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 زایىی٧٢٧٢کىردی                                                              ٧٧٧٢

 هەولێر -زاوکۆی سەاڵحەدیه 
 

 رۆواوی رستە لە زماوی کىریدا
 )لێکۆڵیىەوەیەکی سیىتاسیماوتیکییە(

لێکۆڵیىەوەیەکی دەرچىووە پێشکەش بە بەشی زماوی کىردی کۆلێژی زماوی زاوکۆی سەاڵحەدیه کراوە، 
 لە زمان و ئەدەبی کىردیداوەک بەشێک لە پێداویستییەکان بەدەستهێىاوی پلەی بەکارلۆریۆش 

 لەالیەن قىتابی
 هرە رزگار أسعدەز

 
 بەسەرپەرشتی 

 م. ئاوات ئەحمەد محەمەد
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 سىپاش و پێساویه

ضىپاش و ضتایع تۆ خىای گەورە کە تىاَیى ئەو تىێژیُەوەیە تەواو تکەو و 
تگەو تەو تیر و تۆچىَاَەی کە نە هسری يٍ و چەَذاَی تریع تەواو ڕووٌ 
َەتىوە، ضىپاش تۆ يايۆضتای ضەرپەرغتیارو کە یاريەتی زۆری داوو، 

 ضىپاش تۆ دایک و تاوکى و ئەَذاياَی ياڵەوە، 

 سو )ژیار دیار(.ضىپاش تۆ هاوڕێی ئازی
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 پێشکەشە بە

 ػکەغە تە دایک و تاوکی خۆغەویطتى.پێ -
 يايە خۆغەویطتەکاَى.پێػکەغە تە  -
 .پێػکەغە تە يايۆضتای ضەرپەرغتیارو  -
 هاوڕێکاَىپێػکەغە  -
 پێػکەغە تە تەغی زياَی کىردی -
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 واوەڕۆک:

 الپەڕە بابەت
  ضىپاش وپێساَیٍ
  پێػکەغکردٌ

  پێػەکی
 تەغی یەکەو

 1 ( ڕضتە، زاراوە و چەيک 1/1)
 2 ( جۆرەکاَی ڕضتە1/2)
 2 (جۆرەکاَی ڕضتەتەپێی ڕۆَا1/2/1ٌ)
 3 (ڕضتەی ضادەی َاوک 1/1/2/1)
 3 (ڕضتەی ضادەی ئاضایی 1/2/1/2)
 4 (ڕضتەی َاضادە 1/2/2)
 4 (ڕضتەی نێکذراوی هاوڕێک:1/2/2/1)
 4 (ڕضتەی نێکذراوی پێچەواَە:2/2/2/1)
 5 (ڕضتەی نێکذراوی هەڵثژاردە:3/2/2/1)
 5 (ڕضتەی نێکذراوی َەرێ:4/2/2/1)
 5 (ڕضتەی ئاڵۆز1/3)
 6 ئەرک(-(جۆرەکاَی ڕضتە تە پێی )َاوەڕۆک4/1)
 6 (ڕضتەی هەواڵذاٌ:1/4/1)
 7 (ڕضتەی پرضیاری1/4/2)
 7 (ڕضتەی فەرياَذاٌ:1/4/3)
 7 (ڕضتەی ضەرضىڕياٌ:1/4/4)
 8 (کەرضتە ضەرەکییەکاٌ:1/5)
 8 :(تكەر و جۆرەكاَی1/5/1)
 1١ :(تەركار و جۆرەکاَی1/5/2)
 12 :(تەواوكار1/5/3)
  :رضتە ((کەرضتە الوەکییەکاَی1/6)
 13 :(ضەرتار1/6/1)
 13 :(ئاوەڵگىزارە1/6/2)
 14 :(تەواوكەر1/6/3)

 14 کەرەضتەکاٌ:(ریستىوَی 1/7)  
 14 ( ریستىوَی چەضپاو:1/7/1)
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 15 ( ریستىوَی ئازاد:1/7/2)
 تەغی دووەو

 17 ( تُەياکاَی رۆَاَی رضتە:2/1)
 17 ( تُەيای رێسياَی:2/1/1)
 17 ( ئاضتی ضەرەوەی رضتە:2/1/1/1)
 18 ( پەیىەَذَی َێىاٌ تکەر و تەرکار و  کار:2/1/1/1/1)
 18 ئاضۆیی:( پەیىەَذی 2/1/1/1/1)
 2١ ( تُەيای واتایی 2/1/2)
 2١ ( ئاضتی ژێرەوە:2/1/2/1)
 21 (پەیىەَذی ضتىوَی:2/1/2/1/1)
 21 ( پرۆژە ضازداٌ:2/1/2/1/1)
 23 (کۆتی هەڵثژاردٌ:2/1/2/1/2)

 24 ئەَجاو:
 25 نیطتی ضەرچاوەکاٌ
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 ( پێشەکی:٢/١)
هەياااااىو ئاضاااااتەکاَییەوە نە کااااااردایە، زيااااااٌ وەک ضیطاااااتەيێکی یەکگرتاااااىو تە 

تااااۆ خسيەتاااای يرۆمااااایەتی، ياااارۆن تااااۆ تااااىاری پەیىەَااااذی و هەَااااذێک ئەرکاااای 
تاااری تەکااااری دەهێُێاااس، زياَُاضااااٌ تاااۆ ئاضااااَکاری نێکاااۆڵیُەوە زياَیااااٌ تااااۆ 
چەَااااذ ئاضااااتێک داتەغااااکردووە، ئاضااااتی رضتەضااااازی و واتاضااااازی نە ئاضااااتە 

رضااااتە نە ژیاااااَی خۆیااااذا  هەرە گرَگەکاااااَی زياااااٍَ، چااااىَکە ياااارۆن زۆرتااااریٍ
تەکاردەتاااااام، ئاااااێًە نەو نێکاااااۆڵیُەوەیە دەياَەوێاااااس تاااااساَیٍ، رضاااااتە نە زيااااااَی 
کااااىردی چااااۆٌ رۆدەَااااذرێس، تُەياکاااااَی چاااایٍە رضااااتە چەَااااذ جااااۆری هەیەە 

 ....تذ.

 ( واوویشاوی لێکۆڵیىەوە:٢/٧)
 -ئەو نێکااااااااۆڵیُەوەیە تە َاوَیػاااااااااَی )رۆَاااااااااَی رضااااااااتە نەزياااااااااَی کىردیااااااااذا

 یُتاضیًاَتیکییە(نێکۆڵیُەوەیەکی ض

 ( رێبازی لیکۆڵیىەوە:٢/٣)
 نەو نێکۆڵیُەوەیەدا رێثازی وەضفی غیکاریی تەکارهاتىوە.

 ( کەرستەی لێکۆڵیىەوە:٢/٤)
 ئەو نێکاااااااااۆڵیُەوەیە تە زيااااااااااَی کاااااااااىردی زاری َاوەڕاضاااااااااس َىوضاااااااااراوە،

 ًَىوَەکاَیع ًَىوَەی ئاضایی ضەرزاری خەڵکیٍ.

 ( ئاماوجی لێکۆڵیىەوە:٢/٥)
 نێکااااۆڵیُەوەیەدا نێکااااۆڵەر هەوڵااااذەدام، وەیياااای چەَااااذ پرضاااایارێک تەدەضااااسنەو 

 تهێُێااااس وەک )رضااااتە چیاااایەە چەَااااذ جااااۆری هەیەە نەچاااای پێکااااذێسە نەضااااەر  
 تُەيایەک تەَذەە ....تذ(

 ( پالوی لێکۆڵیىەوە:٢/٦)
ئەو نێکااااااۆڵیُەوەیە جااااااگە نە ئەَجاااااااو و نیطااااااتی ضااااااەرچاوەکاٌ نە ضاااااا  تەظ 

نە پێػاااااەکی، تەغاااای یەکەو زیااااارتر تەغاااااێکی پێکااااذێس تەغاااای یەکەو تااااریتییە 
( 1/2)، ڕضاااااتە، زاراوە و چەياااااکتیاااااۆرییە و ئەو ضاااااەردێراَە نەخاااااۆ دەگرێاااااس )

(جۆرەکااااااَی 4/1)، (جۆرەکااااااَی ڕضاااااتەتەپێی ڕۆَاااااا1/2/1ٌ)، جۆرەکااااااَی ڕضاااااتە
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تااااااااكەر و ، کەرضااااااااتە ضااااااااەرەکییەکاٌ، ئەرک(-ڕضااااااااتە تە پێاااااااای )َاااااااااوەڕۆک
، رضاااتە کەرضاااتە الوەکییەکااااَی، تەواوكاااار، تەركاااار و جۆرەکااااَی، جۆرەكااااَی
، ریستاااااااىوَی ریستاااااااىوَی کەرەضاااااااتەکاٌ، تەواوکەر، ئااااااااوەڵگىزارە، ضاااااااەرتار

ئاااازاد، ریستاااىوَی چەضاااپاو( هەرچااای تەغااای دووەيااای نێکاااۆڵیُەوەیەکەیە زیااااتر 
الیەَااااای پراکتیکااااای دەگااااارێتەوە و ئەو ضاااااەردێراَە دەگااااارێتە خاااااۆ )تُەياکااااااَی 

پەیىەَاااذَی َێاااىاٌ ەی رضاااتە، رۆَااااَی رضاااتە، تُەياااای رێسيااااَی، ئاضاااتی ضاااەرەو
ۆیی، تُەياااااای واتاااااایی ، ئاضاااااتی ئاضااااا یَاااااذەىەیپ، تاااااکەر و تەرکاااااار و  کاااااار

 ی، پرۆژە ضازداٌ، کۆتی هەڵثژاردٌ(ضتىوَ یَذەىەیپژێرەوە، 
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 ( ڕستە، زاراوە و چەمک ١/١)
ڕضااااااتە یەکااااااێکە نە زاراوەکاااااااَی زياَُاضاااااای، نە ئاضااااااتی ڕضتەضااااااازیذا 
تەکااااااردێ تەکارهێُااااااَی ئەو زاراوەیە گىزارغااااااتە تاااااۆ کۆيەڵێاااااک کەرضااااااتەی 
تەدوای یەکاااااذا هااااااتىو دەدام ، نە زيااااااَی ەەڕەتیاااااذا تەراياااااثەر هەيااااااٌ زاراوە 
زاراوەی )انجًااااهە( تەکاااااردێ هەروەهااااا نە زياااااَی ئیُگهیسیااااذا تەرايااااثەر ڕضااااتە 

( تەکاردێااااااااس. ئەوەی پەیىەضااااااااتیع تێااااااااس تە چەيکاااااااای sentenceزاراوەی )
ە ئەوەیە تە غااااێىەی جیاجیااااا یطااااەو تاضاااای نەتااااارەوە کااااراوە ، زۆرتەی ڕضاااات

ڕێسياَُىوضاااااە دێاااااریٍ و َاااااىێ کااااااَیع پێُاضاااااەی ڕضاااااتەیاٌ کاااااردووە، ئاااااێًە 
 نێرەدا هەوڵ دەدەیٍ هەَذێ نەو پێُاضاَە تخەیُە ڕوو:

يايۆضااااتا تۆفیاااال وەهثاااای نەتااااارەی ڕضااااتەوە دەنێااااس))جًهە تەیاااااَکردَی 
( هەروەهاااا يايۆضاااتا َاااىری ەهااای ئەيااایٍ 11: 1929حاااىکًێکە.(( )تۆفیااال وەهثااای

تەو غااااێىەیە تاضاااای ڕضااااتە دەکااااام ))ئااااێًە کااااات  ئەدوێاااایٍ یاااااٌ ئەَىوضاااایٍ 
چەَاااذ واژەیەک تەکاااار ئەهێُااایٍ تاااۆ دەرتایُااای تیروڕايااااٌ، ئەَجاااا تەو کاااۆيەڵە 
واژەیەی کە تەکااااااااری ئەهێُااااااایٍ يەەُاااااااایەکی تەواو ئەتەخػااااااا  و فريااااااااَێکی 

( هەر 47: ل2١14ىری ەهاااای ئەياااایٍ نەتەکااااذا ئەتاااا ، پێاااای ئەڵاااارێ ڕضااااتە.(( )َاااا
نەتااااارەی پێُاضااااەی ڕضااااتەوە يايۆضااااتا ياًااااذ ئەياااایٍ هەوراياااااَی دەَىوضااااێس 
))ڕضاااتە ئەو ئاخاااافتُەیە کە کااااری تێاااذایەو واتاااای تەواو دەتەخػاااێس.(( )ياًاااذ 

 (2١3: ل1981ئەيیٍ هەوراياَی
هەروەهااااا ئەوڕەحًااااااَی حاااااجی يااااااری و ەثااااذانهە حطاااااێٍ الیااااااٌ وایە 

کاااااار/ڕەگی کاااااار و پێذاویطاااااتیەکاَی. )ئەوڕەحًااااااَی حااااااجی ڕضاااااتە تاااااریتیە نە 
 (2١14( و )د.ەثذانهە حطێٍ 15١: ل2١14ياری 

ضااااااااااجیذە فەرهاااااااااادی تیاااااااااروڕای وایە ڕضاااااااااتە))گەورەتریٍ یەکەی د. 
ضیُتاکطااااە کە نە ڕۆَاااااَی ژێرەوەیااااذا کەرەضااااە پێکهێُەکاااااَی  گرێاااای َاااااوی و 

َاااذٌ ،یااااٌ ڕضاااتە گرێااای کااااری تەهۆی یاضاااا ضیُتاکطااایەکاَەوە تەیەکتااارەوە تە
کۆيەڵێاااک کەرەضاااەی دیااااریکراوە تەگاااىێرەی چەَاااذ یاضاااایەک داڕێاااژراوٌ ئەو 
د. کەرەضااااە دیاااااریکراواَەظ هەَااااذێکیاٌ ضااااەرەکی و هەَااااذێکیاٌ الوەکاااایٍ.(( )

 (22: ل2١13فەرهادی ضاجیذە
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ئەو پێُاضاااااەی دوای تاااااا ڕادەیەک تااااااظ نەگەڵ نێکاااااۆڵیُەوەکەی ئاااااێًەدا یەکتااااار 
 ختی نەضەر دەکەیٍ.دەگرێتەوە، تۆیە زیاتر جە

 ( جۆرەکاوی ڕستە١/٧)
زياَُاضاااااااااٌ یاااااااااٌ ڕێسياَُىضاااااااااٌ تەغااااااااێىەی جیاجیااااااااا ڕضااااااااتەیاٌ 
داتەغاااااکردووە تەیو تە گػاااااتی دەکرێاااااس جاااااۆری داتەغاااااکردَەکاَیاٌ نە دوو 

 جۆری داتەغکردَذا چاتکرێُەوە
 جۆرەکاَی ڕضتە تەپێی ڕۆَاٌ-1
 واتا(٫َاوەڕۆک ٫   جۆرەکاَی ڕضتە تەپێی )ئەرک -2

 (جۆرەکاوی ڕستەبەپێی ڕۆوان١/٧/١)
ئەو جاااااۆرەی داتەغاااااکردَی ڕضاااااتە پػاااااس تە خاااااىدی ڕضاااااتەکە خاااااۆی 

تە واتاااااایەکی تااااار ێەو جاااااۆرەی داتەغاااااکردَە کااااااری ڕضاااااتەکە  دەتەضاااااترێس
حاااااىکًی دەکاااااام نەو نێکاااااۆڵیُەوەیەدا تاااااۆ دەضاااااس َیػااااااَکردَی ن ەکااااااَی ئەو 

 جۆرە تە تۆچىَەکاَی )د.ەثذانهە حطێٍ( دەتەضتیٍ
 ڕضتەی ضادە -1

 ڕضتەی ضادەی َاوک
 ڕضتەی ضادە

 ڕضتەی ضادەی فراواَکراو
 ڕضتەی َاضادە-2

 ڕضتەی هاوڕێک
 ڕضتەی هەڵثژاردە
 ڕضتەی پێچەواَە
 ڕضتەی َەرێ

 ڕضتەی ئاڵۆز -3
 غاڕضتە
 پاڕضتە
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 (ڕستەی سادەی واوک ١/١/٧/١) 
نە زيااااااااٌ َاضااااااااٌ تە ضاااااااادەتریٍ ڕضاااااااتەظ َااااااااوی دەتەٌ  کهەَاااااااذێ

))ضاااااادەتریٍ ڕضاااااتەی کاااااىردی ئەو ڕضاااااتەیە نە تااااااکە وغاااااەیەک پێکهااااااتث ، 
وغاااااااەکە نە ئاضاااااااتی  يۆرفۆناااااااۆژی دا وغاااااااەیە و نە ئاضاااااااتی ضیُتاکطاااااااذا 

( ئەيەظ تەو واتاااااااایە دێاااااااس هەر 8: ل 2١14ڕضاااااااتەیە.(( )ەثاااااااذانهە حطاااااااێٍ  
َهاااا تە یەک وغاااە دەرتاااااوە یااااٌ چەَاااذە ڕضاااتەکە نە ئاضاااتی ضاااەرەوەدا تە تە

نە یەک وغااااااە پێکهاااااااتىوە، تەیو نە ئاضااااااتی ژێاااااارەوەدا کەرضااااااتەکاَی تااااااری 
ڕضااااتە هەيىویاااااٌ ئايادەییاااااٌ هەیە. تەو پێاااایەظ تێااااس تەغااااە ئاخاااااوتُی کااااار 

 ئەو ڕۆڵە دەگێاێس وەک )چىو، هام، َىوضس، فای...تذ(.

 (ڕستەی سادەی ئاسایی ١/٧/١/٧)
تڵێااایٍ ڕضاااتەی ضااااادەی ئاضاااایی تااااریتیە تەواتایەکااااَی گػاااتی دەکرێااااس 

نە  ضاااادەتریٍ  ڕضااااتە نە ئاضااااتی ژێاااارەوەدا، واتااااا ئەو جااااۆرەی ڕضااااتە تااااریتیە 
)) نەو ڕضاااااتاَەی جاااااگە نە ڕاَااااااوی ڕێککەوتاااااٍ تاااااکەر و تەرکاااااار تە ئاغاااااکرا 

( تاااااۆیە دەکااااارێ تهێااااایٍ ئەو جاااااۆرەی 23دەردەکەوٌ.(( )هەيااااااٌ ضاااااەرچاوە: ل
وە و ئاضااااااتی ژێاااااارەوەی ڕضااااااتەیە تە غااااااێىەیەکی ڕێژەیاااااای ئاضااااااتی ضااااااەرە

 یەکطاَە.
 ئەو هام ، ئەو َىوضس ، ئەو واَەی خىێُذ.

 

 (ڕستەی سادە فراواوکراو١/٧/١/٣) 
ئەو جاااۆرەی ڕضاااتە تاااریتیە نە هااااتُی هەَاااذێک کەرضاااتە الوەکااای نەگەڵ 
کەرضااااتە ضااااەرەکیەکاَی ڕضااااتە، تاااا  واتااااای ئەوەی نە ڕضااااتەیەکی کااااار تێااااپەڕ 

رێ و دیاااارخەریع تەژدار دەتاااٍ جاااگە نەهااااتُی تکەررتەرکاررکاااار هەَاااذێک گااا
ئەيە تااااۆ ڕضااااتەی کااااار تێااااُەپەڕیع دروضااااتە تااااۆیە دەکرێااااس تهێاااایٍ ڕضااااتەی 
ضااااادەی فراواَکااااراو تااااریتیە دەرکەوتُاااای کە ڕضااااتەی ضااااەرەکی و الوەکاااای نە 
هەياااااٌ ڕضااااتەدا تەيەظ نە ڕضااااتەی ضااااادەی فراواَکااااراو ))نە کاااااری تێااااُەپەڕ 

دەردەکەوێاااااس ((.  پتااااار نە دوو وغاااااە....نە کااااااری تێاااااپەڕ پتااااار نە ضااااا  وغاااااە
 (.24: ل2١14)ەثذانهە حطێٍ
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 (ڕستەی واسادە ١/٧/٧)
ئەو جاااااااااۆرەی ڕضاااااااااتە تەتەراورد نەگەڵ جاااااااااۆری یەکەو دوو کااااااااااری 
تێاااااااااذایە، هەر ئەيەظ وای کاااااااااردووە تەو جاااااااااۆرە َااااااااااوی تهێُاااااااااذرێ تەیو 
))تەغااااذارییەکی هااااااوتەظ نە َێىاَیاَاااااذا هەیە، جاااااا   نە تاااااکەر یااااااٌ تەرکااااااردا 

( نە ڕاضاااااااااتی ئەو جاااااااااۆرەی ڕضاااااااااتە 33وە: لتێاااااااااس.(( (هەيااااااااااٌ ضاااااااااەرچا
نەيُاوەڕۆکاااااااااذا تاااااااااریتیە نە یەکگرتُااااااااای دوو ڕضاااااااااتە هەردوو ڕضاااااااااتەکەظ 
ضاااااەرتەخۆٌ تەیو نە کااااااتی نێکاااااذاَی دوو ڕضاااااتەکەدا پەیىەَاااااذیەک دروضاااااس 

 دەتێس.

 (ڕستەی لێکدراوی هاوڕێک:١/٧/٧/١)
ئەو جاااااااۆرەی ڕضاااااااتە تەهاااااااۆی ئايرازەکااااااااَی )و،هەروەها،ئیُجا...تاااااااذ( 

رێااااااٍ ))نە ڕووی ئەَجايااااااذاَی کاااااااری ڕضااااااتەکاَیاٌ هاااااااوڕێکٍ، نەیەکتاااااار دەد
کاااااری هەيااااىو ڕضااااتە نێکااااذراوەکاٌ نەغااااێىەی ئەرێ داٌ و هەياااااٌ ئاراضااااتە 

 ( وەک:33: ل2١14وەردەگرٌ.(( )ەثذانهە حطێٍ
 يُذاڵەکە گریا و دایکی غیری پێذا.

 يُذاڵەکە نە خەو هەڵطا ئیجا دەيىوچاوی غىوغس.
 

