بهبۆنهی کۆچی دوايی پرۆفيسۆر مهکهنزييهوە:

مـهکـهنـزی و کـورد
)کﯚمە ەی چوار وتار و نامەﯾەک(

سەرەتا نوسين و وەرگ رانی:
ئەنوەری سو تانی
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ئەم بابەتە ﯾەکەم جار وەک دۆسيەﯾەکی تاﯾبەت ،بەبﯚنەی کﯚچی دواﯾی پ ۆفيسﯚر مەکەنزﯾيەوە
لە ژمارە ﯾەکەمی گﯚﭬاری "کوردناسی" دا ب و کراﯾەوە کە د .نەجاتی عەبدو سەرنووسەری
بوو و لە سا ی  ٢٠٠٥لە الﯾەن "ناﭬەندا ھاﭬيبوون ﯾا ل کﯚ ين و وەشان ن کوردی" لە بەڕلين چاپ
کرا .بيبليﯚگرافی الپەڕەی کﯚتاﯾی لە الﯾەن کاک دوکتﯚر نەجاتەوە ئامادە کراوە .سپاسی ڕ زدار
فەرھاد شاکەلی دەکەم کە ڕ نووسی ووتارەکەی گﯚڕی و لەڕاستيدا زﯾندووی کردەوە.
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ﯾەکەم جار لە کاک نەجاتی عەبدو م بيست کە پ ۆفيسﯚر د.ن مەکەنزی
کﯚچی دواﯾی کردوە ،ئينجا لە دوو بەرپرسی قوتابخانەی تو ژﯾنەوەر ڕۆژھە تی و
ئەفرﯾقيەکان سەربە زانستگەی لەندەنم پرسيار کرد کە ئەوانيش ھەوا ەکەﯾان
تەئييد کردو بﯚ ڕۆژی مردنەکەشی ئەم ئەئرﯾخەﯾان ڕاگەﯾاند .2001/10/13 :واتە
دوکتﯚر مەکەنزی پسپﯚری زمان و ئەدەبی کوردی ئيتر لە ناوماندا نەماوە .ﯾادی
بەخيربيت!
ناوی مەکەنزی وەک پسپﯚری زمان و ئەدەبی کوردی لە پەنجاکانی سەدەی
بيستەمدا ب و بوەوە و تا سەرەتای ھەشتاکان ئەم ناوە لە ئەوروپاو بە تاﯾبەت لە
برﯾتانيا ھاوڕی بوو لەگەڵ چەمکی کوردناسی و تﯚﯾژﯾنەوە لە زمان و ئەدەبی
کوردی.
مەکەنزی بﯚ کﯚمە نی کورد بەتاﯾبەت کات ک ناسرا کە مامﯚستای نەمر تەوفيق
وەھبی چوە شەڕە جەنگی و بە نووسينی وتاری "دوو تەقەالی بەسوود"،
ھەو ی دا بەرپەرچی بﯚچوونەکەی بداتەوە کە لەگەل باوەڕ ی باوی کورداندا ﯾەکی
نەدەگرتەوە و ﯾەکبوونی زمانی کوردی و مادی نەدەسەلماند.
مەکەنزی لە دوو بەرەی جياوازدا شەڕی باوەڕی باوی کوردانی دەکرد :ﯾەکەم دژ بە
ﯾەکبوونی زمانی مادی و کوردی دەوەستاو دووھەم زاراوە باشورﯾيەکانی زمانی
کوردی )ھەورامی ،زازاﯾی و بە گشتی گﯚرانی( لە کوردی بوون دەشوشتەوە و
دەﯾکردن بە فارسی.
سەبارەت بە کيشەی ﯾەکەم دەبی بگوترێ بە داخەوە تا ئ ستا ھيچ ئاسەوار ک لە
زمانی مادی بەدەستەوە نييە و جگە لە چەند وشەﯾەک کە لە ر گەی زمانە
کﯚنەئ رانيەکانی دوای سەردەمی مادەوە گەﯾشتبنە دەست ئ مە ،ھيچ بەردنووس
ﯾا شو نەوار کی تر لە بەردەستدا نين کە بتوانرێ بﯚ پەسەند ﯾا ڕەت کردنەوەی
بﯚچوونی ڕەخنەگران ﯾا خود ناحەزانی ﯾەکبوونی ئەو دوو زمانە کە کی ل
وەربگير ت و ئەوی بگوترێ تير کە لە تارﯾکيدا دەھاۆﯾژر ت .بە کورتی نە باوەڕی
گشتی کورد و نە ناحەزانی باوەڕ ەکە – ﯾەک لەوانيش مەکەنزی ،ھيچکام ناتوانن
بە گەو دەستاو ژ بﯚ باسيکی زانستيانەی ئەوتﯚ بدەن بە دەستەوە.
ئاشکراﯾە لەم کيشەﯾە دا ئەرکی سەرشانی الﯾەنگرانی ﯾەکبوونی زمانی مادی و
کوردی لە ناحەزەکانی قورسترە چونکو ئەوەی وا دﯾعاﯾەﯾەک دەکات ،ھەر ئەوﯾشە
دەبی ئيسباتی بﯚچوونەکەی خﯚی بکات کەلەم کەﯾسە تاﯾبەتەدا ،ئيسبات و
پەسەندی مەسەلەکە بە ھﯚی نەبوونی دەستاو ژەوە شت کی نەگونجاوە و ئەم
ک شەﯾە ئەگەر ھەتا ھەتاﯾيش نەب ت بﯚ سا نی زۆر در ژەی دەبی.
بە م ک شەی دووھەم گەل ک جياوازە و پسپﯚرانی زمانەوانی کورد دەتوانن و
دەبی دژ بە مەکەنزی و ھەرالﯾەنيکی تر بوەستن کە ﯾەکيەتی گەل و ﯾەکگرتووﯾی
زمانی نەتەواﯾەتيمان دەبەنە ژ ر پرسيار .ئاشکراﯾە چﯚنيەتی ئەو وەستانەش
جيگەی سەرنجە .بﯚ چوونی نازانستيانە و دەمارگيرانە لە کەس وەرناگيرێ و کورد
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دەبی بە چەکی زانست بچيتە شەڕە جەنگی ناحەزان .ئەوەی ڕاستی ب ت زاراوە
کوردﯾيەکان ھەرچی لە باکوورەوە بەرەو باشوور دەکش ن عونسوری ھاوبەشيان
لەگەڵ زمانی فارسی زﯾاتر دەب ت و لە سنوورەکانی دوای خانەقين و ئيالم دا
ناوچەﯾەکی خﯚ ەم شی پ ک د ت کە ئام تەﯾەکە لە ھەردوو زمان ،بە م
ئام تەبوون واتای ئەوە ناداتەوە کە ئەم زاراوانە لە کوردی بوون بشﯚر نەوە و ببن بە
فارسی .زاراوە باشوورﯾيەکانی زمانی کوردی چەند سەدەﯾەک پ ش ئيستا لە
ڕ گەی زمانی "ئازەری کﯚن"ه وە کە زمان کی ئيرانی و ھاوڕﯾشەی کوردی بوە،
لەگەل زمانەکانی ل واری دەرﯾای قەزوﯾن _ واتە گيلەکی و تەبەری ھەروەھا لەگەڵ
زمانی دﯾملی )زازاکی( ھاوسنوور و ھاوبنەچەک بوون؛ بە م دوای توانەوەو
فەوتانی ئازەری کﯚن و وﯾشک بوونی گﯚالوی ئەو زمانە د رﯾنەﯾە ،ھەرکام لە
دراوس کانی لە ل وار ک کەوتنەوە و لەوانی تر داب ان.
جا ئەگەر ھەورامی و کەلھوڕی و بەگشتی زاراوەی گﯚرانی لە جەرگەی ئەو
ھەموو ئالﯚزی و لە بوار کی دوورودر ژی م ژووﯾيدا ھاوبەشی و ت کە وﯾيان لەگەڵ
زمانی فارسيدا پەﯾداکردب ت ﯾا پەﯾوەندﯾان لەگەل زازاکی و ھەندێ زاراوەی تر شل
بووب تەوە ،ئەو ئاکامەی لی وەرناگير ت کەئيتر مافيان بەسەر کوردﯾيەوە نەمابيت و
بووبيتن بە فارسی!
ئەم بﯚچوونانە و ھەربﯚچونيکی ھاوچەشن لەالﯾەن کوردانەوە ،دەب پشتيان بە
بە گەی زمانەوانی ئەستوور ب ت دەنا ھەرگيز ناتوانن لە سەرکورسی قەبووڵ
دابنيشن و ئاشکراﯾە زمانەوانی بيانيش ل مان وەرناگرن.
***
من لە ماوەی سا نی نيوان  1992و  1998لەگەل مەکەنزی ڕەحمەتيدا نامە
گﯚڕﯾنەوەم ھەبوو .زۆربەی نامەکان لەسەر بابەتی دەستنوسيکی ھەورامی بوون
کە لە کتيبخانەی برﯾتانيا پار زراوە و مەکەنزی لە سا ی  1961دا وتار کی لەسەر
نووسی و تەرجەمەی ھەندێ لە شيعرەکانيشى ب وکردەوە .من بﯚچوونەکانی
خﯚم لە مەڕ ﯾەکبوونی کەساﯾەتی مەحزوونی و بيسارانی و ژمارەی شاعيرانی
ناوکەشکﯚلەکە بﯚ مەکەنزی نووسی و ئەوﯾش بەدڵ فراوانييەوە ل ی وەرگرتم.
ئينجا کەشکﯚ ە شيعرەکەم لە سا ی  1998دا چاپ کرد و نوسخەﯾەکيم بە دﯾاری
بﯚ نارد .بﯚ چوونەکانی من و ھەروەھا ئەو سەرەتاﯾەی وا بەڕ ز د.ئەميری حەسەن
پوور بﯚ کتيبەکەی نووسيبوو  ،لە عەﯾنی ڕﯾزليگرتندا ،بە تەواوەتی دژ بە
ھە وﯾست گرتنەکانی مەکەنزی بوون بە م ئەو لەوە م دا ناڕەزاﯾی ئەوتﯚی
دەرنەب ی و تەنيا گوتی" سەبارەت بە نووسينەکەی دکتﯚر ئەمير ھيچ نە يم
باشترە")نامەی  1998/4/21بﯚ نووسەر(.
ھەر ئەو مەکەنزﯾيەی کە وا قورس و قاﯾم لە مەڕ مەسەلەی ش وەزاری گﯚرانی و
پەﯾوەندی لەگەڵ زمانی کوردﯾدا ھە و ست دەگر ت و دژ بە بﯚچوونی ﯾەکيەتی
بە گەﯾەکی دژ بە بﯚچونەکەی خﯚی
زمانی مادی و کوردی دەوەست ت ،کات
دەمارگيری و بە د ی فراوانەوە پەسەندی ﯾەکبوونەکە
دەست دەکەو ت ،بەب
دەکات.
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لە وتار کی کورتدا ،کە لەگﯚﭬاری قوتابخانەی توﯾژﯾنەوە ڕۆژھە تی و ئەفرﯾقيەکان"
ی سەر بە زانستگەی لەندەندا ب وکراﯾەوە ،مەکەنزی دەق کی کﯚنی دۆعاو
پاڕانەوە کە دەگوترێ لەسەدەی پازدەھەمی زاﯾينييدا بە زمانی مەرەکە)م دی(
نوسراوە ،دەباتەوە سەر زمانی کوردی و ﯾەک ﯾەک وشەکانی شی دەکاتەوە بﯚ
ئەوەی پەسندی ﯾەکبوونی زمانی م دی و کوردی بکات)ب وانە وەرگ اوی دەقی
وتارەکە لە در ژەی ئەم باسەدا(.
بەم قسەﯾە دەمەوی ب م کورد و ڕووناکبيرانی ئەگەر بيانەوێ بابەت ک بە
پسپﯚرانی زمان و ئەدەب و م ژوو لە جيھانی دەرەوی کوردستان بسەلم نن
پ وﯾستە بە زمانی زانست قسە بکەن .مەکەنزی و مەکەنزﯾيەکان لە بەرانبەر
بﯚچوونی بە بە گەو دەستاو ژدا ڕاناوەستن و ناتوانن بوەستن .ئ مەﯾن کە دەبی بﯚ
ئەو خا ە سەرەکيانەی ميژوو و ئەدەب و زمانمان ڕ بازی زانستی بگرﯾن و دﯾعاﯾەی
ب بە گە نەکەﯾن.
ﯾادی پ ۆفيسﯚر دوکتﯚر د.ن.مەکەنزی وەک دۆستی گەلەکەمان و پسپﯚڕی زمان و
ئەدەبی نەتەواﯾەتيمان بەخيربيت!
لە در ژەی ئەم وتارەدا ،وەرگ اوی کوردی ژﯾاننامەی مەکەنزی کە بەڕﯾز خاتوو
"کاڕن مەکەنزی" کچی نەمر مەکەنزی نووسيوﯾەتی و پاشان سی وتاری
مەکەنزی و لە کﯚتاﯾيدا ئەس و تەرجەمەی نامەﯾەکی ئەو بﯚ نووسەری ئەم د انە
دەکەونە بەرچاوی خو نەر.
 (1وتاری ﯾەکەم )زمانی م دﯾيەکان ( ،لە ڕاستيدا ڕوون کردنەوەی مەکەنزﯾيە لەمەڕ
وتار کی "ئـ .شانيدزە" ی گورجی و ڕاست کردنەوەی ھە ەی ئەو .باس و خواسی
ھەردووالش ،سەبارەت بە دەستنووس کی کﯚنی سەدەی پازدەھەمە -کە ئەوﯾش
لە بەر نوسخەﯾەکی کﯚنتر ھە گيراوە .نوسخەکە بە زمانی ئەرمەنی نووسراوە
بە م ت يدا باسی چەندﯾن چەشن ئەلف و ب ی زمانانی تر وەک ﯾﯚنانی ،سورﯾانی،
التينی ،عەرەبی و ....ھتد کراوە و دەقی دۆعاﯾەکی ئاﯾينی مەسيحيشی تيدا
تﯚمارکراوەکە بە فارسی ،عەرەبی ،تورکی و "مەرەکی" ﯾا م دی نووسراوە.
مەکەنزی لە ڕوونکردنەوەکەی خﯚﯾدا دە ی ئەو دەقە م دﯾيە لە ڕاستيدا کوردﯾيەکی
بی خەوشەو لە ڕﯾگەی واتاکردن و ھە سەنگاندنی وشەکانيشيەوە بﯚچوونی
خﯚی دەسەلم ن .
بەڕﯾز د .کوردستان موکرﯾانی لەسەرەتای "فەرھەنگی کوردستان"ی نەمر گيوی
موکرﯾانيدا ،ئاماژە بە ھەمان دەستنووسی ئەرمەنی دەکات بە م وا دەردەکەوی
کە بابەتەکەی لەسەرچاوەﯾەکی تر  -واھەﯾە ڕووسی  -وەرگرتب ت لەبەرئەوەی
وشەی ماد  +مەرەکەی مەکەنزی ،بە ماد  +مار نووسيوەو سا ی  1414شی بﯚ
نووسرانی دەستنووسەکە دﯾاری کردوە کە وردترە لەوەی وامەکەنزی تەنيا بە
سەدەی پازدەھەمی ناودەبات.
بﯚچونی مەکەنزی لەمەڕ ئەم دەستنووسە ،واھەﯾە دوو ڕاستيمان بﯚ دەربخات:
ﯾەکەم ،مەکەنزی لە سەردەمی نووسينی وتارەکەدا باوەڕی بە ﯾەکبوونی زمانی
مادی و کوردی ھەبوە بە م دواتر ھە وﯾستی خﯚی گﯚڕﯾوە.
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دووھەم ،کەسيکی وەک مەکەنزی بە زﯾھنيەتی "شکاک"ی ڕۆژئاواﯾيەوە ئەگەر
بە گەﯾەکی باوەڕ پيکراوی کەوتب تە بەردەست کە تەنانەت دژ بە بﯚچوونی خﯚشی
بووب ت ،پەسندی کردوە و وەرﯾگرتوە.
 (2وتاری دووھەم ،ناوی "باجە نی" ﯾەوە وەک لە ناوەکەی دەردەکەو ت سەبارەت
بە ش وەزاری باجە نی زمانی کوردی نوسراوە .وتارەکە ،کەمتر تو ژﯾنەوەو زﯾاتر
ڕاگەﯾاندن و ب وکردنەوەی ھەندێ ﯾادداشتە ،کە مەکەنزی لە ماوەﯾەکی کورتی
مانەوەی خﯚی لە گوند کی دەوروپشتی مووس ھەليگرتوون.
مەکەنزﯾش وەک زۆر ک لە تو ژﯾنەرانی ڕۆژئاواﯾی کە بەزمان و ئەدەبی کوردﯾيەوە
خەرﯾکن ،سەرەتا زمانی فارسی ف ربوەو زمانی کوردی لە ڕﯾگەی فارسييەوە
ناسيوە ،ھەربﯚﯾەش زاراوەی باجە نی بە پ وانەی زمانی فارسی پ واوە و بی
ئەوەی ھﯚﯾەکی بﯚ کاری خﯚی ڕاگەﯾاندبيت ،چاوگـــــــەی کردارە کوردﯾيەکانی
ھاور ی لەگەڵ چاوگەی فارسيدا ھ ناون کە خو نەر ھەست دەکات پ داوﯾستيەک
بﯚ ئەو کارە نەبوە.
من وتارەکەم نزﯾک بە نﯚساڵ پ ش ئيستا وەرگ راوەتە سەر زمانی کوردی و
ھەرئەودەميش ئيجازەی ب وکردنەوەﯾم لە مەکەنزی خﯚی وەرگرتووە کە تازە لە
ئا مانياوە گەڕابوەوە برﯾتانياو بە خانەنشينی لە شارۆچکەﯾەکی ناوچەی "وەﯾ ز"
دەژﯾا.
لە کاتی تەرجەمەدا ،بە پيوﯾستم نەزانی واتای ئينگليزی وشە و ڕستە کوردﯾيەکان
جار کی تر وەربگ مە سەر زمانی کوردی و بە گشتی لەگەل ئەوەدانيم کە دەقی
ﯾەکی لە زاراوە کوردﯾيەکان وەربگي در تە سەر زاراوەﯾەکی تر_ بﯚ نمونە ،ئەو کارەی
وا نەمر پيرەميرد لەگەل شيعری مەولەوی کردوە ﯾاخود ھەژاری نەمر لەگەڵ
ئەم کارە تەنانەت ئەگەر بە ش وەی پەراوﯾز نووسين و
شيعری خانی.
واتاکردنەوەش بيت ،ﯾەکيەتی و ﯾەکگرتووﯾی زمانی نەتەواﯾەتيمان دەباتە ژﯾر
پرسيار .کوردی ،کوردﯾيە ئەگەر باجە نی ﯾا ھەورامييە!
 (3وتاری سيھەم ،درەنگتر نووسراوە و سەبارەت بە ناساندنی دەستنووسی
کەشکﯚلە شيعر کی ھەورامييە کە شيخ عبدالموءمن مەردۆخی نزﯾک بە 220
ساڵ پ ش ئيستا کﯚی کردۆتەوەو شيعری ب سارانی و  40شاعيری تری ناوچەی
ھەورامان ،ئەردە ن و کرماشانی گرتﯚتەبەر .دەستنووسەکە لە ناو ئەو پسپﯚرە
ڕۆژئاواﯾيانەی وا پەﯾوەندﯾان بە زمانی کوردﯾيەوە ھەﯾە بە باشی ناسراوەو سەرەتا
م جەرسﯚن ،ئينجا مينﯚرسکی و پاشان مەکەنزی وتارﯾان لە سەرنووسيوە و
نمونەی چەند شيعرﯾان لی وەرگەڕاندۆتە سەرزمانی ئينگليزی .من ئەو
کەشکﯚ ەم لە سالی  1998دا لە لەندەن چاپ کرد و تەرجەمەی کوردی ھەرس
وتارەکەشم کردە پاشکﯚی کارەکەی خﯚم ،بەنامەش نەمر مەکەنزﯾم لە
مەسەلەکە ئاگادار کردەوە )کەشکﯚ ە شيعر کی کوردی گﯚرانی ،گردەکﯚﯾی شيخ

