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مهبهستی
به
ههوڵدانێكه
توێژینەوەیە،
ئهم
زۆرترئاشناكردنی ئۆگرانی كاری وهرگێڕان له كوردستان
لهگهڵ پێناسه ،بنهماو جۆرهكانی وهرگێڕان به گشتیو،
دیاریكردنو هێنانهبهرباسی گرفتو كهمو كورتییهكانی
بزووتنهوهی وهرگێڕان له كوردستاندا به تایبهتی.
ههڵبژاردنی "وهرگێران" وهك بابهتێك بۆ توێژینەوە له
الیهن توێژەرهوه بۆ چهند هۆیهك دهگهڕێتهوه .یهكهم :نزیک
بە  ١٠ساڵ كاركردن له بواری وهرگێڕانداو ،وهسهریهك نانی
ئهزموونو ئاشنایهتی لهگهڵ الیهنه جۆراوجۆرهكانی ئهم
كارهدا.
دووههم ،گرنگیی رۆڵی وهرگێڕان وهك زانستو هونهرو
تهكنیكێك له راگوێزتنی بهرههمو دهسكهوته مهعنهوییهكانی
نهتهوه جۆراوجۆرهكاندا.
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سێههم ،وهرگێڕان تێكۆشانێكه له بهستێنی زمان دا*و،
توێژەر كه خۆی ماستەری لە زمانی کوردی دا هەیە  ،بهم
توێژینەوەیە مهجالێكی بۆخۆی رهخساندوه كه ههم له
هێندێك الیهنی زمانهوانیی كاری وهرگێڕان بدوێو ،دهركو
تێگهیشتنی خۆی لهو پێوهندییهدا بێنێتهگۆڕێ ،ههم به
ئهنجامدانی توێژینهوه لهسهر كاری وهرگێڕانو بزووتنهوهی
وهرگێڕان له كوردستاندا ،سهرنجی ئۆگرانی وهرگێڕانو
دڵسۆزانی زمانی كوردی بۆ الی كێشهو گرفته
پێوهندیدارهكان راكێشابێو پێویستیی چارهسهركردنیانی
خستبێته روو.
ئهم توێژینەوەیە له چوار بەشو ئهنجامێك پێك هاتوه.
له بەشی یهكهم دا له پێناسهكانی وهرگێڕانو پێوهندیی
وهرگێڕان به زمانزانینو زانستی زمانناسی دهدوێ .ڕوونیشی
دهكاتهوه كه وهرگێران هونهره یا زانست ،پاشان دهچێته
سهر پێوهندی نێوان وهرگێڕانو نووسین .دواتر باسی
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بنهماكانی وهرگێڕان ،وهرگێڕی باشو وهرگێڕانی سهركهوتوو
دهكاو به باس له سوودهكانی وهرگێڕان كۆتایی دێ.
بەشی دووههم تهرخان كراوه بۆ جۆرو شیوهكانی
وهرگێڕان .لهم بەشە دا ئاماژه به بناغهكانی پۆلین كردنی
جۆرهكانی وهرگێڕان كراوه .وهرگێڕانی زارهكیو جۆرهكانی،
وهرگێڕانی به نووسراوهو جۆرهكانی ،وهرگێڕانی شیكاری،
روانگه نوێیهكان له بارهی پۆلێنكردنی وهرگێڕان ،وهرگێڕان
به هۆی كومپیوتێرهوهو وهرگێڕان به گوێرهی جۆری دهق
(شێعر ،پهخشان ،دهقی ئهدهبی ،شانۆنامه ،بهرههمی
فكریو فهلسهفی) نێوهرۆكی ئهم بەشەپێك دێنن.
بەشی سێههم  ،له مێژووی وهرگێڕان له جیهانداو مێژووی
وهرگێڕان له رۆژئاوا ،له جیهانی ئیسالمو ئێران دا به كورتی
دواوە  .بهشی زۆری ئهم فهسڵه بۆ باس له مێژووی
وهرگێڕان ،له نێو كورددا تهرخان كراوه.
بەشی چوارهمی ئهم لێكۆڵینهوهیه بۆ باس له بزووتنهوهی
وهرگێڕان له كوردستاندا ،تهرخان كراوه .لهم بەشەدا ههوڵ
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دراوه پاش ئاماژه به بزووتنهوهی وهرگێڕان له ههر كام له
بهشهكانی كوردستاندا ،ئهو ئاستهنگو كۆسپو لهمپهرانه
دهست نیشان بكرێن كه له سهر رێی بزووتنهوهی وهرگێڕان
ههنو پێویستیە كان خراونه بهرباس.
توێژەرکە ڕێبازی وەسفی -شیکاریی لە ئامادەکردنی
توێژینەکەی دا ،ڕەچاو کردوە ،یەکڕاست نەچۆتە سەر
بزووتنەوەی وەرگێڕان لە کوردستان .بەڵکوو سێ بەش لە
توێژینەوەکەی بۆ تیشک خستنە سەر پێناسه ،بنهماو
جۆرهكانی وهرگێڕان و ئاوڕدانەوەیەک لە مێژووی وەرگێران،
تەرخان کردوە ،ئینجا چووەتە سەر باسی بزووتنەوەی
وەرگێڕان لە کوردستان .دەبێ بگوترێ کە لە ڕووی
ئامانجیشی لەم کارەیە ئەوە بووە کە لە بەر ڕووناکایی
باسەکانی ئەو سێ بەشە و بە خستنە ڕووی گرنگیی ڕۆڵی
وەرگێڕان لە پێشکەوتنی فکری و کولتووریی کۆمەڵ دا لە
بزووتنەوەی وەرگێران لە کوردستان بدوێ.
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لێرە دا جێی خۆیەتی ئاماژە بەوە بکرێ زانینی زمانی
فارسیو رابردووی كاری توێژەر له بواری وهرگێڕاندا
هۆكارێكی باش بوون بۆ گهڕان به نێو زۆرترین سهرچاوهداو
كۆكردنهوهی بهڵگهو زانیاریی زۆر بهكهڵك بۆ توێژینەوەکە.
بهم حاڵهش تویژەر بۆ هێندێك الیهنی توێژینەوەکەی بۆ
وێنه مێژووی وهرگێڕان له نێو كورددا ،یا بزووتنهوهی
وهرگێڕان له بهشهكانی دیكهی كوردستان (بێجگه له
كوردستانی عێراق) لهگهڵ كهمیی سهرچاوه بهرهوروو بووە).
له ههر حاڵ دا ،ئهم توێژینەوەیە له كهمو كورتیو الوازی
به دوور نیه .لهگهڵ ئهمهش دا بۆ ئۆگرانی وهرگێڕان له
كوردستان بهگشتیو بۆ ئهو خوێندكارانهی بیانهوێ لهسهر
وهڕگێڕان بخوێننهوهو تویژینەوە بكهن دهتوانێ
سەرچاوەیەکی بە سوود بێ .بەو هیوایە.
قادر فهتاح ئەحمەد (قادر وریا)

بةشى يةكةم:
ثيَناسة وبنةماكانى وةرطيَرِان

ثيَناسةكانى وةرطيَرِان
تةرجةمة (وةرطيَرِان) بةواتاى ليَكدانةوة ،راطويَزتنى بابةتيَك لة
زمانيَكةوة بؤ زمانيَكى ديكةء ،هةروةها بةواتاى طيَرِانةوةى
1
رةوشتء ئةخالقء بنةضةكةى كةسيَك دآ.
بةآلم ئةمانة واتاى "ترمجة" لة فةرهةنط يا قامووس دانء ،دوو
لةمانة (ليَكدانةوة ،طيَرانةوةى رةوشت ،ئةخالقء بنةضةكةى
كةسيَكىدى) لة واتاء ثيَناسةى ئةم زانستةى مةبةستى ئةم
ليَكؤلَينةوةيةن ،دوورن.
وةرطيَرانيَك كة ليَرةدا مةبةستة ،راطويَزتنى بابةتيَك لة زمانيَكةوة
بؤ زمانيَكى ديكةية .ئةم كردةوةيةش بة طويَرةى تيَطةيشنتء
روانينى شارةزايانء ،لةطةأل طؤرِانى سةردةمةكانء ،جؤرى
خويَندنةوةى مرؤظةكان بؤ كردةى وةرطيَرِان ،بةشيَوةى جؤراوجؤر
ثيَناسة كراوة .بؤ ويَنة:

1

حةسةن عةميد" ،فرهنط فارسى عميد" ،بةرطى يةكةم (آـ د) ،ل065
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"وةرطيَرِان بريتية لة دؤزينةوةى نزيكرتين هاوتا (معادل) لةو زمانة
كة تةرجةمةى ثآ دةكرآ ،لة ثيَشدا لةبارى (مفهوم)ء ،ثاشان
لةبارى سةبك (شيَواز)ةوة.
نايدا )(Nida

وةرطيَرِان هةولَدانيَكة بة مةبةستى دةربرِينى ئةزموونيَك يان
فؤرميَكى تايبةتى لةبارةى جيهانء دةوروبةر بة زمانيَكى ديكةوة.
2
ويَرنيَر وينتيَر ،Werner Winter
"وةرطيَرِان واتة :طواستنةوةى ماناء شيَوازء ستايلء رؤحء تؤنى
3
دةقيَك لة زمانى سةرضاوةوة بؤ زمانى مةبةست".
"وةرطيَرِان ،ثيَوةندىيةكى كةلتوورىية لةنيَوان خةلَكانيَك كة
هاوزمان ننيء ،ئامرازيَكة بؤ راطويَزتنى هزر ،داخواز ،ئايني ،ضريؤك،
4
هونةر ،زانستء هتد لة زمانيَكةوة بؤ زمانيَكى ديكة".

2
3

تاهرية سةففارزادة" ،بنضينةكانى وةرطيَران" ،ل30
مستةفا زاهيدى ،خيانةت لةكةولَى خزمةتدا ،رةخنةى ضاوةديَر ،ذمارة ،15

 ،2556/2/25ل4

4

دوكتور حةسةن ئةمحةديى طيوى" ،از فن نطارش تا هنر نويسندطى" ،ل33
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"تةرجةمة بريتىية لة وةرطيَرِانى بابةتيَك لة زمانى بنةرِةت (مبدأ)
بؤ زمانيَكى ديكة (مةبةست) ،بةشيَوةيةك كة ئةو بابةتة (رستة يا
دةستةواذة يا سةرجةمى بةرهةميَك) لةسةر خويَنةر يا طويَطرى
زمانى مةبةست ،هةر ئةو كاريطةرىيةى هةبآ كة بابةتة
0
ئةسلَىيةكة لةسةر خويَنةر يا طويَطرى زمانى بنةرِةتى هةيةتى".
"وةرطيَرِان ئةو لقةى هونةرة جوانةكانة كة ثةيوةستة بة
طويَزانةوةى وشةء طوزارةء شيَواز لة زمانيَكةوة بؤ زمانيَكىرت،
بةشيَوةيةك ئةوانةى بةو زمانة قسة دةكةن كةثيَى وةرطيَرِدراوة
وةك ئةوانةى بةروونى لةدةقةكة تيَدةطةن كة بةزمانة ئةسلَييةكة
دةدويَنء بة تونديش هةستى ثآدةكةن ،ضونكة (وةرطيَرِان)
6
دروستكردنةوةى بريؤكةكانى دةقة ئةسلَييةكةو ماناكانيَتى".
"مةبةست لة وةرطيَران ئةوةية دةقيَكى ئةدةبى ـ مةبةست ئةدةبى
داهيَنةرانةية ـ لة زمانيَكةوة خبريَتة سةر زمانيَكىرت ،بةو مةرجةى
 0رةزا سةيد حوسيَنى" ،ترمجة ادبى يك ضرورت است" (وتوويَذ) ،طؤظارى "ادبستان"،
ذ ،15رةزبةرى  ،)1115( 1361ل35
6

مةجيد ئاسنطةر ،رؤلَى وةرطيَرِان لة ذيانى سةردةمدا ،طؤظارى "رِامان" ،ذمارة،33
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وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

وةرطيَرِانةكة تةواو بآ ،واتة بآئةوةى طؤرِانء دةسكارىء
خستنةسةرء فرِيَدانى تيَدا بآ ،ئةو كةسةش كة ئةم ئةركة
رادةثةرِيَنآ (وةرطيَرِ)ى دةبيَذنآ .باشرتين وةرطيَران ئةوةية زؤر لة
دةقةكةوة نزيك بآء يةكسةر لة زمانى زطماكةوة كرابآ ،ء
وةرطيَرِةكة زؤر ئاطادارى هةر دوو زمانةكة بآ ،ئةوةى ليَى
3
وةردةطيَرِآء ئةوةى بؤى وةردةطيَرِآ".
"تةرجةمة بريتىية لة وةرطيَرِانى بابةتيَكى نووسراة يا دةربرِاو بة
زمانيَكى جياواز لة زمانى وةرطيَرِء هاوزمانةكانى ،بةجؤريَك كة
ئةوانةى زمانةكة نازانن بابةتة نووسراوةكة يا زارةكىيةكة تآ
8
بطةنء لة نيَوةرؤكةكةى ئاطادار بن".
"وةرطيَرِان بريتية لة وةرطيَرِاندنى دةقيَك لة زمانى بنةرةتيةوة بؤ
1
سةر زمانى مةبةست بةبآئةوةى فؤرمء واتاكة دةسكارى بكرآ".
ثيَويست بةطوتن ناكا كة دةكرآ بة ذمارةى ئةو كةسانة لة
وةرطيَرِان دواونء لةم بارةيةوة شارةزاء خاوةنرِان ،ثيَناسة بؤ
3

عةزيزطةردى ،ئةدةبى بةراوردكارى ،ل84

1

كورش سةفةوى ،حةوت طؤظار دةربارةى وةرطيَرِان ،ل3

 8عريفان قانعى فةرد" ،حممد قاضىء رسالت مرتجم" ،ل26

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

10

وةرطيَران هةبآ .بةآلم زؤربةى ئةم ثيَناسانة لةطةأل ئةوةى لة
جؤرى دةربرِين دا جياوازن ،لة نيَوةرؤك دا ليَك نزيكنء ،هيَنديَكيان
لة راستىدا هةر يةك شنت ،دووثات دةبنةوة.
خالَيَك كة لة زؤربةى ثيَناسةكان دا ،دووثات دةبيَتةوة" ،راطويَزينى
بابةتيَك لة زمانيَكةوة بؤ زمانيَكى ديكةية ،بةبآ ئةوةى لةبارى
نيَوةرؤكةوة يا لة شيَوةى دةربرِيندا طؤرِانى بةسةر دا هاتبآ".
يةكةم شت كة لةم ثيَناسانة دةستمان دةكةوآ ئةوةية كة
"وةر طيَرِان" كاريَكة لة بةستيَنى زمان دا ،ئةويش لة بةستيَنى دوو
زمانى جيازازء سةربةخؤدا .ليَرةوة ئةم ثرسيارة دةست ثآ دةكا
كة ض ثيَوةندىيةك لة نيَوان كارى وةرطيَرِانء زانستى زمانةوانى دا
هةية؟ ئايا هةركةس دوو زمانى زانى ،دةتوانآ ببيَتة وةرطيَرِ؟
ئةطةر وآلمى ئةم ثرسيارة "نا"ية ،كةواية كردةوةى وةرطيَرِان
بيَجطة لة زانينى دوو زمان ،ثيَويستى بةضىرت هةية؟ هةر لةم
ثيَناسانةدا وةرطيَرِان وةك لقيَكى هونةرة جوانةكان ناوبراوة،
ئةمةش ئةو ثرسيارة دةخولَقيَنآ ئةرآ بةراستى وةرطيَرِان هونةرة
يا زانست؟ يا هةردووكيان؟ مرؤظ ضؤن دةتوانآ بةم هونةر يا
زانستة بطاء بةرهةميَكى سةركةوتوو خبولَقيَنآ؟ مةبةست

11

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

لةسةركةوتن ضيةء ،مةرجةكانى وةرطيَرِيَكى باشء وةرطيَرِانيَكى
سةركةوتوو ضني؟ ئةمةش بؤخؤى جيَطاى ثرسيارة كة ئايا وةرطيَرِ
داهيَنةرةء ،دةكرآ كارى وةرطيَرِان داهيَنانى تيَدا بآ؟ ضونكة
وةرطيَرِ ،ئةوةى وةرىدةطيَرِآ ،بةرهةمى خؤى نية .كاتيَك ئةو،
مافى ئةمةى نية دةسكاريى نيَوةرؤكء شيَوةى دةربرِينةكة بكا،
ئةدى ضؤن دةتوانآ داهيَنان بكا؟ هةر لة جيَدا جياوازيى نووسنيء
وةرطيَران لةضى داية؟ سةرةجنام ئةم ثرسيارة ديَتة طؤرِآ كة
سوودى وةرطيَران ضيةء ض رؤلَيَكى لة ذيانى ئادةميزادء كؤمةلَة
مرؤيىيةكان دا هةية؟
ثيَوةنديي وةرطيَرِان ،زمانزاننيء زانستى زمانناسى
"دةربارةى وةرطيَرِان ،بريمةندانء خاوةنرِايان لةسةر ئةم باوةرةن
كة وةرطيَرِ دةبآ زانستى زمانى ببآ ،لةم روانطةوة هةندآ بؤضوون
وةرطيَرِان بة زانست دةزاننء وةرطيَرِ بة زانستظانآ كة هةوأل ئةدا بؤ
15
طواستنةوةى دةق لة زمانيَكةوة بؤ زمانيَكى دى".
15

مستةفا زاهيدى ،خيانةت لة كةولَى خزمةتدا ،رةخنةى ضاوةديَر ،ذمارة ،15

دووشةممة  ،2556/2/25ل4

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

11

وةك لة ثيَناسةكان دا هاتبوو ،يةكيَك لة كارةكانى وةرطيَرِ
دؤزينةوةى نزيكرتين هاوتا (معادل) لة نيَو زمانةكةى خؤىدا ،بؤ
وشةء دةستةواذةء رستةكانى ئةو زمانةية كة ليَى وةردةطيَرِآ .هةر
ئةم كارة لة وةرطيَرِ دةخوازآ لة "واتا ناسى" كة لقيَكة لة زانستى
زمانناسى ،شارةزا بآ .ديارة وةرطيَران جياوازة لةطةأل طؤرِينى
وشةكانى زمانيَك بة وشةى هاوواتاى ئةوان لة زمانيَكى ديكةدا.
ضونكة لةو حالَةتةدا ،كؤمةلَيَك وشة دةكةونة ثةناى يةكرت كة
ئةطةرضى رةنطة هةر كاميَكيان هاوتا يا هاو واتاى وشةكانى زمانى
بنةرةت بن ،بةآلم ثيَوةندىيةكى زيندووء دروستيان بة يةكةوة
نية .بؤئةوةى ثيَوةندىيةكى سروشتىء زيندوو لة نيَوان ئةو
وشانةدا هةبآ كة بابةتى زمانى بنةرِةتيان ثآ رادةطويَزرآ ،وةرطيَرِ
دةبآ ويَرِاى واتا سازى ،ريَزمان بزانآ .ريَزمانيش "وةك ماددةيةكى
زانست يةكيَكة لة بةشة ثيَكهيَنةرةكانى زمانناسىء بريتىية لة
كؤمةلَآ ياساء دةستوور لةبارةى طؤرِينى وشةء ضوونة ثاأل يةكدى
11
وشة لة رستةدا".

11

ئةورةمحانى حاجى مارف ،ريَزمانى كوردى ،بةرطى يةكةم ،وشةسازى ،ل3

12

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

"هةر بؤية مةرجى سةركةوتوويى هةر وةرطيَرِيَك ئةوةية
زمانناسيَكى رةسةن بيَت ،ضونكة وةرطيَرِان كردةى طواستنةوةى
بريؤكةية لة زمانيَكةوة بؤ زمانيَكى ديكة .جا بةبآ بوونى
شارةزاييةكى قووألء ليَزانييةكى بةربآلو لةهةردوو زماندا ،بةرهةمى
وةرطيَرِدراو بةسةقةتى لةدايك دةبيَت .بوارى وةرطيَرِان خؤى
12
لةخؤيدا بوارى زمانةوانى بةراورد كاريية".
شتيَك كة لة ثرؤسةى وةرطيَران دا طرنطة واتاى دانة وشةكان
) (Vocabularyيا واتاى فةرهةنطى  Lexisية .واتاى رستةء
ثاراطراف لةطةأل كؤى طشتيى دانة وشةكان يةكسان نية ،بةلَكوو
لةماناى دانة وشةكانء ئةو واتاية ثيَك ديَت كة لة بنياتى
سيَنتاكسييةوة هةية .بةكورتى وةرطيَران ئاماذةكردنة بؤ واتا.
وةرطيَرِ ضةند مةرجء كارامةييةكى تيَدا بيَت تا بتوانيَت ئةسثى خؤى
لة بوارى وةرطيَرِان دا تاو بدات ،ئةطةرنا تووشى طالن ديَت .ئةطةر
وةرطيَرِ شارةزاى ئاستة سةرةكييةكانى زمان نةبيَت ناتوانيَت
جياوازيى نيَوان واتاى فةرهةنطى ) (Lexicalء زمانةوانى
12

ئازاد حةمة شةريف ،بةبآ وةرطيَرِان ئةستةمة رؤشنبرييى كوردى ثيَش بكةوآ،
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وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

12

) (Linguisticsبكات .دةبآ وةرطيَرِ ئةمة بزانيَت كة دانة
وشةكانى زمان ماناى بنةرِةتىء ماناى سؤزداريشى هةيةء ،هةردوو
13
جؤريش لة ثرؤسةى وةرطيَرِاندا طرينطيى تايبةتى خؤى هةية.
بؤكارى وةرطيَرِان هةرئةوةندة بةس نية كة وةرطيَرِ لة دوو زمان
(بنةرِةتء مةبةست) يةكيان بة باشى بزانآ" ،وةرطيَرِان ثيَويستى
بة زانينيَكى زؤر باشى هةر دوو زمانى ىلَ وةرطيَرِدراو و وةرطيَرِدراوة
سةرء ،بة ىلَ حالَى بوونيَكى تةواوى بابةتة وةرطيَرِدراوةكة هةية
بةجؤرآ كة وةرطيَرِ ثارضةثارضةى بابةتة وةرطيَرِدراوةكة بةباشى
تآ بطاء بيهيَنيَتة ميَشكء زةينى خؤىء ئينجا بة كوردييةكى
رةوانء ثاراو بينووسآء دايربِيَذآء جا بةراوردى لةطةأل بابةتى ىلَ
وةرطيَرِدراو بكاء دلَنيا ببآ كة هيضى ىلَ نةثةرِاندووةء هيضى ىلَ زياد
14
نةكردووة"...
دةبآ بزانني وةرطيَرِ ئةطةر هةردوو زمان بةباشى نةزانيَت ،لةنطء
لؤرى دةكةويَتة كارةكةىء لةباريَكةوة هةر نوقسانى ديَنيَت .ئةطةر
13

حوسيَن عةىل وةىل :طرينطيى وةرطيَرِانء ئاستةنطةكانى (ميزطرد)" ،رامان" ،ذ33

ل132

14

حمةممةدى مةال كةريم ،ديالؤط ،الثةرةكانى 486ء 483
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وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

زمانى بنةرِةت باش بزانآ ،بةآلم بةسةر زمانى مةبةست دا زؤر زالَ
نةبآ ،قؤناغى يةكةمى كارةكةى كة تيَطةيشتنى واتاء مةبةستى
نووسةرة ،دةتوانآ بة سةركةوتنةوة بربِآ بةآلم لةقؤناغى دووهةمى
كارةكةىدا كة دةربرِينى هةمان ثةيام بة زمانى خؤيةتى،
سةركةوتوو نابآ .ضونكة هاوتاى طوجناو نادؤزريَتةوة ،يا ريَزمانةكة
بةباشى نازانآء هتد.
"ل .رمييَلكاس ،ليَكؤلةرى سؤظيةتى ثيَشوو دةلَيَت :ثيَويستة ثيَش
هةموو شتيَك وةرطيَرِ زمانى زطماكيى خؤى ،يا ئةو زمانةى
بابةتةكةى ثآ وةردةطيَرِرِيَت ،زؤر بةباشى بزانيَتء زانينةكةى لةهى
ئةوانة كةمرت نةبيَت كة بة زمانى زطماكيى خؤيان شاكاران
10
دةنووسن".
ثيَداطرتن لةسةر شارةزايى وةرطيَرِ بةسةر زمانى زطماكيى خؤىء،
هةروةها بةسةر ئةو زمانةدا كةليَى وةردةطيَرِآ ،بؤ ئةوةية
شانبةشانى باشرتين تيَطةيشتنى لةو دةقةى وةرىدةطيَرِآ،
بةزمانيَك وةرى بطيَرِآ كة تيَطةيشتنى بؤ خويَنةر يا طويَطر هاسان
10

مةجيد ئاسنطةر ،رؤلَى وةرطيَرِان لة ذيانى سةردةمدا ،رامان ،ذمارة  ،33ل 10

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

12

بآ .ئةطةر ثاشةكةوتى وشة ضاالكةكانيش (ئةو وشانةى بةهاسانىء
دةسبةجآ بةميَشكى داديَن) زؤرءزةوةند نةبن ،دةبآ النيكةم
ثاشةكةوتى وشة ناضاالكةكانى (يانى ئةو وشانةى لةكتيَب دا
دةيانبينآء دةستبةجآ واتاكةيان تآدةطا) دةولَةمةند بآ .بةآلم
هةر زانينى دوو زمانةكةش بةس نية .دةبآ بؤهةر منوونةيةك
وشةيةكى طوجناوء جوانء ثرِ بة ثيَست لة بةرامبةر وشةى بيَطانةدا
16
بدؤزريَتةوة .ئةمةش ثيَويستى بة كارامةيىء زةوقةوة هةية.
وةكو طوترا ،وةرطيَرِان دةضيَتة بوارى زمانةوانيى بةراوردكارى .هةر
بؤية تيَطةيشنت لة بنةماكانى وةرطيَرِانيش بةبآ شارةزابوون لة
بنةماكانى زمانناسى مومكني نية" .بةبآ ناسينى بنةماكانى
زمانناسى ناتوانني خويَندنةوةيةكى تيؤريانةمان بؤ بنةماكانى
وةرطيَرِان هةبآ .تاقيكردنةوةش دةرى خستووة كة زؤربةى زؤرى
ئ ةو شتانةى كة دةربارةى كيَشة تيؤريةكانى وةرطيَرِان نووسراون،
هىئةو كةسانةن كة زمانناسن يان بةجؤرآ لةطةأل ئةم زانستةدا،
16

كةريم كةشاوةرز ،سالَطرد خاموشى كريم كشاورز ،نويسندةاى كة تا واثسني دم

انسان زيست ".وةرزنامةى "فصل كتاب" تايبةت بة رةخنةء هةلَسةنطاندنى كتيَب،
سالَى يةكةم ،ذمارة يةكةم ،بةهارى ،1363ل 85
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وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

ئاشنايةتيان هةية .نووسةرى ئةم ديَرِانة لةو باوةرِةدا نية كة
هةركةس كارى وةرطيَرِان بكات ،دةبآ شارةزاى زمانناسى بيَت،
بةآلم ثيَى واية كة فيَر كردنى وةرطيَرِانء تويَذينةوةى كيَشةكانى
وةرطيَرِان بةبآ لةبةرضاو طرتنى بنةماكانى زانستى زمانناسى
13
بةئةجنام ناطات".
وةرطيَرِان ،هونةر يا تيَكنيكء زانست؟
لةباسء بابةتةكانى ثيَوةنديدار بة وةرطيَرِان دا ،زؤرجار لةطةأل ئةم
ثرسيارة بةرةوروو دةبني كة وةرطيَرِان هونةرة يا زانست؟ ئةم
ثرسيارةش لةمةوة هاتوة كة زؤر اليةنى كارى وةرطيَرِان لة كارى
هونةرى دةضآ اليةنى واش هةن كة زانستني .كةسانيَك كة اليةنى
هونةريى وةرطيَرِان ثرت سةرجنى راكيَشاونء ،ئةم اليةنةى كار بة
طةوهةرء جةوهةرى وةرطيَرِان دةزانن ،وةك كاريَكى هونةرى سةيرى
دةكةن" .وةرطيَرِان هةر لة بنةرِةتةوة هونةرة ،بةآلم زانينى
بةتةواوى هةردوو زمان مةرجى سةرةكيى كارةكةية ،دةبى لةطةأل
 13كورش سةفةوى ،حةوت طوتار دةربارةى وةرطيَرِان ،الثةرِى6

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

11

ثةندى ثيَشينيانء زمانى خةلَك ئاشنا بى تا بتوانى كارى وةرطيَرِان
بكةى ....وةرطيَرِان دةبآ وةها بآ كة خويَنةر هةست نةكا شتيَكى
18
وةرطيَرِدراو دةخويَنيَتةوة".
وةك دةبينني لةم وتةيةدا اليةنى هونةريى وةرطيَرِان وةك بنةرِةتى
ئةم كارة ،ناوى براوة ،بةآلم زؤركةسى شارةزاش هةردوواليةنى
هونةرىء زانستيى وةرطيَرِان وةكوويةك بة طرنط دادةنيَن .بةلَطة
بؤسةير كردنى وةرطيَرِان وةك زانست ئةوةية كة "بةر فرمانى
كؤمةلَيَك ياساء ريَساى تايبةت بة زمانة ،بةبآ شارةزايى لة
بوارةكانى زانستى واتا ناسىء رستةسازىء ئاماذة ناسى ،دةقى
دانراو بؤ وةرطيَرِان بة طرانى خؤى بةدةستةوة دةداء لةم ساآلنةى
دوايىدا ريَنامةء بةرنامةى هةمةجؤرى بؤ دانراوةء
11
كومثيوتيَنراويشة".

18

ثةرويز شةهريارى ،ناسياوى لةطةأل وةرطيَرِان ،طؤظارى "مرتجم" ،ذمارة 32سالَى

نؤيةم ،بةهارء هاوينى 1331
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ئازاد حةمةشةريف ،قؤناغى يةكةمى كارى وةرطيَرِان واتة كردةى
تيَطةيشنت لة دةقء كردنةوةى طرآكويَرةء شفرةكانى هيما
زمانىيةكانء ليَكدانةوةى ئالَؤزىء ثلؤزيية واتايىء رِستةيىء
ئاماذةييةكان ،وةك كارى ثزيشكيَك سةير دةكا لةرووى روخسارء
هةناوى نةخؤشيَك برِوانيَتء بةثيَى كؤمةلَيَك زانياريى كةلَةكة كراوى
ثزيشكيى لةمةوثيَش هةوأل دةدات نةخؤشيةكةى بدؤزيَتةوة.
ئةمةيان كاريَكى زانستىية .بةآلم قؤناغى دووهةم واتة كاتيَك كار
دةطاتة قؤناغى سةر لةنوآ داهيَنانةوةى طرآء هيما زمانييةكان،
ئةوة دةقاودةق وةك دةستنيشانكردنى ضارة سةريية بؤ
نةخؤشةكة .ئةو كاتة كردةى وةرطيَرِان دةضيَتة خانةى
25
هونةرةوة.
"بؤضوونةكان لةسةر وةرطيَران جياوازن ،بؤ ويَنة كةسانى ئةم
طواستنةوةية (طواستنةوةى دةق لة زمانيَكةوة بؤ زمانيَكى دى) بة
تةكنيكء كةسانيَكىرت بة هونةرى ناوزةد دةكةن .بةآلم دةشكرآ
بلَيَن وةرطيَرِان ئاويَتةيةكة لةم سآ ماناء ضةمكة .وةرطيَرِ دةست
25

هةمان سةرضاوة،

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

10

دةداتة وةرطيَرِانى بابةتآ لة زمانيَكةوة بؤ زمانيَكىرت ثيَويستى بة
زانستى زمانةوانى هةيةء لةم روانطةيةوة ئةم طواستنةوةية زانستة،
ضون دةبآ ئةو بةتةواوةتى شارةزاى هةرتك زمان ]زمانى دايكء
زمانى مةبةست[بآء هةروةها سرتاكتؤرء سيَنتاكسء فيلؤلؤذىء...
بناسآ .هةندآ بؤضوونيش وةرطيَرِان بة هونةر دةزانن ،ئةم
روانطةية زياتر دةقة ئةدةبيةكان دةطريَتةوة .بةلَطةش بؤ
سةملاندنى ئةم بؤضوونة (هونةريبوونى وةرطيَرِان) ئةوةية كة
هةندآ كةس لةسةر ئةو باوةرِةن كة ئةنديَشةء بريى تاك دةكرآ
بةشيَوةى جياواز بةرهةم بيَتةوةء دةربربِآ .هةروةها ئةو كةسانةى
وةرطيَرِان بة هونةر دةبينن اليةنى جوانيناسىء بؤتيقاى دةق لةبةر
ضاو دةطرن كة دةبآ وةرطيَرِ بةوردى لةبةر ضاويان بطرآء
بيانهيَنيَتةوة زمانى دووهةم يان هةندآجار سيَهةمء ضوارةميش.
ئةو كةسانةى كة وةرطيَرِان بة تةكنيك دةزانن لةسةر ئةو باوةرِةن
كة وةرطيَرِ تاضةن شارةزابآء خؤى ماندوو كردبآ ،سةركةوتووترة.
بةآلم بةالى والتيَر بنيامينةوة ،وةرطيَرِان ئاويَتةيةكة لةم سآ
21
ضةمكةو هةلَطرى هةر سآ روانطةية".
21

مستةفا زاهيدى ،خيانةت لة كةولَى خزمةتدا ،رةخنةى ضاوةديَر ،ذمارة
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وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

بةجمؤرة "وةرطيَرِان ضةندة تيكنيكة ،ئةوةندةش هونةرة.
بةدةربرِينيَكى ديكة وةرطيَرِان هةم دةكرآ بة فيَربوون ثيَى بطةى،
هةم ناكرآ ،هةر بةو رادةية كة ثيَويستة وةرطيَرِ فيَر بكةى،
22
بةهةمان رادةش وةرطيَرِ دةبآ زةوقء مايةى ئةم كارةى هةبآ".
هةبوونى بةهرةء زةوق بؤكارى وةرطيَرِان بةرِادةى زالَبوون بةسةر
ريَوشويَنة زانستىيةكانى كارةكةدا طرنطة .ئةطةر وةرطيَرِ لةبةهرةو
زةوقء سةليقةى تايبةت بيَبةش بوو ،ناتوانآ ئةو ضيَذء جوانيةى لة
دةقى ئةسلَيداية ،لةكاتى وةرطيَرِاندا بيثاريَزآء بؤ نيَو
وةرطيَرِدراوةكةى رايانطويَزآ 23.ئةو كةسانةى اليةنى زانستيى كارى
وةرطيَرِان وةك شارةزايى لة تيؤرىيةكانى وةرطيَرِانء هةردوو
زمانةكة دةزاننء تةنانةت لةبارى زمانناسىيةوةش زانياريى زؤريان
هةية ،بةآلم سةليقةء بةهرةء زةوقى هونةرىء ئةدةبيى ثيَويست
،15دووشةممة  ،2556/2/25الثةرى 4
22
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بؤكارى وةرطيَرِانيان نية ،وةرطيَرِدراوةكةيان بآزةوقيى ثيَوة ديار
دةبآء ،شتيَكى رةزاقورسى ىلَ دةردةضآ كة خويَندنةوةى سةختء
ناخؤشة .ئةمة جطة لةزؤر كةمءكورتيى ديكة .ضونكة وةرطيَرِان
خولَقاندنةوةى ناوةرؤكيَكة بةزمانيَكى جياواز لةو زمانةى ثيَى
خولَقاوة ،ئةمةش ،ئةطةر وةرطيَرِ لةطةأل هونةرء ئةدةبيات
بيَطانةبآء بؤخؤى بةهرةء زةوقى ئةدةبىء هونةريى نةبآ ،مومكني
نية.
وةرطيَرِان سةخترتة يا نووسني؟
دةبآ لة بريمان بآ كة وةرطيَرِ "واسطه" (ئامرازيَكة) بؤ راطويَزتنى
ثةياميَك لةزمانيَكةوة بؤ زمانيَكى ديكة ،ويَرِاى ثاراستنى
تايبةمتةنديةكانء بةها كةالمىء كةلتوورىيةكانى هةردوو زمان.
طرينطرتين ئةركى وةرطيَرِ سةرجندانة بة وشة .جياوازيى كارى
وةرطيَرِ لةطةأل نووسةر لةوةداية كة نووسةر ،ضريؤكء فكرى خؤى
تةحويلى وةرطيَرِ دةدا ،واتة بةرهةمى فكرى خؤى دةدا بة وةرطيَرِء
دةتوانآ بلَآ ئةمة فكرى منةء خولَقيَنراوى منة ،ثيَت خؤش بآ يان
نا ،هةر ئةمةية كة دةيبينى .بةآلم وةرطيَرِ بةهيض جؤر بؤى نية

12

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

شتىوا بلَآ .ضونكة دةقةكة هى ئةو نية .وةرطيَرِ دةبآ لة زمانء
24
كةلتووريَكى جياوازدا تواناء ئيمكاناتى خؤى تاقى بكاتةوة.
"نابؤكؤف  nabokovدةلَآ :مايةء تواناى نووسةريى وةرطيَرِ،
20
دةبآ بةقةرا توانايى كةسيَك بى كة بةرهةمةكةى ىلَ وةردةطيَرِآ.
هةر لةم بارةيةوة "نايدا" وتوويةتى" :كةسيَك نةتوانآ بةرهةميَكى
سةرنج راكيَش بنووسآ ،زؤر زةمحةتة بتوانآ بةرهةميَكى سةرنج
26
راكيَش وةرطيَرِآ".
طومانى تيَدا نية ئةطةر وةرطيَرِ لةطةأل نووسةر (ئةو كةسةى
بةرهةمى ىلَ وةردةطيَرِآ) لةيةك ئاست دابن (لةبارى زانستء
زانايىء شارةزايى لةو بابةتةى وةرى دةطيَرِآ) ،باشرت قةوةى بة
بابةتةكة دةشكآء لة عؤدةى وةرطيَرِانى ديَتةدةر.
وةرطيَرِيَك كة بؤخؤشى نووسةرةء كارى نووسني دةكا،
وردةكارييةكانى كارى نووسةر زووتر هةست ثآ دةكاء باشرت بؤ نيَو
24
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تاهريةى سةففار زادة ،بنضينةكانى وةرطيَرِان ،ل32
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وةرطيَرِدراوةكةى رايان دةطويَزآ .ديارة نووسةر بوون يا لة ئاستى
نووسةرى بابةت دابوون وةك يةكيَك لة مةرجةكانى كارى وةرطيَرِان
سةيرى ناكرآ بةآلم ئةطةر وةرطيَرِ لة ئاستى ئةو نووسةرةش دا
نةبآ كة بابةتى ىلَ وةردةطيَرِآ ،دةبآ زانيارى تةواوى لةبارةى
نيَوةرؤكء زاراوةكانى ئةو كتيَبةدا هةبآ كة وةرى دةطيَرِآء ،لة
بارةى بابةتةكانى كتيَبةكة دةبآ بة تةواوى بةرضاوى خؤى روون
بكاتةوةو ،هيض طومانء ليَلَىيةك نةهيَلَيَتةوة" .ئةطةر رستةيةكتان
وةرطيَرِاء هيَناتانة سةركاغةزء طةيشتنة ئةم ئاكامة كة لةسةدا 11ى
تآطةيشتوون ،تةنيا طومانتان لة سةدا يةكى هةية ،دلَنيا بن كة
وةرطيَرِانةكةتان لة سةداسةد هةلَةية ،ئةطةر واتاكةى بةتةواوى تآ
23
طةيشتبان ،دةبوو ئةم لةسةدا يةك طومانةشتان ،رةويباوة"
هةريةك لةئيَمة ذمارةيةك وةرطيَرِ دةناسني كة زؤر وةرطيَرِدراويان
هةية ،بةآلم نووسينيَكى ئةوتؤيان نية .ئةمةش نيشاندةرى ئةوةية
كة بةكردةوة ،هةرضى وةرطيَرِة نووسةر نية .هةروةها دةيان
وةرطيَرِ دةناسني كة باشرتين رؤمانةكان ،يا كتيَبة ميَذوويى،
سياسى ،فةلسةفىء دةروونناسىيةكانيان وةرطيَرِاوةتة سةر زمانى
23

رةزا سةيدحوسيَنى ،طؤظارى "ادبستان" ،ذمارة ،15رةزبةرى  ،1361ل32
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وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

كوردى ،بةآلم بؤخؤيان نة ميَذوو نووسن ،نةسياسى (لة ئاستى
نووسةريَك دا كة كتيَبةكةيان ىلَ وةرطيَرِاوة) ،نة فةيلةسووفنء ،نة
دةروونناس .هيَنديَك لةوان وةرطيَرِانةكةشيان سةركةوتووانة ئةجنام
داوة .لةراستىدا زؤركةس بؤية ثةنا بؤ وةرطيَرِان دةبةن ضونكة
بؤخؤيان ناتوانن بنووسن ،يا ناتوانن بةرهةميَك لةئاستى ئةو
بةرهةمانةدا كة وةريان دةطيَرِن ،بنووسن .هةر بؤية لة جياتى
بابةتيَكى كرضءكاألء كةم نيَوةرؤك لة بواريَكى دياريكراو دا،
وةرطيَرِانى بابةتيَكى ثرِ نيَوةرؤكء بةكةلك كة تامةزرؤيى خويَنةر
دةشكيَنآ ،بةباشرت دةزانن .ئةمةش كاريَكى ذيرانةية .بةآلم لةم
قسةيةوة نابآ بطةينة ئةم ئاكامة كة وةرطيَرِان لةنووسني
هاسانرتة ،ضونكة جياوازىيةكى طةورة لة نيَوان كارى نووسةرء
وةرطيَرِدا هةية ،هةر ئةم جياوازىيةشة واى كردوة بطوترآ كة
كارى وةرطيَرِان سةخترتة لة نووسني" .ئةوةى نووسةريَك
دةينووسآ ،وةرطيَرِانى ئةو بريؤكانةية كة بة ميَشكيدا ديَن ،بةآلم
هيَزى خةياأل (ختيل)ى نووسةر لة ضؤنيةتيى وةرطيَرِانةكةدا ،تةنيا
بة دؤزينةوةء وةرطيَرِانى خةيالَى نووسةرةوة دةبآ خؤى
ببةستيَتةوةء ،لة دةربرِينء طيَرِانةوةى ئةوةدا كة دةيدؤزيَتةوة،

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)
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زؤر ئازاد نية .ضونكة لةوانةية بة ليَكدانةوةى تايبةتيى وةرطيَرِ لة
28
هزرء بريى نووسةر دابنرآ".
"ئةوةى لةطومان بةدةرة ئةوةية كة كردةى وةرطيَرِان طةىلَ
سةخترتة لة كردةى نووسني .نازامن كام نووسةر ئةو قسةيةى
كردوة كة دةلَآ وةرطيَرِ وةك تةنافبازيَك كة هةردوو ثيَى
بةسرتاوةتةوةء داواشى ىلَ دةكريَت لةسةر طوريسيَكى باريك سةما
بكاتء بةريش نةبيَتةوة ]واية[ .سةختى وةرطيَرِان لةوةداية كة
وةرطيَرِ دةبآ بريو روانينى يةكيَكى ديكة بة زمانى خؤى
دابريَذيَتةوةء بضيَتة ناو كلَيَشةء ميَشكى مرؤظيَكى دى كة زؤر
لةخؤى جوداية .وةرطيَرِ دةبآ بة زمانء سؤزء هةستء نةستى
يةكيَكى ديكة بدوآء وا لةخؤى بكات كة ئةو قسانةى وةرى
21
دةطيَرِيَت بةراستى هىخؤيةتىء خؤى كردوونى"...
وةك اليةنيَكى ديكةى دذوارتر بوونى وةرطيَرِان دةتوانني ئاماذة بةم
خالَة بكةين كة:
28
21

تاهريةى سةففار زادة ،بنضينةكانى وةرطيَرِان ،ل21
ئازاد حةمةشةريف ،بةبآ وةرطيَرِان ئةستةمة رؤشنبرييى كوردى ثيَش بكةوآ،
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وةختيَك بؤخؤمان دةنووسني ،ئةوةى نةمان زانى دةتوانني خؤى ىلَ
ببويَرين ،بةآلم خؤ لة تةرجةمةى نووسينى خةلَكى ديكةدا ناتوانني
هةرضى زانيمان وةرىطيَرِينء هةرضيش نةمانزانى فرِيَى دةينء
35
بةرهةمةكة كلكء طويَى بكةين.
ليَرةدا دةكرآ وآلميَك بةو ثرسيارة بدةينةوة وةرطيَرِ كة بؤى نية
دةسكاريى نيَوةرؤكى بابةتيَك بكا كة وةرى دةطيَرِآء ،مافى ئةوةى
نية شيَوازء شيَوة دةربرِينةكةشى بطؤرِآ ،ضؤن دةتوانآ داهيَنان
بكا؟ لةراستىدا كةسيَك بتوانآ بريى كةسيَكى ديكة كة بة زمانيَكى
دى نووسراوة ،ويَرِاى ثاراستنى ئةمانةت (واتة رةضاو كردنى
شيَوازى نووسةرء راطويَزتنى بةتةواويى واتاكةى) وةها بة زمانةكةى
خؤى دابريَذيَتةوة كة خويَنةر وابزانآ دةقةكة هةر بةم زمانة
نووسراوة ،ئةمة داهيَنانة" .وةرطيَرِان واتة لةنويَذةنةوة شكألء
شيَوة دارِشنت ،سةر لةنوآ داهيَنان ،سةر لةنوآ بريء ئةنديَشة
رةنط كردن ...نووسةرء وةرطيَرِى شارةزاء هونةرمةند وةك نيطار
كيَشيَكى شارةزاء ثيتؤأل دةضآ ،لة زمانى وشء رستان شارةزاء
35

