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 ی کورد وهته کی نه هچهڕه 

 

نربيشلر "   "  Ferdinand Hennerbichlerنووسينی: فرديناند ه

ی   نربيشلر له دايكبووی سا له    ،  شاری لينزی نهمساوی  ١٩٤٦فرديناند ه
شاری   زمانناسي ڤيه زانستگهی  زانستی  و  ژوو  م بواری  له  دەرسی ن    دا 

) ندووە  حهفتاکان١٩٧٣تا    ١٩٦٥خو له  بيستهوە  )،  سهدەی  به ی  خۆی 
ی   ژووی نهتهوەی کوردەوە خهريك کردووە و له سا   ١٩٧٦کولتوور و م

و  دوابه ب تهوەرە  ئهو  لهسهر  بی  کت چهندين  بهردەوام  وەی  ش به  وە 
بيتریکردۆتهوە کت دوو  نه  و له  (بۆ  کوردستان   دنیئازادکر :  بريتين  له    بارمهته 

 "Geiselbefreiung in Kurdistan "   " ئازادی  بۆ  مردن   Die für die Freiheit و 

sterben "  ی بی    ٢٠١٠. سا هکی نهتهوەی کورد"کت و کردەوە. " ڕەچه ی ب
نربيشلر   بهکهالپهڕە  ٢٧٠له  ه کت زانستیی  وەی  ش به  يداوە   دا  ههو

کورد  سهرچاوەکانی   نهتهوەی  هکی  تايبهتمهنديی (   .تهوەبکاڕوون  ڕەچه
ه بهکه: ڕەچه ك ، کۆکراوەيهناسيیك  خهكی  اهوکی نهتهوەی کورد، هکت

ژوويی له شاری وين،   ك ناسيی م وکراوەکانی خه وکراوەی ڕۆژی له ب ب
  )٢٠١٠ی مانگی جوالی ٢٠

 
تاقيکارييهبه  ناوبراو    کوردی   وای  زانستييه  و  نهتهوەی  لهسهر 

وەبردووە، نه ی له ك ههبهڕ کی نو ی کوردی وهتهکی نهه چه ر ڕهسهر باس
ناوەته ئاراوە گهکوو  به  ،ه   لهگهڵ   ناسیکهوناراتی زانستی  ندايهيوهی پهلهر

تيکی و زانستی زمانه ن خستۆته کی  يهگهبه  زنجيره  ،يهوەوانيپشکنينی ژ
کانیك  ی کورد وهوهتهنه  له ئهنجاميدا  که  بهردەست رانی  کۆچه  خه ری ئ
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تير ناكتی ناڤين سه ڕۆژهه   له  وخۆی مرۆڤی  ڕاسته   وەچهی  کوو به به  ر
ئۆلي  ردين ومی بهردهرەوەی سهر و کۆکهڕاوکه " ی  neolithisch"  تيکن

ت.  تی ناڤينڕۆژهه    1دەناسر

کاره      هۆی  ئهو  ئۆرييهسه   بۆته  ت که کهلماندنی  خۆی  زايين  ی  ش  ی پ
مڕۆدا له   که  ژيانيان کردووه  مان ئهو ناوچهيه هه   کی کورد له کۆمه  عيسادا

که به ت نربيشلر لهو شوويدا کانی  نووسراوه  ناوی کوردستان. فرديناند ه پ
کی په ز داوه  رهت کهی کوردی وهوهتهويدا نهله   که  پ ك ويی خه ك ت کان

جياواز  وهتهنه  به خهکۆ  که  زانيوەی  ئهنترين  ناوچهکانی  ك  يهو  پ يان 
ناوە.  مانی لهڕۆژهه     2ه  وەچهی   بهکورد  دا    ١٩ی  دهسه  ت ناسانی ئا

ك  ڕيوايه  -نن  نووس ده  ەیوهکانماده مينورسکی  ڤن  اليه  له   کهت الديمير 
 "Wladimir Minorskiران ناسی ناوداری ڕووسی  " ڕۆژهه ت ناس و ئ