عبدالموءمن مەردۆخی ،ساغ کردنەوەی ئەنوەری سو تانی ،ترەستی سﯚن بﯚ
کوردستان ،لەندەن  ،(1998من کەماوەﯾەکی زۆر بە ساغ کردنەوەی
کەشکﯚ ەکەوە خەرﯾک بووم و لە ھەموو وشەﯾەکی وردبوومەتەوە دەزانم
چ ئەرک کی گرانی بﯚ خو ندنەوە و
مەکەنزﯾيەکی ئەوروپی کوردی نەزان دەب
ھەروەھا تەرجەمەی شيعرەکــان بەڕ وە بردب ت بە تاﯾبەت کات سەرنج دەدەمە
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کاری سﯚن و مينﯚرسکی و ھە ە زەقەکانيان لە بەرانبەر بﯚچوونی ڕاست و بی
ھە ەی مەکەنزی دادەن م ،ڕ زی کارەکانی مەکەنزی لەالم زﯾاتر دەب ت  .مەکەنزی
ھەمووچەشنە ھە ەﯾەکی وتاری سﯚن و بەتــــــــــاﯾبەت مينﯚرسکی بە
وردبينيەوە ڕاست کردۆتەوەو تەرجەمەﯾەکی ڕاست و ڕەوانی شيعرەکانی خستﯚتە
بەردەستی خﯚ نەری ئينگليزی وتارەکە.
 (4ئەم وتارە  34ساڵ پيش ئ ستا پيشکەش بە کﯚنفەرانسيک کراوە کە لە سالی
 1969دا بﯚ ڕﯾزگرتن لە کەساﯾەتی "ﭬالدﯾمير مينﯚرسکی" لە زانستگەی تاران
بەڕ وەچوە .مەکەنزی بﯚ ناساندنی وتارەکەی خﯚی نووسيوﯾە:
"بابەتيکە لە سەر دووشاعيری کورد" و مينﯚرسکيش کەس کە کە "الﯾەنگرﯾی
زۆری کوردی کردووەو گەل ک تﯚﯾژ نەوەی لەسەر م ژوو و کولتوری کورد
ھەﯾە)".بروانە دەقی وتارەکە ليرەدا(.
وتاری مەکەنزی وردەکارﯾی زۆری ت داکراوەو ھەو ی زۆر لە پ ناو ڕوونکردنەوەی
م ژووی ژﯾانی فەق تەﯾران و بە تاﯾبەت مەالی جزﯾری دراوە.
 (5من کﯚمە ەی  11نامەی مەکەنزﯾم پاراستوەکە لەنيوان سا نی  1992و 1998
دا لە ئا مان ﯾا "وەﯾ ز"ە وە بﯚی ناردوم .نامەکان زوربەﯾان لە سەر مەسەلەی
دەستنووسی کەشکﯚ ە شيعرەھەوراميەکەﯾەو جاروبارەش باسی بابەتی دﯾکەی
ئەدەبی ﯾا ميژووﯾيان ت دا کراوە ،ھەرھەمووشيان لە وە می نامەی مندان.
بال رەدا ئەو ڕاستييە بدرک نم کە لەماوەی ئەوسا نەدا ،من وەک قوتابيەکی
ئەوﯾنداری شيعرو ئەدەب بەربينگم بە ڕەحمەتی مەکەنزی گرتبوو ئەوﯾش وەک
مامﯚستاﯾەک وە می پرسيارەکانمی دەداﯾەوە ،واتە من لەو ڕادەﯾەدا نەبووم کە
مەکەنزی ڕووم تی بکات و نامەم بﯚ بنووسی .ئەوەش بﯚﯾە دە يم کە ئيستاکە ئەو
زانا بەنرخە لەناوماندا نەماوە ،خﯚم نەکەم بە ميراتگری و الی خو نەری کورد خﯚم
من بووم لەگەڵ مەکەنزﯾدا برادەری و پەﯾوەندی نزﯾکم
ھە نەکيشم کەبە
ھەبوو! نەخير ،بە پيچەوانەوە ،من لە زۆرخا دا بﯚچوونی جيا لەو و دژ بەوم ھەبوو
بە م وەک قوتابيەکی کەم زان نامەم بﯚ مامﯚستاﯾەکی پسپﯚر و د سﯚز نووسيوە و
وە مم وەرگرتﯚتەوە ،لەم نامەﯾەدا کە ليرەدا چاپ دەب ت ،مەکەنزی چەند
وشەﯾەکی کوردی بە دەستخەتی خﯚی نووسيوە و نيشان دەدات کە توانای
نووسين و خو ندنەوەی کوردی ھەبوە ،ھەر ئەوەش مەکەنزی لە زۆر "کوردناس"
ی دﯾکەی ئوروپی جياکردۆتەوە کە کوردﯾيان نەزانيوە.
ﯾادی پ ۆفيسﯚر مەکەنزی و ھەموو خزمەتکارانی زمان و ئەدەبی کوردی
زﯾندووبيت!
ئەنوەر
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ژﯾننامەی پ ۆفيسﯚر مەکەنزی
نووسينی
"کاڕن مەکەنزی"
بەوپەڕی رﯾزو سپاسەوە بﯚ خاتوو"کاڕن" -کچی
داواکارﯾيەکەمانی داﯾەوە و ئەوژﯾننامەﯾەی بﯚ ئامادە کردﯾن.

دەﯾﭭيد ن ي مەکەنزی
لەندەن  -1926/4/8بەنگﯚڕ

پ ۆفيسﯚر

مەکەنزی،

کە

وە می

1

2

2001/10/13

دەﯾﭭيد ن ي مەکەنزی ڕۆژی  1926/4/8لە لەندەن ھاتە دنيا .کوڕی "ئاداھﯚپکينز" 3و
"دەﯾﭭيد مەکەنزی" بوو -کە ئەميان کارمەند کی حکومی بوو .خ زانەکەﯾان زوو زوو
شو نيان دەگﯚڕی و ھەربﯚﯾەش دەﯾﭭيد ن ي مەکەنزی لە "وﯾندزر" ٍ◌" ،4س و" 5و
"کەمبرﯾج" 6دەرسی خو ند.
دوای قوتابخانە ،لەسا ی  1943دا چوە ڕﯾزی "کوڕە سەرباز" 7انەوە ئەوﯾش بە
ھﯚی ئەوەی کە تەمەنی راستی خﯚی ڕانەگەﯾاند .ئينجا دوای تەواوکردنی دەورەی
ڕاھينان ،وەک ئەفسەرﯾک چوە ھيزﯾکی سوپاﯾيەوە بەناوی "سنوورەوانانی
سکﯚتلەندﯾی خودی شا" 8و گەليک زوو کراﯾە بەرپرسی پياوان ک کە تەمەنيان
لەخﯚی زﯾاتربوو .ﯾەکەم جار ن رراﯾە و تی بيرمە و پاشان بەرەی باکووری رۆژئاوا لە
چياکانی قەرەقوروم.
کاتی لە "ئەکادﯾميای سوپاﯾی ھيند" 9دەرسی دەخو ند ،زمانی ھيندستانی
ف ربوو و ئەوە ﯾەکەمين زمانی ڕۆژھە تی بوو کە خﯚی پی ڕاھينا ،کات کيش
ن رراﯾە بەرەی باکوری رۆژئاوا ،وەک ﯾەکەمين زمانی ئ رانی ،پەشتووﯾی ف ربوو.
مەکەنزی ھەتا سالی  1947لەو ناوچەﯾە خزمەتی تاج و تەختی و تی خﯚی کرد و
بەم پ ييە ،ﯾەک ک بوو لەو نەوە برﯾتانياﯾيانە وا لە ھيندستان زمانی ڕۆژھە تی
ف ردەبوون .کاتی کە گەڕاﯾەوە برﯾتانيا ،دوای ماوەﯾەک دوود ی ،چوە قوتابخانەی
تو ژﯾنەوە ڕۆژھە تی و ئەفرﯾقيەکان)سواس( ،10کە لق کی زانستگەی لەندەنە.
لەوی ،سەرەتا لەسا ی  1951دا بە کەلﯚری زمانی فارسی و لە سا ی  1953دا،
ماستەری لە زمانە کﯚن و ناونجيە ئيرانيەکان  11وەرگرت.
بە ماوەﯾەکی کەم دوای وەرگرتنی ماستەر ،بﯚ تﯚ ژﯾنەوەی مەﯾدانی لە مەڕ زاراوە
کوردﯾيەکان چوو بﯚ عيراق و سوورﯾا .لە مانگی ئﯚکتﯚبری  1954دا بە قەتاری
"ئﯚرﯾەنت ئ کسپرﯾس" 12چوو بﯚ ئەستەمبوڵ و لەوﯾو ە ھاوڕی لەگەڵ ژن و دوو
مندا ی گەورەتری خﯚی چوو بﯚ کوردستان ،ئەو شو نەی وا ماوەی سا يک لە
ناوچە دوورە دەستەکانی ماﯾەوە.
لە مانگی دﯾسەمبری  1957دا دوکتﯚرای بە نامەﯾەک وەرگرت کە ناوەکەی برﯾتی
بوو لە"ھە سەنگاندن کی زاراوەﯾيانەی کوردﯾی باکوری و ناوەندی 13".ئەو نامەﯾە،
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درەنگتر بەناوی "دﯾراساتی زاراوەﯾی کوردی" 14ﯾەوە چاپ و ب و کراﯾەوە کە ھەتا
ئەمرۆش وەک کت ب کی سەرچاوەﯾی ماوەتەوە .نامەی دوکتﯚرا و ئەو وتارە زۆرانەی
وا دواتر نووسينی ،بەب ھيچ گومان ک ئەوەی سەلماند کە مەکەنزی سەبارەت بە
زمانی کوردی و زاراوەکانی لە ھەموو کەس ] کی غەﯾرە کورد[ زﯾاتری دەزانی و
زمانەوان کی بەھرەداربوو .لەسا ی  1955دا وەک مامﯚستا  15دامەزراو لە سا ی
 1965دا پلەی بەرز بوەوە و کراﯾە "ڕﯾدر"  16ی زمانەئيرانيەکان .ھەتا سالی 1975
لە سواس ماﯾەوە و لەو سا ەدا داوای ليکرا وەک مامﯚستای ئاساﯾی 17ببيتە
سەرۆکی بەشی زمانەوانی رۆژھە تی ،لە زانستگەی "جﯚرج _ ئﯚگوست" 18ی
شاری "گوتين گن"  19ی ئا مانيا ،کە ھەتا سا ی  1994لەسەر ئەو ئيشە ماﯾەوە
و ئينجا خانەنشين بوو.
ميراتی گەل ک گرنگی مەکەنزی برﯾتيە لە توﯾژﯾنەوە و نووسراوەکانی .لە سا ی
 1960دا لەسەر ئەدەبی پەشتوو ،زاراوەی گﯚرانی ھەورامان و ھەروەھا زمانی
کوردی نووسی وتوﯾژﯾنەوەی لە سەر "فارسی جولەکانە" و پەھلەوی و سوغدی و
خوارە زمی کرد و ﯾەکەم سيستەمی زانستيانەی تﯚمارکردنی دەنگی پەھلەوی
پ ک ھينا .مەکەنزی زﯾاترﯾن ھەو ی خﯚی تەرخانی فيرکردنی زمانی جﯚربەجﯚری
ئيرانی کرد .لە ماوەی ژﯾانی لە "گوتين گن" دا بە بەردەوامی کﯚرسی فارسی
کﯚن و مام ناونجی و نوێ و ھەروەھا زمانی سوغدی و کوردی بەڕ وە بردو کت ب و
وتاری نووسی و ﯾارمەتی کاروباری خە کانی تری دا.
وەک مامﯚستا ،مەکەنزی خوازﯾاری کاری زۆر ]لە قوتابيەکانی[ بوو و ھەندێ
جارﯾش بە توندی لەگە يان دەجو ﯾەوە ،بە م ھەمووکات دەﯾتوانی ئەنگيزە و
ھﯚکارﯾان ت دا بخو ق ن ت .کاتی کە برادەر ﯾاخود قوتابيەکانی ناسياوﯾی زﯾاترﯾان
لەگەڵ پەﯾدادەکرد ،ت دەگەﯾشتن کە لە پشت ئەو توندوتيژﯾيانەوە ،نەرم و نيانی و
خﯚشەوﯾستيەکی ش وە کﯚن ھەﯾە کە ئيستا کەمتر دەبينر ت.
پ چ و پەنا لە گﯚڕەپانی کاری
قسەی حەق و ڕەق و ھە س و کەوتی ب
ئاکادﯾمی دا دژکاری زۆری بﯚ خو قاند .زۆرکەس لە ڕوانگەی مەکەنزی دەترسان و
ئەوﯾش گەليک جار لە پ ناو بﯚچوونيکی بەڕی و ج دا پەﯾوەندە شەخسييەکانی
دەخستە پشت گوی ،بە م ئەوانەی وا دەﯾانناسی بە باشی دەﯾانزانی کە ھيچ
ئامانج کی تاﯾبەتی لەو بﯚچوونانە نييە.
دەرسەکانی ئەو ڕاستيەﯾان دەردەخست کە مەکەنزی لە بنەر ەتدا زمانەوان بوو -
گەرچی بﯚ الﯾەنەکانی تری بابەتی ل کﯚ ينەوەکانيشی شەوق و زەوقی کەم
نەبوو .کﯚرسەکانی لەسەر بنەمای دەق دەگوتەوەو لەگەڵ قوتابيەکانيدا لەالﯾەنی
زمانناسی و زمانەوەانييەوە دەدوا مەکەنزی گەليک دەربەستی ل کﯚ ينەوەکانی بوو
و وەک مرۆﭬ ک سەﯾری خﯚی دەکرد کە لە پ ناوی دامەزرانی حەقيقەت ﯾا الی
کەم ،بﯚچوونی زانستيانەی ڕاستدا ،خەرﯾکی خەباتە .لە دەرەوەی ژﯾانی
ئاکادﯾميشدا مەکەنزی کەس کی خاوەن ب وا و جيددی بوو بی عەدالەتی قەبووڵ
نەدەکرد جا کﯚمە ﯾەتی بواﯾە ﯾا جيئوپوليتکاڵ فەرقی بﯚی نەبوو .پەﯾوەندﯾکی
بەھيزی لەگەڵ کوردستاندا ھەبوو ،ئەو شو نەی وا لە سەردەمی الوﯾەتيدا ماوەی
سا يکی ل مابوەوە و ڕاڕاﯾی نەدەکرد لەوەدا کەالﯾەنی ئەوانە بگر ت کە پ ی
وابوو بوونەتە قوربانيی ھە ە-جا کورد بواﯾەن ﯾا فەلەستينی.
لەسا نی کﯚتاﯾی ژﯾانی لە گوتين گن دا ،مەکەنزی گەل ک جار دەﯾگوت ئيتر لە
دەرس گوتنەوە و ھاوکارەکانی و توﯾژﯾنەوەی ئيرانی وەرەز بوە .پالنی ئەوەی دانابوو
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کە بە شييک لە سا نی خانەنشينی لە ناوچەی "وەﯾ ز" ] 20بەرﯾتانيا[ و بەشيکی
تری لە و تی قبرس  21بباتەسەرو بﯚ ئەم ئامانجەش دەستی کردبوو بەخوﯾندنی
زمانی ﯾﯚنانی نوی و ھەروەھا زمانی "وﯾ ش".22
سا ی  1996دوای ئەوەی لە کارەساتيکی ترومبيل ڕزگاری بوو ،چوو بﯚ
"ئەنگلسی" 23بﯚ ئەوەی بە نووسراوەکانی خﯚﯾدا بچ تەوەو ئامادەی چاپيان بکات و
لەسەر زمانی کەمترناسراوی زازاﯾی  24و قاموسی زمانی خوار ەزمی ئيش
بکات)کەبەناتەواوی ماﯾەوە(.
لە دواﯾين ڕۆژەکانی ژﯾانيشدا ،دەﯾﭭيد ن ي مەکەنزی بە تواناﯾەکی زۆرەوە پالنی
دواڕۆژی بﯚ خﯚی دادەنا .لە مەنفا دوورە دەستەکەی ناوچەی "وەﯾ ز" ﯾش ماندوو
ببوو و دەﯾوﯾست بگەڕ تەوە بﯚ گوتين گن بﯚ ئەوەی درﯾژە بە کاری قامووسی زمانی
خواڕەزمی بدات .پالنەکە ھەرگيز بەڕ وە نەچوو لەبەرئەوەی کە کوت و پر لەمانگی
سپتەمبری  2001دا نەخﯚش کەوت و دووھەفتە دواتر ،کﯚچی دواﯾی کرد.
)ئەوەی خوارەوە کورتەی ژﯾاننامەکەﯾەتی(:
پ ۆفيسﯚر دەﯾﭭيد ن ي مەکەنزی ،زمانناسو
ڕۆژھە تی
تو ژﯾنەوە
قوتابخانەی
کوردی
زمانی
مامﯚستایئەفرﯾقيەکان)سواس( ،لەندەن لە نيوان سا نی  1955تا 1961
مامﯚستای زمانە ئيرانيەکان لە "سواس" 1961 ،تا 1965مامﯚستای زمانە ئيرانيەکان لە "سواس" 1965 ،تا 1975پ ۆفيسﯚری توﯾژﯾنەوە ئيران ەکان)خانەنشين( لە زانستگەی گوتين گن لە ئا مانيا، 1975تا 1994
ئەندامی ئەکادﯾميای برﯾتانيا1996 ،لە ژنی ﯾەکەمی واتە"جينا نی شيفير" ،25س کوڕو کچ کی بوو .لە سا ی 1978ل ی جيابوەوەو لــــە  1981بە ڕ ەسمی تە قی دا.26
لە نيوان سا نی  1981و 1988دا لەگەڵ ژنی دووھەمی واتە "گابرﯾەلالھﯚفمەن" 27ژﯾا.28
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
پەراو زەکان:
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11