عةبدولَآل حةسةن زادة ،لةوتوويَذيَكى بآلو نةكراوة لةطةأل كةماأل مةريوانىدا،

سالَى2552

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

11

ثسثؤرة ،لة مؤسيقاذةن دةضآ ،لة هةناسةء ضركةى هةر ئاوازآ،
لةدةنطى خؤرسك ،لةدةنطى "بيمؤل" لةدةنطى "ديَز"" ،نيوة
بيمؤل" ،ضارةكة بيمؤل" يا زؤر كةمرت دةطاء سةرتاثاى ثآ
31
وةجؤش دآ".
ئيَمة ئةطةر ئةو بةشةش لة قسةكةى تيتليَر )(Tytler
نةسةمليَنني كة "هيض قسةى تيَدا نية كة وةرطيَرِ بؤخؤشى دةبآ
نووسةر بآ" بيَطومان ئةم بةشةى وتةكةى قةبووأل دةكةين كة
"وةرطيَرِيَكى باش دةبآ وةك ئةكتةريَكى باش ،ذيانء تنيء طورِ بدا
32
بة وشةكان".
بةكورتى حمةممةدى قازى طوتةنى :وةرطيَرِان هةم هونةرة ،هةم
تيَكنيك .ضونكة هيَنديَك جار لة فةرهةنطى وشةش دا ثيشةء هونةر
هاو واتان ،لة بةر ئةوة كة هونةر زةوقء سةليقةء هةستء زةوقى
وةرطيَرِة بةشيَوةى كاريَكى ئاشكراء ديار كة لة طواستنةوةى
31

شوكور مستةفا ،وتوويَذ لةطةأل "ئةدةبء هونةر"ى "كوردستان" (ئؤرطانى كوميتةى

ناوةنديى حيزبى ديَموكراتى كوردستانى ئيَران) ،ذمارة ( ،)0خةزةلَوةرى 1336
(نوامربى  ،)1113ل13
32

تاهريةى سةففارزادة ،بنضينةكانى وةرطيَرِان ،ل33
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ثةيامء رؤشنطةرىء روونكردنةوةى بريءرِاكان دايةء ،ثيشة]ية[
بةهؤى ئةوةكة جؤرء شيَوازى طواستنةوةى زالَبوون بةسةر شيَوةى
رستةسازىء شيَوةى دةربرِين لةيةك جياوازن .بةو ثيَية دةتوانني
وةرطيَرِ بة كةسيَكى هونةرمةندء خاوةن تةكنيك ناو بةرين،
بةواتايةكىرت طرووثيَك لةسةر ئةو برِوايةن كة وةرطيَرِان ثيشةيةء
طرووثيَكىرت ثيَيان واية كة هونةرةء ،بةرِاى من هةردوو راظةكان
33
بةثيَى ضؤنايةتيى كارةكة دروستة.
بنةماكانى وةرطيَرِان
ئةطةر مبانةوآ رابردوو يا ثيَشينةيةك بؤ دياريكردنى بنةماء
ريَوشويَنةكانى وةرطيَرِان ديارى بكةين،دةبآ بطةرِيَينةوة بؤ
سةردةمى ريَنيَسانس .لةو سةردةمةدا تةنيا خةريكى وةرطيَرِانى
بابةتى ئةدةبىء دنيايى دةبوونء زياتر زؤرايةتى خويَنةرانيان
وةبةرضاو دةطرت ..لةكارى وةرطيَرِان دا بةرةبةرة مةسةلةى بةكار
هيَنانى زمانى خةلَكى لةجياتى زمانى كليسايىء دةربارى ـ هؤى
33

عريفانى قانعى فةرد ،حمةممةدى قازىء ثةيامى وةرطيَرِ ،الثةرِى 22
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رووناكبريانيَكى وةكوو ئةرامسووس هاتة طؤرِآ" ...تيؤريى
وةرطيَرِان"ى ئيَتني دؤىلَ  Etienne Doletكة لة رووناكبرية بةناو
بانطةكانى هيؤمانيستةكانء ،وةرطيَرِيَكى بة تواناى زمانى يؤنانى
بوو ،بةم هؤيةوة كة هةموو جؤرة جياوازييةكانى وةرطيَرِانى
دةطرتةوة ،ناوبانطيَكى زؤرى دةركرد .ثيَوانةء ريَوشويَنة
دياريكراوةكانى ئيَتني دؤىلَ بؤ تةرجةمة كة ئةركى وةرطيَرِةكان
روون دةكةنةوة ،بةم جؤرةن:
 1ـ وةرطيَرِ دةبآ زؤر بةباشى لة نيَوةرؤكء كاكلَى دةقةكةو
مةبةستى نووسةر تآبطا.
2ـ وةرطيَرِ دةبآ شارةزاييةكى تةواوى هةم لةو زمانة كة تةرجةمةى
ثآدةكا هةبآ ،هةم لةو زمانةى بابةتةكةى ىلَ وةردةطيَرِآ.
 3ـ وةرطيَرِ دةبآ لة وةرطيَرِانى وشة بة وشة كة هةم زيان بة
نيَوةرؤكى دةقة ئةسلييةكة دةطةيةنآء هةم جوانيى دةربرِين
دةشيَويَنآ ،خؤ بثاريَزآ.
4ـ وةرطيَرِ دةبآ وشةكان بةجؤريَك هةأل بذيَرآء ريَك خبا كة
كاريطةريى هةموو اليةنةء راويَذى زارى دةقة ئةسلَييةكة لة
وةرطيَرِانةكةدا ثاريَزرابآ.
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 0ـ وةرطيَرِ دةبآ وشةكان بة جؤريَك هةألبذيَرآء ريَك خبا كة
كاريطةريى هةموو اليةنةء راويَذى زارى دةقة ئةسلييةكة لة
34
وةرطيَرِانةكةدا ثاريَزرابآ.
لةو كاتةوة كة يةكةم تيؤرىيةكان لة بارةى وةرطيَرِانةوة دانراون تا
ئيَستا ،زؤر لة زانايانء شارةزايانى بوارى زمانء وةرطيَرِان،
بنةماكانى وةرطيَرِانيان بة طويَرةى ليَكدانةوةء روانينى خؤيان
دةست نيشان كردوون .تيؤرداريَذانء خاوةنرِايان ديارة لة
دياريكردنى ذمارةى بنةما يان بنضينةكان دا ،جياوازييان هةية.
بةآلم بةشيَوةيةكى طشتى ،ثوختةء نيَوةرؤكى زؤربةيان يةك شنت.
بةآلم هةرضى هزرء بريى مرؤظ قوولَرتء روانينى بةرينرت بؤتةوةء،
مرؤظ زياتر لةكارء تيَكؤشانىدا ثابةندى زانست بووة ،تيؤريةكان،
ليَكدانةوةء باسةكانى تايبةت بة وةرطيَرِانيش ضوونةتة ئاستيَكى
بانرت .واتة وردتر ،زانستيرتء طشتطريتر بوونء لةبارى فيكرىيةوة
بؤ سةرووتر هةلَكشاون.

34

تاهرية سةففار زادة ،بنضينةكانى وةرطيَرِان ،الثةرى 11ـ18
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زمانزانان (زمانةوانان)ء وةرطيَرِانى كورديش بة نؤرةى خؤيان لة
مةرجء بنةماكانى وةرطيَرِان دواون .غازى فاتيح وةيس 0مةرجى بؤ
كةسيَك كة كارى وةرطيَرِان دةكا ديارى كردوة:
 1ـ دةبآ هةردوو زمانةكة بةباشى بزانآ ،واتة دةستورةكانى ئةو
زمانة بزانآ ،دةستورى سيمانتيك بآ ،سيَنتاكس بآ،مؤرفؤلؤذى
بآ ...تاد.
 2ـ دةبآ بة النى كةمةوة ،شارةزاى بارى كؤمةلَى نووسةرةكة بآء
هةستء مةبةستى نووسةرةكة تيَطةيشتبآ ،ئةمةش يا بةناسينى
نووسةرةك ة دةبآ يا بة شارةزايىء ئاطادارييةكى باشى كؤمةلَى ئةو
نووسةرة دةبآ ،ضونكة بريكردنةوةى كؤمةلَيَك لةبري كردنةوةى
مرؤظيَكى ئةو كؤمةلَةدا لةوةية لة شيَوةيةكدا يا زياتر لة شيَوةيةكدا
ببينريَت.
 3ـ شارةزاى ئةو زانستة بآ كة نووسةرةكة ليَى كؤلَيوةتةوة ،بؤ
منوونة طةر مرؤظ شتيَكى لة زانستى كؤمةآليةتيدا وةرطيَرِا ئةوا دةبآ
شتيَك دةربارةى زانستى كؤمةآليةتى بزانآ ،ئةطينا وةرطيَرِانةكةى
كونء كةلةبةرى زؤرى تيَدا بة كالَى دةميَنيَتةوة.
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 4ـ شارةزاييةكى تةواوى هةبآ لة هونةرى وةرطيَرِانداء وةك زانستيَك
ليَى وردبيَتةوة.
0ـ دةستيَكى باآلى هةبآ لة بةكار هيَنانى فةرهةنط دا .جطة
لةمةش ئةو فةرهةنطانة بةكار بهيَنآ كة ثيَوةندى بة باسةكةوة
هةية .بؤ منوونة ئةطةر وةرطيَرِانةكة لةبارى وةرزشةوة بوو ئةوا
30
دةبآ فةرهةنطى وةرزشى بةكار بهيَنى".
بةآلم ناهيدة رةفيق حيلمى بنةماكانى وةرطيَرِانى بة  6بنةماء بةم
شيَوةية دةست نيشان كردوون:
يةكةم :دةستثاكى ،دووهةم :تيَفكرينء ليَوردبوونةوة ،سيَهةم:
زانينى هةردووك زمان زؤر بةباشى ،ضوارةم :رةضاو كردنى
ريَنووسء نيشانة طشتىيةكانى نووسينى ثوختة ،ثيَنجةم :بةكار
هيَنانى فةرهةنط بةجؤريَكى زانستيانة ،شةش :بةكارهيَنانى
36
سةرضاوة.
30

ئةمحةد حةيران ،ئاورِدانةوةيةك لة نووسينةكانى خواليَخؤشبوو "غازى فاتيح وةيس

لةبارةى وةرطيَرِانةوة" ،رامان ،ذمارة 0 ،33ى تةممووزى  ،1111الثةرى 11

 36ناهيدة رةفيق حيلمى ،بنةماكانى وةرطيَرِانء بةراورديَكى دةقى بنةرةت ،طؤظارى

رؤشنبريى نوآ ،ذمارة  ،135سالَى  ،1113ل 60ـ62
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كةضى مامؤستا عةبدولَآل حةسةنزادة مةرجةكانى وةرطيَرانيَكى
سةركةوتوو لة 3خاألدا ضرِ دةكاتةوة" :يةكةم :ئةمانةت ...وةختيَك
ناوى تةرجةمةمان لةسةر دانا ،نابآ هيض دةسكارييةكء كةمء
زياديَك لة نووسينةكةدا بكةي  ...طرنط ئةوةية ]موتةرجيم[
كارةكةى خؤى بة ئةمانةتةوة كردبآء تةواوى مةبةستى نووسةرى
هيَنابيَتة نيَو دةقة كوردىيةكة...
دووهةم :ثاراستنى شيَوازى نووسةر ،هةر نووسةريَك سةر بة هةر
نةتةوةيةك بآ خاوةنى شيَوازيَكى تايبةت بةخؤيةتى .رستةكانى
كورتن يا دريَذ؟ وةسفى زؤر بةكار دةبا يان كةم؟ طالَتةجار (هزل)
بةكار ديَنآ يان نا؟]و[ زؤر شتى ديكةى لةم بابةتة ...موتةرجيم
دةبآ ئةو شيَوازة رةضاو بكاء بيثاريَزآ...
سيَهةم :زمانثاراوى .ئةم خالَة بؤ هةموو نووسينيَك مةرجيَكى
بنةرةتييةء ،وةبري هيَنانةوةى ليَرةدا لةبةر ئةوةية لةكارى
تةرجةمةدا ثاراستنى ئةم ئةسلَة دذوارترة ،ضونكة فكرةكة يةكى
ديكة دايرشتوةء بة زمانيَكى ديكة دايرشتوة ،ئةطةر وةرطيَرِ زؤر
وردء كارامة نةبآ لةوانةية رستةكانى لةبارى ريَزمانييةوة زؤر
بشيَويَن .كةوابآ دةبآ لةطةأل ئةوةدا كة هةموو هةولَيَك دةدةين
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مةبةستى نووسةر ،بآكةمء كورتى بيَنينة نيَو زمانة تازةكة ،دةبآ
33
وابكةين تةرجةمةكةمان نةبيَتة قامووس دانان".
وةرطيَرِى باش  ،وةرطيَرِانى سةركةوتوو
"خاوةنرِايان وةرطيَرِيَك بة بةكارء كارامة دةزانن كة سآ مةرج
بةتةواوى لةودا هةبآ:
1ـ زالَبوونى تةواوى بةسةر زمانيَك دا كة تةرجةمةى
ثيَدةكا ،زمانى "مبدأ" 2ـ ليَزانىء ليَهاتوويى لة
زمانيَك كة كتيَبةكةى ثآ وةردةطيَرِآ واتة زمانى
"مقصد"3 ،ـ ئاطادارىء ليَزانى لةسةر بابةتى
38
ئةسةرةكة".
طؤظارى ديلؤس  Delosكة طؤظاريَكى تايبةت بة وةرطيَرِانة ،لة
ثرسيار نامةيةك دا بريورِاى كؤمةلَيَك لة نووسةرانء شارةزايانى
 33عةبدولَآل حةسةنزادة ،طؤشةى بةسةر كردنةوةى وةرطيَرِةكانى كوردستان ،طؤظارى
"وةرطيَرِان" ،ذمارة ،1هاوينى  ،1113ل12

 38د .فامتة مودةرِةسى ،حمةمةدى قازى وةرطيَريَكى كارامة ، ،طؤظارى "سروة" ذمارة

 ،100سالَى ثازدةهةم ،جؤزةردانى  ،1338ل48
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بةناوبانط لةبارةى "وةرطيَرِانى باش"ى ثرسيوة .هيَنديَك لةوان بةم
جؤرة وآلميان داوةتةوة:
"وةرطيَرانيَكى باش بريتية لة نزيكرتين هاوتا (معادل) لة زمانى
وةرطيَرِدا بؤ بابةتيَك كة تةرجةمة دةكرآ ،بةو مةرجةى
تايبةمتةندييةكانى دةقة ئةسلَييةكة ئةوةندة كة زمانى يةكةم
دةخوازآ ،ثاريَزرا بآء هةر لةو كاتةشدا بؤ زةين نامؤء سةيرء
سةمةرة نةبآ.
دةدىل فيتس )(Duddly fits
وةرطيَرِانيَكى باش ئةوةية ثيَش هةموو شتيَك وةك وةرطيَرِان نةضآ.
بةوتةيةكى ديكة وةرطيَرِ دةبآ لةوثةرِى رةوانىء زمانثاراوىء
ثاريَزراويى ضؤنايةتييةكانى دةقى سةرةكيدا ،بابةتةكةى
وةرطيَرِابيَتة سةر زمانى دووهةم .نابآ لةدةق دوور كةوينةوة،
بةلَكوو دةبآ بؤ طةياندنى واتاء ضؤنايةتييةكان لة هةولَى
دؤزينةوةى هاوتا (معادل) دابني.
مووريس نادو )(Maurice Nadeu
وةرطيَرِانيَكى باش ئةوةية كة نيَوةرؤكى دةقة ئةسلَييةكة دةربربِآ.
جؤرة وةرطيَرِانيَكى ديكةش هةية كة بريتية لة دارشتنةوةى
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دووبارةى دةقةكة .هةر بؤية دةكرآ وةك بةرهةميَكى سةربةخؤء
جياواز دايبنيَني ،وةك منونةى وةرطيَرِدراوى لةم ضةشنة دةتوانني
ضوارينةكانى خةييام بةهؤى فيتز جرالد ،يان وةرطيَرِدراوةكانى عزرا
ثاوند  Ezra poundء رؤبيَرت] و[  Lowellناو ببةين كة ديارة
ئيعتيبارى ئةو جؤرة وةرطيَرِدراوانة بةسرتاوةتةوة بة هةلومةرجء
ثيَوانةى تايبةتى.
نورتراث فداى )(Northrop frey
وةرطيَرِانى باش ،وةرطيَرِانيَكة كة واتاء ثةيامى دةقى ئةسلَى ،ويَرِاى
فؤرِمةكةى ،ئةوةندةى كرابآ ثاراستبآ.
31
ئةرنيَست سيمونز )(Ernest Simmins
خراث نية روانطةى وةرطيَرِء نووسةريَكى بة ئةزموونى كورديش
خبةينة سةر ئةم وةآلمانة:
"وةرطيَرِانى باش ئةوةية هةموو مةبةستةكانى بنووس ]نووسةر[ بة
كوردييةكى رةوانى وا رِاطةيةنرابآ خوانا ]خويَنةر[ وابزانآ بابةتةكة
 31تاهرية سةففار زادة ،بنضينةكانى وةرطيَرِان ،الثةرةكانى 36ء 33
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هةر لة سةرةتاوة بة كوردى نووسراوة .ديارة وةرطيَرِى باشيش
45
ئةوةية وةرطيَرِانى واى هةبآ".
ئةطةر لةم وآلمانة ورد بينةوة كة بة ثرسيارى "وةرطيَرِى باش ،يا
وةرطيَرِانى باش كآية" دراونةوة ،هةست دةكةين زؤر خالَى
هاوبةشيان تيَداية .بةآلم دةبينني هيَنديَكيان بنةمايةك يا مةرجيَك
لةوانى ديكة بة طرنطرت دةزانن .بؤويَنة وةرطيَرِى ئيَرانى ،دوكتور
مستةفاى رةحيمى لةسةر حةزء ئؤطريى وةرطيَرِ بة بابةتيَك كة
وةرى دةطيَرِآ ،زؤر ثآ دادةطرآء ،بة دواى مةرجى شارةزايى
وةرطيَرِ لة هةردوو زمانةكة دةلَآ" :وةرطيَرِ دةبآ ئةو كتيَبةى وةرى
دةطيَرِآ خؤشى بوآ .ئةمةش ثيَويستى بةوة هةية كة لة بابةتةكة
شارةزا بآ 41".ديارة ناوبراو خؤبواردن لة نةخؤشيى وشة دروست
كردنء زاراوة سازييش كة لةم دوايىيانةدا بآلو بؤتةوة ،بةشتيَكى
ثيَويست دةزانآ.

45حمةمةدى مةال كةريم ،ديالؤط ،ل481

 41وتوويَذ لةطةأل دوكتور مستةفا رةحيمى ،طؤظارى "مرتجم" ،ذمارة  ،32بةهارء
هاوينى  ،1331ل30
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بةآلم فةرزانة فةرةحزاد ،دانةرى كتيَبى "خنستني درسهاى ترمجة"
(يةكةمني وانةكانى وةرطيَرِان) ،دؤزينةوةى نزيكرتينء باوترين هاوتا
لة زمانى مةبةست دا ،بؤ دةقى زمانى بنةرةت بة نيشانةى
باشبوونى وةرطيَرِانيَك دادةنآ" :خاوةنرِايان وةرطيَرِانيَك بة
وةرطيَرِانى باش دةزانن كة وةرطيَرِ لةوآدا توانيبيَتى نزيكرتينء
باوترين هاوتا لة نيَو زمانى مةبةست دا بؤ دةقى زمانى بنةرةت
بدؤزيَتةوة .لة وةرطيَرِانيَكى ئةوتؤ دا لةثيَش دا طرنطى دةدرآ بة
42
راطويَزتنى دروستى واتا ،ثاشان بة رةضاو كردنى شيَواز"
مامؤستا حمةممةد قازى ،ويَرِاى ئاماذة بةو مةرجانةى لة هيَنديَك لة
وآلمةكانى سةرةوةدا هاتبوون (وةك زانينى هةردوو زمان ،رةضاو
كردنى راويَذ (حلن)ى نووسةر) ،ئاماذة بةضةند خالَيَكى ديكةش
دةكا كة بريتني لة" :هةلَبذاردنى وشةطةليَكى دروستء راستء
خؤش ئاهةنط ،رةضاو كردنى ريَزمان ،ثاراستنى دريَذىء كورتيى
43
وتةى نووسةرى سةرةكىء طرنطى دان بة نيشانةكانى نووسني".

42فةرزانة فةرةحزاد" ،خنستني درسهاى ترمجة" ،الثةرى3

43
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يةكيَك لة خالَة هةرة طرنطةكان كة مامؤستايانء شارةزايانى زانستى
وةرطيَرِان وةك مةرجيَكى طرنطى سةركةوتوويى وةرطيَرِء وةرطيَرِان
سةيرى دةكةن ،ثرِ كردنةوةى كةليَنى سةرضاوةطرتوو لة جياوازيى
نيَوان كةلتوورةكانء زمانةكانة .بة تايبةتى ئةوكاتة كة دوو زمان
هةم لةبارى رِةضةلَةكةوة ،زؤر ليَك دوورن ،هةم لةبارى
شارستانةتىيةوة ،جياوازىيةكة يةكجار زؤر دةبآء ،ئةركى وةرطيَرِ
زؤر قورسرت دةبآ .ئةمةمشان دةبآ لةبري بآ كة زمان ـ هةر زمانيَك
ـ بة شيَوةيةكى ريَذةيى ،نةك بة رةهايى ،دةتوانآ راستىيةكانى
جيهانى دةرةوةى خؤى ،ويَنا بكا .جا كاتيَك بابةتيَك لة زمانيَكةوة
بؤ زمانى ديكة تةرجةمة دةكرآ ،بةهؤى جياوازيى دوو زمانةكة،
ئةم ريَذةية كةمرتيش دةبيَتةوة .واتة بابةتى وةرطيَرِدراو،
مةودايةكىرت ـ لةضاو ئةو زمانةى تيَىدا لةدايك بووة ـ لةواقيع دوور
دةكةويَتةوة .ضونكة:
" 1ـ زمان ويَنةيةكى دروست لة واقيعى دةرةوةى بؤ بةرهةم
ناهيَنرآ.
2ـ هةر زمانيَك ويَنةى جياواز لة واقيعى جيهانى دةرةوة بةرهةم
ديَنآ .ئةم ثيَكةوة نةطوجناوىية لة زمانة جياوازةكان دا ،هةر بة
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وشةكان نابرِيَتةوة ،بةلَكوو سيستةمة زمانىية جؤراوجؤرةكانيش
ليَكرت جياوازنء ،هةر زمانيَك ضوارضيَوةى بينايىء ،ريَساء ياساى
ريَزمانيى تايبةت بة خؤى هةن .هةر بؤية بؤ وةرطيَرِانى
دةستةواذةيةك لة زمانيَكةوة بؤ زمانيَكى ديكة ،هةر جيَطؤرِكيَى
وشةكانى دوو زمانةكة بةس نية ،بةلَكوو "همنشينى" (لة ثةنا
يةكرت ريز بوونى) ئةم وشانةش دةبآ بة رةضاو كردنى ريَسا
44
ريَزمانىيةكانى ئةو زمانة بآ".
هؤى ئةوة كة ضةمكةكان (مفاهيم)لة زةينى ئاخيَوةر (بيَذةران)ى
هةموو زمانةكان دا وةكيةكء ثيَكةوة طوجناو نني ،ئةوةية كة
واتاكانء راستىية زةينىيةكان لةهةر زمانيَك دا لةسةر بناغةى
شارستانةتى ،ذينطة ،ئايني ،نةريت ،ريَوشويَنء شتى لةم ضةشنة
دامةزراون .بؤهةر حةقيقةتيَكى زةينييش ،وشةيةك دادةنرآ .بةم
هؤيةوة كة لة زمانةجؤراوجؤرةكان دا ئةم بناغانة جياوازن،
حةقيقةتة زةينىيةكانيش جياوازنء ،لة ئاكام دا "وشةكان" يا
"داأل"ـةكانيش جياواز دةبن .ئةم بنةماية لة زمان دا بنةماى
44

د .ميَهرى باقرى" ،مقدمات زبانشناسى" ،الثةرةكانى 63ـ 65
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ريَذةيى (اصل نسبيت)ى ثآ دةطوترآ  ...وتةى ثيَشينيان (ضرب
املثل) ،باشرتين بةلَطةية بؤ ئةم راستىية .ضونكة ناتوانني
هيَنديَكيان دةقاودةق وةرطيَرِين .تةنانةت ئةطةر راستىيةك لة دوو
زمان دا وةكو يةكيش بنء ،بكرآ وشةكانيان لة زمانيَكةوة بؤ
زمانيَكى ديكة وةربطيَرِين ،بؤ ويَنة وشةى ""Longء "دريَذ"،
ديسان ناتوانني ئةم دوو وشةية وةك هاوتاى يةك دابنيَني .ضونكة
وشةكان لةهةر زمانيَك دا باريَكى عاتيفيى تايبةت بةخؤيان هةية .بؤ
ويَنة دريَذ لة زمانى فارسى ]و هةروةها لة زمانى كوردييش[دا
بيَجطة لة واتا سةرةكىيةكةى خؤى ،باريَكى عاتيفيى نيَطاتيظيشى
هةيةء ،سووكايةتى تيَداية( .ئةطةر بة يةكيَك بلَيَى "دريَذ" ثيَى
ناخؤش دةبآ ،بةالم ثيَى بلَيَى باآلبةرز ،يا بةرز ئةم هةستةى تيَدا
ثيَك ناية ).هةر بةهؤى ئةم اليةنة عاتيفىية ،لةكاتى وةرطيَرِان لة
زمانيَكةوة بؤ زمانيَكى ديكة ،دةبآ بةوثةرِى وردبينى هةنطاو بنرآ
45
تا نزيكرتين هاوتا هةأل ببذيَردرآ.
دؤزينةوةى نزيكرتين هاوتا بؤ وشة ،دةستةواذةء مةبةستةكانى
دةقى زمانى بنةرةت ،لةئاكامى وردبينىء هةستيارى دا ئيمكانى
40

د .ميَهرى باقرى" ،مقدمات زبانشناسى" ،ل68
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هةية .بةآلم وةرطيَرِ ئةطةر بةتةواوى لةطةأل كةلتوورى ئةو نةتةوةية
ئاشنا نةبآ كة بةرهةم لة زمانةكةيانةوة وةردةطيَرِآء ،ئةطةر
هةردوو زمان بةباشى نةزانآ ،لة مةبةستى دةق تآناطاء ناتوانآ
نزيكرتين هاوتا بؤ وشة ،دةستةواذة ،ثةندى ثيَشينيانء
مةبةستةكانى بدؤزيَتةوة" .هةست ثيَكردنء تيَطةيشتنى جياوازيية
وردةكانى نيَوان وشةكان ثيَويستى بة زةينيَكى تيذ ،رةخنةطر،
وردبنيء لة ئاستى زمان دا هةستيار ،هةية .وتةيةك لة نيَو
وةرطيَرِةكان دا زؤر باوة ،ئةويش ئةوةية :وشةكان وةك تاقمة
كليليَك وان ،هيَنديَك لةوان بةهيض جؤر ناضنة نيَو قفأل ،هيَنديَكيان
دةضنة نيَو قفأل بةآلم ثيَيان ناكريَتةوة .لةنيَو ئةوان دا تاقة كليليَك
46
هةية كة بةهاسانى لة قفلَةكةدا دةسوورِآء دةيكاتةوة".

46

تاهريةى سةففارزادة ،بنضينةكانى وةرطيَرِان ،ل 35
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سوودةكانى وةرطيَرِان
"وةرطيَرِان ثرةكة دنيَظبةرا مللةتان داء دشيَت رةوشا مللةتان ذبؤ
هةظدوو ظةطوهيَزيتء ريَكةكا فةرةهة ذى ذبؤ دانوستاندنآء ثرت
47
ناسبوونا هةظدوو".
وةرطيَرِان يةكيَك لة دةسكةوتة هةرة طرنطةكانى بريى مرؤظةء ثردى
ثيَوةنديى نيَوان نةتةوةكانء كةلتوورة جياوازةكانة .طةالن بةهؤى
وةرطيَرِانةوة ليَك تآ دةطةنء ،سوود لة دةسكةوتة فيكرىيةكانى
يةكرت وةردةطرن .ضاوخشاندنيَك بة ميَذووى ئةو نةتةوانةدا ،كة لة
قؤناغيَك لة قؤناغةكانى ميَذوويان دا ،راثةرِينى كةلتوورييان
وةريَخستوةء ،طؤرِانيَكى طةورةيان بةسةر كؤمةلَى خؤيان دا
هيَناوة ،بؤمان دةردةخا كة وةرطيَرِان رؤلَيَكى طرنطى لةم راثةرِينء
بةرةء ثيَش ضوونةيان دا هةبووة.
"ئةطةر بةوردى سةرنج لة سةردةمى بوذانةوة "ريَنسانس"ى هةر
نةتةوةيةك بدةين ،دةبينني ثيَش ئةو سةردةمة ،يان شان بةشانى
43

حةسةن سليَظانى ،ثاضظةكردن وةك ثيَويستيةكة تؤرةيى (ميزطرد) ،رامان ،ذمارة

0 ،33ى تةممووزى  ،1111ل 136

22

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

ئةو سةردةمة بزووتنةوةيةكى فراوانى وةرطيَرِان هاتؤتة كايةوة.
كةوابوو وةرطيَرِان سةرقافلَةضى بوذانةوةء داهيَنانة  ...ميللةتآ لة
بوارى وةرطيَرِاندا دوا بكةويَت ،ئةوا لة سةرجةمى بوارةكانى ذيان دا
دوا دةكةويَت .بؤية دامء دةزطا جؤربةجؤرةكانى دةولَةتان دةستء
برد دةكةن لة وةرطيَرِانى بةرهةمة رةسةنء كاريطةرةكان تا وةك
48
بةم بةرهةمانة رؤشنبرييى طةالنى خؤيانيان ثآ متوربة بكةن".
سوودء كاريطةريية باشةكانى وةرطيَرِان ،زؤر بوارء اليةنى
طرتؤتةوة .يةكيَك لةم بوارانة ئةدةبى بةراورد كارىية" .بيَطومان
وةرطيَرِان دةوريَكى زؤر ثريؤزى لة مةيدانى ئةدةبى بةراوردكاريدا
وةرطرتوة ،بةهؤى وةرطيَرِانةوة نووسةران ئاطادارى هةموو
ئةدةبيَكى جيهانى دةبنء هةزمى دةكةن ،بةمةش ئةدةبةكةيان
خويَنيَكى تازةترى دةضآ بة دةمارةكاندا  ...لةميَذووى ئةدةبى
جيهانىدا ئةو سةردةمةى نةتةوةيآ رووى كردبيَتة وةرطيَرِانء
بةرهةمى بيَطانانى هيَنابيَتة سةر خوانى ئةدةبى خؤيةوة
ئةدةبةكةى زؤر ثيَش كةوتوةء بوذاوةتةوة ،ئةو سةردةمةش
48

ئازاد حةمة شةريف ،بة بآ وةرطيَرِان ئةستةمة رؤشنبرييى كوردى ثيَش بكةوآ،
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كشابيَتةوة ناو قاوغء قةثيَلكء غةريفى خؤيةوةء ،خؤى لة ئةدةبى
بةرزى جيهانى دوورةثةريَز طرتبآ ،ئةدةبةكةى بةرةء كزىء الوازى
49
كشاوة".
ئةدةبى نةتةوةيةك بةهؤى وةرطيَرِانةوة دةتوانآ خؤى دةولَةمةند
بكاتء لةم ريَطايةوة لةطةأل ئةزموونى طةالنى ديكة ،لةطةأل شيَوازء
فؤرمة ئةدةبىيةكان ،لةطةأل فكرء داهيَنانى نووسةرانء شاعريانء
بريمةندانى نةتةوةكانى ديكة ئاشنا بآء سووديان ىلَ وةربطرآ.
دوكتور فةرهاد ثريباأل وةرطيَرِان بةيةكيَك لة فاكتةرةكانى
سةرهةلَدانى شانؤنامة لة ئةدةبياتى كورديدا دادةنآء لةم برِواية
داية كة برةوسةندنى مجوجؤلَى تةرجةمةء رؤذنامة نووسى،
كاريطةرييان هةبووة لة سةرهةلَدانى هونةرى شانؤو تةنانةت
ضريؤكيش لة ئةدةبياتى كورديدا .هةروةها دروستبوونى ثيَوةنديى
كةلتووريى بةهيَز بؤ يةكةم جار لة ميَذووى كورد لة نيَوان ئةدةبى
كوردىء ئةدةبى رؤذئاوا دةبةستيَتةوة بةسآ ريَطة كة تةرجةمةى
ئةدةبياتى ئورووثى بؤ سةر زمانى توركىء خويَندنةوةيان لةاليةن
نووسةرانى وةك ثريةميَردء شيَخ نوورى شيَخ سالَحء نةجدةت
41

عةزيز طةردى ،ئةدةبى بةراوركارى ،الثةرى 86ء 83

21

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

كةركوكلىء خةليل خةيالَىء مستةفا شةوقىء عةبدولرةحيم رةمحى
50
هةكارىء جةميل سائيبء ئةوانىرت ،يةكيانة.
ئةدةبياتيَك كة ثةرذينيَكى قاميى بةدةورىدا كيَشرابآء ريَطةى
ئةوةى نةبآ لة ريَطاى وةرطيَرِان يا ريَطاكانى ديكةوة سوود لة
ئةدةبى طةالنى ديكة وةربطرآ "ئةوة لة طؤمآ دةضآ كة لةهيض
اليةكةوة ئاوى تآ نةرِذآ ،وةها طؤميَك دواى ماوةيةك لةناو خؤيدا
دةطةخنآ  ...ئةو طؤمة كاتآ زوآللء روونة كة ضؤمء رووبارةكانى
دةوروبةرى لة باوةش بطرآ  ...ئةوة بةماناى تيَكةألء ئاويَتة بوون
نيية .ئةو طؤمة تايبةمتةندييةكانى خؤى دةثاريَزآء لةهةمان كاتدا
بؤ زيندوو بوونء بزاظى نوآ كةلَك لةضؤمء رووبارةكانىرت
51
وةردةطرآ".
نةتةوةكانى جيهان هةر لة بوارى ئةدةبىدا نا ،بةلَكوو لة زؤر بوارء
مةيدانى ديكةش دا سووديان لة وةرطيَرِان وةرطرتوة .زؤربةى
زانستةكان ثيَشرت لة يةكيَك لة وآلتان دا سةريان هةلَداوةء ثاشان
05
01

د .فةرهاد ثريباأل ،عةبدولرةحيم رةمحى هةكارى ،ل118ـ 111
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بةرِيَطاى جؤراوجؤر ،كة وةرطيَرِان يةكيَك لة هةرة طرنطةكانيان
بووة ،بةدنيادا بآلو بوونةوة .ثآبة ثيَى ثيَويستيى نةتةوةء وآلتان
بة ليَك تيَطةيشنتء ،سوود وةرطرتن لة بةرهةمة مةعنةوىء
ماددىيةكانى يةكرتء ،شانبةشانى طةشةكردنى تيكنيكء زانستى
وةرطيَرِان ،وةرطيَرِان رؤلَى ثرتى لة ثيَكهيَنانى ثيَوةنديى نيَوان
ئةوان دا هةبووة .ديارة هةم ئةو نةتةوةء وآلتانةى لةبارى
شارستانةتىء فكرء كةلتوورء ثيشةسازىيةوة دةولَةمةندء لة
ثيَشرت بوون ،هةم ئةوانة كة لةم بوارانةدا هةذارء دةسكورت بوون،
ثيَويستيان بة ليَك تيَطةيشنتء ثيَوةندى هةبووة كة ئةمةش بةهؤى
وةرطيَرِان ـ جا زارةكى يا نووسني ـ مسؤطةر بووة .لة جيهانى
ئيَستادا ئةم ثيَويستىية بة وةرطيَرِان زياترء ،رؤلَى وةرطيَرِان لة
ثيَوةنديى نيَوان مرؤظةكانء كؤمةلَة جياجياكان دا ثرت بووة .ضونكة
"جيهانى ئةمرؤ زؤر بة توندى ثيَكةوة بةسرتاوةتةوة .هةموو جيهان
واى ليَهاتوة ثيَويستى بة يةكرتى بيَت .هةر بؤيةشة هةموو دةولَةتة
ج ياجياكانى جيهان هةلَثةى ئةوةيانة هةرضى ثيَشكةوتنيَك يان
طؤرِانيَك لةهةر كويَيةك رووبدات بيزانن ـ جا لة بوارى راميارى،
تةكنؤلؤذى ،سةربازى ،فةلسةفى ،زانستى ،ئابوورى ،ثزيشكى يان
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اليةنى ديكةوة بيَت .هةلَبةت شاريَطةى طةيشنت بةم مةبةستةش
وةرطيَرِانةء هةر لة ريَطاى وةرطيَرِانةوةية كة بابةتى نويَباوء نؤذةن
بة ديدةء طويَضكةمان شاد دةبيَت .هةر لة دةرضوونى مؤديَليَكى
نويَى ئؤتؤمبيَلةوة بطرة تا دةطاتة مايكرؤسؤفتى نوآ ،كؤمثيؤتةرى
نوآ ،دامةزرانى كؤمارى نوآ ،سةرهةلَدانى شؤرِشى نوآ،
52
دؤزينةوةى زانستى نوآء شويَنةوارى نوآ "...
ئيَمةى كورد دان بةوةدا دةنيَني كة سوودى زؤرمان لة وةرطيَرِان
وةرطرتوةء بة ريَطاى وةرطيَرِان دا هةولَمان داوة لة هةموو بوارء
مةيدانةكان دا كةلَك لة دةسكةوتة ماددىء مةعنةوىيةكانى
نةتةوةكانى ديكة وةربطرين .بةآلم ثرسيار ئةمةية ئايا ئيَمة هةر
دةبآ كةلَكوةرطر بني؟ يا بة دةربرِينيَكى ديكة ئيَمة كة ئةو هةمووة
وةرطرتنةمان هةية ،ئةدى ضيمان هةية بة رِيَطاى وةرطيَرِان دا بة
نةتةوةكانىرتى بدةين؟
قسةى تيَدا نية كة وةرطيَرِان لة زمانةكانى بيَطانةوة بؤسةر زمانى
كوردى ،زؤر زياترء بةرضاوترة لة وةرطيَرِان لة زمانى كوردىيةوة بؤ
02

ئازاد حةمة شةريف ،بةبآ وةرطيَرِان ئةستةمة رؤشنبرييى كوردى ثيَش بكةوآ،
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سةر زمانى بيَطانة .لةمةشةوة نابآ بطةينة ئةم ئاكامة كة دةبآ
وةرطيَرِان بؤسةر زمانى كوردى وةال بنيَنيء ،تةنيا بايةخ بة
وةرطيَرِان لة زمانى كوردىيةوة بؤ سةر زمانى بيَطانة بدةين .ئيَمة
هةروا ئاتاجى وةرطيَرِان بؤ سةر زمانى كورديني .ضونكة "جيهان لة
ثيَشكةوتندايةء هةرضى بكةين بة تةواوى ناطةينةوة بة رةوتى
ثيَشكةوتنى كولتووريى مرؤظايةتى نةخوازةآل ئةطةر بة هيواى ئةوة
بني زاناى بنووس (نووسةر)مان لة هةموو بابةتةكانى ذياندا هةبآء
راستةءخؤ بة زمانى خؤمان بؤ طةلةكةمان بنووسني ،لةبةر ئةوة
ثيَويستىيةكى زؤرمان بة وةرطيَرِانء وةرطيَرِ لة هةموو زانستيَكء
بابةتيَك دا هةيةء ،هةرضةند كتيَبء وتار وةرطيَرِينة سةر كوردى،
هةر كةمة ،بةلَكوو من الم واية لةم سةردةمةدا كة زانايانى بامشان
لة هةموو بابةتةكانى ذياندا زؤر كةمةء كةميَكيش لةوانةى هةمانن
دةتوانن بة باشى كوردى بنووسن ،وةرطيَرِامن ال لة ريَزى ثيَشةوةى
53
ئةركةكانى سةرشانى رؤشنبريانى كورد داية".
با ئةوةش بطوترآ كة وةرطيَرِان هةر لةبارى بةرز كردنةوةى ئاستى
فكرء فةرهةنطء زانستء تيَطةيشتنى نةتةوةكةمانةوة بة قازانج
03

حمةممةدى مةال كةريم ،ديالؤط ،ل486
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نية ،بةلَكوو بؤ خودى زمانةكةمشان ئامرازيَكى زؤر باشى ثةرة
ثيَدانة .ضونكة جطة لةوةى دةبيَتة هؤى دروستبوونى وشةء
زاراوةى نوآء هاتنى وشةء ضةمكء موفرةداتى ديكة بؤ نيَو
زمانةكةمان ،دةشتوانني بؤ هيَنانةوة مةيدانء ثاراستنى زؤر وشةى
كوردى كة خةريكن لةبري دةضنةوة ،كةلَكى ىلَ وةربطرين .ئةزموونى
وةرطيَرِى بة تواناى كورد عةبدولآل حةسةن زادة لةم بارةيةوة
شياوى بايةخ ثيَدانء ىلَ فيَربوونة:
"ئةمن لة ثيَشةكيى يةكةم بةرطى حةمةدؤك دا شتيَكم نووسيوة،
بةراستى وابوو .مةيدانى كارةساتةكانى ئةورؤمانة ديَهاتة ،شاخء
داخة .ئةمنيش بؤخؤم ثةروةردةى ئةو فةزايةم .لةدآء شاخء داخ
طةورة بووم .ذمارةيةكى زؤر كة ليماتى كورديم هةبوو ،دةمزانى كة
ثيَم واية ئةطةر كتيَبى وام نةكرداية بة كوردى ،قةت قةت جاريَك
54
نةدةكةوتنة سةر كاغةز "...
ديَينةوة سةر ئةم ثرسيارة كة ض شتيَك لة زمانى كوردىيةوة بؤ
سةر زمانةكانى ديكة وةربطرين كة هةم زؤر ثيَويست بآ ،هةم زؤر
04

عةبدولال حةسةن زادة ،لة وتوويَذيَكى بآلو نةكراوة لةطةأل كةماأل مةريوانى دا،
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طرنط؟ بيَطومان ئةو بابةتء زانستانةى كة كورد خؤى داينةهيَناونء
بة زمانةكانى ديكةش هةنء سةرضاوةى باشرتء دةولَةمةندتر
لةبارةيانةوة هةية ،ئةطةر بةزمانى كورديش لةسةريان نووسرابآ،
ثيَويستىيةكى ئةوتؤ بة وةرطيَرِانيان بؤسةر زمانةكانى بيَطانة نية.
باشرتة ئةوانة لة زمانى كوردييةوة وةربطيَرِدريَنة سةر زمانةكانى
ديكة كة ثيَوةندييان بة ميَذوو ،ذيانى سياسى ،كةلتوورى،
كؤمةآليةتىء ئابووريى كوردةوة هةية ،يا بة فةرهةنطء ئةدةبياتى
كوردى دادةنريَن .وةرطيَرِانى ئةم جؤرة بابةتانة هةم بؤسةر زمانى
نةتةوةكانى دةوروبةرمان ثيَويسنت هةم بؤسةر زمانةكانى
ئينطليزى ،فةرانسةيى ،ئةلَمانى ،رووسى ،ئيسثانيايىء هتد .ضونكة
هةم يارمةتى بة ناساندنى نةتةوةكةمانء كيَشةى نةتةوةييمان
دةكةن ،هةم ئةدةبء زمانء كةلتوورى ميَذووى ئيَمة بةم شيَوةية
بة نةتةوةكانى ديكة دةناسيَندرآ.
"كارةكآ زؤر باشة ئةم بشيَني بةرهةمى كوردىء رةوشةنبريىيا
كوردى وةرطيَرِينة سةر زمانيَن دىيني جيهانآ ،ذبةركو ئةم دشيَني
هندةك ذ ناسناما رةوشةنبريىيا كوردى نيشانآ خةلكآ دى بدةين،
نةمازة دؤزا طةىلَ كورد ،ب هزرا من ئةطةر هندةك بةرهةميَن كوردى
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بيَنة وةرطيَرِان بؤ زمانةكآ ،دآ هةلَسةنطاندنء رةخنةذى ذ اليآ وى
زمانآ بيانىظة لةسةر هةبن ،ئةظة ذى كارةكآ زؤر باشة ،بؤ منوونة
دةمآ ضريؤكء رؤمانيَن دى هاتينة وةرطيَرِان .بياظةكآ بةرفرةه ل
بةروان ظةبوو .ثيَدظية هةظاليَن مةيَني زمانزان هةولةكآ دظى بياظى
55
دا بدن".

