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پوختە     

ئەم جىێژیىەوەیە بە هاوهیػاوی ) پەیىەهدیی ضیيخاكطیی هێىان كەرجەكاوی كزداری    

لێكدراو(دا یە، هەوڵێكە بۆ غیكزدهەوەی دروضخەی كزدارە لێكدراوەكان و پۆلكزدهیان بەپێی 

ڕێشماوی بەهدێتی. كزدارە لێكدراوەكان بە گػتی، بابەجێكی جێكچڕژاو و ئاڵۆسی ضیيخاكطین، 

ۆمەڵێك پێكهاجىون، كە هەریەكەیان لە دروضخەی ڕضخەدا، جایبەجمەهدیی چىهكە لە چەهد ك

دۆی هەیە و حیاواسە لە كۆمەڵێكی جز. لەبەر ئەوە جىێژیىەوە لەم بىارەدا، پاهخاییەكی گەورە لە 

ضیيخاكس ی سماوی كىردیدا پڕدەكاجەوە و هاوكاث گەیػدىیػە بە كۆمەڵە یاضایەكی 

  .راوەكانضیيخاكطیی جایبەث بە كزدارە لێكد

جىێژیىەوە و كارەكاوی پێػتر لەم بىارەدا، كەمىكىرحی و هاجەواوی سۆریان پێىە دیارە، بە جایبەحی 

لە دیاریكزدن و پۆلكزدوی كزدارە لێكدراوەكان پەیىەضذ بە جێپەڕی و جێىەپەڕییاهەوە. لەبەر 

یەكی گػتی لە ئەوە ئەم جىێژیىەوەیە لێڵی و جەمىمژی و كەمىكىرحی هەهێػخىوە، كە  بە غێىە

  .غزۆڤەكزدوی كزدارە لێكدراوەكاهدا بەرچاو دەكەون 
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 پێػەکی

 dependency  grammar - لە كىردیدا بەراهبەر ساراوەی ) ڕێشمان بەهدێتی

(، ) ڕێشمان  503: 9002ڕێشمان وابەضخەگێتی ( ) محەمەد مەحىی ،) ،(

( بەكارهێنراون. مەبەضذ 9000بەهدێتی ( ) ضاحیدە عەبدوڵاڵ فەرهادی،

سماهییەكاهە، لە ڕووی جىاهای لە بەهدێتی پەیىەهدیی هێىان كەرەضخە 

ضەربەدۆ بىون و ضەربەدۆهەبىوهیان لە ڕۆهاهدا ) الدكخىر مىیر 

(. یەكێك لە جایبەجمەهدییە ضیيخاكطییەكاوی داهە 049: 0220بعلبكی،

فەرهەهگییەكان ئەوەیە، كە دەجىاهً لە دروضخەی ڕضخەدا، كەرەضخەی جز 

كەرەضخەی جز. بۆ بە دۆیاهەوە بەهد بكەن، یان دۆیان ببىە بەهدی 

همىوهە هاوە كزدارییەكان ) بكەر، بەركار، جەواوكەرە پزیپۆسیػىییەكان ( بە 

  .دۆیاهەوە بەهد دەكەن، هاو )دەردەر ( بە دۆیەوە بەهد دەكاث

ڕێشماوی بەهدێتی پەیىەضذ بە )) باضكزدوی پەیىەهدییە بەهدێخییەكاوی 

ەكاوی سماهە هێىان ضەرە و بەهدەكاهدا، وەضفی ڕۆهاهە ڕضخەضاسیی

(. بەپێی ئەم ڕێشماهە )) 7: 0533حۆراوحۆرەكان دەكاث(( ) لعبا كبیری، 

ڕضخە لە پلەیەكی هەڕەمی پەیىەهدیی بەهدێخییەوە دادەڕێژرێذ، واجە 

ڕێشماهەكە بایەخ بە پەیىەهدیی بەهدێتی دواهیی هێىان ضەرە و بەهدەكان 

ا، غیكزدهەوەی (. لەم ڕێشماهەد 35: 0535بیب سادە، طدەداث (( )امید 

ڕضخە لە كزدارەوە دەضذ پێدەكاث، چىهكە ضەرەی ڕضخەیە و لە 

غیكزدهەوەی سهجیرەیی پلەبەهدیدا، لە بەرسجزیً حێكەوجدایە. واجە كزدار 

جەوەرە و بەم هۆیەیػەوە لە سۆربەی ڕێشماهەكاوی جز حیادەبێخەوە ) دكتر 

 .( 0534:031ابزاهیم چگنی، 

 :ر دوو بىەما كاردەكاثكەواجە ڕێشماوی بەهدێتی لەضە

 .ڕضخەیەك كزدارێكی جێدایە ەمىو ه -0

ژمارە و حۆری جەواوكەرەكاوی ) بەهدەكاوی ( كزدار، ڕۆهاوی  -9

  .بىجیی ڕضخەكە دیاری دەكەن

ڕێشماوی بەهدێتی لە دوو جیۆری ) فزێشە ئۆجۆهۆمییەكان ( و ) بارگەدطتن ( 

روضخەی (، یەكەمیان د 031: 9003پێكهاجىوە )دلێر صادق كاهەبی، 

هاوەوەی فزێشەكاوی ڕضخە غیدەكاجەوە، چىهكە پەیىەهدیی هاوەكی لەهێىان 

كەرەضخە پێكهێىەرەكاوی فزێشدا هەیە، كە بەپێی پەیىەهدییە بەهدێخییەكاوی 

هێىان ضەرە و بەهدەكاهییەوە بەڕێىە دەچێذ. كەواجە دەجىاهزێذ بىجزێذ، 

ى ضیطخمێكی كە فزێشە پێكهێىەرەكاوی ڕضخە لە دىدی دۆیاهدا، وەك

فیدراڵی كاردەكەن، كە لە حكىمەجێكی هاوەهدی، یان ضەرە و چەهد 

هەرێمێكی ئۆجۆهۆمی پێكهاجىون، بۆ همىوهە حكىمەحی هاوەهدی لە فزێشی 

بیب طهاویدا )هاو(ە و لە فزێشی ئاوەڵىاویدا )ئاوەڵىاو( ە، ..هخد )امید 

  .( 90-90: 0535سادە، 

غیكزدهەوەی ڕضخە، كە پػذ بە  جیۆری )بارگەدطتن( یؼ، هەوڵێكە بۆ 

ڕۆڵی هەهدێك وغە لە ڕضخەدا دەبەضخێذ، كە پێىیطخییان بە بىووی 

پەیىەضذ بەم بىەمایەوە، (.  Van  Valin ,2004: 92 ) جىدمی جز هەیە

ڕضخە بزیتی دەبێذ لە كەرەضخەیەكی بىجی، كە بە گػتی كزدارە، لەگەڵ 

(. كەواجە 475: 0534ژمارەیەك كەرەضخەی بەهد )دكتر ابزاهیم چگنی،

بارگەدطتن ساراوەیەكە بۆ دیاریكزدوی ژمارەی ئەو جەواوكەراهەی، كە 

 Lyons) كزدارێك دەجىاهێذ دەضەاڵحی بەضەریاهدا هەبێذ، بەكاردەهێنرێذ

,1977: 496 .) 