David Neil MacKenzie
North Wales ،Bangor
Ada Hopkins
Windsor
Slough
Cambridge
Boy Soldier
King’s Own Scottish Borders
Indian Military Academy
School of Oriental and African Studies (S.O.A.S
Old and Middle Iranian (Languages
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Orient Express
(12
A Dialectological Survey of Northern and Central Kurdish
(13
Kurdish Dialect studies
(14
Lecturer
(15
Reader
(16
Ordinary Professor
(17
Georg - August University
(18
Germany ،Gottingen
(19
Wales
(20
Cyprus
(21
Welsh
(22
Anglesey
(23
 (24نووسەر ،زازاﯾی بە "زمان"ﯾکی سەربەخﯚ داناوە .ئەوبﯚچوونە لەگەڵ بﯚچوونی
گشتی کورداندا ﯾەک ناگر تەوە کە زازاﯾی )دﯾم ی( بە زاراوەﯾەکی زمانی کوردی
دادەن ن )وەرگ (.
Gina (nee Sch Fer
(25
 (26لە و تانی ڕۆژئاوا حوکمی تە ق و جيابوونەوەی ژن و ميرد ،ﯾەک دووساڵ
دوای ئەوە دەدرﯾت کە ھەردووال بە کردەوە لە ﯾەک جيا دەبنەوە)وەرگ (.
(Gabriella (nee Hoffman
(27
 (28ئەم وتارە لەسەر ئەساسی دووبابەت نوسراوە کە دوابەدوای کﯚچی دواﯾی
مەکەنزی لە دوو ب وکراوەی جياوازدا ب وکرانەوە:
ﯾەکەم،
،Carlo Certi“”From East and West
)(instituto Italiano per L’Africa e L’Oriente
دووھەم،
،Nicholas Sims William“”The Independent
Oct. 2001 22
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وتاری ﯾەکەم

زمانی ميدﯾيەکان

١

پ ۆفيسﯚر "ھـ.و .بەﯾلی" لە وتاری "قەوقازستان"ی خوﯾدا  ،2سەرنجی خو نەری
بەروە وتارﯾکی گرنگی "ئــ شانيدزە" ڕاک شاوە کە بە ناوی "ئەلف و ب ی تازە –
دۆزراوەی ئەلبانييە قەوقازﯾيەکان و گرنگاﯾەتيەکەی بﯚ زانست" لە گﯚﭬارﯾکدا چاپ
بووە کە بەداخەوە نوسخەی ليرە دەست ناکەوێ3.
ون بووە"" ،ئەبووالدزە" لە دەستنوسيکی ئەرمەنی سەدەی
"ئەم ئەلف و ب
پازدەھەمدا دۆزﯾوﯾەتەوە کە چەندﯾن ئەلف و ب ی ھەمەچەشنەی ت دا وەکﯚ کراوە:
"ﯾﯚنانی ،سورﯾانی ،التينی ،گورجی) ،قبگر( ،عەرەبی و ئەلبانی"
لە ھەمان دەستنوسی ئەرمەنيدا ،دۆعاو پاڕانەوەی "ئەی خوای پيرۆز! ئەی خوای
بەھيز! ئەی خوای نەمر – کە بﯚ ئ مە چووﯾە سەر خاچ! بەزەﯾيت بەسەر زەوﯾدا
بيت!" ،بەخەت و زمانی جيا جيا پار زراوە و دەگوترێ دەقی ﯾەک کيان بە زمانی
"م دی" )مەرەکە( نوسرابيت.دەقەکانی تر بە ﯾﯚنانی ،سورﯾانی ،فارسی ،عەرەبی
و تورکی نووسراون.
ھەر لە ڕوانينی سەرتاﯾيدا چاوەڕوان دەکری کە" زمانی ميدی" واتای زمانی
کوردان بداتەوە کە تاقە نەتەوەﯾەکی بەرچاوی ناوچەکەن وا ناوﯾان )لە
دەستنوسەکەدا( ئاماژەی پ نەکراوە .ھەروەھاقسەی شانيدزە د نيامان دەکات
گومان دەق کی کوردﯾمان لەبەر دەستداﯾە" .شانيدزە
لەوەی کە "ب
سەلماندووﯾەتی کە دەستنوسەکە لە نيوەی ﯾەکەمی سەدەی  15وا ھەﯾە لە
نيوان سا نی  1430تا  1446دا لەبەر نوسخەﯾەکی گەل ک کﯚنتر ھە گيرابيت کە
)ئەو نوسخە کﯚنترە( لە "فيئﯚدۆزﯾا" ی کرﯾمە )قرم(ەوە ھ نراوەتە ئەرمەنستان.
بەھﯚی ئەو ڕاستييەوە کە کﯚنترﯾن شو نەواری ئەدەبی کوردی وا ئيستا
لەبەردەستدا بيت ،دﯾوانی مەالی جزﯾرﯾيە  4و واھەﯾە شاعيرەکەی لە دەوروبەری
سا ی  1480ی زاﯾينيدا مردب ت .ئەو چەند وشەﯾە]ی شانيدزە[ لەو الﯾەنەوە
باﯾەخدارە کە دوور نييە کﯚنترﯾن )دەقی( تﯚمارکراوی کوردﯾمان بﯚ دﯾاری بکات.
واھەﯾە کارﯾکی بەجی ب ت ليرەدا ھەندێ دەقی دﯾکەی )دەستنووسەکە( بﯚ
بەراوردکاری بخرﯾتە بەرچاو.
وەرگ اوەکان لەبەر تەتە ەی ئەو دەقانەوە نووسراونەتەوە کە لەوتاری "شانيدزە" دا
نيشان دراون ،تەنيا ئەوە نەبی کە ھەندێ جار تەرجەمە بە شو ن وەرگ اوی
شانيدزە دا ھاتوون ،پيوﯾستە دەربکەوﯾت کە ئاﯾا وەرگ اوی سەرەکی و ئەوانەی
بە ئەلف و ب ی ئەرمەنی نووسراونەتەوە ئاڵ و گﯚڕ ﯾان ت دا دراوە ﯾان نا.
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فارسی:
پئاکئی خودا ،پئاکئی تئەپا
نا ،پئاکئی بيمەرک ،ئەپەر
خاچ ،شەدی بەھری ما .رەھــ
مەتئـ کئەن پەرما.
* پاک خدا ،پاک توانا ،پاک بيمرگ ،اور خاچ شدی بھرما ،رحمت کن )ا( ورما.
عەرەبی:
قەدوس ﷲ ،قەدوس
ئەلقادر ،قەدوس مەﯾدوخ
ئەلموتئ ئەلەدی عن ﯾ ليب،
ر حمنا.
* قدوس ﷲ ،قدوس القادر ،قدوس ما -ﯾخژوھـ )ﯾ خزه( – ال – موپ ،الجی ان لب
ارحمنا.
تورکی:
ئەری تئەنقری ،ئەری گوچ
لو ،ئەری ئەجەل سيز ،ئيساکی
خاچا چختەنک ،ر ەحمت
قەلگيل بيزە.
* ئەری تەقری ،ئەری گوچلو ،ئەری ئەجەل سز ،سيزەکی خاچا چختين ،رەحمەت
گيلقيل بيزە.
م دی:
پاکژ خودی ،پاکژ زەھم
پاکژ وی مەرک ،کوی ھاتئـ
ی خاچی ئەشکرمە ،رەحمەت
ئــی مە.
پ ۆفيسﯚر ھيننينگ لەم دواﯾيانەدا 6کە کی لە خودی ئەم دەقە وەرگرتوە و بەم
شيوەﯾە وەسفی کردوە:
"دﯾاليکتيکی باکووری ئيرانە بە م لە کﯚندا پيشکەوتی زۆری نەبوە".
بيگومان )ئيشتقاق( ی " ئەشکرمە"ی ھيننينگ بە واتای "بﯚ ئ مە" )ئەژ-کەرد،-
بەراوردی بکە لەگەڵ فارسی مﯚدﯾرنی)وشەی( گارپر "ئەچ ئيدکرد" بە واتای "بەم
)ھﯚ(ﯾەوە"( بيچم کە کە لە کوردی باکوور دا بوە بە "ژ بﯚمە" ﯾا "بﯚنامە" ،بە م
وشەی "ھات" واتا کردنەوەﯾەکی ساکارتر لە "ھە وەسراو"ی ئەوی ھەﯾە
)"ھەخت"ی کﯚنتر ،بەراوردی بکە لەگەڵ "ئاھيخت"ی فارسی نوی و ...ھتد(.
بەراوردکردنی عيبارەتی "جﯚن" ،ژمارە  ،19بەشی :(20
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(1ئەوژی.....لە کئوکی ئيسا ھاتئە خاچئـــ کئرن
 (2ئەوژﯾە ﯾسووس لی ھاتئە خاچئـ کئرن.7
کە ﯾﯚنانيەکەی برﯾتيە لەم ڕستەﯾە" :ئەوشو نەی..کە عيسای لی لە خاچ درا"
لەگەڵ مەجھوولی درﯾژدادڕ لە کوردی ئاساﯾی باکوردا – بە واتای "ھاتە لە
خاچدان" نيشان دەدات کەل رەدا ھەروەھا فرمانی "ھاتن" مان ھەﯾە )ئا-گەتە.(-
پاکژ ،پاقژ بە واتای خاو ن و بی خەوش و "زەخم" بە واتای "بەھيز" وشە گەل کی
بەم
ئاساﯾی کوردی باکورن .بەم پ يە بﯚمان دەردەکەوێ کە دەقەکە دەب
شيوەﯾەی خوارەوە بخوﯾنينەوە:
* پاکژ خودێ ،پاکژ زەھم ،پاکژ وی مەرگ ،کوی ھاتە خاچی ،ئيزکرمە ،رەحمەتی
مە.
وا ھەﯾە عيبارەتی "ئەوەی لە خاچ درا" بەم ش وە نﯚﯾيە تەرجەمە بکر تەوە" :کوﯾە
ھاتی 5سەليب کرنی" ،کە ت يدا ئاوە ناوی ئيشارەی "ﯾە" ئەرکی ئاوە ناوی نسبی
بەڕ وە دەبات ) .( Koyeوا ھەﯾەو وشەی کوی ) (koyی ناو دەقەکە عونسوری
نسبی /ی) /واتە (Yھاوڕی لەگەڵ لەفزی تابيعی "کو" ) (koﯾت دابيت )کە ئەميان
لە فارسی مﯚدﯾرن دا برﯾتيە لە "کو" ))Kw
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پەراو زەکان:
D.N.Mackenzie.“the Lenguage of the
-1
.Medians.”B.S.O.A.S.VOL.XX11. 1959. PP. 355
)دەقی ئينگليزی ئەم وتارە لە گﯚﭬاری مەدرەسەی توﯾژﯾنەوە ڕۆژھە تی و
ئەفرﯾقيەکان .سا ی  1959دا ب وکراوەتەوە(
J.R.A.S. 19434 -2
)گﯚﭬاری ئەنجومەنی پادشاھی ئاسياﯾی ،لەندەن ،1943 ،ژمارە (◌ْ 4

.Tzvestija lastituta jazyka lstorii; Materialnoj kultury im.akad -3
Marra Gruzinskogo filliala Akademii Nauk SSSR(Tiflis). 1983
من گەل ک سپاسی پ ۆفيسﯚر"بەﯾلی دەکەم کە نوسخەکەی خﯚی بە ئەمانەت
پ دام.
 -4چاپی مارتين ھارتمان بە ناوی "دﯾوانی کوردی ش خ ئەحمەد ،بەرلين.1904 ،
Ed. Martin Hartmann. Der Kurdische Diwan Des Schech Anmad.
.Berlin/1904
 -5ب وانە عالء الدﯾن سجادی ،ميژووی ئەدەبی کوردی ،بەغدا  .1952الپەڕە  155تا
161.
Handbuch der Orentalstik/Abt. I:Der Nahe und de Mittlere Osten. -6
.Bd.Irnistik/ 1
.Abdchnitt: Linyuistik. Leiden- Cologne. 1958/78
 -7وەرگ او لە تەرجەمەی کوردی ئينجيل بە پيتی ئەرمەنی)1،BFBS( ،
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قسگنگينە)1857 ،تەرجەمەی ستيگان ئەرمەنييەکی خە کی ھەﯾنە )،RBS(ii
((Haineh
قسگنگينە) 1911 ،تەرجەمەی جەنابان .ئەميرخانيان ،قازارﯾان و ئاباالھادﯾان(.

]سپاسی خاتوو دﯾميترﯾا و کاک سەالح محەمەدﯾان دەکەم بﯚ تەرجەمەی دەقی
ﯾﯚنانی و ئا مانی نيو وتارەکە.وەرگ [
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وتاری دووھەم

بــــــاجە ن

1

لە ن وان چﯚمی دﯾجلەو مووس و ﯾەکەمين گوندی کوردنشين-بيست ماﯾليک
بەرەو الی ڕۆژھە ت ،بارﯾکە خاک ک ک شراوە کە لە باکورەوە بﯚ باشوور نزﯾکەی
چل ميل در ژەی ھەﯾە و خە ک کی جﯚربەجﯚر بە چەند چەشنە ئاﯾينەوە ت يدا
نيشتەج ن .ئەوانەی لە ھەموان کەمتر ناسرابن ،س فيرقەی "توندرەو"  2ی
موس مانن.
ﯾەکەم کەسي ک ]لە ئوروپييەکان[ کە ئەم خە کەی خستب تە بەر ل کﯚ ينەوە،
قەشە "ئاناستاز ماری" بوە  3کە لە وتار کدا بابەتی لەسەر "شەبەک"" ،شارلی"
و "بەجووران"ی نوسيوە4.
ئاناستاز ماری ئەو "بەجووران" ە کوردانەی...کە "خﯚﯾان بە "ئە ھی" ناودەبەن"،
بە دانيشتووی ئاواﯾيگەلی "ئومەرکان"" ،تﯚپراق-زﯾارە" ،تەل ﯾەعقووب" و "باش
پيتە" دەزانی ،وەک چﯚن گوندی "عەلی ڕ ەش" ،ﯾەنگيجە"" ،خەزنە" و "تەالرە" بە
شو نی "شەبەک " ناو دەبات .بە م لەوەدا کە سەر بە ناوچەی "سنجار" بن،
تووشی ھە ەﯾەکی زەق د ت چون خە کەکە لە ڕاستی دا ،دانيشتووی ھەمان
ناحيەی حەمدانييە)= بەرتەلال( و ئاواﯾی "تﯚپراق-زﯾارە" و گوندەکانی
دﯾکەی"بەجووران" لە شانی ڕۆژھە تی شاری مووس "ن.
زﯾاتر لە سەدەﯾەک پيش ئيستا ،کلﯚدﯾوس جەﯾمز رﯾچ" ،5کوردی "بەجيالن" 6ی
لەس گوند بينيوە ،کە ئەوگوندانە ،چەند دەرزەنە ماﯾل ک کەوتوونەتە الی باکورو
ناوﯾان "کانی ماران" ،ئيمام فەچله" و "بەعوﯾزە" بووە.
ئﯚسکارمان  7ناوچەکەی لە سەرەتاکانی ئەم سەدەﯾەدا بينيوە و ليستەی ناوی
ﯾازدە گوندی پ ک ھيناوە ،کە لە "فەچيله"ی باکورەوە تا"ئارگەجی" و "گوﯾگجەلی"
لە باشور کشاون و "تيالرە" و "باوﯾز"ﯾش دەگرنە بەر و دانيشتووانی ھەمووشيان
باجە نن.
"مان" دەسبەجی ئەوانی وەک خە ک ک ناسيوە کە لە پەﯾوەندی باجە نيەکانی
ناوچەی قەسری شيرﯾن  -زەھاودان.
راف"8

