بهيت ﮑﯽ هيوابهخش  ،د گهشين وسنوور شﮑ ن !
رەشاد – مستهفا سو تانی
دوازدەی ف برواری ٢٠٢٠
هوشی مين  :پ ويسته هونهرمهندان ،شاعيران و نووسهران سهنگهر ک دژی ب عهدالهتی کۆمه يهتی
ڕ بهری کهن .
زمانی ئاڤيستايی ههرگيز فارسی نيه .ديالکتهکانی کرمانجی  ،سۆرانی  ،فهيلی و ش وەزاری ئاڤيستايی و
ئائينی ههورامی ،زازاکی و لهکی له زمان ماديی کهوتونهتهوە و سهرچاوەيان گرتوە.
جهناب کاک فازل ئوسوليان ،نووسهر و وەرگ ڕ ڕەنجی نه پ وراوی ک شاوە و کت ب کی له بهها
نههاتووی به ناوی "درەختی ئاسووريگ" ئامادە و ب و کردوەتهوە .درەختی ئاسووريگ بهيت کی سياسی
و گهنجينهيهکی گرانبهها و به نرخی کوردی کۆن و هی دەورانی مادەکانه .ئهم بهيته هاولف و هاوتای
له م ژوودا کهمه و سهنهد کی ئاوارته و ڕيزپهڕە .ئهم کت بهبهرخودان و شهڕی مادەکان و ئاشوريهکان
له ن وان بزن و دارخورما باس دەکات و دەگ ڕ تهوە .بزن سيمبۆلی ئاينی زەڕدەشتی ودەسه تی مادەکان
ودارخورما سيمبۆلی دەسه تی ئاشوريهکانه  .پ دەچ ت ئهم بهيت و مهنزومهيه له فورم و ش وازی
"فابل" گوتراب ت .زمانی ئهم بهيته ،کوردی ميانه و ناوەڕاسته .بهيتی ئيستاو کۆنی کوردی ،ديکۆم نت
و سهندی فهرههنگی  ،کۆمه يهتی  ،کولتوری  ،سياسی و م ژووی کوردن .پهيکهر کی ز وين و
م ژوويی که هی قۆناخی مادەکانه و ،به خۆشيهوە نهفهوتاوە و ئيستا له مۆزەخانهی  -می هو -ی ژاپون
هه گيراوە ،ڕاستهوخۆ بهيت و مهنزومهی درەختی ئاسووريگ شکۆداردەکات .ديسکۆرس و ڕاسپاردەی
پهيکهرەکه سهرکهوتن – ی مادەکانه و له ههمان کاتدا شکستی ئاشوريهکانيش بانگهوازدەکات .کاک
فازڵ دەقهکانی کت بی درەختی ئاسووريگی له خهتی پههلهويهوە بۆ سهر زمانی ستانداردی کوردی و
ديالکتی سۆرانی و زۆر شارەزايانه و ب گرفت و ڕەوان تهرجومه و ههموار کردووە .يهک ک له خا ه
پۆزيتيڤهکانی ئهم کت به ئهوەيه که باوڕ و متمانهی زۆری به خو نهر و شارۆمهندی کورد بهخشيوە که
زمانی کوردی ،له پ ڤاژەی زەماندا له ﻻيهن نهيارانی کوردەوە کامباخ و و ران کراوە .
