پژوهشنامه ادبیات کردی دوره پنجم ،شماره  ،٧بهار و تابستان 8931

نووسینی پێوەریانەی فۆنیمە بڕگەییەكان
محەمەد مەحوی

I

پرۆفێسۆری زمانی كوردی ،زانكۆی سلێامنی

نوع مقاله :مقاله پژوهشی؛ تاریخ دریافت 5 :خرداد 9318؛ تاریخ پذیرش 19 :شهریور 9318؛ صص 975-951
چكيده

کورته

عنارص گویش کرمانجی میانی در هم تنیده و
چسبیده و به صورت عمده واجهای وابسته و
واجهای واژگون هستند؛ همچنین واژههای
چندگونه در حالتهای مختلف نیز از جمله
عنارص این گویش به شامر میرود .ترکیب
ساختارهای دستوری ،وابستگی جمله را به
کلمه و عبارت کامل و فعل مرکب و ساختار
مرکب قطعی کرده است .عالوه بر این ،دو
ساختار ساختواژی و نحوی که با هم ترکیب
شدند ،هنوز هم در شیوهی قواعد و اصول با هم
تفاوت دارند .در این تفاوت است که قاعدهی
تقسیم متممی و قاعدهی برابری (در تقابل با
یکدیگر) حکم به تلفظ واجها (واجهای هجایی
عمده و غیرهجایی واکه و همخوان) میکند.
رسمالخط معیار واجی است ،اما از خروجی
پیشفعل و پدیدههای متنوع هم برای نوشنت
بهره گرفته میشود .به همین دلیل رسمالخط
معیار کردی انعکاس دستور زبان آن زبان است،
یعنی کسی که بخواهد مطابق کردی معیار
بنویسد ،الزم است الگوی زبانی آن را درک کند
و با دستور زبان آن آشنایی داشته باشد.

توخمەكانی زاری كرمانجیی ناوەڕاست
تێئاخرناو و لكاون كە بە شێوەیەكی سەرەكیی
مۆرفێمە ناسەربەخۆ و مۆرفێمە لە
وشەـچووەكانن ،ئەوانەی وشە فرەـچەشنەكان لە
تێكەڵبوونی
جۆراوجۆرەكاندا.
دروستە
پێكهاتەكانی ڕێزمانەكەی هەبوونی ڕستەی بە
وشە و فرێزی تەواوە و كرداری ئاڵۆز و پێكهاتووی
ئاڵۆزی تری لە جۆری جیاواز مسۆگەر كردووە.
لەگەڵ ئەوەیشدا ئەو دوو پێكهاتەیەی
مۆرفۆلۆژیی و سینتاكسی تێكەڵ بە یەكرت بوون،
بنەما و ڕێساكان هێشتا هەر جیاوازیی لە
دروستە ،توخم و پێكهاتووەكانیاندا دەكەن .لەم
جیاكارییەدایە كە ڕێسای دابەشبوونی
تەواوكەرانە و ڕێسای هەمبەریی (بەرامبەر
بەیەك وەستانەوە) تەحەكوم بە دەربڕینی
فۆنیمەكان (بڕگەییەكانی سەرەوە و نابڕگەییە
دەنگدار و كپەكان)ەوە دەكات .نووسینی
پێوەریانە فۆنیمییە ،بەاڵم دەركردەی پێواژۆ
فۆنۆلۆژییەكان و دیاردە فرەـچەشنەكانیش بۆ
نووسین وەردەگیردرێن .لەبەر ئەم ڕاستیانە و
هۆكاری تریشە ،كە ڕێنووسی ستانداری كوردی
وێنەدانەوەی ڕێزمانەكەیەتی .واتە ،ئەو كەسەی
دەیەوێت بە كوردیی پێوەر بنووسێت ،پێویستە لە
مۆدێلی زمانەكەی بگات و شارەزای ڕێزمانەكەی
بێت.
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 -1پێشەكی
ئەم لێكۆڵینەوەیە بەشێكە لە پڕۆژەی بە ستانداردكردنی زمانی كوردی و تەرخانكراوە بۆ
دیاریكردن و چەسپاندنی چەشنی نووسینی ستانداردی بڕگەییەكان ،كە جۆراوجۆر دەردەكەون
و دەكەونە ڕوو .لە بەشی یەكهەمدا زانیاریی پێویستی وەك تایبەمتەندیی و ئەدگاری زارەكە لە
چێوەی مۆدێلی ڕێزمانی كوردیدا پێشكەشكراون .لەگەڵیدا ڕوونكردنەوەیەكی بەرایی پێڕەوەی
فۆنیمەكان هێرناوەتەوە .بەشی دووهەمی شیكردنەوە و توێژینەوەكان لەسەر بڕگەیی گرژ و خاو
لە وشەی مۆرفۆلۆژییدا جێبەجێ كراون .لە بەشی سێهەمدا ،وەك تەواوكەرێكی بەشی دووهەم،
گفتوگۆكان لەسەر بڕگەییەكانی لە وشە مۆرفۆلۆژییەكاندا .تەنها هەندێك پێكهاتووی
سینتاكسیی وەك فرێزی خستنەپاڵ ،كرداری شكاوە و كرداربەندیی بۆ بەشی سێهەم
هەاڵوێكراون .هەرچەندە سەرچاوەی سەرەكیی ئەم لێكۆڵینەوەیە و ئەوانەی دوای ئەمیش لە

