"ی"ی پێوەندیدەر
باسێک له سەر "ی" پێوەندیدەر کاتێک نێوی بەرپێوەندی به پیتی دەنگداری "ی" کۆتایی بێت

نووسینی:
ئارام بایەزیدی

یەکێک لەو باسانەی که له ڕێزمانی کوردی جێگای سەرنجه و هێندێک کێشەی لەسەر هەیه؛ باسیی "ی"ی
پێوەندیدەره .وەکوو دەزانین یەکێک له دەورەکانی "ی" له ڕێزماندا ئەوەیە :که دوو وشیه لەەە پێوەنیدی
بگرن .بەاڵم له هێندێک جێگا ،پێوەندیگرتنی دوو وشه جێگای باسیی زررتیره .باسیی ئێلیه لێیرەدا ئەوەییه:
ئاخۆ ئەو وشانەی که خۆیان به پیتی دەنگداری "ی" ] [îکۆتایییان پی

دێ ،کاتێیک بییانەوێ بیه وشیەیەکی

دیکەوە پێوەندی بکەن ،ئاخۆ پێویستیان به "ی"ی پێوەندیدەر هەیه یان نا؟ واته له ەرووپی ناوی "ئاسیتی
فێرکاری فێرەەکان"دا بۆ پێوەندیدانی وشەی "فێرکاری" که به پیتی دەنگداری "ی" کۆتایی دێ ،به وشەی
"فێرەەکان" ئاخۆ "ی"ی پێوەندیدەر پێویسته؟ واته دەب

بنووسین "ئاستی فێرکاریی فێرەەکان"؟

وەکوو دەزانین ئەلفوبێی کوردی له پیتی دەنگدار و بێیدەن

پێیک هیاتوووه .بیۆ مەبەسیتی ڕوونکیردنەوەی

باسەکە ،بابەتەکه به خستنەڕووی هەر دووک بارودرخەکە دڕێژه پ
 -1کاتێک نێوی بەرپێوەندی به پیتی بێدەن

دەدەین.

کۆتایی بێت:
ئاو ← ئاوی خاوێن ( ) awî xawên

کیژ ← کیژی دڵڕفێن ( )kîjî dîlr̂ifên

شەپۆل ← شەپۆلی بەهێز ( )şepolî behêz
کوڕ ← کوڕی ئازا ( )kur̂î aza
وەکییوو دەبینییین لییه وشییەکانی کیییژ ،ئییاو ،کییوڕ ،شییەپۆل کییه بییی پیتییی بێییدەن کۆتایییییان پ ی دێ ،کاتێ یک
بلانهەوێ دڵڕفێنی به کیژ ،خاوێنی بیه ئیاو ،ئیازایی بیه کیوڕ ،بەهێیزی بیه شیەپۆل پێوەنیدی بیدەین؛ پیتیی
دەنگداری "ی" ] [îدێیتە نێیوان ئەو دوو وشیانه و کیاری پێوەندیپێیدان بیه ئاسیانی تەواو دەبی

و کێشیەیەک

نایەته ئاراوه.
 -2کاتێک وشەی بەرپێوەندی به پیتە دەنگدارەکانی "ا" ]" ،[aر" ]" ،[oوو" ]" ،[ûێ" ]" ،[êه" ] [eکۆتایی پی
بێت:
لێرەدا نێیوان پیتیه دەنگیدارەکان جییاوازی هەییه .بیۆ ئەو مەبەسیته پیتەدەنگیدارەکانی ا ،ر ،وو ،ێ ،ه ،لیه
ەرووپێک و پیتی دەنگداری "ی" له ەروپێکی دیکه دەدەینه بەر باس .لیه بارودرخێکیدا "ی"ی پێوەنیدەر کیه
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پیتێکی دەنگداره ،بیهەوێ به کۆتایی نیاوێکەوە بلکی  ،کیه خیۆی بیه پیتەدەنگیدارەکانی ا ،ر ،وو ،ێ ییان ه
کۆتایی بێت ( له زاراوەی کوردیی سۆرانیدا ،وشەیەک نییه که به پیتی بزررکه ییان واوی کیورتی دەنگیدار
کۆتایی بێت)؛ چونکە له زمانی کوردییدا لیه یەک بڕەیه زییاتر لیه یەک پیتیی دەنگیدار نیاتوان

