سووکە ئاوڕێک لە خەسارەکانی
نووسین لە کوردیی نێوەڕاستدا

زانیار قادرزادە
(مەهاباد)

سەرەتا:
ئەگەرچی زمان بەڕواڵەت و لە بۆچوونی گشتیدا
«پلەگۆشــتێکی بــزۆزی ســوور و پــان لــە نێــو دەمــدا
کــە لــە زۆر کاری وەک قســەکردن ،قووتدانــی نــان
و چێشــت و تامکردنــدا دەور دەبینــێ»( ،)1بــەاڵم
ڕاســتییەکەی ئامرازێکــە کــە مــرۆڤ بــە خــۆی
و بــە جیهانــی دەوروبەریــەوە دەبەســتێتەوە و دەیباتــە
نێــو جوغزێکــی بەرفراوانتــرەوە ،بــە واتایەکــی دیکــە
زمــان لــە پــاڵ واتــای ئاســایی خۆیــدا «سیســتمێکە
بــۆ پێوەنــدی گرتــن و نیشانەیەکیشــە بــۆ دەرخســتنی
بــاری کەســێتی مــرۆڤ و جیــا لەوانــە ،زمــان
ئامــرازی خوێندنــەوەی دەوروبــەرە»( )2بــە جــۆرێ
کــە پــاش بیرکردنــەوەی مــرۆڤ و دەســتووردان
بــە زمــان ،پێوەنــدی کۆمەاڵیەتــی نێــوان مــرۆڤ
و دوانــدن و قســەکردن پێــک دێــت و مــرۆڤ
هەســت بــە کەســێتی خــۆی و جیــاوازی لەگــەڵ
ئەوانــی دیکــەدا دەکات .هــەر لــە ژێــر ڕووناکایــی
ئــەم گرینگییــەی زمانــە کــە ئــەم مــژارە لــە الیــەن
زۆربــەی بیرمەنــدان ،فەیلەســووفان و زانایــان چ
ئێســتا و چ ڕابــوردوو الی لــێ کراوەتــەوە و بــە
هەنــد گیــراوە.
وەک دەزانــرێ ،زمــان ڕەهەنــدی جۆراوجــۆری
هەیــە و کارکــردی جۆراوجۆریــش لە نێو قەپێلکیدا
خۆیــان حەشــار داوە و بوونەتــە وزە .بــە چەشــنێک
ئەگەر ئەو وزە و تواناییانە بە باشی دەکار بکرێن،
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ئــەوە زمــان دەبێتــە ئــەو ئامــرازەی کــە ڕۆڵــی
خــۆی بــە باشــی لــە نێــو ژیانــی مرۆڤــدا دەگێــڕێ،
بــەاڵم پێچەوانەکەشــی دەکــرێ ببێتــە خەســار
و کەمایەســی و بەرۆکــی زمــان و ئاخێوەرانــی
بگــرێ ،جیــا لەوانــە ،زمــان بەرەبــەرە دەگــۆڕێ،
واتــە بەرگرتــن بــەو گۆڕانکارییانــەش کــە وا دێنــە
ســەر ڕێــگای هــەر زمانێــک وەک پێڤاژۆیەکــی
مێژوویــی ،گرێــدراوی گۆڕانکارییــە سیاســی و
کۆمەاڵیەتییەکانــە و لــە توانایــی و توانســتی
مــرۆڤ بــەدەرە؛ بۆیــە سروشــتییە ئەگــەر زمانێــک
بــە تەواوەتــی لەنێــو بچێــت ،یــان بــە پێچەوانــەوە،
پانتایــی دنیــا بتەنێتــەوە ،هەروەهــا ئاســاییە کــە لــە
نێــو خــودی زمانێکــدا یەکێــک لــە زاراوەکان()3
وەپێــش ئەوانــی دیکــە بکەوێــت ،یــان لــە ئاســتێکی
وردتردا لە بنزارێکدا هەندێ وشــە بســوێن و کورت
ببنــەوە ،یــان وشــەیەک مانــای پێشــووی لەدەســت
بــدات و بــە مانایەکــی دیکــە بــەکار بهێنرێــت.