00
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بةشى دووهةم:
جؤر و شيَوةكانى وةرطَيرِان

بناغةكانى ثؤليَنكردنى جؤرةكانى وةرطيَرِان
وةرطيَرِان جؤر و شيَوةى جياوازى هةن .ئةوةكة
كارى وةرطيَرِان بة هؤى زارةوة دةكرآ يا بة نووسني ،
دةتوانآ بناغةيةك بآ بؤ جياكردنةوةى جؤرةكانى وةرطيَرِان
بة شيَوةيةكى طشتى .
بناغةيةكى ديكةى ليَكجياكردنةوةى جؤرةكانى
وةرطيَرِان  ،ئةوةية كة وةرطيَرِانةكة ثيَوةنديى بة كاروبارى
رؤذانةى ذيانةوة هةية  ،يا طؤرِينى دةقيَكى نووسراوة لة
زمانيَكةوة بؤ زمانيَكى ديكة  .ئةطةر ثيَونديى بة كاروبارى
ئاسايى ذيانى رؤذانةوة هةبوو  ،وةك كاروبارى بازرطانى ،
لةبارى هونةرى و داهيَنانةوة  ،ئاستيَكى بةرزى نابآ  .بةآلم
ئةطةر وةرطيَرِانةكة بريتى بوو لة تةرجةمةى دةقيَكى ئةدةبى ،
فةلسةفى  ،ئايينى و زانستى  ،ديارة داهيَنانى تيَدا دةبآ و ،
لة اليةنى هونةرىيةوة  ،طرنطىيةكى زؤرى ثآدةدرآ .
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هيَنديَك لة شارةزايان و خاوةنرِايانيش  ،وةرطيَرِان بة
طويَرةى جؤرى طواستنةوةى واتا و ئةوةندة برِةى دةق كة
وةرطيَرِ كردووية بة ثيَوةرى وةرطيَرِان  ،ثؤليَن دةكةن .
دياريكردنى جؤرةكانى وةرطيَرِان لة رووى جؤرى
طواستنةوةى واتايش ثرت لة ثؤليَنبةندىيةكى هةية  .بؤ ويَنة
دوكتور حةسةن ئةمحةديي طيوى  ،سآ جؤرة وةرطيَرِانى
دةستنيشان كردوون كة بريتني لة  -1 :وةرطيَرِانى زانستى و
ورد  -2وةرطيَرِانى ئازاد و  - 3وةرطيَرِانى هؤنراوة (منظوم). 1
وةرطيَرِانى زانستى و ورد ئةوةية كة وةرطيَرِ هةموو
خالَةكان و واتاكانى بةرهةم لةطةأل شيَوةى دةربرِينىدا بآ هيض
زياد و كةم كردنيَك  ،وةردةطيَرِيَتة سةر زمانيَكى ديكة و ئةطةر
لة بارى خالَيَك يا بابةتيَك روونكردنةوة يا راستكردنةوةى بة
ثيَويست زانى  ،لة ثةراويَزدا دةيهيَنآ .
بةآلم لة وةرطيَرِانى ئازاد دا  ،وةرطيَرِ تةرجةمةى ورد
و بآئةم ال و ئةوالى بةرهةم بة ثيَويست نازانآ  ،بةلَكوو ويَرِاى
 1حسن امحدى طيوى " ،از فن نطارش تا هنر نويسندطى"  ،ل  231و 238
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ثاراستنى رةسةنايةتيى وتةى نووسةر  ،بة طويَرةى سةليقة و
زةوقى خؤى  ،دةست لة بابةتةكة وةردةدا  .هةلَبةت وةرطيَرِ
دةبآ ئاماذة بةمة بكا .
مةبةست لة وةرطيَرِانى هؤنراو (منظوم)يش ئةوةية كة
هيَنديَك لة ئةديبان و شاعريان  ،ثةخشانى ئةدةبى و شيَعرى
شاعريانى نةتةوةكانى ديكة بة شيَوةى هؤنراوة  ،وةردةطيَرِنة
2
سةر زمانى خؤيان .
وةرطيَرِان و شارةزايانى كورديش لةم بابةتة طرنطة
دواون  .مامؤستا غازى فاتيح وةيس  0 ،شيَوة وةرطيَرِانى
ناوبردوون كة بريتني لة  -1 :وةرطيَرِانى وشة بة وشة -2 ،
وةرطيَرِانى واتا بة واتا  -3وةرطيَرشانى برية بنةرِةتييةكة -4
وةرطيَرِان بة ثيَى شيكردنةوة و تةفسري كردن  -0وةرطيَرِانى
3
كورتكراوة .
 2حسن امحدى طيوى " ،از فن نطارش تا هنر نويسندطى"  ،ل  231و 238

 3ئةمحةد حةيران ،ئاورِدانةوةيةك لة نووسينةكانى خواليَخؤشبوو غازى فاتيح وةيس،
رامان ،ذمارة 0 ،33ى تةممووزى  ، 1111ل 21
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مامؤستا غازى فاتيح وةيس  ،وةرطيَرِانى
وشةبةوشةى بة شيَوةيةكى الواز و بآ كةلك لةقةلَةم دةدا كة
خويَنةرى ئاسايى سووديَكى ئةوتؤى لىَوةرناطرآ  .ضونكة ئةم
شيَوة وةرطيَرِانة بريتىية لة طؤرِينةوةى وشةى زمانيَك بة
وشةى زمانيَكىرت  .لة بارةى وةرطيَرِانى "واتا بة واتا"شةوة
دةلَآ  :لةم شيَوةيةدا  ،وةرطيَرِ تةنيا واتاى دةقة بنةرِةتييةكة
وةردةطيَرِآ بة بآ طويَدانة شيَوةى ريَزمانى  .ئةم شيَوة
وةرطيَرِانة بة راى ئةم مامؤستاية بؤ خويَنةرى ئاسايى بة
نرخة ،ضونكة ليَرةدا رستة و واتاى رستة وةردةطريآ .
مةبةستى غازى فاتيح وةيس لة وةرطيَرِانى "برية
بنةرِةتييةكة" ئةوةية كة وةرطيَرِ برية سةرةكييةكةى دةق
وةردةطرآ و لةطةأل فراوانكردنى ئةو بريةدا  ،دةخياتة قالبى
زمانيَكىرتةوة  .هةرضى "وةرطيَرِان بة ثيَى شيكردنةوة و
تةفسري كردن"يشة  ،وةرطيَرِانى دةقى سةرةكى لةطةأل تةفسري
كردنىدا دةطريَتةوة كة زؤرتر بؤ وةرطيَرِانى دةقة كؤنةكان
بةكاردآ " .وةرطيَرِانى كورتكردنةوة"ش ئةوةية كة دةقة
سةرةكييةكة بة شيَوةى كورت وةردةطيَرِدرآ  .ئةم شيَوةية
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بؤ وةرطيَرِانى تةنيا ئةو بةشةى دةق بةكار دآ كة خويَنةر
ثيَويستى ثيَيةتى واتة ئةوةى طرنطة وةردةطيَرِدرآ و  ،ئةوةى
1
طرنط نية  ،وةرناطيَرِدرآ .
بةآلم مامؤستا مةجيد ئاسنطةر جؤرةكانى وةرطيَرِانى
لة  3جؤردا ضرِ كردؤتةوة كة بريتني لة :
وةرطيَرِانى دةقاودةق (حةرفيى) ئةمةش
-1
زؤربةى جار الوازة و ماناى روون نادات بة دةستةوة .
وةرطيَرِانى واتاكة  ،لة سةر حيسابى دةقةكة
-2
 ،بة ماناى بايةخ نةدان بة وشةكان  ...خؤيان ،
نةنطيىئةم شيَوازةش لةوة داية هةنديَك جار بؤى
هةية وشةيةك كة بؤى هةية هةر خؤى كليلى سةرجةم
ثةرةطرافةكةش بيَت ثشت طوآ خبريَت .
وةرطيَرِانى دةقاودةق و واتايى  ،ئةمةش
-3
ناوةندة لة نيَوان هةر دوو جؤرةكانى ثيَشةوةدا و ...
 1ئةمحةد حةيران ،ئاورِدانةوةيةك لة نووسينةكانى خواليَخؤشبوو غازى فاتيح وةيس لة
بارةى وةرطيَرِانةوة،رامان،ذمارة 0 ،33ىتةممووزى،1110ل21
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ثةسندتريشة [ ]،لة هةموويش سةخت و ئالَؤزتر
وةرطيَرِانى هؤنراوةية  ،ضونكة ثيَويست بةوة دةكات
ضيَذ و زةوق لة هةلَبةستةكة وةربطريَت و  ،وةرطيَرِ
2
قةرحيةى كراوة بيَت " ...
هةروةك لة سةرةتاى ئةم باسةدا طوترا  ،وةرطيَرِان بة
شيَوةيةكى طشتى بة سةر دوو بةشى زارةكى و نووسراو دا
دابةش دةكريَت  " .وةرطيَرِانى زارةكى ()interpretation
بريتيية لة وةرطيَرِاندنى وتةيةك لة زمانى بنةرِةتييةوة بؤ سةر
زمانى مةبةست و ديارة وةرطيَرِانى نووسراويش ثةيوةندى بة
نووسني و وةرطيَرِاندنى نووسراوةيةك لة زمانى بنةرِةتييةوة بؤ
3
سةر زمانى مةبةست هةية ".
نووسني و قسةكردن دوو ئامرازى طواستنةوةى
ثةيامن لة زمانيَكةوة بؤ زمانيَكى ديكة  .مةرج نية كة
 2مةجيد ئاسنطةر ،رؤلَى وةرطيَرِان لة ذيانى سةردةمدا ،رامان ،ذمارة 0، 33ىتةممووزى
 ،1111ل 0
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وةرطيَرِانةكة بة نووسني بوو  ،ئةو بابةتةش كة وةرىدةطيَرِين
هةر نووسراو بيَت  ،ضونكة دةكرآ بابةتةكة زارةكى بيَت و بة
نووسني وةرىبطيَرِين  .ثيَضةوانةى ئةمةش هةية  .دةكرآ
دةقيَكى نووسراو بة شيَوةى زارةكى وةربطيَرِدريَت  .مةبةست
ئةوةية ئيَمة لةم ضوار ريَطةيةمان زياتر نية :
"ئةلف – وةرطيَرِاندنى وتةيةك لة زمانى بنةرِةتييةوة
بؤ وتةيةك لة زمانى مةبةستدا
ب – وةرطيَرِاندنى وتةيةك لة زمانى بنةرِةتييةوة بؤ
نووسراوةيةك لة زمانى مةبةستدا
ث – وةرطيَرِاندنى نووسراوةيةك لة زمانى
بنةرِةتييةوة بؤ وتةيةك لة زمانى مةبةستدا
ت  -وةرطيَرِاندنى نووسراوةيةك لة زمانى
بنةرِةتييةوة بؤ نووسراوةيةك لة زمانى مةبةستدا
جؤرةكانى ئةلف و ب  ،بة لةبةر ضاوطرتنى جؤرى
ئةلف وةك جؤرى سةرةكى نيشاندةرى وةرطيَرِانى زارةكيية و
جؤرةكانى ث و ت وةك جؤرى سةرةكى نيشاندةرى وةرطيَرِانى
نووسراوةيية  .هةر كام لةم جؤرة وةرطيَرِانة بنةرِةتييانةى
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سةرةوة تايبةمتةنديى خؤيانيان هةية و لةطةأل جؤرةكانى
1
ديكة دا اليةنى وةك يةك و جياوازيان هةية " .
وةرطيَرِانى زارةكى
وةك لة باسةكانى لةمةوثيَشيش دا ئاماذةى ثآكرا ،
وةرطيَرِانى زارةكى بريتىية لة " وةرطيَرِانى وتةيةك لة زمانى
بنةرِةتييةوة بؤ سةر وتةيةك لة زمانى مةبةستدا  ،بة جؤريَك
لة كاريطةريى ئةو وتةية لةسةر طويَطرى زمانى بنةرِةتى
بطويَزريَتةوة بؤ طويَطري زمانى مةبةست " ئةم جؤرة
وةرطيَرِانة  ،طرنطيى تايبةت بة خؤى هةية  ،هةر وةها لة بارى
ئةرك و شويَنى بةكارهيَنانيشةوة  ،جياوازيى هةية لة طةأل
وةرطيَرِانى بة نووسراوة  .لة وةرطيَرِانى زارةكىدا لة جياتى
كةلك لة نووسني و كاغةز وةربطريآ بؤ طواستنةوةى نيَوةرؤك
و مةبةستى دةقيَك لة زمانيَكةوة بؤ زمانيَكى ديكة  ،لة
قسةكردن كةلك وةردةطريآ  .وةرطيَرِ ئةو دةقةى مةبةستيةتى
 1كورش سةفةوى ،حةوت طوتار دةربارةى وةرطيَرِان ،ل 15
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 ،يا ئةو قسةيةى دةيبيسآ  ،يا تيَكستيَك كة دةدريَتة دةستى
 ،دةم و دةست (خيَرا) و بة شيَوةيةكى زيندوو و راستةوخؤ
تةرجةمةى دةكا بؤ سةر زمانى مةبةست و ،تةرجةمةكةش بة
دةنط دةردةبرِآ .
ئةم جؤرة وةرطيَرِانة كة ئينطليزةكان وشةى
 interpretationى بؤ بةكار دةهيَنن  ،2لة عةرةبىدا "الرتمجة
الشفوية" و لة فارسىدا "ترمجة شفاهى" و لة كوردييشدا
وةرطيَرِانى زارى ثآدةطوترآ  .لةم جؤرة وةرطيَرِانة  ،بؤ زؤر
كاروبارى ئاسايى كة ثيَوةنديى بة ذيانى رؤذانةوة هةبآ  ،كرِين
و فرؤشنت و كاروبارى بازرطانى  ،ثيَوةندى ثيَكهيَنان لة نيَوان
دوو اليةن كة ثيَويستيان ثيَكهةية (وةك دوكتور و نةخؤش و
هتد) كةلك وةردةطريآ .
وةرطيَرِانى زارى لة كؤرِ و كؤبوونةوة و كؤنفرانس و
كؤنطرةكانى جيهان بة تايبةتى كؤبوونةوة نيَودةولَةتىيةكاندا
 2ئةمحةد حةيران ،ئاورِدانةوةيةك لة نووسينةكانى خواليَخؤشبوو غازى فاتيح وةيس لة
بارةى وةرطيَرِانةوة،رامان،ذمارة 0 ،33ىتةممووزى،1111ل25
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 ،كةلكى زؤرى ىلَ وةردةطريآ  ،هةر لة كؤرِ و كؤبوونةوةى
سياسى  ،كةلتوورىيةوة بطرة هةتا ئابوورى  ،زانستى و هتد .
لةم جؤرة كؤبوونةوانةدا كة بةشداران زمانى جؤراوجؤريان
هةية و هةركاميَك سةر بة نةتةوة و زمانى جياوازن  ،ثيَويستة
دةستبةجآ لة وتار و قسةى يةكرت تآبطةن  .ئةم
ثيَويستىيةش بة هؤى وةرطيَرِانى زارةكى دابني دةكرآ .
ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان كة بةردةوام كؤرِ و
كؤبوونةوةى نيَودةولَةتيى لة بوارى جؤراوجؤردا ثيَكديَنآ و،
لة بةرِيَوةبردنى كاروبارى خؤىدا لة  6زمانى رةمسى (
عةرةبى  ،ئينطليزى  ،رووسى  ،ئيسثانيايى  ،فةرانسةيى و
ضينى ) كةلك وةردةطرآ  ،لة بنكةكةى خؤىدا لة نيؤيؤرك
 110شويَنى تايبةتى بؤ وةرطيَرِة زارةكىيةكان هةية  .لة
بنكةى ذنيَظيش  15شويَن و نزيكةى  14تا  25شويَنى ديكة لة
بةرِيَوةبةريَتى و بةشةكانى ديكةى ئةم ريَكخراوةدا بؤ
تةرجةمةى زارةكى هةية  .ئةم شويَنانة تةرخان كراون بؤ
كةسانيَك كة هيض كاريَكى ديكةيان بيَجطة لة وةرطيَرِانى زارةكى
نية  .كاتيَك ويَذةريَك يا قسةكةريَك دةدوآ  ،ئةم وةرطيَرِة
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زارةكييانة قسةكان تةرجةمة دةكةنةوة سةر يةكيَك لة  6زمانة
3
رةمسىيةكةى ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان " .

وةرطيَرِانى زارةكى دوو جؤرى سةرةكيى هةية :
Simultaneous
ئةلف – وةرطيَرِانى هاوكات
Consequtive
ب – وةرطيَرِانى ناهاوكات ( متواىل )
" لة وةرطيَرِانى زارةكيى هاوكاتدا  ،وةرطيَرِ لة
ريَطاى تيَطةيشنت لة يةك يان ضةند وشةى سةرةتاي وتةى
زمانى بنةرِةتيةوة  ،دةست دةكا بة وةرطيَرِان و ضركة ساتيَك
دواى تةواوبوونى وتةكة لة زمانى بنةرِةتدا ئةو بةشة كؤتايى
ثيَديَنآ  .لة وةرطيَرِانى زارةكيى ناهاوكات يان دوابةدوا دا بة
شيَك لة وتةكة  ،كة زؤرجار زياتر لة رستةيةكة  ،لة وتةى
 3مونيك كورينطتؤن(بةرِيَوةبةرى بةشى وةرطيَرِانى زارةكيى ريَكخراوى نةتةوة
يةكطرتووةكان)"،عاقبت در ترمجة ماشني جايطزين انسان خواهد شد"،رؤذنامةى
"همشهرى" ذمارة 21 ، 2154ى ئاوريلى  ،255ل 11
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زمانى بنةرِةت دادةبرِآ و وةرطيَرِ ثاش تيَطةيشنت لةم بةشة ،
لة كاتى وضانى بيَذةرةكة دا ،ئةو بةشة بؤ طويَطر يان
1
طويَطرةكان تةرجةمة دةكاتةوة" .
هةرضى سةردةم دةضيَتةثيَشرت  ،كاروبارةكانى ذيانى
ثيَويستيان بة خيَرايى ثرت دةبيَت  .هةر ئةمةشة واى كردوة لة
نيَوان وةرطيَرِانى زارةكيى هاوكات و وةرطيَرِانى زارةكيى
ناهاوكات دا  ،خوازيارى جؤرى يةكةم لةم سةردةمةدا  ،ثرت
بيَت " .مونيك كوروينطتون" ،بةرِيَوةبةرى بةشى وةرطيَرِانى
زارةكيى ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان دةلَآ:
خيَرايى وةرطيَرِان  ،رؤذ بة رؤذ زياتر طرنطيى
ثآدةدرآ  ،بة برِواى من هيَنديَك جار ضاوةرِوانيى شتى
نةطوجناويان لة وةرطيَرِةكان هةية  ،هؤيةك بؤ داواكردنى
خيَرايى زياتر كيَشة ئابوورىيةكان و هؤيةكةى ديكة ،ثةلةثةىل
خةلَك لةم سةردةمة داة  ...رادةى كارى ئيَمة لة بوارى
وةرطيَرِانى ناهاوكات (متواىل)دا  ،رؤذبة رؤذ كةمرت دةبيَتةوة .
 1كورش سةفةوى ،حةوت طوتار دةربارةى وةرطيَرِان ،ل 11
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يةكيَك لة هؤيةكانيش ئةمةية كة ذمارةيةكى كةمرت  ،وةرطيَرِ بؤ
ئةم كارة ثةروةردة دةكريَن  .داواكارانى وةرطيَرِانى زارةكيى
ناهاوكات كةمن  ،ضونكة هةر كؤبوونةوةيةك كة ئةم جؤرة
وةرطيَرِانةى تيَدا بةكار بهيَنرآ  ،كاتةكةى دووقات دةخايةنآ
2
".
ئةطةرضى نكؤلَى ىلَ ناكرآ كة مرؤظى ئةم سةردةمة و
سروشتى ذيان لة سةردةمى ئيَستادا  ،لةطةأل ئةو شتانة دان
كة كاتى كةمرتيان بويَت و لةبارى ئابوورىيةوة بة قازاجنرتن ،
بةم حالَةشةوة كةلكوةرطرتن لة وةرطيَرِانى زارةكيى هاوكات بؤ
هةموو جآيةك و لة هةموو كاتيَك دا دةست نادات  .نزيكى يا
دوور بوونى جؤرى دارِشتنى وشةكان لة نيَوان ئةو دوو زمانةدا
كة وةرطيَرِ كارى وةرطيَرِانيان لة نيَواندا دةكا  ،رؤلَى خؤى
هةية لة كةلكوةرطرتن يا كةلكوةرنةطرتن لةم جؤرة وةرطيَرِانة
زارةكىية :
 2مونيك كورينطتؤن(بةرِيَوةبةرى بةشى وةرطيَرِانى زارةكى ريَمخراوى نةتةوة
يةكطرتووةكان)"،عاقبت در ترمجة ماشني جايطزين انسان خواهد شد"،رؤذنامةى
"همشهرى" ذمارة 21 ، 2154ى ئاوريلى  ،255ل 11
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"بةكارهيَنانى وةرطيَرِانى هاوكات بةسرتاوةتةوة بة
دارِشتنى وشةكان ()word orderى دوو زمانى بنةرِةتى و
مةبةستةوة .
بؤ تيَطةيشتنى باشرت لة بابةتةكة دةتوانني منوونةيةك
لة زمانى ئينطليزى و فارسى (*) وةك زمانى بنةرِةتى و
مةبةست بيَنينةوة :زمانى ئينطليزى خاوةن شيَوةدارِشتنيَكى
بنةرِةتى  SVOية  .بةم جؤرة كة لة ثيَكهاتةى باوى رستة
ئينطليزييةكاندا  ،سةرةتا بكةر ( ،)Sثاشان كار ( )Vو دوايى
بةركار ( )Oدةنووسريَن  )SVO( I hit the boyبة
بةراوردكردنى دارِشتنى بنةرِةتي رستة ئينطليزييةكان لة طةأل
رستة فارسييةكاندا كة خاوةنى دارِشتنى ( )SVOن  ،دةبينني
كة بؤ وةرطيَرِانى رستةيةكى ساددةى وةك ئةو منوونةيةى
سةرةوة بؤ سةر زمانى فارسى  ،ثيَويستة وةرطيَرِ هةموو رستة
ئينطليزييةكة  ،وةربطرآ  ،مةطةر بيةوآ وةرِطيَرِانيَكى وشة بة
(*) زمانى كوردييش لة دارِشتنى وشةكانى رستةدا ،وةك زمانى فارسىية ،لة ثيَشدا بكةر
( )sديَت ،دواية بةركار( ، )oثاشان كار(كردار) (( )vتوێژەر)
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وشة ثيَشكةش بكات كة دةبآ لة ضوارضيَوةى ثيَكهاتةى زمانى
بنةرِةتيدابآ .
بةم شيَوةية دةبينني كة وةرطيَرِانى زارةكي لة
بةشيَكى زؤرى زمانة بنةرِةتييةكانةوة بؤ سةربةشيَكى زؤرى
زمانة مةبةستةكان  ،تةنيا دةكرآ لة ضوارضيَوةى وةرطيَرِانى
1
زارةكى ناهاوكاتدا بيَت "
"كات" لة وةرطيَرِانى زارةكىدا رولَيَكى سةرةكيى
هةية  .كات هؤكارى جياكةرةوةى وةرطيَرِانى زارةكى لة
وةرطيَرِانى بة نووسينة  .هةر ئةمةش ثيَويست دةكا لة سةر
وةرطيَرِى زارةكى كة كؤمةلَيَك تايبةمتةنديى هةبن تا بتوانآ لة
عؤدةى ئةم كارة بيَتةدةر  .لة وةرطريِانى نووسراودا  ،وةرطيَرِ
هةم كاتى زؤرى بة دةستةوةية و  ،بة شيَنةيى دةتوانآ
كارةكةى بكا  ،هةم لة هؤكارى يارمةتيدةرى وةك فةرهةنط
دةتوانآ كةلك وةربطرآ بؤ ئةوةى بةرهةمى كارةكةى هةرضى
باشرت بآ  .بةآلم لة وةرطيَرِانى زارةكىدا دةبآ جطة لة زانينى
 1كورش سةفةوى ،حةوت طوتار دةربارةى وةرطيَرِان ،ل  11و 12
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هةر دوو زمان زؤر بة باشى  ،زؤر توندوتؤأل و خيَرا بآ لة
دارشتنةوةى ئةو ثةيام يا مةبةستةدا كة وةرىدةطيَرِآ  .هةر
لةو كاتةدا دةبآ هيَمن بيَت  ،برِواى بة خؤى هةبيَت و بةسةر
خؤىدا زاأل بيَت  ،ضونكة زؤرجار كارى وةرطيَرِان لة ثشت
ميكرؤفؤن و لة بةرضاوى خةلَكى ديكة دةكا  .نابآ تووشى
ترس و دلَةكوتة و شلَةذان بيَت  .دةبآ زؤر بة زةين بيَت ،
لةطةأل زؤر لة بوارة زانستى و كؤمةآليةتىيةكان ئاشنا بيَت ،
دةنطى باشى هةبآ و بتوانآ وتار بدا  ،بةسةر طوشارى
دةروونيى خؤىدا زاأل بآ  .شارةزايى لة كةلتوورى ئةو
نةتةوةية هةبآ كة بابةت لة زمانةكةى وةردةطيَرِآ و ،
وردةكاريى نيَو ئةو زمانانة بناسآ كة كارى وةرطيَرِانيان لة
نيَوان دا دةكا  .بؤ ويَنة ئةندى ثيَشينيان  ،قسةى نةستةق و
هتد بزانآ  .توانايةكى بةرزى بؤ فيَربوون و بةرةوثيَشضوون
هةبآ  .لةطةأل هةمووى ئةمانةشدا بتوانآ راويَذ و حالَةتةكانى
ئاخيَوةر(قسةكةر) وةك شادى  ،نارةحةتى  ،توورِةيى و ، ...
رابطويَزآ .
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وةرطيَرِانى بة نووسراوة
ئةطةر مبانةوآ وةرطيَرِانى نووسراو بة ثيَى ئةو بوار و
بابةتانة ثؤليَن بكةين كة وةردةطيَرِدريَن  ،ثؤليَن كردنةكة زؤر
بة زةمحةت دةبآ  ،ضونكة هيض سنووريَك بؤ وةرطيَرِانى
نووسراو نية  .هةر لة كؤنةوة وةرطيَرِانى بة نووسني هةموو
بوارةكان (ئةدةب  ،فةلسةفة  ،ئايني  ،زانست  ،كؤمةآليةتى ،
سياسى  ،ميَذوو و هتد)ى طرتؤتةوة  .هةر بؤية شارةزايان ئةم
جؤرة وةرطيَرِانةيان بة ثيَى "ثيَوةرى وةرطيَرِان" يا جؤرى
راطواستنى واتا  ،ثؤليَن كردوة.
"ثيَوةرى وةرطيَرِان" ثارضةيةك لةو دةقةية كة
وةرطيَرِ وةريدةطيَرِيَتةوة و دةيكا بة ثيَوةريَك بؤ دؤزينةوةى
هاوواتا  .ثيَوةرى وةرطيَرِان دةكرآ وشة  ،رستة  ،يان
2
دةستةواذة بيَت .
"درايديَن"  Drydenشاعريى ئينطليزى ()1685
وةرطيَرِانى كردوة بة سآ بةش :
 2كورش سةفةوى ،حةوت طوتار دةربارةى وةرطيَرِان ،ل 14
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 Metaphras – 1كة وشة لة جياتى وشة و
دةستةواذة (عبارت) لة جياتى دةستةواذة تةرجةمة دةكرآ
 ، para phrase - 2وةرطيَرِانيَك كة وةرطيَرِ تةنيا
كاكلَى دةقة ئةسلييةكةى مةبةستة و هيَنديَك جاريش بؤ
ئةوةى واتاكةى راشكاوانةتر بآ  ،ليَكدانةوةى خؤشى دةخاتة
سةر .
 Imitation – 3كة وةرطيَرِ ،نة بة كاكأل و
نيَوةرؤكةكة وةفادارة و نة بة وشةكان  ،بةلَكوو تةنيا بؤ
ثاراستنى "واتاى طشتيى بابةتةكة" ئةويش بةو جؤرة كة
خؤى تيَىطةيشتوة ،هةرضى ثيَى خؤشة لةطةأل دةقةكة دةيكا
1
.
ئةوةكة وةرطيَرِ كةلك لة كام يةك لةو ثيَوةرانةى
وةرطيَرِان وةربطرآ باشرتة  ،بةسرتاوةتةوة بة جؤرى دةق ،
ديارة ئةم سآ جؤرة وةرطيَرِانةى درايديَنيش ئاماذةى
ثآكردوون  ،لة خؤرِانية  .هةر سآ جؤرةكة ( ، Metaphrase
 1تاهرية سةففارزادة ،بنضينةكانى وةرطيَرِان ،ل 21
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 ) Imitation ، Para phraseلة رابردوودا برةويان هةبووة  .لة
رؤذطارى ئةمرِؤش دا  ،جؤرى يةكةم زياتر و ئةوانيرت كةمرت
بةرضاو دةكةون .
مامؤستا حمةممةدى مةال كةريم لة وةآلمى ئةم
ثرسيارةدا كة " ض جؤرة وةرطيَرِانيَك و كام تيكنيكى وةرطيَرِان
بة باش دةزانى  ،حةرفى  ،رستة بة رستة يا واتايى ؟ " دةلَآ
 " :بة ثيَى بابةت دةطؤرِآ  .بؤ منوونة لة وةرطيَرِانى
دةنطوباسدا يا لة وةرطيَرِانيَك[كة] بؤ شارةزا كردنى خةلَكى
هةرِةمة بآ لة بابةتى وةك رآثيشاندانى كشتوكاأل  ،وةرطيَرِان
دةبآ هةر واتايى بآ و لةوة بةو الوة كات بة فريِؤدان و طران
كردنى ئةركى سةرشانة .بؤ وةرطيَرِيش و بؤ خوانايش  .لة
بابةتيَكيشدا كة بتةوآ دةقى وةرطيَرِدراوةكة ثيَشكةش بكةى
وةك وةرطيَرِانى ئايةتيَكى قورئان يا تيَكستيَكى قانوونى دةبآ
وشة بة وشة و جارجار رستة بة رستة بآ  .لة بابةتى وايشدا
كة هةم تيَطةياندنى ئاسان و هةم خؤ بةستنةوة بة دةقى
وةرطيَرِدراويشةوة مةبةست بآ  ،دةبآ ثارضة بة ثارضة يا
رستة بة رستة بآ  .بةآلم لة هةموو حالَيَكا خؤ بةستنةوة بة
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راورِةمسى زمانى كوردييةوة مةرجيَكة نابآ ثشتطوآ خبرآ .
2
"
بةآلم مامؤستا ئيرباهيمى يونسى ثيَى واية " :
وةرطيَرِانى واتا زؤرتر بؤ رؤمان دةشآ  ،ئةويرتيان (وشة بة
وشة) زياتر بازرطانيية  .بةمة دةلَيَن  Litrotranstionكة
زياتر ثارةكةى لة بةر ضاوة  .يان وةرطيَرِانى وةزارةتى
دةرةوة كة مةسةلةن بةلَيَننامة ديَنيَتةطؤرِآ و وةرىدةطيَرِآ ،
ضونكة بةرثرسيارةتى تيَداية  .وةرطيَرِانى رؤمان زياتر
وةرطيَرِانى واتاكةية  ،واتا كابرا شتيَكى نووسيوة تؤ واى
3
وةرطيَرِى و بنووسى وةك ئةوةى خؤت نووسيبيَتت " .
لة وةرطيَرِانى وشة بة وشةدا  ،وةرطيَرِ لة بةرامبةر هةر
وشةيةكى زمانى بنةرِةت (مبداْ ) وشةيةك لة زمانى مةبةست
دادةنيَت  .ديارة ئةطةر ثيَكهاتة يا دارِشتنى رستة لة هةردوو
 2حمةممةدى مةالكةريم ،ديالؤط ،الثةرِةكانى 488 ، 483

 3ئيرباهيمى يونسى" ،لة كارى وةرطيَرِان دا يان هةر دوو زمانةكة دةزانى يان نايزانى" ،
رامان ،ذمارة 0 ، 33ى تةممووزى  ،1111ل 80
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زمانةكةدا ليَك نزيك بن  ،بؤ ويَنة هةلَكةوتى  Vو Oو  Sلة
هةردووكيان دا بةم شيَوةية بيَت  ، S+O+Vرةنطة
وةرطيَرِانةكة يا رادةيةكيش مانا و واتاى خؤى بطةيةنيَت .
بةآلم لة هةر حاألدا ئةم جؤرة وةرطيَرِانة  ،بة وةرطيَرِانيَكى
سةركةوتوو دانانرآ  .ضونكة وشةكانى ثيَكهيَنةرى رستةيةك لة
هةر زمانيَكدا ثيَوةندىيةكى قانوومنةند و زؤر زيندوويان لةطةل
يةكرتدا هةية و طؤرِينى ئةم وشانة  ،بة هاوتاى خؤيان لة
زمانى مةبةستدا  ،ئةم ثيَوةندىية زيندوو و ثتةوى نيضوان
ئةوان دةكوذيَت  ،ئةطةر ثيَكهاتةى ريَزمانيى زمانى بنةرِةتيش
لة زمانى مةبةست دوور بيَت  ،ئةوا لة وةرطيَرِانى وشةبةوشة دا
ثيَكهاتةى ريَزمانيى زمانة بنةرِةتةكة  ،خؤى بة سةر زمانى
مةبةستدا دةسةثيَنآ  ،بؤ منوونة برِواننة ئةم رستةية لة
He gave me a book to read .
ئينطليزىدا
كة وةرطيَرِانى وشة بة وشةى بؤ سةر زمانى كوردى بةم
جؤرةى ليَ دآ :
ئةو داى بة من كتيَبيَك بؤ خويَندنةوة
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بةآلم ئةطةر بة طويَرةى ريَساكانى ريَزمانى كوردى دايربيَذينةوة
 ،دةبيَتة :
4
كتيَبيَكى دامآ بؤ خويَندنةوة.
زؤر لة شارةزايانى بوارى وةرطيَرِان  ،ئةو وةرطيَرِانانة
بة باش دةزانن كة لة " وةرطيَرِان" (ترمجة) نةضن طومانى
تيَدا نية كة وةرطيَرِانى وشة بة وشة دةستبةجآ وةرطيَرِدراو
بوونى خؤى دةردةخا  .واتة لة خؤى لة هةرا دةدا  .ضونكة
خويَنةر زوو هةست دةكا كة لة ئاخاوتنى ئاسايى زمانى
مةبةستدا  ،وشةكان بةم شيَوة نائاسايىية ناكةونة دواى يةكرت
 .واتة لة وةرطيَرِانى وشة بة وشة دا هةم دةربرِين نارِيَكوثيَك
دةبآ و  ،طرآ و طؤلَى زؤرى تآدةكةوآ  ،هةم واتا و ثةيام بة
روونى خؤبةدةستةوة نادةن  .هةر لةبةر ئةم جؤرة كةم و
كورتيانةشة كة "ئابراهام كؤىل" شاعريى ئينطليزيى سةدةى

 4كورش سةفةوى ،حةوت طوتار دةربارةى وةرطيَرِان ،ل 10
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حةظدةيةم طوتويةتى  " :وةرطيَرِانى وشةبةوشة يان ديَر بة ديَرِ
1
 ،وةك ئةوة واية شيَتيَك قسةى شيَتيَكى ديكة بطيَرِيَتةوة " .
بةآلم لة وةرطيَرِانى رستةدا  ،وةرطيَرِ رستةيةك لة
دةقةكة (لة زمانى بنةرِةتدا) دةخويَنيَتةوة  .ثاشان واتاى ئةو
رستةية بة طويَرةى ريَزمانى زمانى مةبةست دادةريَذيَتةوة " .
بةم جؤرة هةريةك لة رستةكانى دةقى زمانة سةرةكيةكة بة
ثاراستنى واتاى يةكة بة يةكةى وشةكان وةردةطيَرِيَتةوة بؤ
رستةيةك لة زمانى مةبةستدا  ،لةم قؤناغةدا دةستةواذة يان
ثةرةطراف دةبنة ثيَوةرى وةرطيَرِان  .لة قؤناغيَكى وةهادا
ثةيامى دةقى زمانى سةرةكى لة ضوارضيَوةى كؤمةلَة
رستةيةكى زمانى مةبةستدا ثيَشكةش دةكا  .لةم وةرطيَرِانةدا
2
كةم و زياد كردن بةوثةرِى خؤى دةطا " .
بة طشتى ئةطةرضى هيَنديَك كةس بؤ وةرطيَرِانى دةقى ئايينى و
قانوونى و حوقووقى ،وةرطيَرِانى وشة بة وشة بة طوجناو
 1تاهريةى سةففارزادة ،بنضينةكانى وةرطيَرِان ،ل 63
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دةزانن  ،بةآلم لة سةر يةك زؤربةى ئةوانةى لة جؤرةكانى
وةرطيَرِان دواون ،وةرطيَرِانى رستةبةرستة بة سةركةوتووتر لة
وةرطيَرِانى وشةبةوشة دةزانن .وةرطيَرِى بة تواناى كورد
مامؤستا عةبدولَآل حةسةنزادة دةلَآ" :هةميشة سةعيم كردوة
لة نيَو كارى تةرجةمةدا دوو كاران بكةم  :يةكةم ئةوة بووة كة
ئةو مةتلَةبة بة زمانى كوردى ضؤن دةطوترآ واى بلَيَم  ...نةك
بيَنم كةليمةكان مةعنا بكةم ،يةك كةليمةى فارسى يا عةرةبى
بيَنم ،كوردىيةكةى لة جآ دابنيَم  .بةلَكوو [هةوأل دةدةم]
بزامن ئةو جوملةية بة كوردى ضؤن دةطوترآ .دووهةم ئةوة
بووة هةولَم داوة زؤر سةريع(ديارة ئاسانيش نية) خؤم لة جيَى
3
ئةو كةسة دانيَم كة قسةكان دةكا " ...
وةرطيَرِانى شيكارى

 3عةبدولال حةسةن زادة لة وتوويَذيَكى بآلو نةكراوة لة طةأل كةماأل مةريوانىدا ،سالَى
2552
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ثؤليَن كردنيَكى ديكةى وةرطيَرِان ئةوةية كة
برانيسالو مليناظيسكى ئةنرتؤثؤلؤذيستى بة ئةسل ثؤلؤنى
كردوويةتى كة ماوةيةك لة دورِطةكانى ترؤبرياند لة طينةى نوآ
دا ذياوة و هةولَى داوة كولتوورى خةلَكى ئةو دورِطانة بة
جؤريَك بؤ نيَو كةلتوورة ئورووثايييةكان بطوازيَتةوة  .ئةو
دةيةويست ميتؤديَك بؤ طواستنةوةى ئاخاوتنى خةلَكى
دورِطةكانى ترؤبرياند بؤ نيَو زمانى ئينطليزى هةألبذيَريَت كة
ببيَتة هؤى ئةوة خةلَكى ئينطليزى زمانيش وةك خةلَكى
ترؤبرياند لة بابةتةكة تآبطةن .
" ئةو ثاش ماوةيةك بري كردنةوة سةرةجنام بةو
ئاكامة طةيشت كة بة طشتى سآ ريَطاى لةبةر دةمداية :
وةرطيَرِانى سةربةست ،وةرطيَرِانى دةقاودةق( وشةبةوشة) ،و
وةرطيَرِانى شيكارى ...مليناظيسكى ريَطاى سيَهةم واتة
وةرطيَرِانى شيكاريى هةألبذارد .ئةو ثةى بةوة برد كة خويَنةر
لة ريَطاى شيكارييةوة دةتوانيَت لة ئالَؤزترين و دذوارترين
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ئةنديشةكان تآبطات .هةر بؤية ئةم شيكارييةى ىلَ زياد كرد و
ريَبازيَكى نويَى لة ميَذووى ئةنرتؤثؤلؤذيا دا هيَناية كايةوة" .1
" طوتار " وةك ثيَوةريَكى وةرطيَرِان
ئةو باسة نويَيانةى لة بارةى " طوتار"ةوة
نووسراون ،نةك هةر لةطةأل وةرطيَرِانى وشة بة وشة دا نني،
بةلَكوو وةرطيَرِان لة ضوارضيَوةى رستةش دا ثةسند ناكةن.
ئةم جؤرة باسانة لةطةأل ئةوة دان كة لة جياتى "رستة" ،
"طوتار" دةبآ ببيَتة ثيَوةرى وةرطيَرِان.
"طوتار" ( )Discourseبة شيَوةى جؤراوجؤر
ثيَناسةكراوة ،نيَوةرؤكى هاوبةشى ئةم ثيَناسانة ئةوةية كة
طوتار ئاستيَكى طةورةتر لة رستة دةطريَتةوة .هةروةها كة بة
سوود وةرطرتن لة ياساكانى زمان دةتوانني ناوى ئاويَتة،
دةستةواذة ،برِطة و رستة دروست بكةين ،ياساكانى طوتاريش
يارمةتيمان دةدةن كة رستةكان بة جؤرى دةربرِين كة
 1عةىل سوحلجو ،طوتارو وةرطيَرِان ،ل
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ثيَوةندييان ثيَكةوة هةبيَت ،بة ضةشنيَك كة طويَطر يا خويَنةر
بتوانيَت بة ئاسانى لة رستةيةكةوة بؤ رستةيةكى ديكة بضيَت.
ريَساكانى طوتار دةبنة هؤى ئةوةى كة رستةكانى نيَو
ثةرةطراف ثةيوةندييةكى ثتةو و لؤذيكييان ثيَكةوة هةبيَت و
ثةرةطراف ثتةو و يةكثارضة بيَت .ريَساكانى طوتار يارمةتيمان
دةدةن كة بتوانني بة شيَوةيةكى لؤذيكييانة ثةرةطرافةكان بة
دواى يةكدا ريز بكةين و سةرةجنام دةقيَك بيَنينة كايةوة كة
يةكثارضة و ريَكوثيَك بيَت .هةلَبةت تةواوى ئةو شتانة لةبةر
2
ئةوةية كة ثةيامةكة كاريطةرتر بيَت "...
هؤى طرنطيدران بة "طوتار" لة اليةن نووسةرانى ئةم
باسة نويَيانةوة ،ئةوةية كة طوتار ،تا دواساتةكان ،واتة تا
ئةوكاتةى دةق كامأل دةبيَت ،خويضنةرى لة بةر ضاوة .ديارة
شانبةشانى ورد بوونةوة لةم خاسيةتةى"طوتار" ثيَويستة
جياوازى و ثيَوةنديى نيَوان "دةق" و "طوتار" دةستنيشان
بكةين.
 2عةىل سوحلجو  ،طوتار و وةرطيَرِان  ،ل 11
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"طوتار" بريتيية لة ضؤنيةتى بةرهةمهيَنان و
داريَذرانى دةق – ض دةقى نووسراو يان دةقى زارةكى – لة
اليةن بةرهةمهيَنةر لة اليةكةوة و رةوتى تيَطةيشتنى دةق لة
اليةن خويضنة لة اليةكىرتةوة  ...نابيَت طوتار و دةق ثيَكةوة
تيَكةأل بكريَن .طوتار لة كؤمةلَيَك توخم و ئامراز و مةرج ثيَكدآ
و ،ئةطةر يةك بطرن دةق دروست دةبآ .بة دةربرِينيَكى ديكة،
طوتار ثرؤسةية و دةق بةرهةمةكةيةتى .طوتار دوور لة طةشةية
و دةق وةستاوة .رةوتى طوتار تا دواساتةكان ،واتة تا
كاملَبوونى دةق هةموو ساتيَك خويَنةرى لة بةر ضاوة ،طوتار بة
3
بآ خويَنةر ثيَشكةوتن بة خؤيةوة نابينيَت.
وةرطيَرِانى ماشيَنى
( وةرطيَرِان بة هؤى كؤمثيوتيَرةوة )
ثيَشكةوتنى تيكنيك و ئامرازةكان لة اليةك و لة
اليةكى ديكةوة خيَراتر بوونى رةوتى ذيانى مرؤظ لةم
 3هةمان سةرضاوة  .ل 12
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سةردةمةدا كة سةردةمى خيَرايىية ،بووة بة هؤى ئةوة
جؤريَكى تازة لة وةرطيَرِان سةر هةألبدا ،ئةويش وةرطيَرِان بة
هؤى كؤمثيؤتيَرةوة .
وةرطيَرِان بة هؤى كؤمثيؤتيَرةوة يا وةرطيَرِانى
ماشيَنى ئةوةية كة كؤمثيؤتيَر بة ثيَى ئةو ثرؤطرامة
تايبةتييانةى ثيَشرت ئامادة كراون و ثيَى دراون ،كارى
وةرطيَرِان دةكا.شتيَكى ئاشكراشة كة طةيشتنى مرؤظ بةم
قؤناغة لة ثيَشكةوتن ،شتيَكى كتوثرِ و لة نةكاو نةبووة،
بةلَكوو ماوةيةكى زةمانيى خاياندوة .دةشآ هةنطاوة
يةكةمةكان لة ثيَشكةوتنةدا بريتى بووبآ لة دانى وشةيةك يا
زاراوةيةك بة نووسني بة كؤمثيوتيَر و ،وةرطرتنةوةى شةرح يا
واتاكةى هةر بةو زمانة  .ثاشان هةر بة نووسني دةستةواذةى
ثآدراوة و واتاى ئةم دةستةواذةيةى بة زمانيَكى ديكة ىلَ داوا
كراوة .ئينجا نؤبة طةيشتوة بة داواكردنى وةرطيَرِانى رستة و
ثاشان دةق .بةآلم ثيَشكةوتنى تيَكنيكى وةرطيَرِان بة هؤى
كؤمثيؤتيَر لة رؤذطارى ئةمرِؤدا ثيَى ناوةتة قؤناغى بةرزتر ،تا
ئةو ئاستة كة دةتوانآ دةقيَكى نووسراوى بآبدرآ،
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وةرطيَرِدراوى دةقةكةى بة دةنط لىَوةربطرييةوة ،يا بة دةنط
دةقيَكى بؤ خبويَنىيةوة ،وةرطيَرِدراوةكةى بة نووسني
وةربطريةوة.
"كؤمثانياى  NECراىطةياندوة كة يةكةم جؤرى
وةرطيَرِة دةنطىيةكانى خؤى كة كارى وةرطيَرِانى دةنط لة
زمانى ذاثؤنىيةوة بؤ زمانى ضينى و بة ثيَضةوانةوة دةكةن،
بةرهةم هيَناوة .بة هؤى دةزطاى  PDAدةكرآ كةلك لةم
وةرطيَرِة وةربطريآ .ئيَستا ئةم ئاميَرة دةتوانآ قسةى كةسى
بةكارهيَنةر ( كاربر)  ،لة بوارى سةفةردا وةربطيَرِآ .ئةو بانكة
زانيارىيةى ئةم ئاميَرة كةلكى لىَوةردةطرآ  05هةزار وشةى
1
ذاثؤنى و  36هةزار وشةى ضينى هةية".
لةمة سةرجنرِاكيَشرت ئةوةية موتؤرِى دؤزينةوةى
ضةند زمانة داهيَنراوة كة بة هؤى دةنطةوة كاردةكا،
"سيستةمى  Teragramئةم ئيمكانةى بؤ " بةركارهيَنةر"
ثيَك هيَناوة كة بة دةنط ثرسيارى لىَبكا و داواى ئةو
ذانويةى www.webrah.com/machin-translation. 2556

