بۆ خاتری ئهكهمهرههزیدی بهحموود بایهمه

شی شی گفتوگۆینگ و بهرههشی فهبه له كهریهشی ڕێزمان، ههوێرای به كهمهرههبه .نووسیوه

 له كانی ڕێزمان بكاتنهالیهموو باسی هه وڵیداوهزیدی ههشی ڕێزماندا بایهبه له .خۆگرتووهله

 و به بووه ڵهوسا تووشی ههی ڕێنووسی ئهگوێره تدا بهندێك بابههه اڵم له، بهوهپیت و ناو و كاره

ر مبههه له دا كهكهنگسازییهرههشی فهبه له .بی ڕێزمانی كوردی داڕشتووهرهی عهپێی ڕوانگه
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 .توركی نووسیوه ی بهی كوردی واتاكهوشه 0111ی ، نزیكهوهزمانی كوردی زمانی توركی نووسی

نێكی الیه ندچهئاماژەی بۆ  بۆ زیاتر فێربوونی زمانی كوردی، اڵمشی پرسیار و وهبه زیدی لهبایه

 .کردووە ری بۆتانڤهگشتی و مێژووی دههمێژووی كورد ب
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 كهتهستخهكی دهیهڕهالپهند ی چهوێنه
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