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بۆچی گۆڤاری زمان و زار..؟

سەرنووسەر

لە رۆژانی 17 و 18 ی حوزەیرانی 2021 کۆنفرانسی زانستی نێونەتەوەیی زمانی 
کوردی و زاراوە یاساییەکان کە پرۆژەیەکی رێکخراوی خانی بۆ لێکۆڵینەوەی هزری 
بەڕێوە  سلێمانی  لە شاری  بوو،  مارگرێت  پەروەردەیی  کۆمەڵگەی  هاوبەشی  بە  و 
پێشنیاری دەرکردنی گۆڤارێکی زمانناسی  وەرزی  لە راسپاردەکانی  یەکێک  چوو، 
بوو بە ناوی گۆڤاری)زمان و زار(، هەڵبژاردنی ئەم ناونیشانە )زمان و زار( خۆی لە 
خۆیدا هەڵگری دەاللەتێکە، کە بەداخەوە هێشتا زمانی کوردی زمانێکی ستاندارد و 

یەکگرتوو نییە.
ئامانجی  بــەاڵم  ــراوە،  ک لەسەر  قسەیان  زۆریــش  و  زۆرن  هۆکارەکان  هەڵبەتە 
سەرەکی لە دەرکردنی ئەم گۆڤارە زمانناسییە وەرزییە دروستکردنی سەکۆیەکە بۆ 
وتووێژ لە گەڵ زمانناسان و شارەزایان و رۆشنبیرانی کورد لە هەموو بەشەکانی 
کوردستاندا، ئەویش لە پێناو خزمەتی پتر بە زمانی یەکگرتووی کوردی، بە هەموو 
زارو بنزارەکانیان، بەجیاوازی هزر و بیرکردنەوەیان، وهەوڵبدەین لۆجیکانە رەخنەکان 
بپەژرێنین و پێشنیاری گونجاویش بخەینە بەردەم یەکتر، بەتایبەت لەم سااڵنەی دوایی 
بەشێک لەو رۆشنبیرانەی کە بانگەشەی سەربەخۆیی زارەکانیان دەکەن، مخابن بێ 
ئەوەی بە خۆیان بزانن ناراستەوخۆ خزمەتیان بە پالن و ئەجیندای واڵتانی نەتەوەی 
سەردەست کردووە، لە هەوڵی ئەوەدا بوونە زار و بنزارە کوردییەکان وەک زمانێکی 
جیاواز لە زمانی کوردی بناسێنن و تەنانەت لەو خراپتریش بە هەمان دیسکۆرسی 
نەتەوە سەردەستەکان زمانی کوردیش بکەن بە زارێکی زمانەکانی خۆیان،  لێرەدا 
لە  چۆن  دەسەاڵتدار  سەردەستی  نەتەوەی  ئەوەی  بەقەد  نییە  زمان  هەر  پرسەکە 
گۆڕینی  بۆ  کار  کــوردەوە  ناسنامەی  و  زمان  لێدانی  ڕێی  لە  توانستەکانیان  رێگای 

دیمۆگرافی ناوچە کوردستانییەکان بکەن، بەتایبەت ناوچە کێشە لەسەرەکان.
سیاسیدا  و  کۆمەاڵیەتی  و  مێژوویی  گرینگی  قۆناغی  چه ندان  به  کوردی  زمانی 
تێپه ڕیوه، هه ر کام له م قۆناغانه به پێودانگی زانستیی و سیاسیی خۆیان توانیویانه 
ببن به خاڵی وه رچه رخانێکی مێژوویی و ئه م زمانه له مه ترسیی نه مان و ئاسمیلەبوون 
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ده وڵه تانی  کولتووریی  پاکتاوی  سیاسه تی  شه پۆلی  هوروژمی  له  و  بکه ن  رزگــار 
پێوه ندیدار به کێشه ی کورده وه بیپه ڕێننه وه و بیگه یێننه که نارێکی ئارام، به اڵم ئه مه به 
مانای سه قامگیریی هه میشه یی و کۆتایی قه یرانه کانی ئه م زمانه نه بووه و نییه. به م پێیه 
ئه گه رچی ئێستاکه  لە هەرێمی کوردستان و لەعیراقی دوای 2003، زمانی کوردی له 
خه می فەوتان ره خساوه، به اڵم سه رلێشیواوی و فره  مه رجه عیی و پاشاگه ردانییه کی 
له راده به  ده ری پێوه دیاره و ئه م دۆخه قه یراناوییه بووه به ئاوێنه ی بااڵنوێنی ژیانی 
ئاخێوه ره کانی  و هه روه ها هزری  به رهه م هێنراوه که شی. بۆ نموونەش داواکاری  بۆ 
خوێندنی پەروەردەیی زارە کوردییەکان لە دەڤەرە جیاوازەکانیدا وەک لە ناوچەکانی 
بادینان و هەورامان و کوردانی فەیلیدا، هەڵبەت بێ گەڕانەوەش بۆ مەرجەعە یاسایی 
) وەک پەرلەمانی کوردستان و دامەزراوە زانستییەکانی وەک وەزارەتی پەروەردەو 

خوێندنی بااڵو ئەکادیمیای کوردی(. 
 دوای راپه ڕین و له ژێر کاریگه ریی ملمالنێی سیاسیی و ئابووریی و فه رهه نگیی 
بۆ  ئیقلیمی  واڵتانی  ئەجیندای  تەنانەت  و  کوردستان   باشووری  حیزبەکانی  نێوان 
مەبەستی لێکترازانی زمانەکەمان و هەوڵدان بۆ ناسینی ئەو زارو بنزارە کوردییانە 
هۆی  به  بــوو  دواتــریــش   کـــوردی،  زمانی  لە  جــیــاواز  سەربەخۆو  زمانێکی  وەک 
و  ئــه ده ب  و  زمــان  بۆ  و سه مه ڕه  رێکخراوی سه یر  و  ده زگــا  ده یــان  هه ڵتۆقاندنی 
چاپەمەنی، وه رگێڕانێکی به لێشاو هه موو رووبه ری زمان و هزری  داگیرکرد، که به 
داخه وه له غیابی میکانیزمێکی زانستیی و چاوه دێریی پێویستدا تا ئێسته ش به رده وامه 
بووه ته هۆی  که  تاڵ  راستییه کی  ته نیوه ته وه.  به خراپترین شێوه  و کوردستانیشی 
ئایا  بەاڵم  کــوردی.  زمانی  هۆگرانی  و  خوێنه ران  له  به رچاو  به شێکی  زمان بێزیی 
زمانی کوردی سەرباری پانتایی بەرفراوانی و دابەشبوونی جوگرافی  بەسەر چەند 
تەنانەت  و  خوێندن  و  پــەروەردە  بواری  لە  پێنەدانی  رێگە  و  دراوسێدا  دەوڵەتێکی 
حاشالێکردنی لە الیەن نەتەوە سەردەستەکانەوە، هێشتا هەڕەشەی لەسەر نییە، یان 
له رۆخی چاڵی مان و نه ماندایه و ئه و سنووره ی به ره و پانتاییه کانی ژیانی هه میشه یی 
به زاندووه، مه ترسییه سه ره کییه کانی سه ر ئه و زمانه له سه رده می سۆسیال میدیا و 
جیهانگیریی کامانه ن، چۆن ده توانین زمانی کوردی له و هەموو هەڕەشە و مه ترسییانه 
دوور بخه ینه وه،  لەکاتێکدا کارەکتەری کورد لەسایەی هەبوونی دەسەاڵتێکی لۆکاڵی و 
هەبوونی چەندان داوودەزگای  ئەکادیمی و پەروەردەیی و بنکە و ناوەندی رووناکبیری 
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بە  لەو مەترسییانە، هاوکاتیش  چۆن دەتوانین ئەو زمانە بکەین  بۆ خۆی بەشێکە 
ناسنامەی نەتەوەیەک و به ره و گه شەکردن و به خشینی توانای رووبه ڕووبوونه وه 
و  فۆرم  باری  له  و  ببه ین  مۆدێرنێتەی  سه رده می  نوێیەکانی  تایبه تمه ندییه   له گه ڵ 
ناوه رۆکه وه ده وڵه مه ندی بکه ین. چۆن ده توانین توانستەکانی ئه م زمانه بۆ رووبه ڕوو 

بوونه وه له گه ڵ زانست و دیارده مودێرنه کاندا فراوانتر بکه ین؟
ئاساییشی  وەک  نییە،  کەمتر  نەتەوە  ئاساییشی  لە  زمان  ئاساییشی  بێگومان 
خۆراک، سەربازی، سنوور، ئاساییشی ئابووری، ژینگە، بۆ هەر نەتەوەیەک گرنگە، 
واتە ئاساییشی زمان بەشێکی گرنگی ئاساییشی نیشتمانییە. زمان وەک ئامرازیکی 
ئالۆزی پەیوەندی نێوان مرۆڤەکان لەسەرتاپای جیهاندا بەکار دەهینرێت، بابەتێکی 
وێڕای  ئەنترۆپۆلۆژیستەکان  لە  هەندێ  ئەنترۆپۆلۆژیا،  تاوتوێکردنی  بۆ  بایەخە  پر 
کە  تێبگەن،  کە  هەوڵدەدەن  زمانەوانییەکان  فۆرمە  بــەراوردی  بە  پەیوەستبوونیان 
پەیوەندییە  لــەبــارەی  هۆشیارییەک  چ  دەتوانێت  تاوتوێکراو  نەتەوەیەکی  زمانی 
کۆمەاڵیەتی یان سیاسییەکانی ئەو نەتەوەییە بخاتە روو، بەو چەشنەی کە دەیبینیت. 
رەهەندە  لە  سوود  هەوڵیانداوە  شتراوس  لیڤی  کلۆد  وەک  ئەنترۆپۆلۆژیستەکانی 
شێوەیەک  چ  بە  مرۆڤەکان  کە  بگەن  لــەوە  ئــەوەی  بۆ  وەربگرن  زمانەوانییەکان 
لەبارەی پێگەکانی ژیانیان بیریان کردۆتەوە. لەم ژمارەیەدا سەرباری راوبۆچوونی 
ناسراوی  )نووسەری  موحەمەدپوری  عادل  مامۆستا  وتارێکی  لەسەر  جیاوازمان 
هەورامی  زاری  لەسەر  وتارێکی   ئاخێوەرە(  هەورامی  کە  کوردستان  رۆژهەاڵتی 
زمانی  بە  دواتر  و  دەدوێــت  لێی  هەورامی  زاری  وەک  پەرەگرافێکدا  لە  نووسیوە، 
وەکو  ئێمە  دەکــات،  لەسەر  قسەی  کوردییەکان  زمانە  وەک  دواتریش  و  هەورامی 
مافی ئازادی دەربڕین نەک هەر وتارەکەی باڵو دەکەینەوە بەڵکو بڕیارماندا بیکەینە 
دۆسییەکی تایبەت بۆ قسەکردن لەسەر زاری هەورامی و لە ژمارەکانی داهاتووش 
هەوڵدەدەین دۆسیەی تایبەت بۆ زارەکانی دیکەی کوردی وەک لەک و لوڕ و کەلهور 
و زازاکی  بکەینەوە ئامادە بکەین، لەو سۆنگەیە داوامان لەچەند مامۆستایەکی پسپۆر 
و زمانناس کرد ئەوانیش بە نووسینەکانیان بەشداری ئەم وتووێژە بکەن، هەڵبەت 
بە مەبەستی خزمەتی پتر بە زمانی کوردی، هەڵبەتە ئەگەر شارەزایان و پسپۆرانی 
زمان و زارەکان هاوکارمان بن، وێڕای وتار و لێکۆڵینەوە و دیمانە و وتووێژ لەسەر 
پرسەکانی زمانی کوردی، ئێمە لە هەر ژمارەیەکدا پاشکۆیەک بە زمانە بیانییەکانی 
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ئەو  بۆ  بەتایبەت  باڵودەکەینەوە،  ئینگلیزی  و  تورکی  و  فارسی  و  عەرەبی  وەک 
نووسەر بەڕێزانەی کە ناتوانن بە زمانی کوردی بنووسن. بەو مەرجەی  بابەتەکان 

پەیوەندییان بە زمانی کوردییەوە هەبێت.



با ئەویتر وەک خۆی،
بخوێنینەوە...!

عادڵ محەمەدپوور
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بەڕێز  الیەن  لە  هەورامی  فێرکاری  زانینی  پێویست  بە  و  کردن  پرس  بە  پاش 
وەزیری ڕۆشنبیری هەرێمەوە؛ پۆلێک باسی زمان و زمانەوانی تێکەڵ بە ڕووکردی 
جۆراوجۆرەوە  کراوە و هەر کەس لە سووچە نیگای خۆیەوە لەم دیاردە ئاوڕی 
داوەتەوە و چاوەڕوانی گوزارەی جۆراوجۆرتریش دەکرێت. بە بۆچوونی من هیچ 
نەبێت ئەم بیروڕاگەلە ئەگەر بنەمایەکی تێئۆریکی- زانستی بە هێزی لە پشتەوە بێ، 
دەتوانێت پاڵنەرێکی ئەرێنی بێت بۆ بەرپرسانی بڕیاردەر و پراکتیزەکردنی ئەم پرسە 
زمانییە، کە بێ هیچ دڕدونگییەک زەمینەی گونجاوی بۆ بڕەخسێنن. ئەوەی شیاوی 
گوزارەگەلێکی  بە  تێکەڵن  باسە  لەم  هەنێک  زیاترە  لێکۆڵینەوەی  جێگای  و  تێڕامانە 
سنووردار و بڕیاردەرانە، کە هەم لە بایی زمان کەم دەکەنەوە و هەمتر مێکانیزمێکە 

بۆ خاوکردنەوەی پرسەکە . 

ڕوانگەیەک  لەم خااڵنەی خوارەوەدا دەڵێت:
-  هەورامی زارە و زمان نییە و خۆیان لە کورد بەجیا دەزانن.

-  ئەو زارەش کە زیاترین توانایی هەیە و زیاتر بەکار هێنراوە و وشەکانی زیاتر 
بۆ هەموو خاوەن زارەکان ئاشنان دەکرێت لە بەرانبەر یەکتردا پێی بوترێت زمانی 

کوردی.
-  ڕێگەیان پێ بدرێت!)هەورامی( لە ناوچەی خۆیاندا بەو شێوەزارە بخوێنن و 
بنووسن)!( بەاڵم ئەوان ناتوانن)!( دەوری زمانی یەکگرتوو ببینن، چونکە لە ناوچەیەکی 

سنووردار)!( خەڵکانی ئەو زارانە پێی دەدوێن.
 - تکایە با بە وشەی زمانی هەورامی هەستی کوردان نەورووژێنین.

هەندێک  مۆرفۆلۆژییەوە  لــەڕووی  شێوەزارانە  ئەم  کە  دەزانین  هەموومان    -
جیاوازییان هەیە، بەاڵم ئەوندە زەق نین بە زمانێکی جیا لە یەکتر دابنیێن. بۆ نموونە 
نییە. چەند خاڵی  ناوەڕاستدا  لە کوردیی  نێر و مێ هەیە  لە کرمانجی و هەورامیدا 

سەرەکی لەم پێوەندییەدا و پرس و ڕوانگەی نووسەری ئەم دێڕانە:
یەکتر  زمانی  وا  هەین  چەشنیک  هەر  و  نەکەین  وەهماوی  واقێع  ئەمری  با   -1
ئێستاکە  تا  و  پێشەوە  هاتووەتە  من  بۆ  پرسێک  ڕادەربڕینانەدا  لەم  بخوێنینەوە. 
تێنەگەیشتووم، بە »زمان ناوبردنی هەورامی« کە هەم زانستییە و هەمتر ناسنامەدار 
یان  پێشێل کردووە و  تاکی و کۆیی  نیشتمانی،  نەتەوەیی،  بەڵگێنراو، کامە مافی  و 
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و  دەهێنێت  و  هێناوە  بەدی  بەستێنانەدا  لەم  دووفاقی  و  بوون  پارچە  یان  دەیکات 
وێناکانی لە دنیادا کام واڵتن؟

سۆزی  و  سەربەخۆ  زمانی  نێوان  ئێستا  تا  زمانەکانیتر  ئەزموونی  لە  چاو   -2
نیشتمان و نەتەتەوەییدا هیچ مێکانیزمێکی بشێوێن و پارادۆکسیکاڵ نەبینراوە. واڵتی 
سویس بە چوار زمانی جیاواز و سەر بە خۆ قسە دەکەن، ئەمە نموونەی بەرچاوە 
بۆ هەڵەی داسەپاندنی زمانی زۆرینە کە گوایە )زیاترین توانایی هەیە و زیاتر بەکار 
هێنراوە( بە مل زمانی کەمینەدا. )رابرت. ا. هال، 1373: 265(. کە وابوو نەتەوە ناتوانێت 
سنوورەکانی  گەڵ  لە  زمان  سنوورەکانی  و  بێت  گیراو  بەکەڵک  زمانی  نیشاندەری 
نەتەوە  یەک  بە  ئەگەرچی سەر  مێکزیکییەکان  ناگرنەوە.   یەک  سیاسیدا، زۆر جار 
بە  بەرازیلی  یان  دەکــەن،  قسە  ئێسپانیۆلی  زمانی  بە  بەاڵم  مێکزیکین،  نیشتمانی  و 

پرتەقاڵی هەروەها بلژیکی بە فەرانسەیی و...)باقری، مهری، 1379: 13.
زمانە  دەقیی  نێو  ڕاستییەکانی  خوێندنەوەی  و  زمان  زانستیی  پڕۆسەی  لە   -3
جیاوازەکاندا، بە بەزەیی پێداهاتنەوە)ترحُّم(، تکا کردن و چوارچێوە دانان و بڤەکاری 
وەک  پێچەوانە  نابینێت،  دەورێکیش  هیچ  و  نابێت  دابین  زمان  مافی  دابەشاندن،  و 
لەو  ئاشنایەتی  و  فراوانی  سینگ  جیاوازییەکان،  بە  بڕوا  خوێندنەوە،  ئەویتر  خۆی 
فرە  تاکەکانی کۆمەڵگەی  زمانەوانی،  و  بابەتی  زمانە و خوێندنەوەی ڕەخنەگرانەی 
زمانە، یەکانگیرتر دەکات، ئەمەش دەبێتە هۆی بەدی هاتنی دیاردەیەکی فرەدەنگە و 

ئەندامییەتی لە دنیای هەنووکەدا.
4- لە کۆمەڵگەیەکی چەند زمانەدا)جامعەی زبانی( نیازمان بە دان نان بە مافەکانی 
دادگەرانە  هەڵوێستی  و  دێمۆکراتیک  شێوەی  بە  دەبێت  و  هەیە  ئەندامەکاندا  زمانە 
و ڕەفتاری مرۆیی،  نە تەنیا هەورامی بەڵکو خزمەت بە هەموو زمانە کوردییەکان 
بکرێت و لە پڕۆسەی خوێندن، نووسین و پێداگەیشتن و گەشە و نەشەکردن بێ بەش 
نەکرێن، بێ گومان بە دی هاتنی ئەم خواستە ئەنجامێکی سەردەمیانە و ڕەوای دەبێت.
5- پێشتر بە بەرچاوگرتنی تێز و خوێندنەوەی زمانەوانەکان نووسیومە و ئێستاش 
دووپاتەی دەکەمەوە کە کەمتر زمانەوانێک ئاماژەی داوە بە دابەش کردنی زمان یان 
نەشبینراوە زمان ئەرزشی و بەرز و نەوی بکرێت. هێشتاش سنووری سەرڕاسی 
نێوان دیالێکت و زمان وەک زانست، دیار نەکراوە و بەڵکو دایمەن پێداگریی زمانەوان 
لە سەر وزە و قابیلییەتەکانی زمان بووە. ئێمە هیچ پێوانەیەکمان نییە بۆ سنووربەندیی 
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نێوان زمان و زار، ئەگەریچ هەبن، زۆربەیان غەیر زمانین. دیار کردنی ئەمە زارە 
و ئەوە زمانە، زۆرتر هۆکاری سیاسی و فەرهەنگییە تا فاکتۆری زمان. زمان خۆ 
دیاردەیەکی مادی نییە، کە بتوانی گەزی بکەین و بڵێین تا ئێرەی زارە و لەمەو الش 
زمانە. هیچ زمانەوانێک تا ئێستا ئەم کارەی نەکردووە... )حەسەن پوور، ئەمیر، نویسا، 
سوورپێست(،  )هۆپی  تــات(،  )هاتن  )ئیسکیموو(،  زمانی   .)37  :1383 پاییزی   ،3 ش 
)زاپارۆ( و )شوارا(کان و... ئەگەرچی تەنیا خاوەنی سیستەمی عاداتی گوتارین، بێ 
ئەوەی پێوەندییەک نێوان پێکهاتەی زمان و شارستانییەت و یان )نەتەوەیی(دا هەبێت، 
جیهانن،  پێشکەوتووی  واڵتی  دوو  زمانی  کە  فەرانسەوی  و  ئینگلیزی  زمانی  وەک 

بەرانبەرن و هیچ جیاوازییەکی ئەوتۆیان نیە. « )رابرت. ا. هال، 1373: 265.
6- من پێموایە زمان دوو قۆناغ دەگرێتە خۆی: قۆناغی زانستی-تەوسیفیی واقێعەکان 
یان هەمان قۆناغی ناسین و ناساندن و کەڵک وەرگرتن لە فەکتە زمانییەکانە. دەبێت 
ئەم قۆناغە بە »قۆناغێکی جیاوازتەوەری« و بە زاتێکی زاوزێکەر)گشتاری( بزانین، 
بدەین وەک  هەوڵ  دەبێت  بکەین  هەناسەچنی  و  داپاچین  گوێی  و  ئەوەی سەر  بێ 
فەلسەفەی سەردەمیی زمان  گەڵ  لە  ئەم ڕووکردە  پێچەوانەی  بیخوێنینەوە.  خۆی، 
یەک ناگرێتەوە. قۆناغی دووەم  لە گڕکان و فڕکانی پڕۆسەی سیاسی  و پڕۆسەی 
بە »ستانداردکردن«ی زماندا، دێتە نێو کایەوە و وێنا پەیدا دەکات. پێش بەدی هاتنی 
پێوانە  بۆ  زمانیان  بایەخی  زمانەکان  شێوە  هەموو  واڵتێکدا  لە  یەکگرتوو  زمانێکی 
دەکرێت  و لە ڕوانگەی کۆمەاڵیەتییەوە یەکسانن. ئەم دیاردەیە لە واڵتانی ئورووپایی  
پێش لە سەدەکانی ناوەڕاستدا بینراوە. )رابرت. ا. هال، 1373: 156(. لەم پڕۆسەدایە 
کە پێوەندیی نێوان زمان و سیاست  و هەوڵ بۆ بەدی هێنانی زمانی پێوەر دەست 
پێدەکات. نیشانەکان وا دێنە گۆ ئێمە هێشتاکو لە قۆناغی یەکەمداین و هەڵسووکەوت 
بە  و  ئاماژەیە  شیاوی  کە  ئەوەی  زمانەکان.  نێو  ڕاستییەکانی  ناسینی  بۆ  دەکەین 
ئەزموون سەلمێنراوە، هەردەم زمان کەوتە نێو چەشکەی سیاسەتەوە، شەمزاندنیی 
سیمای ڕاستەکی و قۆستنەوەی بەرژەوەندیی چێژی دەسەاڵت، دەبێتە یەکەم ئامانج. 
بۆ  ئامڕازێک  وەک  سیاسەتمەدارانەوە  الیەن  لە  زمان  دیــاردەی  هەمیشە  واتە  کە 
بەهرەمەندیی لە چێژی دەسەاڵت بەکار براوە و دەبرێت. بۆیە زمانەوانیی سەردەم 
بە  پێوەندیی  تەنیا  سیاسیکارانەوە  الیەن  لە  سیاسەت  و  زمان  پێوەندیی  پێیانوایە 
زەین خەڵەتێنی پۆپۆلیستیانەوە  هەیە؛ ئەویش وەک ئامڕاز و بۆ مەبەستی تایبەت. 
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سیاسیکاران لە پەنای زمانزانی و زمانەوانیدا، زۆر جار خۆیان حەشار دەدەن و  بە 
بکەنە  ئەم چەمکە  دەدەن  هەوڵ  ڕیتۆریک  و  تەوەری  فێڵی جۆرارجۆری سێناعەت 
پێوەندییەکانی زمان و  لە  ئەمە یەکێک  ئامانجی دیار کراو. وەک واقێع  بە  گەیشتن 
سیاسەتە و من نکولی لە باقی دیاردە پێوەندییەکانی زمان و سیاسەتیش ناکەم، بەاڵم 
پێویستە کە ڕاستییە پڕ بایەخەکانی زمان لەم کەین و بەینەدا پێوار و بە پەراوێز 

نەخرێن و وەک خۆیان بخوێنرێنەوە.
7- وەک دەزانین ڕێزمان و ڕێنوویس بڕبڕەپشتی زمانن و دوو مێکانیزمن بۆ 
شیکاریی زانستیی زمان، تەوسیف و سامان دانی یاسای فێرکاری. هەر زمانێکیش 
جیاوازە،  ئەویتر  گەڵ  لە  گومان  بێ  کە  ڕێسایە  و  قاعێدە  پۆلێک  بۆ خۆی خاوەنی 
خاڵە  و  تێدایە  نزیکایەتییان  و  ڕووکــاریــن  و  سەرانتۆیی  بڕیکیان  جیاوازییەکان 
دابڕاوەکان ئەوەندە قووڵ و توێدار نین، کە سەربەخۆیی زمانی بنەخشێنن، بەاڵم لە 
بڕێکیشدا جیاوازییەکان قووڵ و ژێرخانین و جگەم مومارەسەی فێرکاری و فێربوون 
و  بوونەوە سەرناگرێت  نزیک  و  بوون  حاڵی  لێک  ئاسانی  بە  )آموزشی، حصولی( 
ئەمەش دەبێتە مێکانیزمێک بۆ جیاوازیی زمانەکان و چەمکی زمان بوون. جیاوازییەکان 
دەگرێتەوە:  بوارانە  ئەم  پتر  نــاوەڕۆکــدا،  و  پێکهاتە  لە  ــەی  زۆرب زمــان  دوو  نێوان 
ئاواناسی/phonotic ، واج ناسی/phonology ، ڕێزمان/ grammer،)تصریف و 
نحو(، ماناناسی/symantics، کارکردەکانیتری زمان و... مادام نیشانە زمانییەکان و 
دەالتەکانیان یەک نەگرنەوە؛ دەیسەلمێنێت کە ئەم دوو زمانە جیاواز و سەربەخۆن. 
وەک ئاماژەمان پێدا لە دنیادا نموونەی زۆرمان هەیە کە بە زمانی جیاوازەوە خاوەنی 
یەک نەتەوە و یەک نیشتمانن و پێچەوانەوە. بێ گومان جگەم لەم چوار ڕەهەندە، 

جیاوازیتریش لە حەیس و بەیسیترەوە لە نێو زمانەکاندا هەیە.
8( " هەورامی" لە ڕەوتی هەبوونی خۆیدا بە چواردە سەدە تێکستی حەماسی و 
غێناییەوە لە دوو قۆناغی مێژوویی/ diachronique، بە ناو )گۆران(  و هاو کاتی و 
سەردەمی/ Synchronique، و مۆدێڕندا تێپەڕیوە و جگە لە ڕابردووی پڕ هەیمەنە، 
لەم چەند دەهەی دواییەدا سەدان وتار و کتێبی زانستی و مێتۆدیک  لە بوارە جۆراو 
جۆرەکانی: ئەدەب، شێعر، ڕەخنە، ئەندێشە، هونەر و هزری ڕووناکبیری نووسراوە و 
وەک هەر زمانێکیتر هەمیشە خاوەن سامانی زمان بووە و هەرکام لە مۆرک و نیشانە 
قەوارەیەکی  و  بینراون  تێکستەکانیدا  و  زمانەکە  نەستی  و  هەست  لە  تایبەتییەکان 
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سەردەمیانەیان ڕەخساندووە. کە واتە دەتوانین بڵێین وەک زمانێکی کامڵ و تەواو 
پێی سیرەتی  بە  ئەوەشدا  گەڵ  لە  و  نەوەستاوە  پرۆسەکەدا  بەخشینی  دەاللــەت  لە 
لە  و ستد(ی  گرتنی)داد  و  پێدان  بنەمایی؛  جیاوازیی  پاراستنی  وێرای  بوون،  زمان 
جوغرافیایەکی بەرباڵودا هەبووە و هاوبەشی و هاوماڵیشی نواندووە. بۆیە  بە مافی 
خۆی دەزانێت بە شێوەیەکی دێمۆکراتیک و ئازاد لە نێو کۆمەڵگەی خۆیدا، مۆرکی 
تایبەتی)مختصات(ی بپارێزرێت و پێکهاتەکەی و ڕەگەزە تاپۆ کراوەکانی و تەنانەت 
سووچە پێوارەکانی بە خوێندنەوە، پێداچوونەوە،  فێرکاری و مومارەسەی نووسین، 
کەشف  بکرێن و بە مێتێدۆلۆژی تایبەتیی خۆی ڕێزمان و ڕێنووسی بۆ دابنرێت. 
بەاڵم جگە لە جیاکاریی تەرزی گەردانەی کردارەکان، باری سینتاکسی  مۆرفێمەکان، 
جیاوازییەکی تەوەری کە هەموان دانی پێدا دەنێن ڕەگەزی نێر و مێ تەوەرییە)جنس، 
genus( . دەکرێت جیاوازیی ڕەگەزیی وەک خاڵێکی ژێرخانی و بنەمایی لە بەرچاو 

بگیرێت. ئەم یاسا ڕێزمانییە کاریگەریی داناوە بە سەر یاسای ڕێزمان، ڕێنووس و 
لەم کێشە  نامۆی خێزاندووە کە  تەوەریی  ئەم زمانەدا و جۆرێک دەنگ  واتاناسیی 
بەرانبەرەدا سنوورێکی بەرینە بۆ باقی شێوەکان بە تایبەت سۆرانی. لەم زمانەدا: ناو، 
جێناو، ئاوەڵناو، هەرمان/کردار و شناسەی کردار و... هەڵگری نموودی ڕەگەزیی نێر 
و مێن و لە سەر سیستێمی دەنگ تەوەری، ڕەگەزە وشەکان دیاری دەکرێن و هەنێک 
باسی جیاوازتری بنەمایی دەگرێتە خۆی. ئەگەر پێویست بکات لەم بارەوە نموونەی 

زەبەندەی فەکتی زمانی دەخەینە بەر چاو.   

سەرچاوەکان:
رابرت، ا. هال )1373(. زبان و زبان شناسی. تهران: امیر کبیر

حەسەن پوور، ئەمیر )1383(. مجلەی نویسا، ش 3
باقری، مهری )1379(. مقدمات زبان شناسی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور

هاشمی، دیاکۆ. )1400(. پەیجی فەیس بووک
پی ا. چیلتون، سیاست و زبان، وەرگێڕان موحەمەد هادی



گۆران
رەمز نەتەوەیی کورد
پدرام ئەسەدی
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گۆران لە ڕەسنترین وشەگان مێژو کوردستانە ک وەقەد شوون و نامێ دیاریێ 
ک دیرێ، وەاڵم ئەڕای خەڵک نەناسریا مەنێیە. شێوەئاخاوتن گۆرانی و ئێڵ گۆران 
ناسنامەی زوانی و ئایینی نەتەوەی کورد لە ژمار تیەن ک لە الی پەیجورەگان کورد 
کەمتر بنجووری و لێکوڵینەوە زانستگایی و ئاکادمیک لە سەرێ کریاس. شێوەزار 
کتاوەیلێ  کردن  هەڵگەردان  ئــەڕای  ک  کوردییە  زوان  پەل  ترین  دیرینە  گۆرانی،  
ساسانی  و  ئەشکانی  دەورەی  مێژوی  بەڵگەکان  یا  زەردەشــت  ئەڤستای  جــوور، 
نەزانستن گۆرانی کار هەر وەرگیر و توێژەرێ]محقق[پووچەڵ و نیوەکارە کەیدن. 
ئەشکانی  پارتی  و  پەهڵەویی  زوان  وە  لەکی  و  گۆرانی  زاراوەگــان  زوانــی  نزیکی 
بییەسە هووکار ئەوە تا بەشێگ لە نووسەریل غەیر کورد ئەڕای شاردن بنچینەی 
زوان ڕەسن کوردی ئی دو زاراوە]گورانی/لکی[ کوردییە، زوانەیل جیا و سەربەخۆ 
لە کوردی وە ژمار بارن ک هەڵبەت ئەوان ک ئی قسە باو کردنە ژبن ]قطعا[ لە 
بەرهەمەگان ئەدەبی  و ئایینی خەڵک کورد  یارسانی ک لە سەدەی دووەم هجری 
تا سەدەی وەرین لە زاراوەی گۆرانی ئەڕای نۊساین دەفتر و کاڵم یارسان یارمەتی 
گردنە، ئاگادار نەۊنە. لە ئی وتارە هەوڵ دەیمن ک وشەی گۆران هم لە بار زوانی 
ک ئێسکە لە ناوچەی هەورامان فرەترین کوبونەوەی زوانی دێرێ و هم لە بابەت 
ئێڵی و هووز گۆران ک لە ناوچەی دااڵهوی کرماشان نیشتەجێن، قسە بکەیمن و 
ئاماژە بکەیمنە پەیوەندی ک لە ناوین ئایین یارسان و زوان گۆرانی لە ناو مێژوی 

کوردستان دریژەی هەزار سااڵن دێرێ.

کلیل وشە: گۆران، کورد، هەورامان، یارسان
یارسانی  لە خەڵک  بەشێگ  وە  تایبەت  ئێڵی،  بابەت  لە  ئێمڕوژ  گــۆران   وشەی 
نیشتەجی لە ناوچەی دااڵهو پاریزگای کرماشانە. وەاڵم لە بابەت مێژویی وشەی گۆران 
پانتای فرەیگ لە خاک کوردستان لە وەرگرێ. مێژو نووسان عەرەب جوور )فەزل 
ئوال عومەری( سەدەی 8 هێجری یا )شەرەف خان بدلیسی( لە کتاو مێژو مەسعودی 
گشت ناوچەگان خوار کوردستان لە سنوور سلێمانی و شارزوور تا هەورامان و 
کرماشان و لەکستان و هەمەدان و لۆڕستان وە ناو گۆران یا ]الکورانیه[ نووسانه. 
ئاماژەی مێژو و ناسراو بین ناوچەیل فرەیگ ک لە ژێر ناو گۆران هاتنە ئی زانیاریە 
خەیدە وەردەست ک گۆران لە دیرۆک کوردستان چشتێگ بێجەز ئێستێفادەی زوانی 
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لە سەدەیل وەرین زوان  پارێزگای کرماشان و سلێمانی  ئەگەر گشت  بیە، چوون 
گۆرانی بێاشتان، ئێسکە بایس شوون فرەترێگ لە خەڵک گۆران زوان لە ناویان بیاتا، 
وەاڵم هەر ئەو جوورە ک زانیمن خەڵک کورد لە کرماشان و سلێمانی وە زاراوەگان 
سۆرانی، کەڵهوری، لەکی، گۆرانی و...قسە کەن و چوون باس ئاسیمیالسیۆن زوانی 
زاراوەگــان  لە ســەدەی وەردەســت تۆش  فرەتر  تیەید ک  لە ژمار  نووێگ  رووداو 
کوردی هاتێیە، وەی ڕو ناسراو بین خوار کوردستان وەگەرد وشەی گۆران هووکار 
جیا لە باس زوانی داشتێیە. مانای وشەی گۆران هم تۆیەنێد لە ڕیشەی گەورا هاتو 
و هم لە وشەی کوردی گەور]گبر فارسی[ ک مانای زەردشتی درێ سرچاو گردی، 
پایەی بەرزی  ک هەڵبەت وە هووکار یارسانی بین  خەلک گۆران و رێــزداری و 
]زەردەشتی[هاتێ  مانای گەور  پیغەمبر درێ  ئەڕای زەردەشت  یارسان  ئایین  ک  
دروست بوود. چوون دوماوە هاتن عەرەبەگان و دین ئێساڵم، وشەی گەور لە ناو 
زوان کوردی و وشە گەبر لە زوان فارسی وە مانای غەیر موسەلمان لە کار چوود 
و چشتێگ ک لە مێژو دیارە لە سەرەتای هاتن ئێسالم لە ناوچە کوردیەگان بەش 
فرەیگ لە خەڵک کورد وە تایبەت لە دەورەی شاخوەشین لۆڕستانی و سوڵتان سهاک 
بەرزەنجی لە شار کەرکووک تا هەمەدان لە سەر ئایین یارسان بینە ک ئێسکەیش 
لە گشت ناوچەەگان شوون ئەو خەڵک و ئایینە هەس. شەرف ئولدین بەدلیسی لە 
لە  یەکێگ  گۆران  نامە[،  خوەی]شەرف  کتاو  ناو  لە  کورد  نەتەوەی  کردن  دابەش 
چووار قوم گەورەی کورد لە ژمار هاوردێیە. ئاماژەی بەدلیسی لە سەر مێژو فرە 
گرنگە و ئی ڕاستیە خەیدە وەردەست ک لە سەدەیل وەرین گۆران ناسنامەی کورد 
کتاو سەرچاوی  خان[لە  کورد]شەرف  گــەورەی  نووس  مێژو  ک  بییە  ڕوژهــەاڵت 
مێژوی خوەی گۆران یەکێگ لە چووار جەمسەر نەتەوەی کورد زانستێیە. زاراوەی 
گۆرانی، زاراوەی ئەدەبی و شێعر نەتەوەی کوردە ک تا وەرجە سەدەی حازر گشت 
شاعرەگان کورد لەسەر زاراوەی گۆرانی کار کردنە، ڕەسنترین بەرهەم ئەدبی کورد 
دەفتر و کەاڵم و کتاوەگان ئایین یارسانە ک لە دەورەی شاخوەشین لۆڕستانی تا 
تەیمور بانیارانی لە دریژەی هەزار ساڵ و زاراوەی گۆرانی نوسریاس. سەدەی تا 
هێجری زاراوەی گۆرانی لە ناو شێعر و کەاڵم رێبەرەگان یارسانی لە لوتکەی کار 

خوەی رسییە.
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)1(
یاری چار چیون باوری وجا 

 yari châr chewan bâwari wa ja
پاکی و راستی و نیستی و ردا

paki u râsti u nisti u rida 
هەر کس یی چارە اوەردش وجا 

 harkas i châra âwaardish wa jâ
چمان حجش کردنە یانەی خودا 

 chimân hajish kard na yâay xudâ

)2(
داود نە جای ویش، داود نە جای ویش

 dâûd na jay wêsh،dâûd na jay wêsh 
هر کە بلخشو بی حق نە جای ویش

harka bilaxsho bê haq na jây wêsh 
 غافل جە ازی نکرو اندیش

    ghâfil ja azî nakaro andêsh 
 پی ویش بسازو میزان و کم کیش 

   pay wêsh bisâzo mîzân u kamkêsh 
آدم مرزنو دستقای نەژیش 

adam marzino dastiqây na zhêsh
 چە عتوگیرن چیش ماچان پیش

  chi ¿ataw gîran chesh mâchân pêsh 

کەسایەتی  گەوراترین  بەرزەنجی  سهاک  سوڵتان  زوان  لە  کــەاڵم  دو  ئی   
چووارچوەی  هم  نوساس  خەڵک  ئەڕای  گۆرانی  زاراوەی  لە  ک  یارسان  ئایین 
شێعر گۆرانی لە ئایین یارسان دیاری کەید و هم پەیوەندی ئایینی یارسانیەگان 
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وەگەرد مانای پەیام زەردەشت دیاری کەید ک هەر دو رێبەر پاکی و ڕاستی 
و نیستی سەر مەشق پەیڕوەگان ڕاگەیاندنە. باس تر ک تایبەتمەندی و گرنگی 
گۆرانی  نەقر]عمیق[  و  ڕاستەوخۆ  پەیوەندی  کەید  رووشــن  گــۆران  زاراوەی 
وەگەرد نووسیاگەیل ئەڤستایی و پارتی ئەشکانیە ک نەزانستن زاراوەی گۆرانی 
مامۆستا  وەک  پەیجورەیلێ  ناشوو]ناممکن[کەید.  دیرۆکی  بەلگەکان  وەرگیران 
)فــازل  و  اوستا«  ناشناخته  هــای  کتاو«کوه  لە  دەولەتشاهی(   )عمادئولدین 
ئوسولیان( لە کتاو »درخت آسوریگ« وەشیوەیگ زانستگایی  و زوان ناسانە 
پەیوەندی زاراوەگان کوردی گۆرانی و لەکی وەگەرد بەڵگەکان دیرۆک وەرجە 
ئێساڵم و مەتن زەردەشتی سەڵماندنە]اثبات کردن[. )موحەمد موعین( نووسەر 
وشەنامەی گەورای زوان فارسی ئێعتراف کەیدن ک ئەڕای ناسین فرەتر زوان 
پەهلەوی باستان، زوان گۆرانی سەرچاوەی گرنگ و ئەساسیە. موعین ئاماژە وە 
سوڵتان سهاک کەیدن و ڕەسنایەتی ئەدەبی زوان گۆران شروڤە دەید. موعین 
وشەی سوڵتان سهاک گوڕیاین]تغییر[وشەی سوڵتان ئاستیاگ مادی زانستێیە. لە 
دریژەی چەند سەدەی وەرین لە ژمارەی ئێڵ و هووزەیل کوردێگ ک لە زاراوەی 
گۆرانی قسە کردیان کەم بییە. یەکێگ لە هووکارەیل ئی ڕووداوە باوەڕەیل ئایینی 
ئایین یارسان بینە دەسەاڵت دارەیل غەیر  گۆران زوانەگانە ک چوون لە سەر 
لە سەر گۆران زوانەگان  توندوتێژی  کورد و موتێحەجێر هەمیشە هەڕەشە و 
یارسانی داشتنە و لە بابەتیل جوورواجوور هەوڵ دانە ک خەڵک گۆران پەخش 
و پۆن بکەن، تویەنیم ئاماژە وە کووچ ئێڵ گۆران زوان و گەورای سیامەنسوری 
بکەیمن ک لە دەورەی سەفەوی شاروەدەر کریانەسە ئەفغانستان. گۆرانی، زوان 
دەربار دەسەاڵت بابان و ئەردەاڵن یبیە و لە دریژەی چەند سەدە لە ناوچەیل ژیر 
دەساڵت حاکم بابان و ئەردەاڵن لە سنە و کرماشان و ئیالم و سلێمانی تا سنوور 
شارزوور و موسڵ شاعر و نوسەرەیل لە ئی  شێوەزارە بەرهەم ئەدەبی سازینە. 
بەڵگە و دەفتر و شعر فرەیگ ک لە مێژوی کورد لە زاراوەی گۆرانی نوسیاس 
و گشت گۆرانی نووسەگان لە سەدەیل وەرین خوەیان وە کورد زانستنە، وەاڵم 
لە ئی چەند ساڵ وەردەستە تەقەالی فرەی لە الی بەشێگ پا گردێیە ک توان لە 
هەر شێوەی بۆشن ک گۆرانی زوانێگ جیاواز لە کوردییە. خانای قبادی  شاعر 
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ناودار کورد  چەند سەد سال وەرجە ئێسکە لە شعر »شیرین و خەسرەو« ک 
وە گۆرانی نوساس، هانە واڵم بەیدن: 

راستەن مواچان فارسی شەکەرن/کوردی جە فارسی بەل شیرین تەرەن
 پەی چیش، نەدەوران ئەی دنیای بەد کیش/مەخفورەن هەرکەس بە زبان ویش 

جەالی عاقاڵن ساحب عەقل و دین/دانا بزرگان کوردستان زەمین
 بەلەفز کوردی کوردستان تەمام /پیش بووان مەحفوز باقی وەسەالم 

یا شاوەیس قولی یەکێگ لە گەورەیل یارسان لە سەدەیل وەرین ک  لە ئابادی 
دەرزیان شاهو هاتیەسە دنیا لە کەاڵم خوەی لە زاراوەی گورانی هاوردیە:

 ئەسل من جە کورد ،ئەسل من جە کورد 
 aslman ja kurd،aslman  ja kurd

 بابوم کردنان ئەسل من جە کورد
  bâbom kurdanân aslman ja kurd 

من ئاو شیرەنان چەنی دەستەی گورد
minaw shêranan chani dastay gurd 

 سلسلەی سپای زەهاک کردم هورد
silsilay sipây zuhâk kardim hurd 

 دژمنایەتی وەگــەرد مێژو و زوان گــۆران تیەدە سەر ئاو باس ک  ئــەوان  ک 
نیەتوان ئەندیشەی نەتەوەیی و زانیاری خەڵک کورد گەشە بکەی، وە سوود زانن ک 
بنچینەی و بنەرەت ئەدەبیات، کەلتوور و پێکهاتەی کومەاڵیەتی کوردی لە سەر مێژو 
و بان پایەی گۆران و یارسان سوارە و لە ئی بابەتە هەووڵ و تەقەالی فرەی کریاس 
]324هـ.ق[  بابا سرهەنگ دەودانی  نەون.  ئاگادار  بنچینەی خوەیان  لە  تا کوردەگان 

هەزار سال وەرجە ئێسکە له پای کۆی شاهو له دەفتر کەاڵم یارسان وەتیە:
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 ازکە ناممن،سرهنگ دودان 
     az ka nâmiman sarhangi dawdân 

چنی ایرمانان مگیلم هردان
chani êrmânân magêlim hardân 

 مکوشم پری آیین کوردان 
 makoshim parê âîni kurdân

لە دیرۆک کورد چەند بەڵگەی ئەدەبی دریمن ک هەزار سال  تەمەن داشتی و 
لە ئی رووشنی ک بابا سرهەنگ داودان لە کەاڵم یارسان نوساس ئەڕای هەست 
نەتەوەیی و کوردواری هەووڵ دای؟؟!! گاهەس فرینەی خەلک کورد گرنگی زوان 
گۆران و پشتوانەی نەتەوەیی ک ئی زاراوە ئەڕای کورد زوانەگان دیرێ تا  ئێسکە 
زاگروس  و  ئێران  باستانی  ناسی  زوان  زانست  گام ک  هەر  ئەما  نکردۆن،  دەرک 
تاریخ دەورەی ڕزاشا و کوڕێ،  لە  تر دیاری بوود ک چەنێگ  نواتر،خاس  تیەیدە 
مێژو چەواشە کریاس و چەنێگ بەڵگە و متون باستانی ک هێندێک کەس لە زوان 
ناسەگان و مێژو نوسەیل دەورەی پادشایی پەهلەویەگان لە ناو زونکن زوان وتاریخ 
فارسی توومار کردنە، لە ڕاستی رەچەلەک و ریشە لە ناو زوان و مێژوی زاراوە 
رەسەنەگان کوردی وە تایبەت گۆرانی و لەکی دێرێ و ئێسکە ک نیەتۆنن پەیوەندی 
راستەوخۆ  بەڵگەکان کلیلی دیرۆک، جورێ ئەڤستای  زەردەشت و کتاوەیل وەرجە 
ئێسالم و دەورەی ئەشکانی وەگەرد زوان کوردی بقرتنن هەوڵ دەن ک ڕەسەن ترین 
زاراواگان کوردی ]گورانی/لەکی[لە کورد جیا بکەن تا بەشکم گەورەیی و مەزنی 
وەرجە  هەفت سەدە  یارسانی  پیر  جاف(  )عابدین  بشارێن.  کوردی  زوان  و  مێژو 
ئێمڕوژ لە کەاڵم یارسان وەتیە : دستی خەڵکی بگرە لە ژین با ئەوانیش وەک تو 
بژین چوونکە هەمو هەر وەک یەکن، لۆڕ و جاف و لولو و لەکن. کەاڵم عابدین جاف 
لە ژمارەی  تاک کەسایەتییەگان ئایین یارسانە ک وە زاراوەی گۆرانی نەنۆسریاس 
یەکگرتن  وەرەو  یارسانی  و  کورد  وە شیوەزار  سۆرانی گشت خەڵک  عابدین  و 
بانگەوازی کەید و چشتێگ ک ئەنجام نیاردنێ  ئێسکە دووزە و کێشەی نەتەوەی 
کوردە هەفت سەدە وەرجە  ئێسکە لە کەلتوور گۆران و ئایین یارسان ئەرک ]وظیفه[
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خەڵک بییە و گشت هووزەگان کوردی لە کەاڵم یارسان وەرەو یەکگرتن و پشتگیری 
داوەت بینە. کەاڵم خود سوڵتان سهاک گەورەترین کەسایەتی گۆران زوان کورد و 

ڕێبەر ئایین و ئی تەرزەسە:

 ئەسڵمن جە کورد کوردی ونا کرد
 ئەسڵمن جە کورد ئەز ئا بورەنان]ببر[،

شیر مکردم ورد سەر خێڵ
 خێاڵن میردان کردم گرد

 

هر چێ دەفتر و کەاڵم یارسان ژێر بان بکەیمن وە ئی ڕاستیە ڕەسیمن ک گەورایل 
کورد لە زوان گۆرانی ئەڕای کورد و کوردواری تەقەال کردنە و وە ڕاستی بایس 
زاراوە ی گورانی ڕمز نەتەویی خەڵک کورد بزانیمن. چشتێگ ک لە بارەی گۆران و 
گۆران زوانەگان دیارییە و مینورسکی و پرفسور »جەماڵ نەبەز« هم  و پێ ئاگاهی 
حازر  حاڵ  لە  ئیمە  زوانەگانە.  گۆران  ژیان  و سەبک  دووخ  و  ڕەسم  کردنە،  پەیدا 
تر وە شکڵ وردەک  پارێزگایل  و  ناوچە و شاروچگەکان کرماشان  کام  نیەزانیمن 
]دقیق[لە سەدەیل وەرین گۆران زوان بینە. بەاڵم ناوچە ی هەورامان، ناوچە گەهوارە 
ئابادیەگان گەورەجو، زەردە و بان زردە و ناوچەی کەنولەی شارسەنە ک ئێسکە 
هانە سر زاراوەی گۆرانی و وە ئی زاراوە قسە کەن جیاوازی گرنگی وەگرد زۆربەی 
ئێڵ و هووزەگان تر کوردستان دێرن ک تیەیدە سەر یەکجانشینی و کووچڕەو نەن 
گورانەگان. پرفسۆر نەبەز لە  ناو پەیجوریەگان خوەی ئاماژە کەید ک خەڵک گۆران 
نزیکی فرەی وەگەرد فەلسەفە و ئەدەبیات و زانستەگان ئێنسانی داشتنە ک وەخت 
فرەیگ ئەڕای خوەنین کتاو لە ئی بابەتە بایست خەرج بکردیان و ژیان ئێڵی و کووچ 
دەرفەت خوەنین لە ئێنسان گرێد پس لە سر مێژو گورانەگان دەس لە پەسدارای و 
شوانی کیشانە و لە رێ باخداری و کشت و کاڵ تۆنستنە خوەیان نیشتەجێ ناوچە 
بکەن و لە حاڵەت کووچەروی دور بکەفن. باس »پروفسور نەبەز« و مینورسکی 
و  ــەرێ  دەوروب ئابادیەگان  پاوە و گشت  ناوچەگان  تیەد ک  دەر  ئێرە دروســت  لە 
زۆربەی خەڵک هەورامان و ئابادی کەنولە لە ناوچەی دینەوەر سەنە و ئابادیەگان 
ناوچەی گەهوارە وەڕاستی تا ـئیمروژیش باخ دارن و کمتر هووز و ئێڵی لە مێژو 
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گۆران زوانەگان پەیدا کەیمن ک لە بیر مێژوی خوەیان خەونە]خاطره[ کووچ و ییاڵق 
ک  مێژونوسەگان  باس  سەر  تیەدە  جەریانە  ئی  هووکار  ک  داشتن  کردن  قشاڵق 
گۆرانەگان لە بابەت سەرکار داشتن فرەتر وەگەرد کتاو و قەڵەم لە حاڵەت کوچڕەو 
و هەڵگەڕیانەسە یەکجانیشنی. هەورامان ک دڵ پاگرتن  ئایین یارسانە و جێگای ژیان 
لە بابەت سرۆشت و  بییە، هم  لە تاریخ  گەورایل و شاعرەگان کورد گۆران زوان 
ژینگە و هم لە بابەت خسڵەت خەڵک هەورامان یەکجانشین و باخ دارن و پەس داری 

و کوچڕەویی لە ئەو ناوچە نییە.

 ئاکام
 خاک کورستان وە هووکار داشتن چیا و دەشت پڕئاو و سرۆشت دەوڵەمەند 
ئێڵەگان کورد درس کردێیە ک هەر  بارودووخێ ئەڕای  لە دڕیژەی هــەزاران ساڵ 
هووزیگ تۆنستیە وە شیوەی سەربەخۆ هەوەجە و ئێحتیاج ژیان خوەی چارەسەر 
بکەید. ئی سەربەخۆیی سرۆشتی و جوغرافیایی لە هەزاران سال زاراوەیل فرەیگ 
لە ناوچەیل کوردی سازیە ک گەرچی لە سەرچاوە  و بنەڕەت زوانی گشتیان وە 
یەک ڕەسن، وەاڵم هەر زاراوەی تایبەتمەندی خوەی دیرێ ک نیشانەی ئەو ئێڵ و 
زاراوەگەیە. فراوانی زاراوەگان کوردی ک نیشانەی خاون زوور و دەوڵەمەنی زوان 
نیەتوان  ئەوان ک  تا دژمەنەگان و  ئەو کێشە  بیەسە هووکار  و کەلتوور کوردییە، 
زاراوەی  یەک  ناساندن  وەگــەرد  جاروەجاری  بــوون،  نزیک  یەک  لە  کورد  ئێڵەگان 
کوردی لە گەلەمپەرێ]غالب[ زوانێگ جیاواز لە زوان کوردی چاک و دۆرینگ]فاصله[
بخەنە نێوان کوردەگان. وەاڵم لە بابەت گۆرانی، وە قەدر مێژو و کەلتوور و ئایین و 
شعر خەڵک کورد لە دریژەی سەدان ساڵ وەگەرد زاراوە گۆران جووش خواردێیە 
ک هەر الپەڕە لە مێژو کورد واز بکەیمن شوونێگ لە گۆران لە تێ دیارییە. وە تایبەت 
گۆرانی  زاراوەی  وە  بن  لە  کوردە  بینی خەڵک  فەلسەفەی جهان  یارسان ک  ئایین 
نوسریاس و باڵو بییە و ئی ئەرک]وظیفه[ ها بان شان زوان ناس و مێژو خونەگان 
کورد ک لە بەرامبەر هێڕش و هەاڵماتێ ک تیەیدە سەر مێژو و زاراوەی گۆران تا 
شوون گۆران و پەیوەندی ڕاستەخۆی  گۆرانی وەگەرد کورد بقرتنن لە  کەلتوور 

گۆران و ڕەسنایەتی زاراوەی گۆرانی پاسەوانی بکەن.
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ئەنجام  مرۆڤ خۆیەوە  دەسەاڵتی  لە  دوور  زمان،  گەشەکردنی  و  زیندویەتی 
دەدرێت، زیندوویەتی زمانیش بەڵگەی زیندوویەتی گەل و نەتەوەیە، زمانی کوردیش 
یەکێکە لە زمانە زیندووەکانی جیهان، سەرەڕای چەندین کۆسپ و تەگەرەکان بە 
پێی سەردەم توانیویەتی خۆی لە فەوتان بپارێزێت، لە ڕێی زمانەکەیەوە خزمەتی 

بەرهەمی کلتوری وڕۆشنبیری خۆی کردووە.
سەرجەم زمانەکانی جیهان لە چەندین زار و شێوەزاری جیاواز پێکدێن، چونکە 
سروشتی زمان بەوجۆرەیە، کە بەپێی کات و شوێن و تەمەن و ئەرک و پیشە 
شێوازی جیاوازی زمان دروست بکات، ئەمەش بۆ زمانی کوردی تەواو دروستە 
چونکە جۆراوجۆری زمان بەڵگەی زیندویەتی هەزمانێکە، زمانی کوردیش لە چەند 
زار و شێوەزارێک پێکدێت )کرمانجیی سەروو، کرمانجیی ناوەڕاست، کرمانجیی 
خواروو، گۆران و زازا( هەر زارێک لەم زارانەش لە چەند شێوەزارێک پێکدێت، 
شێوەزاری هەورامیش یەکێکە لە شێوەزارەکانی گۆران و زازا، بەاڵم دیالێکتەکە 
بەم شێوەزارە ناسراوە، چونکە بەرهەمی زۆری ڕۆشنبیری و ئەدەبی و هونەری 
یەکێک  پێی سەردەم و دەسەاڵتەکان هەرماوەیەک  بە  بەم شێوە زارە نوسراوە، 
ئەردەاڵندا  ئەمارەتی  لەسەردەمی  بوون،  نووسین  و  دەسەاڵت  زمانی  زارانە  لەم 
ئەم زارە زمانی شیعرو نووسین و دەسەاڵتی ئەمارەتەکەبوو، نوسەرانی سەر بە 

زارەکانی تریش بەم زارە بابەتەکانیان داڵوکردوەتەوە.
زۆربەی نووسەران ئاماژەیان بۆ ئەو راستییەکردووە، کە قسەپێکەرانی هەریەک 
لەم زارانە خۆیان لە زمانی کوردی و نەتەوەی کورد جیانەکراوەتەوە، شێوەزاری 
هەورامی بە زمانێکی سەربەخۆ نازانن، شاعیری گەورەی کورد ) خانای قوبادی  
بە  نــووســراوە  شــێــوەزارە  م  بە  کە  خوسرەوەکەیدا  و  شیرین  لە   )1750-1700

شانازیەوە دەڵێت:

ڕاستە مەواچان فارسی شەکەرەن 
کوردی جە فارسی بەڵ شیرینتەرەن
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خانای قوبادی باس لەوە دەکات کە زمانی کوردی لە زمانی فارسی شیرینترە، 
بەاڵم بە شێوەزاری هەورامی گوزارشت لەم شیرینە دەکات، ئەمەش بەڵگەیە کە 

شێوە زارەکە بە شێوەزارێکی زمانی کوردی دەزانێت.
تیێۆرە  پێی  بە  ئێستادا  لە  زارەکــان  و  زمان  جیاوازی  و  هاوبەشی  بنەماکانی 
هەرچەند  زمــانــەوە،  ئاستەکانی  ڕووی  لە  لێکچوونیان  لە  بریتییە  زانستییەکان 
هاوبەشی و ناوکۆیی زیاتربێت نزیکی نێوان زارەکان دێتەئاراوە، بەاڵم جیاوازی 

نێوانیان لێکنەچوون دروست دەکات.

زمانی  شێوەزارێکی  ئایا  بکرێت  پرسیارە  ئەو  زانستییەوە  رووی  لە  ئەگەر 
کوردییە؟ لە وەاڵمدا دەڵێن بەڵێ، چونکە سەرەڕای ئەوەی لەڕووی کۆمەاڵیەتیەوە 
تاکەکانی سەر بەم شێوەزارە خۆیان بەنەتەوەیەکی تر نازانن، چونکە لەگەڵ هاوزار 
و شێوەزارەکانیان لە زمانی کوردیدا. پێکەوە مێژوویەکی سیاسی و ئابووری و 

ئاینی هاوبەشیان هەیە.

لەڕووی زانستیشەوە لە سەرجەم ئاستەکانی زماندا )فۆنۆلۆژی، مۆڕفۆلۆژی، 
نییە،  سینتاکس و واتاسازی( هێندەی هاوبەشی و ناوکۆی هەیە هێندە جیاوازی 

ئەمەش بەڵگەیە بۆ ئەوەی کە شێوەزارێکە لە شێوەزارەکانی زمانی کوردی.
هەر منداڵێک مافی خۆیەتی بەزمانی دایکی بخوێنێت، چونکە تا تەمەنی دەساڵ 
بۆ  بەاڵم  فێربکرێت.  تەواوبێت دواتر زمانی دووەم  پڕاوپڕو  دایکی  دەبێت زمانی 
بارودۆخی کوردستان دەکرێت لەو ناوچانەی کە بە شێوەزارێکی دیکە دەخوێنن، 
بەکاربهێنن،  پراکتیکی  بە  خۆیان  شــێــوەزارەکــەی  ــەوەی  ئ بۆ  هەبێت  وانــەیــەک 
شێوازاری  خزمەتکردنی  خــراون.  پەراوێز  و  پێنادرێت  گرنگیان  نەکەن  هەســت 
هەورامی پێویستی بە هەوڵ و کاری هەمەالیەنەیە، هەوڵبدرێت وەک شێوەزارێکی 
زیندووبمێنێتەوە و لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی تر بگوێزرێتەوە و بەنەمانی تاکەکانی 
نەبێتە شێوەزارێکی مردوو، واتە دەبێت قسەپێکەرانی گرنگی بەم شێوەزارە بدەن، 
دەسەاڵت و الیەنە پەیوەندیدارەکان ناچا ربکرێن گرنگی پێبدەن، دواتر هەوڵبدرێت 
نامەی زانکۆیی لەبوارەکانی زماندا بەم شێوەزارە بنووسرێت، لە ڕاگەیاندنەکانیشدا 
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بە  زیاتر  گرنگی  کەناڵەکان  شێوەزارە،  ئەم  بۆ  بکرێت  تەرخان  بەرنامە  چەندین 
ئەدەب و هونەری ناوچەی هەورامان بدەن، چونکە هەزوو وتویانە )گەر ئەدەبیاتی 

گۆران لە ئەدەبیاتی کوردی دەربهێندرێت هیچی وای نامێنێتەوە(.

*سەرۆکی زانکی هەڵەبجە
پسپۆر لە بواری دیالێکتۆلۆژی شێوەزاری هەورامیدا



هەورامی گۆڤەرێکی ڕەسەنی زاری 
گۆرانی زمانی کوردییە

پ. د. هۆگر مەحموود
زانکۆی سلێمانی
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پێشەكی:
ئەم لێكۆڵینەوەیە، كە بەناونیشانی ))هەورامی گۆڤەرێكی ڕەسەنی زاری گۆرانی 
زمانی كوردییە((وەیە، كە لە یەك بەشداو بە دوو پار كۆمەڵێك بنەما دەخاتەڕوو، كە 
لەڕێگەیانەوە هۆكارەكانی دووركەوتنەوەو نزیككەوتنەوەی زارو گۆڤەرەكانی زمان، 
سروشتییەكەی  تایبەتمەندییە  گرنگترینیان  كە  دەخەنەڕوو،  زانستی  بەشێوەیەكی 
زمانە بەگشتی، كە هەمیشە وەك بوونەوەرێكی زیندوو لە گۆڕراندایە، بەشێوەیەك 
ڕامیارییەوە  لەالیەنی كۆمەاڵیەتی و  نەتەوەكە  یەكگرتوویی  بۆ  بەربەست  ئەگەر  كە 
دروستبكرێت، ئەوا زمانەكەش هەنگاو هەنگاو بەپێی گۆڕرانی خۆی، زارو گۆڤەرەكانی 
بەرەو دووركەوتنەوە لەالیەنی دەنگ و وشەو بگرە واتاو پراگماتیكیشەوە، دەچێت، 

بەتایبەت ئەگەر ئەو بەربەستانە بۆماوەی زۆر بمێننەوە. 
دوواتر بە چەند خاڵێك ئەنجامی لێكۆڵینەكە خراوەتە ڕوو، پاشان ڕاسپاردەكان و 

بەدووایدا پەراوێزەكان و لە كۆتاییشدا لیستی سەرچاوەكان پێشكەشكراون. 

هەورامی گۆڤەرێكی ڕەسەنی زاری گۆرانی زمانی كوردییە؟ یان. . . 
ئەم پارە، دەخوازێت، كە لە چەند ڕووانگەیەكەوە لە گۆڤەرەكە بڕوانێت، لەوانەش: 
قسەپێكەرانی  ــاوەڕی  ب هاوكات  ڕێــزمــان،  و  وشــەســازی  و  دەنگسازی  ڕووانــگــەی 
گۆڤەرەكەش، بەتایبەت هۆكارەكانی ئەو باوەڕە لەالیەنی مێژوو و كەتوار )واقع(ەوە. 
هەورامیدا  گۆڤەری  لە  دەڵێن  كەسانێك  هێندێكجار  كە  بابەتانەی،  ئەو  لە  یەكێك 
)Ɂeia - فۆنێم هەیە، لە زارو گۆڤەرەكانی تردا نییە، وەك ئەوەی، كە لە وشەی )ئەد°ا
)1( واتە )دایك(دا هەیە. جا ئەوەیڕاستیبێت خودی وشەی )دایك( لە زمانی كوردیدا بە 

چەندان شێوە گۆ دەكرێت، ئەگەرچی پێموایە بنەچەكەیان هەر یەك شتە و گۆڕرانی 
ئەو  بە  ئاماژەی  )مێجەرنوئێل(یش  هەروەك  نموونە  بۆ  هاتووە.  بەسەردا  دەنگییان 
شێوە جیاوازانەی پێكهاتەی دەنگیی وشەی )دایك(ی كردووە، وەك: )دای، دا، دی(
)2(. بێگومان جگە لەوانەش، ئەم شێوەیانەشی هەن، وەك: )داك، داڵك(. سەبارەت بە 

وشەی )دایك(ی كرمانجیی نێوەڕاست، پێدەچێت لە بنەچەدا لە )دای + ك( كەوتبێتەوە، 
واتە  هاتبێتەكایەوە،  )دایەگەورە(دا  واتە  )نەنێ (  یاخود  )نەنك(  بەرامبەر  ئەمەش  كە 
)دایە بچووك(، دەنا خودی )دای( واتای )مادەر(ی فارسی دەگەێنێت. وشەی )دایە(
بەرهەمی گۆڕرانی دەنگییە، دەنا مۆرفێمی  ئەمیش  بەكاردێت،  بانگكردن  بۆ  ش، كە 
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)ە – e( لە گۆڤەری سلێمانیی زاری نێوەڕاستدا، نیشانەی بانگكردنە بۆ )نێر(، وەك: 
)كاك+ە(، )مام+ە(، )خاڵ+ە()3(. بۆیە دەبێت بزانین، كە )دایە( گۆڕراوی )دای+ێ (یەو )ێ ( 
]y–مۆرفێمی بانگكردنە بۆ )مێ ( وەك: )خوشكێ ، پوورێ (. دوواتر هەبوونی دەنگی ]ی
ی نەبزوێن لە )دای(داو بەدوویدا دەنگی بزوێنی ]ێ [ بووەتە هۆی ئەوەی بزوێنی ]ێ [، 
كە مۆرفێمی نیشانەی مێیە بۆ دەنگی ]ە – e[ بگۆڕرێت. جا ئەگەر مەبەستمانبێت 
زمانەكەمان پێڕەوبەندانە لە بوواری نووسیندا بەكارببەین، دەبێت شێوە دروستەكەی 
وشەكە بەكاربهێنین )دایێ ( بنووسین، بەاڵم هەرچۆنێك لە قسەدا بەكاربێت ئاساییە. 
نێوەڕاستدا  كرمانجیی  لە  تەنانەت  گۆڤەری سلێمانیداو  لە  كە  بڵێین،  ئەوەش  دەبێت 

نیشانەی نێرومێ  لە كەمترین ئاستدا نەبێت، نەماوە. 
ئێستا، كە ئەو گۆڕرانانەمان سەبارەت بە وشەكە خستنەڕوو، دەكرێت بەوردی 
سەرنجی وشەكە لە گۆڤەری هەورامیدا بدەین، تاوەكو ڕێبەدییی بۆ ئەو گۆڕرانانە 
بكەین، كە بەسەر وشەكەدا هاتوون. پێش هەرشت ئێمە پێمانوایە وشە هەورامییەكە، 
لە )هەدا(وە گۆڕراوە بۆ )ئەدا(، چونكە دەنگی ]ه[ لە زۆر وشەدا، گۆڕراوە بۆ هەمزە، 
وەكو )هەسپ < ئەسپ(، )هاسان < ئاسان(. . . تاد. بەدووای گۆڕرانی ]ه[ بۆ ]هەمزە[، 
كرمانجیی  زاری  سلێمانیی  گۆڤەری  لە  چ  هەورامیداو  گۆڤەری  لە  چ  ]د[ش  دەنگی 
لە  نموونە  بۆ  لە وشەدا زۆرن. هەر  نموونەی كەوتنی  نێوەڕاست و ژووروویشدا، 
سلێمانیدا )دەڵێم، دەچم، دەخۆم. . . تاد( بە )ئەڵێم، ئەچم، ئەخۆم. . . تاد( فۆنەتیكییانە 
لە نێوەڕاست و  نییە، بەڵكو  دەردەبڕرێن. ئەم دیاردەیە تەنیا بۆ سەرەتای وشەش 

كۆتاییشدا، نموونەی كەوتنی هەن، وەك: )پەند(، كە دەوترێت )پەن(، بۆنموونە:

- فاڵن بوو بە پەن. 
تەنانەت زۆرجار ]ن[ و ]د[ و ]ن[ و ]گ[ بە ]ŋ[ دەردەبڕن. دەوڵەتمەند، دەكەن 
بە )دەوڵەمەن(. بۆ ناوەڕاستیش، وشەی زیندوو، دەكرێت بە )zînŋû( واتە بە ]نگ 
- ŋ[ دەنگی ]ن[ و ]د[یەكە دەردەبــڕن، یان هەر دەڵێن )زینوو(. ئەم دەنگی ]د[یە، 
لە زارەكانی تریشدا، كەوتن و گۆڕانیشی هەیە، بۆنموونە لە كرمانجیی ژووروودا، 
وشەكانی: )زەرد، پرد، كێرد. . . تاد()4( دەبن بە )زەر، پر، كێر. . . تاد(. نەك هەرئەوەش، 
بەڵكو لە ئاڤێستادا زۆر وشەی كوردیی ئێستا، كە بە دەنگی ]د[ لە ئارادان، لە ئاڤێستادا 
بە دەنگی ]ز[ بوون، وەك: )زرەیە – zraya(، كە بەواتای )دەریا( هاتووە. تەنانەت 
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دەنگی ]د[ لەگەڵ ]ت[شدا گۆڕرانیان نموونەی كۆنی هەن، وەك: ئەوەی لە كوردیی 
دێریندا )دیتار( بەواتای )دیدار(ی ئەمڕۆ هاتووە. )داتستان( بەواتای )دادستان( واتە 

)دادگا( هاتووە، یاخود )دات( بەواتای )داد( هاتووە. )5(
كەواتە دەبێت بۆ زمانەوان ڕوون و ئاسایی بێت، كە بڵێین دەنگی ]د[ لە وشەی 
)Ɂeia(دا گۆڕرابێت یان كەوتبێت، چونكە نموونەمان چ لە گۆران و چ لە زارەكانی 
تریشدا هەن. هاوكات بەدووری نازانین، كە )هەدا(ی هەورامی، مۆرفێمی )هە(، كە 
دەنگی ]ه[ی كەوتووە، یاخود گۆڕراوە بە )هەمزە(، هەر هەمان مۆرفێم بێت، كە لە 
وشەكانی )هەژیر، هەكار، هەژین. . . تاد(دا هەیە، كە لێرەدا وەك پێشگر هاتووە، 
بەاڵم لە بوونە پاشگرییدا دەبێتە: )ژیرە، كارە، ژینە. . . تاد(. ئەمە وادەكات بۆچوونی 
ئەوەشمان هەبێت، كە ڕەنگە )دایە(كەی سلێمانیش، مۆرفێمی )ە – e(، كە پێشتر 
 ،]e – [و نیشانەی مێ  )ێ (، بووبێت بە ]ەy – وەك گۆڕراوی دەنگی نەبزوێنی ]ی
واتە )دایێ ( بووبێت بە )دایە(، لێرەدا ئەم شیمانە نوێیەش دەخەینە ڕوو، كە دەنگی 
]ە – e[ خـــودی مـۆرفـێـمــی )ه( بێت، بەاڵم لێرەدا بەدووای كەوتنی دەنگی ]ه[دا، 
بووبێت بە )ە – e(، واتە مۆرفێم بێت، نەك تەنیا دەنگێك، هاوكات لە پێشگرییەوە 
بووبێت بە پاشگر)6(، واتە لە خودی مۆرفێمی )هە(، دەنگی ]ه[ نەمابێت و تەنیا بە 
)ە – e( بچێتە دووای وشەی )دای(، بەوەش دابەشبوونەوەیەكی نوێ  لە بڕگەكانیدا 
)هــەدای(  پێشتر  سازكردبێت،  )دایــە(ی  وشەی  )یە(  و  )دا(  بە  كە  كایەوە،  هاتبێتە 

بووبێت. 
ئێمەی كورد، كەمترین نووسراومان لە سەردەمە كۆنەكانەوە بۆماوەتەوە، چونكە 
بەڵگەنامەی  دیارە  لەناوبردوون.  ئەوا دەسنووسەكانمانی  هاتبێت،  داگیركەرێك  هەر 
كە  ئەوانەن،  ئەوا  مابن،  كەمتازۆرێك  جائەگەر  كەمنین.  كارەیان،  ئەو  بۆ  مێژوویی 
بە هۆكاری ئایین شارراونەتەوە، وەك ئەدەبییاتی ئایینی یارسان، یاخود ئەو دەقە 
 )Ɂeia( ئەدەبییانە، بەتایبەت شیعر، كە سینە بە سینە، پارێزراون. هەربۆیە، بۆ وشەی
واتە )دایك(ی هەورامی، ئەم بەیتەی مەوالنا خالیدی نەقشبەندی)7(، دەخەینە بەرچاو، 

كە دەڵێت:
ــەرەب ع و  قــورەیــشــی  مــوحــەمــمــەد،  ئیسمش 
وەهــەب كـــنـــاچــــەی  ئــامــیــنــە،  ئـــەداش 
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خۆی  مەوالنا  بڵێن  هەبن  ڕەنگە  نووسیوە،  )ئــەدا(ی  وشەی  مەوالنا  لێرەدا  واتە 
هەورامی نەبووە، بۆیە ناكرێت نووسینەكەی ڕەچاوبكرێت. بۆ وەاڵمی ئەوانە، دەڵێم 
گۆڤەری هەورامی تا ڕۆژگاری مەوالنا، زمانی ئەدەبیی زۆرێك لە ناوچەكانی باشوور 
و ڕۆژهەاڵت بووە. واتە بە دڵنیایییەوە مەوالنا گۆڤەرەكەی زانیوە. هاوكات مەوالنا 
لە نووسین و زمانی عەرەبیدا، كەمهاوتا بووە. جگە لەوەش بوونی گۆڤەری سلێمانی 
بە زمانی ئەدەبی لە باشوور و ڕۆژهەاڵت، بەدووای لوتكەكانی وەك مەوالنا و نالی 
و سالم و كوردیدا، پەرەیسەند. هەربۆیە كاتێك مەوالنا لە شیعرەكەیدا، نووسیویە: 
)ئەداش ئامینە. . . ( ئەوە لە بەئاگاییەوە بووە بۆ الیەنی دەنگی و الیەنی پێڕەوبەندیی 
ئەو وشەیە و خودی فۆنیمەكەش. بۆیە بەپێی تایبەتییە فۆنیمییەكەی وشەكە نووسیویە، 
نەك وەك الیەنی گۆكردنە فۆنەتیكییەكە، كە )Ɂeia( بووە. مەوالنایەك، كە لە بوواری 
زمانەكانی عەرەبی و فارسی و. . . تاد، بەتوانا بووە، دەیتوانی لەبریی پیتی )د( لە 
شیعرەكەدا، بە )ئەآ ش( بینووسییایە، كە بە ئەلفوبێی عەرەبی دەبوو بە )أآ ش(، بەاڵم 
وشەكەی  هەورامی،  گۆڤەری  پێڕەوبەندەكەی  بە  كە  بووە،  مەوالنا  بەئاگایی  ئەوە 

نووسیوە، نەك بە فۆنەتیكی. 
پێشتر وتمان، كە ئەم لەناوچوونی دەنگی ]د[یە، یان گۆڕرانی، چ لە سلێمانی و 
چ لە زارو گۆڤەرەكانی تری زمانی كوردیدا، نموونەی زۆرن. جا ئەگەر بەوردی و 
بە گوێیەكی هەستەوەرەوە لەالیەنی فۆنەتیكیی دەربڕراوەكانی گۆڤەری سلێمانییش 
بڕوانین، ئەوا دەبینین، كە سەبارەت بە دەنگی ]د[، لەناوچوون نییە، هێندەی ئەوەی كە 
گۆڕران ڕوویداوە، چونكە ئەگەر لەناوچوون بێت، ئەوا واتای ئەوەیە كە هیچ فۆنیمێك 
لەجێی نەهاتووە و جێگەكەی لە وشەكەدا بە چۆڵی ماوەتەوە، كە بێگومان ئەوەش 
ڕاست نییە، چونكە زۆرجار ئەو دەنگەی لەجێگەی فۆنێمی )د( دێت، ئەگەر الببرێت، 
بۆ  هەر  نامێنێت.  بنچینەییەكەی  واتا  و  دێت  بەسەردا  گۆڕرانی  واتای وشەكە  ئەوا 

نموونە لە سلێمانیدا، دەوترێت:

- ئەو گوڵە بە بە دڵسۆز. 
لێرەدا ئەم ڕستەیە گۆڕراوی ڕستەی:

)- ئەو گوڵە بدە بە دڵسۆز(ە. 
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جا ئەگەر لە ڕووانگەی ڕستەسازیی كوردییەوە بۆی بڕوانین، ئەوا دەبوو بوترایە:
- ئەو گوڵە بە دڵسۆز بدە. 

   واتە ئەمە ڕستە پێڕەوبەندەكەیە، بەاڵم لە ڕستەی پێشووتردا، كە دەربڕراوی 
یان  داخــوازی  كاری  بەڵكو  نییە،  پێشپرتك  )بــە(ی  ئەمە  كە  دەزانین،  هاتووە،  )بە( 

فەرمانە لە زمانی كوردیدا و پێڕەوبەندەكەی )بدە(یە. 
جا لە سلێمانیدا كاتێك دەنگی ]د[ گۆناكرێت، یان تێدا دەچێت، یاخود دەگۆڕرێت 
بە دەنگێكی تر، ئەوا هێندێك جار دەگۆڕرێت بە دەنگێكی بزوێن، كە لە كوردیدا بە 
)بزرۆكە( ناودەبرێت. دیارە ئەم دەنگە، كە لە كوردیدا فۆنیمیشە، واتە دەنگێكی بنجیی 
هۆی  ببێتە  نەمانی،  و  گــۆڕران  بە  وشەكاندا  لە  دەتوانێت  چونكە  كوردییە،  زمانی 
گۆڕینی واتای وشەكان. بۆ دڵنیابوون لەوە، دەتوانین ئەم وشانە بە نموونە بهێنینەوە: 
)كل، دڵ، چڵ، مل،. . . تاد(، كە لەنێوان هەردوو دەنگە نەبزوێنەكانیاندا، بزوێنی بزرۆكە 
هەیە، كە لە ئەلفوبێی ئارامی )عەرەبی(ی كوردیدا، پیتی بۆ دەستنیشاننەكراوە، بەاڵم 
لە التینیی كوردیدا، بە )i( وێنەكراوە. هاوكات دەشزانین، كە بڕگەو وشە بەبێ  بزوێن 
بوونی   )i( بزرۆكە  بزوێنی  هەریەكێكیاندا  لە  كەواتە وشەكانی سەرەوە،  گۆناكرێن. 

هەیە. لەمەشەوە دەزانین كاتێك لە گۆڤەری سلێمانیدا، دەوترێت:

- ئەو گوڵە بە دڵسۆز بـ )i(ە. 
ئەوا بە التینییەكە دەبێتە:

 .ew guῐe be diῐsoz bie -
یاخود كاتێك ڕستەكە بگۆڕین بە:

- ئەو، گوڵ بە دڵسۆز دەدا. 
لێرەدا بە گۆكردنی سلێمانییانە، بە سێ  شێوە دەردەبڕرێت، كە بریتین لە:

1-ئەو، گوڵ بە دڵسۆز ئەدا. 
2-ئەو، گوڵ بە دڵسۆز ئەیا. 

3-ئەو، گوڵ بە دڵسۆز ئە )i( ا. 
لە ڕستەی یەكهەمدا، كاری )دەدا(، تەنیا یەك دەنگی ]د[ی كەوتووە، بەاڵم هەمزە 
جێگەی گرتووەتەوە، كەچی لە ڕستەی دووهەمدا هەردوو دەنگی ]د[یەكە كەوتوون، 
یەكهەمیان هەمزەو دووهەمیان ]ی – y[ی نەبزوێن جێگەی گرتووەتەوە. لە ڕستەی 
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خۆی  وەك  ئــەوا  )دان(ە،  چاوگی  قــەدی  سەرەتای  كە  دووهــەم،  فۆنێمی  سێهەمدا، 
نامێنێت، چونكە لەبریی ئەو بزرۆكەیەك هاتووە، كە ئەمیش هەر بزوێنە، بەدووایشیدا 
بزوێنی ]ا – a[ دێت، كە بزوێنی قەدی چاوگی )دان(ەكەیە. بەمەش ئەگەر بە ئەلفوبێی 

التینی بنووسرێت، ئەوا ڕستەكە بە هەر سێ  جۆرە گۆڕرانەكە دەبن بە، 

ew guῐ be diῐsoz Ɂeda:یەكهەم
ew guῐ be diῐsoz Ɂeya:دووهەم

ew guῐ be diῐsoz Ɂeia:سێهەمیش

)دایك(ەی  ئەو وشەی  بە  بكەین  بەراورد  ئەم كارەی ڕستەی سێهەم  ئەگەر  جا 
گۆڤەری هەورامی، ئایا هەمان پێكهاتەی دەنگی نییە؟ خۆئەگەر هەمان پێكهاتە بێت، ئەوا 
بۆچوونەكەمان دروستە، كە ئەوە فۆنێمێكی سەربەخۆو جیاواز نییە، هێندەی ئەوەی 
كە بریتییە لە كەوتنی دەنگ و گۆڕرانی دەنگ، لە هەردوو گۆڤەرەكەدا. هاوكات دەبێت 
ئەوەش بڵێین، كە لە )Ɂeia(دا سێچەنگەیەك )تریتۆنگ( دروستبووە، چونكە وشەكە 
تر، هەرسێكیان  فۆنیمەكەی  ئەوا سێ   نییە،  فۆنێم  دەنگەو  تەنیا  كە  هەمزە،  لە  جگە 
گەردانەكانی،  هەموو  بۆ  سلێمانیدا،  گۆڤەری  لە  )دان(ە،  چاوگی  ئەو  هەر  بزوێنن. 
شیمانەی تێداچوون یاخود گۆڕرانی دەنگی ]د[ لەئارادایە، هەر بۆنموونە، كاتێك، كە 

دەوترێت:

- ئەو گوڵی بە دڵسۆز داوە. 
بۆ هەمان ڕستەی سەرەوە، ئەم جۆرە دەربڕینەش لەئارادایە:

- ئەو گوڵی بە دڵسۆز یاوە. 
واتە لێرەدا دەنگی ]د[ كەوتووەو دەنگی ]ی – y[ی نەبزوێن جێگەی گرتووەتەوە، 
بەاڵم هێندێك جار، بەتایبەت لەالی دانیشتووانی ڕەسەنی سلێمانی، بە ئەم شێوەیەش 

گۆدەكرێت:

- ئەو گوڵی بە دڵسۆز )i(اوە. 
بە  بزرۆكە،  دەنگێكی  بەڵكو  نەهاتووە،  نەبزوێنەكەش  y[یــە   – ]ی  دەنگی  واتــە 
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]a – ئەلۆفۆنێكی كورت، لە ڕووبەرێكی كورتدا هاتووەو كەوتووەتە پێش بزوێنی ]ا
وە، كە بەگوێی هەستەوەری ئاسایی هەستیپێدەكرێت، گەر بكرێت بە التینی، بە ئەم 

چەشنە دەنووسرێت:

 .ew guῐî be diῐsoz iawe -
واتە دەربڕراوەكە، كە )iawe(یە، بە دووچەنگە )Diphthong(ێك دەستپێدەكات)8(، 
كە بزوێنەكانی ]بزرۆكە – i[ و ]ا – a[ن، كە ئەمەش لەناو گۆڤەری سلێمانیدا نەبێت، 

بەرگوێ  ناكەوێت و هاوكات بۆ دەربڕینیش ئاسان نییە. 
لە گۆڤەری هەورامیدا، لە چاكوچۆنیدا، دەوترێت: )وەشەنی؟(، واتە چۆنیت. یان 
دەوترێت: )خاسەنی؟(. دیارە ئەم )خاس(ە لە گۆڤەری سلێمانیدا، لە هێندێك ناوچەدا 
)خاص(ی  بە  پێوەندیی  و  كوردییە  وشەیەكی  )خــاس(  هاوكات  هەیە.  بەكارهێنانی 

عەرەبییەوە نییە. 
هەرچی )وەشەنی(یە، لە بنەچەدا )خووەشەنی( بووە، و كە مۆرفێمی سەرە لە ئەو 
دەربڕراوەدا )خوەش(ە، جا دەنگی یەكهەمی وشەكە، كە ]خ[یە، دەنگێكی مەاڵشووییە، 
دەربڕینی كەمێك گرانیی تێدایە، بۆیە ئەو دەنگە لە هەورامییەكەدا كەوتووەو ئەوەی 
بەاڵم  مــاوە،  سلێمانیدا  گۆڤەری  لە  )خــووەش(  وشــەی  هەمان  )وەش(ە.  ماوەتەوە 
گۆڕرانی بەسەردا هاتووە. گۆڕرانەكە لە ]خ[دا نییە، چونكە ماوە، بەاڵم )وە( یاخود 
)ووە – uwe( گۆڕراوە بە ]ۆ – o[ بەمەش لەبریی )خووەش – Wuweş( وشەی 
زۆر  كەسانێكی  پێشوو،  سەدەی  حەفتاكانی  تا  سلێمانیدا  لە  كە  سازبووە،  )خۆش( 
نۆشمەندیی  باری  لە  پرسین  لە  )خۆشی و چۆنی(.  دەیانگوت  )چاكوچۆنی(  لەبریی 
كەسانیش، دەوترا: خۆشی؟، كە لێرەدا دروست هاوواتای )چۆنی؟(یە، یاخود )چاكی؟(
یە. بێگومان )خۆشی( لە كوردیدا دوو واتای تریشی هەن، كە ئەوانیش، یەكهەمیان: 
)خۆش( واتە )بەلەزەت(، دووهەمیان: بە پێكهاتەی )خۆشی(، واتای )شادی(ی هەیە، 
بەاڵم لە )خۆشی و چۆنی(یەكەدا )خۆش( دژواتای )ناتەندروست(ە، واتە پێچەوانەی 

)نەخۆش(ە. كەواتە )خۆشی؟( واتە )ئایا نۆشمەندیت؟(. 
ئەو  لە  تەنیا  هەورامیدا  گۆڤەری  لە  ]خ[  دەنگی  كە  بزانین،  ــەوەش  ئ دەبێت 
وەك:  لەئارادایە،  تریشدا  وشەی  لە  كەوتنی،  دیــاردەی  بەڵكو  ناكەوێت،  وشانەدا 
كە  هەیە،  واتــەن(  )واز،  هەورامیدا  لە  كە  سلێمانی،  گۆڤەری  )خوازتن(ی  چاوگی 
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لە  جۆرێك  بەهۆی  ]خ[یە،  دەنگی  كەوتنی  ئەو  پێدەچێت  كەوتنەن.  ئەو  نموونەی 
گرانییەوە بێت بەتایبەت لەسەرەتای وشەوە، وەك پێشتر لێیدوواین، ڕەنگە ئەمە 
نموونەی  لێرەولەوێ   تریشدا،  زارەكانی  لە  بەڵكو  نەبێت،  هەورامیشدا  لە  تەنیا 
پاسەوان  بەواتای  كە  ))خــوەردیــان(()9(،  وەكو  كە وشەیەكی  ئــەوەی  وەك  هەبن، 
گرتووە،  )gardien(وە سەرچاوەی  لە  فەرەنسییەو  زمانی  بنەچەكەشی  هاتووە، 
كەچی لە كرمانجیی نێوەڕاست بەگشتی و لە گۆڤەری سلێمانییشدا، بە )وەردییان( 
دەگمەنە.  بەكارهێنانی  دەنــا  كــۆن،  نــەوەی  مەگەر  ئێستادا  لە  كە  بەكاردەهێنرا، 
دەبێ  ئەوەش بڵێین، كە زۆرجار ئەو وشە فەرەنسییانە لەڕێگەی زمانی توركیی 
]ه[  و  ]خ[  دەنگی  كۆنیشەوە،  لە  هەر  كوردییەوە.  زمانی  هاتوونە  عوسمانییەوە 
جێگۆڕكێیان لەگەڵ یەكتردا كردووە، هاوكات دەشزانین، كە دەنگی ]ه[ زۆرجار لە 
وشەی كوردیدا كەوتووەو دەكەوێت، بەتایبەت لە دەربڕینە فۆنەتیكییەكانی وشەدا. 
جگە لەوەش وشەی )هەر(ی گۆڤەری هەورامی بەواتای )خەر(ی ناوچەی لوڕستان 
نێوەڕاستە.  كرمانجیی  )كــەر(ی  كە  هەیە،  واتایان  یەك  هەردووكیشیان  كە  دێت، 
یاخود وشەیەكی وەك )پێكەنین(ی ئێستای نێوەڕاست، لە بنەچەدا )پێخەنین( بووە. 
واتە دەنگی ]خ[ گۆڕراوە، بەاڵم كاتێك كە )خەندە( و )زەردەخەنە( ناگۆڕرێن، ئەوە 
پێوەندیی بەوەوە هەیە، كە تێكەڵبوون لەگەڵ واتای وشەی تردا دێتە كایەوە، بۆیە 

ئەمانەیان بە دەنگی ]خ[ هێڵراونەوە. 
ئەم دیاردەیە مێژوویەكی كۆنی هەیە، بۆنموونە ناوێكی وەك )خوسرەو( لە كۆندا 
بەشێوەی )هوسرەو( هاتووە)10(. كەواتە گۆڕرانی ئەم دوو دەنگە، چ ]ه[ بە ]خ[ و چ 

]خ[ بە ]ه[ و دوواتریش ]خ[ بە ]ك[ پێشینەیەكی دووری هەیە. 
لە هەورامیدا بە )هەتاو( دەوترێت )وەر(، كە ئاشكرایە لێرەشدا دەنگی ]خ[ كەوتووەو 
بنەچەی وشەكە لە )خوەر(ەوە بووە، كە لە لەكییشدا هەر بە )هوەر – huwer( خوەر، 
ئەگەر  جا  hver(ە)11(.   – )هڤەر  و   )hevere  – )هەڤەرە  ئاوێستادا  لە  بەكاردێت، 
كە  دەبینین،  ئەوا  بڕوانین،  گۆڤەری سلێمانیدا،  لە  ڕۆژ(  )هەتاو، خۆر،  لە وشەكانی 
هێندێكجار وشەی )هەتاو( بەواتای خودی )خۆر(ەكە، واتە ئەستێرەی خۆر ناودەبەین، 
نەك  خۆرەكەیە،  گەرمیی  تێنی  لێیان  مەبەست  )تاو(  و  )هەتاو(  كە  لەكاتێكدا،  ئەمە 
خودی خۆرەكە. هەروەكچۆن وشەی )ڕۆژ(یش ئەم تێكەڵكردنە واتاییەی تێدا دەكرێت، 

بەتایبەت، كە دەزانین )ڕۆژ( دژواتای )شەو(ە، كەچی زۆرجار دەوترێت:
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- ئا خۆت البدە، با ڕۆژەكە لێمان بدات. 
خۆرەكەوەیە  لە  سەرچاوەی  كە  هەتاوەكە،  كە  لەوەیە،  مەبەستی  لێرەدا  واتــە 
بەواتای  )ڕوجیار(یش  وشەی  هەوراماندا،  لە  كە  چەشنەشە،  ئەم  بە  هەر  لێیبدات. 
)خۆر( بەكاردێت، بەاڵم پێدەچێت، هەر وشەی )ڕۆژگار(ی گۆڤەری سلێمانییش، لە ئەم 
)ڕوجیار(ەوە هاتبێت و دوواتر فراوانبوونی واتایی لە وشەكەدا ڕوویدابێت، چونكە 
لە ئێستادا )ڕۆژگار( بەواتا )سەردەم( دێت. دیارە ئەوەش دەزانین، كە لە ئاڤێستادا 
كە  دەشزانین  بــووە.  ]چ[  بە  واتە  هاتووە،  خۆر  بەواتای   )12()raoçah  – )راۆچــاه 
و  دێت  بەسەردا  گۆڕرانیان  لێیدوواین،  پێشتریش  وەك  ]ج[،  و  ]ژ[  و  ]ش[  و  ]چ[ 
سەریهەڵدابێت،  جیاوازییەكەیان  سەردەمێك  بۆ  سەردەمێكەوە  لە  وشەكان  دەشێت 
بۆیە دەبینین، كە هێندێكجار وشەكە لە زارێكی كوردییەوە بۆ زارێك و گۆڤەرێكی 
تر، بە یەكێك لە ئەو فۆنیمانە لەكاردایەو ئەمەش جیاوازی خستووەتە نێوان زارو 

گۆڤەرەكانەوە، گەرچی لە بنەچەدا هەر یەك پێكهاتەی دەنگییان هەبووە. 
لە زمان و زار و گۆڤەراندا، زۆر لە دەنگەكان دەگۆڕرێن، بەاڵم ئەم گۆڕرانانە مەرج 
نییە لە یەك كاتدا سەرجەم زارو گۆڤەرەكانی زمان بگرنەوە. واتە دەشێت گۆڕران 
لە زارێكدا یاخود لە گۆڤەرێكدا ڕووبدات، بەاڵم لەوانەی تردا ڕوونەدات. لەباری لە 
ئەو چەشنەدا كە گۆڕران ڕوویداوە، زۆرجار ئەو وشەیە یاخود مۆرفیمێكی وشەكە 
دەشێت وشەی تری سازكردبێت، كە گۆڕرانەكە ئەوان نەگرێتەوەو بە دەقی خۆیان 
نیشانەی  ئەم  وادەگەێنن  بەڵگە  ))هەندێ   كە  هەیی  جێناوی  لە  بۆنموونە  بمێننەوە. 
كەوتبێتەوە.  )ئی(یەوە  هی  relative pronoun(ی   – )هەیی  جێناوی  لە  )ی(یــە، 
هەرچەندە وشەی هی )ئی( لە تێكستی كۆن و نوێی كوردیدا، بەشێوەیەكی سەرەكی 
دیارخەرو دەرخراوی پێكەوە بەستووە. واتە دەوری ئیزافەی بینیوە. (()13( جا ئەوەی 
مەبەستمە لێرەدا لێیبدووێم، ئەوەیە، كە لە زاری هەورامیدا، كە ئەم كەرەستە زمانییە 
بەكاردێت، وەك: )ئانە كناچە و حەسەن كە نۆشەن. . . (، ئەو )ەو(وە، كە لە ئێستادا 
بە ئەلۆفۆنێكی دەنگی ]ۆ – o[ بەكاردێت، كە لە ڕووبەری فۆنێمێتیی فۆنێمی ]o – ۆ[
دا كورتە، بگرە زۆر كورتیشە، كە بێگومان بەپێی زانستی دەنگ ئەوە زانراوە، كە 
فۆنێمەكان بەتایبەت بزوێنەكان توانای درێژبوونەوەو كورتبوونەوەیان هەیە. ئەوجا 
بڕگەیەك  كە   ،]w  – ]و  و   ]e  – ]ە  دەنگی  گۆڕرانی جووتە  ــاردەی  دی ئەم  خودی 
دروستدەكەن، لە زارەكانی تریشدا نموونەیان هەیە، پێشتر سەبارەت بە وشەكانی 
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)ڕەو( و )ڕۆ(، )شەو( و )شۆ(. . . تاد، نموونەمان هەن. واتە هەمان ئەو دوو فۆنێمەن، 
كە گۆڕراون، بە دەنگی ]ۆ – o[. هاوكات لە گۆڤەری سلێمانییشدا نموونە هەن، كە 
تائێستاش بەكاردێن، بەاڵم ئەو كەرەستە زمانییە، جیاواز لە ئێستا بەكارهاتووەو وەك 
زاراوەیەك ماوەتەوەو لەكاردایە، كە ئەویش گوزارشتی )تلوخوێ (یە. ئەو گوزارشتە 
]ۆ –  بە  )ەو(ی گۆڕراو  ئێستای گۆڤەری هەورامی، كە  بەپێی دەربڕینی  ئەگەرچی 
نامێنێت، كە هەمان  لەوەدا  u[، بەاڵم گومان  بە ]و –  ئەمەی سلێمانی بووە  o[یەو 
لە  )تل(  وشەی  دیارە  دەرخــراودا.  دیارخەرو  پێكبەستنی  لە  بەتایبەت  كەرەستەیە، 
كوردیدا چەند واتایەكی هەن، یەكێكیان ڕەگی چاوگی )تلدان(ە، واتایەكی تریان، یەكێكە 
لە كەرەستەكانی بوواری واتایی )Semantic Fields(ی بەرد. واتە )تلوخوێ (، كە 
لە ئێستادا بۆ گوزارشت لە زۆر سوێریی چێشت بەكاردێت، بەاڵم بنەچەكەی )بەردی 
تایبەت  چاڵی  هەبووە،  سوێریان  ئاوی  كە  ناوچانەی  ئەو  لەكۆندا  چونكە  خوێ (یە، 
ئامادەكراوەو ئەو ئاوەی تێكراوە، بە كاریگەریی هەتاو، ئاوەكە بووەتە هەڵم و ئەوەی 
دوواتر  ڕەقبووەو  بەرد  وەك  كەرسەكدا،  شێوەی  لە  كە  بــووە،  خوێكە  ماوەتەوە، 
گوزارشتی  پێودانگەش،  بەو  هەر  كراوە.  بەكارهێنان  ئامادەی  هاڕین  و  كوتران  بە 
واتە  )بەر(  لێرەدا  بووم(ە،  )بەری  بەواتای  كە  ماوەتەوە،  زمانەكەدا،  لە  )بەروبووم( 
)بەرهەم(، )بووم(یش وشەیەكی كۆنی كوردییە، كە بەواتای )زەوی( دێت، هەروەك لە 

وشەی )بوومەلەرزە(شدا لەئارادایە، كە لە ئێستادا بە )عەردهەژ(یش لەكاردایە. 
ئەو  بە  بەكارهێنانی  زمانییە  كەرەستە  ئەو  نێوەڕاستیشدا،  كرمانجیی  لە  كەواتە 
بەكاردێت. جگە  بووە،  )هی(  بنەچەكەی  )ی(، كە  ئێستادا،  لە  بەاڵم  چەشنە هەبووە، 
قۆناغێكدا گۆڕران بەسەر  لە  ئاسایییە زمان  نەكەین، كە  لەیاد  ئەوە  لەوەش دەبێت 
بگۆڕرێتەوە،  دی  جارێكی  دوواتر،  و  بێت  زمانییدا  كەرەستەیەكی  یاخود  وشەیەك 
بەاڵم ئەم جارەیان نزیكتر بێت لە پێشینە مێژووییە دوورەكەی ئەو وشە و كەرەستە 
زمانییە. هەر بۆنموونە خودی ئەو )ەو، ۆ، ]و – u[(ە، لە زمانی فارسیی نێوەڕاستدا 
)))ئی( جێناوی هەیی بووەو كاری ئیزافەشی بەجێهێناوە(()14(. لە ئاوێستاشدا جێناوی 
هەیی بەشێوەی )))یە/ یا(، )یەت/ هیەت( بووە. هاوكات وەك نیشانەی پێكەوە بەستنی 
ئەم  بۆ  ئاڤێستا  ئەگەر سەرنجی  جا  نــووانــدووە(()15(.  دیــارخــراو خۆی  دیــارخــەرو 
كەرەستە زمانییە بدەین، ئەوا دەبینین لە )یە/ یا(دا، لەگەڵ ئەوەی كە لە كرمانجیی 
ژووروودا، بەتایبەت لە گۆڤەری بادیناندا بەكاردێت، تاڕادەیەك یەكن، بەاڵم لەگەڵ 
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گۆڤەری سلێمانیی زاری نێوەڕاستدا )هیەت( نزیكترە، چونكە دەزانین كە دەنگی ]د[ 
زۆرجار  دەشێت  هاوكات  بگرنەوە،  یەكتر  جێگەی  دەكرێت  كە  لەوەی  جگە  ]ت[  و 
بكەون و دەربڕینیان نەمێنێت، پێشتر لەوبارەیەوە نموونەمان هەن. سەرجەم ئەوەی 
گۆڤەری  لە  زمانییە  كەرەستە  ئەو  بڵێین  كە  بۆچوونەی،  ئەو  دەمانگەیەننە  باسكرا، 
 ،]o – لە قۆناغەكاندا گــۆڕراوە بە )ەو( و دوواتریش بە ]ۆ لە قۆناغێك  هەورامیدا 
ئەمەش بەپێی ئەو ڕوونكردنەوانەی خودی كەرەستە زمانییەكە، چ لە زارەكانی تردا 

و چ لە گۆڤەرەكانیاندا. 

گۆڤەری هەورامی لەبەردەم دوو جەمسەری هێزدا:
لە كۆن و چ  نەزانن، كە زمانی كوردی چ  كــەودەن  تەنیا كەسانی  تەنیاو  ڕەنگە 
هۆشیار،  كەسانی  بۆ  دەنا  دژایەتیكردندایە،  چەندان جۆری  لەبەردەم  ئێستاشدا،  لە 
لەمێژە ئەوە زانراوە، كە چۆن و لە چەند ڕێگەوە داگیركەرانی كوردستان كار لەسەر 
نابوودكردنی نەتەوەی كورد دەكەن، بەتایبەت لەڕێگەی دژایەتیكردنی زمانەكەیەوە 
بۆ  هەر  نەك  نییە،  شــارراوە  شتێكی  بێگانەش  زانایانی  بۆ  ئەمە  هاوكات  بەگشتی. 
زمانی كوردی، بەڵكو بۆ هەموو ئەو زمانانەی كە نەتەوەكانیان داگیركراو بن، چونكە 
لە ناسنامەی  زمان ناسنامەی نەتەوەكانەو داگیركەرانیش مەبەستییانە داگیركراوان 
هەروەك  هەیە،  دووجەمسەریی  هێزێكی  زمان  خودی  هاوكات  دابماڵن.  ڕەسەنیان 
))زمان هێزێكی دووجەمسەریی هەیە،  دەڵێت:   )Jose Medina )ژۆسێ  مەدینا – 
دەتوانێ  یەكمانبخات و دەشتوانێت پەرتمان بكات، یەكبوون لە بەكارهێنانی كۆمەڵێ 
چەمك و پڕەنسیپی زمان و داتاكانی زماندا، پەرتبوونیش لە خوێندنی هەركەس لە 

ئاوازێك و پاشاگەردانی و بێسەروبەرەیی لە بەكارهێنانی زماندا(()16(. 
لێرەدا پرس ئەوەیە، ئایا ئێمەی كورد بەگشتی لە ئەو بێسەروبەرەییەدا نین؟! خۆ 
ئەگەر وەاڵمەكە ئەرێ  بێت، ئەوا دەبێت چاك ئەوە بزانین، كە لە هەلومەرجی وادا 

هێزی پەرتكردنی زمان تەواو چاالكدەبێت، ئەمەش پاڵنەرەكانی شارراوە نین. 
خودی زمان بەگشتی هەمیشە لە گۆڕراندایە، چونكە وەك پێشتر لێیدوواین زمان 
بوونەوەرێكی زیندووە، زیندوویش هەرگیز لە یەك دۆخدا نامێنێتەوە، جا بۆیە ئەگەر 
بوونەوەری زمان دەستگایەك نەبێت، كە لە خەمیدا بێت، ئەوا ئاساییە، كە لێكترازان 



43 زمان و زار
گۆڤارێکی زمانناسی وەرزییە- ژمارە »1« پاییزی 2021

لە زارو گۆڤەرەكانیدا بێتە ئاراوە، ئەمە ئەگەر پاڵنەرو بەرنامەو پالن و پیالنیش بۆ 
ئەو لێكترازانە لەئارادا نەبێت. خۆ ئەگەر هەبێت، ئەوا لێكترازان پتر و پەرتبوون پتر 
گۆڕرانێكی  لە  زمان  دەڵێت:  ئەمین(یش  عومەر  )وریا  پرۆفیسۆر  هــەروەك  دەبێت. 
بەردەوامدایە. باری جوگرافی و ئابووری و كۆمەاڵیەتی و پەیوەندی لەگەڵ زمانانی 
تر، دەور دەگێڕن لە چۆنییەتیی ئاڕاستەكردن و شێوەگرتنی ئەم گۆڕانانە، كە هەموو 
ئاستەكان دەگرێتەوە )دەنگەكان – یاسا فۆنۆلۆجی و مۆرفۆلۆجی و سینتاكسییەكان 

و سیمانتیك و پراگماتیك(یش)17(. 
لە  ئاڕاستەی  بە  گۆڕرانانە  ئەو  كە  وادەكــات،  ئایا چی  كە  ئەوەیە،  پرس  لێرەدا 
ڵێتەوە؟  بهَ یەكگرتوویی  بە  زمانەكە  و  نەبێت  نەتەوەكەدا  زمانی  دەركردنی  گرێژەنە 
وەاڵم ئەوەیە، كە دەبێت بزانین بۆچی واڵتێكی وەك فەرەنسا و ئەڵمانیا و بەریتانیا و. 
. . تاد، دامەزراوەی زانستیی تۆكمەیان بۆ زمان هەیە؟ بۆچی دامەزراوەی فەرهەنگی 
زمانەكەیان هەیە؟ ئایا ئەگەر ئەو دامەزراوانەیان نەبێت و ئەوانیش وەك كورد بەپێی 
قسە نەستەقەكە، كە دەڵێت: ))ئۆخەی ئۆخەی، هەركەس بۆخۆی(( كاریان بكردایە، ئایا 

ئێستا زمانیان بە ئەو تۆكمەییە دەمایەوە؟. 
كاڵفی، دەڵێت: بزاوتی كۆمەاڵیەتی هەر دەبێت بە كردەی گونجانی زماندا بڕوات، 
كە  ئەوەی  وەك  جا  دەسەاڵتە،  نموونەی  كە  نموونەیەی  ئەو  بۆ  ملدان  بە  ئەوەش 
هەناسەی  دەربڕیندا  لە  كە  دەرببڕێت،  ]ه[  ناتوانێت  )كۆكنی(  ڕێسای  بە  ئینگلیزێك 
لەگەڵدا بێت)18(. ئەوە لەكاتێكدا كە كۆكنی زارێكی ئینگلیزییشە. دەبێت ئەوەش بزانین، 
كە زۆرجار دەسەاڵت بە هۆكاری ئەدەبی بااڵ، یان وێژەوانی لوتكە دروستیدەكات و 

دوواتر چاوی لێدەكرێت. هێندێكجاریش ئایین ئەوە دەكات. 
سەبارەت بە گۆڤەری سلێمانی، كە لە دووای نالی و سالم و كوردییەوە، بوو بە 
زمانی ئەدەبی، ئەوە كاریگەریی ئەوان بوو، كە وایكرد مەالو فەقێ  و خوێندەواری 
بە  زارەكــە،  ناوچەكانی  لە  زۆرێك  ئــەوان،  پێش  دەنا  لێبكەن،  چاویان  هەورامانیش 
ئەگەر  كە  بــووە،  هــەورامــی  گۆڤەری  بە  هــەر  تریشەوە،  ناوچەكانی  و  كــەركــووك 
هۆنراوەیان وتبێت و نووسیبێت. نموونەش )مەولەویی تاوگۆزی(، كە خۆی هەورامی 
نەبووە، خۆ ئەگەر هاوشانی مەولەوی چەند لوتكەیەكی تر بەرودووا، بە ئەو گۆڤەرە 
بهاتنایەتە كایەوە، ئەوا ڕەنگە گۆڤەری سلێمانی ئەو گەشەیەی نەكردایە، بەتایبەت كە 
مێژووی بوونی زاری گۆران بە زمانی ئەدەبی، چەندان سەدە بووە. جگە لەوەش 
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نهێنییەوەو  نەدەچووە خانەی  ئەوا  نەبووایە،  لەبەر گوشاردا  ئەگەر  یارسان،  ئایینی 
بە  یارسان  ئایینی  ئەدەبیاتی  چونكە  دەكــرد،  پاشەكشەی  هەورامییش  گۆڤەری  نە 
هەورامییە، كە دەكرێت بڵێین گەنجینەیەكە، كە هەر مەگەر لەڕێگەی ئەو ئەدەبییاتەوە 
هێندێك وردەكاریی، نەك هەر ئایینەكە، بەڵكو زمان و كەلتووری ڕەسەنی كوردییش 

ڕوونببێتەوە. 
دەنگ  لە  تەنیا  جۆراوجۆرەكان،  زمانە  پێیوابوو  ))هۆمبۆڵت  دەڵێت:  هێنلە،  پۆل 
بۆمان  لێرەدا  جــیــاوازن(()19(.  جیهانبینییەكانیشدا  لە  بەڵكو  نین،  جیاواز  هێماكاندا  و 
ڕەوایە، كە بپرسین، ئەگەر ئەم بۆچوونە ڕاستبێت، ئایا جیهانبینیی كەسێكی گۆران 
یان هەورامییەك لەگەڵ یەكێكی هەولێر و سلێمانی و دیاربەكر و كۆبانێدا، لەچیدایە؟! 
قەڵەمڕەویی  لە  ستالین  كە  كوردانەی  ئەو  لە  یەكێك  لەگەڵ  بەڵكو  ئەوە،  هەر  نەك 
سۆڤییەتی جاراندا كردنییە ئاردی ناو دڕكی كۆمارەكانی سایەی خۆیاندا، لەكوێدا لە 
جیهانبینینماندا جیاوازین؟! ئاخر كوردێكی یارسان و كوردێكی ئێزەدی و كوردێكی 
موسڵمان، كە 1400 ساڵە كاری لەسەر دەكرێت، لەكوێدا لە جیهانبینینماندا جیاوازین؟!
نەبینیوە،  بەخۆوە  یەكگرتوویی  هیچكات  مادەوە،  ئیمپراتۆرییەتی  لەدووای  كورد 
كاتێكیش لێرەو لەوێ  دەستەاڵتی دیاریكراوی ناوچەیی وەك میرنشینەكانی هەبووبن، 
ئەوا لە سایەی دەستەاڵتدارە داگیركەرە گەورەكاندا بوون. بۆیە لە سایەی هەلومەرجی 
وادا زمان ئەگەر بەرەو پووكانەوەش نەچێت، ئەوا ئەستەمە هەلی بەخۆداهاتنی بۆ 
هەڵبكەوێت و زمانی ئەدەبیی یەكگرتووی بۆ بڕسكێت. بەپێچەوانەوە، هەروەك )ئانتوان 
مییە( دەڵێت: ))نابێ  لەبیر بكەین، كە مەرج نییە هەموو وشەیەك خاوەن ڕیشەناسی 
بێت، ڕەوتی گۆڕرانی زۆرێك لە وشەكان لێڵ و تارە، یا لەژێر نیشانەی پرسیاردایە، 
یان هەڵگری زۆرێك لێكدانەوەیەو یاخود ئەوەی كە لە بڕگەیەكدا بەتەواوی دابڕاوە((
)20(. ئەم بۆچوونە سەبارەت بە گۆڕرانی وشەو تەنانەت واتاش، بەپێی زانست شتێكی 

زۆر ئاساییە، بەڕادەیەك كە زۆرجار خودی وشەیەك لە زارێك یان گۆڤەرێكی زارێكدا 
ئاستی گۆڕرانەكانی بە بەراورد بە هەمان وشە لە زارێكی تری زمانەكەدا، هەر مەگەر 
زمانیی  كەرەستەیەكی  نموونە  بۆ  یەك وشەن.  كە  بیانناسنەوە،  پسپۆڕان  و  لێكۆڵ 
وەك )ملم(، ئەگەر هاتوو یەكێكی وەك )محەمەد ئەمین ئەمین هەورامانی( نەبێت، كە 
))لەبەر ڕۆشنایی بەراوردكاریدا و بە بەئاگایی لە گۆڕرانە دەنگییەكان سەبارەت بە 
بنەڕەتی ئەو كەرەستەیە، كێ  دەیزانی، كە پێشتر )مرم( بووە و )دەڕۆم( و )ئەڕۆم(
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ی ئەمڕۆ لەوەوە هاتووە. واتە دەنگی ]ر[ و ]ل[ جێگۆڕگەیان كردووە، هاوكات دەبێ  
بیرمان بۆ ئەوە بچێ  كە ]م -[ و ]دە -[ و ]ئە -[ جێگای یەكتر بگرنەوە. . . (()21(. 

مێژووی داگیركراویی كورد و كەوتنە بەر كاریگەریی هەمەالیەنەی نەتەوەو زمانی 
داگیركەرانی، بە چەشنێكە، كە زۆرێك لە تاكی كورد، خۆی گومان لە خۆی و مێژوو و 
كەلتوور و سەروەرییە مێژوویی و یەكگرتوویی خۆی بكات. بەپێی بۆچوونی هێندێك 
لە لێكۆاڵن، لەناویاندا، )د. پاكیزە رەفیق حیلمی( و نوێترینیشیان )سۆران حەمە ڕەش(
ە، كە دەڵێت: پێوەندییەكی زۆر بەهێز لەنێوان وشەكانی زمانی سۆمەری و كوردیدا 
هەیە، بەشێوەیەكی كەمێك گۆڕراو. . . )22( بێگومان ئەوە ڕاستییەكە خودی وشەكان 
دەیسەلمێنن، تەنانەت تێیاندایە، كە بە پێكهاتەی دەنگی و واتاییەوە، تائێستاش لەگەڵ 
زمانی كوردیدا هەمان پێكهاتەو واتان، كەچی زۆرێك لە خوێندەواری كورد گومان 
لەمە دەكەن، ئەوە لەكاتێكدا، كە ڕەگەزی تورك، كە نیشتمانی ڕەسەنی خۆیان هەزاران 
بە  پێوەندییان  دەڵێن  و  دێن  كەچی  دوورە،  ناوچەی سۆمەرییەكانەوە  لە  كیلۆمەتر 
لەبەرئەوەی كە سۆمەرییەكان خاوەن شارستانی  ئەوەش  ئەوانەوە هەیە،  ڕەگەزی 

بوون. 
سەبارەت بەوەی كە ماد باپیرانی كوردن، چ )مینۆڕسكی( و چ زانایانی تریش 
پێوەندییان  ماد  و  كورد  كە  پێیوابووە،  )مەكەنزی(  بەاڵم  ئەوەیان خستووەتەڕوو، 
پێكەوە نییە)23(. لێرەدا گرفت ئەوە نییە، كە )مەكەنزی( چۆنی بیركردووەتەوە، گرفت 
ئەوەیە هێندێك لە خەڵكی كورد هێندەی ئەوەی كە قسەی )مەكەنزی( وەردەگرن، 
هێندە بەقا بە نووسەرانی تر ناكەن، بێگومان ئەمە بۆ خۆبەكەمزانینی تاكی كورد 
كە  وایكردووە،  ئەوەش  هەر  دەكات.  زۆر شتی خۆی  لە  گومان  كە  دەگەڕێتەوە، 
سەبارەت بە ئەو بۆچوونەی )مەكەنزی(، تۆفیق وەهبی، بڵێت: ))لەپێش هەموو شتێك 
پاشماوەی  بەرەی  بەسەرهاتووە؟  لێ  چییان  مادەكان  بپرسین:  خۆمان  لە  دەبێ  
ئەو بنەماڵە مێژووییە كێن؟ بەپێی نووسراوەكانی )گزینۆنۆف( بەنێوی پاشەكشەو 
تێكشكان، كە )وارنەر( لەساڵی 1957ی زایینیدا وەریگێڕاوەتەوە – لە باكووری عێراقی 
ئەوڕۆژەوە بگرە تا لێوارەكانی بەرەو ڕۆژهەاڵتی چۆمی فورات، تاكو ئاخروئۆخری 
چەرخی پێنجومی پێش هاتنە سەر دنیای عیسا – ساڵوی خوای لێ بێ  – مەڵبەندو 
ناوچەی مادەكان بووە، بەاڵم ئەو نەتەوەیە لەسەر ئەو هێزو پێزەش ڕا، هەتا دووای 
مێژوویی  بەڵگەی  سەرچاوەو  هێندێك  نەناسرابوو.  بەباشی  حەوتەمین،  چەرخی 
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هەن، كە بەرچاودەخەن: لەدووای ساسانییەكانەوەڕا نێوی )ماد( گۆڕراوە بە )مای( 
)ماه(،  بۆتە  وشەیە  ئەو  ئیسالمدا،  دەسەاڵتی  بەرەبەیانی  لە  پاشانیش  )مــاس(  و 
دەبینین ئەو وشانە هەموویان نێوی مەڵبەندانن. بەپێی ئەو بەڵگانەی كە ئارامێكان 
ساسانییەكان،  سەردەمی  دووای  تا  لەمێژەوەڕا  هەر  بەجێهێشتووە،  ئێمەیان  بۆ 
وشەی )مادای( هەر بەسەر زمانانەوە بووەو ئەو وشەی مادە لە هەموو وشەكان 
ڕەسەنترە، چونكو ڕەگەز و ماكی )مــادان( چاكتر دەنوێنن. جا چ ڕوویــداوە و چ 
قەوماوە، كە ئەو خەڵكە سەر بە ئیمپراتۆرەیە، بەجارێك لەبیرچووبێتەوەو سەری 
تێداچووبێ  و پاشەبەرەشی ڕانەگەیەنرابێ ؟!. . . ئەو نێوە تا سەردەمی ساسانێكان، 
شتێك  چ  ڕا  سەردەمەی  ئەو  دووای  لە  نازانین  ئێمە  بــەاڵم  بــووە،  زاران  لەسەر 
نێو گۆمێ  و  بــەردی  ببێتە  نێوە شرت و گوم بێ  و  ئەو  ئــەوەی كە  بەهۆی  بوو 
ژیانی  بە  مادەكان هەر هەبوون و  بێگومان  نەمێنێ !،  زارانیشەوە  بەسەر  تەنانەت 
خۆیان درێژەیانداوە. كەوابوو پێموایە: كوردانی كە ئێستێ  كۆچەرو گەڕۆك نین، 
دەچنەوەسەر )مادان( و لە ڕەچەڵەكی ئەوانن(()24(. ئەو بۆچوونەی )تۆفیق وەهبی( 
بۆچوونێكی دروستە، هاوكات ئێمە دەزانین، كە مێژووی عەرەب لە ئێراقدا بەزۆری 
لە  ئیسالمدا  لەپێش  عەرەب  دەنا  دەگەڕێتەوە،  ئیسالم  باڵوبوونەوەی  دووای  بۆ 
دوواتر  هەبووە،  بوونیان  ئێراقدا  ــاوای  ڕۆژئ ئەوپەڕی  لە  مەنازرە،  و  غەساسینە 
 . و.  بەغدا  دوواتــر  )23(ی كۆچیدا كووفە و  لە  و  بەسرە  )17(ی كۆچیدا  لەساڵی 
ناوچانە  ئەو  ئایا خەڵكە ڕەسەنەكەی  كە  ئەوەیە،  پرس  لێرەدا  تاد، دروستكران.   .
كاتێك  دەڵێین،  پرسەدا  ئەو  وەاڵمــی  لە  بەسەرهات؟.  چییان  دوواتــر  و  بوون  كێ  
داگیركەرێك واڵتێك داگیردەكات، ئەو خەڵكە داگیركراوە، كە توانای بەرگریی نەما، 
ئیتر دوو بژاردەی لەبەردەمدا دەبێت، یەكێكیان ڕەوكردنە و ئەوی دی ملكەچكردن. 
و  كەلتوور  بە  سووكایەتی  بەر  دەكەوێتە  ئەوا  هەڵبژێرێت،  ملكەچكردن  كاتێكیش 
بەمەبەستی  نوێوەو  ئایینێكی  بە  داگیركەر  ئەگەر  بەتایبەت  تایبەتمەندییەكانی، 
باڵوكردنەوەشی داگیركارییەكە بكات. بەوە داگیركراو دەكەوێتە بەر دوو گوشار، 
كە هەردووكیان بەرەو لەدەستدانی ناسنامەی نەتەوەیی دەبەن، كە ئەوانیش ئایین 
و زمانی ئایینەكەشە. بۆیە دەبێت بەئاسایی بزانین، كە ئەگەر زۆریان تێداچووبن 
تر  ناوچەكانی  ئەوا دوواتر دەربەدەری  توانیبێتی خۆی دەربازبكات،  ئەوەیشی  و 
بووە. خۆ ئەگەر ئەوەی بۆی نەكرابێت، ئەوا ناچاری توواندنەوە بووە، لە زمان و 
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كەلتوور و ئایینی داگیركەرەكەیدا، بۆیە ئێمە پێمانوایە، ماد، یان مادان، كە بنەچە، 
یاخود یەكێكە لە ئەو ناوانەی، كە كوردیان لە ئاماژە مێژووییەكاندا پێ  ناوبراوە، 
بەزۆری بە ئەو كاریگەرییانە، لە ناواندا نەماون. خاڵێكیش كە دەكرێت تاڕادەیەك 
ڕاستیی ئەم بۆچوونەمان پشتڕاست بكاتەوە، بوونی گرووپێكی كۆمەاڵیەتیی تایبەتە 
لە خۆرهەاڵتی ناوچەكانی ناوەڕاست و باشووری ئێراق بەناوی )معیدی(یەوە، كە 
بە )معدان(یش ناودەبرێن، دیارە یەكهەمیان تاك و دووهەمیان كۆی وشەكەیە، كە 
ئێمە پێمانوایە ئەم دوو وشەیە لە زمانی كوردییەوەن و لە عەرەبیدا دەنگی ]ع[یان 
بۆ زیادكراوە. واتە وشەكان )میدی( و )مادان(ن، خودی وشەكە لە كوردیدا، بە )ماد، 
. ( لەئارادایە، لە عەرەبییەكەشدا گۆڕان و پاش و پێش بە   . مادان، میدی، میدیا. 

بزوێنی ]ی[و]ا – a[ ڕوویداوە، كە ئەمەش لەنێوان زماناندا، ئاساییە. 
ئەوە وەك ناوەكە لەالیەن زمانەوە. لەالیەكی تریشەوە دیدی عەرەب بۆ ئەو خەڵكە 
دیدێكی ئەرێنی نییەو تائێستاش بە جیاواز لە خۆیان و بە كەمتر و بە تێنەگەیشتوو 
نیمچە  لە  كە  عەرەبانەیە،  ئەو  دیدی  ئەمەش  كە  قەڵەم،  دەدەنــە  دوواكەوتوویان  و 
دوورگەی عەرەبییەوە هاتنە ئێراق و ناوچەكانی تری كوردستان و ئێرانیش. هاوكات 
وشەو  هێندێك  سۆمەرین،  ڕەگەزێكی  ئەمانە  كە  دەوترێت،  سەرچاوەدا  هێندێك  لە 
زاراوە بەكاردەهێنن، كە بنەچە سۆمەری و كلدانین. جگە لەوەش زۆر درەنگ بوون 
بە موسڵمان، بێگومان ئەمانەش ئەوە دەردەخەن، كە ئەمانە پاشماوەی میدی، یاخود 
لێیدوواین،  پێشتر  وەك  ئەوەیە،  جێگەی سەرنجە،  كە  لێرەدا،  تر  خاڵێكی  مادەكانن. 
بەپێی سەرچاوەكان ماد لە ڕووبەرێكی زۆر فراوانی كوردستانی ئێستاو دەرەوەی 
كوردستانی ئێستاشدا ژیاون، دەبێ  هۆی چی بێت، ئەوانە بەناوی ماد یاخود میدییەوە 
هۆی  پێموایە  ناونەبرێن؟  میعدان  و  معیدی  بە  نەبێت  هیچ  هەر  یاخود  ناونابرێن، 
بە  كە  بەتایبەت  هەیە،  دەسەاڵتیانەوە  لەدەستدانی  دووای  بە  پێوەندیی  گۆڕینە  ئەم 
هەر  ئەمانە  كە  تاد،   .  . و.  كاردۆخی  كــاردۆ،  كورد،  جا  كەم سەیركراون.  چاوێكی 
یەك ناون، بەشێكی ماد بوون، لێرەوە ئیتر وەك خۆ ڕزگاركردن لە ئەو تێڕوانینەی 
داگیركەرانی نیشتمانەكەیان لەڕێگەی ناوەكەیانەوە، سەرجەمیان خۆیان بە ئەو بەشەی 
داگیركەران  سووكایەتیپێكردنی  جێگەی  كەمتر  ڕەنگە  كە  ناوبردووە،  نەتەوەكەیان 
بووبێت. دەبێ  ئەوەش بزانین، كە لە ئێستادا معیدییەكان خۆیان بە عەرەب لەقەڵەم 
دەدەن، زمانیشیان بووە بە عەرەبی، هەرچەندە پاشماوەی زمانی ڕەسەنی خۆیان و 
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لەگەڵ ئەوەشدا ئەو بەعەرەببوونەشیان نەبووەتە  كەلتووریان، كەمتازۆر هەرماوە، 
هۆی ئەوەی كە بە سووك و جیاواز لەالیەن عەرەبەوە سەیرنەكرێت. 

