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دەستنووسە کوردییەکانی 
کتێبی )األمثال والحکایات(
چەند سەرنجێکی زارناسی

سوداد ڕەسووڵ )*(

) ٢ - ٢ (

گرنگتریــن تایبەتمەندیــی شــێوەزاری هەولێــری 
و دەوروبــەری، گۆڕینــی فۆنێمــی المــی قەڵــەوی 
ــار،  ــە م ــت ب ــاڵ دەبێ ــۆ )ر(، وەک م ــە ب )ڵ(ـ
ــە  ــار.. ک ــاڵ: ح ــار، ح ــاڵ: س ــار، س ــاڵ: خ خ
بەرچــاو  دەقانــە  لــەم  تایبەتمەندییــە  ئــەم 
ــی  ــە الم ــۆی ب ــی وەک خ ــە موکریان ــەون، ل ناک
قەڵــەوە، لــەم دەقانــەش هــەر بــە المــی قەڵــەو 
ــو(  ــۆ( و )ک ــدی )ل ــرازی پێوەن ــەوە. ئام ماوەت
تایبەتــە بــە هەولێــر و دەوروبــەری، کەچــی لــە 
هەمــوو دەقــەکان ئــەم دوو ئامــرازە بەرچــاو 
ناکــەون، لــە سەرانســەری دەقەکــە )بــۆ( و 
)چــۆن( هەیــە کــە لــە موکریانــی و ســلێمانیش 

ــتە. ــان ش هەم
پێشــبەندی )دە( لــە دەقەکــە بــە فراوانــی 
بــەکار هاتــووە، تایبەتــە بــە ناوچــەی موکریــان 
)لــە(.  دەڵێــن  ســلێمانی  وەک  هەولێــر  لــە 
فراوانــی  بــە  )دەگــەڵ(  پێوەنــدی  ئامــرازی 
ــە  ــە ب ــە تایبەت ــووە ک ــەکار هات ــە ب ــە دەقەک ل
شــێوەزاری  لــە  بــەاڵم  موکریــان،  ناوچــەی 
هەولێری)ســۆرانی( دەڵێــن لەگــەر. هاوەڵــکاری 
شــوێنیی )دەنــاودا( تایبەتــە بــە موکریانــی، لــە 
هەولێــر دەڵێــن لــە نــاودا. هاوەڵــکاری شــوێنیی 
)لەکــن( لــە هەولێر هەیە، لــە موکریانیش هەیە. 
ــە  ــراوان ل ــێوەیەکی ف ــە ش ــن( ب ــی )گوت چاوگ
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دەقەکــە بــەکار هاتووە کە تایبەتــە بە موکریان، 
لــە هەولێــر دەڵێــن گۆتــن، لــە ســلێمانی دەڵیــن 