كزدار چەقی كىرضایی ڕضخەیە و لە غیكزدهەوە ڕضخەضاسییەكاهدا، دەبێذ 

-04: 0535بیب سادە، طزێذ )امید لە غیكزدهەوەی كزدارەوە دەضذ پێبك

(. بەش ی كزداریی كزدارە لێكدراوەكان غیكزدهەوەی هەمەحۆر بە 03

دروضخەی ڕضخە دەبەدػً، واجە سیىدووێتی و جایبەجمەهدییە سگماكییەكاوی 

كزدار لە دروضخە لێكدراوەكاهدا حێگیرن و گۆڕاهكارییان بەضەردا هایەن، 

زێشە هاوی و پزیپۆسیػىییەكان وەك بىووی حێكەوجەی جایبەث، كە بە ف

پڕدەكزێىەوە، واجە وەك لێكطیمێك جىاهایان هەیە لە ژیىگە 

ضیيخاكطییەكاهدا، حێكەوجە بەپێی جایبەجمەهدییە ڕێشماهییەكان بۆ 

وەك  . (  Bussmann, H ,1996 : 1256) ضەگمێيخەكان دیاری بكاث

  :(حێكەوجەكاوی ) بكەر، بەركار، كزداربەهدی

 ( ) بكەر        هاث.   دارا -

 (دەدىێنن.   ) بكەر + بەركار واهە  دىێىدكارەكان-

  ( ) بكەر + كزداربەهدی   بىوم.              لە باساڕ    مً-

واجە كزدار بۆ ئەوەی ڕضخەی واجادار دابڕێژێذ، داوای فزێش دەكاث، كە 

ضزوغذ و ژمارە و حۆریان دیاری دەكاث، ئەمەیؼ بە )) بارگەدطتن (( 

وە، كە جىاهای ضیماهدیكی كزدارە، لە وەرگزجنی ژمارە و حۆری هاضزا

ئاڕگىمێيخەكان. لەبەر ئەوە كزدار ئاڕگىمێيذ داواكەرە، فزێشە هاوییەكان 

داواكزاون و بەغداردەبً لە ئەهجامداوی ئەو كزداهەدا، كە  –ئاڕگىمێيذ 

 : Radford. A. ,1997 : كزدار حێبەحێیان دەكاث ) بۆ ساهیاری سیاجز بڕواهە

201   ).  

 : پێىاضەی كزداری لێكدراو

كزداری لێكدراو یەكگزجنی كزدارێكی بىجی و كەرەضخەیەك، یان سیاجزی 

 :سماهە، كە دەغێذ ئەو كەرەضخاهە

 كە بً، هاوی  فزێشێكی واجە بً، كزدارەكە داواكزاوێكی – ڕگىمێيذئا -0

  .كزدبً بەهدی دۆیەوە بە كزدار

 جەهیا هەبێذ، ضیيخاكطییان ئەركێكی هیچ واجە بً، ڕگىمێيذها ئا -9

ۆیەوە بەهدی كزدبً، بۆ ئەوەی واجای بەد كزدار كە كەرەضخەیەكً،

 .ڕووداو، یان بارێك بگەیەهً

 : جایبەجمەهدییەكاوی كزدارە لێكدراوەكان

لە ڕواهگەی ضیيخاكس ی و واجایی و مۆرفۆلۆژییەوە كزدارە 

 ەجمەهدیی دۆیاهیان هەیە، لێرەدا دەیاهذەیىەڕوولێكدراوەكان جایب
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  : ضیيخاكس ی -0

گماكی كزدارە هەمىو كزدارێكی لێكدراو بەرهەمی كزدارێكی بىجی و كەرەضخەیەك، یان سیاجزی سماهە، كە پڕۆضەی لێكدان كاریگەریی بۆ ضەر جایبەجمەهدیی س 

  : ەڕ و كزداری بىجیی جێىەپەڕیؼ لێكدراوی جێىەپەڕ بەرهەم دەهێنن، وەكبىجییەكان هابێذ، بۆ همىوهە كزداری بىجیی جێپەڕ، لێكدراوی جێپ

  لێكدراوی جێپەڕ                                                                                                  بىجیی جێپەڕ

 ضىێىدی دىارد                                                                                                         دىاردی

 ژوی هێىا                                                                                                                     هێىای

  رش ی بزدهێ بزدی 

 لێكدراوی جێىەپەڕ  بىجیی جێىەپەڕ

 دڵی غكا غكا

 هاوكی كەوث كەوث 

 ئابڕووی چىو  چىو 

 : واجایی - 9 

اوردی واجای كزداری كزدارە بىجییەكان لە دروضخە لێكدراوەكاهدا ، واجای بىەڕەحی ) فەرهەهگی( یان هامێىێذ و واجایەكی دەوروبەری ) ضیاقی ( وەردەگزن. بەر  

 :لەم ڕضخاهەدا بكە)دىاردی ( 

 ( كىڕەكە ضێىی دىارد.      ) بىجی-

 (  لێكدراو –كىڕەكە ضىێىدی دىارد.   ) ضىێىددىاردن -

  ( لێكدراو –كىڕەكە دەفەحی دىارد.   ) دەفەث دىاردن -

  ( لێكدراو -كىڕەكە بەرجیلی دىارد.   ) بەرجیل دىاردن  -

ە لێكدراوەكان گىسارغدیان لێدەكەن، بە كەرجەكاوی یەكەمیاهەوە ) كەرجە هاكزدارییەكاهەوە(  پەیىەضتن، وەك هاوكاث واجای ئەو ڕووداو ، یان باراهەی كە كزدار 

  . (لەم هاوە كزدارییاهەدا دیارە :   ) هێرع هێىان ، ژن هێىان ، ئاودان ، بەرجیل دان ، دڵ جێكەڵ هاجً ، دەم بەیەكدا هاجً، .... هخد

 :  مۆرفۆلۆژی – 5 

كزدارە  دارە لێكدراوەكان بەو كەرەضخاهەوە بەهدن، كە كەرجەكاوی یەكەمیان پێكدەهێنن، بۆ همىوهە ئەگەر كەرجەكاوی یەكەم ) هاو( بً، ئەوا بە )هاوهاوی كز  

  .لێكدراوە  هاوییەكان ( هاودەبزێً، ئەگەر ) ئاوەڵىاو( یؼ بً، پێیان دەوجزێذ ) كزدارە لێكدراوە ئاوەڵىاوییەكان ( ، ....هخد

  : زدوی كزدارە لێكدراوەكان بەپێی ژمارە و حۆری بارگەكاهیانپۆلك

داواكزاوەكاهیان بكەن. ئەو ئاڕگىمێيذ داواكزاواهەیؼ  –بەش ی كزداریی كزدارە لێكدراوەكان لە ڕێگەی بارگەدطدىەكاهیاهەوە، دەجىاهً حىكمی ئاڕگىمێيذ 

 .(   Haspelmanth, M.& Múller - Bardey ,T. ,2001: 1130 ) ((Valence   Pattern      -پێیاهدەوجزێذ )) جەرسەكاوی بارگەدطتن

داواكزاوەكان هىاهدوی ئاڕگىمێىدییان  بۆ  –پەیىەضذ بە بارگەدطخنی بەش ی كزداریی كزدارە لێكدراوەكاهەوە، دەجىاهزێذ كزدارەكان بەپێی وەرگزجنی ئاڕگىمێيذ 

  .بكزێذ

 :ەكاهیاهەوە، بۆ چىار كۆمەڵ دابەغدەكزێًكزدارە لێكدراوەكان لە ڕواهگەی جەرسی بارگە دطدى

  : (  null- Valent   هێزی  –بارگەكان ) ضفز   كزدارە بێ - 0 

واجە هیچ بارگەیەك هادەن. كزدارە لێكدراوە جێىەپەڕەكان،  .(  Crystal ,D. ,1992:408 ) داواكزاوێك وەرهاگزن  -ئەم حۆرە كزداراهە ئەواهەن، كە هیچ ئاڕگىمێيذ 

  : بارگەن، چىهكە كەرجەكاوی كزدارەكان دەجىاهً بە جەهیا ڕضخەیەكی واجادار دابڕێژن و بیر بگەیەهً، وەك  ی ڕضخەدان، بێكە لە غێىە

  .ڕۆحی كىڕەكە چىو  -

  .هەهاضەی هەدۆغەكە ضىاربىو -

 .جزس ی مىداڵەكە غكا-

  .ئابڕووی پیاودزاپان جكا-

  .دڵی مىداڵەكە جێكەڵهاث-

  : (  mono  Valent  هێزی  –یەك  )كزدارە یەك بارگەییەكان  - 9 

كزدارە لێكدراوە  .( Crystal ,D. ,2003:487) داواكزاو وەردەگزن، كە  ئەركی بكەر دەبیيێذ –ئەو كزداراهەن، كە لە دروضخەی ئاڕگىمێىدیاهدا، یەك ئاڕگىمێيذ 

