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صفحة بنفس حجم 594الی صفحة700تقلیص کتاب من یتضمن الرای االول امکانیة
وبذلک نتوصل الی . االحرف ونفس حجم االوراق وعدد الکلمات ونفس الغایة واالفکار

.  المذکورة أعالهووزن وسمک الکتاب بنفس النسبةنتیجة مفادھا تقلیص الکلفة

. االشارات والنقاط علی او تحت االحرف الکوردیةةویتضمن الرئی الثانی اقتراحا الزال
.االمالء واالحرف الکوردیةفیؤدی ذلک الی تقلیص الوقت للکتابة ویزید من جمالیة

.الکوردیةفی اللغةاالحرف الغریبةویعالج الرای الثالث مشکلة

اذ یجب . یةالی موقع االسم والفعل فی قواعد اللغة الکورداشارة وفی الرئی الرابع 
القاعدة بشکل لکن بعض الکتاب یتصرفون بھذه. ان یأتی االسم اوال ثم الفعل

.بالعکسعشوائی، فمنھم من یقدم الفعل علی االسم وغیره

Research summary

In this research, four new and innovative opinion on spelling and rules of Kurdish
language

The first opinion includes the possibility of reducing a book from 700 pages to 594
pages (i.e. 15%) while keeping font and page size, number of words, purpose and
idea all the same. Resulting of reduction in cost, weight and thickness of a book
by the same percentage mentioned above.

Second opinion includes a proposal to remove the diaresis on or under the letters
of the language. This shall result in reduction of writing time and increase the
aesthetic of spelling and letter in the language.

Third opinion resolves the issue of using foreign letters in the language.

Fourth opinion refers to the position of name and verb in the grammar of the
language. Where name should come first then followed by a verb. This addressed
the issue of randomizing this rule by some writers, where some uses the verb
before the name and others conversely.

بارهسه



ھه

کگرتورهبهکگرتو، ھه-

کگرتو که-

:لهوت کهپاشه–م کهرای یه

، یهوهو پچوککردنهوهخوازیاری کورتکردنهمیشه، ھهسروشتی مرۆڤ وایه
. یهبهسهی جاران بهیهئه
مو دنیا تردوجا، ھهمه80کی یهبۆخانوچکهوهئهتردوجاوهمه800کی خانویهله
50بهئهڕهالپه500ی بهورۆمانه، ئهوهتهدا پچوککراوهله

جۆرێ توانرێ نوسین بهری ھهبهگرتنهش به. نوسرێئهڕهالپه
و A4)نیو (مانی ھهڕهالپه594به) A4نیو (یی ڕهالپه700پهکهوه

کان ستو بیرۆکهبهمان مهکانو ھهمان وشهو ھهfontپیت یبارهمان قهھهبه
وهمئهکه%15واتا . مرھهبه

:کهکیهوپیتانهالبردنی ئه، تارهسه

A- توانرێ ئهکهیهزمانی کوردیاھهنگهبه) و(پیتی
: ناویانبنرێجۆرهمبه

، کوڕ، ورد، کورد، وشه: کگهوشهخۆی لهواوی کورت، که-1
.  راوردھه

کراو، خوار، ئاو، شیاو، دیوار، ناو، شه: کنگ، وهواوی مه-2
 .

. ڕۆیوهزۆر، ئۆغر، شۆڕ، واژۆ، خۆر، ن: ک، وهواوی کراوه-3

. سوور،دوور،توور، وورد، وورده: کئه) وو(دو واوھه-4
.ووتن

.  و پچوکورهشارو دێ، نانو ماستاو، جوانو ناشیرین، گه: کوه) عطف(5-1

دا 4،5جۆری لهوهتوانین کورتکردنهئه. نیه1،2،3کانی ڵ واوهگهمان له
: ین بهبکه



ک واو بنوسرێ، چونکهیهک واوی کورت بهواوی جۆری چواره-1
: ، بۆنمونهیهک واتای ھهو یهوهک ئهکیهر وهدو واو بنوسرێ، ھهک یا بهیهبه

ک یهکوورد یا ورد، ووشیار یا وشیار، سروود یا سرود، سنوور یا سنور، وه
ی ھهنیا لهته. وهئه
وهیهی لهوهبۆئهکهنھه) چون و چوون(، )کوڕ و کووڕ(ک وه

وانیتر بنوسرێ، ئه) وو(دور بهھهیهن وشهو چهدو واو بنوسرێ، بائهمیان بهدوه
).و(ک یهبه

