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این بخش را به همان شکل ارائه شده، بخش هائی از آن به تورکمنی و بعضاً فارسی است، در اینجا  :مالحظه

 درج می کنیم!

 تورنتو -دکتر خانگلدی اونق 

*** 

 

 فورماسی ندا الیپبیی یازوی  رکمن دیلی نینگ لینگوئیستیک دوغروستو  

رکمنچه( –)فارسچا   تو 

 

پارس  –نگ بیری عاراپ ی  گلیشیگینده ایلکینجی گؤزاؤنگٚونه توتمالی زاتالرالیپ بی  د. خ. اونق:

ش ی  لی  ق یازی  ق بلگیلرینگ کأبیرلری بو حارپلی  ندا بریلن حارپ الردان باشغا آرتی  الیپ بیی نینگ اساس

یز نگ تنی  جی ی  ریار و اوقی  ندان داشالشدی  استیلینه غابات گلمه یأر. اول بو الیپ بیینگ ایچکی اصول

ده  –زوالرا اؤوریلیأر، هم ی  نا گتیریأر. ایکینجی بیر طاراپدان هم متن بولسا بیر گلشیک سیز چی  یاداماغ

نگا ی  ق حرکت لری اؤز اساسی الیپ بی یازووی  یازو انجامالردا بریلن همه عمومی شکیل لردن آرت

 صادی باباتدان هم صارپالی دأل.ی  گیریزمک لیک، اقت

الندان ی  غی داغادی  ندان ایران پادشالی  ندا عاراب الر طاراپی  غی  ل لی  لکینجی یٚوز ینگ ایی  لی نی  ی هیجری

نگ دیلی حؤکمٚونده عاراپ دیلی ی  سونگ، پارس دیلی هم بیر خاطاردا پس درجأ دٚوشیأر. اسالم دینی ن

دینی ر. اسالم ی  غی بولماندی  حؤکٚوم سٚوریأر. عاراپ دیلی و مدنی یازوی هم فیلوسوفیکی دیل بایل

نگ هایباتلی بای ادبی، مدنی ی  فیلوسوفیاسی گٚوندوغار –آراالشماسئندان اؤنگ، تٚورک دیلی و اونونگ اوی 

نگ دؤوریندن ی  ندان یٚوکٚونی یئتیرئن دیل و ادبیات بولوپ دئر. محمود کاشغارلی نی  و فیلوسوفیکی بازاس

نگ غاتناشماغی بیلن بو ایکی دیلی ی  م الری  لی عالپارس دیل تٚورگینله شیگینه تٚورکی دیل –باشالنان عاراپ 

دا  –یا  کانفیکاسیاده،  -نا دأل ی  رکی سؤزلری قارضنا /تٚو ی  تٚورکی دٚویپ سؤزلریندن شول دیل لرینگ حاساب

"expropriation"  رما پروسه سی عمله گلیأر.ی  دا )سلب مالکیت، مصادره، غصب(/ بای الشد –قادا 

 برای مثال:

ته، در ترکمنی مثالً "آرلئق: آراستالئق"، مراد: هدف، کنکاش: گنگش، چابئق: آری: تمیز، آراس

چابک، ... که با مراجعه به "دیوان لغات التّورک" محمود کاشغری می توان به خیلی از کلمات تورکمنی 

 که به زبان فارسی وارد شده است، مواجهه می شویم.
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ندا ی  گؤتریپ اسالم دٚونیأسی نینگ نای باشی سنی ی  نگ دین بایداغی  تٚورکمن سلجوق ایمپریاسی ن

پارس دیل لریندأکی تٚورکی سؤزلری  –ر خاص گٚویچلنیأر. حأضیرکی عاراپ ی  اوتوراندان بئیألک بو تاپغ

