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مالالم م ال الالمالالود بالالای ال یالالدی  )٣٦٨١-5131ی ال ال از
نویسالالالند ان کرد اسالالالت کر تهّیر مهم در آباز ادبیا
م توب کردی کرمانج داشت و بر پشتیبان ال ساندر
ژابا ،کونسول روس در ارزروم ،خدمت قابل ممحضرای
بالر ادبیالا م توب کردی کردا اسالالالتن تالاکنون از آّالار
«عالادا و رسالالالوما نامری اکراد»« ،چهل ح ایت » و
چند نوشتر ی کوتاا دیگر کر بگذریم ،اّر دیگری از وی
تصال ی نشالدا است؛ بر یمین سبا این پژویی ی
از آّار نویسندا را مورد بررس قرار م دید کر دربارای
زبان و دستور زبان کردی است کر در سال  ٣٦٨٨برای
ژابالا تالهلی کردن در این پژویی ددا از تصالالال ی ام
دسالتط ،،اسووب و دید اایای بای یدی بر زبان کردی
و دستور زبانی را روشن م کنیمن چگونگ تهّیرپذیری
از زبالان عرب  ،ری اکارییای مطصالالالوب زبان کردی،
مقالایسالالالریالای زبان زبان کردی با زبان ترک  ،ترکیا
بطش ال از واژا و زبان م اورەی لهجری کرمانج میانر
با لهجری کرمانج شالال،ل ،نوآوری در موهومسالالازی و
اصطمحا تطصص -عوم زبان ،دیالوگیای او برای
یالالاد یری زبالالان ،شالالالیوای مرتادف و بطییالالای زبالالان
م اورە در میان لهجر کرمانج شالال،ل م وریای این
پژویی یسالالتندن ایمیت این پژویی در این اسالالت کر
برای اولین بار این دسالالتط ،تص ال ی م شالالود و اولین
کتاب دسالالالتور زبان کردی اسالالالت کر بسالالالیار دربارای
واژاسالالازی ،دمورسالالازی ،صالالدا سالالازی و فرین سالالازی
ب ث کردا اسالتن عموا بر این برای اولین بار است کر
دستط ،کردی مربوط بر  51۱سال قبل پیی تص ی
م شودن

مرال مرحموود بایرزیدی  )٣٦٨١-٣171یركێك لرو
نووسررا كوردانری كر نرقش رورای لرسرر سرراتاكان
ئردابیات نوورساوی كوردی چاندووا و بر پشتیوان
ئرلیكساندر ژابای قونسولۆس ڕووس لر ئررزاڕۆم،
خ مرتێك بررچاوی بر ئردابیات نوورساوی كوردی
كردووان تا ئێستا لر برریرم عادا و رسوماتنامری
ئركرادی و چل حیكایر و چرند وردا نووسینێك تر
دیكری سابنركراواتروان ئرم
برتازێ ،برریرم
توێژینروایر تیشك داخاتر سرر برریرمێك ئرو نووسررای
كورد لربارای زمان و ڕێ مان كوردی كر لر ساڵ ٣٦٨٨
بۆ خاتری «ژابا»ی داناوان باسركر وێڕای ساغكردنروای
ترواوی داستطرتركر ،شێواز و ڕوانینركان بایرزیدی بۆ
زمان كوردی و ڕێ مانركری داخاتر ڕوو لر چۆنیرت
کارتێ راوی لە ڕێ مان عرراب و ورداكارییركان تایبر
بر زمان كوردی و برراوردییر زمانییركان لر یرمبرر زمان
تورك و تێكرڵكردن برشێك لر وشر و ئاخاوتنركان
زاری كرمانج ناواڕاست لر رڵ زاری كرمانج ژووروو و
دایێنان لر دروستكردن تێگرھ و زاراوا تایبرتركان
زانست زمان و دیالۆ ركان بۆ فێربوون زمان و شێوازی
یاوواتا و برشركان ئاخاوتن لرناو زاری كوردی كرمانج
ئرم
ژووروودا دابنر ترواری توێژینرواكرن رنگی
توێژینروایر لروادایر یركرم دارا ئرم داستطرتر
سابداكرێتروا و دابێتر یركرم برریرم ڕێ مان كوردی
كر بر فراوان لربارای وشرسازی و ڕسترسازی و
دان سازی و فرریرن سازی دواوان وێڕای ئروای یركرم
دارا داستطرتێك كوردی پێی  ٣11ساڵ لرمروبرر
سابداكرێتروان
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 -1پێشەکی
ئهگهرچی به گشتی مێژووی نوورساوی كوردی زۆر دوور نییه ،به تایبهتیش مێژووی پهخشانی
كوردی ،ههمیشه كورد له ههوڵی ئهوه دابووه كهم تا زۆر بتوانێت دهستخهت و كهشكۆڵ و
بهیازهكانی خۆی بپشكنێت و سهبارهت به پهخشانی كۆنی كوردی شتی تازه بدۆزێتهوه .ههڵبهت
له نێو مێژووی پهخشانی كوردیشدا بابهتی زمانناسی كوردی گرنگییهكی تایبهتی ههیه ،به
تایبهتی لهوهدا كه سهدان ساڵ پێشرت نووسهر و زانایانی كورد به عهرهبی دهربارهی ڕێزمانی
عهرهبی گهلێك بهرههمیان نووسیوه .بۆیه تا ئهم دواییانهش بهرههمێكی تایبهت به زمانی كوردی
له كاروانی پهخشانی كوردیدا كهمرت بیرناوه.
هاتنی ئهلیكساندر ژابای قونسولی ڕووس بۆ شاری ئهرزهڕۆم له باكووری كوردستان ،له
كۆتایی نیوهی یهكهمی سهدهی نۆزدهمدا تهكانێكی گهوره بوو بۆ بهرهوپێشربدنی ژانری
