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There are different opinions about some aspects of the writing system
of Kurdish language. Throughout decades, many researches and articles
have been published about the Kurdish spelling problems. Each analyzes
it and suggests solutions according to his intuition and linguistic
background.
One of these issues which covers a wide range of argument is about
the four dimensional homophonografic segment ) (ى.
This work is an attempt to analyze this aspect on all linguistic levels
and suggests a solution for it.

پێشەکى
) واتا لە چوار1(. چوار ڕووییەHomophonographic (ى) دانەیێکى هۆمۆفۆنۆگڕافیکیى
ــ سینتاکسى) دەردەکەوێ بۆ ئەنجامدانى- ــ فۆنۆڵۆجى ــ مۆڕفۆڵۆجى- ئاستدا (فۆنەتیکى
)هەر سێ هۆمۆگڕافەکە2( وا ڕێکدەکەوێت لە داڕشتە مۆڕفۆسینتاکسییەکاندا.ئەرکى جیاواز
 ئەم خەسلەتە واى کردووە لێڵى و ئاڵۆزى لە بارەیەوە.پێکەوە ڕیزبەندێ پێکبهێنن
.سەرهەڵبدات و ببێتە کێشەیێکى ڕێنووسى
 هەر یەکە بە پێى.بە دەیان وتار و باس و لێکۆڵینەوە لەبارەیەوە باڵوبوونەتەوە
.زەمینە و بۆچوونى خۆى کێشەکان دەسنیشان دەکات و چارەسەریان دەکات
ئەم باسە هەوڵدانە بو خستنەڕووى هەندێ لە ڕووەکانى (ى) لە ڕووى زمانەوانى و
.ڕێنووسەکەیەوە

(ی) لە ئاستەکانى زمانەوانیدا
 ـ (ى) لە ئاستى فۆنەتیکیدا1
2

لە ڕووى فۆنەتیکییەوە  ،بۆ گۆکردنى دەنگى (ى)  ،ناوەڕاستى زمان بەرەو
نەرمەمەاڵشوو بەرزدەبێتەوە .کەلێنێ دەهێڵێتەوە  ،بە ڕادەیێک باى لە سییەکانەوە هاتوو
بێ تەگەرە و بێ خشە  Frictionبە کەلێنەکەدا تێبپەڕێ .هاوکات ژێکان vocal
cordsدەلەرێنەوە و لێوەکان لە بارى ئاساییدا دەبن.

 2ــ (ى) لە ئاستى فۆنۆڵۆجیدا
لە خەسلەتەکانى ئەم دەنگە  ،لە ڕووى فۆنۆڵۆجییەوە جووتڕووە .وەک بزوێن
 Vowelو وەستاو  consonantدەردەکەوێ  ،بە پێى ژینگەکە فۆنۆڵۆجییەکەى.
لە وشەى (یاری ـ  ) yari:دا ( ،ى) ى یەکەم وەستاوە و هى دووەم بزوێنە.
لە ڕێبازى فۆنۆڵۆجیى (پایک  )3() Pikeدا  ،جیاکراونەتەوە بەوەى بۆ هەر یەکە زاراوەى
خۆى بۆ دانراوە .بۆ بزوێنەکە ڤۆکۆید  vocoidو بۆ وەستاوەکە کۆنتۆید .contoid
ئەم خەسلەتە دەنگى (و) ش دەگرێتەوە:

ى
و

Vocoid
i:
U

Contod
Y
W

لە نووسینى کوردیى ئارامى (کە لە عەرەبییەوە وەرگیراوە) ئەم دوو سیما جیاوازەى
(ى) لێک جیا ناکرێنەوە .لە نووسینى  )4( IPAو التینیدا  ،بۆ هەر یەکە پیتى تایبەتیى
خۆى هەیە ( ) yبۆ وەستاو و ( )iبۆ بزوێن.
ئەم لەیەک جیانەکردنەوەیان تا ڕادەیێکى زۆر ڕێنووسى کوردیى بە (پیتى ئارامى) ئاسان
کردووە و زۆر گیروگرفتى پۆشیوە.)5(.
لە داڕشتنى بڕگەییدا  ،گەر (ى) وەک (ناوک  )nucleiدەرکەوت  ،هەمیشە (بزوێنە):
تیر ـ  -/ ti:rسیر ـ  / si:rبرین ـ bri:n
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گەر لە ڕۆخى بڕگەدا دەرکەوت وەک پێشناوک  onsetو پاشناوک  codaهەمیشە
(وەستاوە) :
یار ـ  / yarیەک -ـ  / yekکەى ـ  / keyمەى ـmey
لە یاسا فۆنۆڵۆجییەکانى دەرکەوتنى (ى)
یاساکانى لێکدانى دوو بزوێن  ،یەکجار زۆر و ئاڵۆز و چووەناویەکن .بەشێکیان
پەیوەندییان بە یاسا مۆڕفۆفۆنیمەکانەوە هەیە و بەشەکەى تر بە الیەنە ڕێزمانییەکانەوە.
کە دوو بزوێن دەگەن بەیەک یێکێ لەم ناوگرانە لە نێوانیاندا دەردەکەوێ:
(ى) ــ (ت) ــ (ر) ـ (ەت) ـ ( ـێت) ...هتد
لەبەر ئەوەى باسەکەمان تایبەتە بە (ى) .تەنها لە یاساکانى دەرکەوتنى ناوگرى(ى)
دەکۆڵینەوە .بۆ ناوگر و یاساكانى ئەوانى تر  ،سەیرى ئەم باسە بکەن(:)6
 1ــ ئەو حاڵەتانەى کە دوو بزوێن دەگەن بەیەک و (ى) لە نێوانیاندا دەردەکەوێ:
چرا ـ ەکە  :چرایەکە  /ترێ – ترێیەکە  /درۆ – درۆیەکە  /مامۆستا ــ مامۆستایان
باخچەیێک  /خەندەیێک  /نی ـ ـە  :نییە.
 2ــ لە هەندێ حاڵەتدا بزوێنە کورتەکە دەتوێتەوە و (ى) دەرناکەوێ:
ئەو ئەستێرە ـ ان ـ ـە  :ئەستێرانە( .ە) ى ئەستێرە توایەوە.
 3ــ کە دوو (ە) دەکەونە پاڵ یەک  ،لەناو یەکتردا دەتوێنەوە و دەبن بە یەک:
ئەستێرە ـ ـەکە  :ئەستێرەکە  /پەنجەرە ــ ەکە  :پەنجەرەکە
بەاڵم ئەگەر (ە) ى دووەم ئەرکى سینتاکسیى هەبوو ( ،ى) لە نێوانیاندا دەردەکەوێ:
ئەم خانووە زۆر گەورە ـ ـە  /گەورەیە.
ئەو ئەستێرەیە گەشە  /ئەستێرەیە
(ە) ى دووەم تیایاندا ئەرکى سینتاکسیى هەیە ( ،ى) لە نێوانیانا دەردەکەوت.
 4ــ کە دوو (ى) دەگەن بە یەک  ،لەناو یەکتردا دەتوێنەوە و دەبن بە یەک:
ئێمە قوتابیـ ـ ین  :ئێمە قوتابین
 .....و هي تر

 ٣ــ (ى) لە ئاستى مۆڕفۆلۆجیدا
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لە ئاستى مۆڕفۆلۆجیدا (ى) مۆڕفیمێکى داڕێژەرە  derivationalدەچێتە سەر
ئاوەڵناو بۆ داڕشتنى ناو ( ،ئاوەڵناو ــ ى = ناو).

گەر ناوەکە بە وەستاو کۆتاییى هاتبێ( ،ى) وەک بزوێن دەردەکەوێ:
جوان  :جوانى /دوور  :دوورى /بەرز  :بەرزى /شیرین  :شیرینى /هەولێر  :هەولێرى.
دەچێتە سەر هەندێ ناو بۆ داڕشتنى ئاوەڵناو..
ناو ــ ى = ئاوەڵناو
چەور ــ ى  :چەورى  /دڵخۆش ــ ى  :دڵخۆشى  /چەرمەسەر ــ ى  :چەرمەسەرى
 /دەستکورت ــ ى = دەستکورتى
ئەگەر وشەکە بە بزوێن کۆتاییى هاتبێ(ی) ى ناوگرى فۆنۆڵۆجى لە نێوانیاندا دەردەکەوێ:
تەنیا ــ تەنیایى  /شەقاڵوە ــ شەقاڵوەیى  /سنە ــ سنەیى  /شنۆ ــ شنۆیى
لەگەڵ بەشێ لە ناوەکان  ،کە(ى) یان دەخرێتەسەر  ،ناوگرى ( ـەت  /ایەت  /-ـێت )
پیاو ــ (ەت) ــ ى ـــ پیاوەتى
برا ــ (ایەتـ) ــ ى  :برایەتى ( .برایى) ش دەوترێ.
پاڵەوان ــ (ـێت) ـ ى  :پاڵەوانێتى.

