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ئەم ژمارەیەی ڕۆڤارمان تایبەت كردووە بە یەكێك لە نووسەر و ڕۆشنبیر و مێژوونووس و سیاسەتمەدارێكی ناوداری 
نەتەوەكەمان كە )تۆفیق وەهبی(یە، بە زمانە شیعرییەكەی كاك شێركۆ بێكەس )تۆفیق وەهبی گوڵە هێرۆی سەرلق 
سپی!( بەهیوای ئەوەی ئەم ژمارەیەمان بگاتە بااڵی بەرزە فڕی داهێنانی ئەو پیاوە ڕووناكبیرو پایە بەرزەی نەتەوەكەمان، 
ئێمە نامانەوێت لەم پێشەكییە كورتەدا ژیاننامە و وێستگە گرنگەكانی ژیانی تۆفیق وەهبی بۆ خوێنەران هەڵبدەینەوە، 
چونكە زۆرێك لەو نووسەرانەی كە لەم ژمارەیەدا بەشداربوون هەریەكەیان بە شێوازێكی جیاواز تیشكی خستووەتە 

سەر الیەنێك لە الیەنە پرشنگدار و گەشەكانی ئەم ڕۆڵە ڕۆشنبیرەی نەتەوەكەمان.
* گەر سەیری بەرهەم و كتێب و وتارەكانی تۆفیق وەهبی بكەین، دەبینین ئەو پیاوە لە ئینسكلۆپیدییایەك دەكات 
نەك تەنیا نووسەرێك بێت و لە تەنها بوارێكدا بەرهەمەكانی باڵوبكاتەوە، بەرهەمەكانی ئەو لە بوارەكانی )زمانەوانی، 
ئەدەب، مێژوو، لێكۆڵینەوە، گەشت، فەرهەنگ، ساغكردنەوە(دان، هەروەك د.كەمال مەزهەر لە وتارەكەی ئەم ژمارەیەی 
ڕۆڤاردا ئاماژەی بۆ دەكات كە تۆفیق وەهبی لە هەر بوارێكدا زانیبێتی نەتەوەكەی الواز و پێویستی بە قەڵەمەكەی 
ئەوە ئەوا بە بێ دوودڵیی و بە دڵسۆزییەكی زۆرەوە لەو بوارەدا كاری كردووە و هەوڵەكانی خۆی خستووەتە گەڕ بۆ 

كاركردن و نووسین و ساغكردنەوەی بابەت و تەوەرەكان.
ژمارەیەدا  لەم  لێكۆڵینەوانەی  و  بابەت  لەو  زۆرێك  كە  ئەوەیە  ڕۆڤار  ژمارەیەی  ئەم  تایبەتمەندییەكانی  لە  *یەكێك 
باڵوكراونەتەوە ئەو نووسەرانە لەسەر داوای ڕۆڤار نووسیوویانە و بە پێچەوانەی هەندێ ژمارەی تری )ڕۆڤار( نەگەڕاوین 

بەدوای ئەو وتارانەدا كە پێشتر باڵوكراونەتەوە.
*شتێكی تر زۆر گرنگە بەالمانەوە ئاماژەی بۆ بكەین،  ئەویش ئەوەیە كە لە خولی نوێی ڕۆڤاردا هەمیشە بۆ هەموو 
ژمارەیە  ئەم  بۆ  نەناسانە هاوكارییان كردووین،  ماندوو  تایبەتی  دەزگای  و  ڕۆشنبیر  و  نووسەر  ژمارەكان كۆمەڵێك 
ناكرێت هەوڵی دڵسۆزانە و خەمخۆرانەی مامۆستا سدیق ساڵح لە یاد بكەین، كە بەبەخشینی چەندین وێنەی دانسقەی 

تۆفیق وەهبی و وتار و بابەتی نووسەران هاوكاریی كردین لە پێناو دەوڵەمەندكردنی بابەتەكانی ڕۆڤاردا.
سەرقاڵی  ئێستادا  لە  كە  )ڕۆڤار(  خوێنەرانی  و  نووسەران  بۆ  ئاگادارییەكە  بكەین،  بۆ  ئاماژەی  ماوەتەوە  ئەوەی   *
ئامادەكردنی ڕۆڤارێكی نوێین بۆ مێژوونووسی گەورەی كورد )محەمەد ئەمین زەگی بەگ(ی خاوەنی شاكاری )خوالسەی 
)ڕۆڤار( دەكەین هەركەس دەتوانێت بەشداری  لە نووسەران و خوێنەرانی  داوا  لێرەوە  تەئریخی كورد و كوردستان( 
ژمارەی داهاتووی ڕۆڤارمان بكات بە نووسین و وێنە و بابەتی تایبەتمەند بەو مێژوونووسە گەورەیەی كورد و پێشەكی 

سوپاس گوزارین.

7

تۆفیق وەهبی
گوڵە هێرۆی سەرلق سپی
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ژیا

دیاری جەالل
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بۆچی تۆفیق وەهبی؟
كاتێك لە ڕێگەی پەیجی ڕۆڤارەوە لە تۆڕی 

كۆمەاڵیەتی فەیسبوك  بیستم كە دواهەمین ژمارەی 
ئەو باڵوكراوە سەنگینە لەسەر نووسەر و زمانناس و 
مێژوونووسی گەورەی نەتەوەكەمان )مامۆستا تۆفیق 
وەهبی بەگ(ە، پێم خۆش بوو بە وتارێك بەشداری 

ئەو ژمارەیەیان بكەم.
كاتێكیش كە بیرم لە وتارەكانی پێشووی نووسەرانی 

تری وەك )د.مارف خەزنەدار، عەزیز گەردی، 
د.كەمال مەزهەر، كەمال رەئوف محەمەد، رەفیق 

حیلمی و چەندانی تر(كردەوە كە لەسەر ئەو 
نووسیوویانە لەخۆمەوە توانستی ئەوەم نەبوو 

بەشداری ئەو ژمارەیە بكەم، بەاڵم هەمیشە ڕۆحی  
دەروێشیم بۆ ئەو نووسەر و ڕۆشنبیرە گەورەیە پێم 
خۆش بوو بە وتارێك بەشداری ئەو ڕۆڤارە بكەم، 
بۆیە بەباشم زانی بۆ نەوەی نوێ خوێندەوارانی 

كورد بە پوختەیەك لە ژیان و بەرهەم و 
چاالكییەكانی تۆفیق وەهبی ئاشنایان بكەم، هەر 
بۆیە لێرەدا و لەم نووسینە كورتەدا تەنها ئاماژە 

بەو نووسین و وێستگە گرنگانە دەدەم كە ئەم ڕۆڵە 
دڵسۆزەی كورد پێیدا تێپەڕیووە.

)١ی کانوونی دووەمی ١٨٩١-٥ی کانوونی 
دووەمی ١٩٨٤ز( نووسەر، زمانەوان، مێژوونووس، 

سیاسەتمەند و ئەفسەری سەربازی بەناوبانگی  کورد 
بوو.کۆلێژی  سەربازی  لە ئەستەمبوڵ تەواو کردووە 

و بووە بە ئەفسەر، ساڵی  ١٩٢٩ کراوە بە فەرماندەی  
کۆلێژی  سەربازیی  لە بەغدا، دواتر لە ساڵی ١٩٣٠ 
کراوە بە موتەسەریفی پارێزگای سلێمانی و پێش 

ڕاپەڕینەکەی  بەردەرکی  سەرای سلێمانی لەسەر کار 
البراوە.

ساڵی  ١٩٤٣ بووە بە  وەزیری  ئابووریی و ساڵی  
١٩٤٨ بووە بە وەزیری  مەعاریف، ئەندامی  کۆمەڵەی  

جوگرافیاناسانی  بەریتانیا بووە. شەش زمانی زانیوە، 
لە چلەکانی سەدەی ڕابردوودا ڕۆڵێکی  بەرچاوی  

لە سیاسەتی  عێراقدا ھەبووە. زۆر شارەزایی لە 
 بواری  شوێنەوارناسیی  کوردستاندا ھەبووە، چەندین 

نووسینی لەو بارەیەوە باڵوکردۆتەوە.

ژیان:
تۆفیق وەھبی بەگ کوڕی مەعرووف،  لە ١ی 

کانوونی دووەمی ساڵی ١٨٩١دا لە شارۆچکەی 
چوارتای سەر بە شاری سلێمانی لە دایکبووە. 
ھەر منداڵ بووە کە باوکی مردووە، خوێندنی 

سەرەتایی لە سلێمانی تەواو کردووە و لە ساڵی 
١٩٠٤دا چۆتە بەغدا و خوێندنی ناوەندیی و 

ئامادەیی سەرەبازی بە زیرەکی تەواو کردووە. 
ئینجا ڕووی کردۆتە شاری ئەستەمبوڵی پایتەختی 

دەوڵەتی عوسمانی بۆ تەواو کردنی خوێندنی 
بااڵتری، لە کۆلێژی ئەرکان وەرگیراوە و بۆتە 

ئەفسەری ڕوکن لە سوپای عوسمانی.
کە جەنگی یەکەمی جیهانیی لە ساڵی ١٩١٤دا 

دەستی پێکرد، بەشداری لە شەڕی »چەنە قەلعە« 
لە دەردەنیل دا کردووە و لە دواییدا ڕەوانەی 
خوارووی ئێراق کراوە بۆ بەشداری کردن لە 

بەرەی جەنگ لە دژی ھێزەکانی بریتانیا لە 
»شعێبە« و لە کاتی کشانەوەی سوپای عوسمانی 
بەرامبەر بە ھێزەکانی بریتانیا لە مانگی ئەیلوولی 

١٩١٧دا بەشداریی کردووە لە بەرەی جەنگی 
ڕومادی و کاتێکیش کە ئەو شارە کەوتۆتە چنگ 

ھێزەکانی بریتانیا ئەم بەخۆی و لەشکرەکەیەوە 
بەرەو شاری ھیت کشاوەتەوە.

لە ساڵی ١٩١٨دا گواستراوەتەوە بۆ بەرەی جەنگی 
فەله ستین و پایەی سەربازی بەرز کراوەتەوە بۆ 
پلەی ڕائید و مەدالیای قارەمانی لەسەرکردەی 

ئەڵمان وەرگرتووەو ئەوەی شایانی باسە زۆربەی 
سەرکردەکانی تیپی سوپای عوسمانی ژەنەڕاڵی 
ئەڵمان بوون، چونکە لەو جەنگەدا عوسمانی و 

ئەڵمانیا ھاوپەیمان بوون لە دژی بەریتانیا و فەڕەنسا 
و ئیتاڵیا و ئەمەریکا شەڕەیان دەکرد.

کاتێک کە ئەو جەنگە جیهانییە بە شکانی دەوڵەتی 
عوسمانی و ھاوپەیمانەکانی لە مانگی تشرینی 

دووەمی ساڵی ١٩١٨دا کۆتایی ھات، تۆفیق وەھبی 
بەگ گەڕایەوە کوردستان و ئینجا چووە بەغداو 

بووە یەکێک لە ئەفسەرە دیارەکانی کورد لە 
دامەزراندنی سوپای ئێراق لە ڕۆژی ٦ی کانوونی 

دووەمی ١٩٢١دا.
کاتێک کە شێخ مەحموودی حەفید لە ساڵی 
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١٩٢٢دا لە ھیندستان گەڕێنرایەوە سلێمانی و 
بووەوە پاشای کوردستان، تۆفیق وەھبی بەگ 
لە مانگی تشرینی یەکەمی ئەو ساڵەی ١٩٢٢دا 

چووە پاڵ بزووتنەوەکەی ئەم سەرکردەیەی 
کورد و کە ئەم بزووتنەوە و فەرمانڕاوەکەی 
شێخی حەفیدیش بە دەستی ئینگلیزەکان لە 

ناوبران، تۆفیق وەھبی بەگ بۆ ماوەی ٤٢ ڕۆژ 
گیرا و کە ئازادکرا لە دوا دوای ساڵی ١٩٢٣دا 

کرا بە کارگێڕی بزوتنەوەکان لە شالیارێتی 
بەرگری ئێراق و لە مانگی ئابی ١٩٢٥یشدا کرا 
بە بەڕێوه بەری قوتابخانەی سەربازیی لە بەغدا 
و پلەی سەربازیی بووە موقەددەم و لە ساڵی 

١٩٢٩ دا ناردرا بۆ ئینگلتەرە بۆ بەشداریی کردن 
لە خولێکی بەرزکردنەوەی شارەزایی سەربازیی 
و لە ساڵی ١٩٣٠دا پلەی عەقیدی پێدرا و کرا 
بە موتەسەریفی پارێزگای سلێمانی، بەاڵم بەر 
لە قەومانی شەڕەکەی ٦ی ئەیلوولی ١٩٣٠ی 

بەر دەرکی سەرای سلێمانی لە کارەکەی 
دوورخرایەوە، کەچی لە ساڵی ١٩٣١ لە دوای 

شەڕی شێخ مەحموود لە ئاوباریک لە دژی 
دەسەاڵتدارانی فەرمانڕەوایی ئێراق، ماوەیەک 

گیرا و تاوانی ھاندانی خەڵکیان بۆ داواکردنی 
فەرمانڕەوایەکی کوردی خستەپاڵ و ماوەیەک 

بێ کارو فرمان مایەوە تاکو لە ساڵی ١٩٤٦ ئەم 
کەسایەتییە بەناو کورد کرا بە شالیاری ئابووری 

ئێراق لە شالیارییەکەی حەمدی پاچەچی داو 
دوای ئەوەش تاکو ساڵی ١٩٥٨ گەلێک جار 
بە ناوی کورد کراوە بە شالیاری بەرگری و 

مەعاریف.
لە سەرەتای ساڵی ١٩٥٨دا کراوە بە ئەندام لە 

ئەنجوومەنی پیاوماقوواڵنی ئێراق »مجلس االعیان« 
و لە دوای شۆڕشی ١٤ی تەممووزی ساڵی ١٩٥٨ 
دا ئێراقی جێھێشتووەو چووەتە شاری لەندەن و 
دوا ساڵەکانی ژیانی له وێ بەسەر بردووەو ھەر 
خەریکی نووسینی مێژووی کورد و نووسینی 

بابەتی زمانەوانی کوردی بووە، تاکو لە ڕۆژی 
١٩٨٤.٠١.٠٥دا لەو شارە لە تەمەنی ٩٣ ساڵیدا 

کۆچی دوایی کردووەو تەرمەکەی ھێنراوەتەوە 
بۆ سلێمانی و لەسەر ڕاسپاردەی خۆی لە چیای 

پیرەمەگروون لە تەنیشت گۆڕی پیاوچاکی کورد 
پیرەمەگروون بە خاک سپێردراوە.

بەرهەمەکان:
 دوای دامەزراندنی کۆڕی زانیاری کورد لە ساڵی 
١٩٧١، تۆفیق وەھبی بە ئەندامی شانازی )فخری( 

ھەڵبژێردرا و گەلێک لێکۆڵێنەوەی دەگمەنی لە 
گۆڤاری کۆڕدا نووسی.

ھەندێک لە بەرھەمە چاپکراوەکانی ئەمانەن:
بە کوردی:

•وتاری کوردییەکەمان بە چۆن حرووفێک و 
چۆن بنووسین؟ - دیاریی کوردستان، ١٩٢٥، 

ژمارەکانی ٥ و ٦
• دەستووری زمانی کوردی - بەغدا، ١٩٢٩، 

١١٤ الپەڕە
• خوێندەواریی باو - بەغدا ١٩٣٣، ٤٤ الپەڕە

• قسنێک لە کوردستان - بەغدا ١٩٤٧، ١٨ الپەڕە
A Kurdish-( فەرھەنگی کوردی - ئینگلیزی •

English dictionary( - بە ھاوبەشی لەگەڵ 
ئەدمۆندز )Cecil John Edmonds( ، لەندەن 

١٩٦٥، Oxford Press، ١٧٩ الپەڕە
بە عەرەبی:

• رجعیە  المانیا و عبادە  القوە  - به غدا ١٩٤٢، ٣٦ 
الپه ڕه 

• االصل و االستطراد فی اصل معنی بغداد - 
به غدا ١٩٥٠، ٥١ الپه ڕه 

• قواعد اللغە  الكردیە  ج )١( - بیروت ١٩٥٦، 
١١٢ الپه ڕه 

• قواعد اللغە  الكردیە  ج )٢( - بیروت ١٩٥٦، 
٥٥ الپه ڕه 

• التون كوبری - به غدا ١٩٥٦، ٢٨ الپه ڕە
• سخرە  من دربند بازیان الی تاسلوجە  - به غدا 

١٩٥٦، ٣٦ الپه ڕه 
• حول مقال مسئوولیە االدیب الكردی لالستاذ 

عبدالمجید لطفی - به غدا ١٩٧٣، ١٥ الپه ڕه 
بە ئینگلیزی:

• ئەشکەوتی گندۆک - بەغدا ١٩٤٩
• پاشماوەی میسرازئیەکان )ئێزدییەکان( لەندەن 

١٩٦٢
• خوێندنی کوردی - بەشی یەکەم لەندەن ١
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بەدواداچوونی وتارێكی
مامۆستا تۆفیق وەهبی

محەمەد حەمە باقی
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ھاوینی ساڵی )٢٠٠٨ز(، خەریكی ئامادەكردنی كتێبێك 
بووم لە بارەی ئایینی )یەزیدی(یەوە و بۆ چنگخستنی 

سەرچاوەش بۆ ئەم كارەم، لە ناو دەیان  و دەیان 
سەرچاوەی ھەمەجۆردا، كەڵكێكی تایبەتی   و جیاوازم لە 

بەشی یەكەمی سەرجەمی بەرھەمی )عەرەبی(ی زانای 
گەورە: مامۆستا )تۆفیق وەھبی( وەرگرت، كە بنكەی 
)ژین(ی ھەمیشە چاالك   و كارامە، لە ساڵی )٢٠٠٦ز(
دا بەچاپیان گەیاندبوو. بەو ھۆیەشەوە كە وەك تاقانە 
سەرچاوەیەكی دەوڵەمەند و رەھەند كوردانە، پشتم 

پێدەبەست  و چەندانجار دەگەڕامەوە سەری  و بە وردی 
بە وشە و ڕستە و پەرەگرافەكانیدا دەچوومەوە، بۆم 

دەركەوت بەدەم ئەم كارەمەوە، زۆربەی ھەڵە زۆرەكانی 
چاپ  و ناتەواوییەكانی تایپكردنەكەشم بەرچاو دەھاتن  و 
بەچاكم زانی بۆ دەستنیشانكردنیان ھێما و نیشانەیان لەسەر 

دابنێم  و دواتریش  و پاش دەستخۆشیكردنم لە برایانی 
بنكەی )ژین(، سەرنجەكانی خۆمیان لە بارەی ئەم ھەڵە 
زۆرانەوە عەرزكردن، كە بە سنگێكی فراوانەوە لێمیان 
وەرگرت  و داوایان لێكردم ھەڵەچنی بەشی دووەمی 

سەرجەمی بەرھەمی )كوردی(ی مامۆستای ناوبراو، بە من 
بسپێرن  و پاشانیش ھەر وایان كرد  و سەرلەبەری بەشی 

دووەمی نووسینی تایپكراویان بۆم نارد و منیش لەبەر دوو 
ھۆ زۆر بە گرنگ  و بایەخ پێدانەوە، كاتێكی زۆرم بۆ بە 

وردی خوێندنەوەی تەرخانكرد:
١. ھەلێكی ھەڵكەوت  و زێڕین بوو بۆ خۆم، تا زۆرینەی 

بەرھەمی نووسینی ئەم زانا گەورەیە، لە یەك كاتدا  و 

بەسەریەكەوە بخوێنمەوە، لە كاتێكدا كە پێشتر دوای 
ماندووبوونێكی زۆر  و پچڕپچڕ، دەستم بە بەشێكی ئەم 

گەنجینە شاراوەیە گەیشتبوو. بۆیە چێژ و زانیارییەكی 
بەكەڵكی دامێ  و ھاوكاتیش بووە مایەی ئەوەی بەھرە و 

سەرمەشقی شاگردانە، لە شێوازی توێژینەوەی خۆماڵییانەی 
ئەم نووسەرە فرە بەھرەیە وەربگرم.

٢. بۆ ئەوەی ئەم بەرھەمە بە پیتە وەك مەبەست  و پەیامی 
مامۆستا )تۆفیق وەھبی( بە خوێنەران بگات، ھەوڵم دا 

جگە لە ھەڵەچنی، لەگەڵ ھەندێ وشەدا، ڕێنووسی 
كوردیی ئێستا لەبەرچاو بگرم  و لە زۆر شوێنی پێویستی 
ناو ڕستەكانیشدا، جارجارە )كاما( یان نوقتەیەك دابنێم، 

چونكە لە داڕشتنی چاپی یەكەمی ئەم چەپكە نووسینانەدا، 
كە زۆرینەیان )٧٠-٨٠( ساڵ بەر لە ئێستا و پیتچنی 
)عەرەب( دایانڕشتوون، بۆ خوێندنەوەی ئێستا جۆرە 
ھەڵوێستە و تەمومژێكی دروست دەكرد. لە ھەندێ 

جێگەشدا ئەگەر پێویستی بە ڕوونكردنەوە و سەرنج  و 
پەراوێز ھەبووبێ، وردە سەرنج  و پەراوێزم بۆ كردوون، 

)وەك ڕاستكردنەوەی دێڕە شیعرێك، یان شتێكی لەو 
بابەتە(  و كۆشاوم ئەو پەراوێز و سەرنجانە، زۆر كەم 

 و كورت بن، بەاڵم لەسەر بابەتێكیان، كە بەناوی 
)پیرەمەگروون(ەوە بوو، بەو ھۆیەوە كە لەالیەكەوە: 

وتارەكە، بۆ خۆم چێژ و زانیاریی زۆرم لێ وەرگرت 
 و لەالیەكی تریشەوە: نەمدەتوانی بەبێ ھەڵوێستە 

لەسەركردنێكی ئارام بەالیدا تێپەڕم، بۆیە ھەرچیم دەكرد 
سەرنجەكەم لەمەی ئێستا بۆ كورتتر و چڕتر نەدەكرایەوە. 

تۆفیق وەهبی و  د. عەبدوڵاڵ مەردۆخی
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لەبەرئەوە ناچاربووم لە شێوەی پەراوێزی دەرھاوێژم  و 
بیكەمە ئەم ڕوونكردنەوەیەی، كە ناوی )بەدواداچوون(
م لێناوە و پێم چاكە بەسەربەخۆ و بۆ زیاتریش كەڵك 

گەیاندن بە خوێنەران، لەم وتارە بە نرخەی مامۆستا 
)وەھبی(، لە پێش )بەدواداچوون(ەكەی خۆم، وتارەكەی 
مامۆستای ناوبراو، بخەمە بەردەست  و چاوی خوێنەران، 

ئەوسا ڕوونكردنەوەكەی خۆمی لەسەر دەردەبڕم.)١(

پیرەمەگروون )2(
 

تۆفیق وەھبی
)ئەگەر لە ملەی تاسڵووجەوە ھەڵبگەڕێین بە شاخەكەی 

نیوەڕۆی خۆرەاڵتیدا  و بچنە تەپڵەسەرێكی بەرز و 
ڕووبكەنە ڕۆژھەاڵت، چاوتان ئەكەوێ بەكێو و شاخ  

و دەشتاییێ كە سروشت بە ھەموو تەڕدەستیی خۆیەوە 
ڕازاندوویەتیەوە و ڕەنگاوڕەنگی كردووە، بە گشت 

ئەو ڕەنگانە كە چاو ئەگەشێننەوە و فەرەحی ئەبەخشن 
بە دڵ، ئەوێ بەشێكە لە نیشتمانی كورد، كە شاعیر 

و ئەدیبە حەیرانەكانی، بە )كوردستانی( ڕەنگین ناوی 
ئەبەن.

لەبەرچاوتانا، لەوێ، دەشتایێكی فراوان درێژ ئەبێتەوە لە 
شیمالی خۆراوەوە بۆ نیوەڕۆی خۆرەاڵت، وە درێژایی 

خۆرەاڵتی ئەم دەشتاییە، كە ناوی )دەشتی سلێمانی(
ی زۆر لێ دێ، ڕیزە دیوارێكی شاخ كشاوە موازی بە 

زنجیرە شاخەكەی بەرانان، كە ئەمیان دیواری خۆراوایی 
دەشتەكەیە.

وە ئەگەر وردتر بڕوانن، ڕاست ئاقاری خۆرەاڵت 
لە پەراوێزی بناری شاخی گۆیژە كە یەكێكە لەو 

ڕیزە شاخانەی سنووری خۆرەاڵتی دەشتەكە، شارێ 
بەدی ئەكەن، ئەمە شاری سلێمانییە، ئەم شارەیە دڵە 

زیندووەكەی نیشتمانی كوردە.
ئەو ڕێگایەی لە تەنیشتی چەپمانەوە لە ملەی 

تاسڵووجەوە گلۆر ئەبێتەوە بۆ دۆڵی تانجەرۆ، ئەكشێ 
بەناو دەشتاییێكی شەپۆلدەرا بەرەو خۆرەاڵت بۆ 

سلێمانی، كە لە پاش پەڕینەوەی ئاوی قلیاسان، بەسەر 
پردە تازەكەیان، ئینجا ئەگاتە جێ. سلێمانی شارێكی 
تازەی كوردستانە )١٧٨٤/١١٩٩( یادگاری ئیبراھیم 

پاشای بابانە.
وە ئەگەر چاوبگێڕن بۆ الی دەستە چەپەوە، كێوێكی 
بڵندی تاقانەی بەدەماغتان بەرچاو ئەكەوێ كە ھێشتا 

لووتی بەرزە بەو خەڕۆیی دێرینییەوە، خەڕۆیی 

ئەو ڕۆژگارەی كە خوایێ بوو ھەرێمی سلێمانی و 
ھاوسێكانی ئەپاراست بە شاخەكانیانەوە، دۆڵ  و 

ڕووبار و كانییەكانیانەوە، بە مرۆویانەوە، بە گیانلەبەر 
و كشتوكاڵیانەوە، وە ئاگاداریان بوو. ئەم كێوە بەسامە 

خۆشەویستە كێوی )پیرەمەگروون(ی موقەدەسی 
دێرینییە، كە ھێشتا ئەمڕۆش موقەدەسە لە شیعر و 

گۆرانیی كورددا.
كێوی پیرەمەگروون، ئەبێ وەكو ھەموو كێوێكی 

مانەندی خۆی، لە دەوری بەرددا پەرسترابێ، قوربانی 
پێشكەش كرابێ  و سوێندی بەسەر خورا بێ، ھەرچەند 
خوایەتییەكەی لە دەوری تاریخیدا لێی داكەنراوە، بەاڵم 

موقەدەس تەماشاكراوە.
مادەكان لە سەدەی حەوتەمی پێش میالدەوە لە ڕۆژانی 

جەژنەیاندا، بەوێنە، لە جەژنی سەری ساڵیاندا، لە 
جەژنەكانی گەڕانەوەی بەھار و ھاوینیاندا، لە جەژنی 

نۆبەرەی سەوزی پاڕانەوە بۆ باران لە پاییزدا، وە 
بۆ ڕزگاربوون لە بێ بارانی  و نەبوونی  و نەخۆشیی 

داگیركەر و نەخۆشی تر، وە بۆ پاڕانەوە بۆ مناڵ بوون  
و نەمردن، وە بۆ پاڕانەوە بۆ دووربوون لە دوژمنی 

داگیركەر، وە بۆ پێروزی بەسەر دوژمنا، سەر ئەكەوتنە 
تەوقە سەری پیرەمەگروون  و قوربانییان پێشكەش 

ئەكرد، بەھەر گەورەی گشت خوایەكانیان )دیاوس 
پیتەر( واتا )باوە ئاسمان، خوا ئاسمان(، وە بە خوای 

نوور و پەیمان  و سەرڕاستی، پارێزگاری واڵت  و 
دێهات  و كەشتگا، )میپرە (ی گەورە )میهر، كە لە پێشا 

بە خوای خورشید زانراوە(، وە بەبانوو خوا )الهە(،، 
ئەناھیتا، ناھید و خوایەكانی تریان.

نەبوخوزنەسەر )بەختەنەسەر ٦٠٤-٥٦١ پێش میالد(ی 
شای بابل، قولە عەجایەبەكەی بابلی السایی )لە ئاسایی( 
كێوی پیرەمەگروونی بەشكۆ، یان كێوێكی تری لووت 

بەرزی وەكو ئەوی، دروست كردووە بۆ دڵخۆشیی 
بانووشا )مەلیكە( خۆشەویستەكەی، )ئامیتیس(، كە 

دوێتەی شای ماد )ئەژی دەھاكە( بوو.
)ئامیتیس( ئەشێ بارەھا سەر كەوتبێتە سەر ئەو كێوانە 

بۆ بەجێهێنانی پەرستشی خوای ھەرە گەورەیان )دیاوس 
پیتەر( )باوە ئاسمان( و میپرە  )میهر( و خوایەكانی تریان. 

خوای نوور و پەیمان و وەفا و سەرڕاستی بوو، بە 
تایبەتی خوای ھەرە خۆشەویستیی مادەكان بوو.

الم وایە ھەتا دوایی سەردەمی ساسانی پەرستگایێكی 
ئاگر بووبێ لە چەشنی )چوارتاق(، لە تەپڵەسەری كێوی 
پیرەمەگروون، بێگومان لە زۆر دوورەوە دیاربووە. ئەشێ 
لەسەر كێوی )سەرسیر(یش چوارتاقێك بووبێ، كە ناوی 
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بەدێیەكەی )چوارتا(وە ماوەتەوە.)٣(
بانوو خوا )الهە( ئەناھیتا لە سووڕی ساسانیدا )بانۆك ناو(، 

واتا )خانم ناو( یاد ئەكرا، ئەشێ كە پەرستشگایێكی 
)بانۆك ناو٩ بووبێ لە سەرچاوەكەی پیرەمەگروون. 

سەرچاوەكە ھەر خۆی بانووخوا )ئاناھیتا( بوو، 
ئەیانپەرست.

)ئەناھیتا( بانوو خوای سەرچاوە و ڕووبار و پیت  و 
بەرەكەتی سەر زەوی  و ھی زاوزێ بوو. بوژاندنەوەی 
كانیەكان و زیادبوونی ئاو، تەجەلیی ئەو بوو، پیت  و 

بەرەكەتی بەخش ئەكرد بە زەوی، وە مێرد و مناڵی ئەدا 
بە كانیەكان، وە بانوو خوای پیرۆزیش بوو.

لەوەی ھەتا ئێستا بەیانمان كرد وا دەرئەكەوێ كە 
پیرەمەگروون دەمی خۆی پەرستراوە، دەمێ بۆتە 

پەرستشگا بۆ پەرستنی ئاسمان  و ئاسمانیەكان  و دەمێ 
بۆ ئاگر، ئاو، لە دەوری ئیسالمیدا بۆتە جێی مەرقەدی 

شەخس  و پیر، كەوا ئێستا مەرقەدی پیرەمەگروونی لێیە. 
پیرەمەگروون كەوا دیارە، یەكێ بووبێ لە پیرەكانی 

ئسماعیلیی كۆن، مەرقەدەكەی لەبن قولەی كێوەكەدایە، 
ژنان ئەچنە سەری، قوربانی بۆ سەر ئەبڕن، داوای زگ 

پڕبوونی لێ ئەكەن. ئەم شەخسە یەكێكە لەوانە كە 
حاجەتی ناوماڵی، كە وەكو مەنجەڵ  و كاسە و كەوچك 

 و شتی تر بێ، بە نیاز بۆ ئەبرێ  و الی دائەنرێ.
ئەشێ ئەسڵی ناوەكەی )پیرعەنبەر گودروون( 

)گوردووە( بووبێ. پار لەسەردانی دوایی 
پیرەمەگروونمدا، لە دێی )زێویە( پێیان وتم كە 

پیرەمەگروون یەكێكە لە ئەسحابەكان، دیارە ئەوان 
راست ئەكەن.

ئەو دێیە كە ئێستا ناوی )زێویە(یە، ھەمیشە ئاوا بووە، وە 
جێگای ئاگرەوان، موگ  و ھێربەدەكان بووە كە پیاوی 
دینیی زەردەشتی بوون. )زێویە( بە پێی ناوەكەیەوە وا 

دیارە كە لە دەوری ئیسالمیشدا سەردەمێك ناوچەیێكی 
تەریقەتێ بووبێ، وە )زاویە( )تەكیە(یێكی لێ بووبێ.(

*    *    *

وەك سەرنجمان دا مامۆستا تۆفیق وەھبی لەم چەند 
الپەڕە زۆر كەمەدا )كە لە بارەی دێرینەی چیای 
پیرەمەگروونەوەیە(، ئەو ھەموو زانیارییە مێژووییە 

دەوڵەمەندەمان بەو خێراییە زۆر ھوشیار و زیرەكانەیە 
بۆ بەسەر دەكاتەوە و دەمانباتەوە بۆ ئەو سەردەمانەی 

كە ئەم چیایە و ئاقارەكەی لە سەدان  و ھەزاران ساڵ لە 

پێشترەوە، مەڵبەندی ئایینی دانیشتووانی ناوچەكە بەگشتی 
 و بەتایبەتیش لە ڕۆژگاری دەسەاڵتی دەوڵەتی )ماد-

سەدەی حەوتەمی پێش زایین(دا، مەڵبەندێكی ڕێبەرانی 
ئایینی )ماد( بووە و ڕێوڕەسمی ئایینییان تێدا ئەنجامداوە 

و لە تەكیشیدا كە دێتە سەر ناوی گوندی )زێویە(
ی ناوجەرگە و ئامێزی چیاكە، بە ھەمان شێوە لەم 

گوندەش دەدوێ  و ئەم گوندەش بە دێرینەی چیاكەوە 
دەبەستێتەوە  و دەڵێ: )ئەم دێیە، كە ئێستا ناوی _زێویە-
یە، ھەمیشە ئاوابووە و جێگەی –ئاگرەوان-و-موگ-و-

ھیربەد-ەكان بووە، كە پیاوانی ئایینی زەرتوشتی بوون(.. 
كەچی كە ڕاڤەی وشە و ناوی گوندی )زێویە( دەكات، 
دەڵێ: وا دیارە لە سەردەمی )ئیسالمی(شدا، ناوچەیەكی 

تەریقەتێ بووبێ  و )زاویە(: تەكیە-یەكی لێ بووبێ!!. كە 
وەك دیارە مامۆستا وەھبی وشەی )زێویە(ی بە وشەی 
)زاویە(ی عەرەبی لێكداوەتەوە، بۆیە ناوی )زاویە( بۆ 

ڕۆژگاری ئیسالمی دەگێڕێتەوە!
بۆیە كاتێك بەپێ  و شوێنی بەسەركردنەوەكەی مامۆستا 
)تۆفیق وەھبی(دا دەچینەوە، كە دەڵێ: گوندی زێویە، 

جێگەی ئاگرەوان-موگ-و- ھیربە-ەكان بووە، بێ 
ھیچ دوودڵییەك ئەمەی لەگەڵدا دەسەلمێنین  و بۆ 

پشتیوانیكردنی ئەم بۆچوونەیشی، ئەوە بەیاد دێنینەوە، 
كە ھەر لە سەرووتری ئەودیوی چیای پیرەمەگروونەوە، 

ڕیزە چیایەكی تری بەرز و زۆر سەخت  و ڕەقەن 
بە ناوی چیای )ژیلوان(ەوە ھەیە، كە لەگەڵ زنجیرە 
چیایەكی تردا بەسەر گوندی )چۆخماخ(ی سەر بە 

دۆڵی )جافایەتی(دا دەڕوانن.
چیای )ژیلوان( ھەر لە ناوەكەیەوە بیرمان بۆ ئەوە دەبات 

كە ئەم چیایە بە درێژایی سااڵنێكی زۆر )ئەگەر نەڵێم 
چەند سەدە یەكیش( جێگەی )ئاگرەوان=ژیلەوان( بووە، 
چونكە تا ئێستاش شوێنەواری ئاگری گەورە و كورەی 
گەورەی ئاگر بەسەر ھەموو ڕووخساری ڕەشداگەڕاوی 

چیاكە و تاتەبەردە ڕەشەكانییەوە دیارە و دەریش 
دەكەوێ، كە لە ئاكام  و بەھۆی ئەو تەمەنە درێژەی ئەو 
ئاگرەی لە سەرتاسەری ئەم چیایە و ئاقارەكەیدا ھەبووە، 

شوێنەواری درەخت  و سەوزایی لێ نییە.
من لە دوو قۆناغی ژیانی پێشمەرگایەتیمدا )١٩٧٤-

١٩٧٥(  و )١٩٨٠-١٩٨٧( ڕۆژگارێكی زۆرم لە نزیك 
ھەردوو چیای پیرەمەگروون  و چیای )ژیلوان(دا، 

بەسەربردووە، بە تایبەتی سااڵنی )١٩٨٦-١٩٨٧(، كە 
بەماڵەوە لە گوندی )مێواڵكە(ی نزیك )چۆخماخ(

ی دامێنی چیای )ژیلوان( بووین، زۆرجار ھەستێكی 
قووڵی پڕ لە ڕامان پاڵی پێوە دەنام بە چیای )ژیلوان(
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دا ھەڵگەڕێم  و لە دیمەنی ڕەش  و ھەڵكەوتی سامناكی 
چیاكە ورد ببمەوە! سەیر لەمەدایە ھەر لە تەنیشت چیای 

)ژیلوان(ەوە، چیایەكی تر بە ناوی چیای )ئاسنگەران( 
ھەیە و شێوە و ھەڵكەوتی ئەم چیایەش وێكچووی 
چیای )ژیلوان(ە، وەك بە ناوەكەی ئەمیشدا دیارە، 
ئەم چیایە تایبەت بووە بەپیشەگەرانی )ئاسن(، بۆ 

دروستكردنی كەرەسە و چەكی جەنگیی، بۆ سەربازان 
 و جەنگاوەرانی سوپایی سەردەمانی پێش ھاتنی لەشكر 

و ئایینی ئیسالم بۆ ناوچەكە.
مێژووی )ناو(ی چیای )ژیلوان(، كە بێ ھیچ سێ  و 
دوویەك، گومان لە كوردی بوونی )ژیلوان=ژیلەوان( 
ناكرێ، دەبێ بۆ سەدان ساڵی بەر لە ھاتنی دەسەاڵتی 

عوسمانی بۆ ناوچەكە بێت، چونكە كە دەسەاڵتی 
عوسمانی دەستیان بەسەر ناوچەكەدا پەیداكردووەو 
وەك ڕەوشت  و نەریتی ھەموو داگیركارانێك، كە 

پێش ھەموو شتێك ناوە دێرین  و ڕەسەن  و كۆنەكانی 
ناوچەكەیان بۆ زمانی خۆیان )توركی( گۆڕیوە، 

ھاتوون ھەر بە پێودانی ناوی چیای )ژیلوان(، ناوی 
ئەو گوندەش، كە لە دامێنی چیای )ژیلوان(دایە، 

بە)چۆخماخ = چۆقماق = چەقماق( ناوناوە، كە ھەر 
بە مانای ئاگر و ژیلەمۆ دێت)٤(..، بەاڵم ئەم ناولێنانە 

)چۆخماخ(، تەمەن نزیكەی )٤٠٠-٥٠٠( ساڵەی 
عوسمانی، نەك ھەر نەیتوانیوە ناوە دێرینەكەی چیای 

ژیلوان بسڕێتەوە و لەبیر خەڵكی بباتەوە، بەڵكو لە 
ھەمانكاتدا ناوی )ژیلوان( نهێنییەكی دێرینەی زمانی 
كوردی ئاشكرا دەكات، كە كورد لە سەدان ساڵ  

پێشترەوە لە جیاتی وشەكانی )موبەد، ئاتوروان، 
ئاسوروان(ی پێڕەوانی ئایینی زەرتوشتی، كە بە 

كوردی )ئاگرەوان( دەگرێتەوە، وشەی )ژیلوان( 
یان بەكارھێناوە. ھەر لەم ڕەھەندەشەوە بیر بۆ 

ئەوە دەچێ، كە دوای ھاتنی دەسەاڵتی ئیسالم 
بۆ كوردستان و بۆ ڕازیكردنی دەسەاڵتدارانی 

ئیسالم، لە ناوچەكەدا، لە بری وشەی )موبەد( و 
)ئاتوروان(، وشەی )ژیلوان(یان بەكارھێنابێ. 

ھەر وەك چۆن لە واڵتی ئێرانیشدا )سەردەمی 
ساسانی(، بۆ ھەمان مەبەستی دڵنەواییكردنی 

فەرماندەكانی ئیسالم، لەبری وشەگەلی 
ئایینی زەرتوشتی وەك: ئیزەد، موگ، موبەد، 
وشەكانی: یەزدان، ھیربەد  و مەلەك )فریشتە( 

یان بەكاربرد.
دەگەڕێمەوە بۆ سەر ناوی )زێویە(و دەڵێم: 
مێژووی ناوی )زێویە(، لە مێژووی ھاتنی 

ئیسالم كۆنترە و ئەگەر مامۆستا تۆفیق وەھبی لە 
گوندی )زێویە(ی الی چیای پیرەمەگرووندا شوێنەواری 

ئایینی ئیسالمی دیبێ، ئەمە شتێكی ئاساییە و نەریت  و 
ڕەوشتی ھەموو ئاڵوگۆڕێكی ڕۆژگار و لەناوچوونی 
دەسەاڵتی كۆن  و پەیدابوونی دەسەاڵتدارانی تازە و 

ئایینی نوێ، ئاڵوگۆڕی ھەمەالیەنەش بەدوای خۆیاندا 
دێنن، بۆ نموونە: دەسەاڵتدارانی تازە ھاتوو، لە شوێن 

دەسەاڵتدارانی پێشوو دادەنرێن  و ئایینی تازەش، جێگەی 
ئایینی كۆن دەگرێتەوە. لەم بوارەدا چەند نموونەیەك بۆ 

بیرخستنەوە بەیاد دێنینەوە:
خشایارشا )٥٦٥-٤٨٥پ. ز( ی ھەخامەنشی، 

كاتێ بڕوای بە ئایینی )زەرتوش( ھێنا، ھێرش  و 
لەشكركێشیی كردە سەر پەرستگە و مەڵبەندەكانی 

ئایینی )موغ-موگ(ەكانی )ماد(  و تێكیدان  و داوای 
لە دانیشتوانی قەڵەمڕەوەكەی كرد لە شوێن  و جێگەی 

ئەو پەرستگایانەی )موگ( پەرستگەی )زەرتوشی( 
دروست بكەنەوە.. یان كاتێ )ھۆاڵكۆ ١٢١٧-١٢٦٥ز( 

ھێرشی بۆ سەر ئێران كرد  و داگیری كرد لە 
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ناوجەرگەی ھەندێ پەرستگەی زەرتوشتیدا، مزگەوتی 
دروستكرد، وەك لە ناو پەرستگەی گەورە و بەناوبانگی 

)ئازەر گشنسب=شیز(دا، مزگەوتی گەورەی بۆ 
خواپەرستیی پێڕەوانی ئایینی ئیسالم دروستكرد، بەاڵم 
بەم كارە، ناوی دێرینەی پەرستگەی )ئازەرگشنسب( 

لەیاد نەچوو..كە لەم ڕووەوە دەیان  و سەدان نموونەی 
لەمجۆرە ھەن.. بۆیە بوونی شوێنەواری  ئیسالمی لە 

گوندی )زێویە(دا مانای ئەوە ناگەیەنێ، كە بەھاتنی 
ئایینی ئیسالم بۆ دۆڵی جافایەتی، ناوی گوندی )زێویە(

ش لە ناوچووبێ، ھەروەك نموونەی چیای )ژیلوان(
ی پێشتر باسكراو، كە وشەو ناوی )چۆخماخ(ی 

توركی نەیتوانی ناوە دێرینەكەی )ژیلوان( لەبیر خەڵكی 
ناوچەكە بباتەوە.. ھەر لەبەر ئەمەشە بە دڵنیاییەوە دەڵێین: 

ناوی )زێویە( بە ناوی )زاویە(ی عەرەبییەوە نەھاتووە. 
بەڵگەشمان لەسەر ئەم پێداگرییەمان لەوێوە دێت، 

كە ھەر لە كوردستاندا دەیان گوند  و شوێنی تر بە 
ھەمان ناوی )زێوێ، زێوكە، زێوە، زێویە(وە ھەن، كە 
ھەموویان لە ڕووی ناوەوە لە بنجدا یەكن  و لە ھەموو 

ئەم گوندانەشدا، ھاوشێوەی گوندی )زێویە(ی الی 
چیای پیرەمەگروون، )مزگەوت(یان تێدایە، وەك ئەم 

مشتە نموونەیە:
-زێوێ-ی الی ڕاژان )ناوچەی مەرگەوەڕ(.

-زێویە-و- زێوكە-ی الی شاری )شنۆ(.
-زێویە-ی كۆنە الجان )الی شاری خانێ(.

-زێویە-ی سەر بەدێستانی )مەنكاریی(ی سەردەشت، كە 
بە سێوە السوورە بەناوبانگە.

-زێوە-و بەر زێوە-ی ناوچەی باڵەكایەتی.
-زێوە-و-دەرە زێوە-ی ناوچەی خۆشناوەتی.

-زێوێ-ی ناو شاری كەركووك.
-زێوە مەڕ-ی ناوچەی قەرەداخ.

-زێوێ-ی شێخ پیرمووس )تەنیشت بامەڕنێ(.
-زێوكە-ی سەر بە ناحیەی نەھلێ )نەھلە(ی پارێزگەی 

مووسڵ.
-زێوە-ی سەر بە ناحیەی نەھلێ- مووسڵ.

-زێوە-ی سەیدا، سەر بە ناحیەی نێروە و ڕێكان.
-زێوێ-ی شكان سەر بە ناحیەی نێوە و ڕێكان )قەزای 

ئامێدی(.
-زێوكاشین-ی سەر بە قەزای ئامێدی.
-زێوكاژیری- سەر بە قەزای ئامێدی.

-زێوا-ی شەفیقێ- سەر بە قەزای دھۆك.
-زێوكا-ی سەر بە ناحیەی نێروە و ڕێكان.

-زێوا-ی سەرێ، سەر بە ناحیەی نێروە و ڕێكان.

-زێوە-ی سەر بە ناحیەی دیانا.
-زێوكە-ی سەر بە ناحیەی ناودەشت.

-زێوە-ی ناوچەی نزار لە بارزان )سەر بە قەزای 
ئاكرێ(.

-زێوەكە-ی كەندااڵن )ناوچەی دۆسكی(.
-زێوكا عەبوی )ناوچەی دۆسكی(.

-زێوكە-ی محەمەد یاسین )ناوچەی دۆسكی(.
-زێوە-ی سەر بە ناحیەی زاوێتە.

-زێوكێ-ی جیسك )سەر بە ناحیەی گولی(.
-زێوكا-ی سندیای )سەر بە ناحیەی گولی(.

-زێوە پیرامیس-ی سەر بە ناحیەی سەرسەنگ.
-زێوە-ی سەر بە قەزای ڕانیە.

-زێویە-ی سەر بە قەزای شارباژێر.
-زێوە-ی سەر بە دێستانی دۆڵ.

-زێوە-ی سەر بە دێستانی گەورك-نەڵێن.
-زێوە-ی سەر بە دێستانی مڵكاوی.

-زێوە-ی سەر بە دێستانی مەنگوڕی خۆرھەاڵت.
-زێوێ-ی سەر بە دێستانی )ئیل تیمور(ی بەشی 

ناوخۆی مەھاباد.
-زێوەگەورە-ی سەر بە دێستانی )سوگمان ئاوا(ی 

دەوروبەری شاری )خۆی(.
-زێوە-ی سەر بە دێستانی )فارسینجی(ی سەر بە 

)ئەسەدئاوا( ی پارێزگەی ھەمەدان.
-زێویە-ی  سەر بە دێستانی  )بیلەوەر(ی  بەشی  )كامیاران( 

ی  سەر بە پارێزگەی  _سنە –كوردستان(.
-زێویە–ی  سەر بە دێستانی  )ئیسفەندئاوا( ی  سەر بە 

شاری  )قوروە( ی  پارێزگەی  )سنە-كوردستان(.
-زێویە-ی  سەر بە دێستانی  ژاوەرۆری  ھەورامانی  

تەخت.
-زێویە–ی  سەر بە دێستانی  )نەمەشیر( ی  شاری  )بانە(.

-زێویە–ی  سەر بە دێستانی  )گوڵ تەپە(ی  ناوچەی  
فەیزوڵاڵ بەگی  – دەڤەری  شاری  )سەقز()٥(.

كە لە ناو ئەم لیستە ناوەدا و ئەوەی  زۆرتر لە 
مەبەستەكەی  ئێمەوە نزیكە، ئەم دواناوە، واتە: )زێویە(

ی  دەڤەری  شاری  سەقزە، لە خۆرھەاڵتی  كوردستان، كە 
نزیكەی  )٥٠ كیلۆمەتر( دەكەوێتە باكووری  خۆرھەاڵتی  

سەقز و بە ھەمان شێوەی  ناوچەی  دۆڵی  جافایەتیش، 
شەقڵ و مۆركی  _گوڵ تەپە( ی  توركی ، بەسەر 

ناوچەكەوەیە.
دانیشتوانی  ئەم گوندە كوردن، كاریان كشتوكاڵ 

و ئاژەڵ بەخێوكردنە، كەشوھەوای  زۆزان و ساردە 
سێرە و جێگەیەكی  ئاوێژە و بە بڕشتە. وەك ھەر 
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گوندێكی  تر، قوتابخانە و مزگەوتی  تێدایە. ساڵی  
)١٩٦٣( شوێنەوارناس و دێرینە زان، كۆڵیاریی و 

پشكنینیان تێدا كرد. دێرینە و شوێنەواری  شارێكی  
كۆنی  تێدا دۆزرایەوە و گەلێ  شتومەكی  تێدا 

چنگ كەوت، كە نیشانەی  پێشكەوتنی  ھونەری  
و وردەكاری  و پیشەیی  و خوێندەواری  بوون. ئەم 

گوندە لە بنەڕەتدا ناوی  )زێبیە( بووە كە لەگەڵ 
ناوی  ئێستایدا زۆر لە یەكەوە نزیكن و گوایە ئەم 

ناوانە، لەو بەردە نووسە مێژووییانەدا نووسراون، كە 
سارگۆنی  دووەمی  ئاشووری  )٧٢٢-٧٠٥ پ.ز( و 
ناسراو بە )شروكین(ی  ئیمپراتۆری ئاشووری ، ئەم 

باسانەی  لە ساڵی  شەشەمی  پاشایەتیی  خۆیدا یاداشت 
كردووە و نووسیویە: )شاری  ئیزیرتو( ی  وێران كردو 

سووتاند و دووشاری  تری  )زێبیە( و )ئارمانیدیش( 
یشی  داگیر كردووە، ھەر ئەم )سارگۆن(ە دواتر 
لە بەردەنووسێكدا ئاماژەی  بۆ ئەوەش كردووە، 

كە دوای  داگیركردن، ئەم دوو شارەی  )زێبیە( و 
)ئارمانیدش(ەی  سووتاندوون.

