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 ئەکادیمیای زمان

١-١ 

 رێزمانی بنچینەیی کوردیی

 
  کەمال میراودەلیکتۆر د

 
 

، سەرەتایەک بۆ زمانناسیی  

،  ، وشەسازیی ، دەنگسازیی دەنگناسیی  

، رستەسازیی وشەناسیی  

 
 

 
 بەرگی یەکەم

 
 سەرەتایەک بۆ زمانناسیی و 

 زمانی کوردیی
 
 
 
 

 رێزمانی بنچینەیی کوردیی
 

 . دی . پی ]بەشەکان یەک لە دوای یەک بە شێوەی .  ئەمە کتێبێکە لە پێنج بەرگدا دەربارەی زمان و رێزمانی کوردیی
،  بۆ هەموو سایتەکان و کەسیک هەیە وەریانگرێ و سوودیان لێ وەربگرێت.  تەنیا لە وتاریکوردا باڵو دەکەینەوە[  ئێف

 . اوەی یەکەمی باسەکان بکاتچجەی ئاماژە بە وتاریکورد وەک سەربەر مەر
 

  . وتاریکورد
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 رێزمانی بنچینەیی کوردیی

 
، سەرەتایەک بۆ زمانناسیی  

،  ، وشەسازیی ، دەنگسازیی دەنگناسیی  

، رستەسازیی وشەناسیی  

 
 

 
 بەرگی یەکەم

 
 سەرەتایەک بۆ زمانناسیی و 

 زمانی کوردیی
 
 

 یەکەمسەرەتای 
 

( 1 ) 
،  دەنگ )واتە رێزمانێک هەموو بەش و بوارەکانی زمان :  بەداخەوە تا ئێستا رێزمانیكی سیستیماتیکی زمانەکەمان نییە

لەم رۆژانەدا . وەک هەموویەکی یەکتر تەواوکەر سەرنج بدات(  ، مانا رستە ،(  گرێ )، پێریزە  ، وشە ، مۆرفیم فۆنیم
دیارە مرۆ دەبێ پێزانینی بۆ ئەرک و .  زانیاری کوردی حەفتاکانم دایەوەکۆڕی ( رێزمانی ئاخاوتنی کوردی )سەرنجی 

لە سنووری توانستی خۆیان هەوڵیان داوە چەند سەرەتایەکی .   رەنج و ئامانجی بنیاتنەری ئەو گرۆیە دڵسۆزە هەبێت
 )یان با بڵێین (  نزانستی زما )بەالم بەداخەوە کەم . گرنگ بۆ زمانەوانی و بەتایبەتی رێزمانی کوردیی دابمەزرێنن

،  مامۆستای گەورە مەسعود محەممەد گومانی نییە زمانزانێکی گەورەو بێ هاوتایە.  ی تێدایە(  زانستی زمانی نۆدەم
ئەو بە شارەزایی سەلیقەیی و مەزندەی خۆیی هەوڵی لێکدانەوەی چەند الیەن .  بەاڵم زمانناس نییە بە مانا زانستییەکەی

، کە " زاراوەسازیی پێوانەیە :باشترین کاری لەم مەیدانەدا کتێبی .  ەداتو کێشەیەکی گرنگی زمانەکەمان د
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.   بەالم   بە پێی میتۆدە دامەزراوەکانی زمانناسیی هاودەم ئەم کارەی نەکردووە.  گەنجینەیەکی لێکدانەوەی زمانەکەمانە
 .راستیی میتۆدی زانستیی لە نووسینەکانیدا هەر نییە

 
نزانییەوە دروست نابێت بەڵکو  لە ئەنجامی لێکدانی ئەمەدا لەگەڵ لکە دامەزراوەکانی زمانناسیی تەنیا لە ئەنجامی زما

 زانستی پێشکەوتووی زمان لە جیهاندا لە 
 و  ( فۆنۆلۆجی)دەنگناسیی 
 و( فۆنۆمیکس)دەنگسازیی 
 و  ( مۆرفۆلۆجی)وشەسازیی 
 و (  لێکسیکۆلۆجی)وشەناسیی  
 و( سینتاکس، گرامەر)رستەسازیی 

 و ( سیمانتیکس)ی ماناسازی
 . خۆی پێدەگەیەنێت،  ئینجا فەلسەفەی زمانو (  پراگماتیکس )وشەکاریی 