 چەواوە:(ڕستەی لێکدراوی پێ٧/٧/٧/١)
نەو جااااۆرەی ڕضااااتە دا کاااااری ڕضااااتە یەکەو پااااێچەواَەی کاااااری دووەو 
دەوەضااااااتێس، تە واتااااااای ئەوەی ئەگەر ڕضااااااتەی یەکەو کااااااارەکەی نە غااااااێىەی 
ئەرێ داتاااااىو ئەوا کااااااری ڕضاااااتەی دووەو دەتێاااااتە َەرێ، ئەو جاااااۆرەی ڕضاااااتە 
تەهااااااۆی ئايرازەکاااااااَی )تەیو ، ئەگەرچاااااای ، هەرچەَااااااذە .....تااااااذ( نەیەکتااااااری 

 ەک:دەدرێٍ و
 ئەو خىێُذی، تەیو دەرَەچىو.

 ئەو هەرچەَذە زیرەکە، تەیو َاخىێُ .
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 (ڕستەی لێکدراوی هەڵبژاردە:٣/٧/٧/١)
ئەو جاااااۆرە ڕضاااااتەیە جۆرێاااااک نەهەڵثژاردَااااای تێاااااذایە، هەر تاااااۆیەظ تەو 
َاااااوە َاااااوَراوە. ))ئەو جااااۆرە ڕضااااتەیە تە زۆری نە دوو ڕضااااتەی ضااااادە پێااااک 

تەَهااااا کاااااری یەکیاااااٌ ئەَجاااااو دەدرێااااس.(( دێااااس نەکاااااری هەردوو ڕضااااتەکەدا، 
 (35)هەياٌ ضەرچاوە: ل

 نەو ڕضتەیەدا کاری ڕضتەکاٌ نە غێىەی فەرياٌ یاٌ داخىازی داٌ.
 یاٌ داَیػە یاٌ تاۆ

 یاٌ يەیکە یاٌ پیاواَە تیکە.

 (ڕستەی لێکدراوی وەرێ:٤/٧/٧/١) 
))نێکاااااذراوی دوو َەرێااااای پێاااااذەگىترێ، تااااا  زۆری نە درووضاااااتەی َەرێ 

( تەهااااۆی 35: ل2١14، هیچیاااااٌ جێثەجاااای َاکرێااااس.(( )ەثااااذانهە حطااااێٍپێکااااذێس
 ئايرازی َەرێ )َە......َە....(نێکذەدرێس.
 َە غیری حىغتر َە دیذاری ەەڕەب

 َە دەخىێُ  َە دەردەچ .

 (ڕستەی ئاڵۆز١/٣)
یەکێکاااااای تاااااار نە جۆرەکاااااااَی ڕضااااااتە تااااااریتیە نە ڕضااااااتەی ئاااااااڵۆز، ئەو 

یاااااٌ زیاااااتر نە ضااااُىوری تەَهااااا جااااۆرەی ڕضااااتە تااااریتیە نە هاااااتُی دوو ڕضااااتە 
یەک ڕضااااتەدا، تە جۆرێااااک ڕضااااتەیەکیاٌ ضااااەرەکییە و ئەواَاااای تاااار تە ڕضااااتەی 
الوەکاااای هەژيااااار دەکاااارێٍ، تااااۆیە زياَُاضاااااٌ تە )غاڕضااااتە ، پاڕضااااتە( َاااااوی 

 دەتەٌ.
غاڕضااااتە: تااااریتیە نە ڕضااااتەیەکی ضااااادە دەکاااارێ نە ڕووی کاااااتی ڕاتااااردوو -1

رتەخۆیەو واتااااکەی تەواو تاااىوە، یااااٌ ڕاَەتاااردوو تێاااس، خااااوەَی واتاااایەکی ضاااە
 تە واتایەکی تر گىێگر تەت  دیارخەر یاٌ ڕضتەی تر نەواتاکەی تێذەگام.

پاڕضاااات : تااااریتیە نە ڕضااااتەیەکی الوەکاااای نە ضااااُىوری ڕضااااتەی ئاااااڵۆز، ئەو -2
جااااۆرەی ڕضااااتە خاااااوەَی واتااااایەکی ڕووٌ َاااایە، چااااىَکە تەَهااااا تە گااااىتُی ئەو 

اوەڕێی زاَیااااری زیااااتر دەکاااام گاااىێگر زاَیااااری تەواوی دەضاااس َاکەوێاااس، چااا
 تۆ ئەوەی واتای تەواوی دەضس کەوێس.
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 وەک:
 يٍ تەتەَها َاتىاَى ئەو کارە تکەو، ئەو دەهێُى.

 کە تەهار هام دەچیٍ تۆ ضەیراٌ.
 هەڵەتجە کە غارێکی کىردضتاَە کیًیا تاراٌ کرا.

 دضتاٌ تىو.غای ئێراٌ یازی نە ضێذارە دا، کە ضەرۆک کۆياری کىر

 ئەرک(-اوی ڕستە بە پێی )واوەڕۆک(جۆرەک٤/١)
ئااااااێًە کاتێااااااک یطااااااە دەکەیااااااٍ زۆرتەی دەرتایُەکاًَاااااااٌ تە ڕضااااااتەیە، 
دیااااارە جااااۆر و غااااێىازی دەرتایُەکاااااٌ و پێذاویطااااتیەکاَیع وایاااااٌ کااااردووە 

 .زیاتر نە یەک جۆری ڕضتە تەکارتهێُیٍ وەک ڕضتەی )هەواڵ،پرش......تذ(
زاياَُاضاااااٌ نەتااااارەی ئەو جااااۆرەی داتەغااااکردٌ یطااااەو تاضاااای خۆیاااااٌ هەیە، 
تە گػاااتی دەکرێاااس ئەو جاااۆراَەی خااااىارەوە دەضتُیػااااٌ تکەیاااٍ نە کارەکاااااَی 

 ئەواٌ 
 ڕضتەی هەواڵ گەیاَذٌ-1
 ڕضتەی پرضیاری-2
 ڕضتەی فەرياَذاٌ-3
 ڕضتەی ضەرضىڕياٌ-4

 (ڕستەی هەواڵدان:١/٤/١) 
کۆيەڵێااااک زاراوەی تااااری تااااۆ تەکارهاااااتىوە جااااگە نە ڕضااااتەی هەواڵااااذاٌ 

وەک )ڕضااااااااتەی خەتەری، ڕضااااااااتەی وەراااااااافی، ڕضااااااااتەی زاَیاااااااااری....(، ئەو 
جااااااااااۆرەی ڕضااااااااااتەیە تە غااااااااااێىەیەکی زۆر تەکارهێُاااااااااااَی هەیە ڕضااااااااااتەی 
هەواڵگەیاَذٌ))ڕاضاااااااااااس و َاڕاضاااااااااااتی تێاااااااااااذەکەوێس، دەکرێاااااااااااس غاااااااااااىێُی 

کەر کەرەضااااتەکاَیع تگااااۆڕێٍ، نەزياااااَی کىردیااااذا ڕضااااتەی هەواڵگەیاَااااذٌ تە تاااا
( تە 19-18: ل1995دەضااااس پێااااذەکام و تە کااااار کۆتااااایی دێااااس.(( )یەیااااص کاکاااام

گػاااااااتی ڕضاااااااتەی هەواڵاااااااذاٌ نە ڕووی پێکهااااااااتەوە نە دوو گااااااارێ پێکاااااااذێس 
ئەواَیع)گرێااااااای َااااااااوی،گرێی کااااااااری(. نە کۆتاااااااایی ئەو جاااااااۆرەی ڕضاااااااتە ).( 

 دادەَرێس
 ئازاد هام.
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 یىتاتیەکە واَەی َىوضی.
 ئەو یىتاتیەکی زیرەکە.

 تەی پرسیاری(ڕس١/٤/٧)
یەکاااێکە نە جۆرەکااااَی ڕضاااتە، تە گػاااتی تەکاردێاااس تاااۆ دەضاااس خطاااتُی 
زاَیااااااری نە تاااااارەی کەش/غاااااس/ڕووداو.....تذ ))ڕضاااااتەی پرضاااااایاری نە ڕووی 
غاااااێىەو پێکهااااااتەوە تە گػاااااتی تە دوو جاااااۆر دروضاااااس دەتێاااااس کە تاااااریتیٍ نە 

 (23ئايراز،هێس.(( )هەياٌ ضەرچاوە: ل
( .تااااااااااااااااذ،نەکىێ،تەچی،تەچەَذ..هەر یەک نە ئايرازەکاااااااااااااااااَی )کەی،چۆٌ

ڕضاااتەی پرضاااایاریاٌ پااا  درووضااااس دەکرێااااس ئەو جاااۆرەی ڕضااااتە نە ڕضااااتەی 
 هەواڵ داَەوە درووضس دەکرێس، نەکۆتایی ڕضتەکەغذا)ە( دادەَرێس.

 ئایا دەچیس تۆ هەونێرە
 چەَذ کیهۆ تەياتەم کایە

 (ڕستەی فەرماودان:١/٤/٣)
وداخاااااىازی تاضااااای نە َێاااااى زياَُاضااااااَی کاااااىرد ڕضاااااتەی فەرياَاااااذاٌ 

نێااااىەکراوە هەَذێکیػاااایاٌ تە هەياااااٌ ڕضااااتە نەیەڵەياااای دەدەٌ،چااااىَکە هەياااااٌ 
ڕۆَاَیااااٌ هەیە))ڕضاااتەی فەرياَاااذاٌ تااااوتریٍ غاااێىەی داخاااىازی کردَە،کەضااای 
یەکەو داوا نە کەضاااااای دووەو دەکااااااام، کە کارێااااااک تکااااااام یاااااااٌ هەڵىێطااااااتێک 

جااااۆرە ڕضااااتە ( ئەو 27: ل1995تُااااىێُ ، یاااااَیع تەپااااێچەواَەوە.(( )یەیااااص کاکاااام
تە ئاضاااااَی نەجۆرەکاااااَی تاااار جیااااادەکرێتەوە ئەوەظ دەگەڕێااااتەوە تااااۆ غااااێىەی 
ڕۆَااااااَی خاااااىدی ڕضتەکە،ڕضاااااتەی فەرياَاااااذاٌ ڕاضاااااتی و هەڵە هەڵُاگرێاااااس تە 

 تەراورد نەگەڵ ڕضتەی هەواڵ داٌ.
 تاۆ ياڵەوە.

 واَە تُىوضٍ.