لە ئاكامی  ئەو كۆڵیاری  و پشكنینانەی  لەم گوندەدا 
كران، گەلێ  خشڵ و كەرەسەی  زێڕینی  تێدا 

دۆزرایەوە. ھەندێ  لەو شتانەی  تێیدا دۆزرایەوە: 
سینەبەند و گەردنبەندێكی  لە زێڕ دروستكراوی  
ھەڵقەھەڵقەیی  بوو. كە ھەردووكیان بە وێنەی  

كەللەسەری  جانەوەرانی  وەكو: شێر، دێو، دەعبا و 
دڕندەی  نەناسراوی  ئەفسانەیی  نەخشێنرابوون. ھەروەھا 

كاالنی  خەنجەر و نێزە و پەیكان و چەكی  تری  
جەنگیی . دیوارەكانی  كە لە ژێر زەویدا دەرھێنراون، 
زۆر سەختن، پلیكانەی  بە تاتەبەردی  تاشراوی  لووس 

و نەخشی  سوورەوەكراوی  قاڵب زل دروستكراون. 
ھەندێ  لە ژوورەكانی  ئەم تەالر سازییەی ، بە داری  

)سەروو( دارەڕا كراون، كە داری  )سەروو- سەوڵ(، 
ئێستا لەو دەڤەرانەدا نابینرێن. دیوارەكانی  بە كاشی  

سوورەوەكراوی  ڕەنگاوڕەنگ نەخشێنراون. 
بە پێی  لێكۆڵینەوەی  دێرینەناسان، ئەم شتانە ھەموو، 
پاشماوەی  سەدەی  نۆیەمی  پێش زایینن. كە دەبێ  
لێرەدا لە یادمان بێ، لە سەردەمی  نۆیەمی  زاییندا، 
دەوڵەتی  )مانا(، یان )ماندی ( دەسەاڵتی  بەسەر ئەم 

ھەرێمانەدا ھەبووە و یەكێك بووە لە دەستە دەوڵەتەكانی  
)زاگرۆس(، كە بەر لە ئیمپراتۆریەتی  )ماد(، الی  

باشووری  زەریاچەی  )ورمێ (، فەرمانڕەوایەتی  كردووە. 
بەم پێیە، شاری  )زێویە = زێبیە( و ئەو شارانەی  كە 

)سارگۆنی  ئاشووری (، لەم ھەرێمانەدا داگیری  كردوون. 

لە شارەكانی  دەوڵەتی  مانا بوون .

ئێستا ئیتر پرسیاریتر دێنە ئاراوە:
١.ئاخۆ ئەو گوند و شوێنانەی  ناویان )زێوێ ، زێویە، 
زێوكە، زێوە( یە، شوێنەواری  ناو قەڵەمڕەوەی  ھەمان 

شارستانێتی  )مانا( ین!؟
٢.ئاخۆ ناوی  )زێوێ ، زێویە، زێوكە، زێوە( ناوی  

سەردەمانی  پێش ئیمپراتۆریەتی  )ماد( ن؟!
٣.ئاخۆ ھیچ گوند و جێگەیەكیتر لە كوردستاندا، 

ئەوەندەی  ناوی  )زێوێ ، زێویە، زێوكە، زێوە( بەم ژمارە 
زۆرە دووپات بوونەتەوە و ھەن؟!

٤.ئاخۆ بنەما و ناوی  )زێوێ ، زێویە، زێوكە، زێوە( چی  
بێ  و لە بنەڕەتدا چۆن بووبێ ؟!

٥.ئاخۆ ناوی  ئەم ھەموو گوند و جێگایانەی  ناویان 
)زێوێ ، زێویە، زێوكە، زێوە(یە، لە وشە و ناوی  )زاویە(

ی  عەرەبییەوە ھاتوون؟.

 پەراوێزەكان:
١.نووسینەكەی مامۆستا )وەھبی( بە ھەمان شێواز 

نووسراوە، كە نیوسەدە لەمەوبەر، لەگۆڤاری )پێشكەوتن( 
ژمارە )٨(، ساڵی یەكەم، نیسانی ١٩٥٨، ل١-٤دا، باڵوی 

كردۆتەوە.
٢.پێشكەوتن )گۆڤار(، ژمارە ٨، ساڵی یەكەم، نیسان 

١٩٥٨، ل١-٤، بە قەڵەمی مامۆستا باڵوكراوەتەوە.
٣.لە بارەی )سەرسیر( و )چوارتا(وە وتارێكم نووسیوە 

لەبەرەوە باڵوی ئەكەمەوە، لە ساڵی ١٩٤٥دا لە 
سلێمانی بۆ یەكەمجار لێبوونەوەی ناوی )سەرسیر(
م باڵوكردبووەوە، وە وتبووم كە لە )سەردسیر(ی 

فارسییەوە ھاتووە، كە مانای )ھاوینەھەوار(ە.
٤.ھەر لە شێوەی ئەم ناوە توركییانەی عوسمانی، لە 

ھەمان ناوچەدا، ناوی گوندی )یاخ سەمەر(  و )قزلەر(  و 
چەندان گوندی ھاوسێی )چۆخماخ( ھەن.

٥. بۆ بەسەر كردنەوەی  ناوی  )زێوێ ، زێویە، زێوكە، 
زێوە( سەیری  ئەم سەرچاوانەش كراون:

١.فرھنگ دھخدا، جلد٩،ص ١٣١١٩.
ب.محەمەد جەمیل ڕۆژبەیانی ، واڵتەكەت باشتر بناسە. 

چاپەمەنی  ئاراس: ٢٠٠٥، ھەولێر،ل. ٣١٠-٣١٣.
ج. د. غەفوور عەبدوڵاڵ، گوندەكانی  كوردستان، 

بەرگی : ١،٢،٣،٤، ھەولێر، ٢٠٠٥
د. د. غەفوور عەبدوڵاڵ، فەرھەنگی  جوگرافیایی  
كوردستان، چاپەمەنی  موكریانی ، ٢٠٠٨، ھەولێر.
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پێشه کی:

له  ڕۆژگارێک دا سه رده می الوێتيم به خۆمه وه  دی، 
بیروڕای ده روون و مێشک سڕکه ری وا له  ناوه وه  

بوو، ھه ر چه نده  ئێستا ئه و کاته م دێته وه  یاد، خۆم به  
خۆم پێده که نم. ئێمه  وامان ده زانی ئه وه ی وه کو ئێمه  

بیرنه کاته وه  ئاده میزادێکه  ته واو نییه ، که موکووڕیی 
ھه یه ؛ خۆمان ماندوو نه ده کرد، ورد نه ده بووینه وه ، به  
قووڵیی سه رنجمان نه ده دایه  ڕووداو، نه مان ده ویست 

بیر له  ماوه ی نێوان ئاده میزادی نیاندرتاڵ )چل و پێنج 
ھه زار ساڵ پێش ئێستا( و په یدابوونی کارل مارکس 

بکه ینه وه ، پرسیارمان له  خۆمان نه ده کرد، ئایا له م 
ماوه یه دا سڤیلیزاسیۆن ھه بوو یا نا؟! کوردایه تیمان له گه ڵ 

ھه ڵسوکه وتی ڕۆژگار و سه رده م ڕێک نه ده که وت، 
به اڵم وێنه ی له  دڵ و ده روونمان دا نه خشی کێشابوو و 

نه ده چووه وه .
زۆربه ی خه ڵکه که  له  دژی ئینگلیز بوو، چونکه  ھه ندێک 
تورکی عوسمانییان خۆش ده ویست، ئینگلیز و تورکیش 

ڕێک نه بوون، بڕێکیش ئه ڵمانیان خۆش ده ویست، 
چونکه  له  دژی ئینگلیز بوو. له پاش جه نگی دووه مه وه  

پێوانه  و ترازوو گۆڕڕا، یا ده بوو ئینگلیزت خۆش بوێت، 
یان سۆڤیه ت )ڕووس(. ئه گه ر الته ریکیش بوویتایه ، ئه وا 

ھیچ حسێبێکت بۆ نه ده کرا، ھه ر که سێکیش بیویستایه  
و نه یویستایه  به پێی ھه ڵوێست و خوو و ڕه وشت و 

بیروباوه ڕی ڕۆژانه ی، یا به  ئینگلیز په رست ده ژمێرر ا یا 
به  سۆڤیه ت په رست، له  دواییدا ئه مه ریکا بوو به  ھاوبه ش 

یا جێگری ئینگلیز. ئیتر دوو زاراوه ی »کۆنه په رست 
= رجعی« و »پێشکه وتنخواز = تقدمی« که وته  ناوه وه . 
کاری ھه ره  قورسیش دۆزینه وه ی بابایه ک بوو که  له  

یه کێ له مانه  نه بێ!
له  پاش ئازادبوونم له  به ندیخانه ، له  ناوه ڕاستی ته مووزی 
١٩٤٩، که وتمه  ھێنانه دی ھه موو ئه و ئه نجامه  ڕاستییانه ی 

گه یشتبوومێ بۆ دیاریکردنی ھه ڵوێستم له  ژیان دا 
له  ڕووی کارکردن له ناو پارتی و ڕێکخراوێک، 

یان له  ده ره وه ی ئه مانه ، تا پله یێک خۆم ناسییه وه ، یا 
خۆم دۆزییه وه . ده بێ بۆ ڕاستییش ئه وه  بڵێم ئه و ماوه  
که مه ی که  به  ته واوی بریتییه  له  دوو مانگ و بیست 
و یه ک رۆژی ده ره وه ی به ندیخانه  و شه ش مانگی ناو 

به ندنخانه،  ڕۆژگارێکی نا ئاسایی بوو له  ژیانم دا. چه پ 

ڕه وییه کی نامه نتیقییانه  بوو، نه  له گه ڵ بیر و باوه ڕی قووڵ 
و داھێنان ڕێک ده که وت و نه  بۆ ڕه وشت و ژیانی 

ڕۆژانه شم ده ستی ده دا. ھه ر له و سه رده مه  ھه رزه ییه دا 
بۆم ده رکه وت که  ناتوانم بیر و ھۆش و مێشکم بده م 
به  ھیچ که سێک. ئیتر ئازایانه  ئه گه ر گه وره  و مه زنێکی 

وه کو تۆفیق وه ھبی بیوتایه :
مارف! ده مووت: به ڵێ!

چاو و گوێی ده سه اڵتی ئه و سه رده مه ، زۆرباش 
ده یانزانی یه کێکی وه ک من جڵه وی ئه سپی به ده ست 

خۆیه تی و له ناو ھیچ ڕێکخراوێک دا نییه ، به اڵم ترسی 
زۆری ئه و ده سه اڵته  له  بیر و باوه ڕی کوردایه تی بوو، 
که چی چه پ ڕه وه کان به  ھه ڵه  وایان ده رده بڕی که  

ترس ته نیا له  »سوسیالیزم«ه و »کوردایه تی« له ناو خۆی 
دا تواندۆته وه . ئیتر ده سه اڵت بۆ به ربه ره کانی گیانی 
کوردایه تی خوێنده واری کوردی به ناوی ھه ڵگری 

»ئیدیۆلۆجی سوسیالیزمی« تاوانبار ده کرد. من له  
ڕۆژنامه ی »ھه ولێر = آربیل« له سه ر ئه ده بی کوردی 
و خوێنده واریی کوردم ده نووسی، ئه مه  بووه  ھۆی 

تووڕه یی ھه ندێ له  ھه تیوه کانی ده سه اڵتی عوسمانی 
ڕزیو و چه ند بێگانه یه کی دوور له  کۆمه ڵی ھه ولێر. وا 

بوو وه زیفه  بچووکه که ی کارگێڕیی زانیاریم گوێزرایه وه 
شاری کووت له  خوارووی عێراق. بێگومان ئه گه ر مانم 
بگرتایه  و به ره و کووت -یش نه چوومایه ، له  وه زیفه ی 
میری دوور ده خرامه وه  و ھه ر کووت -یش ده بوو به  

مه ڵبه ندی تازه ی ئاواره ییم به  فه رمانی ده سه اڵت.

ساڵێکی ته واو له  »کووت« ژیانم برده سه ر، به اڵم 
ھه ستم به  ئاواره یی نه ده کرد. ڕه فیق حیلمی کارگێڕی 

زانیاری بوو له  شاری عه ماره ، په یتا په یتا ته له فۆنی 
بۆ کاربه ده ستانی کووت ده کرد که  ئاگایان لێم بێ، 

له نامه  جوانه کانی جه میلی ڕۆژبه یانی بێ به ش نه بووم، 
ئابوونه ی »ژین«م ھه بوو گۆران بۆی ڕه وانه  ده کردم، 

نووری سدیق شاوێس و ناھیده  شێخ سه الم له وێ 
بوون و یه کتریمان ده دی، پاره م به  پۆسته  بۆ کڕینی 

کتێبی کوردی ده نارده  به غدا، به م جۆره  مێژووی 
ئه ده بی کوردیم چنگ که وت، له  پاشانا که  عه الئه دین 
سه جادیم ناسی وتی: ئه وه  یه ک به  پۆسته  پاره م بۆ بێ و 

داوای کتێبم لێ بکرێ.
نامه کانی جه میلی ڕۆژبه یانی که  بۆ کووت بۆی ڕه وانه  
ده کردم، زیاتر ئه وه یان بۆ ڕوون ده کردمه وه  که  تۆفیق 
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وه ھبی چه ند جارێک له منی پرسیوه ، له ڕێی ئه و 
وتارانه ی به  کوردی و عه ره بی له  ڕۆژنامه ی »ھه ولێر« 
باڵوم ده کردنه وه  منی ناسیوه و نووسینه کانمی به  دڵ 
بووه ، له به رئه وه  به  کوڵ ئاره زوو ده کات چاوی پێم 

بکه وێ.
به م جۆره  به غدا ته نیا له به ر خوێندنی زانستگا نه بوو به  
په رستگا بۆ من، به ڵکو ڕۆژنامه گه ری و چاپه مه نی و 

تۆفیق وه ھبی و گه لێ شتی تریش، ئه مانه  ھه موویان له  
به غدا نه بووایه  له جێی تر چنگ نه ده که وتن.

ئه گه ر ڕه فیق حیلمی ھه وڵ و ته قه الی نه دابایه ، 
وه زیفه ی میرییه که م له  کووته وه  نه  ده گوێزرایه وه  بۆ 
به غدا، به اڵم وه رگرتنم له  کۆلیجی ئه ده بیاتی به غدا 
به  کۆششی خۆم بوو. کۆمه ڵی کۆلیجی  ئه ده بیات 

گێتییه کی تازه ی بۆ ژیانی به غدام دروست کرد، ناسینی 
به در شاکیر سه ییاب و حوسێن مه ردان و عه بدولقادر 

ڕه شید ئه لناسڕی و جه واھیری و عه بدولڕه زاق 
عه بدولواحید و عه بدولوه ھاب به یاتی و ھی تر، ئاسۆی 

بیریان فراوان کردم. ئه نجامی مه شقی ڕۆژنامه گه ری 
له سه ر الپه ڕه کانی ڕۆژنامه ی »ھه ولێر« له  الپه ڕه ی 

ڕۆژنامه  عه ره بییه کانی به غدا خۆی نوواند، له  نزیکه وه  
شاره زایی په یداکردن له  چاپ و چاپخانه ، به تایبه تی 

چاپی ئه و کتێبانه ی له  الیه ن منه وه  سه رپه رشتیی چاپیان 
کرابوو له  ماوه ی چوار ساڵ خوێندن له  کۆلێجی 

ئه ده بیات، ئه مه  ھه مووی قۆناغی گواستنه وه  بوو له ژیانی 
من دا.

بینینی تۆفیق وه هبی 
به اڵم له  ھه مووی گرنگتر ناسینی تۆفیق وه ھبی بوو. 

ئه وه ی ڕاستی بێ مووچڕکێکی یه کجار نه رم و سووک 
به  ده روونم دا ھات که  بڕیاری دواییم دا ئاره زووی 

تۆفیق وه ھبی بێنمه دی، به وه ی بچم خۆمی پێ 
بناسێنم و ببم به  قوتابی ئاشنای ماوه ی ژیانی کۆلیجی 

ئه ده بیاتی به غدام و له  پاشانا به  ھاوڕێی ھه میشه یی، 
ئینجا مام و برازا وه کو خۆی ده یووت. مووچڕکه که  
له به رئه وه  بوو، چونکه  تۆفیق وه ھبی به  کۆنه په رست 
)رجعی( له  الیه ن ھه ندێ که سه وه  ناسرا بوو، وه کو 
که سێکی سه ر به  ئینگلیز له  قه ڵه م درابوو، به اڵم زوو 
به  زوو ئه م گرێیه ش له  ده روونم دا کرایه وه  و خۆم 

به  پیاو چاک و ڕاستی په رست ھاته  به رچاو، له  دواییدا 
بۆم ده رکه وت که  کارێکی باشم کردووه ، مێژووش 

ئه مه ی ڕوون و ئاشکرا کرده وه ، ئه وانه ی تۆفیق وه ھبی 
- یان به  کۆنه په رست له  قه ڵه م ده دا با دره نگتریش بێ، 
ئه وه ی من له  سه ره تای په نجاکانا کردم، ئه وان له پاش 

ماوه یه کی زۆر کردیان، ئه مه  جێگه ی به ختیاریی گیانی 
بوو بۆ من.

جه میل ڕۆژبه یانی مامۆستا و ھاوڕێ و دۆستی دێرینی 
بنه ماڵه ، له  تشرینی یه که می ساڵی ١٩٥٣ له  به غدا 

بوو، بێگومان به ڵێنی به  تۆفیق وه ھبی دابوو پێی وتبوو 
که  من گوێزراومه ته وه  به غداو له  کۆلێجی ئه ده بیات 

وه رگیراوم و به  زووترین کات به  یه کتریمان ده ناسێنی.
سه رده می پایزی جوانی به غدا بوو، ڕۆژ تازه  ئاوا بوو 
بوو، بۆنی شه ونم ھه موو الیێکی گه ڕه کی وه زیریه ی 

ھێمنی گواڵوپرژێن کرد بوو، ڕووناکیی کزی به ر 
ده رگای باڵه خانه  و په نجه ره کان، له گه ڵ ئاوازی 

مۆسیقای نه رم و نیان ده ستیان له  مل یه کتری کرد، 
بوو و ھارمۆنیایه کی ڕۆمانتیکییانه یان دروست کرد بوو. 
له  ده رگای ماڵه  گه وره  چووینه  ژووره وه . مام نه جمی 

به سااڵچووی پیاوی تۆفیق وه ھبی به گ، پۆشته ی 
شه ڕواڵ و مرادخانی، پێشوازییه کی گه رمی کردین. 
نه جم له گه ڵ ھه موو که سێک دا به  کوردی قسه ی 

ده کرد، له گه ڵ ئه وه ی زمانی عه ره بیشی ده زانی، به اڵم 
عه ره بییه که ی فۆنێتیک ئامێزێکی کوردی بوو. دیاره  
ماڵه  گه وره  ئێمه ی به  خۆیی دانابوو، له به رئه وه ی له  
ده رگای بچووکه وه  پێشمان که وت ئێمه ی برده  ناو 
ژووری یه که می نامه خانه . ژووره که  له  کتێب زیاتر 

ھیچی تێدا نه بوو. له  ئه رزه وه  تا نیو مه ترێک خوارووی 
بن میچه که  دۆاڵب و ده القه  بوو، کتێبی لێ ڕیز کرا 

بوو، له سه ر دۆاڵبه کانیشه وه  تا بنمیچ په یکه ری له  
گه چ دروست کراوی گۆڕڕانی ئاده میزاد دانرا بوو له  

مه یموون و مرۆڤی نیاندرتاڵه وه  تا ئاده میزادی سه رده می 
ئێمه .

تۆفیق وه ھبی پێشوازییه کی گه رمی کردین، سوپاسی 
جه میلی ڕۆژبه یانی کرد به وه ی که  داواکه ی ھێنایه دی 
و منی پێ ناساند، ئیتر ڕۆژبه یانی که وته  گاڵته و گه پ 

و له  ھه موو که سیش زیاتر تۆفیق وه ھبی ھێنابووه  
بزه و پێکه نین. ھه ر له م چاوپێکه وتنی یه که مه  بوو 

تۆفیق وه ھبی زیاتر گفتوگۆی له گه ڵ من دا ده کرد، 
ئه وه ی بۆ ڕوون کردمه وه  که  به ختیاره  به وه ی که  من 
وه کو مامۆستایه کی خۆم ھاوڕێیه تی بکه م، سوود له  
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نامه خانه که ی وه ربگرم، نامه خانه  ھه میشه  کراوه یه  بۆ 
من و ده توانم بیکه م به  مه ڵبه ندی کۆششی قوتابیه تیم 

له  کۆلیجی ئه ده بیاتی به غدا. باسی ڕۆژنامه ی »ھه ولێر‹و 
وتاره کانیشی کردم، وتی ھه ر له به رئه وه یه  حه ز ده که م 
یارمه تیت بده م، به ڵکو خوێندنی به رزیش له  دواڕۆژدا 

له  ھه نده ران  ته واو بکه ی.
به ڕاستی تۆفیق وه ھبی و نامه خانه  و ئه م پێشوازییه  

گه رمه  به ختیاریان کردم، ئه و ڕۆژه  وام ھه ست 
ده کرد که  گه نجینه یه کم دۆزیوه ته وه . ئیتر کار و 

کۆششکردن له ناو ئه م نامه خانه  نایاب و بێ ھاوتایه دا 
به شێکی زۆری له  وه خت و کاتم وه رگرت بوو. 

ھه ندێ جار ئه و سه رچاوانه ی له وێ ده ست نه که وتنایه  
له  نامه خانه ی کۆلیجی ئه ده بیات وه رم ده گرتن 

و کۆششه که م ده که وته  نامه خانه ی تۆفیق وه ھبی. 
کارکردن له به رده ست زانایه کی وا، مه شقێکی گرنگ 

بوو بۆ من. ئه گه ر وتارێک یا ھه ر نووسینێکی تری 
بوایه  بۆم پاکنووس ده کرد، ئیتر من خه ریکی کاری 

خۆم ده بووم و ئه ویش خه ریکی نووسینی خۆی ده بوو. 
جاری وا ده بوو بۆ ماوه یه کی زۆر له  نامه خانه که دا ھه ر 

قسه شمان له گه ڵ یه کتری نه ده کرد، ھه ندێ جاریش 
من.

زانای ڕه سه ن
تۆفیق وه ھبی گێتییه کی 

گه وره  و تایبه تی 
بوو، له  ئه دگاره  

ھه ره  گرنگه کانی 
ده ستووری بیرکردنه وه  و 

لێکۆڵینه وه ی زانای ڕه سه ن 
ئه وه بوو که  باوه ڕێکی 

ته واوی به  تیۆری »گومان 
»ی دیکارت ھه بوو، الی 

وابوو »موتله ق« ده ست 
ناکه وێ یا به  ده گمه ن 
ده ست ده که وێ، له به ر 
ئه وه  له  ھه موو بیرو ڕاو 

نووسینێکدا دوو دڵ بوو، 
جاری وا ھه بوو بیرو 

ڕایه کی له  فۆرمه یێک دا 
چاپیش ده کرا، به اڵم ھه ڵی 

ده وه شانده وه  و ئه و فۆرمه یه ی الده دا و دووباره  چاپی 
ده کرده وه . بۆ به ڵگه  له  ساڵی ١٩٥٧ که  کتێبی »إبعاد 

معنی الیحمور عن اسم الملک بهرام گور« له  ژێر 
چاودێریی من له  به غدا چاپ ده کرا، ھه مووی ته واو 
بوو، به اڵم دروون و بڕین و کردنی به  کتێب له سه ر 

داوای تۆفیق وه ھبی ڕاگیرا، بۆ ئه وه ی دووباره  به سه ر 
زانیارییه کان دا بچێته وه ، له و خوێندنه وه یه دا ھه ندێ 

شتی تازه ی دۆزییه وه  که وتبووه  فۆرمه ی دوایی، ناچار 
ئه و فۆرمه یه ی البرد و دووباره  چاپ کرایه وه .

به م جۆره  زانین و زانیاری ئه م زانا گه وره یه  له  
بزووتنه وه  و گۆڕان دا بوو، ھه رگیز وه ستانی بۆ 

نه بوو، له جێگه ی خۆشی دا مارشی نه ده کرد: ئه م خوو 
و ڕه وشته  کردبووی به  زانای ڕاسته قینه  و کرده وه  

زانستییه کانی نموونه ی لێکدانه وه ی قووڵ و شێوازی 
زانستییانه  و میتۆدی ئه کادیمییانه یان وه رگرتبوو، 

له به رئه وه  شێوه ی جیهانییان ده نواند و دووربوون له  
چوارچێوه ی ئیدیۆلۆجیی چینایه تی و بیرو باوه ڕی 
نه ته وایه تی و ھونه ری ھه ڵسوکه وتی دیبلۆماسی و 

پرۆپاگه نده ی یه ک ئاخوڕی.
گه لێجار بۆ پێکه نینی ھه ندێ زمانیشی خوار ده کرده وه 
 و پێی ده وتم: ئێوه ی ھه ولێری بۆ ئه م »ئه که م«ه  ناسکه  
ئه که ن به  »ده که م«ی گوێ تۆقێنه ر! منیش ده مووت: 

لەڕاستەوە: سێیەم كەس تۆفیق وەهبی، پێنجەم كەس: مارف خەزنەدارتۆفیق وەهبی لەگەڵ كۆمەڵێك لەڕۆشنبیرانی كورد لەیانەی )سەركەوتنی كوردان( لەبەغداد، ساڵی 1956 
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مامۆستای به گم من قه ت نه مووتووه  »ده که م«. له وه راما 
ده یووت: من مه به ستم تۆ نییه  به  گشتی ناوچه ی 

سۆرانه . که چی له پاش ماوه یێک  بیرو ڕای گۆڕی و 
ھاته  سه ر ئه و ڕایه ی که  له زمانی یه کگرتووی نووسینی 

دا ھه رگیز ده بێ بنووسین »ده که م« نه وه کو »ئه که م«.
ئه م »گومان« و »دوودڵیی«یه  بوو بووه  ھۆی ئه وه ی 

ھه میشه  به رھه می باڵونه کراوه ی زۆر زیاتر بێ له  
به رھه می باڵوکراوه ، ئه رشیفی ده ستنووسی کاره کانی 
خۆی گه لێ گه وره تره  له  کتێب و وتارو باسی چاپ 
کراو له  نامه خانه  تایبه تییه که ی دا. ھه ر ئه مه ش بووه  

ھۆی ئه وه ی کاری زانستیی گه وره ی بۆ نه کرێ 
)مه به ست له  گه وره  قه واره یه ( له  ده ستووری زمانی 

کوردی زیاتر.
بۆیه  زۆربه ی به رھه می بریتییه  له  باس و لێکۆڵینه وه  له  
پرسێک، به اڵم یه کجار یه کجار به  قووڵیی بۆی ده چوو 
و زانستییانه  ساغی ده کرده وه ، ئیتر ئه م به رھه مانه  بوون 
به  سه رچاوه ی بنچینه یی بۆ ھه موو کارێکی گه وره ی 
تر، وه کو نووسینه وه ی میژووی ئه ده بی کوردی، یا 

مێژووی نه ته وه ی کورد، یا مێژووی زمان و کولتووری 
کوردی.

مێرخاس و دیمۆکراتی
تۆفیق وه ھبی ئه گه ر چی ژیانی ماڵه وه ی 

ئوروستوکراتیانه  بوو، به اڵم خوو و ڕه وشتی 
گه لێ ساکار و میللییانه  بوو. چاوتێر بوو، زیاتر له  

سوارچاکه کانی چینه کانی سه ره وه ی کۆمه ڵی ئه وروپای 
سه ده کانی ناوه ڕاستی ده کرد، بۆیه  له به ر ده رگای 

ماڵه که ی دا پێشوازیی ھه موو میوانێکی ده کرد، به اڵم 
بۆ به ڕێکردن و خودا حافیزی ھه موو میوانێکی تا 

ده رگای ده ره وه ی باغی ماڵه که ی به ڕێی ده کرد. ئه م 
ڕه وشته  وای لێ کرد بوو که  تێکه اڵوی له گه ڵ خه ڵکی 

دا بکا، ئه گه رچی به  سااڵچوو بوو، ھه روه ھا ھه ندێ 
له نگیش بوو نه یده توانی زۆر بڕوا یا له سه ر پێ بوه ستێ، 
به اڵم پیاسه ی کۆاڵنه کانی گه ڕه کی وه زیریه ی ده کرد، 

ھه ندێجار پیاسه ی ناو بازاڕیشی ده کرد.
جارێکیان ئێواره  بوو ده یویست پێکه وه  پیاسه یه کی 

شه قامی ڕه شید بکه ین، )سزا(ی کوڕه  گه وره ی که  له و 
کاته دا قوتابی کۆلیجی پزیشکی بوو، خۆی ئۆتۆمبێلی 

لێ ده خوڕی، سواری کردین تا گۆڕه پانی مه یدان، 

له وێ تۆفیق وه ھبی و من ھاتینه  خواره وه ، ئیتر به ) سزا(
ی وت که  له پاش دوو سه عاتی تر له پێش ده رگای 
مزگه وتی سه ید سوڵتان عه لی چاوه ڕوانیمان بکات.

له  مه یدانه وه  به پێ که وتینه ڕێ. گه لێ که س له  
ڕێبواران ده ستی ڕێزیان ده خسته  سه ر سنگیان و 

ساڵویان له م که ڵه  پیاوه  دانایه  ده کرد. به  درێژایی 
رێگه  یاداشت و بیره وه رییه کانی به غدا و شه قامی 

ڕه شیدی بۆ ده گێڕامه وه ، تا گه یشتینه  به رامبه ر 
مزگه وتی حه یده رخانه ، وه ستا به شیر موشیر به پێوه  

وه ستابوو، مه تره  ئاسنه که ی به  ده سته وه  بوو، سه ری 
له  دوکانه که یه وه  ده رھێنابوو به  ته مابوو له گه ڵ 

مێردمنداڵێک قسه بکات، که  چاوی به  تۆفیق وه ھبی 
که وت مه تره که ی ده ستی فڕی دایه  ژووره وه  و ده ست 

به جێ ڕێز و حورمه تی پێشکه ش کرد و له  دوکان 
ھاته  ده ره وه  و دوو خانه نشینی کوردیش دانیشتبوون، 
ئه وانیش ھه ڵسانه  سه رپێ و به ته مابوون بێنه  ده ره وه ی 

دوکانه که  بۆ ئه وه ی ڕێگه  بۆ تۆفیق به گ خۆش 
بکه ن، به ڵکو بچێته  ناو دوکان و تاوێک له گه ڵیان دا 
بکه وێته  گفتوگۆ و ده مه ته قێ. به اڵم دیار بوو تۆفیق 
وه ھبی ده یویست ته نیا چاکوچۆنییان له گه ڵدا بکا و 
زیاتریش خه ریکی وه ستا به شیر بوو، تۆفیق وه ھبی 

الی وابوو پیشه ی به رگدروویه تییه که  قازانجی زیاتر 
بوو بۆ به شیر موشیر له  عه تاری و ورده  فرۆشی. وه ستا 
به شیر له مه دا له گه ڵ وه ھبی به گا بوو، به اڵم له کاتێک 
دا وه ستا به شیر سوور ھه ڵگه ڕا که  تۆفیق وه ھبی لێی 
پرسی له  سه رده می الویه تی دا خوێندنی قوتابخانه ی 
قه اڵچۆکردنی نه خوێنده واری شه وانی گه یانده  کامه  
پۆل! به شیر بڵمه  بڵمێکی لێوه  ھات، پێموایه  ئێستا و 

ئه وساش نه خۆی و نه  تۆفیق وه ھبی و نه که سی تریش 
له  وه رامه که ی نه گه یشتن ئایا له  کامه  پۆلدا وازی له  

خوێندنه که ی ھێنا!
له پاش ئه مه  ھه ر وا به  پیاسه  شۆڕبووینه وه  تا گه یشتینه  

ئۆروزدی باک، دیار بوو ھه موو فرۆشیاره کانی ئه م 
کۆگا گه وره یه  تۆفیق به گیان ده ناسی، گفتوگۆیان 

له گه ڵدا ده کرد، شتی تازه یان پێ پیشان ده دا، به تایبه تی 
له به شی فرۆشتنی کۆڵۆنیاو گواڵودا. که  گه یشتینه  به ر 

ده رگای مزگه وتی سه ید سوڵتان عه لی، سزا له  خزمه ت 
باوکی دا وه ستا بوو. پاش ئه وه ی گه ڕانێکی ناوشاری 

به غدای کۆنی پێ کردین ڕووی کرده  ماڵه وه ی 
گه ڕه کی وه زیریه .
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ئه دمۆندز-ی هاوڕێی
یه کێ له و زانا و کوردناسانه ی که  تۆفیق وه ھبی 
به  چاوی شانازییه وه  ته ماشای ده کرد، کوردناسی 

ناودار سی. جه ی. ئه دمۆندس بوو. ئه مه  موسته شاری 
وه زاره تی ناوه وه ی عێراق بوو له نێوان سااڵنی )١٩٣٥ 

– ١٩٤٥(، له پاش خانه نشینی بوونی، له  له نده ن 
داده نیشت، خه ریکی لێکۆڵینه وه ی زانستی بوو له  بابه ت 

کورده وه ، مامۆستای کوردناسیش بوو له  قوتابخانه ی 
ڕۆژھه اڵتناسی و لێکۆڵینه وه  له  ئه فه ریقا )سه ر به  

زانستگای له نده ن( پێوه ندی له  نێوان ئه م دوو زانایه دا 
له  کۆنه وه  ھه بوو، له  ھه موو مه سه له  و بیر و ڕایه کی 

زانستی و زانیاری پرسیان به  یه کتری ده کرد. به  تایبه تی 
ئه دمۆندس که  کتێبی »کورد و تورک و عه ره ب«ه  

نایابه که ی به  زمانی ئینگلیزی له  له نده ن له ژیر چاپ 
دابوو، ھه ندی له  فۆڕمه کانی که  ھێشتا پرۆڤه  بوون بۆ 

تۆفیق وه ھبی ناردبووه  به غدا بۆ ئه وه ی بژاریان بکا 
و ھه ڵه کانیان ڕاست بکاته وه  و بیر و باوه ڕی خۆی 

به رامبه ریان ده رببڕێ. ئه دمۆندس ھه میشه  ناوی تۆفیق 
وه ھبی وه کو ھاوڕێیه کی ئازیز و زانایه کی کورد 

ده برد. له و ماوه یه دا من تازه  کتێبی »آغانی کردستان«م 
چاپ کرد بوو، پارچه  په خشانێکی کوردی تۆفیق 

وه ھبیشم گۆڕیبووه  سه ر زمانی عه ره بی و له  کتێبه که م 
دا باڵوم کردبووه وه ، ئه و په خشانه  ماته منامه یه ک بوو 
بۆ کۆچی دوایی مێژوونووسی کورد ئه مین زه کی 

نووسیوبوویه وه ، ئیتر تۆفیق وه ھبی پێشنیازی بۆ کردم 
که  دانه یێک له  کتێبه که م به  ناوی دیاری پێشکه ش به  
ئه دمۆندسی بکه م. ئه وی ڕاستی بێ من له م مه سه له یه  
دوو دڵ بووم، ته نیا له به رئه وه ی ئه دمۆندسم نه ده ناسی 
تا مردیش ھه ر چاوم پێی نه که وت، ئه گینا ئه دمۆندس 

یه کێکه  له و ڕۆژھه اڵتناسانه ی که  دڵسۆزییان بۆ 
نه ته وه ی کورد له  پله یێکی به رزدا بووه ، وابوو تۆفیق 
وه ھبی وتی تۆ دانه یێکی پێشکه ش بکه  من له گه ڵ 

فۆڕمه کانی کتێبه که ی خۆی »کورد و تورک و عه ره ب« 
بۆی ڕه وانه  ده که م. ئه وه ی ئاشکرایه  تۆفیق وه ھبی 

زیاتریش ئه م پێشنیازه ی بۆ ئه وه  بوو که  ئه دمۆندس 
چاوی به  په خشانه  کوردییه که ی خۆی بکه وێ که  

من له  »آغانی کردستان«دا کردبووم به  عه ره بی. ئێستا 
و ئه وساش من شانازی به و دوو وشه یه  ده که م که  

بۆ ئه دمۆندسم نووسی له سه ر دانه یێک له  کتێبه که م، 
ئه گه ر له و سه رده مه دا ئه دمۆندس وه کو کوردناسێک 
له  پله یێکی دیاری کراو بووبێ له ناو دڵی مندا، ئێستا 
له  پله یێکی به رزتردایه  و له  ڕیزی ھارتمان و بیتنه ر و 
ھه ده نگ و لوکۆک و سۆن و لیسکۆ و مینۆرسکی و 
نیکیتین و ژابا و ئابۆڤیان و خالفین و الزاریڤ و ھی 
تر ده وه ستێ، نه ک ئه وانه ی گێره شێوێنی له  ڕینیسانسی 

ڕۆشنبیری کوردی ده که ن وه کو مه که نزی و تابوولۆڤ 
و ئاکووبیان و کیراکۆسیان و ھی تر.

ئێمه  تێکڕا که  ڕێز له م زانا و خوێنده وارانه ی گێتیی 
ڕۆژھه اڵتناسی ئه وروپا ده نێین، له به ر ئه وه یه  که  

به  گشتی ڕاستییان له سه ر ئێمه  نووسیوه ، به  ڕاستی 
له سه ر ئێمه یان کردۆته وه ، به  مێشکی خۆیان بیریان 

له  ئێمه  کردۆته وه  نه ک به  مێشکی ئێمه ، ئه گینا وه نه بێ 
ھه موویان به  ته واوی و بێ که موکووڕی ھه رچی 

نووسیویانه  به الی ئێمه وه  ڕاست بێ. ئه وانه ی خراپه شیان 
له گه ڵ ئێمه دا کردووه ، ده بێ له وانی تر جیابکرێنه وه ، 

جا ئه مانه  سه ر به والبن، یا به م البن گرنگ نییه .
ده بێ ئه وه ش بۆ ڕاستی بخه مه  ڕوو که  من له  

ناوه ڕاستی په نجاکانه وه  به  ئاواته وه بووم له  نزیکه وه  
ئه و سێ زانایه  بناسم که  تۆفیق وه ھبی زۆر ڕێز و 

حورمه تیانی ده گرت و ناویان ھه میشه  له سه ر زاری 
بوو: پوور داوود، مینۆرسکی، ئه دمۆندس، ئاواتی بینینی 

پوور داوودو مینۆرسکی له  دواییدا ھاته  دی، به اڵم 
ئاواتی بینینی ئه دمۆندس به  ئه نجام نه گه یشت.

ھاوڕێیه تی و دۆستایه تیی نێوان تۆفیق وه ھبی و 
ئه دمۆندس له  بیست و پێنج ساڵه ی دوایی ژیانی که  
له نده نی کرده  نیشته جێی خۆی گه یشته  پۆپه  و به ری 

ئه م دۆستایه تییه  له  نێوان ئه م دوو زانایه دا گه لێ کاری 
زانستی بوو بۆ کورد، له  سه رووی ھه مووشیانه وه  

فه رھه نگه  نایاب و بێ وێنه  و ڕه نگینه که ی ئینگلیزی 
– کوردی بوو که  له شه سته کان دا )١٩٦٦( له  له نده ن 

باڵویان کرده وه .

دوور له  سیاسه ت بۆ خوێنده واری
ھه ر چه نده  تۆفیق وه ھبی گه یشته  پله ی وه زیری و 
تا شۆڕشی ١٤ی ته مووزیش ئه ندامی ئه نجوومه نی 
سینات )عه ین  = شێخ( بوو له  په رله مانی عێراقی 
و له  ماوه یێکیش دا ده ستی خستبووه  ناو ده ستی 
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ئه وانه ی )پارتی نه ته وه یی سۆسیالستی = حزب االمة 
االشتراکی(یان دامه زراند و کردیانه  نوێنه ری خۆیان 
له  کوردستانی عێراق دا، به اڵم تۆفیق وه ھبی پیاوی 

سیاسه ت نه بوو، بۆ ئه م کاره  ده ستی نه ده دا، له  پێشانا 
پیاوی ستراتیجی سوپایی بوو، ئینجا بوو به  پیاوی 

زانستی که  به  شوێن ڕاستی دا ده گه ڕا، به اڵم شانازی 
به  کۆمه ڵی پێشکه وتووی ئینگلیز ده کرد، بیرو باوه ڕی 

لیبڕاڵی ھه بوو، ئه مه ی له  په رله مانی ئینگلیز به دی ده کرد 
و ئاره زووی ئه وه ی ھه بوو که  له  کۆمه ڵێکی وادا بژی، 
بۆیه  ھه ره وه زی و ھاوکاری له گه ڵ داموده زگا زانستی 
و ڕۆشنبیرییه کانی به ریتانیا ده کرد و ھه وڵی ده دا له پاڵ 

ئه و داموده زگایانه  خزمه تی زمان و ئه ده ب و ڕۆشنبیری 
کوردی بکات. جا به م ھۆیه وه  ده بینین مه به ستی کاتی 
ئه و داموده زگایانه  چی بووبێ جێی باسی نییه ، ئه وه ی 

قازانجه  ئه وه یه  که  کرده وه که  بووه ته  ھۆی پێشکه وتنی 
کۆمه ڵ. بۆ به ڵگه  بزووتنه وه ی ڕۆژھه اڵتناسی بۆ 

ئامانجێکی ئه مپریالیزمی و داگیرکردن که وته  
ناوه وه  که چی کرده وه که ی بوو به  سه رچاوه یێکی 

یه جگار گرنگ و له بن نه ھاتوو بۆ پێشکه وتنی ئه و 
ئاده میزادانه ی که  ئه مپریالیسته کان باپیره  گه وره کانیان 

ده چه وساندنه وه . 

ئێسگه ی ڕۆژهه اڵتی نزیک
تۆفیق وه ھبی ده ستێکی بااڵی ھه بوو له  ده ستنیشان 

کردنی کادیری کوردی بۆ »ئێسگه ی بێ ته لی 
ڕۆژھه اڵتی نزیک« له  یافای فه له ستین له  ڕۆژگارانی 

جه نگی گێتیی دووه م. ئه م ئێسگه یه  زمان و ئۆرگانی 
سوێند خۆران بوو له دژی ئه ڵه مانیای نازی و ئیتاڵیای 

فاشی، به اڵم له ژێر چاودێری و ڕێبه ری به ریتانیادا بوو. 
جگه  له  به رنامه  سیاسی و دیبلۆماسی و ستراتیجییه  

جه نگییه کانی ئه م ئێسگه یه  بایه خێکی تایبه تی به  مێژوو 
و شیعر و ئه ده بیات و ڕۆژھه اڵتناسی و کوردناسی 
و زمانی کوردی ده دا، ده ستنیشانی تۆفیق وه ھبی 

و ھه ڵبژاردنی شاعیرێکی وه کو عه بدوڵاڵ گۆران و 
نووسه ر و ھونه روه رێکی وه کو ڕه فیق چاالک له جێی 
خۆیدا بوو. گه لێ جار تۆفیق وه ھبی باسی له  به ھره 
 و توانایی گۆران و چاالک ده کرد و شانازی به وه وه  

ده کرد که  له م ھه ڵبژاردنه یدا سه رکه وتوو بووه . 
گۆرانیش ھه میشه  خۆی به  قه رزاری پیاوه تی تۆفیق 

وه ھبی ده زانی، ئه مه  و به شێک له  به رھه مه  جوان و 
ڕه نگینه کانی له  شیعری لیریکی کوردی زاده ی ژیانی 
سه رده می »ئێسگه ی بێ ته لی ڕۆژھه اڵتی نزیک« بوون 

له  یافا. ئه وه ی ئاشکراشه  له م الیه نه وه  ئه وه یه  که  
ئیلهامی شیعری »جوانی بێ ناو« )قژکاڵی، لێوئاڵی...( له  
نازه نینێکی ئه و ناوه ی وه رگرتووه ، ئه و شیعره  له  دواییدا 

بوو به  ڕه مز له  به رھه می شیعری گۆران دا.

ده نگی گێتیی تازه 
تۆفیق وه ھبی دامه زرێنه ری کۆواری »ده نگی گێتیی 

تازه » بوو، بێگومان به  پێشنیاریی ئه وه وه  ئه م چاپه مه نییه  
که وته  ناوه وه ، ئه مه  کۆوارێکی مانگانه  بوو له  الیه ن 

به شی پێوه ندی گشتییه وه  له  باڵیۆزخانه ی به ریتانی 
دا له  به غدا ده رده ھێنرا، به اڵم سه رۆکی نووسین و 

به ڕێوه به ری ھونةريي و ته کنیکی تۆفیق وه ھبی بوو. 
زۆر شانازیی به وه وه  ده کرد که  ڕۆژێ له  ڕۆژان 

سه رنووسه ری ده نگی گێتیی تازه  بووه . ھه موو ھه وڵ 
و کۆششه کانی له  بابه ت زمان و مێژوو و ئه ده بی 
کوردییه وه  له سه ر الپه ڕه کانی ئه م کۆواره  ڕه نگی 
دابووه وه . بۆ به ڵگه  ھه شت بابه تی ژماره  یه که می 

)تشرینی یه که م ١٩٤٣( له الیه ن تۆفیق وه ھبی خۆیه وه  
نووسراوه ته وه ، جگه  له وه ی که  شێوازی تۆفیق وه ھبی 

له سه رانسه ری ھه موو وتار و ھه واڵه کانی دا دیار و 
ئاشکرایه .

گه لێ جار له  تۆفیق وه ھبیم بیستووه  ده یووت: له به رئه وه  
حوسێن حوزنی ی موکریانی و حه سه نی شێخ حه مه  
مارفم دانابوو که  له  ده نگی گیتیی تازه دا ئیش بکه ن، 
چونکه  یه که میان خوێنده وار بوو، کوردییه که ی باش 

بوو، له و ماوه یه دا بێ کاریش بوو به وه ی چاپخانه که ی 
ڕواندوز و ھه ولێری له کار وه ستێنرابوو، دووه میان 

کوردی ده زانی و توانای ئه وه ی ھه بوو پله ی زانینی 
به رزتریش بکاته وه .

گه لێ له  وشه  و زاراوه  و لێکسیکۆنی که  ئێستا 
له  زمانی کوردی دا به کاری ده ھێنین به تایبه تی 

ئه وه ی له مه ڕ سیاسه ت و دیبلوماسیه ت و ئه ده ب 
و ھونه ره وه یه،  ئه وانه ن که  تۆفیق وه ھبی پێشنیاری 
کردوون و الپه ڕه کانی ده نگی گێتیی تازه  بوون به  

مه یدانی مه شق و پراکتیک بۆ باڵوبوونه وه ی ئه و وشه 
 و زاراوه  و لێکسیکۆنانه ی که  بوون به ھۆی گۆڕان و 
پێشکه وتن و ده وڵه مه ندبوونی زمانی کوردی. ئه وه ی 
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لێره دا پێویسته  بووترێ ئه وه یه  که  کتێبی 
ئاڤێستا سه رچاوه ی بنچینه یی بوو بۆ 

دروستکردنی ئه و وشه  تازانه  بۆ نووسینی 
کوردی په تی.

په یام
له  په نجاکان دا ده زگای کاروباری 

ئاڵوگۆڕی ڕۆشنبیری له  باڵیۆزخانه ی 
ئه مه ریکا له  به غدادا کۆواری »په یام«ی 
ده رده کرد، له  پێش ئه ویشا کۆواره که  

له ژێر ناوی »ئاگا و ڕووداوی 
ھه فته یی«دا ده رده چوو. ئه م چاپه مه نییه  

ڕاسته وخۆ له ژێر چاودێری تۆفیق 
وه ھبی نه بوو، به اڵم بێگومان پرسی پێ 
ده کرا، ھه ر به  پیشنیاری ئه ویش به کر 
دلێر کرابوو به  لێپرسراوی کۆواره که ، 

گه لێجار له  نامه خانه که ی تۆفیق وه ھبی دا چاوم پێی 
ده که وت، پرسی پێده کرد، بیرو ڕای وه رده گرت، 

ئامۆژگاری لێ داوا ده کرد، ھه ر له  دیوه خانی 
نامه خانه ی  تۆفیق وه ھبیشه وه  ناسیاویم له گه ڵ به کر دلێر 

په یدا کرد.
ئێواره یه کیان دیوه خانه ی نامه خانه ی تۆفیق وه ھبی 
گه لێ که سی لێ بوو، جه میلی ڕۆژبه یانی و به کر 
دلێریش له وێ بوون. دیار بوو به کر دلێر ھه ندێ 

پرس و سۆراغی له سه ر پارچه  کاغه زێک نووسیبووه وه  
و یه که  یه که  له  تۆفیق وه ھبی ده پرسی، ھه مووشی 

پێوه ندی به  وشه  و ڕسته  و زاراوه ی زمانی کوردییه وه  
ھه بوو بۆ په یام. دیار بوو ده زگای په یام ده یویست 

سیپاره ی »التحدی االکبر« که  به  زمانی عه ره بی 
پێشتر باڵوکرابووه وه  بیکات به  کوردی و وه کو 

باڵوکراوه یه کی په یام له ناو کوردانا باڵو بکرێته وه . 
به کر دلێر تکای له  تۆفیق وه ھبی ده کرد که  ناوی 
سیپاره که ی بۆ بکات به  کوردی، گه لێ قسه  له م 

باره یه وه  کرا، دانیشتوان ھه موویان قسه  و گفتوگۆ و 
پێشنیاریان کرد، به اڵم ھیچ یه کێکیان به  دڵی تۆفیق 

وه ھبی نه بوو، خۆشی شتێکی وای بۆ نه ده ھات که  لێی 
ڕازی بێ، تا جه میلی ڕۆژبه یانی وه کو تۆپێک بته قێنی 
وتی: »التحدی االکبر« به  کوردی ده بێته  »گه وره ترین 

چوونه  مه یدان« تۆفیق وه ھبی ده ستخۆشی پێوت و 

سیپاره که ش 
له دوایی دا ھه ر به و ناوه وه  به  زمانی کوردی ده رچوو.
ئه وی ڕاستی بێ له و ڕۆژگاره دا کۆواری »په یام« له  

الیه ن ئه وانه ی خۆیان به  پێشکه وتنخواز ده زانی ئێسکی 
قورس بوو، به اڵم من ده ربه ستی ئه وه  نه بووم، مێشکم 
ھی خۆم بوو، بۆیه  نووسراوه کانی ناو چاپه مه نییه که م 
کردبوو به  دوو به شه وه : به شه  پرۆپاگه نده که ی که  بۆ 
چاکه ی کۆمه ڵی سه رمایه داری بوو به  کارێکی خراپم 

ده زانی، ئێستاش ھه ر به  خراپی ده زانم، به اڵم به شه که ی 
تری که  بۆ په ره سه ندن و پێشخستنی ڕۆشنبیری 

کوردی ته رخان کرابوو به کارێکی چاکم ده زانی، 

ئێستاش ھه ر به  چاکی ده زانم، له به رئه وه  ھه ندێجار 
نووسینی بچووک و شیعرم بۆ ده نارد.