سەر بەستانداردكردنی زمانی كوردی ،دەروازەی یەكهەمی پڕۆژەی بەستانداردكردنەكە مەنامە
( )6102دەبن ،بەاڵم هەوڵەكان بۆ ئەوەن تا وەكوو دەكرێت ڕێزمانە كوردییەكە ساكارتر و ئاسانرت
بە دەستەوە بدرێت و بخرێتە ڕوو.
ڕێبازی شیكردنەوەی پەسنكەرانە و لە ناویدا بەراوردكاریی نێوان چەشنەكانی وشەكان لە
ناو خۆیاندا (وشە بنەڕەتیی و مۆرفۆلۆژییەكان) لەگەڵ پێكهاتووە سینتاكسیەكان گیراوەتە بەر.
واتا ،هەوڵە زانستییەكە لە چێوەی قوتابخانەی گواستنەوە و بەرهەمهێناندا و بە تیۆریی مۆرفۆلۆژی
و فۆنۆلۆژیی فەرهەنگی بە ئەنجام گەیەنداوە .لە زمانی نووسینی ئەم كارە زانستییەدا پەیڕەوی
نووسینی ستانداردی مەنامە كراوە.
 -2مۆدێلی ڕێزمانی كوردی :بنەما و ڕێسا
توخمەكانی ئەم زارە سەرەكییە تێئاخرناو و لكاوە 0بە شێوەیەكی سەرەكی مۆرفێمە ناسەربەخۆ ـ
لكاوەكان و مۆرفێمە لە وشەـچووەكان (ڕەگی كردارەكان)ن ،ئەوجا ئەوانەی وشە فرەچەشنەكان
لە دروست جۆراوجۆرەكاندا .ئەمە و تێكەڵبوونی پێكهاتەكانی ڕێزمان (مۆرفۆلۆژیی و سینتاكس)
(مەحویی )6112 ،هەبوونی ڕستەی بە وشە و فرێزی تەواوەوە و كرداری ئاڵۆز 6و پێكهاتووی
ئاڵۆزی 3تری لە جۆری جیاواز (مەحویی )6110 ،مسۆگەركردووە .لەگەڵ ئەوەیشدا ئەو دوو
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پێكهاتەیەی تێكەڵ بە یەكرت بوون ،بنەما و ڕێساكان هێشتا هەر جیاوازیی لە دروستە ، 0توخم
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و پێكهاتووەكانیاندا دەكەن .لەم جیاكارییەدایە كە ڕێسای دابەشبوونی تەواوكەرانە 3و ڕێسای
هەمبەریی (بەرامبەر بە یەكوەستانەوە) تەحەكوم بە دەربڕینی فۆنیمەكان (بڕگەییەكانی سەرەوە
و نابڕگەییە دەنگدار و كپەكان)ەوە دەكات .نووسینی ستاندارد فۆنیمییە ،بەاڵم دەركردەی پێواژۆ
فۆنۆلۆژییەكان و دیاردە فرە چەشنەكانیش ) (Kiparsky, 1981بۆ نووسین وەردەگیردرێن .لەبەر
ئەم ڕاستییانە و هۆكاری تریشە كە ئۆرسۆگرافیی وێنەدانەوەی ڕێزمانی كوردییە .واتا ،ئەو كەسەی
دەیەوێت بە ستانداردی كوردی بنووسێت ،پێویستە بە ئاگا بێت لە مۆدێلی زمانەكەی (مەحویی
و هومەر ،)6112 ،تێیبگات و شارەزای ڕێزمانەكەی بێت :فەرهەنگ ،مۆرفۆلۆژی ،دروستكردنی
وشە ،پێكهێنانی ناوی كرداریی باری بكەرنادیار ،سینتاكس (و مۆرفۆسینتاكس) ،فۆڕمی لۆژیكی
(سێامنتیك) و فۆڕمی فۆنەیتیكی (دەنگ).
یەكهەم بنەما كە بنەمای دوپەلكییە و دووهەم ڕێساكانن:
 -0ڕێسای دابەشبوونی تەواوكەرانە؛
 -6ڕێسای هەمبەریی دروستەی مۆرفۆلۆژیی هەمبەر بەوەی سینتاكسیی؛
 -3لە ناو مۆرفۆلۆژییدا وشەی مۆرفۆلۆژی (لێكدراو و هەڵگوێزراو) و ئەوەی وشەی بنەڕەتی،
كرداری تێپەڕ ،كرداری تێنەپەڕ؛
 -4لە ناو سینتاكسیشدا ڕستەی نا_ئەرگەتیڤی و ئەوەی ڕستەی ئەرگەتێڤی ،ڕستە و كرداری
بكەردیار و ئەوانەی بكەرنادیار ،ناوی كرداریی و ئەوەی كرداری شكاوە ،كرداری شكاوەی
تەواو و ئەوەی كۆپوالو ڕستە بە وشە و فرێزی تەواوەوە و ئەوەی كرداری ئاڵۆز.
بڕگەییەكانی /ا ،ە ،ۆ ،ێ ،وێ ]a, W, o e, ê[ /ناوابەستە لە هەموو چەشنە بڕگەیەكی كراوە ،CV
داخراوی ساكار  CVCو ئاڵۆز  CVCCدا دێن ،بەاڵم بڕگەییەكانی سەرەوە لە دوو جۆر
دابەشبووندان :بڕگەیی گرژەكانییان (كورتەكانییان /و ،ی )]i, u[ /سنووردار لە وشەی
یەك_بڕگەیی بڕگە كراوەدا دێن و بە گشتیی لە بڕگەی داخراوی ساكار و ئاڵۆز و لە بڕگەكانی
ناوەوەی وشەدا دێن ،بەاڵم خاوەكانییان (درێژەكانییان /وو ،یی )]:i:, u[ /لە بڕگەی كراوە و
داخراوی ساكار و لە بڕگەی كۆتایی وشەدا دێن (مەحویی .)6112 ،بڕگەیی خاو گۆڕینۆكە
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( /نوسیین< /نووسییم> ~ <دەنوسم>) ،بەاڵم بڕگەییە گرژەكانی هەمبەریان تا ڕادەیەكی زۆر
Structure.
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Elements.

2

complementary distribution.
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Variable.
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چەسپاو و نەگۆڕن (/نوسنت< /نوستم> ~ <دەنووم>) .بزانە ،كە بڕگەییەكانی سەرەوە لە كرداری
شكاوەدا جیاواز ڕفتار دەكات وەك لە ناو وشە و وشەی مۆرفۆلۆژییدا (مەحویی.)6102 ،
بڕگەیی و هێز :بڕگەیی خاو و هێز بە یەكەوە دێن (بڕگەیی خاو هێز لەسەرە) .ئەگەر هێز لە
سەر بڕگەیی گرژ البربێت ،تێیدادەچێت (/قوتوو< /قوتوو> ~ <قتوو>/ ،گوڵینكە< /گوڵینكە> ~
<گوڵنكە>) ،بەاڵم ئەگەر لە سەر بڕگەیی خاو نەمێنێت ،گرژ دەبێت (/شیریین_یی< /شیرینیی>
~ شیرنیی) .بڕگەیی خاوی سەرەوە لە بڕگەی هێز_لەسەری بڕگەی كراوە /دوو/ ،/سیی /و
داخراوی ساكار /دوور/ ،/سوور /دا دێن :بڕگەییە گرژەكانیان لە بڕگەی داخراوی ساكار /كون /و
ئاڵۆزی بە بێ هێز /كورد /دا دێن .هەموو وشەیەكی یەك بڕگەیی هێز لەسەرە ،بەاڵم وشەی
یەكبڕگەیی هەن كە بڕگەییەكانییان گرژە و هێزێكی الوازیان هەیە (/كون< /كون>/ ،گوڵ/
<گوڵ>) .دەشێت هێزی وشەی یەكبڕگەیی بڕگە كراوە كەم دەكرێت و بڕگەییەكەی گرژ
دەرببڕدرێت (/فوو< /فوو> ~ فو/ ،بیی< /بیی> ~ بی) .بڕگەیی خاوی وشەی یەكبڕگەیی
داخراوی ساكار ناتوانرێت گرژ بەرجەستە بكرێت ،چونكه هێزەكەی النابرێت و كەمیش ناكرێتەوە
(/دوور< /دوور> ~ *دور/ ،شیین< /شیین> ~ *شین) .بە پێچەوانەی ئەو دیاردەیەی پێشرتەوە،
زۆر جار لە وشەیەكی وشەی یەكبڕگەیی بڕگە داخراوی ساكار و ئاڵۆزدا دەبێتەهۆی كەوتنی
بڕگەییە گرژەكە (/بوست< /بوست> ~ <بست>/ ،بیست< /بیست>) .لە وشەی بنەڕەتییدا ،كە
تێیدا جووتنابڕگەیی هەن ،بڕگەیی گرژی هێز لەسەر سەرەتایاندایە و بە بێ هێزەكەیان لە
دواوەوەیاندا دێن (/كوللە< /كوللە>/ ،زیللەت< /زیللەت>).
بڕگەییەكانی تر (/ا ،ە ،ۆ ،ێ ،وێ /لە هەموو چەشنەكانی بڕگەدا (كراوە ،داخراوی ساكار و
ئاڵۆز) دێن .ئەم بڕگەییانە ئەڵتەرناسیۆن لەگەڵ یەكرتییدا ئەڵتەرناسیۆن نیشاندەدەن (/جێژن/
<جێژن> ~ <جەژن>/ ،ناو< /ناو> ~ نێو/ ،یۆنان< /یۆنان> ~ <وێنان> ،هامتەوە <هاتەوە> ~
هامتۆ ،وەرەوە <وەرەوە!> ~ بێرۆ <بێرۆ!>) .هاتن و دەركەوتنی بڕگەییە ساردەكە (بزرۆكە) تەواو
ئەوتۆماتیكیی و پێشبینیلێكراوە ،بۆیە دەنگێكی فۆنەیتكییەو سەر بە پێڕەوی فۆنیمەكانی
ستانداردی كوردیی نییە .لەبەر ئەوە لە هەر جێكەوتەیەكی ناو وشەدا دەوروبەری هاتنی هەبێت،
دەردەكەوێت و دەتوانێت هێزیش وەربگرێت (/پرد< /پرد> [/ ،]pIrdچادر< /چادر> [)]tSa . dIr
(مەحویی .)6112 ،پۆلەڕەگەزی سەرەكیی فەرهەنگیی ناو ،ئاوەڵناو ،ئاوەڵكردار هێزكۆتاییە
(/باران< /باران>/ ،كەڕوو< /كەڕوو>/ ،ڕاوكە< /ڕاوكە>)  :پۆلەڕەگەزی ناسەرەكیی هێزسەرەتاییە
(/چونكوم< /چونكوم>/ ،وەكو< /وەكو>/ ،هێشتا< /هێشتا>/ ،هەمو< /هەمو> ~ هەموو).
پێشگر هێزی سەرەكیی وەرناگرێت ،پاشگر هێزی سەرەكیی وەردەگرێت .پاشگری هێزی
بڕگەیی بناغەكەی كەم دەكاتەوە (/شیریین_یی< /شیرینیی> ~ شیرنیی) :پاشگری دانسقە

