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چاالکیی و سستیی مۆرفیمە بەندە ڕێسمانییەکانی کەتیگۆریی ناو لە نواندنى
ئەرکە سینتاکسییەکانياندا
فاروق عومەر صدیق , 1مستەفا ڕەزا مستەفا

2

1بەش ی زمانى کوردی ,کۆلێژى زمان ,زانکۆى سلێمانى
2بەش ی زمانى کوردی ,کۆلێژى پەروەردەوزمان ,زانکۆى چەرموو

پوختە
ئەم جوێژیىەوەیە َەوڵێکە ب ۆ خطدى ەڕووى چاالکیى و ضطخیى وەچەپۆلێکى دیاریکزاو ،لە م ۆرفیمە
گزاماجیکییەکاوى سماوى کوردیی ،کە ئەواهیؼ )مۆر فیمە گزاماج یکییەکاوى کەجیگۆریی هاو(ن ،بە َۆکارى
بەرجەضکى ضىورى ئەمجۆرە جوێژیىەواهە ،بۆیە جەنها وەچەپۆلێکى دیاریکزاومان َەڵبژاردووە و هەماهویطخووە
ض ەرحەم مۆر فیمە گزاماج یکییەکاوى سماوى کوردیی بخەیىە بەرباص و لێکۆڵیىەوەوە ،بەڵکو لەم َەوڵەماهدا
دەماهەوێذ جیػک و پزۆحێکخەرى کارەکەمان ج ەنها لەو مۆر فیمە گزاماجیکییاهە بدەیً ،کە لەگەڵ
کەجیگۆریی هاودا کاردەکەن و كطەکەرى سماوى کورد یی ب ۆ دەربڕینى خاڵەحى حیاواسى ڕێشماهیى فزێشو ڕضخەى
سماوى کورد یی بەکاریاهدەَێىێذَ ،اوکاث مەبەضخیػمان لە چاالکیى و ضطخیى لەم جوێژیىەوەیەدا
ئاماژەکزدهە بۆ چەمکى )بەکارَێىان( چوهکە ئەوە ڕووهە ،کە مۆرفیمە بەهدە گزاماجیکییەکان
مۆرفیمگەلێکى ئ ەکخیڤً لە بیيینى ڕۆڵە ضیيخاکطییەکاهیاهدا ،بەاڵم لە ڕووى ب ەکارَێىاهەوە بۆ ئاخ ێوەرى
سمان َەردوو فاکخ ەرى کاث و غوێً دوو چەمکى بىەڕەجیى و گزهگً بۆ ئ ەکخیڤ بوون و پاض یڤ بوووى
مۆرفیمەکان ل ەڕووى بەکارَێىاهەوە  .کەواجە حگە ل ە فاکخەرى فۆهۆلۆژیی و ڕێشماوى و غێواسیى ل ە
دروضدبوووى ئەلۆمۆرفەکاوى مۆرفیمە حیاواسەکاهدا ،الیەوى ضەرەکیى لە دیاریکزدوى پلەى چاالکبوون و
هاچاالکبوووى کەرەضەیەکى سماهییدا ،فاکخەرى )بەکارَێىان (ە لە كطەکزدن و هووضیىدا ،واجە ڕێژەى
چەهدبارەبووهەوەو ضىورفزاواوى ب ەکارَێىاوى م ۆرفیمێک لە الیەن کۆمەڵى ئاخ ێوەراهەوە پ ێىاس ى ئەکخیڤبوون
و پاضیڤبوووى کەرەضەیەکى سماهیمان بۆ دەردەخاث ،لەپاڵ ئەماهەغدا بۆ مۆرفیمە گزاماج یکییەکان
پێڕەوبەهدیی و ڕووهیى و فزەحاریؼ دەرخەرى پلەى ئەکخیڤبوون و پاضیڤبوووى م ۆرفیمە
گزاماجیکییەکاهًَ.اوکاث ڕێباسى جوێژیىەوەکەغمان ،ڕێباسى پ ەضنى غیکاریی ئامارییەَ ،ەوڵماهداوە كطەو
بەڵگەکاهمان بە ژمارەو ئامار غیبکەیىەوەو بیخەیىەڕوو َ .ەروەَا لەم جوێژیىەوەیەدا میخۆدى )بەرَەمهێىان (
بە بىەما وەرگیراوە ،چوهکە ویطخووماهە ئەوە بخەیىەڕوو ،کە چۆن سماهەکەمان ل ەضەر بىەماى چەهد
مۆرفیمێکى بەهدی گزاماجیکیى دەجواهێذ بێطىور خاڵەحى حیاواسى ڕێشماوى جایب ەث بە )هاو – (Nounدروضذ
بکاث ،لە کاحى كطەکزدن و بەکارَێىاوى ئەم م ۆرفیماهە لەالیەن ئاخ ێوەراهەوە .لە کۆجاییػدا گزهگتریً
ئەهجام و لیطتى ضەرچاوەکان و پوخخەى لێکۆڵیىەوەکە خزاوەجەڕوو.
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پێشەكى  :پرۆسە مۆرفۆلۆژییەکانMorphological Proses :
پزۆضە مۆرفۆلۆژییەکان لە سماهدا بەغێوەیەکى گػتى َەردوو
پزۆضەى وغەدروضخکزدن )(compounding and derivationو
فۆڕمە وغەدروضخکزدن ) (Inflectionد ەگزێخەوە .واجە " پزۆضە
مۆرفۆلۆژییەکان لە سماهدا بزیخین لە پزۆضەى وغەداڕغتن ،کە

َەڵگواضتن و لەیەکدان دەگزێخەوەَ ،ەروەَا مۆرفۆلۆژیی
غکاهدهەوە ،کە لە ضیيخاکطدان) .هەرمین عومەرَ .(٣٠ :٠٢٠٢:ەر
لەمبارەیەوە )مدەمەد عومەر عەول( ،بە َێڵکارییەک پزۆضە
مۆرفۆلۆژییەکاوى خطخووەجەوەڕوو:
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مۆرفۆلۆژی

کەواجە وەک لە َێڵکارییەکەوە دەردەکەوێذ ،پزۆضە
مۆرفۆلۆژییەکان بۆ َەردوو پزۆضەى )وغە دروضخکزدن( و )فۆرمە
– وغە دروضخکزدن( ،حیاکزاوهەجەوە ،یەکەمیان )وغە
دروضخکزدن(َ ،ەردوو پزۆضەى )وغە داڕغتنَ/ەڵگواضتن( و
)لەیەکدان( ،دەگزێخەوە.
یەکەم /پزۆضەى وغەداڕغتن ) :(derivational prosesلە
مۆرفۆلۆژیدا بزیخییە لە دروضخکزدوى وغەى هوێ بە سیادکزدوى
گیرەکەکان بۆضەر وغە و بىاػەکاوى جزَ ،اوکاث حاری وایە لە
ئەهجامى ئەم پزۆضەیەدا پۆلى ئاخاوجً/پۆلەڕەگەسیى وغەکان
دەگۆڕێذ ،یاخود لەوەغە پۆلى ئاخاوجنى وغەکە هەگۆڕێذ .واجە "
ئەرکى ضەرەکیى پزۆضەکاوى وغە َەڵگواضتن ،ئەوەیە ،کە ئەو
جواهایە بە بەکارَێىەراوى سمان بداث ،لێکطێمى هوێ بەرَەمبهێنن،
کە بۆ پۆلە ڕەگەسە فەرَەهگییەکان دەگەڕێىەوە .وەک هاو ،کزدار،
ئاوەڵىاو) ".هەرمین عومەر .(٣٣ :٠٢٠٢ :واجە ئەم پزۆضەیە
بەغێوەیەکى گػتى بزیخییە لە ڕۆهان و داڕغخنى داجاى هوێی سماهیى
)وغەى فەرَەهگیى( ،دیارە داڕغتن و دروضخکزدوى وغەى
فەرَەهگیؼ لەم پزۆضەیەدا لە ڕێگەى )گیرەک – (Affixesەکاهەوە
دەبێذ ،کە لە غێوەى )پێػگز – ) ،( prefixپاغگز – ،(suffix
)هاوگز – ....( infixدا دەبێذ.
دووەم /پزۆضەى لەیەکدان :ئەم پزۆضەیەع بە َەمان غێوەى
پزۆضەى داڕغتنَ/ەڵگواضتن ،ضەر بە پزۆضەى مۆرفۆلۆژیی
وغەدروضخکزدهەو دەرکزدەى ئەم پزۆضەیەع دەچێخە
فەرَەهگەوەو فاکخەرێکى گزهگە بۆ دەوڵەمەهدکزدوى فەرَەهگى
سماوى کوردی و بە بەراورد لەگەڵ پزۆضە/ڕێگەکاوى جزى
دروضخکزدوى وغەى هوێ بۆ فەرَەهگى سمان لە َەموویان
چاالکترەو وغەو دەرکزدەى ئەم پزۆضەیە ،مەودایەکى فزاواوى لە
گەهجى وغەکاوى سماوى کوردیدا داگیرکزدووەَ ،ەربۆیە پزۆضەى
لەیەکدان " بزیخییە لە پزۆضەى سیادکزدوى بىاػەى وغەیەک بۆ
الى بىاػەى وغەیەکى جز یان سیاجز بۆ بیىاکزدن و دروضخکزدوى
وغەیەکى هوێى لەیەکدراو) ".شحدە فارغ  ،(٠٣٠ :٠٢٢٦ :&...واجە
پزۆضەى لەیەکداوى دوو بىاػەى وەک یەک یان حیاواس لە ڕووى
کەجیگۆریی فەرَەهگى وغەکاهییەوە دەگزێخەوە ،وەک) :هاو  +هاو =

وغەیەکى لێکدراو = دارجوو ،داربەڕوو ،(&....وغەکان َەمان
بىاػەیان َەیە لە ڕووى کەجیگۆرییەوە) ،ئاوەڵىاو  +هاو /ئاوەڵىاو
+هاوبەهد+هاو = وغەیەکى لێکدراو = ڕەغماڵ ،ضور ەماس ى،(&.... ،
)هاو  +ڕەگى کزدار = وغەی لێکدراو = ضەرجاع ،خوێىمژ،(&...... ،
بىاػەى وغەکان کەجیگۆریی حیاوا سیان َەیەَ .ەروەَا لە پزۆضەى
لێکداوى وغەدا دروضخەى وغەکان بەغێوەیەکى گػتى ڕەچاوى
دوو یاضای بىەڕەحى دەکەن:
بىاػە  +بىاػە = وغەیەکى لێکدراو ..............................یاضای
٠داربەڕوو ،ڕەغماڵ ،غاَەهگ ،غادەمار ،ضەرجاع ،گەغبین،
ڕووخۆع&........ ،
بىاػە  +م.هاوبەهد  +بىاػە = وغەی لێکدراو  ................یاضای ٠
گوڵەگەهم ،گوڵەباخ ،ضوروضپى ،لەرسوجا ،ڕووبەڕوو ،د ەضدبەضەر،
چاولەدەر ،پػخاوپػذ&....
َەربۆیە پزۆضەى وغەدروضخکزدن )داڕغتن و لێکدان( لە سماوى
کوردیدا دوو پزۆضەى گزهگى مۆرفۆلۆژیی فەرَەهگیى سماوى
کوردیین و بەغێوەیەکى گػتى لە ڕێگەى ئەم َێڵکارییەى خوارەوە
د ەیخەیىەڕوو:

سێیەم /پزۆضەى فۆڕمە –وغە دروضخکزدن )غکاهەوە( :ئەم
پزۆضەیەیان حیاواس لە دوو پزۆضەکەى جز ،پزۆضەیەکى
ضیيخاکطییەو ،بزیخییە لە غکاهەوەى کەجیگۆرییەکاوى )هاو،
ئاوەڵىاو ،کزدار( ،ل ە ڕێگەى مۆرفیمە بەهدە ڕێشماهییەکاهەوە ،واجە
پزۆضەیەکى ضیيخاکطییەو د ەرکزدەکەش ى ئەو فۆرمە – وغاهە
دەگزێخەوە ،کە دەربڕى خااڵحى حیاواسى ضیيخاکطیین لەهاو
ڕضخەداو لە ڕێگەى مۆرفیمە گزاماجیکییەکاهەوە هوێنراون  ،واجە "
كەدە – وغەى َەهدێک حۆرى وغە لە ڕووى مۆرفۆلۆژییەوە بە
فۆرمى حۆراوحۆرەوە بەرحەضخەدەکزێً ،کە یاضابەهداهە گۆکزدوى
ضیيخاکطیى – ضیماهدیکى حیاواسیان پێدەردەبڕدرێذ) ".مدەمەدى
مەخوى .(٠٤٠ :٠٢٠٢:بۆ همووهە پزۆضەکاوى )دیاریکزدن و
دیاریىەکزدن و کۆکزدهەوە (ى کەجیگۆریی )هاو( لە ڕێگەى پزۆضەى
)غکاهەوە(و بە مۆرفیمە بەهدە گزاماجیکییەکاوى جایبەث بە
کەجیگۆریی هاو حێبەحێدەکزێً .وەک:
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أ  -ئاغکزاکزدن/هاضزاوکزدوى هاو لە ڕێگەى مۆرفیمى بەهدى - /ەکە،
ە /و ئەلۆمۆرفەکاوی - /ەکە/ەوەپیاوەکە ،کوڕەکە ،کوڕە ،ژهەکە ،مامۆضخاکە ،کاهییەکە ،دێکە،
&.......
ب  -ئاغکزاهەکزدن/هەهاضزاوى هاو لە ڕێگەى مۆرفیمى بەهدى - /
ێک /و ئەلۆمۆرفەکاهییەوە.
پیاوێک ،مامۆضخایەک ،کاهییێک ،ژهێک /ژوێ&........... ،
َاوکاث پێویطخە ئەوەع بخەیىەڕوو ،کە پزۆضەى
غکاهەوە/گزاماجیکیى ،بەبەراورد بە پزۆضەى )فەرَەهگیى –
وغەدروضخکزدن( ،لە ڕێگەى جایبەجمەهدێخىییەکاوى) :پێڕەوبەهدیی و
ڕووهیى و بەرَەمدارییەوە( ،د ەضدىیػاهدەکزێذ ،واجە لەڕووى
بەرَەمدارییەوە ضىورى پزۆضەکاوى غکاهەوە دەضدىیػاهىاکزێذ،
چوهکە لەضەر بىەماى کارەکەى )چۆمطکی( ،لەڕێگەى ژمارەیەکى
دیاریکزاو لەیاضاوە ،دەجواهزێذ بێطىور دەربڕاوى ضیيخاکطیى هوێ
بەرَەمبهێنرێذ َ ،اوکاث بۆ بەرَەمهێىاوى ئەم دەربڕاوە
ضیيخاکطییە هوێیاهەع بێگومان پ ێڕەویى لەیاضاو ڕێطا ڕێشماهییەکان
دەکزێذ و پێڕەوبەهداهە د ەرکزدەکان بەرَەمدەَێنرێً ،ئەمە
حگەلەوەى کە بەرَەمی پزۆضەکاوى غکاهەوە لەڕووى جایبەجمەهدیی
ڕووهییػەوە ،د ەرکزدەکاهیان پ ێػبینى کزاو و ڕووهً ،بۆ همووهە چۆن
لە بیرکاریدا ،پێڕەوکزدوى یاضایەکى وەک،(٠ = ٠ + ٠) :
د ەرکزدەکەى پێػبینى کزاو و پێڕەوبەهداهەیە ،بەَەمان غێوەع بۆ
همووهە لە سماوى کوردیدا ،دەرکزدەى َاوک ێػەیەکى وەک) :بىاػە +
 - /م.دیاریکزدن  = /هاوێکى دیاریکزاوى ئاغکزاکزاو( ،دەرکزدەى
ئەمیؼ لە سماهەواهیدا پ ێػبینى کزاو و ڕووهەَ .ەر لەمڕوەوە )غیالن
عومەر( پێى وایە " :کزدەى غکاهدهەوە بە جایبەجێتى و ڕووى و
پێڕەوبەهدی و بە بەرَەمى و َاوپەیوەهدى حیاکزاوهەجەوە: ٠٢٠٠) ".
.(٥٧
مۆرفیمە ڕێسمانییەکانى کەتیگۆریی ناو
کەجیگۆریی هاو لە پاڵ پۆلى کزداردا ،دوو کەجیگۆریی بىەڕەحى و
گزهگى وغەکاوى سماهً و ضىوورو مەودایەکى فزاواهیان لە فەرَەهگى
سماهدا داگیرکزدووە ،واجە سۆربەى سۆرى وغە فەرَەهگییەکان یان
هاون و ئاماژەن بۆ غذ بەغێوەیەکى گػتى ،یاخود ڕووداون و
ئاماژەن بۆ پزۆضێظَ .اوکاث َەردوو کەجیگۆرییەکە پێکهێىەرى
بىجیى ڕضخەن ،لەمڕووەوە ڕضخەى سماوى کوردى لە دوو وەچەپۆلى
بىەڕەحى پێکهاجووە ،کە ئەواهیؼ َەردوو فزێشى هاوى و فزێشى
کزداریً ،کە هاوکى ئەم دوو فزێشەع بێگومان َەردوو پۆلى )هاوو
کزدار(ن.
واجە "هاو کە پۆلێکى ضەرەکى وغە فەرَەهگیەکان پێکدێىێذ،
غێواسێکى جایبەحى خۆى َەیە ل ە ڕەفخارکزدهدا ،بەجایبەث ڕەفخارى
مۆرفۆلۆژی و ضیيخاکس ى کە بەگۆڕینى فۆڕم و پێکهاجەى هاوى

