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 ورامیڵێو  ئارۈو  زۋانو  ھەجەوە 

 

  (Ph.D)جادیھدی  سەمە

 ژناسزۋان

 

 چکیارە

  اڵنو  کام  وەجەورامی  ئارۈ  چەیۋە  بزامنێ  زۋانو  ھەو  ئانەیجۈرینە  ئینایمێ  شۈنەچی  پەئە

رڎەی  کەی  وەینگێو  پەرپەنی  بیێنێ  ڒابین  و  ۋەڵێ  چەجەن  و  ئی  وەخەبە  یەس  دە

ش  ر تەگیانرە  سانۈ، تاخێت  ڒۈ  بە  ڒۈیچ  بێرۈ  و  پەشە  کەرو  ئی زۋانی  و  منازا  گەتەعال

ر  ەگەئو  یۈنسکۈی، پاو  ۋاتەراۋە  تا  ڒادێو  کە  بە  م  کەکاش  کەرەکەو  قسەرا  و  جە  نفوسەکە

یان  چا  زۋانانە  ڒەنگا  جە  بەین  بلۈ  و  مرۈ. دەس  نیەکریۈ، یۈ  ئەی  نەدەس  و  چارێۋش  پە

نێ  ورامیاڵو  ئارۈو  زۋانو  ھەرین  وەجەتەنی  جە  کرێڵیرو  چن  خااڵ  و  ۋاچیان  ئی  خاڵێ  چەسە

ر  پاسە، نی  بنە  بڒیا. ھەیشا  مشیۈم  چێش  کریۈ  و  چەرڎەەکەرڎەی  و  البکەنی  ڒێخەو  پە

ڒاو  دماڒۈیێۋی  وەش  و  مەتاومێ  چەکریۈ  و  مەشا، مەڵێ  ال  نەر  ئی  وەجەگەۋاچیان  ئە

 ی  ئی  زۋانی.ڒۈشنی  بیمێ  پە

 

ایی، ڒازۋان، ڒانۋیس، ی  زۋانی، شارەز بیەورامی، کەڵەگاۋی  زۋانی، کێزۋانو  ھە کێ:ۋاتەکرێڵ

 ورامی. بیاتو  ھەدەئە

                                                           
 و  ئاۋەوەرەو  ٢٣نورو  سنەی، تاڒێخەو  چکیارەو  ئی  پەیجۈری  یۋەمین  کۈنیشتو  خەسارژناسیو  دەسورو  ھەورامانینە )زانگاو  پەیام

 ی  کۈچی  ڒۈجیاری(  پێشکەش  کریان. ١٣٩٦
 m.sadjadi58@yahoo.com  
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 ۋەاڵما -١

ن، رێ  وەاڵتێو  ئێرارنیشتین  کە  جە   یەسەقو  وەرنیشتکاو  لەورامی  یۈ  جە  زۋانە  ئێرانیەھە

 انە.سملۋێن  کە  ٦راو  ئی  زۋانی  نزیکو  کەو  قسەنە. نفوسەینە  قسێش  کریا   پەئێراق  و  تۈرکیە

ۈ  ن  ئار بیو  گرڎو  ئا  یاگێ  بیەدەرڎێۋی  نە  فرە  دورنە، زۋانی  فۆرماڵ  و  ئەرامی  جە  ۋیەو ھە

پی  زۋانی  قسێ  ن  ئەرڎەس  شانازیش  کەو  گرڎ  کە«  کۆردستان»نە بە  قسێ  ماچاش  پە

م  وت  الۋە  یانە  کەینە، ئی  زۋا١٨٦٧و  کا  جە  ساڵەاڵنەردەرۈ  و  بنۋیسۈ. دماو  وڒایو  ئەکە

 وت، ناز  کەسش  دا،  ڒۈ  بە  ڒۈ  بێن ۋاچیۈ  ۋزیا  الۋە،  ئا  یاگێو  وێشە  جە  دەر  ئانەخاستە

 کاش  فاڒیای  زۋانی   ئاما   ملشارە.رەکەو  قسەمە  بیەۋە  و فرەراش  کەکەو  قسەنفوسە

ورامی  ئارۈ  اڵیێۋیۋە  کە  زۋانو  ھەجەرین  وەتەرو  بڒێو  جە  کرێڵییجۈری  ئینا  سەئی  پە

 وازا، وەی  کریۈ. نەپا  جۈرە  پەنێش   و  منازا  ئەھە

 )کەڵەگاۋی  زۋانی(ئێمپریالیسمی  زۋانی -٢

-ورامی، کەڵەگاۋی  زۋانین. کەڵەگاۋی  زۋانی  جۈرێو  زۋانو  ئارۈو  زۋانو  ھەڵەجەمین  وەیۋە

تاۋا  ر  نەی  زۋانایێوتەونێو  بۈ  بە  بۈنو  ئانەر  لەر  یاگێۋەنە  و  بە  ھەێو  جە  ھەر  زۋان. ھەوازین

چا  نە، ماچیۈ  ئەڵکشا  گێرا  چەنە  و  کەرا  پەتاۋا  قسێشا  کەکێشا  نەرەکەر  بارا  و  قسەرە  بەسە

دای  رەگاۋا. کەڵەگاۋی  زۋانی  یانی  پەن  و  ئا  زۋانە  زۋانێۋی  کەڵەیاگێنە  کەڵەگاۋی  زۋانی  ھە

لۋایو  ینتو  جە  بە( بە  قیمەیی  و ...قەنتەتحێۋەنە )دنیایی، مەر  سەر  زۋانێۋی  جە  ھەبە  ھە

و  و  زۋانی  زاڵی  ھۆرچنیۈ  و  پێسەت  پێسەری. جە  کەڵەگاۋی  زۋانینە، زۋانێۋی  تایبەزۋانایێوتە

رین  تەشرین  و  وەتەنە. ئارۈ  خاسڵکش   گیریۈ  چەاڵتی  کەسەرەدای  بە  دەپە ی کێۋی  پەچە

ی  جە  و  منونێۋی  تازەو  کەڵەگاۋی  زۋانی  جە  دنیانە، زۋانو  ئێنگلیسین  کە  پێسەمنونە

ر  ڵپێۋەۋە، جە  ھەەر  پریرە  بە  ھەیو  زۋانێۋی   ملو  زۋانایێوتەرڎەکەئێستێعامری  نامێ  بریۈ. زاڵ

نگێۋا  شێۋە، ڒابینێو و ۋەرپەڒەی  کەڵەگاۋانێنە  و  ھەرمانێۋەۋە، ھەر  نامێۋەیاگێۋەنە  و  بە  ھە

                                                           
 linguistic  imperialism 
 linguicism 

 ر)غیرە(نیشتەھە 
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کاو  درێژین  ملو  مافە  زۋانیەسی  ڒەنگاوەڒنگی و جۈراوجۈری  زۋانی  و  دەسوری  و  دەپە

یۈرە  و  جە  ڒاسینە  منونێۋا  جە  ورە  منیەۋی   گەیو  ئا  مافانە، زڵمێرڎەکەکارە، پاشێلئەنزانە

و  رڎەیۋە  پێسەکاو  جیاکەو  جۈرەنو  ئەرڎەیۋە  و  ئێستێعامری  و  ھیچ  جیاۋازیێۋش  چەجیاکە

 بی  و ... نیا. ززەتی )نێرە  و  مایی(، دینی  و  مەنی، جنسیەرڎەیۋەی  ڒەسەجیاکە

و  رین  منونەتەش، یۈگیر  و ...( وەشبەیی، ھامامێۋەۋە )پیامنەر  نزۋانی  ستاندارد  بە  ھە

  وو  وێش  ونەیۋەبیەی  چاخکەڵەگاۋی   زۋانین. زۋانی  ستاندارد  زالو )زەرو(  و  وەرەن  کە  پە

و    یر کاتەو  زۋانەری  لوشۈ  و  چنۈ. زۋانی  ستاندارد  سننانێۋا  گنۈنە  گیانو  ئەکاتەو  زۋانەئە

 ورڎەورڎەی  گیانیشا  کێشۈ  و  مرنۈشا.

