Dîroka lêgerîna dîalekta kurdîye Goranî.
N.G. Safonova
Bi navê Qanatê Keleş Kurdoyêv (1909-1985) re ne tenê
şuxilvanîya zanîyarîyê, ya mezintirîn zanîyarê kurdnasî bi navê
cîhanê de naskirî, tê girêdanê, lê usan jî avabûna (bi înîsîyatîva
mamostayê wî Î.A. Orbêlî) koma Lênîngradê ya kurdnasîyê sala
1959-an, ku wî bi xwe bêtirî çarêka sedsalîyê seroketî lê kir.
Q.K. Kurdoyêv timê bi xemxurî nêzîkî şagirt û hogirên xwe
dibû, usan jî guhê wî ser wan xwendkarê fakûltêta
Rojhilatnasîyê bû, yên ku mêla wan ser ziman û dîroka kurda
hebû. Awa di salên jîyana wî, yên dawî de, bi piştgirtina wî
xudana vê gotarê bi seroketîya şagirta wî Z.A. Yûsûpova, dest bi
lêgerîna zaravê soranî kir.
Q.K. Kurdoyêv gelek salan gîroyî lêgerîna dîalêktên (zaravên)
kurdî bû û heta niha jî ew para kurdnasîyê di şuxulvanîya
Koma Kurdnasan de dimîne ya sereke. Q.K. Kurdoyêv jibo
pêşvabirina dîalêktologîya (zaravzanîya) kurdî karekî gelekî
mezin kirîye. Cara yekemîn di lîngvîstîka welatê me de wî
lêkolîna bingehîn, ya morfologîya û fonêtîka dîalêktên kurdîye
kurmancî, soranî û zaza pêkanî, analîza wan, ya himberî hev
kirinê kir. Ji alîyê wî de dîalêktên kurdî hatine kvalîfîkasîya
(hevbeş) kirin, ku kurdnasîya Rûsîyayê, ya dema me dipejirîne –
hebûna du komên dîalêktaye sereke di zimanê kurdî de: ya
bakûr û ya başûr. Şagirt û peyçûyên Q.K. Kurdoyêv karê
lêgerîna dîalêktên kurdî, di nav wan de yê kêm lêkolayî, bi pêş
ve dibin. Di kurdnasîyê de du monografîyayên, ku sala 1998-an
ronahîdîtin: Î.A. Smîrnova û K.R. Êyûbî “Dîalêkta kurdî, ya
zaza” (Dêrsim) 1) û Z. A. Yûsûpova “Dîalêkta kurdî, ya goranî
bi peykarên lîtêratûrî, yên sedsalên XVIII-XIX” 2), emekên
mezin bûn, jiber ku heta niha di lîtêratûra taybetî (spêsîyal) de
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(payê pirê ya rojava) goranî û zaza çawan dîalêktên îranî, yên
serbixwe tên dîtin.
Jiber ku lêkolîna me wê ser peykarên goranî be, em bi kurtî
dîroka lêgerîna wî binin ber çavan.
Sala 1881-ê zanîyarê înglîs Ch. Rieui yekemîn melûmetî di
derheqa rêzimana goranî de anîne. Wî ew çawan şaxeke farsî
dîtîye. Paşê E.B. Soan di “Antologîa poêzîa goranî, ya kurt”ii de
gava rêzimana goranî şirovedike, wê çawa şaxeke farsî dide. A.
Christensen sala 1921-ê ser bingeha matêrîyalên Benedictsen
şirovekirina şaxeke dîalêkta hewrimanî, ya navçeyî tîneiii , ku bi
şaşî wek şaxeke goranî lê nihêrîye. Ew mînakîya hewrimanî û
zaza destnîşan dike, lê wan wek zaravên kurdî nabîne. Ramana
derxistina goranî ji cêrga zaravên kurdî, Hadank K. hê bi pêş ve
bir. Wî matêrîyalên O. Mann di derheqa hinek dîalêktan de
(hîmlî kandûlî)iv çapkirin. Ew raman usan jî di matêrîyalên F.C.
Andreas, yê di derheqa dîalêktên îranî de heye, ku A.
