
 

 پێغەكی 

زمان و  ێى ه ییەکاوىواثا یاردەد ەل یەکێک ەکىو  یەکدژ      

 ەل ۆي و گرهگى خ ڕۆڵ یعریػ،ع ێىەيو  یاجىگرهگى بي ەرێکىهىه

ر )كاوع(ي عاع ەعێىەیەک. بەبىوە)كاوع(دا ه یعري ع یاجىبي  ی

 جىان و  یىەيو  ەلێکگ ەوە،(یەک)دژ  ەري هىه يەڕێگەل

 .ەداهاو  ەكەکاهیداد یاجىبي ەل ەرهجڕاکێش ىص

 :ێژیىەوەکەثى  گرفتى

ر ل ێژیىەوەیەثى  ەمگرفتى ئ        ە،بىودروصخ ێکگىماه ەمايبى ەصە

 یاجىبي یبەثمەهدییەکاوىثا ەل یەکێک ەکىكاوع و  یعري ع یەىاێیپ ەک

 ەري هىه یاجىبي ەل ۆي خ ۆرەکانج ەل ۆرێکج ەب ەرییەکەي،هىه

 ەبێد،ه ڕەواهبێژي  ەرەکاوىهىه ەب ێىیضتىپ ەک ێىەیەکعەب

 ەو ئ ەاڵمىو و  ەصەر چار  ەرەو ب ێژیىەوەیەثى  ەمئ ۆیەب ەر . هێدپاراصحب

 .ەردەگرێدو  ۆي خ ڕاصحەيئا یماهەیەگىمان و گر 

 :ێژیىەوەثى  ئاماهجى

 ێىانه ەل ەیىەهدییەپ ۆزیىەوەيد ێژیىەوەیەثى  ەمئ ئاماهجى     

 ێڕواهیيێکىث   ەروەها. هیعریداو زماوى ع ییزماوى ئاخاوثنى ئاصا

 یکردهەوەع ڕیگەي ەل ێىەیەکع ە)كاوع( ب ەكەکاوىد ۆ ب ڕەخىەییە

ڵىو گرهگى و  یەکدژ  ۆريج ەكەکاهەوە،د ەڕووي و خضخى  ەري هىه ڕۆ

 ە. بەخاثەڕوود ەكەکاهداد ێىەییزماوى و و  یاجىبي ەل یەکدژ 

ىد ەصەر ل یاثر ز  ەرچاوڕووهییەکىبێد، بحىاه ێىەیەکع  ەكەکاو

 .بکات ەصحەبەر )كاوع( د
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 :ێژیىەوەکەثى  گرهگى

 ەري )هىه ەبارەيل ێڕواهیىەکاهەوەث ەڕووي خضخى لەڕیگەي     

 ێڕواهیىاهەث ەو ب ڵپغدپاعان پا ەدەبدا،زماهد و ئ ە/دژواثا(لیەکدژ 

 یەکێک ەکىو ( یەک)دژ  ۆ ب ەڕاهەوەگ ە)كاوع( ل ەوڵىخىاصد و ه

 ەردەصتىب یەثییەخضحىو ڕەواهبێژي زاوضتى  ەک ەراهەيهىه ەو ل

گرهگى ەرەه ەثایبەثمەهديل ەچىهک ەهێىێد،د ەدەصدب ،یرعاع

الي  ەل ە(یەک)دژ  ەري گرهگى هىه و  ێگەپ ەرخضحنىد ێژیىەوەکەثى 

 ەو ئ ۆزیىەوەيد ەروەهاو ه ەكەکاوىد یىەيو  یاثىاوىبي ۆ ب یر،عاع

 .ەبەصحێحەوەد ێکەوەپ دەبەزمان و ئ ەک ەیىەهدییەیەپ

 :ێژیىەوەکەثى  میحۆدي

 یحۆدي)م ەل یحییەبر  ێژیىەوەیەثى  ەمئ ۆ ب ەکارهاثىوب میحۆدي     

 .(یکاري ع ەصفىو 

 :ێژیىەوەثى  پەیکەري 

 یەکەمى ەبەش ىل ێکهاثىوە،پ ەظدووب ەل ێژیىەوەثى  ئەم     

و زماوى  ییزماوى ئاصا ۆ ب ەڕاهەوەگ ڕێگەي ەل ێژیىەوەکەداثى 

( و یەکدژ  ەري گرهگى )هىه ەباش ل یۆريث ێىەیەکىع ەب یعري ع

ري گ ڕادەي و زماوى  ییزماوى ئاصا ێىەيچىارچ ەل ییواثا ۆڕاهکا

و  یعریداع رچى. هەڕووثەخراو  یەکدژ  ەمکىچ ەروەها. هەکرا  ە

)كاوع(  یعري ع ەقىد ەيهمىوه ەب ڵپغدپا ەوائ ەمیغەدوو ەش ىب

،کراو  ۆ ب ەوەيئ یماهەيگر  ەک یاریکراوە،د یەکدژ  ۆراهەيج ەو ئ  ە

ماهەئ ەو ئ ەکۆثایغدا. لەبًه یرداعاع یعرەکاوىع ەل  يەهجا

 .ەثەڕووخراوه ەیغحىوەگێیپ ێژیىەوەکەثى 

 :یەکەم بەش ى

: یعریداو زماوى ع ییزماوى ئاصا ێىانهە/دژواثا لیەکدژ   1.

 ەگرهگ ل ڕۆڵێکى ڕەواهبێژي  ەرەکاوىهىه ەل یەکیک ەکىو  یەکدژ 

 ێىەيچىارچ و  یماص یاریکردوىد یاخىد یعري،ع ێىەيو  یاجىبي

 ەواهبێژییەوەر  ڕووي  ەل ەگەرچىئ ە. چىهکەبیيێدد یعریداگىثاري ع

ڵى  ێىەداعى  ەو ل ەاڵمب ەگێڕێد،د یعرداجىاهکاري ع ەگرهگ ل ڕۆ

ر ل ۆي خ ێزي و ه یگەري کار  ەک ەخاتد ەدیار ب ۆي گرهگى خ یاثر ز   ەصە

 ەصەپێيێد؛د ڕصحەیەکدا و ەصحەواژەد یاخىد ەربڕیيێکواثاي د

گىثاري  ڕاصحەيئا یعر ثري ع ەرەکاوىهاوعاوى هىه یػدواجار 

 ەگەڵگرهگ ل ەیىەهدییەکى( پیەک)دژ  ەواثە. کەکاتدیارید یعری ع

زمان  ەيئاصح ەمئ ەچىهک ەگرێد،زماهدا د ە( لثاصازي )ئاصتى وا

 ۆي خ ییدائاصا ۆخێکىدبارو ەو ل ەدات)واثا( د ەب ەواو ث ییەکىگرهگ

 ڕصحەکاهەوە و ەصحەواژەد و  ەواثاي وع ێکداهەوەيل ەب

 ەمب ەکات،دواثاکان ئاعکرا ێىانه ەیىەهديپ ەکات،دەریکخ

 ەخاثەد عەو  ۆرەکاوىواثاصازي ج ەک ڵێین،ب ەثىاهیند ێىەیەع

 ەو ئ ێىانواثاي ه ۆجیکییەوەل ڕووي  ەل ەروەهاچاو، هێشپ

کردوى واثادا دروصح ەل ڕۆڵ ەک ەکات،زمان ئاعکرا د ەرەصحاهەيک

ەگێڕن د
1

 . 

 ێماه ۆزیىەوەيد ەصەر کار ل یدازاوضتى واثاصاز  ێىەيچىارچلە     

 ەیىەهدییەکپ ێىیضحەپ ەچىهک ەکرێد،زمان د ەیەکىوع ەر ه ۆ ب

واثاي  ڕێگەیەعەوە ەول و  ۆزرێحەوەبد ێماکەداه و  ەوع ێىانهەل

 ێد،ئاعکراب ێىەر خى  یاخىد ێگرگى  ۆ ب و  یحەوەببڕووه ەکەوع

رجى"مەواثەک  ێدثا بحىاه ێمایە،ه ەبىووىه ەدالل ەمل ەرەکىص ە

"ەڵبگرێدواثا ه
2

 ەصخىیغاهکردوىد و  ۆزیىەوەد ەواث،

زمان،  ەدەرەوەيل یاردەیەکو د ێکع یاخىد ەرەصحەیەکک

 ەب یاریکراودا،زماوى د ەرەصحەیەکىک ەگەڵل ێداوىو گر  ەیىەهديپ

 ەکى و  ەچىهک ەصحەوە،دەبدات ب یار د یەکىواثا ەک ێىەیەکع

 یچمىب و  ێىەواثا ع ێبەبوعە ":ەڵێ( دەخىي م ەمەد)د.مىخ ەوەيئ

 ێىەیەظع ەو " بۆعەب ۆڕمێکىف ەنهاث ەڵکى ب ییە،ه ێماه ێمایە،ه

 ێس  ەهێىانل یاوازي ج ێىیضحەپ ەکردووێپ ەيئاماژ  ەرەصحۆ ئ ەک

ەهگەکان"د ێىاکردن،و  ەرەوەدا،د یايدوه ەل ێک"عخەیًعحدا بک
3
.  

