ڕێزمانی کوردی و ئاستی فێرکاریی فێرگەکانی زمانی کوردی لەو بوارەدا

ک نە ننتنەکەی ،ێزمانی ننردەن ،لهه هونهدێد اوگها د بهۆتە یەکەی نهه
زمانی ێارسی نارەگەری  ،ستەکنۆی له سەر ،ێزمانی ننردی د هەب .
بۆ کێنه له نتونی "پۆنتەەە ،له بارەی ،ێزمان ک زمهانەک نیی نهنردی" لهه
ننکسینی "مستەێا یولخانیز ده" ،ناسه له قەک رەی "دەز نه"" د "م" دەهاری
ن که! لو ه د به ،ککنی شنێنەک ری زمانی ێارسهی د دەهارهچ هننکون لهه
نتو ەنانی ،ێزمانی زمانی ێارسی له قنتابخانەنان ،بهۆ کێنهه لهه قەک رەی
"مید ن"" د "م" کەننک ناسه دەاری دەن در  .بەاڵم یو هه ناتوهد دەتهن نین
باسهی ،ێزمههان بههۆ زمههانی نهنردی بکەەههن نههه بڕک مههان بە سههەربەنۆەی ک
تاە ەت ەندینانی زمانی ننردی هەب .
کەننک دەز نین له زمانی ننردی بزر نه ەە ،ێۆنی" ەان به ک تاەەنی دەکه،
ەە ،پیتی سەربەنۆەه نە له زمانی ێارسی د نیەه .یەگهه یو هه بڕک مهان
بە که هەەه نه بزر نه پیتوکی سەربەنۆەه ،دەبه لهه ،ێزمهان د دەکری لهه
بەر اک بگی درئ .نوشەەەنی دەکه یەکەەە نه بزر نه له ،ێننکسی ننردی
به یەلفکبوی عە،ەبی دەرنانەکئچ ،ەنگه یەک نوشەەه بوته هۆی یەکەی نه
دەکری بزر نه لهه ،ێزمهان د کن به  .بەاڵم لهه ،ێننکسهی نهنردی تینهی،
بزر نه هو ای تاە ەم به نۆی هەەه ک به  ،شکاکی دەننکس ئ.
بڕگەنانی "دەز ن"" به ەشنی نن رئەه:
دەز ن"= دە +ز +ن"←د+ه+ز+ +ن+بزر نه+م
بەک شی ن دنەکەەه دەردەنەکئ نه بزر نه له گەڵ م دەبنه ناسه ،نە ،م به
تەنیاەی! یەگه "دەز ن"" به ،ێننکسی تهین بننکسهین بزر نهه دەکری نهۆی
نیشان دەد چ  dezanimله ،ێننکسی ەهن ،بزر نهه بهه  iنیشهان دەدرئ).
کەننک دەبینین بزر نه له گەڵ م لو ە د ناسەی قەک رەی "دەز ن""ن.
هەرکەها لەک نتو ه د ناسەنان بۆ اکگ مصدز)ی "د نیشتن" بهه ەشهنی
نن رەکه دەستنیشان ن کە:
د نیشت" د نیشتی د نیشت د نیشتین د نیشتن د نیشتن
هەنەی ەەنەم یەکەەه نهه لهه قەک رەنهانی ەەنەم نەسهی تها ،کل شهخص
مف د) ک دککهەم نە ک سو ەم نەسی نۆ دکم شخص ک سنم شخص ا ه))
بزر نه له "م"" ،ن" کەننک ناسه له بەر اک نەگی که .هەنەی ز ر زەقی دەکه
یەکەەه نه له سو ەم نەسی تها ،د نیشهت) د " ،م" کەنهنک ناسهه دەهاری
ن که! لوه ە د م دەگە،ێهتەکه سهەر بهنەی  ،به دکک بن ماضهی)ی هاکگی
"د نیشت" .کەننک دەبینین "د نیشت" له تەک کی قەک رەنان د نەگۆ ،که نهه
ک بههنک سههو ەم نەسههی تهها ،لههه د نیشههت د ناسههەی نیەههه ک غههایی ە .بههه
،ێننکسی تین ناسەنان دەبنه:

به هاتنی سەردەمی مۆدێڕن ،ناسییۆنالیزم لهه نوهن نەتەکەنهانی ای هان د
گەشەی ستاند .زمان کەننک پوناسهەی هەر نەتەکەەە ،،نەکتهه بەر بها ک
لوکههۆنینەکە .لەک پونههاکە د گە ن بههۆ د رشههتنی ،ێزمههان ،یانادێ ییهها ک
ناکەندەنانی نوکۆنینەکەی زمانیەان د مەزر ند .تا یەکەی نه له ز نکۆنهان
لقوکههی نونههدن تههاە ەم بههه زمههان د مەزر  .زمههان کەنههنک پوناسههەی هەر
گەلوههد دەناسهه ئ ک یەکەی نههه گەلەنههان لههه ەەنتهه ایههاک ز دەنههاتەکە
زمانەنەەانه .هەر نەتەکەەە ،به گ ەنگی د ن ک گەشە پود نی زمانی نۆی،
یەرنهی لهه بەر مه ەر زمههانەنەی بەاه دێنه  .یەکەی نهه نەتەکەەە ،لههه
زمانی نۆی دککر ب ک گ ەنگی به زمانی نۆی نەد  ،یەک باسه دەگە،ێتەکه
سەر یەکەی نه یەک نەتەکەەه له ەەنی پوناسەکه تنکشی قەەه ن ههاتنککه.
لههه ننردسههتان د لههه بەر نەبههنکنی ز نکههۆ ک ناکەنههدەنانی لوکههۆنینەکە،
بۆشاەیەە ،له بن ری ز نستی ن دنی زمان پودهام .یەرنهی ێوه ن دنهی
نوندن ک ننکسین به زمانی ننردی تا  ،دەەە ،نەکته یەستۆی ێو گەنهانی
زمانی ننردی .بەاڵم یاستود سەرت لهه نونهدن ک ننکسهین ،دەبوتهه بها
نه دن لههه سههەر ،ێزمهان دستتر زبانت ) ] ،[Grammarنههه باسههوکی ز ر
گ ەنگه .یەکەی نه ێو گەنهان تها ڕ  ،دەەە ،تن نینەانهه لهه سهەر ،ێزمهان
لوکۆنینەکه بکەن ەان نی کەم ،ێزمان به شونەەەنی درکست به ێوزنهن ز ن
ێو بکەن ،اوگای پ سیاره.
لەک مەقەلەەە د  ،سەرە  ،ی با نه دن لهه سهەر ەن بهابەتوکی ،ێزمهانی،
،ەننه له سەر سەر اکەەە ،نه له ێو گەەەنی زمانی ننردی کەننک نتو ی
،ێزمان بۆ ک نه ننتنەکه نەنکی ل کەردەگ ن ،یا ،سته دەن ئ.
یەک بابەته ،ێزمانیەانەی لو ه د با دەنڕێن ب ەتین له:
 -1ناسه -2 ،نن زه -3 ،نونی تها ،ک نوهنی نهۆ -4 ،نوهنی ناسهیاک-5 ،
نونی نەناسهیاک ، -6 ،نهاکی پونەنهدی ، -7 ،نهاکی یامها،ه -8 ،بەرنهار ک
شنێنی ناسه لهه ،سهته د  -9 ،یاکەنکهار -11 ،بەنگهه ک بەربەنگهه-11 ،
پیتی هەمزه بابەتی زمانەک نی)
 -1ناسه (شناسه)

کەنههنک دەز نههین ناسههه بەشههود لههه قەک رە صتته )ەههه نههه لههه ،ککی یەک،
نە شخص) دەاری دەن ئ .ناسە بەشوکی بگۆ ،له قەک رەەهه نە بە پوهی
نە دەگۆ،درئ .بنه بن) بەشهود لهه قەک رەەهه نهه نەگهۆ،ه ک لهه تەک کی
قەک رەنان کەننک ەەنە .نوندن به زمانی ێارسی له قنتابخانه ک ز نکۆنهان،
بۆته هۆی یەکەی نه شارەز ەی ک ز ڵ بنکنی یو ه به سەر زمانی نهنردی بهه
تاە ەم له یاستی ،ێزمهانی نهنردی ک ز به  .لهه ەەنهی دەکهه ،لهه بەر
نەبنکنی ز نستی پونەست بۆ ،ککن ن دنەکە ک لوکد نەکەی ،ێزمانی نهنردی
له ەەن نەسهانود نهه بهۆ ێو گەنهانی زمهانی نهنردی نتو هی ێو نهاری
دەننسن ک هەرکەها یەک ناسانەی نه له ێو گەنانی زمانی ننردی نەرەکی

)danîşt (Ø

danîştî

danîştim

danîştin

danîştin

danîştîn

له زمانی ننردی د  ،ناسه به پوی بارکد نەنانی نن رەکە دەگۆ،درئ:
 -1زەمانی ێ مان  ،ب دکک ب ەان یوستا ک د هاتنک
1

-2ێ مان تونەپە ،زم) ب ەان توپە)،متعددی)
 -3پتیی نۆتاەی ێ مان ێعل) بودەنگ ب ەان دەنگد ر

نۆ

تا،
نە
هەستاەن )(hestayn
هەستام )(hestam
ەەنەم نە
هەستان )(hestan
هەستای )(hestay
دککهەم نە
هەستان )(hestan
هەستا )(hesta
سو ەم نە
به مەبەستی سەن اندن ک شی ناری زەات ێ مانوکی دەکه نه بهه پیتهی " "
نۆتاەی ب  ،سەر دەنەەن:

 1-1ناسە له فرمانی تێنەپەڕ بۆ زەمانی ڕابردوو:

بۆ ،ککن بنکنەکەی زەات  ،باسەنه بە هونانەکەی ەن کێنه درێژه دەدەەن .بۆ
دەسپود ،ێ مانی تونەپە ،نه به پیتهی بوهدەنگ نۆتهاەی به لهه زەمهانی
 ،ب دککی سانار ماضی ساده) دەدەەنه بەر بها  .اکگەنهانی "ههاتن" ک "
نەکتن" نه بنەی  ،ب دککەهان بهه پیتهی بوهدەنگی "م" نۆتهاەی دئ سهەر
دەنەەن:
نە
ەەنەم نە
دککهەم نە
سو ەم نە

تا،

هات" )(hatim
هام )(hat

هاتن )(hatin

تا،

نە
ت ساەن )(tirsayn
ت سام )(tirsam
ەەنەم نە
ت سان )(tirsan
ت سای )(tirsay
دککهەم نە
ت سان )(tirsan
ت سا )(tirsta
سو ەم نە
◄ به پیتی دەنگد ری "کک" نۆتاەی ب چ کەننک :نکن ،بنکن بندن)

نۆ

هاتین )(hatîn

هاتی )(hatî

تا،

هاتن )(hatin

نە
ەەنەم نە
دککهەم نە
سو ەم نە

نۆ

نە
نەکتین )(xewtîn
نەکت" )(xewtim
ەەنەم نە
نەکتن )(xewtin
نەکتی )(xewtî
دککهەم نە
نەکتن )(xewtin
نەکم )(xewt
سو ەم نە
کەننک دەبینین ناسەنان بەک ەشنەن:
ناسه
ناسه
în
ەەنەم نەسی نۆ
im
ەەنەم نەسی تا،
in
دککهەم نەسی نۆ
î
دککهەم نەسی تا،
in
سو ەم نەسی نۆ
Ø
سو ەم نەسی تا،
یوستا یەک ێ مانانه دەنەەنه ،کک نه بهنەی  ،ب دککەهان بهه پیتهی دەنگهد ر
نۆتاەی ب  .کەننک دەز نین یەلفنبوی ننردی ناکەنی  8پیتی دەنگد رە نهه
ب ەتین له:
] ،[aه] ،[eئ] ،[o] ،[êکک] ،[ûک] ،[uی] ،[îبزر نه][i
له ز ر کەی ننردی سۆر نی هیچ ێ مانود نیەه نه بنەی  ،ب دککەەنەی بهه
"ک"ی دەنگد ر ەان به بزر نه نۆتاەی به  .لهه درێهژه د یەک ێ مانهانەی نهه
بنەی  ،ب ککەەنەەان به " " ک "کک" ک "ی" نۆتهاەی دئ دەەانخەەنهه بەر بها .
بەاڵم تا یوستا ێ مانود له بەر دەست نیەه نه به پیتە دەنگد رەنانی "ه"،
"ئ" ک " " نۆتاەی ب  .بۆ هەنسەنگاندن ،یەک ێ مانه تونەپە ،نه نه به پیتی
دەنگههد ر نۆتاەیەههان دئ ،کەنههنک یەک ێ مانههانەی نههه بههه پیتههی بوههدەنگ
نۆتاەیەان پودئ لهه سهەرت بها نه ن) لهه زەمهانی  ،به دککی سهانار د
سەر دەنەەن.
◄ به پیتی دەنگد ری " " نۆتاەیەان ب چ کەننک :هەستان ،گ ەان ،ت سان،
،ەان ،گە ،ن، ،ککنان ،سنکتان ،شهکان ،سهنک ،ن ،بەز ن شکسهت نهنردن)،
ێەکتان ز بین رێتن) ...

تا،
نکم )(çûm
نکی )(çûy
نک )(çû

نۆ

نۆ
نکەن )(çûyn
نکن )(çûn
نکن )(çûn
نۆ

2

تا،
نە
بنکەن )(bûyn
بنکم )(bûm
ەەنەم نە
بنکن )(bûn
بنکی )(bûy
دککهەم نە
بنکن )(bûn
بنک )(bû
سو ەم نە
به هەنسانگدنی سەرێی اکگەنانی "هەستان"" ،ت سان" " ،هنکن" ک "بهنکن"
له گەڵ اکگەنانی "هاتن" ک "نەکتن" دەردەنەکئ نه:
* له "هاتن" ک "نەکتن" نه بنەی  ،ب دککەان به پیتی بودەنگی "م" نۆتاەی
دئچ له قەک رەنانی ەەنەم نەسی تا ،،دککهەم نە ک سو ەم نەسی نۆ له
بەر یەکەی نه له بڕگەی نۆتاەی دکک پتیی بودەنگ له پەنای ەەنهن بزر نهه
له نون ن یەک ن د به دننیاەی هەەهچ نه ک بنک بزر نه بەشود لهه ناسهە بهه
،مار دئ .بەاڵم له "هەستان"" ،ت سان" " ،نکن" " ،بنکن" نهه پیتهی نۆتهاەی
بنەی  ،ب دکک پیتی دەنگد ره ،بزر نه نەهاتنککە ک "م" له ەەنەم نەسی تا،
ک "ن" له دککهەم نەسی ک سو ەم نەسی نۆ ناسه به ،مار دئ.
* له "هاتن" ک "نەکتن" له قەک رەنانی دککهەم نەسی تا ،ک ەەنەم نەسهی
نۆ" ،ی" نه ناسهەەەچ پیتوکهی دەنگهد ره  îلهه د.،.م ک  înلهه ی.)،.،.
بەاڵم لەک ێ مانانەی نه بنەی  ،ب دککەان به پیتی دەنگد ر نۆتاەی دئ" ،ی"
نه ناسه ەان بەشود له ناسەەه ،پیتوکی بودەنگهچ ک تهه yه  yلهه د.،.م
ک  ynله ی)،.،.
* له تەک کی ێ مانەنان د قەک رەنانی دککهەم نە ک سهو ەم نەسهی نهۆ
کە ،ەەنن.
◄ به پیتی دەنگد ری "ی" نۆتاەی ب چ کەننک :پوکەنین ،ێڕەن ،د بەزەهن

پیاده شدن)

pêkenî+î→pê|ke|nîî→ (îî→î)  pêkenî

تا،

ەەنەم نەسی نۆ له ێ مانی پیتی نۆتاەی دەنگد ری "ی":

نۆ

نە
پوکەنین )(pêkenîn
پوکەنی" )(pêkenîm
ەەنەم نە
پوکەنین )(pêkenîn
پوکەنی )(pêkenî
دککهەم نە
پوکەنین )(pêkenîn
پوکەنی )(pêkenî
سو ەم نە
کەننک لو ە د دەبینین سەرە ،ی یەکەی نه قەک رەنهانی  5ک  6کە ،ەەنهن،
قەک رەنانی  2ک  3کە ،ەەننچ هەر کەهها قەک رەی  4کە ،قەک رەنهانی  5ک
 6ه .لو ە د پونەستی به ،ککن ن دنەکەی زەات هەەه نهه ڕ گۆ ،نکهاریەە،
،کک دەد ناتود ێ مهان بهه پیتهی دەنگهد ر نۆەهاەی به  .یەگە ناسهەنانی
ێ مانود نه به پیتی بودەنگ نۆتاەی دئ کەننک پونەر د بنوینچ دەتهن نین
گۆ ،نکاریەەنان نوکدەەنەکە.
ناسه بۆ دککهەم نەسی تا" ،ی"ێکی دەنگهد ره ] ،[îلهه ەەنەم نەسهی نهۆ
"ەن"ه نه "ی" لو ه د دەنگهد ره ] .[înناتوهد بهنەی  ،به دککی ێ مهان بهه
پیتی دەنگد ر نۆتاەی ب کەنهنک "هەسهتا" ک " هنک"  )...ناتوهد "ی"ێهی
دەنگد ر ی ناسه دک ی پیتهی دەنگهد ری نۆتهاەی ێ مهان دئ" ،ی"ێهی ناسهه
دەبوته "ی" ی بودەنگ .بهۆ ،ککن بهنکنەکەی زەهات سهەرن بدەنهه شهیناری
نن رەکه:
دککهەم نەسی تا ،له ێ مانی پیتی نۆتاەی بودەنگ:
xewt+î→xewtî

pêkenî+în→pê|ke|nîîn→ (îî→î)  pêkenîn

ناسهەنان لهه زەمهانی  ،به دککی سهانار بهۆ ێ مهانی توهنەپە ،لهه نشهتەی
نن رەکه ننرم ن کنەتەکه.
نە
ی.،.م
د.،.م
.،.م
ی،.،.
د،.،.
،.،.

im

m

m

î

y

Ø

Ø

Ø

Ø

în

yn

n

in

n

n

in

n

n

ناسە له فرمانی تێپەڕ:

کەنههنک ننت ههان ناسههه بههه پوههی توههپە ،بههنکن ەههان توههپە ،نەبههنکنی ێ مههان
دەگههۆردرئ .ێ مههانی توههنەپە ،بههه کردی نەکتههه بەر بهها  .یوسههتا بههۆ
هەنسههەنگاندن لههه گەڵ ێ مههانی توههنەپە ،،ێ مههانی توههنەپە ،لههه زەمههانی
 ،ب دککی سانار لوکدەدەەنەکه.
 پیتی نۆتاەی بودەنگ ب  ،کەننک:* [پیتی نۆتاەی "م"] دەتن ،ننتن ،بیستن ،گ تن ،ننشتن ،کەستن، ،شتن،
هاکەشتن ،د نستن ، ،نستن ...
* [پیتی نۆتاەی "د"] ب دن ،نن ردن ،ن دن ،ناردن ،بژ ردن ،اندن ...
* [نۆتاەی بهه پاشهگ ی توهپە،نەری نهد] شهکاندن، ،ککنانهدن ،نەک نهدن،
پچڕ ندن ...
لو ه به مەبەستی ننرم ن دنەکه تەنیا ێ مانود سەر دەنەەن ،هننکون
ێ مانەنانی یاما،ەپوک ک له سەر د کەنن ەەنن.

hat+î→hatî

ەەنەم نەسی نۆ له ێ مانی پیتی نۆتاەی بودەنگ:
xewt+în→xewtîn

ناسە دک ی پیتی ناسە دک ی پیتی
دەنگد ری  aک û
بودەنگ

ناسە دک ی پیتی
دەنگد ری î

hat+în→hatîn

دککهەم نەسی تا ،له ێ مانی پیتی نۆتاەی دەنگد ری " " ەان "کک":

hesta+î→hes|taî→ (î→y)  hestay
tirsa+î →tir|saî → (î→y)  tirsay
çû+î→ çûî → (î→y)  çûy
bû+î→ bûî → (î→y)  bûy

ەەنەم نەسی تا ،له ێ مانی پیتی نۆتاەی دەنگد ری " " ەان "کک":

hesta+în→hes|taîn→ (î→y)  hestayn
tirsa+în →tir|saîn → (î→y)  tirsayn

تا،

نە
دەت ان )(dîtman
دەت" )(dîtim
ەەنەم نە
دەتتان )(dîttan
دەتت )(dîtit
دککهەم نە
دەتیان )(dîtyan
دەتی )(dîtî
سو ەم نە
کەنههنک دەبینههین ،بههه پههوچەک نەی ێ مههانی توههنەپە ،،لههه ێ مههانی توههپە،د
قەک رەنانی دککهەم نە ک سو ەم نەسی نۆ ناسەی ایاک زەان هەەه تهان
بۆ د ،،.،.ەان بۆ  .)،.،.لهه نشهتەی نهن رەکه ناسهەنان بهۆ ێ مهانی
توپە ،ک تونەپە ،نه بە بنەی  ،ب دککنەەان به پیتهی بوهدەنگ نۆتهاەی دئ،
ننرم ن کنەتەکه.