پهخشانی كوردی به الیهنی جۆراوجۆرهوه ،چونكه تا ئهوسا شیعر قهڵهمڕهوی مهیدانی نووسینی
كوردی بوو و ئیرت لهوهبهدوا به هاوكاری مهال مهحموود بایهزیدی ،ژابا توانی كۆڵهگهیهكی
گهورهی كهلهپووری كوردی دروست بكات و بهرههمی جۆراوجۆری نێو كۆمهڵگهی ئهوسای
كوردی له نهمان ڕزگار بكات .لهو سۆنگهشهوه داوا له بایهزیدی دهكات كه بهرههمێك دهربارهی
ڕێزمانی كوردی بنووسێت و بهو هۆیهوه ببێته سهرهتایهك بۆ ههموو ئهوانهی دهیانهوێت فێری
زمانی كوردی بنب و یان بیانهوێت ئهو زمانه بناسن .ئهم توێژینهوهیه «توێژینهوهیهكی شیكاریی
دهستخهتی توحفهتولخولالن فی زمانێ كوردان نووسینی مهال مهحموود بایهزیدی ههوڵێكه بۆ
ناساندنی یهكێك لهو دهستخهتانهی به فهرمانی ئهلیكساندر ژابا نوورساوهتهوه .تێیدا مهال
مهحموود بایهزیدی به شێوهی پهخشان باسی له بناغهی فێربوونی زمانی كوردیی كورمانجی
كردووه و دهبێته یهكهم بهرههمی تێروتهسهل بۆ ئهوسای مێژووی پهخشانی كوردی كه كوردێك
به خۆی بناغهی نووسینی ڕێزمانی زمانهكهی دابڕێژێت.
گرنگیی ئهم توێژینهوهیه لهوهدایه پاش نزیك  071ساڵ بۆ یهكهم جار دهستخهتهكه
ساغدهكرێتهوه و له شێوهی توێژینهوه بنهماكانی هزری بایهزیدی و بهرنامهی كاركردنی لهو
بهرههمهدا دهخاتهڕوو .ههروههاش سهرهتاكانی مێژووی پهخشانی كوردی چهند ساڵێك دهباته
پێشرت و ڕوانینی ئهوسای زانایهكی كورد لهبارهی زمانی كوردی نیشان دهدات .باسهكه به
تێروتهسهلی رشۆڤهی پێكهاتهی دهستخهتهكهی كردووه .وێڕای ناساندنی ههریهكه له
ئهلیكساندر ژابا و مهال مهحموود بایهزیدی ،دهستخهتهكهی ناساندووه و پاشان بهرنامهی
بایهزیدی له نێو دهستخهتهكهدا دیاركردووه و باسهكهی بهسهر چهند سهرهمژارێكدا دابهش
كردووه ،لهوانه بایهزیدی و كاریگهربوون به ڕێزمانی زمانی عهرهبی و ههروهها وردهكارییهكانی
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بایهزیدی له دهستخهتهكهیدا له ههریهكه له كۆك و ڕەگی دروستبوونی كارەكان و وردبوونهوه له
چەند بابەتێكی ڕێزمانی وهك نەفی و نەهی ،سهرسوڕمان ،و جەختكردنەوە (تەئكید) و ئهو
بابهتانهی كه به كار-هوه گرێدراون .دواتر بهرنامهی بایهزیدی له گرنگیدان به ناو و ههموو ئهو
بابهتانهی كه به ناوه وه پهیوهستكراون .وێرای ئهمه پرسی فهرههنگسازی و چۆنیهتی
مامهڵهكردنی بایهزیدی لهگهڵ فهرههنگ و بهرنامه فهرههنگییهكهی و دواجاریش مهزراندنی
مێژوو له چوارچێوهی پرسیار و وهاڵمدا كه بایهزیدی له چوارچێوهی دیالۆگدا ئهمهی
بهرجهستهكردووه .له ههموو ئهم مژارانهدا ویسرتاوه ڕوانینی بایهزیدی بۆ مهسهلهی زمان
شیبكرێتهوه و له كوێدا لهگهڵ ڕێبازی ڕێزمانناسیی ئهمڕۆدا یهكی نهگرتهوه ئاماژهی پێدراوه .بهم
شێوهیه تهواوی دهستخهتهكه بۆ ڕێنووسی ئێستای كوردی ساغكراوهتهوه و به كورتیش و به
شێوازی رشۆڤهكاریی وهسفی ئهم توێژینهوهیهی لهبارهوه كراوه.
٢ـ ناساندنی دهستخهتهكه
ئهم دهستخهته كه له كۆلیكسۆنی ئهلیكساندر ژابا به ژمارهی  Kurd 8/aپارێزراوه و  011الپهڕهیه
و به شێوهی پهخشان باسی چۆنیهتی فێربوونی زمانی كوردی دهكات .یان ،به واتایهكی تر،
ناساندنی زمانی كوردییه ،لهگهڵیشیدا چهند الپهڕهیهكی بۆ فهرههنگی كوردی-توركی
تهرخانكردووه و له كۆتاییهكهشدا دایهلۆگێكی هێناوهتهوه بۆ ئهو كهسهی بیهوێت به كوردی قسه
بكات.
ئهم دهستخهته مهال مهحموود بایهزیدی بۆ خاتری میر ئهلیكساندر ژابای نووسیوه .ههر له
سهرهتاوه بایهزیدی ناوی كتێبهكهی بهمه دههێنێت« :هذا كتاب قواعد لسان كوردی یه فی
عادتهم ».له الپهڕهی دواتردا دهنووسێت« :رسالة تحفة الخالن فی زمانێ كوردان ».ئینجا دێته
سهر ناساندنهكه و دهنووسێت:
اشی پهسنا خودێ و سهلهواتا سهرنجا ،تو بزانی كو سهبهبێ پێك ئێخستنا ڤی ریسالهیێ ئهوه،
كو مه دگهل كونسولێ دهولهتا فهخیام روسییه كو ساكینه ل ئهرزهرۆمێ میر ژابا ،ژ مێژ دۆستی
و ناسی ههبوو و ئهوی ژی قهوی زێده مهیال زانینا زمانێ كورمانجان دكر ،ئیجاری مه ژی موراد
كر كو ئهم ژی ریسالهیهكی د بهحسا وی زمانیدا پێك بخینن ،ئیدی مه دهست پێ كر و ناڤێ
ریسالهیێ ژی توحفهتولخوالن فی زمانێ كوردان هاته دانین ،خودێ تهمام كرنێ ژی راست
بینه ،ئامین.

