ر نۆس )ئهلفوبای( د رينی کورد
نۆسين :دەرو ش عوبهيد

و نهی نۆسهر

کورد ي ک که له نهتهوە ههرە کۆنهکانی رۆژههﻻتی ناوەراست و مهزرا بۆتان )مهسهپۆتاميا( ،که ﻻنکهی ههموو
شارستانيهتهکان و ئايينهکانه ،وەکو دەستپ کی درووست کردنی گۆندوشار ،کۆشتووکال و ئاود ری ،زانستی
ئهست رەناسی و زانستهکانيترە ،وە ههروەها سهرچاوەی ههموو دينه تاک خۆدا پهرستييهکان و فهلسهفهيه .لهههمان
کات دا به در ژايی م ژوو خاکی کوردستان مهيدانی شهرو و جهنگهکان بووە ،ئهمهش دەگهر تهوە بو ئهوەی گرنگی و ههلکهوتهی
جيوپۆليتيکی کوردستان که دەکهو ته بهينی س كشوەری ئاسيا و ئهورۆپا و ئهفريقاو و بهريهککهوتنی چهندەها ئيمپراتووری پ ش زايين و
دوای زايينش .دەتوانين بل ين دوای ئيمپراتورييهتی ماد )م ديا( کورد ههردەم ژ ردەسته مايتهوە .له بهر ئهم جهنگانهو و مانهوەی کوردەکان له
ژ ر داگيرکهرەکانی کوردستاندا زۆربهی م ژۆی کورد له ناو براوەو و و ران کراوە ،ههروەها زۆر م ژوو و بهلگهکانی کۆنی کوردستان له
ئهرشيڤهکانی داگيرکهرەکانی کوردستانی ئهم سهردەمدا شاردراوتنهوە .زۆر بهلگهی و د کوم نت و پهرتۆکيش له ئهرشيڤهکان و
پهرتوکخانهکانی ووﻻته ئهرەبييهکان و به تايبهت له ووﻻتهکانی رۆژئاواييهکاندا ئ مهی کورد کارمان له سهر نهکردووە يانيش ه شتا پ ی ئاشنا
نهبوينه ،وەکو ووﻻتانی يۆنان ،ئهرمهنيا ،بريتانيا و فهرەنسا و ئهمهريکا .ئهمه دەب ت خو ندکار و ل کۆلهرە کوردەکان لهم بوارەدا زياتر ل کۆلين
بکهن .و دەب ت له داهووتدا دەستههﻻتی کوردستان و زانکۆکانی ئ مه هاوکاری و پشتگيری ئهم ههوﻻنه بکهن.
زۆر جار که له گهل هاووﻻتيانی ووﻻته داگيرکهرەکانی کوردستان له سهر م ژوو و زمان دانوستاندن و گفتگوو دەکهين ،ئهوان بانگهشهی
ئهوە دەکهن که ئ مه م ژوويهکمان نييه ،وەکو ئاماژەمان پ دا م ژووی کورد ش و نراوە له ﻻيهن ئيمپراتوورە داگيرکهرەکان و ه رشکهرەکان و
ووﻻته داگيرکهرەکانی تۆرک و ئهرەب و فارس يان زۆر م ژوو و ئاسهوار و کهلتوری کورديان له سهر ناوی نهتهوەی خۆايان داناوە .به
تايبهتی له بهينی سهدەی  ١٧تا سهدەی  ،٢٠بانگهشهکهرەکانی بﻼوکردنهوەی دينی فهله )کرستيان-مهسيحی( ،له کوردستان زۆر چاﻻک بوونهو
و گاريگهرييه دينييهکانيان زال بوويه له سهر هزرو بيرو ئاکار و کردارەکانياندا که ههردەم وەکو نهتهوەيهکی درندەو و دواکهتوو و نهزان و
مرۆڤکۆژ تهماشای کورديان کردووە ،چۆنکه کوردەکان زۆربهی موسلمان بوونه .لهم بهينهدا م ژووی کوردشيان ههلگهرندووتهوە ،زور
چيروک و داستانی ههلبستراويان هونيوتهوەتهوە ،که هيچ راستييهک و بناغهيهکيان نييه .زۆر شو ن و شاخ و گۆند و ئاسهوار کورديان
خستووته سهر نهتهوەکانی تر .م ژوونووسه رۆژههﻻتناسهکانيش که م ژووی نهتهوەی کورديان نووسيوە ،زۆربهيان کورد به نهتهوەيهکی
کۆچهر و گهرووک و دواکهوتوو داياناوە .ئهمهيه چيرۆکی نهتهوەی بندەست و ب کهسهکانه ،وەکو کورد.