نووسینی پێوەریانەی فۆنیمە بڕگەییەكان |069
هەیە ،هێز بە بڕگەیی بناغكەی دەدات (/گوپ_ن< /گووپن>) .بڕگەی وشەی یەكهەمی لێكدراو،
بە بێ هێز و گرژە (/سوروسپیی< /سوروسپیی>) :ئەوەی پێكهاتووە سینتاكسیەكەی هێز لەسەر
و خاوە (سوور و سپیی <سوورو سپیی>) .دوو جۆر كرداری /بوون /ی كردەیی (<بوو بە مامۆستا>)
و /بون /ی حاڵەتیی (<مامۆستا بو>) هەن .هاتن و دەركەوتنی بڕگەییەكانی سەرەوە لە بڕگەكانی
وشەی فرەبڕگەییدا:
بە گشتی بڕگەی خاو لە بڕگەی كۆتاییدا دێت و بڕگەی گرژ لە بڕگەكانی سەرەتا و ناوەوەی
وشەی بنەڕەتییدا (/ئوتوو< /ئوتوو>/ ،پەموو< /پەموو>/ ،پەتیی< /پەتیی>/ :گوناح< /گوناح>،
/بیچم< /بیچم>) .بڕگەی خاوی هێز لەسەری بڕگەی كۆتایی دەتوانرێت گرژ دەرببڕدرێت ،ئەگەر
هێزەكەی البربێت (/پەموو< /پەموو> ~ پەمو/ ،پەریی< /پەیری> ~ پەری> /ئارەزوو< /ئارەزوو> ~
ئارەزو/ ،فەرەنجیی< /فەرەنجیی> ~ فەرەنجی) .بڕگەییە خاوەكانی سەرەتا و ناوەوەی ڕاستەوخۆ
پێش بڕگەیی /ە /و [ ]Iهێز لەسەرن و دەتوانرێت سەرپشكیی هێزالواز و گرژ بەرجەستەبكرێن،
ئەگەر یەك نابڕگەیی لە دوایانەو بێت (/جووڵە< /جووڵە> ~ جوڵە/ ،سییتەك< /سییتەك> ~
سیتەك/ ،لییخن< /لییخن> ~ لیخن/ ،جوولەكە< /جوولەكە> ~ جولەكە/ ،سیینەمەكیی/
<سیینەمەكیی> ~ سینەمەكیی) .ناوازەی وەك /قوژبن< /قوژبن> ~ *قووژبنیش هەن .ئەم
دیاردەیەیان لە هەندێك وشەدا بەسەر بڕگەیی /وو /ی پێش بڕگەیی /ا /دا دێت (/كووتاڵ/
<كووتاڵ> ~ كوتااڵ) .لەم پێواژۆیەیشدا جیاوازیی نێوان بڕگەیی /یی /لەگەڵ /وو /دا تێبینی
دەكرێت .تێبینیی ئەوە بكە كە دەركردەی هەر دوو دیاردەكە لەگەاڵ دابەشبوونی تەواوكەرانەی
بڕگەییە خاو و گرژەكان لە بڕگەی كۆتایی و بڕگەی ناوەوەی وشەی فرەبڕگەییدا یەكدەگرێتەوە.
بۆیە هەر دوو جۆر نووسینەكە ئاسایین و ئەوەی سەرەتاییشیان پەسەندترە (<پەموو>< ،پەریی>،
<ئارەزوو>< ،جوولەكە>< ،كووتاڵ>< ،جووڵە>< ،جوواڵنەوە>< ،جووزەلە>) .دیارە ،كە وشە بە
بڕگەیی گرژی سەرەتا و ناوەوەی هەن و ڕێگە بە ئەڵتەرناسیۆنەكە نادن (/كوالنەوە< /كوالنەوە> ~
*<كووالنەوە>) ،واتە ئەم دیاردەیە لەم قۆناغی گەشەكردنەی زمانە ستانداردەكەدا تەنها بۆ
بڕگەییە خاوەكانیان دەخوات.

 -1-2پێڕەوی فۆنیمەكان
تەنها بڕگەییەكان (ڤاوڵەكان) لە ستانداردی كوردیدا (كرمانجیی ناوەڕاست) بڕگە دروست
دەكەن ،بۆیە ناوی برگەییەكانییان لێرناوە .هەمبەر بەمان خشپەدەكان 0و زرنگ دەرەوەییەكان
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لە سەرەتا و كۆتایی بڕگەدا دێن و دەردەكەون .زمانەكە هەر وەك ئاماژەی پێدرا ،بە گشتی بە
بنەمای دووپەلكی و ڕێسای دابەشبوونی تەواوكەرانە كار دەكات (مەحویی .)6112 ،بڕگەی
گرژی /و /و /ی /لە گچكەترین جووتدا دەرناكەون (/كوڕ/* : /كیڕ ،)/لەگەڵ ئەوەیشدا سەر بە
پێڕەوی فۆنیمەكانی ستانداردی كوردین .بڕگەی خاوی /وو ،یی /فۆنیمی واتاجیاكەرەوەی
وشەدروستكەرن (/سوور/ : /سییر .)/تەواوی بڕگەییەكان دەتوانن هێز وەربگرن ،بەاڵم تەنها
بڕگەییە خاوەكانی سەرەوە و هێز بەیەكەوە دێن .واتە لە كوێدا ئەمانە خاو دەبیسرتێن ،لە وێدا
هێزێكیش (سەرەكی یان الوەكی) ئامادەیە .لەبەر ئەو دوو هۆیەیە ،كە پێویستە برگەییە خاوە
دەربڕدراوەكان وەك خۆیان بكرێن بە نووسین.
ئاماژە بەوە درا كە بڕگەییەكانی سەرەوە خاو /وو ،یی /و گرژیان /و ،ی /هەیە .خاوەكانییان لە
بڕگەی كراوە (/دوو ،سیی )/و داخراوی ساكاردا (/دوور ،سییر )/دێن و گرژەكانییان لە بڕگەی
داخراوی ساكار و ئاڵۆزدا (/كون/ ،/توند ،بیست .)/بڕگەییە خاوەكان هێزێكی تەواویان لەسەرە و
گرژەكانییان هێزێكی الواز .بڕگەی خاوی پێشەوە /یی /و گرژەكەی /ی /لە گچكەترین جووتدا
نابیرنێنەوە ،بەاڵم بڕگەكانی ناوەوەی وشەدا زۆرن (/گیرفان ،زیندو.)/

