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خوێندن بە زاری هەورامی

سوداد ڕەسووڵ )1(

پێشەکی
زمانــی کــوردی زمانێکــی فرەشــێوەزار )لەهجە(یــە و 
ــک  ــاون، هەندێ ــن و بەرب ــی هەمەچەش )لەهجە(کانیش
شــێوەزار )لەهجــە( لــە زمانــی کوردیــدا هەیــە شــێوەزار 
)لەهجە(یەکــی کۆنــە )ئارکایکــە archaic(، لــە ڕووی 
تایبەتمەندییەکــی  و  جیــاوازە  زمانــەوە  پێکهاتــەی 
کولتووریــی ناوچەیشــی هەیــە و لەگــەڵ زارێکــی دیکــەی 
کــوردی لــە یەکگەیشــتن لــە نێوانیــان کەمێــک ســەختە. 
هەورامــی لــە باشــوور و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان یەکێکــە 
لــەو زارانــە، زازاکیــش لــە باکــووری کوردســتان هەمــان 
تایبەتمەندیــی زمانــی و کولتــووری هەیــە. ئــەم دوو 
ــە لیســتی  ــی یۆنســکۆ ل ــی ڕاپۆرت ــە، بەپێ زارە کوردیی
ــێ  ــان ل ــەن کــە مەترســی لەناوچوونی ــەو زار و زمانان ئ
دەکــرێ، چونکــە ئــەم دوو زارە بــەردەوام ژمــارەی 
ئاخێوەرانیــان لــە کەمبوونەوەدایــە و بــە ڕێکوپێکــی 
بــەم  ئەگــەر  ناگوێزرێنــەوە،  نوێیــان  نــەوەی  بــۆ 
ئاراســتەیەش بــەردەوام بــن، دەشــێت لــە ئایینــدەدا بــە 

یەکجــاری لــە نــاو بچــن. 
فەوتــان  لــە  زارەکان  و  زمــان  پاراســتنی  بــۆ 
ڕێگایانــە  لــەو  یەکێــک  هــەن،  ڕێگــە  کۆمەڵێــک 
لــە  ڕێکوپێــک  شــێوەیەکی  بــە  خوێندنیەتــی 
ــەم  ــۆ ئ ــەر ب ــە. ه ــەو واڵت ــەروەردەی ئ ــتمی پ سس
ــە  ــنبیری، ب ــری ڕۆش ــە وەزی ــەم دوایی ــتە، ب مەبەس
ڕەســمی داواکارییەکــی بــۆ وەزیــری پــەروەردەی 
و  نووســیوە  کوردســتان  هەرێمــی  حکوومەتــی 
داوای کــردووە ڕێگــە بــدرێ دەرســێک بــە هەورامــی 
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بــۆ  هەڵەبجــە  پارێزگــەی  قوتابخانەکانــی  لــە 
هەورامییــەکان دابنرێــت)2(. خوێندنــی ئــەم دەرســە 
ــەکان  ــۆ هەورامیی ــی ب ــە هەورام ــار ب ــەم ج ــۆ یەک ب
گرنگــی  بابەتێکــی  هەرێــم،  قوتابخانەکانــی  لــە 
زمانەوانیــی کۆمەاڵیەتــی و زارناســییە، پێویســتی 
ئەمــە  هەیــە،  ڕوونکردنــەوە  و  شــیکردنەوە  بــە 
وێــڕای ئــەوەی زۆر گرنگــە لــە نێــو ڕۆشــنبیرانی 
کــورد ســەبارەت بــەم پرســە زمانییــە بەدحاڵیبــوون 
دروســت نەبێــت و بــە ئاراســتەیەک کاری پێ نەکرێ 
کــە کاریگەریــی ســەلبی لەســەر ئایینــدەی نەتــەوەی 
ــکات. کــورد و یەکێتیــی زمانــی کــوردی دروســت ب
لــە  دەدەیــن  هــەوڵ  توێژینەوەیــەدا  لــەم 
شــرۆڤە  بابەتەکــە  زمانەوانییــەوە  ڕوانگەیەکــی 
بکەیــن و ڕوونــی بکەینــەوە کــە بۆچــی گرنگــە بــەم 
زارە کوردییــە بخوێنرێــت، بــەاڵم بــە هەندێــک زار و 
ــی  ــۆ بەرچاوڕوون شــێوەزاری دی پێویســت نییــە؟ ب
ــۆکاری  ــە ه ــاژە ب ــی ئام ــەکی بەکورت ــەکە پێش باس
لەناوچوونــی زار و زمانــەکان دەدەیــن لــە جیهانــدا، 
هەروەهــا باســی پێشــینەی مێژوویــی زاری گــۆران – 
ــدا،  ــی کوردی ــژووی ئەدەب ــە مێ ــن ل هەورامــی دەکەی
لــە کۆتاییــدا پالنــی زمــان بــۆ باشــووری کوردســتان 
دەخەینــە ڕوو کــە لەپــاڵ زمانێکــی ســتانداردی 
ــی کــوردی، چەنــد زارێکــی کوردیــش لــە  هاوبەش

ــت.  ــان بخوێنرێ ــەروەردە پێی ــتمی پ سیس

سەدەی لەناوچوونی زار و زمانەکان 
ئــەم ســەدەیە لەگــەڵ لێشــاوی بەجیهانیبــوون 
کــە  جیهانــی  کولتوورێکــی  بااڵدەســتبوونی  و 
کولتــوورە  گرتــووە،  ســەرچاوەی  ڕۆژئــاواوە  لــە 
ناوچەییــەکان بەخێرایــی لەنــاو دەچــن، هــاوکات 
بااڵدەســتبوونی زمانــە گــەورە جیهانییــەکان بــە 
و  جیهانــی  زمانێکــی  وەک  ئینگلیــزی  تایبــەت 
بااڵدەســتی زمانــی دەوڵەتــی نەتــەوەکان، هەڕەشــە 
جێگەیــان  و  دەکــەن  بچووکــەکان  زمانــە  لــە 
پــێ لــەق دەکــەن، باوبوونــەوەی خوێنــدن بــە 

ــە  ــەری ل ــی سەرانس ــتانداردی نەتەوەی ــی س زمانێک
ــاخاوییە  ــە دوور و ش ــد و ناوچ ــار و گون ــوو ش هەم
ــچ  ــە هی ــەکان ک ــە ناوچەیی ــەختەکان، زار و زمان س
بایەخێکیــان بــۆ خوێنــدن و کار پەیداکــردن نییــە و 
پشــتگیریی سیاســی و ئابووریشــیان نییــە بەخێرایی 
هەلومەرجــە  لــەم  دەپووکێنــەوە.  و  دەبــن  الواز 
ــە پێیــان گرنــگ  زمانییــەدا، ئاخێوەرانــی ئــەم زاران
ــێ  ــزن و قســەی پ ــان بپارێ ــەی خۆی ــت زمانەک نابێ
ــۆ  ــە ب ــە شــێوەیەکی ڕێکوپێکیــش زمانەک بکــەن، ب
منداڵەکانیــان ناگوێزرێتــەوە، بۆیــە بەتێپەڕبوونــی 
ــر  ــی پی ــا خەڵک ــەوە، تەنی ــە کاڵ دەبێت کات زارەک
ــەوەی  ــەن، ن ــەو زارە قســە دەک ــە ســاڵداچوو ب و ب
نــوێ قســەی پــێ ناکــەن، تــا دوا ئاخێــوەری ئــەم 
زارە، یــان زمانــە ســەر دەنێتــەوە و لەگەڵیشــی 
ــت. هــەر زمانێکێــش  ــۆ یەکجــاری دەمرێ زمانەکــە ب