 (ڕستەی سەرسىڕمان:١/٤/٤)
تە تاااااۆ ڕضاااااتەی ضاااااەر ضاااااىڕياٌ یەکێکااااای تااااارە نە جۆرەکااااااَی ڕضااااا

دەرتایُاااای هەضااااس و ضااااۆز تەکاردێااااس جااااا هەضااااس دەرتااااایُەکە تە غااااێىەی 
ئەرێ تااااا  یااااااٌ َەرێ،ئەو جاااااۆرەی ڕضاااااتە ڕۆَااااااَێکی ئاضاااااایی هەیە دەکااااارێ 
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ڕضااااااتەی هەواڵااااااذاٌ تکرێااااااس تە ضەرضااااااىڕياٌ تەهااااااۆی گااااااۆڕیُی َیػاااااااَەی 
 (!کۆتایی ڕضتەکەوە نە ).( تۆ )

 (کەرستە سەرەکییەکان:١/٥)
ىوَیااااااااااٌ نە رضاااااااااتە تە غاااااااااێىەیەکی ئەو کەرضاااااااااتاَە دەگااااااااارێتەوە ت

زۆرەکیاااایە، واتە هەتىوَیاااااٌ يەرجە تااااۆ رۆَاااااَی رضااااتە، رضااااتە تە تاااا  ئەواٌ 
رضاااتە رۆَاَاااذرێس، هەرچەَاااذە هەَاااذێک جاااار نە ئاضاااتی ضاااەرەوە دەرَااااکەوٌ، 
تەیو نەئاضاااااااتی ژێااااااارەوە هەرتىوَیااااااااٌ هەیە، ئەو کەرضاااااااتاَەظ تاااااااریتییٍ نە 

 )تکەر، تەرکا، تەواوکار، کار(

 :(بكەر و جۆرەكاوی١/٥/١)
نە رێسيااااااااَی تەیهیاااااااذی تەَیاجەختیااااااااٌ نەضاااااااەر یە  جاااااااۆری تاااااااكەر      

دەكااااردەوە، تااااۆیە نە پێُاضااااەكردَی تااااكەر دەیاااااَگىم ) تااااكەر ئەو كەضااااە یاااااٌ 
ئەو غااااااتەیە كە، هەڵذەضاااااات  تە ئەَجايااااااذاَی كارێاااااا  ( ئەو پێُاضااااااەیە نەَێااااااى 

یو نە زيااااااَەواَی خۆیااااذا هەڵگاااااری تااااكەری ناااااۆژیكی و تااااكەری رێسيااااااَییە. تە
 ) َىێاااذا زیااااتر و زێتااار نەجاااۆرێكی تاااكەر دەضتُیػااااٌ كاااراوە، تاااۆ ًَاااىَە

نە رێسياااَی ئەركیااذا ضاا  جااۆر تااكەری دەضتُیػاااٌ  (  Halliday– هانیااذای
 كااااااردوە، ))تااااااكەری دەرووَاااااای، تااااااكەری نااااااۆژیكی، تااااااكەری رێسياااااااَی((

(http://www.zimannasicom/govar%%$drd) ىد وەرگاااارتٍ تەیو ئااااێًە دەتااااىاَیٍ تەضاااا
نەاتەغااااكردَەكاَی تااااكەری چەَااااذ جااااۆرێكی تااااریع نە تااااكەر هەڵثهێُجاااایٍ تەو 

 : غێىەی خىارەوە
  .ئەو هام

  .ئەو َاَی خىارد 
  . ئەو واَەی خىێُذٌ

 .ئەواٌ چىوٌ 

 :(بكەری رێسماوی١/٥/١/١)  
ئەو جاااااۆرەی تاااااكەر زۆرتەی كاااااام نەرووی رێسيااااااَیەوە تاااااكەرە، ))      

واتە تەَیاااااا چااااااڵی تاااااكەر پادەكااااااتەوە، ئەيەظ زیااااااتر نە كاااااارە تێُەپەرەكااااااٌ 
( تە 2١13تەدی دەكااااارێ، تەتاااااایثەتی تێاااااُەپەرە الئرادییەكااااااٌ.(( )ئااااااوام ئحًاااااذ، 
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واتااایەكی تاار تااكەری رێسياااَی تااكەری راضااەییُەی رضااتە َاایە تەڵكااى تەركاااری 
یكی رضاااتەیە. )) هەَاااذێ جاااار َیهادیػااای پێاااذەگىترێ، راضاااتی و َاڕاضاااتی ناااۆژ

 رضتەكە دەگەرێتەوە تۆ ئەو.(()هەياٌ ضەرچاوە(
 .چێػتەکە ضىوتا
  .کەپرەکە رووخا

 .یاَەكە دۆڕا

 :(بكەری لىجیكی١/٥/١/٧)
))ئەو پێذاویطاااااتیە گااااارَگەی رضاااااتەیە تەزۆری نەضاااااەر غاااااێىەی گرێااااای 

اٌ َەداَااای كارێااا ، واتە جااا  تەجااا  كردَااای َااااویە، هەڵذەضااات  تەئەَجااااو داٌ یااا
كاااااارەكە دەكەوێاااااتە ئەضاااااتۆی و نە كااااااری تێاااااپەر و تێاااااُەپەر دەردەكەوێاااااس 
(()هەيااااااٌ ضاااااەرچاوە( واتە تاااااكەری ناااااۆژیكی تاااااكەری راضاااااتەییُەی رضاااااتەیە، 

 .تىاَای تەضەر ئەَجاو داَی كارەكە دەغك 

 :(بكەری ئامێریی١/٥/١/٣)
دەتاااااىاَیٍ جاااااۆرێكی تاااااری تاااااكەر تە وردتاااااىوَەوە نە تاااااكەری رێسيااااااَی،     

دەضُیػااااااااٌ تكەیاااااااٍ تەَاااااااااوی ) تاااااااكەری ئاااااااايێری ( ئەيەظ نەو رضااااااااتاَە 
دەردەكەوێ كە، ئاااااايێر تێیُاااااذا تەژدارە. تەیو وە  تاااااكەری رێسيااااااَی تاااااكەری 

 .راضتەییُەی رضتە َیٍ، تەَیا چاڵی تكەریاٌ پاكردۆتەوە
 .كهیكهەكە دەرگاكەی كردەوە

 .غۆفڵەكە خاَىوەكەی روخاَذ
  نە ) غااااۆفل، كهیاااام ( تااااكەری راضااااتەییُەی رضااااتە َاااایٍ، تەڵكااااى هەریە

تەركااااارٌ، تەیو نەتەرئەوەی تااااكەر نەو رضااااتاَەی ضااااەرەوە يااااۆرفیًی ضاااافرە 
ئەو ) غاااااۆفل، كهیااااام ( تاااااىوَەتە تاااااكەر، تەیو تە پێاااااىەری ضااااایًاَتیكی دەتاااااُە 

 .تەركار

 :(بكەر وادیار١/٥/١/٤)
تەَیاااااااااا نەرووی ئەوەظ جاااااااااۆرێكی تاااااااااكەرە نە رضاااااااااتە دا دیاااااااااارَیە،      

  واتاییەوە هەضس تەتىوَی دەكرێ، تەیو
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كاااااا  كااااااارەكەی ئەَجاااااااو داوە، )) دەضااااااتىوری گػااااااتی هەيااااااىو زياَێاااااا  نە 
گاااۆڕیُی كاااارا دیاااار تاااۆ كاااارا تاااسر تاااریتیە نە دەرهاویػاااتُی كاااارا و ضاااپاردَی 

(واتە تاااااكەر نە  323: 2١١١ئەر  تە تەركاااااار (( )ئەورەحًااااااَی حااااااجی يااااااری: 
  .ار ئەو ئەركە دەگێاێسرضتە دا َیە و تەرك

  كىژرا
  تیُذرا
 هێُذرا

 :(بكەروادیاری ئاماژەپێكراو١/٥/١/٥)
تەضاااااەیركردَی تاااااكەر َادیاااااار دەتاااااىاَیٍ جاااااۆرێكی تاااااری تكەرَادیاااااار 
هەڵثهێُجااااایٍ تە َااااااوی ) تاااااكەر َادیااااااری ئايااااااژەپێكراو ( چاااااىَكە نە زيااااااَی 

پەَااااجە كىردیااااذا )) حاااااڵەتی ئەوتااااۆ هەیە، كە تە رێااااگەی وەضاااافی رضتەضااااازی 
( تە هاااۆی هەَاااذێ ياااۆرفیى كە 241تاااۆ كاااارا راتكێػااارێ (( )هەيااااٌ ضاااەرچاوە :

دەتاااُە هاااۆێ َیػااااَذاَی تاااكەری رضاااتە تەتاااایثەتی ئاااايرازی پەیىەَاااذی ) تە، تاااۆ، 
نە ( یاااااٌ هەَااااذێ وغااااەی وە  )) تەدەضااااتی، نەالیەٌ، نەرێااااگەی، تە هۆی،....تااااذ 

 (9١- 88:  1989(( )فەرەیذوٌ ەەتذول تەرزَجی: 
 .تەدەضتی َەوزاد كىژرائازاد 

 .ئازاد نەالیەٌ َەوزاد كىژرا
 .ئازاد نەرێگەی َەوزاد كىژا

 .ئاوو پ  َاخىرێ.....تذ

 :(بەركار و جۆرەکاوی١/٥/٧)
یەكێاااااا  نە پێذاویطااااااتیە گرَگەكاااااااَی رضااااااەیە، تەتااااااایثەتی نە رضااااااتەی      

كاااااری تێااااپەر هەيیػااااە كەرەضااااەیەكی ضااااەرەكیە، چااااىَكە كاااااری تێااااپەر تەتاااا  
كاااااار واتاااااای تەواو َاااااات ، زياَُاضااااااٌ پێُاضاااااەی جیاجیایااااااٌ تاااااۆ تاااااىوَی تەر

تەركااااار كااااردوە. كریطااااتەل دەڵاااا  )) پێكهاااااتەیەكی ضااااەرەكی رۆَاااااَی رضااااتەیە 
نە دێاااااریُەوە نەگەڵ رەگااااای كاااااار و ئايااااااَجی كاااااار تاااااێكەڵ تاااااىوە.(( )خەضااااارۆ 

(یااااٌ تەركااااار تاااریتیە )) نەو پەیىەَااااذیە رێسيااااَییەی، تەهااااۆی  62: 2١١8ئحًاااذ: 
پەیااااذا دەتاااا ، نە َێااااى گرێاااای كاااااری دەردەكەوێااااس كە، ئەویااااع  گرێاااای َاااااوی
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دووەو كەرەضاااااەی تەخاااااىرتی رضاااااتەیە نە كااااااری تێاااااپەر، نەژێااااار كااااااریگەری 
( كەواتە تەركااااااااااار تااااااااااریتیە نە )) 68كااااااااااارەكەیە.(( )هەياااااااااااٌ ضااااااااااەرچاوە: 

پێذاویطااااتیەكی ضااااەرەكی رضااااتە نە كاااااری تێااااپەر، تەگػااااتی نە رضااااتە دا ئەو 
دەداتەوە كە تە )  ، چااااای، كااااا  ( دەكااااارێ (( وغاااااەیە كە وەیيااااای پرضااااایارێ  

  (2١13)ئاوام ئحًذ: 
 .ئەنەَذ َاٌ دەخىام
 .ئێًە واَە دەخىێُیٍ
 .جىاٌ هەَاری کای

نەو رضااااااتاَەی ضااااااەرەوە هەریە  نە ) َاااااااٌ، واَە، هەَااااااار ( تەركاااااااری 
رضااااااااتەٌ، كەوتااااااااىوَەتە ژێركاااااااااریگەری كااااااااارەكە و واتااااااااای كارەكەیاااااااااٌ 

 .تەواوكردوە
ئاياژەياااااٌ پێااااذا تااااكەری رێسياااااَی تەركاااااری نااااۆژیكیە،  وەكااااى نەضااااەرەوە    

ئەو جااااااۆرەی تەركااااااار تە هااااااۆی پێااااااىەری ضاااااایًاَتیكی هەضااااااس تە تااااااىوَی 
دەكاااااااارێ، واتە نەرووی واتاااااااااوە دەزاَاااااااایٍ ئەوە تەركااااااااارە چااااااااىَكە )) ئەو 
تەركااااارەیە پەیىەَااااذی تە تۆغااااای تەركااااار و ریستااااىوَی كەرەضااااەكاَەوە َاااایە، 

ذرێ تەركاااااااااارە َە  نەرووی غاااااااااىێُی واتە نەرووی ضااااااااایًاَتیكیەوە دەزاَااااااااا
 ( 64:  2١١8تەركارەوە.(( )خەضرۆ ئحًذ :

 .ئاوەكە رژا
نەو رضاااااتەیە ) ئااااااو ( تەركااااااری ناااااۆژیكیە نە غاااااىێُی تاااااكەر هااااااتىوە، 
تەیو كااااااىردیساٌ هەضااااااس تەوە دەكااااااام كە، ) ئاااااااو ( تەركااااااارە َە  تااااااكەر. 