نهتهوەی کورد خاوەنی ر نۆس کی زۆر کۆنه که دەگهر تهوە بو  ٣٠٠٠سال پ ش زايين )پ ش له دايک بوونی حهزرەتی عيسای فهله( .زۆربهی
کوردەکان تا ئ ستا ب ئاگان له سهر ئهم ر نۆسه کوردييه .من خۆم پ ش  ١٥سال پهرتووک کيم له سهر ر نۆس کی کوردی بينيوە له مالی
هاور يهکهم ،ر زدار دکتور کاردو بۆکانی ،ئهو رۆژەش به تهلهفۆن له گهلی ئاخفتم ئهم زانيارييانهی خوارەوە به تهلهفون پ ی راگهياندم
دەرباری پهرتۆکهکهو و نۆسهری پهرتۆکهکه:
کاردو بۆکانی ووتی''پهرتوکهکه به خوی ديوانی ههلبهستی )شعری( مامۆستا ه منه ،نالهی جۆدايی .بهﻻم ئهو کهسهی که کاری له سهر ئهم
ئهلفاب يهی کوردی کردووەو و ئهم ر نوسهی کو کردوتهوەو و و ر ک و پ کی کردووە چهند سال کار و ل کۆلينی له سهر کردووە ،ناوی
مۆحهمهدی رۆستهمزادەيه .که ناسراوە به مامۆستا نامو .ناوبراو خهلکی شاری بۆکانی رۆژههﻻتی کوردستانه ،له سهر ئاستی ئ ران
هۆنهرمهند کی بهناو و بانگ بووە له بواری و نهک شيدا .دواتر ،له بهر هزرو و بيرو باوەری سياسی و کوردەواری و مهترسی له سهر ژيانی
دروست بووە و رۆژههﻻتی کوردستان بهج دەه ل ت .ئ ستا ،نزيکهی  ١٥ساله له باشوری کوردستان دەژيتن .ماموستا نامو ئ ستا له کۆل ژی
هۆنهرە جوانهکان له شاری ههول ر مامۆستای زانکۆيه .له سهر ئهم ر نوسه ل کۆلينی کردوەو و پهرتۆک کی بهرههم ه ناوە ، .ئهلفاب يهکه به
خوی پ ی دەل ن ديندەپ ورە ،واتا پ وانی دين .که کاتی خۆی پهيامبهر زەردەشت ئاڤ ستای به ر نوسی ديندەپ ورەوە نوسيوەتهوە'' .بهلﻼم ،دوای
گهران و ل کۆلينهوەم پهرتۆکی زەردەشتی ئاڤ ستا که به زمانی ئاڤ ستان نۆسراوەو و ههروەها له کۆن دا پ يان دەگوت زمانی زەند .ئاڤ ستا به
ئهلفاب تی ديندەپ ورە نوسراوە دەورۆبهری  ٤٠٠سال دوای زايين.
له بهر ئهوەی دەستم نهگهييشت بهو پهرتووکهی که پ شی  ١٥سال بينی بووم ،نهمتوانی پشت راستی کهمهوە که ههمان ئهم ر نوسهيه يان
ر نوس کی ترە .بهﻻم ،ئهگهر پهرتووکی مامۆستا نامو ئهلفاب ی ديندەپ وەرە ب ت له گهل ئهم ر نوسهی ئ بن ئهلوەحشييه ر نۆس کی جياوازە،
وەکو له ئاخافتنهکانی کاک کاردۆش ديار بو ر نۆس کی جياوازە .ههروەها ،ميژۆنوسی کورد سۆرانی حهمه رەش له پهرتۆکهکهی دا بابهت کی
له سهر ئهم ر نۆسهی ئيبن ئهلوەحشييه و ر نۆسی ئ زدييهکان نووسيوە و له فهيسبۆکيش دوو بابهتی له سهر ئهم ر نوسه بﻼو کردبووە .ر زدار
سوران دەل تن که ر نوسی زەردەشتی که پهرتووکی مهسحف يان کتابی رەشی ئ زديان به ر نوس کی جياوازتر لهمه نووسراوەتهوە .ئ زدييهکان
دوو پهرتووکی پيرۆزی دينييان ههيه ،مسحهفا رەش که ههروەها پ دەل ن پهرتووکا رەش و له گهل پهرتووکا جلوە که ههردووکيان به
زاراڤهی کرمانجينه به ئهلفاب تهکی کون نوسراوە که پ ی دەل ن ئهلفابای ئ زدی .ل رەدا بۆمان روون دەب تهوە که س جۆر ئهلفابای کۆنی
کرديمان ههيه.