و  ریکا  یاگێو  ئەورامێ  ژیۋا، کۆرڎی  سۈرانی، زۋانی  کەڵەگاۋا  و  خەچا  یاگێنە  ھەئارۈ  ئە

تاخێت    و سانای رەی، پەوتەکەڵنگو  ۋەن  بە  ۋەرپەورامی  گێرۈ  و  بیەو  ھەری  پیسەکاتەزۋانە

امیش  ور ن  و  ھەچی  بارەۋە  ھاۋارش  ھۆرئێسەئی  زۋانا، بە  جۈرێو  کە  یۈنسکۈ   ئە  ویۋەنەزیننەمە

یۈیۈو    ورو  شانەرکۈ  سەی  مرۈ. ئە٢١و  ڎەم  کە  ڒەنگا  تا  ئاخرو  سەڵەچا   زۋانا  دان  قەیۈ  ئە

ن  و  ورەرد  زڵمیۋی  گەرا  ھەکە  زۋانی  ستانداری  کەکەچی  بارەۋە  ڒۈشنکان  ئەورامەھە

بۈ  ەم ورامی. ئێمە ت  ھەرین  بەتایبەتەکاو  زۋانەراو  ئەکەیو  مافی  زۋانیو  قسەرڎەکەپاشێل

م  دلێو  وێامنە. مشیۈم  ئێننە  کەر  گێرۈ  و  ۋەراۋەرشۋە  مرڎمێ، الیرمانە  سەبازمێ  ئی  ھە

سێو  باسو  زۋانی  ستانداردیش  ر  کەگەری  کریۈ  کە  ئەکەچی  بارەۋە  دلێو  خۈڵکینە  ڒۈشنئە

 ش  زامنێ. وتەما  بێ   و  بە  ئەنزانێۋی  دماکەرڎ، خۋەکە

 ی  زۋانیبیەکێ -٣

ی  بیەزانا  کێاڵی  مەکا  ھەورامەو  ھەورامی  ئینێنە  کە   فرەو  ئارۈو  زۋانو  ھەڵەجەمین  وەدوە

اڵم  یام  زۋانێۋی  کۆرڎین، بە  ھجێو، لەورامی  دیالێکتێواسە  یاۋیێنێنە  ھەزۋانیشا  چێشا. پ

ری  کەورامی  قسێ   مەورامی  چی  ھەسێۋی  ھەرس  کریۈ  جە  کەختێو  پەپاسە  نیا. ئارۈ  وە

رڎیام  رچ  مڎۈۋە  ئێمە  گرڎما  کۆرڎێنمێ، زۋانو  گزانۈ، پەورامی  مەکەت  ھەیام  چی  زارۈڵە

                                                           
 dialect 
 accent 



 
 نامەی زمانی دایکیتایبەت هەتاوی ی 97زستانی   ٣ژمارەی  هۆنــــــــــــــە  65

رۈ  و  چونکە  کەرق  مەرمێ، فەھجێۋو  ئی  زۋانی  قسێ  کەر  دیالێکتێو  یام  لەکۆرڎین، بە   ھە

و  رمێ  و  منۋیسمێ. فرەئارۈ  کۆرڎی  سۈرانی  زۋانی  یۈگیرا )زۋانی  کەڵەگاۋا(، پاڎی  قسێ  کە

زانا  و  وێچشا  ورامی   مەکێشا  ھەن، زارۈڵەورامیێنێ  و  ئی   ۋیر  و  باۋڒشا  ھەسا  ھەئا  کە

ر  خاس  ورڎ  گەرا  و  بنۋیسا!(، ئەر  قسێ  کەگەرا  یام  منۋیسا )ئەورامی  قسێ  کەجۈرێو  ھە

ن  و  چا  ژەیێو  ئەیۋە، زارۈڵیو  فرەو  ئینەر  بۈنەورامی  نیا  و  کۆرڎین. ھەبیۋە، جە  ڒاسینە  ھە

 زانا. ن  مەورامی  بیددەرا(، ھەر  جۈرێوتەورامی  نیا )کۆرڎی  یام  ھەپیایا  زۋانو  یۈیشا  ھە

ی  وێش  زۋانا، زۋانێۋی  جیا  جە  ورامی  پەی  بلمێ  ھەرو  ئینەواز  نیا  فرە  سەنەنە  پەئەچیگە

اش  میان  و  ڒەنگلەرمانێ  فرێ  بریێنێ  و  چێۋێۋی  سەیۋە  ھەرو  ئینەکۆرڎی  چونکە  سە

ورامی  زۋانێۋی  ر  پاسە  کە  جە   ۋەاڵمانە   ۋاچیا، ھەوازا، ھەنەر  ئاننە  پەنە. ھەن  چەنەمەنە

ر  بڒیار  بۈ  گەوارنیشتین. ئەقو  وەرنیشتاڵم  کۆرڎی  لەرنیشتی، بەسەرنیشتقو   وەئێرانین، لە

نە  کۆرڎی  دیالێکتێۋو  ۈ، ڒەنگاش  نیا  چەھجێو  یام  زۋانێۋی  کۆرڎی  بورامی  دیالێکتێو، لەھە

نو  رێنی  جە  جیاۋازیاو  کۆرڎی  چەتەنو  کۆرڎی  فرە  فرەورامی  چەفارسین  چونکە  جیاۋازیێو  ھە

ی  وێش  زۋانێۋا  جیا  جە  کۆرڎی، ورامی  پەمنا  ھەلەیچ، ئا  چێۋێ  سەم  ئانەفارسی. بێجگە

اڵم  ئا  چێۋێ  کۆرڎی  جیا  جە  فارسی  زانا، پیامنێ  ێ  و  زانشتیێنێ، بەکێ  زۋانیپیامنێ  و  کۈڵە

رێنێ  تەکێ  زۋانیێ  و  زانشتیێ  ھێقمزۋانیێ  و  نازانشتیێنێ. دیارا  پیامنێ  و  کۈڵەو  کۈڵەکێ  نا

 ر   یاگێو  متامنێنی.    تەو  فرە

ورامی  کۆرڎی  نیا، رڎ  شێۋێو  ۋاچمێ  کە  زۋانو  ھەوازا  زامنێ  و  گرڎ  یاگێو  و  بە  گنەگرڎما  پە