مو ھهکهبوهوهنگری ئه، له2ک سهوه
تای رهی سه)ر(چی بۆکه.دو واوک بهک واو بنوسرێ نهیهبهتای وشهره

تای رهیهی لهیهوهنگری ئه، الیهوشه
کی ، واتا ھهوهو ئهک بهکیهوشه،

. وهو ئهبهتای وشهرهسه

، یا واژهسته، یا دو دهکه له) عطف(-2
و شاری پچوک، ورهشاری گهمنو تۆ، : کوهلکاننیان،وهکهیهدا دێ بۆ بهدو رسته

م کهی منو براکهریا کرد، براکهسهکیشم بهم خواردو چایهکهنانه
ربانو شو سپی، سهویو ئاسمان، رهسکوتروسک، زه

وکراوی ئهنوسینی پهبینین لهئه.. شتشو ھهبنبان، شه
م کهتوانین بۆشایی یهئه). من و تۆ(وهمدیوو ئهئههکئه
) نینو نازدارشو ھهشو سپی، شهمنو تۆ، ره(ک نه
شوسپی، منوتۆ، ره: (کنهکهردو بۆشاییهتوانین ھهبه

ر واو کۆتاییھاتو وشهر بهنهبه) شتشوھهشه
ردو .. ورگ+ وازی، چاو + وریا، راو + : کواو دهبه

: (مجۆرهواتا به. نهکهبۆشاییه
). ووشک: (کنه) گوشراوو وشک

دو جیاش لهباو بهناوئه) conjunction(ھاولک بهم واوهلی ئهمال میراودهکه.د
.3وهشخواتهدهرهجگه: کئهکهئاخاوتنه

B-کانی ک،د،تپیته :

بکه)ێ(ر پیتهگهکۆتایی وشهله) ک(پیتی-1
دارێ له: (کک زیاتر، وهستمان یهبه، واتا مهکهکافه

.(



ئاسمانا جیاتی منداڵ، بهمناڵ له: (کنوسرێ، وهدا نهناو زۆر وشهله) د(پیتی-2
دوای به) خۆمجیاتی دهخۆم لهجیاتی دهئاسماندا،ئهجیاتی بهله

دا، رچاوهسهله: (کر بنوسرێ، وهھهکهک پاشگر، ئهوه) ،ێه(پیته
، وهیشهmelodieڕوی ئاوازلهم پیتهئه). داکهدا، بهکهناو ئاوهله

البردنی، بهچونکه. رم، باشترهی نهن بتوانین بیگۆڕین بهو چه
.گوێتهبهکهوشه

ک ڕوا نهخوات، ئهک ئهخوا نهک ئهوه. (نوسرێدا، نهکۆتایی وشهش، له)ت(پیتی-3
ک نوی نهک بویت، ئهک چویت، بوی نهک ئهڕوات، ئهئه
به. وهستهدهدا بهستو واتا ئهبهک مهێ، یهنوسرچونکه) نویتئه

، رکهبهت له: (کئه) تملک(نداریبوواتای خاوه) ت(
. )کهت برسییهکه، پشیلهت مهکهکانت بشۆ، کراسهجله

C-وهکاتهستبن بهیوهپهکهو، و، لهم، ئهئه: (وشه( :
):، به، بۆله(

. وهکهریهسهکی ساده بهیهک وشهکان، وهکان، یا ناسادهوشه-1
ک دو دو، ک، دودو نهک یهک یهک نهکیهفر بارین، یهک بهفربارین نهبه: (بۆنمونه

ک ک دڵ شاد، دهچلچل نه
ک کۆتر، نهداخ، کونهرهک قهداخ نهره، قهک سههنده

و )ر زل، گاوان نهک سهرزل، نهکۆتر، سهکونه
.  زۆریتر

ک وهکهریهسهکات، بهست بهیوهپه) وو، لهم، ئهئه(-2
وکاتهم ڕۆ، ئهک ئهئهک ئهنهوسام ساڵ، ئهک ئهمساڵ نهئه(

). داو کاتهک لهدا نهوکاته، لهو کاتهک ئهنه

رده، و به، ئهم کوڕهئه: (ک، وهبۆ کهبه
.وهکهریهسهک بهنهسنترهبه)و جۆرهله

ن؟ بۆخۆمان، بۆتۆ چهچاوی تۆ، به، بهکهسهله(ک وه. بۆ، بهله-3
ئاوا، ر تۆ، لهبهوا،لهخهڕا، لهشهتی، بۆجوانی، لهیارمه، بهوهرچاوی منهبهبهباشه،

