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دەرچوونی  بەسەر  ساڵ  سەدوبیستوچوار  کــورددا  هاوچەرخی  مێژووی  لە 
)کوردستان(ی نۆبەرەی رۆژنامەگەرییی کوردی تێدەپەڕێت، سەرباری ئەو هەموو 
رۆژنامەگەریی  رەوشی  گەشەکردنی  و  پێشکەوتن  بەردەم  نشێوانەی  هەورازو 
جومگەیەکی  هــەر  وەک  کــوردی  رۆژنامەگەریی  هێشتا  بــەاڵم  کوردستاندا،  لە 

پرۆسەیەکی بە نەتەوەبوون لە ڕەوتی مێژوویی خۆیدا بەردەوام بووە.
 لەو سۆنگەیەوە تاچەند رۆژنامەگەریی کوردی خزمەتی بە زمانی یەکگرتووی 
زاراوەی  پەروەردەیی،  پرۆگرامی  ئاستی  لەسەر  توانیویەتی  و  کردوە  کوردی 
کوردییەکان  بنزارە  و  زار  دوورەدەستەکان،  دەڤەرە  یاسایی،  زاراوەی  زانستی، 
پرسیارەکمان  ئەو  بــەرووی  روو  نەرێنی  و  ئەرێنی  بە  بکاتەوە،  نزیک  لەیەکتر 
ئەو هەموو  تەکنەلۆژی و هەبوونی  لەسایەی شۆڕشی  ئێستادا  لە  کە  دەکاتەوە 
هێشتا  بەاڵم  میدیادا،  سۆسیال  و  رۆژنامەوانی  بواری  زانستییانەی  دەسکەوتە 
مه ترسییه سه ره کییه کانی سه ر زمانی کوردی لەسه رده می ئێسته دا نەک هەر لە 
بێچارەسەر  و  هه ن  کوردستانیشدا  هەرێمی  و  لەعیراق  تەنانەت  تر،  بەشەکانی 
ماونەتەوە، جا چۆن ده توانین زمانەکەمان له  و مه ترسییانەی کەرتبوون و ئاسمیلە 
توانای  به خشینی  و  گه شەکردن  ــه رەو  ب هاوکاتیش  و  بخه ینه وه   دوور  بــوون 
تایبه تمه ندییه  نوێیەکانی سه رده می ببه ین و له باری  رووبه ڕوو بوونه وه له گه ڵ 

فورم و ناوه رۆکه وه ده وڵه مه ندتری بکه ین؟
  ڕۆڵی رۆژنامەگەریی کوردی لەڕابردوودا لەخزمەت بە زماندا نەک هەر لە 
ژانرە وێژەییەکان. بەڵکو لە ژانرە جیاوازەکانی تریش حاشای لێ ناکرێت، بەاڵم 
ناوچەگەرێتی  و  ئایدیۆلۆژی  به ندی  و  کۆت  له  زمانە  ئەو  هاتووه  ئه وە  کاتی 
بەاڵم مەحاڵ  بکرێت، هەرچەند سەختە  لۆکاڵییەکان رزگار  بنزارە  و  فرەزار  و 
ئه مه  بکەینەوە، هەڵبەت  لە زمانێکی ستاندار  بیر  دەمارگیری  لە  نییە کە دوور 
الی  بۆ  زمانه  ئه م  ئاخێوەرانی  سه رنجی  راکێشانی  که  نییه  ئه وەش  واتای  به  
له هه ستی  که ڵک وه رگرتن  به  ناسنامەی خۆیان،  پاراستنی  و  فێربوونی زمان 
نه ته وه یی پێویست نه بێت، به دڵنیایی ئه م ئه رکه تا کاتێکی نادیار هه ر له ئه ستۆی 
گوتاری نەتەوەییمانە، به اڵم ئه م گوتاره لێره به دواوه مافی ده ستێوه ردانی نییه و 
ده بێت سنووره کانی زانستی بوونی زمان بپارێزێت. مامه ڵه یەکی زانستیی له گه ڵ 
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خۆیان  مەزاجی  به  نییه  بۆیان  راگه یاندن  که ناڵەکانی  ئیدی  واته  بکات.  زماندا 
زمانەکە بشێوێنن، یان ده زگا و رێکخراوی حیزبی مافی ئه وه یان نییه له رقی 
یه کتر و به بێ هیچ چاو دێرییه کی زانستی به لێشاو چاپەمەنی بێ خوێنه ر باڵو 
بکه نه وه، هه ڵس و که وتی نازانستیی له گه ڵ زمانەکە بکەن، واته هه ر که س به 
پێی هه ستی کرچ و کاڵی ناوچه یی و له غیابی  بونیاده پێویسته کانی خوێندنه وه  
و خۆ په روه ردەکردنی زانستیدا خۆی به مه رجه عی زمان بزانێ و به وه رگێڕانی 
ئه م  شەکەتی  رۆحــی  نیو  بخاته  ده ســت  پڕهه ڵه   و  الواز  نووسینی  و  سه قه ت 

زمانه وه.
به  و  زانستیی  ده زگــا  و  که سایه تیی  لەالیه ن  زمــان  فه رمیی  ئیدارەکردنی    
موتوربەکردنی  واته  بڕیاره کانیان،  به رێوبردنی  و  پێوه ندیداره کان  و  ئه زموون 
زمانناسییه  پۆزه تیڤه کانی شۆرشه  ده سکه وته  و  زانست  له  زمان  راسته وخۆی 
مه زنه کانی مێژوو و کردنه وه ی هه موو لقه  زانستییه کانی پێوه ندیدار به زمانه وه 
لە رۆحی زمانی کوردیدا و هه روه ها کردنه وه ی ده روازه کانی ئه م زمانه به رووی 
ته نیا  و  کینەیەک  هه ر چه شنه  له  دوور  به  دونیادا،  زیندووه کانی  زمانه  هه موو 
ئینسانییه کان و ده وڵه مه ند کردنی  پێوه ندییه  دانوستان و گه شه ی  به مه به ستی 

زمانه که مان بێت.
سیاسیدا  و  مێژوویی  گرینگی  قۆناغی  چه ند  به  کــوردی  زمانی  ئه گه رچی 
زانستیی و سیاسیی خۆیان  پێودانگی  به  قۆناغانەش  له و  کام  هه ر  و  تێپه ڕیوه 
توانیویانه ببن به خاڵی وه رچه رخانێکی مێژوویی و ئه م زمانه له مه ترسیی نه مان 
ده وڵه تانی  کولتووریی  پاکتاوی  له وروژمی شه پۆلی سیاسه تی  و  بکه ن  رزگار 
پێوه ندیدار به کێشه ی کورده وه بیپه ڕێننه وه و بیگه یێننه که نارێکی هێمن. ئێستا 
زمانه  لەو   یه کێکه  تورکی،  فارسی،  عەرەبی،  زمانەکانی  دوای  کــوردی  زمانی 
زیندوانەی رۆژهەاڵت  و کاریگه ره کانی ناوچه که و  که ته نانه ت له غیابی ده وڵه تی 
سه ربه خۆی کوردیشدا رووبه رێکی سیاسی و کولتووریی به رین و به رفراوانی 
سه قامگیریی  واتــای  به  ئه مه  به اڵم  کرێت.  هەبوونی  لە  نکۆڵی  و   ناکرێت  هه یه 
هه میشه یی و کۆتایی قه یرانه کانی ئه م زمانه نه بووه و نییه. به م پێیه ئه گه رچی 
مردن  خه می  لە  کوردستاندا  باشووری  و  عیراق  لە  کــوردی  زمانی  ئێستاکه 
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ئاسمیلەبوون  هەرەشەکانی  نیشتمان  تری  لەبەشەکانی  هێشتا  به اڵم  ره خساوه، 
بەردەوامن، مخابن نەبوونی زمانێکی ستاندارد پاشاگه ردانییه کی له رادەبە ده ری 
پێوە دیاره، ئه م دۆخه بووه به ئاوێنه ی بااڵنوێنی ژیانی ئاخێوه ره کانی  و هه روه ها 

بیر و هزره  به رهه م هێنراوه که ش. 
چونکە زمان یه کێکه له هه ستیارترین دیارده کانی ناسنامەی هەر نەتەوەیەک، 
سۆنگه یەوه  له م  کاتێک  کــورد،  وەک  دەوڵەتی  بێ  نەتەوەیەکی  بۆ  بەتایبەتیش 
مامه ڵه ی له گه ڵدا ده کرێت ده روازه کانی به رووی نوێگه ری و زانست و هه روه ها 
دونیای  به  به رانبه ر  ئاخێوه ره کانی  و  داده خرێت  تریشدا  کولتووره کانی  و  زمان 
ده ره وه ی خۆیان ڕاڕا دەبینن. بێگومان ئه م ڕوانینه نووسینی خراپ، وه رگێرانی 

خراپ و له ئه نجامدا هزر ینی خراپیش به رهه م ده هێنێت.
 ئێستا چۆن ده توانین توانستە کانی ئه م زمانه بۆ رووبه ڕوو بوونه وه له گه ڵ 
زانست و دیارده مودێرنه کاندا فراوانتر بکه ین و »له دۆخی لۆکاڵی و ئایدیۆلۆژیکه وه 

به ره و دۆخی زانستیی« زمانی نەتەوە ببەین؟
ئه وه ی لێره دا جێگه ی نیگه رانییه ئه وه یه که ده رکه وته  ئایدیۆلۆژیکه  که ی گوتاری 
ناسیۆنالیزمی کوردی، هێشتا قه ناعه تی به  م وه رچه رخانه مێژووییه نه هێناوه و هه ر 
له ره هه ندی دووانه ی مردن و ژیانه وه تەماشای زمانی کوردی ده کات نموونەش 
داواکاری )101( پەرلەمانتاری کوردستان بۆ بە فەرمیکردنی زمانی ئینگلیزی لە 
هەرێمی کوردستاندا، به م پێیه ش تا راده یه کی زۆر ئه گه ر و دۆخە کانی گه شه ی 
زانستیی لێ وه ر گرتۆته وه و رێگه  ی بۆ هه ر چه شنه ده ستێوه ردانێکی نازانستیی 
پاراستن  به دروشمی ره سه نایه تی و  ئه و ده ستێوه ردانانه ی که  خۆش کردووه، 
و ده وڵه مه ند کردنی زمان و کتێبخانه ی کوردی پاساو ده درێن. به گشتیی دوو 

گرووپ خاوه ندارێتی ئه م ده ستیێوه ردانه نازانستییه ده که ن:
به شێوازه کانی  و  نین  راستییه  ئه م  ئاگاداری  ئێسته ش  تا  ئه وانه ی  یه که م   
دووهه میش  ــن،  ده زان خۆیان  ئه رکی  به  زمــان  پاراستنی  هه ر  هێشتا  ــردوو  راب
ئه وانه ی به ته واوی ئاگادارن، به اڵم ئه م دۆخه یان پێخۆشتره و نائاگا لەبایەخی 
زانستیی  و  ستانداردبوون  به  پرۆسه ی  راده ستی  ئاسانی  به  زمان  ناسنامەی 
که  ئه وانە ی  نییه  که م  نموونه یان  بەداخه وه  ناکه ن.  کوردی  زمانی  کردنه وه ی 
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هه یه، کرده وه یه ک  نووسینی کوردیدا  و  ئاخاوتن  له  گرفتی سه ره کییان  هێشتا 
که ئه گه رچی رواڵه تی خۆی به بیری نه ته وه یی میکیاج ده کات، به اڵم له ئه نجامدا 
گه وره ترین زیان هه ر له و زمانەدا دە دات که سه ره کیترین کۆڵه گه ی ناسنامەی 

نه ته وه ییه.
ده توانێت  مه ترسییانه ی  له و  یه کێکه  ئایدیۆلۆژیی  و  ناوچەگەرێتی  هەستی   
پێوه ندیی راسته وخۆی نێوان هزر و زمان تووشی دابڕان بکات. ئایدیۆلۆژی وه کو 
ده زگایه کی هزریی/ سیاسیی پێشتر داڕێژراو و به پیرۆزکراو، ئاراسته ی گه شه ی 
زانستیی زمان ده گۆڕێت و سیسته مێکی چه قبه ستوو و قه تیسکراو له نیشانه کان 
نوێبوونه وه    و  گه شەکردن  سه ر  له  زمــان  ده روازه کــانــی  که  ده هێنێت،  به رهه م 

داده خات.
 له ساته وه ختێکدا به دووپات بوونه وه ی دروشمگه لی وه کوو »هه رچی بێت با 
هه ر زارێکی کوردی بێت« زمان ده بێته به ستێنی ته راتێنی ناشاره زایی و له ئه نجامدا 
له ژێر کاریگه ریی  راپه ڕین و  نموونه دوای  بۆ  به رهه م ده هێنێت.  نه زۆک  ده قی 
ملمالنێی سیاسیی و ئابووریی و فه رهه نگیی نێوان حیزبه کانی کوردستان، که بوو 
به هۆی هه ڵتۆقانی ده یان ده زگا و رێکخراوی سه یر و سه مه ڕه بۆ زمان و ئه ده ب 
و وه رگێڕانی کوردی، وه رگێڕانێکی به لێشاو هه موو رووبه ری زمان کوردستانی 
داگیرکرد، که به داخه وه له غیابی میکانیزمی زانستیی و چاوه دێریی پێویستدا تا 
ئێسته ش به رده وامە، راستییه کی تاڵ که بووه ته هۆی زمان بێزیی به شێکی به رچاو 

له خوێنه ران و هۆگرانی زمانی کوردی.
 لەم هەڵسەنگاندنە خێرایەدا بۆ یادەوەریی رۆژی رۆژنامەگەریی کوردی دەبێت 
الیەنە ئەرێنی و نەرێنیەکانی ئەو کەناڵە گرنگە لەبەرچاو بگرین لە هەمبەر پرسی 
زمان و ناسنامەی نەتەوەکەمان. گەرەکە بزانین ئێمەش وەک گەالنی سەر ڕووی 

زەوی دەتوانین لەو کەناڵەوە خزمەت بە زمانی یەکگرتووی کوردی بکەین.





جینۆسایدی زمانی...
زمانی کوردی لەناو پڕۆسەی 
بەشارستانیکردنی دوژمنکارانەدا

د. ئیبراهیم سادق مەالزادە
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پێشەکی
قسەکردن لە جینۆسایدی زمانی کوردی لە قۆناغی دەوڵەت نەتەوە، لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەراستدا، لەسادەترین دەربڕیندا دەتوانین بڵێین چیڕۆکێکی خەمناکە. خەمناکە بەوەی 
نەك هەر ڕێگری لە خوێندن بەزمانی کوردی کراوە و دەکرێت، بەڵکو بەدەیان هەزار 
کوردیشیان بەو قەناعەتە گەیاندووە کە زمانی کودی، زمانێکی دواکەوتووە و زمانی 
کۆچەر و ئەو گروپانەیە کە شارستانی نین، چیایین یا کێوین. لەکۆتاییدا، کۆلۆنیزەکردنی 
ئەقڵ و سیاسەتی بەتورککردن، بەفارسکردن و بەعەرەبکردن درێژبۆتەوە بۆ تەنانەت 
ئەو خەڵکانەش کە لەواڵتانی دونیا دەژین و دوورکەوتوونەتەوە. شەرمکردن لەزمانی 
دایك، لە ناوخۆی شارەکانی کوردستان، لەناو کوردانی دانیشتووی شارە تورکنشین، 
فارسینشین و عەرەبنشین و تەنانەت لەناو کوردەکانی دیاسپۆراشدا، زۆر بەرباڵوە. 
ئەم دۆخە دەروونی و کۆمەاڵیەتییە ئیشکالییەتێکی گەورەیە کە ڕووبەڕووی زمانی 
کوردی دەبێتەوە، لەهەموو پارچەکانی کوردستاندا. بایەخی قسەکردن و توێژینەوە و 

بەدواداچوونیش هەر لەو ئیشکالییەتەوە سەردەگرێت.
ساڵی  وەکو  ی   2019 ساڵی  یەکگرتووەکان،  نەتەوە  ڕوانگەیەشەوە،  لەو  هەر 
جیهانییە  ڕاگەیاندنە  ئەو  کرد.  دەسنیشان  ڕەسەنەکان  نەتەوە  زمانی  نێودەوڵەتی 
A/( بڕیاری  نەتەوە یەکگرتووەکانەوە، وەکو  ئەنجومەنی گشتی  لەالیەن  لە 2016 
RES/ 178/71( قبوڵ کرا، ئەمەش وەکو کاردانەوەیەك بۆ ئەو ڕاستییەی کە 40٪ ی 
زمانەکانی جیهان، کە بە 6700 زمان دادەندرێن، ڕووبەڕووی مەترسی لەناوچوون 
مەترسییەکی  زەنگی  ئەمەش  ڕەسەنەکانن1،  نەتەوە  زمانی  زۆربەیان  کە  دەبنەوە، 
گەورەیە بۆ زمانی کوردی و زارە جیاوازەکانی، بەهۆی ئەو دۆخەی کە پێکهاتە 
کوردیەکان رۆژانە و بەشێوەی سیستماتیك ڕووبەڕووی دەبنەوە. چجای ئەوەی 
کە زمانی کوردی بەشێوەیەکی بەردەوام ڕووبەڕووی قەاڵچۆکردن و قەدەغەکردن 
لە باکوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا، زارای کوردان وەکو  بەتایبەتیش  دەبێتەوە، 

نموونەی تواندنەوەی زمانی کوردی2.

1 UN, 2019. 2019 International Year of Indigenous Languages. derive from: https://
bit.ly/3vv9qJJ, [accessed 1 May 2022]
2 Rudaw, 2020. Zara Mohammadi: An example of the fusion of the Kurdish lan-
guage in Iran. derive from: https://bit.ly/3y9rPh1, [accessed 1 May 2022]
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چوارچێوەی تیۆریزەکردنی قدەغەکردنی زمان
چوارچێوەی  لە  »زمانکوژی«،  کوردی  زمانی  بە  دژ  دوژمنکارانەی  سیاسەتی 
زماندا،  لەناوبردنی   )Civilising Offensive( دوژمنکارانەی  بەشارستانیکردنی 
لەسەر  زۆری  هەن،  جینۆسایددا  بە  تایبەت  لەئەدەبیاتی  زۆی  ڕەهەندی  کۆمەڵێك 
قانونییەکانی  دامــەزراوە  و  نێودەوڵەتی  ئاستی  لەسەر  ئەمڕۆش  تا  بەاڵم  گوتراوە، 
جیاوازە  گروپە  و  ئیتنیک  و  نەتەوە  زمانی  قەدەغەکردنی  یەکگرتووەکان،  نەتەوە 
مرۆییەکان، هیچ ڕێکارێکی قانونی، سیاسی یاخود کولتوری لەدژ نەگیراونەتە بەر. 
پرسیاری هەرەگرنگ لەو بوارەدا، بەشارستانیکردنی دوژمنکارانەی سیاسەتی زمان 
بە  پەیوەندی زمان چییە  قەدەغە دەکرێت؟  چییە؟ بۆچی زمانی گروپە جیاوازەکان 
سیاسەت و دەوڵەت و زمانەکانی دیکە؟ چ جۆرە مەترسییەك لەسەر زمانی کوردی 

هەیە بەهۆی قەدەغەکردنییەوە؟
پڕۆسەی بەشارستانیکردن تیۆرییەکی فرەڕەهەند و بەرفراوانە، کۆمەڵێك چەمکی 
دوژمنکارانەیە.  بەشارستانیکردنی  چەمکانە  لەو  یەکێکیش  دەبنەوە،  لێ  جیاوازی 
بەشارستانیکردن، لەخودی خۆیدا، پڕۆسەیەکە، پەیوەندی بەو دەسەاڵت و گروپانەوە 
ئاڕاستەکردنی  دەکەین.  ئاڕاستەی  و  دەوەستن  میکانیزمەوە  ئەو  لەپشت  کە  هەیە، 
سیستمی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگەیە، بەرەو ئەو ئاڕاستەیەی کە سیستمەکە 
بەئاڕاستەیەکی  دەکرێت  بەشارستانیکردن،  پڕۆسەی  ئەوەی  واتای  بە  دەیخوازێت. 
ئەم  دەشکرێت،  بــڕوات،  چوون،  پێشەوە  بەرەو  پێ  بە  پێ  پێشڤەچوون،  پێشڤەڕۆ، 
پێشڤەچوونە، لەچوارچێوەی میکانیزمە دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤدا بێت، دەشکرێت 
پڕۆسەیەك بێت دوژمنکارانە و چەوسێنەرانە بێت لەچوارچێوەی دەوڵەت نەتەوەدا، بە 
ئامرازەکانی مۆدێرنە، وەکو یەك پارادایمی هاوبەش لەزۆر واڵت و نەتەوە و زەمان و 
زەمیندا. هەروەها دەشکرێت لەپڕ ئەو پڕۆسەیە، پڕۆسەی بەشارستانیکردن، شکست 
بێنێت و بەرەو تێکشکان و شکستخواردن بڕوات، وەکو ئەوەی لە ئەڵمانیای نازی و 
ئیتااڵی فاشی، لە جەنگی دووەمی جیهانیدا بینیمان، هەڵبەت هاوپێچ لەگەڵ پڕۆسەی 

بەشارستانیکردنی دوژمنکارانە وەکو پارادایمێك.
یەکێك  هــەن.  نموونە  زۆر  دوژمنکارانەدا،  بەشارستانیکردنی  پڕۆسەی  لە 
کەمینە  بۆ  ڕەگەزپەرستانەی  دیدگایەکی  ئوستڕالیا  حکومەتی  نموونانە،  لەو 
ڕەسەنەکانی ئەو واڵتە هەبوو. پێیان وابوو، ئەو ڕەسەنانە خەڵكێکی دواکەوتوو 
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و نالەبارن، پێویستە بەشارستانی بکرێن، واتە مۆدێرن بکرێن، بەاڵم بەتێگەیشتنی 
خۆیان، بەو مانایەی ڕەسەنەکان واز لە کولتور و زمان و نۆڕم و بەهاکانییان 
بێنن و بەتەواوی ببن بە ئوستڕالی پێست سپی قژزەرد و چاوکەسک. هەڵبەت ئەو 
سیاسەتە مەحاڵە بە شەو و ڕۆژێك جێبەجێ بکرێت، بۆیە بیریان لە تاواندنەوەی 
خەلكی  کولتورەی  ئەو  پەڕینەوەی  بۆ  سنوورێك  بــەوەی  کــردەوە،  خەڵکە  ئەو 
منداڵەکانییان  و  باوانەکان  لەنێوان  دابڕانێك  دابندرێت،  منداڵکانییان  بۆ  ڕەسەن 
دروست بکرێت. بەوجۆرە، گواستنەوەی زۆرەملێی مندااڵنی نەتەوە ڕەسەنەکان 
بەشێك بوو لە سیاسەتی تاواندنەوە، کە لەسەر چەند بنەمای گریمانەیەکی هەڵە 
بەڕێوە دەچوو، بەوەی کە ژیانی ئەو نەتەوانە باشتر دەبێت ئەگەر بوونە بەشێك 
لە کۆمەڵگەی زۆرینەی سپی پێست. پێشنیازەکە وەها بوو کە ئەو نەتەوە ڕەسەنانە 
دەبێت ڕێگایان پێ بدرێت “بمرن” لەڕێگای پڕۆسەی لەناوچوونی سروشتی، یاخود 
ئەگەر بگونجێت لەناو کۆمەڵگەی سپی پێستەکان بتاوێنەوە3. لەئەنجامدا، بڕیاریان 
دا هەموو منداڵەکانی خەلكی ڕەسەن لەدایك و باوکییان بسەنن و بیانگوازنەوە 
بۆ خێزانە قژزەرد و سپی پێستە ئوسترالییەکان، بەمەبەستی دابڕانێکی ڕیشەیی 
لەنێوان ئەو خەڵکە ڕەسەنە و منداڵەکانییان، چونکە منداڵ خێراتر دەتاوێنەوە و 
خۆیان دەگونجێنن و نەك هەر زمانی جیاواز فێر دەبن، بەڵکو زمانی باوانییان 
بەتەواوەتی لەدەست دەدەن، یا هەر لەبنەڕەتەوە فێری نابن. ئەم ڕێکارانە وەکو 
بەشارستانیکردنی  وەکــو  جینۆساید،  بە  تایبەت  زانایانی  لەالیەن  پارادایمێك 

دوژمنکارانە، وەسف کراوە. 
مێژوویی  قۆناغی  لە  هەیە  بۆی  دوژمنکارانەیە،  بەشارستانیکردنی  ئەم  هەڵبەت 
جیاوازدا، لەفۆڕمی زۆر جیاوازدا جێبەجێ بکرێت. لەمێژووی دوور و نزیکیشدا نموونە 
زۆرن. لە دەوڵەتی عوسمانیدا بەدەیان هەزار منداڵی مەسیحی و سەر بەئایینەکانی 
دیکە، دەرفێندران و لە پڕۆسەیەکی تایبەتدا فێری جۆرەکانی شەڕو کوشتار دەکران 
و لە سوپایەکی تایبەتدا ڕێك دەخران و پێیان دەگوتن )ئینکیشاری(. ئینکیشارییەکان، 
سوڵتانی  دەستەبژێری  گاردی  لە  بوون  بریتی  عوسمانیدا،  لەسوپای  بوون  هێزێك 

عوسمانی، لەنیوەی دووەمی سەدەی چواردەمدا. 

3 https://www.australianstogether.org.au/discover/australian-history/stolen-genera-
tions
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و  لــە شــەڕ  کــە  مــنــدااڵنــەی  لــەو  بریتیبوون  ــوێ،  ن ــە ســەربــازی  وات ئینکیشاری 
ئایینەکانی  و  مەسیحی  بەتایبەتیش  دیکە،  نەتەوەکانی  بۆ سەر  دەستدرێژییەکانییان 
باوانییان  لە  یا  دەڕفێندران  هێرشەکانییاندا،  لە  یا  ویالیەتەکانی عوسمانی،  لە  دیکە، 
ئیسالمییانە  شێوازێکی  بە  ئینجا  دادەبڕێندران.  کەسوکارییان  لە  ــران،  دەک زەوت 
پەروەردە دەکران، سوڵتان دەبوو بە باوکی ڕۆحی ئەو مندااڵنە، تاکە پیشەیان تەنها 
و تەنها شەڕکردن بوو و تاکە سەرچاوەی سەرەکی، ئینکشارییەکان بوون لە کۆتایی 
پیادە و  لە  تا کۆتای سەدەی شازدەم. ئەو هێزە پێکهاتبوون  سەدەی چواردەمەوە 
سوار لە دەستەبژێری سوپای عوسمانی. ئەوانە گاردی تایبەتی سوڵتانی عوسمانی 
بوون، لە سەردەمی سوڵتان مورادی یەکەم دامەزران و ڕێکخستنێکی تایبەت بەخۆیان 
هەبوو، لە بنکەی سەربازی و هێما سەربازییەکان و پلە و پایە و خەدەنگەکانیش. 

ئەوانە بەهێزترین یەکەکانی سوپای عومسانی بوون4. 
تایبەتمەندییەکانی ئەو هێزە، بریتی بوو لە هێزێکی هێرشبەر و بەرپرسیار بوون لە 
فراوانخوازی ئیمپڕاتۆرییەتی عوسمانی. بەتەواوەتی دابڕاوبوون لە کۆمەڵگەی مەدەنی 
و ژیانی مەدەنی، ژنهێنان لەناو ئەو سوپایەدا قەدەغەبوو. ژمارەیان لە 20000 لە 1574 
هێزێکی  بە  بوون  کات  بەتێپەڕبوونی  لە 1826.  نزیکەی 135000 سەرباز  بۆ  گۆرا 
کاریگەر و دەستییان لە سیاسەت وەردەدا و بوون بە بەربەست لەبەردەم هەموو 
هەڵوەشاندەوە  هێزەی  ئەو  دووەم،  مەحمودی  سوڵتان  بۆیە،  چاکسازییەك،  جۆرە 
بەهەزارانییان  و  مەنجەنیقەکان  ئاگری  بەر  درانە  و  کردنەوە  کۆی  لەمەیدانێکدا  و 
لێکوژران و ئەوانەی مانەوەش دوورخرانەوە بۆ تاراوگە و تێکەڵ بەخەڵكی مەدەنی 
کران، لەکاتێکدا هیچ ئەسڵ و نەژادی خۆیان نەدەزانی، بێجگە لە موسوڵمانبوون و 
تورك بوون ناسنامەیەکی دیکەیان نەبوو5. هەرچەندە، مۆتیڤی پشت ئەو شێوازە لە 
لە پاشخانی کولتوریی ئەو  نییە، بەاڵم زمان وەکو بەشێك  بەشارستانیکردن زمان 
مندااڵنەی کە لەباوانییان دادەبڕێندان و دونیایەك ئێش و ئازاری لەناو ئەو خێزان و 

ماڵباتانە بەجێ دەهێشت، بۆیە وەکو جینۆسایدی کولتوری وەسف دەکرێت.

4 Anastasopoulos, A. and Spyropoulos, Y., 2017. Soldiers on an Ottoman Island: 
The Janissaries of Crete, Eighteenth-Early Nineteenth Centuries. Turkish Historical 
Review, 8)1(, pp.1-33.
5 allaboutturkey. Janissaries, Ottoman Army. derive from: https://bit.ly/3LB22lV, [ac-
cessed 1 May 2022]
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ئەرمەنییەکانییان  منداڵی  بەهەزاران  جیهانیشدا،  یەکەمی  جەنگی  لە  هەروەها، 
تاهەتایە  بۆ  دابەشیان کردن و  ماڵە تورکەکاندا  باوانییان جیاکردنەوە و بەسەر  لە 
یا  ئینکیشارییەکان،  لەنموونەی  چ  دابڕاندنە  ئەو  توركزمان و موسوڵمان6،  بە  کران 
لەنموونەی ڕفاندنی منداڵە ئەرمەنییەکان، بەهەموو پێوەرێك دەچێتە قالبی جینۆساید 

لە چوارچێوەی بەشارستانیکردنی دوژمنکارانەدا. 

هەڵبەت، باسکردنی ئەو نمونانە نزیكکردنەوەی خوێنەرە لە تێگەیشتن لەو پڕۆسەیە. 
بەاڵم پارادایمی زمان، بەشێواز و فۆڕمێکی جیاواز پەالمار دەدرێت و بەشێوەیەکی 
دوژمنکارانە قەدەغەدەکرێت، بەومانایەی ڕاستە خەڵكەکە ناڕفێندرێن بۆ ئەوەی بکرێن 
بە تورك یا فارس یا عەرەب، بەڵکو لەپڕۆسەیەکی ڕەق یا نەرمدا زمانێکی بێگانەیان 
بەسەردا دەسەپێندرێت و دوای سێ تا چوار نەوە، ئەو خەڵکە دەکرێت بە تورك یا 
فارس یا عەرەب. ئامانجەکە لە ڕفاندن یا سەپاندنی زمانێك بەسەر مرۆڤەکاندا هەمان 
ئامانجە، زوو بێت یا درەنگ، ئەویش گۆڕینی زمان و کولتور و ئەسڵ و بنەچەی 

مرۆڤەکانە. 

جۆرەکانی زمانکوژی
و  شێواز  چەندین   ، زمانکوژی  پڕۆسەی  بۆ  و  زمانێك  هەر  بە  کۆتاییهێنان  بۆ 
میتۆدی جیاواز هەن، لێرەدا ئاماژە بە هەندێك لەو جۆر و شێوازانە دەکەم، بۆ ئەوەی 
بزانین داخۆ مەترسییە گەورەکە  لەو ڕێگایەوە مەترسییەکانی سەر زمانی کوردی 

لەکوێدا کۆدەبێتەوە.

میتۆدی یەکەم: پڕۆسەی زمانکوژی هەنگاو بەهەنگاو، لەسەرخۆ و بەسستی کۆتایی پێ دێت. 
ئەوەش  زمان.  جینۆسایدی  و  زمانکوژی  باوەکانی  هەرە  ڕێگا  لە  یەکێکە  ئەوەیان 
Socioeconom- ئابووریکۆمەاڵیەتی  بەهۆکاری  مرۆڤەکان  کە  ڕوودەدات  )ااتێك 
دەبن  دیکە  زمانێکی  فێری  وردە  وردە   )Sociopolitical( ساسییکۆمەاڵیەتی  یا   ،)ic
لەسەر  هەبێت  بااڵتری  پێگەیەکی  زمانە  ئەو  بەمەرجێك  دەکەن،  قسە  زمانەش  بەو  و 
ئاستی فەرمی و ئایدیۆلۆجی، وەکو ئەوەی کە تورکی، عەرەبی و فارسی لەبەرامبەر 
6 Dadrian, V.N., 2003. Children as victims of genocide: the Armenian case. Journal 
of Genocide Research, 5)3(, pp.421-437. P.435
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یا گروپێك، جگە  نەتەوەیەك  ئەندامانی  کوردیدا هەیانە. ئەوەش کاتێك ڕوودەدات کە 
 .)bilingual( لە زمانی خۆیان فێری زمانی دووەمیش دەبن، کە پێی دەڵێن دووزمانی
ئەم فێربوونە وادەکات وردە وردە لەالیەن نەوەکانی داهاتوودا ئاستی کوالیتی زمانی 
دایکییان بەتەواوی داببەزێت، تا لە کۆتاییدا کەسییان نامێنێت قسە بە زمانی دایك بکەن7. 
ئەم میتۆدە، لە تورکیا، ئێران و تەنانەت لە هەرێمی کوردستانیشدا بەشێوەیەکی 
بەرباڵو باوە. لەتورکیا، هەموو کوردانی باکوور، نەك هەر فێری زمانی تورکی بوون، 
و  بازرگانی  و  کار  ــەروەردە،  پ و  یەکەمییان. چونکە خوێندن  زمان  بە  بووە  بەڵکو 
پیشەکان، گفتوگۆ و مامەڵەی ناوبازاڕ، میدیا و ڕۆژنامەگەری و تاد، هەمووی بەزمانی 
دامەزراندنی  دوای  سەردەمی  بۆ  دەگەڕێتەوە  زەمینەسازکردنەش  ئەم  تورکییە. 
دەوڵەتی تورك لە دوای جەنگی یەکەمی جیهانیدا، کە مستەفا کەمال ئەتاتورك، زمانی 
ڕەسمیدا  کاروباری  و  فێرکردن  دامەزراوەکانی  و  قوتابخانە  لە  هەر  نەك  کوردی 

قەدەغەکرد، بەڵکو قسەکردنیشی بەو زمانە قەدەغە کرد. 
ئەم قەدەغەکردنە، دەگەڕێتەوە بۆ پالنێکی ترسناکی دەوڵەت بەناوی پالنی شارك 

.)S ̧ark İslahat Raporu( ئیساڵح
بنەمای ئەو ڕاپۆرتە دەگەڕێتەوە بۆ 1925/9/24، بەناوی ڕاپۆرتی چاکسازی لە 
ڕۆژهەاڵت )کە مەبەستی باکوری کوردستانە(، لەالیەن ئەنجومەنی تورکیا )پەرلەمان( 
ئەندام  پەرلەمانە  لەو  کوردیش   48 نزیکەی  ئەوکاتە  کە  دراوە،  لەسەر  ڕەزامەندی 
بوون. ئەو ڕاپۆرتە نهێنییە، ئەنجامی زنجیرەیەك ڕاپۆرتی ڕەسمی بوو، کە محەمەد 
بەیرەق لە )1993, 1994(، لە نەوەدەکان باڵوی کردنەوە. لەو ڕاپۆرتەدا 5 خاڵ هەن، 

من تەنها دوو خاڵی کۆتایی لێرەدا دەخەمە ڕوو، کە بریتین لە:
و  ناتورکییەکان  زمانە  هەموو  بەکارهێنانی  یەکالکەرەوەی  قەدەغەکردنێکی   )4(

دانەمەزراندنی کورد تەنانەت لە قوتابخانە ئامادەییەکانیش.
)5( تەرخانکردنی 7 ملیۆن لیرەی تورکی لەپێناو ڕاگواستنی کورد و نیشتەجێکردن 

و ئاسانکاری ژیانی تورکەکان لە شوێنی کوردە ڕاگوێزراوەکان8.

7 Janse, M., 2003. Language death and language maintenance: problems and 
prospects. In Language Death and Language Maintenance: Theoretical, practical 
and descriptive approaches )pp. 9-17(. John Benjamins.
8 Yadirgi, V., 2017. The political economy of the Kurds of Turkey: From the Ottoman 
Empire to the Turkish Republic. Cambridge University Press. P.169.
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بەو جۆرە، پالنی بەتوركکردن لەسەر چەندین ئاستدا بووە. پالنێكی سیستماتیك 
بووە و پاشگەزبوونەوەی لێ نەبووە. پالنەکە هێندە ترسناکە، تەنانەت ناوی زمانی 
دانەمەزراندنی  کاتیشدا  لەهەمان  پێدانەنرێت،  دانی  ئەوەی  بۆ  نەهێناوە  کوردیشی 
کورد، لە قوتابخانەکان بۆ ئەوەی هیچ جۆرە بەریەککەوتنێكی پەروەردەیی لەنێوان 
مامۆستایانی کورد و مندااڵنی کورددا نەبێت. ڕاگوستنی کوردیش لەناوچەکانی خۆیان 
جینۆسایدکارانەی  سیاسەتێکی  دیکەوە،  بەالیەکی  ئەوە  تورکیش  نیشتەجێکردنی  و 

بنەڕەتی بووە بۆ کەمکردنەوەی کورد لە ناوچە کوردییەکاندا. 
لەسەر  بـــەردەوام  بەڵکو  نەکرایەوە،  خاو  هەر  نەك  دەوڵــەت،  سیاسەتەی  ئەو 
کۆمەڵێك بنەمای ڕەگەزپەرستی و سیاسەتی شۆفینیستانەدا دەوڵتی تورك بەردەوام 
بوو. دوای ئەو پالنە لە ساڵی 1930 کەمپینێك لەالیەن هەندێك ڕێکخراوی تورکی 
لەپێناو  بکە« ڕاگەیەنرا.  بە تورکی قسە  ناوی »هاوواڵتی،  بە  لە حکومەتەوە  نزیك 
پیرۆزکردنی زمانی تورکی و بەتورککردنی هەموو ئەوانەش کە بە زمانی دایکییان 
قسەیان دەکرد9. ئەم سیاسەتە بەجۆرێك دژ بە هەموو ئەوانە بووە کە پەیوەندییان 
ئەدەنە قسە بۆ  لە  لە 1923  ئەتاتورك  لەو ڕووەشــەوە، کەمال  نەبووە.  بەتورکەوە 

هەواداران دەکات و دەڵێت:
نییە.  گەشەسەندووەدا  واڵتە  لەو  مافێکییان  هیچ  ڕەها  بەشێوەیەکی  ئەرمەنەکان 
واڵت هی خۆتانە، واڵت موڵکی تورکەکانە. ئەو واڵتە لەمێژووی خۆیدا هەر تورکیی 
واڵتەکە  لەکۆتاییدا  دەمێنێتەوە.  تورکیش  بە  هەر  و  تورکییە  هەر  بۆیەشە  بــووە، 
مافێکییان  هیچ  دیکەش،  ئەوانی  و  ئەرمەنەکان  گەڕایەوە.  خاوەنە شەرعییەکانی  بۆ 
بەشێوەیەکی ڕەها لەو واڵتەدا نییە. ئەو واڵتە بەپیتە واڵتی تورکە ڕاستەقینەکانە10.

تورکیدا  کۆمەڵگەی  قواڵیی  لەناو  ئەمڕۆکەش،  تا  ڕەگەزپەرستییە،  ئەو سیاسەتە 
کۆمەڵگەی  هەڵچنیبوو،  گەشەپێدان  و  داد  پارتی  بە  ئومێدییان  دەکات. خەڵکێك  کار 
تورکی بگۆڕێت، بەاڵم ڕەجەب تەیب ئەردۆگان، کۆمەڵگەی تورکی نەك هەر نەگۆڕی، 
بەڵکو ئایدیۆلۆژیای پانتورکی و پانئیسالمیزمی یەکانگیرکردن و بەهەندێك دروشمی 

بریقەدار، کۆمەڵگەی کوردی لەباکوور بەتەواوەتی هەڵتەکاند.

9 Peyserpress, 2020. From Ataturk to Qeyyums: https://bit.ly/3FjdMat, [accessed 1 
May 2022]
10 Kieser, H.L. ed., 2013. Turkey beyond nationalism: Towards post-nationalist 
identities. Bloomsbury Publishing. P.IX
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هێندە  دوژمنکارانەدا  بەشارستانیکردنی  پڕۆسەی  لە  دەوڵــەت  سیاسەتەی  ئەو 
ڕۆچووە، کە تا ئەمڕۆش بە چەندین شێواز بەردەوامە، کاریگەری نەك هەر لەسەر 
ناوخۆی تورکیا قوڵبۆتەوە، بەڵکو درێژدەبێتەوە بۆ دیاسپۆرا، بۆ سەر سایکۆلۆژیای 
ئەو خێزانە کوردانەی کە لە واڵتانی ئەوڕوپادا دەژین. ئەو کوردانە، هێندە کەوتوونەتە 
قاعیدەیەی  ئەو  بەپێی  ڕێك  زمانکوژی،  و  تاواندنەوە  سیاسەتی  ئەو  شــااڵوی  بەر 
ئەلیاس  نۆربێرت  کە  »نەریت«  بە  بــووە  لێیان  کــرا،  لێوە  باسی  پێشەوەدا  لە  کە 
بەسەردا  گۆڕانکاری  بەتەواوەتی  کەسانە  ئەو  نەریتی  )هابیتۆس11(12.  دەنێت  ناوی 
دەژین،  دیاسپۆرا  لە  درێژە  ئەو کوردانە کە سااڵنێکی دوور و  هاتووە و شێواوە. 
مەگەر  تورکییە،  هەر  ماڵەوەشییان  تەلەفزیۆنی  تورکیا،  ناوخۆی  مۆدێلی  بەهەمان 
هەندێك جار بەشەرمەوە بڵێن باوانمان کورد بوون. ڕێژەی هەرە زۆری ئەو خێزانانە 
قسە  تورکی  بە  هەر  لەماڵەوەش  چونکە  دەبن،  تورکی  فێری  هەر  منداڵەکانیشییان 
دەکەن و زمانی دایکییان هەر فێر نەبوون. بەو جۆرە زمانی یەکەم الی بەشێك لە 

کوردانی دیاسپۆرا، پلەی سێیەمیشی بەجێ هێشتووە.
ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان، لە چوارچێوەی پڕۆسەیەکی نەرمدا، زمانی عەرەبی 
بایەخی خۆی پەیدا دەکاتەوە و خەڵك هەوڵ دەدات فێری ببێت. فێربوونی زمان، نەك 
هەر نەنگی نییە، بەڵکو کارێکی گرنگە لەچوارچێوەی باشکردنی تواناکان، بەاڵم ئەو 
مەترسییە لە هەرێمی کوردستاندا، لەوەدا خۆی دەبینێتەوە، کە مافی نیشتەجێبوونی 
عەرەب لەهەرێمی کوردستان، لەدەرەوەی هەموو پالن و بەرنامەیەکدا بەڕێوە دەچێت. 
بەپێی زانیاری و بەدواداچوونەکانی من، تا ئێستا هیچ سیاسەتێکی زمانی لە هەرێمی 
کوردستاندا لەئارادا نییە، لەکاتێکدا لە بەهێزترین دەوڵەتی پێشکەوتوودا، سیاسەتێکی 
تایبەت و دیارکراوییان بۆ زمان و ئاوێتەکردنی )Integration( خەڵكی بیانی هەیە. 
بەهۆی ئەوەی کە بەپێی هەندێك سەرچاوە زیاتر لە یەك ملیۆن و سی و پێنج هەزار 
عەرەب لە هەرێمی کوردستاندا هەن. ڕێژەی عەرەب لە هەولێری پێتەخت بریتییە لە 

تیادا  تایبەتمەندیەکانی کەسایەتی  تاکەکان، ئەو خاکەیە کە  پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی  لە  11  ئەو نەریتە، کە بریتییە 
گەشە دەکەن، کە مرۆڤ تیایدا جیاوازە لە ئەندامەکانی دیکەی کۆمەڵگەکەی. بەو شێوازە، زمانێکی هاوبەش، کەسێك 
دروست دەکات بەشدار بێت لەگەڵ ئەوانی دیکە، ئەوەش بە دڵنیایی ڕەگەزێکە لە پێکهاتەکانی نەریتی کۆمەاڵیەتی.
12 DENDASCK, C.V. and LEE, G.F., DENDASCK, Carla Van Zyl Dendasck; LEE, 
Gilead Ferreira. Konzept des Habitus in Pierre Bourdieu.
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لێرەدا جێی خۆیەت،  دێنن13.  پێك  دانیشتوانی هەولێر  600 هەزار عەرەب، کە ٪29 
ئاماژە بەچەند خاڵێکی گرنگ بکەین، لەوانەش:

یەکەم: نەبوونی هیچ سیاسەتێکی زمانیی لە هەرێمی کوردستاندا، بۆ ئەوەی دەرفەتی 
مانایەی هەرکەسێك زمانی  بەو  بێت،  فێربوونی زمانی کوردی  بنەمای  لەسەر  کار 
حکومەتی  مەبەستەش  ئەو  بۆ  پێنەدرێت.  کارکردنی  دەرفەتی  نەکات،  قسە  کوردی 

هەرێم لەسەریەتی کۆرسی زمان بۆ ئەو هاواڵتییە عەرەبانە دابین بکات.
زمــانــەوە سروشتی  ـــەڕووی  ل کــوردســتــانــدا  هەرێمی  لــە  کــورد  مــرۆڤــی  دووەم: 
هەوڵ  ڕاستەوخۆ  عەرەبێك،  بەرامبەر  دەگەنە  کە  مانایەی  بەو  نییە،  مۆنۆپۆلکاریی 
بەپێچەوانەی هاواڵتییانی هەموو واڵتانی  بکەن،  لەگەڵدا  بە عەرەبی قسەیان  دەدەن 
کوردی  زمانی  فێری  نەدەن  هەوڵ  بۆخۆیان  عەرەبەکان  وایکردووە  ئەمەش  دونیا. 
ببن. لەبەرامبەردا داواکاری لەناو هاواڵتییانی کورد بۆ فێربوونی زمانی عەرەبی لە 

هەڵکشاندایە و زۆرترین ڕەواجی هەیە.
عەرەب سەنتریزمدایە.  کاریگەری  لەژێر  لەخودی خۆیدا  عەرەب،  مرۆڤی  سێیەم: 
ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ ئەدەبیاتی عەرەبە ناسیۆنالیست و ئیسالمیستەکان، بە هاندەری 
زمانی  و  موسوڵمانەکانن  نەتەوە  سەنتەری  هەمیشە  ئــەوان  وایــە  پێیان  ئایینەوە، 
عەرەبیش زمانی قورئانە و هەموو موسوڵمانێك لەسەرییەتی فێری زمانی عەرەبی 
پێیان وایە  ببینن و  ببێت. ئەم هەستکردنە بە سەنتریزم، وایکردووە خۆیان بە بااڵ 

دەبێت ئەوانی دیکە بتوانن بەعەربی بئاخڤن. 
چوارەم: بەدرێژایی مێژووی عێراق، زمانی عەرەبی زمانی ڕەسمی دەوڵەت بووە. 
ئەو ڕەسمیبوونەش بیرۆکەی سەنتریزم و بااڵبوونی الی هاوواڵتی عەرەبی عێراق 
لە  نە  بە زمانی خۆیان  بەغدا،  ئەو کوردانەش کە دەچنە  کــردووە. هەموو  بەهێزتر 
پەرلەمانی عێراق و نە لە پۆستەکانی دیکەدا، بەکوردی قسە ناکەن، بەڵکو هەموویان 
هەوڵی فێربوونی زمانی عەرەبی دەدەن، لەکاتێکدا مافی ئەوەیان هەیە وەرگێڕیان بۆ 

دابین بکرێت.
پێنجەم: عەرەب بەشێکی گرنگی بازاڕی کار لەهەرێمی کوردستان پێكدێنن، تەنها 
ئەوانەش بەکاردێخن کە عەرەبیزان بن. ڕێژەیەکی زۆر خانوبەرە لە هەرێم موڵکی 

13 Sharpress, 2022. The numbers of Arabs are rising frighteningly, in the Kurdistan 
Region, https://bit.ly/3MH7ZxD, [accessed 1 May 2022]
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عەرەبە، لەو ڕووەوە هیچ ئامارێکم لەبەردستدا نییە، بە سەدان خێزانی کورد لەهەرێم، 
بوون بە کرێچی هاواڵتییانی عەرەب. ئەم دۆخە وایکردووە خەڵك هەوڵی فێربوونی 

زمان عەرەبی بدات. 
دوکان  سەر  بۆردی  زمانەوە،  سیاسەتی  نەبوونی  بە  پەیوەندی  لە  هەر  شەشەم: 
و کۆمپانیا و دامەزراوەکان، ڕووێکی شارستانیانەی واڵتن. ئەو ڕووە، چەند جوان 
لە هەرێمی  و ڕێکخراو بێت، هێندە نیشانەی ڕێکخراوەیی و نەریتی جوانی خەڵکە. 
کوردستاندا گەڕەالوژێیەکی بێزارکەر هەیە و هەر یەکێك بە ئارەزووی خۆی بۆردی 
یا  جۆرێکن،  چەند  ئەمانەش  دەنووسێت.  دامەزراوەکان  و  کۆمپانیا  و  دوکان  سەر 
ئەوەتا بە کوردییەکی سەقەت و هەڵەی ڕێزمانی، یا تەنها بە عەرەبی یا بە ئینگلیزی، 
کە  لیستی خواردنی چێشتخانەکان  لە  ئەوە چش  دادەنێن.  لەکۆتایی  کوردییەکی  یا 
هەندێکییان زمانی کوردی هەر تێدا نیە، بە پاساوی ئەوەی کە میوانی کوردییان کەمە.

میتۆدی دووەم: زمانکوژی لەخوارەوە بۆ سەرەوە: 
لێرەدا زمان بەتەنها چڕ دەبێتەوە لە بۆنە ئایینی، وێژەیییەکان و گۆرانی و ئاهەنگەکان. 
تەنها  میللی  ئاستی  لەسەر  بەاڵم  پێدانەننراوە،  دانی  ڕەسمی  بە  زمان  مانایەی  بەو 
لەبۆنەکاندا بەکار دەهێندرێت14. ئەو نموونەیەمان لە باکور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
تورکی  پــەروەردەش  و  نییە، زمانی خوێندن  هەیە. زمانی کوردی زمانێکی ڕەسمی 
لەسنوورێکی  کتێبە  تەنها الیەنی وێژەیی و باڵوکردنەوەی  ماوە  ئەوەی  فارسییە.  و 
دیارکراودا. هەڵبەت ئەم شێوازە لەپاڵ شێوازی یەکەمدا کە فێربوونی زمانی دووەمە 
لەژێر فشاری بازاڕ و پەروەردە و خوێندن، دەرفەتی الوازبوون و نەمانی زمانی دایك 

زۆر کەمتر دەکاتەوە. لەو حاڵەتەشدا لەگەڵ میتۆدی یەکەم یەک دەگرنەوە.
 

میتۆدی سێیەم: زمانکوژی لە سەرەوە بۆ خوارەوە: 
ئەمەش کاتێك ڕوودەدات کە زمان لەسەرەوە چیتر قسەی پێ ناکرێت، یا قەدەغە 
دەکرێت، بەاڵم لەخوارەوە بەشێوەیەکی ناڕەسمی بەکار دەهێندرێت15. ئەم شێوازە لە 
پارچەکانی کوردستاندا بەتایبەتیش باکوور و ڕۆژهەاڵت هەر باوە. لەسەرەوە زمانی 
14 Campbell, L. and Muntzel, M.C., 1989. The Structural Consequences of Language 
Death. In Investigating Obsolescence, edited by Nancy Dorian, 181–196. P.185.
15 Bousquette, J. and Putnam, M.T., 2020. Redefining language death: Evidence 
from moribund grammars. Language Learning, 70, pp.188-225.
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قسەی  هەر  ناڕەسمی  شێوەیەکی  بە  خەڵك  لەخوارەوەش  کــراوە،  قەدەغە  کوردی 
پێدەکەن، بەاڵم لەپاڵ فێربوونی زمانی دووەم و فشاری بازاردا، ورد وردە قسەکردن 
بە زمانی دایک سنووردار دەبێت و لەکۆتاییدا دەمرێت. بەهەمان شێوە لەگەڵ میتۆدی 

یەکەم یەک دەگرنەوە. 

میتۆدی چوارەم: زمانکوژی بەشێوەیەکی ڕادیکاالنە. 
ئەمەش ئەو کاتە ڕوودەدات کە هەموو ئاخێوەرانی بەشێوەیەکی یەکجارەکی واز 
چەوساندنەوە  و  فشار  و  هەڕەشە  بەهۆی  دێنن،  دایکییان  زمانی  بە  قسەکردن  لە 
کە  ئەوانەش  و  باکوور  کوردی  ئەودۆخەی  کۆلۆنیالیزمانە17،16.  داگیرکاری  یا  بێت 
نیشتەجێی شارە تورکنشین و فارسنشین و عەرەبنشینن، تیایدان، بەدڵنیایی بەرەو ئەو 
قۆناغە هەنگاو دەنێن و ڕێژەیەکی زۆریش، لەباکوری کوردستان، نیوەی ئاخێوەرانی 
کوردزمانی تێپەڕاندووە، کۆتاییان پێ هاتووە. هەموو میتۆدەکانی دیکەش هاوکارن 

بۆ ئەو کۆتایی هاتنە.

نەمانی  یاخود  زم��ان،  جینۆسایدی  کتوپڕ،  مردنی  بە  ناسراویشە  )کە  زمانکوژی  پێنجەم:  میتۆدی 
بایۆلۆجییانەی زمان(. 

ئەمەش کاتێك ڕوودەدات کە هەموو ئاخێوەرانی زمانێك بەیەکجاری کۆتاییان پێ 
دێت و دەکوژرێن، یا لەڕێی کارەساتێکەوە لەناو دەچن18. 

ئاماژەیەك  هیچ  سزادانی،  و  جینۆساید  تاوانی  قەدەغەکردنی  ڕێککەوتننامەی  لە 
بە قەدەغەکردنی زمان یا زمانکوژی نەکراوە، بەاڵم لە ماددەی دوو، خاڵی )ب( دا، 
کە دەڵێت زیان گەیاندنێکی جیددی بە جەستە یا ئەقڵیی بە ئەندامەکانی گروپەکە19، 
دەکرێت لەو چوارچێوەیەدا جێگای بۆ بکرێتەوە. قەدەغەکردنی زمان، زیانێکی گەورە 
دەبێتە زیان گەیاندن  لەکۆتاییدا  پەروەردە دەگەیەنێت، کە  فێرکردن و  بە پڕۆسەی 
16 Crystal, D., 2002. Language death. Cambridge University Press.
17 Sasse, H.J., 1992. Theory of language death. Contributions to the Sociology of 
Language, 64, pp.7-7.
18 Bednarowicz, S., 17. BEFORE AND AFTER LINGUICIDE: A LINGUISTIC AS-
PECT OF THE SAYFO. Sayfo 1915, p.365.
19 Lippman, M., 1998. The convention on the prevention and punishment of the 
crime of genocide: fifty years later. Ariz. J. Int’l & Comp. L., 15, p.415.
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ئەوەیان  زانستی  توێژینەوەی  گەلێك  پێیەش  بەو  منداڵەکان.  وشیاری  و  ئەقڵ  بە 
و  وەخۆگرتن  بۆ  سەرەکییە  فاکتەرێکی  دایك  زمانی  بە  فێرکردن  کە  دەرخستووە 
کوالیتی فێربوون، هەروەها ئەنجامەکانی فێرکردن و ئەکادیمیا باش دەکات20. بۆیە 
نیلسۆن ماندێال لەو بارەیەوە دەڵێت: ئەگەر قسەت لەگەڵ کەسێك کردن بەزمانێك 
تێی بگات، یەکسەر تێگەیشتنەکە دەچێتە مێشکی، بەاڵم ئەگەر بە زمانی خۆی قسەت 

لەگەڵ کردن، ئەوە تێگەیشتنەکە یەکسەر دەچێتە دڵی21.

میتۆدی شەشەم: خوێنبەربوونی زمان، بریتییە لە پڕۆسەی لەدەستدانی زمانی دایك، یا زمانی یەکەم 
لە تاراوگەدا.

ئەمەش کاتێك ڕوودەدات کە بەهۆی دابڕان لە ئاخێوەرانی زمانی دایك و فێربوونی 
لە زمان  تێگەیشتنی دروست  لەگەڵ بەرهەمهێنان و  زمانی دووەم ڕوو دەدات، کە 
لەناو کۆچبەراندا ڕوو  زیاتر  ئەم شێوازە  دەبێتەوە22.  یەکەمدا ڕووبــەڕووی مرۆڤ 
ناو زۆرینەی  دەتاوێنەوە  بەخێرایی  و  دەکەن  دیکە  لە واڵتێکی  کاتێك ڕوو  دەدات، 
واڵتی دووەم. لەو ڕووەوە، ڕێژەی هەرەزۆری تورك و مەغریبی توانیویانە زمانی 
کۆببنەوە،  شارەکاندا  لەپەراوێزی  دیارکراو،  گیتۆی  لەژمارەیەك  و  بپارێزن  دایک 
ئەمەش پەیوەندی بە ڕۆحی نەتەوەسازییەوە هەیە، لەهەمان کاتیشدا ئایین فاکتەرێکە 
پشتیوانی  و  کولتوری  و  ئایینی  ناوەندی  بیناکردنی  لەڕێگای  جیاکردنەوە  خۆ  بۆ 
دەوڵەتەکانییان لەو ناوەندانە، لەپێناو پاراستنییان وەکو لۆببی سیاسی و فشار لەپێناو 
کوردی  بەتایەبتیش  جڤاکانەیە،  ئەو  پاشکۆی  یا  کورد  ڕووەوە،  لەو  واڵتەکانییان. 
باکوور بە پلە یەك و کوردی پارچەکانی دیکەش بە پلەی جیاوازتر. هەر سروشتی 
باڵو  پەرت و  نەك هەر  لەناو شار و شارۆچکەکاندا  بەتەواوی  دیاسپۆرا  لە  کورد 
دەبن، بەڵکو هەوڵیش دەدەن لە یەکدی نزیك نەبنەوە و هەمیشە خۆیان لە کوردی 
دیکە دوور دەگرن. وێڕای ئەوەی کە زۆربەی جاران بەشێکن لە ناوەندە ئایینی و 

کولتورییەکانی نەتەوەی سەردەست. 
20 Nishanthi, R., 2020. Understanding of the importance of mother tongue learning. 
International Journal of Trend in Scientific Research and Development )IJTSRD(, 
5)1(, pp.77-80.

Ibid 21. هەمان سەرچاوەی پێشوو.
22 Schmid, M.S. and Köpke, B., 2007. Bilingualism and attrition. Language attrition: 
Theoretical perspectives, 33, pp.1-7.
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دەوڵەت نەتەوە و زمانکوژی
دەوڵەتی  عوسمانی،  کوردستانی  دابەشبوونی  و  جیهان  یەکەمی  جەنگی  دوای 
دەیبینێت.  و  بینیوە  کوردی  زمانی  بە  دژ  ترسناكی  ڕۆڵێکی  سەردەست،  نەتەوەی 
ئەمەش بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە تیۆری پڕۆسەی بەشارستانیکردنەوە 
ئەو  دوژمنکارانە.  بەشارستانیکردنی  بەتایبەتیش  کرد،  باسمان  لەپێشەوە  کە  هەیە، 
دەوڵەتانەی کە کوردستانییان بەسەردا دابەشکراوە، لەچەند ئاستێکەوە سیاسەتێکی 
سەنترالیزمی کولتورییان بەڕێوە بردووە. ئەگەر لە عێراق و سوریا عەرەبسەنتریزم 
لەسەرەتاوە،  هەر  تورکە24،23(  بۆ  )تورکیا  تورکۆسەنتریزم،  لەتورکیا  بووبێت،  بااڵ 
لەچەندین فۆڕمی جیاوازدا بەشێوەیەکی سیستماتیك کار بۆ سەپاندنی کراوە، لەژێر 
دروشمی یەك ئااڵ، یەك زمان و یەك نەتەوە. لەو ڕووەوە، ئوگور ئومێد ئونگور لە 
کتێبی پرسی جینۆساید: ئەرمەن و تورك لە کۆتایی ئیمپراتۆرییەتی عوسمانیدا، دەڵێت 
یەکسان  دیموگرافی،  ئەندازیاریی  نەتەوەدا،  دەوڵەتی  و  ناسیۆنالیزم  »لەسەردەمی 
بووە بە هەژموونی زۆرەملێیانەی ئیتنی، ئایینی، ئابووری و کولتوری، یا بەمانایەکی 

دیکە هەژموونی ناسنامە25. 
ناوەڕاستدا،  ڕۆژهەاڵتی  لە  نەتەوە  دەوڵەتی  شارستانیکردندا،  بە  پڕۆسەی  لە 
چونکە خاوەنی شەرعییەتێکی خۆڕسك نین، و بەشێك لەو خاکەی کە هەژموونییان 
بەسەریدا هەیە، دەزانن زۆرینەی دانیشتوانی ئەو بەشە کوردنشینە، بۆیە هەمیشە 
پرس و داواکارییەکانی کورد بە ئەمنی کراون و هەموو جۆرە جیاوازییەك بەمەترسی 
لەسەر ئاسایشی نیشتمانیدا دەبینن. ئەمەش هەم لەڕووی ئەو ئیتنۆسەنتریزمەی کە 
نەتەوە  دەوڵەت  هەمیش، سروشتی  کــردووە،  بۆ  کارییان  و  هەبووە  پێ  باوەڕییان 
ناسنامەیەکی  دامــەزرانــدنــەوە،  لەسەرەتای  هەر  و  ناکات  جیاوازییانە  ئەو  قبوڵی 
دیاریکراوییان بۆ داتاشراوە. ئەوە ڕۆشنە کە سوریا و عێراق تا ئەمڕۆش هەڵگری 
ناسنامەی عەرەبین و لەسەر ئاستی نێودەوڵتیش وەکو دەوڵەتی عەرەبی دەناسرێن. 
23 Kieser, H.L. ed., 2013. Turkey beyond nationalism: Towards post-nationalist 
identities. Bloomsbury Publishing.P.XI.
24 Üngör, U.Ü., 2011. ”Turkey for the Turks“: Demographic Engineering in Eastern 
Anatolia, 1914–1945. na.
25 Suny, R.G., Göçek, F.M. and Naimark, N.M. eds., 2011. A question of genocide: 
Armenians and Turks at the end of the Ottoman Empire. Oxford University Press. 
P. 288.



27 زمان و زار
ژمارە )4( )پوشپەڕ-2٧22( )هاوینی-2022(

بەو جۆرەش، »کورد لەو شوێنەدا کە ئێستا دەوڵەت-نەتەوەی عێراقی پێ دەوترێت، 
هەر لە سەردەمی ئیمپراتۆریی عوسمانییەوە تا ڕاپەڕینی 1991، کراون بە ئامانجی 

سیاسەتە جۆراوجۆرەکانی جینۆساید و هەاڵواردنی زمانی«26.
ئێرانیش بەهەمان ئاست، بووە بە دیوی دووەمی نەتەوەی فارس. کە یەکێك دەڵێت 
ئێرانیم، ڕاستەوخۆ زەینی هەمووان بۆ ئەوە دەچێت کە ئەو کەسە فارس بێت.  من 
لەڕووی پڕاکتیکیشەوە، ئێران هەر لەسەرەتاوە، بێجگە لە قەدەغەکردن زمانی کوردی 
لەسەر ئاستی ڕەسمی و ناوەندەکانی پەروەردە و فێرکردنیشدا، هەمیشە ناسنامەی 
ئێرانی خستۆتە بەر تیشك و هەوڵی داوە ببێتە پانناسنامەی هەموو هاوواڵتییانی ئێران.
ناسنامەی  سەپاندنی  هەمیش  و  زمــان  سیاسەتی  هــەم  تورکیا،  بە  ســەبــارەت 
تورکیزم، رەهەندی ترسناکی وەرگرتوون. پڕۆسەی بە شارستانیکردنی دوژمنکارانە، 
سەپاندنی زمانی تورکی و دروشمی )من تورکم، من بەختەوەرم(، کتومت دروشمێکی 
شۆفینیزمانەی ئەو بەشارستانیکردنەیە بەئامانجی بیناکردنی دەوڵەتێکی پانتورکیزم. 
لێرەدا، دەولەتی نەتەوە، لە ئامرازێکەوە دەگۆڕێت بۆ ئامانج و دەبێتە زیندانێکی گەورە 
بۆ هاوواڵتییانی کورد و کەمە نەتەوە و ئایینە جیاوازەکان لەناو تورکییادا. بەتێبینی 
ئەوەش کە تەنانەت ناوی تورکییاش، ناوێکی ڕەگەزپەرستانەیە و تەعبیر لە هەموو 

دانیشتوانی ناو ئەو واڵتە ناکات.
بەوجۆرە، دەوڵەتی نەتەوە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆی 
بە جینۆسایدی زمانەوە هەیە. هەر نەتەوەیەك لە پەراوێزی ئەو مۆدێلەی دەوڵەتی 
نەتەوەدا بێت، چارەنووسی سیاسەتی سڕینەوە و لەناوچوون دەبێت. کوردیش، نەك 
هەر لەسەر ئاستی زمانەوە، بەڵکو لەسەر ئاستی فیزیکی و کولتوری و دیموگرافیشەوە، 
بەشارستانیکردنی  پــڕۆســەی  شـــااڵوی  بــەر  کەوتۆتە  پــڕۆســەدا  ترسناکترین  لــە 
دوژمنکارانە و جینۆسایدی زمان، بەشێوەیەکی ڕادیکااڵنە. بەوجۆرە، نەتەوەی کورد 
پەراێزدا  لە  بــەردەوام  دۆخیدا،  ئاساییترین  لە  خۆی،  دەوڵەتی  بەخاوەنی  نەبێت  تا 
سەردەست،  نەتەوەی  دەوڵەتی  بۆ  لەباربوو  بارودۆخ  هەرکاتێك  ئینجا  دەمێنێتەوە، 
پڕۆسەی جینۆساید، یەکێکە لە ئەگەرە هەرە دیار و بەهێزەکان، بە پاساوی مەترسی 

لەسەر یەکێتی خاك و پەرەسەندنی واڵت.

26 Salih, K., 2019. Kurdish Linguicide in the ”Saddamist“ State. Genocide Studies 
International, 13)1(, pp.34-51.
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پوختە
 پوختەی قسان لەو نووسینەدا، هەموو ئەو مەترسیانەن لەبەردەم زمانی کوردیدا 
زمــان«،  »سیاسەتی  سەردێڕی  لەژێر  دوژمنکارانە،  پڕۆسەیەکی  دەچــن.  بەڕێوە 
بەنوێنەرایەتی دەوڵەتی نەتەوە، لەهەر چوار دەوڵەتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، تورکیا، 
ئێران، عێراق و سوریا، کە کوردستانییان بەسەردا دابەش کراوە، بەشێوەیەکی ئاشکرا 
و بێ پەردە، بەڕێوە دەچێت. سەد ساڵی ڕێکە، ئەم سیاسەتە بەچەندین شێواز بەڕێوە 
دەچێت، تا ئەمڕۆ بەشێك لە کورد لە هەموو پارچەکاندا، توانیویانە ڕووبەڕووی ئەو 
سیاسەتە ببنەوە و خۆڕاگر بن، بەاڵم ئەم خۆڕاگرییە تاسەر بەردەوام نابێت، ئەگەر 
لە ڕووی دونیابینی و ستراتیژەوە، گۆڕانکاری بەسەر خۆیدا نەهێنێت  کورد خۆی 
و دامەزراندنی دەوڵەت نەکات بە ستراتیژ. نەك هەر کورد، بەڵکو هەر نەتەوەیەك 
لەپەراوێزدا بمێنێتەوە، دەبێت بە ئامانج و بەتێپەڕبوونی کات، کۆتایی پێ دەهێندرێت. 
لەو نووسینەشدا هەموو ئەو میتۆدانەی کە هۆکارن بۆ زمانکوژی، ئاماژەیان پێکراوە. 
کاریگەرترینی ئەو میتۆدانەش فێربوون زمانی دووەمە، زمانی نەتەوەی سەردەست، 
زمانێك کە هەم ڕەسمییە، هەمیش زمانی بازاڕ و فێرکردن و پەروەردەیە. لەکۆتاییدا 
تا  دەبێتەوە  پەراوێز و وردە وردە کوالیتی زمانەکەش کەم  دایك دەکەوێتە  زمانی 

لەگەڵ نەوەکانی دواتردا لەبیر دەچێت و لەناو دەچێت.
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دۆسیە: 

رۆڵی وەرگێڕان لە خزمەت بە زمانی کوردیدا

ئا: زمان و زار
تا چەند پرۆسەی وەرگێڕان زانستانە و داهێنەرانە توانیویەتی خزمەت بە زمانی 
پرۆگرامی  ئاستەکانی  لەسەر  کوردی  زمانی  لەکاتێکدا  بکات،  کوردی  یەکگرتووی 
پەروەردەیی بە هەموو بەشەکانی وێژەیی، زانستی و پیشەییەوە، هەروەها سۆسیال 
میدیا بە هەموو سیکتەرەکانییەوە، زاراوە یاساییەکان و زمانی دادگایەکانی کوردستان، 
لەکاتێکدا  زاڵە،  بەسەردا  سەردەستی  نەتەوەی  زمانی  هێژموونی  هێشتا  مخابن  کە 
دەبوو بەر لە سەدەیەک زمانی دادگاکان لە کوردستاندا بە کوردی بووان و وەک 
رێزگرتنێکیش لە هەوڵی مەالی گەورەی شاری کۆیە، کە بۆ یەکەمجار لەسەرەتایەکانی 
سەدەی بیستدا، تەنانەت بەر لە دروست بوونی دەوڵەتی تازەی عیراقیش بڕیاریدا 
زمانی دادگای کۆیە بکرێتە کوردی و سەرجەم نووسراوەکانیش بەو زمانە شیرینە 
بن، بەاڵم لە ئەزموونی دەسەاڵتڕانی کوردیشدا زمانی کوردی بۆ دوو زار لەتکراو و 
هەر دەڤەرە بە زارو بنزاری خۆی گەرەکیەتی بیاتە بواری پەروەردەو فێرکردن، لە 
باشترین دۆخیشدا زمانی فەرمی حکومەتی هەرێم لە زۆر لە فەرمانگەکاندا هێشتا هەر 
گەڕانەوە بووە  بۆ زمانی نەتەوەی سەردەست، بوارێکی تر کە مایەی قسە لەسەر 
بڕیارێکی  بە  بەداخەوە  ئەویش  بووە،  زانستی  زاراوەی  بووە وەرگێڕانەکانی  کردن 
ئەنجوومەنی وەرزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی. وانەکانی  زانستی بە 

زمانی کوردی لە خوێندنی دواناوەندییەکان  پەراوێزکرا.
پردێکی  بــە  بیکەین  و  بێت  پــرۆســەیــەک  ــڕان  ــێ وەرگ دەکــرێــت  لــێــرەدا  بێگومان 
لێکتێگەیشتن هەم لە نێوان زار و بنزارەکانی زمانی کوردی و هەمیش لە نێوان زمانی 
گەالنی جیهاندا، لەڕێگای ئەو پرۆسەیە دەتوانین شاکارە ئەدەبییەکانمان بە گەالنی 
جیهان بناسێنین، لە هەمانکاتدا شاکارە ئەدەبی و هونەری و فەلسەفی و هزرییەکانی 

گەالنیش بە خوێنەرانی خۆمانی بناسێنین.
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پرۆسەی وەرگێڕان ئەگەرچی وەک هەر پرۆسەیەکی زانستی و مەعریفی  سەبارەت 
بە زۆر هۆکار درەنگ بە ئێمەی کورد گەیشتووە، لە ئامارێکی خێرادا گەر چاوێک 
هەر  رەنگە  بکەین،  ڕاپەڕین  قۆناغی  لە  بەر  وەرگێڕاوکانی  کتێبە  بە سەرچاوەگەلی 
هەموویان نەگەنە بەرهەمی مانگێکی سااڵنی دوای ڕاپەڕین، خۆشبەختانە بە هەزاران 
بەرهەمی هزری و زانستی و یاسایی بۆ زمانی کوردی وەرگێڕدراون و لە چاپدراون.
بۆ ئەم مەبەستە بە دەرفەتمان زانی چەند تەوەرێک بخەینە بەرچاوی ژمارەیەک لە 
وەرگێڕە بە ئەزموونەکانی کورد و باس لە رەوشی پرۆسەی وەرگێران و کاریگەری 

لەسەر زمانی یەکگرتووی کوردیدا لە باشووری کوردستاندا بکەین.

* چۆن بزاڤی وەرگێڕان لە باشووری کوردستاندا دەبینین؟
* کێشەکانی بواری زاراوەسازی، لە بوارەکانی )یاسایی، زانستی، ئەدەبی، هونەری 

و سەرجەم بوارەکانی دی( چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
* وەرگێران و سیاسەتی زمانیی و بایەخی سیاسەتی زمانی بۆ پاراستنی زمانی 

کوردی و داڕشتنی سیاسەتێکی دروست بۆ وەرگێڕان؟. 
* ڕێژەی وەرگرتنی زاراوە بیانییەکان...تا چەند سوودی لێ وەرگیڕاوە؟

* ڕۆڵی زارەکان لە بەهێزکردنی پێگەی زمانی یەکگرتووی کوردیدا؟
* ئاریشەکانی بواری زاراوەسازی لە سیاسەتی زمانیی، بایەخی سیاسەتی زمانی 
بۆ پاراستنی زمان و زارە کوردییەکان، بایەخی داڕشتنی سیاسەتیکی دروست بۆ 

زمانی ستانداردی کوردی؟
*ڕێژەی وەرگرتنی زاراوە ناوچەییەکاندا، دانانی قامووسی هاوبەشی زار و بنزارە 

کوردییەکان.
بەشدار بووانی ئەم دۆسیەیە سەرپشک بوون بە شێوازی وتووێژ یان وتار وەرام 
بدەنەوە، هەر یەک لە نووسەر و وەرگێڕان بەڕێزان )ڕێباز مستەفا، شەفیق حاجی 
داستان شەریف(  حەمەسەعید،  گوشاد  الوە،  ئیدریس  فەرهادی،  ساڵح  حەمە  خدر، 

بەشداری ئەو دۆسیەیە دەکەن.



ڕۆڵی وەرگێڕان
لە پەرەپێدانی زماندا

ڕێباز مستەفا
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نووسەر و وەرگێڕ کاک ڕێباز مستەفا ، ناوێکی دیارە لە دونیای 
لە  دانسقەی  کتێبی  چەندان  بوارەشدا  لەو  وەگێڕاندا،  و  نووسین 

زمانی فارسییەوە بۆ زمانی کوردی وەرگێڕاوە.
گۆڤارەکەمان ڕێباز مستەفای وەرگێڕ دەدوێنێت و  سەرنجەکانی 
بەم  وەرگێڕان  پرۆسەی  و  زمان  نێوان  پەیوەندیی  لەبارەی  خۆی 

شێوەیە دەخاتەڕوو:

زمان و زار: وەک وەرگێڕێکی بە ئەزموون چۆن پێناسەی پرۆسەی وەرگێڕان دەکەیت؟
 ڕێباز مستەفا: وەرگێڕان لەكورتترین پێناسەیدا ئەوەیە كە  مانا و مەبەستی دەقێك لە 
زمانێكەوە بۆ زمانێكی دیكە بگوازرێتەوە، جا ئەو گواستنەوەیە تا جوانتر بێ  و نزیكتر 
بێ لە دەقە ئەسڵییەكە بە وەرگێڕانێكی باشتر و سەركەوتووتر دادەندرێت . وەرگێڕان 
هونەرە، ئەو هونەرەش دوو پایەی بنەڕەتی هەن: یەكەمیان تێگەیشتن لەو زمانەی 
تێگەیشتن  و  ئەو  لێیەوە وەریدەگێڕی، دووەمیشیان داڕشتنەوە و جێكردنەوەی  كە 

هەڵێنجانەی كە وەرتگرتووە لە چوارچێوەی ئەو زمانەی كە بۆی وەردەگێڕی.

بە  وەرگێڕ  دەکرێت،  دەق  دەستكاری  تیایدا  کە  وەگێڕانەی  شێوە  ئەو  سەبارەت  زار:  و  زمان 
پێچەوانەی نووسەری دەقەکە، دەستکاریی شێوازی نووسین دەکات، کورتی دەکاتەوە، یان درێژدادڕێ 

تێدا دەکات، ڕای ئێوە چییە؟
ڕێباز مستەفا: لەگەڵ ئەو شێوازە نیم  و وای دەبینم كە وەرگێڕان دەبێ ڕستەبەڕستە 
ئەنجام بدرێت  و وەرگێڕ بەرپرسانە  و بەئەمانەتەوە مامەڵە لەگەڵ دەقە ئەسڵیەكەدا 
وشەبەوشە،  وەرگێڕانی  یەکیان  دەکرێت:  شێواز  بە سێ  وەرگێڕان  بێگومان  بكات. 
کە ئەو جۆرە وەرگێڕانە خراپترین شێوازی وەرگێڕانە و بە هیچ شێوەیەک واتا و 
بە  ئازادە،  وەرگێڕانی  دووەم  دەست. شێوازی  ناداتە  دەقە سەرەکییەکە  ناوەرۆکی 
تێیگەیشتووە  کە  ئەوەی  و  دایدەخاتەوە  و  دەخوێنێتەوە  کتێبێک  وەرگێڕ  شێوەیەک 
ناتوانێت  وەرگێڕانەش  شێوە  ئەو  دایدەڕێژێتەوە؛  خۆی  شێوازی  و  سەلیقە  پێی  بە 
ئەمانەتی دەقە ئەسڵییەکە بپارێزێت. شێوازی سێیەمیش وەرگێڕانی ڕستەبەڕستەیە 

کە من پێم وایە باشترین جۆری وەرگێڕانە. 
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هەڵبەتە نووسەران تایبەیمەندی  و خەسڵەت  و شێوازی تایبەت بە خۆیان هەیە 
نوكتەباز  خۆیدا  ئاسایی  قسەكردنی  دەربڕین  و  لە  هەیە  نووسەر  نووسیندا.  لە 
و دەم بەپێكەنین  و گاڵتەچییە، نووسەری وا هەیە لەسەرەخۆ،  وردەكار، وریا و 
پێچ وپەنا دەر دەبڕێت، هی واش هەیە وشك  هێما و  بە  كاتدا قسەكانی  لەهەمان 
 و ڕەقەكارە و هیچ ناسككاری  و گاڵتە  و گەپێك نازانێت، بمانەوێت، یان نا ئەو 
تایبەتمەندییانە  لە نووسینەكانیشیاندا ڕەنگ دەدەنەوە، بۆیە وەرگێڕی باش ئەوەیە 

كە بتوانێت ئەو خەسڵەت  و تایبەتمەندیانە لە وەرگێڕانەكەیدا ڕەنگ پێبداتەوە.

زمان و زار: ئەدی لەبارەی هەڵبژاردنی وشە و دەستەواژەی دروست  و خۆشئاواز و پێداچوونەوە 
بە وەرگێڕان چی دەڵێیت؟

ڕێباز مستەفا: لە ەەموو زمانەكاندا وشەیەك بۆی ەەیە چەندین واتای جیاوازی 
یەكن،  وەك  گۆكردندا  نووسین  و  لە  كە  وشە  چەندین  بەپێچەوانە  یان  ەەبێت، 
لێی  بێت  و  ئاگادار   زۆر  دەبێ  باش  وەرگێڕی  هەبێ.  واتایان  یەك  تەنها  كەچی 
تێكنەچێت، دەبێ لە میانی خوێندنەوە و لە چوارچێوەی ڕستەدا بە تەواوی وشە 
 و ماناكان ساغ بكاتەوە و لە وەرگێڕانیاندا وشەی گونجاو و ئەو وشەیەی كە لە 
هەمووان جوانتر و خۆشئاوازترە لە شوێنیان دابنێت. ئەگەر هەندێك لەو کتێب 
و بابەتە وەرگێردراوانەی الی  خۆمان لەگەڵ دەقە ئەسڵەكانیاندا بەراورد بكەین 
دەبینین، كە وەرگێڕی بەڕێز نەیتوانیوە هەندێ مانا و وشە و دەستەواژە بە باشی 
لەشوێندا  خۆشئاوازیان  و  گونجاو  وشەی  ئینجا  و  بكاتەوە  ساغیان  و  تێبگات 
چ  دەق،  هەڵسەنگاندنی  و  پێداچوونەوە  چاودێری  و  نەبوونی  بەداخەوە  دابێت. 
ڕووێكەوە  هەموو  لە  و  دەگەیەنێت   زیــان  زۆر  وەرگــێــڕدراو  دەقــی  چ  نووسین، 
بێسەروبەری بەدوای خۆیدا دێنێت. مەبەستم لێرە ئەوە نییە كە سانسۆر بخرێتە 
سەر وەرگێڕان  و نووسین؛ هەر ئەو سانسۆرە كۆمەاڵیەتی  و دینیانەی كە زۆر 
جار دەستی وەرگێڕ و نووسەرەكان دەبەستن كەم نین، تا سانسۆری دیكەشیان 
بێنەسەر. سانسۆر لەگەڵ هەڵسەنگاندن  و ڕەخنە و پێداچوونەوە جیاوازیی ەەیە. 
هەڵسەنگاندن  و ڕەخنە و پێداچوونەوە بە پێچەوانەی سانسۆر خزمەتی پرۆسەی 

نووسین  و وەرگێڕان دەكەن.
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زمان و زار: زۆرینەی نووسەرانی ئێمە كێشەی خاڵبەندییان هەیە لە نووسیندا، داخۆ وەرگێڕ 
دەبێ بایەخ بەخاڵبەندی بدات؟

ڕێباز مستەفا: بێگومان وەڕگێڕ دەبێ بایەخی تەواو بەخاڵبەندی بدات. ئاشكرایە كە 
لە نووسین  و ئەدەبیاتی كالسیكی نەك ئێمە، بەڵكو هی میللەتانی دەوروبەریشمان 
ڕەچاوی خاڵبەندی نەكراوە. خۆشبەختانە ئێستا نووسەرانی ئێمەش بە الساییكردنەوەی 
داڕشتنی نووسەرانی دیكە بەتایبەت الساییكردنەوەی نووسەرە ڕۆژئاواییەكان بایەخ 
بەو خاڵە دەدەن. بێگومان خاڵبەندی زۆر یارمەتیی تیگەیشتنی باسەكە دەدات و دەبێ 
نووسەرانمان بەوردی ئاگادار بن  و لە شوێنی پێویست نیشانەكانی وەك پرسیار، 
سەرسوڕمان، گوفتار، هێڵی دەستپێک، پارانتیز، سێ خاڵی بەدوای یەك  و خاڵی كۆتایی 
ڕستە و ئەوانی دیکەش بەپێی پێویست دابنێن، چونكە فەرامۆشكردنی تەنها یەكێك 
نووسەر  وەك  دەبێ  وەرگێڕیش  بگۆڕێت.  تەواوی ڕستەیەك  مانای  ڕەنگبێ  لەمانە 
لە داڕشتنەوەی بابەتەكەی الی خۆی بەتەواوی ڕەچاوی خاڵبەندی بكات، بەاڵم ئەو 
خاڵبەندییەی وەرگێڕ مەرج نییە وەك هی نووسەری دەقە ئەسڵییەكە بێت، بەڵكو دەبێ 
بەپێی پێویست  و داڕشتنی وەرگێڕەكە بێت، چونكە وەك پێشتر باسمانكرد هەر زمانە 
داڕشتن و ڕستەسازیی تایبەت بە خۆی هەیە، خاڵبەندیش دەبێ لە چوارچێوەی ئەو 

داڕشتن  و ڕستەسازییەدا ئەنجام بدرێت.

زمان و زار: ڕەوشی وەرگێڕان  و کاریگەریی لەسەر گەشەپێدانی زمانی کوردیدا چۆن دەبینن؟
باشی  ڕادەیــەک  تا  بزاڤێکی  دواییدا  سااڵنەی  چەند  لەم  ئەگەرچی  مستەفا:  ڕێباز 
دیکەی  بەشەکانی  لەگەڵ  بــەراورد  بە  و  هەیە  کوردستاندا  باشووری  لە  وەرگێڕان 
کوردستان باشترە، بەاڵم بزاڤەکە هەر تەنیا هەوڵی کەسەکانە و کۆمەڵێک وەرگێڕی 
باش و دڵسۆز و بەەرەدار بە هەوڵ و ماندووبوونێکی زۆر و وێڕای ئاستەنگی زۆر 
کاری  زۆر  دواییدا  بیست ساڵەی  پازدە  لەم  و  بدەن  وەرگێڕان  بە  پەرە  توانیویانە 
و  هەبووە  وەرگێڕان  بە  تایبەت  دەزگایەکی  نە  کە  کاتێکدا  لە  ئەمە  کــراوە.  باشیش 
ەەم  گرنگە کردووەتەوە. وەرگێڕەکان  پرسە  لەو  پێویست الی  نەحکومەتیش وەکو 
بەرهەمەکانیان بە خۆیان هەڵبژاردوون و بە هەزار دەردەسەری چاپیان کردوون، 
هەم کە چاپیشیان کردوون کێشەی بازار و فرۆشتنی کتێبەکانیان بۆ هاتووەتە پێش. 
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جگە لەوە کێشەی خوێنەریش ەەیە، بەداخەوە ئەو کارانەی بە زاری کوردی ناوەند 
دەنووسرێن و وەردەگێڕدرێن ەەر لە هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و ئەو ناوچەیە 
ناوچەکانی  و  دهۆک  لە  هەر  ژوورووش  کوردی  زاری  کتێبەکانی  دەخوێندرێنەوە، 
ئەو  ماوەی  لە  بەداخەوە  و  گەورەیە  کێشەیەکی  ئەمەش خۆی  کە  دەخوێندرێنەوە، 
سی ساڵەی ڕابردوودا نەک هەر هەوڵی زمانی ستاندارد و هاوبەش نەدراوە، بەڵکو 
نەشتواندراوە زارەکان لە یەکدی نزیک بکرێنەوە، بەاڵم سەرەڕای ئەو هەموو ئاستەنگ 
و ئاریشانەی بەردەم وەرگێڕان، بزاڤەکە بەردەوامە و کاری باش دەکرێت و هەڵبەت 
باشەکان جێی خۆیان  کارە  دواجار  وایە  پێم  من  کە  دەکرێت،  وەرگێڕانی خراپیش 
دەگرن و وەرگێڕە خراپەکانیش یان بەجێ دەمێنن و بە دوای کارێکی دیکەدا دەڕۆن، 
یان هێواش هێواش باش دەبن و ئەزموون پەیدا دەکەن، بۆیە نابێت زۆر دڵگران بین 
پێبدەین و زیاتر  پەرە  پێویستە ڕەوتەکە زیاتر  کاتێک وەرگێڕانێکی خراپ دەبینین، 
بەرهەمی گرنگی جیهانی هەن کە  ماوین، زۆر  بەجێ  هەنگاو هەڵێنین، چونکە زۆر 
دەبێت تا زووە بکرێنە کوردی، جگە لەوە پێویستە کتێبی کوردیش بۆ زمانەکانی دیکە 
وەربگێڕدرێن، کە ئەمەش هەر دەکەوێتە سەر شانی خۆمان، چونکە ڕەنگە وەرگێڕی 
بتوانن  کە  بژمێردرێن،  دەستێک  پەنجەی  بە  هەشبن  ئەگەر  یان  نەبن،  هەر  بیانی 

کوردی بۆ زمانەکانی خۆیان وەربگێڕن. 

زمان و زار: ڕۆڵی دەزگا ڕۆشنبیرییە حکومییەکان چی بووە لە پرۆسەی وەرگێڕاندا؟ 
هەرێمی  حکومەتی  پێویستە  کە  بڵێم،  ئەوە  لێرەدا  دەبینم  هەلی  بە  مستەفا:  رێباز 
و  بە وەرگێڕان  تایبەت  دەزگایەکی  بدات،  پرۆسەی وەرگێڕان  بە  بایەخ  کوردستان 
پاڵپشتی وەرگێڕەکانمان دابنێت و سااڵنە فیستیڤال و کۆنفرانسی تایبەت بە وەرگێڕان 
ببەستێت و بەرنامە و پالنی تۆکمە بە ڕاوێژ لەگەڵ وەرگێڕەکان و کەسانی شارەزا 
وەزارەتــی  بە  ســەر  کە  هەبوو،  وەرگــێــڕان‹  ›خانەی  نــاوی  بە  دەزگــایــەک  دابنێت. 
ڕۆشنبیری بوو و ئێمە زۆر دڵمان پێی خۆش بوو، نازانم بۆ ئێستا ئەو دەزگایە ناوی 
نەماوە و لە جیاتی گەشەپێدان و فراوانکردنی، چاالکییەکانی وەستێندراون! داواکارین 
ئەو دەزگایە چاالک بکرێتەوە و وەرگێڕەکانمان بگرێتە باوەش و هاوکاریان بکات و 

لەهەمان کاتدا ئەرک و کاریشیان پێ بسپێریت.    
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زمان و زار: ئاریشەکانی بواری زاراوەسازی لە زمانی کوردیدا، لە بوارەکانی یاسایی، ئەدەبی، 
زانستی لە چیدا دەبینن؟

بە  دەوڵەمەندە،  زۆر  زمانێکی  وشەوە  ڕووی  لە  کوردی  زمانی  مستەفا:  ڕێباز 
دەوڵەمەندتر  دەوروبــەرمــان  زمانەکانی  لە  ئەگەر  ئەدەبییەوە  بــواری  لە  تایبەت 
یاسایی  ــی  ــەل زاراوەگ بــواری  لە  ــەاڵم  ب نییە،  لــەدوایــانــەوە  دڵنیاییەوە  بە  نەبێت 
کە  نەبووە،  کــوردی  زمانی  بۆ  دەرفەتە  ئەو  بێگومان  زانستییەوە،  و  وئابووری 
زمانی  بە  تایبەت  زاراوەی  و  بکات  کار  پێویست  وەک  بــوارانــەوە  لەو  بتوانێت 
خۆی دابهێنێت، هەڵبەت ئەمە هەر کێشەی بەردەم زمانی کوردی نییە، زمانەکانی 
بە  بەرامبەر  تایبەت  بە  هەیە،  کێشەیان  ئەو  کەموزۆر  دەوروبەریشمان  دیکەی 
چەند  لەم  نەکرابێت،  کارێک  هیچ  کە  نییە  مانایەش  بەو  ئەمە  زانستی.  زاراوەی 
ساڵەی دواییدا چەندین کاری باش کراون، بەاڵم هێشتا لە سەرەتای ڕێگاکەین و 
دۆزینەوەی زاراوەی پێویست و دانانیان لەبەرامبەر زاراوەگەلی بیانی جگە لەوەی 
نییە، وەک پێشتریش باسمان کرد حکومەت  کارێکی سەختە، کاری تاکەکەسیش 
و دامەزراوە فەرمییەکانی هەرێمی کوردستان، کە دەبوا تا ئێستا زۆر لەو کار و 
ئەرکانەیان خستبایە سەر پێ، بەداخەوە ئەمەیان نەکردووە و هیچ زەمینەیەکیان بۆ 
کەسانی پسپۆر و شارەزای ئەو بوارانە نەڕەخساندووە، کە بنەمایەکی باش دابنێن 
لە هەموو کات زیاتر نووسینی  ئێستا  بدەن.  بە زمانەکەمان  پەرە  و وردە وردە 
فەرهەنگێکی زمان بۆ هەموو کورد بە پێویست دەبیندرێت، فەرهەنگێک کە لیژنەیەکی 
شارەزا لە زارەکان پێکبەێندرێت و دروستکردنی ئەو فەرهەنگەیان پێ بسپێردرێت، 
ئاخێوەرانی هەموو زارەکانی زمانی کوردی تێدا ئەندام بن و جگە لەوەی سوود لە 
فەرهەنگەکانی پێشتریش وەربگرن، بە شێوەیەکی مەیدانی و بەرباڵو هەموو وشە 
و دەستەواژەکانی زمانەکەمان کۆبکەنەوە و تاوتوێیان بکەن، چاوگ و سەرچاوەی 
وشە و دەستەواژەکان دیار بکەن و تەتەڵەیان بکەن. ڕەنگە کارەکە سەخت بێت، 
و  دەزگا  لەگەڵ  هاوکاری  بە  ڕۆشنبیری  وەزارەتــی  وایە  پێم  نییە،  مەحاڵ  بەاڵم 

دەامەزراوەگەلی دیکەی زمانی و ڕۆشنبیری دەتوانێت بەو ئەرکە هەستێت.
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زمان و زار: وەرگێڕان و سیاسەتی زمانیی لە کوردستاندا، هەروەها بایەخی سیاسەتی زمانی 
بۆ پاراستنی زمان، داڕشتنی سیاسەتێکی دروست بۆ وەرگێڕان، ڕێژەی وەرگرتنی زاراوەی بیانی لە 

چ ئاستێکدایە؟
رێباز مستەفا: بەداخەوە وەک پێشتریش گوتمان، حکومەت و دامەزراوەکانی کوردستان، 
هیچ بایەخ بە زمان و پاراستنی نادەن، کەناڵەکانی تەلەڤزیۆن و ڕۆژنامەکان، کە ئامرازی 
گرنگی گەیاندنن، بە سیاسەتێکی یەکگرتووی زمانیی کار ناکەن، هەر دەزگایەو بە پێی 
حەز و تێڕوانینی بەڕێوەبەر و هەڵسووڕێنەرەکانی خۆی کار دەکات، لە کاتێکدا دەبێت 
بە  تایبەت  دیکەی  دەزگایەکی  هەر  یان  ڕۆشنبیری،  وەزارەتــی  و  کوردی  ئەکادیمیای 
بواری زمان و ڕۆشنبیری، بەردەوام ڕێنوێنی بدات و چاودێریی هەموو کارێکی میدیایی 
بکات، بێگومان ئەوە بەو مانایە نا کە سانسۆر دابنێن، بەڵکو بۆ پاراستن و گەشەپێدان 
و پاکڕاگرتنی زمانەکەمان، پێویستە زۆر لێبڕاو و هۆشیارانە مامەڵە بکەن، پێویستە ئەم 
پاشاگەردانییەی کە ئێستا لەنێو ڕاگەیاندندا هەیە کۆتایی پێ بەێندرێت، دەبێ ڕێنووس، 
خاڵبەندی و ڕستەسازی و هەموو بنەماکانی ڕێزمان یەکبخرێن و چیدیکە هەر الیە لە 
ئاشێکەوە لێی نەکات. ئەگەر بمانەوێت زمانەکەمان بپارێزین دەبێت سیاسەتێکی دروست 
لەالیەن کەسانی شارەزا و زمانزان دابڕێژرێت و ەەموو ئەوانەی دەنووسن و شت باڵو 
پابەند بکرێن کە پەیڕەوی لێ بکەن و لێی النەدەن. جا ئەمە نەک هەر بۆ  دەکەنەوە، 

وەرگێڕان، بەڵکو بۆ نووسین و هەموو بوارەکانی دیکەش هەر وایە. 
سەبارەت بە وەرگرتنی زاراوەی بیانی، وەک پێشتر ئاماژەمان پێی دا، زۆر جار 
ناچار دەبین زاراوەی بیانی دابنێین، کە من پێم وایە لە زمانی کوردیدا ئەو توانایە 
هەیە لە شوێنی زۆر لەو زاراوە بیانیانە، زاراوەی ڕەسەنی کوردی دابەێندرێن و ئەو 
گرفتە تا ڕادەیەک چارەسەر بکرێت، بەاڵم ئەمە کاری کەسانی شارەزا و پسپۆر و 
ئەوانەیە کە زارەکانی کوردی بزانن و بە دوای زاراوەی گونجاودا بگەڕێن و لە کاتی 

تەواو دڵنیابوون و ساغبوونەوەیاندا بڕیاری لێ بدەن.
 لێرەدا پێویستە ئاماژە بە ڕۆڵی گۆڤاری زمان و زار بدەین کە شانی داوەتە بەر 
کارێکی زۆر گرنگ، بێگومان ئەمەش پێویستی بە پشتگیری و هاوکاریی زیاتر هەیە 
و داوا لە زمانزان و دڵسۆزانی شارەزا لە زار و شێوەزارەکانی کورد دەکرێت خۆیان 
بە خاوەنی ئەو گۆڤارە بزانن و بیکەن بە سەکۆیەک بۆ پەرەدان و پاراستنی زمان و 

نزیککردنەوەی هەموو زارەکانی زمانی کوردی لە یەکدی. 
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سلێمانی2000.
9_ محەمەدی قازی کێیە و چیکردووە؟/ عەلی ساڵحی/ سلێمانی 2006دەزگای چاپ 

و پەخشی سەردەم/ سلێمانی2006.
10_ دوو سەدە بێدەنگی/ د. عەبدولحوسێن زەرینکوب/ بەهاوکاری لەگەڵ د. موسا 

محەمەد/ ەەولێر2008 دەزگای موکریانی.
11- سەرکەوتنی بیر/ ئۆرایزن سویت ماردن/ وەرگێڕی فارسی: ڕەزا سەید حوسێنی/ 

هەولێر2008.
12_ ئاشنابوون بەئەفاڵتوون/ پۆل ستراتێرن/ سلێمانی 2005.
13_ ئاشنابوون بە ئەرەستۆ/ پۆل ستراتێرن/ سلێمانی2007.

14_ ئاشنابوون بەەیگل/ پۆل ستراتێرن/وەرگێڕی فارسی: مەسعود عولیا/ هەولێر 
بنکەی باڵوکردنەوەی ئەدەب و ڕووناکبیریی نما 2005.

15_ ئاشنابوون بەدیکارت/ پۆل ستراتێرن/ سلێمانی2006.
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16_ ناسیۆنالیزم/ ڕیچارد جێی/ سلێمانی2003.
17_ ناسیۆنالیزم/ فرێد هالیدای/ وەرگێڕی فارسی: ئەحمەد عەلیخانی/ سلێمانی2002.
دەزگای  هەولێر  شەفا/  شوجاعەدینی  بۆفارسی  نیچە/  هۆنراوەکانی  باشترین   _18

موکریانی2008.
19_ یاداشتەکانی ڕۆژانی تەنیایی/ گابریل گارسیا مارکیز/بۆ فارسی: محەمەدرەزا 

ڕاەوەر/ هەولێر دەزگای وەرگێڕان2007.
دوورگە(/یاشار  چیرۆکی  یەکەمی  بەرگی  )ڕۆمان-  خوێناوییە  فورات  بڕوانە،   -20

کەمال .ەەولێر 2008.
21_ بنچینەکانی فیدڕاڵیزم/ ئەسەدولاڵی ئەلەم/ سلێمانی، خانەی وەرگێڕان 2004.

22_ ئانارشیزم )کتێبی گیرفان(/ د. مستەفا ڕەحیمی/ سلێمانی دەزگای چاپ و پەخشی 
سەردەم 2002.

23_ ئاوخواردنەوەی مێروولە )ڕۆمان - بەرگی دووەمی چیرۆکی دوورگە(/یاشار 
کەمال/ لەدەزگای موکریانی 2012.

یاشار  دوورگــە(/  چیرۆکی  سێیەمی  بەرگی   - )ڕۆمــان  بەرەبەیان  کەڵەشێری   -24
کەمال.دەزگای موکریانی2013.

25_  چیرۆک و چیرۆکنووس/ مەنسووری یاقووتی، سلێمانی 2000.
26_ مرۆڤ و ئاژەڵ/ سادقی ەیدایەت، چاپ و باڵوکردنەوەی سۆران2013.

 27_ دێو! دێو!/ بۆزۆرگی عەلەوی/ هەولێر چاپخانەی شەهاب2016.
28_ چیرۆکەکانی شکسپیر. داڕشتنەوەی: چاڵز و مێری الم، ناوەندی ئاوێر بۆ چاپ 

و باڵوکردنەوە، هەولێر1016.
ســەردەم/  پەخشی  و  چــاپ  دەزگــای  چــووبــەک/  ــەردی سەبووری/سادقی  ب   _29

سلێمانی2019.
30_ تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی نێودەوڵەتی/ عەلیڕەزا سەمیعی و عەبدولکەریم 

سالکی/ سلێمانی، دەزگای ئایدیا بۆ فیکر و لێکۆڵینەوە2016.
پیتی  بۆ  ڤەگۆڕین  جۆلەمێرگی،  ئیحسان  هەکاریان-رۆمان0  کوڕێ  31-جەمبەلێ 

ئارامی ڕێباز مستەفا.2022 .



زمان و زار40

ئامادەی چاپ:
1_ ڕێگای بێ سەرەنجام/ سیروان خوسرەوزادە.

2_ سمکۆی شکاک و بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد/ ڕزگار بەرفروخت.
3_ وای بر من شنگال/ کریم کاکە )بە زمانی فارسی(.

4_ قوربانیی ژمارە 256/ گەالوێژ نەزەریان.
5_ماڵی ئیدریسییەکان/ غەزالە عەلیزادە.



بە كوردی كردنی بەرنامەكانی   
خوێندنی پیشەیی
)خوێندنی كشتوكاڵی بە نموونە(

حەمە ساڵح فەرهادی
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پێشەکی:
بەرنامەكانی  پێش  زۆر  ماوەیەكی  سەرەتایی  خوێندنی  بەرنامەكانی  هەرچەندە 
باشووری  قوتابییانی  كـــوردی،   كرابوونە  خوێندن  دیكەی  جیاجیاکانی  قۆناغە 
كوردستان سااڵنێك بوو دەیانتوانی بە زمانی زگماكی خۆیان بخوێنن و پرۆسەكە 

بووبووە كارێكی ئاسایی، وەك دەڵێن كەوتبووە سەر سكەی خۆی.
بەرنامەكانی قۆناغی خوێندنی سەرەتایی، زۆربەیان لەالیەن مامۆستایانی پسپۆڕ 
و زمانزان و تاڕادەیەكی باش كارامەش كرابوونە كوردی، بەاڵم ئەمە تەنیا قۆناغی 
خانەی  و  پیشەیی  و  ئامادەیی  و  ناوەندی  قۆناغەكانی  و  گرتبووەوە  سەرەتایی 
زمانی  هەر  خوێندنیان  زمانی  و  مابوونەوە  ئاوا  هەر  پەیمانگەكان،  و  مامۆستایان 

عەرەبی بوو.
دەستكەوتێكی  سەرەتایی  قۆناغی  كردنی  كوردی  بە  كە  نییە  لەوە  الریی  كەس 
پەروەردەیی و خواستێكی نەتەوەییش بوو، بەاڵم بەوەی كە تایبەت بوو بە قۆناغێكی 
دیاركراو و قۆناغەكانی دیكەی نەگرتبووەوە، قوتابییانی ئەو قۆناغانە، ڕووبەڕووی 
كێشەی زمان دەبوونەوە و ئەو زمانەی كە دوای قۆناغی سەرەتایی پێیان دەخوێند، 
زمانی عەرەبی بوو و تا ڕادەیەك بۆ ئەوان نامۆبوو، بەتایبەتی لە مانگەكانی سەرەتایی 

خوێندن تێیاندا.
ڕێككەوتننامەی 11ی ئاداری ساڵی 1970 لە ڕووی خوێندنەوە بۆ قۆناغی ناوەندی 
و ئامادەیی، بە هەردوو لقی زانستی و ئەدەبییەوە، تا ڕادەیەك بەخێر گەڕایەوە و دوای 
ڕێككەوتننامەكە بە چەند ساڵ بەرنامەكانی خوێندنی ئەو دوو قۆناغەش وەرگێڕدرانە 
سەر زمانی كوردی. جگە لەمە وەك دانپێدانیان بەوەی كە زمانی نەتەوەیەكە، ئەم 
بڕیاری  نەتەوەیە،  دووەمین  عێراقەوە  دانیشتووانی  ژمارەی  ڕووی  لە  نەتەوەیەش 
فەرمی درا كە )زمان و ئەدەبی كوردی( بكرێتە وانەیەكی تایبەت بۆ قۆناغی ئامادەیی. 
لە ناوچەكانی ناوەڕاست و باشووری عێراق بەرە بەرە مامۆستایانی پسپۆڕی ئەو 
خاوكرایەوەو  پڕۆسەكە  پاشان  بوو،  ساڵێك  چەند  ئەمە  بەاڵم  ناردن،  بۆ  بابەتەیان 

كۆتایی پێهات.
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خوێندنی پیشەیی
مەبەستی سەرەكی لە كردنەوەی قوتابخانە پیشەییەكان، ئامادەكردن و پێگەیاندنی 
بازرگانیدا،  و  كشتوكاڵی  و  پیشەسازی  بــواری  هەرسێ  لە  مامناوەندیبوو  كــادری 
بواری  لە  خۆیان  ڕاستەقینەی  ڕۆڵــی  بتوانن  قۆناغەكە  تەواوكردنی  دوای  تاكوو 
پسپۆڕییەكەیاندا ببینن و ببنە پردێكی پێگەیاندن لە نێوان خاوەن پسپۆڕییە بااڵكانی 

بوارەكەیان لەگەڵ ئەوانەی ڕۆڵی خزمەتگوزارییان پێ دەسپێردرا.
قوتابخانە پیشەییەكان لە كوردستاندا، ڕۆڵی بەرچاویان هەبوو، سااڵنە ژمارەیەكی 
باشی قوتابییان، بەتایبەتی قوتابییە كەم دەرامەتەكان و ئەو قوتابییانەی لە دەرەوەی 
شار و گوندەكانەوە دەهاتن، چونكە ئەو قوتابخانانە بەشە ناوخۆیی تایبەت بە خۆیان 
لەبەر  دیاربوو،  كێشەیەكی  ئەوان،  بۆ  زمان  كێشەی  ئەمەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  هەبوو، 
بە  دوای  ناوەندیدا،  لە  پاشانیش  و  سەرەتایی  قۆناغەكانی  لە  ئەوان  پێشتر  ئەوەی 
زمانی  بە  ڕابــردوو،  سەدەی  حەفتاكانی  سااڵنی  دوای  قۆناغەش  ئەو  كوردیكردنی 
كوردی دەیانخوێند و كە دەچوونە ئامادەییە پیشەییەكان ڕووبەڕووی كێشەی زمان 
دەبوونەوە، بە تایبەتی بەرنامەكانی خوێندنی پیشەیی، زۆربەیان بابەتی پسپۆڕی و 
تایبەتبوون و پڕبوون لە وشە و زاراوەی گرانی زانستی، كە زۆربەیان الی قوتابییان 
نامۆبوون و هێشتا لە فەرهەنگە كوردییەكانیشدا وەك پێویست جێیان بۆ نەكرابووەوە.

بە كوردی كردنی بەرنامەكانی خوێندنی كشتوكاڵی:
لە كۆنەوە  تایبەتی هەر  بە  بە گشتی و كوردستانیش  بەهۆی ئەوەی كە عێراق 
مەڵبەندی كشتوكاڵ بوونە و تەنانەت سەرچاوە مێژووییەكانیش ئاماژە بەوە دەكەن 
كە باشووری كوردستان مەڵبەندێكی كۆنی كشتوكاڵی بووە و گەڕان و پشكنین و 
بەدواداچوونەكانی سەدەی بیستەمیش ئەو ڕاستییەیان سەلماندووە. بۆیە وەزارەتی 
چەند  پیشەییەوە،  خوێندنی  گشتیی  بەڕێوەبەرایەتی  ڕێگەی  لە  عێراق  پــەروەردەی 

قوتابخانەیەكی كشتوكاڵی كردەوە، لەمانە:
1- ئامادەیی كشتوكاڵی سلێمانی لە بەكرەچۆ.

2- ئامادەیی كشتوكاڵی هەولێر لە كەلەك.
3- ئامادەیی كشتوكاڵی زاخۆ.
4- ئامادەیی كشتوكاڵی كۆیە.
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ئەو قوتابخانانە بەدرێژایی تەمەنیان ڕۆڵی خۆیان بینیوە، بەاڵم هەمان ئەو گرفتەی 
كە تایبەت بوو بە زمانی خوێندن، ڕووبەڕووی قوتابییانی ئەو قوتابخانانەش دەبووەوە. 
ئەمەش هەر ئاوامایەوە و هەتا دوای كشاندنەوەی دامودەزگاكانی حكوومەتی عێراق 
لە بەشێك لە ناوچە كوردستانییەكاندا، كەس بیری لە بە كوردی كردنی بەرنامەكانی 

ئەو قوتابخانانە نەدەكردەوە.
كشانەوەی  پاشانیش  و   1991 ساڵی  لە  كوردستان  خەڵكی  ڕاپەڕینی  دوای 
نێوان  لە  پێوەندی  نەمانی  و  ڕاپەڕیوەكاندا  ناوچە  لە  عێراقی  حكومەتی  ئیدارەكانی 
هەرێمی كوردستان و حكومەتی عێراق و نەناردنی بەشی كوردستان لە كتێبەكانی 
بەرنامەی خوێندن لەالیەن بەغداوە، بیرۆكەی بەكوردی كردنی خوێندنی پیشەیی لە 

كوردستاندا سەری ەەڵدا.)1(
بەرنامەكانی  بە  پێداوچوونەوە  بۆ  دراوە  لە سااڵنی 1999-2012 چەند هەوڵێك 
خوارەوە  ئەمانەی  تازە،  كتێبی  بە  كتێبێكیش  چەند  گۆڕینی  و  قوتابخانە  خوێندنی 

بەشێكن لەو هەواڵنە:
سەرۆكایەتیی  نــووســراوی  بــە  بەپشتبەستن  كــوردســتــان  زانــیــاری  كــۆڕی   -1
بڕیاری   1999/11/15 لە   )6778( ژمارە  كوردستان  هەرێمی  وەزیرانی  ئەنجومەنی 
پێكهێنانی چەند لێژنەیەكی دا، لێژنەی ژمارە )11( كە تایبەت بوو بە  پێداچوونەوە بە 

كتێبەكانی خوێندنی ئامادەییە كشتوكاڵییەكان، پێكهاتبوو لە:
أ- عەبدولكەریم شێخانی.
ب- حەمە ساڵح فەرهادی.

ئامادەییە  خوێندنی  پڕۆگرامەكانی  وەرگێڕانی  بە  دەستكرا   2003 ساڵی   -2
كشتوكاڵییەكان بۆ زمانی كوردی، بۆ ئەو مەبەستەش چەند لێژنەیەك پێکهێنرا.)2( 

بێ  بدرێت،  ئەنجام  یەكەمین جار  بۆ  كە  پەروەردەیی،  ئاوای  پرۆسەیەكی  دیارە 
گرفت نابێت.

دەتوانین بڵێین گرفتەكان خۆیان لەم خااڵنەدا دەدێتەوە:
1- یەكەم جار بوو لە كوردستاندا كاری ئاوا بكرێت، دیارە هەنگاوی یەكەمی ئەو 

جۆرە كارانەش ئاسان نابێت.
بەاڵم  زۆرە،  كشتوكاڵیمان  زاراوەی  و  وشە  كــوردەواریــدا  فۆلكلۆری  لە  ئێمە   -2
و  وشە  دەیان  بە  پێویستیان  و  زانستین  بەرنامەی  كشتوكاڵی  خوێندنی  بەرنامەكانی 
زاراوەی زانستی هەیە، ئەو زاراوانەش وەك پێویست لە زمانی كوردیدا نینە، یان كەمەن.



45 زمان و زار
ژمارە )4( )پوشپەڕ-2٧22( )هاوینی-2022(

3- نەبوونی فەرهەنگێكی دەوڵەمەند و زانستیی تایبەت بە كشتوكاڵ، بۆ ئەوەی 
وەرگێڕەكان لەكاتی پێویستدا بتوانن سوودی لێ وەربگرن.

4- هەندێك لە كاربەدەستانی ئەوسا، وەك پێویست هەستیان بە گرنگیی ئەو بابەتە 
نەدەكرد، تەنانەت هەندێكیان نەشیاندەزانی ئەو قوتابخانانە بە چ زمانێك دەخوێنن!

5- هەندێك لەو مامۆستایانەی كە ئەركی ئامادەكردن و وەرگێڕانیان پێ سپێردرابوو، 
هونەری  لە  وایان  شتێكی  و  نەبوو  پێویستییەیان  زمانەوانییە  و  زانستی  توانا  ئەو 

وەرگێڕاندا نەدەزانی، بەڵكو هی وا هەبوو ساڵی دوو كتێبیشی نەخوێندبووەوە.
و  پەروەردەیی  ڕووی  لە  بەتایبەتی  گرنگە،  پرۆسە  بەو  دەستپێكردن  پێش   -6

زمانەوانییەوە، هیچ خولێك بۆ مامۆستایانی بەشداربوو لە پرۆسەكە نەكرایەوە.
7- چەند مامۆستایەكیش، هەرچەندە بە ژمارە كەم بوون، هەر لە بنەڕەتەوە لەگەڵ 
تایبەتی  بە  بمێننەوە،  خۆیان  وەك  بەرنامەكان  دەیانویست  و  نەبوون  پرۆسەكەدا 

هەندێك لەو مامۆستایانەی كە كورد نەبوون، یاخود كوردییان باش نەدەزانی.
كتێبە  ڕێكخستنەوەی  و  پێداچوونەوە  بۆ  ســەرەكــی  و  پسپۆڕ  لێژنەیەكی   -8
بووبووە  ئەمەش  دانەنرابوو.  زمانەوانییەوە  و  زانستی  ڕووی  لە  وەرگێڕدراوەكان 
لێکدانەوە یان زیاتر هەبێت،  هۆی ئەوەی لە هەر كتێبێكی وەرگێڕدراودا دوو جۆر 
بەمەش هەم مامۆستایەكان لە كاتی گوتنەوەی وانەكاندا هەستیان بە نامۆییەك دەكرد 

و هەم قوتابییەكانیش وەك پێویست نەیاندەتوانی بابەتەكان وەربگرن.
9- دوای قەیرانی ئابووری لە ساڵی 2014 وە هەتا ئێستاش، نەك هەوڵ نەدراوە 
ئەو قوتابخانانە پێشبخرێن یان هەر نەبێت لە ئاستی خۆیاندا بمێننەوە، بەڵكو ساڵ بە 
ساڵ بەرەو كزبوونی زیاتر دەچوون و سااڵنە بەپێی پێویست بوودجەیان بۆ تەرخان 
نەبوونی  بەتایبەتی  بدەن،  ئەنجام  ڕێكوپێكی  بە  كارەكانیان  نەیاندەتوانی  نەدەكراو 
كێڵگە و بەشەكردارییەكان و ئامێرەكان، هەتا قوتابییان بتوانن ئەو وانە تیۆرییانەی 
كشتوكاڵییان  بەرەەمی  نەبێت  هەر  یان  بكەن،  جێبەجێی  كردەییش  بە  دەیانخوێند، 

دیاربێت.
10- نەمانی ئەو بەشە ناوخۆییانەی كە جاران لە قوتابخانە كشتوكاڵییەكاندا هەبوو 

و بەهۆی ئەو بەشانەوە قوتابییان كێشەی نیشتەجێبوون و خواردنیان نەبوو.
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پالنی داهاتوو:
ناوبەناو  پێویستە  ــنــدووە،  زی و  بــــەردەوام  پرۆسەیەكی  پــــەروەردە  پــرۆســەی 

پێداچوونەوەی پێدا بكرێت و هەوڵی باشتركردنی بدرێت.
سەبارەت بە خوێندنی كشتوكاڵیش، پێویستە پێداچوونەوە بە بەرنامەكانیدا بكرێت 
و زیاتر بەرەو پێشەوە ببردرێت. ئەمەش كارێكی هێندە گران نییە، چونكە بناخەی بۆ 

دانراوە. بۆ ئەم بەرەو پێشبردنەش وا باشە چەند خاڵێك پێڕەو بكرێت، لەمانە:
1- دانانی چەند لێژنەیەك لە كەسانی پسپۆڕ لە بوارە زانستییەكان و زمانەوانی 
ئەو  تەواوكردنی  و  بەرنامەی خوێندن  كتێبەكانی  بە  پێداچوونەوە  بۆ  وەرگێڕان،  و 

كتێبانەی كە تا ئێستا ماونەتەوە.
كە  ڕێنووسەی  ئەو  پێڕەوكردنی  و  كتێبەكان  ڕێنووسی  و  زمان  یەكخستنی   -2
لەسااڵنی حەفتاكانی سەدەی ڕابردوودا كۆڕی زانیاریی كوردی بڕیاری لەسەردابوو 
و دوای ڕاپەڕین و دامەزراندنی ئەكادیمیای كوردیش، هەر بەردەوام بووە، چونكە 
لە  بەناچاری  مامۆستاش  و  بشێوێندرێت  قوتابی  زمانی  وەرگێڕانەكاندا  لەپاڵ  نابێ 
كتێبە ئەسڵییەكەدا كە بە زمانی عەرەبییە زیاتر سوود وەربگرێت و پرۆسەكە الی 

ئەو زەحمەتتربێت.
3- كردنەوەی خولی شیاندن بەپێی پێویست بۆ مامۆستایانی كشتوكاڵی، بۆ زیاتر 

شارەزابوونیان لە بابەتە هەمە جۆرەكاندا.
4- داوا لە مامۆستای وانەكان بكرێت كە لە كۆتایی ساڵی خوێندندا ڕای خۆیان 
بەنووسین لەبارەی كتێبەكەوە دەرببڕن و حیسابیش بۆ ڕایە پەسەندەكانیان بكرێت.

5- ئەوەی تا ئێستا باو بووە، لە جیاتی نووسینی ناوی ئامادەكار و وەرگێڕەكان 
ناوی  وایــە  باشتر  ـــەروەردە(،  پ وەزارەتـــی  لە  لێژنەیەك  )وەرگێڕانی  دەنووسرێت 
وەرگێڕەكان بنووسرێت، چونكە لەو كاتەدا وەرگێڕەكان جگە لە هەستكردنی زیاتر بە 
پرسیارێتی حیساب بۆ پێگە و ناوی خۆشیان دەكەن و لەوانەیە ئەمە ببێتە هاندەرێك 

بۆ زیاتر بایەخدان لەكاتی وەرگێڕاندا.
6- تەرخانكردنی بڕی پارەی پێویست بۆ ئەم مەبەستە، چونكە ئەو جۆرە كارانە 

بە خۆ بەخشین و سوپاسكردن سەركەوتوو نابن.
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بۆ  كوردییەوە  ئەكادیمیای  لەالیەن  لێزان  و  كارامە  لێژنەیەكی  پێكهێنانی   -7
 – )كــوردی  زمانی  هــەردوو  بە  كشتوكاڵی  دەوڵەمەندی  فەرهەنگێكی  ئامادەكردنی 
عەرەبی( و )عەرەبی – كوردی(، بەپشتبەستن بەو فەرهەنگە كوردی و عەرەبییانەی 
كە هەتا ئێستا لەم ڕووەوە چاپكراون و لە پاڵ ئەمەشدا سوود لە كتێبەكانی خوێندنی 
ئامادەیی و پەیمانگا و كۆلێژە كشتوكاڵییەكان وەربگرێت و لە هەمان كاتدا فەرهەنگەكە 

بكرێتە سەرچاوەیەك بۆ مامۆستا پێوەندیدارەكانی ئەو بوارە.

پەراوێزەكان:
دوای  هەر  نووسەرێك،  وەك  چ  و  كشتوكاڵی  ئامادەیی  مامۆستایەكی  وەك  چ  بەندە   -1
دامەزراندنم بە مامۆستای كشتوكاڵی لە ساڵی 1973دا، بیرم لە بەكوردیكردنی بەرنامەكانی 

ئەو قۆناغە دەكردەوە، بەاڵم ئەمە هەتا ناوەڕاستی هەشتاكان هەر بیرۆكەبوو.
فەرهەنگێكی  دانانی  لە  بیرم  پرۆسەكە،  دەستپێكردنی  یەكەمی  هەنگاوی  وەك  ئەمە  دوای 
كشتوكاڵی كردەوە، بۆ ئەوەی ئەگەر بوار ڕەخسا، بتوانرێت سوودی لێ وەربگیرێت و ببێتە 
یارمەتیدەرێك بۆ ئەو كەسانەی لە داهاتوودا كاری وەرگێڕانەكە ئەنجام دەدەن. واشم بە 
باش زانی فەرهەنگەكە بەپێی زانستە كشتوكاڵییەكان دابەش بكرێت، بە تایبەتی بۆ ئەو بابەتە 

كشتوكاڵییانەی كە لە بەرنامەكانی خوێندنی ئامادەیی كشتوكاڵدا بە عەرەبی دەخوێنران.
لەالیەن خۆمەوە دەستم بە پرۆژەكە كرد و لە ڕاپەڕینی بەهاری ساڵی 1991 دا قۆناغێكی 

باشم لێی بڕیبوو و پاشان توانیم تەواوی بكەم، فەرهەنگەكە بەناوی )خەرمان(ە.
بە سوپاسەوە وەزارەتی پەروەردەی حكومەتی هەرێمی كوردستان لە ساڵی 1997دا )800( 
دانەی لێ چاپكرد و بەشی زۆری ئەم ژمارەیەیان بەسەر ئامادەییە كشتوكاڵییەكانی هەرێمدا 

دابەشكرد، بۆ ئەوەی مامۆستا و قوتابییان بتوانن سوودی لێ وەربگرن.
دوای ئەمە بە سوپاسەوە، دەزگای ڕۆشنبیری و باڵوكردنەوەی )ئاراس( لە ساڵی 2006 دا، 

بۆ جاری دووەم بەشێوەیەكی جوان و ڕێكوپێتر چاپی كردەوە.
ئامادەكردن و وەرگێڕانی )7(  لە  لە ماوەی چەند ساڵێكدا بەشداریم  2- بە خۆشحاڵییەوە 
كتێبی بەرنامەی خوێندنی ئامادەیی كشتوكاڵی كردووە و هەمووشیان چاپكراون. ەەروەەا 

پێداچوونەوەی زمانەوانیشم بۆ )8( كتێبی هەمان قۆناغ كردووە و ئەوانیش چاپكراون.