ئ بن ئهلوەحشييه ،که ناسراوە به نهباتييان ،ههروەها به ئهبوبهکرئهحمهد بن عهليش ناسراوە .ئهلوەحشييه ،نوسهرو و م ژونوس و فهيهلهسۆف و
کشتوکالناس و دەرمانناسی و ژەهرناس و م ژوناسی م ژووی مسری کۆن بووە که له قۆساين نزيک شاری کۆفی ئ راق له دايک بووە له
سهدەی  ٩دا .هندەک م ژۆنووس وەکو کهس کی سهر به نهتهوەی کلدان دەناسن ،بهﻻم زۆربهی م ژونووس به نهباتی دەناسن که زارەوەيهکی
زمانی کونی ئهرەبييه ،يانی به ئهسل ئهرەبه .يهکهمين م ژۆنوس بووە که ر نۆسی هيرۆگليفی کۆنی ميسری وەرگ راوتهوەو و که گر دراو و
پهيوەنديدارە به زمانی قۆپتی ميسری سهردەم که قهشهکانيان به کاريان ه ناوە .ئهلوەحشييه ،پهرتووکی ''کتاب شهوق ئهل مۆستهحهم'' به زمانی
ئهرەبی نووسيوە که باسی  ٩٢ر نوسی کۆن دەکاتن که چهندەها ر نوسی ميسری ئاشکرا کردووە و وەرگيردراوتهوە .له سهدەی  ١٧نۆسهری
ئهلمانی ئهساناسيوس کيرچهر پ داچۆنهوەی له سهر پهرتووکهکهی کردووە ،دواتر له ﻻيهن نوسهری نهمسايی )ئوستريايی( جۆس ڤ ڤۆن هامهر
پۆرگستال وەرگ ردراوتهوە سهر زمانی ئينگليزی و له سالی  .١٨٠٦دا چاپ کراوە.
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لهم پهرتووکهی ئ بن ئهلوەحشييهدا له ﻻپهرکانی کۆتايی دا د ته سهر کورد) ،پهرتووکه ئهرەبييهکه ،ﻻپهرە  ،١٣٤-١٣٥له پهرتووکه
وەرگ ردراوە سهر زمانی ئينگليزی ﻻپهرە  .(٥٣-٥٢ل رەدا وەک خۆ وەردەگ رينهوە سهر زمانی شيرينی کوردی'' ،کلدانييهکان زيرەکترين
مرۆڤی سهردەمی خۆيان بوون ،ئهوان ئاشنای ههموو زانست و هۆنهر ک بوون .لهم بوارەدا ،ي کهم هاوتاو و ي کسان و رکابهريان کورد
بوون .بهﻻم ،جياوازييهکی زۆر گهورە له بهينی ئهم دوو نهتهوانهدا ههبوون ،ههروەکو جياوازی بهينی کرمی رۆناکی دەر و ئهست رەيهکی
درەوشاوەيی له شو ن خو ج گير) .ئهم دەسته واژەی به کار ه ناوە وەکو بهرواردکاری( ي کهمين باﻻدەستی که کوردەکان به سهر ئهوانهوە
ههبوو ،کوشتۆکال و زانستی رووەکناسی .ئهوان وايان دادەنا که نهوەی کوری بينۆشاد'ن و خاوەنی پهرتۆکی ئادەمن دەربارەی زانستی
کشتوکال ،.وە ههروەها پهرتۆکی )وسفرصفريث() ،وسفر قوثامي(] ،ئهم دوو ناوانه ئهرەبينه نهتوانراوە وەربگ ردرن ته سهر زمان ئ نگليزی
يان کوردی[ .کوردەکان بانگهشهی ئهوەيان دەکرد که ههر حهفت پهرتۆکی بهر له ﻻفاوەکهی نۆح پهيامبهر )دروودی خوای ل ب ت( که ئيلهام
بهخش و نيگای بهههشتن ههيانه''.
''ههروەها ،وايان نيشاندەدا که هۆنهری سهحرو جادووکاری و )تهليسمهن( واته ''شتی ه زی سهروو ئاسايی و سحراوی يان'' ههيه .بهﻻم ئهمه
ههمووی نييه؛ بو ئهو ههموو زانستهی که وەريانگرتووە له ﻻيهن کلدانييهکان ،که ئهوان ي کهمينجار چاندوويانه .ئهم بانگهشهی ف ربوون و
شارازاييان له پ ش چاخهکانی سهدەی ناوەراست ،هووی رق کی نهگۆرە بهينی کلدانييهکان و کوردەکانه''.
