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 داكان لە سەرەتا و کۆتایی بڕگەقیو و الییهفۆنۆتاكتیكی تهرجی مه            

 

 یبمحمد غر  ڵشادد                      نادر یبكاظم حس

                                  ەرمیانگ ۆی زانک //لێجی پەروەردەی بنەڕەت كو  //بەش ی زمانی کوردی

 

  

 :پوختە   

زمانی  لهكان( قیو و الییهته (بزوێنپكی نهچه له رجی فۆنۆتاكتیكیمهبۆ  كهوهلێكۆڵینه

وی ی پێڕهبارهندێ زانیاری گشتیی لهتدا ههم بابهئه یچوارچێوهله رخانكراوه،كوردیدا ته

 وهزی مرۆڤهنگی ئاوهرههفهكانیش بهزانیارییه ڕوو،تهتی)فۆنۆلۆژیی(خراوهتایبهبه وهزمانه

كتردا ڵ یهگهكان لهقیو(هبزوێن)تهنه پكههاتنی چهوهاس ی چۆنێتی پێكهتێیدا ب كه گرێدراون،

ی ی وشهتا و كۆتایی بڕگهرهسهكاندا لهڵ )الیی(هگهكان لهقیو(هو پاشان)ته

 سنی_شیكاریی()په كاندا رێبازی ی نموونهوهشیكردنهله فۆنۆلۆژییدانیشاندراون.

هاتنی وهو چۆنێتی پێكه ستنیشانكردنی بڕگهستی دهبهمهویش بهڕای ئهره. سهكارهێنراوهبه

 ری )پرات(بینراوهی كۆمپیوتهرنامهبه دا سود لهتا و كۆتایی بڕگهرهسهكان له بزوێنهنه پكهچه

 . كارهێنراوهتیكیش بهلفبێی فۆنهلفبێی كوردیدا ئهپاڵ ئه و له
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 پێشەکی:

 (ناونيشانی توێژينەوەكە٠/١  

كان لە سەرەتا و قیو و الییهرجی فۆنۆتاكتیكی تهمهتوێژينەوەكە بۆ )  

ئەم لێکۆڵینەوەیە  وەچەپارێکە لە نامەی . تەرخانکراوە (داکۆتایی بڕگە

ماستەرەكەم، هەوڵدەدات بەشێوەیەکی زانستیی و پێڕەوبەندانە 

كان( لە بزوێنه)کۆنسۆنانت / نه جێکەوتەکانی و هاتن و نەهاتنی چەپکە

سەرەتا و کۆتایی وشەی فۆنۆلۆژییدا دياریبكات، چونکە مەرجە 

 .ییەوە دیاریدەکرینفۆنۆتاکتیکییەکان لە ڕیگای بڕگە و بڕگەساز 

 (هۆكاری هەڵبژاردنی ئەم بابەتە٠/٢

 ێكۆڵينەوەديالێكتی ناوەڕاستدا، تا وەکو ئەمڕۆ چەندان ل - لەزمانی كورديی

لەبارەی )فۆنۆلۆژییەوە(ەوە  بەرچاو دەكەون، بەاڵم لەم ڕوەوە 

سەربەخۆ و زانستیی تایبەت بە مەرجە فۆنۆتاکتیکییەکان  ێكۆڵينەوەیەکیل

 نابينرێت. 

 (ڕێباز لێکۆڵینەوەکە٠/٣

شيكاريی( و  -ڕێبازی لێکۆڵینەوەکە بریتییە لە  ڕێبازی )پەسنیی     

ناوی) ری بهكی كۆمپیتهیهرنامهی بهڕێگه تێۆری شوێن پێ(، لهبەپێی)

)تەقیو و الییە(کان لە وشەی فۆنۆلۆژییدا بزوێنهجێکەوتەی نه وهپرات(ه

( لەپاڵ IPAفۆنەتیکی( جيهانی )-وبێیدیاریدەکرێن.  هەندێک جار )ئەلف

فۆنێمی( كورديیەكە و بەكاردەهێنرێت. سەرەڕای ئەوەيش كار  -)ئەلفوبێی 

وەچە پێکهاتەكانی بڕگە دەكرێت، كە تێيدا كرۆك، سەرەتا و CV بەمۆدێلی 

 كۆتايى بڕگە جياكراونەتەوە و بەس ێ وەچە پێکهاتەوە دانراون. 

 توێژينەوەكەسنوری (0/4

تاكانی ئەم لێکۆڵینەوەیە، بەگشتیی كەرەستەی )دیالێكتی نمونە و دا

 نجام و پوخته،تا و ئهرهسهله زمانی کوردیی(دەهێنرێنەوە. جگه-ڕاستناوه

 دوو پار پێکدێت :      کە لەوهلێكۆڵینه

 یی و گرێمانەکارییە. ۆر تی م:كههپاری یه

چەپکە  -رجە فۆنۆتاکتیکییەکانمه الیەنی پراکتیکییە. واتە، م:پاری دووهه

كاندا )الیی(ه نێوان خۆیاندا( و دواتر لەگەڵ كان لهقیوهنابزوێنێكانی) ته

 نیشاندەدرێن .

 وهڕونكردنه كانکورتکراوە  هێما ز

1 IPA تیكی لفبێی فۆنهی ئهكورتكراوه

 جيهانیی

 كانسنوری نێوان بڕگه . 2

 رنج راكێشی سهو ڕستهوشه (      ) 3

 تای بڕگهرهنواندنی سه #..... 4

  نواندنی كۆتایی بڕگه .......# 5

 نواندنی فۆنۆلۆژیی /   / 6

 تیكیینواندنی فۆنه ]   [ 7

 نواندنی فۆنێمیی >     < 8

 نارێزمانی بوون * 9

10 C /كۆنسنانت 

11 V ڤاوڵ/بزوێن 

12 Q بڕگه 

 ستنبهوهپێكه + 13

 دەسپێک: 

كی یهشێوهدا به، لێرهركی ماستهیهنامهله كهیهكورته یهوهم لێكۆڵینهئه   

، كانی زمانی كوردی كردوهفۆنۆتاكتیكییه رجهمه كاری  باس ی لهگریمانه

ست وی زمان دهكی گشتی پێڕهزانیاریهتا بهرهڕوو سهتهدا خراوهی لێرهوهئه

زییدا نگی ئاوهرههفه كان لهزانیاریهكه وههتڕوونكراوه وهكات ئهپێده

كی ند یاسایهند دێڕێك زانیاری فۆنۆلۆژیی و چهچهجێگیركراون، دواتر به

كو )جێگۆڕكی و زیادبوون و وه ی پێدراوهفۆنۆلۆژیی زمانی كوردی ئاماژه

م ڵتۆقینی ئهبۆ هه چۆن فۆنۆتاكتیكی هۆكارێكه قرتاندن....تد ( كه

باسكراوه،   وهی فۆنۆتاكتیكهبارهتێك لهیك بابهكورته . ئینجا بهنهیاسایا

كی رهئامانجی سه هاتوه؟ وهچیهله  كهزاراوه ی كهوهت بهبارهسه

 نی تێۆری و شێوازی كاركردن لهالیه ، پاشان باس لهفۆنۆتاكتیك چییه

ی وهبۆ شیكردنه كه هش پێشاندراو وهڕوو ئهتهدا خراوهكهوهلێكۆڵینه

ڕووی ڵ خستنهگهله ستراوهی پرات بهرنامهبه كان پشت بهنموونه

ر سهكی زانستی لهیهوهر لێكۆڵینهبێگومان هه . كهوهستوری نوسینهده

 كهزمانه ت بهستور و یاساو ڕێسای تایبهڵێك دهمای كۆمهبنه

لفبێی ئه له دا جگهوهێكۆڵینهم لله نی باسهدریت، شایهنجامدهئه

شدا وهڵ ئهگهله كارهاتووه( به IPAتیكی جيهانی _ لفبێی فۆنهكوردی)ئه

 . كارهێنراوهتێدا بههێمای ڵێك كۆمه

 