کــە دەمرێــت زیندووکردنــەوەی مەحاڵــە.
لەگــەڵ مردنــی هــەر زار و زمانێــک، پاشــخانە 
یەکجــاری  بــۆ  مێژووییەکەشــی  و  فەرهەنگــی 
ئــەم زمانــە  کــە  ئــەو کولتــوورەی  ون دەبێــت، 
هەڵگریەتــی وەک دابونەریــت، ڕێوڕرەســمی ئایینــی، 
زارەکــی،  ئەدەبــی  ئەفســانە،  داســتان،  شــیعر، 
گۆرانــی و مۆســیقا، پەنــد و قســەی نەســتەق.. 
ــەی  ــە یادگ ــی و ل ــک هەیەت ــوو زمانێ ــە هەم ــاد ک ت
زمانەکــە پارێــزراوە، هەمــووی لــە نــاو دەچێــت، 
ــی –  ــژووی کۆمەاڵیەت ــان ئەمبارێکــە مێ چونکــە زم
ــەوە.  ــدا کۆبووەت ــەی تێ ــەو کۆمەڵگەی ــووری ئ کولت
ــەوە  ــارەی زمانەکان لێکۆڵینــەوە زمانەوانییــەکان لەب
ئــەم مەســەالنەیان ڕوون کردووەتــەوە کە زمان و زار 
بــە تەنیــا ئامــرازی پێوەندیکــردن و گەیاندنــی پەیام 
نیــن، کۆمەڵێــک ڕەهەنــدی دیکــە لەناو زمانــدا هەیە: 
زمــان ئەزموونێکــی هزریــی مرۆڤایەتییــە، ناســنامە 
ــەی  ــەو زمان ــە ئ ــە ک ــەو کۆمەڵگەی ــی ئ و جیهانبین
داهێنــاوە و لــە دنیــای ئــەو زمانــەش بیــر دەکاتەوە، 
مردنــی ئــەو زمانە، لەناوچوونــی دنیابینی مرۆڤەکانە 
بــۆ ژیــان و دەربڕینــی هەســت و خەونەکانیــان، بۆیە 
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زۆر گرنگــە زمــان و زارەکان زینــدوو بمێننــەوە، بــۆ 
ــە  ــووری ک ــی و فرەکولت ــنیی زمان ــەوەی فرەچەش ئ
دنیــای ئێمەیــان جــوان کــردووە، هــەر بــە زیندوویــی 
بەناوبانــگ  زمانەوانــی  ڕووەوە  لــەم  بمێننــەوە. 
دەیڤیــد کریســتاڵ بــە وردی وەســفی ئــەم حاڵەتــە 
دەکات و دەڵێــت: »جیهــان مۆزائیکێکــی بیــر و 
بۆچوونــە جیاوازەکانــە، لەناوچــوون و لەدەســتدانی 
بــۆ  لەدەســتدانێکە  مۆزائیکــە،  لــەم  پارچەیــەک 
ــە  ــن ب ــە دەتوانی ــە ئێم ــی، چونک ــوو مرۆڤایەت هەم
بوونــی بیــروڕا جیــاوازەکان و ئەزموونــەکان لەگــەڵ 
ســەردەمەدا  لــەم  بیــن)٣(.  ســوودمەند  یــەک 
زمانەکانــە،  و  زار  لەناوچوونــی  ســەردەمی  کــە 
زارەکانیــش وەک ئەزموونێکــی ژیانــی مرۆڤایەتــی 
پارچەیەکــی ئــەو مۆزائیکــە جیهانییــەن پێوســتە 
ــان  ــەر هەم ــەر لەب ــت.. ه ــی پاراســتنیان بدرێ هەوڵ
ــی  ــەی مرۆڤایەت ــەردەمەدا کۆمەڵگ ــەم س ــۆکار، ل ه
بــە گشــتی و بــە تایبــەت ڕێکخــراوی یونیســکۆ لــە 
هەمــوو جیهــان بایــەخ بــەم الیەنــە دەدەن و هــەوڵ 
دەدەن زمــان و زارەکان بایەخیــان پــێ بدرێــت و 

ــەوە. ــدوو بمێنن زین
و  خــەت  و  نەکــراون  تۆمــار  زمانانــەی  ئــەو 
نووســراوێکی  نییــە و خــاوەن هیــچ  ئەلفوبێیــان 
دوای  لــە  هیــچ  دەمــرن  کــە  نیــن  ئەدەبیــش 
ــا  ــی دنی ــوەی زمانەکان ــن. نی ــێ ناهێڵ ــان بەج خۆی
ــە  ــن، بۆی ــی زارەکی ــراون و هێشــتا زمان ــار نەک تۆم
لەگــەڵ فەوتانیــان ســامانێکی هــزری مرۆڤایەتــی 
کــە لــە یادگــەی زمــان و زارەکاندایــە هەمــووی 
ــردووە،  ــە م ــەو زمان ــە جێگــەی ئ دەفەوتێــت)٤(. ل
ــزی  ــتە و هێ ــە بااڵدەس ــی دی ک ــووری زمانێک کولت
توانایــی  و  خوێندنــە  زمانــی  و  هەیــە  ئابــووری 

دەگرێتــەوە. هەیــە، جێگــەی  زانســتی 
ــە  ــەم ســەردەمە ب ــە، ل ــەم هۆکاران ــەر ئ ــەر لەب ه
ــارەی  ــەی ژم ــان و زارەکان ئەوان ــی زۆر زم ڕێژەیەک
ئاخێوەرانیــان کەمــە و قەوارەیان بچووکە، مەترســی 
زمانەکانــی  ژمــارەی  ئەمــڕۆ  لەســەرە.  مردنیــان 

ــت،  ــان و زار دەخەمڵێنرێ ــەزار زم ــە ٧ ه ــان ب جیه
بــواری مردنــی زمــان و  زمانــەوان و توێژەرانــی 
زمانــە مەترســی لەســەرەکان، وا پێشــبینی دەکــەن 
کــە هەتــا ســەدەی داهاتــوو لــە ٩٠% زمانــەکان لەنــاو 
بچــن، دەشــێت لــەم ژمــارە زۆرە تەنیــا ٦٠٠ زمانێــک 

ــت)٥(. ــان بێ ڕزگاری
مەترســی  زمانــە  ئینســکلۆپیدیای  نێــو  لــە 
ئێرانییــەکان  زمانــە  لــە  هەندێــک  لەســەرەکان، 
لــە ئێــران و ئەفغانســتان و تاجیکســتان ناویــان 
ــە  تۆمارکــراوە، کــە زمانــی قــەوارە بچووکــن، ڕۆژ ل
دوای ڕۆژ ژمــارەی ئاخێوەرانیــان لــە کەمبوونەوەدایە 
لەنــاو  ئایینــدەدا  لــە  هەیــە  ئــەوە  مەترســی  و 
مازندەرانــی،  گیلەکــی،  زمانەکانــی  وەک  بچــن، 
ســێمنانی، تاڵشــی لــە کەنارەکانــی دەریــای خــەزەر 
ئازەربایجــان،  لــە  تاڵشــی  تاتــی،  ئێــران،  لــە 
ئیشکاشــیمی، شــوغنی، یەغنۆبــی، یەزدگوالمــی، 
ئورمــوری  پەراچــی،  تاجیکســتان،  لــە  ڤەخانــی 
ــە بەهــۆی کەمــی  ــە ئەفغانســتان)٦(. ئــەم زمانان ل
ژمــارەی قســەپێکەرانیان و بەهــۆی ئــەوەی کــە هیــچ 
ــی سیاســی و  ــدن و ژیان ــۆ خوێن ــان ب پلەوپایەیەکی
ئابــووری واڵتەکانیــان نییــە، بــەردەوام بــە قــەوارەی 
قســەپێکەرانی بچــووک دەبنــەوە و بێهێــز دەبــن، 
تەنانــەت زمانــی ئورمــوری لــە ئەفغانســتان بــە 
ــتا  ــە ئێس ــەوە ک ــەم بووەت ــوەری ک ــەک ئاخێ ڕادەی
تەنیــا پەنجــا کــەس مــاوە بــەو زمانــە قســە بکــەن 

و خەریکــە لەنــاو دەچێــت)٧(. 
مەترســییە  لــەم  زارەکانــی  و  کــوردی  زمانــی 
ــاوی  ــان ئینســکلۆپیدیادا ن ــە هەم ــن. ل ــە دوور نی ب
و  هەورامــی   – گــۆران  کوردیــی  زاری  هــەردوو 
ــە  ــەن کــە ل ــەو زاران ــزی ئ ــە ڕی زازاکــی )دملکــی( ل
مەترســیدان و دەشــێت لــە پاشــەڕۆژدا بــە یەکجــاری 