ئاعکراکردوى  ەكردهەوەو ز  ەل ەیەه ۆي و گرهگى خ ڕۆڵ یەکدژ      

 ەیىەهديپ ەروەهاه ەالیەکەوە،ل ەکەیەوەوع ەواثا ب ەیىەهديپ

 ەواثە،. کەوەثر  ەالیەکىل ەوەثر  ەیەکىواثاي وع ەب ەیەکواثاي وع

 ۆییدائاص ڕووي  ەصحىوى و چ ل ڕووي  ەچ ل یاریکراوداد ەكێکىد ەل

 ەرەصحەکاوىو هاثنى ک ێًعى  ەد کەرهەمدێواثا ب ەل ۆرێکج ،ێدب

دارا )د. ەکى واثاظ و  ۆرەيج ەو . ئەکەند یاری د ەقهاو زماوى د

ىک ێکەوەهاثنىو پ ەیىەهديپ ەل یحییە: بر ەڵێ( دەمیدخ  ەرەصحەکاو

 یاثرز  ەبەصتىم ەهاچاري ب ەب یان ییئاصا ەعێىەیەکىزمان ب

 ەییەکانكض ەکرد ەیاهدوىگ ەلىثک ەب و  ەواثاي وع ڕووهکردهەوەي

"ەیاهدنگ ەيکرد ەيبار  ەو ل ەواو ث ەهجامداوىو ئ
4
 ەمل واثە .

و  ەرەصحەکانک ێکەوەهاثنىدروصتى و هادروصتى پ ڕێگەیەوە

 ەل ەک ەیىەهدییاهەيپ ەو ئ ە. واثەکرێددیارید ێىاهیانه ەیىەهديپ

 ەوەعدائ ەگەڵل ەکرێً،دیارید ۆمەاڵیەثییەوەک ڕێککەوثنى ڕێگەي

 ەل ەیەکەوەب و  ۆیاهداخ ەهاو زمان ل ەرهەهگییەکاوىف ەداه ەمىوه

)هاوواثا،  ەل یحینبر  ەیىەهدییاهەظپ ەو ئ ینىهگتر ەگر ل ەیىەهدیدان،پ

 .(یپۆهێمدژواثا، ها ێژي،هاوب ەواثا،فر 

 ەدەبى،ئ ەكێکىد ێىەيچىارچ ەچێحەد ەکەباص ێککاث بەاڵم      

 ەب ەرصىوڕماهیەظص ەو ئ یارەد ەبین،د ڕمانصىو ەر ثىوش ى ص ەوائ

 ەبێد،د یاریکراوەوەد ەكێکىهاو زماوى د ییەکاوىواثا یارییە ۆي ه

قىگغتى د ێىەیەکىع ەب ەچىهک  یکغکاهدوىث ەڕێگەيل ەدەبیئ ە

 ە،داراو ێل ڕیاریانب ۆمەڵگەوەک ڕێگەي ەل ەک ییەکاهەوەواثا یچمەب

 ە؛گرثىو ڵیانعک ۆمەڵگەوەک ێگەیغحنىخىاصد و ث ێىپ ەب یان

 .ەکاتصاز د ۆي گىثاري خ

ڵى دژیەک       یاخىد ڵکردهەوەو كى  یاریکردند ەگرهگ ل ڕۆ

 ەصحاهەيه ەو ئ ەگێڕێ،د یرداعاع ەصحەکاوىه ێچەواهەکردهەوەيپ

 ەكێکىهاو د یاوازەکاوىو ج ۆر ز  ێىەو  ەڕێگەيل یر عاع ەک

ێک ە. واثێغاووىک ییەکانزماه ەرەصحەک ەب یاریکراوەوەد  ەو ل یەک

 ەكەکەيد ەري هىه یاجىبي یر عاع ەرییاهەيهىه ەرەصحەک

ر ه ەل ە؛(ـیعري ع ێىەي)و  ەڕێژێددادێپ  یعر ع ێدب ۆهاغێکیغداك ە

 ە؛ەبىوه ڕەواهبێژیدا ەرەکاوىهىه ەگەڵل ەپضاوي ه ەیىەهدییەکىپ

هاو  ڕووهيێژییەکاوى ەرەهىه ێىدەيه ەواهەیەل ەگەرچى(بػ ئیەک)دژ 

 ەورەیەيگ یگەرییەکار  ەو کارا ئ ێىەیەکىع ەب ڕەواهبێژي زاوضتى 

ئاصاوى گىزارعحکردهدا  ەرەصحەيک و  ێىەو  یاجىواثا و بي ەصەر ل

ییەه یەخباەمک و  ەعاراو  ەاڵمب ەبێد،ه
5

. 
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 ێىەراهەيداه ێزی ه ڕێگەي ەل یعر گغتى ع ێىەیەکىعبە     

 ییزماوى ئاصا ەکاوىباو  ەدلىلەم ەثىاهێدد یرەوەعاع

و  ەدلىل م ەب ێدبب ەبێد یعر ع ۆ "زمان بەچىهک ێىێد،بغکێکث

ى  ەگەر ئ ۆزێحەوە،فراوان بد یەکىماها هاي ه  ەقو چ ەدۆزێحەوەه ێ ما

"ەرهەمبهێىێدب ێ هى  ێىەيو  ێدهاثىاه ەوائ ەصحێد،بب
6

 ە. واث

 ەاڵمب ڕۆژاهە،باوي  ەرەصحەيک ەل یخیەبر  یعریػزماوى ع ەگەرچىئ

و  ۆزص ەب ەکاث ەو ئ ەكەوەد یاجىبي ێى ه ێىەد ەرەصحاهەک ەو ئ ێککاث

 ەو ئ ەثاه ەبً،بارگاوي د یرەوەعاع ەیاڵىو خ ەهدێغەئ

و  ییئاصا ەدلىلەم ێکغکاهدوىث ەوائ ێد،ب یاثر ز  یبىوهەظبارگاو 

( ەڵمەته ەثیف)ل ێڕواهیىەيث ەو . ئەکاتزثر دەهێئاعکراکان ب

 ەمىو:"هەڵێد ێیداث ەک ەکاثەوە،دڕووهباعتر  ەبەصحەکەمانم

 ییە،ئاصا ێکىئاخاوثي ەمەئ ەبارێد،باران د ڵێب ەثىاهێدد ەصێکک

 ەرپێىو ب ێکەهینپ یلەيثر  یاهەدا ەورەکان: هەڵێیند ەک ەاڵمب

ئڵڕێژ گى  ۆیانخ  ەئاوصکرده ەو وعیراهەیەعاع ەربڕیيێکىد ەمەکرد 

واثاي باو و  ەصەر ب ەثاکردهێکەکىد ێىەو و  یضحاثیکاو ئ ەفضاهەو ئ ەب

"ەداباوي وع ەکارهێىاوىب
7
. 

 ەل ەیەک،و دوور ل یاواز ج ەدلىلىي م و  ەرەصحەک عیعر      

 ێىەيچىارچ ەل ێىەیەکع ەب ەکاثەوە،دۆ ک ێىەیەکداو  ێىەيچىارچ

 ۆعتریًج ەب ەوێىەو ل ەقد ەقىچ ەب ێدبب ێىەیەکو  ەكێکداد

 ەي( ئاماژ ەڵمەته ەثیف)ل ەوەيئ ەکى و  ەیً،بگ یراهەعاع ۆزيص

ري هىه ێىەي"و ەاڵم. بەکردووێپ  پەیىەهدییە ەول یحییەبر  ە

 ەرهەمىب ەک ەدەبیدائ ەقىد ەماها ل و  ەوع ێىانه ەيبىودروصخ

 ەهیاث ەب ەواهە،ئ ەردەوامىب ەوانل یایەج یەکگرثيیاهەو  ەهجامىئ

 ەعەکاوىهاوب یەثەخاص ەڵکى ب ییە،خىدي ماهاظ ه و  ییەه ەوع

 ەل ەکاثەوەدیایج ەکاتدیارید ەدەبىئ ەقىد ەصێتىک ەک ێىاهیاهەه

"ۆي خ ەیگرێحەد ەک ەڵچىوهاهەيو ه ۆزص ەو ثر ب ەقىد
8
. 