 .تەيیع دەگىترێ تەركاری نۆژیكی

 : (بەركاری رێسماوی١/٥/٧/١)
ئەوجااااااۆرەی تەركااااااار كاااااااریگەری كااااااارەكەی دەكەوێااااااتە ضااااااەر نەرووی     

واتاااااوە، چاااااڵی تەركاااااریع نە رضااااتەدا پااااا دەكاااااتەوە، واتە تەهااااۆی غااااىێٍ و 
ریااااس تااااىوَی كەرەضااااەكاٌ دەیُاضاااایُەوە كە، تە گػااااتی ئەو جااااۆرەی تەركااااار 

 دەكەوێتە َێىاٌ ) تكەر، كار (
 .ضیڤاٌ َايە دەَىض 
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 .رەهەَذ ئىتىيثێڵی نێخىڕی
ەكە نە ) َااااايە، ئىتىيثێاااال ( تەركاااااری رێسياااااَی رضااااتەٌ، چااااىَكە چاااااڵی هەری

 .تەركاری پاكردۆتەوە و َاغتىاَ  تثێە تكەری رێسياَی

 :(بەركاری لۆجیكی١/٥/٧/٧)
وەكااااى نەضااااەرەوە ئاياژەياااااٌ پێااااذا تااااكەری رێسياااااَی تەركاااااری نااااۆژیكیە،     

ئەو جااااااۆرەی تەركااااااار تە هااااااۆی پێااااااىەری ضاااااایًاَتیكی هەضااااااس تە تااااااىوَی 
كاااااااارێ، واتە نەرووی واتاااااااااوە دەزاَاااااااایٍ ئەوە تەركااااااااارە چااااااااىَكە )) ئەو دە

تەركااااارەیە پەیىەَااااذی تە تۆغااااای تەركااااار و ریستااااىوَی كەرەضااااەكاَەوە َیاااایە، 
واتە نەرووی ضااااااااایًاَتیكیەوە دەزاَاااااااااذرێ تەركاااااااااارە َە  نەرووی غاااااااااىێُی 

 ( 13:  2١١6تەركارەوە.(( )يسگیٍ ەثذانرحًٍ: 
 .ئاوەكە رژا

تەركااااااری ناااااۆژیكیە نە غاااااىێُی تاااااكەر هااااااتىوە، نەو رضاااااتەیە ) ئااااااو ( 
تەیو كااااااىردیساٌ هەضااااااس تەوە دەكااااااام كە، ) ئاااااااو ( تەركااااااارە َە  تااااااكەر. 

 .تەيیع دەگىترێ تەركاری نۆژیكی

 :(تەواوكار١/٥/٣)
یەكێاااااا  نە پێذاویطااااااتیەكاَی رضااااااتەیە، هەَااااااذی زياااااااَەواٌ تەالوەكاااااای و     

پێذاویطاااتیەكی ضاااەرەكیە، هەَاااذێكی تااار تەضاااەرەكی هەژياااار دەكەٌ، دەڵاااێٍ )) 
تەتاااااااایثەتی نەكااااااااری ) ە، تاااااااىو و دەتێاااااااس ( و ئەو رضاااااااتاَەی هەواڵاااااااذاٍَ (( 

( تە واتااااایەكی تاااار تەواوكااااار وە  تەركاااااری راضااااتەوخۆ 2١13)ئاااااوام ئحًااااذ: 
رەفتااااار دەكااااام، التردَاااای نە رضااااتە دەتێااااتە هااااۆی غااااێىاَذَی واتااااای رضااااتە. 

تەواوكااااااار، ئەوەیە كە  چااااااىَكە )) یەكێاااااا  نە تایثەتًەَااااااذیە هەرە گرَگەكاااااااَی
كەرەضااااەیەكی پێىیطااااە نە رضااااتەدا، تەواتااااای ئەوەی نە پااااهەی كااااار و تەركااااار 
دایە، الَااااااااتردرێ تەتااااااا  ئەوەی واتاااااااای دروضاااااااتی رضاااااااتەكە تێااااااا  َەدام.(( 

  )هەياٌ ضەرچاوە(
 .تڵُذ يايۆضتایە

 .پەری كچێكی جىاٌ تىو
 .ضۆراٌ پیاوی دواڕۆژە
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 :رستە ((کەرستە الوەکییەکاوی١/٦)
رضااااااتەی زياااااااَی كااااااىردی دوو جااااااۆر كەرەضااااااە وەردەگاااااارێ، یەكیاااااااٌ     

ضااااااەرەكیە واتە تەخااااااىرتیە و هەردەتاااااا  نە رضااااااتەدا هەتاااااا ، ئەوەی تریاااااااٌ 
كەرەضاااەی َاضاااەرەكی ) الوەكااای (اااایە يەرە َااایە نە رضاااتەدا هەتااا  واتە داَااااٌ 
و التردَاااای نە رضااااتە تە ئااااارەزووە، تریااااارداٌ نەضااااەر ضااااەرەكی و َاضااااەرەكی 

ای رضااااتە دەگەڕێااااتەوە، تە واتااااایەكی تاااار )) كااااار تایااااار كەرەضااااەكاٌ تااااۆ واتاااا
 (2١13نەضەر كەرەضەكاَی تر دەدام.(( )ئاوام ئحًذ: 

 :(سەربار١/٦/١)
هەروەكاااااااااى نەَااااااااااوی زاراوەكەوە دیاااااااااارە، ضاااااااااەرتاری رضاااااااااتەیە واتە     

زیااااادەیەكە تااااۆ يەتەضااااتی درێااااژدادڕی، رووَكااااردَەوەی واتااااای گػاااای رضااااتە. 
ی، ئاوەڵُاوی....تاااااااذ ( نە رضاااااااتەدات ، دەكااااااارێ تەهاااااااۆی ) گرێااااااای ئاوەڵكاااااااار

تەهەياااااٌ غااااێىەی ئاااااوەڵگىزارە غااااىێُی تسێااااىە نە َێااااى رضااااتەدا هەرئەيەغااااە 
وای كااااااردوە جۆرێاااااا  نە تێكەڵاااااای هەتاااااا  نە َێىاَیاااااااٌ، چااااااىَكە يەتەضااااااتی 

 .رووَكردَەوەی رضتەیە، نەگەڵ تەواوكەر كەي  تێكەڵ دەت 
 .يٍ نە ضهێًاَی دەژیاو

 .ىەپیاوەكە نە ژێر دارەكە َىوضت
 .ئێًە دوێُی ئێىارەكەی تاییكردَەوەی تاتەتی تیركاریًاٌ ئەَجايذا

 :(ئاوەڵگىزارە١/٦/٧)
كەرەضااااااااەیەكی َاضااااااااەرەكی رضااااااااتەیە، چااااااااىَكە داَاااااااااٌ و التردَاااااااای تە     

ئاااارەزووە و كاااار نەواتاااای رضاااتە َاكاااام، تەَیاااا واتاااای رضاااتەكە زیااااتر رووٌ 
َاااایە، تە ئااااارەزوو  دەكاااااتەوە. )) ئاااااوەڵگىزارە نە رضااااتەدا غااااىێُی چەضااااپاوی

( واتە )) یطااااەكەر زۆر جااااار تە 2١13پاااااظ و پااااێع دەخاااارێ.(( )ئاااااوام ئحًااااذ: 
پێااای يەتەضاااتی خاااۆی یااااٌ تە پێااای تُەياااای هاریكااااری غاااىێُی ئاوەڵگىزارەكااااٌ 

 (66: 1996دەگۆڕێ.(( )ئاواز تەگیخاَی :
 .دوێُ  تەیاَی يٍ گەغتى كرد
 .يٍ دوێُ  تەیاَی گەغتى كرد

 .ەیاَیيٍ گەغتى كرد دوێُ  ت
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 :(تەواوكەر١/٦/٣)
كەرەضااااااەیەكی َاضااااااەرەكی رضااااااتەیە، هەَااااااذی زياااااااَەواٌ تە ) تەركاااااااری     

َاڕاضاااااااتەوخۆ (اااااااااع َااااااااوی دەتەٌ، تاااااااىوَی نە رضاااااااتەدا دەتێاااااااتە هاااااااۆی 
فراواَكردَااای گرێااای كااااری و زیااااتر رووَكاااردَەوەی واتاااای رضاااتەكە.)) هەَاااذێ 

هاااا  فەرهااااادی: جااااار تەغااااێىەی گرێاااای تەَااااذ تەدەر دەكەوێااااس.(( )ضاااااجیذە ەثذان
2١13 :24) 

 .يٍ پارەو تۆ ئەنەَذ نە تاوكى وەرگرم
 .ئازاد تە ئىتىيثێڵەكەی خۆی هام تۆ زاَكۆ

 (ریسبىووی کەرەستەکان:١/٧)  
زياااااَی کااااىردی وەکااااى زۆرتەی زياَاااااَی تااااری جیهاااااٌ خاااااوەَی ریستااااىوَی 
تااااایثەم تەخااااۆیەتی تااااۆ رۆَاااااَی رضااااتە. زياااااَی کااااىردی تەگػااااتی ضااااەر تەو 

، ))چااااىَکە 1( دەتەضااااتێسS+O+Vزياااااَییەیە کە پػااااس تە ریستااااىوَی )کااااۆيەڵە 
زۆرتەی رضاااااتەکاَی زيااااااَی کاااااىردی رۆَااااااَێکی َاوەوەیااااااٌ هەیە ، تە تاااااکەر 
دەضااااس پێااااذەکام و تە کااااار کۆتاییاااااٌ دێااااس.(( )د. ضاااااجیذە ەثذانهاااا  فەرهااااادی: 

 2( نە زياااااااَی کىردیااااااذا جااااااگە نە کەرضااااااتە پێکهێااااااُە ضااااااەرەکییەکا34ٌ: 2١13
وەکااااایع تاااااىوَی هەیە، ئەيەظ رێاااااگە خۆغاااااکەر دەتێاااااس تاااااۆ کەرەضاااااتەی ال

 تىوَی دوو جۆری ضەرەکی زیستىوٌ نە زياَەکەدا
 ریستىوَی چەضپاو. – 1
 ریستىوَی ئازاد: – 2

 ( ریسبىووی چەسپاو:١/٧/١)
ئەو جاااۆرە ریستاااىوٌ نە زياَاااذا تاااریتییە نە هااااتُی کەرەضاااتەکاَی زيااااٌ 

ریستاااااااىوَی چەضاااااااپاو نە ضاااااااُىوری رضاااااااتە تە غاااااااێىەیەکی چەضاااااااپاو، واتە 
تاااااااااریتییە نەوەی ))کە هەر گۆڕاَکاااااااااارییەک نە ریستاااااااااىوَی کەرەضاااااااااەکاٌ نە 