 ( تیۆری و زانیاریی گشتیی١-١

و پێڕه چهكی زۆر وهیهوی گشتیی زماندا ژمارهناو پێڕهله ئاشكرایه     

ك یهتاڕاده كهگشتییه وهی پێڕهربارهناسین و زانیاری ده بۆیهكرێت، دیدهبه

كانی یاسا گشتییه ی زیاتر هێڵهوپێیه؛ بهم نیهستهو ئه كارێكی ئاسانه

 كهی یهوتهك ڕیزبوون و جێكهكانی تێدا ئاشكراو ڕونن، وهڕێزمانییه

ركار، كردار( یان به ر،)بكه پێكدێت له كانی زمانی كوردی كهسینتاكسییه

ری گهكاندا ئهوهپێڕهچهناو وهاڵم لهكان، بهفۆنۆلۆژییه كهی یهپێكهاته

 له وانهپێڕه چهو وهئه نگهڕه ، كهیهندین پێواژوی شاراوه ههبوونی چه

فۆنۆتاكتیكی زمانی  له برابێت بۆ نموونهی پێنهدا پهكهگشتییه پێكهاته

ی وشه له تای بڕگهرهسه  ( له[ɨ]كه)سارده ڤاوڵه كه ری زۆرهگهكوردیدا ئه

 كانی بڕگههۆی گۆڕینی ژماره ببێته تنانهفۆنۆلۆژییدا  زۆر چاالك بێت و ته

 كۆی زانیارییه وهكهالیهله ، كهوهنهدووالیهبه ستهیوهش پهمهئه

ون كی پتهیهوتهنی جێكها خاوهزیدنگی ئاوهرههفه كان لهنجكراوهگه

 له وهنجامی گوێزانهئه ندێک سات و بارودۆخدا لههه له یهوانهرچی لهگهئه

دیبكرێت. بایی بهگۆرانكاری یان ناته جۆرێك له وهرهبۆ سه وهئاستی ژێره

~ )/سزا/، بۆنمونە لە وشەیگۆڕهو نه سپاوهزدا چهئاوه له وهو پێڕهاڵم ئهبه

[s ɨ . za]) دا، بەپێی نوسینی کوردیی فۆنێمەکانی )/س، ز/( لەسەرەتای

بڕگەدا دەبینرێنەوە، بەاڵم گرێمانەی ئەوە دەکرێت، کە لە نێوان  

( هەڵـتۆقێت، ئەمەیش وەها [ ɨ](دا، ڤاوڵە ساردەکە)[s, z]فۆنێمەکانی



 Journal of the University of Garmian 9 (4), 2022 

 

 
Page 415 

 
  

ییەکانی زمانی كانانە، بەپێی مەرجە فۆنۆتاکتیکبزوێنهنه پكهدەکات ئەو چه

هەمو بڕگەیەکی  کوردیی لەسەرەتای بڕگەدا ڕێگەپێنەدراوبن، چونکه

 فۆنۆلۆژیی پێویستی بە بزوێنێك هەیە.

تی رفهكان دهنجكردنی زانیاریهگه ر لهدهبه وهشهكی دیكهالیه له   

كان بۆ نگییهرههفه كارخستنی مێشك و چۆنێتی كۆدكردنی زانیارییهبه

نگاوی م ههكهیهمرۆڤ له ؛ چونكهكی گرنگهیهپرۆسه كهوهناساندنی پێڕه

نها ك، تهیهلهكو كۆرپهوه دونیاوه كاتیر لهههكه وهكانهنجكردنی زانیاریهگه

ندی یوهو پهشهنگهر ئاخاوتن و گهگه، ئهك ئامێرێكی تۆماركردن وایهوه

 وهپوكانه وهرهزی مرۆڤ  بهكانی ئاوهنجكراوهگه زانیارییه وهبێت ئهزمانی  نه

 ێكهككارهێنانی زمان یهكان بهزانستییه وهپێی لێكۆڵینهچێت  بهده

كانی مارهكردنی توانای دهشهكانی پاراوبوون و ڕاهاتنی زمان و گههۆكارهله

 (. واتا له Innate neurologically besd abilityمێشكی مرۆڤ  )

ی كی نائاگاهیانهیهوی گشتیی زماندا  پرۆسهی پێڕهچوارچێوه

ی وهبێ ئهگرێت بههردكان وهیام و بیر و زانیارییهرگر پهكرێت، وهودهیرهپه

نێكی مهتهك چۆن كاتێك مرۆڤ له، وهفێری زمان بووهبێت كه وهئاگای له

كاری و مجار هیچ ئامادهكههكات بۆ یهئاخاوتن ده ست بهده وهبچووكه

و ندێتی ئهوبهیڕهز خۆی پهڵكو ئاوهبه كردووهی نهختهكی پێشوهیهپرۆڤه

 (18_13: 2013لیل:حمان خهره . )ناهیدهگرتوهستۆ ئهی لهیهپرۆسه

 له وهكانهی زانیارییهنجكردنی  نائاگاهییانهگه مرۆڤ له واتهكه    

یاندندا، ربڕین و گهده خات لهڕدهگهڕی ئاگاهی بهوپهزیدا ئهنگی ئاوهرههفه

، یهندێتی هههبوهزمان پێڕه ی كهوهین بهكات كه بگهواده و ئاگاهییهئه

پێناو  له یهندانهوبهیڕهی پهوهلێكۆڵینه كانیش پێویستیان بهزانیارییه

یام و یاندنی پهگه ی لهگونجاوانه پێكهێنه و دانهڕیزبوونی ئه یشتن بهگه

 كرێت.جێدهی ئاخاوتن جێبهپرۆسه

 

 (زانیاریی فۆنۆلۆژیی  ١-١-١

و(ی فۆنۆلۆژیی پێڕه چهیان)وه وی گشتی زماندا  پێكهاتهنێو پێڕه له   

و ئه ی، كهو واتایهزیدا بهنگی ئاوهرههفه كی فراوان پێكدێنێت لهپانتایه

ڵێك سیمای ڵگری كۆمهخندا ههناوه بڕدرێن لهردهده ی كهنگانهده

دەنگدار، + -ار، بڕگەیی، +دەنگد-ن، وەک)+بڕگەیی، وهرهجیاكه

كرێن، ده ستهرجهكو )فۆنێم(دا بهكی وهیهدانه دواتر له تەقیو،...هتد(كه

پێی سروشتی زمان و پێویستی كانی ئاخاوتندا بهنجامی پرۆسهئه پاشان له

تی تی و چۆنایهندایهڕووی چه یان لهبارهری زمان قهئاخێوه

ك یهڵهنی زمان ههسهری ڕهاخێوهكاتێك ئ بۆیهر. ههستنیشانكراوهده

ڕاست  یهڵهو ههئه وهزییهنگی ئاوهرههی فهڕێگه مترین ماوه لهكهكات بهده

دا ی بڕگهچوارچێوه وێكی فۆنۆلۆژیی لهپێی پێرهر زمانێك به. ههوهكاتهده

ومانی تر گورهی گهستی پێكهێنانی دانهبهمهدات بهكدهیهكانی لهفۆنێمه

ربڕینی پێناو ڕێك و پێكی ده كانی زمان لهفۆنۆلۆژییه وهپێڕه تێدا نیه

كانی فۆنۆلۆژییه كهتی یهتایبهكانی زمانێك بهزمانیه كهیه كاندایهفۆنێمه

كانی واوی پێكهاتهڵ تهگه له واتهن كهكهك دروست دهیهدروسته و زمانهئه

های ش نرخ وبهندیانهیوهم پهئه وهوستنهدا دهندی زۆر یوهپه زماندا له

 (  ٢٠0٨:١٥حویی : د مهمه) محه نكهكان دیاریدهكهیه له كهریههه

كان نگییهده كهی یهوهر شێوازی چاككردنهسهله یهوهها لێكۆڵینهروههه    

و ڕوانێت و ئهده رۆڤهنگی مكانی دهتی ئۆرگانهداینامیكییه له وهگرنگییه و به

تی و جیاوازی اڵیهی كۆمهپێی شوێن و ژینگهی بهنگییانهده گۆڕانكاریه

و ی ئهچوارچێوه وێتهكهن دهدهڕووده وهنهمهڕووی ته ی زمان لهشهگه

هۆی ( کەواتە دەتوانین بڵێین به٢٠١٠:١٦٨. )غازی عەلی: وهگرنگی پێدانه

ی پێكهاته له (Distinelive Featureوه)وانهرهیاكهج و نیشانهبوونی ئه

یەکێکە لە ڕێبازەکانی فۆنۆلۆژیی بۆ  وه، كهتهكاندا دۆزراوهفۆنێمه

تادا رهسهكرێت. لهو دهیڕهكتردا پهڵ یهگه كان لهی فۆنێمهوهجیاكردنه

ن الیهان لهك تیكییهفۆنه تییهمای تایبهر بنهسهله وهرهی جیاكهنیشانه

كی یهوهدانرا، پاشان چۆمسكی و هالی و پۆستال دارشتنه وه)جاكۆبسن(ه

كرد تا ویان دهیڕهكاندا پهی فۆنێمهوهجیاكردنه نجامدا و لهنوێیان بۆئه

 (هێنایهGenerative phonologyكردنیان )چهدواتر فۆنۆلۆژیی وه

وه. گرێتهكانی زمان دهنگهده ی رێكخستنیوهتیۆری لێكۆڵینه ،كهوهكایه

      ( ٢٣: ٢٠١١)دیار عبدالکریم سەعید هالو:

، كانی دیكهی زمانهمان شێوهههفۆنۆلۆژیی زمانی كوردییش، به بۆیهر هه     

كان و ئەو گۆڕانکارییانەی پۆلێنکردنی فۆنێمه تە بهوەکو زانستێک تایبه

، وه، کەوتن، هەڵتۆقین، گۆرینهبەسە فۆنێمەکاندا دێت، وەک:)جێگۆڕكێ

رجی ری مهژێر كاریگه و پێواژویانە لهوهاتنی...هتد(. هەمو ئهپێكه

 .وهتهنگی داوهفۆنۆتاكتیكی زمانی كوردیدا ڕه

 ( فۆنۆتاکتیک٢-١-١   

ناو پێکهاتەکانی زمان)فۆنۆلۆژیی،  له وانییهكی زمانهیهفۆنۆتاكتیك دیارده   

تاکس( دەبینرێتەوە، بەاڵم لەم لێکۆڵینەوەدا، تەنها مۆرفۆلۆژیی، سین

 ك لهیهمو دیاردههه وی فۆنۆلۆژیی دەدرێت. ئاشكرایه،گرینگیی بە پێڕه

ن و بوار لەخۆ ڵێك الیهكۆمه كه كارهێنراوه،كی بۆ بهیهزماندا زاراوه

كرێ فۆنۆتاكتیكیش وەکو دات، ئهگرێده وهخۆیهدەگرێت و به

كانی زماندا لێکۆڵینەوەی وردی پێواژۆ فۆنۆلۆژییهله  كی شاراوهیهشارگهحه

 لەسەر جێبەجێبکرێت. 

زاراوەی فۆنۆتاکتیک زاراوەیەکی زمانەوانیە لە فۆنۆلۆژییدا، بۆ نواندنی    

زنجیرە ڕێگەپێدراو بەکاردەهێنرێت وشەیەکی گریکی کۆنە لە دووبەش 

 Phonotacticێکخستن( واتە )_ر  Taktikos_دەنگ( و) phoneپێکهاتوە لە )

(. بەواتای ڕونکردنەوە و نواندنی زنجیرە ڕێگەپێدراوەکانی فۆنێمەکان، 

چەپکەفۆنێمەکان، قەیدو کۆتوبەندەکانی دابەشبوون، چەشنی بڕگە 

( ١٩٤: ٢٠٠٨)ڕێگەپێدراو/ڕێگەپێنەدراو(ەکان دێت. )محمد مەحویی:

ستنە تەکیەکی هەمو زمانێک مەرج و قەیدو کۆتوبەندی دیاریکراوی خ

خۆی هەیە، کە سەر بە دروستەی فۆنۆلۆژین، واتە فۆنۆتاکتیک ئەو 

مەرجانەن کەسەرەو ڕیزبونی فۆنێمەکان، یان هاوسێیەتی و 

بەدوایەکداهاتن و ڕێکخستنی یەکە دەنگییەکانی زمانێک بۆ وشەو 

(. لەگەڵ ٣٦: ٢٠١٥دروستەی فۆنۆلۆژیی دەگەڕێتەوە.)پێشڕەو سالح عەلی:

ئەنجامی چوونە پاڵ یەکی فۆنێم ومۆرفێمەکان لە دروستەی  ئەوەشدا لە
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بڕگەدا زیاتر دەتوانرێت مەرجی فۆنۆتاکتیکییەکان دەستنیشان بکرێن، 

الیەنێکی دیکەی فۆنۆتاکتیکی گشتگیریەکی سەرو ڕیزبونی بااڵترە دەربارەی 

دروستەی بڕگە جێبەجێکردنی هەنگاوەکان لە بڕگەدا بەشێوەیەکی گشتی 

كان جێبەجێدەکرێن بزوێن و بزوێنهگۆری و پۆلەگشتیەکانی نهبەسەر کەتی

 (٢٠٠٨: ٢٥٩)محمد مەحویی:

كات، ری زمان دیاریدهتیكیی ئاخێوهفۆنۆتاكتیك زانیاریی فۆنه بۆیه    

ڵقواڵوی ناو كرێ بڵێین ههده وه،كانی ژێرهزانیارییه كانیش بریتین لهزانیارییه

یشتن و ئامانجی ڕاست تێگه ش بهمهئه زی مرۆڤه،نگی ئاوهرههفه

 رپێچییهسههب ستكردنهیی زمانی ههمهێنانی پێكهاتهرههبه

ڕاستیدا له Hanna Kivistö-de Souza: 2017: 188)كان. )فۆنۆتاكتیكییه

ر سهری لهكاریگه یهوانهكانی فۆنۆتاكتیك، لهرجهنیشاندان و زانینی مه

 واته ش جۆری وشهوانهبێت لهكی تێكردنی زانیاریی ههیهرچاوهند سهچه

 ن وبێگانهسهی ڕهتوانرێت وشهمان دهفۆنۆتاكتیكی ز زایی لههۆی شارهبه

چۆنێتی  به ستهیوهش پهمهنگی ئهوه یان هێمای دهكجودابكرێنهیهله

ی هۆی بوونی نیشانهكتری بهر یهسهرییان لهكاریگه وهكانهربڕینی فۆنێمهده

 له دەنگدار( بۆ نموونه-تی)+دەنگدار، تایبهیی نێوانیان بهوهرهجیاكه

 ʃ ]فۆنێمی /ش/زۆرجار  )[ ~[pe∫. mәr. gә]رگه/ك )/پێشمهكی وهیهشهو 

 مهرچی ئهگهوێت، ئهكهرگوێ دهبه )+گڕ(هكه~[ʒ ] ژ//)+كپ(بهكه ~ [

هۆی فۆنۆتاكتیكی به ش بزانیین كهوهبێ ئهاڵم دهبه تیكییه،گۆڕانێكی فۆنه

 Frans Adriaans and René) كرێت.دیدهو به ڕویداوه و گۆڕانهئه وهزمانه

Kager: 2017: 10 نی سنورداركردن دا دوو دیمهبنچینهها لهروه( هه

ی فۆنۆلۆژیی یاسا پێكهاته كێكیان لهیهكه  یه،فۆنۆتاكتیكی هه

 ناتوانێت سنوره كه كانه،كارهێنانهویتریان به، ئهدایهكانهبستراكتهئه

(.   Riitta Vlimaa-Blum; 2009: 5دار بكات )كان سنور فۆنۆتاكتیكییه

كانی زمانی كوردیی فۆنۆتاكتیكییه رجهمه كهكرێت، ده وهی ئهگریمانه

وی پێڕه ر لهدهدا بهلێره واتهر دوو پۆڵدا. كهسهپۆلێن بكرێت به

 چهفۆنۆتاكتیكیش بۆخۆی وه كرێ بڵێین كهی فۆنۆلۆژیی؛ دهكهگشتییه

ندێک سنوور و كاندا ههناو پێواژۆ  ی لهو پێیهبچوكتر بێت. بهوێكی پێڕه

ندێتی تێدا وبهپێڕه ویش شێوازێك لهئه كرێت، كهدیدهند بهكۆتوبه

كرێ وەچە نابرگەییەکان جۆر و كرێت، سەرەڕای ئەوەیش دهودهیڕهپه

كرێت ده وهی ئهگریمانه ڵگرتبێت. بۆیهدا ههیهچێوهو رجی خۆیان لهمه

كرێ ناوی ده ن كهرج بكهجۆرێك مه ندارێتی لهنها خاوهكان تهبزوێنه

 وهوتنهربڕین، دوركهك )هێزی دهكان، وهگشتییه رجهلێبنرێت مه

ندارێتی تای بڕگه، هێزی لێكترازان وپاڵنان، هێزی كێش كردن، خاوهرهسهله

ڵێن مان پێدهوهكان ئهاژهریشدا ئامرانبهبه ........تد(لهکرۆكی بڕگه

ی نوێنن گریمانهفۆنۆتاكتیكدا خۆیان ده كی تر لهیهشێوهكان بهبزوێنهنه

 فۆنێمه له كهریهكان ههرجهگشتیبوونی مه له جگه ین كهكهده وهئه

 هاتن لهوهك بێت بۆ ڕێزبوون و پێكهندیهتمهنی تایبهكان خاوهبزوێنهنه

كانی كانی گروپهبزوێنهنه واوی فۆنێمهی یان تهكهامانی گروپهندڵ ئهگه

چۆن  پێی تیۆری )شوێن پێی( كه دا و بهی بڕگهچواچێوه ، لهدیكه

سپینن، یاخود چهكانیان  شوێن پێی خۆیان دهوتهجێكهكان لهفۆنێمه

گڕ و ± ی)]نهنیشابه به ستنیوهكانیان پهوتهجێكهی پارێزگاریكردن لهڕاده

 كپ[(ەوە. 

 ( بڕگە و بڕگەسازیی٣-١-١

لە لێکۆڵینەوەی زانستییدا، زۆر گرینگە  پشت بە زانستی بڕگە و    

وەهای بۆ دەچین کرۆکی فۆنۆلۆژییە و هەمو  بڕگەسازیی بدرێت، چونكه

لێکۆڵینەوەیەکی فۆنۆلۆژیی، باشتر وەهایە لەسەر ئەو بنەمایە 

مو زمانێکی دیاریکراو ژۆ فۆنۆلۆژییەکانی ههجێبەجێبکرێت. بۆ نمونە، پێوا

دەکرێت، ئەو پێواژۆیانەیش دەشێت لە زمانێکەوە بۆزمانێکی تر جیاوازبن 

و لەگەڵ مەرجی فۆنۆتاکتیکی لەپێڕەوە فۆنۆلۆژیەکەدا وەکو یەک نەبن. 

ر زمانێكدا هه له بزانیین پێكهاتنی بڕگه و ڕاستییهبێ ئهلەگەڵ ئەوەشدا، ده

 ستهرجهبه كهكانی زمانهپێی یاسا فۆنۆلۆژییهو به یهندیی خۆی هههتمتایبه

نگێك بتوانن ده ڵهر كۆمههه رج نیهمه ، واتهزمانێكی دیكه له جیاوازه كراوه

( ١٢١:٢٠١١ن)یوسف شریف :دروست بكه كی بڕگهمهرهكی ههیهشێوه به

ی و بڕینهبه ندهكی بهرهكی سهیهشێوهبه کەواتە، دەتوانرێت بگوترێت بڕگه

بینرێت، كرێت و دهستی پێدهكان ههبزوێنه واوی فۆنێمهر تهسهله

ی پێی ژمارهو فرێزدا، به ی وشهپێكهاته نوێنی لهك دهش بڵندییهكهبڕینه

نگی هاوسه كه رجیش نیهكرێت مهدیاریده كانی وشهی بڕگهكان ژمارهبڕینه

 ییوهرهدهرزونزمی و زرنگههۆی بهڵكو بهبێت بهیاندا ههكهدبوونهبڵن له

كرێت)رەحمان ئسماعیل دیدهنێوانیاندا به كان جیاوازی لهفۆنێمه بزوێنه

(. لە لێکۆڵینەوە کوردییەکاندا زیاتر مۆدێلی تەختە ٦٧: ١٩٩٨حسن :

راوە، کە )سەرەتا، کرۆک، کۆتا(  پەیڕەو کراوە و چەند قاڵبێکی بۆ دان

(ە و لە پێنج فۆنێم پێکهاتووە، ئەگەرچی ~ ccvcc  [xward]درێژترینیان )

ئەم مۆدێلە ئەنجامی باش ی بۆ لێکۆڵینەوەی فۆنۆلۆژیی و بەتایبەت بڕگە و 

مۆدێلی  كار بهدا یهوهلێكۆڵینه بڕگەسازیی هەبووە، بەاڵم لەم

ەی تەختەیە، ، کە بە پێچەوانەی مۆدێلی بڕگوەچەپێکهاتەی بڕگە كراوه

 و کۆتا nucleus -و کرۆکrhyme -هەر بڕگەیەک دابەش دەبێت بۆ )سەروا

-(coda. هەر پێکهاتەیەک لە دوو کەرستە زیاتری تێدا نابینرێتەوە، دەبێت

( 2008:١٠٩بەالیەنی کەمەوە یەک کەرەستەیان تێدا بێت)عادل ڕەشید: 

کرۆک وسەرەتا  ئەم مۆدێلە بەوخۆی لەمۆدێلی تەختە جیادەکاتەوە کە تێدا

وکۆتای بڕگە بە س ێ وەچەپێکهاتە دانراون جیاکراونەتەوە بەمەبەستی 

كلیلی ئاخاوتن به . بێگومان بڕگهرونکردنەوەی دروستەی هەرمی بڕگە

گێڕن، دا دهو بوارهكی  لهرهكانیش رۆڵی سهبزوێنه كرێت، فۆنێمهژمار دهئه

 لهكرێت، كه دیاریده و سنورانههئ وهكانهی بزوێنهڕێگه ی لهو پێیهبه

 پێویسته ش كهو هێزهكرێت، ئهستی پێدهكاندا ههئاخاوتن و  دركاندنی وشه

 كاندایهبزوێنه ی فۆنێمهپێكهاته كان لهی بڕگهوهخاڵی لێكجیاكردنه ببێته

پێش و پاش ی خۆیان  ری لهپێنن كاریگهسهبری خۆیان دهزه میشههه بۆیه

پێنن.  سهكان دهربڕینهو ده ی بڕگهپێكهاته رجی فۆنۆتاكتیكی لهن و مهكهده

كان كانی نێوان بڕگهسازیی زمانی كوردیدا سنورهی بڕگهپێكهاته له واتە،كه

 ستهیوهدا پهتا و كۆتایی( بڕگهرهسهبزوێن له )پكی نههاتنی چههاتن و نه

 زیدا مارکەلێدراون. نگی ئاوهرههفه سپاو لهرجی چهندێک مهههبه

 فۆنۆتاکتیکییەکان لە زمانی کوردییدا (مەرجه٢-١
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كانی پێشووتر، كانی پارهت و گریمانهر ڕۆشنایی بابهبهدا لهپاره چهم وهله  

كان بكرێت قیو(همەرجە فۆنۆتاكتیكی چەپکە )ته وڵدەدرێت باس لههه

كان رزی فۆنێمهته ڵ دەنگە)الیی(ەکاندا، كهگهنێوان خۆیاندا، پاشان لهله

بێت؛ رجێك دهچی مهی فۆنۆلۆژییدا بهی وشهتا و كۆتای بڕگهرهسهله

ند كان چهفۆنێمه كه لهریهئاخۆ هه وهینهبده وهاڵمی ئهین وهدهوڵ دههه

 چۆنن؟. تا و کۆتایی بڕگههر سهكانی رجهیه؟ مهرجی ههمه

 

 كان)تەقیو(ەکان: بزوێنهنه پكه( چه١-٢-١

 [,t, k, g, q, p, d, ʔ d]لە زمانی کوردییدا، سەگمێنتە فۆنۆلۆژییەکانی)  

تەقیوەکان ناسراون، بۆیە هەوڵدەدرێت لە وشەی  بزوێنهبە نه(

فۆنۆلۆژییدا، یەک یەک  لەناو خۆیاندا و لە سەرەتا و کۆتایی بڕگەی 

اتایە، ڕیگەپێدراون، یاخود  فۆنۆلۆژییدا نیشانبدرێن. بەو و

 ڕێگەپێنەدراون، وەک: 