له  دواییدا ته نگوچه ڵه مه یێکی قووڵ بۆ به کر دلێری 
به ڕێوه به ر دروست بوو، به وه ی که  ڕه فیق چاالک و 
جه مال نه به ز به  نازناو ھه ندێ نووسینیان له  په یام دا 

باڵوده کرده وه  بۆنی پێشکه وتنخوازی و دژی چاکه ی 
ئه مه ریکای لێده ھات، ئیتر باڵیۆزخانه ی ئه مه ریکا 

که وته  فریای چاپه مه نییه که ی، به اڵم ھه رگیز نه یتوانی 
بزانێ نووسه ری نووسینه کان کێ بوون! بۆیه  چاالک و 
نه به ز به ر ھیچ جۆره  زیانێک نه که وتن، تۆفیق وه ھبی 

ده ورێکی بااڵی ھه بوو بۆ داخستنی مه سه له که .
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شه فه ق
چاپ و چاپخانه  و باڵوکردنه وه ی چاپه مه نیی کوردی 

به الی تۆفیق وه ھبییه وه،  به ردی بناغه ی پێشکه وتنی 
نه ته وه ی کورد بوو، له به ر ئه وه  ھه موو الوێکی کوردی 

ھان ده دا که  قۆڵی ھه ڵماڵێ بۆ ئه م کاره .
له  ھاوینی ساڵی ١٩٥٧ که  کۆلیجی ئه ده بیاتی به غدام 
ته واو کرد، پێشنیاری تۆفیق وه ھبی ئه وه  بوو که  داوا 
بکه م و له  که رکوک دامه زرێم و یه ک دوو ساڵ له وێ 

بمێنمه وه،  ئینجا بۆ ته واوکردنی خوێندنی به رز ڕوو 
بکه مه  ئه وروپای ڕۆژئاوا، یا ئه مه ریکا. له و ماوه یه دا 

خاڵه  شێخ قادری به رزنجی خه ریکی وه رگرتنی 
ئیمتیازی کۆواری »شه فه ق«ی کوردی و عه ره بی بوو، 
دیار بوو تۆفیق وه ھبیش ھه وڵێکی بێ وچانی بۆ ده دا 
بۆ وه رگرتنی ئیمتیازی کۆواره که ، وا بوو ئاره زووی 
مامۆستای خۆشه ویستم ھێنایه دی، به مه  له گه ڵ ھیوا 

و ئامانجێکی گیانیی تریشم شاد بووم، یادی ده  ساڵ 
له مه وبه ری ئه و کاته  که  ھه ر له و مه ڵبه نه دا خوێندنی 

قوتابخانه ی ئاماده ییشم وه رگرت بوو. ئیتر له گه ڵ 
تاقمێک ڕۆشنبیری کوردی خوێنده واری دڵسۆز 

خۆشترین ماوه یێکی ژیانم برده سه ر، به اڵم داخم ناچێ 
ماوه که  کورت بوو!

بۆ ده ربڕینی دڵسۆزی تایبه تی به رامبه ر به  »شه فه ق« 
تۆفیق وه ھبی گه لێ تێبینی و سه رنجی وردی له  

بابه ت وشه ی »شه فه ق«ه وه  ده ربڕیوه  له و گفتوگۆیه  
زانستییه ی که  له گه ڵ په یامنێری شه فه ق له  به غدا جه مال 
خه زنه داری کردبوو، وه کو له  ژماره ی دووه می شه فه ق 

)١٥ی شوباتی ١٩٥٨( دا ده رده که وێ.

چاوتێر و جوامێری
تۆفیق وه ھبی زۆر به  ئاسانی کتێبی ده به خشی و 

به دیاری پێشکه ش به  ھاوڕێ و دۆست و قوتابیانی 

نزیك تونێلەكەی دەربەندیخان 1957- تۆفیق وەهبی و ئاسیاخانی هاوسەری
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ده کرد. ئه مه  دیارده یه کی سه یر بوو، الم وایه  ئه وه ی 
ھه وه سی کۆکردنه وه ی شتێکی ھه بێ ئه و شته  به  دیاری 

نادا به  که س. خۆی ھه میشه  ده یووت من دیاری له  
ھیچ که س وه رناگرم، ته نیا له  خزم و که س و کار 

و دۆسته  ھه ره  نزیکه کان نه بێ، ئه مانه ش خۆم داوای 
ماست و په نیر و ھه نگوین و ترخێنه  و گوێز و گه زۆ 

و شتی تریان لێده که م. ده یووت ھه موو که سێک ده زانێ 
من ته نیا کتێب به  دیاری وه رده گرم. به ڵێ کتێبی به  

دیاری وه رده گرت، ھه ر له و کاته ش دا کتێبی به  
دیاری ده به خشی، چونکه  زانایه کی دانا بوو، زانستی بۆ 
ھه موو که سێک ده ویست، دانایی بۆ ھه موو که سێک به  

ڕه وا ده بینی.
ڕۆژێکیان پێی وتم پێویسته  ڕۆژانی پێنج شه موو و 

ھه ینی داھاتوو، پێکه وه  ته رخان بکه ین بۆ ھه ڵگێڕ و 
وه رگێڕ کردنی سه رتاپای نامه خانه که ، به شێکی زۆر 

له  کتێبه کان بخه ینه  الوه ، چونکه  ده یه وێ ھه ندێکیان 
بکات به  دیاری بۆ نامه خانه ی گشتیی سلێمانی، ئه مه  
ماندووبوونێکی ئه وه نده  خۆش بوو که  ھه رگیز له بیر 
ناچێته وه . کتێب جیا کرا یه وه  ، لیسته ی بۆ کرا، خرایه  
چه ند سندووقێکه وه ، ئینجا ئێواره یه کیان سندووقه کان 

برانه  ئێسگه ی شه مه نده فه ری »باب المعضم« که  له 
 ماڵه که یانه وه  زۆر نزیک بوو بۆ که رکوک، له وێوه  به  
لۆری بۆ سلێمانی، ھه واڵیشی به  نامه خانه ی گشتیی 

سلێمانی گه یاند بوو که  سندووقه کان نه کرێنه وه  تا من 
ده گه مه  ئه وێ و لیسته ی ناوی کتێبه کانیش الی من 

بوون.
له پاش سێ ڕۆژ ئێواره یه ک ھه ر به  پیاسه  تۆفیق وه ھبی 

خۆی و ھه ردوو کوڕی و نه جمی پیاوی و عه بدولقادر 
حیشمه ت له گه ڵمدا له  ماڵیانه وه  که وتینه ڕێ بۆ ئێسگه ی 

شه مه نده فه ر بۆ به ڕێ کردنی من. ئه و دیارییانه ی 
تۆفیق وه ھبی بۆ نامه خانه ی گشتیی سلێمانی تا ئێستاکه  

پارێزراون، به اڵم دیارییه کانی بۆ مه جمه عی عیلمی 
کوردی که  له وه ی سلێمانی گه لێ زیاتر بوون که س 
نازانی چییان لێ به سه را ھات!! به اڵم ڕه نگه  قورئانه  

ده سنووسه  نایابه که ی بنه ماڵه ی ئێمه  که  له کاتی خۆیدا 
پێشکه شی تۆفیق وه ھبیم کرد بوو مابێ، چونکه  
ده ستنووسه ! ده ستنووسیش به پێی یاسای ده وڵه ت 

نادزرێ!
جگه  له مه  تۆفیق وه ھبی ڕه چاوی ئاره زووی نزیکه کانی 

ده کرد که  دیاری پێشکه ش ده کردن، ھه ر که سه  و 

حه ز له چی ده کا و ھه وه سی چی ھه یه ، بۆ به ڵگه   
که  خوێندنی کۆلیجی ئه ده بیاتم ته واو کرد و پێش 

خواحافیزی دوایم له  به غداوه  بۆ که رکووک کۆمه ڵێک 
کتێبی کوردی و عه ره بی کۆنی یه کجار نایاب و 

به نرخی پێشکه ش کردم، ئه مانه  یادگارێکی ھه میشه یی 
بێ ھاوتان و شانازییان پێوه  ده که م.

ده رگای دیوه خانی تۆفیق وه ھبی ھه رده م کراوه  
بوو، خوانی نانخواردنی ھه میشه  ڕازاوه  بوو، ئه وه ی 

ئێواران وا بۆی ڕێک بکه وتایه  که  تا سه عات ھه شت 
له  دیوه خانی تۆفیق وه ھبی بمێنێته وه ، ده بوو نانی 

ئێواره  له گه ڵ ئه ودا بخوا. خۆی له  خواری خواره وه  
داده نیشت، ئیتر میوان ده کشان و به پێی زۆری و 

که می تا ده گه یشتنه  ئه وپه ڕی خوانه که . ساڵی یه ک دوو 
ئاھه نگی گه وره ی نانخواردنی ده کرد، ئه گه ر میوانێکی 
ئازیزیشی بهاتایه  ھه ره  نزیکه کانی خۆی بانگ ده کرد. 

جارێکیان پیاوێکی پیری به سااڵچووی تورک بۆ 
سه ردان ھاتبووه  به غدا، ئه مه  له کاتی خۆیدا له  کۆلیجی 

ئه رکانی ئه سته مبووڵ له  قوتابیان و ھاوڕێی تۆفیق 
به گ بوو، دیار بوو ھه ر الی خۆشی له  ماڵه وه  دابه زی 

بوو. ئیتر ئێواره یه کیان کۆمه ڵێک ھاوڕێ و دۆست 
و قوتابی خۆی بانگ کردن، له مانه  ڕه فیق حیلمی و 

ئه نوه ر سائیب و عه بدولقادر حیشمه ت و عه بدولجه بار 
ڕێزه لی و عه بدولڕه حمان مفتی ھه ره  دیارترینیان بوون. 
پرۆتۆکۆلی میواندارییه که  ئه وه ی ده خواست که  له به ر 
میوانی ئازیز ده بوو ھه موویان به  تورکی قسه  بکه ن، 
چونکه  ھه موویان تورکییان ده زانی و میوان کوردی 

نه ده زانی، به اڵم که مترین قسه ش به  تورکی کرا، ئه مه  
ئاره زووی میوانه که  بوو، سه ربه ستی دابووه  ئه وانی تر 

که  به  ھه وه سی خۆیانه  به چی زمانێک قسه  ده که ن.
مامۆستایانی زمان و ئه ده بی  عه ره بی و نووسه رانی 
عه ره ب له الی تۆفیق وه ھبی ده بینران، له مانه  مسته فا 
جه واد، سه فا خه لووسی، ئه حمه د حامید سه رراف و 
ھی تر. له  دیوه خانه ی نامه خانه دا کۆڕی گفتوگۆی 
ئه کادیمییان ده به ست. به  زۆری ھه ڵسوکه وتی سه فا 

خه لووسی ئه وه  بوو وه کو کوردێک خۆی پیشان ده دا، 
جارجاره  به  تورکیش قسه ی ده کرد، ئیتر نازانم بۆچ! 

ڕه نگه  له و کاته دا ئه مه ی له به ر تۆفیق وه ھبی بووبی.
به  ده گمه ن ڕێک ده که وت دیوه خانه  یا دیوه خانه ی 
نامه خانه ی تۆفیق وه ھبی چۆڵ بێ، میوانه کانی سێ 
بابه ت بوون، بابه تێکیان وه زیر و نوێنه ری په رله مان 
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و دیبلۆماسی و سوپاييی گه وره  بوون؛ ئه ویتریان ئه و 
که سانه  بوون که  ده ھاتنه  الی و داوایان لێده کرد 
یاریده یان بدا له  دامه زراندنی وه زیفه ی میری، یا 

گوێزانه وه ی وه زیفه ، یا مووچه  زیادکردن، یا قوبووڵ 
کردن له  کۆلێج و قوتابخانه  به رزه کان، یا ھه ر 

ھه ڵسوکه وتێکی تری پێویستیی به  یارمه تی ھه بێ، 
زۆربه ی زۆری ئه مانه ش کورد بوون؛ بابه تی سێیه میان 

نووسه ر و خوێنده وار و ڕۆشنبیر و ڕۆژنامه نووسی 
کورد بوون، له به رئه وه  بوو که سانی وه کو شاعیری 
ڕه ندی کورد ئه وڕه حمان به گی بابان )نفووس( و 

شاعیری به  دیمه نی کورد شێخ سه الم و ڕۆژنامه نووس 
محه مه د بریفکانی و عه بدولڕه حمان مفتی و که ریم  

زانستی و فه تحوڵاڵ ئه سعه دو کامیل کاکه مین و سدیق 
قادری و ھی تریش به دی ده کران.

زانستی و ڕاستی
تۆفیق وه ھبی وه کو زانایه کی ژیر که  ھه میشه  به  شوێن 

ڕاستی دا ده گه ڕا، به  چاوێکی ڕه خنه یی زانستیانه  
ته ماشای ھه موو به رھه مێکی ده کرد، مافی ته واوی 
ده دایه  به رھه مه که  خۆی، جێگه ی له  پله ی زانستیدا 
دیار ده کرد. ئه وه ی من بۆم ده رکه وت له  ئه نجامی 

ژیانی چوار ساڵه م له گه ڵ ئه م زانایه  ئه وه  بوو که  
ڕێزێکی یه کجار زۆری له  مینۆرسکی و ئه دمۆندس 
و پوورداوود ده نا. ئه گه ر ورده  مه سه له یه کی زانستی 

یه کێ له م سێ زانایه  بکه وتایه  ژێر ده ستی تۆفیق 
وه ھبی گومانی لێ نه ده کرد و به  باوه ڕێکی پته وه وه  
زانیارییه کانی وه رده گرت، ھۆی ئه مه  به الی ئه وه وه  

ئه وه  بوو که  ھه وه س و ئاره زوو وای له م زانایانه  
کردووه  که  خه ریکی زانستی بن، له به ر ئه وه  به 

 گیانێکی سۆفیزمه وه  چوونه ته  ناو ئه م گیتییه  بێ سنووره  
پڕ له  ته نگو چه ڵه مه یه و ھه ر سێکیشیان دوایی ژیانیان 
له  زانستگا بردۆته  سه ر. ئه م ده زگایه  جێی مشتوماڵ 
کردنی مێشک و گه ڕان به  شوین ڕاستییه ، له به رئه وه  

باوه ڕێکی ته واوی به  بیروڕا و لێکۆڵینه وه  و بۆچوونیان 
ھه بوو.

ئیتر وابوو له ساڵی ١٩٥٦، له  ھاوین دا که  سه رێکی 
ئێرانم دا، تۆفیق وه ھبی نامه ی بۆ پوورداوود نووسی و 
کۆڵێک ساڵو و ڕێزی بۆ نارد، له گه ڵ ساڵو و ڕێزی 

مامۆستام ئه حمه د ناجی ئه لقه یسی ھه مووم گه یانده  

پوورداوود و زاناکانی تری ئه و سه رده مه ی ئێران. له  
پوورداوود –یشه وه  کۆمه ڵێک کتێب و چاپه مه نیم به  
دیاری بۆ تۆفیق وه ھبی ھێنایه وه ، جگه  له  کۆمه ڵێک 

فه رھه نگی دیالێکته کانی ئێرانی ئه وانیشم به  پاره ی خۆم 
کڕی و به  ناوی خۆمه وه  پێشکه ش به  تۆفیق وه ھبیم 

کرد.
فێرکردنی کوردی له  یانه ی سه رکه وتن

ھه ر له و ماوه یه دا بوو که  تۆفیق وه ھبی خۆی له  یانه ی 
سه رکه وتن نزیک کرده وه . ویستیان گیانێکی تازه  

بخه نه  ناو له شی ئه م ده زگا خوێنده وارییه  کوردییه ی 
به غدا که  له  ڕۆژی دامه زراندنییه وه  تا ئه و سه رده مه  له  
ھه ڵبه زین و به زین دا بووه . کۆبوونه وه ی خوێنده واری 
و زانیارییان ڕێکخست، پڕۆژه ی ده رکردنی کۆواری 

»ھیوا« یان دانا، له  ھه مووشیان گرنگتر کردنه وه ی 
ده وره ی فێرکردنی زمانی کوردی بوو. تۆفیق وه ھبی 

ئه م کاره ی خسته  سه ر شانی خۆی. ھه فته ی دوو 
ڕۆژ کوردی فێری ئه و کهسانه  ده کرد که  ئاره زووی 
فێربوونی ئه م زمانه یان ھه بوو، زۆر سه یر بوو قوتابیان 

له  ھه موو بابه تێک بوون، ئه وه ی ھه موویانی له یه ک شت 
کۆده کرده وه  ئه وه بوو ھه موویان پیاوی به سااڵچوو 
بوون، ڕه نگه  ھه ندێکیان ته نیا له به ر تۆفیق وه ھبی 

خۆیان کردبێ به  قوتابی.
قوتابی ئه م ده وره یه  پیاوی وه کو فازیل جه مالی تێدا 

بوو که  ڕۆژێ له  ڕۆژان سه ره ک وه زیرانی عێراق بوو، 
ھی وه کو گۆرانیبێژی به ناوبانگ عه زیز عه لی تێدا بوو. 
ده بی بۆ ڕاستی ئه وه ش بوترێ که  زیره کترین قوتابی 
عه زیز عه لی بوو، فێری قسه کردن بوو بوو، تا گه یشته  
ئه وه ی گۆرانی »ئه ی کوردینه ! ئه ی مه ردینه » سروودی 

به ناوبانگ به  زمانی کوردی له  ئێستگه ی بێ ته لی 
ئه وسای به غدادا ببێژێ. له م ده رزانه دا من یاریده ده ری 

تۆفیق وه ھبی بووم ھه ندێجار ئه گه ر ماندوو بووایه  
من ده رزه که م بۆ ته واو ده کرد، ھه موو به ڵگه کانیشی 

من له سه ر ته خته ی ڕه ش ده منووسییه وه ، ھه ندێجاریش 
ئه گه ر ئیش و کاری بوایه  نه ده ھاته  یانه ی سه رکه وتن 

و وتنه وه ی ده رزه که ی به  من ده سپارد.

تیپ بۆ ده نگه  خۆماڵییه کانی ئه لفوبێی 
کوردی
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ھه وڵ و کۆششی تۆفیق وه ھبی بۆ ساغ کردنه وه ی 
ئه لفوبێ و ڕاست نووسینی کوردی له بن نایه . له پاش 
جه نگی گێتیی یه که مه وه  ھه رگیز فه رامۆشی ئه مه ی 

نه کردووه . له گه ڵ چاپخانه کاندا خه ریک بووه ، تا 
گه یشتۆته  ئه وه ی پێوه ندی له گه ڵ کۆمپانیاکانی 

دروستکردنی ماکینه ی چاپ و داڕشتنی تیپی چاپ 
په یدا بکات. له ساڵی ١٩٥٦ پێش ئه وه ی گه شتی 
به یروت بکات، من ھه ردوو به شی »قواعد اللغة 

الکردیة«م بۆ پاکنووس کرد، له وێ له  چاپخانه  ھه موو 
تیپ و ده نگه  تایبه تییه کانی زمانی کوردی دانابوو 
ڕێکی خست بوو، ئاماده ی کردبوو بۆ به کارھێنان، 
کتێبه که ی خۆی پێ چاپ کرد. له پێش ئه وه ش دا، 

له وکاته ی که  الینۆتایپ له به غدا په یدا بوو جێی 
تیپ چنینی گرتۆته وه ، تۆفیق وه ھبی که وته خۆ، 

بۆ ئه م مه به سته  به  یارمه تی من و به کر دلێر داوای 
له  ھونه روه ری کورد به دیع باباجان کرد که  تیپه  
تایبه تییه کانی زمانی کوردی ھه ر یه که ی له سه ر 

مقه بایه کی گه وره  بنووسێته وه  و له  پاشانا 
میکرۆفیلم بکرێ بۆ ئه وه ی خاوه ن چاپخانه کانی 

به غدا بینێرن بۆ ئه ڵمانیا بۆ دروستکردنی قاڵبی ئه و 
تیپانه ی تایبه تن به  ئه لفوبێی زمانی کوردی، به م 

جۆره  له  پاشانا چاپخانه کان که وتنه  چاپی کتێبی 
کوردی به  الینۆتایپ. 

دوور واڵتی
له  پایزی ساڵی ١٩٥٧ که  به غدام به جێهێشت بۆ 
که رکووک، په یوه ندیم له گه ڵ تۆفیق وه ھبی له  

جاران به ھێزتر بوو. له  ھه موو گه شتێکی به غدام 
سه رم لێ ده دا، جارجاره  ته له فۆنم بۆ ده کرد، له و 
ماوه یه دا جه مال خه زنه دار له  پێشان زیاتر سه ری 
ده دا له سه ر ئاره زووی تۆفیق وه ھبی خۆی، بۆ 
ئه وه ی ئه و بۆشاییه ی من به جێم ھێشتووه  ئه و 
پڕی بکاته وه . له  ناوه ڕاستی ساڵی ١٩٥٨ که  

بڕیاری گه شتی به ریتانیای دا، پێویست بوو من 
بچم بۆ به ڕێ کردنی، پێش ئه وه ی ڕووبکه مه  
به غدا ته له فۆنم بۆ کرد، تۆفیق وه ھبی جوامێر 
ته له فۆنه که ی به  ڕێکردن حسێب کرد و وتی 

له پاش ماوه یه کی تر ده گه ڕێمه وه  و چاومان به  
یه کتری ده که وێته وه ، به اڵم له گه ڵ ئه وه ش دا 

جه مال خه زنه دار و کۆمه ڵێک دۆست و براده ر و 
قوتابیانی تری تۆفیق وه ھبی ئایینی به ڕێ کردنیان به جێ 
ھێنا و له  ڕۆژی ١١ی ته مووزی ١٩٥٨ به  فڕۆکه  به ره و 

ئه سته مبووڵ که وته ڕێ و به  ھیوای ئه وه ی ماوه یه ک 
له وێ بمێنێته وه  ئینجا ڕوو بکاته  له نده نی پایته ختی 

به ریتانیا. به م جۆره  ئه و ڕۆژه ی تۆفیق وه ھبی له  
به غداوه  ڕووی کرده  ئه سته مبووڵ، من له  که رکووکه وه  
به ره و سلێمانی که وتمه ڕێ. له وێوه  بۆ پرۆژه ی دوکان 
و به یانی ی ١٤ی ته مووزی ١٩٥٨ من و کۆمه ڵێک له  
شاعیر و نووسه ر و ئه ده ب دۆست له  دوکان بووین، 
تۆفیق وه ھبیش ئه و ڕۆژه  ھێشتا ھه ر له  ئه سته مبووڵ 

بوو.

له  له نده ن
ڕۆژگار و سه رده مێکی سه یر بوو، بێگومان کاری 
چاک کرا بوو، به اڵم ناله باری له وه دا بوو ھه ندێ 

ئارامگای تۆفیق وەهبی لەچیای پیرەمەگروون
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له و که سانه ی که  تۆفیق وه ھبی چاکه ی بۆ کردبوون 
که وتبوونه  ھێرش بردن، به دنمه کی وا بیر و ھۆشی پیاو 

ده پووکێنێته وه . ئێمه  ناڵێین ده بوو ئه و که سانه  له سه ر تۆفیق 
وه ھبی بکه نه وه ، به ڵکو ده ڵێین ده بوو بێده نگ بن و به س.

ژیانی له نده نی تۆفیق وه ھبی به  پیت بوو بۆ ڕۆشنبیری 
کوردی، ماوه یه کی زۆر له  نزیکه وه  له گه ڵ مینۆرسکی و 
ئه دمۆندس دا ژیا، کاری چاکی کرد. که س نه بوو لێی 
نه پرسێته وه ، که سیش نه بوو له  خوێنده واری کورد بچێ 
بۆ له نده ن و سه ری نه دا، ڕۆژگار ڕاستیی ده رده خات، 
ئه گه ر ھه ندێجار بشاررێته وه ش ھه میشه یی نییه ، تۆفیق 
وه ھبی ڕاست بوو، ڕه سه ن بوو، به  توانا و زانا بوو، 

بۆیه  له  دوایی دا ئه وانه ی خۆشیشیان نه ده ویست 
لێیان ده پرسییه وه ، له مانه  سه یر نه بوو ھه ندێ که س له  
په نجاکاندا گله یییان له  من ده کرد که  بۆچ له  تۆفیق 

وه ھبی نزیک بوومه ته وه ، که چی ھه ر ئه مانه  له  دواییدا 
داوای ناونیشان و ته له فۆنی ماڵی وه ھبی به گیان ده کرد له  
له نده ن، ھه ندێکیش داوای نامه ی تایبه تیشیان لێ ده کردم 

بۆ تۆفیق وه ھبی.
پێوه ندیم له گه ڵ تۆفیق وه ھبی نه پچڕا تا کۆچی دوایی، 
له  قوتابیه تی و ھاوڕێیه تی ده رچوو بوو، به  ته واوی بوو 

بوو به  مام و برازا. ھه موو ھیوا و ئامانجم ئه وه  بوو، 
دوو سێ مانگ له  ته کیه وه  بم، به  تایبه تی له  ماوه ی 

نه خۆشییه  کوشنده که ی ھه ره  دوایی. بێگومان به شێکی 
بڕیاردانی چوونم بۆ جه زائیر بۆ مه به ستی بینینی تۆفیق 

وه ھبی بوو. به م جۆره  له  پایزی ساڵی ١٩٨٣ به ره و 
جه زائیر که وتمه ڕێ، به  ئومێدی ئه وه ی ھاوینی ساڵی 

١٩٨٤ له گه ڵ تۆفیق وه ھبی ببه مه  سه ر، نه وه کو ته نیا خۆم، 
به ڵکو بڕیار وابوو سه عدیه  خه زنه دار – که  به  بووکێنی 

تۆفیق وه ھبی دیبووی –و بنیادی نۆ ساڵیش به  بینینی ئه م 
فرزه نده  گه وره یه  شاد ببن، به اڵم ئه م ئاواته  نه ھاته دی. له  

کانوونی دووه می ساڵی ١٩٨٤ ئه و ڕۆژه ی له  نووسینه وه ی 
یاداشته کانم بوومه وه  به  ناوی »ڕه فیق حیلمی و من له  
ده فته ری بیره وه ری دا« له سه ر داوای دۆستم عه بدوڵاڵ 

مه ردۆخی دانیشتووی پاریس، ئه و ڕۆژه ی قوتابی دڵسۆزم 
عه بدوڵاڵ حه داد له  پاریسه وه  و ھاوڕێی نووسه رم حه مه  

ڕه سووڵی ھاوار له  له نده نه وه  ھه واڵی کۆچی دوایی تۆفیق 
وه ھبی - یان پێ گه یاندم. به م ڕه نگه  ئاواتی بینینی تۆفیق 
وه ھبی له گه ڵ خۆی دا چووه  گڵه وه . پیره مه گروون ده بێ 

شانازی به  پیر وه ھبی، یا پیره  وه ھبی - یه وه  بکات.

له نده ن به بێ تۆفیق وه هبی
له  ھاوینی ساڵی ١٩٨٤ خۆم و ماڵ و منداڵ چووین 
بۆ مه ڵبه ندی زینده گانی بیست و پێنج ساڵه ی ژیانی 

دوایی تۆفیق وه ھبی. ماڵ و ژووری نامه خانه  و ژیانی 
ھه ر ئه وه  بوو که  وێنه ی له  مێشکم دا کێشرا بوو، 

پێش ئه وه ی چاوم پێی بکه وێ. ته ماشای ئه رشیف و 
کاغه ز و ده ستنووس و کتێبم کرد، گه لێ شتم ھاته وه  

یاد، ھه ندێ له و کتێب و نووسراوانه  پێش سی ساڵ 
له  نامه خانه ی ماڵی وه زیریه ی له  به غدا چاوم پێیان 

که وت بوو. سزا ده یووت: باوکم ھه میشه  یادی تۆی 
ده کرده وه ؛ سرووش ده یووت: باوکم له  که س ڕازی 

نه بووه  باسی تۆ به خراپه  بکات.
بیبلۆگرافیای کتێبه کانی له نده نی ئاماده کرا بوو، 

ھه ندێکی خرابوونه  ناو سندووقه که وه ، ھی تریش 
ھێشتا له ناو ده القه کانی نامه خانه که دا بوون. نیاز 
وابوو خانویه ک له  له نده ن به کرێ بگرن و ناوی 

بنێن  »مۆزه خانه  و نامه خانه ی تۆفیق وه ھبی« و بیکه نه  
ده زگایه کی لێکۆڵینه وه ی کوردی. به اڵم دیار بوو ئه م 

پرۆژه یه  سه ری نه گرت.

تۆفیق وه هبی کێیه ؟
- تۆفیق وه ھبی به گ کوڕی مه عروف کوڕی 

محه مه ده ، دایکی عاسمه ی کچی ڕه سووڵ مه ستی 
ئه فه ندییه . له  ساڵی ١٨٩٢ له  سلێمانی له  دایکبووه 

 و له  ساڵی ١٩٨٤ له  له نده ن کۆچی دوایی کردووه 
 و ته رمه که ی ھێنراوه ته وه  نیشتمان و له  ته ک 

پیره مه گروون نێژراوه .
- له  حوجره  خوێندوویه تی، له  پاشانا قوتابخانه ی 

ڕوشدیه  و ئاماده یی سوپایی ته واوکردووه ، ئینجا له  
قوتابخانه ی جه نگیی به غدا به  لیفتینانت ده رچووه .
- بۆ ته واوکردنی خوێندنی چووه  بۆ قوتابخانه ی 
ئه رکانی جه نگ له  ئه سته مبووڵ، له  جه نگه کانی 

به ڵقان به شداری کردووه . له گه ڵ کۆتایی جه نگی 
یه که م خوێندنی تیۆری و پراکتیکی سوپایی ته واو 

کردووه .
- له  ساڵی ١٩١٩ گه ڕاوه ته وه  سلێمانی و یه کێک بووه  

له  نزیکه کانی شێخ مه حموود.
- له  ساڵی ١٩٢١ ھاوبه شی کردووه  له  دروستکردنی 

سوپای عێراق، له ساڵی ١٩٢٣ بووه  به  ئامیری 
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قوتابخانه ی سوپای عێراق و له  پله ی سوپاییش دا 
گه یشتۆته  کۆلۆنێلی )عه قید(. گه لێ شانازی به م پله  
سوپایییه وه  ده کرد و له سه ر ھه ندێ له  کتێبه کانی دا 

ده ینووسی »کۆلۆنێل تۆفیق وه ھبی«
- بۆ ماوه یه ک موته سه ریفی سلێمانی بووه ، به اڵم پێش 
ھه ڵسانه که ی ئه یلوولی ١٩٣٠ )شه شی ڕه شی ئه یلوول( 

ده ستی له  وه زیفه  ھه ڵگیراوه  و له  واڵت دوور 
خراوه ته وه  و زیاتر له  لوبنان ژیانی ئاواره یی بردۆ ته  سه ر.

- له  ساڵی ١٩٣٥ گه ڕاوه ته وه  واڵت و بووه  به  
به ڕێوه به ری گشتیی کاروباری ڕێگه و بان، ئنجا بووه  به  

به ڕێوه به ری گشتی تۆپۆگرافی )مساحة(.
- چه ند جارێک بووه  به  وه زیر، به اڵم وه زیری زانیاری 

)معارف(ی له  ھه موویان زیاتر پێ خۆش بووه . له  پاشانا 
وازی له  وه زیفه  ھێناوه  و بووه  به  ئه ندامی سینات )عین( 

له  په رله مانی عێراق دا.
- له  ناوه ڕاستی ساڵی ١٩٥٨ چووه  بۆ به ریتانیا و له  

له نده ن ژیاوه  تا کۆچی دوایی له  سه ره تای ساڵی ١٩٨٤.
- کۆمه ڵێک کتێب و وتار و باسی زمانه وانی و 

مێژوویی و ئه رکیۆلۆجی و فۆنۆلۆجی 
و ئه نتۆلۆجی و ئه ده بی به  زمانانی 

کوردی و عه ره بی و ئینگلیزی 
باڵوکردۆته وه .

تۆفیق وه هبی کوڕی 
پیره مه گروون

له پاش کۆچی دوایی زانا و دانای 
گه وره مان، ھه ندێ نووسین له  بابه تیه وه  

باڵوکرایه وه ، له  ناوه وه ی واڵت و له  ده ره وه ی، 
دیارترینیان ئه و لێکۆڵینه وه  زانستییه یه   که  
ھاوڕێم که مال ره ئووف محه مه د به  ناوی 
»تۆفیق وه ھبی کوڕی پیره مه گرون« باڵوی 

کردۆته وه . بنواڕه  )کۆواری »کاروان« ژ ١٨، 
ئازاری ساڵی ١٩٨٤، ل ٢- ١٦(.

ئه نجام
تۆفیق وه ھبی زاناو دانا بوو، مامۆستایه کی چاک بوو، 
ڕێزی له  زانای ڕه سه ن ده نا، قوتابی زیره کی خۆش 
ده ویست، سوپاییه کی گه وره  بوو، به اڵم نه یده ویست 

دیمه نی خوێن ببینێ، دڵسۆزی به رامبه ر دۆست و 
ھاوڕێیانی بێ سنوور بوو، چاوتێر بوو، ھه ڵسوکه وتی 
پیاوانه  بوو، له  پێوه ندی کۆمه اڵیه تی دا دیمۆکراتییانه  

بوو. له  گۆڕان و جوواڵنه وه دا بوو، باوه ڕی به  
وه ستان نه بوو. ڕقی له  که س نه بوو. سۆزی به رامبه ر 

ڕۆژھه اڵتناسانی ئه وروپا به  نه ته وایه تی و ڕژێمی 
واڵته کانیانه وه  نه ده به سته وه . چه نده  ئه دمۆندسی 
ئینگلیزی خۆش ده ویست، ئه وه نده  گله یی له  

قوتابییه که ی ده کرد که  مه که نزی - یه .
تۆفیق وه ھبی به  کوردی ژیا و به  کوردی مرد، 

پیره مه گروون به  الی ئه وه وه  دروشمی »ناھید« و »میترا« 
بوو، له به ر ئه وه  بوو ئه وه نده ی من ناسیومه  و دیومه ، 

ناوی پیره مه گروون له سه ر ده می نه که وتووه ، بۆیه  بوو 
به  یار و یاوه ری ھه میشه یی پیره مه گروون. 
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پڕۆفیسۆر د.كەمال مەزهەر

تۆفیق وەهبی
ڕۆشنبیر و

سیاسەتمەدارێكی كەم وێنە 
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ڕۆڤارێكی شایستە بۆ تۆفیق وەهبی

دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم و باڵوكراوەی ڕۆڤار 
لەو دەزگایە، كارێكی باشیان كرد بیریان لە نووسەر و 
ڕۆشنبیر و سیاسەتمەدارێكی خەمخۆری نەتەوەی كورد 

تۆفیق وەھبی كردەوە، بۆ ئەوەی نەوەی نوێ لە بەرھەم و 
شەونخونی و شاكارەكانی ئاشنا بێت، كاتێكیش ھەردوو 
بەڕێزان م. ڕەئوف بێگەرد و كامەران سوبحان داوایان 

لێكردم سەرەقەڵەمێك لەسەر الیەنە جیاوازەكانی ئەو 
نووسەرە خەمخۆرەی كورد بنووسم، نەمتوانی دەست بە 

ڕوویانەوە بنێم، بۆیە دەخوازم ئەم وتارە كورتە لەسەر 
تۆفیق وەھبی النی كەم ڕووناكییه كی بچووك بێت لەسەر 

مەكۆی بەرھەم و شاكار و ھەڵوێستەكانی.
ڕەنگە لە ئێستادا قسەكردن لەسەر ڕۆشنبیر و نووسەرێكی 

دیاری نەتەوەكەمان كە بەشی ھەرە زۆری تەمەنی 
بۆ خزمەتی زمان و مێژوو و ڕۆشنبیریی و سیاسی 

نەتەوەكەی بووبێت، كارێكی زۆر ئاسان نەبێت، بە 
تایبەتیش ئەو ڕۆشنبیرە كۆمەڵێك ئەزموون و بەرھەمی 

دانسقەی لە چەندین قۆناغ و بواری جیاوازدا پێشكەشی 
نەتەوەكەی كردووە، بۆیە پێویستە بۆ خوێندەوار و 

ڕۆشنبیرانی نەوەی نوێمان بە وردی ئاگایان لەم كەڵە 
ڕۆشنبیرە بێت و بە وردی بەرھەم و بابەت و كتێبەكانی 

بخوێننەوە، لەوەش گرنگتر بۆ من لەم ساتەدا و لەم 
سەرقاڵییە زۆرەی تەمەنمدا ھەڵوێستەكردن لەسەر تۆفیق 
وەھبی كەمێك ناڕەحەت و بارگرانی بێت بەسەر بیر و 

ھۆش و تەندرووستیمەوە، بەاڵم ھەرچۆنێك بێت پێم 
خۆشە بۆ ئەو ژمارە تایبەتەی ڕۆڤار كێوماڵێكی خێرا بە 
وێستگە گرنگەكانی ژیان و بەرھەمەكانی تۆفیق وەھبی 
بەگدا بكەم و تیشكێكی خێرا بخەمە سەر چەند كار و 

ھەڵوێستێكی نیشتیمانی ئەو.

وێستگە جیاوازەكانی ژیانی تۆفیق وەهبی 
بەگ

تۆفیق وەھبی بەگ لە ١كانوونی دووەمی ساڵی ١٨٩١ 
لە سلێمانی لە دایكبووە، باوكی كە كۆچی دوایی 

دەكات ئەو منداڵ بووە، سەرەتای خوێندنی لە شاری 
سلێمانی بووە، دواتر لە ساڵی ١٩٠٤ چووەتە بەغدا و 

لەوێ ناوەندی و دواناوەندی سەربازی بە پلەی بااڵ تەواو 
كردووە، دوای ئەوە چووەتە ئەستەنبوڵ، كە ئەو كات 

ئەستەنبوڵ پایتەختی دەوڵەتی عوسمانیی بووە، لەوێش لە 
كۆلیژی ئەركان وەرگیراوە و بووەتە زابت ڕووكن و 

پلەی سەربازی زۆر بە زیرەكیی و ئازایەتی تەواو كردووە 
و ئەمەش دەبێتە كەشكۆڵێكی بەھێزی باگراوندی پسپۆڕی 

لە بواری سەربازی و جەنگیدا.
لە سەرەتای جەنگی یەكەمی جیهانیدا، تۆفیق وەھبی 

لە شەڕی )چەنە قەلعا( بەشداری كردووە، دواتر تۆفیق 
وەھبی دێتەوە بۆ عێراق و بۆ شەڕكردن دژی ھێزەكانی 

بەریتانیا، لە ناوچەی شوعەیبە كە ھێزەكانی عوسمانی 
كشانە دواوە بەرامبەر ھێزە بەریتانییەكان لە ئەیلولی ساڵی 
١٩١٧، ئەمیش لەگەڵیاندا كشاوەتە دواوە، لەو شەڕەشدا 
كە لە شاری ڕوومادی قەوماوە و ئەویش لەگەڵ ھێزە 
عوسمانییەكاندا كشاوەتەوە بۆ ناوچەی ھیت، لە ساڵی 
١٩١٨ بەشداری كردووە لە شەڕی فەلەستیندا، دوای 
ئەوە كراوە بە ڕائید لە سوپای عوسمانیدا، لەو كاتەدا 

ئەڵمانەكان ھاوكاری عوسمانییەكان بوون، ھەر لەو 
كاتەشدا مەدالیای قەرەمانییەتی وەرگرتووە، دوای كۆتایی 

شەڕی یەكەمی جیهانی لە ساڵی ١٩١٨ عوسمانییەكان 
تووشی شكان بوون ئەو گەڕایەوە بۆ كوردستان و 

دواتریش چووە بەغدا، دوا بەدوای ئەوە بوو بە یەكێك 
لە ئەفسەرە دیار و بەناوبانگەكانی كورد لە سوپای 
عێراقیدا، ئەو سوپایەی كە لە ڕۆژی ٦ی كانوونی 

دووەمی ساڵی ١٩٢١ دامەزراوە، دوای ساڵێك كە ھێزە 
ئینگلیزەكان بەسەر ھێزەكانی شێخ مەحموودی بەرزنجی 

زاڵ بوون، تۆفیق وەھبی بۆ ماوەی ٤٢ ڕۆژ بەند كرا، 
دوای ئازاد كردنی ھەم دیسان چووەوە بۆ بەغداد و لە 
ھێزی سەربازی سوپادا كرا بە موقەدەم، لە ساڵی ١٩٢٩ 
دا وەك بەرپرسێكی سەربازی نێررا بۆ بەریتانیا بۆ ئەوەی 

بەشداری بكات لە خولێكی جەنگیی و سەربازیی و 
دوای یەك ساڵ واتە لە ساڵی ١٩٣٠ پلەی سەربازی 

كرا بە عەقید، پاش گەڕانەوەی لە بەریتانیا دوا بەدوای 
ئەوە ڕاستەوخۆ كرا بە پارێزگاری شاری سلێمانی، 

بەاڵم بەھۆی خۆپیشاندانی ٦ی ئەیلولی ساڵی ١٩٣٠ لە 
سلێمانی سازكرا، ئینگلیزەكان توانییان سەرای سلێمانی 

داگیر بكەن و تۆفیق وەھبی لە پارێزگار الببەن، بەاڵم لە 
ساڵی ١٩٣١ دا دوای ئەوەی شێخ مەحموودی بەرزنجی 

لە دژی سەركردەكانی عێراقی لە ناوچەی ئاوباریكدا 
جەنگی پێكەوە لەگەڵ تۆفیق وەھبی ھانی كوردەكانیان 

دەدا كوردایەتییەكی پاك بكەن، بەاڵم ئەوەبوو ئینگلیزەكان 
بەسەر شێخ مەحمووددا سەركەوتن و ئیدی تۆفیق وەھبی 
لە ساڵی ١٩٤٦ ھاتە بەغدا و پاش ماوەیەك بووە وەزیری 

ئابووری لە حكومەتەكەی حەمدی پاچەچیدا، لە سەرەتای 
ساڵی ١٩٥٨ كرایە وەزیری بەرگری و مەعاریفی عێراق، 

ھەر لەو كاتەشدا بووە ئەندامی مەجلیسی نوێنەرانی 
عێراق، دوای شۆڕشی تەمووزی ١٩٥٨ تۆفیق وەھبی 

عێراقی بەجێهێشت، چونكە ئەو بە الیەنگیریی دەوڵەتی 
پاشایەتی دادەنرا و بۆ یەكجاری نەگەڕایەوە بۆ عێراق 

و لە بەریتانیا و لە شاری لەندەن نیشتەجێ بوو، تا 
ساڵی ١٩٨٤ لە تەمەنی ٩٣ ساڵیدا لەوێ كۆچی دوایی 
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كرد، بەپێی وەسێتی خۆی تەرمەكەی گوێزرایەوە بۆ 
چیای پیرەمەگروون و لە مەراسیمێكدا كە من و سەدان 

ڕۆشنبیریی كورد ئامادەی بووین تەرمەكەی بە خاك 
سپێررا.

 جێگەی ئاماژە بۆ كردنیشە لەو كاتەدا زۆر گرنگی 
درا بە مەراسیمی ناشتنی تەرمی تۆفیق وەھبی، جگە 
لە ئامادەبوونی بەڕێز مام جەالل كۆمەڵێك ڕۆشنبیر و 

شاعیری كورد، شیعر و وتاریان خوێندەوە، لەوانە كاك 
شێركۆ بێكەس بە پارچە پەخشانێك بەشداری مەراسیمی 

ناشتنی تەرمی تۆفیق وەھبی بەگی كرد و چەندین وتار و 
پەخشان و بەرھەمی تر لەو مەراسیمەدا پێشكەش كران.
خەرمانی بەرهەم و نووسینە گرنگەكانی تۆفیق 

وەهبی بەگ

دیارە تۆفیق وەھبی بە زمانەكانی كوردی، عەرەبی، 
توركی، ئینگلیزی كۆمەڵێك كتێبی گرنگی چاپ 

كردووە، كە ھەریەك لەو كتێب و بەرھەمانە بۆخۆی 
ئێستا سەرچاوەیەكی گرنگ و پڕ بایەخی كتێبخانە و 

ڕۆشنبیریی نەتەوەكەمانن، من لێرەدا ئاماژە بە گرنگترینیان 
دەكەم كە بریتین لە :

*دەستووری ڕێزمانی كوردی لە ساڵی ١٩٢٨ لە بەغدا 
چاپ بووە.

* رجعیە المانیە وعبادە القوە لە ساڵی ١٩٤٢ لە بەغداد 
چاپ بووە.

*االصل واالسقرار فی اصل المعنی لە بەغداد چاپ بووە
* كتاب عن الرشاشات، بالتركیە العثمانیە، طبع من قبل 

الحكومە العثمانیە.
*خوێنده واری باو(، بەغداد ١٩٣٣ 

*  سی. جی. ادموندز، قسنێك لە كوردستان، بەغداد 
١٩٤٧. )ترجمه من االنكلیزیە(.

* القصد واالستطراد فی اصول معنی بەغداد ١٩٥٠، مجلە 
)المجمع العلمی العراقی(.

* رجعیە المانیە وعبادە القوە، بەغداد ١٩٤١.
* قواعد اللغە الكردیە، الجز  ء االول )الباب االول-الباب 

الثانی(، بیروت، ١٩٥٦.
* إبعاد معنی الیحمور عن إسم بهرام گور، بغداد، تموز 

.١٩٥٧
* قلعە كیانیە فی شمال السلیمانیە، بغداد،مجلە الكاتب، 

عدد٢، تموز ١٩٥٨.    
* دراسات عراقیە، بغداد، ١٩٥٨.

* اصل تسمیە شهرزور، مجلە سومر، ج١و٢، بغداد، 
.١٩٦١

*  اصل اسم كركوك، بەغداد ١٩٥٨.

*  القاموس الكردی  إالنكلیزی، باالشتراك مع  س. ج.  
ادموندز، جامعە اكسفورد، ١٩٦٥.

* سفرە من بازیان الی  طاسلوجه،  بەغداد ١٩٦٥.
* بقایا المیثرائیە فی الحضر وكردستان العراق وأثارھا فی 

االیزیدیە، لندن، ١٩٦٥ )باالنكلیزیە(.    
دیارە بەدەر لەم كتێب و لێكۆڵینەوانەش كۆمەڵێكی تر 

بابەت و وتاری ھەمەجۆری ھەیە، كە ڕەنگە لێرەدا 
دەرفەتی ئەوەمان نەبێت ئاماژە بە ھەموویان بكەین، 

بەالی منەوە ئەوانە مشتێك بوون لە خەرمان و بەرھەمی 
ڕۆشنبیریی ئەو ڕۆشنبیرە كوردەمان، بە ھیوای ئەوەی لە 
داھاتووشدا زیاتر ھەڵوێستەی وردتر و بەرفراونتر لەسەر 

بەرھەم و ژیانی بكەین.

 تۆفیق وەهبی وەك نووسەر، 
تۆفیق وەھبی لە باو باپیرییەوە دەگەڕێتەوە سەر بنەماڵەی 

بابانییەكان، بەاڵم ھەرگیز ڕۆژێك لە ڕۆژان خۆی 
ئەمەی نەوتووە، چونكە ئەو خۆی زۆر گەورەتر بووە لە 
چوارچێوەی خێڵ و گروپێكدا خۆی قەتیس بكات، بۆیە 

ئەو پێویستی بەوە نەبووە لە ھەموو شوێنێك باسی ئەوە 
بكات كە ئەو بابانییە، بەڵكو ھەمیشە وەك خزمەتكار و 
نەتەوە پەروەرێكی دیاری كورد خۆی نیشان داوە بەبێ 

ئەوەی باس لە بنەماڵە و خێزان و تیرەكەی بكات، ئەمەش 
بێگومان پشت ئەستوور بووە بەو باگراوندە ڕۆشنبیریی و 
ھزرییە دەوڵەمەندییەی كە لەسەرەتای الوییەوە تا مردنی 

كۆی كردبووەوە.
بیرمە لە ساڵی ١٩٧١ كاتێك كە ئێمە كۆمەڵێك ئەكادیمی 

و نووسەر، كۆڕی زانیاریی كوردمان دامەزراند لە 
شاری بەغداد، تۆفیق وەھبی وەك ئەندامی یاریدەدەری 
كۆڕی زانیاریی كورد ھەڵبژێررا، چونكە پێمان وابوو 

ئەو پیاوە یەكێكە لە ڕۆشنبیر و خوێندەوارە گەورەكانی 
نەتەوەكەمان و پێویستە یارمەتی دەر و ھاوكار و ئەندامی 

ئەو كۆڕە ڕۆشنبیرییەمان بێت، لەبەر ئەوەی ئێمە پێمان 
وابوو ئەو لە ھەموو بوارەكانی ڕۆشنبیریی و فەرھەنگیدا 

توانی بووی ئەسپی خۆی تاوبدات و خزمەتی نەتەوەكەی 
بكات، گەر ئێستاش سەیری ئەو بڕیارەی ئێمە بكەیت، 
بۆتان دەردەكەوێت بڕیارەكەمان لە شوێنی خۆیدا بووە.
 ئەگەر سەیری بەرھەمەكانیشی بكەین دەبینین لە زۆر 

بواردا و بە زۆر زمان نووسیوویەتی، ئەمەش تەنها 
لەبەر خزمەتی كورد بووە، بابەتی مێژوویی، زمانزانی، 

فەرھەنگ، یاداشت و زۆر شتی تری نووسیووە، 
بەتایبەتیش لەسەر یەزیدییەكان كتێبێكی نووسیووە و باس 

لە بنەچەیان دەكات وەك بەشێكی دانەبڕوای نەتەوەی 
كورد، چونكە تەنها دوژمنانی نەتەوەی كورد یەزیدییەكان 

بە بەشێكی دابڕاوی كورد دەدەنە قەڵەم، بەتایبەتیش 



35

 7
2 

ره 
ما

ژ
20

13
م 

وە
دو

ی 
ون

نو
کا

شۆڤێنییەتی عەرەب و تورك و فارس، بەاڵم ئەو لەو 
كتێبەیدا بە وردی وەاڵمی ھەموو ئەو شۆڤێنییانە دەداتەوە 
و بنەچەی ڕەسەنایەتی یەزیدی وەك بەشێكی دانەبڕوای 
كورد دەخاتە ڕوو، ئەوە دەسەلمێنێت یەزیدییەكان تەنها 
ئاینیان لە كورد جیاوازە، ئەگەر نا یەك میللەتن لەگەڵ 
ئێمە و بەشێكی دانەبراِو و ڕەسەنی میللەتی كوردن.