1
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سةرضاوانةى ىلَ بكا كة لة ئينتيَرنيَتدا هةن و ثيَويستى ثيَيانة.
ئةم سيستةمة لة سةر زمانى سروشتى وةك يةكيَك لة
تيكنيكةكانى خؤى كار دةكا .كردنى دةنطى مرؤظ بة دةق و،
( )
طةرِان لة ئينتيَرنيَت بة يارمةتيى" * "AltaVistaو ،راطةياندنى
ئاكامى طةرِانةكة بة "بةكارهيَنةر" بة هؤى دةنطةوة ،كارى
سةرةكيى ئةم سيستةمةية.
ئةركيَكى ديكة كة دةكرآ بة هؤى ئةم سيستةمةوة
جيَبةجآ بكرآ ،كةلك ليَوةرطرتنى وةك بةلَةد يا ضاوساغ
(دليل) بؤ هاتوضؤى نيَو شارة .دةكرآ بة هؤى تةلةفؤن
ثيَوةندى بة ناوةنديَكى ئوتوماتيكىيةوة بكةى و لة بارةى
ضوون لة شويَنيَكةوة بؤ شويَنيَكى ديكة كة كةمرتين ترافيكى
2
تيَدابآ ،زانيارى وةربطرآ".
سوودى ثيَشكةوتنى وةرطيَرِانى ماشيَنى تةنيا لة
خيَرايى و دةست ثيَوةطرتنى كات دا نية ،بةلَكوو لة جيَطاى
ذانويةى www.webrah.com/machin-translation. 2556
( * ) مالَثةرِيَكى ئينتيَرنيَتيى بة ناوبانطة ،تايبةتة بة طةرِان و دؤزينةوة

2
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مةترسيدا دةتوانآ جيَطاى مرؤظ بطريَتةوة و زيانى طيانييش
كةم بكاتةوة ،يةكيَك لة ثيَويستىيةكانى سةربازة
ئةمريكايىيةكان لة عيَراق  ،وةرطيَرِان لة عةرةبىيةوة بؤ
ئينطليسىية ،بةآلم بة هؤى نائةمنبوونى ئةو وآلتة ئةوانةى ئةم
كارة دةكةن زؤر بة طران دةيكةن  .هةر بؤية ثسثؤران ئيَستا
ثرؤذةى بة كارهيَنانى سيستةمةكانى وةرطيَرِانى ماشيَنى لة
عيَراقيان بة دةستةوةية ،بة تايبةتى ئةوانة كة دةنط
وةردةطيَرِنة سةر دةنط .هةر ئيَستا ذمارةيةكى زؤر ثرؤذةى
 Darpaثيَناسة كراون ،يةكيَك لةم ثرؤذانة ،وةرِطيَرِانى
دةستةواذةية كة بة  phraselatorناوديَر كراوة .ئةم ثرؤذة دوو
زمانةية ئةم توانايىية دةدا بة ئاميَرى كؤمثيؤتيَرى كابراى
بةكارهيَنةر كة دةستةواذةكان لة عةرةبىيةوة بؤ ئينطليسى و
لة ئينطليسىيةوة بؤ عةرةبى تةرجةمة بكا .ديارة ناشارةزايى
سةربازة ئةمريكايىيةكان لة طةأل ( PDAئةو دةزطايةى ئةم
سيستةمةى لة سةر جيَطري دةكرآ)  ،يةكيَك لة طرفتةكانى ئةم
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ثرؤذةيةية .ثيَويستة بطوترآ لة ئةفغانستان هيَزة
56
ئةمريكايىيةكان لة طةأل ئةم طرفتة بةرةورِوون".
وةرطيَرِانى ماشيَنى رؤذ بة رؤذ زياتر كةلكى ىلَ
وةردةطريآ و ،لة ثيَشكةوتووترين ثرؤذة زانستىيةكان دا
بةكار دةهيَنرآ .تازةترين بة كارهيَنانى كةلك ليَوةرطرتنى لة
ويَستطةيةكى فةزايى نيَونةتةوةيى  NASAداية.
موتؤر(مةكينة) يةكى رووسى تايبةت بة دؤزينةوة لة اليةن
ناسا( ريَكخراوى فةزايى ئةمريكا) بؤ ويَستطةى فةزايى ئؤربيت
بةرِآ دةكرآ .لةم سيستةمة بؤ ثيَوةنديى نيَوان ثسثؤرانى
ويَستطةى فةزايى كة بةشيَكيان رووسني و بةشيَكيان ئينطليزى
زمانن كةلك وةدةطريآ .ئةم "وةرطيَرِ"ة دةكرآ بؤ زمانةكانى
2
ئةملانى ،ئينطليزى و فةرانسةييش بةكار بهيَنريَت.
خاتوو مونيك كوروينطتون بةرِيَوةبةرى بةشى
وةرطيَرِانى زارةكيى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة سةر
ئةم باوةرِةية كة "لة وةرطيَرِاندا سةرةجنام ماشيَن
 2هةمان سةرضاوة

www.EcontentMag.com

56
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(كؤمثيؤتيَر) جيَطاى مرؤظ دةطريَتةوة .ئةو خاتوونو سالَى 2555
لة زمانى كؤمثانيايةكى بةرهةمهيَنةرى كؤمثيؤتيَرةكانى تايبةت
بة زمان راىطةياند كة تا سالَى  ، 2550وةرطيَرِانى بة
نووسراوة ،تةنانةت ئةطةر زؤريش ئالَؤز بن ،بة هاسانى بة
كامثيؤتيَر ئةجنام دةدريَن ،بةآلم لة بارةى وةرطيَرِانى
زارةكىيةوة طوتى النى كةم تا سالَى  2520طؤرِانيَكى بةرضاو
روونادا .بةو حالَةش ئةم طؤرِانة هةر روودةدا ،بةآلم رةنطة
3
دياريكردنى سالَى  2520بؤ ئةم مةبةستة طةشبينانة نةبآ.
وةرطيَرِان بة طويَرةى جؤرى دةق
جؤرى دةق هةم لة بارى رووخسارةوة ،هةم لة بارى
نيَوةرؤكةوة كاريطةريى هةية لة سةر وةرطيَرِان .واتة هةر
جؤرة دةقيَك ،جؤريَك توانا و شارةزايى لة وةرطيَرِ دةخوازآ.
ئةمةش دةطةرِيَتةوة بؤ ئةم راستىية كة دةق بة طويَرةى فؤرم
 3مونيك كوروينطتؤن"،عاقبت در ترمجة ماشني جايطزين انسان خواهد شد"،رؤذنامةى
"همشهرى" ذمارة 21 ، 2154ى ئاوريلى  ،2555ل 11
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و نيَوةرؤكةكةى ،دةبيَتة خاوةنى كؤمةلَيَك تايبةمتةندى .ئةم
تايبةمتةندييانة ،دةقةكان ليَك جيادةكةنةوة و هةركام لة وان
كةسى تايبةت بة خؤيان ثيَويستة.
بة شيَوةيةكى طشتى دةتوانني دةق دابةش بكةينة
سةر دوو دةستة :يةكةم :شيَعر ،دووهةم :ثةخشان" .ثةخشان
كاريَكى ئةدةبيية ،ناضيَتة ذيَربارى هةمان دةستوورى
شيَعرةوة  ،دةكرآ بوتريَت كة كيَش و سةروا لة دةقيَك
دامالَريَت ،ضةخشان دةميَنيَتةوة .بة ثيَى[ثيَناسةى
عةالئةدين] سةجادى ،واتة:
هؤنراوة = سؤز  +هةست +كيَش  +سةروا
ثةخشان[=] هؤش  +هةست
 ...دةكرآ بلَيَني ثةخشان و شيَعر [دةبآ] وةكوو دوو
جةمسةرى زمان سةير بكريَت .زمانى ثةخشان هةموو
ليَكدانةوة و راظة كردن و روونكردنةوةيةكى زانستى دةطريَتة
خؤى.
زمانى شيَعريش ئةو زمانةية تا ثيَى دةكرآ بة ويَنة،
بةرةمز ،بة هيَماى جؤراوجؤر ،خاوةنةكةى تةعبري لة خؤى
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دةكات .زمانى ثةخشان ئاراستةكةى بةرةو دةرةوةى
خؤيةتى ،واتة دةستنيشانى مةرجةعييةت دةكات كة لة
دةرةوةى خؤىداية ،لة كاتيَكدا ،زمانى شيَعرى ئاراستةكةى
1
بةرةو ناوةوةى خؤيةتى".
ئةمةى لةم طوتةيةى سةرةوةدا "،وةك هؤش"
ئاماذةى ثآكرا و طوترا كة زمانى ثةخشان  ،ليَكدانةوة،
راظةكردن و روونكردنةوةى زانستىية" ،نيشاندةرى" زالَبوونى
دنياى لؤذيك لة ثةخشان داية " :ثةخشان و شيَعر دوو شتى
جياوازن و لة سةردةمى دياريكراوى خؤياندا ضاويان
كراوةتةوة ،ئةطةر باس لة مةنتيقى شيَعر و مؤسيقاى داخلى
دةكةين ئةمانة دةتوانن لة ثةخشانيشدا [ثةخشانى
ئةدةبى]دا هةبن .لة دارِشتنى دةقى ثةخشاندا  ،لؤذيك زةقرت
دةنويَنآ و خؤى دةردةخا ،لة دنياى هؤنراوةدا كاأل و

 1ئةمحةدى مةال ،شيَعرتةنها هةر بنةماية(ليَكؤلَينةوةى رةخنةيى)،طؤظارى ثةيظني،
ذمارة  ،10مارسى  ، 2554ل 12و13
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كةمرةنطرت 2 ".هةر ئةمانة وامان لىَدةكةن بة جيا لة
وةرطيَرِانى هةر كاميان بدويَني.
وةرطيَرِانى شيَعر
رةزا بةراهةنى ،رةخنةطر ،ضريؤكنووس و شاعريى
ئيَرانى لة كتيَبى"ضريؤكنووسى"دا دةلَآ :لة شيَعردا فؤرم لة
نيَوةرؤك جوداية ،هةر بؤية ناتوانني ديعايةى ئةوة بكةين كاتى
شيَعريَك وةردةطيَرِين ،هةموو اليةنةكانيمان وةرطيَرِابيَتة سةر
زمانيَكى ديكة ،بةآلم قةت ناكرآ دةنطة تةواوةكانى شيَعريَك و
هارمؤنياى دةنطى نووسراوةيةكى شاعريانة ،ورطيَرِينة سةر
زمانيَكى ديكة .كةواية هةر بةم هؤية نابآ شيَعر تةرجةمة
بكةين .يان ئةطةر كردمان دةبآ لة دةنطةكان و ئةو
تايبةمتةندييانةى كة ثيَوةندييان بة فؤرمى شيَعرةكةوة هةية
ضاوثؤشى بكةين .هةلَبةت دةكرآ لة تةرجةمةدا لة شيَعريَك
 2جةليل ئازادخيواة(،ضاوثيَكةوتن لةطةأل رةئوف عومساندا)طةالويَذينوآ ،تشرينى
دووةمى  ، 255ل 1
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شيَعريَكى ديكة دروست بكةين و تيَيدا دةنط و فؤرمى ديكة
3
بةكار بيَنني".
لة بارةى دذواريى وةرطيَرِانى شيَعر زؤركةسى
شارةزاى ديكة راى خؤيان دةربرِيوة  .هيَنديَك لةم بريورِايانة
لة شيَوةى قسةى نةستةقدا ،ئةمرِؤ دةيانبينني و
دةياخنويَنينةوة .بؤ منوونة:
" -شيَعرى تةرجةمةكراو وةك ئةمة واية مششاأل بةم
سةرةوسةر بذةنريَت( .ثريةميَرد)
 شيَعرى تةرجةمةكراو وةك ئةوة واية كضيَكلةو ديو شووشةيةكةوة ماض بكةيت(.مةمحوود
دةرويَش)
 شيَعرى تةرجةمةكراو وةك طولَى ئةوديوفةرِش واية( .رةسول هةمزاتؤف)

 3فةروخ نيَعمةتثوور ،ثيَداضوونةوةيةك بة وةرطيَرِانى شيَعرى"لة
دايكبوونيَكىرت"،طؤظارى وةرطيَرِان ،ذمارة  2ديسامربى  ، 1113ل 80
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 شيَعر ئةوشتةية كة ئةطةر تةرجةمة بكريَت،4
ئيرت شيَعر نية(.شاعرييَكى ئةمريكى)"
نازم حيكمةت دةلَآ" :ئةو وةرطيَرِانةى لة شيَعرةكانى
رؤذهةآلتىيةوة بؤ زمانى رؤذئاوايى وةردةطيَرِن وةكو ئةوةية
كة بيانهةوآ راوى بالَندة و مةلة خؤش طؤشتةكانى رؤذهةآلتى
5
بكةن و ضيَذ لة كةبابةكةيان وةرطرن".
ئةم وتانة بةرهةمى ئةزموونى سةدان و هةزاران سالَةى مرؤظن
لة وةرطيَرِانى شيَعردا ،ئةزموونيَك كة بة دةطمةن منوونةى
سةركةوتووى بة خؤوة بينيوة .هؤيةكةشى ئةم شتةية كة
بةراهةنى بة "ثيَكةوة بةسرتاويى فؤرم و نيَوةرؤكى شيَعر يا
بوونى هارمؤنياى دةنط" لة شيَعردا ،ناوى دةبا و مامؤستا
حةمةى حةمةباقى وةك تايبةمتةنديَتيى شيَعر ئاماذةى
ثآدةكا:
 4حمةممةد حةمةباقى ،ثيَشةكى بؤ "شيَعريَكى وةرطيَرِدراوى شاعريى طةورةى
عةرةب،ئةدؤنيس" ،رامان ،ذمارة  0 ،33ى تةممووزى  ،1111ل 101

 0عريفان قانيعى فةرد ،حمةممةدى قازى و ثةيامى وةرطيَرِ ،ل 64
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"تةرجةمةى شيَعر بة ثيَضةوانةى تةرجةمةى
هونةرةكانىرتى وةك ضريؤك و شانؤنامة و رؤمان و رةخنة و
 ...تاد ،لةو كارة دذوارانةية ،كة خودى طةوهةرى شيَعر ،رقى
ليَيةتى[ ].ضونكة شيَعر بة هةر زمانيَك لة دايك بيَت،
تايبةمتةنديَتى ئةو زمانةى ثيَوةية و ئةو زمانةش تيَكرِاى
واذةطةل و  ،ئاهةنط و ئاوازى ريتمى واذةكانى و رةوانبيَذيى و
داروثةردووى رستةسازى زمانةكةى ،لةطةأل تايبةمتةنديَتى
زمانيَكىرت جياوازة ...بة واتةيةكىراسترت  :شيَعر رؤلَةيةكى
جطةر سؤز و حةآللَزادةى ئةو زمانةية ،كة ثيَى لة دايك بووة و
فرضكى ثيَطرتووة و ثيَى خؤشة هةر بة رةسةنايةتى و
1
تايبةمتةنديَتى ئةو زمانةوة بذى و سةوز بيَت".
"رابيَرت فراست" شاعريى ئةمريكايى برِواى واية كة
شيَعر بة شيَوةيةكى زاتى لةطةأل وةرطيَرِان دذايةتى دةكا.
"شيلى" ( )shellyدةلَآ تةنانةت وشةيةكيش بةرهةمى هةست
 1حمةممةدحةمةباقى ،ثيَشةكى بؤ "شيَعريَكى وةرطيَرِدراوى شاعريى طةورةى
عةرةب،ئةدؤنيس" ،رامان ،ذمارة  0 ،33ى تةممووزى  ،1111ل 101
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و رؤحى شاعرية و ،وةرطيَرِ هةرطيز ناتوانآ ئةو كاتانة
تةجرةبة كاتةوة كة شاعري بةرهةمةكةى تيَدا خولَقاندوة.
كرؤضة ( )Croceفيلةسؤفى بةناوبانطى هاوضةرخى ئيتالياييش
ثيَىواية لة هونةردا ئةوةى بةيان دةكرآ(شهوودى)ة و
2
هةرشتيَكيش شهوودى بوو بؤ وةرطيَرِان نابآ.
رؤمةن ياكوبسيَن( ،)1816-1182زمانناس و ئةديبى
رووسى كة ساآلنيَكى زؤر وةك مامؤستا لة زانكؤكانى كولومبيا،
هاروارد و ئةنيستيتؤى تةكنؤلؤذيى ماساضؤسيَت وانةى
وتؤتةوة ،كؤمةلَيَك تيؤريى طرنطى لة بوارة جؤراوجؤرةكانى
وةكو فؤنؤلؤذى ،ثيَوةنديناسى ،رةخنةى ئةدةبي و تيؤرى
ئةدةبىدا ،هيَناية ئاراوة .طرنطرتين دةسكةوتى ياكوبسيَن لة
بوارى ئةدةبىدا كؤمةلَة بةرهةميَكة كة لةمةر زمانى شيَعرةوة
نووسيويةتى و بة بةرهةمطةليَكى زؤر دذوار(هونةرى –
تةكنيكى) دةذميَردريَن " .ئةو بة جؤريَكى تايبةتى
 2عةبدوخلالةق يةعقووبى" ،ئيستيعارة" لة وةرطيَرِانى شيَعردا ،طؤظارى ئاويَنة ،ذمارة
23و ، 26سالَى  ،)1116(1330ل03
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لةواتاناسيى شيَعرى كؤلَيةوة و خالَى طرنطى واتاى وشةكانى لة
ثيَكهاتةى شيَعرىدا هيَناية طؤرِآ( :لة شيَعردا سيستةمى
واتاناسانةى وشةكان ،هةمان سيستةمى ناسراوى زمانى
ثيَوةرنية) .ئةم ئاماذة واتايي و ئةبسرتاكت و بة تةنياى وشانة
لة ثيَوةنديى لةطةأل هاونشينى( )syntagmaticeيان ثيَطةى
زمانناسانةى وشة لة نيوةديَرِةكاندا بة دةست ديَت .هةر لةبةر
ئةم هؤية ياكوبسيَن و فؤرماليستةكان وةرطيَرِانى شيَعريان بة
زمانيَكى تازة لة ئةجنام نةهاتو دةزانى ،ضونكة لة وةرطيَرِانى
شيَعردا بةردةوام واتايةكى تايبةتى يا واتاطةليَكى ضةندفاقى لة
نيَوان كؤى هاوواتاكانى وشةدا لة دةست دةضن .ياكوبسيَن بة
راشكاوى نوسيى كة لة وةرطيَرِانى شيَعردا راظةى وةرطيَرِ لة بؤ
3
وشة وةردةطيَرِدريَت نةك خودى وشة".
بابةك ئةمحةدى ،بة سةرجندان بة وتارى " تيؤرى
ئةدةبى ريَزمان  ،ريَزمانى تيؤرى ئةدةبى" ى ياكوبسيَن كة
باسى سآ جؤرى وةرطيَرِان( وةرطيَرِانى نيَوزمانى ،diachroic
 3بابةك ئةمحةدى ،ثيَكهاتة و راظةى دةق  ،كتيَبى( ، )1ل 11
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وةرطيَرِانى نيَوان زمانى  interlingualeو وةرطيَرِانى نيَوان
نيشانةيى ( )intersemioticsدةكا ،دةطاتة ئةو ئاكامة " :لة
جؤرةكانى دووم و سيَيةمى وةرطيَرِاندا ،كة ياكوبسيَن
هيَناويةتة بةرباس  ،ئاسانرت دةتوانني طؤرِانى واتايى ،نيشان
بدةين ،بة دةربرِينىرت هةرضةند دةكرآ يةكةكانى رةمز بة
وردترين شيَوة لة زمانى يةكةم(زمانى سةرةتا) بة زمانى
دووةم (ئةو زمانةى كة وةرطيَرِانةكة ثآ كراوة) وةربطيَرِدريَت .
بةآلم ئةجنامى كارةكة  ،طةيشنت بة واتاى سةرةكى ىلَ
ناكةويَتةوة .هاوواتاى وردى واتاناسانة لة وةرطيَرِاندا دةست
ناكةوآ .هةربةو ضةشنة كة وشة هاوواتاكان لة يةك زماندا
خاوةنى واتايةكى يةكسان نني ،وشة هاوئاستةكانىرتيش لة
زمانة جياجياكاندا واتاطةليَكى يةكسانيان نية[ ]،هةر وشةيةك
وةبريهيَنةرى (واتاى ناوةكى) زؤرة كة ذمارةكةيان لة
وةرطيَرِان نايةن و هةموو واتاكان بة هؤى وشةيةكةوة
وةرناطيَرِدريَن .لة شيَعردا زمان بة كةلَكى خولقاندنى واتاى
فرةضةشن ديَت و طواستنةوةى ئةم هةموو واتاية لة ريَطةى
وةرطيَرِانيان بؤ زمانيَكى ديكة يان دةربرِينى ديكة ئةجنام
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نادريَت .لة شيَعردا خودى زمان طرنطة و ( ئامانج داهيَنانى
ئاخاوتةيية)  .طواستنةوةى واتا ناوةكييةكان يان ئةو
كاريطةرية سؤزداريانةى كة هةلَقوآلوى بةكارهيَنانى ريَسا
شاعريانةكانن (لة هاونشينى واتاى وشةكان تاكيَشى شيَعر و
 )...كة لة زمانيَكى تايبةتىدا دروستدةبن" ،طواستنةوةيان"
بؤ زمانيَكىرت ئةستةمة و نايةتة ئةجنام( :شيَعر بة ثيَى
ثيَناسةكةى خؤى وةرناطيَرِدريَت[]،تةنيا دةتوانآ شويَن
طؤرِكيَى داهيَنةانة ئةجنام دةى :يان شويَن طؤرِكآ لة نيَو
زمانيَكدا ـ لة فؤرميَكى شاعريانة بؤ فؤرميَكى ديكة ـ يان شويَن
طؤرِكآ لة زمانيَك بؤ زمانيَكى ديكة و يان لة كؤتايىدا  ،شويَن
طؤرِكيَى نيَوان نيشانةيى لة سيستةميَكى نيشانةيى بؤ
سيستةميَكىرت بؤ منونة لة هونةرى ئاخاوتةيى بؤ موسيقا و
1
يان سةما ،يان سينةما ،يان نيطار كيَشان) ".
بةآلم لةطةأل ئةم هةموو راوبؤضوونانةشدا كة
وةرطيَرِانى شيَعر بة شتيَكى نامومكني دةزانن ،كةم شاعريى
 1بابةك ئةمحةدى ،ثيَكهاتة و راظةى دةق  ،كتيَبى( ، )1ل 15-13
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طةورة و ،شيَعرى بةرزى نةتةوة جؤراوجؤرةكانى دنيا هةن كة
بؤ ئؤطرانى شيَعر لة نيَو نةتةوةكانى ديكةدا نةناسرابن .ئةم
ناسرانةش تا رِادةيةكى زؤر ،ئاكامى وةرطيَرِدرانى شيَعرى ئةو
نةتةوانةية .ماناى ئةوةية هةم بةكردةوة وةرطيَرِانى شيَعر
هةية ،هةم كةسانيَكيش هةن كة لةطةأل وةرطيَرِانى شيَعردا هةن
و بة شتيَكى ئاسايى دةزانن:
" ئيدوارد ساثيَر  Eduard sapirو ئوطديَن  Ogdenلة
سةر ئةم باوةرِةن كة وةرطيَرِانى شيَعر شتيَكى ئاسايى و
مومكينة .بة برِواى "ساثيَر" زمان دوو اليةنى هةية :اليةنى
داثؤشراو(مكنون) يا غةيرىزمانى ( )La tent Contentو اليةنى
زمانى ،ئةو لة وآلمى "كرؤضة"دا ئةلَآ" :طشت مانا و
مةبةستةكانى هونةرمةند لة فؤرمى"زمانى"دا بة شيَوةى
"شهوودى" هةستيان ثآدةكرآ و بآشك ئةمانة بؤ وةرطيَرِان
نابن ...ئؤطديَن لة زمانى ساثيَرةوة ئةلَآ ئةو شتةى كة لة
وةرطيَرِانى تيَكستى ( )textئةدةبىدا لة زمانيَكةوة بؤ
زمانيَكىرت ئاألوطؤرِ ئةكردرآ ،ناوةرؤك يان هةمان اليةنى
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داثؤشراوة كة غةيرى زمانية ،كة واية وةرطيَرِانى تيَكستى
2
ئةدةبى كارى غةيرى مومكني نية".
لة نيَو ئةو شيَعرانةدا كة وةرطيَرِدراون بؤ سةر زمانى كوردى،
ضوارينةكانى خةييام كة هةذارى موكريانى وةرىطيَرِاون بة
منوونةيةك لة وةرطيَرِانة سةركةوتووةكانى شيَعر دادةنريَن .
هةذار لة ثيَشةكىيةكدا كة بؤ وةرطيَرِدراوى ضوارينةكانى
خةييام نووسيويةتى ،ئاماذة بةوة دةكا كة نةيويستوة فارسى
فيَرى كوردان بكا ،واتا وشةبةوشة بةند بة بةند شيَعرةكانى
نةطؤرِيوة ،تةنيا بري و برِواى خةييامى بة كةسم و بيضميَكى
كوردانةوة لة سةركيَشى ماكة فارسىيةكة خستؤتة بةر ضاوى
هاوزمانانى 3.دةتوانني بلَيَني هؤى سةركةوتووبوونى وةرطيَرِانى

 2عةبدوخلالةق يةعقووبى" ،ئيستيعارة" لة وةرطيَرِانى شيَعردا ،طؤظارى ئاويَنة ،ذمارة
23و ، 26سالَى  ،)1116(1330ل03

 3نةبى قادرى ،ضوارينةكانى خةييام بة كوردى و فارسى ،ل 11
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ئةم ضوارينانةش هةر لةوة داية كة "رووحى شيَعرةكانى
4
خةييامى كردوة بة كوردى و بة عةينى كيَش طوتوونيةوة".
مامؤستا شوكور مستةفا ،لة نيَو زؤر لةو شارةزايانةدا
كة لة وةرطيَرِانى شيَعر دواون  ،دةكةويَتة ريزى ئةوانة كة
ثيَيان واية شيَعر وةردةطيَرِدرآ و ،وةرطيَرِانةكةى
دةبةستيَتةوة بة توانا و ليَهاتوويى وةرطيَرِ:
"ئةطةر شيَعر ،ئةوبآكة الى هةرة تةنك و ناسك و
باريك و نةرم و نيان و شادةمارى مرؤظةياتى و قوولَى سادةيى
مرؤ دةضرآ ،ئةوة وةرطيَرِى مرؤناس و لة تةنكى و ناسكى و
باريكى و هتد  ...شارةزا و ثسثؤر دةتوانآ شيَعريش وةرطيَرِآ
و زمانى تةير و تووش وةرطيَرِآ و ببآ بة حةزرةتى سليَمان
1
ثيَغةمبةر  ...مةسةلة زانينة ،شارةزايىية".
 4عةبدولال حةسةن زادة لة وتوويَذيَكى بآلو نةكراوة لة طةأل كةماأل مةريوانىدا ،سالَى
2552

 1شوكور مستةفا ،وتوويَذيَك لةطةأل "ئةدةب و هونةر"ى"كوردستان" (ئؤرطانى
كؤميتةىناوةندىحيزبى ديَمؤكراتى كوردستانىئيَران"  ،ذمارة
،201خةزةلَوةرى(1336نوامربى ،)1113ل 18
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بة هةر حاأل ،ئةطةرضى هةر شيَعريَك لة رةوتى
وةرطيَرِانىدا ،قوربانيى ىلَ دةستيَندرآ" ،كةضى لة طةأل
ئةمانةشدا ،ثةيامى جوانيى طؤرِينةوة ...ثةيامى طؤرِينةوةى
فةرهةنطى نيَوان طةالن ...ثةيامى طؤرِينةوةى ضيَذى هونةرى و
ساتيَك  ...ئةوة ثيَويست دةكات ،تاقيكردنةوةى سةركةوتووى
طةالن ،داهيَنانى جوان ،لة زمانيَكةوة بؤ زمانيَكىرت ،تةرجةمة
بكريَن ...ئيرت ئةطةر لةم تةرجةمة كردنةشدا ،اليةنة
هونةرييةكانى شيَعرةكة ،ببنة قوربانيى  ...ديسان دةلَيَني
2
ضارةنيية و دةبآ تةرجةمة هةر بكرآ ."...
وةرطيَرِانى ثةخشان
ثةخشان بة شيَوةيةكى طشتى دةبيَتة دووبةش:
يةكةم ـ ثةخشانى زانستى
دووهةم ـ ثةخشانى ئةدةبى يا هونةرى
 2حمةممةد حةمةباقى ،ثيَشةكى بؤ "شيَعريَكى وةرطيَرِدراوى شاعريى طةورةى
عةرةب،ئةدؤنيس" ،رامان ،ذمارة  0 ، 33ى تةممووزى  ،1111ل 101
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"ثةخشانى زانستى  :دوانيَكة لة بابةتيَكى زانيارى يا
خود تاقىكردنةوةى ئةو زانياريانةية كة زاناكان نووسيويانة و
ئةجنامةكةيان دةرخستوة ،توانيويانة طةليَك زاراوةى زانستى
بةكار بهيَنني كة واتايةكى سنووردارى هةبآ .ثةخشانى زانستى
بابةتيَكى ووشكة دوور لة سؤز و خةيالَة ،باسى راستى و
دروستى ئةكات كة ذيرى بنضينةكةيةتى.
ثةخشانى ئةدةبى يا خود هونةرى :ئةو جؤرة
ثةخشانةية  ،خاوةنةكةى بابةتةكةى ثآ ئةرِازيَنيَتةوة و ريَكى
ئةخا .كةواتة هةلَبذاردنى (الفاظ) و دارِشتنى لة رستةدا و
ضؤنيةتى دةست ثآكردن و كؤتايى هاتنى  ،ئةمةش لة
نووسةريَكةوة بؤ نووسةريَكىرت ئةطؤرِآ .كةواتة ثةخشانى
ئةدةبى لة رووى ناوةرؤكةوة نةخشةى هةذارى ،خؤشى و
ناخؤشى جؤرةكانة سؤز ئةكيَشآ و زياتر بة شيَوةى (سةجع)
ئةرِازيَنيَتةوة و نوسةر دةستيَكى باآلى لة تاقيكردنةوةى
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طشتىدا هةية بة تايبةتى لة رووى بةكار هيَنانى هونةرةكانى
3
دةربرِيندا".
ئةم دابةشكردنة زياتر لة رووى رووخسارةوةية .لة
رووى نيَوةرؤكيشةوة ثةخشان دابةش دةكريَتةوة سةر )1
ثةخشانى كؤمةآليةتى  )2ثةخشانى سياسى  )3ثةخشانى
ئةدةبى  4.نيَوةرؤك وا دةكا دةق تايبةمتةنديى خؤى هةبآ و،
رةضاو كردنى ئةم تايبةمتةندييانة لة اليةن وةرطيَرِةوة
ثيَويسنت .دةقيَكى ئةدةبى يا هونةرى لة طةأل دةقيَكى
زانستى ،جياوازيى زؤرى هةية .لة دةقيَكى زانستىدا  ،وةرطيَرِ
ناتوانآ تؤسقالَيَك لة نيَوةرؤك و مةبةستى دةق دوور
بكةويَتةوة .بةآلم لة دةقى ئةدةبىدا ،زؤر شت ديَنة سةر ريَى
وةرطيَرِ ،واتة دةقة ئةدةبىيةكان زؤرشتيان تيَداية كة وةرطيَرِ
لة جياتى تةرجةمةى ئةوان دةبآ هاوتا يا منوونةى لة ضةشنى
ئةوان لة نيَو زمانةكةى خؤىدا بدؤزيَتةوة .بؤ ويَنة ثةندى
 3د.شوكرية رةسول ،زمان و ئةدةبى كوردى – ثةخشان6-1 ،

 4هةمان سةرضاوة  ،ل 8-1
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ثيَشينيان و قسةى نةستةق ،زؤرجار وةرناطيَرِدريَن .وةرطيَرِ
دةبآ بؤ منوونةى ضةشنى ئةوان لة زمانةكةى خؤىدا بطةرِآ و
لة دةقةكة دوور بكةويَتةوة.
ليَرة بة دواوة باسى ضةند جؤريَك ثةخشان بة
سةرجندان بة نيَوةرؤكيان دةكةين و ئاماذةيةك بةو
تايبةمتةندي و اليةنةيان دةكةين كة وةرطيَرِ دةبآ بة
رةضاوكردنى ئةوانةوة ،وةريان بطيَرِآ.
وةرطيَرِانى دةقى ئةدةبى
"لة وةرطيَرِانى ئةدةبياتدا مرؤظ دةطاتة داهيَنان و،
ئةم سةر لة نوآ ئةفراندنة لة بوارى زماندا روودةدا .زمانى
بةرهةمةكة بة قةرا نيَوةرؤكى بةرهةمةكة بة الى منةوة
1
طرنطة".

 1عةبدولال كةوسةرى" ،يكى شدن با جهان نويسندة"(وتوويَذ)"،ادب و هنر"ى
رؤذنامةى"خرداد"سآشةممة 16ى مارسى 20 ، 1111ىرةشةمةى، 1333ل8
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كةسيَك كة كارى وةرطيَرِانى ئةدةبى دةكا ،دةبآ بؤ
خؤشى لة بوارى ئةدةبياتدا شارةزا بآ .دةبآ ميَشكى و
حافيزة (ذاكره)ى ثرِ بآ لة زانياريى ئةدةبى  .ئةطةر بؤ خؤى
ئةديب و نووسةريش نةبآ ،ثيَويستة لة بوارى ئةدةبياتدا
خويَنةريَكى جيددى بآ و ئةزموونيَكى زؤرى لة كارى ئةدةبى
دا هةبآ .ئةم زانيارىية ئةدةبييانةش كاتيَك فرياى وةرطيَرِى
دةقى ئةدةبى دةكةون كة زةوقى ئةدةبيى هةبآ .ثيَويستة
هةم ئةوةندة هةستيار بآ كة كاريطةريى هةر وشةيةك ،هةر
رستةيةك ،هةر ثاراطرافيَك لة سةر خويَنةر ،بة دروستى تآبطا
و لة ثاأل ئةمةشدا ،بة جؤريَك وةريان بطيَرِآ يا دايانربِيَذيَتةوة
كة هةمان كاريطةرى لة خويَنةرى وةرطيَرِانةكةىدا ثيَك
بيَنيَتةوة .ئةم كارة بة بآ هةبوونى زةوقى ئةدةبى بآ و
شارةزايى لة بوارى ئةدةبياتدا  ،مومكني نية.
"لة نيَو جؤرةكانى وةرطيَرِاندا  ،وةرطيَرِانى دةقى
ئةدةبى لة هةمووان دذوارترة ،ضونكة ئةو جوانى و
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وردةكارييانةى لة تةعبري و نوكتة ئةدةبىيةكان دا هةن ،لة
2
بابةتى تيكنيكى و زانستى و سنعةتىدانني" .
وةرطيَرِة بة ئةزموونةكانى بوارى ئةدةب يا دةقى
ئةدةبى ،زياتر لةوةى باسى مةرج و ريَوشويَنى تايبةتى بؤ
وةرطيَرِانى ئةدةبى بكةن ،باسى ئةزموونى خؤيان دةكةن كة
رؤضوون و توانةوةية لة نيَو جيهانى نووسةرى بةرهةمدا
"ئةو شتةى وةرطيَرِ دةبآ لة ئاست بةرهةميَك دا
هةيبآ ،هةر ئةوة نية كة لة دةق تآبطا ،بةلَكوو دةبآ هةستى
ثآبكا و بضيَتة نيَو جيهانى نووسةر ،توانةوة لة نيَو جيهانى
نووسةردا ،دةبيَتة هؤى ىلَ تيَطةيشتنى بة تةواوى .رةنطة هةر
ئةمة بآ كة ثيَى دةلَيَن هاودلَى يا ئاشنايى طيانةكان .بةآلم
بةرِاستى ثيَداطرتنى من ،لة هاودلَى و ئاشنايى طيانةكانيش
زياتر ،لةسةر ئةو كةلتوورةية كة وةرطيَرِ ثيَشةكى دةبآ ثيَى
طةيشتبآ .باوةرِ ناكةم ئةو وةرطيَرِةى خويَنةريَكى باش نية،
زةينيَكى دةولَةمةندى هةبآ ،نةك هةر لة بوارى ئةو كارانةدا كة
 2عرفان قانعىفرد ،حممدقاضى و رسالت مرتجم،ل 65
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دةيانكا ،بةلَكوو لة بوارى ئةدةبياتدا بة طشتى .باوةرِى من
واية كة وةرطيَرِانى ئةدةبى هيضكات ثرؤسةيةكى ميكانيكى
نية ،بةلَكوو ثرؤسةيةكى داهيَنةرانةية ،هةر بؤية وةك ضؤن
ناتوانني هونةر ثيَناسة بكةين ناشتوانني وةرطيَرِانى ئةدةبى
ثيَناسةبكةين ،هةروا كة لة شيَعردا تؤ ناتوانى بلَيَى بؤضى ئةم
وشةيةم هةألبذاردوة .من كاتيَك بةرهةميَك دةخويَنمةوة،
دةلَيَم[وةرطيَرِدراوةكةى] ئةمةية و ،ئيدى ناتوامن هيض
3
روونكردنةوةيةكم بؤى هةبآ".
"ئةم توانةوةية لة جيهانى نووسةردا ،لة اليةن
وةرطيَرِى ئةلَمانى" ،ريَناتة مشيدكاأل"ةوة بة جؤريَكى ديكة
باسى كراوة .ئةو ،ناوى دةنآ تيَطةيشنت لة رؤحى دةق  .ئةو
هةبوونى "هةستى دةق" و بة شيَوةيةكى طشتى هةبوونى
"هةستى ئةدةبيات" لة وةرطيَرِدا بة ثيَويستى تيَطةيشنت لة
رؤحى دةق ،دةزانيَت .ئةوةتا دةلَيَت:
 3عةبدولال كةوسةرى" ،يكى شدن با جهان نويسندة"(وتوويَذ)"،ادب و هنر"ى
رؤذنامةى"خرداد"سآشةممة 16ى مارسى 20، 1111ىرةشةمةى، 1333ل8

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

010

" ...تيَطةيشتنى رؤحى دةق  ،وةرطيَرِانةكةى
مسؤطةر دةكا .كيَشة لة سةر ئةوة نية كة وشة بة وشة ،
رستة بة رستة وةرطيَرِدرآ .هونةرى وةرطيَرِان زياتر لة هةر
شتيَكى ديكة لةوة داية كة لة رؤحى دةقةكة تآ بطةين ،ريتمى
دةق بدؤزينةوة و ميلؤديى دةق هةست ثآبكةين و ،ثاشان بة
زماني خؤمان بيطيَرِينةوة و ،دةرى بربِين .شتيَكى سةير نية
كة وةرطيَرِى دةقة ئةدةبىيةكان كارةكةى خؤى زياتر وةك
كاريَكى بينني سةير دةكا نةك وةك كاريَكى تيَكنيكى ـ تيَكنيك
و فةن ،لة ثيَويستىيةكانى كارةكةن و ،كاتيَك بينني و
1
ئيلهاميشى ثيَوة زياد بوو ،هونةر دةخولَقآ".
طةيشنت بة رؤحى دةقيَكيش كاريَكى هاسان نية،
وردبوونةوةى قووأل لة دةقةكة و ضةند يا ضةندين جار
خويَندنةوةى دةقةكةى ثيَويستة:

 1ريَناتة مشيدطاأل ،سةرووترلةزمان ،رامان ،ذمارة  ، 152خوىل سيَهةم سالَى دةيةم،
تشرينىدووةمى ،2550خةزةلوةرى ،2350ل 135
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"طةورةترين دلَةرِاوكيَى هةر وةرطيَرِيَك ئةوةية كة
دةستى بة رؤحى بةرهةمةكة و راويَذو شيَوازى داهيَنةرةكةى
رابطا .وةرطيَرِة راستةقينةكان ضةندين ساأل لة تةمةنى خؤيان
تيَثةرِ دةكةن تا لة راويَذى وتة ،لة ريتم و  ...لة يةك قسةدا،
نيَوةرؤك  ،ثيَكهاتة و فؤرمى نووسةر ،نزيك ببنةوة .جا ئايا[بة
سةرجندان بةم راستىية] دةكرآ ضاوةرِوان بني وةرطيَرِيَكى
راستةقينة[بةهاسانى] لة بةرهةمى نووسةريَكةوة بضيَتة سةر
2
بةرهةمى نووسةريَكى ديكة؟ "
دذواريى وةرطيَرِانى دةقى ئةدةبى لة ضاو وةرطيَرِانى
دةقى زانستى لة وة داية كة بنةما و ضةمكة زانستىيةكان لة
الى هةموو نةتةوةكان وةكوو يةك واية  .سةهؤلَبةستنى ئاو يا
هاتنةكولَى  ،بة هةر زمانيَك باسى بكةى ،لة ثلةيةكى
دياريكراودا روودةدا  ،بةآلم بؤضوون و تيَطةيشنت لة بارةى
جوانىيةوة كة نيَوةرؤكى هونةر و ئةدةبيات ثيَك ديَنن ،نةك بة
 2امري صدرى"،آفرينشى بنام ترمجة" رؤذنامةى"امروز" ،الثةرِةى "ادب"  ،شةممة 3ى
بانةمةرِى 1331،22ى ئاوريلى  ، 2555ل 3

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

011

نةتةوة ،بةلَكوو لة مرؤظةوة بؤ مرؤظيَكى ديكة دةطؤرِيَن .هةر
بؤية وةرطيَرِانى ئةم جؤرة بؤضوون و تيَطةيشنت و روانينانة كة
سؤز و هةست ئاويَتةيان بووة و ،بوون بة هةويَنى دةقى
ئةدةبى و هونةرى ،لة وةرطيَرِانى دةقى زانستى دذوارترة.
يةكيَك لة كارة ثيَويست و طرنطةكان لة وةرطيَرِانى
ئةدةبىدا ،رةضاو كردنى شيَوازى نووسةرى بةرهةمى
ئةدةبىية" .وةبةرضاوطرتنى شيَواز و سياقى طوتة لة
وةرطيَرِاندا  ،يةكيَك لة مةرجة ثيَويستةكانى وةرطيَرِانيَكى
سةركةوتووية ... ،شيَواز واتة ثةيرِةو كردنى شيَوة و راويَذيَكى
تايبةتى لة نووسنيدا3 ".ديارة رةضاوكردنى شيَواز نةك هةر لة
وةرطيَرِانى دةقى ئةدةبى بةلَكوو لة وةرطيَرِانى هةموو جؤرة
دةقيَكدا هةر ثيَويستة .ئةطةر وةرطيَرِ بايةخ نةدا بة شيَوازى
نووسةرى بةرهةم و ،هةمان شيَواز لة وةرطيَرِاندا بةكار
نةهيَنآ ،ئةطةر ضةند بةرهةم لة ضةند نووسةرى جياوازيش
تةرجةمة بكا ،وةك ئةوة دةضن كة هةر هةموو بةرهةمةكان
 3عرفان قانعىفرد ،حممدقاضى و رسالت مرتجم،ل 88
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يةك كةس نووسيبنى .نووسةرى واية بة زمانيَكى بةرزى
ئةدةبى دةنووسآ ،هةية طةثنووسة  ،واتة "تةنز" لة
نووسينةكانى دا هةية .هيَنديَك نووسني لة شيَوة ئاخاوتنى
جةماوةر(زمانى عاميانة) بؤ نووسني كةلك وةردةطرن.
نووسةرى واهةن رستةى كورت كورت بةكار ديَنن ،هةشن
رستةكانيان دوور و دريَذن .دةقى واهةن بة زمانى دةيان ساأل
لة مةوثيَش نووسراون .دةقى واش هةن نويَرتين زاراوة و
ضةمكةكانى رؤذطارى ئةمرِؤيان تيَداية .وةرطيَرِ دةبآ جياوازيى
شيَوازى دةقةكان ببينآ و ،وايان وةربطيَرِآ كة خؤيَنةرى
شارةزا لة طةأل خويَندنةوةى وةرطيَرِدراوى ئةواندا ،هةر بة
شيَوازى نووسينيان ،نووسةر بناسيَتةوة" .كة واية موتةرجيم
دةبآ سةبكى نووسةرةكةش بيَنيَتة نيَو زمانة تازةكة .ئةطةر
1
لة طةأل سةبكى وى نائاشناية با نةيكا".