 
زمانناسیی بەو شێوەی رەنگە بەالی زۆربەی خوێنەرانی کورد تەنانەت زمانناسانیشەوە  ریزکردنی ئەم لکە زانستانەی 

ئەمەش بەداخەوە کارەساتی نەبوونی پاشخان و نەریت  و . سەرەوە هیچ سەرنج رانەکێشێت و بایەخێکی بۆ دانەنێت
خولیاو روانگەو تێگەیشتن و بۆچوونی زانستیی لە هەموو بوارەکانی ژیان و رێکخستن و زانینی کوردەوارییماندا نیشان 

ن کە زمانەکەمان ئەوەندە دەوڵەمەندو بنسازو جێگیرە، کە زاراوەی پڕ بە پێستمان بۆ جارێ دەبێ شانازیی بکەی. دەدات
 )هەموو ئەو بوارە لێکجیایانەی زانستی زمان بە شیوەیەکی ئاوا خۆڕسک و رەسەن و لە هەمان کاتدا کۆبەندیی 

لکە زانستەکانی زمانناسیی ،  بە دەستەوە دەدات کە زۆر وردەکارانەتر لە زمانانی تر جیاوازی نێوان (  سیستماتیکی
 .    لە بەشی یەکەمی ئەم کتێبەدا پێناسەی روونی هەر یەک لەم زاراوانە دەکەین.  دەردەبرێت

 
سەختیی ئەرکەکە لەو میتۆدە دایە کە ئەم پۆلینکردنەی بەشەکانی زمان دەیکەن بە : بەاڵم ئەمە تەنیا سەرەتایە

 )تەنیا ئەو کاتە ئەنجام دەدرێت کە بتوانین روانگەیەکی کۆیی وەک وتم زمانناسیی کوردیی .  پێویستییەکی ناچاری
بێگومان ئەوە .  بۆ لێکدانەوەی زمان رەچاوبکەین کە هەموو ئەم گۆشە نیگایانە بگرێتە خۆی(  ، هۆلیستیک هەموویی

شە لە زانستەکانی زمان هەمی. حەفتاکان ئەم کارەی نەکردووە(  کۆڕی زانیاری )رەخنەیەکی رەوا نییە کە بڵێین بۆچی 
بەاڵم هێشتا زمانناسیی نوێ لە ئەوروپادا .  ، ئەوەی ئەمڕۆ بۆ من هەیە بۆ ئەوان نەلواوە گۆڕان و پێشکەوتندان

بیستەوە پرسەکانی دەنگناسیی و مۆرفۆلۆجی و سینتاکس  لە سەرەتاکانی سەدەی مێژوویەکی دوورو درێژیی هەیەو هەر 
بنیاتنراو لە سەر تیۆرییەکانی (  ستراکتوریی )وەی بنەسازیی لە بیستەکانەوە ڕێزمانی شیکردنە.  سەریان هەڵداوە

. بە شیوەیەکی سەرنجڕاکێش هاتە ئاراوە    Ferdinand de Saussure’ فێردیناند دی سۆسیە 'زمانناسی سوێسری 
  raleénéCours de linguistique g[   کۆرسێک لە زمانەوانی گشتی ]یەکەمجار کتێبەکەی سۆسیە 
 .  کرایەودا باڵو  ١٩١٦دوای مردنی خۆی لە سالی 

 
 .دا باڵوکردنەوە ١٩٦٩و   ١٩٩١ش کتێبە گرنگەکانی لە سەر زمان و سینتاکس لە   –چۆمسکی 

(1965 Aspects of the Theory of Syntax(1957),  Syntactic Structures) 
 

، رێزمانی کالسیکیش زۆر بە وردی پێناسەی بۆ زۆر لەو بابەتانە کردووە کە لێژنەی زمان وا دیارە  لەمەش پتر
سەیرە لەو گروپە کەسێک .  هتد...  ، ئاوەڵناو (راناو )بەرامبەریان داماون، وەک پێناسەی وشە، رستە، ئاوەڵناو، بریناو 

تەوە بە دوای کتێبێکی گرامەری نموونەیی ئینگیزیی زانکۆی ئۆکسفۆرد یان کامبریج بگەڕێن یان لە بیری نەکردۆ
ئینسکلۆپیدیایەکی ناوداری زماندا پێناسەی نموونەیی بۆ ئەم زاراوانە بدۆزنەوەو ئەوەندە نەکەونە گێژاوی بۆچوون و 