.وهکهریهسهبه) ترساھهله

، وهکهوشهنوسرێ، بهجیا نهبه) نفی(-4
، واننیهچابوکنیه: (ھا بنوسرێروهھه) ک نیهزیره(ک نه) کنیهساالر زیره(ک وه



ر وهکهریهسهبهچونکه) پاننیهکهڕه، بهکهداره. رخۆشنیهسه
، کهزیره(ک رێ وهروهھه. وههکیش ئهکیهبهک واتا ئهیه

.وهکهریهسهبه) وانهچابوکه

مهبه. ین، باشترهکدهیهکان لهکانو پیتهتا بتوانین وشهھه: کورتیبه
.بداو بریارهر خۆی ئهنوسه. واتا، یا سهھۆی زیان له

کدانی وشه یا یهله، واتا بهری ئهبهگرتنهبهگرفت بزانین کهبهشوه
،وشه لمانیا، بۆنمونهله.. وهزیادلهوشهپیت،

یهیتر ھهوشهERZIEHUNGSMiNISTERIUM4:کنوسرێ وهپیت ئه21بهیهھه
.نوسرێبه

ی زیاد، په)space(وداڕای نهره، سهنگاوانههم ھبه
خهمتر بهکه%15واتا . ڕهالپه594ئهییڕهالپه700
:وهکهنجامانهم ئهش ئهوهئه. مترکه

.بۆگیرفانکهبارسوکیهمهئه. وهمئهکهھهبهکهرتوکهی په)کلفه(-1

مهئه. وهمئهکهھهبهکهرتوکهی په)وزن(-2
.ئاسانتره

متر کی کهیهمهبه. وهمئهکهھهبهکهرتوکهستوریی پهئه-3
.گرێکانا ئهله

ستوری، وهمکردنهکاتاو کهوت لهکهپاشهڕایره، سهوجۆرهبه
. وانو مۆزیکیمان زیاتر ئهکهزمانه

700رتوکهوا پهنوسینا، ئهر واز لهگه، ئهیانهلهجگه
.ڕهپهال500متر لهکه، ئهکهڕهالپه

و ؟ بۆئهوتوهرکهمان سهکهبابزانین ھه) مختبری(ییزمونگهوه
ستی دهکه6مینلی ئهستهبهمه
ودا مهکخۆی، به، وهوهئهنمونه،بهله
بهدوایی دوباره. وهینوسینهئهوه،کانیشیهه)(

:وهدایئه



بری کهزمانی کوردی دا ، دهلهکهیهراناو ووشه
دهکه، یان شتهکهسهئاخاوتندا ، کهکارده

وهه

بری کهزمانی کوردیا، دهلهکهیهناو وشهرا
وهدهکه، یاشتهکهسهئاخاوتنا، کهکارئهبه

. کرێوتئهکهسانتیم پاشه5تره، سانتیمه33ی کهدا کهکهو تابینین لهئه
م تای ئهرهسهلهرچو کهدهو خهک ئهنجامواته ئهکه%. 15واتا له

.یبۆکراوهدا ئاماژهیهوه

-مرای دوه

یائهبوایهوتومان ھهر بمانهگهئه
ئ، ب، پ، ت، ج، خ، ڕ، ز (دانراون م پیتانهک بۆئهرو سهله

ک ، وهو سهئهچونکه) ،ش، غ، ف، ق، گ، ڵ، ن، ۆ، وو، ێ 
نوسینیانا ی لهوهرئهبهن، لهدهن، کاتیش بهکه

ش وهدا، ئهوپیتانهلهر یا سهلهست ھهئه
مو ھهوانه، چاکوجوان وایه،جیاتیئهلهبۆیه! 