 بەدەر لە الیەنی نووسین و ڕۆشنبیریی تۆفیق وەھبی لە 
ڕووی سیاسیشەوە خەمخۆرێكی گەورەی نەتەوەی كورد 
بوو، پێچەوانەی ھەندێ سەركردەی تری دڵسۆزی كورد، 

توانی لەم الیەنەشەوە سوود بە گەلی كورد بگەیەنێ، 
بەداخەوە دەڵێم شێخ مەحموودی بەرزنجی نەمر لەم 

ڕووەوە كەوتە ھەڵەوە بەتایبەتیش لە مامەڵەكردنیدا لەگەڵ 
ئینگلیزەكان، كاتێك نوێنەری مستەفا كەمال ئەتاتورك 

ھاتە ڕەواندز و لەگەڵ شێخ مەحموودی بەرزنجی 
دانیشتن، شێخ بڕیار دەدات ھاوكاری توركەكان بكات 
دژ بە ئینگلیزەكان، ئەم زانیارییانە لەخۆڕا نییە، بەڵكو لە 
دەستنووس و لە دیكۆمێنتی مۆزەخانەی ئینگلیزەكاندا 
پارێزراون، كە ڕەنگە ئەم زانیارییە بەالی زۆرێك لە 

خوێنەرانەوە نوێ بێت و بپرسن چۆن؟ من دەڵێم پێشتر 
كە لە ڕووسیا بووم وام دەزانی ڕووسەكان لە دیكۆمێنت 

و پاراستن و پارێزگاری كردن لە بەڵگەنامەكاندا یەكەمن، 
لەبەر ئەوەی بەشێك لە كوردستان لەسەر یەكێتی 

سۆڤییەت بووە، بەاڵم دوای ئەوەی بەڵگەنامە نهێنییەكانی 

دەوڵەتی بەریتانیم بینی، زانیم بە پێچەوانەوەیە، بەڵكو 
ئینگلیزەكان زۆر دەوڵەمەندترن لە یەكێتی سۆڤییەت 

و زۆر جوان توانیوویانە پارێزگاری لەو دەستنووس و 
بەڵگەنامە گرنگانە بكەن كە لە واڵتاندا دەسیان كەوتووە، 

یان بەسەریاندا ھاتووە. بەڵگەنامە نهێنییەكانی دەوڵەتی 
بەریتانیا ئەوانەی كە من بینیوومن پێشتر بڕیار بووە كەس 

نەیبینێت، بەاڵم لەژێر فشاری ڕای گشتی ئەو واڵتانەدا 
ئەو بەڵگەنامانە بڕیار دراوە دوای پەنجا ساڵ ببینرێت و 

دواتریش كرا بە سی و پێنج  ساڵ، ئەو بەڵگانە ئەوەمان 
پێ دەڵێن ئەو دیبلۆماسییە بەریتانییانە ڕاستییەكان چۆن 
بووە ئاوامان بۆ دەگێڕنەوە، لەگەڵ ئەوەشدا زۆرجار 
خۆیان باوەڕیان بەو ڕاستییانە نەبووە، بۆیە لەناو ئەو 

دەستنووس و بەڵگەنامانەدا دەیان و سەدان بەڵگەی گرنگ 
و پڕ بایەخ ھەیە لەسەر فەرمانڕەوایەتی شێخی نەمر و 
قۆناغی داگیركاری بەریتانیا لە عێراق، بەاڵم داخەكەم 

تەمەن و كات بەشی كۆكردنەوەی ھەموو ئەو بەرھەمانە 
نادات، ئەوەی كە تۆفیق وەھبی و سەدان نووسەر 

و ڕۆشنبیریی تری وەك ئێمە كردوومانە، ھیوادارین 
ڕۆژێك بێت نەوەی نوێ جارێكی تر و بە شێوازێكی 

گەورەتر و جوانتر، درێژەی پێبدات و تەواوكاریان بێت 
بۆ دەوڵەمەندبوونی ڕۆشنبیریی نەتەوەكەمان لە بواری 

فەرھەنگ و مێژوو و دەوڵەتداریدا.
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 پاش نیوەڕۆی ڕۆژی پێنجی ئەم مانگە ساڵی 
)١٩٥٨(، تەلەفۆنێكم لەگەڵ مامۆستام مەعالی 

)تۆفیق وەھبی( كرد، بۆئەوەی سەعاتێك لە وەختی 
بپچڕێنمەوە بۆ شەفەق، مامۆستا ھاتەسەر تەلەفۆن، 

پاش چاكو چۆنی، وتی: ئەمڕۆ سەعات پێنج ناتوانم 
چاوم پێت بكەوێ ، چونكە خەریكی لێكۆڵینەوەی 

باسێكی عیلمیم لەگەڵ دكتۆر )صفا و خلوصی(، جا 
لەبەرئەوە، كەی ئەتوانی چاوت پێم بكەوێ ؟ وتم: 

بەیانی، وتی: وشەی بەیانی پاش سەعات دوانزەی ئەم 
شەوەوە دەست پێ  ئەكات تاكو سەعات دوانزەی 

نیوەڕۆ، جا لەبەرئەوە، ئەم بەیانییە كەی ئەبێ ؟ وتم: 
كەوابێ  بەیانی نییە، بەڵكو پاش نیوەڕۆی سبەینێیە. 
ئنجا مامۆستام وتی: سەعات چواری پاش نیوەڕۆ، 

بەیەك بگەین.
 سەعات چوار چوومە الی مامۆستا، وتم: مامۆستا 

لەبەرئەوەی كە جەنابتان پسپۆڕێكی زمانی كوردین، 
وە ئاگادارێكی زۆرتان ھەیە لە دەستووری زمانی 

كوردی و فیلۆلۆژی زمانەكە، لێرەدا ئەمەوێ  چەند 
پرسیارێكتان لێ  بكەم. وتی: فەرموو. وتم: مانای 

)الشفق( چییە؟ وە لە چییەوە ھاتووە؟
وتی: وشەی )الشفق(ی عەرەبی، نازانم ئەسڵەكەی لە 

كوێوەیە!
)الشفق( بەعەرەبی، بە وەختی زەردەی ئێواران ئەڵێن. 
بەاڵم )شەبەق(ی كوردی، بە وەختی تاریك و لێڵی 

بەیانی ئەڵێن، كە »فجر«ی عەرەبییە. وتم كەوابێ  
»شەبەق« لە چییەوە ھاتووە؟ وتی: الم وایە وشەی 
»شەبەق«ی ئێمە، لە وشەی »شەوەكی«یەوە ھاتبێ ، 

ئنجا نازانم ئەم ئەسڵە چی دەربەستێكی ھەیە لەگەڵ 
وشەی »شەفەق«ی عەرەبی دا.

وتم: جگە لە كورد و عەرەب، ھیچ نەتەوەیێكی تر 
ھەیە ئەم وشەیە بەكاربێنێ ؟ وتی: »شەفەق«ی الی 

غەیرە عەرەب، واتا نەتەوە ڕۆژەاڵتیە موسڵمانەكانی 
تر، دیسانەوە بە مانای )فجر(ە. وتم: كەوابێ  بە 

كوردی نابێ  ئەم وشەیە بە »شەفەق« بنووسین، بەڵكو 
ئەبێ  بە شەبەق بینووسین، وەكو ئێوە ئەفەرموون. 
وتی: بەڵێ  ڕاستە، بە كوردی ئەبێ  »شەبەق«ی پێ  

بڵێین نەك شەفەق.
ئینجا وتم: جەنابتان فەرمووتان كە ئەشێ  »شەبەق« لە 

»شەوەكی«یەوە ھاتبێ ، ئایا وشەی »شەو«، وشەیەكی 
كوردییە و لەچییەوە ھاتووە؟

 وتی: وشەی »شەو« ئەسڵەكەی »خشەپە«یە، بۆتە 
»شەپ« لە پاشا »شەو«. »شام«ی فارسی، وە »شێو و 
شێوان«ی كوردی، لەوێوە ھاتوون. وە الم وایە كە 

»ئەخشام« )ئێوارە(ی توركیش ھەر لەوێوە ھاتبێ ، وە 
وادیارە كە شكڵی ئەخشام كۆنترە لە شەب و شەو و 
شام و شێوی فارسی و كوردی، چونكە »خ« یەكەی، 

»خشەپ«ی پاراستووە.
 وتم: سپاسی بێ  پایانتان پێشكەش ئەكەم، وە پێش 
ئەوەی كۆتایی بەم دانیشتنە بێنم، ئارەزووم ئەوەیە 
كە جەنابتان بیروباوەڕی خۆتان دەربارەی شەفەق 

)گۆڤار-ر. س( دەربڕن. 
وتی: شەبەق بۆشایێكی دیار پڕ ئەكاتەوە، لە شارێكی 

خۆشەویستی وەكو )كەركووك(، وە ھیوام وایە بە 
ئیمالیەكی كوردی، لەوە ڕێكوپێك تر، بنووسرێتەوە، 

وە گۆڤارەكە ببێتە زانستگاێكی بەكەڵك.
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س و كۆنەناسی كەم وێنە
مێژوونوو

د. كۆزاد محەمەد ئەحمەد
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لة نَيو هةموو ئةو كوردانةي لة زماني كوردي و مَيذوو و شوَينةوار و ئايني و كولتوري كورديان كؤَليوةتةوة، مامؤستا تؤفيق 
وةهيب جَيطايةكي ئَيجطار تايبةتيي هةية. لةوةش زياتر، ئةم جَيطاية كة بة ماندوو بوونَيكي زؤر بة خوَيندنةوة و نووسني و 

كاري ضةندين ساَلة بةدةسيت هَينابوو، لةثاش كؤضي دوايي لة 1984 دا، ضؤَل بوو و تا ئَيستاش كةسَيكي تر ثةيدا نةبووةتةوة 
ئةو ضؤَلييةي ئاوةدان بكاتةوة. ِرةنطة ئةم وتةية بةالي هةندَيكةوة زؤر بَيت و بة ماف خواردن يان بةقةدر نةزانيي بةرامبةر بة 
زمانناس و مَيذوونووسة كوردةكاني دواتري بزانن. حاشا ئةطةر نووسةري ئةم ضةند دَيِرة ماندووبووني زؤري ئةو هةموو زاناية 
بةكةم بزانَيت كة لة داِرشتين ِرَيزمان و فةرهةنط نووسي و لَيكؤَلينةوةي شَيوةزمان بةراووردكاري و كؤكردنةوةي فؤلكلؤردا 

جَي ثةجنةيان لة سِرينةوة نايةت، ئةمةش بةدةر لةو هةموو لَيكؤَلينةوة مَيذووييةي مَيذوونووساني كوردي ثاش مامؤستا تؤفيق 
وةهيب ئةجناميان داون. بةآلم، لَيكؤَلينةوة و توَيذينةوةكاني مامؤستا تؤفيق وةهيب خةسَلةتَيكي تايبةتي تريان هةية كة، 

ئةو تؤزةي لَي دةربضَيت كة مامؤستا مةسعود موحةممةد لة ’لسان الكرد‘ دا خؤي لَي داوة، لةالي هيض كام لةواني تر نيية و 
نةبينراوةتةوة. 

     ئةم خةسَلةتة طرنطةش، هةرضةندة بنةمايةكي طرنط و ثايةيةكي بةهَيزي هةموو كارة زانستييةكاني مامؤستاية، كةضي، 
ئةوةندةي نووسةر ئاطادار بَيت، تا ئَيستا جَيطاي شايستةي خؤي لة ذياننامةي مامؤستا دا وةرنةطرتووة. 

    مامؤستا تؤفيق وةهيب لة نووسينةكانيدا، ضي لَيكؤَلينةوةي مَيذوويي بن، يان زمانةواني يان ئاييين، ثشت بة 
شارةزاييةكي زؤر باش لة زمانناسي )فيلؤلؤجي( ي ئَيانيدا دةبةستَيت. ِراستييةكةشي ئةوةية كة هيض لَيكؤَلينةوةيةكي 
كوردناسي لة بوارةكاني زمان و مَيذووي ثاش هةزارةي يةكةمي ث.ز. و كولتوور و ئاييين كورد )بة تايبةتي هي ثَيش 

ئيسالم(، بةبَي ئةم زانستة بةهايةكي زانستييانةي نيية، يان الني كةم كةلة. ناكرَيت لة زماني كوردي بكؤَلرَيتةوة، بنةضةي 
وشةيةك بدؤزرَيتةوة، ِرةوتي ثةرةسةندني دياري بكرَيت، يان دياردةيةكي ِرَيزمان ِراظة بكرَيت ئةطةر تةماشاي زمانة ئَيانيية 
كؤنةكاني وةك ئاظَيستايي و فارسي كؤن و ثةهلةوي ساساني و ثةهلةوي ثارتي-ئةشكاني و سؤطدي و خوارزمي و هي تر 

نةكرَيت، ناتةواويش دةبَيت ئةطةر لةطةَل سانسكرييت بةراورد نةكرَيت و لةوَيدا بؤ بنةضةي نةطةِرَيني. ناتوانني لة بواري مَيذوويي و 
جوطرافياي مَيذوويي دا شوَينَيكي كؤن كة لة سةرضاوة كؤنةكاندا لة هةر دةقَيك و بة هةر زمانَيك بة شَيوةيةك نووسرابَيت دياري 

بكةين و شوَينةكةي بدؤزينةوة ئةطةر لةو زمانة كؤنانةدا شارةزا نةبني و نةتوانني بةهؤيةوة شَيوة جياوازةكاني ناوةكة نةدؤزينةوة 
بة دواي ثةرةسةندني دا نةِرؤين.  بؤية لَيكؤَلينةوةكاني مامؤستا تؤفيق وةهيب، بة بووني زانياريي و شارةزايي لةم جؤرة و لةم 

مةيدانةدا، دةكرَيت بَلَيني مةوداي سَييةميان هةية و هاوتايان دةطمةنة.
   لةم بابةتةدا هةوَل دةدةم هةندَيك، نةك هةموو، لة دؤزينةوة طرنطةكاني مامؤستا خبةمة بةرضاو و ثيشاني بدةم كة ضؤن 

شارةزايي و زانيين خؤيي لة لَيكؤَلينةوةكانيدا بةكار هَيناوة و لة ِرَييانةوة طةيشتووةتة ئةجنامةكاني.  
    لة بابةتي “بنةضةي كوردان و زمانيان”1 دا ضةندين جار بةَلطةي لة زمان و ديالَيكتة ئَيانييةكاني ترةوة هَيناوةتةوة و كوردي 

بة ديالَيكتة جيا جياكانييةوةي لةطةَل ئةو زمانانةدا بةراورد كردووة. هةر لةو بابةتةشدا شارةزاييةكةي لة ديالَيكتة جياكاني 
كوردي دا دةردةكةوَيت. بةراووردكاري لة نَيوان كرماجنيي خواروو و سةروو و هةورامي و طؤراني و زازا لة اليةك و بلوضي و 

فارسي نوَي و فارسي ناوةِراست و ثارتي-ئةشكاني و ئاظَيستايي و ميدي و فارسيي كؤن لة اليةكي ترةوة لة هةموو شوَينَيكي 
ئةم باسةيدا دةبينرَيت. هةر بؤ منونة ثةرةسةندني بِرطةي هوة- ي سةرةتاي وشة بؤ خوة- و فـ- لةم زمان و ديالَيكتانةدا،2 يان 

طؤِراني يـ- ي سةرةتا بؤ جـ-.3  لة بابةتي “ئةسَلي ثيتة قاَليب ’ئة‘ ي شَيوةي سلَيماني”4 دا بة شَيوةيةكي زؤر سةرنج ِراكَيش و 
كارامة، لة ِرَيي بةَلطةي زمانةواني و مَيذووييةوة مَيذووي دروست بووني ديالَيكيت ناوضةي سلَيمانيي نووسيوة و هةندَي لة سيما 
كؤنةكانيشي خستووةتة بةرضاو. لةوَيشدا بةهةمان شَيوة، بؤ ثاَلثشتيي بيو ِراكاني بةَلطةي زمانةواني و بةراووردكاريي لة زمانة 

ئَيانيية كؤنةكانةوة هَيناوةتةوة. 
1- ئةم بابةتة بة عةرةبي بة ناونيشاني “اصل االكراد و لغتهم” لة بةشي عةرةبيي طؤظاري كؤِري زانياري كورد، بةرطي 2، بةشي 2 دا بآلوكراوةتةوة. دواييش 

كراية كوردي و بة جيا بآلوكرايةوة. هةر وةك لةم باسة و باسَيكي تريشدا )بِروانة: حول مقال “مسؤولية االديب الكردي الكربى” لألستاذ عبد اجمليد لطفي، 
ص. 384، ضاثي نوَي كة لة سةرجةمي بةرهةمي مامؤستا توفيق وةهيب دا سةرلةنوَي بآلوكراوةتةوة كة بنكةي ذين بة ناونيشاني: توفيق وهيب بك، اآلثار 

الكاملة، اعداد رفيق صاحل، اجلزء االول، السليمانية، 2006  دا ضاث كراوة( ئاماذةي ثَي كردووة، ديارة كة مامؤستا باسةكةي لة بنةِرةتدا بة ئينطليزي نووسيوة. بؤ 
عةرةبييةكةي بِروانة: وهيب، توفيق، “اصل االكراد و لغتهم،” طؤظاري كؤِري زانياري كورد، بةرطي 2، بةشي 2، القسم العربي، بةغدا، 1974، ص. 24-1. 

2-  بِروانة: هةمان سةرضاوة، ل. 15-13.
3- هةمان سةرضاوة، ل. 13-12.

4- توفيق وةهيب، “ئةسَلي ثيتة قاليَب ’ئة‘ ي شَيوةي سلَيماني،” طؤظاري كؤِري زانياري كورد، بةرطي 1، بةشي 1، بةغدا، 1973، ل. 34-9.
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      لَيكؤَلينةوةكةشي لة ئاييين كوردان لة ثَيش ئيسالمدا دانسقةية. زؤر بة وردي و ئاكادمييانة و دوور لة سؤزي نازانستييةوة 
نووسراوة. لةوَيدا بة ثشت بةسنت بة سةرضاوة مَيذووييةكان و زمانناسيي ئَيانيي كؤن طةيشتووةتة دةرئةجنامي زؤر طرنط و 

بةبةها كة تا ئةمِرؤي ئَيستاش هةمان بةها و طرنطيي جارانيان ماوة و كةمن ئةو خاآلنةي دةكرَيت بؤيان زياد بكرَيت، يان ِراي 
نوَييان لةسةر بدرَيت. لةوانةش، كة لة ناو كورداني ثَيش ئيسالمدا ئاييين ديان و مةزديةسنايي5 و ئاييين هيندو-ئةوروثيي  
سةردةماني زووي ثَيش زةردةشتييان تَيدا بآلو بووة.6 هةروةها كة ’تاوس مةلةك‘ ي ئَيزيديان لة ’دياوس‘ ةوة هاتووة كة الي 

باووباثياني هيندو-ئةوروثايي مان خواوةندي طةورةي ئامسان بووة. مةوداي بآلوبوونةوةي ئاييين ميرتايي لة كوردستاني كؤندا و 
زؤر بابةتي طرنطي تر. 

   لة نَيو طرنطرتين شيكردنةوة و ئَيتيمؤلؤجييةكاني7 مامؤستا تؤفيق وةهيب دا كة تياياندا سةركةوتوو بووة و دةرةجنامي 
طرنطي تريان لة بواري مَيذوو و زمان و ئاييين كؤني كورد دا لَي ثةيدا بووة شيكردنةوةي ناوي ’داسن‘ ة كة جاران بة 

ئَيزيدييةكان دةووترا و بة ِراي ئةو لة ’دةئَيظة يةسنا‘ وة هاتووة8 كة واتاي دةئَيظة ثةرستان دةبةخشَيت. دةئَيظة بة خواوةنداني 
ثَيش ثةيدابووني ئاييين زةردةشت دةووترا، كة زةردةشت هات و لة نَيو خواوةندة كؤنةكاندا هةرة طةورةياني كرد بة تاكة 

خواوةندي طةورة و ثةرستين ئةواني تري ياساغ كرد، هةندَيك لةسةر بيو باوةِري كؤني خؤيان مانةوة و هةر ’دةئَيظة‘9 كانيان 
دةثةرست، لةوانيش زؤر خةَلكي كوردستاني دَيرين كة ئَيستا، بة ِراي مامؤستا ئَيزيدييةكان لةوانةن ماونةتةوة و ئاييين هةرة 

كؤني خؤيان ثاراستووة كة زؤر اليةني ئاييين ميرتاييشي تَيداية. هةر لةم بوارةدا ِراي واية كة ئاييين مةزديةسنايي لة هةندَيك 
ناوضةي كوردستاندا بآلو بووةتةوة، بة تايبةتي ئاوةدانيية طةورةكان و ئةو شوَينانةي لة ضةقي دةستةآلتةوة نزيكرت بوون، لةو 

شوَينانةش ثَي دةضَيت شارةزوور بووبَيت، بؤية بة ِراي ئةو عةربةت لة ’ئةثه ر بةت‘ ةوة هاتووة و زةرطةتة لة ’ئاذه ركةدة‘ ةوة و 
موان يش لة ’موغان‘ ةوة.10 بةآلم داخةكةم ِرووني نةكردووةتةوة بؤضي لة دوو شوَيين نزيك بة يةكدا دوو شَيوةي جياواز بؤ 

وشةي ئاطر بةكار هاتووة، لةم ال ئاثه ر و لةوال ئاذةر؟ دةبَيت لة بنةِرةتدا يةكَيك لةم دووانة ناوي شوَينَيكي تر بووبَيت دوور لةوي 
تريان و لة ثاشدا ئةو ناوة لةم شوَينة نزيكةش نرابَيت؟ يان دةشَيت هةردوو شَيوةكة لة يةك شوَيندا بة كار هاتنب يان لة كؤن دا 
هةردوو ناوةكة يةك شَيوةيان هةبووة و بة دوو ِرَيطاي جياوازدا ثةرةيان سةندووة، يةكَيكيان بؤ ئاثه ر و يةكَيكيان بؤ ئاذةر؟ ئةوة 

هةر مامؤستا خؤي دةيتواني وةآلمي بداتةوة!
    يةكَيك لة تَيبينيية طرنطةكاني مامؤستا كة تؤماري كردوون ئةوةية كة ناوي ’طاور‘ كة ئَيستاش هةندَيك جار بؤ ديان 

و هةندَيك جار بؤ ’ناموسوَلان‘ بة كار دَيت و زؤربةي ئةو شوَينةوارانةي هي ثَيش ئيسالمن بة ’طاور كرد‘ وةسف دةكرَين لة 
بنةِرةتدا وشةيةكة بة زةردةشتييةكان وتراوة. بة ِراي مامؤستا وشةكة لة ’طةبر‘ ةوة هاتووة كة واتاي زةردةشيت دةبةخشَيت.11
     يةكَيك لة شارة طرنطةكاني كوردستاني ثَيش ئيسالم شاري ’شةهر كةرد‘12 بووة كة مامؤستا شوَينةكةي بة يةكَيك لة 

5- مةزديةسنايي برييت بووة لة تَيكةآلو كردني زةردةشيت و ثامشاوةي ئايينة كؤنةكاني ثَيش خؤي كة لة سةردةمي ساساني دا شَيوةي وةرطرت و كراية ئاييين فةرميي 
ئيمثراتؤريي ساساني. بؤ ئةمة بِروانة: توفيق وهيب، “دين الكرد القديم،” اآلثار الكاملة، ص. 46.

6- توفيق وهيب، هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ص. 54. توفيق وهيب، هةروةها: “يقايا امليثرائية يف احلضر و كردستان العراق و آثارها يف االيزيدية،” اآلثار الكاملة، ص. 
.93

7- ئَيتيمؤلؤجي بة واتاي طةِران بة دواي بنةضةي وشة و ضؤنيةتي دروست بووني و مَيذووي بةكارهَيناني و ِرةوتي ثةرةسةندني دَيت.
8- توفيق وهيب، “دين الكرد القديم،” اآلثار الكاملة، ص. 53، اهلامش 41، ص. 76.

9- دةئَيظة يان دةيظا ناوَيكي زؤر كؤنة و واتاي ’خواوةند‘ يان ’خودا‘ دةبةخشَيت. لة ثاشرتدا بووة بة ’دَيو،‘ هةر ئةم ياساغ كردنةشة كة بووةتة هؤي ئةوةي الي ئَيمة 
وشةي دَيو واتايةكي ناشايستةي هةبَيت، ئةطينا هةر هةمان وشةية كة لة زمانة ئةوروثييةكاندا تا ئَيستاش وشةي ’خودا‘ دةبةخشَيت، بؤ منونة لة فةرةنسي دا Dieu و 

لة ئينطليزيدا سيفةتي ’خودايي‘ وشةي divine ة و ’خوداوةند‘ diety ة. بةآلم وشةي ’خودا‘ خؤي لة كوردي و فارسي دا لة ضييةوة هاتووة، ئةوا بة ِراي رحيم شايطان 
ئةم وشةية لة كؤنةوة لة ثةهلةويدا بة واتاي ’سةروةر‘ هةبووة و بؤ ئاماذة بؤ خودا بةكارهاتووة )وةك ’رب‘ لة عةرةبي دا(، و بة هاتين ئيسالم ئَيانيية تازة موسوَلانةكان 
دةبواية وشةكاني ’يةزد/ئيزةد‘ و ’بةي‘ وةال بننَي، ضونكة ئاماذةي ِراستةوخؤ بوون بؤ خوداي زةردةشيت، بةآلم، هةر بة ِراي ئةو، بؤ ئةوةي بة تةواوي لة مَيذوو و كةلةثوور 

و ِرابردووي ِرؤحييان دا نةبِرَين ئةم وشة ثةهلةوةيةيان بةكار هَيناوة كة هةم ئاماذةية بؤ خودا و هةم لة كةلةثوري دَيريين خؤيشيانة. بِروانة:
 Shayegan, R. H., “The Evolution of the Concept of xwadāy “God”,” Acta Orientalia Academiae Scientiarum

  Hung. 51 1-2 (1998), p. 49-54.
بؤ وشةي دةئَيظة و واتا جياوازةكانيشي بِروانة:

 Bartholomae, Ch., altiranisches Wörterbuch, Berlin, 1904 (n. ed. 1961), p. 667-670.
10- توفيق وهيب، “دين الكرد القديم،” اآلثار الكاملة، ص 54، اهلامش 47. 

11- وهيب، توفيق، سفرة من “دةربةندي بازيان” اىل “ملةي تاسلوجة”، بغداد، 1965، ص. 20.
12- لة سةرضاوة عةرةبي و سريانييةكاندا ناوي بة ’شهرقرد‘ هاتووة.
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شوَينةوارةكاني دؤَلي ضةرمةطا دةزانَيت. ثادشاي ئةم 
شارة و خةَلكةكةي لة سةدةي 3ي زاييين دا لةسةر 
دةسيت مار مار ي ئورفة بوونةتة ديان.13 بةِراي 

ئةم، ناوي ئةم شارة خشة ثروكةرتة )بة واتاي ’كردةي 
ثادشا‘( بووة كة لة فارسيي ناوةِراست دا بووةتة 

شةترة كةرتة و خشةترة كةرتة هةروةك لة نووسينة 
ساسانييةكةي كةعبةي زةردةشت دا هاتووة.14 

مامؤستا دةَلَيت ئةم ناوة لة زماني ميديي ناوةِراست 
دا خسةترةكةرتة بووة15 بؤية لة كتَيبةكةي سرتابؤ 
دا بة سادراكاي نووسراوة.16 هةر بؤ ثاَلثشيت لةم 
ِرايةي خؤي ئاماذةي بةوةش كردووة كة كاتي خؤي 

ِريضارد فرةي لةطةَل هاوتاكردني ئةم ناوةدا بووة 
لةطةَل شةهر كةرت.17 تةنانةت فرةي لة ضاثة 

نوَييةكةي كتَيبةكةيدا لةسةر مَيذووي دَيريين ئَيان، 
ناوةكةي هةر بة شةهر كةرت خوَيندووةتةوة.18 

     شيكردنةوةي بؤ ناوي ضةندين شوَيين تريش 
كردووة كة جياوازة لة شيكردنةوة خةياَلي و 
نازانستيةكاني بة طشيت لة اليةن كةساني 

ترةوة بؤيان دةكرَيت، بؤ منونة ناوي ’باسةِرة‘ 
ي بردووةتةوة سةر ’ظاسةِرة‘ ي سانسكرييت و 
’ظاهةِرة‘ ي فارسي كؤن كة واتاي ثرشنطدار، 
ِروون دةبةخشَيت و لة ئَيانيي نوَي دا بووةتة 
ظةهار بة واتاي بةهار.19 باسةِرة لة هةمان 

كاتدا ناوي ناوضةيةكي ِرؤذهةآلتي بةخل بووة لة 
ئةفغانستان و دَييةكي تريش لة نزيك ميزا 

ِرؤستةمي ذَير دةرياضةي ئَيستاي دوكان.20 بؤ وشةي ’قؤثي‘ ش كة زؤر جار بؤ ’دةربةند‘ بة كار 
دَيت بؤضووني واية كة لة ’طؤث‘ ي هيندو-ئةوروثييةوة هاتووة كة لة ئاظَيستايي دا بووةتة طؤثرة.21  

13- توفيق وهيب، “دين الكرد القديم،” اآلثار الكاملة، ص. 53.
14- بؤ دةقي ئةم نووسينة بؤ منونة بِروانة:

.373 .p ,1984 ,Frye, R. N., The History of Ancient Iran, München
15- توفيق وهيب، »قلعة كيانية يف مشال السليمانية،« اآلثار الكاملة، ص. 185، 189.

16- توفيق وهيب، “قلعة كيانية ....،” اآلثار الكاملة، ص. 184-5، 186. لةم ضاثة نوَييةي ئةم باسةدا لة اآلثار الكاملة دا ناوي شارةكة 
دةمَيك بة سادركَي و دةمَيك بة ساداركي و دةمَيك بة سادراكي نووسراوة، بؤية بؤ شَيوةي ِراسيت ناوةكة تةماشاي كتَيبةكةي سرتابؤم 

 Strabo, The Geography of Strabo, vol. VIII )indexes(, The Loeb :نووسراوة، بِروانة Sadracae كردةوة و لةوَيدا بة
.461 .p ,1867 ,Classical Library, ed. E. H. Warmington, London

17-  وهيب، “قلعة كيانية .....،”ص. 185.
.373 .Frye, The History of Ancient Iran, p :18- بِروانة

بةآلم واديارة بةهؤي هةَلةي ضاثةوةية كة ناوي دذداري شةهركةرت لة كتَيبةكةي “اآلثار الكاملة” ي مامؤستادا لة ’تي-ميهر‘ ةوة بووة بة ’تيمية.‘ 
19- وهيب، توفيق، سفرة من ....، ص. 10. هةرضةندة مامؤستا ئةم دوو وشةيةي بة ’ف‘ نووسيوة، بةآلم ثَيدةضَيت مةبةسيت ’ظ‘ بووبَيت، ضونكة لةو فةرهانطانةدا كة 

المن هيض كام لةم وشانة لة بةشي ثييت ’ف‘ دا نني. وا ديارة لة ضاثة عةرةبييةكةدا بة هؤي نةبووني ثييت ’ظ‘ وة بة ’ف‘ نووسراون. 
20- وهيب، سفرة....، ص. 13.
21- وهيب، سفرة....، ص. 36.
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     ناوي دةرطةزَين كة ناوي طوندَيك و لة هةمان كاتدا طةِرةكَيكي شاري سلَيمانيشة، زؤر كارامانة براونةتةوة سةر بنةضة 
كؤنةكةي. بةِراي مامؤستا ئةم ناوة لة هةردوو وشةي ’دةرطة‘ و ’زَينة‘ ةوة هاتووة. ’دةرطة‘ كة لة زماني ئاظَيستادا ’دةرغؤ‘ ية 
واتاي ’درَيذ‘ دةبةخشَيت و ’زَينة‘ ش، كة لة ئاظَيشتايي دا ’زةئَينة‘ ية واتاي ’ضةك‘ دةبةخشَيت و بةم شَيوةية واتاكةي دةبَيتة 
’)خاوةني/ هةَلطري( ضةكي درَيذ.‘22 هةر بةِراي ئةو، ئةوانةي ئةم طوندة و لة ثاشيشدا ئةم طةِرةكةيان ئاوةدان كردووةتةوة 

خةَلكي شارؤضكةي دةرطةزَين بوون كة لة ئَيان دا بووة و ثاش وَيران كردني لةاليةن خةسرةو ثاشاي عومسانييةوة لة 1039 ي 
كؤضي دا كؤضيان هَيناوة بؤ ئةم ناوضةية و ئةم طوندةيان ئاوةدان كردووةتةوة.23 ِرايشي واية كة خةَلكي ئةو شارؤضكةية لة بنةِرةتدا هؤزَيكي ئَيانيي24 
كؤن بوون و ناويان وا بووة، ئةمةش سةير نية ئةطةر بةراووردي بكةين بة ناوي ’تيطراخةودا‘ سكايي )=سكيثي( بة واتاي خاوةن 

خودةي نووك تيذ و ’دةرطؤبازو‘ كة لة ئاظَيستادا هاتووة بة واتاي بازوو درَيذ.25 هةر بؤ دَلنيايي زياتر لة شَيوة و واتاي ئةم دوو 
وشةية تةماشاي فةرهةنطة بةناوبانطةكةي بارتؤلؤمةم كرد كة فةرهةنطي زمانة ئَيانيية كؤنةكانة و هةردوو وشةكة بة هةمان 

واتاي كة مامؤستا ئاماذةي ثَيكردوون هاتوون.26
     هةر لة بواري لَيكؤَلينةوةي لة ئايني و بيوباوةِرة كؤنةكاني كوردستاندا طرنطييةكي تايبةتيي بة ضياي ثيةمةطروون داوة و 
ِراي وا بووة كة مةَلبةندَيكي ئايينيي كؤن بووة كة تيايدا خواوةنداني كؤن ثةرسرتاون. لة كتَييب “سفرة من دربندي بازيان اىل 
ملةي تاسلوجة” دا باسي لةمة كردووة. هةرضةندة بة داخةوة ئاماذةي بة سةرضاوة نةكردووة، نووسيويةتي كة ئاميتيس ي كضي 

ئاستياطس ضووةتة سةر لوتكةكةي و لةوَي قوربانيي بة طةورة خواوةنداني خؤيان دياوس ثيتةر )خواوةندي ئامسان( و ميرتا و هي 
تر كردووة.27 لة بةرطي يةكةمي كتَييب “قواعد اللغة الكردية” شدا لة ِراهَينانةكاندا نووسيويةتي كة كَيوي ثيةمةطرون بة 

ثةرستطاي ميهر و سةراوي سوحباناغاي بة ثةرستطاي ناهية )=ئةناهيتا( دةزانَيت.28 
      لة ضةندين باسي تريشيدا وةك كؤنةناسَيكي شارةزا و ئةكادميي هةندَيك لَيكؤَلينةوةي ئةجنام داوة كة نيشانةي تَيطةيشنت 
و شارةزايي و طياني زانست ثارَيزيي مامؤستان. ئةو لَيكؤَلينةوانةي ئةو لةم بوارةدا تا ئَيستاش كةم وَينةن و لَيكؤَلينةوةيةك 

كة لةو ئاستةدا بَيت و بة كوردي نووسرابَيت تا ئَيستا زؤر كةمة. لةم لَيكؤَلينةوانةيدا زانيارييةكاني لة مَيذوو و هونةر و باوةِر 
و زمان و جوطرافيا و تةنانةت جيؤلؤجياشي بةكارهَيناوة و هةر يةكةياني بة شايستةيي و لةجَيي خؤي و بة ثَيي ثَيويست بؤ 

خزمةتي باسةكةي خستووةتة كار. لة بابةتَيكي وةك ئةوةي لةسةر قةآلي جوَلندي نووسيويةتي، دةبينني ئاطاداري بآلوكراوة 
كؤنةناسييةكان بووة كة لةسةر هةردوو طؤِرة شاهانةكاني قزقاثان و كوِر و كض نووسراون، ئاطاداري نةخشة هةَلكةندراوة 

ئاشورييةكان بووة كة وَينةي موساسييان لةسةر هةَلكةندراوة و لةطةَل قزقاثان دا بةراووردي كردوون و لَيكدانةوة و ِراظةي 
خؤيشي لةسةر نووسيون. بؤ دياريكردني شوَيين شاري شةهركةرد و دياريكردني ثَيناسةي قةآلي جوَلندي و مَيذووي 

دةربةندةكاني بازيان و باسةِرة ضةندين بةَلطةي مَيذوويي هَيناوةتةوة هةر لة سةرضاوة كالسيكييةكان )بة تايبةتي ِرؤمان( 
و سريانييةكان29 و عةرةبيية كؤنةكان و توركيية عومسانييةكان تا دةطاتة سةرضاوة نوَييةكان كة بة ضةندين زماني جياواز 

22= وهيب، سفرة....، ص. 25. 
23= وهيب، سفرة....، ص. 26-25.

24- ئَياني وةك زاراوةيةكي مَيذوويي و فةرهةنطي هةر شتَيك دةطرَيتةوة كة هاوبةش بَيت لة نَيو ميدييةكان و فارسةكان و سكاييةكان و هؤز و نةتةوة ئَيانييةكاني 
تردا كة بة زماني هيندو-ئَياني قسةيان كردووة و لة كولتوور و فةرهةنطدا لةيةك نزيك بوون، بؤية دةبَيت لة ’ئَياني‘ ي ئَيستا جيا بكرَيتةوة كة زاراوةيةكي سياسيية و 

تةنها ئَياني ئةمِرؤ دةطرَيتةوة.
25- وهيب، سفرة....، ص. 26.

26- بؤ ’دةرطة‘ و ’دارةغا‘ بِروانة ل. 693 و بؤ ’زةئَينة‘ش ل. 1650 ي ئةم سةرضاوةية:
.)1961 .n. ed( 1904 ,Bartholomae, Ch., altiranisches Wörterbuch, Berlin

27- وهيب، سفرة....، ص. 29.
28- بِروانة: وهيب، توفيق، قواعد اللغة الكردية، اجلزء االول، بغداد، 1956، ص. 426 )ضاثي نوَي لة كؤي بةرهةمةكاني، كة بنكةي ذين ضاثي كردووةتةوة(. لةم 

ضةند ساَلةي ثَيشوودا لة طردَيكي سةراو ثةيكةرَيكي برؤنز دَوزرابووةوة كة باآلي بةقةدةر باآلي مرؤظَيك بووة، بةآلم بةداخَيكي زؤرةوة، وةك زؤر شوَينةواري طرنط و كةم 
وَينةي تري كوردستان، لة اليةن باندةكاني تاآلنةوة ئةويش بة تاآلن برا و كراية دةسيت بَيطانانةوة و ئَيستا كةس نازانَيت ضي بةسةر هاتووة، ئةطينا دةكرا زانياريي زؤر 

طرنطمان لَيوة هةَلبهَينجاية لةبارةي مَيذوو و ثَيناسةي سةراوةوة. دةشيا ئةم ثةيكةرة ِراستيي ِراكةي مامؤستا تؤفيق وةهيب بسةلانداية. 
29- بؤ ئةمة سوودي لة كتَيبَيكي لة ِرادةبةدةر طرنط كردووة كة بؤ مَيذوو و جوطرافياي مَيذوويي كوردستاني سةردةمي ساساني طةجنينةيةكي بَيهاوتاية و بةداخةوة 

تا ئَيستا، ئةوةندةي من ئاطادار مب، لة نَيو مَيذوونووس و كؤنةناس و زمانةوانةكاني كورددا مامؤستا تؤفيق وةهيب لَي دةربضَيت كةسي ترم نةديوة ئاماذةي ثَي بكات 
و سوودي لَي ببينَيت. ئةم كتَيبة بةسةرهات و ذياننامةي ئةو ديانانةن كة لةسةر دةسيت ساسانييةكان ضةوسَينراونةتةوة و كوذراون. بةسةرهاتةكان لة اليةن هؤفمانةوة 

كؤكراونةتةوة و بة ئةَلاني لة ضاث دراوة. بة ثَيي ئةوةي لةو دةمةدا ئاييين ديان لة كوردستاندا برةوي هةبوو و زؤر كةس ضوونةتة سةر ئةو ئايينة و زؤريش لةوانةي 
كاريان بؤ ئةوة دةكرد خةَلك ببةنة سةر ئةو ئايينة دةهاتنة كوردستان و زؤريشيان خؤيان خةَلكي كوردستان بوون، بؤية زؤري ِرووداوةكان لة كوردستاندا ِروويان داوة و 
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نووسراون.30 ئةمة جطة لة بةَلطة زمانةوانييةكان لة كؤمةَلَيك لة زمانة كؤنةكانةوة. لة دياريكردني ئاييين شاري هاترا 
)= احلضر( بةوةي كة ئاييين ميرتايي بووة ثشيت بة شوَينةوارة ماددييةكانيشيان بةستووة، بة تايبةتي ثةيكةر و نةخش و 

نيطارةكانيان كة بة وردي و بة ضاوي كؤنةناسَيكي لَيزان و وريا لَيياني كؤَليوةتةوة.31 
    لة بابةتَيكي دةطمةنيدا لةسةر نةخشة هةَلكةندراوةكاني طوندؤك32 ثاش وةسفَيكي وردي نةخشةكان لَيكدانةوةيةكي 

ئةنرتؤثؤلؤجييانةي بؤ كردوون و بةوةي داناون كة ثةيوةندييان بة هةندَيك مةراسيم و كاري جادووةوة هةية كة مرؤظي كؤن لة 
ثَيناو بةدةستهَيناني زياتري ِراو و شكاني دةستةآلتي بةسةر طيانداري كَيوي و لةم ِرَييةوة دابني كردني خؤراكييةوة هةية.33 

لَيكؤَلينةوة لةم نةخشة هةَلكةندراوانة كارَيكي ثَيشةنط بوو.  
     بة ثَيي ئةوةي كة خؤيشي ئةفسةر بووة و لة زانسيت سةربازي دا زؤر شارةزا بووة، شيكردنةوةي بةبةهاي بؤ ئةو 

لةشكركَيشييانة و ِرَيطاي هات و ضوونيان كردووة كة كراونةتة سةر كوردستان و ِراي نوَيي خؤيي لةسةر هةندَيكيان تؤمار 
كردووة، بؤ منونة لةشكركَيشييةكاني عومساني و سةفةوي و شةِرةكاني نَيوان بابانةكان و فةرمانِرةواياني بةغدا و تةنانةت 
لةشكركَيشييةكةي هرقل ي قةيسةري بيزةنيت بؤ سةر شارةزوور لة 627 ز. دا كة لة طةشتة مَيذووييةكةي دا لة دةربةندي 

بازيانةوة بؤ ملةي تاسلوجة و لَيكؤَلينةوةكةيدا لةبارةي قةآلي جوَلندي يةوة باسي كردوون.34 
     ِراستة مامؤستا تؤفيق وةهيب بةشي هةرة زؤري لَيكؤَلينةوة و توَيذينةوةكاني بؤ كورد و كوردستان تةرخان كردووة، بةآلم 

لة مَيذوو و كؤنةناسي و فةرهةنطي وآلتان و ناوضةكاني تري دةرةوةي كوردستانيش شارةزا بووة. ئةم شارةزايية لة بابةتةكاني وةك 
ئةوةي لةسةر ناوي بةغدا نووسيوَييت و وةك ناميلكةكةي كة بؤ ِراست كردنةوةي واتا و بنةِرةتي ناوي بةهرامي طؤر ي ثادشاي 

ساساني نووسيوني، بة ِرووني دةردةكةوَيت. لة باسي بةهرامي طؤر دا ِراي هةموو مَيذوونووساني ثَيش خؤي ثةرض داوةتةوة، هةر 
لة مَيذوونووساني كؤني موسوَلان )السعودي و اخلوارزمي و الثعاليب و ابن االثي( تا دةطاتة ئَيانييةكان )نيظامي طةجنةوي و 
محد اهلل الستويف القزويين و ميخواند و ثينيا( و ئةوروثاييةكان )كريستنسن( و ِرايةكي نوَيي نووسيوة كة واتاي ’بةهرامي 

دةشتةكي‘ يان ’الدَيي‘ ية بةو ثَييةي لةناو عةرةبةكاني “حية”ة دا طةورة بووبوو و ناحةزةكاني لَييان نابوو ضونكة حةزيان 
نةدةكرد ببَيتة ثادشاي ئَيان.35 كة تةماشاي باسةكةشي دةكةين لةبارةي لَيكدانةوةي ناوي بةغدادةوة، سةر سوِر دةمَينَيت لةو 

هةموو زانياريية زؤر و زةبةندةي لةو باسةدا كؤي كردوونةتةوة. ئاطاداري دوايني بآلوكراوة و توَيذينةوةي لَيكؤَلينةوة مَيخييةكان 
بووة و لة ضةندين شوَيين دةقة مَيخييةكاندا ناوي بةغدا )بة شَيوةي ’بةطدا‘( ي دؤزيوةتةوة. وشةي ’بةط‘ و ’باطا‘ ي لة هةموو 
سةردةمةكاندا بة هةموو شَيوة جياوازةكانيية و دؤزيوةتةوة و بةراوردي كردوون و لة وشة ئاوَيتة و لَيكدراوةكاندا دةستنيشاني 

كردوون.36 ئةجنامطيييةكةشي كة ناوي بةغدا واتاي ’بةخششي خودا‘ دةبةخشَيت زؤر ِراستة، ئةوةندة نةبَيت كة دةشَيت ئةم 
ناوة لة سةردةماني هةرة كؤندا، بؤ منونة لة سةردةمي بابليي كؤندا كة بؤ يةكةجمار لة بةَلطةنامةيةكي سةردةمي حةمموِرابيي 
)1792-1750 ث. ز.( ثادشاياندا ناوي بةطداتو هاتووة، ناوَيك بووبَيت بة زمانَيكي تر و بة واتايةكي تر، بةآلم لة ثاشدا 

بة هةمان شَيوةي بة زماني هيندو-ئةوروثيش بةكارهاتبَيت، بةآلم بةم واتايةي كة باس كرا. ئةمةش دياردةيةكي باوة لة ناوي 
شوَيندا كة ضةندين جار و لة ضةندين شوَين دووبارة بووةتةوة.

ناوي سةدان كةس و شوَين و ِرووداوي تيادا هاتووة كة شاياني لَيكؤَلينةوةي ورد و لةسةر نووسينة و سةرضاوةيةكي زؤر طرنطن. ئةم هةلة بؤ سةرنج ِراكَيشاني خوَينةران 
بؤ طرنطيي ئةم كتَيبة دةقؤزمةوة بة ئومَيدي ئةوةي طرنطيي ثَي بدرَيت. ئةمةش ناونيشاني تةواوي كتَيبةكةية:

 Hoffmann, George, Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer, übersetzt und durch Untersuchungen  
.1880 ,zur historischen Topographie erläutert, Leipzig

30- بؤ ئةمانة بِروانة: وهيب، “قلعة كيانية ... ،” اآلثار الكاملة، ص. 173 بةدواوة، هةروةها: وهيب، سفرة....، ص. 193 بة دواوة.
31- بِروانة: وهيب، توفيق، “بقايا امليثرائية يف احلضر و كردستان العراق و آثارها يف االيزيدية، “ اآلثار الكاملة، ص. 86 بة دواوة، بة تايبةتي 88.

32-  لة ثَيشدا بة كوردي لة ناميلكةيةك دا بآلوكراوةتةوة، لة ثاشرتيشدا كراوة بة كوردي و لةم سةرضاوةيةدا بآلوكراوةتةوة:
وهيب، توفيق، “املنحوتات الصخرية يف كهف طندك يف كردستان، “ ترمجة شنه املفيت، طؤظاري كؤِري زانياري عَياق – دةستةي كورد، بةرطي 16 و 17، بةغدا 

)1987(، ل. 568-551.
33- هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل. 563.

34- وهيب، سفرة من ....، ص. 9، 11-19، هةروةها: وهيب، “قلعة كيانية .....،” ص. 190.

35- وهيب، توفيق، ابعاد معنى اليحمور عن اسم اللك بهرام طور، بغداد، 1957، ص. 34.
36-  بِروانة: وهيب، توفيق، “القصد و االستطراد يف اصول معنى بغداد،” اآلثار الكاملة، ص. 311-294.
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ئینسکلوبیدیای 
کورد، تۆفیق 

وه هبی
د. ڕه ئووف عوسمان
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کاتێک که  داوام لێکرا بۆ زانای پایه  به رزی کورد 
تۆفیق وه هبی شتێک بنووسم، ده ست و قه ڵه مه که م 

له  ئاستی گه وره یی ئه م جوامێره دا داچڵه کین، له به ر 
خۆمه وه  وتم، کێ بێت بتوانێ حه قی ڕه وای خۆی 

بداتێ و له  چوارچێوه ی سه رده مه  جه نجاڵه که یدا 
وه ک خۆی بینرخێنێ )تقییم(و گه وره ییه که ی به یان 

بکات؟ کێ بێت به سنگی ڕووت و قه ڵه مێکی 
له رزۆکه وه  ئامبازی پیره مه گرونێک له  زانایی و 

کوردایه تی و خه مخۆری نه ته وه که ی بێت؟ مرۆڤ 
هه رچه ند ده کات نازانێت له  کوێوه  چنگه  کڕێ 

بکات و له کامه  بواره وه  ده ست به کاربێت؟ له  بواری 
لێهاتووییه کانی له به ره کانی جه نگی ئه لبانییه کاندا 

وه ک ئه فسه ر و به رپرسیارێک؟ یان له  به ڕێوه بردنی 
وه زاره ته کانی )المعارف، االقتصاد، الشؤون 

االجتماعیة( و گه لێ پۆستی گرنگی تر له  به غدا و 
سه رجه م عێراقدا؟ که  به  شایه تی عه ره به کان له  پۆسته  

جیاجیاکاندا ئێجگار سه رکه وتوو و نموونه یی بووه ، 
یان له  یارمه تیدانی مه لیک مه حموود و حکومه ته  

ساواکه ی؟ چۆن قه ڵه م له م ده رفه ته  که مه دا ده توانێت 
ئه و هه موو لێکۆڵینه وه  و دراسات و فه رهه نگۆکه  
ده وڵه مه ند و ئه کادیمییانه ی هه ڵسه نگێنێت؟ ده بێت 
بوترێت نرخاندنی ئه م توانا فره  مه وداییه ی تۆفیق 

وه هبی بابه تی تێزێکی دکتۆرایه  بۆ خوێندکار، هه ر 
بۆیه  به نده  ئه وه نده م به  باش زانی که  تیشکێکی 

ڕاگوزاری بخه مه  سه ر هه ندێک الیه نی زمانناسی و 
مه وداکانی تر جێ بهێڵم بۆ قه ڵه مه  ئازیزه کانی تر.

ئه م زانا بلیمه ته  هه ر له  سه ره تاوه  به  دوای قه واڵه ی 
نه ته وه یی کوردا گه ڕاوه  و وێڵی ساخکردنه وه ی 
سه رچاوه  و ئه سڵ و فه سڵی کورد بووه ، دیاره  
تانه ی نه یاره کانی کورد ئازاری هه میشه یی به  

دڵی گه یاندووه ، له  الیه ک مه سعودی له  )مروج 
الذهب(دا وتویه تی ئه سڵی کورد ده چێته وه  سه ر 
جنۆکه ! کوله ینیش فه رمویه تی! نه  ژن له  کورد 
بێنن و نه ژنیشیان بده نێ، چونکه  نه وه ی خراپیان 
لێ ده که وێته وه ، خۆ له  باکوریشه وه  به  کوردیان 
وتوه  تورکه  شاخاویه کان، دیاره  له وه ها دۆخێکی 

زاڵمانه دا، ده بێت چه کی پیرۆز به رگری، بۆ یه کێکی 
وه ک تۆفیق وه هبی، هه ر بیری ڕووناکی سه لمێنه ر و 

زانیاری مێژوویی و ڕاستی ڕووداوه کان و دۆکۆمێنتی 
فره  الیه ن بێت.