گػتى ،چەهد کزدەیەکى ڕێشماوى ...دەردەکەوێذ) ".ئەبوبەکز عومەر
كادر .( ٠٨ :٠٢٢٣:واجە پۆلى هاو یەکێکە لەو کەجیگۆرییە گزهگاهەى،
کە مەودایەکى بەرفزاواوى لەمێػک و بیرى مزۆڤدا داگیرکزدووەو
مزۆڤ بەغێوەیەکى گػتى بۆ َەڵکزدن لەگەڵ گۆڕان و پێػهاجە
هوێیەکان و هاوهاوى دیا ردەکان و حووهکزدوى غذ و بابەث و
)بویەر/واكیع(ە هوێیەکاهدا پێویطتى بە کەجیگۆرییەکى گزهگى وەک
هاو َەیەَ ،اوکاث سماوى کوردیؼ وەک سماهەکاوى جزى حیهان لە
ڕووى مۆرفۆلۆژیی و ضیيخاکطییەوە چەهد ه یػاهەیەکى گزاماجیکى
وەک هاضىامەى پۆلى هاو دەخاجە بەردەضذ ئاخێوەراوى و مزۆڤى
کوردسمان دەجواهێذ لەڕێگەى ئەو مۆرفیمە بەهدە ڕێشماهییاهەوە پۆلى
هاو لە پۆلەکاوى جزى ئاخاوجً حیابکاجەوە .ب ۆ همووهە وەک:
مۆرفیمەڕێشماهییەکاوى ) :چەمکى ئاغکزاکزدن ،چەمکى
ئاغکزاهەکزدن ،ژمارە ،ڕەگەس .(...،بۆ همووهە وەن ،بەکارَێىاوى ئەو
مۆرفیماهە لەگەڵ هاوەکاوى )کوڕ ،گوڵ(دا.
أ  -چەمکى ئاغکزاکزدن :کوڕەکە ،گوڵەکە...
ب  -چەمکى ئاغکزاهەکزدن :کوڕێک ،گوڵێک....
پ  -چەمکى ژمارە )کۆکزدهەوە( :کوڕان ،گواڵن/گوڵەکان
ث  -چەمکى باهگکزدن :کوڕە ،کوڕیىە....،
گیرەکەکاوى چەمکى ئاغکزاکزدوى هاو:
چەمکى دیا ریکزدن ،چەمکێکى ف زاواهەو بەواجاو مەبەضتى حیاواس
بەکارَاجووە ،لەواهە وەک) :ضىووردارکزدن – ،(Limitation
)هیػاهەبۆداهان – ) ،(Denotingئاماژەبۆکزدن – ،(Pointing
)دەرخطتن – ) ،( Modifyingدیاریکزدن – ،(Determining
)ئاغکزاکزدن –  ،&....( Definitionبەاڵم ئەوەى بۆئەم جوێژیىەوەیە
حێگەى وەضخان و كطەلەضەرکزدن بێذ ،بزیخییە لە د یاریکزدن و
ئاغکزاکزدوى هاوەگػخییەکان لەڕێگەى مۆرفیمى بەهدی ڕێشماهییەوە
لە سماوى کوردیدا ،لەمڕووەغەوە َەردوو مۆرفیمى - /ەکە- ،ە/و
ئەلۆمۆرفەکاوى - /ەکە /مۆرفیمى هاضاهدهً و ڕۆڵى دیاریکزدوى هاو
دەبینن ،واجە " لەسماوى کوردیدا )ەکە(و )ە( هیػاهەى هاضیاویً".
)ئەوڕەخماوى خاجى مارفَ .( ٠٨٨ :٠٩٧٩ :اوکاث حگە لە مۆرفیمە
ڕێشماهییەکان ،سماوى کوردى لەڕێگەى چەهد فۆڕمێکى
فەرَەهگییەوە دەجواهێذ هاوەکان د یاریبکاث و بیاهىاضێيێذ ،کە
ئەواهیؼ:
حێىاوى هیػاهە ..........ئەم خوێىدکارە) .................ئەم.....ە(.
ئەو خوێىدکارە ) ...............ئەو....ە(
دەرخەرى دواى دەرخزاو  ..................................دایکى هەضزیً
حێىاوە کەضیى و خۆییەکان لەئەرکى دەرخەردا ........باوکى مً،
باوکى خۆم ،کەواجە کزدەى هاضزاوکزدوى هاو" کزدەیەکى سماهییە،
بزیخییە لە ئاغکزاکزدوى ،یان دەرخطخنى هاوێکى گػتى لەهاو
پۆلەکەیدا .بەپێى جایبەجێتى حیاکەرەوەى خاوەن هاو ،کە پێػتر
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كطەکەرو گوێگز دەیشاهً) ".ئەبوبەکز عومەر كادر ،(٠٨ : ٠٢٢٣:واجە
لێرەدا ڕۆڵ و گزهگى دەوروبەر )ژیىگەى هێوان كطەکەرو گوێگز(
پێویطخە لەبەرچاوبگیرێذ ،چوهکە َەر هاوێک کە لەڕێى ئەم
مۆرفیماهەوە دیا ریدەکزێً پێویطخە پێػتر كطەکەرو گوێگز
ساهیارییان لەبارەیەوە َەبێذ بۆ همووهە لەڕضخەى > کوڕەکە َاث<.
لێرەدا كطەکەر ،کە ئەم ڕضخەیە دەردەبڕێذ ئەگەر گوێگز پێػتر
>کوڕەکە< هەهاضێذ و هەساهێذ مەبەضتى كطەکەر لەکام )کوڕ(ە،
ئەوا بۆ گوێگز حێگەى پزضیارەو لەوەیە بپرس ێ >کام کوڕ؟< ب ۆیە
لەکزدەى هاضزاوکزدهدا هابێذ ڕۆڵى دەوروبەرو ساهیارى پێػیىەى
كطەکەرو گوێگزمان لەال ب ێبایەخ بێذ ،چوهکە " ه یػاهەى هاضیاوى
)ەکە ( کاجێک دەچێخە ضەر وغە ،دەجواوێ ماهاو مەبەضتى غدێک
ئاغکزا بکا کە لە پێػدا هاوى َاجبێ) ".ئەوڕەخماوى خاجى
مارفَ .( ٠٨٨ :٠٩٧٩:اوکاث کە دەوجزێذ " هاوى گػتى بەَۆى
مۆرفیمى "ەکە" یان "ٌ" دەکزێخە هاوى هاضزاو) ".یوضف غەریف
ضەعید .(٠٨ :٠٢٠٣:پێویطخە ئەو هاوەى ،کە دەکزێخە هاوێکى
هاضزاو ئەم ضیماواجاییاهەى جیابێذ+{ :گػتى+ ،ژمێرراو،
+کۆهکزێذ} بێذ .واجە هاوى جایبەحى هاکزێخە هاضزاو ،چوهکە خۆى
لە بىەڕەجدا هاوێکى هاضزاوە ،وەک) :ئاساد ،هەضزیً ،ضلێماوى،
چەمچەماڵ ،کوردضخانَ ،(&...،ەرچەهدە لەوەیە لە
چوارچێوەیەکى بەرجەضکداو لەضىوورى ئاخاوجىدا همووهەمان
َەبێذ ،کە هاوى جایبەحى مۆرفیمى - /ەکە/ى وەرگزجبێذ ،وەک:
>ئاسادەکەیان دەهاضم< .كطەکەر ئەم حۆرە دەربڕیىە لەکاجێکدا
دەردەبڕێذ کە لە هێوان چەهد هاوێکدا ،یەکێکیان هاوى )ئاساد(ە،
کە لێرەدا بۆ مەبەضتى حیاکزدهەوە بەکارَاجووەَ .ەروەَا هاوى
هەژمێرراویؼ هاکزێخە هاضزاوَ ،ەرچەهدە لەو فزێشاهەدا ،کە
دەرخەرەکەیان وغەى ڕادەیەو لە ئاضتى ڕووکەغدا مۆرفیمى
هاضاهدن چووەجە ضەر هاوە هە ژمێرراوەکە ،بەاڵم لە بىەڕەجدا
بەمجۆرەى خوارەوەیە:
کیطە بزهجەکە ..........بزهجەکە .دەبە ئاوەکە .............ئاوەکە
؟ ئاوەکە لە پلەى
ئاو لە پلەى ضفزى ضەدیدا دەیبەضخێذ.
ضفزى ضەدیدا د ەیبەضخێذ.
َەروەَا ئەو هاواهەى ،کە ) -کۆهکزێذ(ن مۆرفیمى - /ەکە/
وەرهاگزن ،وەک:
ئازادییەکە* خۆشەویستییەکە* هەژارییەکە* ,پیاوەتییەکە*
َەرچەهدە لە َەهدێ کۆهدێکطتى بەرجەضکداو لەچوارچێوەى
ئاخاوجىدا دەگوهجێ مۆرفیمى ها ضاهدن وەربگزن ،بەاڵم لەم
خاڵەجەدا سیاجز بۆ مەبەضتى حیاکزدهەوە و د ەضدىیػاهکزدهە ،وەک:
> خۆغەویطخییەکەث ،خۆغەویطخییەکى ئەفاڵجووهییە<.
َاوکاث َەر ضەبارەث بەو کەجیگۆرى و وغە سماه ییاهەى ،کە
مۆرفیمى دیاریکزدن وەردەگزنَ ،ەهدێک لە سماهەواهان پێیاهوایە،

