دەروازە

زۆر شــتی زمانی كوردی تەواو یەكالنەبووەتەوە،
خــۆی ئەدگارێكــی ڕەســەنی زمانــی كوردییــە ،یــان
نــەء! هــۆكاری ئــەو پاشــاگەردانییە زمانەوانییــە
ئیــش نەكــردن لەســەر خــودی زمانەكەیــە؛
ئەوانــەی بەنــاوی توێژینــەوەش دەكرێــن ،زۆربەیان
جوینــەوەی ئەوانــی تــرن.
لــەم كورتــە وتــارەدا هەوڵ دەدەم قســە لەســەر
ســەرەتاكانی بەكارهێنانــی پێشــگری (ئــە) لــە
بەشــە دایەلێكتــی ســلێمانی بكــەم.
پۆلینێكی نوێی پێشگرەكانی كوردی()1

ئەگــەر نەڵێــم هەمــوو ئــەوە زۆربــەی
ڕێزماننووســەكانی ئینگلیــز پاشــگرەكانیان بــۆ
مێژووی دەركەوتن و
دوو بەشــی ڕێزمانییــەكان و داڕێــژراوەكان دابەش
كزبوونی پێشگری (ئە)
كــردووە ،زۆربــەی توێژەرەكانــی كوردیــش ئــەو
پۆلینەیــان دووبــارە كردووەتــەوە؛ ئــەوەی لــە
كــوردی تــەواو نوێیــە ،بــە پێــی زانیــاری مــن،
ئــەوەی لــە زمانــی كوردیــدا ئیشــی لەســەر
نەكــراوە پۆلینكردنــی پێشــگرەكانی كوردییــە!
پێشــگر لــە زۆربەی زمانەكانــدا خۆی مۆرفیمێكی
سەالم ناوخۆش
بەنــدە ،نــەك ســەربەخۆ (ســتاگەبێرگ 1966؛
(زانکۆی سەاڵحەددین  -کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەتی) كریســتال 1992؛ فینچ  .)2000زمانی كوردی زیاتر
پشــت بــە پاشــگر دەبەســتێت ،نــەك پێشــگر؛
ژمارەیــان كەمتــرە لــە ژمــارەی پاشــگرەكان،
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كــە لــە فەرهەنگەكانــی كــوردی –كــوردی ورد
دەبینــەوە ،زیاتــر دەرك بــەوە دەكەین پێشــگری
/دە /وەك پێشــگری داڕێــژراوی /هــەڵ/_-؛ /
تــێ_/؛ /وەر_ /نییــە ،واتــای وشــە ناگۆڕێــت،
هــاوکات ڕۆڵــی لــە دەوڵەمەندكردنــی وشــەی
كوردیــدا نییــە ،تەنیــا ئاســپێكتی كــردار نیشــان
دەدات (موكریانــی 1991؛ موكریانــی 1999؛
خــاڵ .)2005
لــە الیەكــی دیکــەوە پێشــگری /دە /و /ئــە/
هــەردووك یەكــن ،تەنیــا بنــزارەكان لــە یەكیــان
جیــا دەكەنــەوە.
پێشــگری (دە) خــۆی واتــادارە ،واتــە واتایەكی
دی هەیــە كــە پێوەنــدی بــە واتــای پێشــگرەوە
نییــە ،ژمــارە (.)10
لــە الیەكــی ترەوە پێشــگری (ئــە) هیچ واتای
نییــە تەنیــا ئامــرازی گەیاندنــی ئاییندەیــە،
یــان موزاریعــە ،هەروەهــا تەنیــا نیشــانەیەكی
ڕێزمانییــە كــە بــە پێــش ڕەگــی كاری ڕانەبوردوو
دەردەكەوێت(موكریانــی  ،1991ل19؛ موكریانــی
 ،1999ل)2()26
كەواتــە پێشــگری (دە/ئــە) دەچێتــە ســەر
كــردار بــۆ ئــەوەی ســیغەی ڕانەبــوردوو و
ئاســپێكتی ڕانەبــوردووی بــەردەوام و داهاتــوو
دروســت بــكات (یوســوپۆڤا  ،2019ل:)138
 ئەمڕۆ دەچێت.ئێستا وا دەچێت.
 -بەیانی لە سەرچنار دەتبینم.

زیاتــر بــۆ نەرێكــردن و چەنــد ئاســپێكتێكی كار
بەكاردێت(خۆشــناو  ،2015ل.)86
لەوانەیــە ئــەم دیاردەیــە یەكێك لــە هۆكارەكان
بووبێــت ،پێشــگر لــە كــوردی ئــەو پۆلینــەی بــۆ
نەكرابێــت! دەكــرێ لــە كوردیــدا هەمــان پۆلینــی
پاشــگرەكان بــۆ پێشــگرەكان بكرێــت ،یانــی
پێشــگرەكان بــۆ ڕێزمانییــەكان و داڕێــژراوەكان
بكەیــن:
یەكەم :پێشگری ڕێزمانی
دووەم :پێشگری داڕێژراوەكان
كۆمەڵــەی یەكــەم چەنــد ئەدگارێكیــان هەیــە
كــە لــەوەی دووەم جیایــان دەكاتــەوە ،وەك
.1واتا ناگۆڕن
.2بەشە ئاخاوتن ناگۆڕن
.3تەنیــا دەچنــە ســەر ڕەگــی كــردار ،نــەك
نــاو و ئاوەڵنــاو و ئاوەڵكــردار ،باشــترین نموونــە
پێشــگری (دە/ئــە) یــە.
هەرچی پێشگری داڕێژراون:
-1واتا دەگۆڕن ،وەك
هەڵكشان ،داكشان؛ ڕاكشانهەڵچوون  -داچوون-2بەشە ئاخاوتن دەگۆڕن
-3كــراوەن ،جیــاوازی لەســەر بەشــە ئاخاوتــن
ناكــەن ،دەچنــە ســەر زۆربەیــان.
ئەمیــن  ،2013ل 181-179دەنووســێت :كــە
پێشــگری ئــە -بــۆ دروســتكردنی كــرداری دادێــی
ئەخبــاری بەكاردێــت ،وەك یاســایە:
پێشگر  +ڕەگی كردار  +جێناوی كەسی لكاو
كەی پێشگری (دە) بووە (ئە)؟
ئەشۆم ،ئەڕۆیت ،ئەخۆم
نووســین بــە زاری كرمانجــی ناوەڕاســت و
هەروەها
پێشــگر  +چاوگــی ســووتان ،خلیســكان ،ڕژان بنزارەكانــی مێژوویەكــی دووری نییــە كۆنتــرۆڵ
نەكرێت .نووســینەكان بە زۆری شــیعر و كەمێك
 +جێنــاوی لــكاوی كەســی
پەخشــانن .ســەدەی نۆزدەیــەم ســەدەیەكی پــڕ
ئەسووتێم ،ئەخلیسكێم.
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جموجووڵــی شــیعری بنــزاری ســلێمانی بــوو .لەو
ســەردەمدا قوتابخانــەی ئەدەبــی ســێكوچكەی
بابــان پەیدابــوو(.)3
قوتابخانــەی ئەدەبــی بابــان لــە نەزەر مســتەفا
 2019زیاتــر لــە دوو نــەوەی شــاعیرانی بابانــی
لەخۆگرتبــوو .نــەوەی یەكــەم بریتــی بــوون لــە
نالــی و ســالم و كــوردی .لــەو نەوەیــەدا تەنیــا
نالــی شــاعیر و زمانــەوان بــوو .خۆدزكــۆ 2005
یەكــەم كوردنــاس بــوو لــە ڕێــگای ئەحمــەد
پاشــا ،میــری دوورخــراوەی میرنشــینی بابــان،
لــە كتێبەكەیــدا ئامــاژە بــەوە بــكات؛ نالــی
زمانــەوان بــووە و هەروەهــا كتێبێكــی دەربــارەی
زمانــی عەرەبــی بــۆ شــاگردەكانی حوجــرە
نووســیوە( .)4لــە نێــو كوردانیــش مەســعوود
محەمــەد  1976یەكــەم توێــژەر بــووە لــە كتێبی
«چەپكێــك لــە گوڵــزاری نالــی» ئامــاژە بــەوە
بــكات كــە نالــی زمانــەوان بــووە.
لێــرەدا دەمــەوێ جەخــت لەســەر ئــەوە بكــەم
نالــی لــە شــیعر و زمــان ڕابەر بــووە( ،)5نالی لە
شــیعرەكانیدا پێشــگری (ئــە)ی بەكارنەهێنــاوە،
ئــەو خــۆی لــە (ســالم) و (كــوردی) لــە
دەســەاڵت نزیكتــر بــوو .لــە شــیعرێكدا باســی
مردنــی ســلێمان پاشــا و هاتنــە ســەر تەختــی
ئەحمــەد پاشــا دەكات:
تــا فەلــەك دەورەی نــەدا ســەد كەوكەبــی ئــاوا
نەبــوو
كەوكەبــەی میهــری موبــارەك تەلعەتــی پەیــدا
نەبــوو
ئــەو نزیكبوونــەوەی لــێ كــرد وەك باوكــی
نــەكات ،هــەر لــە شــارەزوور بمێنێتــەوە،
بەڵكــوو ئــەو شــایەنی ئەوەبــوو لــە كۆشــك
بــێ ،واتــە ناكۆكــی چینایەتــی وای لــێ كــرد
خــۆی بــە شــایەنی كۆشــك بزانێــت ،ئەحمــەد