وەرگێڕان بەردێکە بۆ ڕۆنانی 
باڵەخانەی زمانەکەمان

شەفیقی حاجی خدر
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نووسەرو وەرگێڕ شەفیقی حاجی خدر لە چەند ساڵی رابردوودا 
لە ڕێگای وەرگێڕانی دەیان رۆمان و کتێبی مێژوویی دانسقە وەک 
وەرگێڕێکی کارامە خۆی بە خوێنەران ناساندووە، لەو بوارەدا توانی 
خزمەتێکی باش بە زمانی کوردی بکات، لەو دۆسیەدا کە بۆ زمان 
و وەرگێڕانمان ئامادەکردووە هەمان پرسیارمان روو بە رووی کاک 

شەفیق کردەوە:

زار و زمان: ڕەوشی وەرگێڕان لە باشووری کوردستاندا چۆن دەبینن؟
شەفیقی حاجی خدر: ئەوەی ڕاستی بێ، ئەم پرسیارە لەگەڵ ئەوەی کە گشتییە، زۆر 
دوور و قووڵیشە، شێالنە كە ی ئاوی زۆری دە وێ، بۆیە ناکرێ بە بروسکە وەاڵمێكی 

جەختکردنەوە لەسەر باش و خراپ یان مایەی هیوا و ڕەشبینی وەاڵم بدرێتەوە.
بە دەرفەتی دەزانم لە ڕێی بەرسڤی ئەم پرسیارەوە، بەگشتی بابەتی وەرگێڕان 
و تایبەتیتریش هەندێ الیەنی لێکبدەمەوە و ڕوانینی خۆشم لە بارەوە دەرببڕم. هەر 
هیچ نەبێ گرفت و تەنگوچەڵەمە كانی پێش ئەم کایە مەعریفیەی کە سنووری زمانی 
نەتەوەیەک دەبەزێنێ باس بکەم. هیوادارم لە وەاڵمەکەشمدا ئەوەندە درێژدادڕ نەبم، 

ببێتە مایەی سەرئێشەی خوێنەر.
بەگوێرەی دەقی پرسیارەکە بێ، ئەوەی لێ دەخوێنرێتەوە، کە مەبەست لە ڕەوشی 
وەرگێڕان، ڕەوشی هەنووکەیی بێ، ڕەوشی هاوچەرخ، کە ئاشکرایە لەچاو مێژووێک 
لە وەرگێڕان زیاتر باسوخواسی لەسەر دەکرێ. دیارە خودی وەرگێڕان لە ئێستای 
پرسیار  بۆیە  هێناوە،  خۆیدا  بــەدوای  ڕەوشێکی  و  دیــاردە  لە  جۆرێک  بۆتە  ئێمە دا 

ەەڵدەگرێ و پرسیاری لەبارەوە لێ دەکرێ.
جارێ لە بەراییەوە، دەبێ ئەوە بڵێین کە ڕەوشی وەرگێڕان لە جیەانی کتێبی کوردیدا، 
بەتەواوی بە ڕەوشی نووسینی کوردی بەستراوەتەوە، بۆیە کارلێککەری ڕاستەوانە 
و پێچەوانەیان لەگەڵ یەکدا هەیە. لە کارلێککردنیش پتر ڕەوشی نووسین بە کوردی، 
نووسین بە زمانی یەکەم و یەکەم جار لە الیەن نووسەری کوردەوە خۆی حاڵەتێکە 
نەتەوەکانی  نەوەک  دیکە،  نەتەوەکانی  لەگەڵ  نووسین  ڕەوشی  لەگەڵ  بــەراورد  بە 
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دەوروپشتمان،  زاڵەکانی  نەتەوە  لەگەڵ  دەوروبەر،  نەتەوەکانی  لەگەڵ  بەڵکو  دوور، 
واتە سێکوچکەی زمانە زاڵەکان، کە ەەریەکە و بەشێکی جوگرافیای کوردستانی بۆ 
بە خۆیە  بیر و هۆشی نووسینیشی  لەگەڵیشیدا کایەی  پێبڕاوە،  یان  دابڕیوە،  خۆی 
داگیرکردووە، هەڵبەتە ئەمانەش سێکوچکەی زمانەکانی عەرەبی و فارسی و تورکین. 
نووسین الی ئێمە، مەبەستم لە نووسین پتر پەخشان و داڕشتنە نەوەک شیعر، 
مێژووێکی ئەوەندە درێژی نییە. دەکرێ بڵێین جووڵەی نووسین بە کوردی وەک زۆر 
لە دۆخە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکانی کورد، بەرتەکی زمان و ڕۆشنبیری و دەسەاڵتی 
زاڵی هەر سێ زمانە سێکوچکەییەکەی سەرە وە  بووە. ئاشکراشە لە کار و کاردانەوەدا، 
کار دەستپێشخەرە و بەرنامەدار و پالن بۆ داڕێژراوە، هەرچی کاردانەوەیە وابەستەیە 
بە سەنگ و قوڕسایی و ئاراستەی پێچەوانەی کارەکە، هەرچەندە کاردانەوە لە فیزیادا 
وا پێناسەکراوە کە هەمان هێزی هەبێت، بەاڵم بە ئاراستەی پێچەوانە، بەاڵم کاتێ ئەم 
پرسەى دەچێتە نێو بوارێکی کۆمەاڵیەتی و ژیاریی گرنگ، ئەوە ڕوون دەبێتەوە کە 
کاردانەوە ڕەنگدانەوەی کارە، ئیدی لە بۆتەی کارەکە تێناپەڕێنێ. نووسەری کورد بەر 
لە هەموو شتێک، ئەو دەرفەتەی بۆ نەڕەخساوە تا یەکسەر بە زمانی زگماکی خۆی، 
سەرەتا  دەبووایە  بەڵکو  هەڵبەستێ.  بۆ  سپیارەی  و  بنووسێ  خۆی  ئەلفبێتکەی  بە 
بیری  کارتێکەری  لەژێر  دواتــر  ئەوسا  بنووسێ،  بێگانانە  زمانە  سێ  لەو  یەکێ  بە 
ئەوەی  سەر  هاتۆتە  ڕێچکەشکێنی،  وەک  شاعیران،  لە  هەندێ  نەتەوەپەروەرانەی 
کەچی  ئــەوان،  وشــەی  لە  پڕاوپر  نووسینێک،  چ  بــەاڵم  بنووسێ.  زمانی خۆشی  بە 
وەک هەنگاوی سەرەتا هەر باش و پیرۆز بووە، چونکە دواتر لە نووسینی پەتیدا، 
نووسەرانی کورد لە نەتەوەکانی دراوسێكانیان بردۆتەوە، بەدەر لە زمان و نووسینی 
عەرەبی، نووسینی کوردی پێ  بە پێی ڕۆژگار لە نووسەری تورک و فارس ڕەوانتر 

و پەتیتر بووە.
دەسەاڵتیان،  و  هێز  و  ڕۆشنبیری  و  زمــان  سێ  ەەر  زاڵدەستییە،  ئەم  لێرەوە 
گۆڕی،  هێناوەتە  دیکەشی  شتێکی  کوردی  نووسینی  بندەستییەی  ئەو  بەرانبەر  لە 
ئاڵۆزتر  کوردی  تاکی  دەروونیی  گرێی  هۆکارانەی  لەو  بووە   یەکێک  وایە  پێم  کە 
کردووە و هەستی زەبوونی پاشکۆیەتیشی تۆختر کردۆتەوە، بەتایبەتیش لەبواری 
بەداخەوە  لێرەدا  بەرجەستەکردنیەتی.  و  نەتەوەیی  هــزری  توخمگەلی  پێکەێنانی 
ئەوەندەی  نییە،  ڕەخنە  لێی  مەبەستیش  بکەم،  ئەوە  بۆ  ئاماژە  تااڵوییەوە  بە  دەبێ 
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وەک  ئەویش  کوردییە،  نووسینی  مێژوویی  کەساسانەی  واقیعی  حاڵی  هێنانەگۆی 
سەرەتا ئاماژەم پێی دا، کە نووسین بە کوردی، وەک شتگەلی کۆمەاڵتی و سیاسی لە 
ڕەوتی جوواڵنەوەی سەرهەڵدان و بەرە وپێشچوون کاردانەوەی سێکوچکەی زمانی 
یان  فارسی  یان  عەرەبی  بیرکردنەوەکەش  بۆیە  بووە،  زاڵەکان  نەتەوە  دەسەاڵتی 
تورکی بووە، ئیدی لە حاڵەتی نووسینی سەرەتا الی نووسەرانی کورد، نووسینەکانیان 
بە  نەبووە،  پەتی  وشەکانیان  وەک  بیرکردنەوەیان  ئــەوان  واتە  بــووە،  داڕشتنەوە 
زمانێکی بێگانە )یەکێ لە سێ زمانەکان( بووە، ئینجا کاتێ دەستیان داوەتە خامە، 
وەریانگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی، واتە پێواژۆی نووسین و داڕشتن لە سەرەتاوە، 
لە سەرەەڵدانی مێژووی کوردی شتێکی خۆکردی ڕووتی پەتی )ئەبستراکت( نەبووە، 
هەڵبەتە  بــووە...  بەرەنگاری و سەلماندنی من هەمم و جیاواز  و  بەرخودان  بەڵکو 
ئەمەش هۆکاری مێژووکردی خۆی هەیە، لێرەدا ئە گەر باس بکرێ لقوپۆپی زۆری 
هەمەالیەنی سەردەستی  سیاسانەی  کۆمەاڵیەتی  ڕاڤەکردنێکی  لەگەڵ  و  لێدەبێتەوە 
و بندەستی نەتەوە تێکەڵدەبێ. بۆیە بۆ شۆڕبوونەوە بەنێو ناخیدا دەرفەتێکی دیکە 
بقۆزرێتەوە باشترە، هەر هیچ نەبێ تا تێکەڵوپێکەڵییەکە بە الڕێماندا نەبا و لە کڕۆکی 

پرسیارەکە دەرنەچین.
با بگەڕینەوە سەرخاڵیکی گرنگ، ئەویش خاڵی دەستپێکی وەرگێڕانە، واتە وەرگێڕان 
بە گشتی لە جیهانی نووسیندا، کەی و چۆن هاتۆتە پێش. من بۆیە ئەم خاڵە باس 
دەکەم، چونکە لەگەڵ خۆیدا پرسێکی زۆر دژوار دەهێنێتێە گۆڕێ، ئەو پرسە بەسەر 
ڕەتی مێژووی وەرگێڕان الی ئێمەی کورد چارەنووساز بووە، تا ڕاددەیەکی زۆریش 

مۆرێک بووە لە هەنیەی کتیبخانە هەژارەکەمان.
مێژوو سەلماندوویەتی کە وەرگێڕان، وەک وەرگێڕانی کتێب بۆ وەرگێرانی کتێبە 
دەگەڕێتەوە.  زایین  پێش  بۆ  مێژووەکەشی  هەڵبەت  دەگەڕێتەوە،  پیرۆزەکان  دینییە 
لە کیشوەرە ئاوەدانە دێرینەکانی مێژوودا، واتە سێ کیشوەری ئاسیا و ئەفریقا و 
یەکەمی  بەشی  تــەورات  وەرگێڕانی  بە  زایین  پێش  سێیەمی  ســەدەی  لە  ئەورووپا، 
تەوجیل )لێکدانی هەردوو وشەی تەورات و ئینجیلە( مێژووی وەرگێڕان دەستپێدەکا، 
هەرچی  دیکە،  زمانەکانی  پاشان  و  گریکی  سەر  وە رگێڕدراوە تە   عیبرییەوە  لە  کە 
لەوپەڕی ڕۆژهە اڵتیشەوە بوو هەر بە وەرگێڕانی پەیام و ڕێنماییە دینییەکانی بودا 

بووە. 
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مێژووی  دێینە سەر  کاتێ  بەاڵم  نییە،  بەراوردیشی  هەرچەندە ڕووی  بەداخەوە 
وەرگێڕان بۆ سەر زمانی کوردیمان، دەبینین ڕەوشەکە تەواو پێچەوانەیە. هەرچەندە 
وەرگێڕان  مێژووی  سەرەتای  بە  تەوجیل  وەرگێرانی  هەر  کوردیشدا  لە  دەگوترێ 
دادەنرێ، بەاڵم ئەمە ئەگەر واش بێ، ئەو واتا و مەغزایە بەرفراوانە فرەڕەهەندییەی 
نییە کاریگەری بەسەر نەتەوەی کورد و جوواڵنەوەی نوسین و مێژووی وەرگێڕانییەوە 
هەبێ. چونکە ئەو تەوجیلەی وەرگێڕدراوە هەر بەڵگەنامەیەکی بەهادار لە یەک دوو 
کتێبخانەی ڕۆژئاوایی ماوەتەوە، نەکەوتۆتە بەر دەستی خوێندەوارانی کورد، ئەوەش 
ڕاستییەکە کە بەشی هەرە زۆری نەتەوەکەمان موسڵمان بووە، بۆیە ئەو وەرگێڕانە 

هیچ باندۆرێکی وەهای نەکردۆتە سەر وەرگێڕان و ڕەوشی مێژووی نووسین.
لە بەرانبەر ئەوە دا شتێکی دیکە هەیە. هەرچەندە کتێبی پیرۆز بە زمانی ئێمە نییە 
و نەنووسراوە، لێ ئەگەر بەهەمان شێوەی تەوجیل قوڕئانیش وەرگێڕدرابایە سەر 
کەچی  دەبوو.  زمانەکەمانەوە  بەسەر  کاریگەری  وەرگێڕان  ئەوسا  کوردی،  زمانی 
بەپێچەوانەوە ڕەوشەکە تەواو ئاوەژوو بۆتەوە. لە نەتەوەکانی دیکە ئەگەر وەرگێڕانی 
کتێبی پیرۆز بووبێتە مایەی هەڕمێنی زمانی بۆ وەرگێڕدراو، کەچی ئەم حاڵەتە بۆ 
کتێبە  خودی  هەر  چونکە  بووە،  کێفەڕاتبارانە  تەواو  موسڵمان  زۆرینە  نەتەوەیەکی 
پیرۆزەکە )قوڕئان( کە نەوەک ەەر نەکراوەتە کوردی، بەڵکو خودی بیرۆکە دینییەکە 
الی زانایانی ئایینی بەتایبەتیش الی مەالکان، ڕێگر بووە لەوەی وەربگێڕدرێ، چونکە 
بە حەڕام و بڤەیان زانیوە، بەو بەهانەیەی وشەکانی وەرناگێڕدرێن، یان قوڕئان نابێ 
وەربگێڕدرێ و بکرێتە کوردی، هی ئەوە نییە وەربگێڕدرێ، هەموو بەهانەکانیش بۆ 
ئەوە بوون کە زمانەکەمان دەرەقەتی وەرگێرانی نایەت. ئیدی لێرە حاڵەتە دژبەرییەکە 
دێتە گۆڕێ بەوەی لە سەرێکەوە زمانەکەمان لەچاوی زمانی کتێبە پیرۆزەکە بە ناکام 
دراوەتە قەڵەم، بەمە زەمینە لەبار بووە بۆ ئەوەی خوێندەوارانمان )بە نوێنەرایەتیی 
بەم  بێ.  بێگانە  زمانیکی  دینییەکانمان  بابەتە  و  کۆڕ  و  ئاخاوتن  بااڵی  زمانی  مەال( 
خۆمانە  بەزمانی  کە  کتێبێک  بە  دینییەکان  بنەما  سەرەتای  سەپاندنی  لەگەڵ  جۆرە 

نەنووسراوە و وەک ئەمری واقیع پرسی بەعەرەبکردن هاتۆتەگۆڕێ.
لێرەدا ئەگەر وردتر بڕوانین و ەەر لە باسی وەرگێڕان، توولەڕێیەک بۆ خودی 
کوردی  تێگەیاندنی  و  قوڕئان  پرسی  لە  دەبینین  بکەینەوە،  وەرگێڕانیش  جۆرەکانی 
بۆ  وتار  مینبەر  لەسەر  هەینیدا  ڕۆژی  لە  هەفتانە  مەالیانەی  ئەو  هەر  موسڵماندا، 
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خەڵک دەدەن و ئامۆژگارییان دەکەن، ڕۆڵی وەرگێڕی زارەکی دەبینن، لەوێش هەر 
شێوەکان  لە  شێوەیەک  بە  پێغەمبەرن  فەرموودەکانی  و  قوڕئان  ئایەتەکانی  دەقی 
هەمان  نابینن  دروستی  بە  ئەوا  کاغەز  سەر  دێتە  پرس  کاتێک  بەاڵم  وەردەگێڕن، 
ئەمەش  هەڵبەتە  سەرکاغەز.  بکەونە  وتارداندا،  کاتی  لە  دەمیان  وشەگۆکراوەکانی 

جۆرێک لە دژبەرییەتێکی هەڵوێست دێنێتەکایە. 
لێکەوتەی زمانی عەرەبی، واتە زمانی کتێبە پیرۆزەکە وا کەوتۆتەوە کە نووسەرانی 
کورد بە زمانی بێگانە شان و بازووی لێ هەڵبماڵن و لە تەواوی بوارەکانی جیهانی 
کتێبی عەرەبییدا، بکەونە خۆ، مام هەژار گوتەنی دەیان ئیبن و ئەبوی کورد کتێبیان 
کــوردی  بە  کتێبیشیان  یــەک  تاقە  شیعر  لە  ــەدەر  ب نووسیوە،  عــەرەبــان  زمانی  بە  
نەنووسیوە. ئەمە وای کردووە پاراستن و پێشکەوتنی زمان هەر سینگاوسینگ الی 
خەڵکی ئاسایی کورد نەوەک دەستەبژێر و خوێندەوارەکانی بمێنێتەوە، لە ئاکامیشدا 
وەک الساییکردنەوەی سەرف و نەحوی عەرەبیش بێ ال لە ڕێزمان، بۆ پاراستنی 
لەپاڵ  زمان،  وایە دروستنەبوونی شێوە  پێم  نەکراوەتەوە.  نووسینی زگماک  زمانی 
زەقنەبوونەوەی بیری نەتەوایەتی لە دێرینەوە بۆ شیوەزار )زمان(ی یەکگرتوو ئەوە 
بگەڕێتەوە، ئاخر ئێمە وەک ئەوان کتێبمان نەبووە. کاتێکیش زمانی دینیی ئێمە زمانی 
خۆمان نەبووە و پێی نەنووسراوە، زمانی ئاخاوتنیش هەر زمانی هۆز و تیرە و خێڵ 

و بەرەباب بووە.
لێرەدا هۆکارێکی تۆبۆگرافیا و جوگرافیشی دێتەسەر و وای کرد زمانی کوردی 
ئەوەندە زار و بنزاری هەبێ و تەنانەت لە هەندێ زار و بنزاریشدا لەیەک تێگەیشتن 
زۆر سەخت بێ، ئەویش سروشتەکە خۆی بووە، چیایەک، زنجیرە شاخێک، ڕووبارێک، 
دۆڵێک بووەتە بەربەستێکی سروشتی بۆ ئەوەی کوردی ئەم دیو و ئەو دیوی شاخ و 
دۆڵ و ڕووبارەکە هاتوچۆیان لەگەڵ یەک نەبێ، ئەو هاموشۆیەی لە ڕێی مەالکانیش 
دروستبووە، واتە لە ڕێی سیپارە و کتێبەکانیان بووە، هەر زمانی بێگانەی عەرەبی بە 

پلەی یەکەم، ئینجا زمانی فارسی بە پلەی دووەم بووە. 
بۆ بەدبەختیش ئەم ڕەوشە تا ناوەڕاستی سەدەی ڕابردووش درێژەی کێشاوە. 
ئەوسا بێنە پێشچاوی خۆت زمانێک ئەو هەموو سەدانە زمانی بااڵی خوێندن نەبێ، 
و  نەبێ  بەهەشت  و  قیامەت  هی  دیو،  ئەو  ژیانی  زمانی  دینداران،  ڕای  بە  زمانێک 

دەرەقەتی دەقنووسکردنەوەی دەقی پیرۆز نەیەت، چی لێدێ و چی لێدەکەوێتەوە؟
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دەکەی،  )حوکمڕانی(ش  زمانی  سەیری  کە  بەاڵم  دینەوە،  زمانی  لەبارەی  ئەمە 
قوڕەکەشی  ئەوەی  وەرگرتبوو.  پێشخۆی  حاڵەتی  ڕەنگدانەوەی  زۆر  ڕادەیەکی  تا 
خەستتر کردوە و سەربەقوڕی پێدەەێنرایە پێکەنین، خودی حوکمڕانیی کوردی دوای 
دین  زمانی  هاوشێوەی  کە  کورستانە،  هەرێمی  پەرلەمانی  مەبەست  بووە.  ڕاپەڕین 
سەرەتا  هەبووە  قانون  هەرچی  دواییانەش،  ئەم  ساڵێکی  چەند  تا  پیرۆز،  کتێبی  و 
بە زمانی عەرەبی دەریکردووە، دواتر ئەگەر کرابێتە کوردی، کە ئەمەش لە ڕووی 
هەر  ئەوانیش  ناقۆاڵی  بەهانەی  دەخوا.  یەکەم  داڕشتنی  زمانی  قانونییەوە،  بایەخی 
هەمان پاکانەی دینیی بووە. کەواتە زمانێک زمانی دین و زمانی حوکمڕانی نەبێ، چی 
لێ دەمێنێتەوە، چۆن پێشبکەوێ؟ ەەر ئەمەش بووەتە مایەی ئەوەی لە زمانێکی گشتیی 
لەسەر کۆکبوو، واتە ستاندارد نزیک نەکەوینەوە، چ جای ڕێنووس و فەرهەنگێکی 

یەکگرتوو.
ئینجا لەم دۆخەدا زمانی کوردی لەپاڵ ئاخێوەرەکانی، بەتایبەتیش لە ڕووی قاڵب و 
داڕشتەی نووسینەوە کەوتۆتە سەر ئەستۆی نووسەران بە پلەی یەکەم کە مێژووی 
نووسین هەر دووسەد ساڵێک زیاتر نییە، ئینجا لە پاڵ نووسەران ڕۆڵی وەرگێڕان دێ. 
لێرەشەوە کاتێک باسی ڕەوشەکە بکەین، هەڵبەتە دەبێ سەرەتا ال لە ئاستەنگە كانی 
بکرێ،  بۆ  سەنگینی  هەڵسەنگاندێکی  دەتوانین  ئینجا  بکەینەوە،  وەرگێڕان  بــەردەم 

پاشانیش هەر ڕاسپاردەیەک بۆ چارەسەری گرفتەکان و نەخشەڕێی داهاتوو.
جارێ لەپێشەوە دەبێ ئەوە بڵێن، کە وەرگێڕان دەقنووسکردنەوەیە، ئەوا هەرچی 
ڕاستەوخۆ  شێوەیەکی  بە  هەیە،  نووسین  خــودی  بەردەمی  بەربەستی  و  تەگەرە 
دەپەڕێتەوە بۆ کایەی وەرگێڕانیش، پاشانیش هەر خودی وەرگێڕان خەم و پرسی 
خۆی هەیە کە دەبێتە سەربار. بۆیە لەمپەر یان گرێیەکانی بەردەمی وەرگێڕان لە زۆر 

حاڵەتدا دووقاتی نووسینن.
ئێمە  نووسین الی  بــاری  لە ســەرەوە وەک ســەرەداوێــک خــراوەتــە ڕوو،  وەک 
ــەوەی نە زمانی دیــن و نە  ــڕای ئ ــووە، وێ هــەم نوێیە و هــەم وەک کــاردانــەوەش ب
سروشتیی  لەباری  ئاخێوەران،  بندەستی  حاڵەی  بەو  بۆیە  بووە،  حوکمڕانیش  هی 
پرسە  ئەو  بۆیە  هەر  مــاوەتــەوە.  بۆ  بڕیاڕبۆنەدانی  ڕێکنەخراوی  و  پەڕاگەندەیی 
سەرەکییانەی لەبارەی زمانێکی گشتیی کۆکبوو، یان ئەوەی بە ستاندارد ناودەبرێ، 
بووەتە ڕێگرێکی سەرەکی هەم لەبەرەوپشچوونێکی یەکانگیر، بەوەی هەموو جۆگە 
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بەخشندەکانی نووسەرانی کورد بڕژێنە یەک ڕووبار و لەوێشەوە بۆ دەریای زمانەکە 
خۆی، هەم لەڕووی دەربڕینیشەوە بۆ پرسی نەتەوەیی ئاستەنگێکی سەرنەکەوتنی 
خەبات و تێکۆشانی خۆی بووە. بە واتایەکی دیکە کە زمان خۆی لەپاڵ شاخەکاندا 
نەتەوەی  دەسەاڵتداری  زمانی  بۆتەی  لە  بەوەی  بووە،  کوردبوون  مانەوەی  هۆی 
هۆکارگەلی  لەبەر  زمــان  هەر  کاتیشدا  هەمان  لە  بــەاڵم  نەتواوەتەوە،  سەردەست 
چونکە  دی،  نەیەتە  پێویست  وەک  نەتەوەیی  یەکێتیی  ئەوەی  هۆی  بووە تە  پێشوو 
عەقڵیەتی ئاخێوەرانی لە هەر قۆناغێکی گرنگی مێژووییدا بە الی ئەوەدا شکاوەتەوە، 
کە زمانی خێڵ و ناوچەکە، واتە زمانی دەسەاڵتدارە  خۆجێیەکە لە سنوورە دەسەاڵتە 
دەسەاڵتی  زمانی  لەپاڵ  هەڵبەت  نیمچەفەرمی،  زمانێکی  ببێتە  خۆی  بەرتەسکەکەی 

نەتەوەی سەردەستە.
وەک  کۆمەڵگەوە  بــااڵی  زمانی  بازنەی  لە  بێ،  شێوە  بەو  زمــان  ڕەوشــی  کاتێ 
یەکەیەک بۆ پابەندکردنی سەرجەم نووسەرانی خۆی کورتهێن بێ، ئەوا لەپاڵیدا کێشە و 
ئاریشەکانی دیکەش سەرهەڵدەدەن، وەک نەبوونی ڕێنووس و فە رهە نگێكی یە كگرتوو.
ئەوا  بــێ،  نەتەوەکەمان  زمانی  مێژوویی  درێژخایەنی  دۆخێکی  ئەمە  کاتێک 
خەمخۆری و پەرۆشی بۆ دەرچوون لەو بازنە بەرتەسکەشدا هەر لە هەوڵ و کۆششی 
مەردانەی تاکەکەسی هەندێ لە خامەبەدەستان دەرنەچووە. ئەوەی ئەوان بەو حاڵەتە 
نووسیویانە وەک شتیکی گشتی نەخوێنراوەتەوە. واتە خوێندنەوە هەروەک نووسین 
لە شەقڵێکی تاکەکەسی، لە شەقڵی دەستەبژێر دەرنەچووە. ئەمە ئەگەر لە مێژوودا 
نەوەک پاکانە بەڵکو هۆی ڕاستەقینەی خۆی هەبێ، بەوەی خوێندەواری بە شێوەیەکی 
ئاسۆیی نەبووە، بەاڵم خۆ لەگەڵ ناوەڕاستی سەدەی ڕابردودا تا ئێستا ئەو بەهانەیە 
نەماوە، کەچی حاڵەتەکە هەروەک دیاردەی جاران ماوەتەوە. ئەو گشتگیر نەبوونەی 
خوێندنەوە لەناو ئێمەدا وەنەبێ هەر بەرۆکی زمانی خۆی گرتبێتەوە، بەڵکو خوێندنەوە 
بە زمانی بێگانەش ەەر لەەەمان دۆخدا بووە، دیارە ئەمەش ئە مە ش هۆكاری خۆی 
هەیە، کە ئۆباڵەکەی زیاتر بۆ سیستمی پەروەردە و فێرکردنی سێکوچکەی ماڵ و 

قوتابخانە و مزگەوت دەگەڕێتەوە.
کاتێکیش دۆخی خوێندنەوە بەم کڵۆڵییە بێ، کە هی ئیرەیی پێبردن نییە، بێگومان 
لەگەڵ خۆیدا گرفتەکانی بەرهەمهێنانی کتێب و ساغکردنەوەی دێتەپێش، لە لێکەوتەشدا 

ئەوەی پێی دەگوترێ دنەدەری نووسین، وە ك بنە ما كاری پێ ناكرێ.
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ئینجا ئەگەر بێینە سەر ئەو ئاڵنگاری و ئاستەنگانەی بەردەم کردەی وەرگێڕان، 
کە تا ئێستا بە رۆكی ئەم ڕەەەندە پڕ بایەخەی بەرنەداوە، ئەوا دەبێ لەسەر هەندێ 

سەرەداو بوەستین و بەدوای هەڵوێزنینەوەیاندا بچین.
لەسەرووی هەموویانەوە، وەرگێڕان الی ئێمە نەبووەتە پیشە. کاتێک دەڵێم پیشە، 
ئەوا پرسەکە چەند سەرەیە. ئەگەر بە مێژووی ڕەوتی وەرگێڕانی کوردی و ژیاننامەی 
هەموو  کە  دەردەکـــەوێ،  بۆ  ڕاستییەت  ئەو  زوو  هەر  بچینە وە ،  وەرگێڕەکانماندا 
بابای  ئیدی  تێنەپەڕیوە.  تاکەسییانە  تێکۆشانێکی  لە  وەرگێڕان  تەقەالیەکی  و  هەوڵ 
وەرگێڕ بە گوێرەی سەلیقە و کاتی تایبەتیی خۆی، لە خەم و پەرۆشی مەیدانچۆڵی 
ئەو بوارەدا قۆڵی لێ هەڵماڵیوە و هاتووەتە مەیدان. خۆ ئەگەر بە گوێرەی پێوەرە 
ئەکادیمییەکانیش بێ، ئەوا خوێندن و کۆرسی تایبەت بۆ وەرگێڕان لە برەودایەوە، 
بەردەبازی بوونە وەرگێڕە، کەچی الی ئێمە ئەم الیەنە ئەگەر لە مێژوودا بەحوکمی 
نە بونی دە رفە تە وە  شتێکی ئاسایی بووبێ، ئەوا ئێستاش هەر بە هەمان ڕبەی تەقتەق 
بەتایبەتیش  وەرگێڕەکانمان،  لەوە  کێ  ئاخر  دەڕوا.  ڕێچکەدا  بەهەمان  و  دەپێورێ 
ناودارەکانیان بە خوێندنی تایبەت بووەتە وەرگێڕ؟ هەر یەکێکیان بگری لە پرس و 
کردوە،  تەرخان  دیکە  شتێکی  بۆ  ژیاننامەی  یان  پسپۆڕە،  شارەزا  دیکەدا  بابەتێکی 
کەچی دواتر لە بازنەی شارەزایەتییەکە ی الیداوە و چووەتە بواری وەرگێڕان، لەوێدا 

گرۆی هونەری بردۆتەوە.
کاتێکیش بە نێو بازاڕدا دەڕۆی، ڕاستە تابلۆی وەهات دێتەپێش، کەوا نووسینگە یان 
دەزگای وەرگێڕانی پیشەمەند/پڕۆفیشناڵ و و سوێندخۆر هەیە، کەچی بازنەی کاریان 
لە وەرگێڕانی چەند بەڵگەنامەیەکی ئاسایی ڕۆژانە تێناپەڕێ، هەروەها ئەوەشت بۆ 
دەردەکەوێ کە وەرگێڕە ناودارەکانی بواری وەرگێرانی کتێبی کوردی فڕیان بەسەر 
ئەو جۆرە نووسینگە و دەزگایانەوە نییە. ئیدی لێرەدا پێناسە و نازناوی وەرگێڕی 
پیشەمەند و سوێندخۆر لە قەباڵەیەکی فەرمی و بازاڕی کارکرن تێناپەڕێ، ئەمەش 
جۆریك لە دژبەری دونیای وەرگێڕانی کوردی دێنێتە پێشەوە. ئینجا شتێکی دیکەش 
هەیە، وەرگێڕی پیشەمەند و سوێندخۆر دەبێ بڕوانامەی یان ڕێپێدانێکی هاوشانی 
بڕوانامەیەکی پێویستی هەبێ، کە ئەمەش خواستێکی ئاساییە، کەچی وەرگێڕی بواری 
کتێب لەبەر نەبوونی ئەو جۆرە بڕوانامە و مۆڵە تانە  ناتوانێ بۆ بژێوی ژیانی خۆی 

ئەو جۆرە کارەش بکا، چونکە نییەتی.
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وەرگێڕان الی خۆمان ڕەنجێکی فەرەادانەی تاکەکەسییە، ئە مە ش هەر لە سەرەتای 
تایبەتی  کارەکەوە تا ساغکردنەوەی دەستپێدەکا. ئاخر هەر بابای وەرگێڕ بە کاتی 
خۆی، بە ئەرکی و سەلیقەی خۆی بەدوا دەقێکدا دەگەڕێ، هەر بەخۆی پیتچنی و 
یان شوێنێکی چاپ  دەزگا  دوای  بە  بە خۆی  دەبێ  هەر  دەکا،  هەڵەچنیش  تەنانەت 
ڕاکەڕاک بکا و سپۆنسەری ماددی بۆ بدۆزێتەوە تا چاپی بکا، ئینجا دوای ئەو هەموو 
بەخشینی  و  ڕیکالم  بۆ  و  کتێبفرۆش  بەسەر  گــەڕان  و  ساغکردنەوە  لۆلۆی  لێلێیە 
ڕێسا  و  الیــەن  دەکــەم  باسی  من  ئــەوەی  خــۆی...  ئە ستۆی  بخاتە  سە ر  کتێبەکەش 
گشتییەکەتی، هەرچەندە لەم دوو دەیەی دواییدا بە هەبوونی هەندێ ناوەندی چاپ 
و باڵوکردنەوە تا ڕاددەیەک ئەم کێشانەی لە کۆڵ بوونەتەوە، بەاڵم ئەوانیش بەپێی 

پێویست و لە ئاست ماندوبوونەکە نین.
نییە  پالندارێژ  توانادار،  دەزگایەکی  واتە  تاکەکەسییە،  هەوڵێکی  دەگوترێ  کاتێک 
سەرچاوەی  ببێتە  لەسەرێکەوە  بــەوەی  بخوا،  بایەخدارە  هــەرە  بــوارە  ئەو  خەمی 
بۆ  بێ  نەتەوەییش  سەرچاوەیەکی  دیکەشەوە  لەسەرەکەی  و  وەرگێڕ  بۆ  بژێوی 
دەستنیشانکردنی شاکارەکانی زانست و زانیاری و ئەدەبیاتی جیهانی بۆ وەرگێڕان، 
هەم یەکخستنی هەوڵەکان و تەکانپێدانی بەگوڕی بۆ پێشخستنی زمان و دەرەقەتەاتنی 

بەکوردیکردنی بابە تە  فرە ڕە هە ندە كان.
میزاجی  هەم  مایەوە،  تاکەکەسی  هەوڵی  بە   هەر  و  پیشە  نەبووە  ئیش  کە  ئاخر 
کەسیی ماخۆکەی تێدەکەوێ و هە م تاکڕەهەندیش. هەڵبەتە ڕەوتی ساغکردنەوە و 
بە بازاڕکردن، ڕۆڵی یەکالکەرەوانە لە هەڵبژاردنی بابەتی دەقە وەرگێڕانەکان دەبینێ؛ 
لێکەوتەشی هەر بەو بارەدا دەشکێتەوە، کە ڕەفەی کتێبخانەی وەرگێڕدراو لەوانەیە لە 
بابەتێکی یان دوان و سیانی دیاریکراو بە شێوەیەکی ڕێژەیی پڕ و ئاوەدان بێ، کەچی 

ڕەفەی بابەتەکانی دیکەی بواری زانست و فەلسەفە چۆلوهۆل بێ.
دیاریشە دەسەاڵتی خۆکردی، کە لە سیاسەتی یەکڕیزی نیشتمانی و بەدیهێنانی 
خواستی نەتەوەیی هەروەک مێژووی پێشتری جوواڵنەوە و شۆڕشەکان کورتهێنە 
و لە بوارە سەرەکییەکەی خۆی شکستی هێناوە، ئیدی چۆن دەیپڕژێتە سەر پرسی 
وەرگێڕان؟ چۆن لەوە تێدەگا کە نووسراودانی ئێمە لە بنەڕەتەوە لەچاو هی نەتەوەکانی 
دەوروبەر الوازە، ئیدی ئەم کەلێنە خەرەندئاسایە هەر هیچ نەبێ بە وەرگێڕانێکی بە 
بنەما، کە پالنێکی تۆکمە و فرەڕەهەندی ئاراستکراوی هەبێ، پر بکاتەوە؛ بەمەش هەم 
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پایەی بوون بە نەتەوە پتەوتر بکا و هەم زمانەکەش لە مەترسی دواکەوتن بپارێزێ.
لێرە لەبارەی وەرگێڕان و زمان هەقە زۆر ڕاشکاو بین، بەراوردێکی ئەو پرسە 
لەنێوان باری الریی زمانی ئێمە و زمانی نەتەوە و دەوڵەتەکانی دیکەی جیهان بکەین. 
زۆر  نەبن،  یەکتربڕییش  ئەگەر  تەریب،  هێڵی  دوو  خۆمەوە  خاکەڕاییانەی  ڕای  بە 
بۆ  واتە  هاوچەرخانەیە،  پرسێکی  گۆ،  دەیهێنمە  لێرەدا  من  ئەوەی  دیارن.  زەقی  بە 
دەوڵەتدار، کە زمانەکەی  نەتەوەی  بۆ  بەراوردەکە هاوزەمانییە.  باری هەنووکەیمە، 
وەسفی زیندوێتی بەخۆیەوەیە، یان هەر هیچ نەبێ بۆ سێ زمانی نەتەوە سەردەستە 
حوکمی  بە  گرێداوین؛  بەیەکەوەی  تاڵ  قەدەرێکی  ئەوانەی  دراوسێمان،  زاڵەکانی  و 
ئەوەی پاشخانە خەرمانێکی نووسینی پتەو و تۆکمەیان هەیە، لەبەر ئەوەی لە بواری 
زمان، بە ڕێزمان و لێکدانەوە فرەڕەهەندەکانی زمانەوانییە وە  قووڵ و دەوڵەمەندن، 
ئەوا جارێ نەوەک هەر ترسی لەناوچوون و شێوانی زمانی خۆیان نییە، بەڵکو لە 
وەرگرتنی وشەگەلی بێگانەش ناپرینگێنەوە و بە هیچ شیوەیەک لێی ناترسن )تورکی 
و فارسی بەنموونە(، بۆیە هەر هیچ نەبێ لەم سێ چوار دەیەی دواییدا، وەرگێران، 
دەقاودەقتریش لەم دەیەی کۆتاییدا، و هەر بۆ پڕکردنەوەی کەلێنی ڕاگەیشتن بووە بە 
ڕەوڕەوی زانست و زانیاری، ئیشی وەرگێران پیشەیی بووە، خەمی دەوڵەمەندکردنی 
زمانیان لەپێش نەبووە، هەر بۆیە لە جیەانی خۆرئاوادا کاتێک کتێبێک وەردەگێڕدرێ، 
زۆر بایەخ بە ناوی وەرگێڕەکە نادرێ، چونکە ئەو لەچوارچێوەی دەزگا و کۆمپانیایەک 
کاری خۆی دەکا، بژێوییەکەی وەهایە، بۆ خۆی دەژی و نان پەیدا دەکا، پاشخانێکی 
زۆر دەوڵەمەندی ەەیە، خەمی پێناسەی زمانەکەی دەمێکە لەکۆڵ بووەتەوە، تەنانەت 
پێگەی  چونکە  دەگرنەوە،  ئەو  جێگەی  هەندێجار  سەردەمیش  تەکنۆژیاکانی  ئامێرە 

ڕێزمانی زمانە کەی پتەوە...
هۆیەکان  هەموو  خۆمان،  سەرباسی  دێینەوە  کاتێ  ــەوەدا،  ئ بەرانبەر  لە  ئینجا 
بەرەواژدەبنەوە هەر بۆیە ئەنجام و لێکەوتەکەش بە ئاقارێکی دیکەدا دەڕۆن... ئیدی 
دەبێ بڵێین لەبەر ئەوەی پاشخانێکی کلتووری نووسراوی وەهامان نییە بەتەواوی 
پشتی لێبکەینەوە، لەبەر ئەوە ڕێزمان و ڕێنووس و فەرهەنگ و ەتد ... یەکگرتوومان 
مایەی  ــوارەدا  ب لەو  هەوڵیک  هەر  بۆیە  نییە،  بێ  ســوور  خەتی  کە  ڕێسایەک  نییە، 
خۆی  مــاک،  نووسینی  لەبەرئەوەی  لێکردنەوە...  نەبوونی  ماندوو  و  دەستخۆشی 
لەخۆیدا تێرێ ناکا، ئەوسا )مەبەستم سەرەتاکانی مێژووی وەرگێڕانە( و ئێستاش هەر 
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هەوڵیکی جوامێرانەی بواری وەرگێڕان بەردێکە بۆ ڕۆنانی باڵەخانەی زمانەکەمان. 
کە  هەڵچنراوە  وەرگێڕان  لەسەر  ەیوایەک  کە  کەموکورتییەدایە،  ئەو  ئەنجامی  لە 
و  پێشخستن  و  دەوڵەمەندکردن  بزوێنەری  ببێتە  بەڵکو  پارێزەر،  ببێتە  هەر  نەوەک 

هاوچەرخکردنی زمانەکەمان.
بەم جۆرە وەرگێڕی کورد دوو خەمی گەورەی لەسەر شانە، خاوەن دووپەیامە، 
یا باشتر بڵێم خاوەن پەیامێکی دوو سەرەیە، ئەویش هەم پیشەییبوونەکەیەتی، کە 
خۆی لە کردەی وەرگێڕان بە هەموو ئاریشەکانی دەبینێتەوە، دووەەمیشیان خەمی 
هەم خوێنەر  کاتدا  هەمان  لە  بێ،  بەجۆرێک  دەبێ  کە  وەرگێڕانەکەیەتی،  پێ  زمانی 
تێبگەیەنێ بەوەی بابەتەکە سوودمەندە، هەم بەبیریشی بێنێتەوە کە دەست بە زمانی 
زگماکی خۆیەوە بگرێ، كە  زمانێکی دەرەقەت هاتووی شیرینە و لە ئاست زامانەکانی 
دیکە دانەبڕاوە... هەڵبەتە ئەمەش سەختی و ئاستەنگی و ئاریشەی خۆی بە دواوەیە. 
لەوانەیە ەەندێ جار ئەم حاڵەتە بە دەردی پەندە کوردییەکەش بچێ؛ دوو گندۆرە بە 
دەستێک هەڵناگیرێن! بەاڵم ئەوە قەدەری وەرگێڕی کوردە خۆشی بێ و ترشی بێ 
دەبێ هەڵیگرێ )هەر هیچ نەبێ لە دۆخی هەنووکەییماندا(. خۆشبەختانە تا ئێستاش 

درێغی نەکردووە.
پەیداکردن و بڕیاردان لەسەر کتێبێک بۆ وەرگێڕان، پێواژۆیەکە بە سەختانگی خۆیدا 
تێدەپەڕێ. ئەمە حاڵەتە ئەگەر خۆی کێشە و ئاستەنگێک بێ بۆ باری وەرگێران، لەگەڵ 
خۆیشیدا لێکەوتەی دیکەی بەدواوەیە. بۆیە هەقە قسەی لەسەر بکرێ. لە ئەنجامی 
نەبوونی توانست بە زمانی یەکەمی دەق، یان دەستنەکەوتنی دەقە ماکەکە، ئیدی پەنا 
هەڵبەتە  ەی سێهەمیشەوە.  لە  تەنانەت  دووەم،  زمانی  لە  وەرگێران  بەر  دەبردرێتە 
دەگەڕێتەوە،  کوردی  وەرگێرانی  دونیای  و  ڕۆشنبیریی  باری  پاشخانی  بۆ  ئەمەش 
کە وەک لە دێڕەکانی پێشتر ئاماژەمان پێدا، زمانەکانی عەرەبی و فارسی و تورکی 
سێ  و  لە  وەرگێران  بۆیە  بــووە،  زاڵ  بیرکردنەوەمان  و  خوێندنەوە  باری  بەسەر 
زمانەوە الی ئێمە برەوی ەەیە، لەوانەشە  زمانی عەرەبی و فارسی بەشی شێری 

بەرکەوتبێ.
وەرگێڕان لە زمانی دووەمەوە قسەوباسی زۆری لەسەر کراوە. لێرەدا من باسی 
دەکەم.  ــەراوردی  ب یەکەمەوە  زمانی  لە  وەرگێڕان  لەگەڵ  و  دەکــەم  ڕەهەندی  دوو 
پێموایە ئەم وەرگێڕان ئەگەر لە ڕووی ناوەڕۆک و پەیامی دەقی ماک دوو دەستییانە 
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بێ، بەاڵم بۆ پرسی زمانی بۆوەرگێڕاو هیچ جیاکردنەوەیەک بە بەراورد لەگەڵ زمانی 
یەکەم لەخۆی هەڵناگرێ. واتە لە خزمەتی زماندا هاوشانی هەموو وەرگێڕانێکە، بەاڵم 
بۆ ڕاستگۆیەتی دەقی وەرگێردراوەکە، لەوانەیە لێرەولەوێ سەرنج و تێبینی لەسەر 
بێ. ئەم بارە ڕەخنەئامیزەش زیاتر بۆ دەقی زمانی ناوەڕاست، واتە زمانی یەکەمی 
بۆ وەرگێڕاو و دۆزی سانسۆری کتێب و میزاجی وەرگێڕی یەکەم و دەزگای چاپ و 
باڵوکردنەوەکە بگەڕێتەوە. کاتێ کە کتێبەکە بۆ یەکێ لەو سێ زمانە سەردەستانەی 
سیاسەتی  زمانانە،  ئەو  ماخۆی  دەسەاڵتی  بێگومان  وەردەگــێــڕدرێ،  دوروبەرمان 
وەرگێڕانە  ئەم  دیکە،  جارێکی  کە  ئینجا  هەیە،  وەرگێران  بۆ  خۆیان  ئاراستەکراوی 
بزووتنەوەی  کاتێکیش  دێنێ.  خۆی  لەگەڵ  تێبینییەکان  هەموو  کــوردی،  دەکرێتە 
وەرگێڕانی ئەم دوو سێ دەیەی ڕابردوو لەبارەی زمانی یەکەم و دووەمەوە بەراورد 
بکەین، ڕەنگبێ لە ڕووی چەندایەتییەوە ئەگەر وەرگێڕان لە زمانی دووەم زیاتر نەبێ 

ئەوا هاوشانە لەگەڵ وەرگێڕان لە زمانی یەکەم.
لێرەوە وەک بەڵگەوبەند مافی شایەتحاڵێک بەخۆم دەدەم، کە دەراوەکەی بۆ یەک 
دوو کاری وەرگێڕانم هەم لە ڕۆمان و هەم لە کتێبی سیاسی مێژووی دەگەڕێتەوە، 
بۆ  وەرگێڕانێک  لەگەڵ  دواتــر  وەرمگێڕاون،  یەکەمەوە  لەزمانی  ئێستا  تا  ئەوانەی 
عەرەبی بەراوردم کردووم، مایەی سەرسوڕمانم بووە، جاری وا هەبووە لەکتێبێک 
بە  یان  و  البــراون  دەســتــەواژە  یان  ڕستە،  یان  دوان،  و  بڕگەیەک  یان  الپەڕەیەک 
دەقە  لەگەڵ  دەستپاکی  پرسی  من  بەپێودانگی  ئیدی  وەرگێڕدراون،  دیکە  جۆرێکی 
لە حاڵەتەدا ئەگەر وەرگێڕی  لە وەرگێڕانە عەرەبییەکە ڕەچاونەکراوە. واتە  ماکەکە 
کوردی هەرچەندە دەستپاکیش بێ، ئەوا لە کاتی وەرگێڕان لە زمانی دووەمە هەمان 
لێرەدا  هەرچەندە  دەگوازرێتەوە،  کوردییەش  وەرگێرانە  بۆ  ڕاستەوخۆ  کەموکورتی 
ئۆباڵەکە ناکەوێتە سەرشانی وەرگێڕی کوردی. بۆیە لە هەموو حالەتیكدا وا پەسەند 
دەکرێ، ئەگەر لە دۆخێکی زۆر پێویست نەبێ، پەنا بۆ وەرگێران لە زمانی دووەمە 

نەبردرێ.
من  لێ  ئاڵۆزە،  بابەتێکی  خۆی  ئەمە  هەن،  شێوازی  چەندین  وەرگێڕان  ڕاستە 
لەنێوان  بوەستم،  گرنگ  زۆر  سەرەداوێکی  لەسەر  ڕاشکاوانە  ــەوێ  دەم لێرەدا 
ئازاد  وەرگێڕانی  جاران  زۆر  ناوەڕاست.  ڕێگەی  وەرگێڕانی  و  ئازاد  وەرگێرانی 
دەقەکە وەک  قەبارەی  تێدەکەوێ، چونکە  تا زۆر دەستکاری وەرگێڕەکەشی  کەم 
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لێتێگەیشتنی  چۆنیەتی  بە  وەرگێڕانەکە  جەوهەری  یان  نایەتەوە،  هاوشان  ماکەکە 
بابای وەرگێڕ پەیوەستە. ئاخر وەرگێڕ لەو حاڵەتەدا لە دەقەکە دەگا، ئینجا دێت و 
ناوەڕۆکەی بەگویرەی لێتێگەیشتنی خۆی دەکاتە کوردی، یان بە دەستەواژەیەکی 
دیکە دایدەڕێژێتەوە. ئەو ڕاستییە دەبێ بگوترێ، کە ئەم جۆرە وەرگێرانە بۆ خوێنەر 
ڕەوانتر و خۆشتر دێتەبەرچاو، هەربۆیە زۆرجار وێنای بەکوردیکردنی دەدرێتەپاڵ. 
بارەوە ڕای  لەو  فارسینووس،  قازی گەورە وەرگێڕی کوردی  مامۆستا محمەدی 
نەبێ  جیاواز  زۆر  لەوانە  وەرگێرانە،  ئەم  بەڵێ  هەیە.  جوانی  نموونەی  و  تایبەتی 
لەوەی کەسێک هەر لە سەرتاوە بە زمانی زگماکی خۆی بیرۆکەکە دابڕێژێ، بەاڵم 
لەگەڵ ئەوەشدا دیوێکی دیکەشی هەیە، کە پەیەستە بە پەیامی نووسەر، بە دەستپاکی 

لە گواستنەوە و هتد... 
کاتێ وەرگێڕان گەیاندنی پەیامی دەق و نووسەر بێ، ئەوا مەرج نییە پەیامەکەش 
تەنیا لە کرۆکی بابەتە بەرجەستە ببێ، بەڵکو هەندێ جار بەپێی بابەتەکەوە، خۆی 
بەکارەێنانی  لە  دەق،  درێژی  و  کورتی  لە  دەبینێتەوە:  خــوارەوە  زریزەشتانەی  لەم 
دەستەواژە، لە جوانکاری ڕەوانبێژییانە، لە تەوس و قسەی لەبن، لە ئاماژە و ەێما و 

قسەی توێکڵدار، لە ئیدیۆم و هتد...
ڕێگەی  وەرگێرانی  هەربۆیە  نایەت...  دەرەقەتی  ئازاد  وەرگێڕانی  حاڵەتەدا  لەم   
دروستتر  ــازاددا،  ئ وەرگێرانی  و  ــاودەق  دەق وەرگێرانی  نێوان  لە  واتــە  نــاوەڕاســت، 
نییە،  سەلیقە  و  میزاج  لێکدانەوەی  بە  هەر  ئەمەش  هەڵبەتە  دەپێکێ.  مەبەستەکە 
بەڵکو بەڵگەوبەندی خۆی لەپشتە. ئاخر هەر لەبەرئەوەشە گوتراوە، وەرگێڕان واتە 
دەقنووسکردنەوە، داڕشتنەوە لە نووسین بۆ جاری یەکەم سەختترە، ئەمەش لەبەر 
هزرییەی  کەرەستە  بەو  نووسەر  بابای  نووسیندا،  لە  ڕوون،  و  سادە  هۆی  یەک 
هەیەتی ئازادە چۆنی دەرببڕێ و دایبڕێژێتەوە، واتە قاڵبێکی نییە تیادا سنوورداربێ، 
مەگەر خۆی بۆ خۆی قاڵبەکە دابڕێژێ، بەاڵم لە وەرگێڕاندا، ئەوا بابای وەرگێڕ پێش 
هەموو شتێک چوارچێوەیەکی پێشتر بۆ دارێژراوە، کە خۆی لە پەیامی نووسەردا 
دەبینێتەوە، ئیدی نابێ و ناکرێ لێی دەرچێ، بەڵکو دەبێ لە دووتووێ ئەو چوارچێوە 
داڕێژراوەدا بەەرەی گەیاندنی پەیامی سەرەکی، بەهرەی شیرینی و ڕەوانەی زمانی 

بۆ وەرگێڕاوەکەی تێدا بەدی بینێ. 
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پرۆسەی وەرگێڕان بریتییە لە وەرگەڕاندنی نەریتی واڵتێک و گۆڕینی زمانی 
شارەزایییەکی  لەسەرەتادا  دەبێت  وەرگێڕ  پێیە  بەم  مەبەست.  زمانی  بۆ  دەقێک 
تەواوی لە فۆلکلۆر و نەریت و شێوازی ژیانی نەتەوەی زمانی مەبەستدا هەبێت، 
ئەوجا تا ڕادەیەک شارەزاییی لە فۆلکلۆری واڵتی ئەو زمانەی لێی وەردەگێڕێت، 
هەبێت؛ کە هەندێک چەل لە گۆڕینی نەریت و وشەی دەقێک دەترازێت و دەچێتە 
ئەمە  کە  نووسیوە،  دەقەکەی  کاتەی  لەو  نووسەرەوە  هەستی  گۆڕینی  بــواری 
هەن  زیندوویشمان  نموونەی  دەبینێتەوە،  خۆی  شیعردا  وەرگێڕانی  لە  بەگشتی 
لە وەرگێڕانی شیعردا لە فارسییەوە بۆ زمانی کوردی: شاعیر و وەرگێڕی کورد 
)مامۆستا ەەژاری موکریانی( شیعرەکانی خەییامی کردوون بە کوردیی موکری، 
کە مام هەژار نەهاتووە دەقەکە وەربگێڕێت بەڵكوو بە هەمان ناوەڕۆکەوە وشەی 

کوردیی داناون:

ئەی تەکیەنشین شێخی بەسۆرە و تۆرە!
پێت وا نەبێ هەر مەستییە، کارم زۆرە

لــەڕووی  دایانبنێین،  بــەراورد  قەسدی  بە  فارسییەکەدا  دەقــە  لەتەک  ئەگەر 
بەراوردیان  وشە  بە  وشە  بێتو  ئەگەر  بەاڵم  ەەیە،  مانایان  هەمان  ناوەڕۆکەوە 

بکەین؛ دەبینین مانایان جودان. 
و  هەست  شیعر  ئاخر  شیعرە،  وەرگێڕانی  وەرگێڕانیش  جۆری  قورسترین 
سۆزی تێدان، هەروەها بەیت و ئاواز و کێش و سەروای شیعرەکەیش بابەتێکی 
بۆ زمانی مەبەست  پاچڤەکەر کێش و سەروای شیعرەکەیش  پێویستە  دیکەن، 

پاچڤە بکات.
هەموو خوێنەرێکی هەتەر دەزانن و ئاشکرایە، کە زمانی کوردییش لە سۆنگەی 
گوێرەی  بە  دەوڵەمەندە.  زمانێکی  ناوچەیییەوە،  زمانی  و  بنزار  و  زار  بوونی 
ئەمەیش دەبێت بابای وەرگێڕ لەڕووی زمان و وشەسازییەوە زۆر پیتۆڵ بێت، 
جا دەتوانێت زمانەکەی پلەیەک لە پەیژەی زمانی یەکگرتوودا بەرێتە پێشەوە و 
خزمەت بە زمانەکەی بکات. بۆیە دەبێت وەرگێڕ و نووسەریش هۆشیار و ئاگادار 
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زمانەوە،  دێنە  کە  ئەو وشانەی  لەڕووی  زماندا،  ڕۆژانەکانی  گۆڕانکارییە  لە  بن 
دەبێت زۆر بەوریایییەوە مامەڵە لەگەڵ ئەو دەقەدا بکات کە بڕیارە پاچڤەی بکات.
جیاوازەکانی  زاراوە  دەســتــەواژەی  و  وشە  شــارەزای  وەرگێڕ  دەبێت  بۆیە 
زمانەکەی خۆی بێت و، دەستی خوێنەری خۆی بگرێت و بە کۆاڵنەکانی زمانەکەی 
ئاشنا بکات؛  هەر مینا ئەوەی خوێنەریش نابێت سەری دنیای لە ئاستی وشە و 
زاراوە نوێکاندا بێتەوە یەک و، وەک ئەوەی کابە کەچ بووبێت، بکەوێتە ڕەخنە لەو 
وشانەی هی ناوچەیەکی دیکەن، بە بیانووی ئەوەی کە بابای خوێنەر نەیبیستوون 
و نەیدیون و ئەوانە وشەی سوواون و نابێت و ناکرێت وەرگێڕ و نووسەر بە 
هەر بیانوویەک بێت لەکاریان بەێنێت، لە کاتێکدا ئەو وشانەن زمان یەک دەخەن.

ئەرکی وەرگێڕ و نووسەر و لێکۆڵەران تەنیا ئەوە نییە، کە لەڕووی وشە و 
دەستەواژەوە زمانەکەیان یەکدەست بکەن و زمانی یەکگرتوو پێک بەێنن؛ ڕاستە 
خاڵبەندییش  و  ڕێزمان  و  ڕێنووس  بەاڵم  زمانە،  کۆڵەکەی  دەستەواژە  و  وشە 
هیچیان کەمتر نییە بۆ یەکپێگرتنی زمانێک، بەتایبەتی زمانی نووسین و سەر پەڕاو. 
بۆ نموونە زمانی نووسین و ڕەسمیی عەرەب قورئانە، بە جۆرێک بابای عەرەب 
لە عێراق و لوبناندا بە ەەمان زمانی یەکدی دەنووسن، ئینگلیز بە هەمان شێوە. 
کوردزمانانیش دەتوانن لە سۆنگەی پاچڤە و ئەدەبیاتەوە زمانەکەیان یەک بخەن، 

بە جۆرێک وشەی ناوچە جیاوازەکانی کوردستانی گەورە بەکار بەێنن.
ڕێنووسیشەوە  ڕووی  لە  چ  و  وشــە  لـــەڕووی  چ  سلێمانی  کــوردیــی  زمانی 
لە  لە سنەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، هەردووکیشیان  لە زمانی نووسین  جودایە 
زمانی نووسینی کوردێکی باکوور لە ڕووی تیپ و وشەوە جودان. کەسێک بە 
زاراوەی سلێمانەیی قسە دەکات لە هەورامییەک ناگات، یان لە کرمانجییەک ناگات 
نییە.  وا  تورکدا  و  فارس  و  عــەرەب  لەناو  ئەمە  کە  ڕاستە؛  پێچەوانەکەیشی  و، 
عەرەبێکی ئوردون بە هەمان زمانی عەرەبێکی عێراقی یان جەزائیری دەنووسێت 
و  کەندایی  ئینگلیزێکی  ئەمە الی  نییە.  کێشەیەکیشیان  و  دەگەن  یەکتریش  لە  و، 
بەریتانیایی و ئەمریکایی و مەکسیکییش بە هەمان شێوەیە، چونکە چ ئینگلیز و 
زمانی  کە  کورد  بەپێچەوانەی  هەیە.  یەکگرتوویان  زمانی  ماکدا  لە  عەرەبیش  چ 

یەکگرتووی نییە.
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ئەمەیش دەگەڕێتەوە بۆ چەند هۆکارێک کە سنووری نێوان پارچە جیاوازەکانی 
کوردستان گرنگترینیانە.

لە هەموو واڵتێکدا ڕاگەیاندن  لە هۆکارەکان ڕاگەیاندنەکانە، کە  یەکێکی دیکە 
بەاڵم  زماندا،  یەکگرتنی  و  زمانەکەیدا  بەرەوپێشبردنی  لە  دەبینێت  کارا  ڕۆڵێکی 
ئەوەندە  دەهێنرێن،  لەکار  بێبنچینە  وشەی  ئەوەندەی  کوردستاندا  لە  بەداخەوە 
وشەی ڕەسەنی کوردی بەکار ناەێنرێن. کە ئەمە وا دەکات بابای خوێنەر ئاشنا 
نەبێت بە وشەکانی زمانەکەی خۆی و بە زمانێکی هەژاری بداتە قەڵەم، ەەر چاوا 
پاچڤە، کە ڕۆڵێکی بااڵیان هەیە چ لە شێواندن و چ لە یەکخستنی زماندا لە جیهاندا. 
بگرنە  زمانە  یەکخستنی  ئەرکی  ئەم  کە  میرییە  ڕۆشنبیریی  دەزگەیەکی  ئەرکی 
لە یەکخستنی زماندا. بەتەنیا ئەرکی تاکە  باندۆریی هەیە  ئەستۆ، پاچڤە ڕۆڵێكی 
نییە کە زمانێکی دوو ەەزار و حەوت سەد ساڵە  تاکە وەرگێڕێک  یان  نووسەر 
و چەندان زاراوەی جیا جیا یەک بخات و ناوی لێ بنێت زمانی یەکگرتوو، ئەوە 
نووسەرە، کە ماخۆی  ئەرکی دەستەجەمعی و هەرەوەزیی کۆمەڵێک وەرگێڕ و 
بابەتێکە  ئەمە  کە  ئەوەی  ســەرەڕای  بوارەکەدا،  لە  بن  ساڵە  چەندان  ئەزموونی 

بەڵگەی بڕوای پێکراوی پێویستە.
هەروەسا نابێت وەرگێڕ و نووسەر ئاستی زمانی نووسینەکانیان بهێننە ئاستی 

زمانی نووسینی بابەتێکی سادە.
ئێستایش  وا  دا،  وەرگێڕان  پێناسەی  بە  ئاماژەم  لەسەرەوە  ئەوەی  مانەندیی 

بەشێک لە ئاریشە و کێشەکانی وەرگێڕان دەخەینە ڕوو.
یەکگرتووی  زمانی  نەبوونی  گــەورە  کێشەی  کرد  باسمان  لەسەرەوە  وەک 
کوردییە، بە جۆرێک کاتێک خوێنەر وشەیەکی نوێی بەدەر لە خێزان و گەڕەک و 
ناوچە و شارەکەی خۆی لە پەخشانێکی ئەدەبیدا ببینێت ئەوا دەکەوێتە ڕەخنەبارانی 
وەرگێڕ، گوایە لە وەرگێڕانەکەی ناگات؛ خۆ ئەگەر هەر هەمان وشە لە دەقێكی 
شیعریدا ببینێت ئەوا پێی شاناز دەبێت و زمانەکەی خۆی دەباتە حەوت تەبەقەی 
نەبوونی  لەڕووی  ئەمە سووچی خوێنەرە،  لەالیەک  دەوڵەمەندە.  پێی  و  ئاسمان 

کات و، هەندێ چەلیش تەنبەڵی بابای خوێنەریش لە لووتکەی بابەتەکەدا دێت.
پاشان ڕێنووسی یەکگرتوو، مینا زمانی یەکگرتوو ئەویش دژواری و بەربەستێکی 
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دیکەیە، بەو واتایەی کە ئێستا لە باشوور هەر وەرگێڕ و نووسەر و دەزگەیەی 
کە  پاشاگەردانییە،  و  داڕشتووە  بۆ خۆ  ڕێنووس و خاڵبەندیی  یاسای  کۆمەڵێک 

بڤەیە بابای نووسەر و وەرگێڕ لەو یاسایە دەربچێت. 
سەرەڕای هەموو ئەو کێشانەیش ەێشتا من وەک خوێنەر و وەرگێڕیش دۆخی 

وەرگێڕان لە ئاستێکی باشدا دەبینم، لە زۆربەی ژانرەکاندا.
ئەمە لە کاتێکدایە کە بوارەیلی وەکوو: پزیشکی و زانستی بەگشتی، تا ڕادەیەک 
خوێنەری  بابەتگەلی  و  مرۆیی  گەشەپێدانی  دیکەدا  دیوێکی  بە  کەمن،  پاچڤە 

سەرەتایی زۆرن.
زمانی  کە  دەکەوێت،  زمان  بەر  شێر  پشکی  من  بۆچوونی  بە  ئەمە  هۆکاری 
ژانرەکانی  بە  بــەراورد  بە  پزیشکییەوە  و  زانستی  لەڕووی وشەسازیی  کوردی 

چاوا: جوگرافیا و مێژوو و ئەدەبیات پلەیەک لە خوارترە. 
لەڕووی ئەدەبیاتەوە زمانی کوردی زمانێکی دەوڵەمەندە، ئەمەیش لە سۆنگەی 
ئەوەی کە کورد لە سەرەتای دروست بوونییەوە میللەتێکی الدێنشین بووە، کە 
و  کشتیاری  ــەڕووی  ل کــوردی  زمانی  کە  دەدات،  نیشان  پێ  ئەوەمان  ئەمەیش 

ئاژەڵدارییەوە زمانیکی فرە دەوڵەمەندە.
بۆ  فۆلکلۆرییەکان  وشە  لەکارنەهێنانی  بۆ  دەگەڕێتەوە  زانستیشەوە  لەڕووی 

بوارەیلی زانست و تەکنەلۆژیا، ئەمەیش خۆی لە خۆیدا کێشەیەکی گەورەیە.
هەروەها هۆشیاریی وەرگێڕ و ئاگاداریی وەرگێڕیش لە وشەی زمانی مەبەست 
کاری خۆی لە پاراستن و نەمازە بەرەو پێشبردن و زیندووکردنەوەی وشە سواو 
هیچ  بە  وەرگێڕ  نابێت  کە  کاتێکدایە  لە  ئەمەیش  دەکــات.  زماندا  مردووەکانی  و 
جۆرێک پەنا بباتە بەر وشەی بێگانە و لە ئاستی ناوەڕۆکی دەق و وەرگێڕانەکەی 

بهێنێتە خوارەوە.





وەرگێرەکان کەمتر خۆیان لە قەرەی 
بابەتە فیکری و فەلسەفی و 
زانستییەکان دەدەن

ئیدریس الوە 
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بەراورد بە سااڵنی هەشتا و نۆهەدەکانی سەددەی رابردوو، وەرگێڕان لە ئاستێکی 
زۆرباش دایە، بەاڵم هێشتا زۆری ژمارەی چاپکراوی وەرگێڕدراو، تینوێتی خوێنەری 
نەگەیشتووینەتە  پاراوییەوە  زمان  دانسقەو  بابەتی  رووی  لە  چونکە  ناشکێنێت،  کورد 
مەرام و هێشتا هەژارین، ئەمە جگە لەوەی کە تەنیا لە سێ چوار زمان بترازێ وەکو 
)عەرەبی و فارسی و ئینگلیزی و تورکی ( بە دەگمەن یان زۆر کەم لە زمانەکانی تری 
وەکو ئاوروپایی و ئاسیایی و ئیسپانی و....هتد . چاپکراوی وەرگێڕدراومان هەیە، بۆیە 
هەق وایە وەرگێڕەکانی ئەو زمانانش بە پێی توانای خۆیان قۆڵی لێهەڵماڵن و کتێبخانەی 
نەتەوانە  و  گەل  ئەو  زانستی  و  فەلسەفی  و  فیکری  بەرهەمی  و  ئــەدەب  بە  کــوردی 

دەوڵەمەند بکەن.
لە  خۆیان  کەمتر  وەرگێرەکانیش  چ  و  چاپ  دەزگاکانی  چ  کوردستاندا  لە  ئەمڕۆ 
قەرەی بابەتە فیکری و فەلسەفی و زانستییەکان دەدەن، زیاتر بابەتی چیرۆک و رۆمان 
و مێژوو و گەشەپێدانی مرۆیی و چەند بابەتێکی تری ساددە وەردەگێڕن، ئەویش بە 
ئەمەش  باڵودەکرێنەوە،  خاڵبەندی  و  رێنووس  کوڕی  کەمو  و  لە خەوش  پڕ  زمانێکی 
لەنگی وناهاوسەنگییەکی ترە لەم بوارەدا، جا بۆ ئەوەی چیتر میزاجی کوردەواریمان 
تێک نەچێت)وەک گۆران دەفەرمووێت(، بۆ هەردوو بابەتی وەرگێران و )خاڵبەندی و 
ئەکادیمیای  و  رۆشنبیری  وەزارەتــی  بەردەمی  دەخەمە  پێشنیار  دوو  من   . رێنووس( 
کوردی و دەزگا پەیوەندیداکان، یەکەم ئەوەیە کە دەستەیەک یان کۆمەڵەیەکی وەرگێران 
و  رێنووس  تری  کۆمەڵەیەکی  هەروەها  دابمەزرێت،  ئەکادیمی  و  زمانزان  کەسانی  لە 
خاڵبەندیش لە کەسانی پسپۆر و شارەزا و بە توانا پێک بێت . ئەرکی ئەو دوو کۆمەڵەیەش 
ئەوە بێت کە پێداچوونەوە بە هەموو ئەو کتێب و باڵوکراوانەدا بکەن و بە فلتەری ئەم 
دوو کۆمەڵەیە بچێتە ژیر چاپ، تەنانەت وەزارەتی رۆشنبیریش ژمارەی سپاردن نەداتە 
هیچ کتێبێک، ئەگەر واژوو و مۆری ئەو دوو کۆمەڵەیەی بەسەرەوە نەبێت . ئەم کارە 
سوود ی بۆ نووسەر و وەرگێڕ و تەنانەت بۆ کتێبەکەش هەیە . چونکە ئەو کات خوێنەر 

کتێبێکی بێ کەموکوڕی زمان و رێنووس و خاڵبەندی دەخوێنێتەوە .

سەبارەت بە ئاریشەکانی بواری زاراوەسازی لە لە زمانی کوردیدا 
رووی  لە  کە  ئەوەیە   . کــوردی  زمانی  ئەمڕۆی  گەورەکانی  هەرە  گرفتە  لە  یەک 
کۆڕی  رابــردوو  ســەددەی  هەفتایەکانی  لە  کورتین،  دەست  و  هەژار  زاراوەسازییەوە 
زانیاری کورد - عیراق . تا ڕاددەیەک ئەو ئەرکەی گرتبووە ئەستۆ، بەاڵم بە داخەوە 
تایبەت  یان دەستەیەکی زمانەوانی  نەمانتوانیوە دەزگایەک  ئەمڕۆش  تا  راپەرینەوە  لە 
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بە زاراوەسازی دروست بکەین، ئەگەر چی چەند تاقە سوارێکمان هەیە کە لەم بوارەدا 
ئەسپی خۆیان تاوداوە و ژمارەیەکی باش لە کتێب و لێکۆلینەوە و فەرهەنگیان بە چاپ 

گەیاندووە .
گوزەران و ژیان و هەموو کایەکانی زانستی و ئەدەبی و فەلسەفی و یاسایی، هەردەم 
لە گۆران و پێشکەوتنی بەردەوام دایە، جا بۆ ئەوەی لە رەوگەی شارستانییەتی ئەمڕۆ 
ئەوەش  بدەین.  نوێیەکان  و  هەنووکەیی  بابەتە  قەرەی  لە  خۆمان  پێویستە  دانەبڕێین، 
تەنیا بە وەرگێڕانی پاراو و شیرین دەکرێ، بۆ ئەو مەبەستەش پێشکەوتن و پەرەپێدانی 

بواری زاراوەسازی باری کارەکان سووکتر و ئاسانتر دەکات .
تایبەت  لیکۆلینەوەی  و  فەرهەنگ  و  کتێب  ژمارەیەک  پێکرد  ئاماژەم  پێشتر  وەکو 
هەموو  پەیوەندیدار  دەزگــای  پێویستە  شتێک  هەموو  لە  بەر  هەیە  زاراوەسازیمان  بە 
ئەوانە کۆبکاتەوە و جارێکی تر بە شێوەیەکی زانستی و ئەکادیمی لە چاپیان بداتەوە. 
لە رێگای دەستەیەکی ئەکادیمی و زمانزان و شارەزاوە دەکرێت.  دیارە ئەوەش هەر 
چاپکراوی خۆی  دەبێ سااڵنە  بێت.  و چاالک  هەبێت  بوونی  دەستەیە  ئەم  ئەگەر  خۆ 
هەبێت. سەبارەت بەو زاراوە بیانی و تازانەی کە دێنە نێو بوارەکانی زانست و ئەدەب 
بارو  لە  کــوردی  و وشەی  بکرێن  راڤە  و  زاراوەکــان شیتەڵ  پێویستە  فەلسەفەوە.  و 

گونجاویان بۆ بدۆزرێتەوە یان 
کورد  خوێنەری  ئەوەی  بۆ  بکرێت  چاپ  دا  نامیلکەیەک  لە  ئەوە  دوای  دابڕێژرێت. 
بە زووترین و ئاسانترین شێوە دەستی بەو زاراوە تازانە رابگات بۆ ئەو مەبەستەش 

دەکرێ سوود لە واڵتە پێشکەوتووەکانی جیهان وەربگیرێت .
کارێکی  چەند  و  هەیە  بوونی  زاراوەســازی  لیژنەی  کوردی  ئەکادیمیای  لە  راستە 
جوانی بە چاپ گەیاندووە وەک زاراوەکانی کارگێڕی و چەندین فەرهەنگی بە پێزیشی 
وەکو ئابووری و پزیشکی و ئامار و دوو بەرگی هەراش و ئاو و .....هتد باڵو کردۆتەوە 
.بەاڵم ئەم کارانە هێشتا  کە دەبنە بنەمایەکی پتەو وبەپێز بۆ دارشتنەوەی زاراوەکان 
بە  سەبارەت  ناکات،  کــوردی  حوکمرانی  ساڵەی  سی  ومشووری  خەم  لە  گوزارشت 

برەوپێدانی زمانی کوردییەوە .
لەبارەی وەرگێران و سیاسەتی زمانی کە لە چ ئاستێک دایە، بە مەبەستی پاراستن 
و پێشکەوتنی زمان. زۆربەی واڵتانی دونیا سیاسەتێکی زمانەوانی نیشتمانی یان هەیە 
ئیمپراتۆریەت و  لەسەردەمی  پێشووتر  لەسەر دەکەن  بە وردی و جوانی کاری  زۆر 
قەیسەرەکاندا. راستە تەنیا یەک زمان باوی هەبوو، بەاڵم ئەمرۆ هەر میللەت و واڵتێک 
برەو بە زمانی خۆی دەدات، چونکە دەسەاڵت و زمان دوانەیەکی لیک دانەبڕاون، ئێمەش 
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چەند بتوانین برەو بە زمانەکەمان بدەین ئەوەندە و زیاتریش دەسەاڵت و هێزو گوڕ و 
تینمان بەرامبەر بە دوژمنان و ناحەزانی میللەتەکەمان زیاتر دەبێت.

بۆ  بەرپرسانە  حەکیمانەی  سیاسەتێکی  کوردستان  هەرێمی  لە  ئەمڕۆ  ئەگەرچی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  نییە.  ئــارادا  لە  زمانەکەمان  پێشەوەچوونی  بــەرەو  و  پاراستن 
دڵنیام کە زمانی کوردی مەترسی لەسەر نەماوە و ئاستی پووکانەوەو لە ناوچوونی 

تێپەڕاندووە .
 سیاسەتی زمانەوانیش ئەوەیە کە حکومەت بە شێوەیەکی فەرمی لە میانەی یاسا و 
بریارەکانی پەرلەمان و دادگا و دامودەزگا رەسمییەکاندا. ئاگاداری رەوشی زمان بێت 
و بە بەردەوامی بەکارهێنان و گەشە پێدانی کارامەییەکانی زمان چاودێری بکات. دیارە 

هۆکاری سیاسی و مێژووی و جوگرافیش لەم پێودانگەدا رۆڵی گرنگییان هەیە.
بەاڵم  پێدانراوە،  دانی  کوردی  زمانی  عیراقەوە  دەوڵەتی  دامەزراندنی  لە سەرەتای 
کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  فاکتەرێکی  و  ــار  هۆک چەند  لەبەر  کە  داخــە  جێگەی  ــەوەی  ئ
نەمانتوانیوە، زمانێکی نیمچە ستانداردی باشووری بۆ هەرێمەکەمان فەراهم بکەین، بە 
دڵنیاییەوە ئەم ئەرکەش بە پلەی یەکەم کەوتۆتە ئەستۆی هەردوو وەزارەتی پەروەردە 

و خوێندنی بااڵ.
دوای ئەوانیش وەزارەتی رۆشنبیری و ئەکادیمیای کوردی، ئەمڕۆ کورد لە هەرێمی 
بە  نەدات،  لە دەستی  ئەم هەل و مەرج و دەرفەتەی کە رەخساوە  کوردستاندا دەبێ 
کۆشش و هەوڵ و هیممەتی هەموو الیەک لە ئەکادیمیست و زمانزان و شارەزایانی 
تەواوی زارو بنزارەکانی هەرێمەی کوردستان کار بۆ زمانێکی نیمچە ستاندارد بکرێ. 
تا ئەو رۆژەی کە پارچەکانی تریش ئازاد دەبن و ئەوکاتە هەوڵ بۆ زمانێکی ستانداردی 

گشتگیر بدرێت.

* نووسەر و رۆژنامەنووس ئیدریس الوە: 
-لەساڵی 1970لە هەولێر لەدایک بووە.

 لە بوارى رۆژنامەنووسی منداڵن سەرنووسەرى هەردوو گۆڤارى )پەرەسێلکە( و )كۆالرة( 
بووە .

- لەسەر ئەركى وەزارەتى پەروەردە كتێبێکی لە زمانی ئەلمانی وەرگێڕدراوە بە تیراژی )50( 
هەزار دانە بە ناوى )هەشت رێنمايی بۆ بەهێزكردنى پەروەردە( و باڵكراوەتەوە .



 وەرگێڕان زۆر
لە نووسین گرانترە

گوشاد حەمەسەعید
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و  چاالکەکان  الیەنە  لە  یەکێکە  وەرگێڕان  بزووتنەوەی  کە  بگوترێ  دەکــرێ 
بەرهەمێکی زۆریش دەڕژێتە بازاڕەکانەوە و زۆربەی ئەو وەرگێڕانانەش کاری 
ئەدەبین، بەتایبەتی ڕۆمان، وەک مۆدیلی لێهاتووە، کورد هەرچی بۆ بکرێ هێشتاش 
ڕێگایەکی درێژی لەبەردا دەمێنێ تا بگاتە ئاستی پێویستی خوێنەرێکی کە تەنیا بە 

زمانی کوردی دەخوێنێتەوە.
نابێ لەبیرمان بچێ کە ڕێژەیەکی زۆری ئەو وەرگێڕانانە لەزمانی فارسیەوە 
دەکرێن، وای لێهاتووە ئەم بابەتە بەچاوێکی ڕیزەوە یان باشترە بڵێم بەنرخەوە 
سەیری نەکرێ، چونکە وا باوە کە خەڵکی بە چەند هەفتەیەک فێری فارسی دەبێ، 
لەڕاستیدا وا نییە،  چونکە لێکچوونی وشەیەکی زۆری لەگەڵ زمانی کوردی و 
کونفەیەکونێک  بە  ئیتر  ئەوەنیە  مانای  عەرەبییەوە  لەزمانی  زۆری  وەرگرتنێکی 
ئەگەر  کە  هەیە،  خۆی  تایبەتمەندی  زمانە  ئەو  لەڕاستیدا  دەبــی،  فارسی  فێری 
کەسێک شارەزا نەبێ ڕێگا بە کەلێن و کەلەبەرەکانی نابا. بەاڵم لە پاڵ ئەوەشدا 
کارێکی زۆر کراوە کە جێگای خۆیان گرتووە و ڕۆلی باشیان لە دنیای وەرگێڕان 

بۆ زمانی کوردیدا بینیووە.
کەم تا زۆر لەزمانە کانی دیکەشەوە کاری باش کراوە، بەاڵم لەڕاستیدا تا ئێستا 
کاری وام نەدیوە کە بکەوێتە سەرزاران و وەک داهێنان لە دنیای وەرگێڕان خۆی 
بنوێنێ، لێشت ناشارمەوە، کاری وەرگێڕانی نووسەرانی گەورەی جیهانم دیتوە 
بۆ سەر زمانی کوردی وەرگێڕدراوە و کەسەکەش تایبەتمەندبووە لەو زمانەی 
کە ئەو کارەی پێنووسراوە، کەچی ختووکەم هاتووە لەو کارەی کە بە تەواوی 
بنکە چاپەمەنییە چۆنی ڕێگا بە خۆی داوە  نازانم ئەو  سەقەت و پەقەت کراوە، 

کارێکی ئەوها بە ناویەوە بێ.
من وادەزانم ئەگەر بکرێ ڕاستەوخۆ لەو زمانەوەی کە کارێکی پێنووسراوە 
وەربگێڕدرێ زۆرباشە، بەاڵم لەبەر ئەوەی مەکتەبەی کوردی سەدان کاری وای 
تێدایە کە لەزمانی دووەم وسێیەمەوە وەرگێڕدراوە بەاڵم هێشتاش زۆر شیرینترە 
لەو کارانەی لەزمانی یەکەمەوەوەرگێردراوە، بۆیە تا کادیرانی وەرگێڕان فرەدەبن 
و دەستیان بەو ملیۆنان کتێبە ڕادەگا با جارێ وەرگێران لە زمانی هەرچەندەوە 
دەبێ با هەبێ و کە کرا ولەزمانی یەکەمەوە وەربگێڕدرێ بە وەرگێرانی دووەم 

یان سێیەمی بکرێ.
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لە کتێبفرۆشییەکی ئەڵمانیا داوای کارەکانی ئایتماتۆڤم کرد دوای دەمێک کابرا پێی 
وتم وەرگێڕانی کام وەرگێرت دەوێ، چەند کەسێک وەریان گێڕابوو. چیرۆکی وەرگێڕان 
ئارەزوو دەستیانداوەتە  زۆر دوورو درێژە، وەرگێڕی کورد زۆربەیان بە سەلیقە و 
خۆیان  لەبەرئەوەی  و  کاسبی  بە  کردوویانە  هەندێک  ناشێرمەوە  لێتان  وەرگێڕان، 
دەسەاڵتدارن لەو بنکە چاپەمەنیانە کاری دە کەسیان بۆ خۆیان چاپکردووە، لە ڕاستیدا 
جۆرێکە لە گەندەڵی لە بواری ڕۆشنبیری. بەاڵم من لەوباوەڕەدام لە ئاسۆی دواڕوژ 
زۆر ئەستێرەی گەش هەڵدێن، بۆیە هەرچەندەی وەرگێڕان بە ئەکادیمی بکرێ کارەکان 
دەکەوێتە  خاوێنتر  کوالیتی  باشترو  پێشکەوتنی  و  وەردەگێڕدرێن  شیرینتر  و  ڕێک 
لە هەموو بوارەکانی کاری زۆر کراوە  بەردەستی خوێنەرانی کوردەوە.زاراوەسازی 
و دەستپێشخەری نووسەران و هەروەها ئەکادیمیای کوردی جێگای ڕیزلێنانە، دیارە 
هەموو بوارەکان بەیەک ئاست کاری بۆنەکراوە، خۆی لە بیرمان نەچێ کارکردن لە 
بوارە کەسانێکی یەکەم تایبەتمەند لەو بوارەدا، جا زانستی بێ یان زانستە مرۆییەکانی 
ئەوکەسە  زمانی  سەلیقەی  دووەم  بگرن،  خۆیان  جێگای  کارەکان  بۆئەوەی  گەرەکە 
تایبەتمەندە ڕۆلی گرنگ دەبینێ لە درووست کردنی زاراوە. بەاڵم ناشکرێ هەندێک شتی 
بکەین، گرفتەکە  لەبیر  داندراوە  زاراوەوە  بەناوی  سەیرو سەمەرەی عەنتیکۆکەی کە 

ئەوەیە کە تێناگەی بەچ پێودانگێک ئەو وشانە دەکەونە ناو کتێب و دنیای میدیاوە.
لەڕاستیدا نازانم مەبەست لە سیاسەتی زمانی چییە، دەکرا باشتر روونبکرێتەوە، 
کۆگایەکی  وەرگێڕەو  هەر  کە  وەرگێڕان،  ئسلوبی  واتە  زمانی  چونکە سیاسەتی 
زمانی لەمێشکی خۆیدا هەیەو لەکاتی وەرگێڕاندا بەکاریدەهێنی، ئینجا ئەگەر شتێک 
الر ڕوون نەبوو یان دەروەستی نەهات ئەوا پەنا بۆ فەرهەنگان دەبا، یان پەنا بۆ 

دۆست و برادەرانێکی کە تێیان ڕادەبینێ.
بەڕاستی وەرگێڕان زۆر لە نووسین گرانترە، چونکە جگە لەوەی وەک ئەمانەتێک 
شتی  کۆمەڵێک  لە  وەرگێر  ئەخالقیشەوە  لــەرووی  دەکــرێ،  لەگەڵدا  مامەڵەی 
گەورەوبچوک بەرپرسیارە، کە نابێ بەسەریدا تێپەڕێ، بەتایبەتی دەبڕینەوەی مانا 
یان ناوەرۆک بە گەشی و بەهەمان هێزی مەتنە ئەسڵیەکە، جگە لە شێوازی شیرین 
و سەرنجڕاکێش کە وادەزانم بەشی زۆری پەیوەندی بە دەوڵەمەندی وئامادەگی 
تارایەکی  وایە..  ئەوە  وەک  زۆرگرنگە،  مەرجێکی  کە  وەرگێڕەکەوەهەیە،  زمانی 

ڕەنگاو ڕەنگ بە بوکێ دادە لەکوێ و کواعەبایەکی ڕەش و چڵکنی پێدادەی.
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ئەوا  کاری کرد  داهێنەرانەوە  بە هەناسەیەکی درێژی  ئەگەر  هەر وەرگێڕێک 
سەلیقە و شتە جوانەکانی بەجوانی لەکارەکەی ڕنگ دەدەنەوە، جا ئەوانەی کە بەو 
پشییە درێژە کاردەکەن ئەوا دیارن وکەم و زۆرهەن، بەاڵم بەڕاستی نەک هەر 
کاری الواز بەڵکە هی بوودەڵەش هەیە کە شەرمە بکەوێتە بازاڕەوە چونکە بەهیچ 

جۆرێک سوودی لێوەرناگیرێ.
خۆیشی  ڕۆحی  هەموو  و  دەبینێ  ئەونووسینە  دیوی  ئەو  باش  وەرگێری 
بەاڵم  ناڵێم،  وا  ئیرەیی  بۆ  من  نەشێرمەوە  لێت  دەکــا.  وەرگێڕانەکە  تێکەڵی 
هەندێک کەس بە بەختن زۆر کاریان بۆدەڕەخسێندرێ، ئەگەر کەسێکی دیکە 
بەاڵم  دەکــرێ،  دروست  بۆ  ناووناوبانگیشیان  و  لێناداتەوە  ئاوڕی  کەس  بیکا 
گەندەڵی  لە  جۆرێکە  ئەمەیان  چونکە  کەسانەناکا،  بەو  بەزەیی  مێژوو  دڵیابن 
ناوبزووتنەوە و ژیانی ڕووناکبیری، لەگەندەڵی دارایی و پولی زۆر ترسناکترە 
هەڵبەتە شێوازی شیرین و پالنی جوان و پاراستنی تایبەتمەندێتیە جوانەکانی 
زمان و پڕ ئەتەکێتکردن و ڕازاندنەوەو ڕۆلی باشدەبینن بۆ داڕژتنەوەی وشە 
و زۆرکردنی هەلی بەکاربردنی لە گوزارە جیاجیادا، بەاڵم بەدەردی م،مەسعود 
محەمەد واتەنی هەر بۆ کورداندن بێ، بۆ خۆنواندن بێ، کارەکە هیچی لێ شین 
بیانییەکان بێ تامی کردووە،  نابێ، دیارە لە هەردووکیان هەنە، ڕێژەی زاراوە 
بەتایبەتی هەندێک کەس لەبواری فەلسەفە دەنووسن و کۆمەڵێک نووسەری گەنج 

و بەتوانا ئەو دەردەیانگرتوەو سەر لەخوێنەر دەشێوێنن.
جارێک شتێکی درێژم لەسەر شاعیرێک نووسیبوو، دامە خۆی بیخوێنێتەوە، کە 
هێنایەوە گوتی نووسینەکە جوانە، بەاڵم بۆ زاراوەی بیانیت بەکار نەهێناوە، باشە 
تۆ خۆت شاعیر بی و زمانیشت خوێند بێ و ئەمەحاڵت بێ، من بڵێم چی، بەکار 
هێنانی وشەی بیانی جێگاو کاتی حۆت هەیە، تاوشەی کوردی هەبێ و لەمێژیشبێ 
ئەو وشانە لەزمانی ئەدەبیدا بەکار هاتبی من بەکارهێنای بیانیەکە بە عەقلیەتێکی 
سەلیم نازانم، هەرگیز ناتوانم لەباتی سەعات دەمژێر بەکاربهێنم، بەڕاستی ئەمە 

تەنیا لەبەر ئەوەی سەعات عەرەبییە، دەوڵەتی کوردی بە واڵە دانامەزرێ.
زمانە شیرینەکەمان تواناو عەتای زۆری تێدایە، بەاڵم چاوڕێی توانا و عەقلیەتی 

زێڕین دەکات ئەو پانتاییە وقەوارە گەورەیەی زمانەکەی خۆی بەکاربێنێ.
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*نووسەر و وەرگێڕ: گوشاد حەمەسەعید

لەساڵی 1956 لە شاری کۆیە لەدایکبووە.
بەرهەمە وەرگێڕدراوەکانی:

-یەکەمین کتێبی وەرگێڕادراوی کۆچیرۆکی سەمەدی بێهرەنگی بووە.
-لەم واڵتەدا- کۆچیرۆکێکی عەلی ئەشرەفی دەروێشیان.

-دەنگی تەقە لەملەی چیا-  موختاری حەوێزۆف.
-زارا- ڕۆمانی ئەحمەدی قازی.

-کەشتیە سپیەکە- ڕۆمانی جەنگیز ئایتماتۆڤ
-ئەوسەگە بەڵەکەی لەڕۆخی دەریا دادەبەزی – ڕۆمانی جەنگیز ئاتیماتۆڤ.

-قورینگە کۆچەریەکان – جەنگیز ئایتماتۆڤ
-مەلە ڕەنگکراوەکان - ڕۆمانی یەرژی کۆزینسکی.

-چۆن کورتە چیرۆکی فارسی دەستیپێکرد،کۆمەڵێ نووسەری ئێرانی
یادەوەرییە  تەفریشیان.  ئەبوئەلحەسەن  نووسینی   - خۆراسان  ئەفسەرانی  -ڕاپەڕینی 

لەسەر کۆماری دیموکراتی کوردستان.
خۆکوشتنەکەی  و  ژیــان  فینلەندیە،لەسەر  نووسەرێکی   - داڵنــە  پــۆی  و  تــان  -عیشق 

مایاکۆفسکی نووسیوە
-چۆن پۆاڵمان ئاودا- ڕۆمانی نیکۆالی ئۆسترۆفسکی - لە ژێر چاپدایە.





لە کوردستاندا ڕەوشی
وەرگێڕان لە پاشەگەردانییە

مەهاباد حەسەن
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بۆ  دەگەڕێتەوە  دەرکەوتنی  و  هەیە  دێرینی  مێژووییەکی  وەرگێڕان  پرۆسەی 
سەرەتاکانی نووسین و ئەدەبیات. لە سادەترین گوزارشتدا ئاڵوگۆڕکردنێکی واتاییە 
ڕوونە  هەمووان  الی  دووەم)مــەبــەســت(.  زمانی  بۆ  یــەکــەم)ژێــدەرەوە(  زمانی  لە 
پرۆسەی وەرگێڕان هونەر و زانستێکی بایەخدارە کە لەڕێگەیەوە ڕاژەی کولتوور 
دونیابینی  کولتوور،  هزر،  میانەیدا  لە  و  پێدەکرێت  کۆمەڵگەکانی  ڕۆشنبیریی  و 
و  یەکترناسین  و  ئاشنایەتی  دەبێت،  ئاڵوگۆڕ  گەالن  ئــاوەزی  و  ئەقڵ  بەرهەمی  و 
زمان  دەوڵەمەندکردنی  شاڕێگەی  و  پەیوەندی  پردی  و  دەکات  ئاسان  خۆناسین 
و  ڕۆشنبیریی  ئازوگوازی  و  گەالن  فەرهەنگی  گەشەپێدەری  و  بووژێنەرەوە  و 
لە گواستنەوەی  بریتییە  بە گوزارشتێکی دیکە وەرگێڕان  نێوان ژیارەکانە.  ژیاری 
و  ئافراندن  دیکە،  زمانێکی  بۆ  زمانێکەوە  لە  دەقێک  مەبەستەکانی  و  هێما  و  مانا 
پاراو و  لە زمانی مەبەستدا بە داڕشتنێکی تەڕ و  بەرهەمهێنانەوەی دەقێکی نوێ 
نــاوەڕۆک و مانا و هێما و فۆڕمی و دەقی  بێ گرێ و گۆڵ، کە هەڵگری هەمان 
یەکەم بێت بە لەبەرچاوگرتنی ڕێنووس و ڕێسا زمانەوانییەکانی زمانی مەبەست، کە 
ئەمەش پێویستی بە پاشخانی مەعریفی و قاڵ و قووڵبوونەوەیە لە نێو ئەم هونەرە 
پێیەی شارەزایی و مەیل و سەلیقە و دەستڕەنگینی و  زانستییەدا، هونەرییە بەو 
بەهرەی دەوێت، زانستیشە چون گرێدراوی ڕێسا و یاسا زمانەوانییەکانە. لەبەرئەوە 
پاچڤە تەنیا لە شارەزایی و زانینی دوو زماندا کورت ناکریتەوە، بەڵکوو پێویستی بە 
سەلیقە، ویست، شەیدایی، تاقەت و توانا، پشوودرێژیی، گەڕان بەنێو فەرهەنگ، کنە 

و پشکنینی بەردەوامی وشە، دەستەواژە و چەمکەکانە.
بە لەبەرچاوگرتنی کەتواری ئەمڕۆی باشووری کوردستان، ڕەوشی وەرگێڕان لە 
پاشەگەردانی و هەرکەس بۆخۆیی و بێسەروبەرەییەکی نارێک و پێکدایە و بێگومان 
چەندین فاکتەر و هۆکاری لەپشتە، کە سەرەکیترینیان کەمتەرخەمی و خەمساردی 
وەزارەتی ڕۆشنبیرییە بەدرێژایی پتر لە سێ دەیە، بەهۆی نەبوونی پالنی گونجاو 
و پێویست تائێستاش وەرگێڕان کارێکی تاکەکەسییە بەمەش زۆریی و بۆرییەکی 
لێ کەوتووەتەوە، وێڕای بوونی سەدان وەرگێڕی دەستڕەنگین کە ڕاژەی بااڵیان 
کۆششەکان  و  هەوڵ  گشت  سەرباری  کــردووە...  کوردی  ڕۆشنبیریی  ڕەوتی  بە 
لە برەوسەندندایە، هێشتا  و ئەو بزاوتەی وەرگێڕان کە لەم چەند ساڵەی دواییدا 
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پەرتووکخانەی کوردی پێویستی زۆری بە وەرگێڕان و کورداندنی هەزاران شاکار 
و بەرهەمی زیندووی گەالنی دیکەیە، چون وەرگێڕان شادەماری مەعریفە و ژیار و 

وەرچەرخانە گرینگەکانی دونیایە...
ئەوەی  ناکاتە  بەاڵم  بەرچاوە،  وەرگیڕاندا  ڕەوتی  لە  هەلومەرجەی  ئەو  وێڕای 
گشت هەوڵەکان بەکەم بزانین و بێ بایەخیان بکەین و نەبوونیان لەبوونیان بە باشتر 
بزانین، چونکە هەر بزاوت و گۆڕانێک سەرەتا پشێویی و ناڕێکی و کێماسی زۆری 
تێدەکەوێت و وردە وردە چوارچێوەی خۆی وەردەگرێت .کە ئەمەش پێویستی بە 
ڕیکخستن و پالنی درێژمەودا و سیاسەتێکی زمانی تۆکمەیە. گەلی ئێمەش پتر لە 
گەالنی دی پێویستی بە وەرگرتنی مەعریفە و داهێنانە هزرییەکانی گەالنی دیکەیە بۆ 

پاراستنی زمان و فەرهەنگ و بە بەهێزی مانەوە و پەراوێز نەکەوتنی.
پێی سەردەم  بە  کارتێکراوە،  کارتێکەرێکی  کە  زیندوو،  بوونەوەرێکی  وەک  زمان 
و  گــۆڕان  لە  هەمیشە  بەکارهێنەرانی  و  ئاخێوەران  کۆمەڵگەی  گۆڕانکارییەکانی  و 
لەو  بریتییە:  کە  زاراوەیــە،  زمانیش  گرینگەکانی  بنچینە  لە  یەکێک  خۆنوێکردنەوەدایە. 
هەیە،  دەستنیشانکراویان  و  ورد  مانایەکی  کە  دەستەواژانەی،  و  دەربڕین  یان  وشە 
بڕیاری  زمانزانانەوە  و  زمانناسان  لەالیەن  و  ئەکادیمییە  زمانی  بنەمای  و  کۆڵەکە 
لەسەر دەدرێت و لە بیاڤەیلی زانستی، هونەری، سیاسی، ئەدەبی، ئایینی و یاساییدا 
بەکاردەهێنرێت....دەکرێت بگوترێت هەموو زاراوەیەک وشەیە، بەاڵم هەموو وشەیەک 
و  زمــان  پیشڤەچوونی  و  گەشەپێدان  لە  گرینگی  ڕۆڵــی  زاراوەســـازی  نییە.  زاراوە 
پاراستنی لە بەرانبەر هەژموونی زمانەیلی دیکە و دەوڵەمەندکردنی زماندا هەیە، هەر 
بێگومان زمانێکی  لە سەر زاراوەســازی و چەمکسازی بکات  بــەردەوام کار  زمانێک 
دەوڵەمەند و گەشەکردووە و لە هیچ بوار و پانتاییەکی نووسین و پەیڤیندا لە ئاست 
پرۆسەیەکی  زاراوەســـازی  نابێت.  دەستەپاچە  و  دۆشدانامێنێت  دی  گەالنی  زمانی 
ئەکادیمی پەرەپێدەری زمانە لەالیەن دەستە و تاقمەیلی شارەزا و زمانناسەوە دەکرێت 
و پێویستی بە بایەخپێدان و کارلەسەرکردن و توێژینەوەیە. هەرچەندە ئێمەی کورد 
بە درێژایی دیرۆک قەرزاربار و منتەباری هەوڵە تاکەکەسییەکانی نووسەرانێکی وەک 
مەسعوود محەمەد و هەژار موکریانی  و دەیان کەڵە نووسەری بەشکۆی کوردین لە 
پاراستنی زمان و زاراوە سازیدا، بەاڵم نابێت لەیادی بکەین کە زاراوەســازی بەپێی 
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ناوەند و دەستە و  لەالیەن  ئەنجام دەدرێت،  بنەمای زانستی زمان  پێوەر و  چەندین 
کۆمەڵە ئەکادیمییە تایبەتەکانەوە کاری هەموو کەسێک نییە، کە بریتین لە: بەرهەمهێنان، 
و  دۆزینەوە، وەرگێڕان  هاوواتا  داتاشین،  داڕشتن،  میتافۆر)خوازە(، وەرگرتنی وشە، 
پێوانەی وشە. هەر زانستێکیش لە زانستەکانی پزیشکی- یاسا، فەلسەفە، کۆمەڵناسی، 
ئەستێرەناسی، دەروونناسی، زیندەوەرزانی، فیزیا و کشتووکاڵ ....هتد کۆمەڵێک چەمک 
کەسانی  و  زمانناسان  و  زمانزانان  لەالیەن  کە  هەیە،  خۆیان  بە  تایبەت  زاراوەی  و 
پسپۆڕ و شارەزای بیاڤەکەوە دادەنرێن یاخود وەردەگیرێن و بە کۆڕایی و ڕێکەوتن 
لەگەڵ  کە  بەشێوەیەک  تایبەتدا  فۆڕمێکی  و  دیاریکراو  لەچوارچێوەیەکی  و  لەسەری 
ڕێسا و یاسا زمانەوانییەکاندا بگونجێت.  لەبەرئەوە زۆر پێویستە کۆڕایی و تەباییەک 
لە نێوان شارەزایانی کولتوور و زمان و زارو بنزارەکانی زمانی کوردیدا بێتەئاراوە 
و دەست لەناودەست کار لەسەر زمانەکەمان بکەین بە ڕۆنان و چێکردنی زاراوەی 
گونجاو و دروست پێ بەپێی گۆڕانە خێراکانی سەردەم و زانست و مەعریفە لەجیهاندا.
هەرچەندە زمانی کوردی زمانێکی دەوڵەمەندە و لەخۆگری چەندین زارو بنزار و 
دیالێکتە بەڵآم مخابن بەهۆی نەبوونی ڕێنووسێکی یەکگرتووی لەخۆگری گشت زار 
و بنزارەکان، هەمیشە نووسەر و وەرگێڕ و وێژەران و ڕاژەکەرانی زمان و کولتوور 
و کەلەپووری کوردی ڕووبەڕووی گرفت و تەنگ و چەڵەمە بوونەتەوە. سەرباری 
باشووری  لە  ئازاد  فەزایەکی  دەستبەربوونی  و  کوردیی  فەرمانڕەوایی  دەیە  سێ 
کورستاندا بەاڵم هێشتا دەزگەی ئەکادیمی کاراو دەستکراوە و خۆتەرخانکردوو، 
کە چەترێک بێت بۆ هەموو زمانزانان و زمانناسانی زمانی کوردی لەهەر کوییەکی 
دونیا بن، بوونی نییە. ئەمەش ئاریشەیەکی گەورەیە لەسەر ئاسایشی زمان، چونکە 
بەهۆی گۆڕانە خێرا و تەکنەلۆژییەکانەوە ڕۆژانە چەندین زاراوەی نوێ دێنە ئاراوە 
کە پێویستیان بە کورداندن و گونجاندن و داڕشتنە لەفۆرمێکی کوردانەدا، تاکوو 
تاکەکان  و  بهێنن  بەکاری  دروستی  بە  بتوانن  کوردیش  ئاخێوەرانی  و  نووسەر 
خۆیان پەنا نەبەنە بەر وشەداتاشین و هەوڵی تاکەکەسی و کرچوکاڵی دوور لەبنەما 

و ڕێسا و یاساکانی زمان و ڕێنووسی کوردی.
ڕۆنانی زاراوە و زاراوەسازی کارێکی وردکارانە و ئاڵۆزە لە گشت بوارەکان 
و بەتایبەت بوارە زانستییەکاندا. زمانی کوردی لەبوارە یاسایی، زانستی، ئەدەبی و 
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کۆمەڵناسی و ئەستیرەناسی و پیشەسازی و تەکنەلۆژییەکاندا پێویستی زۆری بە 
ڕۆنانی زاراوە و وەرگێران و داڕشتنی بەرامبەری گونجاو هەیە بۆ ئەو چەمک و 
زاراوە جیهانیانەی ڕۆژ بەڕۆژ پتر و خێراتر بە سەرانسەری جیهاندا باڵو دەبنەوە. 
و  پــڕۆژە  بە  پێویستی  دوانەکەوێت  لەمە  زۆرتــر  و  زیاتر  ئــەوەی  بۆ  گەلی مەش 
فەرهەنگێکی  خاوەن  ببینە  تا  زمانەکەیەتی،  ڕاژەی  و  درێژمەودا  و  تۆکمە  پالنی 
دەوڵەمەندی سەردەمیانە و نووسەران و ئاخێوەران بە دڵنیایی و بێ دڕدۆنگی لە 

ڕاست و دروستی لە دەق و گوتار و وت و وێژەکانیاندا بەکاری بهێنن.
زمان دیاردەیەکی مرۆیی و پیناس و دەرخەری بوون و ئەوێتی و جیاوازیی و 
شکۆی گەالنە، لە ڕێگەیەوە خۆمان و ئەوانی دیکەش دەناسین، بۆیە هەمیشە گەالنی 
هەرچەشنە  خزمەتیدان،  و  لەخەم  و  دەیپارێزن  بەگرینگییەوە  هۆشیار  و  زیندوو 
بە  نەتەوەییی  بوونی  ڕاگــرەی  و  کۆڵەکە  ئــەم  لەمەڕ  بێباکییەک  و  خەمساردی 
و  گەشەپێدەر  بنەمایەکی  وەک  وەرگێڕانیش  دەشکێتەوە.  خەسارۆمەندی  و  زیان 
گرۆیی  گشت  پێویستی  و  گرینگ  پرۆسەیەکی  زمان،  پارێزەری  و  دەوڵەمەندکەر 
مرۆیی و دەالقەی ئاڵوگۆڕی فەرهەنگ، هزر، فەلسەفە، مەعریفە، ئەزموون، داهێنان 
و پێشکەوتنەکانی گەالنی جیهان، پردی پەیوەندی و  فاکتەری هەرە بەهێزی لێک 
نزیککەرەوەی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتییە لە ڕابردوو و ئێستاشدا... وەرگێڕان کاریگەریی 
و بایەخی زۆری هەیە لە ڕەوتی پێشڤەچوونی زانست و مەعریفەدا و گرینگترین 
هۆکاری پێشکەوتن و بەرفراوانکردنی پەیوەندییە لەنێوان ژیارە جیاوازەکاندا، هەر 
لە ڕێگەی وەرگێڕانەوە دەتوانین ئەزموون و داهێنان و هەنگاوە گرینگە زانستی و 
مەعریفی و ئەدەبییەکانی گەالنی دی بخەینە خزمەت کۆمەڵگەی خۆمان و  کەڵک و 
سووودیان لێ وەربگرین. ڕاژە و ئاسایشی زمانیی پێویستی بە سیاسەتی تۆکمە و 
پالنی درێژمەودایە، کە زۆرێک لە گەالنی دونیا پێڕەوی دەکەن و سیاسەتی زمانی 
بەهێز بۆ پاراستن و پێشکەوتنی زمان و فەرهەنگیان دەگرنەبەر، بۆ ئێمەی کوردیش 
لە  تێپەڕیووە  پێدا  کوردی  مێژوو  بەدرێژایی  نالەبارەی  بارودۆخە  ئەو  سەرباری 

ئێستادا وەها سیاسەتێکی زمانی گەلێ گرینگ و بایەخدارە.
واڵتاندا  لە  دەســەاڵت  الیەنی  کە  سیاسەتەی  لەو  بریتییە:  زمانییش  سیاسەتی 
سەبارەت بە زمان و پرسی زمان دەیگرێتەبەر لە بەرژەوەندی و خزمەتی زمان و 



زمان و زار86

کولتوور و گەشەپێدانی کۆمەڵگەدا. ئەم سیاسەتە فرە ڕەهەندە لەخۆگری ڕێکخستن 
لەبەرچاوگرتنی  بە  بەشێوەیەکی گشتی  زمانە  پارێزگاری کردنی  و  بوژاندنەوە  و 
ستراکتۆرە کۆمەاڵیەتی و ئابووری، سیاسی، کولتوورییەکان و تاکەکانی کۆمەڵگە 
بۆ دروست بەکارهێنانی ئاڕاستە دەکات. بیرمان نەچێت سیاسەتی زمانی هەندێکجار 
بۆ لەناوبردن و سڕینەوە و لەڕەگ هەڵکێشانی زمانێک و بااڵدەستی زمانێکی دی لە 
هەندێک سیستمی دەسەاڵتدا وەگەڕ دەخرێت، بە داخێکی گرانەوە زمانی کوردیش 

بەزۆری کوشتەی دەستی ئەو سیاسەتە بووە و هەیە.
مخابن دوای سێ دەیە لە سیستمی حکومڕانی کوردی هیشتا نەبوونی سیاسەتێکی 
زمانی کەلێنێکی گەورە و پێویستییەکی هەنووکەییە و هیچ هەنگاوێکی شایستەی 
بۆ نەنراوە. کەچی سیاسەتی زمانی لە زۆربەی واڵتاندا بایەخی پێ دەدرێت و کات 
و تێچووی تەواوەتی بۆ دابین دەکرێت، لەڕێگەی دەستوور و یاسا و بڕیارەکانەوە 
ڕێوشوێنی پاراستن و ڕاژەکردنی لە الیەن ڕۆشنبیران و زانستکاران و زمانناسان و 
نووسەران و توێژەران و هونەرمەندانەوە دیاری دەکرێت. بێگومان زمانی کوردیش 
وەک هەر زمانێکی دیکە و بگرە زیاتریش بەحوکمی ئەو هەلومەرجە تاڵ و نالەبارەی 
پێیدا تێپەڕیووە و بەچەندین شێواز و پیالن هەوڵی سڕینەوە و لەناوبردنی دراوە 
لە مێژووی دوور و نزیکدا، پێویستی بە سیاسەتی زمانی و گەرتنەبەری ڕێوشوێنی 

بەپەلەیە.
 وەک هەر زانێی دیکە زمانی کوردیش هەمیشە لە گۆڕان و خۆنوێکردنەوەدایە و 
لەگەڵ گۆڕانکارییە خێراکانی سەردەمی تەکنەلۆژیا و پەیوەندی خێرادا و دەقگرتوو 
نییە، بۆیە هەبوونی سیاسەت و پالنێکی گشتگیر و هەمەالیەنی تۆکمەی درێژمەودا 
و  جێبەجێکردن  و  فەرمییەکان  بڕیارە  و  یاسا  پێی  بە  پاراستنی  و  ڕێکخستن  بۆ 
چاودێریکردنی بەشێوەیەکی ڕێک وپێک و بەدەوام و دوور لە هەرکەم و کورتی و 
خەمساردی و بێباکییەک و یەکاویەک بەدەمەوەچوون و چارەسەرکردنی ئارێشەکان، 
لە ڕێگەی بونیادنانی ناوەند و ئەکادیمیای گشتگیر، کە وەک چەترێک نووسەران و 
ئەدیبان و زانستەوان و زمانزانانی کورد کۆبکاتەوە و ڕاوبۆچوونیان وەربگرێت و 
بەکارایی لەخەمی زماندا بن. ئەگەر جارێک داڕشتنی سیاسەتی زمانیی بۆ پاراستنی 
زمان، پارێزگاریی  لە ئاسایش و بوونی نەتەوەیی بۆ گەالنی دی گرینگ بێت ئەوا 
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بۆ ئێمەی کورد چەندین هێندە گرینگ و پێویستترە. بەو پێیەی زمان شوناس و 
سەلمێنەری بوونی نەتەوەییە، دەتوانین ببێژین هەموو شتەکان دەچنەوە نێو زمان 
و شتێک لەدەرەوەی زمان بوونی نییە، کەواتە مرۆڤی کورد لە دەرەوەی زمانی 
کوردیی بوونی نییە. بۆیە پێویستمان بە ڕێکخستن و پارێزگاری و گەشەپێدان و 
نەبوونی سیاسەتی زمانی،  بەپێی گۆڕانی سەردەم،  نوێبوونەوەیەتی  بژارکردن و 

زمان بەرەو هەڵدێر و پەراوێزکەوتن و کزی و پووکانەوەی دەبات. 
بەپێچەوانەی دونیاوە هێشتا دەسەاڵتی کوردی گرینگی بە پرسی زمان نادات 
و لە ئەولەویەت و کارە لە پێشینەکانی حکومەت و پەرلەمان و دەزگەی دادوەریدا 
نییە. مخابن ڕۆژانە بە بەرچاوی هەمووانەوە زمانی کوردی ڕووبەڕووی پەلوپۆ 
شکاندن و شێواندن و بێڕێزی کردن دەبێتەوە چ بەشێوەی فەرمی و لەڕێی بڕیار 
و ڕێنماییەکانەوە بێت، وەک ئەژمارنەکردنی وانەی زمانی کوردی لە پۆلی دوانزەی 
ڕێنووسێکی  بە  گرنگینەدان  و  ئەهلی  قوتابخانەی  سەدان  کردنەوەی  و  ئامادەیی 
ڕێک و پێک لە دەزگە و فەرمانگەکانی میریدا، یاخود بە دەستەبەر کردنی کەشێک 
کە زمانەکانی دی بایەخیان پێ بدرێت و زمانی نەتەوەییمان پەراوێز و کز و کڵۆڵ 
ببێت، لەالیەکی دیکەوە ڕاگەیاندن و میدیاکان بە ئارەزووی خۆیان و هەرچۆنیان 
بووێت کەوتوونەتە وێزەی زمان و دەست و پشت شکاندنی، بێ لەبەرچاو گرتنی 
هیچ بنەمایەکی زانستی و زمانەوانی خەریکی ڕۆنان و داتاشینی وشەی نابەجێ و 
شێواندنی زمانن و بەردەوام دەیدەن بەگوێی بیسەران و ئاخێوەرانی زمانەکەماندا 
و دەسەاڵتی سیاسیش وەک نەبادی دی بێت بە باران بێ باکانە و دوور لە هەستی 
بەرپرسیاریەتی هیچ ڕێوشووێن و بەدواداچوون و لێپیچیننەوە و بەدەمەوەچوونێکی 

نییە بۆ پاراستنی وەها پرسێکی گرینگی گشتی و چارەنووسساز.
ئەگەر  جیهانییەکاندایە  زمانە  لەئاستی  و  دەوڵەمەندە  زمانێکی  کوردی  زمانی 
زمانی  بگوترێت  نابێت  دیکە،  زمانێکی  لەهیچ  نییە  کەمتر  بکرێت،  پێویستی  ڕاژەی 
کوردی زمانێکی نازانستی و الوازە، چونکە ئەو ڕوانگەیە خۆی لەخۆیدا ڕەوایەتیدان 
و بەرهەمهێنانەوەی هزری بەکەم ڕوانینە لەزمانی کوردی، گۆکردنەوە و نواندنەوەی 
زمانێکە  ببێژین  پێویستە  بەڵکو  کوردییە،  کولتووری  و  زمان  دوژمنانی  دیدگای 
خەمخۆرانی کەم و دڵسۆزانی دەنگیان ناگات، خزمەتکردنەکانی تاک و تەرا و کاری 
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کەسین، نەک پرۆژەی ستراتیژی و پالنی هەرەوەزی و سیاسەتی تۆکمە. دەکرێت 
لە ڕێگەی کردنەوەی ئەکادیمیا و خڕکردنەوەی کەسانی شارەزا لەو جیگەیەدا و 
و  ڕێنووس  دانانی  بۆ  هەوڵدان  و  زمان  پرسەکانی  لەمەڕ  کۆڕایی  دروستبوونی 
نووسینی یەکگرتوویی کوردی، تا زمانەکەمان لەو هەرکەس بۆخۆیی و شێواندن 
هەژموونی  و  غوبار  و  تۆز  تەکاندنی  هۆی  ببێتە  ببێت،  ڕزگــاری  پەلوپۆکردنە  و 
زمانیی  زمانێک سیاسەتی  بەدڵنیاییەوە هەر  زمانەکەمانەوە.  بەسەر  زمانەیلی دی 
نەبوو ئەوا لە بۆسەی لەناوچوون و پەراویزکەوتندایە و پاوەجێی و خۆڕاگری خۆی 
لەبەرانبەر زمانەیلی جیهانی هەژموونداردا لەدەست دەدات و لەڕەوتی پێشڤەچوونی 

ژیان و گۆڕانکارییەکانی ڕۆژگاردا وەجێ دەمێنێت.
بۆیە ئەرکی وەزارەتی پەروەردە، ڕۆشنبیریی، خوێندنی بااڵ، الیەنە سیاسییەکان، 
ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و زانستکاران و زمانزانان و خەمخۆرانی زمانی 
سیاستەتێکی  خستنەگەڕی  لەپێناو  بخەن  یەک  دەنگیان  و  گۆڕەپان  بێنە  کوردیە 
زمانیی کارا و تۆکمە. لێرەدا جێی خۆیەتی ئاماژە بەوە بدەم، ئەو هەموو پەڵە و هەڵە 
و وشە ناکوردییانەی لەدەقی نووسراو و وەرگێڕانی نووسەران و ئەدیبانی کورددا 
بەرچاو دەکەوێت بەرەنجامی سەرگەردانی و فرە بۆچوونییە لەمەڕ پرسەکانی زمان 
و نەبوونی ڕێنووسێکی یەکگرتووی ستاندارد و ئەکادیمیایەکی کارای خۆتەرخان 
سەرباری  خاڵبەندی،  و  ڕینووس  و  زارەوســازی  و  زمان  پرسەکانی  بۆ  کــردوو 
یاسای  ڕێساو  و  گشتگیر  پالنی  نەبوونی  و  ڕۆشنبیری  وەزارەتــی  کەمتەرخەمی 
باڵوکردنەوە.  و  چاپ  دەزگەکانی  و  وەرگێڕان  و  نووسین  بە  سەبارەت  تایبەت 
لەبری هەوڵدان و تەرخانکردنی توانای ماددی و مەعنەویی و کات بۆ وەرگێڕانی 
کاری  کوردی  دەسەاڵتی  دەبوو  بیانییەکان،  زمانە  بۆسەر  کوردییەکان  بەرهەمە 
گونجاو  کەشی  دەستەبەری  و  دەستگیرۆیی  و  پشتیوانی  و  بەهێزکردن  لەسەر 
بکردایە بۆ داهێنان و نووسین و بەرهەمهێنانە مەعریفییەکانی نووسەرانی کورد تا 
بگەنە ئاستێک گەالنی دی خۆیان هەڵپەی وەرگێڕانیان بێت نەک خۆمان بەوکارە 

هەستین...
دیارەکانی زۆرینەی  لە سیما  یەکێکە  بیانییەکان  زاراوە  - هەروەها وەرگرتنی 
زاراوەی  چەندین  دی  زمانێکی  هــەر  وەک  کوردیش  زمانی  جیهان،  زمانەکانی 
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لە پەیڤین و نووسینەکانمان دا کەڵکیان لێ وەردەگرین،  تێدایە و بەردەوام  بیانی 
پێویستی  بەڵکو  نییە،  زمان  نەنگی  و  الوازی  نیشانەی  و  هێما  وەرگرتنەش  ئەم 
ڕەوتی  لە  جێنەمێنین  تاکوو  هەنگاونانە  و  کەلێن  پڕکردنەوەی  و  خۆگونجاندن  و 
زاراوە  وەرگرتنی  هەڵبەت  ســەردەم.  خێراکانی  گۆڕانە  و  مەعریفە  پیشڤەچوونی 
و  پڕاوپڕ  مانای  و  هەیە  دەستەواژەیەک  یان  چەمكێک  کاتێکدایە  لە  بیانییەکان 
ڕەچاوکردنی  بە  دادەنرێتەوە  خۆی  وەک  بۆیە  نییە،  وەرگــردا  لەزمانی  تەواوەتی 
ڕێسا و یاسا زمانەوانییەکانی ئەو زمانەی بۆی وەرگیراوە. بەاڵم مخابن بڕێکجار 
هەندێک بەرهەمی نووسراو یاخود وەرگێڕدراو دەبینین هێندە چەمک و زاراوەی 
کورداندنە، چون الی  و  وەرگێڕان  بە  پێویستی  دووبــارە  بەکارهاتووە  تێدا  بیانی 
لە  ناکوردییەکان  و چەمکە  زاراوە  بەکارهێنانی  زۆر  وەرگێڕ  و  نووسەر  هەندێک 
لە زمانی کوردیدا هەبێت  پڕاوپڕیشیان  و  تەواو  بەرامبەری  دەقەکاندا، هەرچەندە 
لە  وەرگرتن  کەڵک  پێویستە  ئەوە  لەبەر  بااڵیە.  ڕۆشنبیریی  و  شارەزایی  هێمای 
زاراوە و چەمکە بیانییەکان لەکات و شوێنی پێویستدا بێت، نەک بە هەوەنتەیی و 
لەخۆڕا دەقەکان لە زاراوە و دەستەواژەی ناکوردی  بئاخنین و بۆن وبەرامی زمانی 

پاراوی کوردی وەالبنێین و ڕێگەخۆشکەری ژاکانی زمانەکەمان بین.

نووسەر و وەرگێڕمەهەباد حەسەن:
 لەدایکبووی دەڤەری گەرمیانە و ئێستا نیشتەجێی شاری کەالرە و خوێندکاری ماستەرە 

لە زانستی کۆمەڵناسیدا، 
بەشێک لەکارە وەرگێڕدراوەکانی:

ئەمڕۆ،  مرۆڤی  پێویستییەکانی  بێشعووری،  ئــازارەکــان،  وەرگێڕی  نموونەیی،  )ژنی 
یان  ــوون  ب ئەمڕۆیی  بــە  مــۆدێــل،  ــەر،  ک ــن،  دامــاوی بۆچی  تایبەت،  پێداویستیی  خـــاوەن 
پرۆگرامی  خەونەکان،  بەدیهێنانی  دەروازەی  ناسی،  باوکتم  چۆن  بەهاکان،  پێشێلکردنی 
ئامانجە مەزنەکان، لە شەپۆلەوە تا لووتکە، ڕۆژێک 365 جار دووبارە نەکەینەوە، کاتێک 
تۆ دەگۆڕێیت جیهانیش دەگۆڕێت، کاریگەری گوتە، گوتەکانت گۆچانی پەرجوویی تۆن، 
دەرگا شاراوەکەی سەرکەوتن، یاری ژیان و چۆن یاری تێداکردنی، هەڵۆکان هیچ کات لە 

هێالنەدا نامێننەوە و بانگهێشت بۆ کۆمەڵناسی(.





کێشەى )و(
لە ڕێنووسى کوردیدا

پڕۆفیسۆر د. وریا عمر امین
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پێشەکى:
بە دەیان وتار و باس و لێکۆڵینەوە لەبارەى گیروگرفت و کێشەکانى ڕێنووسى 
کوردییەوە باڵوبوونەتەوە، هەریەکە بە پێى بۆچوونى خۆى گیروگرفتەکان دەسنیشان 
دەکات و چارەسەریان دەکات. یەکێ لەو کێشانە)و( ى بزوێنى کورت و  درێژە. هەندێ 
زمانەوان لەسەر ئەو ڕایەدان کە لەبەرئەوەى جیاوازیى نێوانیان )گوایە( فۆنیمکى نییە، 
بۆیە )وو( و )و( دوو ئەلەفۆنى هەمان فۆنیمن، دەبێ بۆ هەردووکیان یەک پیت هەبێ 

لە سیستەمى ئەلفوبێى کوردیدا. 
ئەم باسە لەم کێشەیە دەکۆڵێتەوە و بە پێى بنەماکانى زمانەوانى لێکیدەداتەوە.

 
)و( لە ئاستەکانى زمانەوانیدا

لە بوارى شیکردنەوەى زمانەوانیى وەسفیدا Descriptive Linguistics  چوار 
ـ سینتاکسى(. هەر  ـ مۆڕفۆڵۆجى  ـ فۆنۆڵۆجى  )فۆنەتیکى  ئاست دەستنیشان کراون 
الیەنێک و دانەیێکى زمانى دەشێ لە هەموو  ئەم ئاستانەدا شیبکرێتەوە و ڕۆڵى لە 
ناو سیستەمى زمانەکەدا بخرێتە ڕوو. لێرە زۆر بە کورتى کەرەسەى )و(  لە هەر 

چوار ئاستەکەدا دەخرێتە ڕوو.

1 � )و( لە ئاستى فۆنەتیکیدا 
لە ڕووى فۆنەتیکییەوە، بۆ گۆکردنى دەنگى )و( ، دواوەى زمان بەرەو نەرمەمەاڵشوو 
بەرزدەبێتەوە. لێوەکان شێوەى خر Round دەگرنە خۆ. باى لە سییەکانەوە هاتوو 
 Vocal Cords  بە زاردا تێبپەڕێ. هاوکات ژێکان  Friction بێ تەگەرە و بێ خشە

دەلەرێنەوە و لێوەکان لە بارى خڕیدا دەبن.

2 ��  )و( لە ئاستى فۆنۆڵۆجیدا 
بزوێن  فۆنۆڵۆجییەوە جووتڕووە. وەک  لە ڕووى   ، ئەم دەنگە  لە خەسلەتەکانى 

Vowel  و وەستاو Consonant  دەردەکەوێ ، بە پێى ژینگە فۆنۆڵۆجییەکەى.
لە وشەى ) وێنە ـ wena( و )زاخاو ـ za:xa:w( دا )و( ەکان وەستاون.

لە وشەى )گوڵ ـ gul ( و ) سوور ـ  su:r( دا بزوێنن.
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لە ڕێبازى فۆنۆڵۆجیى )پایک Pike ()1( دا ، بزوێن و وەستاوەکان لێک جیاکراونەتەوە 
بەوەى ، بۆ هەر یەکە زاراوەى خۆى بۆ دانراوە. بۆ بزوێنەکە ڤۆکۆید Vocoid و بۆ 

وەستاوەکە کۆنتۆید  Contoid . ئەم خەسلەتە دەنگى )ى( ش دەگرێتەوە:
Contod  Vocoid

W  U و 
Y  :i ى 

لە نووسینى کوردیى ئارامى ئەم دوو سیما جیاوازە جیا ناکاتەوە. لە نووسینى  
IPA)2(  و التینیدا ، بۆ هەر یەکە پیتى تایبەتیى خۆى هەیە، )w ( بۆ وەستاو و 

)u – u:( بۆ بزوێن.  ئەمە تا ڕادەیێکى زۆر ڕێنووسى کوردیى بە )پیتى ئارامى( 
ئاسان کردووە و زۆر گیروگرفتى پۆشیوە.)3(. 

)و( ى بزوێن ، لە ڕووى سیماى درێژییەوە Duration Feature  ، کورت )و( 
short و درێژى )وو(  long هەیە. 

، هەمیشە  Nuclei   دەرکــەوت  )نــاوک(  )و( وەک  ، گەر  بڕگەییدا  داڕشتنى  لە 
)بزوێنە(: 

 ) du:r دوور ـ -/ tund توند ـ
Coda  پاشناوک پێشناوک Onset و  بڕگەدا دەرکــەوت وەک  لە ڕۆخى  گەر 
 /xaw  خاو ـ /  kew کەو ـ / :wazi وازى ـ /  wena  هەمیشە )وەستاو( ـە : وێنە ـ

./ lew لێو ــ

٣ ��  )و( لە ئاستى مۆڕفۆلۆجیدا
لە ئاستى مۆڕفۆڵۆجیدا )و( مۆڕفیمێکى داڕێژەرە Derivational  ، دەچێتە سەر 
ڕەگى کاتى ڕابردوو ، بۆ داڕشتنى ئاوەڵناو. ئەگەر ڕەگەکە بە بزوێن کۆتاییى هاتبێ 
)و( شێوەى )وەستاو( کورت دەگرێتە خۆ.)سووتاو ـ دۆشاو ـ ترشاو.ـ  نیو ـ تەزیو ـ 

پەڕیو ـ دێو (.
ئەگەر ڕەگەکە بە وەستاو کۆتاییى هاتبێ )و( شێوەى درێژ دەگرێتە خۆ: )خەوتوو 

ـ داهاتوو ـ کەوتوو ـ مردوو ـ بابردوو(.
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4 �� )و( لە ئاستى ڕستەسازیدا
لە ناو چوارچێوەى ڕستەدا )و( ڕۆڵى بەستن   Conjunction دەگێڕێ. 

1 ـ )ناو و ناو و ...( :
)سلێمانى و دهۆک و هەولێر و هەڵەبجە ( چوار شارى کوردستانى باشوورن.

2 ـ)ئاوەڵناو و ئاوەڵناو و ..( 
هەنارەکە )گەورە و سوور و شیرین( ـە.

3 ـ )و( نیشانەى ئەسپێکتە دەچێتە سەر ڕەگى ڕابردووى کارى تێپەر بۆ داڕشتنى 
: Present Perfect کاتى ئێستەى تەواو

من ئەم درەختەم ) چاند ـ وو ـ ە(. 
ئازاد خەوتووە )خەوت ـ وو ـ  ە(.

کێشەى )و( ى درێژ و کورت
ئەم سیمایە   . )کورتى(.  بە  بەرانبەر  یە  )درێــژى(  بزوێنەکان  لە سیماکانى  یەکێ 
دەنگى هاوشوێنىHomorganic  کورت لە درێژ جیا دەکاتەوە ،   وەک  لە )و ــ وو( 

، )ـە – ا (  و )  i ــ ى(.
لە ڕێنووسى زمانى کوردیدا )و( و )وو( کە بە سیماى  درێژى بەرانبەر بە کورتى  
لێک جیا دەبنەوە ، هەندێ زمانەوان و نووسەران واى بۆ دەچن  کە )وو( لە ئەلفبێى 

کوردیدا البرێ چونکە )بەالیانەوە( )و( و )وو( دوو ئەلەفۆنى هەمان فۆنیمن. 
بۆ ڕوونکردنەوەى ئەمە نموونەیێک لە زمانى ئینگلیزییەوە دەهێنینەوە ، کە هەمان 
دا.    )this و     think  ( لە  وەک   ، دەنوێنێ  )ث(  و  )ذ(  دەنگى  دوو   )th( کێشەیە. 
بە دوو فۆنیم دەژمێردرێن سەرەڕاى نەبوونى جووتۆکە بۆیان. بۆ سەلماندنى ئەم 
بۆچوونەیان وشەیێکى کۆنى زمانى ئینگلیزى )thy ـ تۆ( دەهێننەوە وەک  جووتۆکەى 

وشەى )thigh ـ ڕان ( و کردوویانە بە بەڵگە بۆ سەربەخۆییى فۆنیمییان. 
بە پێى ئەم پێوانەیە ، لە زمانى کوردیشدا )کول ـ کوول( مان هەیە دەتوانین بە 

هەمان پێڕەو بیانکەینە بەڵگەى فۆنیمیکیى) و  ـ  وو( :
)کول ـ وەک لە چەقۆکە زۆر کولە( 

)کوول ـ تەشتێکە لە تەختەدار درووست دەکرا نانەواکان هەویریان تێدا دەشێال.(.
.لەوانەیە هى تریش هەبێ.
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 لە ڕووى زمانەوانى و بنەماکانى ڕێنووسەوە ئەم ڕایە مایەى گفتوگۆیە چونکە: 
1–  گەر )و ـ وو( فۆنیمیکیش نەبن جیاوازیى نێوانیان زۆر زەقە. لە سەدەیێک 
زیاترە )و( ى کورت و درێژ کەوتوونەتە ئەلفوبێى کوردییەوە و چەسپیون. بە ملیۆنەها 
کتێب و ڕۆژنامە و نووسراو بە )و( ى کورت و درێژ دەرچوون. لەو ماوەیە دوور و 

درێژە هیچ هەست بە هیچ کێشەیێک نەکراوە و لێڵیى پەیدا نەکردووە. 
لە  ماتماتیکى  ى    Discovery Procedure شیکردنەوەى  پێى  بە  گەر  ـ    2
سیستەمى فۆنۆڵۆجیى زمانى کوردى  بکۆڵڕێتەوە ، بە سەپاندنى یاساى )ئاڵوگۆڕ( 
Commutativity دەردەکــەوێ کە)و( و )وو(  دوو فۆنیمى جیاوازن ، بەپێى ئەم 

هاوکێشەیە: 
  )N( دوو نرخى جیابن واتا )L  و   X( دوو نرخى جیابن و )N  و  X ( ئەگەر

و   )L( دوو نرخى جیان: 
ئیستا لەژێر تیشکى ئەم لۆژیکە ئەمانە لێکبدەرەوە:

1(  �� لە:
            گوڕ ــ گۆڕ    

            قوڕ ــ قۆڕ
 )و ــ ۆ( دوو فۆنیمى جیان  و لە: 

             بوو ــ بۆ
             توو ــ تۆ 

 )وو ــ ۆ( دوو فۆنیمى جیان..
ـ ۆ( هەر یەکە دوو فۆنیمى جیابن ..بەپێى یاساى ئاڵوگۆڕ دەبێ  ـ ۆ ( و ) ووـ  کە ) وـ 

) و ــ وو( دوو فۆنیمى جیابن.

2( �� لە:
             کەڕ  ــ کوڕ
             گەڕ  ــ گوڕ

 )ـە ــ و( دوو فۆنیمى جیان  و لە: 
             سەر ــ سوور 
             دەر ــ دوور 
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 )ـە ــ وو( دوو فۆنیمى جیان .
کە ) ـە ــ و ( و ) ـە  ــ وو( هەر یەکە دوو فۆنیمى جیابن ..بەپێى یاساى ئاڵوگۆڕ 

دەبێ ) و ــ وو( دوو فۆنیمى جیابن.

٣( �� لە:
گەڵ ـ گوڵ

گەڕ ــ گوڕ 
)ـە ــ i( دوو فۆنیمى جیان  و لە: 

سەر ــ سوور 
دەر ــ دوور 

 )ـە ــ وو( دوو فۆنیمى جیان 
کە ) ـە ــ و ( و ) ـە  ــ وو( هەر یەکە دوو فۆنیمى جیابن ..بەپێى یاساى ئاڵوگۆڕ 

دەبێ ) و ــ وو( دوو فۆنیمى جیابن.

4( �� لە:
زار ــ زوور
پار ــ پوور

)ا ــ  وو( دوو فۆنیمى جیان  و لە:
کان ــ کون

)ا ــ  و( دوو فۆنیمى جیان .
کە ) ا ــ وو ( و ) ا  ــ و( هەر یەکە دوو فۆنیمى جیابن ..بەپێى یاساى ئاڵوگۆڕ دەبێ 

) و -ــ وو( دوو فۆنیمى جیابن.
ئەنجامى ئەم سەروبەر کردنانە دەبێ )و( و )وو(  دوو فۆنیم بن .. با گریمان دوو 
فۆنیمیش نەبن .. ئەبێ لە نووسینا جیا بکرێنەوە چونکە جیاوازیى نێوانیان زۆر زەقە 
و بە سەدان وشە لە زمانى کوردیدا  هەن ئەم دوو دەنگانەیان تێدایە ، .ئەگینا چۆن 

وشەیێکى وەک )دوورکوژ ـ کولتوور .. ( بۆ نموونە دەنووسرێن؟
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ڕێنووسى )و(
وەک لە سەرەوە ڕوونکرایەوە ، لە خەسلەتەکانى )و( ، لە ڕووى فۆنۆڵۆجییەوە 
جووتڕووە. وەک بزوێن Vowel  و وەستاو Consonant  دەردەکەوێ ، بە پێى 
ژینگەکە فۆنۆڵۆجییەکەى. لە وشەى ) وێنە ـ wena( و زاخاو ـ za:xa:w( دا ، )و( 

ەکان وەستاون. لە وشەى )گوڵ ـ gul / کونجى ـ  kunji:( دا بزوێنن.
وەک لە سەرەوە خرایە ڕوو ، لە نووسینى کوردیى ئارامى ئەم دوو سیما جیاوازەى 
)و( لێک جیا ناکرێنەوە.  ئەمە تا ڕادەیێکى زۆر ڕێنووسى کوردیى بە پیتى ئارامى  
ئاسان کردووە و زۆر گیروگرفتى پۆشیوە)2(.  وەک لەم بارودۆخانەدا دەردەکەوێ.
1 ـ ئامرازى بەستن )و( بە دوو جۆر دەردەکەوێ ، بەپێى ژینگە فۆنۆڵۆجییەکەى.

بزوێن  شێوەى  بەستن  ى  )و(  هاتبێ  کۆتاییى  وەستاو  بە  یەکەم  وشەى  ئەگەر 
دەگرێتە خۆ.

. Azad u Rizgar   ئازاد و رزگار
وەستاو  شێوەى  بەستن  ى  )و(  هاتبێ  کۆتاییى  بزوێن  بە  یەکەم  وشەى  ئەگەر 

Wirya  w  Awaz    دەگرێتە خۆ.  وریا و ئاواز
لە  نێوانیان.  دەکەوێتە   )w( ناوگرى   ، دەردەکـــەوێ  )وو(  دواى  بزوێنێ  کە  ـ   2
  Onset نووسینى ئارامیدا بە شێوەیێکى ئۆتۆماتیکى )و( ى دووەم دەبێتە پێشناوکى

.Reduction .بڕگەى داهاتوودا و )و( ى یەکەم  سیماى کورتى لێ دەنییشێ
)xewtu:wa:n( ـ  بە التینى بەم جۆرە دەنووسرێت )خەوتوو + ان ـ ــ  خەوتوـ  وان(

ha:tu:wa هاتوو + ە ـــ هاتو وە / هاتووە. بە التینى بەم جۆرە دەنووسرێت

ئەنجام و پێشناز
1 ـ  شیکردنەوە چ بە پێڕەوى جووتۆکەیى چ بە پێڕەوى بیرکارى دەیسەلمێنێ کە 

)و( و ) وو( دوو فۆنیمن لە زمانى کوردیدا.
3 ـ زمان دیاردەیێکی زیندووە ، لە ڕادە بەدەر ئاڵۆز و تێکچڕژاوە ، هەمیشە لە 
جووڵە و گۆڕان دایە. سروشتێکی دینامێکیى سرکی هەیە. نووسین وشک و مەییو و 
وەستاوە ، بۆیە نووسین هەرگیز ناتوانێ پڕبەپێستی وتنی زمانەکە بێت. هەوڵدان بۆ 

گونجاندنى وتن و نووسین هەرگیز ناکرێ و بێ ئەنجامە.
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، ئەوە زیاتر لە سەدەیێکە  ـ با جیاوازیى نێوان )و( و )وو( فۆنیمیکیش نەبێ   2
ئەم دوو جۆر )و( ە لە ئەلفبێى کوردیدا جێگیر بووە و چەسپیوە. بە دەستتێوەردان 
و دەسکاریکردنى الیەنە چەسپیوەکانى ڕێنووس ، گێرەشێوێنى و کێشەى ئاڵۆزترى 
زمانەوانى و غەیرە زمانەوانى سەرهەڵدەدەن  کە هەرگیز چارەسەر ناکرێن. ئەگەر 

هەڵەش بێ )هەڵە بە هەڵە چارەسەر ناکرێ(.
ئینگلیزی و عەرەبی و فەرەنسى و فارسى و هەر  بەقەد چینی و   کام زمــان  
زمانێکى تر... گیروگرفتی ڕێنووسى هەیە ، کەچی سەرەڕای ئەو هەموو هەوڵدان و 
وتار و باسانەی لەبارەی ئەو گرفتانەوە باڵوکراونەتەوە ، هەرگیز نەتوانرا هیچیان 

ڕەچاو بکرێت.
ــەوەى ڕێــنــووســســازیــى زمــانــى ئینگلیزى کــە لــە ســەدەى  ــن ــزووت بــۆ نــمــوونــە ب
شازدەهەمەوە دەستى پێکردووە. لە ساڵى 1568دا وەزیرى دەرەوەى بەریتانیا سێر 
ناوى   بە  ڕێنووسسازیى  پێشنیازى  یەکەم   Sir Thomas Smith سمیت  تۆماس 
On Rectifying and Amending the Written English Language   ) لە 
بارەى ڕاستکردنەوەى ڕێنووسى ئینگلیزى( یەوە  پێشکەش بە شا ئێدوەردى شەشەم 

و ئیلەزەبێتى یەکەمى کرد.
دراوە  هەوڵ  هــەزاران  بە  بەسەرچوو  نیوەى  و  چوار سەدە  لەو  و  ئەمە  دواى 
لە  زانستییەکان  و  فەرمى  و  کۆمەاڵیەتى  دەزگــا  و  زانایان  و  زمانەوانان  لەالیەن 
بەریتانیا و ئەمەریکادا بۆ ئەم مەبەستە، هیچى سەرى نەگرت.تا واى لێ هات ، لە 
ساڵى 2013 دا پڕۆفیسۆرى زمانى ئینگلیزیى زانکۆى ئۆکسفۆرد )سایمون هۆڕبن( 

Simon Horobin ڕایگەیاند : 
)هەموو کێشەکانى ڕێنووس و هەبوونى شێوەى جیا بۆ نووسینى هەمان وشە 
بۆ  هەوڵدانێکیش  هــەر   ، بکرێ  قبووڵ  و  بکرێ  سەیرى  ئاسایى  شتێکى  بە  ئەبێ 

چارەسەرکردنیان بێ ئەنجامە(..
ئیتر بۆ ئێمە سوود لە ئەزموونى زمانانى تر وەرنەگرین و پێداگرى بکەین لەسەر 

شتى بێ ئەنجام.!؟
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پەراوێزەکان
ئەنترۆپۆلۆجیی  زانایێکى زمانەوانى و   )2000 - 1912(Kenneth Pike پایک كينيث  ـ   1
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ABSTRACT 

The Problem of the )و( in the Kurdish Writing System

Professor Dr. Wirya Omar Amin
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wariaamin@gmail.com
There are different opinions about some aspects of the 

writing system of Kurdish language. Throughout decades, many 
researches and articles have been published about the Kurdish 
spelling problems.  Each analyzes it and suggests solutions 
according to his intuition and linguistic background.

One of these issues which covers a wide range of argument 
is about the  )u / و(  .

This paper is an attempt to analyze this aspect on all linguistic 
levels and suggests a solution for it. 

* ئەکادیمیاى کوردى 
زانکۆى بەغداد �� زانکۆى جیهان



وتووێژێک لە نێوان ئەمیری 
حەسەنپوور و تۆفیق وەهبیدا

ئا/ سالم سەلمان سلێمان
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حەسەن  ئەمیر  ڕەوان��ش��ادان  وت��ووێ��ژەی  ئەم  دەزانین  بەدەرفەتی 
 ١٩٧٦ لەساڵی  کە  وەهبی،  تۆفیق  کورد  گەورەی  زمانناسی  لەگەڵ  پوور 
باڵوی  زار  و  زمان  گۆڤاری  لە  لێرەدا  ئێمە  سازیداوە،  لەندەن  لەشاری 
ئەم  کە  ب��ەوەی  سەبارەت  داڕشتنەوە،  کەمێک  بە  بکەینەوە(هەڵبەت 
وتووێژە لەبنەڕەتدا بەدەنگ تۆمارکراوە و رەچاوی ڕێنووس و خاڵبەندی 
و رستەسازی نەکراوە)، ئەگەرچی لە هەندێ بڕگەدا دەنگەکان باش تۆمار 
نەکراون و قسەکان روون نین و وشەکان بە جوانی دەرنابڕدرێن، بەاڵم 
لەبەر بایەخی زانیارییە زمانەوانیەکانی رابەری زمانناسی کورد تۆفیق 

وەهبی، بە باشامان زانی بیخەینە سەر الپەڕەکانی گۆڤارەکەمان.

 لەسەرەتای دیمانەکەدا تۆفیق وەهبی وەها دەست پێدەکات و دەڵێت: 
دەستووری  نووسینەوەی  بە  کرد  دەستم  1923دا،  ساڵی  حوزەیرانی  -لەمانگی 
لەالیەن)الریف  کە  فەڕەنسی،  زمانی  دەســتــووری  بنەمای  لەسەر  کــوردی،  زمانی 
ئیفلۆری(ەوە نووسرابوو، ئەو  کتێبەی الی من بوو، کتێبەکی بچووکی 107 الپەڕەیی 
بوو، کتێبەکی سەرەتایی بوو، قۆناغی ساڵی سەرەتایی گڕامەر بوو، کە لەساڵی 1910 

لە پاریسدا چاپ کرابوو .
ساڵەکانی  هەموو  جەنگی  وکۆلیژی  سەربازییی  ئامادەیی  لەپۆلەکانی  خۆم  من 
گڕامەری الریف ئیفلۆریم خوێندبوو، چاکم دەزانی و شارەزای بووم، ڕەوشتەکەی کە 
شارەزای بووم کردم بە ڕێبەری خۆم بە پێی ئەوەوە، نزیکەی دوو دەفتەری بچووکم 
لەدەستووری زمانی کوردی لەدەفتەرەکەی نووسییەوە، لەساڵی 1970 یەکێکم دا بە 
دکتۆر پاکیزەی ڕەفیق حیلمی، ئەوی دیکەم الی خۆم مایەوە،  ئێستا لێرەیە لە لەندەن. 
هەرچەندە  نەهانیبوو،  کار  بە  کوردی  دەنگی  بۆ  تایبەتم  نیشانەی  نووسینانەدا  لەم 

تێگەیشتم، لە بەر ئەوەی تیپی عارەبی بەس نین بۆ نووسینی دەنگەکانی کوردی.
هەر لەم کاتەدا وەزارەتی مەعاریفی عیراق بە نامەیەکی ڕەسمی داوای نووسینی 
قەواعدێکی زمانی کوردییان لێکردم، بۆ ئەوەی لە ساڵی 1923دا کە لە دەستخانەکانی)من 
کە  نامە ڕەسمیەکەدا  لەگەڵ  بخوێنرێ.  زمانی کوردی  دەڵێم دەستخانە(  بە مدرسە 
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لە  بکەم  پەیڕەوی  ئەوەی  بۆ  ناردبوو  گڕامەرێکی  ناردبووی،  مەعاریف  وەزارەتــی 
ئەو  بــووم،   دەنگەکاندا  نووسینی  ئەندێشەی  لە  من  گڕامەرەکەمدا.بەاڵم  نووسینی 
ئەندێشەیە بە ڕاستی داگیری کردبووم، لەو وەختەدا خواو ڕاستان لە نامەفرۆشی 

مەکەنزیدا نامیلکەیەکم دی لە بازاڕی نامە فرۆشی ئینگلیزی بوو.
کردبوو،  تەرجوومەیان  ئینگلیزی  بە  کە  زمانانەی  ئەو  گشت  نامیلکەیەدا  لەو 
ئایەتەکانی  نموونە  بۆ  نووسرابوو،  لێ  نموونەیان  و  کردبوو  تەرجومە  ئینجیلیان 

ئینجیلیان نووسیبوو لە گشت ئەو نووسراوانە نیشانەی پێویستیان دانابوو.
ببورە کە قسە دەکەم کوردییەکەم ئەوەنە ڕاست نییە، چونکە لێم تێک دەچێ، لەبەر 

ئەوە گوێ مەدەرێ .تێ دەگەی وانیە.

- ئەمیر حەسەن پور: بەڵێ تەواو تێدەگەم. 
- تۆفیق وەهبی: لەسەر دەنگە تایبەتیەکاندا واتە ئایەتەکانی ئینجیل بۆ هەر زمانێک 
ئایەتێکیان نووسیبوو، لەو ئایەتەدا بە پێی ئەو زمانە، دەنگەکانی ئەو زمانە نیشانەیان 
دانابوو لەسەر حەرفەکاندا، کە ئەمەم دی بوو بۆ من گرنگ بوو،منیش وتم)کەوتمە 
بەستی( ئەوە دەربڕینی منە، کەوتمە بەندی ئەوەوە)بەسترام( واتە دەربەست بووم، 
منیش کەوتمە ئەوە بۆ نووسینی زمانی کوردی نیشانە لە سەر تیپە عەرەبیەکە دابنێم.
 فارسەکان دەمێ بوو نیشانەی تایبەتیان دانابوو بۆ خۆیان، چوار تیپی عەرەبی کە 
بریتی بوون لە سێ خاڵ بۆ دەنگەکانی )پێ، چیم،ژێ(.  لە سەرێکی دووەم بۆ دەنگی 
گاف. تورکەکان بێجگە لەمانە هێ )هێ( ڕەسمیان دانا لە جیاتی زەبەری فارسی هێ 
مودەوەر، لەهەردوو زمانەکەدا، چونکە دەنگی )و( وەکو دەنگی فێ دەپەرێنرێ ئەم تیپە 
ئاماژەی بۆ دانەنرابوو، لەپێش ئەوەدا کە دەست بدەمە دەستووری زمانی کوردی،  
کــوردی،  زمانی  دەنگەکانی  سەر  لە  وا  هۆشم  ئینگلیزییەکە  نامە  پێی  بە  نووسین 
بەاڵم چونکە ئینگلیزییەکە فۆنۆلۆژی نەکردبوو، منیش باسی فۆنۆلۆژیم دانابوو بۆ 
دوای ڕستەسازی واتە نەحو، ئەمانە شتی ترن جیاوازن، من پچر پچڕ پێت دەڵێم 
.دانانی نیشانە و وشەکانی قوڕئانی کەریم ) قوڕئانی پیرۆز( لە سەرەتادا بە خەتێ 
نووسراوە، کە هیچ نیشانەیەکی لەسەر نەبووە وەختێ هاتۆتە خوارەوە .کەسانێک کە 
نوقتەیان داناوە لە سەر قوڕئانی کەریم، زاناکانی ئیسالم بوون، قوڕئان لەو کاتەدا 
بە خەتێک نووسراوە. گوتمان هیچ ئیشاڕەتێکی لە سەر نەبووە، نیشانەی نوقتەیان لە 
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زمانی سریانی وەرگرت، زمانی سریانی نوقتەی هەیە، من کتێبم لەالیە لە کتێبخانەی 
خۆم،  کتێبم هەیە بێ نوقتەیە .