ــەری،  ــە شــێوەزاری هەولێــری و دەوروب ــن. ل وت
زۆربــەی کارە ڕانەبووردووەکانی وەک: دەخوات، 
دەڵێــت، دەڕوات،... لــە کۆتاییەکــەی نــوون)ن(
ێکــی بــۆ زیــاد دەکرێــت و دەبێــت بــە دەخواتــن، 
دەرێتــن، دەکاتــن، دەڕواتــن... تــاد. لــە شــێوە 
ئاخاوتنــی موکریانــی ئــەم )ن(ـــەی کۆتایــی 
ــەم  ــاد ناکــەن، هــەر دەڵێــن دەخــوات. ئ ــۆ زی ب
لــە  هەولێرییەکەشــی  بەشــێوە  کارە  جــۆرە 
هەندێــک شــوێن لــە دەقــەکان بەرچــاو دەکــەون، 
کارە  زاڵــە.  و  زیاتــرە  موکریانییەکــە  بــەاڵم 
ڕابووردووەکانــی کــە بــە )وە، یــان ووە( کۆتایی 
دێــت وەک هێنــاوە، مــاوە، کــراوە، کــردووە، 
بــردووە، لــە موکریانــی و ســلێمانیدا هەیــە، 
لــە شــێوەزاری هەولێــر )ســۆرانی( هەمــووی 
ــە،  ــە، کردی ــە، هینای ــە(: مای ــۆ )ی ــت ب دەگۆڕێ
بردیــە. لــەم دەقانــەدا ئــەم وشــانە هەمــووی بــە 
ــەک  ــوون ن ــە کار هات ــەی ب ــێوە موکریانییەک ش
ــەربەخۆی  ــی س ــاوی کەس ــەی. جێن هەولێرییەک
یەکەمــی تــاک )تــۆ( لــە هەولێر دەڵێــن )ئەتو(، 
لــە موکریانــی دەڵێــن )ئەتــۆ(، کەچــی لــە 
هەمــوو دەقەکــە زیاتــر )تــۆ و ئەتــۆ( هەیــە. بــۆ 
جێنــاوی کەســی ســەربەخۆی کــۆی: ئێمــە، لــە 
هەولێــر دەڵێــن: ئەمــە، لــە موکریانیــش دەڵێــن 
ئێمــە، لــە دەقــەکان بــە شــێوە موکریانییەکــەی 
هاتــووە. جێنــاوی کەســی ســەربەخۆی کــۆی 
ــەم  ــە، ل ــان هەی ــر و موکری ــە هەولێ ــۆ( ل )ئەنگ
ــەکار هاتــووە، زۆر کــەم  ــر ئێــوە ب دەقــەدا زیات
ــە  ــە کۆمەڵ ــووە. دیفتۆنگــی )وێ( ل ئەنگــۆ هات
وشــەیەک لــە ســلێمانی و موکریانیــدا هەیــە 
وەک: خوێــن، خوێنــدن، دژوێــن، جوێــن، خــوێ، 

