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پێشەکی وەرگێڕ
وەرگێڕانی بەرهەمە عارەبیەکانی مامۆستا مەسعوود محەمەد بۆ کەسێکی
کە لە زمانزانی و شارەزاییدا لە ئاستی خۆیەوە نێزیک نەبێ ،گەمەکردنە
بە ئــاگر و مئ ئەو گەمەیەم کرد .ترس دایگرتم کەتنم کردبێ ،بەاڵم
ئەمڕۆ خوێندنەوەی کتێب بە هۆی خوێندنەوەی هەواڵە وەرزشــــیەکان و
خەبەری ژیانی تایبەتی یاریزانانی دنیا و ئەستێرەکانی هۆڵیوود و کەلووی
بەخت و حەجی گۆڕی ئومکەلســــووم و بابەتی ســــەرگەرمکردنی ترەوە،
خەریکە لە ناو کورددا باوی نەمێنێ و ترســـــــی منی دەبێتە ترســـــــی
دواڕۆژ! کێ دەپەرژێتە سەر دەق و بابەتی وەرگێڕدراو و وەرگەڕێندراو و
بەراوردکاری و هەڵســـــەنگاندن؟! مئ یاریم بە ئاگر کردووە چونکە هەر
دەبێ ڕۆژێ لە ڕۆژان ،یەکێ ئەو یارییە بکا و ئامادەشم بۆ ئەوەی دەست
بە ســینگەوە بگرم بۆ هەر هەڵەیەکی کە دەرهەق بە مامۆســتا مەســعوود
محەمەد و بەرهەمە عــارەبییەکــانی ئەنجــامم دابێ .خۆ ڕەنگیشـــــــە ئەم
کارەی مئ ببێتە بناغیەک بۆ کارێکی لەخۆی باشتر و تەواوتر و ڕەوانتر...
ئەوەش خراپ نییە.
نەمــدەزانی بەرهەمە عــارەبیەکــانی ئەو مــامۆســـــــتــا نەمرە بۆ ئەوە دەبئ
وەربگێڕدرێنە ســـەر زمانی کورد ،بەاڵم کە هەندێ لەو گوتارە کورتانەی
مامۆســتام کردنە کوردی کە لە «العراق»دا باڵو کرابوونەوە ،هەســتم بە
بوونی خواوەندی وەرگێڕان کرد بە تەنیشـــــتمەوە ...هەســـــتم دەکرد پێم
دەڵێ لە جێی ئەو ڕســتە قورس ـە عارەبییانە چ بنووســم .ئاخر هەرگیز ،لە
هیچ کتێبێکی عارەبیدا نە مدیوە «ربط طارفها بتلیدها» بە کار هێندرابێ
و هەر بە زەبری قامووس زانیم بەســـــتنەوەی کۆن و نوێیە بە یەکەوە و
هەتا زانیم گیانم دەرچوو ...تۆ بڵێی زانیبێتم؟! یا «هذا حصــــرم رایتە فی
حلب» کە بە شێوەیەکی ئاسایی دەکرێتە «ئەمە پەرسیلە ــ بەرسیلەیە ـ
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و لە حەلەب دیومە» یا بە پێی یاســـای وەرگێڕان دەبێتە« :ڕێوی دەمی
بە پەر سیلە نەدەگەی شت دەیگوت تر شە» یا «ئەم نانە بەو ڕۆنە»؟ بە
ڕای مئ دووەمیان ڕاســـــتە یا لە ناوەڕۆکی باســـــەکەوە نێزیکترە .کابرای
شـــــــایەر کە هێندەی لە باردا نییە و بۆی هەڵناکەوێ بگاتە دەربار ،هەر
دەبێ بڵێ :مئ لەوە گەورەترم لە دەرباردا بکەووم و الی مامۆســـــــتاش،
باس باسی شایەرە نەک زانا و خەڵکی خاوەن هەڵوێستی وەک حەیدەری
و مەال ئەفەندی ،کە خۆی لەم نووســــینەدا باســــی هەڵوێســــتی کردوون.
تەیموور لەنگی لەم بارەیەوە ،بە زیادەڕۆییەوە دەڵێ :گومانی تێدا نییە
سەدان زانا و دانا و فەرماندە ،گوێڕایەڵی جەنگاوەرێکی وەک منئ.
مامۆستا ،هەوڵێکی زۆری داوە بە ڕەگ و ڕیشەی وشەدا بچیتە خوارێ و
خزمایەتی نێوان وشــــەی کوردی و ئاڤێســــتایی لە الیەکەوە و کوردی و
زمـــانە هنـــد و ئەوروپییەکـــان لە الیەکی ترەوە بـــدۆزێتەوە و ڕەگیـــان
بگەڕێنێتەوە ســــەر یەک .ئەم کارەی مامۆســــتا ،منیشــــی خســــتە ســــەر
کەڵکەڵەی دۆزینەوەی ئەو خزمایەتی و هاوڕەگییە و ئەمەش نموونەیەکە
کە بیرم کەوتەوە :لە ســـــــەرەتــای فێربوونی زمــانی ســـــــویــدیــدا بووم،
مامۆستاکەمان وشەی «ئەستێرە»ی لە سەر تەختەکە ،بە زمانی سویدی
نووســـــی و گوتی :هەر یەکەتان بە زمانی خۆی ئەو وشـــــەیە بنووســـــێ.
ئێمەی بێگانە لە ســــوید ،کە هەر یەکەمان ســــەر بە واڵتێک و زمانێک
بوو ،وشەکەمان نووسی .مئ نووسیم .Estere :مامۆستاکەش دەستی دایە
ماج یک و خەتی بە بئ هە ندێک یا ندا هێ نا و گوتی :ئە مانە ســـــــەر بە
هندوئەوروپییەکانئ ،چونکە هەموویان  sو  tو  rیان تێدان.
دوایی بینیم وشــــەی هاوبەشــــی تری لە نێوان هزمانە ئەوروپاییەکان و
کوردیدا هەن کە هەزاران کیلۆمەتر لە یەکەوە دوورن و خواش دەزانێ
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کەی لە کۆڕەوی گەلە سەرەتاییەکاندا ،لە ناوەڕاسی ئاسیا ،هندوئەوروپی
و هندوئێرانی لێکدابڕاوون:
گۆل لە ســـــــویدیدا  Gölە و وەک گوێل دەگوترێ ،گورگ لە زازاکیدا
 vergو بە ســـویدی  ،vargڕێژنە «باران» لە ســـویدیدا  ،regnدوێت بە
ســـــــویــدی  ،dotterئــافرەت« ،ئــافرۆدیتــا»یە «خواوەنــدی زاوزێ الی
یۆنانی» ،شوور کوردییە و  tjurسویدیە و هەر بە شوور دەخوێندرێتەوە،
جگە لە هەندێ لە ژمارەکان و زۆر وشـەی دی .داسـتانە یۆنانییەکانی ،
ئەگەر بە وردیی بیریــان لێ بکەینەوە ،دەبینیئ هەنــدێ خزمــایەتییــان
لەگەڵ ئەو داستانانەدا هەیە کە لە ئایینی میترایی و زەردەشتیدا هەبووە.
ئەم لســـــــتەیەش نێزیکــایەتی زمــانی ئــاڤێســـــــتــا و کوردی دەردەخــا و
بۆچوونەکەی مامۆستا دەسەلمێنێ:
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وشە ئاڤێستاییەکان

بە کوردی ئەمڕۆ

دوا

دوو

چەتوار

چوار

پانجا

پێنج «پەنج»

خشواش

شەش

ئاپتا

حەوت

ئاشتا

هەشت

ناوا

نۆ

دانا

دە

ئوروانەم
بێ

گیانم «ڕەوانم» ڕەنگە «قوربان» خزمی

دەد

دەدەم

تەڤا

توانا

ئەوەت

گەرەکمە «ئاواتم»

کەت

کەنگێ «کەی»

ماڤ

مانگ «هەیڤ»

و ...زۆری تر کە بە شێوەیەک لە شێوەکان دەچنەوە سەر یەک.
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وەک ئەوەی ناوی «گاوانی کوردی» و «س ـەلمانی فارســی» لە قورئاندا
هاتبێ ،ناوی «فریانە»ی توورانی لە ئاڤێســـــتادا هاتووە کە یەکێ بووە لە
توورانییەکانی باکووری ڕۆژهەاڵتی ئەو دەمەی ئێران و تورکەکانی ئەمڕۆ
ڕەگی خۆیان دەگەڕێننەوە ســـــــەریان .دواتر هەر توورانیە کان ،کە وەک
دێوپەرســـت ناویان لە ئاڤێســـتادا هاتووە ،زەردەشـــیان کوشـــت .لەوســـاوە
کورد دڵی بە فریانە خۆشــــــە و هەوڵ دەدا برایانە لەگەڵ تورکدا بژێ و
ئەم تەمایە لە ئاڤێ ستا شدا هەیە .خۆ شبەختانە دوای  26سەدە « سمایل
بێشــــکچی»ی تاک و تەنها و تەریکمان بە الی خۆماندا ڕاکێشــــا و بووە
برامــان! .دەبێ  26ســـــــەدەی تر چــاوڕوان بیئ تــا یەکێکی تری لە
توورانیەکان ببێتە برامان ...کەروێشک بە عارەبانە دەگریئ!
بە پێویســـــــتی دەزانم ئەم دەقە ئاڤێســـــــتاییە بگوازمەوە« :کاتێ خزم و
کەســی فریانەی توورانی هاتنە سـەر ڕێگا و ئایینی ڕاســتی و بە ئەشـ و
ئیمانەوە بۆ گەشـــــــە و پێشـــــــکەوتنی جیهان هەوڵ بدەن لە ســـــــایەی
ئەندێشــــــەی چاکدا دەبنە یەک و ســــــەرەنجام ئەهورامەزدا ئارام و
ئاســایشــتیان پێ دەبەخشــێ» 1ئێســتاش هەمان ئایەت یا بە شــێوەیەکی
تیۆریزەکراوی ســـــــەردەمــانەی وەک ئەو ئــایەتە بێ هوودە لە هەڵپەی
ئەوەدایئ لەگەڵیاندا برا بیئ ...لەو داهێنانە مەزنەوە ،بە هە مان شـــــــێوە
برایەتی لەگەڵ میللەتانی تریشــدا دەکەیئ و ئەنجامی  ،هەر  26ســەدە
برایەک بە دە ست دێنیئ یا نایەنیئ! ئای ئێستامان چەند بە ڕابردوومان
دەچێ و پێ دەچێ داهاتووشمان هەر بە ئێستامان بچێ!
 1ـ بڕوانە :ئاڤێستا ـ گاتا ـ کان لە مێژینەترین سروودی کوردی .جەلیل عەباسی.
دەزگای ئاراس 2003
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لە کۆتاییدا ،دەمەوێ ســـوپاســـی کاک «ئەمجەد شـــاکەلی»ی برام بکەم
کە بە کــوردیــیەکەی ئەم وەرگــێــڕانەدا چــووەوە و زۆری لە هەڵە و
خواروخێچی دەستنیشان کرد و منی بە خۆشحاڵییەوە ڕەچاوی زۆربەی
زۆری سەرنجەکانیم کرد.
حەکیم کاکەوەیس

5/2/2008
kakaways@hotmail.com
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هەڵوێستەیەک
بەینێکە شــــەپۆلێکی خاوی گومان بە ناو نووســــەرانی کورددا دەگەڕێ و
هۆیەکە شی ئەو بۆچوونەیە گوایە بەکارهێنانی وشەی کوردیی هاوشێوە و
هاوتەرحی وشـــەی فارســـی لە نووســـینی کوردیی ســـەردەمدا ،بۆی هەیە
خزمەتی ئەدەبی فارسی بکا .چ ڕێمان نییە ئەوە نەبێ ئەو بابەتە بۆچوونە
بە نیازپاکی خاوەنەکەی لێکبدەینەوە ،ئەوەش بە هۆی ئەو کەشـــــــوهەوا
خاوێنەوە کە ڕۆشــنبیریی کوردی هەناس ـەی تێدا هەڵدەمژێ ،ئەمەشــیان
بە هۆی نەبوونی خڵتوخاشـــــــەوە بێ یا بارودۆخ وا بخوازێ ئەوانەی لە
بواری ڕۆشنبیریی کوردیدا کار دەکەن ،لە هەموو ڕووشاندنێک بیپارێزن
کە ڕێی تێ بچێ بیڕووشـــــــێنێ و حەزمان پێی نەبێ .وای بۆ دەچم ئەوە
بووبێتە هۆی سڵکردنەوە و دە سبەکاربوون تا بۆ وشەی ڕە سەنی کوردی
لە پارێزدا بئ و لە نووسیندا بیانسڕنەوە نەوەک لۆمە بکرێئ.
وام هەســت کرد ئەرکی مئ دەگاتە ئاســتی واجبی نەتەوەیی و نیشــتمانی
بۆ ئەوەی چرا کزەکەی خۆم پێ بکەم و تیشـــــــک ێک ،ئەوە ندەی هەیە،
بخەمە ســـــــەر هۆکــاری ئەو گومــانــانە ،ئەوەش بە پێی ئــاگــاداریم لە
سەرچاوەی کوردی و فار سی و زمانە ئاریاییەکانی تر ،لە سەن سکریتەوە
بگرە تا دەگاتە پەهلەوی و هی دی ،کە گاریگەرییان لە ســــــەر بنیاتنانی
کەلەپووری بەشــە ڕۆژهەاڵتییەکەی هند و ئەوروپی کەمترە ،لەو دەمەوە
کە بەش ـە ڕۆژاواییەکە لێی دابڕاوە و تا ئێســتا کەس نازانێ چ س ـەردەمێ
بووە .ئاخر زانیاری لە ســـــــەر ســـــــەرچاوەی چەند جۆگە ئاوێکی نێزیکی
یەک ،هەق وایە گومانی تێکەاڵوبوونیان بڕەوێنێتەوە .هیوای ئەوە بە زانا
و زمانزان و ئەدیبە بەرزە عارەبە کان دەکرێ بایی ئەوە ئاوڕ لەو بابەتە
بدەنەوە کە جێی گرنگی پێدانیانە و ڕەنگە ســــــەرقاڵییان بە مەســــــەلەی
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عارەبایەتییەوە ،لە ڕووی سیا سی و ڕۆ شنبیری و شار ستانییەوە ،ڕیگر بێ
لە بەردەم ئەوەی بە بابەتێکەوە خەریک بئ ،کە لە چەقی ســـــەرقاڵییاندا
نییە و لە هەمان کاتدا چەند زمانێکی کۆن و ســــەردەم ،پێویســــتییان بە
وردبوونەوە هەیە و ژمـــارەیەکی یەکجـــار کەم نەبێ بۆیـــان نەلواوە لە
ڕابردوو و الیەنەکـــانی ورد ببنەوە .لەوانەیە ئەم هەوڵە بچکۆلەیەم بۆ
البردنی تەمومژی ســـــەر ســـــیمای مەســـــەلەکە ،ماندوێتی لێکۆڵینەوە و
توێژینەوەیان لە کۆڵ بکاتەوە و هەندێ حەقیقەتی شـــاراوەی وا لە بارەی
بابەتەکەوە بە دەست بێنئ ،بۆی هەبێ بیانگەیەنێتە کەناری ڕەواندنەوەی
تەمومژ .گومانی ناوێ کە خوێنەرانی کورد بە شـــێوەیەکی گشـــتی تا ئەم
ســــەعاتە ئەو چرایانەیان کەمئ کە زمان و مێژوو و ســــەرجەمی الیەنە
کۆمەاڵیەتییەکانیان ڕووناک بکاتەوە ،چونکە دەســـــــتیان لە لێکۆڵەرەوە و
توێژەرەوەی کوردی وا گیر نــابێ خۆی بۆ ڕەوانــدنەوەی تــاریکییەکــان
تەرخان کردبێ و نە توانا و نە پارە و نە مەودا و نە پشــتگیری ،هیچیان،
بە هیچ جۆرێ شـــــــتێک یان لەوانە نەبوو بی خاتە ســـــــەر ئەو ڕێیەی کە
بەربەســـــــتی وەک مەحاڵی لە پێ بووە .توانای منی لە توانای ئەوان
باشـــــــتر نەدەبوو ئەگەر بارودۆخ وای نەکردبا چاووم لە کۆیە هەڵبێنم و
ببینم و بەراوردی کۆمەڵێ شـــتی وا بکەم کە هۆشـــی مرۆڤیان ســـەرقاڵ
کردووە و لە چەند ساڵێکی حەفتاکاندا سەرچاوە و کتێبی وام دەستکەوتئ
کە لە ســەر ئاریایی و ئێرانی پەرەیان بەهۆشــم دا و ئەوانەش ،زۆربەیان
فەو تان و دڵی خۆم بەو کەمە خۆش دەکەم کە ماونەتەوە و ئیشـــــــت یا
دەکەنەوە و تێری نــاکەن .ڕەنگە خەڵکی تر لە مەیــدانــدا هەبووبئ و
پەنــامەکی هەوڵیــان دابێ و گوێمــان لە دەنگیــان نەبووبێ و لە کــاتی
ســـــووڕانی بەرداشـــــیان بێ خەبەر بیئ ئاخۆ کەی ئاردی ڕۆشـــــنبیری و
زمانەوانی و مێژوویی کورد بەرهەم دێنێ تا هەویر بۆ عەقڵ بشێلێ.
10

