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 (کچە کورد) خان دیوانی زەینەب
 ڕاستییە یان وەهم؟

 
 سوداد ڕەسووڵ    

 

 پێشەکی
( زەینەب خان، کچە کورد)بە ناوی نەناسراو  کیلەماوەی ساڵی ڕابردوودا دیوانی شاعیرێ

کوردیدا وەک ە ناوەندی ڕۆشنبیری لئەم دیوانە  1.کتێبخانەی کوردییەوەنێو  کەوتە
، چونکە بۆ یەکەم جار بوو ناوی ئەم ئافرەتە،  کە ی لێ کراوودواێکی گرنگی ئەدەبی پێشوازڕ

خوشکی دڵداری شاعیرە، وەک شاعیر بێتە نێو دنیای ئەدەبی کوردییەوە، ئەمە لە کاتێکدا لە 
سەردەمی خۆی بە شاعیر نەناسراوە و  هیچ شیعرێکیشی لە ماوەی ژیانی خۆی باڵو 

 . ووەتەوەنەکرد
کە لە نیوەی یەکەم و رنجدانە ئەوەیە ئافرەتێكی شاعیر ئەوەی زیاتر لەم دیوانە جێگەی سە

، کۆمەڵێک شیعری نوێی بە (٠٠٩١ – ٠٠١١)سەرەتای نیوەی دووەمی سەدەی بیستەم ژیاوە
زمانێکی کوردیی پاراو و پەتی نووسیوە، کە لەو سەردەمە ئەو زمانە پەتییە نە الی شاعیران 

بەم زمانە نووسیویانە، لە الیەکی دیکەوە وە نە لە هیچ کتێب و گۆڤار و ڕۆژنامەیەکیش هەبو
وەی زیاتر جێگەی تێڕامانە ئەو بابەتانەیە کە ئەو شاعیرە ئافرەتە لەو سەردەمە باسی ئە

کردووە، وەک مافی ئافرەت و یەکسانی کوڕ و کچ، سەربەخۆیی کوردستان، چوار پارچەی 
ئەمانە .. ی داگیرکەر، دستان، یەکی ئایار جەژنی کرێکاران، ئینگلیزکوردستان، ئااڵی کور
سەردەمە بە دەگمەن ئەگەر شاعیرێک هەڵکەوت بێت ئاوڕی لەسەر بابەتگەلێکن کە لەو 

یەکێک لەم بابەتانە دابێتەوە و شیعری لەبارەوە نووسی بێت، جا چ جای ئەوەی لە 
کوردستاندا ئافرەتێک لەو ئاستە  کۆمەڵگەی بیستەکان و سییەکانی سەدەی بیستەم لە

بە جورئەتەوە ڕووبەڕوویان  دا بێت و درکی بەم هەموو مەسەالنە کردبێت وڕۆشنبیرییە
ئەمانە هەمووی کۆمەڵێک گومان و پرسیار دێننە !. بێتەوە شیعری لەبارەیانەوە نووسی بێت

ووە و ئەم پێش، کە ئاخۆ ئەم شاعیرە ڕاستییە یان وەهمە؟ زەینەب خان خوشکی دڵدار ب
گەورەی  وە شاعیر نەبووە بۆچی ئەمڕۆ کتوپڕ دیوانێکیهەموو ساڵە بە سەر وەفاتی تێپەڕی
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شیعری بۆ پەیدا بوو؟ ئەمانە و کۆمەڵیک پرسیاری دی پێویستە بە میتۆدێکی ئەکادیمی 
توێژینەوەیان لەسەر بکرێ و الیەنە تاریکەکانی ڕووناک بکرێنەوە، و هەرچی دوودڵی و 

 .وەسەبارەت بەم ئافرەتە و ئەم شیعرانە بڕەوێتەگومان هەیە 
اسی ئەم دیوانە و بە جۆرێک ب کاک عەبدوڵال زەنگەنە دیوانەکە ئامادەکار و چاپکەری

نی ئەوەیە زۆری ، شایەۆزرێتەوەدکە پێی وایە ئەمە گەوهەرێکە تازە دە شیعرەکانی دەکات
سەرسام بووە و پێی وایە ئەم شاعیرە هەروەها بە ڕادەیەک بەم خانمە . تلەسەر بنووسرێ

پەیدا  پێش ڕۆژگاری خۆی هاتۆتە دنیاوە و تا ئێستا لە وێنەی ساڵێک ٥٧ئافرەتە 
لە هەمان کاتدا لە چەندین شوێن، بە تایبەت لە چاوپێکەوتنە  1.نەبووەتەوە

، تەلەفزیۆنییەکان، دووبارەی دەکاتەوە کە پێی خۆشە توێژینەوە لەسەر ئەم دیوانە بکرێت
 .یرێتی لێ بگو ڕەخنە ئەگەر بۆچوونی دژیش هەبێت پێویستە بنووسرێت

بە سەرنجدانێکی سەرپێی لە زمانی شیعرەکان و ناوەڕۆکی شیعرەکانی ئەم دیوانە، دەکرێ 
بۆیە هەر دوای   بە ئاسانی دەستنیشان بکرێ کە ئەم شیعرانە هی چ سەردەمێکن،

باڵوبوونەوەی دیوانەکە چاوەڕێ بووم کە زۆر ناخایەنێت نووسەران و توێژەرانی ئەدەبی 
نە شەنوکەو دەکەن و ڕاستی و دروستیی شیعرەکانی بۆ خوێنەران و کوردی ئەم دیوا

سەرسوڕمان بوو، سەرنج و  ئەدەبدۆستان ساغ دەکەنەوە، بەاڵم ئەوەی بۆ من جێگەی
ن بۆ ئەم دیوانە تەواو بە پێچەوانەوە بوو، ئەو کتێبانەی دواتر لەبارەی نرخاندنی نووسەرا

رابوون بۆ ستایش و بەرز نرخاندنی ئەم دیوانەوە دەرچوون هەر هەمووی تەرخان ک
ەتانە شیعرەکان و توانای شیعری و هزری ئەم ئافرەتە شاعیرە کە لەو سەردەمە پەی بەم باب

 .بردووە و شیعری بۆ هۆنیوەتەوە
دواییە سێ توێژینەوە بە کتێب لەبارەی ژیان و شیعرەکانی ئەم شاعیرە باڵو بوونەتەوە، بەم 

وتار لەسەر ژیان و شیعرەکانی زەینەب خان لە گۆڤار و  بێجگە لە باڵوبوونەوەی چەندین
زەینەب )وڵ بوو بە ناوی یەکێک لەم کتێبانە لە الیەن دکتۆر شوکرییە ڕەسو. ڕۆژنامەکان

لەم .  2(، خانمە شاعیری پێشەنگ لە خەبات و کۆڵنەداندا٠٠٩١- ٠٠١١خان، کچە کورد، 
ناوەڕۆک و بابەتی شیعرەکانی ئەو  لێکۆڵێنەوەیە دکتۆر شوکرییە بە فراوانی سەبارەت بە

پێی وایە ئەم خانمە لە نێو کورد پێشەنگ بووە کە لەو سەردەمە  خانمە شاعیرەی نووسیوە و
ەک پرسی یەکسانی ژن و پیاو، یەکی ئایار جەژنی سەبارەت بەم هەموو بابەتە  گرنگە و

ئەو خانمە شاعیرە کرێکاران و زۆر بابەتی دیکە شیعری نووسیوە، لە کۆتاییەکەی پێی وایە 
ژنێکی هۆشیار و ڕۆشنبیر و نیشتمانپەروەر و شاعیرێکی بەتوانا و کوردپەروەر بووە، هەروەها 
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شێرەژن بووە و عەقڵێکی کراوەی  ە بەپێی سەردەمەکەی خۆی ژنێکی سەرکردە وپێی وای
 1.هەبووە کە لە چەندین بۆنەدا خاوەن هەڵوێست بووە

الیەن دکتۆر محەمەد انەوە نووسرابێت نامیلکەیەکە لە کتێبێکی دیکە کە لەبارەی ئەم دیو
زەینەب خان کچە کورد، ئەو شاعیرە نیشتماپەروەرەی کە مافی خۆی )نووری عارف بە ناوی 

م کتێبەش نووسەر سەرسامی خۆی بۆ ئەو شاعیرە دەردەبڕێت کە لە لە.  2(پێنەدراوە
ەکی پەتی و ڕەوان نووسیوە تا بیستەکان و سییەکان ژیاوە و ئەو هەموو شیعرەی بە کوردیی

هەروەها پێی وایە ئەو شاعیرە . ئێستا کەس باسی نەکردووە، بۆیە مافی خۆی پێ نەدراوە
دەبییاتی فارسی هەبووە، شیعرەکانی حافز و ەتێکی ڕۆشنبیر بووە و ئاشنایی بە ئەئافر

سەد  زەینەب خان نزیکەی" هەروەها دەڵێت. سەعدی و مەوالنا و سەنائی خوێندووەتەوە
ساڵێ لەمەوبەر دەستی کردووە بە شیعر نووسین، هەر لە سەرەتاوە بە زمانێکی سادە و 

ووە لە شێوازی ڕۆی نەتەوەکەی نووسیوێتی و جیاواز بڕەوان و پاراو کە دەڵێی بۆ ئەم
بەرهەمی بەشی هەرە زۆری شاعیرانی سەردەمی خۆی، بیروڕا و بۆچوون و مەبەستەکانی 

ی کەوتوون، کە هەندێکیان دەڵێی بۆ بارودۆخی نالەباری گەلێ پێش سەردەمەکەی خۆ
لێرەوە دکتۆر محەمەد وەک کەسێکی شارەزای شیعری کوردی بە   3"ئەمڕۆی کورد نووسیوێتی

پێ دەدات و هەستی کردووە کە ئەم شیعرانە هی ئەم سەردەمەن و بۆ ئێستا ڕوونی ئاماژەی 
کاتەوە کە ئەمانە نابێت هی بیستەکان و نووسراون، بەاڵم نەیتوانیوە گومان بکات و ڕەتی ب

 لە کۆتاییەکەی ئەوەندە سەرسام بووە بە زەینەب خان و داوا دەکات لە. سییەکان بن
م شاعیرە دروست بکات و لەسەر تابلۆیەکیش ئەو دوو سەرۆکی حکومەت کە پەیکەرێک بۆ ئە

. وە نووسیویەتیبەیتە شیعرەی زەینەب خان بنووسرێت کە لەبارەی هەولێری هۆالکۆ بەزێنە
هەروەها پێی باشە قوتابییەکی خوێندنی بااڵی بەشی کوردی، نامەیەکی دکتۆرا لەسەر 

  4.ن بنووسێتبەرهەمەکانی زەینەب خا
ەبارەی ئەم دیوانە لە الیەن کاک عوسمان موفتی بە عەرەبی نووسراوە توێژینەوەیەکی دی ل

نووسەر لەم نامیلکەیە  5(.التأريخ زینب خان، األديبة الكبيرە التي لم ینصفها) بە ناوی 
هەندێک باسی بیرەوەرییەکانی خۆی دەکات لە قەاڵتی هەولێر ئەوسا کە منداڵ بووە و ماڵی 

لەبارەی شیعرەکانی، پێی وایە زەینەب خان . زەینەب خان لە قەاڵت هاوسێیان بووە
ێی وایە لە سەروکاری لەگەڵ تەسووفدا هەبووە و وەسفی یەکێک لە شیعرەکانی دەکات کە پ

 ،ئەویش وەک نووسەرانی پێش خۆی بە ڕادەیەک پێی سەرسامە 6.وفدایەولووتکەی تەس
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میری شاعیرانی ئافرەتی کورد، کە هەتا ئێستا شاعیرێکی ئافرەتی  دەکات بە زەینەب خان
لەم شێوەیە لە ناو کورد سەری هەڵنەداوە کە لە چەندین بابەت و تەوەرەی جیاواز وەک 

وف، ئیمان، ستایش، وایەتی، جوانی، پەروەردە، تەسەمان، نەتەوخۆشەویستی، نیشت
 1.بە شیعر داهێنان بکات.. حیکمەت، 

وەک دیارە هەر سێ توێژەری بەڕێز زیاتر ستایشی شیعرەکان و پاشخانی ڕۆشنبیریی 
باسی ئەوەیان کردووە کە ئەم شاعیرە گەورەیە مێژوو ستەمی شاعیریان کردووە، هەروەها 

رێت، هەرگیز بە الی ئەوەدا ەناسراوە و تازە بە کورد دەناسێنا نهەتا ئێستلێ کردووە کە 
نەچوون کە ئاخۆ ئەم دیوانە بەم هەموو شیعرە نوێیانە و بەم زمانە کوردییە پەتییە هەتا 
چەند ڕاستە و جێی باوەڕە تا بەم شێوەیە بایەخی پێ بدرێ، و وەک ڕاستییەکی ئەدەبی بە 

 .خوێنەران بناسێنرێت
رییە دەکرێ لە زۆر ڕووەوە سەرنجی بدرێ و توێژینەوەی لەسەر بکرێ، ئەگەر شیع یوانەئەم د

شاعیرێک هەبووبێ بە ناوی زەینەب خان لە سییەکانەوە شیعری هەیە، ئەدی بۆ تا ئێستا 
نەناسراوە؟ ئەمە جێگەی پرسیارە ئەم شاعیرە ئافرەتە بۆچی ئێستا بە خوێنەری کورد 

پەنجاکان ئەم هەموو گۆڤار و ڕۆژنامەیە هەبووە بۆ چلەکان و دەناسێنرێت؟ لە سییەکان و 
تاقە شیعرێکی لەمانە باڵو نەکردووەتەوە؟ لە هیچ یەک لە کتێبەکانی مێژووی ئەدەبی 

بەاڵم لە سەرووی هەموو ئەم پرسیارە . کوردیش ناوی زەینەب خان نەهاتووە کە شاعیر بووە
شیعرییەیە کە ئەو دیوانەی پێ ەو زمانە بێ وەاڵمانە ئەوەی زیاتر مشتومڕ هەڵدەگرێت ئ

نووسراوە، زمانەکە زمانێکی نوێیە و بەهیچ پێوەرێكی زمانەوانیی مێژوویی نابێ و ناکرێ 
ئەم دەقانە لە بیستەکان و سییەکان و چلەکانی سەدەی بیستەم نووسرابنەوە، بەڵکو هی 