گومان لەوەدا نییە، كە ئەم بەكەم سەیركردنەی داگیركەران بۆ داگیركراو تائێستاش 
بەرامبەر بە كورد هەر بەردەوامە. جا ئەو داگیركەرە چ عەرەب بێت و چ فارس بێت و 
چ تورك. تورك لە دەروازەی هەموو شارەكانیاندا تابلۆیان هەڵواسیوە، كە نووسراوە: 
ئەوەی بڵێ توركم، بەختەوەرە. سەرباری ئەوەش تورك تائێستاش جگە لە سەپاندنی 
زمانی  زارەكانی  ئایینزاو  و  ئایین  لەڕێگەی  پەرتكردن  ئاڕاستەی  بە  توركی،  زمانی 
كوردییشەوە، هەر كنە دەكات، بۆیە هەروەك )مەریوان وریا قانع( دەڵێت: ))تورك 
هەوڵدەدات عەلەویبوونی بەشێك لە كوردی توركیا وەك شوناسێكی جیاواز لە كورد 
خۆیان  ڕۆشنبیرانی  هــەروەك  چونكە  گەورەیە،  درۆیەكی  ئــەوەش  كە  پیشانبدات، 

دەڵێن:. . . من یەكەمجار كوردم، ئینجا دووای ئەوە عەلەویم(()25(. 
ناسنامەدا  و  كەلتوور  لەبەردەم شەڕی زمان و  بەواتایەكی دی، كورد هەمیشە 
زمانەكەمان،  پەرتبوونی  هەر  نەك  هۆی  بووەتە  زۆر،  تاڕادەیەكی  ئەمەش  بــووە، 
كە  داگیركەرانماندا،  بۆتەی  لە  كورد  خەڵكی  زۆری  ڕێژەیەكی  تواندنەوەی  بەڵكو 
كاركردن  ئێراندا  لە  كەمنین.  توركیا،  و  ئێران  لە  چ  و  ئێراق  لە  چ  ئەمە،  نموونەی 
یەكێكیان  كە  لەئارادایە،  ڕێگە  چەندان  بە  تائێستاش  كورد،  لە  لوڕ  دابڕینی  لەسەر 
ئایینزایە، كە لوڕەكان شیعەن و كوردانی تر سوننەن، هەمان شێوە كار  جیاوازیی 
لەسەر )لەك(یش لەئارادایە. نەك هەر ئەوە كار بۆ دژایەتی خستنە نێوانیان لەڕێگەی 
ئایینزاوە پێڕەوكراوەو دەكرێت. لە ئێستادا زاری گۆران، بەتایبەت گۆڤەری هەورامی 
كەوتووەتە بەر ئەو شەڕە زمانییەی دەسەاڵتی داگیركەری كوردستان و توانیویەتی 
دژی  لە  زمانەكەیەوە  شەڕە  ڕاژەی  بخاتە  گۆڤەرەكە  خودی  قەڵەمێكی  زڕە  چەند 
نەتەوەی كورد. ئەمانە كار بۆ زەقكردنەوەی جیاوازییەكان دەكەن، بەبێ  ئەوەی گوێ  
بە ئەوە بدەن، كە بۆ نەتەوەیەكی داگیركراوی وەك كورد، ئاساییە گۆڕانكاری، نەك 
هەر لە دەنگدا، بەڵكو لە ڕێزمان و وشە و واتاشدا، لەنێوان زارەكاندا دروستبووبێت، 
كە ئەمە لە زمانانی تریشدا، ئەگەرچی داگیركراویش نین لە ئێستادا، كەچی بوونی 
هەر هەیە، وەك ئەوەی لە زمانی سویدیدا زاری )ئێلڤدالی(، كە لە ناوچەی )داالرنا(ی 
سوید، قسەی پێدەكرێت، بۆ ئەو سویدییانەی، كە شێوە ستانداردەكەیان دەزانن، زۆر 
گرانترە بۆیان، بەبەراورد بە تێگەیشتنیان لە نورویژی و دانیماركی، ئەمە لەكاتێكدا كە 
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بەفەرمی زارێكی سویدییەو كەسیش نایەت بڵێت ئێمە سویدی نین)26(. بۆیە پرسێكی 
بكەین  ماندوو  خۆمان  كەمێك  ئەگەر  كورد،  ئێمەی  ئەرێ   بڵێین  ئەگەر  كە  ڕەوایــە، 
لەیەك  نەتوانین  لە زارو گۆڤەرەكانمان هێندە جیاوازە، كە  بێت، كام  و مەبەستمان 
دەڵێینەوە، كە سەبارەت  ئەوە  نەجاتی عەبدوڵاڵ(دا  )د.  لەگەڵ  ئێمەش  بۆیە  بگەین؟!. 
بە جیاوازییەكانی نێوان زاری كرمانجیی باكوور و باشوور، دەڵێت: ))زۆر لەیەكەوە 
نزیكن، ئەگەر )شیرپاكەكان!( قوڕی بۆ نەگرنەوەو هەوڵی لەیەكتر دوورخستنەوەی 

نەدەن(()27(. 
ئێمە، كە لە خەمی زمانەكەمانداین و دەزانین، كە چ دژایەتییەكی نەتەوەو زمانەكەمان 
دەكرێت، وەك ڕووسەكانیش، كە بە زمانی زگماكیان دەڵێن: )ڕۆدنۆی یەزییك( واتە 
خۆشەویستترین شت، ئێمە زمانی كوردیمان بە سەرجەم زارو گۆڤەرەكانییەوە لەال 
خۆشەویستترین شتە، بۆیە كاتێك دەبینین كەسانێك بە پاچ و پێمەڕەی كورتبینییەوە، 
كەوتوونەتە وێزەی یەكێك لە گۆڤەرە ڕەسەنەكانی زمانەكەمان و دەیانەوێت لە كاڵبی 
زمانی كوردیی بكەنەوە، ئەمە بۆمان هێندەی ئەنفال و كیمیابارانەكە، بۆمان بە ئێشە، 
بڵێی ئەم بەڕێزانە خاوەنی ئاوەزێكی گەورەتر و كراوەتر، لە )پیر قەنبەر( و )خانای 

قوبادی( بن؟!، كە چەند سەدەیەك لەمەوبەر )پیر قەنبەر( وتوویەتی:

ــەن جـــە كـــورد ــم ــڵ ــەس ـــــورد، ئ ــەن جـــە ك ــم ــڵ ــەس  ئ
ـــورد ـــە ك ــەن ج ــم ــڵ ــەس ـــــان، ئ ــــۆم كـــــوردەن ـــا ب  ب
ـــورد ــــەو شـــێـــرەنـــان چـــەنـــی دەســــتــــەی گ ـــن ئ  م
ـــــــەردم هــــورد ـــای زوحـــــــاك ك ـــپ  ســڵــســڵــەی س

یاخود، خانا، كە وتوویەتی:

ــــەرەن ــــەك ــــی ش ــــارس ـــــواچـــــان ف ـــــەن م  ڕاســـــت
 كـــــــوردی جــــە فــــارســــی بـــــەڵ شــیــریــنــتــەرەن

كورد  ئێستای  تاسێنراوەی  نەتەوەییە  هەستە  ئەم  كاریگەریی  بە  ئەمانە  بڵێی 
ئەمانەیان وتبێت؟! یاخود بڵێی كورد هێندە نەتەوەیەكی خاوەن دەسەاڵت و دەوڵەت 
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بووبێت و ئەمانە بۆ خەاڵت و بەرات خۆیان كردبێتە كورد؟! كوردێك كە دەمڕاستانی، 
تائێستاش گرنگیی زمان نازانن!، یان ئەوە ئاوەزمەندی و دوورئەندێشی و پێكۆڵی 
ئەمانە، بەرامبەر بە ئەو بێگانانەی، كە چ ئەوساو چ ئێستاش، سووكایەتی بە زمان 
و مێژوومان دەكەن؟. شەرەفنامە، كە لە )1596(دا، نووسراوە، پێش ئەوەی هەستی 
و  لوڕ  زمان،  بێتە  نەتەوایەتیی كوردان  بیروباوەڕی  و  بكەوێتە سەرپێ   كوردایەتی 
گۆرانی بە كورد ناوبردوون، تەنانەت كۆمەڵێك زانای دوواتری بێگانەش هەر هەمان 
بۆچوونیان هەیە)28(. لێرەدا پرس ئەوەیە، ئایا ئەوانە بە چ پێودانێگ ئەوەیان وتووە؟ 
ئایا شەرەفخان، كە خۆی ناوچە بە ناوچە گەڕاوە، لە خەڵكەكەی پرسیوە، كە چین؟، 
بڵێی ئەو خەڵكە ڕاستیی خۆیانیان نەوتبێت و ئەم بەڕێزانەی ئێستا ڕاستییەكان باشتر 
بزانن؟!. ئێمە دەزانین، كە ئەوكاتە خەڵك سادەتر بوون و ڕاستییان نەشاردووەتەوە، 

تاوەكو گومان لە زانیارییەكانیان بكەین. 
داگیركەرانمان  چنگی  لە  خۆمان  دزراوی  كــااڵی  ئــەوەی  لەبریی  كــورد  ئێمەی 
دەربهێنینەوەو بڵێین زمان و كەلتوور و زۆرێك لە تایبەتمەندییەكانمان تااڵنكراون و 
دەبێت لەڕێگەی زانست و لێكۆڵینەوە، بەرگری لە خۆمان و زمان و تایبەتمەندییەكانمان 
كە  نازانین،  تائێستاش  ئێمە  بین.  پەرتكردنی خۆماندا  لەهەوڵی  و  بێین  نەك  بكەین، 
لەخۆیدا  زار و گۆڤەرێكمان، خۆی  نازانین، كە هەر  دەوڵەمەندە،  زمانەكەمان چەند 
گەنجینەیەكە، كە تائێستا لە كەمترین ئاستا پەیی پێبراوە. دڵنیاشم تاوەكو فەرهەنگێكی 
زۆری  وشەگەلێكی  ناگەین.  ڕاستییە  ئەو  لە  نەبێت،  فراوانمان  كوردیی   – كوردی 
زمانەكەمان لە عەرەبی و توركی و فارسیدان، كەچی ئەوان توانج دەگرنە زمانی ئێمە. 
مەهدی سەنەندەجی، دەڵێت: )). . . لە فارسیدا بە سەدان وشەی ڕەسەنی كوردیی 
])a-( kûze[ گرنگی و ڕۆڵی  بپەرژینە سەر وشەیەكی وەك:  پارێزراوە،  و  گرس 
ئەو  ڕوونــە،  ئەوەی  دەبێت.  ئاشكرا  بۆ  كوردیدا  زمانی  لە  الیەنەمان  ئەم  سەرەكی 
Signi- )ششەیە لە زمانی فارسیدا یەك مۆرفێمەو هیچ ڕێیەك بۆ شیكردنەوەی دال 
fier(ی تێ  دەرناكەوێ ، مەگەر شێوەیەكی كۆنی لێ بدۆزرێتەوە، كە تائێستا بۆ ئەم 

وشەیە نەبووە. واتە ڕیشە دۆزی یا كۆششی بۆ بكرێ ، هەروەها لەڕووی وشەناسیی 
ئیشتقاقی فارسیدا هیچ پێكهاتەو ڕەگ و چاوگێك تائێستا نەبینراوەتەوە، كە ئاماژە بۆ 
پاژەكانی ئەم وشەیە بكات و وشەیەكی موشتەق یا لێكدراوەو . . . بزانرێ ، كەوابوو 
لە  ئەگەر  نادات.  دەست  وشەیە  ئەم  بۆ  هاوزەمانی  ئیتیمۆلۆژی  فارسیدا  زمانی  لە 
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ڕووانگەی وشەناسیی بەراوردیدا، بۆ دۆزینەوەو دەست گەیشتن بە هاوزاكانی ئەم 
موشتەقی  وشەی  كوردیدا  زمانی  لە  بكۆڵینەوە،  تردا  خزمەكانی  زمانە  لە  وشەیە 
))گۆزە((، كە لەمێژە لە مێژوو و زمانی كوردیدا باوەو بەم بێژەیە وێژراوە، گەلێك 

ڕێنوێنكەرە. . . (()29(. 
ئەم تێبینییە گرنگییەكەی لەوەدایە، كە ئێمەی كورد دەتوانین بە زانست بەرگری 
لە كوردیدا چەندان بەكارهێنانمان  بڵێم كە  بكەین. هاوكات دەبێت ئەوە  لە زمانمان 
بۆ )گۆز(و )گۆزە( و. . . تاد، هەن، هەر بۆنموونە مندااڵنی كورد، كاتێك شتێكیان لێ 
وندەبێت، گوزارشتێك بەكاردەهێنن، كە دەڵێن: ))گۆزە گۆزە بۆم هەڵگۆزە((، لێرەوە 
دەكرێت لە وشەكانی گوازتنەوە، هەڵگۆزین، هەڵگوازتن، گەوز، گەوزین، گەوزدان و. 
. . تاد، بڕوانین، یان لە گوزارشتی دایكانی كورددا بۆ كۆرپەكانیان، كە دەڵێن: ))گۆزە 
گۆزە((، كۆرپەكەش ملی بەمالوالدا هەڵدەسووڕێنێت. لێرەدا ئەوەی مەبەستمە بیڵێم، 
ئەوەیە، كە زمانی كوردی خاوەنی فەرهەنگێكی فراوانە، كە ڕەنگە كەم زمان لەمەدا 
پێی بگەن. بەاڵم هەرزارێك یان گۆڤەرێكمان ڕێژەیەكی لە ئەو وشەو زاراوانە هەن، 
كە ڕەنگە لە ئەوانی دیكەدا هێندێكیان بوونیان نەمابێت، یاخود گۆڕرانە دەنگییەكانیان 
بە ئاستێك بن، كە پسپۆڕ نەبێت، ناسینەوەیان ئاساننابێت. هەروەك )تۆفیق وەهبی(ش 
دەڵێت: ناوی )ماد( لەدووای ساسانییەكانەوە گۆڕراوە بە )مای( و )ماس( و دوواتر 
لە دەسەاڵتی ئیسالمیدا بە )ماه(، كە هەموویان نێوی مەڵبەندن)30(. وەك ئەوەی، كە 
لە قۆناغی دەوڵەتی خەالفەتدا، گوزارشتەكانی )ماه كووفە( و )ماه بەسرە(. . . تاد، 
لەكاردابوون و هەر ناوی مەڵبەند بوون، بەاڵم مەڵبەندەكە ناوەكەی لە خەڵكەكەیەوە 
وەرگرتووە. دیارە مەبەست كووفە و بەسرە نییە، بەڵكو ئەو مەڵبەندانەی كە خێرو 
بێریان بۆ كووفە و بەسرەی تازەشاری بە عەرەببووی ئەو ڕۆژگارە، گەڕاوەتەوە. 

زمانەوە  لەڕێگەی  دەتوانین  زانستی  بــەدوواداچــوونــی  بە  تەنیا  كــورد  ئێمەی 
جوگرافیای نیشتمانە داگیركراوەكەمان، جگە لە ئەو بەشەی، كە تائێستا بە نیشتمانی 
)ئەلبورز( هەیە، كە  ئێراندا چیای  لە  بۆنموونە  بكەین.  ماوەتەوە، دەستنیشان  كورد 
خودی ناوەكەی بە هەردوو مۆرفێمەكەیەوە تائێستا لە زمانی كوردیدا لەكاردان. جا 
ئەگەر )مەسعوود محەممەد( لەڕێگەی بەئاگایی لە زمانە كۆنەكان و لە گۆڕانكارییە 
دەنگییەكان نەبووایە، ئەوا چۆن دەیتوانی پێمان بڵێت، كە لە وشەی )هەرە( و )بەرز( 
یاخود )بەرزاتی(، یان )بەرزێتی()31(یەوە، هاتووە. بێگومان وشەی )هەرە( لە كوردیدا 
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بەواتای )ئەوپەڕی – maximum( دێت، وەك ئەوەی كە دەڵێین: )هەرە بڵند، هەرە 
لە  بوترێت  كە  كاتێك،  ئەوجا  بەكاردێت.  تائێستا  )بەرز(یش  تاد(. وشەی   .  . جوان. 
)پەهلەوی(شدا هەیە، ئەوا دەكرێت بڵێین كام نەتەوە هێندەی كورد و زمانی كوردی 

لە )پەهلەوی(یەوە نزیكە؟
لە گۆڤەری هەورامیدا، لە هێندێك ناوچەیدا تائێستاش بە )دڵ( دەوترێت )زێڵ( یان 
)زیڵ(، ڕەنگە هەبن ئەمەیان لە زمانی كوردیدا بەگشتی، بەالوە نامۆبێت، بەاڵم كاتێك 
ئاگاداری گۆڕرانە دەنگییەكان ببین، ئەوا دەزانین، كە نەك تەنیا ئەو وشەیە، بەڵكو 
زۆر وشەمان هەن، كە پێشتر بە دەنگی ]ز[ بوون و دوواتر گۆڕراون بە ]د[، هاوكات 
بێگانانەی، كە  تەنانەت ئەو وشە  لە زمانی كوردیدا،  پێچەوانەكەشی ڕاستە، چونكە 
دەنگی ]د[یان تێدابوو، هێندێكیمان وەك سروشتە كۆنەكەی زمانی كوردی، كردوومانن 
بە ]ز[، وەك وشەی )مراد(ی عەرەبی، كە كراوە بە )مراز(. جگە لەوەش دەزانین، كە 
دەنگی ]ل[و]ڵ[ لە كۆندا لە زمانی كوردیدا نەبوون، بەڵكو دەنگی ]ر[ لە زۆرێك لە ئەو 
وشانەدا هەبووە، كە ئێستا بە ]ل[و]ڵ[ لەئارادان. كەواتە )زیڵ()32(ی گۆڤەر هەورامی، 
دەنگی ]ز[ی ماوەتەوە، بەاڵم دەنگی ]ڵ[ی تێیدا نوێیە، چونكە لــەكــۆنـــدا ]ر[ بــووە. 
]i – هاوكات بزوێنی نێوان ]ز[و]ڵ[، ]ێ [ بێت یاخود ]ی[، گۆڕراوی بزوێنی ]بزرۆكە
لە  ئەم وشەیە  بەكاردەهێنن، كە  zir( وشەكە  )زر –  بە  یە، چونكە كورد هەن، كە 
ئاڤێستادا )زەرەد()33( بووە. ئەوەش دەزانین كە لە زمانی كوردیدا هێندێك جار دەنگی 
]د[ی كۆتایی وشە دەكەوێت. واتە دەشێت بڵێین )زەرەد( بووە بە )زەرە( و دوواتر بە 
)زر( و دووا قۆناغی گۆڕرانەكانی وشەكە، بووبێت بە )دڵ(. كەواتە ئەوەی نزیكە لە 
ڕەسەنی وشەكەوە، ئەوە ئەو پێكهاتەیەی وشەكەیە، كە بە )زر( یاخود )زێڵ( ماوەتەوە. 
جەمال نەبەز، پێیوایە گولی )زرێبار( هەر بەونێوەوە ماوەتەوەو نەبووە بە )درێبار(، 
كەچی لە كوردیدا وشەی )زەریا( بەزۆری بووە بە )دەریا( و )دەلیا()34( هەرچەندە بە 
)زەریا(ش هەر لەكاردایە. دەكرێت ئەوەش بڵێین، كە وشەمان هەن، كە لە خودی وشە 
كۆنەكەوە ڕسكاون و بەهەمان شێوەی كۆن ماونەتەوە، یاخود گۆڕرانێكی كەمیان 
بەسەردا هاتووە، بۆنموونە وشەی )زارەترەك(، ئێمە دەزانین وشەیەكی داڕێژراوەو 
لە مۆرفێمەكانی )زار( + )ە – e( + )ترەك( پێكهاتووەو هەرچی )ترەك(یشە، ڕەگی 
چاوگی )ترەكین(ە، كە لە ئێستادا بۆ زایینی سەگ و پشیلەو. . . تاد، بەكاردێت، كە 
پێدەچێت لەكۆندا بەواتای )تەقین( و )دەربوون( هاتبێت. كەواتە )زارەترەك( ئەو واتایە 



53 زمان و زار
گۆڤارێکی زمانناسی وەرزییە- ژمارە »1« پاییزی 2021

یاخود دەوترێت )ڕۆحم  )دڵتەقین( گوزارشتیلێدەكرێت،  بە  ئێستادا  لە  دەگەێنێت، كە 
چوو(. هەر بەو پێیەش، كە لە ئێستادا دەوترێت )گریەوزاری(، ئەمەش )گریەی زار 
+ ی(یە، واتە )گریانی دڵ( هەروەك ئەوەی لە ئێستادا دەوترێت )بەدڵ گریا(، واتە 
)زار(، كە لە ئێستادا بەواتای )دەم( دێت، لە )گریەوزاری(دا، پێوەندیی بە )دەم(ەوە 
نییە، چونكە گریان ئەگەر بێدەنگ نەبێت، ئەوا هەر بەدەم دەردەبڕرێت. ئاوەزمەندیی 

مرۆڤیش لە زماندا، كەرەستەیەك ناهێنێت، كە پێویست نەبێت. 
بەڵكو  كورد،  بەكەمزانن، وەك  هەر خۆ  نەك  كە  هەن،  كەسانێك  كــورددا،  لەناو 
زمانی كوردییش بە زمانێكی تۆكمەو كارا نازانن و زۆرجار پالرو توانجیش دەگرنە 
دەردێكی  لە  جگە  هەستە  ئەم  گومانێك  هیچ  بەبێ   كە  كەلتوورەكەشیان،  و  زمــان 
واتە  بەگشتی،  زمانەكە  لە  بێئاگاییەوەیە،  و  نەزانی  بە  پێوەندیی  هاوكات  دەروونی، 
بە سەرجەم زارو گۆڤەرەكانییەوە. هەر بۆنموونە بە هەر كوردێكی باشوور بڵێیت 
وشەی )مواظب(ی عەرەبی لە كوردیدا هەیە، ڕاستەوخۆ دەڵێت نییە، خۆ ئەگەر كەمێك 
ئەوە  نازانم.  یان  نەمبیستووە،  دەڵێت:  ئەوا  بداتەوە،  وەاڵم  زانستانە  و  ویــژدان  بە 
لەكاتێكدا، كە وشەیەكی لەباری وەك )هوورەوار(مان لە كرمانجیی باشوور )لەكی و 
كەلهوڕی و لوڕی()35(دا هەیە، كە وشەیەكی بەركارە، واتە بەكاردێت و داتاشراو نییە. 
هاوكات هێندە مۆرفێمە پێكهێنەكانی ئاشكران، كە دەكرێت الیەنە ئیتیمولۆژییەكەشی 
لە  كە  هەن،  زارەدا  ئەو  لە  )داڵتە(  و  )داردە(  لەوە وشەی  هەڵبهێنجرێت. جگە  لێوە 
ئەو  سەر  بگەڕێینەوە  ئەگەر  هاوكات  لەئارادایە،  )داڵــدە(  بە  نێوەڕاستدا  كرمانجیی 
كە هەمان وشەن و  دەزانین،  ئەوا  پێشتر خستماننە ڕوو،  كە  دەنگییانەی،  گۆڕرانە 

تەنیا دەنگەگۆڕكێ  جیاوازیی خستووەتە پێكهاتەیانەوە. 
بیستووە،  )دیقكردن( و )سیل و دیق(مان  باشووری كوردستاندا، گوزارشتی  لە 
بەاڵم كێمان ئەوەی دەزانی، كە لە كوردیدا )زاری باشوور( وشەی )دخ – dix( و 
)دەق( بەواتای )دڵوەستان(ە. هاوكات هەر لە ئەو زارەدا )دخكردن( و )دقكردن()36( 
هەن، كە هەمان واتا دەگەێنن، كەواتە ئەوە وشە كۆنەكەی )دخ(ە، كە بووە بە )دەق( 
لەهەمان زاردا و لە كرمانجیی نێوەڕاستیشدا، بووە بە )دیق(. هاوكات هەر لە ئەو 
بە  )مردن  بەواتای  كە  بەكاردێن،  و  هەن  )دقمەرگ(  و  )دخمەرگ(  زاراوەی  زارەدا 
دڵوەستان(ە. ئێمە لە كرمانجیی نێوەڕاستدا، زۆرجار بۆ گەیاندنی وشەیەكی بێگانە 
ئەوە  بگەێنین،  واتاكە  تاوەكو  زیاتریش،  بگرە  ڕستەو  دەستەواژەو  بەر  پەنادەبەینە 
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لەكاتێكدا ئەگەر بەڕاستی زمانەكە بە زارەكانییەوە بزانین، ئەوا ئەو درێژدادڕییەمان 
پێویست نابێت. هەر ئەم نەزانینی زارانەشە، وایكردووە، كە بۆ وەرگێڕانی نامیلكەیەك 

لە زمانێكی ترەوە، كوردییەكەی ببێتە دوو هێندە. 
ئێمە بەزۆری بە پیرێژن و پیرەمێردی جوان، دەڵێین )نوورانی(، ئەوە لەكاتێكدا، 
كوردێكی  ئەگەر  كە  هەیە،  ئەم وشەیەی  باشوور،  كرمانجیی  )هۆری(ی  كە وشەی 
باشووری كوردستان بیبیستێت، ڕاستەوخۆ دەڵێت لە )حۆری(ی عەرەبییەوەیە، كەچی 
ڕاستییەكەی وانییە، بەڵكو لە )خۆری(یەوەیە، واتە لە )هوەر – خوەر(ەوە هاتووەو 

بەواتای نوورانی)37( دێت. 
خۆیان  لەپاش  نووسراوێكیان  چ  ماد،  ))پاشاكانی  دەڵێت:  محەممەد،  مەسعوود 
جێنەهێشتووەو زمانێكیش دەقێكی وای نەبێت دەستووری زمان و دەربڕینی بپارێزێت، 
لقوپۆپی  لەیەكترەوە،  خێڵەكانی  دووریــی  بەهۆی  ڕۆژگــارو  بەدرێژایی  هەیە  بۆی 
شێوەزاری لێبكەونەوە، بێئەوەی پێوانەیەكیان هەبێت لە كات و دووریی شێوەزارەكان 
لە ڕیشەی خۆیانەوە بۆی بگەڕێنەوە بۆئەوەی بزانن زمانی مادە كوردەكان لەڕووی 
بیست و  ئەو  لەماوەی  شیكردنەوەو جۆرەوە، چ گۆڕانكارییەكی بەسەردا هاتووەو 

پێنج سەدەیەدا چۆن گەشەی كردووە. . . (()38(. 
لەڕێگەی  دەبێت  تەنیا  تەنیاو  ئێمە  هەربۆیە  بەجێیە،  بۆچوونێكی  ئەوە  بێگومان 
وشانەی  ئەو  لە  هاوكات  و  دەنگ  ئاستی  بەتایبەت  زمــان،  ئاستەكانی  لە  بەئاگایی 
ئاڤێستاوە، كە ماونەتەوە، بتوانین زمانەكەمان و سەرجەم زارو گۆڤەرەكانیشمان، بە 

ئاڕاستەی هێزە یەكخەرەكەی زماندا ببەین، نەك پەرتكردن و لێكترازان. 
هەر بۆنموونە ئێمە كاتێك كە لە وشەیەكی وەك )پیرۆز(ی كوردی ورد دەبینەوە، 
دەبینین، كە لە كەلتوورەكەماندا خودی مرۆڤی پیر، ڕێزی تایبەتی هەیە، هاوكات پیاوە 
ئایینییەكانمان لەكۆندا بە )پیر( ناوبراون، كە لێرەدا پێوەندیی بە تەمەنەوە نییە، واتە 
وەك ئەوە وایە، كە وشەی بەڕێز، بەشكۆ، پاك، چاك. . . تاد، وەك واتا دەیگەێنێت. 
بە  ژووروودا،  كرمانجیی  گۆڤەری  هێندێك  لە  تائێستا  كــورددا  لەناو  جگەلەوەش 
یەكهەمیان  پێكهاتووە،  لە دوو مۆرفێم  بێگومان وشەكە  )پیرەك(، كە  ئافرەت دەڵێن 
)پیرە(ەو دووهەمیش مۆرفێمی )-ەك(ە، كە پێموایە بنەچەكەی )ك – ik( بووە. جا 
ئەم وشەی )پیرەك(ە، دروست وەك وشەی )السیدە – The Lady(ی عەرەبی و 
ئینگلیزییە لەالیەنی واتاوە، چونكە خودی وشەكان سیمای ڕێزلێگیراوی و شكۆیان 
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تێدایە. جا ئەم وشەی )پیرۆز(ی كوردییە، كە لە فارسیدا بە )پیرووز( لەكاردایە، وشە 
كوردییەكە، كاتێك لە گۆڕرانی دەنگەكانی ]ە – e[ و ]و – w[ ئاگادار بین، كە بە 
ئەو شێوە بەدوواییەكدا هاتنەیان لە وشەدا، دەگۆڕرێت بە بزوێنی ]ۆ – o[، هەروەك 
لە  ئێستا،  )پیرۆز(ی  كە  بڵێین،  دەكرێت  ئەوجا  ڕوونمانكردووەتەوە.  پێشتر  ئەوەی 
)پیر( و )وەز(ەوە هاتووە. )وەز( وەك پاشگرێك تائێستاش لە كوردیدا كارایە، وەك 
لە نزیك كفری و كەالر، واتاكەشی )خۆر  وشەی )خۆرنەوەزان(، كە سەیرانگایەكە 
زۆرمان  وشەگەلێكی  كورد  ئێمەی  بێگومان  بەرنەكەوتوو(ە.  )خۆر  یاخود  لێنەداو( 
تاد(، كە   .  . لەوانەش )وزە، وێزە، وەزەنــگ.  لە ئەم كەرەستەیەوە،  هەن، كە نزیكن 
نەك هەر پێكهاتەی دەنگییان، بەڵكو واتاشیان لە )وەز(ەوە نزیكەو دەكرێت بڵێین یەك 
بنەچەیان هەیە. كەواتە )پیرۆز(ی كوردی، لە )پیروەز(ەوە هاتووە. ئەمەش پێدەچێت 
پێوەندیی بە ئەو تێڕووانینە كوردییەوە هەبێت، كە تائێستاش كەسانی باوەڕمەندی 
پێیانوایە، كە ئەگەر پیاوچاكێك دەست بەسەر منداڵێك، الوێك، هەركەسێكدا  ئایینی 
. تاد، رزگاری دەبێت، یان   .  . بهێنێت، ئیتر ئەوكەسە لە زۆر كێشە و نەخۆشی و 
واتایی  فراوانبوونی  لەڕێگەی  وشەیە  ئەم  دوواتر  دەبێت)39(.  سەركەوتوو  كەسێكی 

)Semantic Expansion(ەوە، ئەم واتایەی ئێستای وەرگرتووە. 
لە زمانی كوردیدا، هێندێكجار وشەی بێگانە، كە هاتوونەتە زمانەكەوە، بۆماوەیەك 
دەربـــڕراودا  یــەك  لە  لەگەڵیدا  واتــە  بەكارهاتوون،  كوردییەكە  وشــە  شانبەشانی 
هاتووەتە  عەرەبییەوە  لە  كە  بدوێم،  وشەیەك  لە  دەمەوێت  لێرەوە  دەربـــڕراون. 
كوردییەوە، كە ئەویش وشەی )خێر(ە، ئەم وشەیە تائێستاش لە هێندێك دەربڕیندا، 
دەوترێت )خێرو بێر(، جا كاتێك لە بەشی دووهەمی دەربڕراوەكە ورددەبینەوە، كە 
ئەمە خودی وشە كوردییەكەیە، كە هەر واتای )خێر(ی كوردێنراوی هەیە، چونكە 
لە عەرەبیدا بە )خەیر( گۆدەكرێت. بۆ دڵنیابوون لە ئەم بۆچوونەمان، دەبێت بزانین 
لەمەوە  یاخود  هەبێت،  )بێر(ەوە  بە  پێوەندییان  كە  هــەن،  ترمان  كەرەستەی  ئایا 
 . بێركردن.  بێریڤان،   – بێریوان  )بێری،  وشەكانی  دەبینین  گرتبێت،  سەرچاوەیان 
)بێر(ەوە سەرچاوەیان گرتووە، كە  بنجییەكەی  لە وشە  تاد(مان هەن. واتاكانیان   .
خێر دەگەێنێت، چونكە لە كوردیدا ئەو شیرەی كە لە مەڕومااڵت دەدۆشرێت، وەك 
خێرێك لە خوداوە تێیڕووانراوە. ئەوجا كاتێك، كە دەوترێت شەنگەبێری، مەبەست 
و  )بێر(  لە  بێریڤان(   – )بێریوان  پێدەچێت  هاوكات  جوانە.  )شیردۆش(ی  ئەوە  لە 
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)-ێ ( و )-ەوان(ەوە گۆڕرابێت بە )بێریوان(، واتە )-ێ ( نیشانەی مێیە، كە لە كۆندا 
وشەكانیش نیشانەی نێرو مێیان وەرگرتووە، كە لە ئێستادا لە گۆڤەری سلێمانیدا 
نەماوە. دوواتر پاشگری )ەوان(نیش هەر بە بزوێن دەستپێدەكات، جا لەبەرئەوەی 
دوو بزوێن لە كوردیدا، لە باری ئاساییدا ناچنەسەر یەك، بۆیە یان دەبێت بزوێنێكیان 
تێدا بچێت، یاخود ناوگرێكی نەبزوێن بێتە نێوانیانەوە، لێرەدا بزوێنەكانی ]ێ [و]ە – 
لە وشەی  î[ جێیان گیراوەتەوە. هاوكات ئەو مۆرفێمەی كە  بە بزوێنی ]ی -   ،]e
)بێری(دا هەیەو لە ئێستادا بە )-ی( لەكاردایە، پێدەچێت لە بنەچەدا )-هی( بووبێت 
و دەنگی ]ه[، كەوتبێت، كە ئەم دیاردەیە لە زمانی كوردیدا زۆرە. ئەم نموونەیەمان 
هێنایەوە، وەك وەاڵمێك بۆ ئەوانەی، كە دەڵێن لە زمانی كوردیدا زۆر وشەی ڕۆژانە 
هەن، كە نیمانن. لەكاتێكدا كە ئەگەر بەوردی لە زمانەكە، بە زار و گۆڤەرەكانییەوە 
ئاوەزیی  فەرهەنگێكی  چ  و  دەوڵەمەندە  زمانێكی  چەندە  كە  دەزانین،  وردببینەوە، 
نەخراوەتە سەر  نەبێت،  ئاستدا  كەمترین  لە  تائێستا  بەداخەوە  كە  هەیە،  فراوانمان 
كاغەز، چجای ئەوەی بدیجیتەڵێنرێت )Digitalize(. خۆ ئەگەر فەرهەنگێكی كوردی 
– كوردیی گشتگری زار و گۆڤەرەكانمان هەبێت، ئەوجا دەزانین، كە زمانەكەمان لە 
زۆر لە زمانانی نەتەوە خاوەن دەوڵەتەكان تۆكمەتر و كاراترە، بۆ گوزارشتكردن لە 

زۆربەی هەرەزۆری پێداویستییەكانی مرۆڤ بەگشتی. 
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ئەنجام:
1. زارو گۆڤەرانی زارانی هەر زمانێك، بە سروشتی ئاسایی خۆیان، هەمیشە لە 

گۆڕراندا دەبن. 
2. زمان و زارانی، ئەگەر هۆكار بۆ بە یەكگرتوویی هێشتنەوەیان لەئارادا نەبێت، 

ئەوا ئاساییە، كە بەرەو پەرتبوون بچن. 
3. گرنگترین خاڵێك، كە نەتەوەیەك بە یەكگرتوویی و ناسنامەی خۆیەوە بهێڵێتەوە، 

ئەو  تاكی  بە  خۆ  و  هەیانە  نەتەوەكە  ڕۆڵەكانی  كە  هەستەیە،  ئەو  و  زمان  خودی 
نەتەوەیە دەزانن و ئامادەی دەستبەرداربوونی ناسنامەیان نین. 

بەرهەمی  بە هەست و  نەك هەر  نەتەوی كورددا،  لە مێژووی  هەورامییەكان   .4

ئەدەبی، بەڵكو بە چەكیش بەرگریكار بوون لە ناسنامەی نەتەوەیی كورد. 
5. تاكی كورد، لە كەمترین ئاستدا، ئاگاداری زارو گۆڤەرەكانی زمانەكەیەتی. هەر 

ئەوەش خۆی لە خۆیدا هۆكارێكی پەرتبوونی زمانەكەیە. 
6. نەبوونی دەسەاڵتێكی گشتگیر لە كوردستاندا، هۆكاری فراوانبوونی ڕووبەری 

گۆڕرانە زمانییەكانی نێوان زارە كوردییەكانمانە. 
7. نەبوونی فەرهەنگی )كوردی – كوردی(، گشتگیر، یەكێكی ترە لە هۆكارەكانی 

بێئاگایی تاكی كورد لە فراوانیی و كارایی زمانەكەی. 

ڕاسپاردەكان:
1-گرنگترین بابەت بۆ ڕاژەی زمانی كوردی، بە سەرجەم زارەكانییەوە، پێكهێنانی 
دەستگایەكی تایبەتە بە زمان، كە تێیدا زمانزانە ڕاستەقینەكان و زمانەوانە كاراكان، 

بەدەر لە دەستتێوەردان، تێیدا كاربكەن. 
2-ئەو دەستگایە، پسپۆڕی سەرجەم زارو گۆڤەرەكان بگرێتەخۆ. 

3-بەزووترین كات، لە هەرێمدا دەستگای فەرهەنگی گشتگیری )كوردی – كوردی( 
دابمەزرێنرێت. 

4-بەرنامەی خوێندنی زمانی كوردی، سەرلەنوێ  دابڕێژرێتەوە، بەمەرجێك هەوڵی 
بەكارهێنانی وشە هاوبەشەكانی نێوان زارەكان بدرێت، نەك بەپێچەوانەوە. 

5-دەستگاكانی ڕاگەیاندن، پابەندبن بە زمانی كوردییەوە، نەك هەركەس بۆخۆی. 
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پەراوێزەكان:

1(نووسینی ئەو فۆنێمە، بە ئەم جۆرانەش دەنووسرێت: )ئەد֒ا، ئەد¯ا(. 
2(بڕوانە: زمانی كوردی – دابەشبوونی جوگرافیایی دیالێكتەكانی، فؤاد حەمەخورشید، ل)37(. 

3(دەبێ  ئەوەش بزانین، كە لە كرمانجیی نێوەڕاستدا، مۆرفێمی )- ۆ(ش بۆ بانگكردنی نێر، بەكاردێت، 
وەك: خاڵۆ، اللۆ. بۆیە پێموایە مۆرفێمی )- ە(ش، گۆڕراوی )- ۆ(یە، بەڵگەشم بۆ ئەمە، ئەوەیە، كە لە 
كرمانجیی ژوورووشدا تائێستا هەمان مۆرفێم لەكاردایە، وەك: )كەكۆ، مامۆ، ئاپۆ. . . (. تەنانەت لە 

نێوەڕاستیشدا تائێستا لە وشەكانی: )ئامۆژن، خاڵۆژن(دا مۆرفێمەكە وەك خۆی ماوەتەوە. 
4(بڕوانە: زمانی یەكگرتووی كوردی، جەمال نەبەز، ل)58(. 

5(بۆ زانیاریی پتر، بڕوانە: فەرهەنگی ئاریانڤاج، )بەرگی یەكەم(، د. هەورامانی، ل)21(. 
6(نموونەی ئەمەش لە زمانی كوردی، گۆڤەری سلێمانیدا هەیە، وەك: مۆرفێمی )تێ ( لە وشەكانی: 
تێڕامان، تێڕووانین، تێكردن. . . تاد، هاوكات دەربڕراوی )كونتێ (شمان هەیە، كە )مثقوب(ی عەرەبی 
دەگەێنێت، تەنانەت لەناو ژناندا، گوزارشتی پالری، وەك: )كەڕەكونتێ ( لەئارادایە، كە بەتایبەت ژنان 

بۆ تانە لە ژنی ناحەزیان بەكاریدەهێنن. 
7(دیوانی مەوالنا خالید، دیداری جیهانیی مەوالنا خالید، ل)275(. 

8(زۆر لێكۆڵ پێیانوایە، كە وشە بە بزوێن دەستپێناكات، بەاڵم ئەو بۆچوونە دروست نییە، چونكە 
لە زمانی كوردیدا، بەتایبەت لە دەربڕینی فۆنەتیكیدا بە دووچەنگەش، وەك بڕگەیەكی سەربەخۆ لە 
وشەدا هەیە، بەڵگەشمان دەربڕینی ئاماژەبۆكراوە، بەاڵم جۆرێك لە گرانیی هەیە، هەر بۆیە زۆرجار 

هەمزە لە هێندێك دەربڕیندا دێتە پێشیەوە. 
9(بڕوانە: زمانی یەكگرتووی كوردی، جەمال نەبەز، ل)107(. 

10(بۆ زانیاریی پتر، بڕوانە: فەرهەنگی ئاریانڤاج، د. هەورامانی، ل)20(. 

11(بڕوانە: فەرهەنگی باشوور، عەباسی جەلیلیان، ل)734(. 

12(فەرهەنگی ئاریانڤاج، بەشی یەكهەم، د. هەورامانی، ل)62-61(. 

13(مۆرفۆلۆجیی ناو، د. ئەوڕەحمانی حاجی مارف، ل)227-226(. 

14(زمانی فارسیی ناوەڕاست، ڤ. س. ڕاستۆرگویڤا، ل)73-74(، هەروەها بڕوانە: مۆرفۆلۆجیی ناو، 

د. ئەوڕەحمانی حاجی مارف، ل)227-226(. 
15(زمانی ئاوێستا، س. ل. سۆكۆڵۆف، ل)65-66(، هەروەها بڕوانە: مۆرفۆلۆجیی ناو، د. ئەوڕەحمانی 

حاجی مارف، ل)227(. 
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16(لینگوافرانكای كوردی، كامیار سابیر، ل)197(. 

17(پیتۆكەكانی زمانەوانی، پرۆفیسۆر وریا عومەر ئەمین، ل)21(. 

18(حرب اللغات والسیاسات اللغویة، لویس جان كاڵفی، ل)143(. 

19(زمان و هزر و كەلتوور، پۆل هینلە، ل)105(. 

20(بەراییەك بۆ زمانناسیی مێژوویی، ئانتۆنی ئاالرتۆ، ل)47(. 

21(بۆ زانیاریی پتر، بڕوانە: فەرهەنگی ئاریانڤاج، د. هەورامانی، بەرگی یەكەم، ل)19(. 

 .)XIV(كورد كێیە؟، سۆران حەمە ڕەش، ل)22

23(بنەچەكەی كوردان و بنچینەی زمانی كوردی، تەوفیق وەهبی، ل)11(. 

24(سەرچاوەی پێشوو، ل)13-11(. 

25(ناسیۆنالیزم و سەفەر، مەریوان وریا قانع، ل)175(. 

26(بۆ زانیاریی پتر، بڕوانە: زمانی كوردی لە ئاستانەی سەردەمێكی تازەدا، فەرهاد شاكەلی، ل)149(. 

27(ڕێزمانی كوردی، پۆل بێدار، ل)6(. 

28(زمانی كوردی و دیاڵكتەكانی، پ. د. فوئاد حەمە خورشید، ل)35-34(. 

29(وشەوان، مەهدی سەنەندەجی، ل)45(. 

30(بۆ زانیاریی پتر، بڕوانە: بنەچەكەی كوردان و بنچینەی زمانی كوردی، ل)13(. 

31(بڕوانە: لسان الكرد، مسعود محمد، ل)26(. 

32(لە ئێستادا لە زۆر ناوچەی هەوراماندا، هەر )دڵ( بەكاردێنن. 

بڕوانە:  هەروەها  ل)74(،  نەبەز،  جەمال  كوردی،  یەكگرتووی  زمانی  بڕوانە:  پتر،  زانیاریی  33(بۆ 

فەرهەنگی ئاریانڤاج، بەرگی یەكەم، ل)21-20(. 
34(سەرچاوەی پێشووتر. 

35(فەرهەنگی باشوور، عەباسی جەلیلیان، ل)732(. 

36(سەرچاوەی پێشوو. 

37(سەرچاوەی پێشوو. 

38(زمانی كورد، مەسعوود محەمەد، و: حەكیم كاكەوەیس، ل)85-28(. 

39(بۆنموونە زۆرجار بیستوومانە، كە وتراوە فاڵنەكەس )كاك ئەحمەدی شێخ( دەستی بەسەریدا 

هێناوەو بەوەش تەمەندرێژو سەركەوتوو بووە. 
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سەرچاوەكان:
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فەهمی کاکەیی:
ئێمە لە پراکتیکدا لە ڕەوشی زمانی 
کوردی بکۆڵینەوە دەبینین خەریکە 
بەرەو فرەزمانی دەچین

دواندنی: زمان و زار
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كەركووكی  پارێزگای  لە   1951 لەساڵی  كاكەیی  فەهمی  مامۆستا 
1970 خانەی  لە ساڵی  لەوێ  هەر  و  بووە  لەدایك  کوردستان  باشووری 
سەر  كەندیناوەی  ناوچەی  لە   1971 ساڵی  كردووە.  تەواو  مامۆستایانی 
گوێزراوەتەوە  پاشانیش  دامــەزراوە.  مامۆستا  بە  هەولێر  پارێزگای  بە 
كردووە.  كاری  ئەوێ  شارۆچكەكانی  و  گوند  لە  و  سلێمانی  پارێزگای 
سەرەتای نووسینی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1969، ئەو دەمە بە زمانی عەرەبی 
هەڵبەستی نووسیوە. لە بواری شانۆدا وەك ئەكتەر كاری كردووە، لە 
تیپەكانی یەكێتیی هونەرمەندانی عێراق و تیپی مەشخەڵ و كۆمەڵی هونەر 

و وێژەی كوردی لقی كەركووك، چاالك بووە.
لە شۆڕشی ئەیلول بەشداریی كردووە و لە گوندی ئۆمەرەگەدەی سەر 
بە ناحیەی قەرەحەسەن مامۆستای شۆڕش بووە، هەروەها لە ئۆردوگای 
سەراوگەرم لە سەرپێڵی زەهاو. ساڵی 1982، بۆ ماوەیەكیش لە دەنگی 
پێشكەش  و  ئامادە  شەهیدانی  كاروانی  بەرنامەی  عێراقەوە  كوردستانی 

كردووە.
زمانی  ساڵە   ٣٣ ماوەی  و  سوێدە  نیشتەجێی  ــەوە  )1987(ـ ساڵی  لە 
كوردی گوتووەتەوە. شیعر و چیرۆك و شانۆگەریی و كتێبی خوێندنگەی 
بە زمانەكانی كوردی و عەرەبی و سوێدی نووسیوە، هەروەها چەندین 

زنجیرەدرامای نووسیوە و لە رادیۆی كوردیی بەغداوە پێشكەش كراون.
زمانی كوردی بە هەموو زارەكانییەوە )كرمانجیی سەروو، كرمانجیی 
زمانەكانی:  هەروەها  دەزانێت.  گۆرانی(  خواروو،  كرمانجیی  ناوەندی، 

عەرەبی،  فارسی، توركمانی هەروەها سوێدی دەزانێت.
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زمان و زار: بەڕێزتان چاالکی وێژەیی و هونەری و پەروەردەیی و زمانناسیتان زۆر بووە، چۆن 
توانیوتانە لە نێوان ئەم کایە جیاوازانەدا کاربکەن؟

هەبێت،  هونەرییەوە  و  وێژەیی  چاالکیی  بە  پەیوەندیی  هێندەی  کاکەیی:   فەهمی 
قوتابخانەکانی  هونەریی  چاالکیی  ڕێگای  لە  الویمدا  لەسەرەتای  هەر  من  لەراستیدا 
لە  دەست  ئەوەی  هۆی  بووە  تێکەڵبوونە  ئەم  بووم.  شانۆ  بە  تێکەڵ  کەرکووکەوە 
لە جێی  پێی کردبوو و  نەبوو دەستم  نووسینی شیعری عەرەبی هەڵبگرم کە زۆر 
وەک  کە  بــدەم،  کــوردی  زمانی  نووسینی  و  خوێندنەوە  فێربوونی  بە  گرنگی  ئەوە 
کەرکووکییەک بواری ئەوەم پێ نەدرابوو لە قوتابخانەدا فێری ببم. پاشتر ئەمە پەرەی 
سەند و لەبەر نەبوونی دەقی شانۆیی باشی کوردی دەستم بە نووسینی شانۆنامە 
کرد، لەم ڕێگایەوە تێکەڵ بە دونیای وێژە بووم، ئینجا هەرچی پەیوەندیی بە پەروەردە 
و زمانیشەوە هەبێت. دیسانەوە وەک دەرچوویەکی خانەی مامۆستایانی کەرکووک 
بواری دامەزراندم لە کەرکووکدا بۆ نەڕەخسا، بۆیە لە دەشتی هەولێر بە مامۆستا 
دامەزرام و دەستم کرد بە گوتنەوەی زمانی کوردی، ئەو زمانەی وەک پێشتر باسم 
هەموو  ئەو  بڵێم  دەتوانم  شێوەیەکی  بەم  ئیدی  کرابووم.  بێبەش  فێربوونی  لە  کرد 
بوارانە نزیکەی لە یەک کاتدا الی من چەکەرەیان کرد و کەم تا زۆر گەشەیان سەند.

زمان و زار: ئەی چۆن  بوو پتر بایەختان بە بواری زمانناسیدا و کارتان لەسەر زمانی کوردی 
کرد؟

   فەهمی کاکەیی: کارکردنی من لەسەر زمانی کوردی لەو سۆنگەیەوە بوو کە 
هەر لە سەرەتای دامەزاندنمەوە وەک مامۆستایەکی سەرەتایی دەستم بە گوتنەوەی 
زمانی کوردی کرد و بە درێژایی پەنجا ساڵێک )بە سااڵنی پێشمەرگایەتیشەوە( هەر 
لەو بوارەدا کارم کردووە، ئیدی بە شێوەیەکی خودکار مرۆڤ پێی بزانێت یان نا، 
تواناکانی پەرە دەستنێن، چ جای ئەوەی خودی خۆیشی بە الیەوە گرنگ بێت و هەوڵ 
بدات زیاتر خۆی پێش بخات. هەرچی بواری زمانناسییە، بە هیچ شێوەیەک من خۆم 
مامۆستای  کە من  ئەوەیە  تەنیا شانازییەکی من  نازانم،  زمانناس  یان  زمانەوان  بە 
ئەوە  بکەم  بەم زمانە  توانیبێتم خزمەت  تا چەند  بوارەدا  لەم  ئیدی  زمانی کوردیم، 

چاالکییەکانم لە بواری نووسیندا نیشانی دەدەن.
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زمان و زار: لە کاتێکدا ئێوە زۆرینەی زارە کوردییەکان بە ئاخاوتن و نووسینەوە دەزانن هەندێ 
لەوە  کوردییەکان،  زمانە  دەڵێن  کە  هەیە  جیاوازیان  بۆچوونێکی  زازاک��ی   – گۆران  ه��اوزاری  لە 
خراپتریش هەیە پێیوایە هەورامی و  زازاکی  زمانی سەربەخۆن، بەڕای ئێوە ئەم بۆچوونە تاچەند 

دەچێتە عەقڵەوە؟
زارە کوردییەکان  ئەوەی زۆرینەی  دەمەوێت سەرەتا هۆکاری  کاکەیی:  فەهمی 
نزیکەی  وایە  پێم  دێمەوە سەر پرسیارە سەرەکییەکە.  پاشان  بکەم،  باس  دەزانم 
سەدوپەنجا ساڵێکە لە ماڵی ئێمەدا بە هۆی ژن و ژنخوازییەوە هەمیشە دوو زاری 
ماچۆ)گۆرانی(،  زاری  و  ناوەندی)سۆرانی(  کوردیی  ئەویش  کراوە،  قسە  کوردی 
دیارە منیش بە یەکێک لەو زارانە زمانم گرتووە )ماچۆ( و ئەویی تریشیان)کوردیی 
لە  هەر  لەمە  بێ  بــووم،  فێری  شێوە  بەهەمان  بــووە  دایکم  زمانی  کە  ناوەندی( 
منداڵییەوە من فرەزمان بووم. لە کەرکووک لە گەڕەکێکی تورکمانان مەزن بووم و 
لە قوتابخانەیەکی عەرەبی خوێندوومە. پاشتریش فێری کوردیی باکوور)کرمانجی( 
بووم، ئەمە جگە لە زمانی فارسی کە بە گەورەیی فێری بووم. ئینجا بێینەوە سەر 
پرسیارە سەرەکییەکە کە هەندێک لە ئاخێوەرەکانی زاری )گۆران/زازارکی( باسی 
زمانە کوردییەکان دەکەن یان هەیە پێی وایە زمانەکەیان زمانێکی سەربەخۆییە. لە 
ڕاستیدا خاوەنی زارە کوردییەکان هەر لە کۆنەوە زاری خۆیان بە زمان زانیوە، جا 
ئەمە لە زاناییەوە بێت یان لە نەزانییەوە ئەوە مەسەلەیەکی ترە. بۆ نموونە: بیرم 
فاڵنە  دەیانگوت  بکردایە  ناوەندی قسەی  بە کوردیی  ئەوەی  ئێمەدا  ماڵی  لە  دێت 
کەس بە کوردی قسە دەکات، کەسێکیش بە زارێکی تر قسەی بکردایە دەیانگوت 
فاڵن بە ماچۆ یان بادینی قسە دەکات. هەڵبەتە کەسوکاری ئێمە ئەوەیان نەدەزانی 
جا  دەکــرد.  زارەکانیان  تەماشای  زمان  وەک  ئەوان  هەیە،  زار  و  هەیە  زمان  کە 
ئێستایش دیارە ئەو بۆچوونە الی هەندێک یان وەک خۆی ماوەتەوە یانیش سەری 

هەڵداوەتەوە.
هەڵبەتە ئەم باسە لە الیەنی تیۆرییەوە دەکرێت زۆری لەسەر بگوترێت، دەکرێت 
ئەگەر  ئایا  چییە؟  زار  و  زمــان  نێوان  سنووری  ئایا  بکرێت،  زار  و  زمــان  باسی 
ئاخێوەرانی دوو زار لە یەکتر تێنەگەیشتن ئیتر ئەو دوو زارە دەبێت حیسابی دوو 
زمانی سەربەخۆیان بۆ بکرێت؟ ئایا ئەگەر ئاخێوەرانی دوو زمان لە یەکتر تێگەیشتن 
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ئایا ئەو دوو زمانە دوو زاری جیاوازی هەمان زمانن؟ کە ڕەنگە ئەم مەسەلەیە خۆی 
لە خۆیدا باسێکی دووردرێژ بێت، بەاڵم ئێمە لە پراکتیکدا لە ڕەوشی زمانی کوردی لە 
کوردستان بکۆڵینەوە دەبینین خەریکە بەرەو فرەزمانی دەچین، واتە نەک یەک زمانی 

ستانداردی کوردی بەڵکوو چەندین زمان. 

زمان و زار: ئێمە دەزانین کە پتر لە شەشسەدە زمانی ئەدەبی کالسیکی کوردی و زمانی فەرمی 
میرنشینی ئەردەاڵن بە زاری گۆران بووە و بە دەیان شاعیرو نووسەر و مێژوونووسی کاریان لەسەر 
ئەو زارە کردووە، ئەی ئەگەر وابێت دەبێت ئێمەی کورد پشت لەو مێژووە پرشنگدارەی خۆمان بکەین؟
بووین،  کــوێ  لە  خــۆی  کاتی  بێنین  لــەوە  واز  وایــە  هــەق  کاکەیی:  ئێمە  فەهمی 
چاکترە بیر لەوە بکەینەوە ئێستا لە کوێین. ئەگەر بۆچوونی خۆم بڵێم زۆر باشتر 
دەبوو، ئێمەیش وەک عەرەبەکان یەکێک لە زارەکانمان بکردایە زمانی ستاندارد بۆ 
خوێندنی قوتابخانە و ڕاگەیاندن و دەوڵەت، بە چاوپۆشین لەوەی زارێکی گەورەیە 
یان بچووک، هەڵبەتە لەم حاڵەتەدا مەبەستم لە زاری )گۆران(ە، ئینجا مێژووی ئەو 
زارە لە مێژووی میرنشنینی ئەردەاڵن کۆنترە. هەزار ساڵ یان زیاتر بەو زارە شیعر 
بۆ  ئەمەت  بکەیت  یارسان  ئایینی  پیرۆزەکانی  دەقە  تەماشای  ئەگەر  هۆنراوەتەوە، 
بێت  سەرەکی  هۆیەکی  کوردان  سەرتاسەریی  ئایینێکی  نەبوونی  ڕەنگە  دەسلمێت. 
لەگەڵ  دەبێت  گوتم  وەک  ئێستا  بــەاڵم  کــوردی،  ستانداردی  زمانێکی  نەبوونی  بۆ 
بارودۆخی ئەمڕۆدا هەڵسوکەوت بکەین. هەر وەک لە پرسیاری پێشوودا گوتم باس 
ئەمڕۆکە  بکەین.  لێ  ناتوانین چاوپۆشیی  ئەمە ڕاستییەکە  باسی زمانە کوردییەکانە 
هەر لە باشووری کوردستاندا خەریکە دوو زار بە دوو ئاقاری جیاوازدا دەچن و هەر 
یەکەیان بووە بە زمانی خوێندن و مێدیا و دەوڵەت. ئەمە ڕەوشێکی ترسناکە، بە من 
بێت هەر کام لەم دوو زارە دەکرێن بە ستاندارد با بکرێن، بۆ من کێشە نییە، بەاڵم 

لەسەر بناغەیەکی زانستی بکرین نەک حەز و ئارەزوو.

زمان و زار: بەڕای ئێوە ئەم خۆ جوداکردنەوەیە پرسێکی سیاسی نییە؟ روونتر بڵێم ئەجیندای 
واڵتانی نەتەوەی سەردەست نییە بۆ الوازکردنی یەکێتی نەتەوەیی کورد، لە رێگای ناساندنی ئەو 

زارە کوردییانە وەک زمانێکی جیاواز لە زمانی کوردی؟
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فەهمی کاکەیی:  گومانی تێدا نییە ئەمە پرسێکی سیاسییە، بەاڵم بۆچی دەبێت ئێمە 
هەمیشە خەتاکە بخەینە سەر خەڵکی تر؟ هەڵبەتە لە ئەم پەرشوباڵوییە خزمەت بە 
هەبێت  ئیرادەمان  خۆمان  ئێمە  ئەگەر  بەاڵم  دەکات،  دەوروبــەر  وەاڵتانی  ئەجیندای 
ئەوان ناتوانن ڕێگریمان لێ بکەن. ئەوەی زارە کوردییەکان وەک زمانی سەربەخۆ بە 
ناساندن دەدات ئێمە خۆمانین نەک نەک وەاڵتانی دراوسێ. ئەمەیش کاری ئەمڕۆ نییە 
بەڵکو مێژوویەکی پەنجا ساڵە یان زیاتری هەیە. ئەوجا ئەگەر بێت باسی یەک زمانی 
باسی  ئەگەر  کوردییە؟  زمانی  زار  کێهە  بپرسین  خۆمان  لە  دەبێت  بکەین  کوردی 
کوردستان بکەین دەبێت باسی ئەو خاکە بکەین کە زۆرینەی زۆری دانیشتووانی بە 
یەکێک لە زاراە کوردییەکان قسە دەکەن، لەم حاڵەتەدا ئایا واقعییەتی تێدا هەیە ئێمە 
داوا لە بیست ملیۆن کوردی باکوور بکەین کە زاری کوردیی ناوەڕاست وەک زمانی 
ستاندارد قبووڵ بفەرموون، لە کاتێکدا لەو باشەی باکوور تەنیا یەک گوندیش نییە 

بەو زارە قسە بکات؟ 

زمان و زار: چەند ساڵێک لەمەو بەر ئەنجوومەنی میراسی فەرهەنگی لە ئێران، ئەم زارانەی 
لوڕ وەک زمان ناساند، لە کاتێکدا ناسیۆنالیستی فارس پێیانوایە زمانی کوردی  وەک  لەک و 

زارێکی فارسییە؟
   فەهمی کاکەیی: من نازانم ئەو ئەنجومەنە کام یەک لە زارە کوردییەکانی وەک 
زمانی سەربەخۆ ناساندووە، کاریشم بەوەوە نییە ناسیۆنالیستە فارسەکان چۆن بیر 
دەکەنەوە، بەاڵم زۆر جار بۆ خۆم دادەنیشنم و بەراوردی زاراە کوردییەکان دەکەم، 
لە پاڵ ئەو زارانەشدا زمانی فارسی دادەنیم و تێکەڵ بەو بەراوردەی دەکەم، دەبینم 
فارسییەکە زۆر جوان لەناو زارە کوردییەکاندا خۆی دەگونجێنێت و بە هیچ شێوەیەک 

هەستی پێ ناکەم کە فارسی زارێکی کوردی نەبێت. حاڵیی عەرزم بوویت؟

زمان و زار:  مامۆستا هەمان تێز ناسیۆنالیستی تورکیش حاشا لە زمانی کوردی دەکەن و هێشتا 
بەرەسمی ئەو زمانە لە دەستووری کۆماری تورکیادا قەدەغەکراوە؟

ئەو  کــورد  وەک  ئێمە  ئایا  بپرسین:  خۆمان  لە  دەبێت  ئەوجا  کاکەیی:   فەهمی 
چاوەڕوانییەمان لە ناسیۆنالیستی تورک هەیە دان بە بوونی زمانی کوردیدا بنێن، لە 
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حاڵەتێکدا ئەوان دان بە هەبوونی کورددا نانێن و وەک تورکی چیانشین پێناسەیان 
دەکەن. دیسانەوەیش دەبێت بیر لەوە بکەینەوە ئایا کوردانی باکوور تا چ ڕادەیەک 
زمانی  فێری  و  بدەن  پێت  گەشە  خۆیان  نەوەکانی  الی  نەتەوەیی  هزری  تونیویانە 
کوردییان بکەن و بەم هۆیەشەوە فەرهەنگی کوردی بپارێزن؟ بەشێک لەوان تەنانەت 
لە دەرەوەی واڵتیش کەلوپەل و خواردەمەنی تورکی نەبێت ناکرن و بە کاری ناهێنن. 
ئێمە وەک کورد ئەوەندەی گلەیی لە نەتەوە دراوسێکان دەکەین پێویستە چوار هێندە 

گلەیی لە خۆمان بکەین.

زمان و زار: کتێبی ڕۆژ باش )بۆ فێربوونی ئەلفوبێی زمانی کوردی(، کە ئەم کتێبە چوار جاری 
دیکەش لەچاپ دراوەتەوە، بە کام ئەلفا بێتا بووە، التینی یان ئارامی، کامیان بۆ زمانی کوردی 

باشترە؟ بەرای تۆ فرەرێنووسی لەمپەرێکی تر نییە لەبەردەم زمانی ستانداردی کوردی؟
فەهمی کاکەیی: کتێبی ڕۆژباش یەکێکە لە چەندین کتێبی قوتابخانە کە لە مەملەکەتی 
سوێد ئامادە و چاپ کراون. لێرەدا بە هەلی دەزانم ناوی ئەو کتێبانەی بۆ قوتابخانە 
ئامادەمان کردوون چ وەک گرووپ یان بەتەنیا ئاماژەیان پێ بدەم: ڕۆژ باش، گەرمیان، 
دیالن، باوەگوڕگوڕ، کوردی 1، کوردی 2، کوردی 3، کوردی 4، پرسبڕکی، هەوروەها 
کتێبی یاریی پیتەکان کە ئەمەی دوایی لە دانانی مامۆستا »سۆزان سۆفی«یە. شایانی 
گۆتنە زۆربەی کتێبەکان چەندین جار بژار و چاپ کراونەتەوە. تا ئێستا چل هەزار 
نوسخە لەو کتێبانە چاپ کراون. ئەو بەڕێزانەی لە کتێبەکانی سەرەتادا بەشدارییان 
کردووە: مامۆستا ئەمجەد شاکەلی و خاتوو مەهاباد قەرەداغی بوون، نزیکەی هەموو 
بۆ  زمانەوانییان  پێداچوونەوەی  فەرهاد شاکەلییەوە  مامۆستا  الیەن  لە  کتێبەکانیش 
کراوە. ئینجا چەندین کەسیش لە نیگارکێشانی کتێبەکاندا بەشدارییان کردووە: ئێڤا 
لۆتتا لیند، ئاشنا ئەحمەد دەوڵەت، تاڵیب ئۆزمانی و کتێبەکانی دواییش هیوا کاکەیی. 
کار  بە  لێرەدا  ئەلفبێیەی  ئەم  واتە  ئارامی،  کوردی/  ئەلفبێی  بە  کتێبانە  ئەم  هەموو 

هاتووە نووسراون. ئینجا مەسەلەی ئەو دوو ئەلفبێیەی باست کردن:
من پێشتریش لە دیمانەی تردا هەمان پرسیارم لێ کراوە، بیروبۆچونم نەگۆڕاوە 
ڕوخسارێکی  التینی  کــوردی/  ئەلفبێی  وایــە  پێیان  هەیە  هەیە.  وەاڵمــم  هەمان  و 
سەردەمییانەی هەیە و بەکارهێنانی دەبێتە هۆی پێشخستنی زمانی کوردی. من بە 
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هیچ شێوەیەک ئەوە ناسەلمێنم  کە بەکارهێنانی ئەلفبێی کوردی/التینی ڕووخسارێکی 
سەردەمییانە بە زمانی کوردی ببەخشێت، یان بە هۆی ئەو ئەلفبێیەوە پێشکەوتنی 
ڕێزی  لە  دیکەیش  واڵتــی  هەندێ  و  چین  و  یاپان  ببینێت،  خۆیەوە  بە  گەورەتر 
لەمەش  جگە  نانووسن.  التینی  ئەلفبێی  بە  بەالم  جیهانن،  پێشکەوتووەکانی  واڵتە 
بەکارهێنانی ئەلفبێی التینی بەڵگەیەک نییە  بۆ ئەوەی خەڵکی بیانی بتوانن ئاسانتر 
لە  بەر  جارێ  وایە.  پێیان  هەندێک  وەک  بکەن،  کوردی  زمانی  لەسەر  لێکۆڵینەوە 
ئەلفبێیەکاندا وایە، خودی  لە گشت  هەموو شتێک پیت ڕەمزێکە بۆ دەنگێک، ئەمە 
ئەلفبێیەکە بایەخێکی ئەوتۆی نییە، گرنگییەکە تەنێ لەوەدایە تا چ ڕادەیەک پیتەکان 
بۆ  گونجێنراون  پیتانە  ئەو  ڕادەیــەک  چ  تا  یان  زمانەن،  ئەو  دەنگەکانی  دەربــڕی 
ئەوەی دەنگەکانی ئەو زمانەن دەربڕن. لە الیەکی دیکەوە بەکارهێنانی ئەلفبێیەک بۆ 
ماوەیەکی درێژ دەبێتە هۆی ئەوەی گرفتەکان تا ڕادەیەک چارەسەر بکرێن. ڕاستە 
ئێمە هەندێ کێشەمان لەگەڵ ئەلفبێی کوردی/ئارامیدا هەیە، بەاڵم ئەو کێشانە زۆر 
کەمترن بە بەراوردکردن لەگەل کێشەکانی نووسینی کوردی بە ئەلفبێی کوردی/
التینی، کە ڕەنگە لێرەدا بواری ئەوە نەبێت باسی کێشەکانی هەردوو ئەلفبێ بکرێن. 
لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا، بمانەوێت یان نەمانەوێت کورد لە ئێستا و داهاتوویەکی 
نزیکیشدا بەردەوام دەبێت لەوەی بە دوو ئەلفبێ بنووسیت، ئێمە هەرچییەک بکەین 
ئەلفبێی کوردی/ بە  بکەین  باکوور  لە کوردی  داوا  نابێت  و  ناشکرێت  و  ناتوانین 
ئارامی بنووسن، بەڵگە زۆرن بۆ ئەم بۆچوونە. ڕەنگە ئەوەی ئێمەی کەمێک نیگەران 
کردبێت ترسی ئەوە بێت ئەلفبێی کوردی/التینی لە هەرێمی باشووری کوردستاندا 
جێ بە ئەلفبێی کوردی/ئارامی لەق بکات، کە من پێم وایە ئەم نیگەرانییە لە جێی 

خۆیدا بێت.
من خۆم هیچ بەڵگەیەکی مەنتقی نابینم بۆ ئەوەی ئێمە دەست لە ئەلفبێی کورد/ئارامی 
هەڵبگرین و لە جیاتیی ئەوە ئەلفبێی کوردی/التینی هەڵبژێرن، چونکە کەموکۆڕییەکانی 
ئەم ئەلفبێیە زۆر کەمن و دەکرێت چارەسەر بکرێن، من جارێکی دیکەیش ئەم قسەیەم 
کردووە کە ئەمە وەک ئەوە وایە تۆ خانوویەکت هەبێت دەرگایەک و دوو پەنجەرەی 
شکا بێت، لە جیاتیی ئەوەی دەرگا و پەنجەرەکان چاک بکەیتەوە هەڵسیت و هەموو 
خانووەکە بڕووخێنیت و سەر لەنوێ خانوویەک دروست بکەیت و پێت وا بێت لەوەی 
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لە  بەم شێوەیە سەر  ئێمە  بێژم:  کورتی  بە  یانی  نییە.  وا  کە  دەبێت،  باشتر  پێشتر 
خۆمان دەشێوێنین، سەرباری ئەوەی گەنجینەی ئەدەبیی هەزار ساڵەشمان زەرەری 

بەر دەکەوێت.
ئینجا مەسەلەی دوو ئەلفبێ لەمپەڕێکی ترە لەبەر بەستاندارکردنی زمانی کوردی 
کورد  ئەگەر  نییە،  لەمپەڕ  بەهێزترین  و  تاقەلەمپەڕ  بەاڵم  لەپەڕە،  بێگومان  نا،  یان 
لەسەر ئەوە ڕێک کەوت )کە ڕێک ناکەوێت( یەک زمانی ستانداردی کوردیی هەبێت 

ئەو کاتە کێشەی ڕێنووس چارەسەر دەکرێت.

دەرەوەی  لە  تەنانەت  کوردستاندا،  باشووری  لە  راپەڕین  دوای  لە  مامۆستا  زار:  و  زم��ان 
کوردستانیش، بەسەدان کەناڵی میدیایی سەریانهەڵدا، بەرای تۆ هەبوونی ئەو هەموو کەنااڵنە 

تاچەند خزمەتیان بە زمانی ستانداردی کوردی کردووە، یان بە پێچەوانە زیانیان پێگەیاندووە؟
   فەهمی کاکەیی: لەڕاستیدا هەبوونی ئەو هەموو کەنااڵنە تاکی کوردی تووشی 
سەرلێشیوان کردووە. زۆری و بۆری لە بواری چاپەمەنی و ڕاگەیاندندا، بە بینراو 
و بیستراوە و ئەلکترۆنییەوە خزمەتی بە ڕەوشی زمانی کوردی نەکردووە. جۆرێک 
لە پاشاگەردانی لەم بوارەدا بەدی دەکرێت. ئەمڕۆکە هەر کەسە بیەوێت دەتوانێت 
بەیەکەوە  یان گۆڤارێک دەربێنێت، چوار کەس  بکاتەوە، ڕۆژنامە  بۆ خۆی سایتێک 
کۆ دەبنەوە و ڕادیۆیەک دادەمەزرێنن، هەر حیزب و ڕێکخراو و الیەنێک هەڵدەستێت 
و کەناڵێکی تەلەفیزیۆنی بۆ خۆی دەکاتەوە، ئەمەیە کە پێی دەڵێن زۆری و بۆری. 
لەم حاڵەتەدا کێ دەتوانێت ئەو هەموو سەدان ڕۆژنامە و باڵوکراوە و دەیان ڕادیۆ 
و تەلەفیزیۆنە بخاتە ژێر چاودێریی زمانەوانییەوە؟ تا ئێوارە پێیان بڵێ: کاکە گیان 
دوو دانە واو لەسەرەتای وشەدا نایەت، کەس گوێت لێ ناکرێت و ڕەنگە بڵێن: ئێمە 
لە  بزوێن  پیتی  ئاخر  دەڵێیت:  پێیان  ڕۆیشتووە،  و  بووە  کــردووە،  وامــان  ئێستا  تا 
سەرەتای وشەدا، بێ هەمزەی سەر کورسی نایەت، کەچی ئەو تەقەی سەری دێت 
و نازانێت ئەلفبێی کوردی چەند بزوێنی تێدایە، ڕەنگە هەر نەشزانێت ئەم ئەلفبێیەی 
ئێمە بریتییە لە چەند پیت. ئەمە بەڕاستی کارەساتە. من پێم وایە هەبوونی ناوەندێکی 
زمانەوانی کە چاودێریی ڕەوشی زمانی کوردی بکات، خاوەن دەسەاڵت و کاریگەر 
بێت، بە مەبەستی هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی ئەم ڕەوشە، گەلێک گرنگە. ئینجا پێم 
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وایە هەبوونی ئەم هەموو کەناڵ و دامودەزگا مێدیاییانە هێندەی خزمەتیان بە زمانی 
ستانداردی کورد )کە نییە( کردووە دە هێندە زیانیان پێ گەیاندووە.

زمان و زار: بۆ پرسی پ��ەرروەردەش هەمان پرسیارم هەیە ئایا  فرە پەروەردەیی لە دەڤەرە 
جیازاەکانی کوردستان بە زارەکانی بادینی و فەیلی وهەورامی تاچەند دەتوانیت خزمەت بە زمانی 

کوردی بکات، یان زمانەکەمان پتر لە یەکتر دەترازێنێت؟
الیەنەیش  ئەم  باسی  پێشو  پرسیارەکانی  وەاڵمی  لە  ڕادەیــەک  تا  کاکەیی:  فەهمی 
کراوە. پرسی پەروەردە یان زمانی ستاندارد بە من و بە تۆ چارەسەر ناکرێ، ئەمە 
مەبەستتان  ئەگەر  لەمە  بێ  دەوێت.  بەهێزی  سیاسیی  ئیرادەیەکی  دەوێت،  ئیرادەی 
خوێندن بێت بە زاری هەورامی دەبێت بڵێم: ئەگەر خوێندن بە زاری بادینی هەبێت 
بۆچی دەبێت بە هەورامی نەبێت؟ ئەوجا ئەگەر خزمەت دەکات یان ناکات ئەمەیش 
پرسێکی ترە، دەمێنێتە سەر ئەوەی لە چ گۆشەنیگایەکەوە تەماشای دەکەین. ئەگەر 
هەورامییەکان بە کورد دەژمێرین )کە بۆ من نابێت مەسەلەیەکی وا گفتوگۆی لەسەر 
نازانم  بخوێنن،  خۆیان  دایکیی  زمانی  بگیرێت  لێ  ڕێگایان  نابێت  کاتە  ئەو  بکرێت( 
بەاڵم  بخوێنن،  دایک  زمانی  کەسێک  تۆقیون چەند سەد  لەوە  هەیە  بۆچی خەڵکێک 
لەوە نەترساون چەند ملیۆنێک زمانی دایک بخوێنن و هیچ لە فکری زمانی ستاندارددا 

نەبن؟ چارەسەری تر هەیە کە لە چوارچێوەی پرسیارەکەدا جێی نابێتەوە.
دەمەوێت لە کۆتایی ئەم دیمانەیەدا بۆچوونی خۆم لەسەر هاتنەکایەی زمانێکی 
ستاندارد بڵێم: زمانی کوردی نە لە ئێستا و نە لە داهاتوودا یەکستاندارد نابێت لەبەر 
کەسێکم  ڕەنگە  فەرهەنگییش،  بگرە  و  کۆمەاڵیەتی  ئابوری،  هۆی: سیاسی،  کۆمەڵێ 
هۆی  دەبێت  بۆچی  نین؟  کــورد  هەموومان  ئێمە  مەگەر  بڵێت  و  بێتەوە  ڕاســت  لێ 
فەرهەنگی  بەڵی جیاوازیی  هەیە؟  فەرهەنگیمان  مەگەر جیاوازیی  هەبێت،  فەرهەنگی 
لەناو کورداندا هەیە، ئەویش کۆمەڵی هۆی خۆی هەیە، جیاوازیی فەرهەنگی نەک تەنێ 
لە نێوان بەشێک و بەشێکی دیکەی کوردستاندا هەیە بە هۆی کارتێکردنی فەرهەنگی 
سەردەستەوە، بگرە جیاوازی لە نێوان هەرێمێک و هەرێمێکی تر، شارێک و شارێکی 
تر هەیە. نامەوێت لەوە زیاتر لەسەری بڕۆم، بەاڵم زمانێکی کوردیی ستاندارد بۆ 

هەموو کوردستان وەک خەونێکی وەنەوشەیی وایە.



زمان و پرنسیپ و
گرفتەكانی وەرگێڕان

مستەفا غەفوور
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بــەنــاوی  دا  بەرهەمێكی  لــە   : رۆژهــەاڵتــی  نــووســەســەری  خۆشحاڵی  بــێــهــزادی 
)زبانشناسی كرد و تاریخ كردستان( كە بەندە لە ژێر ناونیشانی فیلۆلۆجیای زمانی 
كوردی و مێژووی كوردستان دا وەرمگێڕاوە، نووسیویە:  هەر نەتەوەیەك گوێ  نەداتە 
و  بەرە  بەربەرە  نــەدات،  هەوڵ  نەتەوەییەكەی  كلتورە  راگرتنی  بەرز  بۆ  زمانەكەی، 
داڕزان و لەكۆتایی دا بەرە و لەناوچوون دەچێت. ئەو نەتەوەی پارێزەری زمانەكەی 
دایە، هەركاتێك  بەركی خۆی  لە  بەندیخانەكە  كلیلی  دەچێت  بەندكراوێك  لە  خۆیەتی، 
بخوازێ  دەرگا دەخاتە سەرپشت و ئازاد دەبێ . نەتەوەی بێ  كلتوور و زمان )مەبەست 
لەدەست  گرتووخانەكەی  كلیلی  دەچێ   گیراوێك  لە  الواز(  كلتووری  و  زمان  خاوەن 
دوژمنانی دایە، واتە لەبەرامبەر دوژمانی دا چۆكی داداوە و وردە وردە دەتوێتەوە. 
لەبەر ئەوە نەتەوەیەك هەرگیز لەناو ناچێ ، مەگەر زمانەكەی بەرەو لەناوچوون بڕوا. 
نەتەوەیە  ئەو  نەتەوەیەك،  رۆڵەی  هــەزاران  مردنی  بە  دەنووسێ :   تردا  لە شوێنێكی 

كۆتایی نایات بەاڵم بە مردنی زمانەكەی فاتیحای دەخوێندرێ .
 گەلێك نموونەمان هەیە كە بە پێی ئامارەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان، دەیان و بگرە 
سەدان زمان بە درێژایی مێژوو لە ناو چوون و نەتەوەكانیان لە ناوچوون یان لە ناو 
نەتەوەكانی تردا تواونەتەوە و نەوەكانی ئەمڕۆیان نەك هەر هیچ هەستێكی نەتەوییان 
نییە، بە بیریشیان دانایت رۆژێك زمانێكی تایبەت بە خۆیان هەبوو بێ  و نەتەوەیەك 

بووبن. 
بەاڵم  و الیەنی سەرەكییە،  هاوبەش  فاكتەری  زمان  ئەدەبدا  بوارەكانی  تێكرای  لە 
هەر بوارێك بە جۆرێك مامەڵە لەگەڵ زمان دەكات هەریەكەیان بە جۆرێك زمان بۆ 
مەبەستی خۆی دەخەمڵێنێ  یا رەنێودێنێ . زمانیش سەركێشە، بۆ هەر بوارێك شێوازی 
خۆی هەیە و بۆ هەر كەسێك بە ئاسانی رام نابێت. ئەگەر لە وەرگێرەوە دەسپێبكەین 
مشتومڕیەتی.  زماندا  لەگەڵ  و  دایە  ملمالنێ   لە  دەقدا  لەگەڵ  بــەردەوام  وەرگێڕ  ئەوا 
زۆر جار زمان بۆ زاڵبوون بەسەر دەقدا، بەدەم وەرگێڕەوە نایات بە تایبەتی زمانی 
زمانێكی  دەقــی  و  ئاڵۆز  تێكستی  بۆ  بــەاڵم  نەبێ ،  ســادە  تێكستێكی  بۆ  تەنیا  كــوردی 
بەهێزتر لە زمانی كوردی، ئەوا زمانی كوردی نەك هەر وەاڵم ناداتەوە بگرە ئەگەر 
نەبێت  ریسوا  بكا  خوا  ئەگەر  دەبــەزێ ،  زمانەكەیەوە  و  بە خۆی  نەبێ   وریا  وەرگێڕ 
النیكەم لەبەردەم دەقدا بە چۆك دادێ . نەك هەر ئەوە ئەگەر بە گژ دەقێكی ئاڵۆز و 
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بەرفراوانتر لە زمانی مەبەستدا بچێ ، واتە ئەو زمانەی دەقەكەی بۆ وەردەگێڕدرێ  ئەوا 
وەك ئەوە وایە وەرگێڕ زۆران لەگەڵ كەسێكی لە خۆی بەهێزتر و پڕ تكنیك تر بگرێ  
ئەو  بۆ  نابەرامبەر. دەبێ  وەرگێڕ هەم زمانەكە و هەم خۆی  بكەوێتە ملمالنێیەكی  و 
وەرگێڕانە ئامادەبكات، سەرەتا وەك زمانناسێك شارەزای یاسا و رێساكانی هەردوو 
بەری ملمالنێكە بێ ، لە كەش و هەوای هەر دەقێكی زمانەكاندا كاری كردبێ ، ئێنجا بە 
خۆی و پاڵەوانەكەیەوە رووبكاتە مەیدانەكە. كەواتە زمان لە ملمالنێی زاڵبوون بەسەر 
دەقدا پاڵەوانی بێ  ركابەری وەرگێڕە. هەر زمانە، لەسەرێكەوە دەق تێكدەشكێنێ  و لە 

سەرێكی ترەوە وەرگێڕ.
وەك چۆن درەختێك پێویستی بە چاودێریی و ئاودێریی و هەڵپەرداوتن و متورب 
كردنە، زمانیش بە هەمانشێوە پێویستی بە چاودێرییە، بە تایبەتی تا هەڵنەپەرداوترێ ، 
الخە وشكەڵ و گەاڵرزیوەكانی لێنەكرێتەوە، بە كورتی خزمەت نەكرێت بەرهەمی باشی 
هەڵنەپەردراوتراوە،  و  نەكراوە  پێویست خزمەت  كوردی وەك  زمانی  هەنوكە  نابێت. 
خزمەت نەكراوە بۆیە گەشەیەكی بێ  سەروبە و نارێكی بەخۆیەوە بینیوە، گەیشتۆتە 
كاردانەوی  ئەگەرنا  گەرەكە،  وریایی  وهەم  شارەزایی  هەم  هەڵپەرداوتنی  رادەیــەك 
خراپی لێدەكەوێتەوە، ئەگەر زمانەوانان و پسپۆڕانی زمان كاری بۆ نەكەن و دەسەاڵت 

بە تایبەتی بڕیاری پشتیوانیان نەدا بەرە و ئاقاری خراپتر دەروات.
رەنگە بكرێ  بڵێین وەرگێڕان دراوی ئاڵوگۆڕی زانیاری و رۆشنبیرییە، وەك چۆن بێ  
بوونی دراو ئالوگۆڕە بازرگانییەكان رادەوەستن و بە دوای ئەویشدا بواری ئابووری 
دەوەستێ ، دەرئەنجامەكەشی پەككەوتنی ژیانە بە شێوازی ئەمڕۆ. بواری رۆشنبیریش 
بێ  وەرگێڕان پەكی دەكەوێت و كلتووری ئەو واڵتە تووشی قەتیسمان دەكات. ئەمڕۆش 
ئەو  رۆشنبیرییە،  دواكەتنە  ئەو  قەرەبووكردنەوەی  لە  دواكەوتن  و  دواكەوتنێك  هەر 
كۆمەڵگایەدا  هەموو  لە  پێویستە  لەبەرئەوە  دەكــات.،  كارەسات  تووشی  واڵتە  و  گەل 
وەرگێران بایەخی پێ  بدرێ  چ لەسەر ئاستی دام و دەزگاكانی دەوڵەت چ لەسەر ئاستی 
شەخسی، ئیتر چ تاكی كۆمەڵ ببێتە وەرگێڕ واتە زمان فێرببێت بۆ وەرگرتنی كلتوور 
و رەوشنبیری گەالن، چ وەریگێرێ  بۆ سەر زمانی نەتەوەكەی خۆی، چ سیستمێك، 
دامــەزراوەی  لە زۆر واڵتــدا  ئێستا  بخاتە ئەستۆی خۆی.  ئەركە  ئەم  دامــەزراوەیــەك 
تایبەت بە وەرگێڕان هەیە، ئەركی ئەو دامەزراوە ئەوەیە ئەو زانیارییانەی دەكەونە ناو 
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بازاری كلتوور و ئەو بەرهەمانەی تازە چاپ دەكرێن بە خێرایی وەرگێڕی بۆ سەر 
زمانی خۆیان، ئەمە دوای ئەوەی هەرچی بەرهەمی ئەدەبی جیهانییە و هەرچی شاكارە 
ئێستا رۆژانە هەرچی دەربچی  زانیارییەكانن وەریانگێڕاوە و  ئەدەبییەكانی جیهان و 
و بایەخی ئەدەبی و زانستی هەبێت بێ  سێ  و دوو وەریدەگێڕن. لە رووی بوجە و 
پێداویستیشەوە، چ وەزارەتی رۆشنبیری چ سەنتەری گشتی لێكۆڵینەوە و توێژینەوەی 
ئەو واڵتە بۆیان دابین دەكات. هەموو واڵتانی ئەوروپا و جیهانی پێشكەوتوو ئەم دام و 
دەزگایانەیان هەیە. ئیران و توركیاش كە دوو واڵتی دراوسین ئەم هەنگاوانەیان ناوە.

  لەبەر ئەوە بایەخدان بە وەرگێڕان و بایەخدان بە فیربوونی تاكەكانی كۆمەڵ بۆ 
زمانە زیندوو پێشكەوتووەكانی جیهان، هەردووكیان پێویستن، وەلێ  یەكەمیان پەلەی 
تێدا نییە هەركاتێك كۆمەڵگا بیەوێ  دەتوانێ  دەست پێبكات وەلێ  دووەمیان دەبێ  پەلەی 
لێبكرێ ، چونكە درێژخایەنە و درەنگتر دێتە بەر، دیار ئەم دواكەوتنە لە وەبەرهێنانی 
رۆشنبیری دا، كار دەكاتە سەر دواكەوتن لە گواستنەوەی زانیاری، مەعریفە، رۆشنبیری 
ئەو  قەرەبوونەكردنەوەی  و  گەالن  پێشكەوتنی  كاروانی  لە  دواكەوتنیش  زانست،  و 
ماوەیە كارەساتە، چونكە كاروانی زانست و رۆشنبیری ناوەستێ ، تا تۆ بەوە رادەگەی 
زانیارییەكانی دوێنی وەرگێڕی بۆ سەر زمانی خۆت دەیان زانیاری تازە رۆژانە دەرژێنە 

ناو هزری مرڤ و كۆمەڵگاوە.  
لێكتێگەیشتن و گواستنەوەی  بیرو بۆچوونی مرڤەكان بێ ،  ئەگەر زمان ئامرازی 
ئەوا وەرگێران گۆڕینەوەی زمانی دەقە بە زمانی مەبەست، واتە وەرگێڕان ناوبەندە 
وەرگێڕان  پرۆسەی  بڵێین  دەتوانین  لێرەدا  دەق،  زمانی  ئەركەكانی  بەجێهێنانی  بۆ 
هونەری دروستكردنی زمانی ناوبەندە و ئاستی هونەرمەندانەشی پەیوەستە بە رادەی 
بە جێهێنانی ئەركەكەی، چۆن كارایی زمان لە گەیاندنی دەقێكدا دەردەكەوێ ، كارایی 
زمانی  ئاستی  لە  توانی  وەرگێڕانەكە  هەركاتێك  واتە  شێوە،  هەمان  بە  وەرگێڕانیش 
دەقەكەدا بێ ، ئەوا وەرگێرانەكە سەركەوتووە. ئینجا پێویستە ئەو فاكتەرانەی وەرگێڕان 
فاكتەرانە  لەو  تۆكمەیی، الوازی كەموكوڕی هەریەك  بكرێن،  تاوتوێ  بەندە  لەسەری 

پێوەرن و وەرگێڕانەكەی پێ  هەڵدەسنگێندرێ .
هەموو  بە  وەرگــێــرانــدا  پرۆسەی  لە  زمــان  كەموكوڕییەكانی  تێكرای  لەراستیدا 
رەهەندەكانییەوە گرفت خوڵقێنن. نەك هەر ئەوە، هەر كەموكوڕی و ناهەمووارییەكی 
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زمان، لە وەرگێڕاندا رەنگ دەداتەوە، بە دڵنیاییەوە هەر كۆسپێك لە وەرگێڕاندا دێتە 
وەرگێڕان  و  وەرگێڕ  راستە  زمــان.  خــودی  بۆ  دەگەرێتەوە  سەرچاوەكەی  كایەوە، 
كاریگەرن لە سەر گەشپێدانی زمان، وەلێ  تێكڕای گرفتە بنەماكانی وەرگێڕان لە زمانەوە 
دێن. لەبەرامبەردا وەرگێڕانیش لە پاڵ ئەوەدا كە خزمەت بە زمان دەكات گرفتیش بۆ 
زمان دەخولقێنێ ، زۆرجار دەگاتە رادەیەك لەرێڕەوی هۆی الیدەدات. كەواتە دەتوانیین 
بڵێین گرفتی زمان و گرفتی وەرگێران تارادەیەك هەردووكیان یەكن، سەرەڕای ئەوەی 
لە خزمەت  یەكتریەوە سەرهەڵدەن، واتە  لە  یەكتر دەكەن گرفتەكانیشیان  بە  خزمەت 
ئەگەر  وەرگێڕان  و  زمانەوانی  پانتایی  بۆیە  خوڵقێنن.  گرفت  یەكتر  بۆ  و  یەكتردان 
زماندا  لە  نەرێنی  یا  ئەرێنی  هەرگۆڕانێك  تێكهەڵكێشن.  یەك  بااڵی  بە  نەبن  هاوتاش 
گاریگەرییەكەی لە وەرگێڕاندا دەردەكەوێت. دەبێ  وەرگێڕ زمانەوانێكی بەرجەستەبێت 
وەلێ  مەرج نییە زمانەوان وەرگێڕ بێت. زمانەوانی و پرۆسەی وەرگێڕان، پێكپەیوەیست، 
خزمەتی  بــوارە  دوو  ئەم  هاوكاری  یەكترن.  تەواوكەری  لێكدانەبڕاو،  ویست،  یەكتر 
گەورە بە زمان دەكەن. لەو شوێنانەی ئەم دوو بوارە هاوكاری یەكتر دەكەن، زمانی 
مەبەستیان سەركەوتنی بەرچاوی دەستەبەر كردووە. بە پێچەوانەوە گۆێنەدانە یەكتر 
دەزانــێ، چەواشەكاری  باشی  بە  كە خۆی  ئاڕاستەیەكدا  بە  هەریەكەیان  و رۆیشتنی 

لەهەردوو بوارەكەدا دەخوڵقێنن....

لە  بواری ئەمڕۆكەی وەرگێڕان لە كوردستاندا گرفتەكان زۆرن بەاڵم دەكرێ  بكرێن بە دووبەش:
 بەشی یەكەم: ئەو گرفتە خۆڕسكانەی بە پێی سروشتی زمانەكە دروست دەبن. لە 
وانە لە سەر بنەمای زمانی پەتی سەرەڕای ئەوەی وشە و زاراوەی لەسەر دادەرێژری 
و هێشتا یەكێكە لە سەر چاوەكانی دەستبەركردنی وشەی نوێ ، چ بە زیندوو كردنەوەی 
ئەو وشە و كەرەستە و زاراوانەی لە پشتیری زمانی كوردیدا بەجێماون، نە رووناكیان 
كردنی  ئەكتیڤ  و  نۆژەنكردنەوە  بە  چ  لێداوەتەوە،  ئاوڕیان  زمانناسان  نە  و  دیــوە 
بە خۆیان  تایبەت  بەكارهێنانی  یان شوێنی  گوێخراون  زاراوانــەی پشت  و  ئەو وشە 
نییە زمانی پەتی سەرچاوەی گشتی و سەرەكی  نەدۆزراوەتەوە. ئەوەش بەو مانایە 
زمانی كوردییە، نەخێر زمانی پەتی یەكێكە لە سەرچاوە گرنگەكان و یەكێكە لە پایە 
رستە  و  پراگماتیك  فۆنێتیك،  رووی  لە  الم  بە  كوردی.  زمانی  هەڵچنینی  گرنگەكانی 
وشە  گەڵێك  پەتی  زمانی  بنەمای  لەسەر  كەواتە  سەركییە.  بنەمای  هێشتا  سازییەوە 
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و زاراوە لە زمانی خەڵكی رەشۆكی، خوێندەوارانی لۆكاڵی دادەكەون و دەكەونە ناو 
زمان. خاڵە هەستیارەكە لێرەدایە ئەویش ئەوەیە: دەبێ  بە پێی ژینگەی زمانی ئەمڕۆ 
)نموونەیەكی سادە  لێوەربگیرێ ،  ئەمەڕۆ سوودی  واقعی  پێی  بە  و  بدرێ   محەك  لە 
و  نووسەران  دەستی  لەسەر  ــەی  زاراوان و  وشە  ئەو  ئینجا  هەڵقەناندن...(.  پێودانگ، 
شاعیرانی پێشتر هاتوونەتە ناو زمانی كوردی كە لەالیەك لەبەر نەشارەزای خوێنەران 
و كۆمەڵگای كوردی بەو زمانانە و ئەو ژینگە و شوێنانەی ئەو وشانەی لێوەرگیراو، 
كەس لێپچینەوە و بەداداچوونی بۆ ئەو وشە و زاراوانە نەكردووە، لە الیەكی تر ئەو 
وشە و زاراوانەی لە زمانی گەورە نووسەر و شاعیرانەوە داكەوتوون بەداخەوە بە 
دەقیكی پیرۆز دانراون و كەس زاتی ئەوەی نەكردووە دەستیان بۆ بەرێ  یان لە سەر 
هیچ  كە  ســەدام  )بوسال و(ی  وشەی   : وەك  داكەوتووە،  بەرپرسانەوە  گــەورە  زمانی 
نووسەر و كەنالێكی راگەیاندنی نووسرا و بیسرا و بینرا نەیوێرا جارێكی تر)بواسل( 

بەكار بێنێتەوە. 
 بەشی دووهەم: ئەو گرفتانەی پسپۆڕانی بواری زمان دەیخوڵقێنن هەر لە زمانەوانەوە 
ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  ریشەیان  لەوانە  شێك  بە  تائێستا  وەرگــێــڕان.  دەگاتە  تا  بگرە 
پرنسیپانەی هێندێك زمانەوانی پێشوو لەوانە خوالێخۆشبوو مامۆستا مەسعود محەمەد 
و نووسەرانی تر لە وشەسازی پێوانە و بەرهەمەكانیاندا لەو سەردەمەدا دایانڕشتوون. 
مامۆشتا مەسعود رێبازەكانی وشەسازیو پێوەرەكانی دیاریكردووە ئیتر مەرج نیە ئەو 
رێباز و پێوەرانە بۆ هەموو حاڵەتێك دەرەنجامی باش بدەن بە دەستەوە. لە الیەكی 
ئاوێتەكردنی وشەكان بۆ بەرهەمهینانی زاراوە و كەرەستەی  بایەخی بە  تر ئەەوندە 
پێویست داوە كە زمانی كوردی بە شێوەیك كورت و چڕ دەكاتەوە ببێتە هۆی ئەوەی 
 )Agglutinative Language( لە شێوازی خۆی دربچی، واتە لە شێوازی لكاوەو
رەنگە  زاراوەیــەك  وشەیەك  كە   )Incorporating Language( زمانی  بۆ  بگۆڕێ  

رستەیەك بگەیەنێ  وەك زمانی چینی.
وەرگێڕانی  واتە  وەرگێڕدراو  دەقی  لە  وەرگێرانە  وەرگێڕان،  گرفتەكانی  لە  یەك 
سەر  وەرگێرداروەتە  بەڵكو  نییە  دەقەكە  نووسینی  زمانی  كە  زمانێكەوە  لە  بابەتێك 
زمانەوە  لەو  زمانەیە  ئەو  شــارەزای  تەنیا  ئــەوەی  لەبەر  وەرگێریش  و  زمانە  ئەو 
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وەریدەگێرێ . بۆ نموونە ئەگەر بابەتێك لە فەرەنسییەوە كرابێت بە فارسی، وەرگێڕی 
هەڵە  هەڵەكانی خۆی  لە  جگە  كە  كــوردی  بۆ  وەریدەگێرێ   فارسییەكەوە  لە  كــوردی 
ئینگلیزی  كرابێتە  فەرەنسییەوە  لە  ئەگەر  دەكاتەوە. خۆ  دووبارە  فارسیش  وەرگێڕی 
و لە ئینگلیزییەوە كرابێتە عەرەبی و لە عەرەبییەوە كرابێتە فارسی، ئەوا بەدڵنیاییەوە 
شێوەیەكی  بە  دەتوانین  كەواتە  دەكەن.  زیاد  وەرگێڕاو  زمانی  ئەندازەی  بە  هەڵەكان 
ماتماتیكی بڵێین هەڵەكانی وەرگێڕان پەیوەندییەی راستەوانەی هەیە لەگەڵ زنجیرەی 
ئەوە  لەبەر  تا گەیشتۆتە وەرگێری هەنووكە.  تێپەڕیوە  پێدا  بابەتەكەی  ئەو زمانانەی 
نەكرا  ئەگەر  وەربگێرێ ،  نووسەرەكەوە  زمانی  لە  بابەتەكە  دەزانــم،  باشی  بە  بەندە 
زمانێكی  هەر  و  عەرەبی  یا  لەفارسی  بیانی  بابەتێكی  وەرگێڕانی  ئــاوادا  حاڵەتی  لە 
قۆناغی  بێ ،  وەرگێرانەكە  یەكەمی  قۆناغی  كــوردی  بۆ  پێنووسراو(  زمانی  )نەك  تر 
پتر  ئەگینا  بابەتەكە.  نووسینی  سەرەكی  زمانی  لەگەڵ  بێ   بەراوردكردنەوە  كۆتایی 
لەوەی خزمەت بێ  زیان بە ئەمانەتی وەرگێڕان و هاوكات بە بابەتەكە دەگەیەنێ . ئەمە 
پرۆسەیەكە رەنگە بۆ زۆركەس و لە زۆر حاڵەتدا نەكرێ  ، بەاڵم ئەگەر بكرێ  ئەوا بە 

دڵنیاییەوە پتر ئەمانەتی وەرگێران دەپارێزێ .
 ، تر وەرگێرێ   زمانێكی  بۆ  زمانێكەوە  لە  دەقێك  ئەوەنییە  تەنیا  ئەركی وەرگێڕان 
ماناكەی لێدەربێنی لە فۆڕمی زمانی كوردی بئاخنی، یان بەرگێكی كوردی بە بەردابكەی، 
یان ماناكە وەك الستیك لێك بكێشییەوە و بڵێی ئەوە ئاسانكاری بۆ خوێنەر دەكەم، یان 
یامانای تێكستەكە چڕ بكەیەوە لە یەك دوور ستە دا، بڵێی هونەرم نواندووە بابەتەكەم 
نەزانییە،  بێ   هونەر  و  ئاسانكاری  لەوەی  پتر  ئەمە  نەخێر  كردۆتەوە،  پوخت  و  كەم 
نەشارەزاییە لە وەرگێڕان. پێویستە تێكرای ئەو الیەنانەی لە زمانەكەدا چڕ بۆتەوە لە 
فەرهەنگ و كلتور و نەریت و پانتای زمانی و زمانەوانیدا  بگوازرێنەوە بۆ سەر زمانی 
ئەمانەتی وەرگێڕان.  لەكەداركردنی  ببێتە هۆی  ببەزێنێ  و  نابێ  سنووریش  مەبەست، 
لێرەدا گوازستنەوەی پانتایی پەیوەندی بە جیاوازی پانتایی هەردوو زمانەكە و ئاستی 
نووسینەكەوە هەیە. گەلێك وەرگێڕان هەن زمانەكەیان رەوان و شیاوی تێگەیشتنە بەاڵم 
كاتێك لەگەڵ دەقەكە بەراوردی دەكەیەوە لە زۆر رووە لێكدوورن، هۆكاری ئەمەش 
تواناتر  بە  وەرگێڕەكە  لە  بڕ  چ  كە  كەسانێك  دەدرێتە دەس  بەراوردكردنەوە  ئەوەیە 
نین، یان زەحمەتی ئەوە بەخی نادات لەگەڵ دەقە سەرەكییەكە بەراوردی بكاتەوە، یا 
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تەنیا چاو پێداخشاندنەوەیەكە و بەس، ئەكەش ئەگەر مانایەكی هەبێ  ئەوا گەندەڵییە و 
بازرگانی كردنە بە بواری وەرگێران.

وەك باوە زۆربەی زمانناس و كاراكتەرانی بواری وەرگێران، شێوازەكانی زمان 
دابەش دەكەن بۆ دوو شێواز، كە بریتیتن لە: 

1- وەرگێڕانی وشە بەوشە. لە راستیدا ئەمانە هیچ كامێكیان وەرگێڕان نین. وەگێڕانی 
وشە بەوشە وەرگێران نییە بەڵكو ماناكردنەوەی وشەكانە، ماناكردنەوەی وشەكانیش 
ئاوئاهەنگ كە مانای پوختی رستەكەبێت  تا مانایەكی  ناكات  هاوئاهەنگییەك دروست 
بیگەیەنێ . ئەمە تەنیا تایبەتە بەو كەسانەی لە وەرگێران تازەكارن، ناشین یا شارەزای 
هەردوو زمانەكە و وەرگێران نین. ئەمە لە هێندێك لە ورگێرە تازەكارەكانی ئێستاتدا 
زۆر بەرچاو و دیارە و بۆتە هۆی ئەوەی خوێنەر قیزی لە وەرگێران ببێتەوە و پشت لە 
خوێندنەوە بكات. ئەم جۆرە وەرگێرانە كە ورگێران نییە هەركەسێك بە سوود ورگرتن 
ئینتێرنێت دەتوانێ  ئەم كارە بكات و ناویش لە خۆی بنێ  وەرگێر و  یا  لە فەرهەنگ 

دنیایەك وەرگێراوی سەقەت بخاتە بازاری كتێب و خوێندنەوە.
هەڵەیەكی تر كە دێتە ئاراوە ئەوەیە: رەنگە وەرگێر دوای وەرگێڕانی وشە بە وشەی 
رستە  ئەو  مانای  نییە  ئەوە  ئاگاداری  بەاڵم  بخوڵقێنێ ،  مانادار  و  جوان  رستەیەكی 
دەكەوێتەی خانای مانای دەقەكە، ئایا مانای ئەو رستەیە لەگەڵ تێكرای مانای میتافۆڕی 
تێكستەكە دەگونجێ ، ئایا گواستەوەی مانای زەینی تێكستی سەرەكی بۆ وەرگێراوەكە 
و زەینی خوێنەر ناشێوێنێ ، هەمان وێنا و مەبەستی شاراوە رادەستی بەرامبەرەكەی: 

بەروتە، خوێنەر و گۆێگر، دەكات.      
 2- شێوازەكەی تر وەرگێڕانی مانای تێكست، واتە بەش بەشی دەقە نووسراوەكە، 
واتە وەرگێڕ دەقەكە دەخوێنێتەوە مانای دەكاتەوە و بە سەلیقەی خۆی دایدەڕێژێتەوە. 

ئەمە لە چەند روویەكەوە هەڵەیە: 
یەكەم، وەرگێر ناتوانێ  ئەمانەتی وەرگێران بپارێزێ ، یا باشتر دایدەڕێژیتەوە یا خراپتر 
دەبەخشێ   نووسەرەكە  بە  نابەجێ   بەهای  یا  دەكاتەوە  كەم  نووسەر  بەهای  لە  ئەوسا 
كەواتە ناكرێ  پلەی نووسینێك بەرزبكەیتەوە، كە نووسینەكە شایستەی ئەوە نییە یان 

پلەی نوسینێك كەم بكەیتەوە، ئەمەش ستەمێكە لە نووسینەكە و نووسەرەكە دەكرێ .
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  لە ڕوانگەی ئانتوان لیرمان و لۆرنس فینۆتی وەرگێڕانی باش، ئەو وەڕگێرانەیە 
بەشە گرنگەكەی دەقی سەرەكی دەپارێزێ  كە لەگەڵ ئەوەشدا لە رووی مێژوویەوە 
بە وەرگێڕانی وشەییەوە پەیوەستە، بەاڵم بەو شێویە نییە پشت بە مانای یەكەیەكەی 
لە  دەبێ  رەنگدانەوەی سەرەكیان هەبێ   بەڵكو  ببەستێت،  وشەكانی زنجیرە وتەییەكە 
دەقە وەرگێڕاوەكەدا واتە رەنگدانەوەی ماناییان لە رەوتی وتەكەدا مانای گشتی دەقەكە 

بدات بە دەستەوە.   
میتافۆڕیان  دەقــی  و  بن  ئیدیۆم  بەشێكیان  دەشــێ   تێكستەكە  رستەكانی  دووه��ەم: 
خوڵقاندبێ  بە شێوەیەك، پتر لەوەی فۆڕمی تێكستەكەی بخاتە روو دەقی میتافۆڕی 
زەین  تا  دەكات  زەین  رادەستی  پەیامەكە  واتە  دەدوێنێ ،  زەین  تێكستەكە  پشتەوەی 
مانای پێویستی لێ هەڵێنجێ ، ئەوسا بە ئەگەری زۆر لە داڕشتنەوەیدا هەڵەی مانایی و 

میتافۆڕی دێتە ئاراوە.
لە سنووری تێكستەكە جڵەوی  تێدانییە ئەم ماناكردنەوەی بەدەر  گومانی   سێهەم: 
نووسین و داڕشتنەوەی بەرەاڵ دەكات دوور نییە زیاد لە پێویست بابەتەكە درێژبكرێتەوە، 
هونەری  و  دەشێوێنی  تێكستی سەرەكی  ئەستاتیكی  لەالیەك  دەقیش  درێژكردنەوەی 
نەیتوانییوە  كە  دەردەخــات  وەرگێر  بێتوانایی  تر  الیەكی  لە  دەكات،  الواز  داڕشتنەكە 
بە كەمترین تێچووی زمانی و جوانترین وشە و زاراوەی مەبەست، كەم و پوخت لە 

سنووری تێكستی سەرەكیدا ماناكە بگەیەنێ .
 چوارەم:  رەنگە ئەم بابەتە لە سنووری كلتوور و رەوشنبیری كورد تێنەپەڕێ  و تەنیا 
لە مەداری خوێنەری كوردا بمێنێتەوە، دوور نییە بابەتەكە ئەوەندە بە هێزبێ  زمانزانێك 
گرفتەكە  ئەوسا  بیانی.  زمانێكی  بۆ سەر  وەریبگێرێت  بیانیزان  زمانی  وەرگێرێكی  یا 
ئەوەندە گەورە دەبێ  ئەو مانا یا پەیامەی وەرگێر بە سەلیقەی خۆی دایڕشتووە، لە 
رووی  لە  هەم  دەخاتەوە،  دووری  دەقە سەرەكییەكە  لە  تر  زمانێكی  بۆ  وەرگێرانیدا 
وەرگێڕانی  چۆن  هــەروەك  زمانەوە.  ئەستاتیكای  و  داڕشتن  رووی  لە  هەم  ماناوە 
بابەتێك لە زمانی دووهەم و سێیەمەوە ئەوەندە هەڵەی تێدەكەوێ  كورد گوتەنی وەك 
یەخەی شێتی لێدێ  و هەر وەرگێڕە بە ئارەزووی خۆی لێكی دەكێشێتەوە، بەدڵنیاییەوە 
وەرگێرانی  رەنگە  دادەنــرێ   دەقی سەرەكی  یا رستەی  زاراوە  بۆ وشە  مانایەی  ئەو 
بۆ زمانێكی تر مانای سەرەكی بزر بكات و شتێكی دیكەی لێدەرچی، كەمن پێم وایە 
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وەرگێران پێویستە لەو زمانە سەرەكییەوە بكرێ ، كە دەقەكەی پێ نووسراوە ئەگەر 
ئەوەش نەكرێ ، لە هەر زمانێكەوە بێ  پێویستە لەگەڵ دەقی سەركی بەراورد بكرێتەوە. 
بەندە ئەم دیاردە و هەاڵنەم لە وەرگێرانی چەند كتێبێك دا بەدی كردووە، كە ناچار 
بووم لە دوای وەرگێڕانیان لە زمانی فارسی یا عەرەبییەوە لەگەڵ دەقە ئینگلیزییەكەیان 
بەراوردی بكەمەوە، بەمەش هەوڵمدا سنووری دەق بەچاك  یا بەخراپ نەبەزێنم، بولیڵ 
رادەیەك  تا  مانای  بڕەوێنمەوە، هاوكات  مانایی  تێگەیشتنی  مانا و  لەسەر  تارمایی  و 
میتافۆڕی  الرستەیەكی  یان  الئیدیۆم  هەر  یا  ــەك  زاراوەی و  وشە  هەر  پیستی  بە  پڕ 
بدۆزمەوە و هەڵەكان كەمتر بكەمەوە. چۆنكە زۆر وشە و زاراوەی ئینگلیزی لە كوردیدا 
یا بە پێچەوانەوە، بۆ زمانی  نییە  لە فارسیدا  مانای پڕ بە پێستی خۆیان هەیە بەاڵم 
عەرەبی و زمانەكانی تریش بە هەمان شێوە. جگەلەوە مانای ئەبستراكتی وشەكە لەو 
هەوڵ و بەراوردكردنانەدا دەردەكەوێ ، ئەگەر ئەوەش ساغ نەبێتەوە لەم میكانیزمەدا 
چارەسەری تر دەدۆزرێتەوە، ئەگەرنا بۆ پاراستنی ئەمانی مانا دەكرێ  وشە، زاراوە، 
الرستە ئیدیۆم یا هەر كەرەستەیەكی تری زمانی سەرەكی دابنرێ  و لە پەراوێزدا بۆ 

خوێنەر روون بكرێتەوە.
زانستییەكانی  زاراوە  نەستەق  قسەی  میتافۆڕیی،  الرستەی  ئیدیۆم،  پەند،  پێنجەم: 
دەبێ   بووە،  دروست  لەسەر  كۆدەنگییان  زاراوانــەی  ئەو  تایبەتی  بە  وەرناگێردرێن، 
وەرگێڕ شارەزای تێكڕای ئەو كەرەستانەی زمانی سەركی بێ  و لە زمانی مەبەست 
دا بەرامبەرەكەیان واتە هاومانایان بۆ بدۆزێتەوە. یەكێك لە پێوەرەكانی زانینی زمان 
ئەوەیە دەبێ  زمان زان هەموو پەند و ئیدیۆم و قسە نەستەقەكانی زمانی سەرەكی و 
زمانی مەبەست بزانێ  یا النێكەم هەستبكات ئەوانە لە دەقی سەرەكیدا، وتەی ئاسایی 
نین وەربگێردرێن. دەبێ  هەست بە مانای میتافۆڕی و ئەبستڕاكتبوونی وشەكان بكات. 
شەشەم:  دەبێ  وەرگێر شارەزای ئەو بابەتەبێ  كە وەریدەگێڕی، ناكرێ  وەرگێرێك 
هیچ شتێك لە مێژوو نەزانێ  دەست بۆ بابەتێكی مێژوویی دێرین بەرێ ، یان هیچ شتێك 
لە بارەی فەلسە، ئابووری سیاسەت، كۆمەڵناسی نەزانێ  و لەوبوارانەدا دەست بكات بە 

وەرگێران. هیچ شتێك لە یاسا نەزانێ  و بابەتی یاسایی وەربگێڕێ  و ... هتد.
زمانی  پڕاگماتیكی  و  رێزمانیی  نەزمی  یا  لەسەبكی  خۆی  وەرگێر  دەبێ   حەوتەم: 
سەرەكی بپارێزێ ، چونكە پێرست و ریزبەندی كەرەستەكانی هەر زمانێك و نەزمی 
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دەبێ   كرمانجێ   و  كورتی  جیاوازن،  دەستەواژەكان  و  الرستە  و  سەرەكی  رستەی 
وەرگێر بێ  ئەوەی سنووری پێویستی دەقی سەرەكی ببەزێنی، بەرگی زمانی مەبەست 
بە بەر دەق یا تێكستە وەرگێراوەكەدا بكات. بە رادەیەك كە ئاخێوەری زمانی مەبەست 

وا هەست بكات نووسەرەكەی هاوزمانی خۆیەتی.  
رووی  لە  هــەم  كە   )stress( هێز  نــاوی  بە  هەیە  بابەتێك  رێــزمــان  لە  هەشتەم: 
واتە  زمانییەكان.  كەرەستە  دەكەوێتە سەر  فۆنۆلۆجییەوە  رووی  لە  هەم  و  رێزمانی 
لە وشەیەك، زاراوەیــەك، یا چەمكێكدا هێز دەكەوێتە سەر بڕگەیەك كە لە بڕگەكەدا 
راستە،  سینتاكسیش  بواری  بۆ  ئەمە  هێزەیە.  ئەو  هۆكاری  كۆنسۆنانتێك  یا  ڤاوڵێك 
دەشێ  بڵێین لە دەقێكدا رستەیەك، الرستەیەك، دەستەواژەیەك هێزی دەكەوێتە سەر، 
كە نە پەیوەندی بە ئیقاع و نە پەیوەندی بە دەنگ و وێستەوە هەیە. ئەو هێزە بریتییە لە 
چڕبوونەوەی مەبەستی دەقەكە، مەبەستی بەشە رۆمانەكە یا مەبەستی تێكڕای رۆمان 
یا نۆڤلێت یا وتارەكەی تێدا چڕ دەبێتەوە، كە ئەمە گەورەترین كاریگەری دەخاتە سەر 
خوێنەر لە رووی دەروونی و زەینی و تەنانەت جەستەیشەوە، لەویدا كارگەییەكان چ 
سۆزداری و خۆشەویستی چ گاڵەتەجاڕی و چ رق و حەماسەت یا بەزەیی لە خوێنەردا 
سەرهەڵدەدەن و چۆنیش دەردەكەوی پەیوەندی بە هەست و نەستی خوێنەرەوە هەیە. 
دەبێ  وەڕگێڕ هەست بەم حاڵەتە بكات و ئاگاداری ئەو شوێنە هەستیارە بێ  و بە هیچ 
شێوەیەك هەڵەی تێدا نەكات، نە لە رووی ماناوە نە لە رووی گواستنەوەی ئەو هەست 

و نەستەی دەقی سەرەكی بارگاوی كردووە.
دەبێ   بێت.  زاراوەســازی  شــارەزای  یان  بێ   وەرگێڕ ساراوەساز  پێویستە  نۆهەم: 
بەالنی كەمەوە شارەزایی لە زمانێكی پێشكەوتتوی ئەم سەردەمە پاڵپشتی زاراوەساز 

بێت، دەبێ  زاراوەساز مووقاڵش و وردبین و سەلیقەدار بێت.  
بە  دەبێ   نەبووبێ ،  دروست  ەسەر  كۆدەنگیان  دەستەواژەكان  و  زاراوە  تا  ئینجا 
یا  ئیتر  نەكات،  تاوانبار  خۆی  هەوڵبدات  و  ببات  بەكارهێنانیان  بۆ  دەست  پارێزەوە 
بەڵگەی بەكارهێنانی بخاتە روو.  یا  بكاتەوە،  پێبكات و روونی  ئاماژەی  لە پەراوێزدا 
مامۆستا مەسعود محەمەد لە شوێنێكی تر دەڵێ : تێوەریخ زاراوەیەكی حازر بەدەستی 
بۆ خوڵقاندووین لە بری تحشییە لە حشوی عربی وەرگیراوە و دەگوترێ : بە تێوەریخ 
قسەكەی خستەروو، واتە لە وێنەی كەلێن و پڕكردنەوەی وتووێژ نەك یەكسەر پانە و 
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پان مەبەستی دركاند )زاراوەسازیی پێوانە. مەسعود محەمەد ل69(. دەبینین هێشتا ئەم 
زاراوەیە و گەلێك زاراوەی تری ناوبراو كۆدەنگی لەسەر دروست نەبووە. هۆكارەكەشی 
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ناچار نەبووین بەكاری بێنین، چونكە زاراوەی ترمان هەیە لە 
بری ئەوە كە پێی دەوترێ  )ناواخندار(، وەك: وتەكەی ناواخندارە یا ناواخنی هەیە، یا 

وتەكانی بە پێچ و پەنان.
دەهەم: زمانەكانی جیهان بە تایبەتی زمانە گەورەكان وەك ئینگلیزی و ئەڵمانی و 
رووسی و عەرەبی رۆژ بەرۆژ پەرە دەستێنن، دەبێ  وەرگێر هاوشانی ئەم پەرەسەندنە 
لەسەر  جەخت  چۆمسكی  بەڵكو  ئــەوە  هــەر  نــەك  بكات.  بەگۆڕانكارییەكان  هەست 
لە زمانە بەرفراوان و  ئەوەدەكاتەوە، كە زمانناس پێویستە النیكەم شارەزای یەكێك 
پێشكەوتووەكانی جیهان بێت. چونكە ئەو كاتە هەست بە كەموكوڕی و جیاوازییەكان 
دەكات، هەست دەكات زمانەكەی لە چ ئاستێك دایە و چۆن مامەڵەی لەگەڵ دا بكرێ  
بەرەو پێشەوە بڕوات و ببێتە زمانێكی ستاندارد. وەرگێڕیش لێرەدا فاكتەری سەرەكییە 
رەنێوهێنان و گەشە پێدانی زمان، پێویستە ئەویش شارەزای زمانە پێشكەوتووەكانی 

جیهان بێت.
 

زۆر جار ئەوكەرەستە، وشە یا زاراوەی بۆ وەرگێڕ گرینگە رەنگە لەو شوێنەدا بۆ 
رۆمانووس گرینگ نەبێت، یا ئەوەی بۆ رۆمانووس گرینگە بۆ وەرگێڕ گرینگ نەبێت. 
چونكە وەرگێڕ ئازاد نییە لە شكڵپێدانی كەرەستە زمانییەكان، كۆت و بەندەكانی وەرگێڕ 
لە  تا جیاوازی  دایە كە دەیهەوێ  وەریگێڕی بۆ سەر زمانی مەبەست،  لەو دەقە  پتر 
پانتایی و بااڵی هەردوو زمانەكەدا هەبێ  واتە كاتێك زمانی دەقەكە بااڵتر و فراوانتر بێ  
لە زمانی وەرگێڕانەكە، كۆت و بەندەكان پتر دەبن، هاوكات ئاڵۆزی دەق و بابەتی دەقیش 
كاریگەرن لەسەر ئافراندنی كۆت و بەندی پتر. لەسەر و هەمووشیانەوە ئەزموون و 
شارەزایی وەرگێرە، كە ئەویش كاریگەرە لە سەر سەركەوتوویی و ناسەركەوتوویی 
وەرگێڕانەكە. بەم پێیە زمانی ئەو دەقەی وەرگێڕ بەتەمایە وەریبگێڕێ ، هیچ دەرفەت و 
ئازادییەك نادا بە وەرگێڕ تا بتوانی رستە و كەرەستە زمانیەكان مشتوماڵ بكات، واتە 
كۆتوبەندی پێشوەخت، لەوانە رێساكانی دەقی سەرەكی لە سینتاكس و مۆڕفۆلۆجی 
و رێزماندا، سنوورێك بۆ ئازادی وەرگێڕ و گەمە زمانییەكانی وەرگێڕ دادەنێن. دەبێ  
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داهێنانی وەرگێر لەو سنوورە دابێت. ئەمەش مەحاڵ نییە. ئەزموون و شارەزایی هەموو 
مەحاڵەكان الواز دەكات و بەربەستەكان رادەماڵی.       

ئازادن لەوەی چۆن گەمە بە فۆڕمە زمانییەكان   هەم شاعیر و هەم رۆمانووس 
دوو  نێوان  كێشەی  نووسینیان،  دەقی  و  خۆیان  كێشەی  ســەڕەرای  چونكە  دەكــەن. 
زمانیان نییە، بەڵكو تەنیا كێشەكە لە نێوان وێنە و زمانە الی رۆماننوس و الی شاعیر لە 
نێوان زمان و وێنایە. تەنیا لە كاتی وەرگێڕانی شیعردا )تا رادەیەك رۆمانیش( كێشەكە 
زمانی  و  شیعرەكە  زمانی  نێوان  كێشەی  جگەلە  چونكە  دەبێت،  ئاڵۆزتر  و  قورستر 
مەبەست كێشەی نێوان میتافۆڕی دەقە شیعرییەكە و میتافۆڕی دەقە وەرگێڕاوەكش 
یەخەی وەرگێر دەگرێت، كە هاوتاكردن و هاوماناكردنی چوار زمان )زمانی نووسینی 
میتافۆریی زمانی  میتافۆڕی دەقی سەرەكی، زمانی مەبەست، دەقی  مانای  سەرەكی، 
مەبەست، كە دەبێ  وەرگێڕاوی دەقی میتافۆڕی زمانی سەرەكی بێ ( بۆ یەك مەبەست 
ئاسان نییە. هەر لەبەرئەوەشە دەڵێن وەرگێرانی شیعر ئاسان نییە. لە ئێستادا وەرگێڕانی 

شیعر و تەنانەت وەرگێڕانی رۆمانی رۆمانووسە گەورەكانیش ئاسان نییە.
لەسەر  كاریگەرن  رێنووسیش  گرفتی  كۆمەڵێك  وەرگــێــڕان  گرفتەكانی  لە  جگە 
بەڵگە  بێ   دەنووسێ   ئــارەزووی خۆی  بە  یا وەرگێڕیك  نووسەر  كە هەر  وەرگێران، 
دوای  بە  یان  هەبێ   ئەوتۆی  بەڵگەی  ئــەوەی  بێ   رێنووس  ناو  دەهاوێتە  خشتۆخاڵ 
بەڵگەی پتەودا بگەرێ  بۆ پشتراستكرنەوەی، بێ  ئەوەی گوێبدات ئاستاتیكای نووسین، 
الیەنی تێچووی زمان یان فۆنێتیكی زمان، كە هەرسێكیان لە رێنووسی كوردیدا گرینگن.
گرفتێكی تر ئەوەیە بەشێكی زۆر لە وەرگێرەكان شارەزای پڕاگماتیكی زمان نین، لە 
زۆر شوێن الیان روون نییە ئەو رستەی بەكار دەبرێ  رستەی سەرەكییە یان رستەی 
رای  بە  كە  ناكاتەوە،  لێك جیا  ئاوەڵكار  و  كار  ئاوەڵكار،  و  لە رستەكاندانا  پاشكۆیە، 
بەندە ئەمە یەكێكە لە كێشەكانی پێوەلكاندنی )ی( ئاوەڵكار و ئاوەڵناو، )ی( پەیوەندی، 
)ی( خۆیەتی و جیاكردنەوەیان لە )ی( دیارخەر، هەروەها جیاكردنەوەی دەستەواژەی 
ناویی وەك ناو، ئاوەڵنا و یان ئاوەڵكار، كە لە بەكارهێنانی زیادەڕەوی )ی( دا كاریگەرن 
و وەك پرنسیپ نووسەر و ورگێڕ دوور دەخەنەوە نووسینی )3ی و 3 و(. ئەمەش 
بابەتێكی درێژە و دەیان نموونەی لەسەرە كە هێشتا وەك پێویست ئاماژەیان پێنەكراوە 

و مشتومڕهەڵگرن.   
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تری  شتێكی  بترازێ   لەوە  رانەبردووە  دەمكاتی  نیشانەی  یا  ئامراز  )دە(  دەبینین 
لەدەست نایات، ئەوە تەنیا بنزاری موكریانە )دە(ی خستۆتە پاڵ )گەڵ( و وەك )دەگەڵ( 
ئەمەش لە رەوتی بەكارهێناندا جیاوازە لە وشەی )لەگەڵ( بۆ نموونە: مانای دەگەڵی 
كەوت، جیاوازە لە مانای لەگەڵی كەوت، یەكەمیان مانای رەگەڵی كەوت یا رەدووی 
ئەگەری  دەقدا  لە  مادام  كەواتە  كەوت،  ئەویش  لەگەڵیدا  مانای  دووهەمیان  و  كەوت 
مانای تر دەخوڵقێنن، پێویستە لە بەكارهێنانی نابەجێدا خۆمانیان لێبپارێزین، چونكە لە 
خوێندنەوەدا لە چركەساتێكدا چەندین ئەگەری مانایی خۆیان نیشان دەدەن، ئەمەش 

گومان الی خوێنەر دروست دەكات.  