نووسەرانی عارەب مافی ئەوەیان بە سەرمەوە هەیە لەم جێیەی خۆمەوە
دانــی پــێــــدا بــنــێــم کە بە هــۆی هەوڵــی درەنــگــوەخــتــی ئەوانەوە لە
بەرفرەوانکردنی ز مانی عارەب یدا لە دوورگەی عارەبییەوە ،هەر ز مانێکی
مردوو و بێ الیەن و دوژمنی ســــەر بە زمانە ســــامییەکان لە دوورگەی
عارەبییەوە هاتبێ ئازایانە خســـــــتوویاننەتە ناو عارەبییەوە ،ئەوەش بۆ مئ
هاندانێکە بۆ هەڵکۆڵینی ڕابردوو و بەدەســـتهێنانی بەڵگە بۆ ســـەربەخۆیی
زمانی کوردی بە ڕەگ و ڕیشاڵیەوە .چاوەڕوانی بووم تا بەڵگەی ئەوەم
بە دەست کەوت کە خاوەندارێتی شەرعی زۆر لەو وشە هاوبەشانەی کە
لە نێوان خۆی و زمانەکانی تردا هەن ،کوردیئ و تەنانەت ئەوەشـــــــم بە
دڵنیــاییەوە بۆ ئــاشـــــــکرا بوو کە بە هۆی بێ خــاوەنی و بێ توانــایی و
ماڵوێرانییەوه ،لە ماوەی بیســتوش ـەش س ـەدەدا ،زۆر لە وش ـەکانی تووشــی
تااڵنوبڕۆی زۆری بوون .ئەگەر عارەبی بە هۆی توانا و پتەویی بوونیەوە
بەوە شــــێلوو نابێ کە وشــــەی هاوشــــێوە لە نێوان زمانی هەندێ عارەبی
داگیرکراوی گۆی زەوی و داگیرکەردا هەیە و ســــــــڵ لە بەکــارهێنــانی
«رســـــــتــاق و لوزینج و زی بەق و بەیــدەق و بەرنــامەج و ســــــــا ج و
خەندەق »...ناکەنەوە و جەنگی ئاگری ســــــەر ســــــنووری ڕۆژهەاڵتە،
لەمەدا بە بەراوردکاری بە ئەنجامی ڕاســــتیی بوونی وشــــەی هاوبەش و
تااڵنکراو گەیشتم کە لە بنەڕتدا کوردییە و خزمایەتییەک هەیە کە لەوە
تونــدوتۆڵترە تەنهــا بە هێز ڕەت بکرێتەوە ،چونکە هەرگیز دایکێکی بە
دایکایەتی پشـــت ەســـتوور و بە بەڵگەنامەی شـــووکردنەوە ،تاوانبار ناکرێ
ئەگەر لە بەر برسێتی و هەژاریی لە سەرەمەرگیشدا بێ.
ئەو ســـەرچاوانەی لە بواری ئەم باســـەدا لە بەر دەســـتدان ،وردەکاری و
لێکۆڵینەوەی زمـــانەوانی و مێژوویی و شـــــــوێنەوارزانی کۆمەڵێ زانـــای
ڕۆژاوایی ســـەردەمی جیاواز و شـــوێنی جیاوازن و شـــوێنەواریان لە کتێبی
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دەســــتەیەک لەو ئێرانیانەی کە گرنگی بە کەلەپوور و فەرهەنگی ئێرانی
بە شــــێوەیەکی گشــــتی و فارســــی بە تایبەتی دەدەن ،هەیە بەاڵم بوونی
کتێبێک کە بە کەڵک بێ و بە زمانە ڕەســــەنەکەی خۆی نووســــرابێ ،لە
عیراقدا دەگمەن بووە و بۆ کوردی هێنانی کتێب لەو واڵتەوە کە تێیدا
نووســراوە ،لە بەر ئەو هۆیانەی کە پێشــتر باســم کردن ،زەحمەت بووە و
لە مەودای نێوان ســـــاڵی  1971و 1978دا ،لەو کاتەدا کە لەگەڵ برایانی
تری دامەزرێنەری کۆڕی زانیـــاری کورد بووم لە بەغـــدا و بە هۆی
پەیوەنــدی تونــدوتۆڵی کۆڕە زانیــارییەکــانی ڕۆژهەاڵتی نــاوەڕاســــــــت و
ئەمەریکا و ئەوروپاوە ،بە یەکێتی ســۆڤیەتیشـەوە ،هەندێ لەو سـەرچاوانە
پێ شکە شی مئ کران و کاتێ لە ناوەڕا ستی ساڵی 1978دا لە کۆڕ دابڕام،
زۆربە یانم بۆ کۆڕ بەجێ هێشــــــــت و ژ مارەیەکی زۆر کەم یان الی مئ
مانەوە ،لەوانە «فرهنگ ایران باســــــتان»ی خوالێخۆشــــــبوو پوور داود و
کتێبی «مزدیســــــنا وادب پارســــــی»ی دکتۆر محەمەد موعیئ و کتێبی
« کارنامەء اردشـــــــیر بابکان»ی دکتۆر بەهرام فرەوەرشـــــــی و هە ندێ
ســــــەرچاوەی ترم خواســــــتنەوە ،لەوانە هەر ســــــێ بەرگی «تاریخ زبان
فارسی»ی دکتۆر پەروێز نائیل خانلەری و چەند ژمارەیەک کە لە سەر
باڵوکراوە دەژمێردران و نــاویــان «بەربــانــگ» بوو و لە ســـــــتۆکهۆڵم
دەردەچوون و  Tirajبە تەنیشـــتیەوە نوســـرابوو و  ، Izmirهەردووکیان بە
شـــێوەزاری زازایی کوردی بوون .ئەو کتێبە ناوبراوانە ،جگە لە کارنامەی
ئەردەشـــیر ،پشـــتیان بە ژمارەیەکی زۆری ســـەرچاوەی هەمەجۆری کاتی
جیاوازی ســـــــەردەمە نوێیە کانی ئەوروپا و ئەمەریکا بەســـــــتووە کە بە
کردنەوەی واژەو نەخشـــی کۆنەوە خەریک بوونە و ئەوروپاییەکانی تریان
خەریکی کردنەوە و لێکدانەوەی واژەی هیرۆگلیفی و ســـــۆمەری و دوای
ئەوان ،ئەکەدی و ئاشوری و بابلی و هەموو زمانە کۆنەکانی وەک سامی
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و ئاری و هی تر بوونە .بەاڵم نووســەرە فارســەکان لە بواری شــوێنەوارە
کۆنەکاندا ،زۆریان خسـتۆتە سـەر کاری ڕۆژاواییەکان و هەموو سـەرچاوە
مێژووییەکانی ئیســ،م ،کە پشــت بە باســکردن و گێڕانەوەی دەماودەمی
ســــەردەمی خۆیان دەبەســــتئ .گەلێ جار قســــەی ئەو لێکۆڵەرە ئێرانیانە
دەخوێنمەوە و بۆچوونەکەم بەوە پشـــــت ەســـــتوور دەبێ «شـــــایەدێک لە
خۆیان شـــــــایەدیی دا» یا دانپێدانانی نەیار ،ئەوەش کۆشـــــــ و کات
پاشــەکەوت دەکا .یەکێ لەوانە خاوەنی «تاریخ زبان فارســی» لە الپەڕە
38ی بەشـــی دووەمدا و لە ســـەر زمانی «لوڕی و بەختیاری و خێڵەکانی
مەحسنی و بویر ئەحمەدی ڕۆژاوای ستانی فارس» دەیڵێ کە خزمایەتی
لەگەڵ زمانی کوردیدا هەیە و بەشـــــــی ئەوە دە کا قســـــــەی هە ندێ لە
ئەوروپاییەکان بکاتەوە و حاشـــا بکا کە پەیوەندی لە نێوان کوردی و ئەو
شێوەزارانەدا هەبێ .هی تر لەو لێکۆڵەرەوانە دەبینم هەمان قسە لە بارەی
زمـانی کوردییەوە دەڵێنەوە و جـارێ بە زمـان نـاوی دەبەن و جـارێ بە
شــێوەزار و دیســان دەیکەنەوە بە زمان و زۆر سـەیرە زمانێک خەڵکانێک
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســـتدا قســـەی پێ بکەن کە ژمارەیان لە فارســـەکانی
ئەو جێیە زۆرترە کە پێی دەڵیئ واڵتی فارس و بە شـــــــێوەزاری ناوی
بەرن!
ئەو کتێ بانەی کە ناووم هێ نان و پێشـــــــینەی ئەورو پای یان هەیە ،دەبنە
س ـەرچاوەی ئەم باس ـە و دەشــێ بۆیان بگەڕێینەوە .چ بە پێویســتی نازانم
لە هەموو بۆچوونێ کدا کە دەمەتەقێی لە ســـــــەر دەکەم یا پشـــــــتی پێ
دەبەستم ئاماژە بە سەرچاوەکە بکەم ئەوەش بۆ خۆالدان لە درێژدادڕی.
تەنها لە جێیە پێویستەکاندا یا لەو جێیانەدا کە پێویست بە بەڵگە بکەن،
ئاماژە بە ســــــەرچاوەکە و الپەڕەکە دەکەم .پێم باشــــــە بۆ دڵنیایی ناوی
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هەندێ لەو ســـەرچاوانە تۆمار بکەم کە خاوەنی ئەو کتێبانە پشـــتیان پێ
بەستوون.
لە یەکەم کتێــب «فرهنــگ ایران بــاســـــــتــان»ی پوور داود نــاوی
ســـــــەرچاوەی عارەبی و فارســـــــی تۆمار کراوە ،کە یارمەتیدەری دانانی
کتێبەکە بوونە و بە با سکردنی «االثار االرامیة في لغة المو صل العامیة ـ
شوێنەواری ئارامی لە زمانی ناوچەیی موسڵدا» ــــــ داود الجلبی 1354ە»
دەستی پێ کردووە .سەرچاوەکانی تری بیرونی و هەواڵە دوورودرێژەکانی
بیرونی ،ئەوجــا نــاوی کتێــب بە پێی حەرفی هیجــا و لە پیتی «ب» دا
«بیست مقالە»ی محەمەد قەزوینی ،نەسکی 2تاران 1313ی شەمسی و
لە «ت» دا تاریخی نرشحی ــ مێژووی نەرشەحی لە بارەی بوخاراوە کە
لە تاران چاپ کراوە و لە «ج» دا «جغرافیای تاریخ ایران ــــــــــ بارتۆلد
وەرگێڕانی ســـــەردادوەر ،تاران  »1308و لە «ح» دا «حدود العالم»....
ئیدی ئاوها تا کۆتایی لســـــــتەکە کە بە وە فاتی ئەعیانی ئیبئ خەلە کان،
چاپی تاران کۆتایی دێ .لە هەر پیتێکدا نموونەیەکم هێناوەتەوە جگە لە
هەمزە ( 3نموونە)
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دوای ئەوە دێتە ســـــــەر ناوی ئەو کتێبانەی کە تایبەتئ بە لێکۆڵینەوە لە
ســـــــەر ئاڤێســـــــتا و ئەوانەش پێنجئ .ئەوجا خوێنەر دە باتە ســـــــەر بە
دواداچوونی ئاڤێســــتا لە کتێبی نووســــەراندا :بارتولومە  Bartholomaeو
دارمســـــــتەر Darmsteterو دە هارلە  De Harlezو رێخلت  Reicheltو
هی دی.
ئەوجا دێتە ســـــەر باســـــی ئەو کتێبانەی کە بە پەهلەوی نووســـــراون و
پەیوەندییان بە کتێبی وەک ئەرداوێرافنامە ،ئەردەشـــیر بابکان و بنده
و بیست کتێبی ترەوە هەیە.
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ە تۆمارکردنی تایبەت بە بەرهەمە ڕۆژاواییە کاندا یەکەم ناو ژمارە 52ە
و لە ژماردندا بەردەوام دەبێ تا دەگاتە ژمارە  203و ئەوەش هەموو ئەو
س ـەرچاوانەیە کە بۆ نووســینی کتێبەکەی پێیاندا چۆتەوە .کۆنتریئ کتێبی
ڕۆژاوا کە لەگەڵ پێنجی تردا ناوی هاتووە ،مێژووەکەی بۆ  1852ـ 1854
دەگەڕێتەوە و هی ویســـــــتەر گاردە .کۆنتریئ کتێبی تۆمارکراوی کۆتایی
ژمارە 52ە و ساڵی  1853ـ  1854ە و هی کارل بوشێلە.
هەروەها ،هەردوو کتێبی «مزدیســــــنا و ادبی پارســــــی» و «تاریخ زبان
فار سی» پڕن لە سەرچاوەی هەمەجۆر و هەمەڕەنگ و هەمە سەردەم و
ئەگەر خوێنەر بیەوێ ،دەتوانێ بگەڕێتەوە سەریان.
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کورتەیەکی مێژوویی
لە مێژوودا وا باوە کە دەســــتەیەکی گەورەی ڕەگەزی ســــپی بەشــــەر لە
چەند شــوێنێکی س ـەرزەمینی باکووری دەریای خەزەر نیشــتەجێ بوونە و
مێژوونوو سەکان لە سەر جێی ڕا ستییان هاوڕا نیئ .پێ ئەوەی مە سیح
لە دایک بێ بە پتر لە هەزار ســـــاڵ ،بوونەتە دوو بەشـــــەوە و یەکێکیان
بەرەو ڕۆژاوا چووە و لە ئەوروپا باڵوەیان لێ کردووە .بەشــــــەکەی تریان
بەرەو ڕۆژهەاڵت چووە و ئەمانی بوونەتە دوو بەشـــــــەوە ،یەکێکیان لە
هند گیرساوەتەوە و ئەوی تریان لەو جێیەی کە ئێستا پێی دەڵیئ ئێران،
نیشـــتەجێ بووە .مێژوونووســـان ئەوانەیان لە دابەشـــبوونی یەکەمدا ناو نا
هند و ئەوروپی و هی دووەمیشــیان ناونا هند و ئێرانی .ماوەیەکی دوور و
درێژ بە هەمووان دەگوترا ئـــاری بەاڵم دواتر هەڵەی ئەم نـــاولێنـــانە
دەرکەوت و تەنها بۆ هند و ئێرانییە کان « ئاری  »aryaبە کار هێندرا.
ئەو هندییانەی باکووری هند کە بە ســــــانســــــکریتی داخاوتئ ،لە ڕووی
ز مان و ڕەگەزەوە ئاریئ و لەگەڵ دراف یدی و ئەوانەی ناوەڕاســــــــت و
باشووری هنددا جیاوازییان هەیە .ئەوەندەی ئەو ڕەوکردن و دابەشبوونانە
پەیوەندییان بە زمانی ئەو خێاڵنەوە هەیە ئاشکرایە کە:
 .1خێڵە هند و ئەوروپییەکان ،لە پێ یەکەم دابەشــــــبوونیاندا بە یەک
زمــان و چەنــد شـــــــێوەزارێکی لێکچوو و لێــک نێزیــک ،بە پێی دوور و
نێزیکییانەوە لە یەکتر ،داخاوتئ .وشــە و زاراوە لە شــوێنەواری ئەم یەکە
زمانییە ماونەتەوە و هە ندێکیان هەر ئەوە تا یەک نیئ و هە ندێکیان لە
بەکـارهێنـانیـانـدا لە یەک دەچئ .ئەوەش چـاوەڕوان دەکرێ نێزیکـایەتی
نێوان ز مانی گەالنی ڕۆژهەاڵت لە نێوان خۆ یا ندا لە یەکتر نێزیکتر بئ
بە پێوانە لەگەڵ زمانی گەالنی ڕۆژاوادا ،بەاڵم ئەوەش دەبێ کە وشەیەکی
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گەلێکی ڕۆژهەاڵتی کۆن لە وشەیەکەوە نێزیکتر بێ کە ڕۆژاوایی بەکاری
دێنێ ،بۆ نموونە وش ـەی «ثری  »Thriئاڤێســتایی (کتێبی زەردەشــت) لە
کوردی سەردەمدا واتای سێ دەدا و لە ئینگلیزیشدا Threeیە.
 .2نێزیکایەتی نێوان ســـــــانســـــــکریتی و زمانگەلی گەلە ئێرانییە کان لە
ســــەردەمە زووەکانی دابەشــــبوونی ئارییەکاندا بۆ دوو گەل ،ئاشــــکراتر و
زەقترە .بە هۆی کتێبی «ڤێــدا »Vedaی هنــدی و هەنــدێ بەشـــــــی
ئاڤێســـــتاوە ئەم نێزیکایەتییە پارێزراوە و کۆنتریئ شـــــێوەی نووســـــراوی
ســــــانســــــکریتی و لقی ئێرانی زمانی ئارییەکانیانی هێشــــــتۆتەوە و وەختە
لێکچوونیان وەک لێکچوونی دوو جمک بێ.
 .3لێکچوونی ئەو زمانانەی کە لقی ئێرانی گەلە ئاریەکان قســـــــەیان پێ
کردووە ،بەردەوام لە لێکچوونی نێوان ئەو زمانانە و ســـــــانســـــــکریتی لە
الیەکەوە ،لەگەڵ زمـــانەکـــانی لقی ئەوروپـــا لە الیەکی ترەوە زەقتر و
ئا شکراتر بووە .وا چاکە ئەوە شی بۆ زیاد بکەم کە ئایینی زەردە شتی ،کە
هەموو گەلە ئێرانییەکـــانی گرتبۆوە ،یەکێ بووە لە هۆکـــاری مـــانەوەی
لێکچوون و نێزیکــایەتی لە نێوان زمــانی ئەو گەالنەدا .واتە نێزیکــایەتی
نیشتمانیان لە یەکەوە ،تاکە هۆکاری گردەبڕی لێکچوونیان نەبووە.
ئەوەی لەم بوارەدا بۆ بابەتەکە گرنگە ،پەیوە ندی نێوان زمانە کانی گەلە
ئێرانیەکانە کە کورد و فارس لەوانەن و دوای دوو هەزار و پێنجســـــــەد
ســاڵ تەفروتونابوون و پاشــکۆبوونی کورد ،هێشــتا ژمارەیەکی زۆری وش ـە
لە نێوان کوردی و فارســـــیدا لێک دەچئ .بۆ ئەوەی ئەم باســـــە ئەوەندە
کورت بکەینەوە کە بابەتەکە نە شێوێ ،دەبێ لە بەندی یەکەمی سەرەوە
ببینەوە و لەو جێیەدا بۆی بگەڕێینەوە کە پێویســتمان پێی دەبێ .دەبێ بە
گوتەیەکی زۆر کورت لە بەنــدی دوومی ببینەوە ،ئەوەش ئەوەیە کە
سانسکریتی هندی جمکی ئاڤێستای ئێرانییە ،ئەوەش لەوەدا دەردەکەوێ
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کە ئەو زمانەی ڤیرای پێ نووســـراوە ،لەو زمانە دەچێ کە ئاڤێســـتای پێ
نووسراوە .ئەم لێکچوونە دەگاتەوە ئەو وشە و ڕستانەی هەخامەنشیانی
کە لە ناوەڕاســـــتی ســـــەدەی شـــــەشـــــەمی پێ زاینەوە پارێزراون .ئەو
لێکچوونە دەگەیشـــتە هەموو زمانە ئێرانییەکانی تر کە لە ســـەر شـــێوازە
کۆنەکەی تۆمار کرابێ و هێشتا هۆکاری گواستنەوە و گۆڕانکاری ،خۆیان
نەخزاندبێتە ناو بنیاد و دەربڕینیەوە .فارســـی هەخامەنشـــی ،لە ماوەیەکی
کورتدا بەخۆی ،بە شــــێوەیەک گۆڕانکاری بە ســــەردا هات ،کە زاناکانی
زمان بۆی ناچئ و هیچ قسـەکەرێکی زمانی دی چاوەڕوانی نەبووە .با سی
ئەوەش دێ .لە بەر ئەوەی هیچ ز مانێکی ئێرانی ،جگە لە ئاڤێســـــــ تا و
هەخامەنشــــــی ،شــــــێوازی نووســــــینی نەبوو تا لێکچوونە کۆنەکانی نێوان
ئاڤێســتا و هەخامەنشــی و ســانســکریتی دیاری بکەیئ .گۆڕانکاری نێوان
سان سکریتی و ئاڤێ ستا بە پێی گۆڕانکاری لە دەنگەکانیاندا بووە .زۆر جار
پیتی «س»ی ســانســکریتی لە ئاڤێســتادا بۆتە «ە» asura« ،و  spataو
 »sndhuلە ئاڤێســــتادا بوونەتە « ahuraو  haptaو  »hinduو هەردوو
وشەی «یە سنا و یەزنە» لە سانسکریتیدا بوونەتە «یەجنە و یەجتە»...
و بەو شێوەیە .سانسکریتی لە الیەن خۆیەوە ،بە دەم ڕۆژگارەوە گۆڕا و
بووە زمانێکی ناڕۆشــــئ ،ئیدی ئاســــاییە زیاتر لە زمانە ئێرانییەکان دوور
کەوتبێتەوە.
تا ئێرە بۆ ئەم بابەتە بەسە.
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خێزانی زمانە ئێرانییەکان
ناتوانم بەو سـەرچاوانەی بەردەســتمەوە ،بە وردیی سـەردەمی کۆچکردنی
خێڵە هندوئەوروپییەکان دیاری بکەم ،چونکە شــوێنەواری تۆمارکراو نییە
دەریبخا یا بە ڕاســــتی بزانێ ،ئەوانە یەئجووج و مەئجووج نەبوون کە لە
کتێبە ئاســــــمانییەکاندا باســــــیان هاتووە تا بیکەینە بەڵگەی نێزیکییان لە
ســـــــەردەمی تەوراتەوە ،کە باســـــــی کردوون .ئەوە ندەی مئ ئاگادار بم،
ئەوەش ناشـــــــێ کاتی ئەوە دیاری بکەیئ کە ئێرانییە کان لەو جێیانەدا
نیشــتەجێ بوون کە بۆی هاتئ چونکە ئەو دەمەی ئەوە ڕوویداوە ،هێشــتا
خێڵە هنــدوئەوروپییەکـان ،یـا ئـاریەکـان ،نووســـــــینیــان نەبووە تـا بیکەنە
دەفرێک بۆ ڕووداو و بابەتە کان و لە فەو تان و لەبیرچوون بیانپارێزێ.
وام پێ خۆشـــە لە جێی خۆمەوە ،بە ســـەر ئەو ســـەردەمەدا باز بدەم کە
ئێرانییەکان لە واڵتە تازەکانیاندا نیشتەجێ بوونە و هەر یەکە لەو خێڵ و
گەالنە چ تــایبەتمەنــدییەکی لەو واڵتەدا هەبووە کە ئــاوەدانی کردۆتەوە،
چونکە ئەوانە پەیوەندییان بە ســــڕینەوە و کاریگەری هەر یەکەیانەوە بە
ســــەر ئەوی ترەوە نییە ،مەگەر لە ســــنوورێکی بەرتەســــکدا کە دەشــــێ
پشــــــتگوێ بخرێ ،ئەوەش لە بەر هۆکارێک کە خەریکی ڕوونکردنەوەی
نیم.
ڕەوی لقی ئێرانی لە خێڵە ئارییەکان بەرەو باشوور و باشووری ڕۆژاوا لەو
دووڕێیانەدا ڕووی دا کە بەر لە زیاتر لە هەزار ســــاڵ پێ لەدایکبوونی
مەســـیح ڕووی داوە و یەکێکیان بووە هندی و ئەوی دی بووە ئێرانی .لە
ســـەرەتای هەزارەی یەکەمی پێ زایئ ،مادەکان ،یا میدیەکان (باپیرانی
کورد) و پارس ( فارســـــــە کان) لە واڵتی خۆیان بە تەنیشـــــــت یەکەوە
نیشــتەجێ ببوون و واڵتیان گەیشــتبووە ڕۆژاوای ئەوەی ئێســتا لە عورفی
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نێونەتەوەییــدا پێی دەڵێئ  ،Persiaلە هەرە بــاکووریەوە تــا ئەوســـــــەری
با شووری و بە شە باکوورەکەی هی مادەکان بوو و بە شە با شوورەکە شی
هی فارســـەکان و دراوســـێتییەکی توندیان هەبوو کە لەو ســـەردەمەدا چ
سنوور و بەربەست لە نێوان دراوسێدا نەبووە و خەڵک و بەرژەوەندی بە
ئازادییەکی مەیلەو ڕەهاوە لە هاموشۆدا بوون و پەیوەندی هەمەچەشنەی
ناوەڕۆک هەمەجۆریان دروســــــت دەکرد و بەردەوامییان پێ دەدا و ئەو
شــــێوازە پەیوەندییانە ،تا ســــەرەتاکانی ســــەدەی بیســــتەم لە ڕۆژهەاڵتدا
بەردەوام بوو.
مەترسیدارتریئ و گەورەتریئ کاریگەری ،لە ڕووی ماددی و دەروونییەوە
لە ســـەر گەلی کورد ،بە ســـەرســـوڕمانەوە ،ئەو نێزیکایەتییە توندوتۆڵەی
بووە لەگەڵ پارســـەکاندا .حوکمی الوازی بە ســـەردا داوە و چارەنووســـی
دیاری کردووە و بەرەو خراپتر پاڵی ناوە ،ئەوەش بە شـــێوەیەک کە هەتا
ئەمڕۆکەی نەیتوانیوە لێی ڕە ها بێ و نێزیکتریئ بەڵگە ئەم شـــــــتەیە کە
دەیخوێنیتەوە لە بـــارەی بێ گەردیی زمـــانی کوردییەوە تـــا وشـــــــەی
هاوشێوەی لە فارسیدا نەبێتە جێی گومان.
ئێمە پەیوەندیمان بە ســـــەرجەم و بە درێژی باســـــکردنی باڵوبوونەوەی
ئێرانییە کانەوە لە واڵتی خۆ یا ندا نییە چونکە ئەوە پەیوە ندی بە گەالنی
خۆیان و فەرهەنگ و کەلەپووری خۆیانەوە هەیە کە ڕۆڵی لە داڕشـــــتنی
زمانە ئێرانییەکاندا ،بەو شـێوەیە هەبووە کە بووه ،بە تایبەتی و لە ناویاندا
زمــانی کوردی و فــارســـــــی ،بێ ئەوەی بچینە نــاو وردەکــاری دەرەوەی
بابەتەکە چونکە پێویســتمان بە هەڵکۆڵینی بلوچی و سـەغدی و ســکائی و
زمانی ئێرانی و ئاریایی و ئەو بابەتە زمانانە نییە کە ڕۆڵیان لە ڕێڕەوی
ئەم دوو زمانەدا لە بیر چۆتەوە.
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ئەوەش ڕوونە کە هێزی زمان لەگەڵ هێزی ئەو میللەتەدا کە قســـــــەی
پێ دەکا هاوســــەنگە و ســــەرچاوەی هێزی دەســــەاڵت و ئایینە چونکە
ئاییئ ،لە ســـــــەردەمە کۆنەکاندا کەلەپوور و فەرهەنگی بە شـــــــێوەیەکی
گشــــتی لە خۆ دەگرت .بەم شــــێوەیە ،بۆ هەوڵی تێگەیشــــتنی پەیوەندی
نێوان کوردی و فارسی ،ئەم زمانانە هی ئەوەن لێیان ورد بینەوە:
 .1زمانی نووســـــــینی ئاڤێســـــــتا  .2زمانی مادەکان  .3فارســـــــی کۆن .4
پەهلەوی .لە ڕیزبە ندیدا ،مئ بە پێچەوانەی نووســـــــەری کتێبی « تاریخ
زبان فارسی ـــــ مێژووی زمانی فارسی» زمانی ئاڤێستام پێ خستۆتەوە.
ڕەنگە ئەو لە ڕووی کاتەوە زمانی مادی پێ زمانی ئاڤێستا خستبێتەوە.
بەاڵم چ هۆیەکم بۆ ئەوە نەدیتەوە کە فارســـــــی کۆنی پێ ئاڤێســـــــتا
خستۆتەوە .هەرچۆنێ بێ ،کێشەی تێکەاڵویی کوردی و فارسی لە خەیاڵدا
نەبووە و پێم وا نییە گرنگییەکی ئەوتۆی بە ڕیزبەندی دابێ .مئ بۆ ئەوە
چووم کە ئاڤێستا ڕۆڵی گرنگ و کاریگەری لە سەر قاڵببەندی کەلەپوور
و فەرهەنگی ئێرانیدا هەبێ ،ئەوەش لە مەودایەکدا کە لە هەزار ســـــــاڵ
تێیپەڕانــدووە و جگە لەوەی کۆنتریئ بەڵگەنــامەی نووســـــــراوی میللەتە
ئێرانییەکــانە و ئەگەر «ڤێــدا »Vedaی هنــد نەبووایە دەبووە کۆنتریئ
بەڵگەنامەی نووسراوی هەموو گەالنی هند و ئەوروپی .ئەوجا ئەو بەشەی
کە نـــاوی «گـــاتـــا »gathaی لێ نراوە هی ئەوەیە تەمەنێکی زۆر لەو
تەمەنە کۆنتری هەبێ کە زانــاکــانی بــابەتە ئێرانییەکــان بۆ دەرکەوتنی
زەردە شتی خاوەنی ئاڤێستا دایانناوە و تەنانەت خاوەنی کتێبی «مزدیسنا
وادب پارسی» لە الپەڕەکانی  173ـــــــ  177ی بەشی یەکەمدا ئەو جۆرە
ڕایانەی دەربڕیوە کە لە سەر شتگەلێ وەستاون لە ئاڤێستادا باس کراون
و هەندێ شتی کە لە ئاڤێ ستادا با سیان نەبووە ،بۆ پانزە سەدەی پێ
زایئ دەگەڕێنەوە و نە باسی مادەکان و پارسەکانی تێدایە نە هێشتا دراو
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لێدراوە و نە چ شـــوێنەواری ئاســـئ و خوێ لە دەقەکانیدا هەیە ...لێرەوە،
کێشەیەک لە خەیاڵمدا پەیدا بوو و لە هەموو ئەو بەڵگەنامە مێژووییانەی
کە خوێندوومنەتەوە وەاڵمیم دەســـــــت نەکەوت ،ئەوەش ئەوەیە ئەگەر
گاتاکان ئەوەندە کۆن بئ چ پەیوەندییەک لە نێوان گاتاکان و زەردەشتدا
هەیە و ئەگەر لێکۆڵینەوە ماوەی چەند سەدەیەک زەردەشت نەگەڕێنێتە
دواوە ،ئەو قەومە کامەیە شـــارســـتانەتی ئەوەندە بەهێز بووە گەیشـــتبێتە
ئاســتی تۆمارکردن و خەیاڵ و لێکدانەوە و دەســتووری وا داڕێژێ کە بە
بەریانەوە هەبێ پەرە بســـــــێنئ و لە ئاڤێســـــــتادا هەبئ؟ بەاڵم نابێ ئەم
کێشــەیە ڕامانبگرێ چونکە ئەگەر هەندێ بەشــی ئاڤێســتا لە ســەردەمی
زەردەشــت کۆنتر بێ یا بســەپێندرێ کە زەردەشــت لەوە زووتر بووە کە
بۆی دانراوە و بگاتەوە سەردەمی گاتاکان ،ئاڤێستا هەر وەک حەقیقەتێکی
گردەبڕ و وەک بەهێزتریئ کاریگەر لە ســــەر زمان و فەرهەنگ و ئاییئ
و ژیانی هەموو ئێرانیەکانی پێ پەیدابوونی ئیســـــــ،م دەمێنێتەوە .دەبێ
لێرەدا ئەوەش بگوترێ کە دانانی زمانی ئاڤێســــــتا بە زمانی ئێران ،جۆرە
لێبوردەییەکی تێدایە بەرانبەر ئەو زانایانەی کە وای بۆ دەچئ بە زمانی
خەوارزمیە کان بێ ،لەو جێیەدا (بە پێی بۆچوونی ئەوان) کە یەکەم جار
زەردەشــت تێیدا پەیدابووە .خەواریزم ،بە پێی دەســتنیشــانکردنی خاوەنی
«تاریخ زبان فارسی» کەوتۆتە باکووری دەریای «ئارال»ەوە کە هەردوو
ڕووباری سـەرداریا و ئاموداریا (سـەیحون و جەیحون»ی تێ دەڕژێئ (ل
 ،201تاریخ زبان فارســـــی بەشـــــی یەکەم) .ئەو ناوچانەش ئەمڕۆ ناویان
کازاگســــــتانی ســــــۆڤیەتییە :ئاڤێســــــتا لە جووت ناوی Airyana vaejah
پێکهاتووە کە شوێنی ئەو خەڵکەن کە بەو زمانە ق سەیان کردووە .ئەوجا
زانای بابەتە ئێرانییە کان هاتئ و ئەو ناوە و ناوی خەواریزمیان بە یەک
گرت ،خەواریزمی زۆر لە ســـنووری ئێرانەوە دوورە ،ئەگەرچی دەچێتە
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ڕیزی واتای « ئاری ،ئاریا»وە .بە پێی بۆچوونی ئە مانە ،پێداویســـــــتی و
زەروورەتی لۆژیکی وایان خواســـتووە ئاڤێســـتا بە زمانی ئەو خەڵکە بووبێ
کە لە ناویاندا پە یدا بووە و خەڵکی تری هەبوون ،بەو شـــــــێوەیەی کە
ڕوونی دەکەینەوە ،بەو ئەنجامگیرییە ڕازی نەبوون.
زاناکان بە گ شتی بەو دڵنیابوونە نەگەی شتئ کە ئاڤێ ستا سەر بە گەلێکی
دیاریکراو بێ ئەگەرچی لەوە دڵنیا بوون کە فارســـــــی کۆن نییە و دوایی
دێینە ســـــــەر باســـــــی ئەوە .بەو ئەن جامگیرییەش نەگەیشـــــــتئ کە لە
ســــەردەمێکی دیاریکراو نووســــرابێ و نەشــــیانتوانی تەمەنی بەشــــەکانی
ئاڤێســـــــ تا ،بە دڵن یاییەوە د یاری بکەن و ب یانگەڕێننەوە ســـــــەردەمێکی
دیاریکراو ،بەاڵم لە ســــەرەڕێی چارەســــەری کێشــــەکاندان و مەودایەکی
بــاشـــــــیــان لەو بوارەدا بڕیوە ،کە مــانــدووبوونێکی گەلێ زۆر و مــاوەی
تێپەڕبوونی چە ندیئ نەوەی ویســـــــتووە .پێم وا نییە کتێبێک بە گرنگیی
ئاڤێســـتا بووبێ و تەمەنی زۆر بووبێ و بارودۆخی هەمەجۆری بە ســـەردا
تێپەڕ بووبێ و دەستی تێکدانی پێ گەیشتبئ ،لە کێشەی ئاوها خەلەسابێ.
کوشــندەتریئ کارەســات کە لە هەموو س ـەردەمەکاندا بە س ـەر ئاڤێســتادا
هاتبێ ،هەوڵی ئەســکەندەری مەکەدۆنی بوو لە دەوروبەری ســاڵی 331ی
پێ زایئ ،بۆ فەوتاندنی ،ئەوەش دوای ســـەرکەوتنی بە ســـەر ئەخمینی
(هەخامەنشــییەکان)دا ،چونکە دەســتی بە س ـەر کتێبخانەی شــاهانشــاهیدا
گرت کە هەموو بەشـــــــەکــانی ئــاڤێســـــــتــای تێــدا پــارێزراو بوون .ئەو
کتێبخانەیەی بە هەموو ئەو بەڵگەنامە نووســــراوانەشــــەوە ســــووتاند و لە
کۆتاییدا جگە لە هەندێ بەشــی کەمی هیچی لە ســووتاندن دەرباز نەبوو
کە کۆیان  83000وشە دەبوو و بەشە سووتاوەکانی تەنها لە بیری موبەد
و هەربەدەکاندا ،نەوە دوای نەوە تا کۆتایی دەس ـەاڵتی ســلوکی (ســلوکس
یەکێ بوو لە سـەرکردەکانی ئەســکەندەر) مانەوە ئەوەش بە ڕزگارکردنی
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بەش لە دوای بەشـــــــی دەوڵەتەکە لە دەوروبەری 147ی پێ زایئ.
(تەماشـــای خشـــتەی کاتەکان لە الپەڕە 226ی کتێبی مزدیســـنا و ادب
پارسی بکە) .ئەوجا هەوڵەکە تا کۆتایی سەردەمی ئەشکانیەکان ،کە ساڵی
226ی زاینی بوو ،درێژەی کێشا و لە سەردەمی دەسەاڵتی ساسانیشدا تا
دەســــەاڵتی خەســــرەو پەروێز ( 590ـــــــــــ  627ز) (الپەڕە 228ی هەمان
سـەرچاوە) .ئەوجا ،دوای ئەوە ئیســ،م هات و هەوڵەکانی وێســتان و تا
ماوەیەک الپەڕەی ڕۆشــــــنبیری فارســــــی داخرا .دوایی ئەو هۆیە دیاری
دەکەیئ بۆچی هەموو فەرهەنگی ئەو سەردەمە بە هی فارسی دانراوە.
ئەو بابەتانەی کە پەیوەســـــتئ بە وردەکاری ئایینی زەردەشـــــتییەوە و لە
ئاڤێســتادا تۆمار کراون ،ئەوەیە کە زەردەشــت باوەڕێکی نوێی وای هێنایە
ئاراوە ،کە گەلە هندوئەوروپییەکان و ئەو ئارییانەی کە بەرەو ڕۆژهەاڵت
جیــاوەبوون ،ئــاشـــــــنــایەتییــان لەگەڵیــدا نەبوو ،چونکە فرەخواوەنــدی و
س ـەربەخۆیی هێزی خێر و ش ـەڕی لە شــێوەی دوالیزم (دووخوایی) ڕەت
کردەوە و تەنــانەت واتــای نــاوە کۆنەکــانیشـــــــی گۆڕی و نــاوی «دێو
»Daavaی کردە ناوی شـــــــەیتان کە پێشـــــــتر ناوی خواوەند بوو .ناوی
«مەزدە ـــــــ مەزدا »Mazdaی کردە خوای تاکی بەدیهێنی هەموو شتێ.
هەمیشـــــەش ڕاناوی  Ahuraبە دوایدا دێ و دەبێتە  Ahura mazdaکە
واتای سەروەری مەزن دەدا.
مە سەلەی ئاڤێستا و ئەو زمانەی پێی نووسراوە و لە کوێ دەرکەوتووە و
چۆن پەرشـــوباڵو بوو و چۆن زندوو کرایەوە و ســـیاســـەت لە ســـەردەمی
ســـــاســـــانییەکاندا چ ڕۆڵێکی لە گۆڕینی هەندێ لە حوکمەکانیدا ،بە پێی
بەرژەوەندی دەسەاڵت هەبوو تا دەگاتە ئەوەی ئاڤێستا بووە دوو :یەکێکی
ڕەســـــمی بوو و ئەوی دی لە ســـــینگی پیاوە ئاینییەکاندا مایەوە کە نەوە
دوای نەوە دەیانگواستەوە .هەموو ئەوانە شتگەلێکئ ژانیان کۆتایی نییە و
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لە کتێبی قەبەی دوور و درێژدا نەبێ جێ یان نابێتەوە و ئەو ئا ماژانەی
پێشـــووتری لە ڕووی پێویســـتییەوە بوون ،چونکە پەیوەندییان بە بابەتە
ورووژاوەکەوە هەبوو لە بارەی وشەی کوردییەوە.
هەر بۆ ڕەواندنەوەی کێشــە ئەو زمانەی کە ئاڤێســتای پێ نووســراوە ناو
نراوە «ز مانی ئاڤێســـــــ تا» چونکە بەڵگەی گردەبڕی یەک،ییکەرەوە یان
نەبووە تا ب یدەنە پاڵ میللەتێکی د یاریکراو و موبەدە کان نووســـــــینێکی
ئــاســــــــانیــان داهێنــاوە تــا خوێنــدنەوەیەکی ڕوون بۆ دەربڕینی وشـــــــە
نووســـراوەکان هەبێ و ئەو نووســـینەشـــیان ناو ناوە «دیئ دەبیری» واتە
نووســـینی ئایینی .وشـــەی «دەئیئ» لە ئاڤێســـتادا بە واتای ئاییئ هاتووە
بەاڵم «دەبیر ،دەبیری» شــیکردنەوەیەکی زیاتری هەیە :ئەم وشــەیە لە
بنەڕەتدا لە « Dubدوب»ی ســـــــۆمەرییەوە هاتووە کە واتای «لەوحەی
پـــارێزراو» دەدا و دوایی بە شـــــــێوەی  tuppi duppuگوازرایەوە الی
ئەکەدیەکـــان و ئەوجـــا دوای ئەوەی گۆڕا و بووە «دوب» چووە نـــاو
ئارامییەوە و لە عارەبیدا بووە «دوف» .کۆنتریئ شوێنەواری ئەو و شەیە
لە بەری ئێراندا بە شێوەی «دیپی  »dipiدەبینیئ ئەوەش لە سەر بەردە
هەڵکەندراوەکانی «بغستان ـــــــ بێستوون»ی سەردەمی داریوشی یەکەم،
لە ساڵی چوارەم یا پێنجەمی دە سەاڵتیدا کە لە « 522تا  488پ ز» ی
خایاند هەڵکەندراوە .دوای ئەوە ،ئەو وش ـەیە لە س ـەردەمی خشــایارشــای
کوڕیدا « 486ـــــــــــــ 465پ ز» دەرکەوتەوە ،ئەوەش لە ســـــەر بەردی
هەڵکەندراوی ناوچەی وانی کوردســـــتانی تورکیا .وشـــــەکە لە پەهلەویدا
گۆڕا و بووە «دپیریە  »dipiriو ئەوجا دەبیر و تا ئێســـتا لە فارســـیدا بەو
شێوەیە ماوەتەوە .وشەکە ،سۆمەری ـ ئەکەدی ـ بابلی ـ ئارامی ـ عارەبی ـ
هەخامەنشی ـــــ پەهلەوییە و لە هندیدا « lipiو »dipiیە «ل،110 ،109 .
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 111لە فرهنــگ ایران بــاســـــــتــان» .لە زمــانی کوردی
دەکەینەوە دابڕا.