 (  [ t, k, g, q, p, d, ʔ, [+ ]b]( /ب/ + )/ ت، ك، گ، ق، پ، د، ئـ/ ~ ١

تا رهسه[( له  b+ t]   ت+ ب// ،   t+ b]   ت/ + /ب كان)بزوێنهنه پكها( چه

 دا : و كۆتایی بڕگه

  كۆتایی بڕگه                                           تای بڕگهرهسه      

 > بت<*  بت//#   .....…                                  *>بت <  /#....../بت   

  ........ #[bt  ]   [tb] *                                    #........[bt  ] #...... .[tb]                                                                                                                                    

تا و رهسه[( له b+ k]   ، /ك+ ب/   [ k+ b]   ك/ + ب/بزوێن)پكی نهب(چه

 : داكۆتایی بڕگه

 > بك<*               بك//#   .......             ر <            >بكه     * /#......    /بك   

  ....... #   /bk /*   [bɨ . kәr]                           #......../bk/    * [bk]             

تا و رهسه [(له b+ g] ،/گ+ ب/  [ g+ b]   گ/ + بزوێن)/بپكی نهچهپ( 

    : داكۆتایی بڕگه

 > بگ<*     بگ//......#                           *>بگ <      /#..... /بگ    

   ......#  /bg      /* [bg]                             #....... /bg /      ] * [bg 

تا و رهسه[ ( له b+ q]   ،/ق+ ب/ [ q+ b]   ق/ + بزوێن)/بپكی نهچهت( 

 دا : كۆتایی برگه

                     *> بق <    بق /  /#  … ....                       *>بق <      /بق /    ..... #    

    ........ #   /bq      /* [bq]                        # ........   /bq      /* [bq] 

تا و رهسه [( له b+ d]   ، /پ+ ب/ [ d+ b]   پ/ + بزوێن) /بپكی نهچهد(

    دا :كۆتایی بڕگه

         *>بپ <      /بپ /-#.......                           *>بپ <      /بپ /...#......

 ........ # bp  ] [     * [bp]                         ........  [bp]  #     * [bp] 

تا و رهسه[ ( له b+ d]   ،  /د+ ب/ [ d+ b]   د/ + ب/بزوێن )پكی نهج( چه

 دا :   كۆتایی بڕگه

         *>بد <      /بد  /    ..........#                          *>بد <      /بد /    #......

 ....... #    [bd]     * [bd]                             #.......    [bd]     * [bd] 

تا و رهسه[( له b+ ʔ]   ،  /ئـ+ ب/   [ ʔ+ b]ئـ/  + /ب بزوێن)پكی نهچ( چه

 دا:   كۆتایی بڕگه

                                           *>بئـ <      /......#/بئـ                                     *>بئـ <      /#....../بئـ 

..... #   [bʔ]         * [bʔ]                              ...... #..[bʔ]         * [bʔ]       

مان بۆ ڕوندەبێتەوە، کە ا، ب، پ، ت، د، ج، چ(ئەوه-١كانی)نمونهبەپێی 

تا و کۆتایی بڕگەدا لەسەره كان لەناو خۆیاندا،قیوهبزوێن تهنه چەپکه

بەهیچ چەشنێک لە وشەی فۆنۆلۆژییدا نابینرێنەوە، تەنها ئەوە نەبێت 

ردیی)/ب+ک/( لەسەرەتای بڕگەدا ب(دا، بەپێی نوسینی کو -١لە)

انگەی بڕگەسازییەوە، ئەو چه كانە بزوێنهنه پكهدەبینرێنەوە، بەاڵم لە ڕو

وشەکە بریتییە لە دوو بڕگە و سەرەتای  هاتوون، چونکهەپێکەوە ن

 (. [b ɨ . kər]بڕگەکە داوای هەڵتۆقینی ڤاوڵە ساردەکە دەکات، وەک:)

 (t, k, g, q,  d, ʔ] ] + [ [ p( /پ/ +  )/ ت، ك، گ، ق، د، ئـ/ ~ ٢

تا و كۆتایی رهسه[ ( لهp+t[ ،/ت+ پ/ ]  t+ pبزوێن)/پ + ت/ ] پكی نهچها(

 دا:  بڕگه

 پت /    > پت<*                    /# ......                   و <         >پته        *#....../پت / 

  ........ #pt] # ……                           [pɨ . tәw]  *[pt] [  ]pt             * ] 

رتا و كۆتایی سه[( لهp+k[ ،/ك+ پ/ ] k+pبزوێن)/پ + ك/  ] پكی نهب( چه

 دا:  بڕگه

      پك<  .........#/ پك/    > چه                     پك /      >كپ <  /    #......

  ........ #  [pk]#.........                       [kɨp]        [pk]   [ʧә . pɨk] 

تا و رهسه[( لهp+g[ ،/گ+ پ/ ] g+pبزوێن)/پ + گ/ ] پكی نهپ(چه 

 دا:   كۆتایی برگه

    > پگ<*     ...... #/پگ/                       >پگ <*       #....../پگ /    

  ........ #[pg] # …….                        * [pg]    [pg]  [gp * ] 

تا و كۆتایی رهسه[(لهp+ q] ، /ق+ پ/  [q+ p]ق/  + بزوێن/پپكی نهت( چه

 دا:  بڕگه

           *>پق <      //پق  #......                    *>پق <      /#...../پق   

  #....... [pq]      * [pq]        [pq] #.....              [pq]   

تا و كۆتایی رهسه[ لهp+d]،/د+ پ/  [d+ p]د/  + بزوێن)/پپكی نهد( چه

 دا:  بڕگه

             *>پد <      /......#/پد                  *>پد <      /#....../پد  

 ........# [pd [      ]pd * ]              #........ [pd  ]    [pd * ] 

تا و كۆتایی رهسه [(لهp+ʔ]ئـ+ پ/ /، [ ʔ+ p]ئـ/  + بزوێن)/پپكی نهج(چه

 دا:  بڕگه

                  *< ئـ>پ      /پئـ /#......             *< ئـ>پ      /#....../پئـ 

 ......#[pʔ]               * [pʔ]    ......# [pʔ]    [pʔ]     * 

مان بۆ ڕوندەبێتەوە، کە ا، ب، پ، ت، د، ج(ئەوه -2كانی)بەپێی نمونه    

تا و کۆتایی بڕگەدا كان لەناو خۆیاندا و  لەسەرهقیوهبزوێن تهنه چەپکه

بەهیچ چەشنێک لە وشەی فۆنۆلۆژییدا نابینرێنەوە، تەنها ئەوە نەبێت 

تا ا،ب(دا، بەپێی نوسینی کوردیی)/پ+ت/، /ك+پ/( لەسەرە-2لە)

كۆتای بڕگەدا دەبینرێنەوە، بەاڵم لە ڕوانگەی  و)/پ+ك /(له

 هاتوون، چونکهەكانە پێکەوە نبزوێنهنه پكهبڕگەسازییەوە، ئەو چه

وشەکە بریتییە لە دوو بڕگە و سەرەتای بڕگەکە داوای هەڵتۆقینی ڤاوڵە 



 Journal of the University of Garmian 9 (4), 2022 

 

 
Page 418 

 
  

بۆ  ʧә . pɨk]]تا ورهبۆ سه [kɨp] [pɨ . tәw] ( دەکات،وەک:[ɨ]ساردەکە)

 .وهكاتهروونده ڵتۆقینی بزرۆكههه (كه1) ی ژمارهوێنه بڕوانهكۆتای بڕگه 

  [ t]  +[ k, g, q, d, ʔ]            ئـ/  د، ق، گ، (  /ت/   +  / ك،3

تا و كۆتایی رهسه[( لهt+k[ ،/ك+ ت/ ] k+ tبزوێن)/ت + ك/ ] پكی نهأ( چه

 دا:  بڕگه

 تك/    >قرتك<    /#......               #....../تك /      >تكا <    

     ....... #[tk] #......                 [tɨ . ka]   [tk]    [tɨk  .qɨr ] 

رتا و كۆتایی سه[ ( لهt+g[ ،/گ+ ت/ ] g+tبزوێن)/ت + گ/ ] پكی نهب( چه

 دا :  بڕگه

  > تگ<*       /تگ/        #......             >تگ <*               #...../تگ /  

[    ........ #g t[  ]tg       * ]                #.......   [tg [    ]tg *] 