  :یەك بارگەییەكان بزیخین لە

  :وغەدانجێىەپەڕەكان، كە لەغێىەی - أ

  .مىداڵەكە جىوڕە بىو -

 .ئەوان بە ئاواث گەیػتن-
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  .ئارام هەدۆغكەوث-

  : جێپەڕەكان، كە لە غێىەی فزێشی كزداریدان - ب

  .مىداڵەكان یاری دەكەن -

  .دارا ژن دەهێىێذ-

  .دوژمً هێرش ی بزد-

 :(   di Valent  هێزی  –كزدارە دوو بارگەییەكان ) دوو  - 5

، یەكێكیان بۆ بكەر و دووەمیان ( Trask ,R .L. ,1999:  14) دروضخەی ئاڕگىمێىدیاهدا دوو حێكەوجە بۆ ئاڕگىمێيذ داواكزاوەكاهیان دیاریدەكەنئەواهەن، كە لە 

 : بۆ بەركار، یان جەواوكەری هاوەكی ) فزێشە پزیپۆسیػىییەكان (. كزدارە لێكدراوە دوو بارگەییەكان ئەماهەن

  : ن، كە لە غێىەی جاكە وغەیەكدانجێپەڕە پزیدیكاجییەكا –أ 

 . دارا داهىوەكەی بەكزێدا-

  .بادەواهەكە بادەكەی ئاودا-

  .كزێكارەكان داهىوەكە بۆیە دەكەن-

  .مً داهىو دروضذ دەكەم-

 : هەهدێك لە جێىەپەڕە پزیدیكاجییەكان –ب 

  .ئەوان لە كۆڕەكەدا ئامادەبىون-

  . دارا لە ئاضۆ بێزار بىو -

  .ماییەكاوی مامۆضخاكاهەوە پابەهد دەبینئێمە بە ڕێى-

 : هەهدێك لە جێپەڕەكان ، كە لە غێىەی فزێشی كزداریدان –پ 

  . مً ضىودم لە جۆ وەرگزث-

 .ئاكۆ گىێی بۆ كطەكاوی مً غل كزد-

  .غیالن هەضذ بە بێزاری دەكاث-

  : (  tri   Valent  هێزی  –  بارگەییەكان ) س ێ  كزدارە س ێ  -4 

حێكەوجەی بۆ ئارگىمێيخەكاوی هەیە،   ، واجە كزدارەكە س ێ(   Trask ,R.L. , 1993 :  296 ) داواكزاو هەیە –لە دروضخەی ئاڕگىمێىدیاهدا، ئارگىمێيذ  ئەواهەن، كە

  : كە بە )بكەر، بەركار ، جەواوكەری ڕضخەیی / یان پزیپۆسیػنی (  پڕ دەكزێىەوە ، وەك

  .بكاث  بۆ حێبەجێهاسەهین غیالوی دڵىیاكزد، كە كارەكەی -

  .ئەوان مىیان ڕاسیكزد، كە لەگەڵیاهدا بچم بۆ ضەیزان-

  .مً جۆم هاهدا، كە بذىێىیذ-

   .ئەوان ئێمەیان لە هەواڵەكە ئاگادار كزدەوە-

  : پەیىەهدیی هێىان كەرجەكاوی كزدارە لێكدراوەكان

  : كەرەضخاهەی كەرجەكاوی كزدارە لێكدراوەكان پێكدەهێنن، چەهد ڕێطایەك دەدەیىەڕووبۆ غیكزدهەوە و هیػاهداوی پەیىەهدیی هێىان بەش ی كزداری و ئەو 

 : Principle  of Compound  Interpretation  لێكدراو لێكداهەوەی ڕێطای -0

 –اغەی یەكەم  ئاڕگىمێيذ بەپێی ئەم ڕێطایە، ئەگەر دوو بىاغە/ كەد لە جەهیػذ یەكەوە بً و هاوبەع بً لە دروضخكزدوی یەك فۆڕم و واجادا، ئەوا بى

  .(  Bobaljik ,J.D. , 2002: 2) داواكزاوە بۆ بىاغەی دووەم

  :    Argument – Linking ئاڕگىمێيذ بەضدىەوەی ڕێطای -9

ەپێی ڕێطاكە بەش ی ب  .(Plag , I. , 2002 : 190) داواكەر )بەش ی كزداری( داوایدەكاث –بە پڕۆضەی پڕكزدهەوەی حێكەوجە بەجاڵەكان داهزاوە، كە ئاڕگىمێيذ 

داواكزاوەكان، حێكەوجەی بەجاڵیان هەیە، كە پەیىەضتن بە ڕەگی كزدارەكاهەوە. كەرجەكاوی  –كزداریی كزدارە لێكدراوەكان لە هاوادنی دۆیاهدا بۆ ئاڕگىمێيخە 

ە ئاڕگىمێىتی هاوەكی و لەگەڵ كزدارە جێىەپەڕەكاهیػدا، یەكەمی كزدارە لێكدراوەكان، ئەگەر بخىاهً ئەو حێكەوجاهە پڕبكەهەوە، لەگەڵ كزدارە جێپەڕەكاهدا، دەبى

ە، ... هخد( بً، ئەوا دەبىە ئاڕگىمێىتی دەرەكی، بەاڵم ئەگەر كەرجەكاوی یەكەمی كزدارە لێكدراوەكان ) ئاوەڵىاو ، فزێشی پزیپۆسیػنی، هەهدێك حۆری هاو، ژمار 

 :كزدارە لێكدراواهەدا ڕووهكزاوهەجەوەدەبىە جەواوكەر بۆ بەش ی كزداریی دروضخە لێكدراوەكە، وەك لەم 

  .كىڕەكە ضىێىدی دىارد-

  .دوژمً هێرش ی بزد-

 .دارا ژوی هێىا-

  .هەوساد دۆی گێل كزد-
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، كزدی ( پڕ كەرحی یەكەمی كزدارەكان، كە ) ضىێىد، هێرع، ژن ، دۆی ( ن، جىاهیىیاهە حێكەوجەی بەركار بۆ بەغە كزدارییەكاوی ) دىاردی، بزدی، هێىای

 .داواكزاوێكی هاوەكی و ئەركی بەركاری ڕێشماوی ببینن –بكەهەوە و ببن بە ئاڕگىمێيذ 

 : هاوكاث لەم ڕضخاهەیػدا

 .غەرمی مىداڵەكە غكا-

  .هاوكی كىڕەكە كەوث-

  .پػتی دوژمً غكا-

 .ئابڕووی  پیاو دزاپان چىو -

بكەریان بۆ بەغە كزدارییەكاوی ) غكا، كەوث، غكا، چىو ( پڕكزدۆجەوە، واجە بىون كەرجەكاوی یەكەمی كزدارەكاوی ) غەرم، هاوك، پػذ، ئابڕوو (، حێكەوجەی 

  .داواكزاوێكی دەرەكی و ئەركی بكەرێكی ڕێشماوی دەبینن –بە ئاڕگىمێيذ 

  : لەم ڕضخاهەیػدا

  .ژهەكە ماڵەكەی پاككزدەوە-

  .ئەوان باخچەكەیان ئاودا-

 .ئاضۆ داهىوەكەی بەكزێدا-

  .گەكەیان بۆیەكزدكزێكارەكان دىێىده-

، بۆیە (، هەیاهخىاهیىە حێكەوجەی بەركار بۆ بەغە كزدارییەكاوی ) كزدییەوە ، دای ، دای ، كزدی ( پڕ بكەهەوە ،  كەرجەكاوی یەكەمی كزدارەكان ) پاك ، ئاو، بەكزێ 

  .ێكی واجایی بەغە كزدارییەكاهًداواكزاوی هاوەكی و ئەركی بەركار هابینن، بەڵكى جەهیا جەواوكەر  –واجە هەبىون بە ئاڕگىمێيذ 