 1عةبدولال حةسةن زادة  ،وتوويَذيَكى بآلو نةكراوة لة طةأل كةماأل مةريوانىدا ،سالَى
2552

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

012

وةرطيَرِانى شانؤنامة
ديارة "شانؤنامة" دةضيَتة ريزى بةرهةمة
ئةدةبىيةكان و ،ئةمانةى لة بارةى وةرطيَرِانى دةقى
ئةدةبىيةوة طوتران  ،شانؤنامةش دةطريَتةوة ,بةآلم شانؤنامة
تايبةمتةنديى خؤشى هةن كة لة وةرطيَرِاندا دةبآ لة بةر ضاو
بطرييَن  .هةر بؤية ئاماذةيةك بة ثيَويستى و مةجةكانى
2
وةرطيَرِانى دةكةين.
لة وةرطيَرِانى شانؤنامةدا  ،وةرطيَرِةكان زؤربةى
كاتةكان خؤيان بةرةورِووى ئةم ثرسيارة دةبيننةوة كة ئايا
وةك دةقيَكى ئةدةبى وةرىبطيَرِن يان وةك بابةتيَكى نواندن
كة بة هؤى زمان (ديالؤط)ةوة طيانى بة بةردا دةكرآ؟ ئايا
وةرطيَرِ شانؤنامةكة وةك دةقيَك بؤ خويَندنةوة وةربطيَرِآ و
بةرثرسايةتيى وةرطيَرِان بؤ نواندن بسثيَرآ بة دةرهيَنةر؟
ئةطةر نووسةرى شانؤنامةكة ،دةقةكةى خؤى بؤ نواندن (نةك
 2ئةم باسة لة سةرةتاوة تا كؤتايى وةرطيَرِدراوى كورتكراوةى وتارى"ثريامون ترمجة
متون منايشى" لة نووسينى "بيَهزاد قادرى"ية ،طؤظارى"ادبستان" ،ذمارة  ،8طةالويَذى
 ، 1361ىثةرِةكانى 48-03
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خويَندنةوة) نووسيبوو ،ئايا وةرطيَرِ دةتوانآ هةر وابة
شيَوةيةكى سةر ثيَيى وةرىبطيَرِآ و هيوادار بآ كة رؤذيَك لة
رؤذان ،دةرهيَنةريَك سةر لة نوآ دايربِيَذيَتةوة ؟ ئةدى لةم
حالَةتةدا  ،دةقة سةرةكىيةكة نابيَت بة قورباني و تيَدا
ناضيَت؟
يةك لة ئةركةكانى وةرطيَرِى دةقة شانؤيىيةكان ئةوةية كة
بزانآ زمانى دةقةكة بة الى شيَعرداية يا ثةخشان  .ئةطةر بة
الى شيَعرداية ،لة شيَعر بة مانا بةرزةكةيةوة نزيكة يا
هؤنراوة(نظم) ؟ ئةطةر لة ثةخشان نزيكة ض جؤرة
ثةخشانيَكة؟ ثةخشانى ئةدةبى يا ئةو زمانةى خةلَكى ئاسايى
قسةى ثآ دةكةن؟
ئةطةر شانؤنامة بة زمانيَكى " حماورةاى" (زمانى
قسةكردنى خةلَكى ئاسايى) نووسرابيَت ،وةرطيَرِ دةبآ
تايبةمتةندييةكانى ئةم جؤرة زمانة بناسيَت" .جؤرج يول" ئةم
تايبةمتةندييانة بةجمؤرة دةستنيشان دةكا:
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 1ـ زمانى خةلَكى ئاسايى لة ضاو زمانى نووسني يا
زمانى ئةدةبى  ،زؤر يةكطرتوو و ريَكوثيَك نية  ،رستةكان
ناتةواون و زياتر دةستةواذةيان تيَداية و هتد.
 2ـ لة زمانى نووسنيدا لة زجنريةيةك "شاخص"ى
سةرووزمانى كةلك وةردةطريآ كة ثيَوةنديى نيَوان
طرآ(بةند)ةكان ديارى دةكةن .بؤ ويَنة:
زمانى نووسني  :ئةمرِؤ قاضى شكا  ،هةر بؤية نةضووة
قوتاخبانة
زمانى قسةكردنى خةلَكى ئاسايى :ئةمرِؤ قاضى شكا ،نةضووة
قوتاخبانة.
 3ـ ئةطةر لة زمانى نووسنيدا  ،ناويَك ضةند
ئاوةلَناوى بدريَتة ثاأل  ،بة هؤى "و"(واو) ى ثيَوةندىيةوة
دةبآ  ،بةآلم لة زمانى قسةكردنى رؤذانةدا ،ئةمة رةضاو ناكرآ
و جارى واية دةكةونة دواى كرداريش.
زمانى نووسني  :ثشيلةيةكى قةلَةوى رةش لة سةر
ديوارةكةية.
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زمانى قسةكردنى رؤذانة :ثشيلةيةك لة سةر ديوارةكةية ...
قةلَةويشة ،رةشيشة.
 4ـ لة زمانى نووسنيدا  ،كة رةستةكان بة طويَرةى
ياساكانى ريَزمان ريز دةبن و لة جيَى خؤيان دا ديَن ،بةآلم لة
زمانى قسة كردنى رؤذانةدا جيَطايان دةطؤرِآ.
زمانى نووسني  :ئةمانة هى خؤمانن  ،دةفتةرةكةت الى خؤتة
؟
زمانى قسةكردنى رؤذانة  :هى خؤمانن ئةمانة ،الى خؤتة
دةفتةرةكةت ؟
هةر وةها كؤمةلَيَك تايبةمتةنديى ديكة ،وةك ئةوة كة
لة زمانى قسةكردنى رؤذانةدا  ،زؤر سةرضاوة بة ئيشارة
وةردةبرِدرآ  ،بةآلم لة نووسنيدا ناويان ديَت ،لة زمانى
قسةكردنى رؤذانةدا  ،سةروطويَى وشة دةشكيَندرآ ( بة
تةواوى دةرنابرِدرآ) بةآلم لة نووسينى دا وانية و هتد.
بة كورتى وةرطيَرِ دةبآ بة سةرجندان بةوة كة
شانؤنامةكة بؤ خويَندنةوة  ،وةردةطيَرِآ يا بؤ نواندن و  ،بة
لةبةر ضاو طرتنى ئةوة كة دةقةكة بة زمانى ئةدةبى و زمانى
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نووسني  ،نووسراوة يا بة زمانى قسةكردنى رؤذانة  ،دةبآ
وةرى بطريِآ .ئةطةر بة وتةى "فاكنيَر" سةنطني ( ئةدةبى و
بةرز)ة  ،دةبآ هةقى خؤى بدريَتآ و  ،ئةطةر ثالَةوانانى
شانؤنامةكةش بة زمانى قسةكردنى رؤذانة (عاميانة) دةدويَن ،
وةرطيَرِيش دةبآ هةموو هةولَى خؤى بةكار بيَنآ تا زمانى ثرِ
بة ثيَستى ئةوان بذيَنيَتةوة  .ضونكة شانؤنامة بؤ نواندن
دةنووسرآ نةك هةر بؤ خويَندنةوة  .بةآلم ئةطةر ثالَةوانانى
شانؤنامة قسةى قةلَةمى بكةن و وةك ئةفةندييان بدويَن  ،ئةوة
دةبآ لة ثيَشدا  ،هةرضى شؤفري و دةلَآلأل و نانةوا و
خويَندكارة  ،نامةيان دةسةر بكرآ و  ،داوايان ىلَ بكرآ يا نابآ
1
قسة بكةن يا دةبآ بة زمانى نووسني بئاخفن.
وةرطيَرِانى بةرهةمى فيكرى و فةلسةفى
وةرطيَرِ ،لة وةرطيَرِانى هةر بابةتيَكدا  ،بيَجطة لة
شارةزايى لة هةر دوو زمان(زمانى بنةرِةت و زمانى مةبةست) و
 1بيَهزاد قادرى" ،هركسى را اصطالحى دادةاند("...ثريامون ترمجة متون
منايشى).طؤظارى"ادبستان"،ذمارة ، 8طةالويَذى  ،1361الثةرِةكانى 48-03
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جطة لة زانينى كارى وةرطيَرِان  ،دةبآ شارةزايى لة طةأل
نيَوةرؤكى بابةتةكةش هةبيَت .لة وةرطيَرِانى بابةتى فيكرى و
فةلسةفى دا  ،ئاشنايةتيى وةرطيَرِ لة طةأل ضةمك و مةسةلة
فيكري و فةلسةفىيةكان ،كاريَكى زؤر ثيَويستة .ضونكة لةم
جؤرة زانستانةدا  ،وشة واتاى تايبةت بة خؤى هةية و هةر
ضةشنة خراث تيَطةيشتنيَكى وةرطيَرِ لة واتا و مةبةستى
دةقةكة  ،خويَنةر بة الرِآدا دةبا .
وةرطيَرِيَك كة كارى وةرطيَرِانى بابةتى فيكرى و
فةلسةفى دةكا  ،هيض قسةى تيَدا نية كة دةبآ شارةزاى
زانستى فةلسةفى بآ ،ئةطةر وةرطيَرِانةكة بؤ سةر زمانيَكيش
بآ كة بابةتى فيكرى و فةلسةفيى بة كةميى ثآ نووسراوة و
زمانةكة لة بارى زازاوةى فيكرى و فةلسةفى  ،دةولَةمةند نية ،
يا نةثرِذاوةتة سةر دروستكردن و جيَطري كردنى زاراوةى
تايبةت بةم بوارانة  ،كارى وةرطيَرِ ئةوةندةى ديكة دذوار دةبآ
 .لةو حالَةتةدا وةرطيَرِ دةبآ توانايةكى زمانةوانيى باشيشى
ببآ بؤ ئةوةى لة دؤزينةوة و هةلَبذاردنى وشة ورؤنانى زاراوةدا
 ،ئةوثةرِى وردبينى بةكاربيَنآ  .زمانى كوردي يةك لةو
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زمانانةية كة ئةزموونيَكى زؤرى لة نووسني و وةرطيَرِانى بابةتى
فكرى و فةلسةفى دا نية  " .زمانى ئيَمة لة بوارى فيكر دا
هيَشتا زمانيَكى رةق و دوذمنكارانة و دوو بةرة بينة  ...زمانى
فيكر  ،زمانى طويَطرتن و طرنطيدان و رةخنةكارى و
شيكردنةوةية  ،زمانيَكة هةم حةقيقةت بني و هةم نةفيكةرى
حةقيقةت  1.هةروةها " دةقى فيكرى مؤديَرِن تا ئاستيَكى زؤر
 ،جوانناسى وشة و ثيَوةندييةكانى  ،يا خود ئةطةر زمانةكةيش
زؤر رةق بيَت خاوةن دارِشتنيَكى تؤكمةية  .ئةمة ئةو حالَةتةية
هيَشتا لة تةرجةمةى كورديدا بة جوانى رةطى دانةكوتاوة .
دةقى فيكرى  ،شيَعريَكى فيكريية  .جا ئةم حالَةتة بة
ثيَضةوانةى شيَعر بؤ ديقةتى ئيحساسى ناطةرِيَتةوة  ،بةلَكوو بؤ
2
ديقةتى فيكريى دةطةرِيَتةوة".
لة بابةتى فيكرىدا  ،وةرطيَرِ ئةطةر بؤ تيَطةيشنت لة
يةك وشة ( يا وشةيةكى تايبةت) بضآ كتيَبيَكيش خبويَنيَتةوة ،
 1فةروخ نيَعمةتثوور ،بزاظى رووناكبريى لة كوردستانى
ئيَران(ميزطرد)،رامان،ذمارة01،0ىئةيلووىل ، 255ل163

 2هةمان سةرضاوة
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جيَى خؤيةتى .ضونكة بة هةلَة تيَطةيشنت لةم وشةية  ،دةبيَتة
هؤى ئةوة وةرطيَرِ يا بة هةلَة وةرىبطيَرِآ يا هاوتايةكى
ناروونى بؤ بدؤزيَتةوة .لة حالَةتى يةكةمدا خويَنةر بة الرِآدا
دةبا و خةيانةت هةم بة نووسةرى بابةتةكة دةكا و هةم بة
خويَنةر  .لة حالَةتى دووهةميشدا  ،خويَنةر لة وةرطيَرِانيَكى
ناروون هيضى دةست ناكةوآ  .وةرطيَرِي فارسيى بةرهةمة
فيكرىيةكانى رؤالن بارت  ،لة ثيَوةندى لة طةأل ثيَويستى و
مةرجةكانى وةرطيَرِانى بةرهةم و بابةتة فيكرىيةكان دا دةلَآ :
" بة برِواى من ثيَويستة كة لة ثلةى يةكةمدا  ،وةرطيَرِ كاتيَك
لة طةأل جيهانى ئالَؤزى دةق بةرةورِوو دةبآ  ،لة ثيَشدا تيَى
بطا و ثاشان وةرى بطيَرِآ  .هيضكات نابآ بةبآ تيَطةيشنت لة
ضةمكيَك  ،رايبطويَزين بؤ سةر زمانيَكى ديكة  .بة هيَند
نةطرتنى كارى وةرطيَرِان لة هةلومةرجيَكى ئةوتؤدا كاريَكى زؤر
ثرِمةترسىية.
هيَنديَك جار مرؤظ ناضار دةبآ سةبارةت بة وةرطيَرِانى
وشةيةك  ،كتيَبيَك خبويَنيَتةوة تا لة ثيَشينةى وشةكة بطا .
دةقيَك بة زمانيَكى ديكة  ،رازيَكى سةر بة مؤرة كة تةنيا بة
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هؤى هؤمشةندى و رادةى زانستى نووسةر ئيمكانى ئةوةى بؤ
ثيَك دآ خةلَكى وآلتيَكى ديكة ليَى تآبطا  .قسةى تيَدا نية كة
دةبآ زؤرترى وةخويَنني و ثرت بة رةهةندةكانى دةقةكة دا
شؤرِ بينةوة .نووسةرى زمانى بنةرِةت هةموو هيَز و تواناى
ميَشكى خؤى بة كار هيَناوة تا شتيَك بسةمليَنآ  ،بةم
حالَةشةوة هيَشتا هيَنديَك شتى بؤ روون نية  .ضلؤن دةتوانني
دةقيَكى ئةوتؤ وةربطيَرِين بة بآ ئةوةى ليَى تآبطةين  .بة
داخةوة ضونكة بري لةم خالَة ورد و جوانانة ناكةينةوة  ،كاتيَك
بةرهةميَك تةرجةمة دةكرآ  ،ناتوانني وةك سةرضاوةيةكى
3
جيَى متمانة ليَى برِوانني" .
سةرةرِاى دذوار بوونى وةرطيَرِانى بابةتى فكرى و
فةلسةفى و زانستى  ،تةرجةمةى بابةت لةم بوارانةدا بؤ كورد
زؤر ثيَويسنت  .ضونكة لة ريَطاى بريوبؤضوونة
رةخنةيىيةكانةوةية كة كؤمةأل لة بارى فكر و رؤشنبريىيةوة
 3شرييندؤخت دةقيقيان" ،ما مرتمجان ديروز هستيم"(وتوويَذ)  ،بة بهانة انتشار كتاب
"درجة صفر نوشتار" رؤذنامةى"امروز"،الثةرِى "ادب" ،شةممة  3ى بانةمةرِى
22(1331ى ئاوريلى  ، )2555ل 3
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ثيَش دةكةوآ " .فةلسةفةيش يةكيَكة لة سةرضاوة
بنةرِةتييةكانى بريى رةخنةطرانةى رؤشنبري  ...دةبآ
بايةخيَكى زؤر بة وةرطيَرِانى بابةتة فةلسةفى و مةعريفى و
زانستييةكان بدةين  ،ئةوروثا تةنيا لة ريَطةى وةرطيَرِانى كتيَبة
زانستى و فةلسةفييةكانةوة توانى ثيَشبكةوآ و بضيَتة ناو
4
ضةرخى ريَنسانسةوة " .

 4دوكتور شيَرزاد نةجار ،طرنطيى وةرطيَرِان و ئاستةنطةكانى(ميزطرد) ،رامان،ذمارة ، 33
0ى تةممووزى ،1111ل .124

بةشى سيَهةم:
ميَذووى كورتى وةرطيَران

كورتة ميَذووى وةرطيَرِان لة جيهان دا
وةرطيَرِان ميَذوويةكى تا رادةيةك دريَذى هةية .يةكةمني
بةرهةمة وةرطيَرِدراوةكان دةطةرِيَتةوة بؤ  3555ساأل ثيَش
لةدايك بوونى مةسيح ،بؤ سةردةمى ئيمثراتؤريى كؤنى ميسر.
بةآلم لة رؤذئاوا دةوروبةرى 355ساأل ثيَش لةدايكبوونى
مةسيحء ،كاتيَك كة رؤمىيةكان بةشى هةرةطةورةى كةلتوورى
يؤنانيان هيَناية ذيَر ضؤكى خؤيان ،كارى وةرطيَرِان برةوء
03
طرنطيى زؤرى ثةيدا كرد.
وةرطيَرِان وةك ريَطايةكى ليَك تيَطةيشتنى ئةو مرؤظانةى بة
زمانى جياواز لة يةكرت قسة بكةن ،ميَذوويةكى زؤر كؤنى هةية.
"دةتوانني بلَيَني وةرطيَرِان يةكيَك لة كؤنرتين فؤرمةكانى
ثيَوةنديى نيَوان مرؤظةكانة كة لةسةر يةك لة خزمةت ليَك
08
تيَطةيشنتء ليَكحالَى بوونى مرؤظةكان دابووة".

03
08

حسني يعقوبى" ،زبان ،ترمجةء ارتباط فرهنط ها" .ل28
هةمان سةرضاوة ،ل14
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شتيَكى زؤر روونيشة كة وةرطيَرِانى زارةكى ميَذوويةكى كؤنرت
لة وةرطيَرِانى نووسراوى هةية .ضونكة نووسني لة نيَوان
مرؤظةكان دا هةزاران ساأل دواى دروستبوونى ثيَوةنديى نيَوان
مرؤظةكان لة ريَطاى قسةكردنةوة ،ثةيدا بووة.
"كؤنرتين ثامشاوةى وةرطيَرِان بؤ سالَى 4555ى ثيَش زايني
دةطةرِيَتةوة كة سؤمةرييةكان ليستيَكى فةرهةنط ئاسايان لة
ضةند وشةيةكى سؤمةرى لةسةر ضةند تةختة قورِيَكى
سؤركراوة نووسراوة ]نووسيوة[ء بة ئةكةدى ماناكةى
بةرامبةر نووسراوة.ئاشوورىء بابليةكان وةرطيَرِانيان ثراكتيزة
كردووة بؤ جارِدانى سةركةوتن لة جةنطداء هةروةها
لةكاروبارى رةمسىء نامةطؤرِينةوةى بازرطانى لة زمانيَك
زيَرتيان بةكار هيَناوة  ...رؤمانييةكان زؤر كتيَبيان لة زمانى
طريكييةوة بؤ زمانى خؤيان وةرطيَرِا .عةرةبةكانيش لة زووةوة
01
طرينطييان بة وةرطيَرِان داوة "...
01

حوسيَن عةىل وةىل" ،طرنطيى وةرطيَرِانء ئاستةنطةكانى" (ميزطرد) ،رامان ،ذمارة
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وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

011

ئةطةرضى زؤر كةسء سةرضاوةىرت ميَذووى وةرطيَرِان بؤ
هةزارةكانى ثيَش زاينيء تةنانةت سةردةمى بابلييةكان
دةطةريَننةوة ،بةآلم ئةوة لةسةردةمى ئةمةوىيةكانء
عةباسىيةكان دابوو كة وةرطيَرِان زياتر طةشةى كردء توانى
ببيَتة خالَى بةيةكطةيشنتء ملمالنيَى رؤشنبريىء كةلتووريى
65
رؤذهةآلتء رؤذئاوا.
ديارة بةكار هيَنانى وةرطيَرِان وةك ئامرازيَك يا رِيَطةيةك بؤ ليَك
تيَطةيشتنى مرؤظةكان رابردوويةكى دوورء دريَذترى لة ميَذووى
وةرطيَرِانى ئةدةبى هةية .يةكةمني وةرطيَرِانى ئةدةبى لة
رؤذئاوا وةرطيَرِانى "ئؤديسة"ى هؤميَر بؤ سةر زمانى التينة كة
سالَى 245ى بةر لة زايني بة هةوألء ماندوو بوونى ليظيوس
61
ئاندريكوس ،شاعريى رؤمى بةئاكام طةيشت.
وةرطيَرِان ثيَش ئةم تارخية ،بة شيَوةى زارةكى بووةء،
زؤرتريش بوارى ئايينى طرتؤتةوة .ئةم جؤرة وةرطيَرانةش بة
65

د .هيمداد حوسيَن ،رؤذنامةنووسيى كوردى سةردةمى كؤمارى سةردةمى كؤمارى
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021

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

تايبةتى لة نيَو كؤرِء كؤمةلَة جوولةكةكان دا باو بووة .ثياوة
ئايينىيةكان خةلَكيان لة مةيدانةكانى شار كؤ دةكردةوةء
كةالمى خودايان لةرووى تةوراتةوة بؤ شى دةكردنةوة .لةطةأل
سةرهةلَدانى ئايينى مةسيحيةتء بآلو بوونةوةى لة شويَنة
جؤراوجؤرةكانى جيهان ،كارى وةرطيَرِانى ئينجيل بؤ سةر
زمانةكانى التني ،سريانى ،قيبتىء ئةرمةنى دةستى ثآ كرد كة
ديارة هةموويان وةرطيَرِانى وشة بة وشة بوون .ثةنابردن بؤ
ئةم جؤرة وةرطيَرِانة لة ترسى دةمراستةكانى كةليسةء
مةسيحىية دةمارطرذةكان بوو كة ثاراستنى روالَةتى
سةرةتايى كةالمى خوداوةنديان بة شتيَكى زؤر ثيَويست
62
دةزانى.
لة نيوةى دووهةمى سةدةكانى نيَوةراستء لة سةرةتاى
سةدةى  12سآ رةوتى طرنطى وةرطيَرِان لة ئورووثا هةبوون:
لة عةرةبىيةوة بؤ التني ،لة عةرةبىيةوة بؤ عيربىء لة
يؤنانىيةوة بؤ التني .رةوتى يةكةم بةلَطة يا نيشانةى
62

هةمان سةرضاوة ،الثةرةكانى 11ء12

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

020

راطويَزرانى زانستء شارستانةتيى ئيسالمى بؤ ئورووثاى
رؤذئاوا بوو .رةوتى دووهةم نيشاندةرى ثيَشوازيى زؤرى
جوولةكةكانى ئورووثاى مةسيحى لة شارستانةتيى ئيسالمى
بوو .رةوتى سيَهةميش دةرى خست كة ئورووثا خةريكى
كةلَكوةرطرتن لة زانستء كالسيكى كؤنة.
رةوتى يةكةم واتة وةرطيَرِان لة عةرةبيةوة بؤ التني ،طرنطرتء
لةبارى حةجمء قةبارةوة لةدوو رةوتةكةى ديكة طةورةتر بوو،
بةآلم لة سةرةتاى سةدةى سيَزدةيةمةوة ،كارى وةرطيَرِان لة
نيَو زمانة جياوازةكان دا ،جؤراوجؤريى زياترى بة خؤوة ديت.
جطة لة التني ،وةرطيَرِان لة عةرةبىيةوة بؤ سةر زمانةكانى
ئيسثانيايىء ثورتةغاليش دةستى ثآ كرد .هةروةها كتيَبة
التينىيةكان ،وةرطيَرِدرانة سةر زمانة نوآيةكانى ئورووثاى
رؤذئاوا ،بؤ ويَنة ئيتاليايى ،فةرانسةيىء هولةندىء بةجمؤرة
رةوتيَك كة لة زمانى عةرةبىيةوة سةرضاوةى طرتبوو ،لة
ريَطةى زمانى التينةوة كة ئةوكات زمانى نيَو نةتةوةيى
ئورووثاى رؤذئاوا بوو ،بؤ نيَو زؤر زمانى ديكةش رِيَى خؤى

021

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

كردةوةء ثةرةى طرت .ئةم رةوتة لة نيوةى يةكةمى سةدةى
63
14دا طةيشتة ضلَة ثؤثة.
جيهانى ئيسالم و وةرطيَرِان
سوثاى ئيسالم بةدواى سةركةوتنة خيَراكانى دا ،زؤر
سةرزةويى ثانء بةرينى كة هةر يةكة مرياتطرى كةلتوورء
شارستانةتيى دةولَةمةند بوون ،هيَناية ذيَر ركيَفى خؤى.
جوولةكةء مةسيحى ئةم ئايينة نويَيةيان قةبووأل كرد،؟؟؟؟
هيندى ،سريانى ،ميسرىء مةغريبىء ئيسثانيايى شةريعةتى
ئيسالميان وةرطرتء عةرةبى بوو بة زمانى هاوبةشى هةموو
دانيشتووانى سةرزةوىية ئيسالمىيةكانء تيَكةآلوىيةكى
طةورة لة نيَوان تومخة جؤراوجؤرةكانى جيهانى ئيسالم ثيَك
هاتء ئالَوطؤرِى بريورِاى عةقآلنى لةم جيهانة نوآيةدا دةستى
ثآ كرد .لة كؤتايى سةدةى يةكةمى هيجرىدا ،وةرطيَرِانى
موسولَمان وردةوردة هيَنديَك شتيان تةرجةمة دةكرد .بةآلم
63
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وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

021

بزووتنةوةى راستةقينةى وةرطيَرِان لة نيوةى دووهةمى ئةو
سةدةيةدا سةرى هةلَدا .وةرطيَرِانى ئةم سةردةمة بايةخء
طرنطىيةكى تايبةتيان دا بة وةرطيَرِانى بةرهةمةكانى
ئةرةستؤء ئةفالتؤن .سةدةى سيَهةمى هيجرى ،واتة سةردةمى
كالسيكى ئيسالم ،سةرةتاى سةردةمى زيَرِينى وةرطيَرِانى
ئيسالمى بوو كة تا كؤتايى سةدةى ثيَنجةم دريَذةى هةبوو.
بةم جؤرة موسولَمانان زياتر لة 3سةدة بة توندى خةريكى
وةرطيَرِانى بةرهةمة زانستىء فةلسةفىء ئةدةبىء
ئايينىيةكانى شارستانةتىية كؤنةكان بوونء دةستيان بةو
طةجنينة مرؤيى طةورةية راطةيشت كة سةرضاوةكانيان بة
6زمانى ناسراوى ئةوكات واتة عيربى ،سريانى ،فارسى،
هيندى ،التنيء لة هةمووان طرنطرت يونانى بوو .دامةزراويَكى
زانستى بة ناوى "بيت احلكمة" بؤ كؤ كردنةوةى وةرطيَرِانء
ثاراستنى بةرهةمةكانيان دامةزراو هيَنديَك وةفد بة مةبةستى
دؤزينةوةى كتيَبى باش رةوانةى ئيَرانء هيندء قوستةنتةنية
كران.

022

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

خةليفةكانى عةبباسى ئؤطرييةكى تايبةتيان بة كارى وةرطيَرِان
هةبووء بة مةبةستى طرنطيدانى هةرضى ثرت بة وةرطيَرِانى
بةرهةمة زانستىء فةلسةفىيةكان بؤ سةر زمانى عةرةبى،
كةلَكيان لة زمانزانة ئيَرانى ،هيندى ،سابتى ،جوولةكةء
مةسيحى وةرطرت .ئةوكات سآ ناوةندى وةرطيَرِان بريتى بوون
لة ئةسكةندةرية ،جوندى شاثوورء هةرِات .طرينطرتين
هةولَةكان بة مةبةستى وةرطيَرِان بؤ سةر زمانى عةرةبى لة
قوتاخبانةى ئةسكةندةرية دةستى ثيَكرد .قوتاخبانةى
ئةسكةندةرية كة مرياتطرى كةلتوورى ئةكادمييى ئاتيَن بوو،
بوو بة هؤيةكى ثيَوةندى نيَوان هزرى يؤنانىء هزرى ئيسالمى.
بة برِواى زؤر لة خاوةنرِايان كاريطةريى ئةم قوتاخبانةية لةسةر
زانستء فةلسةفةى ئيسالمى يةكجار زؤرة .لةماوةيةكى كورت
دا موسولَمانان شانبةشانى مامؤستايانى مةسيحى خؤيان
دةستيان كرد بة كارى وةرطيَرِانء ليَكدانةوةى ئةو كتيَبانة كة
بة زمانى عةرةبى نةبوون (بة زمانى فارسى ،هيندى ،عيربىء
سريانى بوون .وةرطيَرِانى ئةو سةردةمة هةر بة وةرطيَرِانى
كيمياء "طب" وازيان نةهيَناء زؤر كتيَبيان وةرطيَرِا كة

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

022

نيَوةرؤكةكةيان بريتى بوون لة زانستى سروشتى" ،ماوةراْ
الطبيعة"ء ئايينى ،هةروةها كتيَبى ئينجيلء بةرهةمة مانةوىء
زةرتشتىيةكان كة رؤلَيَكى طرنطيان لة ثيَكهيَنانى زانستة
دينىيةكانى موسولَمانان دا هةبوو .لة بوارى ئةستيَرة ناسىء
بريكارىء سياسةتيش دا هيَنديَك بةرهةميان لة هيندىء
فارسىيةوة وةرطيَرِا .جطة لةمةش كتيَبةكانى تايبةت بة
هةندةسة (ئةندازة) ،توبء ئةستيَرةناسيى يؤنانيان وةرطيَرِاية
64
سةر زمانى عةرةبى.
وةرطيَرِة موسولَمانةكان بةم كارانةى خؤيان كةلتووريَكى
مةزنيان بنيات نا ،كةلتوورء شارستانةتيى يونانيان بؤ نيَو
جيهانى ئيسالم راطويَزت .لة بارةى ميَذووى زانستيشةوة،
دةبآ بطوترآ كة ئةم وةرطيَرِانانة يونانيان لةطةأل عةرةبستان
ليَك طرى دا ،سةرجنى سكؤالستيكى رؤذئاوايان بؤ الى زانستة
يؤنانىيةكان راكيَشاء سةردةمى كؤنيان لة سةدةكانى

64

حسني يعقوبى" ،زبان ،ترمجة ،ارتباط فرهنط ها" .الثةرةكانى 33ـ 30

022

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

نيَوةرِاست طرآ دا .بة هؤى ئةم وةرطيَرِانةوة بوو كة التني
65
زمانان لةطةأل زؤر بةرهةمى كالسيك ئاشنا بوون.
ميَذووى وةرطيَرِان لة ئيَران بة كورتى
تةرجةمة لة ئيَرانيش دا رِابردوويةكى ميَذينةى هةية .لة
سةردةمى ساسانىيةكاندا ،طةليَك كتيَب لة زمانى سانسكريتء
يؤنانىء زمانطةلىرتدا ،بة زمانى ثةهلةويى ساسانى
وةرطيَرِدران .هةرضةند ماكى ثةهلةوىيةكةيان لةنيَو ضووة،
بةآلم وةرطيَرِدراوى هيَنديَك لةوانة وةك "الف ليلةء ليلة"ء
"كليلةء دمنة" ئيَستا بة زمانى عةرةب لةطؤرِآ دان .دواى
سةرهةلَدانء ثيَطةيشتنى ئايينى ئيسالم ،خاوةن بريانى
موسولَمان ،هيَنديَك لة كتيَبى زانستىء فةلسةفى يونانييان لة
زمانةكانى عيربىء سريانى كردة عةرةبى .لةاليةكى تريشةوة

60
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وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

022

زؤر كتيَبى ديكة بةتايبةت تةفسريةكانى كةالمى خودا ،لة
66
عةرةبىيةوة بؤ فارسىء زمانةكانى ديكة وةرطيَرِدران.
هةر لة يةكةم سةدةكانى كؤضىيةوة ،وةرطيَرِدراوى زؤر لة
بةرهةمة زانستىء فةلسةفىية برِوا ثيَكراوةكانى يونان (بة
زؤريش لة ريَطةى زمانى سريانىيةوة) ،بة عةرةبى كةوتة بةر
دةستى ئيَرانىيةكان .لةاليةكى ديكةشةوة زؤر لة دةقة
عةرةبىيةكان بة تايبةتى تةفسريةكانى قورئان وةرطيَرِدرانة
سةر زمانى فارسىء ئةم نةريتةى وةرطيَرِان هةتا سةدةكانى
67
دواتر دريَذةى هةبوو.
بةآلم وةرطيَرِان لة زمانة ئورووثايىيةكانةوة بؤ سةر زمانى
فارسى ،ميَذوويةكى ئةوةندة دريَذى نيةء هةر سةدء ثةجنا
ساأل دةبآ هةية" .وةرطيَرِان لة ئيَراندا بة كتيَبة دةرسييةكانى
قوتاخبانةى "دار الفنون" دةستى ثآ كردء لة ئاكامى ثةرة
ئةستاندنى سةنعةتى ضاثء ضوونى خويَندكاران بؤ دةرةوةى
66

د .فامتة مودةرةسى ،حمةمةدى قازى وةرطيَرِيَكى كارامة ،طؤظارى سروة ،ذمارةى
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وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

وآلت ،ثةرةى ستاند .بةم هؤيةوة كة مةبةست لة بنياتنانى
ئةم دامةزراوة ثةروةردةيىية (دار الفنون) لة سةردةمى
"عباس مريزا"ء لةسةر ثيَشنيارى رووناكبريانء ئازادخيوازان،
ئاشنايةتىء فيَر بوونى شارستانةتىء زانستةكانى رؤذئاوا بوو،
مامؤستايانى بيَطانة لةم شويَنة دامةزريَندران .هةروةها بة
هةوألء يارمةتيى ئةم مامؤستايانة ،كتيَبة دةرسىيةكانى
بيَطانة لة بوارةكانى زانست ،ئةدةبيات ،ميَذوو ،ثزيشكىء هتد
...دا ،وةرطيَرِدرانة سةر زمانى فارسى .ثاش ماوةيةك لةسةر
داواى عباس مريزا ،وةرطيَرِانى بةرهةمى ئةدةبى دةستى
68
ثيَكرد".
يةكةم زمانى ئورووثايى كة بةرهةمى ىلَ وةرطيَرِدراوةتة سةر
زمانى فارسى ،زمانى فةرانسة بوو .ئةمةش دةطةرِيَتةوة بؤ ئةو
راستىية كة خويَندكارانى ئيَرانى زياتر بؤ فةرانسة نيَردراون.
ئةطةر لة سةرةتادا وةرطيَرِان لة زمانى فةرانسةيىيةوة برةوى
هةبوو ،دواتر لة زمانة ئورووثايىيةكانى ديكةوة بؤ ويَنة
68
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وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

021

ئةلَمانى ،رووسىء ثؤلؤنى ،هةنطارى ،ئيسثانيايىء
ثؤرتوطالَيش ،زؤر بةرهةمى ئةدةبى وةرطيَرِدرانة سةر زمانى
فارسى .ئةمحةد سةميعى طيالنى ،سةرنووسةرى "نامة
فرهنطستان" دةلَآ :دةشآ دانى ثيَدا بنرآ زمانى فارسى لة
ريَطاى بةديهاتنى ئاسةوارى زؤرى داستانيةوة ،دةولَةمةندتر
69
بووة".
يةكةم شانؤنامة كة لة فةرانسةيىيةوة وةرطيَرِدراية سةر زمانى
فارسى ،شانؤ نامةى "دوورةثةريَز لة خةلَط" (مردم طريز) بة
قةلَةمى  Moliereبوو .دوو كتيَبى ميَذوويى "ثيَرتى مةزن"
(ثـطر كبري)ء شارىل دوازدةهةم لةو يةكةم بةرهةمانة بوون كة
عةباس مريزا بة مةبةستى وةرطيَرِان سثاردنى بة مريزا رةزاى
موهةنديس.
بزووتنةوةى وةرطيَرِانء ضاثى كتيَب بةدواى مةرطى عباس
مريزاء فةحتعةىل شا لة رؤذطارى حمةممةد شادا ،تووشى كزىء
61

فامتة مودةرةسى ،حمةمةدى قازى وةرطيَرِيَكى كارامة ،طؤظارى سروة ،ذمارةى
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الوازى بوو ،بةآلم لةسةردةمى ناسرةدين شاء موزةفةرةدين
شادا طةيشتة ئةوثةرِى خؤى .حمةممةد تاهري مريزاء حمةممةد
خانى ئيعتيمادءلسةلَتةنة لة ثرِكارترين وةرطيَرِةكانى ئةو
وةرطيَرِدراوةكانى
باشرتين
لة
بوون.
رؤذطارة
ئيعتيمادولسةلَتةنة دةتوانني "دوكتؤرى زؤرة ملى"،
"بةسةرهاتى خاتوونى ئينطليسى"" ،ضريؤكى روبينسؤنى
سويسى"ء "ذيانء بةسةرهاتى كريستؤف كؤلؤمب" ناو بةرين.
زؤربةى ئةو بةرهةمة وةرطيَرِدراوانة ،وةرطرياو (اقتباس) بوون
70
تا وةرطيَرِان (ترمجة).
لةبارةى دةست ثيَكردنى وةرطيَرِانى "رؤمان" لة زمانى
ئورووثايىيةوة بؤ فارسى ء ،ئؤطريى شايةكانى قاجار بة
وةرطيَرِانى رؤمان ،رةزا سةيد حوسيَنى دةلَآ" :يةكةمني
رؤمانةكانى رؤذئاوا بةهؤى شازادةكانء دةربارىيةكانى قاجار
كة ضووبوونة فةرةنطء فيَرى زمان ببوون ،وةرطيَرِدرانة سةر
زمانى فارسىء ئةوان نة ئةدةبياتى رؤذئاوايان بة ماناى
35

تاهريةى سةففار زادة ،بنضينةكانى وةرطيَرِان ،ل22ء24
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راستةقينة دةناسىء ،نة نرخى بةرهةمة ئةدةبىية
راستةقينةكانيان دةزانى .رؤمانيان بؤ كات بةسةر بردن
دةخويَندةوةء بة ضريؤكةكةيةوة سةرطةرم دةبوون ،بؤية هةر
بةرهةميَكى اليةنى سةرطةرميى هةباية ،وةريان دةطيَرِاية سةر
زمانى فارسى .لةئاكام دا ،لةرؤذطاريَك دا كة بةرهةمةكانى
بالَزاك ،ديكيَنز ،ستاندال ،توليَستؤى ،داستايوسكىء ناودارانى
ديكة ،ئامرازيَك بوون تا تيؤريسيةنة كؤمةآليةتىيةكانى رؤذئاوا
بةهؤى ئةوانةوة كؤمةلَة جؤراوجؤرةكان بة قوولَى بناسن ،لة
وآلتى ئيَمة "ثاراديال"ـةكانء "ركامبول"ء "بةسةرهاتى الوى
خؤش رابويَر"ء ،النى زؤر "كيَنت مؤنت كريستؤ"ء سآ
ضةكدار"يان وةرطيَرِا .ثاشانيش لةسةردةمى رةزا شادا
بةرهةمى رؤمانتيكء عاشقانةى برِ لة سؤزدارى بةم
71
وةرطيَرِانانةوة زياد بوون".