زۆر جار لەمەڕ ئەنجامدانی:  1( كار بە هۆی ناو و كرداری یارمەتیدەری جیاواز و 
2( گەڕاندنەوەی ئاوەڵناو بۆ ناوی تایبەت بەخۆی و ئاوەڵكار بۆ كاری تایبەت بە خۆی، 

الدانی زمان سەرهەڵدەدات، بۆ نموونە:
 حاڵی نووسەر لە حاڵی توێژەر كڵۆڵتر، كولەمەرگتر، و بەرتەسكتر نەدەبوو.

 یەك، بەرتەسكی ئاوەڵناوی حاڵ نییە، دوو كولەمەرگی خۆی ئاوەڵكارە وەك ناوە بە 
ئامرازی )تر و ترین( ناكرێتە ئاوەڵكاری بااڵتر، جگەلەوە ئەگەر لە رووی رێزمانیشەوە 

راست بێ ، ئەوا لەرووی رەوانییەوە هەڵەیە چونكە میلۆدی رستەكە تێكدەدات....
 بەر لەوەی یەك نەفەس وەك پاروویەك، وەاڵم وەربگرین...

 ئەو كردارەی لەسەر پاروو ئەنجامدەدرێ  خواردنە و ئەو كردارەی لەسەر نەفەس 
كردار  بەیەك  ناوەكە  هەردوو  كەناكرێ   وەرگرتنە،  كەمتر  هەڵكێشانە  ئەنجامدەدرێ  
ئەنجامبدرێن، وەك خۆشەویستی كردن و هێلكە كردن. ئەگەر ئەمە سنوور بەزاندنە 
داهێنان بێ  ئەوا ئەو داهێنانە لە بەالرێدا بردنی زمانەكەو دوورخستنەوە لە دیالێكتە 
دەستەخوشكەكانی، كاریگەرترە نەك لە پێشخستنی زمانە.  دەروازەیك بۆ شیكردنەوەی 

بونیادگەرانەی چیرۆك ل11-12. رۆاڵن بارت. و: تاریق كارێزیی 
گەلێك جار مامەڵە كردن لە گەڵ ئاوەڵناو و ئاوەڵكارەكان بەكارهێنانیان هەڵەیە. بۆ 
نموونە كەڵەگەت تایبەتە بە بەژن و بااڵ، ئەگەر وتت كەڵەگەت واتە باالبەرز نەشڵێی 
كەڵەگەت،  دیوارێكی  كەڵەگەت،  ستوونێكی  بڵێی  ناكرێ   بەاڵم  ئاساییە،  بااڵكەڵەگەت 

درەختێكی كەڵەگەت، وەك چۆن ناتوانی بڵێی درەختێكی درێژ... 
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بەرز  دارێكی  وەك  دەكرێ   دەسنیشان  ئاوەڵناوەكە  بە  ناوەكە  رەگەزی  جار  زۆر 
دڵنیایەوە  بە  كەڵەگەت  وتت  كە  یا  ــك...  دارێ تەختە  نەك  بــەرزە  درەختێكی  مەبەست 
ئەگەر  نییە،  ئاسان  چونكە  ناكرێت  تردا  شتی  بەبەر  خەسڵەتە  ئەم  مرۆڤە  مەبەست 
زمانی  گەمەی  بااڵترین  و  میتافۆڕی  دەقی  بەرزترین  كە  لە شیعردا شیاوە،  بشكری 
لەخۆ دەگرێت، نەك رۆمان و وەرگێڕانی رۆمان و نۆڤلێت و چیرۆك، یان دەقی ئاسایی 
ئەدەبی و زانیاری. لەبەرئەوە زۆر جار الدان لە ویستی وشەكان الدان یا چەواشەكاری 

لە زماندا دەخوڵقێنێ . 
جار  چەندین  خوێنەر  دەبێ   دەبێ   خوێنەر  ئەوەیە،  سەیرتر  ئەوانەش  هەموو  لە 
ئەوە  لەبەر  نەك  ئەویش  تێبگات  لێی  بتوانێ   ئینجا  بخوێنێتەوە  دەقێك  یا  رستەیەك 
دەقەكە فەلسەفی یا ئاڵۆزە، بەڵكو لەبەر ئەوەی وەرگێڕ لە توانیادا نەبوو وەرگێراوە بە 
شێوەیك دابڕێژی رەوان سادە و شیاوی تێگەیشتن بێ ، بۆیە زۆربەی خوێنەران گلەیی 

لەدەست ئەو جۆرە وارگێڕاوانە دەكەن. بۆ نموونە: 
- بەرهەمەكانی مێنیپێنی گاڵتە و گەپ بە فەیلەسووفە گەورە و بەناوبانگەكان بووە.  
- بە كردەنیش، ئەو ئەقڵەی دەستی لە خۆی بەرداوە تا وچان لە سایەی نموونەدا 
بدا، ئەگەر ئەو بێت ئەو رێسایانە، ئەگەر پیادە بكرێن، نووسەر بە سایەی ئەوانەوە بە 

مەبەست دەگات. 
- لە نێوان قوتابییەكان قوتابییەك هەڵبژێرێ. جیاوازە لە: لە ناو قوتابییەكان قوتابییەك 
هەڵبژێریت... دەخوازێت بیبینێ، جیاوازە لەوەی دەبێ  بیبینێ  ، دەیەوێ  بیبینێ ، حەزدەكا 

بیبینێ ، داواكارە بیبینێ ...
- پێوەندی و پەیوەندی  لە فارسیدا )در این رابگه: لەم پێوەندییەدا، واتە لەم رووەوە 
كە هیچ پەیوەندی بە پێوەندییەوە نییە ... در رابگه با: لە پێوەندی لەگەڵ: واتە سەبارەت 
بە، كە هیچ پەیوەندی بە پێوەندییەوە نییە(، بە داخەوە هێندێك وەرگێری رۆژهەاڵتیی 
لە رووی  فارسی دەكەن، كە هەم  ئەم سەبكەی  پەیڕەوی  بێ    لەبەر هەر هۆكارێك 

ماناوە هەڵەیە و هەم لەرووی داڕشتنەوە نارێكە.
 لێ ، ولی، لە )لكن( ی عەرەبی وەرگیراون، ئاساییە لەبنزارەكانی كوردی وەك دەشتی 
هەولێر و الدێ  گوندەكانی كوردستان بەكار ببرێن، بەاڵم بۆ زمانی فەرمی بە راستی 
نازانم  گەلێك كەرەستەی زمانی هەیە، یا بەڵگەنەویستن، یا كۆدەنگییان لەسەر دروست 
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بووە و دەما ودەم دەگێردرینەوە، كە ناكرێ  دەسكارییان بكرێ  مەگەر كەرەستەیەكی 
جوانتر و باشترییان لە بری دابندرێ ، كە ئەمەش كاری هەر نووسەر و ئەدیبێك نییە 
زۆر جار كار دەگاتە ئەكادیمیای و توێژەران. ئەگەر وردتر ببینەوە دەبینین وشە و 
زاراوە هەن وەك خەسڵەت یا ناو بەكاردەبرێن ئەوانیش ناكرێ  دەسكاری بكرین یا بە 
ئارەزوو مامەڵەیان لەگەڵدا بكرێ ، وەك: ورگ زل ناكرێ  بە ورگ گەورە یا ورگ مەزن، 
شەوكوێر، بەشەو كوێر، شەواو نابێتە ئاوی شەوێ ، كەڕو الڵ ناكرێتە الڵ و كەڕ، شەل 
و كوێر نابێتە كوێر و شەل، شەو و نیوەشەو ناكرێتە نیوە شە و شەو، بنێشتە خۆشكە 
ببنێشتەكاڵ  بەرامبەر  زانیاری  ئەوەیە نووسەر  )ئەمە هۆكاری  بنێشتە خۆش  ناكرێتە 
و بنێشتی خۆشكراو و تێكرای بنێشت دروستكردن نییە(. خدر بچوك ناكرێتەوە بۆ 
خولە بەڵكو دەگوترێ  خلە، خوولە بۆ مەحمودە بە كار دێ  بێ  ئەوەی هیچ وێچوونێك 
هەبێ  تەنیا ئەوە نەبێ  كۆدەنگی كۆمەاڵیەتی لەسەر دروست بووە.... ئەمانە و گەلێك 

وردەكاری تر كە خاڵی هاوبەشن لە گەیاندنی مانا و رێنووس. 
لە كۆتاییدا دەمەوێ  بڵێم هەر وەرگێرێك تا بەتواناتر و شارەزاتر بێ  بەرپرسیارییەتی 
پترە، خزمەت بكات خزمەتەكەی گەورەیە و ناسنامەی نەتەوەیی پرشنگدارتر كردووە 
لە  گەورەیە  هەڵەكەی  بكات  هەڵەش  ئەگەر  پێببەن،  زەفــەری  ناتوانن  دوژمنان  كە 
نابێ   كەواتە  نەتەوەیی دەوەشێنی.  ناسنامەی  لە  دایە چونكە زەبر  حوكمی خیانەت 
هیچ وەرگێڕێك بێ  شارەزای و بێ  بەڵگەی تۆكمە و زانستی دەست بۆ وەرگێڕان 
و كەرەستەكانی زمان ببات. پشكی سەرەكی خراپی ئەم بارودۆخەی وەرگێڕان لە 

ئەستۆ وەرگێڕەكان دایە.



کە مێژو تۆماری ناکات،
زمان فریا دەکەوێت
)بەراوردکاری وشەی وەرگیراو لە زمانی فینلەندیی و زمانە 
ئۆرالییەکان، بۆ دیار کردنی شوێن و سەردەم(

شاسوار هەرشەمی
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بەڵگەیەکی زمانه وانی، کە دەتوانێت لەسەر ساغکردنەوەی کات و سەردەم، زۆر 
و  ئۆرالیی  زمانی  خێزانە  هــەردوو  لێکچوانەی  وشە  لەو  بریتین  بدات،  یارمەتیمان 
هیندۆڕوپیی. نمونەی ئەمە لە خێزانە زمانی ئۆڕالیی )له وانه  فینلەندیی، ئێستیی، سامیی، 

هەنگاریی، سامۆیێدیی و چەند زمانێکی بچوکی دیش( دیارە.
دیار و  ناوی زۆر ڕوون و  ئەو خێزانە زمانەدا، هەندێک وشە و  لە زمانەکانی 
ناسراوی، یەکجار کۆنی هیندۆروپیی دەردەکەون، کە هێشتا لەو زمانانەدا بەکاردێن. 
بۆ هەڵهێنانی سەردەمی خواستنی ئەو وشانە، ئەوا ڕێساکانی گۆڕانی دەنگ، ڕۆڵی 
ئەو وشانە،  کە  دەردەکەوێت  بۆمان  ڕێسایانەوە  ئەو  ڕێگای  لە  دەبینن.  بۆ  کلیلمان 
لە  یان  پرۆتۆهیندۆروپییەوە،  زمانی  لە  )دیاریکراو(دا،  کۆنی  زۆر  سەردەمانێکی  لە 

بنخێزانە زمانێکی دیاریکراوی ئەو خێزانە زمانە وەرگیراون. 
یەکێک لەو وشە خوازراوە سەرنجڕاکێشانەی هیندۆروپییی، لە زمانە ئورالییەکان 
زمانە  گەشەی  قۆناغەکانی  دیاریکردنی  بۆ  گەورەی  بایه خێکی  کە  دەکەمەوە،  شی 
 ،porsas لە  بریتیە  فینلەندی  زمانی  بە  وشەکە  هەیــە.  خۆیشی  هیندۆروپییەکان 
پۆرسەس، کە واتای بەراز دەگەیەنێت. وشەکە لە زمانێکی دی ئورالیی، زۆر دوور 
و دابڕاو لە فینلەندیی، وەک زمانی ئودمورتیی )بریتیە لە ناوچەیەکی خۆبەڕێوەبەری 
چیای ئۆرال، کە لە ناو دەوڵەتی ڕووسییای فیدرال دەژین. ڕووسەکان بە »چود« 
 ،pars پێیده گوترێت  بەراز  دابڕاوەشدا،  ئۆرالییە  زمانە  لەو  دەبینین  دەبەن(.  ناویان 
پەرس. زۆر بە ڕوونی دیارە کە وشەکە لە زمانی هیندۆروپییەوە وەرگیراوه . ئێمە 
زووتر لە بابەتێکماندا، ناوی دیسان داڕێژراوه ی بەرازمان بە زمانی PIE خستۆتە 
بەبیرهێنانەوە دەیخەینەوە  بۆ  لە -porkos، پۆرکۆس-.  هەر  بریتیە  بەر چاو، کە 
بەرچاو، کە ناوەکە لە زمانی التینییدا بۆتە porcus، پۆرکوس. هەمان ناو لە فارسییدا 

بۆتە گوراز و لە کوردییشدا بە شێوەی بەراز گۆدەکرێت.
گەر نەختێک بە وردیەوە لە ناوەکە لە زمانە ئۆرالییەکان بڕوانین، بە به راورد 
 PIE کردنێکی خێرا، تێبینی ئەوە دەکەین، کە ناوەکە ڕاستەوخۆ لە زمانی کەونارای
وەرنەگیراوه . ناوی بەراز لە هیچ یەکێک لە زمانە هاوچەرخەکانی هیندۆروپییش، بەو 
شێوەیەی ئەوان نابیندرێت و ئاوا گۆناکرێت. ئەگەر دیسان لە ناوەکە وردبینەوە، 
لە  دیــارە.  هاوبــەش  شتێکی  ئودمورتییدا،  و  فینلەندیی  زمانی  هەردوو  لە  دەبینین 
ناوه ڕاستی  لە  ک(   ،k( هیندۆروپیی  دەنگی  دەبینین  زمانەدا،  دوو  ئەو  وشەکەی 
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وشەکە، بۆ دەنگی )s، س( گۆڕاوە. واتا ناوەکە لە )پۆرکۆس(ەوە، بۆتە )پۆرسەس( 
و )پەرس(.

کەواتە ئەمە دەمانگەیەنەتە ئەو ڕاستیەی، کە ئەو زمانە هیندۆروپییەی، کە زمانە 
)ک(  دەنگ  ناسراوی گۆڕانی  پڕۆسەی  بە  لێی وەرگرتووە،  ئۆرالییەکان وشەکەیان 
بۆ باری )ساتیمی( بۆ )س( دا تێپەڕیوە. بە واتایەکی دی ڕوونتر، زمانە ئۆرالییەکان 
بەڵکو  نەبووە،  کەونارادا  و  کۆن  پرۆتۆهیندۆروپیی  زمانی  خودی  لەگەڵ  تێکەڵیان 
دەگەڕێتەوە.  زمانە  ئەو  زووی  زۆر  یان  یەکەم،  لێکترازانێکی  دوای  بۆ  تێکەڵیەکە 
کە  هەبووە،  هیندۆروپییدا  که سانێکی  لەگەڵ  هاموشۆیان  ئۆرالییەکان  زمانە  دەبینین 
دەنگی )ک(ی پرۆتۆهیندۆروپییان بۆ دەنگی )س( گۆڕیوە. ئەمە لە وشە هیندۆروپییە 
وەرگیراوه کەدا بە باشی دیارە. لەبەر ئەوەی ناوی بەراز لە زمانە سالڤییەکاندا )کە 
ئەوانیش وەک کوردیی، زمانی ساتیمین( بەو شێوەیە نەماوە، کەواتە بە گومانی هەرە 
زۆر، وەرگرتنی وشەکە، لە بنخێزانە زمانی هیندۆ- ئێرانییەوە بووە.هه موو گومانەکان 
بۆ ئەوە دەچن، کە سەردەمی تێکەاڵویی هەردوو خێزانە زمانەکە و وەرگرتنی ئەم 
)س(  بۆ  کەونارا  )ک(ی  دەنگی  تازەیی  بە  دەبێت   واتــا  بــووە.  زوو  زۆر  وشەیە، 
گۆڕابێت، چونکە وشە وەرگیراوه کە، جگە لەو گۆڕینە گرنگەی دەنگی )ک( بۆ )س(، 
لە کۆنیدا، جیاوازیەکی زۆر گەورەی لەگەڵ وشە پرۆتۆهیندۆروپییەکەدا نیە. وشەی 
پرۆتۆ، یان وشە هاوبەشەکەی بنخێزانی هیندۆ-ئێرانیی، بۆ ناوی بەراز، بە شێوەی 
-parša، پەرشە-  دیسان داڕێژراوه تەوە، کە ئەمەش گۆکردنێکی گونجاوی، ملکەچی 
ڕێساکانی گۆڕانی دەنگە لە بنخێزانە زمانی هیندۆ- ئێرانیدا. دەبینین ناوەکە لە ڕه گی 
گۆڕاوە.  پەرشە(   ،parša دواتــری  ناوی  بۆ  وە،  پۆرکۆ-   ،porko- PIEی  وشەی 
هەمان ناو دواتر لە زمانە ئێرانییەکاندا بۆ )پەرسە، بەرسە، بەراسە، بەراس و بەراز( 
 ،varaza گۆڕاوە. ئێمە لێرەدا بەسەر ئەوە بازماندا، کە ناوەکە لە ئاڤێستاییدا بۆتە
ڤەرازە و لە پەهلەوییشدا viraz، ڤیراز بووە. واتا دەنگی )پ( بۆ )ڤ( گۆڕاوە، کە لە 
تێبینی الدانی دەنگی )پ( بۆ دەنگی )گ( ئەمە دەشێت.  ڕوانگه ی ڕێساکانی دەنگدا، 
یش دەکەین، وەک لە ناوی فارسیی )گــوراز(، کە هەر بۆ سەر ڕه گی هەمان ناوی 
هاوبەش دەگەڕێتەوە. تەنانەت لە زمانە گێرمانیەکانیشدا، هاوشێوەی ناوەکە بۆ بەراز 
دەبیندرێت. لە سویدیی بەراز  پێیده گوترێت gris، گریس. لە زمانی ئیسالندییش هەر 

griss، گریسە.



زمان و زار90

بەمجۆرە ئەو دۆزینەوەی ناوەکە لەو زمانانەدا، ئەوەمان بۆ دەردەخات، کە دەبێ 
ڕۆژگارێکی زۆر زوو، ناوەکە لە قۆناغە سەرەتاییەکانی دروست بوونی زمانەکانی 
بریتی  ماوەتەوە،  ئودمورتیی  و  فینلەندیی  لە  کە  وەک  هەر  فارسییش،  و  کوردیی 

بووبێت لە )پەرسە، یان پۆرسەس(.
لە  چونکە  ــازەدا،  ت زمانی  لە  وەرگیراو  وشەی  کە  دەڵێت،  پێمان  زمان  زانستی 
مێژوی گەشەی سروشتی خۆی دابڕاوە، ئەوا بە نەگۆڕی و دابڕاوی دەمێنێتەوە. هەر 
ئەوەشە کە ئەو ناوە لە زمانە ئۆرالییەکان، کاتی خۆی چۆن وەرگیراوه ، ئەوا وەک 
چاوه ڕوان دەکەین هەروەکو خۆشی ماوەتەوە. به اڵم ناوەکە لە زمانەکانی دی وەک 
لە سانسکریتیی، فارسیی و کوردییدا، وشەیەکی بە میرات بۆماوەیە، بۆیەشە ملکەچی 
لە ئەنجامی پێشکەوتن و پەره سه ندن  گۆڕانە گشتیەکانی وشە و دەنگ دەبێت، کە 
لەو زمانانەدا ڕوویانداوە. واتا شێوە فینلەندیی و ئودمورتییەکە، قۆناغێکی سەرەتایی 

وشەکەیان لە زمانە هیندۆئێرانییەکان بۆ پاراستوین.
ناوەکە،  شێوەیەی  ئەو  له وانه یه   بڵێین  کە  دەبینەوە،  نزیک  لەوە  هێدی  هێدی  وا 
مێژوی سەردەمێکمان بداتێ. ئەگەر بە وردی بە دوای تەمەنی وشەکەدا بگەڕێین، ئەوا 
دەبێ ئەوە بزانین کە زمانە ئۆرالییەکان لە چ سەردەمێکدا وەک یەک زمان قسەیان 
پێکراوه  و هێشتا نەببوونە زمان و زاراوه ی لێکجیا. چونکە وەک دەردەکەوێت، ناوەکە 
سامۆیێدیی  هەنگاریی،  سامیی،  ئێستیی،  فینلەندیی،  خێزانەکە)  زمانەکانی  هه موو  لە 
و...( هەیە، کەواتە ئەو زمانانە دەبێ هێشتا یەک زمانی یەکگرتوو بووبن، کاتێ کە 
وشەی  گەلێک  و  ناوە  ئەو  و  کــردووە  پەیدا  هیندۆئێرانیی  خەڵکی  لەگەڵ  تێکەڵیان 
دیشیان لێ وەرگرتوون. بە گوێرەی ئەم تێگەیشتنە گشتیەی، کە شارەزایانی زمانە 
ئۆرالییەکان لەسەری کۆکن، وا دەرکەوتووە کە زمانی هاوبەشی گشتی خێزانەکە، لە 
دوای ساڵەکانی 1500 پێش زاینیی، لەبەر یەک ترازاوە و ئیدی وەک زمانی یەکگرتوو 
بە دواوە زمانی ئۆرالیی، بۆ زمان و زاراوه ی دی دابەش  لەو مێژوە  نەماوە. واتا 
بووە. ئەمەش ئەوەمان بۆ دەردەخات کە زمانە ئۆرالییەکان، النی کەم 3500 ساڵ 
پێش ئێستا، دەبێ ئەو وشەیەیان لە زمانی هاوبەش، یان پرۆتۆزمانی هیندۆ ئێرانیی 
وەرگرتبێت. دەشێت ڕۆژگاری وەرگرتنەکە هێشتا کۆنتریش بێت، به اڵم لەو مێژوە 

تازه تر نیە.



91 زمان و زار
گۆڤارێکی زمانناسی وەرزییە- ژمارە »1« پاییزی 2021

تێیدا  زمانە،  خێزانە  دوو  ئەو  کە  بووبێت،  شوێنێکدا  لە  دەبــێ  ڕووداوەش  ئەم 
لە  دەردەخــات.  بۆ  دیشمان  ڕاستی  چەندان  دۆزینەوەیە  ئەو  ژیابن.  هاوسێیەتی  بە 
الیەکەوە بۆمان دەسەلمێنێت کە النی کەم 3500 ساڵ پێش ئێستا، گۆڕان لە ڕێساکانی 
وشە  لەو  نیە،  ئــەوە  ئەی  ڕوویـــداوە.  پرۆتۆهیندۆروپییدا  زمانی  دەنگی  گۆکردنی 
وەرگیراوانەدا دەبینین دەنگی )ک( بۆ دەنگی )س( گۆڕاوە. کەواتە دەتوانین بڵێین کە 
زمانی پرۆتۆهیندۆروپیی، بە بەڵگەوە بەر لە 3500 ساڵ، زاراوه ی لێ وەپاش کەوتووە. 
بە دڵنیاییشەوە ئەو مێژوە زۆر لەوە کۆنترە، چونکە لە سەردەمی هاوسێیەتی زمانە 
هیندۆئێرانیی و زمانە ئۆرالییەکاندا، وا دەردەکەوێت ئەو گۆڕانە جێگیر و چه سپاو 
بووە. لە الیەکی دیەوە، شێوەی گۆڕانەکەی ئەو وشە تەمەن )النی کەم( سێ هەزار و 
پێنجسەت ساڵییە، ئەوەشمان بۆ دەردەخات کە لکە زمانەکانی هیندیی و لکە زمانەکانی 
ئێرانیی، هێشتا لێکجیا نەببوونەوە و بە یەک زمان، یان زاراوه ی وێکچوو دەدوان. یان 
ئەگەر لە دەربڕینماندا وردتر بین، دەڵێین شێوەی وشەکە لە زمانی فینلەندیی، دەبێ 
لە هاوشێوە ئودمورتییەکەی نەختێک کۆنتر بێ. ئەی نابینیت لەوەی دواییاندا، بزوێنی 

)ۆ( بۆ بزوێنی خواستراوی زمانە هیندیی و ئێرانییەکان چووە و بۆتە )- ە، ئە(.
هێشتا  بەڵکو  نەوەستاوە،  )بــەراز(  وشەکانی  وەرگرتنی  بە  هەر  له یه کچوونەکان 
وشەی دی زۆر زۆر کۆنی هیندۆروپییی، لە ناو ئەم زمانە ئۆرالییانەدا دەبیندرێن. 
ئەو وەرگرتنانە هەندێک جار بۆتە کاریگەریش. جگە لە وەرگرتنی ئەو وشە کۆنانە، 
دیسان هەندێک کاری بنچینەیی ڕێزمان و بابه تی دی زمانییش دەبیندرێن، کە لە ژێر 
کاریگەری زمانە هیندۆروپییەکاندا پێکهاتوون. یەکێک لە نمونە دیار و بەرچاوەکان، 
بوونی توخمی هیندۆروپیی  )m، م(ە، لەو جێناوە ناسراوه ی، کە بە کوردیی بریتیە لە 

)من(، لە هاوشێوەی جێناوەکە لە زمانە ئۆرالییەکانیشدا.
بۆ باشتر دەرخستنی ئەو تێبینیە، سەرنج لەو نمونانە بدە، کە لە زمانی جۆراوجۆری 
ئۆرالیی وەرمگرتوون بۆ جێناوی )من(. جێناوەکە بە زمانی ئێستیی )ئێستالندیی( بریتیە 
لە mina، مینە. لە زمانی فینلەندییشدا بۆتە minua، مینوە. لە زمانی هەنگارییشدا 
من بۆتە enyem، ئێنیێم. سەرنج بدە، لە زاراوەیەکی فینلەندیی، کە لە باکوری سوید 
قسەی پێ دەکرێت و پێیگوترێت meänkieli، میێن-کیێلی. واتای وشەکە، ڕێک دەبێتە 
)زمانی من(. بۆ باشتر تێگەیشتن، من وشەکە دابەش دەکەم، چونکە لێکدراوە. واتا 
دەبێتە meän-kieli. وشەی kieli، کیێلی واتا زمان. هەروەک لێرەدا meän، میێن 
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ئەم  لێکۆڵەرەوان،  لە  هەندێک  من.  واتای  بە  مینوە-یە   ،minua هەمان  بارێکی دی 
بۆ  دادەنێن  نیشانەیەک  بە  هیندۆروپییەکان،  زمانە  لە  جێناو  وەرگرتنی  دیاردەیەی 
پێکەوە ژیانێکی یەکجار ماوە درێژ، لە نێوان هەردوو خێزانە زماندا. ئەمەش دەبێ 
لە قۆناغێکی زۆر زووی گەشەی هەردوو خێزانە زمانەکەدا ڕوویدابێت، چونکە وشە 
بەڵکو  نیە،  ئەو خێزانەدا  زمانێکی  تەنیا  لە  ئۆرالییەکان،  زمانە  ناو  هیندۆروپییەکانی 
گشتگیرە. ئەمەش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە لە کاتی هاوسێیەتیاندا، زمانە ئۆرالیەکان 

هێشتا )یەک زمان( بوون و لێکجیا نەببوونەوە.
بووە،  ڕووسیا  باشوری  لە  ئۆرالییەکان،  زمانە  بنەڕەتی  نیشتیمانی  یان  شوێنی 
ئەمڕۆش  تا  دەریای خەزەر.  باکوری  کەنارەکانی  و  ئۆرال  زنجیرە چیای  نێوان  لە 
هۆی  بە  هه موویان  کە  دەبیندرێن،  ناوچانە  لەو  ئۆرالیی  زمانێکی  چەند  پاشماوه ی 
سەپاندنی خوێندن بە ڕووسیی، هه ڕەشەی نەمان و لەناوچوونیان لەسەرە. هاوکات 
ئەم زمانانەی کە ڕزگاریان بووە، واتا زمانە سەرەکیەکانی ئۆرالیی، بەرەو ڕۆژئاوا 
کشاون. فینلەندیی و ئێستیی و سامەکان لەوپەڕی باکوری ئەوروپا نیشتەجێ بوون 
)لە نێوان ڕووسیا و ئەسکەندیناڤیادا(. هەنگارییەکانیش، کە لە ڕاستیدا ناویان مەجەرە 
و بە هەڵە بە هەنگاری ناودەبردرێن، لە باشوری ڕۆژهەاڵتی ئەوروپان، کە واڵتەکەیان 
بە گەالنی سالڤیی دەورە دراوه . لەو شوێنە بنەڕەتیەی زمانە ئۆرالییەکان، بە گومانی 
و  ئــۆرال  شاخی  زنجیرە  قەدپاڵەکانی  )خــوار  شوێنیش  هەمــان  لە  هەر  زۆر،  هەرە 
کەنارەکانی خەزەر( بووە، کە تێیدا ئۆرالییەکان بەر لە 3500 ساڵ تێکەڵیان لەگەڵ 
ئەو  ئێرانییەکانی  لکە  )یان  هیندۆئێرانییان  بوونی  کــردووە.  پەیدا  هیندۆئێرانیەکان 

بنخێزانە( لەو دەڤەرە سەلمێندراوه.
مێژو هەندێ سەرەداوی هۆیەکانی نەمانی هیندۆئێرانییان و کۆڕەوی ئۆرالییەکانی 
بۆ پاراستووین. زۆر لە دوای ئەو مێژوە کۆنەوە، دەستەاڵتدارانی ئەخمێنیی، زانیاری 
ئەوەیان بۆ بەجێهێشتووین، کە ئەوان لە سنورەکانی باکوری ڕۆژهەاڵتەوە هەردەم 
تورکەکان  هاتنی هۆزە  دابوون. شەپۆڵی  تورکەکان  هاتنی هۆزە  لە ژێر هه ڕەشەی 
بووە، کە هیندۆئێرانییەکانی کردۆتە دوو لەت. لەتێکیان ڕووی لە باشوری ڕۆژهەاڵت 
)ئەنادۆل و کوردستان و  لەتەکەی دیش باشوری ڕۆژئاوا  )هیندستان( کردووە، و 
ئێران(. هەرچی ئۆرالییەکانن، ئەوا النی کەم ئەوە دەزاندرێت، کە هەنگاریەکان واڵتی 
خۆیان، کە بەشکیریای تورک زمانی ئێستا بووە، لە ترسی پەالماری تورکانی ئونگور 
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بەجێهێشتووە. دواتر ڕووسەکان بە نەزانیی، هەمان ناوی ئونگورەکانی داگیرکەری 
واڵتەکەیان )هەنگار(، بەوان گووتووە و ناوی بنەڕەتیشیان کە مەجەرە، وەک ناوێکی 

ناوخۆیی ماوەتەوە.
بە کورتیی و پوختی، هەر بەم بابەتە زمانەوانیە و بابەتی دی زۆری هاوشێوە، 
دەکرێت بیسەلمێنین کە کوردان، دەوروبــەری سێ هەزار و پێنجسەد ساڵێک پێش 
دەریای  ــاوای  ڕۆژئ کەنارەکانی  و  باکور  لە  و  نا  کوردستان  لە  دوور  زۆر  ئێستا، 
هۆی شەپۆڵێکی  بە  زۆر  گومانی  بە  کافکاس،  چیای  زنجیرە  باکوری  یان  خــەزەر، 
هاتنی هۆزە هۆنەکان، کە ئەوانیش بۆخۆیان لەژێر گوشاری هاتنی هۆزە کۆچەرییە 
زمانی  و  کــردووە  کوردستان  لە  ڕوویــان  بەجێهێشتووە،  خۆیان  زێدی  تورکەکان، 

کوردییان بەسەر دانیشتوانی بنەڕەتی قەدپاڵەکانی زاگرۆس داسەپاندووە.





زاراوەسازی و ئامۆژگارییەکانی 
مەسعوود محەممەد

کاروش عوسمانیان



زمان و زار96

زمان شوێنێکی تایبەتی لە فەلسەفەدا هەیە و بێرەدا کە مرۆڤ تێگەیشتنی خۆی لە 
جیهان بە ناوبژی زمانەوە دەستەبەر دەکات، پێی دەگەین کە زمان هەر لە کاتی کەوناراوە 
لە  پێکهاتووە  زمان  بووە.  ئەریستۆ  و  ئەفالتوون  وەک  فەیلەسووفانی  باسی  هەوێنی 
ڕایەڵەیەکی مانایی و ماناساز کە ڕاڤە و شرۆڤەی مرۆڤ لە جیهان پێکدەهێنێت، ئەمرۆکە 
ناسینی ئاوەزمەندانەی زمان بۆ چارەسەر کردنی پرسە فەلسەفییەکان گرینگە و هەندێک 
قوتابخانە و ڕوانگەی پێوەندیدار بە زمانه وه  سەریان هەڵداوە، زمان گەشە دەکات وهەر 
بە ئەم شێوەیەش وشەکان بە گۆڕانی زەمان و کات مانای سەردەمی خۆیان دەنوێننەوە و 
واتا و چەمکی نوێ دەخوڵقێن. زمان ڕوخسارێکی نەگۆڕ و نەزۆک نییە و وەک هۆمبۆلت 
دەڵێت شێوەیەکە لە چەق بوونەوەی بەردەوام. زمان ئامێرانە نییە چونکە بەردەوام دە 
ڕەوتی بە کارهێنانیدا دادەهێندرێت و دیل نییە، چونکە رۆژ بە ڕۆژ بڕستی دیسان ئافراندن 
و نوێسازی پتر دەبێت و ئاوا دەرگای خۆی بە ڕووی جیاوازییەکاندا دەکاتەوە و دە 
بنەدا بێ کۆتا و کراوەیە.ئێمە لەسەر ئەم ڕوانگەیە کۆکین کە بە هۆی تەنگ پێ هەڵچنینی 
سیاسەت بە زمانەوە، نەمانتوانیوە کەسایەتی زمان گەورە بکەین و زمانەکەمان بکەینە 
بنەیەک بۆ تێڕامان و تێوەمانی هزری و فەلسەفی و بە دوایشیدا مەیدانی تەعبیر فرەوانتر 
و هەراوتر بکەین هەتا بتوانین زمانێکی بوێر و نەترس پەروەردە بکەین کە دە کەلێن 
و بۆشاییە دژوارەکاندا بە ساغی و تەناهییەوە بۆ ئەو دیوی تێگەیشتن و فام کردنمان 
بپەڕێنێتەوە. بە ئەم بۆنەیەوە ئاوڕێکمان وە فەیلەسووف و زمانناسی کوردی سەدەی 
بیستەم مەسعوودمحەممەد داوەتەوە و بە کەڵک وەرگرتن لە کتێبی زاراوەسازیی پێوانە 
توانیومانە ئەم الیەنە درەوشاوە و بەرجەستانەی پێوەندییان بە زاراوەسازییەوە هەیە لە 

کتێبەکە هەڵهنجین و بە شێوەی بەند و کەرتی جودا بیاننووسینەوە.
من ئاواتەخواز بووم کە مامۆستا خۆی بە ئەم شێوەیە پوختی کردباوە، بەاڵم من 
وەبەرچاوم نەهاتووە. هیوادارم ئەم پوختکراوەیە دوای پێداچوونەوە و تێبینی پسپۆرانی 
ئەم بوارە بۆ چاپەکانی داهاتووی کتێبی زاراوەسازیی پێوانە وەک پێشەکی لەبەر چاو 

بگیرێت.   
گەلێک  بێت،  بابەتێک  هەر  لە  زاراوە  ڕۆنانی  محەممەد  مەسعوود  بــڕوای  بە   .  1
ئەستەمترە لە وەرگێڕانی تێکڕای بابەت. دەرفەت بۆ ڕۆنانی زاروە بەرتەنگە. وەرگێڕانی 
دە  نیشانە  پێکانی  بەاڵم  وەرگێڕاندا،  دیواری  دە  بەردێکە  پێکانی  وەک  ئاسایی  وشەی 
لە سەرەتاوە  زاراوەیــە  هەرچی  بــەردەوە.  ئەو  بە  پنتێکە  پێکانی  وەک  زاراوەدا  دانانی 

مەبەستێکی نائاسایی بە مل خۆیەوە گرتووە. 
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2 . زاراوە هەتا کورتتر و سادەتر بێت، پەسەندترە و ئەگەر سادەیی و کورتی دەست 
نەکەوت، پێویستە هەتا بلوێت، زاراوە لە کەمترین ژمارەی کەرت ساز بدرێت نەک خۆی 

لەبەر یەک بکێشێتەوە بۆ دەستە واژە.
3 . هەتا بشێ تاک وشە پەسەندە بۆ زاراوە کە نەشیا ئەوسا دارێژڕاو کە بریتییە لە 
وشەیەکی سەربەخۆ و زیادی وەک پێشگر و پاشگر. ئەگەر ئەمەیش مومکین نەبوو ئنجا 
وشەی لێکدراو، ئاوێتە و دەستەواژە کە بریتین لە دوو وشەی سەربەخۆ و لە دوو وشەی 
زیادی. بە بڕوای مەسعوود محەممەد ئەمە دەبێت دەستووری گشتیمان بێت، بەاڵم نابێت 
دەستوورەکە بە الی ناقۆاڵییمانەوە ببات. هەر کاتێک وشەی سادە دەستی نەدا پەنا بۆ 
داڕێژراو و لێکدراو دەبەین. هەڵبەت ئەم تەرزە کارەش دەچێتەوە بۆ زەوقی زمانناسی و 

زاراوەسازی، هەرگیز وشەی لەبار لە خۆوە هەڵنافرێت بۆ نێو فەرهەنگەکەمان.
4 . مەرجێکی دیکە لە ئەو بابەتانەی کە زاراوەساز و زاراوەش دەگرێتەوە، ئەمەیە 
کە ناشێت لە داڕشتن و پێکەوەنانی زاراوە ڕێی گونجاو و هەموار بە الوە بندرێت بۆ 
ئاستەنگ و هەڵدیڕان. دە سنووری لووان دا کام ڕێگا کورت و تەختە، ئەوەیان پەسەندە. 
بە کورتی ناشێ زاراوەساز مەرجی قورسی وەڕسکەر بەسەر دەقی زاراوەدا بسەپێنێت 
و پێوانەی وەها تەسکی تێ دا بە کار بهێنێت بۆ خنکاندن دەست بدات، نەک دەرباز 

کردن. 
زمانی  وشەی  دا  بنەڕەت  دە  کە  نەچێتەوە  بیرمان  لە  دەبێت  دەڵێت  مامۆستا   .  5
ئاخاوتن کە هەر خۆی دەبێتە وشەی فەرهەنگ و زمانی ئەدەبی، بە ئارەزووی ئاخێوەر 
ئەو واتایەی بەخشیوە کە تێماندەگەیێنێت دەنا هیج هۆیەک بەردەست نییە بۆ ئەوە کە 
گۆشت واتای لحم یان meat، بگەیەنێت، یان ڕۆیشت ڕابوردوو بێت و برۆش فەرمان.

کاتبەدەرە  پێی دەستوورە  بە  نین و  بە دەست مرۆڤەوە  دیاردەکانی سروشت   .  6
واجبەکان ڕوو دەدەن، بەاڵم دیاردە کۆمەاڵیەتییەکان لە خواز، پێداویست، هەست، نەست، 
لە  بۆیەیشە  هەر  ــدەدەن  هەڵ سەر  مرۆڤ  نارەزامەندیی  و  بوون  ڕازی  زانین،نەزانین، 
واڵتێکەوە بۆ واڵتێک باری کۆمەاڵیەتی کە زەمان بەشێکیەتی هەتا ڕادەی پشتاوەژوو 

بوون لێک دەترازێن.} بۆیە زاراوەساز دەبێت بێتە مەیدانی زاراوەسازی{.
و  هەبێت  تێدا  دەبێت  زاراوەســـازی  دڵخوازی  لەسەدی   50 نەبێت  هەر  زاراوە   .  7
نیوەکەی دیکەش دەچێتەوە بۆ دەستوورەکانی زمان و پێداویستی واتا بەدەستەوە دان. 
لە ئەم گۆشەنیگایەوە دەڵێم کە دەبێت 50 لەسەدەکەی خوازی زاراوەساز بۆ ئاسانی و 
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هەمواری وچاوپۆشی ژیرانە بڕوات وەک کە جیهانی بەرەو پێش بوویەوە بۆی دەڕوات.
8 . زاراوەساز ئاگادار بێت ڕوواڵەتی وشە فێڵی لێ نەکات وەک ئەوەی کە »حر«ی 
دەرهەست) abstruct ( دەگەڵ »ار«ی بنەڕەتی و »ار«ی وشەکانی » بنار،دیوار، لێوار، 
هەوار و ....« بە یەک شت بزانێت. دە وشەکانی » هەنار،مار،سەگسار،دار«دا ئەو »ار«ە 

بنەڕەتییە. دە »دیوار...« و هاوڕێکانی دا،«ار« بۆ الی زەوی دەچێتەوە.
9 . هەڵبژاردنی وشە بە زاراوە پێویستی بە دوو شت هەیە و بەس. ئەلف. بەدوادا 
گەڕان ب. هەست کردن بە سازانی وشە بۆ زاراوە. هەرچی دروست کردنی زاراوەیە 
زانینی دەستوورەکانی  بە  پێویستی  ئەو دوو مەرجە  تێک بەستنەوەی وێڕای  لە ڕێی 
داڕشتن و تێ بەستن هەیە. ئەو زانینەش سەرلە نوێ بەند دەبێت بە هەست کردن بە 
پاشگر  و  پێشگر  ئامراز،  پاشگر،  و  پێشگر  پاشگر،  دەگەڵ وشە،پێشگر،  سازانی وشە 
وەک  ڕاگەیێنی  تێنەپەر،بەر.....وشەی  بە  تێپەر  زێدە،گۆڕانی  پیتی  دەوری  ئامراز،  و 

»بەر«،«دەر«.. هتد. 
قوت  پێی گوێ  داخەڵقی  بیستنیان  هەوەڵ  دە  داهاتــوو  تازە  و وشەی  زاراوە   .  10
دەبێت، دواتر لێیان ڕادێت. بە نموونە، دە زمانە پێشکەوتووەکانی ڕۆژئاوادا بۆ جۆرە 
»یان   maniaمانیا دەدەکــەوێــت«  شێوەیەک  بە  جــارە  هەر  کە  نەفسی  نەخۆشییەکی 
 .clipto maniaئەو نەخۆشیانە وەک » شێتی دزی دانا،ئینجا وشەیان لێ هەڵنجا بۆ 

.Migalo mania شێتی خۆ بە زل زانین
ئێستاکە  زرینگانەوە،  ناقۆاڵ  گوێیان  بەر  بۆ  سەرەتادا  دە  وشانە  ئەم  دەکەم  باوەڕ 
چاکتر  عادەتی  لە وشەی  پێوەیە  دەاللەتی خوێندەواریشیان  و  ڕاهاتــوون  لێیان  چونکە 

بەسەر زمانەوە دەسازێن. لەبیر مەکە ڕۆژ باش پەیدا بوو،خەڵق لێی دەرەوییەوە.
11 . زاراوەی ئەوتۆیی کە قیسای لە زاراوەیەکی کوردی کردبێت و بە وشەی لەباری 

کوردی دارێژرابێت و واتایێکی بێتەگەرە ببەخشێت بۆچی لێی الرێ بین؟
12 . دە زمانی ئینگلیسی دا دەگوترێتTranscaucasian بە واتای ئەو واڵتانەی 
بەو الی قەفقاسەوە. با ئێمە بڵێن واڵتە قەفقاسبەدەرەکان. دەشبێت بڵێین ئەو ئەستێرانەی 
»کاکێشانبەدەرن«، واتە بەوالی کاکێشانەوەن. دەبێت زاراوە گورجۆگۆڵی و مەودابڕی 
تێ دا بێت دەنا دەکرا بڵێن: ئەو واڵتانەی بەو الی قەفقاسەوەن و trans بە کار نەهێنین. 
یان هەڵنانی  بۆ زمانێک  لە زمانێکەوە  لە وەرگێڕانی دەستەواژە  بوو  بریتی  زاراوە کە 

دەستە واژە بۆ زاراوە دە هەمان زمان دا، فڕی بەسەر زاراوەسازییەوە نییە.
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13 . زاراوەساز دەبێت پەند لە زمانی پێشکەوتووتر وەربگرێت، چون بایی پێویست و 
بایی داکردنیش بەردەوام لە زمانی خۆیان و بێگانەش وشە و زاراوەیان داتاشیوە و بە 
ڕەهایی مەبەستی پێ دەردەبڕن و بەسەریشی دا زاڵن. دەبێت خوێندەوار نیگای فرەوان 
بێت بایی ئەوەی لە شێوازی بەرەو پێش چوونی زمانی نەتەوەکان پەند وەربگرێت بۆ 

زمانەکەی خۆی.
14 . زاراوەساز ئەگەر هۆش و دڵی نەکاتەوە بۆ فرەواندنی زمانەکەمان بە گرتنەبەری 
ئەو ڕێیانەی کە زمانی جیهانی پێشکەوتووی پێ دەوڵەمەند بووە، ساڵ دەگەڵ ساڵێ 
لەچاو نەتەوەکانی تر دوا دەکەوین. یەکێک ڕەخنەی لە وشەیەک بوو دەبێت بەڵگەی بە 

هێزی هەبێت و هەتا بۆشی بلوێت وشەی لەبارتر پێشکێش بکات. 
15 . زاراوەساز دەبێت پەنا بۆ دەنگی چاالک بەرێت نەک تەنبەڵ. مەسعوود محەممەد 
دەڵێت ئەگەر ڕێگای بەرفرەوانی زاراوەسازی بگرمە بەر دەتوانم بە » اندن« وشان ساز 
بکەم. یەک دوو نموونە بۆ ئەم مەبەستە بەش دەکەن. بۆ تشجیر دەتوانین » درەختاندن« 
جیاتی  لە  بڕوێنین)  هایدراندن«   « دەتوانین  کردن  ئۆکسید  بۆ  بڕوێنین.  »لێڕاندن«  و 

هایدرۆجاندن(.
16 . پێویستە زاراوەساز ئەو » کردانە« بناسێتەوە کە پێوانە لێکردن هەڵدەگرن. ئەو 
کردانەش هەست پێ بکات وشەی تازە دروست دەکەن. ئەڵف. وشەی لەبار بۆ پاشگر 
هەڵبژێرێت. ب. وشەی ناقۆاڵیان لێ دانەڕێژێت هەرچەند بە پێی دەستووریش ڕەوا بن. 
پ. دەبێت ڕێژەیەکی دە کوردی دا هەر بۆ تێپەر یان تێنەپەڕ بە کار هاتبێت دە قیاسیش 
دا چاوەدێری بکرێت. ت. دەبێت دە سنووری دەستەاڵتی زاراوەسازدا هەموو مەرجەکانی 
وردی و جوانی دە زاراوەی تازە دروست کراودا ڕەچاو بکرێن. کەسیش لێی داوا ناکرێت 

بە ئەو الی دەستەاڵتەوە بۆ هیچ کارێک بچێت. 
17 . ئامۆژگاریم ئەمەیە دە توێژینەوەی پێوەندیدار بە بابەتی زراوەسازیدا، الیەنی 
ئەو  لەبەر تیشکی  جوغرافیا و زەویناسی و کشتوکاڵ پشکی ڕەوای خۆیان وەربگرن 
هەموو پاشگرانەی پێوەندییان بە خاکەوە هەیە. پشکنینەوەی مێژوویی لە دۆخ و مەرەدی 
زەوی، بە تایبەتی لە سەردەمی خوورییەکانەوە و بە هەند هەڵگرتنی دیراسەی ئاڤێستا 
و کەلەپوورێکی فەرهەنگی لێی کەوتبێتەوە گەش گەش ڕێبازی کنە کردن لە زمان بە 
بتوانم  نیم  دا  بارێک  پاشگرانە ڕوون دەکاتەوە. من دە  ئەو  لە زاراوەســازی  گشتی و 
واز لە هەموو خەریک بوونێک بهێنم بۆ ئەو توێژینەوەیە. هەرجی دە ئەم پەڕانەدا ) 
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مەبەست کتێبی زاراوەسازیی پێوانەیە( ئەوەندەم لە دەست دێت دە ماوەی سێ مانگ 
دا کە خاوەن خواییشت کردوویە بە سنووری کاتەکی نووسینەکە، گەلێک گەلێک تێبینی 
و گۆشەنیگاشم لە بیر خۆم بردۆتەوە نەکا درێژ بخایەنن لە ئەوەی خاوەن خواییشت 

پەسەندی دەکات. هەرچی وازیشی لێ دەهێنم پەرۆشێکی بۆ دەخۆم. 
18 . زاراوە داڕشتن بەندە بە لوان، شییان و ئیمکان. کە دیتمان چەند وشەیەک دە 
کێش و قالبێکی نەگۆڕاودا ڕێچکەیان بەست، هەقمانە بڵێین ئەمانە وشەی لێکدراو یان 

داڕێژراون. کە کۆتایی وشەکان هاوکێش بوون، دیارە پاشگریان پێوەیە.
و  زمان  دەستوورەکانی  لە  زاراوە  دەستووری  هەڵهێنجانی  دەڵێت  مامۆستا   .  19
تانوپۆی شیرازەی ناوەڕۆکی وەکوو دۆزینەوەی دەستووری حیساب و ئاسمان و ئاتۆم 
نییە کە هێندەی سیفری ڕێکخراوی داوەتان ڕێک و بێ گرفت بێت. زمان زیندووە،بە پێی 
پێی فرە ڕێبازی فرە ڕێسایە. وشە  بە  پێی بزۆزی فرە ڕێبازە.  بە  زیندووەتی بزۆزە. 
ڕۆنان لە زمانناسییەوە دێت و ڕێزمانیش زمانناسییە. گەلێک جارانیش پشت دە هەموو 
ڕێساکانی خۆی دەکات. ئەو زاراوەیەی کە بەخت و شانس پەسەندیش بێت لە دوڕ و 
شەوچرا دروست ناکرێت. کەس بە تەما نەبێت لە خوێندنەوەی زاراوەی نوێ ترنگەی 

عود ببیسێت یان ڕەنگەکانی پەلکە زێرینە ببینێت.
20 . ڕوون کردنەوەی ئەوتۆیی هەرچەند یەکەسەر ناکێشێتەوە بۆ ڕۆنانی زاراوە، 
ئەوەندەی تێ دا بەستە دەبێت کە لە کاتی خەریک بوونی کەسێک یان لێژنەیەک بە زاراوە 
دانان ماوەی چەند هەنگاوێکی لێ رۆشن کردبێت. ڕاستییەکەی لە بواری زاراوەسازی 
پسپۆریش  چونکە  نادات،  کەسە  دادای  فش  و  گشتی  ڕێپیشاندەریی  ڕۆنانەوە  وشە  و 
بێ دەنگ بێت لە خۆوە دەزانین زاراوەی کورت و شیک و نیشانە پێکاو، پەسەندترە لە 
هی درێژ و ئێسک قورس و هەڵە. چەندێکی لە ئەو تەرزە قسە لووس و لەبارانەت بۆ 
بکەم، ئامۆژگاری هەر بایی ئەو سەرکارەم بۆ کردووی کە لە پاڵەوە بێ ئەرک و خو 

جوواڵندنەوە دەیگوت گەنمەکە لەسەر گەنم بکەن و جۆیەکەش لەسەر جۆیەکە...  

سه رچاوه  : 
ئەم بابەتە بە پێی خوێندنەوەیەک لەسەر کتێبی« زارەوەسازیی پێوانە«ی مەسعوود 
محەممەد نووسراوە. ڕینوماییەکان یان ئەوەی وەک ئامۆژگارییەکانی مەسعوود محەممەد 
ناوی هاتووە،هەر لەسەر بنەمای خواستی مەسعوود محەممەد بۆ زاراوەسازی دامەزراوە.  



كوردستان سەرچاوەی زمانە 
هیندۆ ئەوروپاییەكانە

د. مەهدی كاكەیی
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زمانە  سەرچاوەی  لەبارەی  داوە  ئەنجام  لێكۆڵینەوەیەكیان  جیهانی  توێژەری   13  

هیندۆئەورووپاییەكانەوه. هاوواڵتێتی توێژەرەكان و ژمارەیان ئەمانەن: 3 نیوزیلەندی، 1 
بەلژیكی، 2 هۆڵەندی، 2 ئوسترالی، 4 ئەمریكايی، 1 بەریتانی، كە كاردەكەن لە ناوەندى  
بەرگریی  و  مایكرۆبایۆلۆژی  }كۆمپیوتەر،  بابەتانە:  ئەم  زانستى  بەشی  و  توێژیین 
ڕەفتار(،  و  مێشكیى  ناسینی  )زانستی  مێشك  زمانی سایكۆلۆژیی،  زانستی  جەستەیی، 
سایكۆلۆژی، كولتور و مێژوو و زمان و زانست لەبارەی ئاسیا و ئۆقیانۆسی ئارام، 
زانستی زانیاریی تەندروستیی و زانیاریی بایۆلۆژی، ژینگەی مۆلیكیۆل و پێشكەوتن، 
فەلسەفە، زانستی بیركاریی بایۆلۆژی، زانستی ستاتستیكی بایۆلۆژی، زانستی ژێنێتیكی 

مرۆڤی، زانستی تێگەيشتن و پێشكەوتنی مرۆڤ.
زانكۆی  كـــردووە:  بەشداریان  زانكۆیانە  و  زانستانە  نــاوەنــدە  ئــەم  توێژیینە،  لــەم 
ئۆكالندی نیوزیلەندی، ناوەندی زانستى ڕێگای بەلژیكی، ناوەندی زانستى ماكس پالنكی 
هۆڵەندی بۆ زمانی سایكۆلۆژی، زانكۆی ڕادبۆدی هۆڵەندی، زانكۆی نەتەوایی ئوسترالی، 
ئەمریكايی،  كالیفۆرنیای  زانكۆی  ئەمریكايی،  نیویۆركی  زانكۆی  پزیشكیی  كۆڵیژی 
زانستیی  گــۆڤــاری  لە  بــاڵوكــراوەتــەوە  توێژیینەكە  بەریتانی.  ئۆكسفۆردی  زانــكــۆی 
ئەم گۆڤارە و گۆڤاری  زایینی.  لە ساڵی 2012   ]1[)Science( ئەمریكايی  بەناوبانگی 
بەریتانی )Nature( بەناوبانگترین گۆڤاری زانستن لە جیهاندا. تەنیا توێژیینی ڕەسەن 

باڵودەكەنەوە، واتا تەنیا باڵوكردنەوەی دۆزینەوە بۆ یەكەم جار و داهێنانی نوێ.
زمانە  خێزانی  ســەرچــاوەی  وەك  تاقیكراونەوە  بــۆچــوون  دوو  توێژیینەوە  لــەم 
)كۆماری  پۆنتیك  ڕاسایەكانی  دەڵێت  كە  ئاسایی،  بۆچوونی  هیندۆئەوروپاییەكان: 
ساڵ.   6000 پێش  بــووە  هیندۆئەورووپاییەكان  زمانە  پەیدابوونی  شوێنی  ئۆكرانیا( 
بۆچوونی دووەم دەڵێت زمانە هیندۆئەوروپاییەكان باڵوبوونەتەوە لە ناوچەی ئەنادۆڵ 
)باكوری كوردستان( بۆ واڵتانی ئەو گەالنە، كە ئێستا زمانیان هیندۆئەورووپاییە، لەگەڵ 

باڵوبوونەوەی كشتووكاڵ پێش 8000 تا 9500 ساڵ.
مێژووییان  پــرۆســەی  لێكۆڵینەوەی  شــێــوازی  لێكۆڵینەوەكەیان،  لە  تــوێــژەرەكــان 
مــرۆڤ.  ئێستای  جوگرافی  بەشكردنی  لە  بێت  بەرپرس  لەوانەیە  كە  بەكارهێناوه، 
توێژيينەكه ئەنجام دراوه بە تەماشاكردنی بەشبوونی جوگرافی مرۆڤ بەپێی زانستی 
ژێنێتیكیى، بەتایبەت زانستی ژێنێتیكی خەڵكی، شان بە شان وشەی سەرەكی 103 زمانی 
باڵوبوونەوەی  بۆ  ڕوون  فۆرمێكی  دروستكردنی  بۆ  نوێ،  و  كۆن  هیندۆئەورووپايی 
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خێزانى ئەم زمانانه و هەڵبژاردنی دوو بۆچوونە ناوبراوەكان.
لە ئەنجامدا، توێژەرەكان بەڕوونی بۆیان دەركەوت كه زمانە هیندوئەوروپاییەكان 
ئێستاوە.  ئۆكرانیای  لە  نــەك  ــەنــادۆڵ(،  )ئ كوردستانەوە  باكوری  لە  باڵوبوونەتەوە 
لەگەڵ  ڕێكن  زۆر  هیندوئەوروپاییەكان  زمانە  ڕەگی  شوێنی  و  باڵوبوونەوەكە  كاتی 
باڵوبوونەوەی كشتوكاڵ لە باكوری كوردستانەوە، كە دەستیبێكردووە لە نێوان سااڵنی 
ئەنجامی  مەزنی  ڕۆڵی  دەخاتە سەر  تیشك  ئەنجامە  ئەم  زایین.  پێش  تا 7500   6000
ئەو  چارەسەركردنی  بۆ  ژێنێتیكیانە  بە  مرۆڤ  بەشبوونی  بۆ  جوگرافی  لێكۆڵینەوەی 

ملمالنێیانە كە دەكرێن لەبارەی چەرخی پێش مێژووی مرۆڤایەتیی.
بریدوود  جۆن  )ڕۆبــەرت  پرۆفیسۆر  ئەمریكایی  شوێنەوارناسی  دۆزینەوەكانی 
یەكدەگرنەوە.  نــاوبــراوەكــه،  توێژیینە  ئەنجامی  و   )Robert John Braidwood

پرۆفیسۆر )بریدوود( دەبێژێت گواستنەوەی ژیانی ڕاوكردن بۆ ژیانی كشتوكاڵ لە سەر 
خاكی كوردستان  لە نزیكەی ساڵی 6000 تا 10000 پێش زایین، ڕوویداوە. هەروەها 
ترەوە  گەلەكانی  پێش  لە  كورد  گەلی  دەڵێت  و  دەدات  قسەكانی  بە  درێژە  زانایە  ئەم 
بووە لە پێشخستنی كشتوكاڵ و پیشەسازیی و لە پێش هەموو گەالنی دونیا ژیانی ناو 
ئەشكەوتی بەجێهێشتووە و خانوبەرە و پێداویستی ناوماڵی پێشكەوتوو دروستكردووە، 
و كشتوكاڵ و پێشخستنی بەروبووم )بەرهەمی دانەوێڵە( دۆزراونەتەوە لە كوردستان 
پێش نزیكەی )12( هەزار ساڵ، كە له كوردستانەوە ڕۆیشتوونه بۆ باشوری میزۆپۆتامیا 
و پاشان گەیشتوونەتە ڕۆژئاوای ئەنادۆڵ و لەوێوە بۆ پەهناڤی ئاریایی، و ئەوە هەشت 
هەزار ساڵ دەبێت باڵوبوونەتەوە لە باكوری ئەفریقیا و پاشان لە ئەورووپا و هیند. ئەمە 
ئەوە دەگەیەنێ كە كشتوكاڵی كوردستان پاش چوارهەزار ساڵ گەیشتۆتە ئەورووپا، واتا 
پێش نزيكەی هەشت هەزار ساڵ لەمەوبەر و ئەم كاتەیشدا لەگەڵ ئەنجامی توێژیینەكە 
ڕێكە، واتا، لەگەڵ باڵوبوونەوەى كشتوكاڵ، زمانە هیندۆئەورووپایەكان باڵوبوونەتەوە 
بۆ ئەو گەالنە كە ئێستا بەم زمانانە دەدوێن. شوێنەوارناس )بریدوود( درێژە بە قسەكانی 
دەدات و دەڵێت: زۆر لەم بەرهەمە دانەوێاڵنە كە دەیان بینین ئەمڕۆ، وەك گەنم و جۆ و 
گەنمەشامی، هەموویان لە كوردستان دۆزراونەتەوە. لە بارەی پێشەسازییەوە، ئەم زانا 
ئەمریكاییە دەڵێت: دەتوانین بڵێین شوێنەواری "چيانۆ" كە دەكەوێتە باكوری كوردستان، 
تیایدا دەردەكرێت،  تا ئێستا مس  لە جیهاندا، لەم شوێنە  كۆنترین شاری پیشەسازییە 
هەروەها خشتی قوڕین تیایدا دۆزراوەتە، كە نووسینی لە سەر بووە لەبارەی گۆڕینەوەى 
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بازرگانی. هەر لە شوێنەواری "چيانۆ"، پرۆفیسۆر )بریدوود( و تیمە ئەركیۆلۆژییەكەی، 
پارچە پەڕۆیەكیان دۆزێتەوە، كە كۆنترین پەڕۆیە لە جیهاندا، و دروستكراوە لە ساڵى 

7000 پێش زایین.  
)50%(ی وشەكانی  لە  زیاتر  كە  دەكاتەوە  ئەوە ڕوون  لێكۆڵینەوەیە   ئەم  ئەنجامی 
وەك  واتا سۆمەرییەكان]2[،  كورد،  باوباپیرانی  زمانی  لە  وەرگیراوە  ئینگلیزی  زمانی 
زمانناسی بەریتانی پرۆفیسۆر )وادڵ Wadell( لە پێشەكی فەرهەنگەكەیدا ئاماژەی بۆ 
دەكات. ئەم فەرهەنگە دەیان ساڵ پێش ئەنجامدانی توێژیینەكە باڵوكراوەتەوە. دەبینین، 
لێكۆڵینەوەكەی  سەرئەنجامی  لە  دەكات  پشتگیری  بەڕوونی  لێكۆڵینەوە  ئەم  ئەنجامی 
)وادڵ( لەبارەی وەرگرتنی زمانی ئینگلیزی زیاتر لە نیوەی وشەكانی لە زمانی سۆمەری. 
دەركەوتنی ئەوە كە كوردستان، نیشتمانی زمانە هیندۆئەورووپایەكانه، شۆرشێكی 
كوردستان  مرۆڤایەتی  شارستانیەتی  یەكەم  دەركەوتنی  و  كوردا  مێژووی  لە  مەزنە 
تێكاركردنێكی  و  ڕۆڵ  كه  و  دەدات،  كــورد  گەلی  دێڕینیەتیی  پیشانی  و  دەردەخـــات، 
سەرەكیی هەبووە لەسەر زمان و كولتووری گەالنی جیهان و یەكەم گەل بووە كە ئاگر 
و كشتوكاڵ و بەخیۆكردنی ئاژەڵ و پیشەسازیی و نووسینى، دۆزێتەوە و شارستانێتیی 

دروستكردووه.
كۆنترین ئاماژەی زانراو بۆ ناوی )ئەنادۆڵ( لەسەر تاڤلەی قوڕینی بزماری واڵتی 
زاینیی(  پێش   2150  –  2350( بابلى  چەرخی  بۆ  دەگەڕێنەوە  كە  كــراوە،  میزۆپۆتامیا 
یەكەم  كــوردن.  باوباپیرانی  لە  ئەوانیش  كە  هیتییەكان(  )واڵتــی  بە  ناسرابوو  ناوی  و 
ناوی تۆماركراو بۆ نیوە دوورگەی )ئەنادۆڵ(، كراوە لەالیەن یۆنانییەكانەوە بە ناوی 
)ئاسیا Ἀσία(]3[ كە لەوانەیە ئەم ناویشە وەرگیرابێت لە ناوی )ئاسوا Assuwa( كە 
دەوڵەتێكی كۆنفیدرالی بووە، پێكهاتووە لە 22 واڵتی كۆن لە ڕۆژئاوای ئەنادۆڵ پێش 

ساڵى 1400 پێش زاينيى.   

سەرچاوە:
1. SCIENCE, VOL 337, 24 AUGUST 2012. pp. 957 – 960.
2. Wadell, L. Austin. Sumer – Aryan Dictionary, London, 1927.
3. Henry George Liddell, Robert Scott, Ἀσία, A Greek-English Lexicon, on Perseus.
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د. محەمه د ته ها حوسێن   
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بە  و  پـــەروەردە  الیەنەكانی  و  زمانناسی  بۆ  نییە  بابەتێك  بەتەنها  هــەر  زمــان 
كۆمەاڵیەتی بوون، بەقەد ئەوەی بووەتە فەزایەكی تایبەتیی بوون و تیایدا مرۆڤ چ 

وەك تاك و چ وەك كۆ ماهییەتی هؤشیارانەی خۆی بەرجەستە دەكات.
چییەتی مرۆڤ بەستراوەی زمانەكەیەتی، لە نێو زماندا ئاستە جیاجیاكانی هۆش و 
عەقڵی هەر تاك و كۆمەڵەیەكمان بۆ دەردەكەوێت، بونیادەكانی زمان هەم نەخشەی 
مەعریفی و هەمیش هەیكەلییەتی قەوارەی نەتەوەیی هەر نەتەوەیەك نیشان دەدەن. 
مەترسییەكانی  بەڵگەنەویستە  ڕاستییە  لەم  تێنەگەیشتن  زماندایە،  لەنێو  ئێمە  بوونی 
چیتر گەشەنەكردنی زمانمان زیاتر و زووتر لێنزیك دەكەنەوە. لەم دۆخەی ئێستای 
ئێمەدا زمانی كوردی لەبەردەم ئەم جۆرە هەڕەشانەیە و نەزانینی بایەخی زمان لە 
خۆ مەترەحكردنی وجودیماندا لەسەر ئاستی جیهان و ناوچەكە دۆخی نەتەوەكەمانی 
شڵەژاندووە و دەستەپاچەیی مەعریفی و كولتوری و سیاسی ئۆرگانەكانی وەرگێڕاوەتە 

سەر زەوینی واقیع.
بۆ  پەشۆكاوە  ئایندەیەكی خەمناك و  پێیدەشكێت  دەیبینم و هۆشم  ئەوەی من   
كولتووریی  ئایدزی  ئەوە  نەبەین،  مەترسییانە  بەم  پەی  ئەگەر   و  كۆمەڵگەكەمان 

جەستەی نەتەوەییمان بێ تین و تاقەتتر دەكات.

زمان و ناكامڵى سیاسی:
پێشانگه ى نێوده وڵه تى كتێبى هه ولێر سه ره ڕاى ئه وه ى ژوانگه یه كى به یه كگه یشتنى 
خوێنه ر و كتێب و خوێنه ر و نووسه ران و نووسه ران و كتێب و نووسه رانه  له  نێوان 
خۆیاندا، بازاڕێكى ڕۆشنبیریى و كولتووره  جوداكانه ، پێشانگه ى هه ولێر خه ریكه  وه ك 
ناچمه  سه ر  من  ده چه سپێ.  نێوماندا  له   كولتوورى  نه ریتێكى  و  دابێكى ڕۆشنبیریى 
ئه وه ى هه رچۆنێك و  به قه د  بزنسییه كه ى  بازاڕییه   ئابوورى و هه ڵسه نگاندنه   الیه نه  
هه رچییه ك بێت، ئه م دیارده  ڕۆشنبیرییه  ئه رێنییه  وه ك جه ژنێك بۆ كتێب و نووسه ران 

و خوێنه ران ده ركه وتووه  و ده رده كه وێ.
ڕۆژانه  له وێ بووم، نزیكه ى )20( كتێبم كڕى، له  بابه تى سایكۆلۆژى و ئه ده بى 
له  بوارى زمان و سیاسه تى زمان و  و فه لسه فى و زمان، دوو كتێبى زۆر گرنگم 
بایه خى زمان وه ك توخمێكى بنچینه یى له  پێكهێنانى نه ته وه  و گه ل و ده وڵه ت و هه ر 

قه واره یه كى دیكه ى سیاسى و كۆمه اڵیه تى دۆزینه وه .
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 زمان هه ر به  ته نێ  بوار یا بابه تێكى لینگویستیك و فیلۆلۆژى و كۆمه اڵیه تى نییه ، 
به قه د ئه وه ى به  بابه تێكى زۆر سایكۆلۆژى و دواتر سیاسیی و نه ته وه یی ده زانرێت، 
هیچ ڕێچكه  و ڕێبازێكى ده روونى خۆى له  بایه خى زمان نه  الى تاك و نه  الى خێزان 
هه ره   بابه تێكى  زمان  نه دزیوه ته وه ،  ده وڵــه ت  و  نه ته وه   نه  الى  و  كۆمه ڵگه   نه  الى  و 
له پێشى ده روونزانییه ، هه ر له  ده روونشیكارییه وه  تاوه كو دوا میتۆد كه  سایكۆلۆژیاى 
گه شه سه ندنه  )داریونیزمى ده روونى( و له  گه ڵیشیدا پۆزێتیف سایكۆلۆژیى. سایكۆلۆژیا 
بــه  میتۆدى  فــڕۆیــد  ــیــوه ، سیگمۆند  زان )مــاڵــى وجـــوود(  بــه   لــه  هایدگه ر زمــانــى  بــه ر 
تاك  نه ستى  قواڵیى  نێو  ده چووه     Word associationبه دوایه كداچوونى وشه كان
له  ڕێگه ى زمانه وه  كارى خۆى ده كات  و مێژووى ژیانى ده روونى ئه و، ئه م میتۆده  
و شۆڕبوونه وه شى بۆ تاریكایى نه ست كه  ئه مبارێكى پڕاوپڕى زانیارییه  شاردراوه  و 

چه پاوه كانه  هه ر چوونه  نێو زمان و دۆزینه وه ى نه زانراوه كانى هۆشه .
زمانى  سه رووتردا،  قۆناغه كانى  و  منداڵ  الى  مه عریفى  گه شه ى  بۆ  پیاژێ  ژان 
وه ك بونیادێكى هه ره  چاالكى نه خشه  مه عریفییه كانى مرۆڤ ده زانى، الى ئه و زمان 
»پێكهاته یى«  ناوى  كه   خۆیدا  ئێبیستیمۆلۆژیاكه ى  له   زانینه ،  و  ناسین  به ستراوه ى 
لێناوه  پیت و وشه كانى زمانن ورده  ورده  ده بن به  بونیاده  مه عریفیه كان و زه خیره ى 
زانینى مرۆڤ به ره و هه ڵكشان ده به ن. دواتر الى جاك الكان زمان جێگه ى نه ست 
ده گرێته وه  و به ته واوى مرۆڤ له  نێو زماندا هه ڵده سووڕێت و هه ر له  نێو ئه ویشدا 
به  وریاییه كى  ئاڵۆزى سیمبولیكیه  و  گه شه  ده كات و ده ناسرێت، زمان سیستمێكى 
زۆره وه  له وێدا وێنه  جوداكانى له  هه ڵوێست و زه مه ن و قۆناغه  جوداكان پارێزراون 

و له  هه لى جیاجیاشدا ده رده كه ونه وه .
به رخوردى  ده ركه وتى  بێ و  تاك  یا  بونیاتنانى مرۆڤ  ئه گه ر كه ره سته ى  زمان 
به رده وامى تاك و كۆمه ڵ بێ له گه ڵ شوێن له  زه مه نى جیاجیادا و هه م زه مه نه كان و 
هه میش شوێنه كان له  ڕووى تایبه تمه ندییه  جوداكانى نێوانیاندا له یه كتر نه چن، چۆن 

چۆنى زمان له  هاوكێشه ى درووستكردنى مرۆڤ و پێگه یاندنیدا وه الوه  ده نرێت؟
 بایه خى زمان هه ر به ته نها له  مافه  كولتوورییه  سه ره تاییه كان كورت ناكرێته وه  
به قه د ئه وه ى وه ك ئاماژه م بۆ كرد له  بونیادى سایكۆلۆژیى و سۆسیۆلۆژیى  تاك 
و گروپ و كۆمه ڵگه كاندا ده بێته  بنه ما یا بنچینه ى یه كه م له  نێوان دوو بنه ماى تر كه  

مێژووى هاوبه ش و خاكى هاوبه شن.
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مێژوو له  بابه تى نه ته وه  یا گه ل یا كۆمه ڵگه دا ڕه هه ندى زه مه نمان بۆ ده رده خات 
كولتوور  و  ده كــات  تاكه كان  چاالكییه كانى  و  جوله   نوێنه رایه تى  خۆیه وه   الى  كه  
به رهه مدێنێت، خاكیش ڕه هه ندى شوێن ده ستنیشان ده كات و ده بێته  ئه و ژینگه یه ى 

كولتوور له وێدا ده چێنرێت و پێبه پێ به  خزمه تكردن و ئاودانى نه شونما ده كات.
له كارلێكى  شوێن  ڕه هه ندى  وه ك  خاكیش  و  زه مــه ن  ڕه هه ندى  وه ك  كولتوور 
نێوانیاندا زمانێكى تایبه ت به  خۆیان دێننه  ئارا له هه ر نه ته وه  و كۆمه ڵگه یه كدا زمانى 
دایك یا زمانى ڕه سه نى پێده ڵێن، به بێ زمان ئه م كارلێكه  له  نێوان زه مه ن و شوێن 
ڕوونادات، چون نه  زه مه ن بێ زمان مێژوو ده نووسێته وه  و نه  شوێنیش بێ زمان 

ده بێت به  وێنه ى جودا جودا و له  زه ین و هۆشى تاكه كاندا ده چه سپێن.
زمان  به خێونه كردنى  كولتووره كه یه تى،  كۆمه ڵگه یه ك  و  نــه تــه وه   هــه ر  زمانى 
به ڕه اڵكردنى كولتووره  بۆ ئه وه ى ببێ به  نێچیرێكى سانا بۆ كولتووره  به هێزه كانى 
كۆمه ڵه   و  نه ته وه   و  كولتوورییه   سیمبولیكى  سه رمایه یه كى  زمــان  ـــه رى،  ده وروب
ئیتنیكییه كان له  ڕێگه ى هه ر سیمبولێكه وه  وێنه یه كى خستۆته  سه ر ئه م كولتووره ، هێما 
و ئاماژه كانى كولتوور له  ده ره وه ى جوگرافیاى خۆیانه وه  نه هاتوون، ئه گه ر هاتبیشن 
سانا ده ناسرێنه وه ، به یه كگه یشتنى كولتووره كان ده بێ به  سیاسه تێكى زمانناسانه  و 
زمانزانانه  به ڕێوه  بچێ و هاوسه نگى له په یوه ندییه  دیپلۆماتیكییه كانى نێوان نێوه نده  
سیاسییه كان بپارێزێ، نه پاراستنى هاوسه نگیى شكست و پاشه كشه یه كى كولتوورییه  

كولتوورێكى بێهێز به رانبه ر به هێزێك ده یگرێته  به ر.
نه نرخاندنى زمانى كوردى و به  كه مناسینى له به رانبه ر هه ر زمانێكى دیكه ى دنیا 
ئه م  بااڵى  خوێندنى  و  پــه روه رده   دامه زراوه كانى  له   كه   ئینگلیزى  زمانى  به تایبه ت 
هه رێمه  به دبه خت و به سته زمانه ى خۆمان زه ق بۆته وه ، كه وتنه  ته ڵه یه كى كوشنده یه  و 
كاره كته ره  به رپرسه كانى نێو ئه م دوو ئۆرگانه  وه ك دوو ئۆرگانى دژ به رانبه ر زمانى 
كوردیى كه وتوونه ته  كار و به  بڕیار و ڕێنمایى كه ڵه گایى زمانى ئینگلیزى ڕاده گه یه نن 
به كارهێنانى  به  شایانى  پێى ده دوێن  نزیكه ى 30 ملیۆن كه س  و زمانى خۆمان كه  

ئه كادیمى نازانن.
له و  سیاسیش  هه وڵێكى  هیچ  و  نــه كــراوه   ستانداریزه   كــوردى  زمانى  ڕاسته  
سیاسییه  ناكاماڵنه  نابینرێ بۆ ئه وه ى وه ك توخمێكى بنه ما له  پێكهاتنى ستاتوویه كى 
له   بووه   به رگریكار  زمانێكى  كوردیى  به اڵم  ده ربخرێ،  نێوده وڵه تیى  باوه ڕپێكراوى 
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مانه وه ى خۆیى و تاوه كو ئێستا به  بێ بوونى قه واره ى سیاسیى هه ر له نێو قه واره  و 
جوگرافیاى ئه تنیكى خۆماندا ماوه ته وه  و نه كه وتووه .زمانى زیندوو و به رقه رارى وه ها 
تواناى  به ڵكو  ئه مڕۆ،  په ره سه ندنه كانى  له گه ڵ  بێ  هاوڕێ  هەیه   ئه وه ى  تواناى  نه ك 
هه رچى ورده كاریى ئه كادیمى و توێژینه وه ى له  بواره  هه ره  هه ستیار و زانستییه كان 
هه یه ، من ئه گه ر كێشه یه ك له  كۆمه ڵگه كه ى خۆمدا ڕوویدابێت و له  هه رچى دنیا هه یه  
شتى وا ده رنه كه وتبێ چ پێویستیم به  چوارچێوه یه كى تیۆرییه  دێڕێكى له م كێشه یه  
ته نها الى خۆمان ده ركه وتبێ  ئه گه ر  بیخه مه  ڕوو؟ كێشه یه كى كۆمه اڵیه تى  نییه   تیا 

چ پێویستم به  پێوه ره  خۆرئاواییه كانه  بۆ ئه وه ى دیارده یه كى كوردیم بۆ بپێون...تاد.
 زمانه كان هه موویان پڕیانه  له  وشه  و هه ر وشه ش نوێنه رى شتێكه  له  جوگرافیاى 
هیچى  نه یتوانیبێ  ته كنۆلۆژیشه وه   و  زانستى  ڕووى  له   ئه گه ر  ئه و شتانه دا،  بوونى 
بخاته  سه ر ماناى ئه وه  نییه  بیمرێنیت و بیخه یته  ڕیزى زمانه  مردووه كانه وه ، مردنى 
ئارا و كولتوورى كوردیى ئه گه ر  له  ئه نجامى دۆڕانه  كولتوورییه كانه وه  دێته   زمان 
چى نوێنه رایه تى سایكۆلۆژییه تێكى نه ته وه یى ده سته پاچه  ده كات و نه یتوانیوه  بچێته  
ڕه فتاره   ئێستا  تاوه كو  و  عه قالنییه وه   و  ته كنیكى  گه شه ى  و  زانستى  هزرینى  نێو 
هیچ  به   ئیجازه   ئه و دۆخه   به اڵم  ده نووسێته وه ،  بۆ  هه ڵچوونى و سۆزدارییه كانمان 
كه س و گرووپێك نادا وه ك چۆن له  ڕووى سیاسیه وه  سه ربه خۆیى خۆیان له ده ست 

دا، كولتووریش بكه ن به  قوربانى شكسته  سیاسیى و دیبلۆماتیكییه كانیان.
كۆمه اڵیه تی  و  سیاسى  به ڕێوه نه بردنى  باش  به   و  په رته وازه یه   كــوردى  زمانى 
و  چــۆكــدادان  و  شكست  نیشانه كانى  ناوچه گه رییه وه   و  گرووپگه ل  ملمالنێى  و 
بۆ  سیاسیى  كلكایه تى  لێوه ده ركه وتووه ،  ئاشكرا  به   هه ڵدێر  به ره و  شۆڕبوونه وه ى 
به   و  لێكه وتۆته وه   ئه وان  بۆ  كولتووریشى  كلكایه تى  زلهێزه كان  سیاسییه   نێوه نده  

خێرایى وا زلزمانه كان زمانمان ده به نه وه  نێو ده ممان و ورده  ورده  ده یبڕن.
ئه وه ى سه یره  ئه وه یه  زمانى كوردى له  ده ستوورى عیراقیدا كه  باشترینى خراپه كانى 
ناوچه كه مانه  وه ك ڕه سمیى چه سپیوه  و مۆركێكى ده ستوورى و سیاسیانه ى له سه ر 
لكاوه ، كه چى كاراكته ره  حزبیه  كوردییه كان به  گه ڕانه وه  بۆ سه ر  ئاستى دنیا پێوه  
سایكۆلۆژیاى هۆزگه رى و ماڵباتیى خۆیان ئه و زمانه  ته نها له  ئاستى جل و به رگ 
و نمایشى خۆبادان و نه ریتیانه  دا ده بینن و ئه و مانایه یان نه داوه تێ تواناى جوڵه  و 

پشكنینى له  هه رچى بوارى ژیاندا هه بێ.
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-زمان وه ك حه شارگه ى كولتوور:
زمان پڕیه تى له  ئاشكراو نهێنییه كانى كولتوور، له  هه ست و نه ستى تاك و كۆى 
كۆمه ڵگه ، له  زماندا )ڕابردوو( ده نگده داته وه  و )ئاینده ( ئاوازى ئومێد و هیواكان 
ده چڕێ و )ئێستا(ش له  زماندا به  ئاگامان دێنێ و هاوارى جوله  و بزووتنمان به ره و 
زیندوو ڕاگرتن و جوانكردنى له سه ر ده كات، زمان خۆ نمایشكردنى كولتوور و 
سیمبووله  جوداكانیه تى، نه خشه یه كى ده نگیى ده نگدانه وه كانى بوونى مرۆڤه  له هه ر 
سه رزه مینێكدا، زمان ئه نتۆلۆژى مه وجودێكه  ئه گه ر نه یه ته  ده ر و كپ بكرێ، به  
جۆرێكى تر ده كــوژرێ و به  شێوه یه كى تر نه بوونیمان بۆ ده رده كــه وێ. زمان 
یه كه م سه لمێنه رى كه سێتییه  له  ڕووى سایكۆلۆژییه وه  و پێبه پێش هه ر زمانه  ئه و 
كه سه  به  خێو ده كا و ده یباته  ده ره وه ى خۆیى و ده نگى ترى پێ ده ناسێنێ، به  بێ 
زمان جه سته ش به  ده ركه وتنه  ئێستاتیكییه كانى ده رناكه وێ و تواناى وه رگێڕانى 
مه یل و حه زه كانى خۆى نابێ، جه سته ى بێ زمان له  هه موو بوونه وه رێكدا وه ك 
یه كه ، هه مان جوله ى هه یه  و به  هه مان شێوه  ڕێده كا و ڕاده كا، بێ زمان ته نها 
ئینسانیى بوونى  پێیده ڵێین كه ینوونه ى  جه سته  وه ك هه بوویه ك هه یه  و ئه وه ى 

نییه .
له  زماندا بوونێكى تر قسه  ده كات، بوونێكى تر ده نگمان ده دا، بوونێكى تر تێمان 
ڕاده خوڕێ و به ره و پشكنینى دنیا هه ڵمانده دا، زمان له گه ڵ بینین و بیستن و بۆنكردن 
و به ركه وتن و چێژ بردن زیاد و كه م ده كا، ئه و زمانه ى نه یه ته  سه رى و خۆشى 
دانه ته كێنێ له  دۆخى ئاوزنگدایه  و له  هه ڵدێرى ژیانى خۆیدا غلۆر ده بێته وه . هه ر زمانێك 
بۆ ده رده خــات و  تواناى مانه وه ى خۆیمان  بێت،  نه ته وه كه ى  ته مه نى  به قه د  ته مه نى 
درووست نییه  دان به  بزۆزییه كانیدا نه نێین، زمان سوعبه ت و شۆخى نازانێت و هه ر 
كه  له  ڕیتمى ئاخاوتنى التدا یه كسه ر جه سته  له  ده ربڕینه كانیدا به  درۆت ده خاته وه  و 

وه ك درۆ گۆیه ك ده رت ده خا.
و  ده كه ین  بــۆن  زمــان  به   هــه ر  ده بیستین،  زمانیش  به   ده بینین،  زمــان  به   ئێمه  
و  بوون  كه ره سته  و  دنیا و  به ر  له ش و الرمــان  و  به و زمانه ش چێژ وه رده گرین 
هه بووه كانى ده كه وێ، چاو و گوێ و لووت و ده م و پێست زمانیان هه یه ، بێ زمان 
تواناى ئه ركه كانى خۆیان نییه  و وه ك هه ست و وه ك نه ست ناتوانن بۆ خۆیان و 

ده ره وه  ده ركه ون.
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ئه وه  ده روونه  له  قوواڵیى و سه راوى خۆیدا ده ماندوێنێ و پاڵ و هانمان ده دات و 
داواى پێویستییه كانى جه سته  و عه قڵمان لێده كا، به  ده نگه وه  نه چوونى زمان ده به نگیى 
كردنى،  گێل  لێ  خۆ  و  زمان  نه چوونى  ده نگه وه   به   خاوه نه كه یه تى،  گێلى  و  هۆش 
كه سه كان ده كاته  له یستۆك و گاڵته جاڕى ده نگه كانى تر، خۆ به  خاوه ن نه كردنى زمان 
عه قڵى  به سته   و سه ره نجام  زمانى  به سته   و  زمانه  ساویلكه یى  به و  ــه ورووژان  ن و 

خاوه نه كانیمان پێ ده ناسێنێ.
ئه وه ى له م دنیا و له م ژیانه  خڕمان كردۆته وه  و به رده وام پێى له  په یوه ندیداین، له  
زماندا جێگیره ، له وێدا ماڵى خۆى پێكه وه  ناوه  و ژوور به  ژوور، ماڵ به  ماڵ و كۆاڵن 
به  كۆاڵن و دێ به  دێ و شار به  شار و واڵت به  واڵت ده مانگێڕێ و به  قورسى و 

سووكى خۆمان ده مانكێشێ و ده رمان ده خا. 
زمان ئه و دنیایه ى ئێمه یه  كه  هه رچى به  هه سته كان وه رمانگرتووه  و ته نانه ت له  
نه ستیشماندا خۆى مات داوه  له وێدا ماوه ته وه ، كه واته  زمان یه كسانه  به  كولتوور و 
یه كسانیشه  به  بوون و یه كسانه  به  ژیان له نێویدا، زمانێك سست بێ كولتووره كه ى 
سسته  و به ره و هه ڵدێر بێ كولتووره كه ى غلۆر ده بێته وه . هه رچى له م بوونه وه رانه ى 
دنیا هه یه  له  باڵنده  و خشۆك و شیر ده ر و گۆشت خۆر و گیا خۆر و ڕاو كه ر و 
ڕاوكراو، هه ر هه موویان ده نگیان لێدێ و به  ده نگه كانیان خۆیان ده ناسنه وه  و ئێمه ى 
مرۆڤیش ده یانناسینه وه ، ئه وان به  پێوانه كانى ژینگه  سرووشتییه كه ى خۆیان ڕیتم و 
ئاوازى ده نگه كانیان ده رده بڕن و ئێمه ى مرۆڤیش به  زیاده  خستنه  سه رى هۆشمان به  
خۆمان و ده وروبه رى دوور و نزیكمان ده نگه كانمان له یه كتر جیا ده كه ینه وه  و ئاوازى 

ئاخاوتنمان ده ڵێین و ده نووسینه وه .
ئه وه ى ده نگى خۆى نه ناسێته وه ، له  ده نگى هاوزمانانى تێنه گا، ئه وه ى به  ده نگى 
ده نگى  ئــه وه ى  خرۆشه وه ،  نه كه وێته   هاوزمانانى  ده نگى  به   و  جۆش  نه یه ته   خۆى 
ئه وانى تر بڵێته وه  و به  ده نگى ئه وان بانگ ڕادێرێ، تا هه یه  و تا ماوه  خۆى نیه ، تا 
ماوه  ئه وى تریش نیه ، ئه ى چیه ؟ ئه و سووكه ڵه یه كى نێو زمانه  و هه ر زمانه كه ى خۆى 

نێوى جاش و ناپاك و پۆخڵى لێده نێ.
تا ئه م بیست و حه وت ساڵه ى دوایى  له  درێژه ى مێژووى زمانى خۆماندا و 
)كوردیى( وه ك زمان ماوه ته وه ، مانه وه یه كى زیندوو، به اڵم سرووشتیانه  ماوه ته وه  
ژیان  سه ره تاییانه   و  سرووشتیانه   كه   بــووه   باوانه مان  ئه و  هه موو  ده ربــڕى  و 
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خه ڵكى  ئه و  وه ك  بــوون،  زمانه كه مان سرووشتى  وه ك  ئــه وان  كــرد،  كۆچیان  و 
ناوچه كانى خۆیان بوون، وه ك ئه و له  شوێن و ده ڤه رێكه وه  بۆ یه كێكى تر له  یه كتر 
حاڵیى ده بوون، ئه و زمانه  له  دایك بوو و دره نگ دره نگ قۆناغه كانى گه شه ى خۆى 
تێده په ڕاند، به اڵم زمانێك بوو پڕى بوو له  كورد، پڕى بوو له  كورده واریى، پڕى 
بوو له  ساده یى و سه رشار بوو له  سرووشت و ده نگه  زه مینى و ئاسمانییه كانى، 
پڕى بوو له و ژیانه ى زه وى لێمانى ده ویست، ئاسمان داواى ده كرد، دۆڵ و ده شت 
و شاخ و كێو به  هه وراز و نشێو و زینده  و نازینده كانییه وه  كردبوونى به  واژه  و 

ده سته واژه  و ناو.
نیه ، هه مان  ئه وه ى نووسیم  نییه ، هه مان  ئه وه ى وتم  ئه و زمانه  هه مان  ئێستا 
پێشان  كه   پێینائاخڤن  ئه وانه   وه جاخى  هه مان  پێیده دوان،  كه   نادوێن،  پێی  ئه وانه  
سستى  زمان،  پاڵ  خستۆته   خۆیان  الوازى  ئێستا  بوونه وه رانه ى  ئه و  ده ئاخڤین، 
عه قڵى خۆیان خستۆته  پاڵ زمان، نه گه یشتنه  ئاستى ئه وانى تریان خستۆته  سه ر و 
پاڵ زمان. له وه  تێنه گه یشتوون كه  به قه د ئه وه ى، ئه وان له  نێو زمانن وه ك )الكان و 
هایگه ر( ده ڵێن، زمانیش له  نێو ئه وانه  وه ك )پیاژێ و هابرماس( و كه سانى تر ده ڵێن، 
زمان ئه وه ى بۆ ده رخستووین كه  هه بووه  و هه یه ، ناتوانێ پاڵه وانى فسفسمان بۆ 
یه كسه ر  به م زمانه ى خۆمان ده دوێن  پاڵه وانه كان  وه ده رخا، خۆ هه ر كه  فسفس 
ده كه ونه  ده ره وه ى زمان و ئابڕوویان ده چێت و وه ك )حه مه د به گ( ى كوردى و 

)دۆن كیشۆتى( ى سێربانتسى ئیسپانى خۆیانمان بۆ نمایش ده كه ن.
هه مان  ده كــرێ  ــیــه وه   كــورده واری و  كــوردایــه تــى  به   ئێستا  پاڵه وانبازییه ى  ئــه م 
له   پاڵه وانبازییه   ئه م  ئه نجامى  كیخۆته دا،  دۆن  له   سێربانتسه   بازییه كه ى  پاڵه وان 
خۆبچووككردنه وه  و خۆ به كه مزانى له  ڕووى نه ته وه یى و كۆمه ڵگه ییه وه  ده ركه وت، 
له  چوونه  پاڵ ئه م و ئه و ده ركه وت، له  دوان له سه ر ئاوازى ئه وان ده ركه وت، له  بینینى 
ئه وان بۆ خۆمان و بیستنى ئه وان له سه ر خۆمان ده ركه وت، نه ك بینینى خۆمان بۆ 

خۆمان و بیستنى خۆمان بۆ خۆمان.
زمانه كه مان له  الیه ن ئاغاكانى حزب و ڕێكخراوه كان و كوێخا و باج ستێنه كانى 
وه زاره ته كانى خوێندنى بااڵ و ڕۆشنبیرى مینڕێژ كراوه  و خێرا خێرا له  نێو زمانه كه  

خۆیدا پێمان ده ته قنه وه .
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-زمان وه ك مافى كولتووریى یا پێكهاته ى نه ته وه یى؟
له  سه رده مێكدا قسه ى سه رى زمان و بنى زمانى لك و پۆپه  جوداكانى جوالنه وه ى 
شۆڕشگێڕى كوردى له  عێڕاق و ئێران و سوریا و توركیادا سه ره تا گه یشتن بوو به  
مافه  كولتوورییه كان و خوێندن و دوان به  زمانى دایك)كوردى(، پاشان وه ده ستهێنانى 
و  حوكم  ده سه اڵتى  له   هاوبه شى  و  به شدارى  له   كه   سیاسییه كان  مافه   له   به شێك 
ده وڵه تداریدا داده ڕێژرایه وه . ئه م داواكارییانه  سه ره تا ئه گه ر له  ڕێگه ى گفتوگۆ و دان 
و ستاندا بووبێ، دواتر چۆته  قۆناغى لێكهه ڵشاخینى چه كدارى و له وێ ده مێوه  تاوه كو 
جیۆسیاسییه   دابه شكردنه   ئه م  شاهیدى  بوونه ته   قوربانى  هه زار  سه دان  به   ئێستا 
نفوزگه رایی و لێك حاڵینه بوونه  دوژمنكارانه ى ئێمه  بۆ ئه وان وه ك خاوه ن ماف و 

ئه وان بۆ ئێمه  وه ك ناچار كردنمان به  چۆك پێدادان.
سیستمى  پێیانده وت  ئــه وه ى  دنیاى  له   هێز  سه نته ره كانى  تازه كانى  په یوه ندییه  
تواناكانى  به رچاوى جیهان و  بێینه   تاوه كو  تازه ى جیهانى هه لێكى بۆ هێناینه  پێش 
و  واقیع  زمانى  سه ر  وه رگێڕینه   كولتووریى  و  سیاسیى  قه واره یه كى  وه ك  خۆمان 
په یوه ندییه  دیپلۆماتیك و ستراتیژییه كان و ببین به  ژماره یه كى خوێندراوه  و ژمێردراو 

له  حیساباته  ناوچه یى و نێوده وڵه تییه كان.
ئه وه  نه كرا، چون هه ر زوو دوو حزبه كه ى هه رێمه كه مان كه وتنه  گیانى یه كتر و 
تاوه كو ئێستاش دابه شبوونه  لۆكاڵییه كان و ملمالنێكان له  نێوان ئه مال و ئه والدا ده چنه  
شێوه  و جۆرى دراماتیكى سه یر سه یر و نه كرا و نه توانرا فۆڕم و نێوه رۆكێكى نیمچه  

عه قالنى بكەنه  به ر و له  خۆیانی بئاخنن.
دۆخى سیاسیى كوردى كه  له م دوو حزبه  و ئه وانى تریش ده رده كه وت له  دۆخه  
سایكۆلۆژییه  هه ڵچووه كه  نه گوازرایه وه  دۆخه  واقیعییه  بان هۆزگه راییه كه وه  و هه ر 
بۆیه  ئێستاى په یوه ندییه  سیاسییه كانمان هه مان بیست چوار ساڵ! به ر له  ئێستایه  به  

نه فه سى حه سانه وه ى شه ڕكه ره  كالسیكه كانى جه نگه  سه ره تاییه كان.
دانپێنراوى  ستاتوویه كى  ئــاراى  هێنانه   له   بێخه مبوون  چه نده   ساڵه   هه موو  له م 
بنچینه ییه كانى  توخمه   پێكه وه نانى  له   بوون  بێئاگا  ئه وه نده ش  نه ته وه یى،  سیاسیى 
كاراكته رى حكومه ت  ئینجا  درووستكردنى كه سێتى سیاسیى حكومه ت و هه رێم و 
و ده وڵه تمه دار، من له  مێژه  زیاتر له سه ر توخمى یه كه م له  پێكهێنه ره كانى نه ته وه  و 
كۆمه ڵگه  و ده وڵه ت ده وه ستم كه )زمان( ه و ئه وانى تر كه  )مێژووى هاوبه ش( و )خاكى 
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كه  چه ندین  زمان  بابه تى  دواى  به اڵم  كردووه   هه ڵوه سته م  له سه ریان  ن،  هاوبه ش( 
زنجیره  بابه تم بۆ ئاماده  كردووه ، دێمه  سه ر ئه م دوو فاكته ره  هه ره  گرنگه  كه  له  زمان 

واوه تر له  زه ینى حزب و ئۆرگانى خوار نه ته وه یی كوردیدا دوورخراونه ته وه .
ئیدارییدا،  ئه زموونى  ساڵ   30 خــاوه ن  سیاسیى  شێواوى  گوتارى  له   ئێستا 
بازنه ى  ته سكترین  ته نگه كه ى  هه ره   خۆپه رستییه   نێرگزییه   ئینتیما  كاریگه ریى  به  
ئینتیما كه  خوده  به  خۆشه یداكانن، مافه  كولتوورییه كانى به ر له  نزیكه ى 60 ساڵ 
و  خوێندن  بۆنموونه )  ده كران  داوا  كوردییه كان  ڕاپه ڕینه   و  مێژووى شۆڕش  له  
فێربوون به  زمانى كوردى(خه ریكه  هێواش هێواش ده سڕێنه وه  و به  نمایشكردنى 
به  مه رجه   دیبلۆماسى و شه رمبوون  بازرگانى و  ئیدارى و سیاسى و  بێتوانایى 
بنه ماییه كانى نه ته وه  و خۆ به  كه م و بچووك زانین له  به رانبه ر به رهه مهێنانى هێز له  
ده وروبه ر و دنیادا ئه م توخم و مه رجه  سه ره كى و ستراتیژییه  كه  قووڵبوونه وه یه  
پێناو خۆ ده رخستنێكى به هێزى كولتوورى  له   له  زمان و ستانداریزه  كردنییه تى 
و ئینجا سیاسیى، ون ده بێت و زمانه كانى تر له  پێش هه موویان ئینگلیزى وه ك 
)هێزمه ندى یه كه مى كولتوورى( و )شوناسیى كۆلۆنیالیزمى هه م سیاسیى و هه میش 
ئابوورى و دواتر كولتوورى و پاشان سه ربازیى( شوناسیى نه ته وه یى كوردیمانى  
خستۆته  ئه ودیو ناسراو و دانپیانراوه وه  و له دوا ئه و كۆلۆنیالیسته  پۆست مۆدێرنه  
زمانى فه ره نسى و ئه ڵمانى و توركى و فارسى و ئینجا عه ره بى به  گوێره ى توانا 
به رهه مهاتووه كانیان، خۆیان له سه ر كولتوور و زمانى كوردى هه ڵده كێشن و گپڤ 
كۆمه اڵیه تییه كانمان  و  كولتووریى  بوونه   فاكته رى  گرنگترین  نێرانه   و  ده كه نه وه  

ده خه نه  ژێرخۆیان.
وه به رهێنانى  ــى  الوازی و  وتــوومــه ، سست  تر  شوێنى  زۆر  له   پێشتر  ــه روه ك  ه
تا  ئه وه نیه   دیــارن،  ئه ده بیشدا  و  هونه ر  بواره كانى  له   زه قى  به   زۆر  كولتووریمان 
گۆرانى و موزیكى پاپ و ڕۆپ و توركى و فارسى و عه ره بى هه بن كه من ئه وانه ى 
گوێ بۆ موزیكى كوردیى ده گرن، ئه وه نییه  به رده وام وه رگێڕان وه ك )بازرگانیى له  
بوارى كولتوور( تا ئه ده بى ده ره وه ى دوور و نزیك هه بێ به رهه مى خۆماڵى له  ڕۆمان 
و شیعر و ڕه خنه  و فیكرى كوردى كه متر دێنێته  نێو بازاڕى فه رهه نگییمان و له  نێوان 
نێو  ده چێته   كه متر  لێناكرێته وه  و زۆر  ده ره وه مــان الى  ئه وانى  به رهه مى كولتورى 

پڕۆسه ى چاپ و باڵوكردنه وه وه ؟.
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به رگرى  تواناى  ونبوونى  و  كولتوورى  ئایدزى  له   جۆرێكه   من  الى  په تایه   ئه م 
به رانبه ر كولتووره  به هێزه كانى دنیا. سستى عه قڵى حوكمداریى و پاشكۆیه تى سیاسیى 
و فه رهه نگیى، تواناى له  زمان و ئه ده ب و هونه ر و دواتر داهێنان له  بواره كانى تر 
بڕیوه  و ناچارى وه پێشدانى زمانى بێگانان و ئه ده ب و هونه ر و زانسته كه ى كردوون 
و  لێكه وتۆته وه   سیاسییان  كلكایه تى  و  پاشكۆیه تى  سه ره نجام  ئه مانه ش  هه موو  و 

ئه مه ش به  ڕوونى ڕۆژانه  له  فۆڕمى جیاجیادا بۆمان ده رده كه ون.
له و عێڕاقه  سه یر و سه مه ره ى تیایدا ده ژین به  هه ر هه ڵكه وت و داكه وتێك بێ زمانى 
له  ده ستوورى عیڕاقیدا چه سپاوه  و بووه ته  ڕاستییه كى  كوردى به ڕێزێكى زۆره وه  
خۆى  تایبه تى  شوێنى  ڕه سمییه كانیشدا  به ده له   و  ڕه د  له   و  یاسایی  و  ده ستوورى 
ده سه اڵتبه ده ستانى  سیاسیى  الغریى  و  بێئاگایى  به اڵم  هه یه ،  عه ره بى  زمانى  له پاڵ 
بردۆته وه   له بیرخۆیان  ده ستوورییه یان  ڕاستییه  چه سپاوه   ئه م  بایه خى  هه رێمه   ئه م 
بۆ  گونجاو  هه لێكى  بووه ته   ال  ئه مه یان  نه یارانیش  هێواش  هێواش  به رانبه ردا  له   و 
سڕینه وه ى هه موو ئه و بڕگه  ده ستووری و یاساییانه ى زمانى كوردییان هێنابۆ ڕیزى 
زمانى یه كه م، ئه م دۆخه  مه ترسیداره  له  پاڵ خۆبه كه مزانینى سیاسیى و كولتووریى 
زه مینه  بۆ لێدانى زمانه كه مان باشتر ده ڕه خسێنێ و له  ڕاستیشدا ئه م ئامانجه  نێگه تیڤه  

هه نگاوى زۆرى بۆ په راوێزخستنه وه ى زمانى كوردى بڕیوه .
به   ده سه اڵتبه ده سته كان  دواى سڕبوونى حزبه   له   ئۆرگانى حكومه ت  دوو  وه ك 
پاره  و گه نده ڵیى، هه ردوو وه زاره تى په روه رده  و خوێندنى بااڵ دواى ئه م دووه ش 
وه زاره تى ڕۆشنبیرى هیچ ڕۆڵێكى ستراتیژییان له  پێناوى ڕاستكردنه وه ى بارى خوارى 
زمانى كوردى و كولتووره كه ى نه هاوێشتووه  و ئه وه ى خۆمان چوار پێنج ده یه  به ر 
به   و  نه یاران  به   ده یده ینه وه   ئێستا  نه ته وه ییه كانمان،  مافه   له   ده مانویست  ئێستا  له  
زمانێكى تر پێیانده ڵێین ئه وه شمان ناوێت و ئیتر به  زمانى تر له مه وال ده تاندوێنین، ئه م 
ده ركه وتنه وه یه ش  جۆره  هه ڵگه ڕانه وه یه كى ڕێویانه یه  له  كوالنه ى خۆمان و ده چێته  

خانه ى زۆڵیى نه ته وه ییه وه .

-شه رمبوون به  زمان...شه رمبوون به  نه ته وه :
سووكتر  و  ســووك  كوردییه كان  )هۆزبی(*یه   الیــه ن  له   كــوردى  زمانى  تــادێ 
بۆ  ئاماژه یه كى ڕێزنواندنم  ئێستا  تا  له  دواى ڕووداوه كانى 1991/3/5 ه وه   ده كرێ، 
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زمانه كه ى خۆمان له م بوونه وه ره  سیاسه ت به كۆڵدادراوانه  یا به كۆڵداهاتوانه  نه بینیوه ، 
نه ڕاگه یاندنى هۆزبیه كان و نه ئۆرگانه  پریمیتیڤه كانیان له  بایه خى زمانیان وه ك مه رج و 
توخمێكى هه ره  بنچینه ییى چ پێكهاتنى نه ته وه   چ پێكهاتنى كۆمه ڵگه  و ته نانه ت ده وڵه ت 
نه ڕوانیوه ، چجاى ئه وه ى له  كابینه كانى ئیداره دانى هه رێمدا وه زاره ته كانى په روه رده  
و ڕۆشنبیریى و خوێندنى بااڵ به  موو مه یل و ئاره زووى چه سپاندنى توخمى زمانى 
كوردییان له  سێكته ره  سه ره كییه كانى هێنانه  كایه  و گه شه  پێدانى هاواڵتى گونجاو بۆ 

مه یدانى كار و به رهه م به الوه  گرنگ بووبێ.
له م  كۆمه ڵگه یه كه   وجوودیى  ناسنامه ى  و  نه ته وه   كولتووریى  شوناسى  زمــان 
جیهانه دا فیتریانه  هه یه  و ده بێ له  باره  فیترییه كه وه  به  تواناى عه قڵى و هۆشمه ندى 
تاكه كانه وه  وه رگێڕدرێته  سه ر باره  شارستانییه  مه ده نییه كه یه وه ، ئه وه  نه ته وه یه  به  
زمانى خۆى ده دوێ و هه ر به و زمانه ش جوداییى كولتوورى و نه ریتى و ترادیسیۆنیى 

خۆى بۆ هه رچى دنیا هه یه  ده خاته  ڕوو.
تایبه تمه ندى  زمان ده ركه وتێكى سرووشتى گه له مرۆڤێكى دیاریكراوه  و هه رچى 
له و  پێكهاته ى كۆمه اڵیه تى و ده روونــى هه یه   مێژووى كولتوور و داب و نه ریت و 
زمانه دا یا دیاره  یا شاردراوه ته وه ، ئه وه ى دیاره  ئاسته  هوشیاره كه ى نه ته وه یه  ده دوێ 
كه لچه رى  له   خۆى  بوونى  مێژووییه كه یه تى  و  نه ستى  ئاسته   شاراوه شه   ئه وه ى  و 

خۆى كه ڵه كه  كردووه .
له  زماندا وجوودى نه ته وه یى و مێژووییمان خۆى نمایش ده كات جا چ نمایشێكى 
له  شێوه كان حه زى به ره و پێشه وه چوونى بۆ  یا نمایشێك به  شێوه یه ك  سه ره تایى 
له سه رچاوه كانى  هێواش  هێواش  زمان  ئه گه ر  هه بێ،  گه شه كردن  دیكه ى  ئاستێكى 
خۆ  بنچینه ییه كانى  ڕایه ڵه   ئه وا  هه یه   ئێمه   الى  وه ك  دابڕێنرێ  تاقه تى خۆى  و  تین 
له سه رده مانى  بنه ما ڕه سه نه كانى كولتوورمان خێرا خێرا ده پچڕێن و  به   به ستنه وه  
دادێدا بوونه  كولتوورییه كه  له بن هه ڕه شه ى سستى به رهه مهێنانى مه عریفه  به  زمانى 

خۆى داده ڕمێ و تواناى وه ستانى به  قیت و قۆزى نامێنێ.
زمانه كان هه موویان له  به رخوردى كه س و كۆمه ڵگه كان به  هه بووه  سرووشتییه  
ماتریاڵیه كانه وه  هاتوونه ته  ئارا و ئاماده باشییه  جینیتیكیه كه یان پشكواندووه ، ئه وه ى 
زمانێكى له  یه كێكى تر فراوانتر و به هێزتر كردووه ، تواناكانى به رهه مهێنانى هێز بووه  

الى كۆمه ڵگه یه ك و نه بوون یا سستبوونییه تى الى ئه وانى تر.
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به رهه مهێنانى هێز به  ڕووه  جۆراوجۆره كانییه وه  توانیویه تى زه مه نێك زمانێك له  
ژیانه وه ،  ڕه سمیاتى  په راوێزى  بخاته   تریش  ئه وانى  و  گلۆباڵ  بگوازێته وه   لۆكاڵه وه  
قسه كه رانی  ناتوانایی  مه گه ر  نه كه وتووه   له  جووله ى خۆى  زمان  كاتێك  هیچ  وه لێ 

ڕۆڵیان هه بووه  له  كلۆركردن و بنكۆڵكردنى بنه ماكانى نه بێ.
په راوێزكردنى زمانى كوردى له  الیه ن هۆزبییه  كوردییه كانى هه رێم هه وڵێكى شعورییانه یه  
بۆ كلكایه تیكردنى كولتوورى و له ده ستدانى متمانه ى نه ته وه یى به  تواناى زمانى كوردى له  

هێنانه  ئاراى ناونانه  زانستى و كه لچه رییه كان له  هه رچى بوار هه یه  له  ژیاندا.
كلكایه تى سیاسى و ئابوورى دیارده ى هه ره  دیارى ئه م سه ده یه ى ڕابردوو بووه  
له  ژیانى سیاسى و ئیدارى ئێمه دا، به اڵم گواستنه وه ى كلكایه تى و ملكه چى بۆ بوارى 
كولتووره كان  و  زلزمان  و  هه رێمى  كولتووره   به رانبه ر  ته سلیمبوون  و  كولتووریى 
و  نه ته وه یى  میراتى  بێنرخزانینى  و  كوردى  كولتوورى  سه یركردنى  هیچووپوچ  به  

ئینسانى مرۆڤى كورده  له م سه رزه مینه دا.
له وانى  له  ڕێگه ى زمــان(ه وه  هیچ زمانێك  )بوون  له  زمانناسى و زانستى زمان و 
كۆلۆنیالیزمى  ڕێگه ى  له   كۆمه ڵگه یه كه   زمانى  هه یه   ئه وه ى  نییه ،  پڕتر  و  ڕه سه نتر  تر 
شه ڕانگێزیى ساماندزییه وه  زمانى خۆشى سه پاندۆته  سه ر كۆلۆنه كان و واى حاڵیكردوون 
شارستانیتان  كه سێتى  له   خۆتان  لۆكاڵیه كه ى  زمانه   به كاربردنى  و  قسه كردن  كه  
كه مده كاته وه  و ناتانباته  ئاستى به كاربه رانى زمانى داگیركه ره وه ، ئه م نموونه یه مان به ر 
له  زاڵبوونى زمانى ئینگلیزیى له  زمانى فارسى و عه ره بى و توركى له  ناوچه كه ى خۆمان 
بینى و ئێستاش له  زمانى ئینگلیزیدا ده یبینین كه  ڕووبه رى باڵوبوونه وه ى هاوڕێیه  له گه ڵ 

زاڵبوونى دۆالر و مارینز و B52 ، F24 , 30 ,  ،  و .....تاد.
پێشه وه ى زمانى  بردنه   له   نه ته وه یى  كولتوورى  دڵسۆزانى  نرخاندنى زمان الى 
كوردى ده بێ بۆ ڕیزى یه كه م و زنجیره به ستنى هه موو زمانه كانى تر له  دواى ئه م 
زمانه ى یه كه مه وه ، ئیشكردن له  تۆكمه  كردنى زمان نیشانه ى ئیشكردنه  له  تۆكمه كردنى 
به س،  و  بووه   هه ر خه ون و خه یاڵ  ئێستا  تاوه كو  كه  الى من  نه ته وه ییمان  عه قلى 
مه ترسى خستنه  دواوه ى زمانى كوردى هه ر له  پشكوتنى زمان الى منداڵه كانمانه وه  
ئه نجامى شكستى سیاسى و ئیدارى و ڕێكخراوه یى هۆزبییه  كوردییه كان  بووه  و 
تا ئێستاش ئه م شكسته  خێرا خێرا ده په ڕێته وه  نێو هه ناوى كولتوور و سه ره نجام 
ئێمه  نه ك هه ر فێرى  به  هه موو دنیا ده ڵێن  له  مل  بۆینباخ  پیاوانى هۆزبیى كوردى 
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نه ته وه ییدا  و  كولتووری  تاوانه وه ى  پڕۆسه ى  له   ئاسانتر  به ڵكو  ده بین  زمانه كه تان 
زه مینه تان بۆ خۆش ده كه ین و كورد و زمانى كوردیشتان به  قوربان ده كه ین.

ناپاكیى كولتوورى له  هه موو شتێك زیاتر به  ناپاكیكردن له  زمانه وه  دیاره ، ئه ى 
له  زمانى  نیه  براده رانى هۆزبیى تادێ ده مو لچیان خوارتر ده بێ و پیرۆزیى  ئه وه  

كوردى ده سێننه وه  و ده یده نه  زمانه كانى تر به  تایبه ت ئینگلیزیى.
ئه م ناسیاسیانه  له وه  بێئاگان كه  به  بێنرخكردنى زمانى خۆمان شكستى فه رهه نگى 
خۆمان ڕاده گه یه نن و له  به رانبه ریشدا هه رگیز ناتوانن ڕێزى خودى خۆیان له وانى 
تر ده ستكه وێ، چون ڕێز له به رانبه ره وه  ده ست ناكه وێ تاوه كو ڕێز له  خۆت نه گرى، 

ئه مه  هاوكێشه یه كى سایكۆسۆسیۆلۆژیه  و سه لمێنراوێكى زانستییه .
ئه گه ر نییه تى به هێزكردنى كۆڵه گه كانى كۆمه ڵگه  و نه ته وه  و ستاتیویه كى ده وڵه تدارى 
له م سه رزه مینه  هه بوایه  هه رگیز كولتوور كه  له  زمان و ڕه فتار خۆى نمایش ده كا له  
بگره   تر  زمانێكى  هه ر  وه ك  كوردیى  زمانى  نه ده خرا،  په راوێز  هۆزبیه كان  به رنامه ى 
ستراتیژیدا  پرۆگرامیزه كردنه وه یه كى  له   و  زانست  نێو  بخزێته   ده كــرێ  ئاسانتریش 
توێژینه وه  و باسى داهێنه رانه ى پێبكرێ، داهێنان له  نێو مێشك گه اڵڵه  ده بێ به  كاریگه رى 
هۆش له گه ڵ ده وروبه رى مه عنه وى و ماتریاڵیدا، دواتر ئه م به رهه مه ى هۆش له  ڕێگه ى 
زمانه وه  دێته  سه ر سه حنه ى وجودى هه ستپێكراو، زمانێك ته مه نى هه زاران ساڵ بێت 
و تاوه كو ئێستا مابێ، چۆن تواناى باس و لێكۆڵینه وه  و پشكنینى عه قڵى قسه كه رانى 
نیه ؟، ئه وانه ى داهێنه رن له  ناوه وه ى خۆیانه وه  نهێنیترین بابه تى نه بینراو و نه بیستراو و 
هه ستپێنه كراومان ده خه نه  به ر هه ست، ئایا زمانى ئێمه  ناكرێ بگه یه نرێته  ئه و ئاسته ى 

كیمیا و فیزیا و بیلۆژیا و ئه ندازه  و پزیشكى و .........تاد پێ به  كوردى بكرێ.
به  زانستى نه كردنى زمانى كوردى گه وره ترین ناپاكى بوو له م سی ساڵه ى ڕابردوو 
سەروەریی  و  شکۆ  سوکایەتیکردنەیان  بەم  ئــەوان  بینى،  كوردیه كانم  هۆزبیه   له  

ئینسانیشمانیان دابەزاند و لە بەهای نەتەوەییمانیان زۆر کەمکردەوە.

*هۆزبى: داتاشراوێكى زمانه وانى خۆمه  له  )هۆز( له الیه ك و)حیزب( له  الیه كى تر لێكدراوه ، واته  هۆز و 
حیزب كه  تێكه ڵ ده بن)هۆزبى( لێدرووست ده بێ.

*مامۆستای زانکۆی سەالحەددین- بەشی دەروونزانی.



زار و زوان

سابیر ژاکاو
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مرۆڤ بەوێنەی گیاندارێکی گەشەکردووی تەکنۆلۆجیایی، داهێنانی زوانی دەست 
لە گەشەی شارستانیەتی مرۆڤەوە بووە.  پێکرد. ئەم داهێنانە پڕۆسەیەکی مۆدێرن 
مرۆڤ بەداهێنانی خەتێک بۆ نووسین، دابڕانی کۆمەاڵیەتی خۆی لە سروشت دەست 
و  ژینگەی مرۆڤ  و  لە سروشت  دابڕان  مکانیزمی  داهێنانی خەت، ستارتی  پێکرد. 
بەشێوەی جوڵە  ژینگەیی و سروشتی،  باری  بوو. مرۆڤ سەرەتا، وەکو  گیانداران 
و بزاوتنی دەست و چاو و برۆ و لێکدانی لێوەکانی مەبەستی خۆی دەگەیاند، واتە 
)زوانی ئاماژە و نیشانەیی( یەکەم و سەرەکیترین زوانی مرۆڤ لە دێربەدێری مێژو 
و چاخەکانەوە، ئەم زوانەی کە هێشتاش گیاندارانی دیکە پاراستویانە و تاکو هێشتاش 
لە مۆدێرنترین خاڵی مەرزی مرۆڤان، سەرەکیترین زوانە. کەسێک کە چ بەشێوەی 
زگماک یا ڕووداوێک تووشی لەدەستدانی داتاسازی و زنجیرەی پێکهاتەی )زوان( 
بەشێوەی مکانیزمی فۆنسازی بێت و تەنیا پاتەگۆشتەکەی کە )زبان_زمان( مابێت، 
بەاڵم توانایی فۆنسازی و وشەسازی نەمابێت، پەنا بۆ سەرەکیترین و سروشتیترین 
بنەمای زوانی کە بەشێوەی سروشتی »جوڵەیی و کردەییە« دەبات. هەمان زوان 
پڕۆسەیە  ئەم  دەگەڕێتەوە.  کردوە،  دەربازی  میلۆن ساڵەی خۆی  بەمێژوی 30  کە 
تاڕادەیەک سەیروسەمەرەیە کە تاڵترین دیاردە بۆ دەستەاڵتداران و کورسیپەرەستانە، 
دەکاتە  پیرۆزتر(  و  سەرتر  )زوانــی  بەناو  خەونەداگیرکاریەکانیان  هەموو  چوون 
تاڵترین و سامناکترین کابوس و مۆتەکەی شەوانەیان، مرۆڤی مۆدێرن و سەردەمی 
با  تەکنۆلۆجیا،  هەرەسامناکی  بەگەشەی  هێشتاش  پەیوەندییەکان،  و  تەکنۆلۆجیا 
ئەمەی کە زوانەکەشی بێجگە لە »زمان« هەیە، واتە توانایی فۆنەتیکی هەیە و هاستی 
کە  ڕەگەزی خۆی  لە  ئەگەر  بەاڵم  بەجێدەهێنێت،  بەتەواوی  زوانەکەی  مۆرفۆلۆجی 
مەرزەکانی دیارکراو لەالیان داگیرکەرانی هزر و مێشک و ڕوانگە، کە کورسیدارانی 
ئایینی و سیاسی سازیان کردووە، واتە کەسێک بەڕەنگ و ڕەگەزی DNA جیاواز 
و فۆنەتیکی جیاوازی لەگەڵ هەیە، ئەگەر بیهەوێت قسەی لەگەڵ بکات، گرنگترین و 
بۆ  پەنا  دەکرێتەوە،  )زوانە(  کە  دو کەسە  ئەم  نێوان  پەیوەندی  پردی  سەرەکیترین 
زوانێکی ناژینگەیی خۆیان، کە هەرکام ناویان بەشێوەی نازانستی لێناوە )زوانی دایکی 
و زوانی زگماکی( دەبەن، دەبێت ئەم بازنەی لە یەکتێگەیشتن لە ڕەتی سەرەکی دوو 
بازنەی پەیوەندیسازی )قسەکەر( و )گوێگر( و بازنەی داخوازی و خواستنیان بکەنەوە، 
ئەو کاتەیە کە کەڵک لە زوانێکی نێوبژیوان و یارمەتیدەدەر بۆ وێنە وەکو »ئینگلیک« 
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ببەن، ئەگەر ئەم دوو گیاندارە گەشەکردوویە، شارەزایی ئەم زوانە یارمەتیدەدەرەیان 
نەبێت، سادە و سەرەکیترین زوان، زوانی ئاماژەیی و نیشانەییە. بۆیە کە مرۆڤ لەم 
زوانە، وەکو گرنگترین بەشی زوانی لە سەرەتای منداڵی و سازبوون و پێکهێنانی 
مکانیزمی فۆنسازیەوە تاکو بەرزترین خاڵ و دەرەجەی زانستییەوە هەتا کەسێک کە 
لەبواری هزر و مێشکی کێشەی هەیە کە ناویان لێناوە )شێت( و کەسێک کە )زمان_
زبان( هەیە و بەاڵم )زوانی( نیە و »الڵە« و گیاندارێکی وەکو )مەیمون( یا )سەگ( 
ئەمە گشتی، کەڵک لە )جوڵە و بزاوتن و ئاماژە( وەردەگرن. ئەمە دەردەکەوێت کە 
زوان، دیاردەیەکی ژینگەییە کە دەبێتە هۆی کۆبوونەوەی چەند مکانیزمی داتاسازی 
و پێکهاتەی مێشکی و فیزیکی و بازنەی سروشتی هاوبەش لەنێوان گیانداران. کاتێک 
منداڵێک لە پڕۆسەی چاوپشکنین و هەنگاوی یەکەمی ژیان و قۆناغی فۆنسازی و 
زوانگرتن دەسووڕێتەوە و دێتە نێو ئەم بازنەیەوە، داتاکانی مێشک و نۆرۆنسازی 
منداڵە  ئەم  دەبێت.  هەیە و  فێربوونی چەند زوانی  توانایی  و  دەبێت  پاراو  و  تەواو 
دەکرێت لەڕووی DNA و جنۆمیکیەوە، »کورد« بێت، بەاڵم ژینگەی زوانی کە لەی 
بەدنیا دێت، زۆر جیاوازە لەگەڵ ئەم ژینگەی کە تاکێکی هاومەرزی ئەو بەناو هاوزوان 
لەدایک  ئایسالندیک  لە  بۆ وێنە  ژینگەیە  لەم  DNAیی دەناسرێت و  و هاوڕەگەزی 
دەبێت، ئەم زوانەی کە دایک و باوکی لەگەڵ یەک قسەی پێدەکەن کوردییە، فێری 
دەبێت، بەاڵم زوانی ژینگەیی ئایسالندیک، »کوردی فام ناکات و تێناگات« و لەگەڵ 
هاوتەمەن و هاوسێ و دوکاندارێک کە دەچێت بەستەنیەکی لێبکڕێت، دەبێت بە زوانی 
ژینگەیی ئەوان کە »ئایسالندیکیە« قسان بکات. ئەم منداڵە بێهیچ چوونە فێرگەیەک، 
دوو زوان و بە چوونە فێرگە و فێربوونی زوانی ئینگلیکی، ئەمە فێری 3 زوان دەبێت 
و بێکێشە ئەم منداڵە لە هەر ژینگەیەکی زوانی بێت، بەشێوەی سروشتی فێری ئەم 
زوانانە دەبێت. کاتێک ئەم منداڵە، لەژێر دارێکی زوانی بەناو کوردیک و لە ژینگەی 
لهۆنی هەورامان لەدایک دەبێت، زوانی ئەم منداڵە، زوانی شیری و داتاسازی مێشکی 
و سەرەکی و ژینگەیی، »کوردیک« کە بەناو »ستاندارد و یەکگرتوو« وا خەریکە لە 
مێشکی کوردی دەخزێنن نییە. بەڵکو زوانی ئەم منداڵە، لهۆنیە و تەنانەت هەورامیش 
نییە، بەڵکو لە چوارچێوەی هەورامی و لقێکی کوردیکە. یا منداڵێک لە سنە لەدایک 
دەبێت، زوانی سەرەکی و ژینگەیی و شیری و دایکی ئەم منداڵە، سنەیی و ژێرلقی 
ئەردەالن و داری کوردیێە و نابێت ئەم منداڵە بچەوسێتەوە کە زوانەکەی، واتە )زوانی 
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دایکی ئەو کوردییە(، بەڵکو زوانی سەرەکی و شیری ئەو، زوانی ژینگەیی و ناوچەیی 
ئەوە و ئەم ژینگەی ئەم منداڵە لەی دەژیت، ژینگەیەکی داتاسازی و فۆنسازی تایبەت 
فامکردنی  بەسەختی  موکریانی،  مەنگوڕی  تاکێکی  کە  کاتێکدایە  لە  ئەمە  سنەیە.  بە 
لەی هەیە و دیاردە و پێواژۆی تایبەت بەناو )زار، لەهجە، گویەش، بنزار، شێوەزار( 
تەنیا ناوێکی پۆلەتیکین و خۆپاراستن لە هێرش و گرفتەکان، لەالیان سیاسەتدار و 
دیکتاتۆرەکان بۆ سەر زمانناسانن، بۆیە نابەدڵ لەژێر مەترسی هێرش و تڕۆڕکردن 
فاشیست و شۆڤنیستانی جیهانی و نازیستی، دەستنیشانیان کردووە و بەدوور لە 
زانستی ڕاستی زمانناسین. چون ئێگجار دەگمەنە کە بە تاکێکی »ئازەری« )ئەردەبێڵ( 
بسەلمێنیت کە زوانی دایکی و شیری و زگماکی تۆ، زوانێکە کە تاکێکی )موحمەددیار( 
و  زوانی زگماکی  کە  بسەلمێنیت  تەبەریەک  بە  یا  پێچەوانەکەی.  و  پێدەکات  قسەی 
)بنزار  لە  کاتێک  بازنەیە  ئەم  پێچەوانەکەی.  و  تاکێکی »برغانیە«  زوانی  تۆ،  دایکی 
بێنینە سەر شێوەزار و زار(، فارسێک نایسەلمێنێت کە »کورد، ئازەر، بەلوچ، بەم، 
تاجیک، نەتەنز، سورخە، تەبەر، مازەن، گیلەک، تات...تاد« زوان بن و دەڵێت: )ئەمانە 
دابەشکەر و زارێک لە زوانی فارسین( و پێچەوانەکەی دەکوترێت: )فارس وەرگیراوی 
کوردی یا زوانەکانی دیکەیە!( کەچی هەرکام زوانێکی تایبەتن. چون پێناسەی زوان، 
واتا  بۆیان  جەرمەنیک،  فێرگەکانی  وەکو  نازیستی  و  فاشیستی  هەرە  بەشێوەیەکی 
کراوەتەوە و نێوەڕۆک و واتای زانستی زوان و مکانیزمی زوانی لەوان وەرگیراوە و 
وەکو بابەت و کەرەستەیەکی ئەتنی و دەستەاڵتداری بووە و نەگەیشتوتە ئەم ڕاستی 
)گــەڕەک، کۆاڵن، گوند، دەڤــەر، شار،  لە  )ئەم ژینگەیە  قۆناغە کە هەر ژینگەیەی  و 
ناوچە، مەڵبەند، نیشتمانێک(، دەتوانێت پێکبێت و ساز بێت و لە 1 تاکو بێکۆتا کەس، 
ئاخێوەری هەبێت(. باری فۆنەتیک و وشەسازی و تەنانەت ڕستەسازیشیان، جیاوازە 
و یەک نین و ناوی )گیاندار، گژوگیا، وشە، ناوی تایبەت، گشتی، تاک، کەرەستە...تاد( 
لە ئاستی فۆنەتیکی و مۆرفۆلۆجیان جیاوازە. کەچی زوانێکی یەکدەست و ژینگەینە کە 
ئاخێوەریان یەکە، بۆ هەر کام لەم بازنانە، بە بێ هیچ بارێکی فۆنەتیکی و مۆرفۆلۆجی، 
ئەمە یەک وشەیان هەیە، لەم پڕۆسەیە و پێناسەی لۆجیکی زوان، تاکو ئەمڕۆ کە 
سێ بازنەی )language( و )Dialect( و )Accent( وەکو سێ جەمسەر و بازنە 
بەرانبەر بەیەکیان داناون. لەڕاستی هەم لەڕووی واتا و هەم لە نێوەڕۆک، هەر یەک 
بەوێنەی  بازنە  ئەم سێ  نێوان  جیاوازی  کە  ناتواندرێت  و  نییە  جیاوازیان  و  شتن 
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کە  نییە  بەڵگەیەک  هیچ  و  زانست  هیچ  چون  بدرێت،  نیشان  )بنزار(  )زار(،  )زوان(، 
بیسەلمێنێت، )کورمانجی( زارە و )زازایی( بنزار و )کوردیک( زوانە. هیچ زانستێک نییە 
کە نیشانی بدات کە )فارس( زوانە و )کوردیک( لە فارسی وەرگیراوە یا پێچەوانەکەی. 