                                                           
کاتێک ئەو جۆرە ریستىوَە کاری پێذەکرێس ئەگەر کاری رضتەکە نەرووی هێسەوە تێپەڕ تىو، ئەگەر  1

 (S+Vَا ریستىوَەکە دەتێتە ) 
رضتە تریتییٍ نە ) تکەر، تەرکار، کار، تەواوکار ( هەریەکە نە کەرەضتە پێکهێُە ضەرەکییەکاَی  2

 کەرەضتە الوەکییەکاَی رضتەظ تریتییٍ نە ضەرتار و ئاوەڵگىزارە.
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ضاااُىوری گرێکاَاااذا رووتاااذام دەتێاااتە هاااۆی گاااۆڕاَی ئەرکااای ضیُتاکطااای رضاااتە 
و هەروەهااااا نێکااااذاَەوەی واتااااای ریتەکاااااَیع دەگۆڕیااااس.(( )د.  انااااة حطااااێٍ: 

، S+V+O( تااااااااۆ ًَااااااااىوَە نە زياااااااااَی ریستااااااااىوَەکە تە غااااااااێىەی )1١: 1998
S+V( تەیو نە زيااااااااااَی کىردیاااااااااذا تەو غاااااااااێىەیەیە)S+O+V ،S+V)  

هەرچەَاااااذە هەَاااااذێک جاااااار تەيەتەضاااااس ئااااااڵىگۆڕ تە کەرەضاااااتەکاٌ دەکرێاااااس، 
 تەیو یطە پێکەراَی زياَەکە هەرگیس تەو غێىەیە یطە َاکەٌ. ًَىوَە

 ئازاد َەوازدی دیس. –ئ 
 َەوزاد ئازادی دیس. –ب 
 ژَەکە چێػتی نێُا. –ە 
 *کە ژَەکەی نێُاچێػتە -د 

نەو ًَىوَااااااااَەی پێػاااااااىودا هەيىویااااااااٌ ریستىوَەکاَیااااااااٌ تاااااااریتییە نە 
(S+OV )(ااااااااایە،  نە رضااااااااتەی )ئ( دا )ئااااااااازاد( تااااااااکەری رضااااااااتەکەیە و )َەوزاد

تەرکااااااااااری رضاااااااااتەکەیە، تەیو نە رضاااااااااتەی )ب( دا ئەيە تە پاااااااااێچەواَەوەیە، 
 هەرچەَذە هەردوو رضتەکە خاوەَی هەياٌ رۆَاٌ

 ئازاد:( ریسبىووی ١/٧/٧)
ئەو جااااۆرەی ریستااااىوٌ تااااریتییە نە ))ریستااااىوَی وغااااەکاٌ نە ضااااُىوری 
رضااااتەدا تە چەَااااذ غااااێىەیەکی جیاااااواز، تاااا  ئەوەی کااااار نە واتااااای رضااااتەکاٌ 

( ئەيەظ تەو واتااااایە دێااااس، ئەگەر پااااێع 1١: 1998تکااااام.(( )د.  انااااة حطااااێٍ: 
و داوخطااااااتُی کەرضااااااتەکاٌ نە ضااااااُىوری رضااااااتە روویااااااذا کااااااار نە واتااااااای 

کاااااام، ئەيەظ تە تاااااایثەم کاتێاااااک کەرضاااااتە الوەکییەکااااااٌ تەغاااااذار رضاااااتەکە َا
 دەتٍ نە رۆَاَی رضتە. تۆ ًَىوَە 

 رۆژی ض  غەيًە ئێًە تاییکردَەوەياٌ هەیە.
 ئێًە تاییکردَەوەياٌ هەیە رۆژی ض  غەيًە. 

 ئێًە رۆژی ض  غەيًە تاییکردَەوەياٌ هەیە.
نەو ًَىوَاااااااااااَەی ضااااااااااەرەوە يەتەضااااااااااتی ضااااااااااەرەکی تااااااااااریتییە نە 
)تاییکردَەوەياااااااٌ هەیە( تەیو دەکرێااااااس تە هەر ضاااااا  غااااااێىەکەی ضااااااەرەوە 
دەرتثااااادرێٍ، تەتاااا  ئەوەی کااااار نەواتااااای ضااااەرەکی رضااااتەکە تکااااام، ئەويەظ 
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تاااااۆ ئەوە دەگەڕێاااااتەوە تاااااۆ هەتاااااىوَی کەرضاااااتەی الوەی )گرێااااای هاوەڵکااااااریی 
 ، کە غىێُێکی چەضپاوی َییە.رۆژی ض  غەيًە( نە رضتەکەدا

دەرکرێااااس کااااۆی ریستااااىوَی کەرضااااتەکاَی زياااااَی کااااىردی تە هەردوو جااااۆری 
ریستااااااىوَی ئاااااااازاد و چەضاااااااپاوەوە نەو چەَااااااذ یااااااااڵثەی خاااااااىارەوە کاااااااىرم 

                                             3تکەیُەوە، کە هەَذێک زياَُاش تە یاڵثی تُجی ریتە َاویاٌ تردووە
 ًَىوَە رضتە رۆَاَی ز
 يُذاڵەکە َىوضس. تکەرر کار 1
 ژٌ ژٌ َاخىام. تکەرر تەرکارر کار 2
 تُێػس تە دەضتییەوە نکا. تکەرر تەواوکەرر کار 3
 دەضتی خطتە ئاوەکە. تکەرر تەرکارر کارر تەواوکەر 4
 يٍ تۆ تە ئازا دەزاَى. تکەرر تەرکارر تەواوکەرر کار 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
و الپەڕەکاَی دواتر، ئەویع نەو  1١، الپەڕە 1998تۆ زاَیاری زیاتر تاواَە َايەی دکتۆرای د.  اتاطێٍ ەهی  3

 M.M.Fatah, A Generative Grammar of Kurdish, 1997ضەرچاوەیەی وەرگرتىوە، )
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 ( بىەماکاوی رۆواوی رستە:٧/١) 
پێػاااااااااتر پێُاضاااااااااەی رضاااااااااتەياَکرد و زاَیًااااااااااٌ رضاااااااااتە نە چەَاااااااااذ 
کەرضاااااااااتەیەک پێکهااااااااااتىوە، تێگىيااااااااااٌ ریستاااااااااىوٌ و تەدوای یەکاااااااااذاهاتُی 
کەرەضااااااتەکاَیع تەغااااااێىەیەکی هەرەيەکاااااای و نە خااااااۆوە َیاااااایە، تەڵکااااااى ئەو 

یاضاااایەک ریستاااىوَی کەرضاااتاَە تاااۆ رۆَااااَی رضاااتە پەیااااەوی نە چەَاااذ تُەياااا و 
 دەکەٌ، گرَگتریٍ تُەياظ تۆ رۆَاَی رضتەظ تریتییە نە:

 تُەيای رێسياَی. – 1
 تُەيای واتایی. – 2

 ( بىەمای رێسماوی:٧/١/١)
رێسياااااٌ نە دوو تەغاااای ضااااەرەکی پێکااااذێس )وغەضااااازی، رضتەضااااازی(، 
رضتەضااااازی تەرپرضااااە نە خطااااتُەپاڵیەکتری کەرضااااتەکاٌ تااااۆ رۆَاااااَی یەکەی 

رضاااااتە(. رضتەضاااااازی کۆيەڵێاااااک ئەرکااااای هەیە وەک گەورەتاااااری وەک )گااااارێ، 
))رۆَاااااَی رضااااتە تەغااااێىەیەکی گػااااتی، جیاااااکردَەوەی رضااااتەی رێسياااااَی نە 
رضاااااااتەی َارێسيااااااااَی، دەضتُیػااااااااَکردَی جۆرەکااااااااَی رضاااااااتە، ریسکردَااااااای 

: پ.م( کەواتە 2١2١کەرضاااااتەکاٌ نە ضاااااُىوری رضاااااتەدا.(( )و. ئااااااوام ئحًاااااذ: 
تە تەرپرضااااە نە تەرهەيهێُاااااَی دەکرێااااس تڵێاااایٍ تُەيااااای رێسياااااَی رۆَاااااَی رضاااا

 رضتەی رێسياَی و جیاکردَەوەی نە رضتەی َارێسياَی.

 ( ئاستی سەرەوەی رستە:٧/١/١/١)
نەزياااااااَی کىردیااااااذا جااااااگە نە زاراوەی )ئاضااااااتی ضااااااەرەوە( هەریەکە نە 
زاراوەکااااَی )ضااایًا، رۆَااااَی ضاااەرەوە، ئاضاااتی رووکەظ( تاااۆ هەيااااٌ يەتەضاااس 
تەکارهااااتىوە، ئاضاااتی ضاااەرەوە ))ئەو ئاضاااتەی رۆَااااَی زيااااَە کە، رضاااتە تێیاااذا 

( ئەيە تەو واتااااااایە دێااااااس کە، 28: 2١١2دەردەکەوێااااااس.(( )دیااااااار ەهاااااای کًااااااال: 
ەکاَی رضااااتە چااااۆٌ دەرکەوتااااىوٌ، یاااااٌ چااااۆٌ دەخىێُااااذرێُەوە، تااااۆیە کەرضاااات

دەکرێااااااس تڵێاااااایٍ ))ئاضااااااتی ضااااااەرەوەی رضااااااتە پەیىەَااااااذَی تە ریستااااااىوَی 
(. ریستاااااىوَی کەرضاااااتەکاَیع 29کەرەضاااااتەکاَەوە هەیە.( )هەيااااااٌ ضاااااەرچاوە: 

نە زيااااَی کىردیاااذا نە تااااری ئاضااااییذا تەغاااێىەیەکی گػاااتی تە )تاااکەر( دەضاااس 
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( کۆتاییاااااٌ دێااااس نە ئاضااااتی ضااااەرەوەدا، ئەيە جااااگە نەوەی پێااااذەکەٌ و تە )کااااار
دەتێاااس پەیىەَاااذییەکی رێسياَییااااٌ دەتێاااس نەگەڵ یەکتریاااذا تاااۆ ئەوەی رضاااتەکە 

 تە رضتەیەکی رێسياَی دروضس هەژيارتکرێس.
 