بــەو پێیــە ،زمانــی کوردیــش ئەگەرچــی خاوەنــی
مێــژوو و پێشــینەیە( ،)4بــەاڵم وەک زۆربــەی
زمانانــی دیکــە ،ناتوانــێ لــەو یاســایە بــەدەر بێــت و
خــۆی لــە الفــاوی بــە تەوژمــی سروشــت و مێــژوو
دەربــاز بــکات؛ چونکــە ئــەو زمانــە لــە دۆخێکدایــە
کە لە الیەک سیاســەتی زمانی( )5و سیاســەتی
پەروەردەیــی( )6الوازی هەیــە و لــە الیەکــی
دیکەشــەوە نەیتوانیــوە لــە بەرانبــەر شــەپۆلەکانی
بەجیهانــی بــوون( )7و ئاڵوگۆڕەکانــی دیکــەی
دنیــای مۆدێــرن و کەشــی پۆســت مۆدێرنــی
ســەدەی بیســت و بیســت و یەکــدا ئــەو جــۆرەی
پێویســتە دەســت بکاتــەوە و ڕێگەچــارەی گونجــاو
و بەجــێ بــۆ پــەرە و پێشــکەوتنی خــۆی داڕێــژێ
هەتــا لــە پڕیشــکی ئــەو خەســارانە خــۆی قوتــار
بــکات.
ئــەوەی لــەم بارەیــەوە پتــر لــە جــاران مــرۆڤ

دەخاتــە ســەر هەســت و گوێــی دەزرینگێنێتــەوە،
ئــەو ڕاســتییە تااڵنــەن کــە ڕۆژانــە بــە بەردەوامــی
دەیانبینێــت ،دەیانبیســێت و دەیانخوێنێتــەوە بــە
چەشــنێک کــە ئەگــەر بێتــو ئــاوڕ لــە ئەدەبیاتــی
زارەکــی ،دەق و نووســراوە کۆنــەکان ،تەنانــەت
شــێوازی قســەکردنی تاکــی کــورد لــە ڕابــوردوو
بداتــەوە و لەگــەڵ نووســین و دەربڕینــی ئەمڕۆکــە
بەراوردیــان بــکات ،ئــەو گۆڕانکارییانــەی بــە
ڕوونــی بــۆ دەردەکەوێــت و دەبینێــت کــە لــە
چەنــدان الوە زمانەکــەی بــەرەوڕووی گەلێــک
تــەوژم بووەتــەوە کــە خەریکــن هەڵیدەتەکێنــن ،لــە
نووســراوی بەردەســتدا ،بــە پێــی گرینگــی ئــەم
مژارە ،ئاوڕ وەسەر هەندێ هەڵە و کەموکووڕی
دەدرێتــەوە کــە لــە نووســین و دەربڕینــی کوردیــدا
بوونەتــە دیارەدەیەکــی بــاو و خەریکــە ئــەم
زمانــە هەڵدەدێــرن ،بــەاڵم چونکــە بازنــەی ئــەم
یاداشــتە بەرتەســکە؛ بۆیــە تێیــدا هەمــوو زاراوە و
بنزاراوەکانــی کــوردی بەســەر ناکرێتــەوە ،بەڵکــو
لــەم باســەدا نووســەر دەپەرژێتــە ســەر زاراوەی
کوردیــی نێوەڕاســت( .)8جیــا لــەوە ،لــەم کارەدا
ئــاوڕ وەســەر هەمــوو ئــەو خەســارانە نادرێتــەوە
کــە داوێنــی زاراوەی گۆرینیــان گرتــووە ،بەڵکــو
ئــەوەی لێــرەدا جەختــی لەســەر دەکرێــت ،هێنانــە
بەرباســی ئــەو مــژار و خەســارانەن کــە بــە دەردی
هێمــن موکریانــی گوتەنــی« :لەســەر شــێوەی
زمانــی بێگانــە دادەڕێژرێــن»؛( )9داڕشــتنێک
کــە تەنیــا وشــەکانی کوردییــە ،بــەاڵم بیرکردنــەوە
و گەاڵڵەکــەی لــە زمانێکــی دیکــە وەرگیــراوە
کــە لێــرەدا هــەوڵ دەدرێ بــە دەستنیشــان کردنــی
ئــەم کەموکورتییانــە ،النــی کــەم تیشــکێکی
هەرچەنــد کزیــش بێــت ،بخرێتەســەر ئــەو ســووچەوە
هەتــا لــە الیــەن ئۆگرانــی زمانــەوە ســەرنجی
بدرێتــێ و خەمــی لــێ بخورێــت کــە هەندێکیــان
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“بەکارهێنــان” ئــەم ڕســتانەی ســەرەوەی ئــاوا لــێ
بریتیــن لــە:
کــردووە:
* نموونەی یەکەم.