تا و رهسه[( لهt+ q] /ق+ ت/ [ ، q+ t]   ق/ + ت/بزوێن)پكی نهچه پ(

 دا :  كۆتایی بڕگه

             *>تق <       /......# /تق                   *>تق <      /#....../تق 

     ...... #[tq]     * [tq]                      .......#         [tq] [tq]* 

تا و كۆتایی رهسه[( لهp+ d]،/د+ ت/  [d+p]  د/ + بزوێن)/تپكی نهت( چه

 دا :   بڕگه

         > تد<*              تد//......#                         *>تد <      /#...../تد  

   ...... #   [[td     [td]   *                     #......[[td       [[td  * 

تا و كۆتایی رهسه [( لهt+ʔ] /ئـ+ ت/  [،  ʔ+ t]ئـ/  + بزوێن)/تپكی نهد( چه

 دا:   بڕگه

                     *>ئت<    ئت /  / #......                      *>تئـ <      /#....../تئـ  

 ...... #tʔ  ] [     * [tʔ]                        ......# tʔ  ] [     * [tʔ]  

 ب، پ، ت، د(ئەومان بۆ ڕوندەبێتەوە، کە چەپکها، -3كانی)بەپێی نمونه   

و کۆتایی بڕگەدا بەهیچ لەسەرتا  كان لەناو خۆیاندا وقیوهبزوێن تهنه

_أ( دا، 3چەشنێک لە وشەی فۆنۆلۆژییدا نابینرێنەوە، تەنها ئەوە نەبێت لە)

بەپێی نوسینی کوردیی)/ت+ك/( لەسەرەتا و كۆتایی بڕگەدا دەبینرێنەوە، 

كانە پێکەوە بزوێنهنه پكهبەاڵم لە ڕوانگەی بڕگەسازییەوە، ئەو چه

دوو بڕگە و سەرەتا و كۆتایی بڕگەکە وشەکە بریتییە لە  هاتوون، چونکهەن

.  tɨkرتاو ]بۆ سه [tɨ . ka] داوای هەڵتۆقینی ڤاوڵە ساردەکە دەکات،وەک

qɨr، (جێی 1ڵ هێڵكاری)گه(له1) ی ژمارهوێنه بڕوانه[ بۆ كۆتای بڕگه

 پكهچه گوزارشت له كهسووره چوارگۆشه دا دیارهكهوێنه ك لهوه یهئاماژه

پكی چه ش گوزارشت لهكهكات ، بازنهده تای بڕگهرهكانی سهبزوێنهنه

 كان هێمایهرزو دیارهبه شهڕه پۆلهشهها روهكات.ههده بزوێن كۆتای بڕگهنه

 كهی وێنهوهدا . پاشان الی خوارهی بڕگهناوپێكهاته كان لهبزوێنه بۆ فۆنێمه

رزی كان، ته)بڕگه تن بهتایبه كه ی درێژ كێشراوهس ێ الكێشه

 (  ی بڕگهكان،ژمارهبڕگه

  [ k]  +[ g, q, d, ʔ ]            (  /ك/   +  / گ،ق، د،ئـ/ 4

تا و كۆتایی رهسه[( لهt+ g[،  /گ+ ك/ ] g+tبزوێن)/ك + گ/ ] پكی نهأ(چه

 دا:   بڕگه

 گك /    >گك<*                    /#......                   >كگ <*      #....../كگ /  

      ...... #[kg]   [kg]             *          # .......[kg]    [kg]* 

تا و رهسهله )[ p+ q]   ق+ ك//[، q+ p] ق/  + بزوێن)/كپكی نهب( چه 

 دا:  كۆتایی بڕگه

                          *>كق <      /كق  /#.....                       *>كق <      /#....../كق 

#......  [kq ]       [kq  ]   *                  #.....[kq [ ]kq  ]*    

تا و كۆتایی رهسه[ لهp+ d] ، /د+ ك/ [d+p] د/  + بزوێن)/كپكی نهپ( چه 

 دا :   بڕگه

                           *>كد <      /كد  /......#                     *>كد <        /#....../كد 

...... #  [kd]        * [kd]                   #......  [kd]   [dk * ] 

تا و كۆتایی رهسه[( لهt+ ʔ] ، /ئـ+ ك/ [ ʔ+ t]ئـ/  + بزوێن)/كپكی نهت(چه 

 دا :   بڕگه

                           *>كئـ <      /كئـ  /.....#                    *>كئـ <        /#....../كئـ 

..... #  [kʔ]         * [kʔ]                   #......  [kʔ]     [kʔ* ] 

 ا، ب، پ، ت(ئەومان بۆ ڕوندەبێتەوە، کە چەپکه-4كانی)بەپێی نمونه

لەسەرتا و کۆتایی بڕگەدا بەهیچ  كان لەناو خۆیاندا وقیوهبزوێن تهنه

 .لە وشەی فۆنۆلۆژییدا نابینرێنەوهچەشنێک 

 ( [ d]  +[ g, q, ʔ]   ~( )/د/   +  / گ،ق ،ئـ/ 5

تا و كۆتایی رهسه [( لهd+g[، /گ+ د/ ] g+dبزوێن)/د + گ/ ] پكی نهأ(چه

 دا:   بڕگه

                           *>گردگ<      /دگ /......#                        *>دگ <    /#....../دگ 

  ...... #  [dg]      [dg]                     #......  [dg]    [dg* ] 

تا و كۆتایی رهسه[( لهd+q]ق+ د/ /[،d+]ق/  + بزوێن )/دپكی نهب( چه

 دا :   بڕگه

                           *>دقـ <      /دقـ  /......#                   *>دقـ <        / دق/ #......

...... #  [dq]         * [dq]                   #......  [dq]     [dq * ] 

تا و كۆتایی رهسه[( لهt+ʔ] /ئـ+ د/  [،ʔ+t] ئـ/ + بزوێن)/دپكی نهپ( چه

 دا :  بڕگه

             *>دئـ <      /دئـ  /......#                     *>دئـ <        /#....../دئـ 

...... #  [dʔ]         * [dʔ]                   #......  [dʔ]     [d ʔ * ] 

ا، ب، پ(ئەومان بۆ ڕوندەبێتەوە، کە -4كانی)نمونه یوهلێكدانهبەپێی      

لەسەرتا و کۆتایی بڕگەدا  كان لەناو خۆیاندا وقیوهبزوێن تهنه چەپکه

 نەوە، بەهیچ چەشنێک لە وشەی فۆنۆلۆژییدا نابینرێ

  [ g]  +[  q, ʔ]  ( /گ/   +  / ق، ئـ/  6

تا و كۆتایی رهسه[( لهg+q]/ق+ گ/  [،q+g]ق/  + بزوێن)/گپكی نهأ( چه

 دا :   بڕگه

                           *>گقـ <      /گقـ  /.....#                     *>گقـ <        / گق#....../

...... #  [gq]         * [gq]                   #......  [gq]     [gq * ] 

تا و كۆتایی رهسه[( له g+ ʔ]   ، /ئـ+ گ/[ʔ+g] ئـ/ + بزوێن)/گپكی نهب(چه

      دا بڕگه

         *ئـ <گ>      /ئـ گ /.....#                    *ئـ <گ>        /ئـ گ#....../ 

 ......، #  [gʔ]         * [gʔ]                   #......  [gʔ]     [g ʔ * ] 
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 ، ب(ئەومان بۆ ڕوندەبێتەوە، کە چەپکها-6كانی)نمونه یوهلێكدانهبەپێی 

ڕگەدا بەهیچ بلەسەرتا و کۆتایی  كان لەناو خۆیاندا وقیوهبزوێن تهنه

 چەشنێک لە وشەی فۆنۆلۆژییدا نابینرێنەوە.

 دا : تا و كۆتایی بڕگهرهسه(له[ʔ] +[q] /ئـ/  +بزوێن)/ق/پكی نه(  چه7

         *ئـ <ق>      /ئـ ق /......#           *ئـ <ق>        /ئـ ق#....../   أ(

....... #  [qʔ]         * [qʔ]                   #......  [qʔ]     [q ʔ ] 

 ا(ئەومان بۆ ڕوندەبێتەوە، کە چەپکه-7ی)نمونه یوهلێكدانهبەپێی  

لەسەرتا و کۆتایی بڕگەدا بەهیچ  كان لەناو خۆیاندا وقیوهبزوێن تهنه

 چەشنێک لە وشەی فۆنۆلۆژییدا نابینرێنەوە.