زارعتى گى  ەرچاوەيص یعري ع ێىەيو  ەوەيئ ەگەڵل کەواثە     

گغتى و ەب ڕەواهبێژي  ەرەکاوىهىه ەگەرچىئ ەروەهاه ەكە،د

 یعریداع یىەيو  یاثىاوىبي ەل ڕۆڵیان( یەک)دژ  ێىاهیغیاهداهەل

 ەب ێکجار  ەمىوه ێىابێماهپ ەک ەوەيئ ەهاکاث ەوەظئ ەاڵمب ەیە،ه

 یعری ع ێڕێکىد چێىەيچىار  ەل یەکەکاندژ  ۆکردهەوەيهاثً و ک

و  ڵ واثاي كى  یەيما ەكێکیغداد ەواوي ث ەجار ل ەهدێکه یاخىد

 یەکىدژ  ودو  یر عاع ەبێجار وا د ەهدێکه ەڵکى بً، ب یبەخػجىاه

 ەصخێکىه ەوەيئ ێبەب ۆکردۆثەوەک یعرداع ێڕێکد ەل

 ێمەئ ۆچىووىب ەب ەمەظئ ەن،بکدروصخ ەالل یضحاثیکیمانئ

 ڕووت ەیامدارییەکىپ ەک ەكاهەند ەو ئ دیاري  یبەثمەهدییەکىثا

 ەمئ ەڵگرثىوە،ه ۆیاهداخ ەل یان(د.هح..ۆمەاڵیەجىک ینى،)زاصتى، ئا

 ەویػئ ەکرێ،دێپ ەصتى)كاوع( ه ەاليل ڕوووى ەب یاردەیەظد

ري پ ەل ەبىو یحیىبر  یعر ع یاثر ز  یر عاع ەاليل ەبەرئەوەيل و  ەیامدا

 ەو . ئۆمەڵگەک ڕووجىو  ڕەظ و ەژاره ینىخىاصتى چ ێبەجێکردوىج

 ەگىزارعد ل ەرز ب ەري هىه ێکىزماه ەب ەوەیەب ێىیضتىپ ەک یىەيچ

 .ەبىوەه ێ،بکر  ەکاهیانخىاصح

 وبىووى دو  ەهیا:"ثەڵێپارصا( د ەخمەدئ ەید)د.ص ەیەوەبار  لەم     

ري ئ ەل ڕصحەیەکدا یا یعرع ێڕەد ەل یەکدژ  ەيوع  ەب ەدەبییەوەبا

 ێىەو  ۆ ب ێب ێداث یش ىجىاه ەبێد ەڵکى ب ێ،هاکر  ەژمار جىاهکاري ئ

(، ڵەیەكى  یىگى  یلەپغ ێژەو در  ێىگى  ەروێغک: ) کێ بگىثر  ەگەر ئ

ري ئ ەل ەاڵمب ثێدایەو کىرجى  ێژ در  ەيدوو وع ەمەئ  ەب ەدەبییەوەبا

"ەژمارئ یەهەجىاهکاري ها
9

و  ێژ )در  ەکاوىوع ەگەرچىئ ەواثەک. 

ً، یەکىکىرت( دژ  جىاوى  ەب ەصحکردهمانه ەاڵمب یەکتری

 ەصاد ۆر ز  ێىەیەکىع ەب ەک ەندوو وع ەهیاث ەڵکى . بڵێىێدهاجى 

)كاوع(  ەاليل یاردەیەظد ەمئ ێچەواهەکردۆثەوە،پ یەکترییانواثاي 

 :ەکرێددێپ ەصتىهبە ڕوووى 
 

 ەرخۆهەد و  یزەگ ۆزە،گ کیحەڵەو 

ۆهەک ەو ثاز  ەل ێب ۆ ث ۆ ب هەمىوي          
10

 

 ەل ەاڵمب یەکترن، یەکىدژ  ەگەرچى(  ئۆهەو ک ە)ثاز  وعەکاوى     

 ڕي صارد و ص ێکىو گىزارعخ یعواك ڕووجى ێڕاهەوەیەکىگ

 ەدلىلەو، هاثىاهً م ینه یاثر ز  ەکحەر کار  یىگەيژ  ەرەصحەکاوىک

 .ێننبغک ێکث ۆیانخ ەکەيو هاصراو  یعیواك

 یىگلیزیدازماوى ئ ەل یەک: دژ یەکدژ  یىاصەيو پ ەمکچ  2.

(Antonym)الطباق، الحضاد، الحكافىء(،  ەرەبیدازماوى ع ە، ل(

 ێىەیەکىعە. بەگىثرێددێ)ثضاد(ي پ یغدازماوى فارص ەل ەروەهاه

واثا دژ و  ەڕووي (: خضخىیەک)دژ  ەل ەبەصدم یػگغح

 یاخىد( ڕصحە ە،وع ەربڕیً،د ەصحەواژە،دوو )د ێچەواهەکاوىپ

 ێىەیەع ەو ب یدازاوضتى واثاصاز  ەل یػگغح ەعێىەیەکى. بیاثرەز 

ئاماژ  یکردهەوەيع ەل ییە،واثاصاز  ەیەکىزاراو  ەباصکراو   ەواثادا 

 ەو ئ یان. یەکًواثادا دژي  ەل ەک ەکاتد ەرهەهگیاهەف ەوع ەو ب

 ەدژ  ەب ەبًد ەرێکردنه ەهجامىئ ەو ل ەرهەهگینهاف ەک ەيوعاه

 یاردەیەکى"دۆي خ ۆ ( بیەک)دژ  یػگغح بەعێىەیەکى. یەکترواثاي 

ڵىزماهدا ەل ییەواثا واثاي  ڕووهکردهەوەي ەل ەبینێگرهگ د ڕۆ

"ەوع
11

دوو  ەک ەوەيل یحییەثر"بر  ێکىگىزارعخ ەب یاخىد، 

ثا یغاهەيه ەزماوى ل یەکەي/ەوع  یەکتري  ێچەواهەيپ ییداوا

"بً
12
. 

 ەل یەکێک ەکو  ڕەواهبێژیدازاوضتى  ە( لیەک)دژ  بەاڵم     

ثا ی جىاهکار  ەرکاوىهىه  ەگەڵل ەواث ەکرێد،د ەماعاث ییوا

 ەرکێکىئ یعري ع ەبەصتىم ێچەواهەکردهەوەيپ و  ەڵگەڕاهەوەه

. یعرییەع ەقىو د ێىەو  یضحاثیکىئ یەوىال  ەویػئ ەک ەیە،ه یش ىثر 

 ۆ ب ەبىار  ەو ئ ێژەراوىو ثى  ڕەواهبێژي  یاوىزاها ێىاصەيدواجار پ ەاڵمب

و  یانزاها ێىاصاهەيپ ەو ئ ەگەڵ(؛ لیەک)دژ  ەمکىو چ ەزاراو 

 ەردووال ه ەچىهک ەبىوە،ه یاوازیانج ە،بىوەیاهزمان ه ێژەراوىثى 

 .ۆثەوەدواثاکان کر  ێچەواهەییپ ەر صەل ەخحیانج

 یحییە"بر ەوەيب ە( کراو یەک)دژ  ێىاصەيپ یهاهیداج ڕەخىەي لە     

دوو دژ  یان ەراهبەرەکەي،عد و ب ۆکردهەوەيک ەل

"ێکدائاخاوثيەل
13

 یەوا ێى( پەیرەواوىك ڕەعیم یبن)ئ ەروەها. ه

 یاخىد ەربڕیيێکد ەدوو دژ ل ۆکردهەوەيک ە:"واثیەکدژ 

"ەیخێکداب
14
. 