کە مۆرفیمى هاضاهدن جەنها جایبەث هییە ،ب ە کەجیگۆرى هاو بەڵکو
لەگەڵ ئاوەڵىاویػدا دەردەکەوێذ ،بەاڵم لەڕووى چاالکییەوە
لەگەڵ کەجیگۆرى هاودا چاالکترە ،لەڕاضدیدا َەرچەهدە لەئاضتى
ڕووکەغدا وادەردەکەوێذ ،کە لەگەڵ ئاوەڵىاویػدا د ەرکەوجنى
َەیە ،بەاڵم دەرکەوجيێکى ڕووکەغییەو لە ئاضتى كووڵدا
دەگەڕێخەوە بۆ دەرخزاوێکى )هاوى( ،کە بەفۆهەجیکى گۆهەکزاوە،وەک:
کوڕە كۆسەکە > كۆسەکە ،کچە حواهەکە > حواهەکە.
واجە لێرەدا هیػاهەى هاضزاوکزدهەکە دەگەڕێخەوە بۆ هاوەکاوى) :کوڕ،
کچ( ،بەاڵم لەبەرئەوەى ئاوەڵىاوێک بووە بەدەرخەرى فزێشەکە ،ئەوا
غوێنى مۆرفیمە بەهدەکە لەضەر دەرخزاوەکەوە گواسراوەجەوە بۆ
ضەر دەرخەرەکە ،لەڕووى چاالکییػەوە " َەرچەهدە مۆرفیمى
هاضزاوى )ەکە( دەچێخە ضەر ئاوەڵىاو ،بەاڵم لەگەڵ هاوى گػدیدا
چاالکترە) ".یوضف غەریف ضەعید.(٠٨ :٠٢٠٣:
َاوکاث مۆرفیمى - /ەکە ،/لەگەڵ هاوى ڕووداو/چاووگیػدا
دەردەکەوێذ .وەک> :هوضیىەکەجم خوێىدەوە< .پاع خطدىەڕووى
چەهد جێبیىییەک ضەبارەث بەمۆرفیمى ڕێشماوى - /ەکە،/
بەغێوەیەکى گػتىَ ،ەوڵدەدەیً چاالکیى و ضطخیى مۆرفیمەکاوى
بوارى چەمکى )دیاریکزدن و ئاغکزاکزدن( و ئەلۆرمۆرفەکاوى ئەم
بوارە بخەیىەڕووَ ،ەرچەهدە مۆرفیمە ڕێشماهییەکان لەڕووى
چاالکیى و بەرَەمدارییەوە بەرَەمدارن و ضىوورێکى )داب ڕ -كطعى(
هییە ،بۆ دیاریکزدوى ڕێژەى بەرَەم و چاالکییان ،بەاڵم لەگەڵ
ئەوەغدا مۆرفیمەکاوى بوارى دیاریکزدن بە جایبەث ئەو
ئەلۆمۆرفاهەى کە بە فاکخەرى فۆهۆلۆژیی و ڕێشماوى لە مۆرفیمى
دیاریکزدوى - /ەکە/ەوە کەوجووهەجەوە ڕێژەى چاالکیى و بەرَەمیان
وەک یەک هییەو حیاواسنَ ،ەربۆیە د ەماهەوێذ بە وردى جیػکى
لێکۆڵیىەوەکەمان لەم گۆغەیەى مۆرفیمە ڕێشماهییەکاوى چەمکى
)دیاریکزدن و ئاغکزاکزدن( بدەیً .بەمػێوەیەى خوارەوە:
یەکەم /مۆرفیمى - /ەکە :/فۆڕمى ضەرەکى دیاریکزدن و
ئاغکزاکزدوى هاوەگػخییەکاهە لە سماوى کوردیدا و لەڕووى چاالکیى
و بەرَەمدارییەوە مۆرفیمێکى چاالکە لە ضىوورى پۆلەکەی خۆیداو
بەغێوەیەکى گػتى " لەفزێشى هاوى دا دێذ و ڕۆڵى هاضزاوکزدوى
هاوەگػخییەکان دەبیيێذ) ".ئەبوبەکز عومەر كادر.(٠٩ :٠٢٢٣:
َاوکاث لەڕووى دەرکەوجىیػەوە بەپێى ضزوغتى دەرخزاو و
دەرخەرى فزێشە هاوییەکە غوێيێکى حێگیرى هییەو لەم ڕووەوە
مامەڵەى )هووضەک –  (cliticدەکاث .بۆ همووهە وەک:
کوڕەکە
کوڕەکەى مً
کوڕە سیزەکەکە  ،بەاڵم کوڕەکەى سیزەک* هاوجزێذ.
َەروەَا ئەم مۆرفیمە بىاػەى ئەو هاواه ە َەڵدەبژێزێذ ،کە بە
دەهگى کۆوطۆهاهذ کۆجایيان َاجووە ،واجە " ئەگەر هاوێک کۆجایی بە
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دەهگى کۆوطۆهاهذ بێذ ،ئەوە )ەکە(ى بە ڕەواوى پێوە دەلکێنرێذ".
)ئەوڕەخماوى خاجى مارفَ .(٠٨٩ : ٠٩٧٩:ەروەَا َەر ضەبارەث بە
فۆڕمى - /ەکە) ،/عەبدوڵاڵ خوضێن ڕەضوڵ( پێى وایە ،کە ئەم
فۆڕمە هاضادەیە و لە { هاو  +م.هشیکى )ە(  +دەهگێکى هاوبڕ )ک( +
م.هشیکى )ە(} پێکهاجووە (٨٣ :٠٩٩٥) ،ئەوەى لێرەدا بۆچوووى
ئێمەیە ،ئەوەیە ،کەوا ئەگەر دەهگى /ک /هاوبڕ بێذ و بەغێک
هەبێذ لە مۆرفیمە بىەڕەجییەکە - /ەکە ،/ئەى چۆن لەو فۆڕماهەى،
کە بە َەردوو فاکخەرى فۆهۆلۆژیی و ڕێشماوى وا یان لە مۆرفیمى - /
ەکە/ى دیاریکزدن کزدووە ،کە جەنها ئەلۆمۆرفى - /ک ،/لە غێوەى
جەنها دەهگێکدا بمێىێخەوە دەجواوێ َەڵگزى چەمکى هاضاهدن و
دیاریکزدن بێذ؟ وەک >مامۆضخاکان َەموو ئامادەبوون ،<.یاخود
بۆ همووهە لە َەردوو فزێشى > یەکێتى مامۆضخایان< و > یەکێتى
مامۆضخاکان*< ،ئەگەر بە وردى ضەرهج بدەیً لە فزێشى یەکەمدا
مۆرفیمى - /انَ ،/ەڵگزى ضیماواجاییەکاوى {+ئاغکزاهەکزدن،
+کۆ}یە ،بەاڵم دووەمیان َەڵگزى ضیماکاوى {+ئاغکزاکزدن،
+کۆ}یە ،واجە بۆیە یەکەم ڕێى پێدەدرێ ،چوهکە ڕێکخزاوەکە بۆ
َەموو ئەو کەضاهە دەبێذ ،کە ئاغکزاهەکزاون وهەهاضێنراون ،واجە
َەموو ئەو کەضاهەى )هێر ،مێ ( ،کە پیػەى مامۆضخایان َەیە،
بەاڵم لە دووەمدا ئەگەر فۆڕمى - /کان ،/بەکار بهێىین ،ئەوا جەنها ئەو
کەضاهە دەگزێخەوە ،کە ئاغکزاکزاو و دیاریکزاون ،کە ئەمەع بۆ
ئەو ڕێکخزاوە هابێذ ،واجە ڕێپێدراو هییە بۆ كطەکەرو گوێگز ،کە
َەموو ئەهداماوى ڕێکخزاوێک ،الى هاضزاو و ئاغکزاکزاو بێذ.
جەهاهەث لە جواهاى كطەکەرو گوێگزیػدا هییە .ب ۆیە ل ێرەدا دەهگى
[ک] وەک ئەلۆمۆرفى مۆرفیمى دیاریکزدوى - /ەکە ،/لەگەڵ مۆرفیمى
- /ان/ى کۆدا چەمکەکاوى {+کۆو دیاریکزاو }ى د ەبەخػً.
کەواجە /ک ،/دەهگى هاوب ڕ هییەَ ،ەرس ێ د ەهگەکەى فۆڕمەکە
بەیەکەوە - /ەکە /مۆرفیمى دیاریکزدهەَ ،اوکاث وەک
ڕووهماهکزدەوە دەگوهجێ لەگەڵ ئەو بىاػاهەى ،کە بە ڤاوڵ
کۆجاییان دێذ و لەکاحى َاجنى مۆرفیمى ڕێشماوى - /ان/یؼ ،کە بە
ڤاوڵ د ەضخپێدەکاثَ ،ەردو بشوێىە کورجەکەى ضەرەجاو کۆجایی
مۆرفیمەکە بڕواو جەنها دەهگى [ک] وەک ئەلۆمۆرفى دیاریکزدن ئەو
ڕۆڵە ببیىێذ .وەک) :مامۆضخاکان ،پەهجەرەکان ،خاهۆکان ،الدێکان،
َ .(&...اوکاث یاضاى کارکزدوى - /ەکە/ى دیاریکزاو/هاضزاوکزاو،
بەمػێوەیەى خوارەوەیە:
هاو - / +ەکە = /هاوێکى هاضزاوکزاو
کوڕەکە ،پیاوەکە ،ژهەکە ،باوکەکە ،دایکەکە ،بەردەکە ،گوڵەکە،
ژوورەکە ،دیوارەکە ،کخێبەکە ،پ ێىووضەکە ،مێزەکە ،فەرغەکە،
باخەکە ،مارەکە ،مەڕەکە ،ضەگەکە َ ،&....ەروەَا لە ڕووى
ضیماهدیکییەوە ئەم مۆرفیمە َەڵگزى ضیماواجاییەکاوى:

+ئاغکزاکزدن،

+جاکایەحى،

+دیاریکزدن،
{+ڕێشماوى،
+ضىووربۆداهان}ە .وەک:
کوڕ )+گػتى( = )کوڕەکە( )+دیاریکزاو+،جاک(.
َەروەَا لەڕووى ئەرکى گزاماجیکییەوە مۆرفیمى بەهدى - /ەکە ،/لە
دروضخەى فزێشی هاویدا دیارخەرن و وەک ضەرى ڕێشماوى گۆدەکەن.
)عەبدولجەبار مطخەفا مەعزوف .( ٣٨ :٠٢٠٢:وەک:

َاوکاث سماوى کوردى حگە لە فۆرمى ضەرەکى - /ەکە ،/بۆ
هاضزاوکزدن و دیاریکزدوى هاو چەهد ئەلۆمۆرفێکیص ى َەیە ،کە
بەپێى غوێىگەى مۆرفیمەکەو دوادەهگى بىاػەکە ،غێوەیان
دەگۆڕێذ ،وەک:
ئەلۆمۆرفی - /کە :/ئەم غێوە مۆرفیمە لەدواى مۆرفیمى ضەرەکى - /
ەکە /لەڕووى چاالکییەوە د ەرکەوجووجزیيیاهەو لەگەڵ ئەو بىاػاهەدا
دێذ ،کە بە دەهگە ڤاوڵەکاوى[ :ە ،ا ،ۆ ،ێ] کۆجاییان َاجووە،
َەرچەهدە بەپێى غێوەى ئاخاوجً حارى وایە ئەلۆمۆرفی - /یەکە،/
لە بزى - /کە /بەکاردێذ ،بەاڵم بەغێوەیەکى گػتى فۆڕمەکەى
یەکەمیان واجە - /کە /چاالکترە ،ئەمە حگەلەوەى کە بەردەوام
هاجواهێذ لەغوێنى - /کە /دەربکەوێذ ،وەک ) پەهجەرەکە
*پەهجەرەیەکە( ،کەواجە یاضاى بەکارَێىاوى ئەلۆمۆرفى - /کە،/
بەمجۆرەیەى خوارەوەیە:
بىاػە - / +کە = /هاوێکى هاضزاوکزاو
پەهجەرەکە ،دەرخۆهەکە ،مامۆضخاکە ،وەضخاکە ،دۆکە ،دێکە،
الدێکە ،چاکە ،بەڕەکە&..،
َەروەَا وەک وجمان غێوەمۆرفیمى - /یەکە/غمان َەیە ،کە
بەگػتى لەگەڵ ئەلۆمۆرفى - /کە/دا حیاواسییەکى ئەوجۆیان هییە،
جەنها ئەوە هەبێذ ،کە لەگەڵ ئەو بىاػاهەى بە دەهگى [ە] کۆجاییان
َاجووە هایاث ،بەاڵم لە َەمان کاجدا لەگەڵ بىاػەى ئەو هاواهەغدا
دێذ ،کە بە دەهگى [ی] کۆجاییان َاجووە .واجە " لەهێوان هاو و
ه یػاهەکەدا )ی – ( Yى هیمچە بشوێً پەیدادەبێذ) ".ئەوڕەخماوى
خاجى مارف .(٠٨٩ :٠٩٧٩:وەک:
بىاػە [ +ی – ]Yى هیمچەبشوێً - / +ەکە = /هاوێکى هاضزاوکزاو
مامۆضخایەکە ،مەالیەکە ،دۆیەکە ،ڕێیەکە ،دێیەکە ،کاهییەکە،
چایەکە ،بۆرییەکە ،&...،بەاڵم ضەبارەث بەو وغاهەى ،کە بەدەهگى
[ی] کۆجاییان َاجووە پێویطخە جێبینى ئەوەع بکەیً ،کە حاری
وایەَ ،ەردوو دەهگى [ی ،ە] یەکدەگزن و دەهگى ضێیەم [ێ]
دروضخدەبێذ وەک:
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کاهییەکە ~ کاهێکە
غوجییەکە ~ غوجێکە
بۆرییەکە ~ بۆرێکە
ئەلۆمۆرفى - /وەکە ،ۆکە :/ئەمجۆرە ئەلۆمۆرفە لەگەڵ ئەو
بىاػاهەدا دێذ ،کە کۆجایی هاوەکە دەهگى بشوێنى [وو]ە ،واجە لەم
خاڵەجەدا دەهگى [و]ى هیمچە ڤاوڵ دێخە هێوان بىاػەکەو
مۆرفیمەکەوە ،یاخود حارى وایە َەردوو دەهگى [وو  +ە]
یەکدەگزن و دەهگى ضێیەم [ۆ] دروضخدەبێذ ،وەک:
بىاػە  +و - / +ەکە = /هاوێکى هاضزاوکزاو
بىاػە ) +وو+ە = ۆ( / +کە = /هاوێکى هاضزاوکزاو
خاهووەکە ~ خاهۆکە ،ماسووەکە ~ ماسۆکە ،غاجووەکە ~ غاجۆکە،
&...
َاوکاث حگە لەو ئەلۆمۆرفاهەى کە خطخماهەڕوو ،مۆرفیمى - /
ەکە /چەهد ئەلۆمۆرفێکى جزى َەیە ،کە بەغێوەیەکى گػتى حگە
لەَۆکارى فۆهۆلۆژیی َۆکارى ڕێشماهیؼ یارمەجیدەرە بۆ َاجىەئاراى
ئەم حۆرە غێوە مۆرفیماهە ،بە جایبەث ،کاجێک َەردوو پزۆضەى
دیاریکزدوى هاو ،کۆکزدهەوەى هاو لەیەک کاجدا حێبەحێدەکزێذ،
وەک:
بىاػە  +دیاریکزدن  +کۆکزدهەوە = هاوێکى کۆى دیاریکزاو
کوڕ- / +ەکە- / + /ان = /کوڕەکان ،پیاوەکان ،ژهەکان،مەڕەکان ...
ئەلۆمۆرفى /ەک./
مامۆضخا - / +ەکە- / + /ان = /مامۆضخاکان /مامۆضخایەکان ...
ئەلۆمۆرفى /ک/یەک./
کاوى - / +ێکە- / + /ان = /کاهێکان .........ئەلۆمۆرفى /ێک./
خاهوو / +ۆکە- / + /ان = /خاهۆکان .........ئەلۆمۆرفى /ۆک./
کەواجە گزهگتریً ئەلۆمۆرفەکاوى مۆرفیمى دیاریکزدن و
ئاغکزاکزدوى هاو - /ەکە ،/لە سماوى کوردیدا بزیخین لە- /{ :کە،
یەکە ،ۆکە ،ێکە ،ەک ،ک ،یەک ،ۆک ،ێک ،}/دیارە َەرس ێ
فاکخەرى ) فۆهۆلۆژیی ،ڕێشماوى ،غێواس( ڕۆڵى ضەرەکییان َەبوو لە
دروضخکزدوى ئەم غێوە مۆرفیمە حیاواساهەداَ ،اوکاث لەڕووى
چاالکيیػەوە دواى َەردوو فۆڕمى - /ەکە- ،کە ،/ئەواهەى جز
بەرَەمیان لەیەکەوە هشیکە و حیاواسییەکى ئەوجۆ لەهێواهیاهدا هییە،
بەاڵم بەغێوەیەکى گػتى ئەگەر بڕواهیىە گزهگتریً ئاضخەهگ و
ضىووردارییەکاوى بەردەم پزۆضەى هاضزاوکزدوى هاو لەڕێگەى
مۆرفیمى ڕێشماهییەوە پێماهوایە ،بۆ ئەم خااڵهە دەگەڕێخەوە:
- ٠مۆرفیمەکاوى دیاریکزدن هاجواهً َەموو حۆرە هاوێک بىاضێنن،
بۆ همووهە وەک هاوە جایبەجییەکان ،هاوە ئەبطتراکخییەکان و هاوە
هەژمێرراوەکان.
- ٠بوووى دەرخەرەکاوى وەک حێىاوى هیػاهە و حێىاوە کەضییەکان و
حێىاوە خۆییەکان ،کە ئەماهیؼ وەک دەرخەرى فەرَەهگیى ،هاو