 -١بــەم شــێوەیە خوێندنــەوە بــۆ ڕووداوەکان  -١بۆ شۆردنی سەرم شامپۆ بەکار دێنم.
 -٢دەستەوانە بەکار دێنم.
دەکــەم.
 -٣مۆبایل بەکار دێنم.
 -٢دوکتۆر پشکنینی بۆ نەخۆشەکە کرد.
 -٣دەوڵــەت دە ڕۆژی دیکــە بەدواداچــوون بــۆ  -٤حەبی ژانەسەر بەکار دێنم.
ئــەم کارە دەکات.
 -٤ڕێبــوار شــیکردنەوەی تــەواوی بــۆ هەواڵەکان * نموونەی سێیەم:
دەکارکردنــی وشــەی “بــۆ” کــە لــە زمانی عەرەبیدا
کرد.
بــە “ل” دەناســرێتەوە ،هەڵەیەکــی دیکــەی خســتووەتە
شێوەی دروست نووسینی ڕستەکان:
نێــو پێکهاتــەی ڕســتەی کوردییــەوە .نووســەر بــە
 -١بەم شێوەیە ڕووداوەکان دەخوێنمەوە.
پێودانــی زمانــی عەرەبــی ،ڕســتە کوردییەکــەی
 -٢دوکتۆر نەخۆشەکەی پشکنی.
 -٣دەوڵــەت دە ڕۆژی دیکــە بــە دوای ئــەم داڕشــتووەتەوە .بــۆ ڕوونبوونــەوەی ئــەم باســە ســەرنجی
ئــەم ڕســتانەی خــوارەوە بــدەن کــە بــە پێودانــی عەرەبــی
کارەدا دەچێــت.
 -٤ڕێبــوار شــیکردنەوەی هەواڵەکانــی تــەواو داڕێژراونــەوە:
 -١کۆمپانیای(شەریکەی) ماد بۆ بازرگانیی
کــرد.
گشتی.
 -٢بۆ وەرگێڕانی یاسایی.
* نموونەی دووەم:
یەکێکــی دیکــە لــەو کێشــە ســەرەکییانەی  -٣ناوەندی شەفەق بۆ چاپ و باڵو کردنەوە.
پێکهاتــەی نووســین لــە کوردیــی نێوەڕاســتدا ،خــۆ هاوتای ئەم ڕستانەی سەرەوە بە زمانی عەرەبی:
بەســتنەوەی لەڕادەبــەدەر بــە کردارێکەوەیــە .لــەم  -١شركة ماد للتجارة العامة.
حاڵەتــەدا زمــان توانایــی زاوزێــی نامێنــێ و بــە  -٢للترجمة القانونیة.
یەکجــاری وەجاخــی کوێــر دەبێتــەوە .بۆ زیاتر ڕوون  -٣مركز الشفق للطباعة والنشر.
بوونــەوەی ئــەم کێشــەیە کــرداری “بەکارهێنــان” ،شێوەی دروست نووسینی ڕستەکان:
یــان هەمــان “”useی ئینگلیســی ،یــان ئــەوەی  -١کۆمپانیای(شــەریکەی) بازرگانیی گشــتیی
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان پێــی دەڵێــن “کەڵــک ماد.
 -٢وەرگێڕانی یاسایی.
وەرگرتن”تــان بــە نموونــە بــۆ دێنمــەوە.
 -٣ناوەندی چاپ و باڵوکردنەوەی شەفەق.
 -١سەرم بە شامپۆ دەشۆم.
 -٢دەستەوانان لە(دە) دەستم دەکەم.
* نموونەی چوارەم
 -٣بە مۆبایل قسە دەکەم.