  : بە هەمان غێىە لە ڕضخەكاوی

  . پیاوەكە جىڕەبىو  -

  .مىداڵەكە هەدۆغكەوث-

    .دارا  لە پێػبڕكێیەكەدا ضەركەوث-

  .غادەكە ضپی دەچێخەوە-

بكەر بۆ بەغە كزدارییە جێىەپەڕەكاوی ) بىو، كەوث، كەرجەكاوی یەكەمی ئەم كۆمەڵە كزدارەیؼ، كە ) جىوڕە، هەدۆع، ضەر، ضپی (ن، هەیاهخىاهیىە ، حێكەوجەی 

  .داواكزاوی دەرەكی و ئەركی بكەر هابینن و جەهیا جەواوكەرێكی واجایی بەغە كزدارییەكاهً –كەوث، دەچێخەوە ( پڕبكەهەوە، واجە هەبىون بە ئاڕگىمێيذ 

بەرهەمهێىاوی كزدارەكە، لە دروضخەی ڕضخەدا ئەركێكی ضیيخاكطیؼ دەبینن،  كەواجە كەرجەكاوی یەكەمی هەهدێك لە كزدارە لێكدراوەكان، حگە لە داڕغتن و 

  .كزدار (ن –كزدار( ن و لەگەڵ بەغە كزدارییە جێىەپەڕەكاهیػدا ) بكەر  –واجە پەیىەهدیی ضیيخاكطیان لەگەاڵ بەغە كزدارییە جێپەڕەكاهدا لە چەغنی ) بەركار 

، جەهیا هاوبەش ی داڕغخنی كزدارەكەیان كزدووە، بەغداریی ئەركە ضیيخاكطییەكان لە دروضخەی ڕضخەدا كەرجەكاوی یەكەمی هەهدێك كزداری لێكدراوی جز

 .هاكەن

ییە، وەك داهەیەكی دوای ڕووهكزدهەوەكاوی ضەرەوە، ئەو ڕاضخییە دەردەكەوێذ، كە كزدارە لێكدراوەكان هەمیػە داهەیەكی ضیماهدیكی ) واجایی(ن، بەاڵم مەرج ه

و  ەون. هەهدێك لە جىێژەرە كىردەكان لە باس ی كزداری لێكدراودا لە پێىاضەكاهیاهدا، كزدارە لێكدراوەكاهیان بەگػتی بە یەكەیەكی ضیيخاكس یضیيخاكطیی دەربك

یاهدەكەهەوە. ئەوەی ئەو حێكەوجە ضیيخاكطییاهەی كزدار بە هەهد وەربگزن، كە كەرجەكاوی یەكەمی هەهدێك لە كزدارە لێكدراوەكان پڕ   ضیماهدیكی داهاوە، بێ

  :لێرەدا هەهدێك بۆچىون لەو بارەیەوە دەدەیىە ڕوو

ن سیاجز ضاس دەبێذ و وەكى كارێكی ضاكار لە ڕضخەدا بەكاردێذ و واجاكەی لە یا ئاساد، مۆرفیمێكی و یاریدەدەر ضاكاری  كارێكی لە كارەیە ئەو لێكدراو ی كار ))  -0

   (. 0:  0232ەهگەهە، ) مطخەفا محەمەد س  ((واجای بەغەكاوی دوور هاكەوێخەوە

ڵدا بێذ. بە كاری لێكدراو بزیخییە لەو ڕۆهاهەی كە مەرحە كارێكی داڕێژراو بەغداری لە پێكهێىاهیدا بكاث و بەالی كەمەوە كەرەضخەیەكی سماهیص ی لەگە))  -9

ك داهەیەكی ضیيخاكس ی و ضیماهدیكی كاردەكەن (( ) گػتی كەرەضخە سماهییەكە مۆرفیمێكی ئاسادە، كە لە كۆمەڵەیەكی هاوی، یان ئاوەڵىاوی پێكهاجىون، وە

  .( 07: 0223یىضف غەریف ضەعید، 

ڕەفخار دەكاث(( )   كزداری لێكدراو ئەو كزدارەیە لە لێكداوی دوو بىاغە ضاس دەبێذ و لەڕووی ڕضخەضاسی و واجاضاسییەوە، وەك وغەیەكی هىێ ))  -5

 . ( 40: 9000محەمەد عىمەر عەول، 

داواكزاوی هاوەكی، یان دەرەكیی بەغە  –ڕاضخییەی، كە كەرجەكاوی هەهدێك كزداری لێكدراو لە جىاهایاهدا هەیە، ببىە ئاڕگىمێيذ بۆ ضەملاهدوی ئەو 

ضیما  زدار ( لە ڕووی كزدارییەكاهیان، بەڵگە لە غێىەساری هەورامی دەهێىیىەوە، چىهكە لەم غێىەسارەدا ڕێككەوجنی ) بكەر و كزداری جێىەپەڕ ( و ) بەركار و ك

ەبەدػً و بەركاریؼ ڕێشماهییەكاوی ڕەگەس و كەص و ژمارەوە هەیە. واجە بكەری كزدارە جێىەپەڕەكان بە یاضای گىاضدىەوەی كۆپیكزدن ڕەگەسەكاهیان  بە كزدار د

  :بە هەمان ڕێگە، ڕەگەسەكاهیان بە كزدار دەدەن، وەك لەم همىوهاهەدا ڕووهكزاوەجەوە

 ( .رچىو كىڕەكە دە ) . Øكىڕەكە بەرش ی-

     (. .  ) كچەكە دەرچىو  بەرغییە oكىاچەكی-
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  .یە و لەضەر كۆجایی كزدارەكان دەركەوجىون (o) و هی مێیؼ (Ø) مۆرفیمی ڕەگەسی هێر

  (. مً واهەكەم  هىس ی ) .Ø مً واهەكەم هىیطذ-

  ( . مً غیعزەكیم هىیطخە. ) مً غیعزەكەم هىس ی-

ؼ مێیە و ڕەگەسەكاهیان بە كزدار داوە و لە كزدارە لێكدراوەكاهدا ئەم جایبەجمەهدییە ضیيخاكطییە بەرچاو دەكەوێذ، كە واهە( لە هەورامیدا هێرە و ) غیعز ( ی )

هاوی كزداریی ئەمەیؼ بەڵگەیە بۆ ئەوەی كە كەرجەكاوی یەكەمی هەهدێك كزداری لێكدراو ئەركی بكەر، یان بەركار بۆ بەش ی كزدارییان دەبینن، بۆ همىوهە 

، چىهكە ) گەمە ( هێرە  كەردەی ( بۆ ڕەگەسی مێ o) یاری كزدن( لە هەورامیدا لە دوو غێىەدا دەردەكەوێذ، )گەمە كەردەی ( بۆ ڕەگەسی هێر و ) كێڵی لێكدراوی 

  :یؼ مێیە، وەك لەم ڕضخاهەدا دیارن  (oو )كێڵی

  ( .مً یاریم كزد )  . Ø مً گەمەم  كەرد  - 

  ( ..    ) مً یاریم كزد مً كێڵیم  كزدە  - 

یؼ ڕەگەسی مێی بە كزدارەكە داوە، كە )ە(كەیە. واجە هەمان هەڵطىكەوث و جایبەجمەهدیی  ( oگەمە ( ضیمای ڕەگەسی هێری بە كزدارەكە بەدػیىە، ) كێڵی )

  .بەركاریان لە دروضخەی ئەو ڕضخاهەدا هەیە، كە كزدارەكاهیان بىجین

  .داواكزاوی هاوەكیی كزدارەكە و ئەركی بەركاری ڕێشماوی دەبیيێذ –زداری لێكدراوی جێپەڕە و ) یاری ( بىوە بە ئاڕگىمێيذ كەواجە ) یاری كزدن ( هاوێكی ك

، لە دروضخەی بە هەمان غێىە، هاوە كزدارییە لێكدراوەكاوی ) ئاوەڕوو غیەی : ئابڕووچىون (، لە ڕووی ڕەگەسەوە مێیە و ) حەیاغیەی : حەیاچىون ( هێرە