ناو ناسيۆناليسته وه و لهڕاگهيهنرا  هرانسيشهوەو چهند نووسهری بريتانی و ف
گير بووە به قايمی کوردەکاندا   . ج

 

شتريش ه  1 ژوونووسی  ئهو بۆچوونه پ دا نهبووە. م تيکی لهگه ن م پهسندی ژ هبووە به
کورد محهمهد ئهمين زەکی بهگ دوای پشکنينی دەيان سهرچاوەی ئوروپايی و عهرەبی،  

هکی کورد دەباتهوە سهر قهومی لوللو، گۆتی، کاسای و سوبارۆ (هوری)، که   ڕەچه
تی نی عيالمييهکان بووە  خاکهکهي  کۆتايی باشووری ڕۆژهه   له قسهکانی ئينجاان شو

وەيه ت: "...ئهم ئهق  خۆی بهم ش ی  وئاکام وەردەگر جگه له عيالمی)، ئهب ئهس امه (ب
و لهمباديی دەورەی ئاسوريدا  ههرە کۆنی کورد بن که له ئهدواری سوممهری و ئاکادی 

يا "ئاری'   وئهوروپی هاجهرەتی عونسوری هيند وفهعاليهتی سياسييان بينراوە. الفاوی م
ييهی زاگرۆس و کوردستانی بهرەبهرە   بۆ زاگرۆس... ئهب بهقايای ئههاليی ئهس

ر نفووزی خۆي ته ژ محهمهد ئهمين زەکی، "کورد و   (و کردبنی به ئاری..."  هوەخستب
د  چاپدانهوەی انتشارات سيديان،  له ، ١٩٣١، چاپی بهغدا ٣و  ٢و  ١کوردستان"، ج

ی  ی دووههم، بهرگی يهکهم "منشأ کورد"،  ١٩٧٩مههاباد، سا  )٦٣الپهڕە (؟)، فهس
نهری ئوروپی ههر له کۆنهوە بنهمای کورديان گهڕاندۆتهوە بۆ سهردەمی  ژ زۆر تو

ش هاتنی ئارياييهکان. بۆ نموونه،  له دۆزينهوەی بنهماکانی وشهی  G R Driver درايڤر پ
ی"ی ئاشوری که زەمهنيان 'کورد'دا، دەيباتهوە سهر "قهردە"ی سومهری و "قورت

ش هاتنی ئارياييهکان بووە.     نزيکهی دوو يان س ههزارە پ
يهک  (سهرەوەتر)،ئهو بۆچوونهش لهگهڵ ئاکام وەرگرتنهکهی ئهمين زەکی بهگدا   2

تهوە.    دەگر
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نربيشلره  ناليه  له   زموونی تاقيکاريی زانستيی نوێ، کهئه       وه فرديناند ه
ئاناليزهەتشيکراو و  دهەکراو   هوە  ڕوونی  کيتر  جار و ئه  که   وههاتک، 
بنه   انهڕيوايهت نهبووەمايههيچ  زانستييان  بهکی  ه .  حا تاقيکارييهو    ش 

يه شينيانی هه  ن که کهده  وهبه  ئاماژه  مجارهکانی ئهنو   ی وانهتهموو ئهو نهپ
شکه  له   که   ... نی و  رمههوودی، کورد و ئه ك يهوه کی پ وتووی  کولتوور

و  ڕۆژهه ناوين  رينیتی  سهقوڕنه  د ئاسيا  گرتووهرچاوهی  يهيان  ك ، 
(الپه کاره١٦ی  ڕهبوون.  هاوکاتيش  ئهکهزانستييه  )   ئهو،  زه ی  ت   و 

تهوهده هه ن وه  که  وهش وهکورد  فارسه ی  چهك  و  رانی  ئ کان دوايينی 
نربيشلر به يه  و تاقيکارييهناسراون. فرديناند ه  ه کۆی کومه  ی توانيويهنو