بێتیه سیەر

زمان ،لەو ڕەوتەدا "ی"ی دەنگداری پێوەندەیدەر دەبێته پیتێکی بێدەن  ،واته ] .[yبۆ ڕوونبوونەوه سیەرن
دەدەینه ەرووپەناوییەکانی خوارەوه:
 "ا" :دەریا ← دەریای بێبنderya → der|yaî bêbin
(î→y) deryay bêbin
با ← بای فێنک )(bay fênik

چیا ← چیای بەرز )(çiyay berz

ڕێگا ← ڕێگای دوور )(r̂êgay dûr

هیوا ← هیوای ەەڕانەوه )(hiway ger̂ anewe

ر:

هەڵۆ ← هەڵۆی بەرزەفڕ ) ̂(hêloy berzefir

ئاسۆ ← ئاسۆی ڕوون )(asoy ̂rûn

در ← دری سارد )(doy sard

وو:

نیوەڕر← نیوەڕری هاوین)(nîwer̂ oy hawîn
هێشوو←هێشووی ترێ)(hêşûy tirê

خانوو←خانووی ەەوره)(xanûy gewre

ڕوو←ڕووی ەەش)(r̂ ûy geş

خەسوو ←خەسووی پیر)(xesûy pîr

ێ :ئێوارێ ← ئێوارەی پاییز )(êwarêy payîz

ترێ ← ترێی شیرین )(tirêy şîrîn

دێ ← دێی چۆ
ه:

بەه

)(dêy çôl

شووشه ← شووشەی شکاو )(şûşey şikaw

← بەهێی زەرد )(behêy zerd

هەناسه ← هەناسەی قوو

سنه ← سنەی خۆشەویست )(siney xoşewîst

)(henasey qû̂l

ئەستێره ← ئەستێرەی ئاسلان )(estêrey asman

 -3کاتێک وشه به پیتی دەنگداری "ی" ] [îکۆتایی بێت:
لیییه بارودرخێکیییدا کیییه وشیییه بیییه پیتیییی دەنگیییداری "ی" کۆتیییایی بێیییت ،پێوەندییییدانی وشیییەیەک بیییه وشیییەی
بەرپێوەنییدییەوە جێگییای سییەرنجی زیییاتره .ئەو بارودرخییه تایبەتییییه دەەەڕێییتەوه سییەر ئەوەی کییه لییه
سیستلی زمانی کوردیدا دوو پیتی دەنگدار له بڕەەدا دوابەدوای یەکتر نایەن.
بۆ باسکردن له سەر ئەو بابەته و سەللاندنی ئەو بەڵگانەی بۆ باسی ئەو بابەته دەخرێنیه ڕوو دەتیوانین
باسەکه له دوو ڕوانگەوه سەیر بکەین:
( )1لە ڕوانگەی باسکردن له سەر ەرووپی ناوی
( )2له ڕوانگەی باسکردن له سەر ەەردان (صرف)ی قەوارەکان و خستنەڕووی باسەکه له ڕستەدا.
 1-3باس کردن له سەر ەرووپی ناوی
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ئەو وشانەی به پیتی دەنگداری "ی" کۆتایییان دێ ،دەتوانین دابەشیان کەین به دوو لق:
-1ئەو وشییانەی خۆیییان لییه بنەڕەت یدا ب ی

پیتییی دەنگییداری "ی" کۆتایییییان دێییت؛ وەکییوو :قوتییابی ،سییەوزی،

زەوی ،مراوی ،خوری ،تراژێدی ...
 -2ئەو وشانەی که به زیادبوونی "ی" له کۆتیایی وشیەدا دێین ،ئەەەر وشیه نیاو بێیت ،دەبنیه ئاوەڵنیاو ،بیه
پێچەوانەش ئەەەر ئاوەڵناو بن دەبنه ناو .واته یەکێک له دەورەکیانی "ی" لیه سیەر وشیه ئەوەییه کیه نیاو
یان ئاوەڵناو به یەکتر دەەۆڕنەوە؛ بۆ وێنه:
ناو

ئاوەڵناو

بۆکان
فەرهەن
ئابوور
جیهان
مێژوو
سنە
کۆمەڵناس
هزر (فکر)

