
 و نمانای نامەکا پېسە نېر و مایباسېۉ سەرو شېۉه

ی نەقڵیەنە فەرقو  ی دوری و ۉیەردهمانەکا ۉیەردهکاۉه )فعل(جە بڕېۉ یاگېنە، پەی نمونەی جە زهزۉانو ئېمە سەرو کرده

 نېر و مای منیؤره.

بەرخؤردېۉ کەرؤ کە ڕواڵەتەکەش ئۆ ئانەیە مشؤ ی نامې نۆعو گیاندارا و چېۉایچەنە جە پاڵو ئانەیچەنە جە گؤ کەرده

نگیا بە  یمې بەر گنؤ کە ئی دیارده بەرخؤردېۉی دهنېره و ما قایل بؤ پەی ئا ناما. کەچی کەیېۉ جە نزیکۆ سەرنج مده

 نامەکا و گؤنجنایشا دڵې رېسەکانە و ڕواڵەتو نېرو ما بیەکەی بە هؤرکۆتا و مەرامېۉ جە بە نېر و ما سازی نیا.

نگ و نەۉای. ئەڵبەت زۉانې گرد ئی هەرمانې کەرا، بەاڵم  جیاۉازیېچ ۉانو ئېمە یؤ چا زۉانانە کە یاگې فرې مدؤ بە دهز

هەنې. جا پەی بەرۉستېۉو ئینەیە  خراب نیا ئەر بزانمې زۉانو ئېمە بە نسبەتو زۉانو سؤرانیۆ کە نزیکمانە، النی کەم 

نگ و ئاهەنگو نگەکېنې) مصوت( کە باقی پیتەکا جمنا و با بە بایسو دهە دهنې و کەیېۉ مزانمې کنگېش زیاتەرهدۉې ده

نگې متاۉا دلې، ده  کە ۉاچمې زۉانی هۆرامی پا ڕاده کە دۉې ده انگە زیاده وېش کارېۉ کەرزۉانەکا، هەر ئی دۉه ده

 نگانە کەراش، بە نسبەتو سؤرانیۆ ئاهەنگدارتەرا.ده

ن و پیای و چ ئی ڕواڵەتی و نیای پەی ژهچە، چ ئانە کە بە مەرام کریؤ پېسە جیایی ئەرهجیا چینەیە ئا نېره و ما سازنای

قېق بە هؤرکۆتە کە ئیسە باسش مێ، هەم ملؤنە پاڵو ئاهەنگەکەی و زۉانەکەی ئاهەنگدارتەر کەرؤ. دیارا یؤ بە ده

ۉانو ئېمە جە تارېخو ژیۉای وېشەنە بە تشا کەی و چکؤۉه بڕیان، بەاڵم پاسە کە بەر گنؤ ئی زمەزانؤ ئی زۉانې بنەڕه

 .یش، هەرمانەی فرېش پەی کریێنە و سەر کریێنەدار کەردهنگتەر دهلیل چی بارۆ، یانې فرههەر ده

ڵې خېۉه کە گنؤ ۉه)خ(و جارا پەی نمونەی کەمې نیەنې ئا یاگې کە بڕېۉ تیپې گرانې جە زۉانو ئېمەنە گنا. چانیشا فره

ی، خەوتن بؤ بە وتەی و ئەر هەڵە نەبو دۆرو ۉیس ر، خواردن بؤ بە واردهر با بە وهخۆر، خوه واوی، نمێ. پاسە کە 

 نە ئەژمارێ.چیۉا  چیمنېمە وهختېۉه

رگ. ـ خ ـ هەری بؤ بە ـ هـ ـ و خەرگوشیچ زی و دماینیچ بە ۉهڵین بؤ بە وههەرپاسە ـ گ ـ گوېزی و گورگیچ گنا و ۉه

ڵو ۉاچېۉه کە بە دالی تەمام درکیؤ جە باقی یاگەکانە، چ دلېنە و چ ئاخرۆ،  بېجگە جە ئەۉه  بؤ بە هۆرېشە. هەرپاسە دال

 ش کەرؤ.بە نیمە دال گؤ کریؤ کە ئادیچ جؤره مېلؤدیېۉ وه

ش بێنە مېدان رې بیېنې پەی ئانەیە کە زۉانو ئېمە چ پەی شېعرا و چ پەی گؤرانیا وهئی حاڵەتې بە ڕادېۉی فره یاردی ده