/ -1-1-2كوووڕ/ : /كوڕ/ ،/دووربیین/ : /دوربیین/
بڕگەییەكانی تر (/ا ،ە ،ۆ ،ێ ،وێ ،وی )/لە هەموو چەشنەكانی بڕگەی كراوە و داخراودا لە بڕگەی
بە بێ هێز و هێزداردا دێن ،لەبەر ئەوە كێشەیەك لە جۆری دەربڕین و چەشنی نووسینییاندا نییە.
گرفتەكان هاتن ،دەركەوتن و نووسینی بڕگەییە خاو و گرژەكانی سەرەوە دروستی دەكەن.
ئەمەیش لەبەر ئەوەی وابەستەی چەشنی بڕگە ،ئامادەبوون و ئامادەنەبوونی هێز و بڕگەی كۆتایی
و ئەوانەی سەرەتا و ناوەوەی وشەی فرەبڕگەیین .دیارە وشەی مۆرفۆلۆژیش كاریگەریی لە
دابەشبوونەكە و دەربڕینییاندا هەیە (0294 ،Mayerthale؛  0291 ،Kiparskyو  0290و
.)0296
نووسینی ستاندار فۆنیمییە و دەركردەی پێواژۆ فۆنۆلۆژیەكانیش دەكرێن بە نووسین .لەگەڵ
ئەوەیشدا ژمارەیەكی زۆر دیاردەی دەنگی هەن ،كە لەبەر فرەجۆرییان دەكرێن بە نووسین (بە
نیمچەنابڕگەیی_بوون ،هەڵتۆقینی نیمچەنابڕگەیی) .لەبری پشتبەسنت بە پێشبینیكردن،
لێكۆڵەر بەرجەستەكردن و بەرجەستەكراو بۆ نووسین بە پەسەندتر دەزانێت :بۆ منوونە هەم لە
كۆتایی وشە و فرێزیشدا بڕگەیی خاو گرژ هەن و هەم لە سەرەتا و ناوەوەیاندا .پاشگر لە كۆتاییدایە
و لەباری ئاساییدا بڕگەی كۆتاییش هێز لەسەرە .لەبەر ئەوە بڕگەییەكەی خاوە و ئەگەر لەوانەی
سەرەوە بێت ،پێویستە بە پیتەكانی خاوەكەیان بنوورسێت (<كاری دەستی گرانە ،ئەگەر دەستی

نووسینی پێوەریانەی فۆنیمە بڕگەییەكان |061
دوویش بێت .>.خۆ پاشگریش هەن هێز بە بناغەكانیان دەدەن و زۆریشیان هێزی لێدەسەنن.
پاش ئەوەی منوونە بۆ وشەی مۆرفۆلۆژیی و فرێزەكان دەهێنینەوە ،هۆشی خۆمان لە حاڵەتە
كێشاوییەكان كۆ دەكەینەوە:
خشتەی ( )0دروستەی ناوكیی بڕگە ( ))C(C)V(C(Cو چەشنەكانی
CVC CVVCC CCVVC CCVVCC CCVCC
دروست

كوڕ

بلوور

CCVV CVVC
كووڕ

سییر

بریین

گڕوو

CV

CVV
فوو

سیی

كڕیی

خشتەكە هاتن و دەركەوتنی بڕگەیی خاو و گرژی سەرەوە لە چەشنەكانی بڕگەی وشەی
بنەڕەتییدا نیشان دەدات( .ا) بڕگەی خاو لەپێش دوو نابڕگەییەوە نایەت (( .)4ب) بڕگەی گرژ لە
بڕگەی كراوەی وشەی یەكبڕگەییدا نادۆزرێتەوە (( .)6پ) بڕگەی گرژیی /ی /لە وشەی
یەكبڕگەیی داخراوی ساكاردا نایەت (-3أ).
یەكهەم ئەنجام:
أ .بڕگەی خاو لە بڕگەی كراوە و داخراوی ساكاری وشەی یەكبڕگەییدا دێن ()6_0
.ب .بڕگەی گرژ لە بڕگەی داخراوی ساكار و ئاڵۆزی وشەی یەكبڕگەییدا دێن.
/ -0توو< /توو> ~ تو/ ،بیی< /بیی> ~ بی
/ -6توور< /توور> ~ *تور/ ،تییر< /تییر> ~ *تیر
 -3أ/ .كون< /كون> ~ *كوون/* ،بیس/
 -3ب/ .كورد< /كورد>/ ،بیست< /بیست>
/* -4كوورد/* ،/بییست/