حاڵەتێکــی دیکــەی بــاوی نێــو دەق و ڕســتەی
 -٤حەبی ژانەسەر دەخۆم.
لەبــری دەکارکردنــی کردارەکانــی (شــۆردن ،لــە کوردی ،لەبەرهەڵگرتنەوەی( )10زمانییە .ڕەنگە
(دە) دەســت کــردن ،قســەکردن ،خــواردن) ،کــرداری زۆر جــاران نەخوازراوانــە ئێمــەش وامــان نووســیبێت.
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ئــەوەی لێــرەدا مەبەســتمانە لەبەرهەڵگرتنــەوەی لەمەوپێــش ڕوویــان دابێــت.
زمانــی فارســییە کــە لــە ژێــر کاریگەریــی زمانــی
فارســیدا ،دەقــاودەق وشــەی (وجــود دارد ،وجــود شێوەی دروست نووسینی ڕستەکان:
نــدارد)ی فارســی مانــا کراونەتــەوە .ســەرنجی ئــەم  -١لە نێو شاری بەغدا بۆمبێک تەقییەوە.
 -٢سەرکردایەتی هێزەکانی کوردی بەیاننامەیەکیان
ڕســتانەی خــوارەوە بــدەن.
 -١لــەم شــارەدا پەیکــەری کەســایەتییەکی بــاو کردەوە.
 -٣ماکڕۆن سەردانی واڵتانی دراوسێی کرد.
بەناوبانــگ بوونــی هەیــە.
 -٢لــەم نەخۆشــخانەیەدا پزیشــکی زۆر شــارەزا
* نموونەی شەشەم:
بوونــی نییــە.
 -٣شــتێک بــە نــاوی خزمەتگــوزاری هــەر بوونــی بابەتێکی دیکە بە لێشــاو دەکارکردنی کردارەکانی
(کــردن و ئەنجامــدان)ن ،کــە بەداخــەوە لــە زۆربــەی
نییــە کــە ئێمــە لێــی ڕازی بیــن.
ڕســتەکاندا دەیانبینیــن.
سەرنجی ئەم ڕستانە بدەن:
شێوەی دروست نووسینی ڕستەکان:
 -١ئەم شــارە پەیکەری کەســایەتییەکی بەناوبانگی  -١ئەیاد عەالوی و پوتین پێوەندییەکی تەلەفۆنییان
ئەنجام دا.
لێیە.
 -٢ئــەم نەخۆشــخانەیە پزیشــکی زۆر شــارەزای  -٢الیەنــە سیاســییەکان لەســەر تەوەرێکــی
دیاریکــراو ڕێککەوتنیــان کــرد.
لــێ نییــە.
 -٣شــتێک بــە نــاوی خزمەتگــوزاری هــەر نییــە  -٣پێم خۆشە کڕین و فرۆشتن بکەم.
 -٤پیرۆت خانوویەکی گەورەی کردووە.
کــە ئێمــە لێــی ڕازی بیــن.
لــەم ڕســتانەی ســەرەوە نووســەر مەبەســتی بــووە،
بڵــێ:
* نموونەی پێنجەم:
بابەتێکــی دیکــە گۆڕینــی کاتــە ( )tenseلــە  -١ئەیــاد عــەالوی و پوتیــن بــە تەلەفۆن قســەیان
ڕابــوردووەوە بــۆ داهاتــوو .ئــەم گرفتــەش زۆرتــر لــە کرد.
 -٢الیەنــە سیاســییەکان لەســەر تەوەرێکــی
میدیــا و ڕاگەیاندنەکانــەوە پــەرەی ئەســتاندووە.
 -١لە نێو شاری بەغدا بۆمبێک دەتەقێتەوە .دیاریکــراو ڕێــک کەوتــن.
 -٢سەرکردایەتی هێزەکانی کوردی بەیاننامەیەک  -٣پێــم خۆشــە شــتی بكــڕم و بفرۆشــم ،یــان (پێــم
خۆشــە ســەودا و مامەڵــە بکــەم).
بــاو دەکەنەوە.
 -٤پیــرۆت خانوویەکــی گــەورەی دروست(ســاز)
 -٣ماکڕۆن سەردانی واڵتانی دراوسێ دەکات.