Christensen û K. Barr sala 1939-an çapkirinv. Ew bawerîya di
derheqa statûsa goranî de, bê guman bi rada pêşvaçûna
zanîyarîyê, ya wê demê ve tê şrovekirin. Lê salên 50-emîn
zanîyarê înglîs MacKenzie D.N. dicêribîne serbixwe bona
goranî, dîalêktên nêzîkî wî û zaza bi zanîyarî di gotarên xwe (di
nav wan de bi zimanê rûsî li kovara “Narodi Azi i Afriki) û
monografîya xwe da “The dialekt of Awroman ( Hawraman-i
Luhon), 1966, mak bikevi. Ew nêrîn ji alîyê çend îrannasên rûsî
de jî hate pejirandin (R.L. Sabolov, L.A. Pîrêyko)vii. Lê ew nêrîn
çawa ji alîyên kurdnasên kurd, usan jî ji alîyê piranîya
kurdanasên rûsî de hat rexnekirin, T. Wehbî, M.A. Hewramanî,
Q.K. Kurdoyêv, Z.A. Yûsûpova, I.A. Smîrnova û K.R. Êyûbî,
M.Û. Xamoyan.viii
Bi vê re tevayî, çawa ji lîtêratûra taybetî tê xuyayê, cêrge
zanîyara goranî û dîalêktên nêzîkî wî çawa teherên zimanê
kurdî dîtine. Hela sala 1888-an V.A. Jûkovskî gotara “Tekîya
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mervên rastîyê “ahli-hakk” li Pêrsîyayê” çapdike. Di vê gotarê
de melûmetî derheqa kurdên goran û zimanê wan de hene. Ew
melûmetî wî bi xwe ji xelkê berevkirine. Lê sala 1922-an, piştî
mirina wî melûmetîyên di derheqa dîalêkta goranî, ya gundê
Talaxadeşk (bakûr-rojava Şîrazê)ix tên çapkirinê .Li monografîya
J. de Morgan, ya ku sala 1904-an çapbûyex, şirovekirina
rêzimanîyê ya van dîalêktên kurdî heye; hewrimanî, silêmanî,
kêrmanşahî, sineyî, mukrî, cafî, recabî, lekî, xocevendî, yazîdî,
garrûsî, usan jî navnîşên peyvên bi têmayên cihê û nexşa
dîalêktologîyê. Rojhilatnasê rûsayî nav û deng V.F. Mînorskî di
gotara xwe “Gûran”xi de navkirina “gûran” enalîzdike û
lêkolîna lîtêratûra nivîskî, ya ser guranî tîne. Ew jibo şûna
goranî bi temamî bê kivşkirin, pêtivîya, pêvîstîya lêgerînên hê
kûr yên dîalêktên îranî, di dûarojê de tîne ziman.
Di dereca lêgerîna goranî de xebatên îrannans û kurdnasê
naskirî M. Mûkrî êtapeke nû ne. Ew cêrge nivîsarên olî-felsefî,
ku di wan de melûmetîyên pir hêja ser “ahl –î heq” hene, usan jî
destana folklorîyê bi zaravê goranî “Bîjan û Manîja”xii çapdike.
Têkst gişk bi wergera fransî, bi şrovekirinên fire û glossarîyan
hatine çapkirin.
Û dawîyê, monogragîya Z.A. Yûsûpova, ya jorê bîranîyî
“Dîalêkta kurdî goranî bi peykarên lîtêratûryê, yên sedsalên
XVIII-XIX”, nirxê wêyî zanîyarîyê, yê taybetî heye. Ev xebata
cara yekemîn şrovekirina goranî, ya bi sîstêm dide, ew jî cara
yekemîn ser bingeha serkanîyên nivîsar. Xudana monografîyayê
tenê piştî lêkolînên kûr, ya morfologîya, lêksîka û sînteksîsa
goranî û bi himberî hevkirina ji alîkî ve tevî dîalêktên kurdîye
başûr, ji alîyê mayîn ve tevî yên bakûr, statûsa wê dîalêktê dide.
Z.A. Yûsûpova goranî dike nav koma dîalêktên kurdî, yên
başûr, ku nav wê komê de ev dîalêkt hene; hewramanî,
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kandûlaî, bacalanî û yên mayîn. Ev lêkolîn ji xudan re bû
bingeh, wekî klassîfîkasîya xwe, ya dîalêktên başûr bibe pêş:
1) Soranî, mûkrî, sulêymanî; 2) Goranî, hewramanî, bacalanî,
kandûlî û dibe ku hin din ên mayîn; 3) Sinêyî, kermanşahî,
garrûsî, korûnî û yên mayîn. Hewramanî bi goranî ve dikevne
nav komekê, lema jî nêrîna hewramanî çawa teherekî goranî ne
rast e.xiii
Bi dîalêkta goranî, ku demekê teherekî zimanê kurdî yê
lîtêratûrî bûye, lîtêratûra nivîsare pir dewlemend heye.
