کتێبی

لێكۆڵینەوەی زارە
کوردییەکانی
باشوور

فەرەیدوون سامان

قســەیەک هەیــە دەمێکــە دووپــات دەکرێتــەوە کــە جوگرافیــا
ســتەمی لــە کــورد کــردووە ،ئــەو هەڵکەوتــە سروشــتییە ســتەمکارانە
و ناڕەوایانــە وای کــردووە کــە خاکــی کوردســتان بکەوێتــە ســنووری
نێــوان نەتــەوەی بــە نــاو شارســتانی واڵتانێــک کــە مخابــن زۆرجــار
بەنــاوی هاوئایینــی و هەنــدێ جاریــش بــە نــاوی کولتــوور و مێژووی
هاوبــەش و دراوســێیەتی ،بــەاڵم مخابــن بــە درێژایــی مێــژوو لــە
هەوڵــی نەهێشــتنی زمــان و کولتــوور و ناســنامەی کوردبوونمــان
بوونــە ،چونکــە نیشــتمان داگیــر و دابــەش کــراوە ،ناســنامەی نەتــەوە
بوونەکەشــمان بەســەر گەالنــی سەردەســتی نەتــەوەی داگیرکــەر
مــۆری حاشــا لێکردنــی لێــدراوە.
زمــان کــە ناســنامەی گەالنــە ،بــەاڵم بــۆ کــوردی بەدبەخــت
زمانەکەشــی وێــڕای ئــەوەی کــە حاشــای لــێ دەکرێــت  ،هــاوکات
بــە چەنــدان جــۆر لــە هەوڵــی ئــەوە دان لەیەکتری بترازێنن و دابەشــی
بکــەن ،تــا ئەوپــەڕی توانایــی مــاددی و لۆجیســتی ،تەنانــەت بــە
پــان و بەرنامەڕێــژی لــە هەوڵــی ڕەشــکردنەوە و ســڕینەوەی دان،
ڕاســتە سروشــت و شــوێنگەی جیۆگرافــی وای کــردووە کــە زمانــی
کوردیــش وەک هــەر زمانێکــی دیکــە خاوەنــی چەنــدان زار و بنــزار
و دەڤــۆک بێــت ،تــا ئــەو ئەندازەیــەی دووری نێــوان زار و بنــزارەکان
وای کــردووە زۆرجــار بــە حــاڵ تاکــی کــوردی دەڤەرێــک لــە هــی
دەڤەرێکــی دیکــە تێبــگات ،بــەاڵم هــەر ئــەو سروشــتە ڕەنگینەش بووە
وای کــردووە زمانەکەمــان مۆرکــی ڕەســەنایەتی خــۆی بپارێزێــت
و لەنــاو نەچێــت ،وەک چــۆن دەبینیــن ئەمــڕۆ بــە دەیــان ،بگــرە
بەســەدان زمانــی نەتــەوەکان لەناوچــوون و لەدەالقــەی فەرامۆشــیدا
پەراوێزخــران.
یەکێــک لــەو زار ،یــان بنــزارە ڕەســەنانەی زمانــی باووباپیرانمــان،
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دیالێکتــە کوردییەکانــی باشــووری کوردســتانە
کــە بــە زارەکانــی لــەک و لــوڕ و کەلهــور ،کــە
پتریــش بــە زاری کوردانــی فەیلــی ناســراون ،
مخابــن کەمتــر زمانناســان و ئەکادیمیانــی ئــەو
بــوارە ئاوڕییــان لــەو زارە داوەتــەوە و کاری میتودی
زانســتییان لەســەر کــردووە.