ئهمام بهعد:
تو بزانی كو زمانێ كورمانجی ژی وهكو زمانێد  ...كۆتاییهكهی ئهمهیه :ئیدی ئەڤە نابنت مرۆڤا
بی كو ئەز ببمە سەبەبێ ئێخسیرا عێلەكی ب ئیزنا خوەدێ نها دێ جەوابێ ئەسسەحێ بینن
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و ئەز ژی مزگینا خوە ب دەسینم و پێسیرا من ژی ژ دەست وە خەالس ببنت ،ئەڤ شوكرێ
خوەدێ قاسیدێد چوویی هاتن و مزگینی ئینان كو راستە ،وەسسەالم .كتبە ألجل دوستێ

میر ژابا قونسولۆسێ فەخیمەی رووسیە در اررضوم.

 -1-2ئهلیكساندر ژابا كێیه؟
ناوی ژابا له سهرچاوهی جۆربهجۆرهوه به شێوهی جۆربهجۆرهوه دهبیرنێت .هۆكارهكهی ئهوهیه
ناوبراو ناسنامهیهكی فرهالیهنی ههبووه له بوارهكانی زمان ،مێژوو ،رۆشنبیری و ئهدهبیاتی زۆر
نهتهوان كاری كردووه و به چهند زمانێك نوسیویهتی .بۆ وێنه له سهرچاوهكانی پۆلۆنیا به ناوی
 August Kosciezsa Zabaهاتووه و له سهرچاوهی ڕووسیدا به ناوی August Dementeviç
 Jabaو له سهرچاوهكانی ئهڵامنیاشدا به ناوی  August Jabaهاتووه .ههروهها نازناوهكهیشی به
شێوهی جودا جودای وهك  Saba, Shaba, Yaba, Zhaba, Zaba, Cabaهاتوون (:9101، 92
 .)çelikئۆگست ژابا له رۆژی 01ی ئابی ساڵی  0010له ڤیلنا له لیتوانیا له خێزانێكی سهربازیی
لهدایك بووه .باوكی ناوی دۆمینیك ژابا ( )0010-0771بووه ،كهسێكی دهوڵهمهند بووه و
خاوهنی چهندین گوند و ئاوایی بووه .لهناو بنهماڵهی ژابا له شهش برا پێنجیان له ریزی ئهفسهری
دا بوون .ژابا دوای ئهوهی ههموو قۆناغهكانی خوێندن به سهركهوتوویی دهبڕێت ،له 92ی ئایاری
ساڵی 0091دا له وهزارهتی دهرهوهی ڕووسیا سهرهتا وهكوو وهرگێر كار دهكات ،بهاڵم ئهم كارهی
به دڵ نابێ و داوا دهكات ههر له ههمان وهزارهت بیبهته بهشی ڕۆژههاڵتییهكان .دوای ئهوهی به
سهركهوتوویی ئهم بهشه دهبڕێت ،له 9ی نیسانی  0090دهبێته وهرگێڕ له كۆلیژی دهوڵهتیی بۆ
كاروباری ههندهران .دوای ئهوهی له 07ی نیسانی 0081دا ئهركێكی نهێنی له یافا پێ
دهسپێرن .ژابا زۆر سهركهوتوو دهبێت و لهسهر پێشنیازی دهستهاڵتی سهرووی خۆیهوه له 90ی
نیسانی  0080دهیخهنه ڕیزی كونسوڵی فهخری .له دوای تهواوكردنی چهند ئهركێك له ئاداری
 0089له سالۆنیك و ئۆكتۆبهری  0081له سمیرنا ،له 90ی ئاداری  0080وهكو یهكهمین
وهرگێر و ڕاوێژكاری كونسوڵگهری گشتیی رووسیا له سمیرنا كاردهكات .له 00ی تهمموزی
 0019دهبێته ڕاوێژكاری دهربار و له 99ی ئابی  0017میدالیای شهڕهف له بهرامبهر خزمهتی
بێ پسانهوهی پانزه ساڵی وهردهگرێت .له 92ی ئایاری  0010دا ژابا دهستنیشان دهكرێت بۆ
پۆستی كۆنسولی ڕووسیا له ئهرزهڕۆم و تا ههڵگیرسانی جهنگی قرم ههر له پۆستی كونسوڵخانهی
رووسیا لهو شارهدا ماوهتهوه.
له 00ی ئایاری  0017دووباره بۆ جاری دووهم كرایهوه به كونسوڵی ڕووسیا له ئهرزهڕۆم و تا
وهكو 97ی حوزهیرانی  0077ههر لهم پۆستهدا مایهوه .ژابا ماوهی پانزه ساڵ زیاتر له شاری
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ئهرزهڕۆم ژیاوه و لهم ماوهیهدا دوو جاو وهكو كونسوڵی ڕووسا لهوێدا ماوهتهوه له نێوان (- 0010
 )0018و ( )0077 - 0017و لهم ماوهیهدا بهتایبهتی له نێوان سااڵنی  0017تا  0077ماوهی
ده سااڵن ژابا توانیویهتی گهنجینهیهكی یهكجار گهورهی زمانی كوردی له فهوتان ڕزگار بكات و
به یاریدهی زانای گهوره مهال مهحموود بایهزیدی توانیان كۆمهڵێك دهستنووسی كوردی له
فهوتان ڕزگار بكهن .دهگوترێت ژابا زمانه ڕۆژههاڵتییهكانی :توركی ،عهرهبی ،فارسی و كوردی
زانیوه و كۆمهڵه دهستنووسهكانی ژابا به زمانه ڕۆژههاڵتییهكان  971دهستنووس بوون .له كۆی
ئهو  971دهستنووسه تهنیا  071دهستنووسی ماون و ئهوانی تر ون بوونه كه پێدهچێ زۆربهیان
دهستنووسی كوردی بن .له دهستپێكی سااڵنی ههشتایهكانهوه پیری و نهخۆشی زۆریان بۆ
هێناوه و له نامهیهكدا بۆ یۆستێ له 09ی ئایاری  0000دا دهنووسێت :ڕاستییهكهی هێشتا
چهند تێكستێكی دیكهی كوردیم ال ماوه ،بهاڵم ئهفسووس چیرت ناتوانم به هۆی باری
لهشساغیمهوه :الوازی قاچ ،دهست و بیناییم خهریكیان ببم .چابا له ژیانیدا دوو ژنی هێناوه
جۆزێفین و مۆسرتا ،ژنی یهكهمی ساڵی  0081گواستۆتهوه و ساڵی  0010له سمیرنا كۆچی
دوایی دهكات و لهم ژنه ده منداڵی ههبووه و دووهمین جار ساڵی  0011لهگهڵ ژنی دووهم
هێلێن گیرۆ زهماوهند دهكات و لهویش ده منداڵی دهبێ .ژابا له 8ی ژانوڤیهی  0021له سمیرنا
و له تهمهنی نهوهد و سێ ساڵیدا كۆچی دوایی دهكات (ژابا 01 :9101 ،ـ .)07

 -2-2مهال مهحموود بایهزیدی كێیه؟

مهال مهحموود بایهزیدی له ساڵی  0722له ناوچهی بایهزید له باكووری ڕۆژههاڵتی كوردستانی
توركیا لهدایك بووه .ههر لهوێش دهستی به خوێندن كردووه ،پاشان له تهورێز فێری فارسی بووه،
ئنجا سهر لهنوێ هاتۆتهوه شارهكهی خۆی و بووه به بهڕێوهبهری قوتابخانهی ئایینی (حوجره).
بایهزیدی لهگهڵ شكانی بههلوول پاشای كورد ،دواین میری كورد له بایهزید ،شارهكهی خۆی
جێدێڵێ و دهچێته ئهرزهڕۆم و لهوێ دهبێته خواجه ،پایهیهكی بهرز لهناو نووسهر و رۆشنبیرانی
ئهوێ داگیردهكا .لهكاتی ڕاپهرینهكهی بهدرخان پاشای جهزیره له ساڵی  0017دژی
عوسامنییهكان ،مهال مهحموود بایهزیدی بهرپرسیارییهكی مێژوویی دهكهوێته ئهستۆ ئهویش
نێوهندگیریی عوسامنییهكان و بهدرخانییهكانی كردووه ،بهاڵم دواتر عوسامنییهكان به تۆمهتی
ئهوهی كه الیهنگیری میری بهدرخان بووه تۆمهتی خیانهتی دهدهنه پاڵ و زیندانی دهكهن و دواتر
بۆ شاری وان ی دووردهخهنهوه .سهرچاوهی دیكه پێی وایه دوای ئهوهی بایهزیدی له مهدرهسهی
خانی له بایهزید مودهڕیسایهتی دهكات .له ساڵی  0011شهڕی عوسامنی و ڕووسان دهقهومێ
و لهبهر ههندێ بایهزیدی ناچار دهبێت بهرهو ئهرزهڕۆم كۆچ بكات و لهوێ لهبهر ههژاریی تووشی
ڕهوشێكی ناخۆش دهبێت و دوای ئهوهی له قونسلخانهی ڕووسیا ژابا دهناسێت ،ئیدی دهرگای
كار و خهباتی بۆ دهبێتهوه ( .)00 :9107 ،ztürkشارهزایی بایهزیدی له بارهی چوار زمانه
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گرنگهكهی ڕۆژههاڵتدا هێنده فراوان بووه ،كه لهناو نووسهرهكانی شاری ئهرزهڕۆمدا تهنیا روو له
بایهزیدی دهكرا بۆ نووسین به فارسی یان بۆ وهرگێران له فارسییهوه بۆ توركی .له ڕهوانبێژی و
ئهدهبیاتی عهرهبی و فارسی و توركیدا شارهزاییهكی بێ وێنهی ههبووه .قورئانناس ،مهالیهكی
شارهزا ،نووسهرێكی بهتوانا بووه .له نازناوه ئهدهبییهكانی مهال مهحموود بایهزیدی :مهحموود
ئهفهندی ،فهقیر مهحموود ئهفهندی ،خواجه مهحموود ئهفهندی (پیرباڵ ،)1 :9111 ،مهال
ئهفهندی ،حاجی مهحموود ئهفهندی بووه .له ساڵی  0078له بایهزید كۆچی دوایی
كردووه (.)02 :9107 ،ztürk
لهبهر ئهوهی له ههموو بهرههمهكانیدا ناوی خۆی نهنووسیوه ،یان به ناوی جۆر بهجۆرهوه
كتێبی نووسیون ،بۆیه تا ئێستا ههموو بهرههمهكانی تهواو دیار نین .ئهو بهرههمانهی كه تا ئێستا
جێگیر كراون بریتین له:
 -0عادات و رسوماتنامهیێ ئهكرادییه؛
 -9تهواریخێ جهدیدێ كوردستان (مێژووی نوێی كوردستان)؛
 -8وهرگێڕانی شهرهفنامه؛
 -1فهرههنگا كوردی–فڕهنسی؛
 -1فهرههنگا دهڤۆكا كوردییا ههكاری-ڕهوهند؛
 -7فهرههنگا كوردی -رووسی -فڕهنسی -كوردی؛
 -7صهرف و بهعزێ ئوسولێ الزیمهیا تهعلیام ب زمانێ كورمانجی یه؛
 -0چیرۆكا مهم و زین (پهخشان)؛
 -2جامیعهیێ ریسالهیێن حیكایهتان؛
 -01توحفهتولخولالن فی زمانێ كوردان؛
لهگهڵ نووسینهوهی چهندین بهرههمی شاعیر و نووسهرانی كورد.