 

 (   7_1كانی )(بۆ نموونه1) ی ژمارهوێنه

 كانڵ الییهگه ان لهك قیوهرجی فۆنۆتاكتیكی ته( مه2ــ2ــ1

ڵ گهئـ/ له كان/ ب، پ، ت، د، ك، گ، ق،قیوهرجی فۆنۆتاكتیكی ته(مه1

 ل/ /+[  lفۆنێمێكی الیی/ل/ ] 

  +[l][[b, p, t, d, k, g, q, ʔ  

تا و كۆتایی رهسه[( له l+ b، /ل+ ب/ ][ b+ lبزوێن)/ب + ل/ ] پكی نهأ( چه

 دا :   بڕگه

                  ......# /بل /      >بل<*                   لور <     #...../بل /      >ب

    ........ #bl]      [bl  ]  #.....                  [bɨ . lur]   [b]]* 

تا و كۆتایی رهسه [(له l+ p[، /ل+ پ/  ]  p+ lبزوێن)/پ + ل/ ] پكی نهب(چه

 دا :  بڕگه

                     *.....#/پل /      >پل<                        <   #...../پل /      >پله

    ...... #pl]      [pl]  #......                         [plә]  [pl]]* 

تا و كۆتایی رهسه[( له l+t[، /ل+ ت/  ]  t+ lبزوێن)/ت + ل/ ] پكی نهپ(چه

 دا : بڕگه

                     *......#/تل /      >تل<                         .../تل /      >تلیش <    #...

[  ....... #tl     ]     [ʃ tli ]                         [ #.......tl    ]   [tl ]* 

تا و كۆتایی رهسه[( له l+d[، /ل+ د/ ]  d+ lبزوێن )/د + ل/  ] پكی نهت(چه

 دا :  بڕگه

                     *......#/دل /      >دل<                       #....../دل /      >دلێر <    

[  ........ #dl     ]     [dler]                #........  [dl  ]   [dl ]* 

 

 _ أ، ب، پ،  ت(1كانی )نموونه( بۆ 2) ی ژمارهوێنه

تا و كۆتایی رهسه [( له l+ k[، /ل+ ك/  ]  k+ lبزوێن)/ك + ل/  ] پكی نهد(چه

 دا:   بڕگه

 ......#  /لك/     >كلك <                   #....../كل /      >كلیل <     

 [  ...... #kl  ]     [klil]                      #......   [lk  ]   [kɨlk  ] 

تا و كۆتایی رهسه [( له l+ g[، /ل+ گ/ ]  g+ lبزوێن)/گ + ل/  ] پكی نهج(چه

 دا :   بڕگه

                     *......#   /لگ /      >لگ<                   ی <    #....../گل /      >گله  

[  ...... #gl     ]     [y glә ]                .......   # [lg    ]   [lg ]* 
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تا و كۆتایی رهسه[( لهl+ q[، /ل+ ق/ ]  q+ lبزوێن)/ق + ل/  ] پكی نهچ(چه

 دا :   بڕگه

 قل<*                    ......#/قل /      >                 <     #....../قل /      >قلیش

[  ...... #ql     ]      [qliʃ]                 #......  [ql    ]   [ql *] 

تا و كۆتایی رهسه[( لهl+ ʔ[، /ل+ ئـ/  ]  ʔ+ lبزوێن)/ئـ + ل/  ]پكی نهح(چه

 دا :   بڕگه

                     *......#/ ئـل /      >ئـل<             <     #...../ئل /      >ئل

[......#ʔl   ]    [ʔl      ]               .......[  #ʔl      ]   [ʔl  ]* 

 

                                                             _د، ج، چ، ح(1كانی )( بۆنموونه3) ی ژمارهوێنه                           

مان بۆ وه_ب،پ،ت،د،ج،چ(ئه1كانی)ی نموونهوهپێی شیكردنه به    

ڵ گهبزوێن پێكدێنن لهپكی نهكان چهقیوهته فۆنێمه كه وهبێتهڕوونده

  كهقیوهی تهرجهو مهكو /ل /بهگڕ[ وه+فۆنێمێكی الیی ددانی پووكی ]

ها روهپێكدێنن، هه تای بڕگهرهپكی سهگڕ و كپ [ چه±ی]ڵگری نیشانههه

رەتاو بڕگەدا بەپێی نوسینی کوردیی)/ب+ل/( لەسە _أ(1ی )نموونه له

كانە بزوێنهنه پكهدەبینرێنەوە، بەاڵم لە ڕوانگەی بڕگەسازییەوە، ئەو چه

وشەکە بریتییە لە دوو بڕگە و سەرەتای بڕگەکە  هاتوون، چونکهەپێکەوە ن

_د( 1ی )نموونه له[bɨ. lur] ،وەک:داوای هەڵتۆقینی ڤاوڵە ساردەکە دەکات

پێی اڵم به(، به2،3)ی ژمارهوێنه بزوێن كۆتایی پێكدێنن بڕوانهپكی نهچه

 ت.كی پێكنایهقیو و الییهیی نێوان تهپكی نابرگه_ح( چه1ی )نموونه

                   

ب، پ،  /) +ڵ فۆنێمێكی الیی /ڵ/گهكان لهقیوهی تهرجی فۆنۆتاكتیك(مه2

 ت، ك، گ، ق، د، ئـ/

 []+[ ɬ b, p, t, d, k, g, q, ʔ)] 

تا و كۆتایی رهسه[( له ɬ+ b[، /ڵ+ ب/  ] b+ ɬبزوێن)/ب + ڵ/ ]پكی نهأ(چه

 دا :   بڕگه

 ......#/بڵ /      >بڵ<*                                       <      #....../بڵ /      >باڵو

    ....... #bɬ]      [bɬ  ]    #........                   [bɬa: w]   [bɬ]]* 

تا و كۆتایی رهسه[( له ɬ+p[، /ڵ+ پ/ ]  p+ ɬبزوێن)/پ + ڵ/  ] پكی نهب(چه

 دا ك   بڕگه

 پڵ<                    پڵ /      >ته /#.....                       <   #....../پڵ /      >پاڵو

    ....... #tә . pɨɬ]      [pɬ ] #......                        [pɬa:w]  [pɬ]] 

تا و كۆتایی رهسه[( له ɬ+ t[، /ڵ+ ت/ ]  t+ ɬبزوێن )/ت + ڵ/  ] پكی نهپ(چه

 دابڕگه

       تڵ<              ......#/تڵ /      >سه                          #....../تڵ /      >تڵ <    

[....... #tɬ     ]     [tɬ]                          #.......  [tɬ  ]   [sә . tɨɬ ] 

تا و كۆتایی رهسهه[( ل ɬ+ d]  [، /ڵ+ د/ d+ ɬبزوێن)/د + ڵ/  ] پكی نهت( چه

 دا :   بڕگه

                     *......#/دڵ /      >دڵ<                    #....../دڵ /      >دڵ <    

 [  ...... #dɬ     ]     [dɨɬ]                   #......  [dɬ  ]   [dɬ ]* 

 _ا، ب،پ، ت( 2كانی )(بۆ نموونه4) ی ژمارهوێنه                             
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تا و كۆتایی رهسه[( له ɬ+ k، /ڵ+ ك/  ] [ k+ ɬبزوێن)/ك + ڵ/  ] پكی نهد(چه

 دا   بڕگه

 ڵك <ه......#  /ڵك/     >ك                     >كاڵو <       #....../كڵ /     

[  ...... #kɬ     ]     [kɬa:w ]                  [  #......ɬk    ]   [kәɬk] 

تا و رهسه[( له ɬ+ g، /ڵ+ گ/  ] [ g+ ɬبزوێن)/گ + ڵ/ ] پكی نهج( چه

 دا:   كۆتایی بڕگه

 < *                   .....#/گڵ /      > گڵ                      >گاڵو <       #...../گڵ /    

[  ...... #gɬ     ]     [w:gɬa]                #......  [gɬ  [   ]gɬ*] 

تا و كۆتایی رهسه( له[ ɬ+ q[، /ڵ+ ق/  ]  q+ ɬبزوێن)/ق + ڵ/  ] پكی نهچ(چه

 دا :   بڕگه

 قڵ<                    ......#/قڵ /      >چه                   < *    #....../قڵ /      >قڵ