 .مەزندەی جیاوە

http://en.wikipedia.org/wiki/Cours_de_linguistique_générale


دکتۆر کەمال میراودەلی                              ی کوردییینچینەبڕێزمانی   
4 

 
یەکجار گرنگە، بۆچوونی کۆیی بۆ زمان دەخوازێ ئەو کەرەسە بەاڵم بەر لە گرفتی پێناسەی زانستیی ، کە 

واتە تا : ئەمە گرفتێکی باداوەیی سەختە: زمانەوانییانەشمان هەبن کە بتوانین  لکە زانستییەکانی زمانیان پێ دابمەزرێنین
انرێ وتارێکی زانستەکەت نەبێت زاراوەکان دروست نابن و تا زاراوەکانیش دروست نەبن و جێگیر و جێگر نەبن ناتو

زاراوەسازیی کارێکی رەمەکی المسەرالیی البەالیی کەم . ئەکادیمی زانستیی بۆ هەر یەک لە بەشەکانی زمان دابمەزرێت
یان کەرەسەی تەواوت هەن . یان زاراوەی تەواوت هەن باسی زمانی پێ بکەیت یان نیتن. و کورت و نیوەناچڵ نییە

اتوانی کەرەسەت بۆ دیوارێک هەبێت و بۆ دیوارێکی تر نا، بۆ پەنجەرە هەت ن. خانوویەکیان پێ دروست بکەی یان نیتن
ناتوانین بە چەند زاراوەیەک بۆ رێزمان، زمانناسیی کوردیی .  بێت بۆ دەرگا نا، بۆ سەکۆ هەت بێت، بۆ بناغە نا

و بتوانیی ( ئیشکال )ئەمە گەورەترین گرێبەند . دابمەزرێنین گەر زاراوەی پێویستمان بۆ هەموو لکەکانی تریش نەبن
ئاژاوەی زاراوەسازیی،  نی زاراوەسازیی زانستیی و بوونینەبوو: وتاری زانستیی کوردییە لە هەموو بوارێکدا(  تەحەددای)

وەرگرتنی ناشیانەو ناڕەوا و بێزەوقانەی دەیان زاراوەی زمانەکانی بێگانە هەر کەسە بۆ خۆی و بە گوێرەی مەزندەی خۆیی 
 . خۆی

 
رێزمان بۆ؟ بابەتەکانی زمانناسیی بۆ؟ من بۆ رەنج بدەم و کاتێكی زۆر ببەخشم و ئەم کتێبە یان :  تریشەوە لە الیەکی

کتێبانە بەرهەم بێنم گەر خوێنەری کورد هەر نەتوانێت، لە بەر شێواوی زمانەکە و قەڵەبالغی و ژاوەژاوی زاراوەی بێگانە، 
وەیەک بیخوێنێتەوە بەاڵم هیچی لێ فێر نەبێت یان تەنیا بۆ بیخوێنێتەوە؟ یان گەر ناچار بوو تەنیا وەک سەرچا

 تاقیکردنەوەی قوتابخانە هەندێ شتی لێ وەبگرێت؟ 
زمانناسیی دەبێ لە پێش هەموو شتێکدا زمان الی خوێنەر شیرین بکات، . ئەمە ئامانجی زمانناسیی و کتێبی ڕێزمان نییە

دامەزراوەیی و بەرفراوانی و بەرەدستیی و سانایی و شیرینیی  وای لێ بکات هەستی سەرسامیی و شانازیی بە جوانیی و
زۆر .  زمانەکەی ال دروست بێت و لەالیەکی تریشەوە بۆ باشترکردنی زمانی دەربڕین و نووسینی سوودی لێ ببینێت

بابەتی زمانەوانی پڕ لە زاروەی سەیرو پێکناکۆک نووسراون کە سەرت سوڕ دەمێنیت داخۆ مەبەست لە نووسین و 
الوکردنەوەی ئەم باسانە چییە گەر گەنجی کوردو خوێندەواری کورد نەکا بە شەیداو شارەزاو نووسەرێکی باشتری ب

؟  یان  سەرەتاو میتۆدی وەسفکردنی زانستانەی زمان فیر نەکەن؟ ئەمەش ئەرکێکە بە پرۆژەیەکی  زمانەکەی
 . سیستیماتکی دەکرێ نەک بە باسی تاک و تەرا هەرچەندە باشیش بن