 % گؤتریمینی اؤز ایچینه آالر.40 -% 35خاسابا آلساق، اوندا 

ماتلئق ی  الن مدنی قی  غازانتٚورکمنچه یازوالردا  –پارس )کعفـ./کعپـ.( تٚورکی  –کالسیک عاراپ 

کؤرلیک و قالپلئق بیلن بو ایکی  –الری قورامالی و بیرنأچه ساناردان آز میلت پارازالرئنگ، کؤره 

نا غارامازدان، عربچا هم پارسچا دیل و ادبیات الری بیزینگ ی  قئماتلی دیلینگ غارشی سئنا آیدیان زاتالر

ز و ی  می  ز، ادبیاتی  می  چئقارمالی دأل. بو ایکی دیلینگ ایچینده بیزینگ تاریخنی یاد دان ی  غی  زدی  می  غی  پاتانسیال بایل

بیری بیلن غالتاشان دیل لر. اوندان  –ر. تٚورکی، عاراپ و پارس دیل لری تاریخدا بیری ی  ز یاتی  می  غی  بارل

 ریس. ...ئگؤز یومساق اوندا بیز کؤپ زادی ییتیر

 

رکی /ائـاِ/-"ه" و /ы - y/ائـ معّضلی با اشکال " رکمنی؛ –" در روش نوشتاری حروف تو   تو 

 :مشکل فونتیکی

یکسان سازی حروف الفبائی تٚورکی در ایران از جمله مسائل مبرمی است که در پیش روی تٚورک  

سال جدائی  500تٚورکمن های ایران در گذشته بیش از  –زبانان ایران قرار داده شده است. چنانچه تٚورک 

دسیسه ها و توطئه های رنگارنگ استعمار در مسیر جدائی فرهنگی ایدئولوژیکی و ملی راه فیزیکی، با 

پیموده باشد، در عصر گلوبال و آگاه کنونی وقت آن رسیده است که این مسیر بسوی نزدیکی و قرابت 

قرابت بیشتر ملل تٚورک که در چندگانگی جغرافیائی و ایدئولوژیکی قرار گرفته اند، فراهم شده باشد. 

ادبیّات واحد، اجتماع وسیعی را  -فرهنگ نوشتاری و زبان و ادبیّات که در کلیّت خود ملتی با تاریخ 

 تشکیل می دهند، پتانسیل این امر است. ...

در حال حاضر یکی از معضالتی که در یکسان سازی نوشتاری تٚورکی آذربایجانی و تٚورکی 

این عالئم "ائـ، ــئـ، ائ"/، که در هر یک از این جمعیّت این تٚورکمنی سر بر آورده است، حرفی است با 

عالمت واحد به شکل صدای متفاوت مورد استفاده قرار گرفته و تثبیت شده است.  در اینجا ضمن پرداختن 

 به این مسئله، به روش نوشتاری این نوشته )اثر ارزشمند پروفسور مراد آنانفس اف( نیز اشاره می کنیم:

" که با اشکال کاربردی آن در حرف /ы - yت واحد دستوری از یک تک حرف "ائـ /در یک وضعیّ 

: صامت" در بین /dymyk - дымык: باور، "دئمئق //ynam - ынам" مانند "ائنام //ы - y"ائـ /

: /Edermen-эдерменاِ /ائـ/" مانند "اده ر مه ن /ادئرمئن -تٚورکمن ها و در اشکال کاربردی حرف "ه

: مرد" در بین تٚورک های آذربایجان جنوبی؛ در نوشتار /erkek-эркекشجاع"، "ارکه ک /ائرکئک 
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بوجود  "э -" و شکل آذربایجانی "ائـ ы-سردرگمی هایی در خوانش شکل تٚورکمنی "ائـ *کالسیک عفـ.