کتێبــی لێكۆڵینــەوەی زارە کوردییەکانــی
باشــوور( اللهجــات الکوردیــة الجنوبیــة) کە دوکتۆر
ئیســماعیل قەمەنــدار نووســیویەتی ،ڕووناکبیرێکــی
ئەکادیمــی کــوردی فەیلی بەغدایە ،لێکۆڵینەوەکە
لەگــەڵ پێشــەکییەکی تێروتەســەل لەبــارەی زارەکان
و ناســنامەی لــەک و لــوڕ و کــوردە فەیلییــەکان
و کــۆ -زاری گــۆران ،زازاکــی  ،هەروەهــا
هەڵبژاردنــی ئەلفابێتــاو و ســتاندارکردنی زمانــی
کــوردی پێکدێــت  ،لێکۆڵــەر هــەر لــە ســەرەتای
ســااڵنی هەشــتاکاندا دەیــان ســاڵی ژیانــی خــۆی
لەنێــوان واڵتانــی فەڕەنســا و ئێــران و ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتاندا بــۆ نووســینی ئــەم توێژینــەوە زانســتییە
تەرخــان کــردووە ،بــۆ لێکۆڵینــەوە لەســەر زارە
کوردییەکانــی باشــوور ،کــە بــەڕای مــن گەورەترین
توێژینــەوەی پراکتیکــی و مەیدانییــە لــە بوارەکانی
زمــان و زارە کــوردی و ئیرانییەکانــدا.
ئــەم کتێبــە ســاڵی  ٢٠٠١لــە فەڕەنســا بــە زمانــی
فەڕەنســی چــاپ بــووە ،دواتــر لەســاڵی  ٢٠١٤الی
خــودی لێکۆڵــەر خــۆی لــە بەغــدا بــۆ زمانــی
عەرەبــی بەرچڤەکــراوە و هاتووەتــە وەشــاندن.
لێکۆڵینەوەکــە سیســتمی ڕێزمانــی لکــەکان و
شــێوەزارەکانی دەیــان شــار و دەڤــەرە کوردییەکانــی
باشــوور پێکدەهێنێــت کــە پێشــتر باســییان لێــوە
نەکــراوە وەک زار و بنزارەکانــی ناوچەگەلــی
کرماشــان و ئیــام و خانەقیــن و مەندەلــی ،هەروەهــا
وتەگەلــی خێڵەکانــی کەلهــوڕ و مەلەکشــاهی و
ئەرکــەوازی و پیــری و کوردلــی ...تــاد.
بەشــی گــەورەی کتێبەکــە کــە لــە ()١٠٤٠
الپــەڕە پێکدێــت ،مەبەســت لێــرە لێکۆڵینەوەیــە

لەســەر سیســتمی دەنگی و گراماتیکی و ئەو زار
و بنزارانــەی کــە بابەتگەلــی گرنــگ و هەســتەوەر
دەگرێتــەوە لــە پێوەنــدی بــە ناســنامەی هەنــدێ
توێــژی کــوردی باشــوور کــە دووچــاری شــرۆڤە
و هەڵــەی شــێواندن ،یــان ســڕینەوەی ئینتیمــای
ئیتنیکــی بــوون ،ســەرباری ڕوونکردنــەوە مێژوویــی
و شــێوەزارە بنەڕەتییــەکان لەبــارەی کوردانــی
لــەک و لــوڕ و کەڵهــوڕ ،کۆزارەکانــی گــۆران-
زازاکــی لەپــاڵ ئەوەشــدا شــرۆڤەکردنێکی گرنــگ
و پێویســت لەبــارەی بنــزاری کــوردە فەیلییەکانــە.
ئــەم پێشــەکییە ئاراســتەکراوە گشــت ئــەو جــۆرە
خوێندنەوانــە دەگرێتــەوە لەســەر دوو بابەتــی
گرنــگ کــە هێشــتا بەشــێکی فرەوانــی کۆمەاڵنی
خەڵکــی کــوردی ســەرقاڵ کــردووە ،ئەویــش
پرســی هەڵبژاردنــی ئەلفابێتایەکــی گونجــاوە بــۆ
نووســینی کــوردی و بابەتــی ســتانداردکردنی
زمانــی نووســینی کوردییــە ،لــە بەشــی کۆتایــی
کتێبەکــەدا .ئامــاژە بــەوەش دەکات کــە
لێکۆڵینەوەکــە چیرۆکــی (پێــی زێڕیــن) بەرانبــەر
چیرۆکــی ســاندریالیە کــە تێکســتە کوردییــە
باشــوورییەکەی تێــدا نووســراوە بــە ( )١٠بنــزاری
کــوردی نێوچەکانــی باشــوورە.