 ،وەک ڕوونی

ئەو باســـــــەی کە بۆی هەیە درێژە بکێشـــــــێ کورت دەکەمەوە و دەڵێم
ئاڤێســـــــ تا بە هەموو کەموکوڕییە کانیەوە قامووســـــــی لقی ئێرانی گەلە
ئاریەکانە و کەلەپوورێکە لێی دەوەشـــــــایەوە بۆ ئەو هەموو گەالنەی ئەو
لقە بە بەرفرەوانی بمێنێ ،جــا کوردی بێ یــا بلوجی یــا فــارســـــــی یــا
هەرچییەکی تر بێ ،لەگەڵ ســـــەرنجدانی جیاوازی ڕێکەوت و هەڵکەوتی
پەیوەندی هەر یەکێ لەو زمانانە بە ئاڤێستاوە ،چونکە بە شی ئەو زمانانە،
وەک دەردەکەوێ ،لەو پەیوەندییەدا جیاواز بووە.
ئەوەی جێی داخە ،وەک دەردەکەوێ ،زانیاری برا عارەبە کان لە ســـــــەر
وردەکاری ئاڤێســــتا و ڕۆڵی ئاڤێســــتا لە بارەی فەرهەنگی ئێرانی کۆنەوە،
کە کورد یەکێکیــانە ،هەروەهــا لە بــارەی نــاوەڕۆکی ئەو پەیــامەوە کە
زەردەشــت لەو کتێبەدا گەیاندوویەتی ،بەشــی ئەوە ناکا وێنەیەکی ڕوونی
هەبێ .بۆم دەرکەوتووە کە دووەم خەلیفە ،لە بەر زانیـــاری فرەوانی لە
سەر هەندێ ئاماژەی قورئان ،یارانی زەردەشتی بە ئەهلی کتێب دانەناوە.
کتێبی ئاڤێســـتا باســـی یەکتاپەرســـتی و قەیامەت و زندووبوونەوە دەکا و
مژدەی بەهەشـــت دەدا و هەڕەشـــەی دۆزەخ دەکا و ئەوەش بۆ ئەوانەی
خوێندنەوە یان بۆ ئاڤێســـــــتا هەیە ،ڕوون و ئاشـــــــکرایە و لە بازنە کانی
دەرەوەی خوێندنەوەشـــــــیدا زانراوە و تەنانەت کتێبی «ئەڵاڵ»ی عەباس
مەحموود عەقاد لە الپەڕەی 88یدا دەڵێ:
«مەجووســـــــە کانی وەک میســـــــرییە کان باوەڕیان بە قە یامەت بووە.
هەروەها باوەڕیان بە پاداشــــــت و ســــــزای ڕۆژی قەیامت هەبووە ،بەاڵم
باســـــــی زندووبوونەوە و کۆتایی دنیا و ڕۆحبەبەردا هاتنەوە یان بۆ ڕۆژی
قەیامەت کردووه» لەمەدا وا دەردەکەوێ کە میســـرییەکان باوەڕیان بە
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ژیــانی قەیــامەت هەبووبێ بەاڵم بــاســـــــی کۆتــایی دنیــا و ڕۆحبەبەردا
هاتنەوەیان نەکردبێ.
دواتر لە هەمان الپەڕەدا دەڵێ:
«جوولەکەکان باســی ش ـەیتانیان لە پێ دیلکردنیان یا پێ بوونیان لە
نێوان ڕووباراندا نەکردووە .دوای ئەوەی بە «اهرامان»ی مەجووســیانیان
چواندووە کە نیشانەی شەڕ و خراپەکارییە ،ئەوجا باسیان کرد»
پێشــتر لە گۆڤارێکی ئیســ،میدا ،پێم وابێ س ـەر بە وەزارەتی ئەوقاف بوو،
بەر لە چە ند ســـــــاڵێک خوێندمەوە ،مەســـــــەلەی زندووبوونەوە لە الی
جوولەکەکــان تــا ڕۆژگــاری دانیــال پێغەمبەر باڵو نەببۆوە .کەچی دەبینم
مامۆستا عەقاد لە الپەڕە 112ی ئەو کتێبەیدا ئەمە دەڵێ:
کتێبە ئیســــرائیلیەکان باســــی قەیامەت و زندووبوونەوەیان تێدا نەبووە و
زەمینی ژێرەوە یا بیر یا «شــــیول» ئەو هەڵدێرە قووڵە بووە کە هەتیوان
لە دوای مردنیان پە نای بۆ دەبەن و ئیدی لێی دەرباز نابئ و «ئەوەی
بەرەو هەڵدێر دابەزێ سەرناکەوێتەوه» و هەر ڕاست دوای ئەوە دەڵێ:
«یەکەم ئاماژە بۆ ڕۆژی «کەیوم ــــــــــــــ زندووبوونەوە» لە ئیســــــحاحی
بی ستوچوارەمی کتێبی «ئە شعیا»دا هاتووە کە لە سەدەی سێیەمی پێ
زایندا ژیاوە».
لە کۆتایی الپەڕەی ناوبراودا ئەمەش دەڵێ:
لە ئیســـحاحی دوانزەهەمی کتێبی دانیالدا ئاماژەیەکی تر بۆ زندووبوونەوە
و دادگای قەیامەت کراوە و ئەمەیان لە ئاماژەکانی پێشـــتر ئاشـــکراترە و
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دەڵێ« :زۆر لەو کەســـــــانەی لە ناو خاکی زەویدا ڕاکشـــــــاون ،بەخەبەر
دێنەوە .هەندێکیان بۆ ژیانی هەمیشــەیی و هەندێکیان بۆ ســەرشــۆڕی و
ش ـەرمەزاری هەمیش ـەیی» .لە س ـەرەتای الپەڕە 113دا دەڵێ« :مێژووی
ئەم پێغەمبەرایەتییە بۆ کۆتاییەکانی (پێم وابێ ناوەڕاســـتی ڕاســـتە چونکە
کۆتایی هەڵەی چاپە ،یا دەبێ ســـــــاڵەکە  195پ ز بێ .م.م) ســـــــەدەی
دووەمی پێ زایئ ،ساڵی 195ی پێ زایئ دەگەڕێتەوە .پێشتر پاداشت
و سزای ئیسرائیلییەکان دەدرانە پاڵ دوژمئ»...
لە قسەی شارەزایان وا دەردەکەوێ کاریگەری باوەڕی ئاڤێستا لە بارەی
قە یامەت و زندووبوونەوەوه ،لە ســـــــەر جوولەکە کان هەبووبێ چونکە لە
دەمی باڵوبوونەوەی ئــایینی زەردەشـــــــتــدا ئەوان لە بــابــل دیــل بوون و
کۆرشـــــی هەخامەنشـــــی کە ســـــاڵی  539پ ز بابلی داگیر کرد ،ئازادی
کردن.
بەاڵم ناونانی الیەنگرانی زەردەشــــت بە «مەجووس» چیرۆکێکی کورتی
هەیە و ڕوونی دەکاتەوە :الیەنگرانی زەردەشــــــت و ئەوانەی باوەڕیان بە
دینەکەیـــان هەبوو بە «موغ» نـــاو دەبران و یۆنـــانییەکـــانی بە پێی
دەربڕینی وشــــــە ڕۆژهەاڵتییەکان و پێوانەی خۆیان لە گۆڕینی وشــــــەدا
کردیـانە «مـاگیوس» و ئەمەش گۆڕا و بووە «مەجووس» .الیەنگرانی
زەردەشـــــــت بە شـــــــێوەیەکی گشـــــــتی ناوێکی تریان هەیە و هەموویان
دەگرێتەوە و بە تـــاکەکـــانیـــان نـــاگوترێ .ئەوان بە خۆیـــانیـــان دەگوت
«بەدینان» واتە خاوەنی ئایینی ڕاســـــــت و ئەلف و نوونی «بەدینان»
نیشــانەی کۆیە .ناوێکی تریشــیان هەیە کە بە الی خۆیانەوە ناســنامەیان
باشــــتر دەردەخا ،ئەوی «مەزدیەســــنا»یە .ئەم وشــــە تێکەڵەش واتای
«مەزدپەرســــت» دەدا و بەرانبەرەکەشــــی «دێویەســــنا»یە ،کە دەکاتە
شەیتانپەرست.
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ئەوە کورتەیەک بوو هەر دەبوو بگوترێ تــا بــابەتەکە لە تــاریکی بێتە
دەرێ.
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زمانی مادەکان
مادە کان یا میدیە کان  -باوباپیرانی کورد ،لە باکووری ڕۆژهەاڵتی واڵتی
ئێران نیشـــتەجێ بوون و ســـنوور بە ســـنووری واڵتی پارســـەوە بوون کە
کەوتبوونە الی باشووریانەوە .یەکەم پاشای ئاشووری کە ناوی مادەکانی
لە نووســـــیندا هێناوە شـــــەلمانســـــەری دووەم بوو کە ســـــاڵی  844پ ز
ســـەرزەمینی مادەکان (کوردســـتانی ئێرانی ئەمڕۆ)ی داگیر کرد و دواتر،
دوای حەوت ساڵ دیسان داگیری کردەوە و لە هەواڵەکاندا بە Made -
 Madaiناوی هێناون .لە ســــەردەمی شــــەمس ئادادی چوارەمیشــــدا ،کە
کوڕی شەلمانسەری ناوبراو بوو ،ناویان هاتووە .دوای ئەوە ،ئەداد نیراری
س ـێیەم ســاڵی  810پ ز داگیری کردن و تیک،ت بلیس ـەری چوارەم کە
بە شـــــەڕکەر ناوبانگی هەبوو ،ســـــاڵی  744پ ز واڵتی لێ داگیر کردن.
ســـەرجۆنی ســـێیەمی ســـاڵی  722پ ز چووە ســـەریان و مادەکان لەو
سەروبەندانەدا خۆیان لە حکوومەتێکی ڕێکوپێکدا یەکنەخستبوو تا دیاکۆ
«دیکۆ» یۆنانیە کان بە  Deikosناویان دەبرد ،ســـــــاڵی  713پ ز بۆی
هەڵکەوت و دەوڵەتێکی پێکهێنـــا و «هەمەدان»ی کردە پـــایتەخـــت و
ئەوەش تا ئەو دەمە ،یەکەم دەوڵەتی هەموو گەلە ئێرانیەکان بوو .سێیەم
پــاشــــــــای مــادەکــان  Hovakhshtraهوڤەخشـــــــترا کە یۆن ـانییەکــان بە
 Cyaxaresدەریاندەبڕی ،یەکێ بوو لە گەورە شـــەڕکەر و داگیرکەرەکان
و زۆر لە واڵتە دراوســێکانی خســتە ژێر ڕکێفی خۆیەوە تا لە ســاڵی 612
پ ز توانی بە هاوکاری بابلیە کان نەینەوای پایتەختی ئاشـــــــووریە کان
داگیر بکا و ناوی ئاشــووریەکان لە تۆماری دەسـەاڵتدا بســڕێتەوە (خاوەن
تاریخ زبان فارسی ،ساڵێ 610ی پ زی گوتووە) .دوای ئەم داگیرکردنە،
ناوی مادەکان و ئێرانییەکان باڵو بووەوە .ئەو پاشـــایە مرد و ســـاڵی 584
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پ ز ئەو کوڕەی جێی گرتەوە کە لە نووســـــــینی بــابلییەکــانــدا بە «
 1»Ishtovygoنــاوی براوە و (لە یۆنــانیــدا )Astyagoیــان پێ گوتووە .لە
سەردەمی ئەمدا ،بە دە ستی کۆر شی گەورە کە کچەزای ئا ستیاگ خۆی
بوو ،دەوڵەتی ماد کۆتایی هات .کۆرش ساڵی  539پ ز بابلی داگیر کرد
(فرهنگ ایران باستان ل  103ـ .)106
پاشـــــاکانی ماد ،هیچ شـــــوێنەوارێکی نووســـــراویان بە زمانی خۆیان جێ
نەهێشـــتووە تا بیکەینە بەڵگە و خەســـڵەتەکانی ئەو زمانە دەســـتنیشـــان
بکەیئ کە لە ســــــەردەمی ئەواندا لە ناو تاکەکانی گەلی ماد یا کورد باو
بووە و جگە لە هەندێ ناوی پا شاکانیان کە لە نوو سراوی میللەتانی تردا
باســـــــیان هاتووە ،هیچیان لێ بەجێ نە ماوە .لێرەوە ئەو بڕیارە زەحمەت
دەبێ چەند پەیوەندی لە نێوان زمانی کوردی و ئاڤێســــتادا هەیە یا تا چ
ئاســـــــت ێک دە قاودەقئ .هە ندێ لە زانا کان بۆ ئەوە دەچئ کە ئەو ناوە
کە مانەی م یدیە کان پەیوە ندی یان بە ز مانی ئاڤێســـــــ تاوە نییە و دەڵێئ
دەقاودەق نیئ .لەوەشـــــدا زێدەڕۆییان کردووە کە گوتوویانە زەردەشـــــت
بەخۆی خەڵکی ناوچەی باکووری ڕۆژهەاڵتی ئێران بووە کە ئاڤێستای لێ
دەرکەوتووە و بەوەش پێناسەی میدییان لێ سەندۆتەوە .بەاڵم سەرجەمی
قســـــــەکــانیــان هی ئەوە نییە بــاوەڕی پێ بکرێ بە تــایبەتی لە بــارەی
ڕەچەڵەکی زەردەشــتەوە چونکە بە پێی بۆچوونی کۆنتریئ مێژوونووســانی
1

 .ئەو قسەیە هەیە کە ئەستیاگ ،هەمان ئەو «ئەژدەهاک»ە بووبێ کە کاوە «لە ڕاستیدا

کۆرش» کوشتوویەتی و بە کوژرانی ئەویش کۆتایی بە دەسەاڵتی باوباپیرانی کورد هاتووە
و لەوساوە ئاهەنگ بۆ ئەو تێکشکانەی خۆمان دەگێڕین .فارسەکان وایان باڵوکردەوە کە
ئاستیاگ سێ سەری هەبووە ،دواییش دوو لەو سەرانەیان لێ کردە مار بە سەر شانیەوە!!
ئاهەنگی نەورۆزیش بابەتێکی ئاینی بووە و تیایدا پێشوازی لە ڕۆحی باوباپیران کراوە و لە
سەری ساڵدا ،بە ئاگرکردنەوە ،بەرەو بەهەشت بەڕێ کراونەتەوە .من بەشبەحاڵ ،بە نیازی
پێشوازی کردنی ڕۆحی باوباپیران پێشوازی لە نەورۆز دەکەم و بەڕێی دەکەم .ح.ک
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ئەو گەالنەی کە بە دوای یەکدا هاتوون ،زەردەشـــــــت خەڵکی باکووری
ڕۆژاوای ئێرانە و لە ناوچەی «ڕی »Reghaی کۆن بووە و ئەوجا کۆچی
زەردەشـــــــت بەرەو ئەو شـــــــوێنەی کە پاشـــــــاکەی پەنای داوە و لەوێ
ئــــایینەکەی باڵو کردەوە ،پێ دە چێ لە ڕۆژاوای ئێرانەوە بووبێ تــــا
ڕۆژهەاڵتی ،یا باکووری ڕۆژهەاڵتی .لە ڕووی بەڵگەی ناوەکانیشەوە ،ناوی
تری میدی کە لەگەڵ ئەو ناوانەدا دەقاودەقئ و لە ئاڤێســـــتادا باســـــیان
هاتووە ،وەک ناوی  Koshtaspiکە لە نوو سراوە بزمارییەکاندا لە هەندێ
ناوچەی ئاسیای بچووکدا هاتووە کە شوێنەواری تیک،ت بلێسەری شای
ئاشـــــــووریان بووە بۆ ســــــــاڵی  854پ ز دەگەڕێتەوە .ئەو ناوە هە مان
«گوشتاسەپ»ە کە لە ئاڤێستادا وەک پارێزەری زەردەشت ناسراوە و بۆ
ســـــــەدەی حەوتە می پێ زایئ دەگەڕێتەوە و خە ڵکــــانی تری لە
هەخامەنشـــــــیەکانی دوادوایی بەوەیان زانیوە ،لەوانە باوکی داریووشـــــــی
یەکەم کە  521پ ز تا  485پ ز دەسەاڵتی هەبووە.
نـــاوێکی گردەبڕی تر هەیە کە دەمەتەقێ یەک،یی دەکـــاتەوە ،ئەوەش
ناوی باوکی زەردەشــتە کە لەگەڵ ناوی دایکیدا لە عیبارەتێکی ئاڤێســتادا
هاتووە و دەشــێ ئاوها وەریبگێڕیئ« :ئەی زەردەشــت پوروشــپە و دۆغدۆ
و هیربەد ئازار مەدە (ل  90مزدیســـنا و ادب پارســـی) پوروشـــپە باوکی
زەردەشــــــــت بووە و دۆغــدۆ دایکی بووە و میربەدەکــان ،پیــاوە ئــایینیە
شارەزاکان بوونە .پوروشپە لە دوو بەش پێکدێ ،یەکەمیان «Pouroush
پوروش»ە و بە پێی قس ـەی زاناکان دوو واتای هەیە ،یەکێکیان «پیر»ە.
وشــــــەی پوروش کورت کراوەتەوە و گۆڕاوە تا بەو واتایە بۆتە «پیر»ی
کوردی و فار سی .واتای دووەمی ،ڕەنگی تێکەڵی ڕەش و سپییە و ئەگەر
ڕە شەکەی زاڵ بێ ،لە عارەبیدا دەبێتە «ادهم» و ئەگەر سپییەکەی زاڵ
بێ ،لە عارەبیدا دەبێتە «اشــهب» .ســەرچاوەکان لە ئاســتی چارەنووســی
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ئەو وشـــــــەیەدا بەو واتایە ،بێ دەنگئ و ناڵێئ بەرەو چی گۆراوە ،چونکە
هاوشێوەی لە زمانە ئێرانییەکاندا نازانئ کە خەریکیئ و ئەگەر کوردییان
بزانیبا وێنەیەکی زندوویان دەست دەکەوت کە وشەی «بۆر»ی نێزیکی
«ســـــپی بۆر»ی «اشـــــهب»ی عارەبییە و «ڕەش بۆر»ی «ادهم»ی
عــارەبییە .ئەوەش ڕوونە کە وشـــــــەی «بۆر» لە «بوروش»ەوە وەک
«پیر» نێزیکە .وشـــەی دووەمی ناوەکە« ،ئەســـئ ،ئەســـپە»یە کە واتای
«ئە سئ» دەدا و زاناکان گوتوویانە کە هەموو و شەکە دەکاتە «خاوەنی
ئە سپی ڕە شبۆر» .جگە لەوەش تەمەنی ئە سپی پیر ئەوەندەی بە دەمەوە
نابێ و ئەوەندەی ماوەتەوە بایی ئەوە ناکا ببێتە نازناو .لە ســەر واتای ئەو
ناوانەشەوە ،کۆچی زەردەشت بۆ واڵتی تر ،لە دەقی ئاڤێستادا تۆمار کراوە
و باســی ئەو دەردەسـەریانە کراوە کە بە دەســت کەســوکاری بە سـەریدا
هاتوون و ئەو ڕێیەی بەو سـەرماوســۆڵەی زســتانە کە خۆی و ئاژەڵەکانی
گرتوویانەتە بەر ،بە ڕێڕەوی زســتان « pareto zemoپەرەتۆزەمۆ» ناوی
هاتووە .ئەو (کەی ڕاســــــتییەکە  kaviکەڤی نازناوی دەســــــەاڵتە) جێیان
نەکردۆتەوە و ناچار بووە بە زەمهەریردا لە س ـەر س ـەفەر بەردەوام بێ تا
گەیشـــــــتۆتە ( Tosaدوایی بۆتە توس) .هەرچۆنێ بووبێ ،گەیشـــــــتە ئەو
جێیەی لێی بووە میوان و مــایەوە و ئــایینەکەی تێــدا باڵو کردەوە و چ
پێویســـت بە دڵەڕاوکێ لە بارەی ئەو ڕاســـتییە مێژوییەوە ناکا کە لەگەڵ
ئاڤێستادا دەقاودەقە .ئەگەر باسە مێژوویەکە لە بارەی کۆچەکەوە ڕاست
بێ ،بۆچی دەبێ نــاوی ئەو شـــــــوێنەی لێیەوە ڕۆیشــــــــت درۆ بی؟ ئەو
زانایانەی کە زەردەشـــت بۆ مادەکان دەگێڕنەوە بەو الیەدا دایدەشـــکێنئ
کە زمانی نووســینی ئاڤێســتا زمانی ئەو بووبێ ،واتە ئەو واڵتەی کە تێیدا
پەروەردە بووە ،چونکە ناشــێ کەســێکی ڕێگنگ بگاتە لوتکەی دەربڕیئ بە
پێوانەی ئەو ســــــەردەمانەی کە لە ئاڤێســــــتادا هەیە .ئەگەر خاوەنەکەی
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زمانی خەڵکی تری بەکارهێنابێ ئەوەش بیانوویەکە بە هاســـانی بەرپەرچ
نادرێتەوە چونکە جێدەســـــــتی هێزمان دیت کە زەردەشـــــــتی ناچار کرد
واڵتەکەی خۆی بەجێ بهێڵێ هەر لە بەر ئەوەی داوای لە خەڵکی کردبوو
نەفرەت لە خوو و ڕەوشــتی زاڵم لە هەندێ بواری ژیاندا بکەن و بە دەم
گە یاندنی پە یامەوە کۆچی کرد و ئەوە ندە مۆڵەتی نەبوو بە شـــــــێوەیەک
فێری زمـــانێکی بێگـــانە بێ پەیـــامەکەی پێ بگەیەنێ .لە ســـــــێبەری
گوشــتاســپدا مایەوە و دەســتی کرد بە گەیاندنی پەیامەکەی .ئەگەر ئەم
بەڵگانە ئەوانە بێدەنگ نەکەن کە حاشــــــا دەکەن ،چ بەڵگەیەکی دی بۆ
پێناســــــەی ئاڤێســــــتا لەمە گردەبڕتر لە ئارادا نییە تا باوەڕ بێنئ .ئەوەی
دەبێ لێرەدا بگوترێ ئەوەیە وشـــــــەی  paretoکە دەاللەت لە ڕەتبوون
دەکا ،لە ڕیشەدا «پار »parە لەوە تێناپەڕێ کە وشەی «پەڕ»ی کوردی
بێ کە دەکــــاتە «ڕەتبوون» ئەگەر «تێ»ی لە پێشـــــــەوە بێ ببێتە
«تێپەڕ»ی کوردی .بەاڵم « Zamoزەمو» کوردی و فـــارســـــــی لێی
هاوبە شئ و لە فارسیدا «زمستان»ە و لە کوردیدا «زمسان و زستان»ە
ئەوەش بە گوێرە جیاوازی شێوەزار و لە هەردوو زمانەکەدا « ستان» بۆ
زۆر وشـــــــەی گرنگ دەکەنە پاشـــــــکۆ «ئەم بەڵ گانە لە منەوەن نەک
سەرچاوەکان»
قســـــــە لە بارەی ئاڤێســـــــتا و پەراوێزەکانیەوە کۆتایی نایە بۆیە هەر بەو
تــایبەتمەنــدییــانەی ســـــــەرەوە واز دێنم ،بەاڵم لە ســـــــەر کــاریگەری و
ڕووداوەکانی دەوروبەری و قســــــەی زانایان لە بارەیەوە بەردەوام دەبم و
یەکەم جــار دەڵێم زۆربەی زانــاکــان خوراســــــــانی بــاکووری ڕۆژهەاڵتی
ئێرانیان بە واڵتی دووەمی زەردەشـــت داناوە ،ئەوەش دوای ئەوەی واڵتی
خۆی «ماد»ی بەجێ هێشـــــت .خوراســـــانی لە ناوەڕاســـــتی ســـــەدەی
ســــێیەمی پێ زایندا واڵتی «پارت»ەکان بووە و دەوڵەتی ئەشــــکانییان
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تێدا دامەزراندووە .ئەگەر ئەو بۆچوونەی ئەوان ڕاست بێ ،دە سبەرداری
ئەوە دەبم کە زەردەشــت و ئاڤێســتا لە خەوارزم دەرکەوتبئ .بە ڕای مئ
لە بارودۆخی کۆچی زەردەشـــــتدا ،ئەو مەودا دوور و درێژە و بەو چلەی
زســــــتانە لە واڵتی مادەوە لە توانای خێزانێکی دەرکراو بە دەرە .مەودای
نێوان واڵتی کورد و خەواریزمم لە ســـــەر نەخشـــــە پێوا و بینیم ،لەگەڵ
ســــــەرنجدانی ڕێگای پاشــــــایانە دوو جار لە درێژایی نەخشــــــەی عیراق
درێژترە و نەخشـــە نە پێچی تێدایە نە هەوراز و نشـــێو یا شـــیو و شـــاخ،
بەاڵم ڕێگا هەموو ئەوانەی تێدان .مەوداکە بۆ خوراســـان نیوەی مەودای
خەواریزمە و ئەمەش وا دەکا کە پەیوەندی نێوان ئاڤێســــتا و فەرهەنگی
ئێران پتەوتر بێ.
گوتمان پاشاکانی ماد چ نووسراوێکیان لە پاش خۆیان جێ نەهێشتووە و
زمانێکی دەقێکی وای نەبێ دە ستووری زمان و دەربڕینی بپارێزێ بۆی
هەیە بە درێژایی ڕۆژگـــار و بە هۆی دووری خێڵەکـــانی لە یەکترەوە،
لقوپۆی شــێوەزاری لێ بکەونەوە بێ ئەوەی پێوانەیەکیان هەبێ لە کات و
دووریی شـــــێوەزارەکان لە ڕیشـــــەی خۆیانەوە ،بۆی بگەڕێنەوە و جگە لە
ئاڤێســــتا هیچی ترمان نییە بۆی بگەڕێینەوە بۆ ئەوەی بزانیئ زمانی مادە
کوردەکان ،لە ڕووی شـــیکردنەوە و جۆرەوە چ گۆڕانکارییەکی بە ســـەردا
هاتووە و لە ماوەی ئەو بیســــتوپێنج ســــەدەیەدا چۆن گەشــــەی کردووە.
ئەگەر ماوەیەک ئاڤێســتا لە بیر بکەیئ ،دوو سـەرچاوەی ترمان هەیە کە
بۆ ئەوە بشـــــــێئ بکرێنە پێوانە بۆ زانینی ڕادەی ئەو گۆڕانکــــاریە
چاوەڕوانکراوانەی کە لە ســـەردەمی مادەکانەوە بە ســـەر زمانی کوردیدا
هاتووە .ئەو دوو سەرچاوانەش پار سی هەخامەن شی و پەهلەویئ :فار سی
سەردەم کە سەرچاوەکەی پارسی هەخامەنشییە ئەوەندە لە ڕەگی خۆی
دوور کەوتۆتەوە ،خەریکە لێکچوون لە نێوانیاندا نەمێنێ .هە خامەنشـــــــی
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زۆر لە ئاڤێســـــتاوە نێزیکە ،چونکە ســـــەردەمیان لە یەکەوە نێزیک بووە،
زۆری لە فارسی سەردەمەوە دوورە چونکە سەردەمیان زۆر لە یەکەوە
دوورە و ئەگەر پەهلەوی لە نێوان فارسی کۆن «هەخامەنشی» و فارسی
ناوە ندی و تازە نەبوایەتە پردێک ،جیاوازی نێوانیان ئەوە ندە زۆر دەبوو
لە هیچ بۆچوونێکـــدا جێی نەدەبوو .لە شـــــــوێنەوارە تۆمـــارکراوەکـــانی
هەخامەنشی ،کەمێ لە  400وشە پتر ماوەتەوە ،ئەوەش بۆ ڕوونکردنەوەی
زۆر الیەن بەش دەکا :یەکەمیان و گرنگترینیان ئەوەیە زمانی ئاڤێســــــتا
جیاوازی لەگەڵ فارســـــــی کۆندا هەیە و یەک نیئ .دوومیان ئەوەیە کە
نێزیکایەتی نێوانیان ،ئەو دەرفەتە دەدا کە بۆ هەندێ وش ـە و داڕشــتئ بۆ
هەخامەنشـــی ونبوو بگەڕێینەوە .ســـێیەمیان ،لە ماوەیەکی ڕێژەیی کورتی
دەسەاڵتی سلوکیدا گۆڕانکارییەکی گەورە و شیوێکی قووڵ کەوتە ڕێزمان
و شــــــیکاری فارســــــی کۆنەوە چونکە پەهلەوی دوای ســــــلوکییەکان بە
شـــێوەیەک دەرکەوت کە زۆر لە هەخامەنشـــی و ئاڤێســـتا جیاواز بوو و
پەهلەوی هاوکف و دەســتەخوشــکی فارســی ناوەنجی بوو و دەکرا فارســی
لەگەڵدا پێوانە بکرێ چونکە فار سی ناوەنجی لە سەردەمی سلوکیدا و لە
ماوەی دەســـەاڵتی ئەشـــکانییەکاندا شـــێوازی نووســـینی هەبوو .ئەوانەش
مەســـــەلەگەلێکئ پێویســـــتیان بە لێکۆڵینەوە هەیە و لێرەدا جێی نابێتەوە،
بۆیە هەر بەوەندە دە سبەردار دەبم کە لەو چەند دێڕەی سەرەوەدا باسم
کرد ،ئەوەش بۆ ئەوەی بگەمە ئەو ئە نجــــامەی کە کوردی ،لەگەڵ
ئەوەشـــــدا بە هۆی نەبوونی ســـــەرچاوەی نووســـــراوەوە ،لە ســـــەرچاوەی
تۆمارکراوی خۆی دابڕاوە (بەو حســـــــێبەی کە ئاڤێســـــــتا کوردی نەبێ)،
پێوانەکاری ئەو مافە دەدا بە جۆرێ بیر لە بنەمای کوردی بکەینەوە کە
بە قەدەر گونجــانی فــارســـــــی کۆن لەگەڵ بنەمــاکەیــدا بگونجێ و ئەو
ســـەرنجەشـــی بۆ زیاد دەکەیئ کە کوردی بۆی هەڵنەکەوتووە پەیوەندی
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بە ســـــــەرچاوەی خۆیەوە بمێنێ ،وەک بۆ فارســـــــی هەڵکەوتووە ،ئەوەش
ڕاستییەکە یارمەتی توێژەرەوە دەدا کە لەگەڵ کوردیدا ،کە مێژوو ماوەی
 25ســـــەدە غەدری لێ کردووە ،بە ویژدان بئ .ئەگەر کێشـــــانە و پێوانە
بکەیئ دەبینیئ ئەوەندەی کوردی بە ئاڤێســتاوە وابەســتەیە ،فارســی نوێ
بە فارسی کۆنەوە وابە ستە نییە و بەڵگەی سەرباریشمان بۆ ئەم بۆچوونە
هەیە کە پەیوەندییان لە ڕووی زمانەوانی و شـــــــیکارییەوە پرد لە نێوان
کوردی و ئاڤێستادا دروست دەکا.
لەوانە ،پا شگری «نات» لە ئاڤێ ستادا کەرە سەیەکە ناو دەکاتە ناوی واتا
(اسم المعنی) .شێوەی ئەمە لە فارسیدا نییە بەاڵم لە کوردیدا هەیە و لە
شێوەدا لێی نێزیکە و لە ئەرکدا وەک یەکئ ،ئەوەش ناوی واتایی «ئەتی،
ایەتی ،تی» .ئەوە پاشگرێکە سێ شێوەی هەیە و پەیوەندی بە پێکهاتەی
ئەو وش ـەیەوە هەیە کە لە ڕووی ڕێزمانییەوە پێشــی دەکەوێتەوە .وش ـەی
« ئامر ،تات» لە کوردیدا دەگۆڕێ و دەبێتە «نەمرایەتی ،نەمرەتی» بە
واتــای نەمریی« .ئە»ی وشـــــــەی یەکەم بۆ نەفیە و لە دوومــدا «نە»
بەرانبەرێتی و «مر» لە هەردوکیــانــدا مردنە و «ئەمر ،نەمر» دەبنە
نەمــردن .ئەوجــــا «تــــات» لە یەکەمــــدا و «ایەتــی ،و ەیەتــی» بــۆ
جیاکردنەوەیە و واتاکە دەبێتە «نەمریی ،نەمردن ــــــــــــــ نامردن» .لەم
دەرفەتەدا ئەوە دەڵێم کە ئەو «ئا»ی نەفیکردنە لە ئینگلیزیشــــدا هەیە:
 sexualو asexualو هی تری زۆرن و لە سەردەمی پێ دابە شبوونی
خێڵە هند و ئەوروپییەکانەوە ماونەتەوە .بەاڵم ناتوانم ســــەرم لەوە ســــوڕ
نەمێنێ کە ئەو «ئە»یە لە عارەبیشدا لە سەر شێوەی «افعل ـ ئەفعەلە»
دەسبەردان دەگەیەنێ ،وەک «افلس ـ ـ ئەفلەسە» و «اعذر ـ ـ ئەعذەرە»
و بیانوو بە دەست پیاوەوە ناهێڵێ .ئایە ئەمە ڕێکەوتە یا دراوسێتی سامی
و ئاری کاریگەریی خۆی هەبووە؟
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نموونەی تری لە ســەر پاشــگر کە هاوشــێوەیە ،ئەوەیە کە زۆر وشــەی
ئاڤێســتا لە فارســیدا نیئ کەچی لە کوردیدا هەن ،وەک وشــەی «pasu
پە سۆ» بە واتای مەڕ کە لە فارسیدا نییە و لە کوردیدا لە سەر شێوەی
« pazپەز» هەیە .لە الپەڕە  305و 306ی «فرهنگ ایران باســـتان»دا،
پور داود دەڵێ :وشـــــــەی  vareghanڤارێ غان لە کورد یدا « پاڵەوان»ە
ئەوەش ناوی پەلەوەرێکی گۆشـــتخۆرە کە لە باز بچووکترە و وشـــەی لەو
بابەتە لە فارسیدا نییە.
لە بارەی « ڤارێغان و پاڵەوان»ەوە ،دەبێ ئەوە بگوترێ کە دەنگێ «»v
لە ئاڤێ ستادا ،لەگەڵ تێپەڕبوونی کات ،لە کوردی و فار سی و زمانی تردا
بۆتە «ل»،
گۆڕاوە و بۆتە چەنــــد دە نگێکی وەک «ب»« ،ر» ی
«غ»ی بۆ دەنگی تری وەک «ز» و «ز»ی فارســی ،لە زۆر وشـەدا و
لێرە بە پێی دەســـــــتووری دەنگگۆڕیئ گۆڕاوە« .و» بۆتە «ڤــارغئ» و
«پــاڵەوان» .لە ئــاڤێســـــــتــاییــدا دەنگی «ل» هەر لە بنیی نییە و لە
هەخامەنشــــی و پەهلەویدا بەر چاو دەکەوێ و پێ دەچێ دواتر پەڕیبێتە
ناو زمانی کوردی و زمانە ئێرانییەکانی ترەوە .تەنانەت شـــاخی «برز»ی
باکووری تاران لە ئاڤێ ستادا بە « »Hara berezaitiهاتووە و لە کوردیدا
وەک خۆی دەبێتە «هەرە بەرزایەتی» و لە فارســـــــ یدا وەرگێڕانی لەو
شێوەیە نییە.
نموونەی وش ـەی « haurvaهورڤە» بە واتای «تەواو ،بێ کەموزیاد»ە و
ئەمەش ئاڤێســتاییە و وێنەیەکی لە کوردیدا ماوە بە هەمان واتا ،ئەوەش
وشــەی «ئیرۆ»یە .البردنی وشــەی «ە» لە ســەرەتای وشــەی کوردیدا
د یاردەیەکی باوە و گەلێ جار دەبێتە هەمزە و بەو پێیە ،ئەو وشـــــــەیە
دە بێتە « »aurvaو « »vدە گوترێ و دە بێتە «و» .ئەوەش بە پێی
دەســــتوورێکی تری دەنگ و نێزیکایەتی نێوان ئەو وشــــەیە و «ئیرۆ»دا.
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وشەیەک کە تەمەنی سێ هەزار ساڵ بێ ئەوەندەی هەر بە سەردا دێ
و ئەو وشەیە لە فارسیدا نییە.
هەروەها وشـــــــەی « »vizmکە بە واتای «خزم» دێ ،بە پێی گۆڕینی
دەنگێ « »vبۆ دەنگی تر لە بــابەتە ئێرانییەکــانــدا ،لە کوردیــدا بۆتە
« .»khizmدیتیشـــمان چۆن «ڤشـــتاســـئ» گۆڕا و بووە «گشـــتاســـئ».
وێنەی ئەم وشەیەش لە فارسیدا نییە.
وشـــــــەی « azanئەزەن» بە واتای «خۆر» لە ئاڤێســـــــتادا هەیە و لە
کوردیدا بۆتە «گزنگ» بە واتای تیشـــــکی خۆر لە کاتی بەیانیدا و هیچ
شـتێکی تر ،جگە لە خۆر ،بۆ ڕۆشـنایی بەکار نەهاتووە .لە وێنەی ئەمەش
لە فارسیدا نییە.
لە وشـــــــەی «»uzayeirinaی ئــاڤێســـــــتــادا کە خۆراوابوون دەگەیەنێ،
ســـەرەتاکەی « uzئەز»ە هەمان وشـــەی «وزە»ی کوردی ســـەردەمە و
واتای وزەی بەرزکردنەوە دەدا و لە ئاڤێســــتادا بە هەمان شــــێوەیە و لە
فارسیدا بوونی نییە.
« »shapikچاکەتێک بووە گەنجی زەردەشـــــــتی ،کاتێ گەیشـــــــتوونەتە
تەمەنێکی دیاریکراو لە بەریان کردووە .ئەم وشـــــــەیە بە هە مان واتا و
شـــــــێوە لە کوردیــدا هەیە بەاڵم چ پەیوەنــدی بە ڕێوڕەســـــــمی ئــایینی
زەردەشــتییەوە نییە ،چاکەت و بڕایەوە .ئەمە لە فارســیدا نییە و نەبوونی
زۆر سەیرە.
وشـــەی «دختر»ی فارســـی کە لە ئینگلیزیدا « »doughterبەرانبەرێتی
لە زمانە ئێرانییەکاندا « »Dughduبووە و ناوی دایکی زەردەشتە و ئێمە
لێی بێ بەشـــــیئ و جگە لە ناوچەیەکی بەرتەســـــک کە «دۆت» بەکار
دێنئ ،بەکاری ناهێنیئ.
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وشــــەی « rapithvinaڕاپثگینا» لە ئاڤێســــتادا دەکاتە کاتی نیوەڕۆ و چی
دی ،نە لە کوردیدا بەکار دەهێندرێ نە لە فارســــــیدا ،بەاڵم لە کوردیدا
وشــــەیەکی تر هەیە کە «فراڤیئ»ە و دەکاتە ژەمی نیوەڕۆ و نێزیکایەتی
لەگەڵ ئەو وشەیەدا ئاشکرایە:
ڕاپثگیئ
فراڤیئ