کاک فازڵ به ش وەيهکی ئۆمانيستی و هيمهتی بهرزەوە هه هکانی زانايان و نووسهرانی فارسی زمانی
ڕاست کردوەتهوە  .ئهم نووسهرانه که زمانی دايکيان فارسی بووە  ،شارەزاييان سهبارەت به زمانی
کوردی نزيک به سفر بووە  .به مهيلی خۆيان دەقهکانيان گۆڕاوە و له دياردەی ئهمانهت داری زۆر
دوور کهوتونهتهوە .له بناغهی زمانی کوردی ت نهگهيشتون و لهو بوارەدا ئهنديشه و ئامانج کی سياسيان
ههبووە .پ يان وايه تهنيا زمان ک که له ئ ران ههبوە زمانی فارسی بووە .چونکوو له زمانی کوردی
ت نهگهيشتون به ش وەيهکی نهشياو دەقهکانيان تهرجومه کردوەتهوە .درەختی ئاسووريگ پهيوەندی به
زمانی فارسيهوە نيه .ئهگهرچی فارسهکان ئيديعای وا دەکهن ،به م ناتوانن سهند ،به گه و ديکۆمينتی
زمانهوانی و م ژوويی پيشکهش بکهن و بيسهلم نن وله بناغهدا به گه و فاکتهکانيان فرە لهرزۆکن  .که
وايه هه ويستهکانيان درۆ و هه هيه  .دوکتور ماهيار نهوابی،دوکتور جهمشيد مانکجی ئۆنڤاﻻ )
شارۆمهندی هيندووستان(  ،مهليک الشوعهرای بههار  ،دوکتور فهرهاد ئابادانی و ئيحسانی تهبهری
ههر يهک بهش وەيهک هه ويستی خۆيان دەر بڕيوە .دەست وەردانهکانی ئهم بهڕ زانه که له زمانی فارسی
شارەزان ،ب زه نهر وچ ه پۆپهی ناشارەزايی و نهزانينی زمانی کوردی دەردەخهن و بۆ تهرجومهی وشه
کورديهکان به ئارەزووی خۆيان کۆد ومانای هه ه و نابهد يان داتاشيوە و داناوە .که دەسکاريهکانيان
دەتوان ت ههم نهزانينی زمانی کوردی و ههم هه ويستی نابهج  ،مهزن خوازانه  ،نابهرپرسيارانه و کاڵ
فامانه ب ت داخی گرانم ئهم بهڕ زانه کۆلکه خو ندەوار و زڕە نووسهريش نين و بهر له ل کۆ ينهوە و
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تهحقيق سهبارەت به زمانی کوردی  ،پ ش بڕياری خۆيان داوە .هه ويستهکانيان تهنيا د ڕەشی،
لووتبهرزی  ،ملهوڕی و ڕوانگهی پاوان خوازيه  .له باتی تيماری دەقهکان سهدان جار بيماريان کردووە
 .لهم پ ڤاژەيهدا کاک فازڵ به ش وەی زانستی دەق و وشهکانی نۆژەن و تهرجومه کردوەتهوە و له ههمان
کاتدا بۆ خاتر جهمی و د نيايی له تهرجومهکه  ،بژاردەی بيرمهندانهی بهکار ه ناوە.
درەختی ئاسووريک  :سهرجهم  ٢١٨ﻻپهڕەيه،چاپهکهی قهشهنگ و د گيرە و هه ه بژ ر کراوە .له
ههندی ﻻپهڕەدا ڕوون کردنهوەی پ ويست له فورمی ژيرنوس هاتوە  .ژمارەی شهبهک و چاپخانه و
سا ی چاپ  ٢٠١٩دياری کراوە .و نه و کۆپی دەقهکان جار و بار له باز ک ﻻپهڕەدا وەک به گه و سهند
دانراون  .ناوی ههندی لهو کت بانه که کاک فازڵ ئامادەی کردوون و ب و بوەتهوە و به فورمی ) پ
،دێ ،ئيف ( له سهر ئينتڕنيت دانراون ئهمانهيه:
 نهورۆز ئهفسانه نيه به کوردی و فارسی ناسنامهی زمای کوردی س کت ب) بهرگی يهکهم ،بهرگی دووهم و بهرگی س ههم ( درەختی ئاسووريگب گومان درەختی ئاسووريگ کهل ن و بۆشاييکی گهورە له بواری ئهدەبی ،نو خوازی و
بيرمهنديدا پڕ دەکاتهوە .سهرەڕای سپاس و قهدەردانی له ڕەنجه فراوانهکانی جهناب کاک فازڵ
ئوسوليان  ،خو ندنهوەی کت بهکانی که ئاسۆی مرۆڤ فرەوان دەکات ،بۆ ههموو خو نهران و
ئهوانهی که د بهخهمانی ئازاری نهتهوايهتين پ ويسته .دەسا قه هم و خامهت به بڕشت  ،تهمهنت
در ژ و تهندروست و دەستت خۆش ب ت ،که وەک فرياد ڕەس ک نهته شت ئهم کت به له پهراو زی
پهراو ز بزر و گوم و نهناسراو ب ت ..... .تهواو
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