ههرچهندە ،نۆسهرە نهمساييهکه ،هند ک شتی زياد کردووە بهراووورد له گهل نۆسينه ئهرەبييهکه ،به من زۆر روون نهبوو هۆکارەکه ،بهﻻم
من وا دەدەن م که کاريگهری دينی کرستيانی له سهر بوب ت بهرامبهر به کورد ،که زۆربهی نوسينه نۆسهرە رۆژئاواييهکانی ههمان سهردەم
کاريگهری دينييان زال بووە به سهر نوسينهکانيان به تايبهت بهرامبهر به کورد ،چۆنکه ههم مۆسلمان بووين و ههم ئ مه دژی
داگيرکارييهکانيش وەستاينهتهوە.
ت بينی :ل رەدا ،له وەرگ ری ئ نگليزی دا دەل ت ،نهئهکرا )مهحال بوو( که له ئ نگليزيدا وەکههڤی دەربرينی ههمان دەنگی ووشهی تۆراب و
سۆرا وەربگردر ت .هزر لهوە کراوە که گۆنجاوترە که کرمی رووناکی دەر و ئهست رەيهکی درەوشاوەی له شو ن خو ج گير )که ئاماژەيه بو
ئهو کۆمهله حهوت ئهست رەی که له ي کنزيکن و رووناکی درەوشاوەن ،پ ی دەل ن توورس .ههروەها توورس ،بۆرجی گا ،نيشانهی دوويهمی
بۆرجهکانی مانگيش ناسراوە( .له جياتی ئهوەی که وەرگ ردرابهيه سهر ههمان هاومانای ووشهی تۆزوو و کۆمهله ئهست رەی درەوشاوەکهی
توورس )له کوردی دا وابزانم پ ی دەل ن پهروين(.
له ﻻپهرە  ١٣٢و  ١٣٤دا باسی دوو ر نووسی کۆنی جياواز دەکات که کلدانييهکان به کاريان ه ناون .ههروەها له ﻻپهرە  ١٣٤دا باسی
ر نوسی کوردی دەکاتن ،بهﻻم وەرگ رە ئينگليسييهکه ،ههلبهته لهوانهيه ئهلمانييهکهش چۆنکه وەرگ رە ئ نگليزەکه له ئهلمانييهکه وەريگرتووە،
دەل تن ،کوردەکان به ناراست وايان داناوە که ئهم ر نوسه که هی کوردەکانه ،ئهم ر نۆسه که بينۆشاد و ماسيسۆراتی ههموو کارە زانستييهکانی
و ميکانيکييهکانيان بهم ر نۆسه نوسيويانه .وەکو دەردەکهو ت ،بينۆشاد و ماسيسۆراتی دوو زانای کورد بونه) .ههرچهندە ل رەدا ههست دەکهم
که نوسينه ئهسلييه ئهربييهکه و ئ نگليزييهکه جياوازايان ههيه ،که نوسهرە ئهلمانهکه يان ئ نگليزەکه به مهبهست ئهم چهواشهکارييهيان کردووە
که بل ت ئهم ر نۆسه هی کوردەکان نييه ،يانيش ههلهيهکی زمانهوانييه ،ههرچهندە من زۆر شارەزای زمانی ئهرەبی نيم ،بهﻻم ن شانی
مامۆستايهکی زمانی ئهرەبيم دا ،ئهويش ئهم رستهيهی له پهرتووکهکهدا نهدووزييهوە که دەل ت کوردەکان به ساختهکاری ئهم ر نوسه به هی
خۆايان دادەن ن .ئهمهی خوارەوەش بهش کتری که راستهوخوو له پهرتووکهکه وەرگ ردراوەتهوە.
''ئ مه ناشارەزا و نهزانين که ئهم پيتانه سهر به کام ر نۆسه )ئهلفاب تن( .چۆنکه ههروەکو ئ مه ههرگيز ناتوانين ت بگهين لهوەی که ئهمه چ
زمان که دەردەبرن .بهﻻم من له بهغداد  ٣٣نوسينم بينی که بهەم ر نوسه ههلکۆﻻ بوون ،يان نوسرا بوون،
له کاتی مانهوەم له شام )ديمهشق( دوو پهرتووکم بينين ،که ي ک کيان له سهر کهلتوری مهی ترێ )شهرابی ترێ( ،و داری خۆرما ،ئهوەيتريان
له سهر ئاو و ش وازی دۆزينهوەی ئاو له ژ ر خاک کی نهناسراو.دا ..ههردووک پهرتووکهکه له زمانی کورديم وەرگ رانه سهر زمانی ئهرەبی
بو بهرژەوەندی و سوودی مرۆڤايهتی .له بهر ئهمهش ئهم زانستنامهيه )نوسينی ئهم پهرتووکه( تهواوم نهکرد له پ شدا ،له کووتاييدا تهواوم کرد.