- ئەمیر حەسەنپور؛ ئەگەر مەقالەیەک بخوێننەوە ؟
ئەو  نییە، هی  درێژ  زۆر  دەخوێنمەوە  بچووکە  پارچە  ئەو  باشە  وەهبی:  تۆفیق   -
سەردەمەیە، ئەو حەرفە کوردییە بۆچی نەتان دەنووسییەوە، من لە سەر گڕامەرەکە 
ڕۆیشتم، هەموو ساڵێ نیشانەکانم ئەگۆڕی بۆ تەجروبە لە ساڵی 1926 دا حکومەتی 

عیراق بیستی کە من ئەو ئیشە ئەکەم .
حکومەتی عیراق بۆ هەموو کوردستانی نووسی، بۆ هەموو ڕۆشنبیرێکی کورد 
لە  داناوە  ئیشاڕەتی  وەهبی  تۆفیق  گوتی  بوون،  عەرەبیشدا  واڵتانی  لە  و  بەغدا  لە 
سەر حروفی قوڕئان، کە ئەمە کوفرە، مەالیەکیان بانگ کرد ناوی مەال سدقی کابان 
بوو. وتیان تۆ وەرە ئەو دەستوورە بنووسەوە، 200 ڕوپیەیان دایێ، مەالکە شتێکی 

نووسی )موختەسەر سەرف و نەحوی کوردی(.
لە ساڵی 1928 بە عزێ حەرفێکم لە بەر خاتری ئەوان ئیشاڕەت بۆ دانەنا. دەنگی 
)ئوو( بزوێن بە دوو واو نووسیم. ئوو ئیشارەت دابنێن ئاسانترە. ئی درێژ بە دوو یێ 
دەم نووسی، چوار بزوێنیش نیشانەم بۆ دانەنا،  لەبەر خاتری ئەوان، دواتر ناردمە 
میسر بە پەنجا لیرەی ئاڵتوون، چاپخانەی حەدیسە هەبوو لە بەغدا حەرفی بۆ هێنام 

چاپم کرد.
ئەوەتا چاپەکە لێرەیە لە ژێر ئەم کتێبەیە، ئا ئەمەیە دەستووری زمانی کوردی 
ساڵی 1929. من کە ئەمەم باڵو کردەوە حکومەت ئەهمیەتی نەدایێ، بە پارەی خۆم، 

پارەی چاپ هەمووی بەخۆم دام.
حکومەتی عیراق بڕیاری دا. هی مەالکە )سەرف و نەحوەکەی مەال سیدقی کابان( 

بخوێنن،  کە مەالکە هیچی لێ نەدەزانی .
عەرەبیش  بوو،  پیر  دەزانی،  فارسیشی  خوێندبوو،  تورکی  وەختی خۆی  مەالکە 

حەقیقەتەن،  بەاڵم کابرایەکی مۆدێرن نەبوو . 
لە پاشان لەساڵی1919 مستر میجەرسۆن حاکمی سیاسی منیان کردە موتەسەریفی 
سلێمانی. لیژنەیەکمان هەبوو قسەمان ئەکرد،  کابرا حەزی لە کورد ئەکرد، دۆستی 

من بوو، منی زۆر خۆشدەویست، دەیویست کەلیمەی عەرەبی لە کوردیدا نەمێنێ.
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  مستر سۆن حاکمی سیاسی بوو. مەجلیسێکی بەلەدیەی تەشکیل کرد، من داخلی 
کەس  نۆ  هەشت  سلێمانی  هەبوو، شاری  بەلەدییەی  ڕەئیسی  بووم،  مەجلیسە  ئەو 
کورسی  هەموو  تر  ئەوانی  بوو،  بەردەمیدا  لە  مێزێک  وابــوو  ژوورێکی  لە  بووین، 
بوون،  سکرتێرەکەشی کوردێک بوو دادەنیشت، من لەپێش هەموویانەوە دەچوومە 
ژوورەوە، کە من دەگەیشتمە بەردەمی مستەر سۆن بە فەڕەنسی پێمی دەوت دانیشە، 

ئەوجا ئەشڕافی سلێمانی ئەهاتن. 
ڕەئیسی  سمێڵی  مەسەال  چونکی  نــەدەبــووم،  مەمنوونی  من  ئــەوەشــدا  گــەڵ  لە 
بەلەدییەی ڕائەکێشا، تۆ کردووتە بە ڕەئیسی بەلەدییە و سمێڵیشی ڕائەکێشی، ئەو 

کابرایە چ شەڕەفێکی ئەمێنێ، وانیە ؟
من لێی عاجز بووم، منی نەفی کرد، چوومە الی پێم وت: زۆر مەمنوونم تۆ چاکیت 
لە گەڵ مندا کرد، لێرە بمابایە چیم بەسەر دەهات. مستەر سۆن وتی؛ ناوالله خراپیم 
لە گەڵ کردی .گوتم کەیفی خۆتە ئەوەی دەیبینم مەمنوون نەبووم پێی، و هەرچیم 

بوتابایە دەبوو هەمووی بۆ دەکردم،  وتم خواحافیز... 
منیان برد بۆ جێیەک کە من لە وێ لە زەمانی عوسمانیدا حاکم بووم، منیان کرد  
بە مامووری ئاوخوڕ، قنی ئەسپەکانیان پاک دەکردەوە، گەنی تیا بوو دەبوا منیش ئاو 
بکەم بە سەریاندا، لەسەر سەربازەکاندا ئەوەستام چۆن پاک ئەکەنەوە تەمەشایان 
لەتورکیا هاتمەوە،  مەوقف  بکەم، منیش گوێم نەئەدایێ، چونکە من حەقیقەتەن کە 
ئینگلیزم  منە.  دۆستی  حوکمدارەو  محمود  شێخ  زانیم  من  تورکیا،  لە  بوو  گــەورە 
خۆشدەویست دادپەروەرن، چاکن حەقیقەتەن، بەاڵم ئەو کابرایە منی خۆشدەویست، 

کوردی خۆشدەویست، دەیوت تابعی عیراق مەبن شەڕی بۆ ئێمە ئەکرد.
ئەوەیشی ئەکرد و سمێڵی مەجلیسی بەلەدیەشی ڕائەکێشا .

نەکرابووم  تەدریب  وا  من  وانییە/  بوو،  خەراپ  زۆ  ئیستبدادێکی  ئەمە  هەلبەتە 
لەحوکم لە دەوڵەتی عوسمانیدا تەحەمولم نەدەکرد، هیچمان نەکردبوو هەر قسەمان 

ئەکرد، شەڕعیش نییە، کەوا دادەنیشتین بە شەو هەر قسەمان دەکرد .
لە پاش ئەوە شەڕی عیڕاق بوو، شۆڕشی عیڕاق ساڵی 1920،  شۆڕش تەواو بوو، 

لێبوردنی گشتی هات، تەبلیغی منیان کرد کە تۆش عەفوکراوی .
منیان بۆ بەغدا بردەوە، بۆ الی دائیرەی حاکمیەی عام، کابتنێک هات وتی دانیشە، 

دانیشتم، کابتنەکە عەرەبیشى دەزانی،  بوو بە دۆستم .
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بە منی وت تۆ چی دەکەی، بۆ کوێ ئەچی؟
 وتم نازانم بۆ هاتوومەتە ئێرە، وتی حکومەتی عیڕاق دروست دەبێ و سوپای 
بچۆ  دەتەوێ  ئەگەر  نەسیحەتت دەکەم،  ئەگەر حەز دەکەی.  دەبێ،  عیڕاق دروست 

ئەوێ، منیش چوومە ناو جەیشی عیراقییەوە.
دواتر جەعفەر پاشا دەبێتە وەزیری دیفاع، بۆ ئەوە ئەمر دەرچووە بچۆ بیبینە، من 
لەساڵی 1922دا، چووم بۆ سلێمانی، دوو مانگ مامەوە،  لەسلێمانی تەبیعی سیاسەت، 
بەڕێکەوت لەم وەختەدا حەمدی پاشای بابان مردبوو، شەو لە ماڵی حەمە ئاغا بووم، 
ڕەمەزان بوو، لەوێ بۆ ئیفتار بانگ کرابووم، لەوێ مدیری تەلەگراف ئەویش بانگ 

کرابوو، هات تۆزەکیش دوا کەوت، هات وتی بەخوا تەلەگرافێکی وا هاتووە.
کاتە  ئەو  هەتا  تەبعەن  بنووسن،  کوردی  بە  تەلەگراف  هەمووتان  بەغا  بۆ  وتم 
تەلەگراف بە کوردی نەبوو، کوردییەکە چی هەبوو بە عەرەبی، تەقریبەن نووسیم؛ 
ئیشتراکی تەعزیەتان ئەکەین، هەر ئەوەندە دوو کەلیمە بوو، هەموو نووسییان بەغدا، 
بۆ  و  ناحیەکان  و  دێیەکان  بۆ  بــۆوە،  باڵو  ئەمە  سبەینێ  بابان،  ئاغای  حەمدی  بۆ 
قەزاکان هەندێ نووسیان پرینس حەمدی بابان، ئیتر حەماسەتێکی زل گرتی و وتی 

ئینگلیزەکان چیم پێدەڵێن، ئەلەرزی دەڵێن تۆ کردووتە،  ئەوە من کردم، 
لێی  گەڕامەوە، کەس  بەغدا  بۆ  بوو  تــەواو  بــووم،  لەوێ  مانگ  دوو  هەلبەتە من 
چووم  کــردم،  بانگیان  سیاسیەوە  دائیرەی  لە  رۆژێ  هەیە.  چی  و  چییە  نەپرسیم 
مەندووبی سامی بۆ لەندەن چووبوو، وەکیلەکەی لەوێ بوو. وتی ئێمە شتێک بۆ ئێوە 

دەکەین.
وتی تۆ حەز دەکەی کێ بکەی بە ڕەئیسی ئەم ئیشە؟ وتم حەمدی بابان ...وتی 
حەمدی بابان خۆی نایەوێ، ڕاست دەکات، درۆی لەگەڵمدا  نەکرد، خۆی نەیدەویست، 
وتی ئەو نایەوێ، وتم سەید تەها، وتی سەید تەها لەگەڵ سمکۆ مەشغولە خەڵک تااڵن 

ئەکات .
وتی چۆنە ڕەئیت بۆ شێخ محمود، گوتم نەء، شەڕی لەگەڵ ئێوە کرد، حەپس بوو، 
بەڵکو حوکمی ئیعدام بوو، عەفووتان کرد، ئێستا لە هیندستانە. وتم ئەگەر ئێوە حەز 
دەکەن شێخ بێتەوە، ئێستا مەیهێننەوە، بیهێننە عیراق داینێن، من دەچم ئیدارەیەکی 
کوردی موحتەڕەم دروست دەکەین، لەشکرێک دروست دەکەین، هی کورد، کردیان 
حەقیقەتەن خۆیان کردیان، کە شێخ محمود قوەتی نەبێ بە واستەی عەشایرەوە، لە 
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شکرەکەی الواز بمێنێ و ئەو وەختە شێخ محمود و قانوون دروست ئەبێ .
وتی باشە، هاتە دەرەوە، منیش پێنج ئەفسەرم لەگەڵ خۆمدا هەڵگرت و چووم بۆ 

سلێمانی , ئەمە درێژە لێرە ئەیبڕمەوە.
لە بەغداوە بروسکەیەکیان بۆ شێخ محمود نارد، زستان بوو مەندووبی سامی و 
مەلیک هەردووکیان واتە ئینگلیزو عەرەب. دەڵێن ئیستقاللتان دەدەینێ، تەواو بووە، 

هەیئەتێک بنێرن لە ناو خۆتاندا ئیتفاق بکەن چی بکەن و چی نەکەن .
شێخ محمود بەمە ڕازی نەبوو، شێخ مەحمود دەترسا نەوەک خۆی بچێ بیگرن، 
یاخی بوو، گوێی نەدەدانێ لەوە دەترسا، توڕە بوو چاوەڕێیان کرد دەهاتە سلێمانی 
پێشوازیان لێکرد، هەر لەو مانگەدا ڕۆیشت, من دوو ئەفسەرم هەڵبژارد لەگەڵ سمکۆم 
نارد، دوو مالزم لەو وەختەدا ئینگلیزەکان چاوەڕێیان کرد، گوتیان ئێمە سلێمانی بە 

فڕۆکە بۆردوومان دەکەین .
منیش حاڵم زۆر خەراپ بوو ویستیان بمکوژن، شەوێک جەماعەتێک لە ئەشرافی 
نەبووم،   لەوێ  من  خــواردن  نان  پاش  دانیشتبوون،  محمودا  شێخ  لەگەڵ  سلێمانی 
پیاوێکیش زەنگەنە،  عەلی ئاغا زەنگەنە سەرۆک عەشیرەتە، خزمی مێردی پورمە، 
ئەویش لەوێ بوو، ڕەئیسی پۆلیسی گشتی کوردستان بوو، کە ئەویش خزمی شێخ 
مەحمود بوو، لە دەرگاکەوە هاتوو، تفەنگی پێبوو و دەمانچەی لە دەست بوو، فیشەگ 

وپۆلیسی لەپشتەوە بوو، وتی وا ئەڕۆین، ئەوان وتیان ئەمانە بۆ کوێ ئەچن.
ئەو وەرامی دانەوە، وتی تۆفیق وەهبی و جەماعەتێک دانیشتوون عارەق دەخۆنەوە، 
لە منەوەرەکانن، کە پێیان دەڵێن )ڕۆشنبیرەکان( دەچینە سەریان و دەیانکوژین، لە 

هەیوانی ماڵی ڕەشید جەودەت عارەق دەخۆنەوە و دەیانکوژین .
ئەوەندە  پیاوێکە  وەهبی  تۆفیق  دەبێ  چۆن  مەکە،  قسەیە  ئەو  وتیان  جەماعەت 
خۆنەویستە، ئەوانە هەموو خوێندەواری ئێمەن، نامەوێ بکوژرێن، ئەو عەلی ئاغایە 
زۆر هینی کردووە، خزمی پورم هیچ کەس نامێنێ، لە پاشاندا شاعیرێکی مەشهوور 

هەبوو، حەمدی ساحێبقران، شیعرەکانی دەزانن .
ئەو گوتی من شاهێدم تۆفیق وەهبی تۆی خۆش ئەوێ، ئەوانە سیقەن بۆ ئێمە، 
حەقیقەتەن کە هاوینێ چوومەوە سلێمانی، دوو مانگ چوومەوە ئەوێ، منیان ناچارکرد 
کە مەزبەتەیێ ئیمزا بکەم کە شێخ محمود بێننەوە، بۆم ئیمزا کردن، سبەینێ چوون 
هێنایانەوە، وتیان فەرموو ئەمە کێییە ئیمزای کردووە، ئەساسەن پاش دوو ڕۆژ کە 
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ئەو خەبەرەم بیست، ویستم ڕابکەم، هەموو شتێکم حازر کرد،  خزمم لە هەڵەبجە 
هەیە،  خزمم هەیە لە ناو جاف و لە وێوە بچم بۆ بەغدا .

لە پرێکدا پیاوێک هات وسو ئاغای پێدەڵێن، وسو ئاغا من لە زەمانی ئینگلیزدا بە 
واستەی میجەرسۆن چاکەم لەگەڵ کردبوو و  دەوڵەمەندم کرد، قۆنتەراکتێکم داپێی، 
وتم ببە بەو، دوایێ هات وتی هەستە با بۆ الی شێخ بچین، وتم من بۆ الی شێخ بچم؟، 
ئەو وتی باوەڕ بە من ناکەی، کێ ئەتوانێ بۆ تۆ دەست درێژ کا،  پیاوێکی باش بوو 
مەعاریفی سلێمانی بوون، چوومە ئەوێ و شێخ مەحموود ئیستقبالی کردم، وتی فاڵن 

و فاڵن تۆیان خۆش ناوێ لە بارەی تۆ الی من قسە دەکەن .
وتم ئەگەر تۆ، یان بەڕەاڵم کە بڕۆم،  ئەگەر لە من دەترسن، لە ماڵی خۆتا ژوورێکم 
بدێ، لەوێ دادەنیشم من ناچمە دەرەوە، وتی نا..تو عەسکەری، عەسکەرەکەم بۆ هین 
کە، تۆ عەسکەری قانوونی عەسکەریم بۆ دروست کە، هی فێرکردنم بۆ چاپ بکە، 

منیش کردم و چاپ کرا . 
من هەر لە فڕسەتێک دەگەڕام تا ڕابکەم، ئینگلیزەکان هاتن لە قەراخ شاری سلێمانی 
دەرنەچێ  محموود  شێخ  ئەگەر  بوو،  فڕێدا  بەیاننامەیان  فڕێدا،  بۆمبیان  چوار  سێ 
لە سلێمانی، پاش چەند ڕۆژێکی تر دێینەوە بۆمبای گەورەتر فڕێدەدن، حەقیقەتەن 
هاتنەوە، من نووستبووم، بەیانی نووستبووم، ژنێک هات وتی هەستەوە ئەوە چییە 

تەیارە هاتووە ؟
خەڵقیش منیان بە دۆستی ئینگلیز دەزانی، ئینزاری ماڵێ منیان کردووە، وتویانە 
ئینگلیز بۆ ئەوێ نایهاوێژێ، هاتمە خوارێ، هاتمە حەوشەکە بۆمبا هات بە بەردەمی 
مندا هات، هینەکان چوون بە عاسماندا دای لە پەنجەرەکاندا، هەموو شکان یەکێ تر 
کەلەیەکی  بوو وەکو  قات  بوو دوو  پێشمەوە  لە  لەو ال خانوویێک  تر  یەکێ  لەوێ، 
باڵودەبێتەوە  ئاوەوە چۆن  ناو  بۆ  فڕێدابێ  لە وردە  کرابێ  هین دروست  لە  شەکر 
چاوم لێی بوو، لێیدا هاتە خوارەوە خانووەکە تەخت بوو بە عەرز، بەاڵم بەر خانووی 
من ئێمە نەکەوت، سواری ئەسپ بووم ڕامکرد چوومە دەرەوەی سلێمانی لە وێوە 
چوومەوە بەغا،  حیکایەتەکە درێژەی هەیە چۆن و چی چۆن بوو چوومە بەغا، منیان 
خستە حەپسخانەوە، چیم کردووە، گوتیان تۆ پیاوی تورکی، من الی تورک بووم،  

پیاوی تورک بوومایە چۆن ئەهاتمە ئێرە،  چل و دوو ڕۆژ لە حەپسخانە مامەوە .
بانگی کردم،  ناوەخۆ  ناکات، ڕۆژێک وەزیری  هیچ  لە خۆوە  عاقڵن  ئینگلیز زۆر 
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لە حەپسخانەوە چووم، وتی عەفوومان بکە، ئێمە هەڵەبووین، تۆ پیاوی چاکی، ئێمە 
ئێستا حازرین بۆ تۆ چیت ئەوێ بۆتی بکەین، ئێمە غەڵەتمان کردووە.

خۆم،  جێی  دەچمەوە  بکەم،  عەسکەری  دەمەوێت  عەسکەریم،  پیاوێکی  من  وتم 
منیان تەعین کرد بە قۆماندانی فەرماندەی مەدرەسەی تەدریبی ئەفسەرە تورکەکان، 
کە ئەفسەرەکانی سەردەمی کۆنەکان ئەهاتنەوە ئێمە ئوسوڵی ئینگلیزیمان فێر ئەکردن، 
منیان کرد بە قۆماندانی ئەوێ. ئیتر ئەو وەختە ئەو ساڵە بوو دەستم کرد بە گڕامەر 
کوردی  بە  وابوو  قــەراری  ئینگلیز  حکومەتی  کە  وت  ئێوە  بە  ئەویشم  نووسینەوە. 

بخوێنن وانییە ؟
مەدرەسەی  بۆ  لەندەن،  هاتمە  مابوو  قسمێکی  نووسیوە،  ئــەوەم   1929 لەساڵی 
تەبریکنامەیان بۆ  ناجیح بووم بە دەرەجەیەکی وا  عەسکەری، سێ مانگ مامەوە و 
هاتبوو، بۆ حکومەتی عیراقی، کە ئەفسەرە ئینگلیزەکان ئیحتڕامی ڕای منیان دەگرت 
بۆ تەعبیئەی ستراتیجی و شتی وا، لە پاشا مەلیک فەیسەڵ منی کرد بە موتەسەڕیفی 
سلێمانی، کەمن ئەفسەرێ بووم وانییە، ئێستا بووم بە موتەسەڕیف و بووم بە سیاسی.
دایکم کە چووم تەشەکورم کرد، رجای لێکردم و وتی مەیکە، سیاسەت مەکە، ئەو 

دەیزانی دەیکەم .
وەک وتم عیراق معاهەدەی هەبوو و عیراق ئیستقراری هەبوو چووبووە کۆمەڵەی 
شێخ  عیراق،  بە  دراوە  شروت  بە  موسڵ  والیەتی  هەبوو  حقوقمان  ئێمە  گەالنەوە، 
مەحمود حەربی کــردووە، چی کــردووە، من نەفی کراوم ئەو وابــووە، ئەو وابووە، 
لەم  نییە  ئێمە  لەم خەبەرە کە ناوی  چوومە سلێمانی، مەمنوون نەبووین بەو حاڵە 
معاهەدەکانا  تەلەگرافیان بۆ بەغا لێدا،  داوای مەتاڵبێکی زۆر سووکیان کرد،  هیچ نە 
موختاریەت نە هیچ،  بەغدا تووڕە بوو ئەمە چییە، ئەمە بەڕقیە بوو بۆ من، بە سڕی 
بە شفرە من جوابم داوە، خۆم وتم لە بەسرە هەزار جار شتی وا ئەبێ، بۆ جەماعەت 
لە ژێرەوە تەحریکم  لە گەڵیاندا، منیش  ئێوە،  وەلحاسڵ مۆفەق نەبووم  توڕە ئەبن 
ئەوێ،  موختاریەتمان  وتیان  دواتر  ئەویست،  سووکیان  شتی  جار  هەوەڵ  ئەکردن 
کردیان بە موختاریەت هەر لە بەغاوە جەریدە ئەهات پڕ لە جنێو بۆ من، ئەیانزانی 

من ئەیکەم.
کۆمیتەیەکم ئامادەکردبوو لە یازدە کەس، ئێمە دوانزە سوارەی مەریوانمان هەیە، 

ئەمانە یانزە سوارە بوون.
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ئنجا من وتم سەورە ئەکەین، هەیئەتێک لە بەغداوە هات وەکیلی مەندووبی سامی، 
وەکیلی ڕەئیسی وەزیران،  وەکیلی وەزیر داخلی،  وەکیلی وەزیر عەدلییە، هاتن لە 
ماڵی من مێوان بوون بەعزێکیان لە ساڵۆنی سەرا کۆبوونەوە لەگەڵ شەعبی سلێمانی، 
من جێگەی خۆم دا بە وەکیلی ڕەئیس وەزیران، خۆم لەوێ دانیشتم، بووە مناقەشە 
وەکیلێکیان تعیین کردبوو بە ناوی ڕەمزی فتاح، دواتر ئەمانە ڕۆیشت،ن من لەگەڵیاندا 

نەچووم، وتم نەخۆشم، بچم تاوەکو حدودی لیوای خۆم.
قەرارمدا شۆڕش بکەم، هەستام چوومە هەورامان،  جەعفەر سوڵتانم دۆزییەوە، لە 
ماڵی کوڕێکی هەبوو لە تەوێڵە، لە ماڵی ئەو مێوان بووم، شەو قومارمان کرد، بردمە 
الیەکەوە وتم من هاتووم کە تۆ هەڵستێنم لەگەڵماندا بێی، من ناچمەوە سلێمانی، وتی 

بەڵێ باشە ئەمر ئەکەی،  نەسالحمان هەیە نە پارەمان هەیە نە فیشەکمان هەیە .
وتم تۆ ئەیخۆی، لە ئاخیرا لە برسان ئەمری، وتی بەخوا حاڵمان وایە چی بکەین، 
زانیم نییەتی کارکردنی لەگەڵ مندا نییە. گەڕامەوە سلێمانی، کە گەڕامەوە تەلەگرافێک 

لە سەر مێزەکەم دانرابوو، نووسرابوو؛ دەبێ یەکسەر بۆ بەغدا بێی.
ئەو ڕۆژە سلێمانی خەریک بوو شۆڕش بکا، خەبەرم نارد وتم لەڕێی خوا هیچ 
دوو  لەوێیە،  فەوج  دوو  ئەکرێ،  لەسلێمانی چۆن شۆڕش  ئەمکوژن،  لەوێ  مەکەن، 
بەتالێۆن عەسکەر لەوێیە، تەبیعی ئیمکان نییە هیچ بکرێ. سواربووم و خاڵم لەگەڵم 
هات چووین بۆ کەرکوک، لەوێوە بۆ بەغدا لە نیوەی ڕێ تەماشام کرد عەشیرەتێک 
بە ڕەئیسی  پێگرتم، خەلیفە یونس مەشهورە  وەستاوە سواری ئەسپ بوون ڕێیان 
گەاڵڵی مەعاریف ڕیشی درێژ سوور، سمێڵی سوورو چاو شین. وتی بۆ کوێ ئەچی 
بۆ بەغدا، وتی نابێ بچی، ئێ چی بکەم، وتی سوار بە با بڕۆین، وتم بۆ کوێ؟ وتی 
بۆ دەشتی جاف، عەشیرەتی جاف لە دەشت دەژی، وتم خەلیفە یونس رجات لێدەکەم 
تەبیعی  ئەکەم،   بانگ  تۆ  وەختە  ئەو  .من  ئەبێ  ڕۆژێــک  انشاالله  بهێنە،  لەمن  واز 

نەیئەتوانی ئیجبارم بکات، وتی خوا حافیزت بێت .
هاتمە کەرکووک سواری ترێن بووم چوومە بەغا، دوای چەند ڕۆژێک منیان خستە 
حەپسخانەوە ئەوە بوو بۆم گێڕانەوە، ئەمجارە حەپسخانەی عمومی ئەو کاتە تەوقیفخانە 
بوو، خێزانەکەم تێلەگرافی کرد بۆ عەسبەت ئومەم وتی مێردەکەم گیراوە،  نەخۆشە، 
جوابی بۆ هاتەوە، وتیان مەترسە هیچ نابێ، لە پاشان منیان بانگکرد، بە ئوتومبێلی ڕەشا 
پەنجەرەی نییە، گەرما لە مانگی حوزەیراندا گەرما بوو، هەمووی ئاسنە هی موجریمان 

بوو، بەوە ئەیانبردم، ئەمجارە وتیان دەبێ لە ماڵی خۆتا بە نیوە مووچەیی دانیشی.
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منیش قەرارم دا کە بچم لە بەیرووت شکات بکەم، ئەوە ئێستا المە ئەو عەریزەیە 
لێرە دەستم کەوتەوە، مەرکەزێکی کۆن هەیە ئێستا دەتوانی لەوێ وەری بگری، دوایی 

گەڕامەوە عیراق، کە گەڕامەوە پاش دوو سێ ڕۆژ پۆلیس دایان بە سەرما.
لێ  کتێبەکانم  گەڵتانا  لە  دێــم  من  بیبەن  دانـــراوە  مێزەکە  ســەر  لە  ئــەوە  بابە  وتــم 
پاشان  مامەوە  لەوێ  ڕۆژ  پیس، سێ  شوێنەکی  کردم،  حەپسیان  چووم،  تێکمەدەن،  
بردمیانە مەحکەمە، جارێ لەگەڵ ئەو کەسانە، کێ سەرخۆش بوو کێ پیاوی کوشتبوو، 
ئەیانگرت، منیان خستە الی ژووری مجرمین، ئەوان هەموو سەرسەری بوون، هیچ عاجز 
نەبووم قەتعیەن هەر پێ ئەکەنیم، لە پاشاندا منیان بردە مەحکەمە، ڕەئیسی مەحکەمە 
شەهابەددین گەیالنی بوو، شەهابەددین وتی تۆفیق تۆ بۆ وات کردووە؟ وات کردووە، 
ئەوەت کردووە، منیش وتم شەهابەددین بێ و دەڵێ من وام کردووە،  وام کردووە، وتم 

من دەرئەچم لە حەپسخانە من وا ئەکەم،  وائەکەم حەتا حەقی کورد وەرئەگرم .
-حاکم وتی کاتبەکەم ئەنووسێ،

-منیش وتم ئەی بۆچی وا ئەڵێم هەتا بینووسێ .
کاتب زەبت، زەبتی ئەکا تا بینووسێ، کورد حەقی خۆی ئەوێ،  وتی دەبڕۆ خوا 

حافیز بردمیانەوە حەپسخانە .
ئینجا لە حەپسخانە موجریمەکانیان هێنا، شتی پیس، چەپەڵ، و گەنە بوون. وەاڵ 
چی  خۆت  ماڵی  لە  بێنە  خۆت  نوێنی  وتیان  لەگەڵما،  گۆڕا  سیاسەتیان  سبەینێ  بۆ 
ئەهێنی بێنە با نانیشت بۆبێ، ئینجا ئەیانبردم بۆ مەحکەمەو ئەهاتم و ئەچووم ئەویش 

درێژەی هەیە .
نەتیجە منیان بردە الی مەلیک فەیسەڵ، ناڵیم پیاو بوو، بەمنی وت مەچۆ، وتی وا 

مەکە من کردم، تەبیعی منیان بردە الی ئەو دەبێ دوژمنی من بێ وانیە.
سەید ئەحمەدی ڕاوی ئێستا ماوە لە بەغایە دووجار بۆ منی گێڕاوەتەوە گووتی 
چووم مەلیک تێنسی ئەکرد،  گووتی ها ئەحمەد شەکو عندک بۆ چی هاتووی،  گووتم 
سیدی ئیشی تۆفیق وەهبی چیە ئیفادەکەی وایە من نووسیومە لە ژێر تاجی مەلیک 
فەیسەاڵ موختاریمان ئەوێ،  ئەی ئێوە لە جەریدەکانتانا دەنووسن ئینفساڵی بۆچی وا 

ئەنووسن ئەم بەستەزمانە ئەڵێ لە ژێر تاجی مەلیک فەیسەاڵ،  کوا ئینفیساڵی ناڵێ .
لە محاکەمە دەرچــووم، کە دەرچــووم ئەمجارە چەند ساڵێک بێ  وەلحاسڵی بێ 
ئیش مامەوە، برسی، بێ ئیش قۆنەرەکانم پینە ئەکرد، حەز بە گەڕان ئەکەم، گەنج 
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بووم ئەبێ بگەڕێم پیاسە بکەم، من عەسران چا ئەخۆمەوە،  وەک و ئێستا نا هەموو 
عەسرێک،  پارەی چام نەبوو 

بریسکەدار  زێــڕی  وەرگــرتــووە،  عــاردم  ئینگلیز  لە  من  کە  ئەکرد،  منیان  باسی 
بوو  سەنفم  ڕەفیقێکی  سیدقی  بەکر  تاوەکو  وەلحاسڵ  بووم  برسی  من  وەرئەگرم، 
ڕەفیق  سیدقی   بەکر  عیراق،  دکتاتۆری  بووە  کوشت  پاشای  جعفر  کرد،  کودەتای 
سنفمە وەک و برام وابوو منی کردە مدیر عامی ئەشغال، کەم مایەوە کوشتیان، پاش 
کوشتنیان، منیشیان ئەزیەت دا، بە تاوانی جاسوس و ماسوس، ئەمانە چونکە یەکێ لە 
دوژمنەکانی من تەقریرێکی دابوو وتی بکر سیدقی تەرتیباتی دۆزەخی و تەرفیقەکەی 
بە دەست تۆفیق وەهبیە ئینجا چی ئەکات حکوومەت، زۆ ئەزیەتیان دام، ڕۆژێ لە 
ڕۆژان جەمال بابان ژنی بۆ براکەی ئەهێنا، لە کلوبی عەلویەی ئینگلیزەکان، لەوێ 
زیافەتێکی گەورەی کردبوو هەموو وزەراو وەکیل و چی هەبوو، هەموو لەوێ بوون، 
منیش لەوێ بووم، من لەگەڵ داود پاشا حەیدەری ئەویش کوردێکە و  یەکێکمان گوایە 
شاعیرە، شیعری بۆ ئەخوێندینەوە، ئینجا ئێمەش هەر پێئەکەنین، ڕەئیس وزەرا هاتە 
الم و وتی سەالم و عەلەیکم، دۆستمە ئێستا بووین بە دوژمن لە مدناڵییەوە دۆستمە، 
گووتی تۆفیق وەهبی وەلال تۆ پیاوی چاکی،  وتم تەشەکورت ئەکەم، ئێمەش پیاوی 
چاکین ئەگەر خەراپ بوونایە ئەمانکوشتی، دەرچوو کە پیاوی چاکی، ئەلحەمدولال، 
ئیتر ئەوان لە نێوان خۆیاندا کێشەیان بوو تاوەکو سەورەی ڕشید عالی گەیالنی ئەوە 

تەواو بوو، ئیتر ئەوە بوو ئەو نووسینانەم دەرهێنا بۆ ئینگلیزەکان .

ئەمیری حەسەنپوور: ئەی لەبارەی قامووسەکەوە؟
-ئەو قامووسە بدۆزەوە دوو هەزار کەلیمەیە ئەبێ، هەموو هەفتەیەک دەرئەچوو 

بزانم بەڵکو بیدۆزنەوە .
ئەمیری حسن پوور: هەفتەیی بوو،

- بەڵێ هەفتەیی بوو
-ئەگەر دۆزیتەوە پێم بڵێ منیش کۆپی دەکەم .
-لە بەغا هەمە خۆم،  خوا ئەزانی چی لێهاتووە.

ئنجا منیان بردە مەساحەوە هەڵیانگرتم، مەساحە ساکن تر بوو، ئەلەوێ دوژمنایەتی 
کەمتر بوو لە حەق منا.



پ. د. جەعفەر شێخولئیسالمی: 
زمانی دایک سەرمایەیەکی مرۆییە

دیمانە: کاروان میراوەیی
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ئاماژە، بەپێی ئەوەی کە بوون، هەست، هزر، تێفکرین، پێگەیشتن و 
تێگەیشتنی مرۆڤەکان بە زمانەوە گرێ دراوە؛ زمانی دایکیش کاریگەرییەکی 
یەکجار زۆری لەسەر ڕەوتی پێشکەوتووی مرۆڤەکان هەیە. زمانی دایک 
بە پێوەری سەرەکیی ڕەوڕەوەی گەشەی کەسایەتی و فەرهەنگی تاکەکانی 
کۆمەڵگە و هەروەها زمان بە ناسنامەی نەتەوەیی دادەنرێ. بە بۆنەی 2١ی 
فێورییە، ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک، لەسەر زمان بەگشتی و زمانی دایکی 
و بەتایبەت ڕۆڵ و بایەخی زمانی دایک، وتووێژێکمان لەگەڵ بەڕێز پ�. د. 
جەعغەر شێخولئیسالمی، پڕۆفیسۆری یاریدەدەر و مامۆستای زمانناسی 

و لێکۆڵەرەوەی زمانی لە زانکۆی “کارلتن” لە کەنەدا، ئەنجامداوە.

*بەڕێز پڕۆفیسۆر شێخولئیسالمی، با سەرەتا بەو پرسیارەوە دەست پێ بکەین؛ لە کاتێکدا 
گەلێک دیاردەی سەرکوتکردنی زمانەکان و کۆمەڵکوژیی ئاخێوەرانی زمانە جیاوازەکان لە جیهاندا 
خوێندکاری  کۆمەڵێک  کوژرانی  ڕۆژی  بۆچی  هەیە،  درێژەیان  ڕەوتانە  ئەو  هەنووکەش  و  هەبووە 

بێنگالدشی وەک ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک دیار کراوە؟
)بەنگال  بەنگالی  زمانیی  کۆمەڵگەی  جوواڵنەوەی  لە  بەر  شێخولئیسالمی:  *جەعفەر 
بە زمانی خۆیان( لە پاکستان، ئێمە نەتەوەیەکی دیکەمان پێ شک نایە، کە پاڵنەری 
سەرەکیی ڕاپەڕینەکەی زمان بووبێ و لە جوواڵنەوە زمانییەکەشیدا و بۆ وەدەستەێنانی 
بووبێ.   سەرکەوتوو  ئاوا  پاکستان  لە  خۆیان  زمانەکەی  بە  دەستڕاگەیشتن  مافی 
ڕۆژی 21ی فێڤرییەی 1952ی زایینی بەرانبەر بە 2ی ڕەشەممەی 1330ی هەتاوی، 
کۆمەڵگەی بەنگالی خۆپێشاندانێکی گەورەیان چێ کرد. پۆلیس تەقەی لێ کردن و چەند 
خوێندکاری زانکۆی “داکا” کوژران و زۆریش بریندار بوون.  ئەم هەوڵە و ئەوانی 
دوای ئەمەش بەفیڕۆ نەچوون و لە مانگی 5ی 1954ی زایینی، زمانی بەنگالی بوو بە 
یەکێک لە زمانە فەرمییەکانی پاکستان. لە 1971ی زایینیشەوە زمانی فەرمیی واڵتی 

سەربەخۆی بەنگالدێشە.
کەنەدا  لە  کە  “ڕەفیقولئیسالم”،  ناوی  بە  بەنگالدیشییەک  زایینی،  1999ی  ساڵی 
دەژیا، پێشنیاری بە کۆنفرانسی یونسکۆ کرد بۆ ئەوە کە ئەو ڕۆژە بە ڕۆژی جیهانیی 
زمانی دایک ناودێر بکرێ و ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان ساڵی 2002ی زایینی، 
ئەم پێشنیازەی پەسند کرد. لەو کاتەوە تاکو ئێستا، ئەم بۆنەیە هەموو ساڵێک ڕۆژی 
21ی فێڤرییە یادی دەکرێتەوە. ئەمە بەتایبەت دەرفەتێک دەڕەخسێنێت بۆ ئاخێوەران 
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و چاالکانی زمانە بە کەمینەکراوەکان کە خۆشەویستییان بۆ زمانی خۆیان دەرببڕن و 
داواکانیان بۆ خوێندن بە زمانی دایک چڕتر بکەنەوە. هەروەها، دەرفەتێکە بۆ لێکۆڵەر 
و جۆراوجۆریی  بوون  زمانە  چەند  بدەم  نیشان  و  بڵێم  کە  من  وەک  ئاکادیمیی  و 
زمانی نەتەنیا دیاردەیەکی سروشتی و مرۆیین، بەڵکو لەسەرمان پێویستە، لەسەر 
وەک  زمانییە  جۆراوجۆرییە  ئەم  کە  پێویستە،  دەسەاڵتدارانیش  و  حکومەتەکان 

دەسمایەیەکی مرۆڤایەتی بپارێزن.

*جیاوازیی نێوان زمانی دایک و زمانی نەتەوەیی چییە؟
بۆیە  دەبێ.  فێری  منداڵ  کە  زمانە  یەکەم  دایک  زمانی  شێخولئیسالمی:    *جەعفەر 
دایکی  لە  زمانی  یەکەم  منداڵ  کاتەکان  زۆربــەی  دایــک”، چونکە  “زمانی  دەڵێن  پێی 
فێر دەبێ، هەرچەندە هەموو کاتیش ئاوا نییە.  بۆ وێنە، ئەگەر دایکەکە و منداڵەکە 
هەلومەرجەدا  لەو  بژین،  دایکەکەدا  زمانیی  کۆمەڵگەی  لە  جیاواز  کۆمەڵگەیەکی  لە 
لەوانەیە منداڵەکە زمانی باوکی و ئەو کۆمەڵگەیەی کە بنەماڵەکەی تێیدا دەژی وەک 
ئازەری کە هاوژینی  لەبەرچاو بگرە ژنێکی تورکی  )نموونە:  زمانی یەکەم فێر ببێ 
منداڵ  نەدا  ڕێگا  کە  هەیە  تریش  هۆی  دەژی(.  شارە  لەو  و  پیرانشارییە  کوردێکی 
زمانی یەکەمی لە دایکی فێر بێ. بۆ نموونە، زۆر دایکی فیلیپینی بۆ ماوەیەکی ئەوتۆ 
لەگەڵ منداڵەکانیان نابن و خۆیان دەچن لە واڵتێکی دیکە کار دەکەن، منداڵەکان لەالی 
باوکیان، یان ماڵی بابەگەورە و دایەگەورە، یان الی منداڵێکی گەورەتر هەڵدەدەن و 

بااڵ دەکەن.
زمانی دایک دەکرێ زمانی نەتەوەییش بێت، بەاڵم بۆ هەموو کەس ئاوا نییە. بۆ 
کە  ئەو واڵتەی  نەتەوایەتی  زمانی  دایک و  زمانی  بەکەمینەکراو  زۆربەی خەڵکانی 
تێیدا دەژین جیاوازە. زمانی دایکی شتێکی سروشتییە؛ ئەو زمانەی کە بۆ یەکەمجار 
نەتەوایەتی  زمانی  بەاڵم  دایکە،  زمانی  کات  زۆربەی  ئەمەش  دەبێ،  فێری  منداڵێک 
زمانی  واڵتــدا  هەندێک  لە  دەکــرێ.  ناودێر  و  دیــار  خەڵکەوە  یان  ــەت  دەوڵ لەالیەن 
نەتەوایەتی و زمانی فەرمی یەکێکن، بەاڵم لە هەندێک شوێنی دیکە ئاوا نییە. جاری 
وایە لە واڵتێک زمانێک یان چەند زمان وەک زمانی نەتەوایەتی دیاری دەکرێن، لەبەر 
ئەوە کە لەالیەن خەڵکێکی زۆرەوە قسەیان پێ دەکرێ یان لە ڕابردوودا قسەیان پێ 
کراوە و بایەخی سیمبۆلیکیان ەەیە. زمانی فەرمی، زمانی حکوومەت، پەروەردە و 

میدیایە.
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*بۆچی گرنگە لەسەر زمانی دایک پێداگری بکرێ، ڕۆڵی زمانی دایک لە زمانی نەتەوەییدا چییە؟
*جەعفەر شێخولئیسالمی: زمانی دایک بە زۆر هۆوە گرنگە: 

دایکدا  لە زمانی  بیرکردنەوە و هەستیاری و سۆزداریی مرۆڤەکان  1– شێوەی 
دەگورێ.

2– هەر لەبەر ئەمەش زمانی دایک لە قەوارەگرتن و بەخۆداهاتنی هزر و توانا 
هۆشەکییەکانی منداڵدا دەورێکی سەرەکی دەگێڕێ. 

و  دایەگەورە  و  باوک  و  دایک  بە  منداڵ  بنەماڵەییە،  لکێنەرێکی  دایک  زمانی   –3
بابەگەورە بەیەکەوە گرێ دەدا. واتە ئەڵقەی سەرەکیی نێو زنجیرەی نەوە و بەرەکانە.
4ـ النکی کولتوورە، کولتووری ئیتنیکی و هەرە نزیک لە مرۆڤەکان کە بە شێوەیەکی 

ئاسایی تێیدا گەورە دەبن لە زمانی دایکدا دەگورێ و شێوە دەگرێ.
5ـ زمانی دایک بۆ فێربوونی زمانی دیکە گرنگە، واتە ئەو کەسانەی زمانی دایکیی 
خۆیان باش و ئاسایی فێر دەبن دەتوانن چەند زمانی دیکەش بە باشی فێربن؛ تەنانەت 

باشتر لەو کەسانەی کە زمانی دایکیی خۆیان بە باشی فێرنابن.
دنیایەدا  لەم  زمانێک  هەر  کە  واتایە  بەو  مرۆییە،  دایک سەرمایەیەکی  زمانی  6ـ 
دیاردەیەکی یەکجار ئاڵۆزە و شاکارێکی هزری و مێشکی مرۆڤە. ئەم پێکەاتەیە بە 
لە میکانیزمی  تێگەیشتن  تێیدایە.  ئێستا  ەەزاران ساڵ گەیشتووەتە ئەم شوێنەی کە 
کارکردنی ئەو زمانە دەتوانێ پەنجەرەیەک بێ بۆ تێگەیشتنی زۆرتر لە مێشکی مرۆڤ 

لەالیەک و تێگەیشتنی قەوارە کۆمەاڵیەتییەکان لە الیەکیتر.
دەکرێ زمانی دایک و زمانی نەتەوەیی یەک شت بن، بەاڵم دەکرێ ئاواش نەبن. 
و  پێویست  پەیوەندییەکی  وەک  نەتەوەیەک  و  تایبەت  زمانێکی  پەیوەندی  لەڕاستیدا 
پێداویستی نییە، بۆ نموونە ئینگلیزی، ئێستا زمانی زۆرتر لە یەک نەتەوە و دەوڵەت-
بە  لەڕاستیدا،  هەیە.   زمانی  یەک  لە  زۆرتر  کە  هەیە  نەتەوە-دەوڵەت  یان  نەتەوەیە، 
شێوەیەکی سروشتی، من زمان لە پەیوەندی لەگەڵ ئیتنیسیتەدا دەبینم. پەیوەندییەکەی 
زمان لەگەڵ نەتەوە دەستکرد و سازکراوە )بەرساختێکی کۆمەاڵیەتییە(. بۆیە، نەتەوەیەک 
دەتوانێ زۆرتر لە یەک زمانی هەبێ، چونکە دەتوانێ زۆرتر لە یەک ئیتنیسیتە پێکی بێنێ.  
بۆ نموونە ئەگەر ئێمە کورد بە یەک نەتەوە دابنێین، دەتوانین بڵێین کە ئەم نەتەوەیە 
ئیتنیستیە و قەومی جیاوازی تێدایە، هەرکام لەم گرووپە ئیتنیکییانەش دەتوانێ زمان 

یان شێوەزار/شێوەزمانی تایبەت بە خۆی هەبێ، هەر ئاواشە.
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*زمان چۆن دەپارێزرێ و هۆکارەکانی زیندوومانەوە، یان لەنێوچوونی زمانەکان چین؟
 *جەعفەر شێخولئیسالمی: دوو بەشی ئەم پرسیارە پەیوەندی ڕاستەوخۆیان پێکەوە 
چ  کە  دەرکــەوێ  بۆمان  دەبێت  بزانین،  زمان  فەوتانی  هۆیەکانی  ئەگەر  واتە،  هەیە. 
هەروەەا  و  گۆڕان  هۆیەکانی  نەفەوتێ.  زمانێک  ئەوەی  بۆ  هەڵبگرین  هەنگاوگەلێک 
فەوتانی زمان دەتوانن هەم ناوەکی بن )واتە، ئاڵوگۆڕی نێوخۆی زمانەکە( و هەم 
دەرەکی بن )ئاڵوگۆڕ لە مەڕ الیەنی کۆمەاڵیەتی، ئابووری، پەروەردەیی و سیاسیی 
ئیتر  کە  دەچێ  لەنێو  ئەوکاتە  زمانێک  حاڵەتدا،  دوو  هەر  لە  زمانەکە(.  ئاخێوەرانی 
قسەکەری نامێنێ، جا یان ئەوەیە کە قسەکەرەکانی دەمرن/قەاڵچۆ دەکرێن )کە ئەمە 
کراوە، بۆ نموونە لە کەنەدا و ئەمریکا دژی خەڵکانی خۆجێیی(، یان ئەوەتا قسەکەرانی 
زمانێک لە زمانەکەی خۆیان بێبەش دەکرێن، یان ئەوەندە گرێ وگۆڵ دەخەنە سەر 
ڕێگەی کەڵکوەرگرتن لە زمانەکەیان کە ئیتر وازی لێ دەهێنن و دەچنە سەر زمانێکی 
یان  سکاتلەند  کوردستان،  باکووری  لە  ئەمەش  بەرچاوی  هەرە  نموونەی  دیکە.  
ئیرلەند دیتراوە. هەندێک لەم هۆیانە کە دەبنە هۆی ئەوەی خەڵکێک زمانەکەی وەالبنێ 
هەڵکەندنی  زمانێک،  قەدەغەکردنی  بن:  ئەمانە  دەتوانن  وەربگرێ  دیکە  زمانێکی  و 
دیکە  زمانێکی  داسەپاندنی  حەوانەوەیان،  لەمێژینەی  مەڵبەندی  و  خاک  لە  خەڵکێک 
وەک زمانی فەرمی یان ڕەسمی بۆ دۆزینەوەی کار، زانیاری  وەرگرتن، کاروباری 
حکومی و بەڕێوەبردن، پەروەردە/فێرگە. مرۆڤەکان دەزانن چی بە قازانجیانە و چی بە 
زیانیانە. کاتێک بینییان کە زمانی بااڵدەست نانی تێدایە، پریستیژی تێدایە، بەڵگەنامەی 
خوێندنی بااڵی تێدایە، بەاڵم زمانەکەی خۆی بە پێچەوانەوە شەرمەزاری تێدایە و لە 
فێرگە بەکەڵک نایە، لە دادگاکان بەکار نایە، لە زانکۆ بەکار نایە و لەوانەیە ڕاگرتنەکەی 
زیندان و سووکایەتی  کردنی بەدواوە بێ، ئیتر چارەی نامێنێ و زمانەکەی خۆی وەال 
دەنێ و لە زمانە بااڵدەستەکەدا دەتوێتەوە. هیچ خەڵکێکی ئازاد خۆبەخشانە و بە دڵی 
خۆی زمانی خۆی وەال نانێ.  لە سەردەمێکدا کە خوێندەواری بە شێوەیەکی خێرا 
باڵو دەبێتەوە و خەڵک بە بەرباڵوی ڕوو دەکەنە شارەکان، پەروەردە بە زمانێک جگە 
لە زمانی دایک دەتوانێ گەورەترین مەترسی بێ بۆ سەر زمانە بە کەمینەکراوەکان.  
واتە، ئەگەر پەروەردە بە زمانی دایک نەبێت، دەتوانێت گەورەترین مەترسی بێت بۆ 

سەر زمانی دایک.
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*چ پەیوەندییەک لەنێوان زمان و ناسنامەی نەتەوەییدا هەیە و ئەم دوو چەمکە چۆن پێکەوە 
گرێ دەدرێن؟

نەتەوەیی،  ناسنامەی  بەتایبەت  و  ناسنامەیەک  هەموو  شێخولئیسالمی:  *جەعفەر 
سازکراوێکی کۆمەاڵیەتییە، هەر بەم پێیەش سازکراوێکی زمانی و گوتارییە. لە زمان 
و گوتاردایە کە دەبیستین و دەخوێنیینەوە ئێمە کێین، ئەوان کێن، بەو پێیەش، نەتەوە 
ژینگە  سەر  ماوەتەوە  دراون  گرێ  بەیەکەوە  چەندە  چەمکە  دوو  ئەو  بەاڵم  چییە؛ 
ئاڵمانییەکان پەیوەندییەکی چڕ هەیە  نەتەوەی جیاواز.  بۆ  تایبەتمەندیی زمان و  و 
لەنێوان ناسنامەی نەتەوەیییان و زمانەکەیان، بەاڵم بۆ ئەوانی تر وا نییە. بۆ نموونە 
سویسییەک لە ژنێڤ ڕەنگە ئاڵمانی نەزانێ، کەچی خۆی بە سویسی دەزانێ، هەروەها 
سویسییەک لە زوریخ ڕەنگە فەرەنسەیی نەزانێ و هەر ئاڵمانی بزانێ، بەاڵم ئەویش بە 
ڕادەی ژنێڤییەکە خۆی بە سویسی بزانێ. ئەمە لە کەنەداش ئاوایە. هاوواڵتیی کوبەکی 
)پارێزگای خۆسەری فەرانسەیی زمانەکان( وا هەیە کە ئینگلیزی نازانێ، بەاڵم خۆی 
بە کەنەدایی دەزانێ. لەو شوێنانە کە زمانێکی هاوبەش ڕۆڵی پێکەوەگرێدانی خەڵکێک 
نابینێت، ڕابرووی هاوبەش، دامودەزگای فەرهەنگی، سەربازی و پەروەردەیی هاوبەش 
و حەز و خولیای هاوبەش خەڵکیان بەیەکەوە گرێداوە.  لە سەردەمانێکی کۆنەوە، بۆ 
کورد زمانی کوردی سیمبۆلی کوردبوون بووە، چونکە کوردان بەو سیمبۆلە خۆیان 
لە “ئەوانی دیکە” جیا کردووەتەوە. پەیوەندیی نێوان زمان و ئیتنیسیتە زۆر چڕوپڕترە 
هەتا پەیوەندیی نێوان زمان و نەتەوە. ئەمەیان چێکراوێکی کۆمەاڵیەتی و گوتارییە 
دەکرێ  ــات.   دەک چێ  پێکەاتەیە  ئەو  خۆی  هەلومەرجی  بەپێی  نەتەوەیەک  هەر  و 

نەتەوەیەک چەند زمانی هەبێت؛ بەاڵم ئیتنیسیتەیەک یەک زمانی هەیە.

*هۆکاری ئەوەی کە زمان و ناسیۆنالیزم بە دوو گراوەی دانەبڕاو ئەژمار دەکرێن چییە؟
* پ.د،جەعفەر: ئەمەش هەمیشە وا نییە. لە ناو تیۆرییە زاڵەکانی ناسیۆنالیزمدا، 
ناسیۆنالیزمدا  و  زمان  لەنێوان  ڕاستەوخۆیان  پەیوەندیی  ئاڵمانی  ڕۆمانتیکەکانی 
یان  ئینتیکی”  “ناسیۆنالیزمی  دەڵێن:  ئەمە  بە  بیرمەند  و  بیرەوان  هەندێک  دەبینی. 
“ناسیۆنالیزمی زمانی” بۆ ئەوە کە جیای بکەنەوە لەو ناسیۆنالیزمەی دیکەی دەورەی 
واتــە،  بــوو،  نەتەوەیی  دەوڵــەتــی  دامــەزرانــدنــی  سەرەکیی  ئامانجی  کە  ڕۆشنگەری 
“ناسیۆنالیزمی سیڤیک/مەدەنی”.  بۆ نموونە “ئەرنست ڕێنانـ”ـی فەرانسەیی ئەوکات 
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گوتی: ئەوە زمان نییە کە خەڵکی فەرانسە دەکا بە نەتەوە، بەڵکوو مێژووی هاوبەش 
و خەونی هاوبەشە. هەڵبەت، دواتر ئەم بۆچوونە ڕەخنەی لێ گیراوە، گوتراوە کە 
ئەمە فێڵێک بوو فەرانسەیی زمانەکان لە ئەوانی دیکەیان کرد، گوتیان: ناسیۆنالیزمی 
تەنیا  ئەوکات  کە  فەرانسەیی،  زمانی  جۆرە  بەم  و  زمان  بە  نەبەستراوەتەوە  ئێمە 
دیکەدا سەپێندرا.  ئەوانی  بەسەر  بوو،  لە سەدی خەڵکی واڵت   40 بە  نزیک  زمانی 
واتە جەیکۆبیەکان فێڵیان لە بریتانەکان، باسکەکان و بەکەمینەکراوەکانی دیکە کرد.  
بە بیانووی ئەوە کە زمان گرنگ نییە، زمانی خۆیان نەتەنیا بەسەر ئەوانی دیکەدا 
سەپاند، بەڵکو کارێکی ئەوتۆیان کرد کە بە ڕادەیەکی بەرچاوی ئەوانی دیکە زمانی 
دایکی خۆیان لە بیر بچێتەوە. ناسیۆنالیستی ئیرانی—فارسی یش کەم  تا زۆر هەر 
ئەم سیاسەتەی ڕەچاو کردوە و دەیکا، بە هەندێک جیاوازییەوە.  بۆ نموونە دەڵێ: 
زمانی فارسی هی هیچ “قەومـ”ـێک نییە، لەبەر ئەوە هەموو دەبێت لە خزمەتیدا بن؛ 
بەاڵم کوردی زمانی “قەومـ”ـێکی دیار کراوە، بۆیە ئەگەر ببێتە زمانی ڕەسمی، ئێران 
هەڵدەوەشێتەوە. ئاشکرایە لێرە گریمانەیەکی ئایدیۆلۆژیاوی بناخەی ئەم تێزەیە کە 
دەڵێ: فارس قەوم نییە. کەچی وا نییە. فارس یەکێک لە قەومەکان یان نەتەوایەتییەکانی 
ئەو ناوچەیە بووە و ئێستاش هەیە. کە ئەمەت بینی، دەبینی کە تێزەکەی ناسیۆنالیستە 
فارسەکان دەڕووخێ و زمانی فارسی هیچ ڕەوایەتییەکی نامێنێ کە لەسەر زمانەکانی 
دیکە ئاغایەتی بکا یان خۆی بە زۆرتر بزانێ. کەواتە، بۆمان دەردەکەوێ هەموو ئەو 
زمانانەی کە لە ئێران قسەیان پێ دەکرێ و ئاخێوەرانیان داوای مافی زمانی دەکەن، 
مافی خۆیانە کە بەو مافە بگەن و هەموو ئەو دەرەتانەیان بۆ بڕەخسێ کە یارمەتییان 

بدا زۆرتر بەخۆدا بێن و ببنە زمانی زانست و هەموو بوارەکانی دیکەی ژیان.

*پەیوەندیی نێوان زمان و دەسەاڵت چییە و تاکو چ ڕادەیەک کاریگەرییان لەسەر یەکتر هەیە؟
 * پ.د جەعفەر شێخولئیسالمی: بەداخەوە شوێن بۆ وەاڵمێکی تێروتەسەل نییە. بە 
کورتی؛ لێرەدا دەتوانم ئاماژە بە پێنج خاڵ بکەم کە نیشان بدەین پەیوەندیی نێوان 

زمان و دەسەاڵت چییە و تا چ ڕادەیەک کاریگەرییان لەسەر یەکترە:
1ـ زمان ڕەنگە خۆی لە خۆیدا دەسەاڵتی نەبێ، بەڵکو ئەو کاتە دەسەاڵت پەیدا 
دەکا کە مرۆڤەکان کەڵکی لێ وەردەگرن. لەم حاڵەتەدا زمان دەسەاڵت و ئایدیۆلۆژیی 

مرۆڤەکان وەدەردەخا.
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2– زمانێک چۆن دەنوێنێ و چ دەورێک دەگێڕێ، دەتوانێ دەسەاڵتی ئەو زمانە 
ئاشکرا بکا، بۆ نموونە زمانی ئینگلیزی خۆی لە خۆیدا هەر وەکو هەموو زمانێکی 
دیکەیە، هیچ شتێکی لە زمانەکانی دیکە زیاد و کەم نییە، بەاڵم بە حوکمی ئەو پێگەیەی 
کە ئێستە لە دنیادا هەیەتی، دەسەاڵتێکی زۆری بۆ خۆی پەیدا کردوە و سیمبۆلی هێز 

و بااڵدەستییە.
بۆ  بکا،  بەهێزتر  دەســەاڵت  دەتوانێ  کە  واتایە  بەو  دەسەاڵتە  خــاوەن  زمــان  3ـ 
چەمکگەلی  و  زمان  بە  ــژەدان  درێ بە  بدا  ڕەگەزپەرستی  تەمەنی  بە  درێــژە  نموونە 
ڕەگەزپەرستانە. بۆ وێنە، هەتا نووسەری فارس و کورد بنووسن “سرخپوست” یان 
“سوورپێست” ئەوە خەڵکانی خۆجێیی بە چاوێکی سووک هەڵداوێرن و بە هاوواڵتی 
پلە دووی هەندێک واڵتیان )وەک ئەمریکا( دادەنێن. ئەم فارس و کوردانە، چ حەز بکەن 
دەهێننەوە.  بەرهەم  ئەمریکا  ڕەگەزپەرستانەی سپیەکانی  گوتاری  نەکەن  و چ حەز 
بڵێین:  دەبێت  بۆیە  ڕوانگەی خەڵکانی خۆجێیەوە،  لە  پیسە  “سوورپێست” جنێوێکی 
و  خۆجێیی  خەڵکانی  یان  ئەمریکا،  یەکەمی  نەتەوەگەلی  ئەمریکا،  یەکەمی  خەڵکانی 

خەڵکانی ڕەسەنی ئەمریکا )یان کەنەدا، یان ئوسترالیا(.
4– زمان هەم دەتوانێ نەتەوەیەک پارچە پارچە بکا و هەم دەتوانێ بیکاتە یەکپارچە.
5– زمان دەتوانێ پەیوەندیی مرۆڤەکان تێک بدا، باشتری بکا و کارتێکەریی لەسەر 
هەست و سۆزی خەڵک دابنێ. کورد گوتەنی: بە قسەی خۆش مار لە کون دێتە دەر. 
یان نێلسۆن مەندێال وتویەتی: “ئەگەر کەسێک بدوێنی بە زمانێک کە تێی دەگا، ڕێت 
دەکەوێتە نێو مێشکی،  بەاڵم ئەگەر بە زمانی خۆی بیدوێنی، ڕێت دەکەوێتە نێو دڵی”.

*سوپاس بۆ ئەوەی کە کاتتان بۆ ئەم دیمانەیە دانا.
تاکو  ڕەخساند  دەرفەتەتان  ئەم  کە  ئێوەش  بۆ  سوپاس  شێخولئیسالمی:  *جەعفەر 

لەسەر مژارێکی گرنگ و هەستیار پێکەوە بدوێین.



پەیوەندی نێوان
وشە و شت
سەربەست قادر حەمە
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 جوانترین و تەواوترین پێناسە بەالی منەوە بۆ وشە: )دانەیەکی زمانییە واتا یان 
ئەرکی هەیە(.

شت: بەرامبەرە بە وشە، بەاڵم بەشێوەیەکی ڕەها نییە، چونکە هەندێک وشە هەن 
لەبەرامبەریاندا شت نییە، هەروەها بەپێچەوانەوە.

بەشێک  هەبێت،  مــادە(  )وەکــو  شت  وشەیەکدا  هەموو  بەرامبەر  لە  نییە  مەرج 
لەوشەکان هەڵگری واتای نابەرجەستەن، واتە ناماددین.

کاتێک ئەم پێناسەمان پەسەندکرد خۆمان لە بەستنەوە بەواتاوە بەشێوەیەکی ڕەها 
پێناسەکە تەواوتر دەربچێت،  الداوە و ئەرکیشمان کردووەتە پێوەرێک بۆ ئەوەی 

چونکە هەندێک لە وشەکانی زمان ئەرکیین نەک واتایی.
لە لێکۆڵینەوە لەم بابەتە بەرامبەر دوو جیهانی )شت،وشە( دەوەستین.

وەکو  )وشە(کان  بــەاڵم  بن،  نابەرجەستە  یان  بەرجەستە  دەکــرێ  )شت(ەکان 
بە  لەگۆکردنیاندا  یاخود  دەبینرێن،  بەچاو  و  بەرجەستەن  هەمیشە  ڕووخــســار 

دەموزمان دەوترێن و بەگوێ دەبیسترێن.
لەم نێوانەدا جیهانی سێیەم دێتە ئاراوە ئەویش جیهانە فراوانەکەی )واتا،بیر،وێنە(

یە، کە پێکەوە پەیوەست و پردی نێوان هەردوو جیهانی )شت و وشە(یە.
)شت(ەکان لە گەردوون و جیەانی دەوروبەر، یاخود لەناو خۆماندا هەن، بەاڵم 
وشەکان جیهانێکی دەرەکی نین و پەیوەستن بە مرۆڤەکانەوە، واتە جیەانی )شت(
ەکان فراوانتر و مەودایەکی بەرینتری داگیرکردووە، بەاڵم جیەانی)وشە( لەڕووی 

مەوداوە ئەو فراوانییەی نییە و لە فەرهەنگ و مێشکی مرۆڤدا سنوردارکراوە.
)واتا،بیر،وێنە(، کە ئاوێنەی ڕەنگدانەوەی )شت(ەکانن بە )وشە(، هەندێکجار هێندە 
)بیر(ێکی زۆر  تەنها  توانای دەربڕین و وێناکردنی  فراوان دەبن، کە دەیان ڕستە 

کورتیشیان نییە.
چونکە جیهانی)واتا( فراوانییەکی بێکۆتایی هەیە.

بۆیە دەینین ئەوەی لە وێنەیەکەوە، یان لە دیمەنێکەوە، کە بەچاو دەبینرێت هێندە 
ناتوانین  کراو  کەڵەکە  ڕستەی  و  وشە  چەندین  بە  وەردەگیرێت  فراوان  )بیر(ێکی 

لێکدانەوەی بۆ بکەین.
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هەموو  وێنەیەکدا  هــەر  گرتنی  لەکاتی  )خــۆزگــە  ــێ:  دەڵ حەمەڕەشید  یوسفی 
ئەندامەکانی لەشم دەبوونە چاو(.

بەاڵم  دیمەنەکان،  لەبینینی  کرابێت  چێژبینێنەوە  ڕوانگەی  لە  قسەیە  ئەم  ڕەنگە 
یان  وێنەیەک  بیرانەی  ئەو  کە  دەردەکەوێت،  بۆ  ڕاستییەیشمان  ئەو  وتەیەوە  لەم 
دیمەنێک پێمان دەدەن دەیانجار بارتەقای ئەو بیرەیە بەچەند الپەڕەیەک نووسین 

پێمان دەگات. 
وشەکانی زمان بەشێوەیەکی گشتی هەڵگری بیر)وێنە(ن، بەاڵم هەندێ وشە لە 
بنەمای بیر)وێنە( الدەدەن، چونکە لەکاتی گۆکردن و بیستنیاندا هیچ بیر)وێنە(یەک 

الی قسەکەر و گوێگر دروست ناکەن.
بەڵکو تەنها ئەرکیان پێدەسپێردرێت و چاالکییان لەچوارچێوەی ئەرکدا قەتیس 

دەکرێت.
لێکۆڵینەوە لەم الیەنەی زمان مێژوویەکی کۆنی هەیە و بۆئێمە لێرەدا گرنگییەکی 

نابێ گەر بچینەوەسەری.
ڕۆشنایی  لەژێر  وردەکارییە  و  زانــیــاری  هەندێک  باسکردنی  گرنگە  ــەوەی  ئ

یاسای)هیچ زمانێک لەزمانێکی تر گرنگترنییە(.
جیهانی  زیندووەکانی  زمانە  پێدانرا  دانی  و  لێکرا  پەیڕەوی  کاتێک  یاسایە  ئەم 

بەشێوەیەکی گشتی بردەوە هەمان ئاست.
ئەمە لەکاتێکدا زمانی نەتەوە و ئایینە دیار و جەماوەردارەکان لەئاستێکی بااڵدا 
ژێر  نەتەوە  و  کەمایەتی  زمانی  بە  بەرامبەر  دەکــرا  جیاوازییان  و  سەیردەکران 

دەستەکان.
ئەم جیاوازی کردنە چەندین سەدە بەردەوامی هەبوو تا ئەوکاتەی ئەم یاسایە 
و کۆمەڵێک یاسای تر خرانە خزمەتی یەکسانی زمانەکانەوە، هەرچەندە تا ئێستاش 

ماک و شوێنەواری ئەو جیاوازییە لەسەر زۆر زمان، زار و بنزار دەبینرێن.
ئێمە ئەگەر ئەو یاسایە لەئاستی زمانەکانەوە دابهێڵین بۆ ئاستی زمانێکی تایبەت 
و لەناو ئەو زمانەیشدا بۆ دانە)وشە( جیاوازەکانی ئەو زمانە، ئەوکاتە دەتوانین بڵێین: 
)هیچ وشەیەکی زمان سەنگ، قورسایی، جوانی، ناسکی، بەەا…..تد( لە وشەیەکی 
تر کەمتر و زیاتری نییە، واتە وشەکانی زمان هەرچییەک بن و هەر چۆنێک بن 

پێویستە لەهەمان ئاستدا سەیربکرێن.
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لێبکرێت  چــاوی  زماندا  وشەکانی  لەنێوان  جیاوازی  وەکــو  دەکــرێ  شت  تاکە 
تر  لەهەندێکی  وشە  هەندێ  لەبەرچاوبگرین  ڕاستییە  ئەو  دەکرێ  کە  )چاالکی(یە، 

چاالکتر و دەرکەوتووترن.
دەتوانرێت لەزۆر شوێن و کات و بارودۆخدا سودیان لێببینرێ و بەکاربەێنرێن.
بەاڵم کاتێک دەگەڕێینەوە سەر بەها و سەنگی وشە پێویستە هەموو جیاوازییەکان 

وەالوەبنێین و ەەموو وشەکانی زمان لەسەر هێڵێکی ئاسۆیی ڕیزبکەین.
لەم ڕوانگەیەشەوە لەو ڕاستییە تێدەگەین، کە ئەوە شت)بەرجەستە، نابەرجەستە، 
ئەرک(ە، کە بەەا و قورسایی بە وشەکان دەدەن و جوانی و ناسکییان پێدەبەخشن.
هەندێکیاندا  لەبەرامبەر  بەکاردەهێنێت  زمان  وشەکانی  کاتێک  بەگشتی  مرۆڤ 
ڕووکراوە و دڵخۆش و لەبەرامبەر هەندێکی تریاندا مۆن و ڕوودرژ دەردەکەوێت.

خودی  بەهۆی  نــەک  گــرتــووە،  هەڵیان  وشــەکــان  بیرەیە  ئــەو  بەپێی  ئەمەیش 
وشەکانەوە بێت.

چونکە وشەکان هیچ نین جگەلە ئامرازێک بۆ هەڵگرتنی واتا و ئەرک.
بەراورد بکە کاتێک ئاخێوەرێک وشەکانی)مێرگ و زەلکاو( دەردەبڕێت لەبەرامبەر 

هەریەکەیاندا چ بیر و ئەندێشەیەک داگیری دەکەن.
لێرەدا دەبێ بپرسین ئەو کاریگەرییە لە وشەکانەوەیە یان لەخودی شتەکانەوە؟

بەراوردی نێوان وشەکانی)ژیان، مردن( بکە بزانە هەریەکەیان چ جۆرە هەستێکت 
پێدەدەن.

لێیان، یان  ئایا هەبوونی ئەو هەستە لەخودی مردن و ژیان و تێگەیشتنەوەیە 
لەوشەکانەوەیە؟

)خۆشەویستی، ڕق، بەرز، نزم، دەوڵەمەندی، هەژاری، جوانی، ناشیرینی، …...
تد(.

هەزاران وشەی لەم جۆرە دەکرێ ڕێزبکرێن و بەراوردی نێوانیان بکرێت.
ئەم وشانە و شتانە تەنها لەڕووی بیر و مادەوە جیاوازی ناخەنە زەینی مرۆڤەوە، 

بەڵکو هەندێک لە وشەکان ڕەنگ، تام و بۆنیش دەگەیەننە مێشکی مرۆڤ.
تەماشاکە کاتێک وشەی )گوڵ( گۆدەکرێت جگەلە وێنەی مادیی گوڵ جوانی، ڕەنگ 
کاتێک وشــەی)گ.....(  بەپێچەوانەوە  دەتەنێتەوە،  دەماغی گوێگر  بۆنی خۆشیش  و 

دەوترێت قێزەونی، پیسی و بۆنی ناخۆش دەماغی مرۆڤ پڕدەکات.
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یان  باش  بیرە  ئەم  بەڵکو  نییە،  ئامادەییان  مادەکان خۆشیان  لەکاتێکدایە  ئەمە 
خراپانە لەڕێگەی شتەکانەوە هەڵواسراون بە وشەکاندا.

لێرەشدا تەنەا بیستنی وشەکان بەسە بۆ بینین و ەەستکردن بە شتەکان.
ئەم وێناکردنە پەیوەستە بە فەرەەنگی ئاوەزیی خودی مرۆڤەوە، گومانی تێدانییە 
لە زمانێکەوە بۆ زمانێکی تر و، تەنانەت لەناو خودی زمانێکیشدا لە کاتێکەوە بۆ 

کاتێکی تر، یاخود لە تاکێکەوە بۆ تاکێکی تر دەگوڕێت.
زمانەکان هەریەکەیان هەڵگری خەسڵەت و  تایبەتمەندی خۆیەتی و، هەریەکەیشیان 
بە جۆرێک وشەکان بەرامبەر شتەکان ڕێزدەکەن، ڕەنگە ئەو وشانەی لە زمانەکەی 
ئێمەدا دەبنە ەەڵگری بیر و ئەندێشەیەکی خراپ لە زمانێکی تردا بە هەمان تێڕوانین 
چاوی لێنەکرێت، یاخود ئەو وێنانەی ئێمە بە هەندێک وشەی دەدەین لە ئەندێشەی 
تایبەتمەندییەکی  پێنادرێت، چونکە زمان  ئاخێوەرانی زمانێکی تردا ەەمان وێنەیان 
کۆمەاڵیەتیی هەیە، لە کۆمەڵگەیەک، بارودۆخێک پەروەردە و ژینگەیەکەوە بۆ یەکێکی 
تر دەگۆڕێت، بۆیە باشترە لە کاتی لێکۆڵینەوە لەم الیەنەی زمان هەر زمانە و بەپێی 
تایبەتمەندییەکانی خۆی لێکۆڵینەوەی لەگەڵدا بکرێت، چونکە ناکرێت و نەگونجاوە 

تایبەتمەندی زمانێک، کۆمەڵگەیە و ژینگەیک بەسەر یەکێکی تردا بسەپێنرێت.
لە تێڕوانینی گوڵفرۆشێکەوە، گوڵ هەموو سیما جوانەکانی تێدا بەرجەستە دەبێت، 
بەاڵم لە تێڕوانینی دەرمانسازێکی سروشتییەوە گوڵەکان و گژوگیاکان هەریەکەیان 

بە پێی تایبەمەندییەکانی تەندروستی و بەها دەرمانییەکان لێیان دەڕوانرێت.
شاعیرێک لەوپەڕی ناسکی و میهرەبانییەوە لە سروشت و ژینگە دەڕوانێت، بەاڵم 
ئاژەڵدارێک سروشت و ژینگە وەک پاوانێک بۆ لەوەڕ  بژێوی خۆی و مااڵتەکانی 

دەبینێت.
و  وێرانی  نیشانەی  زۆرێــکــەوە  بــەالی  کە  )جــەنــگ(،  وەکــو  وشەیکی  تەنانەت 
دەیکەنە  و  بووژانەوەیە  و  ئابوری  نیشانەی  تــرەوە  زۆرێکی  بــەالی  ماڵکاولییە، 
مەیدانی ساغکردنەوەی چەک و کەرەستەی جەنگی و بە چاوێکی سەرمایەدارییەوە 

تێی دەڕوانن.
بکە، زۆرجار دەبینیت، مەرگی کەسێک هۆکارە بۆ  سەیری دەوروبەری خۆت 
ژیانی کەسانێکی تر، واتە مەرج نییە ەەمیشە ئەو بیرەی وشەکان هەڵیدەگرن هەمان 

کاریگەری ئەرێنی یان نەرێنی هەبێت.
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بارودۆخ بنەمایەکی کاریگەرە لەسەر وێنە ئاوەزییەکانی مێشکی مرۆڤ.
بەسەر  داچڵەکێنەری  کاریگەرییەکی  گشتی  بــە  ــی(  )گــران وەک  وشــەیــەکــی 
هەژارەکانەوە هەیە، ئەگینا لە هزری زۆرێک لە سەرمایەدار و بازرگانەکاندا بیری 

داهات و قازانجێکی زیاتر هەڵدەگرێت.

*دەربەندیخان.



سێ فه رهه نگ له  به رده م 
ڕستێك سه رنج و پرسیاردا

زیاد ڕه شاد قادر
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پێشه كى:
یه كێك له  پایه كانى پاراستن و ده وڵه مه ندكردن و به ره وپێشبردنى هه ر زمانێك، 
الكردنه وه  و بایه خدانه  به  بوارى فه رهه نگنووسى. ئه مه ش ده مێكه  له كن  زۆرێك 
لیژنه ى  كارى  هێنده ى  دانان  فه رهه نگ  كه   بووه ته وه ،  یه كال  دونیا  گه النى  له  
تازه   شتێكى  نییه .  تاكه كه س  كارى  ئه وه نده   ده سته جه معییه ،  پرۆژه ى  و  پسپۆڕ 
و  ده وڵه مه ندكردن  و  پێشخستن  خه مى  له   گه النه ى  ئه و  هه موو  ده ڵێین  كه   نییه  
جوانكردنى زمانه كه یانن، ده زگا و ئه نیستیتۆى تایبه ت به  فه رهه نگ دانانیان هه یه ، 
چون فه رهه نگنووسى جگه  له وه ى كارێكى زانستى و هونه رییه ، هه موو ئه وانه ى 
شاره زایی  واتاییه وه   ڕووى  له   چۆن  وه ك  پێویسته   ده كه ن،  كار  بواره شدا  له م 
قووڵیان له  ڕه گى وشه  و زاراوه كان و مه به ستى به كارهێنانیان له  ڕسته دا هه بێت 
و له ڕووى ڕێزمانیشه وه  به ئاگا بن، هه روه ها جۆر و مه به ستى هه ر فه رهه نگێك 
كه   وشانه ى  ئه و  هه ڵبژاردنى  ئه وا  فه رهه نگنووس،  الى  نه بێ  ڕۆشن  زۆر  ئه گه ر 
مانایان لێكده درێته وه  ده بێته  گرفتێكى گه وره ، ئه مه  جگه  له وه ى ئه گه ر له  نووسینى 
ئاساییدا، هه ڵه كانى چاپ و ڕێنووس و زمان، به شێك له  جوانییه كانى هه ر ده ق و 
بكوژى  ده بنه   هه اڵنه   ئه م  فه رهه نگنووسییدا،  مه یدانى  له   ئه وا  بكوژن،  به رهه مێك 

هه موو جوانییه كان، ده بنه  هۆكارى به الڕێدابردن و ده ستخه ڵه تدانى خوێنه ر.
جێگاى خۆشحاڵییه  كه  ده بینین، سااڵنێكه  الى ئێمه ش هاوشێوه ى گه النى دیكه ى 
تاكه كه سه وه ،  ویستى  و  كه ڵكه ڵه   له   دانان  فه رهه نگ  ورده   ورده   خه ریكه   دونیا، 
ده بێته  پرۆژه ى لیژنه  و كارى هه ندێ دامه زراوه ى تایبه تمه ند، كه  ئه مه  هه نگاوێكى 
ئه وه ى  وه لێ  بكرێت،  لێ  پشتگیرى  الیه كه وه   هه موو  له   جێگاى خۆیه تى  و  باشه  
مایه ى داخ و نیگه رانییه ، به شێكى زۆرى ئه و فه رهه نگانه ى -به حسێب- له الیه ن كۆڕ 
لیژنه یه كه وه  دانراون،  تایبه تمه نده وه  چاپ كراون و له الیه ن چه ند  و دامه زراوه ى 
كه چى له ڕووى زمان و ڕێنووس و نموونه  هێنانه وه  و چاپه وه ، هه ڵه  و ناته واویى 
زۆر  ئاستێكى  تا  پۆلێنكردنه وه ،  و  ڕێزبه ندى  ڕووى  له   هه روه ها  تێدایه ،  زۆریان 
و  خه وش  له   به شێك  و  هه ڵده سه نگێنین  فه رهه نگ،  لێره دا سێ  ئێمه   ناهونه ریین. 

ناته واوییه كانیان پیشان ده ده ین.
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بۆچى ئه و سێ فه رهه نگه 
ئه و سێ فه رهه نگه ى ده ستنیشانمان كردوون بۆ هه ڵسه نگاندن، له م سۆنگه وه  
هه روه ها  دانراون،  تایبه تمه نده وه   لیژنه ى  سێ  له الیه ن  سێكیان  هه ر  كه   دێت، 
دووان له و فه رهه نگانه  له الیه ن دامه زراوه یه كى وه ك ئه كادیمیاى كوردییه وه  له  
باشوورى كوردستان چاپ كراون و لیژنه ى فه رهه نگى سه ر به و دامه زراوه یه ش 
فه رهه نگه كه ى  گرتووه .  ئه ستۆ  له   پێداچوونه وه ى  و  سه رپه رشتیكردن  ئه ركى 
دیكه یان دیسان لیژنه یه ك ئاماده ى كردووه  و له الیه ن دامه زراوه یه كى به رنیاسى 
ئه و  له سه ر  كراوه ته وه .  باڵو  و  چاپ  كوردستان  باكوورى  )نووبهار(ى  وه ك 

بنچینه یه  ئه و سێ فه رهه نگه مان هه ڵبژارد. 

یه كه م: فه رهه نگا پڕ زمانى
ــ  كرمانجى  ــ  )توركى  فه رهه نگه   ئه م 
زازاكى ــ سۆرانى ــ فارسى ــ ئینگلیزی(یه  
و له  دوو توێى كتێبێكى )240( الپه ڕه ییدا، 
كوردستان،  باكوورى  ده زگایه كى  له الیه ن 
كه  ده زگاى نووبهاره  هاتووه ته  وه شاندن. 
لیژنه یه كى  له الیه ن  زمانى  پڕ  فه رهه نگا 
ساڵى  له   كراوه ،  ئاماده   كه سیییه وه   پێنج 
جارى  بۆ  ئیسته نبووڵ  له    )2012(
فه رهه نگه كه   كراوه ته وه .  چاپ  دووه م 
كراوه ته  چوار به ش، به شى یه كه م له ژێر 
گوێره ى  به   مژاران(،  )ب  ناوونیشانى 
جوگرافى،  ناوچه ى  كه لووپه ل،  )ژماره ، 
به   وشه كان  ماناى  پیشه ...(،  خواردن، 
)توركى ــ كوردى ــ فارسى ــ ئینگلیزى( 

نووسراون، له نێو به شه  كوردییه كه شدا به  شێوه زاره كانى )كرمانجیی سه روو ــ 
زازاكىـ ـ كرمانجیی ناوه ڕاست( مانایان لێكدراوه ته وه . به شى دووه مى فه رهه نگه كه  
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به  ناوونیشانى )ب ڕێزا تیپان ئا كوردى(، واتاى وشه كان له  )كرمانجیى سه روو(
ه وه  بۆ )زازاكىـ ـ كرمانجیى ناوه ڕاستـ ـ فارسىـ ـ ئینگلیزىـ ـ توركى( نووسراون. 
له   واتاى وشه كان  تركى(،  ئا  تیپان  ناوونیشانى )ب ڕێزا  به   به شى سێیه میش 
)توركى(یه وه  بۆ )كرمانجیی سه روو ــ زازاكى ــ كرمانجیى ناوه ڕاست ــ فارسى 
ــ ئینگلیزى( نووسراون. هه رچى به شى چاره مه  به  ناوونیشانى )به شا ڕێزمان( 
ــ  زازاكى  ــ  )كرمانجیی سه روو  بۆ  )توركى(یه وه   له   ڕێزمانى  چه ند وشه یه كى 
ـ ئینگلیزى( مانایان لێكدراوه ته وه . به شى ئینگلیزى  ـ فارسىـ  كرمانجیى ناوه ڕاستـ 
و توركیی فه رهه نگه  به  ئه لفباى ئینگلیزى و توركى نووسراون، هه رچى به شى 
كرمانجیی  به شه كانى  به اڵم  نووسراوه ،  عه ره بى  و  التینى  ئه لفباى  به   فارسییه  
سه روو و زازاكى و كرمانجیى ناوه ڕاست ته نیا به  ئه لفباى التینى نووسراون. 

ئێمه  لێره دا زێتر تیشك ده خه ینه  سه ر ئه و ناته واوییانه ى له  به شى كرمانجیی 
سه روو و كرمانجیى ناوه ڕاستى فه رهه نگه كه دا هه یه  و به راوردیان ده كه ین.

ئه م فه رهه نگه ، هه ڵه ى چاپ و ڕێنووسى زۆرى تێدایه ، به تایبه ت له  به شى 
كرمانجیی ناوه ڕاستدا، به جۆرێك كه م الپه ڕه  هه یه  چه ند هه ڵه یه كى تێدا نه بێت، بۆ 
نموونه  ته نیا له  الپه ڕه  )25(دا چار هه ڵه  و له  الپه ڕه  )92(دا پێنج هه ڵه  و له  الپه ڕه  
)105(دا شه ش هه ڵه  هه یه . هه روه ها بۆ نموونه  له  الپه ڕه  )42ــ46(دا ئه م چه ند 
هه ڵه یه  هه یه : )سایه ق( بووه  به  )سایخ(، بۆ )سكرتێر( هه ر یه ك له  )سكره تێر و 
سه كره ته ر( نووسراوه ، )ته ماته ( كراوه ته  )تۆمات(، )باینجان( كراوه ته  )بالجان(، 

)شلیك( كراوه ته  )شیله ك( و هتد... 
بۆ  ده كه وێ،  چاو  به ر  فه رهه نگه دا  له م  واتایی  هه ڵه ى  چه ندین  هه روه ها 
)مام( ڕاسته كه ى  كه   )خاڵ(،  نووسراوه   مام(  )ئاپ/  وشه ى  ماناى  بۆ  نموونه : 
)پینه چى(، كه  ڕاسته كه ى  )بۆیاخڤان/ ڕه نگكار( نووسراوه   ه . بۆ ماناى وشه ى 
)بۆیاخچى/ بۆیاخكار/ بۆیاخكه ر(ه . بۆ ماناى وشه ى )لیسانسا بلند( نووسراوه  
)زنار(  ماناى وشه ى  بۆ  ماجستێر(ه .  )ماسته ر/  ڕاسته كه ى  كه   )به كالۆریۆس(، 
نووسراوه  )ده شت(، كه  ڕاسته كه ى )تیشه شاخ/ گابه رد/ به ردى زۆر گه وره یه (
ڕاسته كه ى  كه   گه وره (،  )زۆر  نووسراوه   مه زن(  )هه رى  وشه ى  ماناى  بۆ  ه . 
)گه وره ترین/ هه ره  گه وره (یه . بۆ ماناى ڕسته ى )چڤیكێن وه  هه نه ( نووسراوه  
باڵنده تان هه یه (  ئێوه   )باڵنده تان هه یه /  ماناى  به   )كۆبوونه وه تان هه یه (، كه چى 
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ده بیندرێت.  فه رهه نگه دا  له م  هاوشێوه ،  دیكه ى  هه ڵه ى  سه تان  و  ده یان  دێت. 
دیارى  فه رهه نگه دا  له م  فره واتان  یان  هاوواتا  ئه و وشانه ى  له وه ى  ئه مه  جگه  
نه كراون. له  زۆر جێگه شدا وشه یه ك له  كرمانجیی سه روودا چۆن ده نووسرێت 
نموونه   بۆ  نووسراوه ته وه ،  ناوه ڕاستدا  كرمانجیی  به شى  له   شێوه   هه مان  به  
ئاگه هدار،  هنارده ،  زرار،  بارهلگر،  )كارك، چه نته ،  بۆ وشه كانى  ئه وه ى  له باتى 
خه لك...(، بنووسرێت )كاریله / كارۆكه ، جانتا، بارهه ڵگر، زیان، هه نارده ، ئاگادار، 

خه ڵك...(، كه چى وه ك خۆیان نووسراونه ته وه . 

دووه م: فه رهه نگى هه رزه  
 )268( له   كوردییه ،  ــ  كوردى  فه رهه نگێكى 
الپه ڕه  پێكدێت، كۆمه ڵێك له  مامۆستایانى زمانى 
ئاماده یان  كه سه   ژماره یان شه ش  كه   كوردى، 
كردووه  و مامۆستایه كیش پێیدا چووه ته وه ، له  
ساڵى  و  كوردییه   ئه كادیمیاى  باڵوكراوه كانى 
زۆرێك  بۆ  كراوه ،  چاپ  هه ولێر  له    )2012(
له   وه ك  هێنراوه ته وه ،  نموونه   وشه كان  له  
پێشه كییه كه دا ئاماژه ى پێ كراوه ، فه رهه نگه كه  
ئاماده یی  و  ناوه ندى  قۆناغى  قوتابییانى  بۆ 
ئاماده  كراوه . له ڕووى ڕێزمانیشه وه  وا پیشان 
جێناو،  ئاوه ڵناو،  ئاوه ڵكار،  ئامراز،  كه   دراوه  
و  كراونه ته وه   جوێ  یه ك  له   ناو  و  چاوگ 
بۆ  به رانبه ر هه ر وشه یه ك  به  كورتكراوه یی 
ئامراز )ئام.(، بۆ ئاوه ڵكار )ئاك.(، بۆ ئاوه ڵناو 

)ئان.(، بۆ جێناو )ج.(، بۆ چاوگ )چ.( و بۆ ناو )ن.( دانراوه ، به اڵم ئه وه ى زۆر سه یره ، 
كه  الپه ڕه كانى فه رهه نگه كه  هه ڵده یته وه ، كۆمه ڵێ هێماى وه ك: )ن.ل.(، )ن.و.(، )ئان.ل.(، 
)ئا.ن.(، )ن.ب.(، )ن.م.(، )ج.پ.(، )ئاف.(، )ن.ن.( و )ج.ك.( ده بینیت، بێ ئه وه ى بۆ خوێنه ر 
ڕوون كرابێته وه ، ئه م هێمایانه  كورتكراوه ى چیین و بۆچى له پێش به شێك له  وشه كان 

دانراون!  
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نییه  چه ندین  ئه م فه رهه نگه  پڕ پڕه  له  هه ڵه ى چاپ و ڕێنووس، هیچ الپه ڕه یه ك 
هه ڵه ى زه قى تێدا نه بێت، به جۆرێك خوێنده وارێكى ئاسایی زۆر به  سانایی ده توانێ 
هه ڵه كان ده ستنیشان بكات، له به رئه وه  به  پێویستى نابینین هیچ نموونه یه ك له و باره وه  
بۆ؟  )هه رزه (  به ڕاست  ده كه ین،  فه رهه نگه كه   ناوى  له   پرسیار  ته نیا  و  بكه ین  باس 
ئه گه ر  گریمان  نووسراوه ؟  نه وجه وان(ان  هه رزه كار/  )مێردمنداڵ/  بۆ  له به رئه وه ى 
له به ر ئه وه شه ، هه رزه  وشه یه كى گونجاوه  بۆ ناوى فه رهه نگ؟ با هه ر له  فه رهه نگه كه  
خۆى ده ست پێ بكه ین بزانین چۆن ماناى وشه كه ی نووسیوه ، له  الپه ڕه  )250(دا دوو 

ماناى وشه ى هه رزه ی نووسیوه  به م شێوه یه : 

1�� هه رزه : گیاى بژار )هه رزه  له  باخه كه  فڕێ بده (.
2�� هه رزه : سه رسه خت و السار )مرۆڤى هه رزه  زۆر تووشه (. 

خۆیان  به ڕێز  لیژنه ى  كه   بێت،  مانایه   دوو  ئه م  گوێره ى  به   هه ر  ئه گه ر  ده ى 
نووسیویانه  و له ژێر چاودێریی لیژنه ى فه رهه نگى ئه كادیمیادا چاپ كراوه ، نه ده بوو 
ئه م ناوه  له  فه رهه نگه كه  بنێن. له  كاتێكدا له  پێشه كیى فه رهه نگى هه رزه دا نووسراوه : 
»كۆمه ڵێ مامۆستا... هه ر یه كێ به  پاڵپشتى فه رهه نگى دى كوردى ــ كوردى یان به  
مامۆستایانى  ئه وه ى  لێى  مه به ست  كه   كردبوو«،  ڕامانى وشه كانى  سه لیقه ى خۆى 
ئاماده كار به  پشتبه ستن به  كۆمه ڵى فه رهه نگى كوردى ــ كوردى ماناى وشه كانیان 
لێكداوه ته وه . ده ى با ماناى وشه ى هه رزه  له  چه ند فه رهه نگێكى به ناوبانگى كوردى ــ 

كوردى ببینین. 
هه رزه   وشه ى  ماناى  بۆ  موكریانیدا،  گیوى  )كوردستان(ى  فه رهه نگى  له  
نووسراوه : »هه رچى و په رچى، دلسڤك، وه ینه ك، جیوه له ك، گرزه ، به ترڤ. كه سێكه  
قسه ى پڕوپوچ بكات، له وجڕ، له وچه ، سووك، بڵح، خوێڕى«، ل910. له  فه رهه نگى 
3ــ  بڵح و جڵف.  2ــ  بژار.  گیاى  1ــ  هاتووه : »هه رزه :  بۆرینه (ى هه ژاردا  )هه نبانه  
سه رسه خت و السار«، ل968. له  فه رهه نگى )خاڵ(ى شێخ محه مه دى خاڵدا هاتووه  
مه ال  ژی(ى  و  )مه رگ  فه رهه نگا  له   ل409.  چڵفڕ«،  هه ڵه ى  مه ردومى  »هه رزه : 
خه لیل مشه ختیدا، ماناى وشه ى هه رزه ى تێدا نییه ، به اڵم بۆ ماناى وشه ى )هه رز( 
نووسراوه  »بێسوود، بێ مفا«، ل497. هه ر له و فه رهه نگانه دا، وشه كانى )هه رزه گۆ، 
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هه رزه گۆیی، هه رزه بێژ، هه رزه بێژی...(یش ماناى جوان و ئه رێنییان نییه  و بۆ ئه وه  
و  ناوه ندى  قۆناغى  بۆ  فه رهه نگه كه   كه   به تایبه ت  فه رهه نگ،  ناوى  بكرێنه   ناشێن 

ئاماده یی ئاماده  كرابێت.
له  فه رهه نگى هه رزه دا له  چه ندین شوێن دوو جار و سێ جار ماناى هه ندێ له  
وشه كان لێكدراونه ته وه ، بۆ نموونه  له  الپه ڕه  )17(دا دوو جار ماناى وشه ى )ئه ڤین( 
نووسراوه ، له  جارى یه كه مدا یه ك ماناى هه یه ، كه چى له  جارى دووه مدا سێ ماناى  
ماناى  دوو  یه كه مدا  له   نووسراوه ،  جار  )تۆز( سێ  وشه ى  )77(دا  الپه ڕه   له   هه یه . 
هه یه ، له  دووه میشدا دوو ماناى هه یه ، له  سێیه مدا یه ك ماناى هه یه . ئه م دیارده یه  له  

الپه ڕه كانى )31، 43، 45، 50، 62، 80، 94،....( دووباره  بوونه ته وه .
وه ك له  سه ره تادا باس كرا، فه رهه نگى هه رزه  بۆ زۆرێك له  وشه كان، به  ڕسته یه ك 
با سه رنج  نیین،  له  جێى خۆیاندا  له  نموونه كان  نموونه  هێنراوه ته وه ، به اڵم زۆرێك 
به  ڕسته ى  )به یت(،  ماناى وشه ى  بۆ  )39(دا  الپه ڕه   له   نموونه یه :  چه ند  ئه م  بده ینه  
)زه وى به پیت بچێنه ( نموونه  هێنراوه ته وه . له  الپه ڕه  )41(دا بۆ ماناى وشه ى )بردن(، 
به   )ده م(،  وشه ى  ماناى  بۆ  )124(دا  الپه ڕه   له   و  برده وه (  )گره وه كه ى  ڕسته ى  به  
ڕسته ى )ئه و خه ریكى ده وركردنه وه یه ( و له  الپه ڕه  )238(دا بۆ ماناى وشه ى )ناڵ(، 
ناڵى( نموونه  هێنراونه ته وه ، ئه مه و ده یان نموونه ى  نالى بوو نه ك  )ئه و  به  ڕسته ى 

دیكه ى هاوشێوه ...
به رانبه ر  هاوواتایه كیان  هیچ  هه رزه ،  فه رهه نگى  ناو  وشه كانى  له   به شێك 
وشه كه   به رانبه ر  ته نیا  به ڵكوو  نه كراوه ،  بۆ  ڕاڤه یه كیشیان  هیچ  و  نه نووسراوه  
نووسراوه   ته نیا  )ئه ده بدۆست(  وشه ى  به رانبه ر  ئه وه تا  هێنراوه ته وه .  نموونه یه ك 
)شاسوار ئه ده بدۆسته (. بۆ وشه ى )جانتا( ته نیا نووسراوه  )جانتا جوانه كه ى كڕى(. 
نییه   دیار  ده كه ن(...  چاوشاركێ  )مندااڵن  نووسراوه   ته نیا  )چاوشاركێ(  وشه ى  بۆ 
لێره دا ئه ركى ئه م كتێبه  ڕوونكردنه وه  و مانا لێكدانه وه ى وشه كانه ، یان قوتابییان فێر 

ده كات چۆن وشه  بخه نه  ڕسته وه ؟!  
نموونه   و  هونه رى  كه موكورتییه كانى  و  و چاپ  رێنووس  هه ڵه ى  له   واز  ئه گه ر 
هێنانه وه  و هتد... بێنین و بزانین له ڕووى واتاوه  چى له م فه رهه نگه دا ده گوزه رێت، 
ئێمه  لێره دا ته نیا چه ند نموونه یه ك به كورتى وه رده گرین، تا له سه ر پێوانه ى )مشتێك 

نموونه ى خه روارێكه ( ده ربكه وێت ئه م فه رهه نگه  له م بواره شدا چه نده  وێرانه . 
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�� ئه سته مۆأل )ن.(: ئه سته مبۆڵ، ئه سته نبۆڵ، پایته ختى عوسمانییه كان.
�� به ره و )ن.(: بره و به  كاره كه  ده ده ین...

�� پێش نوێژ )ن.ل.(: مه الى دێ...
�� وان )ن.(: ده ریاچه 

لێكدانه وه وه   مانا  له  ڕووى  فه رهه نگه   ئه م  ده ریده خات  كه   دیكه   نموونه ى  ده یان 
چه ندین هه ڵه ى زۆر و زه به ندى تێدایه .

چاوگێكى  یان  ناوێك  دى،  فه رهه نگه كانى  له   زۆرێك  وه ك  هه رزه   فه رهه نگى 
نووسیوه ، دوایی هاتووه  ئه و وشانه ى به هۆى پێشگر و پاشگره وه  له و ناو و چاوگه وه  
دروست ده بن مانایان لێك دراوه ته وه ، كه چى له وه شدا كه وتووه ته  ناو هه ڵه ى زۆر 
ماناى  ئه وه ى  له باتى  نووسیوه ،  )مه زن(ى  وشه ى  ماناى  كه   نموونه   بۆ  سه یره وه . 
درووست  )مه زن(ه وه   وشه ى  له   كه   بنووسێ،  مه زنان...(  مه زناهى،  )مه زنایه تى، 
ده بن، كه چى هاتووه  )مه زنده (ى نووسیوه ! یان كه  دێته  سه ر وشه ى )هه نگ(، له باتى 
)هه نگاو(.  باسى  سه ر  دێته   كه چى  شاهه نگ...(،  و  هه نگه وان  )هه نگوین،  باسكردنى 
ئاخر جگه  له وه ى له  چه ند پیتێكدا هاوبه شن، چ په یوه ندییه ك له نێوان مه زن و مه زنده ، 

هه نگ و هه نگاودا هه یه !
بۆ هه موو ئه و وشانه ى كه  مانایه كى نێزیك و یه كێكى دووریان هه یه ، فه رهه نگى 
هێناوه ته وه ،  بۆ  نموونه ى  و  نووسیوه   له پێشه وه   دووره كانى  مانا  به زۆرى  هه رزه  
كه چى مانا نێزیكه كه ى یا هه ر نه نووسیوه ، یان خستوویه تییه  ماناى دووه م و سێیه مى 
وشه كان. بۆ نموونه  كه  دێته  سه ر ماناى وشه ى )مه ال(، ده نووسێت: »مه ال )ن.(: 1ــ 
ـ  سه رۆك، یه كه م پیت، به ره  له  هه ندێك گه مه دا وه ك ماتانێ و كێل كێالنه :ــ كێ مه الیه ؟ـ 
من. من مه الم خسته  خواره وه . 2ــ زاناى ئایینى ئیسالم...«. هه روه ها بۆ ماناى وشه ى 

)الپه ڕ( نووسراوه : »الپه ڕ )ئان.(: 1ــ ته ریك و دوور... 2ــ الیه كى كاغه ز...«.
دیار نییه  ئه م فه رهه نگه  له سه ر چ بنچینه یه ك وشه كانى هه ڵبژاردوون، له  كاتێكدا كه  
تایبه ت كراوه  به  قوتابیی هه ردوو قۆناغى ناوه ندى و ئاماده یی، به اڵم ئه وه  دیاره  كه  
هه ندێ وشه ى وه ك )ڕیازه تناس، پڕۆتستانت، پۆاڵیین، جه له ب، ملیۆنێر...( هه یه ، به اڵم 

)بیركار، فه له ، پۆاڵ، به رخ، ملیۆن...( نییه !
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سێیه م: فه رهه نگى هه راشان
له   كوردییه ،  ــ  كوردى  فه رهه نگێكى 
مامۆستا،  سێزده   داڕشتنى  و  كۆكردنه وه  
كوردى  ئه كادیمیاى  له   فه رهه نگ  لیژنه ى 
 )336( له   كردووه ،  سه په رشتى  و  ئاماده  
نۆ  ته مه ن  مندااڵنى  بۆ  و  پێكدێت  الپه ڕه  
ساأل به ره و ژوور دانراوه ، ساڵى )2007( 
له  هه ولێر چاپ كراوه  و له  باڵوكراوه كانى 
كۆڕى  ئه وسا  )كه   كوردییه   ئه كادیمیاى 

زانیارى كورد بوو(.
جگه   فه رهه نگه   ئه م  نێو  وشه كانى 
ڕێزمانیشدا  بوارى  له   واتا،  له ڕووى 
ئه وه   هێماى  و  تیشكیان خراوه ته  سه ر 
بۆ هه ر وشه یه ك دانراوه  ئاخۆ )ناو، یا 

ئاوه ڵناو، یا جێناو، یا چاوگ...(ه ، هه روه ها هه ندێك له  وشه كان به  وێنه  ڕوونكراونه ته وه . 
فه رهه نگه كه  له  دوو توێى دیزاین و ڕیزبه ندییه كى جوان و ڕێك چاپ كراوه ، هه موو ئه و 
وشانه ى پێویستى به  ڕاڤه كردن و نموونه  هێناوه  بووبێ، به  ڕاڤه ى پوخت و نموونه ى 
جوان ده وڵه مه ند كراوه . له  فه رهه نگى )هه راشان(دا، تا ڕاده یه كى باش ڕه چاوى ئه و 
ـ كراوه . ده توانین بڵێین  ـ كه  بۆ نۆ ساأل به ره وژوور نووسراوه ـ  ئاسته ى ته مه نى منداڵـ 
فه رهه نگێكى نموونه ییه ، به تایبه ت كه  له گه ڵ هه ردوو فه رهه نگى )هه رزه ( و )پڕ زمانى(

دا بخرێته  خانه ى به راورده وه . 
له گه ڵ ئه وه ش ئه م فه رهه نگه ش له  كه موكورتى به ده ر نییه ، چه ندین هه ڵه ى چاپ 
الساییكردنه وه ،  سه روبه ر،  به ره ڵاڵ،  )ئامێدى،  نموونه   بۆ  تێكه وتووه ،  ڕێنووسى  و 
هۆشیارییه ،  مزگه فت،  گه رمیاننشین،  به ڵێننامه ،  شه وه زه نگ،  گوێزخۆر،  چاڤكانى، 
شێوه زار، گوڵه به ڕۆژه ، منداڵبوون و مێردمنداڵ...( به  )ئامه دى، به ره اڵ، سه رو  به ر، 
نشین،  گه رمیان   نامه ،  به ڵێن   زه نگ،  شه وه    خۆر،  گوێز   جاڤكانى،  الساییكردن، 
به ڕۆژه ، منداڵ  بوون و مێرد  منداڵ...(  مزگه ڤت، هۆشییارییه ، شێوه   زار، گوڵه   
نووسراون. هه روه ها هه ندێ وشه  له  شوێنێك به  جۆره  ڕێنووسێك نووسراوه ، له  
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شوێنێكى دى ڕێنووسێكى دیكه  پێڕه و كراوه ، بۆ نموونه  )په مو( به  )په موو(، )په رتووك( 
به  )په ڕتوك( و )پوونگ( به  )پونگ(... یش نووسراون.

بۆ  باو  هه ڵه یه كى  وه ك  هه رچه ند  دیالێكت...(،  )شێوه زار،  نووسراوه   )زاراوه (  بۆ 
چه مكى )شێوه زار/ دیالێكت/ له هجه (، زاراوه  به كار دێت و له  كرمانجیی سه رووش 
پێى ده گوترێت )زاراڤا(، به اڵم له  كرمانجیى ناوه ڕاستدا )زاراوه ( هاوواتاى )مصگلح(
ى عاره بییه . بۆ ماناى وشه ى )ژبه ر( به  هه ڵه  نووسراوه  )جگه  له (، چونكه  )ژ بلى( 
به  ماناى  )جگه  له ( دێت نه ك )ژ به ر(. بۆ ماناى وشه ى )شه ونم( به  هه ڵه  نووسراوه  
ماناى  بۆ  ئاگره .  پڕیشكه ى  ئاورنگ(  )ئاورینگ/  )ئاونگ(ه ،  ڕاسته كه ى  )ئاورینگ(، 
وشه ى )گا( به  هه ڵه  نووسراوه  )گامێش(. بۆ ماناى وشه ى )میناك( به  هه ڵه  نووسراوه  
)وه ك یه ك، هاوتا(، له  كاتێكدا )میناك( به  ماناى  )نموونه ( دێت، هه رچى )مینا(یه  به  
واتاى )چه شنى، وه ك، وه كوو( دێت، هه روه ك له  كرمانجیى سه روودا كه  ده گوترێت 
)ڕابه  مینا شێران( واته  )ڕابه  وه كوو شێران(، كه  ده شگوترێت )وه كى میناك( واته  )بۆ 
له  )هه تاو( و )گوڕ/ هێز(  )تاو( هه ر یه كه   نموونه / وه ك نموونه (. بۆ ماناى وشه ى 
نووسراوه ، به اڵم )حه ژمه ت/ سوێ( نه نووسراوه . بۆ ماناى وشه ى )تووك( نووسراوه  
)مووى پێستى ئاده میزاد... به  مووى له شى سه گیش ده گوترێت تووك(، ئێ ئه ى به  

مووى له شى كه روێشك و پشیله ... ده گوترێت چى؟ 
ماناى  به   به اڵم  براینه (،  خه ڵكینه ،  )كوڕینه ،  نووسراوه   )گه لۆ(  وشه ى  ماناى  بۆ 
)ئایا، ئاخۆ/ داخوا(ش دێت. له  به رانبه ر وشه ى )گیرفان( هه ردوو وشه ى )به رێك و 
به رى( نووسراوه ، به اڵم )به ڕك( نه نووسراوه . بۆ ماناى وشه ى )وه رزش( نووسراوه  
)ڕاهێنان، ڕیازه ، سپۆرت(، له  كاتێكدا )ڕاهێنان( مانایه كى وردى وه رزش نییه  و دوو 
وشه كه ى دیكه ش عاره بى و ئینگلیزین، جوانتر ده بوو بنووسرایه  )وه رزین، سپۆر(، 
به تایبه ت )سپۆر( له  كرمانجیی سه روودا جێگیر بووه . بۆ وشه ى )بڕوانامه ( به  هه ڵه  
نووسراوه  )به ڵێننامه (، به اڵم )به ڵێننامه ( به رانبه ر )عقد( و )تعهد(ى عاره بى دێت، بۆ 

)بڕوانامه / باوه ڕنامه (ش وشه كانى )شهاده ( و )وپیقه (ى عاره بى جێگیر بووینه . 
بۆ وشه ى )وى/ وێ( نووسراوه  )جێناوى جودایه ، بۆ كه سى سێیه مى تاكى نێر/ 
مێ به كار دێت(، ئه مه  بۆ كرمانجیى سه روو ڕاسته ، به اڵم له  كرمانجیی ناوه ڕاستدا 
بۆ نێر و مێ ته نیا )وى( به كار دێت. بۆ ماناى وشه ى )یاریزان( نووسراوه  )یاریكه ر(، 
بۆ ده وڵه مه ندكردنى ده كرا )گه مه كه ر، گه مه زان و لیستكڤان(یش بنووسرێت. بۆ ماناى 
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ده بوو  باشتر  )به فرگر(،  فارسییه ، نووسراوه   )یه خچاڵ( كه  خۆى وشه یه كى  وشه ى 
ماناى  بۆ  بنووسرایه .  ئه گه ر )سارنج، سارنجۆك، ساركه ر(ى كرمانجیی سه رووش 
وشه ى )هه ور( به  هه ڵه  نووسراوه  )مژ، مژومۆران(، چونكه  )مژ، مژومۆران( به  ماناى 
)ته م، ته مومژ( دێت نه ك هه ور.  بۆ یه كێك له  ماناكانى )ئالوده ( نووسراوه  )ئه شق( له  
كاتێكدا ئالووده بوون، خووپێگرتن و گیرۆده بوونێكى خراپه  و مانایه كى نێگه تیڤى هه یه  
به اڵم  )بارى واڵت(،  )بارودۆخ( نووسراوه   بۆ  )تلوپ(ى عاره بییه .  و زێتر هاوماناى 

ده كرێ باس باسى بارى شار، گوند، گه ڕه ك، بازاڕ... بێت.    
له م فه رهه نگه دا زۆر دیار نییه  وشه كان له سه ر چ بنچینیه ك هه ڵبژێردراون، نازانرێ 
بۆچى وشه كانى )ئوردن، ئه حمه دى خانى و به دلیس...(ى تێدایه ، به اڵم بۆ نموونه  ) 
لوبنان، حاجى قادرى كۆیی و مهاباد...(ى تێدا نییه . وه ك چۆن دیار نییه  لێكدانه وه ى 
ئیلخانى و مه ته رێز...( چه نده  پێویستن بۆ  ماناى وشه كانى )هه كسوس، ئه سترلینى، 
منداڵى نۆ سااڵن به ره و ژوور، به  هه مان شێوه  جێگه ى پرسیاره  بۆ نموونه  بۆچى 
وشه كانى وه ك )ده بده به ، ڕه نگاڵه ، گوڵه ئه ستێره ، پایسكل...( له م فه رهه نگه دا جێگه یان 

نه كراوه ته وه ! 

ئه نجام و تێبینى
1ــ هه موو ئه و لیژنانه ى كه  ڕاده سپێردرێن بۆ دانانى فه رهه نگ، جگه  له وه ى ده بێ 
مه رجى شاره زاییان تێدا بێت، هه روه ها ده بێ ئه وپه ڕى ورد و به سه لیقه  و پشوودرێژ 
پێچه وانه وه ،  به   ده نا  بن.  هه ماهه نگ  و  هاوكار  یه كدى  له گه ڵ  ده مدا  هه مان  له   بن، 
ڕێساى ئه و په نده ى ده ڵێ )شیوى به  زۆر كابان یان سوێره  یان بێ خوێ( به سه ریاندا 

جێبه جێ ده بێت.
2- فه رهه نگا پڕ زمانى، به تایبه ت ئه و به شه ى په یوه ندیی به  هه ردوو شێوه زارى 
كرمانجیی سه روو و ناوه ڕاسته وه  هه یه ، ڕستێك هه ڵه ى واتایی و ڕێنووس و چاپى 
تێدایه ، بۆ چاپه كانى داهاتووى پێویستى به  پێداچوونه وه ى زۆر ورد هه یه ، هه روه ها 
ئه لفباى  به   ناوه ڕاست  كرمانجیی  شێوه زارى  به   تایبه ته   به شه ى  ئه و  پێویستیشه  

عاره بییش بنووسرێت.
ناوه ڕۆكه كه یدا  له   هه مان  و  فه رهه نگه كه   ناوى  له   هه م  هه رزه ،  فه رهه نگى  3ــ 
دونیایه ك هه ڵه ى له  ڕووى نموونه  هێنانه وه  و چاپ و ڕێنووس و واتا و ڕێزمان و 



هونه رییه وه  تێدایه ، خۆزگه  لیژنه ى به ڕێزى ئاماده كار و ئه كادیمیاى كوردى ڕێگه یان 
نه ده دا ئه و هه موو هه ڵه  و ناته واوییه  به سه ریاندا تێپه ڕێت.

4- فه رهه نگى هه راشان یه كێكه  له  فه رهه نگه  باشه كانى كوردستان، ئومێد ئه وه یه  
له  چاپه كانى داهاتوودا، نموونه ى ئه و چه ند هه ڵه یه ى خستمانه  ڕوو و هه ر سه رنجێكى 
دیكه ى چاودێران و دڵسۆزان ڕه چاو بكرێت و له  چاپه كانى داهاتوودا سوودى لێ 

وه ربگیرێ و ده وڵه مه ندتر و بێخه وشترى بكرێ.



زمانی ئەدەب و
زمانی میدیا

پ.ی.د. ئازاد ڕەمەزان عەلی
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لەوانەیە زمان وەك دیاردەیەك سەربەخۆ بێت بەرانبەر ئەدەب و میدیا، بەاڵم ناكرێ  
بەرانبەر پێوەندیكردن سەربەخۆ بێت، چونكە زمان ئامرازێكی بنەڕەتی پێوەندیكردنی مرۆڤە.
لە زمانی  ئاستی جیاجیای هەیە،  بەكارهێنانەوە  لە ڕووی  نییە، كە زمان  تێدا  گومانی 
ئاستی زمانی شیعر و  ئەوانیش  ئارادایە، كە  لە  بە شێوەیەكی گشتی دوو ئاست  ئەدەبدا 
زمانییتر  ئاستی  زمانیشدا،  ئاستەی  دوو  ئەم  ڕۆشنایی  ژێر  لە  پەخشانە.  زمانی  ئاستی 
هەن بە شێوەیەك بە ڕای هەندێك لە نووسەران، هەر كارێكی ئەدەبی زمانێكی تایبەت بە 
خۆی هەیە، واتە زمانی هەر هۆنراوەیەك جیاوازە لەگەڵ زمانی هۆنراوەیەكیتر، ئەمە بۆ 

ژانەرەكانیتری ئەدەبیش، وەك چیڕۆك و ڕۆمان و شانۆگەری.....تد، هەمان شتە .
لە  بریتییە  زمانە  ئەو  دەكەین،  میدیایی  گوتاری  زمانی  باسی  كاتێك  شێوە  هەمان  بە 
هەروەك  ئەمەشیان  ئەدەبدا،  زمانی  و  ڕۆژانە  ئاخاوتنی  زمانی  نێوان  لە  ناوەند  زمانێكی 

زمانی ئەدەب، بە شێوەیەكی گشتی دوو ئاستی زمانیی هەیە :

- ئاستی زمانیی میدیای نووسراو .
- ئاستی زمانیی میدیای بیستراو و بینراو .

لە ژێر ڕۆشنایی ئەم دوو ئاستەی زماندا ئاستیتر هەن، وەك: زمانی میدیایی ڕۆشنبیری، 
سیاسی، ئابووری.....تد .

زمانی گوتاری ئەدەبی:
وشە  زمانییە  گوزارشتێكی  ئەدەب  كە  وایە،  ڕایان  نووسەران  و  توێژەران  زۆربەی 
ئامانج و  ناوەرۆك و جێبەجێكردنی  گەیاندنی  بۆ  كەناڵێك  و  پرد  دەستەواژەكان وەك  و 
مەبەست بەكاردەهێنێت. ئەمەش ئەوە دەردەخات، كە پێوەندییەكی ئۆرگانی بەهێز لە نێوان 
گوتاری ئەدەبی و زماندا هەیە، گوتاری ئەدەبی زمان گەشەپێدەكات و دەیگەیەنێتە بەرزترین 
پلەی داهێنان. كەواتە گوتاری ئەدەبی بە واتا و ئاماژەی داهێنراو دووبارە زمان دروست 

دەكاتەوە و لە بارە ئاساییەكەی ڕزگاری دەكات .
لێرەدا دەكرێ  بڵێین، كە پرۆسەی گەشەكردنی زمان لە دووتوێی ئەدەبدا بەبێ  جووڵەی 
یان  ئەدەبە، وەك هۆكار  داهێنەری زمان و  نابێت، چونكە كۆمەڵ خۆی  كۆمەڵ جێبەجێ  
پێوەندیكردن. هەروەها هەرخۆشی هەموو وشە و  كەناڵێكی  ئامرازێكی گوزارشتكردن و 

كەرەستەكانی زمان بەسەر تاكەكانیدا دەسەپێنێت .
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كەواتە ئەگەر زمان بریتی بێت لە ڕەمز و هێما و وێنەی واتادار، ئەدەبیش بریتییە لە 
چاودێری  سۆز،  و  هەست  و  شارەزایی  و  بیروبۆچوون  هەڵگری  زمانیی  گێڕانەوەیەكی 
جووڵەی واقیع دەكات بۆ ئەوەی بیگۆڕێت بۆ جیەانێكی خەیااڵوی، تاكو لە ڕێگای زمانەوە 

لە نوێوە دایبڕێژێتەوە بۆ وەسفكردنی ئەو جیهانە خەیااڵوییە .
هزرێكی  بۆ  دەیگۆڕێت  و  دەكات  دروستی  واقیعێك  كە  زمانە،  شێوە  ئەم  جووڵەی 
خەیااڵوی لە چوارچێوەی قاڵب و ڕەمز و دەقەوە، بە هەموویان گوتاری ئەدەبی پێكدەهێنن، 
بە مەرجێك بتوانرێت ئەم قاڵب و ڕەمز و دەقانە شیبكرێنەوە و دووبارە دابڕێژرێنەوە، لە 

پاشاندا خوێنەر، یان وەرگر تێیان بگات .
لەگەڵ  بەردەوامی  بە  داهێنانە و  ئەدەبی زمانی  بڵێین، كە زمانی گوتاری  بۆیە دەشێ  
ئارەزوومەندانی  بۆ  تەنیا  دیاریكراوە،  بەاڵم جەماوەرەكەی  پێشدەكەوێت،  ژیاندا  جووڵەی 
و  نادات  تێك  زمان  ئەدەبی  گوتاری  زمانی  بەردەوامەی  جووڵە  ئەم  ئەدەبە.  و  هونەر 

نایڕووخێنێ ، بەڵكو دەوڵەمەند و نوێی دەكاتەوە .
لە  ئەدەبی  گوتاری  زمانی  ئاستەكانی  جیاوازی  بە  ئاماژە  كورتی  بە  لێرەدا  گرنگە 
بوارەكانی شیعر لە الیەك و بوارەكانی پەخشان لە الیەكیتر بكەین. زمانی گوتاری شیعر 
جوانكاری  و  مۆسیقا  و  ڕیتم  بابەتی  كە  ناكرێت،  سەیر  شیعرەوە  چوارچێوەی  لە  تەنیا 
بۆ  سەیردەكرێت،  زمانییەوەش  پێكهاتەی  لەالیەن  بەڵكو  دەگرێتەوە،  و.....تد،  ناوەرۆك  و 
دۆزینەوەی توانستی زمانی شاراوەی ناو دەقە شیعرییەكە، بەاڵم زمانی گوتاری پەخشانی 
جیاوازە، هەروەك دەگوترێت ئەگەر بێتو شیعر سەما بێت، پەخشان ڕۆیشتنە، نابێت ئەوە 
لە بیر بكەین، كە ڕۆیشتنیش دەستووری خۆی هەیە و پێویستە پێیەوە پابەند بێت، چونكە 
ڕیتمی خۆی هەیە پێویستە بە گوێرەی ئەو ڕیتمە ڕێ  بكات و الیەنی جوانیش لە بیر نەكات 

بۆ ورووژاندن و كاریگەری خستنە سەر وەرگر .

زمانی گوتاری میدیایی:
زمانی گوتاری میدیایی لە زۆربەی الیەنەكانیدا لەگەڵ زمانی گوتاری ئەدەبیدا بە یەك 
دەگەن، بە تایبەتی كە هەردووكیان گوزارشتی زمانیین، بەاڵم خاڵی جیاوازی لە جیاوازی 
ئاستی ئەم گوزارشتكردنەیە. گوتاری ئەدەبی لە بەكارهێنانی زماندا لە هەوڵی داهێنان و 
تەقاندنەوە و سەرەڕۆیی كردنە بە توانستی ئەو زمانە، بە مەبەستی گەیاندنی بە ترۆپكی 
بەرزی و جوانی، بەاڵم گوتاری میدیایی، زمانەكەی زمانێكی ئاساییە و ئامانجی سەرەكی 
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پێشكەشكردنی زانیارییە بەبێ  بەكارەێنانی كاریگەرییە زمانییەكان، بۆ ئەوەی هیچ گرفتێك 
بۆ وەرگر دروست نەكات. لێرەدا نابێت فاكتەری ڕێككەوتن دەربارەی واتای ڕەمزەكان لە 
نێوان نێرەر و وەرگر  لەبیربكەین.  لەم بارەوە نووسەری ئەڵمانی ) جۆرج كالوس ( دەڵێ : 
)هەریەك لە نێرەر و وەرگر دوو پاشخانی جیاوازی شارەزایی زمانییان هەیە، پاشخانی 
لە هەوڵی خۆگونجاندنی  نێرەر  پێویستە  لە پاشخانی وەرگر، بەاڵم  نێرەر زۆر گەورەترە 
بدات لەگەڵ شارەزایی وەرگر لە بەكارنەهێنانی وشە و دەستەواژەی تێنەگەیشتوو لە الیەن 
وەرگرەوە و زمانەكەی لە ئاستی تێگەیشتنی زمانی وەرگردا بێت. بەم جۆرە زمانی گوتاری 

میدیایی ئاستێكی نزمی دەبێت و ناگاتە ئاستی داهێنان( .
جیاوازی لە نێوان زمانی گوتاری میدیایی و زمانی گوتاری ئەدەبیدا لە جیاوازی بواری 
شارەزایی  هاوبەشدا دەردەكەوێت، كە هەریەك لە وەرگرەكان ئامرازی خۆیان هەیە بۆ 
شیكردنەوەی ڕەمزەكانی دەقە ئەدەبی و میدیاییەكان، واتە جەماوەری گوتاری ئەدەبی لە 
ڕووی ژمارەوە دیاریكراو و بژاردەن، بەاڵم جەماوەری گوتاری میدیایی زۆر فراوانە و 
دیاریكراو نییە، چونكە ئاراستەی هەموو چین و توێژێك دەكرێت. لەالیەكیتر پێویستە ئاماژە 
بەوە بكەین، كە ناوەرۆكی گوتاری میدیایی ئامانجی پێشكەشكردنی ڕاستی و زانیارییەكانە، 
شێوەیەكی  بە  گشتی  ڕای  دروستكردنی  و  جەماوەر  سەر  كاریگەریكردنە  مەبەستی  بە 
چێژی  شانبەشانی  زانیاری  و  هەڵوێست  و  ئەدەبی شارەزایی  گوتاری  بەاڵم  ڕاستەوخۆ، 

هونەری و جوانی پێشكەش دەكات.
زۆر  شێوەیەكی  بە  زانیارییەكان  كە  دەردەكەوێت،  كاتێك  میدیایی  گوتاری  جوانی 
پڕۆفیشنااڵنە دەگوازێتەوە و لە ڕووی سنووری كاتەوە دیاریكراوە، بەاڵم گوتاری ئەدەبی 

ئەم جوانییە بە ڕووخاندنی دیواری كات دەبەزێنێ.
  زمانی گوتاری میدیایی تایبەتمەندی باڵوبوونەوەی فراوانی هەیە و پێوەندییەكی پتەوی 
بە ژیانی ڕۆژانە و ڕووداوە یەك لە دوای یەكەكانەوە هەیە و زمانێكە زۆر خێرا  لە ڕێگای 
ئامرازەكانی پێوەندیكردنی جەماوەرییەوە باڵودەبێتەوە و هەژموونی خۆی بەسەر وەرگردا 

دەسەپێنێ ، هەروەها بەسەر زمانی گوتاری ئەدەبیشدا.

زمانی  گوتاری میدیایی پابەندی چەند مەرجێكە، لەوانە :
- پاشخانی زانیاری وەرگر .

- كەسایەتی ئامرازی میدیایی .
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- نووسین بە شێوازێكی ئاسان و ڕاستەوخۆ و كورت و ڕوون و تێگەیشتوو .
- تێركردنی ئارەزووەكانی وەرگر .

  ئاشكرایە، كە هەرپەیامێكی میدیایی ملكەچی یەكێك لە ئەگەرەكانە لە كاتی بە دەنگەوە 
چوونیدا. ئەو ئەگەرانەش بێگومان نێرەر لەبەرچاویان دەگرێت، بۆ ئەوەی پەیام و گوتارەكەی 

لەگەڵیدا بگونجێنێت، كە بریتیین لە :
- كاریگەری ئەرێنی بۆ ناوەرۆكی پەیامەكە .

- كاریگەر نەبوونی وەرگر بۆ ناوەرۆكی پەیام .
- كاریگەری پێچەوانەیی، یان نەرێنی بۆ ناوەرۆكی پەیامەكە .

بە شێوەیەكی گشتی گوتاری میدیایی مەبەستی دروستكردنی كاریگەری ئەرێنییە بەسەر 
وەرگردا.

لەبەر ئەوەی گوتاری میدیایی ئاراستەی جەماوەرێكی فراوانی ئاست جیاجیای كۆمەڵە، 
بۆیە ئەم گوتارە ئێستا بە شێوەیەكی بنەڕەتی پشت بە ئامرازی پێوەندی كردنی پێشكەوتوو 
دەبەستێت، ئەمەش وایكرد كە بەرانبەر ئەم پێشكەوتنەی تەكنەلۆژیای پێوەندیكردن، ئامرازە 

كۆنەكان لەناوبچن .

ژێر  دەیخاتە  و  دەبێت  میدیاییدا  زمانی  بەسەر  كاریگەری  نوێش  ئامرازی  بێگومان 
پێشتردا  لە  هەروەسك  دەبێت.  بارودۆخە  ئەو  ملكەچی  و  خۆی  كەناڵەكانی  هێژموونی 

ئاماژەمان پێكرد زمانی پەیامی میدیایی لە دوو ئاستدا خۆی دەبینێتەوە :
- زمانی گوتاری میدیایی نووسراو .

- زمانی گوتاری میدیایی دركێنراو )بیستراو و بینراو( .
جەماوەرێكی  بە  پێویستی  نووسراو  میدیایی  گوتاری  زمانی  بێتو  ئەگەر  كاتێكدا  لە 
تاڕادەیەك خوێندەوار هەبێت و شارەزاییەكی دیاركراویان لە كردنەوەی ڕەمزەكاندا ەەبێت، 
بەاڵم زمانی گوتاری میدیایی دركێنراو جەماوەری خوێندەواری بەالوە گرنگ نییە، چونكە 
پەیامەكانی ئاراستەی خوێندەوار و نەخوێندەوارە. كەواتە لێرەدا دەگەینە ئەوەی، كە زمانی 
گوتاری میدیایی هاوشانی ئاستی وەرگرە، ئەمەش دەبێتە هۆی دابەزینی ئاستی ئەو زمانە 
بەرانبەر بە ئاستی زمانی گوتاری ئەدەبی، كە ئەمەی دواییان جەماوەرێكی دیاریكراو و 

خاوەن چێژی جوانی و هونەری دەوێت .
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بە هەمان شێوە جیاوازی لە نێوان زمانی میدیایی نووسراو و زمانی میدیایی دركێنراو 
چونكە  دركێنراوەكە،  ئاستی  لە  بەرزترە  نووسراوەكە  ئاستی  كە  دەبینین،  )بیستراو( 
زمانی  بڵێن  دەشێ   بۆیە  ڕۆژانە،  و  ئاسایی  ئاخاوتنی  زمانی  لە  نزیكە  زۆر  دركێنراوەكە 

گوتاری میدیایی نووسراو، بەرزترین ئاستی زمانی گوتاری میدیاییە .

ئەو سەرچاوانەی سوودیان لێوەرگیراوە:
  .)https://www.startimes.com( 1- فی تجدید لغە االعالم، أ.د.أحمد حمدی

2- االدبیة فی لغة االعالم، د.أسامە عثمان)https://cilic.com(، مركز جیل البحث العلمي.
.)https://www.alquds.co.uk(3- لغة االعالم و لغة االدب، فایز شاەین



قادر وریا: پرسی زمان و ناسنامەپارێزی
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا 

دیمانە: ڕێباز مەردانی
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ئاماژە؛

پرسی زمان یەک لە پرسە هەستیار و هەرە زیندووەکانی کۆمەڵگەی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستانە، بەتایبەت کە ئەم بابەتە گرێدراوی پرسی سیاسەتی 
تاک زمانیی دەسەاڵتی ناوەندییە، کە لە دوو ڕێژیمی پاشایەتیی پەەلەوی 
کراوە.  ڕەچ��او  دەوڵ��ەت-ن��ەت��ەوەدا  پڕۆسەی  لە  ئیسالمیدا  کۆماری  و 
بەبۆنەی 2ی ڕەشەممە، ڕۆژی جیەانیی زمانی دایک وتووێژێکمان لەگەڵ 
مامۆستا قادر وریا، مامۆستای زمانی کوردی لە زانکۆی کۆیە ئەنجامداوە 
و کۆمەڵە بابەتێکی پێوەندیدار بەو مژارەی لەگەڵ بەڕێزیان هێناوەتە بەر 

باس. ئەم وتووێژە بە شێوەی زارەکی کراوە و دوایە  دابەزێندراوە.

*مامۆستا قادر وریا بە سەرنجدان بەوەی  کە حکوومەتی ناوەندی لە سەردەمی پەەلەویی یەکەمەوە پڕۆژەی 
ئێرانی نوێی بۆ یەکدەست  کردن و تواندنەوەی سەرجەم نەتەوەکان خستبووە بواری جێبەجێ کردنەوە، کۆمەڵگەی 

کوردستان لە سەرەتادا چۆن بەرهەڵستی ئەم سیاسەتە داسەپاوەی تاران بۆوە؟
لەسەر  تا  و  کرد  کودەتای  و  کار  سەر  هاتە  ڕەزاشا   1299 ڕەشەمەی  لە  وریا:  قادر 
کار البرانی کە دەبێتە 1320، لە ماوەی ئەم زیاتر لە 20 ساڵەدا، هەلومەرجی کوردستان 
ڕەزاشا  چونکە  بوو،  هەلومەرج  ناخۆشترین  ئێران  لە  دەژیا  تێیدا  کورد  کە  دۆخێک  و 
دەیویست هەرچەشنە بەرهەڵستێک هەیە تێکی بشکێنێ. بۆیە لەگەڵ بزووتنەوەی سمکۆی 
شکاک و لەگەڵ هەندێک بزووتنەوە و بەرگری کە لە ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستاندا 
هەبوو، بۆ وێنە لە خوارووی کوردستان وەک بزووتنەوەی مەحموودخانی کانی سانان یا 
مەحموودخانی دزڵی، جافر سوڵتان، هەروەها لە سەردەشت مەال خەلیل، جۆرێک بەرگریی 
هەبوو کە بەشێکی ڕاوەستان بوو لە بەرانبەر ئەو زۆردارییەی کە دەیانویست جلوبەرگ 
بە خەڵک بگۆڕن، بە زۆری زمانی فارسییان بەسەردا بسەپێنن. ڕەزاشا دەیویست چەک 
لە عەشایرەکان بستێنێتەوە و هەرچەشنە بەرگرییەکی چەکدارانە، یان بڵێین بەرهەڵستێکی 
چەکدارانە نەهێڵێ. بۆیە هەم بەرگریی چەکدارانە بەرانبەر بە ڕەزاشا و هێزە چەکدارەکانی 

هەبوو هەم هەوڵ و بەرگریی شوناسخوازانە هەبوو.
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دەزانین سمکۆی شکاک بۆ ماوەی چەندین ساڵ بەربەرەکانێی هەبوو بەرانبەر بە دەوڵەتی 
ناوەندی و لەگەڵ ئەوەی هەوراز و نشێو هەبوو لە ماوەی بەردەوامی بزووتنەوەکەیدا- 
دواتر  و  ەەبووە  خۆئەمنکردنەوە  ماوەیەک  تەنانەت  و  پاشەکشە  شکست،  سەرکەوتن، 
نەتەوایەتییەکانی  مافە  داوای  کە  کوردبووە  جواڵنەوانەی  لەو  یەکێک  تێهەڵچووەتەوە- 
کردوە. جاری وا هەبووە باسی لە خودموختاری کردوە، باسی لە سەربەخۆیی کردووە، 
لەگەڵ ئەوەشدا یەکێک لەو هەواڵنەی کە جێگای ئاماژە پێکردنە، لە ساڵی 1913 لە باری 
بە هاوکاریی  لە شاری “خۆی”، سمکۆ  بۆ وێنە  کولتوورییەوە چەند هەوڵێک دەبینین کە 
عەبدولڕەزاق بەدرخان کە “کۆمەڵەی جیهاندانی”ی هەبوو، قوتابخانەی کوردییان دامەزراند، 
کە ئەمە یەکەم جار بوو قوتابخانەی کوردی لەم ناوچەیە دەکرایەوە. هەروەها خودی سمکۆ 
ڕۆژنامەیەکی دەرکرد بە ناوی “کورد” کە بەداخەوە سێ ژمارەی زیاتر لێ دەرنەچوو. دیارە 
ئەو هەواڵنە هەن، بەاڵم زەبروزەنگ بە ڕادەیەک بوو کە زۆربەی ئەو کەسایەتییانەی لە 
ناو کورددا داوای مافەکانی کوردیان دەکرد، بە جۆریک بەربەرەکانییان هەبوو بەرانبەر بە 
دەوڵەتی ناوەندی، کەوتبوونە زیندان، دوور خرابوونەوە و لە وەزعییەتێکی ئاوادا دەژیان، 
بەاڵم لەگەڵ ئەوەی کە ئەم جۆرە بەربەرەکانێیانە ەەبوو دەکرێ بڵێم ئەو چەند ساڵەی کە 
ڕەزاشا لەسەر کار بوو سەردەمی خەفەقان بوو، سەردەمی زەبروزەنگ بوو و سەردەمی 

ئەوپەڕی ناخۆشی و تاڵی  بۆ کورد بوو.

*کە واتا دەکرێ بڵێین دامەزرانی کۆماری کوردستان پەرچەکردارێکی شوناسخوازانە بووە بەرامبەر بە سیاسەتی 
سیستماتیکی تواندنەوەی نەتەوەی کورد، ئەو مۆدێلەی دەوڵەت-نەتەوە ناکرێ وەک ئایدیۆلۆژی یان فۆرمێک لە 
سیاسەت پێناسە بکەین و زیاتر ڕیشەی لە کولتوور و فەرهەنگ دایە. ڕەسمیەتدان و پەرەپێدان بە زمان و ئەدەبی 

کوردی چۆن بوو بە بنچینەی کۆمار و دەوڵەت-نەتەوە؟
بەرانبەر  بوو  پەرچەکردارێک  کوردستان  کۆماری  پێکهاتنی  بڵێین  کە  ئەوە  وریا:   قادر 
بەو زەبروزەنگ و سەرکوت و هەوڵی تواندنەوە و لەنێوبردنی شوناسی کوردی، ڕاستە، 
لە  ئامانجەی کە حیزبی دێموکرات  ئامانجەکانی حیزبی دێموکرات، ئەو هەشت  لە  چونکە 
کاتی دامەزرانیدا گەاڵڵەی کردبوون، ئەوەی تێدایە کە کورد دەیەوێ بۆ خۆی ناوچەی خۆی 
بەڕێوە بەرێ، دەیەەوێ چارەنووسی خۆی لە کوردستانی ئێران بە دەست خۆی بێت و 
مەسەلەیەکی دیکە یانی دووەم ئامانج کە حیزبی دێموکرات لە دامەزرانیدا ئاماژەی پێ دەکا 
و کۆماری کوردستانیش ئەمەی لە کاروباری خۆیدا و لە سیاسەتەکانی خۆیدا ڕایی کرد، 
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ئەوە بوو کە زمانی کوردی بە ڕەسمی بناسرێ، ببێتە زمانی خوێندن، ببێتە زمانی ئیداری لە 
ناوچەکانی کوردستان و تاکی کورد و خەڵکی کورد هەست بە ئازادی بکا و مافەکانی دابین 
بێ. بە گشتی ئەوە تەواو ڕاستە کە کۆماری کوردستان داواکاری مافە نەتەوایەتییەکانی 
گەلی کورد بوو و دەیەویست ئەم ڕابردووە کە پڕ بووە لە سەرکوت و سڕینەوە، کۆتایی 
پێ بێ و  هەلومەرجێکی نوێ بۆ کورد بێنێتە کایەوە کە بۆ خۆی بەسەر چارەنووسی خۆیدا 

زاڵ بێ.