بۆکانی
فەرهەنگی
ئابووری
جیهانی
مێژویی
سنەیی
کۆمەڵناسی
هزری (فکری)

ئێستا باتەکه به باسکردن له سەر ەرووپی ناوی درێژه پی

ئاوەڵناو

ناو

ئازاد

ئازادی

سەربەرز

سەربەرزی

ئاڵۆز

ئاڵۆزی

فیداکار

فیداکاری

هێلن

هێلنی

ئازا

ئازایی

دواکەوتوو

دواکەوتوویی

ڕەش

ڕەشایی

دەدەیین .بێگومیان زمیانی کیوردی و فارسیی لیه

ەە یەکتر نزیکایەتییان هەیه و له هێندێک بابەتدا خیاڵی هاوبەشییان هەییه .بەاڵم لیه زرر بابەتیدا ئەو
دوو زمانه له یەکتر جیاواز دەبن .نزیکی زمانی فارسیی و لیه ەیەکیی دیکیه تەتبیێیی ڕێزمیانی کیوردی لیه
ەە فارسی ،له هێندێک شوێن دا بۆته هۆی ئەوەی که ئەو کەسانەی له سەر ڕێزمیانی کیوردی کیار دەکەن،
تووشی هەڵه بن.
بۆ وێنه هێندێک له فێرکارانی ڕێزمانی کوردی بۆ مەبەستی ئەوەی که نیشیان بیدەن بیۆ وێنیه لیه ەرووپیی
نییاوی "ڕرژی جیهییانی ژن" هییاتنی "ی"ی نیسییبەد دوای وشییەی "جیهییانی" پێویسییته؛ بەو چەشیینه باسییەکه
دەسییەڵلێنن کییه "ی"ی نیسییبەد مودییادلی "کەسییره" (کسیره َ )یە لییه زمییانی فارسیییدا .واتییه بەو چەشیینەی
خوارەوه هەڵی دەسەنگێنن:

بەاڵم خاڵێکی زرر ەرین

روز

َ

جهانی

َ

زن

ڕرژی

ی

جیهانی

ی

ژن

ئەوەیه که زمیانی فارسیی ئێسیتا لیه هێنیدێک بابەتیدا کێشیەی هەییه ،تەنیانەد
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وێ دەچ

که تا ئێستاش باسی له سەر نەکرابێت .زمانی فارسی نووسینەکەی ڕێیک وەکیوو ەیەنیی وتیاری

نییه؛ به پێچەوانه زمانی کوردی ەیەنی نووسینی ڕێک وەک ەیەنی وتارییەکەیەتی .بۆ وێنه لیه ەرووپیی

ناوی سەرەوه ،فارسیزمانەکان بەو چەشنه دەڵێن( :به نووسینی کوردی) "رووزێ جەهانییی

زەن" .وەکیوو

دەبینین نێوان پیتی دەنگیداری "ی" لیه وشیەی "جهیانی" و کەسیره ،پیتیی بێیدەنگی "ی" خیۆی نیشیان داوه.
بەاڵم لیییه نووسییییندا هیییاتنی "ی"ی بێیییدەن

دەر نیییاکەوێ ،هەر ئەوە بۆتیییه هیییۆی ئەوەی کیییه هێنیییدێک لیییه

ڕێزمانناسەکانی کورد (کاتێک دەیانهەوێ به هەڵسەنگاندنی ڕێزمانی کوردی لیه ەە فارسیی بیسیەللێنن
که پێویستی به "ی"ی پێوەندیدەر لەو بارودرخەدا هەیه) تووشی هەڵه بن.
ئێستا ئەو پرسیاره دەخەینه ڕوو ئاخۆ له ڕستەی ژماره  2ئەو چەشنه نووسیینه بیه لە بەرچیاوەرتنی ڕای
ئەو کەسانەی که بڕوایان وایه هاتنی "ی"ی پێوەندەیدەر لەو درخەدا پێویسته ،دروسته یان نا؟
 -1مێژووی شاری سلێلانی
 -2ڕووداوێکی مێژووییی شاری سلێلانی
له ڕستەی یەکەمیدا باسیی مێیژوویەک دەکیا کیه تیایبەد بیه شیاری سیلێلانییه و هیاتنی "ی"ی پێوەندییدەر
پێویسته و له وتنیشدا هەیه.
لیه ڕسییتەی دووهەمیدا وشیەی "مێییژوو" کییه نییاو بیوووه ،بییه هییاتنی "ی" ،دەییهەوێ ببێییت بییه ئاوەڵنییاو ،بەاڵم
دێییت و "ی" بییۆ خییۆی دەنگییداره ،لەو ڕەوتەدا پیتییی