نیێۋش  بە  کۆرڎیۋە  نیا: گرڎو  ی  وێش  زۋانێۋا  جیا  جە  کۆرڎی  و  ھیچ  پێۋەورامی  پەھە

و  وێام  زامنێش  رو  شانەرکو  سەرو  ئی  ۋینگایۋە. مشیۈم  بە  ئەالکا  ئینێ  سەژناسە  بێزۋان

یو  رڎەکەیی  وەتیش  فاڒمی  و  گرڎما  پێۋەرە   پەینیەو  خۈڵکی  و  زەی  یاۋمنێ  گۈشئینە

 ڵک  گێرمێ.یام  جە  گرڎ  چێۋێۋی  کەکەزۋانە

 سسۈس(خەزایی )تەشارە -٤
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پۈلێو  جە  ورامیۋە. ئارۈ  شەبیاتو  ھەدەرو  زۋان  و  ئەزایین  سەیو  شارەبیەڵە، نەجەمین  وەرەیە

کاشا  رمانەسانێو  بە  ھەن. کەش  بیەورامی  وەبیاتو  ھەدەی  زۋان  و  ئەی  زۋانی  پەیۋەبیەھای

سا  یاگێو  و  ئێ  کەرمانەپۈلی. ھەیو  ئی  شەبیەم  بیێنێ  بە  بۈنو  وەشکەچی  بارەۋە  الیئە

  زاییشاورامیۋە  شارەبیاتو  ھەدەرو  زۋان  و  ئەیۋە  سەو  ئانەاڵم،  بۈنەوەشینە. بەزانای  و  دەسنەپە

 نێ. بیێنێ  و  نیەئیراڎێ   نەکێشا  بێرمانەن، دیارا  ھەبیەنە

تێو  کام  بۈ  خزمەرەر  گەگەزاییۋە   کریۈ، ئێمە  ئەجە  دنیاو  ئارۈینە  کە  گرڎ  چێۋێو  بە  شارە

ما  رەتەسام  دیار  بۈ، ڒایێۋەدەاگێ  گێرۈ  و  دماڒۈ  یاگەرمێش، یرمانێۋە  کە  بەرمێ  و  ھەکە

دەبیاتش  نیا  زۋان  و  ئەورامان  تەرمێ. ھەرمانە  بەزاییۋە  ھەی  کە  بە  شارەم  ئانەنە  بێجگەنیە

مێنە  اڵم، ئێمە  گرڎما  خزێنن. بەب  و ...یچش  ھەززەر، دین  و  مەنەنیا: تاڒێخە، جۆغرافیا، حە

رشاۋە. زاییش  بۈ  سەن  شارەسیچام  ھەم  کەبیاتی  و  خڎێام  دێنێنە  و  کەدەدلێو  زۋان  و  ئە

رباساۋە  چی  سەزاییش، جە  بارەو  یۈ  ئەر  یۈما  بە  پاو  شارەنە  ھەر  ئانەتەر  و  خاستەشوە

-ن  و  دڵنیایێ  بیمێ  ھەرڎەمتا  کەخزمە  زمە  تاومێ  ۋاچمێپی  بەنیا  ئەرۈ. تەرمانە   بەھە

ڎیمیا  ورامانی  دیارا. قەی  ھەسام  پەدەدارێ  و دەرڎوارڎێنێ  و دماڒۈ  یاگەکێام  یاگەرمانە

 نە." یام "ھەر دەرێوشا بە بابێۋی سپاران".نی  یاگێو  وێشنە  قۈرسەن: "تەۋەۋاتە

ساحیبیۋە( نەکەرڎەیۋە )ناشارەزایی و بێعال  وەی ھەورامی  پێسەن  جۋیۋەی  بۈنەو  درۈس  و 

کەرڎەی  درۈس، عال  و  بەتایبەت  شارەزایانە  و  کەرڎەیشە، وەیکۈرە بیێبۈۋە. پەی پاک

رو  زۋان  رڎە ی  سەبەنەرمانزاییۋە  ھەزانایانەش  گەرەکا  ئەننا  ڒۈ  بە  ڒۈ  کۈرتەرە  بۈۋە. بە  شارە

کاو  ئی  زۋانیۋە  وەشێ  ورێش  جە  بارە  جۈراوجۈرەڵێ  فرێ  و  گەجەرامیۋە، وەو بیاتو  ھەدەو  ئە

 رو  بڒێۋیشا: یمێ  سەی،  دەس  منیەی  منونەنە، پەرڎێنێ. چیگەکە

 ڒازۋان -١-٤

ی  نۋیسایەکاشا،  تا  تۋە  پەورامیۋە  نۋیسیێنێ، بە  حۈرمەرو  ڒازۋانو  زۋانو  ھەئا  چێۋێ  سە

و  شتەی  زۋانیو  ئی  زۋانی  ۋزیۈ  پەبیەی  کێنێ  و  بیێنێ  بە  بۈنو  ئانەۋی  فرە  زانشتیێ  نیەڒادێ

ر  شێۋێو  ر  بە  ھەگەی: ئەی  یانەت  و  چوارچۈی  پەڒەن  بنەی  زۋانی  پێسەگۈشی. ڒازۋان  پە
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ڒا  بیمێ  ئا  زۋانە  یاگێو  مەاڎار  و  چەمبۈ  تەتر  مەکاری  کریۈ  یام  فاڒیۈ، ئەسڵپێۋە  دەو  پە

 نۈۋە.    وێشنە  و  پێسەو  وێش  مە

ن  و  فارسی  و  کۆرڎی، ئانەۋانەورامی، بە  پێچەکاو  زۋانو  ھەنیەمتەی، یۈ  جە  تایبەی  منونەپە

-ێ: جە  چننرێ  جیاۋازێش  ھەدەسفی، نیشانرکیب(  ئێزافی  و  وە)تە شیبەی  چنکە  پە

-ی/-»شی  وەسفینە،  ئێسم بەاڵم  جە  چن،  بە«u(w)-و/ -»ڵی ۋەشی  ئێزافینە  ئێسمو  ئەبە

i(j)   »ئسیرو  زایی  یام  تەی  تاۋۈ  ناشارەالڒاۋەلۈ  ڒاۋە. بۈنو  ئی  نەگێرۈ. فرەو  یاگانە  ئینە  مە

زۋانی  »ماچیۈ  «  ورامیزۋانو  ھە»و  کاۋە. جیازۋانەورامیرو  ھەفارسی  و  کۆرڎی  بۈ  سە

درۈسا، «  ورامیزۋانی  ھە»ی  رو  ئینەسێ  سورێنێ  سەو  بڒیو  یاگێچنە  بڒێو  کە«  ورامیھە

نامێو  زۋانینە  و  ئێسام. کە پاسە  بی، دۋێ  ئێسمێ   پێۋەرە   «  ورامیھە»اڵم   پاسە   نیا. بە