 4ــ (ى) لە ئاستى ڕستەسازیدا

لە ناو چوارچێوەى فرێزى ناویدا ( ، NPى) ڕۆڵى بەستن conjunction
()7
دەگێڕێ( .ناو و ناو) و (ناو و ئاوەڵناو) لێکدەبەستێ.
 ١ــ ناو و ناو لێک دەبەستێ لە چەمکى هەییدا:
برا ى من  /نیشتمانى کورد
 ٢ــ ناو و ناسناوەکەى لێکدەبەستێ:
چیاى سەفین  /شارى سلێمانى
 ٣ــ لە فرێزى ناویى نەناسراودا  ، indefiniteناو و ئاوەڵناو لێک دەبەستێ(:)7
گوڵى سوور  /چیاى بەرز
فەرامۆشکردنى (ى) ى خستنەپاڵ لەو وشانەى بە (ى) کۆتاییان دێ کار لە واتا دەکات:
بەرزى تۆ ــ بەرزیى تۆ
هێمنى تۆ ــ هێمنیى تۆ
کوردى گەرمیان ــ کوردیى گەرمیان
.
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کە سێ (ی) دەکەونە پاڵ یەک :

لە دوو حاڵەتدا سێ (ى) دەکەونە پاڵ یەک:
 ١ــ کە مۆڕفیمێ بە بزوێن دەستى پێ کردبێ بچێتە سەر وشەیێک بە دوو (ى) کۆتاییى
هاتبێ ( ،ى) ى ناوگرى فۆنۆڵۆجى لە نێوانیانا دەردەکەوێ:
بەرزایى ــ ەکە = بەرزایی (یـ) ەکە  /بەرزایییەکە
 ٢ــ کە (ى) خستنەپاڵ دەچێتە سەر وشەیێک بە دوو (ى) کۆتاییى هاتبێ :
تەنیایى ـ ى  /تەنیاییى من
قوواڵیى ـ ى  /قواڵییى ئاسمان
لە حاڵەتى یەکەمدا (ى) مۆڕفیم نیە ،هیچ ڕۆڵێکى ڕێزمانی و واتایێکى ناخرێتە پاڵ.
لە حاڵەتى دووەمدا (ى) ئەرکێکى سینتاکسیى هەیە ڕۆڵى لێکبەستنى دوو وشە دەگێڕێ.
شایانى باسە  ،کە لە ڕێنووسى کۆندا(ى) ى خستنەپاڵ بە جیا دەنووسرا .وەک لە
ناونیشانى ئەم کتێبەدا دیارە:

هەولێرى یا هەولێریى

لە ڕێنووسى هەندێ تەنانەت زمانەوانیش ئەم جۆرە نووسینانە بەرچاو دەکەون
(هەولێریى ــ دەربەدەریى ــ بێ کەسیى) بەرانبەر (هەولێرى ــ دەربەدەرى ــ بێکەسى
..هتد) .لەڕووى مۆڕفۆفۆنیمییەوە ئەم الیەنە بەم جۆرە لێکدەدرێتەوە:
یێکێ لە خەسلەتەکانى وشەى کوردى ئەوەیە (هێز)  Stressتیایدا دەکەوێتە
سەر دوا بڕگە )8(.بۆیە گەر مۆڕفیمێکى وشەداڕێژ چووە سەر وشەیێک بۆ داڕشتنى
وشەیێکى تر  ،هێزەکە دەچێتە سەر دوا بڕگە .ئەگەر مۆڕفیمەکە سینتاکسى بوو کار لە
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شوێنى هێزەکە ناکات .ئەمە پێوانەیێکە بە هۆیەوە مۆڕفیمە مۆڕفۆلۆجییەکان لە
سینتاکسییەکان لە زمانى کوردیدا جیا دەکرێنەوە.
لە هەموو زمانێکدا لە فەڕهەنگى وشەکانیدا (هۆمۆفۆن و هۆمۆگراف) هەن.
هۆمۆگڕاف  Homographهاوڕێنووس ،دوو وشەى جیا هەمان ڕێنووسیان دەبێ .وەک
(چوون) لە(ئەوان چوون و ئێوە چوون) دا.
 Homophoneواتا هاودەنگ )دوو وشەى جیا  ،واتایان جیایە  ،ڕیز و دەنگى پیتەکان و
شوێنى (هێز) یان  Stressدەقاودەق وەک یەک گۆ دەکرێن .وەک لە (ڕواندن) ئەم دوو
واتایەى دەخرێتە پاڵ:
 ١ـ نەمامەکەم رواند (چاندم).
 ٢ــ مناڵەکەم ڕواند (وام کرد بڕوات).
هەردووکیان لە هەمان ڕیزە دەنگ پێکهاتوون و لە هەردووکیاندا (هێز) کەوتۆتە سەر
بڕگەى دووەم (دن)  .ئەم دوو وشەیە هەر یەکە بە جۆرە یاسایێکى جیاى مۆڕفۆڵۆجى
داڕێژراوە و ڕێکەوت کردوونى بە هاودەنگ.
(چوون) لە(ئەوان چوون و ئێوە چوون) دا  ،هاوڕێنووس و هاودەنگن .واتا(هۆمۆگڕاف و
هۆمۆفۆنن).
(هاتن) لە ( هاتن بە پێ و ئەوان هاتن) دا  ،هاوڕێنووسن بەاڵم هاودەنگ نین  ،واتا
(هۆمۆگڕافن  ،هۆمۆفۆن نین) .شوێنى (هێز) یان جیایە.
لە زمانى کوردیدا  ،وەک ئاماژەى پێ کرا (،هێز) دەکەوێتە سەر دوا بڕگەى وشەوە:
ئازاد ــ هێز کەوتۆتە سەر بڕگەى (زاد).
ئەستێرە ــ هێز کەوتۆتە سەر دوا بڕگە(رە).
ئەگەر پاشگرێکى وشەداڕێژ  Derivational Suffixبچێتە سەر وشەیێ و ژمارەى
بڕگەکانى وشەکەى زیاد کرد ،بە یاسایێکى مۆڕفۆفۆنیمیى زمانى کوردى  ،بڕگە
زیادکراوەکە هێزەکە بۆ خۆى ڕادەکێشێ .
لە وشەی (ئازاد) دا گەر (ى) ى وشەداڕێژى خرایە سەر دەبێتە (ئازادى) هێزەکە دەچێتە
سەر دوا بڕگە زیادکراوەکە (دى) (:ئازادی ئاواتمانە) .بەاڵم ئەگەر مۆڕفیمەکە ڕێزمانى
 Inflectionalبوو کار لە شوێنى هێزەکە ناکات.
(ئازادى تۆ واتا تۆ ناوت ئازادە) یا (تۆ سەربەستى)  ،هێزەکە لە شوێنى خۆیدا
دەمینێتەوە.
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(ئازادى) یەکەم و (ئازادى) دووەم )هۆمۆگڕافن  /هاوڕێنووسن) بەاڵم (هۆمۆفۆن /
هاودەنگ) نین.
لە نووسینى ڕێنووسیدا کەرەسەناکەرتییەکان ( Suprasegmentalهێز ــ ئاوازە ــ
تۆن) ئاماژەیان پێ ناکرێ( .)9بۆیە (ئازادى) لە (ئازادى ئاواتمانە) و ( تۆ ئازادی) وەک
یەک دەنووسرێن  ،بەاڵم وەک یەک گۆ ناکرێن .ئەگەر (ت) خرایە سەریان  ،لە یەکەمیاندا
دەبێتە (ت) ى هەیى بە واتاى ( ئازادیى تۆ) و لە دووەمیاندا بەشە قرتاوەکەى ڕاناوى
(یت) ە( .تۆ ئازادیت).
هەندێ زمانەوانان واى بۆ دەچن کە ئەو سترێسە (ى) ى دووەمە  .بۆیە (هەولێرى بە
هەولێریى  /دەردەسەرى بە دەردسەریى  /بەرزى بە بەرزیى ..هتد) دەنووسن.
******.

ئەنجام

ئەنجام و پێشنیاز

لە دوو حاڵەتدا سێ (ى) دەکەونە یاڵ یەک:
 1ـ کە (ى) ى سێیەم ئەرکى فۆنۆڵۆجی ئەنجامدەدات .وەک لە(:بەرزایییەکانى دەرەوەى
شار) .لێرە (ى) ى سێیەم هیچ واتا و ئەرکێکى ڕێزمانیى نییە .نەنووسینى کار لە واتا و
ڕێزمانەکەى ناکات.
 2ـ کە (ى) سێیەم ئەرکى خستنەپال ئەنجامدەدات .وەک لە(:تەنیاییى مرۆڤ).
لێرە (ى) ى سێیەم ئەرکى ڕێزمانى ئەنجامدەدات  ،نەنووسینى کار لە ڕێزمان و واتاکەى
دەکات  ،بۆیە دەبێ بنووسرێ.