ــێوەزاری  ــە ش ــەاڵم ل ــاد، ب ــێ،.. ت ــوێ، دوێن ک
هەولێــری )ســۆرانی( ئــەم دیفتۆنگــە نییــە، یــان 
بــە دەگمــەن نەبێــت لــە وشــە بــە دەرناکەوێــت، 
بۆیــە لــە شــێوەزاری هەولێــری ئــەم وشــانە 
دەبــن بــە خیــن، خینــدن، دژوون، جــوون، خــێ، 
ــە  ــەم وشــانە ب ــەدا ئ ــەم دەق ــێ،.. ل ــێ، دوون ک
شــێوەزاری موکریانــی نووســراون وەک خوێــن 
دەخوێنــم)ل٧١(،  گــوێ)ل١٨٤(،  )ل١٦٨(، 
چەندێتــی  هاوەڵــکاری  گوێــزان)ل١٠٦(. 
)هەنــدەک( لــە هەولێــر هەیــە لــە موکریــان 
دەڵێــن هێندێــک، لــەم دەقانــە هەردووکیــان بــە 
کار هاتــوون. هاوەڵــکاری شــوێنیی)لەوێندەرێ( 
لــە دەقــەکان هاتــووە، لــە هەولێــر هەیــە و لــە 
موکریانیــش هەیــە. لــە دەقــەکان ئەوهــە زۆر 
دووبــارە بووەتــەوە لــە هەولێــر هەیــە و لــە 
موکریانیــش هەیــە، لــە دەقەکەدا دەســتەواژەی: 
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ــەوت،  ــۆ ک ــر ب ــە هەولێ ــووە، ل ــەوت هات وەدەرک
بــە  دەڵێــن  و  دەتوێتــەوە  ناوەڕاســت  واوی 
دەرکــەت، کــە لــە کورمانجیــش بە هەمان شــێوە 
دەتوێتــەوە و بێــژە ناکرێــت، لــە دەقــەکان ئــەم 
جــۆرە وشــانە بــە شــێوە موکریانییەکــەی بــەکار 
ــە  ــاوە، ل ــان ب ــە موکری ــووە. وشــەی چــت ل هات
هەولێــر دەڵێــن شــت. دەســتەواژەی: هەمــووت 
هەمــووت  دەڵێــن:  هەولێــر  لــە  شــکاندوون، 
شــکاندییە. هەمــووت کوشــتوون لــە هەولێــر 
ئــەوان  لەکــن  کوشــتینە.  هەمــووت  دەڵێــن: 
کــرد.  لەکنــەوان  دەڵێــن  هەولێــر  لــە  کــرد، 
ــە  ــە هەولێــر دەڵێــن ئەشــکەفت. ل ئەشــکەوت ل
ڕۆژێکــی لــە ڕۆژان لــە هەولێــر دەڵێــن رۆژەک لــە 
ڕۆژان. لــە بــۆ خــۆی چــێ کردبــوو، لــە هەولێــر 
ــاوی  ــوو. جێن ــت کردب ــۆی دروس ــۆ خ ــن ل دەڵێ
ــە  ــەز( کــە تایبەت ــاک )ئ کەســی ســەربەخۆی ت
بــە کوردیــی باکــوور )کورمانجــی( لــە ســەرجەم 
ــەم  ــە ئ ــووە، ک ــە کار هات ــی ب ــە بەفراوان دەقەک
جێنــاوە نــە لــە هەولێــری و نــە لــە موکریانیــدا 
نییــە، ڕەنگــە لــە کــۆن جاروبــار بــەکار هاتبێــت، 
ــە  ــەم دەق ــە ل ــووە ک ــە نەب ــەو فراوانیی ــەاڵم ب ب
ــتا  ــدی ئێس ــی ناوەن ــە کوردی ــووە. ل ــەکار هات ب
ــەی  ــە ناوچ ــت ک ــوێنانەدا هەبێ ــەو ش ــەر ل مەگ
پەڕینەوەیــە بــۆ کوردیــی باکــوور، واتــە لــەو 
شــوێنە ئاخێوەرانــی هــەردوو زار لــە یــەک نزیــک 
دەبنــەوە. جێنــاوی کەســی دووەمــی )وی( بــە 
فراوانــی بــەکار هاتــووە، کــە لــە کورمانجی هەیە 
ــر و  ــزاری هەولێ ــە بن ــدی ل ــی ناوەن ــە کوردی و ل
موکریانیشــدا هەیــە، بــەاڵم لــە ســلێمانیدا نییــە، 
لــە زمانــی ســتانداردی کوردیــی ناوەندیشــدا 