دوو  ێىاوىه ەل یحییەبر  یەک("دژ ەرديگ ەزیس )ع ۆچىوىببە     

. جا ێچەواهەدوو واثاي پ ڕووبەڕووکردوى یا یەک،و دژ  ێمڵم ەيوع
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ن ۆهراوەداه ۆي ثاهىپ ەل ێدب ێکداو  ێچەواهەیەو پ یەکدژ  ەمئ  یا

"ەخغاهداپ یرەيزهج ەل ێب ەفێکك
15
 ەکاوىوع ەل ەرهجص ەگەر . ئ 

 ەک ێدەگەیً،ث ەوەل ش ىبا ەب ەوائ ەیً،( بدەفێکك یک،)داو 

 یارن،و د ییئاصا ییدا،زماوى ئاصا ەل ۆن چ ەکى واثاکان و  ەگەرچىئ

واثاي  ەبینرێًد ەک ێىەیەيع ەو ب یعرداع ەل ێىەیەظع ەو ب ەر ه

( ەري هىه ەخغاوىو پ یعر )ع ەقهاو زماوى د ییەکاوىزماه ەرەصحەک

 ەل ەردەکەوێدد ۆمانب ڕادەمێىین ێککاث ەاڵمب ڕوهً،ئاعکراو 

ثىاهاي  ەب ەصتنبپغخ ەو، ب جىاهدا ەري هىه ێىەیەکىچىارچ

 ەرهەهگییەکانواثا ف یىیەجىثىاه یر عاع ۆي،خ یىەراهەيداه

 یضحاثیکىئ یەوىال  یىیەجىثىاه یاهەوەواثا ەو ب ەر ه یان ێىیدبغکێکث

 :ەوەبکاث ەرز ب ەکارهێىاهیاهداب ێنىعى  ەل ەصحەواژەکاند ەو وع
 

 ەمکاعاه یىارەد ەروبان و د ێب ەب ێ،پ ێج وەکى         

 ١٥١ل  ەمپادعا هاد ەصري ك ەب ێراهەمو  ۆوىک کەالوە         
 

 ێچەواهەو پ ەکى ( و ەصرك×   ۆن ک ەالوە)ک ەکى و  ەکاوى)كاوع( وع

 ێىانه ییواثا ەیىەهديپ ەڕێگەيل ەاڵمب ەکارهێىاوە،ب یەکتري دژي 

واثاي  ەل ەکانوع ەیحەکەدا،ب ێىەيچىارچ ەل ەکەوە،وع ەردووه

 و  ەلضەفەف ەثري بارگاوي ب یەکىو واثا ەرچىن د ۆیانخ ەرهەهگىف

. ەگرن د ەخۆیان( لیاو ده یان)ژ  بە ەراهبەرب یر عاع یرکردهەوەيب

و  ەژاري ه یاوى: ژ ڵێب یمانپ ەیەوەدو وع ەئ ەهۆي ب ەیەوێد)كاوع( د

 ەک. هەباعتر ێپ ییپاعا ەرمەصتىو ص یانژ  ەل ۆممخ ەمەرگىکىل

وع و )خ ڵىما ی(ێراوى)و  ەگىزارعد ل ەهیاث ەوەيئ و  ۆش ىكا

و  ێىەیەکىع ەب ەروەها. هەنپاعا بک ەصري ك ی(ەداوىئاو  گغتى 

 (ەرهەهگىو هاف ەرهەهگى)ف یەکى( دژ ەرديگ ەزیس )ع یانواثا ێىپ ەب


 ەب ەو ئ ەک یاریکردووە،ثري د ۆريپاعان دوو ج ەکات،ددیاری 

( هاوي بردون ەرێنىو ه ەرێنى)ئ
16

 . 

 ەوە(یەک)دژ  ەبارەيل ەپارصا(ع ەخمەدئ ەید)د.ص هەرچى     

 ۆ ک ەماهداز  یەک ێگاوج یەک ەل ەک ەیەدوو وع ێىاوى:"هەڵێد

 ەمه ڕۆژەو  ەمه ڵێینب ێ هاکر  ەک ڕۆژ،و  ەو ع ەکى و  ەبىەوە،ه

"هادا ەصدد ەتك ەواث ەخاڵە،م ۆکردهەوەیانک ەچىهک ەوە،ع
17
  

 ەیً،بک ەرەوەص ێىاصاهەيپ ەو ئ ێبینىث ەگەر ئ ێىەیەو ع بەم     

واثاي دوو  ێچەواهەییو پ یەکىدژ  ەصەر ل ەخدج ەرجەمیانص ەوائ

 ەبەراهبەرل ەک ەکەهەوەد ەربڕیًدوو د یان ڕصحە،دوو  یان ە،وع

 ێڵگەيک یًباعتر  ۆخۆي ب یعریػع یىەي. و ەوەصتند یەکتریدا

 ەو ئ ییەوەئاگا ەب یر . عاعێچەواهەکاهەو پ یەکواثا دژ  ۆکردهەوەيک

 ییەکاهەوەواثا یەکەدژ  ڕێگەي ەل ەیەجىه ەک یعرییەيع ەبەصحەم

 ەخمەد)د.هاز ئ ەوەيئ ەکى و  ڕادەگەیەهێد؛ ۆي خ ێىەرەکەيخى  ەب

 ەکەيو دژ  ێکعخ ۆکردهەوەيو ک ێىانه ەل یر :"عاعەڵێ( دەعیدص

 ەرهجىو ص ەکاتجىان دروصد د ییواثا یرییەکىگغحگ ێکەوە،پ

 ەمئ ێىەرەوەخى  ەاليب ۆرجار ز  ەک ێغێد،کڕادە ێىەرخى 

"ەڕواهىەکراوەچاو  ێکىعخ ێکەوەهاثىەپ
18

 ێىەر خى  ۆ ب یاخىد. 

 ەمئ یبەثمەهديثا ەل ەمەظئ ێچەواهەیە،و پ ۆ هام ێکىعخ

دوو  ێچەواهەيو پ یاواز واثاي ج ەصەر مادام ل ەچىهک ەرەیە،هىه

 ەربەخۆییانص ەرهەهگداف ە"لەوعاه ەو با ئ یتر ئ ەکات،کارد ەوع

 ەکانگرهگبػ دوو وع ێ،ب یەکەم ەرێنىه ەمیاندوو یاهیػ ێ،بەه

دوو  یاندوو چاوگ،  یان ڕاهاو،دوو  یاندوو فرمان،  یاندوو هاو 

،  ۆرداج ەیەکبً، ل ەرچییەکدوو ه یان ەڵىاوئاو  دوو  ەل یانًب

"بً ێکجیادال ۆريج
19
. 

ىو  یاجىبي ۆ ب ەک یراهەيعاع ەو ل یەکێکە یر)كاوع(ي عاع       ێىەکاو

 ەروەها. هەرگرثىوەگغتى و  ەب ڕەواهبێژي  ەرەکاوىهىه ەصىدي ل

. ەىاو یاث( بيیەک)دژ  ەري هىه ەب ەصتنپغخب ەب ێىەيو  ەلێکگ

 یاجىبي ۆريج ێىپ ەب ەوائ ڕادەمێىین یعرەکاوىع ەل ێکبػکاث

هە،ه ەک ەیاماهەيپ ەو و ئ ەكەکاوىد ەري هىه  ێىەر خى  یان ەڵگریا

 ەو ئ یتر جا ئ ەیە،ه ەمەجۆرجىان و ه یىەيو  ەکات،بارد ێیانل

 ۆي خ ەکى و  ییهاو زماوى ئاصا یاهەيو واثا ەربڕیًد و  ەصحەواژەد

 ییهاو زماوى ئاصا ەصحەواژەکاوىد و  ەوع یاخىد ەرگرثبێد،و 

 .ێتنبار کردب ێواثاي ثري ل ۆي و خ ەرگرثبێدو 
 

 )كاوع(دا یعرەکاوىع ەل یەک: دژ ەمدوو بەش ى

 ێىەيچىارچ ەل یەکدژ  ۆريج ەهدیًگغتى چ بەعێىەیەکى

 یحینبر  یارثریيیاند ەل ەکراو  ییەکاهداو زماه ەدەبىئ ێکۆڵیىەوەيل

 :ەل

ر دوو ج ەکاندژ  ەوع ۆرەداج ەم: لەواوکەراهەث یەکىدژ .1  ەمضە

ب ەاڵمب ەگرن،د  ەواو ث یەکتري  ەڵکىب یەکتري، ەل ینه ڕاو دا

ەکەند
20

.  