 Bگروپ  Aگروپ 
 يٍ هام يٍ هاتى
 تۆ هاتى تۆ هاتی
 ئەو هاتی ئەو هام

 
 

 B1گروپ  A1گروپ 
 تۆ واَەکە خىێُذی خىێُذيٍ واَەکەو 

 واَەکەی يٍ خىێُذٌ واَەکەو يٍ خىێُذَى
 خىێُذَى واَەکەياٌ خىێُذو واَەکە يٍ

 
( تکەیااااااٍ، ئەوە تۆياااااااٌ Aئەگەر ضااااااەیری ئەو ًَىوَەکاااااااَی گروپاااااای )

رووٌ دەتێاااااتەوە کە رضاااااتەکاٌ رضاااااتەی رێسيااااااَیٍ، چاااااىَکە نەرووی کەش و 
ریستىوَیػاااااەوە رضاااااتەکاٌ نە ژياااااارەوە تاااااکە کاااااارەکە رێککەوتاااااىوٌ، نەرووی 

( هەرچەَاااااذە خااااااوەَی B( ئاضااااااییٍ، تەیو رضاااااتەکاَی گروپااااای )S+Vیااااااڵثی )
( تەیو نەرووی کەش و ژيااااارەوە تااااکەر و کااااارەکە S+Vریستااااىوَی ئاضااااایی )

رێکُەکەوتااااىوٌ، تەيەظ دەتااااٍ تە رضااااتەی َارێسياااااَیی. هەرچاااای ًَىوَەکاااااَی 
ياااااااَییە، چااااااىَکە (اااااااٍ رضااااااتەی یەکەو خاااااااوەَی رۆَاااااااَیکی رێسA1گروپاااااای )

نەرووی کەش و ژياااااااااااااارەوە تاااااااااااااکەر و کاااااااااااااار رێککەوتاااااااااااااىوٌ، نەرووی 
( B1( ئاضااااااییٍ، تەیو رضاااااتەکاَی گروپااااای )S+O+Vریستىوَیػاااااەوە نەیااااااڵثی )

 هەو نەرووی ریستىوٌ و هەو نەرووی رێککەوتُەوە رضتەی َارێسياَیٍ. 

 ( پەیىەودوی وێىان بکەر و بەرکار و  کار:٧/١/١/١/١)
گرَگتااااریٍ پێذاویطااااتییەکاَی رضااااتە، تەَاااااَەم هەَااااذێک کااااار یەکااااێکە نە 

زياَُاااااش تە َاااااوی رضااااتە َاااااوی دەتەٌ، تەتاااا  تااااىوَی کااااار رضااااتە دروضااااس 
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َاتێاااس، کاااار کۆيەڵیاااک ضااایًای تاااایثەم تەخاااۆی هەیە، کە حاااىکى تەضاااەر تاااکەر 
نێاااارەدا ئەوەی گاااارَگە رێککەوتُاااای  4و تەرکاااااردا دەکااااام، نەکاااااتی هەڵثژاردَاااای.

تااااااااکەر و تەرکااااااااار و کااااااااارە نە ضااااااااُىوری رضااااااااتەکە و چااااااااۆَیەتی تەداوی 
 یەکذاهاتُی کەرضتەکاٌ.

 ئازاد َەوزادی دیس.
 ئازاد خەوم.

 ئازاد َەوزادی دیتیاٌ.
 ئازاد خەوتٍ.

نەو ًَىوَااااااَەی ضاااااەرەوەدا ًَاااااىوَەی یەکەو و دووەياااااذا، ریستاااااىوٌ و 
غاااااااێىازێکی دروضااااااااتە، تەیو نە ًَااااااااىوَەی  تەدوایەکاااااااذاهاتُی کەرضااااااااتەکاٌ

ضاااااااێیەو و چىارەياااااااذا ریستاااااااىوَەکە تەواوە تەیو نەرووی کەش و ژياااااااارەوە 
کەرضاااااااتەکاٌ پەیىەَاااااااذییەکی َادروضاااااااتیاٌ هەیە، چاااااااىَکە )ئاااااااازاد( کەضااااااای 
ضاااێەيی تااااکە تاااۆیە دەتێاااس ئەو جێُااااوە نکااااوەی تە کۆتاااای کاااارەکەوە نکااااوە 

ضاااای دووەياااای کااااۆیە.، نە ًَااااىوَەی هەياااااٌ کەش تێااااس تەیو نە ًَااااىوَەکەدا کە
چىارەيیػااااذا جێُاااااوی کرتااااایی کااااارەکە یاااااٌ کەضاااای دووەياااای کااااۆیە یاااااٌ 
کەضاااااای ضااااااێیەيی کااااااۆیە، ئەيەظ نەگەڵ تااااااکەری رضااااااتەکەدا َاگىَجێااااااس کە 

 کەضی ضێیەيی تاکە.

 :ۆییئاس یودەىەیپ( ٧/١/١/١/١)
 یَاااااااذەىەیپ ێگاااااااىترەد ێااااااایپ س،ێاااااااُەێگەزيااااااااٌ د ۆیئاضااااااا یَاااااااذەهەر    
 ىاٌێااااَ ەن یەَااااذەىەیپ وە)) ئ ەڵاااا د ەوەیەتااااار وە( ن ەڵطااااتی. ) كر یكیُتاگًاتیضاااا
 وەئ ەچااااىَك ،یكیُتاگًاتیضاااا یَااااذەىەیپ ەن ٍیتیتاااار ٌەه  ەیەكهاااااتێپ یكاَەغااااەت

 ایااااا  ًیرفۆيااااا ایااااا  ًیَۆفااااا ەزيااااااٌ ن ۆیئاضااااا یَاااااذەهەر یەَاااااذەىەیپ ەرۆجااااا
: 2١١8: ظۆَااااااوخ الوە. (( )ضااااا خاااااامەردەتااااار د یكەیەوغااااا ەڵگەن  ەیەوغااااا
 یتەثیتااااااااەت ،یەضاااااااازەرضت یكیەَاااااااذەىەیپ اتریاااااااز یەَاااااااذەىەیپ وەئ ەواتە( ك4١
 . ەرضت یكار َاوك ەتر، چىَك یكاَەضەرەكار و ك یَذەىەیپ

 خىارد . ەیكەغتۆگ ەكڵەيُا
                                                           

 نێرەدا تاضی ضیًاکاَی کار َاکەیٍ چىَکە دەچێتە َێى پەیىەَذَی واتایی، نەوێذا تاش نەو تاتەتە دەکەیٍ.  4
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 خىارد . ەیكەغتۆگ ەكەرێغ
 ەكەرضااااااات ەوییەواتاااااااا یسيااااااااَێر یرووەن ەوەرەضااااااا ەیدوو رضااااااات ەن
 یرەتااااااك رەگەئ وەی. ت سێااااااوەكەچاااااااو د رەت ۆیئاضاااااا یَااااااذەىەیپ ،ەدروضاااااات

 یَاااذەىەیپ ، تاااەد یورەتاغاااتر د ەكیەَاااذەىەیپ ەوەئ ٍەیاااك ۆڕىگڵئاااا كاٌەرضااات
 . سێتەد وەراهەف عیتڕێیەهاو
 خىارد . ەیكەغتۆگ ەكەرێغ
 خىارد . ەیكەریغ ەكڵەيُا

  بىەمای واتایی (٧/١/٧)
یەکێکااااای تااااارە نە تُەياااااا گرَگەکااااااَی رضاااااتە، تاااااۆیە زياَُاضاااااێکی وەک 

 2پەضاااُذی واتاااایی.  – 1جاااۆَزیُس دەڵێاااس ))رضاااتە نە ضاااەر دوو تُەياااا تەَاااذە 
( 2١1١:15١پەضاااااااااُذی رێسيااااااااااَی.(( )د. ەثذانىنایاااااااااذ يػااااااااایر دەزەیااااااااای:  –

هەرچەَااااذە کەرضااااتەکاٌ تە غااااێىەیەکی رێسياااااَی تەدوای یەکتااااردا تااااێٍ، تەیو 
ە واتاااااای َەتاااااىو، ئەوە تە رضاااااتە هەژيارَاکرێاااااس، نێرەغاااااەوە ئەگەر رضاااااتەک

پەیىەَااااااااذی ئاضااااااااتی رضتەضااااااااازی و واتاضااااااااازی دەضااااااااس پێااااااااذەکام، ئەو 
 پەیىەَذییەظ نە ئاضتی ژێرەوەی رضتەدا خۆی دەَىێُێس.

 ئاستی ژێرەوە: (٧/١/٧/١)
نە زيااااااااااَی کىردیاااااااااذا جاااااااااگە نەو زاراوەیە هەریەک نە زاراوەکاااااااااااَی 

یىوڵ...تااااذ( تااااۆ تەکارهاااااتىوە، ئاضااااتی ژێاااارەوە  )رۆَاااااَی ژێاااارەوە، دروضااااتەی
))نەگەڵ واتاااااااادا پەیىەَذیاااااااذارە، تەجۆرێاااااااک َاتىاَاااااااذرێس تذرکێُاااااااذرێس تاااااااا 
ئاراضاااااتەی ئاضاااااتی ضاااااەرەوە َەکرێاااااس،چىَکە نەهەَاااااذێک حااااااڵەم هەَاااااذێک 
کەرضااااااتە دەرَاااااااکەوٌ، تەیو هەضااااااس تەتىوَیاااااااٌ دەکرێااااااس.(( )د. َەریًاااااااٌ 

ذێک زياَُاااااش پێیاااااٌ وایە زياَەکاااااٌ ( تااااۆیە هەَاااا169: 2١14ەثذانهاااا  خۆغااااُاو: 
))تەَهااااا نە ئاضااااتی ضااااەرەوەدا جیاااااوازٌ، نەئاضااااتی ژێاااارەوە حاااااوەَی هەياااااٌ 
رۆَااااٍَ، تە واتاااایەی زياَەکااااَی جیهااااٌ هەيىویااااٌ نەضاااەر یەک یاضاااا و تاااُ  

 (.  73: 2١١9کاردەکەٌ.(( )د. وریا ير ئەيیٍ: 
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 :یستىوو یودەىەی(پ٧/١/٧/١/١)
 یضااااتىوَ یَااااذەىەیپ رێضااااۆض یذیااااد ە، ن رێضااااۆض یكاااااَەدوواَ ەن ەكێكاااایە    
 یُیُػااااێ) ج یَااااذەىەیپ ەزياَُاضاااااٌ ت ەغااااۆیە، ت ۆخااااەتێگرەداَاااااٌ د ٍێغااااى ەن

 ىاٌێااااَ یَگااااەرهەف یَااااذەىەیپ ەن یەتیتاااار یەَااااذەىەیپ وە، )) ئ ەتااااردوو اٌیاااا( َاو
 رەضاااەدا ن ەیُگیاااژ يااااٌەه ەتااار ن یكەیەوغااا ەت  ەیەوغااا یُۆڕیو گااا كاٌەوغااا
 اتریاااااز یەَاااااذەىەیپ وەئ ەواتە( ك61: 2١11: ٍێحطااااا ةیااااا(() تان یضاااااتىَ یتاااااار

 . ەكاَەوغ ىاٌێَ یضازەوغ یكیەَذەىەیپ
 .  ەكەریز یكیەیىتات ئازاد

 S , Comp , V) ەیرضاات ەڵ يۆكاا ٍیتااىاَەد ەوەرەضاا ەیرضاات وەن
 . كاٌەوغ  كۆڕگێج ە. ت یزياَ ەیُگیژ ياٌەه ەن ٍەیدروضس تك (
 . ەتاغ یكێاریَذازەئ وزادەَ
 . یەزاەغار یكیەضتاۆياي رزادێغ
 . ەچاك یكێػكیپس هسادەت

 ( پرۆژە سازدان:٧/١/٧/١/١)
))تااااریتییە نە چااااۆَییەتی کااااۆکردَەوەی واتااااای کەرضااااتەکاٌ نەگەڵ یەک، 
کە نە رێااااگەی کااااۆتی هەڵثژاردَااااذا ئەَجاااااو دەدرێااااس.(( )د. ەثذانىاحیااااذ يػاااایر 

تاااای ( تەواتاااایەکی تااار پرۆژەضاااازداٌ تەواتاااای گىَجااااَی وا144: 2١1١دزەیااای: 
کەرضااااااتەکاٌ دێااااااس نەگەڵ یەکتریااااااذا، تەيەظ واتااااااای رضااااااتەیەکی واتااااااادار و 
دروضااااس نە واتااااای رضااااتەیەکی َاااااوێسە جیادەکاااااتەوە. چااااىَکە ئەو رضااااتاَەی 

 َاوێسە خىێُذَەوەیاٌ َییە، نە ئاضتی واتاضازییذا.
 يەیًىوَەکە واَەکەی َىوضی.