نییــە.
لــە بەراوردی ئــەم تایبەتمەندییانەی شــێوەزاری 

شــێوەزاری  لەگــەڵ  دەوروبــەری  و  هەولێــری 
موکریانــی، بــە ئاشــکرا نیشــان دەدەن کــە ئــەم 
ــراون،  ــری نەنووس ــێوەزاری هەولێ ــە ش ــە ب دەقان
موکریانــی  شــێوەزاری  بــە  زیاتــر  بەڵکــوو 

نووســراون.
شــێوەزارییە،  تایبەتمەندییــە  لــەم  بێجگــە 
مایــەی  و  ســەرنج  جێگــەی  زیاتــر  ئــەوەی 
دەقەکانــدا،  سەرانســەری  لــە  سەرســووڕمانە 
کۆمەڵێــک کەرەســتەی ڕێزمانــی و وشــەی زاری 
بــەکار  تێــدا  )کورمانجــی(  باکــوور  کوردیــی 
هاتــوون کــە ئەمانــەن: ئەز، دەمــا )ل٥٠(، لەورا 
)ل٣٩(، چــێ کــردن )ل٣٧(، ئــەز هشــیارم 
)ل٤٢(،  دەرئینــم  )ل٣٨(،  هەنــەک  )ل٤٩(، 
بهێــن، بەهنکــردن )ل٨٧(، دەحبینــم )ل١٥٠(، 
دەبێژیــن )ل١٦١(، هێڤــی )ل١٦٠(، دا وەکــی 
)ل١٨٦(،  شــول  )ل١٦٣(،  مــەزن  )ل١٦١(، 
مــرۆڤ  )ل١٣٣(،  ڕابــوو  )ل١٢٧(،  هاوێــت 
)ل١٧٩(،  بزانیــن  دا  )ل١٤٣(،  ڕازا  )ل١٤٣( 
ماڵــی خــوە )ل١٧٠(، دە وی وەختێــدا )ل٦٨(، 
ــێ  ــت )ل١٠٣(، کەنگ ــن )ل٥٦(، ڕۆنیش دەفرۆت
وی  لــە  ســوت )ل١١٤(،  وی  دلــی  )ل١٠٣(، 

دەمیــدا )ل١١٩(... تــاد.
وشــەی  هەندێــک  کورمانجــی،  لــە  بێجگــە 
ــا،  ــە وەک گەڕی ــی تێدای ــێوەزاری گەرمیانیش ش
گەڕیــان)ل١٤٣(، بنــزاری ســۆرانیی کۆیەشــی 
خونــدی  وەک  وشــە  هەندێــک  لــە  تێدایــە 
)ل٤٥(، خــون )ل٩٩(، کــە لــە موکریانــی و 
ــە  ــت بــە: خوێنــدن، خوێــن. ل ســلێمانی دەبێ
یــەک پەرەگــراف ئــەم وشــانە بــە دوو شــێوەزار 

بــەکار هاتــوون.
ــەی  ــە پێکهات ــتی ب ــە گش ــە ب ــە دەقەک کەوات
موکریانــی  بنــزاری  دەنگســازی،  و  ڕێزمانــی 
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ــەاڵم  ــری، ب ــەک هەولێ ــە، ن ــر بەســەردا زاڵ زیات
