ئا.د .ژابا و کوردناسی
ژ.س .مووسائیلییان
و :مەنسور سدقی

تێبینیی وەرگێڕ
«ژاکلینا سوورێنڤنا مووسائیلییان»« ،بەربژێری
دوکتۆرای زانستە زمانەوانییەکان» ،کارمەندی
ئەنیستیتووتی دەستنووسە ڕۆژهەاڵتییەکانی
ئاکادێمیای زانســتیی ڕووســیا ،لقی ســان
پیتەربوورگ ،گەلێک لێکۆڵینەوەی لەســەر
بنەمای دەستنووســە کۆنــەکان ،بۆ مێژوو،
بیبلیۆگرافــی و ڕەوتــە ئێتنۆگرافییەکانــی
کــورد ئەنجــام داوە؛ تێزی زانســتییەکەی
بەناوی «هۆنــڕاوەی زەنبیلفــرۆش و الیەنە
فۆلکلۆرییەکانــی» ،لەژێــر سەرپەرەشــتیی
زمانناس ،ڕوژهەاڵتناس و پســپۆڕی زمان و
کولتوور و مێژووی کــورد« ،م.ب .ڕودێنکۆ»
نووســیوە و بــاوی کردووەتــە؛  ٧کتێبی
مێژوویــی و  ٤١وتــاری زانســتیی هەیە.
دەگەڵ کوردناس و لێکۆڵــەری بەناوبانگی
مێژووی کورد ،پڕۆفیسۆر «ی.ئی .ڤاسیلێیەڤا»
بەرهەمێکی هاوبەشــیان بەناوی «هۆزەکانی
کــورد -فەرهەنگی زانیاری» تــەواو کردووە
کە بەداخەوە هێشتا چاپ و باڵو نەبووەتەوە.
ئێستا خانەنشینە.
«ژ.س .موســایلییان» وتاری «ئا.د .ژابا و
کوردناســی»ی لە بەشی ســێیەمی ٢٤مین
کۆبوونــەوەی زانســتی لقــی لێنینگرادی
ئاکادێمیای زانســتیی یەکێتیی سۆڤیەت لە
ســاڵی  ،١٩٨٩پێشکەش کردووە و لە ساڵی
 ،١٩٩١لە گۆڤاری «یادگارییە نووســراوەکان
و پرســەکانی مێــژووی کولتووریی گەالنی
ڕۆژهەاڵت» چاپ و باڵو بووەتەوە.
دەقی پی.دی.ئێفی ئەو وتارە لە الپەڕەی
تایبەتی نووسەر ،لە ماڵپەڕی «ئەنیستیتووتی
دەستنووســە ڕۆژهەاڵتییەکانی ئاکادێمیای
زانســتیی ڕووسیا ،لقی ســان پیتەربوورگ»
وەرگێراوە.
ژێدەرەکانــی وەرگێــر بــە ( -.وەرگێڕ)
لە ژێدەرەکانی نووســەر جیــا کراوەتەوە و
تێبینییەکانی وەرگێڕ لــە نێو بابەتەکە و لە
ژێرنووســەکاندا ،لەنێو دوو کەوانی ڕاســتدا

[ ]...ئاماژەیان پێ کراوە .سەرچاوەی زۆربەی
ژێدەرەکانی وەرگێــڕ ،ماڵپەڕی ویکیپێدیای
ڕۆســییە و بۆ کەمکردنــەوەی دڕدۆنگی لە
ڕاست بوونیان ،دەگەڵ زمانەکانی ئینگلیسی،
ئاڵمانی و تا ڕادەیەکیش ،فارســی ،عەرەبی و
تورکیی هەمان ماڵپەڕ ،بەراورد کراوە.
ئا.د .ژابا و کوردناسی
لە ڕیزی کوردناســانی ڕووســیا لە سەدەی
١٩دا« ،ئاڤگوســت دیمێنتێڤیچ ژابا»[ ]١وەک
ڕۆژهەاڵتناســێکی بەناوبانگ جێگەیەکی فرە
بەرزی بۆ خۆی تەرخان کردووە و شایانێتی
بە یەکێک لە درەوشــاوەترین کوردناســانی
نیشــتمانیی [ڕووســیا] هەڵی ســەنگێنین.
مخابــن تاکــوو ئێســتا چاالکییەکانــی لە
بەرهەمــە زانســتییەکاندا ڕەنگدانــەوەی
ئەوتۆی نەبــووە[ .]2لە کاتێکدا پــاژی «ئا.د.
ژابــا» لــە کوردناســیدا گەلێــک زۆرتــرە.
دیپڵۆماتکارێکی لێهاتــوو ،زانایەکی پایەبەرز
و دەگمەن ،کۆکەرەوەی ماندوویی نەناســی
دەستنووســە کوردییــەکان و پێکهێنەری
یەکەم فەرهەنگی کوردی لە ڕووسیا؛ ئەوانەن
ســەرەکیترین تایبەتمەندییەکانی ئەو مرۆڤە
سەرسووڕهێنەرە.
«ئــا.د .ژابا» لە  ١٥ئووتی ســاڵی ١٨٠١
لە شــاری «ڤیلنۆ» (ڤیلنۆس)[ ]3لە بنەماڵەی
شــازادەی پۆلۆنی لەدایک بووە[ .]4لە مانگی
مــای ســاڵی ١٨٢٤دا ،پــاش تەواوکردنی
ســەرکەوتووانەی خوێنــدن لــە زانکۆ ،لە
بەشی ڕێگەوبانی وەزارەتی کاروباری دەرەوە
لە شــاری «پیترۆگــراد» وەک یاریدەدەری
وەرگێڕ ،دادەمەزرێ .بەاڵم ئەو ئەرکە دەگەڵ
هێــز و توانای لێنەهاتووی «ئا.د .ژابا»دا یەک
ناگرێتــەوە ،بۆیــە لە مانگی ئاوریلی ســاڵی
١٨٢٥دا ،داوای دەســت لە کار کێشــانەوە
دەکات .لــە پــەڕاوی کەســایەتییەکەیدا
هاتــووە« :لە مــاوەی خزمەتکردنیدا گەلێک
بــە ڕێکوپێکــی کارەکانــی ڕاپەڕانــدووە و
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ئەرکەکانــی بەوپــەڕی ســەرکەوتوویییەوە
ئەنجام داوە»[ .]5بە فەرمانی بەڕێوەبەرایەتیی
بااڵی فەرمانگەی وەزارەتی کاروباری دەرەوە،
«ئــا.د .ژابا» لــە ڕیزی شــەش خوێندکاردا
دەستنیشــان دەکرێ بۆ خوێندن لە بەشی
زمانە ڕۆژهەاڵتییەکانی خوێندنگەی وەزارەتی
کاروباری دەرەوە کە ماوەیەک پێشــتر و لە
ساڵی ١٨٢٣دا ،بۆ پەروەردەکردنی کادیرانی
دیپڵۆماتــکاری پێویســت بــۆ خزمەتکردن
لــە واڵتانی ڕۆژهەاڵتیــدا ،دامەزرابوو .لێرەدا
بەهرە و لێهاتوویی «ئا.د .ژابا» دەپشــکوێ و
بە خێرایییەکی سەرســوڕهێنەر فیری زمانە
ڕۆژهەاڵتییەکان دەبــێ و لە مانگی ئاوریلی
ســاڵی ١٨٢٨دا ،دەبێتە ئەندامی دەســتەی
وەرگێڕانــی دەوڵەتیی وەزارەتــی کاروباری
دەرەوە .لە مانگی جەنیوەری ساڵی ١٨٣٠دا،
وەک وەرگێــڕی[ ]6جێگــری کۆنســوول لە
حەیفا دەستبەکار دەبێ .پاش  ٢ساڵ دەبێتە
وەرگێڕی کۆنسوولخانە لە «تێساڵۆنیکی» .لە
مانگی ئۆکتۆبەری ساڵی ١٨٣٥دا« ،ئا.د .ژابا»
ڕەوانەی کۆنســوولخانەی گشــتی لە شاری
«ســمیرنا»[ ]7دەکرێ .پاش  ٣ســاڵ ،پلەی
وەرگێڕی یەکەم (دێرین) وەردەگرێ.
دەوڵەتــی ڕووســیا لەبــەر هەلومەرجی
پێکهاتــوو لــە ناوچــە ڕۆژهەاڵتییەکاندا ،بە
پێویســتی دەزانێ کەسێکی لێهاتوو ڕەوانەی
شاری ئەرزەڕۆم بکات .دیارە سەرکەوتنەکانی
«ئا.د .ژابــا» لە کاروبارەکانیــدا دەبێتە هۆی
دەستنیشانکردنی لە مانگی مایسی ١٨٤٨دا،
بۆ ڕاپەڕاندنی ئەرکی دژوار و پڕبەرپرسیارێتیی
بەڕیوەبردنــی کۆنســوولخانەی ڕووســیا لە
ئــەرزەڕۆم ،هاوکاتیــش دەبێتــە ئەندامــی
ڕاوێژکارانی وەزارەتی کاروباری دەرەوە« .ئا.د.
ژابا» لە ڕیزی ســپای ڕووسیاشــدا چاالکانە
لــە شــەڕەکانی ســااڵنی ١٨٥٦-١٨٥٣ی
کریمەدا بەشــداریی کــردووە و بە فەرمانی
وەزارەتــی کاروبــاری دەرەوەی ڕووســیا،
بووەتە خزمەتکاری شــازادەی سەرلەشــکر،
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بێبووتۆڤ[« .]8ئا.د .ژابا» لە مانگی نۆڤەمبەری
ساڵی ١٨٥٣دا ،دەبێتە فەرماندەی یەکەکانی
ســپا کە لە ســەر ســنوورەکانی کافکاز -
تورکیــا[ ]9جێگیر کرابوون؛ لە مانگی جوونی
١٨٥٤دا ،کاتێک هێرش دەســت پێ دەکات
و ســپای ڕووس بــەرەو گوندی «میشــکۆ»
وەڕێ دەکــەوێ« ،ئا.د .ژابا» لە ڕیزی یەکەی
«ئەلێکساندرەپۆل»ی سپادا خزمەتی کردووە؛
هەروەها لە هێرشــی ســپا بۆ گوندی «قزڵ
چاخچووک»یشــدا بەشــدار بووە و لە کاتی
پەڕێنەوەی ســپا لــە ڕووبــاری «قەرەخان
چــای»دا ،دەگــەڵ دەســتەی هەواڵگری و
پشــکنینی سپا لە گوندی «جامووشلی» و لە
پێکدادان دەگەڵ سوارەکانی تورکدا ،بەشدار
بووە.
«ئــا.د .ژابــا» لــە هێــرش بــۆ «قــزڵ
چاخچووک»دا (لەژێر فەرماندەیی شــازادەی
سەرلەشــکر ،ئا.ئی .باریاتینســکی) دەگەڵ
ئەو یەکانی ســپا بووە کە ســەرەڕای ئاگری
بەهێزی ســپای تورک لە ڕووباری «قارس»
پەڕیوەنەوە و لە پێکدادان دەگەڵ سوارەکانی
تورکــدا ،بەشــدار بووە؛ ئەندامی دەســتەی
هەواڵگــری و پشــکنین بــووە لــە گوندی
«حاجی وەلی» و لە شــەڕی گوندی «قورۆق
دەڕە»دا ،شازادە «دەندووکۆڤ -کۆرساکۆڤ»ی
لە کوشــتن ڕزگار کــردووە« .ئــا.د .ژابا» بە
درێژاییی مانگی مای ســاڵی  ١٨٥٥لەڕیزی
یەکە ســەربازیییەکانی سەرلەشــکر «ن.ن.
مۆراڤیــۆڤ» ،حاکمی ســەربازیی کافکاز ،لە
ئوردووگای «والدی قارس» خزمەتی کردووە.
«ئــا.د .ژابا» لەژێــر فەرماندەییی شــازادەی
ســەرهەنگ « ،دەندووکــۆڤ -کۆرســاکڤ»
لەشــەڕی ســەر ڕووباری «ئاراس» ،گرتنی
شــاری «حەســەن قەاڵ» و هێرش بۆ ســەر
شاری «قارس»دا ،بەشدار بووە.
لــە مانگی مای ســاڵی ١٨٥٦دا و پاش
ڕێککەوتنی ئاشــتی« ،ئا.د .ژابا» دووبارە وەک
کۆنســوول لە ئەرزەڕۆم دەستنیشان دەکرێ
ساڵی بیست و دووەم
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و لە ڕیزی ڕاوێژکارانی دەوڵەتیی ڕووســیادا،
جێگیر دەبێ .لە هەمان ساڵدا ،میداڵیای بڕۆنز
لەسەر ئااڵی «ســانکت گیۆرگ» وەردەگرێ
کە بە بۆنەی شەڕی کریمە دەرکەوتبوو.
هــەر لە ســاڵی ١٨٥٦دا ،ئادێمیک «ب.
دۆڕن»[« ،]10ئــا.د .ژابا» ڕادەســپێرێ کەڵک
لە مانەوەی لــەو ناوچەیە وەربگرێ و خۆی
خەریکی کۆکردنەوە و لێکۆڵینەوە لەو بابەتانە
بکات کە ســەبارەت بە زاری کرمانجی هەن.
ئەوکاتی ،کوردناســیی ڕووسیا ،تازە لەدایک
دەبــوو و ئــەو بوارە ،لــە کەنــار هێندێک
نووســراوەی زارەکــی و گێڕانــەوە ،تەنیا بە
شــێوەی زارەکــی و گێڕانــەوە ناســرا بوو.