رکمنی و آورده است که در مسیر یکسان سازی روش نوشتاری در گویش تٚورکی های آذربایجانی، تٚو 

تٚورکی نوعی پیچیدگی بوجود آورده است که در یک تصمیم  –تٚورکی قاشقائی در خوانش متن تٚورکمنی 

گیری های جمعی علمی قابل حل است. این مانع چنان است که؛ یکی از عالئم در نوشتار تٚورکمنی با 

ن /زیر و بم/" با ی  و یوغ پیروی از گرامر حروف کریل و ائضاً التین آن، در مقابل حرف صدادار "اینچه

" /y,ыن چکیم "بم" همچون "ئ، ائــ /ی  " و یوغ/ý, и/عالئم مصّوت اینچه چکیم "زیر" همچون "ی، ایــ 

"، در روش و شکل /ы - y)حروف "زیر" و "بم"( قرار داده شده است. ولی همان عالئم گرافیکی "ائـ /

اِ،  – هآن جایگزین فونوتیک دیگری مانند: گویش "فارسی/ آذربایجانی  -نوشتاری کعفـ. /کالسیک عربی 

э "می شود. جهت از بین بردن تداخل خوانش این تشابه نوشتاری طرافداران شکل آذربایجانی "ائـ ،"

" و جایگزین آن با صدای زیر y, ы"، چشم پوشی از درج صدای بم "ائـ: эمساوی با صدای "إ، ه یا اِ، 

نی می دانند. حال آنکه صدای بم "ائـ" در شکل الفبای تٚورکمنی نیز "ی، یـ" در شکل نوشتاری تٚورکم

تثبیت شده و بدون تصویب در یک مرجع ذیصالح علمی نمی توان از آن چشم پوشی نمود. همچنین مورد 

" بشکل "ه" یا "ـه" برای نوشتار ترکی تٚورکمنی نیز بصرفه نیست، چون э"استفاده قرار دادن صدای 

ً با استفاده از صداهای  کلمات جای بیشتر و ناموزونی در متن بوجود می آورد. مثل "تئگئلئک" که سابقا

حفظ فنوتیک  بشکل "تِِگِلک" نوشته می شده است. حال آنکه جهت" ِـ، اِ " قوائد عربی غیر نوشتاری

ناموزونی . در این صورت شکل ، مجبوریم "ته گه له ک" بنویسیمو عدم پیروی از قوائد عربی تٚورکمنی

برداشته رکمنی بوجود می آید که در صورت جایگزینی آن با شکل آذربایجانی، این مشکل در نوشتار تٚو 

ً مورد استفاده قرار داد، مانند؛  می شود و بجای آن شکل آذربایجانی آن بصورت "ائ، ائــ" را استثناعا

حالت چگونه از تداعی خوانش و  تئگئلئک" گئرئک" بجای "ته گه له ک"، "گه ره ک" یا "گرک". در این

جهت از بین بردن تداخل خوانش تداخل صدای "ئ، ائـ" تدوین شده در الفبای ترکمنی جلوگیری نمود؟! و 

 چه باید کرد؟ این عارضه مشکلی است که به آسانی نمی توان از کنار آن رد شد. این تشابه نوشتاری

 

رکمنچه، م چین:ی  تو  شئیدیب" ادیپ هم" سؤزی نینگ غئسغالتماسی، هم ""شئیدیبم"، "شئیله  ثال او 

ندا "ه" یا اِ، إ" سسینده، اما تٚورکمن ی  سؤزی" شئیله ادیپ"، شیله: سؤزی "شئیله" یازماق تٚورکمن گرافیکاس

لمالی، ی  ک "شه یله" یازئرسئندا بی  " سسی بریأر. بو سؤزی تٚورکمن گراماتیکاسы ،yندا "ائـ، ی  گراماتیکاس
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یا исключение لئق یا بللیک " –ن بیز مونونگ یالی سؤزلره "استثناء" شونونگ اٚوچی

примечание " نا "ه، اِ، إ" سسده گیریزیلیپ ی  برملی بولیار، سبأبی اول ایّأم آذربایجان الیپبیی گرافیکاس

دؤرأپ، "بوالم ق ی  رکی یازودا تٚورکمنچه بیلن آذربایجانچا الیپبیی ده نأسازلٚو دیر. اینه شو یرده عمومی ت

بارلی علمی ماصالحاتالردا کسگیت لنیپ ی  نگ یالی پرابلماالر دینگه اغتی  ق" عمله گلیأر. شونی  بوجورل –

 بیلر.