0

 -3بەرنامەی بایەزیدی لە نووسینی كتێبەكە
هۆكاری نووسینی كتێبەكە وەك لە پێشەكیی كتێبەكەدا هاتووە ،بایەزیدی ئاماژە بەوە دەكات
كە بۆ خاتری ئەلیكساندر ژابا ئەم كتێبەی نووسیوە و هەروەها ئاماژە بە كۆنیی دۆستایەتی خۆی
لەگەڵ ناوبراو دەكات ،ئەمەش بەڵگەی ئەوەیە بایەزیدی ماوەیەكی درێژ لەگەڵ ژابا
دۆستایەتییان هەبووە ،هەروەك پاش سوپاس و ستایش بۆ خودا ئەم راستییە نیشان دەدات:
پاشی پهسنا خودێ و سهلهواتا سهرنجا ،تو بزانی كو سهبهبێ پێك ئێخستنا ڤی ریسالهیێ ئهوه،
كو مه دگهل كونسولێ دهولهتا فهخیام روسییه كو ساكینه ل ئهرزهرۆمێ میر ژابا ،ژ مێژ دۆستی
و ناسی ههبوو و ئهوی ژی قهوی زێده مهیال زانینا زمانێ كورمانجان دكر ،ئیجاری مه ژی موراد
كر كو ئهم ژی ریسالهیهكی د بهحسا وی زمانیدا پێك بخینن ،ئیدی مه دهست پێ كر و ناڤێ
 1تهواوی ئهو بهرههمانهی سهرهوه له كۆلكسیۆنی ئهلیكساندار ژابا پارێزراون و ئێستا الی ئێمه ههن.
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ریسالهیێ ژی توحفهتولخوالن فی زمانێ كوردان هاته دانین ،خودێ تهمام كرنێ ژی راست
بینه ،ئامین.

بە واتایەكی دیكە ،ئەو ڕاستییەش ڕوون دەكاتەوە كە ژابا لەمێژ بوو حەزی دەكرد فێری زمانی
كوردی ببێت ،بۆیە داوای لە بایەزیدی كردووە كە كتێبێك لەبارەی زمانی كوردی بنووسێت .ناوی
كتێبەكەشی ناوە توحفەتولخولالن فی زمانێ كوردان.
4ـ بایەزیدی و کارتێکراوی لە ڕێزمانی عەرەبی
بایەزیدی لەم كتێبەدا تەواو لە ڕێزمانی عەرەبی كاریگەری وەرگرتووە ،لەبەر ئەوەی ناوبراو وەك
هەر زانایەكی دیكەی نێو كۆمەڵی كوردەواری سەرچاوەی ڕۆشنبیری و زانستەكەیان زمانی
عەرەبی بووە و لە حوجرە و مەدرەسەكاندا ڕێزمانی عەرەبییان خوێندووە ،بۆیە بە كاریگەری ئەو
زمانە هاتووە ڕێزمانی كوردیشی داڕشتووە .بۆ وێنە ،لە زمانی عەرەبیدا هەر لە یەكەم دەربڕیندا
ئەوە دەگوترێت كە :الكالم اما اسم و فعل و حرف .بایەزیدیش هەر لە سەرەتاوە بە كاریگەریی
زمانی عەرەبی ئەمەی نیشانداوە :ههر چی خهبهرێ ژ دهڤێ ئینسانی ب دهركهڤه ،یان فعله یان
ئیسمه یان حهرفه ،قاتا ب غهیر ژ ڤان سێ قسامن ئیدی ئهساڵ خهبهردان نابنت وكو ئهو سانه
ههرچی خهبهر ههنه پێكڤه ل وان سێ قسامن دبن :فعل ،ئیسم ،حهرف.
خاڵێكی دیكەی كاریگەرییەكە لە بە كوردی نەكردنی تێگەھ و زاراوەكان دەردەكەوێت،
بایەزیدی لە بەرهەمەكەیدا بەشی هەرە زۆری تێگەهەكانی وەك عەرەبی خۆی نووسیوەتەوە و
هەوڵی بە كوردی كردنی نەداوە ،تەنیا لەكاتی رشۆڤەكردن و ناساندنەكەدا بە كوردیی
ناساندوونی .بۆ وێنە هەموو تێگەهەكانی وەك فاعل ،مەفعوول ،حەرف ،فیعلی الزم ،فیعلی
موتەعەددی ،سیفەت ،وەك خۆی نوسیویەتیەوە :فعل ژی دوو قسمه ،قسمهك موتهعهددی و
قسمهك الزم دبێژین ،قسمێ موتهعهددی ژی ئهوه كو ئهو فعل ژ فاعیلێ پهیدا دبنت ب بال
مهفعوولهكی وهكو نهادا وه ئستاند.
 -5وردهكارییهكانی بایهزیدی له دهستخهتهكهیدا

 -1-5وردبوونەوە لە كۆك و ڕەگی دروستبوونی كارەكان
بایەزیدی ڕاستە بە كاریگەریی زمانی عەرەبی ڕێزمانی كوردی نووسیوەتەوە ،بەاڵم بە وردبوونەوەی
لە ئاخاوتنی كوردی خۆی یاسا و ڕێسای دروست كردووە ،بۆ منوونە هەروەك چۆن لە
دروستكردنی كاری ئێستای زمانی عەرەبیدا لە كتێبە ڕێزمانییەكاندا دەگوترێت پێویستە یەك لە
هەر چوار پیتی (أ ،ن ،ی ،ت) بكەوێتە پێش كارەكە ئەنجا دەبێتە كاری ئێستا .بایەزیدیش بۆ
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زمانی كوردی وای داناوە كە دەبێت پیتی (د) بكەوێتە پێش كارەكە و بیكاتە كاری ئێستا،
هەروەها بۆ كاری داهاتووش (ێ) بكەوێتە دوای (د)ی زیادكراو:
فیعال موزاریع دوو قسمه ،یان ئهوه كو دهاللهت دكهتن ئهڤ شۆله نها دێ بنب ،ژ وی قسمێ
را حال دبێژین ،فیعال موزاریع ئهوه كو د ئیبتیدایا ویدانی حهرف دال تێته دانین ،مهسهال وهكو
دبێژی دكهتن ،ددهتن ،دبنت 0،یانی ئهڤه كڕین و داین و بڕین ،نها فیلحال دێ واقیع بنب،
ئهگهر مهسهال ئهو شۆله دێ پاشی نها ببنت ،ژ وی را موستهقبهل دبێژین ،فیعال موستهقبهل
9
ئهوه كو حهتتا نها نهبوویه ،الكین پاشی نها دبنت .ئیجاری الزمه كو دگهل حهرف دال یا یكی
ژی داتینن ،ئهو ژی دهاللهت كو ئهڤ فیعال وی پاشی ڤی زهمانی پهیدا ببنت ،ژڤی فیعال را ژی
موزاریعی ئیستیقبال دبێژین ،یانی پاشی زهمانی نها دبنت ،مهسهال وهكو نها دبێژی :كو دێ
ببنت ،دێ بدتن ،دێ بخوتن ،ئهڤ لهفز دێ عهالمهتی ئیستیقباله.