ئــەو تایبەتمەندییــە چییــە ئــەم لێکۆڵینەوەیــە
لەگــەڵ ئەوانــی دی جــودا بکاتــەوە و بــەراوردی
پــێ بکرێــت؟ ڕاســتییەکەی وەرامــی ئــەم پرســیارە
پێویســتی بــە پڕکردنــەوەی چەنــدان الپــەڕە دەبێــت،
کــە لــە داهاتــوودا بەشــێکی دیارکــراو لــە کەســانی
پســپۆڕ و خوێنــەران وەرامــی دەدەنــەوە ،بــەاڵم
دەتوانیــن بڵێیــن کــە کتێبەکــە لێکۆڵینەوەیەکــی
زمانەوانــی پراکتیکــی و مەیدانییــە ،مەبەســت
لــەوەش زار و بنــزارە کوردییەکانــی باشــوورە کــە
توێژینــەوەی بــۆ کــراوە ،ئەویــش لــە ڕێــگای
دیمانــە و وتووێــژی ڕاســتەوخۆ و شــرۆڤەکردنی
وتەگەلــی خەڵکــی ناوچەکــە بــووە ،بــێ پشــت
بەســتن بــە لێکۆڵینەوەیەکــی نووســراو ،ئەویــش
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ســەبارەت بــە ســەختی متمانــە پێکــردن بــەو
ســەرچاوانە بــووە .لەکاتێکــدا چەنــدان توێژینــەوە و
لێکۆڵینەوە لەســەدەکانی نۆزدە و بیســتدا لە الیەن
ڕۆژهەاڵتناســانی ڕووس و ڕۆژاواییــەکان لەســەر
زارەکانــی کرمانجــی باکــوور و باشوور(ســۆرانی)
کــراون ،هەروەهــا لەســەر دیالێکتــی زازاکــی و
گــۆران جێبەجــێ کــراون ،بــێ ئاوڕدانــەوە بــۆ زارە
کوردییەکانــی ناوچەکانــی باشــووری کوردســتان،
هەڵبــەت جگــە لــە ئاوڕدانەوەیەکــی کــەم و ســادە
نەبووبێــت کــە مخابــن وەک ســەرچاوەیەکی
زانســتی متمانــەی پــێ ناکرێــت ،لــەو ســۆنگەیەوە
لێکۆڵــەر بــۆ مــاوەی پتــر لــە  ٤٠ســاڵ هــەر لــە
قۆناغــی خوێندنــی زانکــۆوە تــا خوێندنــی بــااڵ و
کارکردنــی لەســەر توێژینــەوەی ئاخێوەرانــی ئــەو
زار و بنزارانــە لــە هــەردوو بەشــی ڕۆژهــەاڵت و
باشــووری کوردســتاندا ،واتــە لــە هــەردوو دیــوی
کوردســتانی عێــراق و ئیرانــدا کاری لەســەر
کــردوون ،بــە ســووربوونی لــەو هەمــوو ســاڵە
زۆرانــەدا لەکارکــردن لــەو ناوچە فەرامۆشــکراوەی
باشــووری کوردســتان کــە ڕێژەیەکــی زۆر
ئاخێوەرانــی تێــدا نیشــتەجێن.