چەنــد  بــە  کــردووە  تێکەڵــی  نووســەرەکە 
شــێوەزار و بنــزاری کوردیــی ناوەندیــی هەولێــری 
و گەرمیانــی و جاروبــار موتوربــەی کــردووە بــە 

کەڵهــوڕی و کورمانجیــش.
لێــرەدا ئــەم پرســیارە دێتــە پێــش، ئایــا 
ئــەم زمانــە، یــان ئــەو بنــزارە تێکەڵــە، لــە 
ــان نووســەر  ــە؟ ی ــدا هەی ــی ناوەندی زاری کوردی
خــۆی بــە ئەنقەســت ئــەم شــێوەزارانەی تێکــەڵ 
کــردووە؟ لــە بــەراوردی زار و شــێوەزارەکانی 
کوردیــی ناوەنــدی، شــێوەزارێکی لــەم شــێوەیە 
ئــەو  بڵێیــن  ناتوانیــن  ناکەوێــت،  بەرچــاو 
شــێوەزارە دوو ســەد ســاڵ پێش ئێستا هەبووە، 
ــە  ــووە، ک ــی بەســەردا هات ــەدا گۆڕان ــەم ماوەی ل
ئەمــە مەحاڵــە لــە مــاوەی دوو ســەد ســاڵ ئــەو 
گۆڕانــە گەورەیــە بــە ســەر زمانــدا بێــت، چونکــە 
ئەگــەر ســەیری دەقەکانــی دوو ســەد ســاڵ 
ــە دەقــە پەخشــانەکانی  ــن ل پێــش ئێســتا بکەی
ــیعرەکانی  ــە ش ــوور، ل ــدی و باک ــی ناوەن کوردی
ــردی،  مەهــدی نامــەی مــەال محەمــەدی هەزارمێ
لــە شــیعرەکانی بەیتــی ئــەوەڵ و ئاخــر )تذکــرة 
ــەردوو  ــیوچی، ه ــەدی س ــەال محەم ــوام(ی م الع
شــاعیر بــە شــێوەزارێکی موکریانیــان نووســیوە 
ــە  ــەن، ب ــەڵ بک ــەداوە زارەکان تێک ــان ن هەوڵی
موکریانییەکــی ڕەوان نووســراون. عەقیدەنامــەی 
و  ســلێمانی  شــێوەزاری  بــە  کــە  مەوالنــاش 
دەوروبــەری نووســراوە، ئەویــش شــتێکی وای 
ــەڵ  ــدات زارەکان تێک ــەوڵ ب ــە ه ــە ک ــدا نیی تێ
باکووریــش  کوردیــی  دەقەکانــی  لــە  بــکات. 
پەخشــان  و  شــیعری  دەقــی  )کورمانجــی( 
ــدا  ــە زمان ــی وا ل ــۆزدەم ڕەوتێک ــەدەی ن ــە س ل
ــی تــێ دەچێــت  ــر ڕێ ــە ئەمــە زیات ــووە، بۆی نەب