çû+în→çûîn → (î→y)  çûyn
bû+în→bûîn → (î→y)  bûyn

بەاڵم لهه ههاکگی "پوکەنههین" نههه بههنەی  ،به دکک بههه پیتههی دەنگههد ری "ی"
نۆتاەی ،ناتود ناسەی دککهەم نەسی تا ،نه "ی" ی دەنگهد ره ک ناسهەی
ەەنەم نەسی نۆ نه "ەن"ه ک به پیتی دەنگد ری "ی" دەست پوهدەناچ "ی" ی
دەنگد ری ناسه دە چ ننکون دکک پیتی دەنگهد ر نهه کە ،ەە ،دە هن
له بڕگەەە ،نهاەەتە سهەر زمهان .بهۆ ،ککن نه دنەکەی زەهات سهەرن بدەنهه
شیناری نن رەکه.
دککهەم نەسی تا ،له ێ مانی پیتی نۆتاەی دەنگد ری "ی":
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نۆ

نە
ی.، .م
د.،.م
.،.م

ناسه
تونەپە ،توپە،
im

im

î

it

Ø

î

نە
ی،.،.
د،.،.
،.،.

تونەپە،

ناسه

"ە" نۆتاەی ب  ،له بەر دەست نیەه .یەگه ێ مانود بەک بارد نه هەەه د ک
له نونەر نی بە،ێز دەنەەن یاگاد رمان نەنەکه.
ناسەنان له زەمانی  ،ب دککی سانار بۆ ێ مانی توپە ،له نشهتەی نهن رەکه
ننرم ن کنەتەکه.

توپە،

în

man

in

tan

in

yan

نە

◄ پیتی نۆتاەی دەنگد ری " " ب چ کەننک :هونان ،پون ن ،ننتهان نتهد
زدن)
تا،

ی.،.م
t
t
it
د.،.م
Ø
y
î
.،.م
man
man
man
ی،.،.
tan
tan
tan
د،.،.
yan
yan
yan
،.،.
زەمان ە  ،ب دکککەنانی دەکه هەر نامود پوک اتی تاە ەم به نۆەان هەەه
ک ناسەنانیش له هوندێد شهنێن کەنهنک زەمهانی  ،به دککی سهاناره ک لهه
هوندێد شنێن ایاک زی ەەنی کردەان هەەه .له بەر نەمی دەرێەم لوه ه د
یەک ن با نان ێن.
im

نۆ

نە
هونامان )(hênaman
هونام )(hênam
ەەنەم نە
هوناتان )(hênatan
هونام )(hênat
دککهەم نە
هوناەان )(hênayan
هونای )(hênay
سو ەم نە
کەننک دەبینین له قەک رەنانی ەەنەم نە ک دککهەم نەسی تا ،،هننکون
پیتی نۆتاەی ێ مان دەنگهد ره ،بزر نهه لهه ناسهه د دەرنهانەکئ .تو ینهی
دەکه له سەر قەک رەی سو ەم نەسی تا ،به ەشنی نن رەکەەه:

hêna+î→hê|naî→ (î→y)  hênay

◄ پیتی نۆتاەی دەنگد ری "ی" ب چ کەننک :ننکسین ،ز نین ،ناسین ،بڕەن،
نڕەن ،سڕەن پا ،ن دن ،زدکدن) ،دزەن ،ننشین [گنشین] ێش دن) ...
نۆ
تا،
نە
ننکسی ان )(nûsîman
ننکسی" )(nûsîm
ەەنەم نە
ننکسیتان )(nûsîtan
ننکسیت )(nûsît
دککهەم نە
ننکسییان )(nûsîyan
ننکسی )(nûsî
سو ەم نە
کەننک دەبینهین ناسهەنان اگهه لهه قەک رەی سهو ەم نەسهی تها ،،کەنهنک
بارکد نوکه نهه بهنەی  ،به دکک بهه پیتهی دەنگهد ری " " نۆتهاەی به  .لهه
قەک رەی سو ەم نەسی تا ،،ننکون "ی" ی دەنگد ری ناسه بە دک ی پیتی
"ی" ی دەنگههد ری نۆتههاەی ێ مههان دئچ لەک ،ەکتە د "ی" ی ناسههه دە ه .
ک ته بۆ قەک رەی سو ەم نەسی تا" ،ننکسیی" نە له ننکسین د هەەه نه لهه
ننتن.

m

m

ناسە له زەمانی ئێستا و داهاتوو دا:

کەننک ننت ان ناسه به پوی زەمانی ێ مهان دەگهۆ،درئ .ناسهه لهه زەمهانی
 ،ب دکک د به ڕی با ن  .یوستا زەمانی یوستا ک د هاتنک نهه لهه بهنەی
یوستا پود دێن دەنەەنهه ،کک .اوگهای سهەرنبه بهه پهوچەک نەی زەمهانی
 ،ب دکک نه ناسه له ێ مانی توپە ،ک تونەپە ،د ایهاک ز بهنکنچ لهه زەمهانی
یوستا ک د هاتنک ،ایاک زیەە ،له نون ن ێ مانی توپە ،ک تونەپە ،د نیەه.
بههۆ یەک مەبەسههته زەمههانی یوسههتا بههۆ ێ مههانی توههپە ،ک توههنەپە ،هەم بههۆ
بارکد نود نه پیتی نۆتاەی بهنەی یوسهتا بوهدەنگ به ک هەم دەنگهد ر،
لوکدەدەەنەکە.
بنەی ئێستا به پیتی بێدەنگ کۆتایی بێ:

تونەپە ،کەننک :نەکتهن نەک) ،نەکتهن نەک) ،هنکن ڕ) ،کێه ن کێه )،
م دن م ) ،د نیشتن د نهیش) ،تهن نین تهن ن) ،هوشهتن هوه ) [ اهازه
د دن[
توپە ،کەننک :ننکسین ننک ) ،هونان ههون) ،ز نهین ز ن) ،نهڕەن نهڕ)،
دەتن بین) ،ناردن نو ) ،اندن ون)، ،شتن ،،ێن) ،ننشتن نن... )،

nûsî+î→nû|sîî→ (îî→î)  nûsî

،ەنگه بۆ نکنود بڵ لو ەش د "ی" ی دەنگد ری ناسه لەک گۆ ،نکاریەانه
د دەبوت به "ی" ی بودەنگچ ک ته:

nûsî+î→nû|sîî→ (î→y)  nûsîy

بەاڵم له نۆتاەی بڕگه ،ننتنی  yبه دک ی  îناەەته سەر زمان .کەننک دەت ان
ننتنی  yبه دک ی  aله "هونای" د دەن ئچ تەتهانەم نهنتنی  yبهه دک ی ،ê
دەن ئچ بۆ کێنه له نهنتنی "دەنوهین" د  .)dêêynهەر کەهها دک ی  ،ûبهۆ
کێنه له "دە نکەن د  .)deçûynله سەر گۆ ،نکاری ناسەنان لهه زەمهانی
یوستا ک د هاتنک ،له درێژه د دەدکێین.
ێ مانی توپە ،نه بنەئ  ،ب دککنەی به پیته دەنگد رەنانی "کک"" ،" " ،ئ" ک

ناسە دک ی پیتی ناسە دک ی پیتی
دەنگد ری a
بودەنگ

ناسە دک ی پیتی
دەنگد ری î

نە
ەەنەم نە
دککهەم نە
سو ەم نە
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تا،

نۆ

دەنەکم )(dexewim

دەنەکەن )(dexewîn

دەنەکئ )(dexewê

دەنەکن )(dexewin

دەنەکی )(dexewî

دەنەکن )(dexewin

نە
ەەنەم نە
دککهەم نە
سو ەم نە
نە
ەەنەم نە
دککهەم نە
سو ەم نە

تا،

نۆ

)(têhêdesûy

)(têhêdesûn

ت هەندەسنئ

ت هەندەسنکن

دەننکس" )(denûsim

دەننکسین )(denûsîn

سو ەم نە

)(denûsê

دەننکسن )(denûsin

له قەک رەنانی دککهەم نەسهی تها ،ک ەەنەم نەسهی نهۆ "ی" ی دەنگهد ری
ناسه بە "ی" ی بودەنگ دەگۆ،درئ.

دەننکسی )(denûsî

دەننکس

تا،

" )(deçim

دە
دە ی )(deçî
دە )(deçê
تا،

دەننکسن )(denûsin

denû+î→de|nûî→(î→y)  denûy
têhêdesû+î→te|hê|de|sûî→(î→y)  têhêdesûy

نۆ

ین )(deçîn

دە
دە ن )(deçin
دە ن )(deçin

له قەک رەی سو ەم نەسی تا ،د گۆ ،نکاریەەنی ز ر ایهاک ز هەەهه .نهه
پیتی نۆتاەی بنەی یوستا نه "کک"ەه ،دەبوته پیتی بودەنگی "ک".

denû+ê→den|ûê→(û→w)  denwê
têhêdesû+ê→te|hê|des|ûê→(û→w)  têhêdeswê

نە
دەنو ەن )(denêrîn
دەنو م )(denêrim
ەەنەم نە
دەنو ن )(denêrin
دەنو ی )(denêrî
دککهەم نە
دەنو ن )(denêrin
دەنو ئ )(denêrê
سو ەم نە
کەنهههنک دەبینهههین ناسهههەنان لهههه ێ مهههانی توهههنەپە ،ک توهههپە ،د ههههیچ
ایاک زیەەنیان له گەڵ ەەنت نیەه .یەک تاە ەت ەندیەه دەگە،ێهتەکه سهەر
زەمهانی یوسههتا ک د ههاتنک نههه لههه گەڵ زەمهانی  ،به دکک لەک ،ک نگەەههه ،
ایاک زیەان هەەه .ناسەنانی زەمانی یوستا لهه بهارکد نی پیتهی نۆتهاەی
بنەی یوستا بودەنگ ب له نشتەی نن رئ ننرم نیشان دەدرێن.
ناسه
ناسه
în
ەەنەم نەسی نۆ
im
ەەنەم نەسی تا،
in
دککهەم نەسی نۆ
î
دککهەم نەسی تا،
in
سو ەم نەسی نۆ
ê
سو ەم نەسی تا،

نۆ

◄ پیتی نۆتاەی بنەی یوستا " " ب :
تونەپە ،کەننک ، :ەشتن ،) ،
توپە ،کەننک :نن ردن نۆ) ،شۆردن شۆ)
نە
ەەنەم نە
دککهەم نە
سو ەم نە

دەننکم )(denûm

دەننکەن )(denûyn

دەننئ )(denwê

دەننکن )(denûn

نە
ەەنەم نە

تا،
ت هەندەسنکم

)(têhêdesûm

)(têhêdesûyn

دککهەم نە

ت هەندەسنکی

ت هەندەسنکن

دەننکی )(denûy

م )(der̂om

دە،
دە ،ی )(der̂oy
دە،ک )(der̂wa

نۆ

ەن )(der̂oyn

دە،
دە ،ن )(der̂on
دە ،ن )(der̂on

نە
دەنۆەن )(dexoyn
دەنۆم )(dexom
ەەنەم نە
دەنۆن )(dexon
دەنۆی )(dexoy
دککهەم نە
دەنۆن )(dexon
دەنن )(dexwa
سو ەم نە
له قەک رەنانی دککهەم نەسهی تها ،ک ەەنەم نەسهی نهۆ "ی" ی دەنگهد ری
ناسه بە "ی" ی بودەنگ دەگۆ،درئ ،له پوشهت یەک بابەتهه بهۆ ێ مانەنهانی
دەکه ،ککن بۆتەکه ک پونەست نانا دککپام بنەکه .بەاڵم له قەک رەی سهو ەم
نەسی تا ،یاننگۆ،یەەنی ز رت هەەهچ نه توی د هەم پیتی نۆتاەی بنه ک
هەم ناسه تنکشی گۆ ،نکاری دەبن .لەک ،ەکته د پیتی دەنگهد ری نۆتهاەی
بنه نه "کک"ەه دەبوته پیتی بودەنگی "ک"چ هەرکەها پیتهی دەنگهد ری ناسهه
نه "ئ"ەه دەبوته پیتی دەنگد ری " " .بۆ ،ککن بنکنەکه دەتن نین بننکسین:

◄ پیتی نۆتاەی بنەی یوستا "کک" ب
تونەپە ،کەننک :ننکستن [نەکتن له هوندێد ز ر که د ] ننک)
توپە ،کەننک :ت هەنسنکن ت هەنسنک) ندکدن ،مالیدن)
نە
ەەنەم نە
دککهەم نە
سو ەم نە

تا،

تا،

بنەی ئێستا به پیتی دەنگدار کۆتایی بێ:

تا،

)(têhêdeswê

)(têhêdesûn

نۆ

نۆ

der̂o+ê→der̂|oê→(o→w & ê→a)  der̂wa

دەننکن )(denûn

dexo+ê→dex|oê→(o→w & ê→a)  dexwa

◄ پیتی نۆتاەی بنەی یوستا "ئ" ب :
تونەپە ،کەننک :گە ،ن گە،ئ) ،ت سان ت س ) ،سنکتان سنکت ) ،سنک ،ن
سههنک،ئ) ،اههنکاڵن اههنکن ) [ان یههدن] ،س ه ەک ن س ه ەکئ) [آر م شههدن]،
نشان نشه ) [نزەهدن] ، ،کەسهتان  ،کەسهت ) [سه پا ەسهتادن ،ک نهت
نک ه دن] ،لەرز ن لەرزئ) [ل زەههدن] ،هههاتن دئ) ،هەاڵتههن هەنههدئ) [هەڵ
هاتن هەاڵتن) ←هەڵ دئ]

نۆ
ت هەندەسنکەن
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تو ینی :هاتن ێ مانوکی ب ز ننکن بیقاعده)ه نهه بهنەی یوسهتانەی لهه
بنەی  ،ب دککەەنەی ساز ناب .
توپە ،کەننک :ننتن ن ) ،د نان د ن ) [ن ادن ،ق ر د دن]،
تو ینی :ننتن ێ مانوکی ب ز ننکن بیقاعده)ه نهه بهنەی یوسهتانەی لهه
بنەی  ،ب دککەەنەی ساز ناب .
ێ مانه تونەپە،ەنان:
تا،

پاشگ له قەک ره د نۆی دەنهنێن  .ک تهه لهه سیسهت ی زمهانی نهنردی د
"دە ،کەستام" هیچ شنێنوکی نیەه .دەتن نین بڵوین نه پوک اتی ساز بنکنی
قەک رەنان بەک ەشنەن:
پاشگ  +دە +بنەی یوستا  +ناسه
ێ مانه توپە،ەنان:
نە
دەنوین )(dêêyn
دەنو" )(dêêm
ەەنەم نە
دەنون )(dêên
دەنوی )(dêêy
دککهەم نە
̂
̂
دەنون )(de ên
دەن )(de ê
سو ەم نە
بە هەنسەنگاندن له گەڵ هاکگی "گە ،ن" دەبینهین نهه ناسهەی قەک رەنهان
کەننک ەەنن ک تو ینیەەنانی قەک رەنان هەر به ەشنی با ن که.
یوستا ێ مانوکی توپە،ی ناکەن پاشگ سەر دەنەەن:

نۆ

نە
دەگە،ێ" ) (deger̂êmدەگە،ێین )(deger̂êyn
ەەنەم نە
دەگە،ێن )(deger̂ên
دەگە،ێی )(deger̂êy
دککهەم نە
دەگە،ێن )(deger̂ên
دەگە،ئ )(deger̂ê
سو ەم نە
له قەک رەنانی دککهەم نەسهی تها ،ک ەەنەم نەسهی نهۆ "ی" ی دەنگهد ری
ناسههه بە "ی" ی بوههدەنگ دەگههۆ،درئ .بەاڵم قەک رەی سههو ەم نەسههی تهها،
اوگههای سههەرنبی زەههات ه .لههه ،ەکتههی گۆ ،نکههاری پیتەنههان د  ،پیتههی
دەنگد ری "ئ" نه ناسهەەه ،دک ی پیتهی دەنگهد ری "ئ" نهه پیتهی نۆتهاەی
بنەی یوستاەه ،له  ،ەکتی گۆ ،نکهاری پیتەنهان د ناسهه دە ه  .بهۆ ،ککن
بنکنەکه سەرن بدەنه شین دنەکەی نن رەکه:
تا،

نە
ەەنەم نە

تا،
 ،دەکەستو"

)( ̂ adewest êm

نۆ
 ،دەکەستوین

)( ̂ adewest êyn

دککهەم نە

 ،دەکەستوی

 ،دەکەستون

نە
دێین )(dêyn
دێ" )(dêm
ەەنەم نە
دێن )(dên
دێی )(dêy
دککهەم نە
دێن )(dên
دئ )(dê
سو ەم نە
کەننک دەبینین اکگی هاتن بۆ ساز ن دنی زەمهانی یوسهتا ،پونەسهتی بهه
مۆ،ێی" )morphymی [تکن " ]،دە" نیەه .ک تا "دەدێ"" له زمانی ننردی
شنێنوکی نیەه .اکگی هەاڵتنیش بەک شون زەەه.
یەک تو ینیەههانەی بههۆ قەک رەنههانی "هههاتن" باس ه ان ن ه د ،لو ه ەش د بەک
ەشنەەه.
یوستا ێ مانود تونەپە ،سهەر دەنەەهن نهه ناکەنهه پاشهگ ن .بهۆ کێنهه
" ،کەستان"

سو ەم نە

 ،دەکەست

)( ̂ adewest êy
)( ̂ adewestê

تا،

نۆ

نە
د دەنوین )(dadenêyn
د دەنو" )(dadenêm
ەەنەم نە
د دەنون )(dadenên
د دەنوی )(dadenêy
دککهەم نە
د دەنون )(dadenên
د دەن )(dadenê
سو ەم نە
بە هەنسەنگاندن لە گەڵ " ،کەسهتان" دەبینهین نهه لهه ،ککی ناسهەکه ههیچ
ایاک زیەەنیههان نیەههه ک تەنههانەم ێ مههانی توههپە،ی نههاکەن پاشههگ ەش
پوک اتی ساز بنکنی قەک رەنانی کەننک ێ مانی تونەپە،ی نهاکەن پاشهگ هچ
ک ته:
پاشگ  +دە +بنەی یوستا  +ناسه
◄ پیتی نۆتاەی بنەی یوستا "ه" ب :
تونەپە ،کەننک :گەەیشتن گه) ،ت گەەیشتن ت گه)
توپە ،کەننک :ب دن به) ،د ن ده) ،ن دن نه) ، ،نستن  ،نه) ،د نسهتن
د نه) ،دەرنستن دەرنه) [ ب ز ن ندن]

deger̂ê+ê→de|ge|r̂êê→(êê→ê)  deger̂ê

نۆ

تا،

نۆ

تا،

نە
دەگەەن )(degeyn
دەگەم )(degem
ەەنەم نە
دەگەن )(degen
دەگەی )(degey
دککهەم نە
دەگەن )(degen
دەگا )(dega
سو ەم نە
قەک رەنانی دککهەم نەسهی تها ،ک ەەنەم نەسهی نهۆ کەنهنک ێ مانەنهانی
پوشنک "ی" ی دەنگد ری ناسه دەبوته "ی" ی بودەنگ .بەاڵم قەک رەی سو ەم
نەسی تها ،گۆ ،نکهاری ەەنی نهنێی هەەهه .لهه بهنە،ەم یەک قەک رەەهه بهه
شونەی "دەگەئ" بهنککه .لهه ،ەکتهی گۆ ،نکاریەەنهان د  ،ناسهه دە ه ک
پیتی دەنگد ری "ه" له بنەی یوستا به پیتی " " دەگۆ،درئ .ک ته:

)( ̂ adewest ên

 ،دەکەستون

)( ̂ adewest ên

نۆ

dege+ê→de|geê→(eê→a)  dega

یوستا "ت گەەیشتن" نه ناکەن پاشگ ی "ت "ەه دەدەەنه بەر با :

کەننک دەبینین له ێ مانود نه نهاکەنی پاشهگ به  ،مهۆ،ێی ی "ده" دک ی
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dejî+în→de|jîîn→(îî→î)  dejîn

تا،

نۆ

تا،

نۆ

ێ مانود نه بنەی یوستای به پیتی دەنگد ری " " نۆتاەی ب له دەسهت د
نی ەه ،یەگه نونەر نی بە،ێز ێ مانود بەک تاە ەت ەندیەانه دەز نهن تکاەهه
یاگاد رمان نەنەکه.
ناسەنانی زەمانی یوستا له نشتەی نن رەکه هاتنکن.