بایەزیدی وردتر بۆتەوە و هەندێ باری هەاڵوێرد و ئاوارتەی لە زمانی كوردی باسكردووە لە كاتی
داڕشتنی كارەكاندا ،وەك كاری هاتن و وەرە ،هەر وەک دەنووسێت:
وه هندك ئهفعالێد كورمانجی ژی ههین كو فیعال وان و مهسدهرێد وان جودانه ،وهكو نها
دبێژی :مهسدهرێ وی چووینه ،الكین ئهمرێ وی ههڕهیه و ژ مهسدهرێ ژی ئهمر دبنت ،ئهمام
دیسان حهرف (با) د بهرێ دا الزمه بچه ژی دبنت و ب غهیر ژ وی ،وهكو نها وهرهیه ئهمره
مهسدهرێ وی ژی هاتنه ،الكین ئهمرێ وی وهرهیه ،ئهڤ ب حهرف با ژی نابنت ،ئیلال وهرهیه.

 -2-5وردبوونهوه له چەند بابەتێكی ڕێزمانی
 -1-2-5نەفی و نەهی
نووسەر ئامرازی نەفیكردن و نەهیكردنی بە (م ،ن) حسێب كردووە و تێیدا بە چوار شێوە باسی
كردووە:
ئهلف .لە منوونەی كاری ڕانەبوردوودا خستویەتیە ڕوو :ژ فیعال موزاریع نههی ژی تێنت ،یانی
مهنعا كرنا ناوی فیعلێ ،عهالمهتی مهنهی ژی دوو حهرفن (م ،ن) یهكی ژ ڤان ههردوو
حهرفان بهرێ وی فیعلێ داتینه ،وهكو نها دبێژی« :مهخو ،مهده ،مهچه 8،ئهڤ میسالێ
میمێ میساال نوونێ ژی وهكو نها دبێژی :نهره ،نهكه ،نهبه» .لە ڕاستیدا كارەكە كاری
داخوازییە نەك كاری ڕانەبردوو (موزاریع).

 0ئهڤ سێ فیعالنه رهنگێ وان هاتیه سۆركرن.
 9مەبەست (ێ) یە نەك (ی) .بەالم بە هۆی ئەوەی لە ڕێنووسی ئەوسادا (ێ) نەدەنوورسا بۆیە نووسەر تەنیا
(ی)ی نووسیوە.
 8ئهڤ سێ فیعالنه رهنگێ وان هاتیه سۆركرن.
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بێ .نیشانەكە دەكەوێتە كۆتایی فیعل :نووسەر پێی وایە لە هەندێك فیعلدا نیشانەی نەفی
و نەهی دەكەوێتە كۆتاییەوە ،بەاڵم لەوەشدا كەوتۆتە هەڵەوە :وكو دنێ هندهك ئهفعال ژی
هنه كو عهالمهتێ مهنعێ ژ ئاخیری ڤه دزهلقه ،وهكو نها دبێژی كو مهسهال ڤیكنه نهده،
بهرنهده.
پێ .نیشانەكە دەكەوێتە ناوەڕاستەوە :نووسەر لەمەشدا هەڵەی كردووە بەوەی پێی وایە
نیشانەی نەفیكردن دەكەوێتە ناوەڕاستی فیعل ،كە لە ڕاستیدا سەرەتایە نەك ناوەڕاست :وه
هندهك فعل هنه كو حهرفا نهفی دكهڤنه ئۆرتا فعلێ 0وهكو نها دبێژی مهسهال :ڤی نهخن،
ڤی نهگرین ،ڤی نهكوژه .ئهڤنه حهرفا مهنعێ كهتیه نیڤا فعلێ ئهڤنه میسالێد نونی نه ،ئهمام
میسالێد حهرفێ میم ببه واقیع ببه دنێڤا حروفێد فیعلی وهكو نها دبێژی مهسهال ڤهمرهشینه،
ڤهمهكه ،ڤهمهزهلینه .خوالسه ههر چی ئهفعالێد كو حهرفێ ڤ داویێ ویدانی دبنت عهالمێد
نههی ،ئهگهر میم و ئهگهر نوون ل ئۆرتا فعلێ واقیع دبنت وهكو ڤان ئهفعالێد مهزكووره.
تێ .نووسەر باسی زمانەوانی كۆمەاڵیەتی و الیەنی پراگامتیكی لەگەڵ باری نەفیكردن
تێكەڵ كردووە و ئەمەشی لەنێو تایبەمتەندیی زمانی كوردیدا دۆزیوەتەوە ،بەوەی لە
دەوروبەری واتا و قسەكردندا هەندێ جار وشەیەكی وەك (ئاھ) واتای نەكردنی شتەكە
دەدات :حروف ههنه كو ب مهعنا مهنعا فیعلی دبن ،وهكو نها لهفزێ «ئاھـ» مرۆڤهك دبێژته
ته كو فالن شۆلێ بكه ،تو ژی د جوابێدانی دبێژی ئاھ ،یانی ئهز وی شۆلی ناكم.
نووسەر هەمان ڕێسای زمانی عەرەبی كە بۆ جودایی نەفی و نەهی هەیە لەسەر كوردی
پراكتیك كردووە ،بۆ وێنە پێی وایە نەهی لە كاری ڕابردوودا ناكرێت و تەنیا دەبێت كاری رانەبردوو
و داهاتوو بێت :د فعال ماضی دا ئهمر و نههی نابنت ،لهورانی بۆری یه ،شۆال بۆری ئهمر و نههی
مومكین نابنت ،بهلكو ئهمر و نههی مهخسوسه ب فعال موزاریع كو حاله یان نها دێ ببنت و یان
ب فعال ئیستیقباله ،كو دێ پاشی نها بێته وجودێ .ئیجاری تو ئهمر دكی كو بالنێ بكنت یانی
نههی وهكی كو بالنی نهكنت.