خوێنــەر لــەم ڕســتانەی ســەرەوەدا وەدەزانــێ ئــەو کردووە.
(تەقینــەوە ،باڵوکردنــەوە ،سەردان)ـــە بڕیــار وایــە
تاوێکــی دیکــە ،یــان پــاش ماوەیەکــی دوور ڕوو * نموونەی حەفتەم:
بــدەن ،کەچــی ئــەم ڕووداوانــە ڕەنگــە خولەکێــک لەبەرهەڵگرتنەوەیەکــی دیکــەی نووســین کــە
لەمەوبــەر ،یــان دوێنــێ ،یــان بــە گشــتی ماوەیەک لــە ژێــر کاریگەریــی وەرگێڕانــی وشــە بــە وشــەی
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* نموونەی نۆیەم:
فارســیدا هاتووەتــە نێــو زمانــی کوردییــەوە:
لەبەرهەڵگرتنەوەیەکــی دیکــەی زمانــی کوردی
 -١لە وەها بارودۆخێک دا ئێمە زۆر الوازین.
کــە لــە زمانــی فارســی وەرگرتــووە ،دەســتەواژەی
 -٢لە وەها کارێکدا ئێمە سەردەکەوین.
لەم نموونانەی ســەرەوەدا (لە وەها بارودۆخێکدا( ،لــە پێوەنــدی لەگەڵ)ـــە کــە دەقــاودەق (در رابطــه
لــە وەهــا کارێکــدا) وەرگێڕانــی دەقاودەقــی (در بــا)ی فارســی مانــا کردووەتــەوە و لــە زۆربــەی
دەق و نووســراوەکاندا دەیبینیــن.
چنیــن وضعیتــی ،در چنیــن کاری)ن.
لە پێوەندی لەگەڵ ئەو کارانەی کردوومانن.
شێوەی دروست نووسینی ڕستەکان:
شێوەی دروست نووسینی ڕستەکە:
 -١لە بارودۆخێکی وەهادا ئێمە زۆر الوازین.
دەربارەی (لەبارەی) ئەو کارانەی کردوومانن.
 -٢لە کارێکی وەهادا ئێمە سەردەکەوین.
* نموونەی دەیەم:
هەڵەیەکــی دیکــەی بــاوی زمانــی ،دەکارکردنــی
(لــە ئێســتادا ،لــە ئەمــڕۆدا ،لــە دوێنێدا)یە .وێناچێ
ئــەم دەربڕینانــە کــوردی بــن .کــورد بــە گشــتی
دەڵــێ (ئێســتا ،ئەمــڕۆ ،دوێنــێ).
 -١لە ئێستادا ئەم کارەمان بۆ ڕاناپەڕێت.
 -٢وەک لــە ئەمــڕۆدا باســمان کــرد ،ڕێبــوار
زۆری شــایی بەخۆبــوو.
شێوەی دروست نووسینی ڕستەکان:
 -١ئێستا(ئێستاکە) ئەم کارەمان بۆ ڕاناپەڕێت.
 -٢وەک ئەمــڕۆ باســمان کــرد ،ڕێبــوار زۆری
شــایی بەخۆبــوو.

* نموونەی هەشتەم:
کێشــەیەکی دیکــە جێگۆڕکــێ بــە ئاوەڵنــاوی
پلــەی بــااڵ( )11لــە ڕســتەدایە .ئــەم کێشــەیە
زیاتــر لــە میدیــا و ڕاگەیاندنــەکان و وەرگێڕانــی
وشــە بــە وشــەدا هاتووەتــە نێــو ڕســتە و دەقــی
کوردییــەوە.
سەرنجی ئەم ڕستانەی خوارەوە بدەن:
 -١دووەم گەورەتریــن پــڕۆژەی حکوومەتــی
هەرێــم خەریکــە جێبەجــێ دەکرێــت.
 -٢پاریــس بــە ســێیەم بەناوبانگتریــن شــاری دنیــا
ناسراوە.