. انەکەوەنە ناو زمسەردەمێکی نوێترە کە زمانەکە پەتی دەکرێ و کۆمەڵێک وشەی نوێ دێ
هەروەها ڕێنووسی دەستنووسەکانی کە لە دیوانەکەدا باڵو کراوەتەوە، ڕێنووسێکی نوێیە و 
لە دوای شەستەکان پەیدا بووە، ئەمەش جێگەی ڕەخنە و تێڕامانە کە چۆن دەبێت ئەم 

لە الیەکی دیکەوە ئەم تازەگەرییە لە ئەدەب کە !  ڕێنووسە هی سییەکان و چلەکان بێت؟
نووسراوە لەگەڵ ئەو بابەتانەی کە باسی دەکات، ناکرێ ئەم ئافرەتە کوردە  رەکانی پێشیع

 !.بە ڕێبازی ئەدەبی و بە فکر و بە زمان و ڕێنووس پێش سەردەمی خۆی کەوتبێت
ەیە چەند سەرنجێکی زمانەوانییە لەبارەی گۆڕانی زمان و گۆڕانی واتای وشە و ەم توێژینەوئ

لەم ڕوانگە زمانەوانییە شیکردنەوەیەک . ەمێکی دیە بۆ سەردتەمەنی وشە لە سەردەمێکەو
ئەم بۆ دەقە شیعرییەکان و ڕێنووسی دەستنووسەکانی ئەم دیوانە دەکەین و هەوڵ دەدەین 

لە دوو تەوەرە لەم دیوانە دەکۆڵینەوە،  .بگەڕێنینەوە سەردەمی خۆی ییانە بۆعردەقە شی
خۆی کە ئەو شاعیرە تیایدا سەردەمی  زمانی شیعرەکانی، بەراوردی دەکەین بە: یەکەم
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ژیاوە لە نیوەی یەکەم و سەرەتای نیوەی دووەمی سەدەی بیستەم، بۆ ئەمەش نموونەی 
و  ( ژیانەوە)دەقێکی شیعری و دەقێکی پەخشان لە دوو ڕۆژنامەی ئەو سەردەمە ڕۆژنامەی 

: ەمدوو. وانەبە نموونە وەردەگرین و بەراوردی دەکەین بە شیعرەکانی نێو ئەم دی( ژیان)
قۆناغەکانی گەشەکردن و هەموارکردنی ڕێنووسی کوردی دەکەین و بەراوردی دەکەین باسی 

بۆ ئەوەی ڕوون بێتەوە کە ئەم بەو ڕێنووسەی کە لە دەستنووسەکانی ئەم دیوانەدا هاتووە، 
 .دەستنووسانە هی چ سەردەمێکە و کەی نووسراوە

  زمانی شیعرو گەشەکردنی زمان 
  دایەبەردەوام ەتمەندییەکانی زمانی زیندوو ئەوەیە کە هەمیشە لە گۆڕانێکییبتایەکێک لە 

                                                                                    زمان بەردەوام وشەی نوێ                                                                                                       . و هیچ چرکەساتێک نییە زمان تیایدا وەستاو بێت و نەگۆڕێت
هەر سەردەمێکیش  بۆبەرهەم دێنێت و وشە وەردەگرێت و وشەی کۆنیش فەرامۆش دەکات، 

وە و وشە و ادەگونجێنێت و هەموو زارە سەردەمزمان خۆی لەگەڵ پێویستییەکانی ئەو 
 . ئەنباری دەکاتلە یادگەی خۆی کۆ دەکاتەوە و  ادە خۆیل ەشدەستەواژەکانی ئەو سەردەم

لە هەر زمانێکدا، گەشەکردنی زمانەکەیە لە بواری ئەدەبی، لە  یدەرکەوتنی دەقی ئەدەب
هەمان کاتدا وشەکان و تایبەتمەندییەکانی ئەو زمانەش لە دەقەکە ڕەنگ دەدەنەوە، کە 

ڕێی ئەم دەقانەوە، قۆناغەکانی ە ل دواتر ئەم دەقانە دەبن بە مێژوو بۆ زمانەکە و
لەالیەکی دیکەوە زمانی شیعر هەر لە ڕووی  .گەشەکردنی زمان و ئەدەب دەستنیشان دەکرێن

داڕشتنەوە تایبەتمەندیی سەردەمەکەی پێوە دیار نییە، بەڵکو ئەو فکرانەش لە زمان خۆیان 
هەر ڕێبازێکی  .ەاونمایش دەکەن کە لەو سەردەمە باوی هەبووە و دەقی ئەدەبی پێ نووسر

نوێی ئەدەبیش کاتێک دێتە نێو زمانەوە و  شیعری پێ دەنووسرێت، لە نێو زمانەکە ڕەنگ 
دەداتەوە، ئەمە سەرەڕای ئەوەی کە شەقڵ و کاریگەریی ئەو سەردەمەش لەسەر دەقەکە بە 

 .جێ دەمێنێت کە ئەو دەقەی لێ بەرهەم هاتووە
شاعیرانی وەک فەقێ تەیران، مەالی  کەن ئەگەر سەیرێکی ئەدەبی کالسیکی کوردی بکەی

جزیری، ئەحمەدی خانی، نالی، سالم، کوردی دەقی ئەدەبییان نووسیوە، بە زمانێک شیعریان 
نووسیوە کە هی سەردەمی خۆیان بووە، کە سەردەمی ئەدەبی کالسیکی کوردییە، لەو 

سراوە وون سەردەمە ئەو شێوازە لە شیعرنووسین باو بووە، ئەو زمانەش کە شیعری پێ
زمانێکە لە سەدەی حەڤەدەم و هەژدەم و نۆزدەم زمانی ئەدەبی باو بووە و پڕ بووە لە وشەی 
. عەرەبی و فارسی و تورکی، زمانێکی کوردیی پەتی، بۆ دەقی ئەدەبی، لە ئارادا نەبووە

کاتێک بە سەرەتای سەدەی بیستەم دەگەین، ئەمجارە سەردەمێکی نوێ لە گەشەکردنی زمان 
تە کایەوە و هەموو شەقڵ و کاریگەرییەکانی ئەو سەردەمەش لە دەقەکان ڕەنگ دێب و ئەدە

تازەگەری لە ئەدەب و زمان دەست پێ دەکات، زمانی شیعر سادە دەبێتەوە و بە . دەدەنەوە
کوردییەکی پەتی و ڕەوان دەنووسرێت، شیعر لە ڕووی پێکهاتە و ڕووخسارەوە گۆڕانی بە 
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ە ڕێنووسی زمانەکەش گەشە دەکات و لەگەڵ سیستەمی ک ەیسەردا دێت، ئەمە وێرای ئەو
 . دەنگسازیی زمانەکە هەموار دەکرێت

بەم پێیە سەردەمی نوێبوونەوەی ئەدەبی کوردی لە دوای سەدەی بیستەم دەست پێ دەکات و 
شاعیرانی وەک شێخ نووری شێخ ساڵح، ڕەشید نەجیب، پیرەمێرد، بێکەس، زێوەر، گۆران، 

کوردستان و ڕەحیم ڕەحمی هەکاریش لە باکووری کوردستان دەقی  ریوولە باش.. دڵدار، 
ئەدەبییان نووسیوە، ئەم دەقانەش لە ڕووی زمان و  ناوەڕۆک و ڕەوانبێژی و ڕێبازی ئەدەبی 
لەگەڵ دەقەکانی ئەدەبی کالسیکی تەواوێک جیاوازن، بە بەراوردکردنی دەقەکانی ئەم دوو 

 .  ئەدەب و زمان و ڕێنووس دەستنیشان بکەین نیردسەردەمە دەتوانین بە جوانی  گەشەک
هیچ  گومان لەوەدا نییە کە هەندێک جار شاعیر دەتوانێت بە فکر یان بۆچوونێک بە پێش 

  ، بە تایبەت لە ڕووی ڕێنووسەوەنەوەداڕشتو  زمان سەردەمی خۆی بکەوێت، بەاڵم لە ڕووی
ەتییەوە ئەحمەدی خانی بە ایەولە ڕووی هەستی نەتبۆ نموونە . ڕوو ناداتئەمە هەرگیز 

پێش سەردەمی خۆی کەوتووە کە لە  دیباچەکەی مەم و زین، باسی چەوسانەوە و 
ژێردەستەیی کورد دەکات لە بندەستیی ڕۆم و عەجەم، ئەوە دیارە ئەو هەستە نەتەوایەتییە 
لەو سەردەمە کە الی خانی هەبووە لە کۆتایی سەدەی حەڤەدەم ئەو هەستە الی هیچ 

دیکەی کورد نەبووە کە بەم شێوەیە باسی ناسیۆنالیزمی کوردی بکات، چونکە ی ێکشاعیر
ئەوە دیارە ناسیۆنالیزمی کوردی دواتر وەک فکر و ڕێکخستن لە سەدەی بیستەم 
سەرهەڵدەدات و بە نێو چینی ڕۆشنبیرانی کورددا باڵو دەبێتەوە و هەر ئەو بیرە نەتەوەییە 

بۆیە بوونی ئەم ناسیۆنالیزمە لە مەم و زینی . ەوەاتەدلە دەقی  ئەدەبی کوردیشدا ڕەنگ د
خانیدا، تێگەیشتن و توانای هزریی شاعیرە بۆ تێگەیشتنی لە چەوسانەوەی نەتەوەکەی کە 
بە پێش سەردەمی خۆی کەوتووە، بەاڵم زمانە شیعرییەکەی خانی هەر هیی سەدەی 

 .  حەڤدەمە و هیی سەدەی بیستەم نییە
و  شیعرەکانی دیوانی زەینەب خانناوەڕۆکی یری زمان و سەک هەر لەم ڕوانگەوە کاتێ

نە کە چۆن تێڕاما و بۆ هەموو کەسێک جێگەی سەرنج ت،دەکرێ اننووسینیئەدەبیی شێوازی 
پەتی سادە و  یزمانێکی کوردیبە سییەکانی سەدەی ڕابردوو بیستەکان و ڵی الە س شاعیرێک

و شێوازی نوێی کوردی ەوەی ئەدەبی ڕووی نوێکردنە لهەروەها ! ؟ئەم شیعرانەی نووسیوە
و  شێخ نووری شێخ ساڵحبە پێشەنگ دادەنرێن، کە بە پێش شیعرانە  یەوە، ئەمشیعری کوردی

و لە ڕووی هەستی نەتەوایەتی و شیعری بەرگری و نیشتمانی بە پێش  ،دەکەون گۆران
ێ جارێکی ڕاست بێت دەبئەگەر ئەمەش  .کەوتوون.. حەمدی و کەمالی  بێکەس و پیرەمێرد و

ئەم ئافرەتە لە پێشەنگی بزووتنەوەی شیعری  و مێژووی ئەدەبی کوردی بنووسرێتەوەدی 
بییە لەو سەردەمە، بە بازدانێکی نوێی کوردی دابنرێت، چونکە ئەم هەموو داهێنانە ئەدە

ە هاتۆتە سەردەم لەو ەلەم کچە کورد گەورەی ئەدەبی و زمانی و هزری دادەنرێت کە
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ی تێگەیشتنێکی مەنتیقی و عەقاڵنییە بۆ گەشەکردنی زمان ەش لە دەرەوەەم، ، کە ئەمبەره
 .و ئەدەب

  (ژیان)و ( یانەوەژ) کوردی لە ڕۆژنامەی و ڕێنووسی انزم -
بۆ ئەوەی باشتر باسەکە شی بکەینەوە، پێویستە بگەڕێینەوە بۆ بیستەکان و سییەکانی 

و سەردەمە دەرچوون، بۆ ئەوەی سەدەی بیستەم و تەماشایەکی ئەو باڵوکراوانە بکەین کە لە
بزانین  زمانی کوردی بۆ پەخشان و شیعر لە چ ئاستێکدا بووە، هەروەها ڕێنووسەکەی پێش 

ەردەمە چۆن بووە، کە ئەو سەردەمەیە زەینەب خان ژیاوە و گوایە ئەو هەموارکردنی، لەو س
 .  شیعرانەی نووسیوە

کوردستان و لە دێتە باشووری  ری چاپمێئاوە م جار لەالیەن ئینگلیزەبۆ یەکە ٠٠٩١ساڵی  لە
بۆ  کەر بووزەمینە خۆشلەم شارە هەنگاوێکی گرنگ و چاپخانە  بوونی .سلێمانی دادەمەزرێت

بە هۆی ئەو  ٠٠١١ – ٠٠٩١لە نێوان سااڵنی . گەشەکردنی زمانی کوردی کوردی  وچاپەمەنی 
مەیجەر  سلێمانی لە الیەن سەرەتا لە. باڵو دەکرێنەوە ڕۆژنامەو ک گۆڤار کۆمەڵێ ەچاپخانەی

شێخ مەحمووددا ی انیڕۆژنامەی پێشکەوتن دەردەچێت، دواتریش لە سەردەمی حوکمـڕسۆن 
. بە دوای یەکدا دەردەچن تقاللیسئومێدی ئ ستان، بانگی هەق،ستان، ڕۆژی کوردبانگی کورد
 ەارئەمج ،بزووتنەوەی شێخ مەحموود سەرکوت دەکرێت و لە سلێمانی نامێنێت دوای ئەوەی

چاپکراوەکانی ئەو . دەردەچێتو ژیان لە الیەن شارەوانیی سلێمانییەوە ڕۆژنامەی ژیانەوە 
ن زمانی کوردی لە بۆ ئەوەی بزانی دەتوانین سەیری بکەین، دەستمانە بەرڕۆ لەسەردەمە ئەم

 ،و ڕێنووسەکەشی چۆن بووە لەو سەردەمە لە چ ئاستێکدا بووەشتنەوە ڕووی فۆرم و داڕ
ڕێنووسەکەشی هەموار  زمانەکە پەتی کراوە و سەردا هاتووە و گۆڕانی بە دواتریش چۆن

 .کراوە
ئەدەبی کوردی چۆن بووە، نموونەی شیعری شاعیری بۆ ئەوەی بزانین لە بیستەکان دەقی 