دا ألهجه سینه  –نا یا ی  اورتاق سؤزلرده بریلن دٚویپ حارپالری، تٚورکمن دیلی نینگ فونوتیکاس

رکچه ده بریلن سس لری پئیداالنمالی. شوندا پارس الیپبیی نینگ تٚو  –خسور یتیرجک بولسا، اونی عاراپ 

 ن قادا دٚوزملی بوالر! ی  اونگا آیرات

ندا، شو مسئألنی ی  شو الیمیزدأکی ایشألپ اوتوران ایشلریمیزینگ پراکتیکی تجریبه سی اساس

 نداقیی  س. یاغنی تٚورکمن عفـ. یازووی  شیپ/ بیر چؤزگٚودینی تاپیارئلئشیپ /جم هل هرماغا، چمی  قاداالشد

" گؤرنٚوشدأکی سسی ده e, эده هم آذربایجانجا واریانتی "ائـ.  –" بلگیسی y, ы"ائـ.  اؤنگکی قابول ادیلن

" سسی y, ы"ائـ.  لیان سؤزلرده تٚورکمنچه ی  " اوالنe, эندا "ائـ. ی  پ بولیار. سبأبی آذربایجانجا واریانتی  اوالن

دیلدی" ئایشلثال اٚوچین: "ی  آذربایجانجا واریانتی بولوپ غالیار. مزدا ی  می  یوق، نتیجه ده اول سس یازو

 دیلدی" گؤرنٚوشی تٚورکمنچه واریانتی بولوپ غالیار. هگؤرنٚوشی آذربایجانجا واریانتی دیسئک، "ایشل

ندا سؤزلر اینچه چکیملی غاباتالشان "ایـ" سسینده قاداالشیار. اول ی  دیمک شو سسینگ آذربایجانجا واریانت

سؤز شول حاالتدا سؤزینگ "آذربایجانجا واریانتی" بولوپ غالیار. نتیجه ده بیز عفـ. الیپبیی میزده 

 .پ بیلریسی  نی اوالنی  " واریانتe, э، إ، اِ" بلگی نینگ درگینه آذربایجانجا "ائـ. ,э  eالن "ه، هـ.ی  ری  قاداالشد

 эелейәрیأر، کریلچه،ئلئایه له یأر"، ایگینده"، " هر هو هگینده، تئرئوئتؤوره گینده"، تشئیله هم؛ "

کریل و  ”ы» ،“y»"، ائـ= "  /ынанмак - ynanmakائنانماق: /#  "eýeleýär" ،"ә" ،"e التینچا، 

نیمیزده شدیرِ نگِ دِ التین تٚورکمنچه سینده دورنوقالشان سس لرینگ بلگی لری دیر. بوالری؛ "

 ینگ)ایکی یازوئنگ اوزئنلئغی فارقلی، بیرینجی سؤز" /همیزد هن هشدیر هنگ هنیمیزده، دئرئشدئنگئد/

شول شکیللی ندا ی  تٚورکمن یازو ،آماتلی بوالنی اٚوچین گؤرنیشی "نیمیزدهئرئشدئنگئد"وی یاغنی یازو

 هق، اکی  لی  رانچئکئق /ای  لی  اکرانچ(، "ایه له یأن /ایئلئیأن/"، "ٚونیلیأر.شدییپ، دٚو  -، پئیدالی بوالر لسا،یازی  

یالی یأن دیگی/" ئیأندیگی /گلم هگلم"، "/هکد هتیشدیرم ه، یهکدئتیشدیرمئیتیشدیرمکده /ی" ق/"،ی  لی  رانچ