 «.ورامیزۋانی  ھە»ک  درۈسا  نە«  ورامیزۋانو  ھە»شی  ئێزافین  و  بەئامێنێ  و   چن

ی  یام «čaچە/»ن  بە  یاگێو  «چ»یو  رڎەی  و  نۋیسەچی  ئێشتیبایا، بە  کاربەر  ئەمنونێوتە

«əč »ننهرین  ههتهرین  و  وچکلهکۈتاته   ورامینههه  جه  درۈس  نیا  چونکه  که هێجا(  جه(  

دانێو    نیا  جهک  تهبۈ  نه  شوه«  CV»یانی   گیریو   دانێو  بێ   نیگیرههدانێو  

 «. چ»و  نی  پێسهگیرهه

 ڒانۋیس -٢-٤

( سیستمو  لفیۈۋە: ئەرچ  بڎەرسا  پەوازا  بە  دۋی  پەنەی  زۋانێۋی، پەو  ڒانۋیسی  پەو  نیایرەڵەۋە

 ڵک  گێرمێ؟ بێ  کەلفم  ئەیام  چێشا؟، بێ( جە  کانۋیسە
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نیشانە    ۋاچێو  ر  نۋیسێویانی  ھە  ی، سیستمی  ۋاچینرین  سیستمو  نۋیسەئارۈ  خاستە

وازا  ۋاچیۈ  ئارۈ  سیستمو  نە. پەنە، ماچا  دەنگینورامیش  منۋیسیۈ  پەمڎۈ. سیستمێو  ئارۈ  ھە

نیە  متەونکە  سیستمی  دەنگی  یانی  ئانە  کە   گرڎو  تایبەنگی   نیا   چیو  ھیچ   زۋانێۋی دەنۋیسە

کێنێ  و  بە  رەکاو  زۋانی  نیشانە  بڎۈ.  کە   پاسە   بی، نیشانێ )نۋیسەیێ(  فرێش  گەنگیەدە

ی  سیستمو  مامیچ  نیا. دماو  ئانەاڵم  ۋاچی  تەنە  ۋاچمێ  ۋاچین. بەقازانج  نیا. درۈسش  ئانە

ڵک  بی  کەرەبێو  عەلفبێیین )جە  ئەلفورامی  ۋاچی  و  ئەھۆرچنی  کە  ھنو  ئارۈو  ھە یام نۋیسە

نێ  چونکە  ورامی  چن  ۋاچێش  ھھنە    بزامنێ  ھەرسی  دماین  ئانەگێرۈ بە فاڒ و گۈڒایێووە(، پە

  ٨گیرھەنێ  و    ٣٠نێ: ۋاچێش  ھە  ٣٨ورامی  ر  ۋاچێۋی، نۋیسێوما  بۈ. ھەی  ھەبڒیارا  پە

 گیرێ.بێ

یو  ئێنگلیسی  و  فارسی  و  سیستمو  نۋیسەر  پێسەنە، ھەورامیش  منۋیسیۈ  پھسیستمێو  ئارۈ  ھە

م  کەالی لف(ئەنێ. پەی منونەی: ڵێش  ھەسشۋە، چن  دانێ  وەجەن  دەکە  ئیسە  گیرشا  وارڎە

= šeɍ /= پارهə/ :šəɍ/» ؛ «آفتاب= warجلو/= v/ :var/»ش  نیا: ری  ۋاچا، نۋیسەی  یەپە

-جوش آب، گرد، خروس  بی= qɔɫآستین/= qoɫ= عمیق/ɔ/ :quɫ/»؛ «صوتی  برای  متسخر

، کە  درۈس  نیا  «ڤ»یۈ:پی  نۋیسە  نیشانە  مڎەیۈ، ئەڎەب  نیشانه  /vر بڒێو  جارێ  /گەئە«. دم

ۋە  نیشانە  مڎۈ  کە  بە  /v، /«ڤ»نۋیسە  یانی   ، چونکە  ئا «ۋ»یش: و  ئی  نۋیسە  درۈسا  پە

ری  یەۋاش  لکا  ڎانێو  سەورامی، دو  هه/vی  درکنایو  /ر  درکیۈ.  پهتهورامی  تنو  هه/vپاو  /

ری  نیشانە  مڎەیۈ، دڎانێو  سە«  ڤ»  به  /vی  درکنایو  ئا  /اڵم،  پەشو  دلێو  لچو  واریرە. بەبە

بە    کێ(  کێشیاکێگیرەبڒیار  ئانەنە  ۋاچە )بێ بێ( رو  لچو  واریرە. شو  جبەتن  لکا  بە

، /uیۈ  یانی /چا  ۋاچا  پاسە  نیشانە  مڎەنیا  یۈ  ئەاڵم  تەیا، بەیو  دۋێ  نۋیسا  نیشانە  بڎەنۋیسە

اڵم  نێ  کێشیایێنێ، بەر  ھەتەۋێ   ۋاچیی، دم  ئینه، بێجگهورامینههه  ی. جه«ووژژه»و پێسه

نەبیەی دەسئی یەک«. یۋ: سا/i/»و   «ما: که/ɑ/»یا، یانی: ک  نۋیسە  نیشانە  مڎەبە  یە
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-کە  تاۋۈ  نیشان«  و»و: کا  چن  ۋاچێ  نیشانە  مڎا، پێسەبڒێو  جە  نۋیسە جێ(سەرۋەنەشێۋنا. 

کش  رەسێو  گەشانە  بڎۈ. کەنی  /iو  /  /jتاۋۈ  /کە  ئاڎیچ  «  ی»ی  بۈ  یام  /oو  /  /w// ،uرو /دە

ی، ی  منونەجە  ۋاتو، پە«  ی»و  «  و»نی  زانۈ  یۋە  فێر  بۈ، چەی  و  وانانۋیسەورامیبۈ  ھە

ی  و «u/o»یام  دەنگو    «خندی= میxv(w)i»ڎا  یانی م«  i»و  «  v/w»نگو  نە، دە«خوی»

«j  » یانی«xojیام  «  ورامی(، خو)هه= عادت، خلق«xuj)؟.«= عادت، خلق، خوی)فارسی 

ت  بۈ، حەیش  ڒەشێۋیای  و  فێربیەرۋەنەبۈ  بە  بۈنو  سەن  بۈ  تا  نەانۋیس  مشیۈم  یاسامەڒ 

 ن  نیا.ورامی  یاسامەاڵم  ڒانۋیسو  ئارۈو  ھەبە

با، یاساییێشە   نەڵێ  و  بێگێجە ورامی  دەرڎوارڎێ  و  عالە  بۈ  و  ئی ی  ھەبێۋە  پەلفئە

ن. ر  ۋاچێۋی  نۋیسێۋش  ھەی  ھەنە  و  پەبێ، دنیایەلف"نە. ئی  ئەیئەپیبێو  "ئایلفئە

ی  تاۋۈ  ئی  زۋانی  بژناسۈ  بە  دنیێ  ئەپیورامی  بە  ئاییو  ھەم  ئی  خاسیا، نۋیسەبێجگە

یشا  بیەم  یاۋاینە  و  حاڵیو  وانایۋە  و  ھەڵەجەم  وەی  ھەئیسە و تر  پێسەکێ  ئەۋارەچونکە  غە