وەردەگرین، کە هاوسەردەم بووە لەگەڵ ( ٠٠٧٩- ٠٩٠٩)نوێگەر شێخ نووری شێخ ساڵح 
ی نوێکردنەوەی شیعری کوردیدا لە ڕووی ناوەڕۆک و ئەم شاعیرە لە کاروان. زەینەب خان

لە  ٠٠٩٧شوباتی  ٩لە ئەم دەقە شیعرییەی خوارەوە . ڕووخسارەوە لە شاعیرە پێشەنگەکانە
بە ڕێنووسی ئەو سەردەمە  1(.هاواری وەتەن)باڵو کراوەتەوە بە ناوی ( ژیانەوە)ڕۆژنامەی 
 :وەک خۆی

    دوی شو لە خوا دیم کە ژنی مشفق و معصوم"
 هـــــــاواری اکـــــرد مــــــن وطنم مــــادر ایــوەم 
 مغمومایفرمـــو بە حـــزنیکەوە زور عـــاجز و  

                                                             
 . ٨. ل. ٠٠٨٥ساڵی یەکەم، چاپخانەی بلدیە، سلێمانی، ( ٠٣)ڕۆژنامەی ژیانەوە، ژمارە  - 1

، دەزگای جاپ و باڵوکردنەوەی ٠٠٨٣ – ٠٠٨٣امەنووسیی کوردیدا عەبدوڵال زەنگەنە، ژیانەوە و شوێنی لە ڕۆژن: بڕوانە
 .٨١١١دە، هەولێر، رەموکریان، چاپخانەی وەزارەتی پەرو
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 ــوەمــهـــم دار ثـــمردارم و هــــم لــــــذت مـــیــ 
 ـــمــگــــــر آو بدریــــم بە شــفیقانـــە بکیــــلری 
 ـر آنەــحاضـــ پشـــــکــــوتنی گــــوپکە امــــلـــم 
 لفـــــە نمــامە، لق و پوپ ناسک، پیریمــاو خ 
 کە خــــزانــەابی، بــــهارم ــبی آویــــە اســــب 
 طــــفی و بی خــــذمتی ایــــوە ســـراســرــبی ل 
 ــــمــــــدی ورانــــە امیـــچـــــل غنـــــاوراق امـــ 
 انمـــــــت بە ژیوە مــباالـــکـــن ایــو بــگر بیت 
  1" رــــم بــر و هــم سیبــینیتەوە هــدو احســمان 

ە لە ساڵی (ژیان)پەخشانیش وەردەگرین کە سەروتاری ڕۆژنامەی وا لە خوارەوە دەقێکی 
بە . باڵو کراوەتەوە، تیایدا باس لە بایەخی چاپەمەنی دەکات لە ژیانی میللەتدا ٠٠١١

 :ڕێنووسی ئەو سەردەمە وەک خۆی
درجەی علم و  ادراکی ملتیک و نوعی پیشکوتنیان لە مطبوعاتیان دەراکەوی چونکە ملتیکی "

دواکەوتو کە وریابووە پیش همو شتیک هەول ادا بو ترقی معارف کە بناغەی معارفیش 
مطبوعاتە و یا بناغەی مطبوعات معارفە لە دواییدا اقتصاد و لە پیش همویاندا انجا عمارة و 

ونکە ملتیکی جاهل لە روی نەزانینەوە کەلی شت بە چاک ازانی و ئەیکا سیاست و سائرە چ
بو پیشکەوتنی معارفیش یکانە رهبر . بونی حقوقی خوی انتاج اکانتیجە ضرر و ضایع 

مطبوعاتە کە امەش انواعی هیە مثال غزتە ترجمانی حسیاتی ملتە، کتیب و ادبیات آوینەی 
، تألیف و یا ترجمە اکری لە لغتیکی اجنبیی یەوە کمالیاتی او ملتەیە و کتب علمی امەش یا

 2"ریاژمیر کتیبی مکتبیش لە میانەی اماندا

                                                             
 بڕوانە. خراوەتە  سەر ڕێنووسی نوێی کوردیشیعرانە لە دیوانەکەی شێخ نووری شێخ ساڵح ئەم   - 1

ئازاد عەبدولواحید، چاپی دووەم، باڵوکراوەی : ەوەی دیوانی شێخ نووری شێخ ساڵح، بەرگی یەکەم، کۆکردنەوە ە ساغکردن
 .٣٢٦.ل.  ٨١١٢دەزگای ئاراس، هەولێر،  

 یق و مەعسوومدوێ شەو لە خەوا دیم کە ژنێ موشف
 ەنم مـــــادەری ئیـــــوەمهاواری ئەکـــرد، مــــن وەت

 ئەیفەرموو بە حوزنێکەوە زۆر عاجز و مەغــــمووم
 ــەم لــەزەتــــی میــوەمهەم داری ســــەمەردارم و ه

 گـــەر ئـــاو بــدرێـــم بە شــــەفیقانـــە بکێـــڵرێــــــم
 م حــــازری ئـــانـــەپشـــکووتنی گۆپـــکەی ئەمـــەل

 امەی، لق و پۆپ ناســک، پیریــــمئەو خــەلــفە نەم
 بێ ئاوییـــە ئەســــبابی، بەهـــــارم کە خــــەزانـــــە

 ـــفی و بــێ خـــزمەتی ئێـــوە ســـەراســەربێ لـــوت
 ئەوراقــــی ئـــەمــەل، غـــونچەی ئــومێــدی وەرانم

 ن ئێـــوە مــــوباالت بە ژیــانـــمگـــەر بێتـــو بـــکە
 ــدوو ئەحـــەسێنێتەوە، هـــەم ســـێبەر و هەم بەرمانـ

 
 . ٠ل. ٠٠٦١نیسانی  ٨٣انی، ، مطبعة بلدیة، سلێم(٨٦٣)ڕۆژنامەی ژیان، ژمارە  - 2
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ئەگەر سەرنجێکی ئەم دوو دەقە بدەین، دەتوانین بە ئاسانی دەستنیشان بکەین کە ئەم دوو 
دەقە هی سەردەمێکە کە زمانی کوردی هێشتا پەتی نەکراوە، زمانەکە پڕیەتی لە وشەی 

ی، جاروبار تورکیش، لە هەندێک وشە هەوڵی پەتیکردن دراوە، بەاڵم عەرەبی و فارس
ەبییە، بە تایبەت شیعرەکەی شێخ نووری شێخ ساڵح هەرچەندە زۆرینەی وشەکانی عەر

هەوڵی نوێکردنەوەی شیعری کوردی داوە، بەاڵم هێشتا زمانەکەی پڕیەتی لە وشەی عەرەبی 
، عـــاجز، مغموم، ثـمر، لـذت، عصوم، وطنمشفق، م) : وشە عەرەبییەکان ئەمانەن. و فارسی

مــــادر، : )وشە فارسییەکان ،(ت، اوراق، مباالتشــفیقانە، امل، حاضـر، اسـباب، ، لطف، خذم
دەقە پەخشانەکەش بە هەمان شێوە زۆرینەی وشەکانی عەرەبییە، زۆر کەم هەوڵ . (خـزان

ورییەکان هەر هەمان زاراوە سیاسی و ئابو. دراوە بە کوردییەکی پەتی بنووسرێت
وق، مکتب، ترجمە، عەرەبییەکان بە کار هاتوون وەک أنتاج، اقتصاد، معارف، صنایع، حق

 .تاد، چونکە هێشتا زمانی کوردی زاراوەسازی بۆ نەکراوە... تألیف، ترقی، مطبوعات، عمارة، 
ات و پەتیکردن لە زمانی کوردیدا لە بیستەکانی سەدەی بیستەم سەرەتاکانی دەست پێ دەک

لە ڕۆژنامەی  بۆ یەکەمجار ئەوە بوو. هەوڵ دەدرێت بە کوردییەکی پەتی بنووسرێت
ڕادەگەیەنێت و خەاڵتێک مەیجەر سۆن پێشبڕکێیەک  ،٠٠٩١ساڵی  ی (٩٥)ژمارە  پێشکەوتن

بە کوردییەکی ڕوون و دیار دەنووسن کە وشەی فارسی و تورکی و دادەنێت بۆ ئەوانەی 
ژمارەکانی دواتر یازدە بابەتی بۆ دێت، لەمانە سێ کەس لەم ە ل 1.عەرەبی کەمتر تێدا بێت

یە دەبەنەوە، کە یەکەمەکەیان بابەتێکی شێخ نووری شێخ ساڵحە بە شیعر بە ناوی پێشبڕکێ
 ئەم هەوڵە 2.، خەاڵتی یەکەم وەردەگرێت کە پەنجا ڕوپیە بوو(جووت و گا شتێکی باشە)

بە کوردییەکی پاراو و پەتی  نهان بدرێ سەرەتایەک بوو بۆ ئەوەی نووسەران و شاعیران
یەی زمان لە وشە بێگانەکان بەردەوام دەبێت و نووسەران  و دواتر ئەم  پاکسازی. بنووسن

شاعیران هەوڵ دەدەن بە کوردییەک بنووسن کە وشەی عەرەبی و تورکی و فارسی تێدا 
 .نەبێت

ڵال نووسراوە ل عەبدوەمال جەالجدکتۆر لە توێژینەوەیەکی نامەی دکتۆرا کە لە الیەن 
لە بارەی پەتیکردنی زمانی کوردی لە بیستەکانەوە تا حەفتاکان، ئاماژە بەوە دەکات کە لە

لە زمانی کوردیدا  (عەرەبی، فارسی، تورکی)خوازراوەکان ، وشە٠٠١٠تا  ٠٠٩١نێوان سااڵنی
 سااڵنی بە چڕی دەست پێ دەکات تا لە نێوان بووە، دواتر پەتیکردن ٪ ٩١٩٦١بە ڕێژەی  

واتە زمانەکە بە ڕادەیەکی  ٪٠٦٧٩ڕێژەیە زۆر کەم دەبێتەوە دەبێت بە  ئەم٠٠٧٩تا  ٠٠١٠
تا  ٠٠٧٩ سااڵنی دواتر ئەم پرۆسەیە هەر بەردەوام دەبێت تا لە نێوان .پەتی کرا ئەوتۆ

                                                                                                                                                                                     
پکراوی شارەوانیی ڕەفیق ساڵح، لێکۆڵینەوە سدیق ساڵح، زنجیرە چا: ڕۆژنامەی ژیان، دووەم بەرگ، ئامادەکردنی: بڕوانە

 . ٨١١٦. سلێمانی
 . ٣.ل. ٠٠٨١ئۆکتۆبەر  ٨٢، چاپخانەی حکومەت، سلێمانی،  (٨٢)نامەی پێشکەوتن، ژمارە ڕۆژ - 1

ڕەفیق ساڵح، سدیق ساڵح، باڵوکراوەی بنکەی : کەوتن، یەکەمین ڕۆژنامەی سلێمانی، ئامادەکردنیڕۆژنامەی پێش: بڕوانە
 .٨١٠٨ژین، چاپخانەی شڤان، سلێمانی، 

 .٨.ل(. ٦١)هەمان سەرچاوەی پێشوو، ژمارە  -  2



10 
 

لە حەفتاکان بە واتە زمانەکە  1.٪ ١.١٩ئەم ڕێژەیە یەکجار کەم دەبێتەوە دەبێت بە   ٠٠٥١
 .کوردی دانرا یان داتاشرا ەکیپەتی کرا  و بۆ هەر وشەیەکی خوازراو وشەی کی زۆرڕادەیە

گەشەکردنێک بوو بۆ  زمانەکەدا هات، فۆرمی دەرەوەی سەر بەم پێیە ئەو گۆڕانەی کە بە
نووسینی کتێب و بواری لە هاتە کایەوە و زمانێکی کوردیی پەتی زمانەکە، کە لە ئەنجامدا 

 .  پەیڕەوی لێ کرا ئەدەبیدادەقی  و داڕشتنی گەریەامڕۆژن

 (زەینەب خان)دیوانی  ەکانیرعزمانی شی -
لەم دیوانە کە بە ناوی زەینەب خان باڵو بووەتەوە، کۆمەڵە شیعرێک هەیە ڕێکەوتی سااڵنی 

و کۆمەڵە شیعرێکی دی مێژووی سااڵنی سییەکان و  ٠٠١١، ٠٠٩٠، ٠٠٩٩، ٠٠٩٥، ٠٠٩١، ٠٠٩١
لە شەستەکانیش چەند شیعرێکی نووسیوە، تەنانەت لە ساڵی   چلەکان و پەنجاکانی لەسەرە،

 . شیعری هەیە پێنجوەفاتی شاعیرە،  یش کە ساڵی ٠٠٩١
لەم توێژینەوەیە زیاتر بە الی ئەو شیعرانەدا دەچین کە لە بیستەکان و سییەکان نووسراون، 

شتا کە هێزمانەچونکە ئەو سەردەمە بۆ ئێمە جێگەی مشتومڕ و ڕەخنەیە، ئەو ماوەیە کە 
 .ەبی کوردیە بۆ نوێکردنەوەی ئەدشقۆناغی سەرەتای پاکسازی نەکراوە، هەروەها

بۆ بەراوردکاری نێوان ئەم دەقانە، دەقێکی شیعری نێو دیوانی زەینەب خان بە نموونە 
، بە هەمان ئەو ڕێنووسەی کە لە (٩٩)الپەڕە (  سروشتی کوردستان)وەردەگرین بەناوی 

لە گوندی تیمار لە هەولێر  ٠٠١١ە، ئەم شیعرە لە ساڵی دەستنووسی خۆیدا هاتوو
 2:نووسیویەتی، لە کۆتایی دیوانەکە وێنەیەکی دەستنووسەکەی دانراوە

  جـــــــۆشــــــــــا دڵـــــم، لــــــــــــــە وەرزی پـــــــــایــــــــــزی دا
 زیـــــزی داســــــــەری حــــــوســـــــنی، لـــــە پــــەردەی ئــــا

 حـــــوزنــــی نامێنــــیبەهــــــاران، ناســـــــۆری دەروون، 
 بـــــاران موژدەی، گوڵــــەبــــاخ و ســــــوێســن دەهێنـــــێ