بفەوتێــن)8(.
بۆچــی گرنگــە هەورامــی وەک زارێکــی کــوردی 

بپارێــزرێ؟
زۆر جــار ئــەو پرســیارە دێتــە پێــش، بۆچــی 
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گرنگــە زمــان و زارەکان بپارێزرێــن؟ ئایــا باشــتر 
نییــە بــە یــەک زمــان بخوێنــرێ و زار و بنــزار و 
ــە  ــەم بۆچوون ــن؟ ئ ــەکان نەمێن ــێوەزارە ناوچەیی ش
هێشــتا  کــە  بــووە  ڕاســت  ســەردەمێکدا  لــە 
نەکردبــوو،  گەشــەی  پێویســت  وەک  زمانەوانــی 
ــە  ــەدەدرا، بەتایبــەت ل ــە زار و شــێوەزار ن ــەخ ب بای
پرۆســەی نەتەوەســازی لــە ئەوروپــا لــە ســەدەکانی 
هــەژدەم و نــۆزدەم بــە تونــدی دژایەتــی زار و زمانــە 
ناوچەییــەکان کــراوە و بــۆ یەکێتیــی زمانــی نەتــەوە 
ــەت -  ــراون. دەوڵ ــە دان ــە هەڕەش ــتەکە ب سەردەس
نەتــەوە یــەک زمانــی نەتــەوەی سەردەســتی بــە 
ــە زمــان  ســەر خەڵکانێکــدا دەســەپاند کــە ســەر ب
ــە دوای  ــورد خــۆی ل ــوون، ک ــاواز ب ــەوەی جی و نەت
یەکەمیــن جەنگــی جیهانییــەوە قوربانــی ئــەم جــۆرە 
ــتدا  ــی ناوەڕاس ــە ڕۆژهەاڵت ــە ل ــەت - نەتەوانەی دەوڵ
کــە تورکیــا، ئێــران، ئێــراق، ســووریایە. لــەم جــۆرە 
ــە  ــە هیــچ بایەخێــک ب دەوڵــەت نەتــەوە تاکزمانییان
زمانــی نەتەوەکانــی دی و زمانــی کەمینــەکان و زارە 
ــتی  ــی بااڵدەس ــا زمان ــەدراوە، تەنی ــەکان ن ناوچەیی
ــش  ــەر ئەوی ــووە، ه ــگ ب ــەوەی سەردەســت گرن نەت
ــووە، زمــان  زمانــی خوێنــدن و فەرمیــی دەوڵــەت ب
ــێ  ــان بەزۆرەمل ــز خــراون، ی ــی دی پەراوێ و زارەکان
کــە  لــەم ســەردەمەدا  بــەاڵم  کــراون،  ئەســمیلە 
هۆشــیاریی زمــان گەشــەی کــردووە، ئــەم بۆچوونە و 
ئــەم زمــان ســەپاندنە چــی دی بــە ڕاســت دانانرێــت. 
ئەگــەر لــەم ڕوانگــەوە لــە بابەتەکــە بڕوانیــن، 
کەواتــە زۆر گرنگــە ئێمــە بایەخ بــە زارە کوردییەکان 
بدەیــن، بــەاڵم بۆچــی بەتایبــەت بــە زاری هەورامــی؟ 
ــژوو  ــۆ مێ ــتە ب ــیارە پێویس ــەم پرس ــی ئ ــۆ وەاڵم ب

ــەوە. بگەڕێین
 وەک ئاشــکرایە زمانــی کــوردی لــە مێــژووی 
ــی  ــی ئەدەب ــی هاوبەش ــەک زمان ــە ی ــدا ب ئەدەبیاتی
نەبــووە، لــە ســەردەمی جیــاواز، چەنــد زارێکــی 
ــی  ــینییەکان زمان ــوەی میرنش ــە چوارچێ ــوردی ل ک
ئەدەبــی بــووە و شــیعر و داســتانی پــێ نووســراوە. 

زاری کوردیــی باکــوور کــە بــە کورمانجــی ناســراوە 
لــە چوارچێــوەی میرنشــینی بۆتــان لــە ســەدەی 
ــی  ــۆزدەم زمان ــەدەی ن ــی س ــا کۆتای ــازدەمەوە ت ش
ــە  ــە ب ــش ک ــی ناوەندی ــووە، زاری کوردی ــی ب ئەدەب
ــوەی  ــە چوارچێ ــۆرانی ل ــرێ س ــی دەگوت ــە پێ هەڵ
ــە  ــووە ب ــۆزدەم ب ــەدەی ن ــە س ــان ل میرنشــینی باب
زمانی ئەدەبی و ئیســتاش لە باشــووری کوردســتان 
وەک زارێکــی ســتاندارد، ڕۆڵــی زمانێکــی هاوبــەش 
دەگێڕێــت. لــە پێــش ئــەم دوو زارە کوردییــە، زاری 
کوردیــی گــۆران – هەورامیــش لــە چواچێــوەی 
میرنشــینی ئــەردەاڵن، زمانێکــی هاوبەشــی ئەدەبــی 
دەوڵەمەنــدی  یەکجــار  گەنجینەیەکــی  و  بــووە 
ئەدەبیاتــی کالســیکی کــوردی پــێ نووســراوەتەوە. 
ناوچەیەکــی  لــە  گــۆران  زاری  ســەردەمێک  لــە 
بەرفــراوان لــە ناوەڕاســتی کوردســتان هــەر لــە 
ناوچــەی موکریــان و  تــا  باکــووری لوڕســتانەوە 
ــری،  ــووک و کف ــا ناوچــەی کەرک ــەوە ت ــە هەمەدان ل
بــۆ مــاوەی چەنــدان ســەدە هــەر لــە ســەدەی 
ســەدەی  کۆتایــی  تــا  زایینییــەوە  چواردەمــی 
نۆزدەمــی زایینــی، زمانێکــی هاوبەشــی ئەدەبــی 
ــۆران  ــی گ ــە ئاخێوەران ــە بێجگــە ل ــووە، ک koinē ب
- هەورامــی، بــۆ ئاخێوەرانــی کوردیــی ناوەنــدی 
و لەکــی و کەڵهــوڕی و لوڕیــش زمانــی شــیعر و 
ئــەدەب و داســتان بــووە، چەنــدان داســتانی دڵــداری 
و حەماســەیی و پاڵەوانــی و ئایینــی و مێژوویــی 
بــەم زارە نووســراونەتەوە. لێــرەدا بــۆ نموونــە نــاوی 
چەنــد شــاعیرێک دێنیــن کــە لــە ناوچــەی جیــاوازی 
کوردســتان بــە زاری گــۆران – هەورامــی شــیعریان 
1٤21م(   –  1٣٥٦( پەرێشــان  مــەال  نووســیوە: 
خەڵکــی دینــەوەری ســەر بــە شــاری کرماشــان 
بــووە، بــە بنەچــە لــەک بــووە، مــەال مســتەفای 
گونــدی  خەڵکــی  1٧٠2م(   – بێســارانی)1٦٤1 
بێســاران بــووە، ســەر بــە ناوچــەی ژاوەڕۆی نێــوان 
هەورامانــی تەخــت و گاوەڕۆیــە، کــە ئــەم ناوچەیــە 
دەکــەن)٩(.  قســە  هەورامــی  شــێوەزارێکی  بــە 
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ئەڵمــاس خانــی کەندۆڵەیــی )1٧٠2 – 1٧٧٦م(، 
خەڵکــی گونــدی کەندۆڵــەی ســەر بــە کرماشــان 
بــووە، کۆمەڵێــک چیــرۆک و داســتانی پاڵەوانــی 
و حەماســی نووســیوە، غــوالم ڕەزای ئەرکــەوازی 
)1٧٧٥ – 18٤٠م( لــە گونــدی بانوێــزەی ســەر بــە 
ئوســتانی ئیالمــە، بــە کەڵهــوڕی قســەی کــردووە و 
بــە زاری گــۆران شــیعری نووســیوە، ســه ید نوشــاد 
ابوالوفایــی بــە بنەچــە لــەک بــووە، لــه  ســه رده می 
ژیــاوه ،  )1٦88-1٧٤٧م(  ئه فشــار  شــای  نــادر 
خاوه نــی داســتانێکی شــیعری بــه  ناوبانگــه  بــه زاری 
گــۆران بــە  نــاوی )دار جه نگــه  = دار جنگــە(.)1٠( 
خانــای قوبــادی)1٧٠٤ – 1٧٧8م( بــە بنەچــە لــە 
هــۆزی قوبادییەکانــی جافــی جوانــڕۆ بــووە)11(، بــە 
ــردووە،  ــەی ک ــدی قس ــی ناوەن ــێوەزارێکی کوردی ش
خــاوەن داســتانی شــیرین و خوســرەو و لەیلــی 
مەجنوونــە بــە زاری گۆرانــی، وەلــی دێوانــە)1٧٤٥ 
– 18٠1م( خەڵکــی گونــدی بەکــراوای ســەر بــە 
18٠٩م(   – ڕەنجــووری)1٧٥٠  بــووە،  هەڵەبجــە 
هەورامــی  صەیــدی  بــووە،  کەرکــووک  خەڵکــی 
)1٧8٤ – 18٥٤م( خەڵکــی هەورامانــی تەختــی 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــووە، بــە هەورامییەکــی 
بەگــی  ئەحمــەد  نووســیوە)12(،  شــیعری  کــۆن 
کۆماســی )1٧٩8 – 18٧8م( خەڵکــی مەریــوان 
بــووە، ســەید یەعقــووب، یــان ســەی یاقــۆ )18٠2 
– 18٧٥م( خەڵکــی گونــدی قەمشــەی ناوچــەی 
ماهیدەشــتی کرماشــان بــووە و زارەکــەی خــۆی 
 –  18٠٦( جەبــاری  مــەالی  بــووە،  کەڵهــوڕی 
ناوچــەی  بانگۆلــی  گونــدی  خەڵکــی  18٧٦م( 
جەباریــی ســەر بــە کەرکــووک بــووە، زارەکــەی 
ــێ  ــووە)1٣(، فەق ــی ب خــۆی شــێوەزارێکی گەرمیان
ــی  ــە خەڵک ــد )18٣٠ – 188٠( ک ــادری هەمەوەن ق
بازیــان و چەمچەمــاڵ بــووە و شــێوەزاری خــۆی 
گەرمیانــی بــووە)1٤(. لــە ناوەڕاســتی ســەدەی 
نۆزدەمیــش عەبدولڕەحیمــی مەولــەوی )18٠٦ – 
1882( خەڵکــی گونــدی سەرشــاتەی ســەر بــە 