هەڵبەت زانیاری سەبارەت کورد و هەوڵێکی
زانستیانەش بۆ ڕوونکردنەوەی گەلێک پرسی
جیاواز ســەبارەت بە زمان ،وێژە و مێژووی
کوردی لە ئــاڕادا بوو .دەرکەوتنی ئەو کارانە
لەســەرەتادا ،گەلێــک پەڕشــوباڵو بــوون،
بــەاڵم وردە وردە ژمارەیــان زیاتــر دەبوون
و لێکۆڵینــەوەی بابەتیانە پەرەی دەســتاند
(کارەکانی «پ.ئی .لێــرخ»[ ]11و «ب .دۆڕن»
سەریان هەڵدا).
«ئا.د .ژابا» سوودی لە ماوەی مانەوەی لە
کوردستان وەرگرت و بە شێوەیەکی بنەڕەتی
لێکۆڵینەوەی لە زمان و دابونەریتی کوردەکان
ئەنجام دا و بۆ دۆزینەوە و توێژینەوەی بابەت
ســەبارەت بە زمان ،وێــژە و مێژووی گەلی
کورد تەواوی هەوڵی خۆی وەگەڕ خســت و
تا کۆتاییی ژیانی وازی لەو ئەرکەی نەهێنا.
«ئــا.د .ژابا» لە ماوەی ژیانی لە ئەرزەڕۆم،
ئەو هەلەی بۆ ڕەخســا تــا دەگەڵ گەلێک
کەســایەتیی بەڕەچەڵەک کورد ،پەیوەندی
بگــرێ .لێرەدایــە کــە زانای کــورد ،مەال
مەحموود بایەزیدی ،دەوری یارمەرتیدەرێکی
فرە مەزن و گرانبەها بۆ «ئا.د .ژابا» دەگێڕێ.
مەال مەحموود بایەزیدی ،کەســایەتییەکی
فــرە زانا بــووە و زمان و وێــژەی عەرەبی،
فارسی و تورکیی زۆر بەباشی زانیوە .سەرەتا

لە شارەکەی خۆی ،بایەزید خوێندنی دەست
پێ کردووە و پاشــان چووەتــە تەورێز .مەال
مەحموود پاشــان دەگەڕێتەوە بۆ بایەزید و
دەبێتە بەڕێوەبەری مەدرەسەی شار و لێرەدایە
کە لە نێــو هاوواڵتییەکانیدا ناوبانگ و ڕێزی
تایبەت پەیدا دەکات .پــاش کۆتایی هاتنی
دەسەاڵتی دوایین حاکمی کورد لە بایەزید،
دەگەڕێتەوە بۆ ئــەرزەڕۆم و بۆ کۆکردنەوەی
دەستنووســە کوردییــەکان ،نووســینی
نامەکانی ،وەرگێڕانی بابەتەکانی و نووسینی
هێندێک بەرهەم ،دەبێتە مامۆستای لێهاتوو
و یاریدەدەرێکــی فرە چــاالک و بەئەمەکی
«ئــا.د .ژابا» .هەڵبەت کۆنســوولی ئەرزەڕۆم
چەند یاریدەدەری دیکەشی هەبووە کە دواتر
ئاماژەیان پێ دەکەین.
لە کۆتایــی ســاڵی ١٨٥٦دا« ،ئا،د.ژابا»
هێندێک پەندی پێشــینیانی تورکی و چەند
بەشێک لە هەڵبەستەکانی «ئەسکەندەرنامە»ی
نیزامیــی کە بــە کــوردی وەرگێڕدرابوون،
دەنێرێتــە ئاکادێمیــای ئیمپراتــۆری« .ئا.د.
ژابــا» لــە نامەیەکدا بــە ڕێکەوتــی ٢٥ی
مارچی  ١٨٥٧بۆ «ب.ئــا دۆرن» دەڵێ« :من
تا ئەو ڕادەیــە فێری زمانی کوردی بووم کە
ســەربەخۆ بتوانم وەرگێڕان بکەم و کارەکانم
ڕاپەڕێنــم»[ .]12لە کۆتایی ســاڵی ١٨٥٧دا،
«ئا.د .ژابا» نێوەڕۆکی هەڵبەســتەکانی «مەم
و زیــن»ی ئەحمــەد خانی و لە ســەرەتای
ســاڵی ١٨٥٩دا ،وشەگەلی هاوتەریبی زاری
هەکاری و ڕەوەندی (نزیک بە  ١١٠٠وشە)،
دەستنووسی خۆی بۆ فەرهەنگێکی دیالۆگی
کوردی -فەڕانســی کە  ٣٣٠٠پەیڤی لەخۆ
گرتبوو و بەگوێرەی زاری کوردانی ئەرزەڕۆم
ڕێکی خســتبوون ،دەگەڵ زانیاری سەبارەت
بە هــۆزە کوردەکانی باکــووری ڕۆژهەاڵت،
هێندێک زانیاری سەبارەت بە  ٧هەڵبەستوانی
کورد ،هەروەها ڕێزمانێکی عەرەبی -فارسی-
کوردی کە بەرهەمی سەدەی ١١ی [کۆچی]
«عەلی تەرەماخی»یە ،بەپێشــەکییەکی مەال

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  58ساڵی بیست و دووەم زستانی 541 2720

مەحمــوود بایەزیدییــان بــۆ دەنێرێت .ئەو
دەستنووسانە گەیشتوونەتە موزەخانەی ئاسیا
کــە یەکێک لە کوانووە هــەرە گرینگەکانی
ڕۆژهەاڵتناسیی ڕووسیایە.
لــە نامە نێردراوەکانی بــۆ پیتەربوورگ،
بۆمــان دەردەکەوێ کە «ئــا.د .ژابا» چەندە
تووشــی زەحمەت بووە و چ هێز و هێندێک
جاریش ،چ هەڵسوکەوتێکی دیپڵۆماتیکی بۆ
وەدەستهێنانی ئەو دەستنووسانە بەکار هێناوە.
بۆ نموونە کاتێک لە نامەکەی بۆ «ب.ئا .دۆڕن»
بە ڕێکەوتی ١٧ی جوونی ١٨٥٨دا ،باســی
دەستنووسی ڕێزمانەکەی «عەلی تەرەماخی»
دەکات ،دەڵــێ« :ئەزبەنــی ڕێگــەم پێ بدە
سەرنجی ئێوە بۆ ئەو نامیلکەیە ڕابکێشم کە
ئەمجارە لە ســێیەم بەستەی نێردراوەمدا ،بۆ
ئێوەم ناردووە؛ پێشەکییەکی تێدایە سەبارەت
بــە ڕێزمانە کوردییەکەی عەلی تەرەماخی و
کورتە باســێکیش دەربارەی نووســەرەکەی
کە من وەرمگێڕاوەتە ســەر زمانی فەڕانسی
و لــە کۆتایییەکەیدا هێندێــک تێبینیم بۆ
لێکۆڵینەوە لەو پێشەکییە نووسیوە .خاوەنی
ڕێزمانەکــەی عەلی تەرەماخــی ،مەالیەکی
پیرە و بە هیچ شــێوەیەک ئامادە نەبوو ئەو
دەستنووسە گرانبەهایم پێ بدات ،سەرەنجام
پــاش دیارییــەک ،ڕێی پێــدام کۆپیی لێ
هەڵگرم ،ئێســتاش ئەو کارە دەکەین و هەر
پاش تەواوکردنی ،دەگەڵ دوو دەستنووســی
دیکە کــە وەدەســتم کەوتــوون ،ڕەوانەی
ئاکادێمیای دەکەم»[.]13
هێندی پێناچی« ،ئا.د .ژابا» دەستنووسێک
لە ڕێزمانەکەی عەلــی تەرەماخی دەنێرێتە
پیتەربــوورگ و «ب.ئــا .دۆڕن» لــە وەاڵمدا
پێشنیازی پێ دەکات وەریگێڕێ«[ .ئا.د .ژابا
لە وەاڵمدا دەڵێ« ]:ئێوە پێشنیازتان کردووە
خۆم خەریکی وەرگێڕانی ڕێزمانەکەی عەلی
تەرەماخی بکەم .ئێســتا خۆیشم لەسەر ئەو
باوەڕەم ،بەاڵم پێویســتە بڵێم کە تەرەماخی
بــە سیســتەمێکی دژواری ڕۆژهەاڵتــی
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ئــەو ڕێزمانــەی داڕشــتووە کــە بــە هیچ
شێوەیەک دەگەڵ ڕێکارە پەسەندکراوەکانی
ڕۆژهەاڵتناسیدا ناگونجێ .پێم وایە ئیتر ئەوە
ئەرکێکی زیادەیە .بۆیە ئەو بابەتەم وەرنەگێڕاوە
و تەنیــا وەک بابەتێکی ســەرنجڕاکێش بۆ
ئێــوەم ناردووە ...تەرەماخی پەیڤی بە ســێ
[]14
پــاژ دابەش کــردوون :نــاو ،کار و ئامراز
و ســێ کاتی ،ڕابڕدوو ،ئێســتا و داهاتووی
لێک جیا کردووەتەوە .پاشــان نووسەر هەر
یــەک لەو پاژانە و کاتــەکان دابەش دەکات
و ئیتر سەرلێشــێواوییەک ساز دەکات .بۆیە
لێکۆڵینەوە لــەو ڕێزمانە گەلێــک دژوارە و
ڕێگەت پــێ نادات لــە مانــاکان تێبگەی.
پێویستە بەدواداچوون و لێکۆڵینەوەی دوور
و درێژی بۆ بکرێ تاکوو لێی تێبگەی .مەالی
خاوەنی دەستنووسەکە ،ئێستا لە هەکارییە و
هیوادارم بگەڕێتــەوە ئەرزەڕۆم ،ئینجا داوای
لێ دەکەم ئەو نووسراوەیەم بداتێ و سەرەڕای
ئــەو دژوارییانــە ،وەریگێــڕم»[ .]15هەڵبەت
ئــەو بڕیارەی «ئا.د .ژابــا» جێبەجێ نەکراوە.
ڕەنگــە یەکێک لە هۆیەکانیــش بگەڕێتەوە
بۆ کارەســاتی ســامناکی ئەردهەژێنەکەی
ئەرزەڕۆم کە لە ئاکامیدا« ،ئا.د .ژابا» هەرچی
هەیبــووە لە دارایی جوواڵو و نەجووڵ ،لەنێو
چوون .بۆیە لە مانگی ئووتی ساڵی ١٨٥٩دا،
وەزارەتــی کاروباری دەرەوە بــە بڕی هەزار
ڕووبڵ یارمەتیی بۆ ناردووە[.]16
ســەرەڕای ئەمانە« ،ئا.د .ژابــا» درێژە بە
بەدوواداچوونەکانی بۆ دۆزینەوەی بابەتەکانی
کوردناســی دەدات و کۆکراوەیــەک لە ٤٠
چیرۆک سەبارەت بە ژیانی کوردەکان ،ڕەوانەی
ئاکادێمیای زانستەکانی ئیمپڕاتووری دەکات
[]17
(دەقەکانی بە زمانی کوردین و بێژەنووسی
پەیڤەکانی بۆ کردووە و وەرێگێڕاوەتە ســەر
زمانی فەڕانسی)« .ئا.د .ژابا» لە مانگی ماڕچی
ســاڵی ١٨٥٩دا ،لە نامەیەکەدا نووسیوێتی:
«لێکۆڵینەوەکانم سەبارەت بە زمانی کوردی
هەنگاو بــە هەنگاو بەرەو پێش دەچن ،بەبێ
ساڵی بیست و دووەم
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هیچ کێشــەیەک گەلێک چیرۆکی زارەکیی
کوردانــی ناوچەکانی مــووش ،بدلیس ،وان،
بایەزید ،قارس ،ئــەرزەڕۆم و ئەرزەنجانم کۆ
کردوونەتەوە»[.]18
بە بڕیاری بەشــی مێــژوو و زمانەوانیی
ئاکادێمیای زانستیی ئیمپراتووری ،لێژنەیەک
بــۆ چاپکردنــی بەرهەمەکانی «ئــا.د .ژابا»
پێــک دێت و تەنیا چاپی دەقــی بابەتەکان
و وەرگێڕدراوەکەی ،بەبێ بێژەنووســییەکان
ڕاپەڕاندووە ،چونکوو شــێوازی بێژەنووسینی
پەیڤــەکان یەکگرتــوو نەبــووە[ .]19دەقــە
وەرگێــڕدراوە فەڕانســیییەکان کــە زۆر بە
باشــی مانای دەقە کوردییەکانی گەیاندبوو،
پەســەند کران و بڕیــار درا چاپ بکرێن و
ئەرکــی لەچاپدانی خرایە ئەســتۆی «پ.ئی.
لێــڕخ» کــە وەک یەکێک لــە لێهاتووترین
پسپۆڕانی زمانی کوردی ناســرابوو« .پ.ئی.
لێــڕخ» نڤیســیاریی[]20ئەو بابەتانەی ئەنجام
دا کە «ئا.د .ژابا» وەریگێڕابوونە ســەر زمانی
فەڕانسی و لە ساڵی  ١٨٦٠باڵوکراونەتەوە[.]21
هەڵبەت ئــەو بەرهەمــە چاپکراوەیە ،وتارە
ئاماژەپێکراوەکانــی «ئــا.د .ژابا» ســەبارەت
بە هۆزەکانی کــورد و زانیاریــی دەربارەی
هەڵبەستوانانی [کورد]یشــی دەگەڵ خراوە
کە تاکوو هەنووکە لێکۆلەڕانی وێژەی کوردی
کەڵکی لێ وەردەگرن.
نووســراوەکانی «ئــا.د .ژابــا» ،زۆر زوو
سەرنجی ئێرانناســانی بوارەکانی زمانەوانی،
ئێتنۆگرافی و مێژوویی بۆ الی خۆی ڕاکێشا.