وەرگێــڕ، یــان نووســەری ئــەم دەقانــە خــۆی ئەم 
ــتوویەتی  ــۆی ویس ــت و خ ــاز کردبێ ــەی س زمان
بــەو زمانــە کوردییــە تێکەڵــە بنووســێت. لێــرەدا 
ــی وای  ــا بۆچ ــش: ئای ــە پێ ــیارە دێت ــەو پرس ئ
کــردووە و بــە چ ئامانجێــک ئــەو زارانــەی تێکــەڵ 
کــردووە؟ ئەمــە لــە کاتێکــدا لە ســەدەی نۆزدەم 
ئــەم جــۆرە زمانــە بــۆ ئــەو کاتــە پێویســت 
ــە  ــەرە ل ــەم نووس ــە ئ ــۆی هەی ــان ب ــووە، ی نەب
ســەدەی نــۆزدەم نەژیــا بێــت و دەقەکانیــش 
هــی ســەدەی نــۆزدەم نییــە، چونکــە ئــەم جــۆرە 
ــە  ــەت ل ــە تایب ــتەم ب ــەدەی بیس ــە س ــە ل هەوڵ
ســییەکان و چلــەکان هاتــە نــاو زمانەکــەوە، 
کــە پێویســتییەکی ناســیونالیزمی کــوردی بــوو، 
ــۆ  ــوو، ب نەتــەوە زمانێکــی هاوبەشــی گــەرەک ب
ئەمــەش هــەوڵ دەدرا جیاوازیــی نێــوان زارەکان 
کــەم بکرێتــەوە، بۆیــە زاری کوردیــی ناوەندیــی 
ــە  ــی دی موتورب ــە زارەکان ــە و زاراوە ب ــە وش ب
ــە ئامانجــی  ــەر ب ــک جــار ه ــان هەندێ ــرا، ی دەک
نزیکبوونــەوەی ڕێزمانــی هــەردوو زاری کوردیــی 
ناوەنــدی و باکــوور، پێکهاتــە و کەرەســتەی 
ڕێزمانیــش دەهاتــە نــاو کوردیــی ناوەنــدی، لــە 
ــەش  ــی زمانەک ــی پەتیکردن ــدا هەوڵ ــان کات هەم
عەرەبییــەکان  وشــە  لــە  ئــەوەی  بــۆ  دەدرا 
پاکســازی بکــرێ، ئــەم ڕەوتــە تــا ئێســتاش 
ــە نــاو زمانەکــە هــەر بەردەوامــە، چونکــە لــە  ل
لــەو  زمــان  ناســیونالیزم،  دەرکەوتنــی  دوای 
ســەردەمە دەیــەوێ خــۆی لەگــەڵ داواکاری و 
بگونجێنیــت.  ناســیونالیزم  پێویســتییەکانی 
وەرگێــڕی کتێبــی )األمثــال والحکایــات( بــۆ 
کــوردی، کــە وەرگێڕەکــەی نەناســراوە، هەمــان 
هەوڵــی داوە، لــە هەمــان کاتــدا هەوڵــی داوە بــە 
ــر  ــی پەتیــش بنووســێت، کەمت زمانێکــی کوردی
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ــاوە. ــەکار هێن ــی ب وشــەی عەرەب
دەقانــە  ئــەم  وەرگێــڕی  گوتنــە  شــایەنی 
داهێنانێکــی  هیــچ  زارەکان  تێکەڵکردنــی  لــە 
نەکــردووە، کۆمەڵــە دەقێکــی بەرهەمهێنــاوە لــە 
ڕووی ڕەوانبێــژی و ئیســتێتیکاوە الواز و لــە 
ڕووی ناوەرۆکــەوەش کاڵ و کرچــن، دەکرێ بڵێم 
دەقێکــی نامــۆ و دەســتکرد بەرهــەم هاتــووە کــە 
ــار  ــوە دی ــوردی پێ ــی ک ــچ زارێک ــژی هی تاموچێ
نییــە، خوێنــەر لــە خوێندنــەوەی ئــەم دەقانــەدا 
ناتوانێــت بــە ڕەوانــی و بــە ئاســانی لــە واتــا و 
ــێ  ــەکان ت ــاو چیڕۆک ــی ن مەبەســت و پەیامەکان
بــگات، زمانەکــەی ســەرنجڕاکێش نییــە، ناتوانــی 
لــە خوێندنــەوەی بــەردەوام بــی و تــام لــە 
چیڕۆکــەکان وەرگــری، کەچــی دەقەکانی دیکەی 
ســەدەی نــۆزدەم زۆر بــە ئاســانی دەتوانــی لــە 
هەمــووی تــێ بگــەی کــە بــە زاری کوردیــی 
ناوەنــدی و باکــوور نووســراون، بۆیــە لێــرەدا 
ــژووەی  ــەو مێ ــەر ئ ــە س ــان بخەین ــرێ گوم دەک
بــۆ نووســینی ئــەم دەقانــە دانــراون کــە گوایــە 
لــە ١٨١٢ نووســراون. ئــەم دەقانــە بــە هەمــوو 
پێوەرەکانــی پێشــکەوتن و گۆڕانــی زمــان، نابــێ 
بــن،  نــۆزدەم  ســەدەی  ســەرەتای  دەقێکــی 
ــە دەقێکــی ســەدەی بیســتەم  ــر ب ــوو زیات بەڵک