شــێوەی دروســت نووســینی ڕســتەکان(:تێبینی:
هــەر دوو نموونــەی ژێــرەوە دروســتن)
 -١دووەمیــن پــڕۆژەی گــەورەی حکومەتــی * نموونەی یازدەیەم:
هێندێک ڕســتەی دیکە کە لەژێر کاریگەریی
هەرێــم خەریکــە جێبەجــێ دەکرێــت.
 -١دووەمیــن پــڕۆژەی هەرە گەورەی حکومەتی پێکهاتــەی زمانــی عەرەبیــدا داڕێژراونــەوە ،بــە
نموونــە بــاس دەکەیــن:
هەرێــم خەریکــە جێبەجێ دەکرێت.
 -١لەبــەر ئــەوە ســەرنەکەوتوون لــە هیــچ شــتێکا
 -٢پاریــس بــە ســێیەمین شــاری بەناوبانگــی لــەم بارەیــەوە.)12(.
 -٢بەڕێوەبــەری قوتابخانــە هەڵدەســتێ بــە
دنیــا ناســراوە.
 -٢پاریس بە ســێیەمین شــاری هەرە بەناوبانگی کردنــەوەی پێشــانگاکە.
 -٣شەڕی جیهانیی دووەم کۆتایی هات.
دنیا ناســراوە.
 -٤لە سەردەمی شەڕی جیهانی یەکەمدا()13
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خەڵکێکی زۆر کوژرا.
شێوەی دروست نووسینی ڕستەکان:
 -١هــەر بۆیــە لــەم بارەیــەوە لــە هیــچ شــتێکدا
ســەرنەکەوتوون.
 -٢بەڕێوەبەری قوتابخانە پێشانگاکەی کردەوە.
 -٣شەڕی دووهەمی جیهانی کۆتایی هات.
 -٤لــە ســەردەمی شــەڕی یەکەمــی جیهانیــدا
خەڵکێکــی زۆر کــوژرا.

 -١١موکریانــی ،هێمــن( .)2006ئەرکــی بەیــان لــە
هەلومەرجــی ئێســتادا ،لــە :هــەواری خاڵــی؛ ســەرجەمی
نووســینی هێمــن .هەولێــر :ئــاراس .ل.31 .
 -١٢حاجــی مــارف ،ئەوڕەحمــان( .)1979بــا ڕێــزی
لێکۆڵینــەوەی زانســتی بگریــن( .بەشــی .)2ڕۆشــنبیری
نــوێ .ژمــارە .72

پەراوێز و سەرچاوەکان:
 -1پایانیانــی ،ســەاڵح( ،)2019فەرهەنگــی زارەکیــی
موکریــان ،هەولێــر ،ناوەنــدی چاپ و باڵوکردنەوەی موکریانی:
بەرگــی  ،٨ل  ،٥٣٢ژێرنێرتکــی “زمــان”.
 -2شێخولیســامی ،جەعفەر( .)1397زمان وەکو جەســتە،
ئاوێنــە و ئایدیۆلــۆژی .لــە :فەرهەنگــی زارەکیــی موکریــان
(خوردوخــۆراک) .دانانــی :ســەاڵح پایانیانــی .مەهابــاد:
ســەرای هێمــن .ل.14 .
Dialect -٣
 -4لەسەر ئەم مژارە ،بڕوانە :محەممەد ،مەسعوود(.)2008
زمانــی کــورد .وەرگێڕانــی حەکیــم کاکەوەیــس .وەگیــراو لــە
ماڵپەڕی مامۆســتا.
Language Policy -٤
Education Policy -٥
Globalization -٦
 -٧بــۆ بــاس لەســەر زاراوە و بنزارەکانــی زمانــی کــوردی،
بڕوانــە :حەمــە خورشــید ،فوئــاد( .)1985زمانــی کــوردی؛
دابەشــبوونی جوگرافیــای دیالێکتەکانــی .وەرگێڕانــی :حەمە
کەریــم هەورامــی .بەغــدا :چاپخانەی”آفــاق عربیــة”.
 -٨موکریانــی ،هێمــن(  .)2006زۆرزانیــش بــە هەڵــە
دەچــێ ،لــە :هــەواری خاڵــی؛ ســەرجەمی نووســینی هێمــن.
چاپــی  .2هەولێــر :ئــاراس .ل.66.
 -٩گرته برداری.
Superlative adjective -١٠
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