بێو  لفی  ئا  چێۋێ  تا  ئیسە  بە  ئەنگا  ۋاچیۈ  ئەنۈ. ڒەشا  مەو  یاۋاینەڵەجەنیا  وەڵکو  تەنە، بەنیە

یشا  یمێرە  پەفرە  منیەرمانا  کە  وەختێۋی  بی  نۋیسیێنێ، چێش؟ ئێمە  تاومێ  جیاو  بڒێو  ھھرەعە

رەبی  نۋیسیێنێ،  بە  بێو  عەلفر  بە  ئەتەڵیمێ  ئا  چێۋێ  ۋەبا، بەوازێچ  نەنەر  پەو  ڒەنگا  ھە

 ی  بنۋیسمێ.   ئەپیر  بە  ئایتر  ھەوالیچ  ئەی  بنۋیسمێشاۋە  و  چیگەئەپیبێو  ئایلفئە

  یرڎەکەۋات  وەش -٣-٤

  یرڎەبەرمانی  درۈس  ھەژناسیو ھەر زۋانێۋین. پەکاو  زۋانقەی  یۈ  جە  لەڎەر کهۋات  واش

ر  ەھ یو رڎەکەرڎەیرە  بەگرڎی  و  ۋات  وەشکەو  ۋات  وەشوازا  ملو  پرۈسەنەچی  بارەۋە، پەئە

 زاییام  بۈ.  ت، شارەزۋانێۋیرە  بەتایبە
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یو  رڎەکەی  وەشنی  زۋانێۋا  پەنیێۋی  عاال. زۋانی  پێۋەمتەکە  تایبە  نینپێۋەورامی  زۋانێۋی  ھە

کایچ  دیارا. بە  ۋاتەکینو  تەرزو  بەڵک  گیریۈ  و  مەکە  ۋاتاک، جە  تەکاشو  ۋاتەفرە

و  بریا، نیشانە  مڎا  ئا    ورامیۋە  بریێنێیو  ھەرڎەکەرو  ۋات وەشرمانێ  ئارۈ  سەۋە، ئا  ھەداخە

یۋە،  رڎەکەو  ۋات  وەشرو  پرۈسەوازا، نیاشا  سەنەزایی  پەرا، ئا  شارەسێ  ۋاتێ  وەشێ  کەکە

 ی:ی  منونەورامیۋە. پەیو  زۋانو  ھەرڎەکەت  ۋات  وەشبە  تایبە

 

مانا  بۈ  چونکە  بە  ماناو  پی  تاۋۈ  ئەمە« گۈ»اڵم بە«. گۈ»ی  ماچیۈ «تلفظ»بە  یاگێو   

نیایچ  یانی  بە  تە«  گۈ«. »یگۈکەوتە»و: ی. پێسە«تلفظ»ک  ن  نە«قسێ»یام  «  سێفەنە»

را  و  تاۋۈ  تەخاس« درکنای»ی، «گۈ»جیاو  «. ی.ی:  مشیۈم  بەگۈ  بە»و: پێسە«. مشیۈم»

ر  یۋە، ھەو  ئانەئێمە  مشیۈم  بۈنە یچ،م  ئینەی. بێجگە«تلفظ»ی  وەش  بۈ  پە  بارمتێۋی

 بەشارڎەۋە  چنر  جە  کەتەمنۈۋە، کەنی  مەر  زۋانێۋی  پێۋەورامی  ھەپاسە  کە    ۋاچیا،  ھە

ننیشە  متەورامی  ئی  تایبەی  ھەڵک  گێرمێ  چونکە  ئینە  بۈ  بە  بۈنو  ئانەبا(  کەککە)فێعلە  مۈرە

ر  تەیۋە  فرەو  ئانەسشۋە  بۈنەن  دەو  ئارۈو  فارسی  کە  گیرشا  وارڎەو  بۈ  پێسەس  بڎۈ  جە  دە

. وەختێو  بە  یاگێو  بەشێ )ساڎێ(کرڎەۋێ  یەنێ  تا  کەبەشێش  ھھرڎەۋێ  چنکە

  بەشارڎەۋێۋی  چنکە  کە«  یرڎەگۈ  کە»یچ  بۈ  بە  «تلفظ  کردن»،  «گۈ»ی  ۋاچمێ  «تلفظ»

رڎەۋێ  نی  مشیۈم  کەرۈ. زۋانی  پێۋەوەنی  دەرڎە  مەی  زۋانی  پێۋەبەش  کە  پەکک  یەنە

 بەشێش  فرەتەرێ  با.کیە
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ی  ماچیۈ  «صامت/ھمخوان»کەرڎەیۋە  جە  عەرەبی  و  تا  ڒادێۋیچ  فارسی، بە بە  السایی

نێ. بە  پاو  کام  درۈسێ  نیەھیچ کە «  دارنگدە»ی، «مصوت/ واکە»و  بە  «  نگدەبێ»

«. گیربێ»بۈ  بە  « واکە»و  «  گیرھەن»بۈ  بە  « ھمخوان»ی، فھومەژناسایو  ئی  دۋە  مە

 نگێنێ. دەدارێنێ  و  بڒێوشا  بێدارێنی. گیردارەکێچ  بڒێوشا  دەنگکێ  گرڎ  دەنگگیرەبێ

رڎەیۋە  جە  فارسی. جە  کەی  بە  السایی«ھامیش»ی  بارمتەو  ن  پەوەش  کریا«  مامەھە»

ن. ڎەر ش  کهی  ئێنگلیسیشا  وه«congress»و ی  بارمتەبیەن، پەفارسیچنە  ئی  ۋاتە  نە

اڵم  جە  نش. جە  فارسینە  ئی  بارمتە  درۈس  وەش  کریان، بەئێنگلیسیچ  جە  التینیۋە  گرتە

و  «  = ئامای-con»ن: شا  وەش  بیەۋی  بەد  جه« congress»ورامینە  درۈس  نیا چونکە  ھە

«-gressی/ کۈنیشت، پێۋەرەبیە»ورامینە، ی  درۈسش  جە  ھە، کە  پاسە  بی، بارمتە«ۋەرە= پێ

 «. مامەھە»ک  ن  نە...«

و  ئێنگلیسی، ڒیک  پێسه  ورامینههه  جه  که  حاڵێونه  جه«  کاناڵه»ی  ماچیۈ «channel»بە  

ورامینە  بە  یاگێۋی جە  ھە«  کیە»بارمێش. « کاناڵە»ن  کە  تاومێ  بە  یاگێو  ما  ھە«کیە»اتو ۋ 

م  جار  جە  ئێنگلیسینە، یۋەیچ  «channel»نە. سیا(  ماچا  ئاۋیش  ملۈ  پۈرە  و  ۋیۈرە  چە)سەربە

 رۋە  ماناکا  مڎۈ.ەر  بە  ماناو  کاناڵێچ  ئامان  و  ئیسە  ھن  و  دماتەپا  مانا  بیەئە

ڒەنگا  کریۈ  بە  یاگێو  « ھاڵیگا«. »فضای  مجازی»ی  یانرە  پەنیە«  ینسالەھاڵیگای  قە»