 ەنک ەش ىب ەظب ەدالەتع یزاوىم بە                 

ـف چ                  ـەركـ ــێکـ ــ ــئ ىــ ـ ــ ـەبـ ـ ــ ــ ــص ێــ ــ ــ ــ ـ ــاالرو گـ ــ ــ ـ ـ ـ  ٢٠٥اوان لـ

 ە. بەیەکًدژب ەي)صاالر و گاوان(، دوو وع ەيوع هەردوو

 ڕواهینى ەلضەفەوف ەڕێگەیاهەوەل یىیەجىجىان ثىاه ۆر ز  ێىەیەکىع

 یاخىدثاک  ۆمەاڵیەجىباري ک ەهگىهاهاوص ەب ەراهبەر ب ۆي خ

ر عاع ەثیاەيباب ڕواهیىە ەمبدات. ئیغاهپ ۆمەڵگەکەيک یىەکاوىچ  ی

 ەکەوع وەردو ه ە، کەواوکاراهەوەیەث یەکىدژ  ۆريج ەهۆي ب

 .ەکردوویاهدروصخ

 :ەڵێد یداثر  ەیخیکىب ەل كاوع هەروەها
 

 ەکاکچ خاعا ئ ەب ڕکى  ەر ه ەڕێ هاگ ڕدووي کى  ەل کچ               

ـئ                ــ ــ ــ ـک ەو ـ ـ ــ ـچــ ـ ـه ەــەعضىمم ەـ ـاخـ ـ ـئ ڕصىا ەرکسوـــص ەقـ ـەکــ ـ   اــ

 ٦٧ل
 

 ڕەثکردهەوەي ەواث ەواوکەراهەیە،ث یەکىدژ  ۆريج ە( لڕکى  )کچ،

 .یاهداثر  ەوي ئ ەب ەداهىاه یەکێکیان

 ەبىەد ەک ەیەيدوو وع ەو ئ ێىانه ەل ێرەدا: لەدارپل یەکىدژ 2.

( یً)ثر، ثر  اڵ و با ەراوردب ەيپل ۆرفێمەکاوىم یەکتري، یەکىدژ 

ثر  ەکەيوع ەرێىواثاي ئ ەیەکوع ەرێکردوىه ەواث ەهرێد،داد

نج ەم"ئەیەه ەپل ەداوعاه ەو ئ ەهێىانل ەڵکى ب ەیەهێد،هاگ  ۆرەیا

 ەیە،ه ەکاهداوع ەهێىانل ڕێژەیەک ۆرەج ڵەكەو مىث ێچەواهەيپ ەب

 ەداري پل یان ەراورديب ەيوع ەل ۆرێکج ەکاوىوع ەثاک

"ەخۆدەگرن ل
21

 ڕێژەیی، یەکىدژ  ەل ۆرێکەج یەکدژ  ۆرەيج ەم. ئ

 ەصفکردنو  ۆ ب یاثر ز  ەک ەنه ەداوعاه ەو ئ ەهێى ل ۆري ز  ەب

"ەڵىاو"ئاو 
22
 .ەکاردێًب



 Journal of the University of Garmian 6 (4), 2019 

  
Page 49 

 
  

 ەروًیپ ەر ه ەل ەز خ ەصتى،چاوي م یغلىع ەل چاو                

 ەکائ

ـب دەم                ـی ەـ ـ ـل اديـ ـێـ ـث ەوقىز  ىي ــ ــ ـالــ ـ ــ ـى خــ ــ ــ ـــع ۆي ــ ــ ـیـ ـریـ ــ  ەکائ ًـ

 ٦٢ل

دروصد ( ەواو)هاث ەدار پل یەکى( دژ یرًیو ع ڵ)ثا ەيوع هەردوو

 ەيپل ەڵىاوي ئاو  ۆرفیمەکاوىو م ڕادە ەثىاهًد ەچىهک ەکەن،د

 .ەربگرن و  اڵ و با ەراوردب

 :ەڵێد یداثر  ەیخێکىب ەل هەروەها

ـ ۆهــەمکـ دڵـى                 ـەوا ەیـاڵـىخـ ـاز  ەرديد یـ ـ ەثـ ـداپـ ـا ەیـ  کـ

کا  ڕیضىا ۆن ک ەعحەيگىز ەكڵىئ ۆمەوەپغتى ک بە                

 ٥٩ل

 ۆريج ەو ل یەکتریً یەکى( دژ ۆن ک ە،)ثاز  ەيوع ەردووه لێرەدا     

 ەيپل ۆرفێمەکاوىم ە(ن، چىهکەدار)پل یان( ەواو)هاث یەکىدژ 

(، ۆن ک ۆر ز  ەثاز  ۆر )ز  ڵێینب ەثىاهیند ە. واثەردەگرن و  اڵ و با ەراوردب

 .(ۆهترک ەثر،)ثاز  یان

ثر  ەیەکىوع ەگەڵل ەک ڕصحاهەنو  ەوع ەو : ئێچەواهەپ یەکىدژ 3.

 ەم. ئەگەیەهًد ێچەواهەواثاي پ ەکەداثري زماه ڕصحەیەکى یان

(، ۆعتن( و )فر ڕیً)ک ەکى و  ەيوع ەراوردکردوىب ەب ەیىەهدییەظپ

ەردەکەوێد( و )عىکردن( دێىان(، )ژنهەرگرثً)دان( و )و 
23

 . 

ـث خىایا                    ـک ۆ ـ ـ ـكازاهجد ه ەـ ـ ـپ ەداـ ـ ــێـ ـ ــ ــ  مــ

 ١٦٠ل ەمک ەرەر ز  یمدا ەبێئ ۆ ب ەقهاخ بە                    

 یەکى)دژ  ۆريج ەو ل یەکتریً یەکى( دژ ەرەر)كازاهج و ز  وعەکاوى     

 ە: كازاهجمان کرد، واثەڵێیند ێککاث ە(ن، چىهکێچەواهەپ

: ەڵێیند ێککاث ێچەواهەعەوەپ ە. بەکردووەه ەرەرمانز 

 .ەکردووەكازاهجمان ه ەواث ەرەرماهکرد،ز 

 ێرەدا( لەگىثرێدد ێش ى پ-ەرهەهگىهاف- ەروەها: )هەرێنىه یەکىدژ .4

ـاه ەوئ ـ ـ ـ ـىەد ەيوعـ ـ ـ ـ ــىدژ  ەبـ ـ ـ ــري، یەکـ ـ ـ ـ ـارمەجى ەب یەکت ـ ـ ـ ــاوىئامراز  یـ ـ ـ ـ  ەکـ

ــردنه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ەرێکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ەکەوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــەرێ ه ەب ەبێـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و  ەیەکدژ ب ە. دوو وعـ

ـ ــىف ەل ێچەواهەکەپـ ـدا ه ەرهەهگـ ـ ـانزماهـ ـ ـە ەریەکەیـ ـ ــىبىج و  ڕیغـ  ێکـ

ـ ڕەصــەن ـیە،ه ەربەخۆي و صـ ـى ب یـ ـانه ەڵکـ ـدا ه ەل ەردووکیـ ـ  ەربىجـ

ەیەه ڕەگیان و ڕیغە یەک
24

 . 

 ۆرنخ یرەج ەقخ ڕەخمەجىخىاوى  لە

 ٥٤و هادان و داها ل ەخش ىو  هەزاران

)هـادان و داهـا(ي  ەيوعـ ەردووه یر عاع ەرەوەداص ەیحەيب لەم     

ـریً یەکــىدژ  ەک ەکارهێىـاوە،ب  یەکــىدژ  ەردووکیاهیغــەوەه ەو ب یەکتـ

 :ەڵێد ەروەها. هەدروصحکردوو یان(ەرینى)ه ۆريج

 ەدوێنێئ یاو هاپ ەکەيئ یاو پ ەل پغد

 ١٠٦ل ەعکێنێئ یچه ێب ەژار ه ەهدچ دڵى           

ـدا        ـ ـ ـ ـ ـ ـ لێرەعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاو،)پ ەکاوىوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوهاپ یـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى( دژ یـ ـ ـ ـ ـ ـانه یەکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ەرێيیـ

 .ەدروصحکردوو

بە  ەوەئاصـح ڕوي ەل ەک ەگرێحەوەد ەوعاه ەو : ئەییئاراصح یەکىدژ .5

ـان ەواث یەکتــرن، ێچەواهەيپـ ـ ەل ەوەیەبــىوه یـکهس  یەکێکیـ  ەکەر كضـ

 . ێىل ەوثىەوەدورک یانثر  ەوی ئ

 ڕۆعىەصاف و  ێىدەه ەیاڵم،الفاوي خ ئاوي 

 ١٣٢ل ێژ ل ەورازوالي ه ەركەف ێب ەکا،ئ ۆي خ ئاویاري                 

 ۆريج ەل ەو دروصحکردوو یەکیان( دژ ێژل ەوارز،)ه ەيوع هەردوو

 یەکتـري و دژي  ێچەواهەپـ ڕاصـحەيدوو ئا ەب ە(ن، چـىهکڕاصـحەیی)ئا

ـحە. پەڕۆند ـرەدال ێىیضـ ـاژ  ێـ ـ ـ ەردووه ەک ەیــً،بک ەوەب ەئامـ ـ  ەکەوعـ

ـاي ف ـ ـ ـ ـ ـ ــىواثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانخ ەرهەهگـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ەل ەک ۆیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوى ئاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهە،ه ییدازمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ەیـ