کاتی نیوەڕۆ
ژەمی نانخواردنی نیوەڕۆ

ئاشــکرایە ونبوونی یەکەم لە کوردیدا ،وەک وش ـەی «ئەز ئایەرینە» کە
کاتی ئاینییە و بە ژمارە پێنجە ،بۆ ونبوونی ئایینی زەردەشتی دەگەڕێتەوه.
دە شێ بەو جۆرە وشانە درێژە بە لستەکە بدەیئ بەاڵم ئەوە بە پێویست
نازانیئ و لە گۆشـــــــەیەکی ترەوە دەڕوانیئ کە ئەوەش گۆڕینی دەنگە لە
وشــــە ئێرانییەکان و زۆر وشــــەی ســــەر بە ئاڤێســــتا ،دەبینیئ هەندێ لە
دەنگەکانی خۆیان لە وشە کوردییە هاوشێوەکانیاندا پاراستووە ،ئەوەش بە
پێچەوانەی فارســــییەوە .یەکێ لەو وشــــانە « zrayahزرەیە»یە بە واتای
زەریا و لە کوردیدا بۆتە «زەریە» و لە فارســیدا بۆتە «دەریا» .وشــەی
« zamatarزاماتەر» کە زاوایە ،لە کوردیدا بۆتە «زاوا» و لە فارسیشدا
«داماد»ە .وشــەی «»asuی ئاڤێســتایی بە واتای مامز لە کوردیدا بۆتە
«ئا سک» و لە فار سیشدا «اهو» .و شەی «مسیە»ش بە واتای ما سی،
لە کوردیدا «ماسی»یە و لە فارسیدا «ماهی»یە.
وشـــــەی « vahrkaڤەهرکە» لە ئاڤێســـــتادا گورگ دەگەیەنێ و ئێســـــتا
گوندێک لە نێزیکی هەولێر بە ناوی «بەحرکە»ەوە هەیە .ئەو وشـــــــەیە
گۆڕا و لە هەردوو زمـــانەکەدا بووە گورگ ،بەاڵم شـــــــێوەزاری زازایی
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کوردی «ڤ»ەکەیان هێشـــتۆتەوە بە « vergڤەرگ» دەیڵێئ .تەماشـــای
الپەڕە 2ی بەربانگی ژمارە  7بکە کە لە ستۆکهۆڵم دەردەچێ.
بەاڵم وشـــــــە هاوبەش و هاوشـــــــێوە کانی کوردی و فارســـــــی ،ئەوانەی
س ـەرچاوەیان بۆ ئاڤێســتا دەگەڕێتەوە ،ئاڤێســتاییەکان زیاتر لە کوردییەوە
نێزیکئ نەک فارســـی ،ئەوەش لە بەر دوو هۆ کە کەمێ تیشـــکم خســـتە
سەریان بەاڵم دووپاتکردنەوەی بێ سوود نییە:
هۆی یەکەم ئەوەیە بە بەڵگە ســـــەپاوە کە زمانی فارســـــی لەگەڵ زمانی
ئاڤێستادا جیاوازە ،بەاڵم بۆ زمانی کوردی ئەوە نەسەپاوە.
هۆی دووەم ئەوەیە پێغەمبەری ئـــاڤێســـــــتـــا کورد بووە و لە پێنـــاوی
باڵوکردنەوەی پەیامەکەیدا ،بۆ دەرەوەی هۆزەکەی خۆی کۆچی کردووە.
ئەگەر لە خراپتریئ حاڵدا بســـــــەپێندرێ کە زمانی ئاڤێســـــــتا لە زمانی
کوردی ج یایە و زەردەشـــــــتی پ یاو ێک یا پە یامبەرێکی ناکورد بووە،
ئــاڤێســـــــتــا هەر وەک کەلەپوورێکی کراوەی هەموو گەلە ئێرانییەکــان
دەمێنێتەوە و قامووســـــــێکە هەر یەکە لەو گەالنە کاتێ کەموکوڕی وا لە
خۆیدا دەبینێ پەیوەندییە کەلەپووریەکانی الســــەنگ بکا ،بێ مروەتییە بۆ
گەلێک دەســـــــبەرداری ئەو کەلەپوورە دەوڵەمە ندە بێ و بۆ خەڵکانێکی
لێگەڕێ کە بەرۆگری نیئ ،یا هەر بە هەوەس دەســـبەرداری بەشـــەکەی
خۆی بێ.
فار سی ،لە ڕێی دە سەاڵتی دەوڵەتی و ئاینییەوە دە سەاڵتی کوردی وێران
کرد و بۆ پارســە هەخامەنشــیەکان گواســتیەوە و تا ئەندازەی زەوتکردن
بۆ بەرژەوەنــدی خۆی دەســـــــتی بە ســـــــەر ئــاڤێســـــــتــادا گرت و بۆ
هە خامەنشـــــــیە کانی گواســـــــتەوە و لە ئاڤێســـــــ تاوە پلەو پایەیەکی وای
لەدەس ـەاڵت و خۆڕێکخســتئ بۆ خۆی دابیئ کرد گەیاندیە ئەوەی بچێتە
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ڕیزی ســـەروەت و کەرەســـەی هرســـکردنی خۆراکەوە چونکە فارســـی تا
ماوەی پتر لە دوو سەد ساڵ لە دوای ڕووخانی دەوڵەتی کوردە مادەکان
و دەســـــــەاڵتی هەخامەنشـــــــیەکان بەرۆگری دەســـــــەاڵت و ئایئ بوو و
هەرچییەکی لە بــارەی ئــایئ و دنیــا لە ئــاڤێســـــــتــادا هەبوو بە گوێرەی
بەرژەوەندی خۆی گواســتیەوە و لەگەڵ فارســی «پارســی» لەو ماوەیەدا،
وەک عارەبی و قورئان یەکســــان بوون و هیچ شــــا و میر و وەزیرێک یا
سەرکردە و پارێزگارێکی ناو دە سەاڵت و هیچ موبەد و هیربد و زوت و
ئەتریات و کەســی تر لە پیاوانی ئایئ نەبوو فارســی ســەر بە دەســەاڵتی
شـــاهانشـــا نەبێ و هەرچییەکی دەنووســـی یا دەیگوت یا دەیخوێند یا بە
وانە دەیگوتەوە یا جاڕی بۆ دەدا ،هەمووی ،پیاو و گوتە و ڕێوڕەسم ،مڵکی
فارســـــی کۆن بوون .تەنانەت دوای ئەوەی نەگبەتییەکەی ئەســـــکەندەر
ڕووی لە هەخامەنشــیەکان کرد و خاوبوونەوەی شــارســتانەتی پارســی لە
سـەردەمی دەسـەاڵتی ســلوکیدا لێکەوتەوە و هەرچییەکی لە دەسـەاڵت و
ئاینی کۆن مابۆوە بە شــــێوازی پارســــی داڕێژران و بە شــــانازی پارســــی
دەژمێردران .ئەوجـــا نۆرەی پەهلەوی هـــات کە زمـــانی دەســـــــەاڵتی
ئەشـــــــ کانییە کان بوو و تێکەڵەیەکی پارتی «ز مانی خوراســــــــان ،واڵتی
ئەشکانیەکان» و ئاڤێستەیی پارسی «هەخامەنشی» بوو و دەفرێ بوو بۆ
کەلەپووری ئێرانی و ماوەی چوار ســــەدە ڕۆڵی گواســــتنەوەی دیت تا لە
چارەکی یەکەمی ســـــەدەی ســـــێیەمی زایندا گەیاندیە دەســـــت فارســـــە
ساسانیەکان و ماوەی چوار سەدەی پێ هاتنی ئیس،م ،فارسی ناوەنجی
بووە بەرۆگری هەموو شارستانەتی ئێران.
ئەگەر لە سەر گێڕانەوەی ڕووخانی دەسەاڵتی ساسانی بوەستیئ یا تا ئەو
دەمەی ،دوو ســـەدە دوای فەتحی ئیســـ،می ،کە فارســـی هێزی بە بەردا
هاتەوە بە دوایدا بچیئ ،ئەنجام هەر یەکێکە چونکە ڕەگەزی فارســــی بە
42

خۆ و بە زمانە فارســییە نوێیەکەیەوە وەک نوێنەری شــارســتانەتی ئێران
بە بەرۆگریی ئەو شارستانەتییە مایەوە و زمانی کوردی تا دوای هەزار
ساڵی بێ خاوەنی ،لە ڕووی سیاسی و شارستانەتی و ئابوورییەوە نەیتوانی
ملم،نێی زمــانی فــارســـــــی لە ســـــــەر میراتێکی ونبوو بکــا کە چڕنۆکی
دەســـــــەاڵتــــداری تێــــدا چێنــــدرابوو .وەک چۆن کورد لە گۆشـــــــەی
لەبیرچوونەوەدا مایەوە« ،کوردی» ش وەکی خۆی ،لە پە ناوپەســـــــێوی
پشتگوێخستندا مایەوە .لە ڕووی زمان و شارستانەتییەوە ،بە هیچ جۆرێ
مەترســـی لەوەدا نییە وەک دەبیســـتیئ هەندێ لە میرە کوردەکان دوای
لەناوچوونی دەسەاڵتی ساسانی هەستی حەسانەوەیان کردووە و وەها بووە
کە بەپیرەوەچوونی کورد بۆ ئیســ،م و باوڕ پێهێنانی ڕاســتگۆیانە بێ و لە
پێناویدا قۆڵی هەڵماڵیبێ و ئیســـــــ،م لەو باوەڕە دووری بخاتەوە کە لە
ڕێوڕەســـمە ئاینیەکاندا ئەوانەی دەگوتەوە کە ســـەرچاوەیان لە ئاڤێســـتاوە
بوو و بە ڕەفتار و گوتنی خواپەرســــتی زەردەشــــتییان لە بیر کردبوو و
دووری نییە بە هۆی دابڕانی دوانزە ســــەدەوە ،مێژووی خۆشــــی لە بیر
چووبێ و بە هۆی نەبوونی شـــوێنەواری نووســـراوەوە کە بەر چاوی کورد
کەوتبێ پێ دەچێ نەخوێنــدەواری هەموو کون و کەلەبەرێکی لە کورد
گرتبێ چونکە پەیوەنــدی بەو ئەرکە ئــاینی و دنیــاییــانەوە نەبووە کە لە
بارەی بە نووســـــیئ و ڕۆشـــــنبیرییەوە بووبێ و هیچ جێی گومان نییە کە
یادی مادەکان ماوەی دوانزە ســــــەدە لە بیرەوەری کورددا ماوەتەوە و لە
ســـــــەر زاران ،لە نەوەیەکەوە بۆ یەکێکی دی گوازراوەتەوە لە کاتێکدا لە
مێژووی دانپێدانراوی سەردەمی ساسانییەکاندا کە پڕە لە داستان ،تەنها
ناوی شـــــای فارســـــەکان و ئەشـــــکانییەکان لە ســـــەر هێلێک هاتووە کە
بەردەوام لە بەرزبوونەوەدابووە تا گەیشــتۆتە هەخامەنشــیەکان و موبەد و
هربـدە گەورەکـانی وەک :تئ ســـــــر و ئـازدەمیهراســـــــنـدان و هی دی.
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هەرچۆنێ بێ ،کورد لە هەر کارێکدا کە پەیوەندی بە دەســــەاڵت و ئایئ
و مێژووەوە هەبووبێ حســێبی بۆ نەکراوە و وەک دارودەســتەی شــایەکان
نەبێ قەت ئاوڕی لێ نەدراوەتەوە .ڕەنگە جاروبارێک و لە هە ندێ باری
نائارامی و السەنگبوونی دە سەاڵتدا کە دوای ئەوەی فارسی توانای خۆی
بە دەســـــت هێنایەوە ڕووی دابێ ،مەودای نەفەســـــکێشـــــان بۆ کورد بە
شــێوەیەک لە شــێوەکان ڕەخســابێ ،هەرچەندە لە هەمان کاتدا ،بە هۆی
نەبوونی ئاسایشەوە گەلێ پەتپەتێ و ناخۆشیشی بە سەردا هاتبێ ،چونکە
پێوانەکاری لە چارەنوو سی نەتەوەییدا بە شێوەیەکی گ شتی بەردەوامی و
مانەوەیە بەرانبەر کەرەســــــەی قرتاندن و دابڕیئ و هرســــــکردن ،کە لە
کــاتی ئــارامی و بەهێزیی دەســـــــەاڵتــدا بۆ ئەو بەهێزە بەرانبەر بە الواز
دەڕەخســـــێئ ،کاتێ چ کێشـــــەی نەبێ و هەر کاتێ ویســـــتی ئەو ســـــەرە
بهەنجێنێ کە بۆ ســـــــەرفرازی ئاوڕ دەداتەوە دەیهەنجێنێ و کەســـــــی
دەست نەخاتە پێ دەستی.
باســـــــی ئەو الیە نانە جێ دەهێڵم کە بۆ مانەوە یارمەتی کوردیان داوە،
وەک گەلێکی خاوەن ســـیما و تایبەتمەندی و زمانی خۆی کە ماوەی 25
ســــەدە خۆی گیڤ کردۆتەوە و تووڕە بووە و خۆشــــتریئ کاتی خۆی لەو
کاتانەدا دیوە کە بشێوی و نائارامی هەبووە و چنگێ دەسەاڵتداری بێگانە
لە ناقڕگەی شل بووە و ئەوەش لە پێشکە شکردنی واقعی زمانەکەیدا ،لە
گۆشـــــــەنیگــای بەرچــاوڕوونییەوە لەم گوتــارەدا یــارمەتیمــان نــادا .ئەگەر
سەرنجی زمانی کوردی بدەیئ کە پێنا سە و دەفتەرنفووس و جن سییەتی
و وەک پێســت ،گۆشــت و ئێســکەکانی داپۆشــیوە و دەیپارێزێ ،س ـەرمان
لەوە ســوڕ دەمێنێ کە چۆن وەک زمانێک بە زندوویی ماوەتەوە و توانای
گەشــەکردنی هەیە و کەرەســەی تەواوی دربڕینی هەیە و توێشــەبەرەی
قامووس و ڕێزمان و پەیوەندی وای تێدان کە بۆ پەرەســـەندن لە ڕووی
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ڕۆشـــــــنبیریی ســـــــەردەم ئاواڵە بێ تا ئەوەی بەوپەڕی بێ الیەنییەوە ،لە
هەندێ جێی نووســـــــینە کوردیەکانمەوە بۆ عارەبی تاقیم کردۆتەوە و لە
وەرگێڕانی ئەو دەربڕینــانەی کە لە منــداڵــدانی مێژووەوە پێوەی لکــاوە،
نــاڕەحەتی زۆرم هــاتنە پێ و هــانــام بۆ لێکــدانەوەی واتــاکــانیــان برد و
ســـــــەرلەنوێ دامڕشـــــــتنەوە .ئەوە خەســـــــڵەتی ئەو زمانانەیە کە توانا و
ڕەسـەنایەتییان تێدا بەهێزن .ئێســتا کە گەیشــتووینەتە سـەردەمانێک ئەو
مژدەیەی پێیە کە گەالنی تێـدا لە ناو ناچئ و هیممەتی نەتەوە کان ڕێ
نـادا تەنـانەت جۆری گیـانـدارەکـانی بفەوتێئ .ئەگەر ڕێکەوتی بـاش و
بەختی یـــار ئەوە بێ کە هەنـــدێکمـــان مـــاوەی نێزیکەی دوو هەزار و
چوارســـــەد ســـــاڵ لەگەڵ برا عارەبەکانماندا ژیاویئ و ئەگەر هەموو ئەو
ماوەیە بە خێری تێپەڕ نەبووبێ تێکەڵێکێ خێر و شـــــــەڕ بووە و خێری
لەو شـــــــەڕەی پتر بووە کە هیچ میللەتێـــک نییە خۆبەخۆش ژیـــابێ،
دووچــاری نەبووبێ .مــافی خۆمــان بە ســـــــەر خۆمــانەوە هەیە و مــافی
عارەبیشمان بە سەرەوەیە تا ئامێزی برایەتی کورد و عارەب بقۆزینەوە و
ئێمەی قەڵەمبەدەست بەو ئەرکە مێژووییە هەستیئ کە لە ئەستۆماندایە
تا بەشــــــە زەوتکراوەکانمان وەرگرینەوە و دوای ڕۆشــــــنایی ڕۆشــــــنبیری
سەردەم ،میراتی شارستانیمان وەرگرینەوە،
ئەو سـەردەمانەی کە بە پشـتشـکاندن تێپەڕیئ و بە کەرامەت و بوون و
زمان و زەمینی خۆمان نرخمان دا ،مافمان دەدەنێ و هەســت بەو ئەرکە
دەکەیئ ئاڤێســـــــتا بکەینە بەڵگەنامە و «تاپۆی کوردی» و خاوەندارێتی
خۆمان بۆ هەر وشەیەکی کە لە ئاڤێستادا هەیە و فارسی زەوتی کردووە
و لە دادگای مێژوودا دەستی بە سەردا گرتووە ،بسەلمێنیئ .ئێمە خاوەنی
ئەو زمانەیئ کە قسەی پێ دەکەیئ و دە سبەرداری ئەو وشانە نابیئ کە
هــاوشـــــــێوە و هــاوواتــایــان لە فــارســـــــیــدا هەیە چونکە ئەو لێکچوون و
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هــاوشـــــــێوەییە تەنهــا لە زمــانە ئێرانیەکــانــدا نییە بەڵکو لە نێوان زمــانە
ئێرانیەکان و ســانســکریتی و ئەوان و زمانەکانی ئەوروپاشــدا هەیە کە لە
ســـــــەرچاوەی هندوئەوروپی کەوتوونەتەوە .ئەو بنە مایە قەبووڵە داوا لە
داگیرکەر و زەوتکەر بکرێ دەســـــــت لە داگیرکراو هەڵگرێ و بیداتەوە
خاوەنی خۆی نەک الیەنی تااڵنکراو ناچار بکا دەســـــبەرداری ئەوەش بێ
کە لە الی ماوەتەوە و دە ستی لە بنی هەمانەوە پێ دەربکرێ .ئایە کەس
لەو جیهانەدا هەیە عارەبی داگیرکراو ناچار بکا دەســـــــت لەو وشـــــــانە
هەڵگرێ کە هـــاوشـــــــێوەیـــان لە زمـــانی داگیرکەردا هەیە ،ئەوەش بۆ
ڕەوانــدنەوەی تۆمەت و ڕازیبوون بە داگیرکــاری؟ ئێمە خــاوەنی زمــانی
خۆمانیئ و هەرچیەکی لە ئاڤێســتا و ئاینی زەردەشــتدا هەیە پەیوەندییان
لەگەڵ زمانی ئێمە نێزیکترە و لە ویژدانی پیاوێکی کوردەوە هەڵقواڵوە و
ئەو نـــاڕازیبوونەی کە الملێـــک دەریـــدەبڕێ گوایە خۆبەســـــــتنەوە بە
زە خیرەیەک کە یە ک،یی نە بۆتەوە ،کــــارێکە ڕەت کراوەتەوە ،چونکە
ڕازیبوون بەوە ڕاگەیاندنی خۆبەدەستەوەدانە و هیچ زمانێک نییە ئێستای
یەک،یی کرابێتەوە ،لە کۆنەوە یەک،یی بووبێتەوە و عــارەب و کورد و
ترک و عەجەم لەم الیەنەوە یەکســانئ .نەتەوەی کورد ڕەگداکوتاوی ناو
ئیس،مە و باوەڕی ڕاستی هەیە و بە دڵسۆزی خزمەتی قورئان و زانستە
عارەبیە کانی کردووە و کەس لەو الیەنەوە پێشـــــــی نەکەوتۆتەوە ،تا ئەو
ئە ندازەیەی خۆی بیرچۆتەوە و وەک نەتەوە کانی دی دوای چاوکردنەوە
و فرەوانبوونی هیواکانی پێی خۆشــــــە زمانەکەی خۆی بە زادی مێژوویی
خۆی دەوڵەمەند بکا و بەشــی خۆی لێ وەرگرێ ،نەک بە زیادەوە ،بەڵکو
هەندێ بە کەمیشــــــەوە .قەیدی ناکا .وەرگرتنەوەی میرات لە بارودۆخی
کورددا وەک وەرگرتنەوەی شـــــــوێنەوارە مێژووییەکانە جا پەیکەر بئ یا
هەیکەل یا نەخ بئ و مەبەســــتی پەرســــتئ نییە بەڵکو ڕازاندنەوەی
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خانەی شــــــوێنەوار و کردنیەتی بە بەڵگەی دەوڵەمەندیی مێژویی .کەس
بیری لەوە نەکردۆتەوە گــای بــاڵــدار بەو بیــانووە تێکبشـــــــکێنێ گوایە
شــوێنەواری بتپەرســتییە و کەس لە ترســی گەڕانەوە بەرەو بتپەرســتی و
خراپەکاری خۆی لە ناوی الت و عوزە و مەنات و شەیتان النەداوە .ئەو
شـــوێنەوارانەی کە لە فاڵگری و ئەســـتێرەزانی ماونەتەوە نەبوونەتە هۆی
قۆڵهەڵمــاڵیئ بۆ لەنـاوبردنیــان .تەنـانەت شـــــــیعری ڕووتی کە دەکرێ
دەستبەرداریان بئ ،هەروەها قسە لە بارەی لەشفرۆشییەوە لە کتێباندا بە
ئەمانەت پارێزراون چونکە زەخیرەی داهێنانئ و جوان داڕێژراوون نەک
بۆ دووبارەبوونەوەی فەســــــادی .عارەبایەتی مافی خۆیەتی شــــــانازی بەو
زمانە پێشـــکەوتووەوە بکا کە خەڵکی ســـەردەمی «جاهیلی» قســـەیان پێ
کردووە و شیعریان پێ نووسیوە و قەشە و ڕەبەن بە شێوەیەک پەخشان
و شیعریان گوتووە کە لەگەڵ سەردەمەکەدا نەگونجاوە .داوای مەحاڵ لە
عارەبایەتی ناکرێ جاهیلی ناچار بکا بە جۆرێ شیعر و پەخشان بنووسئ
ئەبو زەڕی غیفاری لێیان ڕازی بێ لە کاتێکدا ســـەد ســـاڵ دوای جاهیلی
بووە .ئارامی و سریانی ماوەی چەندیئ سەدە خزمەتی دەرباری فارسی و
ئەشکانی و ڕۆمانییان کردووە و زۆر لە نووسەرانی شایەکان ئارامی بوون
و بە هۆی مانەوەی زۆری ئەوانەوە لە خزمەتدا ،وشەی ئارامی چوونە ناو
نووســــینی پەهلەوییەوە و بە شــــێوازی پەهلەوی دەخوێندرانەوە .ئەوەش
بووە هۆی دروســـتبوونی زمانێکی ســـەیر و ناوی «هوزڤارش»1ی لێ نرا
کە لە هەزار وشــــە زیاتری لەخۆ دەگرت .وشــــەی تری ئارامی هەبوون
شـــێوازی خۆیان پاراســـتبوو بەاڵم نیشـــانەی پەهلەوی لە ڕێزماندا خرانە
 .1پێ دەچێ ئەو زمانە لە شێوەی لینگوا ـ فرانکا بووبێ کە زمانی کەشتیەوان و جامباز و