ئەمەی کە هەیە، بابەتانێکی بێبنەما و بەدور لە زانستی زمانناسینە.
زوان چیە؟

و  هەیە  کۆمەاڵیەتی  ژیانێکی  کە  گیاندارێکە  گیانداران،  زۆرینەی  وەکو  مرۆڤ، 
کۆمۆنی  پڕۆسەی  شارستانیەت،  بەشێوەی  چ  و  کالسیک  بەشێوەی  چ  کۆنەوە،  لە 
تێپەڕاندوە و لەم ئاستەوە ژیاوە و بۆ سووڕانی چەرخانی ئەم پڕۆسەیە، پەیویستی 
بە کەرەستەیەکی پەیوەندی و ڕاپەڕینی کاروباری ژیانیەوە هەبوه. پرۆسەی زوان 
و شێوە و چۆینەتی سازبوونی زوان، یەکێک لە قوڵترین و ناوازەترین زانستەکانی 
سەردەم و مێژوو بووە، هەردەم مرۆڤ لە گەشەی مێشکی و هزری خۆی، بەدوور 

لە هەر دەم و کاتێک، ئەم پرسیارەی لە خۆی کردووە کە زوان چۆن ساز بووە؟
)یەکەم فۆن و یەکەم وشە چ بووە و لەکوێ و بە چ زوانێک بووە؟(

مرۆڤ بەوێنەی گیاندارێکی دابڕاو لە ژینگە و سروشت و گەشەکردو لە داتاسازی 
و نۆرۆنسازی و هزری ڕەگەزانی دیکە خۆی، بەبێکۆیلەکردن بەدەست داگیرکەرانی 
هزر و مێشک، هەر لە قۆناغی منداڵیەوە کە گرنگرتین قۆناغی خۆناسین و گەیشتن 
بە دۆزینەوەی خۆی و ئۆنتۆلۆجیە، پرسیارانی قورس و هەرە سەرەکی ژینگەیی و 
جیهانی لە خۆی و مێشک و دەوروبەری دەکات. بەر لەمەی کۆیلە بکرێت بەچاند و 
فەرهەنگ و زوانی ژینگە و ناوچەی کە لەی دەژێیت و بەناو نیشتمان و مەڵبەند و 
خەیااڵتی وەهماوی ئاین و واڵت و مەڵبەند و دانەبەدانە بازنەکۆیلەسازیانەی کە کۆیلە 
ساز دەکەن و بەرهەم دێنن و کۆمەڵگە ئاوەدان دەکەنەوە، لە تاریکی و مێشککۆیلەیی، 
لە مێشکی ئازاد و خەریکی گەشەکردنی خۆی بەکۆمەڵ پرسیارارانی تایبەت دەکات. 
یەکێک لەم پرسیارانە گەیشتن بەچۆینەتی سازبون و جێگرتنی زوانە، مکانیزمی ئەم 
ئۆرگانیزمە چون کار دەکات؟ چۆنی کارکردوە؟ کەی سازبو؟ کەی گەشەی کردوە؟ 
ئەم پرسیارانە دەبنە هاندەر و بزوێنەر بۆ ئەمەی کە بەدور لە کۆمەڵێک درۆ و 
بازنەی کۆیلەکردنی سەرکردە و بیزینێسمەندی ئاین و سەرکردەسیاسیەکان، بەدوای 
ڕاستیەکان بکەوێت و پشکنین و لێکۆڵینەوە لەسەر بنەما و بنجینەی ئەم بابەتە بکات.
ئێگجار سەخت و پڕە لە کێشە و گرفتە، کە بکوترێت کام زوان، زوانی یەکەم و نێوک 
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بازنەجیاوازەکانی  لە  بەتێپەڕبون  و کاکڵی هەمو زوانەکانە. هەبونی کۆمەڵێک وشە 
تواندنەوە و گۆڕانکاری و جێگۆڕکردن، لێکچوون لەنێو هەر 7 هەزار زوانە زیندویەکەی 
نەتەوەپەرەستان، بەاڵم  هێستاکانە، ڕاستیەکی هەرە سامناک بۆ کورسیپەرەست و 
لە  پڕ  و  ئازاد  ژیانێکی  بەرەو  پەنجەرەیەک  دەکاتەوە.  زمانناسان  بۆ  هەرەشیرین 
زوانێک  و  ڕەگەز  هیچ  کات  ئەو  گیانداران، چون  لەنێوان گشت  ئاشتی  و  ئاسایش 
لەژێرڕکێف و هەژمون و داگیرکاری ئەمەی دیکە نافەوتێت و فڕێ نادرێتە زبڵدانی 
مێژویەوە. هیچ سەربڕین و داگیرکاری و فەرمانێک دەرناکردرێت بۆ داگیرکاری بەناو 
)من پیرۆزترینم(. گیانداران بەناو ئەمەی کە )مرۆڤ( زوان دەزانێت و ئەم زوانە بۆ 
ئەو بوە بە نهێنی هەمو جنایەتێک، ئەمجارە دەزانێت کە ئەم زوانە داتاسازی مێشکی 
و ژینگەییە. منداڵی مرۆڤ، لە قۆناغی تەواوبونی مکانیزمی زمانەکەی، فێری داڕشتن 
و فۆنسازی زوان دەبێت و لەم قۆناغە هەست بەمە دەکات کە ژینگەکەی چ دەرفەتێک 
بۆ ئاوابونی فۆنەتیک و فۆنۆلۆجیەکەی، هاوشێوەی گشت گیانداران، کە بەپێی ژینگە 
و ناوچەی ژیانیان، داتاسازی مێشک و مکانیزمی زوانیان دەست پێدەکەن، دەدات. 
سەرەتایی  و  فۆنی سروشتی  فۆنەتیکی،  بەشێوەی  زوانگرتن،  سەرەتای  لە  مرۆڤ 
)m, b, g, γ, q, s, š, u, h, x, n( بەسانایی ساز دەکات و پڕۆسەی چەرخەیی 
ئەم دیاردەیە پاراو و تایبەت دەکات. هەمان کات گیانلەبەرانی دیکەش لە پڕۆسەی 
 )m( فۆنسازی، بەشدار و چاالکن، وەکو فۆنی سروشتی و ژینگەیی: ئەمە مەڕ فۆنی
 .)ħ( سەگ .)h( ئەسب .)m( مانگا .)q( بۆق و مریشک و قەل .)b( ساز دەکات. بزن
گورگ و کەڵەشێر )u(...تاد، بێچوی زۆرێک لە باڵندەکان )č ,j( و کۆمەڵێک گیانداری 
دیکە، سیستم و مکانیزمی فۆنەتیکیان وەکو ئۆرگان و مکانیزمێکی چاالکتر لە مرۆڤ 
داتای  یەک  و  مکانیزم  یەک  لە  پۆلێن  دو  هەر  و  دەدەن  درێژە  ژینگەیی  بەشێوەی 
فۆنسازی کەڵک وەردەگرن و ئەمەیە کە مرۆڤ بەکەڵکوەرگرتن لەم پڕۆسەگشتیە، 
زوانێکی تایبەت بە چوارچێوەی فۆنۆلۆجی و مۆرفۆلۆجی ژینگەی ڕێزمانی ساز کردوە 
توانیوێتی  و  داناوە  وشەسازی  چەرخەیەکی  لە  بەڕیزکردن،  فۆنەسروشتیەکانی  و 
زوان ئاوا بکات. ئەم کەسانەی کە زوان دەکەنە پێوەری سەرەکی جیاوازی مرۆڤ 
و گیاندارانی دیکە، لەژێر هەژمونی تاریکی و داگیرکاری ئاین و کورسیپەرەست و 
دارپەرەستان، بۆ بەردەوامی کورسی و دەستهەاڵت و تااڵنکردنی مێشکی گیاندارێک 
بەناو )مرۆڤ(، کە هەمو وەاڵم و هەمو شتێکیان لە بەستە و بازنەیەکی ڕەنگاوڕەنگ 
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مەڵبەندە،  و  ئەنجومەن  و  بزوتنەوە  و  ئاین  ئەم  سەرکردانی  لەالیان  دیاریکراو  و 
ئامادەکراوە، دەخواردیان دەدرێت و بەدوای لێکۆڵینەوەی مەیدانی ناکەون و ئەمەش 
دەبێتە هۆکار کە خۆی سەرتر و هەرەسەرتر و پیرۆزتر لە گشت گیانداران بزانێت و 
ببینێت. مرۆڤ وەکو گشت گیانداران، بەپێی هەڵکەوت و ژینگەی سروشتی، فۆنسازی 
دەکات و بگرە گیاندارانی دیکە بەشێوەی بەهێزتر لە مرۆڤ سیستمی فۆنسازیان بەکار 
دێنن. هەر ئەمەش بوتە هۆی ئەمەی کە ناوی گیانداران بەپێی سیستمی فۆنسازی 
خۆیان، بەزۆر لە هاستی پڕاگمەتیکی و فۆنسازیان وەرگیرابێت. بۆ وێنە، ناوی )قەل، 
قااڵو، بۆق، مەڕ، بزن، قو، قاز، مانگا...( لە چوارچێوەی ئاکۆستیکیان هەڵبژێردراوە. 
ئەمەش ئەم ڕوانگەپوچەی کە زوان بۆ مرۆڤ خاڵی سەروەری گیاندارانە پوچەڵ و 
ڕەد دەکاتەوە، چون لە ڕوانگەی مرۆڤەوە، ئەم زوانەی کە لەی تێنەگات، بەزوانێکی 
دواکەوتو یا ئەمەی کە چون خۆی لەی تێناگات، بەزوانێکی کەمتر، لەی دەڕوانێت. 
هەمان بۆچوون بۆ زوانی گیاندارانی دیکە. وا دیارە کە زۆرینەی گیانداران )زمان_
زبانیان( هەیە، بەاڵم )زوان(، ئەم مکانیزمە تایبەتەی فۆنسازی و وشەسازیە، تایبەت 
بە مرۆڤە، کە ئەمەیش خەیاڵێکی پوچە. مرۆڤ خۆی بەباری پڕاگمەتیکی خۆی لەگەڵ 
گیانداران لە بازنەی دواندن و قسەکردن، تیۆری هەڵەی خۆیان ڕەد دەکەنەوە و ڕێک 
لە هەمان هێز و کارایی تایبەت و چاالکی زوان کە تەنیا بۆ »پەیوەندی« و »پردی 
پەیوەندی« لەنێوانیانە، کەڵک وەردەگرێت. بۆ وێنە کاتێک  مرۆڤ بەکەڵکوەرگرتن لە 
مکانیزمی فۆنسازی خۆی لەگەڵ »پشیلەیەک« بەشێوەی )پش پش( ئەم پەیوەندیە 
دەکاتەوە، لێرە دەردەکەوێت کە زوان تەنیا ئامرازی پەیوەندیە و مرۆڤیش هەرجارەی 
لەگەڵ  پەیوەندی خۆی  و  لێوەردەگرێت  کەڵکی  بەهێزی خۆی  و  تایبەت  بەشێوەی 
دەست  و  گرتن  یا  پێدان  خــواردن  و  هاوڕێیەتی  و  بانگکردن  مەبەستی  بۆ  پشیلە 
ژیانی  لە  کە  گوندنشین  تاکێکی  دەکاتەوە.  لێدانی  یا  دەستەمۆکردنی،  و  پێداگرتن 
سروشتی و ژینگەیی کۆنی گیانداران، بەکۆمەڵێک بازنەی ئەکۆنۆمی و مۆدیلیست و 
نەتەوەپەرەستی،کۆیلە نەبوە و هەرمان لە ژیانی دێرینی خۆی ماوەتەوە، بەشێنەیی و 
بەجوانی هەرەتایبەت و ناوازە، هێزی مکانیزمی فۆنەتیکی و زوان بەئێمە نیشان دەدات 
و دژی هەمو بڕواپوچەکانی دژ بە گیانداران، ڕاوەدەستێت و ڕەدیان دەکاتەوە. لە هەر 
زوانێک، لە مەرزی زوانانی سەر ئەم ئەردە، هەر گیاندار )ئاژەڵ( لە بازنەی داتاسازی 
فۆنەتیکی  بەهێزی  بازنەی  )مــرۆڤ(،  ژینگەیەی  و  ناوچە  ئەم  زوانــی  فۆنسازی  و 
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بەشێنەیی دەخاتە بەرچاوەوە. هەر زوانەی بەشێوەی فۆنەتیکی و وشەسازی ژینگەیی 
نیشان  هەرەبەهێز  بەشێوەیەکی  ئەمە  گیانداران  و  دەدوێت  گیانداران  لەگەڵ  خۆی 
دەدەن. فێرگەیەکی بێوێنەی زمانناسی لە گشت شوێنێکی ئەم ئەردە بۆ توێژینەوە، 
زانستگەیەکی  و  توێژینگە  بیابانەکان(  کێوەکان،  گوندەکان،  دەریایەکان،  )دارستان، 
بێوێنەی ئارکۆلۆجی و ئۆنتۆلۆجی و ئانترۆپۆلۆجی و لینگۆستیکی بۆ ڕەدکردنەوە 
هەمو خەیاڵەبیزینێسمەندیەکانی کورسیداران و کورسیپەرەستان بۆ درێژەپێدان بە 
چەرخەی کۆیلەسازی خۆیان. )ئاژەاڵن( بەداتاسازی مێشکیان، ئەم ئەرکەی کە زوان 
پێکیدێنێت، نیشان دەدەن، ئەم پسپۆڕەی کە هیچ زانستگەیەکی )کارگەی کۆیلەسازی(، 
کۆیلەی بەڵگە و دور لە زانستی ڕاستی نەکردوە، لەگەڵ گیانداران دەدوێت و ئەم 
بازنەی جودا و ناوازە بەهێزتر و بەرینتر دەکات. لە هۆڵ و حەوشەی پڕ لە کشپڵ 
و وێنجە و کا و ڕیخ و پەینی بەدور لە هەر جۆرە چاویکلە و پێنوس و کەواپاتۆڵ و 
کوتوشاڵوار و میز و کورسی و تەختەی نوسین و پڕۆژێکتۆر و پسپۆڕی phd و ئەم 
خەیااڵنە...، فێرگەیەکی بێوێنەی زمانناسی نیشان دەدات. ئەم و ئەو شوان و گاوانەی 
چەمکێکی  و  ئیدیۆم  بۆ  کۆیلەسازی،  وەگــەڕی  کارگەی  و  کۆیلەسازی  )بازنەی  کە 
بێڕێزی و سەمبولی گەمژەیی و نەفامی، پێناسەی ئەم پسپۆڕەڕاستەقینەی کردوە( 
لە هەر سیستمێکی جیاوازی فۆنەتیکی و مۆرفۆلۆجیکی، واتە هەر زوانێکی جیاواز 
لە بستبەبستی ئەم ئەردە، بەشێوە زوانی سەرەکی خۆی، لەگەڵ گیاندارانی دیکەوە 
دەدوێت. بۆ وێنە کوردیک لە دورترین خاڵی مەرزی، لە حەوشەی خۆی، گیانداری 
و  ئامادە  هەمو  ــەل...(،  ق ئەسب،  کەر،  کەڵەشێر، سەگ،  مریشک،  مەڕ،  )بــزن،  وەکو 
چاوەڕوانی ئاو و خواردنن. هاوکات ژورێک لە باغچەی ساوایانی ئاوارەکانی شەڕ لە 
ڕۆژاوا، زوانانی )سوریانیک، ئاسور، کوردیک، عەرەبیک، عیبریک، تورکیک، ئەرمەن، 
لە دورگەیەکی  ئەم گەل و زوانانە، هاوکاتیش  لە مندااڵنی  پڕ  ئینگلیک...تاد(،  ئازەر، 
نێوان یۆنان و تورکیە، لە ناوەندی کۆچبەران لە هۆڵێک، پڕ لە کەسانی بەتەمەن و الو 
لە زوانانی )کوردیک، فارس، ئازەر، تورکیک، عیبریک، ئاسور، سوریانیک، ئەرمەن، 
دەری، پەشتو، ئینگلیک، فڕەنسیک، سپانیا، ئیتالی...تاد( و هاوکاتیش لە کوردستان، لە 
هۆڵی ئاوارانی شەڕی کۆبان و شەنگاڵ و کەرکوک و ئاوارانی ڕۆژهەاڵت و باکور 
و باشور و ڕۆژوا...تاد، زوانانی )بادین، دەهۆک، زاخۆ، موکری، سلێمانی، لوڕ، لەک، 
کەڵهوڕ، هەورام، کورمانج، شکاک، زازا، دێرسیم، باتمان، مەنگوڕ، مەمسنی، کاکەیی، 
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چاوەڕوانی  گشتیان  ئەمە  دایەسۆپرا،  چوارچوەیەکی  لە  خوراسان...تاد(،  شەبەک، 
پێدانی نان و ئاو و شیرن! 

تاکی گوند و شوانەکە، کا و وێنجە لەنێو ئاخوڕ دەکات و ئاو لە ئاوخۆر و دان 
و ورکەنان و ئێسکیش بەدەستەوە. دەڵێت: )گدی گدی( و )دبو، دبو( کە ئەم بازنەی 
لە  نە هیچکام  قەڵەکە  نە  نە کەرەکە،  نە ئەسبەکە،  نە سەگەکە،  فۆنسازیە دەکاتەوە 
گیاندارەکانی دیکە هێرش ناکەنە سەر شوانەکە، بەڵکو تەنیا )بزن و مەڕەکە( بۆ الی 
دێن و ئەگەر بکوترێت: )بیدبید، دوێ، دوێ، دبوێ، دبوێ(، )مریشک و کڵەشێرەکان( 
بە  و  دێت  سەگەکە  تەنیا  کوت(  کوت،  کوچ،  )کــوچ،  بکوترێت:  هاوکات  دێن.  بۆالی 
پشیلەکەی  پش(  )پش  بە  و  دێت  کەرەکە  کردن،  کروش(  کروش،  قرۆش،  )قــرۆش، 
دێت و بە )وەحەوەحە( ئەمە )مانگایەکە( دێت. هاوکات بە )ختە( بێجگە لە پشیلەکە 
هیچکام لە گیاندارەکانی دیکە ڕا ناکەن و ناڕەوەێنەوە و بە )کشەکش( تەنیا کەڵەشێر 
و مریشکەکە تێدەگەن و مەڕ و کەر و بزن و سەگ و پشیلەکە هیچ بۆیان گرنگ 
نیە و بە )هۆشە، وەشە( تەنیا کەرەکە دەکشێتەوە. هاوکات لەنێو باغچەی ساوایان، 
مندااڵنی ژێر 2 ساڵ لە مکانیزم و فۆنسازیان بە هەر زوانێک کە لەگەڵیان بدوێن، 
تێدەگەن کە دەبێت شیر بخۆن و جل و پۆشاکەکەیان لێبگۆڕدرێت و هەمو زوانێک 
بۆ ئەو، تەنیا هێزی ئاماژە و نیشاندانی پڕاگمەتیکی هەیە و نەک )بۆنی دایک(! خودا 
و دایکی ئەم منداڵە، شوێنەکە کە پێداویستیەکەی کە »شیر، خواردن«ە لەی دابین 
دەکرێت. چ کۆیلەی بت و داروبەرد و بیزینێس و نەتەوەپەرەستی نیە و هاوکات بە 
)بڤەکردن(، دەڕوێت و فام دەکات کە کارەکەی شیاو نیە و دەبێت بکشێتەوە. هاوکات 
لەنێو هۆڵی کۆچبەران، پردی پەیوەندی کۆمەاڵیەتی کە تەنیا )زوانە( لە پردێکی وەکو 
کە  ئەمانەی  بەاڵم  دەکرێت.  ساز  و  وەردەگیرێت  کەڵک  سپانیا(  یا  )ئینگلیک  زوانی 
ئینگلیکی نازانن بە زوانی خۆیان تا ئەم شوێنەی کە فامکردن و توانایی بەکارهێنانی 
زوانی ئەم کەسەیان هەبێت، کەڵکی لێوەردەگرن. ئەگەر کوردیک بڵێت: )وەرە، بێرۆ( 
تەنیا )کوردیک( لەنێو سەدان کەسی کۆچبەر تێدەگات و دێت. ئەگەر بکوترێت )بیا( 
تەنیا )فارس و دەریەک( تێدەگەن. ئەگەر بکوترێت: )راشە( ئەمە )پەشتویەک( تێدەگات. 
و  ئــازەری  ئەمە  )گەل(  بکوترێت  ئەگەر  و  )عەرەبێک(  ئەمە  )تأتي(  بکوترێت  ئەگەر 
 )viens( )ئینگلیکێک( و ئەگەر بکوترێت  ئەمە   )come( تورکێک و ئەگەر بکوترێت 

ئەمە فڕەنسیکێک تێدەگات و دێت و بێجگە لەم زوانانە، کەسی دێکە نایەتەپێشەوە.
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هاوکات لە هۆڵی ئاوارانی شەڕ لە کوردستان، لە یەک داری زوانی کە کوردیکە، 
گوندی هاوسێش لە هاوسێیەکەی دیکە، فامکردنی تەواوی نیە و دەبێت لە زوانێکی 
پێوەر کە ئەگەر هەبێت! ئەگەر نەبێت، ئەمە کوردانی ڕۆژهەاڵت بەکۆمەڵێک بێژەر و 
زوانی )موکری، جاف، ئەردەالن، هەورام، لەک، لوڕ، کەڵهوڕ، زازا، کورمانج، شکاک، 
مەمەسنی، مەنگۆڕ...تاد( لە زوانێک کە لە فێرگە فێری بونە، )فارسی( کەڵک وەردەگرن. 
کوردانی باشور و ڕۆژاوا لە )عەرەبیک( کوردانی باکور لە )تورکیک( و ئەگەر مەرز 
بدڕن و بکەونە الی یەک، ئەمە کوردانی ڕۆژهەاڵت لەگەڵ کوردانی باشور لە عەرەبیک 
و پێچەوانەکەی لە فارسی و ئەوانیش لەگەڵ کوردانی باکور لە تورکیک و ئەوانیش 
پێچەوانەکەی بۆ مەبەستی لەیەک تێگەیشتن کەڵک وەردەگرن و ئەمەش لە کاتێکدایە 
کە کوردانی بەشەکەی دیکە، زوانی دەستهەاڵتداری زاڵ )فارس، عەرەب، تورک( بزانن 
و تێبگەن! ڕێک تێکڕای )باغچەی ساوایان، هۆڵی کۆچبەران، هۆڵی ئاواران(، ئەمە ڕێک 
هەمان بازنەی تێنەگەیشتن لە گیاندارانی دیکە کە مرۆڤ لێیان تێناگات، دەکرێتەوە و 
ئەم دیاردەیە پەیدا دەبێت کە لەیەک تێناگەن و دەردەکەوێت کە بە زوان و ئاخێوەری 
بەرانبەر دەکوترێت: )زوانخوار، کۆپە، دێهاتی، الڵ( و زوانی خۆی سەرتر و مەزنتر 
دەناسێنێت و نیشانی دەدات و ئەم بازنە سیمەنتیکی و دایەسۆپرا بەرباڵوە لەالیان 
زوان و ئاخێوەری بەرانبەریش بەهەمان فۆرم و شێوەیە کە هەمان هاست و هێزی 
زوانی  مرۆڤ  کە  کۆیلەکان  بەسەر  جیهانی  کۆیلەدارانی  لەالیان  داگیرکراو  مێشکی 
هەیە و گیاندارانی دیکە نیانە و ئەمە مرۆڤ سەرتری گشت گیاندارانە و هەروەتر 
زوانەی،  هەیە و هەر  پۆلێنبەندنی زوانی  ئەمە  گیاندارانیش  لەنێو سەروەری گشت 

زوانی خۆی پێکۆنترین و مەزنترین و پیرۆزترین، زوانە. 

سەرچاوە:
پرشەدارێکی زمانەوانی 1 و 2، سابیر ژاکاو، زانکۆ، 2019
فەرهەنگی ڕیشەناسی ئاڤاشین، سابیر ژاکاو، لەژێرچاپ.



»پایتەخت׳ بوونی زمانەوانیی و 
دەسەاڵتی سیبۆلیی
بە پێی تیۆری پیێغ بۆردیۆ

سەالم ناوخۆش
پرۆفیسۆری یاریدەدەر لە زمانەوانی
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دەروازە

ئەوەی تەواو لە قوژبنە شاراوەكانی زمان بگات، دەرك بەوە دەكات 
پەیوەندییەكی نهێنی لە نێوان زمان و سیاسەت هەیە، بۆیە الی زۆرێك 
زمانەوانی  و  ئاركیۆلۆژیی  زمانەوانی  چۆن   ــاوا:  ڕۆژئ زمانەوانی  لە 
شێوەش  بەهەمان  هەیە،  سایكۆلۆژیی  زمانەوانی  و  سۆسیۆلۆژیی 
زمانەوانی  ئایدیۆلۆژییش هەیە. الیە شارەواكەی زمانەوانی بریتییە لە 

مۆركی سیاسەت، زمان خۆی ئاوسە بە دەسەاڵتی سیاسی لە واڵتدا.
لە قۆناغی دەرەبەگایەتیدا چەمكی ׳ ئاقار׳׳ توخوب׳ سنووری مێنتالیتی  
دوو دەسەاڵتی خێلەكی  بوون، بەاڵم لە سەرمایەداریدا ئەو ئاقارە فۆرمی 

پایتەختبوونی وەرگرت.   
ئەو پایتەختبوونە سەرەتا سیاسی بوو، بەاڵم ئەوەی لەم توێژینەوەیە 

قسەی لە سەر دەكەین پایتەختبوونی زمانەوانی _یە،
چەمكی  یــەكــەم،  بەشی  پێكهاتووە:  بــەش  دوو  لە  توێژینەوەكە 
پایتەختبوون و سكۆپ )مەودا( پایتەختبوون، وەك چینایەتی لە زمان ؛ 
ستاندارد و نا-_ستانداربوون. بەشی دووەمیش بریتییە لە پایتەختبوونی 
زمانەوانی لە كێشە ناوخۆییەكانی دەسەاڵتی كوردیدا، بەناوی نۆستالۆژیا 

و هەنووكەیی.
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بەشی یەكەم 
شێوەی پایتەختبوونی  زمانەوانی  و ترسی سیاسیی

دەروازەی بەش  
بەرەو  تەكانێكە  دیموكراسیدا  واڵتی  لە  زمانەوانی׳  پایتەختبونی  شێوەی׳  خۆی 
دەوڵەتبوون، بەاڵم لە واڵتی ئایدیۆلۆژی و خێلەكیدا ترسێكە ئاگر لە پێگەی خێل و 
میرنشین بەردەدا، چونكە پایتەختبوون چ زمانەوانی بێ یا سیاسیی هەر سیاسییە، 
پایتەختبوونی  چەمكی׳  لەسەر  قسە  بەشەدا  لەم  لێدەكەوێتەوە.  ئەویتری  كوشتنی 

زمانەوانی׳ و ستاندەربوون و كۆمەڵگا دەكەین.

سەرباسی یەكەم: چەمكی پایتەختبوونی زمانەوانیی 

سەرەتا پرسەكە׳ سەرمایەی زمانەوانیی׳ بوو لە دایكبووی׳ سەرمایەی كەلتوری׳ 
بوو. زاراوەی׳ پایتەختی زمانەوانیی׳ زاراوەیەكە لە سۆسیۆلینگویستیك )زمانەوانی 
كۆمەاڵیەتی( بەكاردێت، ئەو بازدانە لە سەرمایەی زمانەوانی و سەرمایەی كەلتوریی 
بۆ پایتەختبوونی زمانەوانیی كاتێك دروستدەبێت كە سیاسەت دێتە ناو هاوكێشەكە 

و هێزی سیبۆلیی لە ڕێگای زمانەوە دروست دەبێت !
هێندە  ئینگلیزیشە  كۆمەڵگای  لە  زاراوە  وەك  زمانەوانی  پایتەختبوونی  تەمەنی   
لە  )تراسك(  و  )ماسیوس(  و  كریستال(  )دەیڤید  لە  هەریەك  هەربۆیە  نییە،  درێــژ 
فەرهەنگە زمانەوانییەكانیاندا ناویان نەبردووە، بۆ نموونە دەیڤید كریستال  لە چاپی 
بە  ئاماژەی   باڵوكراوەتەوە     2008 لە  كە  زمانەوانیەكەیدا  فەرهەنگی  شەشەمی 
)capacity(_ە،  وشەی  دوا  ل65  لە  نەكردووە،  زمانەوانی  )پایتەختبوونی  چەمكی 

نەك capital سەرمایە، پایتەخت.
  Hudsonنەك هەر تەنیا لە فەرهەنگە زمانەوانییەكاندا، توێژەری ناسراوی وەك

هەدسن لە كتێبەكەیدا  ناوی بیرۆكەكە و دامەزێنەرەكەی نەبردووە.
ئەو ئاماژە پێنەكردنە الی گەورە زمانەوانەكانی ڕۆژئاوا فۆرمێكی دی بە بیرۆكە 
ڕێبوار  و  قانع  وریا  مەریوان  وەك  كەم  زۆر  كوردیشدا  توێژەرانی  نێو  لە  دەدات. 
سیوەیلی... ئەوانەش وەك سۆسیۆلۆگێك –كۆمەڵناس قسەیان لەسەر كردووە، نەك 
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سەرچاوانەی  ئەو  ناوی  ل104-103  لە  سیوەیلی  نموونە  بۆ  سۆسیۆلینگوێستێك، 
بەو سەرچاوە  نین. سەبارەت  زمان  لە سەر  هیچیان  لێبینیون  كە سودی  بــردووە 

فارسیانەش سودی لێبینیون تەنها یەكێكیان دەكات:
اعتماد،  اجتماعی:  سرمایە  تاجبش:  كیان  لە:  سرمایە  های  شكل  بۆردیۆ:  پیر 
دیموكراسی و توسعە خۆی پایتەختبوونی زمانەوانی لە خۆ دەگرێت، بەاڵم سیوەیلی 
و  دەكــات  پێناسە  زمانەوانی  لە  دوور  بۆردیۆ  ل22  لە  نەچووە.سیوەیلی  الیــدا  بە 
و  مرۆڤناسی  و  كۆمەڵناسی  بواری  لە  بۆردیۆ،  بەرهەمی  دەنووسێت:׳  سەرجەمی 
فەلسەفەدا نزیكەی 37 كتێب دەبێت.׳ لەم پێناسەی سیوەیلی بۆ بۆردیۆ پرسی زمان 
 Pierre Bourdieu and the لە ئارادا نییە، بەاڵم هانز ویلیەم 2005 لە توێژینەوەی

practices of language  دەنووسێت:

»  كەلتوری كۆمەڵگای نوێ بریتییە لە كەلتوری چینایەتی، چونكە بۆردیۆ خۆی لە 
 the culture of modern society is a class ژێر كاریگەری ماركسیەت دابوو

.culture

هەروەها زمان پیادەكردن بە فۆرمی ستاندارد لە بواری جیاوازدا....׳ جگە لە هانز، 
جان بلومێرت توێژەری وەك بۆردیۆ بە زمانەوانی ناو سۆسیۆلۆژیا دەبات، چونكە 

ئەو )سۆسیۆلۆگ( نەبووە، بەلكو )لینگواسۆسیۆلینگ(یش بووە، وەك دەنووسێت:׳
 Bourdieu wrote widely about language and linguistics-بۆردیۆ 

بە شێوەیەكی بەرفرە لە بارەی زمان و زمانەوانی دەینووسی׳  جان بلومێرت 2018 
Pierre Bourdieu and Language in Society لە توێژینەوەی

زمانەوانی  سەرمایەی  هەیە،  زۆری  كاریگەری  كۆمەڵگادا  لە  زمان  دەنووسێت: 
بەرهەم دەهێنێت.

بۆردیۆ و زمان و چین و هێز 
گەر سۆسێر زمانی لە قەفەصی توێكاری  دەرهێنا تاكو نەشتەرگەری بۆ بكات و 
ناسنامەكەی بدۆزێتەوە، بۆردیۆ وەك سەرمایەكی ئیكۆنۆمی و سیاسی و مەعریفی و 
زمانەوانی  بە خەڵكی فرۆشتەوە. بۆردیۆ لە كتێبی׳ زمان و هێزی هێمایی   دیتنێكی 
نوێی بۆ زمان داڕشت، ئەویش׳ سەرمایەی زمانەوانی׳  یا پایتەختبوونی  زمانەوانی 
ئابوری  لە سەرمایەی  \ هێمایی جگە  بە دیتنی بۆردیۆ سەرمایەی زمانەوانی  بوو. 
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 symbolic capital is ׳:As Bourdieu puts it ”  یا  كەلتوری شتێكی تر نییە
 .nothing but economic or cultural

كەس ناتوانێ بە پارە  سەرمایەی ڕۆشنبیریی بكڕێ، خۆی سەرمایەی ڕۆشنبیری 
سەرمایەكی لەرزۆكە پێویستی بە سەرمایەكی تر هەیە، ئەویش سەرمایەك سیبۆل\ 
هێما بەخش بێت. سەرمایەی هێمایی لە سۆسیۆلۆژیا و مرۆڤناسی جودایە لە سەرمایەی 
زمانەوانیەكانی   بەرهەمە  لە   یەكێك  زمانەوانی(  )سەرمایەی   چەمكی  زمانەوانی  
و  سۆسیۆلۆگ  و  فەیلەسوف  ی   2002_1930 بــۆردیــۆ  پیێغ  بیستەمە.  ســەدەی 
ئەنثرۆپۆلجیستی فەرەنسی هێنایە ناو زمانەوانی. ئەو چەمكە پێچەوانەی فۆرمەكانی 

ئابووری كالسیكیە دەربارەی سەرمایە.
بۆردیۆ 1991 لە كتێبەكەیدا  دەنووسێت: زاراوەی سەرمایەی زمانەوانی فۆرمێكە 
زمانەوانی  بەهرەكانی  گەاللەبوونی  واتای  دیاركراوی  كەلتوریی...بە  سەرمایەی  لە 
بەهێزەكان،  دامودەزگا  پالپشتی  بە  كۆمەڵگا   لە  خۆیان  پێگەی  پێشتر  كە  كەسێك، 
بریتییە  كەلتوریی  تر سەرمایەی ڕۆشنبیریی، سەرمایەی  لە الیەكی  دەكات.  دیاری 
الیەن  لە  كە  تر  كەلتووریی  دامودەزگای  و  بەهرەكان  و  مەعریفە  گەاللەكردنی  لە 

)كارامەیی( پەروەردەیی و تەكنۆلۆژیی پاڵپشت دەكرێت.׳
دی  سەرمایەكی  هێمایی  هێزی  بە  زمــان  یانی  بۆردیۆ،  تێهەڵكێشكردنەی  ئەو 
دێنێتەبوون، تەمەنی زۆر گەورەتر و درێژترە لە سەرمایەی ئیكۆنۆمی یا كەلتوریی. 

Language and Symbolic Power can be seen as Bourdieu’s 

most advanced argument in favor of this view,
زمان و هێزی سیبۆلیی دەكرێ وەك یەكێ لە ئارگیومێنتە پێشكەوتووەكانی بۆردیۆ 
ببینرێت. دوای ئەوەی بۆردیۆ تیۆرەكەی لە 1991  ەوە بە ئینگلیزی  باڵوكردەوە، لێرە 

و لەوێ شرۆڤەی بۆ كرا، لەوانە
خودی  دەنــووســن    توێژینەوەكەیاندا  لە  ــارك(  پ )یــول  و  1.)جــۆزێــف سونگ( 
هێزە  پەیوەندیەكانی  میانەی  لە  نێوەندگیری  )كاپیتال(  پایتەخت  فۆرمی  وەك  زمان 
كۆمەاڵیەتیەكاندا دەكات ئەم پەیوەندیە هێزئامێزانە لە میانەی زمانەوە ڕەنگدەدەنەوە 
كاتێك  زمانی یەكێك. بریاردەدا كە زمانەكەی شەرعیە و دەرفەتە كۆمەاڵیەتیەكان 

وەك كار و خزمەتگوزاری و پەیوەندییەكان دەقۆزێتەوە.׳ 
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2. مەریەم مەیەرهۆف لە كتێبەكەیدا شرۆڤەكەی بۆردیۆ بۆ چەمكی سەرمایەی 
زمانەوانی دەنووسێت:׳ بۆردیۆ قسەی لە بارەی بە سینترالیزمكردنی׳ هێز׳ لە چینی 
ناوەڕاست دەكات ئەویش بە بەستنەوەی بە كۆنترۆلكردنی چەند ژمارەیەكی جیاوازی 
سەرمایە -كاپیتال تاكو ئەم بیرۆكەیە ڕوونبكاتەوە.׳ بیرۆكەی چینایەتی زمان یەكێك 
لە پێكهێنەرەكانی سەرمایە دەگەیەنێت، هەر مەیەرهۆف لە الپەڕە 155ی كتێبەكەی 
پێشوو دا دەنووسێت:׳ بۆردیۆ لە پرۆسەكەدا چاودێری ئەوەی كرد كە بەرزەفتكردی 
)كۆنترۆلكردنی( سەرمایە ماتریەلیەكان یەكێك لە ڕێگانی پیادەكردنی كۆنترۆلكردنی  
كۆمەاڵیەتی  دەگەیەنێت، بەاڵم سەرەڕای ئەوەش ڕۆلی زمانی لەم پرۆسەیەدا بە هەند 
هەڵدەگرێت ، چونكە كۆنترۆلكردنی سەرچاوەی بە هەڵمبوو، لەوانە زمان بە گرینگ 

دەبینێت. 
بیرۆكەی سەرمایەی زمانەوانی چەند ئەدگارێكی زمانەوانی و سیاسی هەیە، لەوانە 

1. شێوەزاری كۆمەاڵیەتی چینی ناوەڕاست.
2. زمان و نەتەوە-دروستكردن و دەوڵەت –دروستكردن. 

3. پریستیژی )زێدەماف(ی زمانەوانی پایتەخت، لەوانە هێزی سیمبۆلیی
)ســازان(،  گونجان  لەسەر  بڕیار  تەنیا  هەر  ناوەڕاست  چینی  جڤاكی  دایەلێكتی 
)دروستی( و )نەگونجان( پۆڵینی دیسكۆرس نادات، بەڵكو پاسەوانی پێگەی بە جڤاكی 

هێشتنەوەی دایەلێكتی كۆمەاڵیەتی دەدات )مەیەهۆرف 2011: 155(.
ئەو شێوە كۆمەاڵیەتیەی بۆردیۆ ئاماژەی پێ دەكات، دەاللەت لە چینێكی خوێندەوار، 
وردە بۆرژوا، دەكات، شێوە زمانێكی مەعریفی و دەوڵەتداری بەرهەم دێنێت، یانی 
بەتینی بە زمانی  لە ڕوانگەی بۆردیۆ شێوەی سەرمایەی زمانەوانی  پەیوەندیەكی 
نەتەوە-دەوڵەت هەیە. ئەو پریستیژە زمانەوانییە، دایەلێكت ڕزگاركردنە لە جوغرافیا 

و دەڤەر، تا فۆڕمێكی )ستاندەربوون( وەربگرێت.
كە  دەگــوازێــتــەوە   )1991 )ئــەنــدەرســن  و   )1983 )گینلەر  لــە   2012 سماكمان 
ئەم  دەبێتەوە،  نزیك  دەوڵــەت  نــەتــەوە_  زمانی  پرۆسەی  ــەرەو  ب )ستاندەربوون( 
دیاردەش وەكیەكی – homogenous   _ تاكەكان نیشاندەدات هەروەها هاوڕێكی  
بیری  ماركسیەكان  وەك  پێكدێنێت،  ئاخاوتن  كۆمەڵگای  نێو  لە  سۆسیۆسیاسی 
بەڵكۆ ئەوەی هەیە كۆكردنەوەی  نییە،  ئارا  لە  لێدەكەنەوە هیچ چینێكی كۆمەاڵیەتی 

جیاوازەكانە لە یەك كۆنتێكستی׳ ماركێتی زمانەوانی׳.
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هێزی هێمایی و توانای پراگماتیكیی
زمان كە وەك سەرمایەك گەورەتر لە سەرمایەی كەلتوریی دێتە ناو هاوكێشەكە، 
چونكە دایەلێكتی تاك نموونەی سەرمایەی كەلتوری بەرجەستەیە     .  سەرمایەی 

كەلتوریی هێز بەرهەم دێنێت، ئامانجەكانمان بینینە دی.
هێزی هێمایی و توانای پراگماتیكی پەیوەندیەكی دیالێكتیكیان پێكەوە هەیە: توانای 
پراگماتیكی قسەی لەسەر توانای كەسێك دەكات، كە لە كۆنتێكستی جیاواز وەك بانق، 
مەتار، ماركێت، زانكۆ  بتوانێت بە شێوەی جیاواز قسە بكات )لیچ 1983 ؛ یۆل 1996(. 
سەرمایەی زمانەوانی شتێكی نزیكە لە توانای پراگماتیكی. مەیەهۆف 2011، ل156 
نموونەیەك دەهێنێتەوە: بەوەی  تۆ ناتوانی كارێك وەك فەرمانبەری بانق بە دەست 
بێنی، گەر نەتوانی وەك ئەو قسە بكەی، زمان دەتوانێ وەك فۆرمێكی سەرمایە ئەرك 
ڕاپەڕێنێت. زمان لەوێ ماركێتێكی زمانەوانیە، بەهاكەی وەك سەرمایەكی كۆمەاڵیەتی 
لەوانی تر مەزنترە. لە هەناوی سەرمایەی زمانەوانی، ستاندەربوون هۆكارێكی مەزنە 
بۆ بەدەستهێنانی سەرمایەی مەزنتر. هەریەك لە Skankoff  و Laberge   ئەو 
ڕاستیە دەردەخەن كە لە قۆناغەكانی كۆتایی هەرزەكاری و بەرایی بیستەكان زیاتر  
لە ماركێتی زمانەوانی تێوەدەگلێن، چونكە لە نۆرمەكانی زمانەوانی بەشداریدەكەن، 
كە  دەفامرێتەوە  لەمەدا  بەكاربهێنن.  ستاندارد  زمانی  ناچارن  بەشدارییە  ئەو  لە 
هێمایی  هێزێكی  زمان  لێرەوە  ناچارییە.  بوارەكاندا  لە  زمانی ستاندارد  بەكارهێنانی 
پێكدێنێت. لێرەدا وشەی )كاپیتال( هەر بە مانای )سەرمایە( گوزارشتی لێ ناكرێت، 
چۆن ئامادەگی سەرمایەی زمانەوانی و هێزی هێمایی لە ڕووی حوكمدارییەوە تەنها 
لە پێگەی )پایتەخت( فەراهەم دێت. ستانداربوون لە كۆمەڵگای مۆدرن خۆی لە خۆیدا 

فۆڕمێكی دەوڵەتسازییە!
ئایا )میری كورد( توانیویەتی  ئەو دەسەاڵتە سۆسیۆ-سیاسیە   لێرەدا دەپرسم 
سۆسیۆ-سیاسیە  دەسەاڵتە  ئەو  یان  بەكاربهێنێت؟؟  ڕەعیەتەكەی  بەرژەوەندی  لە 
هاوڕێك بە  دەسەاڵتە زمانەوانیەكە   وەك چەكێك لە دژی  ڕكابەرەكەی بەكاربهێنێت. 
برونەسن 1999:99-100 باوەڕی وایە  لە بریتی یەكبوونی سیاسی و  دەسەاڵتی 
خاڵێكی  كوردیدا   خێلەكی  كۆمەڵگای  لە  –سیاسی(  )كۆمەاڵیەتی  سۆسیۆ-سیاسی 
خەریكی  خۆیان  پێناوی  لە  دڵبژۆكەكان  هــۆزە  ســەرۆك   ، بــووە  پــەرتــەوازەبــوون 

بوون)ئەو پەرشبوونە لە دەوروبەری 1600 لە نێو هۆزی موكریانی دروست بوو.(
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مێژووی سیاسی میرانی كورد پڕیەتی لەو پەرتەوازەبوونە، ئەو پەرتەوازەبوونە 
لە كۆمەڵگای سەرمایەداری كوردی هەر درێژەی هەیە ،
دروستبوونی زمانی پایتەخت هەڵگری دوو ئەدگارە:

1. ئارەزوومەندبوون
2. هێزی سمبۆلیی _هێمایی.

یوجین لووس 2000  دەنووسێت: كەسانێك هەن نایانەوێ یا هەر حەزناكەن دان 
بە زمانی یا دایەلێكتی  ئەویتر بنێن، ڕەسمیبوونی دایەلێكتێك لە نێو دایەلێكتەكانی 
ئەو   لە هزری  تر مەدلولێكی دی هەیە بۆ شرۆڤەكردنی ئەو حەزلێنەبوونە، چونكە 
ڕەسمیبوون و ستانداردبوونی دایەلێكتێك  واتای׳ پایتەختبوونی زمانەوانی دەگەیەنێت 

و هێزێكی سیمبۆلیی  –هێمایی بە هەڵگرانی دەبەخشێت.
 Actually, the member states are not willing to grant another 
 language recognition. Bourdieu’s publication Language and
 will be referred to in order to explain  )1992(  Symbolic Power

 this unwillingness: an official language can be considered as

””linguistic capital“ which affords its holders ”symbolic power
لە الیەكی تر شێوەی پایتەخت هەر بە پێی بەرژوەندییە سیاسی و ئابووری و 
كۆمەاڵیەتیەكانەوە، هەتا لە الی دەوڵەتە دیموكراتیەكانەوە ئیمتیازێك پەیدا دەكات، كە 

جیا بێت لەوانی تر!
زۆربەی زمانەكان بەهۆی بازرگانی و سیاسی و كارگێڕی )لەوانە بوونە پایتەخت( 

شێوەی ستاندەریی لێ دروست دەبێت ! 
كۆمەڵگایەكی  لە  پایتەخت(   )زمانی  لە  باس   2014 و خۆسرەڤیەن  ئەلیئەكبەری 
چەندزمانیی وەك ئیران دەكەن. لەوێ دیدی )بۆردیو( 1992 دەهێننەوە بەوەی׳ زمان 
)بوون(  توانای هەیە  كارا و دەسەاڵت)هێز(ە  ئامێرێكی  بەڵكو  نیە،  تەنیا شتێك  هەر 
)ناسنامە( بەرهەم بێنێت.׳ ئەو هەژموونە و دەسەاڵتەی زمان یا دایەلێكت هەڕەشە لە 
ئەویتر دەكات...داگیركەرانی كوردستان لەسەر ئەم بنیاتە ڕێگا بە زمانی كوردی لە 
هەر سێ بەشی باكوور و ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا  نادەن،  چونكە ئێستاش باوەڕیان 
لە  كوردی   زمانی  نایانەوێ  نەتەوەیە،بۆیە   یەك  دەوڵەتی  دەوڵەتەكانیان:  كە  وایە 

بەرانبەر زمانی ئەوان بوەستێت یا هەر ناسنامەی هەبێت   !
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سەرباسی دووەم: نا-ستاندەربوون

دەكــات، چونكە  ــۆرژوا  وردەب زمانی  بۆ  بانگەشە  ڕواڵەتدا  لە  بۆردیۆ  تیۆرەكەی 
بۆرژوای خاوەن  وردە  دەدەن،  گەورەكان  لەسەر شتە  بڕیار  پایتەخت  لە  ئەوانەی 
كارن لە ماركێتی زمانەوانی، ئەوانیش خاوەن هێزێكی هێمایین. هەر بۆردیۆ وەاڵمی 
چینی  بكەرە  ئەو  هەیە،  بكەر  زمانەوانیدا،  ماركێتی  لە  بــەوەی  ــەوە  دەدات گومانەكە 
جیاوازی.  لە  پڕ  كایەك  كۆمەاڵیەتییە،  كایەكی  هەیە  ئەوەی  بەڵكو  نییە،  كۆمەاڵیەتی 
ئەوانەی پێیان دەوترێت stable variables –گۆڕانكاری چەسپاو لە دوو حاڵەتدا 
هەر دەمێنن تا ماوەیەكی درێژ هەر لە سەرەوەی ئاستی وریایی وشیارین )مەیەرهۆف 
لە دەرەوەی ئەو  ؛ ئەوەی  بااڵ دەستە  پایتەخت  لە  156(.یانی ستاندەربوون   :2010

تخوبە هەیە: نا-ستاندەرە. كەواتە نا-ستاندەربوون چیە؟؟ 
)نا  ســه ر  له   قسه   ده گمه ن  به   بــه اڵم  كــراوه ،  ستانده ربوون  ســه ر  له   زۆر  قسه 
الی  له   پرۆسه كه   هـــه ردوو  چونكه   كـــوردی   كـــراوه ،  نووسنی  لە  ستانده ربوون( 
تاكه كانی كۆمه ڵگا پله به ندیی یان پرسی چینایه تی بۆ كراوه ، وه ك بڵێی ستانده ربوون 
پێشكه وتن، خانه دانی بگه یه نێت، نا ستانده ربوونیش دواكه وتن و ره مه كیی بگه یه نێت. 
ئەو تێگەیشتنە لە سەردەمی )نالی(ش ڕوویدا بەوەی ئەو هەروەك باوكی نەمایەوە، 
)مەعریفە و عیلم و شیعر(  بۆ فرۆشتنی  لە كۆمەڵگای شــارەزووری كرد و  پشتی 
كەسنەزانی  خۆی)بوشرا  شیعری  زمانی  كردە  بابانەكان(ی  )زمانی  كۆشك  زمانی 

2019 ؛ ناوخۆش 2020( ! 
شاریش  له   یان  گوندبوونه ؟  زاده ی  ته نیا  ئایا   چییه ؟  ناستانده ربوون  چه مكی 
 local(ه » سەرەپاییە׳ یا)یونیڤێرسل_ universal( هه یه ؟ له  هه مووش گرینگتر ئایا

_لۆكه ل(׳ خۆیەكی׳؟ له م سەرباسەدا هەوڵدەدەین  وه اڵمی ئه م پرسیارانه  بده ینه وه .
ناستانده ربوون له  زمانه كانی تر هاوڕێی ستانده ربوونه  هه روه ها ناوی تری هه یه . 
 most بریتییه ׳  ترده جیل(ی زمانەوان   )پیته ر  له  ڕوانگه ی  ناستانده ر  • چه مكی 
 native speakers of English in the world are native speakers of

some nonstandard variety of the language, and English
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-׳زۆربه ی ئاخێوانی زمانی ئینگلیزی له  جیهاندا ئاخێوی ڕه سه نی ڤرایه تی هه ندێ 
شێوه ی نا ستانده ری ئینگلیزین.׳

ئه و ڕه وشه ی له  زمانی  ئینگلیزی هه یه  له  زمانی تریش هه یه . له  هه ر زمانێكدا 
 , ده نووسێت:׳   تره جیل  پیته ر  هه ر  هه یه .  ناستانده ربوون  و  شێوه ی ستانده ربوون 
 like other )Ausbau languages(  can be described as consisting
 of an autonomous standardised variety together with all the

 ...nonstandard varieties

زمانی ئینگلیزی وه ك زمانی تر، ئه وانه ی ناسراون به  )زمانەكانی ئۆسباو(، ده كرێ 
به و زمانه  وه سفبكرێ وه ك شێوه یه كی ستانده ركراوی سه ربه خۆ له گه ڵ شێوه ی دی 
ناستانده ر.׳ هه بوونی ستانده ر و ناستانده ر پێكه وه  له  كۆمه ڵگایه كی تاك زمانه وانی 

وه ك دایه گلۆسیا، شێوه ی بااڵ و شێوه ی الوه كی، وایه ، واتا شته كی ئاساییه .
 كلۆس 1967، ل29 له  سه ر بنه مای كۆزمانه وانی زاراوه ی )زمانەكانی  ئۆسباو( 

یا)ئۆسباوسپراچی(    بۆ دیارده ی نا ستانده ری داده ڕێژێت و ده نووسێت:

The term ausbausprache  may be defined as ” language by 
development’. in order to become a standardized tool of literary 
expression. 
زاراوه ی )ئۆسباوسپارچی( ده كرێ وه ك زمانی ژێر په ره سه ندن پێناسه  بكرێت، 
ئه و زمانه  هه وڵ ده دا ببێته  ناوه ندێكی ستانده ری بۆ ته عبیری ئه ده بی.׳ هه ر كلۆس 
پێ له  سه ر ئه وه  داده گرێ كه  ئه و جۆره  زمانه  ده یه وێ به ره و شێوه ی ستانده ریی 

هه نگاوبنێت.
به ناوی  دی  زاراوه  یه كی   1966 هۆجین  ئینار  ئۆسباوسپراچی׳،  زاراوه  ی׳  دوای 
له   زمان( خسته ڕوو.  توێژینه وه ی)دایه لێكت،  له   ناستانده ربوون  دیارده ی  بۆ  )پاتوا( 
ل924 ی توێژینه وه كه ی دوور له  زاراوه ی  دایه لێكت و زمان، هاته  سه ر زاراوه یه كی 

دی به ناوی)پاتوا( و نووسی:׳
  In French usage a third term developed , patois, which
 applied primarily to the spoken language
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»له  نووسینی فه ره نسی له  دوای زمان و دایه لێكت، زاراوه ی سێیه م، زاراوه ی پاتوا 
به  شێوه یه كی سه ره كی واتای زمانی ئاخاوتن ده دات.׳

  له  نه زه ر هۆگین زاراوه ی دایه لێكت دوو واتای پێكه وه  گرێدراوی هه یه  له  زمانی 
فه ره نسیدا:

1.ناوچه یی و 2. نووسراو. بۆ پاڵپشتی ئه م قسه یه ش وته یه كی )لیتر( ده هێنێته وه  
 explicitly requires that a dialect includes a complete 1956 Littre .

literary culture-دایەلێكت كەلتورێكی ئەدەبی تەواو لە خۆ دەگرێت _.

 ته مه نی ئه و دووه ش به ستراوه ته وه  به  ڕه وشی ستانده ربوون له  شار، بۆیه  هه ركه  
دایه لێكتی ستانده ر له  شار شوێنی دایه لێكتی ناوچه یی گرته وه  و بووه  زمانی په روه رده  
و میدیا و ده سه اڵت، دایه لێكته  ناوچه ییه كه  ئه دگاری׳ نووسراو׳ ی له  ده ست دا چی 
تر وه ك ناوه ندێكی كه لتووری ئه ده بی نه مایه وه ، ده بێته ׳ پاتوا׳-)هۆگین 1966،ل924(

بێگومان هه ر دایه لێكتێك به  زه بری ده ستوور و فشاری حوكمڕانی مافی ئه وه ی 
شتی  ڕاگه یاندن  له   تر  چی  و  بمێنێته وه   مه عریفی  ناوه ندێكی  وه ك  لێسه نرایه وه  
به   ناوچه یه ك و ته مه نی ده به سترێته وه   ئاخاوتنی  ته نیا زمانی  پێنه نووسرێ، ده بێته  
ته مه نی ئاخێوه رانی. كریستال 1992، له  ل292 بەم شێوەیە  پێناسه ی زاراوه ی پاتوا 
 patois \’ patwa:\ a popular label for a provincial dialect , ده كات:׳ 
 especially one spoken by people considered to be primitive ,

’.) illiterate , or outside society in some way )e.g. rustics

» پاتوا ناوێكی میللیه  بۆ دایه لێكتێكی ده ڤه ریی به  تایبه تی ئه وه ی خه ڵكی به رایی، 
پێیان  ئه وانه ی  وه ك  دەكه ن،  پێ  قسه ی  كۆمه ڵگا  -ده ره وه ی  غه واره   نه خوێنده وار، 

ده وترێ گوندیی، الدێیی.׳
ئه و تێگه یشتنه ی فه ره نسی له  چه مكه كه  بۆ دروستكردن و پاراستن و كۆكردنه وه ی 
تاكی فه ره نسی بوو له  سه ر یه ك خوانی زمانه وانی هه روه ها دوورخستنه وه ی زمان 
پله به ندی كۆمه ڵگا و نه یشن-بیلدینگ )نه ته وه  دروستكردن(،  بوو له  ناوچه گه ریی و 
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هه ر بۆیه  له  ئیتیمۆلۆژی و دایه لێكتناسی دووری خسته وه ، وه ك كریستال له  هه مان 
الپه ڕه  ده نووسێت: 

Patois usually carries a disparaging connotation , and is not 
used in dialectology.“

له   بۆیه   هه ڵده گرێت،  ناكۆكیی  مه دلولی   كۆنۆتێیشنی-،  پاتوا  زۆری  به    «
زارناسیی به كارنایه ت.׳ له  نێو توێژه رانی كوردیش ئه و ناستانده رییه  هه ر بنزاری 
نه گرتۆته وه ، به ڵكو خودی هه ندێ دایه لێكت،-زاریشی گرتۆته وه . دكتۆر نه به ز 1976 
دوو  بۆ  كوردی  دایه لێكته كانی  كوردی(  ستانداردی  )زمانی  كتێبی  ل21_23ی  له  
جۆر دایه لێكت دابه ش ده كات و ده نووسێت:׳ دایه لێكته  كوردیه كان بۆ دوو شێوه ی 
بنچینه یی و )الته نیشت( دابه شبوون.مه به ستم له م دابه شكردنه ، كه مكردنه وه ی نرخ و 
بایه خی ئه و شێوانه  نییه  كه  به  الته نیشنیشتیان داده نێم، به ڵكوو له  شێوه  بنچینییه كان 
ئه و شێوانه یه  كه  ئه مڕۆ زمانی ئه ده بیی ناسراون و شێوه  الته نیشته كانیش ئه وانه ن 
ڕه وشی  به   په یوه ندی  الته نیشتبوونه   ئه و  له وانه یه   نابینن.׳  ده وره   ئه و  ده مێكه   كه  
كوردیه وه  هه بێت به وه ی ئه و دایه لێكتانه  خاوه ن میرنشین نه بوونه  یا له گه ڵ زۆربه ی 
كورد ئایین جودا یا مه زهه ب جودا بوونه  )ناوخۆش 2017، ل22(. جگە لەو دیتنە 
دكتۆر نەبەز بۆ نا-ستاندەردبوون لە كوردیدا، هەندێكی تر بە )مایكرۆگلۆسیا( ناوی 

دەبات.
زمانی  دایه لێكتی(  )دوو  دایه گلۆسیای  له ناو  ده نووسێت:׳  ل44    ،2010 سابیر 
كوردییدا، چه ندین ورده  بنزاراوه ی تر هه ن، كه  ده كرێ به  تێرمی لینگویستیكیی  به  
)مایكرۆگلۆسیا( ناو ببرێن. یاخود وه ك ئه وه ی ماتیسۆف له مه ڕ شڕۆڤه كردنی زمانی 

خمێردا به )نیكرۆگلۆسیا( ناویان ده بات.׳
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سەرباسی سێیەم: چینایەتی لە زمان و هێزی هێمایی

جۆرە  چ  چینایەتیە؟؟  مۆركی  هەڵگری  زمــان  چیە؟؟  زمــان  لە  چینایەتی  پرسی 
چ  چینایەتیەكە  ؟  كۆمەاڵیەتی  چینایەتی  یا  مەعریفیە  چینایەتیە  ئەو  ؟  چینایەتیەك 

پەیوەندی بە هێزی سیبۆلیی بۆردیۆ وەیە؟
هەرلە  نــەك  چلەكانەوە،  پــاش  لە  تایبەتی  بە  بیستەم،  ســەدەی  ســەدەی  ژیانی 
نیوەچل   _ئەتایستی  ماركسی  ژیانێكی  ناویندا   ڕۆژهەاڵتی  لە  بەڵكو  كوردستاندا، 
بوو، هەرچەندە دەوڵەتی شیوعی مۆسكۆ بە هۆی دروشمی׳ دكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا׳ 
بۆردیۆ׳  دیتنی  بە  بەاڵم  دامودەزگانیدا،  لە  چینایەتی  دەستەبوونی  سەر  لە  نكووڵی 
كایەكی كۆمەاڵیەتی پڕ جیاوازی׳  ئامادەگی هەبوو،  بەاڵم لە ڕۆژئاوا ئەوە جۆرێك 

بوو لە چینایەتی لە زمان  !
دیتنی )جۆزیف ستالین( بۆ پرسەكان زۆر بە توندی وەردەگیرا، ئەوە وایكرد بزاڤی 

چەپ بزاڤێكی توندڕەو بێت بە هیچ جۆرێك قەبووڵی ئەویتر نەكات !
ستالین باوەڕی وابوو چینایەتی لە زماندا نییە، لە نەزەری ئەو ئەوە ئەوانەی چینی 
و  ئەریستۆكراسی  زمانی  ناوی  بە  دایانتاشیوە   بۆ خۆیان  بۆرژواكان  و  سەرەوە 

زمانی پرۆلیتاریا لە وەهمێك زێتر هیچی تر نیە)ستالین 1950: 18(.
كەسێك نەدەوێرا هەتا مردنی جۆزیف ستالین لە 1953  بڵێت: خۆ ستالین زمانەوان 
نەبوو ئەگەرنا بە دەردی تروتسكی یا )مار( دەچوو ! عەرەب شەمۆ 1984 لە ل29ی 
كتێبی )حول مسألة ااڵقطاع بین الكرد( دەربارەی ) نیكۆالی یاكو ڤلوڤیچ مار 1864-
1934( دەنووسێت: مار لە ئەكادیمیە هەرە دیارەكانی ڕوس بوو لە بواری زمانناسی 
و شوێنەوارناسی، خاوەنی چەندەها تیۆری زمانەوانی بوو، یەكێك لەوانە مەزهەبی 
نوێ یا شەكالنیەت لە زماندا...׳ كەمال مەزهەر لە پێشەكی كتێبەكەی عەرەب شەمۆ 
دەنووسێت: عەرەب شەمۆ پەیوەندی بە  ڕۆژهەاڵتناسێكی وەك )مار( هەبوو، )مار( 
یەكێك لە ڕۆژهەاڵتناسە دیارەكانی شورەوی بوو )مەزهەر 1984:24(. ستالین 1950: 
52_53 خۆی نەك هەر بە زمانەوان تر لە )مار( دەزانی، بەڵكە  زۆر ڕەخنەی توندیشی 
لێ دەگرێت، گوایە هەر بە هۆی  تیۆرە زمانەوانیەكەی مار،    زمانەوانی سۆڤیەتی 
تووشی چەقبەستن بووە. )مار( باوەڕی وابوو )ڕێزمان( بریتییە لە شەكالنیەت، ئەو 
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)مار(  لە زمانەوانی دادەنرا، الی ستالین،  بە مەزهەبی نوێ  )مار( كە  شەكالنیەتەی 
كەوبووە  زۆنگاوی  ئایدیالیزم !

ئەوەی نەختێ شارەزای لە ماركسیزم هەبێت، دەزانێت هەر یەك كارل ماركس)    
1818_1883( و  فردریك ئینگلز)1820_1895 هیچ كتێبێكی زمانەوانیان نیە، چونكە 
زمانەوان نەبوونە، بۆیە ئەوان هزرێكی تایبەتیان لەسەر زمان و زمانەوانی نەبووە 

دروستبوونی یەكەم دەوڵەتی شیوعی، سیاسی بوو نەك هزری بە واتای ئەوەی 
ماركس پێشبینی دەكرد دەوڵەتی شیوعی لە ئەوروپا دروست بێت، نەك ئاسیا، ئەوان 
وەك سوكرات و ئەفالتۆن و ئەرستۆ لە پەنای شتەكانی تر ئاماژەیان بە مەسەلەی 
سیاسی(،  )ئابووری  )مێژوو(،  وەك  كۆمەاڵیەتی  زانستی  بە  ئەوان  كــردووە،  زمان 

)فەلسەفە( خەریك بوون.
لە  بــەاڵم  نەبوو،  زمانەوان  ئینگلز  و  ماركس  وەك  لینینیش  فالدمیر  هەرچەندە 
گەیشت  )دی سۆسێر(  كتێبەكەی  بیرۆكەی  ئەو 1924-1917  سەردەمی حوكمڕانی 
بووە رووسیا، بەاڵم كێشە لەوە دابوو ئایدیۆلۆژیا لە واڵت ئەوەندە بااڵدەست بوو، 
لە ل33  بیروڕا زمانەوانیەكانی دی سۆسێر هەموو وەرنەدەگیران. ویلۆكس 2015 
و  نووسین  لە  ڕووســی  زمانەوانی  هەندێ  كە  دەكــات  بەوە  ئاماژە  كتێبەكەیدا   ی 
ئەوەیان  بانگەشەی  )ئیسپرانتۆ(  بە  ناسراو  دەستكرد  زمانی  دەربارەی  وانەكانیاندا 
دەكرد كە بەرهەمهێنانی ئیسپرانتۆ لە سەرەوەی میتۆدی زمانەوانی بونیادگەریی دی 
سۆسێرە، ئەوەشیان بۆ ئەوە بوو چەمكی زمانی بنیاتنراو –داڕێژراو بە شۆرشگێر 
زمانەكەیان  بونیاتی  دەیانویست  زمانەوان  هەندێ  لینیندا  لە سەردەمی  هەر  بكەن.׳ 
لەگەڵ تیۆرە ئابووریەكانی ماركس پێكەوە ببەستنەوە. )لۆدكۆ( یەكێ لەو زمانەوانە 
بوو، دەیگوت: زمانی بونیاتنراوی وەك )ئیسپرانتۆ( گرینگە بۆ نەشونماكردنی دروستی 
 Elements of Spontaneity and“ ئابووری، ئەم ڕایە لە توێژینەوەیەك بەناوی
Consciousness in an International Language,”-ڕەگەزەكانی خۆڕسكیی 

و وشیاریی لە زمانی نێونەتەوەیی׳ خستۆتە ڕوو )ویلۆكس 2015: 35(.
لینین لە 1924 مرد. لە 1939 تاكو 1945 سۆڤیەت لەبەردەم هەڕەشەی هیتلەر 
سەرۆك  سیاسیەكی  لە  جگە  ستالین  دەركەوتن،  تر  دەرفەتی  پاش-جەنگ  دابــوو، 
دەوڵەت وەك )زمانەوان(ێكیش دەركەوت، كە دژ لەگەڵ ڕەوشی زمانەوانی سۆڤیەت 
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بوو، لە 20ی كانونی دووەمی 1950 لە زنجیرە وتارێك  لە ڕۆژنامەی )پراڤدا( لە 
وەاڵمی زمانەوانە سۆڤیەتیەكان وتی: زمان پەیوەست نیە بە )ئابووری( و )پێكهاتەی بە 
زیندوێتی مانەوەی كۆمەڵگا( یا بیروڕای سیاسی و ئایینی و فەلسەفی و هونەری نیە، 
بەڵكو پەیوەستە بە تەواوی مێژووی كۆمەڵگا و مێژووی بنەماكان بۆ چەندان سەدە. 
زمان و كەلتور دوو شتی جیاوازن، )كەلتور( لەگەڵ )سەردەم(ی نوێ دەگۆڕێ، بەاڵم 
)زمان( بۆ چەندان سەدە وەك خۆی دەمێنێتەوە...ئەو بۆچوونانەی ستالین پێچەوانەی 

دیتنەكانی )زمانەوان(ی پایتەخت بوو.
هەبوو...دەبوو  ماركسیەكان  هەموو  بەسەر  هەژموونی  ستالین  بیروباوەڕەكانی 
ئەوها بی وەك ستالین دەڵێت ! هۆزفات 2001: 31  دەنووسێت: لە نەزەر )ڤادیك(، 
سەرۆك و سكرتێری گشتی یەكێتی نووسەرانی سۆڤیەت لە 1936 تاوەكو 1954 : 
شاعیر و نوسەری وەك ت.ئێس.ئیلیەت، یوجین ئۆنێل،جان پۆل سارتەر....هتد  كەمتیار 

و ڕێوی...لەوان باشتر دەنووسن!׳
ماركسیەكانی واڵتی منیش لە )ڤادیك( توندتر بوون لە شاخ دەربارەی دیدی نا-

ماركسی لەسەر )هزر( و)زمان( و )ئەدەب(ی نا –ماركسی هەبوو.
ئەوە ئایدیۆلۆژیای چەپ بوو، زمانی ڕووسی كردە زمانی فەرمی و ستاندارد لە 

سۆڤیەت بە تایبەتی لە سەردەمی ستالین دا.
ماركسیەت نەیتوانی سوود لە بۆچوونەكەی بۆردیۆ وەربگرێت، موحەمەد موكری 
لە ڕۆمانی سەگوەردا دەڵێت: ئەوەی لە شاخ هەبوو، وای لێكردم سووم لە عێدزكردنی 
برادەرانی شار ببێتەوە، نەمدەزانی هەر سكرابی سیاسی بە بەرگی ماركسی لە شاخن 
هەروەها هەڤاڵ كوێستانیش لە بیرەوەری׳ ئەو ڕۆژانەی نیشتیمان هی هەمووان بوو׳ 
هەر لە یەكەم هەنگاوی دیتنی سەركردایەتی تووشی ڕاچلەكین بووم، پاشتر شتی 
زۆر خراپترم بینی، شاعیر بڕیار لەسەر تیزاب بە ڕووداكردنی نەیارێكی خۆی دەدا، 
مامۆستا جەعفەر لە بیرەوەری׳ بە خەونی گەورەوە كەوتینە ڕێ׳ چەند كەسێك لە 
ڕۆشنبیری كورد تیرۆر بكەین، كە وەك ئێمە بیرناكەنەوە!! ئاشبەتاڵی 1988 هەر لە 
گۆڕنانی هزر نەبوو، بەڵكو سەلماندی كە ناتوانین لە شاخیش پێكەوە بژین ! كەواتە 
ماركسیەت پاشەكشێی بیرۆكەی دەوڵەتسازیی بوو، فاروق ڕەفیق 2002 لە ماڵێكی 

لێكترازاو دەنووسێت: ئەوانەی شاخ چۆن دەتوانن شار بەڕێوەببەن!
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بەشی دووەم 
نۆستالۆژیا و هەنووكەیی

هەردوو چەمكی بۆدیۆ׳ سەرمایەی زمانەوانی׳ و׳ هێزی سیمبۆلیی )هێمایی(׳ لە ڕەوشی 
سیاسی و زمانەوانی كوردیدا بە پایتەختبوونی زمانەوانیی و هێزی سیمبۆلیی دێ. 

دایەلێكتن  بنزاری یەك  لەوەی هەردوو )شێوەی سلێمانی( و )شێوەی هەولێر(  جگە 
پێگەی   .)1983 ؛ خورشید   1976 نەبەز  ؛   1971 )ڕەســول  ناوەڕاست  كرمانجی  بەناوی 

سیاسی و زمانەوانی هەردوو میرنشین و ناكۆكیان مێژووێكی كۆنی هەیە.
لە ڕابردوودا، سەرەڕای ناكۆكی توند لە نێوان میرەكانی بابان )ناكۆكی نێوان ئەحمەد 
لە  بابان  ئەدەبی  قوتابخانەی  نـــۆزدەدا(   ســەدەی  لە  بۆنموونە  پاشا   عەبدڵاڵ  و  پاشا 
سەردەمی ئەوان دروستبوون، هەریەك لە دكتۆر عزەدین مستەفا ڕەسول 1971و كەریم 
سنووری  بــەوەی  دەكــەن  بابان  قوتابخانەی  شیعری  هەژموونی  باسی   1984 شــارەزا 
بابانی بڕی هەتا لە ڕۆژهەاڵتی كوردستانیش ئەو جۆرە زمانە و شیعرە گرینگی پێدرا. 
نەوشێروان مستەفا 2019 لە كتێبی׳ نەوەی دووەمی شاعیرانی قوتابخانەی بابان׳ ئاماژە 
لە كەركوك  بەڵكە  نەبوون،  لە سلێمانی  بابان هەر  ئەدەبی  قوتابخانەی  بەوە دەكات كە 
و كۆیە و موكریان.׳ ئەو درێژەپێدانە ئەدەبیە، سیاسی و زمانەوانی نەبوو، بەاڵم وەك 
مێژوو دروستكردنێك، بەشێك لە توێژەرانی سلێمانی دەیانەوێ دروستی بكەن، هەندێك 
هەندێ پرسیار دەوروژێنن : ئایا سلێمانی پایتەختی میرنشینێك بووە بە ناوی بابان یان 
شانشینێك بووە بە ناوی كوردستان ؟؟     هەروەها  لە كۆرێكی یەكێتی نووسەرانی 
كورد \ لقی سلێمانی   سلێمانی بە پایتەختی كوردستان  وێنا دەكەن. لە ڕاستیدا سلێمانی 
هیچ كاتێك پایتەختی باشووری كوردستان نەبووە، نەك كوردستانی گەورە ! میرنشینێكی 
وەك بادینان ئێستاشی لەگەڵ دابێت شیعری بە بنزاری سلێمانی نییە، لە ڕووی سیاسیەوە 
نە میرنشینی سۆران نە میرنشینی بادینان قەبووڵی میرنشینی بابانیان نەكرد! نەك هەر 
قەبووڵی حوكمداریەكەی  لە سەردەمی شێخ مەحموودیش 1924-1918  بەڵكو  ئەوەندە، 

سلێمانیان نەكرد!
 كەواتە میرنشینی بابان و حوكمداریەكەی تەنیا پایتەختی دەڤەری سلێمانی بووە.  لە 
دوای یەكەمین  شەڕی  جیهاندا، ئینگلیز ) سلێمانی(، نەك )هەولێر( و)بادینان(-ی كردە 
ناوەندی سیاسی و كەلتووری، ئەمەش خۆی لە خۆیدا بە قازانجی سلێمانی تەواو بوو. 
شێوەی سلێمانی، وەك زمانی )نالی( و )سالم( و )كوردی( كردە زمانی میدیا و پەروەردە، 
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بەاڵم ئەو شێوەیە نەیتوانی شوێنپێی بادینی لە بادینان لەق بكات 
دایەلێكتێك(  زمانەوانی  پایتەختبوونی  )بە  دەنووسێت:  بۆردیۆ1991  بارەیەوە  لەم 
هێزێكی هێمایی بەرهەم دێنێت. پاش كەوتنی بزووتنەوەی شێخ مەحموودیش ئەو شار و 
بنزارەی سلێمانی ئەو دەسەاڵتە هێماییەی هەر مایەوە، بە جۆرێك ئەوانەی بە پاڵپشتی 
ئینگلیز ڕۆژنامەی )ژیانەوە( یان ئااڵی بە )عێراقیبوون( یان بەرزكردەوە ئەكسەریەت بوون 
هەروەها نەوەی سێیەمی بابان  بە پێچەوانەی نەوەی یەكەم و دووەم تەواو جیاوازبوون  
لە هزر و یایدیۆلۆژیا  !، ئەو )ئەكسەریەتە( نەك هەر لە ڕاگەیاندن و پەروەردەی شار 
مانەوە  تاكو ئۆتۆنۆمی 1970-1974 ! لەو چوار ساڵەدا زۆر شتی شێوەی سلێمانی، وەك 
دووبارە زیندووكردنەوەی پێشگری )دە( لە جیاتی )ئە( هەروەها سەپاندنی ئەو شێوەیە 
لە بادینان !لە بری ئەوەی زمان هۆكار بێت بۆ دروستكردنی )هێزی سیمبۆلیی( لە نێو 
كورددا بووە )هێزی پەرتەوازەیی(! دووبارە ئەوەی لە دوای هەرەسی 1975 دروستبوو.

بێگومان كرانەوە و داخراوی میری كورد گرینگی هەبووە، میرنشینی بابان بە هۆی 
ئەو كرانەوەیەی بە ڕووی ئەهلی قەڵەمدا، وای لە كەسێكی وەك )نالی( كرد واز لە شێوەی 
خۆی بێنێت و شێوەی كۆشك پەسند بكات لە دارژتنی شیعرەكانیدا. هەروەها هەر میر 
هۆكار بووە قوتابخانەی ئەدەبی ناسراو بە سێكوچكەی بابان  لە سلێمانی دروست بێت.

میری سۆران، ناسراو بە میری گەورە داخراو بوو خۆی هۆكار بووە قوتابخانەیەكی 
ئەدەبی لە سۆران دروست نەبێت، چونكە بەرگەی ڕای تری نەدەگرت  ئەو داخراویەی 
پارێزگای  لە  وا  ڕێنیسانسێكی  بەمجۆرە  بابان  كرانەوەی  بەو  ناكرێ  بــەراورد  سۆران 
هەولێر، لەوانە ڕواندزیش دروست نەبوو، بە جۆرێك ئەو ئیدارەیەی لە پاش گرتنی شێخ 
ئیدارەیە  ئەو  توركەكان.  لە  بوو  نزیك  بوو  ئیدارەیەك  بوو،  لە 1919 دروست  مەحمود 
نەیتوانی نەببێتە بەدیلی  ئەوەی شێخ مەحمود نە ئەوەی مێجەر سۆن، بۆیە هەر بە كزی 
ئەنجومەنەكە  پشتەوە  یا  ئەنجومەنەكە  لە  ڕۆشنبیر  بەرەی  هەم  چونكە  نایەوە،  سەری 
نەبوو، ڕۆژنامەیەكی هەبێ تا بە خەڵكی بناسێنی ، وەك ئەوەی لە سلێمانی هەبوو.  ئەو 
ملمالنێیە لە نێوان هەرسێ شاعیر شێركۆ بێكەس و پەشێو و لەتیف هەڵمەت هەیە: لە 
سلێمانی شێركۆ بێكەس بە هۆی سلێمانیبوون و یەكێتیەوە هەموو شتێكی بۆ كراوە، بەاڵم 
لە جیابوونەوە  ئەو هەم هەولێریە هەم  نەكراوە، چونكە  پەشێو  بۆ  ئەوەندەش  چارەگی 
چونكە  بــوو،  دینان  هــەردوو  لە  هەڵمەت  لەتیف   ، بــوو   مستەفا  مەال  الیەنگیری   1964

كەركوكی بوو!!! 
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ئەنجامگیریی
لە  لە دەوڵەتسازیی، چونكە  بۆردیۆ  جۆرێكە  پیێغ  پایتەختی زمانەوانی  پرۆسەی 
پایتەخت  لە  دامودەزگاییە  بیرۆكە  ئەو  پێكدێت.  ستانداربوون  زمانەوانیدا   ماركێتی 
هەیە، هەر لەوێش سەرمایەكان وەك سەرمایەی ئیكۆنۆمی، كەلتوریی، زمانەوانی بە 
كوردیدا  دەسەاڵتی  نێو  دەهێنن.لە  بەرهەم  هێزی سیبۆلیی׳  بیرۆكەی׳  و  دەگەن  یەك 
لەبری بیرۆكەی بۆردیۆ بیرۆكەی )برونسن( ئامادەگی هەیە: میر هەیە، بەاڵم سەرۆك 
نییە. بیركردنەوەی نێگەتیڤی بەشێك لە بیركردنەوەی گششتی پێكدێنێت بەوەی زمانی 
شێوەزاری  لە  وازی  )نالی(  هەربۆیە  نیتیان،  ئەوانیتر  هەیە،  پریستیژێكی  پایتەخت 
و  )نالی(  بیركردنەوەی  ئەو  نووسی...  بابانەكان  شێوەزاری  بە  شیعری  هێنا،  خۆی 
)برۆنسن( ئێستاش لە زانكۆكانی هەرێم حوزورێكی بەهێزی هەیە. بابانیەكان لە ڕێگای 
قوتابخانەی ئەدەبی بابانەوە توانیان سنووری ئەدەبی و هەتا زمانەوانی میرنشینەكەیان 
ببەزێنن، ئەو ڕێچكە ئەدەبی و زمانەوانیە لە شیعری موكریان و هەورامان و سۆران 
لەو  ببەزێنێت.  بادینان  میرنشینی   سنووری  نەیانتوانی  بــەاڵم  پێدەكرێت،  دەركــی 
ڕوانگەوە هیچ سەردەمانێك میرنشینی بادینان نەیتوانیوە׳ پایتەختی سیاسی׳ باشووری 
لە  بەاڵم   ،، بێت  میرنشین  سیاسی  پایتەختی  تەنیا  هــەروەك  بەڵكو  بێت،  كوردستان 
شەڕكردنە  ئەو  كوردستان.  پایتەختی   2021_1992 هەروەها   1974_1970 مــاوەی 
چونكە  هەیە،  درێــژەی  ئێستا  تاكو  بێت  زمانەوانی  یا  سیاسی  پایتەختبوونی  لەسەر 
هەردووال دەركیان بە بۆچوونەكەی )بۆردیۆ( كردوو: شێوەی پایتەخت بەرهەمهێنەری 
هێزی سیبۆلییە ! هەروەها هۆكارێكە لە كەشی نا –دیموكراتی هەرێم ستاندەر و نا-
ستاندەر دەركەون چۆن لە سەردەمی میرنشینی بابان و سۆران دەركەوتن، شێوەی 
سلێمانی بووە زمانی یەكگرتووی ئەدەبی هەرچی شێوەی ڕواندز و دیانە و سۆران 

بوونە شێوەی نا-ئەدەبی.
لە الیەكی تر ناونانی )سلێمانی( بە پایتەختی كوردستان  و زیندووكردنەوەی )هەرێمی 
سلێمانی( لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا ، جگە لە خەیاڵ و نۆستالۆژیا  و كواڵندنەوەی برینەكان 
هیچی تر نییە، هەنووكە كەسانی تر لە هەورامان و سۆران و بادینان هەن بە ئاسانی 
دەستبەرداری شێوەی خۆیان  نابن: ئەمەش پێچەوانەی بۆچوونەكەی)بۆردیۆ(_یە و سەد 

لە سەد لەگەڵ خوێندنەوەكەی )برۆنسن(  دەربارەی كۆمەڵگای كوردی دێتەوە !
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زمانی  وایــە  پێیان  زانستیشن  بڕوانامەی  هەڵگرانی  تەنانەت  هەن  کەس  زۆر 
کوردی زمانی کشتوکاڵە و زمانی شار نییە، بۆیە نابێتە زمانی زانست، مەبەست لە 
زمانی زانستیش وشەو زاراوە زانستییەکانی پزیشکی و بایەلۆجی و کیمیاو فیزیاو 
تێرمە یاساییەکانە، کە هێشتا نەچۆتە بواری پراکتیزەکردنی لە داوودەزگاو فەرمانگە 
حکومییەکاندا، بەاڵم ئەگەر ئاوردانەوەیەکی خێرا بدەینەوە و سەرنج بدەین دەبینین 
لە هەرێمی  زانستییەکان  بوارە  لە  کتێبی هەمەجۆر  بەسەدان  دوایی  لەو سااڵنەی 
حکومییەکان  فەرمانگە  لە  پێویست  وەکو  هێشتا  مخابن  چاپکراون،  کوردستاندا 
کارییان پێ ناکرێت، گەرچی زمانی کوردی لە مانگی  تشرینی یەکەمی 2014 لە 
پەرلەمانی هەرێمی کوردستاندا بە زمانی  فەرمی ناسێنراوە و بڕیاری لەسەردراوە، 
هاوکات لە دەستووری عیراق  لە ساڵی 2006 و لە ئەنجومەنی نیشتمانی عیراقیشدا 
لە  مانگی شوباتی 2014 لە پاڵ زمانی عەرەبی زمانی کوردی بەفەرمی ناسێنراوە، 
لە رۆژهەاڵتی ناڤیندا دوای زمانەکانی عەرەبی و فارسی و تورکی و عیبری پلەی 

زمانی پێنجەمی وەرگرتووە.
پاشان  و   2004 ساڵی  ڕاگوزاریی  قۆناغی  بۆ  ــەت   دەوڵ بەڕێوەبردنی  یاسای 
دەستووری عێراقی ساڵی 2005 بۆ یەکەمجار دانیان ناوە بە فەرمیبوونی زمانی 
بێدەنگ  کە  پێشوو  بەپێچەوانەی دەستوورەکانی  عێراقدا.  لە سەرانسەری  کوردی 
بوون لەم بارەیەوە یا خود بە شێوەیەکی سنووردار و لە بوارێکی بەرتەسک )وەک 
کوردیدا  زمانی  بە  دانیان  کوردستاندا  ناوچەی  چوارچێوەی  لە  تەنیا  و  خوێندن( 

نابوو. 
زمانە  یاسای   2005 ساڵی  عێراقی  دەستووری  )4(ی  مــادەی  ڕۆشنایی  لەبەر 
فەرمییەکان لە عێراق و هەرێمی کوردستاندا دەرچووە، بەاڵم هەتا ئێستا ناوەڕۆکی 

ئەم یاسایە وەک پێویست پراکتیزە نەبووە.
زمانی کوردی لە چوارچێوەی عێراق و هەرێمی کوردستاندا پاڵپشتی دەستووریی 
و یاسایی هەیە وەک زمانی فەرمی دانپێدانراو، لە ڕووی ڕواڵەتییەوە هیچ گرفتێکی 
یاسایی بەدیناکرێت. بەاڵم الیەنە پەیوەندیدارەکان سستی و کەمتەرخەمی دەنوێنن 
شوناسی  لە  بەشێک  وەک  زمان  هەڵبەتە  یاساکان.  ناوەڕۆکی  پراکتیزەکردنی  لە 
هەر نەتەوەیەک بایەخی تایبەتی خۆی هەیە و بەشێکە لە کەلەپووری کەلتووریی 
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نامادیی، کە ڕێککەوتننامە و ڕاگەیەندراوە نێودەوڵەتییەکان جەخت لەسەر پاراستنی 
دەکەنەوە، لە یاسای زمانە فەرمییەکاندا، هیچ میکانیزمێکی تۆکمە و شیاو دانەنراوە 
چاودێرییکردنی  و  ــەدواداچــوون  ب و  یاسایە  ئــەم  نــاوەڕۆکــی  جێبەجێکردنی  بۆ 
لەالیەن  عێراق  تــازەی  دەوڵەتی  دروستکردنی  هەرلەگەڵ  یاساکە.  جێبەجێکردنی 
بەریتانیاوە و دواتر بە ئەندامبوونی  لە عوسبەی ئومەم لە ساڵی 1931، تا دەگات 
بە رێکەوتننامەی ئاداری ساڵی 1970، تا رادەیەک لە ناوچە کوردییەکان  زمانی 
گفتوگۆی  فەرمانگە حکومییەکان  دادگا و  لە  بەتایبەت  بووە،  پێدراو  رێگە  کوردی 
پێکراوە، گەشەکردنی زمانی کوردی )کوردی ناوەڕاست( ، بە زۆر هەورازو نشێودا 
عیراق  رژێمی  کەوتنی  و   1991 راپەڕینی  دوای  قۆناغی  بە  دەگــات  تا  تێپەڕیوە. 
زمانی  بۆ  گەورە  دەسکەوتی  کوردستاندا  باشووری  لە  هەڵبەتە   ،2003 ساڵی  لە 
مانگی  لە  عیراقدا  مێژووی  لە  یەکەمجار  بۆ  کە  بەتایبەت  هاتووە،  وەدی  کوردی 
زمانی  لەپاڵ  کوردی  زمانی  عیراق  پەرلەمانی  لەالیەن    2014 دووەمــی  کانوونی 
عەرەبی بە فەرمی ناسێنرا. مخابن  لە ماوەی 30 ساڵی رابردوودا  لە داوودەزگا  
دادوەری و قانونییەکانی کوردستان  وەک دادگاکانی هەرێمی کوردستاندا، تەنانەت  
هەژموونی  عەرەبی  زمانی  هێشتا   ، کوردستانیشدا  پەرلەمانی  ناو  کۆنووسەکانی 
لەو  نــەدراوە  لە پەراوێزدایە، هەوڵی جیددی  بااڵی  خۆی هەیە و زمانی کوردی 

بوارەدا وشە و زاراوە یاساییەکان و تێکست  و کۆنووسەکان  بە کوردی بکرێن.
لە ماوەی 30 ساڵی رابردوودا  لە داوودەزگا  دادوەری و قانونییەکانی کوردستاندا 
تەنانەت   دابڕاوەکانی کوردستاندا،  ناوچە  و  دادگاکانی هەرێمی  کوردستان  وەک 
هەژموونی  عەرەبی  زمانی  هێشتا  کوردستانیشدا،  پەرلەمانی  ناو  کۆنووسەکانی 
بااڵی  خۆی هەیە و زمانی کوردی لە پەراوێزدایە، هێشتاس هەوڵی جیددی نەدراوە 
بۆ بە کوردی کردنی زمانی دادگاکان، هەروەها وشە و زاراوە یاساییەکان و تێکست 

و کۆنووسەکان  بە کوردی بکرێن.
هەموو  لە  پێویست  وەک  نەیتوانیوە  هێشتا  ــوردی  ک زمانی  کوردستاندا  لە 
دامودەزگاکانی سەر بە هەر سێ دەسەاڵتەکانی )یاسادانان، دادوەری و جێبەجێکردن( 
و لە سەرانسەری سنووری کارگێڕیی حکومەتی هەرێمدا بە تەواویی بچەسپێت، بۆ 
ئەکادیمی و زمانناسییەکان سیمینارو کۆنفرانسی  ئەو مەبەستەش گەرەکە دەزگا 
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زانستی بۆ ببەستن رێگاچارەی گونجاو بدۆزنەوە بۆ چارەسەری کێشەکانی زمانی 
کوردی و کردنی بە زمانێکی زانستی و شارستانیانە.

بەگشتی دەسکەوتێکی مێژووی گرنگە  بۆ گەلی کوردستان، کە زمانی کوردی 
زمانێکی فەرمی دانپیانراوە، لە دەستووری نوێی عیراقدا ناساندنی لەسەر ئاستی 
واڵتەکە،  بەاڵم  لە رووی پراکتیکییەوە هێشتا زمانەکەمان روو بەرووی جینۆسایدی 
هەرێمدا.  دەرەوەی  کوردستانیەکانی  ناوچە  لە  بەتایبەت  دەبێتەوە،  فەرهەنگی 
سەرباری دەوڵەمەندی زمانی کوردی  بە زار و بنزار و دەڤۆکەکانی وفەرهەنگێکی 
مەزنی پەیڤ و زاراوەی تێدایە،  کە بەشی زمانی زانستی و یاسایی دەکات، لەگەڵ 
ئەوەشدا کەسانێک هەن پێیان وایە زمانی کوردی زمانی فۆلکلۆرو کەلەپوورە، ئێستا 
زمانی کوردی لەبەردەم  حاڵەتی گەورەی دۆخی جیهانگیریی دایە، یەکەمیان ئەوەی 
کە ئەم زمانە لە رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ جیهان و مەعریفە و زانستی نوێ هەموو 
هەوڵ و تەقەاڵی خۆی دەدات کە ببێتە زمانحاڵی دروست و بەپێی توانای ئاخێوەران 
و هەموو ئەوانەی قسەی پێدەکەن. دووەمیان ئەوەی کە ئەم زمانە سەرەڕای ئەوەی 
کە بە هۆی داخراوی و رۆحییەتی دەمارگرژی سنوورەکانی کرانەوە بەرەوڕووی 
جیهاندا دادەخات، تووشی شێوەیەک لە فامکردنی خێڵەکی و گوندەکییانە دەبێتەوە، 
کە درێژەی ئەو ژیانە لۆکاڵی و داخراوەیە و لەمپەرن لە بەردەم توانستی داهێنان 
و گەشەکردنی زماندا، لەهەردوو حاڵەتەکەش جیاواز لە هەموو ئەو  کێشانەی کە 
رووبەڕووی زمانی کوردین، بەداخەوە زمانەکەمان هێشتا نەیتوانیوە وەک پێویست 
و  دادوەری  یاسادانان،  دەسەاڵتی  سێ  هەر  بە  سەر  دامودەزگاکانی  هەموو  لە 
جێبەجێکردن و لە سەرانسەری سنووری کارگێڕیی حکومەتی هەرێمدا بە تەواویی 

بچەسپێت. 
ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر زمانی کوردی لەبەردەم هەرەشەی لەناوچووندایە، 
چەندان هۆکاری دەرەکی و ناوەخۆش هەن کە هەڕەشە لە زمانەکەمان دەکەن، بۆ 
ئیتر پێویست بەوە ناکات دووبارە بگەڕێینەوە سەر هەوڵی  هۆکارە دەرەکییەکان 
بە  نموونە  بۆ  کــوردی،  زمانی  کردنی  دژایەتی  لە  سەردەست  نەتەوەی  واڵتانی 
هۆی بە سیاسەتکردنی پرسی كەمینەکان لە کوردستاندا وەک پرسگەلی کوردانی  
ئێزەدی و کاکەیی و فەیلی و شەبەک و زازاکی و هەورامی...هتد، و هەوڵدان بۆ پتر 
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دانیشتوانانی  کاریگەریی جوگرافیای  کەمکردنەوەی  و  کوردی  زمانی  الوازکردنی 
لە ناوچە کوردستانییە کێشە لە سەرەکاندا، پالنێکی  بەتایبەتیش  لە عیراقدا  کورد 
ئەم  بۆ  کــورد،  لە  جیاواز  نەتەوەیی  کەمینیەیکی  وەک  ناساندنیان  بۆ  هەیــە  کــارا 
مەبەستەش  حزبی سیاسی ودارایی و پشتگیری سیاسی ناوخۆ و دەرەکی دەکەن. 
بەرنامەی  بە پالن و  دا،  ئیقلیمی(  ناوەندی شۆڤینی واڵتانی  لە هەندێک  )بەتایبەت 
تۆکمە کاری جددی بۆ کراوە، بەاڵم داخەکە لەوەدایە هۆکارە ناوخۆییەکان خەریکە 
قوڵتر  برینەکان  خۆیەوە  کورد  دەستی  بە  کە  چارەسەرنەبوو  کێشەیەکی  دەبنە 
ستاندارد  زمانێکی  نەبوونی  وهەروەها  بنزار  و  زار  هەبوونی  هەڵبەتە  دەکەنەوە. 
ئەگەرچی  کوردستاندا،   بەشەکانی  لە  کــورد  تاکەکانی  هەموو  بۆ  هاوبەش  و 
دیاردەیەکی سرووشتی هەموو زمانێکی زیندووە، بەاڵم ئەو هەواڵنەی کە دەدڕێن 
بۆ سەربەخۆ ناساندنی  ئەو زارانە و جوداکردنەوەیان  لە زمانی دایک، ناتوانرێت 
نکۆڵی لەو مەترسییە جیددیە بکرێت، وێڕای هەرەشەی زمانە بیانییەکان وخوێندنیان 
لە بوارەکانی  پەروەردە و فێرکردندا وهاوکات پەڕاوێز خستنی زمانی کوردی لەو 
هێناوە،  بەرهەم  کوردی  زمانی  لە  نەشارەزای  نەوەیەکی  کە  ئەهلیانەدا،  خوێدنگا 
هەڵبەتە دواتریش لە پاشەرۆژدا ئەنجامەکەی زۆر بە خراپی دەبینین، کە ئەم نەوەیە  
سۆز و ئینتمای بۆ زمانی نەتەوەکەی خۆی نابێت، بە چاوێکی سووک تەماشای 

ئاخێوەرانی زمانەکەی خۆی دەکات.
زمان پێویستی بە سیستەمێکی پەروەردەی بەهێز هەیە، کە هەم پێویستییەکانی 
جیهانی نوێ و قەیرانەکانی بە باشی لێکبداتەوە و بڕواتە ناو کایەکەوە و هەمیش 
سامانێکی گەورەی زمانی و ئەدەبی کە هەیەتی ئاراستەی جیهانی کەشف نەکراوی 
هەر  بکات،  مانیفێست  بۆ خۆی  کورد  مرۆڤی  و  زمان  »بــوون«ی  و  بکات  خۆی 
زمانەوە  ئەو  مێژووی  لە  کە  پێکهاتێک  هەیە،  خۆی  بە  تایبەت  پێکهاتی  زمانێک 
زمانەکان شتێکە  هاوبەشی  خاڵی  کە  ئەوەی  ئەمە ســەرەڕای  دەگرێت،  سەرچاوە 

حاشای لێناکرێت.
مخابن ئەو زمانە شیرینە کە ناحەزانی گەلەکەمان بە هەموو شێوازێکی شۆڤینیانە 
زمانی  قەدەغەکردنی  بە  ئەویش  دەدەن،  نێوبردنی  لە  هەوڵی  و  دەکــەن  دژایەتی 
ئاخێوەرانی و لەسەر ئاستەکانی پەروەردە و فێرکردن و چاپەمەنی  کوردی  بۆ 
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بە  لەو دیالێکتە کوردییانە  ناساندنی هەندێک  و رۆژنامەوانی و میدیادا، هەروەها 
زمانی سەربەخۆو بە پالن و بەرنامە کار بۆکردنی.، ئیدی شتێکی سەلمێندراوە کە 
زمانی دایکی چ رۆڵێکی گرنگ و بنەمایی و تەندروستی لە فێربوون و پەروەردەی 
نوێدا هەیە، ئێمە تەنانەت زمانی دیکەش لەرێگەی زمانی خۆمان باش فێر دەبین و 
لێی تێدەگەین واتە کلیل و کاڵورۆژنەی تێگەیشتنی زمانەکانیتر و جیهانیتر هەر لە 

رێگەی زمانی خۆمانە.
وەزیری  بەسەرپەرشتی    2017-3-8 رۆژی  لە  کوردستاندا  هەرێمی  لە    
خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی  بەڕێز یوسف گۆران و بە ئامادەبوونی 
لە  وەزارەتەكە  ئەنجوومەنی  كۆبوونەوەی  وەزارەت،  ئەنجوومەنی  ئەندامانی 
لە كۆبوونەوەكەدا  بەڕێوەچوو،  لەسەر رەوشی زمانی کوردی  زانكۆی دهۆك 
پۆلی  دەرچووانی  بۆ  كوردی  زمانی  وانەكانی  نمرەی  ئەژماركردنی  بڕیاردرا 
دوانزە لە كاتی پێشكەشكردن بۆ كۆلێژە زانستییەكان )پزشكی و ئەندازیاری(  
بۆ  وەزارەت  روانینی  ماهییەتی  رووی  لە  چ  بڕیارە  ئەم  بێت.«  ئارەزومەندانە 
پەروەردە و پالنێکی زمانی و چ لەرووی ئاگاداری لەسەر رۆڵی زمانی دایکی 
لە فێربوونی زانست و مەعریفەی نوێ، هەڵگری نەزانی گەورە و کەمتەرخەمی 
لە مامۆستایانەوە  تاقمێک  لەالیەن  بڕیارەی وەزارەت  ئەم  ترسناکە. هەر چەند 
بە نادروست لێکدرایەوە و لە دژیدا خۆپیشاندانیان کرد و سەرۆکی حکومەتیش 
خۆیدا  لەکاتی  هــەواڵــەکــانــدا  لــە  ــو  وەک ــەاڵم  ب دا،  هــەڵــوەشــانــدنــەوەی  فەرمانی 
باڵوبوویەوە وتەبێژی وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی رایگەیاند 
بووە هێشتا بڕیارەکە هەڵنەوەشێنراوەتەوە و وەکو خۆی ماوە. بەهەرحاڵ ئەم 
حاڵەتە رەهەندی زۆری هەیە و من نامەوێت هەموو الیەنەکانی ئەم کەمتەرخەمی 
ئەنجام  فەرمیدا  پێکهاتێکی  لە  کە  کــوردی  زمانی  بۆ  دژایەتییە  و  پالنی  بێ  و 
دەدرێت، بخەینە بەر باس، بەڵکو دەمانەوێت بە هێنانەوەی نموونەیەکی سادە 
ئەم بێ پالنی و کەمتەرخەمییەی پەروەردەی زمانیی باس بکەین کە خەریکە لە 
هەناوی تاک وکۆی ئاخێوەرو تەنانەت هەندێک لە نووسەرانیش رەگئاژۆ دەبێت 
و بەو قەناعەتەمان دەگەیەنێت کە لە فێرکردنی هەڵە و بێ پالنی و کەمتەرخەمیدا 

چ دەستێکی بااڵ و بوودجەیەکی قەبە لە کارادایە. 
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ئەو هەموو هەڵە و شێواندنی زمان و رێزمانییە کە لە کەناڵەکانی میدیا بەتایبەت 
دەبینرێن  شآرەکان  ناو  گەورەکانی  و  دیار  تابلۆ  و  ئاسمانییەکان  تیڤیە  و  رادیۆ 
نیشاندەری ئەو پەروەردە سەقەت و بێ پالنەیە، کە هێشتا بەشێکی خەڵک نازانن بە 
کوردی بنووسن و لەوەش گرینگتر هەر بەالیانەوە گرینگ نەبێت چۆنی دەنووسن 
و بۆچی دەینووسن و بۆ بنووسن! واتە پەرۆشی  زمانی لە ئاستێکی زۆر خوار و 
نزم دایە. وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنی بااڵو رۆشنبیری کەمترین کادیری 
هیچ دەسەاڵتێکی  ئەگەر هەشبن  یان  تێدایە،  زمانیان  پسپۆری  دڵسۆزی شارەزاو 
زمانی  بە  خزمەتکردن  لە  بگێڕن  خۆیان  کــارای  رۆڵــی  تا  نییە  بەدەستیان  بڕیار 

کوردیدا..
مارگرێتی  کۆمەڵگای  هاوکاری  بە  هــزری  لێکۆڵینەوەی  بۆ  خانی  رێکخراوی 
پەروەردەیی )کۆنفرانسی زانستی و نێودەوڵەتی زمانی کوردی وزاراوە یاساییەکان(، 
لەرۆژانی 27 و 28 ی ئایاری ئەمساڵدا لەشاری سلێمانی خۆشبەختانە دوای هەوڵ 
شاری  لە  رەســوول  تەها  دکتۆر  خــودی   پشتگیریی  بە  زۆر،  چاوەروانییەکی  و 

سلێمانی پایتەختی رۆشنبیریدا بەڕێوە برد،. 
سەبارەت  بە گەاڵڵە کردنی راسپاردە و پێشنیاری زانستی، لەمەر چارەسەرکردنی 
ئەو گرفتانەی کە دووچاری زمانەکەمان هاتوون  لەبوارەکانی  وشە و زاراوە و 

سینتاکسە  یاساییەکان  لەکایەکانی  دادگا و دادوەری لە هەرێمی کوردستاندا. 
ئێمە وەکو رێکخراوی خانی بۆ لێکۆڵینەوەی هزری داواکارین  الیەنە حکومییەکانی  
کوردستان کە لە رابردوو هاوکاری پرۆژەکانمان نەبوون و خەمساردبوون بەرامبەر 
زمانی شیرینی کوردی لە بوارەیلی زانستی وهەروەها  یاساییدا،  لەپێناو  پاراستنی 
بۆ  بن  هاوکارمان  ئەمجارە  کۆنفرانسە،  ئەو  رێکخستنی  و  کوردی  زمانی  شکۆی 
زمانی  کردنی  کوەدی  بە  ئامانجی  کە  پیرۆزە  نەتەوەییە  پرۆژە  ئەو  سەرخستنی 

دادگاکانەو دانانی قامووسی ستانداردی وشو و زاراوە یاساییەکانە.
بۆیە بە پێویستی دەزانین کە  ئامانجی ئ کۆنفرانسێکی  زمانناسی زانستی و 
نێودەوڵەتی ، مەبەستی پێداچوونەوە  و دانانی فەرهەنگێکی ستانداردی کوردی  
کوردی  زمانی  گەڕخستنی  بە  هەروەها  و  یاساییەکان  زاراوە  و  بەوشە  تایبەت 
بەکارهێنراو لەدادگاکاندا، لەرێگای ئامادەکردنی ژمارەیەک  توێژینەوەی زانستی 
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زمانەوانی کەسانی  شارەزاو پسپۆر لەو بوارانەدا. بۆ لێکۆڵینەوەی هەنگاوەکانی  
تاکو   ، کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  نوێی  کابینەی  بەکاربوونی  دەست  دوای 
بــەردەم  الیەنە  بخرێتە  پێشچاو روونیەک   بکرێن، وەکو  ئامادە  راسپاردەکان  
بڕوانین،  بۆی  بەبایەخەوە  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  و  بەدەستەکان  بڕیار 
بۆ  شکۆ  و  بکرێن  بەجێ  جێ  کۆنفرانس  راسپاردەکانی  نزیکدا  لــەداهــاتــووی 

زمانەکەمان بگەڕیتەوە.



ره نگدانه وه ی ناسیۆنالیزم
ده  زوانی کوردیدا

کامران ره حیمی/ ئیالم
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سه ره تا به م پرسیارانە  ده ست پێده که م که  ئایا زمانی کوردی دە  رۆژهه اڵت، توانیوه  
یان ده توانێ خوێنه رته وه ر بێت؟  ئایا خه ڵک، لە هەموو شێوەزارەکان، بە یەک شێوە، 
پێشوازی دەکەن ؟ چاپ و باڵو کردنەوەی کتێب سەرتاسەرییە یان ناوچەیی و الدێیە؟ 
بە  گرێدراوە  تەنیا  ئێمە،  ئایا شوناسی  یەکتر دەخوێننەوە؟  کتێبەکانی  نووسەران،  ئایا 
و  خایه ن  درێــژه   لێکۆڵینه وه ی  به   پێویستی  پرسیارانه،  ئه م  وەاڵمــی  هه رچه ند  زمــان؟ 
کوردی  رۆژنامه یه كی  یان  كتێب  دێڕێكی  چه ند  ئه گه ر  به اڵم  ئێستا   هه یه،   الیەنه   چه ند 
هه ڵسه نگێنیت تێده گه ی ده قه كان زیاتر لە 90% به  كوردی په تی نووسراون. بێ گومان 
بیری په تی نووسین ره نگدانه وه ی روانگه ی ناسیۆنالیستییه  بۆ زمان و شوناس. ئەوەش 
ناسیونالیستی خێلی و ناوچەیی، نەک نەتەوەیی، بە شێوەیەک کە زمانی کوردی بەگشتی 
لە بەر بگرێت نە تەنیا دەڤەری سوران و بابان و موکریان. ئێستا چ بخوازین چ نەخوازین، 
شوناس و وژایەتی رژاوەتەوە نێوی زمان و بیرۆکەی پەتی-نووسین، پاشان مەبەست 
لە پەتی سازی، تەنیا شێوەزارەکانی ناوەراست دە باشوور و رۆژهەاڵتە و بەکارهێنانی 
وشەکان و سینتەکسی گورانی)هەورامی(، زازایی، کوردی خواروو)پاڵەوانی( و کرمانجی 
قه ده غه نه. رۆشنبیری كوردیش دە کاریگەری ئەم بیرۆکەی ناتەواوە، تێكۆشاوه  تا 
به  پێكهێنانی زمانێكی ره سه ن، سنووری زوانی و شوناسی، بۆ خۆی دیار بكات، پاشان 
بۆ ئه وه ی سنووری شوناسی خۆی، پته وتر و به رچاو تر بكاته وه  زمانه كه ی په تی تر و 
كوردی تر كردووه ، دە  كاتێك دا ئه وه نده  پێویست نییه، چۆنکو ئێمه  ئه زموونی مێژوویی 
لە   بگرین.  به ر چاو  لە  راستییه   ئه م  ده بێ  نیمانه  و  باشوور  فێرکاری گشتی وه کو  و 
هه موو گرنگ تر خۆمان لە  گه ڵ دراوسێیه کان هه ڵسه نگینین. بۆ نموونه  زمان ناسان دە  
لێكۆڵینه وه یه ك دا به و ئه نجامه  گه یشتوون دە  »9903« وشه ی رۆمانی، »3566« وشه  
بیانین. یان زمانی فارسی به و ده سته اڵت و مێژووه  كۆنه وه ، پڕه  لە  وشه ی عه ره بی، 
 ... و  مازه نده رانی، سوغدی  ته به ری،  فه ڕه نسی، كوردی،  ئینگلیزی،  توركی،  مه غوولی، 
لە م باره وه  مامۆستا »به هار« دە  كتێبی »سبك شناسی«دا ده نووسێ: »دە  سه ده كانی 
شه شه م، هه وته م و هه شته مدا په خشانی فارسی 80% عه ره بییه  ...« . هه ر ئێستاش هه ر 
دە   كه چی   ... عه ره بییه   ته نیا  لە  سه دی  به  شه ست  نزیك  لێكبدرێته وه   فارسی  ده قێكی 
جیهان دا، فارسی وه ك زمان ناسراوه  و دە  هه موو بوارێك دا توانایی و ئاماده بوونێکی 
دە   كه   دا  فارسی  دە   نووسین  په تی  بیری  وتنه   به   پێویست  هه ڵبه ت  هه یه .  ــه واوی  ت

سه رده می ره زاخانه وه  ده ستی پێكردبوو ئێستا به هایه کی وای نه ماوه . 
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فێركاری  نێوان  دە   هاوکێشی  نه بوونی  هــۆی  به   كــوردی  زمانی  دا   راستی  لە  
لە گه ڵ  پێوه ندی  راده یــه ك  تا  بۆته  زمانێكی ده ستكرد و  دا  فره وشه سازی  گشتی و 
خه ڵك دۆڕاندووه . بۆ قه ره بووکردنه وه ی ئه م که لێنه  دە  كوردستانی ئێران زۆربه ی 
هه فته نامه كان، گۆڤاره كان، وه رزنامه كان، به شێك دە  وتاره كانیان بۆ زمانی فارسی 
ته رخان كردووه . پێویسته  بێژین ئه م كاره  به  شێوه یه كی پاڵه كی نیشانده ری ئه مه یه ، 
زۆربه ی خه ڵك، دە م زمانه  تێناگه ن یا نایزانن )؟(. بۆ پاساودانی ئه م دۆخه  هه ندێك 
دیکه دا  نه ته وه کانی  و  کورد  نێوان  دە   پردێكه   دروستكردنی  بۆ  كاره   ئه م  ده بێژن 
شێوه ی  به   چاپه مه نییه كان  راسته ،  كاتێك  تێڕوانینه   ئه م  به اڵم  دا.  فارس  به تایبه ت 

رۆژنامه ی سه رانسه ری بن نه ك ناوچه یی.
ئه م ده ستكردی  بوونه ی زمانه  تا ئاست و راده یه كه ، که  الی نووسه ران و شاعیران 
ئه م رسته یه  بۆته  باو که  » كابرا كوردی نازانێ ...«. خودی ئه م رسته یه  نیشان ده دات 
ئه گینا چۆن ده بێ كوردێكی  نه ك سروشتی.  راده یه ك ده ستكرده ،  تا  ئه م زمانه   كه  
خوێنده وار، زمانی زگماكی خۆی نه زانێ، بێگومان مه به ستی نووسه رانی كوردیزان )؟( 
نه زانینی زمانی نووسین و په تی کوردییه  ، چونكو هه ر كه سێك به  شێوه ی سروشتی 
وه ك:  خۆیدا  دایكی  زمانی  به شه كانی  هه موو  سه ر  به   هه یه   تــه واوی  ئاگادارییه كی 

رێزمان، ده ربڕینی وشه ، ده زگای واچی و مانایی.
ره وتی ناسیونالیزم دە  زمانی كوردیدا گه یشتووه ته  قۆناخێک که  بۆ وشه گه لێك 
پلە ی  دە   وشانه   ئه و  ئه ڕای  هاوتاسازی  پێویستی  به ڕاستی  كه   كراوه   هاوتاسازی 
یه که م-دا نییه  و زۆر وشه  و چه مکی تر هه ن ده بێ الیان لێبکرێته وه . نموونه ی لە م 
شێوه  دە  دیكه ی زمانه  ئێرانییه كان دە  ئێران و ئه فغانستان و تاجیكستان و پاكستان 
نه بینراون بۆ وێنه : كۆمار، سه رۆك، نه ته وه ، گه ل، گۆڤار، بنه ما، سه رچاوه ، الپه ڕه ، 

. ... )vote( ئه ندازیار،  رێنووس، به ركار، كۆمه ڵ،  هۆنراوه ، ده ق، وێژه ، ده نگ
ئایا هاوتای ئه و وشانه  دە  زمانی فارسیدا نییه  یان زمانه وانانی فارس به و هه موو 
ده سه اڵته وه  ناتوانن ئه ڕای زۆربه ی ئه و وشانه  كه  سه دان ساڵه  لە  سه ر زاری خه ڵكن 

واتاسازی بكه ن؟
فارسی و  دە  زمانی  به  ورده  سه رنجێك  پرسیارانه  روونه ؛ چونكو  ئه م  وەاڵمی 
گه ڕانێك دە  نێو قامووسه كان دا سه دان وشه  ده بینین كه  ده توانین وه ک هاوتا که ڵکیان 

لێوه ربگرین. بۆ وێنه :
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 چنگار )دە  به رامبه ری سرطان(، خدو )بزاق(، آهنجیده )انتزاعی(، آیشنه )جاسوس(، 
پالوغ )مقایسه (، بیوسیدن )طمع داشتن(، وچر )فتوا(، وچرگر )مفتی(.

به اڵم قه ت ئه م وشانه  كاربردیان نه بووه  چونكو ده وری سه ره كی زمان پێوه ندی 
بواری  دە   ئه گه ر  وشه .  یارمه تی  به   په یامه   گواستنه وه ی  هه روه ها  خه ڵكه ،  لە گه ڵ 
هه ڵده پچڕێ  خه ڵك  دە گه ڵ  زمان  پێوه ندی  بكرێت  )ئیفرات(  فره كاری  دا  وشه سازی 
نووسه ران  ته نیا  كه   پێك دێت  ره مزی  و  ده ستكرد  زمانێكی  دا  ئه نجام  دە   پاشان  و 

تێیده گه ن و پێی ده نووسن دە  كاتێك دا زمان بۆ تێگه شتنه  نه ك بۆ تێكدان ... .
ئەز وا بیر دەکەمەوە کە گرنگ ترین ئه ركی نووسه ران و رۆژنامه وانانی كورد لە م 
سه رده مه  دا لە  به ر چاو گرتنی خه ڵکه  که  چۆن لە  گه ڵیان دانووستان بکه ن، خه ڵکێک 
که  تا ئێستا، دەرفەتی ئەوەیان نەبووە کە  به  زوانی خۆیان راهێنان، ببینن ! من دڵنیام 
ئه م قسانه  دە  الی فره  لە  نووسه ران و رۆشنبیران سه رتایی و الوه کییه ! به اڵم ئه مه  
واقعیه تێکی حاشا هه ڵناگره  که  زۆربه ی هه ره  زۆری خه ڵکی ئێمه ، رێنووسی کوردی 

یان شێوه زاری خۆ نازانن چ بگاته  زمانی پێوه ر و فه رمی!
شیاوترین و لۆژیكی ترین ئێستڕاتێژی بۆ ئه م كێشه  ئه وه یه  كه  زمانی نووسینمان 
ده بێ ساکار و ساده  بێت وهه نگاو به  هه نگاو لە گه ڵ فێركاری گشتی دا به ره و پێش 
بڕوات. قه ی چی ئه کات ئێمه  دە  هه موو چاپمه نیه کانم دا فایلێک یان به شێک ته رخان 
و  رۆشنبیر  ژستی  ئێمه   نابێ  تازه پێگه یشتوو.  و  نوێ  چینی  فێرکاری  بۆ  بکه ین 
رۆژنامه وانانی  تارانی به  خۆ بگرین و بزان ئه وان چی ده که ن ئێمه ش وا بکه ین؟ ئایا 
دە  به راوردی سه رپێی، خه ڵکی ئێمه  و ئه وان ته نانه ت دە  بواری په روه رده  و فێرکاری 
یه کێکین؟ لە  راستی دا ئێمه  بۆ کێ ده نووسین؟ ئایا په تی نووسین و السایی لە ئه و 

دێو، نابێته  هۆی هه اڵتن خه ڵک لە  کورد و کورده واری؟
به م ره وش و ره وت و باردۆخه ، داهاتووی زمانی کوردی دە  رۆژهه اڵت دە  بواری 

مان و نه مان چۆن پێشبینی ده کرێ؟
ئەگەر هەر ئەم زمانی پێوەر و ناسراوە بەشێکە لە شوناسی ئێمە، ئایا شێوەزارەکانی 

تر بەو هەموو جەماوەرە، شوناسی خۆیان دە نێوانی دەبینن؟
***

* وژایەتی، وشەی داتاشراوی بەڕێز عەتا مەنسووریە بەرانبەر بە هووییەت. کە گەلەک لە وشەی«شوناس« 
رەسن تر و رێزمانی ترە.

* بەرپرسی ئەنستیتوی زانستی زاگروس.
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کورد و پێگەى کوردستان لە نەخشەى ئێستاى جیهاندا گۆڕانکاریی مێژوویی و 
گەوره بەخۆوە دەبینێ بە رادەیەک و ڕۆژ دواى ڕۆژ گرنگی)بایەخی( سیتراتیژیەتى 
کوردستان خۆی لە نێو ناوەندە سیاسییەکاندا و خاوەن بڕیارەکانی جیهاندا وەك 

واقیع حاڵ دەبینێتەوە.
زیندووە،  زمانێکى)زمانێکی(  و  خــاك  و  مێژوو  خــاوەن  نەتەوەیەکى  کــورد   
جیهان  واڵتانى  بەندى  ڕێز  بخرێتە  و  بێت  دەوڵــەت  خاوەن  که  ئەوەیە  شایستەى 
کە ژمارەیان تاکو ئێستا دەگاتە )197( واڵت، هاوکات هاوشانى ميللەتانى تر كە لە 
بوارى فەرهەنگییەوە دەوڵەمەند بێت، ئەوەش خەونێکى دروست و شەرعییە لە نێو 

خەونە نەهاتووەدییەکانى ئەو گەڵە ستەم لێکراوە.
گەیشتن بە ئاستى وواڵتانى )واڵتانی(تر : ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست و جیهان گرنگى 
ستراتیژی خۆى هەیە کە زمانى کوردى ببێتە سەرچاوە بۆ زانست و فەرهەنگى 
لە  ئاراوە  نایەتە  تێکۆشان  بە بێ هەوڵدان و  بابەتى، ئەو هیواو ویستە ڕەوایەش 
هەمانکاتدا ماندوونەناسی و بە بێ هەستکردن بە بەرپرسیاریەتى نەتەوایەتى کورد 

بەو ئامانجە ناگات.
جا بۆ ئەوەى ئەوەى پەرەپێدان و گەشەسەندن لە تێگەیشتن و فێربوونى زمان 
و ئەدەبیاتەکانى بەردەوامى هەبێت، پێویستە ئەو ئەرکە کاتى زۆر و گونجاوى بۆ 
تەرخان بکرێت، بێگومان توێژینەوە و لێکۆڵینەوەى زیاتر لەالیەن خاوەن بەهرەى 
ئەکادیمى هاوشێوەى زمانەکانى تر گرنگترین هەنگاو دەبێت، ئەو هەوڵ و تێکۆشانەش 
بگرە لە وەرگێڕان و توێژینەوە و بەراوردکردنى زانستییانە بە ڕادەیەك کە تیۆرە 
زمانەوانیەکانى جیهانى بە ڕادەى پەیوەست لە کۆلێج و زانکۆکانى کوردستان لە 
بابەتى پەرەپێدان و وەرگێڕان و دانانى فەرهەنگى تایبەتى، چ لەبوارەکانى یاسایی 
یان ئابوورى یان سیاسەت یان دیپلۆماسیەت، ئەو گشت چاالکییانە پێویستە ببێتە 

پڕۆژەى نەتەویی بۆ ناوەندى توێژینەوەکان.
 وێڕاى زنجیرە نەهامەتیيەكان و هەڕەشەکان لەسەر خودى نەتەوایەتى و بوونی 
کورد، هەڕەشەکان لەسەر زمان و خاك و پێکهاتە کۆمەاڵیەتییەکان و مەترسیيەکانى 
کۆمەڵ کوژی و جینۆساید و بەدناوەکانى لەناوبردن، لە الیەکى تریشەوە ملمالنێکان 
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و دووبەرەکى خودى کۆمەڵگاى کوردی و دەست تێوەردان لە کاروبارەکان، ئەمانە 
فاکتەرەکانى  بەاڵم  بوونەوەتەوە،  بارە  و سێ  دووبــارە  مێژوو  درێژایی  بە  گشت 
مانەوەى زمانى کوردی زۆر بەهێزتر بووە لە گشت هەڕەشەکانی ئەو مەترسیانە، 
بۆ هێزى  ڕواڵــەت  بە  هەڵبەتە  بوون و گەشەسەندن  بــەردەوام  فاکتەرى  بێگومان 
زمانى کوردی دەگەڕێتەوە کە لە تواناى دابووە زاڵ بێت بەسەر هەر هەڕەشەیەك 
یان ویستێك کە دژى مانەوەى ئەو زمانە بووبێت، یاخود هەر پیالنێکى داڕێژراو لە 

دژی میللەتى کوردى.