دوکتــۆر ئیســماعیل قەمەنــدار دوای تەواوکردنی
نامــەی دوکتۆراکــەی لەســاڵی  ١٩٨٨لــە زانکۆی
پاریــس کــە لەســەر زارە کوردییەکانــی باشــوور
بــوو ،لەســاڵی  ٢٠٠١ئــەو کتێبــەی بــە زمانــی
فەڕەنســی چــاپ کــرد ،کــە ســێ ئەوەنــدەی تێــزی
دوکتۆراکــەی دەبــوو ،زۆرتریــن پانتایــی زمانەوانــی
کــوردی گرتــەوە و لــە نایابتریــن خانــەی چاپــی
ڕۆژاوایــی تایبەتمەنــد لــە بــواری زمانناســیدا
کــە (خانــەی پیتــرس) بــوو ،چــاپ کــرد کــە
لــە ئەنجامــدا بــووە ژێدەرێکــی زانســتی زار و
زمانەوانــی گرنــگ لــە گۆڕەپانــی کوردناســی و
ئێرانناســی لــە زانکۆکانــی ڕۆژاوا و ئەمریــکادا،
بــەاڵم باشــە بۆچــی نووســەر ئــەو کتێبــەی بــۆ
زمانــی کــوردی وەرنەگێــڕاو کــردی بــە عەرەبــی!؟

لــە دیمانەیەکــدا لــە ســایتی ئیــاف هــەر خــۆی
وەرام دەداتــەوە و دەڵێــت لەبــەر ئــەوەی مــن کــوڕی
بەغــدام و قۆناغەکانــی خوێندنــم تــا ئامادەیــی
هــەر بــە زمانــی عەرەبــی خوێنــدووە ،جگــە لــەوەی
کــە زۆرینــەی کوردانــی ناوەڕاســت و باشــووری
عێــراق ،تەنانــەت کوردانــی هەرێمــی کوردســتانیش
و بەشــێکی کوردانــی باشــووری دانیشــتووی ئێــران
عەرەبیزانــن ،بۆیــەش بــە چاکــم زانــی هــەر بــۆ
زمانــی عەرەبــی وەریگێــڕم .لــەو ڕەوشــەدا ســاناترە
کــە بــۆ زمانــی فارســی ،هەروەهــا بــۆ کــوردی
باکــوور و ناوەڕاســتیش بەرچڤــە بکرێــت ،وێــڕای
ئــەوەی دەرفــەت دەبێــت کــە توێــژەران و خوێنەرانــی
عــەرەب زانیــاری و شــارەزایی تەواویــان لەســەر
زمــان و کولتــووری کــوردی ئــەو دەڤــەرە فەرامۆش
کــراوە هەبێــت ،تــا لەســەر ئاســتی زانکۆکانــدا
تێــزی ئەکادیمــی لەســەرزار و زمانناســی کوردیــدا
بنووســن.
ســەبارەت بــەو پاڵنەرانــەش کــە بوونــە هــۆی
هەڵبژاردنــی ئــەو بابەتگەلــە بەرفراوانــە ،قەمەنــدار
دەڵێــت :کۆمەڵێــک هــۆکار هــەن لەســەرووی
هەمووشــیانەوەی ئارەزووی کەســێتی خۆم بوو بەر
لــە دەســپێکردنی ئــەم توێژینەوەیــە لــە تێگەیشــتن
لــە زارەکــەم وکولتــوور و مێــژووی هۆزەکــەم کــە
کــوردی فەیلیــن ،دواتــر بــە شــێوەیەکی گشــتی
فەرهەنگــی گەلــی کــورد و مێژووەکــەی بــوو،
چونکــە بەشــێکی گــەورە لــە کوردانــی فەیلــی
بەتایبەتیــش خوێندەوارەکانیــان لەشــارە گەورەکانــی
وەک بەغــدا و بەســڕا و تــاران دەژیــن ،ســەرباری
شــانازیکردنیان بــە نەتــەوە و زمانەکەیــان ،بــەاڵم لــە
ژینگــەی ڕەســەنی خۆیــان دابــڕاون کــە باشــووری
کوردســتانە و پتــر کەوتوونەتــە ژێــر هەژموونــی
دابونەریــت و فەرهەنگــی نەتەوەکانــی عــەرەب و
فــارس لــە عێــراق و ئێرانــدا ،تــا ڕادەیەکــی زۆریــش
بــێ ئــاگان لــە مێــژووی خۆیــان و بنەماکانــی
زارە تایبەتییەکــەی خۆیــان ،ســەرباری کەمــی
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زانیــاری پێویســت و بەکارنەهێنانــی الی هەنــدێ
لــە نووســەرانیان بــە شــێوەیەکی دروســت ،ســەرباری
پێوەندی قووڵی نێوانیان لە گێڕانی ڕۆڵی سیاسی
و کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری کۆمەڵــگای ئێراقــی،
چونکــە لــە ســااڵنی ڕابــوردوودا کۆمەڵگــەی
کــوردە فەیلییــەکان لــە عێراقــدا ڕووبــەڕووی
سیاســەتە چەپەڵەکــەی ڕژیمــی بەعــس بوونەوە کە
هــەر لــە کودەتــای ســاڵی  ١٩٦٣ڕەگەزپەرســتانە
بەرانبــەر بــە مافــی کوردانــی فەیلــی ڕەفتــاری
فاشــیزمانەی نوانــد.