 چــــرا شـــــەوق و چـــرا زەوق و چـــرا ئازادی و ڕووناکی
 چرای مەست و چرای دەست و چـــرای هەستی بێ باکی

 بــــارانــــەە، مێــــرگ ڕووی لە ە کۆســــارانتـــەم ڕووی ل
 بـــاران ئاوی لە هـــــەوارانە، هــــــەور چـــــاوی یــــارانە
 دەبێتە ســــەمای خـــــۆشی و ســــەمای گەنجی و جوانی
 ســـەمای مێرگ و درەخت و گیای ســــەوز و ئــاوی کانی

 ەردووک دەخوێننســــەنتوور لەوالوە، هــاژە لەم الوە، ه
 ــەسی سروشـــتی ڕەنگین، داڵن دەڕفێنــــنلە نــاو قـــەفـــ

                                                             
1 - Jamal Jalal Abdulla, Some Aspects of Language Purism among Kurdish Speakers. 
PhD dissertation, (unpublished), University of York (England), (1980). P.181. 
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لەگەڵ ئەم دەقە  ( ژیان)و ( ژیانەوە)ئەگەر بەراوردێکی سەرپێی هەر دوو دەقی ڕۆژنامەی 

شیعرییەی دیوانی زەینەب خان بکەین، زۆر بە ڕوونی دیارە کە ئەم دوو دەقە لە دوو 
ئەوەی . ە نێوانیاندا هەیەهەم هاتوون، ماوەیەکی زەمەنی زۆر لسەردەمی تەواو جیاواز بەر

جێگەی تێڕامانە ئەم زمانە شیعرییە کە ئەم دەقە شیعرییەی پێ نووسراوە نابێت هی ساڵی 
بێت، چونکە ئەو زمانەی کە لەو سەردەمە باو بووە، ئەو زمانە بووە کە شیعرەکانی  ٠٠١١

 لە ڕۆژنامەکانی ئەو سەردەمەی پێ یشێخ نووری شێخ ساڵح و دەقی پەخشانی کورد
نووسراوە، زمانێکە پڕیەتی لە وشە و دەستەواژەی عەرەبی، بەاڵم زمانی ئەم دەقە شیعرییە 
و دەقەکانی دیکەی دیوانی زەینەب خان کە گوایە لە بیستەکان و سییەکان نووسراون، 

تێدا نییە، واتە  زمانێکی کوردیی سادە و ڕەوان و پەتییە، بە دەگمەن نەبێت وشەی عەرەبی
ە پەتییەیە کە لە دوای شەستەکان و حەفتاکان لە زمانی کوردیدا هاتە ئەو زمانە کوردیی

 . ئاراوە
ئەگەر تەماشایەکی شیعری شاعیرەکانی بیستەکان و  سییەکان بکەین وەک تاهیر بەگی 

کە .. جاف، ئەحمەد موختار بەگی جاف، ناری، ئەدیب، ئەدەب، حەمدی، سافی،
ەوەی ئەدەبی کالسیکی کوردین زمانەکەیان بەشێکی زۆری وشەکانی عەرەبی و درێژبوون

ستەم هەوڵی نوێکردنەوەی ئەدەبی کوردی بەاڵم لە دوای سەدەی بی. فارسی و تورکییە
لە باکووری کوردستان ڕەحیم ڕەحمی هەکاری و لە  ٠٠١٠ – ٠٠٠٩دەدرێت لە نێوان سااڵنی 

تاد ... ەحمان بەگی بابان، ڕەشید نەجیب، باشووریش شێخ نووری شێخ ساڵح، عەبدوڕ
لە ڕووی  ێکردنەوەی شیعری کوردیلەم قۆناغە سەرەڕای نو. پێشەنگی ئەم نوێکردنەوەن

پێکهات و ڕووخسارەوە، هەتا ڕادەیەکی زۆر هەمان شێوازی زمانی شیعری بە سەر دەقە 
بەاڵم لە قۆناغی . بە تایبەت لە ڕووی زۆری وشەی عەرەبی و فارسی 1شیعرییەکانیاندا زاڵە،

تازەگەری لە ئەدەبی کوردیدا دەست پێ دەکات بە تایبەت لە  دوای ئەوان قۆناغێکی گرنگی
کە عەبدوڵال گۆران پێشڕەوی ئەم  ٠٠٩٩ – ٠٠١٩کوردستاندا لە نێوان سااڵنی  باشووری

قۆناغە دەکات و کۆمەڵێک شاعیری دی هەمان ڕێڕەوی تازەگەری لە ئەدەبی کوردیدا دەگرنە 
ەر وەک دڵدار، ئەحمەد هەردی، ئەحمەد دڵزار، ئیبراهیم ئەحمەد، مەدهۆش، کامەران ب

تاد لەم قۆناغە شیعر لە ڕووی رووخسار و .. ی فەالح،موکری، محەمەد ساڵح دیالن، کاکە
ناوەڕۆکەوە گۆڕانی بەسەردا دێت و کێش و سەروا دەمێنێت بەاڵم زۆر گرنگ نابێت، زمانی 

سیکییە ڕزگار دەکات کە پڕ بوو لە وشەی عەرەبی و فارسی و شیعر خۆی لەو زمانە کال
ێت، بۆ وشە عەرەبییەکان وشەی تورکی، هەر بۆیە لەم قۆناغە زمانی کوردی پاکسازی دەکر

کوردی دەدۆزرێتەوە، و کوردییەکی پەتی بەرهەم دێت، ئەمە سەرەڕای ئەوەی زمانی 

                                                             
. ص. ٨١٠٨الشعر الکردي، مطبوعات مرکز چاودێر، مطبعة حمدي، السلیمنایة،  سرور عبدەللا، حرکة الحداثة في. د - 1
٨٢. 
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لە دەقە شیعرییەکان تێ   شیعریش سادە و ڕەوان دەبێت و خەڵکێکی سادەش دەتوانێت
 1.بگات

 ٠٠٩١ کۆنترین شیعری لە ساڵیکە ( زەینەب خان)بەپێی ساڵی نووسینی شیعرەکانی دیوانی 
هاوسەردەمە لەگەڵ قۆناغی سەرەتاکانی نوێکردنەوەی ئەدەبی کوردی،  دەکاتپێ  دەست

پەنجاکانی لە شیعری کوردیدا لە سییەکان و چلەکان و  نوێگەری دواتر دێتەوە نێو قۆناغی
هەر لەم ڕوانگەوە ئەگەر سەرنجی ئەو شیعرانە بدەین کە لە بیستەکان .  داسەدەی بیستەم

راون دەبینین جیاوازییەکی زۆر هەیە لە ڕووی زمان و ناوەڕۆک و پێکهاتە و و سییەکان نووس
. و سییەکان نەبووەکوردییە پەتییە لە بیستەکان  ڕووخساری  شیعر، بە تایبەت ئەو زمانە

زەینەب )ان سەرەتایی بوون، بەاڵم ئەو زمانە شیعرییەی دیوانی گەر هەشبووبێت هەوڵەکئە
بە هەموو پێوەرە زمانەوانییەکان و پێوەری نوێکردنەوەی دەقی ئەدەبی نابێت هی  (خان

بیستەکان و سییەکان بێت، بەڵکو هی سەردەمێکی درەنگترە، کە زمانی شیعر تەواو سادە 
ی پەتی و پاراو دەنووسرێت، زاراوە و وشەی نوێ دێتە ناو زمانەوە، دەبێتەوە و بە کوردییەک
 .قی ئەدەبی لەدوای شەستەکان و حەفتاکان پەیدا دەبێتکە ئەم شێوازەش لە دە

ئەمە الیەنێکی باسەکەیە، لە الیەکی دیکەوە ئەگەر بە مێژووی گەشەکردنی هەر زمانێکدا 
ی گەشەکردنی دیاری بکەین، بە تایبەت لە بچینەوە، دەتوانین هەنگاو بە هەنگاو قۆناغەکان

ە زمان مێژوویەکی هەیە، ئەو زانستەی هەر وشەیەک ل. ڕووی زاراوەسازی و  وشەڕۆنانەوە
لە ڕووی . کە هەوڵی ناسینەوەی ڕیشەی وشەکان دەدات ئیتیمۆلۆجی پێ دەگوترێت

ا بوون و ئیتیمۆلۆجییەوە هەندێک وشە هەیە لە زماندا زۆر کۆنە، هەندێکیش تازە پەید
مڕۆ ئەم کەوتوونەتە ناو نووسین، هەندێک وشەش هەیە لە سەردەمێکدا لە زماندا هەبووە ئە

لە زمانی کوردیش بە هەمان شێوە . وشەیە چیدی بە کار نایەت و بووە بە وشەیەکی مردوو
لە هەر سەردەمێک  کۆمەڵێک وشە بەرهەم هاتوون و بوون بە باو و مۆرکی ئەو سەردەمەیان 

ارە، دواتر سەردەمێکی نوێ دێت و ئەو وشانە کۆن دەبن لە زمان چیدی بەکار نایەن پێوە دی
بۆ نموونە لە بیستەکان و سییەکان بۆ قوتابخانە ئەم وشانە . ێ دێتە جێگەیوشەی نو

،  بەاڵم دواتر ئەم وشانە قوتابخانەمەکتەب، مەدرەسە، دەرسخانە، خوێندنخانە، : هەبوون
ات، لەپاڵ وە تەنیا قوتابخانە نەبێت درێژە بە مانەوەی خۆی دەدزۆربەیان لە زمان نامێننە
بۆیە هەر دەقێکی شیعری ئەگەر ... دەبێت وەک فێرگە، خوێندنگە  ئەوەش  وشەی نوێتر پەیدا

ئەم وشە کۆنانەی تێدا بێت بۆ قوتابخانە دەقێکی کۆنی سییەکان و چلەکانە، ئەگەر 
ە بکات ئەوە دیارە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی دەقێکیش باسی قوتابخانە و فێرگە و خوێندنگ

یان هەندێک لە وشەکان . کان و حەفتاکانەدوای پەتیکردنی زمانەکە کە ئەویش دوای شەستە
لە ڕووی واتاسازییەوە گۆڕانی بەسەردا دێت، لە سەردەمێک واتایەکی هەبووە، ئەمڕۆ 
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خۆی، واتای دیکەی بۆ  واتایەکی دیکەی هەیە، یان واتاکەی فراوان بووە، بێجگە لە واتای
، ەو شوێنی بە ڕێدا ڕۆیشتنڕێگا بە مانای لە زمانی کوردی  ڕێبازبۆ نموونە وشەی . پەیدا بوو

بۆ کۆمەڵێک باوەڕ و ڕێنمایی هزری و سیاسی و دینی ئەمڕۆ ئەم وشەیە ماناکەی فراوان بووە 
ڕێبازی دەگوترێ وەک  (مذهب)بە کار دێت کە بە عەرەبی پێی دەگوترێت  و ئەدەبیش

ەیە بۆ یان وشەی گەندەڵ لە پێشدا ئەم وش  تاد، ...ەدەبی، ڕێبازی دینی، ڕێبازی سیاسی،ئ
داری ڕزیو و کرمن بە کار هاتووە، ئەمڕۆ ماناکەی فراوان بووە بۆ هەموو کارێکی ناقانوونی و 
دزی و فڕوفێڵی سیاسی و ئیداری و ئابووری بە کار دێت کە بە عەرەبی پێی دەگوترێت 

 (.فساد)
بە لەم بەشە هەوڵ دەدەین چەند وشە و دەستەواژەیەک لە شیعرەکانی دیوانی زەینەب خان 

ا نووسراوە، ئاخۆ کەین بەو سەردەمەی  کە ئەو شیعرەی تێدگرین و بەراوردی دەنموونە وەر
یە بووە کە  ائایا بەو مان ؟ ئەگەر هەشبوونن و بەکار هاتوونهەبوو لەو سەردەمە ئەم وشانە
 دا مانای بۆ هاتووە؟لەم شیعرە

پەتییە  ئەگەر تەماشای هەموو شیعرەکانی ئەم دیوانە بکرێت، هەست بەم زمانە نوێ و 
دەکرێت، هەر بۆیە دەکرێ سەرتاپای وشە و دەستەواژەکان شی بکرێنەوە، بەاڵم بۆ ئەم باسە 
لە چەند شیعرێک چەند وشە و دەستەواژەیەک وەردەگرین و شی دەکەینەوە، چونکە مشتێک 

 .نموونەی خەرمانێکە
کە لە  دەکات،  بە زمانێک نووسراوە( سروشتی کوردستان)لەم شیعرەی سەرەوە کە باسی 

ڕووی وشە و داڕشتنەوە زۆر پەتییە، زمانێکی تەواو نوێیە، تەنیا دوو وشە بە نموونە 
، ئەوەی یەکەم سروشت وشەیەکە لە دوای شەستەکانەوە بۆ (سروشت و وەرز)وەردەگرین 

ی عەرەبی بە کار هات، بەاڵم لە شیعری شاعیرانی کالسیکدا هەتا سااڵنی سییەکان  (طبیعة)
تەبیعەت بە کار هاتووە و سروشت دواتر لە ڕێی زمانی فارسییەوە دێتە  و چلەکانیش هەر
کە هاتووە  1،لە فارسیدا بە مانای خوو و فیترەت دێت( سرشت)ئەم وشەیە . ناو زمانی کوردی

بە کار  (تەبیعەت)ە بۆ سروشتی بووە بە سروشت و ماناکەی گۆڕاوبۆ ناو زمانی کوردی 
کەوتە ناو زمانەوە بوو بە باو، بۆیە ئەم شیعرە کە  هاتووە، ئەمەش لە دوای پەنجاکان

، کە (وەرز)بۆ وشەی . تێدا هاتووە نابێت هی سییەکان بێت( سروشتی ڕەنگینی)دەستەواژەی 
نوێیە لە دوای  ئەم بەکارهێنانە بۆ وەرز" زی دالە وەرزی پای" بە کار هاتووە،  (فصل)بۆ 

شەستەکان و حەفتاکان لە زمانی کوردی بوو بە باو، بەاڵم لە شیعری شاعیران لە بیستەکان 
.. و سییەکان هەر بە فەسڵ  هاتووە وەک فەسڵی گواڵن، فەسڵی بەهار، فەسڵی خەزان،