یه کێک له  کاره کانی تۆفیق وه هبی سه لماندنی ئه و 
ڕاستییه یه  که  کورد ده گه ڕێته وه  سه ر ماده کان و 

به  نه ته وه  هه ره  دێرینه کانی ڕۆژهه اڵت ده ناسرێت. 
تۆفیق وه هبی هه ندێک ڕاو بۆچوونی ڕۆژهه اڵتناس، 
مه که نزی پووچ کردۆته وه ، که  گوایه  به ڕای ئه و، 

کورد بۆیه  خۆیان به ستۆته وه  به  ماده کانه وه ، بۆ 
ئه وه ی له و نێوانه دا ڕابووردوویان پته و و مسۆگه ر 
بکه ن، نه ک هه ر ئه مه  به  ته نیا، به ڵکو په رچی گه لێ 

ڕای تری مێژوونووسانی تریشی داوه ته وه  که  
گوایه  کوردیان له  به  نه ته وه  بوون و ڕه سه نایه تی 

خۆرهه اڵتی سفر کردۆته وه . مه که نزی زمانی 
خۆرهه اڵتی به  به شه  جیاجیاکانیه وه  به  باشی نه زانیوه  و 
نه یتوانیوه  له و نێوانه وه  سوود له  په یوه ندییه  زمانییه کان 

وه ربگرێت بۆ ساغکردنه وه ی کێشه  نه ته وه یی و 
بنه چه ییه کان، جگه  له مه شیان ڕای وایه  که  زمانی 

کوردی له ژێر کاریگه رێتییه کی ڕاسته وخۆی 
فراوانی زمانی فارسیدایه ، به اڵم تۆفیق وه هبی به  

نه فه سی زانایه کی خاوه ن میتۆد و ڕێسای زانستیانه ، 
بۆچوونه کانی بۆ ڕاست ده کاته وه  و ده ڵێت له به ر 
ئه وه ی که  ئا ڤێستا بڕبڕه  پشتی زمانی کوردییه  و 
له  هه مان کاتیشدا تێکستێکی ئایینی پیرۆزه ، واته  
بنه وانه  مێژووییه که شی له  زمانی په هله وی کۆن 
به هێزتره  و سه رچاوه  و الیه نه  فۆنه تیکیه کانیشی 

ڕه سه ن و پێگه ییو ترن، ئه وه ی که  بۆچوونه کانی 
ئه م زانا جوامێره ی کوردی، به  گوڕ و هێز کردووه 

 و کردویه تییه  جێگای متمانه مان، قووڵ داچوون 
و په نا بردنه  به ر سه رچاوه  مێژووییه  دێرینه کانه ، 

نه ک هه ر ئه مه ش، به ڵکو تۆفیق وه هبی زمانه کانی 
عه ره بی و ئینگلیزی و فه ره نسی و ئه ڵمانی و پارسی 

کۆن و په هله وی و هه موو دیالێکته  کوردیه کانی 
وه ک کرمانجی خواروو، سه روو گۆرانی و لوڕی 

و زازایی به  باشی زانیوه ، هه وڵی فره یشی داوه  که  
ئه م دیالێکته  کوردییانه  به  میتۆدی گه شه سه ندن و 

گۆڕانکاری له  وشه  و ده سته واژه دا، له و هه لومه رجه  
سیاسی و ئیداری و ژیارییه ی ئه و ده ورانه دا، 

چوارچێوه یه کی کوردانه  بگرێته خۆ، نابێت ئه وه ش 
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له بیر بکرێت که  تۆفیق وه هبی مامه ڵه ی له گه ڵ 
ئه م بابه ته  گرنگه دا، وه ک زانایه کی خاوه ن میتۆد و 
پرۆگرام ئه نجامداوه ، یه کێک له  بناغه ی میتۆده کانی 
له م بواره دا به راوردێکی هونه رییه ، له  نێوان فۆنه تیک 

و هه اڵوێردنی هه ندێک فۆنیم و گۆڕانکاری له 
 نێوانیاندا، وه ک حاڵه تێکی )صرفی (، له  هه ندێ بواری 
تردا هه وڵی داوه  له گه ڵ گه شه سه ندنی وشه دا پێ به 
 پێ گۆڕانکاری فۆنیمه کانی ده ربخات، واته  مێژووی 

گۆڕانکاری خۆڕسک له وشه دا پیشان بدات، ئه م 
پرۆگرامه  له میتۆدی فه رهه نگی ئۆکسفۆڕدا به دی 
ده کرێت و له  نێو عه ره به کاندا )ابن جنی( هه وڵی 

له م جۆره ی هه یه ، چونکه  به پێی ئه م تیۆره  زمانییه ، 
وشه  وه ک هه ر بوونه وه رێک هه میشه  له  دۆخی 

گۆڕاندایه .
له  دواجاردا تۆفیق وه هبی سه لماندوێتی که  زمانی 
کوردی به چکه زای زمانی هه ره  دێرینه ی ئاری و 

ئاڤێستایی و مادەکان  و له وێوه  سه رچاوه ی گرتووه 
 و ڕاکانی مینۆرسکی له م بواره دا به  زانستانه  تر 
ده زانێت له  بۆچوونه کانی مه که نزی، هه وڵه کانی 
تۆفیق وه هبی له وه دا ده دره وشێنه وه  که  یه کێتی 

کورد وه ک نه ته وه ، له سه ر ئه و بنه مایه  بنیات نراوه ، 
که  ده گه ڕێنه وه  سه ر مادەکان و بنه وانه  زمانی و 
ئه تنیکیه که یان له  قوواڵیی مێژووی خۆرهه اڵته وه  

سه ری ده رهێناوه .
مامۆستا تۆفیق وه هبی شاره زا و پسپۆڕێکی ئێجگار 
فراوانی زمان و مێژوو و ئایینه  جۆر به جۆره کانی 

خۆرهه اڵته  و له و بواره دا جێ ده ستی دیار و 
دره وشاوه یه ، پێ به پێ به  دوای کۆچی تیره  و هۆز 

و شه پۆله  مرۆییه کانی هیند و ئه وروپییه کانه وه یه ، 
به تایبه ت ئه وانه ی که  له  کوردستان و ئێراندا 

ماونه ته وه ، به  دور و درێژی و پشت به  سه رچاوه  
بڕوا پێکراوه کان، له  بنه ما ئاینییه  دێرینه کانی 

کوردی کۆڵیوه ته وه ، ئه وه نده ی به ڕێزیان به  وردی 
و هۆشیارییه وه  باسی بنه چه  و سروشتی ئاینی و 
هه ڵسه نگاندنی قه واڵه ی یه زیدییه کانی کردووه ، 
که س نه یکردووه  و ته نانه ت ئه وانی به  ته وه ری 
توند و به هێزی نه ته وه یی کورد ناوزه د کردووه 

 و له  په نای ئه مه شدا له سه ر ڕووبه رێکی جوگرافی 

دیار و ڕوون، شوێنی کۆچ و نیشته جێ بوون 
و شه ڕ و شۆڕ و مه زاری شێخ و پیره کانیانی به 
 وردی ده ستنیشان کردووه  و زانیارییه کی فره ی 

له  سه رچاوه  مێژووییه  باوه ڕپێکراوه  ڕۆژهه اڵتی و 
ڕۆژئاواییه کانه وه  وه رگرتووه ، ئه مه  جگه  له وه ی 
که  بۆچوون و ده ره نجامه  تایبه تییه کانی خۆی، 
هێنده ی تر توێژینه وه کانی ده وڵه مه ند کردووه  
و بۆته  سه رچاوه یه کی زانستیانه ی بڕوا پێکراو 

بۆ توێژه ره کانی داهاتوو. با ئه وه ش نه بوێرم 
که  تۆفیق وه هبی ڕای وایه  که  زوڵمی بێ 

بنه ما له  یه زیدییه کان کراوه  و هه میشه  قوربانیی 
دواکه وتوویی ده وروبه ره که یان بوون له  نه خشه ی 
ئاینزاکانی خۆرهه اڵتدا، به  تایبه تی لەواڵتی ئێرانی 

ئه وسادا، وه ک تۆفیق وه هبی ڕونی کردۆته وه ، 
یه ک جۆر ئاین و بیر و بڕوا و سروت نه بووه ، 
به ڵکو جۆرێک له  ڕیزبه ندی ئاینی بۆ قۆناغ و 

شوێنه کان ده ست نیشان کردووه  و ئاینی زه رده شتی 
کردۆته  ئاینی سه ره کی ئه وسای کورد و ئه وه شی 
سه لماندووه  که  بنه ماکانی ئه م ئاینه  هه میشه  داوای 

چاکه  و خێر و بوژانه وه  و ئاوه دانکردنه وه ی 
سروشت و دوورکه وتنه وه  له  ئازاردانی مرۆڤ و 

شه ڕ و شۆڕ و.... هتد، دیاره  هه موو ئه م ئه دگارانه  و 
ته بلیغات کردن بۆیان له  کۆمه ڵگه یه کدا بووه ، که  
له  قۆناغی شه ڕانگێزی و پێکدادانی هه میشه یی و 

داگیرکاری و به رگریدا بووه ، هه ر بۆیه  زه رده شت 
له و ده ورانه  پڕ له  ناسه قامگیرییه دا ، داوای نیشته جێ 

بوونی هۆز و تیره کانی کردووه ، بۆ ئه وه ی مه شغوڵ 
بن به  ئیش و کار و کشتوکاڵه وه  و دوورکه ونه وه  
له  کۆچ و کۆچباری که  سه رچاوه ی ناسه قامگیری 
و دوواکه وتن و شه ڕ و شۆڕ ه ، واته  بیر و ڕاکانی 
زه رده شت هه ڵقواڵوی ناخی ئه و کۆمه ڵگه یه  بووه 
بەتایبەتی له  بواری چاره سه رکردنی کێشه کانیاندا 
به  سیمبولی ئاهورامه زدا. ئه وه ی که  توانای له  بن 
نه هاتووی ئه م زانا گه وره یه ی کورد ده سه لمێنێت، 

ئه و فره  مه وداییه یه  تی له  پسپۆڕی له  بواره کانی، 
مێژوو، رێزمان، زمان، کۆمه ڵگه ، په روه رده ، ئاین، 

شوێنه وار، جوگرافیا، زانسته کانی جه نگ، نه ک 
له  چوارچێوه  ئاماده کراوه که یدا، به ڵکو له  گه ڕان 



47

 7
2 

ره 
ما

ژ
20

13
م 

وە
دو

ی 
ون

نو
کا

به دوای سه رچاوه کاندا له  زمانه کانی ئینگلیزی و 
فه ره نسی و ئه ڵمانی و عه ره بی و فارسیدا و دانانی 

ته الرێکی تیوریزه ی باوه ڕ پێکراو بۆ نه ته وه ی 
کورد.

ئه و سه رچاوه  بیانییانه ی که  تۆفیق وه هبی له  
کون و که له به ری کتێبخانه کاندا دۆزیویه تیه وه  و 

کاری له سه ر کردووه ، بوونه ته  هه وێنی ئه و هه موو 
توێژینه وه  زانستییانه ی که  کتێبخانه ی کوردی له و 

بوارانه دا ده وڵه مه ند کردووه ، نابێت ئه وه شمان له یاد 
بچێت که  زۆرجاران هه ڵه ی ڕۆژهه اڵتناسه کانی به  
به ڵگه ی سه لمێنه ر ڕاست کردۆته وه ، یان زانیاری 
نوێی خستۆته  سه ر، یان داهێنانی له پاڵدا کردووه .

میتۆدی توێژینه وه  زانستییه کانی تۆفیق وه هبی، 
له  بواره  جیاجیاکاندا چوون یه ک نییه  و بۆ هه ر 

بوارێک پرۆگرامی تایبه تی گونجاوی خۆی بۆ چێ 
کردووه ، واته  مه نهه جی توێژینه وه ی زمان، جیاوازه  
له  مه نهه جی ساغکردنه وه ی ڕووداوه  مێژووییه کان، 

یان دابو نه رێته  کۆمه اڵیه تییه کان، یان ناسینه وه ی 
شوێنه واره کان... یان.... یان... هتد.

خاڵی هاوبه ش له  چێ کردنی ده ره نجامی 
توێژینه وه کاندا، شیکردنه وه  و به راوردی ده ق و 

که ره سته کان و دواجار ڕای تایبه تی خۆشیه تی، که  
هه میشه  ده دره وشێته وه  و که سایه تییه  زانستییه که ی 

به رجه سته  ده کات، واته  هه ر سه رچاوه ی ئه م 
الوالی لێک نه داوه  و به  که ڵه که  کراوی بۆ 

خوێنه ری جی بهێڵێت، جار هه بووه  له  به شه وه  
)جزء( چووه  بۆ گشت )کل(، جاریش هه بووه  

به  پێچه وانه وه ، بۆ توێژینه وه ی بواره کانی زمان و 
گه شه سه ندنی واتا و گۆڕانکاری له  بونیادی ڕسته  و 
وشه دا، میتۆدی په رت )تحلیل( کردنی جومگه کانی 

وشه  و ده سته واژه ی پیاده  کردووه  و له  ئه نجامدا 
چۆته  سه ر لێکدان )ترکیب(، دیاره  زانیاری فره ی 
تۆفیق وه هبی، له  بواری ڕۆنانی وشه دا، یارمه تی 

فره یان داوه  بۆ ڕاست و ڕه وانی ئه نجامگیرییه کانی، 
با ئه وه شم له یاد نه چێت که  ئه م زانا گه وره یه ، 

له  گه نجینه ی مێشک و بیره وه رییه کانیدا زۆرترین 
موفره داتی کوردی ڕه سه ن و سه ر ته ڵی گرتۆته خۆ.

سه رامه دێتی و پێشه وایه تی تۆفیق وه هبی له  
ده وڵه مه ند کردنی کو لتووری زمانی کوردیدا، 

الیه نێکی تری نه مرییه که یه تی، زۆر بابه ت هه بووه  
پێش تۆفیق وه هبی ڕۆشنبیره  کورده کان په ییان پێ 
نه بردووه  و ته نانه ت ئاگاشیان هه ر لێی نه بووه ، هه ر 
ئه م که ڵه  زانایه  بوو ، که  ده رگای له سه ر زۆر بابه ت 

کرده وه  و ئێمه ی پێ ئاشنا کرد، دیاره  یه کێک له  
هۆکاره کانی ئه م سه رامه دێتیه ، ئاشنایه تی تۆفیق 

وه هبی بوو له گه ڵ کتێبخانه  بیانییه کان و به رهه می به  
بڕشتی ڕۆژهه اڵتناسه کان به  زمانه کانی ئینگلیزی و 

ئه ڵمانی و فه ره نسی و عه ره بی و فارسی. 
له بواری ڕێزمانی کوردیدا ده شێت هه موومان 

له به رده م توانا و داهێنانه کانیدا بنووشتێینه وه ، چونکه  
زمانی کوردی به  باره  ئه کادیمییه که یدا خسته  سه ر 
سکه ی ئاسایی خۆی 

و بێ خه می کرد، 
چونکه  زمان هه رچه نده  

موفره داته کانی فره  و 
ده وڵه مه ند بێت، ئه گه ر 

زانسته کانی ڕێزمان )نحو 
– صرف( به  یاسا ڕێکی 
نه خات و ڕسته سازی بۆ 
فه راهه م نه هێنێت، به ره و 
پووکانه وه  ده چێت، له  
هه ڵدانه وه ی ژماره کانی 

گۆڤاری گه الوێژدا جاروبار 
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دیارده ی )اعراب( کردنی به یته  شیعرێکی کوردی 
دێته  پێش چاومان، له سه ر یاسا و ڕێسای زمانی 

عه ره بی، وه ک ده ستنیشانکردنی )فعل، فاعل، مفعول 
به ، ظرف(، ئه م دیارده  نامۆیه  له  زمانی کوردیدا 

جیگای مه ترسی گه وره  بوو بۆ داهاتوو، چونکه  له  
بونیادی زمانی کوردیدا دیارده ی )سه ر، بۆر، ژێر( 
واته  )فتحة، ضمة، کسرة( نییه  و به ته نیا تایبه ته  به  
زمانی عه ره بی و له گه ڵ زمانی کوردیدا نایه ته وه ، 
ئه و پرۆگرامه  ورد و پڕ سه لیقه یه ی تۆفیق وه هبی 

له مه ڕ ڕێزمانی کوردی بووه  قه واڵه یه کی بڕوا 
پێکراوی ئه وتۆ که  که س نه توانی لێی البدات، نه ک 

هه ر ئه مه  به ته نیا، به ڵکو بووه  ئه و بناغه  تووند و 
تۆڵه ی که  له  دوای خۆی ته الری بنه ماکانی ڕێزمانی 

کوردی لێ ڕازێنرایه وه  و بێ خه می کردین، واته  
سنوورێکی پۆاڵیی بڵندی دانا، له  نێوان به کار بردنی 
یاسا و ڕێسای زمانی عه ره بی له  نێو زمانی کوردیدا.

ئه و لێکۆڵینه وه  به  بڕشت و فره  مه ودایه ی تۆفیق 
وه هبی له سه ر خێڵ و تیره کانی )گۆران 

و باجه الن( ئه نجامی داوه،  له  ڕووی 
جواگرافیا و ئایین و هه ڵس و که وت 
و دیالێکتی قسه  کردن و دابو نه ریت 

و سه رچاوه ی بنه چه کانیانه وه ، هێند 
ده وڵه مه ند و زانستانه یه  که  تا ئێستا 

هیچ کوردێک نه یگه یشتۆتێ، ته نانه ت 
بۆته  سه رچاوه یه کی ڕوون و گه ش بۆ 

توێژه ره کانی دوای خۆی، ئه و سه رچاوه  
دانسقانه ی که  به  زمانی ئینگلیزی و 

فه ره نسی و ئه ڵمانی و فارسی سوودی 
لێ بینیوه ، ئێجگار ده گمه ن و به ڵگه ی 

ماندوو بوون و کێوماڵ کردنی 
کتێبخانه کانه ، خۆ ئه گه ر ئه و نه بوایه  زۆر 

به  دره نگ، یان هه ر نه ده گه یشتینه  ئه و 
سه رچاوانه ، به ڕاستی ئه مه یه  خه سڵه تی 

زانای گه وره  و نه مر له  مێژوودا، چونکه  
هه میشه  سه رامه د و داهێنه ری یه که م و 

پشوو درێژن بۆ کاره  نه مره کانیان.
له  بواری ده ستنیشانکردنی شوێنه واره  

کوردییه کاندا، هێنده ی تر خۆی ماندوو 

کردووه و به  به شێک له  مێژووی شارستانی کوردی 
ئه ژمار کردووه ، میتۆدی ئیشکردنی تۆفیق وه هبی 

له م بواره دا بریتییه  له  پشت به ستن به سێ بنه ما:
1- ڕای ڕۆژهه اڵت ناسه کان

2- ڕای تایبه تی خۆی، چونکه  وه ک ئاسه وار 
ناسێک شوێنه کانی له  نزیکه وه  بینیوه  و به  وردی 

وه سفی کردووه  و لێی کۆڵیوه ته وه ، له  نێوان 
به راوردکردنی بۆچوونه  جیاوازه کاندا، زۆرجار 
هه ڵه ی شوێنه وارناسه کانیشی ڕاست کردۆته وه .

3- نرخاندنی شوێنه کانی به ستۆته وه  به و تیره  و 
هۆز و گه النه ی که  له و شوێنه دا ژیاون و ده سیان 

هه بووه  له  بونیادنان، یان پاراستن، یان کاول کردنیان 
دا، واته  هه وڵیداوه  له م چوارچێوه یه دا مێژووی 

شارستانی ناوچه کانی کوردستان چێ بکات، دیاره  
ئه م پرۆگرامه  زانستیی و بابه تییه ، ئه و توێژینه وانه ی 

هێنده ی تر ده وڵه مه ند و پڕ بایه خ کردووه ، با 
ئه وه ش له یاد نه که ین که  داد و بێدادی بووه  له وه ی 
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که  میلله تی کورد ڕێز له  شوێنه واره کانی ناگرێت 
و ده رک به وه  ناکات که  ئه م ئاسه وارانه  به شێکی 
زیندوو و به ڵگه  نه ویستن له  مێژووی واڵته که ی.
له  ساغکردنه وه ی ناوی شاره زوور، قه اڵچواالن، 

که رکوک، الزاب خرناباد، بهرز، بلدروز، بێستون، 
بغداد... هتد.

سه ری کردووه  به  گه لێ سه رچاوه ی جۆر به جۆردا 
و ئاره قه ی بۆ ڕشتووه ، ئه وه ی که  یارمه تی فره ی 
داوه  بۆ ساغکردنه وه ی ئه م شوێنانه ، ئه و ده سه اڵته  

ڕه هایه یه  له  بواری زمان زانیدا، به  تایبه تی زمانه کانی 
ئاڤێستایی، په هله وی، فارسی کۆن، ئه مه  جگه  
له  زمانی ده وڵه مه ندی کوردی به  هه موو به ش 

و دیالێکت و چڵ و پۆپه کانیه وه ، نابێت ئه وه ش 
له بیر بکرێت، که  ئه م شوێنانه ی به ستۆته وه  به و 

تیره  و هۆز و گه النه ی که  تیایاندا ژیاون، واته  به  
کورد بوونی ئه م شوێنانه  یه کێک بووه  له  مه به سته  
سه ره کییه کانی، ده رهاویشته کانی ئه و پێش بینییه ی 

تۆفیق وه هبی، ئێستا له  شوێنه  جێناکۆکه کانه وه  سه ر 
ده ردێنێ، که  کاربه ده ستانی به غدا شه ڕیان له سه ر 

ده که ن و به  خاکی عه ره بی ده زانن!!
وتاره  زانستییه کانی تۆفیق وەهبی له  گه الوێژ و 

ده نگی گێتی تازه  و دیاری کوردستان 1924 – 
1925 گه واهیی ئه و هه وڵه  شێلگیرانه یه تی له  بواری 

ده وڵه مه ندکردنی زمان و بواره کانی ڕێزماندا.
به پێی به راوردکردنی هه ردوو زمانی عه ره بی و 

کوردی له ڕووی پێکهاته  و فۆنیمه کانه وه ، گه یشتۆته  
ئه و ئه نجامه ی که  ئه و خه ته ی زمانی عه ره بی پێ 

نووسراوه ته وه ، پیته کانی به شی زمانی کوردی ناکه ن 
و هه ندێک ده نگ هه یه  پێویستییان به  پیتی تایبه ت، 
یان هێما هه یه ، هه ر له به ر ئه وه  بوو دوای ماندوو 

بوونێکی زۆر کۆمه ڵێک هێمای بۆ خه ته  عه ره بیه کان 
داناوه ، بۆ ئه وه ی له گه ڵ زمانی کوردیدا بگونجێت، 

به اڵم شۆڤێنییه  عه ره به کان و خه ڵکێکی تر لێیان 
کردووه  به  هه ڵاڵو نه یان هێشتووه  پرۆژه که ی 

سه ربگرێت، هه ر بۆیه  ئیتر نه یتوانیوه  باسی 
به کارهێنانی پیتی التینیش بکات، مامۆستا تۆفیق 

وه هبی ئه م ئه رکه ی خسته  ئه ستۆی کۆڕی زانیاری 
کورد و داهاتووی نووسینی کوردی و دڵسۆزانی 

میلله ته که مان.
نابێت ئه وه مان له بیر بچێت، له بارته قای ئه و ڕێگریه دا 

کە لێی کراوە کۆڵی نه داوه  و له  په یجۆری 
ئه وه دا بووه ، که  به کارهێنانی زمانێکی کوردی 

ڕه سه ن بکاته  ده سته  گوڵی نووسین و له و بواره دا 
کاری گه وره  و سه رامه دی ئه نجامداوه ، وه ک 

توێژینه وه کانی )ده ستوری زمانی کوردی له  1929(
دا، )خوێنده واری باو 1923(، )فه رهه نگی گه الوێژ(، 
هه روه ها کۆمه ڵێک لێکۆڵینه وه ی زمان و ڕێزمانی له  
گۆڤاری گه الوێژ و ده نگی گێتی تازه  و پێشکه وتن 

باڵوکردۆته وه .
با خوێنه ری ئازیز ئه وه ش بزانێت که  ئه و خه ته ی 
ئێستا عه ره به کان به کاری ئه هێنن، داهێنانی خۆیان 

نییه  و کۆمه ڵێک ڕای جیاواز هه یه  له سه ری، 
هه ن ده ڵێن هی که نعانییه کانه ، هه ند ده ڵێن هی 

قیبتییه کانه ... یان لیحیانییه کانه ... یان...ئارامییەکانە... 
یان مامۆستا تۆفیق وه هبی، هه میشه  له گه ڵ ئه وه دا 
بووه  که  ئه گه ر له  جیاتی وشه یه کی عه ره بی، یان 

فارسی به کارهاتوو له  زمانه که ماندا، وشه یه کی 
کوردی ڕه سه ن له  هه ر شێوه زارێکی تری کوردیدا 

هه بێت وه ک )کرمانجی سه روو، گۆرانی، لوڕی، 
زازایی(، ده شێت له جیاتی ئه و به کاربهێنرێت، 
به  مه رجێک له  چوارچێوه ی ڕێزمانی کوردی 
ده رنه چێت، ده شێت ئه م بۆچوونه  سه رامه ده ، 

یه که مین به ردی بناغه ی زمانی یه کگرتووی کوردی 
بێت، که  تا ئێستا ئه فسوس!! نه مان توانیوه  فه راهه می 
بهێنین، هه روه ها به  الیه وه  ئاسایی بووه  به کارهێنانی 
وشه یه کی بیانی که  له کۆنه وه  به کارهاتووه و  وه ک 

کوردی لێهاتووه ، واته  کوردێنراوه  ، به اڵم ئه وه ی پێ 
باش نه بووه  که  له  جیاتی وشه ی )زمان(، )زبان یان 
زوان، یان ازمان، یان عزمان( به کاربهێنرێت، هه ر 

له به رئه وه ی که  فۆنیمه کانیان نزیکن له یه ک.

تێبینی: بۆ نووسینه وه ی ئه م بابه ته  سوود 
له  کتێبی )تۆفیق وه هبی( - االثار الکاملة 

بینراوه. 



50

گ 
ی  بە

وەھب
یق 

تۆف

تۆفیق وه هبی
کوڕی پیره مه گروون

که مال ره ئووف محه مه د
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شێخه که ی گڵه زه رده ، شایه ته  که  ڕۆژی – یه ک 
شه ممه  -1984/1/15، هه رچه نده  ڕۆژێکی سه ره تای 
چله ی زستان بوو؛ ڕۆژێکی مێژوویی بوو، چونکه  

پیره مه گروونی دێرین و پیرۆز، وه ک سااڵن، به رگی 
ماته مینیی نه پۆشیبوو.. نه وجووان و پیره کانی کوردستان 
و سلێمانیی گه ره کی؛ وه ک پڵنگ به چیادا هه ڵده گه ڕان.. 

دڵ گه رم، یه ک بوون: به  لێدانی دڵ، به  هه ناسه ، به 
 ته ماشا، به بڕوا.                  

دیاره  په نهانییه ک هه بوو! تۆ بڵێیت خه م بووبێت؟ من 
باوه ڕ ناکه م، به ڵکو ده ڵێم؛ هه موو له  ئاهه نگێکدا بوون – 

که  بۆنی هه زاران ساڵی پێشووی لێده هات – بۆ ناشتن 
نا، بۆ پێشوازیی پرشنگێکی ڕۆژی پێشکه وتن که  هاته وه  
الی – باپیره  گه وره ی – که  چه ند ساڵ بوو، به  جه سته ، 

نه ک به  گیان، النه واز بوو.
من، هه رگیز – با جه سته یشم له  چنگی هه ژده هاکدا بێت 
که  له و ئاهه نگه یشی کردم – بیرم توانای بڕوای نییه  که  

"ڕووناکی" ده کوژێته وه ، چونکه  ئه وه تا، پیره مه گروون 
هه ر له شوێنی خۆیدایه  و سه رکه شه . کاروانی ڕۆڵه  

دڵسۆزه کانیشی، ئازا و زاناکانی هه ر ڕێچکه  ده به ستێت 
که  تۆفیق وه هبی –یش مه ردێکی ئه و کاروانه  گه وره  و 

به هێزه یه .
تۆفیق وه هبی، که  نزیک سێ چاره که  سه ده یه که ، به  

به هره ی گیانی، کێوی قافی مێژوو هه ڵده کۆڵێت و لێی 
ده نووسێت "ئێمه  کورد زمانی پیره مه گروونین" ئه و – 

ته وفیقه  - به وه ش نه وه ستا، به ڵکو که  ڕۆژی 1984/1/15 
له  - له نده ن - دا دڵی جه سته ی له  گیانه اڵدا بوو، به دوا  

هه ناسه یشی دوا وشه ی نووسی که  وه سیه تی کرد؛ 
بچێته وه  ئامێزی "پیره مه گروون".

ئا ئه و یه کبوونه ، به و به رزییه وه  به رامبه ر به  ڕۆژ، به 
 ڕاستی "نه مرێتییه ".. خۆزگه م به  خۆی.

-1-
هه ڵه یه کی دیاره  بڵێین؛ دوای جه نگی جیهانگیریی یه که م 

ڕاپه ڕینی ڕۆشنبیریی کوردی ده ستی پێکردووه . ڕاست 
ئه وه یه ؛ که  ئه و –مه ودایه  -درێژه ی ڕاپه ڕینه  نه ته وه ییه  

ته واوه که یه  که  پاش ده وری مه شروتییه تی تورک  )= 
1908( ده ستی پێکردووه ، نه ک هه ر له الی کورده کان، 

به ڵکو له الی عه ره به کانیش.

پیره مێردی شاعیر و دنیا دیده ، له  1932دا ئه وه مان 
ده خاته وه  به رچاو که  ده ڵێت: ).. که  ئه وان گوتیان؛ ئێمه  

تورکین، ئه وسا هه موو میلله ته کانیتر، سێ چه ندانه ی 
ئه وان بوون، ئه وانیش گوتیان؛ که وابێ ئێمه یش عاره بین، 

یا کوردین، یا فاڵنین.. ئینجا ئه و سه رده مه ، کوردیش 
که وته  خۆی. له  ئه سته موواڵ و له  هه موو الیه کدا، 

کۆمه ڵ کۆمه ڵ که وتنه یه ک "له الیه ک/ ک. ر. م" له  شوێن 
ڕیشه  و کرده وه  و پیشه ی باو و باپیری خۆیان گه ڕان"له  

الیه کی تره وه / ک. ر. م" له  هه موو کتێبه  یاداشته کانی 
ئه وروپادا، هه ر شتێکی دۆزییه وه  وتی؛ کورد ئه مه یه .(

هه ڵبه ته  -به مه دا – دیاره  که  بزووتنه وه که  گشتیی بووه  
که  سه ره نجام، یه که م کۆمه ڵه ی سیاسی کورد "کورد 

ته عاون و ته ره قی" و ڕۆژنامه کانی – به ناوه وه  - له پاش 
شۆڕشی 1908ی بنه ماڵه ی شه مزین و به درخان، دامه زرا.
ئه مجا کۆمه ڵی "هێڤی – 1910 ئه سته مووڵ"و گۆڤاری 

"ڕۆژ کورد -1913 ئه سته مووڵ" و گۆڤاری بانگی کورد 
1914 به غدا"و گۆڤاری "یه ک بوون – 1915 حه له ب"و 

گۆڤاری "ژین – 1918 ئه سته مووڵ".
ئه و ڕاپه ڕینه  ڕۆشنبیرییه  -وه ک ڕاپه ڕینی عاره به کان – 

که  به ڕه گ و ڕیشه وه  - با هه ر ده م ئاشکراش نه بووبێت 
– به سترابوو به  ڕاپه ڕینی سیاسییه وه ، به  کۆمه ڵه کان و 
چاپه مه نییه کانه وه،  به  گه رمییه وه  وه ک یه که م ڕۆژنامه ی 

کوردی "کردستان – 1898: قاهیره  ژنێڤ" بانگیان ده دا 
بۆ ڕاپه ڕینی "خوێنده واری" یان به  واتایه کی تر، وه ک 

"ڕۆژ کورد" گوتوویه تی: " به ری شیر قه ڵه م".
قه ڵه م که  بیر ده یبزوێنێت، له  چ بارێکدا بوو؟ 

کوردستان، سه رانسه ری، ژێر ده سته یی سته می ده وڵه تی 
عوسمانیی یان ئێرانیی بوو که  له  الیه ک ڕۆشنبریشیان 
کارێکی چه وساندنه وه ی ده گێڕا و "زمانی کوردی" 

نووسینی باو نه بوو، گوایه  " کوردلرده لسان رسمی یوقدر 
= کورد زمانی ڕه سمی نییه !" یان "کوردی له هجه یه کی 

فارسییه !" له والوه ش میلله ته که  نه خوێنده وار بوو.
ڕاستییه که ی بزووتنه وه  ڕۆشنبیرییه که  ده بوو – وه ک 

وایش بوو – چاو ببڕێته  دوو ئامانجی گه وره :
یه که م – نووسین به  کوردی و کۆشش بۆ دانانی 

ده ستوور و فه رهه نگ بۆ زمانی کوردی، بۆ 
باڵوبوونه وه ی خوێنده وارییه کی نوێ.

دووه م – بووژاندنه وه ی هه موو ڕوویه کی – مێژوو، 
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کرده وه ، خوو و نه ریت، بۆ وریا بوونه وه  و 
خۆناسینه وه یه کی نوێ.

ئه مه  ئاسان بوو؟ که  کێشه ی گه وره  گه وره  به  
به رچاوی بزووتنه وه  ڕۆشنبیرییه که  و خه ڵکه که شه وه  

بوو.. ئه و سه رده مه  دوو ده سته  سه رمایه  بوون؛ 
یه که میان: مه ال ڕۆشنبیره کانی ده سته مۆی ڕۆشنبیریی 

کۆنی چه ند سه د ساڵه . دووه میان: الوه  ڕۆشنبیره کانی 
ده رچووی قوتابخانه  عوسمانییه کان. یه که میان 

جێگایه کی سه ختی هه بوو. دووه میشیان – شپرزه  - 
نه یده زانی – له نووکه وه  - بۆ قۆناغێکی نوێ و ناسک، 
چۆن ڕێنووسێکی کوردی بگرێت، تاوێک ڕێنووسی 
ده سته ی یه که می گرت، تاوێکیش په لی ده کوتا بۆ 

داهێنان – وه ک نیشاندانی پیته کانی: )ڕۆژ کورد – و 
بانگی بۆ ڕێنووس – یان السایی کردنه وه ی ڕێنووسی 

"التینی"ی که  باسی دێت؛ که  ئه مه ی دوایی بۆ 
خه ڵکه که  بارێکی گران بوو.!

له  گه رمه ی ئه و باخی هیوایه دا، جه نگی جیهانگیری 
یه که م هه ڵگیرسا و سێ به شی کوردستانی گرته وه  
که  زیاد له  نیو ملیۆن شه هیدی داو سه ر ئه نجامیش 

برسێتی و نه خۆشی و بێ ده رامه تیی ده ستگیر بوو، له 
 سه رو ئه و کاره ساتانه شه وه ، هه ژده هاکێکی تری لێ هار 

بوو که  ئینگلیز و سیاسه ته  گاڵوه  تاوانباره که ی بوو. 

تۆوه  کوردی ئه و باخه ، دوای ئه و جه نگه  شوومه ، له  
کوردستان – ی عێراقدا، له       1919ه وه  که وته وه   
په الماری ڕۆشنبیران، به اڵم دیسان کێشه ی ڕێنووس 

و ده ستوور و فه رهه نگی زمانی کوردی له سه ری 
ڕێگادایه ، به ربه ره کانیش له به رامبه ره . هه ڵبه ت ده بوو 
چاره یه ک بدۆزرێته وه !. له  1920دا – به شی زۆری 
ڕۆشنبیره  دووه مه که  هاتبووه وه  - که  ئینگلیزه کان 

ڕۆژنامه ی "پێشکه وتن –سلێمانی"ی دامه زراند. ئه و 
ده سته  دووه مه که وته وه  خۆی- به  هاریکاری هه ندێک 
هوشیاری یه که م ده سته  - و به  ڕێنووسی جاران، به اڵم 
به  کوردی، که وتنه  نووسین، ته نانه ت داهێنانی نووسینی 

په تی و باڵوکردنه وه ی په خشان – به  گوتار و هه واڵ 
و چیرۆکی وه رگێڕڕاو و به سه رهاتی مێژوویی کورد و 
لێکۆڵینه وه ی گیروگرفته کانی کشتوکاڵ و کۆمه اڵیه تی 
–و شیعریش، ئه مه  جگه  له  باسی هاندانی جه ماوه ر بۆ 

خوێنده واری.
بۆ ئێره ، دوو بانگی ڕۆشنبیری گه وره ، له نێوانیاندا 

کاریگه ر بوو:
یه که م: بانگ بۆ دانانی ئه لفبای کوردی. که  به ڵگه ش 

گوتاره که ی 24ی شوباتی 1921ی: م. نوری - یه  
)= شێخ نوری شێخ ساڵح( که  ده ڵێت: "ئه م حه رفانه  
له  کوردیا له  هه ندێ جێگادا پێویسته  بگۆڕرێت. بۆ 

تۆفیق وەهبی، تەحسین بابا شێخ
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خاطر ئه مه  چاک و باش بخوێنرێته وه  تکا له  بیرداره کان 
و قه ڵه م به ده سته کان ئه که م که  بۆ ئه م حه رفانه  

عه الماتێکی فاریقه ، یه عنی نیشانه ی جوێ بوونه وه  
بدۆزنه وه !"، که  ئه مه یش شێوه یه کی بانگه وازه کانی 

دوای 1908 بوو. جگه  له و وێنه یه ش، به  یادی) 1920(
ه وه  گۆڤاری دیاری کوردستان – 1925، وێنه یه کی 

ترمان ده خاته  به رچاو که  ده ڵێت: )مێجه ر سۆن ته سه ور 
و ده رسێکی مه خصوصی به  ناوی کوردیی به  حه رفی 

التینی نووسین خستبووه  مه کته به کانی ئه م ناوه . ئێستاش 
کتێبێکی مه طبوعی ئوصول و ته علیم و قیرائه تی ئه م 

ده رسه  ماوه  که  محه مه د زکی افندی به دبه خت و 
محه مه د بشکه  "باشقه / ک. ر. م" افندی نووسیویانه (.

ڕاستییه که ی، کێشه یی ڕێنووس، دوو ده سته ی وریای 
لێ بووه وه . یه که میان - گه رچی له  دووه میش نه پچڕا 

بوو – الیه نی کوردی نووسین – ی به  التینی 
ده گرت، وه ک: تۆفیق وه هبی، حقی شاوه یس – 

له سه ره تادا – ئه مجا پیره مێرد چه ندی تر. دووه میان – 
الیه نی ڕێنووسی کۆن و ده ستکاری کراوی ده گرت، 

وه ک: مه عروف جیاووگ و گه لێکی تر.
دووه م: بانگ بۆ له بیر نه چوونه وه ی زمانی خۆمان و 
خوێندن کردن به  کوردی و به رپه رچدانه وه ی ئه و 
هاواره  گڕانه ی که  دیسان – له و )1921(ه  به دواوه  
- به  ئاشکرا ده درا بۆ نه خوێندنی زمانی کوردی له  

قوتابخانه کاندا که  به په نجه  ده ژمێرران. به ڵگه ی دیاریش 
بۆ ئه و هاواره  - به  پشتی کۆنه  په رسته کانی ئێره  - 
قسه ی باڵوکراوه ی )سلیم حسون افندی – مفتش 

منطقه ی موصل: ڕۆژنامه ی "العراق – ژ 251 – 23 
تشرین ثانی 1921(ه  که  ڕۆشنبیره کانی کوردستان، 
ده مو ده ست لێی ڕاپه ڕیبوون، وه ک یه که مه که یان: 

)ڕه سوول ناجی – کویسنجق. 1921(.
ئا له و ڕۆژگاره وه  ده رده که وێت که  چ ڕێنووس، چ 

خوێندن به  کوردی، پێویستییه کی مێژوویی بوون. 
به اڵم بۆ ئه وه  که  دوور نه که وینه وه ، چاکه  بپرسین: 
ئایا ڕێنووس به بێ دانانی ده ستووری زمان که ڵک 

ده گرێت؟ به تایبه ت که  ڕێنووس شایانی گۆڕین و 
پێشکه وتنه ، به اڵم ده ستوور، ده ستووره .

له پاش دامه زراندنی حکومه تی عێراق، له  الیه ک 
هه روه ها دامه زراندنی ئه نجوومه نی مه عاریف و دروست 

بوونی کۆمه ڵی زانستیی کوردانی سلێمانی و کۆمه ڵی 
بژاری کوردی "1925 – 1926" ده بوو ده ستووری 

زمان دابنرێت. بۆ ئه م ئامانجه ، پیر و الوێک، دوو 
که سی بنچینه  جودا، هاتنه  مه یدانه وه : مه ال سه عید 

صدقی کابان و ئه فسه ر تۆفیق وه هبی.
ئه و دوو ده ستووره ش هه تا سااڵنی 1928 – 1929 

ئه مجا چاویان هه ڵهێنا، به اڵم چۆن چۆنی؟
یه که میان: موخته صه ری صه رف و نه حوی کوردی 

– مه ال سه عید صدقی ی موعه للیمی مه کته بی ئه ووه ل 
که  ئه نجوومه نی مه عاریفی سلێمانی له  چواره م 

کۆبوونه وه یدا: 1926/2/11 بڕیاری په سه ند کردنی 
دا، هه روه ها چاپ کردنی و باڵوبوونه وه یشی له  

قوتابخانه کاندا. دووه میان: ده ستووری زمانی کوردیی 
– تۆفیق وه هبی. جیزمی یه که م – 1929. به اڵم 

ئه میان له  قوتابخانه کاندا نه بوو.. )له  ساڵی 1923 دا 
وه زاره تی مه عاریفی عێراق، به  نامه یه کی ڕه سمیی 

ڕایسپاردم که  ده ستووری زمانی کوردی دابنێم، تا له  
قوتابخانه  کوردییه کاندا بخوێندرێت. که  ده ستم به کار 

کرد، به ره و ڕووی ناتوانایی پیته  عه ره بییه کان بووم 
به رامبه ر ده نگ و بزوێنه کانی نێو زمانی کوردی که  
ئه مه م چاوه ڕێ ده کرد. له به رئه وه  که وتمه  کۆڵینه وه ی 

"فۆنیمات" یان "کۆمه ڵه  ده نگه کان"ی کوردیی و نیشانه  
کردنیان به قه د پێویست، له گه ڵ نیشانه  په یداکردن بۆ 

پیته  عه ره بییه کان تا توانای به کارهێنانیان له  خوێندنه وه 
 و نووسینی کوردیدا هه بێت.

کاتێک ده نگه که  باڵوبووه وه  که  پیته کانی عه ره بی 
نیشانه یان بۆ دانراوه ، الی وه زاره تی مه عاریف قییامه ت 
هه ڵسا.. و دانانی ئه و نیشانانه ی له سه ر پیته کانی قورئان 

به  کفر زانی و که س و کاری مندااڵنی کوردی 
ئاگادار کرد و به و جۆره  وه زاره تی مه عاریف ئه و 

ده ستووره ی په سه ند نه کرد که  که س نه  له کورددا نه  
له  بێگانه دا نه یان توانیووه  هاوجۆری دابنێن. له بری 

ئه مه ش کتێبی – قه واعید –ێکی تر په سه ند کرا که  
له م چه رخه دا شایانی خوێندن نییه .(

زمانه وانه کانی ئه م ڕۆژگاره ، له گه ڵ ستایشی ئێمه  و 
ئه وان بۆ مامۆستا کابان سه عید صدقی، به  سه نگی 

زانستی زمان – هه موویان – ڕابه ری ده ستووره که ی 
تۆفیق وه هبی باس ده که ن. ئێمه  له وه  ناکۆڵینه وه ، به اڵم، 
له و ڕۆژگاره  ده کۆڵینه وه  که  ئه و ده ستووره  چاپ کرا 
و له  قوتابخانه کاندا جێگای نه بووه وه .. ئایا ئیتر له الی 

مامۆستا و نووسه ران و ڕۆژنامه ی ئه و ڕۆژگاره ش 
ئه وها ته ماشا کرا؟
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وه اڵمی تۆمار – بۆ وێنه  - به م جۆره یه :
1-ڕۆژنامه ی: ژیان – 22 مایس 1930 به ده م باسی 

ژیانی سه عاده تی وه هبی به گه وه  ده ڵێت: "دائیما 
ئاره زووی خزمه ت کردنی میلله ته که ی بووه  

وه گرامێری کوردی که  هه تا ئێستا به  سووره تێکی باش 
نه کرابوو میلله ته که  زۆر ئیحتیاجی پێ بوو، له الیه ن 
مه شار و ئیلیه وه  ڕێک خراوه  و ئه م گرامێره  ئه مه نده  
باش و چاک کراوه  که  له الیه ن هه موو موته خه سیس 

عیلمی گرامێره وه  له  هه موو الیه که وه  مه زهه ری 
ته قدیر و ته حسین بووه . وه  به  سه به ب ئه م گرامێره وه  
ماشکیالتێکی نووسین وه  خوێندن له  زوبانی کوردیا 

نه ماوه  و ئه توانین بڵێین به  سه به ب ئه م گرامێره وه  
زوبانی کوردی زۆر سه هل بووه  و هه موو مناڵێک 
ئه توانێ به  مودده تێکی زۆر که م فێری نووسین و 

خوێندنی کوردی ببێ. )تێبینی: هه مان ژماره  ده ڵێت: 
ئیمالی تازه . ئه مانه وێ ئیتر غه زه ته که مان له سه ر ئیمال و 
گرامێره  تازه که ی جه نابی تۆفیق وه هبی به گ بنووسین. 
به اڵم له به ر ئه وه ی له  چاپخانه که مانا به عزێ حرووفات 

نییه  که  پێویستییه تی، ناتوانین ڕێکی خه ین. ئومێد 
ئه که ین به ره به ره  به  ته واوی ته تبیقی بکه ین.

2- ژیان – 19 مایس 1930 به  ناونیشانی "له  سه مای 
مه عاریفا ئه ستێره یه کی گه ش" نووسیویه تی: ئه مجاره  

له الیه ن ئه حمه د فه ندیی عه یزا غاوه  له سه ر گرامێره که ی 
تۆفیق وه هبی به گ، قیرائه تێکی "ئه لفبای کوردی" 
ی ڕێک خراوه  وه  به م نزیکانه  له  الیه نی خۆیه وه  

له  مه کته بی ئوممییه کان ده س ئه کرێ به  وتنه وه ی. 
ئه م ئوسووڵه  ئوسووڵێکی زۆر باش وه  به  که ڵکه  وه  
هه موو که لیمه یه کی وه کو قسه کردن ئه نووسرێ و 

هیچ که لیمه یه کی له  که لیمه یه کی تر ناچێ و مومائیلیه  
ئه حمه ده  فه ندیش له  ئووسووڵی ده رس گوتنه وه ی 

ئه لفبادا شاره زاییه کی ته واو و ده ستێکی درێژی هه یه 
 و هیوامان هه یه  له  مودده تێکی زۆر که مدا منداڵه  

نه خوێنده واره کان بێ ئه رک و ماندووێتی فێری 
خوێنده واری ببن.

ئومێد ئه که ین له  سینفه  نه خوێنده واره کان له سه ر 
ئه م "ئه لفا" تازه یه  ده رس ببێژرێته وه،  چونکی زۆر 

نه فعی لێ ئه بینرێ و به  ئاسانتر و به  مودده تێکی که م 
فێری خوێندن و نووسین ئه بن. ئه گه ر ئه م "ئه لفبا" و 
"گرامێره " کوردییه  تازه یه  له  مه کته به  ڕه سمییه کانیشا 

ته تبیق بکرێ موحه ققه ق ئیستیفاده ی دوو چه ندانه  ئه بێ. 

ئینجا هیوامان وایه  وه زاره تی مه عاریفیش ئه م ئوسووڵه  
داخیلی پرۆگرام بکات و له  مه کاتیبی کوردستانا ئه مر 

به  ته تبیقی بفه رمووێت. )تێبینی: هه تا چه ند مانگێک 
ڕۆژنامه که  - چه ند توانای بووه  - په یڕه وی رێنووسی 

ده ستووری زمانی کوردی کردووه،  به اڵم پاشان ده ستی 
لێ هه ڵگرتووه (.

ئه گه ر ئه وانه  - وێنه ی – وه اڵمی ئه و ڕۆژگاره  بێت، 
په سه نده  "ده ستووره که " خۆی ده نگ بکات؛ ئایا 

له خۆیه وه  دروست بووه ؟ له  پێشه کییدا – خۆی – 
بیره که ی ده گه ڕێته وه  بۆ ساڵی 1923 و ده ڵێت: "له کاتی 
خوێندنی ئینگلیزیدا که  ده زمایه م زۆر بوو، به  خه یاڵما 

هات که  ده ستوورێکی بچکۆله ی زمانی کوردی 
بنووسمه وه .". مه وداش هه تا 1929 زۆره ، به اڵم بۆچی؟ 

وه اڵمیش له الی خۆیه تی و ده ڵێت: "له  کاتێکدا، 
ئه وا خه ریکی کۆڵینه وه ی زمانی کوردیی و نووسینی 

ده ستوورییم؛ دوو شتی گرنگ ڕووی دا که  به هره یان 
دامێ بۆ سه رچاوه ی زمانی کوردی بگه ڕێم. یه که م: 
له ساڵی 1925 دا له  کتێبخانه ی حه مدی به گی باباندا، 

کتێبێکی فه ڕه نسیم له  بابه ت – ڕێزمانی ئاڤێستییه وه  
- ده ست که وت. هه وره ها کتێبی – لێکۆڵینه وه ی 

ئیرانی: دراسات ایرانیه  - زانینه کانی ئه مانه  ڕووناکی 
و یارمه تیان دامێ که  له  ڕه گه زی زمانی کوردی 

بگه ڕێم. به اڵم دۆستێکم که  شاره زایه کی گه وره یه  له  
زانستی زمانه کاندا، ئامۆژگاریی کردم که  - ئێستا – 
ئه م ڕێگایه  نه گرم و چاکتر وایه  خه ریکی نووسینی 
ده ستووری زمانی کوردی ببم. له و پێنج ساڵه دا که  

ده ستووری زمانی کوردیم نووسییه وه ، وام هاته  پێش 
چاو، که  یه که مجاره  زاراوه کانی ده ستوور بکه م به  
کوردی و توانیشم هه ندێکیان به  کوردی له  بری 

موفره داتی بێگانه  دابنێم.".
ده ستووریش، هه رگیز به بێ ڕێنووسێکی پته و، یان 

هه ر هیچ نه بێت، به بێ ناسینی ته واوه تی پیت و ده نگه  
کوردییه کان، توانا په یدا ناکات، یان الوازه . له به ر ئه م 

الیه نه ، ده بوو درێژه  بدرێت به  باڵوکردنه وه ی ڕێنووسی 
التینی، که  به وه  به شێکی ڕه گه زی زمانی کوردی 

هه روه ها سیفه ته کانی پیت و ده نگه  کوردییه کان، زیاتر 
ئاشنا ده کرا. هه ر بۆیه که ، تۆفیق وه هبی، ئه م ڕێگایه ی 
به رنه دا، هه تا ده ڵێت "له ساڵی 1933 دا – خوێنده واری 
باو – م باڵوکرده وه  که  خوێندنه وه ی نوێیه ، که  چۆن 

پیتی التینی له  نووسینی زمانی کوردیدا به کاربێت. 
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ئه و نامیلکه یه  گه نجینه یه ک بوو بۆ هه ندێک موفره داتی 
کوردی داڕێژراوی من و به  پێی ده ستووری زمان، یان 

به  پێوانه ی موفره داتی کوردی هه ڵکه وتوو."
به اڵم نووسین به  التینی که  تا ئه م نزیکانه یش درێژه ی 

هه بوو بۆ ئه وه  نه بوو که  بپچڕێین له  نووسین به  پیتی 
عه ره بی که  شوێنی مێژوویی خۆی هه یه . به ڵکو بۆ ئه وه  

بوو، ته کان بدرێت به  ڕێنووسێکی نوێ و داڕشتنی 
نیشانه ی جوداو په سه ند، بۆ خزمه تی زمانه که مان که  

هی هه مووانه .
له  گه الوێژدا، خۆی له  1943 دا زانایانه  ده ڵێت 

"به رزکردنه وه ی زمانه کان، هه ر ئه رکی کوردێک 
نییه ، له سه ر هه موو کوردێکه  شانی بداته  ژێری. ئیتر 

چاوه ڕوانی بازوو لێ هه ڵکردنتانم". ئه مه یشی له  هه لێکدا 
بوو که  بڕیاری ته واوه تی دا بوو که  هه ر به  پیتی 

عه ره بی بنووسێت. به اڵم چۆن؟
له  چله کان به دواوه ، ده ڵیت "بڕیارم دا هه تا پیتی 

عه ره بی نیشانه داری داڕێژراوی خۆم دانه نێم، هیچ 
باڵو نه که مه وه . هه ر بۆ ئه م ئامانجه ش له  1956 دا 

چووم بۆ به یرووت، سه رپه رشتی داڕشتنی پیتی تایبه تی 
بووم، ئه وی که  - قواعید اللغة الکردیة –م پێ 

باڵوکرده وه (. لێره دا ده بێت ئه و ڕاستییه  ون نه بێت، که  
ئه و بازه  مێژووییه ی ئه و که  دای به  زمانی کوردی 
– له مێژه وه  - الوانی خستبووه  سه ر ڕێگای کردو 
کۆشی هونه رمه ندانه . به ڵێ به رابه ری و ئامۆژگاری 

ئه و بوو که  له  "1951 – 1953"ه وه ، ئیبراهیم باڵدار. 
هه روه ها به کر دلێر )= سه رپه رشتی گۆڤاری: په یام، 
خاوه ندی زنجیره ی خوێنده واری کوردی( به ڵکو 

چاپخانه کانی وه ک؛ مه عاریف، نه جاح، بیریان کرده وه ، 
کاریان سه رپێ گرت بۆ داهێنانی هه ندێک نیشانه ی 

جودا بۆ پیتی عه ره بی – کوردی، که  ئه مانه  تۆمارن و 
هه موویان ناوی چاکه ی ئه ویان بردووه  بۆ خزمه تی ئه و 
ڕێنووسه ی که  له وه  دواتر – 1956 – زمانی کوردی 
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گه یانده  که لووی ڕووناکی.
هه ڵوێسته یه ک ده که ین، ده ڵێین؛ ڕێنووس، ده ستوور، 

بژاری زمان، به ڵکو زمان خۆیشی هه موو بۆ خزمه تی 
مرۆڤه  تا له گه ڵ ڕۆژگاری ژیان ڕێک بکه وێت. 