پاشــا دەرگای كۆشــكی بۆ كردەوە(كەســنەزانی
2019؛ ناوخــۆش .)2020
نالــی وەك ڕابــەری نــەوەی یەكەمی شــاعیرانی
میرنشــینی بابــان لــە شــیعرەكانیدا پێشــگری
(دە) بەكاردەهێنێــت ،نــەك (ئــە):
تەبەسســوم دەردەخــا حوققــەی دەم و جەوهەر
لــە نێو ئــەودا (ل)65
..........................................
تــۆ كــە حۆریــت وەرە نێــو جەننەتــی دیــدەم چ
دەكــەی (ل)68
.........................................
ئەگــەر خوێنــم دەڕێــژی تــۆ ئــەوە تیــغ و
ئەمیــش گــەردن (ل)73
............................................
بنــواڕە دەڵــێ خــۆ خەنەیــە پەنجەیــی ئاڵــم
(ل)235
...........................................
ئاســمان هەوریــن دەبــێ ،ئێمەش بــە غەمگینیی
دەڵێین (ل)6()293
ئەمین  ،2019ل 11شــازدە شــاعیری كالســیكی
ســەدەی نــۆزدە و بیســتەم دیــاردەكات و ناویــان
دەنێــت نــەوەی دووەمــی شــاعیرانی قوتابخانــەی
بابــان ،لــە ل 12زۆربــەی ئــەو شــاعیرانە
شــاعیری (ســلێمانی)ن ،ئەوانــی تــر شــاعیری
كەركــووك و كۆیــە و موكریانــن ،بــەاڵم هیچیــان
هــی هەولێــر نیــن)7(.
لــەو هەمــوو شــاعیرە تەنیــا چەنــد شــاعیرێكی
ســلێمانی وەردەگریــن ،چونكــە وەك شــاكەلی
 2005دەنووســێت لــە زۆر شــتی زمانەوانــی
گەرمیــان وەك بابانییــەكان نییــە.
نموونــە لــە ڕابەری نــەوەی دووەمی شــاعیرانی
بابــان ،مەحوی :1906 -1831
یــادت دەكــەم ،لەگــەڵ دێتــە شــەڕ زوبــان
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تیپــی (ئــە) بەســەر فیعلــەوە نابینــرێ».
(ل )263
خۆدزكــۆ لــە كتێبەكەیــدا بــاس دەكات ،كــە
..........................................
تەجرەبــەی عاشــق بــە ســووتانی دەكــرد ئــەو لــە ســاڵی  1853لــە پاریــس ئەحمــەد پاشــای
بینیــوە و نووســینەكانی لــێ وەرگرتــووە،
زاڵمــە (ل)311
نووســینەكە بــەدەرە لــە (ئــە) ،بەڵكــوو (دە)
...........................................
كــە دایــم ئــەو دەمــە ســوێرە لەگــەڵ نــان و بەكارهاتــووە ،وەك «هەمــوو نــاوەكان بــە
هەمــان شــێوە گــەردان دەكرێــن ...لــە هــەردوو
نمــەك دەدوێ (ل)321
بــاردا بەهەمان شــێوە دروســت دەبــن (عەبدوڵاڵ
...........................................
ئێســتە بــۆ الف و گــەزاف هــەر كــەس دەبینــی  ،2005ل.)70
عاشقە()8()241
ئەمیــن  2019لــە كۆتایــی «نــەوەی دووەمــی
شــاعیرانی قوتابخانــەی بابــان ،ناوی شــاعیرێكی
وەك ســابیری  1944 -1882دەهێنێــت ،بــەاڵم
ئــەو شــاعیرە بــە پێچەوانــەی نالــی و مەحــوی،
پێشــگری لــە شــیعرەكانی بەكارهێنــاوە ،وەك:
تا ئەدیبی چاوی دەرسی صبر و حیلمی پێ وتم
دڵ لەبــەر ئــەو چــاوە تەحمیلــی هــەزار ئــازار
ئــەكا (فــەرەج  ،2009ل)46
.......................................
یــاری مــن هەرچــی ئــەكا ،مەنعــم مەكــەن ،مــن
وا ئەكــەم (فــەرەج ،ل)9()50
لــە پێــش خۆدزكــۆ و لــە پــاش خۆدزكــۆ
پەخشاننووســانی كــورد لــە نووســینەكانیاندا
پێشــگری (دە)یــان بەكارهێنــاوە ،بــۆ نموونــە
شــێخ حوســێنی قــازی  1870-1791دەڵێــت:
هەمــوو بڵنــدان خــوار دەكات ،كەچی جەلیزادە
 1908-1835دەڵێــت :هەمــوو بڵندان دەكا نەوی
(بیمــار  ،1998ل .)66مەوالنەش 1827-1779
یەكــێ لــەو نووســەرانەی ســلێمانییە؛ پێشــگری
(ئــە) بەكارناهێنێــت ،لــەم بــارەوە موحەمــەدی
مــەال كەریــم ،ل 201دەنووســێت« :ســلێمانی
هێشــتا دیالێكتێكــی جــێ گرتــووی تیــا نەبــووە،

مێژووی دەركەوتنی پێشگری (ئە)