*بەاڵم چۆن بوو زمان ئەم بایەخەی پێدرا لە کۆماری کوردستاندا؟ 
قادر وریا: زمان فاکتەرێکی گرنگە لە ناساندنی نەتەوەیەک و جیاکردنەوەی نەتەوەیەک 
لە نەتەوەیەکی دیکە. بەتایبەتی ئەو نەتەوانەی کە لە ئێران و لەو ناوچانە بەیەکەوە 
ئایینەوە جیاوازییەکی  دەژین، چونکە ئێمە و نەتەوەکانی دەوروبەری ئێمە لە ڕووی 
ئایینی گەورەمان نییە. ئەو نەتەوانە بە زۆری ئایینی ئیسالمیان هەیە، لە ڕووی ڕەنگی 
پێست و شێوازی دەموچاو زۆر جیاواز نین. لە ڕاستیدا ئەوە زمانە، کە ئێمە لە یەکتر 
خۆی  و  بکا  خۆی  بوونی  بە  هەست  توانیویەتی  کوردیش  ئەگەر  و  دەکاتەوە  جیا 
ئەگەر کوردیش  پاراستووە.  ئەوەیە کە زمانەکەی خۆی  ببینێ، هی  نەتەوەیەک  وەک 
زمانەکەی نەپاراستبایە و وەک زۆر نەتەوەی دیکە کە تواونەوە و زمانی نەتەوەیەکی 
ئاوامان لێ  دیکەیان وەرگرتوە و ئێستا خۆیان بە نەتەوەیەکی دیکە دەزانن، ئێمەش 
دەهات. بۆیە بە ئاگاداری لەو الیەنە گرنگەی زمان، کە دەتوانێ ناسنامەی نەتەوەیەک 
زمان.  بە  درا  بایەخ  لە کۆماری کوردستاندا زۆر  دیکە،  لەوانی  بکاتەوە  بێ و جیای 
پاشانیش چونکە ئەوەندە لە ماوەی دەسەاڵتدارەتیی ڕەزاشادا هەوڵ درابوو ئەم زمانە 
بکا،  قسە  فارسی  زمانی  بە  کرابوو  ناچار  زۆر  بە  خەڵک  ئەوەندە  بکرێ،  سەرکوت 
ئەوەندە کتێبی کوردی و گۆرانیی کوردی و ئەم جۆرە شتانە قەدەغە کرابوو، ئەمانە 
زمانەکەیان لەالی خەڵک خۆشەویستتر کردبوو. یانی شتێک کە دوژمن هەوڵ دەدا بە 
هەموو شێوەیەک لێت بستێنێتەوە، وای کردبوو کە الی خەڵک بایەخێکی زیاتر پەیدا بکا. 
بۆیە زۆر بە تامەزرۆییەوە بەرەو خزمەتکردنی زمانەکەیان و بایەخدان بە زمانەکەیان 

چوونە پێشێ.
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*ڕۆژنامە و باڵوکراوەکانی ئەو سەردەم چ بوون و لەالیەن چ کەسانێکەوە ئێدارە دەدران؟
قادر وریا: دەکرێ بڵێم یەکێک لە ڕووە گەشەکانی کۆماری کوردستان بایەخد ان 
بە چاپەمەنیی کوردی، باڵوکردنەوەی ڕۆژنامە و گۆڤاری کوردی بوو. بۆ یەکەم جار 
کوردستان، لە پێتەختی کۆمار کە مەەاباد بووە دەبێتە خاوەنی چاپخانەی کوردستان، 
“کوردستان”  ڕۆژنامەی  دەکرێ،  چاپ  “کوردستان”  گۆڤاری  چاپخانەیە  لەو  دوایە 
کە 113 ژمارەی لە ماوەی تەمەنی کۆماردا لێ باڵو بۆوە )ئەگەرچی دەگوترێ 114ـ 
ژمارەی لێ باڵو بووەتەوە، بەاڵم کۆتا ژمارەی لەبەر هێرشی دەوڵەتی مەرکەزی کە 
بەسەر مەهاباددا گرتووە، کەوتووەتە دەستیان و باڵو  هاتووە و دەستی  ئەرتەش 
گۆڤاری  “کوردستان”،  گۆڤاری  و  “کوردستان”  ڕۆژنامەی  لە  بێجگە  نەبووەتەوە(. 
گۆڤاری  ئەویش  و  بووە  بۆکان  ڕێکخراوی  هی  کە  دەردەچوو  بۆکان  لە  “هەاڵڵە” 
نیشتمان”  “هاواری  هەروەها  بۆتەوە.  باڵو  تێدا  سیاسیی  و  ئەدەبی  و شتی  گشتی 
گۆڤاری یەکێتیی الوان بووە کە لەو سەردەمدا دەرچووە. گۆڤاری “گڕوگاڵی مندااڵن” 
کە  زۆرە  کۆمار  مانگی   11 تەمەنی  بۆ  یانی  کەمدا،  ماوەیەکی  لە  ئەمە  دەرچووە. 
بڵێی  نەبووە  ئێستاش  وەک  بکاتەوە.  باڵو  ڕۆژنامە  و  گۆڤار  ئەوەندە  توانیویەتی 
وەختی  ئەو  بووە،  ئاسان  ئەوندە  باڵوکردنەوە  و  چاپ  ئیمکاناتی  تایپ،  ئیمکاناتی 
دیارە  بووە،  بەشدار  تێیدا  کێ  کە  ئەوە  بابەت  لە  بوون.  زەحمەت  بە  زۆر  ئەوانە 
کۆمەڵێک ناو ەەن: سەید محەممەد حەمیدی یەکێک لەو کەسانەیە کە ڕۆڵی هەبووە لە 
بەرپرسایەتیی چاپخانە و ڕۆژنامەی “کوردستان”دا، زیندەیاد سەدیقی ئەنجیری ئازەر 
لەو کەسانە بووە کە بە تایبەتی لە “هاواری نیشتمان”دا نووسیویەتی و سەرپەرشتیی 
کردووە. کەسانێکی وەک هێمن و هەژار کە ئەو وەختی الو بوون، بە شێعر بەشدار 
بوون. زۆر کەسی دیکە هەن بۆ نموونە محەممەد عەتری گڵۆاڵنی، کە دواتر بووە 
شاعیرێکی ناودار و لەم سااڵنەی دواییدا کۆچی دوایی کرد، لە سەردەمی کۆمار و 
لە چاپەمەنیی ئەو کاتدا شتی باڵوکردۆتەوە. زۆر شاعیر و نووسەر هەن، کە دوایە 
زۆربەیان بوون بە ناوی پڕشنگداری ئەدەبی کوردی، لە سەردەمی کۆماردا دەستیان 
پێ کردبوو و لە ڕێگای چاپەمەنیی سەردەمی کۆمارەوە ەاتنە مەیدان. کە باس لەو 
کەسانە دەکەین با یادێک لە زیندەیاد محەممەد شاپەسەندی بکەمەوە کە لە کارگێڕانی 

چاپخانەی کوردستان بووە.
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* ڕەنگە هەندێ کەس تێبینییان هەبێ لەسەر ڕێنووسی زمانی کوردی لە ڕۆژنامە و گۆڤارەکانی سەردەمی کۆماری 
کوردستان و بڵێن کە وشەی فارسی یان هەڵەی ڕێنوسیی لە نووسینەکانی ئەو سەردەمدا دەبینرێ. جەنابت وەک 

شارەزایەکی زمان، ئەمە بۆچی دەگەڕێنیەوە و قسەت بۆ ئەو تیپە لە ڕەخنەگرانی زمان چییە؟
ڕەخنانە  ئەم  دەبینین  بکەین،  واقعبینانە سەیر  زۆر  ئەگەر  من  بڕوای  بە  وریا:  قادر 
زۆر لە جێی خۆیاندا نین. وەختێک کە کۆماری کوردستان پێکەات و دەستی کرد بە 
بە کوردی هەر  لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان نووسین  باڵوکردنەوەی نووسینی کوردی، 
پێشینەیی نەبوو، یانی بوار بە کورد نەدرابوو کە بە زمانەکەی خۆی بنووسێ. چاپەمەنیی 
باشووری  لە  تەنیا  وەختی  ئەو  پاشان  بوو.  تازە  ئەزموونێکی  ئەمە  و  نەبوو  کوردی 
کوردستان نزیکەی 20 ساڵێک بوو، کە کورد ئەو ئیجازەیەی هەبوو و بە جۆرێک دان 
بە کورددا نرابوو، کوردی نووسین و کوردی خوێندن و قوتابخانەی کوردی هەبوو. 
وەک ئێستاش نەبوو کە پێوەندیی فەرهەنگی لە ڕێگای سەتەالیت و ئەنتەرنێت و ڕادیۆ و 
ئەو  جۆرە پێوەندییە، زۆر و هاسان بێ. هەرچەند لە باشووری کوردستانەوە گۆڤاری 
“گەالوێژ” و هەندێک باڵوکراوەی دیکە دەگەیشت، بەاڵم دەگەیشتە دەست ژمارەیەکی 
ڕێنووسی  من  بڕوای  بە  واقعییەتانە  بەو  بە سەرنجدان  و  دەهات  قاچاغی  بە  و  کەم 
کوردیی ئەو کات ئەگەر کەموکوڕییشی تێدا بووە یا وشەی فارسیی تێدا بووە؛ ئەمانە 
زۆر لە جێی خۆیان نین. یانی لە هەر جێگەیەک کە تازە دەست دەکرێ بە جوڵەیەکی 
ئاوا گەورە، ئەو کەموکوڕییانە دەبن. پاشان ئەوە کە بگوترێ وشەی فارسیی تێدابوو، 
بە بروای من هیچ زمانێک نییە وشەی زمانێکی دیکەی تێدا نەبێ و وشەی بێگانەی تێدا 
نەبێ، ئەوە بە کێشە نازانم. بەتایبەتیش زۆر وشە هەن کە کەسانێک بە هەڵە پێیان وایە 
فارسیین. نا هی زمانی فارسی نیین، بەڵكوو دەکرێ بڵێین وشەی کوردین و چوونەتە نێو 
زمانی فارسی. زمانی کوردی و زمانی فارسی لە یەک بنەماڵەن. دەکرێ لە چەند پشت 
ئەوالتر کە یەک زمان بوون یا یەک دایکەزمانیان هەبووە، ئەو وشانە لەوێوە هاتوونە 
نێو زمانی کوردی و فارسییش. بۆیە وشەی وا هەیە لە کوردیدا ماوە و لە فارسیدا نییە 
و بە پێچەوانەوە، بەاڵم ڕۆژگارێک ئەم دووانە هێشتا نەبوون بە دوو زمانی سەربەخۆ، 
ئەم وشانەیان هەبووە. من ئەوە بە کێشە نازانم و لە ڕووی ڕێنووسیشەوە، چونکە بە 
هەرحاڵ زمانی کوردی وەک زمانی فارسی و وەک زمانی عەرەبی بەو ئەلفوبێیەی کە 
پێی دەگوترێ ئارامی، زمانی کوردیش بەوە نووسراوە. تازە زمانی کوردی لە ماوەی 
75 یا 100 ساڵی ڕابردوودا لە ڕووی ڕێنووسەوە یا لە ڕووی ئەلفوبێوە توانیویەتی زۆر 
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گۆڕان بەسەر خۆیدا بێنێ کە دەکرێ بڵێم ئەو ئەلفوبێیە و ئەو ڕێنووسە کە ئێستا کورد 
خۆیان  زمانەکەدا  لەگەڵ  توانیویانە  نەماوە،  تێدا  زۆریان  کەم وکوڕیی  دەنووسێ،  پێی 
بگونجێنن. واتە دەتوانین بڵێین ڕێنووس و ئەلفوبێیەکی سەرکەوتوومان هەیە کە دەتوانن 

وەاڵمدەری نیازی زمانەکەمان بن.

*کەواتە گەشەکردن یەکێک لە ەۆکارەکانی زیندوویی زمانی نەتەوەکانە و زمانی کوردی لە ڕەوتی مێژوودا 
ئاڵوگۆڕ و گەشەی بەخۆیەوە بینیوە و ئەمەش دەرفەتە بۆ زیندووبوونی زمانی کوردی، بەاڵم لێرەدا پرسێکی دی 
دێتە ئاراوە، ئەویش زمانی یەکگرتووە، لە هەلومەرجێکدا کە زمانی کوردی زار و بنزاری جیاوازی لێ دەبنەوە، ئەم 

فرەییە چۆن دەرفەت دەدا بە یەکدەستی و یەکگرتوویی زمان؟
قادر وریا: ئەم پرسیارە زۆر لکی لێ دەبنەوە کە بڕێک لەسەر ڕاوەستانیان دەوێ. لەپێشدا 
کە باس لە گەشەی زمانی کوردی دەکەین، هەرکات کورد لە هەر شوێنێک دەسەاڵتی بە 
دەست خۆی بووە، زمانی کوردی زۆر گەشەی کردوە، چونکە توانیویەتی چاپەمەنی هەبێ، 
ڕادیۆ و کتێبی ەەبێ، ببێتە زمانی دەسەاڵت، ببێتە زمانی قانوون و بەڕێوەبەری و ئەمانەش 
یارمەتی گەشە کردنی زمانی کوردییان داوە. کۆماری کوردستانیش بە نۆبەی خۆی بوو 
بە هۆی گەشەکردنی زمانی کوردی، بە جۆرێک کە زمانی کوردی ببێتە زمانی فەرمی و 
بازرگانی و ئیداری، بەاڵم ئەو بەشەی دیکە کە دەڵێن زمانی کوردی لە ماوەی یەک سەدەی 
ڕابردوودا گەشەی کردووە، بەاڵم کێشەی بوونی زمانی یەکگرتوو، بوونی زار و بنزاری 
زمانی  کە  لێبکەین،  چاو  شانسێک  وەک  ئەمانە  دەبی  ئێمە  پێشدا  لە  هەیە،  جۆراوجۆری 
کوردی زار و بن زاری جۆراوجۆری هەن، چونکە ئەمانە ەەموویان سامانی زمانی کوردین. 
تەنانەت  یەکگرتوومان هەیە.  ئێمە زمانی  بە بڕوای من  یەکگرتووش  بۆ مەسەلەی زمانی 
زمانی ئەدەبیی یەکگرتووشمان هەیە. ئەوەی کە ڕەنگە ئێستا وەک کێشەیەک سەیری بکرێ 
زمانی ستانداردە کە باش جێگیر نەبووە؛ ئەگینا زمانی ئەدەبیی یەکگرتوومان لە کۆماری 
و  ڕۆژهەاڵت  لە  زمانەی  ئەو  واتە  هەیە،  کوردستانیشەوە   کۆماری  پێش  و  کوردستان 
باشووری کوردستان پێی دەنووسرێ، کەس نییە لێی تێ نەگا. ئەوەی کە سااڵنێکە قسەی 
دەرفەتێکدا  هەر  لە  دەبێ  کە  زمانەیە  ئەو  زمانی ستانداردە.  بوونی  پێویستیی  لێ دەکرێ، 
هەوڵی بۆ بدرێ. ئێمە ئێستا لە باشووری کوردستان دەسەاڵتێکی کوردیمان هەیە، دەسەاڵت 
پێوەندییەدا  لەو  هەرێم  حکوومەتی  هەوڵەکانی  بەاڵم  بنێ،  هەنگاو  بارەیەوە  لەم  دەتوانێ 

نەگەیشتووەتە ئەنجامێکی دڵخواز.
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*جاروبار ئێران پرسی ئازادیی خوێندن و نووسین بە زمانی کوردی لە مێدیاکانیدا دەورووژێنێ، بەاڵم لە 
کرداردا کە بابەتی زمان گەیشتە سنووری شوناسخوازی و داواکردنی مافی نەتەوەیی، ئەوە هێڵی سوورە و دژکردەوەی 
توندی بەدوودا دێ، وەک ئەو دواییانە دیتمان خاتوو زارا محەممەدی مامۆستای زمانی کوردی  لەسەر گوتنەوەی 

وانەی کوردی ڕاپێچی بەندیخانە کرا. پرسی زمانی کوردی بۆچی بۆتە مۆتەکە لەسەر تاران؟
بە زمانی کوردی کردبێ.  ئازادیی خوێندن  لە  باسی  وانییە دەوڵەت  پێم  من  وریا:  قادر 
ئەسڵێک هەیە لە قانوونی ئەساسیدا کە ئەو ئەسلەشیان تا ئێستا جێبەجێ نەکردووە، بەاڵم 
و  ئێران  “قومیت”ەکانی  باسی  کە  ئەسلێک  دەدەن؛  مانۆڕ  ئەسلەیە  ئەو  لەسەر  جاروبار 
بەو  بە پشت بەستن  نەتەوە ژێردەستەکانیشدا کەسانێک زۆرجار  لەنێو  دەکا.  زمانەکانیان 
ئەسڵەی قانوونی ئەساسی ویستەکانی خۆیان دەردەبڕن و داوای خوێندن بە زمانی دایک 
دەکەن. دیارە ئێستا دەسەاڵتدارانی واڵت دەڵێن لێتان تێک نەچێ! ئەو ئەسڵە ناڵێ خوێندن بەو 
زمانانە ئازادە، بەڵكوو دەڵێ خوێندنی ئەدەبیاتی ئەو زمانانە لە تەنیشت زمانی فارسییەوە 
نەگرتوە.  خۆیان  وەئەستۆی  ئەرکێکیان  دەسەاڵت  و  دەوڵەت  ڕاستیدا  لە  یانی  ئازادە. 
تایبەتی  بە  بەاڵم خەڵک  نەناوە،  ئەوتۆی  لەو چوارچێوەیەشدا ەێشتا ەەنگاوێکی  حکومەت 
لە کوردستان هەوڵیان داوە کە زمانەکەی خۆیان فێربن و بیپارێزن. هەستیاریی دەوڵەتی 
زمانی  ببێتە  زمانەیان  ئەم  دەیانەوێ  خەڵک  کە  ئەوەیە  بابەتە  بەو  سەبارەت  ناوەندییش 
خوێندن. مامۆستایانێک، یان کەسانێکی چاالک لە مەیداندان و دەڵێن زمانی ئێمە ناسنامەی 
ئێمەیە و بە ەەستێکی نەتەوەییەوە داوای ئەم مافە دەکەن، کاربەدەستانی ڕێژیمیش تا دێ 
بە  ئاماژەت  دەکەن.  داواکەیان  و سەرکوتی  دەبێ  زیاتر  داوایە  ئەم  لەسەر  هەستیارییان 
مامۆستا زارا محەممەدی کرد کە بەداخەوە ئێستا لە بەندیخانەیە، تەنیا تاوانی ئەوەیە کە 
شێلگیر و پێداگر بووە کە خوێندن بە زمانی کوردی هەبێ و خەڵکی هانداوە بۆ بەرگری 
لە زمانەکەیان و پەرەپێدانی زمانەکەیان، رادەستی هەڕەشەکانی کاربەدەستانی ئەمنیەتی 
نەتەوەکەی  ڕەواکانی  مافە  داوای  ئاشتیخوازانەش  زۆر  شێوەیەکی  بە  کەسێک  نەبووە. 
کردبێ و تەسلیم نەبووبێ، دەوڵەت زیاتر لێی بە ڕقدا دەچێ. خاتوو زارا محەممەدی، یا 
موژگان کاڤوسی دوو نموونەی لەو جۆرە کەسانەن. موژگان کاڤوسییش لەسەر هەوڵدان 

بۆ پاراستنی زمانی کوردی گیرا و چووە زیندان،  دەسەاڵت لێیان بە ڕقدا چووە.

* مەسەلەیەک هەیە کە دەگوترێ زمان لەنێو نەتەوەکاندا پێناسەیە و دواجار چەکە، مرۆڤەکان تەنەا و 
تەنها لە ڕێگەی زمانەکەیانەوە دەناسرێنەوە و دەبن بە نەتەوە. ئایا ئێستا کورد ئەو چەکە بەهێزەی هەیە کە مان 

و مەوجودیەتی خۆی پێ بپارێزێ، یا مەترسیی لەنێوچوونی لەسەرە؟
قادر وریا: بە خۆشییەوە زمانی کوردی لەگەڵ ئەوەی زۆر هەوڵی سڕینەوە و سەرکوتی 
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لە باشووری کوردستان کە دەسەاڵتی  نییە، چونکە  لەنێوچوونی لەسەر  دراوە مەترسیی 
بە هۆی  لە ڕۆژهەاڵتیش  هەیە.  قانوونیی  و  پێگەی ڕەسمی  و  زمان جێگە  هەیە،  کوردی 
خۆشەویستیی خەڵک بۆ زمان و ناسنامەی خۆیان و بەرگری لێکردنیان، لەوێش مەترسیی 
لەنێوچوونی لەسەر نییە، بەاڵم مەترسیی دیکەی بەرەوڕوو بووەتەوە. ئەوەی کە پرسیتان 
زمان چەکی ئێمەیە، بەڵێ بە دڵنیاییەوە. شتێک کە ئێمە لە نەتەوەکانی دیکە جیا دەکاتەوە 
زمانەکەمانە. ئێمە وەک کورد توانیومانە کاری ڕۆژنامەنووسی بە زمانەکەمان بکەین، لە 
باشووری کوردستان، کاروباری حکومەتیی پێ بەڕێوە دەچێ، لە قوتابخانە و خوێندنگەکاندا 
لە ئاستەکانی سەرەتایی، ناوەندی و بەرزدا خوێندن بەو زمانە هەیە. زمانی کوردی لە بواری 
میدیایی، یاسایی، زانستی، بازرگانی و... تد، بەکار هێنراوە و توانایی خۆی سەلماندووە. ئەو 
زمانە تەنیا پاراستن و خزمەتکردنی زیاتری دەوێ. بەڵێ، ڕاست وایە، زمانەکەمان چەکی 
ئێمەیە و دەبێ زیاتر خزمەتی بکەین. بەو خزمەتەش کە بە زمانەکەمانی دەکەین، دەتوانین 

مانەوەی خۆمان وەک نەتەوەیەک لە داهاتوودا دەستەبەر بکەین.

*وەک دوا پرسیار چۆن دەکرێ زمانەکەمان باشتر بپارێزین؟
لە هەر بەشێکی کوردستانی  تاکێک  ئەم پرسیارە دەتوانێ بەرەوڕووی هەر  وریا:  قادر 
بکەی، بەو پێیە کە تاکەکە هی کام بەشی کوردستان بێ، وەاڵمی جیاوازت پێ دەداتەوە، 
بەپێی  ئاست زمانی کوردی،  لە  بەشێکی کوردستان  دانیشتووانی هەر  ئەرکەکانی  چونکە 
بارودۆخی سیاسی و نەتەوەیی بەشەکەی خۆیان جیاوازە. بۆ نموونە لە هەرێمی کوردستان 
نییە. ئەمن  لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەسەاڵتێکی کوردی  دەسەاڵتی کوردی هەیە، بەاڵم 
پێم خۆشە چونکە باسی زمانی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکەین، لەو ڕوانگەیەوە 
وەاڵمی ئەم پرسیارە بدەمەوە و بڵێم وەک کەسێک لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان چۆن دەتوانین 

زمانەکەی خۆمان بپارێزین؟
پێش هەموو شتێک هەموو تاکێکی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەوڵ بدا بە زمانەکەی 
خۆی بخوێنێتەوە و بنووسێ و زمانەکەی خۆی بزانێ. ئەگەر لە قوتابخانە ڕێگەی پێ نادرێ، 
دەبێ بتوانێ لە پەراوێزی قوتابخانەش فێری زمانەکەی خۆی بێ. ئەگەر شاعیرە، وەرگێڕە یا 
نووسەرە دەبێ بە زمانەکەی خۆی و وەربگێڕێ. ئەگەر لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان دەنووسێ 
با بە زمانی کوردی بنووسێ. ئێستاش زەحمەت نییە وەک پێشوو، تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 

هەن و ڕێگاکانی فێربوونی خوێندنەوە و نووسین بە زمانی کوردی ئاسانتر بووە.
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ئەرکێکی دیکە بۆ پاراستنی زمان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئەوەیە کە بنەماڵەکان هەوڵ 
بدەن لە ماڵەوە بە زمانی کوردی قسە بکەن و منداڵەکانیان هانبدەن کە بایەخ بە زمانی خۆیان 
بدەن. شتی دیکە کە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەیە ئەوەیە، کە بە خۆشییەوە بزووتنەوەیەکی 
گەورە هەیە بۆ پاراستنی زمانی کوردی. کاتی خۆی کۆماری ئیسالمی ڕێگەی دا گۆڤاری 
“سروە” باڵوبێتەوە و پێی وابوو ئەم گۆڤارە دەبێتە تریبوونێک بۆ پێداهەڵکوتنی حکومەت، 
یا خۆی تەرخان دەکا بۆ بابەتی ئەدەبی و فولکلۆری، بەاڵم ئەو کەسانەی لە گۆڤارەکەدا 
کاریان دەکرد هاتن ئەم دەرفەتەیان قۆستەوە بۆ فێرکردن و پەرەپێدانی زمانی کوردی. 
دوایە کە ڕێگەدرا ئەنجومەنە ئەدەبییەکان لە شارەکانی کوردستان پێک هاتن، بەو هۆیەوە 
کە خەڵک بە تایبەتی نووسەران، ئەدیبان و الوەکان هۆگر و دڵسۆزی زمانەکەی خۆیان 
ئەدەبی   پەرەپێدانی زمان و  فێربوون و  بۆ   بە شوێنێک  ئەنجومەنانەیان کرد  ئەم  بوون، 
کوردی. ئەم بزوتنەوەیە بە خۆشییەوە هەر بەردەوام بووە و چووەتە ئەو قۆناغەوە کە 
خەڵکانێک خۆبەخشانە کۆڕوکۆبوونەوە بۆ فێرکردنی زمانی کوردی پێکدێنن، کچ و کوڕی 
پێویستە هەوڵ  بۆیە  پێشوازییە جێگای شانازییە.  ئەم  تێیدا بەشدار دەبن، کە  ئەم واڵتە  
بدرێ ئەم بزووتنەوەیە درێژە پەیدا بکا و ڕەهەندی دیکەش بگرێتەبەر. بۆ نموونە بەرە بەرە 
لەنێو نووسەران  توێژینەوەی زانستی لەسەر زمانی کوردی و ئەدەب و مێژووی کورد، 
و  بەڵگە  تۆماری  و  کۆکردنەوە  بکا.  ڕۆژهەاڵت  پارێزگەکانی  هەموو  لە  ڕووناکبیران  و 
ئاسەوارە مێژووییەکانیش بەشێکی دیکە لەو خزمەتەیە. ئەرکێکی دیکە کە لەوانە گرنگترە، 
ڕێژیم  تۆڵەستاندنەوەی  بەرەوڕووی  و  دەکەن  خزمەت  لەوێ  کە  کەسانەی  ئەو  ئەوەیە 
دەبنەوە، پێویستە خەڵک پشتیوانییان لێ بکا؛ بۆ ئەوەی ئەگەر بە ناحەق سزا دران، خەڵک بە 
دەنگیانەوە بێن و لە پشتیان ڕاوەستن و ڕێژیم نەتوانێ بە هاسانی سەرکوت و دەمکوتیان 
بکا. لە ڕاستیدا باشترین کار بۆ خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە دەوڵەت دەیەوێ خۆیان 
و ناسنامەی نەتەوەییان بتوێنێتەوە ئەوەیە زۆر بەتوندی بەرگری لە مانەوەی ناسنامەی 

نەتەوەیی خۆیان بکەن.

*زۆر سوپاس کاک قادر بۆ ئەم دەرفەتەی بە ئێمەت دا.
- سوپاس بۆ ئێوەش.



ئیتیمۆلۆژی ئوورۆمۆن یا هورامان
)لێکۆڵینەوەیەکی مێژوویی و زوانەوانی(

عادل محەمەدپوور
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دەسپێک:
هەر چەمکێک بۆ خۆی واتا و دەاللەتێکی تایبەتی هەیە؛ بابەتەکان بە درێژایی 
مێژوو، سیمایان دەگۆڕدرێ و لە ژێر تۆزی زەمەن و گێژەڵووکەی گۆڕان و 
دەبینن؛  خۆوە  بە  واتایی  فرە  و  قامووسی  ئاڵوگۆڕی  هەڵسووڕاندا،  چەمەری 
بە تایبەت توخمە زوانییەکان کە هیچ کات تاکتەوەر و یەک ڕواڵەت نامێننەوە، 
بەڵکوو وێڕای گۆڕانکاریی فۆرمی، هەندێ چەمکی ناوەڕۆکی و دیرۆکی وەدوو 
وردی  بە  زۆر  دەکات  پێویست  واش  توێژەرە،  ئەرکی  لێرەدا  دەەێنن.  خۆیاندا 
ئیتیمۆلۆژی  باری  و  )واجناسی(  فۆنۆلۆژی  گۆڕانکاریی  یاسای  تێڕامانەوە  و 
ڕەگەزە زوانییەکان بە باشی وەرد و پەڕەناو و تاوتوێ بکات و لە ڕێچکەی ئەو 
یاسایەدا هەڵەتە نەبێ و هۆکارەکان لەم پڕۆسەدا بدۆزرێنەوە تا لێکۆڵینەوەکە بە 

باشی بگاتە ئەنجام. 
لەم وتارەدا نووسەر ویستوویە لە ڕوانگەی مێژووییەوە، تۆماڵی چەپکە وشەی 
هورامان )ئوورۆمۆن(بکات و هەندێ واتای پێوار و شاراوەی مێژوویی، ئەویش بە 
لەم وتارەدا سەرەتا  بکاتەوە.  پێکراوەکان، ڕوون  باوەڕ  پشت بەستن بە سەرچاوە 
سڕینەوەی  بۆ  الیەکەوە  لە  ئاشوورییەکان،  سیاسەتی  سەر  دەخرێتە  تیشکێک 
بە  کە  لەوا  تریشەوە،  الیەکی  لە  و  مادەکان،  فەرهەنگی  ناسەی  و  ناوشوێنەوار 
داخەوە ئاسەواری مادی تەنیا لە دووتۆی سەرچاوە خەتە بزماری و میژووییەکانی 
کوردستاندا  دەڤەری  لە  کە  ناوشوێنانە  ئەو  ناکەوێت.  دەسمان  نەبێ،  ئاشووریدا 
ەەن، ئەم ڕاستییە تاڵە بۆ گەلی کورد دەردەخەن. خوێندنەوەی مێژوو و الدانەوەی 
بەرگەکانی، وێڕای سوودبینین و سوودبەخشی بۆ هەر گەل و نەتەوەیەک، دەشبێتە 
ڕەنگە  ئەمە  هەڵەکانیشی.  نەبوونەوەی  دووپات  و  ئەزموونگەرێتی  چڕبوونی  هۆی 
ئێستا بۆ نەتەوەی کورد، باشترین خاڵی ئەرێنی و بە کەڵکترین ڕێبرد و سیاسەتی 
هەنووکەیی سیاسەتوانان و مێژوونووسان و بیرمەندان بێت. لەم ڕێبردە وردبینانەدا 
بۆمان دەردەکەوێ کە کورد و کوردستانی کۆن هەر وەک ئێستا، چەندە دوژمنکاری 
هەبووە و چەندە مێژوو، فەرهەنگ، مەعنەویەت و باری خۆئاگا و ناخۆئاگای ژیان 
و ژیاری ڕۆشنبیرییەکەی قەاڵچۆ و ئاوەژووکراوە و کەوتۆتە بەر قەمچی شااڵو و 

ڕاپێچکردنەوە. 
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دۆزی ئاشوورییەکان لە کوردستانی کۆندا:
پێش لە دوژمنانی مێژووی سەردەم یانێ سەفەوییەکان و عوسمانییەکان؛ لە 
ڕابردووی دوورترەوە ئاشوورییەکان، دوژمنی بڕبڕەپشتی کوردستان بوون. بەر 
حکوومەتی  پێکهێنانی  و  کۆندا  کوردستانی  لە  هۆزەکوردەکان  یەکگرتنەوەی  لە 
و…  لولوبییەکان  و  ئورارتۆکان  و  مانناکان  گوتییەکان،  مێدییەکان،  وەک:  ماد، 
بووە  بڕی  تر چاویان  لە هەر شااڵوگەرێکی  پتر  کە  بوون  ئاشوورییەکان  ئەمە 
ماددەخاو و کانزاییەکان و دەوڵەمەندیی سروشتی کوردستان بە مەبەستی تااڵن 
پاکتاوکردنی  و  کۆچاندنیان  و  کوشتن  کۆمەڵ  بە  سیاسەتی  گەڕی  و  کردنیان 
کلتوور و داب و نەریت و سڕینەوەی هێما فەرهەنگییەکان و ناو شوێنەوارەکان، 
کە ئەمرۆش ناوی بە )تعریب و تتریک و تفریس( دەرچووە، گەیشتبووە ترۆپک 
و قەالپۆپەی هەاڵوێردنەوە. ئەم داگیرکەرانە، لە ەەر شوێنێکی کوردستان پێیان 
ناوە وێڕای کوشتن و بڕین و کوێرکردنەوەی شوێنەواری مادەکان تەنانەت ناو 
ئاشووری  ناوشوێنی  بە جێییان  و  نەتەوایەتی سڕاوەتەوە  بنچکی  و  ناسنامە  و 
جەخت  کە  دەبێ،  پتر  کورد  بیردۆزانی  ئەرکی  لێرەدا  لێنراوەتەوە.  ناکوردی  و 
ئەو  تۆی  دوو  لە  زوانی  توخمی  و  فەرەەنگی  شمەکی  دۆزینەوەی  بۆ  بکەن 
ئاسەوارانە کە لە ئاشووری کۆندا بە جێماون. با ئەوەش بخەینە سەری وێڕای 
خەسڵەتی  لە  ەەندێ  سڕینەوەی  و  قەاڵچۆکردن  کە  پاکتاوکردنە  سیاسەتە  ئەم 
فەرەەنگی و زوانی لێکەوتوەتەوە؛ دەقە ئاشوورییەکان تەنیا کەمپ و ژێدەرێکن 
بۆ دۆزینەوەی ناسنامەی نەتەوایەتی توخمە ونکراو و ئاوەژوو بووەکانی زوان 
ئێمە  بۆ  ئاشووریەکان  سەرچاوە  ڕوانگەوە،  لەم  )کوردی(.  مادی  فەرەەنگی  و 
ئێمەن.  کەلەپووری  لە  زۆر  بەشێکی  ژیانبەخشینی  تەنانەت  و  بەهادارن  گەلێک 
پاشاکان و دەسەاڵتچیانی ئاشوور لە چاو پاشاکانی نەتەوە کۆنەکانی دراوسێی 
کوردستانی کۆن، باشترین و دەوڵەتمەندترین سەرچاوەیان لەم بارەوە بۆ بەجێ 
نەخشە  یادگارانەکان،  و  ڕەسمی  شاهانە  نووسراوە  لە:  بریتین  کە  هێشتووین، 
هەڵکەندراوە بە ناوبانگی دیواری کۆشکەکان و ئارشیڤنامەی پاشاکان، کە جۆرەها 
وێنە لەم بارەوەیان تێدا بەرجەستە کراوە، کە وەک پڕوپاگەندەیەکی سیاسی و 

وەک جەنگێکی دەروونی بە کار هێنراون . 
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کە  ناوشوێنەوارەکان  شروڤەی  و  بەڵگەنامانە  ئەم  هەڵدانەوەی  و  خوێندنەوە 
قامووسی ڕاستەکییان ئاوەژوو کراوە حەقیقەتێکی تاڵ بۆ ئەم نیشتمانە دەردەخات، 
کە ئەویش گرێدانی سیاسەتی دوژمنکاری و پاکتاوکردنی ڕەگەزییە هەر لە کۆنەوە 
ناسنامەی  تواندنەوەی  و  کیمیاباران  جێنوساید،  ئەنفال،  سیاسەتی  کە  ئەمرۆ  بە  تا 

لێکەوتۆتەوە. 
و  دانیشتوان  لە  ئاشووری  ئێمپراتوری  دەستی  ژێر  ناوچەی  زۆر  چۆڵکردنی 
ڕاگواستنیان بۆ ناوچەی دوورەدەست و ەێنانی خەڵکی بێگانە لە شوێنی ترەوە، بۆ 
جێگرکردنیان لە شوێنیان دەچێتە خانەی ئامانجە سیاسییەکانی ئاشوورییەکانەوە لە 
کوردستانی کۆندا لە پێناوی گۆڕینی مۆرکی نەتەوایەتی، ئەتنیکی لە ئەو ناوچانەدا 
پیادەکراون، لە ئەنجامدا هەندێک ناوچە و هەرێم لە ئیمپراتوری ئاشووریدا ناسنامەی 
ڕەسەنیان سڕاوەتەوە بوونە بەشێکی ڕاستەوخۆ لە واڵتی ئاشوور وەک ەەرێمێکی 
ناوچەی  )زاموا( ش کە  بێگانەی ژێردەست مامەڵەی کراوە.  تەواو، نەک  ئاشووری 
سلێمانی ئێستا و دەورووبەری دەگرتەوە، نموونەیەکی ڕوونە. هەروەەا زۆر کۆمەڵ 
ئەنجامەکانی  لە  یەکێکە  کوردستان  ناوچەکانی  و  ئێران  لە  جوولەکە  نشینگەی  و 
دەستی  لەسەر  ناوچەکە  نەتەوەکانی  و  گەالن  تێکەڵکردنی  و  ڕاگواستن  سیاسەتی 

ئاشوورییەکان . 
نزیکەی  بە  ز(  پ.   859  -  883( دووەم  ناسیرپاڵی  »ئاشوور  نموونە:  بۆ 
سەدەیەک پێش لە سارگۆنی ئاشووری و تیگالت پیالساری و..، پاش وێرانکردنی 
و  نایەوە  بنیادی  نوێ  لە  سەر  )زامۆا(  واڵتی  لە  لۆلۆبیەکان  ی  )ئەتلیال(  شاری 
کردنەوەی  بۆ  بنکەیەک  کردە  ئەوێی  پاش  و  دروستکرد  تیادا  کۆشکی شاهانەی 
پاشا  ەەمان  یان   . ئاشوور(«   – )دوور  بۆ  گۆڕا  ناوەکەی  ناوچەکە،  دانەوێڵەی 
لە )زاموا(  پاڵی دووەم( لە شااڵوێکدا بۆ سەر شاری ئاممالی    )ئاشوور ناسیر 
دا  بە زەویدا  لە شارەکەدا 800 جەنگاوەریانم بە شمشێر  دەڵێت: »لە شااڵوێکدا 
بە الشەکانیان کۆاڵنەکانی شارەکەیانم پڕکرد، خانووکانیانم بە خوێنیان ڕەنگکرد، 
زۆریانم بە زیندوویی گرت و ئاشوور ناسیرپاڵ، پاڵەوان، وەک باڵدار کەوتە دوایان 
لەسەر  )پیرەمەگروون(  نیێیر  شاخی  لەسەر  الشەکانیان  هەاڵتوو(  خەڵکی  )واتە 
یەک کەڵەکە کرد، 326 جەنگاوەریانم سەربڕی، حەوت شارەکە کە لە ناوجەرگەی 
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شاخی نیێیربوون و وەک قەاڵکانیان مەحکەم بوون، داگیرم کردن، دانیشتوەکانیانم 
سەربڕی و کەلوپەل و مەڕ و ماڵیاتیانیم، برد و شارەکەم سوتاند و..« . پاشان لە 
هێڕشێکدا بۆ سەر هەولێر دەڵێ: »بوبو، کوڕی بابا، فەرمانڕەوای شاری نیشتون 
لە شاری ئەربیال )واتە ەەولێر( کەوڵم کرد و پێستەکەیم بە سەر شوورای شاردا 
هەڵخست« . بە بڕوای هەندێ سەرچاوە چەپکێک وشەی بەرەچەڵەک ئاشووری 
و نێوچۆمانی وەک: )تەتە، ئیجیجی، زامواو، بڵ، ئەرارا، کورزا، نێ، نژمار، ژوونێ، 
شوااڵ، داریان، وەرترە، هەسوون، زابان، سلێن، و… تد( لە هوراماندا هەن ، بۆ ئەم 
دۆخە مێژووییە کە داگیرکەران بە تایبەت ئاشوورییەکان ئاوا سیاسەتێکیان پێڕەو 
کردوە، دەتوانن پاڵ پشت و پێگەیەک بن بۆ چەسپاندنی ئەم دۆزە. زۆربەی ئەو 
وشانە کە چواردەوری ەورامانیان تەنیوە، دەسپێکی ئەرێنین بۆ توێکاریی ڕۆگەی 

زمانەوانی وشەی هورامان. 
هورامان با وەک لە هێڵی جوغرافیاییدا ناوچەیەکی بەرز و شاخاوی و دەست 
پێنەگەیی و زمان جیاواز بووە، وەک باقی بەشەکانیتری کوردستان، بە تەماحی 
)بۆ  مس  و  ئاسن  و  تەختە  و  دار  وەک  سروشت،  خاوی  ماددەی  دەوڵەمەندی 
باجی  وەک  و…  ئەسپ  و  بەنرخ  بەردی  و  زێو  و  زێڕ  و  چەک(  دروستکردنی 
بۆ  ڕێگاوبان  سەختەکاندا،  چیا  لە  پۆاڵ  قوڵنگەی  بە  ئابووری،  جەنگی  و  سەرانە 
هاتووچووی بازرگانی کراوەتەوە و ماڵ و سامانیان کەوتۆتە بەر ئاکامی دیاردەی 
شااڵوگەری و گوژمی داگیرکەرە ئاشوورییەکان و وێڕای وێرانکاری و تااڵنکردن 
هەمان  بە  و  گیراوە  بەسەریاندا  دەس  حاڵیان،  و  ماڵ  سوتاندنی  و  کۆچاندن  و 
کراون  ئاوەژوو  فەرهەنگییان  ەێما  و  ناوی شوێنەوارەکان  ناوچەکانیتر،  چەشنی 

یان سڕاونەتەوە. 
سارگۆنی دووەم )721 - 705 پ. ز( وەک ئەرکی ئایین و فەرمانی خوداوەند، 
ئاشوور، لە بارەی شااڵوەکەی بۆ هورامان دەڵێت: »لەسەر وتەی بەکاری ئاشوور، 
سەردارم، کە ژێر ڕکێف خستنی میرانی ناوچە شاخاوییەکان )هورامان( وەرگرتنی 
شاخەکانیانم،  پۆاڵ  قوڵنگەی  بە  بەخشیوە.  من  بە  خەاڵتێک  وەک  دیارییەکانیانی 
 11 .p،11 .Luchenbiu Arab Vol - )7( »داتاشی و ڕیگاکراوەکانیانم کردەوە
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تۆماڵی دەستە واژەی ەورامان: لە ڕاستای تێپەڕاندنی ئەم باسە مێژووییەدا کە 
هورامان  دەستەواژەی  سەر  لە  توێژەرانەوە،  الیەن  لە  باس  گەلێک  گەڕ؛  خستمانە 
باسانە کە  ئەو  بەڵکو  ناکەم،  تۆمەتبار  ناشارەزایی  بە  باسەکان  کراوە  من خاوەن 
پێش لەم وتارەدا نووسراون، بە پێگەیەکی بناغەداریان دەزانم بۆ ئەم ناو و شوێنە 
مێژووییە کە لەمەوال دەنووسرێن و ڕێز و حورمەتیشم هەیە بۆ هەوڵەکانیان هەر 
هیچ نەبێ بوونە هۆی وروژاندنی باسەکانی ئێمە و تەنانەت بابەکانی تریش کە لە 
داەاتوودا دێنە ڕاڤەکردن، ڕەنگە ئەوان پشت بە بەڵگەی توکمەتر و جیدیتر ببەستن و 
باسەکە لەمە زیادتر و قەڵەوتر و بە پێزتر بکەن، دیارە ئەمە لە بنەمادا دەبێتە یاسای 

ڕەوای مێتێدۆلۆژی لیکۆڵینەوە و ڕاڤەکاریی بەردەوام. 
لێکدراوی  ، وشەی  )13-12 ک.م(  سەیدی هەورامی شاعیری گەورەی سەدەی 
هەورامانی لە دیوانەکەیدا »ئۆرۆمۆن«ی وەک نشینگە و واڵتی خۆی بەکاری هێناوە: 

ئەز )ئوورۆمۆن( مەکۆنم بێ و واڵتم
سەر و پیری خودای دابێ نەجاتم …  

هورامان وشەیەکی لێکدراوە و واتایەکی دێرین و مێژوویەکی کۆنی لە دووتۆی 
مەدلوولەکەیدا هەیە و بێ گومان یەکێکە لە دەڤەرە کۆنەکانی کوردستان، کە ڕەنگە  
یەکێک لە مەڵبەندەکانی ژیان و ژیاری شارستانیەتی ڕۆژهەاڵتی ناڤین و فەرمانڕەوایی 
مادەکان و باوەگەورە و وەجاخی نەتەوەی کورد بووبێت. لەم لێکۆڵینەوەدا لە سەر 
جەختی سەیدی هورامی لە سەر »ئۆورۆمۆن« وەک وەاڵت و شوێنی خەاڵتکراوی 
خودایی؛ بەڵگەیەکی پتەو و بڕواپێکراوە بۆ دەستەوشەی هەنووکەیی و سەردەمیانەی 
بۆمان  شاعیرە،  ئەم  دیوانەکەی   بدەینە  سەرنج  شێوازناسانە  ئەگەر  هورامان. 

دەردەکەوێ کە: 
پالتفۆڕمی دیوانەکەی سەیدی لە سەر سێ جۆر کێشی شێعری چێکراوە: 

الف: عەرووزی ب: هێجایی )بڕگەیی( ج: فەهلەوی کۆن )ئورامن(: 
لێرەدا باس لە گوزارەی )الف و بێ( ناکەین و تەنیا باس لە ئوورامن )فەهلەویاتی 
کۆن( دەکەین کە باسێکی ئەدەبییە و پێوەندی بە ڕەچەڵەکی ئوورۆمۆن، ئوورامان، 
ناڤینی ئەوسا و ئێستای شیعر و  هورامان و هەورامانەوە هەیە. ئوورامن هەڵقەی 
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مۆسیقای )هورامی، اورامی( دەژمێرێ. ئەگەر سەرەتای سەرەەڵدانی پرۆسەی شیعر 
ئەوێستای  یەسنای  و  گاساکان  بە  سیاوچەمانە(  تایبەت  )بە  هورامان  مۆسیقای  و 
ئەم  ناڤینی  کۆڵەکەی  دەبێتە  )پەهلەویات(  فەهلەویات  یان  »ئوورامن«  ئەوا  بزانین، 
بزاڤە لە چەن سەدە پێش و پاش ئیسالمدا، بۆ ئەم بزاڤە مۆسیقاییە ئەدەبییە کە لەم 
سەردەمەدا بەو چەشنە ئوسلووبانەوە لە باکوور و باشوور و ڕۆژهەاڵتدا، کە پێشتر 

باسمان لێوە کردن، وێنایان دەکەین. 
کە  پارسەکان  بە  تایبەت  بووە  گۆرانییەک  و  وتنەوە  چەشنێک  »ئوورامن 
شیعرەکانیش لەسەر ئوسلووبی بڕگەیی پەهلەوی بووە. ئوورامن کۆنتر لە زانستی 
کێش ناسی عەرووز بوون کە پاش ئیسالم زانا عەرووزییەکان بۆ ئەوەی پاساوی 
شیعری عەرووزی بۆ بدەنەوە کێشی »مفاعیلن« )بەحری هەزەج( یان بۆ پێوانە 
کردووە. چوون ئەم چەشنە شیعرە لەسەر پێکەاتەی فۆلکلۆر و فەرەەنگی دەمگۆی 
)شەفاهی(ی جەماوەر وتراوەتەوە، لەگەڵ ئەو دیاردەدا نەگونجاوە. بۆیە گوتراوە 
»تەکیە  ئوسلووبە  ئەم  خوێندنەوەی  بۆ  پێویست  مەرجی  زۆرتر  »مەلحوون«. 
ڕەسەنی  شیعری  تایبەتمەندییەکی  کە  بڕگەکانە  کرکەی  و  نەغمەکان  خێرایی  و 
هورامیشە. هەر ئەم پڕنسیپە، دەرخەری ئەم دۆزەیە کە بایەخی شیعری هورامی 
لەوەدایە تا نەخوێندرێتەوە، توخمە نادیار و بزاوتووەکانی وەک  هێشوەدەنگی زمانی 
کە لە دووتۆی زمانەکەدایە پێناسە ناکرێن. ڕەنگە یەکێک لە هۆکارەسەرەکییەکانی 
نەبوونی دەقی نویسار لە شیعری هەورامیدا، ئەم خاڵە بووبێ، کە ئەم شێوەگەلە 
زمانەدا،  لەم  کرکەوە«  و خێرایی  تەکیە  دیاردەی »دەنگتەوەری  بە هۆی  وتمان 
توانستیی  و  قابیلیەت  تا  بکرێت  دەمگۆ  ئاوازی  و  لەحن  لەسەر  جەخت  دەبێت 
دەبوا   کە  ئەمڕازەی  ئەو  پێشینیانیش  ئاخێوەران و  بکرێ.  وێنا  توخمەزمانییەکان 
نەغمەکانیان تۆمار بکردباێی نەیانبووە. )وەک نۆت لە ئامێرەمۆسیقاییەکاندا(. هەر 
دەبوو  ئەوا  بکردرابا  نویسار  دەقی  کۆکردنەوەی  و  تۆمارکردن  بۆ  هەوڵێکیش 
تەنیا  نویسار  دەقی  چونکای  هاماوەدەنگانە.  ئەو  ئاڵۆزکاری  و  چەواشەکاری  بە 
توانستی دەرخستنی پاژێک لەو پتانسیەلە دەرنەکەوتوەی هەیە و ئەوانیتر خۆبەخۆ 
ئەم  دەگەینە  شرۆفە  بەم   . بکات  پێ  هەستیان  بیسەر  ئەوەی  بێ  دەدرێن،  فڕێ 
ئەنجامە کە ئوورۆمۆن وەک ناو و شوێن و ئوورامن وەل لەحنی مۆسیقا و ئیقاعی 
شیعر پێوەندییەکی توند و تۆڵیان پێکەوە هەیە و سەیدیش وەک بەڵگە ئاماژەی بەم 
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خاڵە هاوبەشە کردووە و فۆرمێکیشە لە جۆرەکانی شیعری ئەم شاعیرە کە وەک 
ئوورۆمۆن ناوی لێهێناوە.

لە ڕوانگەی ڕێزمانییەوە، ئوورۆمۆن یا اورامن و هورامان پێکهاتەیەکی لێکدراوەیە؛ 
بەشی یەکەمی ئەم پێکهاتە )ئوور، اور و هوور( وشەیەکی ئاشوورییە  بە مانای )شار( 
بەڵگە  ئەم  پێی  بە  ئێستایش  شوێنە،  ناو  پاشگری  یش  )مان(  دووەمیش؛  بەشی  و 
مێژووییە کە دەخرێتە بەر دیدەی خوێنەر، جگەم شار، ماناکانیتری )ئوور( بریتین لە 

دەسەاڵت، حکوومەت، بنەماڵە و پادشا. 
مێژینەی »ئوور دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی پاشایانی بنەماڵەی سێیەمی ئوور )2112 
- 2004 پ. ز( کە بنەماڵەیەکی فەرمانڕەوای سومەڕی بووە پایتەختەکەی شاری 
ئوور )ur( یان )ئوورا( بووە کە ئێستاکەش نزیک بە شاری ناسرییە لە باشووری 
عێراقدایە. لە کۆی پێنج پاشای ئەم بنەماڵەیە، سیانیان هەموو لەشکەرکێشییەکانیان 
بۆ سەر ناوچەکانی کوردستانی کۆن بووە، کەم نەبێت بۆ سەر عیالم و بیابانی 
ڕۆژئاوا «. هەروەەا »ئوور)زانا( فەرمانڕەوای موساسیربووە لەم سەردەمەدا کە 
بەهار  مێەردادی  د.    . بووە  ئێستا  ڕواندز - شنۆی  دەورووبەری  ناوچەی و  لە 
لە بارەی کۆنترین نیشانەی نەورۆز پێیوایە: کۆنترین نیشانەیەک کە لە ڕۆژاوای 
ئاسیا لە پێکەاتەی جەژنی نەورۆز بە جێماوە، دەگەڕێتەوە بۆ  یەکەمین بنەماڵەی 
خواژنی  نێوان  هاوسەرێتی  ڕێوڕەسمێکدا  لە  جەژنەدا  لەم  کە  )ئوور(؛  پاشایەتی 
ئاو )بڵ( - تاڤگەیەکی مێژوویی، ئوستوورەییە لە هورامان( - و خوای بارەێنان و 
ڕسکان پیرۆز دەکرا … ئەم مەراسیمە لە هەزارەی سێەەمی پێش لە مەسیح هاتۆتە 
ئەنجام و کاەێنەی مەعبەد لە جێی خواژنی ئاو و پاشایش لە جێی خوای بارهێنان 
)دوموزی( ڕۆڵیان بینیوە. ئەم جێژنە لە ئەساسدا بە بۆنەی سەرکەوتنی )ائا، ئەدای 
هورامی کە بە مانای دایکە( یان )انکی( سامانبەخشی جیەان و پارێزەری یاسا و 
خوای ئاوەز و باشترین هاریکاری مرۆڤ و چارەنووسساز بە سەر )ئەپسۆ یان 
ئەپوەشە( دا بووە . لێرەدا مەبەستمان فاکتیزە کردنی واژەی )ئوور( لە ئوورامان/
ەورامان و تاڤگەی مێژووی بڵ لە هوراماندایە بۆ مەدلوول مێژوویی - ئەفسانەیی 

ناوشوێنی ئوورامان.
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بەشی دووەمی دەستەوشەی ئوورۆموون، اورامان و هورامان؛ پاشگری )مان(ە. 
بە پێی بەڵگەی خوارەوە ڕوون دەبێتەوە کە ئەم پاشگرە، بەمانای شوێن، ماڵ و خانە 
ئوورەکان  ئووریانە=یانەی  ئوور،  ئورشوێن، شوێنی  یانێ  ئوورامان:  نیشتنگەیە.  و 
یان، ئوورماڵ، ئوورجێگا=جێگای ئوور، نیشتنگەی ئوور و تەختی ئوور، ئێستایش بە 
گوندی هورامان دەڵێن شاری هورامانی تەخت. تەختیش فاکتێکە بۆ فەرمانڕەوایی و 
دەسەاڵتی حکوومی لە هوراماندا، ئەگینا هورامان تەخت نییە و شوێنێکی شاخاوییە. 
ئەم توخمە ڕێی  نموونە بۆ دەستە واژەی هۆر، هۆرا + مان: نیشتمان، باتمان و… 
دزەی  وشەکانیتر،  باقی  وەک  پاشان  و  بێ  نامێدی  ڕەچەڵەک  بە  ئەمیش  تێدەچێ 
و  اورامان  هێناوە:  نموونەیتریان  قامووسەکاندا  لە  ئارییەکان.  زمانە  ناو  کردبێتە 
نموونەکانیتر: نیشتمان، باتمان برزمان، فریمان، شلمان، کلمان، بیلمان و )کاغیزمان، 

  . لە کوردستانی باکوور( و…  ئادیەمان، تەکمان و… 

بەڵگەی زۆرتر لە بارەی پاشگری )مان(ەوە دەخەینە ڕوو: 
مان لە فارسی کۆندا بە شێوەی مانیا mania(( هاتووە یانێ یانە، خانوو، سەرای 
مان لە ئەوێستادا بە شێوەی نمانا )nmana( تۆمار کراوە یانێ: خانە، خانوو، یانە
مان لە پەهلەویدا بە شێوەی مان )man( هاتووە کە لە ڕێسای گۆڕانکاریدا دەبێتە 

یان و یانە و خان و خانە.
لە فارسی ئەمڕۆدا )خان( ەیە و لەگەڵ مانیشدا پێرەو دەکرێن، دەڵێن خان و مان. 

ئەنجام:
بەڵکو  شارە،  مانای  بە  تەنیا  نە  ئوور  کە  دەردەکەوێ  ڕاستییە  ئەو  شێوە  بەم 
هەیە  فەرمانڕەواییش  و  حکوومەت  مانای  بە  ڕوونکرایەوە؛  مێژوویی  بەڵگەی  بە 
یانێ شاری تەخت و  اورامان، هورامان، هەورامان  کە واتە ئوورۆمۆن، ئوورامان، 
فەرمانڕەوایی و حکوومەت و دەسەاڵت و... وتیشمان باوەکوو هەورامان شوێنێکی 
شاری  بە  شەقامی  و  فەرمی  شێوەیەکی  بە  ئەمێستاکەش  شارەدێکەی  شاخاوییە؛ 
هەورامانی تەخت ناسراوە و بە شارو هورامانی یا هورامان تەخت گۆ دەکرێت و 

لەسەر زارانی خەڵکەکەی ناوچەکەدایە. ئەمانە بەڵگەیەکی زیندوون. 
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سەرچاوەکان: 
باڵوگەی  سنە:  حەبیبی.  عەبدوڵاڵ  شیکردنەوەی  و  کۆکردنەوە   .)1398( سەیدی.  دیوانی 

کوردستان.
زرێبار، گۆڤار، ژ. 58/59.س

زکا، یحیا. )2536(. کاروەند کسروی. تاران: موسسەی انتشاراتی فرانکلین. 
بۆ مانا جۆراوجۆرەکانی پاشگری  دهخدا، معین، برهان قاتع، لغت فرس اسدی، انندراج و… 

مان لە اورامان/ئورامان و هورامان و هەورامان.
مەرداد، بهار. )1398(. جستاری چند در فرەنگ ایران. تهران: انتشاراتی آگاە.

لە  ئاشورییەکان  سیاسەتی  وتاری  یەکەم.  ساڵی   .1 ژ.   )1997( هەزارمێرد.  وەرزنامەی 
کوردستانی کۆندا ل 17.



زمانێکی تازە دۆزراوە،
جۆرە نەریتێکی دی ژیان پیشان دەدات

شاسوار هەرشەمی
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زمانێکی پێشتر نەناسراو، لە نیوە دورگەی Malacka، ماالککە، بەناوی jedek، یێدێک 
دۆزراوەتەوە. لەو زمانە تازە دۆزراوەدا، هیچ کردارێک نییە کە ئاماژە بە هی خۆ بوون 
قەرز کردن،  بە  تایبەت  لەو زمانەدا، کرداری  بە هەمان شێوەش،  بکات.  و خاوەنداریەتی 
دزیی، کڕین و فرۆشتنیش نییە. هاوکات، زمانەکە کۆگایەکی پڕی هەیە لە وشەی تایبەت بە 

گۆڕینەوە و دابەشکردن، بە زۆر شێوە.
لوندی سوید،   ،lund زانکۆی لینگڤیستی  لە  بوو، کە ژمارەیەک  کاتە  ئەو  دۆزینەوەکە 
خەریکی لێکۆڵینەوە بوون لەسەر jahai، یاەای، کە زمانێکە و لە هەمان شوێن ئاخێوەری 
کەسی   280 نزیکەی  لەالیەن  زمانەکە،  بوون.  یێدێک  زمانی  گوێبیستی  تێیدا  کە  هەیە، 
نیشتەجێی گوندێکی ڕۆژئاوای ماالیزیا، ئاخاوتنی پێدەکرێت، کە کاری سەرەکی ڕۆژانەیان، 
زمانی  دەوەنان.  و  درەخت  بەری  کۆکردنەوەی  و  ڕاوشکار  بە  بوون  لە خەریک  بریتییە 
یێدێک، هەروەک یاهای، سەر بە دەستە زمانەکانی asli، ئەسلییە، کە دەستە زمانێکی سەر 
بە خێزانە زمانی ئەوسترۆ-ئاسیاییە. یێدێک، خاوەنی دەنگی تایبەت بە خۆیەتیی، بە هەمان 

شێوەش، ڕێزمان و ئەمباری وشەی تایبەت بەخۆی هەیە.
لە ماالیزیا، نزیکەی 100 زمان هەن، کە زۆریان، ئاخێوەریان ئاوا کەمە و هەڕەشەی 

نەمانیان لەسەرە.
لەو کۆمەڵگەیەی کە یێدێک قسەی پێدەکرێت، نزیکەی هیچ جۆرە ئاژاوە و گەف و گوڕ و 
ەەڕەشە و توندوتیژیەک نییە. هەروەک مندااڵنیش بۆ کێبەڕکێ لە دژی یەکدی هان نادرێن. 
لەوێ: نە یاسا هەیە و نە دادگا. نە پەرستگا ەەیە و نە قەشە و ماشە و ئاخوندی چ دینێکیش. 

هەموو ئەوانەش، لە زمانەکەیاندا ڕەنگی داوەتەوە.
 språktidningen تا ئێرە دەقی هەواڵەکە بوو، کە سەرچاوەکەی بریتییە لە: گۆڤاری

-ژمارە 10ی ساڵی پار، بە سویدیی 
بەاڵم با بزانین کە ئەم دۆزینەوەیە چی دەگەیەنێت؟

زمان، جا چ زمانێکی زارەکیی کەمناسراوی بێ ئەلفەبێتی ئاخێوەر کەم بێت، یان زمانێکی 
دەوڵەمەند بە نووسین و داەێنانی تۆمارکراوی خاوەن ملیۆنان ئاخێوەر بێت، هەردووکیان 
کایە دەکەن و گەشە دەکەن،  پانتاییەکی چاالکی کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگە  لەسەر  وەک یەک، 
هاوشێوەی تۆوی دانەوێڵە، کە لە پانتایی کێڵگەیەک دەچێندرێت. چۆن جوتیارەکە بە تەنگ 
کێڵگەکەیەوە دێت و ئاوی دەدات و بژاری دەکات، تا بەو شێوەیە بەرهەمی بداتێ کە خۆی 
دەیەوێت، پانتایی چاالکی کۆمەاڵیەتی تاکەکانی ناو کۆمەڵگەیەکیش، شوێنی ژیان و مان و 
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پانتاییە کۆمەاڵیەتییە، زمانیش چ هەبوونێکی  ئەو  لە دەرەوەی  گەشانەوەی هەر زمانێکە. 
نییە. بە وەستانی چاالکییەکانی تاکەکانی ناو ئەو پانتاییە کۆمەاڵیەتییەش، زمان لە گەشە 
کردن دەوەستێت و دووریش نییە جێ بۆ زمانێکی دی باشتر گونجاو چۆڵ بکات و زمانە 
بنەڕەتییەکە ببێتە چەند بەڵگەنامەیکی بەجێماو، وەک هەندێک لە زمانە مردووەکانی پێشینان.  
ئاستی گەشەکردنی زمان،  کە  بۆمانی دەردەخات،  بە ڕوونی  تازەیە،  ئەم دۆزینەوەیە 
لە زمانە سەرەتاییە دابڕاوەکاندا، ڕاستەوخۆ بە ئاستی گەشە و گۆڕانە کۆمەاڵیەتیەکانی، 
بە  بەروبووم  سروشتەوە،  گونجاویی  هۆی  بە  کە  کاتێک  بەستراوەتەوە.  کۆمەڵگەوە  ناو 
ئەندازەیەکی باش لەبەردەستدا بووە و بەشی هەموو ئەندامانی کردووە، ئیدی بازاڕ و کڕین 
و فرۆشتن، وەدی نایەت، بەڵکو بۆ بوونی هەموو جۆرە جیاوازەکانی خۆراک و کەلوپەلی 
نیمە،  من  ئەوەی  دەبردرێت.  گۆڕینەوە  سەرەتاییەکەی  هەرە  شێوە  بۆ  پەنا  ڕۆژانە،  دی 

بەوەی دەگۆڕمەوە کە لەخۆم پترم هەیە و... تاد. 
دیارە لە میزۆپۆتامیا، زۆر بەر لە داهاتنی نووسین، واتا بەر لە سەردەمەکانی کۆمەڵگەی 
شارە دەوڵەتەکانی سومێریان، ئەم قۆناغە سەرەتاییەی ژیان، دەمێک بووە کە تێپەڕێندرابوو. 
واتا کڕین و فرۆشتن، بە شێوەی جۆراوجۆر و ئاڵۆزتری گۆڕینەوە باو بووە. بە دڵنیایی، 
لە کۆمەڵگە بچوکە دابڕاوەکاندا، بە هەمان شێوەی ناو هەواڵەکە، کاری سەرەکی پرۆسەی 
ئابوریی، جگە لە خودی بەرهەمهێنان و دەستکەوتنی بەرهەم )بە ڕاوشکار و کۆکردنەوە و 

چنینەوە و لێکردنەوە و...(، بریتی بووە لە کاری ئاڵوگۆڕیی.
لە درەنگانێکی سااڵنی شەستی سەدەی ڕابردوو، کە من منداڵ بووم، کەروباری ناوچەی 
خۆشناوەتیی، بە بارە داری سوتان، یان بەرهەمی ڕەز و باخەکانیانەوە، دەهاتنە ناو هەولێر 
و بەرهەمەکانیان بە پارە نەدەفرۆشت، بەڵکو بە گەنم، هەندێک جاریش ئامراز و کەلوپەل و 
بەرهەمی دیش، دەیانگۆڕیەوە. دیارە هەجیجیەکانی ناوچەی هەورامانیش، ماوەیەک کاریان 
بریتی بووە لە ئاڵوگۆڕیی، ئاڵوگۆڕکردنی شەکر و چاو شتی دی، بە گەنم و دانەوێڵە هەمان 
دیاردە لە زۆر شوێنی دیش هەر مابوو. بێگومان یاخی بوونە چەکدارییەکان و قەومانی 
شەڕ و ئابڵۆقە خستنە سەر ناوچەکان و پەکخستنی دەست ڕاگەیشتن بە بازاڕە گەورەکان، 
هۆکارێک بوون بۆ درێژەتر کێشانی ئەم میتۆدە کۆنینەیەی ئاڵوگۆڕیی لە هەندێک شوێنی 

کوردستان.
کاتێک کە دیاردەیەک، وەک کڕین و فرۆشتن، لەناو کۆمەڵگەیەکدا، نەبووبێت، بێگومان 
ئەمە بەسەر زمانیشدا ڕەنگ دەداتەوە. بۆیە وشەکانی ناو زمان، بە شێوە سەرەتاییەکەی، 
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لە  ئیدی  نەبوو،  دیاردەیەک  کە  کاتێک  کۆمەڵگەن.  ناو  دیاردەکانی  پێناسەکردنی  بەرەەمی 
زمانیشدا، ئەم دیاردەیە شوێنێکی نییە. بە کورتیی، زمان بەرهەمی کاری کۆمەاڵیەتی خەڵکە 
و بەردەوام لە گۆڕان دایە. یان گەشە و پێشکەوتن، یان پوکانەوە و نەمان و دابەش بوون 

بۆ زاراوەی لێکجیا.
بێگومان دیارە ئەم قسەیەی سەرەوە، زمانە دابڕاوەکان، یان زمانە زووەکان دەگرێتەوە، 
تەونی  وەک  ئینتەرنێت،  و  گەیاندن  تۆڕەکانی  کە  ئەمڕۆدا،  جەنجاڵەی  دنیا  لەم  چونکە 
قوتووی  کۆمیدیانە،  دی  زمانێکی  بە  یان  داپۆشیوە،  زەویان  هەموو  ئاسمانی  جاڵجاڵۆکە، 
لە  نزیکەی  ئیدی  بۆیەشە  دنیایەوە،  ئەم  گۆشەیەکی  و  کونج  هەموو  گەیشتۆتە  کۆکاکۆال 
هەموو شوێنێکیشدا، هەم پێویستیەکانمان زۆر لێکدەچێت، هەمیش بە ئاسانی دەتوانین وشە 

لەیەکدی وەربگرین، یان وەریبگێڕین.
ناو  خۆماڵیی  دی  نموونەی  چەندان  بێگومان  سەرەوە،  نموونەیەی  ئەو  بەرامبەر  لە 
لە  با  بۆ دەسەلمێنێت،  بەرەنجامی سەرەوەمان  کە هەمان  کۆمەڵگەی کوردستانیش هەن، 
زمانەوانییەی  بۆچوونە  لەو  تێگەیشتن  بۆ  نییە  مەرج  واتا  بێت.  جیاوازیش  دی  ئاستێکی 
سەرەوە، هەر دەبێت بە دوای دێیەکی دوور لە شارستانیەت و دابڕاو لە سەرجەم کۆمەڵگە 
لەمجۆرە، وەک گوتمان  بە نموونە وەربگرین. دیاردەی خۆماڵی  ناسراوەکانی مرۆڤایەتی 

هەن، بەاڵم کەمتر کاری مەیدانیان لەسەر کراوە و کەمتریش بۆ ئێمە ناسراون. 
کە  منداڵ بە  زمانی گە ورە  دە دوێت، کە  گە ورە  بە  زمانی منداڵ دە دوێت

ئەم  دەرخەری  هاوکات  بیرەوەرییە،  کە  لەوەی  جگە  دەیگێڕمەوە،  لێرە  من  ئەوەی 
ڕاستیەشە کە ئاستی گەشەی وشە و واتا لە زمان و سەرجەم ئەمباری وشەکانی زمانیش، 
توند توند بە ئاستی گەشەی کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگەوە بەندە و زمان لە دەرەوەی کۆمەڵگە، 
چ بوونێکی نیە. ئەوە قسەکەرانی زمانن، کە بە گوێرەی ئاستی پێویستییەکانی ڕۆژانەیان، 
ناچارن تا گەشە بە ئاستی دەربڕین و داهێنانی وشە، یان وەرگرتنی وشە بدەن، تا بتوانن 

ئەو پێویستیانەیان دەرببڕن.
)نێوزە نگ(ە وە،  پێشمە رگایە تی  بنکە یە کی  لە   کە   بوو،  1981ز  ساڵی  زستانی  سە رە تای 
چوومە  بنکە ی ڕاگەیاندن و ڕادیۆ لە  گوندی )توژە ڵە (. هە رچە ند بۆ گەیشتنە توژەڵە بە  پێ، 
زۆر لە  شێنێ، قولە  هە رمێ، زە ڵێ و نێوزە نگ دوور نە کە وتبوومە وە ، بە اڵم بە  گوێرە ی یاسا 
نێودە وڵە تییە کان بووایە ، من سنوری نێودە وڵە تیم بڕیبوو. ئاخر توژە ڵە ، دە کە وێتە  ناو ئێرانێ. 
دە کردینە وە .  جیا  گوندی  ناو  لە   کە   قوڵ،  چە مێکی  دی  بە رێکی  دە کە وتنە   بنکە کانمان 
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سە رە ڕای ئە مە ش، کە م و زۆر لە گە ڵ خە ڵکە کە  تێکە ڵیمان پە یدا کردبوو. سە رە تا منداڵێکی 
دێ فێرببوو دە هاتە  المان. کوڕێکی 12 سااڵن بوو. زمان و ئاخاوتنی زۆر پاراو بوو. تا 
ئە و ئاستە یە پاراو دەدوا،  کە  وە ک کە سانی گە ورە ، یان بەتەمەنی دێیە نزیکەکانی شێنێ و 

قولە هە رمێ و نۆکان و کانی زە رد دە دوا.
نازانم هاوڕێیانم بیریان لە دەم و دووی کردبووەوە یان نا، بەاڵم من بۆخۆم بە ڕاستی 
پێی سە رسام بووم. باشە  دە بێت خە ڵکی ئە م ناوچە  دابڕاو ودوورە دە ستە ، چۆن ئە و زمانە  
سادە  و پاراوە یان پاراستبێت؟. بە رە  بە رە  خۆم لە  گە ورە کانیش نزیک کردە وە  و سە رنجم 
و سە رسوڕهێنە ر  لە یە کچوونێکی سە یر  بە   هە ستم  زمانیان.  و  دوان  و  لفت  و  گفت  دە دا 
کە وتمە   ئە وە   دوای  گە ورە کان.  زمانی  و  منداڵە کە   زمانی  و  دوان  ئاستی  نێوان  لە   کرد، 
تێوردبوونە وە یە کی باشتر لە سە ر ئاستی دوان و تا ئاڵۆزی و سادە یی بابە تە کانی قسە ی 

ڕۆژانە یان. دوای ماوە یە ک، دیاردە  تاڵە کە م بۆ دە رکە وت!
گفتوگۆی  بابە تە کانی  بوو.  زۆر سنوردار  زمانیان  گە شە ی  ئاستی  گوندە ،  ئە م  خە ڵکی 
تە مە نیان  منداڵە کانیان، کە   بۆیە شە  هە موو  بوون. هە ر  دیارکراو  ڕۆژانە شیان سنوردار و 
بە   ئیدی  لێببوو،  گوێ  زۆر  ئە مە ندە   بابە تانە یان،  ئە و  هە مان  ساڵی،   12 تا   10 دە گە یشتە  
بە  هە ڵە دا برد و  یە کە مجار منی  ئە مە ش بوو، کە   ئاخاوتن ڕاهاتبوون. هە ر  هە مان شێوە  
وامزانی منداڵە کانیان زمان پاراون. کە چی دواتر دە رکە وت، کە  گە ورە کانیش، بە  ئە ندازە ی 
منداڵە کانیان، وشە  و دە ربڕینیان الیە . واتا زمانیان بە ئەندازەی پێویستیەکانی ڕۆژانەیان 
ئاستی  کورتی،  بە  دێنن.  بە کار  ڕۆژانە یاندا  ژیانی  لە   ئەمەندەش  هەر  و  کردووە  گەشەی 
کە   کردبوو ،  گەشەی  ئە ندازە یە   بە م  هە ر  زمان  بوو.  سنوردار  هە مووان،  زمانی  گە شە ی 

پێویستییە کانی ژیانی ڕۆژانە یان پێویستی پێی هە بووە .
ئیدی دوای زانینی ئە م ڕاستییە ، لە جیاتی سە رسامیی، داخ و خە فە تم لە وە  دە خوارد، کە  
ئەمە  گە یشتووە .  بنبە ست  بە   زمانیان  ئاستی گە شە ی  ئێستاوە   لە   منداڵە  چاوگە شانە ،  ئە م 
بابەتی پێشووترم دەسەلمێنێت، کە هەندێک زمانەوانی زانکۆی لوندی سوید، زمانێکی زووتر 
نەناسراوی دابڕاویان دۆزیوەتەوە و ئاخێوەرانی زمانەکە، زۆر وشە و کرداریان بۆ ئەو 

دیاردانە نییە، کە لە ژیانیاندا نەبووە.
دێی  ئێستا  بیرەوەرییە،  ئەم  بەسەر  لە چل و دوو ساڵ  پتر  تێپەڕبوونی  دوای  دڵنیام 

توژەڵەش وەک جاران، بە دابڕاوی نەماوە.





دایگلۆسیای زمان و زار لە  كوردیی ناوەڕاستدا
لە ژێر ڕۆشنایی بنە ڕە تە كانی فێرگسۆندا

حە یدە ر حاجی خدر
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ئە م باسە  ،  كە  لە  ژێر ناونیشانی )دایگلۆسیای زمان و زار لە  كوردیی ناوەڕاستدا لە ژێر 
ڕۆشنایی بنە ڕە تە كانی فێرگسۆندا( یە،  هە وڵێكە  بۆ ناساندن و خستنە ڕوو و ڕوونكردنە وە ی 
چە ند  بە سە ر  باسە كە   ناوەڕاستدا.  كوردیی  ئێستای  واقیعی  لە   دایگلۆسیایە ك  جۆرە  
و  زمانی  دیاردە یە كی  وە ك  دایگلۆسیا  بواری  تیایاندا  دابە شكراوە ،  پێویستدا  سە رباسێكی 
وە ك بابە تێك، كە  هە ر لە  سە رە تاكانی هاتنە ناوە وە ی زمانە وانیی كۆمە اڵیە تییە وە  بۆتە  یە كێك 
نۆ  لە  ژێر ڕۆشنایی  لقە ی  زمانە وانی، ڕووندە كاتە وە ، دواتر  ئە م  بابە تە  سە رە كییە كانی  لە  
بنە ڕە تە كە ی چارڵس فێرگسۆندا لە  جیاوازییە كانی نێوان زمان و زار لە  كوردیی ناوەڕاستدا 
ورد دە بێتە وە  و نمونە ی پێویستیشی تێدا هێنراوە تە وە . لە  كۆتاییدا بە  كورتە یە ك مە بە ست 

و ئامانج و ئە نجامە كانی باسە كە  خراونە  تە ڕوو.

زمانە وانیی كۆمە اڵیە تی:
كۆمە اڵیە تی  زمانە وانیی  زاراوە ی  یان  دە ستە واژە   ناوە وە ی  هاتنە   مێژووی  ئە گە رچی 
زۆر دوور نییە  و دە كرێ بۆ سە رە تاكانی نیوە ی دووە می سە دە ی ڕابردوو بگە ڕێنرێتە وە ، 
بە اڵم پە یوە ستكردنی زمان بە  چوارچێوە  كۆمە اڵیە تییە كە یە وە  مێژووێكی دوورتری هە یە   ، 
بارە ی  لە   كە   دە گە ڕێتە وە ،  فە یلە سوفە كان  لێكدانە وانە ی  و  گوفتار  ئە و  بۆ  سە رچاوە كە ی 
پە یوە ندیی زمان بە  ئاخێوە ران و ژینگە  و چوارچێوە  كۆمە اڵیە تییە كە یانە وە    دە یانوروژاند و 

لە سە ری دە وە ستان. 
بارە ی  لە   نۆزدە ەە مدا  سە دە ی  و  هە ژدە   سە دە ی  كۆتاییە كانی  لە   گوفتارانە ی  ئە و 
كە سایە تیی زمان و پە یوە ندیی زمان بە  ئاخێوە رانییە وە لە  ئارادا بوون  تۆوی نە شونماكردنی 
ڕۆمانسیە تی   هە ناوی  لە  زە قی  بە   هە وڵە   ئە م  چاند.  ئاییندە   بۆ  كۆمە اڵیە تییان  زمانە وانیی 
ئە وڕوپا و بە  تایبە تیش ئە ڵمانیا دە بینرێ، لە ناو هە مو ئە مانە شدا بۆچوونە كانی هە مبۆڵت لە  
بارە ی جیاوازیی كە سایە تیی زمانە كان و پە یوە ندی بە  ئاخێوە رانییە وە  ڕۆڵێكی گرنگیان لە م 

ڕە وتە دا گێڕا. )بڕوانە:  هادي نەر لعیبي 2009 : 19 - 22(
سە رە تاكانی سە دە ی بیستە م و باڵونوونە وە ی وانە كانی سوسێر و دە ركە وتنی زمانە وانیی 
نوونیادگە ری بە  هە ردوو ئاراستە  ئە وڕوپی و ئە مە ریكییە كە یە وە  و دواتریش هاتنە ناوە وە ی 
ڕێزمانی بە رهە مهێنان و گوێزانە وە ، زە مینە ی دە ركە وتنی زمانە وانیی كۆمە اڵیە تییان وە ك 

لقێكی زمانە وانی خۆشتركرد.
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بۆچوونە كانی سوسێر بە  وە رچە رخانێكی مێژوویی دادە نرێن لە  پە یوە ستكردنی زمان 
بە  ئاخێوە رانییە وە ، چونكە  زمان لە  دیدی ئە وە وە   دیاردە یە كی كۆمە اڵیە تییە  و دە بێ لە ژێر 
پە یوە ندی بە  ئاخێوە رانی و هە ست و الیە نە  دە رونییە كانییە وە  لێی بكۆڵرێتە وە لە  ڕاست 
ئە وە ی كە  هە موو كاریگە رییە كانی سە ر زمان لە  كۆمە ڵگا و دیاردە  كۆمە اڵیە تییە كانە وە ن.

)هادي نهر لعیبي 2009 : 25 - 26(
دوا بە  دوای باڵونوونە وە ی وانە كانی سوسێر لە  1916 و دوای سێ ساڵ لە  مردنی لە  
الیە ن دوو لە  خوێندكارە كانییە وە ، ڕێبازی بوونیادگە ری بە  هە ر دوو ئاراستە وە  سە رە تا 
ئە وڕوپی و دواتریش ئە مە ریكی لە  لێكۆڵینە وە  زمانە وانییە كاندا لە سە ر ئە م بۆچوونانە ی 
زمانە وانیی  سە رهە ڵدانی  بە   پە یوە ندییان  زیاتر  سە رە داوانە ی  ئە و  دە ركە وتن.  سوسێر 
كۆمە اڵیە تییە وە  هە یە  زیاتر لە  بوونیادگە رییە  ئە مە ریكییە كە دا كە وتنە  دە ست تا ئە وڕوپییە كە ، 
چونكە   ئە وان زیاتر پشتیان بە  جیاوازییە  زمانییە كان و ئاخاوتنی كۆمە ڵگاكان دە بە ست تا 

ئاراستە  ئە وڕوپییە كە كە  پشتیان بە  زمانی پێوە ری بە ستبوو .  
بوونیادگە رە كان بۆچوونە كانیان زیاتر لە سە ر چە مكی زمانە وانیی گشتی هە ڵدە چنی، 
و  ڕۆنان  و  سیستە م  چە مكی  لە سە ر  جە ختكردنە وە یە كیان  و  هە وڵ  ەە موو  پێیە   بە م 
ئە وانە وە  )زمانە وانی دە بێ بۆ زمان بێ و  بوونیادی زمان  داڕشتبوو، چونكە  بە  الی 
پێیە  بوونیادگە ری زیاتر  : 214( بە م  لە  خودی زمانیشە وە  بێ( )مصطفی غلفان 2010 
بە  دوای زمانە وانیی گشتییە وە  بووە ، زمانە وانیی گشتیش هێندە  بایەخیان بە  چوارچێوە  
زمانە وانیی  لە گە ڵ  سە رە كییە كە ی  هە رە   جیاوازییە   و  نە داوە   زمان  كۆمە اڵیە تییە كە ی 
كۆمە اڵیە تی ئە وە یە ، كە  هە موو جە ختكردنە وە  و سە رنجدانێكی لە  چوارچێوە ی لێكۆڵینە وە  
لە  بوونیاد و سیستە م و ڕۆنانی زمان بووە  بە  مە بە ستی ڕوونكردنە وە  و یاسا و ڕێزمان 
و خۆشكردنی زە مینە یە كی لە بار بۆ زمانە وانە كان تا لە و ڕێیە وە  لە  ئاییندە دا لە  ڕووكاری 
بكۆڵنە وە   كۆمە ڵگاوە   و  كۆمە اڵیە تییە كە   و چوارچێوە   كۆمە ڵگا  بە   زمان  پە یوە ندییە كانی 
)ەدسون1990 : 15( بە مە ش بوونیادگە ری تاڕادە یە ك وە ك زیندانی زمانی لێهاتوووە   و 

زمانی لە  ناو جوغزی خۆیدا ئاخنیوە .
لە  ناوە ڕاستی پە نجاكانی سە دە ی ڕابردووشدا دوای هاتنە ناوە وە ی ڕێزمانی بە رهە مهێنان 
ئە و  چونكە   بوو،  خێراتر  كۆمە اڵیە تیی  زمانە وانیی  وە سە رپێكە وتنی  ڕە وتی  گوێزانە وە   و 
ڕێزمانی  بە   گە یشتن  بنە مای  لە سە ر  زمان،  دە یوست  لە  سە رە تاوە وە   هە ر  نوێیە   ڕێزمانە  
گشتگیر و بە  پشتبە ستن بە  ڕێزمانێكی نمونە یی ئە بستراكتی گریمانە یی و وێنە یی و دوور لە  
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چوارچێوە ی كۆمە اڵیە تیی ئاخێوە رانییە وە  لێكبداتە وە ، ئە مە ش لە گە ڵ سروشتی كۆمە اڵیە تیی 
زماندا نایە تە وە . )قویدر شنان 2018 : 177(

بە   كۆمە اڵیە تی  زمانە وانیی  كە   دە دا  بە وە   ئاماژە    )wardhaugh( وۆردەاو  ڕۆناڵد 
لە سە ر  یە كێك  كاریگە ری هە ر  نێوان زمان و كۆمە ڵگا و  پە یوە ندیی  زانستییانە  ڕێگایە كی 
ئە وە  دیكە  لێكدە داتە وە . بۆ ئە مە ش باس لە  چوار گریمانە  دە كا كە  یە كێكیان تێڕوانینە كە ی 

چۆمسكیە . چوار گریمانە كە  بریتین لە :
یە كە میان: بوونیادی كۆمە ڵگا كار لە  بوونیادی زمان دە كا بە مە ش بوونیاد یان پێكەاتە ی 

كۆمە اڵیە تیی كۆمە ڵگا بوونیادی زمانی دە ستنیشان دە كات.
دووە میان: بوونیادی زمان كار لە  بوونیادی كۆمە اڵیە تیی كۆمە ڵگا دە كات، بە مە ش بوونیادی 

كۆمە اڵیە تی تیادا ڕە نگدە داتە وە .
سێیە میان: پە یوە ندیی و كاریگە ریی نێوان زمان و كۆمە ڵگا كاریگە رییە كی ئاڵوگۆڕییە  و 

هە ردووكیان كار لە  یە ك دە كە ن.
چوارە میان: زمان و كۆمە ڵگا سە ربە خۆن و هیچ یە كێكیان كار لە  ئە وە ی دیكە  ناكات، ئە مە  
بنجی لە سە ر بۆچوونە كانی چۆمسكییە وە  داكوتاوە ، چونكە  بە شێوە یە ك باسی زمان دە كات 
ڕاستیدا  لە   ئە مە ش  هە بێ،  سە ربە خۆی  و  ئە بستراكت  بوونیادێكی  و  بوون  ئە وە ی  وە ك 
بە تاڵكردنە وە ی زمانە  لە  ناواخنە  كۆمە اڵیە تییە كە ی. بە  بۆچوونی وۆردەاو ئە مە  بە  یە كێك لە و 
كە موكورتیانە  دادە نرێ كە  وە ك ڕە خنە یە ك لە  بۆچوون و ڕێزمانە كە ی چۆمسكی دە گیرێ، 
نێوانیان  كاریگە ریی  و  لێكدانابڕێن  هە رگیز  كۆمە اڵیە تییە كە ی  دە وروبە رە   و  زمان  چونكە  
حە تمییە . )جون سوان و ئە وانە ی دیكە  2019: 13 (   لە م ڕوانگە وە  وە ك بە  ڕووداهاتنە وە یە كی 
ئە م دوو ئاراستە  زمانییە ، زمانە وانیی كۆمە اڵیە تیی دوای هە ڵوێزنینی ئە و سە رە داوانە ی كە  

پێشتر كە وتوونە  دە ست، لە  كۆتایی پە نجاكانی سە دە ی ڕابردووە وە  بووە  واقیع.

سە رهە ڵدانی زمانە وانیی كۆمە اڵیە تی:
لە  سە رە تاكانی نیوە ی دووە می سە دە ی ڕابردودا، ڕە وتی ئە م لقە  تازە یە ی زمانە وانی 
لە  ژێر زاراوە ی زمانە وانیی كۆمە اڵیە تییدا بە  ڕووی بوونیادگە ریدا هاتە وە  و كە وتە ڕێ. بۆ 
یە كە م جار زاراوە ی زمانە وانیی كۆمە اڵیە تی لە  1952دا لە  چوارچێوە ی پە یوە ندییە كانی نێوان 
ڕە فتاری زمانی و هە ڵوێستی كۆمە اڵیە تیدا لە  كارێكی )Currie( دا دە ركە وت. )جرەارد ەلبش 
2007 : 356( هە رچە ندە  ئە م هە وڵە  نە یتوانی لقە  تازە كە ی زمانە وانیی بخاتە  سە ر پێ، بە اڵم 
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زە مینە ی بۆ كارە كانی چارڵس فێرگسۆن و هایمس و البۆڤ و دواتریش كۆنفڕانسە كە ی 
ناوە ڕاستی شە ستە كان خۆشكرد، كە  لە  ژێر ناونیشانی زمانە وانیی كۆمە اڵیە تیدا لە  زانكۆی  
تازە ی  لقێكی  وە ك  كۆمە اڵیە تی  زمانە وانیی  دواوە   بە   كات  لە و  ئیدی  بە سترا،  كالیفۆڕنیا 
زمانە وانی بۆ لێكۆڵینە وە  لە  زمان لە  چوارچێوە ی پە یوە ندییە كانی بە  كۆمە ڵگاوە   كە وتە  سە ر 
لە  بە ڕووداهاتنە وە ی بوونیادگە ری و بە رهە مەێنان و  پێی خۆی. پاساوی هە رە  سە رە كی 
گوێزانە وە  و خۆجیاكردنە وە  وە ك لقێكی زمانە وانی لە وە دا سە رچاوە دە گرێ، كە  ئە گە ر زمان 
دیاردە یە كی كۆمە اڵیە تی بێ وە ك بوونیادگە رە كان ئاماژە ی پێ دە دە ن ئە وا لۆژیكی نییە  لە  
ناو چوارچێوە  كۆمە اڵیە تییە كە  و هە ڵوێستی كۆمە اڵیە تیی ئاخێوە رانییە وە  لێی نە كۆڵرێتە وە . 
ئە و  بە اڵم  بكۆڵرێتە وە  لێی  ئاخێوە رانییە وە  لە   دوور  بە  جیاكردنە وە  و  زمان  دە كرێ  واتە  
كات لێكۆڵینە وە كە  زیاتر لە  ڕۆنان و سیستە م و زمان و الیە نە  تیۆرییە كە ی دە بێ، ئە مە ش 
ناكردە  چونكە  الیە ن یان دیوێكی زمان ئاخێوە رانیە تی، بۆیە  لێكۆڵینە وە  لە  زمان لە  ڕوانگە ی 

زمانە وانیی كۆمە اڵیە تییە وە  هە میشە  لێكۆڵینە وە یە كی كارە كی پێویستە .
بە پێی ئە وە ی زمانە وانیی كۆمە اڵیە تی لە  پە یوە ندییە كانی زمان بە  كۆمە ڵگاوە  دە كۆڵێتە وە  
بواری  دە بێتە   هە یە   زمانە وە   كۆمە اڵیە تییە كە ی  چوارچێوە   بە   پە یوە ندیی  هە رچی  بۆیە  
لێكۆڵینە وە كانی زمانە وانیی كۆمە اڵیە تی. لە م ڕوانگە وە  زمانە وانیی كۆمە اڵیە تی بە  دوای  ئە ركە  
كۆمە اڵیە تییە كانی زمانە وە  دە كە وێ هە ر لە  جیاوازییە  كۆمە اڵیە تییە كانە وە  لە  ڕێی ڕە گە زە وە  
بگرە  تا دە گاتە  تە مە ن، چین و توێژ و دە ستە  كۆمە اڵیە تییە كان، ئاستی خوێندە واری و پیشە یی 
و هە مە الیە نە ی ئاخێوە ران  و زار و زمان و پالن و چاكسازیی زمانی و........... تد و هە موو 
ئاخێوە رانە وە   زمانی  بە   ڕووكارێك  وە ك  كە   كۆمە ڵگا  كۆمە اڵیە تیی  جیاوازە كانی  ڕووكارە  

دیارە. 
زمانە وانیی كۆمە اڵیە تی زمان وە ك كردە یە كی كۆمە اڵیە تی لێكدە داتە وە  بۆ ئە مە ش جە خت 

لە سە ر كاریگە ریی كۆمە ڵگا بە سە ر زمانە وە  لە  سێ ئاست یان پایە دا دە بینێتە وە :
یە كە میان: لە سە ر ئاستی بە كارهێنانی زمان لە  چوارچێوە  كۆمە اڵیە تییە كە دا، كە  هە موو 
دە ردە كە وێ،  تیایدا  كە   لێكدە درێتە وە   كۆمە اڵیە تییە دا  چوارچێوە   لە و  ئاخاوتنێك  و  پە یام 

بە مە ش ناسنامە ی پە یامە كە  لە  ئاخێوە رانییە وە  دێ. 
هە مو  بۆتە یە ك  و  جوغز  وە ك  كە   كۆمە اڵیە تییە وە ،  پایە ی  ئاستی  لە سە ر  دووە میان: 

كردە یە كی زمانی لە خۆدە گرێ.
سێیە میان: پایە ی پیشە یی، كە  دە روازە یە كی فە رهە نگییە  بۆ وشە  و دە ستە واژە كان. )قویدر 

شنان 2018 : 179(  
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دایگلۆسیا وە ك سە رە تاكانی سە رەە ڵدانی زمانە وانیی كۆمە اڵیە تی:
وە سە رپێ  تە واوی  بە   زمانە وانی  تازە ی  لقێكی  وە ك  كۆمە اڵیە تی  زمانە وانیی  هێشتا 
نە كە وتبوو، لە  كۆتایی پە نجاكانی سە دە ی ڕابردوودا و ڕێك لە  1959 دا، چاڕڵس فێرگسۆن 
)Charles Ferguson( كە  شیكردنە وە  و لێكدانە وە  و جیاكردنە وە ی ئە م بابە تە ی سنوری 
 )word( زمانە وانیی  كۆمە اڵیە تی دە خرێتە  پاڵ، بە  لێكۆڵینە وە یە ك، كە  لە  ژمارە  15ی گۆڤاری
چە ند  میانە ی  لە   زمانییە ی  بابە تە   و  دیاردە   ئە م  گشتیی  چوارچێوە ی  باڵوكراوە تە وە ،  دا 

بنە ڕە تێكدا داڕشت.
ژێر  لە   ئاخێوە ران  زمانیدا،  كۆمە ڵگایە كی  هە موو  لە   فێرگسۆن  لێكدانە وە كە ی  بە پێی 
زمان  هە مان  ئاخاوتنی  شێوە   دوو  لە   زیاتر  یان  دوو  جیاوازدا،  بارودۆخی  كاریگە ریی 
بە كاردە هێنن، شێوە یە كیان وە ك شێوە ی فە رمیی زمانە كە  و ئە وە ی دیكە شیان وە ك شێوە  
ئاخاوتنی ناوچە یی، كە  دە كرێ یە كە میان بە  شێوە ی ستانداردی هە ر زمانێك كە  نوێنە رایە تیی 

فە رمیی زمانە كە دە كا و ئە وە ی دیكە شیان بە  بنزارە كان دابنێین.
بە كارهێنانی زمانێكی  لە   كە  وە كیە كی  هاتبێ  لە وە وە   فێرگسۆن  بۆچوونە ی  ئە م  ڕە نگە  
دیاركراودا لە  چوارچێوە یە كی كۆمە اڵیە تیدا كارێكی ناكردە ، ئە مە ش بە  هۆی ئە و گۆڕانكارییە  

خێرایانە ی بە  درێژایی ڕۆژگار بە  سە ر زماندا دێن و دە چن. 

لە م ڕووە وە  دوو گۆڕانكاری ەە میشە  لە بە رچاون: 
یە كە میان: گۆڕانكارییە كی  مێژووییە  كە  بە  درێژایی ڕۆژگار بە سە ر زماندا دێ.

بە كارهێنانی  جیاوازیی  لە   خۆی  كە   ەاودە مییە ،  و  هاوكات  گۆڕانكارییە كی  دووە میشیان: 
دمیاطي  الدین  عفیف  )محمد  دە بینێتە وە .  دیكە   كۆمە ڵگایە كی  بۆ  كۆمە ڵگایە كە وە  لە   زمانیدا 

)71 : 2017
ئاستی  دوو  كۆمە ڵگاكاندا  زۆربە ی  لە   كە   كردووە   وای  بە ردە وامە   گۆڕانكارییە   ئە و 
بە كارەێنانی زمان ببینرێن. هۆكاری سە رە كیش لە وە ی كە  زمانە وانە كان دایگلۆسیای زمانی 
لە  چوارچێوە ی زمانە وانیی كۆمە اڵیە تییدا لێكبدە نە وە  ئە وە یە ، كە  بە  دیاردە یە كی كۆمە اڵیە تی 
ڕووكاری  بە   كۆمە ڵگادا  لە   كاریگە رییە كە ی  كۆمە اڵیە تیش  دیاردە یە كی  هە موو  و  دایدە نێن 
لە سە ر  دایگلۆسیا كە  كە توارێكی جوگرافییە  و  تایبە تی  بە   بە  زە قی دە ردە كە وێ،  زمانە وە  
نە خشە  و تۆبۆگرافیایی زمان لە  چوارچێوە ی كۆمە ڵگادا بە  تە واوی دە ردە كە وێ، بە مە ش 
دە ركە وتنی  دانیشتوانە وە ،  دابە شنوونی  بە سە ر  كاریگە ریی  و  شوێن  جیاوازیی  بەهەۆی 
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و  ئاسایی  كارێكی  زمانیشدا  ناو كۆمە ڵگایە كی  تە نانە ت  ئاخێوە رانی  زمانی  لە   ەە مە جۆری 
بینراو و سە لمێنراوە . )سمیر شریف استیتیة 2008 : 666 - 667(

 )di + glossa(  وشە یە كی گریكییە  و لە  دوو كە رت پێكهاتوووە )Diglossia( دایگلۆسیا 
و واتای دوو زمان دە دا )صافیة زفنكي 2022 : 168( بە  هە مان شێوە  واتای زاراوە ییە كە شی لە  
چوارچێوە ی زمانە وانیی كۆمە اڵیە تیدا وە ك فێرگسۆن لێكیداوە تە وە  دۆخێكی زمانیی جێگیرە  
و بریتییە  لە وە ی زمانێك لە  چوارچێوە ی كۆمە ڵگادا بە  دوو شێوە  لە  الیە ن ئاخێوە رانییە وە  
بە كاربەێنرێ، هە ر شێوە یە كیان لە  كات و دۆخێكی دیاریكراوی خۆیدایە ، یە كێكیان فە رمییە  
و نوێنە رایە تیی زمانە كە  دە كا، ئە وە ی دیكە شیان ناوچە ییە  و بوونە  كۆمە اڵیە تییە كە ی زمانی 

تێدا بە رجە ستە یە .
سە رە تاكانی بە كارەێنانی ئە م زاراوە یە  لە  بواری زمانە وانیدا، زۆر ڕون نییە  هە یانە  دە ڵێن 
لە  )Diglossie(ی فە ڕە نسییە وە  وە رگیراوە ، كە  ولیە م ماركیز )Marcais( ی زمانە وانی 
فە ڕە نسی پێشتر بە كاریهێناوە  )ڕالف فاسولد 2000: 57( هە شە  ئە مە  ڕە تدە كاتە وە  و پێی وایە  
بۆ )Psichari( دە گە ڕێتە وە ، بە اڵم دوای ئە وە ی ئە نتوان مییە )1886 - 1936( ی فە ڕە نسی 
الفەري 2013:  الفاسي  )عبدالقادر  باڵوبۆتە وە .  تە واوی  بە   ئیدی  بە كاریەێناوە   دا  لە  1917 
20(  لە گە ڵ هە موو ئە مانە شدا سە رچاوە كان فێرگسۆن بە  یە كێك لە و كە سانە  دادە نێن كە  
كۆمە اڵیە تی  زمانە وانیی  كە   بە كارهێناوە ،  زمانە وانیی  بوارێكی  و  بابە ت  وە ك  دایگلۆسیای 

لە سە ر بوونیادنراوە . 

دایگلۆسیا لە  نێوان زمانە وانیی كۆمە اڵیە تیی و زمانە وانیی دە رونیدا:
ئە وە ی زمانە وانیی كۆمە اڵیە تی كە وتە  سە ر پێی خۆی و  بە  حوكمی  دوای فێرگسۆن، 
چوارچێوە كە ی فراونتر بوو و بابە تی دیكە ی گرتە وە ، جۆشوا فیشمان لە  1967 دا بازنە ی 
Bilin- زمانی  دوانە ی  لە   جیاكردنە وە ی  بە   زمانی،  دایگلۆسیای  لە   تێگە یشتن  و  )ەە مك 
بوارە یە   ئە و  زمانی  دوانە ی  كە   داوە ،  بە وە   ئاماژە ی  بارە وە   لە م  فراوانتركرد.   )gualism
كە  دە رونناسە كان و زمانە وانیی دە روونی)دە روزمانی( لێی دە كۆڵێتە وە ، چونكە  بریتییە  لە  
تواناداری ئاخێوە ر لە  بە كارهێنانی زیاتر لە  یە ك زمان، لە  كاتێكدا دایگلۆسیای زمانی ئە و 
بوارە یە  كە  كۆمە ڵناسە كان و زمانە وانیی كۆمە اڵیە تی )كۆزمانە وانی( لێی دە كۆڵێتە وە ، بە پێی 
فاسولد  )ڕالف  كۆمە ڵگادا.  لە   زمان  هە مان  شێوە ی  دوو  بە كارهێنانی  لە   بریتییە   ئە وە ی 

)2000:67
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هۆكاری هە رە  سە رە كی لە وە دا بۆ ئە وە  دە گە ڕێتە وە ، كە  بواری یە كە میان )واتە : دووانە ی  
زمانی( بۆیە  بە  زمانە وانیی دە روونییە وە  پە یوە ستە  چونكە  بە كارهێنانی دوو زمانە  
لە  یە ك كات و لە  یە ك كۆمە ڵگادا، ئە مە  زیاتر لە  حاڵە تێكی دە روونییە وە  دێ نە ك 
چوارچێوە یە كی  لە   كە   دایگلۆسیا(  )واتە :  دووە میان  پێچە وانە ی  بە   كۆمە اڵیە تییە وە  

كۆمە اڵیە تییدایە  وتایبە تە  بە  خودی كۆمە ڵگاكە  خۆیە وە .

بنە ڕە تە كانی جیاوازیی زمان و زار لە  الی فێرگسۆن:
فێرگسۆن لە  لێكۆڵینە وە كە یدا دوو شێوە كە ی زمانی بە  شێوە ی بە رز و شێوە ی 
 )High( ی لە  وشە ی )H( نزم بە كارهێناوە ، بە شێوە یە ك كە  بۆ شێوە  بە رزە كە  ەێمای
ە وە  خواستووە  و بۆ شێوە  نزمە كە ش ەێمای )L( ی لە  وشە ی )Low( وە  خواستوە .
لە    )340  -  325  :1959  Charles Ferguson بڕوانە :  بنە ڕە تە كان  تە واوی  )بۆ 
لە   كە   بە وە ی  هە یە   لۆژیكی  بنە ڕە تێكی  فێرگسۆن  دە ستنیشانكردنە ی  ئە م  ڕاستیدا 
هە موو زمانێك جیاوازییە ك لە  نێوان ئە و شێوە یە ی ئاخێوە رانی پێ دە ئاخفن و ئە و 

شێوە یە ی پێی دە نووسن دە بینرێ . 

وە ك  زمانی  كە   چوارچێوە یە ی  و  بوار  ئە و  بۆ  بنە ڕە تی  نۆ  لێكۆڵینە وە كە  یدا  لە  
شێوە ی بە رز و زاری وە ك شێوە ی نزمی زمانە كە  تێدا بە كاردێ، خستۆتە ڕو، بۆ هە ر 

یە كێك لە و بنە ڕە تانە ش نمونە ی هێناوە تە وە . نۆ بنە ڕە تە كە  بریتین لە : 
: )Function( 1- ئە رك

و  جیاواز  سیما  ئە م  زمانە ،  دایگلۆسیای  سە رە كییە كانی  هە رە   بنە ڕە تە   لە  
سە رە كییە ی بنە ڕە تە كە  لە وە وە  سە رچاوە ی گرتووە ، كە  ئێمە  كاتێك لە  بە رانبە ر دوو 
ئاست یان دوو شێوە  بە كارهێنانی هە مان زماندا دە وە ستین، جیاكردنە وە كە  لە سە ر 
بنە مای ئە ركی هە ر یە كێك لە م دوو شێوە  و ئاستە ی زمانە وە  دێ. ەە روە ك پێشتر 
ئاماژە ی پێ درا. ئە م دیاردە  زمانییە  لە  زۆربە ی زمانە كانی جیەاندا هە یە  و بە رچاوە ، 
و  دە نووسێ  پێی  عە  ڕە ب  زمانە ی  ئە و  عە ڕە بیدا  زمانی  چوارچێوە ی  لە   نمونە :  بۆ 
بە رانبە ردا هە موو  لە   زمانە كە یە ،  بە رزی  گرتوە  شێوە ی  قوڕئانە وە  سە رچاوە ی  لە  
لە   شێوە كانی دیكە ی ئاخاوتن كە  عە ڕە ب پێی دە دوێن شێوە ی نزمی زمانە كە یانە . 
)كاثاریفۆسا( كە  واتای خاوێن  پێی دە گوترێ  یۆنانیشدا هە ر وایە ، شێوە  بە رزە كە  
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شێوە   بە رجە ستە یە ،  و  ماوە   تێدا  كۆنی  یۆنانی  سیمای  ەە ندێك  و  دە دا  بێگە رد  و 
نزمە كە شی پێی دە گوترێ )دیمۆتیقا(. لە  كانتۆنە  ئە ڵمانیزمانە كانی سویسڕاش ئە ڵمانی 
ئە ڵمانیزمان  خە ڵكی  ئاخاوتنی  دیكە ی  دیالێكتە كانی  و  بە رزە كە یە   شێوە ی  پێوە ری 

شێوە  نزمە كە ی زمانە كە ن. 
كە  دە گوترێ جیاكردنە وە ی ئە م دوو شێوە  لە  زمان واتە  ئە و سنور و بوارە ی 
كە  هە ر یە كێك لە م شێوانە  تیایدا بە رجە ستە  دە بن، واتە  بوارێك كە  شێوە  نزمە كە ی 
تێدا بە كاردێ نابێ بە  شێوە  بە رزە كە ی زمان ببە زێنرێ، بە مە ش هە موو بوارێك لە  
بە رانبە ر ئاست و شێوە یە كی زمانە كە دا  تابۆییە ك دە سە پێنێ. لە م ڕووە وە  فێرگسۆن 
لە   دیكە   شێوە كە ی  شوێنی  لە   شێوە یە ك  هە ر  بە كارهێنانی  كە   دە دا،  بە وە   ئاماژە  
بوونی تابۆییە كە دا دە بێتە  مایە ی پێكە نین، چونكە  ناكرێ كە سێك زمان و ئاخاوتن و 
دە ستە واژە كانی ناو بوارێك لە  بوارە كە ی دیكە دا بە كاربەێنێ، تە نانە ت لە  ەە ندێك لە  
دە وڵە تە  عە ڕە بییە كاندا بە كارەێنانی شێوە ی نزم لە  دواناوە ندییە كان بە رە و سە روتر 
لە  مامۆستاكان قە دە غە كراوە ، مە گە ر تە نیا بۆ ڕاڤە كردنی تێگە یشتنە  قورسە كان نە بێ. 
لە  بارە ی شیعریشە وە ، فێرگسۆن ئاماژە ی بە وە  داوە ، كە  ئە گە رچی لە  هە ندێك لە  
كۆمە ڵگاكاندا شیعر بە  زمانی نزم باوە  و لە  هە ندێكیشیاندا بە  هە ر دوو شێوە ، بە اڵم 
لە گە ڵ ئە وە شدا لە  زۆربە ی كۆمە ڵگاكاندا پێویستە  شیعر هە ر بە  شێوە  بە رزە كە ی 

زمان بنووسرێ.
پێویستە   كە   دە ستنیشانكردوە ،  بوارانە ی  لە م  هە ندێك  خشتە یە كدا  لە   فێرگسۆن 

كامە  شێوە ی زمانە كە  تیایدا بە كاربێ، بۆ نمونە :
ناو  سیاسییە كانی  و  فە رمی  لێدوانە   كە سییە كان،  نامە   زانكۆ،  موحازە ڕاتە كانی 
دامە زراوە  فە رمی و بااڵكانی واڵت، مە راسیمی ناو پە رستگاكان و وە عزی مزگە وتە كان، 
و  وتار  جۆرە كانیە وە ،  هە موو  بە   ڕاگە یاندن  كە ناڵە كانی  ناو  دە نگوباسی  و  هە واڵ 
سە روتارە كانی گۆڤار و ڕۆژنامە و باڵوكراوە كان و كۆمێنتی وێنە كان، چاپە مە نی و 
شیعر و .... تد لە و بوارانە ن كە  فێرگسۆن پێی وایە  دە بێ بە  شێوە  بە رزە كە ی زمان 

بنووسرێن .
و  ماڵ  برادە ران،  نێوان  ئاخاوتنی  فۆلكلۆری،  و  میللی  ئە دە بیاتی  بە رانبە ردا  لە  
خێزان، بازاڕ و دوكان، شاگردی چایە خانە  و خواردنگاكان و تە مسیلییە كان و ..... تد 

لە و بوارانە ن كە  پێویستە  ئاخاوتن و نووسین تیایاندا بە  شێوە  نزمە كە ی زمان بێ.
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ئە م بوارانە ی فێرگسۆن ئاماژە ی پێ داون، بە ر سێ سە رنج دە كە ون:
جیاوازی  دیكە   كۆمە ڵگایە كی  بۆ  كۆمە ڵگایە كە وە   لە   دیاركردنە    ئە م  ڕە نگە  یە كە میان: 
تێبكە وێ، بۆ نمونە  لە  كوردە واریدا خوتبە ی هە ینیان زیاتر بە شێوە ی نزم باوترە  تا شێوە  

بە رزە كە ی.
سە ردە م  بە پێی  و  دە كا  دە ستنیشانكردنانە   لە م  كاریگە ری  شوێن  و  كات  دووە میان: 
دە گۆڕی، هە ر ئە و نمونە یە ی پێشە وە  كە  هێناومانە تە وە  زۆر بە رچاوە ، كە  لە  خوتبە یە كی 
سە ردە می كۆندا و بە تایبە تی لە  گوندە كان ڕە نگە  ئایە تێكی قوڕئان ئە گە ر بە  زمانی ئاسایی 
خە ڵكە كە  شینە كرابێتە وە  تێگە یشتن لێی زە حمە ت بووە ، كە چی ئێستا ەە ندێك لە  مامۆستاكان 

شێوە  باوە  فە رمییە كە ی كوردیی ناوە ڕاست بە كاردە هێنن، چونكە  كات و شوێن گۆڕاوە .
لە  كوردە واریدا گۆرانی  نمونە   بۆ  بوار هە ر خۆیان دوو سە رە ن،  سێیە میان: هە ندێك 
لە  كامە  شیعر وە رگیرابێ، بە ر ئە و بوارە  دە كە وێ، شیعری كالسیكی هە میشە  بە  شێوە  
بە رزە كە  بووە  هە ر بۆیە ش گوێگرە كانی تاڕادە یە ك لە  گوێگری جۆرە كانی دیكە  كە مترە ، 
چونكە  شیعری كالسیك هە ر خۆی بۆ دە ستە بژێرێك نووسراوە ، بە اڵم گۆرانی فۆلكلۆری 
تد   .... و  بە یت و الوك و حە یران و سە ردولكە  و الیالیە  و الواندنە وە  و شینگێڕان  و 

شێوە ی نزمی زمانە كە یان تێدا بااڵدە ستە .

  )Prestige(  2- پایە
لە  ڕوانگە ی فێرگسۆنە وە  ئاخێوە رانی ئە و كۆمە ڵگایانە ی، كە  دایگلۆسیایان تێدا بە  زە قی 
دیارە ، لە  ڕوی پایە  و ڕێزە وە  ەە میشە  بە  دوای ئە وە وە ن كە  شێوە  بە رزە كە ی زمانە كە یان 
بە كاربەێنن، چونكە  بە  الی ئە وانە وە  شێوە  بە رزە كە  لە  ڕووی پایە وە  بە رزتر و لۆژیكیتر 
بە   لە  ڕۆشنبیرانی عە ڕە ب  تە نانە ت ەە ندێك  نزمە كە ی زمانە كە یان،  لە  شێوە   و ڕاستترە  
كاتێكدا  لە   بە كاربەێنن  زمانە كە یان  نزمە كە ی  شێوە   كە   نە نگییە   و  كە موكورتی  الیانە وە  
بە بە ردە وامی لە  ئاخاوتنی ڕۆژانە ی خۆیاندا هە ر شێوە  نزمە كە  بە كاردە ەێنن، فێرگسۆن 
 Charles Ferguson( .دادە نێ )self - deception( ئە م دیاردە  بە  خۆهە ڵخە ڵە تاندن

)330 :1959
ئە م بنە ڕە تە ی جیاكردنە وە ی دوو شێوە كە ی زمان تە نانە ت بۆتە  هە ڵوێستێكی دە روونی 
ئە و  جار  زۆر  كە   لێكداوە تە وە   ئە وە یان  كۆمە اڵیە تی  زمانە وانیی  بواری  سە رچاوە كانی  و 
دە روونییە   حاڵە تە   یان  هە ڵوێست  بە و  هە ست  بە تە واوی  تێیدە كە وێ  ئاخێوە ر  ەە ڵوێستە ی 
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بازنە ی برادە رایە تی ڕە نگە  بە  تە واوی بە  شێوە ی نزمی  ناو  دە كرێ، بۆ نمونە : گفتوگۆی 
زمانە كە  بە ڕێوە بچێ، بە اڵم لە  دە رە وە ی بازنە كە  بە  گۆڕانی واقیع و هە ڵوێستە كە  بە كارهێنانی 
زمانە كە ش دە گۆڕێ، ئە م دیاردە  لە  زمانە وانیی كۆمە اڵیە تیدا دە كرێ بە ر چە مكی هە ڵوێستی 

زمانی )Linguistic Situation( بكە وێ. 

:)Literary heritage( 3- میراتی ئە دە بی
لە  زۆربە ی كۆمە ڵگاكاندا میراتێكی زۆری ئە دە بی بە  شێوە  بە رزە كە ی زمانی كۆمە ڵگاكە  
نووسراوە ، كە  مایە ی ڕێز و پێزانین و شانازی پێوە كردنێكی زۆری ئاخێوە رانی زمانە كە  
و تاكە كانی كۆمە ڵگایە . چ لە  ڕابردوو و چ لە  كاتی ئێستایی زمانیشدا بە شی هە رە  زۆری 
Charles Fer- )ەە دە بیاتی نە تە وە یی بە  شێوە  بە رزە كە ی زمانی كۆمە ڵگاكان دە نووسرێ. 

)331 - 330 :1959 guson
لە  ئە دە بیاتی كوردیدا ئە مە  دوو سە رە یە ، چونكە  ئە دە بیاتی كوردیی بە سە ر سێ جۆر 
دابە شبووە : 1- ئە دە بیاتی فۆلكلۆری 2- ئە دە بیاتی میللی 3- ئە دە بیاتی كالسیكی و ڕۆمانسی 

و ..... تد.
هە ر یە كە  لە  ئە دە بیاتی فۆلكلۆری و میللی تا ڕادە یە كی زۆر بە  پێوانە كە ی فێرگسۆن بێ 
بە  شێوە  نزمە كە ی زمانی كوردی نووسراون، لە  بە رانبە ریشدا ئە دە بیاتە كانی دیكە  بە  شێوە  
شێوانە ی  ئە و  نێوان  لە   سە رە كی  هە رە   جیاوازیی  نووسراون.  كوردی  زمانی  بە رزە كە ی 
ئە دە بیاتی كوردی بە  تایبە تی لە  بە رانبە ر ئە دە بیاتی كالسیكیدا زمان و ئە و جۆرە  زمانە  بووە  
كە  پێی نووسراوە  . بە م پێیە  لە  ئە دە بیاتی كوردیشدا ئە دە ب تە نیا فۆلكلۆر و میللییە كە ی نە بێ 

ئە وە ی دیكە یان بە  شێوە  بە رزە كە ی زمان نووسراوە .

)Acquisition( 4- وە رگرتن/ فێرنوونی زمان
وە رگرتن و فێربوونی زمان لە  ڕوو و ڕووكارە  هە رە  دیار و زە قە كانی دایگلۆسیایە  لە  
نێوان زار و زماندا، چونكە  هە نگاوی یە كە می وە رگرتنی زمانی دایك بە  زار  دە ستپێدە كا. 
گە ورە كان ەە میشە  بە  شێوە ی نزمی زمانە كە یان، كە  زار یان شێوە  ئاخاوتنی ناو كۆمە ڵگاكە ی 
خۆیانە ، منداڵ پە روە ردە دە كە ن وبە  پێچە وانە شە وە  ەە ر ڕاستە  بە وە ی منداڵ سە رە تا شێوە  
ئاخاوتنی ناو خێزان و كۆمە ڵگا وە ك زمانی دایك وە ردە گرێ، لە  هە مان كاتدا منداڵ هە ر 
نێوان خێزان و دە وروبە ردا ڕێكدە خا و  لە   پە یوە ندییە كانی  ئاخاوتنە   یان شێوە   بە و زارە  
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ڕاییدە كا. وە ك فێرگسۆن ئاماژە ی پێ داوە  ئە مە  ڕێگای سروشتیی وە رگرتنی زمانە  لە  الی 
منداڵدا. دواتر منداڵ لە ڕێی خوێندن و هۆیە كانی فێركردن و پە روە ردە وە  بە  شێوە ی بە رزی 

زمانە كە ی ئاشنادە بێ. 
نزمە كە وە   ئاخاوتنە   ڕێی شێوە   لە   هە ر  زمانە كە شی  ڕێزمانی  تە نانە ت  منداڵ  پێیە   بە م 

وە ردە گرێ و بە كاردە هێنێ. ئە مە  دوو كاریگە ریی دە بێ: )ڕالف فاسولد 2000: 61 - 62(
یە كە میان: ئە و مندااڵنە ی كە  لە  قۆناغێكی زووی وە ك سە رە تایی و بنە ڕە تییە وە  واز لە  
خوێندنگا دە ەێنن زۆر بە  زە حمە ت دە توانن شێوە  بە رزە كە ی زمانە كە یاندا زاڵبن و تاڕادە یە ك 
ئاخاوتنی  شێوازی  بە   زە قی  بە   ئە مە   نامۆیە .  ئە وان  بۆ  زمانە كە یان  بە رزە كە ی  شێوە  

نە خوێندە وارە كانە وە  دیارە .
بە رزە كە ی  شێوە ی  فێری  خوێندنە وە   و  خوێندنگا  ڕێی  لە   كە   ئە وانە ش  دووە میان: 
زمانە كە یان دە بن، هێندە ی شێوە  نزمە كە ی نزمە كە یان تیایدا سە ركە وتوو و توانادار نین، 
ڕە نگە  هۆكاری سە رە كی لە مە دا بۆ ئە وە  بگە رێتە وە ، كە  ئە وان شێوە  نزمە كە ی زمانە كە یان 
لە   هە میشە   و  پێی گۆشكراون  و  وە رگرتووە   باوانە وە   و  لە  خێزان  دایك  زمانی  وە ك 
ئاخاوتنی ڕۆژانە ی نێوان خۆیاندا بە كاریدە ەێنن، بە اڵم شێوە  بە رزە كە ی زمانە كە یان لە  
ڕێی خوێندنی ڕێزمان و لە بە ركردنی یاساكانی زمانە وە  وە رگرتووە هاوشێوە ی خوێندن 
و وە رگرتنی هە ر زمانێكی دیكە  لە  ڕێی پە یڕە و و پرۆگرامی خوێندنگاكانە وە ، هە ر بۆیە ش 
لە و كۆمە ڵگایانە ی كە  دایگلۆسیای زمانی بە تە واوی تێدا زە ق و دیارە  زۆر لە  ئاخێوە ران 
پێیان وایە  ئاخاوتن بە و شێوە ی ئە وان پێی گۆش و فێركراون بە  قە د زمانی ناو كتێب و 
ڕۆژنامە و چاپە مە نییە  كان، كە  شێوە  فە رمییە كە یە،  قوڕس نییە ، ڕە نگە  بە  الی ئە وانە وە  
ئە وە  بێ كە  زمانی ئە وان ەیچ یاسا و دە ستور و ڕێزمانێكی وای تێدا نییە ، ئە مە ی ئە وان 
چە ت  و  قوڕس  وانە   لە   یە كێكە   ڕێزمان  بۆیە ش  الشعورییە وە یە  ،  هە ستێكی  لە   دە یڵێن 
شێوە ی  سە ر  چونە وە   و  خوێندنگادا  لە   خوێندكار  بە ردە م  (ە كانی  ئاستە نگ  )لە مپە ر/ 

نزمە كە ی زمان بێتواناییە  لە  ئاستی شێوە  بە رزە كە یدا.

         : )Standardization( 5- پێوانە یی و بە  ستانداردكردن
شێوە  بە رزە كە ی زمان لە  ڕاست شێوە  نزمە كە یدا، هە میشە  پشت ئە ستورە  بە  چە ندەها 
بارە ی فە رهە نگسازی، ڕێزمان، فۆنۆلۆژی،  لە   تایبە تە وە  لێكۆڵینە وە  و كتێبی  سە رچاوە  و 
بنە ڕە تی شێوە   بنە ما و  لە سە ر  تد، كە  هە موویان   .... شێوازی گۆكردن و ڕاستنووسی و 
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 )332  -  331  :1959  Charles Ferguson(دانراون و  نووسراون  زمان  بە رزە كە ی 
بە شێوە یە ك كە  ئە مە  لە  چوارچێوە ی شێوە  نزمە كە ی زماندا نابینین، خۆ ئە گە ر هە شبن ئە وا 
لە  چوارچێوە ی لێكۆڵینە وە ی زمانە وانی زیاتر نین و بۆ پێوە  پابە ندبوون نین. بە مە ش شێوە  
بە رزە كە ی زمان هە میشە  شێوە یە كی پێوە رییە  و دە بێتە  تە رازوی كێشان و قالب و بۆتە ی لە  
قالبدانی هە موو نووسین و چاپە مە نی و باڵوكراوە  و سە رچاوە  و ڕۆژنامە  و گۆڤار و........ 

بوارە  هە مە جۆرە كانی دیكە .

: )Stability( 6- جێگیری
ڕە نگە  گومان بكرێ بە وە ی كە  دایگلۆسیا لە  زماندا جێگیر نییە و زوو كاڵدە بێتە وە  و وای 
لێ دێ هە ست بە  جیاوازییە كە  نە كرێ ، بە اڵم لە  ڕاستیدا دایگلۆسیای زمان بە  دیاردە یە كی 
جێگیر دادە نرێ، تە نانە ت حاڵە تی وا هە بووە  بۆ چە ند سە دە یە ك درێژە ی كێشاوە  ، لە  هە مان 
كاتدا بوونی دیاردە كە ش بە  ئە رێنی زانراوە ، چونكە  دە بێتە  هۆكارێك بۆ پارێزگاریكردن لە  
زیاتر لە  شێوە یە كی زمانە كە . ڕە نگە  ئە مە  لە سە ر چۆنیە تی پێناسە كردن و تێڕوانینی ئێمە  بۆ 

 )332 :1959 Charles Ferguson( .دایگلۆسیا بوە ستێ
لە  ڕاستیدا بە  دە گمە ن وایە  ئە و شێوە یە ی كە  فێرگسۆن بە  بە رز ناویبردوە  وە ك 
بازنە ی  چوارچێوە ی  و  فێركردن  ڕێی  لە   هە میشە   بە ڵكو  وە رگیرابێ،  دایك  زمانی 
ڕۆشنبیریی كۆمە ڵگاوە وە  وە ردە گیرێ، واتە  ئاخێوە ر وە ریناگرێ بە ڵكو فێریدە بێ، بۆیە ش 
شێوە   هاوتە ریبڕێكردنی  بە   لە   دایگلۆسیا  چووە،  بۆی   )Florian Coulmas( وە ك 
زگماكییە كە ی زمان كە  ئاخێوە ر وە ك زمانی دایك وە ریدە گرێ و شێوە ی فە رمییە كە ی 
الفهري 2013: 21( بە م پێیە   دایگلۆسیا  الفاسي  زمان دە ڕوا و دە مێنێتە وە . )عبدالقادر 
تاڕادە یە كی زۆر دیاردە یە كی زمانی جێگیر و بە ردە وامە ، بە اڵم دە كرێ لە  نێوان تۆخی 

و كاڵیدا بچێ و بێ.     
ڕێگایە كی سە رە كی لە  خاوكردنە وە ی جیاوازییە كە دا لە وە دا دە بینرێتە وە  كە  تێكە ڵە یە كی 
هە ندێك  لە   تایبە تی  بە   دە قبگرێ  و  بە رجە ستە بكرێ  دوو شێوە كە دا  هە ر  نێوان  لە   زمانی 
ڕووە وە . بۆ ئە مە  هاوکێشە یە ك هە یە بریتییە  لە وە ی كە  ئاسایی و ڕێپێدراوە  لە  كاتی ئاخاوتن 
بە  شێوە  نزمە كە ی زمان وشە  لە  وشە دانی شێوە  بە رزە كە  ڕابكێشرێ و وە ربگیرێ، بە اڵم 
فاسولد  )ڕالف  ڕووشدە دا.  و  ڕوویداوە   هە رچە ندە   نییە ،  ڕێگاپێدراو  هێندە  پێچە وانە كە ی 

)63 :2000
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: )Grammar( 7- ڕێزمان
هە مان  لە   هە ر  زماندا  شێوە كە ی  دوو  هە ر  نێوان  لە   زمان  دایگلۆسیای  ئە گە رچی 
زماندایە ، بە اڵم لە گە ڵ ئە وە شدا لە  ڕووی ڕێزمانە وە  و بە  وردبوونە وە  لە  ڕێزمانی هە ر دوو 
شێوە كە وە  دە ردە كە وێ، كە  ئە مە  وا نییە،  بە ڵكو تاڕادە یە ك و لە  چە ند ڕووێكە وە  جیاوازن، 
بە شێوە یە ك فێرگسۆن پێی وایە ڕێزمان لە  جیاوازییە  هە رە  زە ق و دیارە كانی جیاوازیی 
نێوان زار و زمانن، چونكە  شێوە  بە رزە كە ی زمان هە ندێك حاڵە تی ڕێزمانیی تایبە ت بە  
ناو و كار هە یە  لە  شێوە  نزمە كە دا نایبینین. لە مە دا نمونە ی بە  عە ڕە بی هێناوە تە وە ، كە  لە  
شێوە  بە رزە كە  یان فە رمییە كە ی ئە و زمانە دا، كە  بە  )الفصحی( ڕۆیشتووە ، سێ حاڵە تی 
ڕێزمانی تایبە ت بە  ناو هە یە  بە  گیرە كی پاشگرە وە  نیشانە كراون، بە اڵم ئە مە  لە  زارە كانیدا 
نییە . بە م پێیە  بە پێی لێكدانە وە كانی فێرگسۆن بێ ڕێزمانی شێوە  نزمە كە ی زمان هە میشە  
-333 :1959 Charles Ferguson( . لە  ڕێزمانی شێوە  بە رزە كە ی زمانە كە  ئاسانترە

)334
لە گە ڵ  ناوە ڕاست  كوردیی  فە رمییە كە ی  و  باو  شێوە   ئە گە ر  كوردیشدا  زمانی  لە  
بنزارە كانیدا بە راوردبكە ین ئە م ڕاستییە  باشتر ڕووندە بێتە وە ، بۆ نمونە : شێوە  باوە كە ی 
بە رە وپێشچووە   هە میشە   ڕابردوو  ساڵی  دووسە د  درێژایی  بە   كە   ناوە ڕاست  كوردیی 
نە ماوە   تێدا  شتی  زۆر  ئێستایدا  باری  لە   دە قیگرتووە ،  بە رە وپێشچوونیشیدا  لە گە ڵ  و 
كاڵبۆتە وە  كە  لە  بنزارە كانیدا هە یە ، هە ر لە  دۆخە كانی بكە ر و بە ركارییە وە  بگرە  تا دە گاتە  

نیشانە كانی ڕە گە ز و دۆخی ئێرگە تیڤ و... تد .
ڕێككە وتن )Agreement(ی كار و جێناو لە  كوردیدا یە كێكە  لە و بوارانە ی كە  زۆر 

جار هی شێوە  نزمە كە ی زمانە  هێنراوە تە  ناو شێوە  باوە كە وە  . بۆ نمونە :
یە كێكیان ڕێككە وتنی  تێدایە  ،  ئە م ڕستە  دوو ڕێككە وتنی  دیارە ،  هێلكارییە كە دا  لە   وە ك 
بكە ر و كارە ، ئە وە ی دیكە شیان بە ركار و كارە  كە  دۆخی ئێرگە تیڤ دە نوێنێ. ڕێككە وتنی 
بە ركار و كار لە  پاڵ بكە ر و كار تە نیا لە  بنزارە كانی كوردیی ناوە ڕاستدا ماوە  و چاالكە 
لە  شێوە  فە رمی و باوە كە یدا نە ك هە ر كاڵبۆتە وە  بە ڵكو تێچووە  و نە ماوە . لە  هە ندێك لە  
چاپە مە نییە كاندا زۆر جار ئە م ڕێككە وتنە  دە بینین، ئە مە  بە زاندنی سنوری شێوە  بە رزە كە ی 
لە  خۆوە   نە زانی و  لە   یان بێ مە بە ست و  بە  مە بە ست بێ  بە زاندنی  ناوە ڕاستە ،  كوردیی 
پێوە   شانازی  قابیلی  هێندە   نووسین  وە ك  ناوە ڕاست  كوردیی  لە سە ر  مە ترسییە   هێندە ی 

كردن نییە .
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لە م دە  پانزە  ساڵە ی دواییدا ڕۆماننووس هە یە  ڕۆمانە كانی پڕن لە  نیشانە كانی نێر و مێ 
و وشە ی بنزارە كان، كە  ئە مە  لە گە ڵ واقیعی شێوە  باوی كوردیی ناوە ڕاستدا نایە تە وە  و 

بە زاندنی تخوبی نێوانیانە .
نمونە یە كی دیكە  زە ق لە  ەە ندێك نووسیندا هە یە ، كە  لە گە ڵ شێوە  فە رمییە كە ی كوردیی 

ناوە ڕاستدا نایە تە وە ، وە ك لە  خوارە وە دا ڕوونكراوە تە وە :
ژنی شار، بە  دە وری دوو گۆڕە كە دا، بازنە ی شینیان بە ستووە .

ڕێككە وتنی  لە   كە چی  نوێنراوە ،  تاك  بە   لە  ڕستە كە دا  بكە ری ڕستە كە یە   كە   ژنی شار 
كە   وە رگیرابێ  ڕۆمانێك  لە   ئە گە ر  ڕستە یە   ئە م  بە كارهاتووە .  بۆ  كۆی  جێناوی  كارە كە دا 
ناوە ڕاستە ،  كوردیی  فە رمییە كە ی  شێوە   یاساكانی  شكاندنی  زە قی  بە   زۆر  باڵوكرابێتە وە  
چونكە  دە بوایە  بنووسرێ: )ژنانی شار( تا لە گە ڵ ڕێككە وتنە كە  هاوسە نگ بێ. ئە مە  شیعر 

نییە  تا بكە وێتە  چوارچێوە ی شێواز و ئیستاتیكا و ڕە وانبێژییە وە  و بە وە وە  پاساوبدرێ.

: )Lexicon( 8- فە رهە نگ/ وشە دان
بە شێوە یە كی گشتی هاوبە شییە كی تە واو لە  نێوان هە ر دوو شێوە كە ی زماندا هە یە  لە  
بارە ی وشە كانی زمانە وە ، چونكە  فە رهە نگ یان وشە دانی هە موو زمانێك بە بێ جیاوازیكردن 
لە  نێوان هیچ كام لە  شێوە  یان زار و بنزارە كان هە موو وشە یە كی زمانە كە  لە خۆدە گرێ، 
بە اڵم ئە وە ندە  هە یە  هە ندێك وشە  نوێنە رایە تیی شێوە  بە رزە كە  دە كە ن و هە ندێكیشیان هی 
شێوە  نزمە كە ی زمانە كە . وشە  و دە ستە واژە ی هە ندێك بوار هە ن لە  شێوە  نزمە كە ی زماندا 
نە بێ نین، بە  پێچە وانە شە وە  ەە ر ڕاستە . بۆ نمونە  كە رستە كانی كشتوكاڵی ێندە ی لە سە ر 
شێوە  نزمە كە ی زمان هە ژماردە كرێن هێندە  لە  سە ر شێوە  بە رزە كە ی زمان هە ژمارناكرێن. 
)Charles Ferguson 1959: 334-335( لە م بارە وە  بوار و بە كارهێنان كاریگە رییە كی 

زۆری هە یە .
وە ك:  دە ڵێن،  پێ  ناوچە یە ك شتێكی  هە ر  لە   ئامرازێك  وە ك  )تە مشو(  كوردە واریدا  لە  
تە مشوێ، تە مشی، تە پشو، تە شوێ .....تد. خاڵی سە رنج لێرە دا ئە وە یە ، هیچ كام لە م ناوانە  
نوێنە رایە تیی شێوە  بە رزە كە ی زمان ناكە ن، وە ك ئە وە ی لە  نێوان )جیاواز( و )جودا، جوایێز، 
جوایە ز( دا  )جیاواز ( نوێنە رایە تیی شێوە  فە رمییە كە ی كوردیی ناوە ڕاست دە كا، یان وە ك 
ئە وە ی لە  نێوان )بە فرماڵ( و )چارچۆپ، چارچۆف، شە پاڵۆخ، شە پڵتە ، وە روە رە ، بە فرە لو..... 
تد( دا هە یە ، كە  بە فرماڵ نوێنە رایە تیی شێوە  بە رزە كە  دە كا و ئە وانە ی دیكە ش شێوە  نزمە كە . 
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لە  نێوان )كارە سات : كێفە ڕات( و )میزكردن : میزتن( و )بارانبارین : بارین( و )فرشتن : 
زمان  بە رزە كە ی  لە سە ر شێوە   یە كە میان  كە   هە مان شتە ،  دیكە   دە یە ەا وشە ی  و  فرۆتن( 

ەە ژماردە كرێ و دووە میشیان لە سە ر بنزارە كان وە ك شێوە ی نزمی زمانە كە .
بۆ  كە   هێناوە تە وە   بە وە   نمونە ی  عە ڕە بیدا  لە  چوارچێوە ی  فێرگسۆن  ڕوە وە   لە م  هە ر 
نزمە كە ی  لە  شێوە   كە چی  بە كاردە هێنرێ  )رأی(  هە ر  بە رزە كە دا  لە  شێوە    )see / )بینین 
زمانە كە دا )شاف( بە كاردە هێنرێ. هە روە ها لە  یۆنانیشدا بۆ )مە ی/ wine( لە  شێوە  بە رزە كە ی 
زمانە كە دا )inos( بە كاردێ كە چی لە  شێوە  نزمە كە یدا )krasi( بە كاردێ، لە  لیستی خواردن 
Charles Fer-( .داوایدە كا )krasi(  بە اڵم خە ڵك بە )inos )  خواردنە وە كاندا هە میشە  بە  
guson 1959: 334( لە  كوردیشدا ئە گە ر شیعری كالسیكی بە  پێوە ر وە رگرین ڕە نگە  )مە ی 
ناوە كانی  تا  كردبێ  ناوە ڕاستی  كوردیی  بە رزە كە ی  نوێنە رایە تیی شێوە   زیاتر  و شە ڕاب( 

دیكە ی ئە و بوارە .
لە   بە وە ی  بكە ن  بە رجە ستە   مرۆڤیش  نە تە وە یی  زمانی  ئە گە ر  زارە كان  ئە وە ی  لە گە ڵ 
منداڵییە وە  ئە و شێوە یە ی وە رگرتووە  و پێی گۆشكراوە  و ژیانی ڕاستە قینە ی زمان دە نوێنن 
نابێ بە  لە  ڕادە بە ر لە  نووسین و دە قە كاندا بە  وشە  و دە ستە واژە كانی شێوە  بە رزە كە ی 

زمان ببە زێنرێ مە گە ر:
یە كە م: لە  بواری دیاریكراوی خۆیدا نە بێ.

دووە م: لە  كاتی نە بوونی وشە  و زاراوە  و دە ستە واژە ی پێویستدا نە بێ لە  شێوە  بە رزە كە ی 
زمانە كە دا. 