بەتایبەت زانایانی ئینگلیسی پێشوازییان لێ
کردووە .بۆیە مۆزەخانەی بەریتانیا ،تەیلۆر[،]22
ڕۆژهەاڵتناســی بەناوبانــگ ،و کۆنســوولی
بەریتانیا لە کوردســتان سەرپشک دەکات تا
دەستنووســە کوردییەکان و بەگوێرەی توانا،
هەرچی ســەبارەت بە کــورد هەیە ،کۆیان
بکاتەوە[.]23
«ئا.د .ژابا» لەو قۆناخەدا خەریکی داڕشتنی
فەرهەنگی زمانی کوردی دەبێ و لە ســاڵی

 ،١٨٦٥بەشی یەکەمی فەرهەنگەکەی ،واتە
بەشی «فەڕانسی -ڕووسی -کوردی»ییەکەی
دەنێرێتە ئاکادێمیای زانســتیی ئیمپراتووری
کــە  ٧٢١الپەڕەیە (هەر الپــەڕە ١٨ ،دێڕە)
و  ١٥هەزار وشــەی لەخۆ گرتووە .هەڵبەت
ئەوە ژمارەی وشە کوردییەکانی فەرهەنگەکە
نییە ،چونکوو گەلێک لە وشە فەڕانسییەکەن
لە زمانی کوردیدا تەنیا یەک هاوتایان هەیە،
بۆیە وشــە کوردییەکان چەندپات بوونەتەوە.
«ئا.د .ژابا» لە پێشــەکیی ئــەو فەرهەنگەدا
دەڵێ« :ڕەنگە شــێوازی بەکارهاتووی من بۆ
بێژەنووسی وشەکان ،بە دڵی هێندێک کەس
نەبێ ،بەاڵم چونکوو ئــەو فەرهەنگە تایبەتە
بۆ ڕۆژهەاڵتناســان ،ئەوانیش بــە یارمەتیی
دەربڕینەکان ،گۆکردنی وشە کرمانجییەکان
بۆیــان دژوار نابێ ،بێژەنووســییەکە بۆ ئەو
کەســانەی تازە خەریکی فیربوونی ئەو زمانە
دەبن ،یارمەتیدەرە دەبێ»[« .]24ئا.د .ژابا» لەو
نامەیەدا بۆ «ب.ئــا .دۆڕن» ،هیوادار بووە ئەو
بەرهەمەی «ئەوەندە تەواو و جێگەی پەسەند
بووبێت کە شایانی چاپکردن بێت»[« .]25ئا .د.
ژابا» دڵەڕاوکێی هەبووە لە هەر دەستکارییەک
کە لــە فەرهەنگەکەدا بکرێــت .بۆیە تکا لە
بەڕێوەبەرانی چــاپ و باڵوکردنەوەی دەکات
بۆ هەڵەچنی و پێداچوونەوەی فەرهەنگەکە،
کەڵک لە کوڕەکــەی وەربگرن کە ئەو کاتی
لە زانکــۆی پیترۆگراد خەریکــی خوێندن
بووە (نامــەی ڕێکەوتــی ٢٥ی ئۆکتۆبەری
.]26[)١٨٦٥
«ب.ئــا .دۆڕن»« ،ڤ.ڤ .ڤێلیامینــۆڤ-
زێرنــۆف» و «پ.ئی .لێڕخ» ،بە ڕاســپاردەی
«ن.ئی .ڤیسیڵۆڤسکی» سکرتێری هەمیشەیی
ئاکادێمیــای زانســتیی ئیمپراتــووری،
لەســەر «فەرهەنگە فەڕانســی -ڕووســی-
کوردی»یەکــەی «ئا .د .ژابا» دەکەن« .پ.ئی.
لێڕخ» لە نامەیەکدا بەڕێکەوتی دیسەمبەری
 ١٨٦٦دەڵێ « :لەو فەرهەنگەی بەردەستماندا،
نووســەرێکی کارزان بە النی کەم دوو قاتی
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ئەو وشــە کوردییانەی کە پێشتر دەمانزانی،
کۆی کردوونەتەوە ،ئەگــەر زۆرتر نەبێ»[.]27
بەگوێــرەی «پ.ئی .لێــڕخ» ،زۆرترین نرخی
ئەو فەرهەنگە لــەو واتایانەدایە کە ئاماژە بە
پەیوەندیییــە بنەماڵەیی و خزمایەتییەکان و
ناوی گیانلەبەران دەکات .بەاڵم دواتر دەڵێ:
«ســەبارەت بە بێژەنووســیی فەرهەنگەکە،
نووسەر لە بێژەنوسیی وشــە کوردییەکاندا،
وردەکاریی پێویستی لە بەکارهێنانی نیشانە
ناســراوەکانی ئەورووپی ،ڕەچــاو نەکردووە.
هەروەهــا لــە وەرگێڕانی هێندێک وشــەی
فەڕانسی بۆ کوردی و تەنانەت بۆ ڕووسیش،
ناڕێکی بەدی دەکرێ»[« .]28پ.ئی .لێڕخ» لەو
بارەیەدا ئاماژە بە چەنــد نموونە لەو هەاڵنە
دەکات .وەک[ »aboyer« :بەفەڕانســی] و
«[ »лаятьبەڕووســی][ -بەمانــای «وەڕین]
کە «ڕاهشتین» بەواتای «پەالماردان ،هێرش
بردن»ی بــۆ کوردییەکەی دانــاوە و دەڵێ،
«دەتوانیــن ئاماژە بە پتر لە ســەد نموونەی
هەڵەی هاوشــێوە بکەین کە هاوتای وشــە
فەڕانســییەکانیان دەگــەڵ واتــا کوردی و
ڕووســییەکان ،یەک ناگرنــەوە[« .]29پ.ئی.
لێڕخ» بە پێداگری بۆ وردبوونەوە لەو هەاڵنە،
دەڵێ« :ئەو نموونانە دڵنیای کردووم کە بەڕێز
ژابا هێشتا تێنەگەیشــتووە بۆچی بەتایبەتی
پێداگریــم کــردووە بۆ وردبینیــی هەرچی
زۆرتری بێژەنووسیی ئەو دەق و واتایانەی کە
بەگوێگرتن وەریگرتوون .ژابا پێی وایە زانینی
ئەلفبێی عەرەبی و بەکارهێنانی بۆ نووسینی
زمانەکانی فارسی و تورکی ،بەسە بۆ نووسین
و گۆکردنی دروستی وشە کوردییەکان .بەاڵم
کەســێک کە لەنێو کوردەکانــدا نەژیابێ و
پیتــە دەنگدارە کورت و درێژەکان لێک جیا
نەکاتەوە یــان پیتە دەنگدار و دوودەنگەکان
[دیفتۆنگــەکان] بەزیادە نەزانێ ،هەمیشــە
پێویستی بە بێژەنووسییەکی ڕێکوپێکی واتا
کوردییــەکان دەبێ .لێرەدا زانینی زمانەکانی
عەرەبــی ،فارســی و تورکی بۆ ئــەو بابەتە
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ئەوەنــدە یارمەتیدەر نابــێ ،چونکوو هەر لە
بنەڕەتەوە شــێوازی ڕەچاوکراوی کوردەکان
بۆ نووســین ،جیاوازە لە شــێوازی نووسینی
ئــەو دوو زمانەی دیکــە»[« .]30پ.ئی .لێڕخ»
لە کۆتاییی نامەکەیدا دەڵێ« :ســەرەڕای ئەو
کەموکوڕییانە( ،فەرهەنگەکە) بۆ لێکۆڵینەوە
لە زاری کوردی ،گەلێک بابەتی باشی لەخۆ
گرتووە».
بەشــی مێژوو و زمانەوانیی ئاکادێمیای
ئیمپراتووری بڕیاری چاپ نەکردنی بەشــی
یەکەمــی فەرهەنگەکــە ،واتە فەڕانســی-
ڕووســی -کوردییەکــەی دەدا و چاوەڕوان
دەبن وەک «ئا.د .ژابا» بەڵێنی دابوو ،بەشــی
دووەمی ،واتە کوردی -ڕووسی -فەڕانسییەکە
تەواو بکات ،ئینجا ئەگەر پەســند بکرێ و بە
شایانی بزانن ،چاپ و باڵو بکرێتەوە« .پ.ئی.
لێڕخ» لە نامەیەکــدا دەڵێ« :زۆر باش دەبێ
ئەگەر بۆ کۆتاییی فەرهەنگەکە خشتەیەک لە
وشە ڕووسی و فەڕانسیییەکان بۆ وشە هاوتا
کوردییەکانیان ،بــە ئاماژەدان بە الپەڕەکانی
پێــک بێنی»[ .]31بــەو جــۆرە فەرهەنگەکە
لەچــاپ نەدرا و دەستنووســەکەی هەتاکوو
ئێستاش لە ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی
ئاکادێمیای زانســتیی یەکێتیی سۆڤیەت لە
لێنینگراد پارێزراوە[.]32
لە ساڵی « ،١٨٦٦ئا.د .ژابا» لە تەمەنی ٦٥
[]33
ساڵیدا ،پلەی «ڕاوێژکاری کارای دەوڵەت»
ی پێ دەبەخشن .بەاڵم کۆنسوولی ئەرزەڕۆم
لە کۆتاییی ســاڵی ١٨٦٦دا ،دەســت لە کار
دەکێشــێتەوە و ڕوو لە شــاری «ســمیرنا»
دەکات .لێرەدا «ئا.د .ژابا» هەموو توانای خۆی
بۆ کۆکردنەوەی بابەتی مێژوویی ،ئێتنۆگرافی،
وێژەیی و زمانیی کــوردی تەرخان دەکات.
لــە نامەیەکــدا بە ڕێکەوتــی ٣٠ی ماڕچی
١٨٦٧دا« ،ئا.د .ژابا» نووسیوێتی« :ئێستا چیتر
بەرپرسیارەتیی پێشووم لە ئەستۆ نییە ،بۆیە
بێ وچــان خەریکــی تەواوکردنی کارەکانی
پێشووم دەبم»[ .]34لێرەدا «ئا.د .ژابا» فەرهەنگی
ساڵی بیست و دووەم
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کوردی -ڕووسی -فەڕانسییەکە تەواو دەکات
کــە ڕێک  ٦٠٠الپەڕەی لەخــۆ گرتووە و ٦
ســاڵ کاری لەسەر کردبوو .لە هەمان نامەدا
دەڵێ« :ئەگەرچــی ماوەیەکی دوور و درێژە
خەریکــی ئەو کارە تاقــەت پڕووکێنە بووم،
بــەاڵم توانیومە گۆڕانکاری لە بەرهەمەکەمدا
بکەم .ئێســتا درێژە بە بەدواداچوونەکانم بۆ
زمــان و وێژەی کــوردی دەدەم و خەریکی
وەرگێڕانــی کتێبێکی مێژووییــم لە زمانی
کوردییــەوە کــە درێــژەدەری مێژووەکەی
شەرەفخانە .نووسەری ئەو کتێبە ،بابەتەکەی
لــەو قۆناخــەوە دەســت پێ کــردووە کە
شــەرەفخان کۆتاییی پێ هێناوە ،تا دەگاتە
سەردەمی ئێمە»[.]35
هەر دەگەڵ ئەو نامەیە کە لە «سمیرنا»وە
بۆ ئاکادێمیــای ئیمپڕاتــووری ناردوویەتی،
«ئا.د .ژابا» وەرگێڕدراوی پێشەکیی «مێژووی
نوێــی کوردســتان»ی (لــە  ٥٠الپــەڕەدا)
[ ]36بەزمانی فەڕانســی بــۆ ئاکادێمیا ڕەوانە
کردووە .لەو نامەیــەدا دەڵێ« :ئەو «مێژوو»یە
ســەرەنجام لە ســاڵی ١٨٥٧-٥٨/١٢٧٥دا،
لەتوێی تاقە دەستنووســێکدا تــەواو بووە و
ئێســتا لەبەر دەســتمدایە؛ گەرەکمە پاش
تەواوکردنی بەشــی دووەمی فەرهەنگەکەم،
خێــرا خەریکــی وەرگێڕانی بــم»[« .]37ئا.د.
ژابــا» لەو «پێشــەکی»یەدا ،ئاماژەی بە ناوی
نووســەر و درێــژەدەری پەڕتووکەکــەی
شــەرەفخان نەکردووە .بەاڵم لــە نامەکەیدا
ئامــاژە بە «مێژووی کــوردەکان» دەکات کە
بریتییــە لە  ١٠٠٠الپــەڕە و پاش دوو جار
داواکــردن و بەخشــێنی خەاڵتێکی مەزن،
مەال مەحمــوود بایەزیدی نووســیوێتی[.]38
«ئا .د .ژابا» ،دەقە ڕەســەنە کوردییەکەی ئەو
«پێشــەکی»ییەی وەرگێڕاوەتە ســەر زمانی
فەڕانســی ،بەاڵم ئەوی نەناردووەتە ئاکادێمیا
و نەیگوتووە «مێژووی کوردەکان» بەگوێرەی
چ ســەرچاوەگەلێکی مێژوویی نووسراوە[.]39
مــەال مەحمــوود بایەزیــدی لەســەرەتای

«پێشەکی»دا ،باسی شەرەفخان و ئەفسانەی
ســەرهەڵدانی ڕەچەڵەکی کوردی کردووە و
پاشــان ئاماژە بە تایبەتمەندی و دابونەریت،
شــێوازی ژیان ،زاری کــورد و جوگرافیای
جێگیربوونی هۆزەکانی کورد دەکات .ئاماژەی
بــە ژمارەی هــۆزە ئیزدیییــە کوردەکانیش
کردووە .پاشان نووسەر دیسان گەڕاوەتە سەر
باسی شەرەفنامە و شەرەفخان ،لێرەدا باسی
وەرگێڕانی شــەرەفنامە بە تورکی دەکات کە
لە بدلیس کراوە و دەڵێ تەنیا دوو یان ســێ
دەق لەو وەرگێڕانە هەبووە.