داواكزاوی دەرەكیی كزدارەكان و ضیما ڕێشماهییەكاوی ڕەگەسەكاهیان بە بەغە كزدارییەكاهیان  –دا كەرجەكاوی یەكەمیان )ئاوەڕوو، حەیا( دەبىە ئاڕگىمێيذ ڕضخە

  : دەبەدػً، بەم غێىەیە

  (. ئاوەڕووع غییە . ) ئابڕووی چىو -

  (. حەیاع ش ی.        ) حەیای چىو -

كزدارەكان، ئەركی بكەری ڕێشماوی دەبینن، ئەمەیؼ ئەو ڕاضخییە دەضەملێىێذ، كە هێزی سگماكی كزدارە بىجییەكان لە دروضخە كەواجە كەرحی یەكەمی 

ێزی بەغە لێكدراوەكاهدا پارێشراو دەبێذ و هیچ گۆڕاهكارییەكی بەضەردا هایەث، واجە كەرجەكاوی یەكەمی كزدارە لێكدراوەكان كاریگەرییان بۆ ضەر ه

  .هیان هابێذكزدارییەكا

داواكزاوی هاوەكیی، یان  –كەرجەكاوی یەكەمی كۆمەڵێكی جز لە كزدارە لێكدراوەكان هاجىاهً حێكەوجەكاوی بكەر، یان بەركار پڕبكەهەوە، واجە هابىە ئاڕگىمێيذ 

  :دەرەكیی بەغە كزدارییەكان، بەڵكى جەهیا كەرەضخەیەكی جەواوكەرن، وەك لەم ڕضخاهەدا ڕووهكزاوەجەوە

  .ژهەكە ماڵەكەی پاككزدەوە -

 .ئەوان باخچەكەیان ئاودا-

  .ئاضۆ داهىوەكەی بەكزێدا-

  .مىداڵەكە جىڕەبىو -

 .كچەكە هەدۆغكەوث-

  .دارا لە جاكیكزدهەوەكەدا ضەركەوث-

  :كەواجە بەغێىەیەكی گػتی كزدارە لێكدراوەكان بۆ دوو كۆمەڵی ضەرەكی پۆلدەكزێً

داواكزاوی بەش ی كزداریً، واجە حگە لە ئەركە واجاییەكاهیان، كە داڕغخنی كزدارە لێكدراوەكاهً، لە  –میان ئاڕگىمێيذ ئەواهەیان، كە كەرجەكاوی یەكە -0

 .دروضخەی ڕضخەدا ئەركێكی ضیيخاكس ی وەك بكەر، یان بەركار دەبینن

  .هیچ ئەركێكی ضیيخاكطییان هەبێذئەوەی   كەرجەكاوی یەكەمی هەهدێك كزداری لێكدراوی جز، جەهیا ئەركی واجاییان دەبێذ، بێ - 9

  :یاضاكاوی داڕغخنی كزدارە لێكدراوەكان لە ڕواهگەی ڕێشماوی بەهدێخییەوە

داواكزاوەكاوی بەغە كزدارییەكاهدا، یاضاكاوی  –پەیىەضذ بە دابەغبىون، یان هەبىووی كەرجەكان یەكەمی كزدارە لێكدراوەكان، لە حێكەوجەی ئاڕگىمێيذ 

  : دراوەكان بزیتی دەبً لەداڕغخنی كزدارە لێك

 : داواكزاوی هاوەكی + كزدار –ئاڕگىمێيذ  - 0 

 : ئەو كزداراهەی بەم یاضایە بەرهەمهاجىون، لەڕووی بارگەدطدىەوە جێپەڕن و لەغێىەی فزێشی كزداریدان، وەك

  .(كطەی كزد، غەڕی كزد، هەرەس ی هێىا، ضىێىدی دىارد، ئاهەهگی گێڕا، ژوی هێىا، ....هخد) 

  :كاریی هىاهدوی ئەم كۆمەڵە كزدارە  بەم حۆرەیەهێڵ
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وضخەی ڕضخەدا، وەك جاكە وغەیەك یاضای ضێیەم بە ) كزداربەهدی ( هاو دەبەیً، ئەو كزداراهەی دایاهدەڕێژێذ، دەغێذ جێپەڕ، یان جێىەپەڕ بً و لە در  - 5

داواكزاوی بەغە  –ضیيخاكطییان هابێذ، واجە لە جىاهایاهدا هییە، ببىە ئاڕگىمێيذ كزدارێكی بىجی ( دەردەكەون و كەرجەكاوی یەكەمیان هیچ ئەركێكی )

  .اهیاهەوە بێنكزدارییەكاهیان، واجە جەهیا وەك جەواوكەرێك بە بەغە كزدارییەكاهیاهەوە بەهد بىون، بۆیە دەگىهجێذ لەپێؼ، یان لەدوای بەغە كزدارییەك

  :لە دوو غێىەدا دەردەكەوێذ واجە پەیىەضذ بە غىێنی كزدارەوە، یاضاكاهە

  : كزداربەهدی + كزدار –أ 

  . (كزدارە جێپەڕەكان : ) ئاوی دا، بەكزێی دا، بۆیەی كزد، ، ضىێىدی دا، .... هخد
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   : هىاهدهیان لە هێڵكاریدا
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 :  دروضخەی هاوەوەی كەرجەكاوی یەكەمی كزدارە لێكدراوەكان

  :یەكەمی كزدارە لێكدراوەكان لەغێىەی فزێشی هەمەحۆردا دەردەكەون، لێرەدا بەپێی چەغنی كزدارەكان دروضخەكاهیان دەدەیىەڕووكەرجەكاوی 

  :كزدارە لێكدراوە بكەرییەكان - 0

  : هداری بەرهەم دەهێنن، وەككەرجەكاوی یەكەمیان بە یاریدەی مۆرفیمی دطدىەضەری )ی( ، هاوێك بە دۆیاهەوە بەهد دەكەن و فزێشێكی دطدىەپاڵی داوە

  .هاوكی دارا كەوث-

  .گیاوی هەدۆغەكە دەرچىو -



 Journal of the University of Garmian 9 (3), 2022 

  
Page 10 

 
  

  .پػتی دىێىدكارەكە غكا -

اساد ئەحمەد حطەیً، كەرجەكاوی یەكەمی كزدارەكان لە ئاداوجنی ڕۆژاهەدا، لەغێىەی دروضخەی مۆرفۆ ضیيخاكطیدا بەكاردەهێنرێً ) بۆ ساهیاری سیاجز، بڕواهە: ئ

، كە دەكەوێخە پێؼ بكەرەوە دەگىێشرێىەوە، پاغان بەپێی كەص و ژمارەكاهیان بە حێىاوێكی لكاو  ( Topic ە دەردەرەكاهیان بۆ غىێنی ) باص(، واج009: 9003

  : حێگیر دەكزێً و ڕاضخەودۆ دەچىەضەر كەرجەكاوی یەكەم، وەك

  .هاوكی كەوث -

  .گیاوی دەرچىو -

  . پػتی غكا-

  : كزدارە لێكدراوە بەركارییەكان - 9

  : كەرجەكاوی یەكەمیان ) هاو( ن و بە جەهیا فزێشێكی هاوی دادەڕێژن، وەك

  .مىداڵەكان یاری دەكەن -

  .پەرلەماهخاران ضىێىدیان دىارد-

كەرجەكاوی یەكەم ) محەمەد مەعزوف فەجاح،  یاری ، ضىێىد ( هێزیان لەضەرە، چىهكە لە دروضخەی كزدارە لێكدراوەكاهدا، هێزی ضەرەكی دەكەوێخە ضەر  )

(. هەهدێك لەو هاواهەی كەرجەكاوی یەكەمی ئەم كزداراهە پێكدەهێنن، دەجىاهً مۆرفیمەكاوی )هاضزاوی، هەهاضزاوی، كۆ( بە 43: 0232،  090، ژ.  ڕۆغيبیری هىێ 

  : ، ) + ژمێردراو ( ، ) + كۆهكزێذ ( ییان هەبێذ ، وەكدۆیاهەوە بەهدبكەن، كە دەبىە بەهدكزاوی ئەو هاواهەی، هیػاهەكاوی ) + گػتی ( 