بازرگانەکانی واڵتانی دەوروبەری دەریای سپی ناوەڕاست بوو و واڵتە عارەبییەکان بە
ئیسپانییان دەزانی و فەرەنسییەکان بە عارەبییان دەزانی و تێکەڵەیەک بوو لە وشەی عارەبی
و ئیسپانی و فەرەنسی .ح.ک
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سەریان .ئەوەی ڕووی دا و بۆی هەبێ لەوەش زیاتر ڕوو بدا و کە سی
ئارامییەکان تۆمەتبار ناکا و گومان ناخاتە ســـەر زمانی ئارامی و داوا ناکا
ئەو وشانە البەرن کە بوونە کەر بۆ ڕابواردنی شایەکان .عارەبی بەهێز و
دەوڵەمە ند ڕێگر نەبوو لەوەی وشـــــــەی ئارامی تێدا بئ چونکە زمانێکی
سامی بوو و لە دوورگەی عارەبییەوە هاتبوو .میللەتان بەو موسیبەتانەیان
لەگە ڵدا ناکرێ کە هاڕیونی و دوایی ،دوای هاڕیئ لە ســـــــەر نا پاکژی
ســـزای نادەن و بە ئیف،س پێکردن پاک ناکرێتەوە .زمانی کوردی کە
داوای مافی مێژوویی و میراتی خۆی دەکا ،لە ڕووی هەســـــــتکردنەوە بە
بوونی خۆی و بە ئاشکراکردن و ڕاپەڕیئ دژی داگیرکردن نەک پاڕانەوە
و دەرۆزەکردن و ســـــــووکایەتی یا ورووژاندنی گومان .مئ ئەمە دەڵێم و
کوردێکی نەبووە هەوڵی دابێ بە زمـانە کۆنەکەی پینەوپەڕۆی کردبێ
یا لە نووســــیندا بە «باز» و «بەرســــەم» خۆی هەڵنابێ و نەمبیســــتووە
کوردێک شتێکی گوتبێ و لە ئاڤێستای سویبێ وەک شاعیرێک بەرانبەر
ناوی «زەمزەم» پێ هەزار ساڵ گوتوویەتی:
فارسەکان لە سەر زەمزەم زەمزەمیان کرد
ئەوەش لە باوباپیرانی هەرە کۆنیانەوەیە
ئەوە ئاماژەیە بۆ «ســــابور» لە حەجە درۆکەیدا کە بە پێی ئەو باوەڕەی
کە لە ســـەری ڕاهاتبوو «زەمزەمە»ی کردووە( .ل 393مزدیســـنا و ادبی
پارسی ـ قسەکەی لە یاقوت و مەسعودییەوە وەرگرتووە).
بەاڵم ڕۆشــنبیری ســەردەمانەی کوردی لە ســەرەتای ڕێگادایە لە بواری
بەستنەوەی نوێیەوە بە کۆنیەوە و پڕکردنەوەی بەشە بۆشە لێکدوورەکانی
مەودای مێژوویی و پــانتــایی فرەوانیــان .هەتــا ئێســـــــتــاش مێژوویەکی
پەســـــەندکراوی کوردی نییە قوتابی کورد بیخوێنێ و لە هەموو جیهاندا،
ئەوە ندەی مئ ئاگادار بم ،ڕێکخراوێک نییە تەکلیف کرابێ یەک دڵۆپە
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ئاو بڕژێنێتە ســـــــەر یەک دانە تۆوی هەموو ڕۆشـــــــنبیریی کوردی کە
خەریکە هەموو نیشــــــــانە کانی ڕێگای نێوان کۆن و نوێی بزر دەبئ .خۆ
ئەگەر کوردێــک ڕووبەڕووی ئەم کــارە ببێتەوە کە لە بەر مەزنییەکەی
ســامی لێ دەکرێ جگە لەوەی مەترســیدارە و بە کێش ـە و س ـەرهێش ـەی
وایە هیممەت دەبــا ،لەم هەموو جیهــانەدا یەک دەســــــــت نــابینێ تەڵە
قامی شێکی بۆ هەوادا تا لەو زەریا هارە دەربازی بکا کە سێ هەزار ساڵی
نەبوونی و پەردە و تەمی بە ســـەردا دراوە ،کە نیازی وایە لێی بپەڕێتەوە
و بگاتە کەناری ئاســــوودەیی .لە ڕووی ناڕەحەتی پەڕینەوەوە بۆ کەنار لە
تاقیکردنەوەی خۆم ئەمەت بۆ دەگێڕمەوە:
یەکێ لە ڕێوڕەسمەکانی ڕێزی ئاگر الی زەردەشتییەکان ئەوەیە نزاخوێئ
چڵەدارێکی «بەرسەم»ی بە دەستەوە بێ (تا ئێستا زاناکان پێناسەی ئەو
درەختەیان نەزانیوە ،پێم وایە مئ لە نووســــینێکدا ناســــاندوومە) ...پانایی
هەر چڵێکی ،دەبێ هێندەی دەنکە جۆیەک بێ .ئەم دەنکە جۆیەش ناوی
لە ئاڤێ ستا هاتووە « yavaیەڤە» و و شەکە بە پێی یا ساکانی دەنگگۆڕیئ
گۆڕاوە و بووە بە «جەو» لە فارســـــیدا و «جۆ» لە کوردیدا و وشـــــەی
«یەڤە» لە بنەڕە تدا هەموو دانەوێڵەیەک دەگەیەنێ نەک جۆ بە تەنها.
لەم بابەتە شـــــاراوەیە زەینم بۆ وشـــــەیەکی تێکەڵی کوردی چوو ئەوی
«دانەوێڵە»یە .یەکەم بەشـــی دانەی دانە و بەشـــی دووەمی کەرەســـەی
بچووککردنەوەیە .مایەوە بەشــــی ناوەڕاســــت «وێ» کە هەمان «yava
یەڤە»یە و کەوتۆتە ژێر کاریگەری دەنگی ناوچەکانی کورد و «ڤ»یان
تێـــدا دەبێتە «و» و وەک چۆن یونس دەبێتە وینس و یۆنـــان دەبێتە
وێنان ،ئەوی پێ «ی» دەکەوێتەوە .لە بری «یۆڵە» گوتوویانە «وێ
ڵە ـ وێڵە» و ناوەکەش ئاوهای لێ هاتووە :دانەیۆڵە بۆتە دانەوێڵە.
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ئەوەی کە پــێــویســــــــتە لــێــرەدا ڕوون بــکــرێــتەوە ڕێــزی ئــــاگــرە الی
زەردەشـــتییەکان کە خودی «نوور»ە و دەشـــڵێم کە ڕێزگرتئ پەرســـتئ
نییە .گا و ئەســـــــئ و مەڕی لە ئاڤێســـــــتادا ڕێزیان هەیە و تەنانەت
«گوســـــپەندە» کە وەک ناو لە مەڕ نراوە واتای گیانداری پیرۆز دەدا و
واژەی ســپەنتە خۆی ســپەنتمانی لێ کەوتۆتەوە کە بە زەدەشــت دەگوترا.
ئەوەشی بۆ زیاد دەکەم کە ئاڤێستا وشەی ئاتەشگەی تێدا نییە کە واتای
خانەی ئاگر بدا چونکە ئەو وشــــەیە لە داهێنانی ســــەردەمەکانی دواترە.
ڕەنگە زەوی پیرۆزییەکی زیاتری هەبووبێ و پیســـــــکردنی یەکێ بووە لە
تاوانە گەورەکان و کەفارەتەکەی پیاوی بە هی،ک دەبرد.
لە ماندووبوون لە هەڵکۆڵینی وشەدا ،فەرموو ئەوەش یەکێکی تر
یەکێ لە واتاکانی وشــــــەی «»varی ئاڤێســــــتایی دەرهاویشــــــتنی .دوای
ماوەیەکی زۆری ژانی بیرکردنەوە ،ســەرنجم بۆ «کردار ــــــــــ فیعل»ێکی
کوردی چوو کە لە سێ بەش پێکهاتووە ئەوی «هەڵ ـ ئا ـ ورد»ەیە و
«ن»ی ســـــەرچاوەشـــــی بە دوودا دێ و لە شـــــیکردنەوەدا «د»ەکەی
الدەکەوێ و جێیەکەی هەمیشــــــەیی نییە .بەشــــــە نەگۆڕەکەی «وار»ە.
بەاڵم «هەڵ» پێشـــگرە ،هەروەها «ئا» کەوتۆتە پێکهاتەی «کردار»ەوە
(ل 86فرهنگ ایران باســـــــتان) «کردار»ەکە بە گشـــــــتی هەڵبژاردن و
جیـاکردنەوە دەدا و دەرکەوت ڕەگی «کردار» لە «وار»دا لە کرداری
تێکەڵ «هەڵ ئاوردن» var ،خۆیەتی کە لە ئاڤێســـتادا «ڤ» بۆتە «و»
ئەوەش بە پێی دەنگگۆڕکێ لە زمانە ئێرانیەکاندا.
ئەو دوو وشــــــەیە لەو دوو نموونەیەی ســــــەرەوەدا بە واتا هاوتایەکانیان
لەگەڵ واتایاندا لە ئاڤێســـتادا ،وێنەیان لە فارســـیدا نییە و تەنها ئەنجامی
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خزمایەتی نێوان ئاڤێســـــــتایی و کوردییە .بەاڵم varلە یەکێ لە واتاکانی
تریدا دەکاتە «ســـــووڕانەوە ،بزاوتئ» و کوردی و فارســـــی لەوێدا و بەو
واتایە پێکدەگەن ،ئەوەش دوای ئەوەی «ف»ی فارسی لە سەرەتایدا بە
پێی دەستوورێکی دەنگگۆڕیئ گۆڕاوە و بۆتە «گ» و ئەوجا «گەر».
لەگەڵ ئەوەشــدا شــێوازی وش ـەکە « »varلە کوردیدا ماوەتەوە و ئەگەر
بکرێتە «وەر» نێزیکترە ،کە لە زۆر بواری بە کارهێناندا واتای خوالنەوە
یــا شـــــــتێکی وەک خوالنەوە دەدا .ئەوەش ڕوونە کە «و» لە «ڤ»وە
نێزیکە چونکە هەردووکیان پیتی لێون.
ئاڤێســـتا کە خاوەنی گەلێ دەرگای کراوەیە بە ڕووی زمانە ئاریەکاندا بە
گشـــتی ،دەســـتەخوشـــکی ســـانســـکریتیشـــە و هەر ئەوەتا دایک یا دایانی
فارســــی کۆن و پەهلەوی نییە و بە ڕای ئێمە ســــەرچاوەی کوردیشــــە و
هیچ زمانێکی ئاریایی یا شـــــــێوەزارێکی ئەو زمانانە نییە لە پەیوەندیی بە
ئاڤێسـتاوە خاڵی بێ مەگەر کۆنیی و ماوەی دوور و درێژی لێکدابڕان ئەو
پەیوەندیانەی شـــــاردبێتەوە ،ئەوەش ڕێی تێ ناچێ .مەودای فرەوانکردنی
ئەو الیەنانە نییە چونکە هەر یەکەیان درێژایی و پانایی و قوواڵیی و لقی
تێک ااڵو و لێکدابڕاوی خۆی هەیە و چار نییە دەبێ دەست لە هەندێکیان
هەڵگریئ تا لە کاتێکی لەباردا بگەینە کۆتایی بابەتەکە.
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زمانی فارسی
ئەم زمانە ،ســـــێ پلەی تایبەتی هەیە و هەر یەکەیان خەســـــڵەتی زۆر و
جیاوازی هەیە:
یەکەم پلەی ،ناوی فارســـــی کۆنی لێ نراوە کە ناوێکە زانا پســـــپۆرەکانی
بواری بابەتە ئێرانیەکان بۆ ئاســانکردنی بابەت و ڕەچاوکردنی هەر یەکە
لەو پ،نە لە ڕووی ڕێزمان و دە ستووری زمانەوە لە سەری پێکهاتوون و
مەبەســـتی لەو ناوچانە بووە کە دانیشـــتوانی ،لە باشـــووری ڕۆژهەاڵتی
ئێراندا ،بە فارســـی قســـەیان کردووە و لە ڕووی ئاســـایشـــەوە حکوومەتی
ناوچەییان هەبووە و ســــــەر بە میدیەکان بوونە تا ئەو کاتەی کۆرشــــــی
کوڕی ئەرشام پێگەیشت و مادەکانی تێک شکاند و لە ناوەڕاستی سەدەی
شــــەشــــەمی پێ زایئ واڵتەکەیانی خســــتە ژێر ڕکێفی خۆیەوە و دوای
ئەوە خۆی بووە شــــاهانشــــا .پاشــــماوەی زمانی ئەو گەلەش لە کۆنەوارە
ئێرانیەکاندا کە شایەکان بە جێیان هێشتوون ،لە چوارسەد و شتێ وشە
پێکهاتووە کە لە وشـەکانی ئاڤێســتاوە نێزیکئ بەاڵم جیاوازیشــیان ئەوەندە
هەیە کە بە دوو زمانی ســـــــەربەخۆ دابندرێئ .کۆنتریئ شـــــــتێ کە لەو
زمانەوە بۆ زانا ئێراننا سەکان مابێتەوە دە دێڕی نوو سراوە لە سەر پارچە
زێڕێک کە بۆ سەردەمی «ئاریا رەمەن» دەگەڕێتەوە کە باپیری کۆرشی
گەورە بووە و ساڵی  610ی پ ز حوکمەکەی دەستی پێ کرد.
ئەوەی لە شــــــوێنەواری ئەرشــــــامی باوکییەوە «باوکی کۆرش» مایەوە
چواردە دێڕ بوو کە ئەوەش لە سەر پارچەیەک زێڕ نووسرابوو .شایەکانی
دی شـــــوێنەواری جیاوازی وشـــــەیان لە دوای خۆیانەوە جێهێشـــــت کە
زۆربەی هی داریوشـــی گەورە بوو کە برازای کۆرش بوو و لە 510ی پ
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ز تا 485ی پ ز دەسەاڵتی هەبوو و کۆتایی ئەو ماوەیەش بەوە هات کە
ئەسکەندەر ساڵی 331ی پ ز دەستی بە سەر چەقی دەسەاڵتدا گرت و
ئەوجا پلەی دووەم دە ستی پێ کرد کە سیمای کەمێ نائا شکرایە چونکە
دە سەاڵتی سلوکی هات و گە شەکردنی فار سی کۆنی ڕاگرت و کاری بۆ
باڵوکردنەوەی فەرهەنگی هیلینی (گرێکی) کرد.
لە ناوەڕاستی سەدەی سێیەمی پێ زایندا ئە شکانیەکان ،دە سەاڵتدارانی
پارتیەکان بە سەر سلوکییەکاندا سەرکەوتئ و پەهلەوی (بەدگۆڕانێکە لە
پەرتەوییەوە هــاتووە) بووە زمــانی فەرهەنــگ و دەســـــــەاڵت لە ئێرانــدا.
پەهلەوی ،دوو شـــــــێوەزاری هەبوون ،یەکێکیـــان بـــاکووری کە زمـــانی
دەسەاڵت و دەربار بوو ،دووەمیان باشووری ڕۆژاوایی هاوسای پارسی بوو
و لە نووســـــــینی باشـــــــووریە کاندا وشـــــــەی «پەهلەوانیک» هاتووە بۆ
ئاماژەکردن بە پەهلەوی باشـــــــوور ئەوەش لە درێژەبێژییە کدا کە ئێرە
جێی نییە و باســـــــی دەرکەوتنی «مانی» دەکا کە 215ی پ ز لەدایک
بووە و هەروە ها ئایینە نوێیەکەی و ئەو زمانەی پێی نووســـــــیوە ...بەاڵم
فارســــی ناوەنجی بە گەیشــــتنی ســــاســــانیەکان بە دەســــەاڵت و نەمانی
دە سەاڵتی ئە شکانیەکان ،لە ساڵی  226ی پ ز ،دە ستی پێ کرد .فارسی
کۆن لەو دەمەدا ،واتە زمانی ســـــەردەمی هەخامەنشـــــی ،دوای ڕووخانی
دەوڵەتەکەیان لە ساڵی  331ی پ ز ،لە نووسیندا نەمابوو و لە سەردەمی
ساسانیەکاندا بە گۆڕانکارییەکی زۆرەوە دەرکەوت و لە ڕاستیدا ،لە سەر
شــێوازە کۆنەکەی بە مردوو دادەندرێ و ئیدی ژیانی بە بەردا نەهاتەوە.
«پارســـیک» بەو فارســـیە دەگوترێ کە لە ســـەردەمی ســـاســـانیدا بەکار
هێندراوە تا لە فارســـی کۆن و فارســـی تازە (کتێبی زبان فارســـی بەشـــی
دووەم) کە لە سەدەی چوارەمی کۆچییەوە دەست پێ دەکا ،جیا بکرێتەوە.
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نازانیئ ئەگەر دە سەاڵتی دەوڵەتی هەخامەنشی مابایە ،فارسی کۆن بە چ
شــێوەیەک پەرەی دەسـەند ،بەاڵم ڕێی تێ دەچێ بوونی حکوومەتێک کە
زمانێک لەو زمانانە و هەرچی داڕشـــــتئ و وشـــــەی هەیە لە نووســـــینی
کـــاروبـــاری ڕەســـــــمی و ئـــایینی و ئەدەبیـــدا بەکـــار بێنێ ،خوازیـــاری
بەردەوامبوونی دەبێ و پارێزگاری لە ڕســــتە و شــــێوازیشــــی دەکا .بەاڵم
دەوڵەتی هەخامەنشــــی لەناوچوو و زمانی فارســــی کۆن تەنها بووە زمانی
ئاخاوتئ و ئەو خەســــڵەتانەی تێدا نەبوون لە گۆڕانکاری گەورە بیپارێزن
کە بە سەریدا هات و دوایی لەگەڵ داهاتوویدا بەراورد دەکرا .ئەگەرچی
پێکهاتەکانی لە نووســــــیندا لەناوچوون و تا ئێســــــتا لە شــــــوێنەوارەکاندا
دەرنەکەوتوون ،زمـــانی پەهلەوی کە بووە زمـــانی ڕەســـــــمی و ئەدەبی
ڕەواجداری ناوەڕاستی سەدەی سێیەمی پ ز تا یەکەم چارەکی سەدەی
ســــێیەمی زاینی و بە زمانی ناوەنجی ئێرانیەکانی ئەو ماوەیە دادەندرێ و
بە فارســی کۆن دەچێ و پردێکە لە نێوان فارســی کۆن و نوێدا و دەشــێ
بکرێتە پێوانە بۆ ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە ســـــەردەمی ســـــلوکیەکاندا بە
ســــــەر فارســــــیدا هاتووە تا دەرکەوتنی یەکەم نووســــــینی پەهلەوی کە
شـــوێنەوارناســـان دەســـتیان کەوتووە ،گوایە پەهلەوی بەردەوامی فارســـی
کۆنە لەگەڵ هەندێ چاوپۆشــــیدا .بەاڵم ئێمە لێرە ،لە ئاســــتی پەهلەویدا
ناوەســـــــتیئ ،بەڵکو ئەو مەودا کاتییە دەبڕیئ و دەگەینەوە ســـــــەرە تای
ســـاســـانیەکان تا بزانیئ چ گۆڕانکارییەک قەوماوە ،بگرە زیاتر دەڕۆیئ تا
دەگەینە فارســـــی تازە تا بە گوێرەی دووریی نێوان فارســـــی تازە و کۆن
بڕوانیئ چونکە نیگامان لەو بەراوردکاریانەدا هەڵســــەنگاندنی نێزیکایەتی
و دووریی نێوان زمانی کوردی و زمانی ئاڤێســـــــ تا و زانینی پەیوە ندی
نێوانیــانە ،ئەوەش بە گوێرەی بەراوردی مەودای مەزەنــدە تــا دەگەینە
ئەوەی چ گۆڕانێک لە نێوان فارســـــــی کۆن و نوێدا ڕوویداوە ،کە یەک
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زمانئ و پەیوەندی نووسیئ و ئاییئ لە نێوانیاندا بەردەوام بووە و چەندیئ
پلە لەو پەیوەنــدییە چــاوەڕوانکراوەی نێوان ئــاڤێســـــــتــا و زمــانی کوردی
بەهێزتر بووە ،کە ماوەی دەیان ســــــەدە شــــــێوازی نووســــــینی نەبووە و
دەوڵەتی نەبووە و پەیوەندی س ـەرپەرشــتیکردنی بە ئایینی زەردەشــتییەوە
نەبووە و جگە لە نێزیکـــایەتییەکی بۆمـــاوەیی لە ڕێی ئەوانەوە کە بە
کوردی قسەیان کردووە لە سەردەمی میدیەکانەوه ،هیچی تری نەبووە.
زۆر بەداخەوەم کە دەرخستنی ئاستی جیاوازیی نێوان فارسی کۆن و تازە
لە ڕووی کەلەپوور و ڕێزمــانەوە زۆر زەحمەتە چونکە بــابەتەکە دەبێتە
چەند بەشـــــــێکەوە و کەرەســـــــەکانی ئاخاوتئ ،لە ناو و کردار و پیت و
کەرەســـــەی وابەســـــتەیی و هی دی پێکدێئ و بە ئاســـــانی شـــــوێنپێیان
هەڵناگیرێ بۆ کە سانێ نەبێ کە شتێ لەو زمانە ئێرانیانە بزانئ .ژماردنی
شێوازەکانی ناو لە فارسیدا سوودی نییە تا بیانژمێریئ و بڵێیئ حەوتئ:
 .1کائی  .2آئی  .3وابســـــــتگی  .4رائی  .5بائی  .6ئازی  .7ئە ندری و
لەگەڵیشــیاندا شــێوەی ناو دەگۆڕێ و چی دی لە فارســی نوێدا ئەوە نییە.
چ ســوودی لەوەدا نییە دوای جێناو و فرمان و بارودۆخە جیاوازەکانیان
بکەویئ و بزانیئ لە فارســـی نوێدا و لە بواری شـــیکردنەوە و لێکدانەوەوە
چییان بە س ـەردا هاتووە و ئەم درێژە پێدانە بۆ کەســانێک س ـەرنجی ئەو
زمانەی نەدابێ هەر ســـەرهێشـــەی بە دواوەیە .لەبەر ئەوە وام پێ چاک
بوو بەوە ندە واز بێنم کە ناو حاڵەتی تاک و جووت و کۆ و نێر و مێ و
بێ الیەنی هەبووە و بونیە و کۆتـــایی لە شـــــــیکردنەوەدا بە گوێرەی
جێیەکەی لە ڕســــتەدا دەگۆڕا و هەموو ئەوانەش لە ســــەر فارســــی نوێ
بەنــــدە و جووت و ڕەگەزی بێ الیەن و جوداوازی ڕەگەز لە ڕووی
زمانەوانی شیکردنەوەی ڕستەوە نەمان و وشەکانی وەها گۆڕان ئەوەی
زۆر لە ســـــــیمای کۆن و نوێیان ورد نەبێتەوە نایانناســـــــێتەوە و لێرەدا
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نموونەیەک لە ســـــــەر فــارســـــــی کۆن بۆ خوێنەر دەهێنمەوە و دوایی
شـــێوەکەی لە فارســـیدا دێنمەوە تا بزانێ چ گۆڕانکارییەک ،کە زەینی بۆ
ناچێ ،ڕووی داوە:
ئەمە ڕ ستەیەکی کۆنی هەخامەن شییە کە بۆ سەردەمی داریوش
485پ ز) دەگەڕێتەوە:
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دارەیەوئوش .خایەشــــەی .وەزەرەک .خەشــــایەشــــە .خشــــایەنســــیە نام.
خشـــــایەنیە دەهیو نام .ڤیشـــــتاســـــپە یەهیا .بوســـــی .هخامەنشـــــی ئاتی.
داریەوئەش...
ئەمەشـــیان لە فارســـی نوێدا :داریوش .شـــاە بزرگ .شـــاه شـــاهان .شـــاه
کشورها .پسر گشتاسئ .هخامنشی .گوید .داریوش..
واتاکەشـــی :داریوش .شـــای گەورە .شـــای شـــایان .شـــای واڵتان .کوڕی
ڤیشتاسئ .داریوش دەڵێ..
لە ڕووی بەراوردکارییەوە دەڵێم وشەی «ئاتی» کۆن «گویەد»ی نوێیە.
دوای ئەو دەقە قرتاوە وشـــــەی «خەشـــــەم تیی» دێ کە لە دوو بەش
پـــێـــکـــهــــاتـــووە ،یەکەمـــیــــان «خەشـــــــەم»ە کە وێـــنەیەکـــی گـــۆڕاوی
«خەشــــــایەشــــــی»یە کە چوار جار هاتووە و واتای «شــــــا» دەگەیەنێ.
دوومیشــیان «تیی»ە کە کەرەس ـەی گۆڕینی ناوە بۆ ناوی واتایی و واتای
هەردوو بەشــەکە دەبێتە «خاوەندارێتی شــاهانە» .ئەم پاشــگرە بەرانبەر
«تات»ی ئاڤێستاییە و وەک گوتم کەرەسەی ناوی واتاییە و لە کوردیدا
پەرەی سەندووە و بۆتە «ایەتی ،ئەتی ،تی» و بزوێنی «ە» پێ ئەوەی
دوای یان دەکەوێتەوە .ئەوانە هەموو یان ناوی وا تان و وشـــــــەی گون جاو
پێ شیان دەکەوێ و ئەگەر و شەکە «خە شم تیی» بێ لە کوردیدا دەبێتە
«شایەتی» بەاڵم لە فارسی نوێدا دەبێتە «شاهی»ئەوەش بە زیادکردنی
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«ی» لە کۆتایی وشەکەدا کە کورتکراوەی «یە»ی پەهلەوییە و فارسی
لەوە زیاتری نییە کەرەســـــــەی واتای ناو بێ .بەو شـــــــێوەیە پاشـــــــگری
« تات»ی ئاڤێســـــــتایی لە فارســـــــی کۆندا بۆتە «تیی» و لە کوردیدا
چاالکانە و زرپوزندوو و بە شــێوازی هەمەجۆر دەردەکەوێ و لە فارســی
نوێــدا مردووە ئەگەرچی کورد نووســـــــینی لە ئەزەلەوە نەبووە .تۆ بڵێی
فارســـــــەکان ئەگەر بزانئ پاشـــــــگریان لە زمانی ئێمەدا ماوەتەوە ،داوای
نەکەنەوە؟ بۆچی نا؟ دەرفەتی ئەوە هەیە گومان لە وشەکانمان بکرێ!
ئەگەر خوێنەر بۆ وەرگێرانێکی نوێی دەقێکی کۆنی فارســـــــی بگەڕێتەوە،
دەبینێ خاوەنی کتێبی «تاریخ زبان فارســی» وشــەی «شــەهریار»ی لە
جێی «خشـــــتم تیی» بۆ ئاماژەکردنی خاوەندارێتی داناوە و وا چاکتر بوو
«شــــــــاهی» دابنێ چونکە «شــــــــاە» وشـــــــەیەکی پەرەســـــــەنــدووی
«خشایەشی»یە .بەاڵم «شهریار» لە «شهر :واتا شار» و «یار بە واتای
خاوەن» دێ و هەموو واتاکە دەبێتە «خاوەن شـــار» .شـــاری لە کۆندا
«خشـــترە» بووە و بۆ «شـــهر»ی فارســـی و «شـــار»ی کوردی گۆڕاوە.
و شەی «خشترەپاوەن»ی بە واتای پارێزگاری شار داتا شراوە و دوایی
بۆتە «شــهربان» و لە کوردیدا «شــارەبان»ە بە ناو و واتاوە دەگوترێ و
ئەگەر وشەیەکی قامووسی بەکار بهێندرێ دەبێتە « شارەوان»« .خشترە
باون» لە یۆنانی کۆندا بۆتە «ســـاتراب» بە واتای دەســـەاڵتداری ناوچە
لە الی فارســـــە کۆنەکان .لە درێژەپێدان داوای لێبوردن دەکەم و هیوام
وایە سوودی بووبێ.
فارســـــی ،بە فرەوانیی دەســـــەاڵتیەوە لە زۆر ناوچەی ئاســـــیا و بۆ ماوەی
دوورودرێژ بووە بەرۆگری گەورەی ئاڤێســتا و ئایینی زەردەشــتی و توانی
لە زۆر واڵتدا ڕەگی قووڵتر داکوتێ تا بۆتە زمانی خە ڵک و واڵت .لێرەدا
مەبەست لە زمان وشەکانی نییە چونکە لە کۆنەوە موڵکی هەموو گەالنی
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ئێران بوونە و ئەوە شی تێیدا ئاڤێستایی بوو ڕاست و دروست ئەوەیە کە
کەلەپووری کورد یـــا کەلەپووری نێوان کورد و نەتەوەیەک بووە کە
ئێســتا شــوێنەواری دیار نییە .بەڵکو مەبەســت لە داڕشــتئ و دەســتوور و
زانســــتی زمان و شــــیکردنەوەیەتی چونکە فارســــی جێی زۆر زمانی تری
گرتەوە کە مەرجی بوونیان نەما و هەندێ جار بزر دەبئ و هەندێ جار
شــوێنەواریان لە فارســیدا دەردەکەوێ .فارســی بووە یەکێ لەو دوو زمانە
ڕەسمییەی ئەفغانستان و ماوەی چەندیئ سەدە زمانی ئەدەب و دەرباری
بــاکووری هنــدســـــــتــانی بوو و زمــانی بەشـــــــێکی گرنگی تــاجیکی و
الیەنگرانیــان بوو و هەتــا ئێســـــــتــاش وایە .فــارســـــــی لە ســـــــەردەمی
ســــاســــانیەکانەوە کەرەســــەی پەهلەوی بوو و پەهلەوی لە ســــەردەمی
ئەشــکانیدا بەرۆگری فەرهەنگی هەموو ئێران بوو و ئەو زمانەش بوو کە
ئاڤێســتای پێ ش ـەرح دەکرا و دەقی ئەدەبی پێ دەنووســرا و لە نووســینی
ڕەســمیدا بەکار دەهێندرا .ســەیر لەوەدایە کە «ڕەنگە زەرەر قازانج بێ»
بە شـــــێوەی خۆی و بە پێچەوانەشـــــەوە دەرکەوت «ڕەنگە قازانج زەرەر
بێ» ئەوەش لەو زمانانەدا کە دراوسێی فارسی بوون و پەیوەندییان پێوە
هەبوو و لە هەر کوێیەکی حکوومەت و نوو سیئ و ناوەندی شار ستانەتی
گەورەی ناوچەکان لەو ســـــەردەمە کۆنانەدا بووبێ ،فارســـــی جێی زمانی
خەڵکەکەی گرتۆتەوە و « قازانجی زەرەربەخ » بووە .بەاڵم کوردی لە
دوای لەدە ستدانی ناوەندی دە سەاڵت «هەمەدان» بۆ هەخامەنشیەکان،
بە هۆی دوورییەوە لە ناوەندی دەسەاڵتەوە و نەبوونی نووسیئ و ناوەندی
شــــــــارســـــــتــانەتی گەورە لە داگیرکــاری زمــانی فــارس دەربــاز بوو و
«زەرەرەکەی بە سوود بوو» .تا ئێستا باس باسی زمانە نەک چارەنووس
و مافی نەتەوایەتی ،چونکە کورد لە پارێزگاریکردنی زمانەکە یدا زۆری
لە زەمیئ و خوێئ و خۆشــــیەکانی ژیان و مەرجەکانی شــــارســــتانەتی لە
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دەســت دا لە کاتێکدا تاجیکی خاوەنی لەزەت و خاک و کیانە ،هەر وەها
ئەفغانی و هندی باکوور .لەم گۆشــــەنیگایەوە کوردی شــــارەزای ڕووداوە
مێژووییە کان زیاتر بە زمانەکەیەوە وابەســـــــتە دەبێ و بۆ فارســـــــە کان
دە سبەرداری هیچی نابێ .بۆ فار سەکان ،دە ستمان لە هەمەدان هەڵگرت
کە چەقی دەســەاڵتی کورد بوو لە هەندێ لە ســەدەی شــەشــەمی پێ
زایئ و چەند ســـەدەیەکی پێشـــتر .دەســـتمان لە ڕووبەری بەرینی تری
بەردا ،تەنانەت ئەولیا چەلەبی کە پێ سێ سەدە بەر لە ئێستا هەندێ
شـــوێنی لە واڵتی کورد دیوە ،ئێســـتا ســـەد کیلۆمەتر لە نێزیکتریئ خاکی
کوردەوە دوورە .هەر وەها بە شایەدی هەندێ لە برا کوردەکانی ئێرانمان
کە تا ڕووخانی محەمەد ڕەزا پەهلەوی لە عیراق پەنابەر بوون ،دەستمان
لێ بەردا و دە ستمان لە دە سەاڵت و خۆشی و حە سانەوە و ئاسوودەیی و
هەموو شــتێ بەردا و ئەم داڕشــتنە کوردییە نەبێ کە بە زارماندا دێ بە
هیچ شتێک تۆڵەمان بۆ نەکراوەتەوە و بەو غایەلە و گومانانەی دەوریشی
دەسبەرداری نابیئ.
گوتمان فارســـی بووە بەرۆگری هەموو کەلەپوورە ئێرانییەکان ئەوەش بە
گەیشتنی ساسانیەکان ( 226پ ز) .خوێنەر سەری لەوە سوڕ دەمێنێ کە
کەلەپووری ئێرانی هەمووی بۆ فارســـەکان ،زمانی دەســـەاڵت گوازرایەوە
بەاڵم دوای ئەوەی لە هۆکارە مێژووییەکان ورد دەبینەوە ،دەبێ هۆیەکەی
بخەینە ڕوو .نموونەیەکی بەردەســــــتمان لەو بوارەدا هەیە کە دوو کەس
نییە لەســـــــەری یەکڕا نەبئ ،ئەوەش ئەوەیە تورکە عوســـــــمــانییەکــان
دەســـەاڵتیان لە زۆربەی واڵتە ئیســـ،میەکاندا گرتە دەســـت و خۆیان بە
پارێزەری ئیســـ،م دانا و خەالفەتیان کردە پشـــتاوپشـــت و داگیرکردنی
ئیستەنبووڵی پایتەختی بیزەنتی مەسیحی ناوەندی دەسەاڵتیانی بەهێزتر
کرد و کردیانە بەڵگەی دروستیی ڕێباز و خەالفەتی خۆیان ،لێرەدا باسی
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ئەوانە ناکەیئ .لەگەڵ هەموو ئەوانەشـــدا ،وەک ئاڤێســـتا گوازرایەوە الی
فارسـە ســاســانیەکان ،کەلەپووری ئیســ،م و زانســتی قورئان نەگوازرانەوە
الی عوســمانیەکان .ئەوەش دوو هۆی هەیە و پێویســت بە هۆی ســێیەم
ناکا :یەکەمیان ئەوەیە ئیس،م بە جلوبەرگی عارەبییەوە نەتەوەی عارەبی
لە دواوە بوو کە خاوەنی قورئان و پێغەمبەری قورئان بوو و هەرگیز بۆ
عوسمانیەکان هەڵنەکەوت نوێنەرایەتی عارەب بکەن و عارەبایەتی هرس
بکەن و بیخەنە کەلەپوورە نەتەوەییە فشـــــــوفۆڵەکەی خۆیــــانەوە .ئەو
نەهەنگە زلە بە هونەری عارەب و زانســـتی ئیســـ،م گەورە بوو و هەموو
ئەو ماســــــییانەی قووت دان کە لە ناو زەریای ئەو هونەر و زانســــــتەدا
بــوون .زۆری نەمــــابــوو پــێــچەوانەی ئەوە بــقەومــێ ئەوەش تــوانەوەی
عوســــمانیەکان بوو لە ناو ئیســــ،م و عارەبایەتیدا .لێرەدا قســــەیەکم بیر
دێتەوە کە بەر لە پەنجا ساڵ خوێندوومەتەوە ،قسەکەش هی مامۆ ستای
نەمر مســتەفا ســادق ڕافعیی بوو لە بارەی ڕۆشــنبیریی عارەبییەوە لە ناو
میللەتە موســـــــوڵ مانە نا عارەبە کا ندا و دەڵێ ئەو واڵتەی تەن ها عارەب
حوکمی بکا عارەبی بۆی دەبێتە کەرەســـــــەی ڕۆشـــــــنبیری و باوەڕ ،لە
کاتێکدا ،لە مێژووی کۆندا خێڵە جەرمانیەکان شاری ڕۆمایان داگیر کرد
کە پایتەختی ئیمپراتۆریای ڕۆمانی بوو ،دەســـەاڵتیان گرتە دەســـت بەاڵم
نەیانتوانی زمان و فەرهەنگیان بە سەردا ب سەپێنئ ،بەڵکو بە پێچەوانەوە،
چونکە زمان و فەرهەنگەکەیان لە چاو ڕۆمانەوە الواز بوو .قسەیەکی لەو
بــارەیەوە هەیە و لە زەینمــدا مــاوە« :لەرزی مێژوو گرتبوونی و لە نــاو
ڕۆمانیدا کەوتبوون» .خۆ ئەگەر هێزی باوەڕی ئیســ،ممان خســتە ســەر
کەلەپووری عارەب و زمانی عارەبی ،قســـەی ئەو مامۆســـتا نەمرە دەبێتە
ســــەرەتایەکی باش بۆ ئەوەی باوەڕ بێنیئ ئەگەر تەمەنی عوســــمانیەکان
درێژتر بوایە تا ئەو دەمەی عارەب دەســــەاڵتی کۆنی خۆیان بە دەســــت
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بهێنــایەتەوە ،مێژوو خۆی دووبــارە دەکردەوە .شـــــــتێکی وەک توانەوەی
جەرمانی لە ڕۆمانیدا ،لە کاتی الوازبوونی عارەبدا ڕووی نەدا و شــــــتێکی
لەو بـــابەتە ،توانەوەی تورک و فـــارس لە عـــارەبـــدا ،لە ســـــــەردەمی
عەباســــــیەکاندا ڕووی دا ئەگەرچی بە ســــــەریدا زاڵی ببوون .دووریی
سوڵتانی عوسمانی لە واڵتێ عارەبانەوە جۆرە پارێزگارییەک بوو بۆ ئەوەی
نەتوێتەوە و ئەوەش هاشا هەڵناگرێ.
هۆی دووەم ئەوەیە زمان و کەلەپووری نەتەوایەتی عوســـــــمانییە کان لە
بناغە و بنەما و سروشتەوە جیاوازی لەگەڵ کەلەپووری سامیدا بە گشتی
و عارەبیدا بە تایبەتی هەبووە چونکە عارەبی زۆر بەهێز بوو و بۆ ترکی
دراوســێی عارەب زەحمەت بوو ڕێڕەوی دوورودرێژی عارەبی بە ڕاســتی
بگرێ ئەوەش لە بەر ڕوونی عارەبی و شـــــیکردنەوە و ڕەوانبێژی قورئان،
هە ندێ لەو تورکانەی کە لە ناو عارە بدا ژیان ،توانەوە و ســـــــەرچاوەی
خۆیــــان لەبیر کرد .جیــــاوازی کەلەپوور ،لە دوو ڕووەوە کــــاریگەریی
گردەبڕی هەبوو :لێنەگەڕا حوکمکراو لە ناو دەســـــــەاڵتداردا بتوێتەوە و
لێنەگەڕا دەســـــــەاڵ تدار لە ناو حوکمکراودا بتوێتەوە .ئەوەی بە ســـــــەر
جەڕمانیدا هات ،بە سەر تورکدا نەهات.
بەاڵم کەلەپووری ئێرانی کە ســـــەرچاوەکەی ئاڤێســـــتا و زمانەکەی بوو،
پشــــتی چۆڵ بوو و کەس نەبوو بیپارێزێ و بیگرێتە خۆی .وەک گەلێکی
بێ پەرژیئ هەرچی دەهات خۆی پێدا دەکرد .هیچ ســــەیر نییە فارســــی
دەســـــــتی بە ســـــــەر کەلەپووری هەموو ئێراندا گرتبێ ،لە دەســـــــەاڵتی
ئەخمینییەوە تا دەگاتە ئەو دەمەی ئەســــکەندەر بە ســــەریاندا زاڵ بوو و
دوای ڕووخانی ماد و گەیشــــــتنی ئەوان بە دەســــــەاڵت ،کەس نەبوو بۆ
خۆی پارێزگاری لە ئاڤێســــــتا بکا .ئەوەش ســــــەیر نییە پەهلەوی ،دوای
شــــکســــتی ســــلوکیەکان بەرانبەر ئەشــــکانیەکان کە خاوەنی پەهلەوی و
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بەرۆگری ئاڤێستا بوون دە ستی بە سەر کەلەپووری ئێراندا گرت و جگە
لە ئە شکانیەکان کەس لە ئارادا نەبوو .دوای ئەوەی فار سە ساسانیەکان
ئەشـــکانیەکانیان ڕووخاند ،ئەوەش ســـەیر نییە فارســـی دەســـتی بە ســـەر
کەلە پووری هە موو ئ ێرانــــدا گر ت بێ چو نکە کەس نە بوو م ل م،نێی
دە سەاڵتیان لەگەڵدا بکا .دوای هاتنی ئی س،م ،جارێکی دی هەر لە سەر
کەالوەی ســـــاســـــانیەکان ،کەلەپووری ئێران هەر بە تەشـــــیی فارســـــی
ڕێســـــــرایەوە و هۆیەکەش وەک خۆر ئاشـــــــکرایە ،ئەوەش ئەوەیە هیچ
میللەتێکی ئێرانی جگە لە فارســــی و پەهلەوی دەســــتەخوشــــکی ،خاوەنی
ڕۆشـــنبیری و نووســـیئ نەبوو تا بەرەنگاری فارســـی ببێتەوە .پەهلەوی بۆ
خۆشـــی لە ســـەردەمی باڵوبوونەوەی ئیســـ،مدا  400ســـاڵ بوو ســـەر بە
فارســی بوو و بە هیچ چەقێکی دەس ـەاڵتی دەوروبەر پشــت ەســتوور نەبوو،
بەڵکو لە ڕووبەرێکی بەرفرەواندا ،کە هەمووی لە ژێر دە سەاڵتی فارسیدا
وەک زمــانی دووەمی دەســـــــەاڵت بێ خــاوەن بوو .ڕێی تێ نەدەچوو لە
پاشــماوەی ئێراندا ش ـان لە شــانی فارســی بدا .خوراســانی کە بێشــکەی
ڕە سەنی پەهلەوی بوو ،ببووە ستانێکی فارسی ،و پەهلەوی چ هیوایەکی
نەمابوو .ڕەنگە گەلی کورد و لەگەڵیشــــــیدا بلوج کە لە ڕۆژاوای ئێرانەوە
چووبوونە ڕۆژهەاڵت و بـــاشـــــــووری ڕۆژهەاڵت (ئەمە نێزیکـــایەتی لە
کوردییەوە ڕوون دەکاتەوە) ،ئەوجا هەندێ کەرت و پارچەی پەرشوباڵوی
زمانی تر لێرە و لەوێ مابوونەوە کە لە تووانەوە لە ناو فارســـــــیدا دەرباز
ببوون .ســـەیری نییە زۆربەی زۆری مێژوونووســـانی عارەب و ناعارەبی
سەردەمە جیاوازەکانی ئیس،م هەموو ئێران بە فارسی دابنێئ و ناوهێنانی
کورد ماوەیەک دوای هاتنی ئیســـــــ،م کەوتەوە ،ئەوەش ئەو دەمەی کە
تەمی فارسی ساسانی لە سەر ناوچە نافارسەکانی دە سەاڵتی ئیمپراتۆری
ئێران ڕەوییەوە .ئەوەش ســـــــەیر نییە دواتر تورک ببینیئ بەرەو ئەدەبی
62

