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 ورامیھەانو  ۋزڵێو  ئارۆو  جەوە  

 ججادیھدی  سەمە

 انگاو  تارانیژناسیو  زانۋدۆکتراو  ز

 

 چکیارە

-دە  یۋاڵیێوەجە چە  نو چە ئارۆ   ورامیھە  انوۋز  بزانمێ  ەۋیئانە  وشۆنە  ئینایمێ  جۆرینەیپە  چیئە

ئی   روتەعال  رڎەیکە  وەی  یپە  نگێورپەەۋ  و  ابینڒ بیێنێ   نیچە ڵێ جەوە  ئی و  ن خەیە بە   س

-نفوسە  جە  و را کە  رشتەگیانبێ  ۆیچڒ بە  ۆ ڒ  سانۆ، تاخێت  رەپە  و  رۆکە  شەگە  نمازا  و  انیۋز

  یپە  شۋچارێ و  دەس   ریۆنسکۆی، ئەگە  واتەۋ  پاو بە   کە ادێو ڒ تا  ە ۋراکە م کە  کاشرەکەقسە و 

   نی چە  خاڵێ ئی   اچیانۋ  و ی ۋخاڵێ چن  رو سە  یاننیە دەس  .مرۆ  ەنگاڒ  انانەۋز  چائە  کریۆ، یۆنە

-چە و   کریۆ چێش  مشیۆم   یشارڎەالبە ی پە  و  ورامینێھە انو ۋز  ئارۆو  واڵوەجە  رینتەکرێڵی  ەج

  اوڒمەچە تاومێ مە  و  کریۆشا، مەنە  ڵێ  الوەجە ئی   رگەئە  اچیانۋپاسە،  ر ھە. یاڒب بنە   نی

 .یانۋز  ئی  یپە  بیمێ ۆشنی ڒ  و  وەش ی ۋۆیێڒدما

 

یس، ۋانڒان، ۋازڒ شارەزایی،انی، ۋز  یبیەانی، کێۋز  ورامی، ئێمپریالیسمیھە  انوۋز :کێاتەۋکرێڵ

  .ورامیھە  بیاتودەئە
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 ەاڵماۋ -١

  ئێران، ئێراق وەاڵتێو   رێیە  جە  کە   ینرنیشتسەیوەرنیشت و قلە و کائێرانیە انە ۋز  جە  یۆ  ورامیھە

 .سانەکە  نێۋمل  ٦  نزیکو  انیۋز ئی  راو کەقسە  ونفوسە. نەپە   کریا قسێش  ینە تۆرکیە و 

  ئارۆ کە  ن بیە  یاگێ ئا   گرڎو بیو دەئە و   فۆرماڵ  انیۋدورنە، ز  فرە نە  ی ۋرڎێیەۋ جە   ورامیھە

  و  رۆکە قسێ  انی ۋز پی ئە  نرڎەکە  شانازیش  سکە گرڎ  و   «کۆردستان»نە پە  ماچاش قسێ  بە 

ن ر  ئانەە  یام  خاستەۋوت  الکە  انەۋز  ، ئیینە٧٦٦١و  ساڵە جە   کااڵنەردەئە  ایوڒو  دماو. یسۆۋبن

 راش کەقسەو  نفوسە،  وتکە  نازبێ  ۆڒ  بە ۆ ڒ  ،دا  سشدە  جە  وێشە  یاگێو ئا   ە،ۋزیا  الۋاچیۆ  ۋ

 .ملشارە  ئاما   انی ۋز  یایڒفا  شاکرەکەقسەو  فرەو   ەۋەبی  ەمکە

  و   نێشھە  ئارۆ  ورامیھە انو ۋز  کە  ەۋیۋاڵیێجەوە  رینتەکرێڵی ە ج و ێڒب  روسە  ئینا  یجۆریپە  ئی

 . کریۆ  وەی وازا،نەپە  جۆرە  پائە نمازا 

انیۋز  ئێمپریالیسمی -٢
1

 (انیۋز  یۋکەڵەگا)

  جۆرێو  انیۋز  ئێمپریالیسمی. انینۋز  ورامی، ئێمپریالیسمیھە انو ۋز  ئارۆو  وڵەجەوە  مینەۋی

وازینانۋز
2

-نە  رانایێوتەۋز  یئانە  نوبۆ  بە بۆ  ونێو لە  رھە بە  و  نە ەۋیاگێ ر ھە جە  انێو ۋز ر ھە. 

  چائە  نە، ماچیۆچە  گێرا ڵکشا کە و  نە پە  راکە  قسێشا  اۋتانە کێشا رەکەقسە و   بارا  ربە  رەسە ا ۋتا

  یانی  انیۋز  ئێمپریالیسمی. ئێمپریالیستین  یۋانێۋز  انەۋز ئا  و   نھە انی ۋز  ئێمپریالیسمی  یاگێنە

...و   ییقەنتەھانی، مەجە)ەنەۋتحێسە  رھە  جە  یۋانێۋز ر ھە  بە  دای  رەپە
3

  ینبە  جە  توقیمە  بە( 

  و  یۆۆرچنھ  زاڵی  انیۋز  وپێسە  تتایبە  یۋانێۋانینە، زۋز ئێمپریالیسمی   جە. ریانایێوتەۋز  ایوۋل

  رینشتەوە  و رین خاستە  ئارۆ .نەچە  گیریۆ  ڵکش کە  اڵتیسەدە  بە  دای رە پە  یپە  یۋکێچە  وپێسە

  جە  یتازە  یۋنمونێ  وپێسە  کە ئێنگلیسین   انوۋ، زدنیانە  جە  انیۋز  ئێمپریالیسمی  ونمونە

  رھە  ، جەەۋەۋڵپێپە ر ھە بە  ریرە انایێوتەۋز  ملو  ی ۋانێۋز  یورڎەکە  زاڵ. بریۆ  نامێ  ئێستێعماری

 ی پە  اۋنگێەرپەۋ   وابین  ڒ ،ەۋشێەڒھە و   نەئێمپریالیستیە  یەۋرمانێە، ھەۋەۋنامێ  رھە  بە و   نەەۋیاگێ

  یورڎەکە  اشێلپکارە، ئێنسانە  کاوانیەۋز  مافە لو م  درێژینسدە  و  نگیرەفە  و  انیۋز  جۆراوجۆری

 ھیچ  و   ئێستێعماری و   ەۋرڎەیکەجیا  جە  اۋنمونێ  اسینەڒ  جە و  یۆرە منیە ورە گە   یۋمافانە، زڵمێ  ئا

و    ەنێر)تیجنسیە، نیەسەڒ ەی ۋرڎەیکەجیا  وپێسە ە ۋرڎەیکەجیا  کاوجۆرە و ئە  نوچە  شۋازیێۋجیا