*****
خشتەی ( )6هاتنی بڕگەی خاو و گرژ لە وشەی فرەبرگەیی بنەڕەتییدا
CVCV:C

CV:CVC

CV:CCVC

CVCVC CVCC CVCCVC CVCV:C

:CVCV
پەموو تەنوور

كووتاڵ

سوتوو خەزوور

كووزەڵە

پەریی نەرسیین
سییرسك

جووتیار

گوناح
گوتار

تییامر

گوللە

خورما شوشنت كرانەوە

چونوور
قیتار

نوسنت

گیران

زیندان بینیین

بیسنت
**بیرنان

**بیسرتان
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چییكەنە

گوروون **گورران

پەڕینەوە

خوران **خورێرنان

سییتەك

نووقان **نوقێرنان
سووتان **سوتێرنان
برژان

**برژێرنان

بڕگەی گرژ لە بڕگەی سەرەتا و ناوەوەی وشەی دووبڕگەییدا:
أ .بڕگەی گرژ لە بڕگەی ناوەوەی وشەی فرەبڕگەییدا دێت ،ئەگەر ڕاستەوخۆ یەك یان دوو
نابڕگەیی لە دوایەوە بێت ( .)2بڕگەی خاو لە بڕگەی سەرەتا و ناوەوەی وشەدا دێت ،ئەگەر یەك
نابڕگەیی لە دوایەوە بێت و دیشتوانرێت سەرپشكیی گرژ بەرجەستەبكرێت (.)9
/ -0ئوتوو/ ، /گوناح/ ،/تینوو/ ،/گوروون/
/ -6سورمە/ ،/خونچە/ ،/كورتان/ ،/چیلكە/ ،/زیپكە/
 -3أ/ .نووكە< /نووكە> ~ <نوكە>/ ،سیینە< /سیینە> ~ <سینە>،
 -3ب/ .تووتن< /تووتن>/ ،لییخن< /لییخن>/ ،سییخن< /سییخن>،
 -3پ/ .زووخاڵ< /زووخاڵ> ~ <زوخاڵ>.
دووهەم ئەنجام :ئەنجامی ( )4-0لەگەڵ (:)2-9
أ .یەكهەم ئەنجام بۆ بڕگەی ناوەوەی وشەی دووبڕگەییش هەر كاریگەرە.
ب .بە شێوەیەكی سەرەكی ،جێكەوتەی بڕگەیی خاو بڕگەی كۆتایی وشەی فرەبڕگەییە و
جێكەوتەی برگەیی گرژ بڕگەی سەرەتا و ناوەوەی وشەی فرە بڕگەییە )9( .و ( )2دابەشبوونەكە
دەسەملێنن.
پ .بڕگەییە خاوەكانی ناوەوەی وشەی فرەبڕگەیی لە پێش بڕگەییەكەوە دێن ،كە بڕگەیی /ە/
(-9أ) و بڕگەییە ساردەكەی بە بزرۆكە نارساوە (-9ب) و هەندێك جاریش لە پێش /ا /ەوەن (-9
پ).
ت .تەنها بڕگەیی خاوی بڕگەی ناوەوەی وشەی فرەبڕگەیی دەتوانرێت سەرپشكیی گرژ
بەرجەستەبكرێت.
*****
بڕگەیی سەرەوە لە بڕگەی سەرەتا و ناوەوەی وشەی فرەبڕگەییدا
/ -0كوالنە< /كوالنەوە>/ ،گوندۆرە< /گوندۆرە>،
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/ -6كوولەكە< /كوولەكە> ~ <كولەكە>/ ،/چییكەنە< /چییكەنە> ~ <چیكەنە>
سێهەمین ئەنجام :بۆ بڕگەیی گرژ و خاوی بڕگەی سەرەتا و ناوەوەی وشەیش ئەنجامی دووهەم
لە كار دایە.
 -3بڕگەیی گرژ و خاو لە وشەی مۆرفۆلۆژییدا
لەگەڵ ئەوەیشدا كە بڕگەیی /بوون /ی كردەیی خاوە و ئەوەی /بون /ی حاڵەتیی گرژە و ئەویان
هێزلەسەرە و ئەمیان بە بێ هێزە .بەاڵم دەتوانرێت ئەو جیاوازییە بە ڕێزمانی ناوەكیی 0لە
دروستبوونی دوو ناوی كرداریی جیاوازدا دابرنێت (بەراوردی بكە لەگەڵ مۆرفۆلۆژیی كۆی ناوی
زمانی ئەڵامنییدا ،كە تەنها بە گۆڕینی بڕگەیی پشتەوە بۆ پێشەوە (ئومالوت Mutter : Mütter
(دایك :دایكان) دەكرێت .ئەم چەشنە پێواژۆ مۆرفۆلۆژیەی وشەدروستكردن لە ڕێزمانی كوردییدا
فرەچەشنە:6
لەبەر ئەوەی هەمبەری /وو /ی كردەیی و /و /ی حاڵەتیی پێواژۆیەكی مۆرفۆلۆژییانەیە و لە
كاتی شكانەوەیاندا هێز دەخرێتە سەر كردارە شكاوەكان ،ناتوانرێت بانگەشەی ئەوە بكرێت ،كە
دانانی هێز دەبێتە هۆی خاوكردنی /وو /ی /بوون /ی كردەیی .واتا ،یەك /بون /بۆ كردەیی و
حاڵەتیی لە فەرهەنگدا نین ،بەڵكوو دوو ناوی كرداریی جیا و سەربەخۆی /بوون /و /بون /هەن.
بەم شیكردنەوەیە پشتگیریی بە هێزی هەبوونی فۆڕمەكانی خوارتریش دەكرێت:
/قفڵبوون( /داخسنت) <جادەكە قفڵبوو> (هێز لەسەر /بوون /ەو /بون( /حاڵەتیی) <ئەوەی
كڕییم ،قفڵ بو( >.هێز لەسەر /قفڵ /ە).
ڕێزمانی ناوەكیی (ا) بە تێپەڕكردنی كرداری تێنەپەڕ( ،ب) بەشداریكردن لە داڕشتنی كرداری
بكەرنادیاری ڕابوردوو و ڕانەبوردوودا( ،پ) دوورخستنەوەی كاتی كرداری /بوون /ی كرداریی بۆ
ڕابوردووی پێشرت و (ت) داڕشتنی ئاوەڵكرداری شوێنیی /ناوان( /دەور ،دەوروبەر) هەمبەر بە
/نێوان( /بەین).
أ/ .كەوتن/ : /خسنت/ ،/هاتن/ : /هێنان(< ،/ئەو) گیرا> (< :ئەو) دەگیرێت>
ب .ئەو نووستبوو ،كە ئێمە گەیشتین.
ئەو مامۆستا بوو ،كە ئێمە هێشتا دەمانخوێند~ .
ئەو دەمێك بوو مامۆستا بوو ،كە ئێمە هێشتا ئێمە هەر دەمانخوێند.
internal grammar.
 6لە بەرگی دووهەمی مۆرفۆلۆژیی ( )6112دا ،ئەم بابەتە بە ئەنجام دەگەیەنرێت.
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ئەو مامۆستا بوو .نەخێر ،ئەو مامۆستا بوو (ئەو چیدیی مامۆستا نییە).
پ .كەس لەم ناوانەدا نەمێنێت! :كەس لە نێوامناندا نەماوە.
دەبێت بزانرێت كە باڵوبوونەوەی فۆڕمێكی شێوەزارێكی وەك موكریی لە ناو شێوەزاری زاری
كرمانجیی ناوەڕاستدا ئەڵتەرناسیۆنێكی ئازادە ،نەك پێواژۆیەكی ناوەكیانەی مۆرفۆلۆژیانە .ئەم
وەرگرتنە لەو شێوەزارەوە بۆ ئەو دوو فۆڕمەی پێشرت و فۆڕمی تری لەو چەشنەیش تێكدەر دەبێت.
كە واتە ناتوانرێت لەبری <ئەم ناوانە> فۆڕمی <ئەم نێوانە> بەكاربهێرنێت (/ناو/ ~ /نێو،/
/ناوبانگ/ ~ /نێوبانگ/ ،/ناوزەدكردن/ ~ /نێوزەدكردن.)/
نیمچەنابڕگەیی /و /و نابڕگەییە لوتیەكەی /م /بۆ ئاماژەدان بە كاتی ئێستا و داهاتوو لەگەڵ
ڕابوردوودا بە كار دەهێرنێن ،هەروەك چۆن /بەر /و /دوا /یش بۆ هەمان جیاوازیی سوودی
لێدەبیرنێت .هاوئۆڕگانیی /م /و /و /ڕێگە بە ئەڵتەرناسیۆنی /لەمەوبەر/ ~ /لەوەوبەر /یان
/لەمەودوا/ ~ /لەوەودوا /یش دەدات.
ت .ئەمانەی ئێستا :ئەوانەی پێشرت
ئەمانەی الی خوارەوە :ئەوانەی الی سەرەوە
لەمەوبەر (پێشرت) :لەمەودوا (داهاتوو) = بەر :دوا
دوو ساڵ لەمەوبەر ~ دوو ساڵ لەوەوبەر ،لەمەودوا ~ لەوەودوا