71

رضا سيد حسينى ،ترمجة ادبى يك ضرورت است ،جملة ادبستان ،ذمارة ،15

رةزبةرى  ،1361ل31
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ثاش شةرِى دووهةمى جيهانى ،زمانى ئينطليسى بةرةبةرة
جيَطاى زمانى فةرانسةى وةك زمانى دووهةم و وةك زمانى
سةرضاوةكانى وةرطيَرِانى طرتةوةو ،رؤذ لةطةأل رؤذ ثرت ثةرةى
ستاند .ئيَستا زؤربةى ئةو بةرهةمانةى وةردةطيَرِدريَنة سةر
زمانى فارسىيةوة لة ئينطليسىيةوةن .بةآلم لة نيَو باشرتين
وةرطيَرِةكانى ئيَرانيش دا ،كةسانيَك هةن كة تا ئيَستاش لة
72
زمانى فةرانسةيىيةوة تةرجةمة دةكةن.
ئةزموونى توركية لة وةرطيَرِان دا:
سالَى  ،1146دةستبةجآ بةدواى شةرِى دووهةمى جيهانىدا،
وةزارةتى كةلتوور (وةزارةتى فيَر كردنى نةتةوةيى)ى توركية
لة طؤظارى ضةند زمانةى "وةرطيَرِان"دا كة هةر سةر بةو
وةزارةختانةية بووء تايبةت بوو بة ناساندنى ئةدةبياتى
توركية بة ميللةتانء ئةدةبياتى نةتةوةكانىرت بة خويَنةرانى
32

حسني يعقوبى" ،زبان ،ترمجة ،ارتباط فرهنط ها" .الثةرةكانى 38ء 31
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تورك ،ثيَرستى  3555بةرهةمى كالسيكى سةرانسةرى جيهانى
بآلو كردةوة .لة نيَو ئةو ثيَرستةدا ،لة بةرهةمة كالسيكةكانى
يونانةوة بطرة تا ئورووثاء ئةمريكاى سةدةى بيستةم ،بةرضاو
دةكةوت .ئةو وةزارةختانةية داواى لة وةرطيَرِان كرد سةردانى
ئيدارةيةك بكةن كة هةر بةم مةبةستة دامةزرا بوو .بؤ ئةوةى
منوونةى كارى خؤيان بدةن بةو ئيدارةيةء ،ثاش ئةوةى
ئيدارة لةكارةكةيان رازى بوو ،لةسةر وةرطيَرِانى بةرهةمة
كالسيكةكان لةطةلَيان ٍريَك بكةون .ديارة وةزارةتى كةلتوورى
توركية ،بةر لةوةش كة ئةم هةنطاوة بنآ ،كارى خؤى دةست
ثآ كردبووء نزيكةى ثيَنج سةد بةرهةمى طرنطى بةشيَوةيةكى
زؤر سةركةوتووانة وةرطيَرِابووء وةك كتيَبى طريفان ،لة
قةوارةيةكى طوجناوداء بة شيَوةيةكى سادةء يةكرِةنط ،بة
نرخيَكى كةم ضاثء بآلوى كردبونةوة .ئةم هةنطاوة،
هةنطاويَكى زؤر طةورةء كاريطةر بوو .توركية بةم ضةشنة بة
ثيَشوازى وةرطيَرِان ضووبوو بؤية "ياشار كةمال لة وتوويَذيَك دا
دةلَآ :كاتيَك من دةستم بة خويَندنةوة كرد توركية بةهةشتى

022
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وةرطيَرِان بوو ،من لة ريَطاى ئةم وةرطيَرِدراوانة لةطةأل
73
شاكارةكانى ئةدةبياتى جيهان ئاشنا بووم.
كورتة ميَذووى وةرطيَرِان لة نيَو كورددا
ديارة لة نيَو كوردانيشدا ،وةك هةموو نةتةوةيةكى ديكة ،لة
سةرةتاوة وةرطيَرِانى زارةكى هةبووةء ،دواتر وةرطيَرِانى بة
نووسني سةرى هةألداوة .كة باسى وةرطيَرِان لة نيَو كورددا
دةكةين دةبآ ئةوةمشان لةبري بآ كة هةم وةرطيَرِان لة
كوردىيةوة بؤ زمانةكانى ديكةمان مةبةستة ،هةم لة
زمانةكانىرتةوة بؤ سةر زمانى كوردى.
"كؤنرتين سةرضاوة بؤ يةكةم جار لة ميَذوودا ئاماذةى بؤ ئةوة
كردبيَت كة كورد تةرجومةى كردبيَت ،واتة باسى وةرطيَرِانى لة
نيَوان زمانى كوردىء زمانيَكى بيَطانةى كردبيَت ،كتيَبةكةى
فةيلةسووفى يؤنانى ئيَطزيَنيَفؤنة  ،Exenophonبة ناوى ئاناباز
 33رضا سيد حسينى" ،ترمجة ادبى يك ضرورت است" ،جملة ادبستان ،ذمارة ،15
رةزبةرى  ،1361الثةرِى33
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 ،Anabaseكة  451ساأل ثيَش لة دايكبوونى مةسيح نووسراوة،
ئيَطزيَنيَفؤن كاتآ دةطاتة ناو كاردؤخةكان Cardouqaues
ئاماذة بؤ ئةوة دةكا كة ضةكدارة يؤنانييةكان لة ريَطاى
)(1
وةرطيَرِيَكةوة قسةيان لةطةأل كاردؤخةكان كردووة.
سياحةتنامةى ئةوليا ضةلةبى كة لة سالَى 1600دا نووسراوة،
دووهةم سةرضاوةيةكة كة ئاماذةى بؤ وةرطيَرِان لةنيَو كورددا
كردوة .ئةوليا ضةلَةبى لة سةفةرنامةكةىدا ئاماذة بة يةكيَك لة
هاودةمةكانى سولَتان مورادخانى ضوارةم دةكا بة ناوى
قاوةضىزادة كة كوردى دياربةكر بووةء بيست زمانى زانيوة.
قاوةضىزادة لة كاتى هاتنى بالَويَزى ئوتريشء ثؤلؤنيا ،ضيكء
فةرانسةء رووسدا ،قسةكانى ئةوانى بؤ مرادخان تةرجةمة
دةكرد .ئةوليا ضةلَةبى هةر لةم سةفةرنامةيةىدا ،بؤ ناساندنى
زمانى كوردى بة توركان ،ضةند رستةيةكى كورديى كردؤتة
توركى" .رستةوكان زمانى نووسني نني ،بةلَكوو زمانى
) (1د .فةرهاد ثريباأل ،ميَذووى وةرطيَرِان لة زمانى كوردييةوة بؤ زمانى بيَطانة ،طؤظارى
هيَما ذمارة  ،2بةهارى  ،)2551( 1385الثةرِى 112
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قسةكردنن ،بايةخيَكى ئةدةبيى ئةوتؤيان نية ،بةلَكوو
بةلَطةنامةيةكى زمانةوانني ،....بةم شيَوةية ئةم ضةند ديَرِة
كةمةى نيَو كتيَبةكةى ئةوليا ضةلَةبى دةبيَتة يةكةم تيَكستى
وةرطيَرَدراو ـ لة كوردييةوة بؤ زمانيَكى بيَطانة ـ كة
)(2
ضاثكرابآ"
كوردء وةرطيَران لة ديَرزةمانةوة
زؤر لةوانةى لةسةر زمانء ئةدةبياتى كوردى شارةزانء
ليَكؤلَينةوةيان كردوة ،لةمةدا هاورِان كة وةرطيَرِان لةنيَو
كورددا لة سةدةى نؤزدةيةمى زايينىيةوة دةستى ثآكردوة،
هةم وةرطيَرِان لة زمانى بيَطانةوة بؤ سةر زمانى كوردىء هةم
وةرطيَرِان لة زمانى كوردييةوة بؤ سةر زمانى بيَطانة.
" لة ميَذووى ئةدةبى كؤنى كورديدا ،مةطةر بة دةطمةن ،دةنا
تا ناوةرِاستى سةدةى نؤزدةهةم هيض سةرةتايةكى ئةوتؤى
) (2ـ د .فةرهاد ثريباأل ،ميذووى وةرطيَرِان لة زمانى كوردييةوة بؤ زمانى بيَطانة، ،
طؤظارى هيَما ذمارة  ،2بةهارى  ،)2551( 1385الثةرِةكانى 13 ،113ء 10
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وةرطيَرِان لة زمانى بيَطانةوة بؤ كوردىء بة ثيَضةوانةشةوة،
بةدى ناكريَت .ئةمةش بة ثيَضةوانةى طةالنى ديكةى وةك
عةرةب ،تورك ،ئةرمةنء فارس ،كة هةر لة سةدةكانى
)(3
ناوةرِاستةوة مجوجؤلَى وةرطيَرِانيان لةال ثةيدا ببوو".
كوردناسانى ئورووثايى لة سةدةى نؤزدةيةمدا دةستيان كرد
بة وةرطيَرِانى هيَنديَك تيَكستى ئةدةبي ميلليى كوردى بؤ سةر
زمانةكانى خؤيانء بآلويان كردةوة " (4)،لة سةرةتاى سةدةى
بيستةمدا بؤ مةبةستى تةبشريى مةسيحى ئينجيل
وةرطيَرِدراوةتةوة سةر زمانى كوردىء لة ئةمريكاء بريتانيا
)(5
بآلكراوةتةوة".
بةم ثآية كورد نةك هةر لة ضاو نةتةوةكانى رؤذئاوا ،بةلَكوو بة
بةراورد لةطةأل نةتةوةكانى دةورووبةريشدا ،بؤ ويَنة بة بةراورد
) (3د .فةرهاد ثريباأل ،ميذووى وةرطيَرِان لة لة زمانى كوردييةوة بؤ زمانى بيَطانة،
طؤظارى هيَما ،ذمارة  ،2بةهارى  ،)2551( 1385الثةرِةكانى 113
)(4و )" (5دوكتور ماف خةزنةدار ،ميزطردى "طرنطيى وةرطيَرِانء ئاستةنطةكانى"،
رامان ،ذمارة  0 ،33تةمووزى  ،1111الثةرِى 122

021

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

لةطةأل عةرةب ،توركء ئةرمةنء فارس زؤر درةنط رووى
كردؤتة وةرطيَرِان .هؤى ئةم درةنط سةرهةلَدانةى لة نيَو
كورددا ،ئةو هةلةمةرجة نالةبارة بووة كة ئةم نةتةوةيةى تيَدا،
ذياوة" .بةهؤى ستةمى نةتةوةيىء دابةشبوونى كوردستانء
ضةوسانةوةء بيَبةشىء دواكةوتن (ئةويش لةبةر ئةوةى كة لة
سةرةتاوة لةطةأل ميللةتانى دواكةوتوو ذياوينء جطة لة ستةمى
ضةوسانةوةى
نةتةوةيىء
جياوازيطةرى
سياسىء
كؤمةآليةتى) ....لةبةر ئةو هؤيانةية كة كؤمةلَى كوردةوارى لة
بوارى وةرطيَرِان داـ وةك بوارةكانى ديكةى زانستء رؤشنبريى
)(6
بةجآ ماوة".
بةجآية بطوترآ بةر لةسةدةى نؤزدةيةميش ،وةرطيَرِان لة
زمانى بيَطانةوة بؤ كوردى بة تايبةتييش لة زمانى
فارسىيةوة ،بة شيَوةيةكى زؤر تاكء تةرا ،هةبووة " ،لة
سةدةى حةظدةيةمدا ،ناوضةى هةورامان ،كة بةشيَك بووة لة
) (6فلك الدين كاكةيى ،ثيَشةكيى يةكةم ذمارةى طؤظارى وةرزانةى "وةرطيَرِان"،
هاوينى .1113
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مرينشينى سةربةخؤى ئةردةآلن"  ،مةلَبةنديَكى ئةدةبيى تيَدا
دروست بوو كة بة دياليَكتى طؤرِان دةياننووسى  ...سروشتى
شيَعرثةروةريى ناوضةكةء السايىكردنةوةى خانانى ئةردةآلن
لة "دةربار"ى شاكانى ئيَران بؤ نازثيَدانى شاعريان ،دوو هؤى
سةرةكى بوون بؤ برةوثيَدانى ئةدةبى كوردى ،بة تايبةتى
شيَعر ،لة ناوضةى ئةردةآلنء طؤراندا  ....بةشيَك لة شاعريان
بة فارسى شيَعريان دةطوت ،وةك مةستوورة ،ئةفسةر،
رةونةق ،بةشيَكى تريش بةرهةمى فارسييان وةردةطيَرِايةوة
سةر كوردى ،لةوانة خاناى قوبادى ،مريزا شةفيعى
)(1
كةندولَةيى".
"يةكيَك لةو تةرجةمانةء رةنطة سةركةوتووترينيان :خوسرةءء
شريينى نيزامى طةجنةوىية .وةرطيَرِانى كورديى داستانةكة
لةاليةن خاناى قوبادىيةوة ( 1632ـ  )1304كراوة،....
وةرطيَرِ ،واتة خاناى قوبادى ،نايشاريَتةوة كة لة نيزامى
طةجنةوييةوة وةريطرتووة  ...بةم شيَوةية خاناى قوبادى بة
) (1د .فةرهاد ثريباأل ،ميذووى وةرطيَرِان لة ئةدبياتى كورديدا ،الثةرِى ()26 ،20
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يةكةمني وةرطيَرِى كورد دةذميَردريَتء يةكةم نووسةرى كوردة
كة داستانء شيَعرى بيَطانةى (لة فارسييةوة) كردؤتة
كوردى (2".بةآلم دةبآ بطوترآ ئةو ضريؤكة شيَعريية
كوردييانةى لة سةدةكانى حةظدةء هةذدةدا بة دياليَكتى
طؤرانى نووسراون (خوسرةوء شريينى خاناى قوبادى،
رؤستةمء زؤرابء لةيلىء مةجنوون)ء بة يةكةمني وةرطيَرِدراو
بؤ سةر زمانى كوردى دادةنريَن ،وةرطيَرِانى بةيت بة بةيت نني،
بةلَكوو بة بةراورد لةطةأل دةقة فارسىيةكةيان ،دةسكارىء
)(3
زيادء كةميَكى زؤريان تيَدا كراوة
دوكتور فةرهاد ثريباأل لة كتيَبى "ميَذووى وةرطيَرِان لة
ئةدبياتى كورديدا" ئةو كةسانةى لة قؤناغى يةكةمدا لة ئةو
سةردةمة ديَرينةى كة كورد نة دةولَةت نة هيض دةسةآلتيَكى
سياسى ،نة هيض نةخشةدانانيَكى كولتووريى بؤ خؤى هةبووة،

(2ـ هةمان سةرضاوة الثةرِى 23ء 31
) (3حمةممةدى مةالكةريم ،كتيَبى "ديالؤط" ،الثةرِى 483
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شانيان داوةتة بةركارى وةرطيَرِان ،دةكا بة ضوار دةستةى
جؤراوجؤرى لة يةكرت جودا كة بريتني لة:
1ـ شاعريانى (طؤران) لة سةدةى حةظدةهةمدا,
2ـ كورد ناسة رؤذئاواييةكان ،لة ناوةرِاستى سةدةى 11
بةمالوة
3ـ موذدةطاران ،لة ناوةرِاستى سةدةى  11بةمالوة
4ـ مةالء شيَخء متةصةءفة كوردةكان لة ناوةرِاستى سةدةى
)(4
 11بةمالوة
مةبةست لة كوردناسة رؤذئاوايىيةكان ئةو زاناء ديثلؤماتء
سياسةمتةدارانةن كة زؤربةيان رووس ،فةرةنسى ،ئةلَمانىء
ئيتاليايىء ئينطليز بوونء لة نيَوةرِاستى سةدةى 11
بةماليةوة ،مةالكانى كورد هان دةدةن بؤ نووسني ،بة تايبةت
بؤ كارى وةرطيَرِان لة زمانة بيَطانةكانةوة بؤ زمانى كوردى.
ئاماجنى سةرةكيى ئةوان نةك خزمةتى زمانء رؤشنبرييى
كوردى ،بةلَكوو ناسينى كورد بووة بؤ جيَبةجيَكردنى
)(4ميَذووى وةرطيَرِان لة ئةدةبياتى كورديدا" د .فةرهاد ثريباأل ،الثةرِى 20
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بةرذةوةندة بازرطانىء سياسىيةكانى خؤيان" .هانى مةالء
مريزا كوردةكانى دةوروبةرى خؤيان داوة بؤ ئةوةى بابةت
وةربطيَرِنةوة سةر زمانى كوردى ،بؤ ئةوةى لةم ريَطةيةوة
"جياوازييةكانيان"
كوردييةكانء
دياليَكتة
زمانء
)(5
بناسنةوة".
لة نيوةى دووهةمى سةدةى نؤزدةيةميشرِا ديندارة مةسيحىء
ئيسالمييةكان لة بوارى وةرطيَرِاندا (لة كوردىيةوة بؤ سةر
زمانى بيَطانةء لة زمانى بيَطانةوة بؤ سةر زمانى كوردى)
دةست بةكار دةبن .ضاالكيى وةرطيَرِان الى ئةم دةستةية ،بة
ئاماجنى دينى يان سياسى بووةء هةتا ضارةطى يةكةمى
سةدةى بيستةمى خاياندوة.
هةرضى ميسيؤنيَرةكان واتة موذدةطارة مةسيحىيةكانن،
ويستوويانة دينى مةسيحى لة كوردستاندا ببووذيَننةوة .هةر
بةم مةبةستةش ئينجيلء هيَنديَك كتيَبى ديكةى دينيى خؤيان
كردؤتة كوردى.
) (5ـ "ميَذووى وةرطيَرِان لة ئةدةبياتى كورديدا" د .فةرهاد ثريباأل ،الثةرِى 31
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هةرضى مةالء شيَخء ريَبةرة دينىيةكانى ئيسالميشة ،ئةوانيش
بة نؤرةى خؤيان هةولَيان داوة بة هؤى زمانى كوردىيةوة
دينى ئيسالم بآلوبكةنةوة .بؤية مةولوودنامةء ،عةقيدةنامةو
ئةو نووسراوانةيان وةرطيَرِاون كة ريَوشويَنةكانى دينى
)(6
ئيسالمييان تيَدا هاتوة.
وةرطيَرِان لة زمانى بيَطانةوة بؤ كوردى
 91تا نيَوةرِاستةكانى سةدةى ) 02

(لة كؤتايى سةدةى

ثةرةسةندنى هةستى نةتةوةيىء رزطارخيوازيى كورد،
دروستبوونى دةيان ريَكخراوى سياسىء كولتوورىء
كؤمةآليةتى لة ذوورةوةء دةرةوةى كوردستان ،هاتنى
كوردناسانء رؤذهةآلتناسة رؤذئاوايىيةكان بؤ كوردستان،
دامةزرانى يةكةمني ضاثخانة كوردىيةكانء سةرهةلَدانى
بزووتنةوةى رؤذنامةنووسى ،دامةزرانى يةكةمني قوتاخبانة
كوردىيةكانء بةرزبوونةوةى ئاستى خويَندةوارى،
)(6هةمان سةرضاوة الثةرِى 30
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دروستبوونى ثيَوةنديى شارستانى بةهيَز بؤ يةكةمني جار لة
ميَذووى كورددا لة نيَوان كوردستانء ئورووثادا بة تايبةتى لة
نيَوان ئةدةبى كوردىء ئةدةبى ئورووثادا ،لة ريَطاى توركياوة،
ضوونى رووناكبريانى كورد لة هةر ضوارثارضةى كوردستانةوة
بؤ ئةستةمبؤأل لةو ثيَشهاتء رووداوانةى نيَوان كؤتايى سةدةى
 11تا نيَوةرِاستةكانى سةدةى  25بوون كة بوونة هؤى
بةرةوثيَشضوونى مجوجؤلَى وةرطيَرِان ......طةليَك لةء
رووناكبريانةى لة زانكؤكانى قاهرية ،ئانكاراء ئةستةمبوألء
ثايتةختةكانى ئورووثا خويَندبوويانء فيَرى زمانةكانى توركى،
فةرةنسى ،ئالَمانى ،رووسىء ئينطليزى ببوون ،ئةو زمانة
بيَطانانةيان بةكار دةهيَنا بؤ وةرطيَرِانء تازةكردنةوةى
)(1
ئةدةبياتى كوردى.
نيشانةى هةرة ديارى دةست ثيَكردنى سةردةمى نوآ لة ذيانى
رؤشنبرييى نةتةوةى كورددا ،دةرضوونى يةكةم رؤذنامةى
كوردى( ،كردستان) لة قاهريةية كة لة 22ى ئاوريلى 1818دا
)"(1ميَذووى وةرطيَرِان لة ئةدةبياتى كورديدا" د .فةرهاد ثريباأل ،الثةرِةى38
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رووىدا" .لةم رؤذنامةيةدا جارآ هيَشتا وةرطيَرِان نةبؤتة
ثرؤذة يان دياردةء نةريتيَك ،بة دةطمةن بابةتيَكى
تةرجةمةكراو دةكةويَتة بةرضاو ...هؤى ئةمةش ،ديارة ئةوةية
كة تا ئةو كاتةش ( )1818نووسنيء خويَندنةوة بة زمانى
كوردى ،لةاليةن وةزارةتى ناوخؤى دةولَةتى عومسانييةوة،
قةدةغة كرابوو (2) ".بةآلم لة سالَى  1158بةماليةوة كؤمةلَيَك
طؤظارء رؤذنامة بة زمانى كوردى دةردةضن كة بابةتى
تةرجةمةكراويان تيَداية .رؤذنامةى كورد( ،)1158طؤظارى رؤذى
كورد ( ،)1113طؤظارى هةتاوى كورد ( ،)1114رؤذنامةى
تيَطةيشتنى راستى (بةغدا)1118 :ء رؤذنامةى كوردستان
( 1118ـ  .)1113بةجمؤرة "يةكةمني وةرطيَرِدراوةكان لة
زمانى بيَطانةوة لة رؤذنامةء طؤظارة كورديية ثيَشينةكاندا
بآلوبؤتةوة ،ضونكة كتيَبى وةرطيَرِدراو بؤ سةر كوردى ثاشرت
)(3
بآلوبؤتةوة".
) (2حمةممةدى مةالكةريم ،كتيَبى "ديالؤط" ،ل 483
)(3د .فةرهاد ثريباأل ،ميَذووى وةرطيَرِان لة ئةدةبياتى كورديدا ،ل 15
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قةدةغةبوونى قسةكردنء نووسني بة زمانى كوردى لةو هؤكارة
طرنطانةية كة رؤلَى زؤريان لة بةجيَمانى كورد لة كاروانى
رؤشنبرييى طةالنء لة بوارى وةرطيَرِاندا هةبووة.
لةدواى كؤتايى شةرِى يةكةمى جيهانى ()1118ء دامةزرانى
دةولَةت نةتةوةكان لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاستدا ،كوردستان بوو
بة ضوار ثارضة .لة ئيَرانى ذيَر دةسةآلتى ريَذميى ثاشايةتى،
زمانى كوردى قةدةغةكرا .لة توركياش بة ثيَى ثةميانى لؤزان
( )1123نووسنيء خويَندنةوة بة زمانى كوردى قةدةغة كرا.
بةآلم لة كوردستانى عيَراق لة سالَى 1125ةوة ،نووسةرانى
كورد توانيان دريَذة بة نووسنيء وةرطيَرِانء كارى رؤشنبريى
بدةن .لة يةريظان (يةكيةتيى سؤظيةتى جاران) كوردةكان
بؤيان هةبوو كارى رؤشنبريى بكةنء ضةند بةرهةميَك
وةربطيَرِنة سةر زمانى كوردى .كاتيَك سوثاى ئينطليز عيَراقى
داطريكردء ئاطرى شةرِ كوذايةوة ،ئينطليزييةكان دوو
ضاثخانةيان هيَناية كوردستان ،يةكيان لة كةركووكء ئةويرتيان
لة سليَمانى دامةزراند .ميجةرسؤن ،حاكمى سليَمانى
رؤذنامةيةكى بة ناوى ثيَشكةوتن دامةزراند كة رؤلَيَكى باشى لة
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طةشة سةندنى تةرجةمةء بآلوكردنةوةى ئةدةبياتى نويَى
كوردىدا هةبوو .لة ماوةى ساآلنى  1122ـ  ،1125لةم
رؤذنامةيةدا يةكةم زجنريةى وةرطيَرِان بؤ زمانى كوردى لة
زمانى ئينطليزىيةوة لة اليةن ميجةرسؤنةوة بآلوبؤوة" ،بةم
شيَوةية ميَجةرسؤن سةرنووسةرى رؤذنامةى ثيَشكةوتن ،بة
يةكيَك لة يةكةمني وةرطيَرِةكان دةذميَردريَتء يةكةم كةسة كة
ضريؤكء كورتة رؤمانى رؤذاوايى (فةرنسىء ئينطليزى) كردؤتة
)(4
كوردى".
هةر لةو سةردةمةدا واتة لة سالَى " 1121جةمعييةتى هيَظى
جظاتا تةلَةبةيَن كوردان" كة سالَى  1115دامةزرابوو،
بآلوكراوةيةكيان بة ناوى "هينكةرى زمانى كوردى" ضاث كرد
كة لة ئةستةمبوأل لة ضاثخانةى نةمجى ئيستيقبال بآلو
دةبؤوة ،ئةم بآلوكراوةية تةرخان كراوة بوو فيَركردنء
دةرسدانةوةى زمانى كوردى (هةر دوو دياليَكتى سؤرانىء
كرماجنى) بة زمانى توركى ،ضةند الثةرِةيةكيشى تايبةت بووة
) (4دز فةرهاد ثريباأل ،ميَذووى وةرطيَرِان لة ئةدةبياتى كوردىدا ،الثةرِى 11
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بؤ بابةتى خويَندنةوة كة ئةوانيش تةرجةمةى توركى بوون.
تةرجةمة الى ئةو كؤمةلَةية "بريتى بووة لة ثرؤذةيةكى
نةتةوايةتى؛ ئاماجنى ئةوة بووة كة زمانى كوردى فيَرى كوردة
توركيزانةكان بكةنء بةس؛ تةرجةمة توركييةكة يارمةتيى ئةو
)(1
كوردانةى داوة كة زمانى خؤيان نازانن ،فيَرى بنب".
سةرهةلَدانى بزاظى رؤذنامةنووسى لة كوردستانى عيَراق دةبيَتة
ريَخؤشكةرى سةرهةلَدانى مجوجؤلَى وةرطيَرِانء ،بآلوكردنةوةى
بابةتى وةرطيَرِدراو لة زمانى بيَطانةوة بؤ سةر زمانى كوردى.
بة تايبةتى كة ئةم رؤذنامانة ناضار بوون دةنطء باسء
هةوالَةكان لة زمانةكانى عةرةبى ،توركىء فارسىء ،هةروةها
لة زمانة ئورووثايىيةكانةوة بكةن بة كوردى .رؤذنامةى
"ذيانةوة" لة ذمارةى  33رؤذى1120/8/23ى خؤىدا
ثيَشنيارى عةبدولواحيد نوورى (يةكيَك لة يةكةمني وةرطيَرِة
كوردةكان) دةخاتة روو كة داوا دةكات ثرؤطرامء مةعاريفء
دةرسةكانى ميللةتان بكريَن بة كوردىء ضاث بكريَن .لة
)(1

هةمان سةرضاوة ،الثةرِةكانى 11ء 12

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

021

ذمارةى 05ى هةر ئةم رؤذنامةيةشدا ،هةوالَيَكى طرنط هةية كة
باسى ثيَكهاتنى ئةجنومةنيَكى مةعاريف لة اليةن موتةسةريفى
سليَمانييةوة بة مةبةستى بة كوردى كردنى كتيَبى
)(2
خويَندنطةكان ،دةكا.
لة  1126/2/12نويَنةرى باآلى بريتانيا لة نامةيةكى نهيَنىدا
ثيَشنيار بة سةرؤك وةزيرانى عيَراق دةكا كة نووسينطةيةكى
تةرجةمةى كوردى لةبةغدا بكريَتةوة .هةروةها قانوونء
كتيَبةكانى خويَندن بكريَن بة كوردى .ئةم ثيَشنيارة بة
سةرثةرستيى وةزارةتى مةعاريف جيَبةجآ كراء ليَذنةيةكى
وةرطيَرِان دامةزرا .لة يةكى حوزةيرانى 1128يشدا ،ئةمني
زةكى بةط بة ئيمزاى خؤىء ئيمزاى عةبدولَآل موفتى (نائيبى
هةوليَر) ،حمةممةد سالَح (نائيبى سليَمانى) ،حمةممةد جافء
سةعيد وةنداوى (نائيبى كةركووك) ،ئيسماعيل رةواندوزىء
مةعرووف جياوك ،يادداشتيَكيان ثيَشكيَش بة وةزارةتى
)" (2ميَذووى وةرطيَرِان لة ئةدةبياتى كورديدا" د .فةرهاد ثريباأل ،الثةرِةكانى ،151
151 ،152 ،150ء 155
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مةعاريفى عيَراقء ثارملانى حكوومةتى عيَراق كرد كة هيَنديَك
لة داخوازةكانيان لةم يادداشتةدا بة كورتى بريتى بوون لة 1ـ
كؤمةلَيَك دابنرآ بؤ دانانء وةرطيَرِانى كتيَبى قوتاخبانةكان بة
كوردى2 ،ـ وةدةستهيَنانى ماموستا 3ـ دائريةى مةعاريف لة
مةنتيقةى شيمال بكريَتةوةء هتد .ئةم دوو هةنطاوة دوو
تةكانء تةقةالى طرنط بوون لة ثيَناوى بووذاندنةوةى
مجوجؤلَى وةرطيَرِان .لة ريَطاى وةرطيَرِانى كتيَبة ئةدةبىء
كتيَبة قوتاخبانةيىيةكانةوة لة ساآلنى 1125دا ،سةدان وشةء
زاراوةء دةستةواذةى تازةى بيَطانة (ئوورووثايى ،توركىء
عةرةبىء فارسى) لةو ماوةيةدا هاتنة نيَو زمانى كوردييةوة.
جطة لةمانةش مجوجؤلَى وةرطريِانى شانؤطةرييةكانء
ثيشاندانة شانؤيىية تةرجةمةكراوةكان دةوريَكى طرنطيان
هةبوو لة بةرةوثيَش بردنى بزووتنةوةى وةرطيَرِان لة
كوردستاندا.
ديارترين رؤشنبريان كة لة سةرةتاى قؤناغى ئةدةبى نويَى
كوردىدا بةرهةميان لة زمانى بيَطانةوة دةكردة كوردىء،
هةولَى دامةزراندنى بناغةكانى وةرطيَرِانء ثةرةثيَدانى
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وةرطيَرِانيان لة نيَو كورد دةدا ئةمانة بوون :حوسيَن حوزنى
موكريانى ،حمةممةد ئةمني زةكى بةط ،ميجةرسؤن،
ثيَرةميَرد ،رةشيد نةجيب ،خ .مؤدانى ،شيخ نوورى شيَخ
سالَح ،عةبدولواحيد نوورى ،جةماأل عريفان ،عةبدولَآل عةىل
حيكمةت ،سةعيد صدقى كابان ،مريزا حةسةن كوردستانى،
سالَح زةكى ساحيَبقرِان ،مةمحوود جةودةت ،سةيد نوورى
)(3
بةرزةجنى....
لةو ماوةيةدا كة بةسةردةميَكى نوآ لة ئةدةبياتى كوردىدا
ناوديَر كراوة ،بيَجطة لة كوردةكانى عيَراق ،لة نيَو كوردةكانى
ئةرمةنستانيشدا ثيَشكةوتنى زمانء بآلوكردنةوةى ئةدةبياتء
نووسينى كوردى بةدى دةكرآ .بةآلم لة نيَو ثارضةكانى ديكةى
كوردستان يا لة نيَو كوردانى وآلتانى ديكةدا ئةم مجوجؤألء
ثيَشكةوتنة ،نابينرآ .كوردانى ئةرمةنستان لة دواى شؤرشى
ئؤكتؤبرى  1113ريَطةيان ثآدرا بة كوردى بنووسنء
خبويَننةوةء بآلوكراوةء قوتاخبانةيان بة زمانى خؤيان هةبيَت.
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سالَى  1121ئةلفبايةكى ئةرمةنى بؤ زمانى كوردى لةاليةن
هاطؤب طازاريان الزؤ داريَذرا كة بوو بة بنضينةيةك بؤ
بةكارهيَنانى ئةلفوبيَى ئةرمةنى بؤ نووسني بة زمانى كوردى لة
ئةرمةنستانى سؤظيةتيدا ،ضةندين كتيَبء بآلوكراوةى
ثآنووسراوء بآلوكرايةوة ،ضةندين قوتاخبانةى كوردى كرانةوة.
ثاشان ئةلفوبآيةكى التينى ،لةاليةن عةرةبى شةمؤء مارة
طولَيَفةوة بؤ كوردةكان دروستكراء جيَطةى ئةلفوبآية
ئةرمةنييةكةى طرتةوة كة 1135/1/1رِا بة شيَوةيةكى رةمسى
كةوتةكار .لة دواسالَةكانى بيستةكاندا  44قوتاخبانةى كوردى
لةسةر خاكى يةكيةتيى سؤظيةتدا دامةزران ،لة ماوةى دوو
سالَى 1131ء 1132دا زياتر لة  1كتيَب لة رووسىء
ئةرمةنييةوة كران بة كوردى .يةكةم ضريؤكى تةرجةمةكراوةكة
بة كتيَب بآلو كرابيَتةوة بريتيية لة" :ضريؤكى سةرهاتيا
جاسم" كة حاجى جندىء ئةمينى عةظدال لة ئةرمةنييةوة
كردوويانة بة كوردى .رؤذنامةى "ريَا تازة"ش كة بة ثيتى
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رووسى دةرضووة ،دةوريَكى باشى لة مجوجؤلَى وةرطيَرِاندا
)(1
بينيوة.
ماوة ساآلنى  1141ـ  1132كة بة قؤناغى طةشةسةندنى
وةرطيَرِان لة ئةدةبى كوردىدا دةناسريَتةوة ،هةر دوو طؤظارى
"هاوار" لة "دميةش"ء "طةالويَذ" لة بةغدا دةوريَكى
كاريطةريان لة بةرةوثيَشربدنى مججولَى وةرطيَرِان دا بينيوة.
لةم قؤناغة تازةيةدا وةرطيَرِان دةبيَتة هونةريَكء ثرؤذةيةكء
ضاالكييةكى ديار .ضةند نووسةريَكى بةهرةمةندى ئةوتؤ ثةيدا
دةبن كة بة ناو زمانة ئورووثايىيةكاندا قووأل بوونةتةوةء شان
دةدةنة ذيَر بارى تةرجةمةء تايبةمتةندى لة بوارى وةرطيَرِان دا
)(2
وةردةطرن.

) (1هةمان سةرضاوة ،الثةرِةكانى (111ء115ء151
) (2د .فةرهاد ثريباأل ،ميَذووى وةرطيَرِان لة ئةدةبياتى كورديدا،

بةشى ضوارةم:
بزووتنةوةى وةرطيَرِان لة كوردستانى ئةمرِؤدا

ثيَوةنديى هةلومةرجى سياسيى ئةمرؤى كورد بة
كارى وةرطيَرِانةوة
هةر وةك لة بةشى سيَهةمى ئةم باسة (كورتة ميَذووى
وةرطيَرِان)دا ،ئاماذةى ثآ كرا ،وةرطيَرِان لة نيَو كورددا ،هةم
لة زمانى كوردييةوة بؤ سةر زمانى بيَطانةء هةم لة زمانى
بيَطانةوة بؤسةر كوردى ،لة سةدةى نؤزدةيةمةوة هةية .بةآلم
ناتوانني هةرضى هةولَدانء مجوجؤلَيَك لةم تارخيةوة هةبووة،
هةمووى بة بزووتنةوةى وةرطيَرِان ناوبةرين .ضونكة ضاالكىء
هةولَدانةكان لة ماوةيةكى زةمانيى دورودريَذ داو ،ثضرِثضرِ
بوونء ،ثيَوةندييةكى ئةوتؤيان ثيَكةوة نةبووة .تةنيا لة
هيَنديَك برِطةى زةمانىدا ،طورِء تنيء بةربآلوييان تيَدا بووة.
نة ،ئةو كةسء ناوةندانةى لةثشت ئةم هةوآلنة بوون ،بةهاو
هةنطاوى لةطةأل يةكرت ،هةنطاويان ناوة ،نة هةولَةكان بةثيَى
ثرؤذةء ئاماجنيَكى دياريكراوةوة بوون .بة تايبةتى ئةطةر
سةرنج بدةين كة كارى وةرطيَرِان لة هةر بةشيَكى كوردستان
دا ،لة زؤر بارةوة جياوازيى لةطةأل بةشةكةى ديكةدا هةبووة.
ئةمةش دةطةرِيَتةوة بؤئةم رِاستىية كة ثيَشينةى داننان بة
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بوونى نةتةوةيةك بة ناوى كورد لة عيَرِاقدا لة هةموو وآلتانى
دةوروبةر (خاوةن كورد) كؤنرتةء ،خويَندنء نووسني بة زمانى
كوردى لةم وآلتة زياتر لةسآ ضارةكة ضةرخ ميَذووى هةية:
"رةطى بزووتنةوةى فةرهةنطى ئةدةبى لة كوردستانى عيَراقدا
لةضاو شويَنةكانى تردا ،دريَذترة ،ئةويش لةبةر ئةوة كة لة
1125ةوة ئةتوامن بلَيَم زمانى كوردى لةوآ قالبيَكى رةمسى
وةرطرت( .معارفى كوردستان)لةوآ لةسالَى 1125ةوة هةبوو.
ديارة بزووتنةوةى فةرهةنطى هونةرى بةبآ زمان نابيَت ،ئةطةر
زمان طةشةى لةطةلَدا نةكات هيض شتيَك نية بشآ بلَيَني زمانى
فةرهةنطى ئةدةبى  ...بنضينةى خويَندةوارى لة كوردستانى
عيَراق دا قايم ترة ،زةمينةى فراوانرتة ،بؤية كتيَبخانةى
كوردى كة لةوآ دروست بووة ،كتيَبخانةييَكى دةولَةمةندترة،
نةك تةنها لة شيَعر ،ضريؤك ،ميَذوو ،ئابوورى بطرة بابةتة
زانستىيةكانيشى ثآ نووسراوة .نةك هةر ئةوة ،تةنانةت لة
مةكتةبيش ثيَى خويَندراوة ،هةتا قؤناغى دواناوةنديش كتيَبة
زانستىيةكان كراون بة كوردى ،بؤية لة جاميعةييَكى كورديى
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ئاوا ،هةر يةكة ئةتوانني جيابة جيا باسى بكةين ،بلَيَني ئةوآ
34
واية ،ئيَرةش واية".
ئةمة لة حالَيَك داية كة تا ئيَستاش لةهيض كام لة بةشةكانى
ديكةى كوردستان دا ،دان بة بوونى كورد وةك نةتةوةيةك
دانةنراوةء مافة نةتةوةيىيةكانى ئةو نةتةوةية بةتايبةتى
خويَندن بة زمانى كوردى لة قوتاخبانة دا ،دابني نةكراون.
لة كوردستانى باكوور (توركية) ،لةدواى ثيَكهاتنى كؤمارى
توركية لة 1123ةوة زمانى كوردى ،نةك هةر خويَندن،
نووسنيء خويَندنةوة بةو زمانة ،بةلَكوو قسةثآ كردنيشى
قةدةغة كرا .ثيَش ئةو تارخية "ل ستةمبوآل طةلةك
رةوشةنبريان ظيا ب كوردى بنظسيَن ،ثشتى كؤمار هاتية ئاظا
كرنء سةرهلَدان تيَك ضوى ،رةوشةنبريآ مة ناضار بوو
برةظيَت ،لة وآلتيَن دى مشةخت بوون 30".لةدواى سالَى ،1115
34

شيَركؤ بيَكةس ،شيَعر ثيَناسةى نية (وتوويَذ) ،طؤظارى "ئاويَنة" ،ذمارة 26ء ،23

سالَى  ،)1116( 1330الثةرِة 23ء28

30

حةسةن كايا (سةرؤكى ئةنيستيتؤى كورد لة ستةمبوأل) "ئةدةبء هونةر"

ى"كوردستانى نوآ" ،ذ  ،3141ثيَنج شةممة  ،2556/4/25ل3
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تورطوت ئوزال ،سةركؤمارى ئةوكاتى توركية ،ياسايةكى
دةركردء قةدةغةى لة سةر زمانى كوردى البرد .بةو حالَةش
هةتا ئيَستاش ،خويَندن بة كوردى لةو وآلتة دا هةر نيةء
نووسنيء بآلو كردنةوة بة زمانى كوردى لة سةرةتاى ريَطا
داية" .ذ بةر كو زمانآ كوردى ل تركيا تونةية ،تا بةرى
سالةكآ ذى وةشانء زمانآ كوردىء نظيسنيء هةر تشتآ ـ
زمانآ كوردى نةفةرمى بون ،دهاتنة كرن بةلَى نةدياساى بون،
نوكة راديؤ يةكآ كوردى هةيةء زمان ذى كورسيَن وى هةنة،
ئةو ذى نة بناظآ زمانآ كوردى بةلكو دبيَذنآ زمانيَن هةريَمى،
ئانكو ئةو سانسؤريَن جاران نةماينة ،بةآل رةوشةنبريآ كورد
ئاستةنطةكيا دى هةية ،كو خةلك كيَم زمانى دزاننء ضونكو
زمانآ كوردى لة خواندنطةها نةهاتة خواندن ،ذبةر هندآ
ئةظةذى بؤمة ئاستةنطة لةومانآ خواندةكانء نظيسكار هةر
76
ئيَكة"
36

حةسةن كايا (سةرؤكى ئةنستيتؤى كورد لة ئةستةمبوأل)" ،ئةدةبء هونةر"ى

"كوردستانى نوآ" ،ذ  ،3141ثيَنج شةممة  ،2556/4/25ل3
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لة كوردستانى رؤذهةآلت ،بةتايبةتى لة دواى رووخانى ريَذميى
شايةتىيةوة ( )1138كة خويَندنةوةء نووسني بة زمانى
كورديى قةدةغة كردبوو ،وةرطيَرِان بؤ سةر زمانى كوردىء بة
ثلةيةكى نزمرت لة كوردىيةوة بؤسةر زمانى فارسى ،وردة
وردة دةستى ثآ كردوة .ديارة بةم هؤيةوة كة كورد لة
كوردستانى رؤذهةآلت كيانى سياسيى تايبةت بةخؤى نيةء،
بةهيض كام لة مافء ئازادىية بنةرِةتىيةكانى خؤى
نةطةيشتوة ،هةروةها ضونكة دامء دةزطاى دةولَةتى مشوور
خؤرء خةخمؤرى زمانء ئةدةبياتى كوردىء ،ثشتيوانى
ئةديبان ،نووسةرانء وةرطيَرِانى كورد نني ،لة اليةكى
ديكةشةوة ضونكة خةلَكى كوردستانى رؤذهةآلت زمانى
كوردييان بة شيَوةيةكى رةمسى نةخويَندوةء ،سةربارى
ئةمانةش بةم هؤيةوة كة ضاثء بآلو كردنةوة سةرمايةى مالَيى
زؤرى دةوآ ،هةولَةكان بة شيَوةى تاكء تةران.
بة ثيَى ليَكؤلَينةوةيةكى كتيَبناسى كة رةزا شةجيعى لةبارى
ضاثء بآلو بوونةوةى كتيَب بة زمانى كوردى لة رؤذهةآلتى
كوردستان (يا لة نيَو كوردةكانى ئيَران دا) كردوويةتى ،لة
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ماوةى زياتر لة  45ساألدا (لة 1331ى هةتاوى تا 1382ى
هةتاوى) سةرجةم  631كتيَب بة زمانى كوردى لة بوارى
جؤراوجؤردا لة ئيَران ضاث بوون .لةم  631كتيَبة ،تةنيا 03
كتيَب (%16ى كتيَبةكان) كتيَبى وةرطيَرِدراو بوون 77.ئةطةر
ئةم  631كتيَبة بةسةر ئةم ماوة زةمةنىية ( 43ساأل)دا
دابةش بكةين ،سالَى كةمرت لة  16كتيَب بؤ  15ـ 6ميليؤن
خةلَكى كورد زمانى ئةو وآلتة بآلو بؤتةوة ،ئةمة باشرتين
بةلَطةية بؤ سةملاندنى ئةم قسةية كة دامء دةزطاى دةولَةتى،
نةك هةولَى خزمةتكردنى زمانى كوردىء ضاثء بآلو بوونةوة
بةم زمانةشيان نةداوة ،بةلَكوو كؤسثء لةمثةر بوون لةسةر
ريَطايان .ئةوةندةى كراويشة بة هةولَء هيممةتى نووسةرانء
وةرطيَرِان خؤيان ،يا هيَنديَك ناوةندى بآلو كردنةوة بووة كة
زؤربةيان نادةولَةتني.
لة سوورية ،بةداخةوة هةتا ئيَستاش نةك هةر مافى خويَندنء
نووسني بة زمانى زطماكى كة يةكيَك لة سةرةتاييرتين مافةكانى
33

رةزا شةجيعى ،كتيَبخانةى رؤذهةآلت ،ل  12ـ 11
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مرؤظة ،بةكوردةكان نةدراوة ،بةلَكوو تا ئيَستاش مافى
هاووآلتيَتى بة كوردةكان نةدراوةء رةطةزنامة (جنسية)ى ئةو
وآلتةيان نةدراوةتآ .بؤية ئةطةرضى نكؤلَى لةوة ناكرآ كة لة
هةر دوو بةشى باكوورء باشوورى بضووكى كوردستان،
كةسانيَك هةبوونء هةن كة سةرةرِاى ئةم بارودؤخةش هةولَى
نووسنيء وةرطيَرِان بة زمانى كوردى ،يا وةرطيَرِان لة زمانى
كوردىيةوة بؤ سةر زمانى توركىء عةرةبييان داوة ،بةآلم نة
زانيارييةكى ئةوةندة زؤر لة بارةى كارى وةرطيَرِان لة نيَو
ئةواندا ،بةدةستةوة هةية ،نة هةوألء مجوجؤلَى تايبةت بة
وةرطيَرِان لة هةلومةرجيَكى ئاوا نالةباردا ،دةتوانآ ئةوةندة
بةرضاو بآ.
بةسةرجندان بةم راستىيانة ،كة باس لة وةرطيَرِان لةنيَو كورد
لة رؤذطارى ئةمرؤدا دةكةين دةبآ ثيَش هةموو جيَطايةك
مةبةستمان كوردستانى باشوورء كورد لة عيَراق دابآ ،ثاشان
كوردستانى رؤذهةآلتء كوردةكانى ئيَران ،دواتر كوردةكانى
دةرةوةى كوردستان (هةندةران) .ديارة ئةمة بةوماناية نية كة
كورد لة كؤمارةكانى ئةرمةنستان ،ئازةرباجيان ،جؤرجياء
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هيَنديَك كؤمارى ديكةى سؤظيةتى ثيَشوو فةرامؤش بكةينء،
كارى وةرطيَرِان لة نيَو ئةوان دا نةبينني .طومانى تيَدا نية كة
لةنيَو ئةوانيش دا ،وةرطيَرِان بؤ كوردى ،يا لة كوردىيةوة
هةية .بةآلم ضةقى قورسايى وةرطيَرِان بؤسةر زمانى كوردى يا
لة زمانى كوردىيةوة بؤسةر زمانةكانى ديكة ،لة نيَو ئةوان
دانية.
بؤضوونى جياواز لةبارةى بزووتنةوةى وةرطيَرِان
لة كوردستان
وةك طوترا ئيَمة باس لة وةرطيَرِان لة رؤذطارى ئةمرِؤدا دةكةين
كة لةطةأل ئةمةش دا حةجمء رِادةى كارى وةرطيَرِان بؤسةر
زمانى كوردى ،لةهةموو بةشةكانى كوردستانء لةنيَو
كوردةكانى دةرةوةى كوردستانيشدا بةهؤى جؤراوجؤر ،لة
رِابردوو زؤر زياترة ،بةآلم ديسانةكة ئةم هةموو هةولَة
بةربآلوة ،ناوةنديَكى يةكطرتووء ،ثرؤذةء ثالنيَكى طشتىء
ئاماجنيَكى سةرانسةريى لةثشت نية .ئايا بةم وةزعةوة
دةتوانني ناوى بزووتنةوة لةسةر ئةم هةوآلنة دابنيَنيء
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باوةرِمان بة بوونى "بزووتنةوةى وةرطيَرِان" لة كوردستان يا
لة نيَو كوردان دا هةبآ؟
لة نيَو رووناكبريانى كورد دا رِاى وا هةية كة ثيَى واية نةك
لةئاستى هةموو كوردستانء هةموو كورددا ،بةلَكوو لة ئاستى
كوردستانى عيَراقيش دا ،شتيَك بة ناوى بزاظى وةرطيَرِان نية:
"بيَطومان لة ناوةندى كةلتووريى كورد دا دياردةيةكى وا
لةطؤرِيَدا نيية كة بتوانني بةكاملَى نيَوى بزاظىوةرطيَرِانى ىلَ
بنيَني ،ئةمةش بؤ زؤر هؤكار دةطةرِيَتةوة ،وةك ناسةقامطرييى
بارى كؤمةآليةتىء سياسى ،نةبوونى ناوةندةكانى ثشتطريى،
ساوا بوونى زمانى كوردى لةئاست دةقة فيكرىء مةعريفيية
جيهانييةكان دا ،كةمتةرخةميى قةلَةم بةدةستانء ...تاد ....
ديارة بزاظى وةرطيَرِان لة بنةرِةت دا بزاظيَكى كؤمةآليةتيية،
واتة ثرؤسةيةكة لة ئاستى كؤمةلَطادا ،بةآلم هاوكارىء هاو
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ئاهةنطيى ناوةندة باآل دةستةكان (ئةو ناوةندانةى لة ثانتايى
78
دةسةآلتدا ئيش دةكةن) طةليَك ثيَويستة"....
بةآلم رِاى جياواز لةمةش هةية كة سةرنج دةداتة سةر
بةربآلويى كارى وةرطيَرِان ،فرةيى ئةم بوارانةى وةرطيَرِانيان
تيَدا دةكرآء ،ذمارةى زؤرى ئةو كتيَبء طؤظارء رِاطةيةنانةى
بةرهةمى وةرطيَرِدراويان تيَدا بآلو دةبيَتةوة .هةر بة سةرجندان
بةم هؤكارانةش برِواى بة هةبوونى "بزووتنةوةى وةرطيَرِان"
هةية:
"ئةوةى ئيَستا لة كوردستان لة بوارى وةرطيَرِان دا هةية،
رةنطة بكرآ ناوى بزووتنةوةى وةرطيَرِانى لةسةر دابنيَني،
ضونكة رووبةريَكى فراوان لةكارى راطةياندنء ضاثء بآلو
كردنةوةء ذمارةيةكى زؤر لة قةلَةم بةدةستانى ئةو بوارانةى بة
خؤوة خةريكء سةرطةرم كردووة ،لة رِيَطاى هيَنانى بريو
ئةنديَشةى نوآء كةم ناسراو ،كاريطةريى لةسةر رواننيء بريى
38