 . نیا... و  بی ززەمەدینی  و  ، (مایی

  ونمونە  رینتەوەش...(  و  ش، یۆگیربەیی، ھامپیمانە)ەۋەۋنامێر  بە  ھە  ئێستاندارد انی ۋز

  وونە  وێش و ەۋیبیە  چاخ  یپە کە  و  وەرەن   (زەرو)زالو ئێستاندارد   انیۋز. انینۋز  ئێمپریالیسمی

 ورڎە  و   ریکاتەانەۋز  وئە  گیانو  گنۆنەا  ۋێسننان  ئێستاندارد  انیۋز. چنۆ و  لوشۆ  ری کاتەانەۋز  وئە

 .مرنۆشا  و  کێشۆ  گیانیشا  ورڎە

 یاگێو   ریکاخە  و  ئێمپریالیستین  انیۋسۆرانی، ز  کۆرڎی  انوۋا، زۋژی  ورامێھە  یاگێنە  چائە ئارۆ 

  و  سانای  رەی، پەوتەکە  ڵەۋ  نگورپەەۋ  بە ن بیە و   گێرۆ  ورامیھە  وپیسە  ریکاتەانەۋز  وئە
                                                           

1
 linguistic  imperialism 

2
 linguicism 

3
 (غیرە)رنیشتەھە 



3 
 

  و  نئێسەھۆر ارش ۋھا ە ۋبارە  چیئە  یۆنسکۆ   کە  جۆرێو بە  ،اناۋز ی ئ  وەۋینەمە  زیننە  تاخێت

  وشانە  روسە  رکۆئە. مرۆ  ی١٧  وڎەسە ئاخرو  تا  ەنگا ڒ  کە  مڵەقە  دان  اناۋز  چا ئە  یۆ  ورامیشھە

  و  نورەگە  یۋزڵمی  ئێستاندارد  انیۋزە  ک  راکە  ریگەۆشنڒ  ەۋبارە  چیئە  کانورامەھە یۆو یۆ

  بازمێ  بۆمە ئێمە . ورامیھە ت تایبە  بە  رینتەکاانەۋز  وئە  راوکەقسە انیو ۋز  مافی یو رڎەکە  ێلپاش

  ەۋبارە  چیئە  ئێننە مشیۆم . وێمانە  دلێو  مکە  مدرمێ، الی  ەرشۋەۋەراۋ  وگێرۆ    رسە  رمانەھە ئی 

   بێ ما ەۋرڎ، خکە  ئێستانداردیش  انیۋز  باسو سێو کە ر گەئە  کە  کریۆ  ریگەۆشنڒ  خۆڵکینە  دلێو

 . زانمێ  شوتەدماکە  یۋئێنسانێ  بە و 

 انیۋز  یبیەکێ -٣

  یبیەکێ  زانامە  اڵیھە  کاورامەھە و فرە کە   ئینێنە   ورامیھە  انوۋز  ئارۆو و ڵەجەوە  میندوە

دیالێکتێو ورامی ھە  ێنەیێنۋیا پاسە . چێشا انیشا ۋز
1

جێوھ، لە
2

. نیا  پاسە  اڵمکۆرڎین، بە  یۋانێۋز  یام  

-زارۆڵە  چی  ری  یامکەمە  قسێ   ورامیھە  چی  ورامیھە  یۋسێکە  جە  یۆکر  رسپە  ختێووە ئارۆ 

ر  ھە   انو  گرڎیما  کۆرڎین، بەۋکۆرڎێنمێ، ز  ئێمە  گرڎما  ەۋمڎۆ  رچ، پەزانۆمە ورامی ھە  کەت

رۆ  و  چونکە  ئارۆ  کۆرڎی  سۆرانی  کەرق  مەرمێ، فەانی  قسێ  کەۋو  ئی  زۋھجێدیالێکتێو  یام  لە

ورامیێنێ  سا  ھەو  ئا  کەفرە. یسمێۋرمێ  و  مناڎی  قسێ  کە، پ(نانی  ئێمپریالیستیۋز)انی  یۆگیراۋز

را  ورامی  قسێ  کەزانا  و  وێچشا  جۆرێو  ھەمە  ورامی کێشا  ھەن، زارۆڵەشا  ھەڒۋیر  و  باۋ و  ئی  

ورامی  نیا  و  اسینە  ھەڒە، جە  ۋر  خاس  ورڎ  بیگەئە، !(یساۋرا  و  بنر  قسێ  کەگەئە)یساۋیام  من

کۆرڎی  )ورامی  نیاانو  یۆیشا  ھەۋز  ان  و  پیایژەچا  یێو  ئەزارۆڵیو  فرەە، ۋیئینەو  ر  بۆنەھە .کۆرڎین

  .زانان  مەورامی  بیددە، ھە(ارانێوتەۋر  زیام  ھە

ی  جیا  جە  کۆرڎی، ۋانێۋز انا،ۋی  وێش  زورامی  پەھە  ی  بلمێرو  ئینەواز  نیا  فرە  سەنەنە  پەچیگە

  رھە .نەن  چەنەمەەنگاش  نەڒمیان  و  لەی  سەۋێۋێرمانێ  فرێ  بریێنێ  و  چە  ھەۋیئینە  روچونکە  سە

-سەیرنیشتوە و  قی  ئێرانین، لەۋانێۋورامی  زاچیا، ھەۋ  اڵمانە ەۋ  ر  پاسە  کە  جە ھە  وازانەئاننە  پە

ھجێو  یام  ورامی  دیالێکتێو، لەیار  بۆ  ھەڒر  بگەئە. ینوارنیشتیەرنیشتوو  قکۆرڎی  لە  اڵم، بەیرنیشت

ورامی  ازیێو  ھەۋو  فارسین  چونکە  جیاۋکۆرڎی  دیالێکتێ  نەەنگاش  نیا  چەڒی  کۆرڎی  بۆ، ۋانێۋز

-لەسە  ێۋیچ، ئا  چێم  ئانەبێجگە. نو  فارسیازیاو  کۆرڎی  چەۋرێنی  جە  جیاتەنو  کۆرڎی  فرە  فرەچە

 اڵم زۋانیێ  و  زانشتیێنێ، بە  کێو  کۆڵە  ا  جیا  جە  کۆرڎی، پیمانێۋانێۋی  وێش  زورامی  پەمنا  ھە

پیمانێ    دیارا. زانشتیێنێانیێ  و  ناۋزنا  ی  زانا، پیمانێ  و  کۆڵەکێی  جیا  جە  فارسکۆرڎ  ێۋئا  چێ

 .    یاگێو  متمانێنی   رتەرێنێ  و  فرەانیێ  و  زانشتیێ  ھێقمتەۋکێ  زو  کۆڵە

ورامی  کۆرڎی  نیا، انو  ھەۋزکە    اچمێۋێو  ۋگرڎ  یاگێو  و  بە  گرڎ  شێ  و  وازا  زانمێنەگرڎما  پە