. ە کێڵرا بێ و تۆی پێوە کرا بێزەمینێکە ک -٠: " م وشەیە دەڵێتفەرهەنگی خاڵ بۆ مانای ئە
لە فەرهەنگی . واتە دوو ساڵە ڕەنجبەرم 2.دوو وەرزە رەنجبەرم. بریتییە لە ساڵێک -٩
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لە   1.، واتە ساڵ هاتووە(عام)مەهابادیش کە کوردی و عەرەبییە ئەم وشەیە بە مانای 
ەر بە مانای ه( وەرز)باڵو کراوەتەوە  ٠٠٥٩اڵی فەرهەنگی کشتوکاڵیش بەرگی دووەم کە لە س

کەواتە ئەم وشەیە هەتا سەرەتای ساڵی حەفتاش بە مانای ساڵ بووە، بەاڵم  2.ساڵ هاتووە
دواتر لە زمانی کوردی ماناکەی فراوان دەبێت و مانای دیکەی لێ دروست دەکرێت کە دواتر 

بۆ  ئێستا زیاتر مانای فراوان بووە.. ،بۆ فەسڵەکانی ساڵ بە کار هاتووە، وەرزی بەهار، هاوین
. نی ساڵیش بە کار دێت، دەگوترێ وەرزی یەکەمی خوێندنفەسڵێکی کتێب و بۆ فەسڵی خوێند

لێرەدا ئەوەی جێگەی سەرنجە لەم شیعرەی دیوانی زەینەب خان ئەم وشەیە بە مانای 
ئەمەش . بێت شەستەکان و حەفتاکان بە کار هاتووە نەک بە مانای دەقێکی ساڵی سییەکان

 .لە دوای حەفتاکان نووسراوەبەڵگەیە کە ئەم شیعرە 
کە ( یەکی ئایار، جەژنی کرێکاران)دا لە دیوانی زەینەب خان بە ناوی کەلە شیعرێکی دی

ڕۆژی یەکی ئایار لە دوای پەنجاکانەوە بوو بە . (١٩)، الپەرە لەسەر دانراوە ٠٠٩١مێژووی 
کەچی سەیرە م ڕۆژەیان کرد بە پشوویەکی ڕەسمی، ڕۆژێکی جیهانی و واڵتانی جیهانیش ئە

؟ بۆیە یادی ئەم ڕۆژە وەک جەژنی کرێکاران !ی یەکی ئایار بکاتباس ٠٠٩١زەینەب خان لە 
لەگەڵ ساڵی نووسینی ئەم شیعرە پێکەوە گونجانیان نییە، چونکە لەو کاتە بەتایبەت 

وە، تا ئافرەتێکی تەمەن بیستەکانی کوردستان  یادی ئەم ڕۆژە الی هیچ ڕۆشنبیرێک نەبو
! و ڕۆژەی کردبێتەوە و شیعری بۆ بنووسێتر ساڵ لە قەاڵتی هەولێرەوە یادی ئەبیست و چوا

ئەمە دیوێکی مەسەلەکەیە کە لە ڕووی ڕۆشنبیری و هۆشیاریی سیاسی، ناوەڕۆک و مەغزای 
شیعرە ئەم ئەم شیعرە نابێت هی بیستەکان بێت، بەاڵم لە دیوێکی دیکەی زمانەوانییەوە، 

بۆ ساڵی بە وشە و داڕشتن  نووسراوە کوردیی پەتیسەرتاپای دەقێکە بە زمانێکی 
ە ئەوانی دی هەمووی وشەی تەنیا چەند وشەیەکی عەرەبی تێدای کە حەفتاکانی دەگەڕێتەوە

ئەم وشانە لە بیستەکان هەرگیز دەست (  نیشتمان، کرێکار، خۆبەخش)بۆ نموونە  .نوێباوە
لە شیعری شاعیرانی بیستەکان و نیشتمان ئەوسا . کوردی باو نەبوون ناکەون و لە نووسینی

ئەو وشەیەی کە زیاتر  بەاڵم. مەلە بووەبووە، کرێکاریش هەر عە (وەتەن)کان هەر سییە
 :ی خوارەوەدا هاتووەبەیتە ە کە لەم(خۆبەخش)وشەی مشتومڕ هەڵدەگرێ 

 خۆزگە تۆش دەبوویتە کرێکاری خۆبەخش( زەینەب) 
 ــــتانـــکوردسبۆ بینایــەی قوتابخانـــەی مندااڵنـــــی  

هەتا هەشتاکانیش وشەیەکی باو نەبووە لە زمانی کوردیدا، دواتر لە  (خۆبەخش)وشەی 
ئەم وشەیە لە هیچ یەک لە فەرهەنگەکانی خاڵ و . نەوەدەکان زیاتر دێتە ناو نووسین

مەهاباد و کوردستانی گیوی موکریانیدا نییە تەنانەت لە هەنبانە بۆرینەشدا نییە، چونکە 
و پرسیارە دێتە پێش چۆن دەبێ وشەی خۆبەخش لە کەواتە ئە. لە دوای هەشتاکان دانراوە
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ئاشکرایە کە ئەم شیعرە لە و ئەمەش بەڵگەیەکی ڕوون !!  دا هاتبێت؟٠٠٩١شیعرێکی ساڵی 
 .کان دانراوەادوای هەشت

، الپەڕە (ئینگلیزی داگیرکەر)ی لەسەرە بە ناوی  ٠٠٩٩لە شیعرێکی دی کە ڕێکەوتی ساڵی 
دەدات کە شیعرێکی نوێیە و بە زمانێکی کوردیی پەتی ، ئەم شیعرەش سەرتاپا نیشان (١٧)

دەتوانین لەم شیعرە سەرنجی چەند وشە و . نووسراوە و هی سااڵنی بیستەکان نییە
ئەمانە ( گیرکەر، کەسایەتیی نیشتمانی، مافئینگلیزی دا)دەستەواژەیەک بدەین وەک 

ی بوون بە باو، مەحاڵە وشەگەلێکن لە دوای سااڵنی حەفتاکان و هەشتاکان لە نووسینی کورد
پێویستە  (کەسایەتی)وشەی لە بۆ نموونە . بێتلە دەقێکی ئەدەبی سااڵنی بیستەکان هەبوو

 :هەڵوەستەیەک بکەین، کە لەم بەیتەی خوارەوە هاتووە
 نیشـــتمان، خــــەڵەتــــان و بوونــــە نۆکـــەر یــایەتــــزۆر کەس 

 یانکا بە قەشمەرمی هەبێ، دەبێ بئەگەر کورد عەقڵ و فەه
( خزمایەتی)لە هەموو فەرهەنگەکانی خاڵ و کوردستان و هەنبانەبۆرینەش بە مانای  

کەی هاتووە، واتە ئەم وشەیە هەتا هەشتاکانیش هەر ئەو مانایەی هەبووە، بەاڵم دواتر مانا
بە کار دێت کە لە عەرەبی فراوان دەبێت بۆ پلەوپایە و هەڵسوکەوت و رەفتاری کەسەکانیش 

. واتە کەسایەتیی نیشتمانی( شخصیات وطنية)وەک دەگوترێ ( شخصية)ێی دەگوترێت پ
 .ئەمەش بەڵگەیە کە ئەم شیعرە لە دوای هەشتاکان نووسراوە و هی بیستەکان نییە

ی لەسەر  ٠٠٩٥، کە ڕێکەوتی ساڵی (١١)، الپەڕە ( نسانئی)لە شیعرێکی دی بە ناوی 
ی لە ڕووی وشە و داڕشتنەوە تەواو زمانەکەی نووسراوە، ئەم شیعرەش وەک شیعرەکانی د

چەند وشەیەک هاتووە کە ئەوانیش لە دوای شەستەکان و حەفتاکانەوە لە نووسین . پەتییە
بیستەکان مەحاڵە وتاریک لە ( نەخشەی ژیان، کات، سەربەخۆیی)بە دەرکەوتون وەک 

یبەت دەستەواژەی هەبێت یان دەقێکی شیعری هەبێت ئەم وشە کوردییانەی تێدا بێت، بە تا
 :ئەمە بەیتە شیعرەکەیەتی .(خشەی ژیاننە)

 خواد کردوومی بە ئینســان، دەبــێ دایما ئینســان بم
 و گۆشەوە خەریکی نەخشەی ژیان بم دەبێ بە هۆش

کوردیدا لە بنچینەدا بۆ مانای نەخشە و نوقاڵنە لێدان واتە  لە زمانی( نەخشە)وشەی 
ئەم ( خەریتەی ئەتڵەس)بەاڵم بۆ مانای نەخشەی   1وە،پێشبینیکردنی شتێک بە کار هاتو

دواتر لە حەفتاکان ئەم وشەیە . ی فارسییەوە هاتە ناو زمانی کوردییەوە( نقشە)مانایە لە 
ماناکەی فراوان دەبێت بۆ پالن و پرۆگرام و ڕێبازیش بە کار دێت وەک نەخشەی ژیان، 

بۆیە ئەم وشەیە بەم .. اناننەخشەڕێگای سیاسی، نەخشە و پالنی ئابووری، نەخشەد
 . مانایانە لە دوای حەفتاکان هاتە نێو زمانەکەوە
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 :ئەمە بەیتە شیعرەکەیەتی (کات)لەبارەی وشەی 
 واردن نییەـــەو و خــان خـــیژدەبێ بزانین بۆ دەژین، 

 دەم، دوایی مات و پەشیمان بم ۆخۆم کاتم بە فێڕەره
چەند  ٠٠١٩تۆفیق وەهبی لە ساڵی . نەکەزما ئەمەش مێژوویەکی هەیە لە، (کات)بۆ وشەی  

یەکێک لەم . لیستێک زاراوەی نوێی کوردی لە گۆڤاری گەالوێژ بە زنجیرە باڵو دەکاتەوە
ی عەرەبی ( آن)بەر بە وشەی نبوو کە بۆ یەکەمجار لە الیەن ئەو بەرا( کات)وشانە، وشەی 

لە دوای ( کات)ەواتە وشەی ک 1.لە نووسین باڵو بووەوە( کات)دانرا، ئیدی دوای ئەوە وشەی  
بە کار  ٠٠٩٥چلەکان کەوتە ناو نووسین و بوو بە باو، چۆن دەبێت لە دەقێکی شیعری ساڵی 

 ؟!بێت
 .یان بە کار هێناوە( ئان، زەمان، سات، وەقت، مودەت)شاعیرانی بیستەکان بۆ کات وشەی  

 :ئەحمەد موختار بەگی جاف دەڵێت 
 تیغی دوژمنتان دیفاعیبخوێنن چونکە خوێندن بۆ 

 هەموو ئان و زەمانێ عەینی قەڵغان و سوپەرتانە
الپەڕە  .لەسەر دانراوە ٠٠١١کە ڕێکەوتی ساڵی( سەربردەی زەمەن)لە شیعرێکی دی بە ناوی 

لەم شیعرە بە داڕشتن و بە وشە و بەو بیرانەی کە تیایدا هاتووە تەواو شیعرێکی  ،(٧٧)
حافز و سەعدی و خەیامی خوێندووەتەوە، هەروەها نوێیە کە باسی ئەوە دەکات موتەنەبی و 

 ی گۆرکیشی خوێندووەتەوە، باسی قەاڵی هەولێر دەکات بە قەاڵی کوردان ناوی(األم)ڕۆمان 
سەیرە دایکی زەینەب خان ئەوەندە . تە سەریانقەومی خستووە دەبات، دایکی ئەفکاری

ە کاتێكدا ئەفکاری قەومی نەتەوەیی بووە کە ئەفکاری قەومی دابێتە منداڵەکانی، ئەمە ل
بۆیە ئەم قسە و بیرانە هی بیستەکان ! لەو کاتە لە نێو ڕۆشنبیران بیرێکی تازە بابەت بووە

شاعیر ئەوەندە قووڵ بووەتەوە لە دنیای  لە الیەکی دیکەوە ئەگەر. و سییەکان نین
ئەدەبییاتی عەرەبی و فارسی، دەبوایە تەئسیری ئەدەبییاتی ئەو زمانانە لەسەر 

یعرەکانی هەبوایە، شیعرەکانی زۆر سادەن و لە ڕووی ئیستاتیکاوە ئاستیان نزمە، لە ش
ەکانی کە هەموو شیعرەکانی دوو وشەی فارسی تێدا نییە بۆ وشەکاری و ڕەوانبێژی شیعر

کاتێک شیعرەکانی ئەحمەدی خانی و . نیشان بدات لە ئەدەبییاتی فارسی قووڵ بووەتەوە
حوی و شێخ رەزای تاڵەبانی دەخوێنینەوە، لە زمانە جەزیری و نالی و سالم و مە

شیعرییەکانیان نیشان دەدات کە بە سەر زمانەکانی عەرەبی و فارسی و تورکیدا زاڵ بوونە 
کانی ئەو زمانانە لە شیعرەکانیاندا ڕەنگی داوەتەوە و دەقێکی ئەدەبی و وشە و دەستەواژە

 .  هێزی لێ بەرهەم هاتووە دەوڵەمەند و بە
 :، ئەمە بەیتە شیعرەکەیەتیهاتووە( دەستنووس)م شیعرەدا وشەی هەر لە

                                                             
، بەغدا، (النجاح)، چاپخانەی ٦، ساڵی (٢-٢)توفیق وهبی، فەرهەنگی گەالوێژ، گۆڤاری گەالوێژ، ژمارە  - 1

 .٠٣.ل.٠٠٣٨



17 
 

 سەدان کتێب و دەستنووسی تورکی 
 گورج و بێ وچـــان زۆرم خوێندنەوە

نەبووە، بەڵکو ئەم  هیچ شێوەیەک لە بیستەکان و سییەکانبە  (دەستنووس) ئەم وشەیە
و نووسراوی سااڵنی وشەیە لە دوای شەستەکان کەوتە ناو نووسینی کوردییەوە، لە هەمو

 . بووە( مخطوط)سییەکان و چلەکان  و پەنجاکان هەر 
شیعرەکە  نووسراوە، سەرتاپای ٠٠١١، کە لە ساڵی (٧٠)، الپەڕە (کۆرپەی شیرینم)لە شیعری 