بەبێ مۆرفیمى ڕێشماوى هاو دەهاضێنن .بۆ همووهە سارى کزماهجى ژوور و
بۆ هاضزاوکزدوى هاو پەها بۆ حێىاوە ه یػاهەکان دەباث .وەک) :ڤى
کوڕى  ....ئەم کوڕە ،ڤێ کچێ .....ئەم کچە(.
- /ە :/ئەم فۆڕمە لە سماوى کورد یدا د ەرکەوجيێکى بەرچاوى َەیەو
َەڵگزى ماهاو مەبەضتى حیاواسە ،واجە َەم ئەرکى مۆرفۆلۆژیی و
َەم ئەرکى گزاماجیکى َەیە ،یەکێک لە ئەرکە ڕێشماهییەکاوى بزیخییە
لەهاضزاوکزدوى هاوە گػخ ییەکان ،بەاڵم لەڕووى چاالکییەوە
بەکارَێىاوى بەرجەضکەو لەم ڕووەوە چاالک هییە ،چوهکە " جەهیا لە
غێواسى گێڕاهەوەى دراماجیکیدا بەکاردێ) ".مدەمەد مەعزوف و
ضەباح رەغیدَ .( ٠٠ :٠٢٢٦:اوکاث لەڕووى د ەرکەوجىیػەوە بەدوو
غێوە خۆى پیػاهدەداث ،لە یەکەمیاهدا ،ئەگەر بىاػەکە بەدەهگى
کۆوطۆهاهذ کۆجایی َاجبێ ئەوا بەبێ کێػە دەردەکەوێذ ،وەک:
)کوڕە ،ژهە ،کچە ،(&... ،بەاڵم لە دووەمیاهدا " ئەگەر هاوێک کۆجایی
بە بشوێىەکاوى )ا ،ۆ ،ێ ،ی ،ە( بێذ ،ئەوکاجە )ە( وەرهاگزێ .لەم
خاڵەجەدا بە كەریىە جێدەگەیً ،کە مەبەضذ باضلێکزاوێکى
دیارییە ".وەک:
چزا  +ە = چزا > چزا هەوحى جێدا هەما) <.ئەوڕەخماوى خاجى
مارف.(٠٩٨ :٠٩٧٩:
ڕێژەى چاالکیى و ضطخیى گیرەکە ڕێشماهییەکاوى هاضزاوکزدوى
کەجیگۆرى هاو ،لەضەر بىەماى همووهە بەکارَێنراوەکان ،کە
ضەرحەم همووهەکان بە ژمارە بزیخین لە (٤٥) :همووهە.
گیرەک ژ.همووهەى بەغداربوو ڕێژەى چاالکیى و
ژ
ضطخیى
%٣٧.٧٧
- /ەکە٠٧ /
٠
%٠٢
٩
- /کە/
٠
%٨.٨٨
- /ەک٤ /
٣
%٦.٦٦
- /ێکە٣ /
٤
%٦.٦٦
٣
- /وەکە~ ۆکە/
٥
%٦.٦٦
٣
- /ە/
٦
%٦.٦٦
- /یەکە٣ /
٧
%٠.٠٠
- /ک~یەک٠/
٨
%٠.٠٠
٠
- /ێک/
٩
%٠.٠٠
- /ۆک٠ /
٠٢
خػخەى ژمارە )(٠گیرەکەکانى چەمکى ئاشکرانەکردنى ناو
ژ.همووهەى ڕێژەى چاالکیى
گیرەک
ژ
و ضطخیى
بەغداربوو
%٣٧.٧٧
٠٧
- /ەکە/
٠
٠
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- /کە/

٩

%٠٢
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٣

- /ەک/

٤

%٨.٨٨

٤

- /ێکە/

٣

%٦.٦٦

٥

- /وەکە~ ۆکە/

٣

%٦.٦٦

٦

- /ە/

٣

%٦.٦٦

٧

- /یەکە/

٣

%٦.٦٦

٨

- /ک~یەک/

٠

%٠.٠٠

٩

- /ێک/

٠

%٠.٠٠

٠٢

- /ۆک/

٠

%٠.٠٠

ئەم چەمکە ،لە سماوى کوردیدا جایبەجە بە ئاغکزاهەکزدوى هاوێکى
گػتى لەهاو پۆلەکەیدا ،چەمکێکى گزاماجیکییەو خاڵەحى ڕێشماوى هاو
دەگۆڕێذَ ،اوکاث لەڕووى واجاییەوە جایبەجێتى گیرەکى
ئاغکزاهەکزدن لەوەدایە ،کە " حگە لە هەهاضزاوى )مجهولیە(،
َەروەَا جاکایەحی )افزادیە (ع هیػاهدەدا) ".ئەوڕەخماوى خاجى
مارف .(٠٢٣ :٠٩٧٩:واجە َەڵگزى َەردوو چەمکى ڕێشماوى
)دیاریکزاوى ئاغکزاهەکزاو و ژمارە(یە لەسماوى کوردیداَ ،ەروەَا
لەڕووى بىاػەوە کەجیگۆرى هاو َەڵدەبژێزێذ و بەغێوەیەکى
گػخیؼ جایبەجە بە ئاغکزاهەکزدوى هاوى گػتىَ ،اوکاث لە ئاضتى
ڕووکەغیػدا لەگەڵ )ئاوەڵىاو ،هاوى جایبەحى ،هاوى هەژمێرراو،
هاوى واجایی(یػدا دەردەکەوێذ ،بۆ همووهە وەک:
حواهێک ......کچێکى حوان
ئاسادێک .....کوڕێک کە هاوى ئاسادبێذ > .ئاسادێک کە مً بیىاضم
کارى واهاکاث<.
ئاسادییەک> .....ئاسادییەک کە بەجێکۆغاوى خۆث وەریىەگزیذ
چاوەڕێى خەڵکاوى جز مەکە پێدبدەن<.
ئاوێک ...........دەبەیەک ئاو /د ەبەئاوێکم بۆ بێىە.
کەواجە لە همووهەکاهەوە بۆمان دەردەکەوێذ ،کە مۆرفیمى
ئاغکزاهەکزدوى - /ێک/و ئەلۆمۆرفەکاوى لەسماوى کوردیدا َەڵگزى
ئەم ضیماواجاییاهەیە+ { :گزاماجیکى+ ،ئاغکزاهەکزدن+ ،جاکایەحى}،
َەروەَا بىاػەى ئەو وغاهەى کە ئەم گیرەکە وەردەگزن پێویطخە
ئەم ضیماواجاییاهەى َەبێذ+{ :هاوى گػتى+ ،کۆهکزێذ+ ،ژمێرراو}
بێذَ .ەروەَا لەڕووى ئەرکەوە ڕۆڵى دیا ریخەرى فزێشى هاوى
دەبیيێذ و دەبێخە ضەرى ڕێشماوى فزێشەکە ،چوهکە بەپێى "ڕێطاى
ضەرکۆجایی ئەوە د ەچەضپێىێذ ،کە دیارییخەر ضەرى ڕێشماهییە
 grammatical headو لەکۆجایی دروضخەى ضیيخاکطیدا دێذ".
)مدەمەدى مەخوى.(٩٣ :٠٢٠٠:
َەربۆیە مۆرفیمى ئاغکزاهەکزدوى - /ێک " ،/مۆرفیمێکى بەهدى
ڕێشماهییە ،دەچێخە کۆجایی فزێشە هاوییەکەوە ،ئەرکى د یاریکزاوى

ئاغکزاهەکزاو د ەبەخػێذ بەو فزێشە هاوییەى کە دەچێخە ضەرى".
)لیمۆ مدمود جۆفیم .(٠٢٨ :٠٢٠٦:واجە " هیػاهەى هەهاضیاوى لەو
کاجاهەدا بەکاردێذ کە لە غدێک وەیا کەضێکى هەهاضزاو دەدوێذ،
بۆحیاکزدهەوەى غدێک وەیا کەضێک لەهێوان کۆمەڵێکى وەکو
خۆیدا بەکاردێذ) ".ک.ک.کوردۆییڤَ .( ٦٠ :٠٩٨٠ :اوکاث ئەم
گیرەکە کاجێک کە لەگەڵ بىاػەى هاوێکى گػدیدا دێذ ،لەڕووى
ڕێشماهییەوە لە ڕێگەى ئارجیکڵى - /ێک/ەوە فزێشە دیاریخەرییەکە
) (DPدیا ریدەکاث ،بەاڵم لەڕووى واجاییەوە ئاغکزاى هاکاث .بۆیە بە
)هیػاهە – ( Articleى {دیاریکزاوى ئاغکزاهەکزاو } هاودەبزێذ  .کە
ئەمەع پێچەواهەى مۆرفیمى ڕێشماوى دیاریکزاوى - /ەکە/يە ،چوهکە
ئەم مۆرفیمەیان َەم لەڕووى ڕێشماهییەوە دەبێخە دیاریکارى فزێشە
دیاریخەرییەکەَ ،ەم لەڕووى واجاییػەوە هاوەکە ئاغکزادەکاث،
بۆیە مۆرفیمى - /ەکە ،/دەربڕى چەمکى {دیاریکزاوى ئاغکزاکزاو}ە.
کە ئەمەع یەکێکە لەخاڵە حیاواسەکاوى هێوان َەردوو مۆرفیمى - /
ەکە /و - /ێک ،/ئەمە حگەلەوەى کە ئەم دوو مۆرفیمە لەڕووى
چۆهییەحى کارکزدهیان لەهاو فزێشە هاوییەکان و َاوکاث چۆهییەحى
َاجىیػیان لەگەڵ مۆرفیمى کۆکزدهەوەدا مامەڵەى حیاواس دەکەن،
بۆ همووهە ئەگەر دەرخەرى فزێشە هاوییەکە ئاوەڵىاو بێذ و مۆرفیمى
خطدىەپاڵیؼ - /ە  /-بێذ ،ئەوا مۆرفیمى - /ەکە /بە کۆجایی
فزێشەکەوە دەلکێذ ،واجە دەچێخە ضەر دەرخەرەکە ،ئەمە
لەکاجێکدایە مۆرفیم ى - /ێکَ /ەر بەهاوەکەوە دەلکێذ و غوێنى
خۆى هاگۆڕێذ .وەک:
کوڕەكۆسەکە ............................کوڕەكۆسێک ..............*.کوڕێکى كۆس
هامە هوضزاوەکە .......... ........&...هامە هوضزاوێک* ...........هامەیەکى
هوضزاو
بەاڵم ئەگەر دەرخەرى فزێشە هاوییەکە َەر هاو یان هاوئاضا بوو ئەوا
َەردوو مۆرفیمەکە َەمان مامەڵەیان َەیە ،وەک:
کوڕەکەى ئاساد................کوڕێکى ئاساد
کوڕەکەى مً  .................کوڕێکى مً
کوڕەکەى خۆم ................کوڕێکى خۆم
کوڕەکەى ئەمە .............کوڕێکى ئەمە
َەروەَا ئەم دوو مۆرفیمە لەگەڵ مۆرفیمى - /ان/ى کۆکزدهەوەدا
مامەڵەى حیاواس دەکەن بەمػێوەیە:
 - ٠بىاػە  +م.هاضاهدن  +م .کۆکزدهەوە = هاوێکى هاضزاوی کۆکزاوە
پیاو - / +ەکە- / + /ان = /پیاوەکان
 - ٠بىاػە  +م.کۆکزدهەوە  +م.ئاغکزاهەکزدن = هاوێکى کۆى
هەهاضزاو
پیاو - / +ان- / + /ێک = /پیاواهێک.
واجە ئەگەر جێبینى بکەیً لە همووهەى )( ٠دا مۆرفیمى دیاریکزدن
)هاضزاوى( پێؼ مۆرفیمى کۆکزدهەوە کەوجووە ،بەاڵم لە همووهەى
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)( ٠دا مۆرفیمى ئاغکزاهەکزدن )هەهاضزاوى( دواى مۆرفیمى
کۆکزدهەوە َاجووەَ .ەروەَا َەردوو مۆرفیم لەڕووى
مامەڵەکزدهیان لەگەڵ حێىاوەکەضییەکاهیػدا حیاواسن ،بۆ هموون
مۆرفیمى هاضزاوکزدن هاچێخە ضەر حێىاوەکەضییەکان ،بەاڵم
بەپێچەواهەوە مۆرفیمى هەهاضزاوى دەچێخە ضەریان وەک:
مىەکە* ،جۆیەکە* ،ئەوەکە*
مىێک ،جۆیەک ،ئەوێک
هەربۆیە گرنگترین مۆرفیمەکانى ئاشکرانەکردن دەخەینەڕوو
مۆرفیمى بەهدى ڕێشماوى - /ێک :/فۆڕمى ضەرەکى ئاغکزاهەکزدوى
هاوە لەسماوى کوردیدا و لەڕووى چاالکییەوە مۆرفیمێکى
بەرَەمدارو چاالکەو لەگەڵ ضەرحەم بىاػەى ئەو هاوە گػخییاهەدا
دێذ ،کە دەچىە ژێز خاهەى ئەو جایبەجمەهدییاهەى کە پێػتر
خطخماهەڕووَ .اوکاث پێویطخە ئەو بىاػاهەع دەهگى دواییان
کۆوطۆهاهذ بێذ .کە بەپێى ئەم یاضا گػخییەى خوارەوە کاردەکاث:
بىاػە  +م.ئاغکزاهەکزدوى هاو - /ێک = /هاوێکى د یاریکزاوى
ئاغکزاهەکزاو
کوڕێک ،کچێک ،پیاوێک ،ژه ێک ،مىاڵێک ،دارێک ،بەردێک،
گیاهدارێک ،کخێبێک ،مزۆڤێک ،کەوێک ،مەڕێک ،کەروێػکێک،
بەرخێک ،ڕووەکێک&... ،
َاوکاث لە سماوى کوردیدا یەکێک لە دیاردە فۆهۆلۆژییەکان بزیخییە
لە دیاردەى کەوجً و کلۆرکزدوى دەهگَ ،ەربۆیە مۆرفیمى - /ێک،/
بە جایبەث لەکزدەى ئاخاوجىدا دەهگى [ک]ەکەى دەکزحێ و َەر
فۆڕمى /ێ  /د ەمێىێخەوە ،کە ئەم دیاردەیەع سیاجز فاکخەرى
ئابوو ریکزدن بەضەریدا ساڵەو بڕیارى لەضەر دەداث ،هەک فاکخەرى
ڕێشماوى و فۆهۆلۆژییَ .ەرلەم ڕووە )ک.ک.کوردۆییڤ( دەڵێذ " :لە
دیالێکتى خواروودا هیػاهەى هەهاضیاوى ) -ێک( َەیە کە لە
َێىدێک هاوچەدا کورجد ەکزێخەوەو دەبێ بە ) -ێ (.(٦٠ : ٠٩٨٠) .".
وەک:
ێ
کوڕێک ~ کوڕێ ،پیاوێک ~ پیاو  ،ژهێک ~ ژوێ ،مىاڵێک ~ مىاڵێ،
&...
ئەلۆمۆرفى - /یەک :/ئەم گیرەکە ڕێشماهییە ،د ەچێخە ضەر ئەو
هاواهەى ،کە کۆجاییان بە دەهگە بشوێىەکاوى [ ا ،ە ،ۆ ،ێ ،ی]
َاجووە) .کەوضەر عەسیش ئەخمەدَ .(٨٣ :٠٩٩٢:ەروەَا حگە لەم
دەهگاهە جەهاهەث ئەگەر بىاػەکە بە دەهگى بشوێنى [وو]ع کۆجایی
َاجبوو لە ئێطخاى سماهەکەدا بەَۆى ئاضاوى درکاهدهەوە َەر
پەیڕەوى لەَەمان یاضا دەکزێذ .واجە دەجواهین بڵێین لەڕووى
چاالکییەوە لەدواى مۆرفیمى ضەرەکى - /ێک ،/ئەلۆمۆرفى - /یەک/
لە پلەى دووەمدا دێذ ب ۆ ئاغکزاهەکزدوى هاو لەسماوى کوردیدا،
َاوکاث وەک وجمان بەکارَێىاوى ئەلۆمۆرفى - /یەک ،/لەبزى - /ێک،/
پەیوەضخە بەوەى " ئەگەر ضەرەهاوەکە بە ضەگمێىدێکى بڕگەیی /بە