«پێشــەکی» ،هەروەها خشــتەیەکی لە
ناوی حاکمانی کوردســتان لە ســاڵی -٨٦
١٧٨٥ەوە دەگەڵە ،واتە لەو کاتەوە نووســەر
بەرهەمەکەی دەســت پێ کردبوو ،هەتاکوو
ســاڵی  .١٨٥٧بەگوێــرەی ئەو خشــتەیە و
پێڕســتی بابەتەکانی بەرهەمەکە کە بریتییە
لــە  ١١بەش ،دەکڕی ئــاگاداری نێوەڕۆکی
بەرهەمەکەی مەال مەحموود بایەزید ببینەوە
کــە «ئا.د .ژابا» دەگەڵ نامەیەک بە ڕێکەوتی
١٣ی جوونــی ١٨٦٧بــۆ «ب.ئــا.دۆڕن»ی
ناردووە[ .]40ڕەنگە دەستنووســی ڕەســەنی
ئــەو بەرهەمە و وەرگێــڕدراوە ناتەواوەکەی،
لە ئەرشــێڤی «ئا.د .ژابا» لە شاری «سمیرنا»
مابووبێتەوە.
«ئــا،د .ژابا» لە مانگی جــووالی ،١٨٦٧
فەرهەنگــی کوردی -ڕووســی -فەڕانســی
ناردووەتــە پیتەربــوورگ و وێــڕای گرینگ
هەڵســەنگاندنێکی زۆر ،تکای لە هاوکارانی
لــە ئاکادێمیای ئیمپڕاتــووری کردووە پێیدا
بچنەوە .دەستنووسی ئەو فەرهەنگە بریتییە
لــە  ٦٥٦الپەڕە (هەر الپەڕە  ١٨تا  ٢٥دێڕ)
و  ٦٠٠٠واتاگەلی بوارەکانی ژیان و گوزەران،
جلوبــەرگ و پەیوەندییــە بنەماڵەیــی و
ئابووریییەکانی لەخۆ گرتووە .لە فەرهەنگەکەدا
چاوگەکان گەردان کــراون ،بەاڵم ناوی ئەو
ڕووەک و باڵنــدە و گیانلەبــەرە کێویانــەی
تێیــدا نییە کــە لە ژێنگــەی ژیانی کورددا
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بەدی ناکرێن .لە زۆر شــوێندا کەموکووڕی
لە وەرگێڕانی وشەکان بە ڕووسی دەبیندرێ.
«ئا.د .ژابا» لە پێشەکیی فەرهەنگەکەدا دەڵێ:
«هیوادارم ڕۆژهەاڵتناســان ئــەو بەرهەمەی
من بــە دڵفراوانییەوە وەربگــرن و بە هۆی
گەلێک لێکهەڵپچڕان و یەکدەســت نەبوون
کە لەو کارەدا دەبینــدرێ ،تاوانبارم نەکەن،
دیارە ئەوەش لــە ڕووی پابەندبوونم بووە بۆ
نەسڕینەوەی تایبەتمەندیی کەوناراییی زمانی
کوردی و پێشاندانی ئەو زمانە ،بەو شێوەیەی
کە ئێستا هەیە»[.]41
لێرەدا دیســان «ب.ئــا .دۆڕن»« ،ڤ.ڤ.
ڤێلیامینــۆڤ -زێرنــۆف» و «پ.ئــی .لێڕخ»
لەالیەن ئاکادێمیای زانســتیی ئیمپڕاتوری،
ڕادەســپێردرێن بە فەرهەنگەکــەدا بچنەوە.
لــە نامەیەکدا کــە «ب.ئــا .دۆڕن»« ،ڤ.ڤ.
ڤێلیامینــۆڤ -زێرنــۆف» و «پ.ئــی .لێڕخ»
بــە ڕێکەوتــی ٥ی نۆڤەمبــەری  ١٨٦٨بۆ
بەشــی مێــژوو و زمانەوانیــی ئاکادێمیای
زانستیی ئیمپڕاتووری نووســیویانە ،هاتووە:
«ئێمە پێداچوونەوەیەکــی زۆر تایبەتمان بە
بەرهەمەکەی بەڕێز ژابادا کرد .ئێمە گەیشتینە
ئــەو ئاکامە کە چــاپ و باڵوکردنەوەی ئەو
بەرهەمە گەلێک ســوودمەندە .تاکوو ئێستا
زۆر بە دەگمەنی لێکۆڵینەوە لە زمانی کوردی
کراوە ،هێشــتا ئامراز و شێوازێکی تایبەت بۆ
لێکۆڵینــەوە لەو زمانە ،لەبەر دەســتدا نییە.
بەڕێز ژابــا ،فەرهەنگەکــەی زۆر بە دڵپاکی
ڕێــک خســتووەتەوە ،لــە کەموکووڕییــە
گرینگەکان پاک کراوەتەوە .ئەو فەرهەنگە بۆ
ئاشــنابوون دەگەڵ زمانی کوردی ،هەڵگری
بابەتگەلێکی دەوڵەمەنــدە؛ بۆیە دڵنیاین کە
دەرکەوتنــی ئەو فەرهەنگەی «ئــا .ژابا» ،لە
الیــەن زانایانــی ڕۆژهەاڵتناســی جیهانەوە
بەوپەڕی حەزەوە پێشوازیی لێ دەکرێ»[.]42
بەرپرســانی ئاکادێمیا ،بە پێویستیان زانیوە
فەرهەنگەکــەی «ئــا.د .ژابــا» ،واتە بەشــی
کــوردی -ڕووســی -فەڕانســییەکەی ،بەو
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شێوەیەی کە نووسەرەکەی ئامادەی کردبوو
و بەبێ هیچ گۆڕانکارییەک لە بێژەنووســی
و شــێوازی داڕشــتنی ،چاپ و باڵوبکەنەوە
(تەنیا هێندێک هەڵەی زمانەوانیی ڕووســی
و فەڕانســی چاک کران و ئەو وشانەشی لێ
زیاد کراوە کە هاوتا ڕووسییەکانی دانەنرابوو).
دەبێ بڵێین ،ئەو فەرهەنگــە لەنێو ژینگەی
ژیانی کورد ســەری هەڵدابــوو و بنەمایەکی
دەوڵەمەنــدی بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە زمانی
کــوردی لەخۆ گرتبوو .بۆیــە «ب.ئا .دۆڕن»،
«ڤ.ڤ .ڤێلیامینــۆڤ -زێرنۆف»،ئــەو دوو
الیەنەیان بە گرینگترین تایبەتمەندییەکانی
فەرهەنگەکــەی هەڵســەنگاندووە؛ هاوکات
ئەوەشــیان دەربڕیوە کە ئەگەر دەســتکاری
کرابــا ،ڕەنگە تایبەتمەندییەکانی لەدەســت
دابــا؛ هەروەها پێیان وابووە ئیتر پێویســت
ناکات بەشــی «فەڕانسی -ڕووسی -کوردی»
فەرهەنگەکــە چــاپ بکرێ و پێویســتیش
نییە خشــتەی واتا ڕووسی و فەڕانسییەکان
بەئاماژە بە الپەڕەکانی دەگەڵ بێ کە پێشتر
پێشنیاریان کردبوو.
«پ.ئی .لێڕخ» پێشــوازی لــە فەرهەنگە
کوردی -ڕووســی -فەڕانســیییەکە دەکات
و هیوادار بووە پاش چــاپ و باڵوبوونەوەی،
زمانی کــوردی لــە نێــو ئەورووپییەکاندا،
دڵســۆزانی زۆرتــر پەیــدا بــکات ،بەڵکوو
نەتەنیــا بازنــەی واتاکانــی فەرهەنگەکــە
بەرباڵوتر بکەن ،تەنانەت لێکۆڵینەوە لەســەر
«شــێوازە جۆراوجۆرەکانی زاراوەگەلی زمانی
دەوڵەمەنــدی کوردی بکــەن»[ .]43هەروەها
دەڵێ ،چاپ و باڵوکردنــەوەی فەرهەنگەکە
«بێگومان هێندێک لە گەشتیارانی کوردستان
یان کۆنسوولەکانی واڵتە زلهێزەکانی ئەورووپا
کە لە گەلێک شــوێندا هاموشــۆیان دەگەڵ
کورداندا هەیە ،هــان دەدات لێکۆڵینەوە لەو
زمانــە بکەن»[ .]44جگە لەمە ،ئاســانکارییش
دەکات بــۆ خوێندنــەوەی بەرهەمــە
باڵوکراوەکانی دیکەی ئەو بوارە و «بابەتەکانی
ساڵی بیست و دووەم
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دیکەی زمانی کوردی کــە لە ئەرزەڕۆم کۆ
کراونەتەوە ،دەبنە یارمەتیدەرێک بۆ داڕشتنی
ڕێزمانی کوردی لە داهاتوودا»[.]45
ســەرەڕای ئەمانە« ،پ.ئــی .لێڕخ» پاش
خوێندنەوەیەکــی قــووڵ و هەمەالیەنــەی
بەرهەمەکەی «ئا.د .ژابا» ،ڕەخنەکانی خۆشی
لەســەر ئەو بەرهەمە درکانــدووە« .هەڵبەت
پێکهێنەرە زۆر بەڕێزەکەی فەرهەنگی کوردی،
هێشتا لە پێویست بوونی بێژەنووسیی ورد و
یەکپارچە تێنەگەیشتووە .دیارە دەبێ بڵێین
ئەو بابەتــە دەوڵەمەندانەی کە ئەو بەڕێزە بۆ
ئاشنابوونی ئێمە دەگەڵ بازنەیەک واتای زمانی
کوردی کۆی کردوونەتــەوە ،بە داخەوە ئەو
کەموکووڕییەی هەیە .بەاڵم پشتگوێخستنی
ئــەو بەرهەمــە بەهۆی یەکپارچــە نەبوونی
بێژەنووســی ،بــۆ لێکۆڵینەوەکانــی داهاتوو
لەسەر زمانی کوردی ،ســوودمەند نابێ»[.]46
لە درێژەی ئەو بابەتەدا« ،پ.ئی .لێڕخ» ئاماژە
بەو کەموکووڕییانە دەکات:
 1وەرگێڕانــی هێندێــک لــە «ئیدیــۆم»ە
کوردییەکان تەواو و ڕاست نیین.
 2لە وەرگێڕانەکاندا هەڵەی ڕێنووس هەیە.
 3لە زۆر شــوێن ،هاوتای ڕووسیی واتاکان
نەنووسراون.
جگــە لەمانە ،بابەتێکی دیکەش بووەتە هۆی
نیگەرانیــی «پ.ئی .لێڕخ» :زۆربــەی بابەتە
کۆکــراوەکان لــە دەستنووســەکان و یا لە
زمانی خەڵکی ئاســایی کوردەوە وەرگیراون
(دەستنووســەکان کۆکراوەی ناوچە و زاراوە
جیاوازەکانی کوردستانن) .واتە ،ئەو کەسانەی
بابەتەکانیان نووســیوە و یان ئەو زاراوەیەی
کــە چیــرۆک و پەنــد و گۆرانییەکانیــان
گێڕاوەتەوە ،دانیشــتووانی ناوچەی جیاوازی
کوردســتان بوون .کەواتە ،وشەکان و فۆڕمی
وشەکردارییەکانی فەرهەنگەکە ،لە یەک زار
وەرنەگیــراون« .پ.ئی.لێڕخ» دەڵێ بەداخەوە،
«ئا.د ،ژابا» لە پێشــەکییەکەیدا هەم ئاماژەی
بە ســەرچاوەکانی فەرهەنگەکەی نەکردووە،

هەم لە نووســینی وشــەکاندا ،پیتی هەڵەی
بــەکار هێناوە ،بۆیــە گۆکردنی جیــاواز بۆ
وشەکان سەری هەڵداوە کە ئەوەش گەلێک
گرینگــە .بۆ نموونە« ،اژوتیــن» و «هژوتین»،
«اڤیــن» و «هڤین»« ،ایســیر» و «هیســیر»،
«استر» و «هستر» ،و هتد .دەربڕینی بڕگەی
دەنگدار لەســەرەتای وشەدا بە هەناسەیەکی
قــووڵ ،لە الی کــوردان زۆر بــاوە« .پ.ئی.
لێــڕخ» بەباشــی لــەو ناڕاســتی و هەاڵنە
تێگەیشتبوو کە «ئا .د .ژابا» بۆخۆی سەبارەت
بــە فەرهەنگەکەی ئاماژەی پــێ کردبوون.