-انۋگرڎو  ز: ە  نیاۋش  بە  کۆرڎیۋنیێەۋا  جیا  جە  کۆرڎی  و  ھیچ  پێۋانێۋز ی  وێش ورامی  پەھە

ی  ئینە  و  وێما  زانمێشرو  شانەرکو  سەمشیۆم  بە  ئە. ەۋینگایۋ  رو  ئیالکا  ئینێ  سەژناسە  بێ

جە    یماکەانەۋو  زیرڎەی  کەی  وەپە   ەرەۋمی  و  گرڎما  پێڒتیش  فاینیەو  خۆڵکی  و  زەیاۋنمێ  گۆش

 .ڵک  گێرمێکە  یۋێۋگرڎ  چێ

                                                           
1
 dialect 

2
 accent 
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 (سسۆسخەتە)زاییشارە -٤

-پۆلێو  جە  ھایئارۆ  شە. ەۋورامیبیاتو  ھەدەئە و  ان ۋرو  زسە  زایینشارەیو  بیەڵە، نەجەوە  مینرەیە

چی  کاشا  ئەرمانەسانێو  بە  ھەکە. نبیە  شورامی  وەبیاتو  ھەدەان  و  ئەۋز  یپەانی  ۋز  یەۋیبیە

زانای  و  نەسا  یاگێو  پەکە  ئێو  رمانەھە. پۆلییو  ئی  شەبیە  وەشبیێنێ  بە  بۆنو    مالی  کە  بارەۋە

، نبیەشا  نەزایی  فرەە  شارەۋورامیبیاتو  ھەەدو  ئە  انۋرو  زسە  ەۋیو  ئانەبۆنە  ،اڵمبە. وەشینەدەس

 . نێو  نیە  بیێنێنە  ئیراڎێ شا  بێکێرمانەھە  دیارا

رمێ  تێو  کەکما  بۆ  خزمەرەر  گەگەئە  یۆ، ئێمەکر   ەۋزاییێو  بە  شارەۋدنیاو  ئارۆینە  کە  گرڎ  چێ  جە

م  نە  بێجگەما  نیەرەتەەۋایێڒسما  دیار  بۆ، دەۆ  یاگەڒرمێش، یاگێ  گێرۆ  و  دماە  کە  بەۋرمانێو  ھە

ێخە، ڒتا: دەبیاتش  نیاان  و  ئەۋنیا  زورامان  تەھە. رمێرمانە  بەە  ھەۋزاییی  کە  بە  شارەئانە

-ان  و  ئەۋاڵم، ئێمە  گرڎما  خزێنمێنە  دلێو  زبە. نیچش  ھە...و   بززەر، دین  و  مەنەغرافیا، حەۆج

نە  ر  ئانەر  و  خاستەتەشوە. ەۋرشازاییش  بۆ  سەن  شارەسیچما  ھەم  کەا  دێنێنە  و  کەبیاتی  و  خڎێمدە

زمە  پی  بەنیا  ئەتە. رۆبە   رمانەە  ھەۋرباساچی  سەبارەو  یۆ  ئە  زاییش، جەر  یۆما  بە  پاو  شارەھە

دماڒۆ  وارڎێنێ  و ڎدارێ  و دەرکێما  یاگەرمانەھە  ێ  بیمێاین  و  دڵنیرڎەتما  کەاچمێ  خزمەۋتاومێ  

 .".نەقۆرسەنی  یاگێو  وێشنە  ەۋتە: "ناتەۋڎیمیا  قە. دیارا  ورامانیی  ھەسما  پەدەیاگە

ورێش  ڵێ  فرێ  و  گەجەە، وەۋورامیبیاتو  ھەدەان  و  ئەۋرو  زرڎە ی  سەبەرمان  نەە  ھەۋزاییبە  شارە

رو  یمێ  سەدەس  منیە  ،یی  نمونەپەنە، چیگە. رڎێنێوەشێ  کە  ەۋانیۋکاو  ئی  زە  جۆراوجۆرەرابجە  

 : یشاۋێڒب

 انۋازڒ -١-٤

ی  ۋادێڒتا    کاشا،رەیسەۋن  یە  پەۋتحۆرمە  یسیێنێ، بەۋە  نۋورامیانو  ھەۋانو  زۋازڒرو  سە ێ ۋئا  چێ

 .یو  گۆششتەزیۆ  پەۋانی  ۋانیو  ئی  زۋی  زبیەکێ ی نێ  و  بیێنێ  بە  بۆنو  ئانەفرە  زانشتیێ  نیە

-دەە  ۋڵپێپەێو  و  ۋر  شێبە  ھەر  گەئە :ییانە  یو  چوارچۆی  پە  تەڒن  بنەانی  پێسەۋی  زان  پەۋازڒ

و  پێسەو    نەیاگێو  وێشانە  ۋزا  بیمێ  ئا  ڒمەماڎار  و  چەتە  بۆتر  مەئە، یۆڒیام  فا  ریۆی  ککارس

    . ەۋنۆوێش  مە

-ن  کە  پەکۆرڎی، ئانەو  فارسی  و  انەۋورامی، بە  پێچەانو  ھەۋکاو  زنیەتمەی، یۆ  جە  تایبەنمونە  یپە

شیبەچنی  
1

ئێزافینە    شیبەچنجە  : نێازێش  ھەۋرێ  جیادەسفی، نیشانئێزافی  و  وە  (رکیبتە)

لۆ  فرەو  یاگانە  ئینە  مە. گێرۆ  «i-/ی-»ئێسم   ،وەسفینە  شیبەچنجە    اڵمبە  ،«u-/و-» یڵەۋئە  وئێسم

-رو  ھەئسیرو  فارسی  و  کۆرڎی  بۆ  سەزایی  یام  تەۆ  ناشارەۋتای  ەۋاڒالی  بۆنو  ئی  نە. ەۋاڒ

-ێو  کەڒیو  یاگێچنە  بڒو  ب«  ورامیانێ  ھەۋز»ماچیۆ  «  ورامیانو  ھەۋز»جیاو  . ەۋکاانەۋزورامی

نامێو  «  ورامیھە». نیا  پاسە   اڵم ۆسا، بەرد«  ورامیزۋانی  ھە»  یرو  ئینەەسێ  سورێنێ  س

-انو  ھەۋز»ئێزافین  و    شیبەچن ئامێنێ  و    ەرە ۋپێ  ێ  ئێسمێ ۋانینە  و  ئێسما، کە پاسە  بی، دۋز

 .«ورامیانی  ھەۋز»ک  درۆسا  نە«  ورامی

                                                           
1
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   که« čə»یام   ی«ča/چە»ن  بە  یاگێو  «چ»یو  یسەۋرڎەی  و  نچی  ئێشتیبایا، بە  کار  بەر  ئەنمونێوتە

ننه ھه  رینتهرین  و  وچکلهکۆتاته    ورامینه ھه   جه   چونکهدرۆس  نیا  
1
دانێو  گیرداری   جه  (ھێجا) 