لە ڕووی ناوەڕۆک و شێوازی ئەدەبی و زمانەوە نیشان دەدات کە هی ساڵی سییەکان نییە، 
، مێژوو:)بۆ ئەوەی بزانین هی کام سەردەمەوەردەگرین لەم شیعرەدا سێ وشە بە نموونە 

 .  ئەمانە سێ وشەی نوێن لە زمانی کوردیدا( ئاشتەوایی، واڵتپارێز
 :یعرەکەیتیئەمە بەیتە ش( مێژوو)ەی وش بۆ

 قارەمانیێتی ڕێیە ـــمەعلوومە ل
 ی تۆیە بە بەرزی بااڵتــمێژوو ئ
نی موکریانییەوە داهێنراوە و خرایە ناو بۆ یەکەم جار لە الیەن حوسێن حوز (مێژوو)وشەی 

حوسێن حوزنی  1.باسی دەکات( مێژوو)نووسین، هەروەک دکتۆر کەمال مەزهەر لە کتێبەکەی 
لە چاپخانەی زاری کرمانجی لە ڕەواندز باڵوی  2( ئاوڕێکی پاشەوە)کتێبی  ٠٠٩٠لە ساڵی 

ئەم وشەیە . ە کار دێنێتی عەرەبی ب( تاریخ)وشەیە لە جیاتی  دەکاتەوە، بۆ یەکەمجار ئەم
هەتا چلەکانیش لە زماندا بە چاکی جێگیر نەبووبوو، تەنانەت کتێبە مێژووییەکەی 

باڵو بووەتەوە بە ناوی خواڵصەیەکی  ٠٠١٠یش کە لە ساڵی ( محەمەد ئەمین زەکی بەگ)
ی تێدا نییە، بۆیە جێگەی پرسیارە تەئریخی کورد و کوردستان باڵو بووەتەوە، وشەی مێژوو

 ! هاتە نێو شیعرەکانی زەینەب خانەوە؟ ٠٠١١ئەم وشەیە چۆن لە ساڵی کە
 :ئەمە بەیتە شیعرەکەیەتی( ئاشتەوایی)بۆ 

 بە ئاشتەوایی و بە مەدەنی بوون 
 دەچێتە پێشـــێ ڕێـــی کـــوردەواری 

لە سیییەکان ئەمەش وشەیەکە زۆر نوێیە، دەتوانم بڵێم هی نەوەدەکانە، بە هیچ شێوەیەک  
لە زمانی کوردیدا نەبووە، ئەگەر هەموو ئەدەبییاتی کوردی لە سییەکانەوە تا ەیە ئەم وش

لە فەرهەنگەکانی خاڵ و مەهاباد و . هەشتاکان تەماشا بکرێ، ئەم وشەیە نادۆزیەوە
. نییە دابۆرینە و قامووسی زمانی کوردیی عەبدوڕەحمان زەبیحیشکوردستان و هەنبانە 

ئەم وشەیەی لە کوێ هێناوە؟  بۆیە ئەمەش بەڵگەیەکی  ٠٠١١کەواتە زەینەب خان لە ساڵی 

                                                             
 .٠٢٠.ل. ٠٠٢٦دوکتۆر کەمال مەزهەر، مێژوو، مطابع دار آفاق عربیة، بەغدا،  -1 

 . ٠٠٦٠دز، ی پاشەوە، زاری کرمانجی،ڕەوانحوسێن حوزنی موکریانی، ئاوڕێک - 2
. ل. ٨١٠٠و باڵوکردنەوەی ئاراس، هەولێر،  سەرجەمی بەرهەمی حوسێن حوزنی، بەرگی یەکەم، دەزگای چاپ: بڕوانە
٠٦٢ . 
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لەسەر  ٠٠١١ڕوونە کە ئەم شیعرە لە دوای نەوەدەکانەوە نووسراوە و ڕێکەوتی ساڵی 
 :ە شیعرەکەیەتی، ئەمە بەیت(واڵتپارێزی)بۆ وشەی . دانراوە

 کۆرپەی شیرینم پاک و بەهێز بە
 پاســـەوانێکــــی واڵتــــپارێـــــز بە

ئەمەش وشەیەکی ئەوەندە کۆن نییە، زیاتر لە دوای نەوەدەکان لە ئەدەبییاتی رێز، واڵتپا 
بۆیە دەتوانین لە ڕێی . یکوردەکانی باکوورەوە باڵو دەبێتەوە، دێتە نێو زمانی کوریی ناوەند

 . ێ  وشەوە گومان بخەیەنە سەر ئەم شیعرە و ساڵی نووسینیئەم س
لەسەر  ٠٠١١، کە ئەویش ڕێکەوتی ساڵی(٧٠)ە ، الپەڕ(هەرمۆتە)لەشیعرێکی دی بەناوی 

 :هاتووە( بەهاری داهاتوو)لە بەیتی کۆتایی دەستەواژەی . نووسراوە
 اتووـــەهاری داهـــی بدە، لە بـــەرێکــس( زەینەب)

 دەستەخوشکان، ڕۆیی عومری بەسەرچووبڕۆ الی 
ایە زۆر نوێیە لە دوای کە ئێستا بۆ پاشەڕۆژ بە کاردێت، ئەم وشەیە بەم وات (داهاتوو)وشەی 

حەفتاکان پەیدا بوو، لە سییەکان هەرگیز بەو مانایە نەبووە، هەروەک لە هەموو 
بوونەوە بەو فەرهەنگەکانی خاڵ و مەهاباد و کوردستانیش کە لە دوای شەستەکان باڵو 

، تازە پەیدا بوو" بەم مانایانە هاتووە ( داهاتوو)لە فەرهەنگی کوردستان . مانایە نەهاتووە
لە   1"درەختی هەڵپاچراو، چەماوەوە، خوار بووەوە، موو و پرچ و کاکۆڵی شانە کراو

لە فەرهەنگی خاڵیش بەم  2"متعود، منحنی: " فەرهەنگی مەهابادیش بە دوو مانا هاتووە
بێ، چاوێکە هاتبێتە گل، بوو، دارێکە بە مشار دوو لەت کراگیانداری ڕام : " نایانە هاتووەما

لە هەموو فەرهەنگەکان  3".شتێکە تازە باوی سەند بێ، درەختی هەڵپاچراو مووی شانەکراو،
ئەمەش بەڵگەیەکی . بە مانای پاشەڕۆژ نەهاتووە( داهاتوو)یش وشەی  ٠٠٩١هەتا ساڵی 

بە دەستەوە کە ئەم شیعرە لە سییەکان نەنووسراوە، بەڵکو لە حەفتاکان دیکەمان دەدات 
 .نووسراوە

. لەسەر نووسراوەی  ٠٠١٠ساڵی  ،(٩٩)، الپەڕە (ەبات و تێکوشانخ)لە شیعرێکی دی بە ناوی 
  :هاتووە (ئاسۆ)لەم شیعرە وشەی

 سەری بنێتە نێو دەریا ،خوێنی جەستەم شەپۆل بدا و
 ۆی ژیانمـــە ئاســـەر ڕوونـــدا، هـــنائومێدیونجی ــلە ک

وشەیە بۆ یەکەم  ئەم. نی ئەوەیە شی بکرێتەوە و تەمەنەکەی دیاری بکرێتئەم وشەیە شایە
نرا و لە گۆڤاری اد عەرەبی ی(فقأ)ەهبی وەک زاراوەیەک بەرامبە بە جار لە الیەن تەوفیق و

                                                             
 .٥٠٠.ل. ٨١٠٢. گیوی موکریانی، فەرهەنگی کوردستان، چاپخانەی ڕۆژهەاڵت، چاپی دووەم، هەولێر - 1
 .٨٠٢.ل. ٨١٠٨چاپخانەی ئاراس، هەولێر،  ەرهەنگی مەهاباد، چاپی دووەم،گیوی موکریانی، ف -  2
 .٠٠٦. ل. ٠٠٣٣جزمی دووەم، چاپخانەی کامەران، سلێمانی،  شێخ محمدی خاڵ، فەرهەنگی خاڵ، -  3
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بە خێرایی لە نووسینی کوردی  ئەم وشە نوێیە دواتر  1.باڵوی کردەوە ٠٠١٩ساڵی  گەالوێژ
  . و بووەوەزۆر نوێیە لە دوای حەفتاکان زیاتر باڵ (انئاسۆی ژی)او، بۆیە دەستەواژەیبوو بە ب

ی دەست ( ئاسۆ)لەوێ وشەی  ،دڵدار لە بیرەوەرییەکانی خۆی کە لە چلەکان نووسیویەتی
ە دەبێ پرسیار بکەین ئەگەر دڵدار لە بۆی 2.ی عەرەبی بە کار هێناوە( افق)نەکەوتووە هەر 

وشەی ئاسۆی لە  ٠٠١٠نەبووە ئەدی چۆن زەینەب خان لە ساڵی ( افق)چلەکان وشەیەکی بۆ 
 !بەکار هێناوە؟ شیعردا

ی  ٠٠١٧، مێژووی ساڵی (٩٩٠)لە الپەڕە ( مندااڵنی بەچە شێر)لە شیعرێکی دی بە ناوی 
 :هاتووە( هزر)وشەی  لە چوارینی یەکەمی ئەم ڕستەیە. لەسەر دانراوە

 پشــــــــوو دەن، وریـــا بــــن
 گـــــورج و گـــۆڵ و ئــازا بن
 فەرامۆش مەکەن خوێندن

 و هـــیوا بـنخاوەن هــــزر 
لەم شیعرە وشەیەکی نوێیە، ئەم وشەیە لە دوای نەوەدەکان لە شێوەزاری ( هزر)وشەی 

، لە سییەکان بە هیچ شێوەیەک ئەم یناوەندبادینیەوە هاتە نێو زمانی ستانداردی کوردیی 
ئەمەش . وشەیە نەبووە، تەنانەت لە هەردوو فەرهەنگی خاڵ و مەهابادیش ئەم وشەیە نییە

 .ە بەڵگەیە کە ئەم شیعرە لە دوای نەوەدەکان نووسراوەدووبار
 :هاتووە( نەخشەسازی)، وشەی (٠١)لە الپەڕە ( خوا ناسین)لە شیعرێکی دی بە ناوی 

 یمەزراندووە و نەخشەســازی کردووەخالق دا
 قیمــــەتی داوەتـــە زێڕ هێـــزی داوەتە ئاســـن

ئەم وشەیە هەتا دوای شەستەکانیش لە  وەک لەسەرەوە ئاماژەی پێ درا،( نەخشە)وشەی  
فەرهەنگەکانی خاڵ و مەهاباد بە مانای پالن و بەرنامە نەهاتووە، لە دوای حەفتاکان 
ماناکەی فراوان دەبێت بۆ نەخشە و پالنی ئابووری و سیاسی بە کار دێت، بۆیە وشەی 

دووبارە ئەمەش . شەیەکە دەگەڕێتەوە بۆ دوای حەفتاکانلەم شیعرەدا و( نەخشەسازی)
 .دەدات بە دەستەوە کە ئەم شیعرە لە دوای حەفتاکان نووسراوە بەڵگە

لەم . ی لەسەر دانراوە ٠٠١٠، مێژووی ساڵی (٠٠٩)، الپەرە ( پرسیار)لە شیعرێکی دی بە ناوی
 :هاتووە( چرکەسات)شیعرە وشەی 

 ــاتێکـــێ بوو هەر بە چـــرکەسـ 
 اندـــۆت ناســــهات و خۆتی بە خ

                                                             
. ٠٠٣٨، بەغدا، (النجاح)، چاپخانەی ٦ساڵی ( ٠١و  ٠)توفیق وهبی، فەرهەنگی گەالوێژ، گۆڤاری گەالوێژ، ژمارە  - 1
 ٠٣. ٠٣.ل

 .٦٢.ل. ٠٠٢٥عالء الدین، دڵدار، شاعیری شۆڕشگێڕی کورد، دار آفاق عربیة، بەغدا، عبدالخالق   - 2
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ئەم . شەیەکی زۆر نوێیە ڕەنگە دوای هەشتاکان هاتبێتە ناو زمانی کوردییەوەئەمەش و
وشەیە لە هیچ یەک لە فەرهەنگەکانی خاڵ و مەهاباد و کوردستان و هەنبانە بۆرینەدا 

زەینەب خان  چۆن الی ٠٠١٠نییە، بۆیە دەبێ پرسیار بکەین ئەدی ئەم وشەیە لە ساڵی 
 !هەبووە؟

ەن کە سااڵنە دەردەخ ناڕاستی ئەم شیعرانە و ئەمە ڕاستی و ئەمانە چەند نموونەیەکن ک
 دیاریکردنی دەکرێ سەرجەم دیوانەکە بەم شێوەیە لە ڕووی .شیعرەکەی تێدا نووسراوە

کە هەر هەموو ئەوە  ،ەوەی بکرێنمێژووی گەشەکردنی زمان شڕەگوڕیشەیان و  تەمەنی وشە و
واتە زمانی شیعرەکانی هی جاکان نییە، ئەم دیوانە هی سییەکان و چلەکان و پەن دەردەخەن

 .سەردەمی زەینەب خانی خوشکی دڵدار نییە، ئەمانە دواتر نووسراون
لە الیەکی دیکەوە ئەگەر سەرنج بدرێ سەرجەم شیعرەکان هەر لە سااڵنی بیستەوە تا 

ی بە یەک شێواز و یەک زمان نووسراون، ئەم ، هەر هەموو٠٠٩١کۆتایی ژیانی لە ساڵی 
مانییە تیایدا نیشان نەدراوە، بۆ نموونە شیعرێک لە ساڵی بیستەکان نووسراوە گۆڕانە ز

ئەگەر . پێویستە لە ڕووی زمانەوە جیاواز بێت لەو شیعرەی کە لە ساڵی شەستەکان نووسراوە
ەست بەم گۆڕانە زمانییە دیوانی شاعیرانی ئەو سەردەمە بکەین ه تەماشای هەر یەک لە

ێخ شێخ نووری ش هەردوو شاعیری نوێگەر یەکاندیوان ەیرێکیئەگەر س دەکرێت، بۆ نموونە
ییەکانی زمانی دتایبەتمەن یویانەعرانەی کە لە بیستەکان نووسساڵح و گۆران بکەین ئەو  شی