نە
ت دەگەم ) (têdegemت دەگەەن )(têdegeyn
ەەنەم نە
ت دەگەن )(têdegen
ت دەگەی )(têdegey
دککهەم نە
ت دەگەن )(têdegen
ت دەگا )(têdega
سو ەم نە
کە ،دەاره تو ینی قەک رەنان لو ەش د دەبیندرئ .هەرکەها پوک اتی سهاز
بنکنی قەک رەنان کە" ،ر کەستان" ک "د نان" دە .
ێ مانه توپە،ەنان:

نە

بودەنگ

ی.،.م
Ø
y
y
y
y
î
د.،.م
Ø
Ø
Ø
a
ê
ê
.،.م
n
yn
yn
yn
yn
în
ی،.،.
n
n
n
n
n
in
د،.،.
n
n
n
n
n
in
،.،.
لهه ،ێگههای یەک شهیناریەه بۆمههان دەردەنەکئ نهه لههه زەمهانی یوسههتا د
ایاک زیەە ،له نون ن ێ مانی توهنەپە ،ک توهپە ،د بهۆ ناسهه نیەهه .تەنیها
بودەنگ بنکن ەان دەنگد ر بنکنی پیتی نۆتاەی بنەی یوستا ایاک زی نون ن
ناسەنان د ساز دەنا.
im

نە
دەبەەن )(debeyn
دەبەم )(debem
ەەنەم نە
دەبەن )(deben
دەبەی )(debey
دککهەم نە
دەبەن )(deben
دەبا )(deba
سو ەم نە
کەننک دەبینین قەک رەنان کەننک ێ مانی تونەپە،ی "گەەیشتن"ه .نه ک بهنک
ایاک زی ەە ،نون ن ێ مانی توپە ،ک تونەپە ،د نیەهه .بهۆ قەک رەی سهو ەم
نەسی تا ،دەتن نین بننکسین:

debe+ê→de|beê→(eê→a)  deba

یەک نام ێ مانی " ،نستن" نه ناکەنی پاشگ ی "" ،ەه سەر دەنەەن:
تا،

نۆ

* له زەمانی  ،ب دکک د تونەپە ،بنکن ەان توپە ،بهنکنی ێ مهان ،شهنێن لهه
سەر ناسه د دەن  .ک ته ناسهەی ێ مهانی توهنەپە ،لهه گەڵ ناسهەی ێ مهانی
توپە ،ایاک زی هەەه.
* له زەمانی یوستا ک د هاتنک د ناسەی ێ مانی تونەپە ،ک ێ مانی توهپە،
کەننک ەە ،ک ن.
* له هەمنک زەمانەنان د دەنگد ر بنکن ەان بودەنگ بنکنی پیتی نۆتاەی
بنەی ێ مان ،دەبوته هۆی گۆ ،نکاری ناسەی قەک رەنان.
 -2خوازه (امر)

نن زه د نوکه نه بوژەر ،ککد نی ێ مهان بهه شهون زێکی د نهن زی ،تکها ک
دەستنکر اکە،ک نی دەنا .یەک د نهه تهاە ەم بهه قەک رەی دککهەم نەسهی
تا ،ک دککهەم نەسی نۆەهچ نه بیسهەرن .لهه هەمهان سهەر اکه بهۆ د نهی
نن زه ننت که نه" سەرەی ب) بەشهوکی ننرتهه دەنەکێتهه سهەر قەک ره ک
نن زه ساز دەنام" .لو ەش د شنێنی زمانی ێارسی ک به هەنه لوکد نەکەی
یەک بابەته دەبینین .له نتو ەنهانی ،ێزمهانی زمهانی ێارسهی ،ب) کەنهنک
مۆ،ێی" تکن )،ێد دەناسونن نه نن زه ساز دەنام .بەاڵم زمانی نهنردی
تاە ەت ەندی نۆی لەک بن ره د هەەه نه دەب بدرێته بەر با  ،نە ،یەکەی
نه پودهام سانتار)ی زمانی ێارسی بۆ نن زه ب ههیچ لوکهد نەکەەە،
بی ونینه نون زمانی ننردی!
کەننک دەز نین له زمانی ننردی د هیچ کشەەە ،به پیتی دەنگد ر دەسهت

نە
دە،ەن )(dejîn
دە،ە" )(dejîm
ەەنەم نە
دە،ەن )(dejîn
دە،ی )(dejî
دککهەم نە
دە،ەن )(dejîn
دە،ی )(dejî
سو ەم نە
لو ه قەک رەنان کەننک هاکگی پوکەنهین لهه زەمهانی  ،به دکک د هەنگه ی
سەرنبی تاە ەتین.
دککهەم نەسی تا:،

نۆ

dejî+î→de|jîî→(îî→î)  dejî

سو ەم نەسی تا:،
dejî+ê→de|jîê→(îê→î)  dejî

ەەنەم نەسی نۆ:

m

m

m

m

m

ئاکامەکانی ئەو باسه:

نە
 ،دەنەەن )(̂ adexeyn
 ،دەنەم )( ̂ adexem
ەەنەم نە
 ،دەنەن )( ̂ adexen
 ،دەنەی )( ̂ adexey
دککهەم نە
 ،دەنا )̂ adexa
 ،دەنەن )( ̂ adexen
سو ەم نە
تو ینیەەنهانی سههەر یەک ێ مانههانەی نهه باسه ان نه د لوه ەش د هەر بەک
ەشنەەه.
◄ پیتی نۆتاەی بنەی یوستا "ی" ] [îب :
تونەپە ،کەننک، :ەان ،ی) ،گ ەان گ ی)،
تا،

û

o

ê

e

î
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دەنەکی ← بخەکه  )bixeweدەنەکن ← بخەکن )bixewin
دەبنکری ← ب نکره  )bibûreدەبنکرن ← ب نکرن )bibûrin
دەنو ی ← بنو ه  )binêreدەنو ن ← بنو ن )binêrin
هەڵ دەگ ی← هەڵ بگ ه )hêbigre
هەڵ دەگ ن ← هەڵ بگ ن )hêbigrin
 ،دەنوشی ←  ،بکوشه )r̂abikêşe
 ،دەنوشن ←  ،بکوشن )r̂abikêşin
◄ ێ مانود نه بنەی یوستا به پیتی دەنگد ر نۆتاەی ب :
دە ،ن ← بڕ ن )bir̂on
دە ،ی ← بڕ )bir̂o
دەننکن ← بننکن )binûn
دەننکی ← بننک )binû
دە،ەن ← بژەن )bijîn
دە،ی ← بژی )bijî
دەت سوی ← بت س  )bitirsêدەت سون ← بت سون )bitirsên
دەنون ← بڵون )bîên
دەنوی ← بڵ )bîê
ت دەگەی ← ت بگه  )têbigeت دەگەن ← ت بگەن )têbigen
◄ ێ مانی ب ز ننکن
دێن ← کەرەن )werin
دێی ← کەره )were
هەڵ دێی ← هەن  )hêêهەڵ دێن ← هەنون )hêên
کەنهنک ننت هان "نهنتن"" ،ههاتن" ک "هەاڵتهن" ێ مهانی ب ز نهنکنن ک بهنەی
یوستا لەک ێ مانانه له بنەی  ،ب دکک سهاز نهاب  .بەاڵم نهن زەی "نهنتن" لهه
پود هاتی ساز بنکنی نن زە د اه دەگه ئ ،بەاڵم "ههاتن" ک "هەاڵتهن" نهه
تەنیا بنەی یوستاەان ب ز ننکنه ،نن زەنەەانیش ب ز ننکنه.

پ نانها ک پیتەنهانی دەسهتپوکی کشهەنان بوهدەنگن .ناتوهد ب هان ەکئ
نن زه ساز بکەەن مهۆ،ێی ی "ب" نهه پیتوکهی بودەنگهه ،دەنەکێتهه سهەر
پیتی دەست پوکی ێ مان نه یەکەش پیتوکی بودەنگه .بەاڵم دەز نین نه له
سیست ی زمانی ننردی د لهه دەسهتپوکی کشهه ،دکک پیتهی بوهدەنگ بهه
دک ی ەەنت د ناەەنچ مەگەر یەکەی نه پیتوکی دەنگد ر له نون ن یەک ن د
اوگی به  .لهه سیسهت ی زمهانی نهنردی یەک پیتهه دەنگهد ره بزر نەەهه.
لو ەش د ،ەنگه له بەر اک نەگی نی بزر نه له نن زه د بگە،ەهتەکه سهەر
یەکەی نه له ،ێننکسی ننردی بهه یەلفهنبوی عە،ەبهی ،بزر نهه ناننکسه ئ.
یەگه ،ێننکسی تین بهۆ ننکسهین هەن ژێ در باەهه بهه دننیهاەی دەکری لهه
نن زه د کەدەر دەنەکم.
زمانی ێارسی لەک بن ره د بۆنۆی هوندێد نوشەی له سەرە .بهۆ کێنهه بهه
اک لوک دن له نتو ی "دسر زبان بف زسیب/2بس لبدومبآم اشبمر سته ب"
پود ههاتی سههاز ن نهی نههن زه بهۆ قەک رەی دککهەم نەسههی تهها ،ک دککهەم
نەسی نۆ بەک ەشنه دەننکس :
دومبشخصبمفرد:بنتب+بننبمض زعب+بØ

دومبشخصبجمع:بنتب+بننبمض زعب+بید ب

بەاڵم ناتود بۆ نن زه کێنه دێننەکه ک دەننکسن:
نِن یس،بنِن یسهد،بنُرو،بنِروید،بنِنشهن،بنِنشهنهد ب

یەی دەکری ،ێ کسره) ک بۆر ضم ) له ێ مانەنانی سەرئ یەه؟
نه ک بنک ناتن نین ساەی ن دنەکە له شهتود بکەەهن نهه نهۆی هونهدێد
نوشه ک بابەتی نا،ککنی تود ماکه.
بۆ ،ککن بنکنه ک شین دنەکەی زەات نن زه له زمانی ننردی د بهه ەشهنی
نن رەکه ساز دەب :
 -1نن زه له بنەی یوستا ساز دەب
 -2مۆ،ێی ی "ده" یەگه له ێ مان د هەب  ،دە
 -3مۆ،ێی ی " "biله ێ مانی ەە ،بەشی له پوش ێ مان ک له ێ مانود نه
ناکەنی پاشگ ب دک ی پاشگ ک پوش بنەی یوستا ییز ێه دەب
 -4دککهەم نەسی نۆ بەک شون زه سهاز دەبه ک پونەسهتی بهه گۆ ،نکهاری
دەکه نیەه.
 -5له قەک رەی دککهەم نەسی تا ،،ناسه دە ه چ یەگهه پیتهی نۆتهاەی
بنەی یوستا دەنگد ر ب گۆ ،نکاری دەکه ناەەتهه گهۆ .،بەاڵم یەگهه پیتهی
نۆتاەی بنەی یوستا بودەنگ به  ،لهه نۆتهاەی ێ مهان "ە" کەنهنک ناسهه بهه
ێ مانەکه دەلک .
 -6تونەپە ،ەان توپە ،بنکنی ێ مان لو ه د گ ەنهگ نیەهه ک هەر دککنیهان
لەک پودهاته ا دەگ ن.
بۆ ،ککن بنکنەکەی زەات سەرن بدەنه کێنەنانی نن رەکه:

 -3نێوی تاک و نێوی کۆ

نون ،کشەەەنه نه بۆ نونلونان ەان نونب دنی نەسود ەهان شهتود نەنکهی
ل کەردەگی درئ .ناتید یو ه دەنون ،ن ،پیاک ،نچ ،نن ،،نون ،ۆم ،شەقام،
اک...لههه نوههن موشههکی یو ههه نە ەههان نەسههانود ،شههت ەههان شههتانود
پارێز کن نه بۆ یی ه ەمد ک ک تاەان هەەه .بۆ کێنه ناتیهد دەنهون "نهچ"
یو ه م ڤوک ان دێتهه نوهن موشهد نهه ،ەگەزی بهۆ یو هه ناسه که .ەهان
ناتید دەنون "شەقام" شنێنوك دێته بەر اکمان نه اوگای هامک ۆەهه.
ەەنود له تاە ەت ەندیەەنانی نون یەکەەه نه دەتن ن تا ،مفرد) ەان نۆ
جمع) ب  .ناکێد نه له ک تا د له ،ک نهگەی یە،مهارەکه یامها،ە بهه ەە،
نە ەان ەە ،شت بکا نونی تانه ک ناکێهد نهه لهه ک تها د لهه ،ک نهگەی
یە،مارەکه یاما،ە به زەات له ەە ،نە ەان ەە ،شت بکا نونی نۆەه.
نونی تا ،کەننک :د ر ،نون ،سون ،نچ ،نن ،،مند ڵ ،شنکشه ،دەست...
یونی تا ،سە ،ی یەکەی نه له ،ککی یە،مارەکه یاما،ه بهه ەە ،نە ەهان
ەە ،شت دەنا ،یو ه له ،ەگەزی نونەنه یاگاد ر دەناتەکه .بۆ کێنه ناتود
دەنون سون دەز نین نهه باسهی میهنەەە ،دەنەەهن ک بهۆ کێنهه باسهی نوهن
نانەەن.
نونی نۆ بۆ نکنه ،ککر بۆ بەرباسهی ناسهیاک معرفت ب) ک نەناسهیاک نکترهب)

◄ ێ مانود نه بنەی یوستا به پیتی بودەنگ نۆتاەی ب :
دەننکسی ← بننکسه  )binûseدەننکسن← بننکسن )binûsin
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پونە سته باسی له سەر بک درئچ هەر بۆەه لو ه د لهه سهەر هۆنیەتی سهاز
بنکنی نوهنی نهۆ دەدکێهین .نوهنی نهۆ لهه زمهانی نهنردی د بهه لکانهدنی
پاشگ ی " ن" به نۆتاەی نون ساز دەب  .لهه زمهانی نهنردی د پیتەنهان بهه
پیتی دەنگد ر مص ت) ک پیتی بودەنگ صت م ب) د بەش دەبهن .هەرکەهها
له زمانی ننردی له ەە ،بڕگه نخش) دکک پیتی دەنگد ر ا ناگ ن ،ک تهه
دکک پیتی دەنگد ر دک به دک ی ەەنته لهه بڕگهه د دەرنهانەکن ک پونەسهته
نون ن دکک پیتی دەنگد ر پیتوکی بودەنگ ا بگ ئ .بۆ نۆ ن دنەکەی نون،
یەکەی نه پیتی نۆتاەی نون دەنگد ر ب ەان بودەنگ ز ر گ ەنگه .بۆ زەات
،ککن بنکنه باسەنه به هونانەکەی کێنه درێژە دەدەەن.
پیتی نۆتاەی نون بودەنگ بی:
لەک د نە د مۆ،ێی ی " ن" له نۆتاەی نون دئ تا ننک نونی نۆ ساز ب .
نن←،نن ،ن
نچ←نچان
،ن←،نان پیاک←پیاک ن
اک← اک ن

شار←شار ن شەپۆل←شەپۆ ن

نانن ن
mû+an→ mû|an→ mû+w+am  mûwan
منکک ن
◄ نون به پیتی دەنگد ری " " نۆتاەی ب :
لەک د نە د پیتی دەنگد ری نۆتاەی کشه ،ک ته " " لهه ،ەکتهی گۆ ،نکهاری
د دە  .سەرن دەدەەنه کێنەنانی نن رەکه:
şûşe+an→ şû|şean→(e→×) şûşan
شنکشان
پەپنکله←پەپنک ن
یون ره←یون ر ن
یەستو ه←یەستو ن
لنکتکه←لنکتکان
ننن ه←ننن ان
بازنه←بازنان
کەکشه←کەکشان
هەرزه←هەرز ن
هەکێ ده←هەکێ د ن
لو ه د ەن هۆن که بۆ کەنه دەهونینەکه:
دەنەم اا سەە ی یەستو ن ک هەندەمژم شنەی شەکبا
شههەک ک بیههدەنگی ەن نۆشههه ،هەمیشههه نۆزگههه هەر شههەک بهها هههو ن –
گ ەانی نینەشەک)
▪ یەستو ن به  ، ،ننق ی هەتاکن
شەک نەش له سەرمانا،
قنبادی اەلیز ده – "با" نن زبونی گننی ن د)
یاگ دەنەنەکه!
▪ گ مەی هەکری بەهار ن
دئ بەەانی ک یون ر ن
ننناکەی کرده بار ن
تە ،دەنا گەاڵی د ر ن
...
هام له ،ەکەز ک زەرد ن
قاسپەی نەکی سەر بەرد ن
کرتەکرتی هەکێ د ن
هو ن – بەهاری ننردستان)
دئ له ناک شیناکەرد ن
دەتف شن به قی ەتی هەرز ن
هو ن – پوکەنینی گنڵ)
دەتدەنه دەستی نانە ک هەرز ن
xanû+an→ xa|nûan→ (û→w)  xanwan

ماڵ←مااڵن

نەکش←نەکشان بنک←،بنکنان

شاخ←شانان نیژ←نیژ ن
پیتی نۆتاەی نون دەنگد ر ب :
اوگای سەرنبه نهه نهۆ ن دنهی نوهن بەک ەشهنه لهه نهاک ەی مەهابهاد ک
دەکرککبەری ز ر بەر اک دەنەکئ.
◄ نون به پیته دەنگد رەنانی " "" ،ی"" ،ئ"" ،کک" ک " " نۆتاەی ب :
لەک د نانه د  ،ز رێد له کشەنان کەننک ەەنت تنکشی گۆ ،نکاری دەبهن.
ناتود به دک ی پیتی دەنگد ری نۆتاەی کشەنان ،پیتهی دەنگهد ری " " لهه
" ن" دئ ،پیتی بیدەنگی "ی" ] [yکەننک پیتوکی نوننبی دێته نهاەەکه .بهۆ
،ککن بنکنەکه سەەرن دەدەەنه کێنەنانی نن رەکه:
derya+an → derya+y+an  deryayan
دەرەاەان
şûtî+an → şûtî+y+an  şûtîyan
شنکتیەان
ا← اەان
گەاڵ←گەاڵەان
،ێگا←،ێگاەان
بەەانی←بەەانیەان
شنکتی←شنکتیەان ماسی←ماسیەان
بەه ←بەه ەان
هەرم ←هەرم ەان
دئ←دئەان
هوشنک←هوشنکەان
منک←منکەان
ناننک←ناننکەان
لی ۆ←لی ۆەان
هەنۆ←هەنۆەان
د ←د ەان
سەرن دەدەەنهه یەک ههۆن ک نەی نهن رەکه نهه نوهنی نهۆ لهه کئ د بهه دی
دەن ئ.
▪ پوش یەکەی سیڕەی هەنۆەان
هو ن – یارەق ک تین)
پەردەی بودەنگی د د،ئ
▪ تۆ بەبنکەتاەه دەبنک من ،له سۆر غ گیای م دن
قنبادی اەلیز ده – گیا)
نۆم له دەرەاەان نقنکم نەم
هەن ەم اوگای سەرنبه له هوندێد کشە د ننتنی دەکەش هەەه نه لهه
نن رەکه یەک نیش هاتنکن:
beyanî+an→ be|ya|nîan →(î→y)  beyanyan
بەەانیان