کت ب کی تازە لە سەر "شەبەک"ەکان نوسراوە و دانەرەکەی "احمد حميد ال
وا دﯾارە زﯾاتر چووبيتە باسەکەوە بﯚ نموونە" ،تﯚپراق-زﯾادە")کذا(" ،باشبيشە" )کذا(
و "بەعوﯾزە"ی وەک گوندی خاليسی شەبەکەکان ناوبردون.
ناتەباﯾی نيوان قەشە ئاناستاز و ئﯚسکارمان ،واھەﯾە ئاکامی ئاڵ و گﯚڕ ی زەمان
بيت .من ،دوور لە ناوچەی بەری ڕۆژھە تی "جبل مقلوب" گوندﯾکم لە بەشی
کوردنشين دا بينيوە کە ئيستا "شەبەک" ی ت دا دەژﯾن" .ال راف" زمانی "شەبەک"
بە ت کو و ک لە کوردی ،فارسی ،عەرەبی و تورکی دەزان و پيش ئەوﯾش قەشە
ئاناستاز ھەروای داناوە.
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سەبارەت بە "باجوان"ی دراوس شيان دە " :سوننەن و خﯚشەوﯾستيەکی لە
رادەبەدەر نيسبەت بە ئيمامی عەلی نيشان دەدەن ،زمانيشيان لە شەبەکی زۆر
نزﯾکە بە م کەم ک جياوازی ﯾان لە ناوداﯾە".
نەخشەﯾەکی تازەی دەو ەتی عيراق ،مﯚری "شەبەک"ی بە سەر ھەموو ئەو
گوندانەوە داوە کە لە سەرەوە باسمان کردن "شارلی"ش ،لە باشوورتر لە سەر
ليواری زابی گەورە ،ناوچەﯾەکی زۆر بچووکی داگرتوە ،کە "باجوان"ی ن ونراوە و لە
ناوچەی "کانی ماران"داﯾە.
ئ ستا ،خە کی ئەو ناوچەﯾە ،الی دراوس کانيان بە گشتی وەک "شەبەک"
دەناسر ن و "ئيش مەکەرۆ" راوﯾژﯾکی زۆر ناسراوﯾانە .شەبەک ،زۆرﯾان لە باکوری
عيراق چەرچی و گەرۆکن ،وەک ئامﯚزا ھەجيجييەکانيان لە ھەورامان )اورامان(
دەشچنە دەشتاﯾيە دوورەکان.
جياوازی فيرقەﯾی لە ن وان شەبەک و شارلی و باجە ن دا ھەر ئەوەندە ئا ﯚزە کە
پرسيار لە مەر شو نی دابەش بوونيان .ھەرچﯚنيک ب ت نيشانە گەل کی کەم
بەدەستەوەن کە وا دەگەﯾ نن ھەرس کيان پەﯾوەندی نزﯾکيان لەگەڵ زاراوە
ئ رانيەکاندا ھەﯾەو ڕەنگە لە بنەڕەتی ر ەگەزی ئ رانييەکانيش بن.
سپاس بﯚ م واندارﯾی جەنابی ت.ھـ.گيلسﯚن () 9 H.B.Mﯾارمەتيدەری قونسوولی
ئينگليز لە مووس کە دەرەتانی پ دام بە چاوپ کەوتنی گوندی "ئارﯾاچی" و
وتووﯾژﯾکی خﯚمانە لەگەڵ س گوند نشين ،کە کی تەواو لەو چەند سەعات
وەختە وەربگرم وا لە ھاوﯾنی سا ی  1955بە ناچاری لە شارەکەدا مابوومەوە.
بﯚچوونی گوند نشينەکان باﯾەخی گ رانەوەﯾان ھەﯾە .دﯾعاﯾەی ئەوەﯾان دەکرد کە
عەرەب و سەر بەھﯚزی )طەی(  Tayبن کە نزﯾکترﯾن دراوسييانن لەوپەڕی چﯚمی
دﯾجلە.
جل و بەرگی "شەبەک" ەکان بە تەواوەتی عەرەبی و لە جل و بەرگی کوردی
جياواز بوو .خﯚشيان بە "بەج ن" ی خە کی "بەجلەنستان ﯾا بيجوان دەزانی کە
عەرەب دەﯾگﯚڕن و دەﯾکەن بە "باجوان" .لەوەش زﯾاتر ،گوتيان کە "سوننی" ن
بە م چەند شيعەﯾەکيش لە گوندەکەﯾاندا ھەن.
ﯾەکەم کەس کە زانياری پ دام" ،قاسم ڕەشيد" گەنج کی ميھرەبان و
ﯾارمەتيدەربوو کە خزمەت کی بی چاوەروانی کردو سەرەر ای ئەوەی لەگە مدا ھاتە
سەفەر ،پارەشی لی وەرنەگرتم .بﯚچوونەکانی ئەو لەمەڕ "شارلی" تەنيا شت کن
کە دەتوانم باسيان ليوە بکەم.
زمانەکەﯾان -ئەو گوتی" ،لە ھی شەبەکەکان گەل ک قورس ترە" و نيازی لە زمانی
خﯚی بوو.
کات کە ئەوانی بە "شيعە"ﯾەک ناساند وا سروشتی داسنی -واتە ئ زدی ﯾان
ھەﯾە ،ش وەی ڕوخسارﯾشی دەمارگيری ت دا دەبينرا )لەم ناوە ناسراوە  -داسنی
ﯾەش ،نيازی "تەحسين بەگــ " ی پيشەوای ئاﯾنيی ئ زدﯾيەکان بوو( .سەبارەت بە
"ليلە الکفشە" 10ش کە قەشە ئاناستاز باسی کردوە ،گوتی "دوای مانگی
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محەررەمە"" .کەفشە"شی بە ئيشارەﯾەک دەزانی کە دوور لە تيگەﯾشتن بيت و
بگەڕ تەوە بﯚ گرچيک وا لە پەژارەو خەمدا ھەڵ دەکەندری.
ئامانجی سەرەکی لە نووسينی ئەم وتارە ،برﯾتييە لە چاپی ئەم کﯚمە ە ﯾادداشتە
زمانەوانييانەی خوارەوە ،کە ھەموو لە نزﯾکەی پ نج سەعات دا کﯚ کراونەتەوە.
سەرەڕای کورتی و ناتەواوی ﯾان ،ئەم ﯾادداشتانە دەتوانن لە خزمەت دەو ەمەند
کردنی ﯾادداشتە پوختەکانی"مان" لە مەڕ "باجە نی " خورساباد دابن کە دوای
کاری ھەمەالﯾەنەی ھەدانک 11لە سەر نوسراوەکانی "مان" ،ئيتر نووسينی
پەراو زو تەفسيری تازەتر لەسەرﯾان ،بەشتيکی زﯾادی دەزانری.
ھەرچﯚن ک ب ت ،ئ ستا دەرفەت کە بﯚ ڕاک شانی سەرنج بەرەو کەم وکوورﯾی
ﯾادداشتە ر است و دروستەکانی مان – ئەوﯾش ئەو ڕاستی ﯾە ﯾە کە لە ھيچکام
لە دەقەکان )چ کوردی و چ ھيتر( دا ،جياوازی لە ن وان پيتی /ر /و /ڕ /دانەنراوە
مەگەر جاروبارە )/rr/واتە دوو دانە پيتی ڕا( لە جياتی دووھەميان ھاتب .

نـاو:
*لە ڕ گەی زﯾادکرانی  /ا ،(/-y/) /حا ەت کی ناڕاستەوخﯚی ناو و ڕاناو وەکووﯾەک
دروست دەب :
قەساب پەزی کارد مﯚرنﯚ = قەساب بەک رد مەڕ دەکووژ تەوە.
-1
* "-گەل" وەک نيشانەی کﯚ لە کﯚتاﯾی )ناو و ڕ اناو( دا دەبنرێ :ئی تشتگەلە.
* دوای ژمارەی سەرەکی و ھەندێ ئاوە ناوی ژمارەﯾی دا ،ناوەکان پاشگری -/ـه/
بەخﯚﯾانەوە دەگرن:
دووە  /فرە زەالمە واتە دوو کەس ﯾا کەسانيکی زۆر.
ڕاناو:
کەسی:
تاک  (1ئەمن-/ ،م 2 /ئی تشتگەلە ،پشت ھين ئەمنيەن.
 (2ئەتوو-/ ،ت....../ھين ئەتووﯾەن
ش..........ھين ئەوﯾەن(3
 (1ئيمە)ھيمە( ما)ن(........ھين ئيمەﯾەن
کﯚ
 (2ئيشمە - ،تا)ن(.........ھين ئيشمەتەن
 (3ئيشان - ،شا)ن( ...ھسن ئيشانيەن
خﯚ :ھی-
) (3ئەمن مارﯾش چنی ھيم )= من لەگەڵ
خﯚم دەی ھينم(
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ئيشارە:

پﯚليسن(

ئەوە :ئينە ) (4ئينە کيتابەن
ئەوە:ئوونە ) (5ئوونە چيشەن؟
ﯾادداشت ) (6ھاونەش )=ئەوەتا(
) (7ئينگەلە وەک شوڕگيه نی )= ئەوانە
ئەوانە :ئينگەلە

ئاوە ناوی ئيشارە:
ناو ،بە دوای ئاوە ناوی ئيشارەی ئی و ئوو دا ،پاشگری نيشانەی -/ــه /دەگرن.
)(8ئی قە ەمە ھين ئەمنيەن
)(9ئوو زەالمە ،بابﯚمەن
واوی دەچی کە پاشگری "ی" ی "ئـی" لەگەڵ ھەردوو پاشگری ئاوە ناوی
ئيشارەو م کی دا  ،بﯚ ژنان بيتە گوتن:
)(10ئی کناچە ،کناچيمەن.
 ئەﯾە )ب وانە ژمارە  61لە خوارەوەتر( ویدەچی ببيت بە ئی لە:
)(11ئی کوڕ ە ،کور ﯾمەن.
)(12ئی ﯾانە ھين بابﯚمەن.
کاتی پاشگری ڕ اناوی ئيشارە و کﯚتاﯾی ناڕاستەوخﯚی کەس پيکەوە بين ،زۆر
جار ،ﯾەکيکيان ف ی دەدری
) (13ئی زەالمەی چينی ھيت بارە
ئی کور ەی چنی ھيت بارە
ئی کناچی چنی ھيت بارە
کار:
کﯚتاﯾی کەسی لە زەمانی حازردا ،برﯾتين لە:
 – (1ی
کﯚ
تاک -(1ئی)-ی(
تيپەڕو تينەپەڕ:
-(2ئی
کﯚ
تاک -(2ئی )-ی(
حازر:
تاک -(3ئوو
-(3ئان
کﯚ
پاشگری ڕاناوی ئەگەر لەگەڵ ڕابوردووی کاری تيپەڕ دا ھاتبی)جيا لە تاکی
ژمارەی3ی سەرەوە( ،لە کاراکتەری کەسی کﯚتاﯾی زﯾاد دەکری و لە زەمانی ر
ابردووی کاری تينەپەڕ ﯾشدا دﯾتە بەرچاو.
لەم شک ەی دواﯾی دا ،بە ھەرحاڵ،پاشگری-ئی)-ی(ش ھەردەگوتری بەم
شيوەﯾەی خوارەوە:
-(1ﯾنيان
کﯚ
رابردووی تينەپەڕ :تاک (1ﯾيم )-ﯾم(
-(2ﯾتيان
کﯚ
-(2ﯾيت
تاک
-(3ﯾيشان
 -(3کﯚ
تاک
/ی /ی نادﯾار لە ر ەگی حازری کاری تيپەڕ دروست دەبی .ر ەگی حازری
نادﯾار ،پاشگرﯾکی  -/ن /ی زﯾادﯾيش دەگرﯾت و دەب تە "-ﯾنی" )ژمارە  202و
ھتد.(...
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لە کاری ر ابوردووی نادﯾار و "ھاتن" وەک ﯾارمەتيدەرﯾکی نادﯾار ،پاشگری تينەپەڕ
ی /ی /ھاور ی لەگەڵ کﯚتاﯾی کەسيی ،بەشيک رابوردوو و بەشيک حازر دﯾت.
 - (1ﯾيمی
کﯚ
 (1ﯾيم
تاک
رابوردووی نادﯾار:
(2؟
(2؟
) (3ی( ی
- (3
بەراوردی 3ی کﯚ -/ی /بکە لەگەڵ 3ی ليکدەر) 47ی خوارەوە(.
پيوﯾستە مەجھول نادﯾار لەگەڵ "ھاتن" وەک ﯾارمەتيدەر ،بەراوردبکرﯾت لەگەڵ
چﯚنيەتی دروستکردنی لە زاراوە دراوسيکانی کوردی باکوورﯾدا ،بﯚنمونە" :ھاتنە
کوشتن" )بروانەژمارە  214و  215ی خوارەوە(.
پيشگری /ئو /لە "ئوکەردم" )(179دا ،بەراورد بکە لەگەڵ زاراوەکانی دﯾکەی
کوردی وەک "پەکرن" لە کوردی باکورﯾدا و "کردنەوە"لە کوردی ناوەندﯾدا .بە م
چﯚنيەتی پيکھاتنی"تيتوو" )" ،(155کەتوو" و ئاوە ناو" ،سەوزوو") 59و ھتد( روون
نييە.
*
ئەم نموونانەی خوارەوە بﯚ نيشاندانی "چاوگە" بە گوﯾرەی ئەلف و بی ی نوی ی
فارسی پيکھينراون:
کاری تينەپەڕ:
* کەوتن)افتادن(:
حازر:
تاک(1مەگنی
من دەکەوم
تﯚش دەکەوی
)(14ئەتووچی مەگنی
(2مەگنی
ئەودەکەوی
(3مەگنوو )(15موکوبوگنو
فرمان:
تاک (2بگنە!
رابوردوو:
(1کەتم
تاک
(2کەتيت
(3کەت،کەتﯚ

بکەوە

*ھاتن)آمدن(
تاک (1مەی ) (16بە ی مەی چنيت بە ی لەگە ت دﯾم
سبەی لەگە م ناﯾەی؟
)(17سارە نمەی چنيم؟
(2مەی
لەگە مان دﯾت
)(18ئيد مەﯾو چنيما
(3مەﯾو
زۆرم خەودێ
)(19فراھورمم مەﯾو
فرمان:
20

تاک
کﯚ
رابوردوو:
تاک
(2ئاماﯾت
(3ئاما
ھات

(2بو
(2بوی

)(22بوچنيم
)(23بوی چنيما

لەگە م وەرە
لەگە مان وەرە

(1ئاماﯾان )(24نازانم وارد و ئاماﯾم
)(25ئوزﯾرە چەلەتان ئاماﯾم
)(26چ کا من ری ئاماﯾت؟
)(27تيدچ شار ئاما

دوﯾنی ھاتم بﯚ التان
لە شار) مووس (ەوە

)(28تيدئامانەکوشتە
 (1ئاماﯾمان )(29چ ئار گەچی ئاماﯾمان
کﯚ
(2ئاماﯾتان )(30چە کاتە ئاماﯾتان؟
)(31ب خير ئاماﯾتان
(3ئاماﯾشان ) (32چ شار ئاماﯾشان لە مووس ەوە ھاتن.

لەکوﯾوە ھاتن؟

*بوون)بودن(
ليکدەر:
تاک-(1نی
-(2نی
لەکوی ی؟

من ئيستا ليرەم

)(33ئەمن ئيستا چندانی
)(34چکەتانی؟

کووژرا

تﯚ کی ی؟

)-(3ـە(ن

)(35ئەتﯚ کينی؟
لەکوی ﯾە؟
)(36چکەتان؟
)(37ئيد کين؟
ئەو کی ﯾە؟
)(38ﯾانگاش چ ئاکرەن ما ی لە عەقرەﯾە
)(39دنيا چ مەحەلەن؟ چ وەختە؟
)(40نامش چيشەن ئی بەلەدە؟ ئەم شارە ناوی چی

ﯾە؟

برسيمە
)(41ھەورامەن
ھاورﯾمە
)(42ھەمرامەن
چەن سەوزە!
)(43چقەسەوزەن
ليرەﯾن
)(44چندانمی
)-(1ئـــــ(نمی
کﯚ
ئ مەﯾن
)(45ھيماننمە
تﯚ ليرەی
)(46چندانی
-(2نی
کين لەوی
)-(3ـه (نی )(47ئيشانگەلە لە کينی چندا نشتەنی؟
دانيشتوون؟
) (7ئينەقلە شورتيەنی پﯚليسن
نەری:
 (2نەوەنی
تاک
) (48ھەورانەوەنی؟
برسيت نی ﯾە؟
توونيم نی
)(49تەشنەم نەوەن
(3نەوەن
ﯾە
) (50ھەورات نەوەن؟ برسيت نی ﯾە؟
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ئەم شتە لە

)(51ئی تشتە چيانگەھيش نەوەن

شو نی خﯚﯾدا نييە
حازر:
عەرﯾف
(1مەبی
تاک
مەبی
ڕۆﯾەچی
)(52دووەسە
دووسی ڕۆژدﯾکە دەبم بە عەرﯾف
نا ،تﯚنابی
)(53نەء ،ئەتﯚ نمەوی )کژا(
(2مەبی
)(54موگﯚ سەوز ببﯚ شين دەبی
(3مەبﯚ
)(55خەﯾلەسەوز مەبﯚ دەغ ەکە شين دەبی.
فرمان:
تاک  (2بە
رابردوو:
)(56ئوزﯾرە ئەمن چ ئەکرەبيم
 (1بم
تاک
دوﯾنی لە عەقرە بووم
دوﯾنی تﯚ لەگەڵ ئ مە بووی
)(57ئوزﯾرە ئەتوو چەتامابيت
(2بی
کارمان بوو
)(58کارما ھەبی
(3بی
خە ە
)(59خەﯾلی سەوزوو بی
(1بيمان
کﯚ
سەوزبوو
(2بيتان
(3بيشان
تەواو:
(3بيەن
تاک :
ھيشتا
)(60ھەما سەوزوو نەبيەن
شين نەبوە
)(61ئی حەدﯾقەﯾە سەوزوو بيەن
*)ترسيدن( ترسان
حازر:
(2مەتەرسی؟
تاک
دەترسی؟
*)برخاستن( ھەستان
حازر
(1مورزی
تاک
بچمەوە ما ی
(2مورزی
(3مورزوو
فرمان:
(2ئورزە
تاک
ھەستە
(3ئورزی
کﯚ
ھەستە باب ۆﯾنەوە ما ی
رابوردوو:

)(62ئيستا موزری مە ی ﯾانە

ئيستا دەبی ھەستم

)(63ئورزی تا بيلمی ﯾانە
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 (1ئوزراﯾم )(64ئەمن ئورزاﯾم لواﯾم ﯾانە

تاک
ما ی
(2ئورزاﯾت
)(65ئورﯾزا ئورزا لوا
(3ئورزا
*)خفتن(
حازر:
تاک
(2مﯚسی
دەخەوی؟
(3مﯚسﯚ
کﯚ
بخەوﯾن
(2مﯚسی
(3مﯚسان
فرمان:
تاک
کﯚ
رابوردوو:
تاک

ھەستام و چوومەوە

دوﯾنی ھەستا و ڕۆﯾی

خەوتن
(1مﯚسی
ئيستا دەبی بخەوم

)(66ئيستا موگو بﯚسی

زۆر دەخەوی
)(67ئيدفرامﯚسو
ناتوانين
)(68ئ مە نمەتاوی بﯚسمی
(1مﯚسمی

(1بﯚسە
(2بﯚسی
(1ھوتيم
خەوتم
)(69خاش ھوتيت؟

تﯚ بەباشی خەوتی؟

(2ھوتيت
(3ھوت
(1ھوتيمان
کﯚ
ئيوە بەباشی خەوتن؟
(2ھوتيتان )(70خاش ھوتيتا؟
(3ھوتيشان
تەواو:
ئەوژنە لە
)(71ئوزەنە چکەتە ھوتەن
(3ھوتان
تاک
کوی دەخەوی؟
*)رفتن( چوون
حازر:
دەچم بﯚ مووس
(1مەلی )(72ئەمن مەلی شار
تاک
دەبی بچم بﯚ مووس
)(73موگو بلی شار
دەچی بﯚ کوی؟
(2مەلی )(74کاتە مەلی؟
دەچی بﯚ کوی؟
)(75ئينە کە تە مەلﯚ؟
(3مەلو
کﯚ
سبەﯾنی دەبی بچين
(1مەلمی )(76سارزی مەلمی شار
بﯚ مووس
با بچينە سەر ئەم گردە
)(77بلمی سەرئی تەپی
دەچی بﯚ کوی؟
(2مەلی )(78ئيشمە کەتە مەلی؟
23