سه ده ی بیسته میش که  پڕیه تی له  ڕووداوی زانیاری 
و هونه ری، په یوه ندی به  کورد و زمانی کوردیشه وه  
هه یه . بایه خ دانیش به م باسه ، له  پێش هه ر که سێکه وه  
ئه رکی زمانه وانی وریایه . هه ڵبه ته  تۆفیق وه هبی زانا، 

که  چاوی له  ده وڵه مه ندکردنی زمانی کوردیی و دوا 
نه که وتنی جه ماوه ر بوو له  بزووتنه وه ی ژیان، ده بێت 

تاو به  کۆششی بدا. ڕاستییه که ی، له  ڕیزی پێشه وه دایه  
که  خۆیشی ئه م باسه  ئاشکرا ده کات و ده ڵێت: "له  
گۆڤاری گه الوێژدا – وابزانم – فه رهه نگۆکێکی 

عه ره بی و کوردییم به ناوی – فه رهه نگی گه الوێژ – 
ه وه  باڵوکرده وه ، که  ته واو نه کرا. له ساڵی 1942شدا 
فه رهه نگێکی کوردی – عه ره بی نزیک دوو هه زار 

وشه ی کوردی په تی و هه ڵبژارده  و داڕێژراوی خۆم 
باڵوکرده وه . ئه و فه رهه نگه ش که ڵکی نووسه رانی 
کوردی گرت چ جای وه رگێڕه کانی عه ره بی بۆ 

کوردی."، ئه مه  له  هه لێکدا له  گه الوێژی 1943 شه وه ، 
به  تکاوه  بانگی ده کرد: "تکا ئه که م له  خوێنه ره وه کان، 
به رامبه ر ئه و وشه  عه ره بییانه ی کوردییه کانی ئه نووسین، 

ئه گه ر وشه ی تری 

کوردی ئه ناسن، بۆمان بنێرن تاکو باڵوی بکه ینه وه ، بۆ 
ئه مه  پیره کانمان گه نجینه وانی هێژان لێیان که ڵک سین 

بین.".
که وا بوو، ڕێنووس، ده ستوور، فه رهه نگ، زنجیره یه ک 
ئامانج بێت، ئامانخی هه ره  گه وره  چییه  و به ره و کوێ؟

- 2 -

هیوا، تۆفیق وه هبی کردبوو به  مه له وانێکی به  توانا 
و لێهاتووی نێو ده ریای زانستی زمان. له الیه ک ته واو 

شاره زای زمانی کوردی و شێوه  و بێچووه  شێوه کانی 
بوو. له  الیه کیش ته واو شاره زای زمانی عاره بی و 

زمانی فارسی نوێ و تورکی و ده ستووریان و شاره زای 
زمانه کانی؛ ئینگلیزی و فه ره نسی و ده ستووریان و 

ده ستووری زمانی ئه ڵمانیش بوو، هه روه ها خه ریکی 
لێکۆڵینه وه ی ده ستووره کانی زمانه کانی هیندو ئێرانی 

و سانسکریتی و ئاڤێستی و فارسی کۆن و فارسی 
نێونجی – فه هله وی – و ئه فغانی و بلوژی و هه ندێک 

شێوه  زمانی تر بوو، که  له  1956 دا خۆی ئه مانه ی 
گێڕاوه ته وه . ئایا ناتوانین بڵێین؛ ئه مه یه ک – کوردێک – 
ئاسۆی ڕۆشنبیری وا ڕوون بێت. که  یه کێکیش ئه وها 
چڵه ی چاوبدات و بتوێته وه ، ده بێت ئامانجێکی مه زنی 

وه ک ئامانجی "ئه مین زه کی" کوڕی 
شه ره فنامه  بێت 
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و که متر نه بێت.
خۆی له  گه الوێژی 1943 دا، به ناوی "زنجیره  وتار له  

بابه ت بنج و بناوانی زمانی کوردییه وه " ده مانباته  به رده م 
ئه و ئامانجه  مه زنه ، که  به م جۆره ش ده مانبات.. ده ڵێت: 

"ئه و خوێنده وارانه ی باڵوکردنه وه کانی ئه م دواییه ی 
زمانی کوردی شوێن که وتوون، ئه بینن که  ئه و وشه  
بێگانانه ی له  سه رده می دوور و نزیکه وه  جێگیر بوون 
له  زمانه که ماندا، به ره  به ره  جێی خۆیان به ره ڵاڵ ئه که ن 
بۆ وشه ی کوردی، وه به رامبه ر به و وشه  تازانه ش که وا 

به  پێویستی زانست و هونه ر و پیشه ی باوه وه  تازه  
دائه هێنرێن له  گێتیدا، وشه ی کوردی په تی، خراوه ته  
کار، پڕ به  مانای خۆی. گه نجینه ی زمانی کوردی له  

هه موو فه رهه نگێکی زمانه کانی ڕۆژهه اڵتی نزیک، پڕتره  
له  گه وهه ر. من بیست ساڵێک ئه بێ که  به چاوێکی 
پشکنین و ده ستێکی چنینه وه  به ناو ئه م گه نجینه یه دا 

ئه سووڕێمه وه ، له پاش ئه وه  که  گه لێ له  گه وهه ره کانیم 
جوێ کرده وه  و گه ردم سڕین و لێکمدانه وه  و په یم 
به  بنج و بنه وانیان برد، تێگه یشتم که  ئه م گه نجینه یه : 

که  ده می خۆی زمانی دینێک بووه  و شارستانیه تی 
هه ره  به رزی داداوه ، ئه و زمانه یه  که  ئاوێستای پێ 
نووسراوه ته وه .. گه وهه ره کانی ئه م گه نجینه یه  که  

ئاوێستا چوار هه زارێکیانی بۆ شاردووینه ته وه  له  - 
ئێسکه  کۆنه کانیدا – ئه مڕۆ له  ئێسکێکی باویاندا له  ژێر 
ده سمانان، به اڵم داخم ناچێ، گه لێکمان وه ک دراوێکی 
له ڕه وا که وتوو له  کون و قوژبندا فڕی داوه  و ده سمان 

درێژ کردووه ته  دارێژراوی بێگانه .
ئامانجم له  باڵوکردنه وه ی وتاره کانی – بنج و بناوانی 
زمانی کوردی – له  گه الوێژی خۆشه ویستدا ئه وه  بوو 
که  بچینه  ناو ئه م گه نجینه یه وه ، وه  پێکه وه ، به شێنه یی 

تێیدا بسووڕێینه وه ، که چی له پاش باڵوکردنه وه ی 
وتاری نۆیه م، وه ها ڕێکه وت که  خه ریکی هه ندێ 

کاروباری تر بم وه  به ده می – موقتا – ده س له وان 
هه ڵگرم. به اڵم هه میشه  به داخه وه  دێم و ئه بینم که  
کورده کان زمانه که ی خۆیان ئه به نه وه  سه ر زمانی 
په هله وی وه  به  په هله وییه وه  ئه نازن. له به ر ئه وه  به  
پێویستم زانی، له  به ره وه  هه ندێ زانیاری له باره ی 

تیره ی زمانه کانه وه  باڵوبکرێته وه . له  وتاری چواره ممانا 
له  باسی دروستبوونی شێوه کانی کوردی و باسی 

وشه ی "کرمانج" دا زانیارییه کی زۆر کورتی به که ڵکم 
باڵوکردبووه وه  له باره ی تیره ی زمانی کوردییه وه . 

پێشانم دابوو که  زمانی کوردی له : تیره ی زمانی کۆن 
– په هله وی – فارسی تازه  نییه !!".

ئه م ئامانجه  مه زنه ، که  خۆیشمان ئاگاداری نه بووین، 
زووتر له الی بێگانه ، دیار بووه . به ڵگه ش ئه م باسه یه  

که  گه الوێژی ته موزی 1940 باسی ده کات و ده ڵێت: 
"گۆڤاری: جورنال ئۆف ڕۆیال سانترال ئێژیان سۆسایتی 

 c.J.EDMONDS به  قه ڵه می؛ سی. جه ی. ئه دمۆندس –
گه الویژی ته نقید کردووه  ] = هه ڵسه نگاندووه  و له مه ڕ 

تۆفیق وه هبی – یش گوتوویه تی[: تۆفیق وه هبی 
به گ که  عالمێکه ، ناوبانگی باڵوبۆته وه  بۆ ئه وروپا له  

زنجیره  وتارێکی عالیمانه ی که  له  بابه ت فیلۆڵۆژی 
– علم اشتقاقی زمان – ئێرانییه وه ، سیانیانی تێدا 

باڵوکردووه ته وه . )= واتا له سه ره یای گه الوێژدا 1939 
– 1940/ ک. ر. م(. له مه دا ئامانجی تایبه تی دۆزینه وه ی 

بنج و بناوانی زمانی کوردییه !".
لێره دا ده بێت سه رمان لێ تێک نه چێت و بزانین 

که  له و ڕێگا سه خته دا – زمان – به شێکی زانستی 
ئه نثروپۆلۆژیای ڕۆشنبیری بووه ، که  تۆفیق وه هبی 

له گه ڵ پشت به ستن به  ئه نثروپۆلۆژیای کۆمه اڵیه تی، 
که ڵکی لێ وه رگرتوون. به  واتایه کی تر، که ڵکی له 
 زمان، له  کۆڵینه وه  له  به رده  نووسراوێک، چیایه کی 

هه ڵکۆڵراو، نه ریت و خوو، ئه فسانه ، داستانی دێرین، 
گۆرانی کۆن وه رگرتووه . دیاریشه  که  په یڕه و 

کردنی ئه و زانستانه ، ده ور کردنه وه ی ڕووخساره  
زۆره کانی – ماددی و مه عنه ویی – سه ده کانی پێش 
عیساو پاش ئیسالم و هه تا ئه مڕۆی ویستووه ، هه روه ک 

ده ورکردنه وه ی سه ده ها بیروڕای زاناکانی: مێژوو، 
جوگرافیا، زمان، ئه رکیۆلۆژیاو یادگاری ڕۆژهه اڵتناس 
و گه شت وانه  بێگانه کان و کورد ناسه کانی ویستووه .. 

ئا به م توانایانه وه  به  زانست – نه ک به  زۆر – ئه و، 
وه اڵمی ئه و پرسیاره  گه وره یه ی – زیاتر – دایه وه  که : 

کورد کێیه ؟!.
ئه و، به  ده ستوور و خوێنده واری باوه که یه وه ، به  

گۆڤاری گه الوێژ، ده نگی گێتی تازه ، گۆڤاری کۆڕی 
زانیاری عێراق و کورد و چه ندی تر ، ئه و درۆ و 

الفه  ناڕاستانه ی – له وانه شدا ؛ الفه کانی مه که نزی – 
دایه  دوواوه  و بۆ به ره ودوا ساغی کرده وه  که : زمانی 
کوردی ئێستا – سه ر به  فارسی تازه  - په هله وی – 
نییه ، به ڵکو شێوه یه کی مادی نێونجییه  و کوردیش = 

کرمانج، وه چه ی ڕاستی ماده کانه .
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لێکۆڵینه وه ئه نثرۆپۆڵۆژییه کانی به  ئینگلیزی چ جای به  
عاره بی )ئه شکه وتی گوندۆک – 1951 به  ئینگلیزی، که  

له  وێنه  هه ڵکۆڵراوه کانی ئه شکه وتی گوندێکی نزیک 
ئاکرێ ده کۆڵێته وه ( و )ئه سڵی ناوبردنی شاره زوور 

– 1961 به  عه ره بی – که  هه تا شه ره فخانی به تلیسی 
ده دوێنێت( و )ئاڵتون کۆپرۆ – پردی ئاڵتون – 1956 

به  عاره بی – که  به "زێ" دا هه ڵده کێشێته وه  بۆالی 
ئاوێستا( و )قه اڵیه کی کیانیی له  ژووری سلێمانیدا – 
1958 به  عاره بی – که  قزقاپان و جوڵندی ته مه ندار 

ده کات( و )سه فه رێک له  ده ربه ندی بازیانه وه  بۆ مله ی 
تاسڵوجه  - 1958 به  عاره بی – که  دێرین ده کات( 

هه روه ها وه رگێڕانی )قسنێک له  کوردستانا – 1946 له  
ئینگلیزییه وه  بۆ کوردیی( بۆ ئه و ئامانجه ی خستبوونه  
کار و ئه وانه  و لێکۆڵینه وه  زانستییه کانی تری )القصد 
واالستطراد فی اصول معنی بغداد – 1950( و )بهرام 

گور – ابعاد معنی الیحمور اسم الملک – 1957( 
هه موویان ڕاستی په یوه ندییه که یشی به  زانستی 

ئه نثرۆپۆلۆژیاوه  ساغ ده که نه وه  که  زانایه تی.
بۆ ڕاستی ئه م باوه ڕه ش، به  کورتی، قسه ی شایه تێک 

ده خه ینه  به رچاو که  له  ئینگلیزییه که  و کوردییه  
که ی "ئه شکه وتی گوندۆک"دا تۆماره ، زانا: ستون 

لیوید ده ڵێت: "خاوه ن به رزیی که  ده مێکه  خه ریکی 
لێکۆڵینه وه یه  له  ئه نثرۆپۆلۆژی کۆمه اڵیه تی و ئاثاری 
کۆنی لیواکانی شیمالی عێراق، ئیقتراح ئه کا بۆ ئه وه  

گۆڕینی ڕمووز و نیشانه کانیان ته قدیر بکرێ. مه قسه دی 
هه ڵکه ندراوه کانی له گه ڵ خه رافاتی کۆن تێکه ڵ 

کردووه .. وه  ئه نجامی لێکۆڵینه وه  و لێدوانی به  پێشاندان 
و وه سفکردنی چه ند نموونه یه ک له  طقووسی دینی 
دوایی هێناوه  که  دڵگیرن، چونکه  تا ئێستا ئه بحاثی 
ئه نثرۆپۆلۆژی له ناو کورده کانا به  ئه ندازه یه کی زۆر 

نه بووه .. هتد(.
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تۆفیق وه هبی، ئه فه رمووێت: "له  ساڵی 1943 دا 
گۆڤاری ده نگی گێتی تازه  - دامه زرا که  به  چاودێری 
زمانه وانی من، ده رده چوو. نه مده هێشت هیچ گوتارێکی 

نووسراوی ده سته ی نووسه رانی باڵوببێته وه  هه تاکو له  
چاکی زمانه که ی دڵنیا نه بوومایه . هه ندێک جاریش 

که  پێویست ده بوو، خۆم چاکم ده کردن.". ئه م 

فه رمایشته یش ڕاسته ، له الیه ک ئه گه ر نووسراوه کانی 
گۆڤاره که  ده ور بکرێته وه . له  الیه کی تره وه  که  

شایه تێکی زیندووی وه ک: حه سه ن شێخ حه مه  مارف 
که  نووسه ری ئه و گۆڤاره  - وه ک بۆی گێڕاومه ته وه  
- وابڵێت. ته نانه ت ده توانین بڵێین – هه تا چاودێری 

زمانه وانی ده کرد – که  ئه و چاودێرییه ، پیشه ی 
هونه ری دروستکردنی "هه واڵی ڕۆژنامه نووسی" له  

ڕۆژنامه نووسی کوردییدا، له  ڕووی ڕه وانیی و کورت 
بڕی و زمانه وه ، پته و کرد. له وه  زیاتر – وه ک له  

هونه ری ڕۆژنامه نووسیی و ڕادیۆدا. ده کۆڵمه وه  - الم 
ڕوونه  که ئه و  چاودێرییه ، گه یشتووه ته  یه که م ڕادیۆش، 

که  ڕادیۆی کوردی به غدایه . له  سه رو ئه م ڕاستییه وه  
ڕاستییه کی ونیش ئه وه یه ، که  بۆ دامه زراندنی رادیۆی 

کوردی به غداد که  له  1939 دا حکومه تی عێراق 
بڕیاری دامه زراندنی دا، له نێو کوردا - 2 – کاریان بۆ 

پێگه یشتنی ئه و بڕیاره  کردووه ، کامل کاکه مین –ی 
یه که م کارگێڕی ئه و ڕادیۆیه ، الی من قسه ی تۆماره  و 
ده ڵێت "وه ک ئێـمه  ده زانین خوالێخۆشبوو ئه مین زه کی 
به گ و تۆفیق وه هبی به گ پێشڕه وی ئه م دامه زراندنه  

بوون1"، زیاتر ده ڵێت: "ته رجه مه  کردنی ده نگ و باس 
که  له ئینگلیزییه وه  ده کرا به  کوردی، له ژیر چاودێری 
تۆفیق وه هبی به گ دا بوو." گومانیشی تێدا نییه  که  
چه سپاندنی زمانێکی کوردی ڕه وان بۆ ڕادیۆ – که  
ده زگایه کی ناسکه  بۆ هه موو گوێگره  کورده کان – 

له الی ئه و ئه رکی سه رشان بووه .
ده شتوانین بڵێین، که  ئامۆژگارییه کانی کاری بۆ 

پێگه یاندنی چه ند ڕۆژنامه نووس هه بووه ، که  یه کێکیان 
ڕۆژنامه نووسی ون و به  توانا، وه رگێڕی ده نگ و باسی 

ڕادیۆ، حه سه ن شێخ حه مه  مارفه . هه روه ها کاری له  
عادل جه مال عیرفان و به کر دلێر و ڕه فیق چاالکیش 

کردووه ، که  له  گۆڤاری – په یام و ڕادیۆدا – له  
په نجاکاندا کاریان ده کرد. جگه  له مانه ، ده یه ها مامۆستا 

و ڕۆشنبیر و قوتابی و دۆستانی ڕۆشنبیری کوردی 
پرس و ڕایان پێ ده کرد و له  ساڵی 1956 دا، یانه ی 

سه رکه وتن - ی کوردان له  به غدادا، کردیان به  
سه ره کی شه ره ف و ئه ویش له  کۆڕه کانیدا چه ندین 
گوتاری زمانه وانی و لێکۆڵینه وه ی زانستی به  نرخی 

پێشکه ش ده کرد.
دوو الیه نی تریش شایانی سه رنجه ، که  یه که میان 

ڕاستی خزمه ت گوزارییه کی به رامبه ر به  "عێراق" و 



59

 7
2 

ره 
ما

ژ
20

13
م 

وە
دو

ی 
ون

نو
کا

زانست و ئه ده بی عه ره بی خۆی جگه  له وه ی که  له  
ساڵی 1921 – 1930 ئه فسه رێکی له شکری عێراق 
بوو، له  ساڵی 1958 دا سه رۆکی کۆمه ڵه ی دانان و 

وه رگێڕان و باڵوکردنه وه ی – عێراق بوو، که  گۆڤاری 
به نرخی "الکتاب" ی مانگانه ی ده رده کرد. بێجگه  له  

گوتاره  زانستییه کانی که  به  عه ره بی بوون – باسیان کرا 
– گه وره ترین خزمه تی ئه وه  بوو که ؛ هه ردوو جزمی 
"ده ستووری زمانی کوردی" ی خۆی وه رگێڕایه  سه ر 
زمانی عه ره بی و وه ک خۆی گوتوویه تی "بۆ خزمه تی 
برا عه ره به کان". ئه مه  جگه  له  شێوازی نووسینی ڕه وان 
و زانستییانه ی به  عه ره بی و ئاشناکردنی خوێنده واری 
عه ره ب به  گه لێک زاستی مێژوویی چ جای زمانه وانی.

وه ک ئه م ڕاستییه ش نامرێت، ئه و ڕاستیه ش هه روه ها 
که  خزمه تی ڕۆشنبیری ئینگلیزی و جیهانی کرد که  

به  زمانی ئینگلیزی گه لێک باسی له مه ڕ ڕۆشنبیری 
کۆنی ئه م ناوچه یه  و کورد و زمانی کوردی و شوێنه  

دێرینه کانی کوردستانی عێراق باڵوکرده وه . گه وره ترین 
خزمه تیشی بۆ زمانی ئینگلیزی )فه رهه نگی: کوردی 
– ئینگلیزی( یه  که  به  هاریکاری مستر ئه دمۆندس 

دانراوه .
بێگومان هه ر زانایه ک، هه میشه ، ده وری کاره کانی 

بکاته وه ، بڕیار ده دات که  ئه وانه  به گشتی، خزمه تی 
گه وره  بوون بۆ زانست و مرۆڤایه تی و به  هه قیانه یتش، 

شه ره فی "زانایی" پێ بڕاوه ، که  له  پاش خۆیشی – 
چه ندین – کاری به نرخ و باڵونه کراوه ی، زیاتر میژوو 

دڵنیا ده که ن که  کوڕی "پیره مه گروون" نه مره .. به ڵێ 
تۆفیق وه  هبی!.

- 4 -

په راوێزێکی مێژوویی..
له سه ر ڕاپه ڕینه  نه ته وه ییه که ی جه ماوه ری سلێمانی 

)ناسراو به : شه ڕی به رده رکی سه را:  6 ی ئه یلوول -ی 
1930( دژی ئینگلیزی داگیرکه ر و حکومه تی نوری 

سه عید، کتێبی ئه حمه د خواجه ی مێژوونووسی دۆست 
)چیم دی – به رگی ، 3( به  گێڕانه وه یه کی ئاڵۆز، له  

الیه کدا ده ڵێت که  حکومه ت )به م بزووتنه وه یه  ئاگادار 
کرا. تۆفیق وه هبی به گ برایه وه  بۆ به غدا – ل 84(. 

له  الیه کی تردا، ده ڵێت: )زۆرترینی کورده کانمان 
به  گله یین و ئه ڵێن ئه م کوشتار و په رێشانییه ی له  

شاره که ی خۆیدا – سلێمانی، ڕوویدا، ئه و تاوانباره  -  
ل 98( که  ئه مانه ی به  په راوێز داناوه  بۆ ئه و "به یاننامه  
گرنگه  ی تۆفیق وه هبی به گ: ڕۆژنامه ی: الراصد – 

بیروت. ع3766. 24 ئاب 1932". دیاره  مه به ستی مێژوو 
نووس ئه وه یه  که  ئه و – تۆفیق وه هبی به گ – له 

 سلێمانیدا بووه  و به  به رچاوی ئه وه وه ، ئه و کاره ساته  له  
شاره که ی قه وماوه ، که  موخابن هه ندێک نه شاره زاش وا 

ده ڵێن!.
ئه و به یاننامه یه  )که  چیم دی – باڵوی کردووه ته وه ( 
شایانی سه رنجه  که  )خۆپیشاندانی ئاشتی خوازانه ی 
سلێمانی: په راوێزی – د( به ڕه وا ده زانێت و زیاتر 
ده ڵێت: )وه زاره تی عێراقی ڕه فتاری توندو تیژی 
ناجوامێرانه ی به کار بردبوو به هۆی شۆڕشی شێخ 

مه حموود که  به  نێروویی ئینگلیز و سیاسه ته که ی، 
دامرده وه !".

لێره دا ئه م دوو پرسیاره  سه ر هه ڵده ده ن:
1- ئایا – وه هبی به گ – ئه و کاته  موته صه ریفی 

سلێمانی بووه ؟
2- تاوانبارێک، له  به یرووته وه  پاش 2 ساڵ ڕووداو، ئه و 
به یاننامه یه  بۆچی ده رده کات که  به  ته واوی به یاننامه که  

له سه ر کورد ده کاته وه ؟
وه اڵمی به  کورتی، به م جۆره یه :

1- ئه نجوومه نی وه زیران له  کۆبوونه وه ی 28 نیسان 
1930 دا بڕیاری دا "تۆفیق و هبی بگ – آمر المدرسة 

العسکریة الملکیة و دار التدریب" به  موته صه ریفی 
سلێمانی دابنرێت. )نامه ی ژماره : 6241 ی 6 مایس 

1930 ی وه زاره تی ناوخۆ وای نیشان داوه  که  ئه مه ش 
پاش – ئیراده ی مه له کی: ژ 105 ی 30 نیسان 1930(ه .

2- له  10/مایس/1930 دا له  سلێمانیدا چووه ته  سه ر 
فرمانه که ی هه تا )22/ئاب/1930(. )دۆسێی که سی 

خۆی – پارێزگای سلێمانی(.

پاشکۆ:
)2 به ڵگه نامه ی ڕه سمی له  دۆسێی تۆفیق وه هبییه وه  وه ک 

خۆی(
1- "بروسکه یه ک وه ک چۆن نووسراوه "

له وه زاره تی داخلییه وه 
بۆ مفتش اداری سلێمانی

ژماره : 11316
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روز: 1930/8/21
اعالمتان اکه ین استغنا کرا له  خدماتی متصرف توفیق 

وهبی بگ.

دائره ی متصرف لواء سلیمانی
ژماره : 1825/82
روز: 1930/8/24

بو رؤسای دوائر
اوا صورتی مترجمه ی تلغرافی وزاره تی داخلیه  دائر به  
استغنا کردن له  خدماتی توفیق وهبی بک بو معلومات 

نیررا.
"ئیمزایێکه  به  ئینگلیزی"
وکیلی متصرف سلیمانی

2- )نامه ێکی ڕه سمییه  به  ئینگلیزی و عاره بی. وه ک 
خۆی باڵوی ده که ینه وه (.

وزارة داخلیة العراق
العدد 11451

التاریخ 26/25/آب/1930
"شعبة االمور الذاتیة"

بناء علی االستغناء عن توفیق وهبی بک متصرف لواء 
السلیمانیة قطعت عالقته  من اللواء اعتبارا من 22/

آب/1930 قبل الظهر.
"ئیمزا"

عن وزیر الداخلیة

)22(ی ئاب هه تا "6" ئه یلوول "15" ڕۆژی نێوانه (
که وا بوو: ئه و لێره  نه بووه . تاوانبار نییه !!

به ڵگه ی گه وره تریش ئه م تۆماره یه .. ڕۆژنامه ی )ژیان: 
س 5. ژ 259. 11 ربیع االخر 1349 = پێنج شه مه  

4 ئه یلوول 1930؛ واته  14 ڕۆژ دوای الچوونی 
موته صه ریف توفیق وه هبی و 2 ڕۆژ پێش 6ی 

ئه یلوول(:
1- سه رگوتاری ڕۆژنامه که  "موفاره قه تی سه عاده تی 

تۆفیق وه هبی به گ به  ته واوی ته ئثیری کردۆته  
میلله ته که مانه وه ":

ڕۆیشتنی موته صه ریفی غه یوورمان، سه عاده تی تۆفیق 
وه هبی به گ، بۆ به غداد و ]خه به ری ئینفیصاڵی[ له  

موته صه ریفی ییه تی ئێره ، جیدده ن زۆر ته ئسیری کرده  

ئه هالێکه مان. به  عوموومی کورده کانی عێراق و به 
 تایبه تی ئه هالی ئه م لیوایه  به  گه وره  و بچووک و ژن 

و پیاوه وه  موته ئه ثیره  و بۆ ئیعاده  کردنه وه ی حورمه ت 
که شن و بۆ هاتنه وه ی له  هه موو الێکه وه  ئیستیرحام 

نامه یان ته قدیمی حکوومه ت کردووه .

2- وه ختێ که  )هه مان ژماره  ده ڵێت( سه عاده تی 
موته صه ریف تۆفیق وه هبی به گ مواصه ڵه تی 

به غدادی کردو غه زه ته کان نووسییان ]ئینفیصاڵی 
پێ کراوه [ له  هه موو الیه که وه  ئه هالی ، روئه سای 

عه شائیر، بۆ ئیستیرحام ئیعاده  کردنه وه ی موشارو ئلیه  
ئه م ته لغرافانه یان نووسی و ته قدیم کرد و قسمێکی 

ته له غرافه کان به ڕیزه  نه شر ئه که ین )ته له غرافه کان 
بۆ فه خامه تی مه ندووبی سامی و فه خامه تی ره ئیس 

ئه لوزراء له  الیه ن ئه شرافانی سلێمانی و سه رۆکه کانی 
عه شایره کانی پشده ر، هه ورامان، له  20، 24، 26، 

/1930/8 دا لێ دراون. ک. ر. م( ده ڵێن... ).. جلب 
المتصرف الی بغداد استوجب التوحش والهیجان( یان 
).. گۆڕینی موته صه ریف وه هبی به گ ئه بێ به  سه به بی 
ته ئه ثوری عوموومی کوردان. رجا ئه که ین – زوو – 

ئیعاده ی بفه رموون(.
که وابوو، له  8/22 هه تا 9/4 ئه یلوول- ی پێش 6ی 

ئه یلوول، دوای هاتنه وه ی )تێ گه یشتووترین و 
چاکترین میلله ته که مان و له سه ر ئه فرازانی عیلم و 

مه عریفه ت که  ئه م وه طه نه  پێی گه یاندووه  و که  هه موو 
میلله ت به  دڵێکی ڕوون و بێ غه شه وه  خۆشی ئه وێ 

و که  یه کانه  هه ر ئومێدی به  عیلم و عیرفان بووه ، 
سه عاده تی تۆفیق وه هبی به گ -: ژیان. ژ 239. 19 

مایس 1930. به بۆنه ی هاتنی.( ی کردووه .
هه رگیز هیچ ئاقڵێکیش باوه ڕ ناکات که  هه تا )4(ی 

ئه یلوول لێره  نه بێت، )6(ی ئه یلوول لێره  بێت.
ڕاستییه که ی ئه وه  په سه نده ، بگه ڕێین له وه  بپرسین: 
"بۆچی ئینفیصالی پێ کراو له  8/22ه وه  لێره  نه ما؟
هه رچه نده  ڕووداو زۆره  و هه ندێکیان تۆماره  و 

هه ندێکیان نادیاره ، ئێمه  دوای 2 ڕووداوی گرنگ 
ده که وین که : زۆر مایه ی البردن و دوور خستنه وه ی 

ئه ون:
1- له  16ی ته مووزی 1930 دا ]وه لی عه هد[ ته شریفی 
هات بۆ سلێمانی و له  سه عات: )9(دا )= نۆی عه ره بیی 
جاران – عه سر( خۆنیشاندانێکی؛ سه ربه ست، ڕێک و 
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پێک ئاسووده  ڕێک خرا بۆ وه رگرتنی مافی میلله ت. 
)ژیان: س 5. ژ 252. 21 تومووز 1930 ئه و باسه  ته واو 
ڕوون کردووه ته وه  و ئه م باسه یش درێژه ی هه یه  هه تا 

10ی ئابی 1930.(
2- ڕۆژانی: 8 ،9، 8/10 "ئاب" 1930، وه کیلی 

مه ندووبی سامی و وه کیلی سه ره ک وه زیرانی عێراق، 
به  که رکووک و هه ولێر و سلێمانیدا گه ڕان. له  8/10 

دا – پێش البردنی موته صه ریف به  "12" ڕۆژ. – که  
گه یشتنه  سلێمانی، خۆنیشاندانێکی سه ربه ست و ئاسووده 

 و ئاشتی خوازانه ی جه ماوه ری گه وره ی سلێمانی که  
دژی ئینگلیز و سیاسه ته  گاڵوه که ی بوو پێشوازی 

کردن. جه ماوه ر، نوێنه رانیان ڕاسپارد – به  ئاشکرا – 
داوای مافی خۆیان بکه ن. )بنواڕه : ژیان – ژ 257 

پێنجشه ممه  14 ئاغستوس "ئاب" 1930 که  به  درێژیی 
هه موو شتێک باس ده کات( سه رئه نجام نوێنه رانی 

جه ماوه ر و به رامبه ره کانیان، ته واو له  یه کتر دوور و 
بڕوا جیاواز بوون، به ڵکو هه ڕه شه یان له  یه کتر ده کرد، 

که  دیاره ، باره که  ترسناکه .
دوور ناڕۆین و – لێره دا – ئه م پرسیاره  ته ماشا 

ده که ین: 4 مانگه ، له  )10( ی مایسه وه ، به  )16(ی 
ته مووزدا، هه تا )10(ی ئاب، تۆفیق وه هبی )دنیادیده و 

ئه فسه رێکی ناسراو( موته صه ڕیفی سلێمانییه  و ئه م 

ڕووداوانه ش زیاد ده بێت، ئا ئه م باسه  چه ندی به  چه ند؟
یان ئه وه تا بێ ده سه اڵته  و فه رمانی میری پێ ڕایی 
ناکرێت که  ئه م الفه  به  توانای ئه و ناوێرێت، یان 

ئه وه تا خۆی ئاگری بن کایه ، هه ر هیچ نه بێت پێی 
خۆشه  و ڕێگای خۆش ده کات که  ئه مه ش – به  
خه یاڵی ئه وان – نابێت ڕووبدات به  تایبه تی که  

پرۆژه یه کی گه وره یان به  ڕێگاوه یه . که وابوو ده بێت ئه و 
موته صه ڕیفه  - کورتترین ته مه نی موته صه ڕیفی - یه تی 
به شی بێت، به ڵکو له وه  زیاتر کار که نار بکرێت، به ڵکو 
هه ر نابێت له  واڵتدا بمێنێته وه  که  هه ر وایش ڕووی داو 

تۆفیق وه هبی، له  به یروتدا نیشته جێ بوو که له   1932 
شدا، له وێوه  به یاننامه ی ده رکرد و له وه ش ده چێت هه تا 

1935 له  گێژاوی ناهه ق و ناڕه وادا ژیابێت، وه ک له و 
ساڵه دا پیره مێردی شاعیر و ڕۆژنامه نووس – له الوه  - 
هه واڵێکی ئه وی باڵو کردووه ته وه  و ده ڵێت: )تۆفیق 
وه هبی به گی موته صه ڕیفی پێشووی خۆمان، بیستمان 
بۆ خدمه تێکی باش نێرراوه . مه مله که ته که مان سه راپا 
پێی خۆشه  و سپاسی دیوانی و ڕه هبه ری ئه و که سه  

ده کا که  به  حیسسێکی ویجدانی و ئینسانی ئه م کوڕه  
قیمه تداره ی واڵته که مانی له : گێژاوی ناهه ق و ناڕه وا 
ده رهانی. / ژیان: س 10. ژ 447 شه مو 7ی ته مووز 

.)1935
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زمانی كوردییەوە
تۆفیق وەهبی
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انيية، كة  اني سةر بة ثةىل بؤ زمانةكاني هيندؤ- ئيرَ اني. بةالرَم ضونكة دةستةي زمانةكاني ئيرَ ئةم زجنية وتارةم، خاصة بؤ زمانةكاني ئيرَ
 ، تة مةعلووماتيرَكي ئوريذنالرَ لة زماني ئاري )هيندؤ-ئةوروثايي( بووةتةوة و بؤ ئةوة كة ئةو زانيارييةي لةو بابةتةوة ئةينووسني، نةبيرَ

بةثيرَويستم دي كة لةثيرَشةوة بة صوورةتيرَكي طشتى و كورت بة شةرطــــآ كة بةس بآ بؤ مةقصةد، لة موهاجرةتي ئارييةكان و 
ان و تةعريفيرَكي  انييان باس بكةم و بة مناسبم زاني كة ماناي وشةي ئاري و ئيرَ زاني زماني ئارى و لة زمانةكاني ثةلي هيندؤ- ئيرَ خيرَ

اني بكةم بة سةرةتاي وتار. جوغرافيي باني ئيرَ
ان: )1( ماناي ئارى و ئيرَ

ناوي ئاري كة دراوة بة نةتةوةييرَكي زانراو لة صيفةتيرَكي ئةرية )arya( هاتووة، كة بة ئاويرَستايي لة شكلرَي ئةيرية )airya( داية، 
كة الي زؤرتريين زاناكان واية كة ماناكةي سةر ِراست و نةجيب و عالي جةناب بآ، ناوةكة لة فارسيي كؤندا )زمانة بةردةنووسةكاني 
هةخةمةنشي( لة شكلرَي ئةرية )Arya( و لة فارسيي ناوةِراست )زماني ثةهلةوى( و لة فارسيي تازة )فارسيي دةوري ئيسالمي(دا 

لة ئيرَسكي ئاِر )er( داية. بة سانسكرييت ئةرية )Ariyah( بةو قةومة ئةلرَنيرَ كة زمانةكةيان ويدةيي )Veda( ية.
ان بآ كة دراوة بة والرَتيرَكي زانراو لة صيفةتيرَكي ئةريةنة )aryana(ةوة هاتووة، كة لة ئاويرَستادا لة ئيرَسكي  هةرضي وةكوو ناوي ئيرَ
ان )Eran(دا ئةيبينني و ماناكةي عائيدو خاص بة ئاريةكان و  ئةيريانة )airyana( و لة ثةهلةوى و فارسيي تازةدا لة شكلرَي ئيرَ

ان )Eran(ـة، ئيرَستاش طةىلرَ لة  ان )Iran( كة ئيرَستا زمانزةدة شكلرَيرَكي تازةي ضةند صةد سالرَةى ئيرَ والرَتي ئاريةكانة. تةلةفوظى ئيرَ
. ان )Eran(ي ثيرَ ئةلرَنيرَ انيةكاني وةكوو خةلرَكي هةندآ موقاطـــهعةي فارس و ئةفغانستان و بلووجستان و كوردةكان... هتد، ئيرَ ئيرَ

ان: )2( باني ئيرَ
ان، كة لة ِرؤذاواي ئاسياي ناوةِراستداية، والرَتيرَكي ثانة و ضوار دةوري بة كيرَوي بلرَند طياوة: لة طريرَى ئاراراتةوة زجنية شاخيرَك  باني ئيرَ
بة ناوي زاطرؤس بةرةو جنووب و جنووبي ِرؤذةالرَت ديرَتة خوارةوة كة سنووري ِرؤذاواي بانةكة تةشكيل ئةكا. هةر ثةلةكاني ئةم زجنية 

شاخانةية كة لةثيرَش ئةوة، كة بة قةراغي ِرؤذاواي خةليجي فارسداو دةميرَكيش بة كةناري زةرياي موحيطى هيندىدا ئةِروا ئةبنة 
تةوة كة لة جنووبي  وةكاني ئةلبورز، ثةىل بؤ ِرؤذةالرَت دريرَذ ئةبيرَ سنووري نيوةِرؤ )جنووب(، ديسانةوة لة طريرَى ئاراراتةوة بةناوي كيرَ
ثةِر ئةكا و ئةِروا هةتاكوو لةطةلرَ ثةلي هيندكؤش يةكدطي ئةبآ كة لة ثاميةوة، كة بةسةرباني دنيا بةناوبانطة،  زةرياي قةزويرَنةوة تيرَ

بةرةو ِرؤذاوا، بووةتةوة، ئةم ثةلة لة ديواري باكوور )شيمال(ـة، قولةي هةرة بةرزي ئةلبورز شاخي دةماوةندة كة طةىلرَ وةقايعي 
دا قةوماوة، ضوحاكي ماري لةو ِرؤذةوة كة فةريدوون طرتوويةتي، هةتا ئةمِرؤ لةويرَدا بةنديية  انى قةدميى تيرَ ئةساطيى و قةهرةمانيى ئيرَ
ئةو شاخانةي لةالي ِرؤذةالرَتةوة بانةكةيان دةورة داوة، ديسانةوة لة ثاميةوة بةرةو جنووب ثةليان فِرآ داوة و لةطةلرَ ثةلةكاني سنووري 

جنووب كة بةرةو شيمال بة ناو بلووجستان و ئةفغانستاندا ِراست بوونةتةوة، يةكدطي بوون.
يةكي بانةكة  اني ئةمِرؤ، نزيكةي دوو سيرَ ان دوو مليؤن و شةشصةد هةزار كيلؤمةتر مورةبةعة. حكوومةتي ئيرَ مةساحةي باني ئيرَ

ئةطريرَتةوة، سيرَيةكةكةي تري ئةفغانستان و بلووجستان و سائيةية كة لةبةرةو دوايي صةدةي )قِرن( هةذدةمي ميالدييةوة بةرةبةرة ليرَى 
جوآ بوونةتةوة.

اندا دةشت )كةوير(يرَكي طةورة هةية كة خةلرَكي نيوةِرؤيي ثيرَى ئةلرَنيرَ دةشيت )لووت(. ملانى و شوورةزارة. وا  لة ناوةِراسيت باني ئيرَ
اندا بة ثامشاوةي ئةم زةريا طةورةية زان ئةكريرَن.  دايارة كة ئةم دةشتة وةخيت خؤي زةريا بووبآ. ئةو طؤالنةي ئةمِرؤ هةن لة باني ئيرَ

اني ئةلرَقةي  ي طةىلرَ فراوانرتة. باني ئيرَ ان هةزار ميلى زةوى ئينجا ئاو بدةن، بةالرَم كشتوكالرَي دميرَ هةرضةندة ِرووبارةكاني باني ئيرَ
رِباو و بوارطاي جةنطاوةران و  ليرَكدانة لة مياني ِرؤذةالرَتي دوور و ئاسياي ِرؤذاوايى و ِرؤذاوادا و لة سةردةمةكاني ثيرَش تارخية و ضاوتيرَ

كؤضكةران بووة.

بآلوةكردني ئاريةكان بؤ ئةوروثا و ئاسيا* 
 )1( كؤضي ئاريةكان:

وا زان ئةكرآ كة ئةطةر بكراية و بطةِراينايةوة بؤ بةروثشيت صةدةي )قِرني( سى و ثيرَنجةميين ثيرَش ميالد، لةو ساالرَنةدا لة 
نيوةِرؤي )جنووبي( ِرووسية، لةو دةشتة ثانانةدا، كة لة باكووري )مشالي( زةريةي قةزوين و كيرَوى قاف و زةريةي ِرةش و ِرؤذائاواي 
ئورالرَةكاندان، بزووتنةوةيةكمان ئةدى كة ئاسايي )اعتيادي( نةبوو بؤ خاوةنة كؤضةريةكاني ئةو توورةية )بقعةية(. ئةم بزووتنةوةية 
باركردنيرَكي طشيت )عمومي( بوو كة لةاليةن نةتةوةييرَكي )قةوميرَكي( طةورةوة دةس ثآكرابوو كة لة سةردةمي نةزانراوةوة لةم 

* طةالويرَذ )طؤظار(، بةغداد،  ذمارة 2، سالرَي يةكةم، كانووني دووةمي، 1940، ل19-13.
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دةشتانةدا لةباري )وضعى، حالي( كؤضةريدا ئةذيان، ئةوا، عةشيةتة زةبةندةكاني )متعددةكاني( ئةم نةتةوة طةورةية بةو خواستة 
دا ثِربآ، بةرةو ئةو  )قصدة( كة جاريرَكى تر ئةطةِريرَنة دواوة، هةر يةكة بة شويرَن توورةييرَكةوة، كة هةموو ثيرَويستيرَكي ِرابواردنى تيرَ

وئةبوونةوة. ئاقارانة )اجتاهاتة( كة سازطاريان )مساعديان( ديبوو، لة باري هةآلتندا بالرَ
ةوة بة بِري )قطعى( المان زانراو  ة؟ هؤي )سبيب( باركردنيشيان ليرَ ئةم نةتةوةية نةتةوةي ئاري بوو، كة نازانني لة كويرَوة هاتبوونة ئيرَ

نيية! بةالرَم واطومان ئةكرآ كة وشكبوونةوةي لةوةِر و ضايةر لة ِرووي بآ وضانيى هةندآ وشكةسالرَ و سةرما و سؤلرَةي بةرطةنةطياو 
تة هؤي ئةم  )غي قابل حتمل( و لةطةلرَ ئةمةشدا، ثةرةسةندني مرؤ )نفوس( و طاطةل، بة ضةشنآ كة ئيرت لةوةِر بةشي نةكردبن، بووبيرَ

وبوونةوةية. بة طومامن كة هةندآ قةوماوي )حادثاتي( كؤمةالرَيةتي و جةنطيش لةمةدا دةسي بووبآ. بالرَ
ئاريةكان لةم دةشتة طةورةيةدا، ذياني عةشائرييان هةبوو. وا دةرئةكةوآ كة نةتةوةكة لة عةشائريرَكي زةبةندةي سةربةخؤ دروست 

بووبآ و ئةم عةشيةتانة كة لة توورةي جوآ جويرَدا و بةالرَم لة تةنيشت يةكةوة، ِرايان ئةبوارد، بةسرتاوي يةك ناوضة )مركز( نةبووبن. 
وة ئةشآ كة لةناو خؤيانا هةندآ جاريش تووشي ِرقةبةرى و دوذمنايةتيش بووبن. باري كؤمةالرَيةتييان )احوالي اجتماعيان(، زمانيان 
وةيةكي تايبةتي ضووة. توورة دراوسيرَكان لةمانةدا لة يةكرت كاريان )تأثييان( كردووة.  لةهةر توورةييرَكي سةربةخؤدا بةرةو ِريرَكي و شيرَ

وةي زمان و كؤمةالرَيةتي دوو عةشيةتي تةنيشت يةك، لةضاو ئةوانى تردا، ثرت لة يةك ئةضوون و دوو عةشيةتي  بة ويرَنة )مثال( شيرَ
سةرثةِر لةمانةدا لة يةك زؤرتر دوور كةوتوونةتةوة.

و ئةكرد، سةطي ثاسيان هةبوو، ئةرةبةيان هةبوو، كة ِرةوِرةوةكانيان لة كوتكةداريرَك تاشرابوو.  ئاريةكان، ئةسث، طا، مةِر و بزنيان بةخيرَ
زؤر ذنداري )تعددي زوجات( ثيشةيان بوو. بووك فِراندنيان ال باو بوو. طةورةي مالرَ لة ماىلرَ زةبةردةستى ىلرَ نةثرسراو )حاكم غي 

ناني زيرَِر، زيو، ئاسن و زةرديان ئةزاني. دةزوويان ئةِرست، جليان ئةدرو و كشتوكالرَيان ئةكرد. ئةشآ نووسني  مسئول( بوو. بةكةلرَك هيرَ
ة، با... هتد. و خويرَندنيشيان زانيبآ. دينيشيان عيبارةت بوو لة ثةرستشي عةناصري طهبيعيية، وةكوو ئامسان، ئةستيرَ

وبوونةوة. لةبةرئةوةية كة بةشي طةورةيان، ئةم  دا بالرَ وا دةرئةكةوآ كة ئاريةكان كيشوةري ئةوروثايان زؤرتر سازطار ديبووبآ بؤ تيرَ
كيشوةرةيان ثةسةند كردووة و دةسيان كردووة بة داطيكردني هةتا طةيشتوونةتة زةرياكاني قةراغي. بةشةكةي تريان لة دةشتةكاني 
نيوةِرؤي ِرووسيةوة بؤ ئاسيا ِريرَيان طرتؤتة بةر و هاتوونةتة ِرؤذئاواي ناوةِراست و ِرؤذئاواي نزيك و هةتا نيوةِرؤي هندستان داطييان 

مة لةم وتارةدا بةشة ئاسياييةكة شويرَن هةلرَئةطرين. كردووة. ئيرَ
)2( كؤضةرةكاني بةرةو ئاسيا: 

 وا ئةزانرآ كة عةشيةتةكاني ئةم بةشة، يةكةم مةلرَبةند لة توورةي ِرووباري ئامةوية و سةحيون، واتا )يعين( لة توركستاني ِرووسى 
تةوة. ئةمانة ئةشآ لةم والرَتة تازةيةياندا، مودةتآ ثيرَكةوة ذيابن كة لة هةزار ساىلرَ كةمرت نةبآ. بةالرَم ئةبآ  ئةمِرؤدا، خؤيان طرتبيرَ

اندا لة  ان و ئةبآ لةم سةربةرة و خواربوونةوةيشياندا، بةناو ئيرَ ةشةوة هؤي زؤردار ديسانةوة كؤضي ثيرَكردبن بةرةو نيوةِرؤ و باني ئيرَ ليرَ
هةندآ مةلرَبةنددا ثيرَكةوة بووبن هةتاكوو جيرَطاييرَك كة لةويرَدا بوون بة دوو ِريرَضكة )قؤأل(. ِريرَضكةييرَكيان بةسةر هيمااليادا ضوون 

يدا جيرَطي بوون. ئةمانة نةتةوةي هنديان دروست كرد. ِريرَضكةكةى تر  بةوديوا بؤ )هةثتةهيندؤ( كة ئيرَستا بة ثنجاب بةناوبانطة و تيرَ
تة باني  يان نابيرَ اني. ئةم ئارية ئاسياييانة، ئةشآ لة نزيكةي 2500ي ثيرَش ميالددا ثيرَ وبوونةتةوة و ناونراون ئيرَ انا بالرَ بةناو باني ئيرَ

انةوة. كاسايةكان، كة لة 1900 ث.م. دا )ثيرَش ميالدا( لة بابلدا، حكوومةتيان دامةزراندبوو، هةندآ لةناوي خوايةكانيان هيندؤ-  ئيرَ
ناوةتة بابل. لة صةدةي )قِرني( 14 ث.م.دا، ناوي شازادةكاني ميتاني كة لةبةشى  اني بوو. ئةمانة بؤ يةكةم جار ئةسثيان هيرَ ئيرَ

اني بوو. لة هةندآ وةثائيقي هيتيتدا تةعبياتي هيندؤ-  باكووري )مشالي( فوراتدا زةبةردةس بوون ئيرَسكي )شكلي( هيندؤ- ئيرَ
نراوة كة هةر خاصي  نراوة لة بابةت تةربيةكردني حةيوانةوة و بؤ ذمارةي )يةك( وشةي ئةيكة )Aika( بةكار هيرَ اني بة كةلرَك هيرَ ئيرَ
انيان طرتبآ و عةشائيي تري ئاريش لة دواي ئةمانةوة هاتنب. ئينجا لة نيوةي  انيش ِرؤذئاواي باني ئيرَ انيية. ِريرَضكةي ئيرَ هيندؤ- ئيرَ

يةكةمي صةدةي نؤيةمي ثيرَش ميالد، بةم الوةية كة ئةمانة ضوونةتة ناو شاخةكاني زاطرؤسةوة.
 كوردةكان، لة بِرانةوةي صةدةي ثيرَنجةميين ثيرَش ميالددا، لة قةراغي دجيلة بينراون، كسينوفؤن كة لة سالرَي 401ى ث.م.دا، 

ِيرَتةوة كة كوردةكان لة ذيرَر حوكمي شاي  لة مةياني ئاوي خاثوور و ئاوي باضماندا )ئاوي بتليس(، بةناويانا ِرابورد بوو. ئةطيرَ
ن، لة ثيرَشا بةناو مادةكانا- كة الي من واية ئيرَستا ناويان طؤِراوة بة  هاخةمةنشى فارسيدا نةبوون و سةربةخؤ بوون. كسينوفورَ

ثةر بووبوو. مادةكانيش لة ِرؤذاواي كةركووك، هةوليرَ و لة توورةي موصلرَدا هةتا قةراغي دجيلة، هاتبوون و لةطةلرَ  كرمانج1- تيرَ
كوردةكانا هاوسنوور بوون.