چییونکە مێییژوو بییه پیتییی دەنگییداری "وو" کۆتییایی پیی

بێدەنگی "یی" دێته کیایەوه تیا لیه ئاکامیدا ئاوەڵنیاوی "مێژووییی" سیاز بێیت .لەو ەروپیی نیاوییەدا بیاس لیه
ڕووداوێک دەکا که له ەیەنی مێژوویی ەرینگایەتی هەیه و تایبەد به شاری سلێلانییه.
جێگییای ئەوەیییه ئەو پرسیییاره بێتییه ەییۆڕ ئەەەر "ی"ی پێوەندی یدەر لییه ەروپییی نییاوی دووەم یدا هەیییه ،داخییۆ
دەنگداره یان بێدەن

و له کام بڕەەدا دێته سەر زمان؟

ڕوو +دا +وێ +کی م  +ژوو +ییی (بێدەن

 +دەنگدار ....+؟) شا+ری س +ل  +ما +نی

بۆ درێژه پێیدانی باسیەکه ،پێویسیته باسیی سیترێز (هێیز) ] [stressبکەیین کیه باسیی "ی"ی پێوەندییدەر بیه
جوانی شی دەکیاتەوه .سیترێز ئەو درخەییه لیه وتنیی وشیەیەکدا دەردەکەوێ .لیه کیاتی وتنیدا یەکێیک لیه
بڕەەکان هێز و سترێسێکی زیاتری له بڕەەکانی دیکه هەیه .له هێندێک ەروپی ناوییدا ،لیه بیاری نووسیین
هیچ جیاوازییەک لە نێوان دوو ەروپی ناویدا نییه که له یەکێکیاندا "ی" دەوری پێوەندییدەری هەییه و لیه
ەروپەکەی دیکه دا دەوری ەیۆڕینی نیاو بیه ئاوەڵنیاو ییان بیه پێچەوانیه دەوری ەیۆڕینی ئاوەڵنیاو بیه نیاوی
هەیه .بۆ وێنه سەیری  2ەرووپی ناوی خوارەوه دەکەین:
 -1کۆمەڵناسی سیاسی [ لێرەدا مەبەست کەسیێکه کیه کۆمەڵناسیه و کیارەکەی سیاسیییه ،واتیه کۆمەڵنیاس
لەو ەرووپەناوییەدا ناوه و "ێ" دەوری پێوەندی هەیه]
 -2کۆمەڵناسی سیاسی [ لێرەدا مەبەست لێێکی زانستی "کۆمەڵناسی"یه که لیه سیەر سیاسیەد کیار دەکیا،
واتییه لەو ەرووپەنییاوییەدا "ی" دەوری ەییۆڕینی نییاوی "کۆمەڵنییاس"ی بییه ئاوەڵنییاوی "کۆمەڵناسییی"ی هەیییه[.
بەاڵم چ شتێک ئەو  2ەرووپەناوییە له ەیەنی وتاری له یەکتر جیا دەکاتەوه ؟
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له ەروپی ناوی یەکەم ،سیترێز دەکەوێتیه سیەر بیڕەەی یەک بلێنی

بیۆ ئیاخر و لیه ەروپیی نیاوی دووەمیدا

دەکەوێته سەر بڕەەی ئاخر .واته:
کۆمەڵناسی سیاسی [ مەبەست کۆمەڵناس]
کۆمەڵناسی سیاسی [ مەبەست کۆمەڵناسی]
هەر وەها بەو چەشنه دەتوانین  2ەروپی ناوی دیکه بۆ وێنه باس بکەین:
چارەسییەری کێشییەکان [مەبەسییت چارەسییەره ،واتییه چارەسییەر نییاوێکی بکەرییییه .بییۆ وێنییه لییه ڕسییتەی:
چارەسەی کێشەکان تەرخانکردنی بوودجەی زیاتره].
چارەسەری کێشیەکان [مەبەسیت "چارەسیەری"یه ،واتیه لێیرەدا چارەسیەری نیاوێکی چاوەیییه .بیۆ وێنیه لیه
ڕستەی :چارەسەری کێشەکان بەو ئاسانییه نییه].
که وابوو له کۆی ئەو باسه دەتوانین بڵێین که:
کاتێک وشەیەک به پیتیی دەنگیداری "ی" کۆتیایی بی  ،لەو بیارودرخەدا سیترێز دەکەوێتیه بیڕەەی ئیاخری
وشییەی بەرپێوەنییدییەوە .ئەو درخییه نییاب