  .ش جواب بدؤۉهو وه

جا با بلمېۉه پەی ال باسەکەیما. تیپەکې زۉانی ئەگەر هەر پاسە و بە ساده  ۉاچمې، کریا بە دۉې بەشېۉه. بې  

 کې)مصوت(.نگ دارهنگەکې)صامت( و دهده

 (نەیېزیاۉه م پەیساج، سوچ، ح)نامېۉه پوت، رؤب، قاپ، :نگ تەمامیا، یانېجە زۉانو ئېمەنە ئا نامې کە بە بې ده 

 م،رگ، مل، کل، کڵ، دهساک، ۉه ژ)نامېۉهم پەی نەئېزیاۉه(، ماس، ماش، مؤغ، تاف، ساق، باز، قەراخ، مەرد، دار،،

تەمامیا گرد پېسە نېری گؤ  کایچەنە ئانې کە بە ا، ؤ، و)وو(نگ دارهکان،  گرد پېسە نېری مدریا گؤشېۉری. جە ده

 نو،  گرد چون نېر گنا گؤشې. کریا. شا، مەڵاڵ، دؤ، نؤ، بەلو)بەلوو(، کە

 سې:ئیجا مەیمې ال ـە ـ ه،)سەره( چېنە نامەکې با بە دۉې ده

جە  کەو ئاخریشا وېش هەر بەشېۉا جە نامەکې و ئەر بێۉ الش بەرمې ۉاچەکې پېسە وېش مەمەنؤ.  یانېـ ئانې کە سەرها

، کە ۉاچەکې با بە توت، مڵ، مل، مرۉ، تەنەک کەو دمای ال بەرمېئەر سەره ،نەتەنەکە، ،ۉاچەکا توتە، مڵە، ملە، مرۉه

 تەره پېدا کەرا.یا مانا مەدا و یا مانێۉه

کەو ئاخریشا وېش بەشېۉی کاران جە نامەکا و ئەر بێو الش بەرمې، هەرچند چانیشانە نامەکې چېۉېۉ ـ ئانې کە سەرهب 

کەو ئاخریشا  کتە، هەشە، بزه و... ئەر سەرهکەم بارؤ، بەاڵم چېۉېۉش چا بارۆ هەر چەنە مەنؤ. پەی نمونەی کەرگە، 



رو ڵینەکې مدا. جا گردو ئینیشا پېسە مای مدریا ۉهجؤرېۉ هەر مانا ۉه ۉزمې با بە: کەرگ، کت، هەش، بز، کە بە

 گؤشا.

تەمامیؤ. شؤنەو ئینیشاره نؤبە میاۉؤ ال  (ۆ)م نەئېسۆ ئاخرش بە کا مەنؤۉه ـ ۆـ  کە من نامېۉهنگدارهئیتر جە ده 

 )ی(یاکا،.

 نگداره و چ ساکنە تەمامیا پېسە مای گنا گؤش.چ ده )ې(ئا نامې کە بە یې 

 مەسې، مەسېۉه، نەی، نەیېۉه، کەی، کەیېۉه

ئەڵبەت چی بازاریچەنە دور نیا کە وڵ و کەلەبەرې با و بازېۉ نامې سەرپېچی کەرېشا خزانە، پېسە ۉاچەکا) چای و 

. جا کریؤ چایەکە ـ چا ـ بیە بؤ و ـ ڕاـ کېچ، ڕای. ئەر تاکې و تاکانا  ؤپېسە مای گؤ کریڕا(. کە چای پېسە نېری و ڕا 

 سوره گردیەکە پاسە مرمانؤ کە ئانا باسما کەرد.یمې  دهر دهۉه

کاـ ېۉ) ئېۉ، ئێۉ= یەک(و یا ېۉه، کەڵک بەرمې  جە  پەسگیره ی ڕواڵەتو نامېۉې چی بارۆ خراب نیا ئەرپەی تاقیۆ کەرده

 بزانمې چەنی کام حاڵەتی گؤنجیؤ. )پەی ئاگاداری: ئی باسە پەشتیش بە لەهجەو نۆسودېۉه بەسەن(. و

 سیامەند هۆرامی 
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