ەو خۆ بووە، بەاڵم ئکە هێشتا پەتیکردنی زمان لەسەر ئەو سەردەمەی بە سەردا زاڵە
کان نووسراون گۆڕانێکی زمانی بە شیعرانەی کە لە چلەکان بە تایبەت لە دوای پەنجا

بەاڵم لە دیوانەکەی زەینەب خان ئەم  .تایبەت لە وشە نوێیە کوردییەکان بەرچاو دەکەون
ئەوەی ڕوون و ئاشکرایە کە هەموو شیعرەکان لە یەک . گۆڕانە زمانییە بەر چاو ناکەوێت

دە دەکرێ لە وەیەکی زەمەنی زۆر لە نێوانیاندا نییە زیاتر مەزەنسەردەم نووسراون ما
حەفتاکان و هەشتاکانی سەدەی بیستەم نووسرابنەوە، هەندێکیان لە ڕووی وشەی نوێوە لە 

 . نەوەدەکان نووسراون
خاڵێکی دی کە شایەنی سەرنجدانە، لەم دیوانە زۆربەی شیعرەکان مێژووی بۆ دانراوە کە 

 ەکەی وا بەدیوانێکی شیعری نییە شاعیرەکەی لە بیستەکان شاعیر بووبێ و دیوانهیچ 
ئەمەش جارێکی دی گومان دروست دەکات کە . ڕێکوپێکی و لە دوای یەک مێژووی بۆ دانرابێ

ئەو کەسەی شیعرەکانی بە ناوی زەینەب خان داناوە بە ئارەزووی خۆی ساڵی بۆ داناوە 
زمانی شیعر و سەردەمی دانانی شیعرەکە و ئەو بەبێ ئەوەی ڕەچاوی ناوەڕۆک و 

 .لە شیعرەکە باسی کردووەڕووداوانەش بکات کە 

  گەشەکردنی ڕێنووسی کوردی



21 
 

زمانی کوردی بە درێژای مێژوو هەر بەو ئەلفوبییە نووسراوە کە لە جیهانی ئیسالمدا باو 
بووە کە ئەویش ئەلفوبێی عەرەبی بووە، ئەم ئەلفوبێیە کە بۆ زمانی عەرەبی هەموار کراوە، 

ەی دەربڕینی دەنگەکانی هەبووە، هەر بۆ زمانەکانی دیکەی غەیری عەرەبی کۆمەڵێک کێش
ارس و تورک  و کورد و نەتەوەکانی دی هەوڵی هەموارکردنی دراوە بۆ ئەوەی بۆیە لە الیەن ف

لە سەدەکانی هەژدەم و نۆزدەم چەند . لەگەڵ سیستەمی دەنگسازیی زمانەکانیان بیگونجێنن
کاتێک ەر بۆیە ه. (، ژگ، پ، چ) پیتێک بۆ ئەم ئەلفوبێیە زیاد دەکرێت وەک پیتی

وسەکەیەوە دەکرێ دەستنیشان بکرێ کە ئەم دەسنووسێکیش دەدۆزرێتەوە لە ڕێی ڕێنو
دەستنووسەکانی سەدەی نۆزدەم  کام سەردەمە، بۆ نموونە ئەم پیتانە لە دەستنووسە هی

 ،هەتا ڕادەیەک بەرچاو دەکەون، لە سەدەکانی پێشووتر بە دەگمەن یان هەر بوونی نییە
خوێندنەوە و لە  سەختیواتر بە هۆی پیتانە دانەهێنرا بوون، بەاڵم د وچونکە هێشتا ئە

ەوە ئەم ئەلفوبێیە ەمانز لە دێر ی وشەکان و تێکەڵ بوونیان ، کوردیش کە  هەرنویەکچو
سینی ئەدەبییاتی کوردیدا لە بەکار دێنێ ئەویش ئەم پیتانە وەردەگرێت و لە نوو

 .دەستنووسەکان بەر چاو دەکەون
دوای ئەوەی خوێندن بە زمانی کوردی لە باشووری کوردستان  سەدەی بیستەم سەرەتای لە

ی کوردی سیستەمی دەنگسازیی زمان دێتە پێش، هەوڵ دراوە ئەم ئەلفوبێ عەرەبییە بۆ
ڵ، ) کۆمەڵێک پیتی دی دادەهێنرێت وەک پیتیگە لەو پیتانەی سەرەوە هەموار بکرێت و بێج

ار دەکرێت و پێش دەکەوێت و ئەم ی هەموسی کوردوئیدی بەم شێوەیە ڕێنو ،(ێ، ۆ، ڕ، ڤ
وسی کوردی چارەسەر ونرهەم کە ئەمڕۆ زۆربەی کێشەکانی ڕێە بەڕێنووسەی ئێستای لێ دێت

 ،ۆزرێتەوە ئەگەر ئەم پیتانەی تێدا بە کار هات بێتدبۆیە کاتێک دەستنووسێک دە. کردووە
پەنجاکانی بەت لە دوای  تاییستەمە و بەکە ئەم دەستنووسە هی سەدەی ب بەڵگەیە ەئەم

 .سەدەی بیستەم نووسراوەتەوە یان دەرنگتر بۆ شەستەکان و حەفتاکان دەگەڕێتەوە
بدەین وەک ( ژیان)و ( ژیانەوە)لە ڕووی ڕێنووسەوە ئەگەر سەرنجی هەردوو دەقی ڕۆژنامەی 

 زۆر یهەموار نەکراوە و کۆمەڵێک کەموکووڕی هێشتا  ٠٠١١دیارە ڕێنووسی کوردی لە ساڵی 
هێشتا نەهاتۆتە ناو ڕێنوسی کوردی وەک ( ئـ)هەمزەی لەسەر کورسی: نموونە بۆ. زەقی هەیە

( ئا)، بەاڵم بۆ (ئەیکا)تەنیا لە وشەیەک دانراوە ئەویش . تاد.. انجا، ادا، ازانی، انتاج، اکا،
 دانەنراون  نەهاتوونە ناو( ل، ر، و، ی،)ی درێژ نەبووە، هەروەها هێشتا حەوتەکان بۆ پیتی 

ملتیک، پیشکوتن، بو، لە روی،  ،هەول: وەک نووسراونیەوە هەر وەک عەرەبی ڕێنووسی کوردی
کە لە عەرەبیدا فەتحەیە هێشتا بە تەواوەتی  (ـه)تاد هەروەها پیتی .. اکری، آوینە 

نەهاتۆتە ناو ڕێنووسی کوردی لە هەندێک وشە بە دەردەکەوێت لە هەندێكی دی بۆی 
دەراکەوی، بناغە، دواکەوتو، هەول، کە، : بەدەرکەوتووە وەک دانەنراوە،  لەم وشانەدا

.. ست، رهبر، ملت،تاد، بەاڵم لەهەندێک وشەی دی بە دەرناکەوێت وەک همو، سیا.. چونکە
وریابووە، بەاڵم لە وشەکانی : تەنیا لە یەک وشە بە دەرکەوتووە( وو)هەروەها بزوێنی . تاد
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وشە عەرەبییەکانیش هەر . تاد..همو، لەروی،  بونی،: نووسراوە وەک( و)هەر بە یەک  دی
وەک خۆی بە ڕێنووسی عەرەبی نووسراون وەک صنایع، مطبوعات، انتاج، تألیف، معارف، 

 .تاد.. ملت، علمی، اقتصاد،
لە . هەوڵە سەرەتاکانی هەموارکردنی ڕێنووسی کوردی دەەگەڕێتەوە بۆ دوای بیستەکان

باڵو دەکاتەوە لەوێ ( الفبای کوردی)ک بە ناوی حەمدی عەزیز ئاغا نامیلکەیە ٠٠٩٩ساڵی 
اتر دو 1.هەندێک تایبەتمەندیی ڕێنووسی کوردی دەردەخات و هەوڵی هەموارکردنی دەدات

نیگار بۆ هەندێک دەنگ  ٠٠٩٠ساڵی (  دەستووری زمانی کوردی)تەوفیق وەهبی لە کتێبی 
( ێ)ەری بۆ یای کراوە داناوە، یای چوکڵەیەک لەس( ۆ)دادەنێت، واوی کەشیدە لەسەر بۆ 

دانانی خاڵێک لەسەری ( ڵ)داناوە، بۆ المی قەڵەو ( وو)بۆ دەنگی بزوێنی ( وو)داناوە، دوو واو 
وەک دیارە تۆفیق وەهبی هەوڵی داوە . 2.خاڵێک لە ژێری داناوە( ڕ)قەڵەویش  و بۆ رای

نووسی کوردی فۆنێمەکانی زمانی کوردی جیا بکاتەوە، بەاڵم ئەم نیگارانە هەموویان لە ڕێ
بۆ البردنی سەر و بۆر و ژێری عەرەبی، لە دوای سییەکان هەر کتێبیکی .  جێگیر نەبوون

لە ساڵی  3.دانراوە( و)دانراوە و بۆر ( ی)دانراوە بۆ کەسرە ( ـه) کوردی دەرچوو بێت بۆ فەتحە

بۆ یەکەم جار ئەلفوبێی ئیبراهیم ئەمین باڵدار دەردەچێت بۆ یەکەمجار حەوتی  ٠٠٧٠
لە  4.نووسیویەتی( رر)ستۆتە سەر وای کراوە و یای کراوە، بەاڵم بۆ ڕێی قەڵەو هەر بە دوو خ

تۆفیق وەهبی کتێبی ڕێزمانەکەی تەرجەمەی عەرەبی دەکات و لە بەیروت چاپی  ٠٠٧٩ساڵی 
حەوتێکی لە ژێر داناوە کە لەمە بە دواوە ئەم پیتەش لە ( ڕ)لەوێ بۆ ڕای قەڵەو دەکات، 

جێگەی خۆی گرت، بەاڵم هەتا کۆتایی پەنجاکان لە باشووری کوردستان هەر  ڕێنووسی کوردی
ئیدی لەمە بە دواوە ڕێنووسی کوردی بە چاکی هەموار کرا و بۆ . دەنووسرا( رر)بە دوو ڕێ 

،  واتە ئەو شێوەی ئێستای وەرگرت کە ئێستا پێی 5نووسرا( ئا)ە ب( آ) ئای درێژیش وەک
 .دەنووسرێت

ە باسی بکەین ئەوەیە کە ڕێنووسی کوردی هەر لە دوای بیستەکانەوە لێرەدا ئەوەی گرنگ
هەتا کۆتایی پەنجاکان بەردەوام لە هەموارکردندا بووە، تا ئەم شێوەی ئیستای وەرگرتووە، 

 .رێ نییە و پێویستی بە هەموارکردنی زیاتر هەیەبێگومان ئێستاش بێ کەموکو

 (زەینەب خان)دەستنووسەکانی دیوانی ڕێنووسی  -

                                                             
 . ٠٠٨٣حمدی عزیز آغا، الفبای کوردی، مطبعة الفرات، بغداد،  -  1
. ٨١١٣راوە، محەمەد حسێن عەلی زەهاوی، مێژووی نووسینی کوردی بە ئەلفوبێی عەرەبی، نامەی دکتۆرا ،چاپ نەک -  2
 .٢٢- ٢٢.ل

 .٨٣. ل. ٠٠٢٠ مصطفی نەریمان، ڕێنووسی کوردی لە ڕەگ و ڕیشەوە، دار الحریة للطباعة، بەغدا، -  3
، گۆڤاری ڕۆشنبیری نوێ، "٠٠٢٣ەوە تا ساڵی  ٠٠٨١کتێبی کوردیی قوتابخانەکانمان لە ساڵی "مصطفی نەریمان،  -  4

 .٠٨.ل. ٠٠٢٣ەوەی کوردی، بەغدا، ،  دەزگای ڕۆشنبیری و باڵوکردن(٠٠١)ژمارە 
 ٨٠. مصطفی نەریمان، ڕێنووسی کوردی لە ڕەگ و ڕیشەوە، ل - 5
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ەر لەم روانگەیەوە ئەگەر سەرنجێکی ئەو چەند دەستنووسانە بدەین کە لە کۆتایی ه
دیوانەکەدا باڵو کراونەتەوە، ئامادەکاری دیوانەکە کاک عەبدوڵال زەنگەنە وەک دەستنووسی 

ی یەکەمی زەینەب خان دەیناسێنی و کە هیچی تێدا دەستکاری نەکردووە و ئەسڵی و دەست
بۆیە ئێمەش وەک دەستنووسی ئەسڵی کە لە کاتی خۆی  1.وەک خۆی باڵوی کردۆتەوە

 . نووسراوە لەگەڵ ئەم ڕێنوسە مامەڵە دەکەین
ئەگەر سەرنجێکی ئەم دەقە شیعرییەی سەرەوە بدرێت کە بە هەمان ڕێنووسی 
دەستنووسەکەیە، وەک دەبینین ڕێنووسەکەی نوێیە و تەواو هەموار کراوە، هەموو ئەو 

ی چلەکان و پەنجاکان و شەستەکان هاتنە ناو ڕێنووسی پیتانەی تێدایە کە لە دوا
کوردییەوە، ئەوەندە هەموارکراوە کە دەکرێ بڵێین ئەمە ڕێنووسی حەفتاکان و هەشتاکانە، 

( ل، ر، و، ی)بە چاکی هەموار کراوە، حەوتەکان بۆ پیتی لەو سەردەمە ڕێنووسی کوردی 
بەپێی مێژووی . هەیە( ڕ)ە، پیتی تێدا نیی( رر)هەیە، دوو ڕای ( وو)دانران و بزوێنی 

 .گەشەکردنی ڕێنوسی کوردی ئەم ڕێنووسە لە دوای شەستەکان جێگر بووە و چەسپاوە
انە بکەین کە دڵدار بە بۆ نموونە ئەگەر سەیرێکی ڕێنووسی ئەو دەستنووسە شیعریی

باڵو  ٠٠٩٧دەستخەتی خۆی لە دوای خۆی بە جێی هێشتووە، و لە دیوانەکەی لە ساڵی 
ڕێنووسەکەی کەمێک هەموار کراوە و بەاڵم هێشتا حەوتی سەر پیتەکان بوونی  2ەتەوە،کراو