 -0-3تەرزی هێز لە وشەی لێكدراودا
واتای سادە و واتای لێكدراویی (واتای فرەوشەیی) وشە لێكدراوەكان ڕێژەییە .بۆ ئەمەیش واتای
وشەكانی /سەرچنار /و /سەرتاشیین /و /سەربڕیین /لەگەڵ یەكرتییدا بەراوردبكە! ئەم ڕێژەییەی
واتا كاریگەریی لەسەر تەرزی هێز و جۆری دەربڕینی بڕگەییە خاو و گرژەكان نییە .بەراوردكردنی
وشە لێكدراوەكانی ( )01لەگەڵ ڕستەكانی بەرامبەریاندا ،نیشانی دەدات كە بڕگەیی خاوی
وشەی بنەڕەتیی لە وشەی لێكدراودا بە یاسایەكی مۆرفۆفۆنۆلۆژیانە گرژ دەبێت .دەبێت لەبەر
ئەوەی ڕەگی كردار مۆرفێمی لە وشەچووە ،وشەی لێكدراو بە ڕەگی كردارەوە هەمان دیاردەی
گرژبوون نیشان بدات ( .)06لە وشەی لێكدراودا ،بڕگەیی گرژی وشەی بنەڕەتیی خاو
دەرنابڕدرێت ،ئەگەر هێزیشی لەسەر بێت (-06ب) و ( .)03ئەگەر بڕگەیی /وو /ی /دوور_كوژ/
لە وشە لێكدراوەكەدا خاویش دەرببڕدرێت <دوركوژ> ~ دووركوژ ،ئەوا ئەمە بۆ ئەوە دەگڕێتەوە،
كە بڕگەییەكە خۆی لە وشە بنەڕەتییەكەیدا خاوە و كە بە هێزخستنەسەری خاو بەرجەستەدەبێت.
لەم بارەی كۆتاییاندا وەستان و پشویەك لەنێوان دوو سەگمێنتەكەی لێكدراوەكەدایە .فۆڕمە
بنەڕەتییەكەی لێكدراوەكە ،بەاڵم دەبێت بە بێ وەستان و پشوو بێت )00( .ەیش منوونەیەكە و
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هەمان ڕوونكردنەوەی (-06أ) ی هەیە .كەواتە دەتوانرێت هێزێكی جەختخستنەسەر/بە هێز
بخرێتە سەر وشەی یەكهەمی وشەی لێكدراویش و بڕگەییەكەی خاو دەرببڕدرێت <سوركردنەوە>
~ سووركردنەوە ،بەاڵم ئەمیان بارێكی یاسابەندی جیایە لە بارە ئاساییەكەی ،كە دەبێت گرژ بێت.
یاسابەندیەكەی لەوەیشدا دەردەكەوێت كە هەموو وشە لێكدراوەكان ڕێگە بەم ئەڵتەرناسیۆنە
نادەن (<پیرەمێرد> ~ *پییرەمیرد (بیشڕوانە /جوولەكە< /جوولەكە> ~ جولەكە) ،چونكوم
هەلومەرجی ئەڵتەرناسیۆنەكەیان بۆ ئامادە نییە .وشەلێكدراوەكانی ( )04وشە و فرێزی
هەماندەنگیین و بە سەگمێنتی سینتاكسییەوەن .بەپێچەوانەی تەرزی هێزی وشەی لێكدراوەوە،
تەرزی هێزی فرێزە خستنەپاڵەكەی 0-3ە و ئەمەیش لە فرێزی خاوەنداریی <تووی مەلیك> ~
توی مەلیك دا ئاشكرا و ڕوونە (بزانە ،كە وەستان و پشوویەكە مەنێوان دوو سەگمێنتەكەیدا هەن):
بڕگەیی /توو /هێزی دووهەمی لەسەرە و بڕگەی كۆتاییش /مەلیك /هێزی یەكهەم ،بەاڵم لەبەر
ئەوەی /ی /مەلێك لە بنەڕەتدا گرژە ،ناتوانرێت خاو بەرجەستەبكرێت .بڕگەیی گرژی ڕەگی
كرداری ناوی كرداریی لە ناوی لێكدراوی كارادا خاو دەردەبڕدرێت ،ئەگەر بڕگەكەی لە كۆتاییدا
بێت و داخراوی ساكاریش بێت (-06پ) .كە بڕگەیی وشەكانی /سوور /و /سپیی /خاون ،فرێزی
وەك سوور_ی تۆخ <سووری تۆخ> ~ سوری تۆخ و سپیی_ی سادە <سپیی سادە> ~ سپی سادە
دەریدەخەن.
ناوی كرداریی فەرهەنگیی و ئەوەی پێكهێرناوەكە لەگەڵ كردارە شكاوەكانیاندا هەمان
تەرزی ئەوانەی بكەردیاریان هەیە ( ،01أ-ب) و (-01پ)/ .سوور-كردنەوە< /سوركردنەوە>:
<سوورمكردەوە> ~ <سووریدەكەمەوە>< ،سووركرایەوە> ~ <سووردەكرێتەوە>
بە گشتی هاتنی بڕگەییە گرژ و خاوەكانی سەرەوە پەیكاڵی دابەشبوونی تەواكەرانەیانە لەسەرەتا
و ناوەوەی هێزالوازی بڕگەی وشەدا هەمبەر بەوەی بڕگەی هێزلەسەری كۆتاییدا .تەرزی هێزی
وشەی مۆرفۆلۆژییش جیاوازە لەوەی پێكهاتووی سینتاكسیی (/سەر_تاشیین< /سەرتاشیین> :
تاشیین_ی سەر <تاشیینی سەر> ~ تاشینی سەر) .هەموو چەشنەكانی وشەی لێكدراو
هێزكۆتایین و وشەی سەرەتاییش هێزێكی لەو جۆرەی لەسەر نییە ،بڕگەییەكەی خاو بەرجەستە
بكات (بڕوانە مەنامە ( .)633-609 ،6102لەم ڕووەوە تەرزی هێزی وشەی لێكدراو لەوەی
فرێزی ،بۆ منوونە ،خستنەپاڵ جیاوازە .ئەمە بۆ پێكەوەهاتووەكان بە دروستەی خستنەپاڵیشەوە
هەمان چشتە .هەروەها لە ڕووی تەرزی هێزەوە كرداری لێكدراوی شكاوە و فرێزی خستنەپاڵ
وەكیەكن ( )3-0و پێچەوانەی ئەوەی وشەی لێكدراون .پەیوەست بە وەستان و پشووەوە ،بەاڵم
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فرێزكە هەیەتی كردارە شكاوەكە بە گشتی نییەتی .تەرزی هێزی وشەی لێكدراو لەگەڵ ئەوەی
ئاوەڵفرێزەكانیاندا بەراورد بكە (بڕوانە (.)3/0
بڕگەییەكانی سەرەوە لەپێش بڕگەیی /ە /ەوە خاون (/كوولەكە< /كوولەكە> ~ كولەكە) ،بەاڵم
لە وشەی لێكدراودا و لە پێش هەمان بڕگەییەوە گرژە (_00ب).
 -01أ/ .سوور_كردنەوە< /سوركردنەوە>  :سور_م_كردنەوە <سوورمكردنەوە،>.
/سپیی_كردنەوە< /سپیكردنەوە>  :مەنجەڵەكەی سپیكردەوە <سپییكردەوە،>.
/سوور_هەڵگەڕان< /سورهەڵگەڕان> ( :ئەوان) سورهەڵگەڕا_ن <سوورهەڵگەڕان،>.
/شیی_كردنەوە< /شیكردنەوە> ( :من) شیی_م_كرد_ن_ەوە <شییمكردنەوە>،
/قیژقییژ_كردن< /قیژەقیژكردن> (< :ئەوان) قییژەقییژدەكەن>.
/دەستیدەستی_پێكردن< /دەستیدەستیپێكردن> ~ دەستیدەستییپێكردن :
(ئەوان) <دەستیدەستییامنپێدەكەن>،
/لەبیرچوون_ەوە< /لەبیرچونەوە>  :لەبیر_م_چووەوە <لەبییرچووەوە>
/تووڕە_بوون< /توڕەبوون> ( :ئەوان) توڕەبوون <تووڕەبوون>،
/كون_تێكردن< /كونتێكردن> ~ *كوونتێكردن (* :ئەوان) كوونیانتێكرد
ب/ .شیین_بونەوە< /شیبنونەوە> ( :پەنجەكانم)

شیینبوونەوە <(پەنجەكانم)