فارسی دایب شکێنئ تا ئەو ئاستەی ئەدیبێکی تورک نابینیئ لە سەردەمی
عوســــــمانیدا دەســــــتی لە ئەدەبی فارســــــیدا نەبووبێ یا بە الی کەمەوە
ئــاگــاداری نەبووبێ لە کــاتێکــدا بە دەگمەن فــارس هەبوو بەرەو ئەدەبی
تورکی دایشکاندبێ هەرچەندە تەرازووی هێزی عوسمانیەکانی قورستر
بوو ،ئەوەش لە بەر ئەوە بوو ئەدەبی نوێی فارســـــــی ڕەگی قووڵ بوو و
تەمەنێکی درێژی نێزیکەی چواردە سەدەی لە پشتەوە بوو ئەوجا تورک
پێی ئاشــــنا بوون .هەروەها لە ســــای کەلەپووری ئیســــ،می عارەبیدا پتر
گەشــەی کردبوو و پەرەی ســەندبوو ،ئەوەش بە پێی قســەی هەندێ لە
شــــــــارەزا یانی مێژوو کە لێم خوێ ندوونەتەوە .فارســـــــی تازە ئەگەر بە
کەلەپووری فارســــــی ناوەنجی بپێورێ ،بەو کیژە گوندییە دەچێ چووبێتە
پاریس و بە دەســتی «کەوافیر» و بادیکیر و مانیکیر ڕازێندرابێتەوە .خۆ
ئەگەر هەرچی هێز و جوانی لە فارســــــی کۆندا هەیە کۆ بکرێتەوە ناگاتە
دوو بەیتی شانامە یا «زمانی غەیب»ی حافزی شیرازی .لەوەدا مەودای
بەراوردکاری نییە لە نێوان پەرەس ـەندنی س ـەرەتای فارســی و ئەوەی لەو
دوادواییەدا ڕووی دا ،لەگەڵ عارەبیدا کە دواتر لە دوای ئیســــ،مدا بووە
زمانی ئەدەب و زانست .عارەبی لە سەردەمی جاهیلیشدا ،لە بواری هێز
و جوانیدا دەستەپاچە نەبووە و شاعیر و ئەدیبان هەوڵیان دەدا شانبەشانی
ڕەســـــــە نایەتی عارەبی هەنگاو بنێئ و بەرەو زمانی پاکژی بادیە کە چ
وشـــــەی عەجەمی تێدا نەبووە ،بگەڕێنەوە .قورئانی کە لە نێوان ئێمە و
جاهیلیدا لەلەیە و لێمانەوە نیزیکە ،تا نووســـــــینی ئەم بابەتە لە لوتکەی
ڕەوانی و ڕەوانبێژیدایە و هەر واش دەمێنێتەوە.
لەم بۆچوونەوە لە بارەی خەیاڵکردنەوە لە جوانی فارسی تازە و بێگەردیی
عارەبی بە کۆن و نوێیەوە ،پێ دە ســـــــاڵ بە کوردی نووســـــــیومە کە
شاعیرەکانمان لە کوردستانی عیراق و ئێراندا ،کاتێ بەر لە  160ساڵ لە
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ســەر ســەکۆی فەرەزدەق و موتەنەبی و ئیبئ فارز و ســەعدی و حافز و
نیزامییەوە دە ستیان کرد بە نەزمی کوردی ،بازێکیان دا ئەگەر لە ئاستی
ســــفرەوە ئەو بازەیان دابا ،نەدەگەیشــــتنە ئەو جێیەی کە پێی گەیشــــتئ.
ئەوەشـــی کە نابێ لەم بوارەدا لە بیری بکەیئ کە پێداویســـتی هێناویەتیە
پێ ئەوەیە کە هەرگیز شــــاعیر و نووســــەری عارەب پێویســــتیان بەوە
نەبووە پەنا بۆ هونەری کەشــکەش ـە و نەمنەمەی شــیعری فارســی بەرن،
لەبەر ئەوەی زمــانی خۆیــان ئەوەنــدەی کەرەســـــــە تێــدا بووە پەنــا بۆ
خواستنەوە نەبەن بەڵکو هەموو دەرچوونێک لە پێوانەی هێز و جوانیی لە
الیـــان ،الدان بووە لە جوانی و ڕەوانبێژی .لێرەدا جیـــاوازی لە نێوان
دەســــەاڵتداری هەژاری عوســــمانی و عارەبی بندەســــتەی دەوڵەمەند لە
بواری کەلەپووردا دەردەکەوێ ،لەگەڵ جیاوازی هەڵوێســــــتیاندا بەرانبەر
کەلەپووری فارسی.
پێم وا نییە پێویســت بە درێژەپیدان بکا چونکە ئەوەی گوترا بەشــی ئەوە
دە کا بمانگەیەنێتە یەقیئ و هەوڵی لەگەڵ ئەوانەدا کە نایانەوێ باوەڕ
بێنئ ،دەبێتە کوتانەوەی ئاسنی سارد ،بەاڵم لە سەرمە شتێ زیاد بکەم تا
ئەو بڕوبیانووانە بڕەوێنمەوە کە ڕەنگە بێنە پێ  .دەگوترێ فارســـــــی لە
الیەن قەڵەمبەدەســـــــتــانی کوردەوە بەکــار هێنــدراوە ،هەر لەوانەوە کە
دەنگیان پێمان گەیشتووە تا ئەو میرزایەی بە دەفتەری دەستیەوە دەگەڕا
و نامەی بۆ ئەم و ئەو بە فارســــی دەنووســــی ،تا دەگاتە ئەو دەمەی کە
بەتەمەنەکانمان لە بیریانە .ئەوە قسەیەکی ڕاستە و هۆیەکە شی لە یەک
ئاڕاستە زیاترە :هۆی یەکەم ئەوەیە کە نەتەوەی کورد هەرگیز نووسینی
نەبووە و قوتابخانەشـــی نەبووە تا فێری نووســـینی کوردی بکا و بیریشـــی
لەوە نەکـردۆتەوە بە کـوردی بـنـووســــــــێ ،بەڵـکـو بە هـۆی کـڵـۆڵـیـیە
ئەزە لییەکەیەوە بیری لەوە نە کردۆتەوە نە بوونی نووســـــــینی کوردی
64

کە مایەتییە ...مئ خەڵ کانێکم لە بیرن بە بیر یا ندا نەدە هات بە کوردی
بنووســــــرێ یا بخوێندرێ و لەوەش زیاتر لە ســــــەر بڕیاردانی زەلیلبوون
دەڕۆم کە بە ســــەرماندا ســــەپاوە و قســــەیەک لە ســــەر ســــووککردنی
زمانەکەی خۆیاندا دەگوازمەوە کە بە فارســـــــی دە یانگوتەوە و نە فامانی
کورد دەیانجووەوە :فارســـی شـــەکرە و عارەبی زمانی پێغەمبەرە و تورکی
فەزیلەیە و کوردی ڕەزیلەیە (وشـــــــەکە لە ڕەزیلە قورســـــــترە بەاڵم بە
وشـــــــەیەکی ســـــــووکتر گۆڕیم) هیچ گومانم نییە کە یەکەم کەس ئەو
شــــــەکرانەی شــــــکاندووە یەکێ بووە لەو کوردانەی هەســــــتی زەلیلی و
چرووکی گەیشتۆتە بنەبانی هە ستی و خەریکە لۆمەی ئەو جۆرە کە سانە
نەکەم .زانا و دانا ،محەمەد ئیبئ ئادەم پەراوێزێکی بۆ نامەیەکی خۆی
لە بارەی چارەســــــەری ئیبئ کەمالەوە و لە ســــــەر شــــــیکردنەوەی «ال
تخشــــــون» لە یەکێ لە مانگەکانی 1205دا نووســــــیوە و دەڵێ :ســــــەیر
لەوەدایە بیســــتوومە لە ســــەر دیباجە کوردیەکە قســــەیان پێ گوتووم و
بەوەش مەســـــەلە کوردییەکە لە ســـــەریان دەســـــەپێ کە دەڵێ «وەک
هێلکەیەکی لە توێکڵی خۆی دەرچووبێ» .ئەوەی وەک شـــــایەدییەک لە
ســـەر کارەســـاتی خۆ بەکەم زانینی ئەوانە گوتووە شـــەرمەزارییان لەوەدا
دیوە بە زمانی خۆیان بنووســـــــئ .بەاڵم مئ الیەنگری لۆمەکردنیان نیم
ئەوەش بە هۆی ئەو هەســـتە شـــاردراوەوە کە ماوەی بیســـتوســـێ ســـەدە
هەســـــــتیــان بە جیــاوازیی خۆیــان کردووە تــا ئەو ڕۆژەی ئیبئ ئــادەم
پەراوێزەکەی نووســـــــیوە .جگە لەوەش ،ئەوانەی نامە یان دەنووســـــــی و
دەفتەر بە دەســـــــت بوون ،لە شـــــــارێکدا ژمارەیان لە ژمارەی پەنجەی
دەست تێپەڕی نەدەکرد .ئەگەر بە کوردی بیاننوسیبا یا بە زمانی واقواق
هیچ نەدەگۆڕا و کەس لەو ســـــــەردەمەدا بیری لەوە نەکردۆتەوە ئــاخۆ
ئەوانە چی دەنووســـــئ و بە چ زمانێک دەنووســـــئ .بەاڵم زانا ئاینییەکان
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وانەی عارەبییان بە شەرحی کوردی دەگوتەوە و کەمیان هەبوو فارسییان
زانیبێ چونکە لە بابەتی ڕۆشـــنبیرییانەوە دوور بوو .تەنانەت ئیبئ ئادەمی
زانا دەنووســـــــێ و دەڵێ کە خۆی بۆ فێربوونی فارســـــــی ئامادە کرد (بۆ
تەواوکردنی کەرەسـەی ڕۆشــنبیری ئەو سـەردەمە) چووە هەندێ شــوێنی
ئێران و لەوێ نیشــــتەجێ بوو تا فێری بوو .دیارە لەو ناوچەیەدا کەســــی
دەســت نەکەوتووە لەو ئاســتەدا بێ فێری بکا بۆیە دەربەدەری پێ باشــتر
بووە .ئیبئ ئادەم لەو بوارەدا بێ وێنەیە دە نا خەڵکی تر ،ئەوە ندەی پێی
بزانیئ ،ئەو هەوڵەیان نەداوە.
شاعیرەکانی  ،لەوەتەی شیعری کوردی هەیە ،بە کوردی نوو سیویانە و
کەمێکیـــان نەبێ کە بە فـــارســـــــی و عـــارەبی و تورکی ،لێرە و لەوێ
نووســـیویانە ،ئەگەر هەموویان کۆ بکەینەوە ســـەنگێکی ئەوتۆیان بەرانبەر
ئەو شیعرانە نابێ کە بە کوردی لە دیوانەکاندا نووسراوون.
ئەوەنـــدەی پێی بزانیئ کۆنتریئ شـــــــیعری کوردی هێ بـــابە تـــاهیری
هەمەدانییە کە بە عوریان ناســراوە .خاوەنی «تاریخ زبان فارســی» لە لە
الپەڕە 38ی بەشـــی ســـێیەمدا ،لە «معجم البلدان»ەوە ئەوە دەگوازێتەوە
کە «نەو شیروان بەغدادی» ناوی شاعیرێکی کوردی سەدەی پێنجەمی
هیجرییە و بە شــیعرێکەوە ناوی دەرچووە و بە ش ـەیتانی عیراق ناســراوە،
بەاڵم بەرچاوم نەکەوتووە .عەلی حەریری دەدرێتە پاڵ ســــەدەی یانزە و
دوای ئەو فەقێی تەیران ( 1307ــــــــــــــ  1375ز) ئەوجا مەالی جەزیری
( 1408ـ ـ 1481ی ز) و دوای ئەوی ئەحمەدی خانی ( 1640ـ ـ 1706ی
ز) و هی دی کە ناویان زۆر باڵو نییە.
سەرچاوەکان ئەوەش دەگێڕنەوە کە کتێبێک بەر لە هەزار ساڵ ،لە سەر
دەرهێ نانی ئاو بە کوردی هەبووە کە ئیبئ وەحشـــــــیە دای ناوە ،ئەمەش
کۆنتریئ نووســـــــراوی کوردییە کە بەر گوێمـان بکەوێ .ئەوجـا هیچ لە
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بارەی پەخشـــانەوە نابیســـتیئ تا ســـاڵی 1000ی کۆچی کە عەلی ترماخی
کتێب ێک بە کوردی لە ســـــــەر ز مانی عارەبی دادەنێ .لە پەخشــــــــا ندا
«عەقیـــدەنـــامەی کوردی» هەیە کە زیـــائەددیئ مەوالنـــا خـــالیـــدی
شارەزووری ( 1193ــــ 1242ی کۆچی 1779 ،ــــ 1828ز) دایناوە .شیعری
بە عارەبی و فارســی هەیە و هەمووشــی ســۆفیگەرییە و هەندێکیش ـی لەو
بارەیەوە بە کوردیئ« .ئیبئ ئەلحاج»ی شیعری کوردی لە سەر باوەڕ
هەیە و ناوی «مەهدینامە»یە و ساڵی  1176کۆچی دایناوە.
شـــــــێخ مارفی نۆدی شـــــــیعری ئایینی بە عارەبی نووســـــــیوە و زۆربەی
پێداهەڵدانە .قامووسێکی عارەبی ـ ـ کوردیشی بە شیعری کوردی نووسیوە
نــاوی نــاوە «ئەحمەدی» ئەوەش بە نــاوی «ئەحمەد»ی کوڕیەوە کە
دواتر لە تەریقەتی قادریدا تاقانەی ســـــــەردەمی خۆی بوو و بە « کاک
ئەحمەد» ناوی دەرچوو و لە هەندێ هۆســــــەی خەڵکی باشــــــوور باس
دەکرا و دەیانگوت «ثلثە لکاک احمد و اکرادە ــــــــــــ ســــێیەکی بۆ کاک
ئەحمەد و کوردەکانی» .شــێخ مارفی هاوس ـەردەمی مەوالنا خالید بووە
و لە هەردوو سەدەی دوانزە و سیانزەی کۆچیدا ژیاوە.
بەاڵم شــیعری کوردی کە بەو دواییانە لە دیواندا باڵو بوونەوە ،لە بواری
سۆز و هە ست و وە سف و شتی لەو بابەتانە بوو و دوایی شاعیرەکان لە
کوردســــتانی عیراقدا و لە ســــەردەمی عەبدولڕەحمان پاشــــای باباندا کە
ســاڵی 1228ی کۆچی کۆچی دوایی کرد خزانە ناو کاروباری دنیاوە .هەر
لە سەردەمی ئەودا نالی و سالم و م ستەفا بەگی ساحێبقڕان کە نازناوی
«کوردی» بوو و کەمێ لە دوای دووەکەی ترەوە بوو دەرکەوتئ ،ئەوجا
حاجی قادری کۆیی و شـــــــێخ ڕەزای تاڵە بانی و زۆری تر پە یدا بوون.
ئەوەم پێ سەیرە تا نەزمی کوردی باڵو نەبووەوە ،شاعیرانی وەهای کورد
دەرنەکەوتئ دیوانیان هەبێ و یەک دوو بەیت یا یەک دوو شـــــــیعر لە
67