شــیعری  لووتکــەی  بــووە،  هەڵەبجــە  پارێزگــەی 
ــە و  ــووە)1٥(، ئەمان ــۆران ب ــە زاری گ ــیکی ب کالس
بــە دەیانــی شــاعیری دی کــە لێــرەدا ناکــرێ نــاوی 
هەموویــان بێنیــن، بــە زاری گــۆران، مێژوویەکــی 
ــی  ــۆ زمان ــان ب ــڕ بەرهەمی ــنگدار و پ ــی پڕش ئەدەب

ــاوە. ــەم هێن ــوردی بەره ک
ــەم زارە  ــەر ئ ــەدا، ه ــە ئەدەبیی ــەم زمان ــاڵ ئ لەپ
بــۆ پەیڕەوانــی ئایینــی یارســان )ئەهلــی هــەق( 
زمانێکــی ئایینــی Liturgical language بــووە، 
هــەر لــە ســەرەتای گەشــەکردنی ئــەم ئایینــەوە لــە 
ــدی  ــی دەوڵەمەن ــەکان، گەنجینەیەک ــەی گۆران ناوچ
دەقــی ئایینــی و ســروودەکانی ئایینــی یارســان وەک 
ســەرەنجام و کەالمەکانــی بــە زاری گــۆران بە شــیعر 
نووســراونەتەوە و هەندێکیشــی بــە پەخشــان بــووە.
ئــەم شــاعیرانە کــە بــەم زارە کوردییــە دەقــی 
ــاو  ــۆران ن ــە گ ــان ب ــیوە، زارەکەی ــان نووس ئەدەبیی
بــردووە، چونکــە ئەوســا ئــەو زمانــە ئەدەبییــە 
نەبــووە)1٦(،  هەورامــی  و  بــووە  گــۆران  نــاوی 
زارێکــی تــەواو وەک هەورامیــی ئێســتا نەبــووە، 
ــە زار و  ــەڵ ب ــەوە تێک ــی وش ــە ڕووی فەرهەنگۆک ل
شــێوەزارەکانی دەوروبــەری وەک لەکــی و کەڵهــوڕی 
و لــوڕی و کوردیــی ناوەنــدی بــووە، بــە ڕێزمانیــش 
ــووە،  ــی نەب ــتای هەورام ــی ئێس ــەواو وەک ڕێزمان ت
لــە ڕێزمانــی کەڵهــوڕی و لــوڕی نزیــک بــووە)1٧(. 
ئــەم زارە ئەدەبییــە لــە دوای ڕووخانــی میرنشــینی 
ئــەردەاڵن لــە 18٦٧ کــە پاڵپشــتی سیاســیی ئــەم 
زارە بــووە، بــەرەو الوازی دەچێــت و چــی دی وەک 
زمانێکــی ئەدەبــی ڕۆڵــی نابێــت، تــا ســەرەتای 
ســەدەی بیســتەم جاروبــار شــیعری پــێ نووســراوە. 
ــەدەی  ــە س ــدی ل ــی ناوەن ــی زاری کوردی دەرکەوتن
زمانیکــی  بابــان وەک  میرنشــینی  لــە  نۆزدەمــدا 
ئەدەبــی لــە ناوەڕاســتی کوردســتاندا، جێگــەی زاری 

ــەوە.  ــۆران دەگرێت گ
 گــۆران وەک زارێکــی ئەدەبــی ئێســتا لەناوچــووە، 
کۆنفیدراســیۆنێکی  وەک  گــۆران  نــاوی  بــەاڵم 
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مــاوە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  عەشــیرەتیی 
کــە لــە باکــوور و ڕۆژئــاوای ئوســتانی کرماشــان 
نیشــتەجێن، زۆربەیــان بــە ئاییــن یارســانن )ئەهلــی 
گۆرانــەکان  ســەرەتاوە  لــە  دیــارە  وەک  هــەق(. 
ــەر  ــردووە، ه ــەیان ک ــۆران قس ــە زاری گ ــوو ب هەم
ئەوانیــش ئــەم ناوەیــان بــە زارەکــە بەخشــیوە، 
ــەوە و  ــەرە تواونەت ــەکان بەرەب ــر گۆران ــەاڵم دوات ب
ئەســمیلە بــوون و زمانــی ئاخاوتنیــان لــە گۆرانــەوە 
ــتا  ــوری(. ئێس ــواروو )کەڵه ــی خ ــە کوردی ــووە ب ب
لــەم ناوچەیــە هــەر لــە قەســری شــیرین و ناوچــەی 
ــاو  ــد و زەه ــەی کرن ــا ناوچ ــو هەت ــی دااڵه کێوەکان
و گەهــوارە تەنیــا دوو گونــد مــاوە بــە گــۆران - 
هەورامــی قســە بکــەن: گونــدی زەردە لــە باکــووری 
ــە  ــاو، گەورەجــۆ)18( ل ــی ســەرپێڵی زەه ڕۆژهەاڵت
ــە  ــوو ب ــی دی هەم ــەو ناوچەکان ــوارە، ئ ــک گەه نزی

کوردیــی خواروو)کەڵهــوڕی( قســە دەکــەن.
ئــەوەی گــۆران – هەورامــی  ئەمــە ســەرەڕای 
مێژووییــەکان،  زمانەوانییــە  توێژینــەوە  بەپێــی 
زارێکــی ئارکایکــە )کۆنــە( و ڕیشــەی لــە زمانــە 
ــتا،  ــەوی و ئاڤێس ــە وەک پەهل ــی ئێرانیدای کۆنەکان
ــی دیــش هەمــان ڕیشــەی زمانیــان  زارە کوردییەکان
کۆمەڵێــک  و  کۆنتــرە  هەورامــی  بــەاڵم  هەیــە، 
ــە  ــە زمان ــی ل ــی و دەنگــی تایبەت ــەی ڕێزمان پێکهات

کۆنــە ئێرانییــەکان پاراســتووە. 
 دوای ئــەم هەمــوو ئەســمیلەبوونە، ئــەم زارە 
کوردییــە بــەم پاشــخانە ئەدەبییــە دەوڵەمەنــدە، 
ئــەوەی مــاوە و لــە دەســت جــەوری ڕۆژگار ڕزگاری 
نێــو شــاخە سەرکەشــەکانی  لــە  ئێســتا  بــووە، 
هەورامــان پارێــزراوە، چونکــە ناوچــەی شــاخاوی کە 
هاتوچۆی لەســەر کەمە و دوورەپەرێز و گۆشــەگیرە 
و شــاری گــەورەی نییــە، زمــان دەپارێزێــت، بــەاڵم 
لــە ڕۆژگاری ئەمــڕۆدا کــە خوێنــدن بــە یــەک زمانــی 
ســتاندارد بــە هەمــوو گونــد و شــار و شــارۆچکەیەک 
گوندەکانــی  ئــەم خوێندنــە هەمــوو  گەیشــتووە، 
هەورامانیشــی گرتووەتــەوە: ناوچــەی هەورامــان لــە 

دیــوی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە ئێــران بــە فارســی 
دەخوێنــن و لــە دیــوی باشــووری کوردســتانیش بــە 
کوردیــی ناوەنــدی دەخوێنــن. هەورامــی بەهــۆی 
ژمــارەی  بــەردەوام  زارەکەیــان  بــە  نەخوێنــدن 
ئاخێوەرانــی کــەم دەبێتــەوە، چونکــە زارەکەیــان 
هیــچ پلەوپایەیەکــی بــۆ خوێنــدن نییــە و هیــچ 
هێزیکــی ئابووریشــی نییــە کــە کەســێک فێــری بێــت 
و کاری پــێ پەیــدا بــکات، بۆیــە ئاخێوەرانــی چــی 
دی پێیــان گرنــگ نابێــت ئــەم زارە بــۆ منداڵەکانیــان 
بگوێزنــەوە، بەتێپەڕبوونــی کات زارەکــە بە ڕادەیەک 
کاڵ دەبێتــەوە کــە ئیــدی کــەس پێــی گرنــگ نابێــت 
قســەی پــێ بــکات. مخابنە ئەمڕۆ ئــەم زارە کوردییە 
ــە دەســتی خۆمــان الوازی  ــان ئێمــە ب الواز بێــت، ی
ــە  ــردووەکان. ب ــە م ــتی زمان ــە لیس ــن و بچێت بکەی
نەمانــی ئــەم زارە کوردییــە، ئەدەبیاتــە کالســیکییە 
ــەیری  ــردوو س ــی م ــەش وەک ئەدەبیاتێک کوردییەک
دەســتدانی  لــە  لــەوەی  بێجگــە  ئەمــە  دەکــرێ، 
ئەدەبیاتــی  و  زمــان  دەوڵەمەنــدی  فەرهەنگێکــی 
ڕەســەنی  کولتــووری  لەناوچوونــی  زارەکیشــە، 