2
   

گیریدانێو  بێ   و
3

  !«چ»و   گیرداری  پێسهدانێو     نیا  جه ک  ته نه  بۆ   ش وه«  CV»یانی   

 یسۋانڒ -٢-٤

سیستمو  ( لفئە: ەۋیۆرچ  بڎەرسا  پەی  پەۋوازا  بە  دنەی، پەۋانێۋی  زیسی  پەۋانڒو  و  نیایرەڵەەۋ

 ڵک  گێرمێ؟ کە  بێفلجە  کام  ئە( یما  چێشا؟، بێیسەۋن

اچینۋی، سیستمی  یسەۋرین  سیستمو  نئارۆ  خاستە
4

یسێوۋر  نیانی  ھە  
5

واچێۋ  
6

. نیشانە  مڎۆ  

دەنگیننە، ماچا  یسیۆ  پەۋورامیش  منسیستمێو  کە  ئارۆ  ھە
7

و  ییسەۋو  نئارۆ  سیستم  اچیۆۋوازا  نەپە. 

کاو  نگیەنیە  دەتمەگرڎو  تایبە   کە  یانی  ئانە سیستمی  دەنگی چونکە   نیا     نگی، دەزۋانێۋی   ھیچ

  شسدرۆ .کێنێ  و  بە  قازانج  نیارەفرێش  گە  (نۋیسێ)بی، نیشانێ  پاسە   کە   .انی  نیشانە  بڎۆۋز

یما  ھۆرچنی  کە  ھنو  یسەۋسیستمو  ن  یدماو  ئانە. مامیچ  نیااچی  تەۋاڵم  بە. اچینۋاچمێ  ۋ نە ئانە

    نەرسی  دماین  ئانە، پە(ڵک  گێرۆبی  کەرەبێو  عەلفجە  ئە)ینبێیلفئە  و  ۋاچی  ورامیئارۆو  ھە

ورامی  ھە. یسێوما  بۆۋی، نۋاچێۋر  ھە  ییارا  پەڒچونکە  ب  نێاچێش  ھهۋورامی  چن  بزانمێ  ھە

 .رێگیبێ  ٦گیردارێ  و    ٨٣: نێاچێش  ھەۋ  ٨٦

یو  ئێنگلیسی  و  فارسی  کە  یسەۋو  سیستمو  نر  پێسەھەنە، یسیۆ  پهۋورامیش  منئارۆ  ھە  سیستمێو

-یسەۋاچا، نۋری  یەی  م  پەالی  کە (لفئە: نێڵێش  ھەچن  دانێ  وەجەە، ۋسشن  دەئیسە  گیرشا  وارڎە

: /ɔ/»؛ «صوتی  برای  تمسخر= šeɍ/  پاره= ə/ :šəɍ/ »؛ «آفتاب = war/جلو= v/ :var/»: ش  نیا

quɫ =عمیق/qoɫ = آستین/qɔɫ = ،ێو  جارێ  ڒر بگەئە .«دمخروس  بیگرد، جوش آب/v  /نیشانه   

چونکە  ئا   ،«ۋ»: یشیسە  درۆسا  پەۋو  ئی  ن  نیا  کە  درۆس ،«ڤ»:یۆیسە  نیشانە  مڎەۋپی  نیۆ، ئەڎەب

ی  درکنایو  په  .ر  درکیۆتهورامی  تن و  ھه/v/ە  نیشانە  مڎۆ  کە  بە  پاو  ۋ/v/، «ڤ»یانی    یسەۋن

/v/ی  درکنایو  ئا  پە  ،اڵمو  لچو  واریرە، بەێدل  وشا  بەری  لکڎانێو  سەورامی، د و  ھه/v  /ڤ»   به»  

  (کێگیرەبێ)اچەۋ  یار  ئانەنەڒب (بێ . و  لچو  واریرەرجبە  وشری  لکا  بەیۆ، دڎانێو  سەنیشانە  مڎە

کێشیاکێ
8

یۆ  یانی اچا  پاسە  نیشانە  مڎەۋچا  نیا  یۆ  ئەاڵم  تەیا، بەیسا  نیشانە  بڎەۋێ  نۋیو  دیسەۋبە  ن  

/u/اڵم  بە  ێنێ، بەایکێشی  نێر  ھەتەاچیۋ  ێ ۋی، دم  ئینه، بێجگه ورامینهھه   جه. ی«ووژ ژه»و  ، پێسه

اچێ  ۋکا  چن  یسەۋێو  جە  نڒب (جێ. «یۋسا :/i/»و   «ما هک: /ɑ/»: ا، یانیییسە  نیشانە  مڎەۋک  نیە

/  j/ۆ  ۋکە  ئاڎیچ  تا  «ی»ی  بۆ  یام  /o/و  /  w/ ،/u/رو نیشاندە  ۆۋکە  تا  «و»: ونیشانە  مڎا، پێسە

و  «  و»ۆ  نی  زانچە، ە  فێر  بۆۋینەی  و  وەیسەۋورامی  نکش  بۆ  ھەرەگە سێو کە. شانە  بڎۆنی/  i/و  
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  «خندیمی= xv(w)i»یانی   ڎام«  i»و  «  v/w»نگو  نە، دە«ویخ»ی، ی  نمونەاتو، پەۋجە  «  ی»

عادت، خلق، = xuj»یام    «(ورامی هھ)عادت، خلق، خو= xoj»یانی   «j»ی  و «u/o»یام  دەنگو  

بە  = انێووەھر  بەبە  ھە» :؟/!w/ڎۆ  یام  ی  م/u/، دەنگو   اتانهۋچی   ئه   «وو»  یام ،؟!«(فارسی)خوی

ێ  ۋد   به/  u/  ،اچیاۋ   که   ر  پاسه ھه   چونکه ،«از  ھر  جایی= ر  یاگێووە جە  ھە»، «ایھر  بھانە

ن  یس  مشیۆم  یاسامەۋانڒ. ڎاچ  ب«w»ا  دەنگو  ۋتا  «و»ە  ۋڎەیۆ، ئی  دم   نیشانه  «وو» ێ  یانی«و»

ورامی  یسو  ئارۆو  ھەۋانڒاڵم  ت  بۆ، بەحەەڒیش  یای  و  فێر  بیەۋشێەنەۋربۆ  بە  بۆنو  سەبۆ  تا  نە

 .ن  نیایاسامە

  وبێلف، ئەابنە  شە ێییاسایڵێ  و  بێو  عالە  بۆ  و  ئی  گێجە  ێوارڎڎورامی  دەری  ھەپە  ەۋبێلفئە

یئای  پی  ئە"
1

م  ئی  بێجگە. نش  ھەۋیسێۋی  نۋاچێۋر  ی  ھەنە  و  پەھانیەبێ، جەلفئی  ئە. نە"