ڤاوڵێک کۆجایی َاجبوو ،ئەوا بەهاچارى لە بزى - /ێک /ئەلۆمۆرفێک
دادەهزێذ ،کە لەغێوەدا لە هاوە ژمارەییەکەى 'یەک' دەچێذ........ .
بەاڵم حیاواسییەکەیان لەوەدایە " مۆرفیمى هەهاضیاریی ضەرى
ڕێشماهییەو لەکۆجایی دروضخەدایە ،بەاڵم وغە -ژمارەیی >>ڕادەیە<<و
لە ضەرەجاى دروضخەى ضیيخاکطییدا دێذ) ".مدەمەدى
مەخوى .(٠٢٠ :٠٢٠٠:وەک:
وغە – ژمارەیی = یەک پیاو
مۆرفیمى هەهاضیاریی = پیاوێک
کەواجە یاضاى ڕۆهاوى هاوى هەهاضزاو ب ە ئەلۆمۆرفى - /یەک/
بەمػێوەیەیە:
بىاػە  +ئەلۆمۆرفى ئاغکزاهەکزدوى - /یەک = /هاوێکى د یاریکزاوى
ئاغکزاهەکزاو
مامۆضخایەک ،مەالیەک ،وەضخایەک ،چیایەک ،پەهجەرەیەک،
بەڕەیەک ،دێیەک،
کاهییەکَ ،ەڵۆیەک ،جەغییەکَ ،ێػوویەک ،جوێػوویەک&... ،
مۆرفیمى بەهدى ڕێشماوى - /ەک :/ئەم فۆڕمە لەسماوى کوردی سارى
کزماهجى ژورودا فۆڕمى ضەرەکى ئاغکزاهەکزدوى هاوەَ ،اوکاث لە
َەهدێ هاوچەى سارى کزماهجى هاوەڕاضخیػدا َەر ئەم فۆڕمە بوووى
َەیە ،واجە " لە دیالێکتى کزماهجى ژووروو گەلێک هاوچەى ضۆراهدا
)ەک( هیػاهەى هەهاضیاوییە) ".ئەوڕەخماوى خاجى مارف: ٠٩٧٩:
َ .(٠٢٣ەر لەبارەى فۆڕمى - /ەک/ەوە )ئیبراَیم عەسیش ئیبراَیم(
دەڵێذ " :ئامزاسێکى هەهاضزاوە ،بەو هاواهەوە دەلکێ کە کۆجاییان بە
پیتى هەبشوێً دێذ ...لە موکزیان و َەولێرو گۆڤەکارەکاوى کزماهجى
ژووروو بەکاردێذ ،( ٠٢ :٠٣٦٧) ".کەواجە ئەم فۆڕمەع لەکاجێکدا
بەکاردێذ ،کە بىاػەکان بەدەهگى کۆوطۆهاهذ کۆجاییان َاجبێذ.
َەربۆیە یاضاى کارکزدوى ئەم گیرەکە بزیخییە لە:
بىاػە  +م.ئاغکزاهەکزدوى هاو - /ەک = /هاوێکى د یاریکزاوى
ئاغکزاهەکزاو
کخێبەک ،کوڕەک ،دەفخەرەک ،خەالجەک ،كیزەک ،کاػەسەک،
سەالمەک ،خەبەرەک ،ڕەمشەک ،کیژەکَ &... ،ەروەَا ئەگەر ئەو
بىاػاهەى ،کە مۆرفیمى - /ەک /وەردەگزن بە دەهگى ڤاوڵ کۆجاییان
َاجبوو ،ئەوا دەهگى ضەرەجاى مۆرفیمەکە کە [ە]یە جیادەچێذ.
وەک:
ئاػا - /+ەک = /ئاػاک
خاوى - / +ەک = /خاهیک
کەواجە فۆڕمەکاوى - /ێک- / ،/ەک ،/فۆڕمى ضەرەکى
ئاغکزاهەکزدوى هاون ،لە َەردوو سارە ضەرەکییەکەى سماوى
کوردیدا واجە " کزدەى هەهاضزاوکزدن وەک دیاردەیەکى سماوى ،لە
َەردوو سا ردا پػدبەضخووە بە مۆرفیمى ڕێشماوى )ێک/ەک( کە
کۆجایی هاود ەگزێذ) ".فەرەیدون عەبدول مدەمەدو ئەبوبەکز عومەر
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كادر .(٠٤٥ :٠٢٠٢:ئەمەع بەڵگەى ئەوەیە ،کە ئەم دوو فۆڕمە
َەمان بىاػەیان َەیەو َەمان ئەرکى ضیيخاکطیؼ ڕادەپەڕێنن ،کە
ئەویؼ کزدەى ئاغکزاهەکزدوى هاوە بەغێوەیەکى گػتى.
ئەمەحگەلەوەى ،کە یەک بىاػەیی َەردوو سارەکە د ەضەملێىێذ.
ڕێژەى چاالکیى و ضطخیى گیرەکە ڕێشماهییەکاوى ئاغکزاهەکزدوى
کەجیگۆرى هاو ،لەضەر بىەماى همووهە بەکارَێنراوەکان ،کە
ضەرحەم همووهەکان بە ژمارە بزیخین لە ( ٤٠) :همووهە.
خػخەى ژمارە )(٠
ژ

ژ.همووهەى
بەغداربوو

گیرەک

ڕێژەى چاالکیى
و ضطخیى
%٣٦.٥٨

٠

- /ێک/

٠٥

٠

- /یەک/

٠٠

%٠٩.٠٦

٣

- /ەک/

٠٢

%٠٤.٣٩

٤

- /ێ/

٤

%٩.٧٥

گیرەکەکانى چەمکى کۆکردنەوەى ناو
چەمکى کۆکزدهەوەى هاو بەغێوەیەکى گػتى لەسماهە حیاواسەکاهدا
بوووى َەیەو دیاردەیەکى جاڕادەیەک گػخییە ،بەاڵم چۆهییەحى
دەربڕینى ئەم چەمکەو مامەڵەکزدوى ئاخێوەراوى سماهێکى د یاریکزاو
لەضەر چۆهییەحى بیىین و پیػاهداوى هاوەکان لەڕووى ژمارەوە
حیاواسە ،واجە َەر سماهە جایبەجمەهدیی خۆى َەیە لە دەربڕینى ئەم
چەمکەو جەهاهەث ئەو وغەو مۆرفیماهەى ،کە بۆ پیػاهداوى ئەم
چەمکەع بەکاردێذ حیاواسن ،ب ۆ همووهە لەمڕووەوە سماوى ئیىگلیزى
بەغێوەیەکى پێڕەوبەهداهە مۆرفیمى ڕێشماوى /- s/ى کۆکزدهەوە
بەکاردەَێىێذ بۆ پیػاهداوى کۆى هاو وەک،(horses ،dogs ،cats ) :
لەگەڵ ئەوەغدا چەهد غێوەیەکى جزى َەیە ،وەک،ox > oxen ) :
َ .( mouse > mice....&). (Aronoff&Fudeman:2011: 227اوکاث
سماوى عەرەبى بەغێوەیەکى حیاواسجز مامەڵە لەگەڵ کۆکزدهەوەى
هاودا دەکاث ،چوهکە لەم سماهەدا هاو لەڕووى ژمارەوە بۆ )مفزد –
جاک ،مثنى – حووث ،حمع – کۆ( پۆلێىکزاوە ،ئەمە حگەلەوەى،
کە لەکۆکزدهەوەى هاودا بەپێى ڕەگەسى هاوەکە )هێرومێى( مامەڵەى
حیاواس د ەکاث ،بۆ همووهە بۆ هاوى کۆى هێ ریىە )حمع مذکز ضالم(
مۆرفیمى ڕێشماوى - /ون  /لە دۆخى ڕێشماوى بکە ریى )رفع(دا و - /یً /لە
دۆخى ڕێشماوى بەرکا ریى و بەرکارى هاڕاضخەخۆ )هصب ،حز(دا
بەکاردەَێىێذ .وەک) :املهىدضون ،املدطىین ،الصابزیً( ،بەاڵم بۆ
کۆى هاوى مێیىە )حمع مؤهث ضالم( مۆرفیمى ڕێشماوى - /اث/
بەکاردەَێىێذ .وەک) :سیيب > سیيباث ،معلمت > معلماث ،فاطمت >
فاطماث() .خاجم صالح الضامًَ .(٠٤٥،٠٤٨ :٠٩٩٠:اوکاث لەم

ڕووەوە لەسماوى فارضیدا کۆکزدهەوەى هاو لەڕێگەى أ  -مۆرفیمى
بەهدى ڕێشماوى وەکَ- / :ا- / ،/ان ،/یان لە ڕێگەى ب  -وغە ژمارەو
حێىاوى هادیار )مبهم(ەوە دەبێذ ،وەک ) :کخابها ،درخخان ،چىد
کخاب ،صدو بیطذ و چهار َشار پیامبر () .فاطمە ضاداث
جاالرى.(٥٥ :٠٣٩٣:
کەواجە لەضەر بىەماى ئەو پ ێػەکییە کورجە ئەوەمان بۆ
ڕووهبووەوە ،کە چەمکى کۆکزدهەوەى هاو جا ئەو غوێىەى ،کە جوێژەر
ئاگادا ربێذ چەمکێکى گػخگیرەو سماهەکاهیؼ بەپێى جایبەجمەهدێدیان
مامەڵەى حیاواس لەگەڵ ئەم پزۆضەیەدا دەکەنَ .ەربۆیە ئێمە
َەوڵدەدەیً لەمڕووەوە چەمکى کۆکزدهەوەى هاو و ئەو مۆرفیمە
ڕێشماهییاهەى ،ل ە سماوى کورد یدا لەم بوارەدا کاردەکەن
بیاهخەیىەڕوو .بەغێوەیەکى گػتى لەسماوى کوردیدا چەمکى
کۆکزدهەوە بە دوو ڕێگە دەردەبڕرێذ:
أ -لەڕێگەى مۆرفیمى بەهدى ڕێشماهییەوە ،وەک :کوڕ > کوڕان،
مامۆضخا > مامۆضخایان ،بەڕوو > بەڕووان ،ب -لەڕێگەى کەرەضەى
فەرَەهگییەوە ،کە ئەواهیؼ وغەژمارەو حێىاوى هادیار ،کە واجاى
بڕو ڕادەیان جێدایەَ ،اوکاث لەڕێگەى ئەو هاواهەى ،کە لەڕواڵەجدا
جاکً و لەهاوەڕۆکدا کۆن .وەک:
وغەژمارە :حگە لە ژمارە یەک َەموو ژمارەکاوى جز ئاماژەن بۆ کۆ .
وەک :دوو پیاو ،ضەد دیىارَ ،ەسار کەص&....
وغەى بڕوڕادە :گەلێک ،بڕێک ،سۆرَ ،ەموو ،گػذ &....
هاوى کۆمەڵ :پۆل ،ڕەوە ،جاكم ،دەضخەَ ،ۆس ،لەغکز ،خێڵ ،ڕان،
جیپ&... ،
َاوکاث پێویطخە ئەوەع بخەیىەڕوو ،کە لەسماوى کوردیدا
َەهدێک هاو َەیە ،کە هاجواهزێذ بکزێىە کۆ ،بۆ همووهە وەک هاوە
جایبەجییەکان )ئاساد ،هەضزیً ،(&...،هاوى هە ژمێرراو )بزهج ،ئارد،
گەهم ،(&... ،هاوى ئەبطتراکذ )خۆغەویطتى ،ڕق ،(&... ،ئەمە
حگە لەوەى کە هاومان َەیە جەنها لە فۆڕمى کۆدان و فۆڕمى
جاکیان هییە ،ب ۆ همووه ە وەک :هاوى َەهدێ پیػە) :ئەهداسیاران،
مامۆضخایان ،پیػەوەران ،کاضبکارانَ ،(&... ،ەروەَا هاوى َەهدێ
کاث) :ئێواران ،هیوەڕوان ،بەیاهیان ،خەوجىان ،(&... ،هاوى َەهدێ
غوێً) :هاوگزدان ،ضۆران ،بابان ،هاوغاخان ،ماخ و بشهان،
پػدئاغان ،(&.... ،یاخود فزێشەکاوى وەک ) :باهگى غێوان ،هوێژى
خەوجىان) (&... ،بڕواهە:مدەمەدى مەخوى .(٦٥ : ٠٢٠٠:ئەگەر
جێبینى بکەیً ئەو وغەو فزێشاهەى ،کە بە مۆرفیمى - /ان ،/ڕۆه زاون ،
مۆرفیمەکە لە ئێطخاى سماهەکەدا بووەجە مۆرفیمێکى فەرَەهگى و
سیاجز واجاى داڕێ ژیی بەضەردا ساڵە ،واجە َەرچەهدە لە بىەڕەجدا
وغەڕۆهزاوەکان واجاى کۆیان َەیە ،بەاڵم مۆرفیمى - /ان /لەم
وغاهەدا بووەجە بەغێک لە پێکهاجەى وغەکەو کەرەضەى هوێى بۆ
فەرَەهگى سمان ڕۆهاوەو بووە بە مۆرفیمێکى وغەداڕێژ َەربۆیە
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)مدەمەدى مەخوى( پێى وایە ،کە مۆرفیمى - /ان /مۆرفیمێکى
غکاهەوە هییە ،بەڵکو سۆرجز مۆرفێمێکى َەڵگوێشەریی derivational
 morphemeوغە دروضخکەرە) .ضەرچاوەى پێػوو.(٦٩ :
َەرچەهدە لەمڕووەوە ئێمە پػخگیرى بۆچووهەکەى )د.مدەمەدى
مەخوى( دەکەیً ،کە بەپێى ضزوغتى همووهەکان - /ان /مۆرفیمێکى
داڕێژەرەییە ،بەاڵم پێماهوایە ،لەبىەڕەجدا مۆرفیمێکى بىەڕەجیى
چەمکى کۆکزدهەوەى هاوە لەسماوى کوردیدا ،واجە بەپێچەواهەى
بۆچووهەکەیاهەوە کە دەڵێن- / " :ان /مۆرفیمێکى چاالکى
وغەدروضخکزدهەو جوخمێکى کەمتر چاالکی ضیيخاکطە) ".مدەمەدى
مەخوى .(٦٩ :٠٢٠٠:بەبەڵگەى ئەوەى ،کە ئەو وغاهەى لەئێطخاى
سماهەکەدا وغەى فەرَەهگیین و مۆرفیمى - /ان/یؼ وەک
مۆرفیمێکى داڕێژەریی دە ردەکەوێذ ،بەاڵم لەڕووى ضیماهدیکییەوە
َەموویان َەڵگزى ژمارەى کۆن ،هەک جاک ،بۆ همووهە ئەگەر
جێبینى هاوەکاوى ئەم ڕضخاهەى خوارەوە بکەیذ ،کە بەَەردوو فۆڕمى
جاک و کۆ بەکاریان دەَێىین:
 - ٠پیاوماكواڵوى گوهدەکەمان ک ێػەکەیان چارەضەرکزد.
 - ٠پیاو ماكوڵ ئەو کەضەیە ،کەڕێشى خەڵکى بگزێذ.
 - ٣ئێواران دەچین بۆ ضەیزى غاهۆَ /.ەموو ئێوارەیەک دەچین بۆ
ضەیزى غاهۆ.
 - ٤ئێوارە دەچم بۆ ضەیزى غاهۆ.
یاخود بۆ همووهە لە وغەکاوى وەک) :هاوگزدان ،هاوغاخان ،بابان،
ضۆران  ،(&...کە َەردوو ضیماى )+سۆرى+ ،غوێً( ،جیایدا یەکیان
گزجووە ،بۆیە )سۆر(یؼ وەک وغەیەکى ڕادە حارێکى جز ئاماژەیە بۆ
چەمکى کۆ ،کەواجە ئەماهیؼ لە بىەڕەجدا َەڵگزى چەمکى کۆن،
واجە )هاوغاخان( واجە غوێيێک کە کەوجبێخە هاو چەهد غاخێکەوە،
)هاوگزدان( غوێيێک کە کەوجبێخە هاو چەهد گزدێکەوە) ،ضۆران(
بەو غوێىە دەوجزێذ ،کە لە ڕووى ضزوغخییەوە ڕەهگى خاکى
هاوچەکەى )ضۆر/ضوور( بێذ .کەواجە ئەم كطاهەمان ئەوە
د ەضەملێىێذ بەپێچەواهەى بۆچووهەکەى )د.مدەمەدى
مەخوی(یەوە ئێمە پێماهوایە مۆرفیمى - /ان /مۆرفیمێکى چاالکیى
ضیيخاکطییە بۆ دەربڕینى چەمکى کۆ لەسماوى کوردیدا و چەمکێکى
کەمتر فەرَەهگییەَ ،اوکاث لە دەربڕینى چەمکە
فەرَەهگییەکەغدا واجاى کۆ لەو همووهاهەى ضەرەوەدا َەر ڕووهەو
دیارە ،واجە دەجواهین بڵێین ئەو وغاهەع بە پزۆضەیەکى
ضیيخاکطیدا حارێکى جز گەڕاوهەجەوە هاوفەرَەهگ و بووهە بە وغەى
فەرَەهگى هەک بە پێچەواهەوە لە فەرَەهگەوە َاجبێخىە هاو
ضیيخاکطەوەَ ،ەروەک چۆن ئەم دیاردەیە لەگەڵ مۆرفیمى - /
ەکە/ى ئاغکزاکزدوى هاویػدا ڕوودەداث ،بۆ همووهە وەک وغەکاوى :
)کارەباکە ،ضەَۆڵەکە ،بەریدەکە ،دارەضووجاوەکە ،(&... ،کە ئەمە