)(79ئيشان کە تەمەالن؟

ئەوان دەچن بﯚ کوی؟

(3مەالن
فرمان :
 (2بلە
تاک
(2بلی
کﯚ
رابوردوو:
من چووم
)(80ئەمن لواﯾم
(1لواﯾم
تاک
)(81ئوزﯾرە کە تەلواﯾت؟دوﯾنی چووی بﯚ کوی؟
(2لواﯾت
)(82ئيدلوا ئەو چوو
(3لوا
(1لواﯾمان
کﯚ
(2لواﯾتان
(3لواﯾشان
*)بيرون رفتن( چوونە دەری
حازر:
دەبی
)(83موگوبەرشی
(1مەبەرشی
تاک
بچمە دەری
رابوردوو
(1بەرشاﯾم
تاک
*)برگشتن(گەرانەوە
حازر:
(1ئورگيلی دەبی بگەرﯾمەوە
تاک
رابوردوو
(1ئورگيالی )بەمەزندە( من گەرامەوە
تاک
*)ماندن( مانەوە
حازر:
نابی بمينمەوە
(1مەمانی )(84نمەمانی
تاک
چەندڕۆژ ليرە دە ميينەوە؟
(2مەمانی )(85چەندڕۆﯾەچی چندامەمانی؟
ئەودەمينيتەوە
(3مەمانﯚ )(86ئيد موگو بومانﯚ
فرمان:
(2بمانە
تاک
رابوردوو:
من حەوت
(1مەندﯾم )(87ئەمن ھافت ڕۆ ﯾە چ شارمەندم
تاک
ڕۆژان لە مووس مامەوە
(2مەندﯾت )(88چکە تەمەندﯾت؟ لە کوی ماﯾەوە؟
ئەم پياوە
)(89ئی ئادەمەسا ی چ عوراق مەندۆ
(3مەند
سا يک لە عيراق ماﯾەوە
بەجی ما
)(90چەدمامەندۆ؟
رووت ماﯾەوە
)(91رﯾت مەندۆ
کاری تيپەڕ

24

*)انداختن( = خستن
حازر:
دەبی
)(92موگﯚ وەرنيش
(1مﯚرنی
تاک
بيخەم
)(93مەتاوی وەرنيش؟ دەتوانی بيخەی؟
(2مﯚرنی
مەر
قەساب
)(1قەساب پەزی کاردمﯚرنﯚ
(3مﯚرنﯚ
دەکووژﯾتەوە
رابوردوو:
(1وەرنا-م )(94مەﯾم کارد وەرنا مەر ﯾکم کوشتەوە
تاک
)(95ئی کە مەرەم وەرنا
ئەوبەردەم فر ی دا
* )اوردن( = ھينان
حازر:
)(3ئەمن مارﯾش ھيم
 (1ماری
تاک
دەبی لەگەڵ خﯚم بھينم
(2ماری
(3مارۆ
فرمان :
ئەوە بينە
)(96ئوونەی بارە
(2بارە
تاک
)(13ئی زەالمەی چنی ھيت بارە ئەو زەالمەلەگەل خﯚت
بينە
رابوردوو
(1ئاورد-م )(97ئەمن قاسم چنی ھيم ئاورد من قاسمم لەگەڵ
تاک
خﯚم ھينا
چيت ھيناوە؟
)(98چيشت ئاورد؟
ت(2
*)بردن( بردن
حازر:
(1مەبەری )(99موگﯚ بەرﯾش
تاک
)(100نمەبەرﯾش
رابوردوو:
تاک
ما ەوە

(1بەرد-م

من ھە ی دەگرم
ھەلی ناگرم

)(101بەردم ﯾانە

بردمەوە

*)برﯾدن(برﯾن:
حازر:
)(102موگﯚ ئی قاقەتەببری
(1مەبری
تاک
کاغەزە ببرم
(2مەبری )(103مەقەﯾەدبە دەستی ھيت نەبر ی

دەبی ئەو
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(3مەب ۆ
ی
رابوردوو:
تاک

)(104قاچی قاقەت مەب ۆ
(1بری –م )(105کلکم بر ی

مقەست کاغەز دەبر

قامکم بر ی

*)توانستن( توانين:
حازر:
ناتوانم بخوﯾنمەوە
(1مەتاوی)(106نمەتاوی بوانی
تاک
(2مەتاوی )(107ئاﯾا نمە تاوی؟
)(108مەتاوی بوانی؟
 (3مەتاوۆ )(109مەتاوۆب شەبەکی قسەکەرۆ دەتوانی بە شەبەکی
بدوی
رابوردوو:
)(110پار ئەمن نەتاوﯾم ،ئيساڵ مەتاوی
(1تاوﯾم
تاک
پار نەمتوانی ،ئەمساڵ دەتوانم
*)خواستن(وﯾستن:
حازر:
دەمەوێ بزانم
(1موگﯚم )(111موگﯚم بزانی
تاک
(2موگﯚت )(112نمەگﯚت بزانی؟ ناتەوی بزانی؟
دەﯾەوی
(3موگﯚش)(113موگﯚش بزانﯚب زوانی شەبەکی
شەبەکی بزانی
رابوردوو:
نەمدەوﯾست ئەم کارە ببی
تاک (1گيام )(114ئەمن نەگيام ئی کارەبﯚ
ئەمن نەگيم.......
گيم
دەﯾوﯾست ئەم کارە بکات
(3گياش )(115ئيدگياش ئی کارە کەرۆ
*)خواندن(خوﯾندنەوە:
حازر:
دەبی ئەم
(1مووانی )(116ئەمن ئی قاقەتە موگﯚ بوانيش
تاک
کاغەزە بخوﯾنمەوە
دەتوانی بخوﯾنيەوە؟
(2مووانی)(117ئەتﯚ مەتاوی بوانی؟
(3مووانﯚ )(118ئيت کيتاب موانﯚ خەرﯾکە کتيب دەخوﯾنيتەوە
رابوردوو:
خوﯾندمەوە
)(119واندم
(1واندم
تاک
*)خوردن( خواردن و خواردنەوە
حازر:
چاﯾی ناخﯚمەوە
)(120ئەمن چای نمﯚری
(1مﯚری
تاک
)(121ئەتﯚچيش مﯚری؟ تﯚ چی دەخﯚی؟
(2مﯚری
تﯚ بﯚ ناخﯚی؟
)(122ئاﯾا نمﯚری
26

ئەگەر نەخﯚی ،ليت دەدەم
)(123ئەگەر نﯚری ،مەپيکيت
خەرﯾکە
)(124ئيد)ئی(چای مارۆ
(3مﯚرۆ
دەخواتەوە
کﯚ

(2مﯚری
(3مﯚران

فرمان:
تاک
(2بﯚری

چاﯾی

)(125ئ مە چای مارمی ئ مە چاﯾی دەخﯚﯾنەوە
(1مﯚری
ئيوە چی دەخﯚن؟
)(126ئيشما چيش مﯚری؟
)(127فرە نﯚرە!
(2بﯚرە
)(128چای بﯚری!

رابوردوو:
تاک(1وارد-م )(129نانم وارد
)(130سيرم وارد
(2وارد-ت)(131چيشت وارد؟
(3وارد-ش)(132چيشش وارد
(1وارد-مان )(133سيرما وارد
کﯚ
(2وارد-تان)(134سيرتا وارد؟

زۆر مەخﯚ!
چاﯾی بخﯚن!

تيرم خوارد
چيت خوارد؟
ئەو ،چی خوارد؟
تيرمان خوارد
تيرتان خوارد؟

*)داشتن(خاوەن بوون:
حازر:
)(135ھيچ کار نەداری ھيچ کارﯾکم نی ﯾە
(1داری
تاک
تەنيا ﯾەکيکم ھەﯾە
)(136ئەمن ھائيککە داری
چەند مندا ت ھەﯾە؟
)(137چەند ئاوﯾلە داری؟
(2داری
)(138ئەتﯚ چەندە کيتا بە داری؟
ئيشت چی ﯾە؟
)(139چ کارە داری؟
ئيشی چی ﯾە؟
)(140چ کارە دارۆ؟
(3دارۆ
*)برداشتن( ھە گرتن ،بەرزکردنەوە
حازر:
تاک
دەبی ھە ی بگرم
(1موداری)(141موگﯚ ئوداری
(2موداری
دەتوانی
ئەو
(3مودارۆ )(142ئيدمەتاوۆ ئی ميزەی ئودارۆ
ئەم ميزە بەرز کاتەوە
فرمان:
)(143ئی ميزە ئودارە)بەرزکەرە(!
(2ئودارە!
تاک
ئەو ميزە ھە گرە)بەرزی کەرەوە(
رابوردوو:
ھە م گرت
(1ئودارﯾم)(144تودارتيم
تاک
*)دانستن( زانين
حازر:
تاک(1مەزانی

)(145نمەزانی باچی

نازانم ب يم چی
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دەمەوی بزانم

)(146موگﯚن بزانی
(2مەزانی
ھاورﯾکەت
(3مەزانﯚ )(147ھەمرات موگﯚش بزانﯚب زوانی شەبەکی
گەرەکيە شەبەکی بزانی
کﯚ(1مەزانمی
(2مەزانی
ئەوان ھيچ نازانن
(3مەزانان)(148ھيچ نمەزانان
فرمان:
(2بزانە!
تاک
رابوردوو:
تاک (1زانيم)(149ئەمن ئی شک ەم زانی
من بەم شيوەﯾەم زانی
*)دﯾدن( دﯾتن
حازر
سبەﯾنی دەبی ما ەکەت
تاک(1مەتی)(150سارەﯾانەت مەتی  /موگﯚبتی
ببينم
تﯚ خەون دەبينی
(2مەتی )(151ھﯚرﯾم مەتی
(3مەتﯚ
فرمان:
(2بتە!
تاک
رابوردوو:
پياوﯾکم
تاک(1تيتم )(152ئەمن زەالميم تيت
دﯾت
خەونم دی
)(153ھﯚرمم تيت
دوﯾنی گوندە کەتانم دﯾت
)(154ئوزﯾرە ھﯚزتان تيتم
خەونت بەچيەوە دی؟
)(155ب ھورمﯚ چی شت تيتﯚ؟
(2تييت
*)زدن(ليدان
حازر:
)(156موگﯚ پيکيت
تاک (1مەپيکی
)(123ئەگەر نﯚری مەپيکيت
فرمان:
)(157ئی کور ە پيکە!
(2پيکە!
تاک
رابوردوو:
تاک(1پيکام )(158ئەمن پيکام
(3پيکاش )(159ئيد/ئەوئەمنش پيکا
)(160پيکاشانەرەم
کﯚ(3پيکاشان
*)کتک زدن( ليدان
حازر:
کﯚ(1مەکﯚﯾمی

)(161مەکﯚﯾميش

دەبی ليتدەم
ئەگەر نەخﯚی ،ليت دەدەم
بدە لەم کور ە!
ليم دا
ئەو لی ی دام
ئەوان لی ﯾان دام

لی ی دەدەﯾن
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رابوردوو:
کﯚ(1کﯚﯾامان )(162کﯚﯾاما

ليمان دا

*)شستن(شﯚردن ،شتن
حازر:
تاک (1مەشﯚری)(163ئەمن موگﯚ دەزپەلم بشﯚری
رابوردوو:
تاک (1شوشتم)(164سەرەھيم شوشتم
شﯚرد(
تەواو:
شﯚردوومە
)(165شوشتەنم
تاک (1

دەبی دەستەکانم بشﯚم
حەمامم کرد )سەرم

*)کردن(کردن:
حازر:
خەرﯾکم دەنووسم
تاک (1مەکەری )(166ﯾازميز مەکەری
ھيچ ناکەم
)(167ھيچ نمەکەری
تﯚ چی دەکەی؟
(2مەکەری)(168چيش مەکەری؟
ئەو چی دەکا؟
(3مەکەرۆ )(169ئيــ )د( چيش مەکەرۆ؟
ئەم پياوە چی دەکا؟
)(170ئی زەالمە چ کارە مەکەرۆ؟
کﯚ(1مەکەرمی)(171چيش بکەرمی
دەبی چ بکەﯾن؟
تﯚ چ دەکەی؟
(2مەکەری)(172چيش مەکەری؟
ئەوان چ دەکەن؟
(3مەکەران)(173ئيشان چيش مەکەران؟
فرمان:
لەو پرسە!
تاک (2کەرە!)(174چ ئيدی پسيارکەرە!
ئەوە بکە!
)(175ئی کارە کەرە!
(2کەری!
رابوردوو:
تاک (1کەردم)(176قاقەتم ﯾازميز کەرد
نامەم نووسی
تەواو:
نەم خوﯾندووە)الی مەال ﯾان مامﯚستاﯾەک( }؟ْ{
تاک(177)(1مەالﯾيم مەکەردەن
*)باز کردن(کردنەوە:
حازر:
تاک(1مﯚکەری )(178ئی بەندەمﯚکەری
رابوردوو:
تاک(1ئﯚ کەردم)(179ئﯚ کەردم
*)جرڕت کردن( و ران:
حازر:
تاک(1مەﯾاری)(205نمە ﯾاری بلی
)(210نمە ﯾارۆ بلﯚ
(3مەﯾارۆ

ئەم گری ﯾە دەکەمەوە
کردمەوە

ناوﯾرم ب ۆم )بچم(
ناوﯾری بچی )بر وا(
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*)کشتن( کوشتن:
حارز:
دەبی
)(180موگﯚ ئيدی بوکشيش
تاک (1موکشی
بيکووژم
دەبی بيکوژم
)(181ئەمن ئينەی موکشی
)(182نەئ ،نەکشەش!
تاک(2بوکشە!
رابوردوو:
)(183ئەمن دووە زەالمەم کوشت من دوو پياوم کوشت
تاک (1کوشتم
*)گفتن(=گوتن
حازر
تاک(1ماچی )(184ئەمن مەگﯚ باچی بە نەت من شتيکت پی دە يم
دە ی ی چی؟
)(185چيش ماچی؟
(2ماچی
ئەو دە يت
)(186ئيد ماچﯚ/موگﯚ باچﯚ
(3ماچﯚ
ئ مە وای دە ی ﯾن
کﯚ(1ماچمی )(187ئ مە بينە ماچمی
)(188ئيشما چيش ماچی؟
(2ماچی
تﯚ دە ی ی چی؟
لە عەقرە وادە ين
)(189چ ئاکرە بينە ماچان
(3ماچان
فرمان:
تاک(2باچە )(190باچە بەنەشان! پی ﯾان ب ی!
رابوردوو:
من پيم گوت
تاک(1واتم )(191ئەمن واتم بەنەش
)(192ئەتﯚ چيشت وات بەنەشان چيت پی گوتن؟
(2واتت
*)نھادن(=دانان
حازر:
تاک (1مەرنی
فرمان:
تاک(2ئەرنە)(193ئەرنەش سەرميزی
رابوردوو
تاک(1ئەرنام )(194ئەرناش

لەسەرميزەکەی دانی
دای دەنيم

تيپـــــــــــــــــــە ر
*)برخيزاندن(ھەستاندن )بروانە ژمارە  62ی سەرەوەتر(
حازر:
تاک(1مورزنی)(195ئەجە نور زنيت؟ بﯚ چی من ھە م نەستاندی ؟
من ھە ی دەستينم
)(196ئەمن موگﯚ ئورزنيش
(2موزنی
ئا ئەم ميزە بەرزدەکاتەوە
(3مورزنﯚ )(197ئو ميزەی مورزنﯚ
فرمان:
ھە م مەستينە!
تاک(2ئورزنە)(198نورزئەم!
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)(199ئورزنەش
رابوردوو:
تاک (1ئورزنام)(200ئورزنامش
 2ئورزنات)(201ئەتوو ئورزنات؟

ھە ی ستينە!
ھە م ستاند
تﯚ ھە ت سەند؟

)بروانە ژمارە  120ی سەرەوە(:

*خوردەشدەن( خوران
حازر:
من ناخورﯾم
)(202ئەمن نمﯚرنی
تاک(1مﯚرنی
من ناخورﯾم
)(203نمەﯾن واردە
(3مارﯾﯚ مﯚرنيﯚ
ئەم گﯚشتە ناخورﯾت
)(204ئی گﯚشتە نمﯚر ﯾﯚ/نمﯚرنيو
)بروانە ژمارە  156ی سەرەوە(:

*)زدەشدن( ليدران
حازر:
تاک(1مەگيکنی )(205ئەمن نمەﯾاری ب ی ،مەگيکنی
دەرەوە ،ليم ئەدری
رابوردوو:
من ليدرام
(1پيکياﯾم
تاک
ئ مە ليدراﯾن
(1پيکياﯾمی
کﯚ
ھەروەھا:
ليم درا
) (206ئاماﯾم ن پيکا
تاک
ليمان درا
)(207ئاماﯾمی ن پيکا

من ناوﯾرم بچمە

*)کشتە شدن( کووژران ) :بەراوردی بکە لەگەڵ  180ی سەرەوە(:
حازر:
من ناچم ،دەکووژرﯾم
)(208نمەلی مەکشنی
تاک(1مەکشنی
(2مەکشنی )(209نەکی بلی تەرا مەکشنی مەچﯚ ،نەوەک بکوژری ی
بچی،
ناوﯾری
(3مەکشنيﯚ )(210نمەﯾارۆ بلﯚ ،مەکشنيﯚ
دەکووژری
(1مەکشنمی
کﯚ
(2مەکشنيی
(3مەکشنيان
رابوردوو:
تاک(2کوشيا )(211بابﯚم /باوۆم کوشيا
)(212فرا /دووە زەالمە کوشيا)ی( زۆر /دووکەس کووژران
کﯚ (3کوشيا)ی(
لە
)(213قاتی دووە عەشيرەتەی فرا زەالم کوشيا چ ھەردووەالی
نيوان دوو ھﯚز ،زۆر پباو کووژران لە ھەردووال
ھەروەھا:
ئەو کووژرا
)(214ئيد ئاما نەکوشتە
تاک(3
)(215ئيشانگە لە ئاماﯾی نەکوشتە ئەوان کووژران.
(3
کﯚ
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ڕ ستـــــــــــــە:
وەخت نەرەمالوا
وەخت نەرەشالوا
کور ەم چانەم لوا
ئەرام بارەش
خاستەرەن
ئی تشتە چەگشتی خاستەرەن
ئی قاچيە قاقەت بر ﯾن