کێ  ارەۋچونکە  غە  ێانی  بژناسۆ  بە  دنیۋۆ  ئی  زۋتا  یورامی  بە  ئای  پی  ئەیو  ھەیسەۋنخاسیا، 

و  ڵەجەنیا  وەڵکو  تەنە، بەیشا  نیەاینە  و  حاڵی  بیەۋم  یاە  و  ھەۋینەوە  وڵەجەم  وەی  ھەو  ئیسەسەتر  پێئە

یسیێنێ، چێش؟ ئێمە  ۋبی  نرەبێو  عەلفێ  تا  ئیسە  بە  ئەۋی  ئا  چێاچیۆ  ئەۋنگا  ەڒ .نۆشا  مەاینەۋیا

یمێ  با، بەوازێچ  نەنەر  پەنگا  ھەەڒشا  و  ییمێرە  پەی  فرە  منیەۋختێرمانا  کە  وەھه  ێوڒتاومێ  جیاو  ب

ە  و  ۋشایسمێۋی  بنبێو  ئای  پی  ئەلفیسیێنێ،  بە  ئەۋرەبی  نبێو  عەلفر  بە  ئەتەڵەۋێ  ۋئا  چێ

   . یسمێۋبن ی بە  ئای  پی  ئەر  تر  ھەوالیچ  ئەچیگە

یەرڎات  وەش  کەۋ -٣-٤
2
  

-، پەەۋبارەچی  ی  ئەرڎەبە رمان ی  درۆس  ھەپە. ژناسینکاو  زۋانقەیۆ  جە  لە  یڎەرکه  ات  واشۋ

بە    رەیۋانێۋر  زیو  ھەرڎەکە  شوە  اتۋیرە  بە  گرڎی  و  رڎەکە ش وە ات ۋو  وازا  ملو  پرۆسەنە

 .  ۆب  یمازایت، شارەتایبە

نینەۋی  پێۋانێۋورامی  زھە
3

یو  رڎەی  وەش  کەپە  اۋانێۋنی  زەۋانی  پێۋز. ی  عاالۋنیێتمەکە  تایبە  

کاشاتەۋو  فرە
4

اتاۋک، جە  تە
5

ە، ئا  ۋبە  داخە .ایچ  دیاراکاتەۋکینو  تەرزو  بەڵک  گیریۆ  و  مەکە  

اتێ  ۋسێ  ئا  کە  یێنێ  و  بریا، نیشانە  مڎاە  برۋورامییو  ھەرڎەات وەش  کەۋرو  رمانێ  ئارۆ  سەھە

ت  ۋات  بە  تایبە  ،یۋەرڎەکە  وەش  و  ۋاترو  پرۆسەوازا، نیاشا  سەنەپە  ییزاشارەئا  را، وەشێ  کە

 :یی  نمونەپە. ۋەورامیانو  ھەۋزیو  رڎەوەش کە

یام  «  سێفەنە»ی  مانا  بۆ  چونکە  بە  ماناو  پۆ  ئەۋتامە« گۆ»اڵم ، بە«گۆ» یۆماچی  «تلفظ»بە  یاگێو   

گۆ  »: و،  پێسە«مشیۆم»نیایچ  یانی  بە  تە  «گۆ» .«یگۆ  کەوتە»: وپێسە ،ی«تلفظ»ک  نە  ن«قسێ»

یۋۆ  بارمتێۋتا را  و تەخاس «درکنای»ی، «گۆ»جیاو  . «.یمشیۆم  بە:  یبە
6

ی  وەش  بۆ  پە  
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ر  ورامی  ھەاچیا،  ھەۋر  پاسە  کە    ە، ھەۋیو  ئانەیچ، ئێمە  مشیۆم  بۆنەم  ئینەبێجگە  .ی«تلفظ»

ابەشە  چنۋرڎەکەر  جە  متەە، کەۋنۆنی  مەەۋی  پێۋانێۋز
1

ڵک  گێرمێ  چونکە  کە  (باککەفێعلە  مۆرە)

و  ئارۆو  فارسی  کە  س  بڎۆ  و  بۆ  پێسەدە  یشە  جەننتمەورامی  ئی  تایبەی  ھەئینە  بۆ  بە  بۆنو  ئانە

-کێ  یەۋرڎەکە  تا  نێھه ێش بەشێ  چنۋرڎەکەر  تەفرەە  ۋیو  ئانەە  بۆنەۋسشن  دەگیرشا  وارڎە

(ساڎێ)ێبەش
2

  «یرڎەگۆ  کە»یچ  بۆ  بە  «تلفظ  کردن»،  «گۆ»اچمێ  ۋی  «تلفظ»وەختێو  بە  یاگێو  . 

نی  ەۋانی  پێۋز. رۆوەدەرڎە  مەنی  ەۋانی  پێۋی  زکە  پە  بەشکیە ک نە  بەشاچنی  ۋێۋرڎەکەکە  

 .فرەتەرێ  با  ێشبەشکێ  یەۋرڎەکەمشیۆم  

نگدەبێ»  یۆی  ماچ«ھمخوان/صامت»بە  
3

دارنگدە»ی، «واکە/مصوت»و  بە  «  
4

کام  کە  ھیچ«  

بۆ  بە  « واکە»و  «  گیردار»بۆ  بە  « ھمخوان»ی، فھومەمەبە  پاو  ژناسایو  ئی  دۋە  . نێدرۆسێ  نیە

 . نگێنێدەدارێنێ  و  بڒێوشا  بێگیردارەکێچ  بڒێوشا  دەنگ. دارێنیکێ  گرڎ  دەنگگیرەبێ. «گیربێ»

جە  فارسیچنە  . جە  فارسی ە ۋرڎەیی  بە  السایی  کە«ھمایش»و  ی  بارمتەن  پەریاوەش  ک  «مامەھە»

ە  ۋئێنگلیسیچ  جە  التینی. نڎەر ش  که ی  ئێنگلیسیشا  وه«congress»و ی  بارمتەبیەن، پەنەۋاتە   ئی 

ۆس  نیا چونکە  ورامینە  دراڵم  جە  ھەجە  فارسینە  ئی  بارمتە  درۆس  وەش  کریان، بە. نشگرتە

«congress» نشا  وەش  بیەی  بەۋد   جه :«con- =و  «  ئامای«-gress =کە  پاسە  بی، «ەرەۋپێ ،

 . «مامەھە»ک  ن  نە«یەرە  بیەۋپێ»ورامینە، ی  درۆسش  جە  ھەرمتەبا

ۋاتو و  ئێنگلیسی،  ڒیک  پێسه   ورامینهھه   جه   که   حاڵێونه   جه«   کاناڵه» یۆماچ  ی«channel»بە  

(  سیاسەربە)ە  یاگێۋیورامینە  بجە  ھە«  کیە». بارمێش« کاناڵە»یاگێو  ن  کە  تاومێ  بە  ما  ھە«کیە»

