ڕهچه هکی نهتهوهی کورد

نووسينی :فرديناند ه نربيشلر ""Ferdinand Hennerbichler
فرديناند ه نربيشلر له دايكبووی سا ی ١٩٤٦ی شاری لينزی نهمساو ،له
زانستگهی شاری ڤيهن له بواری م ژوو و زانستی زمانناسيدا دەرسی
خو ندووە ) ١٩٦٥تا  ،(١٩٧٣له حهفتاکانی سهدەی بيستهوە خۆی به
کولتوور و م ژووی نهتهوەی کوردەوە خهريك کردووە و له سا ی ١٩٧٦
بهدواوە به ش وەی بهردەوام چهندين کت بی لهسهر ئهو تهوەرە ب و
کردۆتهوە)بۆ و نه دوو کت بيتری بريتين له :ئازادکردنی بارمهته له کوردستان
" "Geiselbefreiung in Kurdistanو مردن بۆ ئازادی " Die für die Freiheit
 ."sterbenسا ی  ٢٠١٠کت بی "ڕەچه هکی نهتهوەی کورد"ی ب و کردەوە.
ه نربيشلر له  ٢٧٠ﻻپهڕەی کت بهکهدا به ش وەی زانستی ههو يداوە
سهرچاوەکانی ڕەچه هکی نهتهوەی کورد ڕوون بﮑاتهوە) .تايبهتمهنديی
کت بهکه :ڕەچه هکی نهتهوەی کورد ،ههوا كی خه ك ناسيی ،کۆکراوەيهك
له ب وکراوەکانی خه ك ناسيی م ژوويی له شاری وين ،ب وکراوەی ڕۆژی
٢٠ی مانگی جوﻻی (٢٠١٠
ناوبراو بهو تاقيﮑارييه زانستييهی وا لهسهر نهتهوەی کوردی
بهڕ وەبردووە ،نهك ههر باس ﮑی نو ی لهسهر ڕهچه هکی نهتهوهی کوردی
ه ناوەته ئاراوە ،به ﮑوو لهر گهی پهيوهندايهتی زانستی کهوناراناسی لهگهڵ
پشﮑنينی ژ ن تيﮑی و زانستی زمانهوانييهوە ،زنجيره به گهيهکی خستۆته
بهردەست که له ئهنجاميدا نهتهوهی کورد وهك خه ﮑانی کۆچهری ئ رانی
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له ڕۆژهه تی ناڤين سهير ناكر ت به ﮑوو به وەچهی ڕاستهوخۆی مرۆڤی
ڕاوکهر و کۆکهرەوەی سهردهمی بهردين و ن ئۆليتيک " "neolithischی
ڕۆژهه تی ناڤين دەناسر ت1.
ئهو کاره بۆته هۆی سهلماندنی ت ئۆرييهکهی خۆی که پ ش زايينی
عيسادا کۆمه ﮑی کورد له ههمان ئهو ناوچهيه ژيانيان کردووه که لهمڕۆدا
و ت ﮑه بهناوی کوردستان .فرديناند ه نربيشلر له نووسراوهکانی پ شوويدا
ت ز ﮑی پهره پ داوه که لهويدا نهتهوهی کوردی وهك ت ﮑه ويی خه ﮑان ك
به نهتهوهی جياواز زانيوە که کۆنترين خه ﮑانی ئهو ناوچهيهيان پ ك
ه ناوە 2.ڕۆژهه ت ناسانی ئا مانی له سهدهی  ١٩دا کورد به وەچهی
مادهکانهوەی دهنووس نن  -ڕيوايهت ك که له ﻻيهن ڤﻼديمير مينورسﮑی
" "Wladimir Minorskiڕۆژهه ت ناس و ئ ران ناسی ناوداری ڕووسی
و چهند نووسهری بريتانی و فهرانسيشهوە ڕاگهيهنراوه و لهناو ناسيۆناليسته
کوردەکاندا به قايمی ج گير بووە.