فةروخ نيَعمةتثوور ،طرنطيى وةرطيَرِانء ئاستةنطةكانى (ميزطرد) ،طؤظارى "رِامان"،
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رووناكبريانء خويَنةرانى كوردستان هةبووةء ،بةئاماجنى
هةرضى زياتر سوود وةرطرتنى خويَنةرى كورد لةم بةرهةمء
دةسكةوتة فكرى ،ئةدةبى ،هونةرىء زانستييةكانى طةالنى
79
ديكة ،دةضيَتة ثيَش".
ئةطةر بة ئامارء ئةرقام ،لة رادةء حةمجى ئةم مجوجؤآلنة دا
بدويَني كة ثيَوةندييان بة وةرطيَرِانةوة هةية ،زؤر باشرت
جياوازيى رؤذطارى ئةمرِؤ لةطةأل رِابردوو بةنيسبةت وةرطيَرِان
لة نيَو كورددا دةردةكةوآ .بةداخةوة كؤ كردنةوةى ئامارء
ئةرقامء بيالنى ثيَويستيش بؤ ئةم باسة دةستىنةداوة .بةآلم
لة رِووى هيَنديَك زانياريى ديكةوة دةتوانني طؤشةيةك لةم
جياوازييانة دةرخبةين:
لة باشوورى كوردستان ،كؤمةلَيَك دةزطاى حكوومى ،حيزبىء
ئةهلى هةن كة تايبةتن بة ضاثء بآلو كردنةوة .هيَنديَك لةو
دةزطايانة بؤ 15ساأل دةضآ دامةزراونء بة تايبةتيش بايةخ بة
31

ع .وريا ،بزووتنةوةى وةرطيَرِان لة كوردستانء ثيَويستييةكى طرنط ،طؤظارى
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ضاثء بآلو كردنةوةى وةرطيَرِان دةدةن .دةزطاى "ضاثء
ثةخشى سةردةم" لة سليَمانى ،سةنتةرى ليَكؤلَينةوةى
سرتاتيذى لة سليَمانى ،دةزطاى ئاراس لة هةوليَر ،دةزطاى
موكريانى لة هةوليَر ،دةزطاى سثىريَز لة دهؤك ،خانةى
وةرطيَرِان سةر بة وةزارةتى رؤشنبريى (ئيدارةى سليَمانى)،
خودى وةزارةتى رؤشنبريى هةم لة هةوليَر هةم لة سليَمانى،
مةكتةبى بريو هؤشيارى (ى .ن .ك)لة سليَمانى ،سةنتةرى منا
لة هةوليَر ،دةزطاى وةرطيَرِان لة هةوليَرء  ...لةو دةزطاو
ناوةندانةن كة هةركام بة نؤرةى خؤيان ،رِؤلَيان لة ضاثء بآلو
كردنةوةى كتيَبى وةرطيَرِدراو دا هةبووة .ذمارةيةك لةم
دةزطايانة ،جطة لةوةى لةضةند قةبارةدا ،كتيَب ضاث دةكةن.
بؤ ويَنة :كتيَبى طريفان ،كتيَبى ئاسايىء هتد ،يةك يا ضةند
طؤظارى تايبةت بة بةرهةمى وةرطيَرِدراويش بةيةك يا دوو زمان
دةر دةكةن .بؤ منوونة دةزطاى سةردةم ،جطة لةوةى طؤظارى
"سةردةم" بةهةر دوو زمانى كوردىء عةرةبى بآلو دةكاتةوة،
"سةردةمى زانستى"يشى هةية كة بةهةر دوو زمانى كوردىء
عةرةبى دةردةضآ ،هةروةها طؤظارى "ئايندة"شى هةية كة
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كة نووسنيء وةرطيَرِدراوى تيَدا بآلو دةبيَتةوة" .رؤظار"يشى
هةية كةهةر ذمارةيةكى تايبةتة بة كةسايةتييةكى فةرهةنطيى
كورد كة خزمةتى زؤرى بةيةك يا ضةند بوارى رؤشنبرييى
نةتةوةكةى كردوة .دةزطاى سةردةم لة ماوةى 8سالَى
تةمةنىدا 435 ،كتيَبى ضاث كردووةء  0طؤظارى جياجياش
دةردةكات ،يةك لةو طؤظارانة طؤظارى سةردةم لة بةرطةوة بؤ
بةرط تةرخان كراوة بؤ بابةتى وةرطيَرِدراو .ثاشكؤى
سةردةميش هةية كة تايبةتة بة وةرطيَرِانء 6مانط جاريَك
دةردةضآ .كتيَبةكانيشى هةموو بوارةكان دةطريَتةوةء
80
زؤربةيان وةرطيَرِانن.
هةريةك لةم دةزطايانةى ناويان برا ،هةروةها هيَنديَك
دةزطاىرتيش ،ساآلنة دةيان كتيَب ضاثء بآلو دةكةنةوة كة
بةسةر يةكةوة خؤ لة نزيك  1555كتيَب دةدةن .زؤرترينيشيان
وةرطيَرِدراون.
85

شيَركؤ بيَكةسء شريوان تؤفيق ،لة ديدارى رؤذنامةى "ريَبازى ئازادى" دا ،ذمارة
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بةراورديَك لة نيَوان ئيَستاء رِابردوو (ثيَش سالَى 2555ء دواى
سالَى  ،)2555جياوازيى ئةم دوو سةردةمةمان لة بوارى ضاثى
كتيَب بة تايبةتى كتيَبى وةرطيَرِدراو دا بؤ دةردةخا:
"نزيكةى  212سالَيَكة كتيَبى كوردى لةضاث دةدريَت .ئةطةر لة
فةرهةنطةكةى طازرونييةوة دةست ثآ بكةين ،ئةطةر بة هةلَة
نةضوومب تا ئيَستا نزيكةى ( )2055كتيَبيَك بة زمانى كوردى لة
ناوةوةء دةرةوةى كوردستاندا لةضاث دراون .لة ناو ئةواندا
نزيكةى ( )055كتيَبى وةرطيَرِدراو بةرضاو دةكةويَت بة تةفسرية
دينىء فةرهةنطة دوو زمانةء سآ زمانييةكانيشةوة .ئةطةر
راستت دةويَت كورد تا ئيَستا لة زمانى عةرةبى ،فارسى،
توركى ،ئينطليزى ،رووسى ،فةرةنسى ،ئةلَمانى ،ئةرمةنى،
ئيتاىل ،ئازةرىء ئيسثانيةوة بابةتء كتيَبى وةرطيَرِاوة ،بةآلم
لةطةأل ئةوةشدا ،زيَدةرِؤيى دةكةم ئةطةر بلَيَم لة حةفتا كتيَبى
باش ثرت وةرطيَرِدراوة .تؤ سةير كة لة ماوةى ( )212سالَداء لة
سةرجةمى ( )2055كتيَبدا لة حةفتا كتيَبى وةرطيَرِدراوى باشرت
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نةبيَت ،ئةمة ض كارة ساتيَكة!!" 81بةآلم بة هاسانى دةتوانني
بلَيَني هةر لة سالَى 2555ـةوة تا ئيَستا ثرت لة  2055كتيَب تةنيا
لة باشوورى كوردستان ضاث كراوةء ،ذمارةى كتيَبى
وةرطيَرِدراو ـ ضاكىء خراثىيةكةيان با ليَكؤلةرانء شارةزايانى
ئةم بوارة برِيارى لةسةر بدةن ـ لةم رةقةمة زؤر زياترة.
لةثاأل كارى ئةم هةموو دةزطاو ناوةندانةى تايبةت بة ضاثء
بآلو كردنةوةن ،دةبآ ئةم هةموو طؤظار (وةرزانة ،مانطانةء
حةوتووانة)ء رؤذنامةى رؤذانة ،ضةند رؤذ جاريَك ،حةوتوانة10 ،
رؤذ جاريَك ببينني كة وةرطيَرِان ،رووبةريَكى فراوانى ئةوانى
داطري كردوة .رِاطةيةنةكانى ديكةش ،راديؤ ،تةلةويزيؤنء
سايتة ئينتيَرنيَتىية كوردىيةكان ،بة بةردةوامى بابةتى
وةرطيَرِدراو بآلو دةكةنةوة.
ديارة لة ئيَرانء كوردستانى ئيَرانيش لةطةأل ئةوةى ئيمكاناتء
دةرةتان بؤ ضاثء بآلو كردنةوة بة زمانى كوردى بة هيض جؤر
81

ئازاد حةمة شةريف ،بةبآ وةرطيَرِان ئةستةمة رؤشنبرييى كوردى ثيَش بكةوآ
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ناكرآ لةطةأل باشوورى كوردستان بةراورد بكرآ ،بةآلم ساآلنة
ضةندين كتيَب بة زمانى كوردى بآلو دةبنةوة .ضاثةمةنيى
ديكةش (رؤذنامةى حةوتووانة ،طؤظارى مانطانة ،وةرزىء
ناوبةناو) هةن كة وةرطيَرِان لة زؤربةيان دا بةشتيَكى سةرةكيى
بؤ خؤى تةرخان كردوة .راديؤء تةلةويزيؤنى دةولَةتييش
هةواألء هيَنديَك بةرنامة بة تايبةتى لة ئاستى ثاريَزطة
كوردةكاندا بة زمانى كوردى بآلو دةكةنةوةء ،لةم سؤنطةيةوة،
وةرطيَرِان بؤ سةر زمانى كوردىء لة كوردىيةوة بؤسةر زمانى
فارسى رِميَنى هةية.
كةمء كورتىء طرفتةكانى بزووتنةوةى وةرطيَرِان
سةرةرِاى طؤرِانى هةلومةرج بة نيسبةت رِابردووء ،زؤريى
دامةزراوو دامءدةزطاكانء ،بةر بآلويى كارو ضاالكيى وةرطيَرِان
لة كوردستانء لة نيَو كورددا ،بزووتنةوةى وةرطيَرِان لةطةأل
كؤمةلَيَك طرفتء ئاستةنطء كةمء كورتى بةرةو رِووة كة ليَرة
دا ئاماذةيان ثآ دةكرآ:
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1ـ لةبارى زمانةوانى يةوة:
ئاستةنطء طرفتة زمانةوانىيةكانى بةردةم بزووتنةوةى
وةرطيَرِان لة نيَو كورددا بة شيَوةى طشتى دابةش دةبنة سةر
سآ دةستة:
ئةلف ـ نووسنيء وةرطيَرِان بةضةند شيَوةزارء ضةند رِيَنووس
ب ـ زاراوة سازيى نةشياو
ث ـ كةمء كورتيى زمانى كوردى لةبارةى قامووسةوة
ئةلف ـ نووسنيء وةرطيَرِان بة ضةند دياليَكتء ضةند ريَنووس

"ئةطةرضى ئيَمة يةكيَكني لةو ميللةتانةى كة ضةندين دياليَكتى
جياوازى ئاخاوتنء نووسينمان هةية ،بةآلم بةداخةوة تا ئيَستا
هيض هةولَيَكى مشووىل لة يةكطرتنةوةء تيَكةأل بوونى ئةو
دياليَكتانة بةدى نةكراوة كة لة توانادا بيَت ببيَتة هةنطاويَك بؤ
زمانيَكى يةكطرتووى كورد*ء بةداخةوةش هةر دياليَكتيَك
بةجودا لةوى ديكة بةضاالكيى رؤشنبرييى خؤى هةلَدةستآ ،كة
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دوذمنانى كورد هةميشة ئاماجنيان ئةوة بووة ئةو خةونة
82
نةيةتة دى".
نووسنيء وةرطيَرِان بة دياليَكتة جياوازةكانى زمانى كوردىء بة
ئةلفوبيَى جياواز ،بةلَكوو خزمةتى بة ليَك نزيكبوونةوةى
رؤلَةكانى نةتةوةى كورد لة يةكرتء دةولَةمةنديى زمانةكةيان
نةكردوة ،بووة بة هؤى ليَك دوور كةوتنةوةى خؤيانء هةذاريى
زمانةكةيان .ضونكة هةتا نووسنيء وةرطيَرِان بة دياليَكتة
جياوازةكان لةثةرةسةندن دابآ ،كةسانى سةر بة دياليَكتيَكى
دياريكراو ،هةولَى نووسنيء وةرطيَرِانء تةنانةت خويَندنةوة بةو
دياليَكتة دةدةنء ،ئةوانى ديكة ثشت طوآ دةخةن .ئةمةش
يانى هةركةسةى دياليَكتى خؤى بة اليةوة طرنط دةبآء،
هةولَى فيَربوونء تيَطةيشتنى دياليَكتيَكى ديكةء كةلَك
ليَوةرطرتنى لة نووسنيء وةرطيَرِانء ئاخاوتن دا نادا" .هةلَبةت
جؤراوجؤر]يى[ زمانى كوردى نيشانةى دةسةآلتء تواناى
 82نةجات حةميد ئةمحةد ،طرينطيى وةرطيَرِانء ئاستةنطةكانى (ميَزطرد) ،رامان ،ذمارة
0 ،33ى تةمموزى  ،1111الثةرى 131
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زمانى كورديية ،بةآلم لة روانطةى ديكةوة ،كوردةكانى لة
يةكرت بيَطانة كردوة 83".ليَك دوور كةوتنةوةى رؤلَةكانى
نةتةوةيةكء زالَبوونى هةستى ناوضةطةريَتىء طرنطيدان بة
83

كامران موحةممةد رةحيمى ،روونكردنةوةيةك لةسةر زمانء ئةدةبى كوردى باشوور،

ئاويَنة ،ذمارة 02ـ 01

*

لة ميَزطرديَكدا كة طؤظارى "ويرا" ثيَكى هيَناوة بةشداران لة جياتى زمانى ئةدةبيى

يةكطرتووش هةر "زمانى يةكطرتوو" بةكار ديَنن .ئةمة لةحالَيَك داية كة ثرؤفيسؤر
دوكتور عيَزةدين مستةفا رةسووأل لة نيَوان ئةم دوانة جياوازى دادةنآء دةلَآ :هةندآ
كةس الى واية زمانى ئةدةبى يةكطرتوومان نية .وا دةزامن زؤرترى شارةزايان ،ئةوةى
زانست ئةكةن بة ضراى بينني ،لةسةر ئةو رِايةن كة زمانى ئةدةبيى يةكطرتووى كوردى
لةسةدةى نؤزدةهةمةوة دةستى كردووة بة دروستبوونىء ريَطةى خؤى طرتؤتةبةرء لة
طةشةسةن دن داية .زمانى ئةدةبيى يةكطرتوو ميَذووى نةتةوة خؤى دروستى دةكات.
لة درووستبوونى زمانى ئةدةبيى يةكطرتووشدا زانايانى نةتةوةيةك بةوةى كة لة ميَذوو
ئةطةنء زاناشن دةتوانن (ثيَش بني)بنء بزانن ميَذوو بةرةو كوآ ئةرواتء ئةوانيش
لةطةأل بةرةوثيَش ضووندا بنء نةبنة كؤسثى سةرةرِآ ...
كةواتة دةميَكة زمانى يةكطرتووى كوردى ثةيدا بووة .كة زمانى كوردىيةء خاسييةتى
تايبةتى خؤى ]خؤى[ لة رووى طراماتيكء فؤنةتيكء بنةرِةتى فةرهةنطةوة هةيةء هةموو
نةتةوةى كورد بة زمانى خؤيانى دةزانن  ...كةواتة دةميَكة طومان لةوةدا نية كة زمانى
يةكطرت ووى كوردى هةية .بةآلم ئةوةى تا ئيَستا لةسةرى دوانء ليَكؤلَينةوةى دةويَت،
ئةوة زمانى ئةدةبيى يةكطرتووة( .الثةرةكانى 11ء 12ى كتيَبى "بؤ زمان").

012
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شيَوة زاريَك ،يةكيَك لة ئاكامةكانى ئةم وةزعةية .ئاكاميَكى
خراثى ديكةى ئةم وةزعة ،هةذارء كةم توانابوونى زمانى
نةتةوةكةمانة .ئةطةر زمانيَكى ئةدةبيى يةكطرتوومان نةبآ،
هيض دياليَكتيَكى زمانةكةمان بة تةنيا ،ئةوةندة وشةء زاراوةى
نية كة لة عؤدةى وةرطيَرِانى هةرجؤرة بابةتيَك ،يا بابةت لة
هةر زمانيَكةوة بيَتةدةر.
لة ميزطرديَك دا كة طؤظارى "ويرا" بة بةشداريى كؤمةلَيَك لة
ثسثؤرانى زمان ،نووسةران ،وةرطيَرِانء رووناكبريانى
كوردستانى ئيَران ثيَكى هيَناوة ،هةموو بةشداران (12كةس)،
بة تيَكرِا لةسةر ثيَويستيى هةبوونى زمانيَكى يةكطرتووى
كوردى ثآ دادةطرنء ،نةبوونى بة زيانيَكى طةورة بؤ ئةم
زمانةء نةتةوةى كورد دةزانن .ئةوان نةبوونى زمانى يةكطرتوو
وةك هؤيةك بؤ ليَك دووركةوتنةوةى دياليَكتةكانى زمانى
84
كوردى دةبينن.
84

زمانى يةكطرتوو :يانةى سةركةوتن ،طؤظارى "ويرا" ،ذمارة 1ء ،2سالَى يةكةم،
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ثرؤفيسؤر "بوئوتاس" كةمامؤستاى وانةوتنةوةى كؤرسى
زمانى كوردى لة زانكؤى ئؤثساالى سوئيَدة ،ويَرِاى ناوبردنى
نةبوونى زمانى يةكطرتووى كوردى وةك طرفتيَكى طةورةى
زمانى كوردى دةلَآ" :بارطرانييةكى ديكةى ئيَوةكوردةكان،
ئةوةية كة ضةند شيَوة ئةلفوبيَى جياواز بةكار ديَنن (التني،
عةرةبىء سريليك)ء تا ئةو جيَيةى ئةمن ئاطام ليَية هيض
اليةنيَك حازر نية واز لة ئةلفوبيَى خؤى بيَنآء بيَتة سةر
ريَنووسى اليةنيَكيرتـ لةوانةية بلَيَني مرؤظ بة هاسانى ئةلفوبآ
جؤراوجؤرةكان فيَر دةبآء دةتوانآ كةلَك لة هةمووان
وةرطرآ ،بةآلم بةكردةوة وانييةء ئةم شيَوة بؤ جةماوةر زؤر
80
زةمحةتة".
ليَرةدا ئةم ثرسيارة ديَتة طؤرِآ كة زمانى يةكطرتوو ضلؤن
دروست دةبيَت؟ بة هةولَى رووناكبريان ،نووسةران ،وةرطيَرِانء
زمانةوانانى كوردء ،لة رِيَطاى تيَكةلَكردنى دياليَكتةكان؟ يان بة
80

ثرؤفيسؤر بوو ئؤتاس ،كوردى زمانيَكى سةربةخؤء سةربةستة (وتوويَذ) ،طؤظارى

"طزنط" ،ذمارة ،6زستانى  ،)1110( 1333ضاثى سوئيَد ،الثةرى.20
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هؤى دةسةآلتيَكى سياسيى ناوةندىء ،لة رِيَطاى زالَكردنى
دياليَكتيَك بةسةر ئةوانى ديكةدا ،واتة بةهؤى بةسةرانسةرى
كردنى يةكيَك لة دياليَكتةكانء خويَندنء نووسني بةو
دياليَكتة؟ طومان لةوةدا نية كة رووناكبريان ،نووسةرانء
رؤذنامةنووسانى كورد دةتوانن بةشيَوةيةكى زانايانة بؤ
نزيككردنةوةى دياليَكتةكانى زمانى كوردى لة يةكرت ،هةوأل
بدةن .بةآلم ضونكة ئيمرؤ كوردةكان بنةماى سياسيى كاريَكى
وايان نية (لة ئاستى هةموو كوردستان دا ،ليَكؤلَةر).
مةسةلةكة تارِادةيةك بة زةمحةتة 86.ديارة "بؤ
ضارةسةركردنى ئةو كيَشةية تةنيا ئيَستا رةنطة كوردستانى
عيَرِاق بتوانآ رآ ثيشاندةرى ئةو بزووتنةوةية بيَت .ضونكة
ئةوان ئيَستا لة وآلتيَكى نيمضة سةربةخؤء حكوومةتيَكى نيمضة
83
فيدرالَدا دةذينء بؤ هةلَسوورِاندنى كارء دةسةآلتيان هةية".
86
83

هةمان سةرضاوة ،هةمان الثةرِ
سةالحةدين ئاشتى" ،زمانى يةكطرتوو :يانةى سةركةوتن (ميزطرد) ،طؤظارى "ويرا"،

سالَى يةكةم ،ذمارة  ،02ل00

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

011

ئةطةر لة نةبوونى دةسةآلتيَكى سياسى بؤ هةموو كورد دا،
سةرجنةكان دةضنة سةر حكوومةتى هةريَم لة كوردستانى
عيَرِاق كة رِؤلَى بنةرِةتيى لة ثيَكهيَنانء جيَطريكردنى زمانى
يةكطرتووى كوردى دا بطريَتة ئةستؤ ،لة دةستنيشانكردنى
دياليَكتيَكيش وةك بناغةى زمانى يةكطرتووى كوردى ،زؤر لة
زمانةوانان ،نووسةرانء رؤشنبريانى كورد دياليَكتى سؤرانى ـ
كة راسترتة بلَيَني كرماجنيى خواروو ،ثيَشنيار دةكةن.
هؤيةكةشى ئةمةية لةطةأل ئةوةى لة ميَذووى ئةدةبياتى
كورديدا ،ضةند تةجروبةيةكى ثةيدا بوونى زمانى ئةدةبيى
يةكطرتووى كوردى هةية كة هةريةك ضةند هةنطاو بةرةء
ثيَشةوة ضوون" ،بةآلم ئةو كؤسثء ناسؤرانةى بةسةر
نةتةوةى كورد هاتوون ،بوونةتة هؤى كز كردن يا مردنى ئةو
تةجروبةيةى كة ثاش ماوةيةك يا سةدةيةك لة شويَنيَكيرتى
ووآلتةوة سةرى هيَناوةتة دةرةوة  ...تا ئةم تةجروبةيةى
ئيَستا كة لة سةدةى نؤزدةهةمةوة دةستى ثآ كردووةء تا
ئيَستا بةردةوامة .ئةم شيَوة نووسينةى ئيَستا لة بةشى زؤرى
دةخويَندرآ
ثيَى
ئيَراندا
عيَراقء
كوردستانى

111
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]دةخويَندريَتةوة[ء دةنووسرآء زمانى ئةدةبياتة ،شيَوة
نووسينيَكى يةكطرتووى كوردىية كة هةموو خاوةنانى
كرماجنيى خواروو (سنة ،سليَمانى ،سؤران ،موكريان)ء
نووسةرانى كوردى طؤرانء هةندآ نووسةرى كوردى لورِ
بةكارى دةهيَنن 88".بةآلم لةسةر ضؤنيةتى ثيَكهاتنى ئةو
زمانة يةكطرتووة ،جياوازيى بريورِا زؤرة .هةية ثيَى واية زمانى
يةكطرتوو دةبآ "لة تةواوى زاراوة جؤراوجؤرةكانى زمانيَك
دروست بآء تةواوى ئةو وشانةى لة تةواوى زاراوة
جؤراوجؤرةكانى زمانيَكدا بةكار ديَتء رةسةنن ،بةو مةرجةى
لة ضوارضيَوةيةكى زانستى دابن ،هةأل بذيَردريَنء زمانيَكى
يةكطرتوو دروست بكةن 81".هةشن كةسانيَك كة "زاراوةى
سؤرانى" بةم هؤيةوة كة لة سةردةمى شيَخ مةمحوودةوة ثيَى
خويَندراوةء كارى ثآ كراوةء زؤربةى شيَعرء ئةدةبء
فةرهةنطى كوردى بةو زاراوةيةنء ئيزطةكانى راديؤء
88
81

ثر ؤفيسؤر عيَزةدين مستةفا رةسووأل" ،بؤ زمان" ،الثةرِةكانى 14ء 113
زمانى يةكطرتوو :يانةى يةكطرتن ،طؤظارى "ويرا" سالَى يةكةم ،ذمارة2ء1
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تةلةويزيؤن بةرنامةيان ثآ بآلو كردؤتةوةء تيَكةآلويَكة لة
زاراوةكانى باكوورء نيَوةراستء هتد ،تارِادةيةكى زؤر وةك
زمانى يةكطرتووى سةير دةكةن" 15.ئةم زمانة ئةدةبيية ماوةى
حةفتا سالَة زمانى نووسنيء خويَندنء زانستء رؤشنبريييةء
سةرضاوةيةكى زؤرى ئةم بوارانةى بة شيَوةى كتيَب ثآ بآلو
كراوةتةوةء دةورى سةدء حةفتا سالَيشة بةردةوام زمانى
11
شيَعرةء رؤذبةرؤذيش لة طةشة سةندنداية"
ئةركى ئةم نووسينة ئةوة نية كة ضؤنيةتى دروستكردنى زمانى
ئةدةبيى يةكطرتوو ثيَشنياز بكاء ،ئةمة شتيَك نية بة هاسانىء
لة كورختايةنء لة ضوارضيَوةى بةشيَك لة كوردستان دا،
ضارةسةر بكريَت .بةآلم دةكرآ لة ئيَستاوةء لة ئاستى
نةتةوةيى دا هيَنديَك هةنطاو بة مةبةستى دروستكردنى
زمانيَكى ئةدةبيى يةكطرتوو لة داهاتوودا بنرآ.

 15هةمان سةرضاوة

11

د .رةفيق شوانى ،ضةند بابةتيَكى زمانء رِيَزمانى كوردى ،ل81

111
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ئةطةر قةبوولَمانة كة "نووسنيء بآلو كردنةوةى ئةدةبياتء
طؤظارء رؤذنامةء رِاديؤء تةلةفزيؤنء خويَندن بة دوو زارى
جياواز ،يا ضةند زاريَك ،دةبيَتة هؤى طةشة كردنى زارى زمانء
ليَك دابرِانء ثارضةثارضة بوونى نيشتمانء ميللةتء كؤمةلَى
ميللةتةكة ،لة يةكرتء بةردةوامىء طةشة سةندنى وةكو
12
دياردةيةك دةيانكات بة زمانى جياوازء ميللةتى جيازاز".
دةبآ نةك هةر ثةرة بةم دياردةية نةدةين ،بةلَكوو بة نيازى
بةرذةوةندة
نةتةوةكةمانء
بةداهاتووى
خزمةت
نةتةوةيىيةكامنان ،بةدوور لة دةمارطرذىء ناوضةطةرى لة
هةولَى دؤزينةوةى ضارةسةرء هيَنانةدى زمانيَكى يةكطرتوودا
جبوولَيَينةوة .بةتايبةتى كة ئيَستا لة باشوورى كوردستان،
كورد خاوةنى حكوومةتء ثارملانةء دةرفةتيَكى زيَرِينى بؤ
هةألكةوتوة ،جيَطاى خؤيةتى "بة نةخشةيةكى زانستى بةرةو
لةدايكبوونى زمانى ستاندارد بضني" .ضونكة "يةك نةتةوة هةر
دةبآ يةك زمانى نووسنيء خويَندنء ئةدةبياتى هةبيَت كة
12

د .رةفيق شوانى ،ضةند بابةتيَكى زمانء رِيَزمانى كوردى ،ل88
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ميَذووى خؤى دروستى دةكاتء دةبآ كؤششى زانستيى
زانايانء بةرهةمى نووسةران بة هؤشيارىيةكى سياسيةوة
13
بضيَتة ناو تةوذمى ميَذووةوة".
ب ـ زاراوة سازيى نةشياو
زؤر لةوانةى كارى وةرطيَرِان بؤسةر زمانى كوردى دةكةن ،باس
لة كةم توانايى يا دةست نةدانى زمانى كوردى بؤ وةرطيَرِانى
بابةتى فكرى ،فةلسةفى ،زانستىء هتد دةكةنء ،ثيَيان واية
ئةم زمانة بةم هؤيةوة كة ئةم جؤرة بابةتء زانستانة،
ثيَشينةيةكى دريَذيان لة نيَو كورددا نية ،يا بةهؤى مانةوةى
كورد لة دواكةوتوويىء ذيانى ئاذةلَدارىء كشتوكالَىدا ،وشةء
زاراوةى ثيَويستى بؤ وةرطيَرِان لةم بوارانةدا نية ،يا ئةطةر
زمانةكةش بة هةذارء كةم توانا نةزانن ،باوةرِيان بة
ناهاوسةنطيى زمانى كوردى لةطةأل هيَنديَك زمانةكانى ديكة
هةية.
13

ثرؤفيسؤر د .عيَزةدين مستةفا رةسووأل ،بؤ زمان ،ل160
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"زمانى كوردى بةهؤى جؤراوجؤر هيَشتا لةم ئاستةدا نية ،هةر
بؤية لةكاتى وةرطيَرِاندا طريء طرفتى جؤراوجؤر ديَنة ئاراوة.
هةلَبةت ئةوة حاشا هةلَنةطرة كة هيض دةقيَك كتءمت وةك
خؤى ناضيَتة سةر زمانيَكى ديكة ،بةآلم كيَشةكة لةوةداية كة
وةرطيَرِان بؤسةر زمانى كوردى هيَشتا ئيَمة بةدةست كيَشة
سةرةتاييةكانةوة دةنالَيَنني] [.بةرِاى من طرفتةكة تةنيا لة
زاراوةء موفرةدء دةستةواذةكاندا نيية بةلَكو لةوةداية كة ئيَمة
هيَشتا خاوةن بةهرةى فيكريى ثيَويست لة وةرطيَرِاندا نني ،بؤ
ويَنة لة كاتى وةرطيَرِانى دةقيَكى فيكريدا دةبآ وةك مانا
دةقةكةمان بة جوانى وةرطرتبآ] [،ئةمة الى ئيَمة هيَشتا وةك
14
خؤى نية".
كةسانيَكيش هةن دةلَيَن ئةم زمانة دةولَةمةندةء ،يا هةر لة
بنةرِةت دا باوةرِيان بة بوونى زمانى هةذارء زمانى دةولَةمةند
نية "بةلَكوو زمانى هةذار كراوء زمانى دةولَةمةند كراو هةيةء
14
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هةموو زمانيَك كة بةرِاستى زمان بيَت بةشى ئةوة دةكات كة
هةموو بابةتيَكى ثآ دةربربِدريَت 10".بةآلم لةطةأل داننان بةم
رِاستىيةش دا ثةجنة بؤ كةمء كورتيى ديكة رِادةكيَشن .يةك
لةو كةمء كورتيانة هةذارى لة زاراوةسازىداية:
" ...زمانى كوردى دةولَةمةندة ،بةآلم لة بوارى زاراوة سازيدا
نةخيَر ،تةنانةت لةسةدا دةى ()%15ى زاراوةكانيشمان نني،
جطة لةمةش بؤهةر زاراوةيةك (3ـ )8زاراوةمان داناوة... ،
كةواتة ييَكخستنى زاراوةكان كاريَكى زؤر ثيَويستى ئيَمةية!
كآ يةكيان خبات؟ كةى؟ ضؤن؟ ئةمن نايزامن .بةم شيَوةية،
ليَرةوة ،تةرجةمةكةى منيش لةبوارى زاراوةسازيدا ،لةوانةية
16
سةر لة خةلَك بشيَويَنيَت".
بةآلم كةميى زاراوة ضؤن ضارة سةر دةكريَت؟ بةطةرِان لة نيَو
دياليَكتة جؤراوجؤرةكانى زمانى كوردىداء دؤزينةوةى ئةو
وشةو دةستةواذةء زاراوةى مةبةستمانة؟ يان ئةمة ناتوانآ
10

ئازاد حةمة شةريف ،بةبآ وةرطيَرِان ئةستةمة رؤشنبرييى كوردى ثيَش بكةوآ"

(وتوويَذ) ،رِامان ،ذمارة  ،33ل13
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هةموو ثيَداويستيى وةرطيَرِ دابني بكاتء ضار ناضار دةبآ ثةنا
بؤ زاراوة دروستكردن ببا؟ طومانى تيَدانية ئةطةر وةرطيَرِ
شارةزاى زؤر لة دياليَكتةكانى زمانى كوردى بآ ،باشرتء
خيَراتر لة عؤدةى دؤزينةوةى وشةء زاراوةى ثيَويست ديَتة
دةرآء ،دةتوانآ بةشيَك لة ثيَداويستىيةكةى هةر بة وشةكانى
زمانى كوردى ثرِ بكاتةوة .بةو حالَةش هيَشتا هةر كةم ديَنآء،
مبانةوآء نةمانةوآ ضارى ئةم كةمء كةسرىية ،زاراوة
دروستكردنة .بةآلم قسة لةوةداية كة ئايا ئةم كارة كاريَكى
تاكةكةسىية ،ئايا هةر وةرطيَرِيَك بؤى هةية زاراوة دروست
بكا؟ بةرهةمى ئةم هةولَدانة تاكةكةسىء زؤربةى جار
ناشيانةية ،ض بووة بيَجطة لة سةرشيَواندن لة خويَنةرء
داهيَنانى كؤمةلَيَك زاراوةء دةستةواذة كة هةم بةالى زؤرايةتيى
خويَنةرانى كوردةوة نامؤن ،هةم شارةزايانى زانستةكانء،
كورديزانان لةطةلَيان دا نني؟
بؤ خؤثاراستنى لة زاراوة سازيى نةشياوء نةطوجناو ضةند
خالَيَك ثيَويسنت:
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112

1ـ شارةزايى تةواوى وةرطيَرِ لة زمانةكةى خؤى (شانبةشانى
شارةزايى لة زمانيَك كة ليَى وةردةطيَرِآ) .مةبةست لةم
شارةزا بوونةش ،هةم اليةنى ريَزمانى دةطريَتةوة ،هةم واتا
سازى .بؤ ئةوةى ئةطةر لة زمانةكةى خؤشىدا "زاراوةيةكى
دةقاودةقء هاوواتاى وةطري ناكةويَت ،ئةم بتوانآ ضةمكةكةى
لة شيَوةيةكى ئيَجطار دروستء طوجناو دا دةربرِيَت كة خويَنةر
قةت هةست بة كةمو كورتىء ناتةواويى نةكاتء لة
13
مةبةستةكةيش تآ بطات".
هةروةها شارةزايى وةرطيَرِ لة زمانى كوردى ،بةم مانايةية كة
سيستةمى زمانةكة بزانيَت" .واتة ئةو تةختة شةترةجنةى كة
كارء فرمان دةداتة بةردةكانء ناوو شويَنيان ثآ دةداتء
رِيَساى جوآلنةوةيان بؤ ديارى دةكات] [.ئينجا سيستةمى

13
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زمان كة بةردةكانى (واتة وشةء زاراوةء دةستةواذةكان)ى
18
لةسةر رِيز دةكريَن طرنطرتة لة ذمارةء جؤرى بةردةكان".
2ـ ثيَويست ناكا هةموو وشةكانى نيَو دةقى بنةرِةت،
وةربطيَرِدريَن ،ناوى زؤر ئاميَرء كةلوثةىل ذيان كة ناوةكةيان
بووة بة ناويَكى نيَونةتةوةيى ،ئةطةر هةر بةو ناوة بيَنة نيَو
زمانى كوردى ،باشرتة لةوةى ناويَكيان ىلَ بنيَني كة بة طويَى
خةلَك داناضآء ،وةرى ناطرن .ديارة بةم هؤيةوة كة وآلتة
دواكةوتووةكان لة بةرهةمهيَنانى كاآلى جؤراوجؤردا ،هيضكات
ناطةنة وآلتة سةنعةتىية ثيَشكةوتووةكان ،ذمارةى ئةو جؤرة
ئاميَرانة كة ديَنة نيَو ذيانى رؤذانةى ئيَمة ،بةشيَوةيةكى
سةرسورِهيَنةر لةزياد بوون داية .بةم ثآية لةوانةية هةزاران
وشةى بيَطانة لةم رِيَطايةوة بيَتة نيَو زمامنان" .دياردةيةك كة
دةبيَتة هؤى ئةوة وشةى بيَطانة بيَتة نيَو زمانيَك ،ثيَويستيية.
وةرطيَرِانى هيَنديَك لةو وشانة لةبةر ئةوةى نويَنةر يا ناوى
18

ئازاد حةمة شةريف ،بةبآ وةرطيَرِان ئةستةمة رؤشنبرييى كوردى ثيَش بكةوآ"
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ئامرازيَكى ثيشةسازى وةك سينةما ،راديؤ ،تةلةفزيؤنء هتدن،
ثيَويستةء ناكرآ خؤى ىلَ الدةين .هةروةها كاتيَكيش كة ئةم
كةلوثةلء ئامرازانة ديَنينة وآلتى خؤمان ،دةبآ ئةو وشةء
دةستةواذانةش كة نيشاندةرى ضؤنيةتيى كةلك وةرطرتن
لةوانن ،هةر ضؤنيَكن ،هةر ئاوا وةريان بطرينء بةكاريان بيَنني.
بؤويَنة:
to go to a movie
ضوونة سينةما
to watch television
ضاو لة تةلةفزيؤن كردن
هيَنديَك واتا هةن كة ديَنة نيَو دابونةريتى كؤمةآليةتيى
ئيَمةوةء دةبنة يةكيَك لة رِيَوشويَنء نةريتةكامنان ،بؤ ويَنة
Birth day party
جيَذنى لةدايكبوون
Mothers day
رؤذى دايك
 ...ئةم جؤرة واتايانة ـ كة وةك دةستةى يةكةم ضؤنن ،هةر وا
هاتوونة نيَو زمانى ئيَمة ـ ئةطةر زمان دةولَةمةند نةكةن،
زيانيَكى ئةوتؤشى ثآ ناطةيةنن .ديارة دةبآ كاريطةريى ضاكء
خراثيان لةسةر كةلتوورى كؤمةأل هةأل سةنطيَندرآ كة ئةوة
بؤخؤى باسيَكى جياوازة  ...بةآلم ئةوةى راستةوخؤ زةبر لة
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زمان دةداء ] ...دةبآ[ ثيَشى ثآ بطريآ ،وةرطيَرِانى
وشةبةوشة (حتت الفظى)ى ئةو واتايانةية كة لة زمانى ئيَمةدا،
11
هاوتايان نية".
3ـ زاراوة سازى كارى بةتةنيا وةرطيَرِيَك نية ،ئةمة هةم كاريَكى
نازانستىية هةم ناسةركةوتوو .ضونكة وةرطيَرِ ئةطةر هةردوو
زمانةكةش (زمانى بنةرِةتء زمانى مةبةست) بةباشى بزانيَت،
خؤ لة هةموو بوارةكان دا هةر شارةزاء ثسثؤرِ نية .وةرطيَرِ يا
هةر كةسيَك كة جؤريَك لةكارى زمانةوانى دةكا ،دةتوانآ
زاراوةى ثيَويست بدؤزيَتةوة ،يا تةنانةت لةسةر بناغةيةكى
طوجناو ،دروستى بكا .بةآلم ئةطةر بيهةوآ طشتطري بآء
جيَطاى خؤى (بؤ مةبةستة نوآيةكة) لة زمان دا بكاتةوة،
دةبآ ثيَشنيارى بكا بة شويَنيَكى وةك كؤرِى زانيارى
(فةرهةنطستان) بؤ ئةوةى لةويَوة ثيَشنيار بكرآ.
طومان لةوةدا نية زمانى كوردى هةر بةوةندة وشةء زاراوةية
كة هةيةتى ،ناتوانآ دةروةستى وةرطيَرِانى هةموو جؤرة
11

تاهرية سةففارزادة ،بنضينةكانى وةرطيَرِان ،الثةرِةكانى 20ء26
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بابةتيَكء زانستيَك بيَت .هةر بؤية هةم ثيَويستى بة
خواستنةوةى زاراوةى بيانى هةية ،هةم بة دروستكردنى زاراوة
ئيَمة لة داهيَنانى وشةى نوآء دروستكردنى زاراوةدا ،ئةطةر
سةرنج بدةينة ئةزموونى نةتةوةكانى دةوروبةرمان ،دةتوانني
شتى باشيان ىلَ فيَر بني .فةرهةنطستانى زمانء ئةدةبياتى
فارسى بةدةيان طرووثى رِانانء هةلَبذاردنى وشةى هةية كة
هةر كاميَكيان لة بواريَكى زانستىء ثسثؤريى تايبةت دا،
بةدواى هاوتاى فارسيى وشةكانى ثيَوةنديدار بة بوارةكةى
خؤيان دا دةطةرِيَن .هيَنديَك لةم طروثانة بريتني لة:
زانستة ئةندازيارىيةكان ،ئاوةدانى ،فيزيا ،طةشتء سةيران،
ثزيشكى ،باغةوانى ،هاتوضؤى نيَو شارو دةرةوةى شار،
هاتوضؤى نيَو دةريا ،كامثيؤتيَر ،بريكارى ،زمانةوانى،
بايؤلؤذى ،كيميا ،زانستى بناغة ،زانستى زةوى ،مؤسيقا،

101
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ئةندازيارى كارةبا ،ئةندازياريى كيميا ،سوثا ،وةرزش،
155
كةشناسىء هتد.
لةم طروثانةدا مامؤستايانى زانستطة ،ئةندامانى ليَذنة
زانستىيةكانى زانكؤكانء ثسثؤرِان بة تايبةتى ئةوانة كة
رِابردووى نووسنيء وةرطيَرِان لة بوارى ثيَوةنديداريان دا هةية،
لة ماوةى دياريكراودا كؤ دةبنةوةء لةسةر ئةو وشانة كة دةبآ
هاوتايان بؤ بدؤزريَتةوةء ،لةسةر ئةو وشانةى وةك هاوتا
ثيَشنيار كراون ،باسء هةلَسةنطاندن دةكةن .لة ثلةى يةكةم
دا هةول دةدةن لة رِوانطةى جؤراوجؤرةوة ،واتاى وشةكة بة
رِوونى دةست نيشان بكةن ،ثاشان نؤرةى قؤناغى هاوتا
دؤزينةوة دآ كة هةوأل دةدةن هاوتاكان بؤ زمانةكةيان نامؤ
نةبنء ،بة هاسانى طؤ (تلفظ) بكريَنء ،واتا بة رِوونىء بةوردى
بطةيةنن .لةو هاوتايانةدا ،دةبآ رِيَساكانى دةنطسازيى
زمانةكة ،رةضاو كرا بآء ،لة هةمووى ئةمانة طرنطرت ،تويَذى
155
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خويَندةوارء ثيَوةنديدار بة بوارةكة ،وةرى بطرنء بةكارى
بيَنن .لةدوا قؤناغ دا فةرهةنطستانى زمانء ئةدةبياتى فارسى،
ئةم وشةء زاراوةء هاوتايانةى ،طرووثةكان كاريان لةسةر
كردوون ،لة رِيَطاى بآلو كراوةكانى سةر بة فةرهةنطستانء
راطةيةنة طشتىيةكانةوةء ،وةك ثيَشنيار ،لة فؤرميَكى تايبةتى
دا بة ئاطاداريى خةلَكيان دةطةيةننء هةر لةم كاتةشدا بة خةلَك
دةلَيَن ئةمانة ثيَشنيارى ئيَمةن بؤ فآلن وشةى بيَطانة ،ئةدى
151
ثيَشنيارى ئيَوة ضىية؟
ئيَستا كة بةخؤشيةوة كورد لة عيَراق كيانى سياسىء
نةتةوةيى تايبةت بةخؤى هةيةء ،دامء دةزطا حكوومةتىيةكان
رةوتى يةكطرتنةوةيان طرتؤتة بةر ،كؤرِى زانياريى كوردستانء
كؤليذةكانى تايبةت بة زمانء ئةدةبياتى كوردىء كوليذةكانى
وةرطيَرِان ،دةتوانن هؤكاريَكى باش بن بؤ جيَبةجيَكردنى
ئةركةكانى ثيَوةنديدار بة دروستكردنى وشةء زاراوةى نوآء،
151
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دؤزينةوةى هاوتاء ،هاندانى نووسةران ،وةرطيَرِانء
رِاطةيةنةكان بؤ بةكار هيَنانيان .ديارة لةثاأل هةلومةرجء بنةما
ثيَويستةكان دا ،زةوقء سةليقة لة هةلَبذاردنى هاوتا دا ،زؤر
طرنطةء دةتوانآ هؤكاريَكى باش بآ بؤ برةو ثيَدانيان.
"كيَهةيان ]لةم وشةء زارانة[ لة بارةو زةوق دةيطرآ ،زةوقء
سةليقةى رةسةن ،ئةوة خؤى بةسةر خامةى نووسةردا ،بآ
ئةوةى هةستى ثآ بكا ،دةسةثيَنآ ... ،كيَهةش لة زةوقء
سةليقة بةدةرة ،ئةوة هةر بؤخؤى لةبري دةضيَتةوة ،بازارِى كز
دةبآ .بة زؤر نية ،بة وشة داتاشني نية ،بةسةركةوتنى زةوقء
152
سةليقةية".
ديارة ثيَويستة شويَنيَك هةبآ كة ئةم وشةء زاراوة نويَيانة يا
هاوتا ثيَشنيار كراوةكانيان ىلَ كؤ بكريَتةوةء ،وةرطيَرِةكان بة
هاسانى دةستيان ثآ رِابطا .دةكرآ هةر وشةيةكى نوآ
دروست كرا بدرآ بة مالَثةرِة ئينرتنيَتىية تايبةتىيةكان بؤ
152

شوكور مستةفا ،وتوويَذ لةطةأل "ئةدةبء هونةر"ى رؤذنامةى "كوردستان" ،ذمارة
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ئةوةى وةرطيَرِ بة هاسانى كةلكى ىلَ وةربطرآ .ئةم كارة هةر
ئيَستا لةو وآلتانى دةرةوةء تةنانةت لة وآلتانى عةرةبييش دا
دةكرآ .ئةوان بانكى ثيَشكةوتوويان بؤ تؤمار كردنء رِاطرتنى
153
وشة هةية".
ث ـ كةمء كورتىء ثيَويستيى زمانى كوردى لةبارى
قامووسةوة
ئةطةرضى لة دانرانى يةكةم فةرهةنطى كوردىيةوة (فةرهةنطا
نوبهار بؤ زارؤكيَت كوردان )1683 ،تا ئيَستا نزيك بة 125
فةرهةنط يا قامووسى زمانى كوردى دانراونء ضاثء بآلو
بوونةوة 154،بةم حالَةشةوة ،ئيَمةى كورد لةبارى قامووسةوة
كةمءكورتيى جؤراوجؤرمان هةن.