پڕۆژەى زاراوەى دیپلۆماسی کوردی

لە  تەعبیردان  و  ئاخاوتن  لە  تر  بەشێکى  دیپلۆماسییەت هەر وەك هەر  زمانى 
و  زانستى  و  نەتەوەیی  ڕوانگەى  لە  هەیە  خۆى  تایبەتمەندى  مرۆڤ  مامەڵەکانى 
ئیدارى، که هەر نەتەوەیەك خاوەن زمان و مێژوو و خاك بێت شانازى بەوە دەکات 
بە زمانەکەى لە گشت ڕوێکەوە بە تایبەت لە دروستکردنی تۆڕی پەیوەندییەکان 
لەگەڵ بەشەکانی تری جیهان و ڕایەڵەکردنى کارەکان بەهێزە، ئەو پڕۆژەیە نەک 
تەنیا گرنگى لەو بوارانەى ئاماژەمان پێکرد هەیە،بەڵکو زەرورەتێکى شارستانییەت 

و جیهانگەڕاییشه.
بنەما  دامــەزرانــدنــی  بە  هەڵسان  و  کـــوردى(  دیپلۆماسی  زاراوەى  )پـــڕۆژەى 
سەرەکییەکانی ئەو پڕۆژەیە بۆ ئێستاى ژیانى کوردستان بە گشت دەڤەرەکان و 
سووچەکانى لە هەر چوار پارچەى خاکەکەى بە ئەرکێکى ئەخالقی و نەتەویی و 

زانستی هەژمار دەکرێت.
لە هەرێمى کوردستان و دواى ڕوخانى ڕژێمى پێشوو و هەژموونى سیاسی و 
عەسکەرتارى و تەعریبکردنى گشت چاالکییەکان و نووسین و ئەنجامدانى کارى 
هونەرى و نووسراوەکانى حکومەت و ئاڵوگۆڕى بیر و ڕا گشت ئەمانه کاریگەرى 
تایبەت  بە  هەبووە  کــورد  میللەتى  ژیانى  لەسەر  ناڕاستەوخۆى  و  ڕاستەوخۆ 
کاریگەرى لەسەر دوو نەوەیە، بەالیەنى کەم و گواستنەوەى ئەو کاریگەرییه لەسەر 

نەوەى تر.
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و  زمانەوانى  و  کۆمەاڵیەتى  کاریگەرییه  و  هەژموون  لەو  دەربازبوون  بۆ 
سیاسی و سااڵنی دەستبەسەر لەالیەن ڕژێمی بەعسدا، جۆرێك لە هەستکردن 
کوردستاندا  هەرێمى  لە  یەکگرتوو  زمانێکى  نەبوونى  بە  و  شــەرمــەزارى  بە 
نــاوە  ــاوە  ن کـــوردی  زاراوەى  یەکخستنى  هــەوڵــى  هــەوڵــە،  ئــەم  وەدیــدەکــرێــت. 
دەردەکەوت، بەاڵم تواناى بەردەوامى نەبووە، لەبەر چەند هۆکارێك، که تایبەته 
چینە  رۆشنبیرى  ئاستى  و  تێکەاڵوى  و  پێکهاتەکان  سروشتى  یان  خودى  بە 

جیاوازەکانى نەتەوەى کورد.
 )پڕۆژەى زاراوەى دیبلۆماسىى کوردى( وەک پێشنیاز و بابەتێك بۆ لێکۆڵینەوە 
شایەنى هەوڵ و تێکۆشانه، لەبەرئەوەى شێوازى ئاخاوتن و گەیشتن بە ئامانجەکان 
بە خێراترین شێوە و تێکەڵبوونى میللەتى کورد لەگەڵ گەالندا، بەرزبوونەوەى ئاستى 
پێشکەوتن  بە سات گۆڕانکاریی و  لەنێو جیهانێكدا، که سات  ڕۆشنبیرى کۆمەڵگا 

بەخۆوە دەبینێت، بە تایبەت لە بوارى پەیوەندیکردن بە هەموو لقەکانییەوە. 
Audio، visual and readable means of communication 

چۆنیەتى و دانانى میکانیزم و ئامادەسازى بۆ ئەو پڕۆژەیه پێویستە لیژنەیەك 
و  حکومى  ئاستى  کارمەندانی  و  ئەکادیمى  مامۆستایانى  و  ئەزموون  خــاوەن  لە 
رۆشنبیران لە زاراوەسازى و زمانەوانى دروست بکرێت، ئەو لیژنەیە هەڵبستێت بە 
ئامادەکارى دانانى زاراوەى تایبەت لە فەرهەنگێکى بەرفراوانى کوردى که هەڵبەتە 
بە  ببێت  فەرهەنگه  ئەو  ئەوەى  بۆ  هەبێت،  هەرێمى  حکومەتى  فەرمى  ڕەزامەندى 
کارنامەى وەزارەتەکانى پەیوەندیدار بۆ دووبارە چاوپێخشاندنەوە بە زاراوەکانى 

پێشوو و هەموارکردنەوەى بە هەردوو زاری سۆرانى و کرمانجى. 
هەوڵی دۆزینەوە و لێکۆڵینەوە لە گرنگترین زاراوە و تەعبیردان لە هەڵسوکەوتى 
وەزارەتەکان  به  پەیوەست  و  هاوشێوە  زاراوەى  بەکارهێنانى  یاخود  دیپلۆماسی 
دەبێت، کە گشت زاراوەکان و وشەکان لە سەر ئاستى نێودەوڵەتى بێت بە تایبەت لەو 
قۆناغە هەستیارەى ئێستاى کوردستان و بە جیهانبوونى پرسى کورد و کوردستان. 

ڕاستییەکەی ئەوەیە پێویستە تێگەیشتن و خوێندنەوەى بۆ بکرێت.
بەدى  لەوەدا  دیپلۆماسییەت  زاراوەى  بە  تایبەت  فەرهەنگێکى  دانانى  ئامانجى 
لە  کوردستان  هەرێمی  وەك  لەوکاتەى  هــەر  کوردستان  هەرێمى  کە  دەكــرێــت، 
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دەستوورى عێراقدا پەسندکراوە، ڕۆژ لە دواى ڕۆژ قۆناغی پێشکەوتووتر دەنرێت 
و  حوکمڕانى  جومگەى  دامەزراوەکانی  بەرامبەر  دەبن  گەورەتر  تەحەددایەکان  و 

پابەندبوونى )ئیلتزاماتى( فەرمى هەرێم بەرامبەر چۆنیەتى بەڕێوەبردنى دەوڵەت. 
ئەنجامدانى  کاتى  لە  تایبەت  بە  دەردەکەوێت  ڕوونى  بە  زۆڕ  تەحەددایە  ئەو   
نووسراوەکانی  فەرمى  نووسینى  و  وەزارەتەکان  ڕۆژانــەى  کارى  و  کۆبوونەوە 
حکومەت بۆ باڵوێزخانەکان و کونسەلگەریەکان و وواڵتانی جیهان و دەزگا ئەکادیمی 

و فەرمیەکان. 
بوارە  ئەو  خستنى  گوێ  پشت  یان  هەڵە  بە  هاتوو  ئەگەر  پێچەوانەوە  بە  وە 
دەرئەنجامى جۆراو جۆری لێدەکەوێتەوە و هەندێك جاریش لە ئەنجامى وشە و 

زاراوەى نادروست گرفتى یاسایی دروست دەبێت.
ڕۆشنبیرو  نــاوەنــدە  ئــەدای  بە  چاوپێخشاندنەوە  ـــارە  دووب و  هەڵسەنگاندن 
ئەو  ئاستێك  چ  تا  کە  دێت  خاڵەوە  لەو  کوردی  پەرتووکخانەى  بۆ  ئەکادیمیەکان 
پەرتووکخانەیە لەهەمان ئاستى پەرتووکخانەى واڵتانى ترى گەشەسەندوو دەبێت، 
بەالیەنى کەم پێویستە بۆ وەدیهێنانى ئەو ئامانجە هەوڵى بێوچان بدرێت، ئەوەش 
لەکاتێکدا دەبێت کە دەست بکرێت بە کامپینى وەرگێڕان و دانانى فەرهەنگى جۆراو 
دانیشتگاکان  و  قوتابخانەکان  بەتایبەت  خوێندنگاکان  ئاستەکانى  گشت  بۆ  جۆر 
تریشەوە  لەالیەکى  هەمەچەشنە،  پەرتووکى  چاپکردنى  ڕێگاى  لە  زانکۆکان  و 
پەیڕەوکردنى سیستەمى نوێی ئۆنالین و دامەزراندنى داتابەیسى تایبەت لە ڕێگاى 
نەوەى  بۆ  کە  جیهانن  وواڵتانى  شایستەى  ئەزموونى  ئەمانە  گشت  ئینتەرنێتەوە، 

ئێستا دەگوازنەوە.
لەالیەکە تریشەوە پێویستە سەرنج و هەوڵەکان بە چوونە ناو جیهانى ئینترنێت 
که جیهانێکی بێ سنوور دەنوێنێت بخاتە ئەولەویاتەوە، لەبەر ئەوەى ئەو جیهانە 
نوێیه بە گشت پێوەرێك لە ئێستا و دواڕۆژدا گرنگە و بایەخی خۆی هەیە و، وە 
لە دواڕۆژدا بایەخەکه زۆرتر دەبێت و پێویستە بەرنامەى تایبەت بۆ ئەو مەبەستە 

دابڕێژرێت.
 وا ئێستا گرنگترين و به ناوبانگترين ڕۆژنامه و گۆڤار دەخرێنه نێو جیهانى 
سەير  و  هەڵبگیرێت  دەتوانرێت  )ئۆنالين(  ڕاستەوخۆ  به  و  بێس  داتا  ئەلیکتڕۆنى 
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و  گۆڤار  چاپکردنی  پرۆسەى  ســەرەڕای  زانیارى،  سەرچاوەى  ببێتە  وە  بكرێت، 
رۆژنامە و کتێب.

و  سیاسى  دۆخــی  زەرورەتــــى  و  نیشتمانى  ئەرکێکى  وەك  هــەواڵنــەش  ئــەو 
سەر  دەکەوێتە  ئەرکەکەش  دەبینرێت،  هاونیشتمانیەتى  ئەخالقیاتى  و  رۆشنبیرى 
شانى زانکۆکانى کوردستان و دەزگاکانى ڕۆشنبیرى و ڕۆشنبیران و مامۆستایان و 
ناوەندە ئەکادیمیاکان و نووسەران و، بگرە گشت تاکە کەسى کوردی خاوەن باوەڕ 

بە نیشتیمان و دوا ڕۆژى پڕشنگدارى کوردستان.
فینۆمیناى جیهانگەرایی یاخود جیهانگیرى )العولمة -  Globalization( بێگومان 
بە  دەکات  ئاسانتر  کوردی(  دیپلۆماسی  )زاراوەى  پڕۆژەى  جێبەجێکردنى  ئەرکى 
بوونى هۆکارى یارمەتیدەر وەك خێرایی وەدەست کەوتنى سەرچاوەى زانیارى و 

دەنگوباس.
ئێمە وەك یەکەم دەستپێشخەری دوای سااڵنێکی دوورو درێژ لە کۆکردنەوەى 
و  دیپلۆماسی  زمانی  بۆ  فەرهەنگێك  ئامادەکردنی  بۆ  گونجاو  وشەى  و  زاراوە 
بەراوردکردن و شڕۆڤە بۆ زاراوەکان بە گەڕانەوە بۆ چەند سەرچاوەیەك، هەڵساین 
بە گەیاندنى ئەو بەرهەمەمان بۆ چاپکردن بۆ ئەوەى ئەو هەوڵە ببێت بە سەرەتای 
و  یاسایی  زانستی  ئەزموون و  هیوادارین خاوەن  که  پڕۆژەیە  ئەو  دەستپێکردنى 
و  ئێمە  هەنگاوەى  ئەو  تەواوکردنى  بە  هەڵبستن  زمانناسەکان  و  پەیوەندییەکان 

گەیشتن بە ئاستێکى بەرز لەو بوارەدا. 
ئەو بەرهەمەی ئێمە لەژێر ناوی )ڕاوێژیار( فەرهەنگی ئینگلیزی – کوردی بۆ 

دیپلۆماسییەت و پەیوەندییەکانی نێودەوڵەتى کە لە 2018 چاپکراوە.
ئەو هەوڵەى ئێمە وێڕاى کەمو کورتى بەاڵم هەوڵێك بووە کە ئەنجامى دەدەین 
کە  بوارێك  لە  و ڕەسەن  زمانى کوردی شیرین  پەرتووکخانەى  بۆ خزمەتکردنى 
خەریکە دامو دەزگا جۆراو جۆرەکانى حکومەت بەرەو قۆناغێکى گرنگى مێژوویى 

کوردستان هەنگاو بنێن. 
 هەرێمى کوردستانى عێراق سەرەڕاى قەیرانەکان و گرفتە ناوچەییەکان زۆڕ بە 
قوڕسایی قۆناغ دەنێتە ئاڕاستەیەکى مەودای سیاسی بە ڕادەیەك کە پەیوەندییەکانى 
دەخاتە سەر نەخشەى جیهانى دیپلۆماسیەت و نێت ۆرکى پالنەکانى دواڕۆژى ئەو 
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نەخشە سیاسیە لە جیهان، واتە جیهانێکى نوێى بایەخدارى کۆمەڵگەى مەدەنیەت و 
جیهانگەرایی.

نووسەری ئەمریکی ناودار )ئانا تونکل( لە دەزگای APCO لە توێژینەوەیەکى 
سەبارەت بە کاریگەری جیهانگیری لەسەر چاالکی مرۆڤ نووسیوە، کە ئاماژەیەکى 
گرنگ دەدات بە سۆشیال میدیا و ئەنجامدانى پڕۆژەکانی مرۆڤ لەسەر ئاستی بەرز 

و بەرچاو دەڵێت :
 » هەر تاکە کەسێك ڕاستەوخۆ بەشدارە لە جیهانگیری، لە کاتی بەکارهێنانى 
و  پــەیــوەنــدی  بەستنی  و  ــنــەوە  دۆزی کــار  و  فێربوون  بــۆ  پالتفۆرم  و  بێس  ــا  دات
بەهێزکردنى ئەزموونی زانستی. نزیکەى 900 ملیۆن کەس پەیوەندی جیهانیان هەیە 
لە ڕێگاى سۆشیال میدیا، و 360 ملیؤن کەسیش سنوورەکان دەبەزێنن بۆ مەبەستی 

ئەنجامدانى بیزنس.«  
Individuals are participating in globalization directly، using 

digital platforms to learn، find work، showcase their talents 
and build personal networks. Some 900 million people have 
international connections on social media، and 360 million 
people take part in cross-border e-commerce.
بۆ ئەوەى پڕۆژەى دەستبێکردنی زاراوەى دیپلۆماسی کوردی لەسەر ستاندارتی 
جیهانی بێتە ئەنجامدان، بەکارهێنانی ئەو هۆکارە فراوان و کاریگەرە تێکڕای پڕؤژەکه 

ئاسانتر دەکات و سەرکەوتنى بەرچاوى بەدەست دەهێنێت.
بە  خــوارەوە  ئاماژەیەى  لەو  پڕۆژەیە  ئەو  گرنگی  و  هۆکار  لە  کردن  پرسیار 

ڕوونى دەردەکەوێت.
کونسوڵی گشتی شانشینی بەریتانیاى پێشوو )Angus Mkcee( لە نامەیەکى 
بۆ ئێمە سەبارەت بە گرنگی فەرهەنگی دیپلۆماسی کوردی، لە دوا ڕستەکەیدا دەڵێت:

 »I commend my friend Fathi Al Mudaris for writing this book، 
which I hope will facilitate mutual understanding and effective 

communication for many diplomats، scholars and other 
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practitioners in the years ahead. I wish I had had it to hand 
when I was posted to Erbil.

کتێبه  ئــەو  تەواوکردنى  بۆ  دەکــەم  المدرس  فتحی  له  پشتگیری  من   : واتــه 
ڕۆشنبیران  و  دیبلۆماتکاران  نێوان  لە  تێگەیشتن  مایەى  دەبێتە  کە  )فەرهەنگه( 
لە دوا ڕۆژدا. خۆزگە لە سەرەتای دەست بەکاربوونم لەو پۆستەدا ئەو کتێبەم 

بەردەست بوایه.



زمانی کوردیی پەهلەوی فەیلی
لە زمانی فەرمی دەوڵەتەوە بۆ شێوەزارێکی ناوچەیی

م. فەرهاد عەزیز حەسەن
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زمان  و  مێژوو  چارەنووسی  وێنای  ساسانی،  دەوڵەتی  چارەنووسی 
و کولتووری گەلی کورد دەکا. ڕووخانی ئەم ئیمپراتۆرییەتە لە سەدەی 
مێژوو  جوگرافیا،  لە  کــوردی  نەتەوەی  داماڵینی  زایینی،  حەوتەمی 
بەردەوامە.  هەر  ئەمڕۆش  تاکوو  کە  هێنا  خۆیدا  بــەدوای  زمانەکەی  و 
بنەماڵەی ساسانی، بنەماڵەیەکی دەسەاڵتداری کورد بوون کە لە سەردەمی 
بنەماڵە  ئەم  شێوەزاری  ــرت.  وەرگ دەسەاڵتیان  پاپکاندا  ئەردەشێری 
دەسەاڵتدارە واتا پەهلەوی، بە زمانی فەرمی و زمانی یەکگرتوو دەسنیشان 
کرا. لەم قۆناغەدا ئەم زمانە هەم وەکوو زمانی فەرمی سیستەمی سیاسی 
و کارگێڕی و هەم وەکوو زمانی دین و ئەدەب و ڕۆشنبیری خۆی چەسپاند. 
زمانی کوردی پەهلە یان فەهلە کە ئەمڕۆ کوردیی فەیلی پێدەگوترێ، یەکێک 
لە شێوەزمانە هەرە دێرینەکانی زمانی کوردییە، کە لە ڕێڕەوی گەشە و 
ناوچەیی  شێوەزارێکی  بۆ  دەوڵەتەوە  فەرمی  زمانی  لە  زمانیدا  گۆڕانی 
لێکۆڵینەوەی  ڕێبازی  بەپێی  توێژینەوەیەدا  لەم  بووە.  گۆڕان  لە  ڕوو 
شیکاریی، بە پشت بەستن بە دەقە ئەدەبی و بەڵگەنامە و کتێبە سیاسی 
و دینییەکان، هەوڵدەدرێ ڕێڕەوی گەشەی زمانی پەهلەوی بۆ شێوەزاری 

فەیلی شیبکرێتەوە. 
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وشەی سەرەکی:
زمانی کوردی پەهلەوی، شێوەزاری فەیلی،
دەقی ئەدەبی-دینی-سیاسی، فەهلەویات.

1: پێشەکی
دێرینەکانەوە  هــەرە  قۆناغە  لە  ــورد،  ک گەلی  کولتووری  و  سیاسی  مێژووی 
لە الپەڕە مێژووییەکانی گەلی کورددا تۆمار کراوە. کوردستان وەکو  ئەمڕۆ  تاکو 
جوگرافیایەکی نەتەوەیی لە کۆنترین قۆناغەکانییەوە، لە سەردەمی پێش مێژووەوە 
تاکو سەردەمی مێژوویی، بەردەوام گۆڕانی بنچینەیی لە کولتوور و شارستانییەتدا 
ئەشکەوت  لەسەردەمی  واتــا  دێــرزەمــانــەوە  لە  نیشتمانە  ئــەم  بینیوە.  بەخۆیەوە 
مێژوویی  بەرهەمهێنانی  و  ژیان  مەڵبەندی  و  ناوەند  شارنشینی،  سەردەمی  تاکو 
لە سەردەمی  ناوچەیە  ئەم  دانیشتووانی  بووە. کورد وەکو کۆنترین  و شارستانی 
هۆز و میرنشینە دێرینەکانی سۆمەری، گووتی، میتانی، هووری، لوولووبی، کاسی، 
ماننایی، مادی، ئەشکانی و ساسانی، تاکو میرنشین و دەسەاڵتە ناوچەییەکانی پاش 
بابانی و  بادینانی، سۆرانی،  ئەردەاڵنی، شەدادی،  میرنشینی  ئیسالم وەکوو  هاتنی 
لە بەرهەمهێنانی مێژوو و  ...هتاد دەور و کاریگەرییەکی ڕاستەوخۆ و بنچینەییان 

شارستانییەتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا هەبووە.  
 کۆنترین دینەکان واتا دینی پەرستنی خواوەندی دایک، دینی زەرووانــی، دینی 
میترایی، دینی زەردەشتی، دینی مانەوی، دینی مەزدەکی، دینی ئیزەدی، دینی یارسان 
ئەم  دانیشتووی  گەالنی  جیهانبینی  و  فەلسەفی  و  دینی  تێڕوانینی  بــەری  گشتیان 
نیشتمانەن. زۆربەی ڕێوڕەسم و نەریتە نەتەوەییەکان هەڵقواڵوی ئەم تێڕوانینە دینیانە 
بوونە و دواجار وەکو دابونەریتێکی کولتووری و نەتەوەیی پیرۆز ڕاگیراون. بۆ نموونە 
ئەم دین  ...هتاد. سەرجەمی  پیرۆزڕاگرتنی نەورۆز، ڕێوڕەسمی چلە و  ڕێوڕەسمی 
و نەریتانە لە ڕێگەی زمان بۆ سەردەمە جیاجیاکان گواستراونەتەوە. زمانی کوردی 
یەکێک لە کۆنترین زمانە زیندووەکانی جیهانە کە لە کۆنترن قۆناغە مێژووییەکانەوە 
ماننایی  و  هووری  لە سەردەمی سۆمەری،  تۆمارکرابێ.  پێ  بەرهەمی  ئەمڕۆ  تاکو 
و مادییەوە تاکو سەردەمی ئەشکانی و ساسانی و دواجار لە سەردەمی ئیسالمیدا 

هەزاران بەڵگەی دینی و سیاسی و بازرگانی پێ تۆمار کراوە.
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کە  دابەشکراوە  قۆناغدا  چەندین  بەسەر  بەرهەمانە  ئەم  بەپێی  کوردی  زمانی   
پیشاندەری ڕێڕەوی گەشە و گۆڕانی ئەم زمانەن. گەشە و گۆڕانی زمانی کوردی 
بە درێژایی مێژوو، نەمری و بەردەوامی مێژوو و شارستانییەت و کولتووری ئەم 
گەلە پیشان دەدا. هەرچەندە ئەم گۆڕان و گەشەکردنە بە بەرز و نزمی و ناهەمواری 
زۆریش تێپەڕبووبێ، بەاڵم پیشاندەری توانست و خۆڕاگری نەتەوی کورد لە بەرامبەر 
زمانی  گەشەی  ڕێــڕەوی  بەپێی  توێژینەوەیەدا  لەم  بــووە.  مێژوو  ناهەموارییەکانی 
فەیلی کراوە.  پەهلەوی بۆ شێوەزاری  کوردی دەسنیشانی گەشە و گۆڕانی زمانی 
لەم ڕێیەدا کۆمەڵە بەرهەمێکی ڕۆژگاری ساسانی و ڕۆژگاری ئیسالمی دەهێنرێنەوە 
توێژینەوەیە  ئەم  توێژەری  ببێتەوە.  ڕوون  بابەتە  ئەم  کارەکی  بەشێوەیەکی  تاکوو 
بەهۆی شارەزایی لە زمانی ئاڤێستایی و پەهلەوی، هەوڵیداوە بە هێنانەوەی بەڵگەی 
زمانی بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە دەقە کۆنە ئەدەبی و دینییەکان، ڕێڕەوی گەشەی 
مێژوویی زمانی کوردی لە کۆنەوە بۆ ئەم سەردەمە پیشان بدا. لێرەدا دەبێ ئەوەش 
کە  بپێورێن  سۆرانی  شێوەزاری  پێوانەی  بە  نابێ  دەقانە  ئەم  زمانی  کە  بگوترێ 
ستاندەری  نیمچە  شێوازێکی  کوردستاندا  ڕۆژهــەاڵتــی  و  باشوور  لە  تــاڕادەیــەک 
و  هەورامی  و  فەیلی  بەتایبەتی  کوردستان  خــوارووی  شێوەزارەکانی  وەرگرتووە. 

ئەوانی دیکە پتر لە سۆرانی ناسنامەی ئەم دەقانە دەسنیشان دەکەن.

2: زمانی کوردی لە سەردەمی ساسانییەکاندا
 ئەو زمانەی کە لەم سەردەمەدا بەرهەمی دینی و سیاسی و بازرگانی و ...هتاد 
گەشە  شێوە  زمانە  ئەم  نــاســراوە.  ساسانی  پەهلەوی  زمانی  بە  تۆمارکراوە،  پێ 
توێژینەوە  بەپێی  نووسراوە.  پێ  ئاڤێستای  کتێبی  کە  مادەکانە  زمانی  کردووەکەی 
و  پەهلەوی  مادی-ئاڤێستایی،  قۆناغی  سێ  بەسەر  کــوردی  ))زمانی  زمانییەکان 
کوردی نوێ دابەشدەکرێ.((]فرهاد عزیز: 2013، 117[ لە قۆناغی مادی-ئاڤێستایی 
ئاڤێستایی کە دەقی دینی پێ تۆمارکراوە  کە قۆناغی کۆنی زمانی کوردییە، زمانی 
لەالیەن مادەکانەوە بۆ یەکەمینجار بە زمانی فەرمی دەوڵەت و دین هەڵدەبژێردرێ. لە 
کتێبی )مێژووی زمانی کورد(دا بەم چەشنە ئەم ڕایە پشت ڕاست دەکرێتەوە ))هەموو 
بەڵگە مێژووییەکان ئەوە نیشان دەدەن کە ئاڤێستا بە زمانی مادی نووسراوەتەوە.((
]زبێر بیالل: 1984، 31[ قۆناغی پەهلەوی کە بە قۆناغی ناوەڕاستی زمانی کوردی 
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کۆچی  چوارەمی  و  سێیەم  تاکو سەدەی  ماد  دەوڵەتی  ڕوخانی  دوای  لە  دادەنــرێ 
کە  دابەشدەبێت.  سەرەکی  زاری  دوو  بۆ  کوردی  زمانی  قۆناغەدا  لەم  دەگرێتەوە. 
هەر یەک لەم زارانە لەالیەن یەکێک لە بنەماڵە دەسەاڵتدارەکانی کورد واتا ئەشکانی 
دوو  ئەم  دەکرێن.  دەسنیشان  میری  دەزگــای  فەرمی  زمانی  بە  ساسانی  دواتــر  و 
شێوەیە بە زمانی کوردی باکووری )پەهلەوی ئەشکانی( و زمانی کوردی باشووری 
)پەهلەوی ساسانی( ناسراون کە لە بنەڕەتدا دوو زاری سەر بە یەک زمانن و ئەم 
زمانەش زمانی کوردییە.]فرهاد عزیز: 2019، 449[ قۆناغی کوردی نوێ کە لە دوای 
هاتنی ئیسالم دەسپێدەکات و تاکوو ئەمڕۆ بەردەوامە، قۆناغی زار و شێوەزارەکانی 
زمانی کوردییە کە لە بنچینەدا شێوە گەشەکردووەکەی زمانی کوردی پەهلەوین کە 
بەهۆی نەبوونی کیانی سیاسی بەسەر چەندین زار و شێوەزاری جیاوازدا دابەش 

بوونە.]بڕوانە: فرهاد عزیز: 2017، 248[

 2-1: زمانی کوردی باشووری )پەهلەوی ساسانی(
 یەکەمین بەڵگە زمانییەکانی ئەم شێوەیەی زمانی کوردی لە نووسراوە بەردییەکانی 
 H.[.پاشاکانی ساسانی و پێشەوایانی دینی زەردەشتی و دینی مانەوی بەدیدەکرێن
نووسراوی  بە  ئاماژە  بەردییەکان دەکرێ  نووسراوە  لە   ]S. Nyberg: 1964, V
ڕەجەب،  نەخشی  لە  یەکەم  شاپووری  ڕۆستەم،  نەخشی  لە  بابەکان  ئەردەشێری 
نووسراوی نارسێ لە پایکوولی بکرێ. لە نووسراوی دینیدا دەقە پەهلەوییەکان بە زەند 
و پازەندەوە گرنگترین نووسراوەکانی ئەم قۆناغەن. هەروەها کتێبە بەناوبانگەکەی 
شاپووهرەگان  کتێبی  لە  بریتییە  کە  یەکەم  شاپووری  سەردەمی  پێغەمبەری  مانی 
یەکێک لەم نووسراوە دینییە دەگمەنانەیە کە لە دەرەوەی بازنەی ئەدەبیاتی زەردەشتی 

نووسراوە.

 2-1-1: نووسراوە بەردییەکان
 دۆزراوە شوێنەوارییەکانی سەردەمی ساسانی لە چوارچێوەی دەقی نووسراودا 
و  پاشا  کوردییە.  زمانی  گرنگی  شێوەیەکی  پەهلەوی  زمانی  کە  دەسەلمێنن  ئەوە 
پێشەوایانی سەردەمی ساسانی کۆمەڵێک دەقیان لە دڵی تاشە بەردەکانی سنووری 
ڕوون  پتر  بۆ  لێرەدا  دانــاوە.  یادگاری  بۆ  زمانناسان  بۆ  میرات  بە  فەرمانڕەوایەتی 
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بوونەوە و تێگەیشتن لە زمانی کوردی ساسانی، دەقی ژمارەیەک لەم نووسراوانەی 
پاشاکانی ساسانی دەخرێنەڕوو کە بە هەر دوو شێوەی کوردی ئەشکانی و کوردی 

ساسانی نووسراون.

2-1-2: نووسراوی ئەردەشێری پاپەکان لە نەخشی ڕۆستەم
لەم نووسراوەدا ئەردەشێری پاپەکان خۆی بە پاشای پاشایانی ئێران، لە نەژادی 
یەزدان و کوڕی پاپەک دەناسێنێ. شێواز و تایبەتمەندی ئەم نووسینە هەروەک لە 
کتێبی )زبان پهلوی(دا هاتووە، بەم جۆرەیە کە نووسینەکە بە زمانی پەهلەوی ئەشکانی 
بەراییەکانی  پاشا  لە سەردەمی  تۆمارکراوە.  یۆنانی  زمانی  و  پەهلەوی ساسانی  و 
ساسانیدا ئەم نەریتە لە تۆمارکردنی نووسراوەکاندا باوبووە.]ژالە آموزگار و احمد 
تفضلی:1389، 19و20[ بەپێی سەرچاوە پەهلەوییەکان لە سەردەمی ساسانیدا حەوت 
))دین دەویری،  لە:  بوون  بریتی  کە  نووسین هەبووە  بۆ  ئەلفوبێ  واتا  جۆرە خەت 
ویش دەویری، کوشتەگ دەویری، نیو کوشتەگ دەویری، میر دەویری، هەم دەویری، 
بۆ  دەویریانە  لەم  کام  هەر  کە   ]24  ،1386 جنیدی:  دەویری.((]فریدون  ڕاز سهریە 

کاروباری تایبەت بەکار براون. 
پیتکەری    ئینی  مەزدەیەسن بەگی      ئەرتهەشێری      میرێین   میرا      ئێران

 ئەوی چیتری  هەژ  یەزتان  بەری   بەگی      پاپەکی    میرا
پەیکەری ئی مەزداپەرستی بەگ )مەزن( ئەردەشێری پاشای پاشایانی ئێران]ە[

 ئەوی چەهر )خوێن(ی لە یەزدان]ە[ بەری )کوڕی( پاپەکی پاشا
]E. Thomas: 1868, 29[

 2-1-3: نووسراوی شاپووری یەکەم 
لەم  ڕەجــەبــە.  نەخشی  لــە  زایینی   )273-240( یــەکــەم  شــاپــووری  نــووســراوی 
نووسراوەدا شاپوور لەسەر شێوەی نووسراوی باوکی، خۆی بە کوڕی ئەردەشێر و 
پاشای ئێران و نائێران و نەوەی پاپەک دەناسێنێ. ئەم نووسراوە بە ئەلفوبێی کوردی 

ئەشکانی نووسراوە. 
پیتکەری ئینیی   مەزدەیەسن  بەگی  شەهپوهری     میرێین    میرا       ئێران و

ئەن ئێران       ئەوی چیتری هەچ یەزتان  بەری مەزدیسن بەگی    ئەرتهەشێر     میرێین 
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میرا      ئێران       ئەوی چیتری  هەچ یەزتان نەپیی    بەگی     پاپکی      میرا
پەیکەری ئیی مەزداپەرستی  بەگی شاپووری پاشای پاشایانی ئێران و

نا ئێران  ئەوەی چەهر)خوێن(ی لە یەزدان]ە[ بەری )کوڕی( ئەردەشێری پاشای
پاشایانی ئێران ئەوەی چەهر )خوێن(ی لە یەزدان]ە[ نەوەی بەگ پاپەکی پاشا

]E. Thomas: 1868, 29[

 2-2: نووسراوی مێژوویی و پاڵەوانی

 2-2-1: کارنامەگی ئەردەشێری پاپکان
)کارنامەگی  ناوی  بە  کتێبێک  ساسانیدا  ئەنوشێرەوانی  خوسرەو  سەردەمی  لە 
ئەرتەشێری پاپکان( سەبارەت بە ژیان و ڕەچەڵەک و هەروەها چۆنییەتی بە دەسەاڵت 
گەیشتنی ئەردەشێری ساسانی نووسراوە. لەم کتێبەدا کە بە زمانی کوردی پەهلەوی 
نووسراوە، ڕووداوەکان بە شێوازی داستان و پاڵەوانێتی گێڕدراونەتەوە. ئەم کتێبە 

بەم دەقەی خوارەوە دەسپێدەکا:
1- پەوی کارنامەگی ئەرتەشێری پاپکان ئیتوون نیپیست ئەیتێت کوو پاش هەچ 
مەرگی ئەلکسەندەری هڕومیگ ئێران شەتر دوو سەت و چل کەتەک خوەتای هەبویت. 
2- سپاهان و پارس و کۆستەکیی ئەویش نزگیتر پەت دەستی ئەردەوان سەردار بیت. 
3- پاپەک مەرزوپان و شەترداری پارس بیت و هەچ گومارتەکی ئەردوان ئەبیت. 4- 
ئەردوان پەوی ستەخر نیشتەبیت. 5- و پاپەک ڕای هێچ پرزەندی نام بورتار نەبیت. 
6- و ساسان شوپانی پاپەک هەبیت و هەموار لەتەگ قووچان ئەبیت و هەچ توخمەگی 
دارای دارایان  بیت. 7- هەندور دوژخوتایی  ئەلەکسەندەر نیاگانی ئەو ویرەک و 

نیهان ڕۆبیشنی ئەویسیایت و لەتەگ کورتان شوپانان ئەوێستیت.
]H. S. Nyberg: 1964, 1[

بە زمانی کوردی  پەهلەوی و  لە سەردەمی ساسانییەکاندا بە خەتی  ئەم دەقە   
بنەماڵەی پاشایانی ساسانی نووسراوە. ئەم شێوە زمانە کە لە سەردەمی ساسانییەکاندا 
دوای  بووە.  پاشاکانیان  بنەماڵەی  زمانی  بنەڕەتدا  لە  بووە،  دین  و  دەوڵەت  زمانی 
ڕووخانی ئەم دەوڵەتە و پاش تێپەڕینی چەندین سەدە ئەم شێوەزارە لە چوارچێوەی 
زاری خوارووی زمانی کوردی لە هەمان ئەو سنوورەی کە پایتەختی ساسانییەکان 
دەقە  کە  شێوازەیە  ئەم  هەمان  لەکی  یان  فەیلی  شێوەزاری  پێکراوە.  قسەی  بووە 
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بۆ  دەقە  ئەم  هێنانەوەی  بە  نووسراوەتەوە.  پێ  پەهلەوییەکانی سەردەمی ساسانی 
زاری  لە  بەتایبەتی  کورد  خەڵکی  زۆربــەی  کــوردی،  زمانی  ئێستای  ئەلفوبێی  سەر 

ناوەڕاست و خواروو بێ هیچ گرفتێک لێی تێدەگەن.

 2-2-2: ئەیاتگاری زەریران
 داستانی پاڵەوانێتی زەریر یەکێک لە کۆنترین دەقە کوردییەکانی سەردەمی ساسانییە 
کە لەسەر داستانێکی شۆڕەسواری ڕۆژگاری ئەشکانییەکانەوە نووسراوەتەوە. لەم 
دەقەدا باسی شەڕی نێوان کەوی ڤیشتاسپە و ئەرجاسپە کراوە. ئەم شەڕە ڕەهەندێکی 
بە زەردەشت داوە و خۆی و خەڵکی  پەنای  سیاسی-دینی هەیە. کەوی ڤیشتاسپە 
میرنشینەکەی دینی زەردەشتیان وەرگرتووە. ئەرجاسپە کە میری میرنشینی دراوسێی 
ڤیشتاسپەیە بە سپایەکی فراوان هەڵیکوتاوەتە سەر ڤیشتاسپە و داوای لێدەکا واز لە 
دینی نوێ بێنێ و بگەڕێتەوە سەر دینی بابوباپیرانیان، بەپێچەوانەوە میرنشینەکەیان 
داگیر دەکا و لەناویان دەبا.]فرهاد عزیز: 2019، 465و467[ لە خوارەوە نموونەیەکی 

ئەم دەقە دەگوازرێتەوە.
71- و ئو جا ئەرجاسپی خیونان خوتای هەچ کۆ سەر نیگا کیرت و گووێت: کو 
کوژەت،  ئەویش  زەرێر کۆخشەد،  ئەبەگ  کە شانات  هەی  ئەشما خیونان کێ  هەچ 
ئەوی تەهمی سپابودی نێو زەریر، تاک زەڕستوونی منی دوێت، پەت ژەنی دەهێم کە 

هەندور هەمەگ شەتری خیونان ژەنێ هەچ ئەوی هوچیهرتر نییەس.
)ئینجا ئەرجاسپی میری خیونان لە سەر کێو سەیری کرد و گوتی: کە لە ئێوە 
خیونان کێ هەیە کە بڕوا و لەگەڵ زەرێر بجەنگێ. ئەوی ئەو سپاساالرە پاڵەوانە، 
زەریر بکوژێ، تاوو زەرستوونی کچی من بە ژنی پێشکەشی بکەم کە لە گشت شاری 

خیونان ژنێک لە ئەو جوانتر نییە.(   
]J. Jamasp-Asana: 1913, 10[

   2-3 : نووسراوە دینییەکان
 2-3-1: دەقی دینی زەردەشتی

کوردی  زمانی  بە  دینی  بەرچاوی  بەرهەمی  کۆمەڵێک  ساسانیدا  سەردەمی  لە   
ئەرتای  ئاڤێستا،  زەندی  لە:  بریتین  کە  نووسراون  پەهلەوی ساسانی  واتا  باشوور 
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ڤیراز نامەگ، بنیداهیشن، مینووگی خیرەت، کۆمەڵێک ئامۆژگاریی دینی پێشەوایانی 
دینی زەردەشتی، کتێبی دینکەرت و ...هتاد. لەم توێژینەوەیەدا چەند نموونەیەک لە 
بە  نووسراون  کــوردی ساسانی  واتا  باشووری  کــوردی  زمانی  بە  کە  دینی  دەقی 
مەبەستی پتر ڕوون بوونەوەی پەیوەندی نێوان زمانی فەرمی دەوڵەتی ساسانی و 

زمانی کوردی بەتایبەتی شێوەزاری فەیلی )لەکی( دەگوازرێنەوە.

2-3-2: کتێبی دینکەرت 
 ئەم کتێبە یەکێک لە نایاب ترینی ئەو کتێبانەیە کە بە زمانی کوردی باشوور واتا 
کوردی ساسانی نووسراوە. ناونیشانی ئەم کتێبە بریتییە لە )دینکەرت( واتا کردار 
و ڕفتاری دینی، لەم کتێبەدا گشت بنەما فەلسەفی و بیروباوەڕی دینی زەردەشتی 
باسکراوە. هەروەها پوختە و کورتەی ئاڤێستای سەردەمی ساسانییەکانی تێدا تۆمار 

کراوە.]بڕوانە: احمد تفضلی: 1383، 138-131[   
و هەچ بووم ئاراستەران ئەرتەخشێری پاپکان چیوون دینیچ ئامایتی، کوو کەتار 
ئی زۆری کەی ئەرتەخشێری تاکەن، ئی تین فرمان، ئی شکەپتی زەنین، ئی خواتائی 
کەنیک  پەوان  ئەستینیت،  فراژ  و ڕۆشن  نووک  ئەریشنی  مانی  هەندور  ئورام  کوو 
کەرپی، ئی نیوگی کەبەد ئەمەوەند، ئی هوراوەستی بریند ئەیوسەت، ئی ڕاستی، ئی 

ڕایومەنتی ئازات.
و لە ڕازێنەرەوانی زەوی ئەردەشێری پاپکان]ە[ هەروەکو چۆن لە دینیش هاتووە، 
بەتینە،  فرمانەکانی  ئــەوەی  تاکە،  پاشا  ئەردەشێری  دەسەاڵتی  و  زۆر  قەتاری  کە 
ئەوەی ئەشکەوتی زانستە، ئەو کەیخوایەی کە ئەریشنی ]ناوی فریشتەیەکە[، ئارامی 
پاکیزەوە.  بەهۆی کیژی  بەردەوام نوێ دەکاتەوە و ڕووناکی دەکاتەوە  ماڵی  لەناو 
ئەوەی پاک و لەخواترسە، ئەو جوان و بااڵبەرزە، ئەو ڕاستگۆیە، ئەو شکۆمەند و 

ئازاد)نەجیب(ە. 
]P. Sanjana: 1915, D7, p II, 51[ 

 2-3-٤: کتێبی ئەرتای ڤیراز نامەگ
 ئەم کتێبە بە زمانی کوردی ساسانییە و سەبارەت بە گەشتی ڕۆحی پێشەوایەکی 
دینی زەردەشت بۆ بەهەشت و دۆزەخ و بەرزەخ نووسراوە. ئەم پێشەوایەی دینی 
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زەردەشتی ناوی )ئەرتا/ئەرد( بەمانای پاک و بێگەردە و سیفەتی )ڤیراز(ی پێدراوە 
بەو واتایە کە ڕاز و نهێنییەکانی ژیانی پاش مردنی ئاشکرا کردووە. لێرەدا پەرەگرافی 

یەکەمی ئەم کتێبە دەگوازینەوە.
1- ئیتوون ویژەند کو ئێوبار ئەهروب زەرتوهشت دینی مەگریت هەندور گیهان 
روباج بیکرت 2- و تاک بووەندەگی سێسەت سار دین هەندور ئی پاگژی و مەرتم 
دروو-وەند  مینوگی  گەنەگ  گوژەستەک   -3 ئانەمەند  هەبویت  ئی بێگومانی  هەندور 
گومان کرتن ئی مەرتومان پەوی ئی دین ڕای 4- ئەوی گوژەستەگ ئەرکسەندەری 
هەرومەیگی موزریگ مەنشینی ڤیاپەنەنیت پەوی گران سزەد و نپەرتن و ئێشەگ ڕوو 
ئێران شەتر شانیت 5- ئویش ئەوی ئێران دەهیپەت ژەت 6- و ببە و خوتایی ئاشوپت 
و ئەوێران کرت 7- و ئی دین چیون هەمەگ ئەپستاگ و زەند هەبەر گای پیستیهـ 
ویراستەگ و پەوی ئاوی زەڕی نپیستەگ و هەندور ستەخری پاپکان پەوی کەراتی 

نبست هانیتیت ویسانیت
1- وەها دەبێژن کە یەک جار زەردەشتی پاک ئەو دینەی کە وەریگرتبوو، لەناو 
لە  پاکژی و خەڵکی  بە  تاکو بوونی سێسەت ساڵ دین  پێدا 2- و  جیهان ڕەواجــی 
بێگومانیدا بوون 3- ڕێ ونکردووی بۆگەن گیانی درۆوەند )ئەهریمەن( بۆ ئەوەی 
ڕۆمی  ئەسکەندەری  دەرچــووە  لەڕێ  ئەو   -4 دینە  ئەم  بکەنە سەر  گومان  خەڵکی 
دانیشتووی میسری فریودا، بەو سزا )ستەم(ە زۆر و هەڵکوتان و ئازارەوە ڕووی بۆ 
ئێران شار هێنا. 5- ئەویش پاشای ئێرانی کوشت 6- و بنە و کەیخوایی شێواند و 
وێرانی کرد 7- و ]هەروەها[ ئەم دینە چۆن هەمووی ئاڤێستا و زەندی لەسەر پێست 
و کەوڵی گا و بە ئاوی زێڕ نووسرابوو و لەناو ستەخری پاپکان لەو قەاڵتی نووسینە 

   ]Fereydun Vahman: 1986, 19 [.دانرابوو

2-٤: دەقی دینی مانەوی
ساسانی  پاشای  بۆ  مانییەوە  خودی  الیەن  لە  کە  مانی  شاپووهرەگانی  کتێبی   
شاپووری یەکەم نووسراوە، بە زمانی پەهلە یان فەیلی نووسراوە. )هێنریک ساموێل 
فەلسەفی  بنەما  ڕوونــکــردنــەوەی  مەبەستی  بە  کتێبەی  ئــەم  مانی  نیۆبێرگ(دەڵێ: 
ناونیشانی  ساسانی  پاشای  بەناوی  هەر  و  داڕشتووە  دینییەکەی  ئایینییەکانی  و 
شاپووهرەگانی بۆ داناوە و پێشکەشی ئەم پاشایەی کردووە و ئامانجی شاپووری 
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یەکەم و مانی ئەوە بووە کە ئەم دینە گەشەی پێبدرێ و شوێنی دینی زەردەشتی 
هەرە  بەڵگە  لە  یەکێک  کتێبە  ئەم   ]413  ،1359 نیبرگ:  ساموئل  بگرێتەوە.]هنریک 
ساسانی،  پاشاکانی  دایکی  زمانی  دەسەلمێنێ  کە  زمانناسییە  مێژووی  گرنگەکانی 
زمانی کوردی پەهلەوی )فەیلی( بووە و هەر ئەم شێوەزارەی کە لەناو ئەم بنەماڵە 
کە  مانی  هەڵبژێردراوە.  ــەت  دەوڵ فەرمی  زمانی  بە  پێکراوە،  قسەی  دەســەاڵتــدارە 
دینەکەی ڕادەگەینێ داوا لە شاپووری یەکەمی پاشای ساسانی دەکا دینەکەی پەسند 
بکرێ، شاپووریش داوا دەکا بنەماکانی دینەکەی بۆ ڕوون بکاتەوە، بۆیە مانی کتێبێک 
دەنووسێ و پێشکەشی ئەم پاشایەی دەکا. بێگومان کتێبەکە بە زمانێک نووسراوە کە 
پاشا بەباشی لێی تێدەگا. لە کتێبی )ئەدبی مانەوی(دا هاتووە: ئەم کتێبە لە سەرەتاکانی 
سەدەی بیستەم لە ناوچەیەک لە چین بەناوی توورفان لەگەڵ کۆمەڵێک کتێبی دیکە کە 
تایبەتن بە دینی مانی دۆزراوەتەوە.]مهرداد بهار: 1394، 49[ دەسنووسە ڕەسەنەکانی 
دەقی مانی کە بە دەقەکانی تورفان ناسراون، لە ئەنیستیتۆی زانستیی براندنبورگی 
 Sitzungsberichte der( بەرلین و کتێبخانەی نیشتیمانی بەرلین بەم ناونیشانە 
Preussischen Akademie der Wissenschaften( پارێزراون. خۆشبەختانە 
وێنەیەکی لەبەرگیراوی ئەم کتێبە لەبەر دەستی ئێمەدا هەیە. لەم توێژینەوەیەدا دوو 
الپەڕەی یەکەمی ئەم کتێبە بە ئەلفوبێی ئێستای زمانی کوردی دەنووسرێتەوە و وێنە 

ڕەسەنەکەشی لەگەڵدا دادەنرێ.   
 لە کتێبی شاپوورەگاندا کۆمەڵێک دەستەواژەی تایبەت بە دینی مانی دەبینرێ کە 
ئەم دەستەواژانە پتر چەمکی دینین و ڕەنگە بۆ ئەم سەردەمە هەندێ نامۆ بن، بۆ 
نموونە )خیرەت شاهیر یەزد( کە لە دینی مانیدا ناوێکە بۆ جیهانی پاک و نموونەیی 
یەزدان کە دەکرێ بە بارەگای یەزدان دابنرێ. خیرەت واتا عەقڵ و ئاوەز، لە زمانی 
کوردی ئێستادا لە وشەی )خرێنە( بەواتای ددانی عەقڵ دەبینرێتەوە. هەروەها ناوی 
کە  ئەستۆیە  لە  خراپەکارانیان  ئازاردانی  ئەرکی  کە  یەزدانی  بارەگای  فریشتەکانی 

بریتین لە مانبید، ویسبید، زەندبید، دهیبید، پەهرەگبید. 

دوو بنی شاهپهرەگان
 پەد دێوان ئەوەد، .... بوو .... چ...، پەیتاگ ... کوو... ئوو گووەند کوو ئیمەهـ یەزتان 
ئێمە، مەرتوومان پرەیست ویپسەن و ئووانیش پەد  ئیم، پەد ئی پەندیگ  پییاسگەر 
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دوژکیردگانی کامڕەوان، ئی دینەوەر کی خویش دین نی وەروەد، هەنیچ و ئەویشان 
هەنزەپەسەد و ئەوی زەمان کە هەندەر شاهر خڕ هیناوەن بوێت، ئیگ پچ زمیگ و 
ئاسمان و خوەر و ماونگ و ئەختەران و ئەستێرەگان وزرگ نیشان پەیداگ بوێت، 
پەرتومین  نوخویری  دام  نێر  ئــەوی  نخوەست  کی  هین  یــەزد  شەهیر  خیرەت  پس 
خیرەت و دانیشن دا، ئەویش پاش هەچ جار جار و ئەوام خیرەت و دانیشن و مەردان 
پریستیت، هین پەت ئەویچ ئەوام ئی ئەبدوامین نزد و فرێشەکر هەن خیرەتی شەهیر 

خوتای هەچ هەمەگ. 

دوو بنی شاپوهرەگان
ڕاسپێرداوی  ئێمە  کە  دەڵێن:  و  دەبن   ... و  دێوان  لەگەڵ  درۆیین[  ]پێغەمبەرانی 
یزەدانین، ئەمەیە پەندی ئێمە، خەڵکی پڕ )پتر( فریودەدرێن و ئەوانیش بەم دژکردارییە 
کامەرانن، ئەو دینەوەر)دیندارە(ی کە باوەڕی بە دینی خۆی نییە، ئەویش بەوانەوە 
بێ،  ئەوها  هین)شت(ەکان  خڕ)هەموو(  لەناو شار  زەمانەی  ئەو  و  دەبێ  پەیوەست 
ئەستێرە  و  ئەختەر)حەسار(ەکان  و  مانگ  و  خۆر  و  ئاسمان  و  زەوی  لە  ئەوجا 
مەزنەکان نیشانە پەیدا دەبێ، ئینجا خیرەت)ئاوەز( شاری یەزدان ئەوەی کە سەرەتا 
ئەویش  پێدا،  زانستی  و  ئاوەز  پەروەردەکراو  خوڵقاند(  مرۆڤی  )واتا  دا  نێرەی  ئەو 
پاشان جاربەجار و بەردەوام ئاوەز و زانستی بۆ خەڵکی گواستەوە، هەروەها لەم 
دوا ڕۆژگارەدا، نزیکی فرێشەکر )نوێکردنەوە( هەر ئەو شاری ئاوەزی یەزدان ]کە 

هی[ هەموانە   

  ئەبەر ئامیشنیهی میردان پوسر
خروهـ  وزرگ  ویسەد،  هەندوور  ئاسمان  پەد  ئەگە  ئاما،  دینەوەران  و  ئیزەدان 
خوێنییەد و هەمەشاهر ئەژنییەد، ئەوی ئەمشیان یەزدان کی هەندوور ئاسمانان و 
زمیگان هەمە کیشوەر مان بیت و ویس بیت و زەند بیت و دیهـ بیت پەهراگ بیت، ئو 
دێوان نیخرۆستار هیند، هەن خیرەتشاهیر ئافەرین کەنەن و مەرتوومان کی هەندوور 
شاهیر شاریار بووەن، دوو دووان پەدیش ئەوی شاوەن، نمێچ بەرن ئەوش فەرمان 
پەشیمان  هێن  مەردیهنەگان،  و  دووژکیردەگان  ئازیگەر  ئیگ  مەردوهم  و  پەدیرەن 
بووەن و پەس خیرەتشاهیر یەزد پریستەگان ئۆ خۆرەسەن و خۆرەنوەر پریستەد 



181 زمان و زار
گۆڤارێکی زمانناسی وەرزییە- ژمارە »1« پاییزی 2021

و شاوەن و مەرتوهم ئی دینەوەر ئەبەگ هەیاران و هەن دووژکیردەگان هەچ هەم 
کووشنان هەمی ئەراچ پێش خیرەتشاهیر یەزد نەیەن و نمێچ بەرەن 

سەبارەت بە هاتنی نەوەی ئادەم
ئیزەدان و دینەوەران)دینداران( هاتوون، ئینجا لە ناوەوەی ئاسمان ڕادەوەستێ، بە 
دەنگی بەرز هاوار دەکا و هەموو شار دەبیستن، ئەو ئەفرێنراوانەی یەزدان کە لەناو 
ئاسمانەکان و زەوییەکانی گشت کیشوەرەکان، مانبید و ویسبید و زەندبید و دیهبید و 
پەهراگبید، ئەوان ئازاردەری دێوانن، ئەم ئاوەزشارە ستایش دەکەن و ئەو خەڵکانەی 
بە دوو و بەغار بەرە ئەو دەڕۆن، نوێژ دەکەن و  لەناو شاردا شاریار بوونە،  کە 
ئازارگەیێن و بەدکردار و ستەمکار، لەو کاتە  فرمانی ئەو پەسند دەکەن و خەڵکی 
پەشیمان دەبنەوە و ئینجا خیرەتشاهیر یەزد، نێردراو بەرەو خۆراسان)ڕۆژهەاڵت( و 
خۆرەنوەر)ڕۆژئاوا( ڕەوانە دەکا، و دەڕۆن خەڵکی دینەوەر لەگەڵ هاوڕێیان دەبەن 
و ئەوان بەدکاران لە هاوکارانیان هەموویان بەرەو پێش خیرەتشار یەزد دەبەن و 

نوێژ دەکەن. 

3: ڕەهەندەکانی گەشە و گۆڕانی زمانی کوردی 
ــزی زمانە  ڕی لــە  زمــانــە  ئــەم  دیـــارە،  لــەنــاو زمانەکاندا  کـــوردی  زمــانــی  شوێنی 
زاگرۆسییەکانە و لە دێر زەمانەوە لە سەردەمی سۆمەرییەکانەوە تاکوو ئەمڕۆ لەو 
کوردی  زمانی  بۆیە  بووە.  باڵو  و  پەرش  کرد  باسمان  کە  بەرفراوانەی  جوگرافییە 
بەسەر سێ  زمانەوە  مێژوویی  گەشەی  ڕووی  لە  پێدرا  ئاماژەی  پێشتر  هــەروەک 
قۆناغ دابەش دەبێ )مادی-ئاڤێستایی، پەهلەوی، کوردی نوێ یان شێوەزارەکان( و 
ئەم سێ قۆناغە لە زمانناسیدا بە سێ قۆناغی )کۆن، ناوەڕاست و نوێ( دەسنیشان 
کراون. لە کتێبی )زمانی کوردی و شوێنی لەناو زمانەکانی جیهاندا( ئەم دابەشکردنە 
دەوڵەتی  دامەزراندنی  سەرەتای  لە  و  کۆن  کوردی  زمانی  قۆناغی  شێوەیەیە:  بەم 
لە  کــە  ــاوەڕاســت  ن کـــوردی  زمــانــی  قۆناغی  دووەم،  دەســپــێــدەکــات،  میدییەکانەوە 
سەرەتای دەسەاڵتی هێلینییەکانەوە تاکوو قۆناغی ساسانییەکان دەگرێتەوە. سێیەم 
قۆناغی شێوەزاری زمانی کوردی، ئەم قۆناغە سەردەمی هاتنەکایە و بەکارهێنانی 

شێوەزارەکانی زمانی کوردی دەگرێتەوە.]ڕەفیق شوانی: 2008، 128 و 129[
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3-1: قۆناغی کۆن )مادی-ئاڤێستایی(
هەر یەک لەم قۆناغانە پیشاندەری گەشە و گۆڕانی زمانی کوردی بە هێڵێکی ڕاست 
ودروست و ڕەوانن کە ڕەگی لە شێوازی ژیان و ژیاری شارستانی ئەم میللەتەدا 
سەردەمی  تاکو  و  دەسپێدەکا  سۆمەرییەوە  سەردەمی  لە  کۆن  قۆناغی  داکوتاوە. 
بەپێی  کوردی  زمانی  سەردەمەدا  لەم  بووە.  بــەردەوام  مادەکان  دەوڵەتی  ڕوخانی 
ناوچەی ژێردەسەاڵتی میرنشینە کۆنەکان شێوەزار و زاری جیاجیای لێدەبێتەوە. هەر 
یەک لە میرنشینە کۆنەکانی نەتەوەی کورد وەکو سۆمەری، گووتی، ئیالمی، هووری، 
خۆیاندا  فەرمانڕەوایی  و  دەسەاڵت  لە سنووری  ...هتاد  و  ئۆڕاڕتی  مانایی،  میتانی، 
دینی،  میری،  کاروباری  کردنی  ڕایی  بۆ  کوردیان  زمانی  شێوەکانی  لە  شێوەیەک 
ئەدەبی و ...هتاد بەکاربردووە. لە سەردەمی مادەکاندا بۆ یەکەمینجار شێوەیەک لە 
شێوەکانی زمانی کوردی بە زمانی فەرمی دەوڵەتی یەکگرتووی ماد هەڵدەبژێردرێ. 
لێرەدا ئەو شێوەزارەی کە ئاڤێستای پێ داڕێژراوە، بەهۆی ئەوەی زمانی دین بووە 
بەخت و ئیقباڵی پتر بووە بۆ ئەوەی بە زمانی فەرمی دەسەاڵت هەڵبژێردرێ.]بڕوانە، 

فرهاد عزیز: 2017، 248[

3-2: قۆناغی ناوەڕاست )پەهلەوی(
لە دوای ڕووخانی دەوڵەتی یەکگرتووی ماد  قۆناغی ناوەڕاستی زمانی کوردی 
دەبێ.  بــەردەوام  دەسەاڵتی ساسانییەکان  کۆتایی  تاکو  فەرمی  بە  و  پێدەکا  دەست 
لەگەڵ ئەوەشدا کە ئەم قۆناغە لەگەڵ هاتنی ئیسالم کۆتایی پێدێ، بەاڵم تاکو سەدەی 
چوارەمی کۆچیش هەر دەقی ئەدەبی و دینی پێ تۆمارکراوە. لەم قۆناغەدا دوو شێوەی 
زمانی کوردی باوبووە کە ڕاستەوخۆ لە زمانی ئاڤێستاییەوە سەرچاوە دەگرن. یەکەم 
زمانی کوردی ئەشکانی و دووەم زمانی کوردی ساسانی کە هەر دووکیان بە زمانی 
یەکجار گرنگ  دینی  و  ئەدەبی  دەقی  کۆمەڵێک  لەم سەردەمەدا  ناسراون.  پەهلەوی 
بەم دوو شێوە زمانەی کوردی لەبەر دەست دانە کە پیشاندەری ڕێڕەوی گەشەی 
مێژوویی زمانی کوردین. ئەم دەقانە بە ئەلفوبێیەکی تایبەت نووسراون کە بە خەتی 

پەهلەوی ناسراوە.]بڕوانە، فرهاد عزیز: 2019، 449[
3-3: قۆناغی نوێ )شێوەزارەکان(

ئەم قۆناغە لە دوای ڕووخانی دەوڵەتی ساسانی و باڵوبوونەوەی ئایینی ئیسالم 
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دەسپێدەکا و تاکو ئەمڕۆ بەردەوامە. لەم قۆناغەدا بەهۆی نەبوونی کیانی سیاسی 
ناوچە  بەڕێوەبردنی  و  سیاسی  ڕەوشی  کاریگەری  ژێر  لە  و  کوردی  سەربەخۆی 
جیاجیاکانی کوردستان و دەرکەوتنی میرنشینەکان، زمانی کوردی بەسەر چەندین 
قۆناغی  وەکــوو  شێوانە  لەم  یەک  هەر  دەبــێ.  دابــەش  جیاجیادا  زاری  و  شێوەزار 
کردنە  گەشە  ئەم  دەکــەن.  گەشە  کوردییەکانەوە  میرنشینە  پشتیوانی  بەهۆی  کۆن 
گۆڕانێکی یەکجار زۆری لە ناو زمانی کوردی و زار و شێوەزارەکانی لێکەوتەوە. 
نێوان  لە  دابڕانێک  و  ترازان  کە  ئەوەی  بووە هۆی  ئەم گەشە و گۆڕانە  لێکەوتەی 
شێوەزارەکانی کوردی بێتەئاراوە،]فرهاد عزیز: 2019، 450[ بەچەشنێک کە زۆرێک 
و  تێبگەن  یەکدی  لە  دەتوانن  ئاستەم  بە  هەندێجار  شێوەزارانە  ئەم  ئاخێوەرانی  لە 
ئەمەش بووەتە هۆکارێکی گرنگ بۆ ئەوەی دوژمنانی کورد وەکوو هەل و دەرفەت 
بیقۆزنەوە بۆ ئەوەی هەوڵ بدەن ئەم شێوەزارانەی زمانی کوردی لەم زمانە بکەنەوە 
ئەکادیمییەکانی کوردستان  ناوەندە  بنێن. توێژەران و  دایان  بە زمانی سەربەخۆ  و 
بابەتە هەڵبگرن و بە توێژینەوەی بەردەوام ئەم هەوڵ و  دەبێ بەرپرسیارێتی ئەم 

پیالنگێڕییەی لە دژی زمانی کوردی لە ئارا دایە، پووچەڵ بکەنەوە.

3-٤: پەیوەندی نێوان شێوەزاری فەیلی و زمانی پەهلەوی ساسانی
زمانی کوردی کە زمانێکی زاگرۆسییە، بە درێژایی مێژوو لە قەوقازیاوە تاکوو 
کەناری  ناوچەکانی  و  میزۆپۆتامیا  دەشتەکانی  پانتایی  بە  و  ئێمە  دەریــای  دەگاتە 
دەریای مازەندەران یان قەزوین بەرباڵوبووە و قسەی پێکراوە. دەریای ئێمە هەمان 
کەنداوی عارەب،  یان  فارس  کەنداوی  بە  ناونانی  بەهۆی  ئەمڕۆ  کە  کەنداوەیە  ئەو 
لەالیەن فارس و عارەبانەوە مشتومڕ و هەندێجار توندوتیژی سیاسی و دیبلۆماسی 
کە  دەکــا  ئــەوە  باسی  زانستیدا  لێکۆڵینەوەیەکی  لە  دریایی(  )تــورج  لێدەکەوێتەوە. 
بەکارهێناوە. عومان  دەریای  و  کەنداو  ناونانی  بۆ  ئێمە(یان  )دەریای  ساسانییەکان 
بەرفراوانترە  پێیە جوگرافیای زمانی کوردی زۆر  بەم  ]تورج دریایی: 1391، 166[ 
پێ  جیهاندا  نەخشەی  لەسەر  گــەورەی  کوردستانی  کە  سیاسییەی  جوگرافیا  لەو 
لە  کوردی  زمانی  شێوەزارەکانی  گرنگترین  لە  یەکێک  فەیلی  دەناسرێتەوە.کوردی 
دەگەڕێتەوە.  پەهلە  وشــەی  بۆ  فەیلی  وشــەی  ڕیشەی  زمانەیە.  ئەم  نوێی  قۆناغی 
فەهلی   – پەهلی  زمانی  بە  دانیشتوانەکەی  کە  ناوچەیەکی جوگرافیاییە  ناوی  پەهلە 
– فەیلی قسەیان کردووە. )ابن الندیم( ناوچەی پەهلە بە ئەسفەهان، ڕەی، هەمەدان، 
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ماهـ نەهاوەند و ئازەربایجان دەسنیشان دەکا.]ابن ندیم: 1381، 22[ هەروەها )طیب 
وشەی  هەمان  هــەر  و  فەهلەیە  گــۆڕاوەکــەی  شێوە  فەیلی  وشــەی  ــێ:  دەڵ طاهری( 
پەهلەیە کە دواتر بەهۆی گەشە و گۆڕانی زمانی بەشێوەی فەهلی، فیهلی و فەیلی 
پێیە  بەم   ]5  ،1379 طاهری:  لەکستانە.]طیب  هەمان  فەهلە  ناوچەی  و  دەرکەوتووە 
ناوچەی پەهلە هەمان ناوچەی لەک نشینی کوردستانە و شێوەزاری ئەم ناوچەیە لە 
کۆندا پەهلەوی و لە سەردەمی نوێدا فەهلەوی پێگووتراوە. بەڕای توێژەر وا باشترە 
تەنیا ناوچەی لەک نشین بۆ شێوەزاری فەیلی دەسنیشان نەکرێ، چونکە بەپێی دەقە 
ئەدەبییەکانی زمانی کوردی، کۆمەڵە شێوەزارێکی زمانی کوردی وەکوو هەورامی، 
لوڕی، لەکی یان فەیلی بە فەهلەوی دانراون کە گشتیان لە ڕووی ڕیشەی زمانییەوە 
فەهلەویاتی  دەقی  ساسانین.  و  ئەشکانی  کوردی  گەشەکردووەکەی  و  نوێ  شێوە 
کوردی وەکوو کۆنترین دەقی ئەدەبی لە قۆناغی نوێی ئەم زمانەدا ئەم بابەتە یەکالیی 
دەکاتەوە. بەرهەمە ئەدەبییەکانی زمانی کوردی زار و شێوەزارەکانی خواروو وەکوو 
کەالمی  و  تاوڕێژی  قەترانی  پەرێشان،  مەالی  هەمەدانی،  باباتاهیری  فەهلەویاتی 

یارسانان، شانامەی کوردی و ...هتاد ئەم بۆچوونە پشت ڕاست دەکەنەوە. 

3-5: فەهلەویات 
 فەهلەویات بەم جۆرە شیعرانە دەگووترێن کە دوای هاتنی ئیسالم لە ناوچەکانی 
کۆنەکانی  سەرچاوە  بەپێی  فەهلە  ناوچەی  نــووســراون.  فەهلە  یان  پەهلە  زمانی 
زمانی  بە  خەڵکەکەی  کە  دەگووترێ  جوگرافییە  سنوورە  بەم  ئیسالمی  سەردەمی 
بریتین  فەهلە  ))ناوچەی  هاتووە:  )الفهرست(دا  کتێبی  لە  دوواون.  فەهلە  یان  پەهلە 
لە: ئەسفەهان، ڕەی، هەمەدان، ماه نەهاوەند و ئازەربایجان.((]ابن الندیم: 1381، 22[ 
بەم پێیە دەردەکەوێ ناوچەی پەهلە هەمان ئەو سنوورە جوگرافیاییەیە کە مادەکان 
لەسەرەتادا دەوڵەتی یەکگرتووی مادیان تێدا بنیات ناوە و بریتین لەو ناوچانەی کە 

زمانی کوردی تێدا بەرباڵوبووە. 
پیشاندەری  ساسانی،  دەوڵەتی  ڕووخانی  دوای  لە  کوردی  زمانی  چارەنووسی 
چارەنووسی گەلی کوردە. هەروەک چۆن سنووری جوگرافیای کوردستان لە چەندین 
قۆناغی جیاوازی مێژووییدا پارچە پارچە و دابەشکراوە، زمانی کوردیش بۆ چەندین 
دەسەاڵتی  بەهۆی  شێوەزارانە  لەم  هەندێ  و  بــوون  دابــەش  جیاجیا  شــێــوەەزاری 
میرنشینە کوردییەکانی سەردەمی ئیسالمی بەختی ئەوەیان هەبووە کە دەقی ئەدەبی 
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واتا  کــوردی  زمانی  بناغەی  و  بنچینە  بنووسرێتەوە.  پێ  پەروەردەییان  و  دینی  و 
پەهلەوی یان فەیلی کە پێشتر زمانی دین و دەوڵەت بووە، لەم قۆناغەدا کۆمەڵێک 
بەرهەمی ئەدەبی و دینی زۆر گرنگی پێ تۆمارکراوە و بە ئەدەبیاتی فەهلەوی یان 
دانیشتووانی  لە  کۆمەڵێک  زمانی  وەکوو  زمانەش  شێوە  ئەم  ناسراوە.  فەهلەویات 
لە گەشە و گۆڕاندابووە  ناوچانە  لە هەمان ئەم  ئاخاوتن  کوردستان وەکوو زمانی 
کە ئەمڕۆ لە چوارچێوەی زمانی کوردی لە زاری خواروو و گۆراندا پۆلین کراون 
وەکوو لوڕی، لەکی، کەلهوری، هەورامی و شێوەزارە هاوشێوەکانی دیکەیاندا. بەم 
چەشنە دەبینین زمانی پەهلەوی یان فەیلی ڕۆژگاری ساسانییەکان لە سەردەمی نوێی 
زمانی کوردیدا کاریگەرییەکی یەکجار زۆری لەسەر شێوەزارەکانی دیکەدا هەبووە. 
بۆیە هاوبەشییەکی یەکجار زۆر لە نێوان شێوەزارەکانی ئەم زارانەدا بەدیدەکرێن و 
زۆرجار بە ئاسانی لێکجیا ناکرێنەوە، بەتایبەتی لەو بەرهەمە ئەدەبیانەی کە مێژووی 

تۆمارکردنیان بۆ نێوان سەدەی چوارەم تاکوو دەیەمی کۆچی دەگەڕێنەوە. 
ئەم جیاوازییەی کە لە شێوە زۆر فراوان و جیاوازەکانی زمانی کوردیدا هەیە، 
بووەتە هۆکارێک بۆ ئەوەی زمانناسانی بیانی هەندێ شێوەزاری کوردی لەم زمانە 
جیا بکەنەوە و بە زمانێکی سەربەخۆی دابنێن. بۆ نموونە شێوەزاری هەورامی، 
زازایی، لووڕی، لەکی و هەندێ لە شێوەکانی دیکە بە زمانێکی سەربەخۆ دابنێن. 
لەڕاستیدا ئەم داماڵینەی زمانی کوردی لە شێوەزارەکانی هەر لە درێژەی سیاسەتی 
قڕکردنی گەلی کورددا سوودی لێوەرگیراوە. بەتایبەتی لەالیەن توێژەرانی ئێرانی 
کە مەبەستیانە جوگرافیای زمانی کوردی وەها سنووردار و بچووک بکەنەوە تاکوو 
لەگەڵ نەخشەی جوگرافیا سیاسییەکەی هەرێمی کوردستان لە باشوور هاوتەریب 
بکەن،  قەتیس  لە شێوەزاری سۆرانیدا  کوردی  زمانی  بەشێوەیەکی گشتی  و  بێ 
بەرجەستە  ئەم شێوەزارەدا  لە سنووری  هەر  کوردان  و خاکی  تاکوو جوگرافیا 
ببێ. بۆ نموونە )حسن رضا باغ بیدی( توێژەری فارس زمانی ئێرانی شێوەزاری 
هەورامی و زازایی بە زمانێکی سەربەخۆ دادەنێ و پێیوایە ئەم شێوەزارە ڕەسەنەی 
شێوەزارەکانی  ڕیزی  لە  هەڵە  بە  و  نییە  زمانەوە  بەم  پەیوەندی  کوردی  زمانی 
باغ بیدی: 1388، 181[ بەاڵم مامۆستای  زمانی کوردی پۆلین کراوە،]حسن رضا 
زمان و ئەدەبی کوردی )خانای قوبادی( لە خەسرەو و شیریندا بەم چەشنە وەاڵم 

دەداتەوە:



زمان و زار186

ڕاستـــــەن مواچان فـــــــــارسی شەککەرەن کوردی جە فارسی بەل شیرین تەرەن
پەی چێش؟نە دەواران ئەی دنیای بەدکێش مەحزووزەن هەرکەس بە زوبان وێش

 )خانای قوبادی: ساڵ؟، 14(

جۆرە  ئەم  وەاڵمــدانــەوەی  بۆ  بەسە  قوبادی  خانای  نایابەی  شیعرە  دێــڕە  ئەم   
دەڵێ:  هەورامی  شێوەزاری  بە  کورد  گەلی  شاعیرەی  کەڵە  ئەم  چونکە  توێژەرانە، 
کوردی لە فارسی شیرین ترە. کەوایە ئەگەر هەورامی زمانێکی سەربەخۆ بووایە، 
بەل شیرینتەرەن.  فارسی  جە  هەورامی  دەیفەرموو:  بە شانازییەوە  قوبادی  خانای 
ئامانجی ئەم توێژەرە ڕەگەزپەرستانەی ئێران جگەلەوەی مەبەستیانە زمانی کوردی 
بچووک  شێوەیە  ئەم  ئاخێوەرانی  بۆ  کوردستان  سنووری  و  سۆرانی  شێوەی  بۆ 
بکەنەوە، لەهەمان کاتدا دەیانەوێ پێگەی زمانی فارسی لە ئێراندا پتەو بکەن؛ تاکوو لە 
ڕێی نزیک کردنەوەی زمانی فارسی لەم شێوەزارانەی زمانی کوردی کەسایەتییەکی 
بەهێز و پتەوتر بە زمانی فارسی بدەن و مێژووی زمانەکەیان بۆ زمانی پەهلەوی و 

ئاڤێستایی و ئەخمینی بگەڕێنەوە.
فەهلەویات یان دەقی ئەدەبی قۆناغی نوێی زمانی کوردی خاڵی پێکەوە گرێدانی 
زمانی کوردی و زمانی پەهلەوین. لەم قۆناغەدا سەرەتا تەنیا شێوەی نووسین واتا 
ئەلفوبێ گۆڕانی بەسەردا هات، بەاڵم بە درێژایی چەندین سەدەی دواتر زمانی کوردی 
بەهۆی بارودۆخی سیاسی، کۆمەاڵیەتی و جوگرافیایی بە شێوەیەکی بەرباڵو گەشەی 
کرد و لە ئەنجامدا لە هەناوی زمانی پەهلەوی کە زمانی فەرمی دەسەاڵت و زمانی 
ستاندەری دەوڵەت بوو، کۆمەڵە شێوەزارێکی نوێ لەدایکبوون. )محمدتقی بهار( ئەم 
بابەتەی بەم جۆرە خستۆتەڕوو: دوای هاتنی ئیسالم خەت و زمانی پەهلەوی لەگەڵ 
ئەوەشدا کە تووشی گرفت بوو، بەاڵم تاکوو سەدەی پێنجەم و شەشەمی کۆچی هەر 
بەردەوام بەرهەمی دینی و ئەدەبی پێ تۆمار دەکرا و دواتریش کە زمان و ئەلفوبێی 
عەرەبی جێگەی گرتەوە، لە ڕۆژئاوای ئێران کە خەڵکەکەی بە زمانی پەهلەوی یان بە 
شێوەزاری نزیک لە پەهلەوی قسەیان دەکرد، ئەفسانە و کتێب و بەرهەمی ئەدەبیان 
تۆمارکراوەکانی  بەرهەمە   ]145 جلد1،   ،1349 بهار:  دەکرد.]محمدتقی  تۆمار  پێ 
سەرجەمی ئەم شێوەزارانە بە فەهلەویات ناسران. بە تێپەڕبوونی کات زمانی کوردی 
پەهلەوی لە زمانی فەرمی دەوڵەتەوە بۆ چەندین شێوەزاری جیاجیای ناوچەیی گۆڕا. 
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لە بنچینەدا ئەم شێوەزارانە بەگشتی لە زاری خواروو و زاری گۆراندا پۆلین کراون، 
بەاڵم تاکوو ئێستاشی لەگەڵدا بێ، شێوەزاری فەیلی بەهۆی نزیکی لە زمانی پەهلەوی 
بە سەرەکی ترین شێوەزار دادەنرێ، هەر لەبەر ئەوەشە کە گشت ئەو بەرهەمانەی 
کەلهوڕی،  لوڕی،  فەیلی،  وەکوو  گۆران  زاری  و  خــواروو  زاری  شێوەزارەکانی  بە 

هەورامی، باجەالنی و ...هتاد نووسراون بە فەهلەویات ناودەبردرێن.

 3-5-1: فەهلەویاتی باباتاهیری هەمەدانی
باباتاهیرەوە  شیعرەکانی  بە  ئیسالمیدا  سەردەمی  لە  کوردی  ئەدەبی  مێژووی   
دەسپێدەکا. ئەو پارچە شیعر و دووبەیتیانەی کە لە ئێراندا ساغکراونەتەوە و بەناوی 
کراون  فارسی  بە  بــەزۆری  دراون،  چاپ  لە  هەمەدانی  باباتاهیری  دووبەیتییەکانی 
خۆشبەختانە  بەاڵم  شێوێندراوە،  فارسی  زمانی  بەسوودی  ڕەسەنەکەیان  شێوە  و 
کۆمەڵێک دووبەیتی باباتاهیر لە مۆزەخانەی قونییە لە تورکیا پارێزراون. ئەم شیعرانە 
خــوارەوە  ئەمانەی  و  چاپکراون  بهار(  )مهرداد  لەالیەن  کۆنەکەیان  شێوە  لەسەر 

نموونەی ئەم دوو بەیتیانەن:
 گــــەر هەژ زەر ئۆنەهی ئەیوانی هــــەژ گڵ بە پەرژینش کــەری وانەوشە و وڵ

 گەر ئەو بەشنەش نەهی ئەو داری شمشاد گەر ئەو ڕۆنەش کەری ئاواجی بلبل
 سەرەنجامــــــان بشی بـــــــــە یــــــا بهەرزی یــــایی تـــــــە گۆڕ و مەوای تــــــە گڵ

]مهرداد بهار: 1386، 362[

 یاکە مە دوڕ دی هەنی دەریـــــــا نەبی یار یاکە مە خۆر دی گەیهان پەیدا نەبی یار
من هەژ ئەو ڕۆ بە دامانی تە ژەد دەست دە گەردوونت هیچ پـەڕ و پــــا نەبی یار

]هەمان: 364[

 3-5-2: فەهلەویاتی مەغریبی تاوڕێژی )تەورێزی(
 شمس الدین محمد مغربی شاعیر و عارفی مەزنی کورد لە سەدەی هەشتەم و 
نۆیەمی کۆچی ژیاوە. خەڵکی لە گوندی ئەمەندی شاری تاوڕێژە و لە ساڵی 808ی 
کۆچی لەم شارەدا کۆچی دوایی کردووە.]محمدامین ادیب طوسی: 1335، 219[ ئەم 

دەقانە هەر لەم سەرچاوەیە وەرگیراون. . 
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 هەرچی ئەویـــــان واتە دڵە بشنیر دڵە واتە چوو ئەویان نەشۆ هەچ ویر
 نەبوو گێتی کە دڵم نۆیەوانێ بوو نــــــــۆیەوانێ هەتــــا گێتی بــــــەرۆ پیر

]طوسی، 224[
 سەحەرگاهان کە دڵم تاوە گیرێ جەهـ ئاهم هەفت چەرخ ئااڵوە گیرێ
 جە دڵـــم ئازەرین ئاهێ وەگەریێ دوویژ هەژ تــــاوێ دڵم تــــاوە گیرێ

]طوسی، 226[

 3-5-3: فەهلەویاتی شێخ صفی الدین اردبیلی
ســەدەی  عارفی  حەیدرییەکان،  ــەورەی  گ باپیرە  ئەردەبیلی  سەفیەدینی  شیخ   
زمانی  بە  دووبەیتی  یازدە  النسب صفویە(دا  )سلسلة  کتێبی  لە  کۆچییە.  هەشتەمی 
ئەمەی خوارەوە  کە  تۆمارکراون  نــاودارەوە  عارفە  ئەم  ناوی  بە  فەهلەوی  کوردی 

نموونەی دووبەیتییەکانیەتی.]محمد امین ادیب طوسی: 1335، 461[ 
 مواچەش هەژ چە ئەویان مەندە دوویرەم ئەز چو ئەویان خاسان پشت و زویرەم
 ب هێشتم دۆش بـــە عەرش و بە کورسی سوڵتان شێخ زاهیـــدی چۆگان و گۆیەم

]طوسی، 462[ 

 بە من گیانی بدە ئــەز گیانەوەر بم بـــــە من نوتقێ بـــــدە تـــــــا دەمەوەر بم
 بە من گۆهشێ بدە ئەز بشنەڤا بم هەر ئەو جێ وانگێ بۆ ئەز ئاخەوەر بم
]طوسی، 464[

 3-5-٤: کەالمی یارسان
دەگرێ.  لە خۆ  دەورەی جیاواز  کە چەندین  یارسانە  دینی  کتێبی  )سەرەنجام(   
فەهلەویاتە.  یان  فەهلەوی  ئەدەبی  سەرچاوەکانی  گرنگترین  لە  یەکێک  کتێبە  ئەم 
))بیروباوەڕی یارسان لە بنچینەدا بۆ هەورامان و شارەزوور و لۆڕستان دەگەڕێتەوە،((
]طیب طاهری: 2009، 19[ بەاڵم بەشێوەیەکی بنەڕەتی لە لۆڕستان سەری هەڵداوەوە 
طاهری:  هەڵدەکشێ.]طیب  عیالم  و  گۆران  ناوچەکانی  بۆ  چاالکییەکەی  و سنووری 
لە  ...هتاد  و  هەورامی  کەلهوڕ،  لەک،  لۆڕ،  پێیە شێوەزارەکانی  بەم  20و21[   ،2009
بۆ یەک سەرچاوەی  بنچینەدا  لە  یارساندا بەشدارن و  بەرهەمهێنانی دەقی کەالمی 
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زمانی دەگەڕێنەوە کە کوردی )پەهلەوی/فەیلی(یە. لە خوارەوەدا چەند دێڕێکی کەالمی 
یارسان )دەورەی خەزانە( دەگوازینەوە:

 پادشا مەرەمۆ:
 چــــە بەتن دوڕی چــــە بەتن دوڕی ئەوسا بەرامای چە بەتەن دوڕی

بنیامین چڕی]هەمان:  یوەنــــانی  ستـــــارە  بڕی  کام  یـەک  وە  جیهان   سەراسەر 
]331

 بنیامین مەرەمۆ:
 نــە جامەی دوڕ بی نــە جامەی دوڕ بی پادشای بەحڕ و بەڕ نە جامەی دوڕ بی
 نــە بەحر و قەڕ قەڕ نە بەحر و بەڕ بی زات شا نــــە یورت کەس نەزان سڕ بی  

]هەمان، 332[ 

٤: جوگرافیای زمانی کوردی و فارسی
کۆتاییەکانی  بۆ  مێژووەکەی  و  نوێیە  ئێراندا  لە  فارسی  زمانی  دەرکەوتنی 
دەگەڕێتەوە.  ئیسالم  هاتنی  دوای  ڕۆژگــاری  بۆ  بەتایبەتی  و  ساسانی  سەردەمی 
)پرویز ناتل خانلری( سەبارەت بە دەرکەوتنی زمانی فارسی لە ئێراندا دەنووسێ: 
))زمانی فارسی دوای سەدەی سێیەمی کۆچی وردەوردە لە باکووری ڕۆژهەاڵتی 
لە   ]9  ،1373 خانلری:  ناتل  ــز  ــروی دەردەکــەوێ.((]پ خــۆراســان  ناوچەی  و  ئێران 
توێژینەوەیەکی دیکەدا هاتووە: ))لەو سەردەمەدا )واتا سەدەی سێیەم و چوارەمی 
کۆچی( لە ناوەڕاست و ڕۆژئاوای ئێران باو بووە، لە خوراسان واتا ڕۆژهەاڵتی 
ئێران زمانی دەری باڵوبووە و زمانی پەهلەوی لەوێدا نامۆ بووە.((]محمدتقی بهار: 
1318، 486[ هەروەها )ذبیح صفا(ش ئەم بۆچوونە دووپات دەکاتەوە و ئاماژە بەوە 
دەدا کە زمانی فارسی بۆ یەکەمینجار لە بەرامبەر زمانی پەهلەوی، دوای سەدەی 
))یەکەمین شاعیران  دەردەکــەوێ.  ئێران  باکووری ڕۆژهەاڵتی  لە  سێیەمی کۆچی 
کە بەم زمانە )فارسی( شیعر و ئەدەبیان نووسی هەروەک ئاماژەی پێدرا بە ناوی 
لە بەرامبەر پەهلەوی یان پەهلەوانی بەکاربرد. پارسی دەری و دەری و پارسی 

]ذبیح اللە صفا: 1350، 193[ 
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لە  زمانە  ئەم  ئەدەبییەکانی  بەرهەمە  یەکەمین  فارسی،  ئەدەبی  مێژووی  بەپێی 
سنووری ناوچەی جوگرافیایی و ژینگەی ڕەسەنی زمانی فارسی واتا لە تاجیکستان 
و باکووری ئەفغانستانەوە سەریان هەڵداوە. کۆنترین مێژوو کە بۆ ئەم دەقە ئەدەبیانە 
دەسنیشان کرابێ کۆتایی سەدەی دووەم یان سەرەتای سەدەی سێیەمی کۆچییە. 
یەکەمین شاعیرانی فارس بەپێی ئەم کتێبانەی کە مێژووی ئەدەبی فارسیان تۆمار 
ئەم  ...هتاد.  و  رودکــی  بادغیسی،  حنظلە  مــروزی،  ابوالعباس  لە:  بریتیین  کــردووە 
شاعیرانە لەالیەن کۆشکی میرنشینە فارسەکانی سەدەی سێیەم و چوارەمی کۆچی 
پشتیوانی کراون. ))کۆنترین شیعری فارسی شیعری ابوالعباسی مەروەزیییە کە لە 
ساڵی 193ی کۆچی لە شاری مەرو قەسیدەیەکی بۆ مەعموون نووسیوە کە بەم دێڕە 

دەست پێدەکا: 
ای رسانیدە بە دولت فرق خود تا فرقدین گسترانیدە بە جود و فضل در عالم 
یدین هەروەها هەندێکی دیکە کۆنترین شیعری فارسی بۆ ابو حفض حکیم بن احوص 

سغدی سمرقندی کە لە 300ی کۆچی ژیاوە دەگێڕنەوە و شیعرەکە بریتییە لە:
آهوی کوهی در دشت چگونە دودا چو ندارد یار بی یار چگونە رودا]جالل الدین 
همایی: 1375، 43[  سەرجەمی شاعیرانی ئەم سەردەمەی ڕۆژهەاڵتی ئێران لە سەدەی 
سەمەرقەند،  بوخارا،  شاری  خەڵکی  و  بوونە  هەرێمانە  سەربەم  کۆچی  چوارەمی 
کۆشکی  لە  و  بوونە  ڕۆژهــەاڵت  دیکەی  دوورترەکانی  شارە  یان  تووس  هــەرات، 
خزمەتیان  و سەڵجووقیدا  غەزنەوی  تورکەکانی سەفاری، سامانی،  و  فارس  پاشا 
کردووە.]پرویز ناتل خانلری: 1373، 10[ لە بەرامبەردا کۆنترین شیعرەکانی زمانی 
)هورمزگان(  نموونە شیعری  بۆ  کراون  تۆمار  کۆچی  یەکەمی  لە سەدەی  کوردی 
ئەم  توێژینەوەیەکدا  لە  مفاخر(  اکبری  )آرش  نــووســراوە.  پەهلەوی  خەتی  بە  کە 
ئێمە  و  کردووە  هەڵەی  وشەدا  هەندێ  خوێندنەوەی  لە  شیکردووەتەوە،  شیعرەی 
زمانی  ئێستای  ڕێنووسی  سەر  بۆ  و  دەگوازینەوە  شیعرە  ئەم  دەقی  ڕاستەوخۆ 
کوردی دەیگەڕێنینەوە. ئەم توێژەرە بەم شێوەیە باسی دەقەکە دەکا: ))هورمزگان 
یەکێک لە بەرهەمە بەنرخەکانی زمانی گۆرانییە و گێڕانەوەی ڕاستەوخۆی ڕووداوی 
هێرشی عەرەب بۆ ئێران لە سەدەی یەکەمی کۆچییە. ئەم شیعرە لەالیەن شاعیرێکی 
و  بووە  ڕووداوە  ئەم  بینەری  خۆی  کە  هۆنراوەتەوە  زمان  گۆران  و  زەردەشتی 
نووسراوەتەوە.(( ئاسک  پێستەی  لەسەر  پەهلەوی  خەتی  بە  دواتر  سەدەکانی  لە 
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]آرش اکبری مفاخر: 1389، 11[ لێرەدا ئاماژە بە زمانی کوردی نەکراوە و دەڵێ 
ئێرانی  توێژەرانی  لەالیەن  چەواشەکارییە  جۆرە  ئەم  نووسراوە.  گۆران  زمانی  بە 
لە شیکردنەوەی دەقی کۆنی زمانی کوردی زۆر دەبینرێ و دەبێ ئێمەی کورد لە 
ناوەندە ئەکادیمییەکانی کوردستاندا گرنگییەکی پتر بە زمانی کۆنی کوردی بدەین و 
لە زانکۆکانی کوردستاندا بەشی تایبەتی بە زمانە کۆنەکان دابمەزرێنین تاکوو بتوانین 
ڕاستەوخۆ ئەم دەقانە بخوێنینەوە و شیکردنەوەیان بۆ بکەین. ئەوەی خوارەوە دەقی 

ڕەسەن و نووسینەوەی بە ئەلفوبێی ئێستای کوردییە. 
  

هوەرمیزگان ڕمان          ئاتیران کووژان
ویشان شارتینە             گەورە گەورەکان

زۆرکاری ئارەو             کرتینە هاپوور
گوونەو پەهلووی           هەتا شارەزوور
ژن و کەنیکان              وە دویر بشینا

مەردی هەژا               تیلی وە ربی هوینا
ڕەوشت زەرتوشترا       مانەوە بی زەست

بژیکا نکا                   هورمز وە هێچ کەس 

کە  ــەوێ  دەردەک بۆمان  پەهلەوییەکان  دەقە  بە  شیعرە  ئەم  بەراوردکردنی  بە   
زمانی کوردی میراتگری ڕاستەوخۆی زمانی پەهلەوییە و لە هەمان ئەو ناوچەیە 
ئەو  هەمان  بە  شیعرەکە  ناسراوە.  فەیلی  یان  پەهلە  نیشتمانی  بە  کە  نووسراوە 
ڕۆژگــاری ساسانییەکانی  دینی  و  ئەدەبی  دەقی  کە  نووسراوەتەوە  خەتە  و  زمان 
پێ تۆمارکراوە. هەروەها ئەگەر بە یەکەمین و کۆنترین دەقە مێژووییەکانی ئەدەبی 
فارسی بەراورد بکرێ ئاشکرا دەبێ کە زمانی فارسی لە ڕووی گەشەی مێژوویی 
ئەگەر فارسی میراتگری زمانی  لە زمانی پەهلەوی دوورە، چونکە  تەواو  زمانەوە 
شیعرییەی  شێوازە  لەم  تاڕادەیەک  دەقەکانی  کۆنترین  دەبووایە  بووایە،  پەهلەوی 
سەرەوە نزیک بووایە یان هەر نا دەبایە لە سێ سەدەی یەکەمی کۆچی بە خەتی 
پەهلەوی دەقیان نووسیبایەوە. کۆمەڵێک توێژەری ئێرانی دانیان بەم ڕاستییە ناوە 
و هەر وەکوو پێشتر ئاماژەی پێدرا، نیشتمانی ڕەسەن و سەرەکی زمانی فارسیان 
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دەسنیشان  ئەفغانستان  و  تاجیکستان  لە  وردتر  و  ئێران  ڕۆژهەاڵتی  باکووری  لە 
کردووە و یەکەمین و کۆنترین دەقە کۆنەکانی فارسیش لە دوای ئیسالم هەر لەم 

ناوچانە نووسراون.  
و  خوسرەو  ناصر  عونسوری،  فیردەوسی،  وەکوو  ئێرانی  مەزنەکانی  شاعیرە   
ئەوانی دیکە کە لە سەدەی چوارەم و پێنجەمی کۆچی بە زمانی فارسی شیعریان 
دەسەلمێنێ.  ئەمە  شیعرەکانیان  و  نەبوونە  پەهلەوی  زمانی  شــارەزای  دەنووسی 
زمانی  کە  دەکا  شاعیرانە  ئەو  ناوی  بە  ئاماژە  توێژینەوەکەیدا  لە  بهار(  )محمدتقی 
پەهلەویان زانیوە و کتێبیان لەم زمانەوە بۆ زمانی فارسی وەرگێڕاوە. ناوی فیردەوسی 
لە ڕیزی پەهلەوی نەزانان پۆلین کردووە. ئەو شاعیرە مەزنەی فارس کە بەرهەمە 
کە  ))شاعیرێک  دادەنــرێ.  فارسی  زمانی  بنچینەی  بە  شانامە  بەناوی  ئەدەبییەکەی 
لەسەر بنەمای دەقێک شیعر بهۆنێتەوە، ناکرێ تایبەتمەندییەکانی دەقە ڕەسەنەکە بۆ 
شیعرەکانی نەگوازرێتەوە. لەناو شاعیرانی فارس زمان جگە لە فەخری گورگانی کە 
لە ناوەڕاستی سەدەی پێنجەمی کۆچی ژیاوە و زەردەشت بارامی پەژدوو کە کتێبی 
زەردەشت نامەی بە شیعر داڕشتووەتەوە هیچ شاعیرێکی دیکە نییە کە گومان بکرێ 
زمانی پەهلەوی زانی بێ.((]محمدتقی بهار1313، 497[ لەکاتێکدا هەر لەم سەردەمە و 
دوای ئەوەش ئەدیبانی کورد بە هەمان ئەلفوبێی دەقی پەهلەوی بەرهەمی ئەدەبی و 
دینیان نووسیووە. لەو کاتەشدا کە نووسین بە ئەلفوبێی کۆن باوی نەما و ئەلفوبێی 
عەرەبی جێگەی گرتەوە، بە هەمان زمانی کوردی پەهلەوی دەقی ئەدەبی و دینیان 

بەرهەم هێناوە کە بەزۆری بە ناوی فەهلەویات ناسراون. 
فارس  بەناوبانگی  گەریدەی  و  شاعیر  قوبادیانی  خوسرەوی  ناسر  بۆچوونی 
سەبارەت بە شاعیرێکی ڕۆژئاوایی بەتەواوی دەیسەلمێنێ کە زمانی فارسی و زمانی 
پەهلەوی لە رووی ژینگە و جوگرافیای زمانی زۆر لێک دوور بوونە، بەاڵم دواتر و 
لە سەردەمی ئیسالمی و بەتایبەتی لە دوای سەدەی سێیەم و چوارەم بەر کاریگەریی 
یەکتری کەوتوون. ناسر خوسرەو لە گەشتنامەکەیدا کاتێک لە ساڵی )438(ی کۆچی 
دەگاتە تاورێژ )تەورێز( دەڵێ: لەم شارەدا چاوم بە شاعیرێک بەناوی قەتران کەوت 
شیعری جوان دەنووسی، بەاڵم فارسی باش نەدەزانی. هاتە الی من دیوانی )دوو 
شاعیری فارس( مەنجیک و دیوانی دەقیقی هێنا و گووتی من لە شیعرەکانیان تێناگەم 
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و منیش بۆم شیکردەوە.] ناصر خسرو: 1335، 6[ لە پێشەکی دیوانی )قطران تبریزی(
دا هاتووە: هۆکاری خوونەگرتنی قەتران بە زمانی فارسی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە 
بەخۆی بە شێوەزاری فەهلەوی دوواوە و بەم زمانە شیعری داناوە و بە شێوەیەکی 
کە  تێنەگەیشتووە  زاراوەکانی خەڵکی ڕۆژهــەاڵت  لە وشە و  ئاسایی  و  سرووشتی 
زمانی دایکیان فارسی بووە.]محمد نخجوانی: 1362، دوازدە[ بەپێی ئەم سەرچاوانە 
دەردەکەوێ لە چوار سەدەی یەکەمی کۆچیدا زمانی فارسی لە ناوەڕاست و ڕۆژئاوا 
و زمانی کوردی فەهلی لە ڕۆژهەاڵتی ئێران بەتەواوی نامۆ بوونە و دواتر وردەوردە 
بەهۆی  فارسی  زمانی  کە  بــووە  بــەدواوە  کۆچی  پێنجەمی  و  چــوارەم  لە ســەدەی 
ناوچەکانی دیکە  بۆ  بەرفراوان بوونی دەسەاڵتی تورکانی غەزنەوی و سەڵجووقی 

گواستراوەتەوە.   
زمانی  کە  دەرکــەوت  خــرانــەڕوو،  توێژینەوەیەدا  لەم  کە  بەڵگانەی  ئەو  بەپێی   
کوردی پەهلەوی کە لە ڕۆژگاری ئەشکانی و ساسانییەکان زمانی فەرمی دین و 
دەوڵەت بوو، لە دوای ڕووخانی دەوڵەتی ساسانی بەهۆی نەمانی پشتیوانی سیاسی 
لە پێگەی زمانی فەرمی دابەزی و خۆری دەسەاڵت و شکۆمەندییەکەی کز بووەوە. 
بێگومان ئەم زمانە لە دوای ساسانییەکان لەناو نەچوو، بەڵکوو تەنیا ئەرکەکەی لە 
زمانی دەسەاڵت و زمانی فەرمی دەوڵەت بۆ زمانی ئەدەب و دین سنووردار کرا. 
تاکوو دەورووبــەری سەدەی شەشەمی کۆچیش  زمان و خەتی کوردی پەهلەوی 
کۆنی  شێوازی  لەگەڵ  هاوتەریب  تۆمارکراوە،  پێ  ئەدەبی  و  دینی  بەرهەمی  هەر 
بۆ  عەرەبیشیان  ســادەی  ئەلفوبێی  کــورد  ئەدیبانی  پەهلەوی،  خەتی  بەکارهێنانی 
نووسین بەکار دەبرد کە دواتر بەهۆی سادەیی لە نووسین و خوێندنەوەی لەالیەن 
کوردی  ئەدەبی  نووسینەی  شێوازە  ئەم  ئیسالمی،  کۆمەڵگەی  زۆری  خەڵکانێکی 
بوو  پەهلەوی  خەتی  بە  کە  کۆنەکەدا  شێوازە  بەسەر  عەرەبی  خەتی  بە  پەهلەوی 
و  گەشە  دەرەنجامی  ئەمەش  ناسرا.  فەهلەویات  بە  ئەدەبدا  مێژووی  لە  و  زاڵبوو 
گۆڕانی زمانی کوردی پەهلەوی بۆ کوردی فەیلی و دواتر شێوەزارەکانی دیکە بوو 
کە بەهۆی گۆڕانی بارودۆخی سیاسی، دینی، ئابووری و کۆمەاڵیەتی لە دوای هاتنی 

ئیسالم و ڕووخانی دەوڵەتی ساسانی هاتبووە ئاراوە.
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 ئەنجام:
 1- زمانی کوردی پەهلەوی )فەیلی( بەهۆی ئەوەی شێوەزاری بنەماڵەی پاشایانی 
ساسانی بووە، لە سەردەمی ساسانییەکاندا بە زمانی فەرمی دەوڵەت و کاروباری 
میری هەڵبژێردراوە و دواجار لە سەرجەم ناوچەکانی کوردستانی ئەوسا دەقی دینی 

و ئەدەبی پێ تۆمار کراوە.
 2- دەقی نووسرای بەردی پاشاکانی ساسانی و دەقە ئەدەبی و دینییەکانی ئەم 

سەردەمە، بە زمانی کوردی و شێوەی پەهلی یان فەیلی نووسراون.
 3- دوای ڕووخانی دەوڵەتی ساسانی و باڵوبوونەوەی ئیسالم، ئەم زمانە بەسەر 
چەندین شێوەزاری سەرەکی و الوەکیدا دابەش بوو کە شێوەزاری فەیلی سەرەکی 
ترین و گرنگترینی ئەم شێوەزارانەیە. کەواتە زمانی پەهلەوی لە پڕۆسەی گەشەی 
زمانییدا بۆ فەیلی گۆڕاوە. بۆیە دەکرێ بڵێین زمانی پەهلەوی لە قۆناغی نوێی زمانی 
دواتر  لە سەدەکانی  و  پێدەگووترێ  فەیلی  کە  لێبووەتەوە  لقێکی سەرەکی  کوردیدا 
زۆربەی شێوەزارەکانی زاری خواروو و زاری گۆران لەم لقە نوێیەی زمانی پەهلەوی 

واتا فەیلی چەکەرەیان کردووە.  
 4- فەهلەویات کە دەقی ئەدەبی کوردین لە دوای هاتنی ئیسالم بە شێوەزارەکانی 
کوردی بەتایبەتی ئەو شێوەزارانە نووسراون کە لە چوارچێوەی زاری خواروو و 
زاری گۆراندا پۆلین کراون کە لە بنچینەدا لق و پۆپی الوەکی )پەهلەوی- فەیلی(ن و 

سەرجەمیان پێکەوە میراتگری زمانی کوردی پەهلەوی سەردەمی ساسانین.     
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سەرچاوەکان:
1- آرش اکبری مفاخر)1389( سرود ورمزگان، مجلە مطالعات ایرانی، سال نهم، شمارەی 

هفدهم
2- ابن ندیم )1381( الفهرست، ترجمەی محمد تجدد، انتشارات اساطیر، چاپ اول، تهران

3- احمد تفضلی)1383( تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، نشر سخن، تهران
4- پرویز ناتل خانلری )1373( دستور تاریخی زبان فارسی، انتشارات توس، چاپ سوم، 

تهران
آهنگ حقانی و محمود  ترجمەی  امپراتوری ساسانی،  ناگفتەهای  دریایی)1391(  تورج   -5

فاضلی بیرجندی، کتاب پارسە، چاپ اول، تهران
6- حسن رضاباغ بیدی)1388( تاریخ زبانهای ایرانی، مرکز دائرەالمعارف بزرگ اسالمی، 

چاپ دوم، تهران
7- جالل الدین همایی )1375( تاریخ ادبیات ایران، بە کوشش ماهدخت بانو همایی، مؤسسەی 

نشر هما، چاپ اول، تهران
محەمەدی  لێکدانەوەی  و  بووژاندنەوە  شیرین،  و  خوسرەو  ــادی)1362(  ــوب ق خانای   -8
مەالکردیم، کۆڕی زانیاری کورد، زنجیرەی ژیاندنەوەی کەلەپووری ئەدەبی کوردی-ژمارە 

)2(، بنیاد فرهنگ و ادبیات کردی، ارومیە
9- رفیق شوانی )2008( زمانی کوردی و شوێنی لەناو زمانەکانی جیهاندا، دەزگای موکریان، 

چاپی یەکەم، هەولێر
10- زبێر بیالل اسماعیل )1984( مێژووی زمانی کوردی، وەرگێڕانی یوسف رؤوف علی، 

دەزگای ڕۆشنبیری، زنجیرەی 104، چاپی ؟، بەغدا
11- ژالە آموزگار و احمد تفضلی )1389( زبان پهلوی، انتشارات معین، چاپ هفتم، تهران

12- ذبیح اللە صفا )1350( فرهنگ ایرانی و اثر جهانی آن، چاپخانەی دانشگاە تهران، چاپ 
؟، تهران

13- فرهاد عزیز حسن )2013( ئەفراندن و مردن لە ئەفسانەی کوردیدا بەپێی ئاڤێستا و دەقە 
پەلەوییەکان، ئەکادیمیای کوردی، چاپی یەکەم، هەولێر

14- فرهاد عزیز حسن )2017( جوانکاری ئەدەبی لە ئاڤێستادا، گۆڤاری زانکۆی سەالحەدین، 
بەرگی 21، ژمارە 4

15- فرهاد عزیز حسن )2019( پێگەی زمان و ئەدەبی کوردی لە ڕۆژگاری پێش ئیسالمدا، 
گۆڤاری توێژەر، بەرگی 2، ژمارە 4

16- فریدون جنیدی )1386( نامەی پهلوانی، نشر بلخ، چاپ دوم، تهران
17- طیب طاهری )2009( تاریخ و فلسفەی سەرەنجام، دەزگای موکریانی، چاپ اول، هەولێر

18- طیب طاهری )1397( شناسنامەی هویتی لک، هفتەنامەی غرب شمارە 585 و 586
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19- مهرداد بهار و ابوالقاسم اسماعیل پور)1394( ادبیات مانوی، نشر کارنامە، چاپ اول
20- مهرداد بهار )1386( جستاری در فرهنگ ایران، نشر اسطورە، چاپ دوم، تهران
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نووسەر و وەرگێر مستەفا غەفوور ناوێکی دیار و ناسراوی گۆڕەپانی 
رۆشنبیریی و چاپەمەنی کوردییە، ئەویش بە بەرهەمە بە پێزەکانی لە 
بواری نووسین و هەروەها وەرگێڕاندا کە خاوەنی پتر لە پەنجا کتێبە و لەو 
بوارەدا لە رێگای وەرگێڕاندا خزمەتێکی زۆری بە زمانی کوردی کردووە، 
بۆ ئەم مەبەستە گۆڤاری زمان و زار روو بەرووی چەند پرسێارێکی کردوە:

زمان و زار: بەرای ئێوە پرۆسەی وەرگێڕان دەبێتە هۆی خزمەت كردن بە زمان و زمانی یەكگرتوو 
)ستاندارد(،  ئێوە وەك وەرگێرێكی بەئەزموون دەڵێن چێ ؟

مستەفا غەفوور: وەرگێڕان یەكێكە لە بنەماكانی گەشەكردنی زمان، ئەگەر گەشەكردنی 
و  خەماڵندن  بە  خزمەت  بێگومان  بــڕوات،  خۆیدا  سروشتی  ئاڕاستەی  بە  زمانیش 
ئافراندنی زمانی یەكگرتوو دەكات. چونكە تا زمانەكە گەشە نەكات هەر هەوڵێك بۆ 
بەستانداردكردنی زمان نەزۆك دەبێ . كاتێك نەتەوە لە بارودۆخێكی گرژی سیاسی 
زمانی  لە  بیر  ئەوەی  سەر  ناپرژێنە  الیەك  هیچ  دابێت،  كۆمەالیەتی  و  ئابووری  و 
ستاندارد بكاتەوە، ئینجا ئەگەر وەك قەوارەیەك چاالك نەبێ  و پەیوەندییە ئابووری 
و بازرگانییەكانی بەهێز نەبن، لە رووی كلتوور و زانست و پیشەسازی ،... هەست 
بە دواكەوتن نەكا، ئەوسا هەست بە پێویست بوونی زمانی ستاندارد ناكرێ . ئەگەر 
تێنەپەڕی، ئەوا  یا زمانی ئاخاوتن بێ  و لەو سنوورە  زمانەكە تەنیا زمانی ئەدەبی 

ئافراندنی زمانی یەكگرتوو ئاسان نییە. 
لە راستیدا زمانی ستاندارد خەمی قەوارە سیاسییەكەیە و دەبێ  ئەو بەدواداچوونی 
بۆ بكات، دەبێ  ئەو رێكارەكانی سەپاندنی ئاڕاستەیەك بۆ گەیشتن بە زمانی ستاندار 
بسەپێنێ . نووسەر و رووناكبیران تەنیا دەتوانن زمانەكەیان گەشە پێبدەن و لە الدان و 
چەواشەكردن بیپارێزن، ئەوان ناتوانن بە مەبەستی رێگە خۆشكردن بۆ زمانی ستاندارد، 
بكەونە ملمالنێ  لەگەڵ ئاخێوەرانی دیالێكتەكانی تر، ناراستەوخۆ ببنە هۆكاری كێشەی 
سیاسی و دروستكردنی دەمارگرژی و تەنانت دووبەرەكی شاراوە و چاندنی رق و 
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قین. دوور نییە ئەم چەواشەكارییەی زمان و كەمتەرخەمییە، پالنێك بێ  و دەستێكی 
شاراوەی لە پشت بێ ، ئەوسا ئەوان ناتوانن رووبەڕووی ببنەوە و زمانی ستاندارد بە 
سیاسی بكەن، ئەوە ئەركی بڕیار بە دەستانی حكومەتی هەرێمە. لەمرۆدا زمانی كوردی 
بە ئاڕاستەیەك گەیشتووە، ئەگەر فریای نەكەوین، رەنگە بەئاقاری دوو زمانیی و سێ  
زمانییدا زمانی بڕوات، ئەوسا كەرتوبوونی زمان كەرت بوونی نەتەوە و الوازبوونی 
هێزی گشتی نەتەوەی لێدەكەوێتەوە و تاكی كوردیش لە هەوڵەكان بێ  ئومێد دەكات، 
لێدەكەوێتەوە،  واقعی  ئەمری  بە  تەسلیمبوون  زۆر،  ئەگەری  بە  ئومێدییەك  بێ   هەر 
ئەوسا هەوڵەكان نەزۆك و چارەسەرەكان قورستر دەبن. لەبەرئەوە، زمانی ستاندارد 
پێویستی بە بڕیاری سیاسی هەیە، ئەویش نەك بڕیارێكی رەق و رووت، بەڵكو بڕیارێك  
لەسەر بنەمای لێكتێگەیشتن و كۆدەنگیی و هەموو رۆشنبیرانی دیالێكتەكان دامەزرابێ ، 
لەسەر بنەمای زانستی و زمانناسی لەسەر بڕیاری ئەكادیمی و ئەكادیمییەكانی كورد، 
مەرجە  كە  دیالیكتەكان،  لە  یەكێك  بنەماوەرگرتنی  بە  بۆ  زانستی  پرۆژەیەكی  واتە 
زانستییەكانی بە ستانداردبوونی تێدابێ . ئەمەش دەبێ  كاری لەسەر بكرێ  و راستییەكەی 
ئاخێوەرەكانی زۆر  دیالێكتێك  بە هەمووان بسەلمێنرێ . دەشێ   لە رووی زانستییەوە 
بن، دیالێكتێكی دێرین و خاوەن مێژوو بێ ، بەاڵم مەرج نییە بۆ زمانی ستاندارد بشێ . 
ئینجا بكرێ  بە بناغە و ئامادەكاری بۆ بكرێ  و رێكارەكانی دیاری بكرێ ، دواتر داوا لە 
بڕیار بە دەستان بكرێ  بریارێكی سیاسی رۆشنبیری بدەن بۆ كاركردنی چڕ و پڕ و 
بەردەوام لەسەر ئەو ئاڕاستەیە. بڕیارێكیش بۆ ئەوەی هەر بەرهەڵستییەكی نازانستی و 
تایفەیی و ناوچەیی و نابەرپرسیارانە قەدەغە بكات. ئەمەش دەیان كۆڕ و كۆبوونەوە و 
سیمینار و كۆنفراسی پێویستە، ئیتر هەر لە ئەكادیمی و زمانزان و ئەدیب و نووسەران 
تا دەگاتە وەرگێڕانی بە توانا، واتە ئەوانەی لە رەوتی وەرگێڕاندا ئەزموونێكی زۆریان 
بە هێزەكانی زمانی كوردی  بە هەموو كەموكوڕی و خاڵە  كۆكردۆتەوە و هەستیان 

كردووە، رۆژانە لە كار و پیشەیاندا رووبەڕووی ئەو گرفتانە دەبنەوە.
كارا  فاكتەری  وەرگێڕان  و  وەرگێر  بێ ،  بارودۆخێكدا  هەر  لە  و  دا  پرۆسەیە  لەم 
لەسەر زمان  پەكیان  بەرهەمەكەیان،  ئافراندنی  بۆ  و سەرەكین. رۆماننووس و شاعیر 
نەكەوتووە. ئەوە وەرگێرە بەدەست الوازی زمان و ناهەموارییەكانییەوە دەناڵێنی، ئەوە 
وەرگێڕە لەو كەرەستە زمانیانە دەگەرێ ، تا بتوانێ  شتێكیان لە كلتوور و ئەدەبی بێگانەوە 
و  وشە  هەر  دایكبوونی  لە  بە  وەرگێڕە  ئەوە  كــوردی،  زمانی  بۆ سەر  وەربگێڕی  پێ  
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بە نۆژەنكردنەوەی هەركەرەستەیەكی زمانی و ئەكتیڤ كردنی هەر  زاراوەیەكی نوێ ، 
وشە و زاراوەیەكی پەتی، كاركەی ئاسانتر و بەرهەمەكەی جوانتر دەبێ . لەبەرئەوەی 
ئاڕاستە و مەبەستەكەی دیارە، هەرهەمواركردنێك هەرچەندە كەمیش بێت، ریگاكەی بۆ 
خۆشتر دەكات. كەواتە بە تۆكمەبوونی زمان، كاری وەرگێڕ ئاسانتر و بە ستانداردبوونی 
زمان گرفتە یاسایی و رێساییەكانی كەمتر دەبنەوە، ئەوسا ناچار نییە بگەڕێ  بزانێ  ئەو 
كەرەستانەی بەكاریان دێنێ  و ئەو پێوانە زانستییەی وشەیان لەسەر دادەڕێژی و وشە و 
زاراوەكانیان پێ گەردان دەكات، رێگە پێدراون یان نا، لەگەڵ رێساكانی زمانناسی گشتی 
و لۆكاڵیدا دەگونجێن یان نا. بەم پێیە هەم وەرگێڕ و هەم زمانی تۆكمە و زمانی ستاندارد، 

پێویستی یەكترن لەگەڵ بە هانا هاتنی یەكترەوە گۆرێك بە ئاڕاستەكە دەبەخشن. 

زمان و زار: سااڵنە بە سەدان كتێب لە زمانە بیانییەكانەوە بۆ زمانی كوردی وەردەگێردرێن، 
بەرای ئێوە ئەم وەرگێردراوانە تا چەند خەسڵەت و مەرجی هونەری و زانستییان تێدایە؟

دەكات،  گەشە  هتد   ... مەرەزەیەك  و،  وەردێك  بێستانێك  كاتێك  غەفوور:  مستەفا 
لەپاڵ گەشەكردنی بەرهەمەكە گژ و گیای هەرز و رووەكی زیانبەخشیش لەگەڵێدا 
سەرهەڵدەدەن، ئەگەر بژار نەكرێ  ئەگەری ئەوە هەیە، بەرهەمە یا لە ناوبچێ  یا بەو 
كواڵیتییەی پێویستە بەرهەم نەیەت. زمانیش وایە، لەگەڵ گەشە كردنی تێكەڵ بە وشە 
و زاراوەی  بێگانە و ئافراندنی كەرەستە زمانیی ناپێوانەیی دەبێ . زۆرجار كەسانی 
ناشارەزا لە نووسەر و وەرگێڕ و ئەدیبان، بە ئاگا و بێ  ئاگایانە ئەو كەرەستان لە 
هەگبەی زمانی كوردی دەئاخنن و پێیان وایە خزمەت بە زمان دەكەن، كەچی دەبینین 
الدانی زمانیی، وەرگێڕانی سەقەت و نەشیاوی تێگەیشتن بەرهەم دێن، كە ئێستا ئەم 
بەرهەمانە لە بازار زۆرن. زۆربەیان مەرجی هونەریی و زانستییان تێدا نییە، نەك 
هەر ئەوە ئەمانەتی وەرگێڕانیشیان نە پاراستووە، كە ئەمە شتێكی ئاسایی و سەرپێیی 
نییە، ئەمە خیانەتە تۆ بێی لە گواستنەوەی زانیاری دا هەڵە بكەیت، واتە زانیاری هەڵە 
رادەستی خوێنەر بكەیت، چونكە دوور نییە ئەو خوێنەرە لەسەر ئەو زانیارییانە شتی 
تر هەڵبچنێ ، ئەوسا بێ  ئەوەی پێبزانێ  گەلێك زانیاری و بیر و بۆچوونی ئەوتۆی 
دامــەزراون.  هەڵە  بنەمای  لەسەر  كە  كــردووە،  رۆشنبیریی  و  كلتوور  بە  پێشكەش 
و  وەرگێڕان  بواری  لە  دیاردەیە  ئەم  لێدەكەوێتەوە.  كارەساتی  ئەمەش  گومان  بێ  

باڵوكردنەوەی ئەمڕۆی هەرێمی كوردستاندا بە زەقی دەبینرێ .
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هۆكاری سەرەكی گەشەكردنی زمان، وەرگێڕان و وەرگێڕانن. ئەگەر ئەوان بێ  
توانا و شارەزا نەبن و هەڵەبكەن، لە بری خزمەت زیان بە زمانەكە دەگەیەنێت. دیارە 
لەپاڵ ئەوەشدا گەلێك وەرگێڕی شارارەزامان هەیە، زۆر بابەتی باشیان بە زمانێكی 
شایستە وەرگێڕاوە، كە مەرجی هونەری زانستییان تێدایە و خزمەت بە زانست و 
كردووە.  دەوڵەمەند  بەرهەمەكانیان  بە  بواریشیان  گەلێك  دەكەن،  رۆشنبیری كورد 

بەاڵم بەدوور نین لە هەڵە. 

زمان و زار: هەبوون و نەبوونی دەزگایەكی تایبەت بەوەرگێڕان لە زمانی كوردییەوە بۆ زمانە 
بیانییەكان و بە پێچەوانەوە، تا چەند خزمەت بە زمانی و كلتوری كوردی دەكات؟

بە وەرگێڕان و سەندیكای  تایبەت  دەزگای  پێویستە  رای من  بە  غەفوور:  مستەفا 
تایبەت بە وەرگێڕان لە واڵتی ئێمەدا هەبێت، بەمەرجێك شتكی الوەكی نەبێت هەركەس 
و الیەنێك توانای مادی هەبوو، كۆمەڵێك وەرگێر كۆبكاتەوە و ناوی لێبنی دەزگا یان 
خودی  زمان،  ئەكادمیای  بە  بێ   پەیوەست  ئەمە  پێویستە  بەڵكو  وەرگێڕان،  خانەی 
ئەكادیمیا و پسپۆڕانی ئەكادیمیا سەرپەرشتی ئەو دام و دەزگایانە بكەن. خۆ ئەگەر 
لەهەر شوێنێك یا شارێكی گەورە توانای ئەوە هەبوو، پێویستە مۆڵەتی دامەزراندنی 
پێبدرێ ، رێگەی چاالكی بۆ خۆش بكرێ  و بە پێی پێویست بودجەی بۆ سەرفبكرێ . 
بواری  كردنی  ئاڕاستە  بۆ  ببەسترێ   كۆنفڕانس  و  كۆڕ  و  سیمسنار  ئــەوەدا  لەپاڵ 
دەزگایانەی سەر  ئەو  واتە  میدیاكان،  و  ئیدارات  لەسەر  رەنگدانەوەی  و  وەرگێڕان 
بە ئەكادیمیا دەبن یان لە ئاكادیمیادا بەشێك دەبن، پێویستە رێنوێنییەكانی ئەكادیمیا 
ئەكادیمیا. دامەزراندنی دەزگای  لەبەرچاو بگرن و هەمیشە دوابڕیار بگەڕێتەوە بۆ 
الیەنی  ئەوسا  دەكــات،  زۆرتر  بڕیاردان  ناوەندەكانی  ئەكادیمیا  لە  بــەدوور  تایبەت 
پەیوەندیدار نازانێ  گوێ  لە كێ  بگرێ  و خانەكانی وەرگێڕان و میدیا و كاناڵەكانی 

راگەیاندن رینوێنییەكانی كامالیان بەهەند وەربگرن. 
تائێستا چەندین دام و دەزگای وەرگێڕان لەم واڵتەدا دامەزراون لەپاڵ وەرگێڕاندا 
شێوەیەكی  بە  هیچیان  هێشتا  بەاڵم  ئەنجامداوە،  باڵوكردنەوەشیان  و  چاپ  كاری 
بە  پێشكەش  زمانناسییەوە  و  وەرگــێــڕان  رووی  لە  شتێكیان  زانستی،  و  فەرمی 
و  ئەزموونەكانیان  كۆی  نەیانتوانیوە  واتە  نەكردووە،  كلتووری  بواری  و  ئەكادیمیا 
بیرو بۆچوونەكانیان لە نامیلكەیەكدا دابڕێژن و بەرزی بكەنەوە بۆ ئەكادیمیا وەك 
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دەزگای بااڵتر و بڕیادەر. لەبەرئەوەی هەنگاوەكان شەخسین، ناتوانن هەموو تواناكان 
كۆبكەنەوە و لە بۆتەیەكدا دایانبڕێژن. كاتی خۆی كۆڕی زانیاری كورد گەڵێك خزمەتی 
بە زمان و كلتووری كوردی كرد، لەگەڵ ئەوەشدا كەم و كوڕی هەبوو و تواناكان لە 

رووی دارایی و سیاسییەوە سنووردار بوون، بەاڵم تا ئێستاش جێ  پەنجەی دیارە.
دەزگایەكی لەم بابەتە، دەبێ  پەیوەست بە ئەكادیمیا و بە وەزارەتی رۆشنبیری 
بێ ، كەسانی پسپۆر و خەمخۆر سەرپەرشتی بكەن، بێ  جیاوازی كار بكەن واتە لە 
كاریگەری سیاسی و ئاڕاستەی حزبایەتی دوور بن. مەبەستم ئەوەیە نەك دەزگایەكی 
وەرگێڕان، بەڵكو بە پێویستی دەزانم سیستمێك دابمەزرێ  چەندین دەزگا و خانەی 
وەرگێڕان و رەۆشنبیری شارەكان لەخۆبگرێ ، بتوانێ  كار و بەرهەمەكانیان تاوتوێ  

بكات، لە شوینی پێویستدا دەسخۆشی و لە شوێنی تردا رەخنە لە هەڵەكان بگرێ .