: )Phonology( 9- فۆنۆلۆژی
بۆ  زمانێكە وە   لە   زمانێك  هە ر  نزمە كە ی  و  بە رز  شێوە   نێوان  فۆنۆلۆژی  جیاوازیی 
زمانێكی دیكە  دە گۆڕێ و جیاوازە ، لە  هە ندێك زماندا جیاوازییە كە  زۆر و بە رچاوە  كە چی لە  
هە ندێك زمانی دیكە دا ئە م جیاوازییە  هێندە  تۆخ نییە . فێرگسۆن ئاماژە  بە وە  دە دا سیستە می 
و  دە نوێنن  زمانە كە   فۆنۆلۆژیی  پێكەاتە ی  یە ك  بە  یە كە وە   شێوە كە   دوو  هە ر  فۆنۆلۆژی 
پێكدە هێنن بە  شێوە یە ك كە  هی شێوە  نزمە كە  بنە ڕە تە كە یە  و تایبە تمە ندی و جیاوازییە كانی 
شێوە  بە رزە كە ش یان بە شێكن لە  خودی سیستە مە كە  یان سیستە مێكی دیكە ی بە رامبە ر. 

 )334 :1959 Charles Ferguson(
لە ژێر ڕۆشنایی بۆچونە كانی فێرگسۆندا، كازازیس ئاماژە ی بە وە  داوە  كە  لە  زۆربە ی 
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ئە و زمانانە ی دایگلۆسیایان تێدا بە  زە قی دیار و ڕوونە  فۆنۆلۆژیی شێوە  بە رزە كە  زۆر لە  
فۆنۆلۆژیی شێوە  نزمە كە  ڕوونتر و نزیكترە  لە  بوونیادی فۆنۆلۆژیی زمانە كە ، بە اڵم لە گە ڵ 
ئە وە شدا بە  هە ردووكیان پێكهاتە ی فۆنۆلۆژیی زمانە كە بە رجە ستە دە كە ن. )فاسولد 2000: 
64-65(ئە گە ر من ڕستە ی )چارە سە ری ئێمە  بە غدایە ( بە و بنزارە  دە رببڕم كە  وە ك زمانی 
كوردیی  چوارچێوە ی  و  سنور  بنزارە كانی  لە   یە كێكە   و  وە رمگرتووە  نە تە وە یی  و  دایك 

ناوە ڕاست،  ئە وا دە بێتە : )چارە سە رێ مە  بە غدا( ە.

ڕستە كە  سێ گۆڕانكاری بە سە ردا دێ:
جێناوە   شێوە ی  گۆڕانی  كە   فە رەە نگی   – مۆڕفۆلۆژی  گۆڕانكارییە كی  یە كە میان: 

سە ربە خۆكە یە  لە  )ئێمە ( وە  بۆ )مە (.
دووە میان: گۆڕانكارییە كی مۆڕفۆسینتاكسی كە  بریتییە  لە  دە ركە وتنی )ێ( وە ك گیرە كی 

خستنە سە ر لە  قالبی ڕە گە زدا.
سێیە میان: دە رنە كە وتنی ناوبە ندی ) یــ ( لە  نێوان دو بزوێنە كە دا، كە  هێند كورتە  وە ك 

ئە وە یە  كە  گۆنە كرێ وایە .
یە كێك لە  سیما هە رە  دیارە كانی ئە و بنزارە ی ڕستە كە ی لێ وە رگیرایە ، ئە وە یە  كە  وێڕای 
ئە وە ی پڕیە تی لە  نیشانە ی ڕە گە ز و دۆخ لە  هە مان كاتدا مۆڕفیمە كان ناتوانن لە  ڕستە دا 
بوونی فیزیكیی خۆیان بپارێزن، بە ڵكو هە میشە  دیاردە ی لكان بە  وشە ی دیكە وە  دە یانگۆڕێ. 

بۆ نمونە :
دە بێ  ئە وا  دە رببڕین  نە ك  بنووسینە وە   بنزارە   بە و  دە گات(  پێ  )خێرت  ئە گە ر ڕستە ی 

بنووسین: )خێرت ئە گاتێ( بە مە ش ڕستە كە  چە ند سە رنجێكی لێ دە كە ونە وە ، وە ك:
یە كە م: پێوە  لكان و لكاندنی وشە كان بە  یە كدییە وە  سیمای سە رە كی ئە م بنزارە یە   بۆیە  

شێوە ی )خێرت ئە گاتێ( زۆر بە  كە می دە ردە بڕدرێ، بە ڵكو دە بێتە  )خێرتە گاتێ (.
دووە م: لە  )خێرتە  گاتێ( دا گیرە كی كاتی ڕانە بردوو بە سە ر كارە كە وە  دە رنە كە وتووە  بە ڵكو 
چووە  بە  وشە كە ی پێش خۆیە وە  لكاوە  چونكە  فۆڕمی گیرە كە كە  دە گۆڕێ و كورتدە بێتە وە  

بۆ )ە (.
سێیە م: دە ركە وتنی )ێ( لە  كۆتایی كارە كە دا كە  زۆر ڕووننییە  چییە  و چۆنە .

چوارە م: لە بە ر ئە وە ی پێكەاتە یە كی كارە كە بە  وشە یە كی پێش خۆیە وە  لكاوە ، ئە مە  ڕێ بۆ 
ئە وە  خۆشدە كا كە  تە واوی ڕستە كە  بە سە ر یە كە وە  بنووسرێ )خێرتە گاتێ( بە مە ش ڕستە كە  
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كورتدە بێتە وە  و سنوری نێوان ڕستە  و وشە  نامێنێ، چونكە  ڕستە یە كی تە واو دە خاتە  قالبی 
وشە یە كە وە .

پێنجە م: كاتێك پێشتر لە  بابە تی بنە ڕە تی ڕێزماندا ئاماژە مان بە وە  دا كە  رێزمانی بزارە كان 
بۆ پێوە  پابە ندبوون  نییە  سە رێكی لە  ئاقاری ئە م نمونە یە دا دە ردە چێ، ئێستا ئە م ڕستە یە  
)خێرت ئە گاتێ( بدە یە وە  بە  نە خوێندە وارە كانی ئە م بنزارە  ڕاستە وخۆ پێت دە ڵێن: )ئە وە  لە  
قسە ینە  مە  ناچی، ئە مە  ئیوهە  نارێین، ئە مە  ئە رێین: خێرتە  گاتێ/ واتە : ئە مە  لە  قسە كانی ئێمە  

ناچێ، ئێمە  ئە وها ناڵێین، بە ڵكو دە ڵێین: خێرتە گاتێ(.  
ڕای  بە   كە   ئە وە یە ،  ئە ویش  هە ڵدە هێنجرێ  لێ  ڕاستییە كی  دووە می سە رنجە كان  خاڵی 
هە ندێك لە  زمانە وانان هە ر لە  بنە ڕە تدا گیرە كی كاتی ڕانە بردوو هە ر )ە ( یە  بە  تە نیا، بە اڵم 
بە وە   ڕێگە ی  كوردی  ئە لفوبێی  سیستە می  و  مۆڕفیمە كە   نووسینی  شێوە ی  ئە وە ی  لە بە ر 
نە داوە  بە  تە نیا بمێنێتە وە  بۆیە  لە و شێوە  باوە ی كوردیی ناوە ڕاست بە  درێژایی دووسە د 
ساڵی ڕابردوو بە  دوو شێوە  دە ركە وتووە  لە  كۆندا بە  )ئە ( و ئێستاش بە  )دە (. )عە بدوڵاڵ 

حوسێن ڕە سوڵ 1995: 119 - 120( 
و  ڕوونتر  نزمە كە   شێوە   لە   زمان  بە رزە كە ی  شێوە   فۆنۆلۆژی  دە كرێ  هە میشە   بۆیە  

دیارترە .

ڕێڕە وی مێژویی دایگلۆسیا:
ئاخاوتن هە یە   باو و شێوە ی  نێوان شێوە ی فە رمیی  لە   لە  هە موو زمانێكدا  دایگلۆسیا 
و هە بووە  و ڕە نگە  لە  داهاتوووشدا هە ر وا بێ. بە م پێیە ڕێڕە وی مێژوویی خۆی دە بڕێ. 
فشار  هە ندێك  دواتریش  و  ئاخێوە رانی  و  كۆمە ڵگاكە   ژینگە ی  و  بارودۆخ  بە پێی  دە كرێ 
یان كە م  بێ  یان كورت، زۆر  بێ  ماوە یە ك درێژ  لە  خاڵی دە ستپێكردنیە وە   پە ستانە وە   و 
درێژە بكێشێ و بە  ڕادە یە كی زۆر كاڵببێتە وە . فێرگسۆن لە م بارە وە  چە ند هۆكار و شێوازێكی 

لە م فشار و پە ستانانە  هێناوە تە وە . 
لە   ئاخێوە ران  تێكە اڵوی  و  پە یوە ندی  و  خوێندە واری  زیاتری  باڵونوونە وە ی  یە كە م: 

تە واوی كۆمە ڵگادا یە كێكن لە و فشار و پە ستانانە ی سە ر كاڵبوونە وە ی دایگلۆسیا.
دووە م: باڵونوونە وە ی چاپ و چاپە مە نی و دە ستگرتن بە  شێوە  بە رزە كە ی زمان ڕە نگە  لە  
داهاتووودا شێوە كە  بە  تە واوی بچێتە  هە موو كونج و كە لە بە رێكی كۆمە ڵگا، ئە مە ش وا دە كا 

جیاوازییە كە  تە واو كاڵببێتە وە . 
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سییە م: بیری نە تە وایە تی و سە یركردنی زمان وە ك هێما و سێمبولێكی نە تە وە یی ئاستێكی 
زمانە كە  دە باتە  خانە ی بە تە واوی پێوە  پابە ندبوونە وە ، دواجار ئە مە  دە بێتە  یە كێك لە و فشار 
)ڕالف  ببە ن.  كاڵبوونە وە ی  بە رە و  هۆیە وە   بە و  و  زمانییە كە   دیاردە   سە ر  پە ستانانە ی  و 

فاسولد 2000: 66( 
مێژوو  دریژایی  بە   زمانە ،  بە رزە كە ی  شێوە   فێرگسۆنە وە   دیدی  لە   كە   فە رمی  زمانی 
هە ڵدە كە وێ، بۆ ئە م هە ڵكە وتنە ی قۆناغی جیا جیا دە بڕی، لە  ماوە ی ئە م قۆناغانە دا زۆر شت 
لە  دوای خۆی بە جێدە هێڵێ تا ئە و ئاستە ی تە واو دە قدە گرێ و دە چە سپێ، ئیدی لە و كاتە وە  
پالن  سیاسە تی  لە  چوارچێوە ی  فە رمی  زمانی  بنە ڕە تێكی  دە ڕوا.  و  ڕێدە كا  بە م شێوە یە  
باوە   بە و شێوە   ناوە ڕاست  لە  كوردیدا كوردیی  دە وڵە تداریدایە .  دە وڵە ت و  لە گە ڵ  زمانیدا 
لە   دایگلۆسیایە كی  جۆرە   ئە وە شدا  لە گە ل  بە اڵم  بڕیوە ،  قۆناغانە ی  ئە م  هە یە تی  فە رمییە ی 

نێوان خۆی و بنزارە كانیدا پێوە  دیارە .

شێوە كانی دایگلۆسیا:
ئە و سە رچاوانە ی دایگلۆسیایان لێكداوە تە وە ، زۆر بە  كە می باسی جۆرە كانی دایگلۆسیایان 
كردووە ، چونكە  ەە ر بە وە ندە  وازیان هێناوە ، كە  پێناسە ی بكە ن و بنە ڕە تە كانی بخە نە ڕوو، 
بە اڵم عە بدولقادر ئە لفاسی لە  كتێبە كە یدا )سیاسە تی زمانی لە  واڵتە  عە ڕە بییە كاندا( هە وڵیداوە  
و  بە ەێز  دایگلۆسیای  لە   بریتین  كە   بكا،  دایگلۆسیادا  جۆری  دوو  نێوان  لە   جیاوازییە ك 

دایگلۆسیای بێەێز. 
زمانە   نێوان  جیاوازییە كانی  كە   جۆرە یانە   ئە و  بە هێز  دایگلۆسیای  ئە و  بۆچوونی  بە  
پێوە رییە كە  )شێوە ی بە رز( و زارە كان )شێوە ی نزم( تا ئە و ڕادە یە  جیاوازبن، كە  ئاخێوە رانیان 
هە ست بە  جیاوازیی ڕێزمانی و ناوە كە شیان بكە ن، وە ك جیاوازیی فە ڕە نسی پێوە ری یان 
ستاندار لە  ڕاست زاری ئە لزاسی. هە رچی جۆری بەهێزە  مە بە ست لێی ئە و دایگلۆسیایە یە  كە  
زارە كە  )شێوە ی نزم( زۆر لە  ستانداردە كە  )شێوە ی بە رز( نزیكە ، بە شێوە یە ك كە  ئاخێوە رانی 
هە ست بە وە  ناكە ن دوو زمانی جیاواز بن، وە ك فە ڕە نسییە كە ی بە لجیكا لە  ڕاست فە ڕە نسیی 
ستاندارددا، كە  هە ندێك تایبە تمە ندیی نێوانیان نە بێ تە واو لە  یە ك دە كە ن. )بڕوانە : عبدالقادر 

الفاسي الفەري 2013: 23 - 25(
لە  نێوان ئە م دوو جۆرە ی داگلۆسیادا، بە  شیكردنە وە  و هێنانە  پێشچاوی هە ندێك نمونە ی 
زیندووی جیەانی دوای باهۆزی گۆڕانكارییە كانی كە وتنی یە كێتیی شۆرە وی و ڕووخانی 
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دیواری بە رلین و هە ڵوە شانە وە ی هە ندێك لە  واڵتە  ئە وڕوپییە كان، هە ستە وە ری هێناوە تە  
پێشە وە  و بۆتە  دە رفە تێك تا هە ندێك كۆمە ڵگای ئە وڕوپی لە  ڕێی ئە وە وە  بتوانن سە ربە خۆیی 
و  چیكۆسلۆڤاكیا  هە ڵوە شانە وە ی  بارە وە   لە م  زە ق  هە رە   نمونە ی  ڕابگە یە نن،  پێ  خۆیانی 

یۆگۆسالڤیای پێشون.
زارە   جیاوازیی  لە   زۆر  زمانە وە   ڕووی  لە   سلۆڤاكە كان  و  شیك  نێوان  جیاوازیی 
و  چیك  تا  بووە   بە س  ئە مە   ئە وە شدا  لە گە ڵ  بە اڵم  كە مترە ،  ئە ڵمانیا  و  ئیتاڵیا  هاوسێكانی 
سلۆڤاكە كان خۆیان پێ لە  یە كدی جیابكە نە وە  و بڵێن ئێمە  دوو نە تە وە ی جیاوازین و بە و 
هۆیە وە  چیكۆسلۆڤاكیا بۆ دوو دە وڵە ت هە ڵوە شێننە وە . هە روە ك ئە مە  بۆ سڕب و كڕوات و 

مۆنتینگرۆ و بۆسنییە كانیش هە ر وا بوو. )عبدالقادر الفاسي الفەري 2013: 25( 
لە  جیاكردنە وە ی دایگلۆسیا بۆ جۆری بە هێز و بێهێز، هێندە ی خاڵی دووە میان لە گە ڵ 
كوردیی ناوە ڕاستدا دێتە وە  و دە گونجێ، هێندە  خاڵی یە كە میان نایە تە وە  و ناگونجێ، چونكە  
بە كارهاتنیە وە   بە رباڵوی  بە هۆی  ئێستادا  كاتی  لە   بنزارە كانی  لە گە ڵ  ناوە ڕاست  كوردیی 
لە   و  الیە ك  لە   تد   ....... و  چاپە مە نی  و  ڕاگە یاندن  كە ناڵە كانی  و  خوێندە واری  ڕێژە ی  و 
جیاكردنە وە ی  و  فە رمی  زمانی  بە گرنگنە زانینی  و  گوێپێنە دان  بە ەۆی  دیكە شە وە   الیە كی 
نووسینە وە   لە  ڕووی  ئە وە شدا  لە گە ڵ  بە اڵم  كاڵكردۆتە وە ،  دایگلۆسیایە كە ی  بنزارە كان،  لە  
ڕە نگە  لە  ئاییندە دا دە قە كانی ئە م سە ردە مە  بكە ونە  بە ر ڕە خنە ی ئە وە ی كە  دایگلۆسیایە ك بە  
دە قە كانە وە  دیاربێ، كە  ئێمە  لە م باسە دا خستومانە تە  بە ر چە مكی  )دایگلۆسیای داپۆشراو( 
دووانە یە كی سوسێرە وە   بە   پشتبە ستن  بە   یان  ڕێی  لە   و  دواتردا  لە  سە رباسی  كە   ە وە، 

خستومانە تە ڕو.

دایگلۆسیایە كی داپۆشراو لە  ڕێی دووانە یە كی سوسێرە وە :
شتە وە   دوو  بە   كاڵنوونە وە یدا  و  دە ركە وتن  نێوان  لە   زمانی  دایگلۆسیای  دیاردە ی 

پە یوە ستە : یە كە میان: كات. دووە میان: دە ق. 
لە   لە دایكدە بێ.  دیاركراوی كۆمە ڵگادا  بارودۆخێكی  لە  كات و شوێن و  دە قێك  هە موو 
لە  الیەكی  و  الیە ك  لە   ئە وڕوپییە كان  قوتابخانە   نێوان  هە رچە ندە  مشتومڕی  ئە دە بیاتیشدا 
دیكە شە وە  قوتابخانە ی ئە مریكی هە یە  سە بارە ت بە وە ی كە  پە یوە ندیی زمان و دە ق چۆن 
لێكدە درێتە وە ، بە اڵم لە گە ڵ ئە وە شدا هە میشە  هە ر زمانە  كە  ناسنامە  بە  دە ق دە دا. )بڕوانە : 

فوئاد ڕە شید 2005: 3- 21( 
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لە  بابە تی زمان و دە قدا بە  پێویستی دە زانین هە ر دوو بنە ڕە تی )دە ق( و )زمان( لە  ڕێی 
لە   هاوكێشە یە كی  بە مە ش دە كرێ هە ر چواریان  )پاراستن( ە وە  وە سفبكرێن،  )ناسنامە ( و 
شێوە  لە پزینە یی )diamond( دا بخرێنە  ڕوو، كە  پە یوە ندیی دایگلۆسیای نێوان زار و زمان 

لە  دە قدا لێكدە داتە وە ، وە ك لە  خوارە وە دا ڕوونكراوە تە وە :

هێڵكارییە كە  پێمان دە ڵێ: لە  نێوان دە ق و زماندا دوو پە یوە ندیی پێچە وانە وە  بە  ئاراستە ی یە كدیە وە  
هە ن، كە  بریتین لە :

یە كە م: زمان ناسنامە  دە داتە  دە ق، هە موو دە قێك بە  چ زمانێك نووسرابێ، ناوە ڕۆكە كە ی 
هە ر چییە ك بێ و گوزارشت لە  هە ر نە تە وە یە ك بكا، ناسنامە كە ی لە سە ر زمانە كە  وە ردە گیرێ 

و پێ دە درێ. 
دووە م: زمان لە  ڕێی دە قە وە  دە پارێزرێ، واتە  لە  ئێستا و ئاییندە دا ئە وە ی زمان دە پارێزێ 
ئە و دە قانە ن، كە بە  زمانە كە  نووسسراون. كات بە و دە قانە وە  زمان دە گە یە نێتە  نە وە كانی 

داهاتووو.   
ئە مە  دە مانباتە وە  سە ر دووانە یە كی هە رە  گرنگی فێردیناند دی سوسێر كە  بریتییە  لە  

دووانە ی دایكرۆنیك و سینكرۆنیك. 
بە  الی سوسێرە وە  بۆ ئە وە ی زمان بخرێتە  قالبێكی زانستییە وە  پێویستە  لە وە ی هە یە  و 
بە ردە ستە  بكۆڵرێتە وە ، ئە ویش لە  ڕێگە ی وە سفكردنە وە  بۆ پە یبردن بە  بوونیاد و سیستە می 
تە وە رە كە ی  دوو  هە ر  سوسێر  سیستە مە كە وە .  و  بوونیاد  وە سفكردنی  ڕێی  لە   زمانە كە  
سینكڕۆنیك و دایكڕۆنیكی بە  شێوە ی تان و پۆ وێناكردووە  و ڕوونكردۆتە وە ، بە شێوە یە ك، 

كە : 
و  توخم  نێوان  پە یوە ندیی  و  دە گرێتە وە   زمان  دایكڕۆنیكی  الیە نی  ستونییە كە   هێڵە  
پێكەێنە رە كانی پێكەاتە یە كی زمانی شیناكاتە وە،  بە ڵكو گرنگی بە و دانانە  دە دا كە  بە  درێژایی 
بە   كە   دە كۆڵێتە وە   گۆڕانكارییانە   لە و  واتە   گرتۆتە وە .  یە كدیان  شوێنی  و  گۆڕاون  مێژوو 

درێژایی مێژوو بە سە ر زماندا هاتووون. 
هێڵە  ئاسۆییە كە ش الیە نی سینكڕۆنیكی زمان بە رجە ستە دە كا و بریتییە  لە  لێكۆڵینە وە  و 
سە رنجدان لە  حاڵە تێكی زمانی و یە كسانە  بە  ڕێزمان بە گشتی. واتە  وە سفكردنی حاڵە تێكی 
الرب  )بڕوانە : محمود جاد  دیاریكراودا  كات و سە ردە مێكی  هە ر  لە   زمانێك  هە ر  تایبە تی 

1985: 96 - 98( كە  بە م هێڵكارییە ی خوارە وە  دە نوێنرێ:
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بە ر  دە خرێنە   كە   دە قانە یە   ئە و  مێژووی  و  كات  هێڵكارییە كە دا  لە   یە كتربڕین  خاڵی 
لێكۆڵینە وە یە كی وە سفی- ئێستایی. واتە  دە كرێ بۆ دە ستنیشانكردنی هە ر الیە نێكی زمانی 
لە  كاتێكی دیاریراودا، چە ند دە قێك كە  لە  هە مان سە ردە مدا نووسراون وە ربگیرێن و لێیان 

بكۆڵرێتە وە .
لە  الی سوسێر ناسین و ناساندنی زمان لە سە ر هە ر دوو بنە مای خودی زمان خۆی 
بە ردادە كرێ،  بە   كۆمە اڵیە تی  سروشتێكی  و  بە رگ  زمان  بە مە ش  وە ستاوە ،  كۆمە ڵگا  و 
لە مە وە  دە گە ینە  ئە وە ی كە  ئە م دووانە یە ی زمان  بە  بە دە ستە وە  گرتنی كات واقیعی زمان لە  
قۆناغە كانی ڕابردووە وە  دە گاتە  ئاخێوە رانی قۆناغێكی داهاتوووی هە مان كۆمە ڵگا. گۆڕان 
و هە ندێك سروشتی زمانی لە  حاڵە تی گۆڕان و خودی دە ركە وتنی سروشتە  زمانییە كە وە  
سە رنجنادرێ، بە ڵكو لە  وە رگرتنی كاتی جیاوازدا سە رنجدە درێ و ڕونتر دە بینرێ ، بە مە ش 
كات كۆمە ڵگا بە  زمانە وە  دە بە ستێتە وە  )بڕوانە : فردینان دي سوسور 1985: 93-97( كە  بە م 

هێڵكارییە  دە نوێنرێ:
ئە گە ر ئە م دووانە یە ی سوسێر و بۆچوونە كانی لە  بارە ی كاریگە ریی كات بە سە ر زمانە وە  
بە  ڕووكارێكی دیكە وە  ببە ینە  چوارچێوە ی باسكردنی دایگلۆسیای زمانی، ئە وا ڕاستییە كی 
كاتێكی  لە   داپۆشراو  دایگلۆسیایە كی  سە ر  تە مومژی  ڕوونبوونە وە ی  بارە ی  لە   دیكە مان 

دیكە ی مێژووییدا بۆ دە ردە كە وێ و دە توانین هە ڵیەێنجین.

ڕاستییە كی هە ڵەێنجراو:
لە  حاڵە تی ئێستای كوردیی ناوە ڕاستدا دایگلۆسیایە كی زمانی هە یە  كە  زۆر زە ق 
و زۆپ نییە ، بوونی ئە م دایگلۆسیایە  خراوە تە  چوارچێوە یە كی شانازیی نە تە وە یی و 
كوردیی پە تی و گە ڕانە وە  بۆ هە ناوی زارە كان وە ك ڕە سە نا یە تیی زمان و ...... تد، كە  
لە  الی هە ندێك لە  نووسە رانە وە  دە بینرێ و ئە مە شیان بە  نووسین و بە رهە ماكانیانە وە  
دایگلۆسیایە  خۆی  ئە م  بناسێنین.  داپۆشراو  دایگلۆسیایە كی  بە   ئە مە   دە كرێ  دیارە ، 
ئاستی  لە   چ  سە رە وە   پاساوانە ی  ئە م  بە دە ستە وە گرتنی  بە   كە   دە بینێتە وە   لە وە دا 
ڕێزمان و چ لە  ئاستی وشە  و دە ستە واژە كانە وە ، ئە و كوردییە ی كە  شێوە یە كی باوی 
ناپارێزن تا بە  تە واوی  لە  زاری كوردیی ناوە ڕاستدا بە  پێی كات تێدا هە ڵكە ووتوە  
دە قبگرێ و زیاتر پە نا دە بنە  بە ر نووسین بە  شێوە  یان بنزارێكی ئە م زارە ی كوردی. 
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ئاییندە یە كی  لە   دە كرێ  بە اڵم  دە رنە كە وێ،  زە قی  بە   زۆر  دیاردە   ئە م  ئێستا  ڕە نگە  
دووردا جیاوازییە كانی زۆر ڕوونتر لە  ئێستا دە ربكە ون، كاتێك چە ند دە قێك كە  لە  
بە   ئە و كات جیاوازییە كان زۆر  بە راورددە كرێن  یە ك  لە گە ڵ  نووسراون  كاتدا  یە ك 
زە قی دە ردە كە ون و گومان دە خرێتە  سە ر ئە وە ی كە  كامە یان نوێنە رایە تیی كوردیی 
ناوە ڕاست دە كا. دە كرێ ئە و دە قە ی بە و هۆیە وە  لە  نێوان چە ند دە قێكدا جیادە بێتە وە  
بە رهە مە كانی  لە ناو  ئاسانی دە توانرێ  بە   بناسرێ، چونكە  زۆر  )بیژۆكی زمانی(  بە  

دیكە دا هە اڵوێرد  بكرێ.

بە كورتی:
وە رگرتووە   دە قگرتووی  شێوە یە كی  ناوە ڕاست  كوردیی  ئێستای  فە رمییە كە ی  شێوە  
نووسینە   شێوە   بە و  خە ڵك  نە بێ  فە رمیدا  جوغزێكی  لە   دووركە وتۆتە وە ،  ئاخێوە رانی  لە  
قسە ناكا، ئە مە ش خۆی لە  خۆیدا بڕینی هە نگاوی پێویستە  بە رە و ستانداردبوون و قۆناغە  
مێژووییە كانی خۆی بڕیون و بە مە ش خوێندن و نووسین ئاسانتر دە كا و قوڕسایی ناخاتە  
سە ر تاكە كانی كۆمە ڵگا، ئە مە ش بە ش بە حاڵی خۆی یە كێكە  لە  هۆكارە كانی ئاسایشی زمانی 

لە  چوارچێوە ی ئاسایشی نە تە وە ییدا.. 
لە  ژێر ڕۆشنایی ئە م بۆچوونە وە ، دووركە وتنە وە  لە  شێوە  باوی كوردیی ناوە ڕاست، 
كە  بە  درێژایی نزیكە ی دوو سە د ساڵە  لە  ناوە وە یە  و هە موو قۆناغە كانی بە  فە رمیبوونی 
بڕیوە  و سروشتێكی ستانداری بە  بە رخۆدا كردووە و لە  زمانێكی ئە دە بییە وە  بۆتە  زمانێكی 
ئە وە   لە سە ر  پێی  نۆزدە ەە مدا  دوە می سە دە ی  نیوە ی  لە   موللە ر  ماكس  ئە گە رچی  فە رمی. 
داگرتوە ، كە  )زمانە  ئە دە بییە كان زمانێكی دە ستكردن و ژیانی ڕاستە قینە ی زمان لە  زار و 
بنزارە كانیدایە(  )ن. ي. كولنج  2000: 489(، بە اڵم لە گە ڵ ئە وە شدا دە بێ بیر لە وە  بكرێتە وە ، 
بارێكی  بە   ئە وە ی  لە بە ر  و  دە وڵە تداریدایە   و  دە وڵە ت  بنە ماكانی  لە گە ڵ  فە رمی  زمانی  كە  
جێگیری و چە سپاویدا دە ڕوا، بۆیە  هە میشە  ناسنامە ی زمانە كە  لە و دە قانە وە  وە ردە گیرێ، 
كە  شێوە  باوە كە  یان بە رزە كە ی زمانیان پاراستوە  و نە بە زاندوە . پێویستە  نە بە زاندنی ئە م 
هێڵە  وە ك بنە ڕە ت و بنواشە یە كی ڕە خنە یی بخرێتە  ناو چوارچێوە ی ڕە خنە ی ئە دە بییە وە  و 

دە قە كانی پێ هە ڵبسە نگێنرێ.
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“گەنجی سەر بەمۆر” زنجیرەیەکی 12 بەرگییە؛ گردەوەکۆی نزیک 100 و چەند 
بەیتی موکریانە لە 520  تێکست دا. لە پێداچوونەوە و پەراوێزکردنی ئەو 12 بەرگە دا، 
بە پێی توانا ئاوڕم لە هەندێ الیەنی زمانیی بنزاری موکریانی لە نێو ئەو تێکستانەدا 
داوەتەوە. بەشێکیان لێرەدا پێشکەشی الیەنگران و خەمخۆرانی زمانی دایک دەکەم. 
لەسەر  نەدابێ.  فیڕۆ  بە  ئەم چەند الپەڕەیە  بۆ خوێندنەوەی  ئەوانم  کاتی  هیوادارم 
وردەبابەتی  و  خاڵ  لە  پڕیەتی  بنزارەکان  وێنەدراوەکانی  ئاوڕ  بابەتە  باوەڕەم  ئەو 
زمانی. کۆکردنەوە و پێڕاگەیشتنیان یارمەتییەکی باش دەبێ بۆ دەوڵەمەندتربوونی 
زمانەکەمان. دوان لەسەر بنزارەکان گرفتی تایبەتیی خۆی هەیە و بۆی هەیە هەرچەند 
بە  تێکۆشاوم  بدات.  دەستەوە  بە  مانا  نەتوانێ جوان  بکات،  ماندوو  نووسەر خۆی 
و  نووسین  شێوەی  ئەوەی  بۆ  بابەتەکانەوە؛  ناخی  بچمە  ساکار  و  سادە  زمانێکی 

لێدوانەکانم خۆی نەبێتە سەبەبی لێکتێنەگەیشتن. 

کەوڵی سێقەالتی
 دەمێکە لە کەندەوەکۆژیی پەراوێزەکانی کتێبی »گەنجی سەر بەمۆر«دا بە دوای 
ئەوەوە وێڵم کە بزانم »کە وڵی سێقەالتی« چییە. نەمدەزانی چ پێوەندییەک لە نێوان 

»کەوڵ« و »قەالت« یان »قەاڵت« ەەیە و بۆچی سێ؛ بۆچی سێ قە التی؟ 
 فەرهەنگە کوردییەکانم سەنگوسووژن دا، چیم دەست نەکەوت. پەنام بۆ فەرهەنگە 
فارسییەکان برد. لە تێفکرینی »عەبا« و »ڕەدا« و »قەبا«وە کەوتمە شوێن کەوڵی 
سێقەالتی. سەرەنجام بە ئەوە گەیشتم کە کە وڵی گۆڕین دەبێ لە تۆرەمەی »قەبا« 
بێ. فەرەەنگی فارسیی سوخەن )فرهنگ بزرگ سخن( قەباپووستین )قباپوستین(ی 
هێناوەتەوە و لە بەرانبەریدا نووسیویە: جلێکی درێژە لە پێست. بە دوای ئەودا باسی 
قەبای سێچاکی )قبا سەچاکی( دەکا و دەڵێ لە هەر دوو تەنیشتانڕا داقڵیشاوە. بەم 
پێیە ئەم قەبایە هەم لە پێشەوە و هەم لە هەر دوو تەنیشتەوە تڵیشی هەیە و ناویشی 

هەر لە ئەوەوە هاتووە؛ واتا لە سێ الوە کراوەتەوە. 
دەماوە  کەوڵی سێقەالتییە.  هەمان  کەوڵە  ئەو  کە  گەیشتم  ئاکامە  بەو  ئێرە  هەتا 
قەالت و دەبووایە بزانم چ پێوەندییەک لە نێوان قەالت و ئەو سێ ال کراوەوە هەیە. 
پەنام بردە بەر »قەالدە«؛ هەر ئەو ئاڵقە چەرمەییەی لە ملی تانجی دە کە ن. فەرهەنگە 
»قە اڵتە«  و  »قاڵدە«  »قاڵتە«،  »قالدە«،  شێوەگەلی  بە  وشەیان  ئەو  کوردییەکان 
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ــ  »قەالدە  ڕیشەیی  مانای  نەداوەتەوە.  ماناکەی  ڕیشەی  لە  ئاوڕیان  و  هێناوەتەوە 
قەاڵتە« کوتێکی تە نک یان زوێڵێک لە پێستە. ئیدیۆمی »قەاڵت لە دڵ کردن« ڕێک 
بەو مانایەیە. ژنانی موکریان ئەو دەمەی بیانەوێ ئەوپەڕی ناڕەحەتی دەروونی و 
ئەوپەڕی خەم و پەژارە بۆ ڕوودانی ڕووداوێک ـ بەتایبەت زوڵم و زۆری دەرحەق 
خۆیان  مەزلوومییەتی  و  ڕابگەیەنن  کەسانێک  یان  کەسێک  گوێی  بە  ـ  خۆیان  بە 
نیشان بدەن، دەڵێن: »قەاڵتان لە دڵی من بکەن، سێ قەاڵتان لە دڵی من بکەن«، واتا 
وەرن پارچەیەک/ سێ پارچەی لە دڵی من لێبکەنەوە. بە پێی ئەم نمونانە، لە کەوڵی 
سێقەالتیدا »قە الت« دەبێتە کوتێکی تەنک یان تیتۆڵێک لەو کە وڵە. کەوڵی سێقەالتی 
یانی پۆشتەمەنییەکی درێژی پێستەیی کە لە پێشەوە ئاوەڵەیە و لە هەردوو الوەش 
لە پشتێند بەرەو خوار داقەڵێشاوە: پشتەوە یەک قەالت، شاقەلی ڕاست دوو قە الت، 

شاقەلی چەپ سێ قەالت. 
بۆ دڵنیایی پتر لە سەر مانای »قەالت«، با بیر لە ماناکانی دیکەی وشەی »قەل« 
بکەینەوە. دەزانن لە وشە گەلی وە ک شاباڵ، شابسک، شاکار، شاپەڕ، شاڕەگدا، »شا« 
بە مانای »گەورە ــ زل«ە. بەو پێیە »شاقە ل« واتا »قەل«ی گەورە. مانای سەرەکی 
شاقەل بە الیەکی داتڵیشاوی پاڵتۆ، کەوڵ و بابەتی لەو چە شنە دە ڵێن. »قەل« ڕێک 
لێرەدا مانای »قەالت« واتا ئەو بەشە لە درێژایی بەژنی کەوا یان پاڵتۆ یان قەبا دەڵێن 
کە لە دوو الوە ئاوەاڵیە. وەک بزانم »قەل« و »قەالت« یان »قەاڵت« ـ بەو مانایە 
ـ وەک وشەیەکی سەربەخۆ لە زمانی کوردیدا نەماون. قەل، قەالت، قە الدە لە یەک 

بنەماڵەن و بەشێک لە تەرکیبی »کەوڵی سێ قە التی«یان پێکهێناوە.
کاتێک ئەم بابەتە نووسرا، کاک ئەحمەد قازی ڕەخنەیەکی کورتی لەسەر نووسی 
و ئەو ڕەخنەیە قەناعەتی بە من نەهێنا و وەاڵمم داوە. بۆ داکووژاندن و بە ئاکام 

گەیشتنی ئەم باسە، هەر دوو بۆچوون دێنمەوە.
“ ... لە سەر ناوی “کەوڵی سێقەاڵتی” نووسەری بابەت [واتا من] زۆری هەول 
ڕیشەی  لە  خەبەری  بێ  هۆی  بە  بەاڵم  بدۆزێتەوە،  لێکدراوە  ناوە  ئەم  مانای  داوە 
ناوەکە بە الڕێدا ڕۆیشتووە و ماناکەی نەپێکاوە. بێگۆمان دۆزینەوەی سە رچاوەی 
پارێزەوە  بە  دەبێ  و  نادا  دەست  ئاسانی  بە  وا  هەر   )... و  فرمان،  )ناو،  واژەکان  
بۆیان بچین. هەر وەک دە زانین جلوبەرگ زۆر جار بەو پارچەوە دەناسێنرێ کە لێی 
قوتنی،  کەوای  پەشمینە،  پشتێندی  بووزوو،  ڕانک وچۆغەی  وەک:   دەکەن؛  دروست 
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کراسی چیت و...  . ناوی “سێقەاڵتی”ش نەوعێک قوماش یا پارچەیە کە کەوڵی لێ 
دروستکراوە. ئەم ناوە لە فەرهەنگی موعیندا هاتووە، بەم جۆرە: سقالتوون، سقالط، 
سقرات، سقلتون. آلمانی ciclat، انگلیزی siglaton  نوعی پارچە ابریشمی زردوزی 
شدە کە آن را در بغداد میبافتند و شەرت بسیار داشتە. پارچە ای نفیس بە رنگ سرخ 

یا کبود. جامەی سقالطونی.  ئەحمەدی قازی” 
وەاڵمی من:

1. سێقەاڵتی باسی کەوڵ “پێست”ە نەک پارچە، چۆن لە پارچە کەوڵ ساز دەبێ؟
2. بە پێی دەقەکانی تۆحفەی موزەففەرییە وشەی سێقەالتی النیکەم نزیک 150 
ساڵێک دەبێ لە زمانی کوردیدا هەیە و بەر لەویش نازانم. ئایا تەمەنی ەاتنی پارچەی 

سقالتوون، سقالط، سقرات، سقلتون بۆ کوردستان ـ ئەگەر ەاتبێ ـ ئە وەندە دەبێ؟ 
کەوڵ  جێی  دەتوانێ  چۆن  زەرکفت  ئاوریشمیی  سقلتوونی  ناسکی  پارچەی   .3

بگرێتەوە؟!
4. برایمۆک بە چلەی زستانێ، بە سەرمای کوردستانێ، لەسەر کانی خۆمارۆیێ؛ 
کەوڵە  ئەو  دەگونجێ  چۆن  دادەدا.  پەریخان  بە  سێ قە التی  کەوڵی  جێژووانێ،  لە 

پارچەیەکی ناسکی نەفیس بێ؟!
، “قەالت”، “قەالتە”  5. کاک ئەحمەد قازی بۆ خستنە پشت گوێی وشەی “قەل” 
کە ەەموو لە ڕیشەیەکن و ئێمە پێمان وایە پێوەندییان بە وشەی سێقەالتییەوە هەیە، 

دەبێ واڵمێکی زانستییانەی زمانی هەبێ؛ کە نەیبووە!
هیچ  سێقەالتی  دەبێ  بۆ  هەیە،  “سەچاکی”  عەبای  فارسیدا  زمانی  لە  کاتێ   .6

پێوەندییەکی بە ژمارە سێ           “ 3”وە نەبێ؟ 
بێتوو / هاتوو

سەر  نەکەوتووەتە  تەواوی  بە  هێشتا  کوردی  یەکگرتووی  زمانی  بەداخەوە   
چوار  ڕێنووسی  و  ڕێزمانی  چوارچێوەی  هێشتا  پتەوەوە!  بنەگری  قەوارەیەکی 
بەندەیەکی قایمی نییە و ئەم گرنگە دەبێ بە درێژایی زەمان و وشیاریی زمان ناسان 
بە ئەنجام بگا. هێشتا سەدان وشە و هەندێ وردەواژە و ئامراز، جەغزی مانایی و 
ئە رکیان بە ڕوونی دیاری نەکراوە؛ تەنانەت بیچم و شکڵی نووسینیشیان یەکدەست 

نەبووە!
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دووان لە ئەمانە “بێتوو”  و  “هاتوو” ئامرازگەلی شەرتین کە تا ئێستا النیکەم 
سێ شێوە نووسینیان بە خۆوە دیوە:  “بێت و”، “بێتو” ، “بێتوو” / “هات و” ، “هاتو”، 
“هاتوو”. ئەوەی ڕێی بۆ لێک جیا نووسینی ئەم دوو ئامرازە شەرتییە خۆش کردووە، 
ساز بوونیان لە کردار واتا ـ فیعل ـ ە.  بۆ یەک فۆڕم کردنیان دەبێ واز بێنین لە 
چوونەوە سەر ڕەگ و ڕیشەیان. ئیتر ئەم دووە لە ڕستەدا ئەرکی “کرداری”یان نییە 
و تەنیا دوو ئامرازی ڕستەی شەرتین و بەس. بە پێی گۆکردنیان بە دوو واو “وو” 

نووسینیان باشترە.
بێتوو بکۆشی، سەر دەکەوی. )ڕستەی شەرتی ناتەواو و تەواو(.
سەر دەکەوی، بێتوو بکۆشی. )ڕستەی شەرتی تەواو و ناتەواو(.

بکۆشی، سەر دەکەوی. )ڕستەی شەرتی ناتەواو و تەواو بێ ئامرازی شەرتی(.

سەر دەکەوی، بکۆشی. )ڕستەی شەرتی تەواو و ناتەواو بێ ئامرازی شەرتی(.
 تێبینی: ڕستەی “هەژار هات و  دانەنیشت. “دوو ڕستەی خەبەریی تەواون.

“هەژار هاتوو دانەنیشت چی بکەین؟” ڕستەی شەرتییە و ئەگەری تێدایە. هەژار 
ئەگەر بانەنیشت چی بکەین؟

سەربەخۆ
مـارەكـە دە شیرەكـەی ڕشاوە؛ سـەربـەخـۆ ئــەو شیرە دەستی بە كواڵنێ كـــرد. 

)سەرچاوە: بەیتی برایمۆک(
وشەی »سەربەخۆ« سێ مانای بەرچاوی ەەیە، بەاڵم تا ئێستا بۆ مانای »ئازاد، 
موستەقیل« زۆرتـــــر کـــە لکــــی لێوە ر گیراوە. دوو مــانــاکـەیتری تا ڕادەیەک فەرامۆش 
بە  بدا  یارمەتی  دە توانێ  مانایەیتر  دوو  ئەم  ئارای  ەێنانەوە  وشیارانە  کـــــــــــراون. 

گەشە و توانایی پتری زمانەکەمان.
* چەند واڵتی سەربەخۆ ەەیە؟ “بە مانای موستەقیل”

* فاڵنی سەربەخۆ کاران دەکا! “بە مانای لە خۆوە و بێ ئیزن”
* ماشێنەکە سەربەخۆ ەەڵبوو. “بە مانای ئوتوماتیک و خودکار”

مەکتووبات
سەرەکی  زاراوەی  دوو  خۆیدایە.  تایبەتیی  زۆر  قۆناغێکی  لە  کوردی  زمانی 
ئەو، ەەر کام لە بەشێکی جیاواز و بەرباڵوی کوردستاندا بە دوو خەتی ئارامی یا 
عەڕەبی و التینی پێی دەنووسرێ؛ تەنانەت گریمانەی ئەوە دەکرێ بەرەو دوو زمانی 
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سە ربە خۆش بچن. ەەولی نووسەران لەم قۆناغەدا، لە ەەر دوو ال، توانامەندتر کردنی 
ئەم زمانە و دەست وێڕاگەیشتن بە زمانێکی نووسینی بەەێزە کە بتوانێ نیازەکانی 

زمانی کوردی وەدی بێنێ.
ـ  دیکە  زمانانی  ەەموو  وەک  ـ  کوردی  زمانی  کە  دڵمەندبین  ڕاستییە  لەم  نابێ 
هەموو  بتوانێ  کە  نییە،  دەستدا  بەر  لە  زمانی  بابەتی  و  ئیدیۆم  و  ئەوەندەی وشە 
نیازەکانی خۆی بە کوردییەکی پاک و خاوێن و پەتی بەیان بکا. هەر ئێستا زمانی 
ئاخاوتنی کوردزمانان پڕیەتی لە وشە و تەنانەت لە بەر هەڵگرتنەوەی )گرتەبەرداری( 
ئیدیۆم، شێوە ئاخاوتنی زمانانی دراوسێ. جیاوازییەکی نامەنتیقی و نائاسایی هەر 
لەو سی چل ساڵەدا کەوتووەتە نێوان زمانی نووسین و زمانی ئاخاوتنی کوردی. 
یەکێک لە هۆیەکانی ئەو نائاسایی بوونە، نەبوون یا کەمی یا دەست وێڕانەگەیشتن 

ئەو بابەتە زمانیانەن کە بۆ دەربڕین و نووسین نیازمان پێی ەەیە.
زۆرجار لە فارسەکان ئیراد دەگرین کە زمانەکەیان پڕکردووە لە وشەی عەڕەبی. 
پیرۆزایەتی وشەی  تەنانەت  و  پەتی  زمانی  بەرەو  پتر  ئێمەی  بۆچوونە  شێوە  ئەم 
خۆماڵی هان داوە. ماکەی ئەم هەڵوێستەی ئێمە جۆرێک کردەی هۆوییە ت خوازییە و 
تا ڕادەیەکیش بەرەو ئامانجی بردووین، بەاڵم زمانەکەمانی ـ ئەو جۆرەی کە دەبێ 
بە ڕۆژ  ئەمڕۆمان کە ڕۆژ  نیازەکانی زمانیی  بەیانی  نە کردووە؛ چونکە  بەهێز  ببێ 

ڕەنگاوڕەنگتر دەبن، بە کوردیی پەتی ناگونجێ.
فارسەکان پەیام و دەربڕینی پڕ بە پێستیان فیدای وشەی خۆماڵی نەکرد. ئێستا 
لەوە  بیر  فارسزمانێک  هیچ  تواونەوە،  وە ەا  زمانەدا  ئەو  نێو  لە  عەڕەبییەکان  وشە 

ناکاتەوە ئەو وشانە ڕۆژێک لە ڕۆژان سەر بە زمانێکی دیکەبوون.
یەکێک لەو وشانەی فارسەکان گواستوویانەتەوە نێو زمانەکەیان، “مەکتووب” و 
لقوپۆیەکانییەتی. ئەوان هەر بە وشەی مەکتووب )مکتوب(ەوە نەوێستان، “مەکتوبات، 
مکتوبە، مکتوبا، مکتوبالیە، مکتوبمنە و مکتوبی”یان هێناوەتە نێو زمانەکەیان و تەنانەت 

کردوویانەتە چاوگیش )مکتوب کردن(.
وشەی مەکتووب )مکتوب( تایبەتییەکی زمانیی تایبەتی هەیە. بە شێوەی “ئیسمی 

مەفعول، سیفەت، قەید، ناو، حاڵەتی مە جەولی،... دەور دەگێڕێ.
منی نووسەری ئەم چەند دێڕە کە جارجار بە پێی نیاز لە نووسراوەکانمدا کەلک 
پێ شک  کوردیم  وشەیەکی  هیچ  ئێرە،  ەەتا  وە ردەگرم،  عەڕەبی  هەندێ وشەی  لە 
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بدا و الیەنە جۆربە جۆرە کانی  مانا و مەفهوومی مەکتووبات  بە تەواوی  بتوانێ  نایە 
دەورگێڕانی ئەو لە خۆ بگرێ، بەتایبەت باری مەجەولییەکەی. بۆ نمونە لە کوردیدا 

“نووسراوە ـ نووسراوەکان” مانای هەمەالیەنەی “مەکتووب ـ مەکتووبات” نادەن.
  هەندێک کەس لەگەڵ کەلک وەرگرتنی تاکوتەرای وشەی عەڕەبی یان فارسی ـ 
تەنانەت بە پێی نیازیشـ  نین. بۆیە لەگەڵ ئەم کارەی منیش نین و تەنانەت جارجار پێی 
قەڵس دەبن. ئەم قەڵسییە دەرمانی دەردی نیازی زمانە کەمان نییە. ئەگەر بە رانبەریان 
بۆ ئەم وشە عەڕەبی یان فارسییانەی من بە کاری دێنم پێ شک دێ، بیفە رموون و 

لە دوعای بەخێری هۆگرانی زمانی کوردی بەهرەمەند بن.
پێچوون  /  وێچوون

پێشگرەکانی وەک “لێ، پێ، تێ، ڕێ، وێ، ...” لە ڕاستیدا کورتکراوەن. ئەم کورتکراوانە 
ەەم بیچمی سەرەکی ئەوانی شاراوە کردووە و ەەم لە ڕێنووسدا سەلیقەکانی لێک 
ئەویش  سازکردووە؛  دیکەشی  گرفتێکی  کرانەوەیە  کورت  ئەم  کردوونەوە.  دوور 
پێچەوانە  مانا  تەواو  وایە  جاری  کە  پێشگرانەیە  لەم  هەندێ  کارکردنی  دە  ەەڵە  بە 

دەکەنەوە.
شیکردنەوەی ورد و هەمەالیانەی ئەم گرفتە لە زمانی کوردیدا پێویستی بە کاری 
ئەو  و  دەکەین  پەسندە  کورت  ئاماژەیەکی  بە  لێرەدا  دوورودرێژە.  زەمانی  و  زۆر 

لێکۆڵینەوەیە بۆ کاتێکی شیاوتر هەڵدەگرین و هەروەها بۆ کەسانێکی شارەزا.
“پێچوون” یەکێک لەو چاوگانەیە لەودیو بە هەڵەی دە کاردەکەن و لەم دیوەش 
هەندێک کەس ئەم هەڵەیە دوواڵت دەکەنەوە.  پێشگری “پێ” و چاوگی “چوون” بۆ 

چەند مانا دە کار دەکرێن:
1. بۆ کات و زەمان: ئەم سەفەرە دوو ڕۆژی پێدەچێ./  سەعاتێکی پێچوو ەەتا 

دۆزیمانەوە./  مەهێڵە ئەم کارە زۆری پێبچێ.
2.  بۆ هۆ و سەبەبی مەرگ: فاڵنی نەخۆشی شێرپەنجەی گرت و پێچوو.

 لەم حاڵەتەدا کاتێک چاوگەکە لەسەه ەێڵی ڕستە لێکەهەڵدەوەشێ،  “پ” دەبیتە 
“ب”: فاڵنی لەمێژبوو ئازارەباریکەی گرتبوو؛ ەەر بە ئەویش چوو)لە جیاتی پێچوو 

یان پێیچوو(.
دیارە پێوەچوون”یش هەیە؛ ئەو بابەتێکیترە.
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“وێچوون “ لە ڕیشەدا  “وە یەکچوون”ە؛ واتا شتێک وەک شتێک بچێ. ئەم وێچوونە 
چەند جۆرە مانای گوماناوی لێدەکەوێتەوە:

1. وێدەچێ ئەمشەو ببارێ؛ واتا کەشوهەوا وا نیشان دەدا ئەو شەو ببارێ.
2. وێدەچێ ئەمە پیالنی فاڵن کەس بێ؛ واتا هەلومەرجەکە وا نیشان دەدا .

3. وشەی سەربەخۆی “وێچوو”ش بە حاڵەتی سیفەت هەیە کە هەر لەم وێچوون 
)وە یەکچوون(ە سازبووە.

 ئەوەی گرنگە و دەبێ ئێمەی قەڵەم بەدەست یا بێژەر ڕەچاوی بکەین ئەوەیە، کە 
لە جیاتی وێچوون پێچوون بەکارنەهێنین و بەپێچەوانە.

لەم دوو نمونانەی خوارەوە کامیان هەڵەی باوە )غلط مصطلح(؟
پێدەچێ ئەم پیالنە کاری ئیستیعمار بێ  /  پێدەچێ بابم بە دەردی من نەزانێ
وێدەچێ ئەم پیالنە کاری ئیستعمار بێ  /  وێدەچێ بابم بە دەردی من نەزانێ

ئاوڕدانەوە سەر خاڵێکی زمانی

پــەیــامـی من بە گوێی ئـــەو دولبەرە نـــــــــــازدارە ڕاناگا            )پێڕاگەیشتن(
نەسیــــم بـێ سیـــم دەبینێ، شل دەبـێ، بەم كـــارە ڕاناگا            )پێڕاگەیشتن(

گوتی ســـەبــرت هــەبــێ دووبـــارە دێـــمە دیتـــنت، ئەمما
لـە كــورتـی دا تـــەمــەن، وا دیــــــــارە بەو دیـــدارە ڕاناگا            )پێڕاگەیشتن(

وەكــــوو پـــەروانـــە دەوری لێدەدەن الوانـــی خـــۆواڵتــی
گـــوڵــی ئـێرە بـە ژوانـــــی بــولـبـولـــــــــی ئـــــــاوارە ڕاناگا            )پێڕاگەیشتن(

نــەخــــۆش و دەردەدار و دڵبـــــرینـــدارم، پـــەرستـارێـك
بە حـــاڵــی ئـــەم دڵــــە پــــڕ ژان و پــــــڕ ئـــــــــازارە ڕاناگا            )پێڕاگەیشتن(

دەكـــەی مــاچی دەم و لێوان ئەگەر هــێز و گــوڕێكت بێ
دەنـــــــا جــوانێــك بە دەردی ئـــاشـــقـــی بێچــــــارە ڕاناگا            )پێڕاگەیشتن(

ەــەتــا كۆمتــر دەبـێ پشتـم پتر هەڵـدەكشــێ مـــینـــیژۆپ
ئـــیتر دەستــم بە داوێنــــی كـــچـــی ئـــــــەم شــــارە ڕاناگا            )پێڕاگەیشتن(

دەبێ بولبول لە من فێر بێ غەزەلخوێنی، بـەاڵم چ بكەم
گـــــرفـــتـــارم، چــریكــەم بەو گـــوڵ و گـــــوڵــــزارە ڕاناگا             )پێڕاگەیشتن(
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پێڕاگەیشتن / وێڕاگەیشتن
“پێڕاگەیشتن”  چاوگی  لەسەر  غەزەلەی  ئەم  قافیەی  و  ڕەدیف  هێمن  مامۆستا   
دامەزراندووە کە جێجێ بۆن و مانای “وێڕاگەیەشتن”یش دەدا.  ئەم دوو چاوگەیە 
لەو چەشنە چاوگانەن کە لە دوو پێشگری بێ مانا و چاوگێکی سادە سازدەبن:  پێ 

+ ڕا + گەیشتن / وێ + ڕا + گەیشتن
 شیکردنەوە و هەڵدانەوەی پەردە لەسەر هەندێک لە خاڵە بەڕواڵەت شاراوەکانی 
زمانی  تواناکانی  لە  بەشێک  لەسەر  پەردە  دەتوانێ  ناسادەیە،  چاوگە  چەشنە  ئەم 
کوردی ال بدا و ەێز و لێهاتوویی زمانەکەمان پتر بخاتە ڕوو. هەروا دەتوانێ ئاوڕێک 
لە یەکێک لە گرفتەکانی ڕێنووسی بێ. بە پێی توانا دەچمە نێو الیەنێک لەو خااڵنەوە.

بۆ  و  هەیە  سەربەخۆیان  مانای  کام  هەر  ئەوەی  وێڕای  چاوگەیە  دوو  ئەم   *
گەیاندنی پەیامی جیا بە کاردێن، جارجار بۆ یەک مانا دە کاردەکرێن.

نمونە بۆ ئەم حاڵەتە:
ـــ یارم لە دوورواڵتە و دەستم پێڕاناگا / پێی ڕاناگا.     )چاوگی پێڕاگەیشتن( بە 

ئەو ڕاناگا
ــ  یارم لە دوورواڵتە و دەستم وێڕاناگا / وێی ڕاناگا.   )چاوگی وێڕاگەیشتن( وە 

ئەو ڕاناگا
 بەاڵم ئەودەم کە دەکەوینە سەر دەست نیشانکردنی جیاوازییەکان، چەمکی زەمان 
تەنانەت  و  دەورگێڕان  و  گۆڕ  دێنە  بابەتانە  چەشنە  لەو  و  مەودا  و  گۆشەنیگا  و 
تێکچوونی ڕواڵەتی ئاسایی بیچمی چاوگەکان دەست پێدەکا و لە گەردان کردنیاندا 
زۆر جار پەنا دەبرێتە بەر ڕستەی شەرتی؛ ئەمانە هەمووی بەشێکن لەو توانایی و 

جیاوازییانەی کە دەمەوێ باسی بکەم.
ـ کوڕەکانی کاکە حەمە وێڕاگەیشتوون؛ واتا گەورەبوون.

 لەم نمونەیەدا چاوگی وێڕاگەیشتن لە مانادا چووەتە خانەی “فیعلی ئیسنادی”یەوە.
ـ بێتوو وێڕابگەم سەری مامم دەدەم؛ واتا ئەگەر ماوەم ەەبێ.

 لەم نمونەیەدا چاوگی وێڕاگەیشتن چووەتە حاڵەتی شەرتییەوە و چەمکی “کات”ی 
هێناوەتە ئاراوە.
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موتەمیمی  بە  پێویستییان  و  ڕستە  نێو  دەچنە  چاوگەیە  دوو  ئەو  ئەودەمەی   *
ناپەیوەستە دەبێ، تەواو ئاڵ وگۆڕ بەسەر بیچمیاندادێ. 

هەردوو چاوگە بە دوو جۆر دەبنە تێپەڕ  )موتەعەددی(:
1. زەمیری موتەسیل لە ڕۆڵی موتەمیمدا دەبێتە نێوئاخنی فیعل و دوای پێشگری 

“پێـ”  یان “وێـ” دێ. 
نمونە بۆ ئەم حاڵەتە:

پێت ڕادەگەم  = “ت” موتەمیم، دووەمکەسی تاک لە موزارعی ئەخباریدا.
وێی ڕاگەیشتم. =  “ی” موتەمیم، سێیەمکەسی تاک لە مازیی سادەدا.

2. ناو یان زەمیری ناپەیوەستە وەک موتەمیم دەکەوێتە نێو ڕستەوە. لەم حاڵەتەدا 
تەواو ئاڵوگۆڕ بەسەر بیچمی فیعلدا دێ. 

نمونە بۆ ئەم حاڵەتە: 
پێت ڕادەگەم: بە تۆ ڕادەگەم.

وێی ڕاگەیشتم: بە ئەو ڕاگەیشتم.
بە واتایەکیتر “پێڕاگەیشتن” بووەتە “بە ... ڕاگەیشتن” و “وێڕاگەیشتن” بووەتە “بە 

... ڕاگەیشتن”.
* بوونی موتەمیم و تێکچوونی بیچمی فیعل لەم حاڵەتەدا ئێمە بەرەو ئەوە هاندەدا 
کە لە ڕێنووسدا کارێکی وا بکەین موتەمیم ــــ چ پەیوەستە و چ ناپەیوەستە ـــ بە باقیی 

فیعلەکەوە نەنووسرێن.
حاڵەتی  لە  موتەسیل  زەمیری  دەمەی  ئەو  “پێڕاگەیشتن”  چاوگی  گەردانکردنی 

موتەمیمیدایە:
 موزارعی ئەخباری؛ پێت ڕادەگەم، پێی ڕادەگەم، پێتان ڕادەگەم، پێیان ڕادەگەم. 
گەردان  موتەسیل  زەمیری  بە  حاڵەتەدا  لەم  کۆ  یەکەمکەسی  و  تاک  کەسی  یەکەم 

ناکرێن. بە خۆم ڕادەگەم، بە خۆمان ڕادەگەم؛ دەچنە سەر حاڵەتی دووەم.
موزارعی ئیلتزامی؛ پێت ڕابگەم، پێی ڕابگەم، ... .
مازیی سادە؛ پێت ڕاگەیشتم، پێی ڕاگەیشتم، ... .

مازیی ئیستمراری؛ پێت  ڕادەگەیشتم، پێی ڕادەگەیشتم، ... .
مازیی بەعید؛ پێت ڕاگەیشتبووم، پێی ڕاگەیشتبووم، ... .
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گەردانکردنی چاوگی “پێڕاگەیشتن” ئەودەمەی موتەمیم ناو یان زەمیری ناپەیوەستەیە:
موزارعی ئەخباری؛ بە خۆم ڕادەگەم، بە تۆ ڕادەگەم، بە ئەو ڕادەگەم، بە خۆمان 

ڕادەگەم، بە ئێوە ڕادەگەم، بە ئەوان ڕادەگەم.
موزارعی ئیلتزامی؛ بە خۆم ڕابگەم، بە تۆ ڕابگەم، بە ئەو ڕابگەم، ... .

مازیی سادە؛ بە خۆم ڕاگەیشتم، بە تۆ ڕاگەیشتم، بە ئەو ڕاگەیشتم، ... .
مازیی ئیستمراری؛ بە خۆم ڕادەگەیشتم، بە تۆ ڕادەگەیشتم، بە ئەو ڕادەگەیشتم،... 
مازیی بەعید؛ بە خۆم ڕاگەیشتبووم، بە تۆ ڕاگەیشتبووم، بە ئەو ڕاگەیشتبووم، ....
 هەروەک باسکرا فۆرموولی ئەم شێوە چاوگانە بریتییە لە دوو پێشگری بێ مانا 

و فیعلێکی سادە:
پێـ + هەڵ + فیعلی سادە

پێهەڵکوتن، پێهەڵچوون، پێهەڵکااڵن، پێهەڵگەڕان،  ...
تێـ + هەڵ + فیعلی سادە

تێهەڵکردن، 
وێـ + هەڵ + فیعلی سادە

وێهەڵڕووسکان، وێهەڵگەڕان،  ...

چ  و  پەیوەستە  چ  ـ  موتەمیم  چاوگانەدا  لەم  دەبینن  وەک  هەر  باسەکە:   پوختەی 
سەرەتا،  پاژی  موتەمیم  هاتنی  بە  ڕستەدا.  لە  فیعل  نێوئاخنی  دەبنە  ـ  ناپەیوەستە 
واتا  “پێـ”،  “وێـ”، ... لە بیچمی سەرەکیی فیعل هەڵدەبڕێن.  لە حاڵەتی ناپەیوەستەدا 
ەیچ ئیمکانی دووبارە پێوەلکانیان نییە و تەنانەت شکڵیشی دەگۆڕێ.  کە وایە بۆ بە 
دیاربوونی  هەروەها  و  ئیستسنا  و  ئاوارتە  لە  دووری  و  ڕێنووس  یەکدەستکردنی 
پاژی  چونکە  بنووسرێ؛  جیا  بە  هەر  پەیوەستەشدا  حاڵەتی  لە  باشە  وا  موتەمیم، 

سەرەتا ئیتر بێ مانا نییە:
پێهەڵگوتن / پێت هەڵدەڵێم / بە تۆ هەڵدەڵێم

پێهەڵکااڵن / پێت هەڵدەکاڵێم / بە تۆ هەڵدەکاڵێم
وێهەڵڕووسکان/  وێت هەڵدەڕووسکێم /  وە تۆ هەڵدەڕووسکێم

وێهەڵکردن / وێی هەڵناکەم / وە ئەو هەڵناکەم
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تێبینی: 
1. ئەمە وەک پێشنیازێک دەخرێتە بەرچاوی ئێوەی لێزان؛ ئەگەر پەسندکرا ئەوە 

با لە ڕێنووسماندا ڕەچاوی بکەین. 
2. دوور نییە ئەم بابەتە لە الیەن کەسانیترەوە لە ئەوەش پوختتر باسی لەسەر 

کرابێ، بەاڵم بەداخەوە دەستم وێیان ڕانەگەیشتووە.
الیەنەکانی  لە  خۆ  و  بنووسم  سادە  زۆر  زمانێکی  بە  بابەتە  ئەم  ویستوومە   .3
دیکە نەدەم و تەنیا ئاوڕ لەو شێوە چاوگانەی بە فۆرموولی دوو پێشگری بێ مانا و 

چاوگێکی سادە بدەمەوە کە بە هاتنە ئارای موتەمیم لێک هەڵدەوەشێن.
داتاشراوەکانی بەستێنی ڕێنووسی و  نەمویستووە خوێنەران سەرقاڵی وشە   .4

ڕێزمانی بکەم کە بە کوردی داندراون؛ هەر بۆیە بە عەڕەبی و فارسیم نووسیون.

 پەڵتین
دۆستێکی خۆشەویست و ڕەزاسووکم، ەەر کە بە شپڕێوی و دەستشکاوی دیتمی، 
ئەو  تانەی  و  تەشەر  بدەمە  گوێ  ئەوەی  بێ  نەپەتڵیوی!!  وا  بۆ  ئەوە  ئەی!  گوتی: 
دابێنم  زولفان  و  نەشکاوەکەم سەر  دەستە  بە  و  بم  دەربەندی شپڕێوی خۆشم  و 
خەرا  کوردی  زمانی  بۆ  گوتم  و  هەڵچووم  بم،  ئەو شکانەش  ئازاری  دەربەندی  و 

دەکەی!!؟ “نەپەتڵیو” نییە و “نەپەڵتیو”ە. 
  خێرا ئەم گەمەیە کەوتە سەر بارێکی دیکە و بوو بە باسێکی زمانی و شپڕێوی 
منیش فەرامۆشی بەسەردا هات. باسبوو بە باسی وشەی نەپەڵتیو کە لە کوێوە هاتووە 
و لە ڕستەدا چ دەورێک دەگێڕێ و ئەو جۆرە باسانە! ەڵدانەوەی کتێبە فەرەەنگەکان و 
سەرەنجام هەڵوێستەکردن لەسەر هەنبانەبۆرینە. هەژار وشەی نەپەڵتیوی نەگرتبوو، 

بەاڵم چاوگی “پەڵتین”ی هێناوەتەوە. پەڵتین: خۆگرتن، توندبوون دوای شلی.
لە فەرهەنگە کوردییەکانی دیکەی بەر دەستمدا شوێنپێی پەڵتین و نەپەڵتیوم تێدا 

بۆ نەگەڕا. 
فارس  و  ناهێنن  کاری  بە  کورددا  زمانی  لە  ئیتر  چاوگانەیە  لەو  پەڵتین  چاوگی 
گوتەنی مەەجوور بووە. وێدەچی یەکێک لە هۆیەکانی ئەو مەەجوورییە ئەوە بێ کە 
چاوگی پەڵتین زاوزێی نەبووە؛ جگە لە نەپەڵتیو.  هەروەها وێدەچێ شێوەی نەختێک 

دژواری گۆکردنی وشەکەش بووبێتە هۆی فەوتانی؛ بڕێک ناخۆش گۆ دەکرێ. 
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نەمانەوێ  و  بمانەوێ  تێدەپەڕێ،  پێیدا  زمانەکەمان  هەلومەرجەی  بەو  سەبارەت 
نووسەران و شاعیران لە پەنا داهێنانی تازەی خۆیاندا، دەبێ ئاوڕێکی وشیارانە لە 

زمانیش بدەنەوە و بەشێک لە تواناکانی خۆیان بۆ خزمەت بە ئەو تەرخان بکەن.
دووبارە زیندووکردنەوەی چاوگێکی وەک پەڵتین زۆر دژوار نییە؛ ئەگەر نووسەران 

بەرپرسانە و زانستییانە هەنگاوی بۆ هەڵبێننەوە.
  پەڵتین: توندبوون و خۆگرتنی شتێکی شل کە لە حاڵەتی دەڵەمەیی هاتووەتە 
دەر، بەاڵم بە تەواوی ڕەق نەبووە. بەو پێیە عونسورێکی ئاوەکی کە ئاڵوگۆڕی بەرەو 
جامیدبوون بەسەردا دێ، سەرەتا دەبێتە دەڵەمە و دواتر دەپەڵتێ و دوایە تەواو ڕەق 

دەبێ.
دەکرێ چاوگی پەڵتین بۆ زاوزێکردن و ژیانەوە، بەرینەوە سەر گەردانکردن و 

کەلک لێ وەرگرتن. وەک نمونە: 
موزارعی ئیخباری:  دەپەڵتم، دەپەڵتی، دەپەڵتێ، دەپەڵتین، دەپەڵتن، دەپەڵتن. 

ئەو  سەر  بدەینەوە  ئاوڕ  کە  دەڕەخسێنێ  بۆ  ئەوەمان  ئیمکانی  نەپەڵتیو  وشەی 
ــ ئەودەمەی دەبێتە پاشگری ڕەگی  پیتێکی وەک “و”  توانایییەی زمانی کوردی کە 

فیعل ـ چلۆن توانایی دەربڕینی مانا و دەوری جۆربەجۆری بۆ دەخوڵقێنێ.
حەجمین:  حەجمیو     ڕزین:  ڕزیو     تۆقین:  تۆقیو     تۆپین: تۆپیو   مەین: مەیو
 هەروەەا دەتوانین ئاوڕێک لەو چاوگانە بدەینەوە کە چۆن سیفەتیان لێ سازدەبێ؛ 

بەتایبەتی سیفەتی مەفعوولی.

چاوگ، ڕەگی مازی، ڕەگی موزارع:
خواردن:  خوارد، خۆ، خوراو       کوشتن:  کوشت، کوژ، کوژاو / کوژراو    

بردن:  برد، بە، براو                 دۆشین:  دوشی، دۆش، دۆشراو     
کردن: کرد، کە، کراو                 چنین: چنی، چن، چناو / چنراو

ڕەقسی زەمیر
ئەتۆ لە کوێتڕا تەشریف هێناوە؟ )سەرچاوە: بەیتی مەحمەڵ و برایمی دەشتیان(

تەشریفت  لە کوێڕا  ئەتۆ  دێتە گۆ؛  بەم شێوەیە  لە موکریان  ئەمڕۆ  ئەم ڕستەیە 
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هێناوە؟ جێگۆرکێی ئاوەڵناو لە فارسی دا “رقص ضمیر”ی پێدەڵێن.  نمونەیەک بۆ ئەو 
ڕەقسی زەمیرە لە فارسی ئەو گوتەیەی سەعدی شاعیری بەناوبانگە: “یکم روز دل بر 
بندەای بسوخت کە میگریست و خداوندش بفروخت.” لەم نمونەیەدا ئاوەڵناوی لکاوی 
“م” لە وشەی “یکم”دا موزافئەلیەی وشەی “دل”ە کە پەڕیوەتە الی “یک”. شێوەی 

دووەمی ڕستە فارسییەکە ئەمەیە “یک روز دلم بر بندەای بسوخت کە ...” 

کوێ  ئیزافییە،  وردەواژەی  “لە”  نیهادە،  ئەتۆ  کوردییەکەدا  نمونە  ڕستەی  لە 
فیعلی  هێناوە  تەشریف  و  مە ودایە  نیشانە ی  “را”  نیهادە،  تەئکیدی  “ت”  موتەمیمە،  

مورەکەبە. لەم نمونە کوردییەدا ڕەقسی زەمیر هاتووەتە ئاراوە.

ڕاکشان
بە زار خۆشە نۆ سەد سوار

هەم ڕوحمبەر هەم جەبار
ئیزراییل بوو جڵۆدار

بۆ مەراغەی بردە خوار
بۆ مەراغەی ڕاكشان   
ورشی ورشی کەمبەران
بێنی میشک و عەنبەران 

فەندی پەپاغ بەسەران  )سەرچاوە: بەیتی باپیرئاغای مەنگوڕ(.

فیعلی “ڕاكشان” لەو ڕستەیەدا لە باری زمانییەوە جێی سەرنجە؛ بە مانای “چوون” 
بەرەو شوێنێک. بۆ چوون بەرەو بە  رزایی لە “ەەڵكشان” كەلك وەردەگرین. مەودای 
نێوان ساباڵغ و مەراغە دەشتایییە؛ بڵێی لە زمانی كوردیدا بۆ “چوون” لە دەشتاییدا 
لە  “ڕاكشان” كەلكیان وەرگرتبێ؟ هەر ئەو جۆرەی بۆ لێژایی لە “داكشان” كەلك 
وەردەگرن.  “هە ڵكشان”؛ ڕۆیشتن بەرەو بەرزایی، “ ڕاكشان”؛ ڕۆیشتن لە تەختاییدا، 
وەک  زمانی  حاڵەتەکانی  لە  “ڕاكشان”  چاوگی  لێژایی.  بەرەو  ڕۆیشتن   “ “داكشان 

تێنەپەڕ و تێپەڕ و... دا زاووزێی بەرچاوی هەیە.
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لە ژوان هاتن
بە نوێژێكە نیوەڕۆیە لە ژوانێ خاتوونێ قەلەندەری بابانوێرانڕا دەهاتی! )سەرچاوە: 

بەیتی برایمۆک(.
لە عیباراتی وەک “لە ژوان هاتن”، “لە ڕاو هاتن “، “لە بۆ هاتن”، “لە شەو گورد 
هاتن”، ... وردەواژەی “لە” دە ورێکی سە رەکی دەگێڕێ و داڕشتی ڕستەکە بە تەواوی 
ــ دیققەتێکی تەواو بدەنە  بەتایبەت وە رگێڕان  ـ  دەکاتە کوردانە. جێیەتی نووسەران 
و  دروست  کارهێنانی  بە  وردەواژەکان.   کارهێنانی  بە  و  وەرگرتن  کەلک  شێوەی 
بەجێی وردەواژان پێشی شوێندانانی نەحویی زمانی بێگانە و بابەتی دزێوی لە بەر 
ەەڵگرتنەوە )گرتەبەرداری( دەگرێ، چونکە ئەم دووە ن کە کوولەکەی ڕووحی زمان 

دەدەنە بەر پەالمار.

ڕەبەن
)سەرچاوە:   قاتی!  دەبنەوە  ڕەبەنەی  برایمی  لە  پەریخانێ  خاتوون  چاوی  ئەگەر 

بەیتی برایمۆک(.
ڕەبەن: سەڵت، بێ ژن، گەڕیدەی ماڵ بە کۆڵەوە، ەەڵوەدا )ەەنبانەبۆرینە( / زەالمی 
گەنجی بێ ژن و ماڵ، کە سێکە سە ری خۆی هەڵگرتبێ و ئاوارەبووبێ، ەەژاری بێ 
نەوا، گەمژ  )فەرەەنگی خاڵ( / ڕەبەنۆک، زوگورت، هەژار، سە ڵت، تاک، تەنیا، بێژن و 
منداڵ، عەڤداڵ، بێوەپیاگ، بێ ماڵ، بێ نەوا، دەستکورت، ئاوارە، دەربەدەر  )فەرهەنگی 

کوردستان(.
فەرهەنگی فارسیی موعین بۆ وشەی “رەبان” نووسیویە: ئەو کەسەی بۆ ترس لە 
خودا زێدەڕۆیی دەکا.  هە روەها وشەی “راهب”یشی هێناوەتەوە. بۆ وشەی “رەبانیت” 

نووسیویە: تەرکی دنیاکردن و دووری کردن لە لەززەتەکانی، عابیدی مەسیحی. 
لە  ئێستا  هەر  و  هەیە  دەوری  کوردیدا  بەیتوباوی  نێو  لە  ڕەبەن  وشەی   
ئاخاوتنی ڕۆژانەی ناوچەی موکریان بە کە می کەلکی لێوەردەگیرێ؛ هەر دەڵێی ئەو 
تە نانە ت  و  “ڕەهبان”  لە  “ڕەبەن”  وشەی  وێکەوتووە.   فۆلکلۆری  مۆرکی  وشەیە 
“ڕەهبانییەت”ەوە هاتووە. “ڕاهیب” و “ڕاهیبە” لە ئایینی مەسیحیدا مافی ژن هێنان 
و مێرد کردنیان نییە و دە  بێ لە ڕێگەی خزمەتی کلیساوە خزمەت بە خودا بکەن و 

تەمەنی خۆیان بۆ ئەو تە رخان بکەن. 
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فەرهەنگی  لە  بۆیە  هەر  “ڕەبەن”؛  بە  کردووە  “ڕەهبان”ی  وشەی  کورد 
هەنبانەبۆرینە یا خاڵ یان کوردستان ئە و مانایانە یان بۆ لێداوەتەوە. لە سەرجەمی 
مانای ئەو سێ فەرهەنگەدا، نەزەوجین بووەتە ماکی مانای ڕەبەن. ئەوەی جێی 
لەو  جیا  دەکرێ  بۆیە  هەر  لێوەردەگیرێ.  کەلکی  پیاو  بۆ  تەنیا  ڕەبەن  سەرنجە 
مانایەیانەی ەەیەتی، لە جێی وشە ی “ڕاەب” دە کار بکرێ.  بۆ وشەی “ڕاهبە” دەبێ 

بیرێک بکەینەوە.
 خاڵێکی دیکەی “ڕەبەن” ئەوەیە کە هەمیشە بۆ نیشاندانی ناخۆشی و تەنیایی و 
ـ عەڕەبی ئەستێرەگەشە ڕەبەنی  ئاوارەیی کەلکی لێوە ردە گیرێ.  فە رهە نگی کوردیـ 

بە مانای ڕاهب و ڕاهبە هێناوەتەوە.

پسمی�ر
خدر ڕۆیی وا بە زویری، دەڵێی بەوری بە پسمیـری، قاقەزی دا دەست وەزیری. 

)سەرچاوە:  بەیتی دمدم(
بە  “پسمیـران”ی  بەاڵم   نەگرتووە،  تەنیا  بە  “پسمیـر”ی  هەنبانەبۆرینە وشەی 

مانای بەچكەبەگ و نەجیبزادە تۆماركردووە. 
لە دەقە بەیتەکانی بەر دەستمدا سێ جار وشەی  “پسمیـر” هاتووە: 1. خدرم 

مەردی پسمیـری   2. دەڵێی بە ری پسمیـری  3. دەڵێی بەوری بە پسمیـری.
لە ڕستەی یەكەم و دووەمدا، پسمیـر ئاوەڵناو ـ سیفەت ـ ە، لە ڕستەی سێیەمدا 

قەیدە. 
“پس” بە مانای كوڕ ـ تا ئەو جێیەی من ئاگادارم ـ ەەر لە وشەی “پسمام” واتا 

كوڕەمامدا ەەیە.  “پس”  و “پسر”ی فارسی دەبێ هاوڕیشە بن.
كەلك  پسمیـر  مەجازی  مانای  لە  باسكرا،  کە  سەروو  نمونەیەی  سێ  لەو   
وەرگیـراوە و دەتوانێ لێهاتوویی، باویقاری، تێگە یشتوویی، زیرەكی و لەو چەشنە 
تەنانەت  كوڕەمیـران.  و  نەجیبزادان  بە  تایبەتن  لێرەدا  كە  لێهەڵكڕێنین  مانایانەی 

دەتوانێ ئەو مانایەشی هەبێ:  ئەی خدر تۆ کوڕەمیری نەجیمزادەی ... .
 وشە ی  “پسمیر” کەوتووەتە گەرداوی فەرامۆشی؛ دەبێ ئاوڕی لێ بدرێتەوە.
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خانەبەندیی بزوێنەکان 
بەشە  لە  )النیکەم  کوردی  زمانی  مصوت”ەکانی  ـ  “بزوێن  دابەشینی  لە 

سۆرانییەکەی دا(: 
دوو بزوێنی “ا” و “ە” دەکەونە خانەیەک. 

سێ بزوێنی “وو”، “ۆ”، “و” دەکەونە خانەیەکیتر. 
هەروەها سێ بزوێنی “ی”، “ێ” و بزرۆکە ـ “I” لە خانەیەکی دیکەدا.

لە هێنانی وشەی بێگانە بۆ نێو زمانەکەمان، وا باشە ئەو خانەبەندییە ڕەچاو بکەین 
و ئەو ئاڵوگۆڕانەی بەسە ر بزوێنە کاندا دێن هەر کام لە خانەی خۆیاندا بن. بۆ وێنە: 

“کاڵچڕ”ی ئینگلیزی ببێتە “کەلتوور” نەک “کولتوور” یا “کلتوور”.
“سپاس” هەر “سپاس” بێ، نەک “سوپاس”. “بەروز”ی فارسی ببێتە “بێهرووز” 
نەک “بەهرووز”. “سجادی” عە ڕە بی ببێتە “سەجادی” نەک “سوجادی”؛ مەگین ئەوە 

کە وشەکە هەر خۆی سوجادی بێ.
بەم پێیە هەم هاتنی وشەی بێگانە تا ڕادەیەک قانوونمەند دەکرێ و هەم پێشی 

دوو شێوە و چەند شێوەنووسینی وشەیەک لە زمانی یەکگرتووماندا دەگیرێ.

چوارچەنگۆڵە
هێندی ئاو خواردەوە، چوارچەنگۆڵە ڕاوەستاوە! )سەرچاوە: بەیتی برایمۆک(

مانای  بە  گرتووە  “چوارچنگۆڵە”  بە  وشەیەی  ئەم  هەنبانەبۆرینە  چوارچەنگۆڵە: 
نووسیویە  فارسییەکەیدا  مانا  لە  هەروە ها  هەنگڵ”.  چوار  مەنجەڵی  و  “کووڵە 
“چهارگوشی”. فەرهەنگی مەردووخ وشەی “چوارقەڵ”ی بە مانای “چوارهە نگووڵە” 
بەرانبەر  لە  هێناوەتەوە.  “چوارهەنگڵ”  مانای  بە  “چوارهەنگووڵەی”  هێناوەتەوە. 
وشەی “چوارهە نگوڵە” نووسیویە: چوار دەست و پێ. هەروەها نووسیویە کنیایەیە 

بۆ عاجزی و داماوی لە کاردا. 
 گیو موکریانی لە فەرهەنگی کوردستاندا نووسیویە، چوارچنگۆڵە: ڕۆیشتن لەسەر 

چوار چنگان و یان بە چوار چنگان بەسەر چتێکی هەڵگەڕان. 
 وشەی “چوارچەنگۆڵە”ی نێو بەیتی برایمۆکی ڕەحمان بەکر سیفەتی تێکەاڵوە و 
مانای هەڵمسان دەدا. بەم چە شنە نزیکە لە مانای هەنبانەبۆرینە. کووڵە یا مەنجەڵی 
چوار هەنگڵ دوو وێچوونی لەگەڵ ئینسان یان ئاژە ڵی هەڵمساو هە  یە. یەکەم؛ چوار 
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چە شنێک  مەنجەڵ  یا  کووڵە  بیچمی  دووەم؛  هەنگڵ.  چوار  هەروەک  پێ  و  دەست 
هەڵمساوی پێوە دیارە. ئێستاش بە مرۆڤی زۆر قەڵەو دەڵێن وەک کووڵەی لێهاتووە!! 
بە کەسێک ئاو یا دۆ زۆر بخواتەوە و زگی لە ژێڵاڵ بێ، دەڵێن چوار هەنگڵ بووە. بە 

ژنێک کە بەرەبەری زانی بێ، دەڵێن چوار هەنگڵبووە! 
هـەنگڵ: دەسکی کووڵە یان مەنجەڵ، ژێرباغەڵ.

لە  هێناوەتەوە.  گیو  فەرهەنگی  وەک  “چارچنگوڵە”ی  فارسی  سوخەنی  فەرهەنگی 
کتێبی “الوک و سترانی کوردە واری”دا “چەنگڵ” بە مانای دەست، باسک و قۆڵ هاتووە.

ئیحترامی وشە
یان  ئیبهام  خانەی  دەچێتە  ئەودەمەی  تەنانەت  هەیە،  تایبەتی خۆی  مانای  وشە 
ئیستعارە و وێچواندنیشەوە، دایرەی ماناکەی لە زەینی بیسەر یان خوێنەردا ئەوەندە 
کاڵ نابێتەوە نەناسڕێتەوە. دەڵێن زمان وەک بوونەوەرە؛ ڕێز و ئیحترامی وشەکان 
و  کارەسات  هەڵگری  وشەکان  لە  هەندێك  ئینسانەکانن.  ئیحترامی  و  ڕێز  گوێن  لە 
بۆچوونن، هەر وە ها نیشانەی بایخ یان سووکی و چرووکی بابەتێکی نێو کۆمەڵگان.

بەسەر وشەی »وەستا  مانایی خۆی  »مامۆستا« سێبەری  ئەودەمەی وشەی   
وشەکە  »مام«  پێشگری  کە  دڵمەندبوون  لەوە  ەەندێک  کێشا،  استاذ«دا  استاد،  ـ 
پیاوانە دەکا و ژنان لێی بێبەش دەبن؛ ئیدی نەیاندەزانی کە ئەو وشەیە بە خێرایێکی 
ئەمڕۆ  دەر!!  دەچێتە  تام  لە  و  دادەگرێ  کەس  ەەموو  بەسەر  باڵ  چاوەڕواننەکراو 
لە ەەرێمی کوردستان ەەموو کەس مامۆستایە: شۆفیر، کەبابچی، بەلەدێ، پۆلیس، 
مەال، فەقێ، موعەلیم، وەزیر، وەرزێر، ڕۆژنامەنووس، ڕۆژنامەخوێن، ڕۆژنامەفرۆش، 
بدۆزییەوە  دەوێ کەسێک  پیاوم  ەەرێمە  لەو   .  ... ئاشپەز،  دارتاش،  ڕێبوار، چاپەز، 
قانگی  تووری  وەک  »مامۆستا«  وشەی  کوردستان  هەرێمی  لە  نەبێ!!  مامۆستا 
ئیحترام!!  نە  نە دایرەی مانایی،  نە کەرامەت، نە حورمەت،  نە کەسایەتی،  لێهاتووە، 

هیچ، هەر بە جارێک هیچ!!
کاتی ئەوە هاتووە شارەزایانی ئەو هەرێمە وشەیەک بدۆزنەوە بۆ ئەو کەسانەی 
مامۆستا نین. دەتوانن هەندێ وشەی داڕێژراو و لێکدراو بدۆزنەوە یان دابتاشن کە 

لە ئەقڵ و ئاقڵ و ئاقڵێتی سازبووبێ.
* * *
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مامۆستا  وشەی  و  کوردستان  هەرێمی  بە  تایبەت  هەر  وشە  کردنی  ڕێز  بێ   
وشەی  باڵوبوونەوەی  خێرایی  بە  »حاجی«  وشەی  ئێراندا  لە  ئێستا  هەر  نییە. 
»مامۆستا« خەریکە جێی هەموو وشە خیتابییەکان دەگرێتەوە!! لە نێو فارسەکاندا 
ئیتر »آقا«، »عمو«، ›برادر«، »جناب«، »سرکار«، ... کەوتوونە ژێر سێبەری وشەی 
جوێ  مێشیان  و  نێر  و  پێش  چوونەتە  پتر  هەنگاوێک  ئێرانییەکان  »حاجی«یەوە!! 

کردووەتەوە و نازانن »حاجی خانم« لە زاران چەند خۆش بووە!!
خەریکە  لێرەش  نیشانەی  بەو  نیشان  دەبێتەوە،  دوواڵت  نییە  مێژوو  هەر  ئەوە 
ئیحترامی  سەرنجام  و  مانایی  دایرەی  و  حەورمەت  و  کەرامەت  »حاجی«  وشەی 

خۆی لە دەست دەدا. 

تێبینی:
دەربڕینی ئەم وشەیە بەم شێوەیە کەلتووری کوردستانی ئێران نییە؛ کەچی ئەوە 

خەریکە لێرەش دەبێتە باو و تەنانەت هەندێ کەس بە فەخرەوە دەیڵێن.

پەتای زمانی عەڕەبی
لـــــە هەرێمی کوردستاندا، هەندێ جار  “نووسین”  بــــەســــــەر  زاڵ  کەشوەەوای 
دیمەنی شڵەژاوی خۆی وەها بە ڕوونی دەخاتە ڕوو، ناتوانی نیگەرانی کرمۆڵ بوونی 
ئەم بوارە فەرهەنگییە لەو هەرێمەدا نەبی. ئەوە لە حاڵێکدایە ئە ودیو بۆ هەندێ کەس 
بووەتە ڕووگە، بەاڵم فتوای سەیر و سەمەرەی تێدا دەدرێ، وردەئاکاری ناشیاوانەی 

تێدا ڕوو دەدا!! 
دەمێکە ئەم وردەگلەیییە بە ئاشکرا دەگوترێ کە چاپەمەنی ئەودیو ڕەنگی گەلالیی 
و بێ ئەزموونی پێوە دیارە و لە هەندێ ناوەند و شوێن ئاوی پاشاگەردانیی ڕێنووسی 

و ڕێزمانی ئاشی پێدەگەڕێ.
لەو فتوا سەیر و سەمەرانەی بیچمێکی گاڵتەجاڕانەی بە خۆوە گرتووە، نووسینی 
فیلم و  لەو کتێب و وتار و  لە ناوی نووسە ر”ان بە عەڕەبییە  “ناو” یان  “بەشێک 
تەنانەت ئەو نامانەی بە کوردی دەنووسرێن!! هەرچی سەری خۆت دێنی و دەبەی 
نازانی ئەوانە بۆ وا دەکەن!! ئەو شێوە ئاکارە بە تەرازووی هیچ مەنتیق و ئەقڵێک 

بۆت هە ڵناسە نگێ!!
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ئێران،  تورکییە،  کوردی  نووسەرانی  نێو  بکەوێتە  پەتایە  ئەو  ئەگەر  نازانم 
ئەو  ئاکامی  و  دێ  بەسەر  نووسەران چی  “ناو”ی   ... و  ئەرمەنستان  ئازەربایجان، 

گۆڵمەزە بە کوێ دەگا! 

نمونە: 
• وێرانکردنی قەاڵی کەرکووک: عبدالرقیب یوسف

• داستانی پیرەمەگروون ـ سوورداش: وصفی حسن ڕدێنی
• بیرەوەرییەکان: مصطفی عەسکەری

• بنیاتی هونەری لە شیعری ئەحمەد موختاربەگی جافدا: سعد فاروق یوسف شێخ 
بزێنی 

• ئەو هۆنراوەیەی تەواو دەبێ و تەواو نابێ: لطیف هەڵمەت
• دیوانی چروستانی: مەال محمدی مەال عبدالرحیمی چروستانی

عبدالکریمی  مەال  میکایەلی”:  شاوەیسی  ئەحمەدی  خدری  “مەال  نالی  دیوانی   •
مدرس/  فاتح عبدالکریم/  محمدی مەال کریم

• ئەحمەدێ خانی یێ نەمر: صادق بەهائەدین ئامێدی 
• دیوان حاجی قادری کۆیی: پێداچوونەوەی مەسعود مەحەمەد

نەقشبەندیدا:  خالیدی  مەوالنا  کوردیی  عەقیدەی  لە  ئەشعەری  بیروباوەڕی   •
ئیبراهیم ئەحمەد شوان 

• لە پێناو زیاتر چەسپاندنی بەها و پرەنسیپەکانی ڕۆژنامەگەریی کوردیدا: عبداللە 
ـ  ـ ڕاوێژ محمد حسین  قادر  ـ فیصل حسن  ـ اسماعیل کوێستانی  ابراهیم اسماعیل 

تەلعەت نوری عبداللە
ئەوانە وێدەچێ بەشێک لەو کەسانە بن کە ئااڵی سڕینەوەی زمانی عەڕەبی لە نێو 
کوردیدا دەشەکێنن و لۆمە لە نووسەرانی پارچەکانیتر دەکەن کە زمانی تورکی و 

فارسی شوێنی خستووەتە سەریان!! 
کە  عەڕەبییە  زمانی  پەتای  کوردیدا،  بابەتێکی  لە  نووسین  عەڕەبی  بە  ناو  ئاخۆ 
تا مێشکی ئێسقانمان ڕۆچووە یان هە مان کردەوە گەلالییە گۆرینەکەیە بینەقاقەمان 

بەرنادا؟  [گۆڤاری مەهاباد، ژمارە 147، 
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ئەرکی نووسەران
زمان بۆ ئەوەی بتوانێ چواربەندەیەکی بەهێزی هەبێ، دەبێ لە الیەن نووسەرانەوە 
بەلێشاو کاری پێ بکرێ. مە  کتووباتی ئیداری پێ بنووسرێ. لە زانستگا و قوتابخانەکان 

پێی بخوێندرێ. 
هەلومەرجی ئێستای ژیانی ئێمە هەموو ئەوانەی خستووەتە سەرشانی نووسەران 
بیانەوێ و نە یانەوێ نەک ئەرکی پاراستنی زمان، بگرە ئەرکی  و شاعیران. ئەوانە 

گەشە پێدانیشیان کەوتووەتە ئەستۆ.
بەو پێیە ئاگاداری لە زمان و بە لێوەشاوەیی وشە هێنانە بەر ڕکێفی قەڵەم ئەرکی 
دوو ئەرکە. بۆ نیشاندانی توانامە ندیی زمانی کوردی هەنبانەبۆرینە هەڵدەدەینەوە و 

ئەنگوست لەسەر وشەی »کەل« دادەنێین.
کەل: 1( چیا، کەژ، کۆ؛ 2( بستوو، زینوو؛ 3( قەڵشت، قەڵش؛ 4( بڕەدار؛ 5( جێگەددانی 
کەوتوو: )کابرایەکی ددان کەل ەاتبوو( 6( کار؛ 7( بەەرە، فایدە؛ 8( داغ، بەتین؛ 9( پەزی 
شاخدار؛ 10( حەیوانی کەت، شاخێک شکاو؛ 11( پەچەی پەز لە دەشت؛ 12( جۆشین: 
)ئاڤ کەل ەاتیە( ؛ 13( گایەک کە سواری چێڵ دەکرێ، 14( نێری گامێش؛ 15( کول، 
نەبڕ؛ 16( جۆرێ حەیوانەکێوی؛ 17( ئەسپاپ )کەلوپەل(؛ 18( توێژەمار، کاژەمار؛ 19( 
بریقە، درەوشین، 20( کەچەڵ؛ 21( شە پۆلی چەم، پێلی ڕووبار؛ 22( شکستی ئەندام؛ 

23( شکستەبەند؛ 24( نێری، تەگە.
ئەو وشانەی خوارەوەشی  دابا، هەژار  ئیزنی  بێتوو شێوەداڕشتی ەەنبانەبۆرینە 
دەخستە پاڵ »کەل«؛ چونکە هەموو لەو وشەوە هەڵقواڵون: کوالنە )ڕۆچنە، کوڵیتی 
مریشکان(، کوالوکە )ڕۆچنەی سەربان(، کولەک )تاقە لە دیواردا، ڕۆچنە لە دیواردا، 
میوە  بۆ  کۆڵدراو  داری  مریشک،  کوالنە  )کۆختە،  کوڵیت  چادردا(،  لە  ڕسق  جێ 
گوشین(، کوڵێتە )کوڵێت(، کولێر )کون لە دیواردا(، کولێن )جێگەی ڕسق لە چادردا(، 
)هێالنە مریشک(، کەالنە )جۆرێ  )کوالنە(، کولێنە  )قوژبن(، کولینک  کەلێن و کولێن 

خواردەمەنی.(، ... .
»ل«دا  و  پیتی »ک«  دوو  لە  ئەوەیە  وشانە  ئەو  ەەمووی  جێی سرنجی  خاڵی 

هاوبەشن کە دەچیتەوە سەر »کەل«.
کەل، کەلەبەرد
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زمان بۆ ئەوەی بتوانێ چواربەندەیەکی بەهێزی هەبێ، دەبێ لە الیەن نووسەرانەوە 
بەلێشاو کاری وشیارانەی پێ بکرێ.  مەکتووباتی ئیداری پێ بنووسرێ. لە زانستگا 

و قوتابخانەکاندا پێی بخوێندرێ. 
هەلومەرجی ئێستای ژیانی ئێمە بەشێکی زۆری ئەوانەی خستووەتە سەر شانی 
نووسەران و شاعیران. ئەوانە بیانە وێ و نەیانەوێ، نەک ئەرکی پاراستنی زمان، بگرە 
ئەرکی گەشە پێدانیشیان لێ زیاد بووە. بەو پێیە ئاگاداریی زمانی و لێوەشاوانە وشە 

ەێنانە بەر ڕکێفی قەڵەم، ئەرکی دوو ئەرکە. 
دانراوە.  یەک  لەسەر  بەردی  یان چەند  نێوان دوو  کەلێنی  مانای  بە  “کەلەبەرد” 
مانایە  بەم  هەر  کەلەبەری  بەاڵم  نە گرتووە،  “کەلەبەرد”ی  وشەی  هەنبانەبۆرینە 

هێناوەتەوە.  
بۆ نیشاندانی توانامەندیی زمانی کوردی، هەنبانەبۆرینە هەڵدەدەینەوە و ئەنگوست 

لەسەر وشەی “کەل” دادەنێین.
کەل :1 چیا، کەژ، کۆ؛   2بستوو، زینوو؛ 3 . قەڵشت، قەڵش؛ 4. بڕەدار؛.5  جێگەددانی 
کەوتوو؛  .6 کار؛7 . بەەرە، فایدە؛ 8 . داغ، بەتین؛9 . پەزی شاخدار؛10 . حەیوانی کەت، 
شاخێک شکاو؛11 . پەچەی پەز لە دەشت؛12 . جۆشین،13. گایەک کە سواری چێڵ 
دەکرێ،14 . نێری گامێش؛15 . کول، نەبڕ؛16 . جۆرێ حەیوانە کێوی؛17 . ئەسپاپ 
)کەلوپەل(؛        18 . توێژەمار، کاژەمار؛19 . بریقە، درەوشین،20 . کەچەڵ؛21 . 
شەپۆلی چەم، پێلی ڕووبار؛22 . شکستی ئەندام؛        23 . شکستە بەند؛24 . نێری، 

تەگە. 
ئەو وشانەی خوارەوەشی  دابا، ەەژار  ئیزنی  بێتوو شێوەداڕشتی هەنبانەبۆرینە 
دەخستە پاڵ “کەل”؛ چونکە هەموو لە و وشەوە هەڵقواڵون: کوالنە  )ڕۆچنە، کوڵیتی 
مریشکان(، کوالوکە  )ڕۆچنەی سەربان(، کولەک )تاقە لە دیواردا، ڕۆچنە لە دیواردا، 
جێ ڕسق لە چادردا(، کوڵیت )کۆختە، کوالنە مریشک، داری کۆڵدراو بۆ میوە گوشین(، 
کوڵێتە )کوڵێت(، کولێر )کون لە دیواردا(، کولێن )جێگەی ڕسق لە چادردا(، کەلێنوکولێن 

)قوژبن(، کولینک )کوالنە(، کولێنە )ەێالنە مریشک( ...
خاڵی جێی سرنجی هەمووی ئەو وشانە ئەوەیە لە دوو پیتی “ک” و “ل”دا هاوبەشن 

کە دەچنەوە سەر “کەل”.
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باز
لە  بازێكی  لە  دەكرد،  ڕاوەكەوی  عالەمی  زەمانێكی  كە  وەكی  مەالنیش  برایمی 
سەرچۆكان دەڕوێشت، لە بازێكی بە ماتە ماتە دەڕۆیی. )سەرچاوە: بەیتی برایمۆک(

بازی  دەڕۆن،  پێیدا  دیار  ئیشێکی  بۆ  دەستەیەک  کە  تایبەتی  ڕێگای   .1 باز: 
لە  عبوور  و  تێپەڕین  مەدلوولی  و  دەلکێ  ناوانە وە  هەندێ  دوای  بە   .2 بێریان. 
ماناکانیان زیاد دەکا: ڕێباز، دەرباز، بەردەباز، پردەباز، بازی بێریان: ئەو ڕێگایەی 
هە موو ڕۆژێ بێری بۆ مەڕدۆشین پێیدا دەڕۆن. بازی بێریان دوورەدێیە/  بێری 
دێن شیرمەشکیان پێیە. )قامووسی زبانی کوردی ــ زەبیحی(. باز: ڕێگەی ناسراو 
)ەەنبانەبۆرینە(.  باز:  بازیار یانی ڕێبوار  )فەرەەنگی ڕێژگە( باز: ڕێگا، ڕێ، ڕێباز، 
بە    path”پەث“ ئەوێستادا  لە   ... تێبینی:  دیاریکراو.  ناسراو و  تایبەتی و  ڕێگای 
یەک  پیتەکان هەر  ئاڵوگۆڕی  بەر چاوگرتنی  لە  بە  “باز”  دە گەڵ  ڕێگایە و  مانای 

وشەن. “(فەرهەنگی هەرمان(
“باز” لەو وشانەیە کە چ لە زمانی کوردی و چ لە زمانی فارسیدا بووەتە ماکی 
دەیان وشە و ڕێکەوەند و ئیدیۆم. چە ندان مانای جۆربەجۆری لێدەکەوێتەوە و بۆ 
ئەو مانایەی پێوەندی بە ئەم نمونەی سەروو هەیە، چەند نمونەمان لە فەرهەنگەکانی 

کوردی لەسەرەوەدا هێنایەوە.
هاتوچۆیە.  بۆ  دیاریکراو  شوێنێکی  مانای  بە  ڕێک  نمونەیەدا  لەم  “باز”  وشەی 
هەر وەک لە هەندێک فەرهەنگیشدا تۆمارکراوە، باز شوێنێکی تایبەتە بە ئاژەڵ یان 

کەسانێکی تایبەت: بازی بێریان، بازی کەوان، بازەبەران، بازە کە روێشک، ... .
ئەوەی دەکرێ لێرەدا لە قسەی فەرەەنگنووسەکانی زیاد بکەین ئەوەیە کە وێدەچێ 
فەرهەنگی  لە  هاتبێ.  شەقاوەوە  هاویشتنی  بۆ  لینگ  هەڵێنانەوەی  مەودای  لە  “باز” 
بە  مرۆڤ  باڵی  دوو  نێوان  مەودای  “باز”  ماناکانی  لە  یەکێک  فارسیدا  سوخەنی 
کراوەیییە. ئەوەی جێی سەرنجە ئەو نمونە کۆنانەی ئەو فەرهەنگە بۆ ئەو مانایەی 
“باز”یان هێناویەتەوە وە ک “شەقاو” و “گەز” دەچێ. نووسەری ئەم فەرهەنگە بێتوو 
ئاگای لە مانای جۆر بە جۆری “باز” لە زمانی کوردیدا بوایە، “باز”ی جۆرێکیتر مانا 

دەکردەوە. 
با ئەوەش بڵێم، لە وشەگەلی وەک فێڵەباز، گیانباز، تەڵەکەباز،...دا پاشگری “باز” 
لە وشەی “بازی”یەوە هاتووە؛ فە رهە نگە کوردییەکان ئاماژەیان بەو خاڵە نەکردووە.
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کۆڵەی سینگ
بەفر لە كۆڵەی سینگی بوو. )سەرچاوە: بەیتی برایمۆک(

کۆڵەی سینگ: پەڕەی سینگ، نێوان دوو مەمک بەرەو سەر؛ ئەو جێگایەی چەناگە 
دەگاتە سەر سینگ. پیرەپیاوێک گوتوویە کاتێک سەرت دێنییە خوار، چەناگەت بە هەر 

کوێی سینەتەوە نووسا، ئەوێ کۆڵەی سینگە.
مانای ڕستە: بارستایی بەفر هەتا سینگی ئادەمیزادی بوو.

لێرەدا کۆڵەی سینگ پێوانەی مەودا و بارستایییە. جاری وایە کۆڵەی سینگ وەک 
تووک و نزا بە کاردێ. بۆ نمونە کاتێک کەسێک سوێند بە قورئان دەخوا و بەرانبەری 
باوەڕ بەو سوێندە ناکا، وەک ئیعتیراز دەڵێ: “قورئان لە کۆڵەی سینگت بدا.” سینگ/  
بە  پێغەمبەرم  کردن.  کەسێک  بۆ  خراپ  دوعای  کوتان:  کەسێک  لە  سینگ  کۆڵەی 
کۆڵەی سینگت دادا.  دوعایەکە بۆ داوای مردنی کەسێک سەبارەت بە کارێکی خراپ 

کە کردوویەتی.

بژاردن / ژماردن
گۆرانیی  )سەرچاوە:  دەبژێرم.  پێت  بێ  کەم  یەکی   / دەژمێرم  پێ  گواڵنت  باغی 

فۆلکلۆری(
بەڕێز عەتا مەال کەریم ئەم نمونە جوانەی هێناوەتە ئارا کە خۆی لە خۆیدا دەچێتە 
خانەی ئەو بابەتە زمانییەوە کە هەندێ وشە دوو شێوە بەیان دەکرێن وەک بەفر و 
بەرف / زیخ و خیز / ... . ژماردن و بژاردن تەنیا جێگۆڕکێی پیتە و بەس؛ ئاڵوگۆڕی 

مانایی ساز نەکردووە. 
فکر و ئیدەیەکی باشە بۆ “قەرەبووکردنەوەی زیان” لە “پێ بژاردن / بۆ بژاردن” 
دووەمی  لە ڕستەی  فیعل  ەەبێ.   “موتەمم”ی  مەرجە ڕستە  بەو  کەلک وەرگرین.  
نمونەکەدا  “پێ بژاردن”ە نەک “بژاردن”. بۆت دەبژێرم، بۆم ببژێرە، پێی دەبژێرم، پێم 

ببژێرە، ... “ت”، “م”، “ی” موتەمیمن.
سپاس بۆ کاک عەتا! ئەم خاڵە وردانە زمانەکەمان دەوڵەمەند دەکەن؛ بەو مەرجە 
بە دروستی کەلکیان لێ وەربگیرێ. لە موکریاندا ئەو گۆرانییە ئاوایە: باغی گواڵنت 

پێدەسپێرم / غونچە بە غونچەی دەژمێرم / یەکیان کەم بێ پێت دە بژێرم.
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گەرمەسێر
ئەتۆ هەڵستە با ئەمە بڕۆینەوە لە بۆ گەرمێنێ دە گەرمەسێرە. )سەرچاوە: بەیتی 

برایمۆک(
وشەی” گەرم” لەو وشە دانسقانەیە دەیان وشەی تێکەاڵو و عیباراتی زمانی لێ 
سازبووە. دووانیان لە ئەوانە “گە رمێن ـ گەرمیان”  و “گەرمەسێر”ن. لە ڕاستیدا هەر 
دوو وشە بە یەک مانان؛ واتا واڵتێک کە هاوینی گەرم و زستانی فێنکی ەەیە. دوو 
پاشگری “ێن ـ یان” و “سێر” مانای شوێن و مەکان دەدەن بە وشەی بەر لە خۆیان. 
پاشگرە  ئەو  فارسیشدا  زمانی  لە  کە  بگوترێ  پێویستە  “سێر”  پاشگری  لەمەڕ 
هەر بەو مانایە هەیە: گرمسیر، سردسیر. ئەوەی جێی سەرنجە فارسان بۆ شوێنی 
ساردیش بە کاری دێنن، وەک “سردسیر”. لە کوردیدا ئەوەمان نییە؛ “کوێستان” و 
“گەرمێن”مان هەیە. ئێستا کە ئێمە “گەرمەسێر”مان هەیە، ئایا دەکرێ وەک فارسەکان 

لە وشەی “ساردە سێر”یش کەلک وەربگرین؟

ئەندێش 
ئەنگۆ ئەندێش لە کاری میری قەرەچەلیان مەکەن: )سەرچاوە: بەیتی مەحمەڵ و 

برایمی دەشتیان(
ئەندێش لە زمانی کوردیدا دوو مانای بۆ هەیە؛ 1. بیر و فکر 2. ترس و خۆف. 
ئەندێش بە مانای ترس و خۆف ئێستا لە کوردیدا کەمتر باوی ماوە. ئاوڕدانەوە سەر 

ئەم الیەنەی مانای ئەندێش پێویستییەکە نابێ چاوی لێ بپۆشین.

تکا
ئەوە دەچمە سەرێ تكایەكت بۆ دەكەم. )سەرچاوە: بەیتی برایمۆک(

لێی  وردی  بە  دەکرێ  کە  زمانییانەیە  بابەتە  نمونە  لەو  گرتن:  تکا  کردن/   تکا 
بڕواندرێ و هاوشێوە و هاوچەشنەکانی بدۆزرێتەوە. یەکەم کەس کە داخوازی تکایە، 
لە چاوگی  نایکا  یان  دەکا  قبووڵ  تکا  ئەوەی  کەلک وەردەگری.  “کردن”  لە چاوگی 
“گرتن” کەلک وەردەگری:  تکا دەکەم، تکام بگرە. لەم نمونە زمانییەدا دوو چاوگ لە 
خزمەت یەک چەمک و مە فهووم دان. دۆزینەوە و بە کارهێنانی ئەم چەشنە بابەتانە 
بەر  “لە  دیاردەی  دووری  هەروەها  و  دەدا  زمانەکەمان  دەوڵەمەندیی  بە  یارمەتی 

هەڵگرتنەوە” )گرتەبرداری( کەم دەکاتەوە.
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هێنانە بەر ماڵ/  چوونە سەر ماڵ
یەکێک لە گرفتەکانی ئەمڕۆی زمانی کوردی لە نووسیندا، کەمتەرخەمی و تەنانەت 
 ،... زمانەکەیان  وردەکارییەکانی  بە  سەبارەت  نووسەرانە  لە  بەشێک  ناشارەزایی 
بێەێزی و ناخۆشی و ناکوردانە بوونی بەرەەمەکانی ئەو جۆرە نووسە رانە، بەشێکی 

دەگەڕێتەوە سەر ئەو کەمتەرخەمی و ناشارەزایییە. 
سەرنجتان بۆ ئەم بابەتە زمانییە ڕادەکێشم. لە مەسەلەی ژن هێنان و مێرد کردندا، 
ژن دێتە بەر ماڵ و زاوا دەچێتە سەر ماڵ. ئەگەر ماڵ هی زاوا بێ و ژن بێتە ماڵی 
زاوا ئەوە دەڵێن “فاڵن پیاو ژنی ەێنایە بەر ماڵ”. ئەگەر ماڵ ەی ژن بێ و زاوا بچێتە 
پیاوی  ژن  “فاڵن  دەڵێن  هەروەها  ماڵ”؛  پیاو چووەتە سەر  “فاڵن  دەڵێن  ژن،  ماڵی 
هێنایە سەر ماڵ.” ئە و دوو بابەتە زمانییە توانایی گەردانکردنیان هەیە  ...، ئایا ئێمە 
دەتوانین لە “بەر” و “سەر” لە شوێنی دیکە و بابە تی دیکە بە قازانجی دەوڵەمەندیی 

زمانەکەمان کەلکی زانستییانە وەرگرین؟ ئای لە بۆ هیممەتێ!!

تێبینی:
ئێمە بۆ بابەتی “زەماوەند” گەلێک وشە و تەرکیبات و ئیدیۆممان هەیە. ئەوانەی 
فڕیان  وایە  پێم  “هاوسەرگیری”یان سازکرد،  ناکوردانەی  و  ناخۆش  زۆر  تەرکیبی 
بەسەر تێگەیشتنی وردەکاری زمانەکەیانەوە نەبوو؛ هەروە ها ئەوانەش کە کەلکی لێ 

وەردەگرن کەوتوونەتە شوێن چاوساغێک کە خۆی زلکوێرە.

موژدە و مزگێنی
برایمۆك موژدە و مزگێنی بۆ میری هێناوە. )سەرچاوە: بەیتی برایمۆک(

مژدە و مزگێنی دوو وشەی ڕێک هاومانان. ئێمە ئەمڕۆ لە وشەی مزگێنی کەلک 
وەردەگرین و وشەی “مژدە”  ڕەنگی کاڵ بووەتەوە. زانیارییەکی ئەوتۆم لە زمانی 
زارەکی )محاورە(ی سەدەکانی ڕابردوو نییە، بەاڵم لە ئەدەبی کالسیکی کوردیدا بە 
کردنی  دەوڵەمەندتر  بۆ  ئەوەیە  پێشنیازم  وەرگیراوە.  مژدە  لە وشەی  کەلک  لێشاو 
و  بدەین  گرنگی  پتر  فارسی  زمانی  و  خۆمان  هاوبەشەکانی  وشە  بە  زمانەکەمان، 
بە  کەلک وەرگرین؛  زمانە  ئەو  مانا و جوانەکانی  پڕ  لە وشە  نیاز  پێی  بە  تەنانەت 

مەرجێک ئەو وشانە بتوانن لە زمانی کوردیدا زاوزێیان هەبێ.
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لە  وەرگرتن  کەلک  هەبێ،  نیاز  ئەگەر  زمان،  هەردوو  ەاوڕیشەبوونی  هۆی  بە 
وشەی فارسی باشترە هەتا تورکی و عەڕەبی. نیگای توندی ناسیۆنالیستانە زەرەرە. 
با دەرگای زمانمان لەسەر دەرگای فارسی دانەخەین؛ ئەم کردەوە بە هیچ لەونێک 

زانستییانە نییە و یارمەتی بە سەربەخۆیی زمانی کوردی ناکا.

قۆناغ
دەڵێ  دادەنیشت،  مزگەوتان  لە  بوو  کەسێکان  باعزە  قۆناغێ  هەرچی  زەمانێکی 
میرحەجبەگ و برایمی مەالن لە مزگە وتێ دانیشتبوون، عالەم ڕۆیشتبۆوە؛ )سەرچاوە: 

بەیتی برایمۆک(
قۆناغ: قۆناخ، یەک ڕۆژەڕێ  )هەنبانەبۆرینە( 

هاتووە.  کۆبوونەوە  لێک  و  دانیشتن  مانای جێگەی  بە  ڕێک  “قۆناغ”  دەقەدا  لەم 
وێدەچێ ڕیشەی ئەم وشەیە تورکی بێ. لە فارسیدا وشەی “منزل” بە مانای مەودای 
دێ.  بابە تانە  ئەو جۆرە  و  لەشکر  و  کاروان  کاتی  و وچانی  پێکردن  نێوان دەست 
وشەی “مەنزل” لە کوردیی موکریانیشدا هەر بەو مانایە بە کاردێ: “کاروان مەنزل 
بە مەنزل بەرەو بانە کەوتە ڕێ.” ئەوەی جێی سەرنجە لە زمانی ئەدەبی کوردیدا 
ئیتر وشەی تورکیی “قۆناغ” جێی “مەنزڵ”ی گرتووەتەوە بۆ ەەردوو مانای دەکرێ 
لە  بکەینەوە.  خۆش  “مەنزڵ”  وشەی  ەاتنەوەی  بۆ  ڕێگە  جارێکیتر  وشیارییەوە  بە 

موکریان دا ئەم وشەیە بە شێوەی “مزڵ”یش گۆ دەکرێ.

ماریفەت
ئەوە چەندی دە بێلوتفن و چەندی دە كەممەرحەمەت و چەندی دە كەم ماریفەتن!  

)سەرچاوە: بەیتی برایمۆک(
ماریفەت: ڕووخۆشی و ئاکارپەسندی )هەنبانەبۆرینە(

وێدەچێ ئەم وشەیە لە “معرفت”ی عەڕەبییەوە ەاتبێ. ئەوەی ماریفەتی هەیە بە 
جوانی تێدەگا، کاران جوان هە ڵدە سە نگێنێ، گران و سەنگینە.

 وشەی ماریفەت وەک ئاوەڵناو بە هەردوو باری ئیجابی و سەلبیدا دێتە نێو ڕستە: 
فاڵنی بەماریفەتە. فاڵنی بێ ماریفەتە / کەمماریفەتە.
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الیین
 ئەگە ئەمە بزانین ئەتۆ نە بە كوشتی، نە بە بڕی، نە بە خەاڵتی؛

بەاڵن حەولی جووتە الیینێكی بدە 
بە مانگی دە كانوونێ، بە چلەی دە زستانێ

برایم! میران دەرتدەكاتەوە لە خاپوورەواڵتی  )سەرچاوە:  بەیتی برایمۆک(
 الیین:  فەرهەنگە کوردییەکان ئەو وشەیەیان نەگرتووە، بەاڵم هەر دوو فەرهەنگی 
دەزانن.  کورتی  پۆشتەمەنی  جۆرێک  بە  و  گرتوویانە  سوخەن  و  موعین  فارسیی 
هێناویانەتەوە  فە رهە نگ  دوو  هەر  کە  فارسییەی  نمونە  ئەو  سەرنجە  جێی  ئەوەی 
را  درویشی  علی  “استاد  هەیە:  جیاوازی  لێداوەتەوە  بۆیان  ماناکەی  لەگەڵ  کەمێک 
دید الینی بر دوش گرفتە پارە پارە” واتا” ئوستاد عەلی دەروێشێکی دی کە الیینێکی 
دڕاوی بەسەر شانی دادابوو.” وا وێدەچێ “الیین”  پۆشتەمەنی سەرەوە بووە و بە 

دوور نییە وەک باڵتۆیەکی کورت بەسەر شان دادرابێ.
ـ  زیادی  پۆشتەمەنی  مەبەست  دیارە  بدە،  جووتەالیینێکی  “حەولی  دەڵێ  کاتێک 
وێدەچێ ئەستوورـ بێ کە جیا لە جل وبە رگی ئاسایی زستانانە، دەبێ برایم لە بەری 
بکا هەتا بتوانێ لە کوێستانی دە ساردوسڕ بە ساڵمەتی گوزەر بکا. بە دوور نییە 

الیین جۆرە کەوڵێک، پەستەک یان فەرەنجییەک نەبێ.
الی ئێمە الیین جۆرە پێاڵوێکە بۆ سەر بەفر دە پێ دەکرێ، بۆ ئەوەی لەسەر بەفر 

بۆی و نەکەوییە ناو بەفر.

سەروەخت
 ئەتۆ بۆی دروست كەوە كاالنی دە خەنجەرێ

[بەو] تۆق و تەلەسمەی بۆ خۆت ئاگاداری و سەروەختیانی. )سەرچاوە: بەیتی برایمۆک(
 لێرەدا وشەی “سەروەخت”  جێی سەرنجە.  فەرهەنگە کوردییەکانی بەر دەستم 
ئەم وشەیەیان نەگرتووە. “سە روە خت” و “سەروەسیەت”  شێوە داڕشتیان یەک جۆرە.  
سەروەسیەت کەسێکە بە ئیزنی وەسیەتکەر، دوای مەرگی ئەو، وە سیە تەکەی بە جێ 
دێنێ و میرات لە نێو میراتگرانیدا بەش دەکا. سەروەخت جۆرێک وەکیالیەتی کردنە 
بۆ مڵكو ماڵ و هەر شتێکی خاوەنەکەی ئیختیاری یەکجارەکی دابێ بە وەکیلەکە. بەم 
جۆرە وەکاڵەتی مڵکایەتی )وکالت( کە بەر لە بە نێو خۆ کردنی سەنەد لە مەحزەرەکان 

دەدرێ لە کوردیدا دەبێتە “سەروەخت”.
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سەقەت
تێدایە.   بێشوماری  و  سەقەت  دەوڵەمەندی  دەڵێن  مەرگەوەڕ،  و  تەرگەوەڕ 

)سەرچاوە:  بەیتی مەحمەڵ و برایمی دە شتیان(
چاک  و  بێ  شکا  ئەندامی  گیانلەبەرێک  کەلک،  بێ  کەوتوو،  کار  لە  سەقەت: 
زەدەدار،  عەیبدار،  یەکسم،  مردارەوەبووی   . کوردستان(  )فەرهەنگی  نەبووبێتەوە 

خەتەر )هەنبانەبۆرینە(
لەم ڕستەیەدا وشەی سەقەت بە مانای سەیر و چاوەڕواننەکراو هاتووە و دەبێ 

ئەم مانایەش لە فەرهەنگە کوردییە کان زیاد بکرێ.
لە کوردیدا   وشەی سەقەت ڕیشەی عەڕەبی هەیە و بە شێوەی “سەکەت”یش 
هاتووە. لە زمانی فارسیدا مانای بە رباڵوتری هەیە. هەروەەا وشە و عیباڕاتی وەک 

“سقط شدن، سقطفروشی، سقطکاری، سقط گفتن، سقطە، سقط ەمت”یان گرتووە.

ماچ
دەنا هەمووی ماچی یەك دایك و بابە و هیچ فەرقی نییە

برایمی  و  مەحمەڵ  بەیتی  )سەرچاوە:   كردییە.  نەوی  و  بڵیند  دنیایە  سەروەتی 
دەشتیان(

هەموو ماچی یەک دایک و بابە و هیچ فەرقی نییە: لەم ڕستەیەدا وشەی “ماچ” 
جێی سەرنجە.  مانای وشە ڕوونە و ئە ویش ئەوەیە کە تۆرەمەی ئادەمیزاد ەەموو 
دەبێ  “ماچ”  وشەی  لەمەڕ  نییە.  فەرقیان  پێکەوە  و  کەوتوونەوە  حەوا  و  ئادەم  لە 
بگوترێ کە ئێمە وشەی “ماچە” بە مانای ئێستری مێمان هەیە. وێدەچی ئەم دووە لە 
ڕیشەیەک بن. هەر وە ها وێدەچێ “ماچ” لە ڕابردووی زمانیماندا مانای بەرباڵوتری 
بووبێ و یەکێک لە ماناکانی تۆرەمەیە. ەەروەەا لە جێی “مادە ـ مێ” دە کار کراوە. 

ماچ، ماچە، مادە، ما، مێ.

گروون
ئەمن دە شانانتڕا دەگروومە. )سەرچاوە:  بەیتی مەحمەڵ و برایمی دەشتیان(

ئەمن دە شانانتڕا دەگورۆمە:  واتا پێستت بە مەشکە دەردێنم. گروون:  بە مەشکە 
)فەرهەنگی  گیاندار  گرتنەوەی  پێست  گوروون:   کوردستان.   )فەرەەنگی  دەرهێنان 
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خاڵ.  گروون، گرواندن:  دەرهێنانی الشی گۆشت لە ئە ستۆڕا، ئەم بزنە بگرۆ؛ پێستی 
و  الزمە  حاڵەتی  گروون  )ەەنبانەبۆرینە(.  ماوە  کلکی  گروە  گامان  هەنبانە.  دەکەمە 

موتە عەدی )تێپەڕ(ەکەی دەبێتە گرواندن. ئەمرەکەی دەبێتە بگروە یان بگرۆ. 
* ئەم چاوەگە لەو چەشنە چاوگانەیە خەریکە لە نێو دەچێ و فەرامۆش دەکرێ. 

گێڕانە وە و پێشی فەرامۆش گرتنی کارێکی نەگونجاو نییە. 
لە لەش بێ  لێکردنەوەی  لە دەرهێنانی پێست و  * پێست گروون عیبارەت بوو 
کون کردن و بریندار کردنی. لەم کارە دا تەنیا پێستی مل، دوو جمگەی دەست و دوو 
گوێزینگی الق کون دەبوون.  بۆ ساز کردنی مەشکە و هەنبانە و هیزە و کەرەسەی 
لەو چەشنە ئەو کونانەیان دەبەست. بە سەرجەمی ئەو ئیشەیان دەگوت بە مەشکە 
دەرەێنان. کونێکیان لە نێوان پێست و گۆشت دەکرد و بایان تێدەکرد و فوویان دەدا. 

پێست بێ ئەوەی کون بێ لە الشەکە جیا دە بۆوە. 
سەدەکانی  ئەشکەنجەکانی  شێوە  لە  یەکێک  دەرەێنان  مەشکە  بە  یا  گروون   *

پێشوو بۆ کوشتنی نەیار بووە.

ماچ دەکـــەم ئـــەو مەچەکانەی بە کەلەبچە دێشن
بۆو سەرانەی بە گرێی قەمچی دەگروێن دەگریم     “هێمن”

تەرەکەمە
خۆ قەیدی نییە ئەمن ئەوە تەرەكەمەم، بەاڵ تۆ برای خۆشیانی! )سەرچاوە:  بەیتی 

برایمۆک(
[تەرەکەمە: ئاوارە، شاربەدەرکرا 

بۆ هەڵوەدا و تەرەکەمان
 بۆ ڕووتەڵ و دڵ بە خەمان    “ڕاوچی”   فەرهەنگی ڕێژگە]

لەم نمونەیەدا  “تەرەکەمە” ڕێک بە مانای بێگانەیە و جیاوازە لەو مانایەی فەرهەنگی 
ڕێژگە بۆی لێداوەتەوە. 

فەرهەنگی “گوڵچنینەوە”  تەرەکەمەی بە بێگانە، نامۆ و غەوارە هێناوەتەوە.



هەڵگرتنی شوێن پێی وشە
ناساندنێکی کورتی “فەرهەنگی زارەکیی موکریان”

مەحمود شێرزاد
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تا ئێستا کە سەرەتای ساڵی)2022(یە پڕۆژەی »فەرهەنگی زارەکیی موکریان« 
18 بەرگی لێ چاپ و باڵو بووەتەوه و 7 بەرگی ماوە چاپ بێت. لەم 18 بەرگه، 
12 بەرگ هی فەرهەنگه ئەلفوبێیەکەی »فەرهەنگی زارەکی«یه که لە پیتی “ئا”وە 
تا پیتی “ک” یە. بەرگی یەکەمی ساڵی 2002 چاپ بوو. فەرهەنگەکە لەسەریەک 
25 بەرگە و کاری کۆکردنەوە و داڕشتنەوە و نووسینی تەواو بووە، تەنیا چاپ 
کردن و باڵوکردنەوەی ماوە، بەاڵم سەالح پاپانیانی لە کۆڕی رێزلێنانی “ماڵی 
یۆگای هەناسە”دا گوتی: )لە بەرگی یەکەمییەوە تا بەرگی شەشەمی جارێکیتر 
چاپ دەکرێنەوە، لەبەرئەوەی ئەو کات کەرەستە و بابەتی خاوم کەمتر لەبەر 
دەست بوو، بەاڵم بەرەبەرە بابەت و کەرەستەی خاوی زۆرترم لە پەیوەندی 
لەگەڵ ئەو چەند پیتەی سەرەتاوە دەست کەوت، بۆیە پێیاندا چوومەتەوە و زۆر 
پەڕاوێزی  لە  هاوکات  دەکرێنەوە.(  چاپ  جارێکیتر  و  کراون  دەوڵەمەنتر  لەوە 
زارەکیی  فەرهەنگیی  تری  بەرگێکی  چەند  گشتییەدا،  بەرگە  پێنج  و  بیست  ئەم 
موکریان نووسراون، کە ئەوانە بوار و پسپۆڕییەکی دیاریکراو لە خۆ دەگرن، 
یەکەم: “ئەدەبیاتی زارەکیی موکریان- بەشی مندااڵن” کە دوو بەرگە، دووەم: 
“ئەدەبیاتی زارەکیی موکریان – بەشی ژنان” کە یەک بەرگە، سێیەم: “فەرهەنگی 
بەرگە،  یەک  کە  ژنان”  خاڵی  و  خشڵ  و  بەرگ  و  جل   – موکریان  زارەکیی 
بەرگە،  یەک  کە  خۆراک”  و  خورد   – موکریان  زارەکیی  “فەرهەنگی  چوارەم: 
پێنجەم: فەرهەنگی زارەکیی موکریان – ئاژەڵداریی، شەشەم: فەرهەنگی زارەکیی 

موکریان – کشت و کاڵ.

شوێن پێی وشە هەڵگرتن 
لە ناوەکەیەوە دیارە، فەرهەنگی وشەی  “فەرهەنگی زارەکیی موکریان” وەکو 
سەر زاری خەڵکە. یانی فەرهەنگی کارکردی وشەیە سەر زاری خەڵکەوە لەهەموو 
روویەکەوە، یانی ئەو وشانەی کە شارستانییەتییەکیان بەخڕی لە خۆیاندا هەڵگرتووە 
دوای  بە  فەرهەنگە  ئەم  واتە  گوازراونەتەوە.  سینگ  بە  سینگ  و  زار  بە  زار  و 
وشەدا دەڕوا، شوێن پێی وشە هەڵدەگرێ، تەنانەت ئەگەر وشەیەک لە رستەیەکدا 
بە  زۆر  پایانیانی  سەالح  کرابێ،  پێی  یان  کردبێ  شوێنەونکەی  لەمەبەستێکدا  و 
شوێنەونکەکاندا  لە  وشەکانی  پێی  شوێن  بەئەزموون،  راوچییەکی  وەک  وردی، 
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دوور  )هێشتا  دەڵێ:  کە  دا  هێمن  مامۆستا  شیعرەی  لەو  نمونە  بۆ  دەرکردووە، 
نەبووم لە هەڵگورد / کیژم دەهاتن لە شەوگورد(، یانی ئەم وشەیە لەناو خەڵکدا 
و لەسەر زاری خەڵک لەچەند بواردا و بەچەند شێواز و بەچ مانا و مەبەستێک و 
کەی و لەکوێ بەکار دەهێنرێ، هەمووی لە خۆ گرتووە. دیارە سەالحی پایانیانی لە 
کۆڕی رێزلێنانی “ماڵی یۆگای هەناسە”دا گوتی: )بێ گومان ئەم فەرهەنگەش وەک 
بوارەکان و گشت  هەموو  و  هەموو وشەکان  لەوانەیە  تر  فەرهەنگەکانی  هەموو 
بابەتەکانی لەخۆ نەگرتبێ، هەر بۆیەش بێ کەموکووڕی نابێ(. سەالحی پایانیانی 
دەرنەچێ،  کوڕی  و  کەم  بی  لەکۆتاییدا سەداسەد  کارەکەی  رەنگە  ئەوەی  لەبەر 
لەسەرەتاوە دۆش دانەماوە و ملی کز نەکردووە و دەستی لەسەر دەست دانەناوە. 
بێ.  کوڕی  و  کەم  بێ  زۆ  کارەکەی  دڵنییاییەوە  بە  کردووە  وای  ئەوەش  هەر 
ئەحمەدی شاملو لە زمانی “دای دون”ی چینییەوە دەڵێ: )ئەگەر بڕیار بوایە ئەوەندە 
راوەستم هەتا کارەکەم کەموکوڕی نەمێنێ و عەیبی لە روو هەڵگیرێ، ئەو کتێبە 
قەت قەت خالسی نەدەهات(. یەکێک لە کەموکوڕییەکانی فەرهەنگێک رەنگە ئەوەبێ 
کە ئەو فەرهەنگە هەموو وشەکانی تێدا نەبێ، بەاڵم پێدەچێ »فەرهەنگی زارەکیی 
لەخۆ  موکریان  زارەکیی  فەرهەنگی  لە  بەشانەی  ئەو  زیاتر  یان  تەنیا  موکریان« 
نەگرتبێ کە لەناوچوون. یانی ئەو بەشانەی کە لەگەڵ هەڵگرەکانیان لە “دڵ”ەوە 
بۆ “گڵ” کۆچی یەکجارەکییان کردووە، چونکە بەشێکی زۆری کەرەستە خاوەکان 
هەربۆیەش  لەناوچوون،  ئیتر  و  گڵ  بە  دراون  دڵەوە  لە  مردنی کەسەکان  لەگەڵ 

لەوەبەدوا کەس نایانبینێ و کەس نایانبیسێت! 

موکریان بمرێ زیندوو دەکرێتەوە
سێ  دەڵێن  زمانناسی  بواری  پسپۆڕانی  وەک  چەشنە،  لەم  کارێکی  کردنی  بۆ 
تێدایە  پایانیانی هەر سێ مەرجەکەی هەم  مەرجی سەرەکیی پێویستە کە سەالحی 
تر،  تەسەل  و  تێر  هەم  کارەکەی  دەکا  وا  ئەوەش  هەر  دیارە  کردوویەتی،  هەم  و 
کەسەکە  یەکەم:  لە  بریتین  بنەماکان  و  مەرج  سێ  بێ.  تر  پەڵە  و  هەڵە  کەم  هەم 
دەبێ کوردییەکی پاراوی باش بزانێ، کە سەالح پایانیانی هەم کوردییەکی پەتی باش 
دەزانێ، هەم لەناو مەیدانی سەرەکیی کارەکەیدا لەدایک بووە و ژیاوە، یانی قاڵبووی 
فەرهەنگی رەسەنی زارەکیی کوردییە، دووەم: کتێب و گۆڤار و باڵوکراوەکان  ناو 
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و بەگشتی سەرچاوەی نووسراوی کوردیی مەڵبەندی موکریانی، هەرچەند کەمیش 
بن باش پشکنیوە و لەم پەیوەندییەدا درێغی نەکردووە، سێیەم: لە ناوچەکەدا زۆر 
باش گەڕاوە، پیر و الو، نێر و مێی و داروبەردی دواندووە و جواڵندوونی و گوێی 
مەکری  و  ناز  و  دژوارە  یەکێ  بینیبێتی  ئەگەر  نەوەستاوە،  بەوەش  لێهەڵخستوون، 
هەزارە، بەهەر نرخێک بووبێ، تەختی سینگی هەڵکۆڵیوە و جوقەواری ئەو گەنجانەی 
لەوە  ساڵ  هەزاران  لە  بگرە  و  ساڵ  لە سەدان  کە  بڕیوە  حەشاریانداوە  دڵیاندا  لە 
هەر  گرتووە.  هەڵیان  هەالهەالیاندا  دڵی  توێی  توێ  لە  و  ماوەتەوە  بۆیان  پێشەوە 
گێژاوی  و  داگیرکەران  کەلتوریی  هێرشی  رەشەبای  سەردەمانێک  ئەگەر  بۆیەش 
بەخۆنامۆبوونی ناوخۆیی کە رەشەباکە دەمێکە هەڵی کردووە و بەخۆنامۆبوونەکەش 
بنەڕەتی  گێژ دەخوا، وای کرد خەڵک و شارستانییەتی موکریان گۆڕانی  قەدەرێکە 
لەسەر  بچێ،  لەناو  و  بکەوێتەوە  دوور  خۆی  رەسەنی  رۆحی  لە  و  بێ  بەسەردا 
بنەمای “فەرهەنگی زارەکیی موکریان” دەتوانین بەئاسانی دروستی بکەینەوە. هەر 
لەو پەیوەندییەدا دکتۆر “ئەحمەد محەمەدپوور” مامۆستای مرۆڤناسی و کۆمەڵناسی 
- زانکۆی ماساچۆسێت، ئەمهێرست دەڵێ: )سەالح پایانیانی بناغەیەکی وەها گەورە، 
بەهێز و بێ وێنەی بۆ زمانی کوردی، بۆ مرۆڤناسیی زمان و زمانناسیی کۆمەاڵیەتی 
و کەلتوریی لە کوردستان داناوە کە ئەم زمان و کەلتورە لە هەرچەشنە ئەگەرێکی 

لەبیر کردن، یان نکۆڵی دەپارێزێ(.