  .مىداڵەكان یارییەكە / یارییەك / یارییەكان  دەكەن -

  : دەغێذ كەرجەكاوی یەكەمی كزدارەكان وغەكاوی هیػاهە بە دۆیاهەوە بەهد بكەن، واجە دەردەری پێػەوە وەربگزن، وەك

 .مىداڵەكان ئەو یارییە دەكەن-

  : ، وەك ) ضىێىد، هێرع، دەم، .... هخد( ، لە بارودۆخی جایبەجدا ، دەردەر بە دۆیاهەوە بەهددەكەن، وەكهەهدێك هاوی جز 

  .پیاوەكە ضىێىدی دىارد -

  .پیاوەكە ضىێىدێكی درۆی دىارد-

  : ۆیاهەوە بەهدبكەن، وەكواجە كەرجەكاوی یەكەمی ئەم كزداراهە بە گػتی بەیاریدەی مۆرفیمی دطدىەضەری ) ی ( یەوە، دەجىاهً دەردەر بە د

  .مىداڵەكان یاری جۆپێن دەكەن-

  .كىڕەكە كطەی باش ی كزد-

  .پێػمەرگەكان غەڕێكی پیاواهەیان كزد-

  :كزدارە لێكدراوە كزداربەهدییەكان  - 5

دوو بەع پۆلدەكزێً )  ئاساد ئەحمەد  ئەو كەرەضخاهەی لە ڕێی كزدار بەهدییەوە، كەرحی یەكەمی كزدارە لێكدراوەكان پێكدەهێنن، لە ڕووی فۆرمەوە  بۆ 

  .(001: 9003حطەیً، 

  :یەكەم : هەهدێكیان دروضخەی فزێشیان هەیە، كە دوو حۆرن

  : فزێشی دطدىەپاڵ : بە یاریدەی مۆرفیمی دطدىەضەری )ی( ، هاوێك بە دۆیاهەوە بەهد دەكەن ، وەك –أ 

  .مامۆضخا پزضیارەكەی ئاراضخەی دارا كزد -

   .جۆ كەوجً ئەوان فزیای-

 :فزێشی پزیپۆسیػنی ، یان پزیپۆسیػنی لێكدراو –ب 

  .ئارام داهىوەكەی بەكزێدا-

   .ئەوان لە غاری هەولێر كاجێكی دۆغیان بەضەربزد-

  : وەك :  دووەم : كۆمەڵێكی جزیان هیچ كەرەضخەیەك بە دۆیاهەوە بەهد هاكەن، واجە دەردەر وەرهاگزن 

  .ئێمە داهىو دروضذ دەكەیً-

  .مىداڵەكە جىوڕەبىو -

  .ژهەكە مىداڵەكەی باع بەدێىكزد-

  :بكەر و بەركار لە ضیيخاكس ی كزدارە لێكدراوەكاهدا

  : بكەر - 0

ىاهیدا هەیە، واجە لەڕووی پەیىەهدیی ڕێشماهییەوە، دەغێذ لۆحیكی ) واجایی(، یان ڕێشماوی بێذ. بكەری لۆحیكی كزداری ڕضخە ڕادەپەڕێىێذ و دەضتی لە بەحێهێ

  . ( 010: 0239بكەری ڕاضخەكیىەی كزدارە، هەرچەهدە لە غىێنی بكەری ئاضاییػدا هەهاجبێذ، یان الدرابێذ ) محمد علی الخىلی، 

ح ئەحمەد حەضەن فخهەرچی بكەری ڕێشماهیػە، لەڕووی پەیىەهدیی ڕێشماهییەوە بەركارە و هە كزداری ڕضخە ڕادەپەڕێىێذ و هە دەضخیص ی لە بەحێهێىاهیدا هەیە ) 

  .(  000:  0239. بكەری لۆحیكی بەراهبەری دەوەضخێذ ) محمد علی الخىلی،  ( 49: 0220هللا، 
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 : بكەری ڕێشماوی

  :داواكزاوی دەرەكییان، بكەری ڕێشماوی دەبێذ –ئەم كزدارە لێكدراواهە، ئاڕگىمێيذ 

اكزاوی دەرەكیی بەغە كزدارییەكاهیان، واجە حێكەوجەی بكەر پڕدەكەهەوە و داو  –كزدارە لێكدراوە بكەرییەكان : كەرجەكاوی یەكەمیان، دەبىە ئاڕگىمێيذ  –أ 

  : ئەركی بكەری ڕێشماوی دەبینن، وەك

  .ڕۆحی چىو  -

  .دەو لە مىداڵەكە كەوث-

  .ئابڕووی پیاودزاپان دەچێذ-

  .جایبەجمەهدیی ئەم حۆرە بكەرە ڕێشماهییاهە ئەوەیە، كە هەمیػە لەغێىەی كەس ی ضێیەمی جاكدان

  : هەهدێك كزداری جێىەپەڕ، كە كەرجەكاوی یەكەمیان ئاوەڵىاون و بە یاضای كزداربەهدی داڕێژراون ، وەك – ب

  .غیالن هەدۆغكەوث-

  .غادەكە ضپی دەچێخەوە-

 .مىداڵەكە سەرد هەڵگەڕاوە-

جەكاوی یەكەمی كزدارەكاهً و ئەوی جزیان لە دەرەوەی كەواجە لە ضیيخاكس ی كزدارە لێكدراوە جێىەپەڕەكاهدا، دوو حۆر بكەری ڕێشماوی هەن، یەكێكیان كەر 

  .دروضخەی كزدارەكاهً و هابىە بەغە پێكهێىەریان

 : بكەری لۆحیكی

 : ئەم كزدارە لێكدراواهە بكەرەكاهیان لۆحیكین

  : جێىەپەڕە كزداربەهدییەكان، كە كەرجەكاوی یەكەمیان  ئاوەڵىاو هەبً، وەك –أ 

  .ئامادەبىویًئێمە لە كۆڕەكەدا -

  .پیاوەكە لە هاوضەرەكەی حیابىوەوە-

  : جێپەڕە بەركارییەكان ، وەك –ب 

  .هێمً یاریی كزد -

  .هاسەهین لە كۆڕەكەدا  كطەی كزد-

  : جێپەڕە كزداربەهدییەكان –پ 

  .كزد  دىێىدكارەكان كارەكاهیان حێبەجێ-

  .ئەوان داهىو دروضذ دەكەن-

 : بەركار - 9 

  .(. بەركاریؼ دەغێذ ڕێشماوی ، یان لۆحیكی بێذ 30: 9000هاوییاهەن، كە ڕاضخەودۆ لەژێز دەضەاڵحی فزێشی كزداریدان ) دیار عەلی كەمال ، ئەو فزێشە 

  : بەركاری ڕێشماوی

ایی پڕدەكەهەوە و وەكى ئەوان هەڵطىكەوث ئەو فزێشە هاوییاهەن ، كە كاریگەریی ڕووداوی كزدارییان هاكەوێخە ضەر، بەڵكى لە ڕضخەدا جەهیا حێكەوجەی بەركاری واج

 : دەكەن، بۆیە پێیان دەوجزێذ بەركار، بۆ همىوهە لە كزدارە بىجییەكاهدا، وەك

  .مً دەهگی جۆم بیطذ-

  .دارا منی بینی-

  .ئەوان جۆ دەهاضً-

  : ەكاهیان و ئەركی بەركاری ڕێشماوی دەبینن، وەكداواكزاوی هاوەكیی بەغە كزداریی –كەرجەكاوی یەكەمی كزدارە جێپەڕە بەركارییەكان ، ئاڕگىمێيذ 

  .ئەوان ئاهەهگ دەگێڕن -

  .كزێكارەكان ئارەق دەڕێژن -

  : بەركاری واجایی

دەبیيێذ، داواكزاوی هاوەكیی بەدۆیاهەوە بەهد دەكەن، كە ئەركی بەركاری واجایی  –كزدارە لێكدراوە جێپەڕە كزداربەهدییەكان، فزێشێكی هاوی، وەك ئاڕگىمێيذ 