لــە دەقــە شــیعری و پەخشــانەكانی ســەدەی
نــۆزدە و هەتــا ســەرەتا ســەدەی بیســتەم
پێشــگری (ئــە) لــە نووســینی كــوردی شــێوەی
ســلێمانی نەبــوو .ســۆن ئامــادە نەبــوو ئــەو
پێشــگرە لــە ڕۆژنامــەی پێشــكەوتن بەكاربێنێت،
ئــەو ڕۆژنامەیــەش لــە مــاوەی  1920تــا 1922
دەرچــوو(( )10ناوخــۆش  ،2019ل.)30
یەكــەم دەركەوتنــی نیوەچڵــی( )11پێشــگری
(ئــه) لــە نووســینەكانی ڕۆژنامــەی بانــگ
كردســتان دەركــەوت( .)12ڕۆژنامەكــە پێوەنــدی
بــە كۆمەڵــەی كوردســتانەوە هەبــوو .زۆر شــتی
هەڵــە دەربــارەی كۆمەڵەكــە و ڕۆژنامەكــە هــەن،
لەوانــە دەڵێــن (بانگــی كردســتان) یەكێــك لــە
ڕۆژنامەكانــی حوكمــی شــێخ مەحمــوود بــووە،
جەبــاری  ،1970ل 84دەنووســێت :وابزانــم
ئــەم ڕۆژنامەیــە لــە ســەردەمی حكوومەتــی
شــێخ مەحمــوود دەرچــووە» ،هەروەهــا هــاوار
 ،1991ل 326-325دەنووســێت« :ڕۆژنامەكــە
لــە ژمــارەی یەكەمــەوە هەتــا ژمــارە  13كــە لــە
 1922/11/3دەرچــووە بریتــی بــووە لە ئۆرگانی
جەمعیەتــی كوردســتان و حوكمدارییەتــی
شــێخ مەحمــوود ،بــەاڵم ژمــارە 14ی ئینگلیــز
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دەریكــردووە ».لەمــە ماڵوێرانتــر ئەوەیــە
ســدیق  ،2003لــە ل 5دەنووســێت :ڕۆژنامەكانــی
ســەردەمی حوكمــی شــێخ مەحمــوود بریتیــن
لــە ڕۆژنامــەی بانگــی كوردســتان !!»...ئــەو
هەمــوو هەڵەیــە یــەك شــتمان پــێ دەڵێــن:
ئەوانــە ،یــان خــودی ڕۆژنامەكەیــان نەدیتــووە،
یــان نەخوێندووەتــەوە!
لــە ڕووی مێژووییــەوە دووەم حوكمــداری
شــێخ مەحمــوود لــە  1922/10/10دروســت بــوو،
چــۆن ڕۆژنامەیــەك لــە  1922/8/2دەرچــوو
بێــت ،ڕۆژنامــەی شــێخ مەحمــوود بێــت!..؟ لــە
 1922/8/2شــێخ مەحمــوود نەفــی كرابــوو بــۆ
هیندســتان!
ڕۆژنامەكــە بــە ســێ زمــان ،كوردیــی ناوەنــد
و فارســی و توركــی ،دەرچــووە .لــە ژمــارە
یــەك هەتــا هەشــت لــە ژێــر ئیــدارەی ئینگلیــز
دەرچــوو .لــە الپەڕەی «یەك»ی ژمــارەی یەكدا
ئامــاژە بــەوە كــراوە؛ یاموڵكــی بــۆ كردنــەوەی
جمعیــت كردســتان داوای مۆڵەتــی لــە ئینگلیــز
كــردووە ،وەك هاتــووە :لســر مراجعتــی جنــاب
ســعادتمان حاجــی مصطفــی پاشــای میرلــوای
اركان حــرب متقاعــد و لــە ســر مأذونیــت و
مســاعدە رســمی حكومــت سیاســی ســلیمانی...
جگــە لــە كۆمەڵەی كوردســتان ،یاموڵكــی داوای
باڵوكردنــەوەی بانگــی كوردســتانی لــە ئینگلیــز
كــردووە ،لــە ل 3ژمــارە یــەك ئــەم ڕاســتییە
هاتــووە:
لــە نەتیجــەی ســەعی و كۆشیشــێكدا كــە
لــە تــەرەف جەنابــی ڕەئیســی جەمعیەتــی
كوردســتانەوە واقیــع بــووە حكوومەتــی سیاســی
و ســلێمانی بــۆ نەشــری غەزەتــەی (بانگــی
كوردســتان) موســاعەدەی فەرمــوو ».لــە ژمــارە
دوو ،ل 1هاتــووە« :لەبــن هیئەیــی ناصحــە

لــە بەغــداوە دێــت بــۆ كوردســتان ».لــە ل5ی
ژمــارە ســێ دەربــارەی ئینتیخابــات هاتــووە :بــو
ئینتخابــات تــازە ســلێمانی حقیقــت حكومــت
حســن نیتــی ئیزهــار ،...لــە الپــەڕە 3ی ژمــارە
 4هاتــووە :یاموڵكــی دەڵێــت :لــەم خسووســەوە
بــۆ هەمــوو الیــەك نووســراوە؛ بــا خســووس بــە
مندوبــی ســامی كــە لــە بەغدایــە موراجەعــەت
پــێ كــراوە »...لــەو ژمارانــە و چــوار ژمارەكــەی
تــر جگــە لــە ستایشــی ئینگلیــز و ڕەخنــە لــە
توركیــا گرتــن هیچــی تــری تێــدا نییــە.
بەڵگەیەكــی تــر كــە ڕۆژنامەی بانگی كوردســتان
زۆر نزیكتــر بــووە لــە ئینگلیــز ،پێداهەڵدانــی
ئەحمەدموختــار بەگــی جــاف ،قائیمقامــی
هەڵەبجــە ،بــە ڕۆژنامەكــە ،وەك دەڵێــت:
بانگی كوردستانە وا دنیای ئیحیا كردەوە
زامی قەلبی كوردی بێچارەی موداوا كردەوە
...........................................
الچووە تاریكی هوری جەهالەت ئیستەكە
نەجمی ئیقبالی كوردانی ڕەخشا كردەوە
ل ،3ژ(3ناوخۆش  2020منەوەری كورد)
پــاش ســاغكردنەوەی ناســنامەی كۆمەڵــە و
ڕۆژنامەكــە ،دەمانــەوێ ئامــاژە بــەو دەقــەی
ڕۆژنامەكــە بكەیــن ،كــە هــەردوو پێشــگری (ئــە)
و (دە)ی بەكارهێنــاوە.
بۆنموونــە لە ژماره ()1ی (بانگی كوردســتان)،
كــه لــه ()2ی ئابــی ( )1922باڵوكرایــهوه ،لــه
بهشــی كوردییهكــهی هاتــووه« :ئــەول ڕۆژی
جەژنــی قوربــان پــاش نوێــژی جــەژن ...ئیتــر
ئومێدمــان وەهایــه كــه بــۆ تەرەقــی و تەعالــی
وەتــەن و میللــەت هەمــوو الیــەك تــێ بكۆشــین.
...جەژنـ ه پیــرۆز دەكات ،تەمەنــی دهكیــەن...
هەمــوو شــتێك ورده ورده زیــاد ئەكات.
لە پاش ئەو دەركەوتنە و باڵوبوونەوەی كتێبی
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ڕێزمانــی تۆفیــق وەهبــی بەنــاوی «دەســتووری
زمانــی كــوردی لــە ( »1929حەســەنپوور ،2015
ل )163بەشــێك لــە شــاعیرانی ســلێمانی كەوتنــە
بەكارهێنانــی پێشــگری (ئــە) ،وەك:
منـهوهر زۆری هـهر لهبـهر نانــی وهتـهن ئهفرۆشــێ
بـه یـهك تارانی
ئهخات ـ ه ژێــر پــێ دیــن و ئیمانــی كاك ـ ه خــوا
ئیشــی نابهجــێ نــاكا ()13
ئارەزووی دەرمان ئەكەن
..........................
لە ئاوی چەشمەی حەیوان ئەكەن
.............................
چەند كەسێ ئێستا وەتەن وێران ئەكەن()14
............................
ئەمە بە چاوی خۆمان ئەبینن
...................................
خۆم لە جێی شاهـ و سوڵتان ئەزانم()15
پێوەنــدی پێشــگری (دە) بــە ئیســامەوە ،بــە
حوكمی ئەوەی نووسەر و شاعیرەكان نووسەری
زۆربــەی نووســینی ســەدەی نــۆزدە و ســەرەتای
ســەدەی بیســتەم بــوون ،بەشــێك لــە منــەوەری
كــورد دەیویســت لــەو پێشــگرە دووربكەوێتــەوە.
ســەعید صدقــی كابــان یەكــەم ڕێزمانــی لەســەر
شــێوەی ســلێمانی لــە  1928نووســی .شــاكەلی
 ،2005ل 25دەگێڕێتــەوە تۆفیــق وەهبــی
وتوویەتــی «لەبــەر ئــەوەی ســەعید صدقــی لــە
حەفتاكانــی ســەدەی نۆزدەمــدا چووەتــە بــەر
خوێنــدن لــە مزگەوتەكانــی ســلێمانیدا هەمیشــە
(دە) لــە ڕێزمانەكەیــدا بەكارهێنــاوە ».وا
دەردەكەوێــت ملمالنێیەكــی هــزری لــە نێــوان
بــەرەی ئایینــداری كــورد و بــەرەی منــەوەری
كــورد هەبــووە لەســەر بەكارهێنانــی پێشــگری