شێوازی داڕشتن
باوەڕ.  یەکەم:  بەم شێوەیەیە،  موکریان  زارەکیی  فەرهەنگی  رێکخستنی  شێوەی 
دووەم: پەند. سێیەم: پێکهاتەکانی لە چاوگ وەرگیراو، چوارەم: تووک، پێنجەم: جنێو، 
شەشەم: داب، حەوتەم: داوودەرمان، هەشتەم: دوعا، نۆیەم: زمان خەڵەتێنە، دەیەم: 
سەرچاوەی بابەت یا نەقڵ و نوکتەیەکی کە بە دوادا دێ، یازدەیەم: سوێند، دوازدەیەم: 
فڕ، سێزدەیەم: کایە، چواردەیەم: گۆرانی، پانزدەیەم: لێکدانەوەی خەون، شانزدەیەم: 
لێکدراوەکان، حەڤدەیەم: لێکدراوەکانی رستەیی و ئاماڵ رستەیی، هەژدەیەم: مەتەڵ، 

نۆزدەیەم: مەسەل، بیستەم: نێوونرتکە، بیست و یەکەم: هەقایەت.
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تاکێکی بەئیرادەتر لە دامەزراوەکان
هەرچەند ئەو کارەی سەالح پایانیانی وەک دەڵێن کارێکی هەرەوەزیی و دامەزراوەییە، 
بەاڵم سەالح پایانیانی سەلماندی تاکە کەسێک دەتوانێ بە تەنیا ئیرادەی سەدان کەسی 
هەبێ و سەلماندی تاکیش لە هەندێ بواردا دەتوانێ کاری دەوڵەت و دامەزراوەیەک 
بکا. ئەوەی لێرەدا زۆر گرنگە ئەمەیە سەالحی پایانیانی لەساتەوەختێکی زۆر گرنگدا 
دەستی داوەتە ئەو کارە، یەکەم: ئەم نەوەیەی هەڵگری ئەم شارستانییەتە زارەکییە 
بوون، یان بەشێکی زۆریان کۆچی دواییان کردبوو یان نزیک ببوونەوە لە مااڵوایی 
زارەکیی  فەرهەنگی  وەک  ئەمڕۆ  ئەوەی  نەکەوتبا  فریا  ئەو  ئەگەر  و  یەکجارەکی 
موکریان لەبەردەستی ئێمەیە، بەشێکی زۆری لەناو چووبوو. دووەم: پێش هاتن و 
گشتگیربوونی ئەنتەرنێت و موبایلی زیرەک و تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان کە ناڕاستەوخۆ 
رۆڵی بکوژیی رەسەنایەتی هەمەچەشن دەگیڕن، دەستی پێکرد. سێیەم: پێش هاتنی 
بەساڵداچوویەکی  کۆرۆنا  لەڕاستیدا  کرد،  تەواو  کارەکەی  و  پێکرد  دەستی  کۆرۆنا 
لەگەڵ  و  مۆرە  سەربە  گەنجێکی  کوردەواریی  بەسەڵداچوویەکی  هەر  برد،  زۆری 
بەو  دڵییەوە دەیدا  لە  لەدەست دەردەچێت و  ئەو “گەنجەش”  لەدەستچوونی خۆیدا 

گڵەی تێدا ئەسپەردە دەکرێت.

دەوڵەمەندیی زمانی زارەکیی
لە پێشەکی بەرگی یەکەمی فەرهەنگی زارەکیی  پڕۆفیسۆر ئەمیری حەسەنپوور 
نووسین  و  بووە  زارەکیی  زۆرتر  شێوەژیانێکی  )کوردەواریی  دەڵێ:  موکریاندا 
لێدوان  بە  تەواویان  بایەخێکی  فەرهەنگنووسان  بکا،  لێژ  گوتن  بە  جێ  نەیتوانیوە 
هێشتا  نووسینیشدا  کەلەپووری  بواری  لە  تەنانەت  نەداوە.  زارەکیی  ڕاگەیاندنی  و 
فەرهەنگێکی تێروتەسەلی زمانی نووسراو دانەندراوە. فەرهەنگی زارەکیی موکریان 
تێکۆشانێکی بەنرخە بۆ گرتنی کەلێن و کولێنەکانی زانستمان سەبارەت بە کەلەپووری 
کوردیی  وشەی  ژیانی  فەرهەنگەدا  لەو  پایانیانی  کاک سەالحی  موکریان.  زارەکیی 
لە سوننەتی زارەکییدا تۆمار کردووە. ئەو فەرهەنگە، دەوڵەمەندیی زمانی زارەکیی 
فەرهەنگەکە  کاتدا کەم و کووڕیی  لە هەمان  و  رادەگەیەنێ  مەبەستدا  دەربڕینی  لە 

کوردییەکان وەبەرچاو دەخا(.
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بواری مەیدانیی و بواری کتێبخانەیی
فەرهەنگی زارەکیی موکریان لە دوو بواردا کاری بۆ کراوە، یەکەمیان بواریی 
کتێبخانەیی و دووەمیان بواریی مەیدانی. هەر دوو بوارەکە لە کوردستان هەر 
یەکەی بە هۆکاریی خۆی قورسن، بەاڵم وەک کورد دەڵێ: )کار تا نەتکردووە 
رەوتی  نیە.(  تەواویش  رێوی  پێدەکەی  دەستی  و  رادەبی  لێی  کاتێ  شێرە، 
کارکردنی مەیدانی و کتێبخانەیی ئەم کارە خۆی رەوتێکی سەرنجڕاکێش و پڕ 
لە بەسەرهات و تەژیی لە بابەتی شایانی باس و لێ فێربوونە. بۆیە پێویستە 
سەالحی پایانیانی هەوڵ و ماندووبوون و بیرەوەرییەکانی خۆی لە کاتی کارکردن 
لەم پڕۆژەیەدا بەوردی بنووسێتەوە. ئەمەش هەم خۆی دەبێتە بەرهەمێکی جێی 
بایەخ و تایبەت و هەم بەرچاوی ئەو کەسانەش روونتر دەکاتەوە کە بیانەوێ 

لەم بوارانەدا کار بکەن.
لەبارەی  فارس  فەرهەنگنووسی  و  لێکۆڵەر  و  زمانناس  حەسەنی  حەمید  دکتۆر 
مامۆستا  موکریانی  زارەکیی  فەرهەنگی   ( دەڵێ:  موکریان”دا  زارەکیی  “فەرهەنگی 
سەالحی پاپانیانی، لەناو هەموو ئەو بەرهەمانەی لێکۆڵەری گەالن بەرهەمیان هێناون، 
تا ئەو جێگەیەی من ئاگادار بم، نەتەنیا بە کوردی و لە ئێراندا، بەڵکو لە رۆژهەاڵتی 
ناوەڕستدا بێ هاوتایە، بە تایبەتی لەم روویەوە کە بناغەی کارەکە لەسەر بنەمای 
تاقەت  و  قورس  ئەستەم،  کارێکی زۆر  مەیدانی  کاری وشەناسیی  مەیدانییە.  کاری 
پێشتر  رێزماندا،  و  رێنووس  و  فۆلکلۆرییەکان  بوارە  لە  و  بوارەدا  لەم  پڕوکێنە. 
لێکۆڵەرانی ئەورووپایی وەک “دیڤید نیل مەکنزی”، ئۆسکارمان، ویلهلم ئایلەرس و...

هتد هەوڵێکیان داوە.
تا چەند ساڵیتر، تا ئەو کاتەی دواین بەرگی “فەرهەنگی زارەکیی موکریان” چاپ و 
باڵو دەبێتەوە، لەگەڵ هەوڵێک ئاشنا دەبین کە لە جۆری خۆیدا بێ هاوتایە. سەالحی 
پایانیانی لەدایک بووی ساڵی 1978 و تەنیا بەم بەرهەمە ناوی وەک رۆژهەاڵتناسێک 

بە نەمری دەمێنێتەوە(.

ئەگەر کورد زمانی زارەکیی نەمێنێ
خۆزگە هەموو ناوچەکان و هەموو زارە کوردییەکان ئەم کارە بکەن. هەموو 
شێوەزارەکانی زمانی کوردی بە شێوەی زارەکیی زۆر دەوڵەمەندن، ئێمە بواری 
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ئەوەی  لەڕاستیدا  دەوڵەمەندە،  زارەکیمان  بواری  و  نیە  دەوڵەمەند  نووسینمان 
نەتەوەی کوردی لە رەوتی مێژووی لێوڕێژ لە شەڕوشۆڕ و پڕ لە تااڵن و بڕۆی 
کورد  زارەکییەکەیەتی،  زمانی  هێشتۆتەوە  زیندووی  بە  ئێستا  تا  ناوچەیەدا  ئەم 
زمانی زارەکیی نەمێنێ، خۆشی نامێنێ. زمانی زارەکیی رۆحی کوردە، کە ئێستا 
زۆر الوازبووە و وەک دەڵێن لە ئاویلکەدایە. وەک چۆن هەموو زارە کوردییەکان 
دەوڵەمەندن، لەهەمان کاتیشدا هەموو شێوەزارەکان بەیەکەوە زمان و کوردییەکی 
لەئەندازە بەدەر بەهێز دروست دەکەن کە رێک دەچێتەوە سەر ریشە گەردوونییەکەی 
خۆی کە زمانی سانسکریتییە، بەاڵم کەم تاکی کورد هەیە لەم راستییە بەخەبەر 
بێ. بەداخەوە کوردی ئێستا، بە تایبەتیش زۆربەی نووسەران و میدیاکاران زمانی 
کوردیی نازانن. هەقیقەتێک لەبارەی زمانەوە هەیە کە کەم زمانناسیش دەیزانێ 
نیە،  ئەویش ئەوەیە زمانی زکماکی هەر کەس هەر زمانی نەتەوەیی ئەو کەسە 
بەڵکو زمانی بوونی گەردوونی ئەو کەسەشە، یانی کەسەکە دەتوانێ بەو زمانە 
باسی بوونی گەردوونی هەم دیار و هەم نادیاری خۆی بکات. هەر بۆیەش ئەو 
کەسەی زمانی زکماکی خۆی باش بزانێ، یانی رۆحی وشە و زمانەکەی درک 
کردتبێ، وەک ئەوە وایە هەموو زمانەکانی سەر زەوی و زمانی گەردوون بزانێ، 
نیشانی  و  دەرخا  سنور  بێ  ئاسۆیەکی  دەتوانێ  دەربڕین  بە  کەسە  ئەو  چونکە 
لەرێگەی زمان و  بێسنوور  تێگەیشتنی  و  مانا  دەتوانێ  یانی  بیگوازێتەوە،  و  بدا 
پێی  هەرخەیاڵییەکی  و  هەقیقەت  هەم  و  کەتوار  هەم  واتە  دەرببڕێ،  ئاخاڤتنەوە 
مەست بێ دەتوانێ بە ئاسانی لە رێگەی زمانەکەیەوە پیشانی بدا. لە کۆندا ریشییە 
هیندییەکان ئەو کارەیان بە زمانی سانسکرێتی کردووە، کە زمانی کوردیش منداڵی 
حەاڵزادەی زمانی سانسکریتییە. ریشییەکان بە ئاسانی توانیویانە بێسنوور بێنە 
ناو سنوری بێ سنووری زمانەوە، یان لە رێگەی زمانی سانسکریتییەوە بوونی 
نادیاریی بێسنور، بوونی بێ شکڵ و شێوە، بوونی نەناسراو بە ئاسانی لە رێگەی 
زمانەوە وەدیار بخەن، وێنای بکەن و بیناسێنن و باسی بکەن و بینووسنەوە، هەر 
لەبەر ئەوەیە تا ئێستا بۆ نمونە زمانی ئینگلیزی لە توانای دا نییە هەموو تێکستە 
کۆنە سانسکرێتییەکان لە پەیوەندی لەگەڵ دارشاناکان، واتە قوتابخانە عیرفانی و 
فەلسەفییەکانی هیند وەرگێڕێتەوە سەر زمانی ئینگلیزی، لەبەر ئەوەی بۆ زۆربەی 
وشە و چەمکە سەرەکییەکان هاوتا و هاودەنگیان نیە، بەس بە ئەزموونی کەمی 



زمان و زار232

شێوەزارەکانە  هەموو  مەبەستم  کە  کوردیدا  زمانی  لە  دەرکەوتووە  بۆم  خۆم 
کاتە  ئەو  دیارە  یەکەوە، هەموو دەنگەکان و بەشێکی زۆری هاوتاکان هەن،  بە 
ئەم راستییەمان باشتر بۆ دەردەکەوێ کە گاتاکانی زەردەشت و سەرئەنجام و 

کەاڵمەکانی یارییەکان بخوێنینەوە و گوێ بۆ شێوەزارەکانی تر هەڵخەین

توانایی بەکارهێنانی تواناکانی زمان
هەموو  بۆ  تایبەتی  بە  و  کوردێک  هەموو  بۆ  موکریان  زارەکیی  فەرهەنگی 
ئەوانەی بە موکریانی و سۆرانی قسە دەکەن ئەو دەورە دەبینێ، بە خوێندنەوەی 
ئەم فەرهەنگە و بە بەکارهێنانی لە زمانی زارەکیی و نووسیندا توانایی بەکارهێنانی 
تواناکانی زمان بەدەست دێنین، تواناکانی زمان بریتین لەو توانایانەی کە کەسێک 
بتوانێ بەو زمانە ئەوەش بڵێ کە بەڕواڵەت لە گوتن نایە و ئەوە بکا کە زەین پێی 
سانسکریتییەکان  کۆنە  دەقە  وەک  دەقێکی  تۆ  کاتێ  نایە،  کردن  لە  زمان  بە  وایە 
دەخوێنیتەوە سەرت سوڕ دەمێنێ کە چۆن توانیویانە ئەو هەمووە شتە لەبارەی 
نایەن،  گوتن  لە  زمان  بە  وایە  پێیان  خەبەران  بێ  ئێستاش  تا  کە  بڵێن  بوونەوە 
بەاڵم ئەوان گوتوویانە، یان کاتێ پێشەکی مامۆستا هەژار بۆ کتێبی “شەرفخانی 
بەدلیسی” دەخوێنیتەوە سەرسام دەبی کە هەژار چۆن توانیوێتی کارێک بە زمان 
بکا کە پێدەچوو لە کردن نەیە، کەواتە لێرەدا دەردەکەوێ و بە تایبەتیش بۆ زمانی 
کوردی ئەم قسەیە بەتەواوی راستە کە زمانی کوردیی هەڵگری هەموو تواناکانە، 
تایبەتی نووسەران و میدیاکاران کە خۆم دەمێکە هاوڕێ و  بە  بەاڵم کوردەکان، 
دوو  تواناییەکەشمان  کەم  تواناین،  کەم  زمانەدا  ئەم  بەکارهێنانی  لە  هاوکاریانم، 
بنەمای سەرەکیی هەیە، یەکەم: وشەی کوردیی رەسەن و پاراو یان نازانن یان چەند 
وشەیەک دەزانین، دووەم بە خەیاڵی رووکەش و بێهوودە مەست و سەرخۆشین، بە 
بابەتی زۆر الوەکیی و بێکەڵک و سنووردارەوە سەرقاڵین، کە ئەو جۆرە خەیاڵ و 
بیر و بابەتە رووکەش و بێهوودانە پێویستی بە زمانی بەهێز نییە، کەواتە لە بواری 
لەهیچ  ئێستا  تا  خۆم  من  ناجووڵێین،  زمانەوە  بەکارهێنانی  و  زمان  بەهێزکردنی 
یەک لەو رۆژنامانەیدا کە کارم کردووە، نووسینێکم نەهاتۆتە بەردەست وشەیەکی 
تێدا بێ ناچارم بکا لە شوێنی خۆم هەڵسم و ناو فەرهەنگانی بۆ بگەڕێم و رەنگە 

نووسینێكی منیش بۆ خوێنەر هەر وا بووبێت.
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دکتور کەماڵ سولەیمانی دەڵێ: “فەرهەنگی زارەکیی موکریان” ئەرشیڤێکی زمانیی 
نەتەوەیی و ئینسکلۆپیدیای ئەدەبی زمانی کوردی یە. »فەرهەنگی زارەکیی موکریان« 
و  کراوە  زمانی کوردی  بە  پێشکەش  ئێستا  تا  کە  مێژوویی یە  بەبایەخ ترین خەاڵتی 
گەورەترین فەرهەنگی وشەی نەتەوەیی یە کە تا ئێستا کوردستان بەخۆیەوە بینیویه. 
مێژوویی  و  لەبن نەهاتوو  قەاڵیەکی  راستی دا  لە  موکریان«  زارەکیی  »فەرهەنگی 
دروست کردووە و یەکێک لە بزێوترین پارێزەرانی زمان و ئەدەبی کوردی یە کە ئەم 

زمانە بۆ هەمیشه له با و باران دەپارێزیت.

بەرایی بەرگە چاپ کراوەکان
و  پسپۆڕ  الیەن  لە  موکریان”  زارەکیی  “فەرهەنگی  بەرگەکانی  زۆربەی  بۆ 
حەسەنپوور  ئەمیر  دکتۆر  نووسراوە.  تەسەل  و  تێر  پێشەکی  ئاکادیمیسیەنەکانەوە 
بەرگی  بۆ  زماندا”  تەکنەلۆژیی  خولی  لە  زارەکی  “فەرهەنگی  بەناوی  پێشەکییەکی 
یەکەم نووسیوە، هەروەها بەراییەکی تری بۆ “فەرهەنگی زارەکیی موکریان – بەشی 
نووسیوە.  دا”  زارەکیی  هونەری  لە  ژن  رەنگی  و  “دەنگ  سەرباسی  لەژێر  ژنان” 
“نەریتێکی  ناوی  لەژێر  پێشەکییەکی  مەحمودزادە  رەهبەر  دکتۆر  بەرگی سێیەم  بۆ 
نوێ لەفەرهەنگنووسیی کوردیدا” نووسیوە. هەروەها ئەحمەد ئەحمەدییان بەرایەکی 
لەژێر سەرباسی “ فەرهەنگی زارەکیی موکریان، ئینسایکلۆپێدیایەکی ناوچەیی تاقانە 
چوارەم  بەرگی  بۆ  رەشۆکی”  چینی  و  خەڵک  ئاپۆڕەی  زمانوێنەی  بناغەی  لەسەر 
فەرهەنگی  لە  “ئاوڕێک  بەناوی  پێشەکییەکی  رەزایی  یونس  بەرگی  بۆ  نووسیوە. 
زارەکیی موکریان و روانینێک بۆ رەخنە و پرۆسەی فەرهەنگنووسیی لە کوردستاندا” 
بۆ بەرگی پێنجەم نووسیوە. بۆ بەرگی شەشەم پڕۆفیسۆر مایکڵ چایت یادداشتێکی 
به وەزن سووک و به قیمەت گرانی نووسیوه. دکتۆر هاشم ئەحمەدزادە بەراییەکی 
بەناوی “مەتەڵۆکی زمان و پەڕجوووی مانەوە” بۆ بەرگی حەوتەم نووسیوە. محەمەد 
سەتان  گرتنی  بۆ  نەخشاو  تاشراوی  جوان  “گاشەبەردێکی  ناوی  لەژێر  رەمەزانی 
کەلێنی هەراوی زمانەکەمان” بۆ بەرگی هەشتەم نووسیوە. بۆ بەرگی نۆیەم دکتۆر 
 – رەسەنایەتیدا  شوێن  بە  “گەڕان  ناوی  بە  پێشەکییەکی  ئەقدەم  خزری  محەمەد 
پڕۆژەی سەالح پایانیانی بۆ میراتی بنزاری موکری لە رەوتی تێکۆشانی فۆلکلۆری 
“فەرهەنگی  ناوی  بە  بەراییەکی  محەمەدپوور  ئەحمەد  دکتۆر  نووسیوە.  کوردیدا” 
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بۆ  زمان و شوناس”  زیندووکردنەوەی  بۆ  مرۆڤناسانە  هەڵێکی  موکریان،  زارەکیی 
بەرگی یازدەیەم نووسیوە. پێشەکی بەرگی دوازدەیەم دکتۆر کەمال سولەیمانی لە 
ژێر سەردێڕی “دەسەاڵت و نەریتی فەرهەنگنووسی” نووسیوێتی. هەروەها دکتۆر 
جەعفەر شێخولیسالمی پێشەکییەکی لەژێر سەرباسی زمان وەکوو جەستە، ئاوێنە و 
ئایدۆلۆژی لە فەرهەنگی زارەکیی موکریاندا” بۆ فەرهەنگی زارەکیی موکریان بەشی 
خورد و خۆراک نووسیوە. تا ئێستا هەر دوازدە بەرگە سەرەکییەکە و شەش بەرگە 

تایبەتەکەش دەزگای موکریان چاپی کردوون.
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زمان
لە چوارچێوەی داگیرکردندا 

هیاس مەحمود کاکەیی
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پێشەکی:
کەمە  دەربرینە،  و  تێگەیشتن  و  گەیاندن  ئامرازی  نەتەوەیە،  ناسنامەی  زمان 
وکولتوور  زمان  زۆرینە،  وگوشاری  داگیرکردن  بارودۆخی  لە  نەتەوایەتییەکان 
لە  سڕینەوەو  هەوڵی  داگیرکەران  کە  ناهەموار،  بارودۆخی  دەکەویتە  ومێژوویان 
بیربردنەوەی زمان وکولتوور و مێژووی کەمە نەتەواتییەکان دەدەن بە جۆرەها پالنی 
داڕێژراو بۆ توانەوەیان لە نێو زمان وکولتوور و مێژووی سەپیندراوی داگیرکەردا. 
چوار  دەستکردی  سنوری  چوارچێوەی  نێو  لە  دابڕاو  نەتەوەیەکی  وەک  .کورد 
دەوڵەتدا، لەپاش جەنگی یەکەمی جیهانی بووەتە قوربانی پالنە جۆراو جۆرەکانی 
دەسەاڵتدارانی ئەو واڵتانەی داگیرکەری کوردستانن، بەبێ هەست پێکردن زۆر تا 
کاریگەرییان کردووتە سەر زمان و کولتوور و مێژوویان، کە زمانەکە زۆر  کەم 

وشەی بیانی تێکەوتووە، کولتوور ومێژووشیان چەواشەکاری زۆری تیدا کراوە .
میللەتی کورد دەبیت لەم سەردەمەی جیهانبینە، کە هەموو پالن و شتە نهێنی 
ئاشکرا بووە و نەماوە، بە وریایی مامەلە لەگەل ئەم بارەدا بکات، تا بتوانیت ئەو 
موڵکدارییە دێرینەی بپارێزیت و بیهێنیتە بارودۆخی گونجاو و رێگای ڕاست و 
دروست .زمان ئامرازی دەڕبڕینی خواست و هەست و پەیوەندی و تێگەیشتنە، لە 
نێوان تاکەکانی خێزان کە بەردی بناغەیە لە چواچێوەی کۆمەڵگاو نەتەوەدا، زمان 
نێوان  لە  ئادەمیزاد  پەیوەندییەکانی  و  نەتەوە  پێکهێنەرەکانی  لەکۆڵەگە  یەکێکە 
)عبدالرحمان  دەربڕینە  و  تیگەیشتن  هۆکاری  ئامرازی  ژینگەدا،  لەگەڵ  و  خۆیدا 

مەعروف ال156(.
دایک فەرهەنگی زمانە، کە مرۆڤ لە قۆناغەکانی سەرەتای ژیان لە کۆشکییەوە 
وشە ڕەسەنەکانی نەتەوەیەک گەشە دەکات و بەکاری دەهێنیت لە هەڵسو کەوتی 
ژیانیدا. ڕەسەنایەتی زمانپارێزی ئەرکی هەموو تاکێکی میللەتە لەبوارە جیاجیاکانی 
ژیاندا، لەدەست تێوەردان و شێواندن و دابڕان یان قەدەغەکردنی و لە بیربردن، 

چونکە زمان پێش کولتوور و مێژوو ناسنامەی نەتەوەیەکە.
بە  پەیوەستە  دروستی،  و  ڕاستی  بە  میللەت  مێژووی  و  کولتوور  دەربڕینی 

زمانەکەیەوە پیش ئەوەی کەسی دەرەکی ئاماژەی پێ بکات و بە الریدا بیبات .
گیژەنگەی  دەکەونە  جیهاندا،  لە  کەمایەتییەکان  و  ژێردەست  میللەتانی 
گوشاری  الیەن  لە  کولتووریانەوە،  و  زمان  تەنگوچەڵەمەی  و  لێشیوان  سەر 
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میللەتێک  خاکی  زەبروزەنگ  بە  ئەوەی  سەرەرای  داگیرکەر  داگیرکەرانەوە، 
زەوتکردنی  و  داگیرکردن  بۆ  دەخات  بەگەڕ  خۆی  هەوڵی  هەموو  داگیردەکات، 
کولتوور و داب و نەریتی کەمایەتی و میللەتە ژێردەستەکان یان شێواندن و لە 
ئەودا  نەریتی  دابو  و  کولتوور  زمان  لەچوارچێوەی  ئەوەی  بۆ  بیربردنەوەیان، 
بتوێنەوە، زۆرجار چەواشەکارییەکان زەق دەکەنەوە لە هەموو بوارەکانی پەیوەند 
و  بێت  ئاسان  تواندنەوەیان  ئەوەی  بۆ  داگیرکراو  کەمایەتییەکانی  و  میللەت  بە 
جیهانی،  یەکەمی  جەنگی  پاش  کوردستان  دەکەن،.  کەسایەتی  شکاندنی  هەوڵی 
بوو بە میراتگری میللەتانی دەورو بەر و خاکی دابەشکرا، کورد لەچوارچێوەی 
زۆری  گوشاری  ژێر  کەوتە  داگیرکەردا،  دەسەاڵتی  ژیر  لە  و  دابەشکارییە  ئەو 
زمان، کە ئەو واڵتە نوییە دروستبووانە زمانی خۆیان سەپاند بە فەرمی کردنی 
بەڵکو هەندێ  بوارەکانی ژیاندا،  لە هەموو  لە چوارچێوەی سنوری والتەکەیاندا، 
قەدەغەی زمانی گەلی کوردی کرد لە چوارچێوەی سنووری واڵتەکەیدا، بۆ نمونە 
زمانی  شا  رەزا  ئێراندا،  دوڵەتی  دروستبوونی  لە  بیستەم  لە سەرەتای سەدەی 
فارسی کرد بە زمانی تاکی فەرمی واڵت، عیراق زمانی عەرەبی کرد بە زمانی 
تاکی فەرمی واڵت، هەروەها واڵتی سوریا، تورکیا کەمال ئەتاتورک زمانی تورکی 
کردە زمانی تاکی فەرمی واڵت و قەدەغە کردنی قسەکردن بە زمانی کوردی لە 
چوارچێوەی سنوری واڵتەکەی لە دەرەوەی خیزانەکانیاندا، بەڵکو هەندێ خێزان 
لەنێو ماڵی خۆشیاندا نەدەوێران بە کوردی قسە بکەن، کە زۆر خێزان لەو بارەدا 

زمانی زگماکی لە دەست داوە . 
لە زمان  دابڕان  ئەوەی  بۆ  هەوڵەکانیان چڕکردووتەوە  دیکەشەوە  لە الیەکی 
و نەتەوەی کورددا بکەن، بە هاندانی توێژیک لە دابڕاندن لە نەتەوەی کورد، کە 
وەک نەتەوەیەکی جیاواز خۆیان بناسینن، یان بانگەشەی ئەوە بکەن کە زارەکەیان 
زارێکی کوردی نییە و زمانێکی سەربەخۆیە. کە بۆ ئەم مەبەستە میراتی فەرهەنگی 
ئێران لە ریککەوتی 10 مرداد 1396 )یەکی ئاب 2017ز.(بەرنامەیەک رێکدەخات 
نییە )سوداد  زار  )لەکی( زمانیکی سەربەخۆیە و  رایدەگەیەنیت کە  فەرمی  بە  و 

رەسول ال121گ شنروێ ژ1(.
هەروەها دەڵیت بۆ ئەم مەبەستە کۆمەڵێک کتێب سەبارەت بە زمان و فەرهەنگی 
لەکی بە فارسی لە ئێران چاپکراون تێیدا نکۆڵی لە کورد بوونی لەکەکان دەکات .
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گوایە  کراوە  خۆراسان  کوردانی  بە  بەختیاری  و  لور  لە  جگە  پێشتریش 
زاری کورمانجی لە خۆراساندا زارێکی کوردی نییە، بەڵکو زمانیکی جیاواز و 
سەربەخۆیە. تا وای لێبێت زمانی ڕەسەنی خۆیان لە دەست بدەن و بتوێنەوە 
وەک  هەر  دەستداوە.  لە  خۆیان  کولتووری  و  زمان  کە  دوملییەکان  هەروەک 
ئەوەی کەمال ئەتاتورک زمانی کوردی قەدەغە کرد و کوردی بە تورکی شاخاوی 
ناساند، هەروەها لە عیراق و سوریاش زمانی عەرەبی زمانی فەرمی بەکارهاتوو 
ئەمانەش هەموو  . سەرەڕای  ئێستاش  تا  بوو  لە خوێندن دەزگا حکومییەکاندا 
رۆشنبیری  چاالکی  پەرستەکانیانەوە  رەگەز  سەرکردە  الیەن  لە  واڵتانە  ئەو 
کوردییان قەدەغە دەکرد لە هەموو بوارەکاندا، وەک چاپەمەنییەکان و چالکییە 
مەدەنییەکانی تر، سەر کوتکردنی هەر بزوتنەوە و داواکارییەکی ماف و ئازادی 
بە ئاگر و ئاسن و کۆمەڵکوژی. هۆکارەکانی پاراستنی زمانی نەتەوە و کەمایەتییە 
خۆی  بوارێکدا  چەند  لە  داگیرکەراندا  سنووری  چوارچێوەی  لە  ژێردەستەکان 

دەنوێنی کە ئەمانەن: 

1( خێزان:
ئەندامانی خێزان کاریگەری سەرەکییان هەیە لەسەر منداڵ بۆ فێربوونی زمانی 
نەتەوە،  ڕەسەنی  زمانی  فێربوونی  بۆ  منداڵە  سەرەکی  قوتابخانەی  دایک  دایک، 
دایدەڕێژن،  بیانەوی  چۆن  خێزان  ئەندامانی  و  دایک  سپییە،  الپەڕەیەکی  منداڵ 
ئەوەش دەوەستێتە سەر باری رۆشنبیری و هەستی نەتەوایەتی دایک و ئەندامانی 
بێ  بە  منداڵ  داگیرکراودا،  واڵتی  سنووری  چوارچێوەی  لە  چونکە  خیزانەکە، 
خواستی خۆی فێری زمانی بیانیش دەبێت بە هۆی تێکەاڵو بوونیان لە بوارەکانی 

خویندندا، کە کاریگەری نەرینی دەبێت لەسەر خاوێنی زمانەکەی . 

2( پەروەردەو فیربوون : 
بوارەکانی  لە  خۆی  فەرمی  زمانی  داگیرکەر  خویندن،  بەر  دەچیتە  کە  منداڵ 
وخوێدنکارانی  منداڵ  واتە  وخوینکاراندا،  مندااڵن  سەر  دەسەپینیتە  خوێندندا 
کەمەنەتەوایەتییەکانی ژێردەستە لە چوارچێوەی سنووری داگیرکراودا بە زمانی 
بیانی فێرە خویندن دەبن، هەروەها دەچنە بواری فێربوون و رۆشنبیری بیانییەوە، 
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لە سەر زمانی زگماکی دەبێت،  ئەمەش کاریگەری  نییە،  بە خواستی خۆیان  کە 
بە دزەکردنی وشەگەلی بیانی بۆ ناو زمانی زگماکی، بە بێ دەرک پێکردن، یان 
هەندێجار دەبینیت وشەگەلێکی بیانی بەکاردەهێنیت بۆ ئەوەی خۆی دەرخات کە 

رۆشنبیرە، کەچی زمانە ڕەسەنەکەی خۆی تووشی شێواندن دەکات.

3( چاپەمەنییەکان :
واڵتی داگیرکەر ئەو مافە بە خۆی دەدات، یەک زمان و یەک نەتەوە پەیڕەو 
دەکات لە چوارچێوەی واڵتەکەیدا، مافی کەمە نەتەوایەتییەکانی تر پێ شیل دەکات، 
واتە لە چاپەمەنیەکاندا )کتیب، گۆڤار، رۆژنامە...تاد(، تەنها ئەو زمانە فەرمییەی 
خۆی بەکار دەهێنیت، ئەم بارەش کاریگەری نەرینی هەیە لە سەر زمانی خوێنەر 

و رۆشنبیران .
یان هەندێجار دەستکاری لە نووسین و چاپەمەنییەکانی نەتەوە کەمایەتییەکان 
دەکرێت و دەشێوێندرێت یان بە الریدا دەبرێت بۆ سەر لێ شێواندنی خوێنەر و 
رۆشنبیر و دوور خستنەوە لە زمانە ڕەسەنەکەی، ئەوە سەرە ڕای چەواشەکارییەکانی 
لەو  کورد  مێژوونووسانی  نووسەرانی  کە  نەتەوانە.  ئەو  مێژووی  و  کولتوور 
واڵتانە بە زمانی ئەوان کتیب و نووسینەکانیان باڵوکردووە یان دەیکەن و نابێت 
لە سنوری سیاسەتی ئەوان بترازێت، یان نووسەرو مێژوونووسانی ئەو واڵتانە 
بە پێی خواست و ئارەزووی خۆیان دەربارەی کەمەنەتەوایەتییەکان نووسین و 

چاپەمەنیەکانیان لە چاپ داوە. 
4( میدیای بیسترا و بینراو:

رادیۆ و تەلەفزیون و ئامێرەکانی تر، رۆڵێکی گەورەیان هەیە لە سەر بارودۆخی 
سنوری  چوارچێوەی  لە  کەمایەتییەکان  نەتەوە  زمانی  لەسەر  بەتایبەت  زمان، 
داگیرکردندا، کە تەنها زمانی فەرمی داگیرکەر بەکاردەهێنریت، یەکەوسەر روو بە 
رووی تاکەکانی خێزان و رۆشنبیران دەبیتەوە، ئەو زمانە تاک بەکارهێنراوە چ بە 
بیستن یان بە خوێندنەوەو تەماشاکردن کاریگەری دەبێت لە سەر زمانی تاکەکانی 

کەمە نەتەوایەتییەکان .
بیانی  وشکەگەلی  کوردستاندا،  هەرێمی  میدیاکانی  لە  تێبینییە  جێی  ئەوەی 
زۆر بەکار دەهێندرێن، کەچی وشەی ڕەسەنی کوردی هەیە بەرامبەر ئەو وشە 
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لەزمانی  ناشارەزایی  یان  باوەری  بێ  بۆ  دەگەرێتەوە  ئەمەش  بەکارهێنراوانە، 
ڕەسەنی کوردی، کە دەبێتە هۆی شێواندنی زمان. پێویستی بە پێداچوونەوە هەیە .

 
ئایین و دەزگا ئاینییەکان :  )5

خوێندن و ئاخافتنی ئایینی لە بواری ئایینی و دەزگا ئاینییەکاندا ڕۆڵی بەر چاویان 
هەیە لە سەر زمانی تاکە کەس و کۆمەڵگادا، ئەو نەتەوانەی کە چوونەتە ژیر رکێفی 
ئایینی ئیسالمەوە، رێ و ڕەسم و داب و نەریتەکان بە زمانی عەرەبی ئەنجام دەدرێن، 
رێگە  شێوەیەک  بەهیچ  عەرەبییە،  زمانی  بە  ئیسالم  ئایینی  پیرۆزی  کتیبی  قورئان 
نەدراوە وەربگێردرێتە سەر زمانی نەتەوە موسڵمانەکانی ژێر دەستە، خوێندنەوەو 
پەیرەوکردنی ئایینی ئیسالم بە زمانی عەرەبی، ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ کاریگەری 
هەیە لە سەر زمانی زگماکی تاکەکانی نەتەوە کەمایەتییەکان، لە ناویاندا کورد، ئەوەش 

تێبینی دەکرێت لە سەر ئەوانەی لە بواری ئایینیدا کار دەکەن .

6(بواری سیاسەتی داگیرکەران :
داگیرکەردا،  دەوڵەتی  سنووری  چوارچێوەی  لە  بەتایبەت  ئاڵۆزە،  بوارێکی 
مرۆڤایەتییەکان)ئازادی،  مافە  هەمو  لە  نەتەوایەتییەکان  کەمە  هەمیشە  کە 
دەڕواننەە  هێزەوە  خاڵی  لە  چونکە  دەکرێن،  چاالکییەکانیتر(بێبەش  رۆشنبیری، 
سەپاندنی  بۆ  دەخەن  گەڕ  بە  خۆیان  هەوڵی  هەموو  تر،  نەتەوایەتییەکانی  کەمە 
زمان و کولتوور و داب ونەریتی خۆیان بە سەر کەمەنەتەوایەتییەکانی تردا، و 
لە بیربردنەوەی زمان کولتوور و داب ونەریتی ڕەسەنی خۆیاندا، بە مەبەستی 
توانەوەیان لە نێو میللەتی خۆیدا، کە پەیرەوی یەک زمان و یەک نەتەوە دەکات. 

بۆ ئەم مەبەستەش جۆرەها رێگا کارا کراوەو دەکرێت لەوانە : 
ا- قەدەغەکردنی خوێندن بە زمانی زگماکی.

ب- قەدەغەکردنی چاپەمەنییەکان بە زمانی زکماکی.
ج- قەدەغەکردنی بوونی میدیا بە زمانی دایک بۆ کەمە نەتەوایەتییەکان.

وەک  زانینیان  کەم  بە  و  کەمەنەتەوایەتییەکان  بە  کردن  سووکایەتی  د- 
هاونیشتمانی پلە دوو یان گاڵتە کردن بە زمانەکەیان و قەدەغەکردنی قسەکردن 

بەو زمانە، وەک ئەوەی میللەتی کورد بە نەوەی جن لە قەلەم دەدەن .
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ە- هەوڵدان بۆ پەرتەوازەکردن و داباندن، دەسەاڵتی داگیرکەر هەمیشە هەوڵ 
بە  دەسەاڵتی  ژیر  نەتەوەیەکی  چینەکانی  دابڕاندنی  و  پەرتەوازکردن  بۆ  دەدات 
جگە  بێت،  زاڵ  بە سەریدا  ئەوەی  بۆ  و  نەبێت  یەکگرتووی  بە  تا  ریگا  جۆرەها 
لەوەی هەوڵی لە بیر بردنەوەی مێژوو وکەلتوور و زمانەکەی و توانەوەی لە نێو 

نەتەوەکەی خۆیدا .
کورد پاش دابەشبوونی خاکەکەی و دابڕانی بە هۆی سنوورە دەستکردەکان 
بەکارهێناوە  جیاوازی  سیاسەتی  دەوڵەتانە  ئەو  دەسەاڵتی  چوارپارچەدا،  نێو  لە 
بە  سیاسەتی  عیراقدا  سنوری  چوارچێوەی  لە  ئەوەی  وەک  پارچەکاندا،  لەنێو 
تا ئیستاشی  لە دێرزەمانەوە  ناوچە جیاجیاکان، هەر  عەرەب کردنی خێڵەکان و 
لەگەڵدا بێت، زۆر لە خێڵ و عەشیرەتی کورد بوون بە عەرەب زمان و کولتووری 
خۆیان لە دەستداوە، یان هەندێ لە مێژوونووسان زۆر خیڵی کوردیان بە عەرەب 
ناساندووە، لە مێژووی نوێشدا دەسەاڵتدارانی رەگەزپەرستی عیراق یەک لە دوای 
یەک هەوڵی ئەو پرۆژەیان داوە وەک بە عەرەب ناساندنی ئێزیدییەکان لەالیەن 
رژێمی بەعس، پاش پرۆژەی ئازادی عیراق هەوڵ هەیە خێڵی شەبەک لە ناوچەی 
زارەکەیان  و  سەربەخۆن  نەتەوەیەکی  شەبەک  گوایە  داببڕن،  کورد  لە  موسل 
شێوەزاری کوردی نییە و زمانێکی سەربەخۆیە، کە هەندێ کەس لە رۆشنبیرانیان 
بەو کارە راسپیردراون، )شنروێ ال182 ژ2(. لە ئێرانیشدا هەمان سیاسەت بەکار 
هاتووە وەک خێڵی دوملیەکان کە زمان و کولتووری خۆیان لە دەستداوە، هەروەها 
ناساندنی کوردانی خوراسان و لور بەختیاری ولەک کە زارەکەیان کوردی نییە 
و زمانیکی سەربەخۆیە، بلوجەکان کە کوردی میدین )ئەحمەد زەیی بلوج ال 23(، 
ئەوەش  سەرەرای  بەکارهیناوە،  کورد  بە  بەرامبەر  سیاسەتی  هەمان  تورکیاش 
دەبێت هەر تاکێکی کورد نازناوێکی تورکی هەبێت، سیاسەتی سوریای عەرەبیش 

هەمان شێوەیە .
کە  گەورەدان،  کوردستانی  سنووری  دەرەوەی  لە  کوردانەی  لەو  جگە  ئەوە 
یان زۆر دان بەکورد بوونی خۆیان  لەدەستداوە، هەرچەندە کەم  زمانی خۆیان 
دەنێن، وەک کوردانی)لوبنان، ئوردن، فەلەستین، میسر، لیبیا، سودان، ئەسیوبیا، 
بلوجەکانی پاکستان و ئەفغانستان وزۆر واڵتانی تریش بە ژمارەیەکی زۆر یان 

کەم.
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 )بڕوانە کوردانی دەرەوەی چوار پارچەی کوردستان(.
دەسەاڵتی  سەر  دەکەوێتە  زمان  وخاوێنپارێزی  پاراستن  سەرەکی  ئەرکی 
کورد و رۆشنبیران و نووسەران لە بوارە جیاجیاکاندا بە هەوڵدانێکی چڕوپڕ بۆ 
پاککردنەوەی زمانی کوردی لە وشە بیانییەکان و بەکارهینانی وشەی ڕەسەنی 
جیاجیاکانی  زاراوە  بوونی  بە  دەوڵەمەندە  زمانێکی  کوردی  زمانی  کە  کوردی، 
لورکەلهور.  و  لەک  )ماچۆ(  گۆران  و  کرمانجی خواروو  ژوروو  کرمانجی  وەک 
دەزگای زانیاری کورد ئەرکی سەرەکی خۆی بە گەڕخات بۆ بە دەست هێنانی 
فەرهەنکێکی کوردی تۆکمە هاوشێوەی زمانەکانی تر، یان هەوڵدان بە پشتیوانی 
ببێتە زمانی فەرمی  هێنانی زمانی ستاندەر کە  بە دەست  بۆ  دەسەاڵتی کوردی 
و لەگەڵ پارێزگاری زارەکان هەرکەس لە ناوچەکانی خۆیدا، هاوشێوەی نەرویج 
هەردوو  لە  داڕشت  زاری سێیەمی  دەسەاڵت  هەبوون،  زاری سەرەکی  دوو  کە 
زارەکە و بوو بە زمانی فەرمی واڵت، )عسمەت شەریف وانلی مسآلە توحید اللغە 
الکردیە(، کە دێهاتەکان و ناوچە دوورەکان پڕن لە وشەگەلی کوردی ڕەسەن 

دەشێن بەکاربهێنرێن .

دەرئەنجام :
میللەتانی ژێردەست و داگیرکراو یان کەمە نەتەوایەتییەکان لە الیەن زۆرینەی 
بەهێز، لە بارودوخی نا هەموار ژیان دەبەنە سەر، زمان و کولتوور و مێژوویان 
دەکەوێتە بەر شااڵوی چەواشەکاری و سڕینەوە و لە بیر کردن، بەبێ خواستی 
خۆیان یان بێ هەست پێکردنیان بە جۆرەها پالنی داڕێژراو، کە هەندێجار تاکە 

کەسی نێو ئەو کەمایەتیانە دەبنە ئامرازی ئەنجامدانی پالنەکانیان.

سەرچاوەکان :
1( گۆڤاری شنروێ ژ1 ، ساڵی 2020ز. ستوکهوڵم .

2( گۆڤاری کواڵنی عەرەبی ژ42 ساڵی 1999ز. هەولێر .
3( مسآلە توحید اللغە الکردیە، عیسمت شریف وانلی، 1960ز. نرویج.

4( کوردانی دەرەوەی چوارچێوەی کوردستان، سیروان موسا پوور ساڵی 2018ز. تەهران.
5( مێژووی بلوج و بلوجستان، میر نەسیرخان ئەحمەد زەیی بلوج و, هیوا محەمەد زەندی ب1 . چ1، 

ساڵی 2005ز. چ. ئاراس، هەولێر.
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نەڤەرەی ڕۆکیڕۆ- بێخزانی
 )Rokiro Theory- Bekhzani(

تاریق هەمەوەندی  
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پەرتی دووەم
   

شیگەریی وشەکانی “ ڤەرەک- ناڤەک- دووەک “ 
وشەی ڤەرەک بە مانای شتێکی زیادەی بەری تەنێک دێت، کە لە )ڤەر، بەر، وەر( 
ەوە هاتووە، کە بەمانای )صدر( دێت. لە وشەی )بەر(ەوە، ناوی )بەرۆک، بەرەک، 
بەروانکە... هتد( سازێنراوە. لە )ڤەر( یشەوە ) ڤەرەک( سازێنراوە. وشەی بەرۆک، 
هەرچەندە واتایەکی گشتیی هەیە، بەاڵم زیاتر بە واتای سینەی خانمان دێت، کە کینایەیە 
بۆ ئەو بەشە دەرپەڕیوەی سەر سینە، کە برێتییە لە) مەمک(. وشەی بەروانکەش کە 
لە  لە) بەربەندک- بەروەندک- بەروەندکە- بەروەنکە(ەوە کەوتۆتەوە. برێتیی بووە 
ڕەنگە  کارهێنراوە،  بە  کارکردندا  کاتی  لە  قوماشێک،  پارچە  یان  چەرمێک،  پارچە 
زۆربەمان دیبێتمان، بە بەر هەویرشێل، یان قەساب، یان ئاسنگەرەوە. کە لە زمانی 
بە شێوەی  و  گۆڕاوە  ئەوەی شێوەکەی  دوای  دێت.  )صدریة(  مانای  بە  عەرەبییدا 
کراسێکی درێژ دەپۆشرێت، وەکو لە بەری دکتۆر و سەرتاش و هتد... دەبینرێت، بەاڵم 
ناوەکەی نەگۆڕاوە و هەر وشەی )صدریة( ی بۆ بەکاردێت، کە بەمانای بەروانکە 
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کردن(  پێش  لە  )جل  واتای  کردن(  بەر  لە  )جل  هەمان  کوردیشدا  زمانی  لە  دێت. 
دواتر  داپۆشیوە.  پێشەوەی  شی  بە  و  بووە  قوماشێک  پارچە  )جل(  کە  هەیە.  ی 
واتاکەی گۆڕاوە. هەروەها لە ) بەرەک( یشەوە وشەی )بەڕک( کەوتۆتەوە. کە هەمان 
بەروانکەی کارکردن، کە بەردەمەکەی خانە خانە بووە کە ئامڕازەکانی کارکردنی تێدا 
ڕاگیرکراوە، بۆ نموونە چەکوش، چەقۆ... هتد. کە پێیگوتراوە ) گیروەند- گیرڤەند-
گیروەن-گیرڤەن(، کە دواتر وشەی ) گیرڤان – گیرفان( ی لێکەوتۆتەوە. ئیدی لێرەوە 
وشەی بەڕک “هەرچەندە واتای بەشی پێشەوەی هەیە” واتاکەی گۆڕاوە و هەمان 
هەر  بێت،  دوواوەش  لە  گیرفانەکە  ئەگەر  تەنانەت  گرتووە،  خۆ  لە  گیرفانی  واتای 
پێیدەگوترێت بەڕک. هەروەک بینیمان کە ) بەرۆک( برێتییە لە و بەشە دەرپەڕیوەی 
پیتی  کە  ئەوەی  دوای  ڤەرەک(   ( دیکەشدا وشەی  دیوێکی  بە  خانمان.  سەرسینەی 
)ڤ( گۆڕاوە بۆ )و( بووە بە ) وەرەک( و دواتریش بۆ )ورگ(، کە برێتییە لەو بەشە 
دەرپەڕیوەی پێشەوەی لەش. هەروەها ئەو بەشە زیادەی کە دەکەوێتە ناوەڕاست، 
لە وشەی ) ناڤ، ناو(ەوە ، هەردوو وشەی ) ناڤەک( و ) ناوەک( ی لێکەوتۆتەوە، 
کە دواتر گۆڕاون بۆ ) نافەک( و ) ناووک(. لە وشەی ) دوو – دووم – دیم( یشەوە 
کە لە عەرەبییدا بە مانای ) آخر( دێت. کە وشەکانی ) دووایی- دومایی- دیماهی( 
ی کەوتونەتەوە کە لە عەرەبییدا بەمانای )أخیر( دێت، وشەی ) دووەک( کەوتۆتەوە، 
هەروەک بینیمان کە ) وەرەک( گۆڕا بۆ ) ورگ(، بە هەمانشێوە، ) دووەک(یش گۆڕاوە 
بۆ )دووگ(، کە بەمانای ئەو بەشە دەرپەڕیوە دێت، کە دەکەوێتە دواوە، کە بەعەرەبی 
دەبێت بە ) مٶخرة(. بە داخەوە لە بری ئەم سێ ناوە جوان و ڕەسەنە) ڤەرەک، ناڤەک، 
دووەک(، سێ وشەی کرچوکاڵ و بێواتا داڕێژراوە، کە برێتیین لە ) پێشگر، ناوگر، 

پاشگر(. 

پێڕەوی “ هانەونا “ لە ڕێزمانی کوردییدا
وەک پێشتر ئاماژەم داوە، کە پیتی )ن( لە دەرەوەی خێزانی ) څ (ەیە. بەاڵم دواتر 
نەخشێکی گرنگی هەبووە لە گەشەی زماندا. هەروەها پیتی ) ئـ( کەیەکەم دەنگی بزوێنە 
و ئەویش لە دەرەوەی خێزانی ) څ (ەیە، لە ڕێزمانی کۆنی کوردییدا کەوتوونەتە سەر 
وشە، بۆ گەردانی وشە، یان بۆ گۆڕینی واتای وشە، کە من بە پێڕەوی “ هانەونا 
“ ناودێرم کردووە. هەندێجار دوای ئەوەی کە پیتێکی بزوێنیان لەگەڵ هاتووە، بەم 
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شێوانە دەرکەوتوون:- )نا، نە، نی، نو، ئا، ئە، ئی، ئو(. وە هەندێجار پیتی )ئـ( گۆراوە بۆ 
)  ه( کە لەگەڵ پیتێکی بزوێندا بووە بە )ها، هە، هی، هو(. بە شێوەیەکی گشتی پیتی )ئـ( 
بە شێوەی )ڤەرەک*(، خراوەتە بەری وشەوە، بۆ نموونە: )سان- ئاسان- هاسان(، 

)تاو- ئەتاو – هەتاو(، )النە - ئیالنە - هێالنە(، )شتر- ئوشتر- هوشتر، حوشتر(.
بەاڵم پیتی )ن( بە سێ شێوە خراوەتە سەر وشە. یەکەمیان بە هەموو جۆرەکانی 
) ن، نا، نە، نی، نو( بە شێوەی ڤەرەک، وەکو: )شیو - نشیو- نشێو(، ) فور- نافور(، 
)خثە-  نیشانە(،  نیثانە،  )ثانە-  نەقیزە(،  نەخیزە،  خیزە-   ( نەریت(،  نەریث-  )ریث- 
) سەت- سەنت(،  نموونە  بۆ  ناڤەک*(،   ( ناو وشەدا  لە  دوومیان  نوخشە(.  نوخثە، 
) تاجی- تانجی(، ) ئەجەل – ئەنجەل(. سێیەمان لە دووای وشەوە )دووەک*(، بۆ 
نموونە ) کۆش- کۆشن، *Cushion(، ) پاث-پاثن، پاثنە*(، ) ڤەث، وەث، وەثن*(. 

هەندێجار هەردوو پیتەکە کەوتونەتە سەر هەمان وشە بۆ نموونە: ) وێنە- ئاوێنەک 
– نەوێنەک، نەینۆک(، ) ڤەر- ئاڤەر- نەڤەر(، ) واز- ئاواز- نەواز(.

*  شیگەریی “ پاث- پاثن- پاثنە “
وشەی )پاڅ( کە بەمانای )پێ( هاتووە، دوای پەرشبوونی بووە بە ) پاخ( و ) پاث(، 
لە وشەی )پاخ( ەوە ) پاه( و )پێ( کەوتۆتەوە، لە )پاث( یشەوە ) پۆث( کەوتۆتەوە. کە 
وشەی )پۆز( ی لیکەوتۆتەوە، بنۆڕە ) پاوپۆز(. وشەی )پاث( ) Path( لە ئینگلیزیدا 
بەمانای شوێنپێ دێت، وە لە ) پۆث( یشەوە ) Poot- Foot( کەوتۆتەوە. لە گەڵ 
دووەکی )ن(دا ) پاثن( سازێنراوە، کە دواتر وشەی )پاسن، باسن( ی لێکەوتۆتەوە، 
کە برێتییە لە بەشی سەرەوەی پێ )سمت- ڕان(. لە گەڵ دووەکی )نە( یشدا ) پاثنە( 
سازێنراوە، کە وشەی ) پاژنە( ی لیکەوتۆتەوە، کە برێتییە لە بەشی خوارەوەی پێ. 
شایانی ئاماژەیە کە وشەی )ئەڅت(، کە بەمانای هەشت هاتووە، دوای پەرشبوونی 
هەردوو  لێکەوتۆتەوە.  هەشت(ی  ئەشت-   ( دواتر  کە  )ئەثت(  و  ئەخت(   ( بە  بووە 
وشەی ) ئەخت( و ) پۆث( پێکەوە، وشەی ) ئەختپۆث( ی لێسازێنراوە، کە دیوێکی 
دیکەی واتای )هەشتپێ( یە، لە عەرەبییدا بووە بە ) اختبوط( ، لە ئینگلییزیشدا بووە 
بە )ئۆکتەپوس( ) Octopus( گوایە ئەسڵی ئەم وشەیە گریکییە، بەاڵم ڕاست نییە 
و بە پێچەوانەوە بە گریکی پێیدەگوترێت ) شتاپۆذی((  )Χταπόδι، هەرچەندە ئەم 
ئەم  گریکییدا  زمانی  لە  دیارەکە  بەاڵم  هەیە،  ی  هەشتپێی  واتای  هەمان  وشەیەش 
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وشەیە بە ئاوێتەیی خوازراوە، چونکە لێرەدا )شتا( بەمانای هەشت دێت، وە لەزمانی 
گریکییدا )شتا( بە مانای )هەشت( نایەت.

     
* شیگەریی وشەی “کۆشن” و “ وەثن”

بەمانای خراپ  کە  ڤەث(ە   ( پێچەوانەی  دێت،  باش  مانای  بە  کە  )خۆث(  وشەی 
دێت. لە وشەی )خوث( وە وشەی ) خۆش( ) Good( کە وتۆتەوە، لە ) ڤەث( یشەوە 
)بەت( ) بەد(  ) Bad( کەوتۆتەوە. بەدیوێکی دیکەشدا لە وشەی ) خوث( وە ) خۆت( 
ە )خۆد( ) God( )Gott( کەوتۆتەوە. لە زمانی کوردییدا دوای ئەوەی وشەکە بووە 
بە ناوی بکەر، وشەی ) خۆد( بووە بە ) خۆدا- خودا(، بنۆڕە ) شەید، شێت- شەیدا(، 
) دار – دارا(، ) فەرم- فەرما(. لە دێرزەماندا خودا بە دووشێوە ناسراوە، یەکێکیان 
)خۆث() باش(، ئەوی دیکەیان ) ڤەث() بەد( ) بەت( ) بت()خراپ( . کە وشەی ) ڤەث( 

یش لە )ڤاڅ( ەوە هاتووە، کە بەمانای ) با- هەوا( دێت. کە دواتر لەسەری دەدوێم.
مرۆڤ لە دێرزەماندا، بە دووجۆر سروشت ئاشنابووە. سروشتی باش )خۆش(، 
کە بژێویی مرۆڤەکانی وەبەر هێناوە. سروشتی خراپییش، کە بووەتە هۆی نەهامەتی 
و نەخۆشی و ماڵوێرانی، وەک : دیاردە ترسناکەکانی) الفاو، هەورە تریسکە”تریشقە”، 
بومەلەرزە، پەتا ... هتد(. کە پێیگوتراوە ) ڤاث – ڤەت( ) باد – بەد(. لە کاتێکدا کە 
لە  نادات،  ئازاریان  کە  بوون  دڵنیا  چاک”  خودای  باشەکە”  سروشتە  لە  مرۆڤەکان 
سروشتە خراپەکە “خودای بەد” ترساون و ، کڕنۆشیان بۆ خودا بەدەکان بردووە 
و پاڕاونەتەوە، پەرەستوویانن ، بۆ ئەوەی چیدی ئازاریان نەدەن. تادواتر کەسانی 
ژیر پەیدا بوونەو، پێیان ڕاگەیاندوون کە ئەو خودا بەدانە ) بتەکان(  بێگیانن و هیچ 
دەسەاڵتێکیان نییە، هەمان خودای باشە یە،کە سزاتان دەدات، دەبێت ئاکارو ڕەفتارتان 

باش بێت، بۆ ئەوەی لێتان ڕازی بێت. ئیدی لێرەوە خوداپەرەستی دروست بووە .
لە وشەی ) خوث( ەوە، وەک لەسەرەوە ئاماژەم پێداوە، )خۆد( ) God ( ) خۆش( 
) Good( کەوتۆتەوە. بە دیوێکی دیکەشدا ، بە گوێرەی خشتەی ڕۆکیڕۆ ، ) خوث( 

بووە بە ) خوڤ(، کە بە مانای باش دێت، دواتر وشەی ) خوب( ی لێکەوتۆتەوە. 
بەدیوێکی دیکەدا کە دەنگی )خ( گۆڕاوە بۆ ) ه( و دواتریش دەنگی ) ه( سواوە، 
وشەی )خوث( بووە بە ) هوث( و دواتریش بووە بە ) وەث( ، کە زاراوەی هەورامییدا 
بووە بە )وەش(. دواتر وشەی ) خوب( لە زمانی عەرەبییدا بووە بە )حوب( )حب( ، وە 
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هەروەها وشەی )وەث( یش بووە بە )وەد( ) ود(. کە دەستەواژەی ) محبة( و )مودة( 
و یان لێکەوتۆتەوە. 

هەروەها وشەی )وەش( لە گەڵ ڤەرەکی ) ن( دا، وشەی )نوەش( ی لێسازێنراوە، 
کە دواتر وشەی ) نۆش( ی لێکەوتۆتەوە، کە بەمانای )صحة( دێت. بنۆڕە جێوازیی 
نێوان)ن(ی هانەونا، لە گەڵ )ن( ی نەهی کە وشەی )نەخۆش( ی لێسازێنراوە، هەردوو 

وشە کە لە )خۆش( ەوە ، بەاڵم دوو واتای پێچەوانەیان لێکەوتۆتەوە.
باوەشی دایک سەرچاوەی بژێوی و پەروەردەی مناڵ )کۆرپە( بووە، هەر بۆیە 
واتای  کاتدا  هەمان  لە  دێت،  باش  بەواتای  کە  هەبووە،  ی  )خوث(  واتای  ئەویش 
سروشتی باش )خودا(ی هەیە. واتا دایک برێتی بووە لە )خودای باشە(. گەر بنۆڕینە 
وشەی پەروەردە، کە هەمیشە لەگەڵ ناوی خودا دێت، بنۆڕە ) خودای پەروەدگار( ، کە 
یەکێک لەواتاکانی خودا، برێتییە لە سەرپەرەشتیکەر. دایکیش هەم سەرپەرەشتیکەرە 
و هەم پەروەدگاریشە، هەروەها لە زمانی عەرەبییشدا، وشەی )رب( بەمانای خودا 
خودای  بەواتای  کە   ، البیت(  )ربة  بنۆڕە  لێکەوتۆتەوە،  ی  )تربیة(  وشەی  کە  دێت، 
ماڵ دێت، بەمانای پەروەردگاری ماڵیش دێت.کەواتە نەک هەر بەهەشت لەژێر پێی 
لە وشەی )خوث( ەوە،  لێرەوە  ڵکو دایک خۆی خاوەن بەهەشتەکەیە.  بە  داییکدایە، 
)خۆش( و ) کۆش( و ) گۆش( کەوتۆتەوە. هەر بۆیە وشەی ) گۆش( واتای پەروەردەی 
، دایک دەڵێت: بەشیری مەمکەکانم گۆشم کردووە، واتا:  لە خۆگرتووە، بۆ نموونە 
بەشیری مەمکەکانم پەروەردەم کردووە. یان بنۆڕە دەستەواژەی )جگەرگۆشە(، کە 
بە مانای پەروەردەی جگەر)جەرگ( دێت، کینایەیە بۆ ئەو کاتەی کە مناڵەکە کۆرپەلە 
بووە و بە خوێنی جگەر پەروەردە بووە، هەربۆیە کە دایکێک کۆرپەلەکەی لەدەست 

بدات، بە جەرگسوتاو ناودەبرێت.
باوەش  واتای  بە  کە  )ئاخۆش(،  بووە  دا،  )ئا(  ڤەرەکی  گەڵ  لە  )خۆش(  وشەی 
پێدا  ئاماژەم  پێشتر  وەک  )آغوش(.  بە  بووە  فارسییدا  زمانی  لە  وشەیە  ئەم  دێت. 
کە لە قۆناغێکدا وشەی )خۆش( بووە بە )وەش(. لێرەوە وشەی )ئاخۆش( بووە بە 
)ئاوەش(، ئەم وشەیە هەمیشە لە گەڵ ئامرازی جودای )بە( بەکارهاتووە، بە شێوەی 
خۆشە  لەسەرزار  وشەیە،  و  ئامراز  ئەم  زۆری  بەکار هینانی  دووای  ئاوەش(.   )بە 
بوونەو وشەیەکی سەربەخۆیان پێکهێناوە. واتا )بە ئاوەش( گۆڕاوە بۆ )باوەش(. گەر 
پێشتر گوترابێت: دەیگرم بە ئاوەشمەوە ، دواتر گوتراوە: دەیگرم بە باوەشمەوە، واتا 
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ئامرازی جودای ) بە( جارێکی دیکە دووبارە بۆتەوە. نموونەی لەمجۆرە وشانە زۆرن 
، وەک : ) کەنین- پێ کەنین ← پێکەنین – پێ پێکەنین(، )ئاوەڕ- بەئاوەڕ ← باوەڕ- بە 

باوەڕ(.
باوەشی دایک، نەرمترین و گەرمترین و ئارامترین پەناگەی کۆرپەیە. هەر بۆ یە 
وشەی )خۆث( لە گەڵ دووەکی )ن( دا، وشەی )خۆثن( ی لێدەکەوێتەوە، کە لە زمانی 
ئینگلییزیدا وشەی )کوشن( )Cushion( ی لێکەوتۆتەوە، لە زمانی عەرەبییشدا وشەی 
)حوضن( )حضن( ی لێکەوتۆتەوە، کە بەمانای )کۆش( و )گۆش( و )پەروەردە(دێت، 
)حوصن(  هەروەها  دەگەیەنێت.  دایک  باوەشی  واتای  کە  حضانە”  وشيی  بنۆڕە   “
)حصن( ی لێکەوتۆتەوە، کە بەمانای پەناگەی ئارام دێت،” بنۆڕە وشەی حصانة “ 
دواتر وا تای )قەاڵ( ی لە خۆگرتووە. هەروەها )حوسن()حسن(، کە بە مانای باش 

دێت، دواتر واتای )جوان( یشی لە خۆگرتووە.
وشەی )ڤەث( و)ڤاث( کە واتای )بەد( و )باد( ی هەبووە. کە وەک ئاماژەم پێدا ، 
وشەی ) بەت- بت( ی لێکەوتۆتەوە. یەکێک لەو دیاردە ترسناکانەی کە هەبووە، )پەتا( 
بووە. وشەی )پەتا( لە وشەی ) ڤەث( و دووەکی ) ئا( سازێنراوە، کە بووە بە ) ڤەثا(، 
دواتر ئەم وشەیە گۆڕاوە بۆ ) پەتا. هەروەها وشەی ) ڤەث( لەگەڵ ڤەرەکی ) ئا( دا، 
وشەی ) ئاڤەث( ی لێسازێنراوە، کە دواتر وشەی ) ئافەت( و ) آفة( ی لێکەوتۆتەوە.

هەروەها ) نەڤت- نەفت- نەوت( یش دیاردەیەکی ترسناک بووە، کە لە زەوییەوە 
 ( دا، وشەی  ڤەث(   ( لەگەڵ  نە(   ( ڤەرەکی  لێرەوە  لێکەوتۆتەوە،  گڕی  و  هەڵقواڵوە 
نەڤەث( ی لێکەوتۆتەوە، کە لە زمانی ئاشورییدا بووە بە ) نڤث( و لە زمانی عەرەبی 

و فارسییشدا بووە بە ) نفط(.
هەروەها چونکە بکەری ڕووداوەکان نادیار ) غائب( بوونە، کە برێتیە لە ) خودا(، 
مرۆڤەکان لە زیهنی خۆیاندا بۆ هەرجۆرە دیاردەیەک شیوەیەکی خودایەکی خەیاڵییان 
وێنا کردووە. لێرەوە وشەی ) ڤەث( بە شێوەی ) بەت- بت- بوت(، واتای ناوی خودای 
خراپەی لە خۆگرتووە. بۆ هەر خودایەکیش شێوەیەک بەرجەستەکراوە. دووەکی ) ن( 
لەگەڵ وشەی ) ڤەث( دا، وشەی )ڤەثن( ی لێسازێنراوە. کە واتای پەیکەری خودایی 
لە خۆگرتووە. کە دواتر ئەم وشەیە گۆڕاوە بۆ )وەثن( و بەشێوەی ) وثن( کەوتۆتە 
ناو زمانی عەرەبییەوە. بەدیوێکی دیکەدا ) ڤەثن( واتای تەنێکی خەیاڵی، یان لەشێکی 

خەیاڵی لە خۆگرتووە.
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وشەی )ڤەثن(، کە بەمانای ) لەش- هەیکەل( هاتووە، وشەی ) بەژن( و ) بەشن( و 
) بەدن( ی لێکەوتۆتەوە، کە دواتر وشەی ) بەدن( بە شێوەی ) بەدەن( )بدن( کەوتۆتە 

ناو زمانی عەرەبییەوە.
پەیکەر،  ) هەیکەل،  واتاکانی  بە  ڤەثن( کە   ( ئەوەی کە وشەی  لەدوای  هەروەها 
لە  ) ڤەثەن(،  ، جسم... هتد( هاتووە، دوای ئەوەی کە گۆڕاوە بۆ  بەژن، لەش، تەن 
زمانی کوردیی و فارسییدا بووە بە ) ڤەتەن( و ) وەتەن( ، کە بە مانای ) پەیکەری 
حوکمڕانی- هیکل الدولة( دێت. دواتر کەوتۆتە ناو زمانی عەرەبییەوە بووە بە )وطن(. 
لە وشەی ) ڤەثن( ەوە، کە بەمانای پەیکەرێکی خەیاڵیی دێت، وشەی ) ڤەثان( و ) 
ڤەثانە( وکەوتۆتەوە، کە بەمانای جسمێکی خەیاڵی، یان جسمێکی سیحراوی دێت. بە 
گوێرەی نەخشەی ڕۆکیڕۆ، وشەی) ڤەثان( گۆڕاوە بۆ ) ڤەاڵن( و دواتریش بووە بە 
)فاڵن(.کە بەمانای کەسێکی خەیاڵی، یان کەسێکی نادیار و نەناسراو دێت. هەروەها 
لەزمانی ئینگلیزییدا لە وشەی ) ڤەثا( وە وشەی  ) Fella(  کەوتۆتەوە، کە بەمانای 

کەسێکی نەناسراو دێت، یان هاوڕێیەکی تازەناسراو. 
بە  بەرجەستە  واتای  و  وشە  سەر  دەکەوێتە  )ار(  دووەکی  کوردییدا،  زمانی  لە 
وشەکە دەدات. بنۆڕە)دیو- دیوار(، )بن- بنار(، ) کن- کنار(، )لێو- لێوار(، ) کەند ← 
کەن- کەنار ←کەناڵ(. بەمشێوەیە وشەی ) ڤەث( ، لەگەڵ دووەکی ) ار( دا، وشەی ) 
ڤەثار( ی بەرجەستە کردووە، کە دواتر وشەی ) فەسار( و ) فیسار( ی لێکەوتۆتەوە. 

بنۆڕە ) فاڵن و فیسار( .
هەر لەوشەی ) ڤەثان( و ) ڤەثانە( وە، کە واتای جسمێکی خەیاڵی، یان جسمێکی 
سیحراوی لە خۆ دەگرێت. وشەی ) فەتان( و ) فەتانە( و ) فاتن( )فتن(کەوتۆتەوە، 

دواتر دەستەواژەی ) مفتون( سازێنراوە کە دیوێکی دیکەی واتای ) مسحور( ە.
 لە ڕوویەکی دیکەوە وشەی ) ڤەثانە(، لەگەڵ ڤەرەکی )ئە( دا، وشەی ) ئەڤەثانە( 

ی لێسازێنراوە، کە دواتر وشەی ) ئەڤسانە( و ) ئەفسانە( ی لێکەوتۆتەوە.

هەندێ نموونەی وشەسازی لە پێڕەوی “هانەونا “ دا
وشەی ) کوث( کە بە واتای تەپڵ دێت، هەردوو وشەی ) کوت( و ) کۆس( ی 
لیکەوتۆتەوە. ) کۆس( کە ناوی جۆرە تەپڵێکە، بە هۆی ڤەرەکی )نا( ەوە، وشەی ) 
ناکۆس( ی لیکەوتۆتەوە، کە لە زمانی عەرەبییدا بووە بە ) ناقوس(. هەروەها وشەی 
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)قارە( کە بە مانای کوتان دێت، بەشێوەی )قرع(کەوتۆتە ناو زمانی عەرەبییەوە. لە 
گەڵ ڤەرەکی)نە( دا، وشەی ) نەقارە( ی لێکەوتۆتەوە.
______________

کە  لێکەوتۆتەوە،  نەوێنەك( ی   ( دا، وشەی  )نە(  ڤەرەکی  گەڵ  لە  )وێنە(  وشەی 
هاوواتای ) ئاوێنە( یە، دواتر ئەم وشەیە گۆڕاوە بۆ ) نەینۆک(. شایانی ئاماژەیە کە 
دووەکی )ەک( ناوی ئامراز دەسازێنێت، بنۆرە ) کۆڵ- کۆڵەک(، ) پەست- پەستەک(. 
وشەی ) نەوێنەک(یش بەم شێوەیە سازێنراوە ) نە+ وێنە+ ەک(. بەدیوێکی دیکەدا 
لە گەڵ ڤەرەکی )ئا( و )ها( دا، وشەی )ئاوێنە( ) هاوێنە( سازێنراوە، دواتر بۆ ناوی 
ئامراز ) ئاوێنەک( سازێنراوە، کە بە مانای ) نظارة( دێت. دواتر ئەم وشانە لە زمانی 
فارسییدا بوونە بە ) آیینە( و ) آیینەک( ، دواتریش بووە بە )عەینەک(. هەندێ کەس 
وادەزانن کە وشەی )عەینەک ( وشەیەکی عەرەبیە، بەاڵم لە زمانی عەرەبییدا بە هێچ 
 ( لە  ) عوینة(ی عەرەبی  پێچەوانەوە، وشەی  بە  بەڵکو  نییە،  ئەم وشەیە  شێوەیەک 

ئاوێنە( ەوە وەرگیراوە.
______________

وشەی ) خیز( بەمانای هەڵچوون دێت، دوای گەرداندن بووە بە )خیزە( کە بەواتای 
ی  نەقیزە(  نەخیزە()   ( وشەی  )نە(دا،  ڤەرەکی  لەگەڵ  دێت.  هەڵبەزین  یان  ڕاپەڕین 
لێکەوتۆتەوە، دواتر وشەی ) نەقیزەک(ی لێسازێنراوە ، کە بریتییە لەو ئامرازەی کە 

بۆ نەقیزە بەکاردێت، بەم شێوەیە: )نە + خیزە + ەک(. 
______________

بە )  بە مانای گشت دێت، کە دوای گەرداندن بووە  تەو(،  کە  ) تەڤ-  وشەی 
لێکەوتۆتەوە.  نەتەوە( ی  نەتەڤە –   ( نە(دا، وشەی   ( ڤەرەکی  لە گەڵ  تەوە(.  تەڤە- 
 )Native ( لەئینگلیزییشدا بووە بە )Nativus ( لە التینیدا بووە بە . )وشەی )نەتەڤە
 )Nation ( هەروەها دوای گەرداندن وشەی ، )Natif ( لە زمانی فەرەنسییدا بووە

ی لێسازێنراوە. 
______________

 ( هاتووە و وشەی  ەوە   ) خواڅ   ( لە  پێداوە  ئاماژەم  پێشتر  کە  )خواز(،  وشەی 
خواه( و ) خواث( ی لێکەوتۆتەوە، دواتریش ) هواه( و ) هواث( ی لێکەوتەوە، دوای 
ئەوەیش ) هوا( و ) هواس(، ) هەواو هەوەس( ی لێکەوتۆتەوە.  وشەی ) خواز( لە 
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زاراوەی کرمانجییدا بە ) خاز( لەڤز دەکرێت، بنۆڕە ) من دەخوازم - ئەز دخازم(. لە و 
قۆناغەی کە وشەکە ) هواث( بووە، بووە بە ) هاث(. لە گەڵ ڤەرەکی ) نی( دا، وشەی 
) نیهاث( ی لێکەوتۆتەوە، کە دواتر ئەم وشەیە گۆڕاوە بۆ ) نیاز(، وە لە قۆناغێکیشدا 
کە بووە بە ) نیەث(، وشەی ) نیەت( ی لێکەوتۆتەوە، کە بە شێوەی ) نیة( کەوتۆتە 

زمانی عەرەبییەوە.
______________

وشەی )ثان( بە واتای خاڵێکی ورد دێت. دوای گەردانی وشەکە بووە بە )ثانە(، 
ئەم وشەیە بە شێوەی )ثانیـة( کەوتۆتە ناو زمانی عەرەبییەوە، کە واتای وردترین 
خاڵی کاتی لێسازێنراوە. وشەی )ثانە( دواتر گۆڕاوە بۆ ) تانە(، گەر کەسێک خاڵێکی 
لێهاتووە. وشەی  تانەی  ورد لە سەر سپێنەی چاوی دەرکەوێت، دەگوترێت چاوی 
)ثان(، لە گەڵ ڤەرەکی ) نی( دا وشەی )نیثان( ی لێکەوتۆتەوە، کە دواتر گۆڕاوە بۆ 
خاڵێکی  بەواتای  سازێنراوە،کە  )نیشانە(  وشەی  یشەوە،  )ثانە(  لەوشەی  نیشان(،   (
گەورەتر لە ) تانە( دێت. لە کاتێکدا کە تانە دەکەوێتە سەر سپێنەی چاو، بە ئاشکرا 
دەبینرێت” تەنانەت گەر زۆر وردیش بێت “ واتا سپی و بێگەردییەکەی نامێنێ. بۆیە 
گەر بوختان بۆ کەسێکی پاک و بێگەرد بکرێت، واتا لەکە دار بکرێت، دەگوترێت: تانەی 
لێدراوە. هەر بۆیە لەوشەی )ثانە( ەوە، وشەی )ثعنة( کەوتۆتەوە، کە وشەی )طعنة( 
ی لێسازێنراوە، دواتریش دەستەواژەی )طعن(ی لێسازێنراوە، کە بەواتای لە پشتەوە 
) ل(،  بۆ  بە گوێرەی نەخشەی ڕۆکیڕۆ، دەنگی )ث( گۆڕاوە  . هەروەها  لێدان دێت 
وشەی )ثعنة( بووە بە ) لعنة(. کە وشەی )طعنة( بەواتای لەکەدارکردنی مرۆڤ دێت 
لەالیەن مرۆڤەوە، بەاڵم ) لعنة( بە واتای لەکەدارکردنی مرۆڤ دێت لەالیەن خوداوە.

______________
وشەی ) ڤیز(کە دواتر وشەی ) ڤز- وز- وەز(ی لێکەوتۆتەوە، کە بە واتای هێزی 
ناوەکیی دێت. دوای گەرداندنی وشەکە بووە بە)ڤزە( و ) وزە(. وشەی وزە لە زمانی 

عەرەبییدا بەمانای) طاقة (دێت، کە واتای ) قوة ذاتیة( یان ) قوة داخلیة( ی هەیە.
وشەی ) وزە( لە گەڵ ڤەرەکی ) ن( دا. وشەی )نوزە( ی لێکەوتۆتەوە، کە واتای 
مردووبێت،  کەسێک  گەر  نموونە  بۆ  خۆگرتووە،  لە  ناوەکیی  وزەی  سەرچاوەی 
نامێنێت،  تیدا  چارجی  کە  باتری”  پاتری”  یان  بڕاوە.  بەر  لە  نوزەی  دەگوترێت: 

دەگوترێت: نوزەی تێدا نەماوە. 
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بە دیوێکی دیکەشدا لە ڤەرەکی )نە( ، لە گەڵ وشەی )ڤزە( دا، وشەی ) نەڤزە( کەوتۆتەوە، 
کە لە زمانی عەرەبییدا بووە بە ) نەبضە( ) نبضة(.کە واتای هێزیی ناوەکیی دڵی لە خۆ 
گرتووە.هەر وەها لە ) ڤیز( یشەوە، وشەی ) فیز( کەوتۆتەوە، کە واتای پیشاندانی هێزی 
ناوەکی دەگەیەنێت، واتا ئەو کەسانەی کە لە ڕواڵەتدا بێهێز و الوازن، بۆ پڕکردنەوەی ئەو 

کەموکوڕییەیان، لە ڕێگەی ) فیزە( وە، وا خۆیان پیشان دەدەن کە بەهێزن.
وشەی )ڤیز( لە زمانی ئینگلییزیدا بووە بە ) Wish( کە بەمانای )خۆزگە - تەمەننا( 
دێت، هەروەها وشەی )فیز( لە زاراوەی بەختیارییدا بە مانای ) خۆزگە- تەماننا( دێت. 
ئەویش لەوەوە سەرچاوەی گرتووە، کە کەسێک کە هێز و توانای دەرەکیی نەبێت 
بۆ بەدیهێنانی ئاواتەکانی، پەنا دەباتە بەر هێزی ناوەکی. بۆنموونە دەگوترێت : فیز 

.)I wish( ئەیکوم، واتە: تەمەننا دەکەم، کە لە زمانی ئینگلیزییدا دەبێت بە
وشەی ) وەز( لە گەڵ ) با- هەوا(، وشەی ) باوەز( ی لێسازێنراوە، کە دواتر ئەم 
وشەیە گۆڕاوە بۆ ) باهۆز(، کە بەمانای )هێزی با دێت( و لە هەمانکاتدا واتای )جوڵەی 

با(ی هەیە. کە لەزمانی فارسییدا بووە )وزیدن باد(.
دوای ئەوەی کە وشەی ) ڤزە- وزە( واتای جوڵەی لێکەوتۆتەوە ، لە وشەی ) ڤزە( 
یشەوە، وشەی ) بزە( کەوتۆتەوە، ئیدی کرداری ) بزوتن( و) بزواندن(سازێنراوە. لە 
وشەی ) بزەی لێو( ەوە، کە بەمانای جوڵەی لێو دێت، واتای )خەنین- کەنین- پێکەنین( 
وەرگرتووە.  واتای  هەمان  بزە(   ( وشەی  خودی  دواتر  خۆگرتووە،  لە  ئارامی  ی 
شایانی ئاماژەیە کە ) خەندە( چەندین جۆری هەیە، وەک )خەندە “ - گەرمە خەندە “ 
قاقا” - سەردەخەندە - بزە ... هتد(. وشەی ) سەردەخەندە( کە بەمانای کەنینی سارد 

دێت، دواتر گۆڕاوە بۆ ) زەردەخەندە( و ) زەردەخەنە(.
وشەی ) بزەی لێو(کە بەمانای بزواندنی لێو دێت و واتای خەندەی لە خۆ گرتووە، 
بەدیوێکی دیکەدا و بە فۆڕمێکی جێوازەوە بووە بە ) لەڤز( کە ئەمیش لە هەردووە 
مانای  بە  کە  هەیە  لێو(ی  )بزەی  واتای  هەمان  ڤز( سازێنراوە.کە   + لەڤ   ( وشەی 
)حرکة الشفایف( دێت، شایانی ئاماژەیە کە لە وشەی ) لەڤ( ەوە، وشەکانی ) لەب، 
لێڤ، لێو، لەو، لیپ ) Lip کەوتونەتەوە. دوای ئەوەی کە ) لەڤ( گۆڕاوە بۆ )لەب( ، 
وشەی ) لەڤز( لە زمانی فارسییدا بووە بە ) لەبز( )لبز(، لە زمانی عەرەبییشدا بووە 

بە ) لەفظ( ) لفظ(. 
______________
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شیگەریی وشەی “ نەفەس”
وشەی ) ڤاڅ( کە بە مانای ) هەوا( دێت، ئەم وشەیە پەرت بووە بۆ ) ڤاخ( و ) 
ڤاث(. لە وشەی ) ڤاخ( ەوە، ئەم وشانە کەوتوونەتەوە:- )واخ(، )واه- وا( ، ) ڤاه(، ) ڤا(، 
) باه- با(. لە وشەی ) ڤاث( ەوە، ئەم وشانە کەوتوونەتەوە:- ) ڤات(، ) بات(، ) باد(. 

وشەی ) واخ( بە شێوەی )وواخ( )רּוַח( کەوتۆتە زمانی عیبرییەوە.
لە کاتێدا کە پیتی ) ئـ( بە شێوەی )هە( کەوتۆتە بەر وشەی ) وا( یان ) ڤا(، وشەی 
) هەوا( ) هەڤا (ی لێکەوتۆتەوە، کە بەشێوەی )هوا( کەوتۆتە ناو زمانی فارسییەوە، 
بەاڵم بە هەردوو شێوەی ) هەوا( و ) هەڤا( لە ڤز دەکرێت. وە لە زمانی عەرەبییدا 
بووە بە )هواء(. ئەم وشەیە جارێکی دیکەش بە گەردێنراوەی و بە شێوەی )هاوا( 
)Hawa( کەوتۆتە ناو زمانی عیبرییەوە. واتا ئەم وشەیە بە شێوەی هاوواتا )مترادف( 

لە زمانی عیبرییدا بە دووجۆری )وواخ( و )هاوا( هەیە.
وە لە کاتێکدا ڤەرەکی )نە( کەوتۆتە سەر وشەکانی )ڤاث( و ) ڤاخ(، وشەی ) نەڤاث( 
و ) نەڤاخ( ی لێکەوتۆتەوە. کە دواتر ) نەڤەس( و ) نەڤەخ( یان لێکەوتۆتەوە، بە دوو 
یش  )نەڤەخ(  و  لەخۆگرتووە  )هەناسەدان(ی  واتای  نەڤەس(   ( کە  جێوازەوە،  واتای 

واتای )باتێکردن- فوتێکردن (ی لە خۆگرتووە.
چونکە لە زمانی عەرەبییدا پیتی ) ڤ( نییە، ئەم وشانە بە شێوەی ) نەفەس- نفس( 
و ) نەفەخ – نفخ( کەو تۆتە زمانی عەرەبییەوە. هەروەها لە ) نەڤاث( و ) نەڤاخ( ەوە، 
ناوزمانی  واتای جێوازەوە کەوتونەتە  بە دوو  نفاخة(   ( نفاثة( و   ( هەردوو وشەی 

عەرەبییەوە.
هەروەها وشەی )نڤاثە( کە بەمانای جسمێکی نادیار) غەیبی( وسیحراوی دێت ، و 
لە ناوهەوادا یە “ وەک پێشتر ئاماژەم پێداوەکە برێتییە لە ) پەتا( و لە وشەی) ڤەث( 
ەوە کەوتۆتەوە”. ئەم وشەیەلە قورئانیشدا بە شێوەی کۆ ) نڤاثات( لە )سورة الفلق( دا 
بە شێوەی ) نفاثات( بەکارهاتووە.کە بە واتای ) ساحرات( هاتووە. هەروەها لە وشەی 

) نڤاثە( ەوە ، وشەی ) نفاثة( سازێنراوە، کەناوی جۆرێکە لە فڕۆکە.
نەفەس(   ( ( جێگەی  هەناسە   ( زمانی کوردییدا، وشەی  زاری  هەندێ  لە  ئەمڕۆ 
کرداری  کە  ئامرازێکە  هەناسە  جێوازن.  دوووشەی  ئەسڵدا  لە  کە  گرتۆتەوە،  ی 
پیت  دوو  لە  و  ئاوێتەیە  وشەیەکی  هەناسە  وشەی  دەکات.  دروست  نەفەسکێشان 
دێت  )دەروون(  مانای  بە  )هەند(  کە  ئاس(*،   ( و  ) هەند(  لە  برێتین  کە  پێکهاتووە، 
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)هێز(  مانای  بە  یش  وشەی)ئاس(  هەن(،   ( بۆ  گۆڕاوە  د(   ( دەگی  کەوتنی  دوای 
گەرداندن  دوای  ئەمیش  دەروون(،  هێزی   ( بە  دەبێت  گشتی  بە  واتاکەی  کە  دێت. 
گۆڕاوە بۆ ) ئاسە(. کە هەردوو وشيکە پێکەوە بوونەتە ) هەن ئاسە- هەناسە(. هێزی 
دەروون دۆخی گرژی و کشانی سییەکان دروستدەکات، کە بەهۆیەوە سییەکان هەوا 
وەردەگرن و دەیدەنەوە. هەندێ لە زمانناسانی کورد دەڵێن گوایە ) هەناسە( بە مانای 
خواردنی هەوا دێت! لە دێرزەماندا زانایانی زمان زۆر شارەزای زانست بوونە، بە 
تایبەت زانستی بایۆلۆجی، ئەرکی ئەندامەکانی لەشیان بە باشی زانییوە و بەشێوەیەکی 
زۆر زانستتیانە ئەندامەکانی لەشیان ناودێر کردووە، زۆر لەوە هۆشیارتر بوونە، کە 
ناوێکی وا کرچ وکاڵ بۆ ئەم کردارە داڕێژن، هەوا چۆن دەخورێت؟!  بنۆڕە کرداری 
فشار  دواتر  و  سییەکان  نەفەخی  لە  برێتییە  کە  اصطناعي(،  تنفس   ( هەناسەسازی 
کردنە سەر سینگ، بە دووبارەکردنەوەی ئەم کارە، هەوڵ دەدرێت کە هێزی دەروون 
)هەناسە( چاالک بکرێتەوە. لە کاتێکدا کە سێک دەمرێت، دەگوترێت هەناسەی لە بەر 
بڕاوە، واتە هێزی دەروونی لە بەڕ بڕاوە، لێرەدا هەناسە بەمانای نەفەس نایەت، بەڵکو 
بە مانای )رمق( دێت. یان دەگوترێت تا دواهەناسە وازی نەهێنا، لێرەدا دواهەناسە بە 
مانای )النفس االخیر( نایەت، بەڵکو بە مانای )الرمق االخیر( دێت. یان کەسێک کە بە 
یەکێک لە خۆشەویتانی دەڵێت: هەناسەکەم، وەک ئەوە وایە کە بڵێت: هێزی هەناوم 

یان هێزی دەروونم.
* وشەی ) هەند( لە ) خەنث( ەوە هاتووە، کە دوای گەرداندن چەندین وشەی 
لیکەوتۆتەوە، وەک:- ) هەند- ئەند- هەن- ئەن- هەنتەر- ئەنتەر- ئەنتەرە -  نوێی 
In- Inter- Enter (. دواتر لە وشەی )ئەنتەر( ەوە وشەی ) ئەنتەرون، ئەندەرون( 
دواتریش وشەی ) دەروون( کەوتۆتەوە، کە بە واتای ) ناوەکی( دێت و پێچەوانەی ) 

بیرون( ە کە بەواتای دەرەکی دێت. 
ئاز،  هاز،  )خاز،  دواتر وشەکانی  کە  هاتووە،  ەوە  خاث(   ( لە  )ئاس(یش  وشەی 
ئاس، خێز، هێز، هێژ( ی لێکەوتۆتەوە. لە وشەی )ئاز( ەوە، وشەی ) ئازا( کەوتۆتەوە، 
کە سیفەتی بکەرەو دیوێکی دیکەی وشەی )بەهێز(ە، کە ئەم وشەیەش لە ئەسڵدا ) 

بەئاز- بەهاز( بووە. 
هەروە وشەی ) ئازار( یش لە )ئاز( ەوە کەوتۆتەوە، واتا هێزهێنەر. لە وشەی ) 
ئاس( یشەوە، وشەی ) ئاسیو( کەوتۆتەوە، کە هەمان واتای ئازاری هەیە، لە زمانی 
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فارسییدا ئەم وشەیە بووە بە ) ئاسیب- آسیب(. و لەعەرەبییدا وشەی ) عذب( ی 
لێکەوتۆتەوە.

لێکەوتۆتەوە،  ی  ناز(  نەئاز-   ( وشەی  دا،  نە(   ( ڤەرەکی  لەگەڵ  ئاز(   ( وشەی 
ئازا( یە و بە مانای الواز دێت، کە کینایەیە بۆ پێشاندانی   ( کە پێچەوانەی وشەی 
الوازی بەرانبەر کەسێکی بە توانا، بە مەبەستی بەدەستهێنانی سۆزو میهرەبانیی. هەر 
لەوشەی ) ناز( یشەوە، وشەی ) نازک – ناسک( کەوتۆتەوە، کە ئەمیش هەر برێتییە 
لە شتێکی زۆرالواز، کە پێچەوانەی )پتەو( ە، بەاڵم دواتر واتایەکی نوێی وەرگرتووە 
، کە برێتییە لە ) ظریف(. تێبینی: ڤەرەکی ) نە( کە کەوتۆتە سەر وشەی) ئاز(، )نە( 

نەهییە، هانەونا نییە، بۆ یە واتای نەرێنیی داوە بە وشەی ) ناز(. 
هەروەها وشەی )ئاز(، بە شێوەی )عز( کەوتۆتە زمانی عەرەبییەوە، لە کاتێکدا کە 
وشەی )عزیز( ی لیکەوتۆتەوە، دووبارە ئەم وشەیە بە شێوەی )ئازیز( کەوتۆتەوە ناو 

زمانی کوردی. هەروەها لە وشەی ) هێژ( ەوە، وشەی )هێژا( کەوتۆتەوە .
______________

شیگەریی وشەی “ناڤ- ناو”
هەوا(  ڤاث-   ( گەڵ وشەی  لە  وە،  )نە(  ڤەرەکی  بە هۆی  بینیمان،  پێشتر   وەک 
بوو.  نفاثة(   ( ئەویش  هەیە،  هەواوە  بە  پێوەندیی  کە  کەوتەوە  ئامێرێک  ناوێ  دا، 
ئەمجارەیان لە وشەی ) ئاوە( وە، ناوی ئامێرێکمان بۆ دەردەچێت، کە برێتییە لە ) 
ناڤ- ناو(. وشەی )ناڤ - ناو(لە ڤەرەکی ) نە( و وشەی ) ئاڤ- ئاو(وە سازێنراوە کە 
برێتییە لە ) نەئاڤ- نەئاو( ، کە دواتر ووشەکان لەسەرزمان خۆشە بوونەو ) ناڤ( 

و ) ناو( یان لێکەوتۆتەوە.
لە وشەی ) ناڤی (ەوە، وشەی )Navy ( کەوتۆتەوە، کە بەمانای )هێزی ئاوی- 
هێزی دەریایی( دێت، هەروەها وشەی ) Naval( سازێنراوە کە بەمانای )دەریاوان( 
 ( و  دێت  ئاوی  گواستنەوەی  بەمانای  کە  سازێنراوە،   )Navigate  ( وشەی  دێت، 

Navigation( یش بەمانای ڕێنوێنیی دەریایی دێت.
کەشتیی  مانای  بە  دەکرێت،  لەڤز  ناڤ(  بە)  کە  فارسییدا  لەزمانی  )ناو(  وشەی 

جەنگی دێت. هەروەها ) ناوگان( بە مانای هێزی دەریایی دێت .
خودا(  خانە   ( وشەی  بنۆڕە  دێت.  صاحب(  )خاوەن-  بەمانای  خودا(   ( وشەی 
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)خانەخوێ(.  و  )خانە خودێ(  بۆ  گۆڕاوە  دواتر  دێت،  ماڵ(  ) خاوەن  بەمانای  کە   ،
هەربەمشێوەیە وشەی ) ناوخودا( سازێنراوە، کە بە مانای خاوەن کەشتی دێت، دواتر 

ئەم وشەیە گۆڕاوە بۆ ) ناخودا- ناخدا(، کە بەواتای کەشیوان دێت.
______________

     
شیگەریی وشەی “ نار”

لە نموونەکانی پێشوودا، ڤەرەکی) نە( لە گەڵ ) ئاو( و ) هەوا( دا، وشەی ) ناوگان( 
نار( ی   ( دا، وشەی  ئاگر(   ( لەگەڵ وشەی  ئەمجارەیان  لێکەوتەوە،  نەفاثە( ی   ( و 

لێدەکەوێتەوە. 
وشەی )څر(، دوای پەرش بوونی، هەردوو وشەی )خر( و ) ثر( لێکەوتۆتەوە. لە 
وشەی )خر( ەوە، وشەی)گڕ( کەوتۆتەوە، لە )ثر( یشەوە ) تر( و)تژ( کەوتۆتەوە. ئەم 
لێکەوتۆتەوە.  ئاتژ( ی  ئاتر،  ئاثر،  ئاگر،   ( )ئا( دا، وشەکانی  لە گەڵ ڤەرەکی  وشەیە 
کە دواتر ) ئاتژ( لە زمانی فارسییدا بووە بە )آتش(. ئێستاش وشەی )تژ( لە زاری 
بە  سازێنراوە،  ئاتەشگە(   ( ناوی  کە  دواتر  بەکاردێت.  تەژ(   ( شیوەی  بە  لوڕییدا 
زاری لوڕیی )تەژگە(ی پێدەگوترێت. هەروەها لە )ئاثر( یشەوە، )ئاثرەوان- ئاسرەوان( 
سازێنراوە، کە دیوێکی دیکەی )ئاگرەوان( ە. هەروەها لە وشەی ) ئاگر(یشەوە، )ئاور( 
و ) ئار( کەوتونەتەوە.دواتر ڤەرەکی )نە( لەگەڵ وشەی ) ئار(دا، وشەی ) نەئار( ی 
لێسازێنراوە،کەدواتر وشەکە لەسەر زمان خۆشە بووە و وشەی ) نار( ی لێکەوتۆتەوە، 
لێکەوتۆتەوە.  ) نور( ی  ئاگر )ڕووناکی(دێت کە دواتر وشەی  کە بە مانای تیشکی 
دواتر هەردوو وشەکە کەوتونەتە ناو زمانی عەرەبییەوە. دواتر واتاکانیان گۆڕاوە و 

) نار( واتای ئاگر و ) نور( یش واتای ڕووناکیی لە خۆگرتووە. 
لە وشەی )نار( ەوە، وشەی ) منارة( سازێنراوە، کە بەمانای ڕۆشنکەرەوە دێت، 
کە بە ئینگلیزی بە منارە دەگوترێت ) Light house( .لە هەندێ شوێن ئەم ناوە بە 

هەڵە بۆ تاوەری مزگەوت بەکاردێت، کە واتا ئەسڵیەکەی برێتییە لە ) مأذنة(. 
جارێکی دیکە ڤەرەکی ) ئە( کەوتۆتە سەر وشەی ) نار( و وشەی ) ئەنار( و) هەنار( 
ی لێکەوتۆتەوە. کە میوەیەکە و شێوەی ڕەنگی ئاگری هەیە. سەرنج بدە، ڤەرەکی ) نە( 
و ) ئا( و )ئە( ، سێ جار لە گەڵ وشەیەکدا بەکار هێنراون، کە سێ وشەی جێوازیان 

سازاندووە، ) ئا+ گڕ= ئاگر، ئار(، ) نە+ ئار= نەئار، نار(، ) ئە+ نار= ئەنار(. 
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)نێرگەلە( کە برێتییە لە دەفرێکی شوشە توتن و پشکۆی ئاگری لەسەر دادەنرێت، 
)نارگیرە( دواتر  بە  بووە  گیر( ەوە دروستبووە، کە   ( نار( و   ( لە هەردوو وشەی 
 ( ئارگیلە( و   ( )ئار( یشدا،  بەدیوی  نێرگەلە(،  نارجیلە( و)   ( نارگیلە( و  بۆ)  گۆڕاوە 

ئارجیلە(ی لێکەوتۆتەوە.
______________

 
شیگەریی وشەی “ شۆڕش”

وشەی )څور(، دوای پەرشبوونی هەردوو وشەی )خور( و ) ثور( ی لێکەوتۆتەوە 
، کە بە مانای )شمس( دێت. بەهۆی ئەوەی گڕی بورکانی هاوشێوەی گڕی خۆرە، وە 
گڕی بورکانی بە شێوەی هەڵچوون و دەرپەڕین لە زەوییەوە دروستدەبێت. هەردوو 
وشەی ) خور( و )ثور( بە هەمان فۆڕمەوە، بەاڵم بە واتای نوێی ) هەڵچوون(یان ) 

دەرپەڕین( ەوە هاتوونەتە ئاراوە.
بە گوێرەی نەخشەی ڕۆکیڕۆ لە وشەی )ثور( یشەوە، وشەی ) ڤور( ی کەوتۆتەوە. 
وشەی)ڤور( لەگەڵ وشەی )کان( دا، وشەی ) ڤورکان( ی لێسازێنراوە، کە بەشێوەی) 
وە  فەرەنسییەوە،  و  ئەڵمانی  زمانی  ناو  کەوتۆتە   )Vulkan( ) Volcan ( ڤولکان( 
لە ئینگلییزیدا بووە بە ) ڤۆڵکانۆ- ڤۆڵکەینۆ( ) Volcano(، بە شێوەی ) برکان(یش 

کەوتۆتە ناوزمانی عەرەبییەوە. 
بەگوێرەی پێڕەوی هانەونا، وشەی ) ڤور( لە گەڵ ڤەرەکی ) نا( دا ، وشەی ) ناڤور( 
ی لێکەوتۆتەوە. کە لە زمانی عەرەبییدا بووە بە ) نافورة(، کە واتای دەرپەڕینی ئاوی لە 
خۆگرتووە. بە دیوێکی دیکەشدا وشەی ) ناعور( لێسازێنراوە، کە ئامرازێکە بۆ ئاودێری 
بەکاردێت. بە دیوێکی دیکەشدا ) ڤور( بووە بە ) فور(، کە بەمانای کتوپڕ دێت، هەروەها 
لە زمانی عەرەبییدا وشەی ) فوارة( ی لێسازێنراوە، کە بەواتای دەرپەڕینەری ئاو دێت.
دووەکی ) ش( لە زمانی کوردییدا، ناوی چاووگ، لە زمانی فارسییدا ) اسم مصدر( 
دەسازێنێت. بۆ نموونە : ) خواهـ - خواهش(، ) پەروەر- پەروەرش ، پرورش( ، )ڕەو- 

ڕەوش، روش( ، ) کۆش- کۆشش- کوشش( ... هتد.
ناوی  باری  لە   ، ) شور(  و  )شۆر(  بۆ  گۆڕاوە  کە  ئەوەی  دوای  )ثور(،  وشەی 
) شورش(  فارسییدا  زمانی  لە  و  ) شۆڕش(  وشەی  کوردییدا  زمانی  لە  چاووگدا، 

سازێنراوە.



259 زمان و زار
ژمارە )4( )پوشپەڕ-2٧22( )هاوینی-2022(

هەروەها  لە وشەی )ثور(یشەوە لەزمانی عەرەبییدا وشەی )ثورة( سازێنراوە، کە 
هەمان واتای شۆڕشی هەیە.

ئاگرەوە  ڕەنگی  لە  ڕووەکییەکان  بەرهەمە  ناوی  زۆربەی  کوردییدا،  زمانی  لە 
وەرگیراون. پێشتر ئاماژەم بە ناوی ) هەنار( داوە کە لە ) نار( ەوە هاتووە. هەروەها 
)ئەرخەوان(، لە ) ئار – خون( سازێنراوە، کە بە واتای شێوەی ئاگرین دێت. چونکە 
وشەی )خون ( بە مانای شێوە دێت، دواتر ئەم وشەیە گۆڕاوە بۆ ) گون( ، بۆڕە 
وشەی ) گوناگون( کە بەمانای ) جۆراوجۆر( دێت، یان ) بەهیچگونە( بەواتایی )بە 

هیچ جۆرێک- بە هیچ شێوەیەک( دێت.
هەروەها لە وشەی ) ئاور ڕەنگ( واتا )ڕەنگی ئاگرین( ەوە، کە دواتر گۆڕاوە ) 
ئاورەنگ( و) ئاورەنج( و وشەی ) Orange( سازێنراوە. لە ) نار ڕەنگ( یشەوە، کە 
هەمان واتای ڕەنگی ئاگرینی هەیە، وشەی )نارەنگ ( ) نارنج( سازێنراوە. بە دیوێکی 
دیکەشدا هەر لەوشەی ) نار ڕەنگ( ەوە، ) نار ڕەنگی( سازێنراوە، کە دواتر بووە بە ) 
نارەنگی( و وشەی ) اللەنگی( ی لێکەوتۆتەوە. هەر بە هۆی گۆڕانی دەنگی )ن( بۆ )ل( 
  )laranja(و بە شێوەی )لە زمانی پۆرتوگالییشدا وشەی ) نارنج( بووە بە) الرەنج ،
کەوتۆتەوە. “ بنۆرە گەشەی زمان چۆنە! ئەوان وشەکەیان لە ئێمەوە وەرگرتووە، 
ئێمەش ناوی وشەکەمان لە واڵتەکەی ئەوانەوە وەرگرتووە کە برێتییە لە پرتەقاڵ”. 
هەروەها لە وشەی ) ثور ڕەنگ( کە بەمانای ڕەنگی بورکانی دێت، دواتر گۆڕاوە بۆ 

) تور ڕەنگ( ، دواتر وشەی ) تورنج( کەوتۆتەوە.
هەروەها لە وشەی ) ثور( ەوە، وشەی ) تور( کەو تۆتەوە. بەدیوێکی دیکەشدا کە 

وشەی ) ثور( گۆڕاوە ) ثڤر(، وشەی ) تڤر( و ) طڤر( کەوتۆتەوە.
هەروەک چۆن وشەی )ثور( بووە بە ) ثڤر(، بە هەمانشێوە وشەی )خور( بووە بە 
)خڤر(، دوای جێگۆڕکێی دەنگەکان، هەردوو وشەی )ثرڤ( و ) خرڤ( کەوتونەتەوە. 
لە وشەی )ثرڤ( ەوە وشەی ) ترپ( کەوتۆتەوە کە هەمان واتای ) تور( و ) طڤر( ی 

هەیە. 
کە  دێت،  دەرپەڕین  مانای  بە  کە  کەوتۆتەوە،  )قرپ(  یشەوە  )خرڤ(  وشەی  لە 
هەمان واتای ) ثور( ی هەیە. لێرەوە وشەی ) قرپە( کەوتۆتەوە، کە واتای )قڕقێنە( 
 ( و  )ڤور(  مانای  کە  قوڵپ(   ( بۆ  )قرپ( گۆڕاوە  دیکەدا وشەی  بەدیوێکی  هەیە.  ی 
فور( ی هەیە. وشەی ) قڵپ( کەوتۆتەوە کە مانای ) ثور( ی هەیە.  بورکان بەواتای 
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بەواتایەکی  دێت”  زەوی  درەوەی  دیوی  بۆ  زەویی  ناوەوەی  دیوی  هەڵگەڕانەوەی 
دیکە، بورکان برێتییە لە قڕقێنەی زەوی ، یان قرپەی زەوی”. هەربۆ یە لێرەوە وشەی 
)قڵپبوونەوە( واتای هەڵگەڕانەوەی لەخۆگرتووە. دواتر وشەی )قڵپ( بە شێوەی ) قلب( 

کەوتۆتە زمانی عەرەبییەوە و دەستەواژەی ) انقالب( ی لیکەوتۆتەوە. 
ثور(ەوە   ( لە وشەی  )ثور(  و  ڤور(   ( کە وشەی  پێدا،  ئاماژەم  لەسەرەوە  وەک 
کەوتۆتەوە. هەر بۆ یە لە زمانی عەرەبییدا وشەی ) ثورة( لە گەڵ ) ڤورکان( پێکەوە 
دێن، وەک ) ثورة برکانیة(، کە لەگەڵ ) فورة برکانیة( هەمان واتایان دەبێت. هەوێنی 
وشەکانی ) شۆڕش( و) ثورة( و ) فورة( برێتین لە ) ثور( و ) ڤور( ، کە بە شێوەی ) 
Vol( کەوتۆتەوە زمانی ئینگلیزییەوە، هەروەک لە ) Volcano( دا بینیمان. هەربۆیە 
لەم هەوێنی وشەیە، وشەی ) ) Volute سازێنراوەکە بە واتای )گێڕان( دێت، دواتر ) 
Revolute( بە مانای ) گێڕانەوە( دێت، دواتریش وشەی ) Revolution( سازێنراوە، 
کە بە مانای هەڵگێڕانەوە ) انقالب( دێت. بنۆڕە لە تەنها وشەیەکەوە کە برێتییە لە 
)څور( دواتریش ) خور، ثور، ڤور( ی لێکەوتۆتەوە. چەندین وشەی هاوواتا “ بەاڵم بە 
فۆرمی جێواز لە چەندین زمانی جێوازدا” دروستبووە. وەک ) ثورة، شۆڕش ، انقالب،) 

Revolution وە ) ڤورکان، بورکان، )Volcano . ئا ئەمەیە گەشەی زمان!
______________

شیگەریی وشەی “ نظیر “
)ڤیر( وشەیەکی ڕەسەنی کوردییە، کە بە مانای )حەریف( دێت. ئەم وشەیە دوای 
گەشەکردنی، وشەکانی ) وێر( و ) فێر( ی لێکەوتۆتەوە. کە چەند واتایەکی دیکەش 
و  ئینگلیزی  لە  وشەیە  ئەم  هاوزان...(،  هاوهێز،  هاوشان،  هاوتا،   ( وەک:   ، دەدات 

. )Pair( ) peer(  ) فەرەنسییدا بووە بە ) پێر
بەداخەوە ئەمڕۆ لەزمانی کوردییدا ئەم وشە جوان و ڕەسەنە بە واتا ئەسڵییەکەی 
بەکارنایەت، بەڵکو لە بری ئەم وشەیە، وشەی ) رکابەر( ی بۆ داڕێژراوە. بەاڵم ئەم 
وشەیە بە شێوەی )فێر( و ) وێر( بەکاردێت، کە دوو واتای جێوازیان لە خۆگرتووە.

لە کەسی دووەم الوازتر  یەکەم  کاتێکدا کە دووکەس زۆران دەگرن، کەسی  لە 
بێت، دەگوترێت: پێیی ناوێرێت )نا-وێر-ێت(، واتا حەریفی نییە. بە کەسە الوازەکەش 

دەگوترێت ) نەوێر(. لێرەدا ئەم مۆرفیمی )نە( یە، نیشانەی نەرێنییە. 
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هیچکوامیان  وە  بکەن،  زۆرانبازی  پێکەوە  یەکەمینجار  بۆ  دووکەس  ئەگەر 
هەردووکیان  پێشدا  لە  ئەوا  نەبێت،  ئاگادار  بەرانبەرەکەی  هێزی  تواناو  ئاستی  لە 
کەسە  ئاستی  هێزەکە  بە  کەسە  ئەوکاتەی  تا  بدۆڕێنن،  گەمەکە  کە  دەترسن  لەوە 
الوازەکەی بۆ دەردەکەوێت. ئیدی بۆ جارەکانی داهاتووە ترسی نامێنێت و دڵنیایە کە 
گەمەکە دەباتەوە. کەواتە پێی ) وێربووە – فێربووە(. لێرەوە لە وشەی ) فێر( ەوە 
واتایەکی نوێ دروستبووە، کە بەمانای ) زانیاری دەربارەی شتێک( دێت. هەروەک 
دوای  بەاڵم  وەستایەکەی.  زانیاریی  ئاستی  ناگاتە  شاگردێک  زانیاریی  لەسەرەتادا 
دەبیتەوە،  وەستاکەی  ئاستی  هاوتای  زانیارییەکەی،  ئاستی  کە  کارکردن،  ماوەیەک 

ئیدی دەتوانێت بڵێت فێر بووم، واتە بووم بە حەریفی وەستایەکەم.
هەندێجار بینیومانە یان بیستوومان، کە دووکەس لە چاخانەیەکدا دۆمینە دەکەن، 
ئەو کەسەی کە دەیدۆڕێنێت، دەبێ پارەی چایەکان بدات. بەو بڕە پارەیە دەگوترێت 
وێر، ئەو بڕە پارەیە برێتییە لە قەرەبووی الوازیی کەسە دۆڕاوەکە، یان بەواتایەکی 
دیکە، پارە بەرانبەر توانا، واتا ئەو بڕە پارەیە تواناکە هاوتا )تعادل( دەکاتەوە . یان 
بری  لە  دووەم  کەسی  ئەوا  هەبێت،  دیکەوە  کەسێکی  بەسەر  چاکەی  کە  کەسێک 
پارەی  )مطعم(  چەژگەیەکدا  لە  یان  دەکڕێت،  دووەم  کەسی  بۆ  شتێک  چاکەیە  ئەو 
خۆراکەکەی بۆ دەدات، بە و بڕە پارەیە دەگوترێت وێر. ئیتر لێرەوە وشەی )وێر( 
واتایەکی نوێی لە خۆگرتووە و بە مانای ) پارە دان( دێت.  ئەم وشەیە بە شێوەی 

)فێر( Fare ( ) کەوتۆتە زمانی ئینگلیزییەوە.
وشەی)ڤیر(، لە گەڵ ڤەرەکی )نە( دا دەبێتە ) نەڤیر(، لە بەر ئەوەی کە لە زمانی 
عەرەبییدا، پیتی )ڤ( نییە، وە بەگوێرەی نەخشەی ڕۆکیڕۆ، هەردوو پیتی )ظ( و )ڤ( 
لە یەک خێزانن و لە هەمانکاتدا هاوئاوازن. وشەی ) نەڤیر( بووە بە ) نەظیر – نظیر(. 
ئەم وشەیە دواتر کەوتۆتە زمانی فارسییەوە و بە هەمانشێوە دەنووسرێت، بەاڵم بە 

)نەزیر( دەخوێنرێتەوە. 
______________ 

        
شیگەریی وشەی “ څەر “ 

لە پەرتی یەکەمدا چەندین نموونەمان هێنایەوە، دەربارەی پەرشبوونی پیتی )څ( و 
کەوتنەوەی)خث، ثخ،خ،ث(.
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ئێستا وشەیەکی دیکە دێنین کە برێتییە لە )څەر(، کە بە مانای)خەست، چڕ، پەیت( 
دێت. یان شلەیەک، کە خەستییەکەی لە ئاو پێتر بێت. کە ئەم وشانەی لێدەکەوێتەوە:- 
) خەثر(، ) خەر(، ) ثەر(. وشەی ) خەثر- خثر( هەروەک خۆی لە زمانی عەرەبییدا بە 
مانای خەستبوونەوە، یان چڕبوونەوە)مەیین( دێت، بنۆڕە )خثرالدم( یان )خثر اللبن(. 

هەروەها لە زمانی کوردیییشدا )ثەر( دەبێت بە )چەڕ- چڕ(.
بە دیوێکی دیکەشدا پاش ئەوەی )خەثر( بووە بە )هەسر(، ئەم وشانەی لێکەوتۆتەوە: 

) ئەسر،ئەسل، عەصر، قەطر، عەتر، کەتر(. 
کەناڵە  لە  کە  خۆگرتووە  لە  خەستەی  ئاوە  ئەو  )ئەسر(واتای  یان  )هەسر( 
بەهەڵە  کە  روندک(ه،   - )ئەشک  هاوواتای  و  دەردەچێت.  چاوەوە  فرمێسکییەکانی 
مانای  وبە  نیسبییە  سیفەی  ئەسرین  ڕاستیدا  کەلە  پێدەگوترێ،  یشی  )ئەسرین( 
)فرمێسکاوی- فرمێسکین( دێت، کە لە )ئەسر+ ین( سازێنراوە، هەروەک دەگوترێت: 

چاو بە ئەسرین.
) ئەسل(یش کە شلەیەکی خەست و چڕە، بە مانای دۆشاو دێت ، کە لە زمانی 
عەرەبییدا بووە بە )عسل(، کە هاوواتای )دبس(ە ، بنۆڕە )دبس التمر- عسل التمر(، 
هەروەها بە مانای) هەنگوین( یش دێت. شایانی ئاماژەیە لە زمانی عیبری و ئاشورییدا 
وشەی  هەردوو  دێت.  هەنگوین  مانای  بە  )دبس(  عەرەبییەوە،  زمانی  بەپێچەوانەی 
دبس و دۆشاو هاوڕیشەن و بێخەکەیان برێتییە لە )ذڤث(، کە دواتر لەسەری دەدوێم.
)عەصر(یش واتای ئاوی خەستی میوەی لە خۆ گرتووە. کە وشەی )عصیر( ی 

لێدروستبووە. 
) قەطر( بە مانای ئەو دڵۆپە ئاوە خەستە دێت کە لە ناو بۆتەی گوڵدا دروست 

دەبێت، بە بۆنی هەمان دڵۆپیش دەگوترێت )عەتر(.
)کەتیرە( دروست بووە، کە ئەویش شلەیەکی چڕە و  )کەتر( یشەوە، وشەی  لە 
لینجە. شایانی ئاماژەیە کە فرمێسک و کەتیرە هاوواتان، هەر بۆیەشە کە لە زمانی 
عەرەبییدا وشەی )دمع(* لە )صمغ(ەوە کەوتۆتەوە. وە لەزمانی ئینگلییزیشدا )تار(
کە  کەتیرەییە،  خەستی  شلەیەکی  کە  دێت  )قەتران(  یان  )قیر(  مانای  بە  کە   )Tar(
هاوڕیشەی نێکتار ) Nectar(ە، کە شلەیەکی خەستە و بەمانای شەربەت، یان شیلە 
دێت، لە هەمانکاتدا هاوڕیشەی وشەی ) Tear( ە کە بە مانای فرمێسک دێت. جگە 
لەوەی کە لە زۆربەی زمانە ئەوروپییەکاندا بە هەاڵمەت دەگوترێت )کەتار، کەترە، 
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کەتارۆ( )Catarr, Katarr, Catarro, Catare, Catarrh, Catarre(. کە لەو ئاوە 
خەست و لینجەوە هاتووە کە لە لووت دەردەچێت.

هەروەها لە وشەی)ثەر( وە وشەکانی)چڕ( و)سر( کەوتونەتەوە، کە دوای ئەوەی 
کە بوونە بە ناوی چاوگ ) اسم المصدر( وشەی )چرش- چریش(، ) سرش- سرێش( 
دروستبووە، کە هەمان مانای صمغ و کەتیرەیان هەیە، کە دواتر )سرشک( دروستبووە، 

کە هەمان واتای فرمێسکی هەیە. 
بە دیوێکی دیکەدا لە )خەر(ەوە وشەی )غەر( دروست بووە کە ئەمیش واتایەکی 
دیکەی کەتیرە و سرێشی هەیە، کە لە زمانی عەرەبییدا وشەی )غراء(ی لێکەوتۆتەوە. 
و)سرك(  )چرک(  وشەی  لێکەوتۆتەوە،  و)سر(ی  )چڕ(  کە  )ثەر(ەوە  لەوشەی 
ئەنجامی  لە  کە  لینج و خەست،  لە شلەیەکی  برێتییە  یان)چڵک(  )چرك(  سازێنراوە. 
لینج و  ئارەقی سەر پێست دروستدەبێت. هەروەها واتای شلەیەکی  کزربوونەوەی 
خەستی هەیە، کە لە دومەڵ و زیپکە دەردەچێت. وشەی )ئارەق(یش لە )خەر( ەوە 
کەوتۆتەوە، کە بە هەمانشێوە سازێنراوە، بە شێوەی)خەرک( دوای چەند قۆناغێکی 
گەشەکردن ، شێوەکەی گۆڕاوە و فۆڕمی )عەرق(و)عەرەق( و)ئارەق( ی وەرگرتووە. 
دوو  بەاڵم  هاوڕیشەن،  هەم  و  هاوواتان  هەم  و)قەطر(  )عەرەق(  ئاماژەیە  شایانی 
لە  لە  ڕاستەوخۆ  )قەطر(  وشەی  کە  گرتۆتەبەر.  گەشەکردنیان  جێوازی  ڕێچکەی 

)خەثر(ەوە کەوتۆتەوە، )ئارەق( و) چڵک( لە )خەر( و)ثەر( ەوە سازێنراون.
لە وشەی ) سر( یشەوە کە برێتییە لە لینج و لوس، وشەی )سڕ( کەوتۆتەوە کە 
واتای )خز( ی لە خۆگرتووە، هەروەها ) سرک( یش بە مانای شتێکی لوس دێت، 
لێرەوە وشەی )سرک(، واتای  لە دەست دەرپەڕێت. ئیدی  کە نەتوانرێت بگیرێت و 

پێچەوانەی ) دەستەمۆ( ی لە خۆگرتووە.
)خەل(  وشەی  هەردوو  و)ثەر(ەوە،  )خەر(  وشەکانی  لە  دیکەوە،  ڕوویەکی  لە 

و)سرک - سرکە( کەوتۆتەوە. 
وە بەدیوێکی دیکەدا ،لە هەردوو وشەی )ثەر( و) ئاو- ئاڤ( ەوە )ثەراو - ثەراڤ( 

دروستبووە، کە دواتر ) شەراو- شەراڤ- شەراب( ی لێکەوتۆتەوە.
بە  بووە  )خەثر(  )ڤ(، وشەی  بۆ  دەنگی)ث(  گۆرانی  دوای  لە  دیکەدا  بارێکی  لە 
)خەڤر(و دواتر )خەور( و) خەمر(ی لێکەوتۆتەوە. دواتر وشەی )خومار( دروستبووە 

کە هاوواتای) مەست(ە.
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شایانی ئاماژەیە کە وشەی مەستیش هاوواتای ) مەیین – خثر( ە. کە بێخەکەی 
برێتییە لە )مەڅ( ، کە دواتر پەرش بووە بۆ )مەخث(،) مەخ(،)مەث( دواتر)مەخ( بووە بە 
)مە هـ( و لێرەوە )مەهین- مەیین( دروستبووە. وە وشەی)مەی( لێرەوە دروستبووە، 
کە هاوواتای )خەمر( و )شەراب(ە. لە کرداری )مەییو( یشەوە، ناوی )مێو( کەوتۆتەوە، 
کە دواتر )مۆم( ی لێکەوتۆتەوە، کە برێتییە لە شلەیەکی لینجی زۆر چڕ، کە هاوواتای) 
خەثر(ە. هەروەها ) میوە( ش کە برێتییە لە شلەیەکی زۆر خەستی توێکدار، ناوەکەی 

لە )مەی( ەوە هاتووە. 
وە لە )مەخث(ەوە وشەی )ماست( دروستبووە، بە واتای )شیری مەییو(. هەروەها لە 
)مەث(یشەوە، وشەی )مەر( دروستبووە، لە گەرداندنی )مەر(یشەوە،وشەی )مەرەنگ( 
دروستبووە ، بنۆڕە )مەست و مەرەنگ- مەست و مەلەنگ(. بە دیوێکی دیکەدا )مەر( 
بووە بە)مڕ(، بنۆڕە )مەستومڕ(. وەک بینیمان کە هەردوو وشەی )ماست( و)مەست( 

هەم هاوشێوەن و هەم هاوڕیشەن، بەاڵم دوو واتای جێوازیان وەرگرتووە.
وشەی ) خەمر( دوای ئەوەی کە گۆڕاوە بۆ )خەمڵ(، ناوی قوماشی )مەخمەر- 
مەخمەڵ(ی لیکەوتۆتەوە. هەروەها بە دیوێکی دیکە دا ) خەمڵ( بووە بە )خەمڵک(و بە 
مانای )عفن( دێت، وە )خەمڵکاو(یش دروستبووە کە بە مانای )تعفن( دێت. لە بارێکی 
دیکەشدا هەر لە )خەمڵ( ەوە، خەمڵین و خەماڵندن دروستبووە. بەدیوێکی دیکەشدا، 
یشەوە،  ) خەمر(  لە  دروستبووە.  هەویر(  )خەویر-  ەوە وشەی  )خەور(  لە وشەی 

وشەکانی )خمیر( و) خمیرة( و )خومرە( کەوتونەتەوە.
هەروەها دوای ئەوەی کە وشەی)ثەر( گۆڕاوە بۆ )چەر( و دواتریش بۆ )چەل(، 
وشەی )چەالو- چەالڤ( دروست بووە، کە بەمانای ئەو ئاوە خەست ولینجە دێت، کە لە 
ئەنجامی کواڵندنی گۆشت دروستدەبێت. بەدیوێکی دیکەشدا هەر لە وشەی )چەل( ەوە 
کە بەمانای شلەیەکی خەستو لینج و کەتیرەیی دێت، وشەی )چەالو- چەالڤ- چەالب( 
کەوتۆتەوە دواتریش وشەی )چەالب( بەشێوەی )چەلب( و)چەسب( کەوتۆتە ناو زمانی 
عەرەبی و فارسییەوە، کە دواتر ئەم وشەیە بەشیوەی)چەسپ( کەوتۆتەوە ناو زمانی 
کوردییەوە. هەروەها لە )ثەر( ەوە ) ثەراو- ثەراڤ - ثەراب( دروستبووە، کە بە مانای 
شلەیەکی چڕ دێت، دواتر گۆراوە بۆ )ثەرو- ثەرڤ- ثەرب( ، وشەی )ثەرب( لە زمانی 
فارسییدا بووە )چەرب- چرب( و بە مانای چەور دێت. وشەی) ثەرو- ثەرڤ( یش 
بەهۆی جێگۆڕکێی پیتەکانەوە گۆڕاوە بۆ )ثەور- ثەڤر(، لە وشەی )ثەور( ەوە، )چەور( 
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دروستبووە . لە ) ثەڤر( یشەوە، وشەکانی )چەڤر( و)زەفر – زفر( کەوتونەتەوە. لە 
ڕوویەکی دیکەوە )چەڕ( بووە بە )چۆڕ(، کە بە مانای شلەیەکی خەست، یان قەترە 
دێت، دواتر وشەی )چۆڕاو( دروستبووە کە بە مانای قەترەی ئاو دێت. بۆ هاوشێوەی 
بە  )کۆر(**. هەر  و   ) )کەڕ  )شۆڕ(،  و   ) ) شەڕ  بنۆڕە  ) چۆڕ(  بۆ   ) )چەر  گۆڕانی 

مشێوەیە )شەر( بووە بە )شۆر( و، کرداری )شۆردن( ی لێکەوتۆتەوە.
  بەدیوێکی دیکەشدا لە )ثەر( ەوە وشەی )سەر( دروستبووە، کە وشەی )سەراو- 
)تەڕ( یش  ەوە، وشەی  )ثەر(  لە  لێکەوتۆتەوە. هەروەها هەر  سەراڤ- سەراب( ی 
تراویلکە( )تەڕاویلکە-  وشەی  )تەڕاو(،  بە  بووە  کە  ئەوەی  دوای  دروستبووە، 
وە،  )تەڕ(  وشەی  لە  دواتر  هەیە.  )سەراب(ی  واتای  هەمان  کە  لێسازێنراوە،  ی 

وشەکانی)طري، طراءة، طراوة، مطر، مطرة، مطارة ... هتد(کەوتونەتەوە .
هەروەها لە وشەی) ثەر( ەوە ، وشەکانی )شیر، شیل، شل، شللە، شیرە، شیلە، 
سێڵ، سیل، سائل... هتد( کەوتونەتەوە. شیر کە شلەیەکی چڕە، وەهەروەها وشەی 
)شیرین( ی لێسازێنراوە. دواتر ئەم وشەیە واتایەکی نوێ و سەربەخۆی وەرگرتووە 
. هەروەها ناوی )شیرێژ( یشی لێکەوتۆتەوە. وەک دەبینین کە )شیرێژ( و )سرێش( 
هاوئاوازن، چونکە هاوڕیشەن و بە هەمان ڕێچکە گەشەیان کردووە، تەنها گۆڕانێکی 

کەم لە پیتەکانیاندا دەردەکەوێت، بەاڵم واتاکانییان جێوازن.
کرداری  لە  برێتە  کە  دروستبووە،  شێالن  کرداری  یشەوە،  شیل(  شەی)  و  لە 
تەڕکردنی ئارد، یان شلکردنی ئارد و گۆڕانی بۆ دۆخی هەویر، دواتر ئەم وشەیە 
واتایەکی نوێی لە خۆگرتووە. لە وشەی )شێل( ەوە، وشەی )شلع( کەوتۆتەوە. تەڕکردن 
و شلکردن لە بنەڕەتدا یەک واتایان هەبووە کە هاوڕیشەن و بێخەکەیان برێتییە لە 
، وشەی  لە زاری کرمانجییدا  ئاماژەیە کە  )ثەر(، دواتر واتاکانیان گۆڕاوە. شایانی 
ئەوەی کە )شل(  )تەڕ(ی زارەکانی دیکەیە. هەروەها دوای  )شل( هاوواتای وشەی 
واتای خاوبوونەوە یان نەرمبوونەوەی لە خۆگرتووە، وشەی )شۆڵ- شول- شۆڕ( 
ی لێکەوتۆتوە، دواتر )شلوشۆڵ- شلوشول- شلوشۆڕ( ی لێدروستبووە، لەشێوەی 
)شوڵک-  وشەی  ەوە،  شول(  )شۆڵ-  وشەی  لە  هەروەها  کەڕوکۆر(.  )شەڕوشۆڕ، 
کاتێکدا کە  لە  نەرم )شل( دێت،  تەڕ و  تولەدارێکی  بەمانای  شولک( سازێنراوە، کە 
ئەم وشەیە واتای تەڕی وەرگرتووە، بەاڵم دووبارەو بەهەڵە، وشەی تەڕی لە تەکدا 

بەکاردەهێنرێت، وەک دەگوترێت: شولکی تەڕ.
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)شیلە( یان)شیرە( یش بە مانای شلەیەکی خەستی کەتیرەیی دێت. ئەم وشەیە کە 
 )Syrup( )گەردێنراوە بۆ )شیراو- شیراڤ(، لە زمانی ئینگلیزییدا بووە بە)سیرۆپ

، لە زمانی عەرەبییشدا بووە بە )شروب(.
لە )شل( یشەو وشەکانی )شللە( و )سائل( کەوتونەتەوە. لەوشەی )شیر( و) شل( 
)شیرەک(  ، وشەی  اآللة(  ئامراز)اسم  ناوی  بۆ  گۆڕاون  کە  ئەوەی  دوای  یشەوە، 
دروست بووە کە بەمانای )حنفیة( دێت، و لە فارسییدا )شیرآب( ی پێدەگوترێت، لە 

گەڵ وشەی )شلەنگ- شیلەنگ( کە بەمانای سۆندە دێت.
دەسازێنن،  کردار  ناوی  فارسییدا  و  کوردی  زمانی  لە  و)ەنگ(  )ەک(  دووەکی 
بۆ  گۆڕاون  کەدواتر  ڤیژەنگ(  ڤیژەک-  ڤیژ-   ( کۆڵەنگ(،  کۆڵەک-  کۆڵ-   ( بنۆڕە 
شایانی  سازێنراوە.  شیلەنگ(  شیرەنگ-  )شیرەک-  بەوپێیە   . فیشەنگ(  )فیشەک- 
ئاماژەیە ) ڤیژ( بەمانای )قتل( دێت کە دیوێکی دیکەی واتای )کوژ(ە، بۆیە ) ڤیژەک 
– فیشەک( بە واتای )قاتل( دێت. ) ڤیژە( ش بە مانای )ژەهر( دێت، کە هەمان واتای 

)قاتل(ە.
لە )سێڵ( و )سیل( یشەوە، لە زمانی کوردییدا) سێاڵو( و لە زمانی فارسییدا)سیالب( 

دروستبووە.
بە گوێرەی پێڕەوی هانەونا، ڤەرەکی )نە( لە گەڵ وشەی )شلە(. وشەی ) نەشلە( 
ی لێدەکەوێتەوە، کە برێتییە لە شلەیەکی خەست ولینج، کە بەلوتدا دێتە خوارەوە 
و بە هۆی سەرماوە ڕوودەدات، کە لە عەرەبییدا بووە بە ) نەزلە( ) نزلة( و لەگەڵ 

وشەی سەرمادا پێی دەگوترێت ) نزلة برد(.
وشەی)خەثر-خثر(، بە هۆی جێگۆڕکێی پیتەکانەوە گۆڕاوە بۆ)خەرث- خرث(، 
)خالصة(  وشەی)خلص(ەوە،  لە  لێکەوتۆتەوە.  ی  جلط(  غلظ،  )خلص،  وشەکانی 
دروست بووە کە هەمان واتای )چڕاو- چۆڕاو( ی هەیە، کە هاوڕیشەو هاوواتای 
)جلط(  لە   . هاوواتای)چڕ(ە  کە  دروستبووە،  )غلیظ(  یشەوە  )غلظ(  لە  ە.  )عصیر( 
یشەوە، )جلطة( دروستبووە ، کە هاوڕیشەی)خثر(ە ، )جلطة اللبن ( بە مانای گرێی 
ماست، یان کڵۆی ماست دێت، )جلطة الدم ( بە مانای گرێی خوێن،کڵۆی خوێن و لە 
هەمانکاتییشدا واتای مەیینی خوێنی هەیە، هەروەک پێشتر ئاماژەم بە )خثر اللبن( 

و )خثر الدم( داوە.
______________
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بە گوێرەی  هاتووە،  لە )صمغ( ەوە  کە  پێداوە  ئاماژەم  ) دمع(، وەک  * وشەی 
نە ڤەرەی ڕۆکیڕۆ، بێخی وشەکە برێتییە لە )ذەڤڅ(، کە بە مانای چەرم یان پێستە 

هاتووە.
وشەی ) ذەڤڅ( دوای پەرش بوون، بووە بە ) ذەڤخ( و) ذەڤث(، لە زمانی کوردییدا 
)ذەڤخ( بووە بە )دەبخ (، وەلە زمانی عەرەبییشدا بووە بە )دبغ(، وە وشەی )دباغ( 
ی لێکەوتۆتەوە، کە بەمانای پێستەساز دێت. لە زمانی کوردییدا و دوای ئەوەی کە 
لێکەوتۆتەوە، دواتر کە دەنگی)ه( سواوە،  )ذەڤخ( بووە بە )ذەڤهـ( وشەی )دەفە( ی 
بووە بە )ذەڤ( و وشەی )دەف( ی لێکەوتۆتەوە . بە دیوێکی دیکەشدا )ذەڤهـ( گۆڕاوە 
واتای  )دەبەخانە(  کە  لێکەوتۆتەوە،  )دەبە(ی  وشەی  دواتر   ، )دەبهـ(  و  ذەبهـ(   ( بۆ 
شوێنی پێستەسازیی داوە، کە لە عەرەبییشدا لە )دبغ( ەوە، )مدبغة( ی لێکەوتۆتەوە، 
هەروەها وشەی)مصبغة( یش لێرەوە دروستبووە، کە دواتر)مصبغة( واتاکەی گۆڕاوە 

و واتاییەکی نوێی لە خۆگرتووە.
لە زمانی کوردییدا، دووەکی )ار( دەکەوێتە سەر وشە و واتایەکی نوێ، بەواتای 
بەرجەستە بە وشەکە دەدات. بنۆڕە) دیو- دیوار(، )بن- بنار(، ) کن- کنار(، )لێو- لێوار(، 
) کەن- کەنار( ، ) ڤەث- ڤەثار، فیسار(هتد. لە دێرزەماندا و لە سەروەختێکدا کە پێستی 
ئاژەڵ بۆ نووسین بەکار هاتووە ، وشەی )ذەڤث( کە بەمانای )پێستە( هاتووە، بووە 
بە) ذەڤثار( دواترگۆڕاوە )دەفتار( و )دەفتەر(، کە بە مانای کۆمەڵە پێستەیەک هاتووە، 
کە پێکەوە دەفتەریان بەرجەستەکردووە. ئەو شوێنەی کە دەفتەری تێدا هەڵگیراوە، کە 
برێتییە دەفتەرگە. دواتر خودی وشەی دەفتەر، جێگەی واتای دەفتەرگەی گرتۆتەوە، 
هەر بۆیە لە زمانی هیندی و فارسییدا بە ئۆفیس دەگوترێت دەفتەر. ئەم گۆڕانی واتایە 
نووسین  بۆ  ئامرازێکە  دەردەکەوێت.کە  عەرەبییشدا  زمانی  لە  و  قەڵەم(  لە وشەی) 

بەکاردێت، لە هەمانکاتدا بە ئۆفیسی سەربازگە دەگوترێت قەڵەم.
گوایا دەفتەر وشەیەکی گریکییە و بەمانای پێست دێت ، بەاڵم ئەمە ڕاست نییە، 
چونکە هیچ ڕیشەیەکی ئەم وشەیە لە ناو ئەو زمانەدا نییە، وە لە زمانی گریکیدای بە 
پێست دەگوترێت )ذێرما- دێرما() δέρμα( وە بە پێستناسی دەگوترێت )ذێرماتۆلۆجییا( 
Dermatol- (. )لە زمانی ئینگلیزییشدا دەبێت بە) دێرمەتۆلۆجی ،( )δερματολογίαα

ogy(  خۆ ئەگەر بگوترایە، وشەی )چەرم( لە )ذێرما( ی گریکییەوە هاتووە، زیاتر 
جێی باوەڕ دەبوو، بە الیەنی کەمەوە هاوئاوازن، هەرچەندە هیچ بەڵگەیەک نییە بۆ 
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هاوڕیشە بوونیان .شایانی ئاماژەیە لە وشەی )چەرم( ەوە، وشەی )چەرمو، چەرمگ، 
چەرمی( کەوتۆتەوە، کە بەمانای سپی دێت.چونکە ڕەنگی پێست یان چەرم، بەر لە 

دەباغیکردنی سپییە.
ذەڤث کردن کە واتای )تۆمارکردن( ی لە خۆ گرتووە، دواتر لە وشەی )ذەفث(
ەوە، وشەکانی) زەفت( و ) زەبت( و )ثەبت( کەوتونەتەوە، لە زمانی کوردی و فارسیدا 
)زەفت- زەبت( بە مانای تۆمارکردن)تسجیل( دێت. هەر وەها وشەی ) مەزبەتە(یش 
لە  ثبت(یش  )زەبت(ەوەهاتووە. وشەی)  لە  نووسراوی سەرکاغەز دێت  بەمانای  کە 
زمانی فارسیدا بە مانای تۆمارکردن دێت، بنۆڕە )ثبت نام(، لە عەرەبییشدا بنۆڕە ) 

اوراق ثبوتیة( . 
هەروەها لە )ذەڤخ(ەوە، کە بە مانای پێست دێت، وشەی )ذەبح- ذبح( کەوتۆتەوە. 
بە مانای )گروونی  پێشتر  لە خۆگرتووە، بەاڵم  ئەمڕۆ واتای سەربڕینی  هەرچەندە 
پێست- کەوڵکردن( هاتووە،کە کەوڵکردن بە زیندوویی جۆرێک بووە لە ئەشکەنجەدان، 
هەر بۆ یە بەو جەلالدەی*** کە کارەکەی ئەنجامداوە گوتراوە) ذەباح(. دواتریش 
وشەی )سفاح( و )سفاک( ی لێدروستبووە، کە واتای ) خوێنڕێژ( دەدات. دواتر )سفح( 

و )سفک( ی لێکەوتۆتەوە. کە بەمانای ڕژان دێت، بەتایبەت ڕژانی خوێن. 
وشەی )ذەڤخ( کە بە مانای پێست دێت، لە هەمانکاتدا واتای ) بەرگ( یشی هەیە، 
چەندین وشەی نوێی لێکەوتۆتەوە، لە بیناسازییدا  ئەو بەرگە تەنکەی، یان ئەو پێستە 
)لەبغ(،  پێدەگوترێت  بەعەرەبی  دیواری خانووی پێ ڕووپۆش دەکرێت،  تەنکەی کە 
کەلە وشەی )ذەڤخ( ەوە دروستبووە. کاتێک کە )ذەڤخ( گۆڕاوە بۆ ) ذەوخ( ، وشەی 
)سەوخ( و) صەوغ(، کە لە زمانی کوردییدا )سواخ( دروستبووە و لە زمانی عەرەبییشدا 
لە )صوغ( ەوە، وشەی )صیاغة( سازێنراوە، کە )صیاغة( بە مانای )ڕووپۆش( دێت، 
کە هەمان واتای پێست و بەرگی هەیە.لە کاتێکدا کە دەنگی )ڤ( گۆڕاوە بۆ )و(، )ذەڤخ( 
بووە بە )صوغ(، بەاڵم کە دەنگی ) ڤ( دەگۆڕێت بۆ )ب( ، )صوغ( دەگۆڕێت بۆ )صبغ( 
، کە ئەمیش پێستێکی تەنکە بۆ ڕووپۆشی دیوار و دەگاو پەنجەرە بەکاردێت، دوای 
ئەوەی کە ڕەنگی جۆراوجۆر، بۆ مەبەستی جوانی و ڕازاندنەوە بەکارهێنراوە، ئیدی 
واتاکەی گۆڕاوە و واتای )بۆیاخ(ی لە خۆگرتووە ، ئەگینا پێشتر )صبغ( بە مانای بەرگ 
هاتووەو “ بنۆڕە مدبغة- مصبغة” . بە عەرەبی بە بۆیاخ گوتراوە )طالء( . کاتێک کە 
)طالء( واتای ڕووپۆشکردنی ئاڵتونیشی هەبووە، ئیتر لە زمانی فارسییدا )طال( واتای 
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)زێڕ(ی لە خۆ گرتووە، گەر بنۆڕینە وشەکانی)طالساز( و ) صائغ( دەبینین هاوواتان. 
وشەی  هاوڕیشەی  کە  هاتووە،  بریسکانەوە  واتای  بە  )طالء(  کە  ئاماژەیە  شایانی 
)جالء(ە. وە بەگوێرەی نە خشی ڕۆکیڕۆ، بێخی وشەکە برێتی بووە لە )ثریڤ( کە 
کە واتای ) بریسکە(ی هەیە، دوای گەرداندن بووە بە )ثریڤە(، دوای گەشەکردنی ئەم 
وشەیە، وشەکانی) جریڤە( و )تریفە( کەوتونەتەوە، دواتریش لە ) جریڤە( وە، وشەی 
)جریوە- جلیوە( کەوتۆتەوە، وە بە هۆی جێگۆڕکێی پیتەکانەوە )جلیوە( گۆڕاوە بۆ 
لە  دیکەشدا  دیوێکی  بە  لێکەوتۆتەوە.  ی  و)طلي(  )جلي(  وشەی  هەروەها  )جیلوە(، 

وشەی )ثریڤ( ەوە، وشەی ) ظریف( کەوتۆتەوە، کە بەمانای جوان و ناسک دێت.
لە ڕوویەکی دیکەوە لە )ذەڤخ( ەوە، وشەی )طەبق- طبق( دروستبووە، کە بەمانای 
توێژ ، یان چین دێت. بەدیوێکی دیکەشدا )ذەڤخ( بووە بە )صەفح-صفح( وە ، دوای 
ئەوەی کە دەنگی )ڤ( گۆڕاوە بۆ )و( ، لە )ذەوخ( ەوە، وشەی )لەوح- لوح( دروستبووە 

، دواتر وشەکانی )صفحة( و) لوحة( کەوتونەوە.
هەروەها دوای ئەوەی کە دەنگی )و( گۆڕاوە بۆ )م(، وشەی )صوغ( بووە )صمغ(، 
بە  بە مانای کەتیرە دێت، ئەوی دیکەشیان  یەکێکیان  لە خۆ دەگرێت،  واتا  کە دوو 
مانای ئەو پێستە تەنکە دێت کە لە ئەنجامی وشکبوونی کەتیرەکەوە دروست دەبێت، 
کە بە ئینگلیزی پێیدەگوترێت )فیلم( ) Film( . وشەی )فیلم( لە بنەڕەتدا بەمانای )پەڵە- 
بقعة( هاتووە. دواتر واتای نەوارێکی پالستیکیی تەنکی لە خۆگرتووە کە بۆ وێنە گرتن 
لینجەکەتیرەییەکەی  مادە  کامێراوە،  ڕێی  لە  و  ڕووناکییەوە  هۆی  بە  کە  بەکاردێت. 
بۆ  دەکرێت،  تێپەڕ  پێدا  ڕووناکیی  دواتر  کە  باڵودەبێتەوە،  پەڵە  بەشێوەی  سەری 

بەرجەستەبوونی وێنەکە.
وەک پێشتر بینیمان کە وشەکانی کەتیرە و سرێش لە )خەثر( و)ثەر( ەوە هاتبوون، 
لێکەوتبۆوە.  کە بەمانای )خەست( و)چڕ( دێن، وشەکانی )ئەسر( و )سرشک( یشی 
بەاڵم  األذن(،  )صمغ  دەگوترێت،  گوێچکە  مۆم(ی  )مێو-  بە  عەرەبیشدا  زمانی  لە 
دواتر)صمغ( گۆڕاوە بۆ )شمع( و ) دمع(، دواتر هەریەکەیان واتایەکی سەربەخۆیان 

وەرگرتووە، )شمع( بۆ گوێچکە بەکارهاتووە و )دمع( یش بۆ چاو. 
هەروەها دوای ئەوەی کە )صمغ( گۆڕاوە بۆ )شمع(، وشەی )طمغ( ی لێدکەوتۆتەوە، 
خەتمی  یان  شەمعی  مۆری  بەمانای  دروستدروستبووە،کە  )طمغة(  وشەی  دواتر 
ئەو  یان  دێت،  بەکار  نهێنی  نامەی  بۆ  زیاتر  مۆرە،  جۆرە  ئەم  کە  دێت،  شەمعی 
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خانوودا،  حیجزکردنی  کاتی  لە  یان  تێدایە،  تاقیکردنەوەی  پرسیاری  کە  زەرفانەی 
دەرگای خانووەکە خەتمی شەمعیی لێدەدرێت. دواتر وشەی )طمغة( واتاکەی گۆڕاوە 

و واتای مۆری ئاسایی واتە )خەتم( ی لە خۆگرتووە. 
شایانی ئاماژەیە، لە زمانی عەرەبییدا، جگە لە و ئاوە خەستەی کە لە بۆتەی گوڵ 
دەردەچێ، بەڵکو بەو ئاوە خەستەی کە لە چاوو لوت دەرچووە گوتراوە )قطر(، دواتر 
واتای نوێ و جێوازیان وەرگرتوە و )دمع( بۆ چاو و)شمع ( بۆ گوێچکە و )مخاط( 

بۆ لوت بەکارهاتووە.
لە زمانی کوردییشدا)ئەسر- هەسر( بۆ چاو و )مێو( بۆ گوێ و ) فرم ، چڵم ( 
بۆ لوت بەکارهاتووە. کە وشەی )فرم( هاوبێخە لە گەڵ وشەی ) Film( کە پێشتر 
ئاماژەم پێداوە، کە بەمانای مادەیەکی کەتیرەیی وشکەوەبوو دێت کە پێستێکی تەنک 
لێرەدا  ئینگلیزی،کە  ی   )phlegm()فڵێم( وشەی  گەڵ  هاوبێخە  وە  دەکات.  دروست 
بەمانای بەڵغەم دێت. وشەی)چڵم( یش هاوبێخە لە گەڵ )شڵێم( )Schleim( ی ئەڵمانی 
و )Slem( ی سویدی . کە لە ڕوویەکی دیکەوە هەموو ئەو وشانە هاوبێخن لەگەڵ 
 flegme(( لە زمانی فەرەنسی و گریکییدا )و شەی ) بەڵغەم(. بنۆڕە وشەی ) فڵێگم
φλέγμα((  وە لە زمانی تورکییشدا بووە بە )بەڵگەم( . )balgam(  هەروەها )مخاط( 

ی عەرەبییش لە وشەی )mucus( ەوە هاتووە، کە لەزۆربەی زمانە ئەوروپییەکاندا 
 )Slime ( ی سویدی هاوبێخە لە گەڵ )Slem ( دێت. هەروەها وشەی )بەمانای )چڵم
ی ئینگلیزی کە هاوواتاو هاوبێخی )فرم( ی کوردییە. وشەی ) Slime(  بە مانای 
زۆربەی  لە  هەیە.  ی  )قەترە(  واتای  لەهەمانکاتیشدا  وە  دێت.  لینج  چڕی  شلەیەکی 
دەبێت،  دروست  قوڕگدا  ئیلتیهابی  ئەنجامی  لە  کە  لینجاوێک  ئەوروپییەکاندا،  زمانە 
 καταρροή, Catarrh, catarre,( )واتە)بەڵغەم(، پێیدەگوترێت )کەترە( یان ) کەتر
Katarrh( کە هاوبێخی وشەکانی)قەترە( و )کەتیرە( یە ، کە بێخەکەیان )خەثر( ە، 
وەک پێشتر ئاماژەم پێداوە. هەروەها وشەی )قەتران(یش کە لە کەتیرەی دار و خەڵوز، 
یان لە پەترۆڵ دەردەهێنرێت، بە هەمانشێوە دروست بووە. هەروەک پێشتر ئاماژەم 
بە پەرشبوونی )خەثر( داوە، کە دەبێت بە )خەر( و)ثەر(، بەمشێوەیە ) خەثر( دەبێت بە 
) قەتر(، وە ) ثەر(یش دەبێت بە) تەر(، هەر بۆیە ) قەتران( لە زمانی ئینگلیزیدا دەبێت 
بە )تار( )Tar( و لەزمانی ئەڵمانییدا دەبێت بە )تێر( ) Teer(، وە لەزمانی ئینگلیزییدا 

) Tear( بەمانای )فرمێسک( دێت.
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گەر بنۆڕینە وشەی فرمێسک دەبینیین کە وشەیەکی ئاوێتەیە و لە )فرم+ێسک( 
پێكهاتووە، وەک بینیمان کە فرم چەند واتایەکی هەیە، یەکێک لەو واتایانە )قەترە( یە، 
کەواتە دەتوانیین بڵێین کە فرمێسک، بە مانای قەترەی ئەشک دێت کە برێتییە لە )فرم 
ئەشک- فرمەشک(، دواتر وشەکە گۆڕاوە بۆ )فرمەسک( و ) فرمێسک( ، ئەویش بە 

گۆڕانی )ە( بۆ )ێ(، بنۆڕە ) قەاڵدزە- قەاڵدزێ(، ) چەژ- چێژ(.  
کە   ، گۆڕاوە  واتاکانیان  دواتر  و  بوونە  هاوڕیشە  ئەسڵدا  لە  و)کۆر(.   **)کەڕ( 
بێخەکەیان برێتییە)خەث(. ئەم وشەیە دوای گەشەکردنی، )خاث(و ) خوث( و )خیث( 

ی لێکەوتۆتەوە .
لە وشەی )خەث(ەوە ئەم وشانە کەوتوونەتەوە:- )خەڕ(، )خەل(، )شەل(، )کڕ- قڕ(، 

) کەڕ(، )گەڕ(، ) کەج(، )کەچ(، )کەپ –کپ – قەپ(.
لە وشەی )خاث( ەوە، ئەم وشانە کەوتوونەتەوە:- ) کاس(، )قاج(.