ببێتییه هییۆی ئەوەی کییه تووشییی هەڵییه ببییین و پێلییان وا بێییت

پێویستی به "ی"ی پێوەندیدەر لەو درخەدا هەیه.
 :2-3باس کردن له ڕوانگەی سەرفی قەوارەکان:
له بابەتی پێشوو "ڕێزمانی کوردی و ئاسیتی فێرکیاری فێرەەکیانی زمیانی کیوردی لەو بیوارەدا" [لیه بەشیی
ڕێزمانی ماڵپەڕی ییاەەی کوردییدا دانیدراوه ،دەتیوانن لیه لینکیی http://www.yageyziman.com/reziman.htm

بابەتەکه بدرزنەوه] به وردی باسی سەرفی قەوارەکان له زەمانی ڕابروودی سیاکار و ئێسیتای سیاکار کیرا.
دەمییانهەوێ لییه ڕێگییای سییەرفی قەوارەکییان بیسییەللێنین کییه کاتێییک وشییه بییه پیتییی دەنگییداری "ی" کۆتییایی
دێت ،پێویست به بەکار هێنانی "ی"ی نیسبەد ناکا.
چاو له سەرفی فرمانی تێپەڕی "وتن" دەکەین:
کوتم ( ،)kutimکوتت ( ،)kutitکوتی ( ،)kutîکوتلان ( ،)kutmanکوتتان ( ،)kuttanکوتیان ()kutyan
ئەو قەوارەیەی مەبەسییتی ئێلەیییه سییێیەم کەسییی تاکییه .واتییه "کییوتی" .ناسییەی ئەو قەوارەیییه ][îیییه کییه
پیتێکی دەنگداره.
ئێستا سەرن دەدەینه سیەرفی چیاوەی "نووسیین" کیه بینەی ڕابیردووەکەی دەبێتیه "نووسیی" کیه بیه پیتیی
دەنگداری "ی" کۆتایی دێت:
نووسیییم ( ،)nûsîmنووسیییت ( ،)nûsîtنووسییی ( ،)nûsîنووسیییلان ( ،)nûsîmanنووسیییتان ( ،)nûsîtanنووسییییان
()nûsîyan
وەکوو وتلان ناسەی سێیەم کەسی تاک ی ] [îه ،کە وابوو دەبوایه قەوارەی سێیەم کەسی تاک بەو چەشینه
نووسییرابا" :نووسیییی" .ئییاخۆ تییا ئێسییتا کەس دیتییوویەتی کییه قەوارەی سییێیەم کەسییی تییاک بەو چەشیینه
بنووسییرێت؟ وەکییوو لییه بییابەتی پێشییوودا باسییلان کییرد ،لەو درخەدا "ی"ی ناسییه ەدەچی
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چییونکە دوو پیتییی

دەنگییدار دوابەدوای یەکتیییر لیییه یەک بییڕەەدا دەرنیییاکەون .تەنیییانەد ئەەەر هێنییدێک کەس بڵیییێن کیییه لەو
دەەۆڕدرێ ،دەب

ڕەوتەدا "ی"ای ناسه به "ی"ی بێدەن

واڵم بدەینەوه که پیتی بێیدەنگی "ییی" دوای پیتیی

دەنگداری "ی" له بڕەەدا نایەته سیەر زمیان .واتیه "نووسییی" ] [nûsîyلیه سیسیتلی زمیانی کوردییدا جێگیای
نییه.
nûsî+î → nû|sîî → (îî → î)  nûsî

هەروەهییا لییه باسییی "بەرکییار و شییوێنی ناسییه لییه ڕسییتەدا" ئاماژەمییان کییرد بیه زەمییانی ڕابییردوو ،ناسییه بییه
بەرکارەوه دەلک  .ئێستا بۆ  2حاڵەد چاوەی نووسین له ڕستەدا دەدەینیه بەر بیاس .حیاڵەتی ( )1کاتێیک
بەرکار به پیتی بێدەن

کۆتایی بێت ،حاڵەتی ( )2کاتێک بەرکار به پیتی دەنگدار کۆتایی بێت.