Makkirinekê wê yekê, ya berbiçav jî katalogên destnivîsarên
kurdî ne, ku M.B. Rûdênkoxiv û Kemal Fuadxv çapkirine. Di
“Şirovekirina destnivîsarên kurdî, yên Lênîngradê” de M.B.
Rûdênko heyşt nava tîne, ku efrandinê bi goranîne, di nav wan
de şiîrên lîrîkîyê, poêma derheqa mêrxasîyên Rostem,
efrandinên Mela Necef, Mela Şafî û yen mayîn. Şirovekirina
kolêksîya almanî, ku zanyarê kurdî naskirî Kemal Fuad çê kirîye
û sala 1970-î çapkirîye, malûmetîyên di derheqa 97
destnivîsaran hene, ji wana di 51-an de efrandinên bi dîalêkta
goranî û dîalêktên nêzîkî wî hene. Wan efrandina bi naverok
dikarî parbikî ser yên lîtêratûrî, olî-felsefî û dîrokî. Kevntirîn
efrandina bi goranî di wê kolêksyayê de – “Perîşan-name” ji
nîveka duyemîn, ya sedsalîa XIV tê û bergirtina (kopîya) sala
1313h./1846p.z. Beşeke kolêksîyayê, ya mezin destnivîsarên
efrandinên şayîrtîyê ne, ji janrên cihê. Ew gelek naverokên ji
“Şah-name” ya Fîdoûsîne, poêzîya lîrîkîyêye, di nav wan de
efrandinên xudanên ûsa naskirî, çawa Ahmed Beg Komasî,
Xana-î Qubadî, Welî Dêwane, Mewlewî û şaxên lîtêratûrî yên
efrandinên usa, çawa “Mem û Zîn”, “Şêx Sen’an”, “Leyla û
Mecnûn”, “Şîrîn û Ferhad” û yên mayîn.
Peykerên nivîskî, yên bi goranî hê kêm hatine lêgerînê, lema jî
çapkirina destnivîsaran nirxê xweyî hêja heye. Di vî karî de
êmekê zanyarên kurde ji Îraqê, ku cêrge dîwanên şayîrên goran
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çapkirine, mezin e; Mewlewî, Welî Dêwane, Feqê Qadirî,
Hemewendî, Cefayî, Rencûrî, poyêma Xana-î Qubadî “Şîrîn û
Ferhad”.xvi Lîtêratûra goranî bi xwe jî hema dikarî bêjî bê lêkolîn
maye. Heta îro li meydanê tenê lêkolîna Enwer Qadir e di
derheqa lîrîka Mewlewî de.xvii
Jibo pêşvabirina lêkolînên ser peykarên goranî, yên nivisar, me
dest bi karê lêkolîna zimanê efrandina folklorî “Bîcan û Manîce”
kirîye, ew têma têza me ya doktoryê ye. Sala 1966-an M. Mukrî
têksta vê efrandinê (978 beyt), ser bingeha du destnivîsara, ku
sala 1299h/1881z. hatibûn bergirtinê, çapdike. Bi gotina M.
Mukrî, ev efrandin şaxa folklorî, ya perçê poêma Fîrdoûsî “Şahname” ye bi zaravê goranî, ku li başûrê Kurdistan pir
belavbûyîye û bi bawarîya wî sedsalîya XVII hatîye nivîsar.xviii
Tiştekî balkêş e, wekî di pertûka Kemal Fuad, “Destnivîsarên
kurdî” de şaxeke wê poêmê jî bi goranî heye, ya ku xudanê wê,
bi texmîn, mirovekî bi navê Almas Xan exix. Em bîrbînin, wekî
şaxeke vê poêmê, ya kurt, bi soranî, bi pexşan heye, ya ku gelekî
ji şaxa goranî dûr e.xx
Di lêkolîna xwe de em dixwazin wê peykera lijor anîyî bi
rêzmanî şirovekin. Xebata me ji pêşgotinê û beşa ne, ku di wan
de melûmetî ser fonêtîka, grafîka û rastnivîsara (orfografîya)
têksta, morfologîya û sînteksîsê hene. Ya sereke beşa
“Morfologîya” ye, ku di wê de xeysetê sîstêma nava, cînava û
fêla, usan jî pêşpirtik û paşpirtikan tê dayîn. Xên ji bisîstêmî
şirovekirina peykera lêkolîn kirî, di xebatê de himberî hevkirina
zimanê têkstê bi goranîya lîtêratûrî re tê dayîn û cudatîyên
taybetîya goranîya folklorî tên belûkirin. Bi giştî zimanê “Bîjan
û Manîce” cudatîyên berbiçev ji goranîya folklorî nîşannake.
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