 1ئهو بۆچوونه پ شتريش ههبووە به م پهسندی ژ ن تيﮑی لهگه دا نهبووە .م ژوونووسی
کورد محهمهد ئهمين زەکی بهگ دوای پشﮑنينی دەيان سهرچاوەی ئوروپايی و عهرەبی،
ڕەچه هکی کورد دەباتهوە سهر قهومی لوللو ،گۆتی ،کاسای و سوبارۆ )هوری( ،که
کۆتايی باشووری ڕۆژهه تی خاکهکهيان شو نی عيﻼمييهکان بووە ئينجا له قسهکانی
خۆی بهم ش وەيه ئاکام وەردەگر ت..." :ئهم ئهقوامه )ب جگه له عيﻼمی( ،ئهب ئهس ی
ههرە کۆنی کورد بن که له ئهدواری سوممهری و ئاکادی و لهمباديی دەورەی ئاسوريدا
فهعاليهتی سياسييان بينراوە .ﻻفاوی موهاجهرەتی عونسوری هيند وئهوروپی يا "ئاری'
بۆ زاگرۆس ...ئهب بهقايای ئههاليی ئهس ييهی زاگرۆس و کوردستانی بهرەبهرە
خستب ته ژ ر نفووزی خۆيهوە و کردبنی به ئاری )"...محهمهد ئهمين زەکی" ،کورد و
کوردستان" ،ج د  ١و  ٢و  ،٣چاپی بهغدا  ،١٩٣١له چاپدانهوەی انتشارات سيديان،
مههاباد ،سا ی )١٩٧٩؟( ،فهس ی دووههم ،بهرگی يهکهم "منشأ کورد" ،ﻻپهڕە (٦٣
زۆر تو ژ نهری ئوروپی ههر له کۆنهوە بنهمای کورديان گهڕاندۆتهوە بۆ سهردەمی
پ ش هاتنی ئارياييهکان .بۆ نموونه ،درايڤر G R Driverله دۆزينهوەی بنهماکانی وشهی
'کورد'دا ،دەيباتهوە سهر "قهردە"ی سومهری و "قورتی"ی ئاشوری که زەمهنيان
نزيﮑهی دوو يان س ههزارە پ ش هاتنی ئارياييهکان بووە.
 2ئهو بۆچوونهش لهگهڵ ئاکام وەرگرتنهکهی ئهمين زەکی بهگدا )سهرەوەتر(،يهک
دەگر تهوە.
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ئهزموونی تاقيﮑاريی زانستيی نوێ ،که له ﻻيهن فرديناند ه نربيشلرهوه
شيﮑراوەتهوە و ئاناليزه کراوە ،جار ﮑيتر ڕوونی دهکاتهوه که ئهو
ڕيوايهتانه هيچ بنهمايهکی زانستييان نهبووە .بهو حا هش تاقيﮑارييه
نو يهکانی ئهمجاره ئاماژه بهوه دهکهن که پ شينيانی ههموو ئهو نهتهوانهی
وهك يههوودی ،کورد و ئهرمهنی و  ...که له کولتوور ﮑی پ شﮑهوتووی
ڕۆژهه تی ناوين و د رينی قوڕنهی ئاسيا سهرچاوهيان گرتووه ،يهك
بوون) .ﻻپهڕهی  (١٦هاوکاتيش کاره زانستييهکهی ئهو ،ئهو ت زه
هه دهوهش ن تهوه که کورد وهك وهچهی دوايينی ئ رانی و فارسهکان
ناسراون .فرديناند ه نربيشلر بهو تاقيﮑارييه نو يهی توانيويه کۆی کومه ه
کورد ﮑی سهربهخۆی ئا ۆز نيشان بدا که پ شينهيان تا سهردهمی کهون و
لهوانهيه بۆ پ ش ئهو سهردهمهش بگهڕ تهوه] .نووسهر باس له سی ههتا
پهنجا ههزار ساڵ دەکات[
ڕهچه هکی نهتهوی کورد بۆ تهنيا گرووپ ك ناگهڕ تهوه به ﮑوو به چهند
قهومييهتهوه دهلﮑ ندرێ )ﻻپهڕه  .(١٦له ڕوانگهی گرنۆت ويندفۆرس
" "Gernot Windfuhrsپرۆفسۆری بريتانييهوه ،فرديناند ه نربيشلر لهسهر
ئهو "کوردە ئا ۆز"ە ئاخافتن دهکا که مرۆڤی کوردی ئاخ وەر به زاراوهی
کوردی "زازا"  -و "گۆران"يش لهخۆی دهگرێ و سهرچاوهيان به يارمهتی
ژ ن تيک و پشﮑنينی زمانهوانيی تاقيگاکان دهسپ ر ت .ج گهی سهرنجه لهو
پهيوهندييهدا زاراوهی زازايی نهك ههر له ڕوانگهی زمانهوانييهوه
جياوازيی لهگهڵ زاراوهی کرمانجی ههيه ،به ﮑوو به ڕاشﮑاوييهوه له
ڕوانگهی ژ ن تيﮑيشهوه جياوازيان ههيه :لهسهر گرووپی زازا نهيانتوانيوه
له )د .ن .ئا( کهياندا بهشداريی ئاسايی ) (J2-M172بسهلم نن .ئهو
جياوازييه مرۆڤی زازا له ههموو کوردهکانيتر جيا دهکاتهوه و و دهچ
پهرهسهندن ﮑی تايبهتيان بووب ت )ﻻپهڕه .(١٨
و ناکردن ﮑی پان و بهرين له تاقيﮑاريی و شيﮑاريی ژ ن تيﮑی لهسهر
کورد و خه ﮑانی ناوچهی ڕۆژهه تی ناڤين به به گهی کۆنهناسيی لهسهر
چهمﮑی "کورد" در ژهی ههيه .ل رهدا بههۆی به گهی بهه ز بۆ نووسهر
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مسۆگهر بووە که له ناوی نارامسين " ٢٢٧٣) "Naram-Sînتا ٢٢١٩ی
پ ش زايين( هوه تا چهمﮑهکانی مود ڕنی ديﮑه ،گه ه بﮑا و نيشانهی
بهرچاو بدۆز تهوه و به يارمهتی ئهوان پهيوهندايهتيی شارسازيی ن وچۆمان
واته ميزۆپوتاميا و ناوچه شاخاوييهکانی کوردستان نيشان بدات .بهتايبهت
له نيزيﮑی ناوچهی چيای شنگاڵ " "Gebel Sinjarنووسهر پاشايهتييهکی
بچووك به ناوی کوردا "  "Kurdaدەخاته بهرچاو که دانيشتووەکانی له
ئارشيڤی ماری 3دا به ناوی کوردەيت "  "Kurdaiteناسراون .سهرەڕای
ئهوەش نووسهر به ش وەيهکی بهرچاو ،سهرکهوتووانه زنجيرەيهك ناوی
نهريتی کۆکردوونهتهوە که تا سهردەمی ئ ستای نهتهوەی کورد دەگرنه خۆ.