 ی  بۈ. «فضا»اڵم  مە تاۋۈ  بە  ماناو  ی  بارمێش، بە«خأل»

ی  ماچیۈ  «حرف»رڎەیۋە  جە  کۆرڎی  بە  کەو  بە  السایی«  ۋاچ»ی  ماچیۈ  «کلمە/ واژە»بە  

، «کلمە/ واژە= ۋات» نێ. بارمتێ  درۈسێشا  ئینێنێ: چی  بارمتا  درۈسێ  نیەکام  ئەھیچ«. تپی»

 ین.«phonemeواج/»بارمتەو « ۋاچ«. »حرف = نۋیسە»

ڵکو  با  ەنێ  بت  نیەنیا  خزمەی،  نە  تەرڎەبەرمانرمانێ،  یانی  بە  ناشارەزاییۋە  ھەئی  جۈرە  ھە

 ورامی. ی  زۋانیو  زۋانو  ھەبیەو  جۋێڒیایو  کێ بە  بۈنو  فاڒیای 
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 یی  و  نۋیسەرڎەقسەکە -٤-٤  

ی  کام  بۈ  پەرەر  گەگەین  بلۈ، ئەنگا  جە  بەچا  زۋانا  نامێ  بریان  ڒەورامی  یۈ  ئەئارۈ  کە  ھە

رگێری  ر ۋەتەھۆرچنمێ  خاس ینە   یۈیشا رڎەکەی  و  قسەینو  نۋیسەری، بەتەچی  خەرگێری  ئەۋە

ک  تەنیا  ین  نەرڎەکەو  ئا  چێۋی  ئارۈ  بابا، ئانە  قسەۋانەرۈ  جە   فۈتیایو  ئی  زۋانی، بە  پێچەکە

نە  کریا. زۋانی  مەرڎە  بە  زۋانێۋی  ماچیۈ  ن،  قسێش  پەر  زۋانێو  تا  وەختێو  زیننەی. ھەنۋیسە

ن  رڎەنە. زۋانو  التینی  ئارۈ  نیا  و  مەک  نەنۋیسۈش  پەنە  نەرۈ  پەکەس  قسێش  نەتر  کەئە

 نە. نۋیسیان  پەک  ئانە  ھیچ  چێۋێۋش  نەنە  نەرۈ  پەس  نیا  قسێش  کەیانی  کە

و  ی. تاڒێخەرا  جە  نۋیسەتەی  کرێڵیرڎەی  نیشانی  مڎۈ  قسەکەی  و  نۋیسەرڎەو  قسەکەتاڒێخە

حاڵ  یاۋۈ  ی  پەو  نۋیسەاڵم  تاڒێخەملۋێن  ساڵێن  بە  ١زار   تا  ھە ٥٠٠ی(  رڎەنی )قسەکەزۋا

ڵگاکا  زۋانشا  ی. گرڎو  کۈمەک  نۋیسەی  فێر  بۈ  نەرڎەڵ  قسەکەۋەزار  ساڵی. زارۈڵە  ئەھە  ١٠

ن، گرڎو  یشا  ھەئانێچ  نۋیسەاڵم  گرڎ  نۋیسەیشا  نیا. تاخێت  را، بەن  یانی  تاۋا  قسێ  کەھە

ی  ی  جە  نۋیسەرڎەتاۋا  بنۋیسا  و  واناۋە. ئی  گرڎ  چێۋێ  نیشانە  مڎا  قسەکەسەکاشا  مەکە

رەسانایش. ھەڵبەتە  یش  و  پەرڎەشەکەو  زۋانی  و  گەیۋەنەی  زیننە  مەت  پەرا  بە  تایبەتەکرێڵی

کەرڎەی، ۋیسەی  کرێڵی  نەبۈ، بەڵکو  بە  ماناو  ئانەین  ئەۋەڵ  قسەئینە  بە  ماناو  ئانەی  نیا  ن

دماۋە  نۋیسەی. زۋانێو  قسێش  نەکریا  پەنە، دەرڎەو  چێشی  وەرۈ  و  کێ  زانۈ  نۋیسیایەکا  ئەپا  

 زۋانی  وانۋە؟ 

می  زانا، جیاو  وراوەرو  زۋانو  ھەمەو  ئی  فاکتا، گرڎو  ئانیشا  وێ  بە   خەۋانەئارۈ  بە  پێچە

ی ی، خڎیشا  دێنەنە   نۋیسەرڎەی  قسەکەیام  پەکەکا  و  خۈڵکەی  و  ھۆرنیایو  زارۈڵەرڎەقسەکە

ی!(. ھەورامی  بەزمو  بڒێو  بەنامێ  زۋانا  نیا  تا  ئیسە  نەنۋیسیابۈش  پەنە، )ئاڎیچ  ئا  نۋیسە

ورامی  فرەش  نۋیسیان   رەبو  کەرمێۋە. ھەگەرەکام  بۈ  بەیمێ  ئیسە  ئی   کەم  و  کۈڒیشە  قە

نە. وەجەڵی  بنەڒەتیەو  ھەورامی  ئارۈ  ئانێنە  ھەکە  خەریکا  ر  منۋیسیۈیچش  پەنە  و  ھەپە

ورام  وەختێو  یاۋۈ  الو  ر  ئامان  ھەش  سەئەتر  ورڎەورڎەی  قسێش  مەکریا  پەنە. ئارۈ  پاسە

و  و  وێش  منیۈ  ئەکەن  زۋانەت  کۆرڎی  سۈرانی(، وێحەە  تایبەورامی  نیا )بری  زۋانش  ھەیۈتە

ورامی  ن  و  پیایێو  یۈشا  ھەرۈ.  ژەرو  زۋانو  ئاڎی  و  بە  زۋانو  ئاڎی  قسێ  کەالۋە  و  ملۈ  سە
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س  بە  زانۈ. جە  فێرگاکانە، وانگاکانە  و  زانگاکانە  کە  گرڎ  کەورامی  مەشا  ھەکەبۈ، زارۈڵەنە

ر  بارا  رە  بەتاۋا  سەزۋانێ  مەورامیرۈ، زارۈڵی، وانایێ  و  زانیارێ  ھەکۆرڎی  سۈرانی  قسێ  کە

کانە، کانە، کوچە  و  کۈاڵنھکانە، ئێدارەیەکانە، پێۋەرە بیەیرەرا. نیشتەورامی  قسێ  کەو  بە  ھە

کانە، زۋانەورامیگا، شار  و  یاگە  ھەتاخێت  جە  دە  کانە  و ...  وکانە، مناجمعەماۋننەرسە  و  زەپە

ورێ  ڵێ  گەجەنیا  دانێو  کۆرڎی  سۈرانی  بۈ. وەنیا  و  تەختێو  تەکریا  وەورامی  قسێ  مەبە  ھە

  اڵمورامی، بەرو  ھەورامی  بنۋیسیا  و  ھۆرگێڵیاۋە  سەیدێرە  گرڎو  کتێباو  دنیێ  بە  ھەئینێنە. بنیە

رەکشا  ئی  ورامی  زانۈ، دەرڎەو  چێشی  وەرا  و  کێ  تاۋۈ  و  گەبۈ  ھەسێو  نەوەختێو  دماڒۈ  کە