ـحل ـ ـ ـ ـ ـى ب ە،داو ەدەصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرەدال ەڵکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ەمب ێ ـ ـ ـ ـ ـ ــران(، ەوراز: )هێىەیەعـ ـ ـ ـ ـ =گـ

ـاع ە=ئاصـان(، واثێژ)ل ـدەئ یر عـ ـاي داه ەوەهـ ـىەراهەيثىاهـ ـراواه ێـ  ە،فـ

ــدد ـى ه ەثىاهێـ ـ ــکباب ەمـ ـ ـىاهتر  ەب ەثێـ ـ ـ یًجـ ـ ـ ــات ب ێىەعـ ـ ەبکـ ـ ـ . یعرعـ

 ەب ێــد،ب ێـداث ەصـحایاهەيو  ەکـارییەکىجىاهکـاري و ورد ەک یعرێکعـ

 .ثىش ى ماهدوبىووى بکات ەوەيئ ێب

 هسمى ەرزو ب ەوەصتێئ ڕێک ثەواوي 

 ٢٠٥ئامان ل ێحەد ێب ۆهەپەرصدک ئەوي               

 ەرەوەداص ەیحەيب ەو هسم( ل ەرز،)ب ەيوع ەردووه هەروەها     

 .ەکە( دروصد دڕاصحەییئا یەکى)دژ 

 :ەڕەثەکانهاثنى بى ێنىعى  ەپێىب یەکدژ  جۆرەکاوى

ە)صاد ەراهبەري ب یەکىدژ 1.
25

 یعرێکداع ێڕەد یاخىد ەیخێکب ە(: ل

 ەک ەبێدد دروصد ەربڕیىاهەداد ەو وع ەو . لێدد یەکدژ  یەک

 ەکەند ەواو ث یەکتري  ەک ەندوو وع یەکتریً، ەراهبەرب یانواثاکاه

یاهەتر ەویئ ڵکردوىكبى  یەکێکیان ەرێکردوىه ەواث
26

 ەل ەروەها. ه

نثر  ەڕەثەکەيبى ەب ەراهبەر ب ەڕەثەکانبى ەل ەریەکێکه ڕصحەدا  یا

 :ێدد

 ەنپ ەکرد ب یمەيئ ەبىو ک ەرصتىپ ەپار  ەثەنو  ئەي          

ـڕۆژه            ـیـڕۆژوغو  ەاڵتـ ـثً ـ ــەمــاهـ ــئ ێوا ل انـ ـ ـ ـ ـ ـ  ٢٦٤ل  ەدەنـ

 ەرهەهگىف ەواثايل ە( کڕۆژوغین ڕۆژهەاڵت،) ەيوع هەردوو

 ەبەصدم ین،ه ًێعى  ەب ەکردنئاماژ  ۆ ب ەواث ڵراون،داما ۆیانخ

 ەاڵمب یەکتریً، یەکىدژ  ێیە؛(اوى هاوصەوڵەتو د ەل)گ ێیانل

 ەثىاهیند ەبەرئەوەهاثىن، ل یەکتریدادواي  ەب ەڕەثەکەبى ەردووه

 .ەریًب هاوي ( ە)صاد یاخىد ەراهبەري ب یەکىدژ  ەب

 یەکدژ  یەک یعرەکەداع ێڕەد یاخىد ەیدب ەل ەبێوا د هەروەها

 :یىەیەکدایەه ەل ەڕەثێکیانبى ەر ه ەاڵمب ەیە،ه

 ەردەخاکا هاکاث ەل ەر ص ەتك ێ،بب ەكڵىئ ەگەر ئ گىڵ 

ـگ و  ڵەو دا ڕکد ڕۆژي  ىهکەـچ ـ ـ ـەرمـ ـ ـب ىـ ـ ـ ـ ـ ـازاري گـ ـ ـیـ ـ ـ  ٦٨ل اـ

 ەیحەکەن،هاو ب یەکى( دژ ڵو دا ڕکد ڵ،)گى  ەيوع هەردوو     

 ەیحەکەدایە،ب یىەیەکىه ەل ەڕەثێکیانبى ەر ه ەبەرئەوەيل ەاڵمب

 ێینهاوي بي ەثىاهیند ێىاوە،ه ێکیانپ ەک یەکەيدژ  ەو ئ ۆريج ەوائ

 .اڵوب ەراهبەري ب یەکىدژ 

نج ەم(، ئەراهبەري ب یەکى)دژ  ێچەواهەيپ ە: بڵۆزئا یەکىدژ .2  ۆرەیا

 ەمیػئ ێد،د یعرێکداع ێڕەد یان ەیخێکب ەل یەکدژ  یەک ەل یاثر ز 

 :ۆرەوەج ێس  ەب ەبیدد

 ەاڵمب ێً،د یەکێکدژ  ەهد: چێىکەوثەعى  ڵۆزيئا یەکىدژ  ١-٢

 یەکتري  ەراهبەري ب ەل ۆیانخ ێنىعى  یەکێکدژ  ەر ه ەڕەثەکاوىبى

 ەڕەثەيبى ەر ه یاخىد ێن،ب یەکدادواي  ەب ڕاصحەوخۆ  یترئ ەگرن،د

 :ێدب ێڕێکداد یىەه یان ەیخێکب یىەه ەل

 ێب ەیاخ ەهلىوا ئ ەصەک ەو ئ ەاليل مەعلىمە
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 ٣٥ل ێب ەداعاه و گ ەگەر ئ ەهجە،گ ەگەر و  یرەپ گەر            

(، ەداگ)عاـه، ەروەها( هەهجگیر،)پ ەیەه یەکدوو دژ  لێرەدا

 ەمب یەکترییەوەن، ەعىێًو ب ۆیاهدانخ ەجیگەيل ەڕەثەکاهیػبى

 ڵۆزيئا یەکى)دژ  ەل ەبیدد یتىبر  ۆرەکەيج ێىەیەيع

دواي  ەب ەکەيدژ  ڕاصحەوخۆ  ەڕەثێکبى ەر ه ە(، واثیىکەوثەعى 

 ەی،( و )هیًد یا،)ده ەکاوىوع ەل ێىەع ەهامان. بێدد ۆیداخ

 :ەدروصحکردوو یان(ێىکەوثەعى  ڵۆزيئا یەکى(دا )دژ یىاکص

ــردوو دروصـتى ـ ێ دار  ەکـ ـ ەلـ  یًد یاو ده ەصبابىئ ۆ بـ

 یىاکەو ص ەرعو  ۆ ب یەکێو  ەزمب ەفاو ص ۆ ب ەيه یەکێ                

 ٢٩٨ل
 

 یاخىد ەیخێکدا،ب ەل ۆرەداج ەم: لەراهبەري ب ڵۆزيئا یەکىدژ  ٢-٢

 ەڕەجىبى ەاڵمب ێدایە،ث یەکێکیدژ  ەل یاثر ز  یعرێکداع ێڕەد ەل

 ەمیػدوو ەڕەثەکاوىبى یەکەمدایەو، یىەيه ەل یەکەکاندژ  یەکەمى

 ەراهبەر ب ەاڵمب ەمدایە،دوو ەهیىەي( لەکەي/دژ ەراهبەرەکەيب ە)واث

 :ەوەصتند یەکتري  ەب

 