تیی خۆی ھهی تایبهربهبن، واتا ھهکان سادهپیته
بی رهپیتی ئههبناکرێ که م پیتانهدا بهلهوهئهدیاره. توخاڵخه

ت پیتی تایبهداڕشتنی پیتی التینی، یا بهبه. ناسراون
. ئاسانئهوهزمانی کورد، ئهبه

. یهییانهوهتهکی نهیهوهتهر نهزمانی ھهتیش بهداڕشتنی پیتی تایبه
جا . کانیتروهتهنهجیاواز لهیهندیی خۆی ھهتمهک کۆمهیهوهتهر نهھهچونکه

یا وهویترهک له، یا یهخۆیهربهجیاوازو سهوهکهمو رویهھهو داڕشتنه، یا لهئه
بیو رهدو جۆر پیت ئهکورد به. وهسکارییهدهرگیراون بهوهوهوانیترهله

مو و ھهھۆی ئهمیان بهکهیه. ونین بۆزمانی کوردیواوی گونجاتهھیچیان به. التینی
. مان بۆکردئاماژهوهرهسهک لهکانا، وهرو لهسهلهوهسه
ک نوسرێ وهزیاتر لهنگ بهپیتی التینیا ھهلهکهوهو ھۆیهمیان بهدوه
توانرا کاتی خۆی ؟ ئه!. سننیهپهوهئهکه) zh، ژ sh، ش chچ (کانی پیته

.وينه3پیته، 3و بۆ ئه



. یهڵ زمانی کوردی ھهگهپیتگهداڕشتنی بۆیه
تی بیو خوازیارانی پیرهشئه

مو کگرتو بۆھهخاوهبینهکی، ئهرهڕو دوبه
ئاواتی کگرتوی کوردی کهرش کارئاسانیو ھاندهوهئه. کوردستان

. مومانهھه

: زمانی کوردینامۆکان بهپیته–م 

ئ، ا، ب، پ، ج، چ، خ، د، ر، ز، ژ ،س، ش، : بریتین لهکان نهسهرهکوردییهپیته-1
.غ، ف، ڤ، ک، گ، ل، ڵ، م، ن، و، ی، ێ

.ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق: نامۆکان بریتین لهپیته-2

نهوان نایهڵ زمانی کوردی بون، بهوهکهر ھۆیهھهنامۆکان بهپیته
ر، وثهکه: کزیاتر بۆناو بهوپیتانهئه. کوردیزمانی نامۆن بهبۆیه! گوێ
ڵ زۆر روهھه.لی، قادرن، ذونون، صالح، فاضل، طالب، نظام، عهسهحه

.یتریشبونوشه

:بهمهئهکا، کهیهھۆنراوه، لهوپیتانهبۆبژاری ئه

لی نامۆپیتگه

کوردیی، ز

ی کهپیتی زمانهر بهنامۆکان ھهپیته: نوسنپیتی التینی ئهبهش کهوانهتهو نهئه
,Hesen, Salh, Fazl, Talb, Nidam, Ali, Kadir,Omer, Arab:کنوسن، وهخۆیان ئه



و کارئهبی بهرهباشورو رۆژھهکورد لهبه
ناسکیو مۆزیکی . زمانی کوردیبونڵ بهکانی خۆیان،نگهدهر بهنامۆیانه، ھهپیته

ک ، وهنامۆیانهو پیتهئهشوهرئهبهله. کهزمانه
ز،  >ه،  ذ>س، ح>ث: مجۆرهنی خۆمان بنوسین بهسهپیتی رهیتر، بهوانهتهونهئه
. ک>أ،  ق>عز،  >ت،  ظ>ز،  ط>س،  ض>ص

. نیهنهوهکانی ث،ح،ذ،ص،ض، ط، ظ، ع ئهڵ پیتهگهی زۆرمان له
یش )ع(و)ح(ت نانهته. رئهبهریکهخه

وترێ ر ئهعومهھه.رئهده) ء(و)(و بهوهمبۆتهخوازیاریان که
ناوهنگی بهکوردی، تهکانیشمان به.وسو-، یاسمانوه- ر، عثمانھۆمه

. بی لهرهدام دهڕهو باوهله. کان ھهبییهرهئه
ی زمانی کوردیی تیا داگیکراوانهو ناوچهکان، یا لهر الی وشکهگهمه
. یهغهدهکه

و ناخی زمانی کوردیا رۆچوهبهم پیتهئه. ه)ق(، پیتی یهورهی گهوهئه
کۆڕی زانیاریی کورد بهوهداخهبه. دهگوڕیشهڕهوێ بۆلهزۆری ئه

. یهھهوانه، له5ی الوازھهبهکردوه
:وانهله

حق، قسهق لهقط، ھهلهتقه: ککان کوردینین، وهقافدارهوشه ک لهیهژماره-1
ر ھهی قسهوشه. کرتهقرت کرته، قرتهیهقرته کرته. ھاتونوه، قوتو قوطیهقصهله