ــە. هەورامانیش
بنزارەکانــی زاری گــۆران – هەورامــی وەک ماچــۆ 
کــە کاکەییــەکان لــە کەرکــووک و چەنــد شــوێنێکی 
شــەبەکەکان  کــە  شــەبەکی  دەدوێــن،  پێــی  دی 
لــە ڕۆژهەاڵتــی مووســڵ پێــی دەدوێــن، لەگــەڵ 
ــە،.. ــی، زەنگن ــەاڵن، ڕۆژبەیان ــیرەتەکانی باج عەش
ئەمانــە وەک لــە مێــژوودا باســی کــراوە لــە بنەچــەوە 
لــە ســەدەکانی ڕابــوردووەوە هــەر لــە ناوچــەی 
ــان  ــتان کۆچی ــووری کوردس ــۆ باش ــەوە ب گۆرانەکان
کــردووە، و ئاییــن و بــاوەڕ و شێوەزارەکەشــیان 
بــە  ئێســتا  هێنــاوە،  باشــووری کوردســتان  بــۆ 
پەرشــوباوی لــە چەنــد لــە پارێزگەیەکــی باشــووری 
کوردســتان نیشــتەجێن. شــێوەزارەکانیان هەمــووی 
لەبــەردەم مەترســیدایە کــە لــە پاشــەڕۆژ لەنــاو 
دەچــن، چونکــە منداڵەکانیــان بــە زاری ســتانداردی 
ــە  ــە دەرەوەش ل ــن و ل ــدی دەخوێن ــی ناوەن کوردی
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ــە  ــر ب ــە زیات ــەن ک ــن و کار دەک ــک دەژی دەوروبەرێ
کــوردی ناوەنــدی قســە دەکــەن، بۆیــە نــەوەی نوێــی 
ئــەم شــێوەزارە گۆرانییانــە چــی دی پێیــان گرنــگ 
نابێــت بــە شــێوەزاری پێشــینانی خۆیــان قســە 

ــەن. بک
بمانــەوێ  ئەگــەر  زمانییــەدا  هەلومەرجــە  لــەم 
زارە کوردییــە  ئــەم  بــۆ ڕزگارکردنــی  پالنێکمــان 
هەبێت، دەبێ دەزگاکان و مەڵبەندە ڕۆشنبیرییەکانی 
باشــووری کوردســتان بــە هۆشــیاری و بــە یایەخــەوە 
ــەن و وەک  ــە بک ــەم زارە کوردیی ــەڵ ئ ــە لەگ مامەڵ
گەنجینەیەکــی گرانبەهــای زمانــی کــوردی و ئەدەبــی 
ــە ئەرکێکــی  کــوردی ســەیری بکــەن و پاراســتنی ب

ــن. ــی بزان نەتەوەی
و  زار  پاراســتنی  بــۆ  هــەن  ڕێگــە  کۆمەڵێــک 
زمانــەکان لــە فەوتــان، وەک هاندانــی ئاخاوتــن 
گشــتییەکان،  شــوێنە  و  مــاڵ  لــە  زارەکــە  بــە 
بەکارهێنانــی لــە بــواری هونــەری وەک گۆرانــی، 
ــە  ــراوە ب ــی باوک ــا، دەرکردن ســینەما، شــانۆ، درام
زارەکــە وەک گۆڤــار، ڕۆژنامــە، نامیلکــە، کتێــب،.. 
تــاد، بــەاڵم گرنگتریــن ڕێگەیــەک بــۆ پاراســتنی زار، 
یــان زمــان خوێندنیەتــی وەک زمانــی دایــک لــە 
چەنــد قۆناغێــک لــە قوتابخانــەدا، چونکــە خوێندنــی 
ئــەو زمانــە، یــان ئــەو زارە لــە قوتابخانــە، زارەکــە 
بــە ســتاندارد دەکات و لــە زارێکــی زارەکییــەوە 
دەبێــت بــە زارێکــی نووســراو و خــاوەن ئەدەبیاتــی 
ــە  ــت و دێت ــدا دەبێ ــۆ پەی ــەی ب ــین، پلەوپای نووس
ــاو کۆمەڵگەکــە و ئاخاوتنــی پــێ دەکــرێ و پێــی  ن

دەنووســرێ و دەبووژێتــەوە.)1٩(
لــە مــاوەی ســێ دەیــەی دواییدا هەورامــی هەندێک 
کاری گرنگــی لەســەر کــراوە: وەک کۆکردنــەوەی 
وشــەکان و دانانــی فەرهەنــگ و نووســینی ڕێزمــان و 
کۆکردنــەوە و باوکردنــەوەی دەقــە کالســیکییەکانی 
گــۆران - هەورامــی، ســەرەڕای باوکردنــەوەی گۆڤــار 
ــەر  ــتا ه ــە هێش ــەاڵم زارەک ــە، ب ــب و نامیلک و کتی
لــە پاشەکشــێدایە، چونکــە پێــی ناخوێنــرێ، بۆیــە 

ــەکان  ــی ســەرەتایی هەورامیی ــە قۆناغەکان ــەر ل ئەگ
ــە  ــە بووژانەوەیەکــی باشــتر ب ــن، زارەک ــی بخوێن پێ

خۆیــەوە دەبینێــت.
بەشــە  لــە  بگوترێــت،  پێویســتە  ئــەوەی 
پێویســتە  کوردســتان  زانکۆکانــی  کوردییەکانــی 
بایەخێکــی زیاتــر بــە هەورامــی و ئەدەبیاتەکــەی 
ــەکان  ــی زارە کوردیی ــە دەرس ــەت ل ــت، بەتایب بدرێ
پێویســتە بــە هــەردوو زاری گــۆران – هەورامــی 
و زازاکــی، دوو کۆرســی تایبــەت بــە ڕێزمــان و 
ــەو  ــەوەی ئ ــۆ ئ ــن، ب ــەم دوو زارە بخوێنرێ ــی ئ دەق
ــت،  ــوردی دەردەچێ ــی ک ــە بەش ــە ل ــدکارە ک خوێن
ئاشــنایەتی لەگــەڵ ئــەم دوو زارە کوردییــە هەبێــت.

هەورامی زارە، یان زمان؟
بێگومــان هەورامــی زارێکــی زمانــی کوردییــە، 
چونکــە هەورامییــەکان نــەک هــەر بــە مێــژووی کــۆن 
ــن و  ــت و خوێ ــە هەس ــوو ب ــوردن، بەڵک ــوێ ک و ن
دەروونیــش کــوردن، بــە مێــژووی هەورامــان کوردن، 
بــە مێــژووی ئەدەبــی کــوردی، زمانەکەیــان زارێکــی 
کوردییــە، هەمــوو ئــەو شــاعیرە کوردانــەی بــەم 
زارەیــان نووســیوە و زارەکەیــان بــە گــۆران نــاو 
ــی  ــان کوردی ــوردی، ی ــە ک ــک جــار ب ــردووە هەندێ ب
گــۆران ناویــان بــردووە، بۆیــە ئەوانــەی بانگەشــەی 
ــی  ــەوێ هەورام ــەن، دەیان ــی دەک ــۆ هەورام ــان ب زم
ــوو  ــەڵ هەم ــێ لەگ ــڕن، دەب ــوردی داب ــی ک ــە زمان ل
مێــژووی هەورامــان و زمــان و ئەدەبــی کوردیــی 
ــە  ــە ب ــت نیی ــز ڕاس ــەن. هەرگی ــەڕ بک ــی ش هەورام
زارێکــی کۆنــی کــوردی وەک هەورامــی بگوتــرێ 
ــەم زارە کــوردی  ــە ئ ــان، وات ــت زم ــان، کــە گوت زم
ــە  ــێ خوێنــدن ب نییــە، زمانێکــی ســەربەخۆیە!. ناب
زارێکــی کــوردی بــۆ ئەجێندایەکــی سیاســی دژ بــە 
کــورد و ناســنامەی زمــان و نەتــەوە بــە کار بێــت، 
کــە ئەمــە ڕاســت نییــە خوێنــدن بــە زارێکــی کــوردی 
داگیرکەرانــی  ئەجێنــدای سیاســیی  بــە  خزمــەت 
کوردســتان بــکات کــە دەیانــەوێ کــورد بــە زمــان و 
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ــەن.)2٠( ــەوازە بک ــەوە پەرت نەت
هەرچەنــدە لــە ئەدەبیاتــی ڕۆژهەاڵتناســیدا لــە 
ــە لێکۆڵینەوەکانیــان  مــاوەی ســەدەی ڕابــوردوودا ل
زازاکــی،  و  هەورامــی   – گــۆران  بــە  ســەبارەت 
ــە  ــان وای ــاوە، پێی ــان دان ــە زم ــان ب ــەم دوو زارەی ئ
ســەربەخۆن،  نەتــەوەی  و  نیــن  کــورد  ئەمانــە 
ــدی ڕۆژهەاڵتناســییە، کــورد خــۆی  ــە دی ــەاڵم ئەم ب
خاوەنــی زمــان و زارەکانیەتــی و نابــێ کوردێــک لــە 
ــەکان  ــە زارە کوردیی ــییەوە ل ــەی ڕۆژهەاڵتناس ڕوانگ
بڕوانێــت)21(. ئــەم بۆچوونانــە هیچیــان بنەمایەکــی 
زانســتییان نییــە، چونکــە پرســی زمــان و زار تەنیــا 
ــی  ــوو دیاردەیەک ــە، بەڵک ــی نیی ــی زمانەوان جیاوازی
ــە.  ــی و ئابووریش ــی و سیاس ــووری و نەتەوەی کولت
زمانەوانــی نــوێ بــە پێــوەرە کۆمەاڵیەتییــەکان زار و 