پێشنیاز

بۆ ئەوەى ڕێنووسى (ى) جێگیر بێ و ژمارەیێکى زۆر وردە یاساى سەرشێوێنەرى بۆ
دەستنیشان نەکرێ  ،واى بە باش دەزانم  ،لە ڕێنووسدا هەموو (ى) یێکى فۆنۆڵۆجى
بنووسرێ (،ى) ى سێیەم نەبێ .وەک لە:
لە (بەرزایییەکاندا) ( ،ى) ى سێیەم ناوگرێکى فۆنۆڵۆجییە ـ البرێ و بەم جۆرە بنووسرێ
(بەرزاییەکان) .بەمە هیچ گرفت و لێڵى سەرهەڵنادات.
بەاڵم (ى) ى سێیەمى خستنەپاڵ بنووسرێ  ،وەک لە:
لە (بە درێژاییى تەمەن) .ئەگینا گرفت و لێڵی سەرهەڵدەدات.
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پەراوێزەکان

 1ــ لە کوردیى باشووردا.
 2ــ داڕشتەى (مۆڕفۆسینتاکسى) ئەو پێکهاتەیە کە سێ ئاستى (مۆڕفۆڵۆجى ــ سینتاکسى ــ
فۆنۆڵۆجى) بەشدارى دەکەن لە داڕشتنیدا.
 3ـ كينيث پایک  )٢٠٠٠ - ١٩١٢(Kenneth Pikeزانایێکى زمانەوانى و ئەنترۆپۆلۆجیی

ئەمەریکاییە .دانەرى ڕێبازى (تەگمیمیکس) ى  tagmemicsفۆنۆڵۆجییە .داڕێژەرى زاراوەى emic

و  eticو  vocoidو  contoidو هی ترە .ڕێبازى تەگمیمیکس ڕۆڵێکى زۆرى گێڕا لە دەرخستنى
چەند الیەنێکى شاراوەى زمان.
 4ــ بۆ ئەمە سەیرى ئەم بابەتە بکەن:
وریا عومەر ئەمین ( )٢٠٠٨ئەلفبێى جیهانى  .ڕۆژنامەى بەدرخان ژ  ٨٩ى .٢٠٠٨/١/٢٢
 5ـ بۆ ئەمە سەیرى ئەم باسە بکەن:
وریا عومەر ئەمین ( )٢٠١١گیروگرفتەکانى نووسینى کوردى بە التینى .توێژینەوەکانى کۆنفرانسى
زانستى زمان ١٩ .ــ  ٢٢ى ئەیلوولى  .٢٠١١ل  ١٣٨ـ ١٥٢
 6ــ بۆ یاسا دەنگییەکانى گەیشتنى دوو بزوێن بە یەک سەیرى ئەم باسە بکەن.
لە یاسا دەنگییەکانى زمانى کوردى  .گ .ڕۆشنبیرى نوێ  ،ژ  ١٣٦ى ساڵى  .١٩٩٥ل ٦٦ـ .٦٩
 7ـ بۆ ئامرازەکانى بەستن سەیرى ئەم باسانە بکەن:
وریا عومەر ئەمین( )١٩٨٨لێکدانى وشەکان  .گ .ڕۆشنبیرى نوێ  ،ژ  ١١٨ل ١٣٢ـ١٣٧
ـــــــــــــــــــــــــ( )١٩٨٤ئامرازەکانى بەستن  .گ .ڕۆژى کوردستان .ژمارە .٦٧
دووبارە لە کتێبى (ئاسۆیەکى ترى زمانەوانی) دا باڵوکراونەتەوە.
 8ـ هەندێ ناوێزە هەن وەک (بەاڵم ـ هێشتا ـ چونکە).
بۆ چەمکى هێز و یاساکانى دەرکەوتنى  ،سەیرى ئەم باسە بکەن:
وریا عومەر ئەمین ( )١٩٩٤هێز و ئاواز .گ .ڕۆشنبیرى نوێ .ژ  ، ١٣٤ل  ١٣ــ .١٦
دووبارە لە کتێبى (ئاسۆیەکى ترى زمانەوانی) دا  ،ل  ٢٨٣ــ  ٢٩٢باڵوکراوەتەوە باڵوکراوەتەوە.
 9ــ لە نووسینى فۆنەتیکیدا  Phonetic Transcriptionدەنووسرێن.

سەرچاوەکان

وریا عومەر ئەمین ( )١٩٩٥لە یاسا دەنگییەکانى زمانى کوردى  .گ .ڕۆشنبیرى نوێ  ،ژ
 ١٣٦ى ساڵى  .١٩٩٥ل ٦٦ـ .٦٩
ــــــــــــــــــــ( )٢٠١٦فۆبیاى ڕێنووس .گۆڤارى ئەکادیمیاى کوردى  ،ژ  ٣٦ل  ١٧ــ .٢٦
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