ن  و  پا  مانا  بیەم  جار  ئەجە  ئێنگلیسینە، یۋەیچ  «channel». نەئاۋیش  ملۆ  پۆرە  و  ۋیۆرە  چە  ماچا

 .رۋە  ماناکا  مڎۆر  بە  ماناو  کاناڵێچ  ئامان  و  ئیسە  ھەدماتە

ی  «خأل»ەنگا  کریۆ  بە  یاگێو  ڒ« ھاڵیگا». «فضای  مجازی»ی  پەیانرە  نیە  «ینسالەھاڵیگای  قە»

 . ی  بۆ«فضا»ۆ  بە  ماناو  ۋاڵم  مە تابارمێش، بە

ی  ماچیۆ  «حرف»ە  جە  کۆرڎی  بە  ۋرڎەیکە  و  بە  السایی  «اچۋ»ی  ماچیۆ  «واژە/ کلمە»بە  

، «اتۋ =واژە/ کلمە »: ێننێئیشا  ێدرۆس  ێبارمت. نێدرۆسێ  نیەچی  بارمتا  کام  ئەھیچ. «پیت»

 . «یسەۋن=  حرف»

ڵکو  با  بە  نێ  بەت  نیەنیا  خزمەنە  تە  ،یرڎەرمان  بەھە  ۋەشارەزایینی  بە  نایا  ،رمانێئی  جۆرە  ھە

  .ورامیانو  ھەۋانیو  زۋی  زبیەیایو  کێڒێۋیای  و  جڒبۆنو  فا

 ییسەۋی  و  نرڎەکە قسە  -٤-٤  
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-ەۋی  کما  بۆ  پەرەر  گەگەین  بلۆ، ئەنگا  جە  بەەڒ  انا  نامێ  بریانۋچا  زورامی  یۆ  ئەئارۆ  کە  ھە

  رۆرگێری  کەەۋر خاستە  یۆیشا  ھۆرچنمێ  ینە رڎەکە  ی  و  قسەیسەۋینو  نری، بەتەچی  خەرگێری  ئە

ر  ھە. ییسەۋک  نین  نەرڎەکە  ئارۆ  بابا، ئانە  قسە  یۋو  ئا  چێانەۋانی، بە  پێچەۋفۆتیایو  ئی  ز  جە 

س  قسێش  تر  کەئە  ی  ماچیۆۋانێۋانی  مەرڎە  بە  زۋز. نە  کریاقسێش  پە  نانێو  تا  وەختێو  زیننەۋز

رۆ  س  نیا  قسێش  کەن  یانی  کەرڎەالتینی  ئارۆ  نیا  و  مەانو  ۋز. نەۆش  پەییسۋک  نەننە  نەرۆ  پەکەنە

 . نەیسیان  پەۋنش  نەۋێۋھیچ  چێ  ک  ئانەەنە  نپە

و  ێخەڒتا. ییسەۋرا  جە  نتەی  کرێڵیرڎەکە  قسە  ی  نیشانی  مڎۆیسەۋی  و  نرڎەکە  قسەو  ێخەڒتا

  ٧٣ۆ  ۋحاڵ  یای  پەیسەۋو  نێخەڒاڵم  تان  ساڵێن  بەێۋمل  ٧تا   زار  ھە ٠٣٣(  یرڎەکە  قسە)انیۋز

ن  انشا  ھەۋڵگاکا  زگرڎو  کۆمە. ییسەۋک  نی  فێر  بۆ  نەرڎەکە   ڵ  قسەەۋزارۆڵە  ئە. زار  ساڵیھە

ا  ۋتاکاشا  مەسەگرڎو  کەن، یشا  ھەیسەۋتاخێت  ئانێچ  ن. یسەیشا  نیاۋاڵم  گرڎ  نرا، بەا  قسێ  کەۋیانی  تا

ی  ت  پەرا  بە  تایبەتەی  کرێڵییسەۋی  جە  نرڎەکە  قسە  نیشانە  مڎا  ئی  گرڎ  چێۋێ. ەۋنایسا  و  وەۋبن

 . رە  سانایشیش  و  پەرڎەشە  کەانی  و  گەۋو  زەۋینەزیننە  مە

-ورامی  زانا، جیاو  قسە کەانو  ھەۋوەرو  زمەخە وێ  بە    گرڎو  ئانیشاو  ئی  فاکتا، انەۋئارۆ  بە  پێچە

ئاڎیچ  ئا  )ییسەۋن  یشا  دێنەنە خڎ ،یرڎەکە  ی  قسەپە  یماکەڵکەخۆکا  و  و  ھۆرنیایو  زارۆڵەی  رڎە

ئارۆو  و  ڵەجەوە  .نەپە  یسیۆیچشۋر  مننە  و  ھەیسیان  پەۋش  نۋورامی  چێانو  ھەۋز!(. ییسەۋن

ش  ئارۆ  پاسە. نەرۆ  پەکەەس  قسێش  متر  کەریکا  ورڎە  ورڎە  ئەخە  ر  ئانێنەتەورامی  فرەانو  ھەۋز

، (ت  کۆرڎی  سۆرانیبە  تایبە)ورامی  نیاانش  ھەۋز  ریالو  یۆتە  ۆۋورام  وەختێو  یاھە  ر  ئامانسە

  .رۆانو  ئاڎی  قسێ  کەۋانو  ئاڎی  و  بە  زۋرو  زو  ملۆ  سەە  ۋو  الو  وێش  منیۆ  ئەکەانەۋن  زوێحە

، وانگاکانە  و  جە  فێرگاکانە. زانۆورامی  مەھەشا  کەبۆ، زارۆڵەورامی  نەیۆشا  ھە  ن  و  پیایێوژە

انێ  ۋزورامیھەزانیارێ  و    رۆ، زارۆڵیس  بە  کۆرڎی  سۆرانی  قسێ  کەکە  گرڎ  کە  زانگاکانە

کانە، کوچە  و  کانە، ئێدارەەیەرە بیەۋکانە، پێیرەنیشتە. راورامی  قسێ  کەر  بارا  و  بە  ھەرە  بەا  سەۋتامە

-ورامیگا، شار  و  یاگە  ھەو  تاخێت  جە  دە  ...و   کانەنە، نماجمعەکانەنۋمارسە  و  زەنە، پەکاهکۆاڵن

-ڵێ  گەجەوە. نیا  دانێو  کۆرڎی  سۆرانی  بۆنیا  و  تەختێو  تەکریا  وەەورامی  قسێ  مبە  ھەکانە، انەۋز

-ورامی، بەرو  ھەە  سەۋیسیا  و  ھۆرگێڵیاۋورامی  بنبە  ھە  ێیدێرە  گرڎو  کتێباو  دنیبنیە. ورێ  ئینێنە