هەســتی بە بەرپرســێتی زانســتی و سیاســی کرد
لــە ڕوونکردنــەوەی خاڵــە شــێوانراوەکانی تایبەت بە
ناســنامەی کــوردە فەیلییــەکان و ڕاســتکردنەوەی
ئــەو هەڵــە گەورانــە وەک بەکارهێنانــی زاراوەی
لــوڕ لــە الیــەن کــوردە عێراقییــەکان بــۆ کۆمەڵــەی
دیالیکتــە کوردییەکانــی باشــوور ،بەتایبــەت
فەیلییــەکان ،لــە کاتێکــدا بنزارەکانی زاری لوڕی
جیــاوازن لەگــەڵ بنــزارەکان و دیالێکتەکانــی
کــوردی باشــوور ،هــەر لــەو کتێبــەدا شــرۆڤەی
زانســتی هــەن بــۆ زاراوەگەلــی فەیلــی و هەنــدێ
لــە تیــرە و هۆزەکانــی وەک کوردلــی و خــەزەڵ.
سەبارەت بە بەکارهێنانی ئەلفابێتایەکی گونجاو
بــۆ نووســینی زمانــی یەکگرتــووی کــوردی،
پێــی بــاش بــووە هــەر ئەلفابێتایــە ئارامییەکــە
بەکاربهێنرێــت ،ئــەوەش دوای ئــەو قەناعەتــە
هاتــووە کــە مســتەفا کەمــال ئەتاتــورک لەســاڵی
١٩٢٩تیپــی التینــی بــۆ نووســینی زمانــی تورکــی
بەکارهێنــا و پشــتی لــەو میراتــە فەرهەنگییــەی
ســەدان ســاڵەی خۆیــان کــرد ،هەروەهــا گەالنــی
موســڵمانی ســۆڤیەتی جارانیــش ئەلفــا بێتــای
ســیریلیان بــەکار هێنــا  ،قەمەنــدار بۆچوونــی وایــە
کــە ئــەم گەالنــە زیانیــان بــە میراتــی فەرهەنگــی
نەتەوەیــی خۆیــان گەیانــدووە لــە پشــتکردنە ئــەو
ســەرچاوەگەلەی زانســت و زانیاری کە ســاڵەهای
ســاڵ بــەو ئەبجەدییەتــە نووســراون ،هــەر بۆیــەش

نابێــت کــورد ئــەو هەڵەیــە دووبــارە بکاتــەوە لــە پەنــا
بردنــە بــەر ڕێنووســی التینــی و پشــتگوێ خســتنی
ئــەو ســەرچاوەگەلە فەرهەنگییــەی کــە ئەمــڕۆ بــە
ســەدان و بگــرە هــەزاران کتێبــی پــێ نووســراون و
کتێبخانــەی کوردییــان پــێ دەوڵەمەنــد کــردووە.
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