کی سه ۆز نيشان بدا که ربهکورد شينهيان تا سه  خۆی ئا ن و ومی کهردهپ
ش ئه  يهوانهله  تهش بگهمهدهو سهربۆ پ باس له سی ههتا    نووسهر[  .وهڕ

 ار ساڵ دەکات]پهنجا ههز

ك ناگهوی کورد بۆ تهتهکی نهه چهڕه     تهنيا گرووپ ند  چه   کوو بهبه  وهڕ
(الپهده  وهومييهتهقه  ندرێ  له ١٦  ڕهلک ويندفۆرس ڕوانگه  ).  گرنۆت  ی 
 "Gernot Windfuhrsنربيشلر له   ،وه" پرۆفسۆری بريتانييه ر  سهفرديناند ه

ۆز"ە  ئاخا وەر به زاراوه   کا کهفتن دهئهو "کوردە ئا ی  مرۆڤی کوردی ئاخ
تی يارمه  يان بهرچاوهگرێ و سه خۆی دهله   يشو "گۆران"   -کوردی "زازا"  

تيک و پشکنينی زمانه ن روانيی تاقيگاکان دهژ و له   رنجهی سهگهج  ت.سپ
زاراوه ندييهيوهپه نهدا  زازايی  ههی  له ك  زمانهڕوانگه  ر    هووانييهی 

له  زاراوه گهجياوازيی  هه ڵ  کرمانجی  بهيهی  به،   له   وهڕاشکاوييه  کوو 
تيکيشهڕوانگه ن   يانتوانيوه ر گرووپی زازا نه سه : له يهجياوازيان هه  وهی ژ

کهياندا   ئا)  ن.  (د.  (به له  ئاسايی  ئهبسه)  J2-M172شداريی  نن.  و لم
له   جياوازييه زازا  کوردههه   مرۆڤی  دهموو  جيا  ده  وهکاتهکانيتر  و چ و 

کی تاسهرهپه تيبهندن  ).١٨ ڕه(الپه تيان بووب

کی پان و به      ناکردن تيکی له   رين لهو ن ر  سهتاقيکاريی و شيکاريی ژ
ر سه ناسيی له ی کۆنهگهبه   تی ناڤين بهکانی ناوچهی ڕۆژههکورد و خه 

ژهچه  رهيهی ههمکی "کورد" در ز بۆ نووسهی بهگه هۆی بهدا به . ل ر ه
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ی  ٢٢١٩تا    ٢٢٧٣" (Naram-Sîn"   نارامسين  ناوی  له که  بووە    رگهۆمس
ه زايين)  ش  چه  وهپ گه تا  ديکه،  ڕنی  مود نيشانهی   همکهکانی  و  بکا 

تهبه وچۆمان  ندايهيوهپه  وان تی ئهمهيار  و به   وهرچاو بدۆز تيی شارسازيی ن
.  بهتايبهت تکانی کوردستان نيشان بداشاخاوييه  ميزۆپوتاميا و ناوچه  واته

يهکی  هتي" نووسهر پاشايGebel Sinjarشنگاڵ "   چيایله نيزيکی ناوچهی  
 " کوردا  ناوی  به  له Kurda  بچووك  دانيشتووەکانی  که  بهرچاو  دەخاته   "

" ناسراون. سهرەڕای  Kurdaite  يت " ەبه ناوی کورد  دا   3ئارشيڤی ماری 
بهرچاو وەيهکی  به ش ناوی   ،ئهوەش نووسهر   سهرکهوتووانه زنجيرەيهك 

ستای نهتهوەی کورد دەگر ه خۆ. ننهريتی کۆکردوونهتهوە که تا سهردەمی ئ
کوو  رێ به کيان لی وەرناگ  ديارە ناوەکان له زمانی کوردی ئهمرۆييدا که

و  "کوردا"  و  "کاردا"  ناوەکانی  گشتی  وەی  ش به  وترە:  بهرب ك  گهل
ناوی کۆ گه"کورتی" وەك  ت ی  کانی شاخاوی ج خه بۆ  ئهو کراو  يشتنه. 