 -4ناسیاو (معرفه)

ناسیاک ەەنود له تاە ەت ەندی ەەنانی نونه نه دەست نیشهانی دەنها یاەها
نونێد نه باسی ل دەن ئ بۆ کێژەر ک بیسەر ناس ه ەان نا .نه ک بنک نوهنی
ناسیاک بۆ یو ه ناس که ک نونی نەناسیاک له ی یو ه نەناس که.
له هەمان سەر اکه بۆ ناساندنی ناسیاک ننت که:
"نیشانەی ناس کی له ناکی تا،د نەی) ک له ناکی نۆد نانی)ەه.
پیاکەنەی دکێنی دەتت یامۆز م بنک.
پیاکەنانی دکێن هاتن نەنکی دێی یو ه بنکن".
لو ه د ننکسەر تنکشی هەنەەەنی گەکره هاتنککه نهه دەبهنک لهه هەنگهاکی
ەەنەم ،نونی ناسیاک به تەنیاەی ک ب یەکەی له ،سته د ب  ،باسی لهه سهەر
بکەی ،ننکون له ،سته د هوندێد یاننگۆ،ی له پودههاتی ،سهته دێتهه
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ت گەەیشتنی زەات سەرن دەدەەنه ش ن دنەکەی نن رەکه:

گۆ .،بۆ یەکەی باسی ناسیاک بکەەن ک باشت ه نه نوهن بهه تەنیهاەی بدرێتهه
بەربا تاننک یەگه له ،سته د اوگی بنک بتن نین بیناسینەکه ک یەگهه لهه
،سته مۆ،ێی ود ییز ێه بنک بتن نین لوکد نەکەی بۆ بکەەن.
له زمانی ننردی ،بۆ ساز ن دنی نونی ناسیاک بودەنگ بهنکن ەهان دەنگهد ر
بههنکنی پیتههی نۆتههاەی نوههن ،شههنێنی  ،سههتەکنۆ د دەنهه  .نە ک بههنک یەک
مۆ،ێی ەی له نۆتاەی نون بهۆ پوهد هونهانی نوهنی ناسهیاک ییز ێهه دەبه ،
دەگە،ێتەکه سەر یەکەی نه نون به پیتی بودەنگ نۆتاەی ب ەان دەنگد ر.
بۆ ،ککن بنکنەکەی زەات دەتهن نین باسهەنه بهۆ نهاکی تها ،ک نهاکی نهۆ بەک
ەشنه درێژه بدەەن

r̂êga+eke→r̂ê|ga|eke→(e→×)  r̂êgake
şûse+eke→şû|şe|eke→(e→×)  şûşeke

نونەنانی دەکەش بەک ەشنەن .نه له نن رەکە هاتنکن.
دەرەا ← دەرەانه
گەاڵ ← گەاڵنه
،ێگا ← ،ێگانه
ب ← ب نه
سکااڵ ← سکااڵنه
← نه
هولکه ←هولکەنه
بازنه ← بازنەنه
شنکشه ←شنکشەنه
کەکشه ← کەکشەنه پەپنکله←پەپنکلەنه هوالنه ← هوالنەنه
کەننک دەبینین لەک د نهه د  ،مهۆ،ێی ی "نهه" ] [keلهه نۆتهاەی نوهن دئ ک
 1-4نێوی ناسیاوی تاک
ناسیاک ساز دەنا.
* نونی تا ،نه پیتی نۆتاەی نون بودەنگ ب :
▪ کەره ەارم ،کەره یەی تازه ەارم
هی ن – ما ی نند ەی)
کەره یەستو ەنەی شەکگاری تارم
نتوب ← نتو ەنه
دنۆپ ← دنۆپەنه ،ککمەم←،ککمەتەنه ▪ منیش کە ،تۆ له نیس" نک گننی سنک،
نچ ← نچەنه
یامان ←یامانبەنه
هو ن – باب دەنه)
،ککح ← ،کککەنه منیش هوالنەنەم ل ن که ناپنکر
شار ← شارەنه
بەرد ← بەردەنه
بەرخ ← بەرنەنه
تو ینی" .ی" له "یەستو ەنەی شەکگاری تارم" ،یەستو ە ک شەکگاری تارم به
نیژ ← نیژەنه
نەننکز←نەننکزەنه
نن ← ،نن،ەنه
ەەنت پونەند دەد ک ناب بە هەنه ت بگەەن نه بەشود لهه ناسهیاکه! ک تهه
پوش هاتنی "نه" گ کپی نونیەەنه بەک ەشنه بنکککه:
باغ ← باغەنه
پوننک ←پوننکسەنه نەکش ← نەکشەنه
یەستو ەی شەکگاری تارم
بلۆق ← بلۆقەنه
م ڤ ← م ڤەنه
ما ← ماێەنه
بنک ← ،بنکنەنه بوژنگ ← بوژنگەنه شەپۆل ← شەپۆلەنه  بەاڵم ناتود نون به پیتی دەنگد ری " " نۆتاەی ب ک ەە ،بڕگەەی به ،
به شون زێکی دەکه ناسیاک دەن ئ .لو ه د ناتود مۆ،ێی ی " نه" به نون
،ن ← ،نەنه
ۆم ← ۆمەنه
ماڵ ← مانەنه
دەلک  ،نون ن پیتی دەنگد ری نون ک " " پیتی بودەنگی "ی" اه دەگه ئ ک
مەی ← مەەەنه
یاه ← یاهەنه
پیاک ← پیاکەنه
ناکی ناسیاک دەبوته س بڕگه ،ەنگه نونی ناسیاکی دکک بڕگەەی له زمهانی
کەننک دەبینین مۆ،ێی ی "هەنه" ] [ekeله نۆتاەی نونەنهان بهۆ مەبەسهتی
ننردی د نەب ).
ناسهیاک ن دنههی نوهن ییز ێههه دەبه  .بهۆ کێنههه دەتهن نین هههۆن کەی "سههن ره
ba+eke→ba|eke→ba+y+eke  bayeke
باەەنه
ییلخانیز ده" بونینەکە نه توی د نونی ناسیاک هەەه:
ça+eke→ça|eke→ça+y+eke  çayeke
اەەنه
▪ گنن" دن" پڕه له دەرد ک ننڵ
şa+eke→şa|eke→şa+y+eke  şayeke
شاەەنه
دەنو" بڕ م له شارەنەم
◄ یەگه نون به پیته دەنگد رەنانی "ی" ] [îک "ئ" ] [êنۆتاەی ب :
* نونی تا ،نه پیتی نۆتاەی نون دەنگد ر ب :
لەک د نه د  ،پیتی بودەنگد ری "ی" ] [yنون ن مۆ،ێی ی ناسهیاکنەر ک نوهن
◄ یەگه نون به پیته دەنگد رەنانی " " ] [aک "ه" ] [eنۆتاەی ب :
دێته گۆ .،بۆ ،ککن بنکنەکه سەرن بدەنه کێنەنانی نن رەکه.
] :[aنونی دکک بڕگەەی، :ێگا ،گەاڵ ،دەرەا ، ،سکااڵ ،ب
] :[îشنکتی ،ماسی ،نانی ،دەکری ،م کی ،تەشی
] :[aنونی ەە ،بڕگەەی :با ،ا ،شا
] :[êدئ ،هەرم  ،بەه  ،یون رئ
] :[eیەستو ه ،هوالنە ،شنکشه ،بازنه ،هولکهه ،کەکشهه ،پەپنکلهه ،ننن هه،
şûtî+eke→şû|tî|eke→şûtî+y+eke  şutîyeke
شنکتیەەنه
نۆرپه ،نە که ،لنکتکه ،نەزەه ،یاکێنه ،ۆلەنه ،نانخانۆنه ،اانبانۆنه
ماسیەەنه masî+eke→ma|sî|eke→masî+y+eke  masîyeke
لەک نون نەی نه به پیتی دەنگد ری " " نۆتاەیەان دئ ،نونی ەە ،بڕگەەی ک
kanî+eke→ka|nî|eke→kanî+y+eke  kanîyeke
نانیەەنه
دکک بڕگەەی بە دکک شون زی ایاک ز ناسیاکەنەەان سهاز دەبه  .نونێهد نهه
dê+eke→dê|eke→dê+y+eke  dêyeke
دئەەنه
دکک بڕگەەی ب له گەڵ نونێد نه به پیتی دەنگد ری " " نۆتاەی به کە،
هەرم ەەنه hermê+eke→her|mê|eke→hermê+y+eke  hermêyeke
ەە ،ناسیاکەان ساز دەب  ،نه دەەان دەەنه بەربا .
یون رئەەنه êwarê+eke→ê|wa|rê|eke→êwarê+y+eke  êwarêyeke
ناتود مۆ،ێی ی " نه" نه بی پیتی دەنگد ر دەسهت پ دەنها بهه نونەهد
کەنهههنک دەبینهههین لەک د نهههه د  ،مهههۆ،ێی ی "ەەنهههه" ] [yekeپاشهههگ ی
دەلک نه بهه پیتهی دەنگهد ری " " ەهان " " نۆتهاەی دئ" " ،ی مهۆ،ێی ی
ناسیاکنەری نونه.
ناسهههیاکنەر تنکشهههی گۆ ،نکهههاری دەبههه ک لەک ،ەکتهههه د دە ههه  .بهههۆ
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د پیتی دەنگد ری " " دە  .لو ه د دەنگد ر بنکن ەهان بوهدەنگ بهنکنی
نون ایاک زی له سەر نۆی ن دنەکەی نون ناسیاکی تها )،د نهان  .بهۆ ،ککن
بنکنەکه لەک کێنانەی نن رەکه کرد دەبینەکه.
نونی ناسیاکی تا " + ،ن" ← نونی ناسیاکی نۆ
jineke+an → ji|ne|kean →(e→×)  jinekan
،نەنان
دەرەانان deryake+an → der+ya+kean →(e→×)  deryakan

◄ یەگه نون به پیته دەنگد رەنانی "کک" ] [ûک " " ] [oنۆتاەی ب :
] :[ûناننک ،هوشنک ،سو کک ،منک ،تنک ،شنک
] :[oیاسۆ ،لی ۆ، ،ەلەمۆ ،د  ،هۆ،
لو ه د بە شون زی اۆر کاۆر ناسیاکەنان ساز دەبن ک له زمهانی ننتهاری د
ەن ەشهنی نهنتن هەەههه .نهه ننتنهه ایاک زەنههان لهه هونهدێد کشههه د
دەدەەنه بەر با .
ناننکەەنه xanû+eke→xa|nû|eke→xanû+y+eke  xaûyeke
xanû+eke→xa|nû|eke→(û→w)  xanweke
ناننەنه
له شون زی نهنتنی ەەنەم ک تهه "ناننکەەنهه" ،ناسهیاک هن ر بڕگەەهه ک لهه
شون زی ننتنی دککهەم د ک ته "ناننەنه" ،ناسیاک س بڕگەەه.
mû+eke→mû|eke→mû+y+eke  mûyeke
منکەەنه
mû+eke→mû|eke→mû+w+eke  mûweke
منککەنه
şû+eke→şû|eke→şû+y+eke  şûyeke
شنکەەنه
şû+eke→şû|eke→şû+w+eke  şûweke
شنککەنه
aso+eke→a|soe|ke→aso+y+eke  asoyeke
یاسۆەەنه
aso+eke→a|so|eke→(e→×)  asoke
یاسۆنه
do+eke→do|eke→do+y+eke  doyeke
د ەەنه
lîmo+eke→lî|mo|eke→lîmo+y+eke  lîmoyeke
لی ۆەەنه
lîmo+eke→lî|mo|eke→(e→×)  lîmoke
لی ۆنه
ک ەننک له کێنەنان د دەردەنەکئ ،ناتود پیتی نۆتاەی نون "کک" ەان " " ب
شون زی ننتنی اۆر کاۆر هەەه .مۆ،ێی ی ناسیاکنەر لەک د نه د دەتن ن
"نه"" ،ەەنه"" ،کەنه" بوت.

نچەنە←نچەنان

نن،ەنه←نن،ەنان

نیژەنه←نیژەنان

م ڤەنه←م ڤەنان

بنکنەنه←بنکنەنان

ۆمەنه← ۆمەنان

،ێگانه←،ێگانان

گەاڵنه←گەاڵنان

اەەنه← اەەنان

یەستو ەنه←یەستی ەنان

شنکشەنه←شنکشەنان

بازنەنه←بازنەنان

شنکتیەەنه←شنکتیەەنان

ماسیەەنه←ماسیەەنان

نانیەەنه←نانیەەنان

هەرم ەەنه←هەرم ەەنان

دئەەنه←دئەەنان

بەه ەەنه←بەه ەەنان

ناننکەەنه←ناننکەەنان

منکەەنه←منکەەنان

هوشنکەەنه←هوشنکەەنان

لی ۆەەنه←لی ۆەەنان

د ەەنه←د ەەنان

یاسۆەەنه←یاسۆەەنان

 -5نێوی نەناسیاو (نکره)

له بەشی  ،ب دکک د باسی نونی ناسیاکمان ن د .نونی ناسیاک یەک نونە بهنک
نه له ی بوژەر ک بیسەر ناس ک بنک .به پوچەک نه ،نونی نەناسهیاک نونێکهه
نه له ی بوژەر ک بیسەر نەناس ک ب  .نونی نەناسیاک کەننک نیهنی ناسهیاک
دەتن ن تا ،ەان نۆ ب .

 1-5نێوی نەناسیاوی تاک

 2-4ناوی ناسیاوی کۆ

* پیتی نۆتاەی نون بودەنگ ب :
دنۆپ ← دنۆپود ،ککمەم←،ککمەتود
نتوب ← نتو ود
،ککح ← ،کککود
نچ ← نچود
یامان ←یامانبود
شار ← شارێد
بەرد ← بەردێد
بەرخ ← بەرنود
نیژ ← نیژێد
نەننکز←نەننکێد
نن ← ،نن،ێد
باغ ← باغود
پوننک ←پوننکسود نەکش ← نەکشود
بلۆق ← بلۆقود
م ڤ ← م ڤود
ما ← ماێود
بنک ← ،بنکنود بوژنگ ←بوژنگود شەپۆل ← شەپۆلود
،ن ← ،نود
ۆم ← ۆمود
ماڵ ← مانود
مەی ← مەەود
یاه ← یاهود
پیاک ← پیاکێد
کەننک دەبینین مۆ،ێی ی "هود" ] [êkله نۆتهاەی نونەنهان بهۆ مەبەسهتی
ساز ن دنی نونی نەناسیاک ییز ێهه دەبه  .هاک لهه هۆن کەنهانی نهۆک رەکه
دەنەەن نه لەکئ د نونی نەناسیاکی تا ،هەەه:
▪ شی ی دەستی شو ی یااڵەه ب  ،نشاکەنەم
اەرگی کێک ی هە ،ری ننردی کرد پ بنبنه هو ن – ەادگاری شی ن)
▪ سکنکتوکی بە سام سەرتاسەری یەک دێیه د دەگ ئ

له بەشی پوشت باسی ناکی نۆمان ن د .نونی نۆی ناسهیاک لهه نهۆ ن دنهی
نوهنی ناسههیاکی تهها ،سهاز دەبه  .ک تههه نههاکی تهانی ناسههیاک بههه لکانههدنی
مۆ،ێی ی نۆنەرەکه ،دەبوته ناکی ناسیاکی نۆ .له هەمان سهەر اکه کەنهنک
باس ان ن د ،ننت که نه نیشهانەی ناسهیاک لهه نهاکی نهۆ د "نانی"ەههچ نهه
هەنەەه .ەەنەم یەکەی نه پاشگ ی "نان" نه هونهدێد د خ د نوهن ناسهیاک
دەنا نە" ،نانی" ،دککهەم یەکەی نه دەکری "ی" لو ه ناگە،ێتەکه سهەر نوهن
ک بۆ ناسیاک ن دنی نون به نار ناەهه .دەکری "ی" لەک ەشهنه ،سهتانه د لهه
بەشیکی دەکە با دەنەەن.
لەک سەر اکەەه ،مۆ،ێی ی "نانی" کەننک ناسیاکنەری نوهن بها نه که ،نە
یەکەش هەنەەەنهی دەکەەهه .نوهنی نهۆی ناسهیاک نهاکەنی سه مۆ،ێی ههچ
ەەنیان نندی نون ،مۆ،ێی ی ناسیاکنەر ک مۆ،ێی ی نۆنەرەکه.
یەگه سەرن بدەەنه له ه ەمنکی یەک نون نەی نه ناسهیاکمان نه دن پیتهی
نۆتاەی نون بودەنگ ب ەان دەنگد ر) ،پاشگ ەنان " نهه"" ،نهه" ک "ەەنهه"
بنککن .دەبینین نهه پیتهی نۆتهاەی هەمنکەهان دەنگهد ری " "ەهه .ناتوهد
مۆ،ێی ی نۆنەرەی " ن" نه به پیتهی دەنگهد ری " " دەسهت پ دەنها ،دک ی
پیتی دەنگد ری " "ی ناسه دئ ،گۆ ،نکاری دێته پهوش .لەک گۆ ،نکاریەهه
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▪ بەهار بنک ێەسڵی زستان" ،یەگەر ەارم له گەڵ باەه
هو ن – ارەننکسی
در ەه گەر گنتنکەانه به غننچوکی بەهار ناەه
شاعی )
میس عی ەەنەم لهه  16بڕگهه پوهد ههاتنککه .یەگە بڵهون "غهننچەەە،"،
میسڕ عی دککهەم دەبوته  17بڕگه ،نه له گەڵ بڕگەنانی میسڕ عی ەەنەم
بەر بەر نیەه .بەاڵم ناتود بڵون "غننچود" میسڕ عی دککهەم دەبوته 16
بڕگە نه له گەڵ میسڕ عی ەەنەم بەر بەر دەبن.
هەرکەها "ا ەنه" له هۆن کەی نن رەکە تنکشی یەک گۆ ،نگاریەه هاتۆتەکه.
له ایاتی "ا ەنەەە" ،"،ا ەنێد" بۆته نونی نەناسیاک:
▪ له گننز رئ کرەنگەی بل لی سەرمەست ک شەەد دئ
بەاڵم ناەه ا ەنێکیش له هوالنەی بەتانی من هو ن – هوالنەی بەتاڵ)