سەرجەمی ناوچەکەدا جێی هیچ ناگرێتەوە و لە هیچ زمانێکدا گۆڕانکاری
ناکا .ئەوەش دەاللەتێکی قووڵ لەوە دەکا کە بەڕێوەبەرایەتی دەســـــەاڵتی
شــێخ مەحموود لە ســلێمانی لە سـەرەتای بیســتەکاندا ،لە یەکەم ڕۆژیەوە
بە کوردی دەســتی پێ کرد و ڕۆژنامەکەی و تەنانەت نامە تایبەتیەکانی
شــــێخ مەحموود لەو ســــەردەمەدا و نامەی خەڵکی تری بە گشــــتی بە
کوردی دەنووســران و ســمایل ئاغای شــکاکی کە نازناوی «ســمکۆ»ی
هەبوو لە ورمێ ـــ دواتر ڕەزاییە و دیسان ورمێ ،کە جیهادی نەتەوایەتی
کرد و دوایی وەک هەمیش ـە بە کوشــتنی کۆتایی هات ،ڕۆژنامەکەی ،کە
بیری خۆی تێدا باڵو دەکردەوە ،بە کوردی بوو.
دیاردەی نەبوونی نووسینی کوردی لە سەردەمانێکدا کە نەتەوەکانی تێدا
لەناودەچوون ،لە پەیوەندییە فەرهەنگییەکاندا کێشەی بۆ بەجێ هێشتویئ
و ئێســــتاش بە دەســــت ئەو کێشــــانەوە دەناڵێنیئ و ئەوەندەش گەورەن
مەودای ئەوە نادەن کورد لە داهێنانی کێشەدا ئەوینداری خۆی بکا .زۆر
بە المەوە ناخۆش بووە کە دیومە لە گۆ ڤارێکی کورد یدا وشـــــــە یان لە
نووســـینمدا البردووە یا گۆڕیوە چونکە گومانیان کردووە فارســـی بووبێ و
ئەو ترســــەشــــیان بۆ ئەوە گەڕاندۆتەوە گوتەگوت لە ســــەر وشــــەی لەو
بابەتەی نووسەری تر هەبووە .مئ هەر بە سروشتی خۆم الیەنگری ئەوە
نیم دەسبەرداری وشەی باو بم چونکە هەموو وشەیەکی بەرباڵو لە سەر
زاری خەڵکی کورد لە الیەن منەوە بەخێرهاتئ دەکرێ و دوو شت نەبێ
هیچیان جیا ناکەمەوە :یەکەمیان ئەوەیە ئاوازەکەی کوردی نەبێ و لە
قوڕگدا توند و تیژ بێ .ئەوی تریشـــــــیان ئەوەیە لە ئاخاوتنی کوردیدا
بتفێندرێتەوە ،خۆم لەوەشـــیان الدەدەم با کوردی بێ .ئەوەی تەماشـــای
قامووســــە عارەبییەکان بکا دەبینێ قامووســــی زمانی هەندێ زمانی تری
لەخۆ گرتووە و هەنــدێکیــان بە ڕەو کۆچیــان کردووە و نەمــاون .هەر
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وشـــەیەکی لە ئاڤێســـتادا هەبێ کوردیە و بوونی لە ئاڤێســـتادا بەڵگەیە بۆ
ڕەســـەنایەتی ئەو وشـــە کوردییە و بە بێ هیچ دەمەتەقێیەک پێی دەچێ،
جا لە زمانە ئێرانیەکانی تردا دەرکەوتبێ یا دەرنەکەوتبێ.
بۆ ڕەواندنەوەی گومان و نموونە لە ســـــــەر ئەوەی کە گوتم ،کورد دوو
وشـەی بۆ «ڕەش» هەیە .بەشــێکی کورد «ڕەش» بەکار دێنێ و کەس
نازانێ سەرچاوەی چییە و کەنگێ و چۆن پەیدا بووە .بە شێکیشی « سیا»
بە کار دێنێ و وش ـەی تر لە جێیدا نازانێ .ئەم «ســیا»یە لە «ســیاە»ی
فارســـییەوە نێزیکە و ئەوەش ســـەیر نییە چونکە لە ئاڤێســـتادا هەیە و لە
کوردیدا لە «ڕەش» ڕە سەنترە .ئەوەی جێی داخیشە ماڵی خۆمان لە ناو
مااڵندا بە ســـــــەر ناکەینەوە ...ئەمە دەڵێم چونکە زۆر لەوانەی «ڕەش»
بەکار دێنئ نازانئ ســــــیا کوردییە و لە کوردیدا ڕەگی ئەوەندە قووڵە ،لە
هیچ زمانێکی تردا وا نییە ،ئەوەش بە هۆی بوونیەوە لە ئاڤێســـتادا و ئەم
پەیوەندییەش بۆ کوردبوونی ئەو وشەیە بەسە.
ئەوانەی ســـــــ یا بە کار دێنئ ،ماڵ یان ئاوا بێ دەســـــــبەرداری نەبوونە و
«ســــیایی»شــــیان لێ داتاشــــیوە کە لســــتەی کڕیئ و فرۆشــــتنی بابەت
دەگەیەنێ .فارسەکان بەو واتایە « سیاهە» بەکار دێنئ و لەو داتاشینەدا
لە کوردی جیا دەبنەوە و با هەر وا بکەن .ئەگەر ئێمە دەســـــــبەرداری
«ســـــــیایی» بیئ وشـــــــەیەکی تر نابینیئ جێگای پڕ بکاتەوە ،چونکە لە
«ڕەش» هیچمــان بەو واتــایە دانەتــاشـــــــیوە و هۆیەکەش ئەوەیە کە
وشـــــەیەکی تازەیە و دوور نییە پەیوەندی بە «ڕەژوو»وەوە هەبێ چونکە
وشـەکە ،ناوەکە و واتاکە لە خۆیدا کۆ دەکاتەوە .بەاڵم تەمەنی وشـەکەی
دی بۆ سەردەمی ئاڤێستا دەگەڕێتەوە کە دووهەزار و شە شسەد ساڵە و
چەند سەدەیەک پێشتری کە سەرەتاکەی نازانیئ بەاڵم لە سێ هەزار
ســــاڵ پترە .خۆ ئەگەر کوردێک لە ترســــی تەڵەی فارســــی بتوانێ واز لە
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«سیا و سیایی» بێنێ ،دەتوانێ سبەی وامان لێ بکا دەسبەرداری لووتمان
بیئ تا جیاوازیمان لەگەڵ فارســــــدا زیاتر بێ و ئەوجا ســــــامانی نوکتەی
میللەتــان دەوڵەمەنــدتر دەبێ و «کوردەکە! کوا کەپووت؟»ی دەچێتە
سەر «کوردەکە! کوا گوێچکەت؟» ...الحەولەوەال...
کڕنۆشـــــبردن لە دەرباری ســـــوڵتاندا داهێنانێک نییە بە تایبەتی کورد یا
غەیرە کورد دایهێنـــابێ ،بەڵکو یەکێکە لە خەســـــــڵەتەکـــانی دەروون و
جۆرێکە لە خۆبەســـتنەوە بە مانەوە جا ئەگەر بۆ بەدەســـتهێنانی ســـوود و
دە سکەوت بێ یا ڕەواندنەوەی مەترسی .لەگەڵ ئەو بەڵگەنەویستە باوەدا
کە لە خوێنماندایە لە ناو شـــاعیران و نووســـەرانی پاشـــاکاندا یەک کورد
نابینیئ و نەمانبیســـــــتووە هیچ یەکێ لە زانا گەورەکانی کورد بیانووی بۆ
بەرژەوەنــــدیەکــــانی خۆی هێنــــابێتەوە .ئەوەش نــــاڵێم ئەوە بە هۆی
نەفســبەرزی کوردەوە بووە و میللەتانی تر لە خۆتێهەڵســووندا وا نەبوون،
بەڵکو بە هۆی لووتبەرزی شــــــــایەکــانەوە بووە لە داڵــدەنەدانی کورد و
هەروەهــا کەمیی ڕۆڵی ـان و دووریی مەودای نێوانیــان .ئەگەر ئەدیبێکی
کورد یا ناکورد بڵێ کورد خۆی لەوە بە گەورەتر زانیوە لە بەر تە ماحی
ســـــوڵتان و شـــــایەکان نەرم بێ تا دەســـــکەوتی لێیان دەســـــکەوێ ،ئەوە
دەگوترێ کە »ڕێوی دەمی بە پەرســیلە نەدەگەیشــت دەیگوت ترش ـە».
بەاڵم با سی زانایان شتێکی ترە و لە پەر سیلەدا سنووردار ناکرێ چونکە
ئەوانەی خۆیان لە شـــایەکان شـــاردەوە لە ڕووی باوەڕەوە ئەوەیان کرد و
بــاپیرە گەورەی بنەمــاڵەی حەیــدەری و مەال ئەفەنــدی هەولێر بە هۆی
سوور بوونی شا ئی سماعیلی سەفەوییەوە بۆ گۆڕینی مەزەبیان ،خۆیان لە
ماڵ و حاڵی خۆیان دامااڵند و کوردســـــــتانی ئێرانیان بەجێ هێشـــــــت و
ویژدانی خۆیانیان دەرباز کرد .ئەوەی ئەوان کردیان ســەیر نەبوو چونکە
پێمان سەیر نییە مرۆڤی نیەتڕاست لە سەر مەزەبێکی سیا سی وا سوور
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بێ کە نە پەرســــتراوی تێدا بێ نە بەهەشــــت و نە ئاگر .لە ناوەڕاســــتی
چلەکانی ســـەدەی بیســـتدا کارەســـاتەکە دووبارە دەبێتەوە و الپەڕەیەکی
تری چارەنووســـــی کورد بە هەڵواســـــینی قازی محەمەد و خەڵکی تر لە
خزمەکــانی لە گۆڕەپــانی «چلچرا ــــــــــــــ چوارچرا ح.ک»ی مەهــابــاد
دادەخرێتەوە و ئەوانی دەبنە قوربانی خۆ هەڵواســــــینیان بە ڕیشــــــووی
مانەوەی نەتەوایەتییەوە .قازیی نووکی ئایینی بنە ماڵەیەکی گەورە بوو
لە کوردســتانی ئێراندا کە ســەرکردایەتی بزووتنەوەی داخوازی مانەوەی
دەکرد و الوانی خوێنگەرم و کوردی خاوەن کەرامەت بەشـــدارییان تێدا
کرد و بە دەم ددانی مشاری مێژووەوە هەڵوەریئ.
باســــی مامەحەمەیی لە دەرباردا ،دەرگایەک لە ســــەر هەندێ ڕووداوی
زمان دەکاتەوە و ڕەنگە زانینی ســــەرچاوەی وشــــەیەکی بەکارهێندراو لە
نێوان دوو نەتەوەی ڕەگەزجیــــادا بە زە حمەت بنــــاســــــــرێتەوە .ئەو
پێوانەکاریانەی خەڵکی سەر بە وشە پەنای بۆ دەبەن ئەوەیە لە گۆشەی
دەســەاڵت و ملکەچییەوە بڕوانئ چونکە زۆر جار ،هەر ئەوەش چاوەڕوان
دەکرێ ،کە وشـــــە لە ســـــەرەوە بەرەو خوار ،واتە لە دەســـــەاڵتەوە بەرەو
ژێردەســـــــتە و لە ســـــــەرکەوتووەوە بەرەو دۆڕاو دادەبەزێ .لە بواری
پەیوەندی نێوان عارەب و فارسدا ،سەرکەوتنی چەندیئ سەدەی دوور و
درێژی هەخامەنشــی و پارتیەکان و ســاســانیەکان بە ســەر عیراقدا بۆتە
جێی باوەڕی ئەوەی کە وشـــەی ئێرانی بۆ عیراقی ســـامی گوازراونەتەوە.
زانا زمانەوانەکانی ئیس،م زۆربەی ئەو وشە هاوبەشانەیان ژماردوون کە
لە نێوان فارســــــی و عارەبیدا هەن و بە پێوانە و دەســــــتووری عارەبییان
لەگەڵدا ناکرێ لە بواری شــــــیکردنەوە و خواســــــتنەوەدا ئەوەش بە پێی
یاســـــای دابەزیئ لە ســـــەرەوەڕا .کاتێ هۆش لە ســـــەردەمی ئێمەدا و لە
هەموو بوارە کانی د ید و پیوانە کاری تازە بابەتی پێوانە و ئەن جامگیری و
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توێژینەوە لە بواری زماندا کرایەوە ،دەرکەوت زۆر لەو وشـــــــانەی کەلە
سەر فارسی حسێب دەکران لە بنەڕەتدا بابلی یا ئەکەدی یا ئاشووریئ و
هەندێکیان ســـۆمەریئ و مامۆســـتا تاها باقری خوالێخۆشـــبوو کتێبێکی لە
ســــەر ئەو وشــــانە نووســــی ـــــــــــ ڕەنگە نەختێ بەرفرەوانی تێدا کردبێ ـ
سەرچاوە نافارسیەکانیان و ڕەچەڵەکیانی ئاشکرا کردووە .ئاشکرایە بوونی
ســـــــەر چاوەی ئەو وشــــــــانە لە ئەکەدی و بابل یدا بەڵگەیەکی نوێیە بۆ
گواســتنەوەی وش ـە بە ئاڕاســتەی س ـەرەو خوار و جیاوازی تەرازووی هێز
لە نێوان فارســـی الواز لە ســـەرەتادا لەگەڵ شـــارســـتانەتی ڕەگداکوتاوی
عیراقی ئەو سەردەمانەی سامی و سۆمەریدا ئاشکرایە .لە الپەڕە  204و
205ی بەشـــــی یەکەمی کتێبی «تاریخ زبان فارســـــی»ی ناوبراودا ئەوە
دەخوێنینەوە :ئەو کاروبارانەی بە بەڕێوەبەرایەتی دەســـەاڵتی ســـەردەمی
هە خامەنشـــــــییەوە وابەســـــــتە بوون ،بە ئارامی دەنووســـــــران و هەندێ
بەڵگەنامەی بەڕێوەبەرایەتی ئەو سـەردەمە کە دەســت کەوتئ ،بە ئارامی
لە س ـەر پێســت نووســرابوون و هی کۆتاییەکانی س ـەدەی پێنجەمی پێ
زایئ بوون ،هەروەها لە کۆشــــکی شــــاهانشــــای هەخامەنشــــی لە تەختی
جەمشـــــــید نێزیکەی ســـــــیی هەزار لەوحە قوڕ دۆزرانەوە کە بە زمانی
عی،می نووســـــــرابوون ،ئەوەش بەوە لێکدەدرێتەوە کە دەســـــــەاڵتداری
هەخامەنشی لە سەرەتاوە و تا ماوەیەکی دوور و درێژ توانایەکی ئەوتۆی
نەبووە ژمارەیەکی وا لە نووســــەرانی فارســــی کۆن کۆ بکاتەوە بەڵگەنامە
ئیمپراتۆریەکان تۆمار بکەن کە لە ماوەیەکی کورتی ســـــەرســـــوڕهێنەردا
پەرەی ســــەند ،لە بەر ئەوە بە ناچاری پەنایان بۆ نووســــەرانی میللەتانی
دی برد کە لەو بوارەدا شارەزاییان هەبوو .تا دوای قاد سیەی یەکەم کە
زەمــــان گۆڕا و بــــارودۆخ ت ێ ک چوو و کەلە پووری قورئــــان هەر چی
کەلەپوورێکی کۆن هەبوو و هاتە پێ شی ڕایماڵی .دەبینیئ فار سی شانازی
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بەو وشــــــــانەوە دە کا کە چوونەتە ناو فارســـــــییەوە و تە نانەت عارەب
بەخۆشیان بە دەگمەن بەکاریان دەهێنا و لەم سەردەمەدا و لە وێستگەی
بەنزینی فارســــی الفیتە دەخوێنینەوە لێی نووســــراوە :اســــتعمال دخانیات
اکیدا ممنوع است.
زمانی کوردی لەو بوارەدا وەک زمانە کانی ترە و ژمارەیەکی یەک جار
زۆر لەو وشـــــــە عـــارەبییـــانەی تێکەوتئ کە پەیوەنــدییـــان بە بــاوەڕ و
خواپەرســــتی و زانســــتی ئیســــ،م و ســــەرجەم ڕۆشــــنبیرییەوە هەیە و
بەکـارهێنــانیــان بۆ کەس کەمـایەتی نییە بۆ ئەوانە نەبێ بەرەنگــاری بـاو
دەبنەوە .خۆشــبەختانە لە هەندێ ڕووی بەختەوە ،فەرهەنگی کوردی لەو
دەمەوە کە لە زەردەشـــــــتی ج یا بووەوە و بە هۆی دوورییەوە لە چەقی
دەســـــەاڵت و شـــــارســـــتانەتیەوە و بەر لەوەی ڕاســـــتەوخۆ پەیوەندی بە
فارســییەوە هەبێ ،لە ئەنجامدا قامووســی ئەو وشــانەی لە دەســت دا کە
پەیوەنــدییــان بە ئــایینە کۆنەکەیــانەوە هەبوو و ئەگەر وشـــــــەی وەک
 athaurvaو  rathashtaو  vastyo fshuyasبـــدەینە بەر بـــای گوێی
ڕۆشــنبیری کورد ،لە خەونیشــدا نازانێ ئەوانە ســێ چینی کۆمەڵگان و لە
ئاڤێســتادا هاتوون و مەبەســتی ڕۆحانی و س ـەرباز و وەرزێرە و وش ـەی
«ئەرتەش»ی فارســــی کە ســــەربازی دەگەیەنی ،ســــەرەتاکەی وشــــەی
دووەمە و سێیەمی سەرەتای «کشاورز»ی فارسیە کە دەکاتە وەرزێر.
بەاڵم یەکەمیان ،ئاشـــکرایە لەوەوە هاتووە کە لە ســـەرەتای ئەم باســـەدا
باســـــــ مان کرد haurva ،کە وا تای «تەواو  -کام یل» دەدا و هە مان
«ئیرۆ»ی کوردییە .ئەو وشانە لە ئاڤێستای تازەدا هەن بەاڵم «»gatha
کە کۆنتریئ بەشــــی ئاڤێســــتایە ،بە شــــێوەیەکی دی هاتووە و زیاتر جێی
ئەوەیە کورد بە زمـــانەکەی خۆی ڕازی بێ ،چونکە وشـــــــەی یەکەم
« »airyamaبە واتای هاوڕێ ،هەڤاڵ و هەمان وشـەی «یار»ی کوردی
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نوێیە .دووەمی « awetushـــــــــــ خگەئیتوش» بوو بە واتای «ئەندامی
دەســـــــتە» و وەختە هاوتای «خۆیەتی» بێ بە هە مان واتا و دوومی
 verezenoڤەرەزەنو بە وا تای «وەرزێر»ی کوردی بە دە نگ و وا تاوە.
وشــــەی  gathaخۆی لە بنەڕەتدا دوعا و نزا دەگەیەنێ و لە شــــێوەزاری
عەشـــــــرەتی دزەیی دەوروبەری مەخمووردا بۆتە «گـــاس» بە واتـــای
بانگکردن و «ث» لە کوردیدا بزر بووە و وەرگەڕا و ئەگەر کورد gatha
بخوێنێتەوە دەیکاتە «گاسا» .ئەوەندەی مئ بزانم دەنگی «ث» لە واڵتی
کورددا تەنها لە ناوچەی هەوراماندا ماوەتەوە .لە بارەی ئەم وشـــــــانەوە
بگەڕێوە بۆ «مزدیســــنا و ادب پارســــی ل  »179 ،178بەاڵم دەرهێنانی
شێوەکانیان سەرنجی خۆمئ.
ئەوە هەنـــدێ بوو لە الیەن و پەراوێزی پەیوەنـــدی نێوان کوردی و
ناکوردی زمانە ئێرانیەکان بە فارســـــــییەوە ،لەگەڵ کەمێ لە پەیوەندییە
جەوهەرییە کانی نێوان یان و ئەگەر لێکۆڵەرەوەیەک بە قووڵیی و فرەوانی
ورد بێتەوە ســـەرنج و هەواڵ و وانەی ســـەیر و ســـەمەرەی زۆر دەســـت
دەکەون و هەموویــان گومــان دەڕەوێننەوە و خەیــاڵ ئــاشـــــــکرا دەکەن:
کوشــندەتریئ شــت لە مێژووی کورددا ئەوەیە دەربازبوونی زمانەکەی لە
چنگی فارســـــــی بە نرخی چارەنووس ئەنجام درا کە  25یا  26ســـــــەدە
درێژەی کێشــــــــا .ئەمڕۆش کوشـــــــ ندەتریئ شـــــــتی ز مانەکەی ئەوەیە
بێتـــاوانیەکەی لە تۆمەت بە پـــاککردنەوەیەک بێ کە لە ڕاســـــــتیـــدا
کەوڵکردنێتی و بەوەش کورد بە هەوەســی خۆی تەرمی زمانەکەی خۆی
دەداتە فارســـــی و لەوە خاترجەمی دەکا کە بە درێژایی مێژوو نەیتوانیوە
کوردی سەربڕێ.
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زمانی پەهلەوی
دوای ئەوەی هەندێ مەســــەلەی ئاڤێســــتا و زمانی فارســــی باس کران،
قســـــەکردن لە بارەی پەهلەوییەوە توێشـــــەبەرەی کەممەســـــرەفتر دەبێ
چونکە لە توێی قسەکانماندا باس و ئاماژە بۆ پەهلەوی هەبوون.
ئەوەی لە بارەی ئەو زمانەوە نەگۆڕە ،ناوەکەیەتی کە لە ســـــــەرچاوەی
کۆنترەوە هاتووە و لە نووســـــــینی فارســـــــی کۆندا بە شـــــــێوەی «پرتو ـ
پەرتەوە» بە ناوچەی خوراســـانی ئەمڕۆ گوتراوە ،کە کەوتۆتە باشـــووری
خۆرهەاڵتی واڵتی فـــارســـــــەوە و ئەوەش ئەو خـــاکەیە کە حکوومەتی
ئەشکانی لە ناوەڕاستی سەدەی سێیەمی پێ زایئ تێیدا وەک زلهێزێک
ڕسکا و سلوکیەکانی تێکشکاند .ئاشکرایە دوای ئەوەی دە سەاڵت کەوتە
دەســت ئەشــکانیەکانەوە (ناوەکە بۆ ئەشــک یا ئەرشــاک دەگەڕێتەوە کە
بە ســــەر ســــلوکیەکاندا ســــەرکەوت)  250پ ز زمانە پەهلەوییەکەیان
بەهێز بوو (وشـــــەکە لە پەرثەوەوە گۆڕاوە) زمانەکە لە هەمان کاتدا بووە
زمـــانی دنیـــا و دیئ چونکە ئەوەی دەســـــــەاڵتی دنیـــایی هەبووبێ لەو
ســـــەردەمانەدا دەســـــەاڵتی دینیشـــــیان دەدایە پاڵ خۆیان .ئەوەی بەڵگە
نەویســـــــتە ئەوەیە پەهلەوی بە چە ندیئ ســـــــەدەی دوورودرێژ بەر لە
دەســـەاڵتی ئەشـــکانیەکان شـــانبەشـــانی ئاڤێســـتا و فارســـی کۆن بوونێکی
تۆمارکراوی هەبوو ،تا دەگەیشتە سەرچاوەکەی لە خێڵە هندوئەوروپیەکان
کە وەک هەموو گەلە ئاریەکان و ئەوروپیەکان لە یەک ئاســـــــتدا بوون
چونکە گەلێــک نەبوو لە یەکەم و دووەم دابڕانــدا لە یەکێ لە زمــانە
کۆنەکانی ئەو گەالنەوە گەشـەی کردبێ .لێکچوونی شــێوازی تۆمارکراوی
پەهلەوی و پارسی و هەخامەنشی لە لێکچوونی نێوان پارسی هەخامەنشی
و فارســی نوێ زیاترە و ئەگەر فارســی بگەڕایەتەوە دەســتی دەس ـەاڵت و
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میراتی کەلە پووری ئێرانی یە کجــــار زۆر زەحمەت دەبوو ئەو پردانە
دروســــت بکا و لە گرێدانی پەیوەندی نێزیکایەتی نێوان فارســــی کۆن و
نوێ بەردەوام بێ چونکە ئەگەر فارســــــی بە بێ حکومەت و تۆمارکردن
بمابایەتەوە دەبووە چەند شـــــــێوەزارێکی لێکدابڕاوی جیاواز و جیاوازییان
هەندەی جیاوازی ئاشـــــکرای نێوان کوردی ســـــەردەم و ئاڤێســـــتا ،بگرە
زیاتری دەبوو :ئەوەش لەبەر ئەوەی فارســــــی بنەچەیەکی تۆمارکراوی
کۆنینەی نییە تا لەگەڵ پاشماوەی ئاڤێستادا بە یەک بپێورێئ و چوارسەد
وشە لە کوێ و  83000وشە لە کوێ؟ پەیوەندی کۆنی ئەم شێوازانە لە
کوێ و هی تازە یان لە کوێ؟ کوا پەیوە ندی نێوان ئەم وشـــــــە کۆنانەی
خوارەوە لەگەڵ وشەی نوێدا:

شێوازی نوێ

واتایان بەکوردی

شێوازی کۆن

برەو

بڕۆ

برەوەد

با بڕوات

مەنیاهەئی

بیەندیشی

بیر بکەوە

ئاهەم

بودەم

بووم

پەتی پیە خوڤا

خودرا نیگەهدار

ئاگاداری خۆت بە

ئیدی

idiy

ئەداتوڤ

adatuv

بۆ ئەوە تەماشای الپەڕە

234

و 235ی تاریخ زبان فارسی ناوبراو بکە.
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ئەگەر بشـــــێ ئەو وشـــــانە بۆ فارســـــی کۆن بگێڕینەوە ،دەشـــــێ بۆ هەر
شــێوازێکی دی بیانگێڕینەوە هەخامەنشــی نەبێ کە لەو س ـەردەمەدا بووە.
لە ڕاســتیدا ،بە پێی بۆچوونی زۆربەی نووس ـەرە ئیســ،میەکان ،فارســی و
پەهلەوی تێکەاڵوی یەکتر بوونە و هەندێ لەو نووســــــەرانە یەکســــــانی
کردوون و هی تریان فارســــــییان دابەش کردووە و پێیان وایە پەهلەوی
بەشێکێتی و هی تریشیان بە الیەکی تردا چوونە کە ئێرە جێی باسکردنی
نییە و کەمێکی زۆر کەمیشـــــــیــان بە دوو زمــانی جیــاوازیــان دانــاون.
پە هلەوی ،خە تێکی تــــایبە تی بۆ نووســـــــیئ لە ئــــارامی داتــــاشـــــــی.
هەخــامەنشـــــــیەکــان خەتی بزمــارییــان هەبوو بەاڵم لە بەر زەحمەتی
بەکارهێنانی ئەو خەتە ،ئەوانی پەنایان بۆ ئارامی برد .ئەوەی تا ئێســــتا
لە بەڵگەنامەی پەهلەوی س ـەردەمی ئەشــکانیەکان دەســت کەوتووە ،زۆر
کەمە و هەرە کۆنەکانیان دوو «گرێبەند ـــــــــــــ قەواڵە»ی ئاڵووێرن و لە
هەورامان دەســـت کەوتوون (هەورامان ناوچەیەکی کوردنشـــینە کەوتۆتە
هەردوو بەری ســـــنووری نێوان واڵتی فارس و عیراقەوە و بە تەنیشـــــت
هەڵەبجەوەیە ،لە پارێز گای ســـــــلێ مانی) مێژووی ئەو دوو گرێبە ندە بۆ
یەکەم س ـەدەی پ ز دەگەڕێتەوە و کۆنەکەیان هی ســاڵی (88ی پ ز)ە
و تازەکەشــیان ڕێی تێ دەچێ ســاڵی ( 12ی)پ ز یا (88ی)ز نووســرابێ
(تەماشای ل  251و 252ی کتێبی تاریخ زبان فارسی بکە) .یەکەمیان لە
بنەڕەتدا بە یۆنانی نووســــراوە و وشــــەی پەهلەوی لە پشــــتەکەی هەن،
دووەمیشـــــــ یان هەمووی پەهلەوییە و ئەوەش بەڵگەیە بۆ ئەوەی زمانی
ســلوکی لەو سـەردەمەدا بەکار نەهێندراوە .بەاڵم ســاســانیەکان ماوەیەکی
دوور و درێژ لە ســـــــەر بە کارهێنانی زمان و خەتی پەهلەوی مانەوە و
شــــــوێنەواری زۆرمان لەوانەوە پێ گەیشــــــتوون .کەچی خەتی پەهلەوی
داتاشــــــراو لە ئارامی بە جۆرێ گۆڕدرا هەندێ لە زەحمەتییەکانی کە لە
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خوێندنەوەدا هەبوون الکەوتئ و ئەو شێوە گۆڕاوە الی ساسانیەکان بووە
خەتی بە کارهێندراو .پەهلەوی بەخۆی ،بە پێی بۆچوونی زانا ئێرانیە کان
بووە دوو بەشەوە :یەکەمیان ئەو پەهلەوییە بوو کە لە ناوچەکەی خۆیدا،
کە کەوتبووە بـــاکووری ڕۆژهەاڵتەوە ،بەکـــار دەهێنـــدرا .دووەمیـــان ئەو
پەهلەوییە بوو کە واڵتی پارس ،لە باکووری ڕۆژاوای ئێران بە تەنیشــــت
ئەو فارســــییەوە بوون کە زمانی ئاخاوتنی ئەو واڵتە بوو ،بەکار دەهێندرا.
ئەم پەهلەوییە بە «پارسیک» ناوی دەرچووبوو تا لە پەهلەوی یەکەم و
زمانی فارسی کە سەرچاوەکەی هەخامەنشی بوو و پەرشوباڵو ببۆوە و بە
فارســی نوێ دەناســرێ جیا بکرێتەوە .جیاوازی نێوان پەهلەوی (ناویان نا
پەهلەوانیک) و «پارســــــیک» زۆر کەمە بەاڵم هەیە .بۆ ڕوونکردنەوەی
ئەو جیاوازییە پەنامان بۆ ئەم ڕســتانەی خوارەوە برد کە هی پارســیک و
پەهلەوانیئ و لە شـــــــوێنەوارێکی ئەردەشـــــــێر باب کانەوە (دامەزرێنەری
دەوڵەتی ساسانی 226ی پ ز) گوازراونەتەوە.
 .1پتکرا ایئ مزدیسئ بغ ارتخشتر
 .1پتکر ام مزدیسئ بغ ارتخشتر
 .2شاهان شاه ایران کی چهر
 .2شاهیئ شاه اریان کی چهر
 .3هیچ یزدان پس بغ پاپک شاه
 .3هیچ پزتان بوهر بغ پاپک شاه
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یەکەم شـــــێوازی هەر ڕســـــتەیەک پارســـــیکە و دوومی پەهلەوانیکە.
واتاشـــیان :ئەمە پەیکەری شـــایە ،مەزدیەســـنا ،ئەردەشـــیر ،شـــاهەنشـــای
ئێران ...هتد .ڕســــتەکانیشــــمان لە ل 255ی کتێبی تاریخ زبان فارســــی،
بەشی یەکەمەوە گواستۆتەوە.
دوای گرێبەندەکانی هەورامان نووســــیئ و بەڵگەنامەی زۆرمان دەســــت
کەوتوون ،لەوانە ،کتێبی کارنامەی ئەردە شێر بابکانە و «ئەرداڤیرافنامە»
و زە ند ئاڤێســـــــتا و کتێبی ئایینی تری زەردەشـــــــتی و مانەوی لەگەڵ
شـــوێنەواری ئەدەبی دەرەوەی بازنەی ئاییئ ،وەک دەســـەاڵت و مێژووی
تێکەڵی داستان و شتی تر...
ڕەنگە کەڵکی هەبێ لێرەدا ئەوە بڵێیئ کە «زەندئاڤێســــــتا» تەفســــــیری
پەهلەوی ســــەردەمی ســــاســــانیەکانە و بۆ ئاڤێســــتا کراوە و «شــــەرحی
ئاڤێســـتا» دەگەیەنێ و لێکدانەوەکەش لە « zantiزەنتی» وەرگیراوە کە
ڕەگەکەی « zanزەن»ی ئاڤێســــــتاییە و « danدەن»ی پارســــــی کۆن
بەرانبەرێتی کە واتای زانست و زانیاری دەدا و هەردوو وشەی «زەن و
دەن» بە شـــــــێوازی خۆ یان دابەزیون و لە کورد یدا بوونەتە «زانیئ و
زان» کە لە ئاڤێســـتاوە گوازراونەتەوە بە نیشـــانەی جیاکەرەوەی «د»ی
سەرەتایەوە هاتووە .ڕەگی لە هەردووکیاندا «زان و دان»ە و ئاشکرایە
پەهلەوی بە هێشـــتنەوەی «ز» لە «زەند»دا هاوبەشـــی کوردییە .یەکێ
لە خەسڵەتە هاوبەشەکانی پەهلەوی و کوردی ئەوەیە کرداری ڕابردە لە
پەهلەوی و شێوەزاری باکووری کوردیدا بە پێشخستنی جێناوی بکەر بە
سەر کرداردا و ئینگلیزی لە هەموو کردارەکاندا وا دەکا .ئەوجا کوردی
و پەهلەوی جێنــاوی بکەر لە هەموو کردارێکی ڕابردە و داهــاتوودا دوا
دەخەن و هەموو زاراوە کوردییە ناســــراوەکان لەوەدا وەک یەکئ .وا باوە
کە شـــــــێوازی هەورامی کوردی لە پەهلەوی دەچێ و بۆم هەڵنەکەوتووە
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لەو الیەنە ورد ببمەوە و ڕای گردەبڕی لە ســـــەر دەربڕم بەاڵم ئەو دوو
بەرانبەرەی ســـەرەوە لەوەدا بێ بەڵگە نیئ کە ســـەر بە هەورامیئ چونکە
ئاخاوتنی ڕۆژانەی ئاســـــــایی خەڵک تۆمار دەکەن کە چ خەســـــــڵەتێکی
ڕە سمییان نییە تا ئەو گومانە بکرێ کە بە زمانی بێگانە بۆیان نووسرابێ.
ئەوەی ئەم بۆچوونەم پتر پشــت ەســتوور دەکا قســەیەکی شــەمســەددیئ
محەمەد کوڕی قەیس ئەلڕازییە کە لە کتێبی «المعجم في معاییر اشعار
العجم»دا نووســـــــیویەتی و وەرگێڕانەکەی دەبێتە :خەڵکی عیراقم دیت
ســـــەرگەرمی داڕشـــــتنی ئاوازی ئەدەبیاتی فەهلەوی بوون و تەنانەت بە
ئــاوازێکی نــاخۆش گوتەی عــارەب و غەزەلی دری «فــارســـــــی» دڵ و
دەروونی دەهەژاندن ،وەک:
لحئ اورامئ و بیت پهلوی
زەخمەء رود و سماعی خسروی
بۆ ئەمە ،سەرنجی ل 249ی کتێبی تاریخ زبان فارسی بدەن ،دەقەکە شم
بەرچاو نەکەوتووە تا بزانم بە عارەبییە یا لە قامووســــەوە ،لە ناعارەبییەوە
گوازراوەتەوە بۆ کتێبی «تاریخ زبان فارســی» وەک لە فارســیدا باوە ،بێ
ئەوەی لە عارەبییەوە وەربگێڕدرێ.
نیوەی یەکەمی بەیتەکە کە واتای «ئاوازی هەورامی و بەیتی پەهلەوی»
دەدا ،پێداهەڵدانی تێدایە بۆ ئاوازی هەورامی و ئاسان نییە ئاوازی گۆرانی
لە وشــــــەکانی جیا بکرێتەوە و ئەگەر پەهلەوی لەوە زیاتر باڵو بووبێتەوە
لە هەورامــان گیری خواردبێ ئەوە ڕێگر نییە لە بەردەم ئەوەی زمــانی
هەورامـــان پەهلەوی بووبێ و ئـــاوازەکە ســـــــەرچـــاوەی هەورامـــانییە و
80