تاۋاش  جە  اڵم  نەنە!؟ چێۋێو  کە  زۋانو  التینی  بێش، بەڵکشا  گێرۈ  چەکتێبا  وەنۈۋە  و  کە

 رۈ. رڎەیش  ۋەرگێری  کەمە

رمانە  رڎەیۋە  ھەرو  قسەکەی سەر  جە  نۋیسەتەوازا  فرەنەپەاڵم  ئێمە  ئارۈ  ی  کرێڵین، بەنۋیسە

را، ورامی  قسێ  کەکاما  یاۋمنێنە  گرڎ  یاگێونە  ھەیۋە  کە  خۈڵکی  و  زارۈڵەرو  ئانەرمێ  و  سەبە

ورامی  ھەم  نەزانا، ڒوەشا  بۈ  یشا  بە  کەکەرا، وێشا  و  زۋانەیشا  شانازی  کەبیەورامیبە  ھە

کا  ۋزمێۋە  کار  گرڎ  ورامەی  زۋانیو  ھەبیەک  قسە، کێباۋە. بە  یەرێقێ  نەرا  و  تەقسێ  کە

ر  ، بە  ھیچ  زۋانێوتە«کۆردستان»نە  چا  یاگێنە  ئارۈ  بە  قسێ  ماچاش  پەم  ئەکەیاگێونە  الی

نگ  یاۋۈنە  و  حاڵیش  بۈ  یام  نا. ردەیشا  ۋەەبۈ  پرا  و  کرێڵی  نەکەورامی  قسێ  نەم  ھەبێجگە

ی  بیەنناو  وێشنە، کێشو  وێش  و  جە  حەس  بەی، مشیۈم  گرڎ  کەی  یاۋای  بە  ئی  یاوگەپە

ی  بلۈ  کە  خۈڵک  و  رو  ئینەت  کۈشیۈ  سەکا  ۋزۈۋە  کار  و  ۋاسۈگا  و  بەتایبەورامەزۋانیو  ھە

ورامی  گرڎو  ی  و  زۋانو  ھەبیەورامییشا  و  ھەبیەورامیرا  بە  ھەکێام  شانازی  کەر  زارۈڵەتەفرە

 کاو  ژیۋایامنە  بۈ  و  وێ  برمانۈ.      یاگە

 ورامیبیاتو  ھەدەئە -٥-٤

نیۋە  وێ  ورامارو  ھەاڵیێوتەجەاڵۋە  و  وەجەرو  ئی  وەوازا  ئارۈ  سەنەورامی  پەبیاتو  ھەدەئە

بیاتی  کرێڵین  دەو  ئەرس  و ...(  فرە  کرێڵی  نیا، دلێنەزم، نەت  و  قاڵب )نەبرمانۈ  و  بلۈ. ڒواڵە

اڵم  خاڵێ  کرێڵیە  نێ، بەرو  چێشیۋە  بۈ. یاگێو  شانازینە  کە  ئارۈ  شێعرۋاچێ  عالێام  ھەسە

نیا  بیات  تەدەشۈ  کە  ئەیچام  ۋیر  نە. ئانەڵک  گێرای  چێشی  کەریشا  پەنەچا  حەئانێنە  ئە



  
 یورامەھ  انوۋ ز   وۈ ئار   وەڵێجەو  74

نەس -زانکۆی کوردستان   

کا  ورامەو  ھەۋە  ئارۈ  فرەاڵم  بە  داخەبیاتینە، بەدەو  ئەشێۋی  وچکلەنە. شێعرە  بەشێعرە  نیە

ورامی  بیاتی. زۋانو  ھەدەو  ئەشە  وچکلەنە  ئی  بەر  وێشاۋە  بیێنێ  شێعرۋاچی  و  خڎێشا  دێنەھە

ر  بڒیارا  شێعرۋاچێ  بیمێ، زۋانو  گەوسی. ئەورانو  فێردەن  زۋانو  فارسیو  دەڒیک  پێسە ئارۈ 

ورانو  یێ. ئارۈ  دەۋەتەکێنی  یانی  شێعرۋاچێ  نەرەورامان  ئارۈ  فێردەوسیێش  گەورامی  و  ھەھە

رڎەۋەیچشا  بۈ  تاۋا  ئا  کەمە  تر  ئینێن  و  ئەنەمەمی، زڵفی، الملی، ماچێ  و ... نەرابی، چەشە

وازا  و  مشیۈم  نەنە  گیریۈ. پەڵکشا  چەنە  کەت  شێعرەبیاتنە  بە  تایبەدەو  زوی  جە  ئەپێسە

-ننە  وەشەرمەنەکێ  و  حەدیبەیمێ  یاگێشا.  ئەۋا، درە خت، ۋاران، ئاۋەز  و ... بنیەئاۋی، ھە

س  و  نامێشا  دماڒۈو  دەرا  و  یاگەتێو  کەرەکشا  بۈ  خزمەگە  رگەورامانی، ئەکێو  ھەۋیسە

رو  زۋانو  خۈڵکیۋە  با، ئینە  ڒاشنە. ر  دیارێ  و  سەکێشا  ھەمەرھەنۈۋە  و  بەورامانینە  مەھە

دلێو  ی  جە  بیەتو  ئێنسانڒەو  بنەرزنایرەی  مەس  بە  پاو  تاۋایو  وێش  پەر  گرڎ  کەگەئە

کاو  ئارۈو  دنیێ  ڵەوڵش  دێ  و  بڎۈ، فرەیێو  جە   وەجەکاشنە، ھەزۋانەیشنە  و  ھامڵگاکەکۈمە

 نا. مەبا  و  مەنێنێ  و  مەمەبێنێ، نەنە

 یۈزی(مەقد )مەنە -٥

ی  خرابین  جە  یو  تاپۈیێۋ یۈزی  و  بیەمەیو  مەبیەورامانی، نەکاو  ئارۈو  ھەڵەجەر  جە  وەیۋەتە

-یو  ھەبیەماۋەنەرو  چەتی، ۋەحۈرمەنی، بێئامای، دژمەیۈزی  بە  ماناو  قینمەیۈزی. مەمەمە

سێو  یۈزی  یانی  ئانە  کەمەری  و ... نیا. مەزانای، وچکلەزانایو  یۈتەرمانا، توڒەیی، وێ  بە  زل

ر  بە  لۈ، یۈتەو  یاگانە  ڒاس  و  درۈس  مەە  یام  فرەاڵم  بڒێو  یاگێنرۈ، بەرمانێۋە  بەریکا  ھەخە

نە  و  ئینێنە  ڒاش، ئانە  درۈس  نیا  و  ئینە  درۈسا. بەڵگە  و  فاکتۋە  مێ  ماچۈ  ئانێ  ڒاش  نیە

رێ  تەکێام  عالرمانەرێ  بیمێ، ھەتەوتەکەی  ئێمە  ۋەڵیۈزی  جە  ڒاسینە  بۈ  بە  بۈنو  ئانەمەمە