/دە  /و /ئــە ،/كتێبەكــەی كابــان لــە 1928
چــاپ بــوو پێشــگری /دە/ی بەكارهێنــاوە،
بــۆ نموونــە تەماشــای الپــەڕە (( )10هەمــوو
ئیســمی دەتوانــی) ،كەچــی كتێبەكــەی تۆفیــق
وەهبــی تەنیــا یــەك ســاڵ دوای ئــەوەی كابــان
دەرچــوو پێشــگری /ئــە/ی بەكارهێنــاوە،
بڕوانــە الپــەڕە (( )12لــە دوو كــەرت دروســت
ئەبــێ)!!!( )16هەرئەوەنــدە نــا تۆفیــق وەهبــی
لــە وتووێژەكەیــدا لەگــەڵ ئەمیــری حەســەنپوور
لــە 28ی تەمــووزی 1976دا لــە لەنــدەن زۆر
كارەكــەی كابــان بــێ بەهــا دەكات بــەوەی
كتێبەكــەی بــە دووســەد ڕوپییــە بــۆ وەزارەتــی
مەعاریفــی عێراقــی نووســیوە ،ئــەو مەالیەكــی
مۆدێــرن نەبــوو (حەســەنپوور  ،2015ل)163
(.)17
پێشگری (ئە) بۆ داهات و بۆ كزبوو؟

وەك گوتمان زۆربەی نەوەی یەكەم و دووەمی
شــاعیران و پەخشاننووســانی قوتابخانەی بابان،
كــە زۆربەیــان ،كــەم و زۆر دەرچــووی حوجــرە
بــوون ،بــە واتــای ئــەوەی ئەگــەر دەقەكانیــان
بــە دیتنێكــی ئیســامی خۆماڵــی نەنووســرا
بێــت ،ئــەوە بــە تامــی ئایینــداری نووســراون،
ناســنامەیەكی عەقیدەییــان هەڵگرتبــوو .لــە
كۆتایی بیســتەكانی ســەدەی بیســتەمیش تۆفیق
وەهبــی  1976و  )18(2005ســەعید صدقــی
كابــان بــەوە تاوانبــار دەكات كــە دەرچــووی
حوجــرە بــوو ،هەروەهــا مەالیەكــی مۆدێــرن
نەبــوو!! بۆیــە پێشــگری (دە)ی بەكارهێنــاوە.
لــە ســەردەمی شــێخ مەحمــووددا كۆمەڵــگای
ســلێمانی بووبووە دوو بەرەی منەوەر و دۆســتی
ئینگلیــز ،هەروەهــا جلخــوارەكان (الیەنگرانــی
توركیــا و شــێخ مەحمــوود و كۆلكــە مــەال).
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ڕەفیــق حیلمــی و محەمــەد ڕەســووڵ هــاوار،
تەنانــەت ئەحمــەد تەقــی قســە لەســەر ئــەو دوو
بەرەیــە دەكــەن ،بــە جۆرێــك هــاوار لــە تۆفیــق
وەهبــی دەگێڕێتــەوە :كــە خــودی تۆفیــق وەهبی
و جەمــال عیرفــان لــە الیــەن جلخــوارەكان بــە
فەرمەســۆن نــاوزەد دەكــران.
زۆربــەی ئەوانــەی لــە ڕاگەیانــدن و پــەروەردە
نزیــك و تێكــەڵ بــوون شــاعیر و نووســەرانی
نزیــك لــە بیركردنــەوەی تۆفیــق وەهبــی بــوون،
(تۆفیــق وەهبــی)ش لە پــاش یاموڵكی و جەمیل
ســائیب هەتــا بێكــەس و پیرەمێردیــش()19
لــە كتێبــی «دەســتووری زمانــی كوردیــی»
پێشــگری (ئــە)ی لــە جیاتــی (دە) بەكارهێنــا.
ئــەو پاشــان بــووە موتەســەڕیفی ســلێمانی تــا
گەیشــتە وەزیــری مەعاریــف!
وەنەبــێ منــەوەرەكان ژێــدەری /ئە/یــان
دۆزیبێتــەوە كــە لــە /دە/كۆنتــرە ،ئــەوان چــاك
دەیانزانــی شــتی ئەوهــا نییــە ،بەڵكــوو تەنیــا
دەیانویســت خۆیــان لــە بەكارهێنانــی /دە /بــە
دوور بگــرن ،چونكــە مــەالكان بەكاریــان هێناوە،
ئەگەرنــا پرســەكە ڕێزمانــی  -زمانەوانــی نەبــوو،
بەڵكــوو پرســێكی هــزری بــوو!
ســەرچاوەی بەكارهێنانــی پێشــگری (ئــە) بــۆ
شــێوە و دیالێكتــی دی دەگەڕێتــەوە .شــاكەلی
 ،2005ل 26هەر لە تۆفیق وەهبی دەگوێزێتەوە:
«(ئــە) لــە ژێــر تــاوی بەشــە دیالێكتــی
ئــەردەاڵن و جافیــی شــارەزووریدا هاتووەتــە
نــاو زمانــی قســەكردنی شــاری ســلێمانییەوە».
لــە نــەزەر بابانــەكان شــێوەی شــارەزووری هــەر
زمانــی ڕەعیــەت نەبــوو ،بەڵكــوو هــەر شــیعر
هۆنینــەوە بــە دیالێكتــی گــۆران الی بابانــەكان
مایــەی بــە كەمزانیــن و گاڵتەپــێ كــردن بــوو
(كەســنەزانی  ،2019ل .)397هــەر بەهــۆی