 -2-2-5ئامرازی سەرسوڕمان
نووسەر سەرسوڕمانی بە ئامراز دانەناوە و بەڵكو ناوی فیعلی لێناوە ،لەوەشدا (چ /چە)ی وەك
فیعلەكە حسێب كردووە ،ئەمەش ئەوەندەی هێز و ئاوازەی گوتنەكە سەرسوڕمانەكە دیاردەكات

 1واته دهكهونه ناوهڕاستی فیعلهكه.
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ئەوەندە بە شێوەی نووسین نیشان نادرێت .لەو بارەدا ناوبراو بێ ئەوەی باس لە نیشانەی (!)
سەرسوڕمان بكات بەم شێوەیە بۆچوونەكەی خستۆتەڕوو:
هندهك حهرف ژی ههبن به مهعنا فیعلێ دێن ،وهكو نها مهسهال دبێژی :فالن كهس هاتیه،
مرۆڤهك د جهوابێدا دبێژتن :ئایا راسته ئهو مرهڤه هاتیه و یاخو مرەڤهك خهبهری ژ بۆی ته تینه
كو فالن مرهڤهمری یه ،تو دبێژی چه یانی ،ئهڤ لهفزه چه ئهفعالێ تهعهجوبه ،یانی عهجیب
كو ئهو مرۆڤه فهوت بوویه ،ب ڤی تهرزی حروف هنه كو بخوه ،ئهگهر چه حهرفه ،الكین د زمنێ
ویدانی فیعل تیته فههم كرین ،وهكو نها مرۆڤهك دبێژه كو ئیرۆكه د هاڤینێ عهرد قهرسییه ،تو
د جوابێدانی دبێژی وه .یانی عهجایب د ڤی وهقتیدانی ژی عهرد دقرمه( .بایهزیدی)99 ،

 -3-2-5جەختكردنەوە (تەئكید)
لەمەشدا نووسەر ناوی فیعلی لێناوە ،لە ڕاستیشدا تەنیا دووبارەكردنەوەی ئەو شتەیە كە قسەكەر
دەیڵێت و داوای دەكات .دووبارەكردنەوەكە لە ڕووی واتاییەوە بۆ جەختكردنەوە لە شتێك
بەكاردێت« :فیعال تهئكیدێ ژی ههیه ،یانی قهوی مهحكهم كرنێ ،وهكو نها دبێژی یهكی كو:
فالنه تشتی بده منئهو ژی دبێژت كو نادم ،تو تیكرار دبێژی كو ددی ددی ،ئهڤ فیعل تهئكیده،
یانی ب ڤی نڤی ئهز دێ وی تشتی ژ ته بستینم» (سهرچاوهی پێشوو.)98 ،

 -4-2-5هێز و پرسیاركردن
نووسەر لە ڕوانگەی قسەكردنی كوردییەوە ،باسی لە هێزخستنەسەر وشەی كردووە بێ ئەوەی
ناوی هێزی لێ بنێت ،بەڵكو ئەنجامەكەی باسكردووە كە بە هۆی هێزخستنەسەرەوە پرسیار
دروست دەبێت:
فیعل ئیستیفهام ژی ههیه ،یانی تو ئهوی خهبهری دبێژی دبه بهر زهنا وی مرۆڤی دیخی ،كو
ئهوی فیعلی دكنت یانی ناكنت ،ئهو فیعل د ئاخریدانی یایهكی داتینی ،وهكو نها دبێژی كو
دخویی ،دچی ،دكی ،یانی ئهڤ شوالنه تو ب بیر وی مرۆڤكی دیخنی ،ئهو ژی یان دكه و یانی
ناكنت .ئهڤ ژی فیعل ئیستیفهام دبێژین.

 -5-2-5هاوواتا
نووسەر بێ ئەوەی ناوی هاوواتا بهێنێت ،تەنیا لە چوارچێوەی هاوواتابوون و هاوشێوەبوونی
كارەكان ناوی ناوی ئەفعالی موشتەرەكە ،واتە كارە هاوبەشەكان .ئەمانەش تەنیا هاوواتان و هیچ
ڕۆڵێكی ڕێزمانییان نییە :ئهفعالێد موشتهرهكه ژی ههین ،یانی دبنت كو دوو و سێ فیعل ب
مهعنایهكی ببنت ،وهكو نها قهرمین و فهرسین و جهمدین ،ئهڤنه ههر سێ ژی ب مهعنایهكی نه
و ب غهیر ژ ڤان ژی گهلهك ئهفعالێد موشتهرهكه ههبن ،كو دشبنه ڤانه.
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 -6ناو

 -1-6ئاوەڵناو (سیفەت)
نووسەر لە باسی سیفەتدا ئەوەی نیشانداوە كە سیفەت بۆ تاك و تەسنییە و كۆیە ،جا چ نێر بێ
یان مێ یان جامد ،هەروەها بۆ تەسنییە و جەمع نیشانەی (ن) وەردەگرێت :وەك فالن تایفە
خەبیسن ،هەسپێد فالن جهی ب خەباتن .ناوبراو ئەم پیتی نوونە بە عەالمەتی تەسنییە و جەمع
دەناسێنێت.

 -2-6زێدەڕەوی (موبالەغە)
نووسەر بۆ زێدەڕەوییەك كە واتای زیادە بدات بۆ وەسفكردنێك ،واژەی (قەوی) بەكارهێناوە ،دیارە
ئەوسا لە نێو خەڵك ئەو وشەیە بەكارهاتووە ،هەروەك ئێستا لە باكوور وشەی (زەحف) جێگەی
گرتۆتەوە :وهسف موبالهغه دبنت ،ئیجاری الزمه د وهسفا موبالهغهدانی لهفز قهوی بێته داین،
مهسهال وهكو نها دبێژی كو :ئی سال باژێر قهوی ئهرزانی یه ،ئهڤ وهسفه ژ بۆی موبالهغهیه ،یانی
گهلهك زێده ئهرزانییه .ئەوانەی سەرەوە ناوی جنس بوون.

 -3-6ناوی عەلەم
نووسەر وەها دەیناسێنێت كە ئەو ناوانەن تایبەتن بە مرۆڤ یان گیانلەبەر ،جا ناوی ڕەسەنی
كوردی بە منوونە هێناوەتەوە:
ئیسم عهلهم ژی ههیه ،عهلهم ئهوه كو مهخسووس ئانی مرۆڤهكی وهیانی حهیوانهكی موعهییهن
به ،وهكو نها مهسهال عهمۆ و شهمۆ و حهسۆ و یانه ناڤێد ژنان وهكو نها مهسهال گولێ و بهسێ و
فاتێ ،ئهڤنه ناڤن ،ئهمام مه خسووسن بۆی مرۆڤی و بۆی ژنێ كو ناڤ دانینه دبنت ناڤێد
حهیوانان عهلهم داتینن ،مهسهال ناڤێ ههسپهكی مهعلوومه خش (ضش) و عهرهب و عهجهم
گازی دكن ،ئهڤنه ژی عهلهمن ،یانی ناڤێد مهخسووسن ب وان ههسپێد ناڤ دانینه و دبنت
كو ناڤێد مهخسووس لكاوی (لطاوی) چیالن داتینن ناڤێدكان مهعلوومه وهكو نها كژو و كهلش
و كیلۆ داتینن و ناڤێد چیالن ژی وهكو نها خزو و تیلۆ دانینن ،ناڤێد پهز و حهیوانێد مایی ژی
دیسانێ مهعلوومه داتینن ،ئهڤنه ژی عهلهمه.