لە وشەی )خوث( ەوە، ئەم وشانە کەوتوونەتەوە:- )گۆت(، )گۆج(، )گەوج – گەوژ- 
گەمژ(، )هور- وڕ(، )کور(، )کول(، )گول( ، )کۆر-کوێر(، ) کۆڵ(،) قۆڕ(، )حۆل(.

)قێڕ(،  )گێڕ(،  )گێل(،  )خێل(،   -: کەوتوونەتەوە  وشانە  ئەم  )خیث(ەوە،  وشەی  لە 
)خێچ(، )گێژ(.

لە  بەر  هاتوون،  بێخێکەوە  لە  و  هاوڕیشەن  کە  سەرەوە،  وشانەی  ئەو  هەموو 
گەشەکردنیان یەک واتایان هەبووە، کە بە مانای )عطل- خلل( دێن. دواتر گەشەیان 

کردووە و فۆڕمەکانییان گۆڕاوە و هەریەکەیان واتایەکی تایبەتی وەرگرتووە.
وشەی )خەڕ( یان )خەر( بە مانای کەموکوڕی لە هەموو ئەندامەکانی لەشدا دێت، 
کە هاو مانای )عطل( و)عجز( ی عەرەبییە. لە کوردەواییدا دەگوترێت: پێکەوە پیر و 
لە  )عجوز(. هەروەها  بنۆڕە وشەی  دێت،  مانای عجز  بە  )خەڕۆ(  لێرەدا   . خەڕۆبن 

دەستەواژەی )دەسخەڕۆ- دەستخەڕۆ( یشدا بە مانای عجز دێت.
وشەی )خەر( لە باری “ بەرکردار” دا بووە بە )خەراو(، دواتر وشەکانی )خەراڤ، 
وشەی  واتای  دواتر  دێت،  )عاطل(  بەمانای  کە  لێکەوتۆتەوە،  خەراب(ی  خەراپ، 
)خەراپ( گەشەی کردووە و چەندین واتای دیکەی لە خۆگرتووە وەکو: )تالف، فاسد، 

سیئ ... هتد(.
وشەی )خەڕ( لە زمانی عەرەبییدا بووە بە، )خەل( ، دواتریش )عەل( و )شەل(، کە 

وشەکانی )خلل(، )علل(، )شلل( ی لێسازێنراوە.
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وشەکانی )کڕ، کپ، کەڕ، کوێر، خێل، شەل،گێڕ، قێر، خێچ، قۆڕ، کۆڵ، گۆت، گۆج، 
قاج( ، هەریەکەیان برێتیین لەواتای کەموکوڕیی یەکێک لە ئەندامەکانی لەش. هەروەها 
لەواتای  برێتیین  هەریەکەیان  کاس(  حۆل،  وڕ،  گێل،  گێژ،  )گەوج،گەمژە،  وشەکانی 
جۆرێک لە کەموکوڕیی مێشک. هەندێجار دوو لەم وشانە پێکەوە دێن، بۆ نموونە:- 
قڕوقەپ،  کڕوکپ-  کەڕوکاس،  وڕوکاس،  خێلوخیچ،  قیڕوقاج،  گێژوحۆل،  )وڕوگێژ، 

شەلوگۆج، شەلوگۆت، گەڕوگول ...هتد(.
)کاس(  وشەی  گەڵ  لە  هەندێجار  خۆگرتووە.  لە  نابیستای  واتای  )کەڕ(  وشەی 
)کپ(،  وشەی  دیکەی  دیوێکی  کاس  ووشەی  )کەڕوکاس(،  بە  دەبێت  بەکاردێت،کە 
بەاڵم کپ بۆ گوێ بەکاردێت و ) کاس( یش بۆ مێشک، کاسبوون بە مانای کپبوونی 
مێشک دێت، هەروەها وشەی ) کاسکون- کەسکون( لە وشەی )کاس(ەوە سازێنراوە، 
کە بەواتای )کاسکەر( دێت.وشەی )کڕ( واتای کپ یان بێدەنگ یان )الڵ( ی لە خۆ 
گرتووە. وشەی )کڕ( و )کور( بەر لە گەشەکردنیان هاوواتابوونە، بنۆڕە ) کڕوکپ، 
کوڕوکپ، قوڕوقەپ(. کە لە وشەی )کور(ەوە، وشەی )کورک( سازێنراوە. لە کاتێکدا 
کەلەسەر  ئەوەی  دوای  دەکات.  زۆر  گارەگارێکی  هێلکەکردندا  کاتی  لە  مریشک 
هێلکەکان دەنیشێت، لە گارەگار دەکەوێت، واتا کڕ دەکەوێت) بێدەنگ دەکەوێت(. یان 

دەگوترێت: کورک بووە، بە واتای بێدەنگ بووە. 
هەردوو وشەی ) شەل( و )گێڕ(  واتای ناتەوانیی لە قاچدا لە خۆگرتووە.

زمانی  لە  )کۆر(  وشەی  خۆگرتووە.  لە  نابیینای  واتای  کوێر(  کۆر-   ( وشەی 
عەرەبیی و فارسییدا بووە بە ) عۆر( و، وشەی )أعور( ی لێکەوتۆتەوە. 

وشەکانی )کور( و )کول( یش زیاتر واتای )زامداری- برینداری(یان هەیە، لەوشەی 
)کول( ەوە، )کوالنەوە( دروستبووە، کە بەمانای )زامی دووبارە( دێت. لە ڕوویەکی 
دیکەشەوە، وشەی کول واتای)ناتیژ( ی لەخۆگرتووە خۆگرتووە. شایانی ئاماژەشە 
کە )کۆڵەوار( بەمانای )معوق( ی عەرەبیی دێت. کە وشەکانی )کۆرەوار( و )کوێرەوەر( 
)عور(  وشەی   ، ەوە  )کور(  وشەی  لە  دیکەش  جارێکی  لیکەوتۆتەوە.  کڵۆڵ(ی  و) 

دروستبوو، کە وشەی )متعور( ی لێکەوتۆتەوە و هەمان واتای ) زامداری( هەیە.
وشەی)قۆڕ( بە مانای هەموو شتێکی بێسوود یان خراپ دێت، بۆ نموونە ) قسەی 
قۆڕ، ئیشی قۆڕ ، ئەم سەعاتە قۆڕەی من هەمیشە دوادەکەوێت... هتد(، بەاڵم زیاتر 

واتای ناتەوانیی )گون( ی لە خۆگرتووە.
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وشەی) خێل( واتای نا تەرازیی چاوی لە خۆ گرتووە، ئەم وشەیە دوای گەشەکردنی 
بووە بە )خێج- خێچ- قیچ( ، کە هەندێجار پێکەوە دێن، وەک) خێل وخێچ، خێل و 
قیچ(. لە هەندێ زاردا بووە بە)قێڕ( کە ئەویش وشەی )قاج( ی بەدوادا هاتووە، کە 
پێکەوە دێن دەبێت بە )قێڕ وقاج(. هەروەها واتای وشەی )حۆل( بە دوو ڕێچکەی 
جێوازدا گەشەی کردووە، کە یەکێکیان بەواتای ناتەوانیی مێشک دێت، وەک لە )گێژ 
و حۆل( دا دیارە، ئەوی دیکەشیان دوای ئەوەی کە بووە بە )أحول( و واتای )خێل( 

ی لە خۆگرتووە.
لە خۆگرتووە، )کۆڵ( یش بۆ  باڵ و مەچەکدا  لە  ناتەوانیی  وشەی )گۆج( واتای 
واتای کە موکوڕیی پەنجە بەکارهاتووە. هەربۆ یە لە کاتی وەشاندنی بۆکس)مست( 

دا، پەنجەکان بۆ دیوی لەپی دەست دەچەمنەوە، وشەی ) مستەکۆڵە ( سازێنراوە.
وشەی )گۆت( واتای سڕبوون و کەموکوڕیی هەستە دەمارەکانی لە خۆگرتووە. 

هەردوو وشەی )گەڕ( و )گول( واتای نە خۆشیی پێستیان لە خۆ گرتووە.
وشەی )کەج( ، کە دواتر )کەچ( ی لێکەوتۆتەوە، واتای کەموکوڕیی یان خواریی 
لێکەوتۆتەوە.  )مل( ی لە خۆگرتووە، کە دواتر دەستەواژەی )ملکەچ، گەردنکەچ( ی 
ئەم وشەیە دوای ئەوەی واتای ) طاعة( ی لە خۆگرتووە، خودی وشەی) کەچ( بە 
هەمان واتای )طاعة( بەشێوەی )خەش( و )خەض( کەوتۆتەوە زمانی عەرەبییەوە و 

دەستەواژەی )خضوع( و )خشوع( ی لێکەوتۆتەوە.
 

*** وشەی )جەلالد( لە )ثلڅ( ەوە کەوتۆتەوە، کە هاوواتای )ذڤڅ(ە و بەمانای 
پێست دێت، بە گوێرەی نەڤەرەی ڕۆکیڕۆ، وشەی )ثلڅ( پەرش بووە بۆ )ثلخ( و )ثلث(، 
)جەلالد(  و  )سەالخ(  وشەی  بەمشێوەیەش  لێکەوتۆتەوە.  ی  )جلد(  و  )سلخ(  دواتر 
دروستبووە. وەک دەبینین کە ) ذەڤخ( و )ثلڅ( هاوواتا ) مترادف( ن، وشەکانی” ذباح، 
وە، وشەی  ە  )جلد(  لە وشەی  بکەرن.  سیفەتی  کە  لێکەوتۆتەوە  یان  جالد، سالخ” 
دروستکراوە  )جلد(  لە  کە  قامچییەی  و  لە  برێتییە  کە  دروستبووە،  جلدة(  )جەلدە- 
بەمانای  کە  )جەلالد(دروستبووە،  لێرەوە وشەی  بەکارهاتووە،  ئەشکەنجەدان  بۆ  و 
هەیە،  واتای  دوو  دێت،  کەوڵکەر  مانای  بە  کە  )سالخ(  دێت. وشەی  ئەشکەنجەدەر 
بۆ  کە  دێت  تیژە  ئامرازە  ئەو  بەمانای  دیکەشیان  ئەو  بکەرە،  سیفەتی  یەکێکیان 

کەوڵکردنەکە بەکاردێت، دواتر ئەمیش فۆڕم و واتاکەی گۆڕاوە و بووە بە)سالح(.
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)مجلد(  وشەی  دێت.  )پێست(  یان  )بەرگ(  بەمانای  کە  جلد(،  )جەلد-  وشەی 
بەکاردێت.  کتێب  بۆ  زیاتر  وشەیە  ئەم  دێت،  ڕوپۆشکراو  بەمانای  کە  کەوتۆتەوە، 

هەروەها وشەی)مجلة( یشی لێکەوتۆتەوە.
دوای ئەوەی کە دەنگی )د( کەوتووە، لە زمانی کوردییدا وشەی )جلد( بووە بە 

)جل( و بەمانای )بەرگ( دێت، بنۆڕە )جلوبەرگ(.
بەدیوێکی دیکەدا، وشەی )جلد( گۆڕاوە بۆ )جرد( و وشەی )جریدة( ی لێکەوتۆتەوە. 
وەک دەبینین، وشەکانی دەفتەر و مجلە و جریدە، و صفحة، هەموویان ڕیشەکەیان 
برێتییە لە پێست. دوای ئەوەی کە بەهۆی جێگۆڕکیی پیتەکانەوە، وشەی )صفحة( بووە 

بە )صحفة(، وشەکانی )صحیفة، صحافة، صحفي، مصحف ... هتد( ی لێکەوتۆتەوە.
بۆ   ، بۆتەوە  پێچەوانە  واتاکەی  جرد(  )جەرد-  وشەی  دیکەوە،  ڕوویەکی  لە 
بەمانای  )تجرید(  وشەی  بەاڵم  دێت،  بەرگتێگرتن  بەمانای  )تجلید(  وشەی  نموونە: 
بەرگداماڵین دێت. لێرەوە دەستەواژەی )جەردە( کەوتۆتەوە، کە بەمانای ڕووتکەرەوە 
دێت. هەروەها )مجرد( بەمانای)ڕووت( دێت و چەندواتایەکی دیکەشی لە خۆگرتووە، 

وەک:- )پەتی، سەڵت، تەنها... هتد(.
______________

 
شیگەریی وشەی “خەث- بەرگ”

 وەک پێشتر ئاماژەم داوە، کە زمان لە ئەزەڵدا لە تەنها وشەیەک پێکهاتووە، دواتر 
ئەو وشەیە گەشەی کردووە و هەموو وشەکانی دیکەی لێکەوتۆتەوە. هەر بۆیە بێخی 
وشەکان دووبارە دەبنەوە، بەاڵم بە ڕێچکەی گەشەکردنی جودا و واتای جێوازەوە. 
وەک پێشتر لە وشەی )څاڅ( دا بینیمان، کە جارێک واتای )کات( ی لێکەوتەوە، جارێکی 
دیکە واتای )تەخت( ی لێکەوتەوە. وشەی )خەث(یش لە چەندین نموونەدا بینیومانە، 

کە چەندین وشە و واتای لێکەوتۆتەوە. ئەمجارەیان ) خەث( بە مانای بەرگ دێت.
وشەی )خەث( بە شێوەی )غەط( و) غەش( و )کەس( کەوتۆتە زمانی عەرەبییەوە.) 
غطاء( و )کساء( و )غشاء( ی لێکەوتۆتەوە. کە )غطاء( واتای ڕووپۆشی لە خۆگرتووە، 
)کساء( واتای بەرگی لە خۆگرتووە، )غشاء( یش واتای بەرگی ناوەکیی لە خۆگرتووە. 
وشەی )خەث(دوای ئەوەی کە دەنگی )ث( گۆڕاوە بۆ )ڤ(، بووە بە )خەڤ(، بە 
شێوەی )خەب( و ) خەف( کەوتۆتە ناو زمانی عەرەبییەوە و هەردوو وشەی ) اختباء( 



275 زمان و زار
ژمارە )4( )پوشپەڕ-2٧22( )هاوینی-2022(

و )اختفاء( ی لێکەوتۆتەوە،کە واتای )داپۆشراو( و ) شاردراوە( یان لە خۆگرتووە. 
)عەب(  )قەب(،  )کەڤ(،  وشەکانی  ەوە،  )خەڤ(  وشەی  لە  دیکەوە،  ڕوویەکی  لە 

کەوتونەتەوە.
وشەو  سەر  دەکەوێتە  )ا(  پیتی  کوردییدا،  ڕێزمانی  پەیڕەوەکانی  لە  یەکێک  لە 
واتایەکی نوێ دەسازێنێت. بنۆڕە ) فەرم- فەرما(، ) دار- دارا(، )نم- نما(، ) ڕەو- 

ڕەوا(، ) دوو- دووا. دیم- دیما(، )شێت، شەید- شەیدا(. 
بە گوێرەی ئەو پەیڕەوەی سەرەوە، لە زمانی کوردییدا ) کەڤ( بووە بە ) کەڤا- 
کەوا(، لە زمانی فارسییدا بووە بە )قەبا-قبا(، لە زمانی عەرەبییشدا بووە بە )عەبا- 

عباء(.
______________

شیگەریی وشەی “ روڅ “
وشەی )روڅ( کە بە مانای تیشکی خۆر دێت. ئەم وشەیە لە خودی وشەی خۆرەوە 
لە  برێتی بووە  بە هۆی جێگۆڕکێی دەنگەکانەوە. کە وشەکە  دروەستبووە، ئەویش 
)څور(، دواتر ) خور( و ) ثور( ی لێکەوتۆتەوە. وشەی )روڅ( پەرش بووە بۆ ) روخ( و 
)روث(. لە وشەی )روث( ەوە ئەم وشانە کەوتونەتەوە: )روز، ڕۆژ، ڕۆش، ڕۆج (. ئەو 
تیشکەی کە لە خۆرەوە دەردەچێت و ڕووناکی دەبەخشێت و تاریکی دەڕەوێنێتەوە 
لە  لێرەوە ئەم وشەیە واتای پێچەوانەی شەو و تاریکیی  ئیتر  پێیدەگوترێت )ڕۆژ(، 

خۆگرتووە.
دوای ئەوەی کە دەنگی )خ( گۆراوە بۆ )ه( و دواتریش دەنگی )ه( سواوە، ل وشەی 
)روخ(گۆڕاوە بۆ )رو ه( و دواتریش بۆ )رو- ڕۆ(. لە وشەی )رو- ڕۆ(وە، وشەکانی 
)ئەمڕۆ، ئەوڕۆ، ئیرو ه- ئیرو ، نیوەڕۆ، نیمەڕۆ... هتد( سازێنراون. شایانی ئاماژەیە 
کە وشەی ئاوێتەی ) امروز(* فارسی نییەو لە زمانی فارسییدا دانەڕێژراوە، بەڵکو 
ڕاستەوخۆ لە زمانی کوردییەوە وەرگیراوە، چونکە لە زمانی فارسییدا )این( بەمانای 

)ئەم( دێت، گەرنا دەبوایە )اینروز( بوایە. 
) ورگن، چڵکن، گۆشتن...  بنۆڕە  نیسبی دروستدەکات،  )ن( کە سیفەی  دووەکی 

هتد(، لە گەل وشەکانی )ڕۆش( و )ڕو ه( دا ، دەبێت بە )ڕۆشن( و) ڕوهن- ڕوون(. 
بە گوێرەی نەڤەرەی ڕۆکیڕۆ، لەزمانی کوردیی کۆندا دووەکێک هەبووە کە برێتیی 
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بووە لە)ناڅ(، کە دواتر پەرش بووە بۆ )ناخ( و)ناث(، دواتر )ناخ( گۆڕاوە بۆ )ناک(، وە 
 ،)Sad-Sadness( )ناث(یش گۆڕاوە بۆ )ناس( و )نێس(. بنۆڕە )غەم – غەمناک(
 )Scary-Scariness( ترسناک(  )ترس-   ،)Dark- Darkness( تارناک(  تار-   (

بەدیوێکی دیکەشدا، دوای ئەوەی کە دەنگی )خ( گۆراوە بۆ )ه(، )ناخ( بووە بە )ناه(.
ڕووناک(  ڕوهناک،  )ڕۆژناک،رۆشناک،  وشەکانی  دا،  )ناک(  دووەکی  گەڵ  لە 
لە  ،کە دواتر وشەی )ڕووناک(   )Lightness( ئینگلیزی دەبێتە بە  دروستبووە، کە 

زمانی عەرەبییدا بووە بە )رونق(.
لە گەڵ دووەکی )ناه( یشدا، وشەکانی ) ڕۆژناه، ڕۆشناه، ڕووناه( دروستبووە. کە 
دواتر)ڕۆشناهی- ڕۆشنایی(،) ڕووناهی- ڕوونایی( دروستبووە. وە لەوشەی )ڕۆژناه(
)ڕووناک(،  و  )ڕۆشناه(  کە  هەرچەندە  )کاڵوڕۆژنا- کاڵوڕۆژنە( سازێنراوە.  یشەوە 
هاوڕیشە و هاوپەیڕەون، بەاڵم دوو ڕێچکەی جێوازی گەشەکردنیان گرتۆتە بەر، لە 

.)Brightness ( واتاکەی دەگۆڕێت و بە مانای )بەر ئەوە لێرەدا ) ڕۆشناه
______________

ئەنجامی  لە  کە  وشانەی  لەو  یەکێکە  دیتمان،  پێشر  هەروەک  )روز(،  وشەی   *
پەرشبووونی )روڅ(ەوە دروستبووە. وە بەر لە گەشەکردنی بۆ ) ڕۆز، ڕۆژ، ڕۆش، 
زاری  هەندێ  لە  ئێستاش  بەکارهاتووە،  کوردییدا  زمانی  لە  هتد(،   ... ڕۆ ه   ، ڕۆج 
کوردییدابەکاردێت. بنۆڕە وشەی )نەوروز- نەیروز(، )ڕۆزگار(. لە زاری کە ڵهوڕی 
وشەی)ئیمروز-  بۆیە  هەر  بەکاردێت،  ئیمروز(  ئیمڕوژ-   ( وشەی  هەردوو  لەکیدا 

امروز( هەر بەهەمان فۆڕمەوە کەوتۆتە ناو زمانی فارسییەوە. 
لەدێرزەماندا کە مرۆڤ کاری کردووە، لە دەستمژدی کارەکەیدا توانیویەتی تەنها 
قووتی ڕۆژانەی دابین بکات ، هەر بۆیە بەو بڕەی وەریگرتووە گوتراوە ) ڕۆژانە(. لە 

کوردیی کۆندا بە ) ڕۆژانە( گوتراوە ) ڕوزە(.   
)ڕوزە( بریتییە لەو بڕە خۆراکەی کە مرۆڤ ڕۆژانە دەستی دەکەوێت . با بنۆڕینە 
 – مردە  بوونە:)  دروست  جێوازەکانەوە  دایەلێکتە  هۆی  بە  کە  گۆڕانکارییانەی  ئەم 
مردوو – مردگ(، ) پەنبە، پەمە – پەموو – پەمگ(، ) خواردە – خواردوو- خواردگ(، 
) کەڕە- کەڕوو- کەڕگ(، )هەمە- هەموو- هەمگ، حەمک(. بە هەمان پەیڕە و ) ڕوزە- 
ڕوزوو - ڕوزگ( دروست بووە و ) ڕۆژە- ڕۆژوو- ڕۆژگ( ی لێکەوتۆتەوە .دواتر ) 
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ڕوزگ( لە زمانی عەرەبیدا بووە بە ) ڕوزق – رزق(. شایانی ئاماژەیە کەلە زۆربەی 
کاتدا )ڕزق( و) ڕۆزە( پێکەوە دێن.

ڕۆژوگرتن بە مانای رزقگرتن دێت. لە کاتێکدا کە مرۆڤ کاری کردووەو، توانیویەتی 
لە  مەردوم  ڕوویدابێت،  جەنگێک  ئەگەر  بکات،  دابین  ڕۆژو( ی خۆی  )ڕۆزە،  تەنها 
)ڕزق، ڕۆزە، ڕۆژو( ی خۆیان گرتۆتەوە، بۆ ئەوەی کە خۆراکی سەربازەکان دابین 
بکەن، لێرەوە دەستەواژەی ) ڕۆزەگرتن ، ڕۆژوگرتن( دروست بووە، لە کاتێکدا کە 
بە  ئایینیکراوە  بەرگی  ڕۆژووگرتن  بۆیە  ببەخش،  خۆراک  نەیانویستووە  کەسانێک 

بەردا و بە ناوی خوداوە ترسێندراون و بە زۆر سەپێندراوە بەسەریاندا.
هەروەها سواڵکردن برێتییە لە پەیداکردنی )ڕۆزە- رزق( لە دەری مااڵندا، هەربۆیە 
واتا  سازێنراوە،  دەرۆزە(  )دەررۆزە-  وشەی  )رۆزە(،  و  )دەر(  وشەی  هەردوو  لە 

ڕزقی بەر دەگا، بکەرەکەشی دەبێت بە )دەرۆزەکەر(.

 شیگەریی وشەی )ریڅ( 
وشەی )ریڅ(، کە بەمانای شلەیەکی چڕی لێڵ دێت، پەرش بووە بۆ )ریخ( و )ریث(. 
دواتر لەوشەی )ریخ( ەوە، )لیخ( و )ڕیخ( کەوتۆتەوە. هەروەها لە وشەی )ریث( ەوە، 
وشەکانی )ریت-لیت( و ) لیش- لێش( و )لێڵ( کەوتونەتەوە، کە پێشتر ئاماژەم بە 
پەرش بوونی دەنگی)ښ( کردووە بۆ هەردوو دەنگی )ش( و) ڵ(. بنۆڕە ) غەش- غەل(، 

) نوخشانە- نوقاڵنە(.
وشەی )لیخ( لە گەڵ دووەکی)ن( دا ، دەبێتە )لیخن( و، دەبێتە سیفەی ئاوی لێڵ. 
لە کاتێکدا کە ئاو بە خێرایی و تەوژمی توند تێدەپەڕێت. خۆڵ ولم و بەرد ڕادەماڵێت 
و ئاوەکە لێڵ دەبێت، کە دەبێت بە) ریخاو(، )لیخاو(، )لیتاو(، )لێشاو(. وەک دەبینین 
تێپەڕبوونی کات،  بە  بەاڵم  )ریڅ(ە.  بێخەکەیان  ئەم وشانە هاوڕیشەن و  کە هەموو 

هەریەک لەم وشانە، واتای سەربەخۆیان وەرگرتووە. 
وشەی )ریخاو، لیخاو( بە مانای ئاوی لێڵ دێت. وشەی )لیخن( برێتییە لە سیفەی 
ئاوی لێڵ. وشەی )لیتاو( بە مانای قوڕاوی پاش الفاو دێت. وشەی )لیتە( بە مانای 
قوڕی کزرەوەبووی دوای الفاو دێت. وشەی )لێشاو( واتا ئەسڵییەکەی لەدەستداوە 
ئاوی  لێڵ( یش واتای گشتیی   ( لە خۆ گرتووە. وشەی  تەوژمی  بە  ئاوی  و واتای 

ناڕوونی لە خۆگرتووە.
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ریش(  و)  ریس(   ( وشەی  هەردوو  ەوە،  )ریث(  وشەی  لە  دیکەدا  دیوێکی  بە 
کەوتونەتەوە. بە گوێرەی پێڕەوی هانەونا، لەگەڵ ڤەرەکی )ئا( دا هەردوو وشەی 
خەست،  لێڵی  ئاوێکی  لە  بریتییە  ئاریسە  کە  سازێنراون.  ئاریشە(   ( و  ئاریسە(   (
دواتر ئەم وشەیە گۆڕاوە بۆ ) هەریسە(. وشەی )ئاریشە( ش، واتای )مشکلة( ی 
لە خۆگرتووە. کە بە رانبەری )تعکیر( ی عەرەبییە. بە دیوویکی دیکەشدا لە گەڵ 
ڤەرەکی ) هە( دا وشەی )هەڕەشە( سازێنراوە. ئەم وشەیە لە بنەڕەتدا بە واتای )لێڵ 
کردنی دۆخ( ی هەبووە، بنۆڕە ) تعکیر الوضع(. بەاڵم دواتر واتای گۆڕاوەو واتای 
)تهدید( ی لە خۆگرتووە.  هەروەها وشەی ) ئاریشە( لە زارەکانی لەکی و کەڵهوڕی 
لوڕییدا بووە ) ئارشە(، کە دواتر لە گەڵ وشەی ) چەو- چاو( دا وشەی ) چەوارشە( 
ی لێسازێنراوە، کە بەواتای ) چاولێلی( دێت، کە پێچەوانەی ) چاوڕوونی( یە، ئەم 
) خۆڵکرنە  ئەم وشەیە هاوواتای  ) چەواشە(،  بە  بووە  لەزاری سۆرانییدا  وشەی 

چاو( ە.
لە ڕوویەکی دیکەوە هەر لەوشەی )ریث( ەوە، لە گەڵ مۆرفیمی) تە( ، کە بەمانای 
و)تلیت(  )تریت(  بە)تریث(  بووە  دواتر  دروستبووە،  )تەریث(  وشەی  دێت،  تێکردن 
نانەوڵە(ی   ( زاردا  هەندێ  لە  دێت،  تشریب(  تێوڵە،  تێوشە،  )تێگوشە،  بەمانای  .کە 

پێدەگوترێت. 
وشەی) گوش( کە ڕەگی کرداری )گوشین(ە، به هۆی گەشەی وشەوە، چەندین 
گەر  مک(،  مص-  مژ-  وژ-  وش-  )گوش-  شێوەیە:-  بەم  بەسەرهاتووە،  گۆڕانی 
سەرنجی )مص( و) مک( بدەین، هۆکاری گۆڕانی )ص( بۆ )ک(، دەگەڕێتەوە بۆ سەر 
ئەسڵی پیتەکان کە لە ئەزەڵدا )ث( و )خ( بوونە. بنۆڕە نموونەیەکی دیکەی لەمجۆرە 
، )مصیدة(و )مکیدة( کە هەردووکیان هەمان واتایان هەیە و بەمانای ، )خستنە داو( 
دێن، بەاڵم دواتر دوو واتای جێواز وەردەگرن، و ) صید( بەمانای ڕاو دێت و )کید( 

یش بە مانای لەخشتەبردن دێت. 
پێشتر ئاماژەم بە پەیوەندیی )ش( و) ڵ( دا، وەک لە )لێشاو، لێاڵو( دا دەرکەوت، بە 
هەمانشێوە، وشەی )وش( و) وڵ( دروستبووە. ئەم وشەیە زیاتر لە زاری کەڵهوڕی و 
هەورامییدا بەکاردێت. هەر وەها )دەست وڵین(، بەمانای تەوقەکردن )مصافحة( دێت، 
کە برێتییە لە دیوێکی دیکەی دەست گوشین. جگە لەوەی کە وشەی )وڵین( واتای ) 

مەساج( یش دەدات.
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دوای هەرسکردنی خۆراک لە گەدەدا، خۆراکەکە دەگۆڕێت بۆ شلەیەکی خەستی 
لێڵ، واتە )ڕیخ(. دواتر لە ڕێگەی ڕیخۆڵەوە خۆراکی پێویست دەمژرێت . هەر لێرەوە 
دەبێتە  دیکە  واتایەکی  بە  وڵە(   + )ڕیخ  لە  برێتییە  کە  دروستبووە،  ریخۆڵە  ناوی 
)ڕیخمژە(. دوای ئەوەی کە خۆراکە بە سودەکان دەمژرێت، ڕیخە بێسودەکە دەکرێتە 
دەرەوە، هەر بۆیە ئەو بەشەی دیکە دەگوترێت )ڕیخەڕۆ( یان ) لیخەڕۆ( . کە دواتر 
کرداری )ڕیخکردن( )ڕیان( دروستدەبێت. وشەی )ڕیان( لە )ڕیخان( ەوە دروستبووە. 
دوای ئەوەی بە گۆڕانی دەنگی)خ( بۆ )هـ(، وشەی )ڕیخ( گۆڕاوە بۆ )ڕیهـ( دواتریش کە 
دەنگی )هـ( سواوە، وشەکە بووە بە )ڕی(. وشەی )ڕیان( کە کردارە و بە شێوەی ناو، 
کەوتۆتە زمانی عەرەبییەوە لە گەڵ وشەی) مص( لێکدراوە و وشەی )مص+ریان(
هەردوو وشەکە  پێکهاتنی  بنۆڕە شێوەی  )مصران(.  بە  بووە  دواتر  کە  سازێنراوە. 
)ڕیخ+ وڵ(، )مص +ریان(. کە هەردوو وشەکە هاوڕیشەن و بە دوو ڕێچکەی جێوازدا 

گەشەیان کردووە.
شایانی ئاماژەیە، هەروەکو لەسەرەوە دیتمان، کە چۆن وشەکانی ) ریخ( و )ریث( 
و ) ریت( دروستبوون. وشەی ) مەریخ( یش بە هەمان ڕێچکەدا گەشەی کردووە، 
)ماریڅ( پەرش بووە بۆ ) ماریخ، ماریث، ماریت( ، دواتر ) مەریخ( و )مارس( و) مارت( 
کەوتونەتەوە. بە دووری نازانم کە وشەی مەریخ، لە ) ماهریخ(ەوە هاتبێت، کە بە 

مانای مانگی لێڵ دێت، کە پێچەوانەی ) ماهتاب(ە، کە بە مانای مانگی ڕۆشن دێت.
______________

 
شیگەریی وشەی “ تەرڅ “

وشەی ) تەرڅ ( بە مانای)تڵپ- ترپ( دێت، کە بە واتای پاشماوەی گیراوەیەک 
دێت دوای گرتن یان گوشینی ئاوەکەی. وشەی ) تەرڅ (  پەرش بووە بۆ ) تەرخ( و 
)تەرث(، دواتریش وشەی )تەرث( گۆراوە بۆ ) تەرڤ( و وشەی )تەرپ( و ) تەڵپ(ی 
لێکەوتۆتەوە. بە دیوێکی دیکەشدا وشەی )تەڵپ( گۆڕاوە )سەڵپ( . بنۆڕە )تەڵپەچا- 

تەرپەچا- سەڵپەچا(، )تڵپەچا- ترپەچا- سڵپەچا(.
)تەرخین( ی  نیسبییدا، وشەی  نیشانەی سیفەی  )ین( ی  گەڵ  لە  )تەرخ(  وشەی 
لێسازێنراوە. لێرە وە وشەی )ترخێنە( کەوتۆتەوە،کە برێتییە لە ناوی ئەو خۆراکانەی 
کە ئاوەکەیان دەگوشرێت و بە شێوەی سەلک)سەرک( دادەنرێت، دوای وشکبوونەوەی 
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ئاوو  گەڵ  لە  شێلم،  و  بڕویش  لە  پێکهاتووە  وخۆراکانە،  لە  یەکێک  هەڵدەگیرێن. 
خوێ، دوای ئەوەی کە دەترشێت، دەگوشرێت و تڵپەکەی دەبێت بە ترخێنە. یان بە 
تێکەڵکردنی دۆ و ساوەر، بە هەمان شێوە، ئەویش دەبێت بە ترخێنە، بەاڵم لە هەندێ 

ناوچە بەمجۆرەیان دەگوترێت )دۆیینە(.
تڵپەی  لەو  برێتییە  کە  کەوتۆتەوە.   )تەرس(  ەوە،  تەرث(   ( وشەی  لە  هەروەها 
ئەم  کە  دەبێت،  دروست  ڕێخۆڵەدا  لە  ئاژەڵ  ڕیخی  مژینی  کرداری  ئەنجامی  لە  کە 
وشەیە واتای پاشەڕۆکی کەر و ئەسپی لە خۆگرتووە، وە بۆ پاشەڕۆکی مەڕو بزن 
و کەروێشک، واتایەکی دیکە دروستبووە، کە وشەیەکی ئاوێتە لە ) پەس- پاش( و ) 
کوڵ – قل(، کە واتای شێوەیەکی گۆیی دەگەیەنێت کە لە )پەس- پاش( دەکەوێتەوە، 

وشەی )پسکوڵ- پسکڵ( و ) پشقل( ی لێسازێنراوە.
دوای ئەوەی وشەی ) تەرڤ( بووە بە )تەڵپ(، بەهۆی جێگۆڕکێی پیتەکانەوە بووە 
بە ) تەڤر( ، کە وشەی ) تەفل( و ) تەپل( ی لێکەوتۆتەوە، دوای گەرداندن ، بوونە بە 
) تەفالە( و ) تەپالە(، کە ) تەفالە( لە زمانی فارسییدا بووە بە ) تفالە( ە هەمان واتای 
)تڵپ( ی هەیە، وە )تەپالە( یش ، بە مانای ئەو تڵپە دێت کە لە ئەنجامی پاشەڕۆکی 
گاوگۆتاڵ دەردەچێت. شایانی ئاماژەیە، وشەکانی تەپاڵەو تەرس و پشقل تەنها بۆ 

پاشەڕۆکی ئاژەڵە گیاخۆرەکان بەکاردێت.
.)Pulp( )هەروەها وشەی )تڵپ( لە زمانی ئینگلیزییدا بووە بە ) پڵپ

______________
 

 درێژەی هەیە...
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نهێنیی
زمان

جەبار جەمال غەریب
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هەموو  بە  زمان  ئەوەندەیە  تەنیا  هەیە،  جاڵجاڵۆكەیی  پێكهاتەیەكی  زمان 
كاژ  ماریش  وەك  زیاترن.  القەكانی  ژمارەی  و  ئاراستە  و  دەڕوات  الیەكدا 
و  زانا  هیچ  فەرمانەكانی  ژێر  ناچێتە  دەكاتەوە.  تازە  خۆی  و  دەدات  فڕێ 
سەركردەیەكەوە. خۆی دەتەكێنێ و لە باری قوڕس و ناپێویست خۆی ئازاد 
دەكات، زمان هەموو ئەوانە فڕێ دەداتە دەرێ، كە لەدەرەوەی ئەو كار دەكەن، 
ئەوانەی یاساكانی دەشكێنن، ناتوانن بچنە ناوی و پێشوازییان ناكات، ئەگەر 

فەیلەسووفیش بن.
سەد ساڵی تەواو لەبەر دەرگاكەی بوەستی، نهێنییەكانی نەزانی، دەرگات 
لێ ناكاتەوە، مەبەستیشم لە زمان، قسە و ڕستە و وشە و دەنگ و تۆنە، نەك 

ئەو زمانە گۆشتە بزۆزەی ناودەم.
زمان یاسا و ڕێنمایی تایبەتی خۆی هەیە، دەكرێ لە هەر زانكۆ و پۆلێكدا 
بیانخوێنی و شارەزایان بیت، لەبەریان بكەی و نموونەیان لەسەر بهێنییەوە. لە 
زمانە خزمەتكراوەكاندا ئەو یاسایانە زیاتر بەرجەستەن و وردتر داڕێژراون.

هەموو  گەر  هەیە،  خۆی  پەنهانیی  و  نهێنی  نا،  یان  بێ  خزمەتكراو  زمان 
ڕێساكانی ئەزبەر كەی، زمان نایەتە ژێر ڕكێفتەوە، ئەگەر نهێنییەكانیت لەگەڵ 

تۆز و قوڕی منداڵی نەچووبێتەوە ناخەوە.
هەرچەند زمانەكان زۆر خاڵی هاوبەشیان لەنێواندا هەیە، هەموویان بەسەر 
ڕەگەزەكانی زماندا دابەش بوون، وەكوو ناو و كردار و ئامڕازی پەیوەندی و 
چەندان ڕەگەزی دیكە، لەگەڵ ئەوەشدا، نهێنی و تایبەتمەندییەكانیان ڕەگەزی 

سەرەكیی زمانەكانن و بەبێ ئەوان زمان ڕۆحی نایەتە بەر.
زمانەكان هەندێ نهێنییان هەیە، كە پێڕاگەیشتنیان كاری خوێندن و زانكۆ 
و ڕێسا و یاسا نییە، دەبێ ئەو نهێنییانەی زمان لەناو هەوا و خۆڵ و تۆزی 
كۆاڵندا بدۆزیەوە، كۆاڵنی زمان و كۆاڵنی گەڕەك. ئەو نهێنییانەش لەناو هەموو 

زمانەكاندا هەن، بە شێوەی جیاواز.
زمان ئەو كاتە نامرێ كە دوا قسەپێكەر، یان ئاخێوەری دەمرێ، بەڵكو ئەو 

كاتە دەمرێ كە نهێنییەكانی بەتاڵ دەبنەوە.
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نهێنیی زمان لەدەرەوە و ناوەوەی زانستدا
نهێنییەكانی زمانی كوردی بێشومارن، هەوڵ دەدەم زۆر كەمیان باس بكەم، پێش 
ئەوە دەبێ یاسا، یان نەریەتێك بڵێم، كە لە زمانی كوردیدا هەیە و لە زمانەكانی 

دیكەشدا بە شێوەیەك هەیە.
ئەویش ئەوەیە، بەشێكی گەورەی فێربوون و نووسین بە زمانی كوردی خۆڕسكە. 
)خەریكە نەزانم مەبەستەكەم بڵێم( خۆڕسكە، یان ئەوەی عەرەب پێی دەڵێ )شمرە(
یان  تام و بۆنی زمانی كوردی ناخوێندرێت و بێ ئەوەی هەست بكەی،  یە، واتا 
گەورەی  نهێنییەكی  ئەوە  دەچێنرێ.  دەماخدا  خانەكانی  و  مۆلۆكیول  لەناو  بتەوێ 

زمانی كوردییە، بەالی كەمەوە بۆ ئەوانەی تا ئەمڕۆ پێیان نووسیوە.
چ  بە  كورد  نووسەرانی  دەهێنمەوە،  نموونە  بێ،  ڕوونتر  بابەتەكە  ئەوەی  بۆ 
شێوازێكی زمان دەست پێدەكەن، هەر بەو زمانەش بەردەوام دەبن و كۆتایی بە 
كاروانی نووسینیان دەهێنن. )واتا كەم نووسەر توانیویەتی شێوازی زمانی خۆی 
لە دەستپێكردنیەوە تا كۆتایی بگۆڕێ(، بڕوانە یەكەم چیرۆكی مامۆستای گەورەم 
سەجادی،  عەالئەدین  زانا  نووسینی  یەكەم  چیرۆكی.  دوا  لەگەڵ  عارف  حوسێن 
دوا  لەگەڵ  بكە  بەراوردی  محەمەد،  مەسعوود  مامۆستا  یان  هەژار،  مامۆستا 
نووسینیان، زمانەكەیان بە یەك شێواز هاتووە و هەر بە هەمان شێواز ماوەتەوە، 

هەر كەس بە شێوازی خۆی تا كۆتایی.
هەر نووسەرێكی كورد كە بە زمانێكی ڕێك و شیرین دەستی پێ كردبێ، هەروا 
هەر  كردبێ،  پێ  دەستی  نیوەشكاو  زمانێكی  بە  كەسێكیش  هەر  بووە،  بەردەوام 
بەو زمانەش كۆتایی بە كاروانی نووسینی خۆی هێناوە. ڕاستە زانیاری و داتا و 
تەكنیكی بەرز بووەتەوە، یان گۆڕاوە، بەاڵم شێوازی زمانەكەی هەر وەك خۆی بە 

تێكشكاوی ماوەتەوە.
ئەوەش پێی دەڵێن شێوازی زمان، یان شێوازی نووسین، كە دەشێ لە بەشی زۆر 
زمانەكانی دیكەشدا شتێكی لەو بابەتە هەبێ، بەاڵم ئەوەی لێی دڵنیام، نووسەری 
یان  دەكات،  پێ  دەست  زمان  شێوازێكی  چ  بە  واتا  هەیە،  شێوازەی  ئەو  كورد 
دەنووسێ، هەر چەند زانیاری و داتا و بڕوانامەكانی بەرز بێتەوە، بەاڵم شێوازی 
نووسینی هەر وەك خۆی دەمێنێتەوە. ئەوەش وەك نهێنییەكی زمانی كوردی سەیر 

دەكرێت.
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و  خانە  لەگەڵ  كوردییە(  زمانی  مەبەستم  )زیاتر  زمان  كە  دەدات  پیشانی  ئەوە 
هەناسەی منداڵ، لەناو كۆاڵن و سەر سفرەی ماڵ دەچێنرێت و گەشە دەكات. هەر 
كەس لە كاتی خۆیدا لەو تۆوە، لە ناخیدا نەچێنرابێ، دواتریش گەشە ناكات، یان هەر 
بەو شێوەیە دەمێنێتەوە.هەركەسە چۆن هەیكەل و ڕووخسار و ڕەنگ و سروشتی 
خۆی هەیە، هەر ئاواش هەر كەسەو كارێكتەر و شێوازی زمانی خۆی هەیە، ئەوەش 
وەك  هەیە،  خۆیان  زمانی  كارێكتەری  ئاساییش  خەڵكی  بەڵكو  نووسەر،  هەر  نەك 

ڕووخسار و بااڵ و گرووپی خوێن ناگۆڕێت.

ئەو نهێنییانەی زمان دەكرێ فێریان بین
سەرەڕای شێوازی نووسین و ئاخاوتن، كە وەك پەنجەمۆر وایە و هی كەس لە 
هی كەسی دیكە ناچێ، هەر كەسەش شێوازی نووسین یان پەنجەمۆری تایبەت بە 
خۆی هەیە، سەرەڕای ئەوانەش هەندێ نهێنیی زمان هەن، كە دەشێ لە هەر تەمەنێكدا 
لە  بتوانین  یان  نووسینمان،  لە شێوازی  بەشێك  ببنە  نییە  مەرج  بەاڵم  بین،  فێریان 

شوێنی خۆیاندا موتوربەیان بكەین بۆ نموونە:
- بە تەگە هاتووە:

لەو یەك وشەیەوە تێ دەگەین، بەتەگەهاتن، پەیوەندیی بە حاڵەتی سێكسی، یان 
هاتووە  جووتبوونی  وەختی  ئەوەی  دەگەین،  لەوەش  هەیە.  جووتبوونەوە  وەختی 

مرۆڤ نییە، ڕاستەوخۆتر بزنە.
- بە با هاتووە:

ئەوەش هەر پەیوەندیی بە جووتبوونەوە هەیە، دەاللەتە بۆ سەگ، لە سەگیشدا، 
دێڵەسەگ، یان پشیلەی مێ.

- بە فاڵ هاتووە:
وەختی  دێت.  بەفاڵ  كە  ماین،  بۆ  هەیە،  سێكسەوە  بە  ڕاستەوخۆی  پەیوەندیی 

جووتبوونیەتی.
- بە كەڵ هاتووە:

بیسەر یەكسەر دەزانێ باس باسی مانگایە، مانگا بەكەڵ دێت، وەختی جووتبوونیەتی.
و  ئێستر  دەنا  هەن،  دیكەش  نموونەی  هێناونەوە،  بۆ  نموونەم  یەك  یەكەی  من 

كەریش بە فاڵ دێن.
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ئەوانەش نهێنیی زمانن، كە شایانی فێربوونن، تەنیا تایبەتمەندییان ئەوەیە، كە لە 
كاتی خۆیدا فێریان نەبین، ناتوانین بیانكەینە بەشێك لە كارێكتەر و نووسینی خۆمان، 

ئەوەش دەمانباتە سەر شێوازی زمانی تاكەكەس و نهێنییە بچووكەكانی زمان.

زمان لەژێر چەكوچی ڕاگەیاندندا
پرسیارێكی زۆرم لەسەر بەالڕێدابردنی زمان لێ دەكرێ. ڕاستە پرسیارەكە بە 

زۆر شێوە دووبارە دەبێتەوە، بەاڵم كڕۆكی پرسیارەكە ئەوەیە:
- بۆچی ڕاگەیاندنی كوردی ئەوەندە فەرامۆشكارانە ئازاری زمان دەدا؟

- بۆچی ئەوەندە نابەرپرسیارانە زمان بەكار دەهێنن؟
ڕاگەیاندن، كە سەردەمانێك پارێزەری زمانی كوردی و پەرەپێدەری بوو، بۆچی 

ئێستا ئەوەندە نەزانانە پێشێلی دەكەن؟
ئایا بەڕاست زمان نازانن، یان هەر دەیانەوێ ئەوەی تا ئێستا نەتوانراوە بەو زمانە 

بكرێت، ئەوان بیكەن؟ مەبەستم ڕیسواكردنیەتی.
من نیازم بوو وتارەكانم لەسەر مامۆستا هێمن بەردەوام بن، بەاڵم بۆ ئەوەی بە 
ئاسوودەتر بگەڕێمەوە سەریان، دەمەوێ وەاڵمی ئەو پرسیارنە بدەمەوە و لەو ئەركە 

ڕزگارم بێ.

ڕاگەیاندن مەیدانی گەشەی زمانە
و  گەشە  لە  ڕاگەیاندن  كە  بكەم،  باس  گرنگە  ڕۆڵە  لەو  دەمەوێ شتێك  سەرەتا 
مێژووی  ڕاستتر  یان  ڕاگەیاندن،  مێژووی  گێڕاویەتی.نامەوێ  زماندا  پەرەپیدانی 
هەوڵی  لە  سیمایەك  دەمەوێ  تەنیا  بكەمەوە،  بەسەر  كوردی  ڕۆژنامەگەریی 

ڕۆژنامەگەرەكان، یان بە زمانی ئێستا ڕاگەیاندكارەكان باس بكەم
زۆر ناگەڕێمەوە دواوە، تەنیا دەچمەوە سەرەتای سەدەی ڕابردوو، واتا سەدەی 
بیست.سەرەتای سەدەی بیست ڕۆژنامەگەریی كوردی گەشەیەكی گەورەی بەخۆیەوە 

دیت.
ڕەزای  شێخ  لەگەڵ  شیعرێنی  شیعر  ئەوەی  شاعیر،  فەزڵیی  شوكری  لە1917 
گەورە دەكرد، بە ڕاسپاردەی مێجەر سۆن لە بەغدا، ڕۆژنامەی )تێگەیشتنی ڕاستی( 

دەردەكات، بابەتی گریگ و ناوازەی تێدا باڵو دەكاتەوە.
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مێجەر سۆن، هەر كە دەشگاتە سلێمانی، یەكەم كاری هێنانی چاپخانە و دەركردنی 
ڕۆژنامە بووە.

ئەدیب و ڕۆژنامە
و  نووسین  دەزانێ  خوێندەوارییە،  و  ڕۆژنامە  كوڕی  لەبەرئەوەی  مێجەرسۆن 
دەركردنی ڕۆژنامە كاری خوێندەوار و ئەدیب و نووسەرانە، بۆیە لە بەغدا شوكری 
یاملكی، عەلی  پاشای  لە سلێمانی مستەفا  فەزڵیی شاعیر دەكاتە هاوكاری خۆی و 

كەمال باپیر و چەندان نووسەر و خوێندەواری دیكە هاوكارییان كردووە.

قسەی گرنگ ئەوەیە:
ئەو كاتە كە نووسەر و خوێندەواری كورد جڵەوی ڕۆژنامەیان بەدەستەوە بوو، 
پەرەپێدانی  و  ڕەسەن  كوردییەكی  بەكارهێنانی  بەرپرسیاریەتییان  و  ئەرك  یەكەم 
ئەو زمانە و ئەدەبەكەی بوو. بە جۆرێكی دیكە، ئەوانەی ڕۆژنامەیان دەردەكرد، لە 
قوواڵیی كتێب و خوێندنەوەوە هاتبوون، ڕۆشنبیر و زانا و دانا بوون، بە دیار كتێبەوە 
دەڕشت.  عەرەقیان  وشەیەك،  تاكە  ساخكردنەوەی  بۆ  كێشابوو.  شەونخوونییان 
سەرەڕای ئەوەی شارەزای كولتوور و فەرهەنگ و ژیانی نەتەوەكەیان بوون، زمانە 

ناوچەییەكانیشیان دەزانی.

پێرەمێرد، شێخ محەمەدی خاڵ، گۆران و جەمیل سائیب و مستەفا سائیب و جەمال 
عیرفان تا دەگاتە هەژار و عەالئەدین سوجادی و نەوەی ئەو، ئەوانە ڕۆژنامەنووسەكان 
داناییەوە  لەوپەڕی  دەچوونەوە.  دەربڕیندا  و  زمان  درشتی  و  ورد  بەسەر  بوون، 

بەوپەڕی خاكەڕایی، بە سەعات خەریكی ڕاستكردنەوەی وشەیەك دەبوون.
بە كورتی ڕۆژنامەنووسەكانی ئەوكات ئەدیبەكان بوون، خوێنەرە بەردەوامەكان 
بوون، ئەوانە بوون لەگەڵ خوێندنەوەدا خوێنیان دەبوو بە ئاو. فانۆس الپەڕەی بۆ 

رووناك دەكردنەوە.
قەڵەم و  تەمەنبەخش و ژیانبەخش بوون، مرۆی  ئەوان خۆبەخش و  بە كورتی 

كاغەز و پێنووس بوون، بەكرێگیراوی نەتەوەكەی خۆیان بوون.
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ڕۆژنامەوان، یان ڕاگەیاندكار و میدیاكاری ئێستا
دیسانەوە بەكورتی، لەو ڕۆژەوەی ڕاگەیاندن، كاری میدیای بوو بە خۆدەرخستن 
و خۆ ڕەپیشكردن و )عەقد( و پارە، ئەدیب و نووسەران بە هێمنی و زانایی خۆیانەوە، 
و  ڕۆژنامە  بەسەر  بار  بە  بوون  بوون،  ناشیرین  لەخۆوە  هەر  بوو،  تاڵ  خوێنیان 

بەتایبەتی بەسەر شاشەوە.
ئەدیبیش بژێویی دەویست، بەاڵم هەڵپەی بۆی نەبوو، نەیدەتوانی بەدوایدا هەڵێ.

دەركەوت ئەدیبەكان كوا دەتوانن بۆتۆكس بكەن، فیلەر بەكەڵكی دەموچاوی ئەوان 
نایە. ئەوان نەگبەت بوون و نەیانتوانی دۆشكەڵەكانیان بە سمتی هیندی و تایلەندی 

و چینی بگۆڕنەوە.

ئەنجام:
شاشەیەكی هەزار ڕەنگ هاتە ناو ماڵەكان، هەموو شتێكی نایاب، تەنیا هەندێك 

شت گۆڕان، وەكوو:
دێڵەسەگ و گۆڵەسەگ و تووتك، بوونە سەگی نێر و مێ، جووجكە سەگ.

ماین و ئەسپ و جوانوو، بوونە ماینی نێر و مێ، یان ئەسپی نێر و بەچكە ئەسپ.
مەڕ و بەران و بەرخ، بوونە مەڕی نێر و مێ.

بزن و نێری و كار، یان كاریلە و گیسك، بوونە بزنی نێر و مێ، جووجكە بزن.
هەر لەو كاتەوەی خوێندنەوە بۆ ڕاگەیاندكار پێویست نەما، جگەرە لەجیاتی ئەوەی 

بكێشرێ دەخورێت و چا لەجیاتی ئەوەی بخورێتەوە، ئەویش دەخورێت.
كاڵو و ملوانكە و ئەنگوستلە و بازن و چاویلكە و پێاڵو، هەموویان لەبەر دەكرێن، 
كە سەردەمی خوێندەواری، كاڵو لەسەر دەكرا و ملوانكە لە مل دەكرا و ئەنگوستیلە 

لە پەنجە دەكرا و بازن لە دەست و چاویلكە لە چاو و پێاڵو لە پێ دەكران.
دیسانەوە بە كورتی، هەوا و هەوەسی شاشە و عەقد، بەسەر هەموو شتێكدا زاڵ 
بوو، ئەو كایەی كە نەدەكرا بەبێ زانیاری بچییە ناوی، بووە جێی نماییشی )قات و 

ریبات(، ئەوەی حورمەت بێ بۆ زمان و پاراستنی ئەمانەتی وشە و پیشە نەما.
دیسان بەكورتی، كودەتایەكی خوێناوی بەسەر نووسەر و ئەدیباندا كرا، خوێنی 

الپەڕە و قەڵەمی تێدا ڕژا. وشە كەوتە ژێر پێ و ڕستە پان كرایەوە.
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پیرەمێرد نەك بە جەستە، بە ڕووحیش مرد، هەرگیز كار بە چاپخانەكەی ناكاتەوە، 
شێخ محەمەدی خاڵ و مستەفا پاشای یامولكی، گیو و حوزنی موكریانی و گۆران، 

تازە هەرگیز دەست بۆ قەڵەم و كاغەز نابەنەوە.
ئێستا سەردەمی ڕواڵەتە. دەتوانی  بوو،  ئەو كاتە كوالێتی گرنگ  بەكورتی،  زۆر 

شارێك لە زبڵ بە دیوارێكی بەرزی هەزار ڕەنگ بشارییەوە.

زمان و داهێنان
ئێستا زمانەكەم خەریكە دەبێتە تورەكەیەك بەرد.

ئەوە بڕاوەتەوە كە زمان گریگینترین داهێنراوی مرۆڤە، دایكی هەموو داهێنانەكانی 
دیكەشە. چۆن داهێنراوە و نیشتیمانی یەكەم زمان لە كوێیە؟ 

زمانەكانە.   مردنی  ڕۆژە  بابەتی  زۆرتر  ئەوەی  وەاڵمدراونەتەوە.  پرسیارانە  ئەو 
كام زمانانە خەریكی دەمرنن؟ 

قسەكەرانی  ژمارەی  هەن.  دنیادا  سەرانسەری  لە  زمان  هەزار  حەوت  لە  زیاتر 
پێدەكرێت و هەندێكیشیان  نیین، هەندێكیان بەفراوانی قسەیان  زمانەكان وەك یەك 
زۆركەم. بۆ نموونە زمانی بوسوو)Busuu( تەنها هەشت كەس قسەی پێدەكەن.)زۆر 
باشە ئەو هەشت كەسە كورد نین، دەنا دەبوونە دوو بەرە و دووكەسیشیان قسەی 

لەگەڵ كەسیان نەدەكرد(.
دوانزە زمانیش هەن، كە زۆرترینی خەڵكی قسەیان پێدەكەن. بۆنموونە:

زمانی ئینگلیزی یەك ملیار و سەد و سی و دوو ملیۆن كەس قسەی پێدەكەن.
زمانی )مەندارین(ی چینی یەك ملیار و سەد و حەڤدە ملیۆن كەس قسەی پێدەكەن.

زمانی هیندی شەش سەد و پازدە ملیۆن.
زمانی ئیسپانی پێنج سەد و سی و چوار ملیۆن.

لە دوای ئەوانەش زمانی فەڕەنسی و عەرەبی و بەنگالی و رووسی و پرتوگالی 
نەخشەیەدا  ئەو  ناو  لە  كوردی  زمانی  دێن.ڕاستە  یەكدا  دوای  بە  ئەندەنووسی  و 
نییە، ڕەسوڵ هەمزەتۆڤیش دەربارەی واڵتەكەی دەڵێ، لە ناو واڵتاندا داغستانی من 
پەڕی  بەو  هەبێ  هەرشتێكمان  المان،  بێتە  میوانێك  هەر  بۆیە  بەردە،  تورەكەیەك 
سینگ فراوانییەوە پێشكەشی دەكەین، تەنها كە دەڕوات، لە سەر سنوور پێاڵوەكانی 
دەتەكێنین، ئاخر هەر میوانەو تۆز و خۆڵی سەر پێالوەكانی بەرێت، خاكمان نامێنێ. 



289 زمان و زار
ژمارە )4( )پوشپەڕ-2٧22( )هاوینی-2022(

زمانی كوردیش ئاوایە، لەو نەخشەیەدا نییە، قسەپێكەرەكانی زۆر نین و زۆریش 
بە  بشێوێنێ،  لێ  دابڕێ،  لێ  میوان هەر كەسە و وشەیەكی  نەك  نەكراوە،  خزمەت 
ماوەی چەند ساڵێك هیچی پێوەنامێنێ و وەك واڵتی داغستان، زمانی كوردی دەبێتە 
لە  واتاداری خۆی  و  لینجای  تەڕی  و  نامێنێ  ڕەونەقێكی  هیچ  و  بەرد  تورەكەیەك 

دەستدەدات.
بە بەردبوونی زمانی كوردی. ئەوانە بەشێكی زۆر كەمن لەو بەردانەی ڕۆژانە لە 

ناو زمانی كوردیدا كەڵەكە دەكرێن.
)ئەسپی مێ، ئەسپی ژن. پێاڵوەكانی لەبەركرد. تاپۆیان بۆ نەكراوە. تاقیكردنەوەی 

ئەنجامدا. هەڵدەستین بە ئەنجامدانی كۆڕێك. جگەرە دەخۆم.
هەڵدەستم بە نووسینی ڕاپۆرتێك. وەرگێڕانم بۆ كردوە...تد(

گڕنگڕن  بەردی  یان  گاشەبەرد،  وەك  هاوشێوە،  و ڕستەی  دەیان وشە  ڕۆژانە 
لینجی زمان  نهێنیەكان و ڕەونەق و  ئەوەی  لەبەر  ناو زمانی كوردییەوە.  دەخرێنە 

تێناگەن و نایبینن، وردە وردە زمانەكە وشك دەكەنەوە.
ئەوە بۆچی ڕوودەدات؟ بۆچی بەكارهێنەرانی زمان ئەوەندە دەستەپاچەن بەرانبەر 

زمانەكەیان؟
كە  دەكەن  زمان  بە  گەشە  ئەوانەی  كەمەوە  بەالی  دادەهێنن،  زمان  ئەوانەی 

كاردەكەن و  داهێنانیان هەیە. بۆ ئەوەی مەبەستەكەم ڕوونتر بكەمەوە:
كورد دوو قۆناغی كۆمەاڵیەتی خۆی بە سرووشتی بڕیوە، قۆناغی شوانكارەیی 
یان بەخێوكردنی مەڕومااڵت و قۆناغی كشتوكاڵی، لەو دوو قۆناغەدا زمانی كورد 
زمانەدا  ئاستی  لە  بەكاربەرەكانیشی  و  جیهێناوە  بە  بەتەواوەتی  ئەركی سەرشانی 
بوون. سەردەمی شوانكارەیی چونكە كورد كاریكردوە، هەموو نهێنیەكانی پەیوەند 
یان  ناو  كەلوپەلێك  ڕووداوێك،  دیاردەیەك،  هەموو  بۆ  بووە،  كارەكەی شارەزا  بە 

دەربڕینی خۆی هەبووە.
ناوی بۆ وەرزەكان داناوە، ڕۆژ و هەفتەكانیشی بە پێی كەش و هەوا ناوناوە، 
بۆ  ناویان  سەردەمەدا  لەو  لە  كە  نازانم  ناون.  ناوی  كۆلكەزێڕینە  تا  بارانەوە  لە 
كۆلكەزێڕینە دانەنابایە، ئێستا بەكاربەری كورد، كە من ناویان دەنێم مشەخۆرەكانی 
زمان، چ ناوێكیان بۆ دادەتاشی، دەشێ بیانكردبا بە عەموود ملەوەن. شوان و گاوانی 
لێكجیاكردۆتەوە، كە مەڕێك زاوە، یان بەرخێك هاتۆتە دنیاوە، هەر مانگە یان چەند 



زمان و زار290

مانگ  بۆتە چەند  بەرخە  ئەو  زانیویان  ناوەوە  ئەو  بە هۆی  هەبووە،  ناوێكی  مانگە 
نێرە یان مێیە. بۆ نموونە، پاشەرۆی هەر مااڵت و گیاندار و باڵندەكانی  ناوی خۆیان 

هەبووە:
قشپل یان پشقل، شیاكە، ڕیخ، تەرس، جیقنە.ئەوە جگە لە پاشەرۆی مرۆ كە سەد 

ناوی هەیە.  
هەموو پارچە زەوییەك ناوی خۆی هەیە، لە بەیار و دێم.

.مەبەست؛ تا ئەو كاتەی كورد ئیشكەرە، دەتوانێ زمان بەرهەم بێنێ، ناو داهێنێ 
و كردارەكان بناسێنێ. كە لە كار دەكەوێت، ئیدی ناتوانێ بیربكاتەوە و زمانەكەشی 
گەن  بۆ  وەستا  كە  هەیە  ئاوی  سروشتی  زمانیش  دەوەستێ.  خۆی  شوێنی  لە 
دەكات. كوردێكی شوانكارە یان جوتیار پەیوەندییەكی تووندی بە هەموو شتەكانی 
دەوروبەریەوە هەبووە، بەشداری دروستكردن و بەرهەمهێنانی هەموویانیان كردوە. 

بۆیە دەتوانی ناویان لێبنێ و بیانخاتە ڕستەوە و بشیان كات بەئیدیۆم و تەنز.
- ئێستا چی؟

ئێستا كورد بە هەموو شتەكانی دەوروبەری نامۆیە، هەر ئامێرێكی ئەلیكترۆنی بە 
دەستەوە بگرێ بۆ ئەو غەریبە. بۆ نموونە كۆمپیتەر، جگە لە بەشە ئاڵۆزەكانی، سەدان 
پارچەی بچووك و گەورەی هەیە، ئەو كەسانە ناویان ناون كە دروستیانكردووەن 

یان بەرهەمیان هێناون.
- ئەو زمانە خۆی نوێدەكاتەوە كە بەكاربەرەكانی ئیشكەر و داهێنەرن.

بەرن.  بەكار  هەموویان  نییە،  بەرهەمهێنەری  كە  وشكدەكات  زمانە  ئەو   -
بۆ  بن،  ڕۆژانە  زمانی  داهێنەری  ناتوانن  هەرگیز  ڕۆژانە  كەلوپەلی  بەكاربەرەكانی 
زمانەكە  دێت  دەست  لە  ئەوەی  تەنها  بەكاربەریش  و  بەكاربەردەبن  هەر  زمانیش 

بسوێنێ و وشكی بكاتەوە و بیكاتە بەرد.
- ئێستا زمانەكەم من خەریكە دەبێتە تورەكەیەك بەرد.
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تەرخان  خۆی  كە  كوردییە،  ڕووناكبیری  بوارگەی  گۆڤاری  یەك  زار  و   زمان 
بنزارێن   و  لەزار  توێژینەوە  و  كوردی  زمانناسیی  و  زمان  بواری   بۆ  كردووە 
كوردەواری هەمیا. جا بە هەر زمانێك بێ، ئی گۆڤارە  زمانناسی و وەرزی و هەژی 
و هێژایە، خاوەن ئیمتیازی )دکتۆر تەها رەسووڵ(ە و سەرنووسەری )فەریدوون 
سامان(ە. ئێمەی كورد هەر زمانمان  بۆ ماوەتەوە بەس، هەر زمان و هیچی دی 
نا. بەم حاڵە هەق ئەوەیە بە تایبەت ڕووناكبیری كورد بایەی هەرە بەرچاو بدا بە 
ئالی و الیەنی زمان، بەردەوام بایەخ  و بەهای پێویست بدا بە زمانەكەی و لە هیچ 
نەبوێرێ.  پەیڤا كوردی خۆ  و  پەرەپێدانی وشە  و  پاراستن  بۆ  درەفەتێك  و  هەل 
دەوروبەر  د  زمانی كوردی،  نەیاران  و  زمانكوژان  نەچێ  بیرمان  ئەگەر  نەخوازە 
ب درێژایی سەد ساڵی ڕابردوو، لە هیچ دەرفەتێك با بەرچاویش نەبێ، بۆ زەبر 
وەشاندنی  ئەم زمانە و گەل بێ دەوڵەتە و دەسەاڵتە نەپرینگاونەتەوە. بە پیالن 
یەك،  لەدوای  یەك  نەوەی  و  نڤش  چەند  لەسەر  هەنگاوبەهەنگاو،  بەرنامەڕێژە  و 
بێ  بە  داوە،  هەوڵیان  الوە  چوار  هەر  لە  كوردی  زمانی  نەەێشتنا  و  كوشتن  بۆ 
و  دەوڵەت  دوورە  زمانی   دژی  وردیان   پیالنی  بێزراوترین شێوە،  و  بەزەترین 
دەسەاڵتی كوردی بەڕێوەبردووە. بێگومان وانەبووە كوردزمان لە پیالنی نەیارانی 
بەرنامەڕێژی  و  سیاسەت  كردنەوەی   پووچەڵ  هەوڵی  بووبێ،  ئاگا  بێ  زمان  
دوژمنی نەدابێتەوە، بەاڵم ڕاستییەكەی ئەوەیە ڕووناكبیری كورد جارنا لە قوواڵیی 
كارەسات و ئەو مەترسییەی گەف و هەڕەشە لە زمانی كوردی دەكا نەگەیشتووە، 
د  زمانەكەی  جڤاكی   و  ئابووری  ڕامیاری،  مەرجی  و  هەل  پێویستە  وەك  بۆیە 
چارەنووس  بەرانبەر  بووە  المسەال  و  كەمتەرخەم  زۆر  بۆیە  نەگرتووە.  بەرچاو 
ئەوە  لەسەر  پێ  بەردەوام  كورد  زمانناسی  چایڵد  مایكڵ  زمانەكەی.  داەاتووی  و 
نەكردێن  پەروەردە  و  نەپەیڤن  پێ  نوێ  نەوەی  و  نڤش  زمانێك ك  كە  داگرتووە، 
چ داهاتوویەكی بۆ چاوەڕوان ناكرێ و زمانێكی بێ داهاتوویە، بەاڵم زۆر چەاڵن 
ڕووناكبیرین كورد بۆ خۆی بەم مەترسییە بكوژە نەحەسیوە. و لە هەمبەر گەف و 
هەڕەشەی زمانناحەزان دەسەوەستان دانیشتووە وەك پێویست و پێدەڤییە هەستی 
بەم  مەترسییە گەورەیە نەكردووە. ئەگەر لە ئاسۆیەكی مێژوویی و لە دیدی چەند 
ئاستی  و  بەرپرسایەتی  بە  هەست  ڕادەی  كوردەوە،  زمانناسانی  وەچەی  و  نڤش 
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زمانپارێزی دەبینین نڤش و نەوەی ڕابردوو پتر پرس و ئاریشەی بەئێش و ئازاری 
زمانی كوردییان بە هێند وەرگرتووە و ئاوڕی شیاو و گونجاویان پێداوەتەوە و 
هەوڵی  و  داوەتەوە  زمان  د  بڕیان  بە  و  بەجێ  هەڵوێستا  بۆلوان  و  توانا  پێی  بە 
ناسینا ئێش و ئاریشە ڕیشەییەكانیان داوەتەوە و سەرلەبەر سامانەی زمانەكەیان 
سەرانسوێ كردووە. پەتا ناسینان كردووە و بۆ چارەی ئەو ئازارە پڕژان و ژوارەی 
زمانی  ڕەچاوكردووە.  گونجاویان  ڕێچارەی  دەناڵێنێ،  و  دەئاخێنێ  دەستییەوە  ب 
توانست و بەهرەی بەرفراوان و بەرباڵو  وەك زمانێكی خودان  لە چاو  كوردی 
چەند زار و بنزار لە جوغرافیا و ڕووبەرێكی بەربەرین كە زمانی ڤین و ژینا پەنجا 
ملوێن مرۆڤە، بە بەراوەردكردن و پێكگرتن لەگەڵ توانا و توانستەكانی درەفەت و 
دەرەتانی گەشە و گەشانەوەی بۆ نەلواوە. هەق ئەوە بوو ئەم زمانە، نها خودان 
وێژەیەكی تێر و تۆكمە  بوایە لە باری ناسیاری و هونەرییەوە، ئاشكرا ئەم زمانە 
لە چاو زمانێن دیی بە هەڵکەوت نەبێ  چ جارا  وەك زمانەیل دیی خاوەن نێوەند و 
مەكۆ و ئاكادیمیای بەهێز و دەسەاڵتی خۆی نەبووە و لە كۆڕی زانستی بەردەوامی 
خۆی بێوەری بووە. ئەوەی نەیەێشتووە زمان و پەیڤا كوردی سەرەڕای دوژمنایەتی 
كوێر و بێ بەزەییانەی زمان كوژانی پڕچەك و پۆشتە بمێنێ و ژیانا مەمرەومەژی 
خۆی درێژە پێبدا، نە ناوەند و كۆری زمانیی خودان بڕیار و دەسەاڵت و تەرخان 
سازكردی  بەڵكوو  پەرەسەند،  و  پەروەردە  بۆ  زەوەند  و  زۆر  تێچووی  كردنا 
ینی  بەسەر  كە  و  بووە  كوردی  زمانی  خۆڕسكی  بەرگری  سروشتی  خۆبەخۆی 
هەر زەخت و زۆر و زەبر و زەنگێك بۆ سڕینەوە و نەەێشتنی  بەكوێرایی چاوی 
ناحەزان و نەیارانی ەێژ ماوە و نەتواوەتەوە  و خۆی پاراستووە و لەسەر خۆی 
كردۆتەوە. دیارە زمانی كوردی  وەك زمانێن دەوروبەر و دەرودراوسێ زمانێكی 
خودان سیاسەت و بەرنامەڕێژی خۆتایبەت و خاوەن پارە و جبەخانەنەبووە، كە 
بۆ پێخوێندن و پێنووسران و پێئاخاوتنی هەژینەی بۆ كرابێ و وەك زمانەیل ترەك 
ڕێزلێگیراو و بگرە نازكێشراو  بووبێ و لە پێناوی گەشەی كۆدەنگ وكۆوشە و 
وێژاری دا تەخشان و پەخشانی بۆ كرابێ. ئەم زمانە بە درێژایی سەدەیەك ژێر 
چەپۆكە سەركوت و سەركوێر كراوبوویە و دەمكوت كراوە. تەنانەت ڕووناكبیر و 
قەڵەمبەدەستی كورد خۆشی پەتا ناسی و خەسارناسی و پێڕاگەیشتنی بەردەوام 
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پێدا  كوردی  زمانی  ژوارەی  و  پڕژان  و  دژوار  بارودۆخە  لەم  پێخستووە،  پەك 
تێدەپەڕێ دەستەوەستان دانیشتووە. ئەم زمانەی لە سیاسەت و بەرنامەڕێژی و 
پێڤەراندن بێوەری كردووە، تەنانەت لەم قۆناخەدا كە شۆڕشی پێوەندایەتی و تۆڕ و 
ڕایەڵە جڤاكییەكان لە هەموو الوە زمانگەی كوردیان بەرەو قۆناخێكی مێژوویی نوێ 
پاڵ پێوە ناوە و ناچاریان كردووە  ڕووی دەم و قسەی بكا لە پەنجا ملیۆن كورد، 
داخوازێكی گشتی و نەتەوەیی بەجێ بگەینێ. زار و بنزارەكانی لێكنزیك بكاتەوە و 
زمانێكی یەكگرتووی تەك ستاندارد بێنێتە ئاراوە،  ئەوەتا بنووس و ڕووناكبیری 
كورد هەیە. ڕاست بە پێچەوانە بەرەنگاری ڕەوت و بزووتنەوەی زمانی یەكگرتووی 
كوردی دەبێتەوە و ئەرك و ڕاسپاردەی هەرە پێویستی هاینەدی زمانێكی یەكگرتوو 
پەك پێدەخات، هەرچی شۆڕشی ڕاگەیاندن بۆتە هۆی ئەوەی  زمان و زمانگەی 
كوردی لەسەروبەندی شۆڕشێكی زمانیدا بێ، بەاڵم كەم نیین ئەو ڕووناكبیرانەی 
دایك  زمانی  پێویستی   ناوی   بە  و  دەكەن  پیرۆزە  و  بەفەڕ  ئەم ڕەوتە  دژایەتی 
و  زمانی  یەكگرتوویی  بوونا   لە  كوردی  زمانگەی  و  زمان  زمانی  فرەچەشنی  و 
زمانێكی یەكگرتووی باوك بێبەش و بێوەری دەكەن، سەد جخار  نەیارانی زمانی 
بزووتنەوەی زمانی یەكگرتووی كوردی هەستۆكی گرنگی ئەم قۆناخە مێژووییەی 
لەم  پێناحەسێن و ڕاست هەر  و  ناكەن  پێ  تێدەپەڕێ هەست  پێدا  زمانی كوردی 
سەروبەندە دا كە  گەڕی گەردوون و سووڕی پیشەسازی ڕاگەیاندن زمانەكەمانی 
پاڵ پێوە ناوە، شنگڵ لە خۆدات و خۆی یەك بخا و یەكگرتوو بكا و وەك هەموو 
زمانێن خوداپێداوی سەرگۆی زەوی ببێ بە خاوەن زمانی تەك ستاندارد. هەرچی 
و  یەكگرتوو  زمانێكی  بوونا  لە  حاشایان  بەردەوام  كوردین،  زمانی  ناحەزانی 
بە  ڕایان گەیەیاندووە، زمانێك  ناوی كوردی. گەلێك جار  بە  سەربەخۆ كردووی 
ناوی زمانی كوردی بوونی نییە و هەرچی هەیە بڕێك زار و بنزاری جیاواز و لێك 
جیا و ڕەتباڵو و پژوباڵوە. ئەوتا مخابن هن ڕووناكبیری كورد دوژمنایەتی ڕەوتا 
هەلێك  هیچ  لە  و  دەكەن  كوردی  یەكگرتوویی  زمانی  بزووتنەوەی  و  نزیكی  لێك 
كوردی  تەكستانداردی  زمانی  دوژمنایەتی   و  بەرەنگاربوونەوە  و  پێشگرتن  بۆ 
ناكەن، دار و بەرد و سەاڵی پیشەسازی كۆڕایەڵەی  سەردەم  لە مێژە هەردەم 
زمانێكی  ئارای  هاتنە  و  یەكانگیری  بۆ  كوردی  زمانگەی  و  زمان  ساتبەسات  و 
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تەكستانداردی پێڤەر بانگەێشتووە، زمانی كوردیش بەهرە و توانستی وەی هەیە. 
بەرەپیری ئەم داخوازە چارەنووسسازەی ئەم قۆناخە مێژووییەی گووران و گۆڕان 
هاوهەڵوێست  كورد  ڕووناكبرێن  هن  كەچی  بچێ،  كوردییەوە  زمانی  گەشەی  و 
لەگەڵ زمانناحەزانی كورد نەك هەر كارئاسانی و ئاسانكاری بۆ ڕێی خۆش كردن، 
بۆ هاتنەبوونی  ئارمانج و ئاواتی لەمێژینەی  پەیڤەر و ئاخێوەری زمانی كوردی 
نادەن، بەڵكو ڕاست بەراوەژی، ئەڕای لە باربردنی كۆرپەی زمانگەی كوردی لە چ 
هەڵوێست و هەنگاوێك خۆ نابوێرن  و دوژمنایەتی ئەم ڕەوتە دەكەن. لە بارێكی 
نالەباری وەسادا هاتنە بوونا گۆڤارێكی سەرلەپێناو، دەربەست و سەربەستی وەك 
زمان و زار گەلێك  بە فەڕ و ڤلیڤەتە، قسە لەسەر ئەوە نییە كە ئێمە لە سایكەوە 
زمانناسی كورد خۆی كەوتۆتە سەر و كاڵوی خۆی و هەوڵی خۆناسینا زمانی و 
زمان وشیاری  و زمان ئاگا هی داوە، زمانی كوردی خاوەن گۆڤارێكی خۆتایبەت 
زار  و  زمان  هێژای  و  هەژی  گۆڤاری  مەیدانی  هاتنە  لەوڕا  زمان.  پەی  نەبوویە 
زمانبینی  گەردوونی سەردەمی  پەیامی  لە  پتر  كورد  مرۆڤی  كە  لەم سەردەمەدا، 
ئی  بوونا  ناسین  دەحەسێ  و  ژیان  بوون و  لە  نەخشی زمان  بە دەور و  دەگا، 
لەبواری خۆناسی  و خۆ وشیاری  گۆڤارە جیالەوەی كەلێن و كەبەرێكی گەورە 
زمانیدا پاڕڤە دەكات، هەروەها لە پێوەندی لەگەڵ ئەرك و ڕاسپاردەی مێژوویی ئەم 
قۆناخەی زمان و زمانگەی كوردی ژی دەكارێ دەور و كاركردێكی زاڤ بەوەج 
و نرخ بلیزێ. گۆڤارێك ك وەك بە ناو و سەناوەكەی ڕا دیارە هەروەك باوەڕی 
پتەوی بە ناوندێتی و سانترالیسمی زمانیی و هەبوونا زمانێكی یەكگرتووی پێڤەر 
دیرێ. هەروەسا بڕوایەكی قووڵی بە  دیمۆكراسی زمانیی و فرەچەشنی زار هەیە 
د زمانگەی كوردەواری دا. با ئاواتی ئەوە بخوازی گۆڤاری زمان-تایبەتی زمان و 
زار ئەرك و ڕاسپاردەی مێژوویی خۆی  ئەڕای  خۆناسینا زمانی و هەروەها هاتنە 
ئارای زمان و زمانگەیەكی كراوە و ئاوەدان دا بگێڕێ و لە پێناو زمانگەیەك لەسەر 

هوێن و هێمی فرەچەشنی و  یەكگرتوویی زمانی  بلیزێ.
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Some Fundamental Rules of Kurdish Syntax Structure. London 1976 
ناونیشان : لە یاسا بنجییەکانى داڕشتنى ڕستە لە زمانى کوردیدا ــ لەندەن 1976

نووسەر : د. وریا عمر امین
چاپى دووەم لە باڵوکردنەوەى دەزگاى تەفسیر ـ ساڵى 2016. پێشەکییەکى بۆ 

بە زمانى کوردى نووسراوە تیایدا هاتووە:
ئەم کتێبە لە ساڵى 1976دا  لە لەندەن باڵوکراوەتەوە. یەکەم کارە زمانى کوردى 
لە ڕووى تیۆرییەوە بە پێى ڕێبازى چۆمسکیى قۆناغى )SS 1957(   شیدەکاتەوە 
هێلکاریى  تەکنیکى  یاسا سینتاکسییەکانى  زمانى کوردى دەسنیشان دەکات و  و 
ڕستەى سادە و ئاڵۆز بە بوارى شیکردنەوى زمانى کوردى دەناسێنێ. هەر وەها 
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بۆ یەکەم جار یاساکانى ئاڵوگۆڕبوونى ئەرکى ڕاناوە لکاوەکان بە ئاڵوگۆڕبوونى 
کاتى کار پێشکەش دەکات.

بە  تەنیا  بایەخیان  زۆرى  بە  کوردییەکان  ڕێزمانە  کتێبە  ئەم  دەرچوونى  تا 
ڕستەیان  بابەتى  کورتى  بە  دەدا..زۆر  وشە  نژادى  و  دەنگسازى  و  وشەسازى 
دواى  دەدا.  ئەنجام  کارەکانیان  عەرەبى  ڕێزمانى  کاریگەریى  ژێر  لە  و  دەبڕانەوە 
ئاشنا  بااڵ  خوێندنى  قوتابییانى  تایبەتى  بە  زمانەوانانمان  کتێبە  ئەم  دەرچوونى 
بوون بە ڕێبازە نوێیەکانى شیکردنەوەى زمانەوانى و کەوتنە شیکردنەوەى زمانى 
کوردى بە پێى ئەم ڕێبازە نوێیە. وەک خۆى چاپى دووەمى بێ دەسکارى دەخرێتە 

بەردەست لێکۆڵەوەران .
بە ئاواتى سەرکەوتن بۆ هەموو الیێک

پڕۆفیسۆر د. وریا عمر امین
14 ـ 2 ـ 2015

ئەم کتێبە ئەم بابەتانەى گرتۆتە خۆ:
1 – کلیلى سیستەمى فۆنیمیکیى زمانى کوردى

2 – کورتکراوەکان
3 – پێشەکى

4 – بەشى یەکەم ـ  یاسا فرێزییەکانى زمانى کوردى
5 ــ بەشى دووەم ــ یاساکانى داڕشتنى فرێزى ناوی
6 ــ بەشى سێیەم ــ یاساکانى داڕشتنى فرێزى کارى

7 ــ بەشى چوارەم ــ ڕستەى ئاڵۆز و یاساکانى داڕشتنى
8 ــ ڕاناوى لکاو و ئەرکەکانیان

9 ــ سەرچاوەکان
ئەم کتێبە لە کتێبخانەى نیشتمانى عیراقى تومار کراوە بەپێى نووسراویان ژ 999 

ى 9 / 5 / 1977
ئەم کتێبە لەم ماڵپەڕەدا دەسدەکەوێ:

http://wariaomaramin.blogspot.com



محاوالت يائسة لطمس التاريخ الكوردي 
العريق والحضارات الكوردية العظيمة

د. مهدي كاكەيي
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إللغاء  يائسة  إعالمية مضللة يف محاوالت  ِبحمالت  عليه  والحاقدون  الكوردي  الشعب  أعداء  يقوم 

وتحريف ورسقة التاريخ الكوردي العريق والحضارات الكوردية العظيمة. يف هذه السلسلة من املقاالت 

سنأخذ الدكتور خزعل املاجدي كمثال للحاقدين عىل األمة الكوردية الذي يقوم بنرش أكاذيب ودجل، 

حيث أن كالمه وكتبه تعرب عن أهوائه الشخصية وحبه للشهرة والظهور. إستنادا اىل املعلومات التي 

حصلت عليه عن هذا الشخص، فأنه طبيب بيطري، وهو من العرب الذين إستوطنهم املقبور صدام 

حسني يف مدينة كركوك والذين يطلق عليهم )عرب عرشة آالف دينار(، حيث جلبهم صدام حسني 

اىل كركوك وأعطى عرشة آالف دينار لكل عائلة عربية مستوطنة يف كركوك، بينام قام بتهجري كورد 

كركوك اىل وسط وجنوب العراق. عائلة الدكتور خزعل املاجدي من ضمن العائالت العربية املعروفة 

بإسم )عائلة أبو بنزين( من قبل كورد كركوك، حيث تم توطينهم من قبل النظام البعثي العراقي يف 

املنطقة السكنية املعروفة ب)طريق بغداد( من أجل التجسس عىل كورد كركوك. من الجدير بالذكر 

أن هذه العائالت العربية التي من ضمنها عائلة خزعل املاجدي، كان أفرادها يعملون كجواسيس 

للحكومة البعثية عىل التنظيامت العراقية الشيعية املعارضة لحزب البعث العراقي يف جنوب العراق 

خالل الحكم البعثي العراقي. لقد تم كشف تجسسهم من ِقبل هذه التنظيامت املعارضة ولذلك قام 

حزب البعث بجلبهم اىل مدينة كركوك وتوطينهم فيها للتجسس عىل كورد كركوك.

يف البداية أود أن أدحض كالم الدكتور املاجدي الذي يحاول قطع صالت األسالف البرشية مع أحفادهم، 

حيث أن البرش الحاليني مل يهبطوا من السامء، بل أن األسالف البرشية قد خلفوا أجياال بعد أجيال وأن 

آخر جيل برشي لألسالف هو سكان الكرة األرضية الحاليني. لذلك هناك صلة قرابة بني مجموعة عرقية 

معينة مع أسالفها باإلستناد اىل الجغرافيا والتاريخ واملعتقدات والثقافة والرتاث والعادات والتقاليد. 

يف الوقت الحارض أصبحت تقنية العامل الورايث )DNA( طريقة ناجحة ودقيقة لتتبع أصول األقوام 

البرشية وهجراتهم وتزاوجهم واختالطهم مع البعض.   

الكورد بدورهم مل يهبطوا من السامء ومل يهاجروا كوردستانهم، صحيح أن أقواما أخرى هاجروا اىل 

كوردستان ألسباب عديدة وإستوطنوا فيها وعاشوا يف حضن الشعب الكوردي ومبرور الوقت ذابوا يف 

الشعب الكوردي، فإستكردوا وأصبحوا جزءا من الشعب الكوردي الحايل، حيث ال توجد قومية ذات 

الكورد هم أحفاد جميع  أقوام هجينة. لذلك فأن  عرق نقي عىل كوكبنا األريض، فكل األقوام هي 

األقوام التي عاشت يف كوردستان، إبتداءا من الكوردستانيني الذين عاشوا يف كهوف كوردستان قبل 

امليتانيني والهيتيني   - بالگوتیین والسومريني واإليالميني والخوريني  السنني ومرورا  مئات اآلالف من 

الشعب  وأن  الكورد  أسالف  من  وغريهم  والساسانيني  وامليديني  واآلرارتايني  واللولوبيني  والكاشيني 
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الكوردي هو وارث حضارات أسالفه العظام. سأستند يف ردي عىل الكالم الالمعقول للدكتور خزعل 

املاجدي عىل مصادر غري كوردية فقط ويف هذه الحلقة سيتم الحديث عن التاريخ العريق لكوردستان 

فيام قبل التاريخ، أي قبل اكتشاف الكتابة.  يف جنوب كوردستان، يف كهف »زرزي« الواقع قرب منابع 

نهر الزاب األسفل وعىل سفوح الجبال املقابلة لناحية )سورداش(، تم العثور عىل آثار تعود اىل أواخر 

العرص الحجري القديم، من قبل عاملة اآلثار )دورويث گارود( يف سنة 1928وهذه اآلثار عمرها أكرث 

من 120 ألف سنة واألدوات التي شوهدت فيه هي من الصنف املعروف باملايكروليث وتشري معاملها 

اىل أنها من العرص الحجري الوسيط الذي دام اىل 120 ألف سنة قبل امليالد. 

عامل اآلثار )روبرت بريدوود( من جامعة چیكاگو األمريكية إكتشف يف عام 1928 أدوات من الحجر 

يف كهف )هزارمريد( يف جنوب كوردستان تعود إىل العرص الحجري القديم األوسط املستريي )سنة 

خمسني ألف قبل امليالد( وهي مجموعة آثار حجرية من صنع اإلنسان املسمى »نياندرتال« ]1[. هذا 

يعني أن سكان هذا الكهف كانوا يعارصون سكان كهف شانيدر.

أثرية  بعثة  عبدالو«، عرثت  »برج  قرية  بالقرب من  الواقع  )دودري(  كوردستان، يف كهف  يف غرب 

يابانية يف عام 1992 عىل عظام طفل يف الخامسة من عمره والذي يعود تأريخه إىل مائة ألف عام وقد 

أثبتت اإلكتشافات األخرية هذه بأن املنطقة تعد مبثابة موطن الساللة البرشية األوىل، وعرث فيها أيضا 

عىل بقايا صوانية وعظمة تعود إىل إنسان ما قبل التاريخ، الذي يعود إىل الدور النياندرتايل. إسم هذا 

الكهف هو إسم كوردي مركب من كلمة )دو( التي تعني )إثنني( وكلمة )در( تعني )باب( وحرف 

الياء يف نهاية اإلسم هو ياء اإلضافة يف اللغة الكوردية وبذلك كهف )دو دري( يعني )كهف ذو بابنَي(. 

)تامتاما(  كهف  يف  وكذلك  كرماشان  مدينة  قرب  الواقع  )بيستون(  كهف  يف  كوردستان،  رشق  يف 

الواقع قرب بحرية أورمية، تم العثور عىل أدوات مصنوعة من الصوان من قبل عامل دراسات اإلنسان 

إكتشفته  التي  تلك  تشبه  األدوات  وهذه   1949 سنة  كوون(  )كاريلتون  األمرييك  )األنرثوپولوجيا( 

)دورويث گارود( يف كهف )هزارمريد( وهذا يدل عىل أن الذين سكنوا يف هذه الكهوف كانوا من نفس 

النوع من البرش أي أنه كانت هناك عالقة مشرتكة بني األقوام التي أنتجت تلك اآلثار الحضارية ]2[، 

حيث أّن جميع هذه األقوام هي أقوام كوردستانية زاگروسية. 

البرشية  الحضارة  مهد  هي  كوردستان  أن  تثبت  كوردستان  يف  إكتشافها  تم  التي  القدمية  اآلثار 

 Robert John Braidwood(األوىل، حيث قام العامل األمرييك الپروفيسور )روبرت جون بريدوود

a[[ وكذلك زوجته )Linda Braidwood( ]b[ ومع )B. Howe( ]c[، بتنقيبات كثرية عن اآلثار 

املوجودة يف جنوب كوردستان. يذكر هؤالء الباحثون بأنه تّم اإلنتقال من حياة الصيد اىل حياة 
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الزراعة يف كوردستان يف حوايل عام )6000 - 10000( قبل امليالد. كام أنهم يضيفون بأن الشعب 

الكوردي كان من أوائل الشعوب التي طورت الزراعة والصناعة ومن أوائل الشعوب التي تركت 

وتطوير  الزراعة  وأن  اليومي  لإلستعامل  متطورة  منزلية  أدوات  بها  منازل  يف  لتعيش  الكهوف 

املحاصيل قد وجدتا يف كوردستان منذ )12( ألف سنة والتي إنترشت منها إىل جنوب بالد ما بني 

النهرين، ثم إىل غرب األناضول، ثم إىل الهضبة اإليرانية، ووصلت منذ مثانية آالف سنة إىل شامل 

أفريقيا ثم أوروبا والهند. يضيف هذا العامل األمرييك بأن الكثري من املحاصيل التي نعرفها اآلن، 

كالقمح والذرة والشعري، قد إنطلقت من كوردستان. حول الصناعة، يؤكد الپروفيسور )روبرت جون 

بريدوود( ومجموعته البحثية ]d[ ]e[ ]f[ بأن املوقع اآلثاري )چيانو( الواقع يف شامل كوردستان 

ميكن أن يُطلق عليه إسم أقدم مدينة صناعية يف العامل، حيث يُستخرج منه النحاس إىل يومنا هذا، 

كام عرث فيه عىل صلصال دون عليه التبادل التجاري. هذا يشري اىل أن السومريني املتحرضين كانوا 

من أحفاد الزاگروسيني الذين إبتكروا الزراعة والصناعة، حيث تعلموا الحضارة وأخذوا الخربات 

من أسالفهم الزاگروسيني. 

إسم موقع »چيانو« يعني بالكوردية »الجبل الجديد«، الذي يقع يف شامل غرب مدينة آمد )ديار 

بكر(، حيث تم إكتشاف آثار تعود اىل أكرث من سبعة آالف سنة قبل امليالد وكان عدد املساكن فيه 

يرتاوح ما بني 25 و50 بناية وكان فيه أيضا مخزنا لحفظ املواد. تم العثور يف هذا املوقع أيضا من قبل 

عامل اآلثار )روبرت بريدوود( وفريقه التنقيبي عىل أقدم قطعة قامش يف العامل والتي متت حياكتها 

يف حوايل عام 7000 قبل امليالد. كام يعترب موقع »چيانو« مهد تصنيع النحاس، حيث تم فيه إكتشاف 

بعض األدوات النحاسية التي يرجع تأريخها اىل عام 7200 قبل امليالد.

السومريون:
هنا نعتمد عىل مصادر غري كوردية التي تثبت أن السومريني كانوا من األقوام الزاگروسية الكوردستانية 

وندحض بها إدعاءات الدكتور خزعل املاجدي املضللة والكاذبة بأن ال تاريخ وال حضارات للشعب 

الكوردي. هناك مئات املصادر التي تؤكد عىل كوردستانية السومريني وسبق أن نرشت دراسة مفصلة 

عن هذا املوضوع بعنوان )أسالف الكورد السومريون(. 

بدأ العرص الذي سبق العهد السومري عىل هيئة حضارة قروية زراعية أدخلها »اإليرانيون« من الرشق 

)أسالف الكورد الزاگروسيني( اىل جنوب العراق ]3[. هذا القول يؤكده املؤرخ الپروفيسور »سپايزر 

العنارص  بأن  يقول  حيث  النهرين«،  بني  ما  »شعوب  املعنون  كتابه  من   99 صفحة  يف   »Speisere
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الگوتية )أسالف الكورد( كانت موجودة يف جنوب العراق قبل تأسيس سومر وأسسوا بالد سومر فيام 

.]g[ بعد وشّكلوا الحكومات فيها

يذكر كل من األستاذ )طه باقر( ]4[ والدكتور )عامر سليامن( ]5[ بأنه عند هجرة األكديني اىل شامل وادي 

الرافدين )جنوب كوردستان الحالية( يف أواخر األلف الثالث قبل امليالد، كان السومريون والسوباريون 

يعيشون هناك وكانت املنطقة تسمى ب«سوبارتو«. يضيف املؤرخان املذكوران بأنه جاء ذكر السوباريني 

يف النصوص املسامرية منذ عرص فجر السالالت. كام يقول املؤرخ )يوسف رزق الله غنيمة(، بأن عامل 

النهرين  بني  ما  بالد  شامل  بأن  يذكر   )Norman Bancroft Hunt هنت  بانكروفت  )نورمان  اآلثار 
)جنوب كوردستان الحايل( كان موطنا للسومريني وأن السوباريني قدموا اىل هذه املنطقة خالل مراحل 
زمنية متفاوتة، واملرحلة األخرية لهجراتهم حدثت يف حوايل سنة 2250 قبل امليالد ]6[. من هنا نرى أن 
املوطن األصيل للسومريني هو كوردستان وأنهم من أقوام جبال زاگروس التي هي املوطن األصيل للكورد 

وأن السومريني هاجروا من كوردستان اىل جنوب بالد ما بني النهَرين وبنوا حضارة راقية هناك. 
يذكر كل من الدكتور )عبد العزيز صالح( ]7[ والدكتور محمد بيومي مهران ]8[ والدكتور إبراهيم 

الفني ]9[، بأن املوطن األصيل للسومريني هو جبال زاگروس الكوردستانية. 
يف بعض مدن شامل بالد ما بني النهَرين مثل مدينة آشور ونينوى، تم إكتشاف آثار للحضارة السومرية 
التي تعود لعرص فجر السالالت وال سيام الفرتة األخرية منه ]10[. إكتشاف آثار سومرية يف شامل بالد 
ما بني النهَرين )كوردستان( يؤكد عىل أن كوردستان هي املوطن األصيل للسومريني وأن السوباريني 

والسومريني عاشوا معا هناك. هذا دليل مادي عىل كون كوردستان املوطن األصيل للسومريني. 
يذكر عامل اآلثار )الدكتور بهنام أبو الصوف( يف إطروحته التي نال عليها شهادة الدكتوراه من جامعة 

كامربج الربيطانية يف عام 1966، بأن السومريني مل يأتوا من خارج بالد ما بني النهرين، بل كانوا يف 

منطقة سوبارتو وأن هذا الشعب يف زمن ما إنتقل اىل الجنوب ونقل معه حضارته. ما يدعم كالم عامل 

اآلثار )بهنام أبو الصوف( هو أن إنشاء حضارة زراعية متطورة وإخرتاع الكتابة من قبل السومريني، 

يداّلن عىل أنهم كانوا ميتلكون أسس حضارية متقدمة قبل إنتقالهم اىل جنوب بالد ما بني النهرين. 

هذا يدل عىل أن السومريني كانوا جزء من أسالف الكورد الزاگروسيني الذين إنتقلوا من كوردستان اىل 

جنوب العراق الحايل، حيث أن أسالف الكورد الزاگروسيني هم أول من قاموا ببناء الحضارة البرشية 

يف املنطقة وأن باكورة الحضارة ظهرت عىل أرض كوردستان.

إسم السومريني باللغة السومرية هو )يك إن جي Ki -en –gi(، الذي يعني »البالد السيدة« ]11[. 

هذا اإلسم يف اللغة الكوردية يعني »مكان أو بالد سادة األرض«. نرى هنا أنه حتى أن إسم السومريني 
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هو سومري – كوردي مشرتك. كام أن هناك املئات من الكلامت السومرية التي ال تزال حية يف اللغة 

الكوردية وتشكل قسام كبريا من مفردات اللغة الكوردية، رغم الفاصل الزمني الكبري الذي يبلغ آالف 

السنني الذي يفصل بني اللغتني والتغيريات التي مرت عىل اللغة الكوردية خالل هذه الفرتة الزمنية 

الكوردية املشرتكة. نكتفي بهذا  الكلامت السومرية –  للتعريف بهذه  الطويلة. ال يسع املجال هنا 

القدر من االستعانة باملصادر التي تؤكد عىل كوردستانية السومريني.

)Horî الهۆريون(  Xorîالخوريون
نذكر هنا األدلة التالية عىل أن الخۆريني هم من أسالف الشعب الكوردي:

1. إسم الخۆريني: يشري الدكتور جامل رشيد أحمد بأن )جيجر( يذكر أن إسم الخۆريني مرتبط بإسم 
اإلله )خوارHVAR ( إله الشمس ]12[. كلمة )خۆر( املنبثق منها إسم الخۆريني، تعني )الشمس( 
التي ال تزال باقية يف اللغة الكوردية ولها نفس املعنى. كانت الشمس هي اإلله األول للخۆريني ومن 
ثم تأيت الكواكب األخرى وخاصًة كوكب الزهرة والقمر، بعد الشمس يف القدسية والعبادة. لذلك كان 
الخۆريون واألقوام الزاگرۆسية القدمية األخرى يجعلون مقابر موتاهم بإتجاه رشوق الشمس نتيجة 

تقديسهم إلله الشمس وكانوا يدفنون حاجيات الشخص املتويف معه يف قربه. 
مثل  القدمية،  الكوردية  األديان  يف  باقيا  يزال  ال  الشمس  تقديس  إن  الشمساين:  الخۆري  الدين   .2
اإليزدية واليارسانية والهالوية، حيث أن إحدى الفرائض الدينية يف هذه األديان هي وقوف معتنقيها 
بإتجاه الشمس يف مناجاتهم اليومية عند بزوغ الشمس وغروبها. مل ينج إسم )الخۆريني( أو )الهۆريني( 
الدكتور  يستخدم  ولذلك  )الحوريني(  اىل  اإلسم  بتعريب هذا  قاموا  العرب  أن  التعريب، حيث  من 
خزعل املاجدي اإلسم املعرب دون أن يعرف اإلسم الحقيقي ألسالف الكورد الخۆريني، وهو بدون 

شك يجهل معناه.

3. كوردستان هي موطن الخۆريني: الخۆريون هم من شعوب الرشق األدىن وكانوا يتكلمون اللغة 

الخۆرية ويعيشون يف شامل وجنوب كوردستان ]h[. عاش الخۆريون يف منطقة متتد من جبال زاگرۆس 

اىل منابع نهر الفرات أي يف جنوب وغرب كوردستان ]13[. من جهة أخرى، يقول الدكتور نعيم فرح 

القرن  الخۆريون يف جنوب وغرب كوردستان ويف  امليالد، عاش  الثاين قبل  األلف  بأنه منذ منتصف 

الخامس عرش والرابع عرش قبل امليالد، كانت حدود هذه اململكة متتد من جبال زاگرۆس اىل البحر 

األبيض املتوسط ومن بحرية )وان( اىل آشور وأن الخۆريني – امليتانيني كانوا يف أوج قوتهم يف القرن 

السادس عرش قبل امليالد ]14[. كام يذكر )Robert Antonio( بأن املنطقة املمتدة من رشق دجلة 

.]i[ اىل سلسلة جبال زاگرۆس، كانت موطنا للخۆريني
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يذكر الباحث )گلب( أنه يف النصف الثاين من األلف الثاين قبل امليالد، إنترش الخۆريون يف منطقة 

)مدينة  »نوزي«  املهمة  مراكزهم  من  وكانت  النهرين  بني  ما  بالد  وتغلغلوا يف شامل  األدىن  الرشق 

كركوك( وأقاموا مملكة )ميتاين( يف شاميل بالد ما بني النهرين وكانت لغتهم من اللغات الهندوأورو 

 .]j[ پية وأن الخۆريني وصلوا أيضا اىل غرب كوردستان

كانوا  لدجلة،  الغريب  القسم  أعايل  يف  القاطنني  السوباريني  السكان  أن  سمث(  )سدين  السري  يقول 

معروفني بإسم }الهۆريني )الخۆريني({ الذين إستطاعوا ان يبسطوا سيطرتهم يف القرن 18 قبل امليالد 

عىل القسم األكرب من ســوريا الحالية حتى نهر الفرات وأن املرصيني يف تلك الفرتة كانوا يطلقون عىل 

 .]k[ »ســـوريا إسم بالد »هۆرو

يذكر العامل )هورست كلينكل( أن الخۆريني بدأوا بالظهور يف غرب كوردستان منذ مطلع األلف الثالث 

قبل امليالد وحكموا عدداً من املناطق هناك ]15[. 

يذكر )وليام النجر( أنه يف حوايل سنة 1690 قبل امليالد بدأ الخۆريون يهاجرون من موطنهم وينترشون 

يف مناطق متتد من مدينة )وان( شامال اىل مناطق )شوشاره( و)نوزي( الواقعة قرب مدينة كركوك 

الخۆريون يف مدن مختلفة يف كوردستان، مثل كركوك  ]16[. سكن  جنوبا واىل شاميل املوصل غرباً 

وأربيل ومناطق قريبة من مدينة أورمية الواقعة يف رشقي كوردستان ومدينة )أوركيش( التي تبعد 

عن مدينة )عامودا( الواقعة يف غرب كوردستان بحوايل 8 كيلومرتات. 

يستوطنون  كانوا  السوباريني  الكورد  أسالف  أن   )Speiser و)سپايزر   )Gelb گلب( املؤرخان  يعتقد 

شامل بالد ما بني النهرين منذ زمن بعيد وظهر الخۆريون يف املنطقة نفسها بعدهم ]j[، ]l[. هذا 

يعني بأن الخۆريني هم أحفاد السوباريني. 

إمتدت حدود اإلمرباطورية امليتانية من بحرية )وان( شامال حتى أواسط بالد الرافدين جنوبا ومن بحرية 

)اورمية( وجبال )زاگرۆس( رشقا  اىل البحر األبيض املتوسط وضمت سوريا ووصل نفوذها اىل فلسطني 

وكانت عاصمتها واشوكاين الواقعة بالقرب من )رسي كاين( يف غرب كوردستان ]17[ ]18[ ]19[.  

4. النوتة املوسيقية الخۆرية: تم العثور يف مدينة )أوگاريت Ugarit( الخۆرية عىل أقدم نوتة موسيقية 

يف العامل، مكتوبة باللغة الخۆرية وبالكتابة املسامرية ومؤرخة يف حوايل سنة 1400 قبل امليالد. لقد 

متت كتابة النص املوسيقي الخۆري املذكور وعزفه عىل )مقام كورد( املامثل ملقام )نيد قبيل( السومري 

والخۆري وتم تسجيله. هكذا نرى أن األلحان املوسيقية الخۆرية ال تزال باقية يف املوسيقى الكوردية.

5. اللغة الكوردية هي إمتداد للغة الخۆرية: يذكر الدكتور جامل رشيد أحمد بأن أغلب مفردات اللغة 

الخۆرية تستعمل اآلن يف اللغة الكوردية وعىل نطاق واسع ]20[. كام أن لوحات ملوك اآلشوريني 
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مكتوبة باللغة الخۆرية، وأن أغلب مفردات اللغة الخۆرية التي كُتبت بها لوحات ملوك اآلشوريني 

تُستعمل اآلن يف اللغة الكوردية وعىل نطاق واسع، باإلضافة إىل أن الكورد هم أصحاب الرتاث اللغوي 

والتاريخي لُسكان هذه املنطقة ]21[.

6. بقايا إسم الخۆريني يف كوردستان 

أ. )هۆرەمان Horeman(: وهو إسم ملنطقة جبلية متتد عرب رشق كوردستان وجنوبها، حيث تقع فيها 

مدن )مەریوان Merîwan( و )پاوە Pawe( يف إقليم رشق كوردستان، و )هەڵەبجە Hełebce( و )خورماڵ 

Xurmał( يف إقليم جنوب كردستان. يتكلم معظم سكان هذه املنطقة باللهجة الهۆرامية. إسم )هۆرامان( 

يعني )مكان أو معبد الشمس( باللغة الكوردية. من الجدير بالذكر أن هذه املنطقة هي موطن اليارسانيني 

من  سهاك(  ل)سان  اليارسانية  التجديدية  الدينية  الدعوة  وإنطلقت  الشمس  يقدسون  يزالون  ال  الذين 

)هۆرامان( ويقع مرقده فيها. كام أنه ال يزال الكثري من سكان )هۆرامان( هم من اليارسانيني.

 )Hor هذا هو اإلسم الكوردي الدارج ملدينة أربيل، واملؤلف من كلمة )هۆر :Hewlêr ب. هولێر

التي تعني )الشمس(، وكلمة )لێر( التي تعني )مكان( وبذلك )هولێر( تعني )معبد الشمس(.

ت. خورماتو Xurmatû: إسم مدينة تابعة ملحافظة كركوك يف جنوب كوردستان. يتكون هذا اإلسم 

املركب من كلمتني، هام )خۆر Xor( التي تعني )الشمس( باللغة الكوردية وكلمة )مات( هي كلمة 

ميزۆپۆتامية التي تعني )مدينة( وبذلك )خورماتو( تعني )مدينة الشمس(.

مدينة  شامل  يف  وتقع   )Hełebce )هەڵەبجە  ملحافظة  تابعة  ناحية  وهي   :Xurmał خورماڵ  ث. 

)هەڵەبجە Hełebce( وتبعد عنها بحوايل )10( كيلومرتات. تطل سلسلة جبال هۆرامان عىل هذه 

املدينة. يتألف هذا اإلسم املركب من كلمتني كورديتَني هام )خۆر( التي تعني )الشمس( و )ماڵ( التي 

تعني )بيت(، وبذلك )خورماڵ( تعني )بيت الشمس(، حيث يعيش معتنقو الدين اليارساين يف هذه 

املنطقة والذين ال يزالون يقدسون الشمس كأسالفهم الخۆريني. 

ج. خورسآباد Xursabad: وهي تقع رشق مدينة املوصل بحوايل 15 كيلومرت. هذا اإلسم املركب يعني 

)قرية أو معمورة الشمس(.

ح. هۆرین و شێخان: وهي ناحية تابعة ملحافظ السليامنية. )هۆرین( تعني )املكان املشمس(.

خ. خرم آباد )خۆرەم ئاباد Xorem abad(: تقع هذه املدينة يف منطقة )لوڕستان( يف رشق كوردستان. 

إسم هذه املدينة باللغة الكوردية يعني )قرية أو معمورة الشمس(.

د. خرمشهر )خۆرەم شار Xorem şar(: تقع هذه املدينة يف منطقة خوزستان يف رشقي كوردستان 

ويعني هذا اإلسم بالكوردية )مدينة الشمس(. 
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بالذكر أن اإلسم  الجدير  )الشمس(. من  تابعة ملدينة أصفهان ويعني إسمها  ذ. خور: وهي مدينة 

الصحيح ل)أصفهان( هو )أسپان Espan( الذي يعني بالكوردية )خيول(، حيث أن مقاطعة أصفهان 

كانت جزءاً من اإلمرباطورية املدينة املشهورة بالخيول األصيلة.
ر. خورزوق Xurzûq: وهي مدينة تابعة أيضاً ملحافظة أصفهان. هذا اإلسم هو يف اللغة الكوردية 

تصغري لكلمة )خورز Xurz( التي تعني )الشمس(.
ز. خورخورا Xurxura: عشرية كوردية تعيش يف منطقة هۆرامان يف رشق كوردستان. نرى أن إسم 

هذه العشرية الكوردية مكتسب من إسم الخۆريني الشمسانيني. 
س. هريك Herkî: هي عشرية كوردية كبرية تعيش يف أقاليم رشق وجنوب وشامل كوردستان. اإلسم 
املركب لهذه العشرية يتألف من )هۆر( التي تعني )الشمس( والالحقة )يك kî(، التي تضاف اىل أواخر 

بعض األسامء يف اللغة الكوردية للداللة عىل اإلنتساب.
ش. خورميون: هم قسم من شعوب آريانا )املنطقة املمتدة من كوردستان اىل أفغانستان، بضمنها 
هاتان الدولتان( الذين كانوا يعتنقون الدين اليارساين وقاموا بعدة ثورات ضّد الدولة العباسية التي 
ورفض  اليارساين  بالدين  اإلحتفاظ  اىل  الثورات  هذه  تهدف  وكانت  ميالدية   )754( سنة  من  بدأت 
الدين اإلسالمي ولذلك تم إطالق إسم )خورميني( عليهم لكونهم من أتباع الدين اليارساين الشمساين. 
األساسية  املبادئ  التي هي من  االجتامعية  العدالة  الثورات هي  لهذه  األخرى  األهداف  كانت من 

للدين اليارساين، حيث كانت هذه الثورات ذات أهداف قومية كوردية ودينية واجتامعية. من أهم 

هذه الثورات هي الثورة التي كانت بقيادة )جاويدان بن سهرك( التي قامت يف مناطق شامل رشق 

كوردستان املسامة يف الوقت الحارض )آذربايجان(. من الجدير بالذكر أن اللقب الصحيح لقائد هذه 

الثورة  قيادة  بعد وفاة )جاويدان( توىل  )أحمر(.  بالكوردية  يعني  الذي   )Sûrik الثورة هو )سورك

كوردستان  وجنوب  مناطق رشق  معظم  خاللها جامهري  ثارت  والتي  خورمي(  )بابك  الثائر  الشاب 

وإستمرت ملدة حوايل 22 سنة )سنة 816 – 837( ميالدية، وتم إخامد هذه الثورة بعد أن تم قتل 

لهم  كانت  الذين  الخۆريني  أحفاد  الكوردي هم  الشعب  أفراد  أن  نرى  تقدم  )بابك(.  مام  قائدها 

حضارة عظيمة، حيث أنهم أول من إبتكروا الحروف يف تاريخ البرشية والتي هي أعظم ثورة يف حياة 

اإلنسان عىل الكرة األرضية. كام أنهم هم أول من وضعوا نوتة موسيقية يف التاريخ. 

اللغة الكوردية متتلك صفات قواعدية مشابهة متاما للخورية، ومتتلك مفردات معجمية خورية غري 

متواجدة يف الفارسية القدمية أو الوسطى أو الحديثة. الشعب النايري وتفوقه كان هذا الشعب عىل 

جانب كبري من القوة والسلطان اللتني كان لهام شأن ظاهر يف إلقاء الرعب والهيبة يف قلوب جميع 

الشعوب واألمم املجاورة له. 
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الميديون:
موطن  بأن  والرشقي،  اآلشوري  بالتأريخ  املختص   )Albert Olmstead( األمرييك  الپروفيسور  يذكر 

الشعب امليدي كان جبال زاگرۆس وكان عىل صلة القرابة مع الشعوب اآلرية الوافدة وكانت لغتهم 

هي إحدى اللهجات اآلرية، حيث كانوا قبائل رحل، ثم إستقروا يف الجبال والوديان وأنشأوا القرى 

.]m[ واملدن عىل سفوح الجبال يف األماكن املطلة عىل الوديان

يقول املؤرخ )سايس( أن الشعب امليدي كان يتألف من عشائر كوردية كانت تقطن رشقي مملكة 

من  الشعب  هذا  غالبية  وكانت  قزوين  بحر  جنويب  اىل  متتد  موطنها  حدود  كانت  حيث  آشور، 

الهندوأورپيني ]22[. كام أن املسترشق الرويس )فالدميري مينورسيك(، يف بحثه )مادة الكرد( املنشور يف 

دائرة املعارف اإلسالمية يف عام 1905، يذكر أن الكورد هم أحفاد امليديني ]23[. يقول السري )ولسون( 

أن الكورد هم أحفاد امليديني ]n[. كام أن املؤرخ اإليراين )حسن پیرنیا( يذكر يف كتابه املعنون )إيران 

قديم( أن امليديني هم من الشعوب اآلرية وهم أجداد الكورد ]24[. يقول ابن خلدون أن الكورد 

منحدرون من امليديني ]25[. 

يقول )ميجرسون( أنه يف القرن الخامس عرش والثاين عرش قبل امليالد كان الشعب النايري، الذي هو 

سلف الشعب امليدي، يعيش يف القسم األوسط من كوردستان وأن هذا الشعب حمل إسم )الكورد( 

 .]o[ فيام بعد

يذكر األستاذ عيل سيدو گوراين أن مسرت )سون( الذي له إملام كبري باللغة الكوردية ولهجاتها واللغات 

اإليرانية، يقول عن اللهجة الكوردية املوكرية ما ييل: املوكرية هي لهجة منتظمة الشكل وتامة العبارات 

الرصفية. يضيف هذا الباحث قائال: إن املوكريني القاطنني يف نفس البالد التي ظهر فيها )زرادشت( 

الذي كان يتكلم اللغة امليدية، يتكلمون أقرب اللهجات الكوردية إىل لغة زند آڤێستا القدمية ]26[. 

امليديني  لغة  أن  محمد  مسعود  الكوردستاين  والعالمة  پیرنیا(  )حسن  اإليراين  املؤرخ  من  كل  يذكر 

هي لغة الشعب الكوردي الحالية ]27[ ]28[، حيث يذكر )حسن پیرنیا( يف صفحة )57( من كتابه 

املعنون )تاريخ إيران منذ العهود القدمية اىل سقوط الدولة الساسانية( أن كتاب زرادشت املقدس 

)آڤێستا( مكتوب باللغة امليدية. يضيف )پیرنیا( أن هناك مؤرخون ومسترشقون يعتقدون أن اللغة 

الكوردية املعارصة مشتقة من اللغة امليدية ]27[. كام يذكر العالمة مسعود محمد يف كتابه املعنون 

)لسان الكرد( بأن العشائر الكوردية املوكريانية ال تزال تحتفظ باللغة امليدية، حيث أن اللهجة التي 

يتكلمون بها هي اللغة امليدية ]28[. املؤرخ اإليراين )موىس نرثي همداين( يذكر أن لغة امليديني هي 

لغة كوردية ]29[.
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يذكر املفكر الكوردستاين مسعود محمد يف بحثه املنشور يف كتابه املعنون »لسان الكرد« الصادر يف 

عام 1987، اىل أن الكتاب املقدس للديانة الزرادشتية )آڤێستا(، مكتوب بلغة كوردية قدمية، حيث أن 

اللهجة املوكريانية هي نفسها لغة اآلڤێستا و ال يزال املوكريانيون يف رشق كوردستان محافظني عىل 

لغة اآلڤێستا ويتكلمون بها.

اللغة الكوردية هي الوريث الرشعي للغة امليدية والدليل عىل ذلك هو ان اللغة التي دونت بها 

لوحة امللوك اآلشورية يظهر بأنها مل تكن أية لغة أخرى ما عدا اللغة الكوردية القدمية ألن اغلب 

مفردات هذه اللغة التي كتبت بها لوحة امللوك األشورية اآلن تستعمل يف اللغة الكوردية الحالية 

اللغوي والتاريخي لسكان هذه  وعىل نطاق واسع، أضف إىل ذلك ان الكورد هم أصحاب الرتاث 

املنطقة ]30[.

هنا نؤكد للدكتور خزعل املاجدي وأمثاله أن البابليني هم كوردستانيون أيضا. عاش املؤرخ )بريوسوس 

Berosus( يف القرن الثالث قبل امليالد وكان كلدانيا ورجل دين بابيل ومطلعا عىل الوثائق البابلية. 

يذكر هذا املؤرخ البابيل بأن امليديني كانوا يحكمون بابل منذ بداية الحكم البابيل وأن من بني )86( 

ملكا بابليا، كان )84( منهم من امليديني و )2( منهم فقط كانوا من الكلدانيني وهذا حصل قبل أكرث 

من 3000 سنة قبل امليالد ]p[ ]r[. يستطرد املؤرخ )بريوسوس( قائال بأن املجموعة الثانية من حكام 

بابل كانت جميعهم من امليديني وتألفت من )8( ملوك حكموا بابل ملدة )224( سنة. هذا الكالم 

يُثبت بأن امليديني كانوا السكان األصليني للمنطقة وأنهم حكموا بابل قبل مجئ الساميني اىل بالد ما 

بني النهرين بآالف السنني. كام أن )بريوسوس( قام بنقل املعلومات عن أصل البابليني اىل اليونانيني 

]q[، حيث أنه كان يجيد اللغة اليونانية وهذا يؤكد عىل أن كتابات )بريوسوس( كانت معتمدة عىل 

وثائق بابلية موثوقة. 

كام أنني جمعت أكرث من )200( كلمة ميدية – كوردية مشرتكة والتي ال مجال هنا لنرشها. بقاء 

كلامت ميدية كثرية يف اللغة الكوردية املعارصة، هو دليل آخر عىل كون الكورد أحفاد امليديني.

هكذا نرى أن الشعب الكوردي هو من أعرق شعوب العامل وآثار كهوف كوردستان التي تعود اىل ما 

قبل مئات اآلالف من السنني تثبت ذلك. أسالف الكورد الگوتيون والسومريون واإليالميون والخۆريون 

– امليتانيون والهيتيون واللولويون والكاشيون واألرارتيون وامليديون والساسانيون هم سالالت وعشائر 

وعائالت كوردستانية أسسوا إمرباطوريات وماملك وحضارات يف أوقات متزامنة أو مختلفة ورفدوا 

البرشية بإبتكاراتهم وإخرتاعاتهم وإبداعاتهم العظيمة يف مختلف مجاالت الحياة.
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جولة قصرية يف معرفة جذور ومعاين وتطور بعض الكلامت. جولتنا لهذه املرة مع كلمة )زمزم( التي 

تطغي عليها القدسية خاصة عند االسالم كونها تتواجد يف الكعبة وترتبط باسم برئ ماء زمزم وبقصة 

والدة النبي إسامعيل إبن أبو أنبياء الديانات اإلبراهيمية )اليهودية، املسيحية واالسالم(. كام يتواجد 

نبع ماء رقراق عذب ينبع من الجبل ويتدفق يف معبد اللش االيزيدي املقدس.

تعريف ومعنى زمزم لدى العرب:
زمزم )إسم(: الزًمزم من املياه: الزٌمازم.

زمزم )فعل(: زمزم، زمزمَة، فهو زُمزٍم، واملفعول مزمزم )للفعل املعتدي(.

زَمزََم املغني: أي ترنم ودندن.

زمزم الرعد: أي أحدث دوياً.

زمزمت النار: أي أحدثت صوتاً بلهيبها وإحرتاقها.

زمزم الدرس: أي حفظها.

قالت العرب أن )زمزم( هو إسم علم مؤنث، وهو إسم البرئ املباركة لديهم والواقعة عىل بعد 20 

إنه سميت )زمزم( لكرثة  العرب  بها املسلمون ويرشبون من مائها. وقيل  الكعبة، يتربك  من  مرتاً 

مائها، وقيل إسم لها وعلم مرتجل أو لّضِم هاجر ملائها حني انفجرت وزّمِها إياه. وقيل إنها سميت 

)زمزم( ألنها زمت بالرتاب لئال تسيح املاء مييناً وشامالً ولو تركت لساحت عىل األرض حتى متأل كل 

شئ.

وقيل سميت زمزم بزمزمة املاء وهي صوته. وقيل سميت بزمزم لكرثتها. يقال ماء زمزم أي كثري. 

وقيل الجتامعها وحركتها. ويقال سميت زمزم ألنها مشتقة من الهزمة والهزمة الغمز بالعقب يف 

األرض.

ملاء زمزم قصة/أو اسطورة عند العرب املسلمني وغريهم من األديان االبراهيمية، ترتبط بالخالفات 

التي حدثت بني سارة وهاجر عندما حملت من إبراهيم، فأخذ ابراهيم الخليل زوجته هاجر 

وتركها يف واٍد مقفر ال زرع فيه وال ماء وال برش حيث ولدت بعد ذلك مولوداً سمي إسامعيل! 

الجوع  شدة  من  وتأمل  الرضيع  الطفل  فبيك  واملاء،  الزاد  من  معها  ما  ونفذ  أيام  بضعة  ومرّت 

والعطش، فراحت أمه هاجر تبحث هنا وهناك وتسعى بني الصفا واملروة )جبالن يف مكة( عّدة 

مرات لعلّها تجد ماًء أو طعاماً أو برشاً، ولكن دون جدوى، حتى بلغ سعيها بني الصفا واملروة 
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سبع مرات، وعند املروة سمعت صوتاً فإذا بجربيل يرضب بجناحه األرض حتى نبع ماء زمزم عند 

أقدام الطفل الرضيع إسامعيل!

وقالت العرب أيضاً أن )زمزم( إسم فاريس ألن سابور امللك ملا حج البيت زمزم عليها. والـ )زمزمة( 

واألعامل  األطعمة  وغسل  األجساد  وتعميد  الله  تحميد  أثناء  املوبذون  ينشدها  دينية  ترتيلة 

األخرى. وهي كالم املجوس وقراءتهم يف صالتهم، ألن الفرس يعتقدون أن أباهم إبراهيم.

الكرثة  العرب تعني  أنها عند  الصوت والحركة، كام  انها تحمل صفة  نالحظ من معاين )زمزم( 

واالجتامع. )يراجع معجم الغني، الرائد، الوسيط، ومعجم األصوات(.

زمزم في اللغة النوبية:
الثانية  الزوجة  )هاجر(  أن  مرص،  وجنوب  السودان  شامل  يف  للنوبيني  الشفاهي  الرتاث  يذكر 

لديه، منها: أن إسم  اعتقادت  القول وجود عدة  نوبية، ويدعم هذا  إلبراهيم كانت يف األصل 

)هاجر( يقابله نفس النطق يف اللغة النوبية )هاقجر( التي تعني الجالس أو املرتوك، واملعنى 

املبارش لـ )هاقجر( هو سوف أجلس، يف إشارة رمبا لعملية تركها وحيدة يف مكة! ويعتقد النوبيون 

أن السيدة هاجر نطقت بكلمة )زمزم( عندما إنفجر املاء من تحت قدميها أثناء الوالدة، ويقابل 

بالعربية فعل األمر )جّف(، فقد كررتها مراراً  التي تعني  النوبية )سم(  اللغة  كلمة )زمزم( يف 

وهي تدعو املاء للتوقف: )سم سم( أي )جف جف( وتحور النطق لتصبح )زمزم(! )نفس املصادر 

السابقة(

زم وزموم في اللغات الهندو-أوروبية:
اللغات السالفية أو »الصقالبة« تندرج كمجموعة فرعية من اللغات الهندو-أوروبية، يتحدث بها 

سكان أوروبا الرشقية، البلقان وأجزاء من أوروبا الوسطى وجزء من شامل آسيا. واللغة الكردية 

التي هي لغة آرية تنتمي بدورها اىل اللغات الهندو أوروبية وذات قرابة باللغة السنسكريتية 

يف الهند وكذلك الجرمانية. والسالفيون يرجعون يف أصلهم إىل الشعوب الهندو-أوروبية املنحدرة 

يف  توجد  األسود.  للبحر  الجنويب  والساحل  قزوين  بحر  مناطق  من  التاريخية  املصادر  حسب 

هذه اللغات الكثري من الكلامت املشرتكة أو أن مفهوم العديد من الكلامت هو متشابه، إحدى 

الكلامت موضوع بحثنا هي:
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الحشائش واملراعي ومتتاز  املاء وتنبت فيها  التي تكرث فيها عيون  املناطق  )زم( و )زموم( هي 

وحيواناتهم،  ماشيتهم  بقطعان  الرعاة  اليها  يتوجه  حيث  الصيف  فصل  يف  حتى  الجو  بربودة 

وتقع هذه املناطق غالباً يف املناطق الجبلية والهضاب العالية. الـ )زم( كلمة من اللغات الهندو-

)الشتاء( موجودة يف  الربد، و )زمستان( مبعنى فصل  تعني  التي  الكردية  اللغة  أوروبية ومنها 

امليدية والفارسية، وهي تطابق املقطع األول من الكلمة الكردية )زمستان، زفستان(، وهي نفسها 

التي تستعمل يف اللغات السالفية جميعاً ندون البعض منها: البلغارية والتشيكية واالوكراينية 

والبولندية واللتوانية واملقدونية والرصبية )زمياzima,(، الروسية )زميوي zimoy(، والسلوفاكية 

.)zimne زمينى(

الزموم )جمع زم( يعني محال األكراد ومنازلهم بلغة فارس. )نزهة املشتاق، ج1/ص418 ومعجم 

البلدان ج3/ص71(. وال تزال تطلق عىل املحال الخاصة للقبائل الرحالة يف املراعي الجبلية )زومه( 

الباردة يف الصيف وفيها  الخيام]1[. والـ )زوم( تعني كذلك مناطق املراعي  وتعني مجموعة من 

عيون املاء العذبة ومنها تأيت الكلمة الكردية )زوزان( مبعنى املصايف أو مكان االصطياف، عكسها 

الكلمة الكردية )كرميان Garmiyan( مبعنى املناطق الحارة، حيث كان الرعاة الرحالة يتنقلون يف 

الشتاء من املناطق الباردة )زوم – زوزان( اىل املناطق السهلية الحارة.