فاكتــەری چینایەتییــەوە بابانییــەكان قەبووڵیــان
نەدەكــرد شــێوە ئاخاوتنــی شــارەزووری ،كــە
پێشــگری (ئــە)ی تێــدا بــوو بێتــە نــاو زمانــی
شــیعرەوە ،نالــی خــۆی شــارەزووری بــوو ،خــۆی
لــە بەكارهێنانــی ئــەو پێشــگرە دوورخســتەوە،
پێشــگری (دە)ی لــە شــیعرەكانیدا بەكارهێنــا
بــۆ ئــەوەی لــە زمانــی ڕەعیــەت دەربــاز ببــێ و
شــێوەزمانی بابانییــەكان بەكاربهێنێــت.
لــەو قســەیەی تۆفیــق وەهبــی دەردەكەوێــت
كــە پێشــگری (ئــە) لــە ســلێمانی غــەوارە بــووە
و هیــچ ڕەگێكــی نەبــووە ،هەروەهــا لــە قســەی
كەســنەزانیش دەردەكەوێــت شــێوەی ئاخاوتنــی
شــارەزوورییەكان پــڕ بــووە لــە /ئــە/ی؛ بۆیــە
شــەرم بــووە لــە شــیعردا بــەكاری بهێنیــت!
مــاوەی  1958-1922لــە عێــراق مــاوەی
قەبووڵكردنــی ئەفەنــدی و منــەوەری كــورد
بــووە ،هەروەهــا مــاوەی  1970-1961مــاوەی
منــەوەری ماركســی بــووە لــە شــار .لــەو
ڕوانگەیــەوە دەكــرێ بێژیــن ســەردەم لــە شــار
ســەردەمی مەكتەبلــی و ڕاگەیانــكار بــووە،
پێشــگری (ئە)یــش لــەو دوو بــوارە هەبــوو!
بێگومــان هــەر لــە شــار و دامــودەزگای زمانــی
ئەدەبیــی ســتانداردی كــوردی نەشــونما دەكات.
لــە الیەكــی تــر بــۆ ئــەو زمانــە ئەدەبییــە
شــێوەی تــر پێویســت دەبــن؛ پێشــگری (ئــە)ی
بــە زۆری لــە ئاخاوتنــی ســلێمانی و دەوروبــەر
هەبــوو ،نــەك پارێــزگای هەولێــر و بادینــان!
تۆفیــق وەهبــی بــاوەڕی وایــە لــە ســەرەتای
حەفتاكانــی ســەدەی بیســتەم پێشــگری (دە)
جێگــەی پێشــگری (ئــە)ی گرتــەوە (شــاكەلی
 ،2005ل .)26لەوانەیــە پرســێكی سیاســی لــە
پشــتەوەی ئــەو دوورخســتنەوەی /ئــە/ی بــێ
لــە پــەروەردە .لــە ســااڵنی / 1974-1970ئــە/

ژ (٢٠٢١ /١٢ - ١١ /٥ )٢٩٠/٢٨٩

116

لــە پــەروەردە دوورخرایــەوە و /دە /دووبــارە
وەك ســەدەی نۆزدەهــەم جێگــەی گرتــەوە،
بــەاڵم ئــەم جــارە پرســەكە سیاســی بــوو ،نــەك
ئایینــی ،هەروەهــا پــاش كەوتنــی شــۆڕش لــە
 1975ئــەو خوێندەوارانــەی لــە پــەروەردەدا
كاریــان دەكــرد ،ئەوانیــش بــۆ دوورخســتنەوەی
شــێوەی ئاخاوتنــی ســلێمانی لــە پــەروەردە
هــەر پێشــگری /دە/یــان بەكارهێنــا ،بــۆ نموونــە
بنــواڕە ئــەو كتێبانــەی پــەروەردە كــە لــەو دوو
ماوەیــەدا دەرچــوون:
 -١كتێبــی كــوردی پۆلــی دووی ناوەنــدی
 ،1970بــۆچ دەگریــم ،ل.10
 -٢كتێبــی كــوردی بــۆ پۆلــی ســێی ناوەنــدی
.1972كە سەرنجی ئەم وشانە دەدەین
 -٣كتێبــی كــوردی پۆلــی ســێیەمی ناوەنــدی
1977
ئەدەبــی گەالنــی دی دەچێتــەوە ســەر
فۆڵكلــۆر( .)20
دەركەوتنی زمانی ستاندەر( )21و
كزبوونی پێشگری/ئە/

وەك پێشــتر باســمان كرد (شــوێن) و (میدیا)
و (پــەروەردە) پێشــگری /ئــە/ی دروســتكرد.
ســلێمانی وەك شــوێن دەســەاڵتێكی مەعنــەوی
لــە یــادەوەری ڕۆشــنبیری كــورد هەبــوو ،ئــەو
هەژموونــە مەعنەوییــە نەیدەهێشــت چــۆك بــۆ
ڕاســتی مێژوویــی بدەیــن ،بــۆ نموونــە خواجــە
 ،1968ل 1هەروەهــا ل 38دەنووســێت« :شــێخ
مەحمــوود لــە ڕۆژی  21مایــس 1919دا بەرانبــەر
بــە بەریتانیــای گــەورە شۆڕشــی كــوردی دەســت
پــێ كــرد ،».كەچــی كتێبەكانــی مێــژوو دەڵێــن
یەكــەم یاخیبوونــی كــورد لــە هەژموونــی

بەریتانیــا لــە زاخــۆ دەســتی پــێ كــرد (مەزهــەر
 ،1983ل26؛ مەرعــی  ،2006ل ،)7نزیكــەی دوو
مانــگ پێــش ئــەوەی ســلێمانی! بەهۆی (ســۆن)
ـــەوە میدیــا لــە كوردســتان لــە شــاری ســلێمانی
دەركــەوت ،وەك ڕۆژنامــەی (پێشــكەوتن) و
(بانگــی كوردســتان) و (ئومێــدی ئیســتقالل) و
(ژیانــەوە) ،هەروەهــا پــەروەردەش بــە هەمــان
شــێوە ،بــۆ نموونــە ســیپارەی (موختەســەری
صــرف و نەحــوی كــوردی) و (دەســتووری
زمانــی كــوردی) لــە ســلێمانی باڵوبوونــەوە.
ئــەو بەهەڕمێــن بوونــەی شــێوەی ســلێمانی،
بــە تایبەتــی لــە پێشــگری /ئــە /هــەر بــە هەمان
هــۆكاری دەركەوتــن ،پــووكاوە .پەرتبوونــی
دەســەاڵت لــە شــارێكەوە بۆ شــارێكی تــر هەمان
دایەلێكــت لەوانەیــە هۆكارێكــی ســەرەكی بێــت.
لــە شــاری هەولێــر بــە هــۆی گیــو موكریانــی
و حوزنــی موكریانــی ئیــدی شۆڕشــی میدیــا
دەســتی پــێ كــرد و بــە پێچەوانــەی ســلێمانی،
پێشــگری /دە/ی بەكارهێنــا .حوزنــی موكریانــی
لــە  1926گۆڤــاری (زاری كرمانجــی) دەركــرد،
پاشــان لــە  1935هەتــا  1936گۆڤــاری
(ڕووناكــی) دەركــرد و لــە الپــەڕە دووی ژمــارە
یــەك پێشــگری /ده/بەكاردەهێنێــت ،وەك
دەنووســێت .:خویندەواریــش ئەمڕۆكــە بــە
مەتبوعــات و مەتبعــەوە پێــش دەكەوێــت و
دەتوانــێ خــۆ بنوێنیــت.».
پــاش ئــەو دوو هەوڵــەی حوزنــی موكریانــی
چەنــدان ڕۆژنامــە و گۆڤــاری تــر لــە هەولێــر
دەرچــوون .لــە مــاوەی  1974-1970پــەروەردەی
كــوردی كرایــەوە ،بــۆ یەكخســتن و نزیككردنــەوەی
بنزارەكانــی كرمانجــی ناوەڕاســت مــەال مســتەفای
بارزانی بڕیاری دا ،كە ئەو شــێوەیە بكرێتە زمانی
پــەروەردە .وەك لــە پێشــەوە بینیمــان پێشــگری
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/ئــە /لــە كتێبــی مەنهەجــی دوورخرایــەوە.
مەحــوی  ،2016ل 98دەنووســێت لــە مــاوەی
هەشــتاكان شــاری ســلێمانی ئامانجێكــی ســەرەكی
بەعــس بــوو ،هــەر بۆیــە لــە  1982 -1981زانكــۆی
ســلێمانی بــەزۆر گوێزرایــەوە شــاری هەولێــر».
نووســینی كــوردی لــە كتێبــە مەنهەجییەكانــی
زانكــۆ لــە الیــەك كۆنتێكســتی شــاری هەولێــر
دەوری كەمــی نەبــوو لــە كزبوونــی بەكارهێنانــی
پێشــگری /ئــە /لــە نووســین ،هەتــا ڕادەیــەك لــە
ئاخاوتنــدا.
یەكێــك لــە ئەدگارەكانــی ســتاندەربوون
ڕاماڵینــی وشــە و زاراوە و پێشــگر و پاشــگری
لۆكاڵــی شــارێكی دیاركــراوە ،هەوڵدانــە بــۆ
دۆزینــەوەی شــتی هاوبــەش.
هــۆكاری سیاســی وەك ئــەوەی 1974-1970
ڕۆڵــی خــۆی لــە كزبوونــی نــەك تەنیــا پێشــگری
/ئــە /لــە نووســیندا بینیــوە ،بەڵكــوو زۆر شــتی
تــر .حكوومەتــی كــوردی لــە  2005هەتــا ئێســتا
( )2020لــە هەولێــرە ،ئــەوەش وای كــردووە
زۆربــەی ڕاگەیانــدن و بڕیارەكانــی حكوومــەت
لــە زۆر شــتی لۆكاڵــی دوور بــن ،یەكێــك لەوانــە
پێشــگری /ئە/یــە!
دوور لــە سیاســەت نزیــك لــە زمانەوانــی دوو
زمانەوانــی گــەورەی ســلێمانی پێشــگری /ئــە/
لــە كتێبەكانیــان الدەدەن و دەگەڕێنــەوە بــۆ
ســەردەمی نالــی و شــێخ.
یەكــەم :پرۆفیســۆر دوكتــۆر فــارووق عومــەر
ســدیق
بێگومــان خەڵكــی ســلێمانی لــە ئاخاوتنــدا
لەگــەڵ یەكتــر پێشــگری /ئــە /بەكاردەهێنــن.
ســتاندەربوون پێوەنــدی بــە ئاخاوتنــەوە نییــە،
واتــە ئاخاوتــن ســتاندەر ناكــرێ .د .فــارووق
عومــەر ســدیق پرۆفیســۆر یەكــێ لەوانەیــە زۆر