«پ.ئی .لێڕخ» دەڵێ« :هەڵەکانی ڕێنووســی
زاری کــوردی دەگەڕێتەوە بــۆ کەم بوونی
خوێندنگە و ڕێژەی فرە کەمی مامۆســتایان
لە کوردســتان و بە گشتی ،کەمتەرخەمیی
نووســەرانی کود کە بە باشی زمانی زکماگی
خۆیــان نازانن .هەروەهــا جێگەی داخە کە
کوردەکان بۆ نووســین لە ڕێنووسی فارسی
کەڵــک وەردەگــرن ،بۆیە ناچار کــراون لە
ڕێکوپێــک کردنی زمانە جیاوازەکەی خۆیان
چاوپۆشــی بکەن .ئا .ژابا فەرامۆشی کردووە
کە زمانی کوردی هەر لە ئاســتی زارەکییدا
زیندوو ماوەتەوە .دیارە نووسینیشــی هەیە،
بەاڵم بــەو کەموکووڕییانەی کە بە گوێرەی
هەڵگەڕاندنــەوەی گۆکــراوە زارەکییــەکان
دەنووسرێن .بۆیە بەپێی ئەو ڕاستییانە ،دەبێ
پێش هەر شــتێک سەرنج بدەین بە بیچمی
وشــەکان بەو شــێوەیەی کە لە شــێوازی
زارەکیی گەلەکەدا ماوەتەوە و دەیبیسین»[.]47
«پ.ئی .لێــڕخ» جەختی لــەوە کردووەتەوە
کە زمانناســی هاوچــەرخ ،پێویســتیی بە
دۆزینــەوەی کەرەســەگەلێک هەیــە کە تا
دەکــرێ هەڵقواڵوی دونیای ڕاســتییەکانی
دەوروبەرمــان بێت« .وەک چۆن لێکۆڵەرێکی
زانستە سروشــتییەکان ،ئەگەر کەرەسەکانی
لێکۆڵینەوەی لەبەر دەســتدا نەبێ ،تەنیا لەو
بەڵگانە کەڵک وەردەگــرێ کە بەتەواوی لە
ڕاست بوونیان دڵنیایە ،لێکۆڵەرێکی زمانیش،
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دەبێ مافی ئــەوەی هەبێ داوای ئەو دەق و
وشە کۆکراوانە بکات کە ئاستی هەرە بەرزی
ڕوونی پێوە دیار بێ»[ .]48جێگیرکردنی پیتی
«ە» ،لە نێوەڕاستی وشەکاندا ،گۆکردنی هەڵەی
وشــەکانی لێ دەکەوێتەوە ،لە کاتێکدا «ئا.د.
ژابا» پێی وایە بەکارهێنانی پیتی «ە» هەڵەیە.
نووســینی «جەرەباندین» ،بە «»cerebandin
دەخوێندرێتــەوە نــەک « .»cerbandinئەی
«جرباندین» چــۆن دەبێ (هەروەهــا بڕوانە
ئەوانەش« :ڤەجنکین» بەمانای «ترســاندن»،
[]49
«ورەمین» بەمانای «هەڵمسان» و هتد).
تایبەتمەندییەکانــی زمانــی ئاخافتن لە
جێگۆڕکێ کردنی «ە» و «ی» خۆی دەنوێنێ،
وەک« :ڤەخســتن» و «ڤێ خستن» بەمانای
«دووبارە هەڵکردن»؛ «چە کرن» و «چێ کرن»
بەمانای دروستکردن؛ «اڤاهی» و «اڤایی» بە
مانای «شوێنی مانەوە» و «ئاوایی»؛ «ڕووناهی»
و «ڕوونایــی» بە مانای «ڕووناکی»؛ «نەرین» و
«نێرین» بەمانای «بۆچوون» و هتد.
«پ.ئی.لێــڕخ» پێــی وابــووە دەبــێ
فەرهەنگەکە بــە بێژەنووســیی چاککراوی
نڤیســیارەکان چــاپ و بــاو بکرێتــەوە.
مەبەستیشــی لە بێژەنووســی ئــەوە نەبووە
ڕێنووسی کوردی وێنا بکات ،بەڵکوو جەختی
لەوە کردووەتەوە کە دەبێ گۆکردنی کوردی
پێشان بدات ،وەک ئەو جیاوازییانە« :ستون»
و «اوســتون» بە مانای «ســتوون»؛ «سترک»
و «اســترک» بە مانای «ئەســتێرە»؛ «ستور»
و «اوســتور» بەمانای «ناقۆاڵ ،زبــر»؛ و هتد.
«ئا.د .ژابا» لە فەرهەنگەکەیدا ،شێوەنووسینی
«ســتون»« ،ســتور» و «ســترک»ی بۆ ئەو
وشانەی سەرەوەی نەنووســیوە ،ڕەنگە پێی
وا بووبێ ئەو شــێوەیە لە نووسینی کوردی،
هەڵەیــە ،چونکوو زمانی کــوردی دوو پیتی
بێدەنگ دەگەڵ یەک بەکار ناهێنێ[.]50
«پ.ئی.لێــرخ» ســەبارەت بــەو نموونانە و
ڕەچاو نەکردنــی یەکپارچەییــی ڕێنووس،
لەالیەن نووســەرانی کوردەوە ،دەڵێ« :ئەوە
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شــەڕێکی خوێندەوارانــی کــوردە دەگەڵ
کەموکووڕییەکانی ئەلفبێی عەڕەبی ،هێندێک
لە نووســەران و خۆشنووســانی کورد هەوڵ
دەدەن لەو ڕێنووسەدا گۆڕانکاری بۆ نووسینی
زاری خۆیــان پێــک بێنــن»[ .]51هێندێک
خۆشــنووس پیتی «ا» بەکار دێنن ،ڕەنگە بە
مەبەستی تێگەیاندنی خوێنەر کە دەبێ وەک
« ،»aنــەک وەک دەنگێکــی دیکە گۆ بکرێ
وەک« :طاولــە» و «طولە» بە مانای «تەویلە»؛
«خاپاندن» و «خپاندن» بە مانای «فێڵ کردن»؛
«طامژین» و «طمژین» بەمانای «ئالوودەبوون».
یــان پیتی «و» بەکار دێنن وەک« :بوهورین»
لەجیاتــی «بهورین» بەمانــای «تێپەڕبوون»؛
«گــول» لەجیاتــی «گل» بەمانــای «گوڵ».
هێندێک خۆشــنووس« ،ی» بــەکار دێنن و
هێندێکیش ناینووسن ،وەک« :ژر» و «ژیر» بە
مانای «زیرەک»؛ «بر» و «بیر» بە مانای «بیر»؛
«مش» و «میش» بە مانای «مێش»؛ «رپال» و
«ڕیپال» بە مانای «شڕودڕ» و هتد« .ئا.د .ژابا»
زۆر بــە دەگمەنی «پیتــی دەنگداری درێژ و
کــورت»[]52ی لــە فەرهەنگەکەیــدا بەکار
هێناوە[ .]53هەروەها دەڵێ« :لەو شــوێنانەی
کــە بە هۆی کەم بوونی ڕێژەی شــوێنەوارە
مێژوویییــەکان ،ڕێبازێک بۆ ڕاستنووســین
پەیــدا نەبووە ،ناکرێ باســی ڕەچاونەکردنی
ڕێکارەکانــی دروســت نووســین بکەیــن.
تاوانبارکردنــی خۆشنووســانی کــورد بــە
نەخوێندەواری لە الیەن «ئا.ژابا»ەوە ،بە هۆی
نەزانیــن و یــان ڕەچاونەکردنی ڕێنووســی
فارسی و عەڕەبی بووە (وەک :نووسینی واتای
عەرەبیی «مهلة» ،بەشیوەی «موهلت») و ئەمە
بە واتای خراپ زانینی زمانی زگماکی نییە،
بەڵکوو بە هۆی نەزانینی ڕێنووســی فارسی
و عەڕەبییــە .کورد کاری بەوەی نییە وشــە
گۆکراوەکانــی زمانەکــەی دەبــێ چۆن بە
عەڕەبی یان فارسی بنووسرێن ،بەڵکوو هەوڵ
دەدات پەیڤــەکان بە گوێرەی پێویســت و
بەو جۆرەی خۆی و هاونیشــتمانیانی گۆی
ساڵی بیست و دووەم
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دەکــەن ،بدرکێنێ .لە واتــای «موهلەت»دا،
پیتــی «و»ی لێ زیاد کراوە ،تاکوو پێشــان
بدرێ کە لە بڕگەی یەکەمی وشەکەدا پیتی
دەنگداری «و» هەیە ،چونکوو لە نووســینی
زمانی کوردیدا باو نییــە بۆ دەنگدار کردنی
پیتــەکان« ،فتحە» و «کســرە» و «ضمە» لە
ســەریان دانێن ،بەڵکوو لــە « »a» ، «e»، «iو
« »uکەڵک وەردەگرن[.]54
«پ .ئــی .لێرخ» بە گوێــرەی ئەو ڕەخنە
و تێبینییانــەی کــە پــاش پێداچوونەوە بە
فەرهەنگەکەی «ئا.د .ژابا» هەیبووە ،گۆڕانکاریی
لە بێژەنووســیی فەرهەنگەکــەدا کردووە و
کاری لەسەر ئەو وشانەش کردووە کە بە «د»
و «ش» دەســت پێ دەکەن؛ دەگەڵ گشــت
ئەو وشانەی پیتی «ق»یان لەخۆ گرتووە« .پ.
ئی .لێرخ» نیشــانەی بێژەنووسی تەنیا بۆ ئەو
پیتــە دەنگدارە کورت و درێژانە داڕشــتووە
کە یان بۆخــۆی بە گوێــرە ئەزموونەکانی،
پێی گەیشــتبوو و یان خۆشنووسانی کورد
ڕەچاویان کردبوو .لە هەر شوێنێکیش دوودڵ
بووە ،نیشانەی بۆ دانەناوە« .پ.ئی .لێرخ» پێی
وابووە پاش ئــەو گۆڕانکارییانە ،ئیتر دەکرێ
فەرهەنگەکە چاپ بکرێ.
«ئا.د .ژابا» بە درێژاییی ســااڵنی -١٨٦٩
 ،١٨٧٢لــە کارکــردن لەســەر فەرهەنگی
کوردی -ڕووسی -فەڕانســی بەردەوام بووە.
کۆنســوولی پێشــوو ،لە ڕێگەی پڕۆفیسۆری
زانکــۆ لــە ســان پیتەربــوورگ« ،ئا.ئــۆ.
مووخلینســکی»ەوە ،کۆپییەکی تازەی کۆی
دەفتەرە ونبووەکانــی فەرهەنگەکە دەنێرێتە
ئاکادێمیــای زانســتیی ئیمپراتــووری و
ناوبراویش پێشنیار بە پرۆفیسۆر «ل.م.بڕۆسێ»
دەکا تا کاری نڤیســیاری بــۆ فەرهەنگەکە
بکات .بەاڵم «ل.م.بڕۆســێ» تەنیا توانیی کار
لەســەر چــوار دەفتەری دەستنووســەکانی
فەرهەنگەکە بکات و پاشان کارەکە کۆتاییی
پــێ دێــت« .ن.ئــی .ڤیسیڵۆڤســکی» ،بە
گوێرەی بڕیاری بەشــی مێژوو و زمانەوانیی

ئاکادێمیای زانســتیی ئیمپراتووری ،داوا لە
«ب.ئا ،دۆڕن» دەکا ،دەستنووســی فەرهەنگە
کوردی -ڕووسی -فەڕانسییەکەی «ئا.د .ژابا»،
بــۆ ماوەیەکی کاتی لە مۆزەخانەی ئاســیادا
بپارێزن .لە مانگی دیسەمبەری ساڵی ،١٨٧٣
«ن.ئــی .ڤیسیڵۆڤســکی» داوا لە فەرمانگەی
نێوخۆییــی وەزارەتی کاروباری دەرەوە دەکا،
فەرهەنگەکانی کوردی -ڕووسی -فەڕانسی و
فەڕانسی -ڕووســی -کوردی کە بریتین لە
 ٣٦دەفتەری دەستنووســی «ئا.د .ژابا» و لە
مۆزەخانەی ئاســیاییی ئاکادێمیای زانستیی
ئیمپراتووری پارێزراو بوون ،ڕەوانەی شــاری
«ماڕبوورگ» و ڕادەســتی پڕۆفیسۆری زانکو،
«ف .یووستی»[]55ی بکەن کە تکای لێ کراوە
ئەو دەستنووســانە بۆ چاپ ئامادە بکات .بەو
شێوەیە دەستنووسەکان لە ڕێگەی باڵوێزەوە
نێردراونەتە بەرلین.
«ئــا .د .ژابــا» لــە چاوەڕوانیــی چاپ و
دەرکەوتنی فەرهەنگەکەیدا ،لە مانگی مارچی
١٨٧٦دا ،دەستنووســی دیالۆگی فەڕانسی-
کوردی بۆ «ب.ئا .دۆڕن» دەنێرێ کە پێشــتر
«ف .یووســتی» دیتبووی و گەلێک بەنرخی
هەڵســەنگاندبوو .هــاوکات «ف .یووســتی»
خەریکی ئامادەکردنی بەرهەمەکانی :ئا.د .ژابا»
بۆ چاپ دەبێ کە سااڵنی دوور و درێژ خۆی
پێوە ماندوو کردبوو« .ف .یووستی» بێژەنوسی
و بەشــی ڕووســیی فەرهەنگەکە وەال دەنێ
و وتارێکــی خۆی لە فەرهەنگی فەڕانســی-
کوردیدا ،لێ زیاد دەکات .لەســەرەتای ساڵی
 ،١٨٧٩فەرهەنگی کوردی -فەڕانســی «ئا.د.
ژابا» بە نڤیســیاریی «ف .یووستی» لەالیەن
ئاکادێمیای ئیمپراتووری لە چاپ دەدرێ[.]56
 ٣بەرگی فەرهەنگەکە دەنێردرێتە «سمیرنا».
کۆنسوولی پێشــوو لە مانگی مارچی ١٨٨٠
لــە نامەیەکدا بــۆ «ن.ئی .ڤیسیڵۆڤســکی»
سپاســی دەکا بۆ ئەو کتێبانەی بۆی ناردووە
و تــکای لــێ دەکا بەســەرنجەوە بڕوانێتە
ئەو دەستنووســە تەواوکــراوە تازەیەی کە
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بــۆ کۆتاییــی فەرهەنگەکەی نووســیوێتی.
بەرهەمەکانــی «ئــا.د .ژابــا» شایســتەییی
وەرگرتنی خەاڵتی «دێمیدۆڤ»ی ئاکادێمیای
زانستیی ئیمپراتووری وەدەست دێنن.