 ەثیىه ەپادعاي کرد ب ەهدچ ەزەب،باري غ ەر ص کەوثە

 ٦٤عا ل ەو پىوچى کرد ب یچه ەهدچ ەرەم،باري ک ەر ص هاثە
 

 ە( لەثیىپادعا، ه ەزەب،)غ ەکاوىوع ەرەوەداص ەیحەيب لەو      

 یىەيه ەو پىوچ، عا( ل یچه ەرەم،)ک ەکاوىو، وع یەکەم یىەيه

 ە،( دروصحکردووەراهبەري ب ڵۆزي)ئا ۆريج ەل یەکیاندژ  ەمدا،دوو

 :ەوەالي خىار  ێىەیەيع ەمب

 
 ێدایە،ث یەکىدژ  ێ( س ٣) ەگەرچىئ ەیحەکەداب ەل ێىەیەو ع ەمب       

 ێيیانو عى  ەوەصتند یەکتري  ەب ەراهبەر ب ەڕەثەکانبى ەاڵمب

  .یاریکراوەد

 ەڕەثەکانبى ێنىعى  ۆرەیاهداج ەم: لێکەڵث ڵۆزيئا یەکىدژ  ٣-٢

 یەکىدژ  ەڕەثەکاوىبى ەل یەکێک ەڵکىب ەصتن،هاو  یەکتري  ەراهبەرب

 :ەگرێحەوەد ەمدوو یەکىدژ  ەڕەثەکاوىبى ەل یەکیک ێنىعى  یەکەم،
 

 یمالو ع ەربو جىىب و غ ەرق ع ەخبەصمم دیىاري 

 ٣٠٤ل ێب ڵىمىا ەثاباري خ یم،مىجر  ەبێئ یبرائ بەچى
 

 یەکەمى یىەيه ەل ە( کیمالع ەرب،جىىب، غ ەرق،)ع وعەکاوى

 ە،دروصحکردوو ێکەڵیانث ڵۆزيئا یەکىهاثىن، دژ  ەیحەکەداب

 ێىکەوثەيعى  ەکەهەوەد ێچەواهەپ یەکتري  ەک ەڕەثەکانبى ەچىهک

 ەرگرثایەو  ڕیسبەهدیان ێىەیەع ەمب ەبىود ەواث ین،ه یەکتري 

 ەهدییەکەبڕیس  ەاڵم([، بیمال( / )جىىب+عەرب+غەرق ])ع

 ەم([. بیمال+عەرب/ )غ +جىىب(ەرق ])ع ەب ەبىو ێکچىوەو ث

 .ەدروصد بىو یکەڵث ڵۆزيئا یەکىدژ  ێىەیەع

 یەکێکدژ  ەل یاثر ز  ەوەدا،خىار  ەیحەيب ەمل ێىەع ەمانه بە

 ڕیسبىووى ێنىعى  ەاڵم(، بیغارەتئ ەكیزە،)هادان، داها(، )ه ە،هاثىو

 یەکەمى ەڕەجىبى ەرەثاص ەواث ەرهەگرثىوە،و  ڕیسبەهدي یەکەکاندژ 

( ەکاهیان)دژ  ەواث ەم،دوو ەڕەجىهاثىون، دواثر بى یەکەکاندژ 

 :هاثىون
 

 یمه ەس ێک ەو دوژمً ب ەمهاک ەرەز غ ثەعلیبى

 ٨٢ل یغارەتئ ەداها ب ەوێ،ئ ەكیزەيه هاداهە

 

 

 

 

 

 

 یەکىدژ  ە( بىون بیغارەتئ ەكیزە،)هادان + داها(، )ه ەواث      

 ێىەیەو ع ەمب ڵۆزن،و ئا ێکەلث ەڕەثەکانبى ێنىعى  ەاڵمب یەکتري،

 یەکىدژ  ۆرەکەيج ەوائ ێدایە،ث یەکىدژ  یەک ەل یاثر ز  ەچىهک

 یەکتري  ەرامبەرب ەرەثەکانبى ێنىعى  ەبەرئەوەيل ەروەهاه ڵۆزە،ئا

( / ەكیزە)هادان+ه ەکاوىوع ێىەیەع ەم. بێکەڵەث ەواثەک ین،ه

 ەو ئ ەهاو (ي لێکەڵث ڵۆزيئا یەکى)دژ  ۆريج ە(  لیغارەت)داها+ئ

 .ەدروصحکردوو ەیحەداب

 ەثەباب ەڕووي خضخى ۆ گغتى )كاوع( ب ەعێىەیەکىب کەواثە      

 ەو ئ یاثري ز  ەصحىوە،( بیەکدژ  ەري )هىه ەپغتى ب یعرییەکاوىع

 ینىچ ەکاوىژاه ێغەو ک ێىەيو ئاو  ۆمەاڵیەثینک ەجىباب ەثاهەظباب

 یىیەجىثىاه ڕیگەیەوە ەول یر عاع ۆمەڵً،هاو ک ەوصاوەيچ

 یاثێکىبي ەم بەاڵ و ئاعکرا، ب ڕوون  ەعێىەیەکىب ەبەصحەکەيم

 .ەڕووبخاث ەرزەوەب ەري هىه

 :ئەهجام

 :ەماهەنئ ێژیىەوەکەثى  ەهجامىئ گرهگتریً      

 ێگەو )كاوع( دا پ ەكەکاوىد ێىەیىو  یاجىبي ەل یەکدژ  ەري هىه1.

 ۆ ب ەداو  یري عاع یارمەجى ەک ەعێىەیەکب ەبىوە،ه ۆي گرهگى خ

 .ەڕووجىاوى بخاث ەب یەکتري  ێچەواهەکاوىپ ەبەصحەم ەوەيئ

زماوى  ەفەرهەهگییەکاوىداه ەب ێىواثاي هى  ەلێکگ یەکدژ .2

زماوى  ەب ەدەبىئ ەیەکىهاصىام یکردووەو وا ە)كاوع( داو  ەكەکاوىد

 .ەخغێدبب ەكەکاوىد

ىک ەثەباب ۆ ب ەگرهگییەوە)كاوع( ب ەگەرچىئ3.  ۆمەاڵیەثییەکاو

 ەبۆثەه ەوەئ ەاڵمب ۆثەڕوو،خضح ۆمەڵگەيک ێغەکاوىک ڕوواهیىەو 

 ۆی خ یعرییەجىع ەيهاصىام ەكەکاوىزماوى د ەوەيئ ۆي ه

ىهىه ەپاڵ( لیەک)دژ  ەبەصحەظم ەمئ ۆ بدات، ب ەدەصدل  ەرەکاو

 .ەبىوەه ۆي و گرهگى خ ڕۆڵ ڕەواهبێژي زاوضتى  ێى ثري ه

 

 

 :ەرچاوەکانص لیضتى

 ێبکىردي/ کح صەرچاوەي

 ًیهاوژ ێکەصدا،ب ێرکۆ ع یعري ع ەل ەري هىه ێىەيو  یاجىبي .1

 ەخش ىچاپ و پ ەزگايد یەکەم،چاپى  یضا،ع ڵێىەص

 .٢٠٠٩ ێماوى،صل ەردەم،ص

     ەت   ) ە      د ر ی (   ە              اد ا) ە        ە(

 

  ەر                       ) ە        ە(          ا  ) ە     د ر ی (

  ەر د     ەیە    تا  یە  ر  تە    د  ەن

          د  ا           ەق      اد ن 

     

 

 

    ار   ≠             /          ≠      
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(، ١٩٩١-١٩٧٠) یداکىرد یعري ع ەل ەري هىه ێىەيو  یاجىبي .2

 ەەزگايد یەکەم،چاپى  ەردي،گ ەصەنخ ەخمەدئ ەردار ص

 .٢٠٠٣ ێماوى،صل ەردەم،ص ەخش ىچاپ و پ

 ەل ییواثا یاردەيد ەهدێکو ه یماهخیکییەکانص ەیىەهدییەپ .3

 ەر،ماصح ەيهام ەصەن،خ ۆفیمث ەرهادف یدا،زماوى کىرد

 .٢٠١٠ ێماوى،صل ۆي زاهک

زماوى  ەل ەهدەکانب ۆرفێمەهاو م ییەکاوىواثا ەیىەهدییەپ .4

 ەر،ماصح ەيهام ەمەد،مد ەئەمینعادان خم یدا،کىرد

 .٢٠١٦ ێماوى،صل ۆي زاهک

ل .5  ۆردوکح ێ،هى  ێىازێکىع ەب یداکىرد ەدەبىئ ەجىاهکاري 

 ەيچاپخاه یەکەم،پارصا، چاپى  ەخمەدئ ەیدص

 .١٣٩٧یغراق،ئ

 ێکداهەوەیەکىو ل یدازماوى کىرد ەل ەرجم ڕصحەي ەيدروصح .6

 ۆي زاهک ەر،ماصح ەيهام ەرەج،ف ەمەدمد یفەثر  یی،واثا

 .٢٠١٦ ەرمیان،گ

 .مضعىد بكر اخمد ۆراهدا،گ یعری ع  واثا له دژواثا و فره .7

 ەکر ب ەصعىد(دا، مۆران)گ یعرەکاوىع ەل ەواثادژواثاو فر  .8

 .٢٠١٥ ەاڵخەدیً،ص ۆي زاهک ەر،ماصح ەيهام ەخمەد،ئ

 ەعەم،: بىرهان كاوع، چاپى عۆکردهەوەيكاوع، ک یىاوىد .9

 .١٣٩٠ ە،صى اڵهى،دا ەيچاپخاه

 یدا،کىرد یکىکالص ەعیعري کىردي ل ەفابەگىمضح ەهگىد .10

 ەهج،گ ەيچاپخاه یەکەم،چاپى  ەعید،ص ەخمەدد.هاز ئ

 .٢٠١٧ ێماوى،صل

 ەمدوو ەرگىب ەردي،گ ەزیس ع یدا،کىرد ەدەبىئ ەل ڕەواهبێژي  .11

 ەولێر،ه ەواوى،عار  ەيچاپخاه یەکەم،)جىاهکاري(، چاپى 

١٩٧٤.  