لەمێــژە لەســەر زمــان دەنووســێت؛ دەزانێــت
زمانــی ئاخاوتــن لــە زمانــی نووســین جیایــە.
لــە كتێبــی «لــە دایكبوونــی وشــە» كــە
غەزەڵنــووس لــە  2016بــۆی چــاپ كــردووە،
هــەر لــە الپــەڕەی «سوپاســنامە»دا چەنــدان
جــار پێشــگری /دە/ی بەكارهێنــاوە:
 سوپاســی هەڵســەنگێنەرانی زانســتی ئــەمكتێبــە دەكــەم...
 سوپاســی ئەدیــب و نووســەر دوكتــۆر ئەنوەرقــادر جــاف دەكەم.
هەرئەوەنــدە نــا ،بەڵكــە لــە تــەواوی كتێبەكــە
هــەروای كــردووە بــۆ نموونــە
 وەك دەردەكەوێت....دەچێتەخوارێ ل17 بەكاردەهێنرێت....دەشێت ل71 (برا) بەكاردێت...دەكرێت ل242دووەم :پرۆفیسۆر دوكتۆر محەمەدی مەحوی
دكتــۆر مەحــوی زمانەوانێكــی تری ســلێمانییە،
جگــە لــە نووســینی زمانەوانــی لــە چەنــدان
گفتوگــۆی ماســتەر و دوكتــۆرا ئەنــدام بــووە.
دوكتۆر مەحوی وەك خۆی لە ل5دا دەنووســێت
مــاوەی ســاڵێك مۆڵەتی لــە وەزارەتــی خوێندنی
بــااڵ وەرگرتــووە بــۆ ئــەوەی پــرۆژەی «بــە
ســتانداردكردنی كــوردی» لــە واڵتــی نەمســا
جێبەجــێ بــكات .پرۆژەكــەی دوكتــۆر مەحــوی
لــە  2016لــە شــێوەی كتێبێكــی نۆســەد الپــەڕە
باڵوبــووەوە.
كتێبەكــەی وی لەســەر بــە ســتانداردكردنی
زمانــی كــوردی دروستنوســینە ،نــەك شــێوەی
ســلێمانی زمانــی كــوردی بــێ .لــە زۆربــەی
الپەڕەكانــی كتێبەكــەدا كــە بــاس هاتووەتــە
دروستنوســینی كوردییــە ،نــەك زار و بنــزار ،بــە
پێچەوانــەی شــێوە ئاخاوتنەكــەی ،پێشــگری /
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دە/ی بەكارهێنــاوە ،بــۆ نموونــە
 دەكەم ل5 دەگەڕێتەوە ل31 دەزانرێت ،دەبێت ل159 دەمێنێتەوە ل698ئەنجامگیری

پێشــگری /دە/ی بەكاردەهێنــا ،بــەاڵم بــە
زۆری منــەوەرەكان و ئەوانــەی لــە پــەروەردە
و ڕاگەیانــدن نزیــك بــوون پێشــگری /ئە/یــان
بەكاردەهێنــا ،ئەمــەش وەك مەحمــوود زامــدار
وتەنــی بەرهەمــی «دەردە كــورد» بــوو!

پێشــگری /دە-ئــە /مــاوەی بەكارهێنانــی
جیاوازییــان هەیــە :لــە ســەدەی نۆزدەمــەوە
تــا ســاڵی  1922پێشــگری /دە /لــە نووســینی
كوردیــدا بەكاردەهــات بەشــێوەیەكی گشــتی،
واتــە هەمــوو دەڤەرەكانــی ســلێمانی و هەولێــری
گرتبــووەوە .لــە مــاوەی  1922تــا  1929هەردوو
پێشــگر لــە نووســینی شــێوەی ســلێمانی
بەكاردەهاتــن:
ڕۆژنامــەی بانگــی كوردســتان هەردووكیــان
بەكاردەهێنا؛ كابان لە / 1928دە/ی بەكاردەهێنا؛
وەهبــی لــە / 1929ئــە/ی بەكاردەهێنــا .لــە ماوەی
 1929تــا  1970بــە زۆری /ئــە /بەكاردەهــات،
بــەاڵم لــە مــاوەی  1974-1970و حوكمــی زاتــی /
دە /بــە نیــازی سیاســی بەكارهاتــەوە ،هەروەهــا
لــە مــاوەی حكوومەتــی كــوردی  2020 -1992بــە
زۆری لــە دامــودەزگای واڵت هــەر /دە /بەكاردێــت.
پرۆفیســۆر و توێــژەری وەك دوكتــۆر فــارووق
عومــەر و دوكتــۆر محەمــەدی مەحــوی ،كــە
زمانەوانــن و خەڵكــی ســلێمانین ،لــە ئاخاوتنــدا
پێشــگری /ئــە ،/بــەاڵم لــە نووسینەكانیانپێشــگری
/دە /بەكاردەهێنــن.
ســەرەتا وەك ئەدگارێكــی سروشــتی زمانــی
كوردی /دە /لە شــێوەی ســلێمانی بەكاردەهات،
بەاڵم لە بیســتەكانی ســەدەی بیســتەم ملمالنێی
هــزری لــە پشــتەوەی بەكارهێنانەوەكــە بــوو:
بــە زۆری ئــەوەی مەیلێكــی دینــداری هەبــوو