دەچــن.
زمانــی کوردیــی ناوەندی لە ســەرەتای ســەدەی 
تــازە دەســتی پــێ کردبــوو، تەنیــا  نــۆزدەم 
زمانــی شــیعر و دەقــی ســادەی پەخشــانی دینــی 
بــوو، هێشــتا زمانێــک نەبــووە ئــەم هەمــوو هــەزار 
الپــەڕەی پــێ تەرجەمــە بکــرێ. دەقــی نووســراو 
و تەرجەمەکــراو لــە هەمــوو زارەکان لــە ســەدەی 
نــۆزدەم لــە ڕووی قەوارەوە بچــووک بووە و چەند 
الپەڕەیــەک بــووە، تەنیــا بــۆ ئامانجــی فێــرکاری 

ئایینــی بــووە، لــە عەقیدەنامــە و مەلوودنامــە 
و شــەرحی ڕێزمانــی عەرەبــی و فەرهەنگۆکــی 
عەرەبــی – کــوردی وەک لوغەتنامــەی ئەحمــەدی 
ــووە،  ــر نەب ــۆری زیات ــد چیڕۆکێکــی فۆلکل و چەن
چونکــە گەشــەی ئابــووری و ئاســتی پێشــکەوتنی 
کۆمەڵگــەی کــوردی کــە کۆمەڵگەیەکی دەرەبەگی 
و عەشــایەری بــووە، پێویســتی بــۆ زمــان هەر لەو 
ئاســتە بــووە، تەنانــەت ئــەو کتێــب و نامیلکانەی 
کــە لــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەمیش بــە 
هــەردوو زاری کوردیــی نووســراون، ئەوانیــش زۆر 
ســادەن. دوای ئــەوە، لــە ســییەکان زمــان دەبێت 
ــیونالیزمی  ــەپێدانی ناس ــۆ گەش ــک ب ــە ئامرازێ ب
ــە زمانــی کــوردی  کــوردی، هەروەهــا خوێنــدن ب
لــە قوتابخانــەکان دێتــە پێــش، ئەوجــا زمانەکــە 
بــەرە بــەرە پێــش دەکەوێــت و کتێبــی پــێ 
دەنووســرێ و چــاپ و بــاو دەکرێتەوە. لە ســاڵی 
١٩٣١ بــۆ یەکــەم جــار لــە الیــەن ئەمیــن زەکــی 
ــەورەی وەک )خوالســەیەکی  ــی گ ــەگ، کتێبێک ب
زارەی  بــەم  کوردســتان(  و  کــورد  تەئریخــی 
ئــەم  نووســینی  نووســرا.  ناوەنــدی  کوردیــی 
کتێبــە قــەوارە گەورەیــەش، کــە نزیــک بــە هــەزار 
ــتییەکی  ــە پێویس ــەو کات ــۆ ئ ــت، ب ــەڕە دەبێ الپ
ــینەوەی  ــۆ نووس ــووە ب ــوردی ب ــوازی ک نەتەوەخ

ــەک. مێــژووی نەتەوەی
لــەم قۆناغــەدا، واتــە لــە چلــەکان و پەنجــاکان 
و شەســتەکان بــە دواوە لــە الیــەن نووســەرانی 
کــورد هــەوڵ دەدرێ هــەردوو زار لــە یــەک نزیــک 
بکرێنەوە، یان هەردوو زار وشە و زاراوە بە یەک 
بــدەن بــۆ ئــەوەی زمانێکــی هاوبــەش بــۆ کــورد 
پێــک بێــت. لــە هەمــان کاتــدا بــۆ دوورکەوتنەوە 
لــە کاریگەریــی زمانــی عەرەبــی، زمانــی کــوردی 
بــە تونــدی پەتــی دەکــرێ و وشــە عەرەبییــەکان 
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الدەبرێــن و وشــەی کــوردی لــە جێگــە دادەنرێــت 
و زمانێكــی کوردیــی پەتــی بەرهــەم دێــت. ئیدی 
لــەم قۆناغــەدا زمانــی کوردیــی ناوەندی شــێوە و 
فۆرمــی خــۆی وەردەگرێــت. ئەگەر لــەم ڕوانگەی 
گۆڕانــە زمانییــە ســەیری ئــەم دەقانــە بکەیــن، 
بــۆی هەیــە ئــەم دەقانــە لــەم قۆناغــەی دوایــی 
زمانــی کــوردی نووســرا بــن، زۆر ئەســتەمە بــۆ 

ســەرەتایی ســەدەی نــۆزدەم بگەڕێنــەوە.