بێگۆمان کۆکردنەوەی دەستنووســەکانی
زمانــی کــوردی مەزنتریــن خزمەتێکە کە
«ئا.د .ژابــا» کردوویە« .ئا.د .ژابــا» لە ماوەی
کارکردنیــدا وەک کۆنســوول ،پتــر لە ٥٠
دەستنووســی وێژەیی ،فۆلکلۆری ،مێژوویی،
ئێتنۆگرافــی و زمانەوانیی کوردی ناردووەتە
ئاکادێمیای زانســتیی ئیمپراتــووری (جگە
لــە فەرهەنگەکانــی خــۆی)« .ئــا .د .ژابا»
پاش دەســت لــە کار کێشــانەوەی وەک
کۆنســوول ،ڕەنگــە بەهۆی دەســتەنگی و
نەدارییــەوە ،لە نامەیەکدا بە ڕێکەوتی ١٢ی
ســێپتەمبەری  ١٨٦٨بۆ «ک.ئا .کاســۆڤیچ»
بەرپرسی نڤیسیاریی بەرهەمە زانستییەکانی
کتێبخانــەی گشــتیی ئیمپراتــووری ،داوا
دەکات« :هیــوادارم بەرهەمەکانم کە بریتین
لە کۆکراوەیەکی دەستنووســە کوردییەکان
و زۆر بــە زەحمەت لە مــاوەی بەڕێوەبردنی
کۆنســوولخانەی ئیمپراتووریای ڕووســیا لە
ئەرزەرۆمــدا ،کۆم کردوونەتەوە ،ڕادەســتی
کتێبخانەی گشــتیی ئیمپراتــووری بکرێن.
بە شــانازییەوە بــۆ ئاگاداریی ئێــوەی فرە
بەڕێــز ،خشــتەی ئــەو دەستنووســانەتان
پێشکەش دەکەم  ...پێشنیار بە بەڕێوەبەری
کتێبخانەی گشــتیی ئیمپراتــووری بکەن
ئــەو کۆبەرهەمانە کە ئێســتا لە مۆزەخانەی
ئاسیاییی ئاکادێمیای زانستییدا پارێزراون ،بە
بڕی  ٣هەزار ڕووبڵ ،کتێبخانە خاوەندارێتیی
بــکات[ .]57بەڕێوەبەرایەتیــی کتێبخانــەی
گشــتیی ئیمپراتووری ئەرکی بەدواداچونی
ئەو پرسە دەخاتە سەر شانی «پ.ئی .لێرخ»،
«ب.یا .دۆڕن» و «ڤ.ڤ .ڤێلیامینۆڤ -زێرنۆف»
و داوایــان لێ دەکات بۆچوونی خۆیانیان پێ
ڕابگەیەنن ،هەروەهــا نرخی بەرهەمەکانیش
دەستنیشان بکەن .لە کۆتاییی ساڵی ،١٨٦٨
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کۆی دەستنووســەکان بەبڕی  ١٣٠٠ڕووبڵ
کڕدراوە[« .]58بە درێژاییی  ٩٠ســاڵ لە هیچ
بەرهەمێکی چاپکــراودا ،ئاماژە بە کۆکراوەی
بەرهەمەکانی «ئا.د .ژابا نەکراوە (تەنیا لە ساڵی
١٨٦٨دا نەبــێ ،لە ڕاپۆڕتێکدا بۆ کتێبخانەی
گشتیی ئیمپراتووری« ،پ.ئی .لێڕخ» ئاماژەی
پێ کردووە[« .)]59م.ب .ڕوودێنکۆ» لە ســاڵی
 ،١٩٥٧لە خشــتەیەکدا کە کۆی وتارەکانی
کتێبخانەی گشــتیی دەوڵەتــی بەناوی «م.
ی .ساڵتیکۆڤ -شــێدرینا»ی لەخۆ گرتبوو،
ئاماژەی بە کۆدەستنووسەکانی «ئا.د .ژابا»ش
کردووە و لە ساڵی ١٩٦١یشدا ،لە کتێبێکی
بەنــاوی «کۆزانیاریی دەستنووســە کوردییە
کۆکراوەکانی لێنینگراد ،باسی کردووە»[.]60
«ئــا.د .ژابــا» دەگەڵ مــەال مەحموودی
بایەزیــدی ،کۆمەڵــە دەستنووســێکی فرە
گرینــگ و دەگمەنیــان لــە بــواری بابەتە
فۆلکلۆرییــەکان کۆکردووەتەوە (کە بریتیین
لە  ٥٧ناونیشــان) وەک گەلێک ســتران بۆ
ئەڤینداری و باسی پاڵەوانێتی و بۆ هەڵپەڕکێی
بەکۆمەڵ ،دەستنووسگەلێکی زمانی کوردی
(وەک ڕێزمــان و شــێوازی ئاخافتن) کە بە
بڕیاری «ئا.د .ژابا» نووســراونەتەوە .مەزنترین
بەشی ئەو کۆمەڵە دەستنووسانە بریتیین لە
هۆنراوەی کوردی ،بەرهەمی هەڵبەستوانانی
کوردی ســەدەکانی نێوەڕاست ،وەک« :فەقێ
تەیــران»« ،مەال باتــە»« ،مــەالی جزیری»
دەگەڵ دەستنووسێکی شــاکاری هۆنراوەی
کوردیی« ،مەم و زین» ،بەرهەمی «ئەحمەدی
خانی» ،هەڵبەســتوانی مــەزن و بەناوبانگی
کورد لە سەدەی  ١٧و هتد .مەال مەحموود
بایەزیدی بابەتێکی سەرنجڕاکێشــی بەناوی
«عادات و تقالید اکراد» نووســیوە کە باسی
بیــر و باوەڕەکانی کورد ،هــەر لە چۆنێتیی
ســازکردنی خانوو ،یارییە نەتەوەیییەکان و
موزیکەوە بگرە تا شێوازی کارە دەستییەکان
و پیشــە ســەرەکییەکانی کــورد ،دەکات.
مــەال مەحموود بایەزیدی هەروەها لەســەر
ساڵی بیست و دووەم
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داوای «ئا.د .ژابا» ،شــەرەفنامەی شەرەفخانی
بەدلیســیی وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی،
ڕێزمانــە کوردییەکەی «عەلــی تەرەماخی»
نووســیوەتەوە ،هێندێــک نوکتــە و گاڵتە
و چیرۆکــی کورتــی فۆلکلۆریی لــە زمانی
فارســییەوە وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی،
دەگەڵ گەلێک بەرهەمی دیکە .جگە لەوانە،
مەال مەحموود بایەزیدی هێندێک هەڵبەستی
خۆی ،یــان کۆپییەکانــی و وەرگێڕانەکانی،
نــە بەناوی خۆی ،بەڵکــوو بەنازناوی «فەقیر
مەحموود ئەفەندی» ،یان «حاجی مەحموود
ئەفەندی»یەوە نووسیوەتەوە .بەگوێرەی «ئا.د.
ژابــا» ،ئــەو کارەی لەبەر ئەوە کــردووە کە
«نەکەوێتە بەر تانە و تەشەری پیاوانی ئایینیی
موســڵمان کە بێگومان بــەوە تاوانبار دەکرا
کە موســڵمانێک بە فەرمانی ناموسڵمانێک،
هەڵبەست و نووسراوەی بۆ وەرگێڕاوە و یان
بۆی نووسیوە»[.]61
لەنێو ئەوانەی یارمەتیی «ئــا.د .ژابا»یان
داوە ،کەســانی دیکــەش هەبــوون ،وەک:
«شێخ نەزەر» کە گۆرانی و دەستنووسەکانی
دیکەی نووســیوەتەوە« ،مەال مســتەفا» کە
دەستنووســەکەی «شــێخی ســەنعان» و
«هەڵبەســتی هەی ئاڤ و ئــاڤ» و «زەنبیل
فــرۆش»ی نووســیوەتەوە« ،مــەال مووســا
هــەکاری» کە بە داوای «ئا.د .ژابا» ،بابەتی لە
فارسییەوە وەرگێڕاوە« ،محەمەد غەریب ئیبنی
ســەلمان» کە «مەم و زین»ی نووسیوەتەوە،
«فەقیــر مەحموود ئەفەنــدی» کە بە بۆنەی
ســەفەری «ئا.د .ژابا» و جێهێشتنیی تورکیا،
هەڵبەســتی «نۆبەرا بچــووک»ی ئەحمەدی
خانیــی نووســیوەتەوە ،هەروەهــا «فیرووز
ئەفەندی»« ،محەمەد مۆکسی»« ،تەها حاجی
عەبدولعەزیز»« ،حەســەن حەکیم باشــی»،
«تاهیر ئیبنــی عەباس ئەفەندی»« ،فەیزوڵاڵ»
و کەســانی دیکەش یارمەتییان داوە ،بەاڵم
هیــچ لەبارەیانەوە نازانیــن و بێگومان بەبێ
بەشدارییان ،کۆکردنەوەی ئەو کۆ بەرهەمانە

پێک نەدەهات.
لەنێــو کۆکراوەکانی «ئا.د .ژابا»دا ،گەلێک
دەستنووســی گرانبەهــا لــە بەرهەمەکانی
هەڵبەســتوانانی وەک «هەریس بدلیســی»،
«ســەلیم ئیبنی ســلێمان» ،دووڕفیشــانی»،
«ڕەمەزان»« ،مورادخانی بایەزیدی» دەبینرێن
کە بۆشاییی وێژەی کالسیکی کوردییان پڕ
کردووەتەوە .بە هۆی ئەو کۆدەستنووسانەوە
دەرکەوتووە کە ڕەوتێکی وێژەییی بەرباڵوی
کوردی هەبووە کە بە ئافراندنی بەرهەمگەلی
وەک «لەیلــی و مەجنــوون»« ،یۆســف و
زوڵەیخــا» و «زەنبیلفــرۆش» خۆی پێشــان
داوە« .بەدرخــان» ،زانــای بەناوبانگی کورد،
پاش دیتنی کاتاڵۆگی ئەو دەستنووســانە ،لە
نامەیەکدا بۆ «م.ب .ڕودێنکۆ» ،جەختی لەوە
کردووەتەوە کە ئــاگای لە زۆربەی ئەو وێژە
کۆن و نەناسراوانە نەبووە.
بە داخەوە «ئا.د .ژابا» مەودای ئەوەی پەیدا
نەکرد تەواوی هێزی خۆی بۆ زانست تەرخان
بکات .پاش دەست لە کار کێشانەوەی تەنیا
چەند جارێک ســەردانی ڕووسیای کردووە و
پاشان گەڕاوەتەوە گوندی خۆیان لە ناوچەی
«تڕۆیتســکی» ،لە نزیک «ڤیلنــۆ» کە تەنیا
 ١٢٠دانیشــتووی وەرزێری هەبووە و چەند
مانگێک لــەوێ ماوەتەوە (لەنێوان ســااڵنی
١٨٧٢-٧٤دا ،نزیــک بــە  ٢٠مانگ لەوێ
ژیاوە) و دواتریش لە «ســمیرنا» نیشــتەجێ
بــووە ،وەک لە نامەکانیــدا دەردەکەوێ ،لە
ماوە مانەوەی لە گوندەکەیدا ،تەنیا خەریکی
کاروباری پێویستی ڕۆژانەی نێو ماڵێ بووە و
کاتی بۆ بەدواداچوونی زانســتی نەماوەتەوە.
واتــە چیتر درێــژەی بە کاری کوردناســی
نەداوە .لە نامەیەکدا بە ڕێکەوتی ٦ی مارچی
 ،١٨٦٩داخ لــە دڵــە بەو کاتــە بەنرخانەی
لە گوندەکەیدا لە دەســتی داوە و خەریکی
وەرگێڕانی «مێژووی نوێی کوردەکان» نەبووە
کە لە «ســیمرنا» جێی هێشــتبوو و پێشتر
پێشەکییشــی بۆ نووســیبوو« .ئا.د .ژابا» لە
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نامەکانیدا ،گەلێک جار تانەی لە خۆی داوە
و دەڵــێ بێهوودە ئەو هەمــوو کاتەی ژیانی
بــۆ پێداچوونــەوە بەســەر فەرهەنگەکەیدا،
بەفیڕۆ داوە« .ســەرەڕای ئەو بێهیواییەی کە
لە ســان پیتەربوورگ تووشیان کردم ،بەاڵم
من کۆڵــم نــەدا و درێژەم بــە لێکۆڵینەوە
زمانەوانییەکانــم دا»[« .]62ئا.د .ژابا» لەماوەی
ســەردانەکانی بۆ ڕووســیا ئەوەندە سەرقاڵی
کاروباری لێنەهاتووی ماڵێ بووە (خێزانێکی
مەزنــی هەبووە ،بە  ٧منداڵەوە) ،دەرفەتی بۆ
دیدار دەگەڵ دۆســتانی نزیک و هاوکاران و
هاوپیشە کوردناسەکانی نەبووە« .ئا.د .ژابا» لە
نامەیەکدا بۆ «ب.ئــا .دۆڕن» کە بۆ دیدارێک
بانگهێشتی کردبوو ،سپاسی دەکات و دەڵێ:
«من ناتوانم هیچ کاتێک دیاری بکەم ،مادام
کارەکانی گوندێم تەواو نەکردبێ»[.]63
«ئــا.د .ژابــا» پەیوەندیــی بەردەوامــی
دەگەڵ زانا ڕۆژهەاڵتناســانی ڕووسیا« ،ڤ.ڤ.
ڤێلیامینۆڤ -زێرنۆف»« ،ن.ئی .ڤیسیڵۆڤسکی»،
«ب.ئا .ذۆڕن» و «پ.ئی .لێڕخ» هەبووە« .پ.ئا.