دەنوههی هەر زەنههدەک رێکی هەەههه لەک دێههیە د دەم ه ئ هههی ن – گ ەههانی
نینەشەک)
* پیتی کۆتایی نێو دەنگدار بێ:
ناتود پیتی نۆتاەی نون دەنگد ر ب  ،نون به شون زێکی دەکه نەناسه کی
ساز دەب  .تەک کی یەک نون نەی پیتی نۆتاەیەان دەنگهد ر به کەنهنک ەە،
نونی نەناسیاکەان ساز دەب ک ایاک زیەە ،له نون نەهان د نیەهه .لوه ه د
دکک ەشنی ننتن هەەه نه یاما،ەەان پ دەنەەن.
نون  +هود ← نون  +ی +هود
نون  +هود ← ئ ← ەە) ← نون  +ەە،
derya+êk → derya+y+êk  deryayêk
دەرەاەود
derya+êk → der|ya|êk→ (ê→ye)  deryayek
دەرەاەە،
با ← باەە،
یااڵ ← یااڵەە،
،ێگا ← ،ێگاەە،
نۆرپه ←نۆرپەەە،
شنکشه←شنکشەەە ،بۆسه ← بۆسەەە،
شنکتی ←شنکەیەە،
نانی←نانیەە،
ماسی ← ماسیەە،
منک ← منکەە،
ناننک ← ناننکەە ،هوشنک← هوشنکەە،
د ← د ەە،
لی ۆ ← لی ۆەە،
یاسۆ ← یاسۆەە،
دئ ← دئەە،
هەرم ←هەرم ەە ،بەه ← بەه ەە،
بۆ ،ککن بنکنەکەی زەات لو ه د ەن هۆن که بۆ کێنه دێنینەکه:
▪ ، ،گاری سپڵه بۆ من بۆسەەەنی ناەەکه
نەمدی هەر تی ێکی دەە اکئ بەرەک سینەم نەب هو ن – بۆسەی ، ،گار)
▪ له یاسۆەەنی دککره دەست
یاک بنک زەردی پاەزی
دەتگنم بنکنوکی ب نازه
پەرده ا دێڵ به زەزی
...
انکتود نۆت ی سەر بەناڵکه
هەنکنرمان له سن نەەە،
دەاره لەک دەکرککبەر نه
هو ن – یون رەی پاەز)
پویان شد دئ هوالنەەە،
تو ینی :اوگای سەرنبه له هۆن که د هوندەد اار بۆ  ،گ تنهی ،مهاری
بڕگەنانی میسڕ عود ،نونی نەناسیاک به شین زێکی دەکه ساز ب تهاننک
بڕگەنانی دکک میسڕ ع له گەڵ ەەنت بەر بەر بهن .ک تهه نوهنی نەناسهیاک ک
ساز دەبوتەکه نه بڕگەنانی له بڕگەنانی د نی یاساەی نەمت ب .
بۆ کێنه نونی نەناسیاکی غننچه دەبوتهه "غهننچەەە ،"،نهه سه بڕگەەهه.
بەاڵم یەگە ب ان ەکئ نه غننچه نونی نەناسیاکی ک سهاز بکەەهن نهه بوتهه
دکک بڕگه ،یەک نام دەب پیتی " " له نۆتهاەی نوهن بەەهن تهاننک نوهن بهه
پیتی بودەنگی "ڕ" نۆتاەی ب  ،یەک ناته پاشگ ی "ههود" دەتهن ن دک بهه
دک ی "ڕ" ب  .ک ته نونی نەناسیاکی "غننچه" دەبوته "غننچود".
بۆ ،ککن بنکنەکه سەە ی هۆن کەی مامنەستا هو ن دەنەەن:

 2-5نێوی نەناسیاوی کۆ

نونی نەناسیاکی نۆ له نەنا ن دنی نونی نۆ ساز دەبه  .کەنهنک دەز نهین
نونی نۆ به لکاندنی پاشگ ی " ن" بە نۆتاەی نون ساز دەبنک .ننکون نونی
نۆ به پیتی بودەنگی "ن" نۆتاەی دئ ،لەک د نه د ساز ن دنی نوهنی نهۆی
نەناسیاک هیچ ایاک زیەەنی نی ەه بۆ یەکەی نونەنه نۆی به پیتی دەنگد ر
نۆتاەی بی ەهان بوهدەنگ .پودههاتی نوهنی نهۆی نەناسهیاک بەک ەشهنەی
نن رەکەەه:
نونی نەناسیاکی نۆ = نونی نۆ  +هود
بۆ زەات ت گەەیشتن باسەنه به هونانەکەی کێنه درێژه دەدەەن:
نچ←نچانود

نن←،نن ،نود

نیژ←نیژ نود

گەل←گە نود

،ن←،نانود

پیاک←پیاک نود

شەک←شەک نود

 ، ،←، ،نود

پ سیار←پ سیار نود

،ێگا ← ،ێگاەانود

دەرەا ← دەرەاەانود

ب ← ب ەانود

شنکتی←شنکتیەانود

ماسی←ماسیەانود

نانی←نانیەانود

هەرم ←هەرم ەانود

دئ←دئەانود

بەه ←بەه ەانود

ناننک←ناننکەانود

منک←منکەانود

هوشنک←هوشنکەانود

یاسۆەەنه←یاسۆەەنان

د ←د ەانود

لی ۆ←لی ۆەانود

تو ینی :له ننتنی  ، ،نەی نەند هوندێد اار نونی نەناسیاکی نهۆ ،بهه
شون زی زمانی ێارسی نۆ دەن ێتەکه نه هەنەەه .ک ته بهۆ نهۆ نه دنەکه لهه
ایاتی نەند کەرگ تن نه پاشگ ی " ن" له پاشگ ی نهۆنەرەکەی "هها" نهه
تاە ەم به زمانی ێارسیەه نەند کەردەگ ن! بۆ کێنه دەنون:
سۆیالهاەە -،قسەهاەە -،شتهاەە -،زمانهاەە ،،نارهاەە،
نه درکستی یەک ن دەبوته:
سۆیااڵنود پ سیار نود) -قسەەانود -شتانود -زمانانود ،نار نود
 -6ڕاناوی پێوەندی

 ،ناکی پونەندی دکک ،سته به ەەنته پونەنهد دەد  .کەنهنک باسه ان نه د لهه
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"نتو ەنەی دکێن هینام ز ر سەرن  ،نوشه".
لو ه د "نتو ەنه" سەر اکەەه ،دەز نین نتوب شته ک م ڤ نیەه .نه ک بنک
دەب لهه  ،نهاکی  whichنەنهد کەرگه ەن .یەگهه یەک ،سهتەەه بکەەهن بهه
یینگلیسی دەبوته:

هەمان سەر اکه نیشانەی ناسیاکی "نەی" ک "نانی" دەست نیشان ن دبهنک.
بۆ ،ککن بنکنەکه کەننک ننت ان یەک کێنانەی هوناکەتەکه:
"پیاکەنەی دکێن دەتت یامۆز م بنک.
پیاکەنانی دکێن هاتن نەنکی دێی یو ه بنکن".
باس ان ن د له نونێد نه بهه پیتهی بوهدەنگ نۆتهاەی به کەنهنک پیهاک)،
پاشگ ی " نه" ناسیاک ساز دەنا .نەک بنک لوه ه د "پیاکەنهه" ک "پیاکەنهان"
نوههنی ناسههیاکن ،نە ،پیههاکەنەی ک پیاکەنههانی! "ی" لەک ،سههتانه د دەکری
پونەندی د نی دکک ،سهتەی هەەهه .بهۆ ،ککن بهنکنەکەی باشهت ک زەهات  ،یەک
د نە له گەڵ زمانی یینگلیسی هەڵدەسەنگونین .له زمانی یینگلیسی د
 ،ناکی پونەندی له ،ێ ناکی  Relative Pronounsبا دەن درئ .کەنهنک
دەبینههین یەک ن دەنههون  ،ناکەنههانی پونەنههدی ،ک تهها  ،نههاک بههه ەشههنی نههۆ
هاتنککه .ننکون له زمانی یینگلیسی د ەن د نه  ،ناکی پونەندی هەەه.
بۆ کێنه  whom ،whoک  .whichلهه زمهانی یینگلیسهی د هەر ناموهد
لەک  ،ناک نه له اوگای نۆەان به نار دەب درێن Who .ناتوهد بهه نهار دئ
نه یاما،ه بهه مه ڤ بکه درئ ک تهه سهەر اکەنە م اه))ی مه ڤ به ک
هەرکەههها لههه د نههی بههکەر فتت ی ی)ی د بهه  .بههۆ ،ککن بههنکنەکه ،سههته
ننردیەەنه دەنەەن به یینگلیسی ک له گەڵ ەەنت هەنیاندەسەنگونین.
"پیاکەنانی دکێن هاتن نەنکی دێی یو ه بنکن".

The book which you brought yesterday, is very interesting.

نتو ەنههه نههه نوههنی ناسههیاکه دەبوتههه " ."the bookبە هەنسههەنگاندن
دەردەنەکئ نههه "ی" لههه "نتو ه ەنەی" د  ،نههاکی پونەندیەههه نههه دەبوتههه
 whichله یینگلیسی د .
له هەمان سەر اکه د ننت که:
"یەگه له پوش ناکی ناسهیاک "یەک" ەها "یەم" به پونەسهت نانها نەی) ەهان
نانی) دەنار بک ئ".
له ،ککن ن دنەکه یەک ،ستانەی نن رەکەەان هوناکەتەکه:
" -1یەک نتو ەی د م به من نۆش بنک.
" -2یەک ،نانەی دکێن هاتن نزمی من بنکن".
یەک باسه پونەندی به نوهنی ناسهیاک هەبهنک ،بەاڵم هننکون لەک ،سهتەەه د
 ،نههاکی پونەنههدی هەبههنک ،باشههت مان ز نههی دک ی ،ککن ن ه دنەکەی  ،نههاکی
پونەندی له سەر یەک باسه بدکێین .یەک ،ستانەی سهەرئ لهه بهنە،ەم د بەک
ەشنه بنکن:
"نتو ەنەی د م به من نۆش بنک".
"،نەنانی دکێنی هاتن نزمی من بنکن".
یەگه شون زی دەربڕەنی دەکه بۆ یەک ،ستانه له ،ککی پودهاتود نهه لەک
سههەر اکەەه د نههنت که ،بگ ەنههه بەر ،دەبه ،سههتەنان بەک ەشههنه بەەههان
بک درێن نەی ک نانی ن ک له پوش نون "یەک" ییز ێه ب ):
 -3یەک نتو ه د م به من نۆش بنک.
 -4یەک ،نانه هاتن نزمی من بنکن.
کەننک دەبینین یەک ،ستانه ناتەک کن ک به تەک کی ک ته ناگەەونن .له ەەنی
دەکەش دەبینین له سەر اکەی یاما،ه پوک ک، ،ستەنان به ەشهنی  1ک 2
هاتنکن ،بەاڵم یەگه پود هاتی دەست نیشان ن ک لەک سەر اکەەه بگ درێته
بەر ،دەب ،ستەنان به ەشنی ،ستەنانی  3ک  4بننکس ێن! یەگه یوستاش
یەک هەنەەه له بەر اک نەگه ەن ،یەک پ سهیاره دێتهه گهۆ ،،نهه دەکری " " ک
"ی" له کشەنانی "نتو ەی" ک "،نانەی" د یەه؟
له کاڵم د دەب بڵوین نه دەکری "ی" لەک ،ستانه ،کەننک باس ان ن د  ،ناکی
پەەنەندیەه .بەاڵم بهۆ شهین دنەکەی دەکری " " بهه پونەسهتی دەز نهین لهه
بەشهوکی تەرنههان ن ک د باسههی لهه سههەر بکه درئ .سهەرنبتان بههۆ بەشههی
نن رەکه  ،دەنوشین.

The men who came yesterday, were from our village.

پیاکەنههان نههه نوههنی ناسههیاکه دەبوتههه " "the menکەنههنک دەز نههین لههه
یینگلیسی د  theناسیاک ساز دەنا) .بە هەنسەنگاندن دەردەنەکئ نه "ی"
له "پیاکەنانی" د  ،ناکی پونەندیەهه نهه دەبوتهه  whoلهه یینگلیسهی د .
اوگای سەرنبه نه پیاکەنان لو ه د له د نی بکەری د ن ،ک ته ناری هاتن
له ەەن یەک ن بنککه ،بۆەه له  ،ناکی بکەری  whoنەنک ان کەرگ م.
له ،ستەنەی دەکه پیاکەنه له د نی بەرنهار مفعت لب)ی د ەهه .لهه زمهانی
یینگلیسی ،ناتود نهه سهەر سهەر اکه مه ڤ به ک هەرکەهها لهه د نهی
بەرنهاری د به  ،لهه  ،نهاکی  whomنەنهد کەردەگه ن .بهۆ ،ککن بههنکنەکه
،ستەی ننردی دەنەەن به یینگلیسی ک هەنیاندەسەنگونین.
"پیاکەنەی دکێن دەتت یامۆز م بنک".
The man whom you saw him yesterday, was my cousin.

،ککنه نه پیاکەنه له د نی بەرناری د ەه ،ک تهه بهکەری ،سهته "تۆ"ەهه نهه
،سته د نەهاتنککه ،پیاکەنان لو ه د بەرنارن ک تهه دەته کن .پیاکەنهه نهه
نونی ناسیاکه دەبوته " ."the manبە هەنسەنگاندن دەردەنەکئ نه "ی" له
"پیاکەنەی" د  ،ناکی پونەندیەه نه دەبوته  whomله یینگلیسی د .
له زمانی یینگلیسی ،ناتود سهەر اکەی نوهن ،شهت شتیبء) به  ، ،نهاکی
تاە ەم به نۆی به نار دێنن ، .ناکی  ،whichیەک  ،ناکەەه نه بۆ یەک د نه
به نار دەب درئ .اوگای سەرنبه نه هەم بۆ د نی بکەری ک هەم بۆ د نهی
بەرناری دەب  .له هەمان سەر اکە بۆ با ن دن له سەر نونی ناسهیاک ،بهه
هونههههانەکەی ،سههههتەی نههههن رەکه باسههههەنەەان دەسههههت پ نهههه دکککه.

 -7ڕاناوی ئاماژه

ناتود ب ان ەکئ یاما،ه به شتود بکەەن له  ،ناکی یاما،ه ضمهرباش زه)
نەند کەردەگ ەن .یەک نونەی نه یاما،ەی پ دەن درئ بەریامها،ه مشت زاب
اله ) نون دەنوین .له زمانی ننردی د  ،ناکەنان ب ەتین له:
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یەک ن سه ،هی منه.

یەکه← بۆ یاما،ه ن دن به نزەکی تا،
یەک نه← بۆ یاما،ه ن دن به نزەکی نۆ
هۆکه← بۆ یاما،ه ن دن به دککری تا،
هۆک نه← بۆ یاما،ه ن دن به دککر نۆ
له هوندێد ،سته د  ،ستەکنۆ یاما،ه به شتود نان درئ ک لهه هونهدێد
،ستە د  ،ستەکنۆ یاما،ه به شتود دەن درئ .لەک دکک د نهه ایهاک زه د
 ،ناکی یاما،ی به دکک ەشن نهۆی دەنهنێن  .بهۆ ،ککن بهننەکه ەن ،سهته
دێنینەکه نه به دکک ەشنی ایاک ز ک تاەە ،دەربڕن .لو ه د یەک د نهه لهه
گەڵ زمانی ێارسی ک یینگلیسی هەندەسەنگونین.
* یەکه ،ن سی منه.

اینبپهراهن،بم لبمنباس  .ب
This shirt is mine.

لەک د نە د زمانی ننردی تاە ەت ەندیەەنی هەەه نه له زمانی ێارسهی ک
یینگلیسی د نی ەه .کەننک دەبینهین لوه ه د نوهنی بەریامها،ه  ،سهتەکنۆ
یاما،ەی پ ن که .ک ته "اینبپهراهن" بەرهەک نهه "م لبمتنب سهت" هەک نهه.
کەننک دەبینهین بهه هەنسهەنگاندن لهه گەڵ د نهی پوشهن نهه "یەکه ەهن)
] "[thisبه تەنیاەی بەرهەک ڵ بنک هیچ گۆ ،نکاریەە ،له نونی بەرهەک ڵ د
نەهاتۆته پوش .ک ته " ەن" ەان " "thisپوش نونی بەریاما،ەی "پی هن" ەهان
" " shirtد دێن .بەاڵم یاەا له زمانی نهنردی یەک ،سهتەەه لەک د نهه د لەک
پود هاته ساز دەب ؟! یاەا له زمانه ننردی یەک ،ستەەه یاک دەننت ئ:
یەکه ن هی منه.
به دننیاەی نا!!! زمانی ننردی لو ه د تاە ەت ەنهدی نهۆی دەردەنها .ک تهه
ناتود نونێد  ،ستەکنۆ یاما،ەی پ بکەەن ک  ،نای یامها،ه ک بەریامها،ه
له گەڵ ەەنت ب نه بەرهەک ڵ ،یەک ناتهه پیتهی "ه" لهه  ،نهاکی بەرمها،ه بهه
نۆتاەی نونی بەریاما،ه دەلک  .ک ته له ،ستەی "یەک ن سه ههی منهه" د ،
" " له "ن سه" دەگەرێهتەکه بهۆ "یەک" .یەک د نهه بهۆ  ،ناکەنهانی دەهکەش
دەدەەنه بەربا .
* هۆک ن سه هی منه.

این،بپهراهنبمنباس  .ب
This is my shirt.

کەننک دەبینین لەک ،ستەەه د  ،ستەکنۆ یاما،ه به ن نەن که بەاڵم لهه
ک تای ،ستەنە دەردەنەکئ نه یاما،ه بهه نه نه که .بهه کرد بهنکنەکەی
زەات دەتن نین بڵوین نهه "یەکه" لەک ،سهتەەه د بەرهەک ڵ مبرتدا،نا دب) ک
"ن سی منه" هەک ڵ خبر،بگزازه)  ، .ناکەنانی دەکەش دەتن نین هەر بەک
ەشنه بدەەنه بەر با .
* هۆکه ،ن سی منه.
بآ ،بپهراهنبمنباس  .ب

آ بپهراهنبم لبمنباس  .ب

That is my shirt.

* یەک نه ،ن سی منن.

That shirt is mine.

کەنن دەبینین لو ەش د  ،پیتی " " له  ،ناکی "هۆکه" ناتود نه  ،سهتەکنۆ
یاما،ه به نونەد دەن درئ ،له  ،نهاک اهند دەبوهتەکه ک بهه نۆتهاەی نوهنی
بەریاما،ەکە دەلک  .ک ته له سیسهت ی زمهانی نهنردی د یەک ،سهتەەه لهه
،ککی پودهاتەکە هەنەەه ک بنکنوکی نیەه.
هۆکه ن هی منه!!!
به گشتی دەتهن نین بڵوهین ناتوهد نوهنێکی تها ،نهه بهه پیتهی بوهدەنگ
نۆتاەی ب ک به  ،ناکەنانی تاە ەم به نونی تا ،یەکه ک هۆکه) یاما،ەەهان
پ بکەەن پیتی "ه" له  ،ناکەنانی "یەکه" ک "هۆکه" ایا دەبوتەکه ک به نوهنی
بەرما،ەکه دەلک .
هۆک نن،ه
یەک نن،ه
هۆک نچه
یەک نچه

اینه ،بپهراهنبمنبهسرند .ب
ب
These is my shirts.

له زمانی یینگلیسی د ناتید یاما،ه بهه نوهنێکی نهۆ دەنه ئ سهەرە ،ی
هاتنی  ،ناکی یاما،ەی نۆ ،نونی بەریاما،ەش نۆ دەن ێتەکه .ک تهه  ،نهاکی
یامهها،ەی نههۆی  theseیامهها،ه بههه نوههنی نههۆی  shirtsدەنهها .لەک د نە د
کەننک دەبینین له زمانی ننردی ک ێارسی ،ناتود یاما،ه به نوهنێکی نهۆ
دە نەەن ،پونەست نانا نه نونەنەش نۆ بکەەنەکه .تەنیا به ههاتنی  ،نهاکی
یاما،ەی نۆ له دەکری بەرهەک نی د ،ستەنه تەک ک دەبه  .هەنه ەم نوهنی
بەریاما،ەش دەتن نین نۆ نەەنەکه .یەک شته به دەسەاڵتی نۆمانه ،بەاڵم له
زمانی یینگلیسی یەگه  ،ناکی یاما،ه نۆ دەب  ،دەب بەریاما،ەش نۆ ب .
یەک ،سته له زمانی ننردی ک ێارسی دەتن نین بەک ەشنه بییانننکسینەکه.
یەک نه ،ن سەنانی منن.
اینه ،بپهراهنبه یبمنبهسرند .ب
ب

یەک ،نه

هۆک ،نه

یەک پیاکه

هۆک پیاکه

یەک نەکشه

هۆک نەکشه

یەک شەقامه

هۆک شەقامه

هۆک نتو ه
یەک نتو ه
هۆک گننه
یەک گننه
ناتود نه نونی بەریاما،ه به پیتی دەنگد ر نۆتاەی ب  ،ناتود پیتی "ه"
له  ،ناکەنانی "یەکه" ک "هۆکه" بی ەکئ به نۆتاەی نونی بەریاما،ه بلکی نه
نۆی به پیتی دەنگهد ر نۆتهاەی دئ ،لەک د نە د پیتهی بوهدەنگی "ی" ][y
نون ن پیتهی نۆتهاەی نوهن ک " "ی  ،ناکەنهان دئ .بهۆ ،ککن بهنکنەکه سهەرن
دەدەەنه یەک کێنانەی نن رەکه.