فاکخەرى ضیيخاکطە بووەجە َۆى د ەوڵەمەهدکزدوى فەرَەهگ هەک
بەپێچەواهەوە لە فەرَەهگەوە َاجبێخىە هاو ضیيخاکطەوە.
مۆرفیمى بەهدی ڕێشماوى - /ان :/فۆڕمى ضەرەکی کۆکزدهەوەى هاوە
گػخییەکاهە لەسماوى کوردیدا و ئەو هاوەى ،کە د ەچێخە ضەرى
پێویطخە بەغێوەیەکى گػتى َەڵگزى ضیماواجاییەکاوى+{ :گػتى،
+کۆهکزێذ+ ،ژمێرراو + ،دوادەهگى کۆوطۆهاهذ } بێذ ،واجە "
هیػاهەى ڕەضەن و ضەرەکیى کۆى هاو ) -ان(ە) ".ئەوڕەخماوى خاجى
مارف .(٠٤٧ :٠٩٧٩:بەپێى ئەم یاضایەى خوارەوە:
بىاػە - / +ان = /هاوى کۆ
پیاوان ،ژهان ،مىااڵن ،کوڕان ،کچان ،خوغکان ،غاران ،مػکان،
کێوان ،کەوان ،چاوان ،غاعیران ،باخان ،مااڵن ،کۆاڵهان ،غەوان،
ڕۆژانَ &.... ،ەروەَا مۆرفیمى ڕێشماوى - /ان ،/بەغێوەیەکى
ڕێکوپێک لەگەڵ حێىاوەکاوى دەضخەى خاوەهێدیدا دێذ،
بەمػێوەیەى خوارەوە ،کە لە خػخەى ژمارە )(٠دا خزاوەجەڕوو:
کۆ
جاک
کەص
م+ان = مان
یەکەم م
ث+ان = جان
ث
دووەم
ی+ان = یان
ضێیەم ی
خػخەى ژمارە ) ( ٣حێىاوەکاوى دەضخەى خاوەهێتى
کۆ
جاک
کەص
م+ان = مان
م
یەکەم
ث+ان = جان
ث
دووەم
ی+ان = یان
ی
ضێیەم
َەروەَا لەگەڵ حێىاوى ضەربەخۆى کەس ى ضێیەمى کۆدا بەپێى
یاضا د ەرکەوجيێکى ڕێک و پێکى َەیە ،بەاڵم لەگەڵ کەس ى یەکەم و
دووەمدا پ ێڕەویى لە یاضاى کۆى - /ان /هاکاثَ ،اوکاث لەگەڵ
حێىاوە ه یػاهەکاهیػدا بەَەماوػێوە د ەرکەوجيێکى پێڕەوبەهداهەى
َەیە .وەک :خػخەى ژمارە ).(٣ ،٠
خػخەى ژمارە ) ( ٤حێىاوە ضەرەبەخۆکان
کۆ
جاک
کەص
مىان* )ئێمە(
مً
یەکەم
جۆیان* )ئێوە(
جۆ
دووەم
ئەو+ان = ئەوان
ئەو
ضێیەم
خػخەى ژمارە ) ( ٥حێىاوەکاوى هیػاهە
هشیک
ژمارە
جاک
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کۆ

ئەم+ان+ە = ئەماهە

ئەو+ان+ە = ئەواهە

َاوکاث پێویطخە جێبینى ئەوەع بکەیً ،کە " َەهدێ هاو لە
دەڤەرى ضلێماهیدا بێ هاضزاوکزدن کۆهاکزێىەوە) ".ئەبوبەکز عومەر
كادر .(٣٨ :٠٢٢٣:واجە:
بىاػە  +م.هاضزاوکزدن - /ەکە + /م.کۆ - /ان = /هاوێکى کۆى هاضزاو
مەڕەکان ،پەهجەرەکان ،فەرغەکان ،دیوارەکان ،کخێبەکان،
َۆڵەکان ،بشهەکان ،&....،لەم خاڵەدا پێماهوایە پێویطخمان بە
َەڵوەضخەیەک دەبێذ ،لە جێبیيیکزدن و وردبیيیمان ضەبارەث بە
یەکگزجنى َەردوو مۆرفیمى - /ەکە/ى ئاغکزاکزدن و - /ان/ى کۆ،
کە لە فۆڕمى - /ەکان/دا دێً و واجاى {کۆى هاضزاو} بە هاوەکە
د ەبەخػً ،بەڕاى ئێمە ئەم فۆڕمە هەک لەَەهدێ هاودا ،بەڵکو لە
ئێطخاى سماوى کوردى غێوەى ضلێماوی و دەوروبە ریدا فۆڕمێکى سۆر
چاالک و بەرَەمدارە ،لەگەڵ ئەوەغدا غوێنى بە مۆرفیمى ضەرەکى
- /ان /لەڕووى چاالکیى و بەرَەمدارییەوە لەكکزدووە ،چوهکە
ژمارەیەکى سۆر لە هاوى حیاواس لەم دەڤەرە لەڕاضدیدا بە فۆڕمى کۆى
هادیا ریی - /ان /دەرهابڕرێذ ،بەڵکو َەر لەڕێى فۆڕمى کۆى هاضزاوى
- /ەکان/ەوە دەردەبڕرێذ .بۆ همووهە وەک هاوى ئامێرەکارەباییەکان :
)جەلەفشیۆهان* ،جەلەفشیۆهەکان ،کۆمپیوجەرەکان ،ضەجەالیخەکان،
ضەالحەکان ،بەفزگزەکان ،موحەمیدەکان ،گڵۆپەکان ،الیخەکان،
موبەریدەکان ،پاهکەکان ،(&... ،هاوى کەلوپەلى هاوماڵ ) :فەرغەکان،
ضەریىەکان ،دۆغەکەکان ،بەڕەکان ،الک ێػەکان ،مەهجەڵەکان،
کەوچکەکان ،کەوگیرەکان ،كاپەکان ،پیاڵەکان ،(&... ،هاوى
کەلوپەلى لەبەرکزدن) :کزاضەکان ،پاهخۆڵەکان ،حلەکان،
كەمیطەکان ،بلوسەکان .(&... ،واجە ئەم همووهاهەمان ئەوە
د ەضەملێىێذ ،کە غێوەسارى ضلێماوى بەرەو ئەوە چووە ،کە هاوى
گػتى پ ێػئەوەى کۆبکزێخەوە ضەرەجا پێویطخە هاضزاو بکزێذ .کە
ئەمەع وا َەضخدەکەیً جایبەجمەهدییەکى ئەم غێوەسارەیە.
ئەلۆمۆرفى - /یان  :/ئەم فۆڕمە لەڕووى چاالکییەوە لەدواى
مۆرفیمى - /ان/ەوە دێذ .لەکاجێکدا دەردەکەوێذ ،کە هاوەکە کۆجایی
بە دەهگە ڤاوڵەکاوى [ ا ،ۆ ،ێ ،ی] َاجبێذ .واجە "غێوەى
مۆرفیمەکە ) -یان( دەبێذ ،چوهکە هیوەدەهگدارى )ی( لەهێوان
َەردوو دەهگداردا پەیدا دەبێ) ".هەضزیً فەخزى و کوردضخان
موکزیاوى.(٥٦ :٠٩٨٠:
بىاػە  +ئەلۆمۆرفى - /یان = /هاوى کۆ
مامۆضخایان ،چەكۆیان ،کاهییان ،ضۆفییان ،پێیان ،ئەژهۆیان،
پەڕۆیان ،بزایان ،وەضخایان ،دۆیان ،غوجییان ،جەغییان&... ،
ئەلۆمۆرفى - /وان :/ئەم فۆڕمە لەڕووى چاالکییەوە سۆر بەرَەمدار
هییە ،چوهکە لەکاجێکدا ئەم ئەلۆمۆرفە دەردەکەوێذ ،کە هاوەکە

کۆجایی بە دەهگى ڤاوڵى [وو]ى درێژ َاجبێ ،ئەو هاواهەى بەم دەهگەع
کۆجاییان َاجووە ،بە ژمارە کەمً بۆیە چاالک هییە .وەک:
بىاػە  +ئەلۆمۆرفى - /وان = /هاوى کۆ
بەڕووان ،ماسووان ،مووررووان ،ڕەژووان&.... ،
َاوکاث ئەو هاواهەى ،کە بەدەهگى ڤاوڵى [ە ]ى کورث کۆجاییان
َاجووە ،بەَۆى ئەوەى ،کە دوو ڤاوڵ لەسماوى کورد یدا پێکەوە
هایەن بۆیە دەهگى [ە] جیادەچێذ و ڕاضخەوخۆ مۆرفیمى - /ان/
وەردەگزێذ ،بەاڵم لەهاوچەى ضلێماوى ضەرەجا هاوەکە
هاضزاودەکزێذ پاغان کۆدەکزێخەوە ،واج ە لێرەدا لەهێوان َە ردوو
دەهگى [ە]ى کۆجایی بىاػەکەو ضەرەجاى فۆڕمى - /ەکە/ى هاضاهدهدا
یەکێکیان جیادەچێذ .وەک:
جیاچوووى دەهگى [ە] :بەڕان ،پەهجەران ،ئەضخێران&... ،
جواهەوەو یەکگزجنى َەردوو دەهگى [ە] لە هاوچەى ضلێماهیدا:
پەهجەرەکان ،بەڕەکان ،ئەضخێرەکان ،بڕگەکان،
َاوکاث حگە لە مۆرفیمى ڕێشماوى - /ان/و ئەلۆمۆرفەکاوى بۆ
کۆکزدهەوەى هاو لەسماوى کوردیدا ،وغەى کۆکزدهەوەى
)گەل(یػمان َەیە ،کە دەربڕى چەمکى کۆیە و لە َەردوو فۆڕمى
وغەو گیرەک ئاضادا خۆی پیػاهدەداث ،بۆ همووهە کاجێک کە
لەضەرەجاى بىاػەوە دێذ ،سیاجز چەمکى وغەى ضەربەخۆ بەضەریدا
ساڵەو وەک هاوێکى کۆمەڵ مامەڵەدەکاث ،وەک :لە وغەى )گەلە
گورگ(دا د ەردەکەوێذ ،کە َەمان واجاى هاوى کۆمەڵى )ڕان ،ڕەوە،
پۆل( ،د ەبەخػێذ .وەک :ڕاهە مەڕ ،ڕەوە بەراس ،پۆلێک پ ێػمەرگە،
&...
بەاڵم کاجێک کە لەدواى بىاػەوە دێذ ،گیرەک ئاضا ڕەفخار دەکاث و
چەمکى کۆ بەهاوەکە د ەبەخػێذَ ،ەرچەهدە لەڕووى
مۆرفۆرلۆژییەوە ئەلۆمۆرفى مۆرفیمى کۆکزدهەوەى - /ان /هییە،
بەاڵم دەجواهین بەئەلۆمۆرفى ئەرکیى دایبيێین ،چوهکە ئەم فۆڕمەع
لەڕووى ئەرکەوە چەمکى کۆ د ەگەیەهێذ .بەاڵم لەڕووى چاالکییەوە
پێماهوایە بەرَەمێکى دیاریکزاوى َەیەو بە بەراور د بە فۆڕمى
ضەرەکى کۆکزدهەوە سۆر چاالک هییە .وەک:
بىاػە - / +گەل = /هاوى کۆ
کوڕگەل ،مێگەل ،گاگەل ،کچگەل ،ضەگگەل ،بشهگەل ،کارەگەل،
گۆلکگەل ،سەالمگەل&... ،
ى
َاوکاث حگە لە فۆڕمە ضەرەکییەکاوى کۆ هاو لە سماوى کوردیدا
چەهد مۆرفیمێکى ڕێشماوى جزى هاچاالکمان َەیە ،کە ئەواهیؼ
ڕۆڵیان لەگەیاهدوى چەمکى کۆى هاودا َەیە.
مۆرفیمى بەهدی ڕێشماوى - /اث :/ئەم مۆرفیمە فۆڕمى ضەرەکى
کۆکزدهەوەى هاوى مێیىەى سماوى عەرەبییە ، .بەاڵم لە چەهد
وغەیەکى کەمى سماوى کوردیػدا د ەرکەوجنى َەیەو واجاى
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ڕێژەى چاالکیى و ضطخیى گیرەکە ڕێشماهییەکاوى چەمکى کۆى هاو،
لەضەر بىەماى همووهە بەکارَێنراوەکان ،کە ضەرحەم همووهەکان بە
ژمارە بزیخین لە (٠٢٠) :همووهە.
خػخەى ژمارە )(٦
مۆرفیمەکانى بانگکرد
باهگکزدن ،جایبەجمەهدییەکى کەجیگۆرى هاوە ،واج ە بەغێوەیەکى
ئاضایی بۆ ئاگادارکزدهەوەو وریاکزدهەوە و باهگکزدوی مزۆڤ،
کەرەضەى سماهیى حیاواسى بۆ بەکاردێذ ،بۆ همووهە لە سماوى
کوردیدا ب ۆ باهگکزدوى هاو بەغێوەیەکى گػتى لەڕێگەى چەهد وغەو
بزیىاوێکى ضەربەخۆوە ،وەک) :مامۆضخا ،کاک ،وەضخا ،بەڕێش،
بزادەر ،بزاَ ،ۆ َ ،ێى ،یا  ،....دەى ،ئادەى ،ئەى ،(&.... ،کە
َەهدێکیان پارجیکڵً ،لەواهە )َۆ ،دەى ،ئادەى َ ،ێى ،(.... ،یاخود
لە ڕێگەى مۆرفیمى بەهدی ڕێشماهییەوە هاوەکان باهگدەکزێً ،کە
مەبەضتى جوێژیىەوەکەى ئێمە مۆرفیمە بەهدە ڕێشماهییەکاهە ،دیارە
چۆهییەحى کارکزدوى ئەم مۆرفیماهەع ،پەیوەضتن بە ژمارەى هاوە
باهگکزاوەکە) :جاک ،کۆ(َ ،ەروەَا ڕەگەسى هاوە باهگکزاوەکە) :هێر،
مێ (َ .اوکاث ئەو هاواهەى کە لەڕێگەى مۆرفیمى بەهدى ڕێشماهییەوە
باهگدەکزێً ،بەغێوەیەکى گػتى َەڵگزى ضیماواجاییەکاوى :
{+گػتى+ ،گیاهلەبەر+ ،مزۆڤ }ن ،واجە هاوى جایبەحى لەڕێگەى
وغەى باهگکزدهەوە ،یاخود لەڕێگەى ئاواسەى كطەکزدهەوە
باهگدەکزێذ ،وەک) :کاک هەوساد ،وەضخا ڕسگار ،مامۆضخا ئاساد،
دکخۆر وغیار ،خاجوو کوردضخانَ ،(&... ،اوکاث کە دەڵێین هاوى
{+گیاهلەبەر} واجە هاوى گػتى { -گیاهلەبەر} باهگ هاکزێذ ،وەک:
)دارە* ،دارێ* ،داریىە*َ .(... ،ەروەَا ئەو هاوەى کە
باهگ یػدەکزێذ ،پێویطخە {+مزۆڤ } بێذ ،چوهکە ئاژەڵ و َەهدێ
باڵىدە ،مزۆڤ بە غێواسى خۆی باهگیان دەکاث ،هەک لەڕێگەى
مۆرفیمە بەهدەکاوى جایبەث بە باهگکزدهەوە ،وەک) :گدى گدى .....
بۆ بشن و کار) ،کذ کذ  .....بۆ مزیػک () ،کوث کوث  .....بۆ ضەگ(
) ،پؼ پؼ  ......بۆ پػیلە(َ ،ەربۆیە " باهگهێػتن کە خاڵەجێکى
جایبەحى هاوە ،لە َەهدێ سماهدا ،وەک خاڵەجێکى حیاکەرەوەى
دەربڕیيێک
و چۆهێتى
بەدیدەکزێذ
مۆرفۆلۆژیاهە
د ەضدىیػاهدەکاثَ ( Trask:1993: 299 ) ".ەربۆیە گزهگتریً
مۆرفیمە ڕێشماهییەکاوى باهگکزدوى هاو بزیخین لە:
- /ە :/ئەم مۆرفیمە لەسماوى کوردیدا مۆرفیمێکى فزەئەرکەو لە
ئاضخەکاوى) :دەهگطاسیی ،وغەضاسیی ،ڕضخەضاسیی(دا ،د ەرکەوجنى
حیاواسى َەیە .واجە ڕۆڵ و ئەرکى حیاواس دەبیيێذَ .اوکاث یەکێک
لە ئەرکەکاوى لە ئاضتى ضیيخاکطدا بزیخییە لە باهگکزدن و
وریاکزدهەوەى هاوى جاکى هێر ،بەاڵم لە ئێطخاى سماوى کوردیدا حگە
لە بەکارَێىاوى لەگەڵ هاوى جاکى هێرداَ ،اوکاث بۆ باهگکزدوى هاوى