زمــانەکەش زمــانی گشـــــــتیی خەڵکی واڵتە و ئــاوازی تــایبەتمەنــدیی
ناوچەکەیە ،وەک بڵێی :فاڵنە کەس شـــیعرێکی عارەبی بە ئاوازی شـــامی
یا قاهیری یا بەغدایی گوتووە .ئەوجا هەورامان ناوچەیەکی بەریئ نییە و
بە دەسەاڵتداریی ناوی دەرنەچووە تا ئاوازی ئەوەندە بەناوبانگ بێ زمانی
تر ســواری س ـەری بێ .لە هەموو حاڵێکدا ،ئەو س ـەرســوڕمانە دەمێنێ کە
ئاوازی هەورامانی باڵو بێتەوە و بە ناوبانگ بێ تا شـــــــیعری زمانێکی تر
تەواو داگیر بکا .لەم ڕۆژگارەی ئێســتادا ئاوازی تایبەت بە خۆی هەیە و
وەهـا نـاوی پێوە دەرچووە هیچ جێیەکی تری ئەم جیهـانە تـایبەتمە ندی
وای لە ئاوازدا نییە .ئێستا مەودای ئەوە نییە باسی تایبەتمەندیەکانی ئەو
ئــاوازە بکەیئ کە لەرەیەکی تێــدایە هیچ قوڕگێکی تر ،ئەگەر لەگەڵیــدا
ڕانەهاتبێ پێی ناوەســـتێ تا دەگەینە ئەوەی بپرســـیئ ئاخۆ ڕێی تێ دەچێ
لەرە لە ئاوازی فارســـــــی ســـــــەردەمدا کە تایبەتمەندیی خۆی هەیە ،لە
ئاوازی هەورامان وەریانگرتبێ؟ لە کوردســـتاندا ،بە هەموو بەشـــەکانیەوە
لە شـــێوەی ئەو ئاوازە نییە! زەرەری نییە ئەگەر بڵێم بەشـــێک لەو شـــێوە
تــایبەتییەی هەورامــان لە دەنگی لێهــاتوانی ئــاوازی عیراقــدا بە بچڕاوی
دەردەکەوێ بە تایبەتی لە دەنگی نەجمەددیئ شـــێخلی و بە شـــێوەیەکی
کەمتر محەمەد گوبانچی و لە هەندێکی تریشەوە بە شێوەیەکی خنکاو و
کەرخ و گڕ و ماندووبوون دەردەکەوێ کە توانای دەرهێنانی کەمتریان
هەیە .لەگەڵ ئەوەشــــــــدا بابەتەکە بۆ لێکۆڵینەوەی فرەوانتر بە کراوەیی
دەمێنێتەوە تـــا بە ئەنجـــامێکی گردەبڕ بگەیئ .ئەنجـــامی وردبوونەوەش
هەرچییەک بێ گەرد ناخاتە سەر هەورامان و لە شتێکدا لۆمەی ناکرێ
کە لە مێژوودا ،بە شــێوەیەک لە شــێوەکان ڕووی داوە و کوردســتانی لە
پشتە و زمانی کوردی بە پاکژی و پتەوی و سەربەخۆیی لێی دەرهاتووە،
جگە لەوەی کە پەهلەوی فارســـــــی نییە و ســـــــەرجەمی باســـــــەکەش
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شــارســتانەتییە لەگەڵ هەندێ تیشــکدانەوەدا و چ پێویســت بە دڵەڕاوکێ
ناکا.
لە پە نا و پەســـــــێوی خوێندنەوە مدا بۆ پەهلەوی بینیومە ،وەک خەڵکی
تری دیویانە ،وشـەی زۆر هەن ،هاوشـێوەیان لە کوردی سـەردەمی شیدا
هەیە و نەمزانیوە لە فارســیدا هەبێ ،یا شــێوەیان لە کوردیدا لەو شــێوانە
نێزیکترە کە لە فارســـیدا هەیە .دیاردەیەکی تری هاوشـــێوەم زانی کە لە
هەندێ شـــێوەزاری کوردیدا لە کوردســـتانی عیراق کردارەکان لە ســـەر
شـــێوەی پەهلەوی دەگۆڕێئ بە تایبەتی ئەوانەی دەنگی «د» بە دوایاندا
دێ ،ئەو شـــــــێوەزارانە دەیکەنە «ت» و لە پەهلەویشـــــــــدا وایە .ئەو
شێوەزارانە لە بری «کردن و مردن» دەڵێئ «کرتئ ،مرتئ» .بێ گومان
وردبوونەوە هەندێ ڕووی تری لەو بابەتە لە نێوان شێوەزارە کوردییەکان،
یا هە ندێکیاندا لەگەڵ پەهلەویدا دەردە خا ،ئەوەش بە هۆی گەڕانەوەیان
بۆ یەک ســـــەرچاوەی ئێرانی و نێزیکایەتیشـــــیان لە یەکترەوە ،شـــــتێکی
تری هەیە کوردی و پەهلەوی کۆ دەکــاتەوە و لەو دووەدا نەبێ ئەوە
نییە:
ئەو دراوە هاوبەشـــــــەی نێوانیان ،ئاڤێســـــــتایە کە یا کوردیە و لە خاکی
پەهلەویدا ،لە خوراســـــــان دەرکەوتووە یا پەهلەوییەکی کۆنە و بە زمانی
کوردی قسەیان پێ کردووە و پەیوەندی نێوانی لەگەڵ کوردیدا لەو دەقە
ئاینیانەدا بەردەوام بووە کە کورد باوەڕی پێان هەبووە .ئەمە ڕاســـتییەکی
گەورەیە و کەس ئاوڕی لێ ناداتەوە چونکە ئەو دەنگە زۆر کزە کە هەق
وایە بەرز بێتەوە .نە پەهلەوی قســـــــەکەرێک بە ناویەوە هەیە لە خاکی
خوراســـــــانەوە دە نگ هەڵبڕێ و نە کورد کەس گوێ لە دەنگی دەگرێ
ئەگەر دەنگێکی لێوە بێ کە تا ئێستا شتی وا نەبووە.
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کوردی بە زندوویی ماوەتەوە بەاڵم پەهلەوی شــــوێنەواری ســــەربەخۆی
نەماوە لە فارســـــــی جیا بێ و بە هۆی گواســـــــتنەوەی دەســـــــەاڵتەوە بۆ
فارســــــەکان ،هەموو ئەو زمانانەی نووســــــینیان هەبووبێ لە ســــــەردەمی
ســاســانیەکاندا بوونە بەشــێک لە کەلەپووری فارســی و خوراســانی  ،بە
خۆی و کەلەپووریەوە لە ماوەی چوارس ـەد ســاڵدا کەوتە بەر دەســتیان و
تا هاتنی ئیســـــــ،م هەموو ئەو زمانانەی تێدا توانەوە .توانای ئەوە نییە
مەزە ندە لێ بدرێ ئاخۆ بە دووری و نێزیکی لەگەڵ کوردیدا چی ڕووی
دەدا چونکە جگە لە شـــــێوەیەکی تۆمارکراوی پەهلەوی کە ماوەی چەند
سەدەیەک وەک زمانی دەوڵەتی و فەرهەنگی لە سەردەمی ئە شکانیدا و
دوایی لە ماوەیەکی دەســــەاڵتی ســــاســــانیدا برەوی هەبوو و دواتر ،چەند
س ـەدەیەکی دوای هاتنی ئیســ،م شــانبەشــانی فارســی بوو و لە کاروباری
ڕۆژانە و ڕێوڕەســمی ئایینیی زەردەشــتیدا بەکار دەهێندرا و ئەوجا ،هەزار
ســـاڵێک دەبێ ،لە هەندێ شـــوێنی بەرتەســـکدا نەبێ کە هەناســـەی تێدا
دەدا ،الپەڕەکەی داخرا ،پێوانەی ترمــان بۆ ئەو بەراوردکــارییە لە بەر
دەستدا نییە.
پەهلەوی بە زمانی ســـــــەردەمی ناوەڕاســـــــت دادەنرێ ،نەخێر لە دوای
هێرشــی ئەســکەندەرەوە ،بە تاکە زمانی سـەردەمی ناوەڕاســت دادەنرێ تا
ماوەیەکی زۆر دوای دامەزراندنی دەوڵەتی ســـاســـانی ســـاڵی  331پ ز و
هەتا دوای ســــاڵی  226ی ز .جگە لە زمانی ئاڤێســــتا بە پلەی یەکەم و
فارســـــی کۆن (ئەخمینی) بە پلەی دووەم ،زمانی ترمان نییە نوێنەرایەتی
زمانە ئێرانیە کانی ســـــــەردەمی کۆن بکا چونکە هەر ئەو دووە بە تەنها
خۆیان شـــــوێنەواری نووســـــراوی ســـــەردەمی ســـــلوکییان هەیە .ئەگەر
خوازیاری وردەکاری سیمای مێژوو نەبووینایە هەر بە ئاڤێستا وەک تاکە
نوێنەری زمــــانە ئێرانییەکــــان وازمــــان دە هێنــــا چونکە کۆ نتریئ و
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دەوڵەمەندتریئ دەقە ،کە خاوەنی  83000وشەیە و لەگەڵ فارسی کۆندا،
بە خۆی و چوارسەد وشەوە بەراورد ناکرێ.
دەبێ وێنەیەکی نووســراوی زمانی ئێرانمان هەبێ و بیکەینە پێوەر بۆ ئەو
ڕۆڵەی دیویەتی چونکە کوردی و زۆر زمانی تری ئێرانی نە نووســـــــینی
کۆنیان هەیە نە ناوەنجی و هەمووشـــیان لە ســـەر لســـتی زمانە نوێیەکان
دانراوون ئەگەرچی ئەوەش زانراوە کە هەموویان بەر لەوەی گەالنی هند
و ئێرانی ببنە دوو بەشـــەوە ،هەبوونە .ئەمە شـــانبەشـــانی ئەوانە دەڵێم کە
بۆیان نەس ـەلماوە ئاڤێســتا بە زمانی قەومە میدیەکەی زەردەشــت بووە و
ئەگەر وا دانێیئ زمانی ئاڤێســتا میدی بووە کوردی دەچێتە خانەی زمانە
کۆنە ئێرانیەکانەوە .ئەم قســـەیە پێچەوانەی ئەوە نییە ئاڤێســـتا بە پیتێک
نەنووســراوە تایبەت بووبێ بە میدیەکان و ئەوەش سـەلماندنی ناوێ .ئەو
سێ ڕۆڵە لە داهێنانی زانایانی سەردەمئ.
بە پێی ئەو پێوانەکارییە پەهلەوی ســـــروشـــــتی ناوەڕاســـــتی دەســـــەاڵتی
ئەشــکانیەکان و ســاســانیەکان و تا هێرشــی ئیســ،می تێدایە و خەســڵەتی
نوێی دوای ئیســـ،میشـــی تێدایە تا ئەو ســـەردەمانەی کە چی دی بەکار
نەدەهێنــدرا و بووە زمــانێکی کۆنینە و لە هەنــدێ ڕێوڕەســـــــمی ئــایینی
زەردەشـــتیدا ،لە هەرکوێ بوایەن دەگوترا و ئێســـتاش لە یەزد و کرمان،
لە ئێران و هەندێ شـــــــوێنی هند کە گرنگترینیان «بۆمبای»ە مەکۆیان
هەیە و ئەوانە نەوەی پارسەکانئ کە دوای هاتنی ئیس،م کۆچیان کرد و
بەسەرهاتیان بە شیعر و بە پەخشان پارێزراوە.
بە پێویستی نازانیئ لە سەر بەکارهێنانی پەهلەوی لە سەردەمی ساسانیدا
فرەوانتر بدوێیئ لە دەقی مانەوی نەبێ ،وازمان لێ هێنا .پێشــتر ئاماژە بە
زمانی هوزاوارش کرا کە بە بەربەرینی لە پەهلەویدا و تا ئەندازەیەکی
لە فارســــی ناوەڕاســــتدا و لەوەش کەمتر لە «غدیە»دا بەکار دەهێندرا.
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غدیە ،کە لە ئاڤێســـــتادا بە ســـــوغدە ناوی هاتووە و لەو وشـــــە ئارامیانە
پێکهاتووە کە بە هۆی پێداویســـتی ڕوونکردنەوەوە چوونەتە ناو نووســـینی
پەهلەوییەوە و نیشـــــــانەی شـــــــیکردنەوەی پەهلەوی لە کۆتایی وشـــــــە
ئارامیەکان پارێزراو بووە وەک ئەوەی نیشــــانەی ســــەرچاوەی پەهلەوی
«تئ» بخەنە س ـەر وش ـەی «دەنووســئ» و بە «دەنووســنتئ» تۆماریان
دەکرد و خوێنەری ئەو ســـــــەردەمە بە «نویشـــــــتئ» واتە نووســـــــیئ
دەیانخوێندەوە و بەو شێوەیە ،بەاڵم پێویست بە درێژەپێدان ناکا .هەندێ
لە هۆیەکان بۆ ئەوە دەگەڕێنەوە کە نووســینی پەهلەوی بە خەتی ئارامی
دەنوو سرا نەختێ زەحمەت بوو و شێوەی و شە پەهلەوییەکان لە یەکەوە
نێزیــک دەبوون و ئەگەر بە پەهلەوی بنووســـــــرابــا ،دەبوو هــاوشـــــــێوە
ئارامییەکەی بنووســئ و هەموو جارێ نیشــانەی چاوگی پەهلەوی بخەنە
کۆتاییەکەی و بە پەهلەوی دەســــکاریکراو بیخوێننەوە .بەاڵم چۆن زاندرا
وشەی ئارامی بە پەهلەوی دەنووسران ،بە زۆر بەڵگە ئەوە سەلمێندراوە،
لە هەموان بەهێزتر کتێبێکی زمــانەوانی بە نــاوی «فرهنــگ پهلوانیــک ـ
قامووســــی پەهلەوی»ی ســــەردەمی ناوەنجی ماوەتەوە هەموو ئەو وشــــە
ئارامییانەی تێدان کە لە بری پەهلەوی بە کار هێندراوون .جگە لەوەی
بڵێیئ ئەو شــێوازە ئاڵۆزە هەندێ جار دەبووە هۆی گۆڕینی گوتنی وش ـەی
پەهلەوی کە بەر گەمەی «هوزوارش» کەوتبوون ،پێویست ناکا زیاتری
لە سەر بڕۆیئ .ناشزانم ئەم شێوازە چۆن بە هوزوارش ناو نرا.
ئەوەندەی پەیوەندی بە ڕێڕەوی کوردییەوە هەبێ ،ئەوە هەموو قســـەکان
بوو لە ســـــــەر پەهلەوی ،هەردووکیان دوو داون لە یەک تیڕێژی زمانە
ئێرانییەکان و بە تەنیشـــــت یەکەوەن و جیاوازی چارەنووســـــیان ئەوەیە
پەهلەوی گەشـــەی کرد و لە کۆتاییدا وەســـتا ،کوردی وەســـتا و دوایی
گەشـــــــەی کرد .ئەگەر بســـــــەلمێندرێ لقێکی کوردی پەیوەندییەکی لە
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ئاسایی توندتری بە پەهلەوییەوە هەیە ئەوە بۆ تاموچێژی مێژوویی بوو و
باشـــتریشـــە ببێتە موژدە بۆ گومانی خەڵکی کە چەندیئ ســـەدەیە زەوت
کراوە و هەمووشــی قس ـەی ڕێتێچوونە و نەس ـەلمێندراوە و پێم وا نییە بە
یەک ڕێگاش بس ـەلمێندرێ ،ئەوەش ئەوەیە کە قس ـەی هەورامی وای بۆ
هەڵکەوێ خەســڵەتی کۆنی تێدا بژێ ئەوجا جۆرە گومانێکی گشــتی دێتە
ئاراوە کە لە ســــەر زاری ئاریەکان بە گشــــتی ســــەرنج دراوە و بەشــــی
پەهلەوی بە ناچاری لە بەشی فارسی زیاتر دەبێ چونکە پەهلەوی زمانی
نـــاوەڕاســـــــتە و ئەوەنـــدە دوور نەبووە لێکچوون ڕوو نەدا وەک چۆن
هەخامەنشـــیەکان کە تەنانەت بە فارســـی نوێی کیژی خۆشـــی نەدەچوو.
پاشـــەڕۆژ بە شـــێوەیەک لە شـــێوەکان گومانمان بۆ دەکاتە یەقیئ .بەاڵم
بەڵگەیەکی مێژووییمان بە دەســتەوەیە و هەندێ ڕووناکایی دەخاتە سـەر
ڕێڕەوی شــێوەزاری هەورامی و خەســڵەتی پتەویی دەردەخا .ئەو بەڵگەیە
کتێبی «نور االنوار»ە کە عەبدول سەمەدی توداری ساڵی 1099ی کۆچی
لە ســـــەر ڕەچەڵەکی ســـــاداتی کوردی ناوچەی هەورامان و دەوروبەری
نووسیویەتی و لە ناوەڕۆکەکەیدا دوو شت بۆ ئێمە گرنگە کە پەیوەندییان
بە بابەتەکەوە هەیە و یەکەمیان شـــــێوەی کڕیئ و فرۆشـــــتنە لە گوند و
گەڕەکی ئەو ناوچەیە و دوای بیســـــمیل ،و پێشـــــەکی و ســـــەاڵوات ،بە
عارەبییەکی هاکەزایی دەڵێ :ئەوجا میرزا عەبدولکەریم کوڕی میر خالید
کوڕی ئەحمەد بابانی بە کەیفی خۆی موڵکەکانی کە کەوتبوونە «پشـــت
ڕێ» و «کورەوز» مەبە ستم هەمەدان و ق شڵەکانێتی و «ا سفرنگیئ» و
پارچەی «بئ» و « گاوران» و «نینە» و «گواڵن» و قشـــــــڵە کانیان
«نیزل» و «گلیە» و «بیدرە» و «چویئ» بەرانبەر دووســــەد و یەک
مســــقال زێڕ بە شــــێخ زەکەریا کوڕی شــــێخ عەبدولڕەحمان ...هتد .ئەم
کڕیئ و فرۆشــتنە ،چێشــتانی ڕۆژێ پێنجشـەممەی پێنجی ڕەبیعی یەکەم،
86

ســاڵی ش ـەشــس ـەد و حەفتاوپێنجی کۆچی پێغەمبەری گەورە دروودی لێ
بێ ،مۆر کرا.
نووســــــەری گرێبەندەکە قازی ئەســــــعەدی خەڵکی «بایگەاڵن» بووە و
عــارەبیەکەی تێکەڵێکە لە فێربوون و ڕاهــاتئ .زانینی عــارەبی و ڕاهــاتنی
کوردی دەقێکیـــان بەرهەم هێنـــاوە هەم هێزی تێـــدایە هەم دوو بڵقی
هەڵقواڵنی ڕاهاتئ.
تەمەنی ئەو گرێبەندە ئەمڕۆکە حەوتســــــەد و ســــــیودوو ســــــاڵە و دوو
شـــــایەدیی لە ســـــەر دوو ڕاســـــتی تێدان کە بۆ ئێمە زۆر جێی بایەخئ.
یەکەمیان ناوی گوند و قشــــڵەکانە ،کە ئەو دەمە نۆزدە ســــاڵ بە ســــەر
کۆتایی دەســــەاڵتی عەباســــیەکاندا تێپەڕیوە ،کوردی بوونە و بە زاراوەی
دانیشــتوانی ناوچەی هەورامان بوونە و هەمووشــیان بە کەڵکی ئەوە دێئ
ئەمڕۆ ناوی گوندی ئەو ناوچەیە بئ .شـــــــێوازی ناوەکان هەتا ئەمڕۆ ،لە
ماوەی حەوت ســەدە و چارەکە ســەدەیەکدا ،بە هیچ شــێوەیەک گۆڕانی
بە ســـــــەردا نەهاتووە و بەڵگەنەویســـــــتیشـــــــە کە ئەو ناوانە لەو ڕۆژەدا
دانەنراون کە گرێبەســـــــتەکەی تێـدا نووســـــــراوە و دەشـــــــێ لە ڕووی
پێوانە کارییەوە بڵێیئ چە ند ســـــــەدەیەک پێشـــــــتر بەو ناوانەوە بوونە و
تەنانەت مانەوەیشـــیان بەو ناوانەوە لە دوای هێرشـــی مەغۆل کە هەموو
شـــتێکیان ژێروژوور کرد ،ئەو بۆچوونە پشـــت ەســـتوور دەکا .مانەوەی ئەو
نــاوانە لە دوای ئەو بشـــــــێوێنیــانەش کە دوای بوومەلەرزەکەی مەغۆڵ
نــاوچەکەی گرتەوە بەڵگەی بەهێزییــانە و ئــامــاژەشـــــــە بۆ هــاســــــــانی
بەردەوامبوونیان بە خۆیان و واتایانەوە ،لە ماوەی ئەو چەند ســـــــەدەیەدا
کە ئاســوودەییان تێدا بااڵدەســت بووە .تا ئاســتی باوەڕپێکردنی گردەبڕ وا
پێ دەچێ ئەو ناوانە لە ســـــــەردەمێکدا هەبووبئ هێشـــــــتا پەهلەوی لە
ناوچەکەدا بااڵدەســــت بووبێ و هێزی گرێبەندەکەی تری فرۆشــــتئ ئەم
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بۆچوونە پشـــتڕاســـت دەکا کە لە نێوان دوو کەســـدا بووە و پەیوەندی بە
موڵکایەتی گوندێکەوە بووە ناوی «هەزار کوڕە» بووە و ئەوجا کڕیارەکە
پێشـکەشـی شـێخ خالیدی کوڕی شـا لی دەکا و ئەم شـێخ خالیدە باپیری
باپیری ئەو شــێخ زەکەریایە بووە کە لە گرێبەندی یەکەمدا ناوی هاتووە
و گونــــدەکەش لە نــــاوچەکەدایە .بەاڵم گونــــدی «هەزارکوڕە» ئەوە
دەگەیەنێ هەزار کوڕی تێدا بووە و ئێســـتاش ئەو شـــێوازە گوتنە لە زۆر
جێی کوردســـتاندا باوە .جا با لێکی بدەینەوە چەند ســـاڵ لە نێوان باپیری
باپیر و نەوەی نەوەدا دەبێ .بە پێوانەی ســــــەردەمی ئەمڕۆی مئ مردنی
باپیری باپیرم «ئەلواسی بیل ،عەبدواڵی کوڕی عەبدولڕەحمانی جەلی»
کە ساڵی 1246ی کۆچی بووە و ماوەکە سەدو شە ست ساڵە و ئەگەر بۆ
ڕێککەوت دە ســاڵی لێ کەم بکەینەوە ،ســەدوپەنجا ســاڵ دەخرێتە ســەر
 732و دەبێتە  882ســـــــاڵ کە تەمەنی ئەو وشـــــــەیەیە کە لە ڕێزمانی
کوردیدا تێکەڵ و هاوەڵناوە .مانەوەی وشـــــــەی تێکەڵ ئەو ماوە دوور و
درێژە واتــای قووڵتری هەیە و بە ڕابردوودا ڕۆچووە .گرێبەنــدی دووەم
کە لە یەکەمیان کۆنترە ،بە هۆی زۆریی ناوە کانیەوە دوامخســـــــت جگە
لەوەی گەڕانەوەمــان لە دووەمەوە بۆ یەکەم بە مەبەســـــــتی گەڕانەوی
شێوەزاری هەورامییە بەرەو سەردەمی پەهلەوی .بەڵگەی چاوەڕواننەکراو
لە گرێبە ندی دووە مدا ئەوەیە فرۆشـــــــیاری ئەو گوند و ناوچانە میرزا
عە بدولکەریمی کوڕی میر خال یدی کوڕی ئەحمەد با بان بێ و باپیری
با بان بێ و بە دوو پشــــــــت لە پێ نەوەی 675ی کۆچی بێ ،بە پێی
لێکدانەوە دەبێ بەر لە ســـــــاڵی 600ی کۆچی لە دایک بووبێ .ئەوەندەی
مئ بزانم کەس بۆ ئەوە نەچووە بابانەکان ئەو ڕەگە قووڵەیان هەبووبێ.
دووەم شـــــــت دوو شـــــــیعرە خاوەنی نووســـــــینەکە لە شـــــــێخەکەیەوە
دەیانگوازێتەوە ،کە لە دوو بۆنەدا بە شـــــــێوەزاری «گۆران»ی دایناون و
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تەمەنی شـــــیعرەکان تا ئەمڕۆ  320ســـــاڵە ،لەگەڵ ڕەچاوکردنی جیاوازی
مەودای نێوان نوو سینیاندا کە تەمەنی کۆنەکەیان لەو ژمارەیەی سەرەوە
زیاتر دەبێ .یەکێ لە شـــــــیعرە کان بۆ پێداهە ڵدانی باپیری ،پێغەمبەری
عــارەبی ،لە کــاتی زیــارەتی مەرقەدەکەیــدا داینــاوە و تــاکە شـــــــیعری
«گۆران»یە لە بنەمای وەزنی خۆی الیدابێ و هەندێ ڕەچاوی عەرووزی
کردووە .زمانی ئەو شـــــیعرە ،زمانی ئەو شـــــیعرانەیە کە بە «گۆران»ی،
لەو ساوە تا ئێ ستا نوو سراون .سەیر نییە زمانی ئەدەب لە مەودای چەند
ســـــەدەیەکدا خۆی بگونجێنێ ،بەڵکو ســـــەیر ئەوەیە زمانی شـــــیعر خۆی
لەگەڵ زمــانی ئــاخــاوتنــدا بگونجێنێ .ئەم دیــاردەیە هەموو لقێکی زمــانی
کوردی گرتۆتەوە بە هەموو شــێوازەکانیەوە .ڕاســتە هەڵبەســتنی شــیعر و
داڕشـــتنی گوتەی ئەدەبی جیاوازییان لەگەڵ ئاخاوتنی ڕاســـتەوخۆدا هەیە
کە ڕەنگە لە پێوانەی دروســـــــت البدا ،بەاڵم ئەمە یەکێکیان لە بازنەی
ئەوی تریان دەرناکا چونکە هەڵە لە ئاخاوتندا وەک هەڵەکردنە لە شیعر
و بابەتی ئەدەبیدا.
ئەوەی تا ئێســـتا گوترا بۆ زانینی پلەوپایەی زمانی کوردی لە ناو تیڕێژی
زمـانەکـانی لقی ئـاری و ئێرانی ڕۆژهەاڵتی گەلە هنـد و ئەوروپییەکـانـدا
بەسە و بە ئانقەست باسەکەم کورت کردەوە تا هەم کارەکەم ئاسان بێ
هەم کات و پشوو بۆ خوێنەر بهێڵمەوە.
ئەنجامدانی کارێکی تەواو و پێگەیشــــتوو لە ســــەر هێڵێکی بەربەریئ کە
مئ هەڵمبژاردووە هی ئەوەیە ســاڵێک یا دوو ســاڵ بخایەنێ تا لێبێتەوە و
وەختی چاپ و باڵوکردنەوە ببڕێ ،بەو کاتەش ســوودی ڕاســتەوخۆی بە
ســـــــەردەچێ و جگە لە بەهــا تیۆری و ئەکــادیمیەکەی هیچی ئەوتۆی
نامێنێ :پێویســــتە ئێمە خۆمان لەو شــــتانە الدەیئ کە ســــوودیان نییە و
بەرانبەر ئەوانە بوەســــــتینەوە کە زەرەریان هەیە چونکە بە بەربەســــــتی
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ئاشکرا دەورە دراویئ و دەبێ بەرانبەر خۆمان بە ویژدان بیئ و پێی ناوێ
نیەتپاکیی بەرەو گومانمان بەرێ .ئەگەر ئەم نووســـــــینە شـــــــتێکی لەو
تاریکاییەی بەرچاوی خوێنەرانی ڕەواندبێتەوە تا بتوانئ ڕوونتر ئەو شتانە
ببینئ کە ڕوون نیئ ،بە سە بۆ ئەوەی ببێتە هۆکاری شانازی و دڵخۆشیم،
ئەگەرنا دەســخەڕۆیی شــوێنەوارێکی قووڵی دەبێ و دەبێتە هۆی خەمێک
کە بارودۆخە بەرچاوەکان دەریدەخەن.

سەرنج:
بۆ گێڕانەوەی کورد بۆ میدیەکان ســــەرنجی کتێبی پرۆفیســــۆر ڤ،دیمیر
مینۆرســـــــکی بـــدەن بە وەرگێڕان و پەراوێزی دکتۆر کەمـــال مەزهەر
ئەحمەدەوە ،کە لە ژمارە یەکی گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد ،لە بەشـــــە
عارەبیەکەیدا ،ساڵی  1973باڵو کراوەتەوە.
ئەوەندەی پەیوەندی بە کتێبی «نور االنوار»ی نووســــــەری فارســــــییەوە
هەیە ،بەڕێز محەمەدی مەال کەریم ئەو الیەنــانەی لێ دەرهێنــاون کە
تایبەتیئ بە ناوچەی هەورامان و مەریوانەوە و ســـــــاڵی  1970لە بە غدا
باڵوی کردەوە ـــــــــــ چاپخانەی ســــەلمان ئەعزەمی «هەندێ لە مێژووی
هەورامــــان و مەریوان» چەنــــد الپەڕەیەک لە کتێبی نور االنواری
عەبدولسەمەد توداری لەگەڵ پێشەکی و چەند پەراوێزێکدا.
بەغدا
مەسعوود محەمەد
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