 
ئەمە حەتمەن وای لێدەکا بۆ .  اڵم دیارە زمانناسیی بابەتێکی زانستییە کە  زاراوە و  زمانی ئاخاوتنی تایبەتی خۆی هەیەبە

ئەو زمانەی لە فیلۆلۆجی .  خوێندنەوەی ئاسایی ئاسان نەبێت و  زیاتر وەک بابەتی فێربوون و فێرکردن پێشکەش بکرێت
هەروەک جۆن زمانی ئینگلیزی بۆ پزیشکیی، ئەندازیاریی، .  ی ئاسایی رۆژانەئینگلیزییدا بەکاردێ، زۆر جیایە لە زمان
، یان هەموو ئاخاوتنی زانستیی دەکرێتە زمانی حیکایەتی رۆژانە، ا لە کوردیید. بایۆلۆجی، فیزیک و فەلسەفە، هتد جیایە

.  ەڵدەوەشێنێت و دادەوەشێنێتیان پڕ دەکرێت لە زمان و زاراوەی بێگانە کە سیماو ستراکتوری زمانەکەمان لە بنەوە ه
ئەمەش چ وەک ئەرک چ وەک باڵوکردنەوەو سیستماتیکی . زمانناسیی پێویست بەوە دەکا زاراوەسازیی خۆی هەبێت

زاراوە قورسە تایبەتییەکانی لکە زانستەکان لەوانە . کردن و ناساندنیان و ئاساییکردنیان کاری ئەکادیمیاو زانکۆکانە
و خوێندەواری ئینگلیزییەوە قورس و نائاشنا نیین، چونکە هەر لە مناڵییەوە، پێ بە پێ لە زمانانسیی بەالی قوتابی 

قۆناغەکانی خوێندندا بەو زاراوانەو پێناسەو نموونەکانیان لە ژیانی رۆژانەی خۆیدا، ئاشنا دەبێت، لە زانکۆشدا بە 
گای پەروەردەیی و خوێندن و زانکۆو ئەمەش جارێکی تر دەوری گرنگی دەز.  شێوەیەکی سیستیماتیک فێریان دەبێت

 . ستانداردکردنی زاراوەکان روون دەکاتەوە
 

( ٢  ) 
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 . ، بزرن ، وتاری زمانەوانیش بە داخەوە سێ شتی ژیریاریی و لۆجیکیانە لە وتاری کوردییدا و لە نێویا
 پریسنسیپ یان سەرەتا زانستییەکان .١
 پرۆسە. ٢
 ئامانج. ٣
 
بە سادەیی و . بۆ هەر کارێک دیاری بکەین بەر لەوەی دەست بە کارەکە بکەین پێویستە سەرەتا و لۆجیکی زانستی 

نووسینی بابەت لە سەر زمانناسیی پێویستی بەوە دەکا لە زانستی زمان و ( سێنس -کۆمن )لۆجیکی کۆژیریی 
( لینگویستیکس )گەر کۆڕی زانیاری کورد لە پێناسەی زانستیی زاراوەی . پێشکەوتنەکانی لە ئاستی جیهاندا شارەزا بین

ەوە وەک لە دەیان ئینسکلۆپیدیاو کتێبی دنیادا هەبووەو هەیە، دەستیان پێبکردایە، دیارە بە جۆرێکی تر بۆ ئەرکەکەیان 
زمانناسیی تێگەیشتن و شارەزایی تەواو لە یاسا زانستەکانی هەموو .  زمانناسیی پرسی بیروڕای تاکەکەسان نییە. دەچوون

یەوە بۆ مۆرفۆلۆجی و سینتاکس و  سیمانتیکس و   شارەزایی تەواو لە زمانەکەی خۆشت تا  لکەکانی زمانە لە فۆنۆلۆجی
تۆ ناتوانی تۆزێک لە هەندێ  الیەنی هەر . بتوانی بە پێی  ئەو یاسایانە روالەت و دیاردەو کارکردنەکەی لێکبدەیتەوە

ن ناتوانی تۆزێک لە سەیارەلێخوڕیین شارە یەکێ لەوانە شارەزا بیت و لە لک و الیەنەکانی دی شارەزا نەبیت، وەک چۆ
ئەو رەوشە ئایدیالە دەبوو . دیارە من لێرەدا باس لە رەوشێکی ئایدیالی دەکەم. زابیت و سوکانیش بە دەستەوە بگریت