ی چاک، بیری چاک، وته: شتردهی زهکه. ، کورد ئهکوردینیه
.گاک کهوهیا زلهورهواتا گهھاتوهوهکهو لهکه. وهو کهقه. کرداری چاک

زاری لهزوان کهی قهک وشهوه) خ(یا به) ک(بهگۆڕاوه) ق(ھهله-2
.رگوترێ خه

.له-3

ک ئولهئه(رئهدهمزهھهسوریا به: کھه، لهزبرهنهوهئهم پیتهئه-4
جیاتی واد لهگه(گ ی ئیراک بۆتهناو ھهله). کقول لهجیاتی ئهله
) رجیاتی تقدهر لهک،  تگدهجیاتی ئهک لهجیاتی قوم، ئهواد، گوم لهقه
پیتی زمانی تورکی له). ک ئاقائاغا نه(غ و فارسا بۆتهناله

موی کرا پیتی التینی، پیتی قاف ھهکران بهوزمانهئهکانی پیتهبه. قاف
ک، جورێ گرفتو بۆماویهراسته. دهبه) ق(تورکیا ناتوانرێ  له. کافبه

.ئاساییشۆک دروستئه



: زمانی کوردییای ناوو فرمان له-مرای چواره

: ککهناو ئهمیشهدا ھهڕسته، لهسروشتی زمانی کوردی وایه

.

.میران منو براکهچین بۆسهبوترێ ئهستنیهدرو. یرانچین بۆسهئهوهمنو براکه

.ئازاد ھات بۆالمانوابوین کهخهردوکمان لهھه

.نژاران نادهتیی ھهوان یارمهئه

!! کهی فرمانی ئهرستهت لهبهھه
:کوه

رنهکه، ناوهناوییهیر رستهش ھهمهچوم بۆبازاڕ، به
البراوهو منهدوایی ئه. چوم بۆبازاڕ) من: (واتا. کهوتۆتهکهکه
:وجۆرهبه. وهستی کورتکردنهبهمهبه

.  چوین

. چوی، واتا تۆ چوی

. وان چون، واتا ئهکهیری یارییهچون بۆ سه

نجامئه

، ئارادایهلهم ئاژاوه، لهری ئهبه
. کگرتوشابونی دهھهو لهئاینده، بهک ھهنه. 

کگرتوش، . کگرتوهردی بناغهکگرتو، بهپیتگه
.کگرتوههردی بناغبه

: رنجکۆتاییا،دو سهله

ما م نوسینه، لهدواموهیانهبارهی لهمو ئهدا، ھهیهوهله-1
ستمکرد به. دیوهپیایاچومهومکردون ، کهپه

.  یانوهگهنهمانکهزمانهیشم به. رچوهوانو سازو خۆش ده



کانی نجهکی جیاواز، پهر بۆڕایهگهر بهسوپاسگوزاری ھهبمهشا ئهوهگهله
. رنجی خۆیو باری سهخنه

کانم دهستهبهکورتی مهزۆر بهدا، ھهیهوهله-2
، نهزمانی کوردیا نوسیوهزا لهسی شارهبۆمامۆستاو کهمکهوه

م تبو، ئهرفهر دهگهھیوام ئهبه. بیهتازهتایی یا کهرهسه
ی زیاتر و نمونهوهو شیکردنهڕاڤهک بۆپهیهبناغهمهبکهیهوه
.مروشبدهزاری کرمانجیی سهدهھا لهروهھه. خۆ

***

:کانرچاوهپه

، یادو واژهسته، یا دو دهکهئهکهیهو واوهئه) عطف(-1
وهوهئهدیاره. لکاندنیان، بۆیهوهکهیهبۆبهوهرسته
ئاسانی و بهییه، بهنیه)عطف(ی ی وشه)حرفی(یی ناواته

ھهکه) ییوه(م کرد به)حرفیترجمه(دا ھه. ینگه
.پیتوهناویانناوه

ی ستهی زانیاری عیراق دهکانی کۆڕنامیلکه-2
9ل1987کورد 

.32ل. 2007مال میراودهکه. د-رھهفه-3

4-- Deutsch fur Araber –STEPPAT - KLOPFER 2ل

ی ستهده. کان لهدارهتهبابهندێ لهھه-5
14.ل1985. ی کوردی

ئاخاوتنی ((کان لهسی یهکهئه-مینلی ئهنوری عه-6
.5ل1986) دا))کوردی