ژێدەر:
( )١ئەمیــن ،نەوشــێروان مســتەفا ،2019 ،بــەدەم
ڕێــگاوە گوڵچنیــن :نــەوەی دووەمــی شــاعیرانی
قوتابخانــەی بابــان ،ســلێمانی :چاپخانــەی ژیــن.
( )٢ئەمیــن ،نــووری ،2013 ،ڕێزمانــی كــوردی،
چاپــی ســێیەم ،هەولێــر :چ .شــەهاب.
( )٣پایانیانــی ،ســەالح ،2019 ،ئەدەبیاتــی زارەكیــی
موكریــان ،هەولێــر ،لــە باڵوكراوەكانــی موكریــان.
( )٤جەبــاری ،جەبــار ،1970 ،مێــژووی ڕۆژنامەگەری
كــوردی ،كەركووك ،چ.شــارەوانی.
( )٥حەســەنپوور ،ئەمیــر ،2015 ،ســەدەیەك خەبــات
لــە پێنــاو زمانــی كوردیــدا .ســلێمانی ،بنكــەی ژیــن.
( )٦خــاڵ ،محەمــەد ،2005 ،فەرهەنگــی خــاڵ.
چاپــی دووەم ،هەولێــر ،چ .ئــاراس.
( )٧خۆدزكــۆ ،ئەلێكســاندەر ،2005 ،چەنــد
لێكۆڵینەوەیەكــی فیلۆلــۆژی دەربــارەی زمانــی
كــوردی «دیالێكتــی ســلێمانی» و نەجاتــی عەبدوڵــا،
ســلێمانی ،لــە باڵوكراوەكانــی بنكــەی ژیــن.
( )٨خۆشــناو ،شــێروان ،2016 ،توانــای مۆرفیمــی
بەنــد ،هەولێــر :لــە باڵوكراوەكانــی ناوەنــدی ناریــن.
( )٩خۆشــناو ،خەســرۆ و خۆشــناو ،هێمــن،2016 ،
گاڵــە و ڕێزمانــی كــوردی ،ســۆران :لــە باڵوكراوەكانــی
دەستنووســخانەی زانكــۆی ســۆران.
( )١٠خواجــە ،ئەحمــەد ،1968 ،چیــم دی ،بەرگــی
یەكــەم .بەغــدا :چ .شــفیق.
( )١١ســاڵح ،ڕەفیق ،2003 ،ڕۆژنامەكانی ســەردەمی
حوكمــی شــێخ مەحمــوود ،ســلێمانی :لــە باڵوكراوەكانی
بنكــەی ژین.
( )١٢ســاڵح ،مەجید ،2019 ،مســتەفا پاشــا یامولكی،
ســنە ،چ.انتشــارات كردستان.
( )١٣ســدیق ،فــارووق عومــەر ،2016 ،لەدایكبوونــی
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وشــە ،ســلێمانی ،غەزەلنــووس.
( )١٤فــەرەج ،لەتیــف ،2009 ،صابــری لە دووتوێی
چەند لێكۆڵینەوەیەكدا ،كەركووك :چ .كوردســتان.
( )١٥كابــان ،ســەعید صدقــی  1928مختصــر
صــرف و نحــوی كــوردی ،بەغــدا ،چ.نجــاح.
( )١٦كەسنەزانی ،بوشرا ،2019 ،تابووشكێن،سلێمانی.
( )١٧مەزهەر ،كەمال ،1983 ،گۆڤاری كاروان.
( )١٨مەحــوی ،محەمــەد ،2016 ،مەنامــە ،بــە
ســتانداردكردنی زمانــی كوردیــی دروستنووســین.
ســلێمانی :چ .ئەندێشــە،
( )١٩مودەریــس ،عبدالكریــم ،1396 ،دیوانــی نالــی،
چاپــی دووەم ،ســنە ،شــارەكتێبی میدیــا.
( )٢٠مودەریــس ،عبدالكریــم ،2018 ،دیوانــی مەحــوی،
پێداچوونــەوەی صەبــاح بەرزنجــی ،هەولێــر ،لــە
باڵوكراوەكانــی تەفســیر.
( )٢١موكریانــی ،هــەژار ،1381 ،هەنبانەبۆرینــە.
تەهــران :ســروش.
( )٢٢موكریانــی ،گیــو ،1999 ،فەرهەنگــی
كوردســتان ،هەولێــر ،چ .ئــاراس.
( )٢٣موكریانــی ،كوردســتان ،2001 ،ڕووناكــی،
هەولێــر ،چ .ئــاراس.
( )٢٤ناســراو ،مــارف  ،2012مێــژووی چاپخانەكانــی
شــاری ســلێمانی ،ســلێمانی:چ.لەریا.
( )٢٥ناوخۆش ،ســەالم ،2019 ،پەخشــانی ئیســامی
كــوردی ،1921-1591 ،هەولێــر ،چ .هیڤی.
( )٢٦ناوخــۆش ،ســەالم ،2020 ،منــەوەری كــورد
 .1924_1918ئیــران :ناریــن.
( )٢٧وەهبــی ،تۆفیــق ،1929 ،دەســتوری زمانــی
كــوردی ،بەغــدا ،دار الطباعــة الحدیثــة.
پەراوێزەکان:
( )١مەبەســت تەنیــا هــەردوو بنــزاری زاری كرمانجــی
ناوەڕاستە.
( )٢شــاعیرێكی وەك مســتەفا كــوردی لــەم دێــڕەدا
واتایــەك بــۆ (ئــە) دادەنێــت:
ئــە الی هەركــەس دەچــم مەنعــم دەكا خــۆت بۆچــی
ڕیســوا كــرد
درێغ كووا حاڵزانێ ڕەببی تووشم بێنی بیمارێ