انييةكان لة بابةت ئةصلرَيى ئاريةكانةوة: )3( ضيؤكي ئيرَ
 ئةيريانة وةئيضة )Airyana Vaeja( “بيرَشكةي ئاريةكان” فةطةردي يةكةم لة نامةي وةنديددا كة يةكيرَكة لة نامةكاني ئاويرَستا، 

مةدا،  ِيرَتةوة كة يةكةم جيرَطاي زؤر خؤش كة ئةهورة مةزدة خةلرَقي كرد “ئةيريانة وةئيجة” بووة، لة ذيرَر زةبةردةستيى ئيرَ وةها ئةطيرَ
ة ثِربوو لة مرؤ، طاطةل، ميرَطةل، سةط و مةل و ئاطري طرى  انداية، جةم يان جةمشيد ناوئةبرآ، ئيرَ كة ئيرَستا لة ديريكةكاني ئيرَ

1* طةالويرَذ )طؤظار(، بةغداد، ذمارة 1، سالرَي يةكةم، كانووني يةكةمي 1939، ل9- 11.
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ةدا نة سةرما هةبوو، نة طةرما و نة نةخؤش هةبوو، نة مردن و نة هيض خراثييرَكى تر.  يدا بةختيار بوو. ليرَ سووردار و هةموو كةس تيرَ
ة ئاو و هةوا بةجارآ طؤِراوة. سةرماي زؤر بةتني ثةيا بووة، ئيرت زستان دة مانطى  ة بةهةشتيرَكي ئاريةكان بوو. بةالرَم واديارة ليرَ ئيرَ

ثآ ضووة و هاويين هةر تةنيا دوو مانط ماوةتةوة، كة ئةويش سازطار نةبووة بؤ ئاو و زةوي، درةخت. ئةبآ ئاريةكان لةذيرَر ئةم 
مة نازانني، ئةيريانة وةئيضة، كؤى كةوتووة؟ ئايا خواست لة ئةيريانة وةئيضة والرَتي ئةصلرَيى  ةيان ضؤلرَ كردبآ. ئيرَستا ئيرَ زؤرةدا ئيرَ
يدا  انيةكان، لةثاش جويرَبوونةوةيان لة بةشي طةورةي ئاري، يةكةم جار تيرَ هةموو ئاريةكان بآ؟ يان ئةو جيرَطاية بآ كة هيندؤ-ئيرَ

اني؟ وةرامي ئةم ثرسانة ناتوانني  دانيشتنب، كة وةكوو توركستاني ِرووسي بآ، يان جيرَطايآ بآ هةر عائيد بة ئاريةكانى ئيرَ
ة ئةخاتة تةنشت ئازةرباجيانةوة. ئارمستةري  ةدا لة دايك بووة، ئيرَ بدةينةوة. بوندةهش، كة نامةيةكي ثارسيية، كة ئةآلرَ زةردةشت ليرَ
زانا ئيدعا ئةكا كة “قةرةباغ” بووة. هةندآ زاناى تر ئةلرَني كة توورةي سةحيوون وجةحيوون بووة، كة ئةمة لةالي من مةعقول ترة. 

انيةكان بة ضؤلرَكردني ئةو والرَتةيان، زؤر دلرَطيبوون كة لة بيياندا لة ثاشا بووةتة جيرَطايةكي  هةر كويرَيآ بووبآ، ديارة كة ئيرَ
ئةساطيي.

اني: )4( هيندؤ-ئيرَ
ئةو عةشيةتة ئاريانة كة هاتوونةتة ئاسياو كة لةبةرةوة لة هةزار ساآلرَ ثرت ثيرَكةوة دةمبويرَر )زمان طـــذار، دم طــذار( بوون، لةم 
وبوونةتةوة، لة زمان و دين و ياسادا )عةنعةناتدا( هةندآ خصوصياتي  مودةتةدا لة ضاو ئاريةكاني تردا كة بةناو ئةوروثادا بالرَ

موشتةرةكةيان ثيرَكةوة ثةياكردووة، سةرةِراي ئةو خصوصيةتة كة هةر عةشيةتى سةربةخؤ لةمانةدا هةيبوو. واش ديارة كة 
عةشيةتيرَكي زةبةردةست زمان و كؤمةالرَيةتيى تايبةتيى خؤي لةناويانا سةرخستبآ. ئةم ئاريانة كة ئيرَستا لةيةك جوآ بوونةتةوة 

اندا جيرَطيبوون، بةثيرَى ئةو خصوصياتة موشتةرةكةيانةوة كة لة زمان، دين و  و لة دوو والرَتي جوآجويرَى وةكوو هندستان و ئيرَ
اني ناوئةبريرَن. وة ناويان بؤ ئةو  ياسادا هةيانة و كة بنجةكانيان لةسةردةمي طردي يانةية، لةاليةن زاناكانةوة بةناوي هيندؤ-ئيرَ

انةوة خؤيان بة ئاري  يان ئةناية هندستان و ئيرَ اني نراوة. بةالرَم خؤيان لةو دةمةدا كة ثيرَ سةردةمةي طرديشيان، ديسانةوة هيندؤ-ئيرَ
ناوئةبرد.

* طةالويرَذ )طؤظار(، بةغداد،  ذمارة 2، سالرَي يةكةم، كانووني دووةمي، 1940، ل19-13.
ذرابآ و لةثاشا طؤِرابآ بة )كرم( و لة ئةجنامدا بة )كرمانج(. )كرم-انج( ماناكةي سةر بة كرمة )مةنسوبي   ئةبآ ناوي )ماد( لةناو كوردةكانا )مار( بيرَ
كرمة(، كرمشيية. ئةشآ ئةوانةي نامةى ئةرتةخشيي ثاثةكان كة بة زماني ثةهلةوى نووسراوةتةوة و شانامة بة كرم يان مار و بة ثةرستشكار و مةنسوبي 
ِنةوة، مادةكان بن كة لة ثيرَش سةردةمي نووسينةوةي  كرم، يان ماريان ناوئةبةن و لة ئيرَسكي ضيؤكدا شةِري مةياني ئةردةشيي بابةكان و ئةوامنان بؤ ئةطيرَ
ئةم ضيؤكانةدا بة كرم و سةر بة كرم بةناوبانط بووبن كة وشةي كرمانج عةيين مانا ئةدا. ضةند سالرَيرَكة ئيثباتي ئةم مانايةي )كرمانج(م دوور و دريرَذ 

نووسيوةتةوة و ئامادةية بؤ بالرَوكردنةوة.

ساڵح زەكی، تۆفیق وەهبی، ئەحمەد میرخاس، شێخ نوری شێخ ساڵح، ئەمین رەواندزی، رەشید سدقی غەفوور
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ئةو خويرَندةوارانةي بالرَوكراوةكاني ئةم دواييةي زماني كوردي شويرَن كةوتوون، ئةبينن كة ئةو وشة بيرَطانانةي لة سةردةمي 
دوور و نزيكةوة جيرَطيبوون لة زمانةكةماندا، بةرة بةرة جيرَى خؤيان بةرةلرَآل ئةكةن بؤ وشةي كوردي، وة بةرامبةر بةو وشة 

تيدا، وشةي كوردي ثةتي خراوةتة كار، ثِر  نريرَن لة طيرَ تازانةش كةوا بة ثيرَويستى زانست و هونةر و ثيشةي باوةوة تازة دائةهيرَ
بة ماناي خؤي.

 طةجنينةي زماني كوردي، لة هةموو فةرهةنطيرَكي زمانةكاني ِرؤذةالرَتي نزيك ثِرترة لة طةوهةر. من بيست سالرَيرَك ئةبآ 
ةوة. لةثاش ئةوة كة طةىلرَ لة طةوهةرةكانيم جوآ  كة بة ضاويرَكي ثشكنني و دةسكي ضنينةوة بةناو ئةم طةجنينةدا ئةسووِرميرَ
كردةوة و طةردم سِرين و ليرَكم دانةوة و ثةيم بة بنج و بنةوانيان برد، تآطةيشتم كة ئةم طةجنينةية، ئةو زمانةية كة دةمي 
خؤي زماني دينيرَك بووة، شارستانيةتى هةرة بةرزي داداوة، ئةو زمانةية كة ئاويرَستاي ثآ نووسراوةتةوة، ئةو زمانةية كة 

زةرةئوشرتة )زةردةشت( “طاثا”كاني ثآ نووسيوةتةوة.
 طةوهةرةكاني ئةم طةجنينةية كة ئاويرَستا ضوار هةزاريرَكياني بؤ شاردووينةتةوة، لة ئيرَسكة كؤنةكانياندا، ئةمِرؤ لة 

ئيرَسكيرَكي باوياندا لة ذيرَر دةمسانان. بةالرَم داخم ناضآ، طةليرَكيامنان وةك دراويرَكي لة ِرةواكةوتوو لة كون و قوذبندا، فِرآ 
داوة و دةمسان دريرَذ كردووةتة داِريرَذراوي بيرَطانة.

       ئاماجنم لة بالرَوكردنةوةي وتارةكاني “بنج وبناواني زماني كوردي” لة )طةالويرَذ(ي خؤشةويستدا، ئةوة بوو كة بضينة 
يدا بسووِريرَينةوة. كةضي لةثاش بالرَوكردنةوةي وتاري نؤيةم، وةها ِريرَكةوت كة  نةيي تيرَ ناو ئةم طةجنينةوة، وة ثيرَكةوة بة شيرَ

خةريكي هةندآ كاروبارى تر ببم، وة بة دةمآ )موقتًا( دةس لةوان هةلرَطرم. بةالرَم هةميشة بةداخةوة ديرَم و ئةبينم كة 
كوردةكان، زمانةكةي خؤيان ئةبةنةوة سةر زماني ثةهلةوي، وة بة ثةهلةوييةوة ئةنازن. لةبةرئةوة بة ثيرَويستم زاني، لة بةرةوة 
هةندآ زانيارى لةبارةي تيةي زمانةكةمانةوة بالرَو بكريرَتةوة. لة وتاري ضوارةممانا1 لة باسي دروستبووني شيرَوةكاني كوردي 

و باسي وشةي “كرمانج”دا، زانيارييرَكي زؤر كورتي بة كةلرَكم بالرَو كردبووةوة لة بارةي تيةي زماني كورديةوة. ثيشامن دابوو 
كة زماني كوردي لة تيةي زماني فارسيى كؤن -ثةهلةوي- فارسيى تازة نيية. ئةم وتارةمشان كورت ئةبآ، بةالرَم ئةو زانيارة 

دا ئةبآ كة زانينيان ثيرَويستة لةبارةي تيةي زمانةكةمانةوة. طشتيانةي تيرَ
نةتةوةكاني هيندؤ-ئةوروثايي

بةرةي زماني هيندؤ-ئةوروثايي
 ئةو نةتةوانةي ئيرَستا لة ئةوروثا و ئاسيادان و طةىلرَ شويرَنى هاوبةشيان هةية، ضى لة زمان و ضي لة دين و هةتا ضى لة 

: هيندؤ-ئةوروثايي.  يان ئةلرَنيرَ ياساشدا، كة لة سةردةمي طردييانةوة لة دةشتةكاني نيوةِرؤي ِرووسيةدا، بؤيان ماوةتةوة، ثيرَ
يان ئةلرَنيرَ بةرةي زماني هيندؤ-ئةوروثايي، كة زمانة كؤن و  زمانةكاني نةتةوةكاني هيندؤ-ئةوروثايي بةسةر يةكةوة ثيرَ

يان ئةدويرَني(، وة هينةكاني ئةوروثا ئةطريرَتةوة. ان« )كةوا لة خوارةوة ليرَ تازةكاني »هيندستان« و »باني ئيرَ
اني هيندؤ- ئيرَ

اني لكي زماني هيندؤ- ئيرَ
ئةو بةشةي هيندؤ-ئةوروثايية كة بةسةر »ئؤراأل«ـةكاندا بؤ ئاسيا هاتوون، وة لة ثاش ئةوة كة هةزار ساآلرَ ثيرَكةوة واديارة 
لة ِرؤذةالرَتي زةرياي قةزويندا ِرايان بواردبآ، بوون بة دوو ِريرَضكة و ِريرَضكةيةكيان بةسةر كيرَوةكاني هيمااليادا بةرةو خوار 

و بوونةوة، لةبةرئةوة خزمايةتية  اندا بالرَ رَ لةثيرَش ميالددا، بةناو ئيرَ بووةتةوة بؤ هيندستان، وة ِريرَضكةكةي تريان 2000 ساىلرَ
اني.  يان ئةلرَنيرَ هيندؤ-ئيرَ توندةي ئةو سةردةمي ثيرَكةوة بوونةيان كة لة زمان و دين و ياساي هةر دووالياندا ئةبينرآ، ثيرَ
اني،  اني« بةسةر يةكةوة لكيرَكة لة بةرةي زماني هيندؤ-ئةوروثايي. تةعبيي زماني هيندؤ-ئيرَ »زمانةكاني هيندؤ-ئيرَ

هةموو ئيرَسكة هةرة كؤنةكاني زمانةكاني ئةم لكة ئةطريرَتةوة كة شويرَنيان لة هةندآ نامة و بةردي نووسراودا ماوةتةوة، 
لةطةلرَ ئيرَسكي هةرة تازةي ئةو زمانانة كة بريتني لة طؤِرانيان هةتا ئةمِرؤ.
اني، سآ زماني لة ئيرَسكي كؤنياندا بؤ شاردووينةتةوة:  لكي هيندؤ-ئيرَ

1. »ويدايي« كة سةر بة هيندستانة.
1- طةالويرَذ )طؤظار(، سالرَ 1، ذمارة 5و6، بنج و بناواني زماني كوردي
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انة. 2. »فارسى كؤن« كة سةر بة باني ئيرَ
انة. 3. “ئاويرَستايي” كة سةر بة باني ئيرَ

 بةرةي زماني “ويدايي”: بةرةي زماني ويدايي بريتيية لةم زمانة كؤن و تازانةي خوارةوة:
1. “ويدايي”ية كة زماني ضوارنامة دينيةكاني هيندين كة هةرة كؤنيان “ريك ويدا”ية.

2. “سانسكرييت” ية كة دوو داستانة طةورةكةي “مةهابهاراتا” و “رامايانة”ى، وة قانووني مانو، نامة ثيؤزةكان و هةندآ 
نامةي ياريي ثآ نووسراوةتةوة. هةتا سةدةي شانزةميين ميالدي، ئةم زمانة نووسراوةتةوة. سانسكرييت لة ويداييةوة 

بووةتةوة.
وةكاني لة ويداييةوة بوونةتةوة. “ثراكرييت”ية كة شيرَ

وة ثراكريتية كؤنةكانةوة هاتوونةتة خوارةوة: ثةجنايي، سندهي، كوضةراتي، مةراتهي، هندي،  زمانة تازةكانن كة لة شيرَ
بةهاري، بةنطالي، ئةوروثا... هتد. زماني هيندي كة ئوردوو يان هيندستاني ناونراوة، وشةيةكي زؤري عةرةبي و فارسى 

تيرَكةلرَ بووة.

ان” بةرةي زمانةكاني “باني ئيرَ
 يادطاري هةرة كؤني ئةم زمانانة لةطةلرَ نةوة كؤن و تازةكانيان ئةمانةن:

1. زماني ئاويرَستايي كة زماني نامةي ديين زةردةشتةكانة، وة زمانيرَكي ثةتيية، واديارة كة زماني مادةكان بووبآ.
2. زماني بةردةنووسةكاني شايةكاني هةخةمةنشي كة ئيرَستا بة فارسيى كؤن ناو ئةبرآ.

3. زماني ضةند سكةييرَكي دوا سةردةمي ئةشكانيةكان و زماني بةردةنووسةكاني شايةكاني ساساني و زماني هةندآ 
نامةي سةردةمي ئيسالمي كة ئيرَستا بة ثةهلةوى بةناوبانطة.

4. زمانة تازةكان كة بريتني لة كوردي، فارسي، ئةفغاني، بلووضي، ئوسسةتي، طةلضةيي و هةنديرَكي بضووكرت.

خزمايةتيى زؤر نزيكي ويدايي و ئاويرَستايي و فارسيى كؤن:
وةيةكي زماني   ئةم سآ زمانة كؤنة، ئةوةندة نزيك بةيةكن كة هةندآ زانا لةثيرَشا واي بؤ ضووبوون كة زماني ئاويرَستايي شيرَ

ويدايي هيندستاني بآ. بةِراسيت ئةم سآ زمانة سةربةخؤية، بة ثلةيآ ليرَك نزيكن كة وشةكاني هةركاميرَكيان بة هةندآ 
دةستووري دةنطى و وشةوانييةوة، ئةتوانريرَن خبريرَنة ئيرَسكي بةرامبةرةكانيانةوة، لة دوو زمانةكةي تردا.

 لة بةري سةردةمي شايةتيى هةخةمةنشيةكاندا، واتا لة سةدةي شةشةم و ثيرَنجةمي ثيرَش ميالددا كةسيرَكي سةر بة زماني 
تى ِراستةوخؤ، بة ئاساني بة زماني خؤي لةطةلرَ ثارسييرَكدا بئاخيرَوآ )قسة بكا(. “سرتابؤ” )بةرى  ئاويرَستايي ئةبآ توانيبيرَ

ِيرَتةوة كة مادةكان و ثارسةكان بآ تةرجومان لة زماني يةك ئةطةيشنت. يةكةم سةدةي ميالدي( ئةطيرَ

*2)2( 
كؤمةلرَة

ان- فارسي كؤن  زمانةكاني بالرَي ئيرَ

انية ئةلرَنيرَ كة شايةكاني هةخةمةنشي3 هةندآ بةرديان ثآ كؤلرَيوة. هةرة كؤني ئةم  زماني فارسى كؤن بةو زمانة ئيرَ
كؤلرَيارانة، ئةم ضوار وشةيةية كة بةسةر طؤِرى “كؤرش”ـةوة )551-521 ث.م( بؤمان بةجآ ماوة: ))ئةدةم كؤروش 
خشةيةثية هةخةمةنيشية((، ماناكةي بة كوردي ))ئةز كؤروش، شا، هةخةمةنشى((ـة. هةرة تازةي ئةم كؤلرَيارانة 

2 * طةالويرَذ )طؤظار(، بةغداد، ذمارة 4، ساىل4، نيساني 1943، ل38-35.
3  »هةخةمةنشيةكان«، خانةدانيرَكي فارسى ثةتي بوون، هةرطيز »ماد« نةبوون. خانةداني هةخةمةنشي خانةدانيرَكي ئةفسانةيي 
نيية، ديريكيية )تارخييية(. »كةيانيان«يش »ماد« نةبوون. لةئايندةدا هةندآ زانياري ِروون كةرةوةتان بؤ بالرَوئةكةمةوة لةبارةي 
»ثيشداديان و كةيانيان«ـةوة، كة دوو ضيين )شا(يي ئةفسانةيني. سةرضاوةكاني ئةم زانيارانة بة هةزاران سالرَ كؤنرتن لةشانامة.
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يةم”ن )361-336ث.م(. ي سيرَ هينةكاني “ئةردةشيرَ
 ئةم زمانة كة بة تيثي ميرَخي كؤلرَراوة، وة لةطةلرَ ئاويرَستايي و ويدايي دا سآ توولرَي لكيرَكن، لة هةموو زمانيرَكي تري 

ان، ثرت نزيك بة فارسيى ئةمِرؤية، لةبةر ئةوةية كة ناونراوة »فارسيي كؤن«. فارسيي كؤن، زماني نيوةِرؤي  باني ئيرَ
ان بوو. ِرؤذاوايي باني ئيرَ

تةوة، ئةبينآ كة لة ناو ئةو دووسةد سالرَةدا كة ئةم بةردةنووسانة كؤلرَراون، زمانةكة   ثياو كة ئةم بةردةنووسانة ئةخويرَنيرَ
دةسي كردووة بة سوان و ئاسانرت بوون. لة ضةشين نووسيار و ِريرَكخستين قسةكاني كؤلرَيارةكان وا دةرئةكةوآ كة ئةم زمانة 

لة ثيرَش سةردةمي ئةم شاية فارسيانةدا، ثيرَى نةنووسرابآ. لة زماني فارسيى كؤن، ئةوةي لةو بةردانة دةمسان كةوتووة لة 
ثةِر ناكا. ضوارسةد وشة تيرَ

ثةهلةوى
 وشةي »ثةهلةوى« لة وشةي »ثةرثهو«ةوة طؤِراوة، كة ناوي نةتةوةي »ثةرث«ـة. »ثةهلةوى« ماناي سةر بة »ثةهلةو«ة. 

نرآ. كةوابوو زماني ثةهلةوى« ئةبآ ماناكةي زماني نةتةوةي  وشةي »ثةهلةوان« طةىل ناوةكةية، ئيرَستا وةك تاك بةكارئةهيرَ
»ثةهلةو« بآ كة شايةكانيان لة شانامةدا بة ناوي )ئةشكانيان( ناو براون.

ان ثةيا بوون   ئةشكانيةكان يان ثةهلةوةكان، لةثاش هةخةمةنشيةكان، وة لةكاتى سةردةمي ماكةدونياييةكاندا، لة ئيرَ
اندا، وة بة دةسي دامةزريرَنةري خانةداني ساساني »ئةردةشيي  )249ث.م(، ضوار سةدة و نيويرَك حكوومةتيان كرد لة ئيرَ

ثاثةكان« لةناو ضوون )226ث.م(.
اندا، لةبةرى سةردةمي ئيسالميةوة، تةعبييرَكة، ئةو ِرةنط و شكؤ و ياسا و ئةدةبياتي فارسيى   وشةي ثةهلةوي خؤي لة ئيرَ
وة نازراوة. بةلرَطةييرَكي تازةي ئةمة ئةوةية كة ِرةضا شا كة  تة بي، وة لةناو فارسةكاندا زؤر ثيرَ ثيرَش سةردةمي ئيسالمي ديرَنيرَ

وة زانراوةى وةرطرت بؤ خؤي. ان، ئةم عينوانة ثيرَ بوو بة شاي ئيرَ
يان ئةلرَيرَني »ثةهلةوى« ئةمانةي خوارةوةمان دةس  مة، سةر بة زمانةكاني سةردةمي ئةشكانيان و ساسانيان كة ثيرَ  ئيرَ

كةوتووة:
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هةندآ ثارضةي نووسراوي ديين »ماني«، كة سةر بةدوايي سةردةمي ئةشكانيةكان و بةرى سةردةمي ساسانيةكان. ئةمانة 
ان بووبآ،  داية كة يةكيرَكيان وا زان ئةكرآ زماني باكوور، يان باكووري ِرؤذاوايي باني ئيرَ انى ثةتييان تيرَ دوو زماني باني ئيرَ

وة زماني ِرةمسي ئةشكانيةكان بووبآ. ئةوي تريان زماني فارسى ساسانيةكانة.
هةندآ سكة و مةداليةي شاية دواييةكاني ئةشكاني كة بة خةتيرَكي سامى و زمانيرَكي تيرَكةلرَ و بة زمانيرَكي سامي 

نووسراون.
ضةند بةردةنووسيرَكي شايةكاني ساساني كة ئةمانيش هةرضةندة تيرَكةلرَ بة زمانيرَكي ساميني و بةتيثي سامي 

نووسراونةتةوة، بةالرَم هةنديرَكيان سةر بةو زمانةي باكووري ِرؤذاوييةية كة لةناو ثارضةكاني “مانى”دا دؤزراوةتةوة، وة 
هةنديرَكيان سةر بة زماني فارسيى ساسانيني.

طةىلرَ كتيرَب كة بةشيرَكيان تةرجومة و تةفسيي ئاويرَستاية كة بة “زةند ئاويرَستا” بةناوبانطة، بةشيرَكيان نامةي ئايني و 
كاروباري دينني، وة هةنديرَكيان ديريك و ضيؤكن، ئةمانة سةر بة زماني فارسيى ساسانيني.

يان ئةلرَنيرَ “ثةهلةوى”: بةثيرَى ئةمانةي سةرةوة، دوو ضةشن زمان هةية كة ثيرَ
زماني باكووري ِرؤذاوايي )ثةهلةوى ئةشكاني(.
زماني نيوةِرؤى ِرؤذاوايي )ثةهلةوى ساساني(.

 *)3( 

ناوي “ثةهلةوى” بة ضؤن زمانيرَك دراوة، وة ئةبآ كةى ثيرَى درابآ؟
 

لة سةرةوة وتوبوومان كة “ثةهلةوى” ماناي سةر بة “ثةهلةوةكان”ـة، وة بةثيرَى ئةمة “زماني ثةهلةوى” ماناكةي “زماني 
نةتةوةي ثةهلةو” ئةبآ كة شايةكانيان لة )شانامة(دا بة “ئةشكانيان” ناوبراون. بةالرَم بةِراسيت نة لة سةردةمي ئةشكانيدا 

ي مادستان )كوردستان( و  نرابآ بؤ زمانةكاني هةرميرَ وة نة لة سةردةمي ساسانيةكاندا، نابآ ناويرَكي وةها بةكارهيرَ
فارسستان.

ئةو زمانةي ناونراوة “ثةهلةوى” ئةو زمانة سةمةرة )عةجايةب( دةسكردةية كة هةندآ سكة و مةداليةي شاية دواييةكاني 
ئةشكانى و كؤلرَيارةكاني ساساني، وة زةند-ئاويرَستا و نامة دينيةكان و هةندآ نامةي تري ثآ نووسراوةتةوة. ناوي ثةهلةوي 

وة نازراوي سةردةمي ئيسالميية، ئةبآ لةسةردةمي ئيسالميدا درابآ بةم نووسراوانة، بةم يادطارة  كة تةعبييرَكي ثيرَ
باستانية بةشكؤ و ثيؤزانة.

اني ثيرَش ئيسالمي دروست كراوة، وة بة  نة، بة تيرَكةلرَ كردني سامي، وة ئيرَ زماني ثةهلةوى زمانيرَكي دةسكرد و واق وِرهيرَ
تيثيرَكي سامي نووسراوةتةوة. بة ويرَنة، “يةقتةلونتةن” ماناي “كوشنت”، وة “يةكتةبونتةن” ماناي “نووسني”ـة. عةبدولرَالرَي 
ِيرَتةوة كة هةزار وشةيةكيش بووة، هةر ِراستةوخؤ بة ئارامي  ئيبين موقةفةع كة لة سالرَي 171ي هيجريدا مردووة، ئةطيرَ

يان وتووة  ئةنووسران و بة فارسى ئةيان خويرَندنةوة. بة ويرَنة، “برسا”يان ئةنووسي، “طؤشت” يان ئةخويرَندةوة. ئةم شفرةية ثيرَ
“زوراش4”.

زماني باكوور، يان باكووري ِرؤذاوايي )ثةهلةوى ئةشكاني(
شاية ثةهلةويةكان، واتا شايةكاني ئةشكاني كة ئةكةونة ناوةِراسيت هةخةمةنشيةكان و ساسانيةكانةوة، بةثيرَضةوانةي ئةم 

دوو خانةدانة فارسيةي بةرةوة و دوواوةيان، شتيرَكي ئةوتؤيان بؤ بةجآ نةهيرَشتووين سةر بة زمانةكةيان، لة هةندآ سكة و 
مةدالية بةوالوة كة ئةمانةش لة شاية دواييةكانيانةوة ماونةتةوة.

 زمانة دةسكردةكةي ئةم سكة و مةداليانة، لةطةلرَ زماني ثةهلةوى، هةندآ لةبةردة نووسةكاني شاية بةريةكاني ساساني 
لة ضةشنيرَكن. ئةم زمانة هةرضةندة بة تيثيرَكي سامي نووسراوة و تيرَكةلرَ بة زمانيرَكي ساميية، بةالرَم جياوازي هةية لةطةلرَ 

4 * طةالويرَذ )طؤظار(، بةغداد، ذمارة 7، ساىل4، تةمووزى 1943، ل46-43.
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ثةهلةوى، هةندآ بةردة نووسى تري شايةكاني ساسانى و كؤمةلرَة نامة دينى و ديريكى و ضيؤكيةكاني دواييدا. ئةم زمانة 
هةر لةبةر ئةم جياوازيةى بوو كة ناونرابوو »كةلدو-ثةهلةوى« كة ناويرَكي ناساز بوو بؤى5.

 بةالرَم لةم دواييةدا لة »تورفان«دا كة لة توركستاني ضينيداية، هةندآ ثارضةي نووسراوي ديين »ماني« دؤزرايةوة. 
انى ثةتي  ئةم نووسراوانة بة ضةند زمانيرَكن، وة طشتيان بة ثيرَضةوانةي يادطارةكاني ئةو سةردةمانة، ِراستةوخؤ بة ئيرَ

انية ثةتيةكةي ئةو زمانة دةسكردة  نووسراوةتةوة، لةطةلرَ ئةمةشا كة بة تيثيرَكي سامي نووسراونةتةوة. زماني ئةمانة ئيرَ
تيرَكةلرَ بة ساميةية كة هةتا ئيرَستا بة »كلدو-ثةهلةوى« ناو ئةبرا. لةثاش ليرَكؤلرَينةوةيةكي زؤر، دةركةوت كة ئةم زمانة 
ان، وة ناو نرا »زماني باكوور يان باكووري  ثةتية، زمانيرَك بووة سةر بة باكوور يان بة باكووري ِرؤذاوايي ناوضةي باني ئيرَ
ِرؤذاوايي«. وا زان ئةكرآ كة ئةم زمانة ثةتية، زماني ئةشكانيةكان بووبآ. كةوابوو ئةو ئيرَسكةي تيرَكةلرَ بة ساميةي ئةم 

يان ئةوت: كلدو-ثةهلةوى«، شياوترة ناوبنرآ »ثةهلةوي ئةشكاني«. زمانة »كة هةتا ئيرَستا ثيرَ

زماني نيوةِرؤي ِرؤذاوايي »ثةهلةوى ساساني«
 

هةتا ئةم دوايية هةر ئةو زمانة دةسكردةكةي كة بةشآ لة بةردةنووسةكاني شايةكاني ساسانى و زماني زةند-ئاويرَستا 
يان ئةوتن »ثةهلةوى«. بةم زمانة دةسكردة هةتا سةدةي ثانزةمي  و نامة دينى و ديرَريكى و ضيؤكيةكاني تر بوو، كة ثيرَ

ميالديش، نامة نووسراونةتةوة. 
انى ثةتي   لة ثارضةكاني ديين ماني كة ئةم جارة دؤزراونةوة، وة كةوا ديارة لة بةرى سةردةمي ساسانيةكاندا بة ئيرَ

انية ثةتيةكةي ئةم ثةهلةويةية، وة ِراستةوخؤ زماني فارسى سةردةمي  نووسراونةتةوة، دةركةوت كة بةشيرَكيان ئيرَ
ة كةوتؤتة نيوةِرؤي ِرؤذاواي باني  اندا و ئةم هةرميرَ ي فارسستانة لة ئيرَ ساسانيةكانة. وة ضونكة زماني فارسى، زماني هةرميرَ

انةوة، زماني ئةم ثارضانةي ديين ماني ناونران »زماني نيوةِرؤي ِرؤذاوايي«. ئيرَ
 ئةم زمانة طةىلرَ تةعبيي دينى، سياسى، كؤمةالرَيةتى، ثزيشكى، جةنطى و هيى تر، فيعلي وةةرطرتووة لة زماني 

»باكووري ِرؤذاوايي ناوضةيي«ـةوة، كة زماني ئةشكانيةكان بووة. ئةشآ كة ناوي »ثةهلةوى ساني« مبيرَنآ بؤ ئيرَسكة 
ثةهلةويةكةي ئةم زمانة.

تيةي زماني فارسي
 

زماني فارسى كؤن، وةكوو ومتان هةر لةسةردةمي هةخةمةنشيةكانةوة، دةسي كردووة بة سوان و ئيرَسكي خؤ طؤِرين. لة 
ِرؤذي لةناوضووني هةخةمةنشيةكانةوة )336ث.م( هةتا ثةيابووني ساسانيةكان كة بريتيية لة 550 سالرَيرَك، سةر بة زماني 

فارسى كؤن، هيضمان بؤ نةماوةتةوة. ئيرَستا زمانةكة لة ئيرَسكيرَكي زؤر تازةدا، كة سةر بة بةرى سةردةمي ساسانيةكانة، 
سةري هةلرَدايةوة، بة ِراسيت زماني فارسى سةردةمي ساساني »زماني نيوةِرؤي ِرؤذاوايي«، زمانيرَكة لة فارسى 

هةخةمةنشيةوة هاتؤتة خوارةوة. ئةم زمانة، وةكوو لة فارسيى كؤن طؤِراوة بة فارسيى سةردةمي ساساني، وة فارسيى 
ساساني طؤِراوة بة فارسيى تازة. ئةوةندة هةية فارسى كؤن تووشي طؤِرانيرَكي زؤر هاتووة، تا بووة بة فارسيى ساساني، 

لةضاو ئةو طؤِرانةي فارسيى ساساني، زؤر ِراستة كة ثيرَشي ئةلرَنيرَ »فارسيي ناوةِراست«. ئينجا بةثيرَى ئةم زانيارانةي سةرةوة، 
تيةي زماني فارسي ئةمةية:

فارسى كؤن - فارسيى ناوةِراست )فارسيى ساساني(- فارسيى تازة. ثازةند، ثارسي.
ويستة ماناي دوو ناوي تر ِروون بكةينةوة: ةدا ثيرَ  ليرَ

بة دينيانةي وةكوو زةند ئاويرَستا... هتد، بآ، بة  ناويانة ئةو كتيرَ ئـ. ثازةند: ئةو زةردةشتيانةى هةالرَتوون بؤ هيندستان، هيرَ
تيثي ئاويرَستا كة تيثيرَكي زؤر ضاكرتة لة تيثي ثةهلةوي بؤ نووسني. وة بة زماني فارسيى ساساني، بة ضةشنآ كة لة بييانا 

5 -لة بارةي ئةم زمانةوة، هةندآ زانيارم نووسيبوو لة وتاري دةيةمي »بنج و بناواني زماني كوردى«دا لة طةالويرَذ، سالرَي 2، ذمارة 
3و4 دا، بيان خويرَننةوة. ذمارةي ئةو وتارانة كة بالرَوكراونةتةوة )10(ية، نةك )9(.
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بانةيان كة بةم ضةشنة لة شفرةي »زؤارش«و تيرَكةلرَيى ئارامي ِرزطار كردووة، ناو ناوة  مابؤوة، نووسيوةتةوة، وة ئةم كتيرَ
»ثازةند«ة.

ناويانة ئةم ثازةندانةيان بة تيثي عةرةبي نووسيوةتةوة. بة زماني ئةو نووسراوانةش  ب. ثارسي: لةثاش سةردةميرَكى تر هيرَ
ئةلرَنيرَ »ثارسي«.

زماني ئاويرَستايي

 زماني ئاويرَستايي بةو زمانة ئةلرَنيرَ كة »ئاويرَستا«ي ثيرَ نووسراوةتةوة. ئاويرَستا نامةي دينيى زةردةشتيةكانة. لة ِرووي 
اندا قةوماوة، طةىلرَ بةشى ئاويرَستا لةناوضووة. لةو ثارضانةي بؤمان ماوةتةوة،  ئةو ضارةنووسة ديريكيانةوة كة لة باني ئيرَ
»طاتةكان« لة هةموويان كؤنرتة. وا زان ئةكرآ كة زةردةشت خؤي ِريرَكي خستبآ. ثارضةي هةرة تازةيشي كة ثاريرَزراوة 
»وردة ئاويرَستا«ية، كة لة بةري سةدةي ضوارةمي ميالديدا نووسراوةتةوة. لة مةياني كاتي ِريرَكخراني طاتةكان و وردة 
- هةية. لةبةرئةوة، شيرَوةي طاتاكان جياوازي هةية لةطةلرَ هي بةشة  ئاويرَستادا، هةزار سالرَ ثرت -ئةشآ دوو هةزار سالرَ

تازةترةكاندا. لةطةلرَ ئةمةشدا، ئةم جياوازية ئةوةندةي جياوازيى مةياني زماني فارسيى ناوةِراست )فارسى سةردةمي 
ساسانيةكان( نيية، كة هةر ثيرَنج- شةشسةد ساليرَكيش لةمةياناية. ضونكة فارسي كؤن، زمانيرَكي دينى و ئةدةبي نةبوو، 

ناني لة  وة هةر زماني قسةكردن بوو. لةثاش هةخةمةنشيةكان كةس ثيرَى نةنووسيةوة. وة كاتآ دةس كرايةوة بة بةكارهيرَ
نووسيندا، تووشي ئةو طؤِرانة طةورةية بوو بوو، كة لة ثيرَشةوة ومتان.

 بةالرَم ئاويرَستا نامةيةكي ديين بوو، وة ئةبواية 
بنووسراية وة بثاريرَزراية. ئةو كةسانة كة نووسينةوة و 
يان  ثاراستين ئاويرَستايان طرتؤتة خؤيان، ئةوةندةي ثيرَ

كراوة، ئيرَسكي كؤني زمانةكةيان ثاراستووة. لةطةلرَ 
ئةمةشدا وةكوو ومتان جياوازي هةية لة مةياني شيرَوةي 

ثارضةي كؤن و تازةترةكاني ئاويرَستادا. ئاويرَستا، ئةوةندةي 
سانسكرييت بةختيار نةبووة كة كاتي خؤي كةسآ 

هةلرَكةوآ و دةستووريرَك بؤ زمانةكةي بكا، زؤري لةبةر كةم 
ِرةواجي ديين زةردةشيت لة سةردةمي هةخةمةنشيةكان، 
وة بة تايبةتي لةبةر لةناوبراني ضةند كةرت و بةشيرَكي 

ان لةاليةن  ئاويرَستا و كزبووني دينةكة لةثاش داطيكراني ئيرَ
ئةسكةندةرةوة. بةالرَم زماني ئاويرَستايي لة قسةكردندا ئةويش 

وةكوو زماني فارسى كؤن- تووشي سوان و طؤِرانيرَكي 
طةورة بووة. كاتآ كة دينةكة سةركةوت و دةسيكرد بة 

وبوونةوة، لةسةردةمي ساسانيةكاندا، ئةو زمانةي ئاويرَستاي  بالرَ
ثآ نووسراوةتةوة، لةسةر زاري مرؤظدا وةكوو خؤي نةمابوو. 

لةبةرةو دوايي نووسراني ئاويرَستادا،  واتا لة بةريى سةردةمي 
ساسانيةكاندا، وةكوو فارسيرَك لة فارسيى كؤن نةئةطةيشت، ئةو 

نةتةوةيةش كة خؤي بة ئاويرَستايي قسةي ئةكرد، نةيئةتواني لة 
ثارضةي هةرة تازةي ئاويرَستا بطا، بيرَجطة لة ثياوة دينيةكان كة 
ي ئةبوون. هةر لةبةر ئةمة بوو كة  بة تايبةتي ئةيان خويرَند و فيرَ

تةفسيي ئاويرَستا نووسرايةوة بة ثةهلةوى. فةرامؤش كراني زماني 
نووسيين ئاويرَستايي طةيشتة ثلةيآ، كة ئيرت مرؤظ زماني ثةهلةوى 
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ئةطةيشنت. ساساني، كة دةسكرديرَكي تيرَكةلرَ بة ئارامي بوو، بة زماني زةردةشت خؤي تيرَ

دوو جياوازي طرنطي مياني زماني ئاويرَستايي و فارسيى كؤن 

لة دةنطةكاني زماني ئاويرَستايي و فارسى كؤندا، كة دوو زماني زؤر نزيك بة يةكن، هةندآ جياوازيى سروشيت هةية، 
زراوةتةوة كة وةكوو لة سةرةوة  كة لةمانة دووانيان زؤر طرنطن بؤ دؤزينةوةي تيةي هةردوو اليان. تيةي فارسى كؤن دورَ

تةوة سةر ئةو. بةالرَم تيةي ئاويرَستايي، هيرَشتا شويرَنى هةلرَنةطياوة. ئينجا بؤ ليرَكؤلرَينةوةي تيةي  ومتان، فارسى تازة ئةضيرَ
ئاويرَستايي ثيرَويستة كةلرَك لةم دوو جياوازيية سروشتية بطرين، كة ئةمانةن:

1. هةموو دةنطيرَكي “د”ي فارسيى كؤن كة بةرامبةرةكةي لة سانسكريتيدا، “ج” يان “ه”بآ، ئةبآ لة ئاويرَستايدا 
بةرامبةرةكةي “ز”ية، وةكوو:

ئـ. ئةو “د”ة فارسية كؤنانة كة بةرامبةر بة “ج”ي سانسكريتني:

ئاويرَستاييسانسكرييتفارسى كؤن

زوش، زةوشة، )خؤشةويسيت(جؤش، )خؤشويسنت(دةوشنةر، )دؤست(
زةرةيوجرةيةدةرةية، )بةحر(

زاتنيتجاناني، )زاني(ئةدانا، )ئةيزاني(

ب. ئةو “د”ة فارسية كؤنانة كة بةرامبةر بة “ه”ي سانسكريتني:
فارسى كؤن

زةستةهةستةدةستة، )دةست(

دزدةهيديدا، )قةالرَ(
ئةزمئةهةمئةدةم، )ئةز(

هةندآ “ش”ي ئاويرَستايي بةرامبةر بة “رت”ي فارسيى كؤنة، وةكوو:

ئاويرَستاييفارسي كؤن
مةشيةمةرتية، )ثياو(

فةرةظةشي، )فريشتةي ثاريرَزطار(فةرةظةرتي

 

” كة لةسةر ِريرَطاي هةلرَةجبة و كفريية، بة هةردوو ضةشنة ثةهلةويةكة نووسراونةتةوة.  كؤلرَيارةكاني “ثةيكوىلرَ
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لَيبوونةوةى ناوى كةركووك

)اشتقاق اسم كركوك(1* 

1- * شةفةق )طؤظار(، كةركووك، ذمارة سآ، ساىلرَ يةكةم، نةورؤز )مارت(ى 1958، ل5-4.

تۆفیق وەهبی
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 ياقووت لة »معجم البلدان«دا نووسيوية: »كرخينى، هي قلعة 
يف وطأة من االرض حسنة حصينة، بني دقوقا و إربل، ِرأيتها 

وهي على تٍل عال، وهلا ِربض صغي«. »كةرخينى« ياقووت لة 
»كةرةكينى« طؤِراوة، كة ناويرَكي ئةغريقيية، وةكو لة سةرةوة 

ضؤنيى دروست بوونيمان ثيشاندا.
 ناوى »كةرةكينى«ى ئةغريقي لةسةر زماني مرؤظ ماوةتةوة، 

هةتاكو بووةتة »كةرخينى«. لة دةمي ئيسالميدا، كة لة ثاشانا 
بووةتة ناو بؤ شارى كةركووك. الم واية ئةمة كاتآ ِرووى داوة 

ي كةركووكيان بة سنوورةكةى ئيرَستايةوة  كة ساسانيةكان هةرميرَ
ي كةركووك كة تاريخ  ناوناوة »طةرمةكان«. ئةم ناوةى هةرميرَ

ناسى ئةرمةني »موئيرَز خورين« كة لة سةدةى ثيرَنجةمي 
ميالديدا ذياوة بؤى بةجآ هيرَشتووين، ئاراميةكان بة زماني 

خؤيان كردوويانة بة »بيث طةرمايا« »باطةرمي«، بة عةرةبي 
كراوة بة »باجةرمي«. تؤمارةكاني كلرَيرَسة، ئةم ناوةيان نووسيوة 

ي كةركووك، وة ناوى »كةرخاد بيث سلوخ« بؤ شارى  بؤ هةرميرَ
كةركووك.

تةوة بة ناويرَكي ِرةمسى  نيرَ  وةها ِريرَكةوت كة ناوى »كةرخينى« مبيرَ
هةتاكو سةدةى نؤيةمي هيجرى، بؤ قةالرَكةى كةركووك، لةطةلرَ 

ئةو ديرَيانة كة لة ذيرَر سوورةكانيا دروست كراون، كة بوونةتة 
طةِرةك بؤى، وةكو ئيرَستا ئةيبينني:

بوونةوةى ناوى كةركووك:  ئةوانةى  ينة سةر باسى ليرَ ئيرَستا بيرَ
لة شويرَن جيرَطةى »كةرخينى« ئةطةِريرَن، بةثيرَى باسكردني 

ياقووت، وة لة ناوى كؤني ئةم شارة ئةطةِريرَن، ئى ثيرَش ئةو 
دةمة، كة ناوةكةى ئيرَستاى بؤ يةكةم جار لة نامةى تارخيي 

سوورى )تةميوورى لةنط( بينراوة لة شكلرَى »كةركووك«دا، 
لةاليةن شةرةفودين عةلي يةزدى«يةوة، لةناو ِرووداوةكاني 

)1403/806(دا، زوو تيرَى ئةطةين كة ثةيوةندييرَكي بنضينةيي 
هةية لة مةياني ناوى »كةرخينى«ى ياقووت و كةركووك دا، ئةو 

زانايةى يةكةم جار ثةيوةندى مةياني ئةم دوو ناوةى بةدى كرد 
»هؤظمان«ـة، وةكو لة مادةى كةركووك دا لة ئانسيكلوثيدياى 
ئيسالمدا نووسراوة. بةالرَم »هؤظمان« ضؤنى ليرَكبوونةوةى ئةم 

دوو ناوةى بةيان نةكردووة.
ليرَبوونةوةى ناوى كةركووك، وةكو من بؤى ئةضم:  ئةتوانني ناوى 
وةنووساندني  كةركووك بة ناويرَكي بضووك كراوة دابنيرَني كة بة ثيرَ

ثاشبةندى )UK( بة دواى ناوى “كةرةك”وة دروست بووبآ. 
انى كؤني  تةوة سةر ثيتى )KA(ى هيندى-ئيرَ ئةم ثيتة ئةضيرَ

)1500ث.م( ناسراوة، كة لة )سانسكريتى، ئاويرَستايي(يةوة لة 
نراوة  فارسيى كؤندا لة شكلرَى )KA و AKA، IKA(دا بةكارهيرَ

بؤ دروست كردني ناوى ئاوةىلرَ ناو “صفت”، يان بؤ بضووك 
اندا،  كردنةوةى ماناى ناو. ئةم تيثانة ئيرَستا لة زمانةكاني ئيرَ

لةشكلرَى طؤِراودان. لةم شكلرَة جوآ جويرَيانة، ئةوانةى لة زماني 
كوردييان ئةمانةن:

OK, OKA, UK,UkA
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ناوى بضووك كراوناو 
طوندؤك )ديرَى بضووك(.طوند
دةندووكدندان

مةجنةلرَوكة، مةجنةلرَؤكمةجنةىلرَ
جنؤكةجن

قةسرؤكقةسر

ئةم ثيتة بضووكيانة، ئةخريرَنة دواى ناوى تايبةتيشةوة، بؤ 
داني ماناى خؤشةويستى و نةوازشت، وةكو: ثيرَ

ناوى بضووك كراوناو 
ِرةمووكة، ِرةمووك، ِرةموورمضان

حةسؤكة، حةسؤن، حةسؤحسني
حبيبة، حةبؤكة، حةبؤك، حةبؤحبيب

مسؤكة، مسؤك، مسؤ، مسكؤامساعيل

لة دروست كردني ناوى تايبةتي بضووك كراودا، ناوةكة لةثيرَشا 
تووشى هةندآ كورت كراوى ئةبآ، وةكو ئةبينني كة لة بضووك 

كردنةوةى ناوى “امساعيل”دا، لة حةوت تيثةكةى، ثيرَنجي 
دراوة، ئينجا ثيتة بضووك  فِرىرَ

كةرةوةى هاويرَذراوةتة سةر، كة بؤتة ناوى »مسؤكة«، ئةميش لة 
هةندآ بؤتة »مسكؤ«.