 -4-6ناوی شوێن و ناوی كات
نووسەر ئەمەی هەر وەك عەرەبی (اسم مكان و زمان) هێناوە و لە ڕێزمانی ئێستادا ئاوەڵناوی
شوێن و ئاوەڵناوی كاتی بۆ دانراوە:
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ئیسم زهمان و ئیسم مهكان ژی ههین ،ئیسم زهمان ناڤێ وهقتهكی مهعلوومییه ،وهكو نها دبێژی
كو سوبه بوویه و نیڤرۆ بۆری یه و ئێڤار نێزوكه ،ئهڤنه ناڤن ژ بۆی وان وهقتێد مهعلوومه .ههر
چی ناڤێ كو ناڤێد وهقتانن ئهو ژی ئیسم زهمانن .ئهمام ئیسم مهكان ناڤێد جهانن ،مهسهال
وهكو نها دبێژی كو نهواال كووڕ و زهڤیا درێژ ،مێرگان ،كانی ،ئهڤنه ژی ئیسم مهكانن .یانی
ناڤێد وان جهێد مهخسووسهنه ،ههرچی ناڤێد كو ب ڤی تهرزی ناڤێد جهانن ،ئهو ژی ئیسم
مهكانن( .بایهزیدی)89 ،

 -5-6ناوی لێكدراو
لەم جۆرەشیاندا نووسەر بە «موڕەكەب»ی ناوهێناوە و پێی وایە لە دوو لەفز پێك دێن ،ئەوانیش
ناو و سیفەتن .ئەو ناوانەی بۆ باش و خراپ بەكاردێن ،نووسەر بە ئەسامئی زەمیمە و ئەسامئی
حەسەنەی ناودەنێت:
ناڤێن ئهسامیێد زهمیمهنه ،یان ناڤێد خرابن و دهاللهت زهمێ دكنت ،ئهمام ئهسامیێد حهسهنه
ژی ههبن كو دهاللهت ل مهدحی و قنجی یێ دكنت ،ئهو ژی ههم ناڤ و ههم وهسفا ب قنجی
یه ،مهسهال وهكو نها دبێژین خێرۆ یومنۆ ئهڤنه ژی ناڤن ،الكین وهسفه ژی ،یانی ئهو مرۆڤه
قنجه و خوهی خێر و ب یومنه( .سهرچاوهی پێشوو)88 ،

 -6-6ناوی موتلەق
نووسەر مەبەستی ئەو ناوانەن كە تەنیا لە كۆمەڵگەی كوردیدا بەكاردێن و تایبەتن بە كوردان،
وەك :محۆ ،علۆ و خلۆ .ناوی كونیەدار نووسەر خۆی پێناسەی دەكات و دەنووسێت:
كونیه ئهوه كو وهقتێ كو زارۆك دوهلده ،باب و دایێد وی زارۆكی نیهتا ب خهبهری دكن ،ئهگهر
كوڕه ناڤێ وی مهسهال پاشۆ و میرۆ و سوارۆ داتینن ،مهراما وان گوایا ئهوه كو ئهو كوڕ مهزن
ببنت و ببت پاشا و یان میر و یان ببته سوارهكی قهوی زێده قنج ،وه ئهگهر كهچه ناڤێ وی
صونه و جهواهیر و لهعل داتینن ،یانی نییهت دكن كو ئهو كهچه مهزن ببنت و سپهحی و رند
ببنت ،وهكو ئۆردكان وهكو جهواهیران وهكو لهعالن مهشهوور ببنت .ههرچی ئیسمێد كو ب ڤی
تهرزی نه ،ژ وان را كونیه دبێژین.

 -7-6ناوی بچوككراوە (اسم التصغیر)
نووسەر مەبەستەكە ڕوون دەكاتەوە كە بچووككردنەوە بۆ سووك تەماشاكردن یان هەژاری
بەكاردێت و بە نیشانەی (ك) لە كورمانجی دەنارسێتەوە:
ئیسم تهسغیر ژی ههیه ،یانی ناڤ بچووك كرین ،موراد ژ تهسغیرێ تهحقیره یانی ژارییه،
عهالمهتێ تهسغیرێ حهرف كافه ب ئاخیری ناڤێ دزهلقنه ،مهسهال وهكو نها دبێژی كو كورك
و بابك و مرۆڤكك .تهسغیرێ ئیسمێد حهیوانان و جامیدان ژی دبنت ،مهسهال ناڤێد حهیوانان
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وهكو نها دبێژی ههسپهك و پهزهك و تهیرهك ،میساال تهسغیرا ناڤێد جامدان وهكو نها دبێژی
دارهك ،دێرهك و كالڤهك.

هەروەها ئەگەر وشەكە خۆی كۆتایی بە پیتی (ك)هاتبێت ،ئەوا پیتێكی دیكەی كافی بۆ
زیاددەكرێت:
ئهگهر مهسهال ئاخیری ناڤهكی د ئهسلدانێ حهرف كاف ببنت ،ئیجاری ئهو حهرف دبه دوو
كاف ،یهك حهرفا ئهسلییه و كافهك ژی كافا تهسغیرێ یه ،مهسهال وهكو نها ئیسمێ كورك و
مێرك و خیشك ئهڤنه وهكو تهسغیركی الزمه كو حهرف كاف بیته دوو حهرف ،مهسهال دبێژی
كوركك و مێركك و خیشكك .كافهك ژ ئهسلێ لهفزێیه و كافهك عهالمهتێ تهسغیرێ یه.

 -8-6ئەسامئول ئەفعال
ئەمە لە كوردیدا هەر لەنێو چاووگدا جێگەی دەبێتەوە ،بێگومان كارەكان بە هۆی نوونی چاوگەوە
دەبنە چاووگ و هەموو چاوگێكیش ناوە .نووسەر وەك دەستووری زمانی عەرەبی ئەمەی
هێناوەتەوە« :ئهسامئی ئهفعال ژی ههین ،یانی ناڤێد فیعالنن ،مهسهال وهكو نها فڕین و برین و
كرین ئهڤ لهفزانه ناڤن ژ بۆی وی فیعال كو پێدا دبنت كو پهرواز و قهتع دكرین».

 -9-6ناوی گشتی و ناوی تایبەتی
نووسەر بۆ ئەم دوو شێوەیە دەربڕینی (ئەسامئی موشتەرەكە و ئەسامئی موجەڕەدەی بەكارهێناوە
و بۆ هەر یەكێكیشیان منونەی هێناوەتەوە .ناوی تاممە و ناوی ناقیسە :وەك نووسەر خۆی
پێناسەیان دەكات تاممە ئەوانەن كە لە كاتی گۆكردندا هیچ دەنگێك لە وشەكە نەپچڕێرناوە و
ئەوەی ناقیسەش ئەوەیە كە دەنگ البردراوە ،لە ڕاستیشدا ئەمە شێوەیەكە لە كورتكردنەوە و بە
ناتەواو حسێب ناكرێن:
ئهسامیێد تاممه ئهوێن كو حروفێد ویی ئهسلییه تهمام تێنه گۆتن ،وهكو نها دبێژی جهعفهر و
ئیسامعیل و حهیدهر ،ئهڤنه ئهسامیێد تاممهنه ،ئهمام ئهسامیێد ناقیسه یانی ب كێامسی
ئهوێن كو حروفێد وی ئهسلییه تهمام نینن ،وهكو نها دبێژی جهعفۆ  ،سمۆ ،حهیدۆ ،ئهڤنه ناڤێد
ناقیسهنه ،لهورانی حروفێد وان ئهسلییه ژێ كێمن.