زمان و زار: باشە ئەو بەرهەمانەی لە زمانە بیانییەكانەوە بۆ كوردی وەرگێڕدراون، تا چەند 
كەڵكیان هەبووە یان زیانییان بە زمانی كوردی گەیاندووە، لە كاتێكدا ئەو كەسانەی  بە مەبەست  
و ئامانجی بازارگانی و زۆری و بۆری نەك چۆنیەتی، بەردەوام خەریكی بە چاپگەیاندنی دەقی 

وەرگێڕدراون؟ 
مستەفا غەفوور: من ناتوانم بریار لەسەر  تێكڕای ئەو بەرهەمانە بدەم، كە لە زمانە 
بیانیەكانەوە وەرگێردراون بۆ سەر زمانی كوردی، چونكە من بەشێكیانم بەرچاوكەوتووە 
و وەك دەزگای موكریانیش تەنیا دەتوانم بڕیار لەسەر ئەو بەهەمانە بدەم كە خۆم 
پێداچوونەوە، بەراوردكردنەوە و هەڵە چنیم بۆ كردوون.، یان بەرچاوم كەوتوون و 
خوێندومنەوە. لە راستیدا زۆربەی ئەو بەرهەمانە لە زمانی فارسییەوە وەرگێردراون، 
رێژەیەكی زۆری ئەو بەرهەمانەش لە زمانی سەرەكییەوە كراون بە فارسی و وەرگێڕانی 
كوردی  بە  كردوویانە  فارسییەوە  لە  واتە  دووهەمەوە،  زمانی  لە  النیكەم  كوردیش 
واتە بۆ زمانی سێهەم. ئەوانەش لەگەڵ ئەو زمانە سەرەكییەی دەقەكەی پێنووسراوە 
بەراورد نەكراونەتەوە، كە بۆ رەواندنەوەی گومان و پاراستنی ئەمانەتی گواستنەوەی 
زانیاری یا مەبەستی بەرهەمەكە، پێویستە. لەبەر ئەوەی زۆربەی ئەو وەرگێڕانە لە 
زمانی فارسی بەوالوە شارەزای زمانی تر نەبوون نەیاتوانیوە ئەم كارە بكەن، ئەگەر 
توانیبێتیشیان لەبەر الیەنی بازرگانی و پەلەپەلی دەزگای پەیوەندیدار، تێپەڕێندراوە و 
بەكاڵ و كرچی خراوتە بازاری خوێندنەوە. نەك هەر ئەوە زۆرجار دەسنووسەكان بۆ 
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تایپكردن رادەستی تایپێست كراون، لەبەرئەوەی زۆربەی تایپێستەكانیش كوردی زانی 
باش نین و هەر یەكەیە ئاخێوەری دیالیكتە، ئەوانیش لە تایپكردندا بە دەیان و بگرە 
سەدان هەڵەیان خزاندۆتە ناو دەقە وەرگێردراوەكە. دواتر دەقەكە بە تایپكراوی لەسەر 
كۆمپیوتەر رادەستی هەڵەچن كراوە، لەم حاڵەتەشدا دەرناكەوێ  هەڵەچن چیی كردووە 
و كوێی راستكردۆتەوە، تا كۆێ  خۆی بە هەڵە چنییەوە ماندوو كردووە. ئێمە وەك 
دەزگا لە زۆر حاڵەتی ئاوادا بۆ مان دەركەوتووە، هەڵەچن زانیویەتی ئێمەش ناتوانین 
بكەین، وەك  بە وشەبەوشەیدا  پێداچوونەوە  و  بیخوێنینەوە  دووبارە  پێویست  وەك 
پێویست خۆی پێوە خەریك نەكردووە، هەموو شیان پێش تەواو بوونی كارەكەیان 
قورسەكە  ئەركە  كۆتاییدا  لە  نــەداوەتــەوە.  ئاوڕیان  و  وەرگرتووە  خۆیان  پاداشتی 
كەمترین  هەوڵمانداوە،  توانا  پێی  بە  ئێمەش  و  كارمەمد  ئێمەی  كەوتۆتە سەر شانی 
وەرگێڕانی  لە  زۆر  بەشێكی  لێرەدایە،  گرفتەكە  بەاڵم  بكرێ .  وەرگێڕانەدا  لەو  هەڵە 
باشووری كوردستان، بە پێی بارودۆخی سیاسی رێگەیان كەوتۆتە ئێران یان ئاوارەی 
زانیویشیانە هەركەسە  كە  بوون،  گوفتاری  فارسی  فێری زمانی  لەوێ   بوون،  ئەوێ  
راست دەبێتەوە و لەبەرخۆیەوە دەستدەكات بە وەرگێڕان و سەرچاوەیەكی داهاتە، 
هەڵسەنگاندن و بە دواداچوون و لێپرسینەوەش نییە، بەو زمانە بازارییەیان سەدان 

بەرهەمیان رادەستی خوێنەر كردووە.
لە الیەكی تر، بەشێك لەو وەرگێڕانەی لە رۆژهەاڵتەوە هاتوون و تەنیا بە فارسی 
خوێندوویانە و پتر شارەزای زمانی فارسی بوون، وەك پێویست شارەزای زمانی 
كوردی نەبوون، سەرەڕای ئەوەش بە سەبكی فارسی دەیاننوسی و وەرگێڕانەكەشیان 
رۆشنبیریی  و  كلتوور  بــواری  پێویستی  و  ئەمانە  دیــاربــوو.  پێوە  فارسی  سەبكی 
كوردی، وایكرد بە خێرایی ئەو بەرهەمانەی بەرنامەی خوێندنی زانكۆكان و پێویستیی 
مرۆییەكان،  زانستە  بەشەكانی  وانە  لە  وەربگێردرێن،  پەلە  بە  كوردن  خوێندەواری 
وەك: كۆمەڵناسی، زمانناسی، فەلسەفە، دەروونناسیی، یاسا، یاسا و سیاسەت و... . 
خوێنەری كوردیش بە هۆی كەمی سەرچاوە و زانیاری، داخراوی عێڕاق و هەرێمی 

كوردستان، تینووی خوێندنەوەی ئەدەب و كلتووری بێگانە بووە. 
بە هەمانشێوە گرفتی وەرگێڕان الی وەرگێڕانی زمانە بیانییەكانی تریش لەوانە 
عەرەبی، كە زمانی نەتەوەی دەسەاڵتدارە لە ئارادابووە. ئەوەی چەند ساڵێك چۆتە 
دەرەوە فێری زمانی گوفتاری ئینگلیزی، سویدی، هۆڵەندی، رووسی و... بووە. 
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لەبەر ئەوەی بە دواداچوون و بەراوردكردنەوە هەڵسەنگاندنی توانای وەرگێڕ و 
تاوتوێكردنی وەرگێڕاوەكان لە ئارادا نەبووە، بە هەمان كواڵیتی سەقەت دەیان 
بەرهەمی وەرگێڕاویان خستۆتە ناو بازاری خوێندنەوە، ئەمە جگەلەوەی بزانن 
نەخێر.  یان  دەدەن  دەست  بارودۆخە  ئەم  بۆ  زانیارییەكانیان  و  بەرهەمانە  ئەو 
و  باڵوكردنەوە  و  چاپ  دەزگاكانی  و  دام  نە  رۆشنبیری  ــی  وەزارەت نە  لێرەدا 
و  خوێندنەوە  كەلێنەكانی  بزانن  ئەوەی  بۆ  بووە  نە  بەرنامەیەكیان  وەرگێڕان، 
رۆشنبیری و كتێبخانەكان و كۆلیجەكان چ سەرچاوە و بابەتێكیان پێویستە، تا 
مەزندەكردن  فلتەری  تەنانەت  بكەنەوە،  بابەتانە  ئەو  وەرگێڕانی  لەسەر  جەخت 
و هەڵسەنگاندنی بابەتەكانیشیان نەبووە، هەمووی لەسەر سەلیقە و رێگەپێدانی 
بۆیە  بــووە.  باڵوكردنەوە  و  چاپ  خانەی  یا  دەزگــا  ئەو  بەرپرسی  و  شەخسی 
گواستنەوەی  و  وەرگێڕان  بــواری  لە  بەریی  و  سەر  بێ   لەگەڵدابێ ،  ئێستاشی 

زانیاری و كلتوور لە ئارادایە.
سەرچاوەی  ئەوەی  بری  لە  ئەكادیمییەكان  ئەوەیە:  سەیرە  منەوە  بەالی  ئەوەی 
دەكەن،  تێدا  كاری  بــوارەی  ئەو  بۆ  وەرگێڕن  بەرنامەكانیان  و  خوێندن  بابەتاكانی 
ئەوەی  بێ   دەكەن،  خوێندكار  و  خوێندن  رادەستی  خۆیان  بەرهەمەكانی  لێكدا  لێكدا 
ئەكادیمییەكان  بگاتە ئەو سەرچاوانەی  بە زمانی كوردی دەستی  یا خوێنەر  قوتابی 
پشتیان پێبەستووە. بۆیە قوتابی توانای ئەوەی نییە بە چاوی رەخنەوە لە بەرهەمی 
ئەكادیمییەكان بڕوانێ ، بێ  بەرچاوڕوونی ئەوەی دەیڵێن وەریدەگرن، ئەمەش یەكەم 
بەربەستە لەبەردەم داهێنانی زانستیی، ئەكادیمی و زانكۆكان. بە دەگمەن نەبێ  نەمدیوە 
مامۆستایانی فەلسەفە، كۆمەڵناسی، زمانناسی و...، وەك ئەرك و پێویستیی، شاكارەكانی 
زانایانی ئەو بوارانە وەربگێڕابێ  بۆ سەر زمانی كوردی. لەپاڵ ئەوانەشدا كاری باش 
بە كوردی و چەند وەرگێری باش  كراوە، گەلێك بەرهەمی باش و شایستە كراون 
هەڵكەوتوون، بەاڵم بە داخەوە ژمارەیان كەمە، باریان قورسە و بە تەنیا دەرەقەتی 

بواری وەرگێران نایەن، لە ئێستاشدا هپچ پشتیوانییەكی مادی مەعنەوییان نییە.
زمان و زار:  ئەدی ئەو بەرهەمانەی لە زمانی كوردییەوە بۆ زمانە بیانییەكان وەردەگێڕدرێن، 

چۆنی هەڵدەسەنگێنی؟
مستەفا غەفوور: لەراستیدا زۆركەمن ئەو بەرهەمانەی لە كوردییەوە وەرگێردراون 
رۆمان  و  شیعر  لەوانە  ئەدەبی  چوارچێوەی  لە  بشبێ   ئەگەر  بێگانە،  زمانەكانی  بۆ 



205 زمان و زار
گۆڤارێکی زمانناسی وەرزییە- ژمارە »1« پاییزی 2021

دەرنەچووە. لە ئاستی زانستە تاقیگەییەكاندا لەوانە فیزیا، كیمیا، بیركاری، ئەندازیاری 
ئەوەندە  زانكۆكانی كوردستان  ئاستی  نییە، چونكە  نانۆمتری هەر  ئەلیكترۆنی و  و 
نزمە تا ئێستا وتارێكیشیان پێشكەش بە بواری زانستی جیهانی نەكردووە. سەبارەت 
بە زانستەكانی وەك: فەلسەفە، كۆمەڵناسی و زمانناسی... هتد، نەمبیستووە و نەمدیوە 
و  ماستەر  نامەی  تەنیا  بیانییەكان،  زمانە  بۆ سەر  وەرگێڕدرابی  بەرهەمێكیان  هیچ 
دكتۆرای ئەو ئەكادیمییانە نەبێ ، كە لە واڵتانی دەرەوە خوێندویانە و لەوێ  بڕوانەكانیان 

دەستەبەر كردووە. ئەوانەش ئاستی زانستییان دیار نییە. 
لە  هەم  و  نییە  كورد  وەرگێرانی  ئیشی  بەرهەمانەش،  ئەو  هەڵسەنگاندی  ئینجا 
تواناشیاندا نییە. دەبێ  وەرگێڕان، نووسەران، ئاخێوەرانی ئەو زمانانە، كە ئەو زمانانە 
ئەوەی  واتە  بكەن.  مەزندە  وەرگێڕانیان  ئاستی  و  بەرهەمەكانمان  دایكزایانە،  زانی 
ئینگلیزی  دەبێ   ئینگلیزی،  زمانی  بۆ سەر  نموونە  بۆ  وەردەگێڕی  كوردی  بابەتێكی 

زمان بێ ، ئەگەر بابەتەكە ئەدەبی بێ  دەبێ  ئەدیبیش بێ .
لە  وایــان  زمانزانی  هێشتا  هەیە،  توانامان  بە  رۆمانووسی  و  شاعیر  كۆمەڵێك   
وەرگێڕی  كورد  ئێمەی  واتە  وەربگێڕن،  بەرهەمەكانیان  بتوانن  نەهاتووە،  ئاقاررا 
كاروان  شێرزاد حەسەن،  غەریب،  جەمال  جەبار  رۆمانێكی  بتوانن  كەمە  ئەوتۆمان 
عومەركاكەسوور، شیعری شاعیرەكانمان وەرگێڕن بۆ زمانە بیانییەكان. تەنانەت ئەو 
نووسەر و ئەدیبانەی لە دەرەوەی واڵت پەروەردەبوون، ئەوانیش لە زمانی كوردی 
بەو  پێدەكەن،  كاری  كە  بنووسن  بیانییە  زمانە  بەو  بەرهەمكانیان  ناتوانن  بەوالوە 

زمانە بنووسن كە لە رووی كلتوورییەوە پێی پەروەردەبوون.  
كەواتە ئەم بوارە زۆر الوازترە لە بواری یەكەم، كە یەكەمیان خزمەتی كلتوور و 

رۆشنبیری كورد دەكات و ئەویتریان دەیناسێنی بە جیهانی دەرەوە.

زمان و زار:  رات چییە بەرامبەر وەڕگێرانی دەقی ئاڵۆز لەوانە دەقی فەلسەفی، زانستی، شیعر 
و رۆمان. 

وەاڵم6: زمانەكان بەگشتی بەچەند قۆناغدا تێپەڕیون. هەر زمانێك لەهەر قۆناغێكدا 
ماناییەوە.  سنووری  رووی  لە  چ  و  فۆڕم  رووی   لە  چ  هەبووە،  خۆی  تایبەتمەندی 
و  نیشانە  بەو  بكەین،  دەاللەتەكان  و  رێنووس  بە  ئاماژە  فۆڕمەوە  لە رووی  دەكرێ  
بە  ماناییشەوە  لە رووی  نامادیی،  چ  مادی  چ  بۆ شتەكان،  بوون  دەاللەت  رەمزانەی 
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دەاللەتلێكراوەكان بكەین كە پتر بابەتی مادی بوون. لێرەدا ئەرستۆ دەڵێ : زمانی مروڤ 
بە ناو دەستی پێكردووە، واتە بۆ هەر شتێكی دەوروبەری خۆی ناوێكی داناەوە، تا 
بتوانێ  لە كاتی پێویستدا مامەڵەی لەگەڵدا بكات و بتوانێ  داواكەی بە بەرامبەرەكەی 
بگەیەنێ . دەشێ  ئەمەش پرۆسەیەكی دوور و درێژ بێ ، بۆ هەر ناوێك لە كەمینەیەك 
بە  ئاماژەیان  ناوە  بەو  تێكڕا  و  بووە  دروســت  كۆدەنگی  ژیــاو،  پیكەوە  گروپێكی  یا 
بابەتەكە كردووە، ئیتر ئەو ناوە هێما، فۆنێك و فۆنیمێك بووبێ  یا ئەوەی ئەمڕۆ دەڵێین 
پیت. سنووری دەاللەت لێكردنی ئەمەش، بەرتەسك و دیاری كراوە. تا ژیانی مرۆڤ 
بە  پێویستی  پتر  دەاللەتلێكردن  بۆ  مرۆڤ  بوون،  زۆتر  مەدلوولەكان  و  بەرفراوانتر 
ئافراندنی ناو و هێما بووە. ئەم پرۆسەیە بە شێوەیەكی سروشتی پەرەپێدانی رووبەری 
زمانی بەسەر مرۆڤدا سەپاندووە. ئێستاش منداڵ دوای فێربوونی هێندێك هێماو ئاماژە، 
ناو لە شتەكان دەنێ ، بەاڵم لەبەرئەوەی الی گەورەكان زمانێكی ئامادە هەیە، تێدەگات 
هەر شتێك ناوێكی هەیە، سەرەتا ناوەكان فێردەبێ  ئەویش بە كاڵ و كرچی و فۆنێتیكی 
ناتەواو، كە دەگەڕێتەوە بۆ نائامادەیی و كامڵ نەبوونی ئەدای ئامرازەكان یا ئەندامەكانی 
دەنگدەرهێنان. رەنگە یەكێك لە هۆكارەكان ئەوە بێ  كە بافلۆف دەڵێ : گەشەكردنی ئەقڵی 
منداڵ لەو رۆژەیەوە كە لە دایك دەبێ  تا دەگاتە كامڵبوون، كورتكراوەی گەشەكردنی 
لە  بووە  گوزارشتكردن  مرۆڤ  زمانی  سەرەتای  مێژوو   درێژایی  بە  مرۆڤە  ئەقڵی 
غەریزەكان، ئاماژەی جەستەیی و دەنگ ئامرازی گواستنەوەی ئەو پەیا غەریزەییانە 
ئامرازی  كە  رووەوە  لەو  زمان،  ناوبنرێ   )ئەگەر  زمانە  جۆرە  ئەم  هێشتا  كە  بوون، 

پەیوەندین( لە ئاژەاڵندا بەردەوامە و گۆڕانكارییەكی ئەوتۆی بەسەر دا نەهاتووە.
زمانی میكانیكیی )Mechanical Language( كە پتر بە زمانی السایی جووڵەیی 
و دەنگیی لێكدەدرێتەوە، لە قۆناغێكدا لە نێوان ئاژەڵ و مرۆڤدا هاوبەش بووە، ئێستاش 
لە هێندێك حاڵەتی فیزیكی مرۆڤدا، كەمئەندامیی یان نەخۆشیدا، هەیە. دەشێ  ئیدیۆمی 
كردنەوەی  هاتبێ . السایی  لــەوەوە  تێدەخات(  پێی  گچكە  و  دەڕێــژێ   ئاوێ   )گــەورە 
كردەیی لەالیەن ئاژەڵێكی وەك مەیموون، السایی دەنگیی لەالیەن باڵندەیەكی وەك 

تووتی، دەكەونە خانەی زمانی میكانیكیی. 
الڵەكاندا  كەڕ و  نێوان  لە  لە زۆر شوێن، هەرەوەها  زمانە  ئەم  ئاشكرایە هێشتا 
سوودی لێوەردەگیرێ ، جیاوازییەكە لەوەدایە: ئەوان لەرووی ئەقڵ و زمانەوە كامڵن 
تەنیا كەموكوڕیی لە ئەندامەكانیاندا هەیە. دەبینین دوو كەس كە زمانی یەكتر نازانن، 
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بۆ گەیاندنی پەیامی خواردن و خواردنەوە و ترس و سێكس، ناچارن سوود لە زمانی 
میكانیكی و ئاماژە وەردەگرن. ئەم زمانەش بۆ هەموو مرۆڤەكان هاوبەشە و هیچ 
پێویستی بە وەرگێڕان نییە. ئاشكرایە رووبەری بەكارهێنانی ئەم جۆرە زمانە زۆر 
لە رووی چۆنییەتی و چەندێتییەوە زۆر  ئەوە  نەك هەر  بەرتەسك و سنووردارە، 
الوازە، ئاماژەكانی كەمن، الساییكردنەوەكان بۆ نیشاندانی مەبەست كاڵ و كرچن و 

هەموو مەبەستێكیان پێ دەرنابڕدرێ .
 figurative( بەم پێیە زمان هاتووە و قۆناغەكانی تری بڕیوە بۆ قۆناغیی هێمایی
وشەی  لە  لێوانلێوە  كە  میتافۆڕی،  قۆناغی  دەگاتە  تا  وێشەوە  لە   )language

ئەبستڕاكت و پەند و ئیدیۆم و قسەی نەستەق و وتەی ناواخندار و... .
دوو  نێوان  لە  وتەیی  پەیوەندی  و  وەرگێڕان  باسكران،  قۆناغانەی  لەو  یەك  لەهەر 
ئاخێوەری دوو زمانی جیاوازدا ئاسانە، لە رووی دەنگ، جووڵە و باری راگواستنەوە و 
قورس نییە، دەاللەت لێكراوەكان سنووردارن و دەاللەتەكان سادە و مادیین واتە لە واقعدا 
بوونیان هەیە و دەبینرێن. لەم قۆناغەی ئێستاشدا، ئەگەر وتە یا تێكستەكە لە چوارچێوەی 
فۆڕمی زمانیی یا زمانی فۆرمیی نەچووبێتە دەرەوە، وەرگێڕانی بۆزمانێكی تر ئاسانە، 
وەك: من ئەمڕۆ دەچم بۆ سلێمانی، ئەمڕۆ من بۆ سلێمانی دەچم، من بۆ سلێمانی دەچم 
ئەمرۆ. ئم رستانە هەموویان یەك مانا دەگەیەنن، مانای گشتییان كۆی مانای تاك تاكی 
وشە و كەرەستەكانە. بە پاش و پێش كردنی وشەكان هیچ لە مانایەكە ناگۆڕێ ، بەم پێیە 
گواستنەوەی  لە  وەرگێڕ خۆی  پێویستە  تەنیا  ئاسانە،  تر  زمانێكی  بۆ  وەرگێڕانەكەشی 
سەبكی زمانی سەرەكی بپارێزێ ، تا بتوانێ  بەرگی زمانی مەبەستی بەبەردا بكات. بەاڵم 
ئەگەر زمانی سەرەكی، زمانێكی پڕ رەمز و راز و دەقی میتافۆڕیی بێ ، ئەوا وەرگێڕانی 
ئاسان نییە. ئەوسا پێویستە وەرگێڕ بە هۆی فۆڕمی زمانی خۆی یان زمانی مەبەست، 
ئەوەی لە زەینی نووسەری دەقەكە دایە بیگوازێتەوە بۆ زەینی خوێنەر، چونكە لێرەدا 
شارەزای  ئەوەندە  و  بدۆزێتەوە  میكانیزمە  ئەو  دەبێ   وەرگێڕ  و  زەینییە  پەیوەندییەكە 

زمانی دەقی سەرەكی بێ ، بتوانێ  ئەم پرۆسەی پەیوەندییە بە باشی ئەنجام بدات.
نەگۆڕن و  لە هەموو زمانەكاندا  referent( دەاللەتلێكراوەكان،   : )مدلول  راستە 
دەاللەتەكانیان جیاوازن وەك: بەرد )كوردی(، سنگ )فارسی(، stone )ئینگلیزی(، قای 
)توركی(. هەموویان مانای بەرد دەگەیەنن. بەاڵم لە رەوتی وتەدا بە شێوەی جیاواز 
بەدەستەوە،  دەدەن  جیاواز  مانای  و  دەبرێن  بەكار  زمانێكدا  هەر  لە  میتافۆڕ  وەك 
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و  كپ  ومــات،  كش  مانای  یەكەمیان   ،Stone dead ، Stone›s throw وەك: 
كە  واتە  بەردهاوێژێك،  ماوەی  مانای  دووهەمیان  ئاولێبڕاوە،  ئاشی  دەڵێی  بێدەنگ، 
واتە  عصا،  شمرە  دەڵێن:  عەرەب  ماوەیە.  ئەوەندە  دەروات  چەند  دەهاوێژی  بەرد 
بە ئەندازەی دارهاوێژێك، لە كوردی دا دەڵێن: تفی هەاڵوێی دەیگاتێ ، واتە ئەوەندە 
وەك  بن  نزیك  لێك  زۆر  و  دابن  زمانێك  خێزانە  لە  زمانەكان  ئەگەر  بەاڵم  نزیكە. 
فارسی و كوردی، ئنگلیزی و فەرەنسی، چینی و ژاپۆنیی و ... هتد، مانای وشە و 
زاراوەكانیشیان لە رەوتی وتەدا لێكنزیكن، بە پێچەوانەوە ئەگەر لە دوو خیزانەزمانی 
جیاواز بن و خێزانەزمانەكانیش لێكدوور بن، ئەوا ماناكانیشیان لە رەوتی وتەدا زۆر 

جیاواز و لێكدوورن، پەند و ئیدیۆم و قسەنەستەقەكانیشیان بە هەمان شێوە.
ئەمە ئەگەر بۆ دەقێكی سادە بێ ، واتە گێڕانەوە یان ئاخاوتنی سادە و پەیوەندی 
فەلسەفە،  بێ ،  ئاڵۆز  دەقێكی  بابەتەكە  ئەگەر  ئەی  رۆژانــە.  كاری  لەسەر  بێ   وتەیی 
زانست، دەقێكی سۆریالی، دەقێكی ئەدەبی وەك شیعر بێ ، ئەوا بە دڵنیاییەوە وەرگێڕانی 
ئەستەمە و لەدەست هەموو وەرگێڕێك نایات، دەكرێ  بڵێم لە هێندێك رووەوە مەحاڵە.
ئەمڕۆكە لە زمانە پێشكەوتووەكاندا، هەر بوارێكی زانستی ئەدەبی فەلسەفی زمانی 
تایبەت بەخۆی هەیە، وەك ئەوە وایە بن زاری زمانەكە بن، لە زۆر حاڵەتدا ئاخێوەرانی 
ئەو زمانانەش ناتوانن لە هەموو شتێكیان تێبگەن. هەر بوارێك لەگەڵ پێشكەوتنیدا، 
كۆمەڵێك زاراوە و دەستەواژەی لەسەر دەستی توێژەران و زانایانی خۆی ئافراندووە، 
كە بەشێكیان بۆ ئەو بوارانە گشتگیر بوون و الی خوێندكاران و توێژەرانیان ناسرا 
و ئاشكران. جگەلەوە هەندێك لەو زاراوە و ناوە زانستییانە ناونیشانی بازرگانیان 
هەڵگرتووە. لە بواری سیاسی و فەلسەفەسدا هەمان دیاردە هاتۆتە ئاراوە. ئەمەش 
گرفتەكانی وەرگێری پتر و وەرگێڕانی ئەستەمتر كردووە. ئەمە لەالیەك و لە الیەكی 
تر، تا زمانی سەرەكی دەق پێشكەووتر بێ ، وەرگێڕانی بۆ زمانێكی سنوردار قورستر 
دەبێ . لەبەرئەوە، وەرگێڕی زۆر شارەزا نەبێ ، ناتوانێ  خۆی لەقەرەی وەرگێڕانی ئەم 

جۆرە بابەتانە بدات. بۆ ئەمەش چەند هۆكاركارێك هەیە:
و  وەربگێردرێ   ئاڵۆز  زمانێكی  بە  میتافۆڕیی،  ئاڵۆزی  دەقێكی  ناكرێ   راستە 
لێكجیاوازن، راستە دراوسێی  لێكدانەوە و وەرگێران دوو شتی  لێرەدا  لێكبدرێتەوە. 
واتە  تاكالیەنەیە،  هاتنەوەكە  هانا   بە  بەاڵم  دێن،  یەكترییەوە  هانای  بە  و  یەكترن 

لێكبەسەرهاتی زمان.



خزمەتی کەر و گای چوارپێ بکەین باشترە
لە هى کەر و گاى دوو پێ..

عەبدولکەریم شێخانی
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 لەسەروبەندی ئەو ئافاتی پەیدابوونی ) کەر وگا( یە بیست ساڵ زیاتر پێش ئێستا 
وتارێکم نووسی لە گۆڤاری )ڕامان( باڵو بووەوە بە ناوی )کێشەى زمانی کوردی 
لە نێوان کەرو گادا( و، ئێستا بە هەندێک زانیاری زیاتر و فراوانتر كردني باسەکە 

پێشکەشتانی دەکەم بەو هیوایەی سوودى هەبێ.
ئەوەی شانازی پێبکەین چیاکانمان و زمانەکەمانە کە لە توانەوە و لە نێوچوون 
پاراستوویانین . ئەو زمانەمان ڕەگ و ریشەیەکی قووڵی مێژوویی هەیە و دوژمن، 
پێش دۆست دان بەو ڕاستییەدا دەنێن و هەندێك ڕایان وایە کە زمانی کوردی لە 
فارسی و زمانەکانی دیکە کۆنتر و ڕەسەنترە . ئەگەر باسی شێوەزارەکانی بکەین , 
ئەوا هەموو زمانێك شێوەزاری جیا جیای هەیە و زمانی عەڕەبی ئەگەر قورئانی پیرۆز 
نەبوایە ئەوا لێک تێگەیشتنیان زۆر گران بوو . هەر بۆ نموونە عەڕەبێکی مەغریبی 
یان جەزایری بە شێوەزاری خۆیان لەگەڵ عەڕەبێکی عێراقی تێك ناگەن . دواى ئەوە 
ئێوە شتاقتان , با بڕوانامەی زانکۆشتان هەبێ و خۆشتان بکوژن وەکو حاجی تۆفیقی 
ئیبراهیم  و  عەالئەدین سەجادی  و  موکریانی  و حوزنی  وەهبی  تۆفیق  و  پیرەمێرد 
ئەحمەد و گۆران و ئەوانی دیکە کوردی نازانن . ئەوان بە بێ نقە نق و بە کوردییەکی 
جوان و بێگرێ و گؤڵ دەیاننووسی بەاڵم ئێستا هەندێک کەس وەکو کوارگی ژەهراوی 
پەیدابوون و زمانێکی تازە بۆ کورد دادەنێن . لە دوای کۆتایی هاتنی جەنگی یەکەمی 
جیهانی , حوکمدارییەك بۆ شێخ مەحمودی نەمر دامەزرا و حکوومەت ڕۆژنامەی بە 
کوردی دەرکرد و قوتابخانە کرایەوە و بە کوردی وانەیان تێدا دەخوێنرا . تەنانەت 
دواى کۆتایی هاتنی حوکمی شێخی نەمر دیسان ڕؤژنامەى کوردی دەرکرا , بەاڵم بە 
ڕێنووسێکی عەڕەبی ئامێز و گەلێک وشەی عەڕەبی لە نووسینەکاندا بەدی دەکرا . 
تەنانەت هەوڵ درا کە پیتی گونجاو بۆ ڕێنووسی کوردی دروست بکەن . بۆ نموونە 
ئەوەی من دیومە , پیتی ) گ( لە جیاتی ئەو هێڵەی سەرکافەکە سی خاڵیان لەسەر 
هێڵی کافەکە دادەنا و دوایی گۆڕییان بۆ ئەو هێڵە و بەو شێوەیەی لێهات کە ئێستا 
ئێمە بەکاری دێنین . ڕێنووسی کوردی جگە لە زمانەکە بە چەند قۆناغێکدا تێپەڕی 
تا گەیشتە ئەو شێوەیەی هەموو کورد بە دڵێ بوو و ، ئەو هەموو گۆڤارو ڕۆژنامە 
و کتێبانەی لە ناوەڕاست و کۆتایی سییەکانی سەدەی ڕابوردوو و، دواتر هەر بەو 
زمانە و بەو ڕێنووسە نووسراون کە ئەمڕۆ هەندێك نیمچە خوێندەوار تێی کەوتوون 
و دەیانەوێ هەڵیبوشێننەوە و تێک و پێکی بدەن . باو باپیرانمان ئەو زمانە جوانەیان 
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بۆ جێهێشتووین و بە پاکی داویانەتە دەست ئێمە و چەندان ساڵە دڵسۆزان خزمەتی 
دەکەن , کەچی کەسانێك تازە بە تازە دەیانەوێ بیخەنە سەر شاڕێی سەردەمیانە 
و )مۆدێرن( و بە قسەی خۆیان پاکی بکەنەوە , چونکە پێیان شەرمە بەو شێوەیەى 
ئێستای قسەی پێبکەن . یەکێک لەو بەشە هەستیارانەى دەستیان بۆ برد بڕگەی ) کەر 
( و ) گا( بوو . ئەمەش لەپێش ناوەڕاستى نەوەتەکانی سەدەی ڕابوردوو لە الیەن 
و  بوون  پابەندی  پێیەوە  گۆڤارەکەش  هەڵدا وستافی  گــواڵن(ەوە سەری   ( گۆڤاری 
هەندێک کەسیش چاویان لێکردن , هەر وەك چۆن ئێستا تەلەفزیۆنی ڕووداو سەعاتی 
کردووە بە کاژێر و دەبێ کادیرەکانی پەیڕەوی بکەن و تەنیویتیەوە بۆ الی هەندێ 
کەسی دیکەش . ئەوانە خۆیان دەپارێزن لە بەکارهێنانی ئەو وشانەی بڕگەی )کەر( 
و )گا( یان تێدایە و)کەرەکەیان ( کردە ) کار ( و ) گا( یەکەشیان کردە ) گە( , واتە ) 
بیالمانێ وعەیب نەبێ ( هی کەرەکەیان درێژکردەوە و هی گایەکەیان کورت کردەوە . 
ئەوەی ئەوانە دەیکەن وەکو ئەو مەسەلەیە وایە کە دەڵێ : چاکی مەکە با خراپ نەبێ , 
یان هات کل لە چاوى بکات , بەاڵم کوێری کرد . ئەوانە ڕواڵەتی وشەکە سەیر دەکەن 
و ناوەرۆکەکەی وەال دەنێن و، وەکو هەندێک کۆڵکە مەال کە دەڵێن ) مەکروهە( ژن 
دەست لە مۆز و تەرۆزی و ئاروو ) خەیار ( بدات چونکە بەڕاى ئەوان وەکو)دەعبا(
ی پیاو وایە و ئەوانە کەسەیری ئافرەت دەکەن تەنیا بیریان بۆ ناو گەڵی دەچێ و 
نازانم کە سەیری دایک و خوشکی خۆشیان دەکەن هەر بەو شێوەیە سەیریان دەکەن 
لە  ؟ ئەمانەو کە وشەى کەرەکە دەبینن سەیری ڕواڵەتی وشەکە دەکەن و خۆیان 
ماناکەی دوور دەخەنەوە . کەسی وا هەیە دەڵێ : کە ئەو وشەیە دەبینم تێک دەچم . 
دۆستێك لە ترسی زمانی ئەوانە مریشکی هێلکەکەری کردبوو بە مریشکى هێلکەکار 
. توخوا خەڵکینە مریشکی هێلکەکەر بە گوێدرێژ دەچێ یان دەکرێ بلێن ئەوە هێلکەى 
کەرە ؟ بۆ کەر هێلکە دەکات ؟باشە ئەگەر یەکێك باوکی پیاوێکی خواناس بێت , دەڵێ 
باوکم نوێژکەرە یان نوێژکارە ؟ دوای ئەوە ئەگەر بڵێ باوکم پیاوێکی نوێژکەرە , 
باوکی دەبێ بە کەر ؟ تۆ بلێێ ئەو زماننەزانانە لە باو باپیرانمان ژیرتر و زاناتر بن؟ 
نزیکە؟  گوێدرێژ  لەگەڵ  ڕواڵەتی وشەکە  کە  نەکردووە  بەوە  هەستیان  ئەوان  باشە 
وا دیارە ئەو ئەرکەیان بۆ نەوەی سەدەی بیست و یەکەم جێهێشتووە . لە سلێمانی 
گەڕەکێك هەیە بە ناوى ) سابوونکەران ( , باشە ئەوانەی ئەو ناوەیان لێناوە نەزان 
بە  ؟ شارەوانی   ) نەیاناگوت) سابوونکاران  بۆچی  باشە  پێنەشکاوە؟  ئەقڵیان  بوون 
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سەرۆك و فەرمانبەرانەوە هەموویان نەزان بوون نەیاندەزانی کە ناوەکە بەو شێوەیە 
عەیب و شوورەییە ؟ باڵندەیەك ناوی ) دار کونکەرە( یە بە دەندووک قەدی دار کون 
دەکات و گوێز و شتی دیکەی بۆ زستان تێدا دەشاڕێتەوە و ئەوانەی ئەو ناوەیان 
لێناوە نەزان بوون و نەیاگووت دار کونکارە . باسەرێك لە خوا لێخۆشبوو حەمەساڵح 
دیالن بدەین : شوان کۆڕی شەو )گەرمکەر ( بوو بە فووی شمشاڵ ئینجا با ئاوڕێکیش 
لە گۆرانی خوا لێخۆشبووش بدەینەوە . دەڵێ : کۆڕی بەر باخچەى مەکتەب گەرمبوو 
)بەخێرهاتنکەر( ئەهات و ئەچوو یان دەڵێ : بەاڵم ئەهرەمەنی گەاڵی باخ ) سیسکەر( 
بێزارە لە جووکەی دەنووکی کوردی (ڕاوکەر( ی دارستان لە باڵدار ) پیسکەر( جێی 
چینەی لێ تەنیم بە داوى وردی تؤ بڵێی ئەو تازە پێگەیشتووانە لە گۆران کوردی 
زانتر بن ؟ تۆ بڵێی گۆران نەیزانیبێ کە بڕگەی ) کەر( مانایەکی دیکەش دەدات ؟ بەاڵم 

گۆران چونکە نیازپاك ز دڵپاك بووە وەکو زۆرانی دیکەی.



زمان له  چیڕۆكی
نوێی كوردیدا

سابیر ڕه شید 
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ئه گه ر جاران زمان ته نیا هۆكارێك بووبێت بۆ نووسین و به  ناچاریش له  دنیای 
ئه وا  بووبێت،  چیڕۆك  پێكهێنه ری  ڕه گه زێكی  كــوردیــدا  چیڕۆكی  هه قایه تئامێزی 
بێگومان ئه و ساته  هیچ به هایه كی جوانی به  ده قه كه  نه ده به خشی، چونكه  ئه وه ی الی 
چیڕۆكنووس گرنگ بووه ، گه یاندنی بیرۆكه  و په ند و ئامۆژگاری و هۆشیاركردنه وه  

و په یامی سیاسی و وه زیفه ی كۆمه اڵیه تی بووه ...
ئه مڕۆكه  زمان له  بونیادی چیڕۆكدا ڕۆڵی ئیستاتیكی ده قه كه  ده بنیێ و ده شبێته  
هۆی ناسینه وه  و تایبه تمه ندی چیڕۆكنووس، بگره  هه ندێك چیڕۆكنووس توانیویانه  
بكه ن و  نووسین دروست  زمانه كه یانه وه  شێوازێكی  تایبه تمه ندی  و  به هۆی جوانی 
په نهان و  ئه ودیوی شته   ده توانرێت  به هۆی زمانه وه   بناسرێته وه ، چونكه   پێشییه وه  
شاردراوه كان بخرێنه  ناو جیهانی ده ق و ئه وه ی كه  چیڕۆكێكی سه ركه وتوو و هونه ری 
و جوان له  ده قێكی دیكه دا جیاده كاته وه و خوێنه ر ده خاته  ناو دنیای سه رسووڕمان 
بونیادی  ته نیا  به شداری ده بێت  فه زای ده قه كه دا تووشی سه رسووڕمان و  له ناو  و 
زمانه  له نێو ته الری چنراوی چیڕۆكدا، بۆیه  زمان ته نیا ڕه گه زێكی گرنگی ده ق نییه ، 
به ڵكو شێواز و ده ربڕینیشه  و له  هه مان كاتیشدا جوانكاری و فه لسه فه  و جیهانبینی 

ده قه كه ش نیشان ده دات.
زمانێكی  توانیویه تی  حه فتاكاندا  ده یه ی  له   هه ر  كوردیش  چیرۆكی  نوێی  نه وه ی 
پاراوتر و چڕتر و شیعریتر له  قۆناغه كانی پێشتر به كار بێنێ، وه ك ئامرازێكی ده ربڕین 
له ناو هێما و برووسكه یی داڕشتن و شیعریه تی نووسیندا، كه  ئه مه ش چیڕۆكی كوردی 
له  نووسینی هه قایه تئامێزی جاران جیاكرده وه ، ئه گه رچی پێش سااڵنی حه فتاكانیش 
لێره  و له وێ هه وڵی دڵسۆزانه  و جوان هه بووه  بۆ سوود وه رگرتن و به كارهێنانی 
به اڵم  ده ق،  ئیستاتیكای  دروستكه ری  و  ده ربڕین  و  گرنگ  ڕه گه زێكی  وه ك  زمان 
ده توانرێ سه ره تای حه فتاكان به  سه ره تایه كی پڕشنگدار دابندرێت كه  زمان بوو به  
بنیادێكی چیڕۆك و خۆی له  زمانێكی پێشتری وه سفی درێژ و دووباره  بوونه وه ی 
ڕسته كان و ماناكاندا كه  پڕ له  په ند و ئامۆژگاری و مه به ست و وه زیفه ی كۆمه اڵیه تی 
ده بینی... ئیتر وای لێهات زمان ببێته  پردێك له  نێوان خوێنه ر و ده قدا، كه  به  كورتترین 
ماوه  مانایەكه  بگه یه نێته  خوێنه ر، به تایبه تیش خوێنه ری زیره ك بۆ ئه وه ی به  شێوه ی 

برووسكه یی و خێرا له  درێژدادڕی بێ مانای جاران ڕزگارمان بكات.
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ڕووداوی  نه ك  مانا  دروستكردنی  و  ده ربڕین  بۆ  بونیادێك  به   بوو  زمان  ئیتر 
كۆمه اڵیه تی و شتی ڕۆژانه  و به كارهێنانی ڕه مز و هێماش ئه وه نده ی دیكه  به كارهێنانی 

چیڕۆكی له  شێوازی ڕاپۆرت ئامێزی دوورخستووه .
ئه گه ر سه یری چیڕۆكه كانی سه ره تای سااڵنی حه فتاكان و به دواوه  بكه ین، هه ست 
به م شیعریه تییه ی نووسینی چیڕۆك ده كه ین كه  توانای خوێنه ریش له گه ڵ خۆی بخاته  
ناو دونیای پڕ له  سیحری ده ربڕین و مه به ستی چیڕۆكنووس بخاته  ناو فانتازیای 
مه به سته   و  سیحر  و  نهێنی  ناو  دیكه ی  به شدارێكی  به   بكات  خوێنه ریش  و  ده ق 
وێنه كان،  و  ده سته واژه   و  هێما  و  ڕسته   و  بڕگه   و  په یڤ  دیو  ئه م  شاردراوه كانی 
نموونه ی چیڕۆكه كانی له تیف حامید به رزنجی و ئه حمه د شاكه لی و سه دره دین عارف 
و كاكه  مه م بۆتانی و حوسێن عارف و عه بدوڵاڵ سه ڕاج و دڵشاد مه ریوانی و... تاد 
له  دوای ئه وانیش چه ندان چیڕۆكنووسی داهێنه ری دیكه مان توانیان به رده وامی به  
جوان به كارهێنانی زمان و شیعرییه تی نووسین بده ن له  چیڕۆكی كوردیدا. دواییش 
له   نوێتر  به  شێواز و ده ربڕینی  له  ده یه ی هه شتاكاندا چه ندان چیڕۆكنووسی دیكه  
كاروانه كه  به رده وام بوون و قۆناغی دوای ڕاپه ڕینیش كۆمه ڵه  چیڕۆكنووسێكی دیكه ی 
جیاوازی هێنایه  ناو دونیای چیڕۆكی كوردی و ئه مانه ش به  شێوازی جیاجیا شان به  
شانی بایه خدان به  خه یاڵ و فانتازیا و به  مه ئلوف كردنی نامه ئلوفه كان و تێكه ڵكردنی 
خه ون و خه یاڵ له گه ڵ واقیع و شێوه  گێڕانه وه ی نائاسایی، شیعرییه تی نووسینیان 
كرده  بونیادێكی گرنگی چیڕۆكی كوردی. ئه مانه  ئه گه رچی هێڵی جیاكه ره وه شیان له  
نێواندایه ، به اڵم هێڵی هاوبه شیان سوودوه رگرتن و به كارهێنانی زمانه  له  بونیادێكی 
نوێی چیڕۆكدا كه  بێگومان زمان تیایدا هه م مه به ست و هه م ده ربڕین و هه میش بونیاد 
و پێكهێنه ری سه ره كی ده قه كه یه  و فه لسه فه  و جیهانبینی و مه به ستی چیڕۆكنووسیش 

هه ر له ناو بونیادی ئه م زمانه دا دروست ده بێت.
له نێو بونیادی زماندا خوێنه ر ده بێته  به شدارێكی دیكه ی ده قه كه  و به  نێو سیحر و 
نهێنی ده قه كه دا ده گه ڕێت تا تووشی پرسیار و تێڕامان ده بێت و به دوای ڕاڤه كردنی 
و  فه لسه فه   و  ده گه ڕێت  ده قه كه دا  نێو  شاردراوه كانی  مانا  و  ده الله ته كان  و  هێما 
جیهانبینی ده قه كه  ده دۆزێته وه  و جاری وا هه یه  جیاواز له  بیرو لێكده دانه وه و خۆشی 
كۆتایی بۆ ده قه كه  داده نێت و هه ستیش به وه  ده كات كه  خۆی به شدارێكی گرنگه  له  
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نوێی  بوینادی چیڕۆكی  له   پێموایه   من  بۆیه   ده ق – خوێنه ر،  نووسه ر –  سێیانه ی 
كوردیدا ئه م زمانه  شیعرییه ، یان شیعرییه تی نووسین بنه مایه كی گرنگه  و بێ ئه م 
كۆڵه گه یه  چیڕۆكنووس ناتوانێ په یامی خۆی به  جوانی و ته واو بگه یه نێت و جوانكاری 
و  پرسیار  یان  گه ڕانه كانی،  ناتوانێ  و  ناكرێت  ته واو  پێ  چیڕۆكه كه شی  ته الری  و 
نه ك  زیره ك  و  به شدار  به اڵم خوێنه رێكی  مێشكی خوێنه ر،  ناو  بخاته   تێڕامانه كانی 

كۆلكه  خوێنده وار.



بەسەرهاتی زمان
لە ڕۆمانی ]دەریاس و الشەکان[

محەمەد فەریق حەسەن



زمان و زار218

کۆچی  ساڵە  شانزە  کە  ناوبراو  دەهێننەوە...  قەمەرخانی  مەیتی سەردار  )ئەمڕۆ   -1
دوایی کردووە... دوای شانزە ساڵ مردن ئێستا لە دارجگەرەیەکی ڕزیو دەچێت... دەبوایە 
الشەکەی لە شوێنی خۆی نەجووڵێنن... ل6( ئەگەر قەمەرخانی ئەو ماوەیە لە ساردێندا 
بووبێ، چ قەیدی؟ بەاڵم وەک لە دەقی ڕۆمانەکەدا هاتووە، لە گۆڕێکەوە بۆ گۆڕێکی تر 
گوێزراوەتەوە و ئێستا لە دارجگەرەیەکی ڕزیو دەچێت. بۆیە دوای شانزە ساڵ پێی ناڵێن 

مەیت یان الشە، بەڵکو شتێکی تری پێ دەڵێن، کە نابێ ڕۆماننووس نەیزانێ.
هەیئەت،  فۆرم، سیاج،  فاسیلە،  مەلمەس،  حیلە،  ئیرس،  عیادە،  وەزن،  )موعجیزە،   -2
لەمس،  قافڵە،  جەرەیان،  قەمیس،  ڕیواق،  واجب،  ڕیفۆرم،  موهەندیس،  عمومیات،  یەقین، 
وەزن، عەشرەت، حورمەت، ئیحتیرام، فەوزا، ڕوتبە، مەعزەرەت، سکونەت، قەبیلە، وەال، 
قەبر، عاتیفی، سەبر، زیقاتی، عیناد، فزوولیەت، مەغروور، موقەدەس، موفسید، زوڵمەت، 
مەلعون،  موڵکییەت،  مشورەت،  سەهل،  جوزئیات،  خسوسیات،  حەماس،  دەلیل،  مینبەر، 
فیتری، مەرکەزی، فەقیری، جایز، فەڕە، دەقە، مەعبود، قفڵبکات،..( تەواوی ئەم وشانە و 
زۆری تریش بیانین. ئەگەر لە زمانی کوردیدا جێگرەوەیان نەبووایە، ئەوا بەکارهێنانیان 
ئاسایی بوو، بەاڵم هەموویان بە کوردی هەن و خۆیشی بەشی زۆریان دەزانێت. ئیتر 

بۆچی پەنا بۆ وشەی بیانی دەبات؟ ئایا نووسەرانی دونیا کاری وەها دەکەن؟
3- )هێندە زۆر ڕۆژێک ویستمان گۆڕستانەکە تێکبدەین و خۆمان لەم هەموو سەرۆکە 
بێکەڵکە رزگاربکەین، بوو بە بەاڵ بۆمان. سەرۆکەکانمان عەزیز بوون، هیچ میللەتێک و 
هیچ شارێک وەک ئێمە ڕێزی سەرۆکەکانی خۆی نەدەگرت. ل 7( بڕوانە ئەو ناکۆکی و 

هەاڵنەی، کە لەم دوو ڕستەیەدا هەن.
 )أ( سەرۆکەکان بێ کەڵکن، ویستوویانە ڕزگاریان بێت لێیان. دواتر هەر ئەو سەرۆکانە 

زۆر ئازیزن و ڕێزیان دەگیرێت. 
)ب( )هێندە زۆر ڕۆژێک( مانای چییە؟ 

)جـ( سەرۆکەکان کۆن، کەواتە )بوو(، دەبێ بکرێت بە )بوون... بوون بە بەاڵ بۆمان( 
4- )ئیحتیرامی موقەدەساتەکانی تر هێڵی سوورە ل9( دەبوو بنووسێت: )بێحورمەتی 
بە موقەدەساتی تر هێڵی سوورە( وەکوتر )موقەدەسات( کۆی )موقەدەس( ە، کەچی ئەو 
)موقەدەس، موقەدەسات. موقەدەساتەکان(. جا شتی  بە کۆ  تریش کردوویەتی  جارێکی 

وەها دەبێ؟ ئەمجۆرە هەاڵنە چەندان جار دووبارە بوونەتەوە.
فشۆڵ  و  دەبە  دەقەکەیان  یەکدا،  بەشوێن  هاوواتا  زۆر  ژمارەیەکی  دەرکەوتنی   -5
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و  قامووس  یان  نووسیوە  ڕۆمانی  نووسەر  ئایا  بپرسێت:  هەیە  بۆی  کــردووە. خوێنەر 
وشەو واتاکەی )الکلمة ومعناها(؟ )مەکر و حیلە، ناچونیەک و جیاواز، تەوەهوم و خەیااڵتی 
نابەجێ، نامیلکە و کتێبۆچکە، سیخوڕ و هەواڵدز، کار و وەزیفە، سووک و ئاسان، گریان 
و شیوەن، واهیمە و تەوەهومات، فێڵ و حیلە، زۆڵ و بیژی، سەهل و ئاسان، پەیوەندی و 
ڕابیتە، سەکۆ و مینبەر، کەودەن و گەلحۆ، نەیار و دوژمن، ناچونیەک و جیاواز، سرەوت 
و سکونەتم، تەنگانە و زیقاتی، گریان و شیوەن، الواز و چڕوسکاو، دڵڕەق و بێڕەحمانە، 
قەدەغەکرا،  کارێکی  هەموو  و  یاساخ  چاالکییەکی  هەموو  بەرز،  و  بڵند  عاتیفە،  و  سۆز 
کێوگەڕی و کەژەوانی، وەهمی جەنگاوەرەکان وەهمی شەڕکەرەکان، پەشمە و حەپۆل، 
لووتبەرزی و فیززلی، سام و بیم، بێزیان و بێوەی، حورمەت و ڕێز، ئەهل و کەسوکار، 

بیرکردنەوە و تێفکرین،...( 
زۆر جاران، نووسەر هاتووە سێ وشە یان سێ دەستەواژەی هاوواتای بەشوێن یەکدا 
ڕیز کردووە: )لە یەک دوور و لە یەک نەچوو و جودا، مۆن و مڕومۆچ، وەزیفە و پلە و 
پایە، شاند و ڕەوانەکراو و پەیامهێن، دڵرەق و دڕندە و بێڕەحمن، ناچیزی و بێنرخی و 
بچووکی، دوو دڵی و نادڵنیایی و باوەڕ لەدەستدان، بشاریتەوە دایپۆشیت ونیبکەیت، ڕێک 
و ڕاست و بێ هیچ پێچ و پەنایەک، ڕوون و ڕەوان و بێ پێچ و پەنا، غەریب و نامۆ و 

نەشارەزا،..(
6- لە هەندێک شوێندا، هەڕەمەکی وشەکان خراونەتە پاڵ یەک. )وەک ئاگر لە پووشێکی 
هاوینەی وشک بەربێت( پووش: گیای وشکبووی دەشتە. کە وتت پووش واتە وشک. کە 

دەڵێ پووشێکی هاوینە، وەک ئەوەیە وایە پووشی زستانە و بەهارەش هەبێ! 
)ئێستا لە ساردێنی بیمارستانێکدا خەوتبوو. ل84( سەرەتای ڕستەکە ئێستایە، کەچی 

کۆتایییەکەی ڕابوردووی دوورە! 
ل100( وشەی  نەیەم.  وێزەی  لە  نییە  دوور  کە  کەوتۆتە سەرشانم  قورس  )بارێکی 
پەالماری  )وێــزە:  دا.  لێی  و  پەالماریدا  واتــە  وێــزەی،  هاتە  نییە.  لە جێی خۆیدا  )وێــزە( 

پەنامەکی بۆ بردن/ هەنبانە بۆرینە( 
)تووشی دڵەڕاوکێ و خانەگومانیان کرد. ل 107( خۆ دەریاس ژنی نەهێناوە، ئیتر لە 

کێ خانەگومان بێ؟ وا دیارە نووسەر واتای خانەگومان نازانێ! 
)هەڕە لە بڕی ناکەنەوە. ل112( هەڕە، دەکاتە: )1- مشار. 2- بڕۆ. 3- زەڕەی کەر... 

هتد( دیارە ئیدیەمەکەی نەزانیوە. 
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ئەو  بەرگەی  بڵێت:  بێ  مەبەستی  ڕەنگە  نەدەکرا. ل 172(  بڕکێش  بۆ  بۆگەنەی  )ئەو 
بۆگەنەی نەدەگرت. بەاڵم )بڕکێش( بێ مانایە. زۆر ڕستەی شاشی لەمجۆرە لەم ڕۆمانەدا 
هەن! )کەسانگەل( دوو جار کۆیە )کەس، کەسان، کەسانگەل(، بۆچی؟ )کتێبۆچکەی بچووکی 
)کتێبۆکە،  کراوەتەوە،  بچووک  جارن  سێ  کتێبەش  ئەو  بدە.  سەرنج  )ل32(  دۆزییەوە 

کتێبۆچکە. کتێبۆچکەی بچووک!( دەبێ قەبارەکەی چەند بێ و چەندی مابێتەوە؟
چڕووساو-ە.  نییە،  )چڕوسکاو(  باخەڵ.  و  گیرفان  دەکاتە  کە  بــەڕک-ە،  نییە  )بڕک( 

ئەرشیف نییە ئەرشیڤ-ە. لە سەعات پێنج بەوالوە نییە، لە سەعات پێنج بەدواوە- یە. 
7- )هەموو بەیانییەک پێش سبەی ساڵحان سەد سەر مەڕ و بزن و گا و گوێرەکە 
دەدا بە ئەرزا. ل 181( ئەگەر هەر یەکێک لەو ئاژەاڵنە بە دە خولەک سەرببڕێت و کەوڵیش 
بکات، ئەوا دەکاتە پتر لە شانزە سەعات! ئەوەی باسی دەکات نابێ مرۆڤ بێت. دەبێ 

ئامێری سەربڕینی ئاژەڵ بێت! 
لە  مــردووان دەسوڕێمەوە ل 247( واشە،  لە دەوری  داڵە کەرخۆرە  )وەک واشە و 

دەوری مردووان ناسووڕێتەوە، خۆی ڕاوی باڵندەی گچکە و مشک دەکات.
لێ  ڕێزی  مــردوو،  بێنن.  بەکاریان  خەڵک  باوەڕناکەم  نووسیوە  وشەی  هەندێک   -8
خەڵک  ئاوەدانییەک،  هەر  گەیشتە  مردوو  کــەژاوەی  ئێستاش  تا  دەزانن  وەک  دەگیرێت. 
لەبەری هەڵدەسن. بۆیە بڕوا ناکەم لە کوردستان وشەیەکە بە ناوی )مەیتچییەکان( هەبیت.
9- )هێی مامۆستا ئەوەی تۆ فێرتکردووین، قڕانێکی قەڵب ناکات. ل 248( هێی، وتەی 
ئاگادارکردنەوەیەتی.  و  بەرانبەرە  کەسی  سەیرکردنی  بەکەم  و  تێخوڕین  بۆ  دەنگدانە. 

ناکرێ تۆ بە مامۆستایەک بڵێیت: هێی.
10- )دەڵێن ئەڵمانەکان نەیانهێشتووە مەیتەکەی سەرۆک لە فڕۆکەخانە بچێتەدەرێ، 
خۆی  واڵتــی  لە  جێیە  لە  ئایا  ل10(  بکات  پەنابەری  داوای  و  زیندووببێتەوە  ترساون 
׳׳سەرۆکی ئەرز و ئاسمان بێ׳׳ و ژمارەیەک نازناوی بریقەداری هەبێ و الی گەلی خۆی 
خۆشەویست بێت و زۆریش دەسەاڵتخواز بێت، کەچی داوای مافی پەنابەری لە واڵتی 
ئەڵمانیا بکات، کە بۆ چارەسەری نەخۆشی ڕووی لەوێ کردووە؟ خۆ کۆدەتایان بەسەردا 

نەکردووە!
11- )بۆ ئەوەی وەک سەردار قەمەرخانی بۆنی ناخۆشی لێ نەیەت، جگە لە الشەی 
مردووەکە، پاسەوانەکان و شەقامەکانیشیان بە گواڵو شت. ل11( خۆ گواڵو ئاو نییە بە 

تانکەر دابەش بکرێت! زێدەڕۆیی بەو ڕادەیەش؟



زیا ن ناسی وشەسازی
لە زمانی کوردی دا
)لێکۆڵینەوەیەک شیکاری و رەخنەیی دەربارەی
 کێشەکانی وشەسازی(

کامران ڕەحیمی - ) ئیالم(   
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: )abstact(:پوختە
ئەم وتارە، لێکۆڵینەوەیەک شیکاری و رەخنەییە و لە چەند بەشی جیا جیا بەاڵم 
تەواوکەری یەک، پێکهاتووە کە داگری   شیکاری پروسەی وشەسازی رابردوو و 
توانست و کێشەکانی ئەمڕۆی زمانی کوردی وەکو مەزن ترین کۆسپی ئەم سەرردەمە 
هاتۆتەوە ئاراوە. لە هەر بەش دا بە پێی بەڵگە و  دوکومنتی رێزمانی، زمانناسی و 

مێژووی، رەخنەی زانستیانە لە  وشەسازی هاوچەرخی زمانی کوردی دا گیراوە.
لە کوتایی 14 بەش دا تێکۆشاوە هەنگاوێک بۆ ستانداردکردنی زمانی یەکگرتوو 

وەکوو ئامرازی پەیوەندی و بەردی بناغەی یەکگرتنی نەتەوایەتی هەڵبگرێت. 
 

ژمارەی   ،)variety( زمان  چەشنە  ناسیۆنالیزم،   :)keywords(وشــەکــان کلیل 
بڕگە)syllale(،  کوردی دژ بە کوردی، گوتار )discourse(، مادیک، فاڵەوی/فەیلی، 

دەستەوشەکان، فارسی وەکو کوسپێک، ئیشتقاق)derivation(، ماسەبەزان. 

پێشەکی:
کورد، وەک نەتەوەیەکی خاوەن زمان و ئەزموون هەر چەند بە ئاستەم و وردە 
وردە چۆتە نێو بازنەی شارستانیەتی مۆدێرنەوە بەاڵم تەنیا بە زانستی چەند الیەن 
بوونەوەرێک  هەر  بێگومان  بێت.  رزگاری  گێژاوە  لەم  دەتوانێت  زمانی  راپەڕینی  و 
رزگار  فەوتان  لە  خۆی  رەگــەزی  و  نەسڵ  دەتوانێ  »زاوزێ«وە،  رێگەی  لە  تەنیا 
بکات. زمانیش وەکوو هەر بوونەوەرێک تەنیا لە رێگەی وشەسازییەوە دەتوانێ خۆی 
وشەسازیدا  پرۆسەی  لە  وەرنەگرتن  کەڵک  دبێژێ:«   )dressler(درسلر بپارێزێت. 

یەکێک لە نیشانەکانی مەرگی زمانە«
) بخارا، ش224: 63(.

 لەم سەردەمەدا ئەگەر هەر نەتەوەیەک بە شێوەی زانستییانە و چااڵکانە لە سەر 
زمانی بە تایبەت لە بواری وشەسازی دا کار نەکات. رەنگە لە داهاتوودا زمانەکەی 
ئەم  بکات.  پێ  دەست  فەوتانی  و  نەمان  پرۆسەی  وردە  وردە  بکەوێتەوە.  نەزۆک 
مەترسییە تایبەتترە بۆ ئەو نەتەوانە کە سنوور و  دەسەاڵتی سیاسییان نییە و هەروەها 

خاوەن پەروەردە و فێرکاری گشتی نین و لەگەڵ گەالنی تردا تێکەڵن. 
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بەالی منەوە پرۆژەی وشەسازی لە کوردیدا بەردەوام رووبەڕووی سێ گرفت 
دووهەم،  زەمینەدا.   لەم  تایبەت  پالنێکی  و  بەرنامە  نەبوونی  یەکەم،  بــووەتــەوە: 
ئامادەبوونی روانگەیەکی سەلەفیانە بۆ زمان کە دژ بە وشەسازی دەوەستێ. سێهەم، 
ئەو بۆچوونە کە دبێژێ چاکترین شێوە کەڵک وەرگرتن و بەکارهێنانی خودی وشە 
کارێکی  بە  و وشەسازی  بە وشەسازین  دژ  کەسانەی  ئەو  راستیدا  لە  بیانییەکانە. 
پێویست نازانن بێ گومانم تا رادەیەکی زۆر ئاگایان لە واقیعی زمانی کوردی نییە و 

خویان و زمانەکەیان داوەتە پاڵ، دروشمێکی رەسەنایەتی خوازانە.
ئێمە وەک کورد لە چوار واڵتدا دەژین و زمانەکەمان لەگەڵ سێ زمانی کوردی 
و تورکی و عەرەبی لە دانوستاندایە و بەردەوام وشە و دەستەوشەی ئەو زمانانە 
دەکەوتە سەر زاری ئاخێوەرانی زمانی کوردی و ئەگەر بڕیار بێت ئێمە ئەمە وەک 
دۆخێکی ئاسایی چاو لێبکەین و لە زمانی نووسینیشدا ئەم دۆخە بچەسپێ ماوەیەکی 
زۆری پێ ناچێ بۆ فێربوونی زمانی کوردی ناچار دەبین ئەو سێ زمانەی تریش 

فێربین. و لە واقیعدا دۆڕاندنی رەسەنایەتی زمانەکەشی لێ دەکەوێتەوە.
هەڵبەت پێویستە رووناکبیران و نووسەران سەرنج بۆ ئەم خاڵە گرنگە رابکێشن 
ئەگەر ئەم کۆمەڵە وشە نوێ و داتاشراوانە، کە ئێستا هەمانە، نەبوایە، زمانی کوردی 
ئێستا لەم ئاستەدا نەبوو. بەڵکوو دواکەوتووانە وەکوو رابردوو و تەنیا زمانی شیعر 

و گۆرانی بوو.
دەستی  نێوسەدەیە،  لە  کەمتر  کورد  ئێمەی  پرۆژەی وشەسازی الی  کورتی  بە 
پێکردووە و دەبێ وەکوو هەر بزووتنەوەیەک، بە جیددی بخوێنرێتەوە و خەسارناسی 
بکرێت و الیەنە باش و خراپەکانی دەستنیشان بکرێت تا لە داهاتوودا بە شێوەیەکی 

باشتر و پسپۆڕانەتر ئەم جمشتە رێبەری بکرێت: 

1� ناسیۆنالیزم و فرەوشەسازی
رەسەن  و  پەتی  زمانێکی  بە  گەیشتن  ئامانجی  بە  هاوتــاســازی  و  وشەسازی 
یان  کتێب  دێڕێکی  چەند  ئەگەر  رادەیــەک  تا  بەرچاوە.  زۆر  نووساریدا  کوردی  لە 
رۆژنامەیەکی ئەم چەند ساڵە دواییە هەڵسەنگێنیت. تێدەگەی دەقەکان زیاتر لە %90 
بە کوردی پەتی نووسراون. بێ گومان بیری پەتی نووسین رەنگدانەوەی روانگەی 
زمانێکی  پێکهێنانی  بە  تا  تێکۆشاوە  کورد  رۆشنبیری  زمان.  بۆ  ناسیۆنالیستییە 
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ئــەوەی سنووری واڵتەکەی  بۆ  پاشان  بکات.  دیــاری  بۆ خوی  رەســەن، سنوورێ 
پتەوتر و بەرچاو تر بکاتەوە زمانەکەی پەتیتر و کوردیتر کردووە لە کاتێکدا  پێویست 
نییە زمانێک ئەوەندە پەتی بکرێتەوە. ئێستا لە جیهاندا هیچ زمانێک نەدۆزراوەتەوە 
کە 100%  پەتی بێت. هەڵبەت رەنگە تەنیا زمانی خێڵە دواکەوتووەکانی ئامازۆن و 
دەرەوەیــان  لەگەڵ جیهانی  پێوەندی  و  دانووستان  نەبوونی  بە هۆی   .. و  ئەفریقا 

رەسەن مابن )؟(
بۆ نموونە زمانناسان لە لێکۆڵینەوەیەکدا بەو ئەنجامە گەیشتوون لە 9903 وشەی 
بەو  فارسی  زمانی  یان   .)13  :1372 گیوی،  احمدی  )د.  بیانین  3566 وشە  رۆمانی 
دەسەاڵت و مێژوو کۆنەوە پڕە لە وشەی عەرەبی و مەغوولی و تورکی و ئینگلیزی 
و فەڕەنسی و کوردی و تەبەری و مازەندەرانی و سوغدی و ... لەم بارەوە مامۆستا 
و  حەوتەم  شەشەم،  سەدەکانی  »لە  دەنووسێ:  »سبک شناسی«دا  کتێبی  لە  بەهار 
هەشتەم پەخشانی فارسی 80% عەرەبیە ...« )بهار، 1349: 121( هەر ئێستاش هەر 
لە  ... کەچی  تەنیا عەرەبیە  لە سەتی  لێکبدرێتەوە نزیک بە شەست  دەقێکی فارسی 
هەموو جیهان فارسی وەک زمان ناسراوە و لە هەموو بوارێک-دا توانایی و چاالکیی 

هەیە.
پێویست بە وتنە بیری پەتی نووسین لە فارسیدا کە لە سەردەمی رەزاخان دەستی 

پێکرد ئێستا بڕەویکی وای نەماوە. 
روانگەی ناسیۆنالیستی بە زمانی کوردی الیەنی باشیشی هەبووە کە لێرەدا بە 

کورتی ئاماژەی پێدەکەین:
 A- زمانی کوردی بۆتە زمانی نووسین و روژنامەگەری و سیاسەت و وەرگێڕان 

و ...
B- هەزاران وشەی نوێ و جوان و رێک و پێک هاتوونەتە نێو زمانی کوردییەوە 

و بوونەتە مایەی بووژانەوەی زمانی کوردی.
 C- دەرفەتێکی بۆ زمانی کوردی رەخساندووە، ئەگەرەکان و تواناکانی خۆی 

بنوێنێ.
 D- پرۆژەی وشەسازی، زمانی کوردی لە نەزۆکایەتی دەرباز کرد.

خەڵک  قسەکردنی  زمانی  لەسەر  رادەیــەک  تا  نووسین  زمانی  رەسەنایەتی   -E
کاریگەری هەبووە.
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بەاڵم الیەنی خراپی ئەم روانگەیە بۆ زمان ئەوەیە زمانی کوردی بە هۆی نەبوونی 
بااڵنس وتەوازون لە نێوان فێرکاری گشتی و فرەوشەسازیدا بۆتە زمانێکی دەستکرد 
و تا رادەیەک پێوەندی لەگەڵ خەڵک دۆڕاندووە. بۆ وێنە لە کوردستانی ئێران زۆربەی 
حەوتەنامەکان،گۆڤارەکان، وەرزنامەکان جیا لە »سروە« بەشێک لە وتارەکانیان بۆ 
زمانی فارسی تەرخان کردووە. ئەم کارە ناتوانێ بە شێوەیەکی پاڵەکی نیشاندەری 
ئەوە بێت، زۆربەی خەڵک لەم زمانە تێناگەن و نایزانن )؟( رەنگە هەندێک بێژن ئەم 
کارە بۆ دروستکردنی پردێکە لە نێوان نەتەوەکانی تر بە تایبەت فارس. بەاڵم ئەم 
تێڕوانینە کاتێک راستە، چاپەمەنیەکان بە شێوەی رۆژنامەی سەرانسەری  باڵوبن 

نەک ناوچەیی.
ئەم دەستکردی بوونەی زمانە تا ئاست و رادەیەکە، کە الی نووسەران و شاعیران 
ئەم رستەیە باو بووە کە »کابرا کوردی نازانێ ...«. خودی ئەم رستە نیشان دەدات 
کە ئەم زمانە تا رادەیەک دەستکردە، نەک سرووشتی. ئەگینا چۆن دەبێ کوردیکی 
خوێندەوار، زمانی دایکی خۆی نەزانێ، بێ گومان مەبەستی نووسەرانی کوردی زان 
)؟( نەزانینی زمانی نووسینە و فامکردنی وشە داتاشراوەکانە، چونکوو هەر کەسێک 
بە شێوەی سرووشتی ئاگادارییەکی تەواوی هەیە بە سەر هەموو بەشەکانی زمانی 

دایکی خۆی، وەک: رێزمان، دەربڕینی وشە، دەزگای واچی و مانایی.
وشەگەلێک  بۆ  کە  گەیشتووە  قۆناخە  بــەو  کــوردیــدا  زمانی  لە  فرەوشەسازی 
هاوتاسازی کراوە کە نموونەی لە دیکەی زمانە ئێرانییەکان لە ئێران و ئەفغانستان 
و تاجیکستان و پاکستان نەبینراون بۆ وێنە: کۆمار، سەرۆک، نەتەوە، گەل، گۆڤار، 
بنەما، سەرچاوە، الپەڕە، ئەندازەیار،  رێنووس، بەرکار، کۆمەڵ،  هۆنراوە، دەق، وێژە، 

دەنگ )vote(، تومار، ... .
ئایا هاوتای ئەو وشانە لە زمانی فارسیدا نییە یان زمانەوانانی فارس بەو هەموو 
دەسەاڵتەوە ناتوانن بۆ زۆربەی ئەو وشانە کە سەدان ساڵە لە سەر زاری خەڵکن 

واتاسازی بکەن؟
فارسی  زمانی  لە  وردە  سەرنجێک  بە  چونکوو  ــە.  روون پرسیارانە  ئەم  واڵمــی 
هاوتاسازی  بۆ  دەتوانن  کە  دەبینین  قامووسەکاندا سەدان وشە  نێو  لە  گەڕانێک  و 

بەکاریان بیبەن بۆ وێنە:
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آهنجیدە  )تناقچ، عنێر(،  آخشیج  ــزاق(،  )ب خدو  سرگان(،  بەرامبەری  )لە  چنگار   
)فتوا(،  وچر  )گمع داشتن(،  بیوسیدن  )مقایسە(،  پالوغ  )جاسوس(،  آیشنە  )انتزاعی(، 

وچرگر )مفتی(
بوسە و نڤرت حالل باشد باری

حجت دارم بر این سخن ز وچرگر
)لبیبی سەدەی 4(

بەاڵم قەت ئەم وشانە کاربردیان نەبووە چونکوو دەوری سەرەکی زمان پێوەندی 
بواری  لە  ئەگەر  وشــە،  یارمەتی  بە  پەیامە  گواستنەوەی  هەروەها  خەڵکە،  لەگەڵ 
وشەسازیدا فرەکاری )ئیفرات( بکرێت پێوەندی زمان لەگەڵ خەڵک هەڵدەپچڕێ پاشان 
لە ئە نجامدا زمانێکی دەستکرد و رەمزی پێک دێت کە تەنیا نووسەران تێدەگەن و 

پێی دەنووسن لە کاتێکدا زمان بۆ تێگەشتنە نەک بۆ تێکدان. ...
 بێ گومان گرنگترین ئەرکی وەرگێڕان و زمانەوانانی کورد لە هەنگاوی یەکەمدا 
کە  ئەو وشانە،   بۆ  هاوتاسازیە  پاشان  بیانیەکانە؛  کۆکردنەوە و دەستەبەندی وشە 
پڕکاربردن. چونکوو پێویست نییە بۆ هەموو وشە بیانیەکان کە لە سەر زاری خەڵکن 

هاوتاسازییان بۆ بکرێت.
لە الیەکی ترەوە گەلێک وشە هەن کە نێونەتەوەیین و لە هەموو زمانانی جیهان 
دا جێگربوونە ئیتر زۆر پێویست نییە، ئێمە خۆمان بۆ هاوتاسازی ئەو وشانە ماندوو 
بکەین بۆ  وێنە: ئۆکسیژن،  ئیدرۆژن، ئینێرژی، تەلەفزیۆن، تەلەفون، رادیۆ، کۆنگرە، 

گرافیک، ترافیک، سینەما، فیلم، کراوات، پیتزا، ساالد، سوپ و 
تواناییەکانی زمان، زەخیرەی  نواندنی  هەڵبەت هاوتاسازی و وشەسازی وێڕای 
زمانیش چااڵک دەکات. کە ئەمە زۆر باشە بەاڵم هەر وەک ئاماژەمان کرد فرەکاری لەم 
بوارەدا دەبێتە هۆی ئەوەی خەڵکی ئاسایی و تەنانەت خوێنەری ئەدەبیاتی کوردی لە 
زمانی خۆی دوور بکەوێتەوە پاشان نووسینی دەق بێ مانا دەبێت. رۆشنبیرانی کورد 
دەبێ ئەم خاڵە گرنگە لە بەرچاو بگرن کە زمانی کوردی بە تایبەت لە کوردستانی 

ئێران هەنووکە دەرفەتی فێرکاری گشتی بۆ نەڕەخساوە... .
شیاوترین و لۆژیکترین ئێستڕاتێژی بۆ ئەم کێشە ئەوەیە کە پرۆژەی وشەسازی 
هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵ فێرکاری گشتیدا بەرەو پێش بڕوات یان بۆ وشە بیانیەکان 
هاوتاسازی بکەین بەاڵم هەر خودی وشە بیانییەکان ماوەیەکی تایبەت بەکار بهێنین 
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پاشان کاتی خوی جێگریان بکەین. هەر ئە و کارە کە ئاکادێمی ئێران یان تورکەکانی 
ئێران دەیکەن.

هەڵبەت  لە دانوستاندن و قەرزکردنی وشەدا رەنگە بە رێکەوت دۆخێک سەرهەڵبات 
کە وشە بیانیەکان لە ماوەیەکی دوور و درێژدا لە نێو زمانەکەدا بە جل وبەرگی تازە 
و مانای جیاواز و دەربڕینی تایبەتی کوردییەوە ببن بە وشەیەکی خوماڵی وەکوو 
ئەم وشە عەرەبیانە کە لە فارسیدا مانایان گۆڕدراوە و ئێستە بوونەتە موڵکی زمانی 

فارسی:

عەرەبی:فارسی- عەرەبی: کوردی:
شعبەملتنەتەوە

قومیملینیشتمانی
مجتمعجامعەکۆمەڵگا

مفاوضەمذاکرە....
سکانجمعیتجەماوەر

قناةشبکەتۆڕ

لە زمانی کوردیشدا دەتوانین بەم وشانە ئاماژە بکەین کە لە ماوەیەکی دوورو 
درێژدا رەنگ و بۆنی کوردی بە خۆیان گرتووە بۆ وێنە:

تەواو  )فهم(،  فام  )غلط(،  هەڵە/خەڵەت  )مسلمان(،  بوسەڵمان  )حاجت(،  هەوەجە 
)تمام(، سپڵە )سفلە(،  یانێ )یعنی(، مانا )معنا(، سوژدە )سجدە(، گیروگرفت )هەرە گیر 
و گرفتی فارسیە لە چاوگی »گرفتن« کە لە کوردیدا چاوگی بەرامبەرەکەی دەبێتە 
گرتن(، خزمەت )خدمت(، هەواڵ )احوال(، باس )بحث(، زامەت )زحمت(، خەڵک )خلق(، 

خوڵک )خلق(، شلوق )شلوغ(، متمانە )مطمئن( و ...

2� جیابوونەوەی زمانی نووسین لە زمانی قسەکردن
لە هەر زمانێکدا چەند چەشنە زمان )variety( وەک نووسین، ئیداری، وەرگێڕان، 
شیعر، وێژە و ئەدەب، ئاخافتن و ... هەیە. لە رابردوودا ئەدیبە سەلەفیەکانی، زمانی 
و  پێشکەوتن  دوای  بەاڵم  د ەزانــی.  زمان،  چەشنەکانی  هەموو  بناغەی  بە  ئەدەبیان 
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زمانی  کە  بابەتێکی سەلمێندراوە  بابەتە،  ئەم  ئێستە  زمانناسی،  زانستی  گۆڕانکاری 
گەورەی  رەخنەکارانی  و  زمانناسان  هەروەها  بناغییە.  و  سەرەکی  زمانی  ئاخافتن 
بەهێزترین  باشترین و شیاوترین و  ئەوە جەخت دەکەن کە  لەسەر  ئەم سەردەمە 
بێت.  نزیکتر  و  پتەوتر  زمانی قسەکردنی خەڵک  لەگەڵ  پێوەندی  کە  زمانێکە  زمان، 
چونکوو سەرچاوەی زمانی نووسین لە بناغەدا زمانی ئاخافتنە، هەر ئەوەندە زمانی 
هەموو  بۆ  فێربوونی  بچێت.  پێش  بەرەو  قسەکردن  زمانی  بە شانی  نووسین شان 
خەڵک لە هەموو سەردەمێکدا ئاسانترە. چونکوو زمانی قسەکردن بە هۆی گۆڕانکاری 
کۆمەاڵیەتی لە هەموو ئاستێکدا وەک: وشە و واچ و مانا و رێزمان دەگۆڕێ لە کاتێکدا 

زمانی نووسین بە هۆی نووسین و تۆمارکردن تا رادەیەک زمانێکی نەگۆڕترە.
زمانی  لەگەڵ  زانستی  زمانی  و  نووسین  زمانی  کە  نییە  ئەوە  مەبەست  هەڵبەت 
الدیەکان و کۆچەرەکان یان کووچە و کۆاڵنەکان یەکێک بن. بەڵکوو مەبەست ئەوەیە 
بێت.  ئاخافتندا  زمانی  سێبەری  لە  دەبێ  نووسین  زمانی  بوژانەوەی  و  گۆڕانکاری 
ئەگەینا جیابوونەوەی زمانی نووسین لە داهاتوودا قەیرانی تێگەشتن بەهێزتر دەکات. 
هەر ئەو کێشە کە ئێستا زمانەکانی کۆنە رەسمی، وەکوو فارسی، ئینگلیزی و فەڕەنسی 
و عەرەبی و ... تووشی بوونە. بۆ وێنە خوێندەوارانی ئینگلیزی بە سەختی لە زمانی 
چاسر و شکسپیر تێدەگەن لە فارسیش هەروایە بۆ نموونە لە کاتی رەسمی بوونی 
بە  شیعر  تایبەت  بە  دەقەکان  هەمــوو  کۆچیدا  چوارەمی  ســەدەی  لە  دەری  فارسی 
زمانی قسەکردن نزیک بوون هەر بۆیە ئێستا یەکەمین کتێبی پەخشانی فارسی یانی 
»شانامەی ئەبو مەنسووری« یان »تاریخی بەلعەمی« بۆ زۆربەی خە ڵک تەنانەت 

قوتابیانی سەرەتاییش کەم تا زۆر فام دەکرێت.
بەاڵم لە سەدەی شەشەمەوە تا پەنجا ساڵی رابردوو- کە سادەنووسین لە الیەنی 
نووسەرانی نوێخوازی وەکوو عەاڵمی، قائم مقام فەراهانی، موحەممەدعلی جەماڵزادە، 
وتەی  بە  دەری  فارسی  زمانی   - پێدرا  ئەوتۆ ی  گرنگییەکی   ... و  هەدایــەت  سادیق 
»داریوش ئاشووری« بۆتە »زمانی دەری وەری« )واتا: زمانی الژەالژ(. هەر ئەم 
رۆشنبیرە دەنووسێ: »گەورەترین گیروگرفتی پەخشانی فارسی جیابوونەوەی وردە 
وردەی زمانی نووسینە لە زمانی قسەکردنی خەڵک کە لە ئەنجامدا گەیشتەوە ئاستێک 
کە ئێستا دەتوانین بێژین بوونەتە دوو زمانی جیا لە یەک. بێ گومان لە هەر زمانێکدا 
ئەم جیابوونەوە تا رادەیەک سروشتیە بەاڵم لە زمانی فارسی دا ئەمە بۆتە بە قەیران، 
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جا ئەم کێشە بە باشی نیشان دەدات کە خەڵکی ئاسایی ئەگەر بخوازن دێڕێک بنووسن، 
سادەترین و سرووشتی ترین رستەکان کە لە بەردەستیاندایە. فەرامۆشی دەکەن و 
نووسینێکی  نووسینێک،  وەها  ئەنجامی  کە  دەگەڕێن  ئاڵۆز  رستەگەلێکی  شوێنی  لە 

گەمەوقەژمەرییە )ئاشووری 1375: 14(.
وەرگێڕان،  گشتی،  فێرکاری  و  زۆر  چاپەمەنی  هۆی  بە  سادەنووسین  ئەمڕۆژە 
گرنگی  جــیهان  زمانەکانی  زۆربــەی  لە   ... و  زمانناسی  کاریگەری  رۆژنامەوانی، 
پێدەدرێ تا رادەیەک کە ئێستا لە دەزگاکانی راگەیاندن وەکوو رادیۆ و تەلەفزیۆن 
ئاسایی باڵو  بە زمانی خەڵکی  بە زمانی رەسمی، هەواڵەکان  لە جێگەی هەواڵەکان 
دەکەنەوە. بەاڵم بە داخەوە لە زمانی کوردی تا ئێستە بیر لەم دۆخە نەکراۆتەوە کە 
رەنگە لە داهاتوودا ئەو کێشەی کە باسمان کرد ببێتە یەکێک لە گەورەترین کێشەکانی 

زمانی کوردی.
بۆ ئەنجام گەیشتنی باسەکە پێویستە ئاوڕ بدەینەوە لە دەقەکانی رابردوو بۆ وێنە 
زمانی نووسراوەکانی مەحوی و نالی و فایەق بێکەس و مامۆستا هەژار و شوکور 
مستەفا و عەالئەدین سەجادی و ... لە دەیەکانی پێشوودا ئەوەندە سادە و بە زمانی 
خەڵک نزیکن کە نە تەنیا بۆ کوردە سۆرانیەکان بەڵکوو بۆ زاراوەکانی تریش وەک 

کوردی باشووریش لە فەیلی) ئیالمی(، کرماشان و خانەقین... فام دەکرێت.
ئەدەبی  و  زمانی  زۆرتــر  نووسەرانە  ئەم  نووسین  زمانی  بێژن  هەندێک  رەنگە 

شیعری بووە نەک زمانی زانستی و فەلسەفی و فەنی؟
لە واڵمدا دەبێ ئاماژە بە کتێبی زانستی »زمانی یەکگرتووی کوردی« د.جەماڵی 
نەبەز بکەین. کە زۆر شارەزایانە دەقێکی تایبەتی و زانستی لە بواری زمانناسی لە 

ساڵی 1976 بە زمانی سادە و پاراو نووسیوە.
نووسین،  دژوار  هۆی  بە  دەقەکان  هەموو  لە  تێگەیشتن  سەردەمەدا  لەم  کەچی 
فرەوشەسازی و جیابوونەوە لە زمانی خەڵک نە تەنیا بۆ کوردەکانی باشوور)ئیالم، 
و  ئەستەمە  رادەیــەک  تا  ناوەڕاستیش  کوردەکانی  بۆ  بەڵکوو  خانەقین(  کرماشان، 
خوێنەر دەبێ هاوکات لەگەڵ خوێندنی دەق لە فەرهەنگی وشەی نوێ - کە بەداخەوە 

نیمانە- کەڵک وەربگرێ.
لێرەدا بە پێویست دەزانم لە توێژەران و کۆمەڵناسان بخوازم لە لێکۆڵینەوەیەکدا 
سەردەمەدا  لەم  کوردی  نووسینی  زمانی  لە  جەماوەر  تێگەشتنی  رێژەی  و  ئاست 



زمان و زار230

لە  وەرگرتن  کەڵک  میزانی  بۆ  متمانە  بە سەرچاوەیەکی جێ  ببێت  تا  بکەن  دیاری 
وشە داتاشراوەکان لە زمانی نووسیندا. هەڵبەت زمانی نووسینی ئەمڕۆیی کوردی 
پێوەندی خۆی لەگەڵ هەموو خەڵک نەپچڕاندووە بەڵکوو لە واقیعدا زمانی نوسینی 
کوردی لە کوردستانی ئێراندا بۆتە زمانی تاقمێکی تایبەت لە نێو کۆمەڵدا، هەر وەک 
زمانی نووسینی دەبیران و مونشیان لە سەدەی شەشەم تا دوازدەهەمی کۆچی لە 

زمانی فارسیدا.

3� ژمارەی بڕگەی وشە
زۆربەی زمانەکانی هیند و ئەوروپایی کۆن، کار و جێناوی مێ و نێر هەروەها 
نێو  لە  تایبەتمەندیانە  ئەم  ئێستا  بــەاڵم  هەبــووە  ئیزافەیان  و  بەرکاری  دۆخەکانی 
کە  ئەوەیە  گۆڕانگاریە  ئەم  سەرەکی  هۆی  زمانناسان  وتەی  بە  نەماوە.  زمانانەدا 
رۆژ  بە  رۆژ  بڕگەکانی وشە،  تایبەت  بە  بن  وردە سادەتر  وردە  زمانەکان  هەموو 

کورت تر دەبنەوە.
لە زمانی کوردی هەندێک وشە داتاشراون کە ژمارەی بڕگەکانیان لە هاوتاکەیان 
عەرەبی  لە  هاوتــاکــەی  کاتێکدا  لە  بڕگەیە  پێنج  کە  »لێکۆڵینەوە«  وەکــوو  فرەترە. 
لەهەموو سیرتر، وشەی  لە فارسیدا )پژوهش( سێ بڕگەیە. یان  )تحقیق( دو بڕگە، 
»ئاوەڵکردار« کەچواربڕگەیە، لەکاتێک دا هاوتاکەی)قەید( یەک بڕگەیە. ئەگەربخوازی 
بنووسی قەیدقەید، دەبێ بێژی ئاوەڵکرداری ئاوەڵکردار،کە9بڕگەیە. بەالی منەوە ئەم 
رەوشتە واتا درێژبوونی ژمارەی بڕگە، لەداهاتوو زمانی کوردی بە یەکێک لەزمانە 
کۆنەکان ودواکەوتووەکان نزیک دەکات. نموونەگەلێکی تر کە دەتوانین ئاماژەی پێ 

بکەین ئەمانەن:
بزووتنەوە )5 بڕگە(، پیتی دەنگدار4بڕگە )هاوتاکەی لە فارسی دا2بڕگە = همخوان(، 

ئاوەڵناو3بڕگە )هاوتاکەی2بڕگە = ێفت( و ...
چەندە بڕگەی وشەی داتاشراو، فرەتر بێت. هەر ئەوەندەش زمان بە شێوەی کۆنی 

خۆی نزیکتر دەبێتەوە.
بڕگەی وشەکانی ئاکادێمی ئێرانیش لە دەیەکانی رابردوودا کە پێشنیاری کراون 
درێژ بوونە بەاڵم بە داڕشتنی بەرنامەی شیاو، توانیان ئەم کێشەیە چارەسەر بکەن 
بۆ وێنە یەکەم هاوتاسازیەک کە بۆ »کامپێۆتەر« کرا وشەی »حسابگر الکترونی« 
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بوو )باطنی، 1371: 26( کە ئێستا بووەتە »رایانە«، یان بۆ »ریفراندۆم« »مراجعە بە 
آراء« یان دانا، کە ئێستە بووتە »همە پرسی«.

یان  بــوونــەوە،  جیهانی  بــوونــەوە«،  جیهانی  »بە  جێگەی  لە  دەتوانین  ئێمەش 
لە وشەی  بڕگەیە  پێنج  کە  لە جێگەی »بزووتنەوە«  دابنین هەروەها  جیهانی بوون 
»جمشت« کەڵک وەربگرین کە سەرەڕای ئەوە ئیشتقاقیە )جم + شت(، دو بڕگەی 

هەیە.
دەخوازم بێژم ئەگەر  لە بواری وشەسازیدا نەمانتوانی وشەی پێشنیار بکەین 
کە بواری بڕگە لە بەرامبەر بیانیەکی کورتتر بێت النیکەم تێکۆشین درێژتر نەبێ، 
سوودی تری ئەم یاسایە ئەوەیە کە دەربڕینی وشەکان، ساکارتر و لە سەرزار 
سووکترن. هەڵبەت دەبێ بەم خاڵی گرنگە ئاماژە بکەین کە یەکێک لە هۆیەکانی 
کردوویەتی.  خۆی  کاتی  زانیاری«  »کۆڕی  کە  وشانە  ئەو  بڕگەی  درێژبوونی 
جێگەی  لە  کە  عەرەبیەوە  لە  ــاودەق  دەق وەرگێڕانی  میتودی  بە  بووە  کارکردن 
لێکدانەوە،  ساغ کردنەوە،  وێنە:  بۆ  دانــاوە،  کوردیان  چاوگی  عەرەبی،  چاوگی 
پێداچوونەوە، بزووتنەوە، بووژاندنەوە، لێکۆڵینەوە و ... لە کاتێکدا شیاوتر ئەوەیە 
بەرامبەری چاوگی بیانی لە ناوی چاوگ )اسم مێدر( کەڵک وەربگرین. هەروەک 
ناوی چاوگی »وتار«  لە  بیانی »مقالە«  هاوتاسازییە شیاوە کە بۆ وشەی  ئەم 

]وت+ار[ کەڵک وەرگیراوە.

٤� وشەی بیانی لە بەرامبەری وشەی بیانی 
ناسیونالیسمی کوردی بە هۆی نەبوونی کیان و دەسەاڵتی سیاسی، سەررێژ بووتە 
ناوی زمان، پاشان زمان پارێزانی کورد هەوڵی ئەوەیان داوە بەرامبەر سازییەکانیان 
زمانی،  بەرجەستەکردنی سنووری  رێگەی  لە  تا  بێت.  دراوسێکانیان  لەگەڵ  جیاواز 
بواری  لە  زمانەوانان  بۆنەش  بەم  هەر  بکرێت.  دیــاری  کورد  واڵتی  بۆ  سنوورێک 
وشەسازیدا بە شێوەیەک کاریان کردووە کە لەگەڵ فارس و عەرەب و تورک جیاواز 
بن بۆ نموونە وشەی »یاسا« یان - کە لە بنەڕەتدا تورکییە ئەوەش تورکی موغولی 
- لە بەرامبەری وشەی »قانون« کە لە نێوی فارس و عەرەب دا باوە، هەڵبژاردووە. 
لە کاتێکدا زۆربەی زۆری خەڵک لە زمانی ئاخافتن دا وشەی »قانون« بە کار دەهێنن. 
یان وشەی »قوتابخانە« کە وشەیەکی فارسی ـ عەرەبییە و لە قوتاب واتا:کتاب + 
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خانە پێکهاتووە و لە جێگەی »مکتب« بە کاری دەبەن لە کاتێکدا هەمووی ئەو وشانە 
بیانین ئیتر چ فەرقی هەیە کە لە زمانی نووسین دا کامیان بەکار بهێنین.

هەندێکیان  کە رەنگە  نووسیندا زۆرن.  نێو زمانی  لە  لەم وشانە  تر  نموونەکانی 
کوردی نەبن و لە الیەکی ترەوە دەربڕینیشیان سەختە بۆ وێنە: ئابڵۆقە، قازانج، بایەخ، 

قەمچی، ئاڵتوون و ...

5� ئەرکی روشنبیران
وشەسازی و وشەرۆنان موڵکی تەرخان کراوی ئاکادێمییەکان نییە. لە زۆربەی 
واڵتان هاوکات لەگەڵ ئاکادێمییەکان؛ رۆشنبیران، وەرگێڕان، زمانناسان بە شێوەی 
پێشنیارکراوی  وشەی  رێکەوتووە،  زۆرجاریش  و  وشەسازین  خەریکی  سەربەخۆ 
نووسەرێک لە کاری کۆڕەزانستییەکانی زمانی واڵتێک باشتر و شیاوترە. هەر بۆیە 
لە هەندێک لە واڵتانی پێشکەوتوو، ئاکادێمییەکان لە هەموو ئاخێوەرانی زاراوەگەلی 
زمانەکە، دەخوازن بۆ هاوتاسازی هەر مانا و دیاردە و چەمک و وشەیەک، چااڵکانە 

بەشداری بکەن و پێشنیار بدەن چۆنکوو بڕیارە خەڵک وشەکە بە کار بهێنن.
 ئەگەر بخوازین هەر دوو شێوەکە، لەگەڵ یەک بەراورد بکەین لە راستیدا وشەسازی 
بە شێوەی تاکەکەسی ئەگەری بە هەڵەداچوونی زۆرترە بەاڵم لە شێوەی دووهەمدا 
ئەم ئەگەرە کەمترە بە هۆی ئەوە کە چەندین کەس بە زانستی جۆراوجۆرەوە لە م 
پرۆسەدا بەشدارن. دەرفەتی رەخنەگرتن و پاشان ساغ کردنەوە زۆرترە و هەوڵەکان 

تۆکمەتر و تەواوتر دەبن.
ئاکادێمی  نەبوونی  هۆی  بە  تایبەت،  بە  ئێران  کوردستانی  لە  گشتی؛  بە  کورد 
غیابی  تووشی  وشەسازی  پــرۆژەی  بوارەکە،  پسپۆڕانی  هەرو ەها  و  دەســەاڵتــدار 
نووسەران،  زۆربــەی  ئێستا  تر،  هۆکارێکی  چەند  هۆیــەو  بەم  بــووە  مەرجەعییەت 
خۆی  نــۆرەی  بە  ئەمە  کە  وشەسازین  خەریکی  تاکەکەسی  شێوەی  بە  وەرگێڕان 
کێشەیەکی بۆ زمانی کوردی درووست کردووە، بۆ نموونە جاران بۆ یەک مانا چەند 
جۆر وشە سازکراوە، بۆ وێنە لە بەرامبەری وشەی psychology دەروونناسی و 
رەوانناسی درووست بووە. یان بۆ »تەرکیب« ساز دان )ئەحمەد قازی، 1367: 122(، 
رێکەوەند )د.رخزادی، 1379: 307( و پێکهاتە )؟(، هەروەها بۆ وشەی »فعل«: کردار 

)خرم دل، 1347: 78(،  کار )نەبەز، 1976: 31(، فرمان )؟( واتاسازی بووە.
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لە الیەکی ترەوە وشەسازانی سەربەخۆ هەر چەند شارەزان و لە زانستگا دەرسیان 
باری زمانەوە  لە  یان دەرس دەڵێن بەاڵم وەکوو مامۆستایانی رابردوو  خوێندووە 
کاری بنیاتیان وەکوو نووسینی رێزمان و فەرهەنگی وشە و ... نەکردووە هەروەها بە 
هۆی کەم تەمەنی و خەریک بوون بە زانستەکانی تر، لەگەڵ زاراوەکانی تری کوردی 
باشی  بە  تر  بەم هۆیە و هۆیەکانی  نییە.  ئەوتۆیان  ئاشنایی  و زانستی وشەسازی 
رۆحی زمانی کوردی )نەک زاراوەی خۆیان( ناناسن، لێرەدا پێویستە وەکوو نموونە 

لە چەند وشە رەخنە بگرین:

- شوناس لە جێگەی »هویت«
شوناس لە بنەڕەتدا رەگی ئێستای »شناخت«ە. لە چاوگی »شناختن«ی فارسیە. 

هاوتا کەی لە کوردیدا دەبێتە:
ئەم  هەر  پاشان  ئێستا(.  )رەگــی  ناس  رابـــردوو(  )رەگــی  ناسی  )چــاوگ(  ناسین 
شوناسی فارسییە کە هاتووتەوە نێو کوردییەوە بە مانای ئاشنایە جا چ  پێوەندی لە 
نێوان ئاشنا و هو ویت هەیە؟ لە روانگەیەکی ترەوە مەگەر هەر دوو وشەکە، بیانی 
نین جا چ جیاوازییەکی هەیە کامیان لە زمانی نووسیندا بە کار بهێنین )بڕواننە خاڵی 

چوارەمی بەشی خەسارناسی(.
* توخم لە جێگەی »عێر«

قامووسە  لە  کــوردیــدا  و  فارسی  زمانی  نێوانی  لە  هاوبــەشــە  وشــەیــەک  توخم 
فارسیەکاندا ئەمجۆرە مانا کراوەتەوە: 1ـ نگفە 2ـ بیچەی ماکیان 3ـ اێل و نژاد 4ـ دانە 

و بژر 5ـ غدە جنسی )معین، 1375: 1052(.
لە قامووسە کوردیەکانیشدا مانای وایە: 1ـ توخم 2ـ خا، هێلکە، هێک 3ـ رەچەڵەک 

4ـ توم، توەم، توو 5ـ دانە، بەزر 6ـ گون )ابراهیم پور، 1373: 117(.
مامۆستا هەژاریش نووسیویەتی کە توخم لە کوردیدا دوو مانای هەیە: 1ـ توم 
2ـ رەچەڵەک )شرفکندی، 1376: 342(. وەک دیمان لە کوردیدا توخم قەد بە مانای 
»عنێر« نییە ؟. مەگەر ئەوەی لە فارسییەوە وەرمان گرتبێت کە ئەگەر وابێ دوبارە 

رەخنەی چوارەمی بەشی خەسارناسی لەسەر ئەم خاڵەش راست دەردەچێ.
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»discorse/گوتار لە جێگەی »گفتمان -
ئەم وشە لە رووی رێزمانەوە قسەی لەسەرە. چونکوو لە بواری پێکهاتن، گوتار 

لەگەڵ وتار )مقالە = گفتار( هیچ جیاوازییەکی نییە:
گوت+ار = وت+ار

بە واتایەکی تر »گوت« رەگی رابردووی کاری »گوتن« لە کوردی ناوەڕاستە 
و »وت« رەگی رابردووی کاری »وتن« لە کوردی باشوورە. مانای هەردووکیان 
لە فارسیدا دەبێتە »گفتن« بەم هۆیەوە قەد وشەی »گوتار« ناتوانێ هەڵگری مانای 

»گفتمان:discourse« بێت.

- روخسار لە جێگەی »شکل/قالب«
بەرامبەری  پێکهاتووە  )روخ/رخ+ســـار(  لە  و  فارسییە  بنەڕەتدا  لە  وشەیە  ئەم 
)بڕوانە  بیانین  هەردووکیان  هەروەها  دەبێتە »روو، روومــەت«.  کوردیدا  لە  »رخ« 
بەشی چوارەمی خەسارناسی(. هەر چەند ئێستا ئەم زاراوانە تا رادەیەکی لە زمانی 
نووسیندا خۆیان چەسپاندووە. بەاڵم ئەمە نابێتە هۆی ئەوە کە رەخنە لە وشەکانی 
و  چاودێری  زمانەوان،  سەرەکی  ئەرکی  راستیدا  لە  چۆنکوو  نەگرین.  چەشنە  بەم 

ویراشتنی)=پێداچوونەوە(  پرۆسەی وشەسازی ووشەڕۆنان  لەزمانە.

6� پرۆژەی دژسازی کرمانجی و سورانی
زمانی  مانەوەی  بۆ  بوونە  جیددی  هەڕەشــەی  درواســێ  زمانانی  رابــردوودا  لە 
کوردی، بەاڵم ئێستا بە هۆی بزووتنەوەی کاری فەرهەنگی لە ناو و دەرەوەی واڵت 
بە تایبەت میدیاکان و بەهێزبوونی دەسەاڵتێکی کوردی لە کوردستانی عێراق، دوو 
زاراوەی سۆرانی و کرمانجی بۆ پەرەپێدانی خۆ لە بەرامبەر یەکدا وەستان و شان بە 
شانی یەک جیاوازانە وشەسازی دەکەن، هەڵبەت ئەمە هەمووی کێشەکە نییە ئەگەر 
ئاوڕدانەوەی رابردووش بکەین دەبینین زمانی گۆرانی النیکەم نزیک بە هەشت سەت 
ساڵ زمانی ئەدەبی بەشی ناوەڕاست و باشووری کوردستان بووە )تەنانەت هێشتاش 
لە  هەروەها  ئەهلی حەقەکان  ئایینی  زمانی  ئێستاش  و  دەوتــرێ(  زاراوە  بەم  شیعر 
بەغا(  مەندەلی،  خانەقین،  لەکستان،  بیجار،  کرماشان،  )ئیالم،  کوردستان  باشووری 
بە کرمانجی خوارو دەیان دەفتەری شیعری و کتێب باڵوبووە و دەبێت و تەنانەت 
هەندێک لە کوردە فەیلیەکان و کوردە کرماشانییەکان، سەربەخۆ بۆ زاراوەی خۆیان 
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ئەنجامدا  لە  نیم.  ئاگاداریان  زۆر  کە  ناکەم  زازاکان  باسی  ئیتر  دەکەن.  وشەسازی 
کوردی سێ زاراوەی سەرەکی و یەک زاراوەی مێژوویی هەیە کە ئەمە یەکێک لە 

مەترسیەکان و کێشە گەورەکانی کوردە بۆ نەگەیشتن بە زمانی یەکگرتوو.
کورد بە دەیان هۆ )کە پێویست نییە لێرە ئاماژەی پێبکەم( نەیتوانی لە سەدەکانی 
نۆزدە و بیستم دا یەکێک لە دوو زاراوەی سەرەکی، بکاتە زاراوەی رەسمی. ئێستاش 
ئەم  وشەسازیدا  و  وشە  بــواری  لە  النیکەم  تێبکۆشرێ  دڵسۆزانە  ئەوە  جێگەی  لە 
دوو زاراوە لە یەک نزیک بکرێنەوە بەداخەوە هەر دوو زاراوەکە لە بەرامبەر یەکدا 

وەستاون و هەر یەک خەریکی وشەسازین بۆ وێنە: 

کرمانجی:سورانی:
گۆڤارکووار

هەڤپەیڤینوت ووێژ
ساخلەمیتەندرووستی
جڤات...کۆبوونەوە...

بەاڵم پرسیار ئەمەیە.  ئایا ئێمە لە سەردەمی پێوەندی و هام وشووی فەرهەنگی 
و جیهانیبوونەوەدا ناتوانین ئەم هەڕەشەیە بکەین بە دەرفەت؟ واڵمی ئەم پرسیارە 
روونە؟ ئێمە لە رابردوودا، ئەزموونێکی سەرکەوتوومان بە ناوی زمانی ئەدەبی گۆرانی 
هەیە بە شێوەیەک کە جاف، ئەردەاڵنی و هەورامی و فەیلی و کەلهوڕ و کرماشانی و 
زەنگەنە و لور و لەک و ... وازیان لە زاراوەکانی خۆیان هێناوە و بە یەک زاراوە شیعریان 
لە سەردەمی  ئێمە،  باپیرانی  و  باوک  کە  جێگەی سەرسوڕمانە  زۆر  هەڵبەت  وتووە. 
کە  گەیشتوونە  ئەنجامە  بەو  ئێستە  وەک  پێوەندی  نەبوونی  و  نەخوێندەواری گشتی 
و  هۆز  هەر  نابێ  چونکوو  هەبــێ  ئەدەبییان  زاراوەی  یەک  تر  گەالنی  وەکــوو  دەبــێ 
خێڵێکی کورد بە زاراوەی خۆی بنووسێ و ... لە الیەکی ترەوە زانستی ئەمڕۆ رێگا 
چارەی بۆ چەند زاراوەیی دۆزیوەتەوە ئەوەش پەنابردنە بەر داڕشتنی بەرنامەیەکی 
زمانییە )language planning(. اڵم وایە تەنیا بەرنامەڕێژی زمانییە، کە بە باشی 
دەتوانێ کێشەی چەند زاراوەیی لە زمانی کوردیدا لە رێگەی چەند بەرنامەی درێژماوە 
چارەسەر بکات )بۆ ئاگاداری زیاتر بڕوانە جامعە شناسی زبان، مدرسی، 206:1368(.
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٧� چاونووقاندن لە کوردی خواروو
بەداخەوە لە پرۆژەی وشەسازیدا ئاوڕێکی وایان لە زاراوە کوردییەکانی باشوور 
ئــەوەش رەنگە،  نــەداوەتــەوە کە   ... لەکی، گەڕووسی و  ــەڵهوری،  ک فەیلی،  وەکــوو 

رەنگدانەوەی راستەوخۆی بیری بەرتەسکی ناوچەگەری و مەزهەبی بێت )؟(.
لە کاتێکدا زاراوە کوردییەکانی باشوور، النیکەم لە بواری دەزگای واچی و وشە، 
زۆر رەسەنایەتی خۆیان پاراستووە دوکتور ئیبراهیمی پوور کە هەموو زاراوەکانی 
کتێبی »دستور جامع زبان کردی« دەنووسێ: »بە  لە  لێکداوەتەوە  زمانی کوردی 
دڵنیاییەوە دەتوانین بێژین کە زۆربەی دانیشتوانی مهاباد دەتوانن بە زمانی تورکی 
وەک زمانی دایکی خۆیان قسە بکەن ... لە کاتێکدا لە هەموو ئیالم سێ کەس ناتوانی 
بدۆزیتەوە کە تورکی بزانن ... هەر بۆیە کاتێک لە ئیالم دەگەڕی لە بواری زمانناسی 

هەست دەکەی لە کوردستانی دوور و کۆن هاتووی« )ابراهیم پور، 1378: 42و41(.
رەسەنایەتی  لە شوێنی  کورد  نووسەرانی  زۆربەی  کاتێکدا  لە  وتنە  بە  پێویست 
زمان دەگەڕن و بۆ پااڵوتنی زمانی نووسین تێدەکۆشن، دەبێ ئەم خاڵە سەرەکییە لە 
بەرچاو بگرن لە هیچ زاراوەیەکدا رەسەنایەتی کۆ نابێتەوە بەڵکوو هەموو زاراوەکانی 
زمانی کوردی بە قەد توانای خویان بەشێکیان لە رەسەنایەتی زمانی کوردی کۆن، 
پاراستووە کە لێرەدا پێویستە بە کورتی بۆ نموونە رەسەنایەتی دوو وشە لێکبدەینەوە:
لە کوردی سۆرانی بە »پێی ماڵ و ئوسول« بنەما دەوترێ بەاڵم لە کوردی فەیلی 
)ئیالمی( »بنەوا« دبێژن کە ئەمە راستە چۆن کە ئەم وشە لە )بن+ەوا( پێکهاتووە 
و پاشگری )ەوا( لە وشەکانی تریش دووپات بووە وەکوو: نانەوا )نان+ەوا(، پێشەوا 
)پێش+ەوا(. یان لە کوردی سۆرانی بە وەرزی چوارهم، »زستان« دەوترێ لە کاتێکدا 
... »زمسان« دبێژن کە الم وایە ئەمەیان  لە سەقز و سنە و ئیالم و کرماشان و 
درووستتر بێت. چونکوو ئەم وشە لە )زم + سان( پێکهاتووە »زم« بە مانای ساردە 
و »سان/ستان« پاشگری شوێنە. وێڕای ئەوە لە ئیالم بە کەپەری زستانی الدێکان 
کە لە چێو و بەرد درووست دەبێ دبێژن: زمگە )زم+گە( )فەرهەنگی کوردی ئیالمی، 

نووسەر، چاپ نەکراو(.

لە گۆرانی کۆنیشدا هەروا بووە: 
وەهارو هامن، خەزان و زەمێ

وێنەی زندەگی مەشو چۆن تەمێ 
)پیر بنیامین شاهۆیی سەدەی حەوتەم(
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زەمهەریر  فارسیش وشەی  لە  بای ساردە  و  مانای سارد  بە  هەورەها »زەم« 
کە لە )زەم+هەریر( پێکهاتووە بە مانای جێگەی زۆر ساردە )معین، 1375: 1747( 
لە وشە  بێت.  هۆیەک  هەر  بە  ناوەڕاست  کوردی  زمانەوانانی  و  نووسەران  کەچی 
چەند  لە  رێکەوتبێ  ئەگەریش  وەرنەگرتووە  کەڵکیان  خواروو  کوردی  رەسەنەکانی 

وشە  زۆرتر نییە بۆ وێنە: زانست، وشە و ... 
کرماشان  و  ئیالم  وشەکانی  بۆ  باوەشی  ئێران  ئاکادێمی  پێچەوانە،  بە  بــەاڵم 
ئێران  ئاکادێمی  چااڵکی  ئەندامی  موقەربی  مستەفا  دوکتور  بۆوێنە:  کــردووەتــەوە 
ئیالمی »پووشەن«  لە وشەی   cover ئینگلیزی  لە جێگەی وشەی  داوە  پێشنیاری 
کەڵک وەربگرن )مقربی، 1372: 123( )واژەهای مێوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

.)32 :1378
دوو  یەکگرتوو  زمانی  پێکهێنانی  بۆ  خــواروو  زاراوەکانی  لە  وەرگرتن  کەڵک   

ئەنجامی شیاوی هەیە:
یەکەم، زمانی یەکگرتوو بە هێز دەکات و زۆر لە ناتەواویەکانی زمانی نووسین 

چارەسەر دەکرێ.
پەرە  باشووریش  ناوچەکانی  لە  فەرمی  زمانی  کە  ئەوە  هۆی  دەبێتە  دووهەم، 
بستێنێ و جا خەڵکیش بە هۆی کارکردی عاتفی زمان، زۆرتر دەتوانن لەگەڵ زمانی 
رەسمی  پێوەندی بگرن، چۆنکوو ئەم ئەزموونە )مەبەست کەڵک وەرگرتنە لە وشەکانی 
زاراوەکانی تری کوردی( جارێکی تر لە مێژووی کورد لە سەردەمی رەسمی بوونی 
زمانی ئەدەبی گۆرانی تاقی بووتەوە بە شێوەیەک کە هۆنراوەکانی کوردی گۆرانی 
100% سەر بە کوردی گۆرانی یان هەورامی نەبووە بەڵکوو شاعیرانی هەر ناوچەیەک 

لە وشەکانی زاراوەی خۆیشیان کەڵکیان وەرگرتووە.
بۆ نموونە وشەکانی چەند بەیتێک لێکدەدەینەوە:

ئەر وە عداڵەت بازخواز بکەی لێم
ئومێدوار نیم وە ئەفعاڵ وێم

)ئەرکەوازی(



زمان و زار238

)کوردی  ئومێدوار  وە،  ئەر،  یەکگرتوو(،  )کــوردی  نیم  بکەی،  لێم،  وشەکانی  کە 
خواروو(، عداڵەت و ئەفعاڵ )عەرەبی( بازخواز )کوردی فەیلی(، وێم )هەورامی(

یان شەوقش بە وێنەی سپی شەم مەبو
پەروانەش خەریک خار خەم مەبو

)وەلی دیوانە(
هەرگز نەنیشی زاهد نە الشان
ناما نە گوشت دەنگ هەالشان

)سەی یاقوو مایدەشتی(

دەنگ  ناوەڕاست((، شەم،  خەم،  ))کــوردی  وێنە  بە  کە  وشەکانی سپی، خەریک، 
))کوردی یەکگرتوو((، نەنیشی، گووش))کوردی خواروو((، جێناوی))ش(( و)) شان(( 

و کاری ناما و مەبو ))هەورامی((.
لە ئێرانیش هەروا بووە بۆ وێنە کاتێک فارسی دەری لە خوراسان رەسمی بوو 
ئێران  ناوەڕاست و باشووری رۆژهەاڵتــی  لە ناوچەکانی تری فارس نشین وەکوو 
بە هۆی تێنەگەیشتن بڕەوی نەبوو بەاڵم کاتێ توانی لەم ناوچانە پەرە بستێنێ کە 
هەزاران وشە و زاراوە و تەنانەت تایبەتمەندی رێزمانی قەرز بکات )دکتر یاحقی،  

تاریخ ادبیات ایران، سمت،  تهران، 1380، ڵ89(.
ئەم گۆانکاریانە تا رادەیەک بووە کە فارسی دەری لە سەدەی شەشەمدا لە سەبکی 
خوراسانی گواستەوە بۆ سەبکی عێراقی، بۆیە دەبینین زمانی شیعری حافیز و نیزامی 
و سەعدی و خاجو لەگەڵ شاعیرانی بەر لە خۆیان وەکوو فردەوسی و روودەکی و 
فەڕۆخی و ... لە بواری وشە و تەنانەت رێزمانی جیاوازە بۆ وێنە: همی رفتمی )واتا: 
دەچووم( خوراسانی، بوو بە »می رفتم« لە سەدەکانی تردا.لێرەدا بە کورتی چەند 
وشەی کوردی فەیلی دەخەینە بەر چاوانی زمانەوانان تا کوو ئەگەر بخوازن و بیری 

بەرتەسکی ناوچەگەری ئێجازە بدات بۆ پاشەڕۆژ کەڵکی لێ وەربگیردرێ بۆ وێنە:
شاڵڵ) Relaxation(،کنشت)اێگحکاکFriction/(،الخت )بافتContext/(،وەیشت 
)فرگ، شدت(، جمشت )بزوتنەوە/Motion(، تاوشت )حرارت/Temperature(، ئاڵشت 
)دانوستاندن،تبادل/Exchange(، گەرمێشت )heat(، خوازگەر )داخواز(،خواسکەر)گدا(، 
)پرسندە(،  پرسا  )literature(،دوچاوەکی)تبعیچ(  نووسمان   ،)Diameter/قگر( گزم 
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شێرەکە  )پیگیر(،  پەیجۆر  رەمــەزان(،  مانگی   ( رۆژیەتی  حامی(،  ــرف دار،  )گ الینگر 
)استیال،زاڵ(، دەمی )شفاهیoral(، ئاگرواچ )بخاری، شومینە(، رێ و رەوەن )راە و 
روش(،سەرانی)ێدر(،بەزانی)انتها(و ... )رەحیمی، کامران، فەرهەنگی کوردی ئیالمی، 

چاپ نەکراو(.

٨� لەبەرچاو نە گرتنی زمانە کۆنە ئێرانییەکان
کە  تایبەت  بە  ئێرانین  گەالنی  هەمــوو  میراتی  و  موڵک  ئێرانییەکان  کۆنە  زمانە 
نوو سەرانی کورد و هەندێک لە رۆژهەاڵتناسان وەکوو: دارمستر، نولدکە، مینۆرسکی 
و ... جەختن لەسەر ئەوە کە زمانی ئەوێستایی زۆر بە زمانی مادی نزیکە، هەروەها 

بە پێی دواوین بەڵگەکانی زانستی ، ئێستا دو خاڵی زۆرگرنگ روون بووە:
 یەکەم: پاڵەوی سێ زاراوەی هەبووە، نەک دوو زاراوە؛ کە بریتین لە:1- پا ڵەوی 
باکووری یان پارتی )دەقە مانەویەکان »تورفانی«(.2- پاڵەوی باشووری یان پارسی 
لقەنامۆەکەی  کە  رۆژئاوایی،  پاڵەوی  نووسراوەکانی سەردەمی ساسانی( .3-  )بەرد 
پاڵەوییە و لە مادستان بڕەوی هەبووە، هەر لەبەر ئەوەی رەنگە ئەم زمانە درێژەی 
کە  زاراوە  بەم  ــەردەوام  ب ئیسالمیش  سەردەمی  مێژوونووسانی  بێت،  کۆن  مادی 

جیاواز لەگەڵ پارتی و پارسی بووە وتوویانە فاڵەوی.
ویکتوور  ئیشتالکبرگ،  وەکــوو:  سەردەمەش  ئەم  بەناوبانگی  رۆژهەاڵتناسانی 
روزن، لسچینسکی و هەروەها زمانناسی گەورەی ئێرانی پڕۆفسۆر ئیحسانی یارشاتر 
)دانەری زانستنامەی مەزنی ئێرانیکا لە کانەدا( ، زاراوەی »مادیی ناوەڕاستی« بۆ 
ئەم زاراوانە هەڵبژاردووە و دوکتور ئەزکاییش کە دوای سی ساڵ لە  سەر زاراوە 
جوراوجۆرەکانی رۆژئاوایی ئێران - کەدەبێتە رۆژهەاڵتی کوردستان - لێکۆڵینەوەی 
ئەم  مادییە.  زمانی  گــۆڕدراوی  روژئاوایی  »پاڵەوی  دەنوسێ:  بارەوە  لەم  کردووە 
ناولێنانە بە هۆی جوگرافیای زمانی ]باڵوبوون لە مادستان[ لۆژیکییە. سەرەڕای ئەوە 
ئەم زاراوە پێشنیارییە ]= مادی ناوەڕاست[ ستەمێکە بە هۆی ژێردەستە بوون یان 

نامۆبوونی زمانەکە لێکراوە« ) اژکایی، 1375: 167(.
نابێ زمانی کوردی و  لە جێگەیەکی تر دا دەنووسێ: »قەد  هەر ئەم نووسەرە 
زاراوەکانی جیا لە »فهلوی« و بنیاتی زمانی کوردی جیا لە زمانی مادی بزانین« 

)اژکایی، 1375: 204(.
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دوهەم:زۆربەی نووسەرانی ئێرانی دەنووسن: زمانی فارسی سێ قۆناخی هەبووە 
کە بریتین لە: پارسی کۆن، پارسی ناوەڕاست یان پاڵەوی، فارسی نوێ یان دەری؛ 
فارسی  موڵکی  بە  ئێرانییەکان  کۆنە  زمانە  زۆربەی  بیرۆکەیە  ئەم  تر  واتایەکی  بە 
وتوێژینەوەی  مێژووییەکان  بەڵگە  خوێندنەوەی  هۆی  بە  ئێستە  کاتێکدا  لە  زانیوە 
نییە  پاڵەوی  درێژەی  تەنیا  نە  دەری  فارسی  کە  بووەتەوە  نوێ، روون  زمانناسی 
روخاندنی  دوای  پاڵەوی  وهەروەها  ــووە   هەب بــڕەوی  ئیسالمیش  لە  بەر  بەڵکوو 
دەسەاڵتی ساسانییەکان و هاتنی ئیسالم بۆ ئێران )21ی هەتاوی( بە تێکڕایی تێک 
نەچووە و زمانی ئاخافتنی خەڵک لە ناوەڕاست و رۆژئاوایی ئێران بووە )جهانبخش، 
1383، 75ـ74( بۆ ئاگاداری زیاتردەبێ ئەم سەرچاوەکانە، بە  رۆانگەیەک شیکاریانە 

دو جارە بخوێندرێتەوە:
»زەبیح اللە سەفا« لەم بارەوەوە دەنووسێ: »زمانی ئاخافتنی خەڵکی ناوچەکانی 
رۆژئاوا و باکووری ئێران لە سەدەی یەکەمی ئیسالمی، پاڵەوی یان زاراوەکانی نزیک 
بەو زمانە بووە ...« )ێفا، ذبیح اللە، سیری در تاریخ و زبان ها و ادب ایرانی، 1383: 75(.
یان  پاڵەوی  زاراوەی  ئیسالم،  »دوای  دبێژێ:  خانلەری  ناتڵ  دوکتور  هەروەها 
و  رەسمی  زمانی  لەگەڵ  کە  دەگوترا  زاراوانـــە  و  زمــان  بەو  ــوی(  )= فهل فالەوی 
ئەدەبی فارسی دەری جیاوازیان هەبووە و لە ناوەڕاست و رۆژئاوای ئێران بڕەویان 

هەبووە« )خانلری، 1369: 206 ـ 205(.
گوتوویەتی:  مقفع  ابن  »عبداللە  دەنوسێ:  »الفهرست«  کتێبی  لە  »ابن الندیم« 
سوریانی«  خــوزی،  فارسی،  دەری،  فاڵەوی،  لە:  بریتین  ئێرانییەکان  کۆنە  زمانە 
)الفهرست، چاپ مێر، )؟( 19(، هەروەها یاقوتی حەمەوی لە کتێبی »معجم البلدان« بە 
گوێرەی وتەی حەمزە ئیسفەهانی لە کتێبی »التنبە« ئەم بۆچوونە دووپات دەکاتەوە. 

)معجم البلدان، چاپ مێر، )؟(، ج6: 406ـ407( )دکتر ێفا، 1383 : 77(.
تا سەدەی شەشەم بەم زمانە  لە وشەنامە گەورەکەی دەنووسێ:  »دهخــدا«ش 
نووسراوە هەیە )دهخدا، 1373: 50093( هەروەها شەمسی قەیسی رازی لە سەدەی 
حەوتەمی کۆچیدا دەنووسێ: »بەیتە فاڵەوییەکان لە الی خەڵکی عێراقی عەجەم ]واتا: 
قرمیسین )= کرماشان(، هەمەدان، رەی و ئیسفەهان[  الی خوێندەوار و نەخوێندەوار 
بڕەوی هەبووە«) بڕوانە لوغەتنامەی دهخدا 1383(. هەر ئەو نووسەرە لە جێگەیەکی 

تر پاڵەوی و ئەورامی بە یەک زانیوە.
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خۆشترین کێش، فەهلەویاتە. کە هەواکەی بە ئەورامنان  دە خوێنن ... 

لحن اورامن و بیت پهلوی
زخمە رود و سماع خسروی

)شمس قیس رازی،  1373 : 112(
ئایەتوڵاڵ مەردووخیش وا بیر دەکاتەوە و دەنووسێ: »لە نێوی زاراوە کوردییەکان 
و شارە  پــاڵــەوی  زمانی  بە  گــۆرانــی  ـــەلهوڕی، ســێهەم  ک دووهەم  ــوری،  ل یەکەم 

پاڵەوییەکان نزیکن )مەردووخ، 1379: 57(.
لەم دواییەدا زمانناسێک، 1450 وشەی پاڵەوی ساسانی لەگەڵ کوردی بەدرەیی ـ 
کە بن زاراوەیەک لە کوردی فەیلییە ـ بەراورد کردووە، پاشان بەو ئەنجامە گەیشتووە 
کە ئەم دوو زاراوە لە بواری وشەدا 71% بە یەک نزیکن )د. کەریمی دوستان، کوردی 
ئیالمی، 1380: 289(. پێویست بە وتنە کە جەماوەری بیست هەزار کەسی بەدرەیی 
لە  ئەگەر  کوردانە.  هەمــوو  حەشیمەتی  و  نفووس  لە   %6 ئیالم،  پارێزگای  بە  سەر 
لێکۆڵینەوەیەکی مەیدانیدا زمانی پاڵەوی لەگەڵ هەموو زاراوە کوردییەکان بەراورد 

بکرێت بێ گومان ئەنجامەکەی لەمە کە هەیە، فرەتر دەبێت.
سەردەمی  مێژوونووسانی  مەبەستی  کە  ئاراوە.  دێتە  پرسیارە  ئێستە،ئەم  بەاڵم 
ئیسالمی، لە رۆژئاوای ئێران کوێنە بووە؟ هەروەها شارە پاڵەوییەکان )فەهڵە( کامانەن؟
لە:  بریتین  کە  زانییوە  پاڵەوی  بە  شــەهرەدار« حەوت شاری  ئیبنی  »شیروویە 
»هەمەدان، ماسەبزان ]کە ئیالم بەشێک بووە لە ماسەبزان[، قوم، ماەبەسەر ]نەهاوەند: 
ناوی شارێک لە هەمەدانە[، سەیمەڕە ]دەڕەشەهر: ناوی شارێکە لە پارێزگای ئیالمی 
ئەم شارانە وەک:  نووسەرە  ئەم  ]دینەوەر[ و کرماشان. هەروەها  ماەکوفە  ئێستا[، 
»رەی، ئیسفەهان، کومش، تەبەرستان، خوراسان، سەگەستان، کرمان، قەزوین، دەیلەم، 

تاڵەقان« بە شاری پاڵەوی نەزانیوە )دهخدا، 1373: 50093(.
ئیبنی فەقیەی هەمەدانی نووسەری کتێبی »البلدان« لە سەدەی سێهەمی کۆچی 
هەروەها  دەدات.  قەڵەم  لە  پاڵەوی نشین  بە  کورتی،   و  کەمی  بێ  شارانە  ئەم  هەر 
لە  پاڵەوی  »زمانی  دەنــووســێ:  راستەوخۆ  ترکی«  اعــالم  »قــامــووس  نــووســەری 
کوردستان و عێراقی سەر بە ئێران ]مەبەست کوردستانی عێراقە[ قسەی پێدەکەن 

)دهخدا، 1373: 50094(.
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ئێستاش هەمووی ئەم شارانە جیا لە قوم و هەمەدان، کوردنشین و بە زاراوەی 
کوردی خواروو قسە دەکەن، هەر بۆیە رەنگە وشەی فەیلی گۆڕدراوی وشەی پاڵەوی 

بێت. چونکوو پڕۆسەی واچی ) phonemic process(  ئەمە دەچەسپێنێ:
پاڵەوی   فاڵەوی   فەیلی

پێویست بە وتنە کە دەنگی /p/ زۆرجار دەبێتە دەنگی /f/ بۆ وێنە:

 پارسی   فارسی،
 پێڕست   فهرست

 /ye/ لە ناوەڕاستی وشە لە کوردی سۆرانی دا دەبێتە دەنگی /a/ هەروەها دەنگی
لە کوردی فەیلیدا بۆ وێنە:

کانی      کیەنی، 
 پان      پیەن، 
مارە     میەرە، 

 نازانم  نیەزانم...

هەبوونی  هۆی  بە  رۆژئــاوایــی  پاڵەوی  کە  ئەوەیە  باسەکە  ئەنجامی  کورتی  بە 
لە زمانی  وشەنامە و دەق، دەتوانێ ببێت بە سەرچاوەیەکی گەورە بۆ وشەسازی 
کوردی ئەمڕۆدا، تا ئێمەش وەکوو گەالنی تر کە پێشینەی کۆنیان هەیە بتوانین لە 

زمانی مێژوویمان کەڵک وەربگرین.
فەڕەنسی  ئینگلیزی،  ئەڵمانی،   وەکــوو  جــیهان  هێــزی  بە  زمانەکانی  نموونە  بۆ 
دوای رێنسانس زۆر لە وشەی یوونانی کۆن و التین کەڵکیان وەرگرتووە بۆ وێنە: 
لە  pantos، جوگرافیا  لە  پان   ،akademeia لە ئاکادێمی   ،organon لە  ئۆرگان 
jedgrafiya یونانی، هەروەها ئانتیک لە entiqus، ئەکواریوم لە aquarium التینی 

و ... وەرگیراوە.
ئێمەش دەتوانین لە زمانە کۆنەکانی ئێرانی وەکوو ئەوستایی و پاڵەوی، بە تایبەت 
بەاڵم  وەربگرین.  کەڵک  ـ  ئێرانییە  گەالنی  هەمــوو  میراتی  کە  ـ  رۆژئــاوایــی  پاڵەوی 

پێویستە ئەم مەرجانە رەچاو بکرێن:
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1ـ لە کاتێکدا لەم شێوە کەڵک وەربگرین کە هیچ  کام لە زاراوە کوردییەکان، نەتوانن 
یارمەتیدەر بن.

کەڵک  شێوە  لەم  زانستییەکان  زاراوە  بەرابەرسازی  و  هاوتاسازی  زۆرتربۆ  2ـ 
وەربگرین.

بڕگەکانی  و  دەنگ  لەگەڵ  و  نەبێ  دەربڕینی سەخت  کە  هەڵبژێرن  وشەیەک  3ـ 
زمانی ئەمڕۆیی کوردی تەبا بێت.

ئاکادێمی ئێرانیش هەر لە مێژە ئەم شێوەیان بەکار هێناوە. بۆ وێنە: لە ئەویستایی 
 ،vowel بۆ  واکە   ،campus بۆ  پەردیزە   ،transportation بۆ  »تەرا+بەری«یان 

واج بۆ phoneme و ...داناوە.
ئەرز   ،amar لە  ئامار  وێنە:  بۆ  وەرگیراوە  پاڵەوییەوە  لە  وشانە  ئەم  هەروەها 
لە arž، ئوستان لە esatan، پەرەستار لە parastar، وەزیر لە vičir، پزشک لە 
بۆ ویراستەن  لەچاوگی  ویراستار  کامپیوتر،  بۆ  رایاندەن  لەچاوگی  bačačk،رایانە 

. editor

هەڵبەت زمانەوانانی کوردیش تێکۆشاون لە پاڵەوەی کەڵک وەربگرن بۆ وێنە: بنیات 
لە bun-dât، دژ لە duš، ئەندام لە handam، پێڕست لە pehrest ، شارستان 

،ئەنجومەن و ...
بەاڵم بە هۆی نەبوونی روانگەی تیۆریک و هەروەها هاوڕابوون لەگەڵ ئەم بڕە کە 
دەڵێ فارسی دەری، درێژەی پاڵەوییە. ئەم پرۆسە لە الی وەرگێڕان و نووسەران و 

کۆڕە زانستییەکان بە شێوەیەکی شیاو و بەرفرە سوودی لێوەرنەگیراوە.

٩� روون نەبوونی مانای هەندێک وشەی داتاشراو
چۆنیەتی  بە  وردی  بە  دەکــات،  وشەسازی  کاتێک  کە  ئەوەیە  زمانەوان  ئەرکی 
لە  تا بەرەی داهاتوو تووشی سەرلێشێواوی نەبن.  ئاماژە بکات  پێکهاتنی وشەکە، 
الیەکی ترەوە مانای وشەی هەڵبژاردە دەبێ گیچەڵ و ئاڵوز نەبێت بۆ وێنە هیچ کەس 
بە باشی نازانێ کە دەوری پێشگری »مە« لە وشەی »مەترسی« چیە )؟(؛ گۆڤار 
راستە یان گۆوار، یان کۆڤار؛ پێشنیار راستە یان پێشنیاز. یان ئەم وشانە لە بنەڕەتدا 

چۆن پێکهاتوونە؟
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هەڵبەت هەر کەسێک بیروبۆچوونی خۆی لەبارەی پێکهاتنی ئەم وشانە دبێژێ کە 
ئەمە خۆی نیشان دەدات کە چۆنیەتی پێکهاتنی وشە، بە وردی روون نییە.