 ق دؤره تملی!؟...ی  ل لی  سای –ل ی  سؤزلرده نأهیلی آی

 



5 | P a g e  

 

 

در شرح فارسی آن؛ دو نوع روش نوشتاری در مصوت های چاکنایی و واکه یی "اؤ" و  نکته ها:

"دٚوشٚونجه"، .... در دیالکت تکه، و "دٚوشینجه"، ... در دیالکت  "ی" و "ائ"، )کلماتی همچون؛ -"اٚو" 

 یموت که هردو نوشتار صحیح ارزیابی می شود. برای مثال:

این شکل از کلمات: دؤوٚور: دؤویر، دؤورٚونده: دؤورینده، دؤورٚو: دؤوری، دٚوشٚوندیریش: 

کی گؤرنٚوشی هم دوغری دٚوشیندیریش، عؤمٚورلیک: عؤمیرلیک، چؤکگٚونلیک: چؤکگینلیک، ای

 حاساپالنیار...

ن و کریل تٚورکمنچه الیپبییده کؤپ یرده بیر ٚگؤرنیشده بریلیأر. ی  * "د" حارپی بیلن "ت" حارپی الت

سؤزلری )بیری  /atlary - атларыثال "آتالری: اوالغ الری" و "آتالری /آدالری/: اسم لری" /ی  م

پارس کالسیک الیپبی نده "آد؛ اسم"، "آت؛  –انی عاراپ اوزئن چکیم و بیری غئسغا چکیم( دییلن قاد

اوالغ" گؤرنٚوشده بریلسه، شوندا سؤز منگزشلیکلری آیرئلیار. اوالرئنگ هرسینی آیری شکیلده بریلملی. 

 یله بولسا تٚورکمن کالسیک یازوئنا قاداالشیار. ی  ش

 –ن قوشما سؤزلر عاراپ ی  لیان اوزی  ده" یاز –دا "کریل تٚورکمنچه  –تٚورکمنچه" یا  –ن ی  ... "الت

لمالی ی  ما بؤلٚونیپ یازی  دا اٚوچ قس –پارس الیپبیینده بریلنده، اونونگ اؤز حأصیتینه گؤرأ، سؤزلر ایکی یا 

ر. ی  پ دی  ری  نداقی حأصیت شئیله قادانی اؤزٚونده اساسالندی  پارس الیپبیی نینگ اؤز اساس –ر. سبأبی عاراپ ی  د

لسا بو الیپ بیینگ ی  آیری یاز –ؤزلری بیلن سونگوندان گلیأن قوشما سؤزلری آیری شو اصول دا دٚویپ س

 اؤزؤنیندأکی اصولی بیلن قاداالشیار.

ثال: "رایونالری" یرینه "رایون الری"، "غاتناش ندا"، ی  ق الری  ندا" یرینه "غاتناشی  قالری  می 

"گٚویچلندیردی" سؤزی "گٚویچ لندیردی"، دا "بأحث دشلیگینی"،   –بأحثدشلیگینی"، "بأحثدش لیگینی" یا "

ثال کأن...الر" یرینه " توپولدی الر"،ی  "آچگؤزلیک" یرینه "آچ گؤزلیک "، "توپولد  ... می 

ش سؤزلری بوالن "بهبود" ... یالی ی  نگ اؤنگدن تانی  جی الری نی  ایران تٚورکمن لری نینگ اوق

نگ "ت" ی  قالری  ده دیل آیالنش –رمک اٚوچین هم سؤزلرینگ هم دٚویبینی ساقالماق و هم شیوأنگی سینگدی

نا اؤوریلیشی یالی سؤزی بریلجک بولسا، اوندا دٚویپ سؤزدأکی کأبیر حارپالری ادیل ی  حارپی "د" حارپ