چیخاچێڤ» لە ســاڵی ١٨٥٨دا ،ســەردانی
«ئا.د .ژابا» لە ئەرزەڕۆم دەکات و لەو بارەیەوە
دەڵــێ« :لێکۆڵینەوەکانی ئەو ڕۆژهەاڵتناســە
زیرەکە لەو ڕەهەندەوە زۆر سەرنجڕاکێشن کە
تاقە کەسێکە لەو سەردەمەدا سەرکەوتووانە
خۆی خەریکی لێکۆڵینەوە لە زاری فرە کۆن
و کەم ناســراوی کورد کردووە و توانیوێتی
فەرهەنگ و ڕێزمانی ئەو زمانە پێک بێنێت؛
من قەبارەی دەستنووســەکانی ئەو کارانەیم
بەچاوی خۆم دیت کە بڕیارە بەم زووانە چاپ
بکرێن»[« .]64پ.ئا .چیخاچێڤ» زۆری پێ سەیر
بووە کاتێک لە زاری «ئا .ژابا»ی بیستوویەتی
کــە کورد وێژەی ڕەســەنی خۆی هەیە« .لە
کتێبخانەکەی کۆنســوولی زانای ڕووسیایدا،
یەک ڕەفــی پڕ لــە دەستنووســم بەرچاو
کــەوت و لە نێویاندا هۆنــراوەی ئەڤینداریی
«سیاکمەد و شەمسی»[ ]65سەرنجی ڕاکێشام.
بەڕێز ژابا بەدڵفرەوانییەوە نەک کۆپییەک لە
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وەرگێــڕدراوە کوردییەکەی ئەو هۆنڕاوەیەی
دامێ کە بۆخۆی پێداچوونەوەی وێژەییشــی
بۆ کردبــوو ،بەڵکوو کۆپییەکی ڕازاوەی دەقە
ڕەسەنەکەشی پێشــکەش کردم و ڕێگەشی
پێ دام تاکوو ڕادەســتی کۆمەڵەی ئاسیایی
فەڕانســای بکــەم کــە بێگومــان دەبێتە
مایەی دڵخۆشــیییان و کۆکراوە دەگمەن و
بێهاوتاکانی دەستنووســە ڕۆژهەاڵتییەکانی
ئەو کۆمەڵەیە دەوڵەمەندتر دەکات»[« .]66پ.ئا.
چیخاچێڤ ،دەستنووســی بە بێژەنووسییەوە
دەگەڵ وەرگێڕدراوە فەڕانسییەکەی ،چاپ و
باڵو کردەووەتەوە[.]67
«ئا،ئــۆ .مووخلینســکی» ،پڕۆفیســۆری
زانکۆی ســان پیتەربوورگ هــەر لە کۆنەوە
پەیوەندیــی دەگــەڵ «ئا.د .ژابــا» هەبووە و
زۆر بە باشــی ئاگاداری کارەکانی لە تورکیا
بــووە« .ئا.د .ژابا» لەبەر مەترســیی ون بوون
و لەنێوچوونــی دەستنووســەکان لــە کاتی
ناردنیان بۆ پیتەربووگ ،لە ســاڵی ١٨٥٩دا،
لــە ڕێگــەی «ئا.ئــۆ .مووخلینســکی»یەوە
دەستنووسی ڕێزمانەکەی «عەلی تەرەماخی»
ڕەوانەی پیتەربوورگ دەکات .پاشــان «ئا.ئۆ.
مووخلینســکی» چەندین جار دەستنووســە
کوردییەکانــی دەگــەڵ خۆی لــە تورکیاوە
هێناوەتــەوە ڕووســیا .کــوڕی «ئــا.د .ژابا»،
«ئالفۆنس» کە لەالی «ئا.ئۆ .مووخلینســکی»
لە زانکۆی سان پیتەربوورگ دەیخوێند ،زۆر
بەڕێکوپێکی وانەکانی مامۆستاکەی سەبارەت
بــە وێــژەی عوســمانی نووســیوەتەوە کە
ئێستاش لە ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی
ئاکادێمیای زانســتیی یەکێتیی ســۆڤیەت
لــە لێنینگــراد پارێــزراون« .ئــا.د .ژابا» لە
ســاڵی ١٨٦٩دا کاتێــک لە «ســمیرنا» «ئا.
ئــۆ .مووخلینســکی» ســەردانی کــردووە،
زۆر بــە تێڕادیوییەوە داوای لە مامۆســتای
کوڕەکــەی کردووە ئــەو بــڕە پارەیەی کە
کتێبخانەی گشــتیی ئیمپراتووری بۆ کۆی
دەستنووســەکانی بــۆی تەرخــان کردووە،
ساڵی بیست و دووەم
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بــۆی وەربگــرێ و بریکارنامەیەکی فەرمیی
پــێ داوە« .ئا.ئۆ .مووخلیســکی» ڕێنموونی
«ئــا،د ،ژابــا»ی کردبــوو کە دەستنووســە
کوردییەکانی کۆبکاتەوە و ســااڵنە بۆ «ئا.ف.
بچکۆڤ» ،یاریدەدەری بەڕێوەبەری کتێبخانە
و ڕاگــری بەشــی دەســتنووس و کتێبــە
کۆنەکانــی ڕەوانە بکات« .ئــا.د .ژابا» هیوادار
بــوو ،کۆکــراوە دەستنووســە کوردییەکانی
کتێبخانــەی گشــتیی ئیمپراتــووری پــڕ
بکات لەو دەستنووســانە ،بــەاڵم بەداخەوە
ڕێژەیەکی زۆری ئەو دەستنووسانە ڕەنگە لە
ئەرشیڤەکەی لە «سمیرنا» بەجێ مابن.
سەبارەت بە دواین ساڵەکانی ژیانی «ئا.د.
ژابا» هیچ زانیارییەکمــان نییە؛ نامەکانی بۆ
ئاکادێمیای زانســتیی ئیمپراتووری لە ساڵی
١٨٨٠دا کۆتایییان پێ هاتووە (پاش چاپ و
باڵوکردنەوەی فەرهەنگی کوردی -فەڕانسی).
وێدەچێ «ئا.د .ژابا» بەهۆی تەمەنییەوە وازی
لە کاری زانســتی هێنابێت .بەتایبەت ،پاش
کۆچی دواییی «ب.ئا .دۆڕن» و «پ.ئی .لێڕخ»،
چیتــر پەیوەندیی بە ئاکادێمیای زانســتیی
ئیمپراتوورییەوە نەگرتووە و ڕەنگە وەرگێڕانی
«مێژووی نوێی کوردەکان»یشــی هەر تەواو
نەکردبێ.
«ئــا.د .ژابا» لــە ٣ی جەنیوەری ســاڵی
 ١٨٩٤لــە تەمەنی  ٩٣ســاڵیدا لە شــاری
‹سمیرنا» لە کۆڕی دۆستانی نزیکیدا ،کۆچی
دوایی دەکات .پێش مردنی تکا لە خزمەکانی
دەکات چاویان بە هاوسەر و منداڵەکانییەوە
بێــت ،هەروەها ڕوو لەو خوشــکە ڕەبەنەی
دەکات کە پێی ڕاگەیشتووە و دەڵێ« :چاوت
لێیە هاونیشــتمانییەکەت چۆن لە واڵتێکی
بیانی کۆچــی دوایــی دەکات]68[».؛ دوایین
داواشی لە منداڵەکانی ئەوە بووە کە لە ئاست
ڕووسیادا بەئەمەک بن .هەواڵی کۆچی دوایی
«ئا.د .ژابا» بەوپەڕی کەســەرەوە لە شــاری
«ســمیرنا» دەنگی داوەتەوە .لە ڕۆژنامەکاندا،
ســەبارەت بــە چاالکــی و خزمەتەکانــی

کۆنسوولی پێشــووی ڕووسیا گەلێک بابەت
بــاو بووەتەوە .بــۆ نموونە نووســراوە« :ژابا
یەکێک لە مرۆڤە هەرە درەوشاوەکانی سمیرنا
بووە» .ڕۆژێک دواتر ،بە بەشداریی کۆنسوولی
گشتیی ڕووســیا ،ئەفسەرانی کۆنسوولخانەی
گشتی و کەسایەتییەکانی شار ،ڕێوڕەسمێکی
شایســتە بۆ بــە خــاک ســپاردنی بەڕێوە
چووە .بە فەرمانــی فەرمانداری ناوچەکە ،بە
ڕێوڕەســمی سەربازی ،پێشــوازی لە تەرمی
کۆنسوولی پێشووی ڕووسیا لە تورکیا کراوە
و بەمااڵواییی سەربازی بە خاک سپێردراوە.
«ئا.د .ژابــا» بیرمەندێکی فــرە زانا بووە،
بە ئاخافتن و نووســین ،دەســەاڵتی بەسەر
گەلێک زمانــی ڕۆژاوایــی و ڕۆژهەاڵتییەوە
هەبــووە ،لەوانەش :زۆر بە باشــی عەڕەبی،
فارسی و کوردیی زانێوە .مرۆڤ سەری سوڕ
دەمێنێ لەو توانا بەرفرەوانەی کە «ئا.د .ژابا»
لــە زماندا هەیبووە .جگە لەمە« ،ئا.د .ژابا» بە
کۆکــراوەی سککەکانیشــی بەناوبانگ بووە؛
هەروەهــا کۆمەڵێک میداڵیــای زۆر بەنرخی
کۆکردبوونەوە کە چەند ساڵێک پێش کۆچی
دوایی ،بە مۆزەخانەی پیتەربوورگی بەخشیوە.
چاالکییەکانی «ئا.د .ژابا» ،وەک کۆنسوول،
چ لــە نێوخۆ و چ لــە دەرەوەی واڵت ،زۆر
بەڕێز و پێزانینەوە هەڵســەنگێندراوە .بۆیە لە
مانگی ئووتی ســاڵی ١٨٤٦دا ،بەبۆنەی ١٥
ســاڵ خزمەتی بێ وچــان و ئەمەکدارانەی،
خەاڵت کراوە( .دواتریش  ٥ســاڵ بە  ٥ساڵ
و بەبۆنەی  ٢٠و  ٢٥ســاڵەی خزمەتەکانی،
میداڵیــای وەرگرتــووە) .لــە مانگی جوونی
١٨٥٢یشدا ،شایستەی وەرگرتنی میداڵیای
پلــە دووی «ســەنت ئاننــا»ی ئیمپراتووری
بووە .لــە مانگی جەنیوەری ســاڵی ،١٨٥٨
ســوڵتانی تورک بە بۆنــەی خزمەتی پاک و
بێگەردی وەک کۆنسوولی ڕووسیا ،مێداڵیای
«مەجیدی»ی پلەی ســێی پێ بەخشیوە؛ لە
مانگی جەنیوەری ساڵی ١٨٦٥یشدا ،بە بۆنەی
خزمەت و ئەمەکداریی بۆ فەڕانسا ،میداڵیای
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«لێژیۆن دوێنێر» ،بەرزترین نیشانی فەڕانسای
وەرگرتووە« .ئا.د .ژابا» پاش خانەنشین بوونی،
ڕێگەی پــێ درابوو بــە جلوبەرگی فەرمیی
دوایین پۆستی ،دەرکەوێ.
ناوی «ئــا.د .ژابــا» وەک کۆکــەرەوەی
ماندوویــی نەنانســی دەق و بەڵگــە
کولتوورییەکانی کورد ،بۆ هەمیشــە چووەتە
نێــو مێژووی کوردناســانی ڕووســیاوە .ئەو
بابەتانەی کە «ئا.د .ژابا» نووسیونی ،هەنووکە
بوونەتە کەرەســەی بنەڕەتی بۆ لێکۆڵینەوە
لە زمــان و ئێتنۆگرافیی کــورد .فەرهەنگە
کوردی -فەڕانســییەکەی بۆ ماوەیەکی دوور
و درێــژ (تاکوو ســاڵی  ١٩٦٠و دەرکەوتنی
فەرهەنگەکــەی «ک.ک .کوردۆیــڤ») ،تەنیا
سەرچاوەی بەردەســتی ئێمە بووە بۆ زمانی
کوردی .بە بێ کۆمەڵە کۆکراوە گرانبەهاکانی
«ئــا.د .ژابــا» ،ئێمــە هیچ دەستنووســێکی
کوردیمان لەبەر دەستدا نەدەبوو بۆ لێکۆڵینەوە
لە وێــژە ،فۆلکلــۆر ،زمــان ،ئێتنۆگرافی و
مێژووی کورد .کوردناسیی نیشتمانیی ئێمە
هەمیشە دەینداری «ئا.د .ژابا»یە بۆ ئەو بابەتە
دەوڵەمەندانەی کە بۆمانی بەجێهێشتووە.
پەراوێز
 .1لە زۆربەی نووسراوە کوردییەکاندا بە «ئەلێکساندر ژابا» ناو براوە-.
وەرگێڕ.
[ .2بێجگــە لــە] کورتە زانیارییەک ســەبارەت بە ئــا.د .ژابا ،لەو
بەرهەمانەدا :م.ب .ڕودێنکۆ ،کۆزانیاری ســەبارەت بە دەستنووســە
کوردییەکانی «کۆکراوەکانی لێنینگراددا» ،مۆســکۆ ،١٩٦١ ،ل٣ .؛
ئەحمەد خانی .مەم و زین .دەقی ڕەخنەیی ،وەرگێڕان ،پێشەکی و
خشــتەی ناوەکان ،م.ب .ڕودێنکۆ .مۆسکۆ ،١٩٦٢ ،ل٦ .؛ لە وتاری:
ک.ک .کوردۆیڤ «ئا.د .ژابا و دەوری لە گەشەسەندنی کوردناسیدا.
ـ [گۆڤاری] ڕێیا تازە .یەرەڤان( ١٩٧٣/٠٢/١٠ ،بەزمانی کوردی)،
 .3پێش ســاڵی « ،١٩١٨ڤیلنا»؛ لە « ،١٩٣٩ -١٩١٩ڤیلنا»؛ دواتر
بووەتە «ڤیکنۆس» ،ئێســتا پایتەختی واڵتی ســەربەخۆی «کۆماری
لیتوانیا»یە -.وەرگێڕ.