* هۆک نه ،ن سی منن.

بآ به ،بپهراهنبمنبهسرند .ب
Those are my shitrs.

بەاڵم یەک ،ستانەی تا یوستا باس ان ن دن دەتهن نین بهه شهون زێکی دەکهه
بەەان بکەەن  .بۆ ،ککن بنکنه سەرن دەدەەنه یەک کێنانەی نن رەکه.
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هۆک ،ێگاەه
یەک ،ێگاەه
هۆک دەرەاەه
یەک دەرەاەه
یەک شنکشەەه هۆک شنکشەەه یەک یەستو ەەه هۆک یەستی ەەه
هۆک هوشنکەه
یەک هوشنکەه
هۆک ناننکەه
یەک ناننکەه
هۆک یاسۆەه
یەک یاسۆەه
هۆک ەه
یەک ەه
هۆک نانیەه
یەک نانیەه
هۆک شنکتیەه
یەک شنکتیەه
هۆک دئەه
یەک دئەه
یەک هەرم ەه هۆک هەرم ەه
هەرکەها ناتود نونێکی نۆ بە ەشنود یاما،ەی پ بک درئ نه لهه گەڵ
 ،ناکی یاما،ه له ،سته د دەکری بەرهەک نیەان هەب  ،یەک نام گۆ ،نکاری
دەکه دێته بەر اک .بۆ توگەەیشتن زەات باسه بهه هونهانەکەی کێنهه درێهژه
دەدەەن.
* یەک ن سانه هی منن.

Those shirts are mine.

دەبینین له زمانی یینگلیسی ناتود یاما،ه به نونێکی نۆی دککر دەن ئ
تەنیا پونەسته نه  ،ناکی نۆی تاە ەم به دککر  )thoseله پوش نونی نهۆ
 ) shirtsد بونین .لەک د نەش د بۆ زمهانی ێارسهی د هەر یەک پ سهیاره
هەەه نه کاڵم ک شهی ن دنەکەنەی دەهوڵیهنەکه بهۆ نەسهانی ێارسهی زمهانی
شارەز له بن ری ،ێزمان د .
کەننک  ،ناکی "یەک نه" لەک د نەش د دەتن نین بهه شهین دنەکەەەنی کە،
ەە ،،باسەنه درێژه بدەەن .ک ته له قۆناغی ەەنەم د ،سهتەنه بەک ەشهنه
بنککه:
هۆک نه ن هی منن.
لەک د نەش د " نههه" لههه  ،نههاکی "هۆک نههه" اههند دەبوههتەکه ک بههه نوههنی
بەریاما،ەکه دەلک .
به گشتی دەتن نین بڵوین ،ناتود ب ان ەکئ یاما،ه به نونێد نهۆ بکەەهن
نه به پیتی بودەنگ نۆتاەی ب  " ،نه" له  ،ناکەنهانی "یەک نهه" ک "هۆک نهه"
اند دەبوتەکه ک به نونی بەریاما،ەکه دەلک .
هۆک نن ،نه
یەک نن ،نه
هۆک نچانه
یەک نچانه

اینبپهراهنه بم لبمنبهسرند .ب
ب
These shirts are mine.

کەنهنک دەبینههین لههه زمههانی یینگلیسهی ناتوههد نوههنێکی نههۆ  ،سههتەکنۆ
یاما،ەی پ بکەەن ، ،ناکی یاما،ەی نۆ  )theseپوش نوهنی نهۆ )shirts
دئ ک گۆ ،نکاری دەکه ناەەته گۆ .،له زمانی ێارسیش د کەنهنک دەبینهین
بۆ نۆ ن دنەکەی نونی نۆ ،ستەنه بهه شهون زێکی دەکهه سهاز بهۆتەکە .لهه
نتو ەنانی ،ێزمانی زمانی ێارسی قنتابخانەنان هیچ کێنەەە ،بۆ به نهار
هونانی  ،ناکەنانی یاما،ه ناتوهد دەکری بەرهەک نهی لهه ،سهتە د ب یهنن
نیەه .ک ته پ سیار یەکەەه یاەا له زمانی ێارسی بهۆ یەک د نهه ،لهه  ،نهاکی
یاما،ەی تا ،نەند کەردەگ ن ک تەنیها پونەسهتە نونەنهه نهۆ نەەەکه ەهان
یەکەی نه "ها" له " ەنها" ایا دەبوتەکه ک به نونی بەریاما،ەکە دەلک ؟
لەک د نەش د زمانی ننردی تاە ەت ەندی نۆی هەەه .له زمانی ننردی د
دەتههن نین یەک د نههه بەک ەشههنه شههینەەنەکه ،لههه قۆنههاغی ەەنەم د یەک
،ستەەه بەک ەشنه بنککه:
یەک نه ن هی منن.
بەاڵم ناتود  ،ستەکنۆ یاما،ه به نونێکی نهۆ بکەەهن ک  ،نهاکی یامها،ه ک
بەریاما،ه لهه گەڵ ەە نته ب نهه بەرهەک ڵ " ،نهه" لهه  ،نهاکی "یەک نهه" ایها
دەبوتەکه ک به نونی بەر یاما،ەکه دەلکه ، .ەنگهه بۆ نکنوهد بڵه نهه لهه
زمانی ننردی د ناتود ب ان ەکئ لەک د نە د یاما،ه به نونی نۆ بکەەن،
له  ،ناکەنانی تا ،نەند کەردەگ ەن ک نوهنەی بەریامها،ه نهۆ دەنەەهنەکه.
ک ته ،ستەنه له قۆناغی ەەنەم بەک ەشنه بنککه:
یەکه ن سان هی منن.
دک ەی " " له  ،ناکی "یەکه" اند بۆتەکه ک به نونی بەریاما،ەکه لکهاکه .بهۆ
کاڵم دەتن نین بڵوین نه کەننک یاما،ەمان پ ن د لهه زمهانی نهنردی نوهنی
بەریامهها،ه نههۆ نههان ێتەکه ناتوههد نوههنی بەریامهها،ه لههه ،سههتە د دەکری
هەک نی هەبنک) تاننک بڕک مان هەب بۆ نکن با ن ک درکست ب .
* هۆک ن سانه هی منن.

یەک ،نانه

هۆک ،نانه

یەک پیاک نه

هۆک پیاک نه

یەک نەکشانه

هۆک نەکشانه

یەک شەقامانه

هۆک شەقامانه

هۆک نتو انه
یەک نتو انه
هۆک گناڵنه
یەک گناڵنه
بەاڵم ناتود یاما،ه به نونێد بکەەن نه بهه پیتهی دەنگهد ر نۆتهاەی به
بوبگه له پیتهی دەنگهد ری "ه") ،پیتهی بوهدەنگی "ی" ] ،[yنیهن ن پیتهی
دەنگد ری نۆتاەی نون ک پیتی دەنگد ری " "ی " نه" د دئ.
هۆک ،ێگاەانه
یەک ،ێگاەانه
هۆک دەرەاەانه
یەک دەرەاەانه
یەک ناننکەانه هۆک ناننکەانه یەک هوشنکەانه هۆک هوشنکەانه
هۆک یاسۆەانه
یەک یاسۆەانه
هۆک ەانه
یەک ەانه
هۆک نانیەانه
یەک شنکتیەانه هۆک شنکتیەانه یەک نانیەانه
هۆک دئەانه
یەک دئەانه
یەک هەرم ەانه هۆک هەرم ەانه
بەاڵم ناتود نون به پیتی دەنگد ری "ه" ] [eنۆتاەی به  ،پیتهی دەنگهد ری
"ه" دە ک " نه" به نۆتاەی نون دەلک .

ew sûşe+ane→ (e→×)  ew şûsane

یەک یەستو نه
یەک هولکانه
یەک پەپنک نه

هۆک شنکشانه
یەک شنکشانه
هۆک ننن انه
یەک ننن انه
هۆک بازنانه
یەک بازنانه
دەگە،ێنەکە سەر باسی  ،ناکی پونەندی.
بە ،ککن نه دنەکەی  ،نههاکی یامهها،ه یوسههتا دەتههن نین کاڵمههی یەک پ سههیاره
بههدەەنەکه نههه دەکری " " لههه کشههەنانی "نتو ه ە" ک "،نانههه" لههه ،سههتەنانی
نن رەکه د یەه:
"یەک نتو ەی د م به من نۆش بنک".

پهراهنه بم لبمنبهسرند .ب
ب
بآ ب
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هۆک یەستو نه
هۆک هولکانه
هۆک پەپنک نه

"یەک ،نانەی دکێن هاتن نزمی من بنکن".
یوستا ،ککنه نه " " دەگە،ێتەکه سەر "یەک" تهاننک بەەەنەکه  ،نهاکی "یەکه"
ساغ نەنەکه.
یەک پود هاتەی نه له هەمان سەر اکە د بەک شون زه ننت ک:
"یەگ ەر له پهوش نهاکی ناسهیاک "یەم" ەها "یەک" به پونەسهت نانها نەی) ک
نانی) دەنار بک ئ"
بەک ەشنه انی نەەنەکه:
"ناتود له پوش نونی ناسیاک "یەکه" به گشتی  ،ناکەنانی یاما،ه) ب ن)
پونەست نانا " نه" ەان " نهان" [بهه گشهتی پاشهگ ەنانی ناسهیاکنەرەکه]
نەنکیان ل کەربگی درئ .سەرن دەدەەنه کێنەنانی نن رەکه:
نن،ەنان ← یەک نن ،نه
نن،ەنه ← یەک نن،ه
نچەنه ← یەک نچه

نچەنان ← یەک نچانه

نیژەنه ← یەک نیژه

نیژەنان ← یەک نیژ نه

ۆمەنه ← یەک ۆمه

ۆمەنان ← یەک ۆمانه

بنکنەنه ← یەک بنکنه

بنکنەنان ← یەک بنکنانه

یو ەی
یەمنی
یونەی
یەتۆی
یەک نی
یەکی
بۆ شی ن دنەکەی یەک باسه یەک ،ستانه دێنوتەکه:
،زگار یو ەی دەت
،زگار یەمنی دەت
،زگار یەتۆی دەت

،زگار یەک نی دەت
،زگار یەکی دەت
لو ەش به  ،شکاکی شنێنی زمهانی ێارسهی دەهاره .ک تهه ،سهتەنه لهه گەڵ
زمانی ێارسی هەنسەنگوندر که.
دەت
،زگار یەمنی
دەد
من ر
رزگار
بەک هەنسەنگاندنه سەرەتاەیەه ک ەان لودد کەتەکه نه له زمانی ننردی د
"یەمنی" بەر م ەر بهه "متنبزاب" د نهدر که .بەاڵم تنکشهی هەنەەە ،ههاتنکن
ننکون له شنێنی ناسه له ،ستە د یاگاد ر نین ک پوگەی بەرنار له ،سهته
د ان ن لوی تونەگەەیشتنکن!
لەک ،ستانەی سەرەکه بکەر، ،زگاره نه سو ەم نەسی تانه .یوسهتا بهکەری
،سته دەگۆ،ەن ک دەینەەن به ەەنەم نەسی تا ،ک ته یەمن.
یەمن یینەم دەت
یەمن یەتۆم دەت
یەمن یەک ن" دەت
یەمن یەکم دەت
لەک ،ستانەی سەرئ یەگه له هەمان سەر اکه پەەڕەکی بکەەن دەبه بڵوهین
نه "یەتۆم"" ،یەکم"" ،یونەم" ک "یەک ن"" اوناکی بەرنهارەن!!! یەگهه بهه پوهی
هەمان سەر اکه "یەمنی"" ،یەتۆی"" ،یەکی"" ،یو ەی"" ،یونەی" ک "یەک نی"
اوناکی بەرناری بن بۆ ی ناتوهد نهه بهکەر دەگهۆ،ەن "یەتهۆی" دەبوتهه
"یەتۆم"" ،یەکی" دەبوته "یەکم"" ،یونەی" دەبوته "یونەم" ک "یەک نی" دەبوتهه
"یەک ن""؟ یەگه یەک نه به  ،ستی اوناکن ،بۆ ی دەگۆ،درێن؟ ناتود دەنون
"یەمن" اوناکی بکەریەه یەک اوناکه له هەمنک زەمان ک هەمهنک د نوهد
د بکەره ،بەرنار هەر نەسود ک هەر شتود ب " ،یەمن" له دەکری بکەری
نۆی د دەمونوتەکه .بەاڵم یەکەی نه بۆ هی یەک اوناک نهه ناتوهد دەکری
بەرناری له ،ستە د دەبینن ،مۆ،ێی ی دەکەەان پوهنه دەلکه ک هونهدێد
نە تنکشی یەک هەنەەه دەنا نه اوناکەنان له گەڵ یەک مۆ،ێی ەی نه بهه
اوناکەنەکه دەلک  ،اونهاکی بەرنهاری سهاز دەنەن اوگهای سهەرنبه .بهۆ
 ،ککن بههنکنە ک شههی ن ه دنەکەی یەک باسههه سههەرن دەدەەنههه یەک ،سههتانەی
نن رەکه نه ،زگار لەک ،ستانە د بەرناره:
یو ە ،زگارمان دەت
یەمن ،زگارم دەت

شارەنان ← یەک شار نه
شارەنه ← یەک شاره
هەرکەها بۆ یەک نون نەی نه به پیتی دەنگد ر نۆتاەیەان دئ بەک ەشهنەەه
نه پاشگ ی ناسیاکنەر دە ک  ،ناکی یاما،ی ک بەریاما،ه بەک شون زەی
نه باس ان ن د له گەڵ ەانت دێن.
،ێگانان ← یەک ،ێگاەانه
،ێگانه ← یەک ،ێگاەه
شنکشەنه ← یەک شنکشەەه

شنکشەنان ← یەک شنکشانه

هەنۆنه ← یەک هەنۆەه

هەنۆەەنان ← یەک هەنۆەانه

ماسیەەنه ← یەک ماسیەه

ماسیەەنان ← یەک ماسیەانه

ناننکەەنه ← یەک ناننکەه

ناننکەەنان ← یەک ناننکەانه

بەه ەەنه ← یەک بەه ەه

بەه ەەنان ← یەک بەه ەانه

،زگار یینەی دەت

 -8بەرکار و شوێنی ناسه له ڕستە دا

له باسەنانی پوشت به تەسەلی باسی ناسهه شن ست ب) نه  .بەاڵم ناتوهد
،ستە سهاز دەبه  ،لهه زمهانی نهنردی شهنێنی ناسهه لهه هونهدێد د خ د
دەگۆدرئ .یەک تاە ەت ەندیەه نه له زمانی ننردی هەەه پونەسته به کردی
سەرنبی بدرێت  .کەننک دەز نین بەرنار مفع ل) بەشود له ،سهتەەە نهه
له ێ مانی توپە ،د دەردەنەکئ ک ناری ،ستە بە سەر یەک د ،کک دەد .
له هەمان سەر اکه د باسی اوناکی بەرناری ضمهربمفعت لیب) نه کهچ کە
ننکس که نه:
له ناتوکد اوناک بەرنار ب به دکک اهۆره لهه ،سهتەد دەبینهدرئ -1 :بهه
شکڵی ایاک ز منفصل)  -2شکڵی ننکسەنەنه مرصل)
بۆ ایاک ز یاک با ن که:

یەتۆ ،زگارم دەت

یینە ،زگارتان دەت

یەک ن ،زگارەان دەت
یەک ،زگاری دەت
کەننک دەبینین لهه تەک کی ،سهتەنان د بهه هاک پوخشهاندێکی سهەرەتاەی
دەبینین ێ مانی تەک کی ،ستەنان "دەت"  ،بەاڵم بکەر له تەک کی ،سهتەنان
16

د ایههاک زه ک شههەش نەسی نەسههانی) ایههاک زن .کەنههنک دەز نههین هەر
قەک رەەە ،ناسەی تاە ەم بە نۆی هەەه ،بەاڵم یەک پ سیارە دێته گۆ،ئ نه
بۆ له ،ستەنانی سەرەکه ێ مان به اک تەنیا "دەهت" دێتهه بەر هاک! یەک
پ سههیاره دەبهه بکەەههن نههه ناسههەنانی قەک رەنههان لههه نههنێن ک یەههان
ل هاتنککه؟ ناتود اکگی "دەهتن" لهه زەمهانی  ،به دککی سهانار سهەر
دەنەەن قەک رەنان بەک ەشنە بنکن ،کەننک باس ان ن د:
دەت ان )(dîtman
دەت" )(dîtim
ەەنەم نە
دککهەم نە

دەتت )(dîtit

دەتتان )(dîttan

سو ەم نە

دەتی )(dîtî

دەتیان )(dîtyan

نوش که .کەننک دەبینین له زەمانەنهانی  ،به دکک بهه گشهتی لهه ،سهتە د
ناسەنان ێ مانەان ا هوشتنککه ک به بەرنارەکه لکاکن ،بەاڵم لهه زەمهانی
یوستا ناسهەی ێ مهان لهه سهەر اوگهای نهۆم مهاکەتەکه .بهۆ ،ککن بنکنهه ک
گەەیشهتن بههه یانهاموکی بەهوزته ێ مههانوکی توهپە،ی دەکههه لههه تەک کی
زەمانەنان د سەر دەنەەن .یەک اار بهکەری ،سهته ،ەەنەم نەسهی تها،
ک ته یەمن دەب  .بۆ یەک مەبەسته اکگی "شکاندن" دەدەەنهه بەربها نهه
ێ مانوکی توپە،ه:
یەمن شنکشەم شکاند شکاندم)
 ،ب دککی سانار

کەننک دەبینین هەر قەک رەەە ،ناسەی تاە ەم بە نۆی هەەهه تها لهه ،ککی
ناسه بتن نین بکەری ،سته دەاری بکەەن .ناسەنان له قەک رەنان له ،ێ ەهان
نەم نوش که .به هەنسەنگاندنی سەرێی یەک قەک ر نه لهه گەڵ ،سهتەنانی
سەرەکه بۆما ن دەردەنەکئ نه ناسەنان به بەرناری ،سته ،زگار) لکاکن.
له ،ستەنانی نن رەی ناسەنان له ننێن؟
،زگار یو ەی دەت
،زگار یەمنی دەت
،زگار یینەی دەت
،زگار یەتۆی دەت
،زگار یەک نی دەت
،زگار یەکی دەت
له سەرێی اکگی "دەتن" له زەمانی  ،به دککی سهانار دەت هان نهه ناسهەی
سههو ەم نەسههی تهها" ،ی"ەههه ] [îک قەک رەنەی "دەتی"ەههه .نههه ک بههنک لههه
،ستەنانی سەرەکه یەک "ی"ەه دەنگد رەی نه به اوناکەنانەکه لکاکه ناسەی
بکەری ێ مان ک ته ،زگاره نه سو ەم نەسی تانه .نە ک بنک ز ر کەی ننردی
سۆر نی اوناکی بەرنهاری بهنکنی نیەهه ک اوناکەنهان دەتهن نن بهکەر ەهان
بەرنار بن .بۆ ،ککن ن دنەکه ک شهی نه دنەکەی زەهات ی بەرنهار ک ناسهه لهه
زمانی ننردی باسەنه زەات درێژه دەدەەهن .بهۆ یەک مەبەسهته ەەنوهد لهه
،ستەنان نه بکەر ،زگار ک ته سو ەم نەسهی تها ،ک بەرنهار ەەنەم نەسهی
تا ،ک ته یەمن ب نه تەک کی زەمانەنان دەدەەنه بەربا  .زەمانەنانی:
 ،ب دککی سانار ماضی ساده) ، ،به دککی بەردەک م ماضهی سهت ری)،
 ،ب دککی نەقڵی ماضی نقلی) ، ،ب دککی دککر ماضهی بعیهد) ک زەمهانی
یوستا زمان کال) .دەمان ەکئ نه بەک هەنسهەنگاندنه تاە ەت ەنهدیەەنی
زمانی ننردی دەرنەەن .سەرن دەدەەنه ،ستەنانی نن رەکه:
،زگار یەمنی دەت دەتی)
 ،ب دککی سانار
 ،ب دککی بەردەک م