ثال اٚوچین،  .ده، اونونگ دٚویپ سؤزینده بریلشی حارپی برملی –التین یا کریل شیوه ده بریلشی یالی دأل  می 

" گؤرنٚوشده یازئلیار، اگر شو سؤزی؛ /bähbitleriبأخبیتلری /تین یا کریلچه ده "؛ ال" سؤزییبهبودالر"

"بأهبیدلری" شکیلده بریلسه، شوندا ایران تٚورکمن اوقئجی الرئنگ گؤزینه اؤورنشیکلی و شول بادا 

ن ی  اصولپارس الیپبیی  –ندا، اوندا متن اؤز کالسیک عاراپ ی  دٚوشینرلر. اگر سؤزلر شئیله بریلن حاالت نا یاقی 

  نا ایه بولیار.ی  شدا اؤز اصولی  الشیار. متنینگ شکلی هم بٚوته وی باق
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نگی"،  نگ"، "نی  ثال اٚوچین؛ "...نی  کأبیر دٚویپ سؤزلرینگ سونگوندان گلیأن قوشولماالر می 

نگی  یوموتالرغی" اؤزباشداق بریلملی. "ی  غی"،  "...دی  نی"، "...لی  غی  "...د سؤزلری الفبا  " گؤرنٚوشدأکینی 

نگیازووئندا "  " بریلملی. ...قدای  قونگشی ل" سؤزی "قدای  قونگشول " گؤرنٚوشینده بریلملی. "یوموت الری نی 

یوموت شیوه سینده اینجه چکیم بیلن باشالنان سؤزلرینده، ایکینجی بوغوندان بیألک "اٚو"، اؤ" 

سؤزی "کؤپ چیلیک  "/köpçülikleýinن /کؤپچٚولیکلییـ" سسلره اؤوریلیأر. ... "ی  سسلری "ایـ" و "ا

 ق بوالر.ی  لئین" گؤرنٚوشده بریلسه ماقصادا الی

" ایکیسی هم دوغری. بیرینجیسی پی  دویدور دا " –" یا پی  ری  دوید دا "دؤویرده"، " –"دؤوٚورده" یا 

 بولیار. ده برمک –"تکه" ایکینجی سی "یوموت" شیوه سینده بریلیأر. شو دٚورلی سؤزلری ایکی شیوه ده 

ت/ گؤرنٚوشده، "خوسورالرئنا /خسورالرئنا/"، ئیی  زئیرنیپ /زه یره نیپ/ گؤرنیشده.، وصیّت /وص

 سیره مک، إیه مسیره مه ک/"، ... –یم امسیره یأن /ئیا /قافیه/"، "إیی  "قاپ

 التین دا بریلشی یالی "سیشممه" دأل-دا، سیشنمه؛ /"سه شنبه" سؤزی کعفـ. یازودا ادیل کریل –یا 

، "شنمه" یرینه ده، "سی شنمه /سیشنمه/" شکیل لرینده بریلسه لوگیکال بوالر./ هفته لر حاقدا: شممه –

 ... یگشنمه، دوشنمه، سی شنمه، چارشنمه، پنجشنمه، جومغا

 ک"ئیک =< "بییئب - /бейикییک / هم، بئدی - /дйемم / هن، دیئدی -  /дйенن / هشئیله هم؛ دی

آذربایجان شیوسینده "اِ، إ، یا ه" سسی بریأر.( بو بلگی حأضیرکی تٚورکمن یازوئندا یرکی ض)بو بلگی حأ

بیرینه منگزش بلگی لر حأضیرکی تٚورکمن  –" سسینی آنگالدیار. بو بیری  ы،یوغئن چکیملی "ائـ

ن ی  اتنوقصانی رفع اتمئک اٚوچین اونی آیر لشو مئسیزلیگی، وتیرگق قادا عمله ی  شی  کالسیک الیپبیینده غار

هر بیر تٚورکمن اینچه چکیملی سؤزلرده شو سس بلگیسی "ه، ـه، قادا گیریزملی. اول شئیله قاداالشیار: "

ن ی  رالیی  " بو مسئله گؤزاؤنگٚونه توتولسا، اول تاپغــهـ،" بریلملی بولسا اول "ائـ، ــئـ،" بلگی ده بریلملی.