  : وەك

 .ژهەكە ماڵەكەی پاككزدەوە-

 . كزێكارەكان داهىوەكەیان بۆیە دەكەن-

   .دارا جۆی ڕسگاركزد-
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، و: د. كىردضخان 035: 0234لە هەهدێك ضەرچاوەدا، كەرجەكاوی یەكەمی كزدارە لێكدراوە جێپەڕەكان بەگػتی، هەمیػە بە بەركار داهزاون ) كىردۆییف، 

داواكزاوی  –ضدیدا مەرج هییە لە هەمىو دروضخەیەكدا ئەركی بەركار ببینن، جەهیا لەو باراهەدا هەبێذ، كە لە حێكەوجەی ئاڕگىمێيذ مىكزیاوی (، كە لە ڕا

  .هاوەكیی كزداردان

 : ئەو كزداراهەی كزداری لێكدراو دادەڕێژن 

ێذ، بەڵكى جەهیا ژمارەیەكی ضىىوردار لە كزدارە بىجییەكان لەم ڕووەوە هەمىو كزدارێكی بىجی، مەرج هییە لە جىاهایدا بێذ، كە كزداری لێكدراو بەرهەم بهێى

  : چاالكً. لێرەدا بەپێی هێزەكاهیان دەیاهذەیىە ڕوو

  :كزدارە جێپەڕەكان : ئەماهەیان كزداری لێكدراو ضاسدەكەن - 0

 لێكدراوی بەركاری و كزداربەهدی لێكدراوی كزداربەهدی لێكدراوی بەركاری  جێپەڕی بىجی

 ئاگز جێبەردان دان

 دۆهەڵدان

 باسدان

 ئاساردان

 ضىێىددان

 گطك دان

 ئاودان

 بەكزێدان

 دۆبەدەضخەوەدان

 گیان لەدەضذ دان

 

 ضىێىد دىاردن دىاردن

 بەرجیل دىاردن

 گیردىاردن

 دەم دىاردن

 كىرئان دىاردن

  

 هێرع بزدن بزدن

 ڕۆح بزدن

 كڕهىع بزدن

 لەهاوچىون

 لەدػخەبزدن

 بەضەربزدن

 

 ڕۆژووگزجً گزجً

 سمان گزجً

 بەكزی گزجً

 گزجىە باوەع

 

  جەگەرە جێذطتن دطتن

 دەضذ جێذطتن

 پێؼ دطتن

 ضەردطتن

 دووردطدىەوە

 پەكذطتن

 دطدىەوە یاد

 

  ژن هێىان هێىان

 هێرع هێىان

 كطە هێىان

 ئیمان هێىان

 

 هێىان  بەجێ

 بەكارهێىان

 

 حەرگ بڕیً بڕیً

 دەضذ بڕیً

  ئارام لێبڕیً

 كطە بڕیً

  بەضەردا بڕیً

  ئاو كێػان كێػان

 هەهاضە هەڵكێػان

  گیان كێػان

  

 ئاهەهگ گێڕان گێڕان

 چاوگێڕان

 ئاژاوە گێڕان

  

 ژن دىاضتن دىاضتن

 ئاواث دىاضتن

 مۆڵەث دىاضتن

 

  بە ئاواث دىاضتن
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 هەهگاوهان هان

 بيیاث هان

 ڕێشلێىان

 پاڵپێىە هان

 چێػذ لێىان

 

 

  بەضەرەوە هان

 لێكدراوی بەركاری و كزداربەهدی لێكدراوی كزداربەهدی لێكدراوی بەركاری  جێپەڕی بىجی

   هەواڵ پزضین پزضین

 دىێً ڕغتن ڕغتن

 ئارەق ڕغتن

 ڕەهگ ڕغتن

  

  دىا پەرضتن پەرضتن

 ئاگز پەرضتن

  

 یاری كزدن كزدن

 كطەكزدن

  غەڕكزدن

  بۆیەكزدن

 حىان كزدن

 جىوڕەكزدن

 دەضذ پاهكزدهەوە

 چاو ضىوركزدهەوە

 

  : جێىەپەڕەكان : لەهاو كۆمەڵەی كزدارە جێىەپەڕە بىجییەكاهدا، ئەماهەیان كزداری لێكدراو بەرهەم دەهێنن - 9

 لێكدراوی بكەری و پزیدیكاحی    لێكدراوی پزیدیكاحی  بكەری  لێكدراوی  جێىەپەڕی بىجی

 ئاساد بىون ئاگز جێبەربىون  بىون 

 جىوڕەبىون

 بەچاوەوە بىون

  بىونبە ئاواجەوە 

 ئاڵۆسبىون

  ئیكمال بىون

  

 هەهاضە ضىاربىون

  ڕوو ڕەع بىون

 چاو ضىوربىون

 

 پێػكەوجً پەككەوجً كەوجً

 ضەركەوجً

 دەضذ كەوجً

 دوور كەوجىەوە

  لەبەرچاوكەوجً

 فزیاكەوجً

 دواكەوجً

 چاوپێكەوث

 دەو لێكەوجً

  ڕۆح چىون چىون

 گیان دەرچىون

 ئابڕوو چىون

 ڕەهگ جێكچىون

 لەدەضذ چىون

 لەكیظ چىون

 لەبیرچىون

 لەهاوچىون

 دڵ لێچىون

 ضەر لێدێكچىون

 جا لێهاجً هاجً

 ڕیػە دەرهاجً

   جىوع هاجً

 بەگیرهاجً

 كۆجایی هاجً

 بەكارهاجً

 دڵ جێكەڵ هاجً

   دەم بەیەكدا هاجً

 دڵػكان غكان

  جزص غكان

  غەرم غكان

 پػذ غكان

  

 دەضذ پێگەیػتن بە ئاواث گەیػتن میىەگەیػتن گەیػتن

 ئابزوو جكان جكان

  حەیا جكان
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 دەوسڕان سڕان

  هاوسران

  

 هیػتن  ضام لێ   هیػتن

 هیػتن  جزص لێ

    

 ئەهجام

  : ئەهجامە گزهگەكاوی جىێژیىەوەكە، لەم دااڵهەدا دزاوهەجە ڕوو

ئەو ئاڕگىمێيخە دەرەكی و هاوەكییاهەی ، بەدۆیەوە بەهدیان كزدار بىجی بێذ، یان دروضخەیەكی لێكدراو دابڕێژێذ، هەمان جایبەجمەهدی هەیە، لەڕووی ژمارەی  - 0

  .دەكاث، واجە پڕۆضەی لێكدان هیچ كاریگەرییەكی لەضەر جایبەجمەهدییە سگماكییەكان هابێذ

  : ئەواهیؼ بزیخین لە دوو حۆر كزداری لێكدراوی جێپەڕ و جێىەپەڕ دیاریدەكزێذ، پەیىەضذ بە ئاڕگىمێيذ بىون، یان هەبىووی كەرجەكاوی یەكەمیاهەوە، - 9

  .جێپەڕی بەركاری: كەرجەكاوی یەكەمیان بىون بە ئاڕگىمێيذ داواكزاوی هاوەكیی بەغە كزدارییەكان –أ 

  .جێپەڕی كزداربەهدی: كەرجەكاوی یەكەمیان هەبىون بە ئاڕگىمێيذ داواكزاوی هاوەكیی بەغە كزدارییەكان –ب 

  . اڕگىمێيذ داواكزاوی دەرەكیی بەغە كزدارییەكاهً: كەرجەكاوی یەكەمیان ئ جێىەپەڕی بكەری  –پ 

  .جێىەپەڕی كزداربەهدی : كەرجەكاوی یەكەمیان هەبىون بە ئاڕگىمێيذ داواكزاوی دەرەكیی بەغە كزدارییەكان –ث 

ێك هییە، واجە كەرجەكاوی كزدارە كزدارە لێكدراوە جێىەپەڕە بكەرییەكان كزدارێكی ضفز هێزیً، چىهكە لە دروضخەی ڕضخەدا پێىیطخییان بە هیچ فزێش  - 5