ئەنجامی باس
کتێبــی )األمثال والحکایــات(، کۆمەڵە دەقێکی 
تــازە دۆزراوەی پەخشــانی کوردییــە بــە زاری 
ــە  ــەدا کۆمەڵ ــە بنچین ــە ل ــدی، ک ــی ناوەن کوردی
چیڕۆکێکــن لــە عەرەبییــەوە تەرجەمــەی کــوردی 
ــە ســاڵی ١٨١٢ نووســراون و  ــە ل کــراون و گوای
دواتــر لــە قاهیــرەوە بــۆ کتێبخانــەی ناســیونالی 
لــەوێ  ئێســتا  و  گوێزراونەتــەوە  فەڕەنســی 
پارێــزراون، بــە وردبوونــەوە لە پێکهاتــەی زمانی 
دەقــەکان، ڕوون دەبێتــەوە کــە ئــەم دەقانــە 
کــوردی  تەرجەمــەی  کەســێکەوە  الیــەن  لــە 
کــراون کــە ســەر بــە شــێوەزاری موکریانیــی 
زاری کوردیــی ناوەندییــە، زمانەکەشــی لــە ژێــر 
کاریگەریــی زمانــی فارســیدایە. ئــەوەی جێگــەی 
ــە  ــەکان، ب ــە کوردیی ــەری دەق ــەرنجە، نووس س
زمانێکــی کــوردی ئــەم دەقانــەی نووســیوە کــە 
لــە ســەدەی نــۆزدەم لــە هیــچ زارێکــی کــوردی 
ئــەم شــێوازە لــە نووســینی پەخشــاندا نەبــووە. 
نووســەر هەوڵــی داوە وشــە و زاراوەی چەنــدان 
زار تێکــەڵ بەیــەک بــکات، زمانێکــی نامــۆی 
کــوردی دروســت کــردووە کــە خوێنــەری کــورد 
بــە ئاســانی ناتوانێــت لــە مەبەســت و ناوەرۆکــی 
چیڕۆکــەکان تــێ بــگات، وەک بڵێــی هەوڵــی 

داوە زمانێکــی یەکگرتــووی کــوردی لــە نێــو زارە 
کوردییــەکان بەرهــەم بێنێــت. دیــار نییــە بــە چ 
ئامانــج و مەبەســتێک نووســەر، یــان وەرگێــڕی 
ــە  ــە ل ــردووە؟ ئەم ــەم کارەی ک ــە ئ ــەم دەقان ئ
ــەم  ــی ل ــۆزدەم ڕەوتێک ــەدەی ن ــە س ــدا ل کاتێک
شــێوەیە لــە زمانــی کوردیدا نەبووە. لە ســەدەی 
بیســتەم دوای ســەرهەڵدانی ناســیونالیزم بــە 
تایبــەت لــە ســییەکان و چلــەکان، هــەوڵ دەدرێ 
ــی  ــە تێکەڵکردن ــوردی ب ــی ک ــی هاوبەش زمانێک
وشــە و کەرەســتەی ڕێزمانــی چەنــد زار ئــەو 
ــۆ  ــە ب ــەم هەوڵ ــە ئ ــت، بۆی ــەم بێ ــە بەره زمان
ــە  ــووی کــوردی، ل ســازکردنی زمانێکــی یەکگرت
قۆناغــی دوای ســەرهەڵدانی ناســیونالیزم هاتــە 
نێــو زمانــی کوردییــەوە. هــەر لەســەر ئــەم 
بنەڕەتــە، بــۆی هەیــە ئــەم دەقانــەش لــەم 
ســەروبەندەدا لــە ســەدەی بیســتەم نووســرابن، 
نــەک لــە ســەرەتای ســەدەی نــۆزدەم. وەک 
ــر و  ــرس هەڵگ ــی پ ــە بابەتێک ــەم باس ــارە ئ دی
ئاڵــۆزە، پێویســتی بــە لێکۆڵینــەوەی زیاتــر 
ــە،  ــە نامۆیان ــەم دەق ــرێ ئ ــە ناک ــە، چونک هەی
ــە  ــێوازی زمان ــە و ش ــار نیی ــەری دی ــە نووس ک
کوردییەکەشــی دیــار نییــە و نامۆیــە، بکرێــن بــە 
ــژووی  ــتپێکی مێ ــی دەس ــەن و کۆن ــی ڕەس دەق

ــوردی. ــانی ک پەخش

)*( خوێنــدکاری دوکتــۆرا لــە بــواری پالنــی زمــان 
لــە زانکــۆی ســاینس لــە مالیزیــا.