 -7بهشی فهرههنگسازی و بهرنامهی بایهزیدی
له بهشی فهرههنگسازییهكهدا كه له الپهڕه  77هوه بۆ الپهڕه 090ی گرتووه ،بایهزیدی نزیكهی
 0111وشهی كوردی هێناوهتهوه و به توركی مانای لێكداوهتهوه ،تێیدا باسهكهی كردۆته سێ
بهش :له بهشی یهكهمدا چهند فیعلێكی كوردیی كورمانجی هێناوهتهوه و ناوی لێناون ئهفعالی
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موشتهرهكه ،له بهرامبهریدا یهك واتای توركی بۆ نووسیون ،ژمارهی وشهكان دهگاته  920وشه:
ئهفعالێد موشتهرهكه ،یانی ب شهریكانی :ئاخافنت ،خهبهردان ،كهللمین ،پیافنت ،گۆتن ،بێژه:
سۆزسویلمك .0بۆرین ،دهربازبووین ،خهرجین ،كیچمك 9.بۆراندین ،دهربازكرین ،بهارتن،
خهرجاندین :گیچورمك

8

له بهشی دووهمدا یهك وشهی كوردی هێناوهتهوه و له بهرامبهردا زیاتر له واتایهكی توركی
بۆ نووسیون .ئهم وشانهش ژمارهیان دهگاته  011وشه .ئهڤ ئهفعالێد مهزكووره مهعنایكه فیعل
دوو و سێ و چار ههبن حهموو موشتهرهكن د مهعنایكی دا ،الكین ب عهكسا وان ههیه ،ئیجاری
فیعل بكه ب چهند مهعنان تێنت ،الزمه تو بزانی ئیدی ئانه كورهجه بعملینی و مهعنا بكی.ئهفعال
و ئهسامیێد واحیده كو ب چهند مهعنا تێنت بهیان بكن ،مهسهال :قوراندین 1:اویمق و قومق
معناسنه گلیور

1

بهشی سێیهمیان كه  0191وشهیه ،چهند ناوێكی كوردی هێناون و به شێوهی گشتی یهك
واتای توركی بۆ داناون ،ههر وهك خۆی دهڵێت :وهكو دنێ مهعلوم ببنت كو ئهسامء ژی ههین،
كو مهعنایكه و ب چهند ئیسامن دبێژین ،مهسهال وهكو نها دبێژی كو ئاپ و مام :عهموودمكدر
كور و الو پسهر :اوغل دیمكدر
بهرف ،بهفر :قار دیمكدر

7

7

0

 -8بهشی گفتوگۆی كوردی
ئهم بهشهی دهستخهتهكه كه له الپهڕه  097دهست پێدهكات به كۆتایی هاتنی دهستخهتهكه
كه الپهڕه 011ه كۆتایی پێدێت ،بریتییه له پاشكۆیهك و تێیدا گفتوگۆیهكی نێوان دوو كهسی
كورد دهكات ،گفتوگۆكه له ڕووكهشدا بۆ پراكتیك كردنی ئهو باباتانهیه كه بایهزیدی خستویهتیه
ڕوو ،بهاڵم له ڕاستیدا چهند الیهنێكی مێژووییشی تێدا باس كردووه ،بهاڵم ئامانجی سهرهكیی
پراكتیك كردنه تا ئاسان تێبگهن ،ههروهك خۆی نوسیویهتی :وەكو دنێ الزمە كو هندەك
خەبەردان هین كو پێكڤە زەم دبن و باش ب وان دگەل یەك و دوو دئاخڤن ،بەعزەكی ژ وان
Sözsöyleme.
Geçmek.
3
Geçirmek.
1
2

 1دهركردن ،دهركرن ،دهرخسنت.
5

Kovmak manasına geliyor.
Emu demektir.
7
Oğul demekti.
8
Kar demektir.
6
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خەبەران ژی د زێال ڤی ریسالەیێ زیكر بكن ،دا تەكەللوما كورمانجی ژی ل سەر تالیبان هیسای
ببنت (بایهزیدی .)090 ،باسهكه له ژێر ناوی :زیل الرسالة د بەحسا سوئال و جەوابانە:
واته گفتوگۆیهكه له شێوهی پرسیار و وهاڵمن .كهسێكی بۆتانی له دیاربهكرهوه هاتووه و دهیهوێت
بچێته شام ،چهند زانیارییهك لهو ساڵهدا دهخاته ڕوو ،كه دهتوانین لهم چهند خاڵهدا كورتی
بكهینهوه:
 -0فهرمانڕهوای بۆتان و دیاربهكر له كوردان نهبوونه و حاڵی كوردان ئهوسا باش نهبووه «وەالت
نەراحەتە و میرێ مە ژی بیانییە و بێ رەحمە و حالێ خۆجییان ژ دەست نین»
(توحفهتولخولالن فی زمانێ كوردان ،ل .)090
 -9خۆراك و دهغڵ ههرزان بووه ،بهاڵم پاره نهبووه و ڕێگهش زۆر به ترس بوونه و ئاساییشیان
نهبووه « :خوارن و دەخل ئەرزانە وەلێ دراڤ قەوی كێمە ،دان و ستاندین نینن و رێ ژی
زێدە ب ترسن ،بێ قافلە گەڕیان مومكین نینە».
 -8قهزا و ناحیهكانی ئهوسای دهڤهری بۆتان دیاره زیاتر له بیست قهزا و ناحیه بوونه و ژمارهی
دانیشتوان زۆربووه «وەالت قەوی مەزنە و ژ بیستی زێدە قەزا و ناحیی هەین و ژ پیست
هەزاری ژۆرتر نفوسی تێ هەین و بقەومە دە دوانزە هەزار خوی شهسهتخانە باژاری ژ ب
دەردكەڤنت ،قەوی ژێ هاتینە» (توحفهتولخولالن فی زمانێ كوردان ،ل )081-092
 -1ڕهوهندی و كۆچهرییه كوردهكان زۆر جاران یاخی دهبن و دهچنه ئێران.
 -1شوكروڵاڵ خانی شكاكی فهرمانداری لهشكری عهجهم /رافیزی دهكات و نیازی هێرشیان
ههیه بۆ سهر عێال زیالن.
 -7لهشكری قزلباشان نهخۆشییان كهوتۆته ناو و زۆریان لێ مردوون.
 -9ئهنجام
بهرههمی توحفهتولخولالن فی زمانێ كوردان كه له پهنجاكانی سهدهی نۆزدهم نوورساوه ،دهبێته
یهكهم بهرههمی پهخشانی خۆماڵیی كوردی كه به وردهكارییهوه باسی ڕێزمانی كوردی بكات.
بهرههمهكه لهژێر كاریگهری زمانی عهرهبی و به بهراوردكردنی لهگهڵ زمانی توركی نوورساوه .مهال
مهحموود بایهزیدی بهرههمهكهی بۆ خاتری ئهلیكساندر ژابای قونسولی ڕووس له ئهرزهڕۆم
نووسیوه .بهرههمهكه وێرای بهشی ڕێزمان ،ههریهكه له بهشی فهرههنگ و بهشی گفتوگۆیشی
لهخۆگرتووه .له بهشی ڕێزماندا بایهزیدی ههوڵیداوه باسی ههموو الیهنهكانی ڕێزمان بكات له
پیت و ناو و كارهوه ،بهاڵم له ههندێك بابهتدا به گوێرهی ڕێنووسی ئهوسا تووشی ههڵه بووه و به
پێی ڕوانگهی عهرهبی ڕێزمانی كوردی داڕشتووه .له بهشی فهرههنگسازییهكهدا كه له ههمبهر
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زمانی كوردی زمانی توركی نووسیوه ،نزیكهی  0111وشهی كوردی واتاكهی به توركی نووسیوه.
بایهزیدی له بهشی پرسیار و وهاڵم بۆ زیاتر فێربوونی زمانی كوردی ،ئاماژەی بۆ چهند الیهنێكی
مێژووی كورد بهگشتی و مێژووی دهڤهری بۆتان کردووە.
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وێنهی چهند الپهڕهیهكی دهستخهتهكه
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