ژ

گیرەک

٠

- /ان/

ژ.همووهەى
بەغداربوو
٥٦

%٥٥,٤٤

٠

- /یان/

٠٠

%٠٠,٨٨

٣

- /گەل/

٠٠

%٠٢,٨٩

٤

٦

٥

و ٠٢

%٩,٩٢

- /اث/
ئەلۆمۆرفەکاوى
- /ەَا ،یەَا/

٨

%٧,٩٠

- /وان/

٤

%٣,٩٦

کۆدەگەیەهێذَ ،اوکاث لە ئێطخادا لەگەڵ چەهد وغەیەکى جزى
کەمى سماوى عەرەبیدا َاجووەجە هاو سماوى کوردییەوەو واجاى
کۆدەگەیەهێذَ ،ەروەَا بۆچوون َەیە ،کە پێى وایە ئەم مۆرفیمە
دەش ێ لەڕێگەى سماوى فارضییەوە َاجبێخە هاو سماوى کوردییەوە.
َاوکاث "َەهدێجاریؼ لەهێوان هاوو هیػاهەکەدا دەهگى )و ،ج(ٌ ،
پەیدادەبێ ،بەجایبەحى ئەگەر هاوەکە کۆجایی بە دەهگى بشوێً َاجبێ".
)ئەوڕەخاماوى خاجى مارف.(٠٥٢ :٠٩٧٩:
بىاػە - / +اث = /هاوى کۆ
باخاث ،خەیااڵث ،میوەَاث ،غوغەواث ،میوەحاث ،دێهاث،
موعەلەباث ،ئاػاواث ،ضەوسەواث ،خاضاڵث ،کارەباییاث&... ،
َاوکاث یەکێک لە جایبەجمەهدییەکاوى ئەم گیرەکە لەوەدایە،
بەخوکمى ئەوەى کە مۆرفیمى ضەرەکى کۆکزدهەوەى هاو هییە لە
سماوى کورد یدا ،بۆیە دەگوهجێ ضەرەجا َەر لەگەڵ چەهد وغەیەکى
بێگاهەدا َاجبێ و دواجز لەضەر )پێواهە – كیاص (ى ئەم وغاهە وغە
کوردییەکاهیؼ بەم فۆڕمە ڕۆه زابێتن ب ۆیە لە سماوى کوردیدا حارێکى
جز دواى هاضزاوکزدوى هاوەکان دەجواهین دووبارە ئەو هاواهە
کۆبکەیىەوە کە بەم مۆرفیمە کۆکزابێدىەوە ،وەک) :دێهاث >
دێهاجەکان ،میوەَاث ،میوەَاجەکان.(&... ،
مۆرفیمى بەهدى ڕێشماوى - /ەَا ،یەَا :/ئەم مۆرفیمەع یەکێکە
لەو ه یػاهاهەى لە سم اوى کوردیدا کۆ پێکدێنێ ،بەاڵم جەهیا دەجواوێ
بچێخە ضەر ژمارەیەکى کەم لەهاو )ئەوڕەخاماوى خاجى مارف: ٠٩٧٩:
 .(٠٥٠واجە لەڕووى چاالکییەوە بەرَەمدارهییەو بەرَەمى
ضىووردارە ،چوهکە ل ە بىەڕەجدا فۆڕمى ضەرەکى کۆکزدهەوەى هاوە
لەسماوى فارضیدا ،کەلەم سماهەدا د ەرکەوجيێکى بەرچاوى َەیەو بە
بىاػەى حیاواسەوە دەلکێ .بەاڵم لەسماوى کوردیدا سیاجز دەچێخە ضەر
هاوى ژمارە و هاوى کاث و وغەى ڕادەى )چەهد( ،یاضاى کارکزدوى
ئەم مۆرفیمەع بەمػێوەیەى خوارەوەیە:
بىاػە - / +ەَا ،یەَا = /هاوى کۆ
دەیەَاَ ،ەسارەَا ،ضەدەَا ،چەهدەَا ،ضاڵەَا ،ڕۆژەَا ،ملیۆهەَا،
ملیارەَا&... ،
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جاکى ڕەگەسى مێیىەع بەکاردەَێنرێذَ ،ەرئەمەغە وایکزدووە ،کە
لەڕووى چاالکییەوە مۆرفیمێکى چاالک و بەرَەمدار بێذ ،وەک:
هاوى جاکى هێر - / +ە = /هاوى باهگکزاو
کاکە ،خاڵە ،مامە ،باوە ،باوکە ،کوڕە&... ،
هاوى جاکى مێ - / +ە = /هاوى باهگکزاو
دایە ،هەهە ،خوغکە ،دایکە ،دادە&.... ،
َاوکاث َەر ضەبارەث بە مۆرفیمى - /ە) ،/غیروان خوضێن( پێى
وایە ،کە ئەو هاواهەى بەدەهگى ڤاوڵ کۆجاییان َاجووە ،لەکاحى
باهگکزدهدا فۆڕمەکەى دەرهاکەوێذ و دەبێذ بە )ضفز –  ،(Øوەک:
> مامۆضخا پزضیارێکم َەیە< > .وەضخا پػوو بدە<.(٠٩٩ :٠٢٠٤) .
ئێمە پێماهوایە ،کە َەردوو فۆڕمى )مامۆضخا ،وەضخا( ،بزیىاون و
وەک دەرخەرى پێؼ ضەرە دەرکەوجوون و دەرخزاوەکەیان
دەرهەکەوجووە ،بۆیە خۆیان وەک وغەى باهگکزدن ڕۆڵ دەبینن،
هەک مۆرفیمى ڕێشماوى ئەو ڕۆڵە ببیىێذَ ،ەروەک چۆن حێىاوى
هیػاهەو مۆرفیمى - /ەکە/ى دیاریکزدن بەیەکەوە هایەن )ئەو
پیاوەکە*( ،بە َەمان غێوەع کاجێک کە بزیىاوەکان َاجً لەگەڵ
هاوى جایبەجیدا ئەوا لەگەڵ ئاواسى كطەکەردا خۆیان دەبىە وغەى
باهگکزدن و لەوکاجەدا پێوضذ بە مۆرفیمى ڕێشماوى هاکاث.
- /ۆ :/ئەم مۆرفیمە جایبەجە بە باهگکزدوى هاوى جاکى هێر لە سارى
کزماهجى ژووروودا ،واجە " هاو ئەگەر لە حيس ى هێر بوو ،هیػاهەى
)ۆ(ى پێوەدەلکێ) ".ئەوڕەخماوى خاجى مارفَ .( ٠٨٥ :٠٩٧٩ :اوکاث
َەر ضەبارەث بە باهگکزدوى هاوى جاکى هێر )مدەمەد جاَز گوَەرسى(
دەڵێذ) " :ا ،و( ئەڤ ئاالڤاهە بۆ هێزیک و هێرو جاک دَێن چوهکى
َىدەک ل ضەر دەهگێ پیخا )ا( دبێژن َىدەک پیخا )و( دبێژن ،بو گاسیا
هێران ب جایبەث هاڤێن گػتى ،وەک) :غڤاها ،گاڤاها ،مێڤاها ،یاخود
غڤاهو ،گاڤاهو ،مێڤاهو .(٠٦٣ : ٠٩٩٩) "(&... ،بەاڵم ئەوەى بەالى
ئێمەوە مەبەضخە ئەوەیە ،کە لەسارى کزماهجى هاوەڕاضخیػدا بە
َەمان ئەرک و مەبەضذ بەغێوەیەکى هاچاالک بەکاردەَێنرێذ،
وەک:
ى
هاوى جاکى هێر - / +ۆ = /هاو باهگکزاو
خاڵۆ ،مامۆ ،اللۆ ،کاکۆ&....،
- /ێ :/ئەم مۆرفیمە بۆ باهگکزدوى هاوى جاکى مێ بەکا ردەَێنرێذ،
لەڕووى چاالکییػەوە لەدواى مۆرفیى - /ە/ەوە ،دێذ .وەک:
هاوى جاکى مێ - / +ێ = /هاوى باهگکزاو
پورێ ،خوغکێ ،ژو ێ ،کچێ ،هەوێ ،دایکێ ،بوکێَ ،&... ،ەروەَا َەر
ضەبارەث بە مۆرفیمى - /ێ ،/بە پێى بۆچوووى )د.فاروق عومەر
صدیم( ،کە لەچاوپێکەوجيێکى جایبەجدا لەبەش ى سماوى کوردى لە
ڕێکەوحى ) (٠٢٠٧/٠٢/٤دا بە سارەکى ساهیا رییەکاوى لێوەرگیراوە،
دەڵێذ" :ئەم مۆرفیمە - /ێ ،/لە وغەکاوى) :ئێوارێ ،غەوێ،
بەَارێ ،سضخاوێ ،پایشێ ،دەرێ ،ژورێ(&... ،دا ،کە چووهەجە ضەر

هاوى کاث و هاوی غوێًَ ،ەمان مۆرفیمى حيس ى مێیىەن ،کە
پاغماوەى دۆخً لە سارى کزماهجى هاوەڕاضخدا ،چوهکە هاوى کاث
بەغێوەیەکى گػتى وەک هاوێکى مێیىە مامەڵەى لەگەڵدا دەکزێذ،
واجە ئەم مۆرفیمە - /ێ ،/حگە لە دۆخى باهگکزدن بۆ جاکى مێیىە،
َاوکاث دەربڕى دۆخى ڕێشماهیػە بۆ هاوى جاکى مێ".