ــەوە. ــەک جــودا دەکات ــە ی ــان ل زم
لــە  هەورامــی  گرنگــە  زۆر  ڕووەوە،  لــەم  هــەر 
سیســتمی پــەروەردەی هەرێــم وەک زارێکــی کــوردی 
نــاوی بێــت، نابــێ زارێکــی کــوردی بــۆ مافــی 
خوێنــدن، نــاوی لــە ڕیــزی زمانەکانــی ئێــراق بێــت 
وەک زمانــی عەرەبــی و ســریانی و تورکمانــی و 
کــوردی. پێویســتە لەگــەڵ نــاوی هەورامــی و بادینی 
کوردیــی  زاری  هەبێــت:  کــوردی  زاری  پێشــگری 
ئــەوەی  بــۆ  بادینــی،  کوردیــی  زاری  هەورامــی، 
ــار بێــت کــە کوردییــە و زمانێکــی  ناســنامەکەی دی

ســەربەخۆ نییــە.

خوێندن بە زار لە بەرانبەر زمانی ستاندارد 
ــی  ــەکان بەخێرای ــەم ســەردەمەدا کــە زار و زمان ل
ــە ســەرەوە  ــاو دەچــن، ، وەک ل ــن و لەن هەڵدەوەرێ
زارێکــی  هــەر  لەدەســتدانی  درا،  پــێ  ئامــاژەی 
کــوردی کــە پاشــخانێکی دەوڵەمەنــدی ئەدەبــی 
هەیــە، زیانێکــی گــەورە بــەر گەنجینــەی زمانــی 
لەپێنــاو  بۆیــە  دەکەوێــت،  زارەکانــی  و  کــوردی 
زار  بــە  خوێنــدن  لــە  ئێمــە  نابــێ  پاراســتنیان 
بترســین، نابــێ ئێمــە کارێــک بکەیــن هەندێــک 

ــە  ــدا هەی ــی کوردی ــە زمان ــە ل ــی زار ک تایبەتمەندی
جــۆرە  ئــەم  کــە  بتوێنرێنــەوە،  زۆرەملــێ  بــە 
ــی  ــۆ فرەکولتووری ــی ب ــدەی زیان ــە ئەوەن تواندنەوەی
ــی  ــێوەزار)لەهجە(یی زمان ــورد و فرەش ــەوەی ک نەت
کــوردی هەیــە، هیــچ ســوودێکی نییــە. پالنــی زمــان 
ــتە  ــتان، پێویس ــووری کوردس ــە باش ــەوە ل ــۆ نەت ب
ــەی  ــە میتودێکــی زانســتی و ســەردەمییانە مامەڵ ب
ــەم بارودۆخــە جیهانییــە ڕەچــاو  لەگــەڵ بکــرێ و ئ
بکــرێ کــە زار و زمانــەکان ڕووبــەڕووی بوونەتــەوە و 

مەترســی لەناوچوونیــان لەســەرە. 
وەک دیــارە باشــووری کوردســتان، بارودۆخــی 
ــاوازە،  ــتان جی ــەی کوردس ــەکانی دیک ــەڵ بەش لەگ
تەنیــا بەشــێکە دامــودەزگای حکوومەتــی هەیــە 
حکوومەتــی  نەتەوەسازیشــدایە،  پرۆســەی  لــە  و 
ــمی  ــی ڕەس ــەک زمان ــێ ی ــتان دەب ــی کوردس هەرێم
ئەکادیمــی  بــواری  و  کارگێــڕی  سیســتمی  بــۆ 
هەبێــت، بۆیــە زمانێکــی هاوبەشــی کــوردی کــە 
ڕۆڵــی لینگوافرانــکا Lingua franca)22( لــە نێــو 
زارەکان بگێڕێــت بــۆ ئــەم حکوومەتــە و زانکۆکانــی 
ئــەم زمانــە  لــە ژێــر  پێویســتییەکی حەتمییــە، 
ڕەســمییەدا دەکــرێ زارەکانیــش گەشــە بکــەن، 
ــە  ــی کوردیی ــدی زمان ــنییە دەوڵەمەن ــەم فرەچەش ئ
و هۆکارێکــی گرنگــە بــۆ مانــەوەی نەتــەوەی کــورد 

بــە یەکگرتوویــی. 
لــە باشــووری کوردســتان درێژبوونــەوەی ســێ 
ئەمانــەن:  کــە  هەیــە  کــوردی  ســەرەکیی  زاری 
زاری کوردیــی ناوەنــدی کــە زارێکــی بااڵدەســت 
و ســتانداردی باشــووری کوردســتانە و زۆرینــەی 
زارە  بــەم  کوردســتان  باشــووری  دانیشــتوانی 
ــۆرانی  ــە س ــە ب ــە هەڵ ــەم زارە ب ــەن، ئ ــە دەک قس
نــاو دەبرێــت، زارێکــی کوردییــە لــە ناوەڕاســتی 
کوردســتانەوە هەڵکەوتــووە، ڕاســتترین نــاو بــۆ 
ئــەم زارە، کوردیــی ناوەندییــە. لــە کــۆی زیاتــر 
لــە شــەش ملیــۆن دانیشــتوانی باشــوور بــە ناوچــە 
کــەس  ملیــۆن  پێنــج  بــە  نزیــک  دابڕاوەکانیــش 
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کوردســتان)2٣(  هەرێمــی  پارێزگــەی  چــوار  لــە 
لــە پارێزگاکانــی ســلێمانی، هەولێــر، کەرکــووک، 
هەڵەبجــە بــە شــێوەزار و بنــزاری جیاوازی ئــەم زارە 
قســە دەکــەن. زاری کوردیی باکــوور، درێژبوونەوەی 
ئــەم زارە ســەرەکییە لــە پارێزگــەی دهــۆک هەیــە، 
کــە بنــزاری بادینییــە، زیاتــر لــە ملیۆنێــک لــە 
دانیشــتوانی باشــوور ســەر بــەم بنــزارە کوردییەیــە. 
زاری کوردیــی خــواروو، کــە بــە کەڵهوڕیــش نــاو 
دەبرێــت. ئــەم زارە ســەرەکییە کوردییــە، پانتایییــە 
جوگرافییەکــەی زیاتــر لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە، 
بەتایبــەت لــە ئوســتانی کرماشــان و ئیــالم، لــە 
چەنــد ناوچەیەکــی باشــووری کوردســتانیش وەک 
خانەقیــن و مەندەلــی و زرباتییــە لــە پارێزگــەی 
ــارەی  ــەن، ژم ــە قســە دەک ــەم زارە کوردیی ــە ب دیال
ــە 1٥٠ –  ــدە، ڕەنگ ــە چەن ــار نیی ــتوانیان دی دانیش
2٠٠ هــەزار کەســێک بــن. زاری کوردیــی گــۆران 
ــە باشــوور  ــەم زارەش ل ــوەری ئ ــی، ئاخێ – هەورام
پارێزگــەی  لــە  لهۆنــە  هەورامانــی  ناوچــەی  لــە 
ــان دوو  ــتوانی هەورام ــە نیشــتەجێن. دانیش هەڵەبج
ــە  ــن ل ــە گوندێک ــۆن: کۆمەڵ ــی له ــن: هەورامان بەش
باشــووری کوردســتان، گەورەتریــن گونــدی تەوێڵــە 
و بیارەیــە، هەورامانــی تەخــت: ئەویــش کۆمەڵــە 
گوندێکــن لــە ناوچەیەکــی شــاخاوی ســەخت لــە 
ــاوە  ــەڵ پ ــووە لەگ ــی کوردســتان هەڵکەوت ڕۆژهەاڵت
و پالینــگان و نۆدشــە و نەوســوود پێکــەوە بــە 
چەنــد شــیوەزارێکی هەورامــی دەدوێــن. ئاواییەکانــی 
هەورامــان لــە باشــووری کوردســتان 22 گونــد و 
ــا ئێســتا ســەرژمێرییەکی وردی  ــارەدێیە)2٤(، ت ش
لەبــەر  باشــوور  لهۆنــی  هەورامانــی  دانیشــتوانی 
دەســت نییــە، ڕەنگــە لــە دەوروبــەری ٤٠ هــەزار 