ئەو رضاااااااااااتەی ضااااااااااااەرەوە هەرچەَاااااااااااذە نەرووی رێسياااااااااااااَییەوە تە 
رضااااتەیەکی دروضااااس هەژيااااار دەکرێااااس، تەیو نەرووی واتاااااییەوە رضااااتەیەکی 
َاااااوێسەیە، چااااىَکە تااااکەر َەگىَجاااااوە نەگەڵ کاااااری َىوضاااایٍ، هەروەهااااا تااااکەر 
نەگەڵ تەرکاااااریع َەگىَجاااااوە، چااااىَکە تااااکەر تىاَااااای َىوضاااایُی َیاااایە، کاااااری 

ۆن، ئەو رضااااتەیە تەَهااااا کاتێااااک واتااااادار دەتێااااس، کە َىوضاااایٍ تااااایثەتە تە ياااار
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واتااااااااااااکەی نە دەوروتەر نێکثااااااااااااذرێتەوە، ئەيەظ نە ئاضاااااااااااتی واتاضااااااااااااازی 
دەردەچێااااس، تااااۆیە تە رضااااتەیەکی َادروضااااتی واتااااایی هەژيااااار دەکرێااااس. تااااۆیە 

 سدەتێااااااای تاااااااۆ تەرهەيهێُااااااااَی رضاااااااتەیەكی پەضاااااااُذی واتاااااااای دەتێاااااااس
رێاااا  نە هاوڕێیەتیاااااٌ هەتاااا  . كەرەضااااەپێكهێُەكاَی رضااااتە نە َێااااى خۆیاَااااذا جۆ

)) تەدوایە  داهااااااتُی وغاااااەكاٌ نە ضاااااُىوری رضاااااتە دا تە پێااااای ضااااایتەيێكی 
 2١1١دیااااری كاااراو پێااای دەگاااىترێ هااااوڕیەتی .(( )ەثذانىاحیاااذ يػااایر دزەیااای: 

( تەو جااااااۆرە رووٌ دەتێاااااااتەوە كە، پەیىەَاااااااذیەكی تاااااااتەوی هااااااااوڕێیەتی 1١1: 
 . هەیە نە َێىاٌ كەرەضەپێكهێُەكاَی رضتە
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 (کۆتی هەڵبژاردن:٧/١/٧/١/٧)
))نەکاااااااااۆتی هەڵثژاردَاااااااااذا کەرضاااااااااتەی تەدەضاااااااااەیم )هەڵثژێااااااااارە( و 
کەرضااااتەی تێذەضااااەیم )هەڵثژێااااردراو( واتە نە کەرضااااتەیەک هەڵااااذەتژێرێس کە 

( نە زياااااَی 149نە هەَااااذێک ضاااایًادا نەگەڵاااای تگىَجێااااس.(( )هەياااااٌ ضااااەرچاوە: 
(ااااە، چاااىَکە ئەو ضااایًاکاَی خاااۆی کاااىردی نە ضاااُىوری رضاااتەدا هەيیػاااە )کار

تەضااااەر تااااکەر و تەرکااااار دەضااااەپێُێس، واتە دەتێااااس تااااکەر و تەرکااااار تەتەواوی 
گىَجااااااوتٍ نەگەڵ کااااااارەکەدا، ئەگەر رضاااااتەی َاااااااوێسە تەهەيااااااذێس، ئەوەظ نە 

 زياَذا رێگە پێذراو َییە.
 ئازاد غێرەکەی خىارد.
 غێرەکە ئازادی خىارد.

و ریستىوَیاااااااااٌ هەیە، واتە ئەو دوو رضااااااااتەی ضااااااااەرەوە هەياااااااااٌ رۆَاااااااااٌ 
( تەیو جیاوازییاااااااااااااٌ نەوەدایە، S+O+Vهەردوو رضااااااااااااتە دەکەوَە یاااااااااااااڵثی )

رضااااااتەی یەکەو ضاااااایًاکاَی کاااااااری )خااااااىارد( نەگەڵ تااااااکەر گۆَجاااااااوە تەیو 
ضااااًاکاَی نەگەڵ تەرکااااار گىَجاااااو َیاااایە، چااااىَکە تەرکااااار ئاااااژەڵێکی دڕَااااذەیە، 

پاااێچەواَەکەی راضاااتە هەروەک نە يااارۆن تىاَاااای خاااىاردَی َیااایە، تەڵکاااى ئەيە 
رضاااااااتەی دووەياااااااذا هااااااااتىوە، چاااااااىَکە تاااااااکەری رضاااااااتەی دووەو تىاَاااااااای 

 ئەَجايذاَی کاری خىاردَی هەیە نەضەر تەرکارێکی وەک )يرۆن(
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 ئەوجام:
دوای ئايااااااااااادەرکردَی ئەو نێکااااااااااۆڵیُەوەیە گەیػااااااااااتیُە ئەو ئەَجاياااااااااااَی الی 

 خىارەوە:
رضاااتە نەضاااەر دوو تُەياااا تەَاااذە، پەضاااُذی واتاااایی و پەضاااُذی رێسيااااَی،  – 1

هەردوو تُەياااااکە گرَگاااای خۆیاااااٌ هەیە، هاااایو کايیاااااٌ تەتاااا  ئەویتاااار َاتىاَێااااس 
 کارەکاَی خۆی ئەَجايثذام.

نە زيااااااَی کىردیاااااذا تەغاااااەئاخاوتُی )کاااااار( کەرضاااااتەی حىکًکاااااارە، واتە  – 2
َی خااااااۆی تەضااااااەر ئەو کەرضااااااتەکاَی تااااااری رضااااااتە هەڵااااااذەتژێرێس، ضااااااًاکا

کەرضااااتەکاَی تاااار دەضااااەپێُێس، هەر هەڵەاوضاااااٌ یاااااٌ َەگىَجاَێااااک نە َێااااىاٌ 
کەرضاااتەکاٌ رووتاااذام، یااااٌ رضاااتەی َااااوێسە تەرهەو دێاااس، یااااٌ رضاااتەی تااا  

 واتا تەرهەو دێس.
نە زيااااااَی کاااااىردی دوو جاااااۆر کەرضاااااتەياٌ هەیە تاااااۆ رۆَااااااَی رضاااااتە،  – 3

ەکییەکاٌ، کەرەضاااااااتەی ضاااااااەرەکی و کەریاااااااتەی الوەکااااااای، کەرضاااااااتە ضاااااااەر
هەتىوَیااااااٌ نە رضاااااتەدا تە غاااااێىەیەکی زۆرەکااااای )حەتًی(اااااایە، تەیو کەرضاااااتە 

اتر الوەکییەکااااٌ، تىوَیااااٌ تە غااااێىەیەکی ئارەزوويەَاااذاَەیە، چااااىَکە تەَهاااا زیاااا
 .رووَکردَەوە تە رضتەکە دەدەٌ
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 لیستی سەرچاوەکان:
تەغاااای ئاااااوام ئحًااااذ ياًناااااڵر، واَەکاااااَی رضتەضااااازی، یۆَااااا ی ضااااێیەو  -1

 زياَی کىردی کۆنێژی زياٌ ئێىاراٌ.
ئااااااواز راااااذیل تەگیاااااااَی، ریستاااااىوَی کەرضاااااتەکاٌ نە زيااااااَی کىردیاااااذا،  - 2
 (، َايەی ياضتەر، کۆنێژی ئاداب، زاَکۆی ضەیحەدیٍ.1996)
د. ئەورەحًااااااَی حااااااجی يااااااری، رێسيااااااَی کاااااىردی وغەضاااااازی تەغااااای  – 3

 ( ضهێًاَی.2١١١پێُجەو )کردار(، )
( 2١14اَی حااااااجی يااااااری، فەرهەَگااااای زاراوەی زياَُاضااااای، )د. ئەورەحًااااا – 4

 هەونێر.
 ( تغذاد.1929تۆفیل وەهثی، دەضتىوری زياَی کىردی ) - 4
دیااااااار ەهاااااای کًااااااال، رێسياااااااَی کااااااىردی رواَگەیەکاااااای تەرهەيهێُاااااااٌ و  - 5

(، َاااااااااايەی ياضااااااااااتەر، کاااااااااۆنێژی پەروەردە، زاَکااااااااااۆی 2١١2گاااااااااىێساَەوە، )
 ضەیحەدیٍ

 (، هەونێر.2١13د. ضاجیذە ەثذانه  فەرهادی، رضتەضازی کىردی، ) – 6
ضاااااەالو َااااااوخۆظ تەکااااار، زياَُاضااااای تىَیاااااادگەر يێژوویااااای جۆيطاااااکی،  - 7
 (، هەونێر.2١١8)
 اناااة حطااااێٍ ەهاااای، پەیىەَااااذی الیەٌ نە پەیىەَاااذی َێااااىاٌ واتااااا و رضااااتە،  - 8
 (، َايەی دکۆرا، کۆنێژی ئاداب، زاَکۆی ضەیحەدیٍ.1998)
 (، هەونێر.2١11د.  انة حطێٍ ەهی، واتاضازی، ) – 9
د. ەثذانهااااا  حطاااااێٍ رەضاااااىل، پاااااىختەیەکی وردی رضتەضاااااازی کاااااىرد،  – 1١
 ( هەونێر.2١14)

 (، هەونێر.2١1١د. ەثذانىاحیذ يػیر دزەیی، واتاضازی، ) – 11
(، َااااايەی ياضااااتەر، 1988د. فەرەیااااذووٌ ەثااااذول تەرزَجاااای، َادیاااااری، ) – 12

 ۆی ضەیحەدیٍ.کۆنێژی ئاداب، زاَک
یەیااااص کاکاااام تۆفیاااال، جۆرەکاااااَی رضااااتە و تیااااۆری کااااردە یطااااەییەکاٌ،  - 13
 (، َايەی ياضتەر، کۆنێژی ئاداب، زاَکۆی ضەیحەدیٍ.1995)
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ياًااااااااذ ئەياااااااایٍ هەورايااااااااااَی، زاری زياااااااااَی کاااااااااىردی نە تەرازووی  - 14
 (، تغذاد.1981تەراورددا، )

يااااااَی کىردیاااااذا، ياااااسگیٍ ەثاااااذانرحًاٌ ئحًاااااذ، دۆخااااای ئێرگەتیااااا  نە ز - 15
 (، َايەی ياضتەر، کۆنێژی پەروەردە، زاَکۆی ضەیحەدیٍ.2١١6)

 ( هەونێر.2١14َىری ەهی ئەيیٍ، رێسياَی کىردی، ) - 16
 (، هەونێر.2١14د. َەریًاٌ ەثذانه  خۆغُاو، رضتەضازی، ) – 17
 ( هەونێر.2١١9د. وریا ەًر ئەيیٍ، ئاضۆیەکی تری زياَەواَی، ) – 18
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