شیینبوونەوە>،
پ/ .دوور_خستنەوە< /دورخستنەوە> ~ *دوورخستنەوە
**/دوور_خرانەوە< /دورخرانەوە>  :ئەوان دورخرانەوە <(ئەوان) دوورخرانەوە>.
**/زیندانیی_كران< /زیندانیكران> ( :ئەوان) زیندانییكران <(ئەوان) زیندانییكران>
 -00أ/ .لییتە_او< /لیتاو> ~ لییتاو
ب/ .پییر_ە_مێرد< /پیرەمێر> (هەرچەندە /جوولەكە< /جولەكە> ~ جوولەكە یش هەیە)
/دوور_ە_پەرێز< /دورەپەرێز>/ ،سوور_ە_قەاڵت< /سورەقەاڵت>،
/قییژە_قییژ< /قیژەقییژ> ~ قییژەقییژ / ،شییر_ە_خۆرە< /شیرەخۆرە> ~ شییرەخۆرە
/پییر_خەلیلە< /پیرخەلییلە> ~ پییرخەلییلە/ ،گوڵ_ە_باخ< /گوڵەباخ> ~ *گووڵەباخ
/كون_ە_پەپوو< /كونەپەپوو> ~ *كوونەپەپوو
پ/ .سووك_و_سۆڵ< /سوكوسۆڵ> ~ *سووكوسۆڵ
 -06أ/ .دوور_كوژ< /دوركوژ> ~ دووركوژ_ ،ب) /كون_بڕ< /كونبڕ>/ ،پیاو_كوژ< /پیاوكوژ>،
ب/ .ڕوو_ڕەش< /ڕوڕەش> ~ ڕووڕەش/ ،سپیی_دار< /سپیدار> ~ سپییدار
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پ/ .نوسیین< /نوسیین> / :دەست_نوس< /دەستنووس>/ ،ڕۆمان_نوس/
<ڕۆماننووس>.
/ -03خەت_خەت< /خەتخەت>/ ،كون_كون< /كونكون>/ ،گوڵ_او< /گواڵو>،
أ/ .شەقام_ی_سامل< /شەقامی سامل>،
/توو_ی مەلیك< /توی مەلیك>  :توو_ی مەلیك <تووی مەلیك>،
قاسپە_ی كەو <قاسپەی كەو>،
ب/ .گرد_ە_بڕدراو_ەكە< /گردەبڕدراوەكە>،
پ/ .دوور_و_درێژ< /دورودرێژ>  :دوور_و_درێژ <دوورو درێژ>،
ت/ .دوو_زمان< /دوزمان>  :دوو زمان <دوو زمان>/ ،دوو_قات< /دوقات>  :دوو قات
<دوو قات> (<خانوەكە دوقاتە< : >.خانوەكە دوو قاتە>)/ ،دوو_ڕوو< /دوڕوو>  :دوو
ڕوو <دوو ڕوو> (<خانوەكە دوو ڕووی هەیە،)>.
ج/ .چیین_چیین< /چینچیین>  :چیین چیین <چیین چیین>.
چوارەمین ئەنجام( :ا) بڕگەیی خاوی وشەی بنەڕەتی لە وشەی لێكدراودا گۆڕینۆكە (گرژ
بەرجەستە دەبێت) و بڕگەییە گرژەكان نەگۆڕن( .ب) دابەشبوون و دەركەوتنی بڕگەییە خاو و
گرژەكانی سەرەوە لە وشەی لێكدراودا هەر بە پێی خاڵەكانی یەكهەمین ئەنجامن .پێنجهەمین
ئەنجام( :ا) بڕگەیی سەگمێنتی یەكهەمی ناوی كرداریی لێكدراو گرژە و ئەمەیش پەیكاڵی
چوارهەمین ئەنجامە( .ب) تەرزی هێزی ناوی كرداریی ئەوەی كردارە شكاوەكەی هەمبەر بەیەك
دەوەستنەوە (بڕگەیی بە بێ هێز گرژ :بڕگەیی هێزلەسەر و خاو) ،واتە جیاوازن( .پ) ئەم ئەنجامە
بۆ كرداری بكەردیار و بكەرنادیاریش هەر وەك خۆیەتی.

 -2-3تەرزی هێز لە وشەی هەڵگوێزراو و وشەی فرەبەشدا
پێشگر هێزوەرنەگرە ( )02و پاشگر هێزوەرگر .هێزی سەرەكیی ئەم وشە مۆرفۆلۆژیانە بەردەوام
دەخرێتە سەر دواهەمین پاشگر .ژمارەیەك پاشگر هێزی بناغەكانیان كەمدەكەنەوە و لەگەڵیدا
لە خاوێتیی بڕگەییەكانیان كەمدەكەنەوە .تەرزی هێزی ئەم وشە مۆرفۆلۆژیانە پەیكاڵی ()0_6_3
ە ( .)02پاشگرەكان هێزی بڕگەیی بناغەكانیان كەم دەكنەوە .بڕگەیی سەرەوەی ئەم پاشگرانە و
هێز پێكەوەدێن ،بۆیە هەمیشە خاون ( .)09بڕگەیی بناغەی ئەم دەركردانە دەتوانرێت
سەرپشكیی هێز بخرێتە سەریان و خاو بەرجەستە بكرێن .پێكهاتووی سینتاكسیی وەك كردارە
شكاوەكەی ڕستەی <(ئەوان) چوونەوە >.هەمبەر بە ناوە كرداریەكەی /چونەوە /یان كرداربەندیی
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ڕستەی <تۆ سوكییت >.هەمبەر بە ئاوەڵناوی /سووك /دەیسەپێنن بە سەرماندا نووسینی
وشەكان وەك خۆیان جیاواز بن لەوانەی كردار سینتاكسییەكانیان .وشە لێكدراوەكەی
/سووكایەتی پێكردن /و كردارە شكاوەكەی ڕستەی <(ئەو) سووكایەتیی پێكردن>) هەمان
نووسین داوادەكەن .پاشگری _/ن /هێز_وەرگرە و هێزێكیش بە بڕگەیی بناغەكەی دەدات (.)09
هەرچەندە وشەی بنەڕەتیی وەك /تووتن< /تووتن> و /سییخن< /سییخن> ئاسایین ،بەاڵم وشەی
ناوازەی وەك /قوژبن< /قوژبن> یش هەیە .بەڵگە بۆ ئەم تەرزانەی هێزی وشەی مۆرفۆلۆژیی
ئەوەیە ،كە زۆربەیان وشەی بنەڕەتییان بەو چەشنی هێزانەوە ،هەیە .وشە فرەالگرییەكان ،وشە
لێكدراوە هەڵگوێزراوەكان ،وشەی فرەسەگمێنتین و هەمان یاسای دابەشبوونی هێزەكانی
سەرەوەیان هەیە ( .)02لەم پێڕەوی فۆنۆلۆژییەدا ،لەالیەكەوە بڕگەیی خاو و هێز لە كۆتایی
وشەدایە و لەالیەكی تریشەوە هەم بڕگەیی خاو (/وو ،یی )/و هەم بڕگەیی گرژ /و ،ی /دەتوانن لە
زنجیرە بڕگەییدا بنب بە نیمچەنابڕگەیی وەك /و ،ی ]y, w[/بەرجەستە بنب.
 -02پێشگری هێزبێالیەن
أ/ .نە_بوو/ ~ /نەبوو/ ،/نە_خۆش< /نەخۆش>/ ،نا_شیریین/ ~ /نارشیین/ ،/نا_خۆش/
<ناخۆش>،
/بێگەرد< /بێگەرد>/ ،بێ_كەس</بێكەس>/ ،بەر_كەوتن< /بەركەوتن>،
ب/ .لێ_دان< /لێدان>/ ،پی_دا_كێشان< /پێداكێشان>/ ،تێ_كردن< /تێكردن>،
پ/ .هەڵ_كەندن< /هەڵكەندن>/ ،ڕا_كردن< /ڕاكردن>/ ،دا_كردن< /داكردن>.
 -02پاشگری هێزوەرگری بێالیەن
/خانە_دان< /خانەدان>/ ،كورد_ستان< /كوردستان>/ ،بەیانیی_ان< /بەیانیان>،
/پۆش_اك< /پۆشاك>/ ،ترس_ناك< /ترسناك>/ ،دەم_ەوەر< /دەمەوەر>/ ،جەنگ_اوەر/
<جەنگاوەر>/ ،قوت_ییلە< /قوتییلە>/ ،چاك_ە< /چاكە>/ ،جووت_ە< /جووتە>/ ،خول_گە/
<خولگە>/ ،نوست_وو< /نوستوو>/ ،گورشا_وو< /گورشاو>/ ،دروستكرا_وو< /دروستكراو>.
 -09پاشگری هێزوەرگری هێزكەمكەرەوەی بناغە
/شییر_دەر< /شیردەر>/ ،لووت_كە< /لوتكە>/ ،ژیین_گە< /ژینگە>/ ،سپیی_كەلە/
<سپیكەلە>/ ،سوود_مەند< /سودمەند>/ ،سڕیین_ەوە< /سڕینەوە>/ ،چوون_ەوە/
<چونەوە>/ ،جووت_یار< /جوتیار>/ ،دیین_دار< /دیندار>/ ،ژییر_یی< /ژیریی>،
/سووك_یی< /سوكیی>/ ،پییر_انە< /پیرانە>/ ،شیریین_یی< /شیرینیی> ~ <شیرنیی>
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/نابووت_یی< /نابوتیی>،