به پشتيوانی خوای ئاسمان ،دوای بيست و يهک ) (٢١سال ،ههبوون و گهورەيی و چاکهی خوای گهوەر ئهو ئامانجهی که پ شنيار کرا بوو به
دەستم ه نا .من پهرتووکهکه دامنام )راسپاردم( به گهنجينهی خهليفه ئهبدۆلمهليکی کوری مهروان ،دەستههﻻتهکهی شکودارو و سهرکهوتوو
ب ت ،داواکارم که ئهو ستؤن کی ههميشهيی ئيمان بيتن''.
''س شهمه ،س يهم رۆژی رەمهزان ،سالی ) (٢٤١دووسهدوو چل و يهکی دوای کۆچی )هجری(''.
گهورەيی بو خوا
''ي کهمين کۆپی ئهم نوسينهی پ ش ئ مه وەرگ ردراوی ئهسلهکهيه )رەسهنهکه( وەرگيراوە له ﻻيهن حهسهنی کوری فهرەج ،کوری ئهلی ،کوری
داوود ،کوری سينان ،کوری سابات ،کوری قورە ئهلحهرانی ،ئهلبابلی ،ئهلنۆقانی ،س شهمه له رۆژی حهوتی مانگی رەبيعول ئاخهر )دەکاته
بهينی مانگی  ١١و  ١٢زايينی( ،سالی ) (٤١٣چوارسهدوو س زدەی کوچی .ئهم کۆپييه )لهبهرگرتنهوە( يه )که ئهمهی ل چاپ کراوەتهوە(،
ل ی دروست کراوە ،دووشهمه دووی مانگی مۆحهرەم )بهينی مانگی  ٨و  ٩زايينی( دەستی پ کردووە ،له سالی کۆچی) ،هيجرە( ،له سالی
) .(١١٦٦هزار و سهدوو و ش ست و شهش .رۆژی ههينی ) (١٠دەهی مانگی جۆمادی ئهل ئاخير )بهينی مانگی  ١و  ٢زايينی( تهواو بووە له
ههمان سالدا''.
پ ش دەست به نوسسينی ئهم بابهته بکهم ،من وا ههستم کرد که کهس له سهر ئهم ر نوسه نهنووسيوەتهوە ،بهﻻم ،دواتر زياتر خو ندنهوەو و
گهران به دوای زانيارييهکاندا ،وەکو له سهرەوەش ئاماژەم پ دا ،خۆشبهختانه چهند کورد ک کاريان له سهر ئهم ر نوسانهيان کردووە .منيش
جارەکيتر ئهم نووسينه بﻼو دەکهمهوە که زياتر خهلکهکهمان پ ی ئاشنا ببن .ئاشنا بوونی منيش بهم ر نووسه دوای گهران به دوای ،که ئايا
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کورد ر نووسی کۆنی خۆيان ههبووە يان نه .يهکهم جار پهرتووکهکهی ئ بن ئهلوەحشم به زمانی ئ نگليزی و ئهرەبی بهرچاو کهوت له سهر
ئ نتهرن ت.

-١ئهلفاب ی ديندەپ ورەی زوردەشتييهکان

-٣ئهلفاب ی ئ زدييهکان

-٢ئهلفاب ی کۆنی کوردی-ئيبن ئهلوەحشهيه

 -٤ﻻپهرەيهک له پهرتووکی ئ بن ئهلوەحش دەربارەی کورد

سهرچاوەکان:
پهرتووکهکانی ئ بن ئهلوەحش
سهرچاوەی پهرتووکی زمانی ئهرەبی
https://archive.org/stream/ancientalphabet00conggoog#page/n93/mode/2up
سهرچاوەی پهرتووکی زمانی ئ نگليزی
https://archive.org/stream/ancientalphabet00conggoog#page/n85/mode/2up
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https://landofkarda.blogspot.com/2013/03/old-kurdish-alphabet.html?m=1سهرچاوەيهکيتر
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