 پ گیدر.ی  دورنوقالش

ـ، ـ، ـی  ، ای  " بلگیسی، ای  ыرکمنچه عفـ. الیپبیینده اؤنگکی بریلیأن "ائ، ائـ، دی تٚو ایکینجی بیر چؤزگٚو 

ы ق دؤرأر. لی  سایی   –ل شده )شکلینده( بریلسه. شوندا متن ده، آیی  " گؤرنٚو ... 

ندا اوالری ی  لیان سؤزلر کالسیک عفـ. الیپ بیی اصولی  ن دا و کریل ده قوشولوپ یازی  شئیله هم الت

ثال اٚوچین ی  پ یازی  نی آچی  حاالتدا قوشما سؤزلرینگ آراسی بؤلٚونیأر. شول لسا، خاص آماتلی بوالر.: می 

 آشاقداقی سؤزلر یالی:
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قالش ی  ندان، آنی  غی  رلمان دی  قالش دی  ندان، آنی  غی  د⁀لمانی  ری  د⁀الش⁀قی  ندان؛ /آنی  غی  لماندی  ری  قالشدی  "آن

 ,anyklaşdyrylmandygyndanندان، /ی  غی  لمان دی  ری  قالشدی  ندان، آنی  غی  لماندی  ری  د

аныклашдырылмандыгындан/نگ؛ تاصدی  غی  قالندی  تاصد " و نگ ⁀غیی  د⁀الن⁀قی  نی  نی 

نگ"، "تاصدی  قالن دی  "تاصد/ نگ"، "تاصدی  ق الندی  غی نی  نگ"/، هایسی گؤرنٚوشی آمادلی ی  غی  قالن دی  غی نی  نی 

 ؛/tassyklandygynyň, тассыкландыгыныӊبوغون سایالنمالی، / 3یا  2بولسا، 

ثال: " غی/" شونونگ یالی سؤزلرینگ ی  ذمات داشلی  غی، خی  ذماتداش لی  غی، /خی  ل⁀داش⁀ذماتی  خمی 

   ...ایکی شکیلیده دوغری. 

 

 

 

رکمنصحرا در رابطه با روش راه حل پیشنهادی که از جانب تالشگران در تٚو  قائده پیشنهادی:

" ارائه داده ы,yتنظیم کرده اند، شکل زیر را برای صدای بم "ئ، ائـ  ک""سؤزلٚو نوشتاری که در سایت 

" مثل "قئسغا" یا y, ыاند. موضوع مهمی که در این پبشنهاد ارائه داده شده است، تمایز شکل "ائـ، ئ 

سغا، داده شده است. که چ، قی  لی  سسی، قی  قبال، ای  ـ... مثال: ای  ـ، ـی  ، ای  = ی   ٛ  ی+ "ائسسی" که به شکل های 
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اما موردی که به این پیشنهاد وارد است " متفاوت است. e اِ، از شکل نوشتاری واریانت آذربایجانی "ئ، ِه،

" عالئم دار در آخر کلمه بر اساس قایده ای که در این شکل از نوشتار داده می شود، حرف "ئ" یا "ی  

سسی" یا "آیی" که نیازی به نشان دادن عالئم نهایی " یا "ئ" داده می شود. مثل "ای  بدون عالمت "ی  

 نیست.

 

رکی، آذربایجانی، رکمنی، تٚو امیدواریم این طرز نوشتاری مورد قبول طرفداران یکسانسازی حروف تٚو 

  ...قشقایی، ...قرار بگیرد. 

 