/لوتبەرز_یی< /لوتبەرزیی>/ ،ئوتوو_چیی< /ئوتوچیی>،

/زییت_ەڵە< /زیتەڵە>/ ،سوكایەتیی_پێكردن< /سوكایەتیپێكردن>.
 -09پاشگری هێز_وەرگری هێز_دەر بە بناغەكە
/گوپ_ن< /گووپن>/ ،تووك_ن< /تووكن>/ ،جییق_ن< /جییقن>.
 -02وشەی مۆرفۆلۆژیی فرە_سەگمێنتیی
أ/ .لێبوون_ەوە< /لێبونەوە>/ ،نامەرد_یی< /نامەردیی>،
/بێدەستەاڵت_یی< /بێدەستەاڵتیی>/ ،سوركەلە_یی< /سوركەلەیی>،
ب/ .بەربووك_یی< /بەربوكیی>/ ،سەرسییر_یی< /سەرسیریی>.
هێزی سەرەكیی ناوی كرداریی ،شێوەی وشە سەرەكییەكان لەسەر بڕگەی كۆتاییە ،بەاڵم
ئەوەی كرداری شكاوە لە تافی ڕابوردوودا لەسەر بڕگەی یەكهەمە ،بۆیە بڕگەییەكەی خاوە
(_09ب) و (_02ب) .ئێستایش دەڕوانینە ئەم بەراوردكارییەی وشەی /دوو /ی وشە
لێكدراوەكەی /دودڵ( :/ا) بڕگەیی گرژ لە وشەی لێكدراوی هەڵگوێزراودا/ :دودڵ_یی/
<دودڵیی> :زۆر دوودڵە لەم كارەی( .ب) بڕگەیی خاو لە فرێزە هاوبێژەكەی (ا) دا :مرۆڤی دوو
دڵ نەبیرناوە( .پ) بڕگەییە گرژەكە وشە لێكدراوەكە لە كرداربەندیدا :نپسێكی زۆر دوودڵیت .لەو
تێبینییانەوە دەپەڕینەوە بۆ دەركەوتنەكانی بڕگەییەكانی سەرەوە لە سینتاكسدا.
 -4بڕگەیی گرژ و خاو لە پێكهاتووی سینتاكسییدا
بڕگەییەكانی سەرەوە لە پێكهاتەی سینتاكسدا ،واتە كاتێك ناوە كردارییەكانیان لەم پێكهاتەیەی
ڕێزماندا دەشكێرنێنەوە ،0تەواو جیاواز ڕەفتار دەكەن وەك لە لەیەكدانیان لە پێكهاتەی
مۆرفۆلۆژییدا .ئەمەیش جیاوازیی ئەو دوو پێكهاتەیە نیشان دەدات كە ڕژاونەتە ناو یەكەوە -
تێكەڵبوونەكەیان تەواو پەیكاڵی مۆدێلە جیهانییەكەی ڕێزمان نییە .بڕگەیی گرژی ڕەگی كرداری
ناوی كرداریی خاو بەرجەستە دەبێت لە كرداری شكاوەدا ،ئەگەر بڕگەكەی كراوە و هێز لەسەر
بێت (كرداری ڕانەبوردووی ( )09كرداری ڕابوردووی ( .)61()02ئەم دیاردەیە لە ناوی لێكدراوی
كارایشدا هەر بەم جۆرەیە (بڕوانە (_06پ)!) .ناوی كرداریی هێزكۆتاییە 6و كرداری شكاوە لە
تافی ڕابوردوودا هێزسەرەتاییە ( )initial-stressو لە تافی ڕانەبوردوودا هێزكۆتاییە .بڕگەیی خاوی
ڕەگی كرداریش لەهەمان دەوروبەردا هەر خاو دەمێنێتەوە (.)61
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 -09أ/ .نوسنت< /نوسنت> ( :ئەوان) نوست_ن <(ئەوان) نوسنت ~ >.دە_نوس_ن
<دەنوون>
ب/ .بیسنت< /بیسنت>  :بیست_م< .بیستم> ~ دە_بیست_م <دەبیستم< ~ >.دەبییسم،>.
 -02أ/ .بورانەوە< /بورانەوە> ( :ئەوان) بورانەوە <ئەوان بوورانەوە> ~ دە_بورێ_ن_ەوە
<دەبورێنەوە>
/ -61نوسیین< /نوسیین>  :نوسیی_م <نوسییم ~ >.دە_نوس_م <دەنووسم>/ ،بینیین/
<بینیین>  :بینیی_م <بینییم ~ >.دە_بین_م <دەبیینم.>.
/ -60گروون : /گروو_بوو_م <گرووبووم>... ،
بەپێچەوانەوە ،ئەگەر مۆرفێمی تافی ناو ڕەگی كردار بڕگەییەكی گرژ بێت ،ئەوا لە فۆڕمە
شكاوەكەیدا خاو دەبێت ،ئەگەر بكەوێتە بڕگەیەكەوە ،كە هێزی لەسەر نەبێت ( .)60بۆ
دوورخستنەوەی كاتی ڕوودانی كردارەكەو دانانی لە كاتێكی پێشرتی كردارێكی تری ناو
ڕستەكەدا ،بڕگەیی /بو /ی یەكهەمیش خاو بەرجەستە دەكرێت (.)66
 -66أ) /بوون : /بوو_بوو_م <بوبووم بە مامۆستا ،كاتێك ئێوە دەتانخوێند>.
ب) <دەمێك بو بووبووم بە ماۆستاو كە ئێوە هێشتا هەر دەتانخوێند>.
 -5ئەنجام
لەگەڵ ئەوەیشدا كە بڕگەییە خاو و گرژەكانی سەرەوە لە چەشنی بڕگەی كراوە و داخراودا
تەواوكەرانە دابەشبوون ،بڕگەییەكان و هێز بە جۆرێك بەیەكەوەدێن كە بڕگەیی خاو هەمیشە
هێزی سەرەكی یان ناسەرەكی لەسەرە :بڕگەییە خاوەكان گۆڕینۆكن ،واتە لە جێكەوتەی بە بێ
هێزدا گرژ دەردەكەون .بڕگەیی گرژ چەسپاو و نەگۆڕە .هێز لە كاتەگۆریە سەرەكییە
فەرهەنگییەكاندا (ناو ،ناوی كرداریی /چاوگ ،ئاوەڵناو ،ئاوەڵكردار) لە كۆتاییدایە .بڕگەییە
گرژەكان لە بڕگەكانی ناوەوە و سەرەتای وشەكاندان .بڕگەییە خاوەكانی سەرەوە دەشێت لە
وشەی مۆرفۆلۆژییدا گرژ بنب .تەرزی هێزی كرداری بكەردیار و بكەرنادیاری شكاوە وابەستەی
تافە (ڕابوردوو و ڕانەبوردوو) .تەرزی هێزی  0_6_3یش بڕیاردەرە .نووسینی ستانداردی كوردی
فۆنیمییە و بەندە بە دەركردەی پێواژۆ فۆنۆلۆژیەكانەوە.
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سەرچاوەکان
کوردی:

مەحویی ،محەمەد ( .)6110ڕستەسازیی كوردیی .وەرگێڕدراو لە نامەی دكتۆراوە .زانكۆی
سلێامنیی.
 .)6119( --فۆنەیتیك و فۆنۆلۆژیی .بەرگی یەكهەم و دوهەم .زانكۆی سڵامنیی. .)6112( --مۆرفۆلۆژیی و تێكڵبونی پێكهاتەكان .بەرگی یەكهەم .زانكۆی سلێامنیی.مەحویی ،محەمەد و نەرمیین عومەر ( .)6112مۆدێلی ڕێزمانی كوردیی .شارەوانیی سلێامنیی.
عێراق.
 )6102( --مەنامە (بەستانداردكردنی زمانی كوردیی :دروستنوسیین) .سلێامنیی :چاپخانەیئەندێشە.
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