[    ...... #qɬ     ]     [qɬ  ]                 #......  [qɬ  ]   [ә . qɨɬ ʧ] 

تا و كۆتایی رهسه[( لهɬ+ ʔ[، /ڵ+ ئـ/  ]  ʔ+ ɬبزوێن)/ئـ + ڵ/  ]پكی نهح(چه

 دا:   بڕگه

                     *.....#/ئڵ /      > ئـڵ<                 < *    #....../ئڵ /      >ئڵ

[  ...... #ʔɬ   ]    [ʔɬ  ]      *              #......  [ʔɬ       ]   [ʔɬ   ]* 

 

 _د، ج، چ، ح(2كانی )( بۆ نموونه5)ی ژمارهوێنه                        

 وهبێتهمان بۆ ڕووندهوه_أ،ب،د،ج(ئه2كانی)ی نموونهوهپێی لێكدانهبه   

گڕ[  +] ڵ فۆنێمێكی الیی ددانی پوكیگهتوانن لهكان دهقیوهته فۆنێمه كه

گڕوكپ[ ±] قیوپێكبهێنن ته بڕگهتای رهی سهپكی نابڕگهكو /ڵ / چهوه

ر گهئه وهكی ترهالیهلهپێكدێنن  بزوێن كۆتای بڕگهپكی نه_د( چه2ی )نموونه

ی پكی نابڕگهوێت كه  چهكهرده_ب،پ،چ( وا ده2)ینموونه چی له

كۆتای بەپێی نوسینی کوردیی)/پ+ڵ/، /ت+ڵ/ ،/ق+ڵ/(له دروستبوه

 پكهلە ڕوانگەی بڕگەسازییەوە، ئەو چه بڕگەدا دەبینرێنەوە، بەاڵم

وشەکە بریتییە لە دوو بڕگە و  هاتوون، چونکهەكانە پێکەوە نبزوێنهنه

 [ [t ә . p ɨ ɬك: وه كۆتای بڕگەکە داوای هەڵتۆقینی ڤاوڵە ساردەکە دەکات

[s ә . t ɨ ɬ [ ]ә . q ɨ ɬ  ʧبڕوانه ] (.4،5) كانی  ژمارهوێنه              

 م//نجائه

 كه وهكانهیی  فۆنێمهوهرهی جیاكهپێی نیشانهرجی فۆنۆتاكتیكی به_مه1

كپ ±ی]+الییڵ نیشانهگهكپ وگڕ.....هتد [ له±قیوه]+تهبریتییه له

 .ستهاتوهدهوگڕ.....هتد [ به

 كان لهفۆنۆتاكتیكییه رجهی فۆنۆلۆژیی زمانی كوردیدا  مهپێكهاته _ له2

 لێدراون. زیدان و ماركهنگی ئاوهرههفه

پكی دروستبوونی چه به نێوان خۆیاندا ڕێگهكان لهقیوهپكی ته_ چه3

كرێت ده  [ ɨ] كهسارده ڵتۆقینی ڤاوڵهرجی ههمهاڵم بهن ، بهبزوێن نادهنه

 ن  . دا دروست بكهتاو كۆتای بڕگهرهسهی لهپكێكی نابڕگهچه

رجێك ند مهچهتوانن بهكان دهڵ الییهگهكان لهقیوهبزوێن  تهنه پكه_ چه4

 ن .دا دروست بكهتاو كۆتایی بڕگهرهسهبزوێن  لهپكێكی نهچه

 

 كان رچاوهسه

 كانكوردییه رچاوهسه (أ

ی داڕشته كان له(، یاسا مۆرفۆفۆلۆجییه2015لی )و ساڵح عه_پیشڕه1

 ر، سكولی زمان، زانكۆی سلێمانی.ی ماستهمۆفۆسینتاكسدا، نامه

ركوكدا، زاری كهشێوهكسێنت له(، هێزوئه2019د غریب)مهدڵشاد محه_2

 ی دكتۆرا، كۆلێژی زمان، زانكۆی سلێمانی. نامه

نگی دكوردیا ژۆرێدا، چاپێ (، یاساێین ده2011_ دیار عبدوالكریم هاڵۆ)3

 ردخانیا، دهۆك.ئێك، چاپخانێ به

كوردیدا، له وئاسانبوونی بڕگه(، بڕگه1991سن )یل حهحمان اسماع_ره4

 غدا. وشد(، زانكۆی بهی )ئیبن رهردهروهر، كۆلێژی پهی ماستهنامه

یاندنی واتادا،  گهله (، ڕۆڵی ئاوازه2014د)مه_ سۆران عبدوالرحمان حه5

 ر، سكولی زمان،  زانكۆی سلێمانی.ی ماستهنامه

ی روو، نامه(، فۆنۆلۆژیی_كرمانجی سه2008قادر)شید _  عادل ره6

 دكتۆرا، كۆلێژی زمان، زانكۆی سلێمانی .

، 2013حمان روون عبدولرهحسین و دهعبدولواحيد  موشیر و دانا ته _7

 م.كهفۆنۆلۆژی، چاپی يه وتيك فۆنه

م، كهتیك و فۆنۆلۆجی، چاپی یه(،فۆنه2010لی خورشید)_غازی عه8

 م، سلێمانی.ردهخش ی سهو پهزگای چاپ ده

ك بۆ زانستی تایهره(، زمان و زانستی زمان سه2001حویی)د مهمه_ محه9

 م، سلێمانی.ردهخش ی سهزگای چاپ و پهده م كهرگی یهزمان، به

م، كههرگی یهتیك وفۆنۆلۆژیی،به(،فۆنه2008حویی)د مهمه_محه10

 زانكۆی سلێمانی، سلێمانی .
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 ولێر.م، ههوانی، چاپی سێهه(، زمانه2011تاح )عروف فهد مههم_محه11

ی (، زمانپژان ودیاریده2013لیل)حمان خهره _ناهیده12

، سكولی زمان، زانكۆی ی ماستهكانی زمانی كوردی، نامهسایكۆ_فۆنۆلۆژییه

 سلێمانی. 

ریمان ی نهوهوانی كۆكردنه(، زمانه2011عید)ریف سه_ یوسف شه13

 ولێر. ولێر،  ههاڵت ههی ڕۆژههم، چاپخانهكهخۆشناو، چاپی یه
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Abstract: 

   This article focusing on phonotactic of consonant 

syllable (plosive and lateral) in Kurdish language, in 

context of this article some general information about 

the Language system. Especially (phonology) where 

presented and all information’s where sourced from 

human being linguistic, explained the methods and 

ways of how the constant syllable (plosive) can be 

come together and also (plosive)  with  (lateral) in the 

beginning and end of phonological syllable words . 

Descriptive analyzing method where used to analyzing 

example to select syllables and the ways where 

constant syllables generated such as beginning and in 

the end of word, also done by computer (praat ) 

program with using Kurdish alphabets, International 

phonetic alphabets also where used .  

Key words: syllable,  phonotactic, consonant, plosive, 

lateral 

 

 

 الخالصة

مقطع ساكن  شروط صياغة املقاطع، لدى يركز هذا البحث على    

في اللغة الكردية، في سياق هذا املوضوع بعض (  انفجارية والجانبية)

 
ً
حيث ( علم األصوات)املعلومات العامة حول طريقة اللغة خصوصا

، الذي  ترابطة مع لغة االنسان، وشرح تم تقديمها وجميع املعلومات

وأيًضا ( انفجارية) ساكنطرق كيفية الجمع بین املقطع الثابت 

في بداية ونهاية كلمات مقاطع علم ( الجانبية) مع ( انفجارية )

طريقة التحليل الوصفي حيث تستخدم لتحليل األمثلة . األصوات

املقاطع الثابتة مثل أيًضا لتحديد املقاطع والطرق التي يتم فيها إنشاء 

( praat)بداية ونهاية الكلمة أيًضا بواسطة برنامج الكمبيوتر 

بٍاستخدام الحروف الهجائية الكردية، كما يتم استخدام األبجديات 

 .الصوتية أيًضا

 : مقطع، فونوتاكتيك، ساكن، انفجارية، الجانبية. ةیكلمات مفتاح
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