ويقول البالذري وكذلك الطربي يف تاريخهام شكلت القبائل الكردية )زموم األكراد( املقيمة بإقليم 

فارس املطل عىل بحر فارس )الخليج( جنوب إيران منذ العهد الساساين وخالل العهود االسالمية 

األوىل إحدى عنارص السكان باإلقليم واضطلعت بدور مشهود يف األحداث السياسية التي شهدت 

منطقتهم أيام الفتوحات االسالمية وخالل العهد األموي]2[.

إذا افرتضنا أن )زمزم( املتواجدة يف مكة، مرتبط بقصة/اسطورة إبراهيم الخليل وخالفات زوجتيه 

ساره وهاجر، وابعاد األخرية وتركها يف واد مقفر ال زرع فيه وال ماء وال برش، ويف تلك األرض تلد 

هاجر وليدها الذي سمّي بإسامعيل...فان هذا االفرتاض يضع إبراهيم الخليل والقصة برمتها، وحتى 

التحقق من: هل كانت هنالك فعالً شخصية  البحث والتحقيق. مبعنى أوالً:  اسم مكة، يف ميزان 

والدتها  محل  )الشخصية(  وتركت  العراق  بجنوب  كلدان(  )اور  يف  ولدت  إبراهيم  باسم  تاريخية 

متجهة صوب الشامل الغريب حيث مدينة أورفا ليدخل منها إىل الشام ثم مرص والحجاز؟! ثانياً: 

ملاذا سلك إبراهيم وعشريته كل هذا الطريق الطويل ومل يخترصها بعبور نهر الفرات متجهاً إىل 

الشام من أراض األردن الحالية وبعدها يتجه صوب فلسطني ومرص والحجاز؟! أم أن )إبراهيم( هو 

انعكاس لصدى )براهام( األيونيم Eponym )اسم رمزي طوطمي لجامع عرقية من موجة إيرانية 
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استقرت يف )اور( عرب لورستان يف إيران ثم هاجرت إىل حران يف عهد الكاسيني )1800ق.م.( كام 

يكتب العالمة د. لويس عوض يف كتابه مقدمة يف فقه اللغة العربية، ص20؟

إن صحت هذه النظرية، معنى ذلك مل يكن لبرئ زمزم ومكة التي شيدت حولها فيام بعد من وجود 

قبل تاريخ 1800 قبل امليالد! وكل ذلك يضعنا أيضاً أمام إعادة النظر يف قراءة التاريخ نفسه والبحث 

عن االنتامء العرقي إلبراهيم الخليل نفسه وعشريته!

املتتبع لبعض املصادر التاريخية التي تتحدث عن حركة الشعوب واملجموعات البرشية القدمية، 

يالحظ عىل سبيل املثال بأن قبائل الهكسوس كانوا من الشعوب الهندو-أوروبية تحركوا من شامل 

آسيا إىل مرص حوايل األلف الثاين قبل امليالد وحكموها ملئات السنني وطُرِدوا منها زمن الفرعون 

كانت  الحجاز جملة  أن  نشتبه من  أن  لويس »من حقنا  د.  ويقول  الجنوب،  إىل  ونزحوا  أحمس 

املنطقة التي لجأ اليها »الحكاخازو-الهكازو« أو الهكسوس بعد طردهم من مرص.« وأنهم اعطوا 

الذي ورد اسمه يف   )Khamoudi الهكسوس )خمودي الحجاز، وأن ملك  اسمهم )حكاخازو( اىل 

بردية تورين فيه جميع العنارص الفونطيقية يف إسم )مثود(. ويبدو أن مثود التي ازدهرت يف القرن 

الثاين قبل امليالد يف شامل الحجاز كانت مدينة أنشأها الهكسوس بعد خروجهم من مرص، وكان 

لها بعض الشأن نحو مثانية قرون قبل االسالم ثم أهلكها الله كام اهلك »عاد« وان العاد أو »ختي

Khatti« هم جيل من أجيال الهكسوس]3[. كام أن مكه )ملكاي Malichai( هي صيغة مجزؤة 

الحامية. ومكه قبل االسالم كان يسكنها »العامليق« ومنهم بنو جرهم،   »Mahlik من »ماهليك

ومكه، كام ورد يف بطليموس، وهو )ملكاي( أو موطن »أماليك« أو عامليق املذكورة يف التوراة]4[. 

واتخذوا من مكة عاصمة  الحجاز  استوطنوا  عندما طردوا من مرص  الرعاة  ملوك  أو  والهكسوس 

لهم]5[. ويذكر د. عوض يف مكان آخر »إن العرب حني نزلوا شبه الجزيرة العربية، إمنا نزلوا عىل 

سكان أصليني كانوا فيها، كان منهم العامليق الذين نعرف من قصة الخروج يف التوراة إنهم كانوا 

مستقرين من الحجاز اىل الجنوب فلسطني من قبل خروج بني ارسائيل. )ص41(

بناًء عىل ما تقدم ليس من املنطقي وال من الواقعي أن ينزل قوم مثل الهكسوس حكموا مرص أكرث 

من قرنني ونصف يف مكان مقفر ال ماء فيه وال كأل! بهذا كان ماء برئ )زمزم( موجود قبل ترك ابراهيم 

لزوجته هاجر ووالدتها السامعيل. وأن )زمزم( كلمة هندو- أوروبية من لغة الهكسوس ذلك شعب 

اآلسيوي القادم من مناطق القوقاز كام متت اإلشارة اليه أعاله.

لغة وإصطالح  تدخل ضمن  )زمزم( يف معبد اللش  أن  القول  بحثنا، من حقنا  ملوضوع  إستكامالً 

ينبع مائه من جبال هكار  الذي  نبع )زمزم( يف اللش  ربط إسم  أوروبية، وإن  الهندو-  الشعوب 
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بكردستان العراق بـ )زمزم( مكة يف الحجاز يدخل من باب االسطورة، وان تداولها رمبا دخلت الرتاث 

الثقايف االيزيدي، إما يف تشابه جذور االيزيديني الحاليني مع الهكسوس، أو دخلته من باب التقية

]1[ د. زرار صديق، دراسات كردية غي بالد سوبارتو، بغداد 1984، ص106.  

]2[ البالذري، فتوح البلدان، ص381، تاريخ الطربي حوادث »23ه«، 178/4، ص183و186)مقتبس 

من د. زرار صديق، مصدر سابق، ص106(.

]3[ د. لويس عوض، مقدمة يف فقه اللغة، ص43 و61-60.

]4[ نفس املصدر، ص20.

]5[ نفس املصدر، ص 56..



نقد و بررسی
اصطالحات تخصصی دستور زبان

کامران رحیمی
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واژه، نشانه ذهنی  و از تراوشات و توانش های زبان انسانی است، بجز چند 
مورد معدود، رابطه دال و مدلول طبیعی، بین واژه و مصداق وجود ندارد از این رو 
واژه، نشانه ایی قراردادی و انتزاعی است هر اندازه این نشانه ها، از مواد اشتراکی، 
ساختارمندی، زنده و همه  فهمی زبان، اخذ شوند دایره  فهم  مخاطبان از نشانه ها، 
گستردهتر می شود و می توان ادعا کرد نشانه های قراردادی، در فرایند همه  فهمی 
و معیاریت قرار دارند. واضح و مبرهن است که کارکرد و وظیفه اصلی زبان، 
»ایجاد ارتباط« است و سایر نقش های زبان  نظیر: تفکر، ادبیات و... در مراتب 
بعدی قرار دارند. زبانی که نتواند بین کلیه گویشوران خود، ارتباط  برقرار کند  
زمینه  مستحیل  یا دستکم  محدودسازی گویشوران خود را فراهم کرده است، 
در این میان گویش معیار، به عنوان  فاکتور اساسی  مدرنیسم  و ضرورت  و 
نیاز زندگی امروزه، نقش موثری در ارتباط بین گویشوران زبان، ایجاد  می کند. 
بر اهل خرد  و دانش  پوشیده نیست  که  گویش معیار یا میانجی در کنار سایر 
گویش های  جغرافیایی، ادبی، تاریخی و... فقط  نقش میانجی و پل ارتباطی  برای  
تفهیم عمومی ایفا کرده و نه جای گویشی را تنگ می کند و نه گویش های دیگر را 
از حیات، بازمی دارد. به عنوان  نمونه، گویش های  مختلف عربی در ده ها  کشور، 
رایج است اما فقط یک گویش معیار رسمی و میانجی در میان آنان متداول است. 
این میان جایگاه گویش معیار و رسمی  با  فارسی خود 54 گویش دارد و در 
کارکردهای  مختلف بر همگان  اعیان است. اما  مهمترین سند  تاریخی و عقلی در 
میان ما، ظهور کوردی گورانی پس از اسالم است  که  قرن ها، در مناطق  مرکزی 
و جنوبی  زاگرس، گویش معیار در بین ایالت  کورد  بوده  و نه  تنها در حفاظت،  
تقویت و همگون سازی  سایر گویش ها، نقش داشته  بلکه  زمینه  فهم مشترک  و 
تولیدات  انبوه را  فراهم  آورده و همزمان گویش گفتاری مردمان رایج و محفوظ 

بوده است.
پیامدهای  اجتماعی و سیاسی در دوران معاصر، ضمن مزایا،  تحوالت سریع 
سلبی نیز درپی داشته است از جمله: تزریق تمرکزگرایی در اذهان  سایر گویشوران  
ایرانی، ترویج  تفکر تساوی  پیشرفت، تربیت و پرستیژ اجتماعی  با حذف زبان 
مادری،  تلقین حس کهتری با هژمونی  زبان های  غالب و مواردی  از این دست، 
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حیات  زبان های  مادری را به مخاطره جدی در طول  حیات و تاریخ  خود، مواجه  
کرده است که  بی گمان،  فقط  دست یازی  به گویش معیار می تواند سنگر و سدی 
در برابر این  موج  یکسان سازی  در این  کــارزار  نابرابر  باشد از دیگر سو، 
ظهور پدیده های نوین نظیر: نهضت ترجمه، صنعت چاپ و نشر و بازار فروش، 
گسترش رسانه های  گروهی و از همه مهمتر،  نیاز به تدریس و آموزش همگانی، 
این ضرورت را دو چندان  کرده است. پر واضح و مبرهن است هیچ زبانی در 
برخی  دهد.  ادامه  خود  حیات  به  نمی تواند  رسمی  آموزش  بدون  معاصر  دوران 
راه  برون  رفت را  در» راه حل هر گویش، یک کتاب درسی  در تمام مقاطع« 
می دانند که این امر هیچ پایگاه علمی، عملی و عقلی ندارد  زیرا هر گویشی، چندان  
نــدارد  که حتی مواد آموزشی یک مقطع را تامین کند از سوی  متون  تولیدی  
دیگر نویسندگان  و زباندان برای تالیف کتب درسی و معلمان کاردان برای تدریس 
نــدارد، طرفه این که در شهرها هم،  گویش هر ایل و روستایی  وجود خارجی  
گویش های متنوع موازی، متداول است و انتخاب و پسند هر کدام از این گویش ها، 
موضع گیری و واکنش های درپی خواهد داشت. پس با عنایت به این موانع، گویش 
معیار فراگیر با کارکردهای مختلف آموزشی و ارتباطی،  امری  محتوم  در حفظ، 
اعتال،  ارتقا  و تثبیت  زبان است. همچنین الزم به ذکر است که وجود و گسترش 
گویش معیار به  منزله طرد یا انزوای آثار ادبی نویسندگان و شاعران نخواهد بود 
بلکه سبب تعامالت و تاثیرات دوگانه بر یکدیگر خواهدشد چه از بزرگان متقدم و 
متاخر نظیر حافظ و نیما یوشیج به هر دو گویش محلی)شیرازی و تبری( و معیار 
شعر سروده اند و آثارشان در تضاد و تقابل هم نبوده است. گویش معیار عالوه 
بر ارتباطات گسترده، بازار نشر و چاپ را هم رونق می بخشد و همزمان  دایره 
مخاطبان و خریداران را افزایش می دهد. به عنوان نمونه اگر دفتر شعری به کوردی 
جنوبی، به زبان دیگر شرح و حواشی  شود  برای هم  زبانان در شهرهای هم  جوار 
عراق  مفهوم نیست  و اگر به زبان معیار عربی تشریح شود همین حکم در مناطق 
ما دارد، نگارش معرفی  نامه و اصطالحات چند زبانه در اثر حاضر نیز، خود موید، 
غیاب گویش معیار است. پس منظور از معیار، فقط گویش میانجی و ارتباطی است 

نه تغییر یا جایگزینی گویش ادبی و محاوره ای.
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و  ــان  شناختی  زب مولفه های  معیار،  گویش  انتخاب  و  پذیرش  ــرای  ب ــاری  ب
انبوه  جمعیت،  میزان  از:  عبارتند  که  است  گرفته  شده  نظر  در  جامعه شناختی 
گویشوران همگون، سابقه و قدمت، مرکزیت سیاسی و جغرافیایی، اصالت زبانی 
و فصاحت بیانی، تولید انبوه  متون  متنوع،  تعدد  رسانه های  گروهی، وجود 
چهره های  برجسته علمی و ادبی، پختگی زبانی و غنایی واژگانی برساخته،  وجود  
انبوه  مدرسان  و استادان آموزشی  و... . کلیت  این  موارد،  ضمن  نسبیت، 
محل تشتت  آرا نیز هستند اما آنچه،  قدر مسلم  است  به  نظر می رسد  در  
واژه سازی  نوین  می بایست از اجزا و نشانه های عمومی و متداول زبان استفاده 
شود و تاکید و تعصب بر گویش خاص، ضمن غیرعلمی و اقتصادی بودن، ظلم 
مضاعف به سایر گویش هاست و در بلند مدت باعث رویگردانی، ریزش و انقطاع 
سایر گویشوران زبان می شود. واژه سازان مستقل و فرهنگستان سوم کوردی 
)ئەکادێمی کوردی( باید  بین  تاکید و تمرکز بر گویش های مرکزی و کلیت زبان 
سایر  در  اصیل  معادالت  از  بسیاری  بی گمان  زیرا  شوند  قایل  تفکیک  کــوردی 
نــدارد  هزینه های هنگفت،  گویش ها به صورت طبیعی وجود  دارد  و لزومی  
صرف واژه سازی و معادل  یابی  واژگان  بیگانه  شود. فرهنگستان اول  کوردی 
)کوڕی زانیاری کورد(  در بغداد )1970. م( به جهت حضور استادان  برجسته  
زبان کوردی که گویشگرا نبودند عنایت خاصی به کوردی جنوبی )فیلی، کلهری 
)واژه،  وشه  )مصدر(،  چاوگ  )دانــش(،  زانست  نظیر:  واژگانی  و  داشته  لکی(  و 
مشتق از بن مضارع »وتن« = ئوشم( و... از برساخته های این عنایت بوده است. 
در این قسمت،  اصطالحات  تخصصی  دستوری  به  سه  زبان  و  واژگان  
مصوب کوردی  آورده شده  است. واژگانی که  با  ستاره)*( مشخص شده اند یا 
از برساخته های  نگارنده است یا مطابق اصل واژەگزینی از ذخیره عظیم گویش 
تا مخاطب زباندان، در  کوردی پهلوانی )جنوبی( به گویش معیار پیشنهاد شده 

صورت صالحدید از آنها استفاده کند.
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اانگلیسی کوردی عربی فارسی
noun ناو األسم اسم

instrument ئامراز اسم اآللة اسم ابزار

reduplication لفانگ* االسم المضاعف اسم اتباع

reduplication دواناوەکان االسم المضاعف اسم اتباع

------------ ناونازاری* اسم التحبيب اسم تحبيب

abbreviation الناو* اسم مختصر اسم مخفف

abbreviation ناوی کورتکراو اسم مختصر اسم مخفف

demonstrative ئاماژە األشارة اشاره

derivation گرتار* األشتقاق اشتقاق

derivation داڕشتن األشتقاق اشتقاق

Basic سەرکی الرئيسي اصلی

imperative فرمان األمر امر

future داهاتوو المستقبل آینده

future بانان* المستقبل  آیندە

part بەش الجزء، القسم بخش

Root/stem رەگ المصدر بن فعل

interrogative پرسیاری اإلستفهامي پرسشی

suffix پاشگر الحقة پسوند

prefix پێشگر سابقة پيشوند

analysis هەڵوەشاندن تقسيم تجزیه

analysis شیوار* تقسيم تجزیه

compound ئاویتار* الترکيب ترکيب

compound لێکدان الترکيب ترکيب

exclamatory ماقی* التعجبي تعجبی

exclamatory سەرسوڕمان التعجبي تعجبی

morpheme وشتاک* الوحدة الصرفية تکواژ

comprehensive گشتگیر شاملة جامع
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fake دەستکردی* الصناعي جعلی

collective کو الَجمع جمع

sentence رسته الُجملة جمله

particle پیت الَحرف حرف

proper تایبەت الخاص خاص

grammar رێزمان النّحو دستور

writing system رێنووس أُسلوب الکتابة رسم الخط

structural پێکهاتەیی البنيویة ساختگرا

structural الختاری* البنيویة ساختگرا

simple سادە بَسيط ساده

person کەس الّشخص شخص

consonant بێدەنگ صامتة صامت

morphology گەردان علم الصرف صرف

adjective ئاوەڵناو فَة الّصِ صفت

sound دەنگ الّصوت صوت

pronoun جێناو الضمير ضمير

generic گشتی العام عام

Agent/subject بەکار الفاعل فاعل

nominative بەکاری الفاعلي فاعلی

active کارا نَشيط فعال

verb کاراک* الفعل فعل

verb کار/ کردار الفعل/ العمل فعل

adverb پێبەن* القيد قيد

adverb ئاوەڵکردار الظَّرف قيد

dialect شێوەزار اللّهَجة گویش

intransitive تێنەپەڕ الّلِزم الزم

title نازناو* اللّقَب لقب، تخلص

aptitude شیاو* َصلَِحيّة، قابِِليّة لياقت



325 زمان و زار
ژمارە )4( )پوشپەڕ-2٧22( )هاوینی-2022(

past رابردوو الماضي ماضی

ambiguous نادیار* الغَاِمض مبهم

transitive تێپەڕ متعدٍّ متعددی

complement تەواوکەر تکملة /المتّمم متمم

passive نەناسراو المجهول مجهول

masculine نێروک* المذکَّر مذکر

compound لێکدراو المرکَّب مرکب

compound ئاویتاو* المرکَّب مرکب

derivative داڕێژراو المشتق مشتق

derivative گیراو* المشتق مشتق

infinitive چاوگ المصدر مصدر

vowel دەنگدار المصّوت مصوت

present ئێستا المضارع مضارع

definite ناسیاو المعرفة معرفه

active ناسراو المعلوم معلوم

singular تاک المفرد مفرد

object بەرکار المفعول مفعول

accusative بەرکاری المفعولي مفعولی

feminine مایوک* المونث مونث

infix نێوگر الداخلة ميان وند

indefinite نەناسیاو النکرة نکره

syllable بڕگە المقطع هجا

syllable بڕگ* المقطع هجا

phoneme واچ* الصوت/الفونيم واج

lexeme وشە الکلمة واژە

affix گر اللحقة وند

affix marker گروک* المؤشرة/ العلمة وندنما
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بدیهی است که زبان موجود زنده ای است که با واژەســازی، زایا، و با نثر و 
ترجمه، پویا می شود دیگر این که واژگان برساخته و مردمی  در هر زبانی، تاریخ 
مصرف خاصی دارند و پس از زایش و تولد با توجه به تحوالت علمی و اجتماعی، 
بایگانی یا دچار تحول معانی می شوند از این رو جزم نگری و تعصب به واژگان 
نوین با توجه به دالیل و براهین  علمی و منطقی، به خمودگی و عقیمی زبان منجر 
می شود. در این قسمت سعی شده است با توجه به روش های علمی واژەسازی 
واژە  آن هــا،  معادل  برای  اصولی،  نقد  واژگــان مصوب، ضمن  از  برخی  معاصر، 

مناسب پیشنهاد داده شده است:

لفانگ  یا دواناوەکان اسم اتباع ← 
اتباع یا پیرو، لفظی مهمل و بی معنی است كه پس و پیش از اسم می آید و بر 
گسترش معنی یا انواع آن داللت می كند، ترجمه لفظی »دواناوەکان« یعنی» نام های 
بعدی« است و این معادل  با تعریف علمی اسم اتباع، تطابق ندارد .چون برخی از 
واژەهای مهمل پیش از اسم می آیند. در کوردی ایالمی » لفانگ یا لفانه« به معنی 
دو قلو و دوتایی همسان است که می تواند معادل مناسبی باشد و از طرفی سه 
هجا  و سه تکواژ بوده که از لحاظ سرعت  تلفظ  و اقتصاد زبانی بسیار مناسب 

تر است. در صورتی که »دواناوەکان« پنج هجا، چهار تکواژ است.

الناو  یا ناوی کورتکراو اسم مخفف ← 
اسم مخفف، اصطالح نوینی است که برای نخستین بار در این مقاله بدان اشاره 
شده است پس در وهله اول باید معادلی نو برای آن در نظر گرفت دیگر این که 
این واژە به صورت طبیعی در کوردی جنوبی موجود است. »ال« در زبان کوردی 
به معنی طرف است و اصطالحا یعنی گفتن یک قسمت اسم مخاطب، از همه مهمتر 
»الناو« دو هجا و »ناوی کورتکراو« پنج هجا هست. کوتاهی و اختصار واژگان 

معادل، اصل مهمی  در واژەسازی است.
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گرتار  یا داڕشتن اشتقاق← 
نگارنده واژە »گرتار« را که از »گرت+ار« ساخته است  زیرا ساختار این واژە، 
مطابق اسم مصدر بوده و از لحاظ علمی، اسم مصدر، معادل، واژه  مصدر است، 
در صورتی که »داڕشتن« مصدر پیشوندی و دقیقا به معنی اشتقاق نیست. الزم به 
ذکر است ساختار اسم مصدری برای معادل یابی واژگان بیگانه از سایر ساختارها 

مانند خود مصدر، مناسب تر و علمیتر و  زایاتر است.

گیراو  یا داڕێژراو مشتق ← 
مشتق به معنی گرفته شده و اسم مفعول بوده و واژە پیشنهادی»گیراو« نیز 
دقیقا مطابق این ساختار و معنی است. در صورتی که » داڕێژراو« مشتق - مرکب، 

سه هجا و معنی تحت الفظی آن »فروریخته شده« است)؟(.

بانان  یا داهاتوو  آیندە← 
و  عمومی دارد  تــداول  که  است  مردم  ساخته  خود  و  طبیعی  واژەای  »بانان« 
دقیقا به معنی»آینده« است. اگر اهالی فرهنگستان، از وجود این واژە شکیل و دو 
هجایی، در کوردی جنوبی اطالع داشتند قطعا متحمل زحمت برای ساخت واژە جدید 
نمی شدند. باری هر دو واژه خوشآهنگ و علمی ساخته شده اند پیشنهاد می شود 
نویسندگان، جهت برانگیختن حس شراکت اهالی جنوب در گویش معیار از هر دو 

واژه استفاده نمایند.

شیوار  یا هەڵوەشاندن تجزیه←  
»هەڵوەشاندن« برای معادل »تجزیه«، سه ایراد اساسی دارد:1- مصدر است 
که مصدر نامناسب ترین معادل برای واژه گزینی محسوب می شود در صورتی که 
»شیوار« از لحاظ نوع، اسم مصدر و از لحاظ ساخت، مشتق است و در دانش 
واژه سازی، مشتق، مناسب ترین معادل قلمداد می شود. 2- این واژه )هەڵوەشاندن( 
بــراســاس دانــش واژه ســـازی و اصل  چهار هجا و »شــیــوار« دو هجا اســت که 
کم کوشی زبان، در معادل سازی، اولویت با واژگان سبک تر با هجای کمتر است. 3- 
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هەڵوەشاندن« به معنی برهم زدن بوده و دقیقا به معنی تجزیه نیست در صورتی 
که »شیوار« از مصدرمرکب »شیکردن« به معنی حالجی کردن و تجزیەسازی 
است، با این تفاصیل نگارنده واژە خوش آهنگ و علمی»شیوار« را پیشنهاد می کند 

که از »شی+ و)صامت میانجی(+ ار« ساخته شده است.

ئاویتار  یا لێکدان ترکیب ←  
» لێکدان « برای معادل »ترکیب«، دارای ایراداتی است:1-» لێکدان « مصدر 
پیشوندی است و مصدر پیشوندی از مصدرساده به مراتب برای معادل سازی، 
نامناسب تر است، ولی » ئاویتار« از لحاظ نوع، اسم مصدر و از لحاظ ساخت، 
مشتق است. 2- » لێکدان « دقیقا به معنی ترکیب نیست در صورتی که » ئاویتار« 
دقیقا به معنی ترکیب و آمیختگی است. از این رو نگارنده واژە مطنطن و علمی» 

ئاویتار« را ساخته که از بن فعل » ئاویت+ ار « ترکیب یافته است.

ئاویتاو  یا لێکدراو مرکب←  
»ئاویتاو« از لحاظ ساختار دقیقا مانند واژە »مرکب« صفت مفعولی و مشتق 
است و دو تکواژ بوده در حالی که » لێکدراو« چهار تکواژ و مشتق- مرکب است 
ساختار مشتق و کمی هجا و تکواژ، اصلی اساسی و علمی  در فرایند واژه سازی و 

واژه گزینی است.

ماقی  یا سەرسوڕمان تعجبی ← 
متعجب و مبهوت ماندن، ترجمه تحت الفظی»سەرسوڕمان« است و در ایالم 
و کرماشان نیز به صورت »سەرم سڕ ما / مەن« رایج است که در واقع جمله یا 
عبارت فعلی می باشد هرچند در نوشته های علمی نباید از واژگان احساسی و تاسفی 
استفاده کرد ولی در این مورد باید گفت این نوع معادل سازی یعنی جمله در برابر 
کلمه، در حق زبان کوردی، اجحاف است. در حالی که »ماق« یا »واق« به معنی 

تعجب، به صورت طبیعی در زبان وجود دارد.
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وشتاک تکواژ← 
با  نگارنده  است  نشده  معادل سازی  »تکواژ«  بــرای  معیار  گویش  در  ظاهرا 
بهره گیری از اجزای زنده زبان »وشتاک« را پیشنهاد می نماید که جهت ساخت آن 

از فرایند قلب )وشه+ تاک( استفاده  شده است.

دەستکردی جعلی← 
دستورنویسان سنتی دید ایجابی به ظهور و ساخت مصادری نظیر»خەڵەتانن«، 
»فەمانن« و... نداشتند بنابراین این گونه، مصادر را جعلی می نامیدند، اما امروزه 
به مدد علم زبانشناسی و مطالعات زبان های پیشرفته و هم سنخ، خاصه، انگلیسی، 
مشخص شد نه تنها جعلی نیستند بلکه روشی طبیعی برای واژەسازی می باشد، اخیرا 
فرهنگستان فارسی، برای اصطالح مصدر جعلی، واژگان »تبدیلی« و »برساخته« 
واژە  معنای،  تحول  و  واژەگزینی  اصول  مطابق  نیز  نگارنده  کرده است.  تصویب 

»دەستکردی« را پیشنهاد می نماید.

الختاری  یا پێکهاتەیی ساختگرا ← 
ساختگرا نام مکتبی مشهور است که در آن برای یافتن واحدهای زبان و بررسی 
آن ها تا حد امکان از رجوع به ذهن، یعنی در نظر گرفتن معنی، خودداری می شود. در 
کوردی برای این اصطالح چند واژه نظیر »بنه ماخوازی، بونیادخوازی و پێکهاتەیی« 
زیرا  نبوده  »ساختگرایی«  معادل  دقیقا  ــان  واژگ این  از  کــدام  هیچ  اســت.  متداول 
»بنه ما« و »بونیاد« به معنی »پی ساختمان« و »پایه« و »پێکهاتە« تحت الفظی 
یعنی»ترکیب یافته« و در  کوردی جنوبی به معنی»تجمع یافته، تلنبار« است. اما 
»الخت« در کوردی فیلی به معنی ذات، اساس، شاکله، بافت و... است که عالوه بر 
نزدیکی معنی، تقریبا از سایر معادالت خوش آهنگ تر است و از همه مهم تر این که 
واژە )الخت+ار( اسم مصدر و دارای دو تکواژ و مختوم به صامت است و قابلیت 
ذاتی دارد برای معادل سازی سایر مشتقات و هم خانواده »ساختگرا« مانند ساخت، 
ساختمان، ساخته و... در صورتی»پێکهاتە« اسم مشتق- مرکب، چهارتکواژ و مختوم 
به مصوت است. الزم به ذکر است اصل اساسی در واژەسازی بر این امر استوار 
است که باید هم زمان، تکلیف واژە بیگانه و سایر مشتقات آن، مجموعا مشخص شود.
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کاراک  یا کردار... فعل← 
تاکنون برای معادل »فعل« چندین واژه از جمله »کردار، فه رمان و کار« پیشنهاد 
شده جالب اینکه هر کدام، در کوتاه زمان بنا به دالیلی از دور تداول خارج شده اند، 
امروزه  واژە »کار« به جهت سادگی، نزدیکی معنای و انبوه مشتقات همگون، توفیق 
بیشتری در استعمال دارد ولی از آن جهت هیچ وندی ندارد و ساده است. با خود 
نگارنده ضمن  بنابراین  می شود  اشتباه  و...«  فعالیت  معنی »شغل،  به  »کار«  واژە 
آشنایی زدایی وند نسبت ساز »اک« را با این واژه )کاراک( ترکیب نموده است. حتی اگر 
مورد پسند صاحبنظران، واقع نشود باز واژە »کار« از سایر معادالت مناسب تر است.

پێبەن  یا ئاوەڵکردار قید ← 
این واژه،  الفظی یعنی همراه فعل؛ از روی ساختار مفهومی  »ئاوەڵکردار« تحت 
می توان استنباط کرد که این واژه گزینی مربوط به مصوبات فرهنگستان اول کوردی 
است)؟( زیرا در گذشته، دستورنویسان تصور می کردند قید از ملزمات یا نیاز فعل 
می باشد در صورتی امروزه محرز شده، قید رکنی اختیاری است که عالوه بر فعل با 
سایر ارکان جمله همراهی می کند پس اصطالح »ئاوەڵکردار« در وهله نخست از لحاظ 
تعریف علمی صحیح نیست از سوی دیگر امروزه واژە »کردار« به معنی »فعل« در 
گویش معیار، حذف یا کم کاربرد شده است. با این دالیل، نگارنده، واژە » پێبەن « 
را با عناصر کوردی جنوبی، برای اصطالح دستوری »قید« ساخته است. باری پسند 
نویسندگان  زبانی  فراگویشی و سیاست  تفکر  به خردجمعی،  معادل،  این  پذیرش  و 
مرکزی، منوط می باشد زیرا استفاده از واژگان برساخته جنوبی، باعث  سهیم شدن، 

حس اشتراک و ارتباط با گویش معیار می شود.

شیاو لیاقت← 
رەوەنــی)رفــتــنــی(،  نظیر:  اســت،  اســم  قابلیت  و  شایستگی  بــر  دال  لیاقت  صفت 
گرەوەنی)گروی(، خورا )قابل خوردن(، گیرا )جذاب( و... ظاهرا در گویش معیار، معادلی 
برای این اصطالح دستوری در نظر گرفته نشده است)؟( یا نگارنده معادل آن را مناسب 

نپنداشته است از این رو واژە »شیاو«  از خود کوردی مرکزی پیشنهاد می شود.
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بڕگ  یا بڕگه هجا← 
»بڕگ/ birrig« اسم مصدر است و از »بن مضارع )بڕ(+ گ« مشتق شده است 
و حداقل در دو شاخه کوردی مرکزی و جنوبی  در افواه متداول است، ولی معلوم 
نیست کارکرد پسوند»گه« در واژە مصوب »بڕگه« چیست)؟( و اگر واژەساز، این 
واژە را با این فرمول: بڕ)بن مضارع(+ گ)پسوند اسم مصدرساز(+ ە )پسوند نسبی( 
ساخته است پس پسوند نسبی)ە( زاید است. زیرا ساختار خود »بڕگ« کامل و 
علمی  بوده و نیاز به کاراکتر دیگر ندارد و عالوه بر آن » بڕگ « نسبت به »بڕگه« 

دو تکواژ و مختوم به صامت است.

واج← واچ
واج، کوچک ترین واحد زبانی بوده و ممیز معنی است، اخیرا فرهنگستان فارسی 
با مدد از زبان های دیگر ایرانی خاصه اوستایی و مادیک این واژه را برای معادل 
)phoneme( در نظر گرفته است. در صورتی که این واژه، به صورت طبیعی، در 

زبان کوردی متداول است و بن مضارع مصدر»واتن« در گورانی است.

گروک وندنما← 
تعریف وند و کارکرد آن در واژەسازی مشخص است. اما برخی از تکواژه ها 
مانند »گر، تاو، خواز و...« در حالتی بینابین هستند زیرا از سوی تکواژ آزاد بوده و 
همزمان بسامد آنها در ساخت واژه بسیار باالست نگارنده با عنایت به این تعریف 

واژە »گروک« برای این وندها، پیشنهاد می نماید.

نێروک، مایوک مذکر و مونث← 
تاکنون برای مذکر و مونث در زبان کــوردی واژگــان » نێر و مێ« در نظر 
گرفته شده است که همتاهایی بسیط و طبیعی هستند نگارنده براین باور است که 

برای آشنایی زدایی از واژگان فوق یا »نێرینە« و »مێینە« استفاده شود.
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اهمیت تاریخی زبان کردی در خراسان و 
جایگاە آن در میان سخنورانش

مجید سپهری
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مقدمە: سیر وتحول تاریخی زبان
پیدایش زبان، زبان شناسان و روان شناسان و  سالیان زیادی است، چگونگی 
زیست شناسان مختلفی را بە خود مشغول کردە است. موضوع اصلی اینست کە 
مدارک و اطالعات کاربردی کمتری در این مورد برای تحقیقات میدانی وجود دارد،  
مقالە ای کە اکنون در پیش روی شماست بە مروری بر زبان و نحوە پیدایش آن و 
زبان های رایج امروز با محوریت زبان کردی ارائە شدە است و سپس اینکە کردها و 
لهجەهای مختلف کردی طی چە فرایندهای بە شکل امروزی در آمدەاند و دالیل علمی  
پراکندگی لهجەهای مختلف کردی را ارائە خواهیم کرد.  بخش پایانی اهمیت جایگاە 

زبان کردی در میان کردهای موسوم بە کردهای خراسان را ارائە خواهیم کرد. 

بخش اول: مطالعات علمی و تاریخی زبانها 
زبان های مختلف چگونە و بە مرور زمان بە تدریج بە زبان های امروز جهان 
تبدیل شدەاند، بلکە سوال اصلی نحوە کسب توانایی استفادە از زبان برای اولین بار 
در میان انسان ها می باشد. زبان رایج بین انسان ها، در هیچ کدام از اجتماعات 
افکار  بیان احساسات و  توانایی  این زبان  موجود در طبیعت مشاهدە نشدە است. 
پیرامون موضوعات بیشمار و نامحدودی مانند اب و هوا، احساسات مختلف، جنگ 
و... را دارد. اما خواستگاە پیدایش زبان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات دربارە 
انسان است، بە طوری کە هیچ توافقی درباره زمان یا مکان شکل گیری نخستین 
نمودهای زبانی میان دانشمندان وجود ندارد. محدودیت های بسیاری برای ازمایش 
دربارە  زبان وجود دارد و بسیاری از پژوهشگران آن را موضوع خوشایندی برای 
پژوهش جدی نمی دانند. در سال 1866 میالدی بحثهای زیادی در این باره تا آنجا 
پیش رفت که انجمن زبان شناسان پاریس بحث دربارە پیدایش زبان را ممنوع کرد. 

ممنوعیتی کە تاثیرش را تا سدە 20 میالدی بر جوامع غربی حفظ کرد. 
توام با تکامل انسان، زبان های مناطق مختلف دنیا نیز این سیر تکاملی را طی 
کردە اند و بە شکل امروزی خود رسیدە اند. در واقع با تغییر هر نسل، زبان نیز 
دست خوش تغییر و تحول می شود. برخی زبان ها شاخه های مختلفی بە خود 
گرفتە اند؛ بعضی دیگر اما بە کلی منسوخ شدە اند. برخی نیز طی قرن ها تغییرات 

اندکی داشتە و همچنان مورد استفادە مردم زیادی هستند.
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در شاخەی  هندواروپایی  زبانهای  از  گویشی  زنجیرە  یک  کردی  زبانهای  لهجە 
زبانهای ایرانی غربی طبقەبندی شدە اند  کە کردها هم اینکە با گویشهای مختلف  
با آن سخن میگویند. زبانهای کردی از زبانهای ایرانی شاخە شمال غربی هستند 
با زبانهای فارسی و تاتی، فارسی، دری و تاجیک و بلوچی و تالشی خویشاوندی 
نزدیک دارند، همچنین زبان کردی و فارسی هر دو از مجموعە زبانهای هندواروپایی 
هستند )مینورسکی  1382(. همچنین این دو مجموعە زبان متاثر از زبان اوستایی 
بودە و بسیار از صورتهای تلفظی نیز همانند بودەاند. قرابتهای زبانی میان این دو 
مجموعە زبان بسیار گستردە است و بە نظر می رسد کە ریشە هر دو مجموعە زبان 
های کردی و فارسی یکی است. نام کردی عمدتا بە زبان مردمی اطالق می شود کە 
در سرزمین کوهستانی واقع در مغرب فالت موسوم بە ایران زندگی می کنند. زبان 

ساکنان ان با وجود انشعابات متعدد، همگی کردی خواندە می شوند. 
زبان کردی امروز ترکیبی از زبان ساکنان اولیە کردستان شامل مادها، میتانیها، 
ماناها و گوتیها است. زبان سومری و اکدی نیز بە دلیل همسایگی تاثیرات قاطعی بر 
زبان کردی نهادە اند. در زبان کردی اگر چە نشانەهایی از زبانهای سومری، میتایی 
و اشوری بر جا ماندە اما انچە تنە اصلی زبان کردی را بە عنوان یکی از زبان های 
اقوام مختلف اتحادیە ماد است کە در برخود با مهاجران آریایی تبار بعدها تبدیل بە 
زبانهای مادی شد. زبان اولیە ساکنان کردستان مستقل از زبان های گروە سامی-
حامی  بودە است.این زبان بە تدریج تحت تاثیر اشوریها در غرب و مهاجران اریایی 
درشمال و شرق دچار دگرگونی شدە و در نهایت ماهیتی هندواروپایی بە خود گرفتە 

است.

بخش دوم: اهمیت و جایگاە زبان کردی در خراسان: 
اکثر مورخین تصریح کردە اند بە این کە زبان مادها همین زبان کردی بودە است، 
امتیاز و ارزش های فراوانی  شاهکار ادبی این زبان از نظر علمی و هنری دارای 
است؛ زبان و ادبیات کردی مظهر شعر و ترانە و موزیک و اینە تمام نما و گویای 
زیبایی طبیعت است. لهجە کرمانجی و سورانی دو شاخە بە رسمیت شناختە شدە 
زبان کردی می باشند کە اغلب کتب کردی منتشر شدە بە این دو لهجە می باشند و 

رسانەهای کردی نیز با این دو لهجە برنامە پخش می کنند.  
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  )KURMANCI زبان کردی شاخە کرمانجی )به نوشتار کردی با حروف التینی
شاخه ای که به آن کرمانجی شمالی هم گفته می شود، یکی از گویش های زبان 
اصلی کردی است. در حال حاضر بیش از دو میلیون و پانصد هزار نفر در شمال 
شرق ایران در خراسان های شمالی  و خراسان رضوی و بخشهایی از ترکمنستان 
انها کرمانجی می باشد  در شهر فیروزە و عشق آباد که گویش قالب زبان اول 
و در شهرهای کالت نادر و بخش الین شهر و شهرستان درگز، قوچان، چناران، 
شیروان، اسفراین، فاروج و بجنورد در خراسان شمالی، آشخانه و در قسمتی از 
شهر نیشابور و ... ساکن می باشند . از این رو بخشی از کرمانجها که از سال 
های 998 شمسی  طی چهار )در منابع تاریخی 5 کوچ نیز اشارە شدە است( کوچ 
تاریخی از دوره شاه عباس صفوی بە شمال شرق خراسان بزرگ مهاجرت کردەاند 
و از جنوب شهر گالیکش تا شمال شرق شهر سرخس  در سراسر نوار مرزی  
در شهرهای یاد شده با مساحتی تا حدود 100 هزار کلومتر مربع پراکندە شده 
اند که به تعبیری بە این منطقه  کردخانه یا )همان خانە کردها( ، کردستان شرقی، 
کردستان کوچک و یا کردستان دور نیز گفته می شود. لهجە کرمانجی سرشتی 
قدیمی تر و اصلی تر را نسبت به دیگر گویش های کردی حفظ کرده چرا که دیگر 
گویشهای کردی به خاطر نفوذ درازمدت زبانهای فارسی و ترکی و عربی و حتی 
زبان روسی و شاید جذب یک زیر الیه مشخص ایرانی، دستخوش دگرگونیهای 

چشمگیری شدەاند. 
تمام  نە عنوان یک محقق میدانی  اینجانب در میان کردها  در تحقیقات میدانی 
لهجەها و گویشهای کرمانجی و سورانی برای یکدیگر در ابتدا کمی مشکل است اما 
پس از مدتی قادر به برقراری ارتباط با هم خواهند بود. الزم به ذکر است که زبان 
کرمانجی در سرتاسر کردستان ترکیه و کردستان سوریه و عراق و در استان 
اذربایجان غربی در شهرستان های ارومیه  خوی ماکو و چالدران، سلماس  و 
با اندکی تفاوت در میان مردم ایل  ملکشاهی استان ایالم با لهجه ملکشاهی  تکلم 
به مشهد  شمار  یاد شده  مهاجرت مردم شهرستان های  به  توجه  با  می شود. 
کرمانجهای ساکن مشهد افزایش یافتە است و آن نیز مربوط بە دالیل اقتصادی و 

زندگی شهرنشینی دارد. 
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در کشور ترکمنستان نیز عده قابل توجه ای به زبان کردی و شاخە کرمانجی 
ایزانلو،  پیجرانلو،  زعفرانلو،  بزرگ  ایلهای  به  توان  می  انها  جمله  از  که  دارند  تکلم 
زیدانلو، شیخوانلو اشاره کرد. الزم بە ذکر است کە کنفدراسیون ایل ملکشاهی نیز از 

مهمترین بازماندگان چمشکزگ کرمانج محسوب می شود. 
در  به خراسان  کردها  بزرگ  مهاجرت  و  کوچ  با  ارتباط  در  بین مورخین  در 
دوران ساسانیان عنوان داشتەاند و برخی سردمداران همچون تیمور جهانگشای 
منم تیمور جهانگشای نوشته مارسل برایون فرانسوی، که هنگام عبور از خبوشان 
)قوچان( فعلی به مردم کرمانج در شهر قوچان برخورده که از انان دعوت به پا 
رکابی نموده، که کرمانج ها ی شهر قوچان  از دعوت تیمور سرباز زدە اند ،و 
اما بعضی از مورخین مهاجرت عمده کرمانج ها به سرزمین خراسان را در چهار 
قرن اخیر مصادف با دوران شاه عباس صفوی و شاه عباس دوم و شاه سلطان 
حسین و نادرشاه افشار یاد کردە اند.که کرمانجهای خراسان بزرگ در  های پر 
از گل هزارمسجد و کو های شاهجان و کوه های اال داغ و کلیدر و مراوەتپه در 
شهرها و روستاهای یاد شده در سراسر نوارمرزی شمال شرق خراسان بزرگ از 
جنوب گالیکش تا شمال شهر سرخس اسکان داده شدە اند. باتوجه به اینکه مردم 
کرمانج خراسان بزرگ بیش از چهار قرن است که از سرزمین ابا اجدادی خود 
به دور مانده و هیج گونه دسترسی به تاریخ و کتابهای نوشتاری خود نداشته و 
به نوعی دچار سردرگمی فرهنگی و خالء  که در این مهم به وجود امده توانسته 
اند به درستی و سربلندی همان اصالت و فرهنگ غنی و با تمدن 12 هزارساله را 
حفظ نمایند. در این چهار قرن هنر شعر و شاعری و موسیقی بوده است چرا که 
شاعرانی صاحب سبک و خوش ذوق مثل علیرضا سپاهی الین و حسن روشان 
و محمد علی مجرد، جعفرقلی زنگلی، که هزاران وقایع و رخداد و حماسه افرینی 
و صدها ظلم و ستمی که در این چهار قرن به سر این ملت ستم کش کرمانج که 
در مرز داری در برابر تجاوز بیگانگان ازبک ترکمن قزاق، قرقیز و )توابع روسیە 
اند.  در تهاجمان مالی و ناموس و به  از کیان خودشان دفاع کردە  در گذشتە( 
اسارت بردن دختران کرمانج قوچان و بانوان و شیرزنان این قوم همچون تحفه گل 
مرجان ها و مروارید ها و زاریها، حوادث حزن انگیز و غم انگیزی برای کردها در 



زمان و زار340

طول  این چهارصد سال اوردن و با دفاع جانانه سرداران کرمانج این خطه مرزی 
همچون سردار عوض خان جاللی و سردار گل محمد گلمیشی کلیدر و سردار ججو 
خان درگزی و سردار معزز بجنوردی و سردار محمد خان الینی و سردار حاج 
اقا گلی بیگ الینی و سردار عیوض خان  و سردار ججو خان در برابر  هجوم و 
کشورگشاییهای غیر انسانی بیگانگان غیر اقلیمی از خود رشادت های بی نظیر و در 
جنگ های نابرابر چنان شجاعت و دلیر مردی از خود نشان دادن که باعث حیرت 
همگان شد، این شاعران هنرمند این وقایع را به نظم ترتیب دراوردن که در ادبیات 
این مردم و قوم کرمانج برای نساها به یادگار خواهد ماند  و هنرمندان کرمانج  و 
بخشی ها و استرانبیژهای کرمانج زبان  که در طول تاریخ از ساز تنبور و نی و 
قشمه و سرنا و کمانچه و دوتار که از سازهای اصلی  ملت کورمانج است به طور 
هنرمندانه و ماهرانه بهره برده و با نوا و صوت های زیبا و حنجره های طالی 
خود با زبان شیرین کرمانجی، در کنار شاعران هنرمند چنان از اثار این عزیزان از 
شعر و غزل و بیت و کالم  به نظم در امده، سرود های زیبایی به وجود اوردند. 
و چنین بوده که این عزیزان هنرمند شاعر و غزلسرا و موسیقیدانها و بخشیها و 
از آن فرهنگ غنی و کهن کردها، توانستن  با کمک گرفتن  استرانبیژهای کرمانج 
انــان بود در کنار هموطنان  مــادری و اصیل  بقای زبــان کرمانجی  که زبــان  به 

غیرکردزبان خود زندگی خود را تداوم ببخشند. 
هرچند که در لهجە کرمانجی  خراسان واژگان زیادی  از زبان ترکی و فارسی 
و روسی عاریت گرفته شده است و باز هم نقش زنان را نباید نا دیده گرفت چرا که 
این مادران زحمت کش و ستم دیده کرمانج زبان بوده اند که با قصه های هزاران 
رخداد این قوم از بدو تولد در کنار گهواره کودکان  خود با نجمه و زمزمه دل انگیز 
الالیی در گوش کودکان خود انها را ازدوران کودکی با زبان مادری اشنا نموده و 
این زبان شیرین تعلیم و  با  همواره در زندگی سراسر کردی بازماندگان خود را 

تربیت نموده اند.

نتیجە گیری:
زبان کردی یکی از زبانهای کهن خانوادە زبانهای هندواروپایی می باشد کە 
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گویشوران آن در سرتاسر خاورمیانە و جهان پراکندە شدە اند و ساکن خاکی 
موسوم بە کردستان هستند.  کردهای خراسان کە بخشی از این خاک پهناور 
می باشند با جمعیتی بالغ بر 2,5 میلیون نفر شامل 22 تیرە و طایفە بزرگ کرد، 
بخشهای  و  ایران  کە شمال شرق  باشند  بزرگترین جوامع کردی می  از  یکی 
جنوبی ترکمنستان ساکن اند.  با قرارگرفتن در موقعیت جغرافیایی در میان ترک 
و فارسها تهاجم فرهنگی اعمال شدە نتوانستە آنها را در فرهنگ خودشان ذوب 

کند. 
هرچند با بهرەگیری اینترنت و امکان ارتباطات سریع  کردهای خراسان با کردستان 
بزرگ و وجود هجمەی رسانەای کە متوجە آنها هستند تا حدودی توانستەاند در 
مقابل ذوب فرهنگی کامل بایستند. اما همچنان خطر ذوب فرهنگی کردهای خراسان 
را تهدید می کند. عدم امکان تدریس و تحصیل بە زبان کردی در خراسان یک معضل 
این خودباوری نرسیدە  بە  بزرگ محسوب می شود، چرا کە مردم کرد خودشان 
اند و اهمیت تحصیل بە زبان کردی برایشان شفاف نمی باشد و یا کم اهمیت است. 
کنشگران فرهنگی دائما از طریق رسانەها مردم را دعوت بە آموزش زبان کردی 
می کنند، هر چند نتایجی مثبت بە همراە داشتە است ولی کافی نیست. لذا این مقالە 
در  و  شود  همەگیر  خراسان  کردهای  ملی  و  تاریخی  هویت  کە  کند  می  پیشنهاد 
چهارچوب کشور ایران بە حقوق انسانی خود کە در اصول قانون اساسی آمدە است 

دست یابند.  

منابع:
1- حرکت تاریخ کرد بە خراسان نوشتە کلیم اللە توحدی

2- الیین در کذرگاە تاریخ، نوشتە مجید سپهری الیین
3- صادقی ـ مرتضی، ماتیکان مانه و سملقان، انتشارات مهردامون، بهمن 1383

4- مقاله مروری کوتاه بر زندگانی استاد رحیم خان بخشی بهادری ـ مجله کرمانج 
دانشگاه فردوسی مشهد.

انتشارات  و عشایر،  ایالت  مردم شناسی  و  الله، جامعه شناسی  ـ حشمت  طبیبی   -5
دانشگاه تهران، آذرماه 1371.





تحلیل سرودەهای کردی و فارسی
ابن غریب شاعر کرد خراسان

علی رحمتی
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چکیده:
دینی،  علمی،  مختلف  عرصه های  در  بزرگی  زنان  و  مردان  خاستگاه  خراسان 
سیاسی و فرهنگی بوده است که هر کدام در روزگار خود تاریخ، تمدن و فرهنگ 
ایران و منطقه را تحت تأثیر شخصیت و افکار خود قرار داده اند. شمال خراسان 
زادگاه صدها ایل، طایفه و تیره کرد است که بیش از چهار قرن در آن سکونت 
بوده اند.  برخوردار  پرباری  ادبیات شفاهی و مکتوب  از  تاکنون  آغاز  از  و  دارند 
ازجملە آنها ابن غریب بوده است. ابن غریب، جعفرقلی و  ...  کە در اعصار گذشتە 
اشعاری با مفاهیم عارفی و حکیمانە سرودە اند. »ساقی  نامه« و »شوق  نامه« 
مجموعە اشعار )ابن غریب( است و چند شاعر دیگر ...  مقالە حال حاضر می کوشد 
تا اشعار شعرای کرد خراسان و کاربرد واژگان کردی در اشعارشان مورد توجه 

و بحث و بررسی قرار دهد. 

کلیدواژه ها: خراسان، تاریخ کرد، ابن غریب، تولی خان، افشاریه. 
مقدمه؛ خراسان از نظر فرهنگی پیشینە غنی در تاریخ فرهنگی ایران دارد. این 
قبایل، کاروان های تجاری، مسیر  اقوام و  تاریخ محل مرور  سرزمین در درازای 
لشکرکشی ها و مهاجرت های گوناگون بوده و به نوعی به محلی برای انتقال فرهنگ 
و تمدن و دانش ها و هنرهای گوناگون تبدیل شده است. به طور قطع بهره مند بودن 
از چنین شرایطی بستر زمینه های ظهور، رشد و بالندگی چهره های نامدار علمی، 
دینی، ادبی، هنری، سیاسی و اجتماعی را در خراسان فراهم آورده است.  ابن غریب 
یکی از قدیمی ترین شاعران کرد خراسانی است که اشعار متعددی را در موضوعات 
و قالب های شعری متنوع به چهار زبان کردی، فارسی، ترکی و گاهی عربی به نظم 
درآورده است. ظهور صفویان اگر چه باعث وحدت سیاسی در ایران شد اما با این 
همه در اواخر حکومت افشار، با تقویت زندگی شهری در دو مرکز کردنشین در 
شهرهای قوچان و بجنورد، دور دیگری از رشد فرهنگی آغاز شد. با این تفاسیر، 
به احتمال قریب به یقین، بجنورد در این دوره یکی از کانون های کتابت شعر و 

ادبیات کردی بوده است. 
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نگاهی به زندگی نامه ابن غریب جرمغانی شاعر کرد  •
بە دلیل عدم آشنای شعرای کرد با زبان کردی و نبود زبان و خط رسمی کردی 
در میان کردهای خراسان شاعران کرد در خراسان همیشە نتوانستە اند از واژگان 
اصیل زبان کردی بهرە بگیرند و بە ناچار از زبانهای بیگانە واژگان را بە عاریت 

گرفتە اند.

تولد و وفات: در مورد سال تولد و وفات ابن غریب اطالع دقیقی در دست نیست. 
تنها نکته ای که می تواند نشان دهندە زمان زندگی او باشد منحصر به مطالبی است 

که ابن غریب در ضمن کلیات اشعارش به آن اشاره کرده است. 

»عومرێ مه را بورت ژه پێنجی و شەست   ساقی بده مەی تا از ببینم مەست«
ترجمه: عمر من از پنجاه و شصت سالگی گذشته است. ساقی! باده به من ده تا مست 

شوم. 
عمر: در شعر باال کلماتا )عمر، ساقی( واژە عربی می باشد و واژە بورت )برد( 
کلمە رایج در زبان فارسی می باشد، هر چند با واژە )برن – بردن - Birin(  در 
زبان کردی از یک ریشە مشترک زبانی آوردە شدە اند.  از سوی دیگر در بیت 
پایانی ساقی نامه کردی تاریخ سرودن آن را در سال 1180 قمری ذکرکرده است.

»ئەال ئەو کەالمێ که ئینشا دەبوو         ژه هجرەت سەد  و ئەلف و هەشتا بوو«

توضیح: هان! این سخن و شعر وقتی سروده شد که سال 1180 هجری قمری 
بود. می توان گفت ابن غریب در زمان سرودن مخمس کردی حدود 60 سال سن 
 1120 او سال  تولد  تاریخ  کنیم،  کم   1180 از  را   60 عدد  اگر  حال  است؛  داشته 
قمری و وفاتش پس از سال 1180 قمری  بدست خواهد آمد. بنابراین او در دوران 

حکومت سه سلسلە صفویه، افشاریه و زندیه می زیسته است.
نژاد و سکونتگاه:  زادگاه و سکونتگاه ابن غریب به طور دقیق معلوم نیست اما او 

محل سکونتش را در یکی از ابیات کردی »جرمغان« معرفی کرده است. 
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»نکا گشت خەلکی به کار و به بار                له وی جرمغانا ئەزم خوار و زار«

ترجمه: اکنون تمام مردم مشغول کار و بار هستند اما من در این جرمغان 
خوار و زار هستم. جرمغان در اصل همان گرمخان است. شهری واقع در 15 
کیلومتری شمال بجنورد )رحمتی، 1394: 46( بوده و مقرحکومت نجف سلطان 
قراچورلو و مسکن طوایف ایل قراچورلو در عصر صفویه و افشار بوده است 
)رحمتی، 1396: 2، 239-240(. به نظر می رسد با توجه به اینکه جرمغان مسکن 
و مقر کردان قراچورلو بوده است، ابن غریب نیز از حیث نژادی کرد قراچورلو 

باشد.
 

»نه شادی مه نه کاوی مه نه زاخوری مه نه بادل   نه کورمانجم نه از ترکم ژه وانا گشتان بزدیامه«

ترجمه: من [اکنون در این آوارگی] نه از ایل شادلو هستم و نه از کاوانلو و 
زاخوری و بادالنلو؛ نه کرمانج هستم و نه ترک، بلکه از تمام این اقوام جدا افتاده ام.
نام و تخلص:  نام ابن غریب به طور دقیق معلوم نیست اما او خود را بارها در 
اشعارش به تخلص ابن غریب، غریبی، غریب و ابن غریبی معرفی کرده است. این 
شاعر گمنام در اشعار خود بیشتر از تخلص ابن غریب استفاده کرده و خود را به 

این نام شناسانده است.  

»گۆت ابن غریب الئۆبالی        پرپر گونەکارم هوایی«
ترجمه: ابن غریب الابالی گفت که از روی هوا و هوس بسیار بسیار گناه کرده ام 

)ابن غریب، 1398: 6(.

• جایگاه وقایع تاریخی در اشعار ابن غریب:
 روزگار حیات ابن غریب که می توان به احتمال زیاد آن را دوران سلطنت سه 
ایران است.  تاریخ  افشاریه و زندیه دانست، دوره ای حساس در  سلسله صفویه، 
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افشار  قلی  نادر  اصفهان، ظهور  ایــران، سقوط  به  افغان  و حمله محمود  شورش 
در خراسان، جنگ های نادر با افغانان و عثمانی ها و ازبکان و ...، به قتل رسیدن 
نادرشاه  و ظهور احمد خان ابدالی، تاج گذاری شاهرخ میرزا در مشهد و جنگ ها و 
شورش های داخلی ایران و خراسان از ویژگی های این برهه از تاریخ ایران است. 
ابن غریب اگر چه مرد سیاست نبوده، اما آنجایی که این حوادث زندگی مردم ایران 
و از آن میان ساکنان خراسان و طوایف ساکن در خراسان را تحت تأثیر قرار داده 
به داستان های  به حوادث روزگار، همچنین  اشاره ای  بود، در اشعار خود ضمن 
عاشقانە ایرانی و غیرایرانی و اسالمی می پردازد. از جمله آن ها می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:

1- مردم شناسی:  والیت بجنورد در عصر ابن غریب از اطالعات مهمی است که 
در اشعار وی بازتاب داشته است. او در بعضی از اشعار کردی از سه قوم کرد، 
ترک و تات نام برده و معلوم است که این طوایف سه گانه در آن زمان، در شمال 
خراسان و به خصوص بجنورد سکونت داشته اند. ابن غریب ضمن اشاره به سکونت 
ایل های شادلو، کاوانلو، زاخوری و بادالنلو از پانزده طایفە کرد نام می برد که عمدتا 

در والیات بجنورد، شیروان و اسفراین سکونت داشته اند. 

ژه بەدران یکی و ژه تۆپان چار »دودو ژه دیران ژه قوالن چ���ار  
ژه مالن یێ دن مێرەکی پشت خار دو کوری دو خاخی و یک قمپری  
چاری ژه دەنگل نەکەتن بە کار ژه قانان یەک هات و دو ب�اشکی  
یەک شیخ امیری دو بوغی چار« قەرەمان دو دو و دوراغ��ان دودو  

ترجمه: دو نفر دیرانلو و چهار نفر قوالنلو، همراه با یک نفر از بدرانلو و چهار 
نفر از توپکانلو؛ دو نفر از کورانلو و خاخیانلو و یک نفر از قمپرانلو، همراه با مردی 
کوژپشت از ملوانلو؛ یک نفر از قانیکانلو و دونفر از باشکانلو، همراه با چهارنفر از 
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دونگالنلو اما به کار نیامدند؛ دو نفر از قهرمانلو و دوراغانلو، همراه با یک نفر شیخ 
امیری و دو نفر از بوغانلو مانند آتش. اغلب طوایفی که ابن غریب از آن ها در اشعار 
خود نام برده در حال حاضر در روستاها و بخش های شهرستان های بجنورد، مانه 

و سملقان، اسفراین و شیروان سکونت دارند. 

2- خرابی خراسان:  یکی از حوادث مهمی که در اشعار ابن غریب بازتاب داشته 
و  به حمالت  انگار شاعر  که  است  آن طوری  وقایع  که شرح  است  کردی  غزلی 
نبردهایی اشاره کرده که بعد از مرگ نادرشاه افشار از سوی افغانان گریبان گیر 

ساکنان شمال خراسان، به خصوص اقوام چادرنشین کرد شده است. 

»هولە ناڤی هەڤاالن کا تو رونشتی چما قافل      ژن و مێری به جۆالن کا تو رونشتی چما قافل
هولە بفکر له دورێ خوه نەما جینار و ایل و کوین     خوەدی مالی په ماالن کا تو رونشتی چما قافل

خەزان له باغ و بوستان کەت غریب و دنگ ژه بلبل چو    گل و خارمغیالن کا تو رونشتی چماقافل«

و  زنان  نشسته ای!  غافل  چرا  کجاست؟  دوستان  نشان  و  نام  برخیز،  ترجمه: 
مردان با شور و هیجان کجا هستند؟ چرا تو غافل نشسته ای! برخیز، اطرافت را 
نمانده اند، صاحبان سیاه  باقی  [چهارپاها]  ایل و سیاچادرها  و  ببین که همسایه 
چادرها با سیاه چادرهای خود کجا هستند؟ چرا تو غافل نشسته ای! پاییز به جان 
باغ و بستان افتاد و صدای بلبل از بین رفت. گل و خار مغیالن کجاست؟ چرا تو 

غافل نشسته ای ! 
ابن غریب در جایی دیگر از دیوان خود به احتمال قوی به ظهور احمدشاه درانی 
اشاره کرده است. احمدشاه درانی که بعد از مرگ نادرشاه در افغانستان خود را 
شاه خواند بارها به خراسان حمله و مسبب صدمات زیادی به مردم خراسان شد 
و ابن غریب در این ابیات به بدعهدی روزگار، بی هویت و بی ریشه بودن افراد تازه 

به قدرت رسیده اشاره می کند. 
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کر ت��اج  خ��وەدی  هیتیمەک  هر  نها  »فەلەک مێرێن چو اخ��������راج کر 
روزگ��ار عەجەب  روزگ��اره   عەجەب  ژه ئۆرتێ وەدەرکت ن������ک�ا ئێتبار 
ما ق���ەرار  و  س��ون��د  ن��ه  و  عهد  ن��ه  نه یار و نه وار و نه غەمخوار م��ا 
زمان« صاحب  ژ  بو  پا  به  قیامەت  نەما قەت سوبات له چەرخێ جهان 

ترجمه: وقتی که آسمان مردان مرد خود را از دور خارج کرد، اکنون هر شخص 
بی سرپرستی را صاحب تاج کرده است. اعتبار [و احترام] از بین [مردم] برخاست، 
عجب روزگاری است. نه یاری ماند و نه خانه و نه غمخواری، نه عهد و سوگند و 
قول و قراری. هیچ ثباتی در گردش روزگار باقی نمانده و [در واقع] قیامت و ظهور 

صاحب الزمان، حضرت مهدی )عج( به پا خاسته است.

٣- رجال شناسی:  ابن غریب در جای دیگر در غزلیات دیوان خود اشاره ای به 
خصوصیات اخالقی و رفتاری پنج تن از معاصرانش دارد که روابط میان حکمرانان 
عصر خود و درباریان آنان را به خوبی ترسیم کرده است. در ذیل به نام افراد 

مورد نظر اشاره می شود: 

دولی خان شادلو: دولی خان همان کسی است که بعد از مرگ نادرشاه حکمران 
بجنورد شد )رحمتی، 1396: 2، 159( و شهر کنونی بجنورد را بنا نهاد )اعتمادالسلطنه، 
1301 ق: 129(. او از جمله افرادی است که ابن غریب در دوغزل خود از او یادکرده 

و چنین می نویسد: 
بدر او  حکم  از  رود  او  نشد  دم  ی��ک  »محکوم حکم اوست دولی خان شادلو    
گرچه خان محکوم می باشد به حکم دیگری                لیک به سلطان ما این زندگی مشکل است«

آالداغ  والی  قلی سلطان  به شهید  ملقب  قلی خان شادلو  القاب شید  از  سلطان: 
)بجنورد( در عصر نادرشاه است )رحمتی ودیگران، 1398: 17-36(. ابن غریب در 
یک غزل با همین لقب به او اشاره کرده که برعکس دولی خان برادر زاده اش، تابع 

تصمیم و حکم کسی نبوده است.
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»من چه گویم صاحبا پای خیالم در گل است             خان ما پرصادق و سلطان ما پرکم دل است«
میرزا: همان نصرالله میرزا، پسرشاهرخ میرزا و نواد نادرشاه افشار است که در 
دوران پدر تا سال 1198 قمری حاکم مشهد بود )گلستانه، 1344: 442(.  دولی خان 
شادلو در دوران حکومت خود در بجنورد از نصرالله میرزا که همه کار شاهرخ 
میرزا بود تبعیت می کرد. ابن غریب ضمن اشاره به خصوصیات اخالقی نصرالله 
میرزا، از نفوذ شدید او در تصمیمات دولی خان شادلو و تنفر شید قلی سلطان از 

وی اشاره دارد. 

اندام مکر و حیله و اسباب شورسر »میرزای خوش قواره و حیله و طماع و بی هنر 
اما به قدر و مرتبه قالب و کینه ور« در ع����ق����ل و درفراست و در زیرک�����ی ف���هیم 

خدایگان/ ظفرعنان: القاب شخص دیگری است که ابن غریب در یکی از غزلیات 
خود از او یاد کرده و غزلش را به مدح او آراسته است: 

سر کنم  قلم  دم  ای��ن  ک��ه  س��زد  ظفرعنانا  »خ��دای��گ��ان��ا 
ازب��ر نویسم  چندبیتی  ک��ه  اج���ازت  ده��ی  ک��ه  آن  ش��رط  ب��ه 
ف��ل��ک آس���ای ف���دات گ���ردم س��وارگ��ش��ت��ی ع��ج��ب رس��ان��دی
ب���ه دوس��ت��ان��ت ب��ق��ای��ی ب���ه دش��م��ن��ان��ت ص���الی دی��گ��ر«

دقیقا معلوم نیست که منظور ابن غریب از فرد مذکور چه کسی است، اما احتمال 
دارد که او نیز مانند صاحب و سلطان یکی از افراد محبوب ابن غریب بوده باشد 

و چه بسا شخص مورد نظر یکی ازآن دو باشد.               
صاحب: پنجمین نفری است که ابن غریب در چند غزل با همین لقب از او یاد کرده 
است. این شخصیت یکی از معتمدان و دوستان صمیمی ابن غریب بوده که از این 
سو ابن غریب او را در یکی از غزلیاتش مخاطب خود ساخته و افکار و درد دل 

خود را در قالب شعر با او درمیان گذاشته است:
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»صاحبا خاک قدومت توتیای چشم ما          سخت تمهیدات داردناظریک چشم ما...
مدعا را چون غریبی عرض مطلب کرده ایم           چیست فرمان تو در باالی هردوچشم ما«

نتیجه گیری 
خراسان به عنوان یکی از اصلی ترین زیرمجموعه های حوزە نفوذ تمدن کرد در 
فاصله زمان ورود کردها به آن تاکنون می باشد و تحوالت عمده ای را در زمینه های 
استقرار دولت  با  اقتصادی پشت سرگذاشته است.  اجتماعی و  سیاسی، فرهنگی، 
صفوی در ایران و توسعه حاکمیت آنان بر خراسان فطرتی آغاز شد که منجر به 
حمالت ازبکان و ترکمنان به خراسان گردید. شاهان صفوی برای حفظ سرحدات 
خراسان از تجاوز و تاخت و تاز ازبکان، ناگزیر به کوچاندن جماعت عظیمی از 
در  افشاریه  دولت  ظهور  و  دولت صفویه  با سقوط  منطقه شدند.  این  به  کــردان 
خراسان، فرصت دیگری برای بازسازی و احیاء فرهنگی در قالب های کانون های 
جدید در خراسان محیا شد. در این شرایط جدید برخی از کانون ها مثل بجنورد، 
قوچان، اسفراین، شیروان و ... در مسیر رشد و تعالی قرار گرفتند. در این میان 
بجنورد به عنوان یکی از مراکز سیاسی و فرهنگی کردها در روزگار جانشینان 
نادرشاه از بیشترین میزان رشد برخوردار شد به گونه ای که ابن غریب یکی از 
شاعران برجسته کرد در دورە تاریخی اشعارش را به چهار زبان کردی، فارسی، 
از  بجنوردی است که  دربعضی  دارای خاستگاهی کرد  ترکی و عربی ســروده، 
ابیات کردی و فارسی اش به اوضاع و احوال وقایع تاریخی و اتفاقات پیرامون خود 

می پردازد.

منابع 
-جرمغانی، ابن غریب. )1180 ه. ق(. شوق نامه ابن غریب. کتابخانە شخصی علی رحمتی 

[نسخه خطی].
-اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. )1373(. مطلع الشمس. )تیمور برهان لیمودهی، اهتمام(. 

)ج1(. تهران: بنیاد موقوفات افشار.
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ُکردهای کالردشت مازندران و
آسیبهای زبانی

مژگان کاووسی
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مقدمه
کالردشِت مازندران، خواهد پرداخت.  کُردهای مهاجر به  گفتار پیش رو، به آسیبهای زبانی 

برای ورود به چنین موضوعی، از معرب مباحث بنیادیِن مرتبطی – هر چند اجاملی – گذر خواهیم 

کرد. 
برای بیان آسیبهای زبانی و چرایی لزوم پرداخنت به آنها، ناگزیر از طرح مبحث »زبان مادری، 

زبان هویتی« هستیم؛ بحثی که خود نیازمند پیشنیازی است تا بر اهمیت موضوع تأکید مناید؛ 

بنابراین گفتار خود را با اساسیرتین مفاهیم مرتبط، یعنی »زبان، فرهنگ، هویت« میآغازیم. 

در ادامه بهطور مخترص به معرفی کُردهای کالردشت پرداخته و پس از بیان آسیبهای زبانی 

که تا به حال مشمول آنان و زبانشان گشته، راهکارهایی را برای نجات این گویش از زبان کُردی، 
ریشهایرتین  هویت«،  فرهنگ،  »زبان،  بخش  که  آنجا  از  است،  یادآوری  به  الزم  میدهیم.  ارائه 

قسمت بحث را در بر میگیرد تا بتوانیم باقی استدالالت خود در بخشهای دیگر را بر مبنای آن 

ارائه دهیم، لذا از علمیرتین لحن و شیوهی مستدلسازی در آن بهره جستهایم. لحن و شیوهای که 

در ادامهی گفتار تعدیل میشود تا نگارنده بتواند یافتههای خود - که نتیجهی پژوهشهای میدانی 

است - را با کالمی سادهرت بیان مناید.   

زبان، فرهنگ، هویت
ویتگنشتاین میگوید: زبان من، جهان من است و جهان من زبان من؛ این مفهوم را اندیشمندان 

دیگر نیز در قالب جمالت دیگری بیان کردهاند. آنگونه که ادوارد َسپیر )E. Sapir(  متذکر شده، 

»فهرست کاملی از واژگان یک زبان را بهراستی میتوان بهمنزلهی سیاههای حاوی ایدهها، عالیق 

و مشغلهی فکری جامعهای پنداشت که زبان مزبور در آن جاری بوده است«. )دیوید دابلیو، 

)3-2 :1395

توسط  بعدها  که  کرد  پیشنهاد  را  نظریهای   1780 دههی  سالهای  )Herder(در  ِهرِدر   »ج. 

پروبال  آن  به   )Wittgenestein( ویتگنشتاین  نیز  بیستم  قرن  در  و  شد  متحول   Humboldt

بیشرتی بخشید؛ بنابرآن زبان دستهبندیها و متایزاتی را میآفریند که انسان توسط آنها به جهان 

معنا میبخشد. بنابراین هر زبان خاص، در یک جامعهی بسته بهوجود میآید و به هامن نیز گره 

ناظر خارجی[  ]یا  بیگانه  یک  برای  که  که مقصود هستهی آن تودهی جمعیتی است  میخورد؛ 

بیمعنی است. برادران گریم )Grimm( تا آنجا پیش رفتند که همزمان با مطالعهی زبان آملانی، 



355 زمان و زار
ژمارە )4( )پوشپەڕ-2٧22( )هاوینی-2022(

به گردآوری افسانههای »اصیل« فولکلوریک آملانی پرداختند و الهامبخش آنان در این کار، این 

باور پیروان مکتب رمانتیک1 بود که بنابرآن، زبان و فرهنگ تودهها، پیوندی تنگاتنگ و ژرف با 

هم دارند.«)هامن: 6(
ساخت اساطیر اجتامعی و قراردادهای یک فرهنگ با نشانهها امکانپذیر میشوند و زبان یکی 
از مهمرتین نظامهای نشانهای است.  »زبان دستگاهی است از نشانهها که بیانکنندهی افکارند 
و از این رو با خط، الفبای کر و الل ها، آیینهای منادین، شیوههای ادب و احرتام، عالئم نظامی و 

غیره سنجش پذیرند.«)کالر، 1393: 105(
زبان، فرهنگ و هویت مانند حلقههای یک زنجیرند؛ »به گفتهی الیونیل تریلینگ، این فروید 
بود که »بر ما آشکار ساخت، تا چه حد درگیر فرهنگیم... و فرهنگ تا چه حد بر دورترین اجزای 
ذهن هر یک از ما رخنه کرده«، و امکان تحقق مجموعهای از احساسات، رفتارها و حتی مفهوم  

هویت فرد را فراهم ساخته است.«)هامن: 84(
کردن  از مطرح  ناگزیر  با فرهنگ و هویت پیش روست،  ارتباطش  و  زبان  که بحث  زمانی 
کانون روشهای  که  بود  بر مسائلی معطوف  زبان  به  نظریات سوسور هستیم. »نگرش سوسور 
نوین تفکر دربارهی انسان، بهویژه رابطهی عمیق و درونی میان زبان و ذهن به شامر میروند. 
اگر »انسان« بهواقع »حیوان ناطق« و مخلوقی به حساب آید که رویاروییاش با جهان بر حسب 
در  بارزشان  منونهی  که  اعاملی  هامن  یعنی  است،  تشخیص  قابل  افرتاقی  و  ساختمند  اعاملی 
زبان آدمی تجلی مییابند، آنگاه باید باور کنیم که آرای سوسور ما را به چنین نگرشی رسانده 
است.«)هامن: 7( او زبان را موجودیتی کامالً تاریخی و همواره در حال تغییر میداند)هامن: 39( 
که هویت2 میسازد؛ هویت به معنای نقش افرتاقها در نظام.)هامن: 29( در تعریف سوسور، زبان 
پدیدهی اجتامعی بر حسب نظامی از قراردادهای میانفردی است.)هامن: 84( تعریفی که ما را 

به تنگاتنگی رابطهی زبان با اجتامع و فرهنگ، از دیدگاه وی میرساند. 

جاناتان کالر معتقد است که ما در تحلیل زبان با تحلیل واقعیات اجتامعی و در حقیقت 

این میان اهمیت دارد و به واقع معترب است،  آنچه در  کاربرد عنارص زبان رسوکار داریم...  با 

هامنا متایزات و روابطی است که اجتامع به آنها معنی میبخشد... بهاینرتتیب، میتوان دریافت 

از  نظامی  بلکه  منیپردازد،  آوایی  توالیهای  از  وسیعی  مجموعهی  مطالعهی  به  زبانشناسی  که 
قراردادهای اجتامعی را بررسی میکند... زبان به منزلهی نظامی از ارزشهایی که به لحاظ اجتامعی 

تعیین شدهاند.)هامن: 57-56(

1 romantic
2 identity
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در نظریههای سازهگرا3 تأکید میشود که هویت، برساختهای اجتامعی است و محصول منازعه 

معنایی و بازمناییها )استفاده از زبان برای تولید معنا( است. غیریتسازی یکی از کارکردهای اصلی 

بازمنایی )استفاده از زبان( است و »دیگری« همواره محصول بازمنایی است. به عبارت دیگر هویت 

پدیدهای  بلکه  نیست؛  روانی  و  انفرادی، شخصی  مسئلهای  اساساً  سیاسی  و  عمومی  عرصهی  در 

جمعی است که به بنیانهای فرهنگی، تاریخی و اعتقادی یک جامعه نیز مربوط میشود و گفتامن 

فرهنگی که در یک جامعه ریشه دارد نیز از طریق همهی عنارص بهویژه زبان، خود را منترش میکند. 

یعنی زبان ابزاری برای تولید معنا و برجستهسازی یک هویت و طرد هویتی دیگر میشود؛ از این 

رو مفهوم »دیگری« به مقوله هویتسازی گره خورده است و این هویت از خالل نظامهای بازمنایی و 

بهرهگیری از زبان برای انتقال و انتشار مضامین خودی برساخته میشود.)اکوانی، 1391: 31(

»ارتباط زبانی به این دلیل امکان پذیر است که ما نظامی از هنجارهای گروهی و مشرتک را 

جذب خود ساختهایم که جهان خارج را سامان میبخشند و به رفتارهای کالمی معنی میدهند و یا 

به اعتقاد دورکهایم، واقعیت حیاتی برای فرد محیط فیزیکی نیست، بلکه محیط اجتامعی است؛ 

نظامی از قواعد و هنجارها، نظامی از منودهای گروهی و مشرتک که رفتار اجتامعی را ممکن می 

سازد.«)کالر، 1393: 84(

در باِب ارتباِط هویت فردی و زبان باید گفت: »وقتی کسی سخن میگوید، در اصل به شکلی 

از سوی  در جامعه،  ارتباط  ایجاد  و  متایالت  ابراز  برای  زبان  میکند«؛  پیروی  زبان  »از  استادانه 

میشود.  فرهنگ حاصل  یک  گفتامن  از طریق  نیز  فردی  تصور هویت  حتی  میگوید.  ما سخن 

دوران  در  که  مییابد  انعکاسی موجودیت  مرحلهای  در  و  نیست  پیش موجود  از  »من« چیزی 

طفولیت آغاز میشود، یعنی در هامن دورهای که این »من« دیده میشود و مخاطب دیگران قرار 

میگیرد.«)هامن: 90(

چه  »هر  گفت:  میتوان  نیز  نشانهها  از  نظامی  بهمثابهی  زبان  و  فرهنگ  ارتباِط  باِب  در 

فرهنگی قویرت باشد، به هامن اندازه نیز در تلقی نشانههایش بهمنزلهی نشانههای طبیعی موفقرت 

است. به همین دلیل، تحلیل نشانهشناختی نیازمند الگویی است که بر قراردادی بودن نشانهها، 

را طبیعی  نشانهها  که  بپردازد  بینشی  با  به مخالفت  و  کند  تأکید  آنها  فرهنگی  بنیان  بر  یعنی 

برمیشامرد.«)هامن: 108(در باِب ارتباِط جامعه و زبان و هویت اجتامعِی فرد، روزالین کوارد و 

جان الیس در کتاب زبان و ماتریالیسم میگویند: »کلیهی اعاملی که به متامیت اجتامعی شکل 

3 Constructivism , constructionism
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میبخشند در زبان نهفتهاند و به همین دلیل این امکان پدید میآید تا زبان را جایگاه شکلگیری 

فرد اجتامعی تلقی کنیم.«)هامن: 139(

با مرور خالصهای که از نظر گذشت میتوان ادعا کرد که زبان، رصفاً ابزاری برای انتقال پیامهای 

روزمره نیست؛ بلکه وسیلهی درِک »بودن« است و به همین دلیل، هویت فردی و اجتامعی هر 

انسانی را مشخص میکند.

زبان مادری، زبان هویتی
هنگامیکه به آینه مینگرید، نه فقط چهرهی خود، که موزهای را در برابر خویش میبینید... ما 

همواره گذشتهی اطراف خود را با خود میربیم و این کار تنها در جسم و تن انجام منیشود: بلکه 

در قالب سنتهای ما، شامل چگونگی سخنگفنت، به حیات خود ادامه میدهد. گذشته مجموعهی 

درک  را  آنها جهان  راه  از  و  داریم  بر چشم  که همواره  است  غیرقابل مشاهدهای  ذرهبینهای 

میکنیم و متقابالً جهان نیز ما را درک میکند. ما همواره بر شانههای نیاکان خود ایستادهایم؛ خواه 

ایشان را بشناسیم یا نه... )دیوید دابلیو، 1395: 2-1(

از شعرگونگی منت فوق که چشم بپوشیم، بر مفاهیم عمیقی که مطرح میکند متمرکز میشویم؛ 

مفاهیمی که در بخش »زبان، فرهنگ، هویت« بدانها پرداختیم و در ادامه با بیانی سادهرت و 

از زاویهای دیگر آنها را وا میکاویم.میتوان گفت که زبان مهمرتین عامل هویتساز جوامع است؛ 

عاملی که حدود صد سال اخیر و با تأسیس حکومت مدرن در جغرافیای سیاسی ایران با چالشی 

بزرگ مواجه شده است؛ چالشی که سبب شده تا بسیاری از زبانهای حارض در این جغرافیای 

سیاسی، طبق تعریفی که از زبان مادری در ذهن داریم، دیگر زبان مادری نباشند. دقیقاً به همین 

خاطر، نیز اهمیت این موضوع، بحث خود را با طرح مسائل علمی زبانشناسی آغاز کردیم.

زبان مادری زبانی است که نوزاد از بدو تولد در معرض آن قرار گرفته، خود و جهان را با آن 

میشناسد. طی هزارهها زبان مادری هامن زبان هویتی بوده، اما متأسفانه امروزه میتواند زبان 

هویتی باشد یا نباشد؛ یعنی ممکن است پدر و مادر از بدو تولد با زبانی غیر از زبان هویتی 

خود با کودکانشان صحبت کنند؛ لذا در این نوشتار، دو اصطالح »زبان مادری« و »زبان هویتی« 

بهطور جداگانه و در بیان دو مفهوم متفاوت به کار رفتهاند.

»جهان مدرن شاهد افزایش روزافزون گرایشات تلفیقِی فرهنگی در موسیقی، هرن، رسویسهای 

خربرسانی و حتی در ترکیب جمعیتها )بیشینهی مهاجرتها در کل تاریخ( و در زبانهاست )بیشرت 
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مردم، دو یا سهزبانه هستند(. با افزایش عالئق به پدیدهی همگرایی فرهنگی در سالهای دههی 

1980، برخی اندیشمندان در محافل دانشگاهی آغاز به بازنگری در زبانها و فرهنگهایی کردند 

که زمانی بهعنوان ماهیتهایی مفرد و متامیز تعبیر میشدند.«(هامن: 14( 
با پیدایش مدرنیته »هویت« اساساً در کانون معادالت فرهنگی و سیاسی قرار میگیرد. مدرنیته 

دولت- پروژههای  و  مدرن  دولتهای  شکلگیری  و  جمعیتها  جابهجایی  تکنولوژیک،  انقالب  با 

ملتسازی، امکان بازمنایی هویتها و زمینههای نزاع میان آنها را فراهم ساخته است.
در ایران نیز، با تأسیس دولت مدرن و شکلگیری پروژهی دولت-ملتسازی در زمان پهلوی اول، 
گفتامن حاکم  همواره خواسته تا تفاوتهای زبانی را به عنوان »دیگری« رسکوب کند؛ بر این اساس، 
یا این تفاوتهای هویتی را نادیده گرفته و انکار میکند و یا آنها را به عنوان خردهفرهنگ، لهجه، 
فرهنگها و زبانهای محلی و ... بازمینامیاند؛ نتیجهی آن معرفی متام این تفاوتها بهعنوان بخشی از 

گفتامن »هویت ملی، هویت ایرانی« است.
البته باید اشاره کرد که این مشکل در خاورمیانه مختص ایران نیست؛ فروپاشی ساختارهای 
آنها،  سیاسی  جغرافیای  علیرغم حفظ  خاورمیانه  جوامع  اخالقی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 
عامل این تبعیضهای زبانی-هویتی هستند. تبعیضهایی که ریشه در ساختارهای غیردموکراتیک و 
رژیمهای اقتدارگرا دارد؛ ساختارهایی که تکرثگرایی هویتی را نادیده انگاشته و با اقلیت، روابط 
فرادستی-فرودستی برقرار میکنند. جریان فرادستی-فرودستی در ایران، چنان تأثیری بر هویتهای 
زبانی مختلف گذاشته که اکرث جوامع زبانِی فرودست، به ناگاه و تحتتأثیر تبلیغات مستقیم و 
خود  بعِد  نسل  برای  را  زبانی جدیدی  هویت  تا  گرفتند  تصمیم  فرادست،  سیستِم  غیرمستقیم 
تعریف منایند؛ لذا از بدو تولِد فرزندانشان با آنها به زبان فارسی سخن گفتند، تا آنها را به بخش 

فرادست جامعهی رسارسی ایران انتقال دهند. 

از اینجا و به این علت است که در بیشرت مناطق ایران، »زبان مادری« راه خود را از »زبان 

هویتی« جدا میکند؛ در نتیجه، هویتی تازه و البته جعلی برای نسلی که دیگر به زبان نیاکان خود 

سخن منیگویند، ساخته میشود. این نسل، با جعِل هویت در پی گزینِش زبان بیگانه به عنوان زبان 

مادری - با تعریفی که پیشرت برای زبان مادری آمد- از بدنهی جامعهی هویتی خود جدا میشود. 

دامنهی  به  و  کرده  کوچکرت  را  خاستگاه  جامعهی  زمان  مرور  به  زبان،  و  هویت  جعِل  این 

جامعهی مقصد میافزاید؛ بدینرتتیب آسیمیالسیون و ذوب فرهنگی-هویتی-زبانی شکل میگیرد؛ از 

گویشوران زبانهای فرودست کاسته و به گویشوران زبان فرادست افزوده، در نتیجه و طی زمان، 

هویت واحدی برای کل یک جغرافیای سیاسی تعریف میشود. 
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کُردها و زبان کُردی در کالردشت
شامل  شهرستان  این  جمعیتی  ترکیب  است.  مازندران  استان  غرب  در  شهرستانی  کاِلرَدشت 
به  نزدیک  کُردها  میباشد.  ترک  مهاجر  کمی  تعداد  همینطور  و  کُرد  پرتعداد  مهاجرین  بومیها، 

دقیق  کامالً  و  قطعی  اظهارنظر  بهواقع  میدهند.  تشکیل  را  کالردشت  جمعیت  درصد  هفتاد 

دربارهی خاستگاه اولیهی کُردهایی که طی دورههای مختلف تاریخی  تحت نام »خواجوند« به  

کالردشت آمدهاند، ممکن نیست. این مهاجرتها  تنها یک اتفاق بیهدف تاریخی نبودهاند؛ قطعاً 
این رویدادها هدفهای دو جانبهای را در مبداء و مقصد این مهاجران دنبال میکردهاند.

»یکی از اتفاقات مهم تاریخی در کالردشت پس از حملهی مغول، پیدایش موج جدیدی از 

مهاجرتها بود که بعدها منشاء تحوالت اجتامعی و سیاسی مهمی در منطقه گردید.«)ملک پور، 

1393: 103( این قضیه به مهاجرت اجباری طوایفی از اقوام کُرد از غرب ایران به کالردشت و 

مناطق همجوار آن مربوط میشود. مناطق مبداء بعضی از این طوایف در برخی اسناد تاریخی 

اینجا  که در  کُردستان« و در برخی دیگر »لرستان و گروس« معرفی شدهاند  »بیجار گروس و 

بدانها خواهیم پرداخت.

آنچه  اما  دارد،4  وجود  متفاوتی  روایتهای  خواجوندها  مهاجرت  دقیق  تاریخ  خصوص  »در 

بنابر شواهد تاریخی درسترت مینامید، این است که مهاجرت اجباری اقوام کُرد به نواحی مختلف 

و  شاهعباس  همچون  دیگر  پادشاهان  عهد  در  و  بود  شده  آغاز  صفوی  شاهاسامعیل  زمان  از 

حتی پس از زوال دولت صفوی نیز توسط نادرشاه افشار و کریمخان زند ادامه یافت. در واقع 

خواجوندها پس از آریاییان، دومین گروه مهاجری بودند که به قصد اقامت دائم به این مناطق 

وارد شدند.«)ملک پور، 1393: 105-104(
بنا به گفتهی هرنی فیلد، شاهعباس در ربع اول قرن هفدهم میالدی، قبایل کُرد خواجوند را 
در کجور5 و پُل)پول( و کالردشت برای ارعاب ساکنان اصلی- به هامن دالیلی که پیش از این بیان 
شد- به آن ناحیه کوچانده است. وی میگوید: خواجوندها اغلب در نواحی کوهستانی هستند و 
مردمی نیرومند شناخته میشوند. هرنی فیلد خواجوندها را از اقوام کُرد میداند و عقیده دارد در 
سال 1920 میالدی در کالردشت پنج شعبه از آنها عبارت بودند از: سلطانقلیخانی، کاکاوند، لک، 
خواجوند و دلفان. این قبیله در اصل توسط نادرشاه افشار از گروس و کُردستان آورده شدهاند. 
4  تازهرتین این پژوهشها توسط جناب اسدالله محمدزاده، دانشجوی مقطع دکرتی تاریخ ایران که خود از کُردهای کالردشت هستند 
در حال انجام می باشد. پژوهشهای ایشان به نتایج بسیار متفاوتی انجامیده است. میتوانید به مقالهی “بررسی تطبیقی گویشهای 

کُردهای مهاجر به کالردشت مازندران “که در همین مجلد آمده مراجعه منایید.
5  کجور و پول، در غرب استان مازندران و نزدیکی کالردشت
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عدهای از آنها در پایان سلطنت کریمخان زند به موطن اصلی خود بازگشتند ولی آقا محمدخان 
  ) قاجار آنها را برگردانید تا ساکنان رسکش این نواحی را به انقیاد درآورند.)فیلد، 1334: 201-199
از لرستاناند، آقامحمدخان آنها را از لرستان  رابینو نیز بر این باور است که خواجوندها اصالً 
و گروس به مازندران غربی آورد... رابینو در زمینهی شیوهی معیشت آنها در زمان خود میگوید: 
خواجوندها هر چند اکنون در دهات سکونت دارند ولی در تابستان با چادرهای خود به اطراف 
میروند و به گلهداری میپردازند. ایشان اسبهای نسبتاً اصیل تربیت میکنند و به زراعت نیز میپردازند 
و بیشرت مزارع آنها دیمی است. خواجوندها بهرتین ییالق این ناحیه را در ترصف دارند که البته به 
مذاق ساکنان خوش منیآمد و حتی در گذشته، بهویژه در دورههای اولیهی مهاجرت، این مسأله 
کشمکشهای خونین را موجب شده بود. یک گروه از خواجوندها که به کُردهای روزکی مشهور 

بودند، بعدها کامالً از بین رفتند.)رابینو.ه ل، 1343: 52(

مواردی که از نظر گذشت مهمرتین نظرات مورخین، پژوهشگران و مسترشقین دربارهی مهاجرت 

تاریخی و دامئی کُردها به کالردشت بودهاند. نظریاتی که بسیار پر بازدیدند و  منبع و مأخذ دیگر 

مطالعات در این زمینه قرار میگیرند؛ نظریاتی که شاید کامل یا درست نبوده و به شیوهای علمی و 

پژوهشی نیازمند بازنگری باشند.   
به نظر نگارنده - به عنوان کُردی از کالردشت که ارشاف نسبی به فرهنگ و زبان خود دارد- توجه 

الزمرتین  و  اساسیرتین  از  میتواند  آن،  گویشهای  و  کُردی  زبان  حوزهی  در  زبانشناسی  مطالعات  به 

پژوهشها در این زمینه باشد.

در اینجا ذکر چند مورد الزم به نظر میرسد:
 یکم: 

این طوایف در بعضی از کتب، از جمله کتابهای دکرت علی ملکپور و مرحوم طهمورث فقیهنصیری، 

هر دو به نام  »کالردشت«، به نقل از فیلد، رابینو و مکنزی تحت عنوان »طوایف کُرد و لُر« معرفی 

شدهاند؛ اما در بین این مهاجرین که از غرب کشور و در دورههای مختلف تاریخی به کالردشت و 

کجور کوچانده شدهاند، هیچ طایفه یا گروهی وجود ندارد که به گویش یا لهجهای از لُری صحبت کند.
الزم به ذکر است که مهاجرت »لُر«ها به مناطق »سیب ده چالوس« و »خرمآباد تنکابن« در 

کالردشت بر  غرب مازندران و الربز مرکزی یک رویداد مستند تاریخی است؛ اما تعمیم آن به 

مبنای مطالعات تاریخی و گویششناسی مردود میباشد.
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دوم: 
در برخی اسناد تاریخی – هامنطور که پیشرت نیز اشاره شد – مذکور است که طوایفی از بیجار 

گروس به کالردشت و کجور کوچانده شدهاند.

از لحاظ مطالعات تاریخی و زبانشناسی به مواردی در اینباره  بر میخوریم که لزوم پژوهشهای 

میدانی در منطقهی گروس را به ما نشان میدهد. امر مهمی که برای رسیدن به خاستگاه اولیهی  

مهاجرین کُرد با توجه به گویش آنها رضوری است و متأسفانه تا کنون پژوهشگری از بین کُردهای 

کالردشت و کجور و یا دیگر پژوهشگران، بدان نپرداخته است. رضورت این مطالعه و پژوهش 
در این است که گویش کُردهای کالردشت  نوعی از لکی است؛ از طرفی طوایفی از لک هامکنون 

نیز در بیجار گروس حضور دارند. طوایفی که در دوران ملوکالطوایفی  برای فتح  و فرمانروایی 

به مناطق گروس کُردستان رفته و ماندگار شدهاند.

آن  از  کالردشت،  به  مهاجرین  از  گروهی  که  است  مطرح  اینباره  در  نگارنده  از  فرضیهای 

دسته از مهاجرین فاتح لکی باشند که قبال به بیجار رفته بودند؛ اثبات این فرضیه  مطالعات و 

پژوهشهای میدانی کاملی را میطلبد که تا کنون میرس نگردیده است.
البته  ذکر نکتهی دیگری  نیز در اینباره الزم بهنظر میرسد؛ اینکه دلفانها با توجه به تفاوت 

لهجهای که با سایر کُردها در کالردشت دارند و از طرفی- غیر از ساختار ارگاتیو- دقیقاً مانند 

کُردهای لک منطقهی دلفان در استان لرستان صحبت میکنند، تا چه حد ممکن است مستقیامً از 
مناطق نامربده در استان لرستان کنونی به کالردشت کوچانده شده باشند؟

به متام موارد باال در این باب باید مورد دیگری را نیز اضافه منود: در باب کوچ کُردها از گروس 

به کالردشت و کجور، متاماً به نظرات هرنی فیلد در این باره استناد میشود . این در حالی است 

که عدهای از پژوهشگران این نظر هرنی فیلد را اشتباه دانسته و معتقدند که خاندان صوفی 
املش از منطقهی گروس به این ناحیه آورده شدهاند و نه کُردهای کالردشت و کجور! این دسته 

از محققین معتقدند که باید در درستی نظرات هرنی فیلد شک کرد.6

سوم:
علیرغم  که  است  این  کجور  حتی  و  کالردشت  کُردهای  دربارهی  دیگر  تأمل  قابل  نکتهی 

تفاوتهای گویشی و لهجهای همگی»خواجوند« نامیده میشوند.

»خواجوند« نامیدهشدن متامی این مهاجران، حتی با وجود تفاوتهای فاحش و مشهود گویشی 

6  به نقل از اسدالله محمدزاده
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بین خواجوندهای کالردشت با کجور و یا اختالف لهجهای قابل مالحظه  بین دلفانهای کالردشت 

بنابراین  باشد؛  نامگذاری  این  بیانگر منشاء غیر طایفهای  میتواند  این منطقه،  کُردهای  با سایر 

میتوان چنین نتیجه گرفت که این کُردها از طوایف مختلفی که منشاء طایفهای یکسانی ندارند 

بوده و هامنطور که از نام »ایل« برمیآید، ضمن یک پیامن و اتحاد سیاسی نظامی، مجموعاً خود 

را  »خواجوند«  نامیدهاند.

الزم به ذکر است که ساکنان کالردشت و کجور، اعم از بومی یا کُرد، شهرت »خواجوند« را 

به قرابت آداب و مسلک آنان نسبت میدهند زیرا اکرثیت قریب به اتفاق این کُردها، پیرو آیین 

یارسان هستند؛ که البته این موضوع به علت ناآگاهی نسبت به تعریف واژهی » ایل « و کارکرد 

ساختاری آن در جامعهی پیشامدرن میباشد. 

هامنطور که پیشرت اشاره شد، هرنی فیلد این مهاجران را  به پنج شعبه تقسیم میکند:
1-سلطانقلیخانی  2-کاکاوند  3- لک  4-خواجوند  5- دلفان

باید گفت: اسامی »خواجوند، لک و دلفان« همچنان در کالردشت وجود دارد، اما از شهرت 

در  طوایف  این  متام  گویش  که  اینجاست  جالب  نیست.  اثری  هیچ  سلطانقلیخانی  و  کاکاوند 
کالردشت، »لکی« با لهجههای بسیار نزدیک به یکدیگر است و تفاوت مشهود کُردهای مشهور 
به »لک« در کالردشت با سایر کُردهای این منطقه،  تنها  در نوع آداب دینی و آیینی میباشد. 

کُردهایی که  در کالردشت به »لک« مشهورند،  پیرو مذهب شیعه  و بقیهی کُردهای این منطقه 
-که اکرثیت قریب به اتفاق را تشکیل میدهند - پیرو آیین یارسان میباشند. 

 

کوچ  برای  بیان دو هدف عمده  به  و حداقل  بازگشته  تاریخی  تحلیلی-  به بحث  اینجا  در 

اجباری و مهاجرت خواجوندها به کالردشت و نواحی همجوار میپردازیم. این دو هدف عبارتند 

از:

ایجاد تعادل جدید سیاسی  و جمعیتی در منطقهی مقصد مهاجرت خواجوندها یعنی   -1

کالردشت، کجور و مناطق همجوار به منظور کاسنت از برخی مزاحمتها  و ماجراجوییهای بومیان 
علیه حکومتهای مرکزی ایران.

2- ایجاد شکاف و تضعیف قبایل کُرد در مناطق مبداء مهاجرت - مناطق غرب کشور - و باز 

هم به منظور متکین آنها در برابر حکومت مرکزی.
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و  متشکل  اجتامعی  سنتی،  طور  به  ایلی  خصلت  بر  بنا  و  خود  رسزمین  در  »خواجوندها 
برای  امر  این  شدهاند؛  شناخته  و  روشن  فرهنگی  و  تاریخ  هویت،  دارای  آنها  بودند.  نیرومند 
حکومتهای اقتدارگرای آن دوران چندان مطلوب نبوده و لذا پراکندن آنها را در دستور کار خود 

قرار دادند.«)ملک پور، 1393: 104(7
نواحی  این  مختلف  رخدادهای  در  آنها  کالردشت،  در  خواجوندها  استقرار  و  ورود  از  پس 
سهیم بوده و مشارکتی فعال داشتند. این مشارکت و حضور در دورههای اولیه، منجر به ستیز و 

مقابلهجوییهای ایلی و قبیلهای با بومیان منطقه شد.
برای سواران خواجوند که در رسزمین خود دارای رمه و مراتع عالی بودند، بسیار مهم بود که 
در رسزمین مقصد نیز بتوانند به اقتصاد خود ادامه دهند. از آنجایی که شاهان در منطقه نیازمنِد 
این نیروی سوارهنظام بودند، لذا بخشی از مراتع باکیفیت بومیان را در اختیار این تازهواردان 
قرار دادند؛ این امر باعث جنگهای خونین بین آنها شد، اما در نهایت و به تدریج هر دو گروه 

لزوم حضور و همزیستی مساملتآمیز با یکدیگر را بهطور نسبی پذیرفتند.

کُردهای کالردشت تا کنون توانستهاند فرهنگ، آیین، زبان و هویت خود را حفظ کنند؛ اما 
طی دهههای اخیر در معرض خطر تغییر هویت قرار گرفتهاند. این خطر  با شدت و رسعت به 

هویت این مهاجرین دور از خاستگاه تاخته بهطوریکه اگر راهکاری رسیع و عملی برای مقابله 

با آن ارائه نشود، هویت کُردی این مهاجرین نیز بهزودی مانند اکرث کُردهای مهاجر به گیالن و 

مازندران از بین میرود. الزم به ذکر است که کُردهای منطقهی کجور مازندران نیز دقیقاً همین 

رشایط را دارند: هویتی که تا کنون حفظ شده اما اکنون در معرض خطر نابودی رسیع الوقوع 

قرار گرفته است. بخش اعظم این خطرات هامن مواردی است که در بخش» زبان مادری، زبان 

بدانها  بیشرت  که در بخش بعدی  نیز وجود دارد  پرداختیم، گرچه علل دیگری  آنها  به  هویتی« 

خواهیم پرداخت. 

آسیبشناسی زبان کُردی در کالردشت مازندران
تاریخی و همواره در حال تغییر است؛ میتوان  کالر معتقد است که زبان موجودیتی کامالً 
وقتی  است.)1393: 39-38(  معنی  و  آوا  بنیادین  دگرگونیهای  از  ماالمال  زبانها  تاریخ  که  گفت 

میافزاییم در  تاریخی  این جریان  به  تاریخی-   با ماهیت  به عنوان مولفهای   - نیز  را  مهاجرت 

7  الزم به ذکر است که جناب »ملک پور« نویسندهی کتاب »کالردشت« خود از بومیان این منطقه است که چنین نظری را دربارهی 
مهاجرین کُرد ارائه میدهد.
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واقع به قول دیوید دابلیو به »یک رفتار انسانی بسیار مهم و تأثیرگذار در تغییرات زبانی« اشاره 

کردهایم.)1395: 16(
مهاجرت از جنبههای متفاوتی باعث تغییرات زبانی میشود؛ با تأثیرات گوناگون که شاید در 

این بخش مجال پرداخنت به متام آنها میرس نباشد و یا مورد ما در کالردشت را شامل نگردد.

»قاعدهی  گرفنت  پیش  در  به  زمینه،  این  در  مبحثی  هر  به  شدن  وارد  از  قبل  و  ابتدا  در 

به  دو  کتاب، هر  دو  نویسندگان  از جانب  کالردشت  کُردهای  گویش  و  زبان  به  نسبت  انکار« 

نام »کالردشت«، اشاره میکنیم؛ البته الزم به ذکر است که هر دوی این نویسندگان از بومیان 

کالردشت محسوب میشوند؛ دکرت »علی ملکپور« و مرحوم »طهمورث فقیهنصیری« نویسندگان 
کتابهای »کالردشت« به دو طریق مختلف زبان و گویش کُردهای کالردشت را انکار کردهاند.

زیربخش  دو  در  و  داده  اختصاص  زبانها  به  را  خود  کتاب  از  کوتاهی  بخش  فقیهنصیری 

اوصاف  این  با  پرداخته است؛)1383: 162-160(  بدانها  »لهجههای محلی«  »لهجههای شاملی«، 

اشاره  نیز  کالردشت  کُردهای  زبان  و  گویش  به  محلی«  »لهجههای  بخش  در  تا  میرفت  انتظار 

مناید؛ گرچه اصطالح »لهجههای محلی« خود، اصطالحی تحقیرآمیز با نگاهی فرودستی به زبانها 
کالردشت  در  کُردی  زبان  گویشهای  به  هم  حد  همین  در  اما  است،  ایران  اقلیتی  گویشهای  و 

اشارهای نشده و هویت زبانی این بخش مهم از کالردشتیها که هفتاد درصد جمعیت شهرستان 

را تشکیل میدهند، در سکوتی معنادار انکار شده است. ملکپور صفحات 248 تا 252 کتاب خود 

»گویش  و  گیلکی«  »گویش  زیربخش  دو  تحت  و  داده  اختصاص  کالردشت«  »گویشهای  به  را 

خواجوندی)لکی(« بدانها پرداخته است. او در بخش »گویش خواجوندی)لکی(«، با کم اهمیت 

جلوه دادن این گویش از زبان کُردی در کالردشت، به نوعی دست به تحقیر زبانی زده است.

ملکپور می نویسد: »گویش اصلی این قومیت8 ها در کالردشت، گویشی بین کُردی و لُری 

کُردی  کالردشت را علیرغم باور برخی از اهالی، نباید گویش  لکی یا خواجوندی  است. گویش 

نامید، زیرا خواجوندی رایج در این منطقه با کُردی اصیل بسیار متفاوت است، چندانکه بین دو 

گویشور لکی یا خواجوندی کالردشت و کُردی مهاباد و سنندج تفهیم و تفاهمی صورت منیگیرد 

و برای ارتباط از زبان میانجی فارسی استفاده میشود.«)1393: 251-250(

از نقد واژهی »قومیت« با بار فرودستانهاش میگذریم و به نظِر دیگر دکرت ملکپور - که البته 

نظریهی ناآشنایی نیز نیست – پاسخ میدهیم. 

8  منطور کُردهای کالردشت است که ایشان در جملهی قبل تحت عنوان قبایل کُرد و لُر معرفی کردهاند.
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لکها همیشه جزئی جدانشدنی از هویت کُرد بوده و خواهند بود. گویش لکی از زبان کُردی 

پس از گویش هورامی قدیمیرتین و اصیلرتیِن گویشهای زبان کُردی است. دیدگاه آمیختگی »کُرد« 

و »لُر« و پیدایش »لک« نظریهای غیرعلمی و عامیانه است. 

در این قسمت به نقد عبارت دیگری از مطلب دکرت ملکپور میپردازیم.
که پیشرت آمد، ایشان مینویسند: »گویش لکی یا خواجوندی کالردشت را علیرغم  هامنطور 

باور برخی از اهالی، نباید گویش کُردی نامید«.
در اینباره نگارنده – بهعنوان کُرد کالردشت -  قبالً و در نوشتههای دیگر، حتی در بخش قبلی 
همین گفتار، بارها و بارها به این موضوع اشاره کرده است که نیاکان این مهاجرین از قرنها پیش 

تا کنون برای خود و فرزندان خود، هویِت کُردی تعریف کردهاند.
شایان ذکر است که قبل از رشوع رفت و آمدهای کُردهای کالردشت به مناطق کُردنشین غرب 
ایران، که از حدود پانزده سال پیش شدت گرفته، نیز ایجاد و توسعهی شبکههای اجتامعی مجازی 
- که خود باعث تحولی بزرگ در عرص ارتباطات شدهاند – کُردهای کالردشت، اصالً در جریان 
عبارت »گویش لَکی« نبودهاند؛ این مهاجرین، پس از رفت و آمدهای اخیر به مناطق کُردنشین 

و همینطور ارتباطات مجازی، متوجه شدهاند که نام گویش آنها »لکی« است. 
به شهادِت نگارنده و دیگر کُردهای کالردشت، این مهاجرین  اکنون نیز مانند گذشته، خود را 
»کُرد« و زبان خود را گویشی از زنجیره گویشی زبان کُردی میدانند؛ این برداشت و تلقی شامل 
همهی کُردهای این منطقه، طی متام قرونی که در کالردشت زیستهاند، میشود؛ بنابراین نظر دکرت 
ملکپور در ابراز عبارت »علیرغم باور برخی از اهالی« مورد انتقاد رصیح است. الزم به ذکر است 

که به کار بردن خوِد این عبارِت تقلیلگرایانه، موردی از انکار مضاعف است.
به ادامهی پاراگراف مورد بررسی میپردازیم؛ آنجا که - چنانچه پیشرت آمد – ملکپور مینویسد: 

دو  بین  چندانکه  است،  متفاوت  بسیار  اصیل  کُردی  با  منطقه  این  در  رایج  خواجوندی  »زیرا 

گویشور لکی یا خواجوندی کالردشت و کُردی مهاباد و سنندج تفهیم و تفاهمی صورت منیگیرد 

و برای ارتباط از زبان میانجی فارسی استفاده میشود.«

در پاسخ به ایشان باید گفت: زبان کُردی یک زبان با یک گویش واحد نیست. زبان کُردی یک 

زنجیرهی گویشی است و طبق تعریِف زنجیرهی گویشی، متام گویشها دارای یک درجه از اهمیت 

در تشکیل کل زنجیره هستند؛ گرچه هامنطور که قبالً ذکر گردید، لکی از قدیمیرتین و اصیلرتین 

گویشهای این زنجیرهی گویشی است. 
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نگارنده  به تفصیل در مقالهی »لکی و پیوستار زبان کُردی9« به موضوع گویش لکی پرداخته 

و از آنجا که در این گفتار مجاِل پرداخنِت کامل به این مطلِب مفصل نیست، لذا مخاطبین عزیز، 

همینطور دکرت ملکپور را به مطالعهی کامل آن مقاله ارجاع میدهد.

در اینجا به مورد دیگر در این پاراگراف، یعنی به استفادهی همزمان از دو واژهی »تفهیم« 

و »تفاهم« اشاره میکنیم. آیا برای استفاده از این دو واژه در حین مقایسهی کُردی کالردشت 

با مهاباد و سنندج، منظور خاصی در نظر بوده  که بتواند بهکار بردن واژهی »تفاهم« را توجیه 

مناید؟ زیرا از جمله پیداست که واژه ی »تفهیم« الزم اما واژه ی »تفاهم« که به معنای دیگری 
است، در اینجا غیرمرتبط بهنظر میرسد. 

اما در باب »ارتباط از طریق زبان میانجی فارسی« که ایشان مطرح کردند، به نکتهای اشاره منوده  

و مخاطبین عزیز را بهطور مفصل به مطالعهی مقالهی »قند پارسی« 10 از نگارنده ارجاع میدهم.

اگر ایران یک جامعهی تکرثگرا با رعایت عدالت زبانی باشد و حقوق اولیهی اقلیتهای زبانی 

از گویشهای  که   - کُردهای سایر مناطق  با  کالردشت  کُردهای  تا  را محرتم بشامرد، الزم نیست 

گویش  یک  با  آنان  بلکه  کنند؛  فارسی صحبت  زبان  به   - زبانی هستند  زنجیرهی  یک  مختلف 

میانجی از زنجیرهی گویشِی خود که توسط نخبگان کُرد بر رس آن به توافق رسیده و در جامعهای 

عدالتمحور بر طبق آن آموزش دیدهاند، گفتگو خواهند کرد. 

شاید از نظر خوانندگان محرتم، پرداخنت به این نقد در این بخش، ما را از بررسی آسیبهای زبانی 

در کالردشت منحرف مناید؛ اما در واقع قصد نگارنده از انتخاب این مثال و ترشیح آن، بر این بوده 

است تا  آسیبهای مزبور را به طور ملموس بیان مناید؛ لذا با در نظر گرفنت مورد فوق، به شناسایی این 

عوامل صدمهزننده ورود میکنیم. هامنطور که در بخش »زبان مادری، زبان هویتی« بدان پرداختیم، 

مهمرتین عامل آسیربسان به زبانهای هویتی در ایران و از جمله کالردشت، عامل جریان فرادستی-

فرودستی و همینطور عامل انکار است که سبب آسیمیالسیون فرهنگی-هویتی-زبانی میگردد. 

این عامل برای کُردهای مهاجر به کالردشت مضاعف است؛ چرا که عالوه بر تأثیرات حدوداً 

صد سالهی سیستم تکزبانه در ایران، عامل چند قرنهی مهاجرت و نگاه سلطهآمِب  فرهنگی-زبانی 

بومیان کالردشت بر مهاجرین را هم باید اضافه کرد؛ بنابراین این آسیبها را در دو بخش مجزای 

مذکور بررسی مینامییم.

9  اولینبار  به نام »لکی، زبان یا گویش« در نرشیه روانگه، سال دوم، شامره ی نهم و دهم، پاییز و زمستان 96 به چاپ رسیده و 
سپس با همین نام در دو پایگاه خربی »بینهر« و »هاناخرب« منترش شده است.

10  منترش شده در سایت خربی ریگاکوردستان، خرداد 1397
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آسیبهای مهاجرت
دوری از خاستگاه و بیارتباط بودن چند قرنه با گویشهای دیگر زبان کُردی  -1

کُردهای کالردشت تا چند سال اخیر رفت و آمد خاص و فراگیری با دیگر مناطق کُردنشین 

نداشتهاند. این مهاجرین طی چند قرن مهاجرت، جز با کُردهای کجور که قرنهاست در نزدیکی 

کالردشت سکنی یافتهاند و به یکی از گویشهای کُردی جنوبی سخن میگویند، در معرض گویش 

کُردی دیگری نبوده؛ در عوض این مهاجرین در معرض گویشهای مازنی و گیلکی و فارسی قرار 

گرفتهاند. 

این موضوع سبب شده تا با واژگاِن دیگر گویشها و ساختار دستوری کُردی بیارتباط باشند؛ 

البته این محدودیِت آسیربسان برای کُردهای کالردشت، از طرفی میتواند فرصت نیز تلقی شود؛ 

چراکه اگر واژگان فارسی و معدود واژگان گیلکی که وارد گویش کُردهای کالردشت شدهاند را 

از این گویش حذف مناییم، باقی واژگان اصالت چند قرنهی خود در این حالت ایزولهی فرهنگی- 

زبانی را باز مینامیانند. 

انکار زبانی از طرف بومیان کالردشت  -2
به غیر از انکاری که در کتب کالردشت به آن پرداختیم، به انکار در محاوره بین بومیان و 

مهاجرین میپردازیم؛ گرچه انکاِر نویسندگاِن کتب ِ»کالردشت« خود، برآمده و بازتاب هامن انکار 

تاریخی جمعی است.

بوده  محاورهها  در  غالب  گویش  کالردشت،  در  گیلکی  گویش  حال،  به  تا  دور  زمانهای  از 

است؛ بدین معنا که در ارتباط کالمی بین بومیان و مهاجرین، همیشه زبان گیلکی مسلط بوده 

و بومیان با اینکه گویش کُردهای کالردشت را میدانند و اکرثاً بر اثر جهش زبانی قادر به تکلم 

به آن نیز هستند، اما همیشه این مهاجرین بودهاند که در گفتگو با طرف بومی، ناچار به سخن 

گفنت به گیلکی شدهاند؛ این جریان به یک قانون نانوشته، جمعی، همیشگی و البته بیمعارض 

در کالردشت تبدیل شده است.

جالب اینکه دو طرف بومی و مهاجر کامالً زبان همدیگر را می فهمند و هر دو طرف هم 

قادر به سخن گفنت به زبان طرف مقابل هستند، اما حتی راه سومی را هم برای رفع این تسلط 

و انکار زبانی در پیش نگرفتهاند. آن راه سوم می تواند سخنگفنت هر یک از طرفین در گفتگو 

به گویش خود باشد.  
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از بررسی این جریان به دو  نکتهی جامعهشناختی پی میربیم.
تسلط  راه  منطقه،  بر  مهاجرین  اقتصادی  نظامی،  ظاهری  تسلط  مقابل  در  بومیان  الف-  

هویتی - زبانی خود و انکار زبانی و در نتیجه هویتی مهاجرین را در پیش گرفتهاند. این جریان 

سبب شده تا قبل از رشوع هرگونه آسیمیالسیون زبانی از طرف سیستم تکزبانه ی  دولت مدرن 

، در برخی از روستاهای کالردشت که گیلکها و کُردها با هم در آن سکنی داشتهاند، کُردها تحت 

آسیمیالسیون شدید زبانی و در نتیجه هویتی قرار بگیرند؛ به طوری که اکنون به ندرت و تنها 

در بین ساملندان و میانساالن این روستاها، گویشور کُرد وجو دارد و بقیه کامالً به گیلکی سخن 

می گویند. روستاهای »َولبال« و »ُمکا« در کالردشت مصداق بارز این اتفاق ناگوارند. البته بسیار 

و  گیلکی ذوب  در  زبانی  نظر  از  که  قبیل روستاها  این  مهاجرین  که  است  قابل ذکر  و  جالب 

آسیمیله شده اند، از نظر آیینی بر آیین یارسان خود باقی اند.

ب- کُردها همیشه نسبت به فرهنگها، زبانها و آیینهای متفاوت منعطف و پذیرا بودهاند. آنها 
هیچ گاه نخواستهاند که با توسل به روشهای غیردموکراتیک بر فرهنگها و زبانهای دیگر مسلط 

شوند. این احرتام درونی به حقوق هویتی و آیینی انسانها که در کُردها به طور ذاتی وجود دارد، 

در مهاجرین کُرد کالردشت هم همچنان پس از قرنها دیده میشود؛ بهطوریکه با انعطاف خود در 

برابر فرهنگ و آیین و زبان بومیان، توانستهاند جنگها و خونریزیهای اولیه را به صلح و سازش 

تبدیل کنند.  

آمیزش واژگانی با گیلکی  -3
برخی از روستاهای کالردشت کامالً کُردنشین، برخی کامالً گیلکنشین و بعضی دیگر با ساکنانی 

از هر دو جامعهی بومی و مهاجر هستند؛ رشایط هر کدام از این روستاها در باب آسیبهای زبانی 

متفاوت است.

روستاهای کامالً کُردنشین مانند روستای »کَلنو« یا »اوجابیت« کمرتین آمیزشهای واژگانی با 

گیلکی را دارند؛ گرچه کامالً  از این معضل در امان مناندهاند؛ این قرضگیری یا جایگزینی واژگانی 

به حدی نیست که احساس شود؛ اما در روستاهای مختلط، رشایط به نحو دیگری است؛ رشایطی 

که خود، روستاها را به دو دستهی متامیز تقسیم میکند.
یک دسته روستاهایی که کُردهای آن کالً به گیلکی تغییر هویت زبانی دادهاند؛ مانند آنچه 

که پیشرت گفته شد و دستهی دیگر، روستاهایی که کُردهای آن هنوز هم هویت زبانی خود را 
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حفظ کردهاند، اما تحت آمیزش شدید واژگانی با گیلکی قرار گرفتهاند؛ مانند روستای »طربسو«. 

دو دسته روستای نامربده از جمله روستاهایی هستند که جمعیت کُرد و گیلک آنها، بدون 

مانند  روستایی  اما  میکنند؛  زندگی  پراکنده  طور  به  روستا  کل  در  خاصی  مرزبندی  هیچگونه 

روستای »الهو« که جمعیت کُرد و گیلک آن به خاطر منازعات بازمانده از قرون پیش، هنوز هم 

در دو سمت مختلف روستا به نامهای »گیلکمحله« و »خواجوندمحله« زندگی میکنند، دچار این 

آسیب زبانی نشدهاند. اینجاست که یادآوری این سخن دیوید.دابلیو که میگوید: »اختالف نظر، 

افزون بر تنش، پرتوافکن نیز هست«)1395: 3( خالی از لطف منیباشد.

آسیبهای سیستم تکزبانه در ایران
سیستم تکزبانهی فارسمحور با کوششی حدوداً صد ساله در ایران، سعی در بازمنایی مثبت 

»خود« و بازمنایی منفی »دیگری« داشته است؛ بهطوریکه با هویتزدایی و دگرسازی به بهای از 

ایران، به دامنهی گویشوران خود افزوده است. این سیستم  بین رفنت گویشوران دیگر زبانهای 

مسلط، به دو شیوه باعث نابودی زبانهای اقلیت از جمله گویش کُردهای کالردشت میشود.

الف- دگرسازی با تغییر ناگهانی و جمعی زبان مادری
کالردشت نیز طی چهل سال اخیر شدیداً دچار این سیستم دگرساز عمومی در ایران شده 
است؛ این بار تنها مهاجرین کُرد نیستند که تحت چنین سیستم فکری مسلطی در حال تغییر 

یک  با  نیز،   ترکها  مانند  کمتعداد،  و دیگر مهاجرین  بومیان  بلکه  گرفتهاند؛  قرار  هویت رسیع 

سونامی وحشتناک مواجهند. سونامی سخنگفنت با کودکان به زبان بیگانه از هویت خویش، یعنی 

فارسی. 

متأسفانه چندین سال است که پدر و مادرها در کالردشت با فرزندانشان از بدو تولد به زبان 

فارسی سخن میگویند و این موضوع رضبهی جربانناپذیری را بر پیکر زبانها و گویشهای هویتی 

شهرستان وارد آورده است که شامل مهاجرین کُرد کالردشت نیز میشود.

این جریان، جریان عادی تاریخی نیست که پژوهشگران و صاحبنظران زبانشناسی دربارهی 

آن بحث میکنند. این پدیده یک پدیدهی سیاسی است که هدف مستقیم آن تأثیرات فرهنگی-

هویتی-زبانی میباشد. جریانی که هویتهای مختلف را مورد بازشناسی قرار منیدهد.

»وقتی یک گروه، قوم، ملت و هر هویتی از سوی هویت فرادست مورد بازشناسی قرار منیگیرد، 
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بدترین شیوهی طرد است؛ چون اینگونه از آن سلب هستی و هویت میکند و میخواهد با به 

کار انداخنت مکانیسمهای تحقیر، از درون و بهواسطهی مکانیسمهای درونی آن را تهی سازد. این 
وضعیت هنگامی اتفاق میافتد که نه با مقابلهی تفاوتها و متایزیابیها بلکه با تعریف »دیگری« به 

مثابهی »هامن« و تعریف »دیگری« ذیل »خویش« و عدم بازشناسی صورت میگیرد.«)حقمرادی، 

)36 :1395

ب- تأثیرات محیطی ناشی از سیستم تکزبانه
این مورد هم تنها شامل کُردهای کالردشت منیشود و مشکل متام گویشوران اقلیت در ایران 

است؛ وقتی تحت یک سیستم تکزبانه زندگی میکنیم، همه جا یک زبان مسلط است؛ ادارهها، 

مدرسهها، دانشگاهها، رسانهها، خیابانها... همه و همه یک زبان... و ما فقط یک زبان را میشنویم 

و یک زبان را میخوانیم و به یک زبان مینویسیم؛ در این حالت چه اتفاقی میافتد؟

افراد  بر ذهن و مغز  فارسی است  زبان  ایران،  که در  زبان مذکور  واژگان و دستور  مسلامً 

جامعه غالب میشود. این افراد حتی اگر بهطور مستقیم هم تحتتأثیر سیستم دگرساز قرار نگیرند، 

یعنی همچنان زبان هویتی خود را به کار برند، باز هم دچار تغییرات زبانی شدید خواهند شد؛ 

در نتیجه، تسلط واژگان و دستور زبان غالب یعنی فارسی بر زبانهای هویتی، دو آسیبی است که 

کُردها در کالردشت نیز سخت دچار آنند. 
زبان از الیههای متفاوتی تشکیل میشود: الیههای واژگانی، دستوری و آوایی. الیههای زبان 

بیشرت  دیگر  الیههای  از  الیهها  بعضی  مقاومت  و  ندارند  یکسان  واکنش  موثر،  عوامل  برابر  در 

است. الیهی واژگان به سهولت تأثیر و تغییر میپذیرد و دستگاه آوایی زبان بسیار مقاوم است.

)ذوالفقاری، 1396: 154(

به کار نربدن زبان کُردی در کالردشت، به علت تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم سیستم تکزبانه 

که دربارهشان سخن گفتیم، سبب ضعف این زبان شده است. از آنجایی که جوانان کُرد کالردشت 
به فارسی سخن میگویند و مسنرتها هم راحت از واژگان فارسی در گویش کُردی خود بهره میربند، 

لذا واژگان مورد نیاز جدید ساخته منیشوند و از طرفی هامن واژگان اصیل قدیمی هم که اکنون 

با جایگزینی کلامت فارسی به کار منی روند، به دست فراموشی سپرده میشوند. از جملهی این 

واژگان میتوان به » تال و دهرزن« و »ئهرس« اشاره کرد که امروزه »نخ و سوزن« و »اشک« کامالً 
جای آن را گرفتهاند.
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قرضگیری زبانی11 شامل قرضگیری واژگانی و گرتهربداری12نحوی سبب شده تا گویش کُردی 

کالردشت ضعیف شود. قرضگیریها و گرتهربداریهای ناالزم که فقط از تسلط محیطی زبان فارسی 
ناشی میشوند. از طرف دیگر کُردهای کالردشت که بهراحتی از واژگان فارسی بهره میجویند، در 

برابر وامگیری واژگانی از سایر گویشهای کُردی- در صورت نیاز و اجبار- سخت مقاومت مینامیند؛ 

البته تا جایی که نگارنده دریافته، این مشکل مختص به کُردهای کالردشت نبوده و در اکرث مناطق 

کُردنشین در ایران مشاهده میشود. این نقدی است که بر کُردها جایز بوده و صد البته مطالعات 
روانشناختی و جامعهشناختی ویژهای را میطلبد.

البته  و  نبوده  امان  در  آن  از  کالردشت  در  کُردی  گویش  که  گفتیم   گرتهربداری  دربارهی 

بیشرت »گرته برداری نحوی« مد نظر است. »این نوع گرتهربداری تغییر ساخت جملههای زبان 

مبدأ  زبان  جملههای  ساختار  و  نحوی  الگوهای  اساس  بر  دقیقاً  گرتهها  یعنی  است؛  وامگیرنده 

ریخته میشوند.«)هامن: 173( گویش کُردی کالردشت ویژگیهای دستوری کُردی خود را از دست 

داده و بر اساس خصوصیات دستوری زبان فارسی جمله میسازد؛ گرچه مشخص نیست که این 

ویژگیها قبل از مهاجرت به کالردشت از بین رفتهاند یا بعد از آن، اما آنچه که مشخص است 

آسیمیالسیون دستوری این گویش توسط فارسی است. وقتی از بین الیههای زبانی سهگانهای که 

نام بردیم، به بررسی رشایط الیهی آوایی میپردازیم، باز هم متأسف میشویم؛ چرا که این گویش 

از زبان کُردی، ویژگیهای آوایی ویژهی خود را هم از دست داده است. 

تسلط زبان فارسی بر گویش کُردی کالردشت، رنگ و بوی فارسی به این گویش میدهد؛ لذا 

گویشور و مخاطب، هر دو این احساس را خواهند داشت که این گویش، از زبان کُردی دور و به 

زبان فارسی نزدیک است؛ درصورتیکه در واقع اینگونه نبوده و تأثیرات زبانی اخیر باعث بروز  

چنین معضلی گشته است؛ چنین است که گویشور کُرد کالردشت از نظر هویتی هم، خود را دور 

از دیگر گویشوران کُرد به حساب میآورد. بنابر آنچه مطرح شد به بحث هویتی اولیهی خود باز 

میگردیم؛ آنجا که نظرات سوسور و دیگر اندیشمندان این عرصه را باز گفتیم. 

نتیجهی این آسیبهای زبانی برای کُردهای کالردشت در نهایت به آسیب جربانناپذیر هویتی 

میانجامد. فاجعهای که به زودی شاهد آن خواهیم بود و تالش چند قرنهی کُردها در کالردشت 

برای حفظ هویت در رسزمینی بیگانه و دور از خاستگاه، بیثمر خواهد ماند.

11 Linguistic borrowing
12 calque
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راهکارها
مرصفی  فرهنگهای  بیشرت  اندیشهی  از  بخشی  هرگز  گذشتگان،  توان  به  همیشگی  »وقوف 

اقتباس و  که برای بقای اقتصادی خود، به  اکنون در جهانی زندگی میکنیم  امروزی نیست. ما 

مرصف »چیزهای تازه« وابسته است. ما از راه باستانشناسی، تاریخ، تبارشناسی و حتی نیایش، 

اندیشهی خود را تا گسرتهی نسلهای پیشین به عقب میربیم.«)دیوید.دابلیو، 1395: 2(

برای نجات زبان کُردی در کالردشت، آگاهیبخشی عمومی و فرهنگسازی مقدم بر هر کار 

دیگری است. از آنجا که تجربهی چند سالهی نگارنده به عنوان فعال زبان هویتی اثبات کرده، به 

دلیل سیاست و خواست سیستم تکزبانهی حاکم، نباید هیچ چشم امیدی به همکاری ارگانها و 

نهادهای دولتی در این رابطه دوخت؛ لذا بار این مسئولیت به دوش آگاهان است تا این آگاهی 

را به کل جامعه ترسی بخشند. رسالت سخت و طاقتفرسایی که بهراستی از عهدهی چند نفر، 

بدون امکانات، تیم و بودجه خارج است و نتیجهی در خوری منیبخشد؛ با این حال فعاالن این 

عرصه تنها با تکیه بر عشق، باور و توان درونی خود، گام در این مسیر طاقت فرسا نهادهاند.

مهمرتین اقدام، آگاه کردن کُردهای کالردشت نسبت به اهمیت حفظ هویت کُردی و انتقال 

آن به نسل بعد است. حال که طی پنج الی چهار دهه با کنار گذاشنت زبان هویتی، حلقهی زنجیر 

انتقال هویت گسسته، راه فقط بازشناسی13 هویت از طریق بازگشت به زبان هویتی است؛ لذا 

در کالردشت، پرداخنت به تأثیرگذاریهای مردمی به موازات تالشهای علمی و پژوهشی در رابطه با 

زبان کُردی در این منطقه، از رضوریرتین اقدامات است.

تالشهای آگاهیبخش در این راستا باید به حس مطالبهی هویت و هویِت زبانی در جامعهی 

بازشناسی  که بحث  این مطالبهگری است  از به وجود آمدن  بیانجامد. بعد  کالردشت  کُردهای 
پیش میآید. موردی که در دیگر مناطق کُردنشین ایران از جمله خراسان بهوجود آمده، اما در 

کالردشت به خاطر دوری از خاستگاه و عدم درک رشایط اجتامعی خاستگاه، هنوز روی نداده 
است؛ به زبانی دیگر، کُردها در کالردشت نسبت به حفظ هویت خود، از جمله هویت زبانی، 

ناآگاه و بیتوجهاند. 

از جملهی اقدامات تأثیرگذار در این زمینه میتوان به برگزاری هامیشهای مرتبط با موضوع 

مورد بحث، برگزاری نشستهای ادبی کُردی، آموزش رساملخط کُردی، تولیدات فرهنگی به گویش 

کُردهای این منطقه از جمله شعر، داستان، ترجمه، فیلم، تئاتر، موسیقی با کالم و.... مخصوصاً 

13 recognition 
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برای گروههای سنی مختلف کودکان و نوجوانان اشاره کرد؛ اقداماتی که طی سالهای اخیر در 

کالردشت آغاز شده، اما با وجود موانعی که قبالً ذکر گردید، به کندی پیش میرود.
مشکل دیگر در این مسیر، یافنت مخاطِب مشتاق برای تولیدات فرهنگی مذکور در راستای 

احیاء این گویش است. مشکلی که تا کنون حل نشده و برنامههای یادشده، هنوز هم مورد استقبال 

شایان عموم کُردهای کالردشت قرار نگرفتهاند. با این اوصاف میتوان گفت که بحث فرهنگسازی 

برای بازشناسی هویت زبانی و نهایتاً هویت کُردی مهاجرین در کالردشت، در دور باطلی گرفتار 

آمده است؛ اما متام امید فعالین این زمینه، شکسنت این دور باطل با تالش بیشرت است.

یکی از این امیدها حضور آیین کُردی یارسان در بین کُردهای کالردشت میباشد. این آیین 

دارای پتانسیل بسیار باالی هویتبخشی و بازشناسی هویتی است. تجربه ثابت کرده که معدود 

فعاالن و دلسوزان هویت و زبان کُردی در کالردشت، کسانی هستند که از طریق آیین یارسان و 

رفت و آمد به زیارتگاههای این آیین در مناطق کُردنشین، نسبت به هویت و زبان کُردی خود 

آگاه و حساس شدهاند. به غیر از بحث زیارتگاهها و ایجاد ارتباط با مناطق کُردنشین، این دفاتر 

کنون  تا  که  کُردی هستند  کالسیک  ادب  و همینطور  آیینی  رموز  گنجینههای  عنوان  به  یارسان 

ارتباط و احساس کُردهای این منطقه را نسبت به هویت کُردی خود زنده نگه داشتهاند. جمخانه 

ها در کالردشت، مأمن کالم دفاتر و موسیقی مقامی تنبورند. این دو از گذشتههای دور، راویان 

راستین فرهنگ و زبان کُردی و حافظان آن بودهاند.

یکی از دالیل حفظ زبان و هویت کُردهای کالردشت و کجور - تا به اینک هم - حضور آیین 

هویتبخش یارسان در بین این مهاجرین بوده است؛ گرچه نباید تأثیرات رشایط جغرافیایی را در 

این باره نادیده گرفت؛ چرا که کوهستانها - با ایجاد محدودیتهای ارتباطی- همیشه سنگری برای 

حفظ امِلانهای فرهنگی، هویتی، زبانی، آیینی بودهاند. 

گرچه آیین یارسان در کالردشت، خود تحت آسیمیالسیون آیینی قرار گرفته و متأسفانه - به 

اما  تغییرند،  حال  در  آن  اساطیر  و  مفاهیم  برخی   - منیگردند  مطرح  اینجا  در  فعأل  که  دالیلی 

نیز محسوب  زبانی  دفاتر خود، عامل هویتبخش  بر  تکیه  با  آیینی،  به عنوان هویتی  همچنان 

میشود؛ بنابراین بر فعالین عرصهی زبان هویتی در کالردشت است که بیش از پیش از پتانسیل 

این آیین در راستای احیاء هویت زبانی مدد جویند. 

مطمئناً تالشهای این فعالین با بازشناسی هویتی کُردهای این منطقه پایان منییابد. گرچه این 

بازشناسی امری محال مینامید، اما در صورت وقوع این امر محال، تالشها ادامه خواهند یافت. 
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کُردهای کالردشت حتی در صورت بازشناسی هویتی و زبانی، به علت این دهههای گسستگی از 
خویشنت، دچار آسیبهای جربانناپذیری خواهند شد. مسلامً یکی از این آسیبهای جدی ، از دست 

رفنت بخش بزرگی از جمعیت این جامعه بر اثر »دگرسازی« خواهد بود. یعنی بخشی که هویت 

»دیگری« را برگزیده و به دامان »بازشناسی« نیز بازنگشتهاند. آسیب دیگر، آسیبهای شدید زبانی 

خواهد بود که بیش از پیش رنگ و بوی فارسی به این گویش خواهند بخشید.

که تالشها و شناسایی راهکارها، میبایست بیوقفه و به  این دالیل نگارنده معتقد است  به 

کُردهای  مشابه  اما  مختلف  لهجههای  ثبت  و  ضبط  تالشها  این  جملهی  از  یابند.  ادامه  شدت 

کالردشت خواهد بود؛ چرا که در هر دو صورت احیاء یا نابودی این لهجهها، نیازمند آرشیوی برای 
مراجعه به آن هستیم؛ لذا گردآوری یک واژهنامهی علمی و مفصل باید در صدر این کوششها 

قرار گیرد.

امید آن که با تالش دلسوزان، آن اتفاق خوش محال روی دهد.
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