،زگار یەمنی دەدەت دەیدەت)

 ،ب دککی نەقڵی

،زگار یەمنی دەتنککه دەتنکەه)

 ،ب دککی دککر

،زگار یەمنی دەت نک دەت نکی)

 ،ب دککی بەردەک م

یەمن شنکشەم دەشکاند دەمشکاند)

 ،ب دککی نەقڵی

یەمن شنکشەم شکاندکککه شکاندککمه)

 ،ب دککی دککر

یەمن شنکشەم شکاندبنک شکاندبنکم)

یەمن شنکشە دەشکون" دەشکون")
یوستا
لو ەش دەبینین نه ناسەنان له زەمانەنانی  ،به دکک د بە بەرنهاری ،سهتە
ک ته "شنکشه"ەکه لکاکن .بەاڵم لهه زەمهانی یوسهتا کەنهنک هاکگی "دەهتن"
ناسه ێ مان ا ناهوڵ  .یوستا نەرەکه به یاناموهد دەگەەهن نهه زمهانی
ننردی له زمانەنانی دەکه ایاک ز دەنهاتەکه .بهۆ نهاری ز رته کێنەەەنهی
دەکەش دەدەەنه بەربا  .یوستا تەک کی قەک رەنان بۆ اکگی "ننکسین" له
زەمانەنههانی  ،ب ه دککی دککر ک زەمههانی یوسههتا سههەر دەنەەههن ک لە گەڵ
ەەنت هەڵ ەان دەسەنگونین تاننک بهه گەەیشهتن بهه یانهاموکی گشهتی ک
هەمەهاەەنه ،ێننێن بین.
زەمانی  ،ب دککی دککر بەک ەشنەەه:
من نامەم ننکسیبنک ننکسیبنکم)

یو ه نامەمان ننکسیبنک ننکسیبنکمان)

تۆ نامەم ننکسیبنک ننکسیبنکم)

یونه نامەتان ننکسیبنک ننکسیبنکتان)

یەک نامەی ننکسیبنک ننکسیبنکی)

یەک ن نامەەان ننکسیبنک ننکسیبنکەان)

هەرکەها زەمانی یوستا دەبوته:
یو ە نامه دەننکسین
یەمن نامه دەننکس"
یینە نامه دەننکسن
یەتۆ نامه دەننکسی
یەک ن نامه دەننکسن
یەک نامه دەننکس
کەننک دەبی نین له زەمانەنانی  ،ب دکک ،ناسە له قەک رە اند دەبوتەکه ک به
بەرنارەکه دەلک  ،یەک تاە ەت ەندیەه له زمانی ننردی د هەەه نهه دەبه
سەرنبی بدەەن  .ناب له بی مان بچ نه تەنیا له ێ مانه توپە،ەنان ناسه
لههه قەک ره اههۆد دەبوههتەکه ک لههه ێ مههانی توههنەپە ،د ناسههه لههه قەک رە د
دەمونوتەکه ننکین یەک ێ مانانه توپە ،بهه بەرنهار نهین .نهانی گ ەنگهی
دەکه یەکەەه نه له زەمانی یوستا د ناسه له قەک رە د دەمونوتەکه.
نە ک بهنک لههه سههەر اکەی باسههک ک نههه اونههاکی بەرنههاری بهها ن دبههنک ک
"یەمنی"" ،یەتۆی"" ،یەکی"" ،یو ەی"" ،یونەی" ک "یەک نهی" کەنهنک اونهاکی
بەرناری ناساندکککه ،له هەنە د ن ک دەب بڵوین نه ز ر کەی ننردی سۆر نی
اوناکی بەرناری تود نیەه ک مهۆ،ێی ی "ی" نهه بهه اوناکەنهانەکه لکهاکه

،زگار یەمن دەبین دەبین )
یوستا
قەک رەنانی سو ەم نەسی تا ،له نون نەک نەنان د ننکس که ک ناسەی هەر
نامود دەاری ن که .پود هاتی زەمانەنانی  ،ب دککی بەردەک م ،نەقڵهی ک
دککر لوهه ه د بهها نههان ئ ،بەاڵم ناسههەنانی هەمنکەههان لههه ،ێهه ی نەم
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ناسەی سو ەم نەسی تانی ێ مانە.
یەگه له بی مان ب لهه زەمانەنهانی  ،به دکک د تەنهانەم ناسهەی ێ مهانی
توپە ،ک تونەپە ،ایاک ز بنکن .یوسهتا ایهاک زیەەنی دەکهه دێتهه بەر هاک.
یەکەش یەکەەه له زەمانی  ،ب دکک ،ناسەی ێ مانی توپە ،له ،ستە د قەک رە
بەا دێڵ ک به بەرنارەکه دەلکه چ بەاڵم ێ مهانی توهنەپە ،ناسهه لهه نوهن
قەک رە د دەمونوتەکه .بۆ ،ککن بنکنە ک سەل اندن ،ێ مهانوکی توهنەپە ،لهه
زەمانەنانی  ،ب دکک ک یوستا د سەر دەنەەن تا ب ینین نهه ناسهەنان لهه
قەک رە د دەموننەکه .اکگی "ر ەشتن" بۆ ەەنەم نەسی تا ،دەدەەنهه بەر
با :
یەمن ناتژمو دکک  ،ەشت"
 ،ب دککی سانار
 ،ب دککی بەردەک م

یەمن ناتژمو دکک دە ،ەشت"

 ،ب دککی نەقڵی

یەمن ناتژمو دکک  ،ەشتنکم

 ،ب دککی دککر

یەمن ناتژمو دکک  ،ەشتبنکم

"هەکئ":
نە
ی، .

تا،

دەم هەکئ )(demhewê

دەمان هەکئ )(demanhewê

د، .

دەم هەکئ )(dethewê

دەتان هەکئ )(detanhewê

،.

دەی هەکئ )(deyhewê

دەەان هەکئ )(deyanhewê

لو ه د دەبینین نه ناسەنان له گەڵ ناسەی ێ مانەنانی دەکهه لهه زەمهانی
یوستا د ز ر ایاک زن .یەگه سەرن بدەەن دەبینین نهه ناسهەنانی هاکگی
"هەکەسههتن" لههه زەمههانی یوسههتا د کەنههنک ناسههەنانی ێ مههانی توههپە ،لههه
زەمانەنانی  ،ب دککەه .تو ینی ەەنی دەکه یەکەەه نهه ێ مانەنهانی دەکهه
کەننک له بەشی ناسەی زەمانی یوستا له بەشی  1باسه ان نه د قەک رەنهان
بە شون زی نن رەکه ساز دەبنکن :
دە +بنەی یوستا  +ناسه
بەاڵم له اکگی "هەکەستن" دەبینین نه قەک رەنان بە شون زی نن رەکه ساز
دەبن:
دە +ناسه +بنەی یوستا
بۆ دەرنستنی ایاک زیەەنی دەکەی اکگی "هەکەستن" باسەنه به ساز
ن دنی ،ستە بۆ تەک کی نەسەنان درێژه دەدەەن:
یو ە یاکمان دەکئ
یەمن یاکم دەکئ

یەمن ناتژمو دکک دە ،م
یوستا
دەبینین نه له ێ مانی تونەپە ،د هەم لهه زەمانەنهانی  ،به دکک ک هەم لهه
زەمانی یوستا ،ناسه له ن ر ونەی قەک رە د دەمونوتەکه.
له زمانی یینگلیسی د اونهاکی بهکەری ک بەرنهاری لهه ەەنته ایهاک زن.
اوناکە بکەرەنان ب ەتن له:
),یەک -بۆ ،ن( ), Sheیەک -بۆ پیاک( ), Heیەتۆ ک یونه( ), Youیەمن( I
)یەک ن( ), Theyیو ه( ), Weیەک -شتەنان( It
هەرکەها اوناکه بەرناریەەنان ب ەتن له:
)بۆ یەک – پیاک( ), himبۆ یەتۆ ک یونه( ), youبۆ یەمن( me
)بۆ یەک ن( ), themبۆ یی ه( ), usبۆ شتەنان( ), itبۆ یەک – ،ن( her
بۆ کێنه ،ستەی "یەمن یەک ن" دەت" دەبوته:

یەتۆ یاکم دەکئ

یینە یاکتان دەکئ

یەک ن یاکەان دەکئ
یەک یاکی دەکئ
ننت ان نه له زەمانی یوستا د ناسه قەک رە ا نهاهوڵ ک لهه ن ر وهنەی
قەک رە د دەمونوههتەکه ،بەاڵم دەبینههین نههه ههاکگی "هەکەسههتن" کەنههنک
زەمانەنانی  ،ب دکک ،ناسەنانی به بەرنارەکه دەلک  .دەتهن نین بڵوهین نهه
هاکگی "هەکەسهتن" لهه زەمههانی یوسهتا د تاە ەت ەنهدیەەنهانی زەمههانی
 ،ب دککی هەەه ،ک ته اکگی "هەکەستن" اکگوکی "دکک ەەنه"ەه.
هەنهه ەم یەک ێ مانههانەی نههه بههه ییز ێههه بههنکنی پاشههگ بههه ههاکگی
"کەستن"[هەکەسههتن] ێ مههانوکی نههنئ سههاز دەنەن ،تاە ەت ەنههدیەەنانی
اکگی "کەستن"ەان دەب  .بۆ کێنه اکگی "نۆش کەستن":
یو ە هو مان نۆش دەکئ
یەمن هو م نۆش دەکئ

I saw them.

لوه ه د "یەمههن" بههکەره ک "یەک ن" بەرنههارن .نە ک بههنک دەبههی لههه اونههاکی
تاە ەم بە د نی بکەری ک بەرناری نەسهەنان نەنهد کەرگه ەن .بهۆ کێنهه
،ستەنه به ەشنی نن رەکه هەنەەه ک له پودهاتی زمانی یینگلیسی ا
ناگ ئ:
!!!I saw they
تێبینییەکی ورد

له بەشی ناسەنان بەشی ،مهارە  )1د ناتوهد زەمهانی یوسهتامان بها
دەن د بەکە گەەیشتن نه له زەمانی یوستا ک د هاتنک ،توهپە ،ەهان توهنەپە،
بنکنی ێ مان شنێن له سەر ناسە د نان  .به له بەر هاک نگ تنهی بزر نهه ک
دەنگد ر بنکنی پیتەنان ناسەنان بەک ەشنه بنکن:
م – ی – ئ – ەن – ن – ن
اوگای سەرنبه اکگی "هەکەستن" [ەان "کەسهتن"] ناسهەنانی ایهاک ز لهه
ناسەنانی ێ مانەنهانی دەهکە لهه زەمهانی یوسهتا د ەهه .سهەرن دەدەەنهه
سههەرێی قەک رەنههانی ههاکگی "هەکەسههتن" نههه بههنەی یوسههتانەی دەبوتههه

نۆ

یەتۆ هو م نۆش دەکئ

یینە هو تان نۆش دەکئ

یەک ن هو ەان نۆش دەکئ
یەک هو ی نۆش دەکئ
کەننک دەبینین له اکگی "نۆش کەستن"ەش د  ،کەننک اکگی "هەکەستن"
ناسەنان به بەرنارەکه دەلک .
ئاکامەکانی ئەو باسه

* لههه ز ر کەی نههنردی سههۆر نی د اونههاکی بەرنههاری نیەههه ک اوناکەنههان
دەتن نن له ،ستە د دەکری بکەری ،بەرناری ەان ...ب ینن.
* له زەمانی  ،ب دکک د ناسەنانی ێ مانی توهپە ،بهه بەرنهارەکه دەلکهون.
18

* یاکەنکار ی دککپام ن دنەکه :بەک یاکەنکهار نە نهه دککپهام بهنکنەکەی
نارێد دەاری دەنەن ک  ،یدەگەەەنن.
یەک کشانه ب ەتین له  :دەسان ،اارێکی دەکهه [اهارێکی ته ] ،سهەرلەننئ،
نە،ەتوکی دەکه... ،
ناتژمو  ،2دەسان سەری دککنانەنه دەدەمەکه.
سەرلەننئ دەست ان به نارەنه ن دەکه.
* یاکەنکاری نەرێنی :یەک یاکەنکار نەن نه نەرێنی ک ،ککنەد نهی نارێهد
دەاری دەنەن.
یەک کشانه ب ەتین له :قەم ،هوچ نام ،هەرگیز ،بە هیچ شونەەە...،
قەم ،اک له دەد ری نۆشەکەستان تو ناب .
هیچ نام ب ،ێزە" به یاسای هاتنک ۆ نەن دکککه.
یاکەنکارەنانی دەکهه لوه ه د بها نهانەەن ک قەنهاعەم بەک نەی سهەرەکه
دەنەەن .له هەمان سەر اکه د بۆ باسی یاکەنکار ەەنود لەک ،ستانەی نه
بۆ کێنه هوناکەەتیەەکه یەک ،ستەی نن رەکەەه:
▪ ،زگار نەنکی بۆنانه.
هەرکەها ننت که نه "لەک ،ستەەه د بۆنان اوگه ک مەنانی ،ەهانی ،زگهار
دە نیشان دەنا ک یاکەنکاری مەنانه قهدبمک )".
اوگای یاما،ەەه نه ەەنود له تاە ەت ەندیەەنانی یاکەنکهار یەکەەهه نهه
 ،ب یەکەی ک تەی ،سته تنکشی نەماەەسهی به .
دەتن ن له ،سته د
بەاڵم له ،ستەی "،زگار نەنکی بۆنانه" ،یەگه بۆنان بەەن ،ستەنه یهاک ی
لودئ:
،زگار نەنکی . ...
دەبینین نه ،ستەنه ک تای نۆی له دەست د که ک تنکشی نەماەەسی بنککه.
نەک بنک بۆنان لو ه د یاکەنکار نیەه ننکون به دەرهاکەشهتنی لهه ،سهتە
د  ،ک تای ،سته ناتەک ک دەب  .یەک ،ستەەه یەگه به ەشهنی نهن رەکه باەهه
دەمان تن نی بڵون نه بۆنان یاکەنکاری مەنانه:
،زگار له بۆنان دە،ی.
یوستا بۆ یەکەی نه دەکری بۆنان ەان باشهت ه بڵهون نهۆری نوهنی "نەنکهی
بۆنان" دەربخەەن له بەشی د هاتنک د باسی له سەر دەنەەن.

ک ته بۆ بینینەکەی ناسەی ێ مانی توهپە ،لهه ،سهتە د دەبه لهه هەنگهاکی
ەەنەم بەرنار دەاری بکەەن.
* له زەمانی یوستا د ناسەنانی ێ مانی توپە ،له ن ر ونەی قەک رەنهان
د دەموننەکه.
* له اکگی "هەکەستن" ک "نۆش کەستن" د  ،ناسەنان له زەمانی یوسهتا،
بههه پههوچەک نەی ێ مانەنههانی دەکههه ،ناسههەنان بههه بەرنههارەکه دەلکههون ک
هەرکەها ناسەنانی کەننک ناسەنانی ێ مانه توپە،ەنان له زەمانی  ،به دکک
دە .
 -9ئاوەڵکار (قید)

یاکەنکار بەشود له ،ستەەه نه له سەر نهام ،شهنێن ،ۆنیەتی....بە،ێهنه
نکنی نهار دەدکئ .یاکەننهاک ەنهد ەشهنی هەەهه لهه بە نهنرتی باسهیان
دەنەەن:
* یاکەنکاری نام  :بەک یاکەنکار نه دەننت ئ نه ناتی ،ککد نی نار دەاری
دەنا .یاکەنکارەنانی نام به ەتن لهه  :د ەنه  ،سه ەەن  ،شهەکئ ،پارەنهه،
سالوکی دەکه ،دک ەی ،یوستا،بەەانی ،نینە ، ،یون رئ...
س ەەن دە " بۆ بۆنان
دک ەی نامەنە دەننکس"
* یەکەنکاری شنێن :بەک یاکەنکار نهه دەنهنت ئ نهه نهاتی ،ککد نهی نهار
دەاری دەنها .یاکەنکارەنهانی نهام به ەتن لهه :لوه ه [لهه یوه ه] ،لەکئ [لهه
یەکئ] ،له سەر ،له بن [له ،ێ ] ،له نن رەکه ،له سەرەکه)...، ،
پو ئ لو ه پیاکێک" دەت.
پوننکسەنەم له بن میزەنه نەکت نک.
یون رئ هین م له شەقام دەت.
* یاکەنکاری ۆنیەتی :یاکەنکاری ۆنیەتی بەک یاکەنکار نه دەننت ێن نه
ۆنیەتی ،ککد نی نارێد دەاری دەنەن .یاکەنکهاری هۆنیەتی لهه زمهانی
ننردی د ب ەتن له :بودەنگ ،ا ،،ان ن ،باش ،سنک ،،ن پ ،نو ...
یەگه سەرن بدەەن دەبینین نه یەک یاکەنکار نه دەتن نن یاکەننهاک صتف ب)
بن .یەکەی نه یەک کشانە یاکەنناک بن ەان یاکەنکار له ،سهته د دەردەنەکئ.
بۆ کێنه سەرن دەدەەنه یەک کێنانەی نن رەکه.
هین بودەنگ د نیشتنککه ............................... .بودەنگ :یاکەنکار)
شنێنی بودەنگ بۆ کەسانەکه نۆشه .................... .بودەنگ :یاکەنناک)
هین دەرگانەی سنک ،پونەد  ............................. .سنک :،یاکەنکار)
باری سنک ،یاسان هەندەگی درئ .......................... .سنک :،یاکەنناک)
* یاکەنکههاری  ،دەەههی :بەک یاکەنکار نههه دەنههنتڕێن نههه  ،دە ک ەنههدێتی
،ککد نههی نارێههد دەههاری دەنەن .یەک یاکەنکار نههه ب ه ەتین لههه :ز ر ،نەم،
بڕێد ،تۆزێد ،یوبگار ،هوندێد...
یەک ،هەک ز ر سارده.
کاڵتی ین یوبگار گەکرەەه.
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بەنههگە مسههند) بەشههود لههه هەک ڵ گههز ره) نههه لههه بههابەم بەربەنگههه
مسند لیه) شهتوکی  ،سهتەقینه  ،دەگەەونه  .ناتوهد ب هان ەکئ باسهی
شتوکی بکەن نه  ،ستەقینەەە ،ب ەان ب ان ەکئ هەک نود  ،گەەونهین ک
 ،ستەقینەەە ،بەەان بکەەن له اکگی "بنکن" نەند کەردەگه ەن .هاکگی
بنکن له زەمانی  ،ب دکک ک د ههاتنک ک یوسهتا د سهەر دەبه ک ،سهتەەە،
ساز دەنهان نهه توهی د "بەنگهه" کەنهنک بەشهود لهه هەک ڵ دەردەنەکئ ک
"بەربەنگه" کەننک بەرهەک ڵ .له زمانی ێارسی له "نت دب"" ،هست ب" ک "شتدب"
نەند کەردەگ ن بۆ ساز ن دنی یەک ،ستانه .نه "بند" ک "هست" بۆ ،سهتەی
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ز ن ک معلنم) ک "شد" بۆ ،ستەی نەز ن ک مب نل) به نار دئ .هەرکها له
زمههانی یینگلیسههی د لههه ێ مانەنههانی " "to beنەنههد کەردەگهه ن بههۆ
مەبەستی ساز ن دنی ،سته له سەر بنەمای اکگی "بنکن" .ک ته:

تۆ کرەای

یەک ن کرەان
یەک کرەاەه
له قەک رەی سو ەم نەسی تها ،ناسهە لهه بهنە،ەم د پیتهی دەنگهد ری " "
بهنککه ،بەاڵم ناتوههد دەەه ەکئ بههه کشهەی "کرەهها"که بلەنه نههه بهه پیتههی
دەنگد ری " " نۆتاەی دئ ،پیتی بودەنگی "ەه" نون ن یەک ن اوگه دەبه تها
یەکەی دکک پیتی دەنگد ر له ەە ،بڕگه د نەبن.
ناسەنانی ەان ێ مانەنانی) اکگی "بنکن" له زەمانی یوستا د بە سهەرن
د ن بەکەی یەک کشەەەی پونەی دەلک به پیتهی دەنگهد ر نۆتهاەی به ەهان
بودەنگ ،بە ەشنه نن رەکه ننرم دەنەەنەکه:
ناسه
ناسه ێ مان)
نە
نە
بودەنگ دەنگد ر
بودەنگ دەنگد ر

am, is, are/ was, were/ will

بۆ ،ککن بنکنەکه سەرن دەدەەنه ،ستەنانی نن رەکه نه له کئ د "نەنهۆش"
دەکری "بەنگە"ی هەەه:
من نەنۆش بنکم )(I was sick

یو

ه نەنۆش بنکەن )(we was sick

تۆ نەنۆش بنکی )(you was sick

یونه نەنۆش بنکن )(you was sick

یەک نەنۆش بنک )(he/she was sick

یەک ن نەنۆش بنکن )(they was sick

تۆ نەنۆشی )(you are sick

یونه نەنۆشن )(you are sick

یەک نەنۆشه )(he/she is sick

یەک ن نەنۆشن )(they are sick

یونه کرەان

بۆ یەکەی ،ستەنانی سەرەکه له زەمانی د هاتنک د بەەان بکەەهن پونەسهته
بنەی یوستای اکگی "بنکن" بز نین .بهنەی یوسهتای هاکگی بهنکن دەبوتهه
"ب ه"چ ،ێد کە ،اکگی " هنکن" نهه بهنەی یوسهتانەی دەبهنک بهه " هه" .لهه
زەمانی د هاتنک د یەک ،ستانه دەبنه:
منبمریضبمیش م).
ب
من نەنۆش دەب"
مریضبمیش ی).
ب
تۆ نەنۆش دەبی ت ب
مریضبمیش د).
ب
یەک نەنۆش دەب اوب
مریضبمیش یم).
ب
یو ه نەنۆش دەبین م ب
مریضبمیش ید).
ب
یونه نەنۆش دەبن شم ب
مریضبمیش ند).
ب
یەک ن نەنۆش دەبن آنهاب
یەگه ب ان ەکئ یەک ،ستانە نه له زەمانی  ،به دکک ک د ههاتنک د بەەانمهان
ن دن له زەمانی یوستا د بکنت ێن شون زی ساز بنکنەکەەان بڕێهد ایهاک ز
دەب  .لو ه د ،ستەنان ،ێد کەننک ێ مانەنانی  to beلهه زەمهانی یوسهتا
دەب  .شتود دەننت ئ نه  ،سهتەقینەەه ەهان هەک نوکهی  ،سهته .بهۆ ،ککن
بنکنەکەی زەات سەرن دەدەەنه ،ستەنانی نن رەکه:
یو ه نەنۆشین )(we are sick
من نەنۆش" )(I am sick

ی،.،.
m
im
ی.، .م
n
in
د،.،.
y
î
د.،.م
n
in
،.،.
ye
e
.،.م
بههۆ زەههات ،ککن بههنکنەکی باسههی بەنگههه ،ەن ،سههتەی دەکههه بههۆ کێنههه
دەهونینەکه:
د ەن هەەنی بنک .................... .هەەنی ← نون دەکر ← بەنگه)
هەک سارده ............................ .سارد ← یاکەنناک دەکر ← بەنگه)
من لو ە م ............................... .لو ه ← یاکەنکار دەکر ← بەنگە)
اوگای سەرنبه له کشەی "لو ه" له باسی یاکەنکهار د لهه ،سهتەی " پوه ئ
لو ه پیاکێک" دەت ".دەکری یەکەنکاری هەبنک .بەاڵم له ،ستەی "من لو ەم".
دەکری بەنگه دەبین .
له ،ستەی ەەنەم د یەگه "لوه ه" ه ، ،سهتەنه دەبیتهه "پوه ئ پیهاکێک"
دەت .".دەبینین نه ک تای ،سته تنکشی نەماەەسی نەبنککه ،نەک بنک "لو ه"
دەکری یەکەنکاری هەەه .بەاڵم یەگه له ،ستەی "من لو ەم ".لوه ه لهه ،سهته
دەرباکێژرئ، ،ستەنه دەبوته "من ...م .".دەبینین نه ک تای ،ستەنه تنکشی
نەماەەسههی هههاتۆتەکه .نەک بههنک لەک ،سههتەەه د کشههەی لوهه ه بەشههوکی
سهههەرەنی هەک ڵ دێتهههه یە،مهههار نهههه هەک ڵ پونەسهههتی پوهههی هەەهههه ک
دەرهاکەشتنی له ،سته، ،سته تنکشی نەماەەسی دەنا.
ننت ان نه لهه هەمهان سهەر اکه د بهۆ بها نه دن لهه یاکەنکهار ،سهتەی
نن رەکه کەننک کێنەەە ،بۆ یاکەنکاری شهنێن هونه کەتەکه .ک تهه نهنت که
نه "بۆنان" دەکری یاکەنکاری هەەه!
،زگار نەنکی بۆنانه.
به با ن دن له سەر بەنگه یوستا دەتهن نین دەکری بۆنهان لەک ،سهتەەه د
بناسین" .نەنکی بۆنان" لو ە د نۆ،ێکی بەنگەەیەه گروهبمسندی) .لەک
نۆ،ی نونیەه د "نەنك" ناک ،هسته)هی نۆ،ەنهه پوهددێن ک "بۆنهان"
زێدەک ،ه مضا لیه)ەه بۆ نەند.
în

بە هەنسەنگاندنی زەمانەنانی  ،ب دکک ک یوستا له گەڵ ،ستەنانی سهەرەکە
دەردەنەکئ نه له زەمانەنانی  ،ب دکک ک یوسهتا د هاکگی "بهنکن" سهەر
دەبنک نه بنە له گەڵ ناسه دەبنکن بە ێ مانی ،سته .بەاڵم به اک لوک دن له
،ستەنانی سەرەکه دەبینین نه هیچ بهنەەە ،بهه دی نهان ئ ک تەنیها ناسهە
دەبینین نه بە بەنگەکه لکاکه .ناسەنانی لهه ،ێ ەهان نەم نوشه که ،بەاڵم
دەب سەرن بدەەن بزر نه له هوندێد لهه قەک رەنهان د هەەهه نهه بهه دی
ناەەن .لەک د نه د ناسەنان دەکری ێ مان دەگوڕن له ،سته د .
له ،ستەنانی سەرەکه نەنۆش به پیتی بودەنگی "ش" نۆتاەی دەهام .یەگه
کشەەە ،بهه پیتهی دەنگهد ر نۆتهاەی به  ،یەک نهاتە ،سهتەنان ک بهه دک ی
یەکەش د ناسەنان ەان ێ مانەنان) بەک ەشنه دەبن:
یو ه کرەاەن
من کرەام
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کەننک دەز نین یەلفنکبوی ننردی له  29پیتی بودەنگ ک  8پیتهی دەنگهد ر
پوک اتنککه .یەک ،ێننکسەی نه یوستا یی هه پوهی دەننکسهین ،پوهی دەنهون
،ێننکسی عە،ەبهی .ک تهه یو هه هو های پیتەنان هان کەنهنک ێارسهەنان لهه
عە،بەنان کەرگ تنککه .هوندێد نە له سەر بڕک ەەن نه پیتی هەمزه هی
عە،ەبەنانههه ک گە نههی دەکههه لههه عە،ەبەنانیههان کەرگ تههنککه .بەاڵم یی ههه
ناتن نین ز ر سنک ،ک یاسان یەک بڕک ەه قەبنکڵ بکەەن ،ننکون یەک بڕک ەهه
پشتی به بڕک ەەنی بەهوز نەگ تنککه .یەک بابەته اوگهای سهەرن ک بها ک
لوکۆنینەکەی ز ری هەەه ک یوستانەش ماکەەتی.
له نتونی "آم اشبخ اند بوبن شرنبانت بکتبردیبنت بصت زتبی متیب" لهه
ننکسینی مستەێا ییلخانیز ده ،ننکس که نه:
" همزهبک بدزبکردیبن بص زتبئتبن شر بشدهباص البن بجتزبک مت تیبکت بااب
یرنیبوازدبکردیبشدهباندبدزبک م تبخ لصبکتردیببنت باسترءن ءب دوبک مت ب
ه ءبوبن ء،بک بآنا بهمبنهزبتعههربی فر ب«ه »بوب«ن »بهسرندبوبناررباس بنت ب
هم بص زتبت فظبوبن شر بش ند)بوج دبندازدبوبنهزبهمزهبهمهش بدزباولب
ک م تبمیبآید.باص البآمد بهمزهبدزباولبک م تبهمبندینبص زتباس :بدزب
)بمیآیندبهمزهبچ بیت بفت نهمب
حروفبصدادازیبک بدزباولبنخشبببڕگهه ب

کمکیب«ی زدیدەدەر»بدزبج بآنا بمیبآیدبم نند:بیاکر -یەند زه -یارد.
هەرکەها لەک سەر اکەەەی نه پوشت باسان ن د ننکس که:
"هەمزه پیتوکه ،سیسهتەمی یەلفهنبوی عە،ەبهی بهه سهەر زمهانی نهنردی
د سهههەپاندککه .کە ،ێهههۆنی وکی ەارەهههدەدەر هەمیشهههه لهههه پهههوش پیتهههه
دەنگد رەناند له سەرەتای کشەد دئ کە ،یاک ،یەند زه ک هتد ک ێۆنی وکی
سەربەنۆ نییه بۆەه له ننکسهینی نهنردی بهه یەلفهنبوی عە،ەبهی نا هارەن
یەکەش کە ،ێۆنی ود قەبنکڵ بکەەن".
کەننک دەز نین گەلەنان له پوش د سەردەمی ننتاری گفر زی)ەان توهپە،
ن ه دکککه ک لههه پاش هان بههه د نههانی یەلفههنکبوی زمههانی نۆەههان ،هاتنکنەتههه
سەردەمی ننکساری ن شر زی) .به پوی یەک سەر اک نه ،له زمهانی نهنردی
د پیتی هەمزه له ننتاری د نەبنککه ک دک ی یەکەی نه عە،ەبەنهان هاتنهه
یو ن یەکه یو ه له گەڵ پیتی هەمزه یاشنا بنکەن ک دەست ان ن د بهه کشهه
ساز ن دن به پیتی هەمزه .ک ته موژککی کشەنانی نن رەکه ناگاته زەات لهه
 1425ساڵ!
یانۆ ،یانام ،یاسۆ ،یەکەن ،یەسه ەن ،یەسهتو ه ،یهاکر ،یهاگ  ،یهار م ،یەمهن،
یەتۆ ،یەک ،یو ه ،یونه ،یەک ن ،یاک ،یاک م ،یامان  ،یا،ەڵ ،یاست ،یاسهپاەی،
یاستەنگ ،یەستەم ،یاسد ،یااڵ ،یانۆز ،یانەنۆ ،،یاما،ه ،یام ز ،یامۆز ،
یاموز ،یانیشد ،یاک ڵ ،یاک نه ،یاکرەنگ ،یاک  ،یاکێتهه ،یاکێنهه ،یهاکەەر،
یۆنەی ،یەر ،،یە،نۆ ،یەسپ ،یەسهتۆ ،یەسهتنکر ،یەک ، ،یەکشهۆ ،یەمەگ،
یەنگنکستیله ،یوبگار ،یوستا ،یوسد ،یوش ،یون ره...
یەگه هوندێد نە بڕک ەان ک ەه نه پیتهی هەمهزه ،پیتوکهی د سهەپاک لهه
ەەن عە،ەبەنهههانەکه بهههنککه ،یەکە دەبههه بڵهههون نهههه تەک کی پیتەنهههان،
د سەپوندر کی عە،ەبەنانن .دەب یو ه دکک شت له ەەنت ایها بکەەهنەکه.
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ەە ،ەان یەکەی نهه ،ێننکسهەنەمان لهه عە،ەبەنهان کەرگ تهنککه ک نۆمهان
پیتەنان ان به دەنگ بهنککه ک بەاڵم هو امهان بهۆ د نەنهاکن ک دک ی ههاتنی
عە،ەبەنان له ،ێ نارەگەری یەک ن له گەڵ ،ێننکسی یەک ن یاشهنا بهنکەن ک
دک ت دەنگەنانی نۆمان به ،ێننکسی عە،ەبی ننکسی .یەکەی دەکه یەکەەه
نه به هەنه بڵون ننکون ،ێننکسەنەمان له عە،ەبەنان کەرگ تهنککه ،یەکه
پیتەنان ەان هوندێد پیت ان لەک ن کەرگ تنککه ک دک ت دەسهت ان نه دکککه
به کشه ساز ن دن بەک پیتانه.
یەگه باسی موژککەی زمان کە بنوین ک له ەەنی زمان ناسیەەکه باسی له
سەر بکەەن ،بەنگه ز رن بۆ یەکەی بیسەل ونین نه هەمزه پیتوکی ننردەه
ک له یەلفنکبوی زمانی ننردی سهەقامگی ه .بهۆ یەک مەبەسهته لوه ه د بهه
نههنرتی دکک بەربهها مق لتت )ی زمانناسههی لههه سههەری دەدکێههین .ک تههه:
ێۆنۆتید ک ێۆنۆلۆ،ی
ێۆنۆتید آواشناسی) :بەشهی ێۆنۆتیهد لهه سهەر یەک مهژ رە دەدکئ نهه
پیتەنان ۆن ساز دەبن ک سەر اکەنەەان له یەنهد مانی یانهاکتن لهه نهنئ
د ەه .یاەا به لون ،به دد ن ،به لوهن ک دد ن ،بە مەاڵشهنک ،ەهان گەرکک....یەد
دەن ێن .اوگای سەرنبه نه تەک کی زمانەنهان ێۆنۆتیدەهان هەەهه .ک تهه
ز ربەی هەرە ز ر ەان هەمنک گە نی دنیا دەتهن نن بڵهون  ،، :م ،ن ، ،ش،
 ،،گ ....تەنانەم یەگە له یەلفنکبوی یەک نیش د نەب  .نەک بنک نهاتن نین
ییدەعا بکەەن نه نامه پیت هی نامه نەتەکەەه ک نامەەان هی نەتەکەنەی
دەکه .تەنیا شتود نه زمانەنان له ەەنت ایاک ز دەنا یەکەەه نه بۆ سهاز
ن دنی کشەەە ،هەر زمانود نامانه پیت له پەنا ەەنت د دەن تها یەکەی
نونێد ساز بکەن .بۆ کێنه له ننردی یو ه دەنون " اک" ،یەک ک تاەه لهه ی
عە،ەبود دەبوتهه "عهین" [عەەهن] ،لهه ی یینگلیسهی زمانوهد دەبوتهه
"[ "eyeیای] .دەبینین نه س زمانی ایاک ز ،بۆ نونلونهانی شهتود پیتهی
ایاک ز لهه ەەنت ەهان لهه پەنها ەەنته د نهاکه .یەگهه نەسهوکی نهنرد ،نهه
یینگلیسههی نەز نهه  ،ناتوههد  eyeب یسههت هیچههی لهه توناگهها ک بههه
پوچەک نەش نەسوکی یینگلیسی زمان نه نهنردی نەز نهی ناتوهد " هاک"
ب یست له مەبەستی بوژەر ت ناگا.
ێۆنۆلۆ،ی ک ج شناسی) :دک ی یەکەی نه له ێۆنۆتید گەلەنان پیتەنانیان
هونا سەر زمان ،دێن له سەر یەکە دەدکێن نه ناموهد لەک دەنگ ێۆن) نهه
دەبنه ێۆنی" ک دک ە ی دەبوته پیتوکی سهەقامگی لهه سیسهت ی یەلفهنکبوی
یەک زمانههه .اوگههای س هەرنبه نههه ێههۆنی" هەمههان پیتههه پههوش یەکەی نههه
بننکس ئ ،بەاڵم ناتود ننکس دەبوتە پیت .یەلفهنکبوی هەر زمانوهد لهه
سەر بناغەی ێۆنی ەنانی د دەمەزرێهت .نەتەکەنهان بهۆ یەکەی یەلفهنکبوی
زمانی نۆەان دەاری بکەن دێن انکتۆنه افهت ک ،ه) ەهان بهه یینگلیسهی
 minimal pairlدەبینەکه .یەک ناره بۆ یەک مەبەستەەه نه یەک کشانەی له
ەە ،ێۆنی" د ایاک زن له ەەنت بناس ێنەکه .شاەانی باسه نه زمانەنان لهه
ێۆنۆلۆ،ی د له ەەنت اند دەبنەکه ننکین یەلفنکب ەەنەەان دەە ەکئ له
ەەنت ایاک ز ب .

بۆ کێنه له زمانی ننردی د دکک کشەی " هل" ک " "مهان هەەهه .دەبینهین
لەک دکک کشەەه دکک ەشنە "ڵ" به دئ دەن ئ .له کشەی " هل" د ێهۆنی ی ل
ک زه ک له کشەی " " ێۆنی ی ڵ قەنەکه .تەنیا بهه ایهاک ز بهنکنی دەنگهی
م لەک دکک کشههەەه د  ،دکک کشههەی ایههاک ز ک سههەربەنۆ سههاز دەبههن .لههه
زمان ناسی دەنون نه یەک دکک کشەەه انکتۆنەی ەەنت ن .هەر لهه بەر یەکە،
له یەلفنکبوی نهنردی د یو هه دەبه دکک پیهت بهۆ م لە بەر هاک بگه ەنچ
ەەنیههان "ل" ک یەکەی دەکههه "ڵ" .بەاڵم لههه زمههانی ێارسههی د پیتههی "ڵ" لههه
یەلفنکب ەەنههان د نی ەههه .لوهه ە د نههه ایههاک زی یەلفههنکبوی زمانەنههان
دەردەنەکئ.
له ز نستی زمانناسی د هەر بەک ەشنه دە ،نه پوش تاننک ێۆنی ی تهازه
ب یننەکه ک ناتود ێۆنی ەنانی دەاری ن ن ،یەک ناته یەنفنکبوی زمانەنهه
د دەمەزرئ .له هوندێد له سەر اکەنان د دەنون نه بۆ پیتی هەمهزه لهه
زمانی ننردی د انکتۆنه نی ەه! بۆ کاڵم سەرنبتان بۆ کێنەنهانی نهن رەکه
 ،دەنوشین نه انکتۆنەنان دەاری ن کن:
 -1یەک ،نەک ،شەک ،نەک
 -2یانۆ ،سانۆ
 -3یاکر ،گاکر مسهحی،بازتشری)
 -4یاک ،باک ،تاک ،اک ،ناک ،د ک ، ،ک ،ساک ،ک ،ناک
کەننک دەبینین یەک کشانه ننردەن ،له ەەنی دەکه دەبینین نه انکتۆنهه
بۆ ێۆنی ی هەمزه هەەه .نەک بنک بۆ یەکەی ێۆنی ی هەمزه له ێۆنی ەنهانی
دەک ه ایاک ز ب  ،دەب له یەلفنکبوی زمهانی نهنردی د پیتهی بهۆ تەرنهان
ن درئ.
به سپاسەکه:
یار م باەەزەدی
،ێگای پونەندی به یی ەەل:
aram.bayazidi@gmail.com

تکاەه یو ه له بی کک ،ی نۆتان سەبارەم بەک مەقالەەه یاگاد ر نەنەکه.
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