رەکشا  ئی  گە  ۆ  وۋو  کێ  تا  ەو  چێشی  وەراورامی  زانۆ، دەرڎبۆ  ھەسێو  نەۆ  کەڒاڵم  وەختێو  دما

رڎەیش  اش  جە  مەۋتااڵم  نەانو  التینی  بێش، بەۋێو  کە  زۋچێ ؟!نەڵکشا  گێرۆ  چەو  کە  ەۋکتێبا  وەنۆ

 . رۆەرگێری  کەۋ

-رمانە  بەە  ھەۋرڎەیکە رو  قسە ی سەیسەۋر  جە  نتەوازا  فرەنەاڵم  ئێمە  ئارۆ  پەی  کرێڵین، بەەیسۋن

را، بە  ورامی  قسێ  کەگرڎ  یاگێونە  ھە  نمێنەۋکاما  یاە  کە  خۆڵکی  و  زارۆڵەۋیرو  ئانەسە رمێ  و 

را  ێ  کەورامی  قسوەشا  بۆ  ھەڒم  نەزانا، یشا  بە  کەکەانەۋ، وێشا  و  زرایشا  شانازی  کەورامی  بیەھە

-م  ئەگرڎ  یاگێونە  الی  کە  ە  کارۋزمێۋکا  ورامەھە انیو ۋی  زبیەک  قسە، کێە، بە  یەۋبارێقێ  نەو  تە

ورامی  قسێ  م  ھەر  بێجگەانێوتەۋ، بە  ھیچ  ز«کۆردستان»نە  ئارۆ  بە  قسێ  ماچاش  پە  چا  یاگێنە

ی، ای  بە  ئی  یاوگەۋی  یاپە. ۆنە  و  حاڵیش  بۆ  یام  ناۋنگ  یاردەەۋشا  یبۆ  پەرا  و  کرێڵی  نەکەنە

ە  کار  و  ۋزۆۋکا  ورامەانیو  ھەۋی  زبیەنناو  وێشنە، کێشو  وێش  و  جە  حەس  بەمشیۆم  گرڎ  کە

را  بە  کێما  شانازی  کەر  زارۆڵەتەۆڵک  و  فرەی  بلۆ  کە  خرو  ئینەکۆشیۆ  سە ت اسۆگا  و  بە  تایبەۋ
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ایمانە  بۆ  و  وێ  ۋکاو  ژیورامی  گرڎو  یاگەھەانو  ۋزی  و  ورامی  بیەھەو    یشاورامی  بیەھە

      . برمانۆ

 ورامیبیاتو  ھەدەئە -٥-٤

وێ  برمانۆ    ۋەورامانیرو  ھەاڵیێوتەجەە  و  وەۋاڵجەرو  ئی  وەسە  ئارۆوازا  نەپە  ورامیبیاتو  ھەدەئە

ە  ۋرو  چێشیسە  بیاتی  کرێڵیندەو  ئەفرە  کرێڵی  نیا، دلێنە...(   و  سرزم، نەنە)و  قاڵبت  واڵەڒ. و  بلۆ

-ریشا  پەنەچا  حەئە  ێنەئان  ەکرێڵیخاڵێ  اڵم  نێ، بەاچێ  عالێما  ھەۋیاگێو  شانازینە  کە  ئارۆ  شێعر. بۆ

و  ی  وچکلەۋشێشێعرە  بە. نەنیا  شێعرە  نیەبیات  تەدەشۆ  کە  ئەیر  نەۋیچما  ئانە. ڵک  گێرای  چێشی  کە

نە  اچی  و  خڎێشا  دێنەۋە  بیێنێ  شێعرۋر  وێشاھەکا  ورامەو  ھەە  ئارۆ  فرەۋاڵم  بە  داخەبیاتینە، بەدەئە

-ورانو  فێردەانو  فارسیو  دەۋن  زیک  پێسەڒورامی  ئارۆ  انو  ھەۋز. بیاتیدەو  ئەشە  وچکلەئی  بە

  کێنیرەورامان  ئارۆ  فێردەوسیێش  گەورامی  و  ھەانو  ھەۋاچێ  بیمێ، زۋیارا  شێعرڒبر  گەئە. وسی

تر  ن  و  ئەنەمەنە... و   ، ماچێی، الملی، زڵفیمرابی، چەشەورانو  ئارۆ  دە. یێەۋتەاچێ  نەۋیانی  شێعر

نە  ەڵکشا  چنە  کەت  شێعرەبیاتنە  بە  تایبەدەو  زوی  جە  ئەپێسە  ەیچشا  بۆۋرڎەا  ئا  کەۋتامەئینێ  

کێ  و  دیبەئە  .یمێ  یاگێشابنیە... و   ەزۋاران، ئاۋ، درە ختا، ۋھەی، ۋوازا  و  مشیۆم  ئانەپە. گیریۆ

  س  و  نامێشادەرا  و  یاگەتێو  کەرەکشا  بۆ  خزمەر  گەگەورامانی، ئەکێو  ھەیسەۋننە  وەشەرمەنەحە

. اشنەڒە  با، ئینە  ۋانو  خۆڵکیۋرو  زر  دیارێ  و  سەکێشا  ھەمەرھەە  و  بەۋنۆورامانینە  مەۆو  ھەڒدما

-ڵگاکەی  جە  دلێو  کۆمەتو  ئێنسان  بیەەڒبنە  ورزنایرەی  مەایو  وێش  پەۋس  بە  پاو  تار  گرڎ  کەگەئە

و    نێنێمەنە، بێنێنە  ێئارۆو  دنیکاو  ڵە، فرەیێو  جە   وەجەو  بڎۆ  وڵش  دێکاشنە، ھەانەۋزیشنە  و  ھام

  .نامەبا  و  مەمە

 (یۆزیمەمە)قدنە -٥

قد  نە. قدیی  خرابین  جە  نەۋیو  تاپۆیێقدی  و  بیەیو  نەبیەورامانی، نەکاو  ئارۆو  ھەڵەجەر  جە  وەیۆتە

زل  بە  ەیی، وێ ڒرمانا، تویو  ھەبیەە  نەۋماچە  روەۋتی، حۆرمەنی، بێبە  ماناو  قین ئامای، دژمە

ێو  ڒاڵم  برۆ، بەە  بەۋرمانێریکا  ھەسێو  خەکە  یانی  ئانەقد  نە. نیا... و   ریو  یۆتەزانای  زانای، وچکلە

نە  اش  نیەڒە  مێ  ماچۆ  ئانێ  ۋو  فاکت  ر  بە  بەڵگەلۆ، یۆتەاس  و  درۆس  مەڒو  یاگانە  یاگێنە  یام  فرە

-وتەەڵ کەۋی  ئێمە  اسینە  بۆ  بە  بۆنو  ئانەڒقد  جە  نە. اش، ئانە  درۆس  نیا  و  ئینە  درۆساڒو  ئینێنە  