درەنگە

)(216
وەختيان نی ﯾە
)(217
کور ەکەم جی ی ھيشتم
)(218
بﯚمی بينە!
)(219
)(220
ئەم شتە لە ھەمووی باشترە
)(221
ئەو مقەستە بﯚ کاغەز
)(222
بر ﯾنە
وەرە ئيرە باپيت ب يمب ە با چە بە
)(223بﯚ ئيندا داباچی بەنەت،
برو ،پی ی ب ی
نەش،
)ئينجا( ،وەرە پيم ب ی چی گوت
چيش ماچﯚ بﯚ باچەبەنەم
)(224
گوندی ئ مە ئارپەچی ھەشتا
ھﯚزمان ئارپەچی حەتە ھەشتا
ما ی تيداﯾە
دوو ﯾاسی ما يان عەرەبن،
عەر ەبان
ﯾالنی مەﯾﯚ .دووە سەﯾانيش
پاشماوەکەی
ھﯚزەکەمان
ھەموو شەبەک.
قەالنيش گشت شەبەکان .عەشيرەتمان
بەجالنە )ھەروەھا(.
بەج ننەن ﯾا ماچمی بيجوانەن .ئ مە ھەموومان سەربە )ھﯚزی( "گه ی"ن.
گشتمان تەبيعی تەﯾەنمی .ئ مە سننی ﯾەنمی.
ئ مە سوننين.
من دەبی ئەم زەوی ﯾەبکي م
)225مﯚگﯚ ئی زميە بکا ی
دەبی ئەم زەوی ﯾە بکي م
مﯚگﯚ بلی شﯚم برانی خەرتە
پاشان دەبی جووتی دواﯾی بکەم
ھﯚ دماش دگواسن مەکەری
ئيستا زەوی شيو دەبر م
ئيستا الت مەبر ی
دواﯾی توو دەچينم
دمانی تﯚم مەکەری
دەغ سەوز بوە )وشک بوە(
خەﯾلە سەوزۆبی ،حيشکﯚ بی
سبەﯾنی دەبی بچمە دروﯾنە
سارە موگﯚ بەرشی درەو
ئ مە بە داس و ئاسن دروﯾنە
درەومەکەرمی ب دارەوقەﯾنار
دەکەﯾن
دەﯾکەﯾن بە تاﯾە
مەکەرميش ب تاﯾە
دواﯾی بە شەغرە دەﯾھينينەوە
دمانی مارميش ﯾانەب شەخەرە
ما ی
مارميش خەرمان
دەﯾھينين بﯚ خەرمان
جەنجەر
بە
مەکﯚ ﯾميش ب جەنجەر
دەﯾکوتينەوە
بەشەن ،بە بای دەکەﯾن
واش مەکەرمی ب ﯾابە
کاﯾەکەی دەروا
کاش مەلﯚ
گەنمەکەی دﯾنينەوە
گەنم ماری ﯾانە
ما ی
دەﯾبەﯾن بﯚ ئاشی ئاو ﯾا مەکينە
مەبەرميش مەکينە ئەو ھەساو
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مەکەرميش ب ئارد
واردەمان چ ئينەﯾەن
ئ مە نان مﯚرمی ،ھﯚردەمورمی،
تەراتی مﯚرمی ئو شفت و ماست ئﯚ
شيرو ماست و
چای ئوئی تشتگەلە
دەخﯚﯾن.

دەﯾکەﯾن بە ئارد
خواردەمەنی ﯾەکانمان ئەمانەن
ئ مە نان دەخﯚﯾن ،چيشت دەخﯚﯾن
سەوزە دەخﯚﯾن و
چاﯾی

و

ئەو

چەشنە

شتانە

ژمارەکـــــــــــــان:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ئيککی
دووە
سە
چوار
پەنج
شيش
حەفت
ھەشت
نوو
دە

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
30
40
50
60
70
80
90
100
1000

ﯾازدە
دوازدە
سيزدە
چواردە
پازدە
شازدە
ھەﭬدە
ھەژدە
نووزدە

بيست
سی
چل
پەﯾنجە
شەست
ھەفتا
ھەشتا
نەوەد
سەی
ھەزار

ڕ ا ﭬـــــــــە(Vocabulary):

)بەپی ی ئەلف و بی ڕ ﯾکخراون -تەنيا بﯚ پيتە نەبزوﯾنەکان(
ئارد

=

ئاسمان

ئيستا
ئاوﯾ
ئاور
بابﯚ
بەلی
برا
چەم
ددان
دگواسن
دەم
داربی
دەست
فرا
گﯚشت

=
=

ئاو
منداڵ

)بەراوردی بکە لەگەڵ (211
بەروو
=

=

=

عەور
ئوزﯾرە
بيل

بزە
چەرمە
=
دﯾگمە
داکﯚ
جووتی جاری دووھەم دارە
درەو
دﯾوار
گەنم
گشت
زۆر
گاو

=
=
=
بﯚندری
=
=
دانەوﯾ ەی
=
=

=

ھەور
دوﯾنی
زەوی
بزن
سپی
کوتراو
داﯾک
داس

گا
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گاواسن
ھەمرا
ھەنگير
ھەنجير
ھﯚر
ئەم ۆ
ھﯚردە
خەو
ھەر
قور
ھەستەر
ھەساو
ھەولی
ھەورا
ھيزم
حوشتور
جفت
جەنجەر
کا
کﯚ
کەمەر
کارد
ال
الت
مەگەز
مانگ
ماست
مەتەڵ
مەﯾمان
نھﯚ
نماز
پا
پرچ
پەڕەی
پياز
قاقەت
قاش
قابغ
ر ﯾش
سمبيل
سەر

=
=
=

=

تری

=

خﯚر

ھارۆ

=

=

چيشت

ھﯚرم

=

=

کەر
ھەسپ
ھەستارە
ھەوجار

ھەر ە

=

ئاش
ماﯾن
برسی ،برسی ﯾەتی ھﯚز
=
حشک

= گوند،ئاواﯾی
وشک

جفتيار
=
=
=
=

=
کﯚ
کلک
کيو
کناچە
بەرد
کور ە
لچ
بەشەزەوی ليت
ميش
مانگاو

شين ،کەوە
قامک
=
کچ
=
کور
=
=

لووت

=

مانگا

مەی

=

=
=

نﯚک
نوﯾژ

نزی

=

=

پيری

=
=

کاغەز
برۆ

پيرای
قاچی
قرمز
قەﯾنار
ری
ر ﯾت
سپە
=

دووسبەی
=
مقەست
=
سوور
=
ئاسن،
=
ڕۆ
رووت
=
سەگـ
=
سەرەتای مانگ

سەرە مانگی

مەر
ميز
نام
نيسک
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سير
سەردامی
سياو
=
شﯚم
=شەمشەمە کوﯾرە
شار
تەپە
تەشنە
تﯚم
وا
وەرە
خەرمان
خەﯾلە
ﯾانە
ﯾەو
زەالم
زەند
زەنج

تر

=
=سەربان
ر ەش
=
شيوکردنی زەوی

سارە
شفت
شەم

شەخەرە
=
=
=
=

تينوو
توو
با
بەرخ

=
تەراتی
تەﯾنا
طاﯾه
والە

=
=
=
=
=
=

خەلە
ماڵ
بەرووتی
پياو
باسک
چەنە

ﯾابە
ﯾانگە
زی
زمی
زەندار
زوان

سبەﯾنی

=
سەوز
=

شير

شەغرە
=
=
= تاﯾەْ )ی
=

سەوزە
تەنيا
گەنم و(...
خوشک

کوﯾرک

=
=
=
=
=

شەن
شو ن،جيگا
زوو
زەوی
برﯾندار

____________________________________________
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وتاری س ھەم

ھەندێ شيعری ليرﯾکی گﯚرانی

1

دوای ئەوەی گە ە ر زمانييە کورت بە م لەالﯾەنی ر زمانەوە ،مامﯚستاﯾانەکەی
"چارلز ر ﯾﯚ" 2لە سا ی  1881دا چاپ و ب و کراﯾەوە" ،گﯚرانی" چ لە باری و ژەوانی
و چ لە الﯾەنی زمانييەوە ،بوو بە سيندرﯾلالی ئ ران ناسی3.
جگە لە ر اگەﯾاندنيکی:ئی.بی.سﯚن" 4کە لە خوارەوەدا زﯾاتری باس ل دەکەﯾن،
پوختەکراوی ڕاستەقينەی بابەتەکە برﯾتی دەب ت لە وتارە کورتەکەی پ ۆفيسﯚر
"مينﯚرسکی" لە سەر "گﯚران" 5کە تو ژﯾنەوەﯾەکی ر ک و پ کە لە مەر ھەموو ئەو
چيرۆکە شيعرە ليرﯾک و ئاﯾينيە "گﯚرانی" ﯾانەی کە تا ئەو سەردەمە ناسرابوون.
ئەو دەستنووسە پار زراوانەی کەوتوونەتە دەستی مينﯚرسکی و پاشان
پ شکەشی لقی ل نينگرادی ئەنستيتﯚتی ڕۆژھە ت )ئەنستيتﯚتی ناڕۆدۆپ ئازﯾی
– ئـ.ن 6 (.کراون ،ئيستاش ھەرلەوێ بە چاپ نەکراوﯾی ماونەتەوە.
پ وﯾستە ھەمان مەسەلە ،سەبارەت بە گەل ک دەستنووسی دﯾکەش بگوترێ کە
"ئوسکارمان" بﯚ "کت بخانەی پ شووی ميرﯾی پرۆس" 7پ کی ھ نابوون ،ڕاستە.
ئوسکارمان گەرەکی بوو لەو نموونانەی وا لەبەری نووسيبوونەوە  ،8بەرگ کی
سەربەخﯚ پ ک بھ ن ت و بەناوی "چەند نموونەﯾەک لە ئەدەبی گﯚرانی" 9ﯾەوە،
لەناو "تو ژﯾنەوە کوردی – فارسييەکان" 10ی خﯚﯾدا چاپ و ب وﯾان بکاتەوە.
تەنيا لەم دواﯾيانەدا بوو کە "م .موکری" بە ھﯚی چاپ کردنی شيعر کی ئاﯾينی –
وا لە فيرقەی "ئەھلی حەق" سەرچاوەی گرتبوو ،سەرنجی ]خو نەرانی[ بەرەو
کﯚمە ە دەستنووسەکانی خﯚی راکيشا11.
زاراوە زﯾندوەکانی "گﯚارنی" ژﯾان کی باشترﯾان بوە – گەرچی دەوری خوشکە
ناشيرﯾنەکانيشيان نەبينيوە 12 .ھەمووﯾان ج گەی باسی "ئـ.کرﯾس تين سن"
بوون بﯚ چاپی ماترﯾا ە ھەورامييەکان ،کە "ئــ .م  .بينی دﯾکتسن" 14وەکﯚی
کردﯾوون ،ھەروەھا بﯚ ئەو کارەی وا "ک .ھەدەنگ"  15لەگەڵ ماترﯾا ە
دەو ەمەندترەکەی"ئﯚسکارمان" کردی .16

13

بەخت و ئيقباڵ دووجار منی خستە پەﯾوەندﯾی زاراوەی گﯚرانييەوە :ﯾەکەمجار
لەگەڵ تاقم کی کﯚچ کردووی"باجە ن" و دووھەمجار لەگەڵ ھەورامييەکان کە
ئەمان گرنگاﯾەتی زﯾاترﯾان ھەﯾە17.
وا وی دەچی ئيستا ،کاتيکی موناسيب ب ت بﯚ ئەوەی "زمانی قسەکردن " بەج
بھي ين و چاو کی دﯾکە بە "گﯚرانيی ئەدبی" و بە تاﯾبەت بەشی ھەرە لە
بيرکراوی ،واتە شيعری ليرﯾکيدا بخش نين.
ئەوەی ئيستا بە ڕۆشنی دەردەکەوێ ئەو ڕ گەﯾەﯾە کە تياﯾدا شاعيرەکان بەرەو
وشەگەلی ]ﭬﯚکابيەليری[ گﯚرانی ،کوردی و فارسی و تەنانەت ئەگەر خﯚﯾان
وﯾستب تيان ،بەرەو ساختمانی ر زمانی کيشراون.
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زانياری گشتی لەسەر شيعری ليرﯾکی گﯚرانی لە دەرەوەی ز دەکەی خﯚﯾدا،
بەتەواوەتی بەستراوەتەوە بە دەستنووسی ژمارە  Or. 6444ی کت بخانەی
بەرﯾتانياوە ،کە "م جەرسﯚن" نزﯾکەی چل فەردی ل چاپ کرد و گوتی " ....لە
سليمانی – باشووری کوردستان و لە سەر نوسخەﯾەکی ڕ ەسم ھە گيراوی
دەستنووسەکە" کاری کردوە و ھەل و مەرجەکەی ئەوﯾی " بﯚ بەراوردکارﯾی بەری
و ج ی وشەکان" بەناتەواو زانی.
ھەرچﯚن ک بيت ،دەبی بگوتری ووتارەکەی سﯚن زۆر ر ک و پ ک نييە ،پ ە لە
ھە ەو بﯚچوونەکانيشی زﯾاتر گشتين و کەمتر ڕاستن .گەرچی دەست نيشان
کردنی ھەموو ئەو ھە ە و پە ەﯾە دەب تە ھﯚی وەڕە زﯾی ،بە م ھەند کيان
پ وﯾست بە ساغ کردنەوە ،دەکەن.
دەستنوسەکە ،بەﯾاز کە لە قەبارەی  x217.5سانتيمەترﯾدا 84 ،پەڕەﯾە بە م
تەنيا پەڕە ی 8ب تا 54ب  ff. 8b-54b) 18تەرخانی شيعری گﯚرانی کراوە و
پاشماوەکەی برﯾتين لە دەقی ھەمە چەشنەی فارسی و عەرەبی.
کﯚکەرەوەی شيعرەکان ،ناوی خﯚی و تارﯾخەکەی داوە بەدەستەوە ،وەک لە پەڕەی
 29ب دا ھاتووە:
"رقم بيد المذنب عبد المومن بن جمال الدﯾن محمد الخطيب سنندج عام "1198
)ھەروەھا لە پەڕ ەی  32دا بە ھەمان چەشن(
لە پەڕ ەی  39ب دا ھاتوە:
"در کنار اب رود شھر)؟( رقم انشاء پــذﯾرفت "1196
سا نی  1196و  1198ی کﯚچی ) 1782-4زاﯾينی( ،دەکەونە سەردەمی
خوسرەوخانی ئەردە نەوە کە تياﯾدا شاری سنە ،پ تەخت بوو.
شيعرەکان بە خەت کی ورد بە م زۆر خاو ن نوسراون کە بەباشی دەخو ندرﯾنەوە.
زۆربەﯾان لە ش وەی "مورب" و لە سی ﯾاچوار ستوون دا نوسراونەتەوە.ھەر پارچە
شيعر کيش عينوانيکی ھەﯾە و بە ھﯚی ئەو عينوانەوە ،کە بە جەوھەری سوور
نوسراوە ،لە پارچە شيعری دواتر جيا دەکر تەوە .لەبەر ئەوەی شيعرەکان
"تەخەللوس" ﯾان پ وە نابينر ت ،تەنيا لە رﯾگەی ئەو عينوانە سوورانەوە ،دەکری
دانەرﯾان بناسرێ بەداخەوە "سﯚن" سروشتی ڕاستەقينەی بەﯾازەکەی نەناسی و
گوتی":نمونەی کاری  27شاعيری گرتﯚتە بەر" .وا وی دەچی ئەم رەقەمە جەنابی
"س .توپاليان" ﯾشی بە ھە ە دا بردبی کە ليستەی ناوەڕۆکی دەستنوسەکەی بﯚ
پ ۆفيسﯚر مينﯚرسکی پ ک ھ نا19.
لە ڕاستی دا ،ھەرچەندە ﯾەکەم عينوانی سەر الپەڕ ەی ﯾەکەم )8ب( کوژاوەتەوە،
نيشانە گەل ک بە دەستەوەن کە دەب ناوی "مەحزوونی" بە سەرەوە بووبی و
ھەروەھا زۆربەی ھە بەستەکان – بەالی کەمەوە تا پەڕ ەی  44ھی ئەون کە
شيعری الی کەم  33شاعيری دﯾکە ،بەﯾن بەﯾن ل کی جياکردوونەتەوە .بﯚ نموونە،
دوای شيعری ﯾەکەم کە خاوەنەکەی نەناسراوە ،دوازدە پارچە شيعری تر ھاتوون
کە تەنيا لە سەرﯾان نوسراوە"ولە" .ئينجا الپەڕە 1ب شيعری "استاد ميکائيل" و بە
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شو ن ئەوﯾشدا ،شيعر کی دﯾکە دەبينر ت ،کە عينوانی "ولە محزونی" لە سەرە،
ئەم ش وەﯾە ،تا ھەرشو ن ک کە ئەم عينوانانە بەرچاو بکەون ،در ژەی دەب ت:
مەوالنا زﯾن العابدﯾن  ،20و لە محزونی ،شەش پارچەی تر بە عينوانی "ولە"ەوە،
ئينجا ش خ ئەحمەدی تەختی ،و لە ميم ،نﯚدانە "ولە" ی تر و بەم ش وەﯾە ناوی
"مەحزوونی" دوای ئەوەی بە ھە بەستی شاعيرﯾکی تر دەبر تەوە ،سەر لە نوێ
لە پارچە شيعری دواتردا ،خﯚی دەنو ن .
شيعرەکان لە پيشدا بە پ ی بابەت ﯾاخود بە گو رەی پيتی ﯾەکەمی لەتکەی
ﯾەکەم دﯾاری کراون] .لە باسی مەسەلەی بابەت دا[ ،بە "بەھارﯾات" دەست پ
دەکەن و بە شو ن ئەواندا "پائيزﯾات" 21د ن )ل11ب( ،ئينجا چراغيات )ل  13ب( کە
تياﯾا دۆست بە چرا شوبھ نراوە ،بە شو نيدا ئەو شيعرانەی وا بەم ووشانە دەست
پ دەکەن :ﯾاران) 20ئــ ،د ە ) 21ب( ،ئيمشەو )23ب( ،شيرﯾن)24ب( ،زولەﯾخا
)26ب( ،لە الپەڕە 27ئـــ بە دواوە تاقمە ھە بەست ک دەست پی دەکر ن کە
"درابيات متفرقە کە بە حسب حروف جمع شدە" واتە بە پ ی ﯾەکەم پيتی فەردی
ﯾەکەم بە شو ن ﯾەکدا ھاتوون .22بە ھە کەوتيش )وەک الپەڕ ە  29ئــ و 31ئــ(
شيعری مەحزوونی و م کە )در جواب( بﯚ شيعر کی تر )درسوال( ﯾا بە شو ن
ﯾەکی دﯾکەدا د ت)در ردﯾف( .الپەڕە 44ب ھيچ شيعر کی ت دا نەنوسراوە و ناوی
مەحزوونی ت دا بەدی ناکرێ :جا بەم بﯚنەﯾەوە ج گای د نياﯾی نييە پاشماوەی ئەو
شيعرانەی کە عينوانی "ولە" ﯾان بەسەرەوەﯾە ،ھی ئەوبن .جاری واش ھەﯾە
نووسەر ،ناوی شاعيری تاقە شيعر کی نەزانيوە)الاعلم( ﯾاخود ،ليی د نيا نەبووە
)ھی ئەو کەسەﯾە ،بە م دەگوتری ھی ف نە کەسيش ب ت(23.
خوارەوەﯾە24:

ليستەی تەواوی ئەو شاعيرانەی ناوﯾان براوە ،بە شيوەی
 (1عەبدی؛ ل  46ئـ.
 (2عبدالمومن نووسەری کەشکﯚ ەکە )راقمە(؛ پپ  42ب و  43ب.
 (3ئا ...ا کور )عينوانەکەی بە باشی ناخو ندر تەوە؛ ل 40.ئــ ]من لەسەر ئەو
برواﯾەم کە ئەو ناوەی مەکەنزی بە "ئا ....اکور" ی خو ندۆتەوە" ،ئاغاکﯚر"ە .ب وانە:
بەشی شاعيرەکان ،ژﯾان و بەرھەميان لە کەشکﯚ ی ش خ عبدالموءمندا-
وەرگير[ 4دەردﯾن؛ پپ  31ب 39 ،ئـــ.
 (5حاجی عەلی محمد بەگی تيلەکﯚ؛ پپ 34ئـــ45 ،ب.
 (6ئەلياس بەگ؛ پپ  33ب 40،ب.
 (7جمال الدﯾن محمد – باوکی نووسەر )ابوﯾم(؛ پ 34ب.
 (8ال و خوسرەو؛ پ  50ئــ.
 (9مەحزوونی" لە ھەموو شو ن کی بەﯾازەکەدا.
(10مەوالنا فەرروخ پە ەنگانی؛ پپ 34ب46 ،ئــ.
 (11مەوالنا قاسم؛ پپ 28ب 40 ،ب.
 (12مەوالنا ﯾﯚسف دەوﯾسەﯾی )ھەمان مەال ﯾﯚسفە؟(؛ پ 50.ب.
 (13مەوالنا زﯾن العابدﯾن؛ پ 10.ب.
 (14ميرزا ابراھيم؛ پپ 26ب 30 .،ب 40 ،ب.
 (15محمد امين بەگی ئەورامی؛ پپ 39ئــ 40 ،ب.
 (16محمد قلی سليمان؛ پپ  12ب21 ،ب48 ،ب.
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(17
(18
(19
(20
(21
(22
(23
(24
(25
(26
(27
(28
(29
(30
(31
(32
(33
(34
(35
(36
(37

مال فچال ؛ پ 33ب.
مال /مەوالنا حافﭫ فرھاد؛ پپ 34ب39 ،ئــ48 ،ب49 ،ئــ 51 ،ئــ.
مال گاھر ئەورامـ)ان(ی ،پپ 32ب38 ،ئــ.
مال ﯾوسف برای "مەالحەبيب"ی کەالن )ھەر مەوالنا ﯾﯚسفە؟(؛ پ 41ب.
ناﭬر بستی :پ  43ئــ.
پەشيو؛ پ 29ئــ )(.s.v ،vp. 280
رەزا بەگــ ؛ پ 39ئــ.
وفی عەلی کيونانی ؛ پ  49ئــ.
شاکە )چکﯚلەکراوەی شاکر؟(؛ پ 47ب.
شيخ ئەحمەدی تەختی )(25؛ پپ  45ب 49 ،ب ).(26
شيخ حەسەنی دەرە ھەردی؛ پ  45ب.
شيخ لطف ﷲ؛ پ 32.
شيخ مصطفى تەختی؛ پ  48ب ).(27
شيخ شمس الدﯾن درەھەردی؛ پ 50.ب.
شيخ ﯾەعقووب خان؛ پ  40 .ئــ.
عومەری نەججار ی )ﯾا بوخاری(؛ پ  46ئــ.
ئوستاد ميکائيل؛ پپ 1 .ب51 ،ئــ.
ئوەﯾس بەگ؛ پ  40 .ب.
خانای قوبادی؛ پ 51ب.
ﯾﯚسف ﯾاسکە؛ پپ 32ئــ37 ،ب41 ،ئــ45 ،ئــ46 ،ب 47 ،ئــ ) .(28
نەناسراو؛ پپ 43ئـ48 ،ئــ.

ھەو يکی بی سوود دەب ت ئەگەر وابزانين ھەموو شيعر کی ناو کەشکﯚ ەکە،
دەناسر تەوە :زۆرﯾان بە نەناسراوی ماونەتەوە .ئەم نموونانەی خوارەوە -کە
ھەرچﯚنيک بيت ،ھەند کيان لە الﯾەن "سﯚن"ەوە کە کيان ل وەرگيراوە،
تارادەﯾەکی مەعقوول ،ڕۆشنن.
ڕاستييەکی سەرەکی و ئاشکرا – کە "سﯚن" چاوی لی پﯚشيوە ،لە بەراوردکارﯾی
ھەندێ تەرجەمەی بينی دﯾکت سن-کرﯾس تن سن و مينﯚرسکی لە الﯾەکەوەو
"ئﯚسکارمان" ]ﯾادداشت لە مەر دەستنووس[ و "ھەدەنک" لە الﯾەکی ترەوە
دەردەکەوێ :ھەموو دانيشتوانی ناوچەی ھەورامان و کرماشان بە ش وەﯾەکی
نيسبی بﯚ بە کارھ نانی "گﯚرانيی ئەدەبی" ،باﯾەخی فﯚنيتيکيی زاراوەی خﯚﯾان بە
"زاراوەی سەرەکی" دەدەن .کەوابوو ،شاعيرانی ھەورامی کە ئ مە ،ل رە تەنيا
لەگەڵ ئەواندا رووبە روو بووﯾنەتەوە) ،(29پيتی دەنگداری "مەجھوول" ﯾان
پاراستوە) ،(30لە کات کدا ئەم پيتانە ،لە ناوچەی کرماشاندا تووشی ئا و گﯚر
ھاتوون و /ێ /بﯚتە /ی ،/ﯾاخود /ۆ /بﯚتە /و (0 > u ،e > i) /و تەنانەت لە گﯚرانی و
کوردﯾدا-بەﯾەک ش وە ،پيتی /و /بوە بە /وو./
دەگمەن ھەڵ دەکەوێ قافيە لە دەنگداری کورتدا جﯚراﯾەتی نيشان بدات .بﯚ
نموونە ،ب وانە جياوازی نيوان /ی /ی نوسراو لەگەڵ /ی /ی سەرزار .ھيچکام لە
/ی /ی ئيزافە و /و /ی عەطف ،لە نوسراوەکانی ئەم دەستنووسەدا ،خﯚ نيشان
نادەن ،کاتيک نەب کە لەگەڵ پيتی دەنگداری پ ش خﯚﯾاندا ،ليکدراوﯾکيان پيک
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ھ نابی ،کاتيکيش لە باری ر زمانەوە ،بﯚ وەستانی دوای ب گــــــــــەی پ نجەم،
پ وﯾست بە بيچم کی ب گەﯾی ھەب ت ،ئەمانە بە ئاشکرا قرت دەکر ن.
لە کاتی نوسينەوەی شيعرەکانی خوارەوەدا ،ئەگەر حا ەت کی ئەوتﯚ ھاتب تە
پ ش  ،ئەوا ئيزافەی ھاوبەش لەگەڵ دەنگدار کی دﯾکە ،بە "و رگول")فارﯾزە(
نيشان دراوە ) .(31تەرجەمە و فەرھەنگﯚکی ت رو تەسەلى ] ی کﯚتاﯾی وتارەکە[،
لە ر وون کردنەوەی زﯾاترمان ب نياز دەکەن".
)مەکەنزی لە در ژەی باسەکەدا 12 ،پارچە شيعری کەشکﯚ ەکەی بە کوردی
)تيپی التينی( و تەرجەمەی ئينگليزﯾيانەوە نووسيوە ئينجا چوار پارچە شيعری
"گﯚرانی" دﯾکەی ھ ناوەتەوە کە ،سيانيان ھی سەﯾدی ھەورامی ،مەولەوی
)مەعدوومی( و ئەحمەد بەگی کﯚماسين و چوارەميانی وەک شيعر ک ناساندووە
کە "بينی دﯾکت سن" لە "پاوە" تﯚماری کردوە و باسی ئەوﯾنی کوڕ ەالوﯾکی
موسو مانی سنەﯾيە لەگەڵ کچە گاورﯾک:

ئازﯾزم بەستەن

جەوساوە نەرای تﯚم زوننار بەستەن )(p271

لە کﯚتاﯾی ووتارەکەشدا ،فەرھەنگﯚکيکی ھەشت الپەڕ ەﯾی کوردی -ئينگليزی لە
مەڕ وشەگەلی شيعرە چاپکراوەکان پيک ھ ناوە کە پ وﯾست بە وەرگ ان ناکات.
ئەو شيعرانەی کەشکﯚ ەکە ،وا مەکەنزی وەرﯾگيراونەتە سەر ئينگليزبی ،برﯾتين
لە:
(1ميرزام! وەھاران...
ولە )مەحزوونی ( ،پ  11ئــ) 8فەرد(.
 (2نەو وەھارسيان...
ولە پ  11ئـ ) 5فەرد() .ئەم شيعرە ،لە دﯾوانی ب سارانيدا ،دەستنووسی مامﯚستا
مەال سەﯾد طاھر ھاشمی ،ژمارە  (219بەناوی "ب سارانی" ﯾەوە ھاتوە .وەرگير(
 (3ھەور نﯚ ئاما ،خەم پﯚش و نەمين.
ولە مەحزوونی در پائيزﯾات ،پ 11ب ) 3فەرد() .(32
]ئەم شيعرە لە وتاری "سﯚن"دا بە ناوی ش خ ئەحمەدی تەختييەوە چاپ کراوە[،
و لە دەستنووسی ھاشمی ) ژمارە  (38دا بە ناوی ب سارانی ﯾەوە ھاتووەْ(.
 (4ئاڕۆ خەزانی زەرد بامم وﯾنا ...سﯚن ،ل  ،63نموونەی  ،2ھەمان ھە بەستەوانی
شيعری ژمارە ،1ھە ەﯾە .ولە؛ پ 12ب ) 3فەرد ]لە دەستنوسی ھاشمی
)ژمارە (6و چاپی نيکر ەفتار )ل (38دا بەناوی ب سارانييەوە ھاتوە[.
 (5خەزان بە چاخ ...سﯚن ،پ  ،65نموونەی  3شيعری ستوونی پ شەوەتر ،ھی
محمد قلی سليمانە بە م ئەم شيعرەش ھی مەحزوونييە ولە؛ ل12ب )6
فەرد(ٍ◌ٍ ]لە دەستنووسی ھاشمی )ژمارە  (107و چاپی نيک رەفتار )ل(109دا بە
ناوی ب سارانی ﯾەوە ھاتووە[
 (6چراخ! وەشبﯚشەن] ...لە دﯾوانی ب سارانی )ژمارە  36ی دەستنووسی
ھاشمی و ل 75ی چاپی نيک رەفتار( دا بەناوی ب سارانی ﯾەوە ھاتوە[ ولە؛  13ئــ
) 5فەرد(.
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(7چراخ! جەخاودا) ...لە دﯾوانی بيسارانی )ژمارە 39ی دەستنووسی ھاشمی و ل
 77چاپی نيک رەفتار (دا بەناوی بيسارانی ﯾەوە ھاتوە( .ولە؛ ل 13ب ) 7فەرد(.
 (8چراخم بی تﯚ گو ن وەھار)...لە دﯾوانی بيسارانی )ژمارە 86ی دەستنووسی
ھاشمی و ل  125ی چاپی نيک رەفتاردا بە ناوی بيسارانی ﯾەوە ھاتووە( .ولە؛ ل
 18ئــ ) 4فەرد(.
 (9چراخم بەختەن...
ولە؛ پ 2ئــ ) 11فەرد(] .لە دﯾوانی ب سارانی )ژمارە  95ی دستنووسی ھاشمی
و ل  69ی چاپی نيک رەفتاردا بە ناوی ب سارانی ﯾەوە ھاتوە[.
 (10د ە بەزەﯾيش ئاما بەوﯾدا...
ولە؛ پ 22ئـــ ) 5فەرد(].لە دﯾوانی ب سارانی )ژمارە  130ی دەستنووسی
ھاشمی(دا ،بە ناوی ب سارانييەوە ھاتوە[.
 (11تەل و جەڕ حان پرشان و شيوە ]پەرﯾشان شيوە .وەرگير[
"مەال طاھيرى ئەورامی در ردﯾف" ،پ 32ب )14فەرد(-1].لە وتاری ميجەرسﯚن دا
)ژمارە (4بە ناوی مەال طاھيری ئەورامييەوە چاپ کراوە -2لە دەستنووسی
ھاشمی )ژمارە (163دا بەناوی ب سارانييەوە تﯚمار کراوە[.
]مەکەنزی لە کﯚتاﯾی وتارەکەﯾدا دەنووسی[:
"نوسينی شيعر بەش وەی گﯚرانی زۆر دوای ئەم کەشکﯚ ەش لە ئەردە ندا
در ژەی بوە بە م ئ ستا نەرﯾتەکە فەوتاوە و ناو و تارﯾخی ژﯾانی شاعيرەکان –
ژمارەﯾەکی کەميان نەبی ،لە ناوچوە .ئەم ۆ کوردﯾکی کەم ھەن )جگە لە
دەوروبەری سنە( ،کە گﯚرانی بە باشی ت بگەن و ھەندێ نموونەی کەمی
شيعر ،کە چاپ دەکرﯾن ،زۆربەﯾان ھە ەن .بﯚنموونە ،بيچم کی ھە ە و کورت
کراوی نموونەی ") 11تەل و جەرﯾحان پەرﯾشان شيوە"ی مەال طاھيری ئەورامی(،
لە )ڕۆژنامەی( گەالو ژ) ،سا ی( ) ،7ژمارە( (33)9دا بەناوی ب سارانييەوە )(34چاپ
کراوە.
لە "گەالو ژ" ی )سا ی(  ،3ژمارە  9-10دا ،شيعری دواتر )سای سەھەند
سەنگ( ،لە شک و ک شی جياوازدا بەناوی "سەﯾدی" ﯾەوە چاپ کراوە بە م
دوورە لەو تاﯾبەتمەندﯾيانەی وا مينﯚرسکی ئاماژەی پ کردوون) (35بيچمی
ڕاستەقينەی شيعر کی گﯚرانی بﯚ نموونە :ئيزافەی ملکی /و /ھەروەھا کﯚتاﯾی
/ی /و...ھتد ،نيشان دەدات.
ھەرچﯚن ک ب ت ئەو بيچمەی وا شيعرەکەی ت دا چاپ کراوە ،بەناتەباﯾی
دەروونييەوە ،دەب گومانيکی زۆرمان سەبارەت بە ڕاست و ب ھە ەبوونەکەی بﯚ
دروست کەن.بيچمی جﯚر بە جﯚری – ۆ- ،ۆن- ،نﯚ ،باسيان ل وە نەکراوە".
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وتاری چوارەم

مەالی جز ری و فەق

تەﯾران

١

سەبارەت بە شاعيرانی کورد زانيارﯾيەکی کەممان ھەﯾە .نوسخەی کارەکانيان
کەمتر دەست دەکەون و زﯾاتر لەما ی خە کدا زﯾندانی کراون .ئەو زانيارﯾيەکەمەش
کەنووسەرانی جياجيا سەبارەت بە ژﯾانيان دەﯾدەن بەدەستەوە ،لەگەڵ ﯾەکدا
ناتەبان.بەم ھﯚﯾەوە ،تەنانەت ئەگەر ھەندێ ڕاستەقينەی کەميشيان لەمەڕ
کﯚبکر تەوە ،ھەر باﯾەخ کی زۆری دەب ت ئەم وردە مەعلوماتەی ئ رە ،لە راستيدا ر
زگرتنيکی بچووکە لەﯾادی کەس ک کە خﯚشەوﯾستی زۆری بە نيسبەت کوردەوە
ھەبوو و گەل ک تو ژﯾنەوەی لە سەرم ژوو و کولتوورﯾان کرد ]واتە مينﯚرسکی[.
ﯾەکەم سەرچاوەی زانياری ئ مە ]ئوروپاﯾيەکان[ لەمەڕ شاعيرانی کﯚنی کورد برﯾتيە
لە و فەس ەی وا مەحمود ئەفەندی بﯚ "ئـــ .ژابا" ی نووسی و سەدەﯾەک پ ش
ئ ستا لە کت بی "کﯚمە ەی ﯾادداشت و حيکاﯾەتی کوردان" ی  2ژابادا ب و
کراﯾەوە.باسی ئ ستای ئ مە لە مەڕ شاعيری دووھەم و سيھەمی ناو
نووسراوەکەی مەحمود ئەفەندی و بە تاﯾبەت لەسەر سا ی ژﯾانيان دەب ت،
ئەوانيش برﯾتين لە "مەالی جز ری" و "فەق تەﯾران".
سەبارەت بە ﯾەکەميان ،مەحموود باﯾەزﯾدی دەنوس لە ئەس دا خە کی جزﯾر و
بﯚتان  3و ناوی شيخ ئەمحمەد بوە ،لەسا ی  540ی کﯚچی  1145 -6ی زاﯾينی لە
جزﯾرە ھاتﯚتە دنياوە و لە سا ی  556واتە )1161ز( دا کﯚچی دواﯾی کردوە.
ناوی محمد بوە و خە کی شاری "ميکس"ە لە
سەبارەت بە دووھەميشيان دە
سا ی 1302-3) 702ز( دا ھاتﯚتە دنيا ]پەﯾدابووﯾە[ ،لە شيعردا ناوی "ميم و حی" 4
بوە 75 ،ساڵ ژﯾاوە ھەتا ئەوەی لە سا ی 1375-6) 777ز( دا کﯚچی دواﯾی کردوە.
ھە ەﯾەکی زەق رووی داوە بەوەی کە ماوەی ژﯾانی جزﯾری بە  16ساڵ دراوەتە
قە ەم .ژابا ،ھە ەی باﯾەزﯾدی بەوە پينە دەکات کە عيبارەتی "پەﯾدابووﯾە" ی ئەوی
بەم ش وەﯾە تەفسير کردۆتەوە کە دە
]جزﯾری[لەسالی  540دا ناوی دەرکردوە".
لە سەرەتای ئەم سەدەﯾەدا ]سەدەی بيستەم[ ،م .ھارتمان ک شەی
کات
دەستنووس کی دﯾوانی جزﯾری چاپ کرد ،پەسندی ئەم بەشەی تەرجەمەکەشی
کرد بەوەی کە نووسی" :لە سا ی  540دا دەرکەوت"5.
ناوبراو لە سەر ئەساسی بەھ ز بوونی ئەم ڕ کەوتەش ،ساغيەتی تەرکيب
بەندﯾکی جزﯾری دەداتە دواوە کە تييدا باسی ﯾەکەم غەزەلی "حافز" دەکات
]حافزی شيرازی لە سالی  791واتە  1389زاﯾنييدا کﯚچی دواﯾی کردوە[.
عالءالدﯾن سەججادی لە م ژووی ئەدەبی کوردی دا ،تارادەﯾەک لەو مەسەلەﯾە
دواوە و لە پ شدا باسی ئەوەی کردوە کە دﯾوانی جزﯾری ئاماژەﯾەکی بﯚ حافظ
ت داﯾە:
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گەر لوء لوء مەنثور ژ نەزمی تە دخوازی،
درشيعری مەالبين ،تەبەشيراز چ حاجەت؟6
واتە:

ئەگەر تﯚ مرواری ھﯚنراو لە شيعر داوا دەکەی،
ئەوا سەﯾری شيعری مەال بکە ،پ وﯾستت بە شيراز چييە؟
سەججادی پاشان ھەوڵ دەدات لە شيعر کی ]عبدالرحمن[ جامی دا )817-898
=  1413-1492ز( ئاماژەﯾەک بە جزﯾری و ﯾەکەم شاعيری )ليستەکەی( ژابا واتە
عەلی حەرﯾری بدۆز تەوە ،کە دەگوتری جامی لەو سا ەدا گوتووﯾەتی وا چوە بﯚ
سەفەری حەج )واتە  877ک :7(1472 /

پيرمردی بدﯾدەام زجزﯾر
نيم مردی بدﯾدەام ز حرﯾر] 8من ئەو "نيم" ە بە "نيز" دەزانم ،واتە "نيز ،مردی
بدﯾدەام ز حرﯾر" دەب

ڕاست ب ت :ھەروەھا پياوﯾکم لە حەرﯾر دﯾتوە – وەرگير[

سەججادی ،بﯚ دﯾاری کردنی سا ی ]ژﯾانی[ جزﯾری واتە – 1492 / 811-886
 1413ھەوڵ دەدات لە سەر زەمينەﯾەک برواتە پ ش کە زۆر روون نييە .سەبارەت
بە شاعيرەکەی دﯾکەشمان تەنيا لە ليستەﯾەک بەناوی "باخچەی شاعيران"دا
ئاماژەی پ دەکات و دە " :فەقی تاﯾران )!( ی ماکﯚﯾی )!(  ...لە نيوان سا نی
 (!) 1307و  1375ی زاﯾينيدا ژﯾاوە9 .
لەم دواﯾيەدا ،موفتی قاميشلی ]لە ڕۆژھە تی سوورﯾا[ سەرنجيکی زﯾاتری داوەتە
مەسەلەکە .ئەحمەد کور ی مەال محمەد البوھتی الزﭬنگی دەقيکی دﯾوانی
جزﯾری بە تەرجەمەی عەرەبيەوە چاپ کردوە 10و تييدا قسەکانی سەججادی
جزﯾری لە شيعر کی "تەرکيب بەند" دا کە پ شتر ئاماژەمان
ھيناوەتەوە وا دە
پ کرد ،باسی "سەعدی" و "جامی" کردوە.ھەرچﯚن ک ب ت ،ئەو نيشانە تازەﯾەی وا
ئەو دەﯾخاتە بەرچاو ،گەليک وردتر دﯾاری کراوە بە ھﯚی ئەو ڕاستيەوە کە
ڕ کەوت کی دﯾاری کراومان دەدا بەدەستەوە.
لە ھەردوو چاپی دﯾوانەکانی ھارتمان و]موفتی[ قاميشلی دا ،شيعر ک ھەﯾە کە
تەﯾران و جزﯾرﯾدا خﯚ دەنو ن ت.
وەک نامەی ئاڵ و گﯚر کراو لە نيوان فەق
شيعرەکە زۆر بەرز نييە و بەندەکانی ﯾەکەمی بەسن بﯚ ئەوەی ش وازﯾکی
کيناﯾەئام ز بە شيعرەکە ببەخشن.
فەق :
سەدەفەک تپی تيکن
سەالما من حەقيری
ئي ۆ د جزﯾری
حەقا ل مەليکن
دەرمان ھەﯾە ل کن
کو ژ دەربا تيری
س وی من ناچيز بخەنە تﯚﯾی سەدەفيکەوە و ج ی خﯚﯾەتی ئەم ۆ لە
"دەب
جزﯾرە پ شکەشی مەالی بکەن .لە بەر ئەوەی ئەگەر دەرمان کی بﯚ برﯾنی تيری
من ھەب ت ،ئەوان دەب بين رن و تيماری برﯾنم بکەن".
مەال:
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بی حەدد و بی حيسابين
سەالمين مەالﯾەکەتان
ژ مەال ،ل ميم و حی بن
شوبھەتی ئاپين شەتان
دەرمان ژ الم و ب بن
ھيالکين ژ زەحمەتان
" س وی مەالﯾک ب سنورو ب ھەژمارن ،وەک ئاوی رووباران با لە الﯾەن مەالوە
بچن بﯚ /م /و /ح ./برﯾن ھەمووی ]لەو[ ەوە سەرﯾان ھە داوە و با دەرمانيشيان لە
/ل /و /ب] /واتە:لەب" = ل و[ەوە ب ت".
فەق :
نادەم ئەز وی ئاب حەﯾاتی
شەربەتا الم و ب ﯾان
د بار نن نەباتی
مەعدەنا دال وڕێ ﯾان
ژ حوسنا بوت و التی
ئيزھار دکن مەعنييا
"من نابی تەرکی شەڕابی ل وان بکەم چﯚن ئەوە ئاوی حەﯾاتە مەعدەنی /د /و /ر/
)دور = مرواری ،ددان( ،نەبات دەبارﯾنن و واتای رازاوەﯾی بوت و الت
دەردەخەن"...ھتد.
موفتی ل رەوە ئاکام کی ئاشکرا وەردەگرێ )کە ھارتمان وەری نەگرتبوو( ،ئەوﯾش
برﯾتييە لە ھاوچەرخ بوونی شاعيرەکان لەوەش زﯾاتر ،ئەميان ]واتە موفتی[
خە کی "ماکﯚ"بوە(،
تەﯾران ر اگەﯾشتوە )کە دە
دەستی بە شيعری فەق
لەبەرئەوەی قەسيدەﯾەک دﯾنيتەوە کە بەم فەردە دەست پی دەکات:

دلﯚ رابە ،دلﯚ رابە ،پکە چەھﭭان کو ئيپارە
نزان و بەس د خەو دابە ،ب نەوميرا مەبەﯾانە
"ھﯚی د ەکەم ھەستە! ھﯚی د ەکەم ھەستە! چاوت بکەوە ،شەوە ،ھﯚ
دۆستەکەم! نەزانی و بی خەبەرﯾی با بەس ب ت ،دەست لەخەوھە بگرە!"
بەم فەردەش کﯚتاﯾی پ د ت:

ل محەممەد حەوت فەلەک چوونە ،ژ ھيجرەت دەورگەلەک چوونە
ھەزار ساڵ چل و ﯾەک چوونە ،ئەڤ غەزەل ھاتە دﯾارە
"لەبەرئەوەی کە موحەممەد بە حەوت ئاسماندا گەراوەو لەبەرئەوەی کە زۆر
سەردەمی بەسەردا ت پەڕ بوە ،ھەزار و چل وﯾەک ساڵ رابردوە کە ئەم غەزەلە
دەرکەوتوە".
]موفتی[ لەوڕاستيەوە کە فەق تەﯾران لە سا ی 1631/1041ی زاﯾ نيدا مرۆﭬ کی
کام بوە ،دەگاتە ئەو ئاکامەی کە جزﯾری لەو بەتەمەنتر بووب ت و لە دەوروبەری
کﯚتاﯾيەکانی سەدەی دەھەم ]ی کﯚچی[ ھەتا نزﯾکەی سا ی 1640 /1050
زاﯾينی لە ژﯾاندا بووب ت.
تەﯾران
پەسند کی دﯾکەی ئەم بﯚچوونە لە تاقمە شيعر کی دﯾکەی فەق
دەردەکەو ت.جەالدەت عالی بەدرخان )بەناوی خوازراوەی "ھەرەکول عەزﯾزان" ەوە
لە وتاری "کالسيکين مە" ی گﯚﭬاری ھاواردا( نووسيوﯾە:
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" دە ن فەق تەﯾران مورﯾدی مەالی جزﯾری بوەو الی ئەوﯾش دەرسی خو ندوە.
لە مەرگی مەالدا شين گير ﯾيەکی بﯚ نووسی و ت يدا تەئرﯾخی مردنی
فەق
ئەوی بە پيتی ئەبجەد راگەﯾاند ئەم شين گير ﯾيە ئ ستا لەکاتی نووسينی ئەم
وتارەدا ،بە دەستمەوە نييە بە م جار کييان کەوتە بەردەستم و لە بيرم ماوە کە
فەق لەو دا دە :

ھەفت عەﯾن و الم ژ ھەڤ بوون جودا
شين و گری دﯾسا ت دا
)واتە :حەوت /ع /و /ل /لە ﯾەکترجيابوونەوە شيوەن و گرﯾانيشيان ت داﯾە(.
"ئەگەر کەسيک ئەم وشانە بە حيسابی ئەبجەد ل ک بداتەوە ،ئەوا بە د نياﯾی
دەگاتە ئەو ئاکامەی کە تەئرﯾخی مردنی مەالی ل
دەربخات11".
گەرچی ئەو ]واتە جەالدەت عالی بەدرخان[ ئەوەی نەکرد ،بە م "رۆدﯾنکﯚ" لە
ﯾادداشتەکانی خﯚی لە مەر شيعری " شيخی سەنعان" ی فەق تەﯾران دا ئەم
کارەی بەر وەبرد و دوو ش وەشی بﯚ شی کردنەوەی خستە بەردەست :12
ﯾەکەم:
) = 490-210 = 280ل ْ◌) – (x7ع(x 7
) =300+20+200 + 10 = 530گری( ی +ر  +گ )+شين=(ش
 1407-8زاﯾنی 810 /ی کﯚچی = 280+ 530
دووھەم:
 = (7 + 70) – 30 = 47ل – )ع (7+
 1181 -2زاﯾنی  577 /ی کﯚچی = )وەک سەرەوەتر( 47 + 530
ئ ستا بﯚمان دەردەکەوێ کە ئەو "تەئرﯾخ"ەی وا بە روا ەت جەالدەت عالی بەدرخان
گەل ک بەوردی لە بيری مابوو ،پيوﯾستە بەم شيوەﯾەی خوارەوە شی بکر تەوە:
 = 490 – 30 = 460ل – )ع (x7
 = 300 + 10 + 50 + 20 +200 + 10 = 590ی +ر+گ +ن+ی+ش
460 + 590 = 1050
کە ئەوﯾش ،ڕاست دەکاتە ھەر ئەوسا ەی وا موفتی مەزەندەی کردوە.
بەم پ يە ،ج گەی د نياﯾيە کە مەالی جزﯾری لە دەوروبەری سا ی  980تا  1050ی
کﯚچی و  1570تا  1640ی زاﯾينيدا ژﯾاوە .فەق تەﯾرانيش بە مەزەندە لە سا ی
 1000تا  1070ی کﯚچی و  1590تا  1660ی زاﯾينی لە ژﯾاندا بوە ،ئەو تەئرﯾخانەش
کە پ شتر بﯚﯾان نووسراوە گەورەکردنەوەﯾەکی ب ج ی م ژوەکەﯾانە.

____________________________________

پەراو زەکان :
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(1ئەم وتارە لەم سەرچاوەﯾەی خوارەوە وەرگيراوەو لە ئينگليزﯾيەوە کراوەتە کوردی:

"ﯾادنامە منيورسکی – شامل تحقيق مربوط بە مطالعات اﯾرانی ،تدوﯾن مجتبی
مينوی و اﯾرج افشار ،انتشارات دانشگاە تھران شمارە  ،1241گنجينە تحقيقات
اﯾرانی شمارە  ،57تھران  1969) 1348م( ،ﯾی "125 - 130

کت بەکە ،کﯚمە ەی چەند وتارە بە ئينگليزی ﯾا فارسی و وتاری مەکەنزی بە
ئينگليزی و لە ژ ر ئەم سەردﯾ ەداﯾە:
D.N.MacKanzie
Male - e Jizri and Faqi Tayran
Recueil de notices et recites Kurds (2
سەنت پپرز بورگ ، 1860 ،لل  8تا 11.
(3جزﯾرە ابن عمر ،جزﯾری نوێ.
Mim u he
(4
.Im Jahre 540 trat er ouf
(5
،Der Kurdische Diwan des Sheck Ahmad von Ceziret Ibn Omar
(6
Berlin 1904 ،genannt Malai Gizri
سجادی ،عالء الدﯾن ،ميژووی ئەدەبی کوردی  ،چاپی ﯾەکەم ،بەغدا،
(7
1952.
بەداخەوە نەمتوانی شو نی ئەم شيعرە لە دﯾوانی جاميدا ھە بگرم.
(8
ئەنجام ماﯾەوە
]ھەو ی منی وەرگ ﯾش بﯚ دۆزﯾنەوەی ئەم سەرە ھەوداﯾە ب
بە م د نيام وشەی "نيم" ھە ەﯾە و دەب "نيز"ب ت بە واتای ھەروەھا"[
(9
]سجادی ،عالء الدﯾن ،پيشوو ،ل  .536وەرگ [
العقد الجوھری فی شرح دﯾوان الشيخ الجزﯾری 2 ،بەرگ ،قاميشلی،
(10
1958/1377
]لەکات نووسرانی وتارەکەی مەکەنزﯾدا ،ھ شتا شەرحی دﯾوانی مەالی جزﯾری
لە الﯾەن مامﯚستا"ھەژار" ە وە ب و نەببوەوە کە لەو دا ھەژار دەنووسی:
"دﯾوانەکەی ژﭬنگی لە ئەس دا ھی مەالﯾەکی ھەژاری خە کی بﯚتان بەناوی
"مەال عبد السالم" بوەو ژﭬنگی دوای مردنی مەال عبدالسالم ئەم دﯾوانەی بە
ناوی خﯚﯾەوە چاپ کرد .ب وانە :دﯾوانی عارفی ربانی ش خ ئەحمەدی جزﯾری
مشھور بە مەالی جزﯾری قدس السرە العزﯾز ،ھەژار شەرحی کردوە ،انتشارات
سروش ،تاران ."1982)= 1361 ،منيش تەرجەمەی ئەم وتارە پ شکەش بە ﯾادی
مەال عبدالسالمی بﯚتانی دەکەم  -وەرگ [.
گﯚﭬاری "ھاوار" ،ژمارە  ،33ﯾەکەمی ئﯚکتﯚبری  ،1941دﯾمەشق الپەڕ ە .6
(11
”Shjk San’an ،Faki Teiran (12
،Primecenic i Predeslovie M.B. Rudenko ،Perevod ،kriticeskij tekst
n.4،P.4 ،1965 ،Moskow
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وەرگ اوی نامەﯾەکی پرۆفيسﯚر مەکەنزی بﯚ وەرگ
11/10/1992
سو ــتانی خﯚشەوﯾست،
سپاست دەکەم بﯚ ناردنی وتارەکەت لە مەر دەستنووسە کوردﯾيەکەی کت بخانەی
برﯾتانيا ،کە بە زەوقەوە خو ندمەوە .تﯚ شاعيری ﯾەکەم شيعری کەشکﯚ ی ژمارە
 .or 6444بە ب سارانی دەناسينی و ئاشکراﯾە ئەوە بەرەوپ ش بردن کی گرنگە.
کات کە من وتارەکەی خﯚم دەنووسی ،ئەگەر دﯾوانەکەی "بيسارانی" چاپيش
بواﯾەت ،ب گومان من ڕاستيەکەم بﯚ دەرنەدەکەوت.
بە م من ئيستاش نازانم تﯚ چﯚن گەﯾشتووﯾەتە ژمارەی  41شاعير .من لە
ليستەی تﯚ دا ناوی  36شاعيرم ژمارد* کە ھاورێ لەگەڵ دوو کەس )عبد الموءمن
و باوکی( و دوو شاعيری نەناسراو )ال اعلم( دەبنە  40کەس و وەک من لە
وتارەکەمدا نووسيومە)پەراوﯾزی ژمارە  ،16الپەڕە  ،(258د نيام کە "ش خ ئەحمەدی
موﯾی" ھەر وجوودی نييە :لە دەستنوسەکەدا" ش خ ئەحمەدی مومی" ھاتوە بە
واتای "ش خ ئەحمەدی ناوبراو" .بەم پ يە ،سەرجەمی ژمارەی شاعيران )ی
کەشکﯚ ەکە( دەکاتە .39
سەبارەت بە پاشماوەی بابەتەکان ،دەتوانی ھەست بکەی کە گوﯾم بەوە نابزوﯾت
پ م بگوتری بﯚچوونم لە مەر کوردی و گﯚرانی و ھتد لە ھە و ستی
ئەمپرﯾاليستبيانەوە سەر ھە دەدات .ئەو ڕاستيەش ھەر لە ج گەی خﯚی
دەم نيتەوە کە گﯚرانی و ھەورامی و ئەوەی وا تﯚ بە "ئەردە نی کﯚن" ناوت بردوە،
بە حيسابی زمانەوانی دەسەلم ت کە کوردی نين!
چاوەروانم دەقەکەت بە چاپکراوی ببينم.
د سﯚزت
ئيمزا
د .ن مەکەنزی
*دوا قسە :ئيستا دەبينم لە ليستە چاپکراوەکە ]ی خﯚم[ دا چەندﯾن ھە ە
سەرﯾان ھە داوەو ]َناوی[ ميرزا ابراھيم – لە قە ەم کەوتوە -بەم پييە ژمارەی
شاعيرەکان دەگاتە کﯚی .40
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