ئــەو (ئە)یــە هیــچ پێوەنــدی بــە پاشــگرەوە نییــە،
مســتەفا كوردیــش وەك نالــی هاوڕێــی هــەر (دە)ی
وەك پێشــگر بەكارهێنــا ،ســەیری دێڕەكــە بكــەوە.
( )٣دوكتــۆر ئیبراهیــم شــوان لــە ســیمینارێكی
ئەكادیمیــای كــوردی ،هەروەهــا لــە توێژینەوەیەكــدا
ئامــاژە بــەوە دەكات؛ قوتابخانەكــە چواركوچكــە بــووە،
چونكــە شــاعیرێكی وەك مــەال عوســمان هاوچەرخــی
( نالــی و ســالم و كــوردی) بــووە ،بــەاڵم وەك ئــەوان
توێژینــەوەی لەســەر نەكــراوە .لــەوالوەش نەوشــێروان
مســتەفا ،2019 ،لــە بەرگــی ســێیەمی كتێبــی یەكەمــی
(بــە دەم ڕێــگاوە گوڵچنیــن) بــە نالــی و ســالم كــوردی
دەڵێت:نــەوەی یەكەمــی شــاعیرانی قوتابخانــەی بابــان،
هەروەهــا لــە كتێبێكــی  2019چاپكــراو بــە نــاوی «
نــەوەی دووەمــی شــاعیرانی قوتابخانــەی بابــان» نــاوی
 16شــاعیری نووســیوە .لــە هەمــووی ســەیرتر لــە
كۆتایــی كتێبەكــەدا ،ل 164باســی نــەوەی ســێیەمی
ئــەو قوتابخانــە دەكەیــن ،ئــەوی ڕاســتی بــی نــەوەی
یەكــەم و دووەمــی ئــەو قوتابخانەیــە لــە «فــۆرم» و
«نــاوەرۆك»ی شــیعرەكاندا زۆر لــە یــەك نزیــك بــوون،
بــەاڵم نــەوەی ســێیەم زۆر دوور بــوون لــەوان :ئەمانــە
فۆرمــی جیــا جیــا بەكاردێنــن ،هەروەهــا زۆربــەی
شــاعیرەكان ،بەشــێكی كەمیــان نەبــێ هەڵگــری
ئایدیۆلــۆژی چەپــن ،ئەمــەش پێچەوانــەی شــیعری
كالســیكی نــەوەی یەكــەم و دووەمــە!
( )٤چەنــد لێكۆڵینەوەیەكــی فیلۆلــۆژی دەربــارەی
زمانــی كــوردی « دیالێكتــی ســلێمانی» ،وەرگێڕانــی
نەجاتــی عەبدوڵــا ،بنكــەی ژیــن.2005 ،
( )٥نالــی وەك زمانەوانێــك ،گۆڤــاری ڕامــان ،2020
ژ.273.
( )٦ئــەو نیــو دێــڕە شــیعرانە لــە دیوانــی نالــی،
مــەال عەبدولكەریمــی مودەڕیــس وەرگیــراون.
( )٧لــە كتێبــی شــێوەی ســلێمانی و شــێوەی
هەولێــر ،2020 ،ئەوەمــان ســاغكردووەتەوە ئــەو
بابانانــەی لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان ئەوانــەن كــە دژی
فەقــێ ئەحمــەدی دارەشــمانەن ،هەروەهــا باوكــی فەقێ
ئەحمەدیــان كوشــتووە و بــۆ ئەوێ هەاڵتــوون ،هەروەها
بەپێــی هەرســێ فەرهەنگــی خــاڵ و هەنبانەبۆرینــە و
كوردســتان نووســەری كــورد وشــەی « بابــان»ی بــۆ
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فەقــێ ئەحمــەد و نەوەكــەی داتاشــیوە.
( )٨دەقــەكان لــە دیوانی مەحــوی بە پێداچوونەوەی
دوكتــۆر صەبــاح بەرزنجــی دەرهێنــراون .بەپێــی
كتێبەكــەی نەوشــێروان مســتەفا  ،2019ل 147حەریــق
 1909_1856دوا شاعیری نەوەی دووەمی قوتابخانەی
بابانــە ،ئەویــش لــە ناوچــەی ســلێمانی لــە دایــك بــووە
بــۆ خوێندنــی مەالیەتــی ماوەیــەك لــە ســلێمانی بــووە،
بــەاڵم (دە)ی بەكارهێنــاوە نــەك (ئــە) ،وەك دەڵێــت:
گەر دەچمەوە ساحێب ،نیە هیچ مونس و ساحێب
گەر دەچمە سەقز ،ناری سەقەر وا لە جگەرما
........................
دەترسم قەت نەبی القی كەوا تاقی ،دڵەی فانی
هەتــا كــەی تــۆ لــە غەفڵەتــدا دەنۆشــی ژەهــری
خامۆشــی.
( )٩لــە بەشــی دادێ ئــەوە دەخەینــە ڕوو كــە لــە
 1922پێشــگری ( ئــە) هاتووەتــە نــاو نووســینی
كــوردی ،واتــە بیســت ســاڵ پێــش صابــری.
( )١٠ڕۆژنامــهی پێشــكهوتن یهكــهم ژمــارهی لــ ه
 1920/4/29ههتــا  118 ،1922/7/27ژمــارهی لــێ
دهرچــوو ،واتــە لەگــەڵ ڕۆژنامــەی بانگــی كوردســتان
كەمتــر لــە هەفتەیــەك نێوانیــان هەیــە ،دەپرســین بــۆ
درێژەپێــدەری ئــەو نییــە؟؟؟
( )١١ئــەو دەركەوتنــە نیوەچڵییــە لــە دوای
كتێبەكــەی تۆفیــق وەهبــی لــە پــەروەردە ،هەروەهــا لــە
ڕاگەیاندنــی ســلێمانی بــووە شــتێكی بــاو ،بــۆ نموونــە
زەرێ یوســوپۆڤا ،2005 ،ل 145-144لــە شــرۆڤەكردنی
زمانەوانیــدا لــە بــارەی داڕشــتنی كاری ڕانەبــوردوو
پێشــگری /دە /بەكاردێنێــت ،بــەاڵم لــە نموونــە
هێنانــەوە پێشــگری /ئــە /بەكاردێنێــت :ئەكــەوم،
ئەگــرم!!! دەبــوو وەرگێــڕی كتێبەكــە تێبینــی ئــەوەی
بكردبــا ،ســەالح پایانیانــی ،2019 ،لــە ئەدەبیاتــی
زارەكیــی موكریــان هــەر /دە /بەكاردێنێــت ،بــۆ نموونە
بڕوانــە الپــەڕە 55-2
....بڕوانینە مانای ئەدەبیات ،ناعیالج دەبی.( )١٢یادداشــتەكانی ڕەفیــق حیلمــی و ئەحمــەد
خواجــە و ئەحمــەد تەقــی لــە كاتــی نەنووســران و
باڵونەكرانــەوە ،بــۆ نموونــە لــە بەرگــی یەكــەم ڕۆژانــی
یەكەمــی شــێخ دەكات ،واتــە  ،1919-1918پێشــگری /

ئــە /بەكاردەهێنێــت ،بــۆ نموونــە لــە ل 44دەنووســێت:
بــە پێــی پێویســت نەئەچــوو بەڕێــوە ،یــان لــە ل45
دەنووســێت :هەرچەنــدە داوای نــان ئەكــرا ،ســەید
كەریــم ئەیــوت نێــرراوە .وەك لــە پێشــەوە گوتمــان
كتێبــی ئەحمــەد خواجــە ،چیــم دی ،لــە 1968
چاپكــراوە و پێشــتر ،لــە كاتــی خــۆی ،نەنووســراوە
وەك خــۆی لــە الپــەڕە  3دەنووســێت« :نــە لــەو
تەمەنــە ،و نــە لــەو جۆشــەدا نەبــووم ،كــە توانــای
نووســینی ،.....تــا ئەمــڕۆ ئــەو ڕوو دراوانــە بەنــاوی
دیــاری ڕەنجــی گەنجیمــەوە پێــش چــاوی ئەوانــەی
بەبــێ بەزەیــی بــۆ دەســتكەوتوویەكی ڕیســوایی ،مافــی
كــورد لــە ژێــر پێــدا ئەشــێڵن ،».كەواتــە بەڵگــەی
نووســراو ،بــە پێــی زانیــاری ئێمــە ،تەنیــا ڕۆژنامــەی
بانگــی كوردســتان یەكــەم نووســراوی ســەردەمی خــۆی
بــووە كــە پێشــگری /دە/ی بەكارهێنــاوە.
( )١٣دیوانی بێكەس ،ل.49
( )١٤ئەحمەدموختار بەگی جاف.
( )١٥پیرەمێرد.
( )١٦لــە پاشــكۆی ئــەم توێژینەوەیــە هەنــدێ
الپــەڕەی ئــەم كتێبــە دانــراون.
( )١٧تۆفیــق وەهبــی پــاش كەوتنــی حكوومەتەكــەی
شــێخ مەحمــوود بــووە موتەســەڕیفی ســلێمانی،
هەروەهــا بــووە وەزیــری مەعاریفــی عێــراق!
( )١٨كتێبەكــەی حەســەنپوور  1976و پێشــەكی
كتێبەكــەی خۆدزكــۆ .2005
( )١٩ئەوان لەو ملمالنێیە دووربوون.
( )٢٠مامۆســتا هەینــی قــادر ئــەو كتێبانــەی بــۆ
نــاردم.
( )٢١تائێســتا لــە باشــووری كوردســتان بڕیــار
لەســەر زمانــی ســتاندەر /ســتاندارد نــەدراوە ،بەڵكــە
دوو شــێوەی كرمانجــی ناوەڕاســت و كرمانجــی ســەروو
لــە پــەروەردە هــەن.
( )٢٢كتێبەكە  276الپەڕەیە.
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