ک ناوانه   ). ١٩٨ی تايبهت دياری ناکهن (الپهڕەی قهوم

گهی      به نيوان  له  ی خۆی  گهی کۆنهناسيی ڕ به سهرئهنجام زنجيرەی 
پهڕ دە کا و نهتهوەی کورد لهگهڵ زمانهکانيتری ناوچهکه و زمانهوانييهوە ت

كوەرگرتن له    Yaghnobi"4نوبی " غبهتايبهت زمانی يا . به که ن دەسهنگ هه
 ، " له زمان و زاراوە جياوازەکانی کوردیErgativitätنموونهی گڕاماتيکی " 

کهريی   "   -ووریهکارت كی  Hurro-Urartaischenئورارتوويی  زمان وەك   "
" مانی  ەز کۆن  ڕوانگهی Alt-Aramäischen  ئاراميی  له  دەسهلميندرێ.   "

گڕاماتيکی  وەی  ش کوردی    نووسهرەوە  زمانی  له  لهمڕۆشدا  وەك  ههر 
تی کوردستاندا دەبينرێ ئاماژە به سوننهتی زمانهوانی   رينڕۆژهه هناسی د

کی   واز ش تهواوی  به  زمانهکه  اليهنی  ههموو  ئهگهر  تهنانهت  دەکا، 

 

زۆپوتاميا،  لهمڕۆدا شاری تيل حهريری "،  ئارشيڤی ماری  3 کی م " له Tell Hariri  ماری شار
تی   سوريايه. و

رانييه  4 کی ئ ت و  ،زمانی ياگنوبی زمان نی لهبه دايکی زمانی سوغدی دەزانر ک شو   ههند
 فتنی پ دەکرێ.اتاجيکستان ئاخ
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نهب   نابی و فۆرمی خۆيان زمانهوانی  له ڕابردوودا بهکاريان ه تهنيا  و 
 ).  ٢٠٨لهمڕۆدا ڕانهگرتب (الپهڕەی 

ستای      ن که زمانی ئ ئۆرييه دەسهلم نربيشلر ئهو ت له کۆتاييدا فرديناند ه
له  تنهتهوەی کورد دەگهڕ تهنيا  و  ران  ش ئ هوە بۆ سهرچاوە کۆنهکانی پ

دەدا که   نيشانی  رانی. ههروەها  ژووييدا کردوويانه به زمانی ئ ڕەوتی م
سهردەمی    النيکهم (ئانتيک)داله  رين  ناوچهيه  د لهو  و کورد  ژياون  دا 

ی متمانهيه و    بوونيان بووە. نانهوەی نووسهر ج گهه مرۆڤ  دەتوان  ئهو به
کوردستانناسي   ت؛کابقانع   داهاتووی  ت.  شله  بگير چاو  لهبهر  دەب  دا 

له   کوەرگرتن  که بۆ  سهرچاوەيی  زی  بهه ڕەخنهی  ئهوەش  سهرەڕای 
جار  زۆر  يهتی،  کۆمه پهرەپيدانی  بۆ  تيکی  ن ژ پشکنينی  زانيارييهکانی 

ی خۆيله نربيشلر   دايهج شهيه فرديناند ه خوازە. سهرەڕای ئهو ک ك د و گهل
گهيهکی  گهی باوەربه که دەيسهلمين بوونی کورد لهبهر دەست دادەن  ج

تهوە و چاوەڕوان دەکرێ   ك کۆن واته کهوەن دەگهڕين بۆ سهردەميکی گهل
و  ئيرانناسی  زمانناسی،  زانستی  دانی  پهرەپ بۆ  ب  گاخۆشکهر  ڕ

 کوردناسی.

ت  پهری ڕۆژهه  بۆکان   –ما

 ٢٠٢٠ی ئاگوستی ٢٦

 

 

 