عایص ێ ،فاجمێ ،سضخاوێ ،غەوێ &...پورێ ،خوغکێ ،کچێ&....،
- /یىە :/ئەم مۆرفیمە بۆ باهگکزدوى هاو ،لە دۆخى کۆدا
بەکاردەَێنرێذ ،بەبێ ڕەچاوکزدوى ڕەگەسى هاوە باهگکزاوەکە ،واجە "
ئەگەر باهگهێػتن لە خاڵەحى کۆدا ب ێ ،ئەو دەمە بێ حیاواسیی حيظ،
هیػاهەى )یىە( بە هاوەوە دەلکێ) ".ئەوڕەخماوى خاجى مارف: ٠٩٧٩:
َ .(٠٨٢ەروەَا لەڕووى چاالکییەوە ئەم مۆرفیمە لەبەرئەوەى
جەنها مۆرفیمى هاوى کۆى باهگکزاوە ،ب ۆ ڕەگەسەکاوى )هێر ،مێ،
دووالیەن( ،بەکاردەَێنرێذ بۆیە دەجواهین بڵێین بۆ باهگکزدوى هاوى
کۆ بەرَەمدارو چاالکەو َیچ مۆرفیمێکى بەهدى جز هییە ،بخواهێذ
لە بەرَەم و چاالکیى کەمبکاجەوە .ئەمە حگە لەوەى کە ئەم
مۆرفیمە - /یىە /لەگەڵ َەهدێک ئاوەڵىاویػدا لە ئا ضتى ڕووکەغدا
دێذ .وەک) :بەڕێشیىە ،مەردیىە ،دلێریىە ،خشمەجکاریىە،
گەوحیىە.(&...،
هاوى کۆى) :هێر ،مێ ،دووالیەن( - / +یىە = /هاوى باهگکزاوى کۆ
کوڕیىە ،کچیىە ،بزاییىە ،خوغکیىە ،بزادەریىە ،خاڵکیىە ،خشمیىە،
&...
کەواجە پاشخطدىەڕووى مۆرفیمە بەهدەکاوى چەمکى باهگکزدن
دەجواهین بڵێین بۆ باهگکزدوى هاوى جاک ،مۆرفیمى - /ە ،/لەواوى جز
چاالکترو بەرَەمدارجزە ،چوهکە دەجواهێذ لەگەڵ َەردوو ڕەگەسى
)هێرو مێ(دا بێذَ ،اوکاث لەدواى ئەم مۆرفیمە ،مۆرفیمى - /ێ،/
بۆ باهگکزدوى هاوى جاکى مێ دێذ ،پاغان مۆرفیمى - /ۆ ،/بەاڵم
هاجواهین مۆرفیمى باهگکزدن لە خاڵەحى کۆدا لە ڕووى چاالکییەوە
بەراورد بکەیً بەو س ێ مۆرفیمەى خاڵەحى جاک ،چوهکە مۆرفیمى
کۆ بۆخۆى مۆرفیمێکى جاكاهەى باهگکزدوى کۆیەو َەروەَا
جایبەجمەهدییەکیص ى َەیە ،ئەویؼ ئەوەیە ،کە َەهدێک لەهاوە
باهگکزاوەکان ،کە مۆرفیمى کۆى باهگکزدن وەردەگزێذ ،بەاڵم
مۆرفیمى جاکى باهگکزدن وەرهاگ زێذ ،چوهکە ڕەگەسەکەى بەڕوووى
دیار هییە ،یاخود َەهدێکیان لەڕووى ژمارەغەوە هاوى کۆمەڵ ئاضا
ڕەفخار دەکەن و هاوەڕۆکێکى کۆیان َەیە ،بۆیە بە ئاضاوى مۆرفیمى
کۆى باهگکزدن وەردەگزن ،ی ان لەوەیە پەیوەهدى بەوەوە َەبێذ
کە َەهدێک لەهاوەکان لە همووهەى )َەژار ،د ەوڵەمەهد ،کورد،
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مامۆضخا ،خوێىدکار ،(&.... ،لەبەرئەوەى لەڕووى ڕەگەسەوە
دووالیەهً ،ب ۆیە جەنها مۆرفیمى باهگکزدوى خاڵەحى کۆ - /یىە/
وەردەگزن ،هەک مۆرفیمەکاوى خاڵەحى جاک .کەئەمەع چاالکیى و
بەرَەمى ئەم مۆرفیمە - /یىە ،/سیاددەکاث ،وەک) :کوردیىە،
مەردیىە ،پیاویىە ،خشمیىە ،کوڕگەلیىە ،کچگەلیىەَ ،ەژاریىە،
د ەوڵەمەهدیىە ،خوێىدکاریىە ،مامۆضخاییىە ،کزێکاریىە،
فەرماهبەریىە ،بەرپزضیىەَ .(&... ،ەروەَا بەکارَێىاوى مۆرفیمى - /
یىە ،/حگە لە باهگکزدن ب ۆ وریاکزدهەوە و ئاگادارکزدهەوەغە .وەک:
>کوڕیىە َەڵمەجبەرن ،.خوێىدکاریىە باع بخوێنن ،بەڕێشیىە جکایە
بێدەهگ بً<.
ڕێژەى چاالکیى و ضطخیى گیرەکە ڕێشماهییەکاوى چەمکى باهگکزدوى
هاوى جاک ،لەضەر بىەماى همووهە بەکارَێنراوەکان ،کە ضەرحەم
همووهەکان بە ژمارە بزیخین لە (٠٠) :همووهە.
خػخەى ژمارە )(٧
ژ

ڕێژەى چاالکیى و ضطخیى

گیرەک
٠

- /ە/

ژ.همووهەى
بەغداربوو
٠٠

٠

- /ێ/

٧

%٣٠.٨٠

٣

- /ۆ/

٤

%٠٨.٠٨

%٥٢

ئەنجام
 - ٠چاالکیى و ضطخیى مۆرفیمە گزاماجکییەکان لە ڕێگەى
بەکارَێىان و بەغداریکزدهیان ل ە دەربڕاو و كطەکزدوى ئاخێوەراوى
سماهەوە دەردەکەوێذ.
 - ٠مۆرفیمە گزاماجیکییەکاوى سمان ،ڕۆڵێکى یەکجار گزهگیان لە
پڕکزدهەوەى بۆغاییەکاوى فزێشو ڕضخەکاهدا َەیە ،لەمڕووەوە
كطەکەراوى سماوى کوردیی بەغێوەیەکى بەرفزاوان لە كطەکزدن و
چاالکییە سماه ییەکاهیاهدا ضوودیاهلێوەردەگزن.
ر
 - ٣مۆرفیمە گزاماجیکییەکاوى کەجیگۆریی هاو بە بەراو د بە مۆرفیمە
گزاماجیکییەکاوى کەجیکۆریی کزدار ،حیاواسییەکى بىەڕەجییان َەیە،
چوهکە ئەواهەى کەجیگۆریی هاو لە ڕووى غوێىەوە َەموویان دواى
بىاػە دەگزن و پاغگزن ،بەاڵم ئەواهەى کەجیگۆریی کزدار َەم
پێص ى بىاػەو َەم دوای بىاػەع دەگزن ،واجە لە َە ردوو فۆڕمى
پێػگزو پاغگزدا وحودیان َەیە.
 - ٤مۆرفیمە گزاماجیکییەکاوى هاو ،جایبەجمەهدیی هاو لە ڕووەکاوى :
)ڕەگەس ،ئاغکزاکزاویی و هائاغکزاکزاویی ،ژمارە ،دۆخَ...،خد(
د ەخەهەڕوو ،کە ئەمەع حیاواسیی بىەڕەجییەحى کەجیگۆریی هاوە
لەگەڵ کەجیگۆرییەکاوى )ئاوەڵىاو ،کزدار(دا.

 - ٥لە ڕووى چاالکیى و ضطخییەوە ،هاجواهزێذ مۆرفیمە
گزاماجکییەکان بەرامبەر بەیەک ڕابگیرێً ،بەاڵم َەریەکەیان لەگەڵ
کەرەضە َاوئەرک و ئەلۆمۆرفەکەیدا دەجواهزێذ ڕێژەى
بەکارَێىاهیان لەگەڵ ژمارەى حیاواسى بىاػەى حیاواسدا بەراور د
بکزێذ ،لەمڕووەغەوە چاالکیى و ضطخییان دەردەکەوێذ.
 - ٦مۆرفیمە گزاماجیکییەکان ،لەڕووى چاالکیى و ضطخییەوە
هاجواهزێذ بەراورد بکزێً ،چوهکە مۆرفیمە گزاماجیکییەکان
بێطىوور چاالکً و وەضخاوهەجەضەر ڕێژەى بەکارَێىاوى
َەریەکێکیان بەپێى پێداویطتى ئاخێوەرى سماهەکە بۆ دەربزیً و
بەخػینى خاڵەجە حیاواسە ڕێشماهییەکان و لەمڕووەوە كطەکەر
هاجواهێذ دەضدبەردارى ئەمجۆرە مۆرفیمە ببێذ.
ضەرچاوەکان
 - ٠ئەوڕەخماوى خاجى مارف ،(٠٩٧٩) :ڕێشماوى کوردى ،بەرگى
یەکەم )مۆرفۆلۆژى( بەش ى یەکەم – هاو ،چاپخاهەى کۆڕى ساهیارى
عێراق – بەػدا.
 - ٠ئیبراَیم عەسیش ئیبراَیم ،( ٠٣٦٧) :ئامزاس لە سماوى کوردیدا،
چاپی یەکەم ،هاوەهدى ب اڵوکزدهەوەى فەرَەهگ و ئەدەبى کوردى.
 - ٣یوضف غەریف ضەعید ،(٠٢٠٣) :وغەضاسی ،لە ب اڵوکزاوەکاوى
ئەکادیمیاى کوردى ،چاپخاهەى خاجى َاغم – َەولێر.
 - ٤ک.ک.کوردۆییڤ ،(٠٩٨٠) :ڕێشماوى کوردى بە دیالێکتى کزماهجى
و ضۆراوى ،و:کوردضخان موکزیاوى ،چاپخاهەى الادیب – بەػدا.
 - ٥مدمد معزوف فخاح ،(٠٢٠٢) :لێکۆڵیىەوە سماهەواهییەکان ،چاپ ی
یەکەم ،دەسگاى جوێژیىەوەو ب اڵوکزدهەوەى موکزیاوى – َەولێر.
 - ٦مدەمەد مەعزوف و ضەباح ڕەغید كادر ،( ٠٢٢٦) :چەهد
الیەهێکى مۆرفۆلۆحیى کوردى ،چاپخاهەى ڕوون – َەولێر.
 - ٧مدمەمەدى مەخوى ،(٠٢٠٠) :بىەماکاوى ضیيخاکس ى کوردى،
بەرگى یەکهەم ،چاپخاهەى پەیوەهد – لەضەر ئەرکى ساهکۆى ضلێماوى
چاپکزاوە – ضلێماوى.
ى
 ،(٠٢٢٠)---------------ڕضخەضاسیی کوردیی ،ساهکۆ ضلێماوى.:
-٨
 ،(٠٢٠٢) --------------مۆرفۆلۆژیى و بەیەکداچوووى:
-٩
پێکهاجەکان )مۆرفۆلۆژیی کورد یی( ،بەرگی یەکهەم – ساهکۆى
ضلێماوى.
- ٠٢مدمد طاَز گوَەرسى ،(٠٩٩٩) :رێشماها کوردى سارێ کزماهجی،
بەالڤۆکێذ کوڤارا مەجین ،چاپا ئێکێ ،چاپخاها خەباث – دَۆک.
 - ٠٠هەضزیً فەخزى و کوردضخاوى موکزیاوى ،(٠٩٨٠) :ڕێشماوى
کوردى ،ساهکۆى ضلێماوى.
 - ٠٠عەبدولجەبار مطخەفا مەعزوف  ،(٠٢٠٢) :دروضخەى فزێش لە
سماوى کوردیدا ،مەڵبەهدى کوردۆلۆجى – ضلێماوى.
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 - ٠٣فاروق عومەر صدیم ،(٠٢٠٥) :ڕەچەڵەکى وغەو پەلهاویػخنى،
چاپی یەکەم ،دەسگاى چاپ و پەخص ى هاریً – ضلێماوى.
 - ٠٤ضەالم هاوخۆع ،( ٠٢٢٨) :سماهىاس ى )مێژوویی – بوهیادگەرى -
چۆمطکى( ،چاپی دووەم ،چاپخاهەى کاروان – َەولێر.
 - ٠٥غیالن عومەر خطەیً ،(٠٢٠٠) :پەیوەهدى ضیيخاکظ و
ضیماهدیک لە ڕێشماوى کورد یدا ،بەڕێوەبەرێخیى چاپ و ب اڵوکزدهەوەى
ضلێماوی ،چاپخاهەى کارۆ – ضلێماوى.
 - ٠٦خاجەم ولیا مدەمەد ،(٠٢٢٩) :پەیوەهدییە ڕۆهاهییەکاوى
هواهدهە ضیيخاکطییەکان ،چاپى یەکەم ،چاپخاهەى خاوى – دَۆک.
Mark Aronoff, (2011), what is morphology, second - 71
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 - ٠٩فاجیمە ضاداث جاالرى ،( ٠٣٩٣) :ضاخذ سبان فاس ى ،گزداوردى
وجىظيم )ضاب سا – داوػگاٍ مفید(.
 - ٠٢خاجم صالح ضامً ،( ٠٩٩٠) :الصزف ،حامعت بؼداد.
 - ٠٠شحدە فارغ و أخزون ( ٠٢٢٦) :ملدمت فى اللؼویاث املعاصزة،
الطبعت الثالثت ،داروائل لليػز ،عمان – الاردن.
ب  -هامەى ساهکۆیی:
 - ٠٠ئەبوبەکز عومەر كادر ،(٠٢٢٣) :بەراوردێکى مۆرفۆضیيخاکس ى
لە سماوى کوردى و فارضیدا ،هامەى دکخۆرا ،کۆلێژى سمان – ساهکۆى
ضلێماوى.
 - ٠٣ئاساد ئەمین فەرەج باخەوان ،(٠٢٢٣) :پێػبەهدو پاغبەهد لە
َەردوو دیالێکتى کزماهجى خواروو ژوورووى سماوى کوردیدا ،هامەى
دکخۆرا ،کۆلێژى پەروەردەى ئیبن ڕوغد – ساهکۆى بەػدا.
 - ٠٤ئاساد اخمد مدمود ،(٠٢٢٠) :مۆرفێمەکاوى )ی( لە سماوى
کوردیدا )بە کەرەضخەى دیالێکتى کزماهجیى خواروو ژوور وو(،
هامەى ماضخەر ،کۆلێژى پەروەردەى ئیبن ڕوغدا – ساهکۆى بەػدا.
 - ٠٥لیمۆ مدمود جۆفیم ،(٠٢٠٠) :دەربڕینى چەمکى دیاریکزدن و
ئاغکزاهەکزدوى هاو لە کوردى و چەهد سماهێکى َاوگزوپی خۆى و
دوور لێوەى ،هامەى ماضخەر ،ضکوڵى سمان – ساهکۆى ضلێماوى.
 - ٠٦مدەمەد عومەر عەول ،(٠٢٢٨) :کزدەى جەواوکزدن لە
کزماهجى خواروودا ،هامەى دکخۆرا ،کۆلێژى سمان – ساهکۆى
ضلێماوى.
 ٠٧هەرمین عومەر ئەخمەد ،(٠٢٠٢) :بەبەرَەمى لە مۆرفۆلۆژیی
کوردیدا ،هامەى ماضخەر ،کۆلێژى سمان – ساهکۆى ضلێماوى.
 - ٠٨عەبدوڵاڵ خوضێن ڕەضوڵ ،(٠٩٩٥) :مۆرفیمە ڕێشماهیەکاوى
کار ،هامەى دکخۆرا ،کۆلێژى پەرەوەردە  -ئیبن ڕوغد  -ساهکۆى بەػدا.

 - ٠٩غیروان خوضێن خەمەد ،( ٠٢٠٤) :جواهاى مۆرفێمى بەهد لە
د ەوڵەمەهدکزدوى فەرَەهگ و ڕاپەڕاهدوى ئەرکى ضیيخاکطیدا،
هامەى دکخۆرا ،ضکوڵى سمان – ساهکۆى ضلێماوى.
 - ٣٢کەوضەر عەسیش ئەخمەد ،(٠٩٩٢) :بیردۆسى مۆرفیم و َەهدێ
الیەوى وغەضاسی کوردى ،هامەى ماضخەر ،کۆلێژى ئاداب – ساهکۆى
ضەاڵحەدیً.
 - ٣٠جارا موخطین كادر ،( ٠٢٠٠) :سماوى کوردیی و میيیماڵ
پزۆگزام ،هامەى دکخۆرا ،ضکوڵى سمان –ساهکۆى ضلێماوى.
پ  -گۆڤار:
ل
ن
 - ٣٠فەرەیدو عەبدو مدمد و ابوبکز عمز كادر،(٠٢٠٢) :
کەرەضخە مۆرفۆضیيخاکطییەکان لە کزماهجیى هاوەڕاضذ و
کزماهجیى ژووروودا ،گۆڤارى ساهکۆى ضلێماوى ،ژمارە ) ،(٠٧بەش ى
).(B
 - ٣٣مدەمەد عومەر عەول ،(٠٢٠٢) :دابەغبوووى کزدارى لێکدراو
لەڕووى دابەغبوون و ئەرکەوە ،گۆڤارى کوردۆلۆجی ،ژ ،٣:ضلێماوى.
ث  -چاوپێکەوجً:
 - ٣٤پ.د.فاروق عومەر صدیم ،پطپۆڕى مۆرفۆلۆژیی ،ڕێکەوحى
) ،(٠٢٠٧/٠٢/٤کاژێز )(٠٠ى پێػيیوەڕۆ ،ساهکۆى ضلێماوى /ضکوڵى
سمان – بەش ى کوردیی.
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