( ، مد ەرگى)ب ێکداهەوەواثاو واثال ێمازاوضتى ه .12  ەمەددوو

 ..ێماوىصل ۆي زاهک ەيچاپخاه یەکەم،، چاپى  ەخىي،م

 ەریمانو ه ۆظهاوخ ەالم(، ص١،٢،٣) ەرگىب ەواوى،زماه .13

 .٢٠١٠ ە،مىار  ەيچاپخاه یەکەم،چاپى  ۆعىاو،خ

 ەاڵخەدیً،ص ۆ،زاهک ەيچاپخاه ەثاح،ف ەعروفم ەمەدمد .14

  .١٩٩٠ ەولێر،ه

 یدا،کىرد یکىکالص یعري ع ەل ڕواهبێژییەکان یەهەال  .15

 ەيچاپخاه یەکەم،چاپى  ەفا،مضح ەبدوڵاڵ ع یدریطد.ئ

 .٢٠١١ ەولێر،خاجى هاعم، ه

 ۆي زاهک ەر،ماصح ەيهام ین،مع ڕەزاصازان  ەوروبەر،واثا و د .16

 .٢٠٠٥ ەاڵخەدیً،ص

چاپى  ێماوى،صل یر،ژ  ەيچاپخاه ەمید،واثاصازي، دارا خ .17

 .٢٠١٠ یەکەم،

 ەيچاپخاه ەفا،عىصمان مضح ەرویًپ ەرگێران،واثاو و  .18

 .٢٠٠٩ ڕۆژهەاڵت،

 :گۆڤار

: باوکى ەکردوىئاماد ە،وع ڕەهەهدەکاوى یىد ەو ئ ۆ ب ەوەرێکث .19

 .٢٠٠٢(، ٣-٢)ە(، ژمار ۆصار)ک ۆڤاري گ یرۆژ،م

 :ەرەبىع صەرچاوەي

به و هلده،أبي على خضً بً  یف  العمده .20 مداصً الغعر و ادا

عبدالحميد،  یً، مدمد محي الد2رعيم، اللیرواوى، مجلد 

،  یل، دارالج5ء الاول، ط جس لليغر والحىزيع والطباعة

 .1981بیروت،

 :یىگلیزي ئ صەرچاوەي

21. English as a Global Langua ge, David Crystal, second 

edition, 1997 
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 .٠١، ى٠٢٠٢بڕواهە :واثاسازي، دارا خەمید، چاپخاهەي ژیر، سلێماوى، چاپى یەکەم،  -
2

 .٠٣١، ى٠٢٢٢واثا و وەرگێران، پەرویً عىسمان مسحەفا، چاپخاهەي ڕۆژهەاڵت،  -
3

- English as a Global Language, David Crystal, second edition, 1997, P:410. 
4

 .١٦واثاسازي، دارا خەمید، ى -
5

یدا ) - صیعري کىرد هىهەري لە  ێىەي  یاجى و ش ى ٠٢٢٠-٠٢٩٢بڕواهە: بي چاپ و پەخ چاپى یەکەم، دەەزگاي  سەن گەردي،  خمەد خە سەردار ئە  ،)

 .١٦، ى٠٢٢٣سەردەم، سلێماوى، 
6

 .١١، ى٠٢٢٢يیاجى وێىەي هىهەري لە صیعري صێرکۆ بێکەسدا، هاوژیً سڵێىە عیسا، چاپى یەکەم، دەزگاي چاپ و پەخش ى سەردەم، سلێماوى، ب -
7

مارە)١٦هەر ئەو سەرچاوەیە، ى  گۆ/اري )کۆسار(، ژ یرۆژ،  باوکى م ئا:  هدەکاوى وصە،  یى ڕەهە بۆ ئەو د ، ٠٢٢٠(، ٣-٠. ئەویط وەریگرثىوە لە ثەوەرێک 

 .٠٩٧ى
8

 .١٠(، سەردار ئەخمەد خەسەن گەردي، ى٠٢٢٠-٠٢٩٢بيیاجى وێىەي هىهەري لە صیعري کىردیدا ) -
9

 .١٦، ى٠٣٢٩جىاهکاري لە ئەدەبى کىردیدا بە صێىازێکى هىێ، دوکحۆر سەید ئەخمەد پارسا، چاپى یەکەم، چاپخاهەي ئیضراق، -
10

 .٣٣٩، ٠٣٢٢پخاهەي دااڵهى، سىە، دیىاوى قاوع، کۆکردهەوەي: بىرهان قاوع، چاپى صەصەم، چا -
11

 .٠٠٠، ى٠٢٠١دروسحەي ڕسحەي مەرج لە زماوى کىردیدا و لێکداهەوەیەکى واثایی، ثریفە مدەمەد فەرەج، هامەي ماسحەر، زاهکۆي گەرمیان،  -
12

س - هامەي ما سەن،  یق خە یدا، فەرهاد ثۆف ماوى کىرد ثایی لە ز یاردەي وا هدێک د سیماهخیکییەکان و هە هدییە  سلێماوى، پەیىە کۆي  ، ٠٢٠٢حەر، زاه

 .٣٧ى
13

خاجى هاصم، هەولێر،  بڕواهە: - خاهەي  چاپى یەکەم، چاپ ، ٠٢٠٠الیەهە ڕەواهبێژییەکان لە صیعري کالسیکى کىردیدا، د.ئیدریس عەبدوڵاڵ مسحەفا، 

 .٠٢٣ى
14

وى، مجلد   العمده - بً رصيق، القیروا سً  لى خ به و هقده،أبي ع ضعر و ادا مد م2فی مداسً ال جس، مد يد،  لدیً عبدالحم ، 5ء الاوى، ط حي ا

 .5، ظ1891دارالجیل لليضر والحىزيع والطباعة، بیروت،
15

 .  ١٧، ى٠٢٩١ڕەواهبێژي لە ئەدەبى کىردیدا، عەزیس گەردي، بەرگى دووەم )جىاهکاري(، چاپى یەکەم، چاپخاهەي صارەواوى، هەولێر،  -
  )هگی  رهه دژواثای فه  سد له به دژیەکی فەرهەهگی: مهجیا لەو جۆراهەش ى کە باسیان دەکەیً، دوو جۆري ثري دژیەک هەن )فەرهەهگى و هافەرهەهگى

باسنردوی   لقێو له  بىه هباسنردوی دژواثامان د  یه مضێىه ك به یه ر دو واثای دژبه سه  هه له ت ده الله ده  له  وه گرێحه ده  هگیاهه رهه فه  و وصه مى ئه هه

دو واثای دژ    بیدا به ره زماوی عه  ی قاوع له ها وصه روه ماردێد.هه ش و سپى به هگی ڕه ردو ڕه بیدا بۆ هه ره زماوی عه  ی جىن له وصه  ش ى بۆ همىهه هاوبه

  مجۆره ی له زماوی مىردیدا وصه  (له98:  2010خۆصىاو ، ریمان هه  ش ى خۆی ڕازی بێد.)بڕواهه به  به  س ێ م بۆ له ر دوه سد سىاڵنه به ماردێد مه به

واثای چاهدن ، البردن  به  ی ڕواهدن له زماوی مىردیدا وصه  له  بینرێد بۆ همىهه ده  وصاهه  م جۆره متر ئه بی له ره زماوی عه  راورد به اڵم به بینرێد به ده

هگی زماهدا  رهه فه  له  له واهه ك و پێچه یه دژ به  ى دژیەکى هافەرهەهگیضەدوو وصه.  هەرچ٠٢٩. واثاسازي، دارا خميد مدمد، ىرهان دێد ده /وه

صیعری گۆراهدا، مسعىد   واثا له . دژواثا و فره یه گیان هه و ڕه  ك ڕیضه ر یه ردولیان هه ڵهى هه به  خۆی هیه ربه ن و سه سه و بىجێهی ڕه  یان ڕیضه له ریه هه

 74بنر اخمد، ى
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