-رھەکێما  و  بەرمانە، ھەبە  یاوگە  ر  یاومێتەر  و  وەشتەرێ  با، زوتەکێما  عالرمانەرێ  بیمێ، ھەتە

. نمێرۆ، گەیەۋنە  یەۋێۋبۆ، ئێمە  پێسەو  ئاقد  نەر  نەگەئە... . گیرێ  با  ووارڎێ  و  یاگەڎدەرکێما  مە

یکە  و  الرە  بۆ  و  وێش  ڒکاش  نای  یام  پسێو  پاتۆڵەۋسێاو  کەۋو  گجی  یام  کەانەۋملە  ئانە  نەقد  یانی

ازی  و  ۋوازا  پێشنەکە  پاسە  بی، ئێمە  پە. ەۋرۆش  کەاسەڒیکە  و  ڒر  زانۆ  و  بێ  اڵم  یۆتەزانۆ، بەنە

-ت  سڵەوھین  و  تۆمەک  بە  دژمانی، تەنە(  یۆزمەمە)قێدیقدی  و  مۆنتەرمێ  جە  نەوەشی  کەدەس

 .منمێش

 دمائاما -٦

-چی  پەنیشا، ئەەرێنێ  چەۋەراۋنێشا  و  ورامی  ھەانو  ھەۋورامان  و  زئارۆ  ھە  اڵجەچا  وەێو  ئەڒب

اڵ  و  ئی  وەجەەۋیرڎەشی  کە.  اچیاۋ  رڎەیشا بە  او  الڒاسۆگا  و  باس  کریێ  و  ۋ   زیێۋ  یجۆرینە 

لمێنە  چێرو  بارو  ئێمپریالیسمی  نە:  وازا  و  مشیۆمنەپە  ورامی  ھەئارۆ  ئێمە  منۆلەنیشانە  مڎۆ  و  سە
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-ین  سەرڎەس  درێژی  کەاسینە  دەڒانی  جە  ۋئێمپریالیسمی  ز  زانمێ ،بیمێچێش  نەانی  و  مل  کەۋز

یو  رڎەرڎیو  ئی  مافینە  و  ورڎە  ورڎە  بۆ  بە  بۆنو  فۆتیای  و  مەە  و  پاشێل  کەرانیماۋرو  مافی  ز

ی  جیا  و  ۋانێۋی  وێما  زئێمە  وێما  پە  ، زانمێر  بژناسمێانیو  وێما  خاستەۋز  یبیەیما؛ کێکەانەۋز

 ،شقەڎەیمێش  سەو  کۆرڎی  نیا  کە  بڎەری  پێسەشێو  جە  زۋانێوتەانما  بەۋئی  ز ،نماتو  وێما  ھەتایبە

ورامی  ر  بە  ھەنە  کۆردستان، ھەپە ئارۆ  بە  قسێ  ماچاش   چا  یاگێنەت  ئەرڎ  یاگێونە  بە  تایبەگجە  

ی  ۋئێمە  چونکە  ھیچ  ئێنسانێھنو  ک  و  ئاڎینە  نەڵەۆنە، ئانە  وەجەۋیاسێو  مەر  کەگەرمێ  و  ئەقسێ  کە

 و  ن ر  ژەگە، ئەانو  وێشۋای  و  فۆتیایو زۋین  لبە  بۆ  بە  بۆنو  جەە  مەۋریسێوتەو  کەژیر  بۆنە

ی  کە  یمێ  پانەزانمێ  و  مل  دەرا، انێوتەۋز  یماکەو  دانەورامین  و  ھنو  ئەانو  یۆیما  ھەۋزنمێ  ۋپیایێ

رو  رکو  سەئە  و  یۆی   فێر بۆ  و  زانۆ  ویک  پێسەڒ  ەیماۋرو  ھەانزۋکەیمان  زارۆڵەئانە  مافو  

-کەەانزۋە  ۋرھە  رمێ  ویما  تاۋوتو  کەمافو  زارۆڵەی  ئا  ری  ژیۋێڎا  و  تاتو  ئەیچا  پێسەئێمە  وشانە

ایمانە  ۋو  ژیۋورامی  گرڎ  یاگێانو  ھەۋی  و  زورامی  بیەھە؛ رمێفێر  کە ازیێو  ۋبێ  ھیچ  جیا  ش

انو  ۋە  بە  گرڎی  و  زۋورامانیکاو  ھەارە  جۆراوجۆرەبرو  ە  سەۋزاییبە  شارە؛ بۆ  و  وێ  برمانۆ

-ە  مەۋزاییشارەنا یری  کۆنە، نازانشتی  و  بە ۋبە    و  زانمێ  رمێرمانە  بەت  ھەە  بە  تایبەۋورامیھە

ە  ۋاڵجەرو  ئی  وەش  سەدلێنە  بیاتما دەئە؛ یۆبرگیرە  وارڎێ  و  یاگەڎئارۆیانێ، دەر   رمانێکریۆ  ھە

 . رمێ  چەنەازیش  کەۋرسمێ  و  پێشتەقدی  نەجە  نە؛ بۆ

 

 کێمەسەرچە -٧

 ێورامیو  ھە  ێفارسی(  لفئە

 . نشر مرکز: ، تھرانپژوھشی دربارۀ زبان و مدرنّیت: زباِن باز، (٧٨٣١)آشوری، داریوش

 .فاطمی: ، ویرایش سوم، تھران١ فارسی زبان دستور، (٧٨٦١)گیویانوری، حسن و حسن احمدی

 .آگاه: ، تھراندستور زباننگاھی تازه به ، (٧٨٦٣)رضانی، محمدباط

مرکز : ، چاپ سوم، تھران(مقاالت مجموعە)فارسی شناختیزبان پژوھشھای، (٧٨٣١)دبیرمقدم، محمد

 . نشر دانشگاھی 

 .سمت: تھران، (دوم جلد) ایرانی  زبانھای شناسیرده، (٧٨٣١)دبیرمقدم، محمد

 .وینئه: ، مریوانجنس دستوری در زبان َھورامی، (٧٨٣١)سجادی، سیدمھدی

، شناسیئەورامانەھ  انسوڒکۆنف  ەمینۋی، «ای  جیۋانێۋز: ورامیھە»، (١٣٧١)دیھججادی، مەسە

 .بجەڵەھە: ئێراق 

ھای و جایگاه آن در میان زبانزبان، گویش  یا  لھجه؟ : ھورامی»، (زیرچاپ)سجادی، سیدمھدی

 .ھای ایرانیگویشھا و نامۀ زبانویژه: ۀ نامۀ فرھنگستانمفصلنا، «ایرانی 

، «ساخت  ھجا  در زبان ھورامی»، (٧٨٣١)کامبوزیا، عالیه و  سیدمھدی  سجادیکرد زعفرانلو  

 . ٠١-١٦، صص ١، سال اول، شمارۀ ایران غرب ھایگویش و زبان مطالعات فصلنامۀ 
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