دوو ( ڕ)نییە، هەمزەی سەر کورسی نییە یان زۆر کەم بەرچاو دەکەون، لەجیاتی ڕێی قەڵەو
دانراوە، کە ئەمانە هەموو بەڵگەن ئەم دەستنووسانە هی چلەکانە و هی  دڵدار ( رر)ڕێ 

 .خۆیەتی
ێتە پێش ئایا ئەمانە دەستنووسی زەینەب خانن؟ بێگومان نەخێر، سیارە دلێرەدا ئەو پر

چونکە ئەمە هەرگیز ناچێتە عەقڵی هیچ کەسێکەوە کە زەینەب خان خۆی بە تەنیا ئەم 
هەموو هەموارکردنەی لە ڕێنووسی کوردیدا کردبێت و کەسیش پێی نەزانی بێت، کە ئەمەش  

 . دوورە لە ڕاستییەوە
ب خان لە سەرەتای شەست جارێکی دی بە ڕێنووسی سااڵنی ن زەینەئەگەر وای دابنێی

شەست شیعرەکانی خۆی جارێکی دی نووسیوەتەوە، ئەمەش هەر ڕاست نییە، چونکە ئەم 
ڕێنووسە و چۆنیەتی پێکبەستنەوەی پیتەکان و وشەکان ئەمە قبووڵ ناکات کە هی سەرەتای 

کەواتە . شتاکان دەگەڕێتەوەان و هەشەستەکانیش بێت، بەڵکو هی زۆر درەنگترە بۆ حەفتاک
دەبێ ئەوە قبووڵ بکەین کە ئەم دەستنووسانە هیچ کامیان هی زەینەب خان نین، کەواتە 

ئەمەش کۆمەڵێک پرسیار دێنێتە پێش کە ئەمانە کۆمەڵە . ئەمانە دەستنووسی ئەسڵی نین
ێكی ڕێنووس هەتا سەرەتای نەوەدەکان بەیەن کەسێکەوە لە دوای حەفتاکان شیعرێکن لە ال

                                                             
 .٨٠٢- ٨٢٠.ل.. ەینەب خان کچە کورد،دیوانی ز - 1
 .٨٨٢. ل. عبدالخالق عالءالدین، دڵدار، شاعیری شۆڕشگێڕ کورد -  2
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نوێ نووسراون و دراونەتە پاڵ خوشکی دڵدار کە گوایە شاعیر بووە و ئەمانەش 
 . شیعرەکانیەتی

کاک عەبدوڵال زەنگەنە کە لە بواری ساغکردنەوەی گۆڤار و ڕۆژنامەکان کاری کردووە، 
دەبوایە خۆی هەستی بەم جیاوازییە زۆرە بکردبایە، نەدەبوایە وا بە ئاسانی و بەبێ 

اغکردنەوە بە سەریدا تێپەڕێ و ئەم دەستنووسانە کە زۆر نوێیە بە ەوە و ستوێژین
 .دەستنووسی سییەکان و چلەکان بە خوێنەر بناسێنێت

هەروەک خۆیشی گومانی هەیە کە بۆچی ئەگەر شاعیرێکی وەک زەینەب خان هەبووە ئەدی 
گۆڤار و یەک لە بۆ لەم شارەی هەولێر کە هەتا سااڵنی شەست ژیاوە دانە شیعرێکی لە هیچ 

نایشارمەوە من کە ڕۆژانە بە دوای : " رؤژنامەکانی ئەو کاتە باڵو نەکردووەتەوە، دەڵێت
هەموو گۆڤار و ڕۆژنامەیەکی جارانی کوردی لە گەڕان و سووڕاندام، دەتوانم بڵیم بە درێژایی 

ەکانیم تەمەنی شاعیر، کە هیچ گۆڤار و ڕۆژنامەیەکی کوردی ئەو ماوەیە نەماوە هەموو ژمار
لە شوێنی خۆی،  ٠٠١١ی ( گەالوێژ)نەدیبێ، ئاخر لە تاقە ژمارەی ئاماژە بۆ کراوی گۆڤاری 

چۆن دەبێ ئەگەر گۆڤار یا ڕۆژنامەیەک بەرچاو نەکەوتبێ پارچە شیعرێک یان نووسینێکی 
ئەو شاعیرەی تێدا باڵو کرابێتەوە، هەر هیچ نەبا دەبوایە ڕۆژێ لە ڕۆژان لە یەک لە 

دۆستێکی نزیکی ( پیرەمێرد)ان وەاڵمێکی بدرابایەوە؟ هەرچەندە ێندەوارگۆشەکانی خو
بەرەبابی شاعیر بووە، وا دیارە شاعیر خۆیشی پەیوەندی پێیەوە هەبووە، بۆیە دوای کۆچی 
دوایی ئەو شاعیرە، شیعرێکی ماناداری بۆ کۆچی دواییەکەی نووسیوە، ئەگەر پاساوێکیش بۆ 

ی ( هەولێر)بە نموونە دووری، ئەوا ڕۆژنامەی  ەبووبێ،باڵونەکردنەوە لەم ڕۆژنامەیە ه
لە هەولێر دەرچووە، دەستەی  ٠٠٧١ – ٠٠٧١کۆمەڵەی مامۆستایان، کە لە نێوان سااڵنی 

نووسەرانەکەیشی بە هەمووی چەند کیلۆمەترێک لە ماڵەکەی شاعیر دوور بووە، چۆن دەبێ 
تێدا باڵو نەکرابێتەوە؟ ئەی اعیرەی ژمارەیەی من دیومە بابەتێکی ئەو ش( ٠١١)لە نێوان ئەو 

ەکەی مامۆستا گیو، هەر لەسەر قەاڵتەوە پارچە شیعرێکی بۆ هەڵدرابایە خوارەوە (هەتاو)
ساڵ دەرچوونی ( ٥)ژمارەکەی ماوەی ( ٠٩٩)دەگەیشتە ئەم گۆڤارە؟ کەچی لە نێوان هەر 

  1!"وەنە شیعر و نە تاقە بابەتێکی ئەو خانمەی تێدا باڵو نەکراوەتە( هەتاو)
بەڵی ئەمانە هەمووی جێگەی گومانە کە بۆچی ئەم خانمە لە ماوەی ژیانی لەو سەردەمە 

بێگومان ! وەک شاعیر هیچ بوونێکی نەبووە، کەچی ئەمڕۆ ئەم دیوانە زلەی بۆ پەیدا بووە؟
ئەمە دیارە و ڕوون و ئاشکرایە لەبەر تیشکی ئەم روونکردنەوانەی سەرەوە ئەم دیوانە هی 

زەینەب خانیش شاعیر نەبووە، ئەمانە کۆمەڵە شیعرێکن یەکێک بە ناوی  نییە، زەینەب خان
زەینەب خان دایناوە بە ڕێنووسێکی نوێ نووسیویەتەوە و بە مەیلی خۆی ساڵی بۆ داناوە و 

 !. داویەتە پاڵ زەینەب خان
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تەنانەت دڵداریش لە بیرەوەرییەکانی خۆی کە لە دیوانەکەی باڵو کراوەتەوە، لە باسی 
و جەواد دەکات کە پیشەیان   ێزانەکەی، باسی برایەکانی وەک سەعدی و عەونی و ئاسەفخ

. بەاڵم هەرگیز باسی ئەوە ناکات کە خوشکێکی هەبووە شاعیر بووە 1چی بووە و چۆن ژیاون،
هەر هیچ نەبا  کاریگەریی قووڵی لەسەر دڵداردا هەبوایە ایە،وئەگەر زەینەب خان شاعیر ب

 .یەکانی خۆی ئاماژەیەکی پێ دەداریدڵدار لە بیرەوە
ناوی زەینەب  یئەوەی کە کاک عەبدوڵال زەنگەنە باسی دەکات لەبارەی چۆنیەتی دۆزینەوە

، وەک خۆی باسی (کچە کورد)تەوە بە نازناوی کە وتارێکی لە گەالوێژ باڵو کردووە خان
ەکە بە کەتیرە ارکارتێکی ئابونەی گۆڤ  ٠٠١٧ساڵی  گۆڤاری گەالوێژی ( ٩)دەکات لە ژمارە 

، لە خوارەوەش (فەندیزینب مەال رؤف : )ری نووسراوەلەسە لەسەری چەسپ کراوە و
و ئەم  ، زەینەب خانەدەرکەوت کە ئەم کچە کوردە یئیدی لەمەوە بۆ 2.(کچە کورد)نووسراوە 
ئەم کچە ە کە ئەمەش بەڵگەیەکی بەهێز نیی بێگومان. تەوەگۆڤارە باڵو کردووە ووتارەی لە

کچە کورد و کوڕە  ، ئەم زەینەب خانەی خوشکی دڵدار بێت، چونکەی گەالوێژگۆڤارکوردەی 
هەڵدەگرن، بۆیە مەرج نییە ئەم بۆ خۆیان گەلێک لە کچ و کوڕان ئەم ناوە وەک نازناو  کورد،

الوێژ بە ێت کە وتارێکی لە گەهەمان ئەو نووسەرە ب سەر ئەم کارتی ئابونەیە، یکچە کوردە
وای  وە، بکەوینە مەلە ی کەمئاوێک پەلە بکەین و بەنابێت  تەوە،وەکچە کورد باڵو کردو

لە الیەکی دیکەوە ئەگەر سەرنج  .ی زەینەب خانەیهەرچی ناوی کچە کورد هەیە هدابنێین 
بدرێ لە زمانی ئەو وتارەی گەالوێژ بە نازناوی کچە کورد، لەگەڵ زمانی شیعرەکانی ئەم 

ئەگەر  .ت ئەمانە یەک کەس بنپێی ناچێ و داڕشتن نوازی جیاوازن لە نووسیێدیوانە، دوو ش
لەکاتی خۆی ئەم  خانەیەگەالوێژ هەمان ئەو زەینەب ش لە ئەم کچە کوردە وای دابنێین

وتارەی نووسیوە، بەاڵم دووبارە ئەم کێشەیە دێتەوە پێش کە ئەم دیوانە شیعرە نابێت هی 
   .ئەو بێت

وردی شیکردنەوەی بۆ بکرێت، ی کۆن پێویستە بەهەموو دەقێکلە کۆتاییدا دەمەوێ ئەوە بڵێم، 
 دەقەکە ناوەڕۆکیا زۆر گرنگە ێت، لەهەمان کاتدبە فلتەری زانستی تێپەڕلە ساغکردنەوەی 

اتە دەقەکە زمان و ئەدەب خوێندنەوەی بۆ بکرێت، ئەو ک لە چوارچێوەی گەشەکردنی مێژووی
 (زەینەب خان)م دیوانەی ئە. و خاوەنەکەشی کێیە ساغ دەبێتەوە کە هیی کام سەردەمە

ستی و ڕا ،یەن شارەزایان و توێژەرانی ئەدەب و زماندەبوایە پێش باڵوکردنەوەی لە ال
کە ئەم  هەر کاتێک بە بەڵگەی زانستی ڕوون ببایەوە، ساغ بکرابایەوە یدەقەکاندروستی 
و باڵ ئەوساراون کە زەینەب خان تیایدا ژیاوە و هیی ئەوە، لەو سەردەمە نووس شیعرانە

و کەسایەتییەکی  ەکە زەینەب خان شاعیربە خوێنەری کورد بناسێنرابایە ، بکرابایەوە
، مێژووی ئەدەب بە کەسایەتیی وەهمی دروست ناکرێت .گرنگی مێژووی ئەدەبی کوردییە
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پرۆپاگەندەی بۆ بکرێت و بە شانوباڵی  یهەرچەند ،تەمەنی کورتەئەگەر دروستیش بکرێت 
ییەکانی ڕاست ،شیکردنەوە و خوێندنەوەیەکی زانستی بە نییە، هیچ سوودێکی ،هەڵبگوترێت

  .کۆتایی دێتو  دەردەکەوێتبە 

 ئەنجام
، کچە نزەینەب خا)ی وانبە ناوی دیەی ڕوون دەبێتەوە کە ئەو دیوان ەئەو یەلەم توێژینەوە

ئەو شیعرانە هی  ەک شیعری تێدایە کە گوایتەوە، کۆمەڵێبەم دواییە باڵو بووە (کورد
 لە نێوان شاعیرە، کەن و خوشکی دڵداری ینەب خااعیرە بە ناوی زەش تێکی ئافرە

ئەو وشانەی لە شیعرەکاندا و  انکاتێک لە زمانی شیعرەک. ژیاوە ( ٠٠٩١ - ٠٠١١)سااڵنی
بەراوردی دەکەین بەو سەردەمەی  ،نووسی دەستنووسەکان ورد دەبینەوەهاتوون و لەگەڵ ڕێ

 و لە ڕووی ناوەڕۆککە ئەم شیعرانە  ەان ڕوون دەبێتەوبۆمکە زەینەب خان تیایدا ژیاوە، 
ئەو  هەروەها، نی کە بە کاری هێناوئەو وشە نوێیانە و لەگەڵ هاتوونئەو فکرانەی تیایدا 

هی سییەکان  انەئەمابێت کە دەستنووسەکانی پێ نووسراوە، بە هیچ شێوەیەک ن ووسەشنێڕ
مانە کۆمەڵە شیعرێکن لە سااڵنی ، بەڵکو ئەەم بنتسەدەی بیس و چلەکان و پەنجاکانی

ئەمڕۆ هەندێک شیعریش لە نەوەدەکان نووسراون،  و هەشتاکان نووسراونحەفتاکان و 
ئەمە لە کاتێکدا هیچ . کە گوایە ئەم شیعرانەی نووسیوە( زەینەب خان)دەدرێنە پاڵ 

و هیچ بووە  شاعیربەڵگەیەک لەبەردەستدا نییە کە زەینەب خان لە ماوەی ژیانی خۆی 
دڵداری برایشی لە بیرەوەرییەکانی هەرگیز ناوی زەینەب . شیعرێکی باڵوکراوەشی نییە

نییە  مەنتیقی لەبەردەستدازانستی و  یبۆیە هیچ بەڵگەیەکخانی نەهێناوە کە شاعیر بووە، 
       .شاعیر بووبێتدڵدار کە زەینەب خان وەک براکەی 
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