10� کەم بوونی وشە ئیشتیقاقییەکان
بواری  لە  چونکوو  ئیشتیقاقیە  وشەی  داتاشراو،  وشەی  شیاوترین  و  باشترین 
بڕگە کورتترە. و بە  یەک رەگی وشە دەتوانین وشەی جوراوجۆر پێکبێنین. هاوکات 
بۆ فێربوونی ماناکانیان تەنیا پێویستە واتای یەک وشە فێر بین. وەک ئەم وشانەی 
خوارەوە کە هەموویان لە رەگی »زان« پێکهاتوونە، وەکوو: زانا، زانایی، زانست، 

زانستی، زانستگا،  زانین،  زانیار، زانیاری، زانکۆ و ...
زایایی، یەکێک تر لە تایبەتمەندییەکانی وشە ئیشتیقیاقیەکانە کە بە هۆی جۆراوجۆربوونی 
»گرەکان« دەتوانێ وشەی جوراوجۆری لێ بکەوێتەوە، لە کاتێکدا وشەی سادە، لێکدراو 
)مرکب(، دوای چەند قۆناغ نەزۆک دەبن، بۆ وێنە لە فارسیدا وشەی ئیشتیقاقیان وەک 
»آموزش« درووست کردووە کە دەیان وشەی تری لێ درووست بووە وەک: آموزشی، 

آموزشگاە، آموزە، خودآموز، کارآموز، بدآموزی و هتد...
دوای  بۆیە  هەر  کردووە  هاوتاسازی  بۆی  لێکدراویان  کوردیدا وشەی  لە  بەاڵم 
چەند قۆناخی وشەسازی دا وشەکە، نەزۆک دەبێت،وەکوو: فێرکاری، فێرکار، فێرگە، 

 فێرخواز.

11� چارەسەر نەکردنی دەستەوشەکان
دەبێ  بکات  واتــاســازی  وشەیەک  بۆ  دا  بڕیاری  نووسەرێک  یــان  کــۆڕ،  ئەگەر 
لە  گرنگە  خاڵە  ئەم  داخەوە  بە  کە  بگرێت  لەبەر چاو  ئەو وشەش  دەستەوشەکانی 
لە هاوتای  ئێمە  بۆ  نموونە  نەدراوە.  بایەخی پێ  پرۆژەی وشەسازی کوردیدا زۆر 

وشەی »سازمان«ی فارسیدا وشەی رێکخراومان داناوە.
بەاڵم دەستەوشەکانی وەک: سازە، سازگار،  ساخت، ساختار، ساختمان، ساختگرا 

و .. هێشتا چارەسەر نەکردووە.
بە واتایەکی تر ئەگەر ئێمە بڕیارمان دا بۆ وشەی active هاوتاێک دابین، بکەین. 
 activity, activate, activated,:دەبێ ، هەموو یان زۆربەی دەستەوشەکانی وەکوو

activating ، ... لەبەر چاو بگرین.



245 زمان و زار
گۆڤارێکی زمانناسی وەرزییە- ژمارە »1« پاییزی 2021

ئێمە دەبێ هاوکات لە بیرمان بێت. لە پروژەی وشەسازی بە تایبەت لە دەڤەری 
وشەیەکی  هەر  رەنگە  بەڵکوو  نابینەوە  رووبــەڕوو  وشە،  یەک  لەگەڵ  زانستەکاندا، 
زانستی، چەند دەستەوشەشی لێکەوت بێتەوە. یان لە داهاتوودا لە زمانە بیانییەکاندا، 

دەستەوشەی لێبکەوێتەوە. جا ئێمە دەبێ زمانمان بۆ داهاتوویش تەیار بکەین.
بۆ وێنە زمانی کوردی بە گشتی بە شێوەی سرووشتی و هەروەها زمانەوانای 
دەستەوشەکانی  و  »کار«  وشەی  بۆ  توانیویانە  سەرکەوتووانە  تایبەت،  بە  کورد 
زمانی  زایایی  بدرێ  پێ  بایەخی  شێوە  ئەم  ئەگەر  ئەوە  وێــڕای   . بکەن  واتاسازی 

کوردی چەند بەرابەر دەکات. وەکوو: 
کار، کارا، کاری، کارە، هەمەکارە، بەرکار، کارناس، کارزان، کاربەدەست، کاردار، 
کاربردی،  کاربرد،  فێرکاری، شیکاری،  گۆڕانکاری،  بێکاری،   بێکار،  پڕکار،  کەمکار، 
کارساز، کارکەر، کارگەر، کارگەری، کرێکار، کرێکاری، ناشی کار، تازەکار، تەماکار، 

ستەمکار، شاکار، گەنەکار، خزمەتکار، تەوبەکار، سپی کار، شەوکار، رۆژکار و ...

12� نزیکایەتی کوردی و فارسی
هەردووکیان  هەروەها  و  کوردییە  زمانی  خزمی  و  دراوســێ  زمانی  فارسی، 
زمانی  بۆ  هەڕەشەیەک  بووتە  نزیکایەتییە  ئەم  ئێرانییەکانن.  زمانە  بنەماڵەی  لە 
کوردی بە تایبەت لە بواری وشەسازی دا. چونکوو ئاکادێمی ئێران بە هۆی فرە 
پرۆژەی وشەسازیدا زۆر چاالکانە  لە  ئەندامانی پسپۆڕ  دەسەاڵتی و زۆربوونی 
قوڵی هیمەتیان هەڵماڵیوە. روویداوە بۆ یەک وشە هاوتاێک پێشنیار کراوە کە لە 
هەر دوو زمانەکەدا  هەریەکن. بەم هۆیە و هۆیەکانی تر دەرفەت بۆ کۆڕی زمانی 
کوردی نامێنێت بەم دەسەاڵتەوە کە هەیەتی لەم پرۆژەدا کارێکی ئەوتۆ بکات. جا 
کۆڕی زانیاری یان وشەسازانی سەر بە خۆ لەسەری ناچاری دەبێ رێگایەکی تر 
بدۆزێتەوە کە رەنگە فرە شیاو نەبێت. بو وێنە ئەگەر لە زمانەوانێکی کورد )کە 
generative واتاسازی بکات رەنگە  قەد فارسی نەزانێت( بخوازرێ بۆ وشەی 
سادەترین و شیاوترین هاوتا، واتە »زایشی« پێشنیار بکات. بەاڵم بە هوی ئەوە کە 
ئاکادێمی ئێران بەر لە ئێمە بۆ ئەم وشە، بەرابەری داناوە. ئێمە ناتوانین راستەوخو 
لە داهاتوودا سەربەخۆیی  لێوەربگرین چونکوو کە ئەگەر وابکەین، رەنگە  کەڵکی 

زمانەکەمان تێک بدات.
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یەکەمدا  ــاوی  ــگ هەن لــە  ئێمە  کــە  زۆرن.  فــارســیــدا  لــە  چەشنە  ــەم  ب وشــەکــانــی 
لە  وتارلە روی »گفتار«،نووسار  وێنە:  بۆ  کــردووە   بە وشەمان  وەرگێڕانی وشە 
روی»نوشتار«،سەرنووسەر لە روی »سردبیر«،نووسەر لە روی» نویسندە«،وتووێژ 
لە  پێگە  روی»شنوندە«،  لە  بیسەر  نمایندە«،  روی»  گفتگو«،نوێنەرلە  روی»  لە 

روی»پایگاە«،رێکار لە روی»راهکار« هتد... 
نییە  کوردییەکەیاندا  هاوتــا  لەگەڵ  جیاوازییەکیان  هیچ  وشانە  لەو  تر  هەندێک 

هەندێکی تریان لە یەک یان چەند پێتدا، جیاوازیان هەیە بۆ وێنە:

فارسی:کوردی:
kirdarkirdar

KarkirdKarkird
bonbin

bernamibername

danazana

tevanatwana

ئەم کێشە تا رادەیەک بووتە خەسارێکی گەورە لە وشەسازی کوردی دا، بەاڵم 
ئێمە دەتوانین بە داڕشتنی بەرنامەی رێک وپێک و زووماوە )کورت ماوە( ئەم هەڕەشە 
بکەین بە دەرفەتێکی باش بۆ زمانی خومان. بەاڵم دەبێ شارەزایان فرەتر لە سەری 

بدوێن.

13� کەڵک وەرگرتن لە دواناوەکان)ناوی ئیتباع(
هەر وەک باسمان کرد زمانێک )زمانیی نووسین( پاراو و بێ گرفتە کە بە زمانی 
قسەکردنی خەڵک نزیک بێت. چونکوو ئەمە دەبێتە هۆی ئەوە، کە خەڵک بە ئاسانی 
لەگەڵی پێوەندی بگرن و بە باشی تێبگەن. لە هەموو گرنگتر ئەم دوو زمانە لە داهاتوو 
نووسینی  زمانی  نموونە  بۆ  یەکە.  گرێدراوی  بووژانەوەیان  و  نابنەوە  جیا  یەک  لە 
لە زمانی خەڵک دوور  ئەوەندە  قاجارییە  تا سەردەمی  لە سەدەی شەشەم  فارسی 
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کەوتبو وە، کە دبێژن زمانێکی پەرت بووە و تووشی فەسادێکی زۆر هاتووە بەاڵم ئەو 
دۆخە و خەسارە دوای ماوەیەک نزیکیەکی دووالیەنی زمانی نووسین و ئاخاوتنی 
لێکەوتووتەوە )بڕوانە: دستورزبان فارسی عامیانە، دکتر تقی وحیدیان، 1342، فرهنگ 

کوچە، احمد شاملو هەروەها فرهنگ عامیانە، ابوالحسن نجفی(. 
هەڵبەت دەبێ ئەم خاڵە گرنگە روون بکەینەوە کە هەر خودی زمانی قسەکردن 
بە چەند دابەش دەبێت وەکوو: چەشنە زمانی نووسەران، رۆشنبیران، مامۆستایان، 
هونەرمەندان، خوێندکاران و هەروەها خەڵکی ئاسایی کوچە و کۆاڵنان و کرێکاران 
و ...شیاوتر ئەوەیە کە زمانی نووسین یان رەسمی لە چەشنە زمانی خەڵکی ئاسایی 

کەڵک وەرنەگرێت چونکوو ئاستی زمان نزم دەبێ.
لە  تایبەت  بە  )عــوام(  ئاسایی  لە وشەکانی خەڵکی  لە کوردیدا  داخــەوە  بە  بەاڵم 
کاربردی  کاتێکدا  لە  دەگیرێ.  و  وەردەگــیــراو  کەڵک  وشەرۆنان  بۆ  وشەدوانەکان 
نەک  ئەمانەیە   ... و  فیلم  و  شانۆ  و  چیرۆک  بۆ  زۆرتر  ئاسایی  خەڵکی  شێوەزاری 
دەنگ وباس،  رێک وپێک،  کەل وپەل،  وەکــوو:  سیاسی،  و  نووسین  و  زانستی  زمانی 

کاروبار،چڕوپڕ، زاوزێ، یاسا و رێسا)؟( و هتد.

1٤� نەبوونی بنەماگەلی یەکگرتوو بۆ وشەسازی
دواوین خەسارناسی وشەسازی کوردی کە زۆریش گرنگە. نەبوونی بنەماگەلی 
یەکگرتوو و پەسندکراوی وشەسازی  لە الیەنی زۆرینەی زمانەوانانە، کە تا ئێستە 
ئاوڕی لێنەدراوەتەوە. پێویست بە وتنە لە زمانی پان و بەرینی کوردی چەند کۆڕ 
بە تایبەت کۆڕی زانیاری کورد )لە هەریمی کوردستانی عێراق( هەن، کە وشەسازی 
تاکەکەسی  شێوەی  بە  تواناش  وەرگێڕانی  و  نووسەران  ئەوە  ســەرەڕای  دەکــەن. 
وشەسازی  بۆ  یەکگرتوو  بنەماگەلێکی  بتوانین  ئێمە  ئەگەر  پــرۆژەن.  ئەم  سەرقاڵی 
دو  بکرێ.  پەسەند  رۆشنبیران  و  نووسەران  زۆرینەی  دەنگی  بە  و  بکەین  دابین 
ئەنجامی شیاو بە دی دێنێ:1- یەکەم بەردی بناغە، دادەنرێ تا پرۆژەی وشەسازی 
لە  کوردی  زاراوە  جۆراجۆرەکانی  یەکیەتی   -2 ببێت.  رزگار  گێچەڵی  و  ئاڵۆزی  لە 
ئاستی وشەی نوێ وداتاشراو، زۆرتر دەبێت. تا رادەیەک کێشەی زمانی یەکگرتووش 

چارەسەردەکات.
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وشەنامە

کوردی � ئینگلیزی
تێبینی: وشەکانێک کە لێرەدا بە نیشانەی» * « دیاری کراون، پێشنیاری نووسەرن.

language planningبەرنامەی زمانیAdjectiveئاوەڵناو
consonant epenthesisناوجی *Presentئێستا

Compound         لێکدراوObjectبەرکار
phonemic processپڕۆسەی واچیConsonantبێدەنگ

OriginalسەرەکیSyllableبڕگە
بزرۆکە//schwaدواناوەکان ------
Harmonyهاوساز*Suffix پاشگر

accessory     الوەکیPrefix پێشگر
DerivationداڕێژراوDefinitionپێناسە

Varietyچەشنە زمانLetter پیت
Word          وشە Vowelدەنگدار

loan-translationوەرگێڕانی قەرزی *   Pastرابردوو
Vote           دەنگ        Rootرەگ

Phoneme          دەنگSentenceرستە
EncyclopediaزانستنامەDialectزاراوە

AdverbئاوەڵکردارIdiom  زاراوە
Verb         کارSimpleسادە

 Potential   ئەگەری        Verbکار
semi-vowelنێوەدەنگدار *       Affixگر

Subject     کاراContextالخت*
Compoundingپێکهاتوو  *Phonemeواچ
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زمانی کوردی و شێوازی نووسینی لە 
سەردەمی ماد و ئەخمینیدا
پ ی-فەرهاد عەزیز حەسن
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ستاندەر  ــەرەو  ب هەنگاوی  یەکەمین  کــوردی  زمانی  مادەکاندا  ســەردەمــی  لە 
هەر  هەڵبڕی.  نەتەوە  و  دەوڵەت  یەکگرتووی  زمانی  بە  دەسنیشانکردنی  و  بوون 
لەم سەردەمەدا بەشێکی زۆری ئەفسانە و ئەدەبی زارەکی گەلی کورد کە میراتی 
سەدان ساڵەی کولتوور و شارستانییەتی گەلی کورد بوون، بۆ یەکەمینجار تۆمار 
لەم  ئاڤێستایە،  کتێبی  کە  کورد  گەلی  ئەدەبی   – دینی  بەرهەمی  گرنگترین  کران. 
سەردەمەدا نووسرایەوە. بەشێکی هەرە زۆری ئاڤێستا کە لە بنەڕەتدا بەسەر دوو 
بەشی کۆن و نوێدا دابەش کراوە، لەم سەردەمەدا نووسرایەوە. ئاڤێستای کۆن کە 
لە گاتاکان و یەسنەی هەپتەنگاهایتی و گوتەکانی زەردەشت پێکهاتووە لە ڕۆژگاری 
پێش دامەزراندنی دەوڵەتی یەکگرتووی ماد داڕێژراوە، بەاڵم بەشی هەرە زۆری 
و  ڤیسپەرەتوو  ئاڤێستاک،  خورتەک  یەشتە،  یەسنا،  بەشی  لە  کە  نوێ  ئاڤێستای 

ڤی دەئێڤەداتا پێکهاتووە دوای دامەزراندنی ئەم دەوڵەتە داڕێژراون. 
هاوکات  پەروەردەییە،  و  دینی  کتێبێکی  کە  ئــەوەی  ســەرەڕای  ئاڤێستا  کتێبی 
بەرهەمێکی ئەدەبی یەکجار مەزن و کاریگەرە کە هەم لە ڕووی هونەری و هەم 
داڕێــژراوە.  بەرز و شکۆمەند  یەکجار  ئەدەبی  زمانێکی  بە  ناوەڕۆکەوە  لە ڕووی 
تۆمار  کتێبەدا  لەم  کورد  گەلی  ئەفسانەییەکانی  و  مێژوویی  بەسەرهاتە  زۆربەی 
ئەفسانەی  میر و  پاشا و  ئەفسانەی  تاکوو  ئەفسانەی خواوەندەکانەوە  لە  کراون. 
بنەچەی نەژاد و نەتەوە و هەروەها بەسەرهاتی پاڵەوانێتی داستانە مەزنەکان کە 
و  کتێبەدا  ئەم  جیاجیاکانی  بەشە  لە  ڕوویانداوە،  کوردستان  خاکی  سنووری  لە 

بەتایبەتی لە بەشی یەشتەکاندا تۆمار کراون.
قۆناغی کۆن  بەسەر سێ  زمانەوە  مێژووی گەشەی  لە ڕووی  زمانی کوردی 
لە سەردەمە  کــوردی  زمانی  کۆنی  قۆناغی  دەبــێ.  دابــەش  نوێدا  و  ناوەڕاست  و 
دێرینەکانەوە دەسپێدەکا و تاکوو کۆتایی سەردەمی مادەکان و بە درێژایی ڕۆژگار 
ئەخمینییەکان تاکوو سەردمی هێلینی بەردەوام بووە. زمانی کوردی لەم قۆناغەدا 
خاوەن میراتێکی یەکجار دەوڵەمەندە کە لە دەقی ئاڤێستا و دەقی بزماریی پاشاکانی 
ماد و ئەخمینی پێکهاتووە. ئەم زمانەی کە دەقی ئاڤێستای پێ تۆمار کراوە هەمان ئەم 
زمانەیە کە لە سەردەمی مادەکان بۆ یەکەمینجار بڕیاری بە فەرمی ناساندنی وەکوو 
زمانی دین و دەوڵەت و میللەت لەسەر دەرا و دواتر لەالیەن ئەخمینییەکانیشەوە 
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کە لە ڕووی سیاسی و کولتووری و شێوازی حوکمڕانی بوونە میراتگری مادەکان، 
هەمان زمان و هەمان شێوازی نووسینیان بۆ ڕایی کردنی کاروباری دین و دەوڵەت 

و میللەت، بە فەرمی بەکار هێنا. 
پاشاکانی دەوڵەتی ماد زۆربەی هەرە زۆری کاروبارە فەرمییەکانی دەوڵەت و 
بەرسەرهاتی شەڕ و داگیرکردن و ئاشتی و بۆنە ئایینییەکانیان بە خەتی بزماری 
لەالیەن  زۆربــەیــان  بــەداخــەوە  کە  کــردووە  تۆمار  بەردین  و  قوڕین  تاتی  لەسەر 
توێژینەوە  دەرفەتی  و  گیراوە  بەسەردا  دەستیان  کوردستان  داگیرکەری  واڵتانی 
بەرهەمی  کۆمەڵێک  ئــەوەشــدا  لەگەڵ  ــەاڵم  ب نــەرەخــســاوە.  بۆ  خوێندنەوەیان  و 
لەبەر دەستن و توێژەران هەوڵی خوێندنەوە  مێژوویی سەردەمی مادەکان ئێستا 
لە سەردەمی مادەکاندا  ئەخمینییەکان کە  داوە.  ناوەڕۆکەکەیان  و ڕوونکردنەوەی 
لە  پارسی ژێر دەسەاڵتی مادەکان بوون،  یان  ناوچەی پەرسوە  میری میرنشینی 
ڕێگەی کۆدەتاوە دەستیان بەسەر دەسەاڵتی مادەکاندا گرت و ئەم دەوڵەتەیان لە 
دەورووبەری 550ی پ.ز لەناوبرد. ئەخمینییەکان لە ڕووی نەژاد و خوێنەوە تەواو 
پەیوەست بوون بە مادەکان و بەشێک بوون لە پێکهاتەی دەوڵەتی یەکگرتووی ماد 
و دوای ئەوەی دەسەاڵتیان گرتە دەست، لەسەر بنەمای دەوڵەتداری و کولتووری 
وەکــوو  بنەڕەتی  بەشێوەیەکی  و  ــوون  ب بـــەردەوام  مــادەکــان  شارستانییەتی  و 
میراتگری ڕاستەوخۆی مادەکان، هەڵسوکەوتیان لەگەڵ کولتوور و شارستانییەتی 
دەسەاڵت  ئاڵوگۆڕی  گووتراوە  مێژوودا  لە  کە  چەشنێک  بە  کرد.  نەتەوەیەدا  ئەم 
واتا دەسەاڵت  بووە،  بنەماڵەیی  ئاڵوگۆڕێکی  تەنیا  ئەخمینییەکان  بۆ  لە مادەکانەوە 
خێزانی  هەمان  بە  ســەر  دیکەی  بنەماڵەیەکی  بۆ  فــەرمــاڕەوایــی  بنەماڵەیەکی  لە 

فەرمانڕەوایەتی گواستراوەتەوە. 

ئەخمینییەکان
سەرکردایەتی ئەم کولتوور و شارستانییەتەی کە مادەکان لە ئەنجامی یەکگرتنی 
کۆمەڵە تیرە و هۆز و میرنشینێکی کوردی دایانمەزراندبوو، بۆ بنەماڵەی ئەخمینی 
بزماری  خەتی  بە  نووسین  بۆ  مادەکان  کە  ڕێکوپێکەی  شێوازە  ئەم  گوازرایەوە. 
دایانمەزراندبوو و پێڕەویان دەکرد، لەالیەن ئەخمینییەکانەوە درێژەی پێدرا. زۆربەی 
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ماد  پاشاکانی  شێوازی  و  بنەما  لەسەر  هەر  دەسەاڵتدارە  بنەماڵە  ئەم  پاشاکانی 
ڕووداو و بەسەرهات و یاساکانی بەڕێوەبردنی کاروباری فەرمی دەزگای میریان 
بواری مێژوو و  توێژەرانی  بەرد دەنەخشاند. زۆربەی  تەختە  تاتە قوڕ و  لەسەر 
کولتوور لە ئێراندا ئەخمینییەکان بە بابوباپیرانی فارسەکان دادەنێن. لە بنەڕەتدا لە 
ڕووی نەژادەوە هیچ پەیوەندییەکی خوێنی و خێزانی لەنێوان ئەخمینی و فارسەکاندا 
نییە. بەپێی بەڵگە مێژوویی و زمانییەکان جوگرافیای ڕەسەنی نەتەوەیی فارس بۆ 
دەکەوێتە  ئەمڕۆ  کە  دەگەڕێتەوە  مادەکان  دەسەاڵتی  ژێر  سنوورەکانی  ئەودیوی 
سنووری دەوڵەتی تاجیکستان و باکووری ئەفغانستان و لە ڕووی مێژووی نەژاد 
و مێژووی جوگرافییەوە لە شوێنی ڕەسەنی نیشتەجێبوونی ئەخمینییەکان جیایە. لە 
ڕۆژگاری دەسەاڵتدارێتی مادەکاندا شوێنی نیشتەجێبوونی ئەخمینییەکان ناوچەیەک 
مــادەوە،  پاشای  لەالیەن  ئەخمینی  بنەماڵەی  و  بــووە  کۆن  ئێرانی  ناوەڕاستی  لە 
میرنشینی  بە  مێژوودا  لە  کە  پێسپێردراوە  ناوچەیەیان  ئەم  میرنشینی  میرایەتی 

پەرسە ناسراوە. 
ڕەچەڵەک و نەژادی ئەخمینییەکان بە ڕەچەڵەک و نەژادی ئەم کۆمەڵە هۆز و تیرە 
کوردیانەوە گرێدراوە کە دەوڵەتی یەکگرتووی مادیان دامەزراندووە و لە ڕووی 
نەژادەوە هوزێکی ڕەسەنی کوردی لە سەدەی هەشتەمی پ.ز بوونە. ڕەچەڵەکی 
کوردانی لوڕ کە تاکوو ئێستاشی لەگەڵدابێ لە ناوچە ڕەسەنەکەی خۆیان لە هەرێمی 
پشتکۆ و بەختیاری و پارێزگای فارس لە ئێران نیشتەجێن، بۆ بنەماڵەی پاشایانی 
پاشاکانی ئەخمینی وەکوو داریووش و  ئەخمینی دەگەڕێتەوە. دەقە بزمارییەکانی 
خەشایار و ئەردەشێر و ئەوانی دیکە ئەم ڕاستییە دەسەلمێنن. فارسەکان لە دوای 
هاتنی ئیسالم و لە سەدەی یەکەم و دووەمی کۆچی بەدواوە، وردەوردە لە باکووری 
ڕۆژهەاڵتی ئێرانی ئێستا بەرەو ناوچەی خۆراسان کۆچیان کردووە و ئەم کۆچکردنە 
تاکوو سەدەی نۆیەمی کۆچی هەر بەردەوام بووە. نیشتمان و جوگرافیای ڕەسەنی 
گەلی فارس پێش هاتنی ئیسالم لە دەرەوەی دەروازەکانی سنووری دەسەاڵتدارێتی 
مادەکان بووە. ئەگەرچی لە هەندێ سەردەمدا پاشاکانی ماد وەکوو کەیخەسرەو 
دەسەاڵتی  ژێر  نیشتمانی  لە  بەشێک  وەکوو  و  کردووە  داگیر  هەرێمانەشیان  ئەم 
خوێنەوە  و  نەژاد  ڕووی  لە  بەاڵم  لێوەرگرتوون،  و سەرانەیان  باج  ماد  دەوڵەتی 
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تەواو لەم هۆزانەوە جیاوازن کە پێکەوە دەوڵەتی مادیان دامەزراندووە. بەم چەشنە 
دەردەکەوێ کە ئەخمینییەکان فارس نین و بەڵکوو هۆزێکی مەزن و ناوداری گەلی 
کوردن کە لە کۆندا بەهۆی ناوی باپیرە گەورەی هۆزەکەیان کە ناوی هەخامەن 
بووە، ناوی خۆیان بە ئەخمینی یان هەخامەنی لەسەر الپەڕەکانی مێژوودا تۆمار 

کردووە. 
دەسەاڵتیان  ئــەوەی  دوای  ئەخمینییەکان  کە  وایــە  ڕایــان  توێژەران  لە  هەندێ 
وەرگرتووە، هەوڵیان داوە مێژوو و شارستانییەتی دەوڵەتی ماد بسڕنەوە و ناویان 
نابەن. لە ڕاستیدا ئەم بۆچوونە تەواو پێچەوانەیە و لە ڕۆژگاری دەسەاڵتدارێتی ئەم 
بنەماڵەیە، بنەماڵەی دەسەاڵتداری ماد خاوەن پێگەی تایبەت بەخۆی بووە و لە هەر 
شوێنێک کە ناوی ئەخمینی هاتبێ ڕاستەوخۆ دوای ئەوە ناوی مادەکانیش تۆمار 
کراوە و بە بەردەوامی میری زۆرێک لە میرنشینەکان و تەنانەت وەزیر و شالیارە 
هەڵبژێردراون.  مادەکان  بنەماڵەی  لە  ئەخمینی  دەوڵەتی  ڕۆیشتووەکانی  دەست 
بن،  واڵتەکەیان سەرکەوتوو  دەسەاڵتی  بەڕێوەبردنی  لە  ئەوەی  بۆ  ئەخمینییەکان 
سوودیان لە ئەزموون و شارەزایی مادەکان وەرگرتووە و هەوڵیان داوە بە پشتیوانی 
بە  مادەکانەوە  لەالیەن  کە  بدەن  کولتوورە  و  شارستانییەت  بەم  گەشە  ئەمانەوە 
قوڕەکانی  تاتە  و  بەرد  تاشە  سەر  نووسینی  ماوەتەوە.  ئەخمینییەکان  بۆ  میرات 
شێوازە  ئەم  هەمان  و  خەت  هەمان  و  زمــان  ئەو  هەمان  بە  ئەخمینی  ــاری  ڕۆژگ
تۆمار کراون کە مادەکان دایانهێناوە. بۆیە نووسینی ئەخمینی کە بە درێژایی خاکی 
کوردستانی ئەوسا لەسەر تاشە بەرد و تاتە قوڕەکان نەخشێنراون، بە هەمان ئەم 
ماد  یەکگرتووی  دەوڵەتی  دامەزراندنی  سەرەتای  لە  دیاکۆ  کە  داڕێــژراون  زمانە 

بڕیاری بە فەرمی ناساند و زمانی یەکگرتووی دەوڵەتی مادی لێدابوو.

ئەلفوبێی زمانی یەکگرتووی کوردیی لە سەردەمی ماد و ئەخمینیدا 
ئەم ئەلفوبێ و ڕێنووسەی مادەکان و ئەخمینییەکان لە نووسینی زمانی کوردیی 
بۆ  هێمای   )36( خەتە  ئەم  ناسراوە.  بزماری  خەتی  بە  بــردووە،  بەکاریان  کۆندا 
دەسنیشان کراوە و جگە لە سێ دەنگی   کە بزوێنن، )33( دەنگەکەی دیکە بەشێوەی 
بڕگەیین. نووسین بەم خەتە لە چەۆەوە بۆ ڕاست دەنووسرێ و لە هەندێ شوێن 
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و دۆخی تایبەتیشدا بە شێوەی ستوونی لە سەرەوە بۆ خوارەوە نووسراە. لە )33( 
دەنگە بڕگەییەکاندا )22( دەنگیان بە دەنگی )ـە( کۆتاییان دێ و )7( دەنگیان بە )ۆ( 
کۆتاییان دێ و )4( دەنگیان بە )ێ( کۆتاییان دێ. لە کاتی نووسیندا لە کۆتایی هەر 
وشەیەک هێمای ) ( دادەنرێ کە وشەکان لێک جیا دەکاتەوە. لە خشتەی خوارەوەدا 

هێمای گشتی دەنگەکان پیشان دراون.

بزوێنەکان
 

ئا  یان ئە
ئی  یان ئێ
ئو یان ئۆ

نەبزوێنەکان
ئەم دەنگانەی بە )ـە( کۆتاییان دێ:

ئەم نەبزوێنانەی کۆتاییان بە )ۆ( هاتووە:
ئەم نەبزوێنانەی کۆتاییان بە )ێ( هاتووە:

 

نموونەی هەندێ وشە:
وشەی کوردی کۆنخوێندنەوەمانا

ڕەوەچەڕۆج، ڕۆژ
نە ئی یەنییە

جیوا یان جیوەژیان، ژین
تونورەتەمەبەتوانایە

دروجەنەدرۆزن
ئەکونەوەدەکەنەوە، ئەوان ئەکەنەوە

کردن بۆ سێیەم کەسی کۆ
ئەتەرسەدەترسێ، دەترسێن
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شی یەئوشییا، شەنیا، ڕۆیی، ڕۆیشت
هەردهێران، هێاڵن، هەراتن، هەاڵتن

وەئینەوێنە، بوێنە، ببێنە، بینین
بەوبەو، ڕۆیین، ڕۆیشتن

پەرپەڕینەوە، تێپەڕین

Ideograms ئیدیۆگرام

پێنج چەمکی گرنگ هەن  بۆ   Ideograms ئیدیۆگرام   )5( لەم شێوە نووسینەدا 
کە پتر بە مەبەستی کورتبڕی لە نووسیندا بەکارهاتوون و بریتین لەمانەی خوارەوە:

ئیدیۆگرامخوێندنەوەمانا
ئەئورمەزدئەهوورەمەزدا

بەگخودا
دەهیودێ، بەمانای واڵت
 بوومبوم، زەوی، خاک

خەشائی یەپاشایەتی، پاشا، شا

نمونەی دەقی بزماری بە زمانی کوردی کۆن
هی یە       /      ئەورەمەزدا          /   وەزرەک      /   بەگ

  

ئەوەم      /  هی یە      /   ئەدا        /     بوئیم    /      ئی مام
  

مەرەتی یەم              / هی یە     /       ئەدا       /     ئەسمانەم
  

مەرەتییە  هیا             /  ئەدا        /  شی یاتیم        / هـ یا     / ئەدا
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مانای دەق
خودای مەزن ئەهورامەزدایە، )کە( ئەم زەوییەی بەدیهێنا، ئەو ئاسمانەی بەدیهێنا، 

خەڵکی بەدیهێنا، دڵخۆشی و شادی بۆ خەڵکی بەدیهێنا.  

لێکدانەوە و شیکردنەوەی وشەکان

ماناخوێندنەوەوشەژ
خودا، خودانبەگ 

1
مەزن، گەورەوەزرەک 

2
ئەهورامەزدائەورەمەزدا 

3
فرمانی )ە(هی یە 

4
ئائەم، ئەمەئی مام 

5
زەوی، بوومبووئیم 

6
دەیدا، دەیبەخشێ، بەدی هێنا، دادەهێنێئەدا 

7
فرمانی )ە(هی یە 

8
ئەوئەوەم 
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9
ئاسمانئەسمانەم 

10
بەدی هێنائەدا 

11
فرمانی )ە(هی یە 

12
مەردم، خەڵکمەرەتی یەم 

13
بەدی هێنائەدا 

14
فرمانی )ە(هی یە 

15
شادی، خۆشی، دڵخۆشیشی یاتیم 

16
بەدی هێنائەدا 

17
بۆ خەڵکیمەرەتییە
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سەرچاوە:
پێگەی زمان و ئەدەبی کوردی لە ڕۆژگاری پێش ئیسالمدا )2019( فرهاد عزیز حسن، 

گۆڤاری توێژەر، بەرگی 2، ژمارە 4
دەزگای  شوانی،  رەفیق  جیهاندا)2008(  زمانەکانی  لەناو  شوێنی  و  کوردی  زمانی 

موکریانی، چاپی یەکەم هەولێر
سیری در تاریخ زبانها و ادب ایرانی)2535( ذبیح الله صفا، شورای عالی فرهنگ و 

هنر، چاپ اول، تهران
فارسی باستان)1367( هاشم رضی، انتشارات فروهر، چاپ اول، تهران

فرمان های شاهنشاهان هخامنشی)1346( رلف نارمن شارپ، دانشگاه شیراز، چاپ 
اول

Indo-European Language and An Introduction)2005( Benjamin 
W. Fortson IV, Blackwell. 
Old persian)1950( Roland G. Kent, American Oriental Socity

* پرۆفیسۆری یاریدەدەر لە زمانە کۆنەکان
زانکۆی سەالحەدین



پرۆتۆگۆراس
سەدەی 5 ی بەر لە زایین یەکەم کەس
که  لەمەر ڕێزمان و دەستووری زمان بابەتی نووسیوە
دە مانای مۆدێرنی سینتاکس دا

کارۆل پاستێر- زانستگای فلۆریدا 
لە ئینگلیسییەوە:  کاڕوش عوسمانیان و سه ربه ست شنۆیی 
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 پڕۆتاگۆراسی ئابدێرایی یەکێک لە ئەو چەند بیرمەندە گەورە یۆنانییەی سەدەی 
پێنجەم بووە ) گۆرگیاس، هیپیاس و پرۆدیکووس( کە به  سوفیستە کۆنەکان ناسراون. 
ئەوانە دەستەیەک مامۆستا و بیرمەندی کۆچەرن و شارەزای بواری ڕەوانبێژی ) 
زانستی ڕەوانبێژی( و بابەتی پێوەندیدار به ڕەوانبێژین. لە ئەوانه پڕۆتاگۆراسیان بە 
سێ بانگەشەوە ناسراوە.1- مرۆڤ پێوانە و تەوەرەی هەموو شتێکە ) زۆرجار وەک 
جۆرێک ڕێژەیێتی خوازی ڕادیکاڵ شرۆڤە کراوەتەوە(.2- هەر مرۆڤە  »خراپ-ترین« 
ئایا خوداکان هەن  بڵێت  ناتوانێت  بەڵگاندن«.3-  کەس  بەڵگاندن دەکاتە باش ترین 
بۆچوونەکانی  کەونارایی،  هەندێک سەرچاوەی  بانگەشەی  پێی  بە   گەرچی  نا.  یان 
دابندرێت و  به کەسێکی بێ دین  ئاتێن  لە شاری  بە سەر هێنا  وایان  پڕۆتاگۆراس 
کتێبەکانی بسووتێنرێن، بەاڵم ئەو جۆرە چیرۆکانە  بە درۆ دەرچوون و وەک ئەفسانە 
و چیرۆکی خەیاڵی هاتنە ئەژمار. لە پاڵ ڕاست و درۆ بوونی ئەم باسانە، پڕۆتاگۆراس 
ڕوانگەیەکی ڕێتێچووی هێناوەتە کایەوە کە ئێستاش هەر دە فەلسەفەی هاوچەرخ دا 
پێی ڕادەگەن. ڕوانگەکە دەڵێت: داوەری کردن و مەعریفە دەچنەوە سەر ئەو کەسەی 

داوەری دەکات و دەناسێت.

ڕیزبەندی بابەتەکان

1 - ژیان
2  - پیشە

3 - ڕوانگەکان  )1. ئۆرتۆپیا  2. ڕێکەوەندی مرۆڤ تەوەری 3. گومانبیری (
٤ - پاشهاتە کۆمەاڵیەتییەکان و پێڕەوەکانی 

5 - ڕێتێچوویی و کارتێکەری
6 - سەرچاوەکان و خوێندنەوەی زۆرتر

1 - سەرچاوە یەکەمینەکان
2 - سەرچاوە دووەمینەکان
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 1 - ژیان
ماوە  جێش  بە  ئــەوەی  و  مــاوە  بەجێ  کەم  شتێکی  پڕۆتاگۆراس  ژیانی  لەسەر 
هەمووی هەر ڕاست نییە. سەرچاوەی سەرەکی  بۆ دەستەبەرکردنی زانیاری لەسەر 

ژیانی پڕۆتاگۆراس بریتییە لە:
1 . ئەفالتوون) 347 - 427 ی بەر لە زایین(: دە دیالۆگی پڕۆتاگۆراسی ئەفالتوون 
تێئتێتوس دا تەواوی  دا، پڕۆتاگۆراس کەسایەتییەکی سەرەکی هەیە و دە دیالۆگی 
تێکەڵەیەکن  ئەفالتوون  دیالۆگەکانی  دەگــێــردرێــنــەوە.  پــڕۆتــاگــۆراس  ڕوانگەکانی 
ئەو  فەنتێزی  شێوەی  لەسەر  زیادتر  و  مێژوویی  ڕوانگەی  و  هونەری  بەڵگەی  لە 
سەردەمەوە هەڵدەنرێن. بەسەر ئەمەیشەوە، ئەفالتوون هە ر دە تەمەنی الوێتی  دایە 
پڕۆتاگۆراس دەمرێت، بۆیە چۆنیەتی ئاگاداربوونی ئەفالتوون لە ژیانی پڕۆتاگۆراس، 

تەواو نەبەستراوەتەوە بە بەڵگە دەستی- دووە متمانە پێکراوەکان. 
 2 . دیاگنۆس الریتوس) سەدەی سێیەمی بەر لە زایین(: کتێبی ژیانی فەیلەسووفەکانی 
دیاگنۆس، لەوانەیە بە تاقە سەرچاوەی بەرباڵو و بە  پیتی تێگەیشتن لە بەرهەم و 
داخەوە  بە   دابندرێت.  یۆنان  وەختەکانی  پێش  فەیلەسووفە  ی  زۆربە  ی  ژیاننامە 
بەرهەمەکەی دیاگنۆس شەش سەد ساڵ پاش مەرگی پڕۆتاگۆراس کۆ کراوە تەوە و 
بە گشتی تێکەڵەیەکی کەڵەکە کراوە لە کۆمەڵێک بابەت کە هەندێکیان ڕاستن و بایی 
ئەمە هەیە باوەڕیان پێ بکرێت و هەندێکیشیان نا. بێجگە لە ئەمەیش زۆربەیان کەیل 

کراون، دەستیان تێوەرداون و قەڵەمی چەواشەیان بەسەردا خشاندوون.
3 .  سیکستوس ئیمپریکوس) کۆتاییەکانی سەدەی 2 ی بەرلە زایین( : ئیمپریکوس 
نووسیوە  کتێبی  کۆمەڵێک  بووە.  پیرهۆنیان  قوتابخانەی  سەربە  -خوازێکی  گومان 
و تێیان دا هەڵیکوتاوەتە سەر دوگماتیستەکان) ناگومان خوازەکان(. ئەوەی لەسەر 
پڕۆتاگۆراس گوتویەتی هەتا ڕادەیەک لێی دەوەشێتەوە سەرنجی بدەینێ، بەاڵم چونکە 
دیکەدا  فەلسەفەکانی   بەسەر  پیرهۆنیان  قوتابخانەی  سەرترێتی  ئەوەیە  ئامانجی 
بسەلمێنێت، ناتوانین باوەڕ بکەین دە مانا مۆدێرنەکەی وشەدا کەسێکی » واقیعبین« 
بووە؛ ئیمپریکوس وەک دیۆگنێس چەند ساڵ پاش مەرگی پڕۆتاگۆراس دەستی به  
دەبەر  هەڵگری  متمانە  و  تەسەل  دەچێت سەرچاوەی  وێ  بۆیە  کــردووە،  نووسین 

دەست دا نەبووبێت.
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یەکەم هەنگاو بۆ تێگەیشتن لە پڕۆتاگۆراس، پێناسەکردنی مانای گشتیی وشەی 
» سوفیست« ە. دە سەردەمی کەونارادا، پڕۆتاگۆراسیان زۆرتر بە سوفیست دادەنا 
و دە سەدەی پێنجەم دا بە ئەو خەڵکەیان دەگوت سوفیست کە زانا بوون و خاوەن 
مەعریفە) بۆ نموونه سۆقرات وەک کەسی خاوەن حەوت حیکمەت(، هەروەها بە ئەو 
کەسانەشیان دەگوت سوفیست بە  هۆی دەرس گوتنەوە و فێرکردنی خەڵکی دەوڵمەند 
پارەیان لێ دەستاندن) وەک پڕۆتاگۆراس و پرۆدیکوس(. بێجگە لە ئەوانەش وشەی 
سوفیست خۆی هەتا ڕادەیەک وشەیەکی نەزۆک  بووە و جارجار ئەو کەسانەی 
خۆیان لە حاست بیر و باوەڕی نوێی بە  ناو» ڕووناک بیریی سوفیست« ی نەبان 
ناشیاوەوە کەڵکیان لێ وەرگرتووە.  ئاوایێکی  بە  زانیوە و  یان  گاڵتە  بە  کردووە، 
هەتا سەدەی چوارەم، وشەی سوفیست مانایەکی تایبەتی تری دەکەوێتە سەری 
و هەر ئەو کەسانە دەگرێتەوە سەرقاڵی فێرکردنی ڕەوانبێژین، بە تایبەت توانستی 
قسەکردن لە شوێنە گشتییەکان و دادگاکان. چونکە چازانیی سوفیستی دەیتوانی 
بردنەوەی  لە شوێنە گشتییەکان،  نادادپەروەری) هەرەمە خڵەتێنی  نرخی  و  بەها 
ناپەسەندانەی گەڕیانی دادپەروەری لە داداگاکان(  و دادپەروەری ) قانع کردنی 
پۆلیس هەتا بە ئەو جۆرەی شیاوە ئەرکی خۆی بەجێ بگەیێنێت و بهێڵێت خەڵکی 
بێ کەس و دەست کورت خۆیان حەقییان بستێنن( هەڵکشێنێت، وشەی» سوفیست« 
وردە وردە داتاشینێکی نەرێی زیرەکانەی بەسەر دادێت کە سنوورە ئەخالقییەکان 
پێی ڕوانگەیەکی پەسەند کراو، زاراوەی » سوفیستی کۆن تر«  به   دەبەزێنێت. 
هەر ئەو کەسانەی دەگرتەوە دە دیالۆگەکانی ئەفالتوون دا ناویان) پڕۆتاگۆراس، 
گۆرگیاس، پرۆدیکوس، هیپاس، ئیۆسیدیموس، تراسیماخوس و کەسانێکی تر( بە 
دەرەوە بووە. ڕوونیش نییە  ئەوانە دە ڕوانگەکانیان دا خاڵی هاوبەشیان هەبووە 
یان نا. شارەزایان و لێکۆڵەران ویستوویانە هەمووی ئەو سوفیستانە بخەنە نێو 
خانەیەکی هاوبەش  و تێکەاڵوێک لە ئەو تایبەتمەندییانەیان بەسەردا قاڵ بکەنەوە 
بەڵگاندن، ڕێژەیێتی خوازی  لەحاست  لە: گومان خوازی دینی، چازان  بریتین  کە 
ئەخالقی – مەعریفەیی و هەبوونی پلەیەکی دیاری کراوی پێوەندی دار بە فێڵزانی 
دەکرد  تەقەلالیان  کە  کان  کۆنە  سوفیستە  قەدەر  لە  تایبەتمەندییانە  ئەم  هزری. 
بگرنەبەر،  پێوشوێنیان  و  بکەن  کەوتووەکان  جێ  ئەخالقییە  کۆدە  لە  الیەنگری 
تەنانەت ئەگەر ڕوانگە دەرهەستەکییەکانیشیان بنەمای مەعریفەناسانەی ئەخالقیی 



267 زمان و زار
گۆڤارێکی زمانناسی وەرزییە- ژمارە »1« پاییزی 2021

نەریتیان بە کەم دانابا، بۆ شوێنکەوتووانی سەدەی چوارەمیان تایبەتی تر بوون.
وا  کە  هەڵداوێرین،  سوفیستەکان«   « گشتی  بــازنــەی  لە  پــڕۆتــاگــۆراس  کاتێک 
زۆربەی شارەزایان و لێکۆڵەران هەر ڕاسپێری ئەمەن) بۆ نموونه ئەو کەسانەی دە 
سەرچاوەی وتارەکەدا بە لیست کراون(، زانیارییەکی کەم و کەیلمان  دەست دەکەوێت 
کە ئاوا دەڵێت: پڕۆتاگۆراس لە شاری ئابدێرای تراس و دەوروبەری ساڵی 490 ی 
بۆ  نەناسراوەوە کۆچی دوایی کردووە.  لە شوێنێکی  لە دایک بووە و  لە زایین  بەر 
بژێوی ژیانی وەک مامۆستا و ڕاوێژکار سەر و بنی یۆنانی کردووە، بۆ ماوەیەک لە 
ئاتێن ژیاوە و لە ئەوێ دەگەڵ پرێکلس و ئاتێنییە دەوڵەمەند و دەست ڕۆیشتووەکان 
هاوکاری کردووە و »پرێکلس«  داوای لێ دەکات بۆ ناوچەیەکی تازە دامەزراوی بن 
دەستی ئاتێن به ناوی )تۆری( یاسا بنووسێت) 444  ی بەر لە زایین(. زۆربەی ئەو 
چیرۆک و ئەفسانانەی دەربارەی ژیانی پڕۆتاگۆراس گوتراون، ڕاست نین. واتە ئەو 
چیرۆکانەی پێیان وایە پڕۆتاگۆراس دەگەڵ دێمۆکریتوس پێکرا دەرسیان خوێندووە 
یان ئەو چیرۆکانەی دەڵێن پڕۆتاگۆراس بە  تاوانی بێ دینی دادگایی کراوە، کتێبەکانی 

سووتێنراون و لە ئاتین دەرکراوە. 

پیشە 
نییە و ئەوەندەی کەوتووەتە  لە پڕۆتاگۆراسەوە  ئەگەر زانییارەکی یەکدەستمان 
دەستمان لە ئەم ال و ئەو ال کۆکراوەتەوە، دیسان ئەوە شتێکە، بەاڵم لەسەر پیشە و 
کاری پرۆتاگۆراس بۆ بژێوی ژیان هەرچی هەمانە تەماوییە. لەوانه یە پڕۆتاگۆراس 
یەکەم یۆنانی  بوو بێت دە خوێندنی بااڵدا پارەی دەستکەوتووە و چونکە دەستحەقێکی 
زۆری ستاندووە، ناوی لە الی خەڵک بە  باشی دەرنەچووە. دەرس  گوتنەوەکانی 
پڕۆتاگۆراس، بابەتە گشتییەکانی دەگرتەوە. بۆ نموونە، گوتاربێژی گشتی، ڕەخنەی 
بە شێوەی  گوتنەوەکەشی  دەرس  مێتۆدی  زمان.  دەستووری  و  شێعر، شارمەندی 
لە  کردن  باس  گوتاربێژی،  جۆرەکانی  شێعر،  کردنەوەی  شی  و  بووە  گوتاربێژی 
گوتاربێژی  گشتییەکانی  کۆرسە  و  وشەکان  لە  دروســت  وەرگرتنی  کەڵک  و  مانا 
دەگرتەوە. بەردەنگەکانی پڕۆتاگۆراس دەوڵەمەندەکان بوون، هەڵکەوتە بازرگانی و 
دوو  ئەو  به الی  پرۆتاگۆڕاس  بوونی  دەرەوە   بە  ناو  هۆکاری   کۆمەاڵیەتییەکان. 

چینەوە، دەگەڕاوە بۆ تایبەتمەندییەکانی سیستمی یاسایی ئاتێن. 
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ڕکەبەرێتی  تەنیا  نه  بــووە.  هەڵگر  دەمەتەقە  ڕادەبـــەدەر  لە  کۆمەڵگایەکی  ئاتێن 
بەڵکوو  یاسا و دادگا دا هەبووە،  بە تاک دە چوارچێوەی  جۆراوجۆری سیاسی و 
جۆرێکی تایبەتی باج   وەرگرتن، ناسراو به » دابی خزمەت گوزارییە کان«، بەرهەمی 
)antidosis( بووە. خزمەتەکە خەرج کردنێکی  گەڕیانی » گۆڕینەوە ی کەلوپەل« 
گشتی بووە و کەوتووەتە ئەستۆی هەرە دەوڵەمەندەکان) وەک چاکردنی کەشتی بۆ 
عەسکەرەکان یان خەرج  کردن بۆ فێستڤاڵە دینییەکان(. ئەگەر کەسێکی دەوڵەمەند 
وای زانیبا سەرەڕای هەبوونی لە ئەوی دەوڵەمەندتر، خەرجێکی زۆریان بە دوور لە 
ئینسافەوە خستووەتە سەر شانی، دەیتوانی پرسەکەی خۆی بباتە دادگا بۆ ئەوەی 
دوو کــاران بکات، یان دارایــی و سامانی خۆی دەگــەڵ سامان و دارایــی کەسێکی 
تر بگۆڕێتەوە  یان دەنا باری خەرج کردنەکە بهاوێتە ئەستۆی کەسێکی  لە خۆی 
لە دادگا  لە جیاتی ئەوەی پارێزگار بگرن، خۆیان  دەوڵەمەندتر. چونکە یۆنانییەکان 
ئامادە دەبوون، پێویست بوو دەوڵەمەندەکان فێر بن بە باشی قسان بکەن هەتا دارایی 
و سامانی خۆیان بپارێزن؛ ئەگەر نەیانتوانیبا ئەو کارە بکەن، دەبا دەست بە داوێنی 
ئەو کەسە بووبان پارەی زۆری دەستاند و لە جیاتی ئەوان قسەی دەکرد. ڕاستە  
بکەوێتەوە،  لێ  نرخیان  بە   بڕی  پڕۆتاگۆراس  گوتنەوەکانی  دەرس  کرد  وای  ئەمە 
بەاڵم بەرەیەکی بە دژی لێ قیت بۆوە کە لە سەر شێوازی چیرۆکی کۆنەپارێزانەوە 
سەری هەڵدا) بۆ نموونه، شانۆنامەی تەنزی ئاریستۆفانس( و ڕێک دە مانای ئەوڕۆیی 
دا کە هەڵدەکەوێت کسێک متمانە بە  پارێزەری لێزان و قسەڕۆ نەکات، متمانەیان به 

پڕۆتاگۆراسی قسەڕۆ و چازان نەکرد.

3 . ڕوانگەکان
ڕوانگەکانی پڕۆتاگۆراس سێ بەشن:

1. ئۆرتۆپیا: تایبەتە به لێکۆڵینەوە لەمەڕ بەکار هێنان و کەڵک وەرگرتنی دروست 
لە وشەکان

2 . ڕێکەوەندی مرۆڤ تەوەری:  ناسین هەر دەچتەوە سەر  کەسی ناسکار
3. گومان خوازی: بانگەشەی هیچ  نەزان بوونی مرۆڤ لە حاست خوداکان
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1 . ئۆرتۆپیا
 لەبەر ئەوەی الیەنی کردەیی ی دەرس  گوتنەوەکانی پڕۆتاگۆراس تایبەت بووە به  
یارمەتی دان بە قوتابییەکانی هەتا فێر بن له ژووری دادگا به ڕێک وپێکی قسە بکەن، 
حەزی لە » ئۆرتۆپیا« بووە) کەڵک وەرگرتنی دروست لە وشەکان(. سەرچاوەکانی 
دواتر، پڕۆتاگۆراس بە یەکەم کەس دادەنێین لەمەر ڕێزمان و دەستووری زمان بابەتی 
نووسیوە) دە مانای مۆدێرنی سینتاکس دا( و وێڕای پرۆدیکوس هۆگری بەکار هێنانی 
دروستی وشەکان بووە. دە نامیلکەی پڕۆتاگۆراس دا، واتە دیالۆگێکی ئەفالتوون، کە 
هەم پڕۆتاگۆراس و هەم پرۆدیکوسی تێدایە، پڕۆتاگۆراس وا ناساندراوە کە خۆی 
ئەوەی  و  کردووە  خەریک  سیمۆنیدیس  شێعرێکی  لێکدانەوەی  و  کردن  به-شرۆڤە 
بۆی گرینگ  بووە، پێوەندی نێوان ئامانجی نووسەر و مانای ئەدەبی وشەکان بووە. 
ئەم جۆرە مێتۆدەی شرۆڤەکردن، مێتۆدێک بووە لە دادگا بۆ شرۆڤەکردنی یاساکان 
و بەڵگە  نووسراوەکان) گرێبەستەکان، وەسیەت نامەکان( بەکار هاتووە. به داخەوە 
نووسراوەیەکی دەستنووسی خودی پڕۆتاگۆراسمان لە ئەم بارەوە دەبەردەست دا 

نییە.  

2 . ڕێکەوەندی: مرۆڤ پێوەری هەموو شتێکە 
ڕاســت  وە  دانــەیــان  دوو  تەنیا  پــڕۆتــاگــۆراســن،  ئــی  دەڵێین  کتێبانەی   ئــەو  لــە 
کارە  لە  لەمەڕ خوداکان«.   « و  ڕەتەکان«(  یان«   ( دەبنە » حەقیقەت«  کە  دەچن 
لە  دواتر  نووسەرانی  کە  ماونەتەوە  نەقڵەکانی  لە  بڕێک  تەنیا  سەرزارەکییەکانیشی 
پڕۆتاگۆراس  بــارەی  دەر  نەقڵەکان  و  گوزارشتەکان   ( داوە.  گرێ  بەرهەمەکانیان 
وەک  ئەویش  ه،   Diels-Kranz,’ or ’DK’ number’ سەرچاوەکەیان)  دێــرەدا 
پێکهاتەی  گوزارشتەکان.  و  وردەکارییەکان  بە   ئاماژەکردن  بۆ  ئاسایی  ڕێگایەکی 
ڕەقەم دانانیDiels-Kranz هەر لە ناو خۆیەوە ڕوون کراوەتەوە.(  لە ئەو ڕوانگە و 
باوەڕەانەی ئی پڕۆتاگۆراسن ) وشە واقیعییەکان بەرانبەر به شرۆڤەکان(، بە ناوبانگ 
ترینیان ڕێکەوەندی مرۆڤ تەوەرییە)DK8Ob1( : » مرۆڤ پێوانە و تەوەری هەموو 
 شتێکە، ئەو شتانەی هەن، ئەوەی کە} »چۆن«{ هەن، ئەو شتانەی نین و ئەوەی کە

} » چۆن«{ نین«. مانای زەقی ئەم ڕێکەوەندە، وەک ڕێکەوەندەی کورتە هەڵهێنجراوی 
دەقێک، زۆر نهێنی و تەماوییە. بەاڵم باسە دوور و درێژەکەی دیالۆگی تئتێتۆس  لەمەڕ 
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چۆنیەتی شرۆڤەکردنی ڕێکەوەندەکە لە الیەن بەردەنگی ئەو کاتی یۆنانەوە،کۆمەڵێک 
ڕوانگەمان ڕادەست دەکات. لە ئەم بارەوە، بابەتی تاقیکارییەکە ئاستی گەرمایە. ئەگەر 
به  کە  ئەوەی  مەگەر  ڕێکەوەندەکە)  داوجــار  ە،  گەرم«  هەوا  بڵێت: »  ئەلف  کەسی 
درۆ بڵێت( بۆ ئەو کەسە ڕاستە. کەسی ب : لەوانەیە دە هەمان کات دا بڵێت » هەوا 
سارد« ه. ئەمەش بۆ کەسی ب ڕاستە. ئەگەر کەسی ئەلف لە ئاالسکا ژیان بکات 
و کەسی ب لە فلۆریدا، ئاستێکی یەکسانی گەرما ) واتە 25 سیلسیۆس(  بۆ یەکیان 
تایبەتە بە  هەر کامەیان.  گەرم و بۆ ئەوی تر ساردە. پێوەری ساردی و گەرمی 
کەس ناتوانێ بڵێت کەسی ئەڵف هەست به گەرما ناکات خۆی تەنیا کەسێکە دەتوانێت 
هەست و باوەڕەکانی گوزارشت بکات نە ک کەسی تر. دێرەدا مومکین نییە بە ئەو 
جۆرەی پڕۆتاگۆراس گوتویە دژوازی بهێتە گۆڕێ)DK8Oab19(   . بەاڵم ئەگەر 
بانگەشەی هەست به سەرما کردنەکەی کەسی ب،  بڵێت: مەگەر گەرما بچێتە نێو 
لولە دەنا دەیبەستێ، چی؟ لەوانەیە کەسێک وای بۆ بچێت کە کەسی ب تاوی هەیە و 
داوەرییەکەی جێی بەقایە نییە؛ پێوەر لەوانەیە هەر هەست و باوەڕی تاکەکەسانە بێت، 
بەاڵم جێی متمانە نییە، وەک ڕۆلێرێکی شکاو یان پێوەرێکی لە میزان دەرچوو. دە 
نەریتی زانستی مۆدێرن دا، بۆ دە کارکردنی ڕێگاچارەی زانستی بۆ پێوانی حەقیقەتی 
عەینی، چاومان لە تێرمۆمێتر بووە، بەاڵم واڵمی یۆنانی ئەوە بووە کە چاو لە مانا 

فەلسەفییە قووڵەکان بکەن.
شێوەیەکی  بــە   نــا،  یــان  دەیبەستن  لولەکان  ئایا  پرسە   ئــەو  ئەگەر  تەنانەت 
پاژەکی چارەسەر بکرێت، پرسی سارد و گەرم بوونی هەوا بۆ دوو ژن دە کاتێکی 
ئەم  دیاری کردنی  لە ڕێی  گرفتەکە  ئەگەر  دەمێنیتەوە.  ڕاکێش  دا، سەرنج  یەکسان 
خاڵە چارەسەر نەکرێت کە کەسێک تاوی هەیە، بەرەوڕووی ئەم بەڵگەیە دەبینەوە 
کە  داوەرییەکان لەمەڕ چۆنیەتییەکان زەینین. ئەگەر ئەمەیش وەک پرس بنوێنێت، 
پاشهاتی هۆشداریدەری بە دوادا دێت. هەندێک چەمکی دەرهەستانەی وەک حەقیقەت، 
دیارە  وا  و  چۆنیەتییەکانن  زومــرەی  لە  هەروەها  فەزیلەت  و  ــەروەری  دادپ جوانی، 
دەستەبەندی پڕۆتاگۆراس وامان لێ دەکات بە ئەو کۆتاییە بگەین کە ئەو چەمکانە 
یۆنانییە  بە الی  لەوانەیە  ئەم چەشنە  لە  کۆتاییەکی  ڕێژەیین.  بەدیکار  لەبەر چاوی 
کۆنەپارێزەکانەوە، بە هۆی هەبوونی پتانسیێلیک بۆ سازبوونی پاشهاتی کۆمەاڵیەتی، 
ئەوانەن دێنە بەر  بێت. ئەگەر چاک و خراپ  قەڵەم درا  لە  بە شتێکی هۆشداریدەر 
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دەتوانێت  کەسێک  دواجار چۆن  دەبەسترێنەوە،  ئەو  پێناسەی  به  و  بەدیکار  چاوی 
بانگەشە بکات دزی کردن، خیانەتی ئەخالقی و کوشتن کارێکی هەڵەن؟ لە ئەمەیش 
بەدەر ئەگەر شتێک هاوکات  سارد و گەرم  بێت ) چاک یان خراپ(، دواجار ئەم 
بانگەشەیە دەکرێت کە ئەو شتە بۆ هەردووک کەس هەر وە ڕاست دەگەڕێت، چونکە 
هەر دووکیان ڕای خۆیان بەر نادەن و پێیان ڕاستە. ئەگەر خیانەتی ئەخالقی هەم 
بە  دەکرێت  دواجــار  بۆ کەسێک(،  بۆ کەسێک و خراپ  ) چاک  چاک و هەم خراپە 
الیەنگری و به دژی خیانەتی ئەخالقی چ بە  گشتی و چ بە تاک، بەڵگاندنی متمانە 
بایەخی  کۆمەڵێک  پرسێکە،  هۆکاری سەرکەوتنی  دادگا  لە  ئەوەی  بڕسکێنن.  هەڵگر 
ڕەوانبێژە.  کەسی  کارانەی  قانع  چازانی  بەڵکوو  نییە،  پرسەکە  الیەنێکی  سروشتی 
بۆیە پرۆتاگۆڕاس بانگەشە دەکات دەتوانێت » خراپ ترین پرس بگۆڕێت و بیکاته 
چاکترین پرس«)DK80b6(. ئەم چازانێ ڕەوانبێژانەیەی پڕۆتاگۆراس وەک دەرس 
فێری خەڵکی دەکرد، بۆ گەشە پێدانی ئەو شتەی زۆربەی یۆنانییەکان به نائەخالقی 

و  بە نادادپەروەرییان دادەنا،پتانسیلێکی لە خۆی دا پێ بووە.

گومان خوازی
بتوانێت  بکات  خوداکان  سەیری  وا  بیهەوێت  لەوانەیە  دین  بێ  کەسی  گەرچی 
دا،  سوفیستی  جــۆری  بیری  ــاک  ڕوون خــوازانــەی  ڕێژەیێتی  و  ئاڵۆز{  جیهانی}  دە 
بە   بوونە،  دڵنیا  ئەم جۆرە  بەاڵم  بکات،  دەستەبەر  ئەخالقی  ڕەهای  ڕێپیشاندەرێکی 
هۆی بیرمەندە فەلسەفەکار و سوفیستەکانەوە پەڵەی دەکەوتێ. واتە ئەو کەسانەی 
قسە یان لە تەماو ی بوون و نائەخالقی  بوونی ڕوانگەی حەماسی و نەریتیانە لەمەڕ 
خوداکان دەکرد. نامیلکەی شێعری پرۆتاگۆڕاس دەربارەی خوداکانەوە ئاوا دەست 
پێ دەکات: لە حاست خوداکان، مەبەستم ئەوە نییە بزانم ئایا هەن یان نا، چۆنن و 
چۆن نین، زۆربەی شتەکان لەمپەری مەعریفە و ناسینن. تەماوێتی بابەت و تەمەنی 

.) DK80b4 (.کورتی مرۆڤ دووانیانن

٤ . پاشهاتە کۆمەاڵیەتییەکان و پێڕەوە ڕاستەوخۆکان
 پاشهاتی گومان خوازیی جۆری پڕۆتاگۆراس و ڕێژەیێتی خوازی، ئاوای لێ 
دانابێت یاساکان) یاسا دانەری و ڕەوتی  لەوانەیە وای  دێتەوە کە پرۆتاگۆراس 
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کۆبوونەوە  لە  دانوستان  بەری  بە   ( پێکهاتن  ڕێی  لە  و  وردە  وەردە  دادوەری( 
دێموکراتیکەکانەوە دەستەبەر دەکرێت( گەشە دەکەن و دەکرێت دانوستانی داهاتوو 
گۆڕانیان بەسەردا بهێنێت. ئەم ڕوانگەیە، ئەم باوەڕەی هەڵگرتووە کە لە نێوان 
یاساکانی سروشت و داب و نەریتی مرۆڤ  جیاوازی هەیە. پڕۆتاگۆراس هەروەها 
پێوەندی دار بە دادپەروەری، ڕێز و قەدەری لە دابەکانی مرۆڤ) وەک گەورەترین 
دەستکەوت( ناوە. هەندێک لە شوێنگرانی الوی پڕۆتاگۆراس ) سوفیستە کۆنەکانی 
تر(  عاقیبەت بە ئەوەیان زانی بوو کە سروشتی داوەرئاسای یاسا و ڕیساکانی 
مرۆڤ وایان لێ دەکات هەر کات بخوازرێت پشت گوێ بخرێن. ئەوەش یەکێک لە 

هۆکارەکانی نائەخالقی بوونی لە ڕادەبەدەری کەسێکی وەک ئالسیبیادیس بووە.
لەوانەیە شێوە ی  ئەو  بووە.  نەریتی  باوەڕێکی  لەقەدەر ئەخالق  پڕۆتاگۆراس 
ڕێژەیێتی خوازی خۆی وەک ڕێژەیێتی خوازییەکی واجبەن دێموکراتیک ناساندبێت 
دادگا  لە  بچنەوە،  دا  ناقۆاڵکان  و  نائینساف  یاسا  بە  هەتا  دەدات  بە خەڵک  ئیزن 
بەربەستن   بۆیان  سنوورانەی  ئەو  لە  خۆیان  و  بکەن  خۆیان  مافی  لە  داکۆکی 
بکێشنە دەرەوە بەاڵم ئیمکانیشی هەیە بە شێوەیەک لە ڕەوانبێژی تێگەیشتبێت کە 
کەسی هەڵکەوتە دە کۆبوونەوەکان دا دەتوانێت بە  پێچەوانەی خەڵکی هەرەمەکی 
هەمانه  بەڵگە  وەک  ئەوەی  بێرەدا  داخەوە  به  بنوێنێت.  ئاواتەکانی خۆی  و  مەیل 

کەمە. 
و  ئەرەستوو  الی  له  سوفیستی  بیرۆکەی  ڕادیکاڵی  خوازیی  گومان  پاشهاتی 
دا«  ئاریستۆفانس  شانۆنامەی  دە  بەرنەکەوت.  ئەوتۆی  ئاوڕێکی  ئەفالتوونەوە 
هەورەکان«)The clouds( ، مامۆستایەکی ڕەوانبێژی ) بە سوقرات ناوی هاتووە، 
بەاڵم به  پێی ڕوانگەی ئەو سوفیستانە گووراوە پلەیەکی بااڵیان هەبووە، لەوانەیە 
دەکــات:  فێر  دەرسانە  ئەم  بووبێت(  شوینگرەکانی  و  پڕۆتاگۆراس  هەر  مەبەست 
ئەم  نامێننەوە.  نەگۆڕ  و  وێستاو  ئەخالقییەکان  بایەخە  و  نییە  بوونیان  خوداکان 
دەرسەش دەڵێتەوە کە چۆن وا لە بەڵگاندنێکی الواز بکات بە  چەشنی بەڵگاندنێکی 
بە هێز بێتە بەر چاو. بەدواداهاتی ئەم توانستەش، ئالۆزییەکی ئەخالقییە. کەسایەتییە 
سەرەکییەکان) سترێپسیادیس و کوڕەکەی فیدیپیدیس( ده شانۆی« هەورەکان«دا  وا 
پێناسە کراون کە فێڵ و فریوی زیرەکانە فێر دەکەن  هەتا بکرێت باوەڕدارانیان فریو 
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بدەن و پلە بە پلە  واز لە یەکبەری مانایەکی ئەخالقی دامەزراو لەسەر داب و نەریت 
بهێنن) فیدیپادیس ئاماژەی بە ئەمە کردووە خیانەتی بە باوکی کردووە و دەبەردا 

بووە خیانەت به دایکیشی بکات(.
کەس نەبوو ئەو تۆمەتە وە پاڵ پڕۆتاگۆراس بنێت کە بێجگە لە ڕووڕاست بوون، 
فەلسەفییەکانی  ڕوانگە  دەگــەڵ  ئــارای  کە  ئەفالتوون  تەنانەت  هەیە  شتێکی  هەموو 
کەوتنە  تەکنیکەکانی  و  دادەنێت  هێژای  و  مەزن  لەسەرخۆ،  کەسێکی  به  نەدەهات، 
بەردڵی هەندێک کەسی بێ باوەڕی جیلی دواتر کە بە تەمابوون ناوێکی خراپ بۆ 
سوفیست باوەڕی دابنێین. ئەوەی کردیان کردیان و سوفیست باوەڕیان به فێڵبازییەکی 

کردەکی و زیرەکانە) بەاڵم وا نییە و  پووچە( لە بەرچاو گرت.
 5 .  ڕێتێچوویی

تیشکی کاریگەریی پڕۆتاگۆراس لەسەر مێژووی فەلسەفە درەوشاوەیە. لە بواری 
مێژوویی و زەمانییەوە، ئەوە دە جوابی پڕۆتاگۆراس و سوفیستە هاوشارییەکانی دا 
بووە ئەفالتوون دەستی به لێکۆڵینەوە دەربارەی فۆرمە واالکانی مەعریفە کردووە و 
بە ئەو لێکۆڵینەوەیەشی توانی هەتا ڕادەیەک بناغەی داوەری ئەخالقی پتەو بکات. لە 
پەنا سوفیستە کۆنەکانی تر و سوقرات، پڕۆتاگۆراس دە جیهانی فەلسەفەدا بەشێک 
فەلسەفەی  وەختی  پیش  و  سوقراتی  پێش  نەریتی  دە  ئاڵۆگۆڕییەی  ئەو  لە  بــووە 
داوە  هەڵتەک  خۆی  زیادتر  پڕۆتاگۆراس  کرا.  ئینسانی  فەلسەفەی  بۆ  دا  سروشتی 
بزانێت چۆن زەینی مرۆڤ ڕێگای تێگەیشتن دیاری دەکات، یان تەنانەت پێکهێنەری 
بەشێکی  هەر  ئێستاش  بووە  ڕوانگەیەک  یش  ئەمە  مرۆڤە.  بیرکردنەوەی  جیهانی 

ژیانەکی نەریتی فەلسەفەی مۆدێرنە..
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)زمانە  ئاسیاییەکان  ئەفرۆ  زمانە  بە  نین  تایبەت  زمان،  لە  مێ  نێرو  تێرمەکانی 
سامییەکان(. زۆر لە خێزانە زمانەکانی دیش، شێوەیەک لە شێوەکانی جیاکاری نێر 
خێزانی  زمانەکانی  لە  زۆر  ژمارەیەکی  ئەوانەدا،  ناو  لە  هەیــە.  زماندا  لە  مێیان،  و 
هیندۆروپییش. زۆربەی زمانە هیندۆروپیەکانی وەک ئینگلیزیی و سویدی، شێوە هەرە 
نێوان  لە  لە جیاوازی  بریتین  کە  ماوە،  زماندا  لە  ڕەگەزییان  ساکارەکەی جیاکاری 
 .) sheو  he ،)جێناوی کەسی سێیەمی تاک )ئەو)هەردوو نێر و مێ، یان وی و وێ
بە پێی شارەزاییم لە زمانی سویدیی، جاران جیاوازی نێرومێ لەو زمانەدا فراوانتر 
بووه . لە نوسینە کۆنەکانی سویدیی دا، بۆ کار و پیشە و سیفەت، پاشگری لێکجیا، 
بۆ ژن و پیاو بەکار دەهات. تا سەرەتاکانی سەدەی بیستیش، ئەم دیاردەیە لە زمانی 
سویدیی بەرچاو بوو. ئێستاش، لە هەندێ دەقی سویدیی دا، توشیئەم جۆرە پاشگرانە 
دەبینه وه . لە دەستە ساڵڤییەکانی خێزانی هیندۆروپییدا، )ڕووسیی، پۆلۆنی، ئۆکراینیی، 
بولگاریی، سێربیی.. هتد(، جیاکاری زمانی، لە نێوان نێرومێ و بێالیەن دا، زۆر زۆرە 
و هێشتا  ئاڵۆزترە، چونکە شێوەی ڕابردووی فه رمان و سیفەت، لە بارەکانی تاک و 
کۆدا لە خۆ دەگرێت. لە هەندێ زمانی دی، تێبینی بوونی دیاردەی نێر و مێ ناکەین، 

وەک لە فارسیی دا.
 کە باسی دیاردەی نێر و مێ لە زمانی کوردیی دا دێتە گۆڕێ، ڕاستەوخۆ بیرمان 
بەالی زاراوەکانی کرمانجیی و هەورامیی هەروەها دملیی)زازاکیی( دادەچێ. لەو دوو 
زاراوە گرنگەی زمانی کوردییدا، لێکجیاکردنەوەی نێر و مێ، بە شێوەیەکی دیار و 
بەرچاو دەبیندرێت. هه روه ک نیشانه ی دیار و تایبه تی، بۆ ئه م جیاکردنه وانه  هه یه . 
کەم و زۆر لێکۆڵینەوە لەسەر نێر و مێ لەو دوو زاراوەیە دا کراوە، بۆیە جارێ ئەمە 

مەبەستی ئێمە نیە.
لەسەر زاراوەکانی ناوەڕاستی زمانی کوردیی، )ئەردەالنیی، موکریانیی، بابانیی و 
سۆرانیی(، تا ئێستا لێکۆڵینەوەیەکی تێر و تەسەل و مەیدانی، لەسەر ده رکه وتنی، یان 

هه بوونی دیارده ی نێر و مێ نەکراوە. 
ئەم چوار بنزاراوەی سەرەوە، کە سەر بە کوردیی ناوەندن، لەم سەت ساڵەی 
دواییدا، شان بە شانی یەکدی، زۆر گەشەیان کردووە و قۆناغێکی دووریان بڕیوە، 
بەرەو بوون بە زمانی ستاندارد و یەکگرتوی کوردیی. گۆڕانکاریەکانی ئه م بیست 
ساڵه ی باشوری کوردستان، تەکانێکی گەورەیان بە زمانی ستانداردی کوردیی داوە. 
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ئەم زمانە، ئێستا لە هەمو بوارە جۆراوجۆرەکانی زانست، وێژە، ڕاگەیاندن و تەکنیک، 
له مانه ش گرنگتر، وه ک زمانی خوێندن و په روه رده کردن بەکاردێت.

زۆر لە نوسەران و، زۆربەی خەڵکی ئاسایش، کە بە زمانی کوردییی دەدوێن و، 
لە ژیانی ڕۆژانەیاندا بەکاری دێنن، لەو باوەڕەدان کە لە کوردیییدا، هەروەک فارسیی، 
نیشانەکانی نێرو مێ نیە، یان گه ر هه شبووبێت، ئه وا له  زمانی به کارهاتوی ئێستادا 

پوکاوه ته وه  .
ئەوانەی وا بیریان کردۆتەوە کە نێرو مێ لە زمانی کوردییدا، تەنیا لە هەردوو 
زاراوەی کرمانجیی و هەورامیی دا هەیە و لە زمانی نوسینمان دا نیە، یان پوکاوەتەوە 
و لەناو چووە، توشی هەڵەیەکی گەورە بوون. من هەوڵ دەدەم بە پشت بەستن، بەو 
دەقانەی کە لە زاری ڕۆژانەی خەڵکەوە وەرم گرتون و تۆمارم کردون، بونی نێرومێ 
بە بەرباڵوی، لە زمانی کوردیی بسەلمێنم. بێگومان ئەم هەواڵنەی من گشتگر نین و 
هەموو شوێنێکی کوردستانی نەگرتۆتەوە، بۆیەشە بێ کەموکوڕی نین. هیوادارم بە 
باڵوبونەوەی ئەم بابەتە، زمانزانانی دیکه ی کورد، قۆڵی لێ هەڵماڵن و بکەونە خۆ، بۆ 
کارکردنی پتر لەسەر ئەم تێرمە، تا هەموو الیەنەکانی ساغ بکرێنەوە و ئه م بابه ته ش 
شوێنی شایستەی خۆی لە ڕێزمانی کوردیی پێبدرێت. من کە تەمەنی منداڵیم لە شاری 
لێدەبوو،  تێگەیشتندا، گوێم  فێربوون و  پژان و  لە گەڵ زمان  بردۆتە سەر،  هەولێر 
کە چۆن خەڵکی ئەو شارە و، الدێکانی دەوروبەری، لە زمانی ڕۆژانەیاندا، له  کاتی 
بانگ لێکردن و ناوهێناندا، جیاوازیان دەخستە نێوان ناوەکانی نێر و مێ. منیش وەکو 

زۆربەی خەڵکی دی، ئەم کارە سه رنجمی زۆر ڕانەکێشابوو.
بۆیەکەمین جار کە تێرمی نێر و مێ، بە زەقی کەوتە پێشم و، ناچاری کردم لە 
سەری هه ڵوه سته  بکه م و بوەستم، لە سەردەمی تەمەنی پێشمەرگایەتیم دا بوو، له  
نێوان ساڵه کانی )1981- 1989زایینی(. لەو سااڵنەدا، بە هۆی ژیانی سەختی پارتیزانی، 
دەبا هەمیشە  بە ڕێگاوە بین. ئا هەر ئه و کاتانه  بوو که  وه ک پێشمه رگه یه کی گه ڕۆک، 
کە بە کاری ڕێکخستن و ڕاگەیاندنەوە خەریک بووم، سەرم لە زۆر ناوچە دا. هه ر 
له  دۆڵ و دەشت وشاخ، تا کوێستانی لە بەفر سپی چوەوە و خاکی کاکی بە کاکی 
لە  یان  گوندان،  بــەدارەڕای  قوڕی  لە خانوی  کرد.  مااڵندا  بە زۆر  گەرمیان. سەرم 
ڕەشماڵ و چیغ و کەپر و هۆبە و هەوارانی کوێستان، الی شوانانی لەوەڕگا، یان 
هاتبوونه   بــەهاران،  تواوەی  بەفری  پەڵە  ناو  له   که   کنگرکەر،  الی کچانی ڕێواس و 
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ڕادەدێــرا  گوێم  بە  هەمیشە  ڕادەگــرتــن.  لێ  گوێم  و  دەمــدوانــدن  دەدا.  الم  که وشێ، 
تۆمارم دەکـــردن. دەمزانی  دەفــتــەری کۆڵم  لە  بــوو،  تــازە و گرنگ  ــەوەی الم   ئ و 
نابێتەوە.  دووپــات  دی  جارێکی  پێش،  هێناوەتە  بۆم  هەلێکی  پێشمەرگایەتی،  ژیانی 
بەشێکی زۆری دەفتەرەکانم، لە شەڕ و پەالمارەکاندا، به  تایبه ت له  یەکێ لەو تێرمە 
زمانەوانییانەی کە لە دەفتەرەکانمدا، شوێنیان گرتوە، لێک جیاکردنەوەی نێر و مێیە له  
ئاخاوتنی ڕۆژانه ی خه ڵکی دا. ئەو بابەتەی که  هێشتا لە الدێکاندا، لە زمانی ڕۆژانەی 
خەڵکدا، بە ڕوونی دیارە، بەاڵم بابه ته که  لە زمانی نوسراودا، به  یه کجاری پشتگوێ 
له   ته نانه ت زۆر نوسه رانیش،  بە سەر دراوە.  بازی  کتێبەکانی ڕێزماندا،  لە  خراوە. 
وه اڵمی پرسی هه بوونی جیاوازی نێر ومێ له  زمانی کوردییی، به  گوێره ی ڕاهاتنیان 
له گه ڵ ڕێزمانی نوسراودا، ڕاسته  و ڕاست ده ڵین، ئه م دیارده یه، وەک لە فارسیی نیە،  
له  زمانی کوردییش دا نیه . ڕەنگە هۆیەکی  گرنگ ئەوەبێت، کە لە زاراوەی بابانیی، ناو 
شاری سلێمانی، دیاردەی نێرومێ بەرچاو ناکەوێت. بێگومان لە شارە گەورەکانی دی 
کوردستانیش، خوێندن و خوێندنه وه ، وا خەریکە زمانی تایبەت بە چینی خوێندەواران 
به دی دێنێت، کە دیاره  شوێنی نێر و مێ تیایدا بە چۆڵی ماوەتەوە. واتا، وا خەریکە 
زمانی نوسین، دەبێتە )زمانی سەردەستەی کۆمەڵ( و تاکە کەرەسەی لێکۆڵینەوەی 
مەیدانیش. ئەمەش وایکردوە دیارده ی ده رکه وتنی نێرومێ له  زماندا، دیار و بەرچاو 

نەبێت، یان پشتگوێ بخرێت.
یەکەمین دیاردەی نێرومێ، کە سه رنجی ڕاکێشام و لە پڕێک دەیان نمونەی دی 
سەردەمی منداڵیمی بە بیرهێنایەوە، لە ناوچەی )شێنیێ- نێوزەنگی( پشدەر بوو، لە 
ساڵی 1981. خەڵکی ئەو شوێنانە، ناوی ژن و پیاویان، بە دوو شێوەی جیا گۆ دەکرد، 

یان بانگ ده کرد.

بۆ ژنان، بەسێ شێوە ناو دەبران :
یەکەم: 

ناوه که  پاشگری )ێ(ی ده خرێته  سه ر. وەک: 
پورە کەسکێ  

گوڵێ
عەیشێ 

بەسێ
فاتێ  و هتد.
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دووەم: 
ناوەکە وەکو خۆی و بێ گۆڕان بەکار دەهات، وەک:  

پیرۆز، فاتم ، ڕێزان، نەسرین.
بەاڵم کە ناو و نازناوی مێینە، واتا )کەسی سێیەمی تاکی مێ(، بە یەکەوە دەگوترێت، 
ئەوا هەمیشە پاشگری )ێ(، دەخرێتە سەر ناوی یەکەمی )ناوی پێش نازناو(ی کەسی 

سێیەمی تاک. وەک:
ئەسمەرێ قادری.  

نەسرینێ  مام عەواڵی.

سێیەم: 
مێ(،  تاکی  سێیەمی  )کەسی  بۆ  واتا  ژنێک،  بۆ  پەیام  و  هەواڵ  ناردنی  کاتی  لە 

هەمیشە پاشگری )ێ(، دەخرێتە سەر ناوە مێینەکە. وەک:
بە فاتمێ بڵێ بابێت.

نەسرینێ ئاگادار بکەوە.
چیت بە پیرۆزێ گوت؟

------------------
هەرچی ناوی نێرینەیە، ئەوا دوو شێوەی گۆ کردن و بانگ کردنی هەیە.

یەکەم: 
ناوەکە وەکو خۆی گۆ دەکرێت. وەک:

 مام مراد. ئازاد. وەسمان.

دووەم: 
کاتێ کە ناو و نازناوی نێرینە )کەسی سێیەمی تاکی نێر(، بەیەکەوە دەگوترێت، 
ئەوا هەمیشە پاشگری )ی(، دەخرێتە سەر ناوی یەکەمی )ناوی پێش نازناو(ی کەسی 

سێیەمی تاکی نێر. وەک: 
محەمەدی ماملێ. 
ئازادی حەمەالو.
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مەال ئەحمەدی هەرشەمی 
حەمەدی عاسیێ
ئەحمەدی خانی 

مەالی جزیری

تێبینی / عاسی وەکوناوی مێ بەکارهاتوە بۆیە بۆتە عاسیێ.
بەکارهێنانی پاشگری )ێ( بۆ مێیە و پاشگری )ی( بۆ نێرە، لە الدێکان دا به  گشتی 
و لە شاریش، لە ناو ئەو کەسانەی کە نەخوێندەوارن، یان خوێندەواریان زۆر نیە، 
خوێنده وارانی  تایبه ت  به   خوێندەوار،  خەڵکی  کەچی  بەکاردێت.  بەربەاڵوی  بە  زۆر 
شاره کانی باشوری کوردستان، چونکە بە نوسینی ناوەکانیان، بە شێوەی عارەبیی 
ڕاهاتون، هەست بە بوونی هیچ که موکوڕی و هەڵەیەک ناکەن، گەر ئەو دوو پاشگرەی 
کاریگەری  ئەمەش  نا.  یان  بەکاربێت  ناوه که که ،  جۆره   هــه ردوو  له  سه ر  ســەرەوە، 
خراپی زمانی عارەبییە، کە خەریکە دەچێتە ناو ڕێزمانی کوردییەوە و تێرمێکی گرنگی 

ئەو ڕێزمانەمان لێ دەگۆڕێت.

سااڵنی 1982- 1983، بە ئەرکی پێشمەرگایەتی، لە ناوچەی دۆڵی خانەقای، سەر 
بە  شاری ڕواندز بووم. زۆربەی پێشمەرگەکانی ئەوێ، خەڵکی ناوچەی باڵەکایەتی 
بوون. باڵەکایەتی، یەکێک لە ناوچە هەرە دەوڵەمەندەکانی زمانی دەست لێنەدراوی 
کوردییە. من سودی زۆرم لە تێکەاڵوی خەڵکی ئەو ناوچەیە بینی. ئەو کاتانە، زۆر لە 
گوندی )وەرتێ( دا دەمامەوە. وەرتێ، کە دەکەوێتە نێوان ڕواندزو ڕانیە، ئه و کات، بە 
ئەندازەی شارۆچکەیەک گەورە بوو. ئێستا بۆتە ناوەندی یەکەیەکی بەڕێوەبەرایەتیی. 
ئەو کات گوندەکە، هێشتا  تەواو دابڕاو و دوورە دەست بوو. وەرتێ،  فێرگەیەکی 
گەورەی زمان بوو، بۆ ئەو کەسانەی که  هەڵوەدای تێگەیشتنی باشتری زمانەکەیان 
بوون. هەر لە وەرتێ، تێرمی دی تازەی نێرومێم بەرگوێ کەوت، کە پێشتر بە تەواوی 

لێیان بێئاگابووم.
خەڵکی وەرتێ، لە جیاتی دەڕبڕینی )چۆنی(، وەکو ناوچەکانی دی هەولێر، دەڵێن 
)کوی(. لە وەرتێ، لێپرسین و ساڵو لێکردن، بە گوێرەی ڕەگەزی مرۆڤەکە، واتا نێر 

یان مێ، دەگۆڕدرێت.
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بۆ کەسی یەکەمی تاکی نێر، لە جیاتی چۆنی، دەگوترێت: »ئی کوی؟« 
دەکات  کە  ؟«  کوە  »ئی  دەگوترێت:  نێریش،  تاکی  سێیەمی  کەسی  بۆ  هەروەها 

چۆنە. 
بۆ کەسی یەکەمی تاکی مێ، لە جیاتی چۆنی، دەگوترێت »ئە کوی؟« 

هەروەها بۆ کەسی سێیەمی تاکی مێ، لە جیاتی چۆنە؟ دەگوترێت: »ئەکوە؟« 

واتا بۆ نێر، پێشگری )ئی( بەکاردەهات و بۆ مێیه ش، پێشگری )ئە( بەکاردەهات. 
هەڵەیان  هه رگیز  و  بوون  لێزان  و  ورد  زۆر  جیاکردنەوەیەدا  لەم  وەرتــێ،  خەڵکی 
دی،  ناوچەکانی  پێشمەرگەی  کە  لێبووە،  گوێم  ڕێکەوت  بە  جارێک  چەند  نەدەکرد. 
نێر  پێشگرەکانی  بەهەڵە  که چی  بیاندوێنن،  گوندەکە،  وەکو خەڵکی  تا  داوە  هەوڵیان 
بزەیەکی  بە  ئەیش  کوی؟(.  )ئە  گوتوە  پیاوێکیان  بە  واتا  ئاڵوگۆربووە.  لێ  مێیان  و 
شەرمنانە، خۆی بێدەنگ دەکرد و وه اڵمی نه ده دایه وه ، چونکە دەیزانی لە نەزانیەوە 

ئەم هەڵەیە ڕویداوە .
هه ر له  گوندی وه رتێ، دیاردەیەکی دی جیاوازی نێرومێ، لە بانگ کردنی کەسی 
یەکەمی، هه ردوو  تاکی نێر و مێ دەبیندرا. کاتێ کە بانگی کەسێکی نێر دەکرێت، زۆر 
جار پاشگری )کە( دەخرێتە سەر ناوی که سه که . کەچی کە بانگی کەسێکی مێ دەکرا، 

ئەوا پاشگری )کێ( دەخرایه  سەر ناوەکەی.
لەبەر  ئێواران،  هەمــوو  کە  بوو،  وەرتیە  دایکە  ئەو  ئه مه ،  بۆ  زیندو  نمونەیەکی 
دەرگای ماڵەکەی خۆی، که  له  نزیک بنکه ی ڕاگه یاندنی ئێمه  له  گه ڕه کی )به ڕۆژێ( 
بێنەوە ماڵ.  تا  بانگی دوو منداڵەکەی خۆی، )کوڕێک و کچێک(دەکرد،  هه ڵکه وتبوو، 

دایکەکە هاواری دەکرد و دەیگوت: 

حوسێنکە وەرە نان بخۆ.
 نەسرینکێ وەرەوە درەنگە.

جگه  له م جیاوازیانه ی که  له  سه ره وه دا ئاماژه مان بۆ کردوون،  لە بانگ کردنی 
ناگوترێت،  ناوەکەی  دی،  هۆی  لەبەر  یان  نازاندرێ،  ناوی  کە  نەناسراو،  کەسێکی 
کردنی  بانگ  بۆ  هەیە.  مێ  و  نێر  توخمی  گوێرەی  بە  زمانەوانی،  جیاوازی  دیسان 

توخمی مێینە، ئەم ناوانەی خواره وه ، بە پاشگری )ێ( بەکار دەهێندرێن:
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ژنێ
حورمێ 

کچێ
کیژێ

خوشکێ
بوکێ

دایکێ مندااڵن 
دادێ. )دادە(ش بۆ دوانی ڕاستەوخۆ بەکاردێت.

                                              .                                                                  
کەچی ئه گەر ئەو کەسەی بانگ دەکرێت و ناوی ناهێندرێت، توخمی نێر بێت، ئه وا 

دوو شێوه مان هه ن. 

یه که میان: پێڕەوی لە  هیچ پاشگرێکی تایبەتی ناکرێت. وەک:
کاکە  -
برا    -
کابرا -

کوڕە  -

دووه میش: بریتیه  له  خستنه  سه ری پاشگری )- ه(. ئه م دیارده ی جیاکردنه وه ی نێر و 
مێ به م شێوه یه ، له  موکریانیش باوه . له وێ، وه ک له  زۆر شوێنی دی کوردستانیش، 

بۆ ناوی بانگ لێکردنی نێرینه ، پاشگری )- ه( ده خرێته  دوای ناوه که . وه ک:

کاکه 
مامه 
خاڵه 
کوڕه 

حه مه ده ... و تاد
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ئەم جیاوازی کردنە لە نێوان نێرومێ دا، وەنەبێ تەنیا لەکاتی گۆ کردنی ناوێک، 
یان ناو و نازناوێکدا، بەکاربێت، بەڵکو لە ڕستەی ئاسایی و ئاخاوتنی ڕۆژانەدا ڕەنگی 

داوەتەوە. دەتوانین چەندان نمونە لە قسەی ڕۆژانەی خەڵک بنوسینەوە وەک:

بە پیرۆێ بڵێ.
لەگەڵ پیرۆزێ چوو .

بە نەسرینێ بڵێ، با خۆی بۆ خدری بگێڕێتەوە .
کە هاتیە شار، فاتمێش لەگەڵ خۆت بێنە.

کە هاتیە شار حوسێنیش لەگەڵ خۆت بێنە.
بە زێرینێ بڵێ، ئازادی لەخەو هەڵبستێنێ

بە ئازادی بڵێ .
لەگەڵ ئازادی چوو.

ئەم جیاوازی کردنە لە نێوان نێرومێدا، لە فۆلکلۆری کوردییشدا ڕەنگی داوەتەوە 
و دەبیندرێت. دەتوانین هێما بۆ چەند نمونەیەک بکەین وەک له  بواری ناوی مێ دا:

گۆرانی هەی زێڕینێ هەی زێڕینێ .
گۆرانی لێ گوڵێ .

زۆر نمونەی دیش . پەندی پێشینانی: داکێ ببینە دۆتێ بخوازە و… 

له  بواری ناوی نێریشدا:
الوکی خانی لە پ زێڕین .

داستانی مه می ئاالن.
چیرۆکی برایمی زێندینان و نمونه ی زۆری دیش.

***

جێناوی کەسی سێیەمی تاک )ئەو، he ،  she( له  باڵه کایه تی:
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ڕه نگه  لە ناوچه ی  زمان ده وڵه مه ندی باڵه کایه تی، ته نیا شوێنێکی کوردستان بێت، 
که  به  زاراوه کانی جێمه به ستی ئێمه  ده دوێن، هاوکات، ئامرازی تایبه تیان، بۆ باره کانی 

جێناوی کەسی سێیەمی تاک، واتا ئه و بۆ ژن و پیاو به  جیا، پاراستبێت.

له و زاراوه یه دا، )ئێ( هه مان )he(یه  له  ئینگلیزی، یان )هو( له  عاره بی. واتا جێناوی 
که سی سێیه می تاکه  بۆ نێر. بۆ نمونه :

.He com .ئێ هات. هه میشه  واتا کوڕێکی ناسراو، یان پیاوێکی ناسراو هات
 ئێ نانیه  خوا.  واتا ئه و )کوڕه که ، پیاوه که ( نان ده خوات.

کوڕه  هه ڵێ، ئێ هات.  واتا کوڕه  ڕاکه  ئه و )کوڕه که ، پیاوه که ( هات.

هه ر له و زاراوه یه دا، )ئا( هه مان ) she(یه  له  ئینگلیزی، یان )هي( له  عاره بی. واتا 
جێناوی که سی سێیه می تاکه  بۆ مێ. بۆ نمونه :

.She com .ئا هات. واتا کچێکی ناسراو، یان ژنێکی ناسراو هات
ئا نانیه  خوا. واتا ئه و )کچه که ، ژنه که ( نان ده خوات.

کوڕه  هه ڵێ، ئا هات. واتا کوڕه  ڕاکه  ئه و )کچه که ، ژنه که ( هات.

هه وڵم دا تا له  زمانه  خزم و نزیکه کانی کوردیی، واتا زمانه  ئێرانییه کاندا، دیارده ی 
هاوشێوه  و پارتیکلی لێکچوو بۆ نێر و مێ بدۆزمه وه . ئه وه ی تا ئێستا چنگم که وتووه ، 
ته نیا  بوونی ئامرازی )a، ئا(یه  له  زمانی به لوچیی، بۆ که سی یه که می تاکی نێر، واتا 

ئه و باره ی که  له  باڵه کایه تی به  )ئێ( و کرمانجی به  )وی( ده رده که وێت.
دیارده یه کی دی جیاوازی کردن، له  نێوان نێر و مێ، دیسان له  باڵه کایه تی، بریتیه  
له  ئاماژه  کردن بۆ شت یان که سانی دوور. له  ناوچه کانی هه ولێر به  گشتی، بۆ ئه مه  
)شتی نزیک( = ده گوترێت ئه وه. هه رچی  شتی دووریشه ، واتا ئه وه  = پێیده گوترێت 

ئه وێهێ. 
له  باڵه کایه تی، هه مان ئه وێهێ، که  ئاماژه  بۆ شتی دوور ده کات، باری نێر و مێی 

پێ ده درێت. بۆ نمونه :
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ئه وێهێ: ئاماژه یه  بۆ که سێکی دووری نێره .
 ئه واهێ: ئاماژه یه  بۆ که سێکی دووری مێیه . 

نیشانەکانی نێرومێ لە زمانی کوردییدا، هەر بۆ دوو ڕەگەزەکەی مرۆڤ بەکارنایەت، 
بەڵکو زۆر لە مەش فراوانترو ئاڵۆزترە، کە تا ئێستا بەرچاومان خستوە. ناوی شت 
پۆلین  کراون.  دابەش  دا  نێرومێ  بەسەر  مرۆڤ،  ناوی  هەروەک  دیارەدەکانیش،  و 
کردنی دیاردە و، ئەو ناوانەی نێرن و جیاکردنەوەیان لە ناو و دیارەی تایبه ت به  مێ، 
پۆلێن کردنیان بە گوێرەی ڕێسایەکی تایبەت، بۆ من مەیسەر نەبوو. واتا نەمتوانی 
ڕێسایەکی تایبەت بدۆزمەوە، کە بە گوێرەی ئەوە، ناو و دیاردەکان، به  سه ر نێر و مێ 
دا دابەشکراون. بەاڵم وه ک چاره سه رکردنێک، دەکرێ جۆرە پۆلێنکردنێکی سادەتر 

لەبەر چاو بگرین، بەم شێوەیەی خوارەوە:

باری  لە  هەموویان  سەر،  دەچێتە  مێیەنان  )ێ(ی  پاشگری  ناوانەی  ئەم  یەکەم: 
نەناسراو دان. وەک: ئاسمان، ژوور، دەر، کون، دەشت...

 ئەم ناوانەی سەرێ، لە کاتی خستنە ڕستەوە، )ێ(ی مێینەیان دەچێتە سەری، تا 
ئەو کاتەی کە بەشێوەی نەناسراو ڕەفتاریان لەگەڵ دەکرێت. وەک:

 لە ئاسمانێ. لە ناو بیرێ. لە ژوورێ. لە ماڵێ. لە دەرێ. لە کونێ. لە دوکانێ. لە 
مەیدانێ  و هیدیش.

دووەم: هەرهەمان ناوی به  پاشگری مێ، کە دەبن بە ناوی ناسراو، ئەوا ڕاسته وخۆ 
باره  ڕه گه زیه که ی پێشوی خۆیان له  ده ست ده ده ن و له  جیاتی )ێ(، ئەوا پاشگری 
)ی( نێرە یان دەخرێتە سەر. واتا پاشگری )ێ(ی مێینەکه یان نامێنێ. وەک: لە ئاسمانی 
هەفتەم. لە ناوبیری گوندی. لە ژووری دووەم. لە ماڵی خۆمان. لە کونی ژوورەوە. لە 

دوکانی مام عەواڵی. لە مەیدانی کارێدا.
سێیەم: ناوی شوێن و واڵتان، ئەگەر، بە نەناسراوی بەکاربێت، ئەوا پاشگری )ێ(
ی مێینەی دەچێتە سەر. وەک: لە بەغدایێ. لە  تارانێ.  لە ئیرانێ.  لە دەشتێ.  لە 

هەولێرێ.
چوارەم: ئەگەر ناوی شوێن و واڵتان، بە ناسراوی بەکاربێت، ئەوا نیشانەی )ێ(ی 
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مێیە، بۆ نیشانەی )ی( نێرە دەگۆڕێت. وەک: لە بەغدای پایتەخت. لە تارانی پایتەختی 
هەرێمی  پایتەختی  هەولێری  لە  هەولێرێ.  دەشتی  لە  هاوسێمان.  ئیرانی  لە  ئێران. 

کوردستان.

تێبینی یەکەم: 
بزوێنەکان  پیتە  لە  یەکێ  بە  کە  شوێنێک،  ناوی  هەموو  و  مێینە  ناوێکی  هەموو 
لەکاتی  هەمیشە  و  الدەدەن  ســەرەوە  ڕێسایەی  لەم  ئەوا  )ە،ی،ا..(  دێت،  کۆتایییان 

بەکارهێناندا، نیشانەی )ی( نێرەیان دەچێتە سەر. وەک:
بە گواڵلەی بڵێ .

دوێنێ فاتیمەی بینی .
چەند جار لە چەمەی بوی؟

کەی بۆ سلێمانی دەچی؟

تێبینی دووەم:
کاتێ کە ناوی شوێن، وەکو سیفەت، بۆ ناوی کااڵ، یان ناوی کەسیی بەکاردێت، 

ئەوا هەمیشە نیشانەی )ی( نێرەی دەچێتە سەر. وەک: 
کوڕە ئێرانیەکە.

کااڵی هەرزانی تورکی.
قوماشی بەغدایی.

ڕەگەزنامەی ئێراقی.
کچی هەولێری .

هەمو ئەو ناوانەش کە نیشانەی )ێ(ی مێیەیان ناخرێتە سەر، ئەوا بە ناوی نێرینە 
دەژمیردرێن و نیشانەی )ی( نێرینە وەردەگرن. وەک: 

لە عاردی. لەپاڵ دیواری.  لە شاری.  لە گوندی.  لە شاخی.  لە ڕووباری خنکا.  
میری کوردان.  دەفتەری خۆم.  موسولمانی باش.  جوی کوردستان.

ئێستاش،  بۆ باشتر تێگەیشتن و دڵنیابوون، چەند نمونەیەک لە قسەی ڕۆژانەی 
خەڵک دەنوسمەوە، کە زوو لە دەفتەرەکانمدا یادداشتم کردون. تێبینی بکە کە چۆن 

جیاوازی لە نێوان ناوەکانی نێرە و مێیەدا کراوە:-
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جلکی خۆت لەبەر بکە.
کلیلی ماڵێ، الی کێیە؟

لە کەرکوکێ، تا هەولێرێ، هه ر پرەخەی دەهات.
لە گوندی تا شاری، هەر قسەی کرد.

لە دەشتێ، بەپێ هاتینە شاری.
لە ژوورێ دەخەوی، یان لەسەر بانی؟ 

لە سەرێ جێت بۆ ڕاخەم، یان لە خوارێ.
لە ئاسمانێ بە دوای دەگەڕام، لە عاردی دەستم کەوت.

شێخی خۆم نوشتەی باشتر دەکات.
ئاغای گوندی، وەک گوڵەبه ڕۆژەی دەسوڕێ.

مام مۆتکی وەرتی، پیاوێکی پیتۆڵ بووە.
پورە کەسکێ، ڕەدوی مام قادری کەوتوە.

وەک لەو نمونانەی سەرەوەدا دەبیندرێت، بوونی نیشانەکانی نێرومێ، بەشێوەیەکی 
چاالک، لە زمانی ڕۆژانەی خەڵک و لە دەقە فۆلکلۆریەکاندا، ڕاستیەکە نکۆڵی لێناکرێت. 
ئەوەی لێرە دا پرسیاری گرنگە، ئەمەیە کە ئایا، هەر بەردەوام بین لە پشتگوێ خستن 
و بایەیەخ پێنەدان و دان پێدانەنانی ئەم تێرمە زمانەوانیە؟ یان وەکو بەشێکی گرنگ 
و بە سوودی ڕێزمانیکەمان، ده بێت بایەخی پێبدەین. لێکۆڵینەوەی پێویستی لەبارەوە 
نوسینەکانماندا  لە  هه روه ک  پڕۆگرامەکانی خوێندنیش.  ناو  بیخەینە  ته نانه ت  بکەین. 

پەیرەوی لە ڕێساکانی بکەین .
تێرمی  چاالکانه ی  بوونی  زمانەوانیەی  ڕاستیە  لەو  کردن  گێل  خۆ  وایە  الم  من 
نێرو مێ، زیان بە زمانەکەمان و ڕێزمانەکەشی دەگەیەنێت. پێویستە ئەو تێرمەیە، بە 
گەڕ بخرێتەوە و سودیشی لێوەر بگیرێت. زمانی ئێمە کۆمەڵێک کەموکوڕی هەیە، بە 

دیاریکردنی نیشانەکانی نێرومێ، هەندێ لەو کەموکوڕیانەی چارەسەر دەکرێن. 
ئەگەر ئەو پێشنیارەی من، لەالیەن زانکۆکان و کۆڕە زمانەوانیەکان و بنکەکانی 
چاپ و باڵوکردنەوە، بەهەند وەربگیرێت و بایەخی پێبدرێت، ئەوا لێکۆڵەرەوانی زمان 

و شاره زایان، چەند کارێکی گرنگیان لە پێشە، که   دەبێت بەکالیی بکەنەوە.
یەکەم: دیاری کردنی سیستەمێکی گونجاو، بۆ پۆلێن کردن و لێکجیا کردنەوەی 
ناوی  ناوی شوێن،  ناوی شت،  کەسی،  )نــاوی  کوردیی  زمانی  ناو  ناوێکی  هەمــوو 

دیاردەکان...(، کە ئاخۆ نێرن یان مێن.
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دووەم: نەبوونی نیشانەی نێرومێ بۆ جێناوی کەسی تاکی سێیەم )»ئەو«ی کچ، 
)هی ،she ( هەروەها »ئەو«ی کوڕ، )هو، he ( کەلێنێکی گەورەی ناو زمانەکەمانە. 
من پێشنیار دەکەم، بۆ پڕ کردنەوەی ئەم کەلێنە، کە الی چیرۆک و ڕۆماننوسان و 
وەرگێڕان، باش هەستی پێدەکرێت، دەتوانین سود لە خواستنی جێناوی هاوشێوەی، 
زاراوه ی باڵه کایه تی وه ربگرین. وه ک زووتر ڕوونمان کردۆته وه ، له و زاراوه یه دا، بۆ 

)ئه و(ی کوڕ، ده گوترێت )ئێ(. بۆ )ئه و(ی کچیش، ده گوترێت )ئا(. 
زمانی  کرمانجیی  زاراوەی  له   جێناوه که ،  خواستنه وه ی  له   ده شێت، سود  یانیش 
کوردیی وەربگرین. لە کرمانجیدا، بۆ »ئەو«ی کوڕ، دەگوترێت )وی(، بۆ »ئەو«ی 
کچیش، دەگوترێ )وێ(. واتا هەمان پاشگرەکانی )ێ و ی(، کە لە زمانی ستانداردماندا، 
بۆ نیشانەکانی نێرو مێ بەکاردێت. بەمجۆرە )وێ( لەجیاتیshe ، هذە، هی و )وی(

ش لە جیاتیhe ، هذا، هو، بەکاردێت .
سێیەم: ئەم دوو نیشانەی سەرەوە بۆ نێرومێ، بەسەر گیانەوەری نێر و مێ، لە 
ڕووی فەسلەجییەوە، ناچەسپێت. بۆ نمونە، کەر و ماکەر، نیشانەی )ێ(ی مێیان بۆ 
بەکاردێت وەک: کورتانەکەی لە کەرێ ببەستە. کەچی سەگ، دێڵ و گەماڵی، نیشانەی 
نێریان بۆ بەکاردێت. وەک: دار هەڵبڕە سەگی دز دیارە. بەهەمان شێوە، نیشانەی 
ڕەگەز، پێڕەوی لە ڕەگەزی ڕاستەقینەی گیانەوەران ناکات. له  زمانانی دیش، وه ک 
بواری  له   نێر و مێ  ــارده ی  دی به   په یوه ندی  له  زمــان،  نێر و مێ  ــارده ی  دی التینی، 

فه سله جیه وه  نیه  و ته نیا بابه تێکی ڕێزمانی به  میرات بۆ ماوه یه .

چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە، دەکرێت لەالیەن کۆڕێکی زمانەوانی دیوانیی و بڕیار 
زانکۆکاندا  و  دیوانییەکان  دامودەزگا  لە  بڕیارەکانی  کە  بکرێت،  بەدەست چارەسەر 
پێڕەویان لێبکرێت. بۆ نمونە دەکرێت بڕیار بدرێت، کە نیشانەی نێرومێ بۆ گیانەوەران، 
بە گوێرەی ڕەگەزی ڕاستی و فسیۆلۆجی گیانەوەرەکە دابندرێت و بەم شێوەیە کە 
بخەینە  )ی(  نیشانەی  دەبێ  بەکاربێنین،  دا  ڕستە  لە  نێرە،  گیانەوەرێکی  هەر  ناوی 
سەر ناوەکە، بۆ گیانەوەری مێیه ش، نیشانەی مێیە )ێ( دەخرێتە سەر ناوەکە. وەک 
بڵێین: ماینێ سپی و ئەسپی کەوێت. دوای چەند ساڵێک پەیڕەوی کردن لەم ڕێسایە، 

خوێنەران لە گەڵی ڕادێن و الیان دەبێت بە کارێکی ئاسایی.



ناساندنێکی جیاوازیی ناوچەیی
لە کورمانجی دا: پۆلینبەندییەکی سەرەتایی زارەکان
پ.جێفری هەیگ و د. ئێرگین ئۆپێنگین
ÖPENGİN E. & HAIG G. 2014. Regional variation in Kurmanji: A 
preliminary classification of dialects, Kurdish Stydies, Volume: 2, No: 
2, pp. 143 – 176.  

د. ڕەحیم سورخی
)مامۆستای پێوەندیداری لێکۆڵەر بە زانکۆی کارلتن، کانادا(
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پێشەکی:
‹ئەم وتارە پێداچوونەوەیەکە بە کارێکی مەیدانی ‹پرۆفیسۆر جێفری هەیگ‹ و ‹دکتۆر 
گرنگی  کورمانجی.  کوردیی  جۆرەکانی  ناوچەیی  جیاوازیی  لەسەر  ئۆپێنگن‹  ئێرگن 
کارەکە لە ئەوەدایە کە بەشێوەیەکی مەیدانی کاری ئەوتۆ لەسەر زارە ناوچەییەکانی 
زمانی کوردی نەکراوە. بەتایبەتی، ئەم توێژینەوەیە لەسەر بنەمای پێکهاتەی زمان لە 
ئاستەکانی دەنگناسی، وشەناسی و ڕێزماندا زۆنەکانی کورمانجی لە زمانی کوردیدا 
ئەو  بۆ  بەنرخە  سەرچاوەیەکی  لــەوەش،  جگە  ڕوو.  دەخاتە  زانستی  شێوەیەکی  بە 
لێکۆڵەرانەی لە زارناسیی زمانی کوردی دەکۆڵنەوە. بۆ پاراستنی ناوەرۆکی وتارەکە  
و ڕوانینی نووسەرانی ئەم وتارە وەک خۆی من لەباری زاراوەناسی )تێرمینۆلۆژی( 
دەستکاریم نەکردووە‹، بەتایبەتی ئەو تۆپۆگرافییەی کە بەهۆی جوگرافیای سیاسی 

دەوڵەت-نەتەوە لە پاش دابەشکرانی کوردستان دروست بووە. 
*ئەم لێکۆڵینەوەیە کە بە ناوی«جیاوازیی ناوچەیی لە کرمانجی دا: پۆلینبەندییەکی 
سەرەتایی زارەکان«ە، ئامانجی ئەوەیە کە پۆلینەبەندییەکی سەرەتایی لە جیاوازیی 
وشەیی،  زانیارییە  بنەمای  لەسەر  کرمانجی  ناوچەی  سەرەکییەکانی  زارە  ناوخۆی 
دەنگناسی، و مۆرفۆ سینتاکسییەکان دەستەبەر بکات، کە لە پێنج ناوچەی باکووری 
کوردستان کۆ کراونەتەوە. توێژەرانی ئەم وتارە، لەسەرەتادا ئاماژە بە پشتگوێ خرانی 
شێوەزارە کورمانجییەکان لە ناوەندە ئاکادیمییەکانی تورکیا دەکەن هۆکارەکەشی بۆ 
سیاسەتی بەربەستسازی حکومەتە تورکییەکان دەگەڕێننەوە، کە بەردەوام لە زمانی 
زمان  وەک  لەڕاستیدا   هەر  یان  توێژینەوە  بۆ  باوەڕ  جێی  بابەتێکی  وەک  کوردی 
. ئەمەش لە ئەدەبیاتی بەردەست دا ڕەنگی داوەتەوە. بۆنموونە،  حاشایان کردووە 
هیچکام لە دوو لێکۆڵینەوەی سەرەکیی بەردەست لە جۆرەناوچەییە کوردییەکان، واتە 
کارە دوو بەرگییەکەی مەکنزی لە سەر زارە کوردییەکان )1961، 1962( و کارەکەی 
ئەگەر  نییە.  کورمانجییەوە  بە  پێوەندییان  بەرباڵو  شێوەیەکی  بە   )2000( فەتاح 
کارەکەی فەتاح بەتەواوی لەسەر کوردیی باشووری )کەلهوری ، فەیلی و تاد .( بوو، 
مەکێنزی تیشکۆی خستبووە سەر کوردیی ناوەڕاست )سۆرانی(، بەکورتیش ئاوڕێکی 
لەکوردیی باکووری )کرمانجی( کە بە تەواوی بە زارە بادینییەکانی کوردستانی ئێراق 
تورکیا،  لە  ئاخێو  کورمانجی  زۆنی  گــەورەی  بەشێکی  ــووەوە.  داب بەسترابوونەوە، 

سوریا و باکووری ڕۆژائاوای ئێران وەک هەرێمێک نەناسراو مایەوە.
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میتۆدۆلۆجی و داتاکان:
جیاوازە  ناوچە  کوردەوارییانەی  باوی  و  نەریتی  دابەشکردنی  ئاخۆ  ئەوەکە 
درکپێکراوە  ڕاستییە  یان  زمانین  تایبەتمەندیی  بنەمای  لەسەر  کورمانجییەکان 
کۆمەاڵیەتی یان کولتورییەکان، لێکۆڵەرانی ئەم وتارە لەگەڵ ڕەچاوکردنی تێگەیشتنی 
باوی کورمانجی ئاخێوەکان لەسەر ناونانی زارە ناوچەییە جیاوازەکانی کورمانجی، 
پێیان وایە کە هەرچەند ئەم دابەشکردنانە بە هەڵکەوت نین و تاڕادەیەک لە سەر 
ئەمان  بۆیە  هەر  نین.  یەکاویەک  تەواو  بەاڵم  زمانییەکانن،  تایبەتمەندییە  بنەمای 
لەسەر بنەمای کاری مەیدانیی خۆیان ناوچە کورمانجی ئاخێوەکان بە پێنج ناوچە 
دابەش دەکەن. داتاکانیشیان لە کۆمەڵێک داتای ستانداردی قسەکەرێک یان زیاتری 
پشتڕاست  ناوچەکان  زمانییانە  بنەما  ئەم  لەسەر  و  کۆدەکەنەوە  ناوچەیەک  هەر 

دەکەنەوە:
Southeastern dialect region/( ڕۆژهــەاڵت  باشووری  ناوچەی  زاری   -
SEK( کە پارێزگاکانی هەکاری لە باشووری ڕۆژهەاڵتی تورکیا، پارێزگای دهۆک 
لە کوردستانی ئێراق، واتا ئەو ناوچەیەی کە بەشێوەی نەریتی بە بادینی ناسراوە 
نووسەری  کە  وەرگیراوە  زارەکــە  نموونەی  وەک  شەمدینان  ناوچەی  دەگرێتەوە. 

یەکەمی ئەم وتارە پیاوێکی 29 سااڵنی خوێندەوارە.
- زاری ناوچەی باشوور)Southern dialect region/SK(، ئەم ناوچەیە بەشی 
ناوەندیی باشووری زۆنی کورمانجی دەگرێتەوە، لەوانە ماردین و باتمان، هەندێک 
بەشی شڕناخ، هەندێک ناوچەی دیاربەکر و ڕها لە تورکیا و پارێزگای حەسەکە لە 

سوریا و شنگال لە ئێراق دەگرێتەوە. )پیاوێکی 28خوێندەواری ناوچەی ماردین( .

کوردی  بە  کە  باکوور   )Northern dialect region/NK( ناوچەی  زاری   -
»سەرحەد« ناسراوە. پارێزگاکانی مووش، ئاگری، ئەرەزەڕۆم، و هێندێک ناوچەی 
پیاوێکی  لێوەرگیراوەکەیان  زانیاری  دەگرێتەوە.  دیاربەکر  و  بینگۆڵ  بدلیس،  وان، 
خوێندەواری 40 سااڵن بووە، کە لە ڤارتۆ یان گم گم گەورە بووە، بەاڵم دەساڵی 

دوایەی تەمەنی لە دەروەی ئەو ناوچە زمانییە بەسەر بردووە.
 ،)Southwestern dialect region/SWK(زاری ناوچەی باشووری ڕۆژائاو -
کە ئەدیامان )سەمسوور(، غازی ئەنتاب، نیوەی ڕۆژئاوای پارێزگای ئورفای تورکیا و 
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هەروەها باکووری پارێزگای حەڵەب لە سوریا دەگرێتەوە )زانیاری لێوەرگیراوەکەیان 
پیاوێکی خوێندەواری 25 سااڵنی گوندێکی غازی ئەنتاب(.

Northwestern dialect region/(ئــــــاوا ڕۆژ  بــاکــووری  ناوچەی  زاری   -
NWK( ئەم ناوچەیە بریتییە لە جۆرە کورمانجییەکانی پارێزگاکانی مەراش، مەالتی، 
گوندێکی  سااڵنی   25 خوێندەواری  ژنێکی  لێوەرگیراوەکەیان  سیڤاس)زانیاری  و 

ئەلبیستان بووە(.
ستانداردی کوردی کورمانجی پێوەندیی بە زاری بۆتانییەوە هەیە لەسەر شاری 
جزیرە، کە لە نێوان زاری ناوچەی باشووری ڕۆژهەاڵت و ناوچەی زاری باشوور 

هەڵکەوتووە.
لەبەر  دەزانــن  بەکاتی  کردنە،  دابەش  شێوە  ئەم  لێکۆڵینەوەیە،  ئەم  نووسەرانی 
ئەوەی کە یەکەم، تەنیا توانیویانە ڕادەیەکی ڕێژەیی لە ناوچەکانی زارێک دیاری بکەن 
و تا کاتی لێکۆڵینەوەکە زانیاریی تەواویان لەسەر زۆربەی ناوچەکوردییەکان نەبووە 
بۆ ئەوەی شوێنەکان بە وردی دیاری بکەن، و هەر بۆیە تەرکیان کردووە )بۆنموونە 
ڕۆژئاوای دیاربەکر(. دووەم، هەندێک شوێن هەن وەک باشووری ڕۆژئاوای گۆلی 
و  هەڵکەوتووە.  شێوەزاری  ناوچەی  لەیەک  زیاتر  تێکچڕژانی  شوێنی  لە  کە  وان 
ئەمەش پێویستی بە نموونە هەڵگرتنێکی وردی دووبارەیە لەوەی تا ئەوکاتە ئەوان 
کردوویانە. سەرەنجام، گرفتێکی سەرەکیی ئەم لێکۆڵینەوەیە بزاوتنی کۆمەڵەی زمانی 
کوردی و زیادبوونی تێکەاڵوی جۆراواجۆریی شێوەزارەکانی کورمانجی لە دەیەی 
ڕابردوودایە، واتە‹ گۆڕان لە ئاخاوتنی کورمانجی ئاخێوەکاندا پێکهاتووە و ئاخێوەری 
کرمانجیی تۆخ دەست ناکەوێت کە بکرێ لە ڕێیانەوە بەتەوای سنووری شێوەزارەکان 

دیار بکرێت. 
لەگەڵ ئەوەشدا چوار جۆری جیاوزی داتا/ زانیاری لە نموونە وەرگیراوەکانیان 
بە یارمەتیی ئاخێوەرە خۆجێیەکانی پێنج ناوچەی لە پێشدا دیارکراو لە سیپتامبر و 
نۆڤەمبەری 2012دەردەهێنن. داتاکانیان لەباری وشەکانەوە لەو وشانە هەڵێنجاوەکە 
کەمتر دەکەونە بەر کاریگەریی زمانە دراوسێکانیان و ناوکی چەسپاوی فەرهەنگی 
سروشتییە  دیــاردە  لەش،  ئەندامەکانی  بە  تایبەت  وشەکانی  کە  پێکدێنن،  وشەکان 
بنەڕەتییەکانی وەک »خواردن«  بۆ چاالکییە  کارەکان  دووبارەبووەکان،  و  بەرچاو 
ئەمریکی،  زمانناسی  ڕێبازی  ڕەچاوکردنی  بە  لەوانەن.   10 لە  کەمتر  ژمارەکانی  و 
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لیستێکی 200 وشەیی، 100دانــەی هەڵبژاردووە  لە  )1955( کە  ‹موریس سوادێش‹ 
بۆ لێکدانەوە کە بە گلۆتۆکرۆنۆلۆجی ناسراوە. گریمانەی سەرەکی ئەوەیە کە دانە 

فەرهەنگییەکان لە ڕەوتێکی بەردەوامی کاتیدا جێی یەکتر پڕدەکەنەوە. 
لەبەر ئەوەی مۆدێلەکەی سوادێش ڕاستەوخۆیە و پشت بە بین دەبەستێت، ئەمان 
لە لێکۆڵینەوەکەیان لیستەکەی »لەیپزیگ – جاکارتا«)2009( یان بەکار هێناوە کە لە 
ئەنجامی لێکۆڵینەوە بەرانەبەرییە زمانییەکان لە پێوانەی گەورەی وشە وەرگیراوەکان 
دا بەرهەم دێت و لیستێکە لەو وشە - واتایانە کە کەمترین ئەگەری بە قەرز وەرگرتنیان 
باوەڕپێکراو/ چەسپاوی  مەیدانی  نواندنەوەیەکی  دیکەوە هەبێت. هەربۆیە  لە زمانی 
»فەرهەنگی بنەڕەتیی وشەکان«ە. لیستی وشە بەکارهاتووەکان لەم لێکۆڵینەوەیشدا، 
بەتایبەتی  لەو وشانەی  لیستێک  بە  کە  -جاکارتایە  لەیپزیک  دانەیەکەی   100 لیستە 
لەم  کراوە.  تەواو  دانەن،   159 گشتی  بە  هەیە،   ئێرانییەکانەو  زمانە  بە  پێوەندییان 
لە  دەنگناسیی  جۆراوجۆریی  کە  دەگرێتەوە  دانە   21 دەنگناسی  جیاوازیی  لیستەدا 
نێوان شێوەزارە جیاوازەکانی کورمانجیدا پیشان دەدات. 33 دانەیان جۆراوجۆریی 
وشەیی -زیاتر کارەکان- لە کورمانجیدا دەگرێتە بەر. دانە نموونەییەکانی کارەکان 
لەکاتی  تاک  سێیەمی  و  دووەم  کەسی  بۆ  کە  دانەیین   14 بنەڕەتی  کاری  لیستێکی 
ڕانەبەردوو و  ڕابردووی سادە، و هەروەها ڕووکاری فرماندان و مەرجی گەردان 

دەکرێن.
لە بواری جیاوازدا، تیشکیان خستووەتە سەر  بۆ دەرخستنی جۆراوجۆرییەکان 
ڕیشەناسی  باری  لە  دەنگناسییانە  جۆری  فەرهەنگی)lexical variants(؛  جۆری 
مۆرفۆسینتاکسییانە.  جۆراوجۆریی  و  هاوبنچینەکان)cognates(دا  وشە  نێوان  لە 
لێرەدا گرنگە ئەوەیە کە ئەوان زاراوەی »جۆرە فەرهەنگییە  لەباری وشەیی  ئەوی 
کان« )lexical variants(یان بۆ ئاماژە بە دانە »فەرهەنگییە جیاوازەکان« بەکار 
دەهێنن کە واتای وەک یەکیان هەیە. واتە مەبەستیان لە »دانەی فەرهەنگیی جیاواز« 
دەربڕینی هەرواتایەکی تایبەتە )لە لیستی وشەکاندا( لە دوو شێوەزاردا کە وشەکانیان 
تێدا بەکار دێت و دەکرێ واگریمانە بکرێت لە ڕاستیدا ڕێشەی جیاوازی مێژووییان 

هەیە، واتە هاوبنچیەنە نین.
بۆ هەڵسەنگاندنی ئاستی جیاوازیی وشەیی، هەر دانەیەکیان لە لیستی بنەڕەتیی 
وشەکان لە هەر جۆرێکی ناوچەیی لەگەڵ ناوچەکانی دیکە بەراورد کردووە. ئەمجار 
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هاوبەش  وشەیەکی  هەرجوتە  لە  بنەڕەتییان  وشــەی  فەرهەنگی  ڕێــژەی  هاتوون  
درهێناوە. ڕێژەی وشە هاوبنچینەکان کە لەخشتەیەکدا خستوویانەتە ڕوو، لەڕاستیدا 

کەمترە لەوەی کە بۆ ئەو زارانەی بەڕواڵەت لەیەکتر تێدەگەن، چاوەڕوان دەکرێت. 
کورمانجییەکانی  شێوەزارە  نێوان  وشەیی  جیاوازیی  خشتەکەیاندا  لە  بۆنموونە 
ڕادەی  بە  واتــە  هەیە،  هاوبەشیان  وشــەی    %80 کە  لــەوەدایــە  باکوور  و  باشوور 

جیاوازیی نێوان سپانی و ئیتالی.
و  عەرەبی  وشەی  وەرگرتنی  بەقەرز  بە  ئاماژە  هەروەها  لێکۆڵینەوەیەدا  لەم   
تورکی لە زمانە دراوسێکان و تەنانەت وەرگرتن لە سۆرانی بەپارێزەوە کراوە. لەم 
لێکۆڵینەوەیەدا دەردەکەوێت کە شێوەزارە بادینییەکە زۆرترین مەیلی بۆ جیابوونەوە 
هەیە و کەمتر لە 80%ی وشە بنەڕەتییەکانی لەگەڵ شێوەزارەکانی دیکە هاوبەشە. 
هەر بۆیە ئەوان سنوورێک لە نێوان بادینییەکە و جۆرە جیاوازەکانی دیکەی کرمانجی 
لە تورکیە و ئێران دادەنێن. لەگەڵ ئەوەشدا ئەوان زۆر خۆیان پاراستووە لەوەی کە 
دوو وشە بە »هاو واتا« دابنێن. کەواتە گۆڕانێکی تاڕادەیەک کەمی واتایی لە نێوان 
دوو وشەی هاوبنچینە ) بۆ نموونە“nose“ > ”nostril”( دا بەسە بۆ ئەوەی وای 
دابنێن کە ئەو دوو زارە وشەی جیاوازیان بۆ ئەو دانەیە لە لیستەکەدا هەیە کە لە 

ئەنجامدا، ڕێژەی گشتیی دانە هاوبەشەکان کەم دەکاتەوە.
بە پێی ژمارەکان خۆیان، »نزیکترین« جووتە زار بەیەکتر کورمانجیی باکوری 
لیستەکەدا  لە  دانەیان  ــاوا)SWK(ن کە %87  ئ باشووری ڕۆژ  ــاوا)NWK( و  ئ ڕۆژ 
ئاوا  ڕۆژ  باشووری  کورمانجیی  و   )NK(باکور کورمانجیی  هەروەها،  هاوبەشە، 
لەڕاستیدا بەراوردکردنی دانە فەرهەنگییە  )SWK(  بە 87% وشەی هاوبەش دێن. 
هاوبەشەکان لە پێشدا، ژێر پۆلێکی بەرفراوانی سێ دەستە زاری سەرەکی لێدەبێتەوە: 
سێ جۆری ڕۆژ ئاوایی و باکووری) NK, NWK  وSWK(، بەرانبەر بە کورمانجیی 
نێوان ئەم دووە،  ناوبژیوانی  پێکەوە پۆلێک دروست دەکەن.  باشووری ڕۆژهەاڵت، 
کورمانجیی باشووری)SK( بە ڕێژەی نێوان 77% بۆ 80% لێکچوونی هاوبەش لەگەڵ 

هەموو جۆرەکانی دیکەیە.
ئاشکراشە کە پێکهاتە جیاوازە زارییەکان بەندە بە دانە فەرهەنگییەکانەوە. بۆ نموونە 
وشەکانی »بەر«)بەرد/کەڤر( و »پرچ«)کەزی/پۆڕ( کرمانجیی باشوری ڕۆژ هەاڵت 
لە  کراوەکان  پشتڕاست  جیاوازییە  جیادەکاتەوە.  دیکە  زارەکانی  هەموو  لە   )SEK(
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فەرهەنگی بنەڕەتیی وشەکان)basic lexicon( دا سەرەتا لە ڕێگەی دوو میکانیزمی 
)semantic shift(ە:  سەرەکییەوە سەر هەڵدەدات: گرینگترینەکەی گۆڕانی واتایی 
هاوبنچینەکان)cognates(  لەواتادا گۆڕانیان بەسەردا دێت هەر جۆرەی بەجیا )یان 
گۆڕانی یەک جۆر، لەکاتێکدا واتاکانی ئەوانی دیکە بە نەگۆڕاوی دەمێننەوە(، واتا لە 
ڕەوتی کاتدا واتای جیاوازیان لێدەکەوێتەوە. وەک نموونە وشەی »لوت« لەبەرچاو 
کورمانجیی  لە  و  »دفــن«ە  )SEK(دا  هەاڵت  ڕۆژ  باشووری  کورمانجیی  لە  بگرن. 
دا  باکوری  لە کورمانجیی  دفن  ئەوەشدا، وشەی  لەگەڵ  باکووریدا »پۆز«) NK(ە، 
لە  هەر  تری  تایبەتی  واتایەکی  کورمانجیدا(  دیکەی  شێوەزارەکانی  لە  لەوانەیە  )و 
»لوت« هەبێت، واتا »بۆشایی /کونی لوت« بگەیەنێت. یان وشەی »بەرد« لە هەموو 
شێوەزارەکانی دیکەی کورمانجیدا »کەڤر« بەکار دێت، جگە لە کورمانجیی باشووری 
هاوبنچینەی  باشووری ڕۆژهەاڵتدا  لە کورمانجیی  دێت.  بەکار  ڕۆژ هەاڵتدا »بەر« 
کەڤر هەیە، بەاڵم ئەوە تووشی گۆڕانی واتایی هاتووە بۆ »تەختە بەردی لێژ« گۆڕاوە.