سالەی دەسەالتی کوردیدا لەالیەن زانکۆکان و دەزگای ئەکادیمی تایبەت بە زمان لە  ٢٣هەر نەبێت لەم ماوەی 
 : واتە وەک سەرەتا بۆ نووسینی رێزمان یان هەر بابەتیکی تری زمان پێویست بەوە دەکات. ی هاتبایەکوردستان بەد

. رەسەن و مێژووی دەرکەوتن و پەڕەسەندنی زمانەکەی خۆمان بە شێوەیەکی زانستیی و بەراوردکاریی روون کەینەوە . ١
 (. میتۆدی زمانەوانی مێژوویی)
وو لکەکان هەبێت و فەرهەنگێک یان چەند فەرهەنگێک بۆ زاراوەکان لە بەر رێکەوتن لە سەر زاراوەکان بۆ هەم . ٢

ئەم کارە تەنیا بە زمانزان ئەنجام نادرێ دەبێت زاراوەساز  شارەزاییەکی زانستی سەردەمیی قووڵی   لەو . دەستدا بێت
 .    بابەتانەدا هەبێت کە هەول دەدا زاراوەیان بۆ دابڕیژێت

و لکەکانی زمانناسیی لەالیەن -و مێژوو(  تیۆریی)سەرچاوەیی بنەرەتی لە سەر تێڕوانگە  کۆمەڵێ کتێبی ئەکادیمی  . ٣
دەستەیەکی شارەزاوە وەربگێڕدرێن  بۆ کوردیی وەک کتێبی سەرچاوەیی بۆ خوێندکار لە بەر دەستدا بن بە تایبەتی 

 .دەربارەی تێۆرییە دامەزراوەکانی زمان و زمانەوانیی پراتیکی
 .ی راستەقینەی تایبەتی بە پرسەکان و پێشخستنی زمان دابمەزرێتئەکادیمیایەک . ٤
زمانناسی شارەزا دروست بکرێن بە ناردنی خوێندکاران بۆ خوێندنی دکتۆرا لە بەشی زمان لە زانکۆ ناودارەکانی وەک .  ٥

 . ەش بکەنئۆکسفۆرد و کامبریچ و هەر زانکۆیەکی دیکەی دنیا کە خوێندنی پێشکەوتووی بابەتی زمانناسیی پێشک
 

، دەبێ چەند ساڵی  بەاڵم لە ژێر سایەی دەسەاڵتیكی بەربەریی نانەتەوەیی و حیزبییکردن و بۆشکردنی زانکۆ و زانست
 ؟ تریش چاوەروان بکەین تا ئەم کارانە دەکرێن

 
( ٣ ) 

 
و ( لبورجی باب]هەندێ بۆچوون وەک .  لەوەتی مرۆڤ هەیە بیرکردنەوە لە چییەتی و بنچینەو سروشتی زمان هەبووە

، واتە  یەوە، بەاڵم لێکۆڵینەوەی  زانستیی زمانیش(  میتۆلۆجی )پەرتەوازەبوونی زمانەکان لەوێوە، دەچێتە خانەی ئەفسانە 
.   زمانناسیی وەک هەوڵێک بۆ تێگەیشتنی بنسازیی زمان وەک دەنگ و وشەو رستە، مێژوویەکی دووری هەیە

، دەبوو لە پێش  ن دەربارەی زمان و نەتەوەو مێژوومان هەبایەراستییەکەی گەر بۆچوونی زانستیی و خەمی نەتەوەییما
هەموو شتیکدایە شارەزاییمان لەو مێژووەی زمان دەرکەوتن و زماننووسین و بناغە سەرەتاییە گرنگەکانی دامەزراندنی 

بە  ، کە یۆنانییەکان ناوچەی نێوان دوو رووباری دیجلەو فورات:  زمانناسسی لە ناوچەکەی خۆمان هەبایە واتە
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ساڵ پێش زایین  ٣٣٥٠یەکەم بەڵگەی زمانی نووسراو لە جیهاندا کە  بەلگەی بوونی بۆ .  میزۆپۆتامیا ناویان بردووە
،  کە گەر رەسەنی کوردیی  دەگەڕیتەوە  لە سەر خشت لە بابل دۆزارەوەتەوە لیستی کۆمەڵە ناوێکە بە زمانی سۆمەریی