( )1هێلن دیواری نووسی.
کۆتییایی دێییت" ،ی"ی دەنگییداری ناسییه دەتییوان

لەو ڕسییتەیەدا دەبینییین چییونکە دیییوار بییه پیتییی بێییدەن
دوابەدوای ئەو بێت.
( )2هێلن سکااڵی نووسی.

لەو ڕسییتەیه دا دەبینییین چییونکە سییکااڵ بییه پیتییی دەنگییداری "ا" کۆتییایی دێییت ،ناسییەی ی ] [îلەو ڕەوتەدا
دەبێته "ی"ی بێدەن  ،واته ].[y
Hêmin sikal̂a nûsîî → Hêmin sikal̂aî nûsî (î→y)  Hêmin sikâlay nûsî.

ئێستا حاڵەتێک بیاس دەکەیین کیه لەودا بەرکیار بیه پیتیی دەنگیداری "ی" کۆتیایی بێیت .بیۆ ئەو مەبەسیته
چاوەی ویستن سەرف دەکەین:
من ئازادیم ویست

ئێله ئازادیلان ویست

تۆ ئازادیت ویست

ئێوه ئازادیتان ویست

ئەو ئازادی ویست

ئەوان ئازادییان ویست

وتلان که ناسەی سێیەمی کەسی تاک ][îیه و له زەمانی ڕابردوو ،ناسه به بەرکارەوه دەنووس  .که وابوو
دەبوایه ڕستەی سێهەم کەسی تاک بەو چەشنه نووسرابا:
"ئەو ئازادیی ویست"! بەاڵم ئایا تا ئێستا له نووسیندا ئەو ڕستەیه نووسراوه؟! بێگومان نا .لێرەشدا
کاتێک ناسەی دەنگداری ] [îدەیهەوێ به بەرکارەوه که ئەویش به پیتی دەنگداری ] [îکۆتایی دێ،
بنووس  ،لەو ڕەوتەدا ] [îناسه ەدەچ .
ew azadî wîstî → ew azadîî wîst (îî → î)  ew azadî wîst.

که وابوو ئاکامەکانی ئەو باسه دەتوانین بەو چەشنه کورد کەینەوه:
( )1ئەەەر نییاوی بەرپێوەنییدی بییه پیتییی بێییدەن

کۆتییایی بێییت" ،ی"ی دەنگییداری پێوەندیییدەر بییه وشییەی
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بەرپێوەندییەوە دەلک

و دەنگدار دەمێن .

( )2کاتێییییک وشییییەی بەرپێونییییدی بییییه پیتییییه دەنگییییدارەکانی "ا"" ،ر"" ،وو"" ،ێ"" ،ه" کۆتییییایی بێییییت" ،ی"ی
پێوەندیدەر به وشەی بەرپێوەندییەوە دەلک  ،بەاڵم دەبێته پیتێکی بێدەن .
( )3کاتێک وشەی بەرپێوەندی به پیتی دەنگداری ] [îکۆتایی بێت" ،ی"ی دەنگیداری پێوەندییدەر لیه ڕەوتیی
پێوەندیپێدان ،ەدەچ  ،بەاڵم له وتندا سترێز دەکەوێته بڕەەی ئاخری وشەی بەرپێوەندییەوە.
( )4لەو ەرووپەناوییانەی که له نووسیندا وەکوو یەکن ،بەاڵم له مەبەسیتدا جییاوازن ،لەو ەرووپەنیاوییەی
که "ی" دەوری پێوەندیپێدانی هەیه ،سترێز دەکەوێته بڕەەی یەک بلێنی

بیۆ ئیاخری نیاوی بەرپێوەنیدی.

هەروەها لەو ەرووپەناوییەی که "ی" ئەرکی ەۆڕێنی دەوری وشەی هەیه ،سیترێز دەکەوێتیه سیەر بیڕەەی
ئاخری وشەی بەرپێوەندییەوە.
کۆتایی
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