وشە  فەرهەنگی  لەگەڵ  بــەراورد  بە  جۆراوجۆر  نموونەیەکی  چەند  کورتی،  بە   
بنەڕەتییەکان بینراون کە لە پرۆسە سروشتییەکانی گۆڕانی زمانن: گۆڕانی واتایی و 
پێیانوایە ڕێژەی گۆڕانی وشەکان، هەڵسەنگاندنی  وەرگرتن لەزمانی دیکەوە. ئەوان 
سەرەتایی و تاڕادەیەک نایەکسانی مەودای مێژوویی نێوان ئەو زارانە دەستەبەر دەکات 
دابەشکردنی  لەڕاستیدا  دەردەکەوێت  کە  دیمەنەی  ئەو  لێکۆڵینەوە.  کە خراونەتەبەر 
  SEK ،ناوچەیی دەردەخات: لەباری جوگرافییەوە زۆربەی ناوچە زارە پەراوێزییەکان
و NWK، ئەوانەن کە کەمترین بنچینەی هاوبەشیان )72%(ە کە دەتوانێت بە نیشانەی 
یان  جۆراوجۆریی  ئەم  ئۆپێنگن  و  هێگ  بڕوای  بە  دابنرێت.  جیابوونەوە  قووڵترین 
جیاوازییەی بە هۆی گۆڕانی واتاییەوە دروست دەبن، لە درێژایی کاتدا گۆڕانەکان 
کۆدەبنەوە و جیاوازیی زیاتری واتاییان لێدەکەوێتەوە. وشە پێوەندیدارەکانی دیکەی 
لەبەردەست ئاخێوەرەکانن نابنە هۆی ڕوونکردنەوەی واتاکان، چونکە زارەکان لێک 
دوور دەکەونەوە و لە ئەنجامدا زمانی جیاواز دروست دەبن. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 
چەمکی »زمان« تەنیا بریتی نییە لە بابەتی وەک وشەکان و الیەنی ڕێزمانی، بەڵکو 
میراتی  و  هاوبەش  هەستی  یەکێتیی  وەک  زمانییەکانی  ســەروو  الیەنە  هەروەها 

کولتوریی هاوبەشیش دەوریان هەیە. 
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گەڕووسی شێوەزارێکی زمانی کوردییە کە لە شاری بیجاڕ و دەورووپشتی 
ئەو ناوچەیە قسەی پێ دەکرێ کە لە سنووری کوردیی باشووری و کوردیی 
ناوەندیدا هەڵکەوتووە. مەزەندە دەکرێ ئەم شێوەزارە 300 بۆ 500 هەزار کەس 
 ئاخێوەری بن. بە زۆری ئاخێوەرانی ئەم شێوەزارە هەڵگری ئایینی ئیسالم-شێعەن. 
ــە کـــام دیالێکتی  ــە گـــەڕووســـی ســـەر ب ــــەوەی ک ــەڕ ئ ــەم ــۆچــوون ل ــروب ــی ب
ــــوەزاری گــــەڕووســــی وەک  ــــــەزۆری شــــێ ــــاوازە، بــــەاڵم ب کـــوردیـــیـــە جــــی
کوردیی  لــە  مەبەست  دەکـــرێ.  پێناسە  بــاشــووری  کــوردیــی  شێوەزارێکی 
 ... و  گــەڕووســی  فەیلی،  لەکی،  کەڵهوڕی،  شــێــوەزارانــەیــە:  ئــەم   بــاشــووری 
سێ دەنگی »ۊ، ٚگ و ٚن« لەم شێوەزارەدا وای کردوە کە لە شێوەزارەکانی دیکەی کوردیی 
باشووری نزیکتر بێ. ئەم دەنگانە بە ڕێنووسی کوردیی ناوەندی نانووسرێنەوە. 
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شێوەی دەربڕینی دەنگەکانی »ٚگ و ٚن« تاڕادەیەک وەک یەکە، واتە دەنگێکی کپ 
و گن کە لە دەڕبڕینیدا ڕاوەستانێکی قورس و قووڵ لە سەر مەاڵشوو دەکرێ، 
 بەاڵم دەنگی »ۊ« درێژە و پتر لە دەنگی دوو واو »وو« ی کوردیی ناوەندی دەچێ. 
لە پڕۆسەی کارکردنم لەسەر #فەرهەنگی_ڕەند -دا مامۆستایەکی بەڕێز و دڵسۆزی 
زمانی کوردی لەو شێوەزارە یارمەتیدەرم بوو. کاک عەلی ئەکبەر نەجەفییان، 
یەکێک لەو دڵسۆزترین مرۆڤانە بووە کە من لە کاری فەرهەنگی ڕەنددا کارم لەگەڵ 
کردوە. مامۆستا عەلی ئەکبەر خۆی خەڵکی شاری بیجاڕە و هەر بە شێوەزاری 
گەڕووسی دەدوێ. ئەو سەرنج و تێبنینی وردی لەسەر ڕێنووسی گەڕووسی 
 و بە گشتی زمانی کوردی هەیە و لەو بوارەدا کەسێکی شارەزا و خاوەنڕایە. 

بۆ  خەمخۆری  و  کوردیی  زمانی  بۆ  مامۆستایە  ئەو  دڵسۆزی  بە  سەبارەت 
بەرەبەری  لە  کە  بڵێم  بەسە  ئــەوەنــدە  هــەر  فەرهەنگەکە  کــاری  ڕاپەڕاندنی 
ڕاپەڕاندنی کاری فەرهەنگەکەدا باری جەستەیی و تەندرووستی باش نەبوو. 
هەبوو.  چارەسەر  بە  پێویستییان  و  هاتبوون  تایبەت  گرفتی  تووشی  چاوی 
ماوەیەکی زۆر بوو لە سەر پەندی پێشینیان و بابەتەکانی زمانی کوردی لە 
پەیوەندیدا بووین و کەم و زۆر ئاگاداری دۆخی جەستەیی و تەندرووستی 
بووم. کاتێک بۆ پێداچوونەوەی بەشی گەڕووسی فەرهەنگەکە پەیوەندیم پێوە 
کرد  داوای  و  نەخۆشخانەیە  لە  کە  نەگوتم  پێی  خۆی  خەمخۆری  لە  گرت، 
فەرمووی:  گرتەوە.  پێوە  پەیوەندیم  دواتر  ڕۆژ  چەند  نارد.  بۆم  بنێرم.  بۆی 
داوە کەم و زۆر  بەاڵم هەوڵم  بۆ کراوە،  تازەم چارەسەر  نەخۆشخانەم،  لە 
بە کارەکەدا بچمەوە. لەم ڕۆژانەدا تەواوی دەکەم و بۆتی دەنێرمەوە. لێتان 
بوومە  کە  شکامەوە  بەخۆدا  لەالیەک  دایگرتم.  سەیر  هەستێکی  ناشارمەوە 
بەو  شانازی  زۆرم  دیکەوە  لەالیەکی  و  دیکە  کەسێکی  ئــازاری  و  عەزیەت 
لەگەڵ  دڵــســۆز و خــەمــخــۆردا دەکـــرد و  ئـــاوا  لــەگــەڵ کەسێکی  پــەیــوەنــدی 
ببەم.  پێش  ــەرەو  ب فەرهەنگەکە  کــاری  ــەوەی  ب بــووم  دڵگەرمتر   ئەوانەشدا 
ــا عــەلــی- ــیــن بـــۆ مــامــۆســت ــزان ــێ ــی دیـــکـــەش ســپــاس و پ ــک ـــرەوە جــارێ ـــێ ل
ــی  ــان ــەک ــی ــخــۆری ــــســــۆزی و خــەم دڵ هــــەمــــوو  نـــەجـــەفـــیـــیـــان و  ئـــەکـــبـــەر 
ــــۆ شــــــێــــــوەزاری گـــــەڕووســـــی.  ــــی کـــــــــوردی، بـــەتـــایـــبـــەتـــی ب ــــۆ زمــــان  ب
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تێبینی:
ــان دوو شــتــی لــێــک جــیــاوازن.   کــوردیــی بـــاشـــووری و بـــاشـــووری کــوردســت
پۆلێنەکردنی  و  دابەشکردن  باشووری  کوردیی  لە  مەبەست  باشووری:  کوردیی 
دیالێکتەکانی زمانی کوردییە کە پێک هاتوون لە: کوردیی باشووری، کوردیی ناوەندی و 
کوردیی باکووری، گۆرانی،  زازاکی و لۆڕی. هەر وەک دەبینن کوردیی باشووری یەکێکە 
لە دیالێک یان زارەکانی زمانی کوردی و لە شارەکانی باشووری کوردستانی گەورە 
 قسەی پێ دەکرێ، واتە لە شارەکانی کرماشان، ئیالم، بیجاڕ، خانەقین، قووڕوە و هتد. 
زۆرەملی  دابەشکاری  کوردستان  باشووری  لە  مەبەست  کوردستان:  باشووری 
کوردستانە بەسەر چوار پارچەی، ڕۆژهەاڵت، ڕۆژاوا، باکوور و باشوورە. هەروەک 
دەبینن باشوور بەشێکە لە پارچەکانی کوردستان و کەوتۆتە واڵتی عێراقەوە. ئەم 
باشووری  بە  جوگرافی-سیاسی  دابەشکارییەکی  وەک  تەنیا  کوردستان  لە  بەشە 
زمانی  زمانەوانییەکانی  دابەشکارییە  بە  پەیوەندییەکی  هیچ  و  ناوی دێ  کوردستان 

کوردییەوە نییە.



کتێبی لێكۆڵینەوەی
زارە کوردییەکانی باشوور

رانانی : زمان و زار



زمان و زار302

کورد  لە  ستەمی  جوگرافیا  کە  دەکرێتەوە  دووپــات  دەمێکە  هەیە  قسەیەک 
کردووە، ئەو هەڵکەوتە سرووشتیە ستەمکارانەو ناڕەوایانە وای کردووە کە خاکی 
کوردستان بکەوێتە سنووری نێوان  نەتەوەی بە ناو شآرستانی واڵتانێک کە مخانم 
زۆرجار بەناوی هاوئایینی و هەندێجاریش بە ناوی کولتوورو مێژووی هاوبەش و 
دراوسێیەتی بەاڵم مخابن  بە درێژایی مێژوو لە هەوڵی قرکردنی زمان و کولتوورو 
ناسنامەی کوردبوونمان بوونە، ئەرێ چونکە نیشتمان داگیرو دابەشکراوە، ناسنامەی 
نەتەوە بوونەکەشمان بەسەر گەالنی سەردەستی نەتەوەی داگیرکەر مۆری حاشا 
لێکردنی  لێدراوە، زمان کە ناسنامەی گەالنە، بەاڵم بۆ کوردی نەگبەت  زمانەکەشی 
وێڕای ئەوەی کە حاشای لێدەکرێت ، هاوکات بە چەندانجۆر لەهەوڵی ئەوە دان 
لەیەکتری بترازێنن دابەشی کەن، تا ئەوپەڕی توانای ماددی و لۆجیستی تەنانەت 
بە پالن و بەرنامەرێژی لە هەوڵی رەشکردنەوە وسڕینەوەی دان، راستە سڕوشت 
و شوێنگەی جیۆگرافی وای کردووە کە زمانی کوردیش وەک هەر زمانێکی دیکە 
خاوەنی چەندان زار و بنزار و دەڤۆک بێت، تا ئەو ئەندازە دووری نێوان زار و 
بنزارەکان وای کردووە زۆرجار  بە حاڵ تاکی کوردی دەڤەرێک لە هی دەڤەرێکی 
دیکە تێبگات، بەاڵم هەر ئەو سرووشتە رەنگینەش بووە وای کردووە زمانەکەمان 
ئەمڕۆ  دەبینین  نەچێت، وەک چۆن  لەناو  و  بپارێزێت  مۆرکی رەسەنایەتی خۆی 
فەرامۆشیدا  لەدەالقەی  لەناوچوون و  نەتەوەکان  بگرە بەسەدان زمانی  بە دەیان 

پەراوێزخران.
یەکێک لە زار یان بنزارە رەسەنەنای زمانی باووباپیرانمان دیالێکتە کوردییەکانی 
باشووری کوردستانە کە بە زارەکانی لەک و لوڕو کەلهور، کە پتریش بە زاری  
بوارە  ئەو  ئەکادیمیانی  و  زمانناسان  کەمتر  مخابن   ، ناسراون  فەیلی  کوردانی  

ئاوڕییان لەو زارە داوەتەوە و کاری میتۆدی زانستییان لەسەر کردووە.
الجنوبیە(  الکوردیە  اللهجات  باشوور)  کوردییەکانی  زارە  لێكۆڵینەوەی  کتێبی 
کوردی  ئەکادیمی  رووناکبیرێکی  قەمەندارنووسیویەتی،  ئیسماعیل  دکتۆر  کە 
فەیلی بەغدایە، لێکۆڵینەوەکە لەگەڵ پێشەکییەکی تێروتەسەل لەبارەی زارەکان و 
ناسنامەی لەک و لوڕو کوردە فەیلییەکان و کۆ- زاری گۆران، زازاکی ،هەروەها 
لە  لێکۆڵەرهەر   ، پێکدێت  کوردی  زمانی  ستاندارکردنی  و  ئەلفابیتاو  هەڵبژاردنی 
سەرەتای سااڵنی هەشتاکاندا دەیان ساڵی ژیانی خۆی لەنێوان واڵتانی فەرەنسا 
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و ئێران و رۆژهەاڵتی کوردستاندا  بۆ نووسینی ئەم توێژینەوە زانستییە تەرخان 
کردووە، بۆ لێکؤڵینەوە لەسەر زارە کوردییەکانی باشوور، کە بەرای من گەورەترین 
توێژینەوەی پراکتیکی و مەیدانییە لە بوارەکانی زمان و زارە کوردی و ئیرانییەکان. 
ئەم کتێبە ساڵی 2001 لە فەرەنسا بە زمانی فەرەنسی چاپ بووە، دواتر لەساڵی 
2014 الی خودی لێکۆڵەر خۆی لە بەغدا بە زمانی عەرەبی بەرچڤەکراوە و هاتۆتە 
وەشاندن. لێکؤڵینەوەکە سیستەمی رێزمانی  لکەکان وشێوەزارەکانی دەیان شار 
و دەڤەرە کوردییەکانی باشوور پێکدەهێنێت، کە پێشتر باسییان لێوە نەکراوە وەک 
زار و بنزارەکانی  ناوچەگەلی کرمەشان و ئیالم وخانەقین و مەندەلی و هەروەها 
وتەگەلی خێڵەکانی کەلهوورو مەلەکشاهی و ئەرکەوازی و پیری و کوردلی  هتد...
بەشی گەورەی کتیبەکە کە لە 1040 الپەڕە پێکدێت، مەبەست لێرە لێکۆڵینەوەیە 
لەسەر سیستەمی دەنگی و گراماتیکی و ئەو زار و بنزارانەیە، کە بابەتگەلی گرنگ 
و هەستەوەر دەگرێتەوە لە پەیوەندی بە ناسنامەی هەندێ توێژی کوردی باشوور 
کە  دووچاری شرۆڤە و هەڵەی شێواندن یان سڕینەوە  ئینتمای ئیتنیکی  بوون، 
کوردانی  لەبارەی  بنەڕەتییەکان  شێوەزارە  و  مێژوویی  روونکردنەوە  سەرباری 
لەک و لوڕ و کەڵهور، کۆزارەکانی گۆران- زازاکی  لەپاڵ ئەوەشدا شرۆڤەکردنێکی 
گرنگ و پێویست لەبارەی بنزاری کوردە فەیلییەکانە. ئەم پێشەکییە ئاراستەکراوە 
هێشتا  کە  گرنگ   بابەتی  دوو  لەسەر  دەگرێتەوە  خوێندنەوانە  جۆرە  ئەو  گشت 
پرسی  ئەویش  کــردووە،  سەرقاڵ  کــوردی  خەڵکی  کۆمەاڵنی  فرەوانی  بەشێکی 
هەڵبژاردنی ئەلفابیتایەکی گونجاوە بۆ نووسینی کوردی و بابەتی ستانداردکردنی 
زمانی نووسینی کوردییە، لە بەشی کۆتایی کتێبەکەدا. ئاماژە بەوەش دەکات کە 
تێکستە  کە  ساندریالیە  چیرۆکی  بەرامبەر  زێڕین(  )پێی  چیرۆکی  لێکۆڵینەوەکە 
کوردییە باشوورییەکەی تێدا نووسراوە بە 10 بنزاری کوردی نێوچەکانی باشوورە.
و  بکاتەوە  جودای  ئەوانیتردا  لەگەڵ  لێکۆڵینەوەیە  ئەم  کە  تایبەتمەندێتیە  ئەو 
بەراوردی پێ بکرێت، لەراستیدا بۆ وەرامی ئەم پرسیارە پێویستی بە پڕکردنەوەی 
و  پسپۆر  کەسانی  لە  دیارکراو  بەشێکی  داهاتوودا  لە  کە  دەبێت،  الپەڕە  چەندان 
لێکۆڵینەوەیەکی  کتێبەکە  کە  بڵێین  دەتوانین  بەاڵم  دەدەنــەوە،  وەرامــی  خوێنەران 
کوردییەکانی  بنزارە  زارو  لــەوەش  مەبەست  مەیدانییە،  و  پراکتیکی  زمانەوانی  
وتووێژی  دیمانەو  رێگای  لە  ئەویش  کـــراوە،   بۆ  توێژینەوەی  کە  بــاشــوورە، 
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بەستن  پشت  بێ  بــووە،  ناوچەکە  خەڵکی  وتەگەلی  شرۆڤەکردنی  و  راستەوخۆ 
بەو  پێکردن  متمانە  سەختی  بە  سەبارەت  ئەویش  نووسراو،  لێکۆڵینەوەیەکی  بە 
نۆزدەو  لەسەدەکانی  لێکۆڵینەوە  توێژینەوەو  چەندان  لەکاتێکدا  بووە.  سەرچاوانە 
بیستدا لە الیەن رۆژهەاڵتناسانی رووس و رۆژاواییەکان  لەسەر زارەکانی کرمانجی 
گۆران   و  زازاکی  دیالێکتی  لەسەر  هەروەها  کراون،  باشوور)سۆرانی(  و  باکوور 
باشوورییەکانی  ناوچە  کوردییەکانی  زارە  بۆ  ئاوردانەوە  بێ   ، ئەنجامدرابوون 
مخابن  کە  نەبووبێت.  کەم و سادە  ئاوڕدانەوەیەکی  لە  هەڵبەت جگە  کوردستان، 
لێکۆڵەر  سۆنگەیەوە  لەو  ناکرێت،  لەسەر  متمانەی  زانستی  سەرچاوەیەکی  وەک 
تا خوێندنی بااڵ و  لە قۆناغی خوێندنی زانکۆوە  لە 40 ساڵ هەر  پتر  بۆ ماوەی 
کارکردنی لەسەر توێژینەوەی ئاخێوەرانی ئەو زار و بنزارانە لە هەردوو بەشی 
رۆژهەاڵت و باشووری کوردستاندا، واتە لە هەردوو دیوی کوردستانی عیراق و 
ئیراندا کاری لەسەر کردوون، بە سووڕبوونی لەو هەموو ساڵە زۆرانەدا لەکارکردن 
لەو ناوچە فەرامۆشکراوەی باشووری کوردستان کە رێژەیەکی زۆر ئاخێوەرانی 

تێدا نیشتەجێن.
دکتۆر ئیسماعیل قەمەندار دوای تەواوکردنی نامەی دکتۆراکەی لەساڵی 1988 لە 
زانکۆی پاریس کە لەسەر زارە کوردییەکانی باشوور بوو، لەساڵی 2001 بەزمانی 
فەرەنسی ئەو کتێبەی بەچاپ گەیاند، کە سێ ئەوەندەی تێزی دکتۆراکەی دەبوو، 
زۆرترین  پانتایی زمانەوانی کوردی گرتەوەو لە نایابترین خانەی چآپی رۆژاوایی 
تایبەتمەند لە بواری زمانناسیدا کە )خانەی پیترس( بوو بە چاپ گەیاندووە ، کە لە 
ئەنجامدا  بووە ژێدەرێکی زانستی زار و زمانەوانی گرنگ  لە گۆڕەپانی کوردناسیی 
و ئێراناسی لە زانکۆکانی رۆژاوا و ئەمریکیدا. بەاڵم باشە بۆچێ نووسەر ئەو کتێبەی 
بۆ زمانی کوردی وەرنەگێڕاو کردی بە عەرەبی، لە دیمانەیەکدا لە سایتی ئیالف 
هەر خۆی وەرام دەداتەوەو  دەڵێت لەبەر ئەوەی من کوڕی بەغدام و قۆناغەکانی 
خوێندنم تا ئامادەیی هەر بە زمانی عەرەبی خوێندووە، جگە لەوەی کە زۆرینەی 
کوردانی ناوەراست و باشووری عیراق تەنانەت کوردانی هەرێمی کوردستانیش و 
بەشێکی کوردانی باشووری دانیشتووی ئیران عەرەبیزانن، بۆیەش بە چاکم زانی 
هەر بۆ زمانی عەرەبی وەریگێڕم. لەو رەوشدا ساناترە کە بۆ زمانی فارسی و 
هەروەها بۆ کوردی باکوور و ناوەراستیش بەرچڤە بکرێت، وێڕای ئەوەی دەرفەت 



305 زمان و زار
گۆڤارێکی زمانناسی وەرزییە- ژمارە »1« پاییزی 2021

دەبێت کە توێژەران و خوێنەرانی عەرەب زانیاری و شارەزایی تەواویان لەسەر 
زمان و کولتووری کوردی  ئەو دەڤەرە فەرامۆشکراوە هەبێت، تا لەسەر ئاستی 
زانکۆکاندا تێزی ئەکادیمی لەسەرزار و زمانناسی کوردیدا  بنووسن، سەبارەت بەو 
پاڵنەرانەش کە بوونە هۆی  هەڵبژاردنی ئەو بابەتگەلە بەرفراوانە  قەمەندار دەڵێت: 
خۆم  کەسێتی  ئــارەزووی  هەمووشیانەوەی  لەسەرووی  هەن  هۆکار  کۆمەڵێک 
بوو بەر لە دەسپێکردنی ئەم توێژینەوەیە لە تێگەیشتن لە زارەکەم وکولتوور و 
مێژووی هۆزەکەم کە کوردی فەیلین، دواتر بە شێوەیەکی گشتی  فەرهەنگی گەلی 
کورد و مێژووەکەی بوو، چونکە بەشێکی گەورە لە کوردانی فەیلی بەتایبەتیش 
خوێندەوارەکانیان لەشارە گەورەکانی وەک بەغداو بەسراو تاران دەژین، سەرباری 
شانازیکردنیان بە نەتەوە و زمانەکەیان، بەاڵم لە ژینگەی رەسەنی خۆیان دابڕاون 
کە باشووری کوردستانە و پتر کەوتوونە ژێر هەژموونی داب و نەریت و فەرهەنگی 
نەتەوەکانی عەرەب و فارس لەعیراق و ئیراندا، تا رادەیەکی زۆریش  بێئاگان لە 
مێژووی خۆیان و بنەماکانی زارە تایبەتییەکەی خۆیان، سەرباری کەمی زانیاری  
پێویست و بەکارنەهینانی الی  هەندێ لە نووسەرانیان بە شێوەیەکی درووست 
کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  رۆڵــی  گێڕانی  لە  نێوانیان  قووڵی   پەیوەندی  سەرباری 
کوردە  کۆمەڵگەی  ــردوودا  راب سااڵنی  لە  چونکە  ئیراقیدا.  کۆمەڵگای  ئابووری  و 
بووەوە   بەعس  رژیمی  چەپەڵەکەی  رووبەرووی سیاسەتە  عیراقدا  لە  فەیلییەکان 
کە هەر لە کۆدەتای ساڵی 1963 رەگەزپەرستانە بەرامبەر بە مافی هاوواڵتییانی 
کوردانی فەیلی رەفتاری فاشێزمانەی کرد.هەستی بە بەرپرسێتی زانستی و سیاسی  
کرد لە روونکردنەوەی خااڵ شێوانراوەکانی تایبەت بە ناسنامەی کوردە فەیلییەکان 
و راستکردنەوەی ئەو هەڵە گەورانە وەک بەکارهێنانی زاراوەی  لوڕ لە الیەن کوردە 
عیراقییەکان بۆ کۆمەڵەی دیالیکتە کوردییەکانی باشوور و بەتایبەت فەیلییەکان، لە 
کاتیکدا بنزارەکانی زاری لوڕی  جیاوازن لەگەل بنزارەکانی دیالیکتەکانی کوردی 
باشوور، هەر لەو کتێبەدا شرۆڤەی زانستی هەن بۆ زاراوەگەلی فەیلی و هەندێ لە 
تیرە و هۆزەکانی وەک کوردلی و خەزەڵ. سەبارەت بە بەکارهینانی ئەلفابیتایەکی 
ئەلفابیتایە  پێی باش بووە هەر  یەکگرتووی کوردی  بۆ نووسینی زمانی  گونجاو 
ئارامییەکە بەکاربهینریت، ئەوەش دوای ئەو قەناعەتە هاتووە کە موستەفا کەمال 
ئەتاتورک لەساڵی 1929تیپی التینی بۆ نووسینی زمانی تورکی بەکارهینا و پشتی 
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فەرهەنگیەی سەدان ساڵەی خۆیان کرد، هەروەها گەالنی مسولمانی  لەو میراتە 
سۆڤیەتی جارانیش ئەلفا بیتای سیریلیان بەکار هینا ، قەمەندار بۆچوونی وایە کە 
ئەم گەالنە زیانیان بە میراتی فەرهەنگت نەتەوەیی خۆیان گەیاندووە لە پشتکردنە 
ئەبجەدیەتە  بەو  ساڵی  ساڵەهای  کە  زانیارانانەی  و  زانست  سەرچاوەگەلە  ئەو 
نووسراون. هەر بۆیەش نابێت کورد ئەو هەڵەیە دووپات بکاتەوە لە پەنا بردنە بەر 
رێنووسی التینی و پشتگوێ خستنی ئەو سەرچاوەگەلە فەرهەنگییەی کە ئەمڕۆ  بە 
سەدان بگرە هەزاران کتێبی پێ نووسراون و کتێبخانەی کوردییان پێ دەولەمەند 

کردووە.



لە دەزگای چاپ و پەخشی “سەردەم”ەوە
)ڕێنووسی یەکگرتووی کوردی(
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داوا لە نووسەرانی بەڕێز دەکەین، ئەوانەی دەیانەوێت بەرهەمەکانیان لە ڕێگەی 
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەوە باڵوبکەنەوە، پێڕەوی لەم ڕێنووسەی خوارەوە 
بکەن، کە ڕێنووسی پەسەندکراوی ئەو سیمینار و کۆبوونەوانەیە کە لە کاتی خۆیدا 
لە هەولێر بۆ ئەم مەبەستە بڕیاریان لەسەر درابوو) جگە لە یەک دوو دەسکاریی 

بچووک (.

یەکەم: گیروگرفتی پیتی )و(.
نیشانەی )و( لە زمانی کوردیدا بەم شێوانەی خوارەوە دەنووسرێت:

)u :1- پیتی )و(ی کورت، واتە )و(ی بزوێنی کورت )و
بۆ نموونە: کورد. کورت. کوشت.

)u :2- پیتی )وو(ی درێژ، واتە )وو(ی بزوێنی درێژ )وو
بۆ نموونە: سوور. چوو. دوو.

)w :3- پیتی )و(ی کۆنسۆنانت )نەبزوێن(، واتە )و
بۆ نموونە: ئاوایی. وەرە. هاوار.

)o :4- پیتی )ۆ(ی کراوە، واتە )ۆ
بۆ نموونە: دۆڵ. گۆڕ، نۆ.

دووەم: گیروگرفتی پیتی )و(ی سەرەتای وشە.
هەر وشەیەک بە پیتی )و( دەست پێ بکات بە یەک )و( دەنووسرێت.

بۆ نموونە: وریا. واڵت. وشە. ورد.

سێیەم: گیروگرفتی پیتی )ی(:
نیشانەی )ی( لە زمانی کوردیدا بەم شێوەی خوارەوەیە:

.)i :پیتی )ی(ی بزوێن، واتە )ی
بۆ نموونە: زەوی- zewi، جوانی ، خۆشەویستی ، کوردی، جیهانی

)y :پیتی )ی(ی کۆنسۆنانت، واتە )ی
yar -بۆ نموونە: یار
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لە  نووسینی کوردی  لە  کە  هەیە  فرە کورت  بزوێنی  پیتێکی )ی(ی  * سەرنج1: 
 ،kin -کن ،min -ی بۆ دانراوە وەک لە وشەکانی: من)i( ئەلفوبێی التینیدا نیشانەی

ژن-jin. ئەم نیشانەیە لە نووسینی کوردیدا بە ئەلفوبێی عەرەبی نییە،
لە   )y( و   )i( واتە  کۆنسۆنانت،  )ی(ی  و  بزوێن  )ی(ی  نیشانەکانی  سەرنج2:   *
پیتی عەرەبیدا هەردووکیان هەمان نیشانەی )ی( یان هەیە، بەاڵم لە ڕاستیدا لە یەکتر 

جیاوازن و لە کاتی بەدوای یەکترهاتنیاندا دەبێت هەردووکیان بنووسرێن.
وەک: نییە. چییە. دیارییەکە. زەوییەکە.

وشەکانی  لە  وەک  یەکتردا  بــەدوای  )ی(  پیتی  هاتنی سێ  کاتی  لە  سەرنج3:   *
)ئاواییەکەمان..( )کۆتاییەکی…( )وەستاییەکی..( )کۆتایی بە کارەکە هێنا..( هەر بە دوو 

)ی( دەنووسرێن.

چوارەم: گیروگرفتی پیتی )ڕ(ی گران، واتە )ڕ(ی نیشانەدار. ئەم پیتە لە هەر کوێیەکی 
و  ناوەڕاست  و  سەرەتا  لە  واتە  بنووسرێت،  نیشانەکەیەوە  بە  دەبێت  هات  وشەدا 

کۆتایی وشەدا هەر )ڕ(ی گرانی نیشانەدارە.
وەک: ڕۆژ. بڕیار. کەڕ.

پێنجەم: گیروگرفتی پیتی )و(ی بەیەکەوەبەستن )عگف(:
پیتی )و(ی بەیەکەوەبەستن، بەشێوەیەکی جیاواز لە وشەی خۆی و پاش خۆیەوە 

دەنووسرێت و مامەڵەیەکی سەربەخۆی لەگەڵدا دەکرێت.
بۆ نموونە: من و تۆ. ئارەزوو و وریا.

بە  بــووە  بەیەکەوەبەستن  )و(ی  پیتی  لێکدراودا  وشــەی  هەندێک  لە  سەرنج:   *
بەشێک لە هەردوو وشە لێکدراوەکە و بە هەموویان وشەیەکی سەربەخۆیان دروست 

کردووە.
وەک: کاروبار. دەنگوباس. ئەلفوبێ. هاتوچۆ.

و  ناکرێت  بەیەکەوەبەستندا  )و(ی  پیتی  لەگەڵ  سەربەخۆ  مامەڵەی  بارانەدا  لەم 
وشەکە هەمووی بەسەریەکەوە دەنووسرێت وەک لە نموونەکاندا پیشانمان دا.
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یان زاراوە، دەبێت بەسەریەکەوە وەکو یەک  بێت  ناو  ناسادە چ  وشەی  شەشەم: 
وشە بنووسرێن. وەک:

ناو: چەمچەماڵ. بێکەس. دڵشاد. زوورگەزراو. بێخاڵ. ناڵپارێز. میاندواو. کانیکەوە. 
سپیگرە.

دەستنووس.  نیشتمانپەروەر.  جێبەجێ.  دەسبەجێ.  ڕێپێوان.  ڕێنووس.  زاراوە: 
ڕاستەوخۆ. یەکشەوە )مانگی یەکشەوە(.

حەوتەم: پیتی )ت( لە کۆتایی کار )فرمان(دا دەشێ بنووسرێت و دەشێ نەنووسرێت.
وەک: دێت و دەڕوات )یان( دێ و دەڕوا.

هەشتەم: نیسبەت لە زمانی کوردیدا زۆربەی جار بەهۆی پیتی )ی( لە کۆتایی ناودا 
دەکرێت.

وەک: پێنجوێنی. هەولێری. دهۆکی. شێخانی.
هەروەها ئەم نموونانەی خوارەوە:

ئەحمەدئاوا: ئەحمەدئاوایی.
یارمجە: یارمجەیی.

تووزخورماتوو: تووزخورماتوویی.
شنۆ: شنۆیی.

ئاکرێ: ئاکرێیی )یان( ئاکرەیی.
الدێ: الدێیی.

* سەرەنج: ئەو ناوانەی خۆیان بە پیتی )ی( تەواو دەبن، پێویست ناکات )ە(ی 
نیسبەتیان بخرێتە پاڵ. وەک:

سلێمانی: کامەران سلێمانی
کانیماسی: حاجی حوسێن کانیماسی.

ئامێدی: ئازاد ئامێدی.
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نۆیەم: هەر وشەیەکی بیانی چ هاتبێتە ناو زمانی کوردییەوە یان هەر ناو و وشەیەکی 
تر کە لە نووسینی کوردیدا دێتە پێشەوە بە ڕێنووسی کوردی دەنووسرێت.

وەک: قەڵەم. ئەکبەر. قاهیرە. ئۆتۆمۆبێل. دۆستویڤسکی.
پێش  بە وشەکانی  دەبێت  بەکاردێن  بــەراورد  بۆ  کە  ترین(  )تر،  ئامرازی  دەی��ەم: 

خۆیانەوە بلکێنرێن. وەک:
جوان: جوانتر- جوانترین.

خاو: خاوتر- خاوترین.
* سەرنج: ئەم ئامرازەی )تر( جیاوازە لە وشەی )تر( کە بە واتەی )دی، دیکە( 

دێت.
ئەمەی دوایی دەبێت بە جیاواز لە وشەی پێش خۆی بنوسرێت.

وەک: ماڵێکی تر، چیی ترم ناوێ.

یازدەیەم: جێناوی نیشانەی وەک: ئەم. ئەو. ئەڤ.
ئەم جێناوانە ئەگەر ئاوەڵکاری )کات- یان- شوێن(یان بەدوادا هات پێیانەوە دەلکێن 

و دەبن بە یەک وشەی سەربەخۆ.
وەک؛ ئەمشەو. ئەمڕۆ. ئەڤساڵ. ئەمجارە. ئەمبەر و ئەوبەر. ئەڤرۆ.

دوازدەیەم: نیشانەکانی نەناسراوی وەک )..یەک.. ێک.. ەک( بەم شێوەی خوارەوە 
دەچنە سەر وشەکانی پێش خۆیان:

1- ئەگەر وشەکان بە پیتە بزوێنەکانی )ا، ی، ە، ێ( تەواو بووبن، ئەوا نیشانەی 
)..یەک(یان دەخرێتە پاڵ وەک: چیا: چیایەک.

زەوی: زەوییەک.
دێ: دێیەک.

)نەبزوین:  دەنــگــدار  پیتێکی  هەر  )وو(یـــان  بزوێنی  پیتە  بە  وشەکان  ئەگەر   -2
نیشانەی  و  خــواروو(  کرمانجی  لە  )ێک-  نیشانەی  ئەوا  بوون،  تەواو  کۆنسۆنانت( 

)ەک- لە کرمانجی سەروو(ی دەچێتە سەر. وەک:
خانوو: خانووێک، خانووەک.
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گوند: گوندێک )کرمانجی خواروو(، گوندەک )کرمانجی سەروو(.
ژن: ژنێک: )کرمانجی خواروو(، ژنەک )کرمانجی سەروو(.

سێزدەیەم: گیروگرفتی پاشگرەکانی )دا، ڕا، وەو، ەوە(.
ئەم پاشگرانە بە وشەکانی پێش خۆیانەوە دەلکێنرێن. وەک:

دا: لە دڵدا )هەر برینێ لە دڵدا هەیە ساڕێژی کەن(. )خەمێکم لە دڵدایە(.
ڕا: لە ئامێدیڕا )لە وێڕا بەپێ هاتووین(. )لەخۆڕا دڵی گۆڕاوە(.

وە: لە چوارچراوە )لەوێوە هاتووین(.

ەوە: بە ماڵەوە )بە ماڵەوە ڕۆیشتین(.
* سەرنج: پاشگری )دا( جیایە لە وشەی )دا( کە فرمانە و چاوگەکەی )دان(ە.

وەک: تیرێکی لە دڵی دا. تیرێکی لە دڵی دام. ئەم )دا(یەی فرمان بە جیا دەنووسرێت.

چواردەیەم: گیروگرفتی پێشگرەکانی )هەڵ. دا. ڕا. وەر. دەر(.
1- ئەم پێشگرانە کاتێک دەچنە سەر چاوگ یان ف رمان یان حاڵەتێکی تر پێیانەوە 

دەلکێن . وەک:
* چاوگ:

هەڵ: هەڵکردن. هەڵگرتن. هەڵکورمان. هەڵکێشان.
دا: دابڕان. داخستن. داڕمان. داکردن.

ڕا: ڕاگرتن. ڕاکێشان. ڕاپەڕین.
وەر: وەرگرتن. وەرسوڕان.

دەر: دەرکردن. دەرهێنان.
* فرمان:

 هەڵ: هەڵگرە. هەڵمەخە. هەڵکشێ.
دا: دانێ. دامەبڕە.

ڕا: ڕاکێشە. ڕامەپەڕێنە.
وەر: وەرگرە. وەرسوڕێنە.

دەر: دەر بێنە. دەرخە.
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* حاڵەتی تر. وەک:
هەڵکشاو. هەڵنەکشا. دانراو. ڕاپەڕیو. ڕانەپەڕیو. وەرگرتوو. وەرگرتە. دەرخراو. 

دەرکراو.
2- ئەگەر جێناوی لکاو کەوتە نێوان پێشگر و فرمانەکەی دوای خۆی ئەوا بەیەکەوە 

دەنووسرێن. وەک:
هەڵ: هەڵمگرن. هەڵیانکەن. هەڵمانکێشن. هەڵمانمەواسن.

دا: داماننەنایە. دایانخەن. دایبڕە.
ڕا: ڕایاندەگرین. ڕامکێشە. ڕامپەڕێنە. ڕاشیانپەڕێنن.
وەر؛ وەرمانگرتایە. وەرینەگریت. وەریانسووڕێنە.

دەر: دەریانپەڕاندین. دەریخە.

پازدەیەم: ئەگەر وشەی دووەم لە دۆخی فرماندا بوو، بە جیا دەنووسرێن:
ڕیک دەکەوین. پێکیان هێناینەوە. پێک نەهاتین. یەکیان نەگرتووە. دەستمان نەکەوت.
بەاڵم ئەگەر وشەی دووەم لە دۆخی چاوگ یان حاڵەتی تردا بوو، ئەوا هەردوو 

وشەکە بە یەکەوە دەلکێنرێن.
وەک: ڕێککەوتن. پێکهاتن. یەکگرتن. دەسخستن. یەکگرتوو. دەسکەوتوو. پێکهاتە.

شازدەیەم: ئامرازی )ش(ی تەئکید کەوتە هەر شوێنێکی وشەوە دەبێت بە بەشێک لە 
وشەکە و نابێت بەهۆی لەتبوونی وشەکە.

وەک: بشتەوێ ناتدەمێ. نەشخۆیت. گوتی دێم… نەشهات. نەشمانگرتن. بشمانبەن.





چرا زبان کردی به زبان دین و دولت در 
حکومتهای کردی سده های میانه تبدیل نشد؟

د. اسماعیل شمس
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طرح این پرسش و گزینش یک فرضیه برای پاسخ به آن، موضوع سخنرانی 
امروز من در همایش " نقش شافعیان در گستره تمدن ایران اسالمی " در دانشگاه 
کردستان بود. در این سالها که درباره سلسله های کردی کار می کنم، مسئله عدم 
به پرسشی  برایم  زبان کردی  یعنی  مادری خود،  فرهنگ  زبان و  به  آنها  اهتمام 
بزرگ تبدیل شده بود. این دولتها درست همزمان با صفاریان و سامانیان در شرق 
ظهور کردند که زبان فارسی را به زبان دولت و دیوان و دربار تبدیل کردند و از 
سیطره زبان عربی بیرون آمدند. با وجود این، دولتهای کرد و به تبع آن علمای 
کرد همچنان در زیر پرچم زبان عربی باقی ماندند؛کتیبه های خود را به آن زبان 
نوشتند؛ با همان زبان، سکه ضرب کردند و کتابهایشان را با آن تألیف کردند. با 
توجه به مطالعات پیشین در حوزه تاریخ فقه و اندیشه های کالمی ذهن من کم کم 
متوجه تأثیر عامل مذهب بر چنین وضعیتی شد و به این نتیجه رسیدم که حاکمیت 
قرائتی خاص از دین و مذهب در دولتهای کردی یکی از علل مهم این پدیده بود. 
هنگامی که برگزار کنندگان کنفرانس درخواست کردند که در آن مشارکت کنم، به 
رغم عدم عالقه، احساس کردم که با توجه به حضور اصحاب دانشگاهی و حوزوی 
فقه و مذهب در این کنفرانس، زمان و فرصت مناسبی برای طرح این موضوع فراهم 

آمده است.
موضوع سخنرانی بررسی تطبیقی پیامدهای گسترش مذاهب شافعی و حنفی بر 

زبان رسمی دولتهای حسنویه و سامانی در سدة ۴ قمری است.
دینی،  سیاسی،  نظامی،  کشمکش  یک  پایان  که  است  ای  سده  چهارم  سدە 
نتیجه  در  ای  تــازه  خــورد و وضعیت  رقم  آن  در  قرنه  نظامی چند  و  فرهنگی 
تضادهای پیشین عنصر عربی و عجمی پدیدآمد که تا به امروز با اندکی تغییرات 
کمابیش ادامه یافته است. در این سده ، زبان تازه ای در شرق ایران ساسانی 
شکل گرفت که مانند زبان فارسی باستان و پهلوی ، زبان عربی، زبان کردی و 
دیگر زبانهای قلمرو ساسانیان پیش از حمله عرب نبود ؛ در عین حال آمیزه ای 
از همه این زبانها بود. این زبان تازه، همان زبانی بود که به زبان رسمی دربار و 
دولت سامانی تبدیل شد و به همین مناسبت، زبان فارسی دری یا درباری نامیده 
شد. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که یکی از مهم ترین عوامل رسمیت 
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یافتن این زبان تازه در دربار سامانی، حاکمیت مذهب  حنفی و عدم رسمیت 
نمونه کردی آن در دربار حسنویه و دیگر دولتهای کردی سده  چهارم، حاکمیت 

مذهب شافعی بود.
در نتیجه برخی روایات و فتاوای امام ابوحنیفه مبنی بر جواز قرائت قرآن به 
زبان فارسی و ادای نماز به این زبان ، زبان فارسی به زبان دینی تبدیل شد و همین 
تقدس یافتن زبان، آن را به زبان فرهنگی و نوشتاری تبدیل کرد.آلوسي، صاحب 
تفسير روح المعاني که خود کرد است، از قول ابو حنيفه می نویسد كه جواز قرائت 
قرآن به غير عربي در نماز اختصاص به فارسي دارد، زيرا كه فارسی بعد از عربي 

برترين زبانها و زبان اهل بهشت است
در مقابل، رسمیت یافتن مذهب شافعی در قلمرو دولت حسنویه و دیگر دولتهای 
کردی و حرمت قرائت قرآن و نماز به زبان غیر عربی در فقه شافعی مانع آن شد 
که زبان کردی جایگاهی در دین و دینداری پیدا نماید و به جای آن علمای کرد 
بیش از هر قوم و مردم دیگری با نگارش و تدریس به زبان عربی در خدمت فقه 

شافعی و دیگر مذاهب قرار گرفتند.
علمای فارسی زبان با تالشی شگرف که در این سخنرانی گوشه هایی از آن 
آمده است چنان قدسیتی به زبان فارسی بخشیدند که شایع کردند تمام پیامبران 
پیامبر  حتی  و  اند  گفته  سخن  فارسی  زبــان  به  اسماعیل  حضرت  از  پیش  الهی 
اسالم)ص( هم  به این زبان سخن گفته  است. در این چارچوب، سلمان فارسی را 
به عنصر مشروعیت بخش زبان فارسی و تبدیل آن به زبان دین و فرهنگ و دولت 

تبدیل کردند. 
با وجود این علمای کرد که آنها هم البته صحابه ای مانند جاوان کردی را همانند 
سلمان فارسی در اختیار داشتند، نه تنها به پشتوانه دینی او هیچ تالشی برای تبدیل 
زبان کردی به زبان دین؛ که به شکل طبیعی زبان دولت ودیوان هم می شد، نکردند، 
بلکه خود به راوی برخی روایات جعلی تبدیل شدند که زبان کردی را زبان جنیان 

و جهنمیان می دانستند.
به این ترتیب در آغاز قرن سرنوشت ساز چهارم، زبان کردی نتوانست به زبان 
دین و فرهنگ و تمدن تبدیل شود. علمای کرد نیز تمام تدریس و تبلیغ و تألیف خود 
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را به زبان عربی و در دوره های متأخرتر به زبان فارسی انجام دادند و یک بار 
هم از خود نپرسیدند که چرا نباید به زبان مادری خود بنویسند.

به همت  و  عثمانیان  دوران  در  و  بعد  قرنها  دین،  زبان  به  کردی  زبان  تبدیل 
کسانی چون احمد خانی و مال خضر رواری صورت گرفت که برای نخستین بار 
چنان پرسش مهمی را طرح کردند و داستان آن البته جداگانه است و بحث درباره 

آن فرصتی دیگر می طلبد.



الوثائق القانونية المعترفة برسمية اللغة 
الكوردية في العراق الملكي

أ.د. شورش حسن عمر
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بعد قيام الدولة العراقية عام 1920 صدر القانون األساسي العراقي في 21/آذار 
/1925، وهو اول دستور لهذه الدولة، الذي لم يتضمن نصا واحدا بخصوص الكرد 

وحقوقهم واالعتراف بلغتهم، ولم يجر عليه أي تعديل حتى بعد صدور قرار عصبة 
األمم في 16/كانون األول/ 1925 القاضي بالحاق والية الموصل)جنوب كوردستان( 
بالدولة العراقية تماشيا مع مضمون هذا القرار، الذي الزم العراق باقامة ادارة كوردية 
خاصة في المناطق الكوردية، وأن تكون اللغة الكوردية اللغة الرسمية فيها. اذ اوردت 
ضمن نتائج لجنة التحقيق النهائية في مشكلة الموصل التي قدمها الى مجلس عصبة 
االمم بتاريخ 16/تموز/1925 ، بانه في حالة ضم تلك الوالية  الى العراق يجب أن 
والمدارس   المحاكم  في  أكراد  بتعيين موظفين  األكراد   األعتبار رغبات  بنظر  تؤخذ 
وبأن تكون اللغة الكوردية اللغة الرسمية فيهما  . وهذا ما اكدت عليها قرار مجلس 
في  العراقية  بالدولة  الموصل  والية  األول/1925بالحاق  16/كانون  في  االمم  عصبة 
فقراتها االربعة، اذ قررت الفقرة الثالثة منه بانه يجب دعوة الحكومة البريطانية ألن 
تقدم الى المجلس  التدابير األدارية  لتأمين الضمانات لألكراد، والفقرة الرابعة أقرت 
بوجوب دعوة الحكومة البريطانية ألن تطبق توصيات اللجنة بخصوص تامين ادراة 
كوردية واالقرار برسمية اللغة الكوردية في االراضي التي يتم الحاقها بالعراق اي في 

جنوب كوردستان  .
وان القانون االساسي العراقي لسنة 1925نص في المادة)17(منه على ان )العربية 
هي اللغة الرسمية سوى ما ينص عليه بقانون خاص(، وان هذا النص لم يجري عليه 
أي تعديل بعد صدور قرار العصبة المشار اليه انفا، كي يستوعب ويراعي مضمون 
هذا القرار. فوفق هذا النص فان اللغة الرسمية باالصل في العراق هي اللغة العربية، 
واستثناءا يجوز اعتراف برسمية اللغات االخرى وذلك بصدور قانون خاص بهذا 
الشأن استنادا للنص الدستوري المذكور، وان هذا القانون الخاص لم يصدر اال قبيل 
قانون  الدخول، وهو  لهذا  تمهيدا  األمم عام 1932  العراق عضوا في عصبة  دخول 

اللغات المحلية رقم 74 لسنة 1931  .
القانون على  احكام هذا  المحلية بسريان  اللغات  قانون  المادة)1( من  وقد نصت 
االقضية المذكورة في المادتين الثانية والثالثة منه، فقررت المادة)2( منه على أن تكون 
لغة المحاكم باللغة الكوردية في كل من األقضية عمادية، زاخو، زيبار، وعقرة من 
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لواء الموصل، وفي االقضية كويسنجق،رانية، ورواندوز من لواء اربيل، واالقضية كيل 
وجمجمال من لواء كركوك، واالقضية سليمانية،حلبجة،وشهربازارفي لواء السليمانية. 
بمعنى ان لغة المحاكم تكون بالكوردية في المحاكم الموجودة في جميع هذه االقضية 
المحاكم في بعض  لغة  المادة)3( منه قضت على جواز ان تكون  اما  كلغة رئيسية. 
االقضية بالعربية او الكوردية أو التركية حسبما تقرره المحكمة ذاتها في كل حالة 
الموصل،  لواء  ينبغي استعمالها، وهذه االقضية هي دهوك وشيخان في  التى  اللغة 
واربيل ومخمور في لواء اربيل، وكركوك وكفري في لواء كركوك. بمعنى للمحكمة 
السلطة التقديرية حسب الحالة في اختيار اية لغة من اللغات الثالث.  وفي جميع هذه 
االقضية يحق للمتهم في كافة االحوال ان تترجم له جميع المرافعات شفهيا الى اللغة 
العربية او الكردية او التركية وان يطلب نسخة من الحكم مترجما الى احدى اللغات 
المذكورة ويجوز لكل شخص ان يقدم عريضة الى اية محكمة في االقضية المذكورة 

اعاله او محكمة اعال منها باللغة العربية او الكردية او التركية  . 
في  الرسمية  اللغة  هي  الكردية   اللغة  تكون  بان  القانون  من  المادة)5(  وقــررت 
االقضية اآلتية: عمادية ، عقرة ، دهوك ، زاخو، و زيبار من  لواء الموصل.  وأقضية 
اربيل ، مخمور ، كوى ، رانية ، وراوندوز من  لواء اربيل. واقضية كيل وجمجمال من 
لواء كركوك. واقضية سليمانية،حلبجة،وشهربازارفي لواء السليمانية. اما في قضائي 
كركوك وكفرى فتستعمل الكردية او التركية. لكن الدوائر الفنية والمخابرات ما بين 

مراكز االلوية والوزارات وما بين لواء الموصل واقضيته فتكون باللغة العربية .  
الرسمية  السلطات  يراجع  ان  شخص  لكل  يجوز  القانون  من   )7( للمادة  ووفقا 
باللغة العربية فيجاب بنفس اللغة على ان كل مخابرة جرت بلغة صرح باستعمالها 
التي كتبن فيها.   باللغة  القانون تقبل ويجاب عنها  الخامسة من هذا  المادة  بمقتضى 
كما اكد القانون في المادة)6( منه على انه في جميع المدارس االولية واالبتدائية في 
االقضية الوارد ذكرها في هذا القانون تكون لغة التعليم اللغة البيتية الكثرية طالب تلك 

المدارس سواء كانت عربية او تركية او كردية .
وقرر القانون بانه في اقضية لواء السليمانية وكركوك واربيل يكون شكل اللغة 
الكردية الشكل المستعمل االن، أما في اقضية لواء الموصل يختار االهلون شكل اللغة 

الكردية الذين يرغبون فيه خالل سنة واحدة من تاريخ تنفيذ هذا القانون  . 
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ما يالحظ على هذا القانون نجد ان فيه سمات االعتراف بالكورد و وجودهم في 
العراق، ويمكن اعتباره نظاما ال مركزيا اداريا في صورة متقدمة، اال أن هذا القانون 
لم يتم تطبيقه اال في نطاق محدود وضيق وفي اماكن قليلة، فوضع العراقيل في سبيل 

تطبيقه وتضيق نطاقه المحدود أصال.
وبعد ذلك صدرت التصريح العراقي المقدم الى عصبة االمم بتاريخ 5/مايس/1932، 
العشر  بمواده  األول  الفصل  يتكون من)16(مادة موزعة على فصلين، ويتعلق  الذي 
بحماية األقليات وحقوقهم  ، وقد قررت على حق استعمال لغة األم في الحياة الخاصة 
وفي األجتماعات العامة والصحافة وامام المحاكم وكذلك حق التعليم بلغة األم  ، لكن 
رغم كل ذلك ظل موقف الدستور العراقي 1925 على هذا الحال وحتى عند أجراء 
التعديل الثاني عليه عام 1943 لم يتخذ خطوة من هذا القبيل حول ضرورة االقرار 

برسمية اللغة الكوردية ضمن نصوصه. 
من خالل هذا العرض يتبين لنا بوجود االساس القانوني ألستعمال اللغة الكوردية 
في الدوائر الرسمية و المحاكم والمدارس في  والية الموصل )جنوب كوردستان( 
التي تم الحاقها جبرا بالدولة العراقية ، ويتمثل هذا االساس بقرار عصبة االمم القاضي 
بالحاق والية الموصل بالعراق،  والتصريح العراقي المقدم الى عصبة االمم في 5/
مايس/1932. غير ان هذا االساس لم يدرج الى نصوص القوانين والدستور العراقي 
لسنة 1925 باستثناء قانون اللغات المحلية رقم 74 لسنة 1931 الذي اعترف برسمية 
اللغة الكوردية في جميع المجاالت، غير ان هذا االقرار القانوني لم يترجم على ارض 
الواقع بان تكون اللغة الكوردية لغة الرسمية في جنوب كوردستان في ظل القانون 

االساسي لسنة 1925 وعلى مدى الحكم الملكي في العراق.



ـــراء اللغة الُكردية من الــــثَـّ
إىل إنتاج الكالم
خالـد جميل محمد
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1-يف مفردات العنوان
ـراء إىل إنتاج الكالم( عنواٌن يشتمل عىل عنارَص تقاربُها هذه الفقرة،  )اللغة الُكرديَّة-من الـثَـّ
تعريفاً وتوضيحاً، قبل الولوج يف منت الدراسة، حيث ال تخلو أيُّ لغٍة إنسانيٍة من خاّصيِة املرونِة 
يٌَّة تعِكس طواعيَة  التي تجعلها قابلًة لالستخدام ضمن جامعٍة لغوية كبرية أو صغرية، وهي خاصِّ
اللغِة، وقدرتَها عىل التفاعل مع املستجدات، بصورة تؤّهلها ألن تُستخدم يف عملية إنتاج الكالم بيرس 
لًة عدداً من الطرائق التي تَـزيُد اللغة ِغنًى وثراًء، وميكن أن تتمثل تلك الطواعيُة يف  وسهولة، متوسِّ
مرونة تلك اللغة، من خالِل عمليات صوتية، رصفية، تركيبية وداللية، ويف ظواهِر عديدة كاالشتقاِق، 
النرِب، الرتاُدِف ومنطِق اللغة الُكرديِة الذي مُيِّد عمليَة إنتاِج الكالم بتنوعاٍت لها تأثرياتُها يف الرسالة 

دة يف الكالم وما يَحمله من صيغٍ وَدالالت. اللغويِة املتجسِّ
تكاد معظم تعريفات اللغة تؤكد عىل الوظيفة االتصالية والتواصلية للغة، عن طريق عملية 
فعندما  اجتامعياً،  املقبول  السلوك  الكتساب  عنها  غنى  ال  "وسيلة  أنها  عىل  كذلك  وتؤكد  الكالم، 
النحوية، إو إضافة زوائد  القاعدة  يكتسب الطفل لغته األم ال يكتسب النطق وحده، واستعامل 
رصفية للكلمة، ولكنه أيضاً يكتسب معها بعض العادات والتقاليد التي ينبغي أن تراعى عند الكالم، 
ورضورتها  اللغة  أهمية  من  تزيد  السامت  وهذه   . كثرياً"  اللغة  تتأثر  االجتامعي  الجانب  وبهذا 
وبيئته.  باإلنسان  وثيقة  بصورة  اللغة  "ترتبط  وبذلك  واملجتمعات،  األفراد  مستوى  عىل  وقيمتها 
وتكمن أهميتها يف كونها تتيح لإلنسان إمتاَم عملية التواصل بينه وبني أفراد بيئته وتُيرسِّ له التعبري 

عن آرائه وأحاسيسه وإيصالها لآلخرين، فيحقق بذلك ذاته يف املجتمع الذي يعيش فيه" .

1.1-اللغة الكُردية
أذهان  يف  املختزنِة  القواعد  من  منظومٌة  َحيٍَّة،  إنسانيٍة  لغٍة  أيِّ  كَمثَِل  َمثَلُها  الُكردية  اللغة 
-إىل  التي  املنظومة  تلك  طبيعة  عىل  بينهم  فام  ضمناً  تواضعوا  ممن  بها  واملتكلمني  مستعمليها 
عن  فضالً  وفَرادتها،  بخصوصيتها  متتاز  األخرى-  اإلنسانية  اللغات  مع  وتداخلها  توافقها  جانب 
قابليتها إلنتاج الكالم وإبداعه، واالستخدام الشخيص يف أثناء التكلم، إضافة إىل كونها رابطًة بني أبناء 
لوا بهذه اللغة إلنتاج كالمهم وتحقيق التواصل فيام بينهم ونقل ِفْكرِهم  الشعب الُكردي الذين توسَّ
بينهم،  تفصل  التي  والسياسية  الجغرافية  العوائِق  رغَم  جيل،  إىل  جيل  من  وعاداتهم  وثقافتهم 
ورغم تعدد لهجاتهم وتنوعها واختالفها، وتوافُر كثري من الظواهر اللغوية واللهجية يف املستويات 
عبقريتَها،  مرونتَها،  وترتجم،  اللغة  هذه  غنى  تعِكس  التي  والداللية  النحوية  الرصفية،  الصوتية، 

ة بها. َمنِطَقها وفلسفتَها الخاصَّ
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، وملكيٌّة  اللغة الكردية كغريها من اللغات مظهر من مظاهر الحياة االجتامعية للشعب الكرديِّ
عاّمٌة لكّل فرد الحّق يف االستفادة منها وإفادتها، وكام قال ج. ڤندريس )Joseph Vendryes( "إن 
اللغة ال توجد خارج أولئك الذين يفكرون ويتكلمون. إنها متد جذورها يف أعامق الضمري الفردي، 
ومن هنا تستمد قوتها لتتفتح عىل شفاه الناس. غري أن الضمري الفردي ليس إال عنرصاً من عنارص 
الضمري الجمعي الذي يفرض قوانينه عىل كل فرد من األفراد. وعىل هذا فتطور اللغات ليس إال 

مظهراً من مظاهر تطور الجامعات" . 
اللسان،  من  محدد  جزء  اللغة   ،)Ferdinand de Saussure( سوسور  دي  فردنان  وبحسب 
التي  الرضورية  التقاليد  اللسان ومجموعة من  مللكة  اجتامعي  نتاج  اللغة  أنه جزء جوهري،  مع 
تبناها مجتمع ما ليساعد أفراده عىل مامرسة هذه امللكة، وعىل العموم، اللسان متعدد الجوانب، 
والجانب  )الطبيعي(  الفيزيايئ  كالجانب  واحد-  آن  يف  جوانب  عدة  عىل  -يشتمل  متجانس  غري 

الفيزيولوجي )الوظيفي( والجانب السايكولوجي )النفيس(. واللسان ملك للفرد وللمجتمع .
اللغُة الكرديُة من خالل لهجاتها صوراً من الفصاحة تعِكس وحدتَها اللغويَة وقابليتَها  تَحمُل 
للتطور واالستمرارية واإلبداع، وتتجىل هذه الصوُر يف مختلف مستوياِت هذه اللغِة، حيث تطورت 
بفعل عوامَل عديدٍة، ويف الوقت نفِسه فقدْت كثرياً من املفردات التي ما عادت تناسب البيئاِت 
املتعلقِة  املفرداِت  بعُض  منها  املفردات،  من  كثري  استعامل  إىل  حاجة  لها  يَُعْد  مل  التي  الجديدَة 
بالزراعة والرَّعي والريف، ومنها ما يتعلق بجوانب من الحياة االجتامعية. مقابل ذلك استجدت 
مفرداٌت يف لهجٍة معيَّنة، مل تكن تعرفها من قَبُل، فضالً عن التطور الداليل الذي تظّل تشهده هذه 
اللغة، دليالً عىل حيويتها وقابليتها ملواكبة ما يطرأ من مستجدات، رغم القصور امللحوظ يف آلية 
هذه املواكبة، وهو قصور ال تعود أسبابه إىل اللغة نفسها، بل تعود إىل املتكلمني بها وإىل غياب 

املؤسسات وبُْطِء العمل من أجل تطوير هذه اللغة مبا يتوافق مع التطور الحضاري ومتطلباته.
حافظت اللغة الكردية عىل عنارصها، خصوصيتها، صفائها وثرائها، وواجهت سياساِت التعريب 
تزال مستمرة بصورة ممنهجٍة ومدروسٍة، بل  التي مورست بشدة بحقها وال  والترتيك والتفريس 
تكاد تكون هذه اللغُة أهمَّ عامل يوّحد أبناَء الشعب الكردي ويجمعهم يف بوتقة أمة تتوزع عىل 
جغرافية تَزيد عىل أكرث من )550( ألَف كيلومرتٍ مربَّع، بتعداد سكاينٍّ يبلغ أكرث من أربعنَي ِمليوَن 
، لكنَّ لغتهم مل تَحُذ  نسمٍة. وهي اللغة التي دخل معظم املتحدثني بها من الُكرِد الديَن اإلسالميَّ
َحذَو اللغِة العثامنية/الرتكية أو اللغِة الفارسية اللتني تكادان تشتمالن عىل عدد كبري من املفردات 
العربية التي مَتَاَهتا معها وما عادتا تستطيعان التخلص منها، بل رأى بعضهم أن يف اللغة الرتكية 
أكرث من ستِة آالِف كلمٍة عربيِة األصِل، ورأى آخرون أن الفارسية أخذت أكرث من 50% من مفرداتها 
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من اللغة العربية. وباملقابل مل تخضع اللغة الكردية لعملية مامثلة لهام من االنصهار، إال يف ما ندر 
من مفرداٍت مل تُْخِف سالمَة اللغِة الكرديِة وصفاَءها ومل تَُسدَّ أماَمها ُسبَُل إمكاِن معالجِة ما ميكن 

تدراكُه من تسلٍُّل ملفردات هنا أو هناك.

2.1- ثَــراُء اللغة
الدراسة، فإنه ال  اللغِة، يف سياق هذه  ثَراُء  الِغنى والَكرثة والزيادة والنَّامُء، أما  اُء لغًة هو  الرثَّ
يقترص عىل كرثة مفرداتها وِغنى معجمها فحسب، بل يشتمل عىل النَّامء املستمّر ملعجمها املفردايت 
باملعاين  غناها  إىل  إضافًة  النحوية،  والرتاكيب  واالشتقاقات  الرصفية  والبنى  باملرتادفات  وغناها 
والدالالت وتنوع أساليب التعبري بها، واألهم من ذلك كلّه قابليتها لالستعامل والتطور وقدرتُها عىل 
استيعاب مستجدات الحياة والحضارة والعلوم. فالرثاء يكون مفيداً إذا كان يتامىش مع التطور الذي 
يشهده الواقع الفعيل الذي تُستخَدم فيه تلك اللغة، بأن تستوعب متطلبات ذلك الواقع وتواكب ما 
يستجدُّ فيه من مخرتعات حديثة واكتشافات، بحيث تكون قادرة عىل وضع أسامَء مناسبٍة ودقيقٍة 
لتلك املخرتعات، أما إْن مل تكن اللغُة كذلك، فإنها ستصل إىل طريق مسدود وتدوُر يف فَلَك التكرار 

والفجوة املعجمية.
تؤديها  التي  نفَسها  الوظائف  تؤدي  أنها  اللغات،  الكردية، كغريها من  اللغة  ثراء  من مظاهر 
اللغات اإلنسانية األُخرى، من تبليغ، وتعبري انفعايل، وخطاٍب، وتوصيل، وتحقيٍق وَجامليٍة، بحيث 
ها. ومن مظاهر  تستويف عملية إنتاج الكالم من خالل الرسالة اللغوية هذه الوظائَف كلَّها أو أهمَّ
الشعري،  واإلبداع  اإلعالِم  لغَة  صارت  وكذلك  مراحلِه،  مبختلِف  التعليِم  لغَة  صارت  أنها  ثرائها 
الرتجمة، كذلك صارت لغة الدوائر الرسمية يف إقليم كُردستان  القصيص، الروايئ واملرسحي، ولغة 
ويف روژاڤای كردستان، ولغة املؤسسات والتنظيامت السياسية ومنظامت املجتمع املدين واألحزاب 

وشبكات التواصل االجتامعي التي يستخدمها الُكرد يف كلِّ مكان.

3.1- إنتاج الكالم
أو  )بالنطق(  مسموع  كالم  إىل  الذهنيِة  القواعِد  تحويُل  خاللها  من  يَتّم  عملية  الكالم  إنتاج 
لفظاً،  سالمتَها  تصون  التي  والضوابط  وقواعدها  املعيَّنة  اللغة  منظومة  وفق  )بالكتابة(،  مكتوب 
مبنى ومعنى. ويُقَصد به هنا الكالم السليم ال املغلوط فيه أو الناجم عن أمراض النطق، حيث مَتُرُّ 
تلك العمليُة يف مراحِل التصور والصياغة والتعبري، لكنَّ املطلوبَة منها هنا، هي املرحلة األخرية التي 
يقصد بها ذلك الكالم املتامسك الداخل يف بنية املفردات أو الرتاكيب وما يالزمها أو ينجم عنها من 
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معاٍن وَدالالت، تتوافق مع املقاِم ومقتىض الحاِل، السياِق، الحالِة النفسيِة وغريِ ذلك مام قد يؤثر 
يف تلك العملية أو يُصاحبُها.

مبا أن عملية إنتاج الكالم ظاهرة فردية، فإنها تحتاج إىل مراعاة خصوصية تلك املنظومة من 
تلك  عىل  بينها  فيام  وتتفق  تشرتك  التي  اللغوية  الجامعة  أذهان  يف  املختزنة  والقوانني  القواعد 
الشفرة  مع  يتوافق  مبا  الكالم،  إنتاج  أثناء  يف  االعتبار  بعني  أخذها  يجب  التي  والقوانني  القواعد 
املجمع عليها بني أفراد تلك الجامعة اللغوية، حتى تؤدي تلك العملية وظائف اللغة والكالم من 
يراد إيصاله من املتكلم إىل املخاطَب. وتعتمد  خالل خطاب/رسالة لغوية كالمية تحمل مضموناً 
تلك العلمية عىل الكفاءة اللغوية التي ميتلكها الفرد. فعملية إنتاج الكالم تتسم بخاصية اإلبداعية، 
التي هي من أهم خواص اللغة اإلنسانية التي تتكون "من تنظيم كالمي منفتح وغري مغلق.. ألنه 
يتيح إنتاج عدد غري متناه من الجمل" ، واللغة ليست وظيفة الفرد، بل هي نتاج يهضمه الفرد، وال 

تحتاج إىل تأمل سابق، أما الكالم، فهو فعل فردي، وهو عقيل مقصود .
يتوقف إنتاج الكالم عىل كفاية تحويل املنظومة اللغوية إىل عملية منطوقة مسموعة تتوافق 
د حاِميل  بأنه عموميٌّ يوحِّ مع تلك املنظومة، بالجمع بني "املعنى واملغزى"، حيث يتسم املعنى 
اللغة مبختلف تنوعاتهم يف الفهم، ويكون املغزى مرتبطاً بالتجربة الذاتية الخاصة باملتكلم واملوقف 
د للحوار، أو ما يسمى باملقام والسياق، من مبدأ أن املغزى يحتوي عىل طابع شخيص منفرد  املحدِّ
ويتولد يف الذهن الشخيص للمتكلم ويحمل يف أثنائه مضمون الرسالة اللغوية التي يريد املتكلم 
د املاّدي يف الكالم  دًة يف الكالم، بحيث يكون مثة انتقاٌل من الفكرة واملفهوم إىل التجسُّ إيصالها متجسِّ

املنطوق، فتكون عملية إنتاج الكالم جمعاً ما بني املعنى واملغزى .
إنتاج الكالم يتمثل يف عملية األداء اللفظي للكالم وفق صيغ وتراكيب مرتابطة متامسكة وهي ما 
تسمى بـ )البنية السطحية( للغة، وتكون ذات عالقة وثيقة مع املنظومة املختزنة يف الذهن، وفق 
الكفاية اللغوية يف ما تسمى بــ )البنية العميقة( للغة، من حيث قدرة اإلنسان عىل فهم أو إنتاج 
الكالم وإبداعه. وكال الجانبني متعالقان يكمل أحدهام اآلَخر. ويف عملية إنتاج الكالم، عىل املستوى 
الصويت، ال تخرج اللغة الكردية عاّم تتصف به اللغات األخرى، ففيها أيضاً صفات متضادَّة )كالجهر 
ة والرّخاوة(، وصفات غرُي متضادَّة )كالصفري، والتكرار( وغريها مام تعرفه اللغات  دَّ والهمس، والشِّ
الكردية، ظواهر  باللغة  الكالم  إنتاج  عملية  أن يف  ذلك  إىل  يضاف  الصويت.  املستوى  األُخرى عىل 
صوتية ال تختلف عاّم تعرفها اللغات األخرى/ من مثل التنوع اللهجي، والتنوع اللفظي، واإلبدال 

الصويت أو القلب املكاين أو غريها.
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3.1.1- التنوع اللهجي 
اختالف  عن  ناجامً  التغريُّ  به كلُّ تغري يف وحدٍة صوتيٍة غريِ متييزيٍة، حيث يكون ذلك  يُقَصد 
التلفظ بتلك الوحدة الصوتية من لهجة إىل أُخرى أو من فرع إىل آخر ضمن لهجٍة واحدٍة، من مثل:

اللَّكمة  Tep القطعة الخشبية     Tep, tep, dep
الِفجل    Tivir, tivirr

3.2.1- التنوع اللفظي
يقَصد به كلُّ تغريُّ يف وحدة صوتية متييزية )فونيم(، حيث يؤدي ذلك التغريُّ يف لفظ الوحدة 

الصوتية إىل تغريُّ معنى املفردة، من مثل: 
Birrîn   الَقطع، البرت الجرح        Birîn

كثري   Pirr الِجرْس          Pir
الشهية  Çill أربعون، أربعينية       Çil
Ta  الخيط  الُحّمى        Ta

3.3.1- اإلبدال الصويت
أو ما ميكن تسميته باالستبدال الحّر، بحيث يكون التنويع يف التلفظ بالوحدة الصوتية حرّاً دون 
أن يؤدي استبدال وحدة بغريها إىل تغيـيـٍر يف املعنى، وهو ما يسمى )اإللغاء بسبب الجوار(، من 
 ،)serjêkirin/şerjêkirin( ويف ،)serşok/şerşok( يف )s( بــ )ş( ذلك استبدال الوحدة الصوتية
ويف )am/ap( و)dinan/diran/didan(، و)por/pov(، حيث مل يؤدِّ ذلك االستبدال إىل تغرّي يف 
التي  اّدخر(  اطّلع،  )ازدهر، اضطلع،  العربية يف نحو  التي تعرفها  الصوتية  الظاهرة  املعنى، وهي 

تكون يف األصل )ازتهر، اضتلع، اطتلع، ادتخر( بإبدال تاء االفتعال فيها بسبب التجاور.

3.4.1- القلب املكاين 
هو ما يحدث يف لهجة واحدة ويف كلامت مشرتكة بني لهجتني من اللغة الُكردية، بحيث يحدث 
تغيري يف مكان وحدة صوتية أو أكرث، يف مثل كلمة )berf(/)الثلج( يف الكرمانجية الشاملية، حيث 
 ،)hevrêşim( حيث يلفظها بعضهم )الحرير(/)hevirmêş(يف الكرمانجية الوسطى، و )befr( تلفظ

.)şêrpence( أو ،)َطان وpenceşêr((/ )الرسَّ
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من الرثاء إىل إنتاج الكالم  -2
مييز أفرام نعوم تشومسيك )Avram Noam Chomsky( "بني الكفاية اللغوية وبني ما يسميه 
باألداء الكالمي. فالكفاية اللغوية هي معرفة اإلنسان الضمنية لغته يف حني أن األداء الكالمي هو 
. ينجم عن هذا التمييز اعتبار األداء الكالمي مبثابة االنعكاس  االستعامل اآلين للغة ضمن سياق معنيَّ
بحيث  اآلَخر،  أحُدهام  يكمل  ذات وجهني  الكالمية  اللغوية/  والرسالة   . اللغوية"  للكفاية  املبارش 
يكون إنتاج الكالم وتأديته متثيالً للمنظومة اللغوية الذهنية، أي أن تكون البنية السطحية الظاهرة 
يف السلسلة الكالمية انعكاساً للبنية العميقة التي متثل تلك املنظومة الذهنية املتمثلة فيها الكفاية 
اللغوية التي مُتَّكُن الفرد من استثامر قدراته اللغوية يف إنتاج عدٍد غريِ محدود للرتاكيب والُجمل 

التي َسِمَع أو مل يَسمْع بها من قَبُل، أنتجها أو مل يُنتجها من قَبُل.
يتمثل ثراء اللغة الكردية يف وجوه كثرية، منها: املعجم، اإلعراب، األرغاتيڤ، االشتقاق، النحت، 
النرب، الرتكيب، الرتاُدف، االشرتاك اللفظي، االقرتاض، التجبري، منطق اللغة، عبقرية اللغة )وهي ما 

تُعرَف باالبتكار واإلبداع اللغويني(، كام سيأيت تفصيل ذلك يف ما ييل.

املعجم  -1.2
يتجىل ثَراء اللغة الكردية يف صوٍر عديدة تدلُّ عىل تفرُّدها مبا متتاز بها عن كثري من اللغات 
اإلنسانية التي تختصُّ كلٌّ منها أيضاً مبا متتاز بها عن اللغة الُكردية وِسواها. وميكن رصد بعض تلك 
إنتاج  الكردية وعبقريتها، وتجلياتهام يف عملية  اللغة  البحث يف محوَري مرونة  الصور من خالل 
الكالم. وال يقترص ثَراُء اللغة الكردية عىل معجمها املفردايت، بل يشمل مستوياتها الصوتية، الرصفية، 
النحوية، الداللية والتداولية، فضالً عن امتداد ذلك الرثاء إىل غناها بظواهر وحاالت لغوية فريدة 
تكاد متيزها عن اللغات األخرى مبا يؤكد تلك الَفرادَة التي مل تشهدها كثري من اللغات املعروفة، 
كالعربية والفرنسية واإلنكليزية، رغم اإلقرار بأن هذا التاميز ال يعني تفوق اللغة الكردية عىل تلك 

اللغات، بقدر ما يعني خصوصية هذه اللغة واستقالليتها مبا يدّل عىل متايزِها وتفرُّدها.
أكرثَ  عددها  يبلغ  التي  الكردية  املعاجم  أّمهات  عليها  اشتملت  التي  املداخل  عدد  بالنظر يف 
من مئتي معجم تّم إحصاؤها، ميكن القول إن مجموعها يساوي حوايل 500 ألف مدخل )يشمل 
اللهجة  يف  والدواخل(  واللواحق  السوابق  عليها  دخلت  التي  والكلامت  واشتقاقاتها  املفردات 
الُكرمانجية الوسطى، ومثلها حوايل 500 ألف مدخل يف اللهجة الُكرمانجية الشاملية، بحيث تُكرَّر 
بعض املداخل يف تلك املعاجم وتزاد مداخُل جديدٌة يف معاجم أُخرى، يضاف إليها مجموع مفردات 
بــ)كِرمانجيك(،  أو  )الزازائية(  بــ  املعروفة  والِدِملِيَّة  الجنوبية،  كالُكرمانجية  األخرى،  اللهجات 
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ها أيٌّ من املعاجم، فيكون املجموع الكيل ملفردات اللغة  إضافًة إىل املفردات الشاردة التي مل تضمَّ
للحديث  كافياً  ليس رشطاً  املفردايت  الغنى  وهذا  أكرثَ،  أو  مفردٍة  ِمليوَن  لهجاتها  بجميع  الُكردية 
عن الرثاء اللغوي، بل هو أحد الرشوط، حيث يبقى الرثاُء مرهوناً بِسامٍت أُخرى للغة، تتمثل يف 
األبنية الرصفية، الرتكيبية، الداللية وغريها مام يدخل يف مجاالت البالغة، الحقيقة، املجاز، االستعارة 

واستخدام السوابِق واللواحٍق والدواخل لزيادة ثروتها باملفردات.
بدقة  واألقارب  األهل  عىل  األسامء  إطالق  يف  يالحظ  ما  الكردية  اللغة  معجم  ثراء  أوجه  من 

وتفصيل، عىل سبيل املثال:
 jinxal, xalojin العّم(,  )زوجة   jinam, jinap, amojin )الخال(,   xal )الَعّم(,   Am, ap
)زوجة الخال(, metik, pilik, pûr )العّمة(, xaltîk, pûr )الخالة(, pîrik, pitê, dapîr )الَجّدة(, 
kalik, bapîr )الَجّد(, jinbav )زوجة األب(, zirbav )زوج األّم(, pismam, mamza )ابن العّم(, 
لْف، أخو الزوج(, bûra )أخو الزوجة(, hevling )الَعديل،  dotmam, keçmam )ابنة العم(, tî )السِّ

زوج أخت الزوجة(, xwarzê )ابن أو ابنة األخت(, birazê )ابن أو ابنة األخ(.
ومن أبواب ثراء املعجم، ظاهرة محاكاة أصوات الطبيعة وما فيها من حيوانات، طيور، مياه، 

رياح، أنهار أو شجر، منها:
   ...Xumxum, guveguv, çeqçeq, teqreq, çîvçîv, dimdim, pistepist, terpeterp

2.2- اإلعراب
)اإلعراب(/)Tewang, tewandin( حالة شبيهة مبا تعرفه العربية من إعراب، من حيث كونه 
حالة نحوية طارئة تنجم عن تأثري عامٍل نحويِّ يُوِجُدها وتغيب بغياب ذلك العامل وتتبدل بتبدله، 
إعرابية،  عالمًة  فتأخذ  مجرورة،  أو  منصوبة  مرفوعة،  العامل،  ذلك  بحسب  الكلمة  تكون  بحيث 
كام هو معروف يف اللغة العربية، كقولنا: )كافأ املعلُم املتفوَق(، ويراد بها "التعبري عن الوظائف 
به، أو من  أو مفعوالً  الكلامت من حيث كوُن االسم فاعالً  النحوية"، وتبيان املعاين والتمييز بني 
حيث ترصيُف الفعل ومطابقته الفاعَل أو املفعوَل به. وال تكتفي بنظام الرتتيب وحَده، كام هي 
الحال يف اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية، بل إنها تعتمد ظاهرة التغرّي الطارئ يف الكلامت، كذلك 
تعرُف اللغة الُكرديَّة حالَة اإلعراِب َوفَق منظومِتها اللغوية الخاصة بها، وهي املنظومُة التي يتمُّ 

َوفَقها إنتاُج الكالِم.
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1.2.2- إعراب االسم املذكر
 )ê-( أو   )î-( املنصوب  لالسم  اإلعرابية  العالمة  تكون  الُكردية،  الجملة  تركيب  نظام  بحسب 
للمفرد املذكر، مثل االسم )nan( يف قولنا: )Ez nanî dibim( / )Ez nên dibim( / )أنا آخُذ الخبَز( 
 )î-( عالمة املفعولية/النصب والتي ميكن أن تكون )الخبَز( )nanî / nên( حيث حمل املفعول به
بصورة عامة، أو أن تكون )-ê(  املبدلة من صائت يف وسط الكلمة أو آخرها، مبثابة عالمة النصب 
)أنا أرى   /  )Ez şivên dibînim( :)الراعي(  )şivan( العربية، ومنها قولنا  يف اسم التي تعرفها 

الراعَي(  وميكن القول )Ez şivanî dibînim( / )أنا أرى الراعَي(.

2.2.2- إعراب االسم املؤنث
أما )ê-( فإنها عالمة النصب للمفردة املؤنثة، كقولنا: )Ez sêvê dibim( / )أنا آخُذ التفاحَة(، 

 .)ê-( عالمة النصب )التفاحَة( / )sêvê( حيث أخذ املفعول به املؤنث

3.2.2- إعراب الجمع
أما )-an( فهي عالمة النصب لجمع املذكر أو املؤنث، كقولنا: )Ez daran dibînim( / )أرى 
ات إضافيٍة  جَر(، حيث أخذ املفعول به الجمع )daran( عالمة النصب )-an(، فضالً عن تغريُّ الشَّ
تظهر مع االسم إذا كان نكرة أو إذا كان مضافاً أو موصوفاً أو إذا كان مع الفعل الالزم أو يف الزمن 

الحارض أو املستقبل.

3.2- األرغاتيڤ
حالة )األرغاتيڤ) /Eergatîv( ( تكاد تكون مقترصة عىل عدد من اللغات دون غريها، ومنها 
التبت،  الشيشانية/الچيچانیة،  املايا،  األردية،  الهندية،  الجرينالندية،  الباسك،  الجورجية،  )الُكردية، 

الپَْشتُو( وال تعرفها لغات كثرية كالعربية، الفرنسية واإلنكليزية.. مثالً.

1.3.2- األرغاتيڤ مع األسامء
أُْوىل حاالِت األرغاتيڤ هي التي تطرأ عىل األسامء مع الفعل املتعدي تحديداً، يف الزمن املايض 
ه الرفُع- منصوباً، أي يأخذ عالمة النصب  دون غريه من األزمنة، بحيث يأيت الفاعل -الذي من حقِّ
عالمة  من  النصُب-  ه  حقِّ من  -الذي  به  املفعول  ويتجرَّد   ،)Tewang( اإلعراب  عالمة  هي  التي 
النصب، بحيث يبدو مرفوعاً، كقولنا: )Rewşenê sêv xwar( / )أكلْت َرْوَشُن التفاحَة(، فالفاعل 
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بها املفعول به عادًة، كام أن املفعول به )sêv( مل  التي يختص  النصب  )Rewşenê( أخذ عالمة 
يأخذ عالمة النصب التي هي )-ê( فبدا املفعول به )sêv( مرفوعاً، وبحسب هذه الحالة يكون رسم 
الفاعل )َروَشَن(  التفاحُة( بنصب  َرْوَشَن  الحرفية للحالة كالتايل: )أكلْت  العربية برتجمتها  الجملة 
العريّب، لكنها قاعدة راسخة يف  النحِو  )التفاحُة(، وهي ما ال تتوافق مع قواعد  ورفع املفعول به 

النحو الُكردي.
يف قولنا )Zarokan sêv xwar( / )أكل األطفاُل تفاحًة(، حيث جاء الفاعل )Zarokan(، الذي 
من حقه الرفع، منصوباً، حيث دخلت عليه الحقة النصب )-an(، وجاء املفعول به )sêv( الذي 
من حقه النصب، مرفوعاً، وبحسب هذه الحالة يفرتض أن تكون ترجمتها الَحرْفيَّة )أكَل األطفاَل 
تفاحٌة(، وهي ما ال تتوافق مع قواعد النحو العريب، لكنها يف اللغة الكردية يجب أن تكون كذلك 

بالرضورة، أي برفع املفعول به ونصب الفاعل.

2.3.2- األرغاتيڤ مع الضامئر
ثانية حاالت األرغاتيڤ هي ما تكون مع الضامئر التي تحلُّ َمَحلَّ األسامء، حيث تَعرُِف الُكرديُة 
باملفعوليِة/ )Ez, tu, em, ew, hûn, ew(، وضامئَر خاصًة  بالفاعليِة/الرفع، وهي  ضامئَر خاصًة 

النصب، وهي )Min, te, wî, wê, me, we, wan(. ففي حالة األرغاتيڤ، أي مع الفعل املتعدي يف 
الزمن املايض، يأيت ضمري املفعولية/ النصب ليكون فاعالً، ويأيت ضمري  الفاعلية/الرفع ليكون مفعوالً 
 Min tu( :به، وهي الحالة التي ال تعرفها العربية والفرنسية واإلنكليزية أيضاً، ومثال ذلك قولنا
dîtî( / )أنا رأيتَك / رأيتـِك(، فالضمري )Min( الذي من حقه أن يأيت مفعوالً به ال فاعالً، ألنه ضمري 
النصب ال الرفع، قد جاء هنا فاعالً. وباملقابل جاء الضمري )tu( مفعوالً به، وهو من حقه أن يكون 
فاعالً، ألنه ضمري الرفع ال النصب، حيث كان يفرتض، وهو افرتاض ال يستقيم مع القاعدة، أن يكون 

الرتكيب كالتايل: )Ez te dîtim(  وهو ما تنفر منه الذائقة اللغوية الكردية السليمة. 
ومثلها: )We em dîtin(/)أنتم رأيتمونا(، حيث يبدو أن الفاعل )We( هو ضمري املفعولية/

خاطئ  افرتاض  وهو  يفرتض،  كان  حيث  الفاعلية/الرفع،  ضمري  هو   )em( املفعول  وأن  النصب، 
 )Hûn me dîtin( :بحسب خصوصية تركيب الجملة الكردية يف حالة األرغاتيڤ، أن تكون كالتايل

وهو تركيب ال يقبله الذوق اللغوي السليم.
واملنصوب،  املرفوع  بني  األدوار  تبادل  العملية يف  تستوجب هذه  التي  األرغاتيڤ هي  فحالة 
اللبَس ليحُدُث، يف حالة  بحيث يحلُّ أحُدهام محلَّ اآلَخر دون أن يَحُدَث لَبٌس يف الكالم، بل إن 
األرغاتيڤ، إذا جاء الفاعُل مرفوعاً وجاء املفعول به منصوباً، كذلك إذا جاء ضمري الرفع فاعالً أو 
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جاء ضمري النصب مفعوالً به، عىل خالف تامٍّ مع قواعد النحو العريب يف هذه املسألة، حيث يتعذر 
مجيء ضمري الرفع يف محل النصب أو مجيء ضمري النصب يف محّل الرفع، وأهل اللغة الكردية 
يعرفون هذه الحالة بالسليقة والتمرّن واستعامل اللغة منذ الصغر، حتى تغدو يف استعاملهم اللغَة 
من البََدِهيَّاِت التي ال تحتاج كثرياً إىل إعامِل الفكِر، أما اللغوي فهو َمْن يتتبَُّعها ويتحرّاها ويرصدها 

ويقف عندها ويدرسها ويحللها.

3.3.2- األرغاتيڤ مع األفعال
ثالثة حاالت األرغاتيڤ يف اللغة الُكردية، تتعلق بترصيف الفعل املتعدي يف الزمن املايض حرصاً، 
لكنَّها تستوجب هنا أيضاً ما يخالف القاعدة املألوفة يف معظم اللغات، ومنها العربية، وهي القاعدة 
التي تنص عىل ترصيف الفعل بحسب الفاعل ال املفعوِل به، أي أن الفعل يوافق الفاعل يف العدد 
وال يوافق املفعول به، لكنها يف اللغة الكردية، يف حالة األرغاتيڤ ليست كذلك، بل يتوافق الفعل 
مع املفعول به يف العدد، أي يرُصَّف الفعل املتعدي يف الزمن املايض حرصاً، بحسب املفعول به، من 
حيث العدد، كقولنا )Sê zarokan nanek xwar( / )أكل ثالثُة أطفاٍل رغيفاً من الخبز(، حيث يبدو 
أن الفعل )xwar( جاء مفرداً ليتناسب مع املفعول به )nanek( ومل يأت جمعاً تطابقاً مع الفاعل 
)Sê zarokan(/ )ثالثة أطفال(. ويف مثال آخر )nan xwarin 3 Zarokekî( ياُلَحُظ أيضاً أن الفعل 

.)in-( فدلَّ عىل الجمع، وهو ما تدّل عليه الحقة الضمري )nan 3( طابق املفعول به )xwarin(

4.2- االشتقاق
االشتقاق الذي يعني أخَذ كلمة أو صيغٍة من غريها، بإجراء تغيري عليها، أو كام عرّفه بعضهم 
بأنه "أخذ كلمة من كلمة أو أكرث مع تناسب بينهام يف اللفظ واملعنى" ، عملية رصفية تسهم بشكل 
فّعال يف توليد الكلامت وإغناء الرصيد املعجمي وإمداد اللغة مبا يلزمها من مفردات جديدة تواكب 
حاجات مستعمليها، وبالتايل تكون َمِعيْناً ال ينضب من مستجّدات املفردات التي تَزيد اللغة ثراًء 

وقدرة عىل إنتاج الكالم. من ذلك:
راسة(, xwêner )القارئ، الدارس( Xwendin )القراءة، الدِّ
Xwendevan )القارئ، الدارِس(, xwendekar )الطالب(

Xwendingeh )املَْدرَسة(, xwendî )مقروء، مدروس(
Şandin )اإلرسال، البعث(, şand, şande )البَعثة(

Şandî )املبعوث(, şander )الباعث، املُرِسل(
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وال يخفى عىل املدقق أن وجود أكرث من مئة سابقة والحقة وداخلة يف اللغة الُكردية، كاٍف ألن 
مُيِدَّ هذه اللغَة مبا تحتاجها من مفردات جديدة مل تكن موجودة من قَبُل. ومنها عىل سبيل املثال:

 )-Ne(
وهي سابقة )Pêşgir( تُِعني عىل اشتقاق كلمة مضادَّة يف معناها الكلمَة نفسها حني تخلو منها، مثالً:

Xweş )طيٌِّب، سليٌم، ُمعاىف( # Nexweş )مريض( 
Yar )حبيب( # Neyar )خصم، َغريٌم، ُمعاٍد(

Wêrek )جريء، َجسور( # Newêrek )َجبان، خائف(
)-Hev(

تدل هذه السابقة عىل املشاركة غالباً، مثالً:
Hevkar )الزميل/من يشارك اآلَخَر يف العمل(

Hevserok )الرئيس املشرتك(   
Hevrê )رفيق الّدرب(    

Hevjîn )الزوج/ من يشارك اآلَخر يف الحياة الزوجية(
Hevjiyan )التعايش/ من يشارك اآلَخر يف العيش(

Hevdem )متزامن(  
)-Hil(

تعطي هذه السابقة معنى العلّو واالرتفاع غالباً، مثالً:
Hilkişîn )الصعود، الطلوُع( Hildan )الرَّفع/رَفُْع الِحمل(    

Hilkirin )القلع، النزع( Hilfirîn )الطريان(     
Hilgirtin )الَحمل/ َحمل يشٍء ما(

)-Da(
تعطي هذه السابقة معنى النزول والهبوط نحو األسفل واألدىن غالباًـ، مثالً:

Dahatin )التَّديّل( Daketin, dabezîn )النزول، الهبوط(   
Dahiştin )اإلنزال، التدلية( Dawerivîn )التقطُّر(    

Danîn )الوضُع/وضع اليشء يف مكاٍن ما(
)dan-(

تفيد هذه الالحقة )Paşgir( معنى الوعاء، مثالً:
Çaydan )إبريق الشاي( Kildan )ُمْكُحلَة(  Guldan )مزهرية(   
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5.2- النحـت
النحت نوع من االشتقاق، يكون بتأليف كلمة ذاِت معنى من كلمتني أو أكرث. وهو من الظواهر 

التي تَزيد اللغة ثراًء وِغنى، من أمثلته يف اللغة الكردية:

االستقالة من العمل     Destjikarkişandin
الرمي بالرصاص    Gulebaran

القصف  املدفعي   Topbarankirin
التقارب   Jihevnêzîkbûn
التفكك    Jihevketin
التفاهم   Hevtêgihiştin

إعادة اإلعامر   Jinûveavakirin/nûavakirin

6.2- النرب
 ،)Kirpandin( أو كام ساّمها اللغوي الكردي سامي تان بـ )Accentuation( أو )Stress( النرب
"هو بروز صوت، أو مقطع من غريه يف الكالم املنطوق، أو هو بتعبري آخر الضغط عىل صوت، أو 
مقطع خاص من كل كلمة لتتجىل بأكرث وضوح ماّم عداها، وهو أثر صويت ناتج عن نشاط مكثف 
يحدث داخل الجهاز الصويت" . وعرَّفه آخرون بأنه "وضوح نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية 
األصوات واملقاطع يف الكالم. واملقطع املنبور بقوة ينطقه املتكلم بجهد أعظم من املقاطع املجاورة 

له" .
بذلك يكون النرب ظاهرة صوتية تُضفي قيمًة عىل مقطع أو كلمة أو عدة مقاطع متتالية، من 
خالل الضغط عليه/عليهــا عند نطقها، بصورة أشّد ماّم تدخل معها من مقاطع أو كلامت يف السياق 
ة يف الصوت. وهو يسهم يف إنتاج الكالم بصورٍة سليمٍة بعيدٍة  دَّ نفِسه، فيتميز/تتميز عنها بتلك الشِّ
عن اللبس واإلشكال، ومناِسبٍة للمقاصد والدالالت املُراَدِة، ويف هذه العملية تأكيٌد عىل ثَراء اللغة 

الُكردية وكفايتها يف إنتاج الكالم وتلوينه واللعب باألساليب والتعابري وتوليد دالالت جديدة.
يف اللغة الُكردية يؤدي النرب دوراً متييزياً غالباً، ألنه يفرق بني معنى وآخر، وبذلك يعّد فونيامً، 
حيث يؤدي إىل تغيري معنى الكلمة، أو متييزها من ِسواها من الكلامت التي قد تشرتك معها يف 
األصوات أو متييز معناها نفِسها يف حالة وجود النرب عن حالة انعدامه، ومن أمثلة ذلك أن النرب 

:)Xwendin( يُستخدم لتمييز الفعل من املصدر، يف نحو كلمة
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بتنبري املقطع األول تدل الكلمة عىل الفعل:  
Xwendin  )قََرُؤوا(

وبتنبري املقطع الثاين تكون الكلمة مصدراً:
Xwendin  )القراءة(

:)Avakirin( ومثلها كلمة
بتنبري املقطع األول تدل الكلمة عىل الفعل:  

روا( Ava kirin )بَـــَنوا، َعمَّ
وبتنبري املقطع الثاين تكون الكلمة مصدراً:

Avakirin  )الِبناء، اإلعامر(
وقد تكون كلٌّ من الكلمتني املتامثلتني يف األصوات فعالً، لكن التنبري عىل مقطع يف أيٍّ منهام 

يؤدي إىل تغريُّ يف املعنى ويف اللفظ ويف الرسم اإلماليئ، ومن ذلك:
يُثِْمُر، تُثِْمُر، يُثِمرون، يُنتج، تنتج، ينتجون  Ber didin

يُطْلِقون، يرَتكون، يُْفلِتون  Berdidin
كذلك ميكن أن يفيد التنبري يف الداللة عىل االستفهام أو التعجب أيضاً، يف مثل:

?Gelo ew dar ber didin
!Ew dar ber didin

 ?Gelo ew girtiyan berdidin
 !Ew girtiyan berdidin

ويكون التنبري يف الُجَمِل أيضاً لتمييز داللة من غريها، كام يف األمثلة التالية حيث يكون )صديُق 
جواَن الذيكُّ( هو الفاعَل، وهو املوصوف بالذكاء، لكن التشديد يكون يف كل مرة عىل مفردة من 

الرتكيب:
صديُق جواَن الذيكُّ يضحك  Hevalê Ciwan ê zîrek dikene
صديُق جواَن الذيكُّ يضحك  Hevalê Ciwan ê zîrek dikene
صديُق جواَن الذيكُّ يضحك  Hevalê Ciwan ê zîrek dikene
صديُق جواَن الذيكُّ يضحك  Hevalê Ciwan ê zîrek dikene

ويف األمثلة التالية يكون )صديُق جواَن الّذيكِّ( أيضاً هو الفاعل، و)جوان( هو املوصوف بالذكاء:
صديُق جواَن الذيكِّ يضحك  Hevalê Ciwanê zîrek dikene
صديُق جواَن الذيكِّ يضحك  Hevalê Ciwanê zîrek dikene

صديُق جواَن الذيكِّ يضحك  Hevalê! Ciwanê zîrek dikene
صديُق جواَن الذيكِّ يضحك  Hevalê! Ciwanê zîrek dikene
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7.2- الرتكيب
 ، املعنويِّ اليّل  الدَّ وترابطها  النَّْحوّي،  ومتاسِكها  انتظامها،  يف  الكالمية  السلسلة  هو  الرتكيب 
وانسجاِمها، وتآلُِف عنارِصها وتََعالُِق تلك العنارص وترتيِبها وتناسبها وقابليتها ألن تؤدي داللة أو 
، تركيباً  دالالٍت، ُمَشكِّلًة وحدًة تواصليًة يُْكِمُل بعُضها بعضاً. حيث يكون كل نصٍّ وكلُّ فعل كالميٍّ
إبداعياً جديداً. وكام قيل فإن املخططات الرتكيبية تشبه حديد التسليح الجاهز، حيث مُتأل بأشكال 
الكلامت كام متأل بالخرسانة، وذاك الحديد وتلك الخرسانة مرصوصان مخزَّنان يف دماغ اإلنسان وما 

ينتج عنهام من كالم، هو جديٌد وتجسيد لتلك املخططات الرتكيبية . 
يدل الرتكيب عىل اجتامع كلمتني أو أكرث لعالقة معنوية وهو مذهب سيبويه، ولكل منهام معان 
وُحْكٌم أصبح لهام بالرتكيب ُحْكٌم َجديٌد. وهو مذهب الخليل. واألصل يف الرتكيب أن تعترب الحروف 
أنساق  والكلامت يف  الكلامت،  الحروف يف  وانضامم  أخرى  لحروف  وانضاممها  بأصوات وحركات 

تؤدي موقعاً من الداللة املعنوية، فيكون نسيجاً من العالقات التي تقوم بني الحروف والكلامت. 
يختص الرتكيب بدراسة العالقات داخل نظام الجملة، وحركة العنارص وانسجامها وتالؤمها يف 
نطاق تام مفيد، تتآلف فيه املعاين وتتناسق الدالالت لتؤلف وحدة متكاملة تتحصل الفائدة، وهذا 
تأليف وحدتني أو عدة وحدات متتابعة يف  النحاة. والرتكيب بحسب دي سوسري  ما أجمع عليه 
السلسلة الكالمية.. إذ يجب أن يجمع الرتكيب بني عنرصين لغويني دالني عىل معنى ويكون هذا 
الرتكيب وفق عالقات قسمها دي سوسري إىل نوعني: عالقات استبدالية )رأسية، جدولية(، وعالقات 

ركنية )أفقية، خطية( بني عنارص الرتاكيب والجمل .
يف عملية إنتاج الكالم ميكن أن تتمثل كفاية اللغة الكردية من خالل الرتكيب أيضاً، ملا له من 
قدرة عىل متييز مقصد من آخر، وتوليد داللة/دالالت تختلف عن داللة/دالالت الرتكيب نفسه بعد 
إجراء تغيري بسيط يف بنيته، وإيجاد صيغٍ تعبريية جديدة مع كلِّ إجراء جديد يف تركيب الكالم أو 
الفعل  الفعلية ذات  للجملة  الرئيُس  الرتكيب  املثال،  منها. فعىل سبيل  يتكون  التي  العنارص  رتبة 
املتعدي، يف اللغة العربية يقتيض أن تكون رتبُة الفعل أوالً، فرتبُة الفاعل، فرتبُة املفعوِل به، كقولنا 
)رَشَِب الولُد املاَء(، ويف اللغة الفرنسية تكون رتبة الفاعل أوالً، فرتبة الفعل، فرتبة املفعول به، كقولنا 
)Le garçon a bu l'eau(، ومثلها يف اللغة اإلنكليزية )The boy drank the water(، أما يف اللغة 
الكردية فإن عنارص تركيب الجملة تكون مختلفة، بحيث تكون رتبُة الفاعِل أوالً )وهو ما تتوافق 
فيه اللغة الكردية مع اللغتني الفرنسية واإلنكليزية(، فرتبُة املفعوِل به )وهو ما تختلف فيه عن 

.)Lawik av vexwar( فرتبة الفعل ،)العربية والفرنسية واإلنكليزية
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ويف األداة التي تسمى أداَة اإلضافِة املستقلَة )Veqetandeka serbixwe( وهي )ê( للمذكر، 
و)a( للمؤنث، و)ên( للجمع املذكر أو املؤنث، تظهر الفروق بني دالالت الرتكيب وفق موضع تلك 

األداة، يف مثل قولنا:
Hevalê Ciwan ê zîrek dikene    /  صديُق جواَن الّذيكُّ يضحك

اإلضافة  أداة  استقالل  هو  ذلك  يف  والفيصل  الذيك،  هو  جوان  صديق  السابقة،  الجملة  ففي 
وانفصالها عن جوان. 

Hevala Ciwan a zîrek dikene    /  صديقُة جواَن الّذكيَُّة تضحك
يالحظ أن األداة )a(  كتبت مفصولة عن )Ciwan( داللة عىل أنها ال تعود إىل جوان بل تعود 

إىل صديقته.
Hevalê Ciwanê zîrek dikene  / صديُق جواَن الذيكِّ يضحك

يف الجملة السابقة، يبدو أن جوان هو املوصوف بأنه الذيكّ، ال صديُقه، والفيصل يف ذلك هو 
اتصال أداة اإلضافة )-ê( باسم جوان.

Hevalê! Ciwanê zîrek dikene  / يا صديقتي! جواُن الذيكُّ يضحك
يف هذه الجملة جوان هو الذيك، لكن ال عالقة لالسم األول )Hevalê!(  بجوان أو بصفته، إمنا 

 .)!Hevalê( لنداء املؤنث يف آخر االسم )ê( هو اسم مؤنث منادى، بدليل الحقة
Hevalê Ciwan! Ê zîrek )Yê zîrek( dikene  / أيها الصديق جواُن! الذيكُّ يضحك

ويجوز: يا صديَق جواَن! الذيكُّ يضحك... حيث ميكن أن يكون التنبري فيصالً بينهام.
مقصوداً  الصديق  أو  جوان  من  أيٌّ  يكون  ال  حيث  املراد.  متييز  يكفالن  واملقام  السياق  وهنا 
بالذكاء، بل هو كالم خربي موّجه إىل الصديق جوان )كام يف الرتجمة األوىل( أو إىل صديِق جواَن 

)يف الرتجمة الثانية(.

8.2- الرتادف
الرتادف هو أن يكون ملعنى واحٍد أكرثُ من مفردة تؤدي ذلك املعنى، أو هو "داللة عدة كلامت 
مختلفة ومنفردة عىل املسمى الواحد أو املعنى الواحد داللة واحدة" . وهو يَعِكس غنى املعجم 
املفردايت مبا اختلف لفظه واتفق معناه، بأكرثَ من لفٍظ يكون أحُدها مناسباً يف سياٍق ويكون مرادفُه 
مناسباً يف سياٍق آَخَر، وميكن أحياناً استبدال مرادف بآخَر مناِسٍب، وأحياناً ال يكون االستبدال لطيفاً 
 )pîrek( التي ترادفها )املرأة( /)jin( أو مناِسباً ألسباب تتعلق بالسياق ومقام الحال، من مثل كلمة

يف اللهجة الكرمانجية الشاملية، أو )afret( يف اللهجة الكرمانجية الوسطى.
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ومن أمثلة الرتادف أن يف اللغة الكردية أسامَء عديدًة مرتادفًة للضياء والنور، لكْن كثرياً ما يكون 
االستبدال بينها غرَي مناِسب، ومنها: 

 Ronahî, roşnayî, ronî, ronakî, rûnakî, rewşen, tîşk, çirîsk, çirûsk, birûsk, tirûsk,
.tirîfe, tav, direwşe, şewq, şemal, hetaw

ومثلها: 
الكلمة    Peyv, gotin, bêje, wişe

Sewal, ajel, dewar    الحيوانات األليفة
الطائر    Tilûr, balinde
الولد    Kur, law, zaro, zarok

الطفل، الطفلة     Zaro, zarok
البنت      ,Keç, qîz
الشاب    ..Genc, ciwan, xort

9.2- االشرتاك  اللفظي
وهو بخالف الرتادف، لفٌظ واحٌد له أكرث من معنى. وهو أحُد مظاهر ثراء اللغة الكردية وأحُد 
موارد هذا الرثاء، حيث مُيِدُّ اللغة بأكرث من معنى يحمله لفٌظ واحٌد، وملا كانت األلفاظ كثرية، كانت 

املعاين أكرث.
فكلمة )çek(  تطلق عىل اللباس وعىل السالح أيضاً. 

وكلمة )pirr(  معناه )كثري(، و)ميلء( أيضاً. 
وكلمة )mil(  يف الكرمانجية الشاملية تعني )الكتف( ويف الكرمانجية الوسطى تعني )العنق(.

وكلمة )şan( تطلق عىل )الكتف(، )الشامة(، )املهابة(.
وكلمة )bar( تعني )الِحْمل(، )الحالة(.

 evîndar,( وتكون الحقة لصوغ اسم الفاعل يف مثل ،)( عىل )الشجرة، العصاdar( وتطلق كلمة
)dildar, birîndar, maldar

وكلمة )şax( تطلق عىل )الجبل(، )قَرن الحيوان(، )غصن الشجرة(. 
وكلمة )şîn( تطلق عىل )األزرق(، )الحزن(، )الِحداد(.

وكلمة )tî( تعنى )أخو الزوج( و)الَعِطش(.
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10.2- االقرتاض
من أوجه ثراء اللغة الكردية استخدام املفردات املقرتضة من اللغات األخرى، أو اقرتاض لهجٍة 
مفرداِت لهجٍة من اللهجات الشقيقة يف اللغة نفِسها، حيث يبدو أخُذ مفردة من لهجة كردية عمليًة 
بعيدًة عن التنافر الذي ميكن أن يالَحظ أحياناً يف حال اقرتاض مفردة من لغة أجنبية. ومام تبادلته 
اللهجات الكردية حديثاً مجموعة كبرية من املفردات التي تسللت من لهجة إىل شقيقاتها بفضل 

اإلعالم والكتب والتواصل، منها:
Qeyran )األزمة(, berengarbûn )املكافحة(, rûbirûbûn )املواجهة(, awarebûn )الترشّد(, 
 çakbûn )املصري(,   çarenivîs )الحّل(,   çareserî )املقارنة(,   berawird )التبادل(,   alûgorî
)األكرثية(,   zorîne )األقلية(,   kemîne التغذية(,  )سوء   bedxorak )الغذاء(,   xorak )الشفاء(, 
stayiş )الثناء(,  yeke )الَوحدة(, dehe )الَعقد(, sede )الَقرن(, pirr )ميلء(, twana )الُقدرة(, 
şayiste )املستحق(, kêlgeh )الحقل(, dahat )الوارد(, rabirdû )املايض(, pelawgeh )املِصفاة(, 
 pele, lez )الرهينة(,   barimte إزاحة(,  )تنحية،   ladan )الحسم(,   yekalîkirin, yeklakirdin

)الَعَجلة(, helawsan )التضّخم االقتصادي(.

11.2- االختزال
يقصد باالختزال هنا استبدال كلمة مخترصة بكلمة أو كلمتني أو أكرث، ومن ذلك أنهم جعلوا 
من )Hîn jî( مبعنى )ال يزال، حتى اآلن، بَعُد( )hêj( وقد استخدمها ماليى جزيري أكرث من مرة يف 

أشعاره، ومن ذلك قوله:
Min di ber “qalû bela” batin vi wî ra bû evîn

 Hêj li ser e’had Elest im, ta bi roja axirîn
أيضاً،  ومنها أداة الرشط )er( املخترصة من )eger( وهو ما ورد يف شعر ماليى جزيري كثرياً 

ومن ذلك قوله:
 Ji Hafiz Qutbê Şîrazî, “Mela” fehm er bikî razî

ومثلها استبدال كلمة )ba(  بكلمة )bila, belê, bera( مبعنى )نعم، أَجْل، بىَل(.
ومثلها كلمة )rawe(  التي اختزلت من ))raweste مبعنى )توقَّْف(.

12.2- األصوات
تتامز اللغة الُكردية، يف أثناء عملية التكلم، باشتاملها عىل واحٍد وثالثني وحدًة صوتيًة رئيسًة 
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ُجِعل مقابَل كلٍّ منها حرٌف يف الكتابة، لكّن أصواَت اللغِة الُكرديِة أكرثُ من ذلك، وقد تصل إىل نحو 
أربعني صوتاً أو أكرثَ، بحسب اللهجات وخصوصية كلِّ لهجة وطريقة تلّفظها بالصوت.

ِملِيّة )الزازائية/كِرمانجيك( فتستخدم األحرف الالتينية  أما يف اللهجة الكرمانجية الشاملية والدِّ
التي اعتمدها جالدت بدرخان يف ثالثينيات القرن العرشين، وهي األحرف التي متثل رموزاً ألصوات 
م بدورها إىل أصوات ساكنة وصائتة ونصف صائتة. وهي إحدى وعرشون  اللغة الكردية التي تقسَّ

وحدًة صوتية ساكنة، تقابلها األحرف التالية:
.B, c, ç, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, ş, t, v, x, z

ووحدتان صوتيان نصفا صائتني، هام: 
.W, y

ومثانية صوائت، خمسة منها طويلة، وهي:
.A, ê, î, o, û

وثالثة منها قصري، وهي:
.E, i, u

يضاف إليها صوائت أُخرى متتاز  بالتفخيم مقابل الرتقيق الذي تعرفه األصوات الرئيسة، وهي  
)k, q, z, l, r, v( يف مثل الكلامت التالية:

 zirr, ,)الغنم( pez ,)الشهيّة، االشتهاء( çill ,)املناكفة، املشاحنة( kirr, girr ,)كثري، ميلء( Pirr
zirrîn )النهيق(, kerr )األصّم(, qaz )البطة(, ka )التنب(, virr )الكذب(, merr )الغنم، املجرفة(.

أما اللهجتان الكرمانجية الوسطى والجنوبية فقد اعتمدتا األحرف اآلرامية  املعتمدة رسمياً يف 
جنويب كُردستان.

13.2- الَجرب
أو   )-y-( أو   )-w-( صائت  بنصف  الفصل  عىل  تقوم  عملية صوتية   )Kelijandin(/)الــَجــرْب(
بصامت خفيف اللفظ )-h-( أو )-t-( بني صائتني متجاورين، لتخفيف اللفظ والحفاظ عىل الرتابط 
 Avayî(، )Avahî(، )Mirovahî(، )Mirovatî(،( مثل  ومرونة،  بسالسة  الصوتية  الوحدات  بني 
صائتان  يتجاور  أن  ميكن  حيث  وُمطْلَقة،  حتمية  قاعدة  الجرب  ذلك  يكون  أن  دون   ،))Serokatî
 )Diaxive, biêşe, neafirîne, naarihe( دون أن يُفَصل بينهام بنصف صائت، أي دون َجرْب، مثل
وَمردُّ ذلك أن أهل هذه اللغة ارتَــأَْوا أنَّ عدَم الَجرْب أشدُّ ِخّفًة عىل اللسان من الجرب وأَْوىل، وجعلوا 
َدة، منها مع سابقة املضارعة )di-( عند دخولها عىل فعل مبدوء بصائت  لعدم الَجرْب مواِضَع محدَّ

.)biaxive( ومع سابقة األمر )diarihe(
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منطق اللغة  -3
املنطق يف أساسه اللغوي واالصطالحي يقوم عىل سالمة التفكري وسالمة التعبري معاً، ومن مبدأ 
إنتاج  عملية  اللغة يف  فإن  الصحيحة،  النتائج  لبلوغ  الصحيح  التفكري  آليات  بني  الوطيدة  العالقة 
طَِط.  الكالم تستعني بآليات املنطق لتعزَِّز سالمَة التعبريِ وصوابَه، وتحّرزَه من اللحن والزَّلَل والشَّ
إنتاِج الكالِم بأنها منطٌق لغويٌّ يقوم عىل أسٍس وأصوٍل تَحَفُظ سالمًة ذلك  وميكن وصُف عمليِة 

اإلنتاِج، من حيث املبنى واملعنى.
  C.E.Mooreإن العالقة بني اللغة واملنطق كانت موضوع دراسة موسعة بفضل جي. أي. مور"
 Ludwig ومن سار عىل أثرهام، وعىل رأسهم لودفج فتجنشتني Bertrand Russel وبرتراند رسل
Wittgenstein ودائرة ڤينا بعامة، ونخص بالذكر رودلف كرنب" . وقد أكّدت املامرسة العملية 
للغة يف أثناء الكالم، أن العالقَة بني منطق العقل، بوصفه آليًة للتفكري الصحيح املُوِصل إىل النتائِج 
الصحيحِة، وبني منطق اللغِة، بوصفه وسيلًة للكالم السليم املنضبط، عالقٌة قويٌة، وإْن مل تكن عالقَة 
متاٍه أو اتحاٍد بني املنطقني يف استنادهام إىل عمليات االستقراء واالستنباط وغريهام من العمليات 
طَِط  التي تصون الفكَر )يف منطق العقل(، والكالَم/ الــــنُّـــــطَق )يف منطق اللغة(، من الزَّلَِل والشَّ
والخروِج عن رشوط التامُسك والرتابُط واالتّساق، إضافة إىل اعتامد كلِّ من املنطقني )منطِق العقِل 
ومنطِق اللغِة( أحِدهام عىل اآلَخِر يف كثري من الصيغِ التي تحتاج إىل مثل ذلك االعتامد للتعبري عن 
الفكر وأحواله ومعطياته، أو التعبري عن املعاين والدالالت، أو تجسيد العالقة بني الدوالِّ ومدلوالتِها، 
دون أن يتخىّل أي منهام عن خصوصيته ومتيُِّز مجالِه، ودون أن يكون أحُدهام تابعاً لآلَخِر بقْدِر 
اللغة  الزمان، الفعل وغريها، حيث تتميز  له، خاصة يف مقوالت اإلضافة، املكان،  الً  ما يكون مكمِّ
الكردية، كغريها من اللغات، مبنطق داخيلٍّ خاصٍّ بها وبرتتيِب عنارصها اللغوية الخاضعة لنظام 

هذه اللغة. 
يف إطار هذا املنحى من الدراسة، فإن عملية إنتاج الكالم، لدى أبناء اللغة الكردية، ال تخضع 
وتتواضع  تتفق  التي  اللغوية  الجامعة  إنها تخضع لسلطة  بل  للمنطق،  الصارمة  العقلية  للقواعد 
ضمناً من خالل منظومتها اللغوية عىل نُظٍُم تعبريية وصيغٍ تقبلها قواعُد تلك السلطة وال تتناقض 
إنتاج  الُكردية وآليات  باللغة  اللغة(، وهو منطق خاصٌّ  بـ )منطق  معها، حتى يتحقق ما يسمى 
إىل  إضافًة  اللغة،  لهذه  والتداولية  الداللية  الرتكيبية،  الرصفية،  الصوتية،  األنظمة  فيها وفق  الكالم 

َصْونِها من الخطأ يف أيٍّ من تلك األنظمِة التي تُشّكل مبجموِعها هذه اللغَة.
ومن أمثلة هذا املنطق يف اللغة الكردية:

ليس آزاُد وحَده جيّداً )بل غريُه أيضاً جيٌّد(    Ne Azad tenê baş e
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آزاُد ليس جيّداً فحسُب )بل إنه غرُي ذلك أيضاً(   Azad ne tenê baş e
وحَده آزاُد ليس جيّداً )أما غريُه فجيٌّد(   Tenê Azad ne baş e

أْن يكوَن آزاُد وحَده )وحيداً( ليَس بجيٍّد   Azad tenê ne baş e
ومثلها:

أنت مل تضحك معي )فعل الضحك غرُي موجود(  Tu bi min re nekeniya
الضحك  فعل  حيث  غريي،  مع  )بل  معي  تضحك  مل  أنت   Tu ne bi min re keniya

موجود(
لسَت أنَت َمْن ضحك معي )بل غريُك(  Ne tu bi min re keniya

ومثلها:
Dema xelk hatin em bi wan re nekeniyan

عندما جاء الناس مل نضحك معهم )فعُل الضحك غرُي موجود( 
 Dema xelk hatin em ne bi wan re keniyan
عندما جاء الناُس مل نضحك معهم )بل مع غريهم(
Dema xelk hatin ne em bi wan re keniyan

عندما جاء الناس لسنا نحن َمْن ضحكوا معهم )بل غرينا، حيث فعل الضحك موجود(

عبقرية اللغة  -4
العبقرية مفهوم يطلق عىل اإلبداع واالبتكار واالكتشاف يف أسمى درَجات القدرِة عىل تجسيد 
الِحذق والنُّبوغ. واقرتان اللغة اإلنسانية بها يدّل عىل العالقة بني اإلنسان وأحِد أعظِم إنجازاته عىل 
مّر العصور، ليستطيع التكيف مع األمناط املختلفة للحياة والبيئات ويتمكن من التعبري عن مشاعره 
مة األوىل  وانفعاالته ونقل تجاربه وأفكاره وتسليمها من جيل إىل جيل، بل إن العبقرية هي السِّ

للغة اإلنسانية التي تكاد تكون أعظم ابتكار يعلو عىل كّل ما أنجزه اإلنسان منذ بدء الخليقِة. 
عىل  َداللٌة  ففيه  إنسانية،  لغة  ألي  منوذجاً  بصفتها   ، ُمعنيَّ شعٍب  بلغة  العبقرية  تخصيص  أما 
مامثلِة تلك اللغِة اللغاِت األخرى يف مدى تفاعلها مع الفكر والواقع، ومَتَثُّل املستجداِت من املفاهيم 
من  وغريها  الذهنية(  )الصور  للمدلوالت  الصوتية(  )الصور  الدوالِّ  إيجاد  عن  فضالً  والتصورات، 
العمليات التي تكاد اللغات تتفق يف كثري منها، مع وجود اختالفاٍت بينها، مُتيِّز كلَّ لغة من ِسواها، 
حاجاتهم  ووفق  املوجودات  إىل  أهلِها  نظرة  َوفَْق  بها  َة  الخاصَّ فلسفتَها  منها  كلٌّ  تَصوغ  بحيث 
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ومتطلبات حياتهم، فال تكون العبقرية َحْكراً عىل إحداها دون غريها، لكْن قد تكون بينها تباينات 
يف درجات تلك العبقرية ومستوياتها، بحسب االشتغال عىل اللغة وإمنائها.

اللغة اإلنسانية بصفة عامة، إنجاز عبقريٌّ فريٌد، ونظاٌم من عالماٍت ورموز، وأعظُم وسيلِة تواصٍل 
وتفاهٍم وتفاُعٍل بني البرش، وأهمُّ أداٍة للتعبري عن املشاعر واألفكار واكتساب املعارف واملعلومات 
وتبادلها. وهي ذات صلة وثيقة بالفكر، حتى تكاد تكون متَّحَدًة معه وتجسيداً حقيقياً له. ويتسم 
هذا النظام بجملة من الخصائص التي متيزه عن أنظمة التواصل الحيَوانية، ويف مقدمتها خاّصيَُّة 
العبقرية التي تقوم عىل االبتكار واإلنتاج واإلبداع والتجّدد، ومن هنا كانت لغُة كلِّ َشعٍب تحمُل 
ثقافتَه وٍفكرَه، ومعياراً لهام، وُهِويًَّة له تتجىل من خاللها خصوصيتُه التي ميتاز بها عن سواه يف كثريٍ 
لِة بتاريخه وتراثه وعالقاته وسريورة حياته االجتامعية، السياسية، االقتصادية،  من الِقيم ذات الصِّ
الجغرافية والثقافية، لهذا ارتبطت اللغة باإلنسان ارتباطاً ُمْحَكامً، بوصفه كائناً ميتلك هذه الرثوَة 
التي َمهاَم رَصفها فإنها ال تَـــْنــُضب، بل إنها تزداد ِغنًى بَقدر استخدامها وتوظيفها والعمل عليها.

متيزها،  التي  الخصائص  إىل  إضافة  الكردي،  إىل  بالنسبة  الكردية  اللغة  عبقرية  مؤرشات  من 
وُهِويَِّته.  ذاته وشخصيته  إلثبات  بها  ويتمسك  ويتقنها  ويفهمها  بها  يتحدث  التي  األم  اللغة  أنها 
يريد،  عاّم  بلغته  العريّب  كتعبري  متاماً،  يريد  عاّم  الكردي  بها  يعرّب  أن  ميكن  التي  اللغة هي  هذه 
، كلٍّ منهم ِبلَُغِته. كذلك تتجىل عبقرية هذه اللغة يف اإلبداعات  كذلك الفرنيسِّ واإلنكليزيِّ والِعربيِّ
الشعرية والقصصية والروائية والفكرية، ويف األغاين الفلكلورية والشعبية وغريها مام يعكس ذلك 

الرثاء وتلك العبقرية. 

خامتة  -5
بها  ٌة  مقوماٌت خاصَّ ولها  إنسانيٍة،  لغة  أيِّ  تتوافر يف  كالتي  مقوماٌت  الُكرديِة  اللغِة  تتوافر يف 
الرثاِء ودوره يف  الدراسة عىل موضوع  مقاربة هذه  واقترصت  فَرادتها وخصوصيتَها،  وتبنّي  متيّزها 
عة،  إنتاج الكالِم، دون غريِه من املواضيع الكثرية التي يحتاج كلٌّ منها إىل أبحاث ودراسات موسَّ
حيث يَظهر أن يف اللغة الكردية، كغريها من اللغات، ما قد يكون صعباً عىل الفهم، وفيها ما قد يبدو 
بسيطاً ال يحتاج إىل إعامل الفكر فيه كثرياً، لكْنها تبقى مثَل أي لغٍة إنسانيٍة، ذاِت قواسَم مشرتَكة 

مع اللغات األخرى، وذاِت خصوصيات متيِّزها عن تلك اللغاِت.
*.*.*.*.*
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