گەرچی . کوردستاندا وەک ناوچە خزمایەتییەکی نزیکیان هەیەکۆنیش نەبێت لەگەڵ کوردییدا وەک زمان و لەگەڵ 
، زمانی سۆمەری وەک زمانی تێکستە دینییەکان بە کاریگەری مایەوەو شانبەشانی  زمانی ئەکادیی جێی سۆمەری گرتەوە
ەوە ئەم دوو زمانە  لە هەموو روویەکی دەنگسازیی و وشەسازیی  و رستەسازیی.  ئەکادیی تەرجەمە دەکراو فێر دەکرا

تێکەاڵو بوون تا ئەو رادەیەی  زمانناسە ئەوروپاییەکان وەک دیاردەیەک ناویان ناوە ناوچەی زمانبەندیی یان 
 dSprachbun  .زمانتێکەڵیی

 
ئەویش . ناسینی بنج و بناوانی زمانەکەمان لە بەر دەستدایە گەر بێینە سەر رێزمان ئەوا راستییەکی مێژوویی گرنگتر بۆ

گەر پێوەندی ئێمە بە میزۆپۆتامیاوە وەک گەل و .  دەرکەوتنی یەکەم گرنگترین کتێبی رێزمانە لە ترادیشنی هیندییدا
زمانی .  ئێرانیی ئارییە -، پێوەندی ئێمە بە هیندستانەوە وەک گرۆی زمانە رەسەنەکانی هیندۆ کەلتوورو جوگرافیایە

سانسکریتی زمانی کۆنی هاوبەشی ئەو گروپەیە وەک چۆن ئەکادیی و سۆمەریی تیكەلبوون ئاوا سانسکریتی و زمانەکانی 
دوای ئەو وەک کوردی و فارسیی و هیندیی لە رەگ و ریشەی دینیی ڤێدایی و ئاڤێستاییدا تێکەڵ بوون و رێچکەی 

 .  پەڕەسەندنی جیاوازیان وەرگرت
یەکەمی پێش زاییندا گۆڕانی بەرچاو لە زمانی سانسکریتیدا وای کرد دینیارەکانی هیندیی خەمی  لە ساڵی هەزارەی

، لە بەر ئەوە دەستیان کرد بە هەوڵدان بۆ  ئەوەیان بێت تیکستە دینییە پیرۆزەکان گۆڕانیان بەسەردا بێت و بشێویندرێن
دا، کە پێوەندییەکی نزیکی لەگەڵ Vedic دیک وەسفکردن و تۆمارکردنی سانسکریتی وەک لە تێکستە  دینییەکانی ڤی

بۆ . ریچوالە دینییەکان ئەوەیان دەخواست تێکستەکان کت و متو بێ گۆڕین بوترێنەوە.  ،  تۆمار کرابوون ئاڤێستادا هەیە
ناودارترین رێزمانناس کە ئەو ترادیشنەی کردە . دابینکردنی ئەم پێداویستییە ترادیشنێکی رێزمان دەرکەوت

. ساڵ پێش زایین ژیاوە ٩٠٠یە کە دوروبەری  Pāṇini[   پانینی ]ەکی تەواوی رێزمانی سانسکریتی   قوتابخانەی
تا . دەگرێتە خۆی(  سیمانتیکس )و ماناسازیی (  رستەسازیی )رێزمانەکەی پانینی فۆنۆلۆجی و مۆرفۆلۆجی و سینتاکس 

ساڵ  ٢٩٠٠شان لە شانی قوتابخانەی گرامەری  سەدەی نۆزدەو بەوالوە هیچ ترادیشنیکی رێزمان لە ئەوروپادا نەیتوانیوە 
مەبەستم لە ناوهێنانی لەم . لە بەشیکی تری ئەم کتێبەدا زیاتر باسی مێژووی زمانناسیی دەکەم. کۆنی پانینی بدات

پێشەکییەدا ئەوەیە کە ئەو گرامەرەی پانینی و رێزمانەکانی تری سانسکریتی هەر لە کۆنەوە تا ئێستا سەرچاوەیەکی 
 )، جیاکردنەوەی فۆنیمەکان، چ وەک بنەچەی وشەکان  نج و بناوانی زمانی کوردیی ئێمەشە چ وەک دەنگسازییگرنگی ب