ــن. ــێک ب کەس
و شــێوەزارێکی  زار  هەمــوو  زار،  بــە  خوێنــدن 
بنزارەکانــی  نموونــە  بــۆ  ناگرێتــەوە،  کــوردی 
گەرمیانــی،  ســۆرانی،  وەک  ناوەنــدی  کوردیــی 
ســلێمانی، موکریانــی، ئەردەاڵنــی، ئــەم بنزارانــە لــە 

ــتان  ــی کوردس ــەردوو بەشــی باشــوور و ڕۆژهەاڵت ه
بــەم  نــاکات  پێویســت  هەیــە،  ئاخێوەریــان 
شــێوەزارانە بخوێنرێــن، چونکــە زاری ســتانداردی 
کوردیــی ناوەنــدی نوێنەرایەتــی ئــەم شــێوەزار و 
ــەک  ــچ ی ــەوە هی ــی دیک ــە الیەک ــە دەکات، ل بنزاران
لــەم شــێوەزارانە پاشــخانێکی ئەدەبــی نووســراویان 
نییــە، زیاتــر زمانــی زارەکــی بــوون، بێجگــە لــە 
بنــزاری ســلێمانی کــە زارە ســتانداردەکە لەســەر 
ڕێزمانی شــێوەزاری ئەو شــارە دامەزراوە و گەشــەی 
کــردووە، پێشــووتریش لــە میرنشــینی بابــان زمانــی 
ئەدەبــی بــووە. ئــەم زارە ســتانداردە کوردییە ئەمڕۆ 
زارێکــی بااڵدەســتی کوردییــە و ڕۆڵــی زمانێکــی 
ڕۆژهەاڵتــی  و  باشــوور  لــە  کــورد  بــۆ  هاوبــەش 
کوردســتان دەگێڕێــت، بــە تایبــەت لــە باشــوور کــە 
ــە  ــراق ل ــی ئێ ــی نوێ ــی دەوڵەت ــە دوای دامەزراندن ل
ــە  ــۆ زمانــی خوێنــدن ل ــە ڕەســمی ب ســاڵی 1٩21 ب
ــدا  ــی پێ ــتان دان ــووری کوردس ــی باش قوتابخانەکان
ــەم  ــە ئ ــەم پاشــخانەوە ک ــۆی ئ ــە ه ــەر ب ــراوە. ه ن
زارە لــە باشــوور هەیبــووە کــە لــە ڕابــوردوودا زمانی 
ئەدەبــی میرنشــینی بابــان بــووە، دواتریــش لــە 
ڕووی پێشــکەوتنی بــۆ خوێنــدن و بەســتانداردکردنی 
و فراوانبوونــی ئەرکەکانــی و زۆریــی چاپەمەنــی، 
ــەک  ــە ن ــوردی ک ــتی ک ــی بااڵدەس ــە زارێک ــووە ب ب
ــوو  ــتان، بەڵک ــووری کوردس ــتی باش ــە ئاس ــەر ل ه
ــە  لەســەر ئاســتی هەمــوو بەشــەکانی کوردســتان ل
ــە  ــکەوتووە، ئەم ــر پێش ــی دی زیات ــوو زارەکان هەم
ئــەوەی دانیشــتوانی هــەرە زۆرینــەی  ســەرەڕای 
باشــوور بــەم زارە قســە دەکــەن، ئەمانــە کۆمەڵێــک 
ــەر  ــی ه ــی زمان ــە پالن ــە ل ــن ک ــوەری زمانەوانی پێ
ــی  ــی زمان ــەم زارە پێویســتە ڕۆڵ ــت، ئ ــدا بێ واڵتێک
ســەرەکی و هاوبەشــی هەبێــت، و لــە زارەکانــی دی 
لەپێشــترە بــۆ ئــەوەی بکــرێ بــە زمانــی ڕەســمی و 

کارگێڕیــی حکوومــەت و بــواری ئەکادیمــی. 
پارێزگــەی دهــۆک،  لــە  بادینــی  بــە  خوێنــدن 
ئەویــش وەک شــێوەزارێکی کــوردی پێویســتە چەنــد 
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ــەی  ــە پارێزگ ــەروەردەدا ل ــە سیســتمی پ ســاڵێک ل
دهــۆک بخوێنرێــت، بــۆ ئــەوەی زارەکــە بــێ بایــەخ 
ئــەوەی  وێــرای  ئەمــە  بــکات،  نەبێــت و گەشــە 
پاشــخانێکی ئەدەبــی دەوڵەمەنــد بــەم زارە کوردییــە 
ــووری  ــە باک ــی ل ــزاری بۆتان ــە بن ــوردوودا ب ــە ڕاب ل
ــی و  ــارەی ئاخێوەران ــە ژم ــووە، ب ــتاندا هەب کوردس
پانتایــی جوگرافیــای زمانــی کــوردی گەورەتریــن 
زاری کوردییــە. دەڤــەری بادینــان لــە باشــووری 
کــوردی  بــە  ســەردەمێک  هیــچ  لــە  کوردســتان 
ڕێکەوتننامــەی  دوای  لــە  تەنیــا  نەیانخوێنــدووە، 
یــازدەی ئــاداری 1٩٧٠ بــۆ مــاوەی ٥ – ٦ ســاڵێک 
1٩٧٥ خوێندنیــان   - مــاوەی ســااڵنی 1٩٧٠  لــە 
ــش  ــی ناوەندی ــە زاری کوردی ــووە و ب ــوردی ب ــە ک ب
بــووە، بــەاڵم دوای نســکۆی شۆڕشــی ئەیلــوول، 
ــی  ــەوە و جارێک ــب کەوت ــەر تەعری ــە ب ــەم ناوچەی ئ
دی لــەوێ خوێنــدن کرایــەوە بــە عەرەبــی. لــە 
ــی باشــووری  دوای ڕاپەرینــی 1٩٩1 دوای ڕزگاربوون
ــە  ــەم ناوچەی ــدن ل ــی دی خوێن ــتان، جارێک کوردس
کرایــەوە بــە کــوردی، بــە زاری کوردیــی ناوەنــدی و 
بــۆ مــاوەی هەشــت ســاڵێک بــەردەوام بــوو، بــەاڵم 
لــە دوای 1٩٩8ـــەوە لــەوێ خوێنــدن لــە ســەرەتایی 
ــە بنــزاری بادینــی دەســتی پــێ  ــۆ یەکــەم جــار ب ب
کــرد، لــە ســەرەتاوە بۆ چەنــد قۆناغێــک ڕێگەپێدراو 
ــەوە  ــی گرت ــر هەمــوو ســاڵەکانی خوێندن ــوو، دوات ب
و گەیشــتە ئاســتی زانکــۆش، تــا لــە کۆتاییــدا 
زاری ســتانداردی کوردیــی ناوەندییــان وەک زمانــی 
ڕەســمیی کاروبــاری حکوومەتیــش لــەم دەڤــەرە 
ڕەت کــردەوە، کــە ئــەم ڕەتکردنەوەیــە بــە ڕادەیــەک 
تونــد بــوو، لــە پالنــی زمانــی هیــچ واڵتێــک و هیــچ 
ــی، زمانێکــی  ــووە زارێکــی ناوچەی ــدا نەب نەتەوەیەک
بااڵدەســتی هاوبەشــی هەرێمێــک بــەم شــێوەیە ڕەت 
ــە،  ــەم ڕەتکردنەوەی ــی ئ ــە ئەنجام ــە ل ــەوە، ک بکات