 .4ئەرشیڤی سیاســەتی دەرەوەی ڕووسیا ،فۆندی ،ДЛС، ХД
لیســتەی  ،٤٦٤تاقە دەق  ،١٣٣٠ل .٢ .لە درێژەی ئەو وتارەدا بۆ
زانیارییەکانــی ژیانی ئا.د .ژابا ،کەڵک لــە ڕۆژنامەی «Courrler
 ،١٨٩٤/٠١/١٠ .»da Smyrneل ،١.وەرگێراوە کە لە ئەرشیڤی
بەشی ڕۆژهەاڵتناســیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی سۆڤیەت لە
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لێنینگراد  ،ڕەفی  ،٣لیستەی  ،١تاقە دەق  ،١١پارێزراوە.
 .5ئەرشیڤی سیاســەتی دەرەوەی ڕووسیا ،فۆندی ،ДЛС، ХД
لیستەی  ،٤٦٤تاقە دەق  ،١٣٣٠ل.٢ .
 .6لــە دەقەکەدا  )Драгоман (dragomanهاتووە کە
هەمان «ترجمان»ی عەرەبییە و لە سەردەمی عوسمانیدا ،لە زمانە
ڕۆژاواییەکاندا ،بۆ وەرگێڕی نوێنەرانی واڵتانی ڕۆژاوایی بەکار هاتووە
و باو بووە -.وەرگێڕ.
 .7بە یونانی «ســمیرنی» ،ناوی پێشــووی شاری «ئیزمیر»ی تورکیا
و شــارێکی کەوناری یۆنانــی بووە کە شــوێنەوارە وێرانکراوەکەی
کەوتووتە نزیک شــاری «ئیزمیر»ی تورکیا ،ناوی «ئیزمیر»یش هەر
بەگوێرەی ئەو ناوەوە هاتووە -.وەرگێڕ.
-.Wassili Ossipowitsch Bebutow ١٨٥٨-١٩٧٩ .8
وەرگێڕ.
 .9هەر لە کۆنەوە و لە سەردەمی عوسمانیدا ،لە ڕووسیا ئەو واڵتە بە
« турцияتورتسیا» ،واتە تورکیا ،ئاماژەی پێ کراوە ،ئەوەش
لە واتای پۆلەنیی « Turcjaتورتســیا»وە وەرگێراوە کە ئەوەش بە
زمانی التینیی نوێ ،بە دەوڵەتی عوســمانی گوتراوە (سەرچاوە :واتا
جوگرافییەکانی جیهان .فەرهەنگی تۆپۆنۆمی ،مۆســکۆ ،٢٠٠٢ ،ل.
 -. )٥١٢وەرگێڕ.
Johannes Albrecht Bernhard ١٨٨١-١٨٠٥ .10
 Dornئاڵمانی ،ڕۆژهەاڵتناس ،مێژوونووس ،ئێرانناس ،زمانناســی
زمانە ســامییەکان ،ئەندامــی ئاکادێمیای زانســتیی ئیمپڕاتوریای
ڕووسیا -.وەرگێڕ.
 Peter Ivanovich Lerch ١٨٨٤-١٨٢٨ .11ڕۆژهەاڵتناس،
شوێنەوارناس .پەڕتووکناس و سکەناسی ڕووس کە لێکۆڵینەوەکانی
سەبارەت بە زمانی کوردی بەناوبانگن -وەرگێڕ.
 .12ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
ســۆڤیەت لــە لێنینگــراد ،ف ،٧٧٦ .لیس .٢ .ژمــارە  ،٩٠ل.٤ .
هەروەها :نامــە وەرگێڕدراوەکانی ئا.د .ژابا لە زمانی فڕانســیییەوە،
مووسایلییان.
 .13ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد ،ف ،٧٧٦ .لیس .٢ .ژمارە  ،٩٠ل.٨ -٧ .
 .14ئەو دابەشــکردنە یەکەم جــار لە الیەن ســیبوەیە بۆ زمانی
عەرەبی دانراوە کە هەمان «نەحو»ە و ڕســتەی بە «اسم»« ،فعل» و
«حرف» دابەشکردووە -.وەرگێڕ.
 .15ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد  ،ف ،٧٧٦ .لیس .٢ .ژمارە  ،٩٠ل.٩ .
 .16ئەرشــیڤی سیاسەتی دەرەوەی ڕووسیا ،فۆندی ،ДЛС، ХД
لیستەی  ،٤٦٤تاقە دەق  ،١٣٣٠ل.٥٢ .
 -.Transcription .17وەرگێڕ.
 .18ئەرشــیڤی بەشــی ڕۆژهەاڵتناســیی ئاکادێمیای زانســتیی
یەکێتیی ســۆڤیەت لە لێنینگراد ،ڕەفی  ،١لیســتەی  ،٦تاقە دەق
 ،)a(٧٨ل.٢ .
 .19ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد  ،ف ،٢ .لیس ،١-١٨٦٥ .ژ ،٢٠ .ل.٢٢ .
 .20نڤیسیار= ڕێداکتۆر  -.وەرگێڕ.
A.Jaba. Bacuail›de noticaa et recita .21
.p 168 ,kourdes. S.-Pbg., I860
 ،John George Taylor ١٨٥٨ -١٨٥١ .22کارمەنــدی
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«کۆمپانیای هیندی شــەرقی» و کۆنسوولی بەریتانیا بووە لە بەسرە،
هەروەها کونسوولی گشتیی بووە لە کوردستان .لە ساڵی  ١٨٥٩لە
دیاربەکر و ئەرزەڕۆم ژیاوە .لە ســاڵی  ،١٨٦٦یەکەم بیانی بووە کە
ڕێگەی پێ دراوە ســەردانی درسیم بکات .دەیان بابەتی سەبارەت
بە گەشــتەکانی لە کوردســتان ،لە گۆڤاری Journal of the
Royal Asiatic Societyدا ،باڵ کردووەتەوە -.وەرگێڕ.
 .23ئەرشــیڤی کتێبخانــەی گشــتیی دەوڵەتــی بەنــاوی م.ی.
ســاڵتیکۆڤ -شــێدرینا ،ف -١ .ســاڵی  ،١٨٦٨دۆســیەی ژ،١٦ .
ســەبارەت بە دەوڵەتیکردن و ڕادەستکردنی کۆکراوەی دەستنووسە
کوردییەکانــی ژابــا ،ڕاوێــژکاری کارای دەوڵەت ،بــە کتێبخانەی
گشتیی ،ل.١.
 .24ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد ،ف ،٢ .لیس ،١٨٦٥ .ژ ،٢٠ .ل.٦ .
 .25هەمان .ف ،٢ .لیس ،٢ .ژ ،٩٠ .ل.١١ .
 .26هەمان.
 .27هەمان .ف ،٢ .لیس .١-١٨٦٥ .ژ ،٢٠ .ل.٥ .
 .28هەمان.
 .29هەمان .ل.٨ .
 .30هەمان .ل.٦ .
 .31هەمان .ل.٨ .
 .32هەمان .ف ،٧٧٦ .لیس .٤ .ژ.٧ .
 .33لە ســەردەمی دەســەاڵتی ئیمپراتوریای تێزاری ڕووســیادا،
بەرپرســان و فەرمانبەرانی بااڵی دەسەاڵت بە  ١٤پلە پۆلێنبەندی
کرابــوون کە بااڵترینیان پلــەی یەکەم بووە« .ڕاوێــژکاری کارای
دەوڵەت» پلەی چوارەمی هەبووە -.وەرگێڕ.
 .34ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد ،ف ،٧٧٦ .لیس ،٢ .ژ ،٩٠ .ل.١٢.
 .35هەمان.
 .36هەمان .ف .٢ .لیس ،١-١٨٦٥ .ژ ،٢٠ .ل.١٠١ -٥٢ .
 .37هەمان .ف ،٧٧٦ .لیس .٤ .ژ ،١٠ .ل.٢ .
 .38هەمان.
 .39ســەبارەت بەو هەڵبەســتەی مەال مەحموود بایەزیدی ،بڕوانە:
وتاری ی.ئی .ڤاســیلیێڤا «بەرهەمێکی ونبوو سەبارەت بە مێژووی
کوردســتان».ـ [گۆڤاری] یادگارییە نووســراوەکان و پرســەکانی
مێژووی کولتووریی گەالنی ڕۆژهەاڵت بەشی  ،١٩٦٧ ،٣ل.١٠ -٨ .
 .40ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد ،ف ،٧٧٦ .لیس ،٤ .ژ ،١٠ .ل.٢.
 .41هەمان .ف ،٢ .لیس ،١٨٦٥ .ژ ،٢٠ .ل.١٨ .
 .42هەمان .ل.١٠٧ .
 .43هەمان .ل.٢٣ .
 .44هەمان.
 .45هەمان.
 .46هەمان.
 .47هەمان .ل.١٨.
 .48هەمان .ل.٢٦ .
 .49هەمان .ل.٢٥ .
 .50هەمان .ل.٢٠ .
 .51هەمان .ل.١٨ .
 -.vowel length .52وەرگێڕ.

 .53ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد ،ف ،٧٧٦ .لیس ،٤ .ژ ،١٠ .ل.٢١ .
 .54هەمان .ل.١٩ .
 1907 -1837 Ferdinand Justi .55زمانــەوان ،زماننــاس،
ڕۆژهەاڵتنــاس ،هونەرمەنــدی ئاڵمانــی و مامۆســتای زانکــۆی
ماڕبوورگ -.وەرگێڕ.
A.Jaba. Bictionnalre kuirde- français. . S.- .56
.p 463 ,1879 ,.Pbg
 .57ئەرشــیڤی کتێبخانــەی گشــتیی دەوڵەتــی بەنــاوی م.ی.
ســالتیکۆڤ -شێدرینا ،ف ،١ .ســاڵی  ،١ -١٨٦٨دۆسیەی .ژ١٦ .
ســەبارەت بە دەوڵەتیکردن و ڕادەستکردنی کۆکراوەی دەستنووسە
کوردییەکانــی ژابــا ،ڕاوێــژکاری کارای دەوڵەت ،بــە کتێبخانەی
گشتیی ،ل.١.
 .58بــۆ زانیاری زۆرتر ســەبارەت بــە ڕادەســتکردنی کۆکراوەی
دەستنووســە کوردییــەکان ،بڕوانە وتــاری ژ.س .مووســائیلییان
«مێژووی کۆکراوەی دەستنووسە کوردییەکانی کتێبخانەی گشتیی
دەوڵەتی» .گۆڤاری «یادگارییە نووســراوەکان و پرسەکانی مێژووی
کولتووریی گەالنی ڕۆژهەاڵت»  ،١٩٩٠بەشی  ،٢٣ل.٧٠ -٦٣ .
 .59ڕاپۆڕتی کتێبخانەی گشــتیی دەوڵەتی بۆ ساڵی  ،١٨٦٨سان
پیتەربوورگ ،١٨٦٩ ،ل.١٦٧ -١٥٩ .
 .60م.ب .ڕودێنکۆ کۆکراوەکەی ئا.د .ژابا (دەستنووسە کوردییەکان)
بەرهەمەکانی کتێبخانەی گشــتیی دەوڵەتیــی بەناوی م.ی .م.ی.
ســاڵتیکۆڤ -شــێدرینا .لێنینگراد ،١٩٥٧ ،بەرگــی  ،٢ل-١٦٥ .
١٨٤؛ زانیاری سەبارەت بە دەستنووسە کوردییەکانی کۆکراوەکانی
لێنینگراد .مۆسکۆ ،١٩٦١ ،ل.١٢٤ .
 .61م.ب .ڕودێنکۆ .زانیاری سەبارەت بە دەستنووسە کوردییەکانی
 ...ل.١١٤ .
 .62ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد ،ف ،٧٧٦ .لیس ،٢ .ژ ،٩٠ .ل.١٥ -١٤.
 .63هەمان .ل.١٦ .
 .64پ.ئا .چیخاچێڤ .نامەگەلێک ســەبارەت بە تورکیا .مۆســکۆ،
 ،١٩٦٠ل.٣٧ .
« .64ســیاکمەد» هەڵەی دەقە ڕووسییەکەیە« .سیامەند» ڕاستە و
«شەمســی»« ،شەمســێ»یە .مەال مەحموودی بایەزیدی لە کتێبی
«چــل حیکایەت» و لە «حیکایەتا ســێزدێ»دا ،باســی تراژێدیای
ئەڤینداری «ســیامەند و شەمســێ» دەکات و لــە کۆتاییدا دەڵێ
«ئســتران ل وان گرێدایە و ئەلئان ئەو ئســتران و قسســەیا وان
دنێڤا ئەکرادان دا مەشــهوورە و حیکایەت خوانێد د مەجلســاندا
نەقل دەکەن .الکین ئسترانێد وان ژی دەگەل دەبێژن قەوی زێدە
حەزینە و گریێ مرۆڤان تێنن» (حیکایەتا سێزدێ  -چل حیکایەت
( -.»vejin.netوەرگێڕ.
 .66پ.ئا .چیخاچێڤ .نامەگەلێک ســەبارەت بە تورکیا .مۆســکۆ،
 ،١٩٦٠ل.٣٧ .
A. Jaba) Ballade kurde recueillie et( .67
traduite par A.Jaba et communiquée par de
sér, 5 ,1859 .Tchihatchaff. - Journal Asiatique
.166-153 .t. XIV , p
 .68ئەرشیڤی بەشی ڕۆژهەاڵتناسیی ئاکادێمیای زانستیی یەکێتیی
سۆڤیەت لە لێنینگراد ،بەشی  ،٣لیس ،١ .تاقە دەق  ،١١ل.١ .
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