 .و چ وەک مۆرفۆلۆجی و رستەسازیی و مانا و ترادیشنی ئایینی( ئیتیمۆلۆجی
 بەالم چەند شارەزامان لە زمانی  سۆمەریی و سانسکریتیدا پێگەیاندووە؟ 

پانینی و گرامەرەکانی زمانی سانسکریتییە کە هەر لە ناوەراستی سەدەی نۆزدەمەوە لە چەند زمانناسی کورد شارەزای 
ئەوروپا گرنگیان پێدراو چەندین  فەرهەنگ و کتێبی زانستی پر وردەکاری دەربارەی زمان ورێزمانی سانسکریتی بالو 

ۆ زمانەکەمان دابین دەکەن؟ لە سایەی کرانەوە کە شارەزابوون لێیان زەمینەو ئاسانکارییەکی گرنگی زمانناسی بەراورد ب
 .زانکۆ بۆشەکانمانەوە، رەنگە هەر کردنی ئەم پرسیارە وەک شتێکی شێتانە بێتە بەرچاو

 
لە زمانی سانسکریتییەوە بۆ زمانی ئاوێستا و بە تایبەتی گاتاکان؟   بۆشایی کەلتووریی و کەلتووری خۆ بە هیچ زانین و بە 

. رستنی بێگانە، دەماری عەقلی سیاسیی دەسەالتی بەربەری نانەتەوەیی باشوور پێکدێنێتکەم زانین و سڕینەوەی خودو پە
لە کاتێکدا بوون بە کۆیلە بۆ  فەتحوڵال گول و .  هەر باسکردنی ئاوێستاو زەردەشت بە شتێکی نامۆو سەیر دەزانرێت

 . اوی کۆمەلگای بەمێگەلکراوگاڵوەکان و هەموو بیرو کەلتوورێکی جەهالەتی داگیرکەران کراوەتە ئایدیۆلۆجی ب
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sprachbund
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کۆرایی یەک هەیە .  ، نزیکترینە لە سانسکریتی و لەمەوە لە تێکستەکانی ڤیدیکی هیندی ئاڤێستای کۆن، ئاڤێستای گاتایی
بەرهەمی کەسیی زەردەشت خۆیەتی و بە دایەلێکتی رەسەنی خۆی نووسراوە، کە پشکنینێکی  ورد رەنگە ( گاتاکان)کە 

 .  کۆن بیباتەوە سەر هەورامی
 

، وەک تێکستی نووسراو، وەک گەنجینەی زمان و وشەو فەرهەنگ  ، وەک زمان وەک فەلسەفە و ئایین:  گاتاکان
  . بەشێکی گرنگی میراتی نەتەوەیی و بنگەو بنجی پتەوی زمانەکەمانە

 
هەر لە گەڵ : تێکەڵی بنچینەی ئایینی و زمانیی ئاڤێستایی و سانسکریتی شتێک نییە کە تازە بە تازە دۆزرابێتەوە

ئەروپاییەکان، -بایەخدانی ئەوروپاییەکان  لە سەدەی هەژدەوە بە زمانی سانسکریتی وەک بنچینەی هەموو زمانە هیندۆ
کەم یان زۆر گرنگیشیان بە تێکسەتکانی ئاڤێستایی داوە و لە روانگەی زمانناسیی  مێژوویی و  بەراوردەوە ، لە دەنگناسیی 

ئێستا زۆر لەو نووسراوانە وەک کتێبی فێرکاریی و بەرنامەی خوێندنیش لە . ان کۆلێوەتەوەو رێزمان و ناوەرۆکی ئاڤێستای
 .   ەوە بە ئاسانی دەست دەکەون –بەردەست دان و هەر لە رێگەی ئینتەرنێت و گەڕانی گوگل

 
گەر .  یپێویستە ئەوانە ببنە بناغەی زمانناسیی کوردیی نەک چاولێکردن و بەراوردکاری لەگەڵ رێزمانی عارەبی

، نەوەیەکی نویێان پێگەیاندبایە کە بەالی کەمەوە ئینگلیزییەکی باشیان بزانیبایەو میتۆدی زانستییان  زانکۆکانی کوردستان
فێرکردبان و خولیا  و ئامانجی گەڕان و پشکنین و دیراسەی زانستییان لە الیان پەورەدە کردبایە ، ئێستا دنیای 

 .. بیابانیی و  وەحشەتگەرانە نەدەبووتۆژینەوەی زانستیی کوردیی ئەوەندە 
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