ديارە ناوەکان له زمانی کوردی ئهمرۆييدا که ﮑيان لی وەرناگ رێ به ﮑوو
گهل ك بهرب وترە :به ش وەی گشتی ناوەکانی "کاردا" و "کوردا" و
"کورتی" وەك ناوی کۆکراو بۆ خه ﮑانی شاخاوی ج ی ت گهيشتنه .ئهو
ناوانه قهوم ﮑی تايبهت دياری ناکهن )ﻻپهڕەی .(١٩٨
سهرئهنجام زنجيرەی به گهی کۆنهناسيی ڕ ی خۆی له نيوان به گهی
زمانهوانييهوە ت پهڕ دەکا و نهتهوەی کورد لهگهڵ زمانهکانيتری ناوچهکه و
بهتايبهت زمانی ياغنوبی " 4"Yaghnobiهه دەسهنگ ن  .به که كوەرگرتن له
نموونهی گڕاماتيﮑی " "Ergativitätله زمان و زاراوە جياوازەکانی کوردی،
کارت ﮑهريی هووری -ئورارتوويی " "Hurro-Urartaischenوەك زمان كی
زەمانی ئاراميی کۆن "  "Alt-Aramäischenدەسهلميندرێ .له ڕوانگهی
نووسهرەوە ش وەی گڕاماتيﮑی ههر وەك لهمڕۆشدا له زمانی کوردی
ڕۆژهه تی کوردستاندا دەبينرێ ئاماژە به سوننهتی زمانهوانی د رينهناسی
دەکا ،تهنانهت ئهگهر ههموو ﻻيهنی زمانهکه به تهواوی ش واز ﮑی

 3ئارشيڤی ماری  ،ماری شار ﮑی م زۆپوتاميا ،لهمڕۆدا شاری تيل حهريری "  "Tell Haririله
و تی سوريايه.
 4زمانی ياگنوبی زمان ﮑی ئ رانييه ،به دايﮑی زمانی سوغدی دەزانر ت و له ههند ک شو نی
تاجيﮑستان ئاخافتنی پ دەکرێ.
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زمانهوانی نهب و تهنيا له ڕابردوودا بهکاريان ه نابی و فۆرمی خۆيان
لهمڕۆدا ڕانهگرتب )ﻻپهڕەی .(٢٠٨
له کۆتاييدا فرديناند ه نربيشلر ئهو ت ئۆرييه دەسهلم ن که زمانی ئ ستای
نهتهوەی کورد دەگهڕ تهوە بۆ سهرچاوە کۆنهکانی پ ش ئ ران و تهنيا له
ڕەوتی م ژووييدا کردوويانه به زمانی ئ رانی .ههروەها نيشانی دەدا که
ﻻنيﮑهم له سهردەمی د رين )ئانتيک(دا کورد لهو ناوچهيهدا ژياون و
بوونيان بووە .ئهو به گهه نانهوەی نووسهر ج ی متمانهيه و دەتوان مرۆڤ
قانﻊ بﮑات؛ له داهاتووی کوردستانناسيشدا دەب لهبهر چاو بگير ت.
سهرەڕای ئهوەش ڕەخنهی بهه زی سهرچاوەيی بۆ که ﮑوەرگرتن له
زانيارييهکانی پشﮑنينی ژ ن تيﮑی بۆ پهرەپيدانی کۆمه يهتی ،زۆر جار
لهج ی خۆيدايه و گهل ك د خوازە .سهرەڕای ئهو ک شهيه فرديناند ه نربيشلر
به گهيهکی ج گهی باوەر لهبهر دەست دادەن که دەيسهلمين بوونی کورد
بۆ سهردەميﮑی گهل ك کۆن واته کهوەن دەگهڕين تهوە و چاوەڕوان دەکرێ
ڕ گاخۆشﮑهر ب بۆ پهرەپ دانی زانستی زمانناسی ،ئيرانناسی و
کوردناسی.
ما پهری ڕۆژهه ت – بۆکان
٢٦ی ئاگوستی ٢٠٢٠
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