 ئينجا بة ثيرَى ئةم بنةية، لة ناوى »كةرةكينى«، ناوى بضووك 
كراو دروست بووة، كة »كةركووك«ـة، بةم بؤنةيةوة، ثيتة 

بضووكةرةوةى )OCK(ى ئانطلو-ساكسؤني كة لة خوارةوةدا 
ئةيبينن، شياوى ىلرَ ورد بوونةوةية:

 )Hillock )Hill-OCk طردة بضكؤلة
 Bullock طاى يةختة

 Paddock ميطة بضكؤلة
 Hummock ثشت كوِرةلرَة

 ئةشآ كة بنجي ئةم )OCK(، ثةيوةندى هةبآ بة )KA( و 
انييةوة، ئةطةر ئةمة ِراست بآ، ئةوسا  )IKA(ى هيندى-ئيرَ
اني ناسراوة، ئةبآ يةكآ بآ لة  ثيتى )KA(ى بة هيندى-ئيرَ

ثيتة كؤنةكاني هيندى-ئةوروثايي بنجى.
 بةالرَم هةرضى وةكو بنجى ناوى “كةركووك”بآ، كة بضووك 

كراوى “كةركووك”ى ىلرَ دروست بووة، ثياو نازانآ ئاياكو ئةمة 
بوونةوةييرَكي تازةية  ناوى “كةرةك”، “كةرةخ”ى كؤنة، يان ليرَ
تةوة،  بورَ لة كةركينى”، ضونكة “كةرةك” كة “كةركينى”ى ليرَ

تةوة بة فِريرَداني سآ تيثةكةى  ئةشآ خؤشى لة كةركينى بووبيرَ
دواييةوة، بؤ ئةوة كة ناوة بضووك كراوةكةى ىلرَ دروست بآ، 

ةدا ئةم ثرسة ئاسايية كؤنةم ديرَتةوة بي: وةكو بةيامنان كرد، ليرَ
لكة لة مريشك؟”  لكةوة ثةيدا بووة، يان هيرَ “مريشك لة هيرَ

وام ديرَتة بةرضاو كةرةك، “كةركووك”ى ىلرَ بؤتةوة، “كةرةك”ى 
ئةسلرَيية، وة ناوى بضووك كراوى “كةركووك”ى زؤر لةثيرَش 
تةوة، لة  وبيرَ ئةوةدا، كة ئةم ناوة، واتا ناوى “كةركووك” بالرَ

سةردةمى سولرَتان ئةمحةدةوة. 
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تۆفیق وەهبی و ڕۆڵێكی  
ڕۆشنبیریی گرنگ

هیوا حەمید
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تۆفیق وەهبی، یەكێكە لەو كەسایەتییە كوردانەی، 
توانیویەتی لە چەندین بواری جیادا ڕۆڵی هەبێت و 

چاالكی ئەنجام بدات، بەاڵم وەك دەردەكەوێت ئەم 
كەسایەتییە زیاتر بە كارە ڕۆشنبیرییەكانی ناسراوە و 

سەركەوتنی گەورەشی تێدا بەدەست هێناوە. دەسپێكی 
كارە ڕۆشنبیرییەكانیشی نووسینی نامیلكەیەك بووە بە زمانی 

توركی بە ناوی )ماكینەلی تفنك( كە لە ساڵی 1911 
دەریكردووە، ئەمەش لەو كاتەدا بووە كە ئەفسەر بووە لە 

سوپای عوسمانی.
دوای كۆتایی هاتنی جەنگی یەكەمی جیهانی و 

گەڕانەوەی بۆ كوردستان ، بارودۆخێكی گونجاوتر بۆ 
)تۆفیق وەهبی( هاتە كایە بۆ برەودان بە بواری ڕۆشنبیری، 

ئەمەش بەهۆی ئەو كەشوهەوا ئازادەی دوای نەمانی 
دەسەاڵتی عوسمانی ناوچەكەی گرتبووەوە، بە تایبەتی 

لە بواری دەربڕین و باڵوكراوەكان. لەم بارودۆخە 
تازەیە )وەهبی( دەستی بە چاالكییەكانی كرد لە بوارە 
جیاوازەكانی ڕۆشنبیری. بۆ زیاتر تێگەیشتن لەم بابەتە، 

پێمان باشبوو چاالكییە ڕۆشنبیرییەكانی بەسەر چەند 
بوارێك دابەشبكەین و یەكە یەكە لێیان دەدوێین.

1ـ بایەخدانی بە بواری خوێندن و فێركردن:
تۆفیق وەهبی لە ژیانیدا، بایەخێكی زۆری بە خوێندن و 
فێركردن داوە، ئەمەش لەم باوەڕەوە سەریهەڵدابوو، كە 

سەرچاوەی هەموو كێشەكان لە كۆمەڵگەی كوردەواری 
ـ بەتایبەت نەزانیی و پاشكەوتن ـ بۆ نەخوێندەواری 

دەگەڕێتەوە. شایانی باسە، یەكەم وتار  كە   )وەهبی(  
نوسیبێتی، لە ڕۆژنامەی )پێشكەوتن( باڵویكردەوە، 

مەسەلەی خوێندن و فێركردنی ورووژاندووە، كە تێدا 
داوای  كردنەوەی قوتابخانە دەكات لە شاری سلێمانی، 

هەروەها باس  لە بایەخی فێربوون و ڕەنگدانەوەی لەسەر 
پێشكەوتنی كۆمەڵگە دەكات، داواش لە هاونیشتمانانی 
دەكات دەستی یارمەتی  بۆ كردنەوەی قوتابخانە درێژ 

بكەن.
)وەهبی( ساڵی 1930 دەبێتە موتەسەریفی سلێمانی، 

ئەمەش دەبێتە هاندەرێك بۆ ئەوەی بایەخی بە خوێندن و 
فێركردن زیاتر بێت، هەوڵدەدا لە ڕێگای پۆستەكەیەوە 

بتوانێ خزمەتی زۆرتر لە بواری خوێندن پێشكەش 
بە خەڵكی شارەكەی بكات، بۆ ئەمەش گرینگییەكی 
زۆری بە قوتابخانەكان داوە، لەم ماوەیەدا ـ كە تەنها 

سێ مانگ لە پۆستەكەی ماوەتەوەـ هەموو قوتابخانەكانی 
ناوەوە و دەرەوەی شاری سلێمانی بەسەر كردۆتەوە، 
لەم سەردانانەیدا ئەوەندەی بۆی كرابێت، پێداویستی 

قوتابخانەكانی دابین كردووە.
چاالكییەكانی )وەهبی( لەم بوارەدا، تەنها خۆی لە سەردانی 
قوتابخانەكان نابینێتەوە، بەڵكو كردنەوەی قوتابخانەش لەخۆ 

دەگرێت، بۆ نمونە كاتێ سەردانی گوندی)عەبابەیلێ( 
دەكات كە سەر بە قەزای هەڵەبجە بوو، بڕیاری كردنەوەی 

قوتابخانەیەكی سەرەتایی دەدات.

2ـ ڕۆڵی لە باڵوكردنەوەی فەرهەنگ:
دانانی فەرهەنگ یەكێكە لە كارە هەرە گرنگ و 

دژوارەكان، چونكە باڵوكردنەوەی ڕووبەڕووی چەندین 
كێشەی تیوری دەبێتەوە، بە تایبەتی كە وردبینی و 

لێكدانەوەیەكی زۆری دەوێت، هەروەها پێویستی بە 
زانیارییەكی زۆرە لەسەر زمان و مێژووی زمان و 

دیالیكتیكە جیاوازەكان و شێوەی نووسین، ئەمانە مەرجی 
زانستین بۆ هەر كەسێك بیەوێ كاری فەرهەنگ ئەنجام 
بدات.  ئاماژەمان بۆ كرد هەبوو، ئەمەش یارمەتیدەرێك 

بوو تا دەست بۆ كارێكی گرنگی وا ببات.
یەكەم كاریشی لەم بوارەدا، باڵوكردنەوەی 

فەرهەنگێكی)عەرەبی ـ كوردی( بووە بە ناوی )فەرهەنگی 
گەالوێژ( كە لە )362( وشە پێكدەهات، ئەمەشی بە 

شێوەی هەفتانە لە گۆڤاری )گەالوێژ( لە ژمارەكانی)7ـ8(ی 
ساڵی 1942 تا ژمارە)2(ی ساڵی1943 باڵوكردۆتەوە. ئەم 

فەرهەنگە هەرچەندە بە ناتەواوی مایەوە، بەاڵم بە كارێكی 
زانستی گەورە لە قەڵەم دەدرێت، كەتێدا بەرامبەر هەر 

وشەیەكی عەرەبی چەند وشەیەكی كوردی بەكارهێناوە.
یەكێكی تر لەو كارە گرینگانەی لەم بوارەدا ئەنجامی 

داوە، ئەو فەرهەنگە )كوردی ـ ئینگلیزی(یەیە، كە لە ساڵی 
1966 بە هاوكاری لەگەڵ )س.ج.ئەدمۆندز(لە لەندەن 

باڵویكردەوە، ئەم فەرهەنگە لە )179( الپەڕە و )20000( 
وشە پێكهاتووە و بە پیتی التینی چاپكراوە، ئەم فەرهەنگە 
لەالیەن ناوەندە زانستی و ڕۆشنبیریەكان هەڵسەندگێنراوە، 
بە یەكێك لە كارە هەرە گەورەكانی توێژینەوەی كوردی 

بە گشتی و فەرهەنگی كوردی بە تایبەت لە قەڵەم 
دەدرێت.

3ـ چاالكییەكانی لە بواری وەرگێڕان:
یەكێكی تر لەم بوارانەی كە )وەهبی( كاری تێداكردووە، 
بواری وەرگێڕان بووە، كە بە یەكێك لە بنەما گرینگەكانی 

باڵوكردنەوەی ڕۆشنبیری دادەنرێت. ئەوی )وەهبی( 
لەم بوارە ئەنجامیداوە، وەرگێڕانی ژمارەیەك كتێب و 

وتار و بابەت بووە لە زمانەكانی ئینگلیزی و فەرەنسی و 
توركییەوە بۆ سەر زمانەكانی كوردی و عەرەبی. یەكەم 
چاالكیشی لەم بوارەدا، بریتی بووە لە وەرگێڕانی چەند 

نامیلكەیەكی سەربازیی لە زمانی توركییەوە بۆ سەر زمانی 
كوردی، بە مەبەستی بەكارهێنانی لەالیەن لەشكری كورد 
لە مەشقە سەربازەكانیان لەسەردەمی حكومەتی دووەمی 

)شێخ مەحموود(1922ـ1923 .
دوای ئەم كارەی تا ماوەیەكی زۆر هیچ كارێكی لەم 

بوارەدا ئەنجام نەدا، تا لە سااڵنی چلەكانی سەدەی پێشوو 
جارێكی تر دەستی كردەوە بە كاری وەرگێڕان، بۆ 

ئەمەش چەند وتار و بابەتێكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی بۆ 
گۆڤار و ڕۆژنامەكانی ئەو كاتە وەرگێڕا. لە ژمارە )1(

ی گۆڤاری )دەنگی گێتی تازە( سێ بابەتی وەرگێڕدراوی 
باڵوكردەوە، دووانیان لە زمانی ئینگلیزییەوە بۆ سەر 

كوردی. لە ژمارە)2(ی هەمان گۆڤار، وتارێكی)ئەدمۆندز(
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ی بەناونیشانی )هەجوكەرێكی كورد، شێخ ڕەزا تاڵەبانی( 
وەرگێڕدراوە بۆ سەر زمانی كوردی، لە ژمارە)3(ش، 

هەڵساوە بەوەرگێڕانی ئەو وتارەی )شا فەیسەڵ-ی دووەم( 
بە بۆنەی ڕۆژی لەدایكبوونی خۆی لە ساڵی)1944 ( 

لەڕادیۆی لەندەن باڵویكردەوە، لە زمانی عەرەبی بۆ سەر 
زمانی كوردی.

لە گۆڤاری )گەالوێژ( یش بابەتێكی لە سەر بنەماڵەی 
پادشای  بەریتانیا لە زمانی ئینگلیزییەوە بۆ سەر زمانی 

كوردی وەرگێڕاوە، دوا كاریشی لەم بوارەدا وەرگێڕانی 
كتێبی )كورد و تورك و عەرەب( ی )ئەدمۆندز(ە، كە بە 
كورتكراوەیی لە ئینگلیزییەوە كردوویەتی بە عەرەبی، لە 

گۆڤاری )پێشكەوتن( لە ساڵی1958 باڵوكردۆتەوە.
4ـ ڕۆڵ و چاالكییەكانی لە كۆمەڵە و یانە 

ڕۆشنبیرییەكان:
الیەنێكی تری ڕۆشنبیری كە )وەهبی( بەشداری تێدا 

كردبێت، كار كردنی بووە لە كۆمەڵە و یانە ڕۆشنبیرییەكان 
، یەكەم هەنگاویشی لەم چوارچێوەیەدا ئەندام بوونیەتی لە 
)یانەی سەركەوتنی كوردان(، ئەم یانەیە كە چاالكییەكانی 

لە ماوەی نێوان سااڵنی)1930ـ1958(بووە، بەتەمەن 
درێژترین یانە دادەنرێت لە كوردستانی باشوور.

ـ ئەو كاتەی ئەم یانەیە لە بەغداد دامەزرا )وەهبی( 
موتەسەریفی سلێمانی بووەـ بەاڵم ساڵی دواتر، لە 

هەڵبژاردنی لێژنەكانی یانەكە، )وەهبی( خۆی پااڵوتووە 
بۆ بەڕێوەبردنی لێژنەی كارگێڕی، لە ئەنجامدا 

توانیویەتی دەنگی یەكەم بەدەست بهێنێ، بەمەش بوو بە 
ئەندامێكی بااڵی یانەكە، بە بەردەوامی لە یانەكە مایەوە تا 

داخستنی لە ساڵی1958.
لە ماوەی ئەندام بوونی لەم یانەیە، )وەهبی( چاالكی 

زۆری نواندووە، لەوانە سەرپەرشتیكردنی خولی تایبەت 
بۆ فێربوونی زمانی كوردی، كە تێدا زمانی  كوردی و 

دیالیكتیەكانی و نووسینی كوردی بەپیتی عەرەبی و التینی 
دەخوێنرا، هەفتەی دوو جار وانەكان دەگوترایەوە.

یەكێكی تر لەم كۆمەڵە ڕۆشنبیریانەی )وەهبی( ڕۆڵی 
گەورە و كاریگەری لە دامەزراندن و بەڕێوەبردنی هەبووە، 

گشت كۆبوونەوەكان لە ماڵی )وەهبی( ئەنجامدراوە ، 
كۆمەڵە توانی گۆڤارێك دەربكات بە ناوی )دیاری الوان(، 
بەاڵم ئەم گۆڤارە تەنها یەك ژمارەی دەرچوو، پاشان بەهۆی 

هەڵوەشانەوەی كۆمەڵەكە، گۆڤارەكەش ژمارەی تری لێ 
دەرنەچوو.

لە یانە عێراقییەكانیش كە )وەهبی( كاری تێدا 
كردووە)یانەی خامە(یە، ئەم یانەیە لە الیەن ژمارەیەك 
كەسایەتی ڕۆشنبیری عێراقی كە )وەهبی( یەكێك بوو 

لەوانە لە ساڵی 1934 لە بەغداد دامەزراوە، ئەمەش وەكو 
لقێك لە )یانەی خامە(ی جیهانی، كە لە زۆربەی واڵتان 

لقی هەبووە.
كاتێكیش )كۆڕی زانیاری عێراقی( لە ساڵی 1947 لە 
بەغداد دامەزرا، )وەهبی( وەك تاكە ڕۆشنبیری كورد 

بۆ  بەئەندام بوون لەم كۆمەڵەیە دەستنیشانكرابوو، 
ئەمەش بەهۆی ئەو ئاستە زانستییەی هەیبووە، هەروەها 
لە     12كانونی دووەمی 1948 بە جێگری سەرۆكی 

كۆڕ هەڵبژێردرا، )وەهبی( بەردەوام بوو لە)كۆڕی زانیاری 
عێراق( تا لە شوباتی 1949 دەستی لەكار كێشایەوە، 

ئەم كۆڕە گۆڤارێكی بەناوی خۆی دەركرد، )وەهبی( 
بابەتێكی بەناوی )القصد و االستگراد فی اصول معنئ 

بغداد( لە یەكێك لە ژمارەكان باڵوكردەوە.

هەر لەدرێژەی كار و چاالكییەكانی لە بواری ڕۆشنبیری، 
)وەهبی( دەسپێشخەری بۆ دامەزراندنی كۆمەڵەیەكی 
ڕۆشنبیری كرد لە بەغداد، بۆ ئەم مەبەستەش یەكەم 
كۆبوونەوەی لە ماڵی خۆی ئەنجامدا، كەتێدا بڕیاری 

دامەزراندنی)كۆمەڵەی نووسین و وەرگێڕان و 
باڵوكردنەوە( درا، )وەهبی(ش بە سەرۆكی كۆمەڵەكە 

هەڵبژێردرا، یەكێك لە چاالكییە دیارەكانی كۆمەڵە بریتی 
بوو لە دەركردنی گۆڤارێك بە ناوی )الكتاب(، ئەم 

گۆڤارە تەنها دوو ژمارەی لێ دەرچوو، پاشان بەهۆی 
ڕوودانی شۆڕشی 14ی تەموزی1958 كۆمەڵەكە داخرا.

5ـ چاالكییەكانی لە ژمارەیەك بواری 
ڕۆشنبیری تر:

اـ چاالكییە ڕۆشنبیریەكانی لەو كاتەی موتەسەریفی 
سلێمانی بووە:
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لەم ماوەیەی موتەسەریفی سلێمانی بوو ، )وەهبی( 
بایەخێكی تایبەتی بە باڵوكردنەوەی ڕۆشنبیری 

دەدا، بۆ ئەم مەبەستەش بە بەردەوامی پەیوەندی بە 
ڕۆشنبیرانەوە هەبووە و یارمەتی داون. یەكێك لەو 

كۆمەڵە ڕۆشنبیریانەی لەم ماوەیەدا پەیوەندی پێوەكردوون 
)كۆمەڵەی زانستی كوردان(بوو لە سلێمانی، هەر بۆیە 

بەشداری لە زۆربەی بۆنە و چاالكییەكانی ئەم كۆمەڵەیە 
كردووە، لەم بارەوە ڕۆژنامەی )ژیان( دەربارەی یەكێك 

لەم بۆنانە نووسیویەتی))موتەسەریفی سلێمانی بەشدار 
بوو لە ئاهەنگی كۆمەڵەی زانستی كە لە ڕۆژی هەینی 
13 ی حوزەیرانی 1930 ئەنجام درا، هەر لەم بۆنەیە 

موتەسەریف )100( ڕوپیەی لە بەركی خۆی پێشكەش بە 
كۆمەڵەی زانسی كرد((.

لەالیەكی تر كاتێ كۆمەڵەی ناوبراو ویستویەتی 
كتێبخانەیەكی تایبەت بە خۆی بكاتەوە بۆ خزمەتی 

ڕۆشنبیران و خوێندەواران، )وەهبی( یەكێك لەوانە بوو 
دەستی یارمەتی بۆ درێژكردوون، هەروەها)400( روپیەی 

تریشی پێ بەخشیون كاتێ كۆمەڵە لە هەوڵی كڕینی 
)چاپخانەیەك(دا بوو.

ب ـ ڕۆڵی لە ڕاگەیاندن:
ڕۆڵێكی گەورەی بینی لە كردنەوەی بەشی كوردی لە 

ئێزگەی بەغداد، كە لە ڕۆژی 29ی كانونی دووەمی1939 
كرایەوە، دەربارەی ئەمەش )كامیل كاكەمین( یەكەم 
بەڕێوەبەری بەشی كوردی لەم ئێزگەیە ئاماژە بۆ ئەوە 
دەكات و دەڵێ: ))هەریەك لە موحەمەدئەمین زەكی و 
تۆفیق وەهبی بەشدارییەكی گەورەیان لە دامەزراندنی 

بەشی كوردی و یارمەتیدانی بەڕێوەبەرایەتییەكەی هەبووە، 
جگە لەمەش وەرگێڕانی هەواڵەكان لە ئینگلیزییەوە بۆ 

كوردی بە سەرپەرشتی تۆفیق وەهبی بووە.
هەر لە چوارچێوەی چاالكییەكانی لە بواری ڕاگەیاندن، 

)وەهبی( لە ساڵی1943، گۆڤارێكی بە ناوی )دەنگی گێتی 

تازە( بە یارمەتی نووسینگەی پەیوەندییەكانی بەریتانیا 
لە بەغداد دەركردووە، لەم بارەیەوە خۆی وتویەتی: 

))ساڵی1943 گۆڤاری دەنگی گێتی تازەم دامەزراند، كە 
لە ژێر سەرپەرشتی زمانەوانی خۆم دەردەچوو، وە ڕێگام 
نەدەدا بە باڵوبوونەوەی هیچ بابەتێك پێش لێكۆڵینەوە لە 

ڕاست و دروستی زمانەوانیەكەی((.
هەر چۆنێك بێت ئەم گۆڤارە هەنگاوێكی گەورەبوو 

لە مێژووی ڕۆژنامەوانی كوردی، بەهۆی ئاستی بەرزی 
زمانەوانی و قەبارە و دەرهێنانەكەی. گۆڤارەكە لەگەڵ 

ئەوەی تەرخانكرابوو بۆ پڕوپاگەندە دژی واڵتانی 
)ناوەڕاست ـ محور( بە گشتی و ئەڵمانیا بە تایبەتی، 
كەچی بایەخێكی زۆری بە مێژووی ئەدەبی كوردی 

دەدا، لەمەشدا )وەهبی( ڕۆڵی گەورەی هەبوو، كەتێدا 
وتار و بابەتی جۆراوجۆری بە زمانی كوردی پەتی 

باڵودەكردەوە، بۆ نمونە زاراوەی )ڕستە( یەكەم جار 
لەالیەن )وەهبی(یەوە لەم گۆڤارە بەكارهێنرا و پاشان 

لەالیەن نووسەرانی كورد بەكارهێنرا.
یەكێكی تر لەو كەناڵە ڕاگەیاندنانەی )وەهبی( لە 

دامەزراندنیدا یارمەتیداوە )ئێزگەی ڕۆژهەاڵتی نزیك(بووە، 
كە لە الیەن بەریتانیەكانەوە لە كاتی جەنگی دووەمی 

جیهانی بۆ بەرپەرچدانەوەی پڕوپاگەندەكانی ئەڵمانیا 
بڕیاری دامەزراندنی داوە، ئەم ئێزگەیە لە شاری)یافا(

ی فەلەستینیەوە شەپۆلەكانی بە زمانی كوردی ئاڕاستەی 
كوردستانی باشوور كردووە، بۆ ئەمەش )وەهبی( 

ئاسانكاری زۆری بۆ كردوون، ئەم ئێزگەیە جگە لە 
بەرنامە سیاسییەكانی، بایەخی داوە بە مێژوو و هۆنراوە 
و ئەدەب و زمانی كوردی، ئەمەش بۆ ئاستی بەرزی 
كارمەندەكانی دەگەڕایەوە كە لەالیەن )وەهبی(یەوە 

ڕەوانە كرابوون، لەوانە)گۆران(ی شاعیر و )ڕەفیق چاالك(
ی هونەرمەند.

هەروەها پێویستە لەسەرمان ئەوە بزانین كە )وەهبی( لە 

تۆفیق وەهبی، ساڵی 1984
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بواری نووسینی  )كورتە چیرۆك(یش بەرهەمی هەبووە، 
لەم بوارەشدا كۆمەڵێك چیرۆكی باڵو كردۆتەوە، لەوانە 

)بووكە سوورێ( و )بەختیار و بەدبەخت( و )كەر 
ئەحمەد( و )سێ كۆستە(، چیرۆكەكانی بەوە ناسراوەتەوە 

كە دەربڕینەكانی سادەن و مانای قووڵیان هەیە.

ڕۆڵی تۆفیق وەهبی لە بواری زمانی كوردی
یەكەم: سەرەتای كارە زمانەوانییەكانی:

دوای كۆتایی هاتنی  ج ج1 و دابەشبوونی دەوڵەتی 
عوسمانی، بزووتنەوەیەكی ڕۆشنبیری فراوان لەو ناوچانە 

سەریانهەڵدا. بەاڵم ئەوەی ببووە كێشە لەبەردەم ئەم 
بزووتنەوە ڕۆشنبیرییە ، بریتی بوو لە نەبوونی نووسینێكی 

دیاریكراوی كوردی، بە مانایەكی تر پیتی كوردی 
تایبەتیان نەبوو بۆ نووسین، ئەمەش وەك خاڵێكی زۆر الواز 
دەبینرا لە بزووتنەوەكە، بۆیە چەندین هەوڵی ڕاستەقینە درا 

بۆ دانانی  ڕێزمانی زمانی كوردی.
لەم بوارەشدا بەتایبەت )تۆفیق وەهبی( پێگەی یەكەمی 
هەبوو لە نێوان ڕۆشنبیرانی كورد كە ڕۆڵێكی یەكجار 

گەورەی بینی لە خزمەتی زمانی كوردی، وە توانی 
چەندین دەستكەوت و پرۆژەی گەورە بەدیبێنێ  بۆ 

بەرزكردنەوەی زمانی كوردی، وە یەكەم چاالكیشی 
لەم بوارەدا، ئەو وتارەی بوو كە لە گۆڤاری )دیاری 

كوردستان( باڵویكردەوە، بەمەش دەرگای گفتوگۆی 
بۆ ڕۆشنبیرانی ئەوسای كورد كردەوە بە نووسینی 

وتار و بیروباوەڕی جیاواز و نوێ  ، بە تایبەتی لەسەر 
بابەتی زمانەوانی، لەو كاتەدا ) تۆفیق وەهبی( كەوتە 

گفتوگۆیەكی توند لە گەاڵ ) ئیسماعیل حەقی شاوەیس( 
لەسەر جۆری ئەو پیتانەی كە پێویستە لە نووسینی كوردی 

بەكاربهێندرێ ، ) وەهبی( لە ڕێگای ئەو دوو وتارەی 
باڵویكردبۆوە، بە پێویستی زانیبوو پیتی عەرەبی بەكار 

بهێنرێت لە نووسینی كوردی، لە هەمان كاتدا ) ئیسماعیل 
حەقی شاوەیس( جەختی لەسەر ئەوە كردبۆوە كە پیتی 

عەرەبی گونجاو نییە بۆ نووسینی كوردی بە كار بهێنرێت.
لە الیەكی تر لە كاتی هاوكاریكردنی لەگەاڵ كۆمەڵەی 
) بژاری كوردی ( لە ساڵی 1928، خزمەتێكی زۆری 

پێشكەش كرد، كە توانای خۆی خستبووە گەڕ بۆ دانانی 
وشەی كوردی لە شوێنی وشەی بێگانە، بە پێ ی توانا 

لە بوارە ڕۆشنبیرییە جیاوازەكان، ئەمەش لە ئەنجامی ئەم 
تازەگەریانە بوو كە لە گۆڕەپانی سیاسیدا سەریانهەڵدابوو 

كە پێشتر لە ژێر دەسەاڵتی عوسمانییەكان بوو، ئەمەش 
ناوچە كوردییەكانی لێ بێبەش نەبوو، ڕۆشنبیرانی 

كوردیش تواناكانیان بەگەڕ خستبوو بۆ پێشخستنی بوارە 
جیاوازەكانی ڕۆشنبیری، باڵوكراوە كوردییەكان لەم 

سەردەمەدا بە دیار كەوت، ئەمەش كاریگەری لەسەر 
هۆشیاری سیاسی و زانستی و ئەدەبی هەبوو. 

دووەم: نووسراوە زمانەوانییەكانی:
1/ دەستوری زمانی كوردی :

یەكێك لە گرنگترین كارەكانی )وەهبی( لەبواری 
زمانەوانی، دانانی كتێبێك بوو بە ناوی ) دەستوری زمانی 
كوردی(، كە لە )114( الپەڕە پێكهاتبوو، بۆ دانانی ئەم 

كتێبە ) وەهبی( چەندین سااڵ لە ماوەی نێوان سااڵنی 
1923-1929 كاریكردووە و بەردەوام بووە. ئەم كتێبە 
پیت و جوڵەكانی تێدا دیاریكراوە، ئەمە جگە لە بكەر 
و ناو و زمانی كوردی . ئەمە وەك بەشی یەكەم ناسرا، 

بەاڵم پاشان )وەهبی( كارەكەی ڕاگرت و هیچ بەشێكی 
تری بە دوادا نەهات.

ڕۆژنامەی ) ژیان( هەواڵی دەرچوونی ئەم كتێبەی 
باڵوكردۆتەوە وەك ) موژدەیەك بۆ نەتەوەی كورد( 

نیشانیداوە، ئاماژەشی بۆ ئەوە كردووە، یەكەم كتێبە لەم 
جۆرە كورد بە خۆیەوە دەیبینێ . بەاڵم حكومەتی عێراقی 

ئەو كاتە ڕێگای نەدا بەكار بهێنرێ وەك مەنهەجێك لە 
قوتابخانەكان و بواری فێركردن، كە ئەمەش ڕۆشنبیران و 

مامۆستایانی كوردی نیگەران كرد، كە چەندین وتار و 
بابەتیان لەسەر ئەم ڕێگرییە نووسی.

لە الیەكی تر ) وەهبی( هەڵسا بە وەرگێرانی ئەم كتێبە 
بۆ سەر زمانی عەرەبی  لە دوو بەشدا، ئەمەش لە ساڵی 
1956، ئامانجیش لەم كارەدا هەروەك خۆی ئاماژەی بۆ 

كردووە: ) هەر عەرەبێك ویستی فێربوونی زمانی كوردی 
هەبێت بە خوێندنەوەی ئەم كتێبە فێر دەبێت(.

هەروەها لە گۆڤاری )دەنگی گێتی تازە(ش بە شێوەی 
وتار باڵویكردەوە، ئەمەش بە گرینگترین كاری ) وەهبی( 

دادەنرێت لە بواری  زمانەوانی، چونكە بەم كارەی ئەو 
بە یەكەم كورد دادەنرێت كە هەڵساوە بە جێگیر كردنی  
بنەماكانی نووسینی زمانی كوردی بە پیتی عەرەبی لەگەڵ 

دانانی ئاماژە تایبەتییەكان.
2/ خوێندەواری باو:

 یەكێكی تر لە كارە ڕۆشنبیرییەكانی تری لەم چوار 
چێوەیە، نووسینی كتێبی ) خوێندەواری باو( بوو، ئەم 

كارەی لە ساڵی 1933 ئەنجامداوە، لە چوار بەش و )44( 
الپەرە پێك دێت، وە بە پیتی التینی نووسیویەتی، ئەمەش 
وەك هەوڵێك بوو بۆ چۆنیەتی بە كارهێنانی پیتی التینی 
لە نووسینی كوریدا، بۆ ئەمەش هەڵساوە بەسەر لە نوێ  
داڕشتنەوەی چەند وشەیەكی كوردی بە پێ ی ڕێزمانی 

زمانی كوردی. 

سێیەم: هەوڵەكانی لە باڵوكردنەوەی پیتە 
كوردیەكان لە چاپخانە و ئامێری )الینو تایب(:

یەكێكی تر لەو كێشانە ڕووبەڕووی نووسینی زمانی 
كوردی بووەوە و )وەهبی(ش هەوڵێكی زۆریدا بۆ 

چارەسەركردنی، نەبوونی ئەو پیتە عەرەبییانە بوو كە 
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هێمای لەسەر بوو لە چاپخانەكان، بۆ ئەمەش )وەهبی( 
لە هەوڵدان بوو لەگەڵ خاوەن چاپخانەكان بۆ 

دروستكردنی پیتە كوردییە تایبەتییەكان ،لەم پێناوەشدا   
ساڵی 1956سەردانی)بەیروت(ی كرد و سەرپەرشتی 

دروستكردنی ئەم پیتە كوردییانەی كرد، بەشی یەكەم و 
دووەمی)قواعد اللغە الكردیە(ی خۆی پێ چاپكرد.
لەالیەكی تر، كاتێ ئامێری )الینوتایب( لە بەغداد 

بە دەركەوت، ئەمە پێش ڕۆیشتنی بۆ بەیروت بوو، 
)وەهبی( داوای لە هونەرمەند )بەدیع باباجان( كرد، 
هەڵسێ بە نووسینی هەموو پیتە كوردییە تایبەتەكان 

بە جیا لەسەر كارتۆنێك، ئینجا وێنەی بگرێ 
بە)مایكرۆفلم(، ئەمەشی لە ڕێگای خاوەن چاپخانەكانی 

بەغداد ڕەوانی ئەڵمانیا كرد بۆ دروستكردنی 
چوارچێوەی پیتەكان، ئەم پڕۆژەیە لە ساڵی 1957تەواو 
بوو گۆڤاری)پێشكەوتن( ی پێ باڵوكردەوە، ئەمەش 

بە یەكێك لە كارە هەرە بەرزەكانی دادەنرێت بۆ 
ژیاندنەوەی زمانی كوردی، تەنانەت یەكێك لە 

نووسەرەكان پێیوایە مێژووی نووسینی زمانی كوردی، 
لەم ڕووداوەوە دەست پێدەكات.

چوارەم: بەرهەمەكانی:
1ـ باڵوكراوەكان:

لە زانیارییەكانی پێشوتر بۆمان بە دیاركەوت، 
كە)وەهبی( لە چەندین بواری ڕۆشنبیری كاریكردووە، 

ژمارەیەكی زۆری لە كتێب و توێژینەوە و وتار 
نووسیوە. نووسینەكانی كورتن لە ڕووی الپەڕەوە، هیچ 

نووسینێكی لە)60( الپەڕە زیاتر نییە، ئەمەش دەگەڕێتەوە 
بۆ شێوازە زانستی و قووڵەكەی كە لە ناوەڕۆكی 
بابەتەكانی دەردەكەوێت، بۆیە دەبینین زۆربەی 

توێژینەوەكانی لە ڕۆژنامە و گۆڤارەكان باڵوكردۆتەوە، 
ئەمەش بەشێك لە كتێب و وتار و توێژینەوەكانیەتی:

اـ كتێبەكان:
1ـ رجعیە المانیە و عبادە القوە ) لماذا تنحدر المانیە 

النازیە(
2ـ ابعاد معنئ الیحمور عن اسم الملك بهرام گور.    

3ـ سفرە من دربند بازیان الئ ملەی تاسلوجە.
4ـئەشكەوتی گوندۆك.

                  the yazidis are not devil warshippers5ـ
 the remans of Mithraism in hatra and iraq 6ـ
                     Kurdistan and its traces in yazidism

ب ـ توێژینەوەكان:
1ـ القصد و االستطراد فی اصول معنئ .

2ـ التون كوبرو) الجسر الذهبی (.
3ـ اصل اسم كركوك .

4ـ قلعە كیانە فی شمال السلیمانیە .
5ـ اصل تسمیە شهرزور.

ج. وتارەكانی :
1ـ مالحضات عن تكوین سهل السلیمانیە .

2ـ كورد و زمانی كوردی .
3 ـ مامە یارە .

4ـ زنجیرە وتار لە بابەت بنج و بنەوانی زمانی كوردی .
5ـ بەرامبەر بە )غارە(ی عەرەبی لە كوردیدا چی 

وشەیەك بەكاربهێنین.
6ـ تەنقید.

7ـ شیعرەكانی )مەلیكولكەالم( ی سنە.
8ـ تەنقیدی وتاری )ڕۆژهەاڵتناسی سرهنری رولینسن(.

9ـ باكورـ شیمال، نیوەڕۆـ جنوب.
10ـ یەك دوو وێنە لە شیعر و فەلسەفەی بەرزی 

ئەحمەدی خانی.
11ـ پسپۆر، ازاد)ازا ، زات(، شارەزا.

12ـئەحەی كوڕنو.
13ـ سەالم سەردەقی شكاند.

14ـ زمانی كوردی.
15ـ لێكۆڵینەوە لە مانای شەفەق.

16ـ بەخێوكردنی زمانەكەمان بە وشەی وێژە.
17ـ تكایەكی تایبەت لە كۆواری بەڕێزی هەتاو.

18ـ سوپاس.
19ـ بێژانەوەی وشە.

20ـ دەستور.
21ـ فۆتۆگراف.

22ـ پیرەمەگروون.
23ـ بۆ جەنابی مامۆستامان مامۆستا سەعید سدقی.

24ـ ئەسلی پیتە قالبی)ئە( ی شێوەی سلێمانی .
25ـ االنحدار التاریخی السم كركوك.

26ـ اصل اسم)قەالچوالن(.
27ـ كۆڵینەوە لە مانای پەروەردە و زانست .

28ـ زانیاری گشتی.
ئەمە جگە لەوەی بە دەیان توێژینەوە و وتاری 

باڵونەكراوەی لە دوا بەجێماوە.
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تؤفيق وةهيب
لة نامة 

ئةكادميييةكاندا
سۆران مەحموود كەریم
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بەداخەوە تا هەنووكە ناوەندی ئەكادیمی ئێمە وەك 
پێویست ڕۆشنبیرە دیار و خاوەن قەڵەم و پێشەنگەكانی 

بەسەر نەكردووەتەوە، ئەوەشی تا هەنووكە كراوە 
جێگەی ئومێد نییە و دەبێت بۆ لەمەودوا ناوەندە 

ئەكادیمی و زانكۆكانمان بە تایبەتیش بەشە زانستییە 
مرۆییەكان زیاتر لەسەر بەرهەم و ژیاننامە و شاكاری 

ئەو نووسەر و ڕۆشنبیرانە هەڵوێستە بكەن كە 
خزمەتێكی گەورەیان بە ڕۆشنبیریی نەتەوەكەمان 

كردووە، ئەگەر بۆ ئەو ناوانەش بگەڕێین دەیان ناوی 
وەك تۆفیق وەهبی و محەمەد ئەمین زەكی بەگ و 

نەجمەدین مەال و عەبدوڵاڵ جەوهەر و مەالی گەورە و 
مەال شكور و مەال جەمیلی ڕۆژبەیانی بەرچاو دەكەون، 

ڕەنگە ئامادەیی ئەم كەسایەتییانە لە نامەی ماستەر و 
دكتۆرادا زۆر كەمن و جێگەی نیگەرانین.

ئەوەی لەم چەند ڕۆژەدا بە ڕێكەوت بەرچاوم كەوت 
نامەیەكی دكتۆر سۆزان كەریم مستەفا بوو لەسەر 
ڕۆشنبیر و سیاسەتمەدار ومێژوونووس و زمانەوانی 

دیاری كورد تۆفیق وەهبی، كە ئەم 
كتێبە لەالیەن شارەوانی سلێمانییەوە 

چاپ كراوەو لە بنەڕەتیشدا ئەم كتێبە 
نامەیەكی بەكالۆریۆسی ئەو خانمەیە وەك 

بڕوانامەی زانكۆیی لە بەشی مێژووی 
زانكۆی سلێمانی، هاوكات لەگەڵ 
ئەمەشدا دەزگای چاپ و پەخشی 

سەردەم بە نیازبوون ڕۆڤارێكی تایبەت 
بۆ مامۆستا تۆفیق وەهبی بەگی كوڕی 
پیرەمەگروون دەربكەن، بۆیە بە باشم 

زانی خوێندنەوە و ڕانانێكی خێرا بۆ ئەو 
كتێبە بكەم بە هیوای ئەوەی هاندەرێك 
بێت بۆ توێژەران و خوێندكارانی زانكۆ 
و مامۆستایان و پسپۆڕانی ئەو بوارە كە 

زیاتر الیەك لەم ڕۆشنبیرانە بكەنەوە.
نامەیەكی دكتۆر سۆزان كەریم مستەفا 
بە ناونیشانی تۆفیق وەهبی. ژیاننامە و 
ڕۆڵی لە بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی 
گەلی كوردیدا، هەرچەندە كتێبەكە 
بە قەبارە بچووكە و لە دوو توێی 
)85 الپەڕە(دایە، بەاڵم بە زانیاریی 
دەوڵەمەندە و كۆمەڵێك ڕەهەند و 

الیەنی گرنگی لەسەر تۆفیق وەهبی خستووەتە ڕوو 
كە هەریەكەیان كۆمەڵێك چەمك و الیەنی بایەخداری 

لەسەر ئەو تێدایە.
ئەم كتێبە دابەشكراوە بەسەر دوو بەش  و چەند 

تەوەرێكدا، بەشی یەكەم جگە لە پێشەكییەكی كورتی 
نووسەر، ژیاننامەی تۆفیق وەهبی و لە دایكبوون و 

خوێندنی خراوەتە ڕوو، لە بەشی دووەمیشدا نووسەر 
هەڵوێستە لەسەر پەیوەندییەكانی تۆفیق وەهبی لەگەڵ 
شێخ مەحموودی نەمر و لەگەڵ ئینگلیزەكاندا دەكات 

و شیكاری هەریەك لەو پەیوەندییانە دەكات لەسەر 
بنەمای مێژوویی و بارودۆخی ئەو كاتەی كۆمەڵگەی 
كوردی لە ڕووی سیاسی و جوگرافی و كۆمەاڵیەتی 

و تەنانەت نێودەوڵەتیشەوە.
لە بەشەكانی تری ئەم كتێبەدا نووسەر باس لە ڕۆڵ 

و كاریگەریی تۆفیق وەهبی دەكات لە سوپا و 
پەرلەمانی عێراق  و دواتریش ڕۆڵی لە پێشخستن و 

خزمەتكردنی كولتوور و ڕۆشنبیریی و زمانی كوردیدا 
و سەرجەم ئەو توێژینەوە و ئەدگار و بەڵگانە دەخاتە 
ڕوو كە ئەو لە بەرهەم و چاالكییەكانیدا 
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خزمەتی بە كورد كردووە و وەك سەرچاوەیەكی 
گرنگی ڕۆشنبیریی نەتەوەییش ئاماژەیان بۆ دەكات، 

لە بەشەكانی كۆتایی كتێبەكەدا نووسەر ژمارەی 
كتێبەكانی نووسەر لە بواری زمان و مێژوودا دەخاتە 

ڕوو، پاشانیش ئەو وتارانەی ئاماژە پێ دەكات كە 
پێشتر لە ڕۆژنامە و باڵوكراوە كوردی و عێراقییەكاندا 

لەسەر كورد نووسیونی و وەك یەكێك لە پایە 
گرنگەكانی ڕۆشنبیریی و خزمەتكردن بە دۆزی 
نەتەوایەتی ئاماژەی بۆ دەكات، دەكرێت لێرەشدا 
ئاماژە بە هەوڵێكی بنكەی ژین بكەین لە شاری 

سلێمانی كە لە هەنگاوێكی گەورەدا توانییان سەرجەم 
بەرهەم و وتارەكانی ئەم نووسەر و مێژوونووسەیان بە 
هەردوو زمانی كوردی و عەرەبی باڵوكردووەتەوە، 

دەكرێت ئەمەش وەك یەكێك لە هەوڵە گەورە و 
مەزنەكانی دونیای ڕۆشنبیریی كوردی لێی بڕوانین.

لە بابەتی پەیوەندییەكانی تۆفیق وەهبی لەگەڵ 
حكومەتەكەی شێخ مەحموددا و لە الپەڕە 18 ی 

ئەم كتێبەدا نووسەر دەڵێت "تۆفیق وەهبی 
بەگ، دوای ئەوەی لە ساڵی 1918 خولی 
ئەركانی لە ئەستەنبوڵ تەواو كرد، لە ساڵی 

1919 گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی و یاوەری 
شێخ مەحموودی نەمر بووە بە پلەی 

ئەفسەری بیگباشی لە حكومەتەكەیدا، لە 
سلێمانیدا جگە لەوانەی كە لە حوجرەی 
مزگەوتەكاندا پێگەیشتبوون و ببوون بە 

خوێندەوار، ئەوانەی لە مەكتەبی ڕووشدییەی 
عەسكەری دەرچووبوون، ژمارەیەكی 

زۆریان ببوون بە كاربەدەست و ئەفسەر 
لە سەردەمی عوسمانیدا و لە دوای 

ڕووخانی حكومەتەكەی شێخ مەحموود 
لەناو دەزگاكانی دەوڵەتی عێراقدا جێگەی 
دیاریان هەبووە، گرنگترینیان تۆفیق وەهبی 
و محەمەد ئەمین زەكی بەگ بوون، شێخ 
مەحموود هەموو ڕاوێژێكی پێدەكردن و 

پشت و پەنای شێخ مەحموود بوون لە 
فەرمانڕەوایی كردنی دەوڵەتدا، بە تایبەتیش 

لە ڕووی سەربازیی و ڕۆشنبیریدا."
ئەوەی من لەسەر ئەم پەڕەگرافەی نووسەر 

هەمە ئەوەیە كە ئاماژەی پێ نەداوە 
كە لەگەڵ هاوكاری شێخ مەحموود و 

تۆفیق وەهبی، بەاڵم وەك د.كەمال مەزهەر دەڵێت 
"ئەو هەاڵنەی شێخ كردی لە مامەڵەكردنی لەگەڵ 

ئینگلیزدا، تۆفیق وەهبی نەیكرد، چونكە تۆفیق 
وەهبی پێی وابوو هاوكاری كردنی ئینگلیز دەرفەت 

دەسازێنێت بۆ بەدەستهێنانی مافەكانی كورد لە 
كوردستانی عێراقدا."

تەنانەت لە بەشێك لە بەڵگەنامەكانی مۆزەخانەی 
دیكۆمێنتی و دەستنووسی بەریتانیدا كە ئێستا 
لە لەندەن پارێزراوە و ساڵی 1999 ڕێگەی 

باڵوبوونەوەی پێدرا،  لە نامەیەكی یەكێك لە 
بەرپرسە سەربازییەكانی ئینگلیز بۆ بەرپرسی بااڵی 

هێزە چەكدارەكانی بەریتانیا نووسیوویەتی "پێویستە 
دەوڵەتی شكۆمەندی ئینگلیز بەیەك چاو سەیری 

شۆڕشگێڕە كوردەكان نەكات و ئەوەی شێخ 
كردی ئێسا دەیان سەرباز و پلە تایبەتی سەربازی 

لە بەغدا هاوكارمانن بۆ گێڕانەوەی بارودۆخی 
ئاسایی واڵت و درووستكردنی پۆلیسی نیشتیمانی 
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عێراق، بە تایبەتیش ئەو ئەفسەرە كوردانەی كە لە 
كۆلیژە سەربازییەكانی بەغدا و ئەستەنبوڵ و لەندەندا 

خوێندوویانە و پێیان خۆشە پشتگیریی هەوڵەكانی 
ئێمە بن."

ئەم نامەیە و ناوەڕۆكەكەی ئەوەمان پێ دەڵێن، 
مەبەستی ئەو سەربازە كوردانە ڕەنگە یەكێكیان تۆفیق 
وەهبی بووبێت، گەر ئەو نامەیەش نەبوایە بیركردنەوە 

و كارەكانی تۆفیق وەهبی بەڵگە بوون لەسەر 
دووبارەنەكردنەوەی ئەزموونی حوكومڕانی شێخ 

مەحموود، بە تایبەتیش لە مامەڵەكردن لەگەڵ ئینگلیز 
و حوكمی خۆ بەڕێوبردندا، دەبوایە لەم كتێبەدا ئەو 

خانمە نووسەرە بە چەند دێڕێكیش بوایە ئاماژەی 
بۆ ئەو جیاوازییانەی نێوان شێخ مەحموود و تۆفیق 

وەهبی بەگ بكردایە.
لە بەشێكی تری ئەم كتێبەدا، نووسەر زۆر بەجوانی 

كێو ماڵی وتار و بابەتە زمانەوانی و ڕۆژنامەوانییەكانی 
تۆفیق وەهبی دەكات، بەاڵم دیارە بەهۆی 

سنوورداركردنی باسەكە و ناوەڕۆكی كتێبەكەیەوە 
نەیتوانیووە كۆنتڕۆڵی هەموو وتارەكانی تۆفیق وەهبی 

بكات، كە گرنگترینیان بە بڕوای من ئەو وتارەیە 
كە لەسەر بنج و بنەوانی زمانی كوردییە و پێشتر 

لە گۆڤاری گەالوێژدا باڵوی كردووەتەوە. مامۆستا 
تۆفیق وەهبی لەو وتارەی گەالوێژدا لەسەر ئەم 

بابەتەی خۆی دەڵێت " ئامانجم لە باڵوكردنەوەی 
وتارەكانی "بنج وبناوانی زمانی كوردی" لە 

)گەالوێژ(ی خۆشەویستدا، ئەوە بوو كە بچینە ناو ئەم 
گەنجینەوە، وە پێكەوە بە شێنەیی تێیدا بسووڕێینەوە. 

كەچی لەپاش باڵوكردنەوەی وتاری نۆیەم، وەها 
ڕێكەوت كە خەریكی هەندێ  كاروباری تر ببم، 
وە بە دەمێ  )موقتاً( دەس لەوان هەڵگرم. بەاڵم 

هەمیشە بەداخەوە دێم و ئەبینم كە كوردەكان، 
زمانەكەی خۆیان ئەبەنەوە سەر زمانی پەهلەوی، 
وە بە پەهلەوییەوە ئەنازن. لەبەرئەوە بە پێویستم 
زانی، لە بەرەوە هەندێ  زانیاری لەبارەی تیرەی 

زمانەكەمانەوە باڵو بكرێتەوە. لە وتاری چوارەممان لە 
باسی دروستبوونی شێوەكانی كوردی و باسی وشەی 
"كرمانج"دا، زانیارییەكی زۆر كورتی بە كەڵكم باڵو 
كردبووەوە لە بارەی تیرەی زمانی كوردییەوە. پیشانم 

دابوو كە زمانی كوردی لە تیرەی زمانی فارسیی 
كۆن -پەهلەوی- فارسیی تازە نییە. ئەم وتارەشمان 

كورت ئەبێ ، بەاڵم ئەو زانیارە گشتییانەی تێدا ئەبێ  
كە زانینیان پێویستە لەبارەی تیرەی زمانەكەمانەوە."
لە بارەی بنەچەی زمانی كوردیش لەگەڵ زمانی 

ئاری و زمانە كۆنەكانی تری ڕۆژهەاڵتدا و چۆنییەتی 
درووستكردن و لێكچوون و جیاوازی نێوان زمانی 

كوردی و زمانی ئاری، بە تایبەتیش زمانی ئێرانییەكان 
و ئەفغانستان و بەلوجستان، لەو وتارەیدا لەسەر 

بنەچەی زمانی كوردی و ئارییەكاندا دەڵێت" ناوی 
ئاری كە دراوە بە نەتەوەیەكی زانراو لە سیفەتێكی 

ئەریە هاتووە، كە بە ئاوێستایی لە شكڵی ئەیریە 
دایە، كە الی زۆرترینی زاناكان وایە كە ماناكەی 

سەر ڕاست و نەجیب و عالی جەناب بێ ، ناوەكە لە 
فارسیی كۆندا )زمانە بەردەنووسەكانی هەخەمەنشی( 

لە شكڵی ئەریە  و لە فارسیی ناوەڕاست )زمانی 
پەهلەوی( و لە فارسیی تازە )فارسیی دەوری 

ئیسالمی(دا لە ئێسكی ئاڕ  دایە. بە سانسكریتی 
ئەریە بەو قەومە ئەڵێن كە زمانەكەیان ویدەییە، بەاڵم 
ناوی ئێران پێدراوە بە واڵتێكی زانراو لە سیفەتێكی 

ئەریەنەوە هاتووە، كە لە ئاوێستادا لە ئێسكی ئەیریانە 
و لە پەهلەوی و فارسیی تازەدا لە شكڵی ئێران دا 

ئەیبینین و ماناكەی عائید و تایبەت بە ئاریەكان 
و واڵتی ئاریەكانە بە شێوە زاری ئێران  كە ئێستا 

زمانزەدە شكڵێكی تازەی چەند سەد ساڵەی ئێرانـە، 
ئێستاش گەلێ  لە ئێرانیەكانی وەكوو خەڵكی 

هەندێ  ناوچەی فارس و ئەفغانستان و بلووجستان و 
كوردەكان... هتد، ئێرانی پێ ئەڵێن."

ئەم ساغكردنەوە زمانەوانییە و نزیكییەی زمانی 
كوردی لە زمانی ئارییەكانەوە و چۆنییەتی لێكچوون 
و جیاوازی كردنی لەالیەن تۆفیق بەگەوە، خاڵێكی 

هەرە گەش و گەورەی ئەوە كە پێش زیاتر لە 
60 ساڵ لەمەوبەر توانییویەتی شیكاری بكات، 

بۆیە دەكرێت لە ئێستاشدا ئەم بابەتە زمانەوانییەی 
مامۆستا تۆفیق بەگ خوێندنەوەی جیاواز و شیكاری 
جیاوازی بۆ بكەین، بۆ ئەوەی نەوەی نوێ و ناوەندە 
ئەكادیمییەكانمان لە بایەخ و كاریگەریی زمانەكەمان 

زیاتر تێ بگەن.



88

گ 
ی  بە

وەھب
یق 

تۆف
ق وەھبی

تۆفی

لق سپی
ی سەر

ڵە ھێرۆ
گو


	1-7
	8-37
	38-61
	62-88