گێرێ  کێام  دەرڎوارڎێ  و  یاگەمەرھەکێام  و  بەرمانەر  یاومێ  بە  یاوگە، ھەتەر  و  وەش، زوتەبا

منێ. سەرەمڒە  درێژە  رۈ، گەۋیەی  نەبۈ، ئێمە  پێسەو  ئاۋێۋەیۈزی  نەمەر  مەگەبا  و... . ئە

و  ۋانەیۈزی  یانی  ئانە  ملەمەمڎەیمێ  بە  ھەڵەکاما  بێ  ئانەی  وێام  ھاگاڎارێ  بیمێ.  مە

اڵم  زانۈ، بەکاش  ناڒیکە  و  الرە  بۈ  و  وێش  نەسێۋی  یام  پسێو  پانتۈڵەۋاو  کەگجی  یام  کە

وازا  پێشۋازی  و  نەرۈۋە. کە  پاسە  بی، ئێمە  پەش  کەر  زانۈ  و  بێ  ڒیکە  و  ڒاسەیۈتە



 
 نامەی زمانی دایکیتایبەت هەتاوی ی 97زستانی   ٣ژمارەی  هۆنــــــــــــــە  75

وھین  و  ک  بە  دژمانی، تەیۈز(  نەمەقێدی )مەمۈنتە  یۈزی  ومەرمێ  جە  مەوەشی  کەدەس

 منمێش.ت  سڵەتۈمە

 دمائاما -٦

چی  نیشا، ئەنێشا  و  ۋەراۋەرێنێ  چەورامی  ھەورامان  و  زۋانو  ھەاڵ  ئارۈ  ھەجەچا  وەبڒێو  ئە

اڵ  و  ئی  وەجەیۋەرڎەکەشی  رڎەیشا   ۋاچیا.یجۈرینە   ۋزیێ   ۋاسۈگا  و  باس  کریێ  و  ڒاو  البەپە

ملێنە  چێرو  بارو  کەڵەگاۋی وازا  و  مشیۈم:  نەنەورام  پەی  ھەمنۈ  ئارۈ  ئێمەلەنیشانە  مڎۈ  و  سە

ین  رڎەکەدرێژیسبیمێ: زامنێ  کەڵەگاۋی  زۋانی  جە  ڒاسینە  دەچێش  نەکەزۋانی  و  مل

یو  رڎەرڎیو  ئی  مافینە  و  ورڎەورڎەی  بۈ  بە  بۈنو  فۈتیای  و  مەکەشێلرو  مافی  زۋانیامرە  و  پاسە

ی  وێام  زۋانێۋی  ر  بژناسمێ: زامنێ  ئێمە  وێام  پەتەی  زۋانیو  وێام  خاسبیەیام؛ کێکەزۋانە

یمێش  نیا  کە  بڎە و  کۆرڎی ری  پێسەشێو  جە  زۋانێوتەمنا، ئی  زۋامنا  بەتو  وێام  ھەجیا  و  تایبە

نە  کۆردستان، چا  یاگێنە  ئارۈ  بە  قسێ  ماچاش  پەت  ئەش، جە  گرڎ  یاگێونە  بە  تایبەقەڎەسە

ک  ھنو  و  ئاڎینە  نەڵەیاۋۈنە، ئانە  وەجەسێو  مەر  کەگەرمێ  و  ئەورامی  قسێ  کەر  بە  ھەھە

لۋای  و  فۈتیایو ینبۈ  بە  بۈنو  جە  بەریۋە  مەسێوتەو  کەئێمە  چونکە  ھیچ  ئەنزانێۋی  ژیر  بۈنە

را، یام  زۋانێوتەکەو  دانەورامین  و  ھنو  ئەن  و  پیایێۋمنێ  زۋانو  یۈیام  ھەر  ژەگەزۋانو  وێش؛ ئە

و  یۈی   ەرۋەیام  ڒیک  پێسکەیامن  زۋانو  ھەی  کە  ئانە  مافو  زارۈڵەیمێ  پانەزامنێ  و  مل  دە

یام  ڎا  و  تاتێۋی  ژیری  ئا  مافو  زارۈڵەو  ئەیچا  پێسەرو  شانەو  ئێمەرکو  سەفێر  بۈ  و  زانۈ  و  ئە

ی  و  زۋانو  بیەورامیرمێ؛ ھەش  بێ  ھیچ  جیاۋازیێو   فێر  کەکەرۋە  زۋانەرمێ  و  ھەتاۋوتو  کە

کاو  رو  بارە  جۈراوجۈرەزاییۋە  سەو  وێ  برمانۈ؛ بە  شارەورامی  گرڎ  یاگێۋو  ژیۋایامنە  بۈ  ھە

رمێ  و  زامنێ  بە  ۋیری  کۈنە، رمانە  بەت  ھەورامیۋە  بەتایبەورامانیۋە  بەگرڎی  و  زۋانو  ھەھە

-ەدگێرە  بریۈ؛ ئەرمانێ   ئارۈیانێ، دەرڎوارڎێ  و  یاگەکریۈ  ھەزاییۋە  مەنازانشتی  و  بە  ناشارە

رمێ  رسمێ  و  پێشۋازیش  کەتەیۈزی  نەمەاڵۋە  بۈ؛ جە  مەجەرو  ئی  وەش  سەبیامتا   دلێنە

 چەنە. 
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 کێمەسەرچە -٧

 ورامیێلف(  فارسیێ  و  ھەئە

 ، تهران: نرش مرکز. زباِن باز: پژوهشی دربارۀ زبان و مدرنیّت(، ١٣٩٢آشوری، داریوش )

، ویرایش سوم، تهران: ٢ فارسی زبان دستور(، ١٣٨٧) گیویانوری، حسن و حسن احمدی

 فاطمی.

 ، تهران: آگاه.نگاهی تازه به دستور زبان(، ١٣٨٠رضا )باطنی، محمد

، چاپ سوم، مقاالت( فارسی )مجموعە شناختیزبان پژوھشھای(، ١٣٩٢دبیرمقدم، محمد )

 نرش دانشگاھی.  تھران: مرکز 

 ، تهران: سمت.دوم( )جلد ایرانی  زبانهای شناسیرده(، ١٣٩٢دبیرمقدم، محمد )

 وین.، مریوان: ئهجنس دستوری در زبان َهورامی(، ١٣٩٤سجادی، سیدمهدی )

، ژناسیورامانەھ  کۆنفڒانسو  یۋەمین، «ورامی: زۋانێۋی  جیاھە»(، ٢٠١٧ھدی )جادی، مەسە

 بجە.ڵەئێراق: ھە 

-یا  لهجه؟ و جایگاه آن در میان زبان  هورامی: زبان، گویش»سجادی، سیدمهدی )زیرچاپ(، 

 .های ایرانیها و گویشنامۀ زبانفصلنامۀ نامۀ فرهنگستان: ویژه، «ایرانی های 

، «ساخت  هجا  در زبان هورامی»(، ١٣٩٢کرد زعفرانلو  کامبوزیا، عالیه و  سیدمهدی  سجادی )

 . ٥٧-٧٨، صص ٢، سال اول، شامرۀ ایران غرب هایگویش و زبان مطالعات فصلنامۀ 
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