  .لێكدراوەكە بە جەهیا دەجىاهً بیر بگەیەهً

وضخەی ڕضخەدا ئەو كەرەضخاهەی كەرجەكاوی یەكەمی كزدارە لێكدراوەكان پێكدەهێنن، هەهدێكیان ڕۆهاهێكی هاوەكیی جایبەث بە دۆیاهیان هەیە، چىهكە لە در  - 4

   .ی جزیػیان بە هەمان فۆرمی فەرهەهگییاهەوە لە ڕضخەدا دەردەكەون لە غێىەی فزێشێكی هاویدا دەردەكەون، هەهدێك

 

 ضەرچاوەكان

   :بە سماوی كىردی

  .( ، ضیيخاكس ی كزداری لێكدراو لە غێىەساری هەورامیدا، هامەی دكخۆر ، كۆلیجی سمان، ساهكۆی ضلێماوی9003ئاساد ئەحمەد حطەیً ) - 0

  .هەولێر –وەك بەغێكی ضەرەكیی ڕضخە لە سماوی كىردیدا، هامەی ماضخەر، كۆلیجی ئاداب، ساهكۆی ضەالحەدیً (، بكەر 0220ئەحمەد حەضەن فخح هللا )  - 9

  .(، جیۆری بارگەدطتن و ڕۆهاوی ڕضخە، چاپی یەكەم، چاپذاهەی مىكزیاوی، هەولێر9003دلێر صادق كاهەبی)  - 5

 –كی بەرهەمهێىان و گىێشاهەوە، هامەی ماضخەر ، كۆلیجی پەروەردە، ساهكۆی ضەالحەدیً ڕواهگەیە –(، ڕێشماوی كىردی 9009دیار عەلی كەمال كەریم ) - 4

  .هەولێر

 .( ، ڕضخە و پاع ڕضخە ، چاپی یەكەم ، هەولێر 9003ضاحیدە عەبدوڵاڵ فەرهادی )  - 3

 .ڕۆغيبیری ، هەولێر (، ڕێشماوی بەهدێتی و هەهدێك الیەوی ڕضخەی كىردی، چاپذاهەی 9000ضاحیدە عەبدوڵاڵ فەرهادی ) - 1

(، دابەغبىووی كزداری لێكدراو لەڕووی داڕغتن و ئەركەوە لە كزماهجیی دىاروودا، هامەی ماضخەر ، كۆلیجی سمان، ساهكۆی 9000محەمەد عىمەر عەول ) - 7

  .ضلێماوی

  .090، ژمارە   (، كار پۆلێن كزدن بەپێی ڕۆهان، ڕۆغيبیری هىێ 0232محمد معزوف فخاح ) - 3

  .(، مۆدێل و مۆداێلەكاوی ڕێشمان، مەڵبەهدی كىردۆلۆجی، ضلێماوی9002حەمەد مەحىی )م - 2

  .هەولێر –(، ڕەهگ لە سماوی كىردیدا، هامەی دكخۆرا، كۆلیجی ئاداب، ساهكۆی ضەالحەدیً 9000مطخەفا محەمەد كەریم ) - 00

 . بعە ااڵدیب البغدادیە ، بەغدادطو ضۆراوی، و: د. كىردضخان مىكزیاوی، م ( ، ڕێشماوی كىردی بە كەرەضخەی دیالێكتی كزماهجی0234كىردۆییف )  - 00

  .هەولێر –( ، كاری لێكدراو لە كىردی و فارضیدا، هامەی دكخۆرا، كۆلیجی ئاداب، ساهكۆی ضەالحەدیً 0223یىضف غزیف ضعید )  - 09

 : بە سماوی عەرەبی

  .، بیروث، دار العلم للمالیینتلحاث اللغىیط(، معجم املص0220)يمىیر بعلبك ي الدكخىر رمش  - 0

  . ، مكخبە لبىان، بیروثيعزب – ي ، اهكلیز ي ز ظ(، معجم علم اللغە الى0239) يالخىل يمحمد عل - 9

   :بە سماوی ئیىگلیزی 

1-Bussamnn , H.(1996), Rutledge   Dictionary  of  language   and  linguistics    . Translated  and edited  by Gregory  Truth  

and  Kerstin   kazzazi . Rutledge .   

2-Bobalijik , Jonathan D. (2002), Auspicious Compounds. McGill University.  

3-Crystal, David , (1992), An Encyclopedic Dictionary of Linguistics  and  Languages  , black well , Oxford. 

4-Crystal, David, (2003), A dictionary of linguistics and  phonetics, 5th edition , Black well : Oxford . 



 Journal of the University of Garmian 9 (3), 2022 

  
Page 15 

 
  

5-Haspelmath, M & Muller , - Brady , T. ( 2001) , valence   Change in Baoji , G. Lehmann , C. f Mugdan ,J. (EDS) 

.Morphology . An  International  Handbook  on  Inflection  and  word  -Formation . Volume  2. Walter  de  Gruyter.  

6-Lyons, John (1977) , Semantics , vol. 2 , Cambridge university press. 

7-Plag, Ingo. (2002) , word – Formation In English . Cambridge university press. 

8-Radford , A. ,( 1997) , An Introduction  to English  Sentence  structure.  Cambridge university press. 

9-Trask ,R.L. ( 1993) , A Dictionary   of  Grammatical  Terms   imn Linguistics . Rutledge.   

10- Trask ,R.L.(1999),Key Concepts In Language and    Linguistics. Rutledge.  

11-Van  Valin , Robert D. (2004) , An  introduction  to  syntax, Cambridge  university  press  . 

   :بە سماوی فارس ی

 95و  95و ملاالث هذطخین همایؼ اهجمً سباوػىاس ی ایزان،   (، بىدهای پیر و دو هىع بىد مخممی در سبان فارس ی، مجمىعە9001 -0534بیب سادە ) طامید  - 0

  .فی عاص ی، تهزان، اهجمً سباوػىاس ی ایزانط، بە كىغؼ دكتر مص0539 ضفىد

  . و گزوەهای دىدگزدان در دضخىر وا بطخگی ، تهزان ، وػز مزكش زیهظ(، دضخىر سبان فارس ی بز اضاص ه9009 -0520بیب سادە )طامید  - 9

  . سبانها، تهزان، بهىام(، فزهىگ دائزە املعارفی سبان و 9005 -0539دكتر ابزاهیم چىگی ) - 5

  .(، فزهىگ جىصیفی امىسع سبان و سباوػىاس ی كاربزدی، تهزان، راهىما9003 -0534دكتر ابزاهیم چىگی ) - 4

بز اضاص دضخىر وابطخگی، رضالە كارغىاس ی ارغد، داوػكدە ادبیاث و علىم اوطاوی،  –زفیذ افعال فارس ی ظ( فزهىگ 9003 -0533لعبا كبیری )  - 3

  .ە بى علی ضیىاداوػگا

 ملخص البحث

فعال . ان لا تالخبعی تو جصيیفها حطب كىاعد اللغ تفعال املزكبلا  ء ع الفعل املزكب (، محاولە لخحلیل بىاطبین ملا تالىحىی تبعىىان ) العالك ثا البحذه

 يف ثا فإن البحذأدزی. ل تعً مجمىع تصە بها و مذخلفمجامیع، التی لها دصائصها الخا ةىع مخدادل ضیيخاكس ی، انها مخكىهە مً عدضمى  ،املزكبە عمىما

  .تفعال املزكبل با تهفظ الىكذ هى الىصىل الی مجمىعە كىاهین ضیيخاكطیە مذخص يو ف تالكىردی تضیيخاكظ اللغ يمجاال واضعا ف ل ا املجال، یمذه

Abstact:  

 This research is entitled (Syntax relationship between compound verb syllables), an attempt to analyze the structure of 

compound verbs and classify them according to dependent language rules. Compound verbs, in general, are a syntaxes 

subject, because they are composed of several groups, which have their own characteristics and are different from another 

group. Therefore, the research in this  field , fills a wide field in the syntax of the Kurdish language and at the same time is 

to reach a set of syntax laws specialized in compound verbs. 

 

 