153

دوكتور غوالمرةزا زات عوليان" ،هزار نكتة باريكرت از مو باريكرت اينجاست"،

رؤذنامةى "قدس" ،ذمارة  ،2816سالَى دةيةم ،رةزبةرى  ،1336الثةرِى8
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جةالل مةمحوود عةىل ،فةرهةنطسازى (تايبةت بة سيمينارى فةرهةنطى كوردى)،

نووسةرى نوآ ،ذمارة  ،11كانوونى يةكةم ،2551 ،ل64
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يةكةم شت كة لةو بارةوة هةستى ثآ دةكرآ ئةوةية "هةموو
ئةو فةرهةنطانةى كة بؤ زمانى كوردى دانراون ،كوردى ـ بؤ
كوردى ،كوردى بؤ زمانى تر ،زمانىرت بؤ كوردى ،بؤ هةر
ئاماجنيَكء بة هةر شيَوةيةك بيَت ،هىهةر بابةتيَك بيَت،
150
هةنديَك لةوانة الى ئيَمة دةست ناكةويَت".
كةمء كورتيةكانى ديكة بريتني لة1 :ـ زؤربةى ئةم فةرهةنطانة
وشةى كوردى بة زمانيَكى ديكة ليَك دةدةنةوة ،بةآلم
فةرهةنطى كوردى بؤ ليَكدانةوةى وشة كوردييةكان واتا كوردى
ـ كوردى دةطمةنة2 .ـ وشةى فةرهةنطةكان كةمنء ثيَويستيى
نةتةوايةتى داناثؤشن3 .ـ فةرهةنطةكان سادةنء تةنيا بريتني
لة وشةى زمانى بةرامبةر ،ناطةرِيَنةوة بؤ سةرضاوةكانء بةكار
هيَنانيان4 ،ـ بةم هؤيةوة كة ئةم فةرهةنطانة بةرهةمى هةولَى
تاكةكةسني ،الوازنء هةلَةى زؤريان تيَداية0 .ـ زؤر لة

150

جةالل مةمحوود عةىل ،فةرهةنطسازى (تايبةت بة سيمينارى فةرهةنطى كوردى)،

نووسةرى نوآ ،ذمارة  ،11كانوونى يةكةم ،2551 ،ل64
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فةرهةنطةكان تةنيا وشةكانى ئةو دياليَكتة كوردىية دةطرنة
156
خؤ كة دانةرةكة خؤى قسةى ثآ دةكات.
كةمء كورتىيةكى ديكة ئةمةية كة ئيَمةى كورد لة بوارى
جؤراءجؤردا فةرهةنطمان نية .بةآلم بةخؤشيةوة لةم ساآلنةى
دوايىدا شانبةشانى برةء ثةيدا كردنى هيَنديَك زانستء
ثسثؤرىء ،ثيَويستيى ئةندامانى كؤمةأل بة فيَربوونى ضةمكء
زاراوةكانى ئةوانء بة بةكار هيَنانيان ،شايةدى ثةيدا بوونى
ذمارةيةك فةرهةنط يا قامووسى نوآ بووين .ئةمةش
دياردةيةكى ثؤزةتيظة :خؤ ناكرآ فةرهةنط هةر يةك بآء
بابةتطةىل وةكو حقوق (مافةكان) ،ثزيشكى ،سياسةت،
ئابوورى ،رةوانناسى ،تيكنيك ،بازرطانىء دةيان بابةتى ديكة،
فةرهةنطى تايبةتىيان هةية .ديارة ئةطةر كورديش رؤذيَك
طؤثالَى لة خيز بيَتة دةر ،وةكو هةموو طةالنى بةختةوةرى

156

د .بةدرخ ان سندى ،فةرهةنطى يةكطرتووى كورد ،ثيويستيةكى نةتةوايةتى مةزنة

(تايبةت بة سيمينارى فةرهةنطى كوردى)،
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سةر زةوى ،ئةويش بؤ ئةوانة فةرهةنطى تايبةتى خؤى
153
دةنووسآ".
رةنطة ئةم ثرسيارة بيَتة ثيَش كة لة نيَوان قامووسء
وةرطيَرِان دا ض ثيَوةندىيةك هةيةء ،ئةم كةمء كورتيانةى
قامووسة كوردىيةكان هةيانة ،ض كاريطةرييةكيان لةسةر كارى
وةرطيَرِةكامنان هةية؟ وةك لة فةسلَةكانى ثيَشوودا طوترا،
وةرطيَرِ لةطةأل زمان سةروكارى هةية ،هةم زمانى بنةرِةت ،هةم
زمانى مةبةست .وةرطيَرِ واتاء مةبةستء ثةيام لة زمانيَكةوة
بؤ زمانيَكى ديكة رِادةطويَزآ .ئةمةش لة حالَيَك داية كة
"فةرهةنطء فةرهةنطؤكء ئةنسكلوثيديا وةكو سةفريى زمانيَك
خؤيان دةنويَنن كة طوزارشت لة طرنطرتين فاكتةرى هةبوونى
نةتةوة دةكات ،كة ئةويش زمانة" 158.زمان ،يةكةمنيء
طرنطرتين ئامرازى كارى وةرطيَرِةء ،وةرطيَرِ هةموو
153

شةرةفةدين كوردستانى" ،فةرهةنط نووس ،نة كؤنينة ناسة نةميَذوو ثشكن"،

نووسةرى نوآ ،ذمارة  ،11كانوونى يةكةم ،2551 ،ل64

158

ث .د .سةعدى بةرزجنى ،وتارى سةرؤكايةتيى زانكؤى سةالحةدين ،هةوليَر
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ثيَداويستىيةكانى خؤى لة زمان هةألديَنجآ .بؤية هةتا ئةو
زمانانةى وةرطيَرِ كةلَكيان ىلَ وةردةطرآ ،لةبارى قامووسةوة
دةولَةمةندتر بنء ،قامووسةكانيان طشتطريترء وةآلمدةرتر بن،
وةرطيَرِ كةمرت تىَ دةميَنآء بؤ دؤزينةوةى هاوتاى وشةى
زمانى بنةرِةت ،ناضار نابيَت ثةنا بباتة بةر وشة لةدةرةوةى
زمانى مةبةست.
لة كوردستان لةميَذة هةست بة كةمو كورتيىء ناوآلمدةر
بوونى قامووسة جؤراوجؤرةكانى زمانى كوردى كراوة.
"مسينارى فةرهةنطى زمانى كوردى" كة لة رؤذانى 2551/11/15
تا 2551/11/12دا ،لة ذيَر درومشى "قامووس كؤلَةكةيةكى
بنةرِةتى زمانة ،خزمةتكردنى ئةركيَكى نةتةوةيية" 151لةشارى
هةوليَر ثيَك هات ،ئاكامى ثةيربدن بةم كةمء كورتيانةى
قامووسى زمانى كوردى بوو .ثوختةى هيَنديَك لة راسثاردةء
ثيَشنيارةكانى ئةم مسينارة بةجمؤرة بوو كة جيَبةجيَكردنيان
151

مسينارى فةرهةنطى كوردى ،نووسةرى نوآ ،ذمارة  ،11كانوونى يةكةم،2551 ،

الثةرى1

111

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

دةبيَتة هؤى ثرِ بوونةوةى زؤر لةم كةمءكورتيانةى لةبارى
قامووسةوة هةمانن:
ليَذنةيةكى ثسثؤرء زانا لة بوارى زمانء فةرهةنط داناندا ثيَك
بهيَنرآ  ...بؤ ئةوةى بتوانن فةرهةنطيَكى باآلى سةرانسةرى بة
شيَوازيَكى زانستىء ئةكادميى بؤ زمانى كوردى دابنآ ،بة
مةرجيَك هةر ثيَنج دياليَكتة سةرةكيةكانى زمانةكةمان
بطريَتةوة.
ـ ضةندين فةرهةنطى ثسثؤرى تايبةت لة بوارة جياجياكانى
وةكوو فةرهةنطى كشتوكالَى ،زانستى ،ئيدارةء كارطيَرِى،
سةربازىء هتد دابنرآ.
ـ لةكاتى نةبوونى وشة يا زاراوةيةك لة زمانى كورديدا،
ثيَويستة ثةلة نةكرآ لة بةكار هيَنانى وشةء زاراوةى بيانى،
بةلَكو دةبآ سةرةتا لة دياليَكتة سةرةكىيةكانى زمانةكةماندا
ليَى بطةرِيَني ،ثاشان لة طؤظةرةكانى ،ئينجا ئةطةر وشة نةبوو،
لة رِيَطاى زانستى "وشة رؤنان" بة وةرطرتنى رةطى كردار يان
وشة  +ثشتطر يان ثاشطر ...
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ـ سوود وةرطرتن لة بةرهةمء ئامرازةكانى شؤرِشى زانستى ـ
وةكو ئامرازةكانى كامثيؤتةر ،و تؤرِى ئينتيَرنيَت ـ لة بوارى
فةرهةنطء نووسيندا،
ـ لةكاتى فةرهةنط نووسيندا ثيَويستة كيَشةى ريَنووس
ضارةسةر كرابيَت.
ـ بةكار هيَنانى هةر دوو ئةلفوبيَى عارةبىء التني كة بؤ هةموو
بةشةكانى كوردستان سوود بةخش بآ.
ـ ليَذنةيةكى ثسثؤرِ لة بوارى فةرهةنطنووسني دا دةست بكا بة
كؤكردنةوةء طةرِان بةدواى ئةو فةرهةنطة دةستنووسانةى كة
115
تا ئيَستا ضاث نةكراون.
 .2بآسةرةوبةرةيى و بآبةرنامةيى لة كارى وةرطيَرِاندا
لة طةأل ئةوةى مجوجؤلَيَكى بةربآلوى وةرطيَرِان لة
كوردستان و لة نيَو كوردةكانى دةرةوةى كوردستاندا هةية و،
115

راسثاردةء ثيَشنيارةكانى مسينارى قامووسى كوردى ،نووسةرى نوآ ،ذمارة ،11

كانوونى يةكةم ،2551 ،الثةرِةكانى 223ء 224
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ئةطةرضى كؤمةلَيَك دةزطاى تايبةت بة كارى وةرطيَرِان لة
كوردستاندا هةن ،بةآلم بآسةرةوبةرةيى ،بآثالنى و ثرؤذةيى
لة كارى وةرطيَرِاندا ،هةر وا بةدى دةكرآ .ئةطةر دةزطايةكيش
بؤ كاروبارى خؤى لة بوارى وةرطيَرِاندا ،ثرؤذةى كورختايةن و
دريَذخايةنى هةبآ ،لة نيَو ئةو دةزطا و ناوةندانةدا كة طرنطى
بة كارى وةرطيَرِان دةدةن ،هاوكارى و ثيَوةندىيةكى ريَكوثيَك
نية .هيض ناوةنديَك يا دامةزراويَك نية كة هةموو يا زؤربةى
ئةوانةى كارى وةرطيَرِان دةكةن لة خؤى كؤ بكاتةوة و
بةرنامةى بؤ ئالَوطؤرِى ئةزموون لة نيَوان ئةواندا و ،بؤ
كؤكردنةوة و بآلوكردنةوةى زانياريى ثيَوةنديدار بة كاروبارى
وةرطيَرِان ،بؤ ثةروةردةكردنى وةرطيَرِ ،بؤ رةخنة و
تويَذينةوةى زانستى لة سةر بةرهةمة وةرطيَرِدراوةكان و كارى
وةرطيَرِان هةبآ .بة كورتى بآسةرةوبةرةيى و بآ
بةرنامةيىيةكى زؤر لة بزووتنةوةى وةرطيَرِاندا بةدى دةكرآ.
"نةبوونى ئةو جيَطايانةى كة بةرهةمة
وةرطيَرِدراوةكان هةألدةسةنطيَنن و رةخنةيان ليَدةطرن،
ئةزموونى وةرطيَرِة بة تواناكامنان دةخةنة بةر سةرجنى
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وةرطيَرِة تازةكارةكان و هؤطرانى وةرطيَرِان ،ئةو بوارانة
دةستنيشان دةكةن كة دةبآ ليَيان وةربطيَرِين ،ئةو هةولَة
زؤرة ،بةآلم بةربآلوانةى لة بوارى وةرطيَرِان لة كوردستاندا
هةن ،بة جؤريَك لة جؤرةكان ثيَكةوة دةبةستنةوة و وادةكةن
لة ئاستى كوردستاندا ثالن و ثرؤذة بؤ ثيَطةياندنى وةرطيَرِ،
ويراستار و ،ئةجنامدانى كارى وةرطيَرِان هةبآ" () نيشاندةرى
ئةم بآبةرنامةيى و بآسةرةوبرةيىيةية .دةكرآ ناتةواوى و
كةم و كورتىيةكان بةجمؤرة ثؤليَن بكةين:
ئةلف ـ نةبوونى رةخنة و هةلَسةنطاندنى زانستى لة بارةى
وةرطيَرِانةوة
لة كوردستان ،هةلَسةنطاندنى بةرهةمة وةرطيَرِدراوةكان و
رةخنة ليَطرتنيان ،تا ئيَستاش نةبووة بة كاريَكى بةردةوام و
جيددى .بة دةطمةن رةخنة و هةلَسةنطاندن لة سةر كارى
وةرطيَرِةكان و بةرهةمة وةرطيَرِدراوةكان دةبينني .ئةوانةش كة
بةرضاو دةكةون ،ناكرآ هةمووانيان بة رةخنة و هةلَسةنطاندنى
زانستى ناوبةرين.
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هؤيةكى كةمبوونى ئةم جؤرة رةخنة و
هةلَسةنطاندنانة ئةوةية كة لة راستىدا خودى بزووتنةوةى
وةرطيَرِان بايةخيَكى ئةوتؤى بة وةرطيَرِانى دةقى رةخنةيى
نةداوة كة دةتوانآ ببيَتة دةمساية و هةويَنى رةخنة و
هةلَسةنطان لة بوارى جؤراوجؤردا ".زؤربةى دةقةكانى
وةرطريِدراوى ئةم ضةند سالَة لةمةر تيؤرى و باسةكانى
رةخنةيييةوة بوون و ،زؤر بة دةطمةن ديتوومانة لة سةر دةقى
رةخنةيى و منوونة باشةكانى رةخنةى ئةدةبى جيهانى بابةت
بكريَتة كوردى .بة وتةيةكىرت لة بزاظى وةرطيَرِانى ئةو
ئاسةوارة دا اليةنى تيؤريك(نظرى) بة سةر اليةنى
ثراكتيك(عملى)دا زالَة و ،هةر بؤية خويَنةرى كورد كةمرت
شارةزاى باس و خواسةكانى رةخنةى ثراكتيكيية و زيَرت بة
شيَوةيةكى روون و (ئينتزاعى) لة ضةمكةكانى رةخنة دةكات".
ب ـ نةبوونى كؤمةلَة و تريبوونيَكى تايبةت بة وةرطيَرِان
لة كوردستانئةو هةموو وةرطيَرِة هةية و ضةندين
دةزطا و ناوةنديش هةن كة ضاث و بآلوكردنةوةى كتيَب و
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بابةتى وةرطيَرِدراو ،قورسايى كارةكةيان ثيَك ديَنآ ،بةآلم نة
كؤمةلَةيةكى تايبةت بة وةرطيَرِان هةية  ،نة طؤظاريَكى مانطانة
يا وةرزانةى تايبةت بة كارى وةرطيَرِان كة خؤى بؤ باس و
ئالَوطؤرِى بريورِا لة بارةى كارى وةرطيَرِان ـ نةك بآلوكردنةوةى
بابةتى وةرطيَرِدراو ـ تةرخان كردبآ .سالَى  ، 1112كؤمةلَةى
وةرطيَرِانى كوردستان بة سةرؤكايةتيى ئازاد حةمة شةريف وبة
ئةندامةتيى 80وةرطيَرِكة لة زمانة جياجياكانى جيهان (
ئينطليزى ،فةرةنسى ،ئةملانى ،رووسى ،ئيسثانى ،ئيتاىل،
توركى ،فارسى و عةرةبى)تةرجةمةيان دةكرد ،ثيَك هات كة
برةودان بة بزاظى وةرطيَرِان و ثةروةردة كردنى وةرطيَرِة
تازةثيَطةيشتووةكان و دةركردنى طؤظارى ثةيامى وةرطيَرِ ،لة
ريزى كارةكانيان دا بوو .بةآلم لةبةر نةبوونى بوودجةيةك بؤ
ئةم كؤمةلَةية و ثشتطريى نةكرانى لة اليةن هيض اليةنيَكةوة،
نةيتوانى دريَذة بة تيَكؤشان بدا .هاوينى سالَى 1113يش
يةكةم ذمارةى طؤظارى "وةرطيَرِان" كة تايبةت بة تةرجةمةى
كةلتوورى طةالن بوو ،لة اليةن وةزارةتى رؤشنبرييى
حكوومةتى هةريَمى كوردستان لة هةوليَر و بة سةرنووسةريى
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د .فةرهاد ثريباأل بآلو كرايةوة .هةرضةند ئةم طؤظارةش كةمرت
بؤ باس لة هونةر و زانستى وةرطيَرِان تةرخان كرابوو و ،زؤرتر
بابةتى وةرطيَرِدراوى بآلو دةكردةوة ،بةالم  2ذمارة زياترى ىلَ
بآلو نةبؤوة.
ئيَستا ثيَويستيى بوونى كؤمةلَةيةكى تايبةت بة
وةرطيَرِةكان و طؤظاريَكى تايبةت بة كارى وةرطيَرِان لة
جارانيش زياتر هةست ثآدةكرآ .كؤمةلَةيةكى ئةوتؤ دةتوانآ
ثردى نيَوان وةرطيَرِةكان لة طةأل يةكرت لة اليةك و ،لة نيَوان
ئةوان و دةزطا و ناوةندة ثيَوةنديدارةكان لة اليةكى ديكةوة
دةبآ ،داكؤكى لة مافى وةرطيَرِةكان بكا و ثيَشنيار و
راسثاردةى بة كةلَك بة مةبةستى بةرةوثيَشضوونى بزووتنةوةى
وةرطيَرِان و دلَطةرمرت بوونى وةرطيَرِان بة كارى خؤيان بيَنيَتة
طؤرِآ .دةتوانآ تريبوونى هاوبةشى هةموو ئةو كةسانة بآ كة
كارى وةرطيَرِان دةكةن ،زانيارى لة بارى نويَرتين
وةرطيَرِدراوةكان بآلوبكاتةوة .وةرطيَرِة سةركةوتووةكان
بناسيَنآ و بايةخ بة رةخنة و هةلَسةنطاندنى بةرهةمة
وةرطيَرِدراوةكان بدا وهتد.
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ث ـ نادياريى ئةولةوييةتةكان ،نارِوونيى ريَوشويَنةكان
لة حالَى ئيَستآدا ،ئةوةى برِيار دةدا ض شتيَك دةبآ
وةربطيَرِدرآ ،نةك دامةزراو يا ناوةنديَكى خاوةن سةالحييةت،
بةلَكوو كرِيارى كتيَبة .نرخى كتيَب و هةقدةستى وةرطيَرِانيش
بةسرتاوةتةوة بة ويست و ئارةزووى ئةو شويَنةى وةرطيَرِانةكة
ضاث دةكا .ديارة دةزطايةك كة كارى ضاثى كتيَب دةكا،
طرينطرتين شت بة اليةوة ،نةك نيَوةرؤكى وةرطيَرِدراوةكة و
جؤرى وةرطيَرِانةكةى ،بةلَكوو ثيَشوازيى كرِيار و ،فرؤشرانى
هةرضى باشرتى كتيَبةكة لة بازار داية .هةر ئةمةش واى كردوة
هيَنديَك بوار و اليةن ،ضونكة زؤرينةى كرِيارى كتيَب ئؤطريانن،
ثرت ئاورِيان ىلَ بدريَتةوة .هةلَبةت ئةم دةزطا و دامةزراوانةى لة
اليةن حيزب يا حكوومةتةوة لة بارى مالَىيةوة هاوكارى
دةكريَن ،هةم ثرت لة دةزطا ئةهلىيةكان بايةخ بة بوارة فيكرة
و تويَذينةوةيى و زانستىيةكان دةدةن ،هةم هةقدةستيَكى
زياتر دةدةنة وةرطيَرِ  ،هةم نرخى كتيَبةكةكانيان نزمرتن.
ئةم وةزعة لة دوو بارةوة شياوى لىَوردبوونةوةية:
يةكةم ،ئةولةوييةتةكانى وةرطيَرِان (ض وةرطيَرِان لة زمانى
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بيَطانةوة بؤ كوردى و ض لة كوردىيةوة بؤ زماني بيَطانة) دةبآ
بة طويَرةى ثيَوةرى ديكة نةك ويستى كرِيار و ،بة سةرجندان
بة بةرذةوةندة نةتةوةيىية دريَذخايةنةكامنان بكريَن .ئةطةر
زانستيَك ،بواريَك يا دياردةيةك طرنطيى ئةوةى هةية لة
بارةيانةوة وةربطيَرِين و خةلَكيان ىلَ شارةزا بكةين ،نابآ
وةرطيَرِان لة بارةى ئةوانة ببةستينةوة بة شانس و رادةى
فرؤشيان لة بازارِدا .تةنانةت ثيَويست دةكا بة ئةنقةست نرخى
كتيَبى وةرطيَرِدراو لةم جؤرة بوارانةدا بيَنينة خوار بؤ ئةوةى
خبويَندريَتةوة .ديارة هةم دةستنيشانكردنى ئةو بوار و زانست
و دياردة و  .......دةبآ لة بارةيانةوة وةربطيَرِين ،بة ريَطاى
زانستىدا بكرآ .هةم مشوور خواردن لةم جؤرة كارانة ،لة
ئةستؤى حكوومةت و دام و دةزطاى دةولَةتىية تا ئةهلى.
دووهةم ـ هةر دةزطا و دامةزراويَك كة كارى ضاث و
بآلوكردنةوةى بةرهةمى وةرطيَرِدراو دةكا ،خؤ نابآ هةر بة
رِبةى خؤى بثيَوآ و ،لة دياريكردنى هةقدةستى وةرطيَرِ ،لة
دياريكردنى نرخىكتيَب ،لةهةلَسةنطاندنىوةرطيَرِانةكةدا و هتد،
بؤ خؤى و بة ثيَى مةرج و ثيَوانةكانى خؤى برِياربدا .بؤ ئةوةى
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 -1:وةرطيَرِان لة زمانى ئةسلَىيةوة برةوى ثآبدرآ-2،
وةرطيَرِانى الواز و سةقةت بة هاسانى ضاث و بآلو نةبيَتةوة-3،
كةسانى ليَوةشاوة و خاوةن سةالحييةت بة بةرهةمةكاندا
بضنةوة و هةلَيان سةنطيَنن -4،بآسةرةوبةرةيى و كةس بة
كةسى بةسةركارى وةرطيَرِان و بازارِى وةرطيَرِاندا زاأل
نةبآوهتد ،دةبآ ثيَوانة و ريَوشويَنى دياريكراو و وةكيةك هةبآ
كة لة دام و دةزطا و ناوةنديَكى بآلوكردنةوة رةضاو بكرآ.
ثيَويستيى هةبوونى ناوةنديَكى سةرانسةرى بؤ ريَنويَنى و
بةرةو ثيَشربدنى بزووتنةوةى وةرطيَرِان
بيَجطة لة كةم و كورتى و طرفتانةى تا ئيَرة ئاماذةيان
ثآكرا ،زؤر ئاستةنط و ناتةواويى ديكة هةن .بؤ ويَنة:
نةبوونى ثيَوةندي لة نيَوان وةرطيَرِانى كوردستان و
فيدراسيؤنى جيهانى وةرطيَرِان ( ، )FITنةناسرانى رؤذى
جيهانى وةرطيَرِان (35ى سيَثتامرب) لة نيَو وةرطيَرِانى
كوردستاندا و ،بةشدار نةبوونى وةرطيَرِانى كوردستان لة
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كؤبوونةوة و سيمينار و ضاالكىية نيَونةتةوةيىيةكانى تايبةت
بة وةرطيَرِان.
نةبوونى شويَنيَك بؤ تؤماركردنى هةر بةرهةميَك كة لة
زمانيَكى بيَطانةوة وةردةطيَرِدريَتةوة سةر زمانى كوردى ،يا
ناساندنى ئةو بةرهةم و بابةتانةى بة زمانةكانى بيَطانة بة
تازةيى بآلوبوونةتةوة و ،ثيَويستة وةربطيَرِدريَنة سةر زمانى
كوردى.
نةبوونى ثيَشربكيَى تايبةت بة كتيَبى وةرطيَرِدراو و،
نةبوونى خةآلت بؤ وةرطيَرِدراو و وةرطيَرِى سةركةوتوو.
نةبوونى مةرجةعيَك كة هاوهةنطاوى لة نيَوان
ثرؤطرامى كؤليَذةكانى تايبةت بة وةرطيَرِان و ثيَويستىيةكانى
بزووتنةوةى وةرطيَرِان ثيَك بيَنآ .يةكيَك لةم ثيَويستييانة،
ثةروةردةكردنى كةسانى ليَهاتووة بؤ كارى وةرطيَرِان لة زمانى
كوردىيةوة بؤ سةر زمانى بيَطانة و بة ثيَضةوانة ،لة ناوةندة
سياسى  ،كةلتوورى و ئابوورىية ناوضةيى و جيهانىيةكاندا،
ثآ بة ثيَى بةرةو ذوور ضوونى رؤلَى كورد لة رووداو و
ئالَوطؤرِةكانى ناوضةدا.
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بؤ ضارةسةركردنى ئةم كةم و كورتى و ناتةواوييانة و سةرجةم
طرفت و ئاستةنطيَكى ديكةى ثيَوةنديدار بة كاروبارى وةرطيَرِان
لة كوردستاندا ،ثيَويستة ناوةند يا دةزطايةكى سةرانسةرى
لةهةريَمى كوردستان هةبآ كة رؤلَيَكى بنةرِةتى لة ريَنويَنى
كردن و بةرةوثيَشربدنى بزووتنةوةى وةرطيَرِاندا هةبآ ،دةزطا
يا ناوةنديَك كة بة دواى بريورِا طؤرِينةوة لة طةأل وةرطيَرِان و
اليةنة ثيَوةنديدارةكان ثيَك بآ و هةم ثشتيوانيى حكوومةتى
هةريَمى كوردستانى لة ثشت بآ و هةم ثشتطرييى تيَكؤشةرانى
نيَو طؤرِةثانى بزووتنةوةى وةرطيَرِان .ناوةنديَكى ئةوتؤ
دةتوانآ بؤ ويَنة:
دام و دةزطا ثيَوةنديدارةكان ريَنويَنى بكا
كة طرنطى بة كام لة زانست و بوارةكان بدةن.
ليَذنةى جؤراوجؤر و ثسثؤر بؤ تويَذينةوة و
هةلَسةنطاندن ،بؤ قامووس دانان ،بؤ زاراوة سازى و
هتد هةألببذيَرآ و بيان ناسيَنآ.

111

وهرگێڕان (پێناسە ،بنەما ،جۆر و مێژوو)

ئامانج و بةرنامةى يةكسالَة 0 ،سالَة و 15
سالَة لة بوارى وةرطيَرِاندا بة حكوومةت و دةزطا
ثيَوةنديدارةكان ثيَشنيار بكا.
مجوجؤأل و ضاالكىيةكان بة ئاقارى طةيشنت
بة زمانيَكىئةدةبيى يةكطرتووى كوردى ريَنويَنى بكا.
بانكى زانيارى لة تؤرِى ئينتيَرنيَتدا بؤ كارى
وةرطيَرِان بة تايبةتى بة مةبةستى كؤكردنةوة و
تؤماركردنى وشة و زاراوةى نوآ و دؤزينةوةى هاوتاى
كورديى وشة و زاراوةى بيَطانة ثيَك بيَنآ.
ثشتطرييى مالَى و كارهاسانى بؤ ضاثى
بةرهةمى وةرطيَرِدراو دابني بكا
ثشتيوانى بزووتنةوةى وةرطيَرِان لة
بةشةكانى ديكةى كوردستان و ،لة نيَو كوردةكانى
دةرةوةى كوردستاندابآ.

ئةجنام:
1ـ وةرطيَرِان يةكيَك لة كؤنرتين فؤرمةكانى ثيَوةنديى نيَوان
مرؤظةكانة كة لة خزمةت ليَك تيَطةيشتنى ئةوان داية .يةكةمني
بةرهةمة وةرطيَرِدراوةكان كة شويَنةوارء ثامشاوةيان
دؤزراوةتةوة ،دةطةرِيَتةوة بؤ  455ساأل ثيَش زايني .وةرطيَرِانى
زارةكى ميَذوويةكى كؤنرت لة وةرطيَرِانى نووسراوةى هةية،
ضونكة نووسني هةزاران ساأل دواى قسة كردن داهاتوة.
2ـ وةرطيَرِان رؤلَيَكى طرنطى هةبووة لة طويَزرانةوةى زانستء
شارستانةتى لة نيَوان نةتةوةكانى جيهان دا .ئورووثاء ئيسالم
بة هؤى تةرجةمةوة سوودى زؤريان لة فةرهةنطء
شارستانةتيى يةكرت وةرطرتوةء ،هزرى يونانىء ئيسالمى بة
هؤى وةرطيَرِانةوة تيَكةلَى يةكرت بوونء بزووتنةوةى
راستةقينةى وةرطيَرِان لة نيوةى دووهةمى سةدةى يةكةمى
كؤضىدا لة جيهانى ئيسالمدا سةرى هةألدا.
وةرطيَرِان لة نيَو ئيَرانيىيةكانيشدا هةر لة يةكةم سةدةكانى
كؤضىيةوة بة تةرجةمةى بةرهةمة زانستىء فةلسةفةيىكانى
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يونان دةستى ثآكرد .بةآلم وةرطيَرِان لة زمانة
ئورووثايىيةكانةوة بؤ سةر زمانى فارسى بؤ سةدةءنيويَك
لةمةوبةر دةطةرِيَتةوة كة دةسثيَكةكةى ،وةرطيَرِانى كتيَبة
دةرسىيةكانى قوتاخبانةى "دارالفنون" بوو.
3ـ لة نيَو كورد دا ،بة ثيَضةوانةى طةالنى ديكةى وةك عةرةب،
تورك ،ئةرمةنء فارس ،كة هةر لة سةدةكانى نيَوةرِاستةوة
وةرطيَرِان لة نيَوياندا سةرى هةألداوة ،وةرطيَرِان بة درةنطةوةء
لة راستىدا لة سةدةى نؤزدةيةمى زايينىيةوة دةستى
ثآكردوة .ئةمةش بة هؤى ئةو هةلةمةرجة نالةبارةوة بووة كة
كورد تيَىدا ذياوة .لة سةرةتاى سةدةى بيستةمدا مجوجؤلَى
وةرطيَرِان بة هؤى جؤراوجؤر بةرةءثيَش ضوو .يةكةمني
وةرطيَرِدراوةكان لة زمانى بيَطانةوة لةو سةردةمةدا لة
رؤذنامةء طؤظارة كوردييةكاندا بآلوبوونةوة .لة دواى شةرِى
يةكةمى جيهانىء دامةزرانى دةولَةت نةتةوةكان كة كوردستان
بوو بة ضوار ثارضة ،لة ئيَرانء توركية زمانى كوردى قةدةغة
كرا ،بةآلم لة عيَراقء كوردستانى عيَراق لة سالَى 1125ةوة
نووسةرانى كورد توانيان دريَذة بة نووسنيء وةرطيَرِانء كارى
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رؤشنبريى بة زمانى كوردى بدةن .لة راستىدا ناوةندء ضةقى
بزووتنةوةى وةرطيَرِان لة كوردستان لة دواى شةرِى يةكةمى
جيهانىيةوة تا ئيَستا ،كوردستانى عيَراقة.
4ـ ئةطةرضى دةتوانني تيَطةيشتنى طشتى لة بارةى وةرطيَرِان
لةوةدا كورد بكةينةوة كة بريتىية لة راطويَزتنى بابةت لة
زمانيَكةوة بؤ زمانيَكى دى ،بةآلم ثيَناسةى وةرطيَرِان،
بةطويَرةى سةردةمء جؤرى تيَطةيشتنى مرؤظةكان لةم
ئامرازةى ثيَوةنديى نيَوان خؤيان جياوازة .ديارة كةس نكؤىل
لةوة نية كة وةرطيَرِان كاريَكة لة بةستيَنى زمان دا ،هةر بؤية
شارةزايى ئةوانةى كارى وةرطيَرِان دةكةن لة زانستى
زمانناسى ،يارمةتىيةكى زؤر بة سةركةوتنى كارى وةرطيَرِان
دةكا .وةرطيَرِ ،ئةطةر لة زانستى زمانناسييش شارةزا نةبآ،
دةبآ هةر دوو زمان ( زمانى بنةرِةتء زمانى مةبةست) ،بة
ضاكى بزانآ.
0ـ وةرطيَرِان هةم زانستة ،هةم هونةر .بؤ ئةم كارة هةم زةوقء
ماية ثيَويستة ،هةم فيَربوونى بنةماء بنضينةكانى وةرطيَرِان.
وانية كة هةر كةس دوو زمان بزانآ ،بشتوانآ كارى وةرطيَرِان
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بكا .كارى وةرطيَرِان ثيَويستى بة رةضاوكردنى كؤمةلَيَك بنةماء
مةرجى طرنط هةية .ئةم مةرجء بنةمايانة هةر لةكؤنةوة ،لة
نيَو شارةزايانء خاوةنرِاياندا جيَطاى باسء ليَدوان بوون .هةر
لةم ثيَوةندىيةدا تيؤريى جؤراوجؤر هاتوونة طؤرِآ.
6ـ وةرطيَرِان جؤرء شيَوةى جياوازى هةنء دةكرآ بة ضةندين
جؤر ،وةرطيَرِان ثؤلني بكةين :وةرطيَرِانى زارةكىء بة نووسني،
وةرطيَرِان شيَعرء ثةخشان ،وةرطيَرِان بة طويَرةى جؤرى
راطويَزتنى واتاء مةبةست .هةر يةك لةم جؤرة وةرطيَرِانانةش
بؤخؤيان لكى ديكةيان لـآدةبيَتةوة .جؤرى دةقيش هةم
لةبارى روخسارةوة هةم لة بارى نيَوةرؤكةوة كاريطةريى
لةسةر وةرطيَرِان هةية ،بؤية هةر جؤرة دةقيَك ،جؤريَك تواناء
شارةزايى لة وةرطيَرِ دةخوازآ .لة نيَو جؤرةكانى وةرطيَرِاندا،
وةرطيَرِانى زارةكى ( كةلك ليَوةرطرتن لة بوارى سياسى،
ديثلوماسىء ثيَوةنديى نيَودةولَةتىداء ،وةرطيَرِانى ماشيَنى
(وةرطيَرِان بة هؤى كؤمثيوتيَرةوة) لة نيَو كوردان دا ،تازةنء
بة كةمى كةلكيان لـآوةرطرياوة .بةآلم هةر دوويان ثيَويستة
بايةخى تايبةتيان ثآبدرآ ،ضونكة لة داهاتوودا ثيَويستيى
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زؤرمان ثيَيان دةبآء ،رؤلَى زؤر لة ذيانى رؤذانةمان دا
دةبينني.
3ـ لة كوردستان بزووتنةوةيةكى بةربآلوى وةرطيَرِان هةية.
ناوةند يا ضةقى ئةم بزووتنةوةية كوردستانى عيَراقة .بةآلم لة
بةشةكانى ديكةى كوردستانيش بة تايبةتى لة كوردستانى
ئيَرانء لة نيَو كوردانى دةرةوةى كوردستاندا ،مجوجؤلَى
وةرطيَرِان هةية ،بزووتنةوةى وةرطيَرِان لة نيَو كوردا ،ئةطةرضى
لة بوارى ئاشناكردنى خويَنةرى كورد بة زانستء فةلسةفةء
ئةدةبى نةتةوةكانى ديكةدا خزمةتى زؤرى كردوة ،بةآلم لةطةأل
كؤمةلَيَك كةمء كورتىء ئاستةنطء ناتةواوى بةرةورووية.
8ـ الوازىء كةمء كورتىيةكانى بزووتنةوةى وةرطيَرِان لة
كوردستانء لةنيَو كورداندا بة شيَوةيةكى طشتى دوو بةشن 1ـ
ئةوانةى اليةنى زمانةوانييان هةن كة بريتني لة :نووسنيء
وةرطيَرِان بة ضةند دياليَكتء ضةند ئةلفوبآ ،زاراوة سازيى
نةشياوء ،ناتةواوميان لة بارةى قامووسةوة2 .ـ
بآسةرةوبةرةيىء بآ بةرنامةيى لة كارى وةرطيَرِاندا كة لة
نةبوونى رةخنةء هةلَسةنطاندنى زانستى لة بارةى
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وةرطيَرِانةوة ،نةبوونى كؤمةلَةء تريبوونى تايبةت بة وةرطيَرِان،
نادياريى ئةولةويةتةكانء نارِوونى ريَوشويَنةكانء ،كؤمةلَيَك
نةبوونيى ديكةدا ،خؤدةنويَنآ.
1ـ بوونى ناوةنديَكى سةرانسةرى بؤ ريَنويَنى كردنء
بةرةوثيَشربدنى بزووتنةوةى وةرطيَرِان لة كوردستانء لة نيَو
كورداندا ،ثيَويستة .ناوةنديَك كة هةم لة اليةن حكوومةتى
هةريَمى كوردستانةوة ثشتى بطريآ ،هةم نويَنةرى
تيَكؤشةرانى نيَو بزووتنةوةى وةرطيَرِان بآء ،هاندةرء
يارمةتيدةرى بزووتنةوةى وةرطيَرِان لة بةشةكانى ديكةى
كوردستانء لة نيَو كوردانى دةرةوةى كوردستانيشدا بآ.
15ـ ناوةنديَكى سةرانسةرى بؤ بزووتنةوةى وةرطيَرِان لة
كوردستان ،دةبآ مجوجؤلَء ضاالكىيةكان بةرةو طةيشنت بة
زمانيَكى يةكطرتووى كوردى ريَنويَنى بكا ،ئامانجء بةرنامةى
يةكسالَة 0 ،سالَةء  15سالَة طةآللَةء ثيَشنيار بكا ،بزووتنةوةى
وةرطيَرِان لة كوردستان بة بزووتنةوةى جيهانيى وةرطيَرِان
ببةستيَتةوة ،هةوأل بدا ،نةتةوةى كورد لة بوارى وةرطيَرِاندا
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هةر وةرطر نةبآء بة هؤى وةرطيَرِةرانى ميَذووء ئةدةبةكةيةوة
بؤ سةر زمانى بيَطانة خؤى ثرت بة جيهان بناسيَنآ.

سةرضاوةكان:
سةرضاوةى كوردى
كتيَب:
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هونةرمةنديَك) ،ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة ،هةوليَر2555 ،
2ـ ئةورةمحانى حاجى مارف ،ريَزمانى كوردى ،بةرطى يةكةم
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5ـ رةفيق شوانى ،ضةند بابةتيَكى زمانء ريَزمانى كوردى،
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6ـ شوكرية رةسووأل ،زمانء ئةدةبى كوردى (ثةخشان)،
ضاثخانةى زانكؤى سةالحةدين
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8ـ عريفان قانعىفةرد ،حمةممةدى قازىء ثةيامى وةرطيَرِ ،ء:
مسايل زارعى ،دةزطاى وةرطيَرِان ،هةوليَر2550 ،
9ـ عيَزةدين مستةفا رةسووأل ،بؤ زمان ،ضاثخانةى شظان،
سليَمانى2550 ،
10ـ عةىل سولَحجوو ،طوتارء وةرطيَرِان ،و :كؤسار فةتاحى،
خانةى وةرطيَرِان ،سليَمانى2550 ،
11ـ فةرهاد ثريباأل ،عةبدولرةحيم رةمحى هةكارى ،سثىرِيَز،
دهؤك2552،
12ـ فةرهاد ثريباأل ،ميَذووى وةرطيَرِان لة ئةدةبياتى كورديدا
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13ـ كورش سةفةوى ،حةوت طوتار دةربارةى وةرطيَرِان ،و:
رةفعةت مورادى ،خانةى وةرطيَرِان ،سليَمانى2550 ،
14ـ نةبى قادرى ،ضوارينةكانى خةييام بة كوردى،
كوميسيؤنى تةبليغاتى حيزبى ديَمؤكراتى كوردستانى ئيَران ـ
ريَبةرايةتيى شؤرشطيَرِ ،بةفرانبارى 1331
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