ــان. ــە دوو زم ــوو ب ــە باشــوور ب ــوردی ل ــی ک زمان
ــە زار  ــدن ب ــەوە، خوێن ــۆ نەت ــان ب ــی زم ــە پالن ل
نابێــت بــە ئاراســتەیەک بێــت زمانــی ســتاندارد 

و هاوبەشــی کــوردی ڕەت بکاتــەوە، بــە تایبــەت 
ئــەو زمانــە کوردییــە بــە زاری ســتانداردی کوردیــی 
ناوەنــدی فاکتەرێکــی گرنگــە بــۆ یەکپارچەیــی کــورد 
لــە باشــوور، پێویســتە هەرچــی زووتــر وەک زمانــی 
ڕەســمی بــۆ حکوومەتــی هەرێــم بــە ڕەســمی بکرێــت 
و لــە هەرێمەکــە بچەســپێنرێت. ڕەتکردنــەوەی ئــەم 
ــتێک،  ــوو ش ــۆ هەم ــان ب ــەری بادین ــە دەڤ ــە ل زمان
ــەم  ــە زار. ئ ــوو ب ــدن ب ــی خوێن ــی خراپ ئەزموونێک
ڕەتکردنەوەیــە، ئەگــەر هــەر هۆکارێکــی ناوچەگــەری 
ــەاڵم هــۆکاری  ــە پشــت بێــت، ب و لەهجەپەرســتی ل
ــە دەســەاڵتی  ــە، ک ــی زمان ــی پالن ســەرەکی نەبوون
هەرێــم پالنێکــی دیاریکــراوی بــۆ زمانــی کــوردی 
ــی لەســەر  ــچ چاودێرییەک ــە و هی ــە باشــووردا نیی ل
زمانیــش نەمــاوە، بــۆ پرســی زمانــی کــوردی و 
چەســپاندنی لــە هەرێمەکــە خەمســارد و بــێ باکــە. 
خوێنــدن بــە زار بــۆ چەنــد ســاڵێک، بــە تایبــەت 
ــووری و  ــی کولت ــە تایبەتمەندی ــەی ک ــەو زاران ــۆ ئ ب
ناوچەییــان هەیــە و کۆنــە وەک هەورامــی، یــان 
بنــزاری بادینــی بــە هیــچ شــێوەیەک کاریگەریــی 
کــوردی  ســتانداردی  زمانــی  ســەر  بــۆ  خراپــی 
کــوردی  زمانــی  بەڵکــوو  نابێــت،  باشــوور  لــە 
ــی  ــە زیندووی ــش ب ــر دەکات و زارەکانی دەوڵەمەندت

دەمێننــەوە. 
ســەبارەت بــە زاری کوردیــی خواروو، یان باشــوور 
کــە بــە کەڵهــوڕی ناســراوە، ئــەم زارە کوردییــە لــە 
هەمــوو ئاســتەکانی زمانــەوە لــە کوردیــی ناوەنــدی 
ــی  ــەت لەگــەڵ شــێوەزاری گەرمیان ــە تایب نزیکــە، ب
زۆر تێکــەڵ بــە یــەک بــوون و جیاوازییەکانیــان کاڵ 
بووەتــەوە. لــە مــاوەی 1٩٧٠ – 1٩٧٥ خوێنــدن 
ــە  ــەوە و ب ــی گرتووەت ــەم ناوچەیەش ــوردی ئ ــە ک ب
کوردیــی ناوەنــدی بــووە. دوای نســکۆی شــۆڕش 
ــووە،  ــب کەوت ــەر تەعری ــە ب ــەم ناوچەی ــدی ئ بەتون
ئێــراق  پێشــووی  ڕژێمــی  ڕووخانــی  دوای  بــەاڵم 
لــەوێ  ناوەنــدی  کوردیــی  بــە  خوێنــدن   ،2٠٠٣
ــتا  ــا ئێس ــە ت ــەم ناوچەی ــردەوە. ل ــێ ک ــتی پ دەس
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هیــچ داواکارییــەک بــۆ خوێنــدن بــە زارەکەیــان 
نییــە، وەک دیــارە ئــەوان کێشــەیان لــە خوێنــدن بــە 
ــەر  ــە، ئەگ ــدی نیی ــی ناوەن زاری ســتانداردی کوردی
لــە داهاتــوودا داوا بکــەن، ئەوانیــش وەک هەورامــی 
ــە  ــد ســاڵێک مافــی خوێنــدن ب ــۆ چەن و بادینــی، ب

ــە.  ــان هەی زارەکەی
ــە باشــووری کوردســتان  نەبوونــی پالنــی زمــان ل
زمانــی  ڕەوشــی  زمــان،  چاودێــری  نەبوونــی  و 
کــوردی بــە ڕۆژێــک گەیانــدووە کــە هەموومــان 
ــەوە بترســین. نازانیــن  ــە پاشــەڕۆژی زمــان و نەت ل
ئێمــە وەک نەتــەوە بــۆ زمــان چیمــان دەوێــت، لــە 
کاتێکــدا هەموومــان دەڵێیــن زمــان ناســنامەیە و 
گرنگتریــن ڕەگــەزی پێکهێنــەری نەتەوەیــە، کەچــی 
حکوومــەت هیــچ پالنێکــی بــۆ زمانــی کــوردی و 
پێشخســتنی نییــە، حکوومــەت دەیــەوێ لــە باشــوور 
کــورد نەتــەوە بێــت، بەبــێ زمانێکــی هاوبــەش 
و ڕەســمی، کــە ئــەم هەلومەرجــە زمانییــە لــە 
گەورەیــە.  کەلێنێکــی  نەتەوەســازیدا  پرۆســەی 
باشــوور،  بــۆ  یەکزمانــی  مەســەلەی  دواخســتنی 
دواخســتنی پرۆســەی نەتەوەســازی و دواکەوتنــە 

لــە بەدەوڵەتبوونــی باشــووری کوردســتان.

ئەنجامی باسەکە
ــۆزی زمانەوانیــی  پرســی زار و زمــان پرســێکی ئاڵ
کۆمەاڵیەتییــە. ئەگەر فــرەزاری زمانێک، دەوڵەمەندیی 
زمانەکــە بێــت، بــەاڵم پرســی ڕێککەوتــن لەســەر یــەک 
ــی  ــۆ زمان ــەدا ب ــەو زمان ــی ئ ــو زارەکان ــە نێ ــان ل زم
نەتــەوە، بابەتێکــی پرســهەڵگرە. ئەگــەر لــە پرۆســەی 
نەتەوەســازی لــە ئەوروپــا زار بایەخــی پــێ نــەدراوە، 
چونکــە بــە هەڕەشــە بــۆ یەکێتیــی نەتــەوە دانــراوە، 
خوێنــدن لــە سیســتمی پــەروەردەی دەوڵــەت نەتــەوە 
ــۆش  ــووە، زارەکان فەرام ــەوە ب ــی نەت ــەک زمان ــە ی ب
ــە  ــە ســەردەمی ل ــەم ســەردەمەدا ک ــەاڵم ل ــراون، ب ک
ــک،  ــی هــەر زارێ ــە ناوچوون ــە، ل ــی زار و زمان ناچوون
بەتایبــەت زارێــک کــە پاشــخانێکی ئەدەبــی هەیــە 

لەدەســتدانێکی فەرهەنگــی و زمانــی گەورەیــە کــە 
لــە ئایینــدەدا قــەرە بــوو ناکرێتــەوە، بۆیــە پێویســتە 
هاوبــەش  زمانــی  بەشــانی  شــان  ســەردەمە  لــەم 
ــد  ــش چەن ــی ناوچەیی ــد زارێک ــە چەن ــەوە، ب ــۆ نەت ب
ســاڵێک بخوێنرێــت، بــە مەبەســتی پاراســتنی زارەکــە 
لــە فەوتــان، بەتایبــەت لــەم هەلومەرجــەی ئەمــڕۆ لــە 
باشــووری کوردســتان، زاری هەورامــی کــە مەترســی 
لەناوچوونــی لەســەرە، زۆر گرنگــە چەنــد ســاڵێک 
ــە  ــەوە و گەش ــەوەی ببووژێت ــۆ ئ ــت، ب ــی بخوێنرێ پێ
بــکات و نەفەوتێــت، چونکــە بــە مانــەوەی هەورامــی 
زینــدوو  کــوردی  دەوڵەمەنــدی  و  کــۆن  زارێکــی 
دەمێنێتــەوە، ئەدەبیاتێکــی دەوڵەمەنــد و لەمێژینــەی 
ــی  ــاواز و گۆران ــیقا و ئ ــی مۆس ــوردی و کولتوورێک ک
هەورامانیــش  دەمێننــەوە،  زیندوویــی  بــە  کــوردی 
ــە  ــوردی ب ــەنی ک ــی ڕەس ــی فەرهەنگ وەک ناوچەیەک
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