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  رگ کی وه پشه
  
  زاییدا له  زمانزانی و شاره  له سکی که د بۆ که هم سعوود محه کانی مامۆستا مه بیه  عاره مه رهه رگانی به وه

م  تنم کردب، به ترس دایگرتم که. م کرد یه مه و گه  ئاگر و من ئه  به کردنه مه ب، گه  نزیک نه وه ئاستی خۆیه
یزانانی تی یار ری ژیانی تایبه به کان و خه رزشیه  وه واه ی هه وه  هۆی خوندنه ی کتب به وه مۆ خوندنه ئه

رمکردنی  رگه تی سه لسووم و بابه جی گۆڕی ئومکه خت و حه لووی به کانی هۆیوود و که ستره دنیا و ئه
ق  ر ده  سه رژته په ک ده!  ترسی دواڕۆژ بته من و ترسی منیش ده  ناو کورددا باوی نه  له ریکه ، خه وه تره

   چونکه  ئاگر کردووه من یاریم به! نگاندن؟ سه ردکاری و ههراو ڕندراو و به رگه رگدراو و وه تی وه و بابه
ر   بگرم بۆ هه وه  سینگه ست به ی ده وه شم بۆ ئه  بکا و ئاماده و یارییه ک ئه  ڕۆژان، یه ب ڕۆژێ له ر ده هه
  نگیشه خۆ ڕه. دابنجامم  کانی ئه بییه  عاره مه رهه د و به مه سعوود محه  مامۆستا مه ق به رهه  ده کی که یه ه هه
  . ش خراپ نییه وه ئه... وانتر واوتر و ڕه خۆی باشتر و ته ک بۆ کارکی له  بناغیه ی من ببته م کاره ئه

  
م  ر زمانی کورد، به  سه ربگدرنه بن وه  ده وه  بۆ ئه مره و مامۆستا نه کانی ئه بیه  عاره مه رهه زانی به مده نه
  ستم به ، هه وه دا بو کرابوونه)العراق (  له  کوردی که ی مامۆستام کردنه کورتانه  و گوتاره ندێ له  هه که

   قورسه و ڕسته  جی ئه  له کرد پم ده ستم ده هه...  وه نیشتمه  ته رگان کرد به ندی وه بوونی خواوه
کار هندراب  به) ربط طارفھا بتلیدها ( مدیوه بیدا نه  هیچ کتبکی عاره رگیز، له ئاخر هه.  چ بنووسم بییانه عاره
تۆ بی ... رچوو تا زانیم گیانم ده  و هه وه که  یه  به ی کۆن و نویه وه ستنه بری قامووس زانیم به  زه ر به و هه

و  ـ  یه رسیله ـ به  رسیله  په مه ئه ( کرته کی ئاسایی ده یه  شوه  به که)  فی حلب هذا حصرم رایته(یا ! زانیبتم؟
)  یگوت ترشه یشت ده گه ده  نه رسیله  په می به ڕوی ده: ( بته رگان ده  پی یاسای وه یا به)  ب دیومه له  حه له
  ر که کابرای شایه.   نزیکتره وه که ڕۆکی باسه  ناوه  یا له میان ڕاسته  ڕای من دووه ؟ به) و ڕۆنه  به م نانه ئه(یا 

رباردا   ده ترم له وره  گه وه من له: ب ب ر ده ربار، هه  ده وێ بگاته ناکه  هه و بۆی  باردا نییه ی له هنده
ال  ری و مه یده ک حه وستی وه ن هه کی خاوه ک زانا و خه  نه ره ووم و الی مامۆستاش، باس باسی شایه بکه
  ، به وه یه م باره لهنگیش  یموور له ته. وستی کردوون دا باسی هه م نووسینه  خۆی له ندی، که فه ئه

  .ک منن رکی وه نگاوه ی جه ، گوایه رمانده دان زانا و دانا و فه  سه گومانی تدا نییه:   ده وه ڕۆییه زیاده
ی  تی نوان وشه  خوارێ و خزمایه دا بچیته ی وشه گ و ڕیشه  ڕه  به وکی زۆری داوه مامۆستا، هه

 و  وه  بدۆزته وه کی تره  الیه کان له وروپییه  هند و ئه و کوردی و زمانه  وه که  الیه کوردی و ئاڤستایی له
و  ی ئه وه ی دۆزینه ه که ر که  سه ی مامۆستا، منیشی خسته م کاره ئه. ک ر یه  سه وه ڕنته گیان بگه ڕه

فربوونی زمانی سویدیدا تای  ره  سه له:  وه وته  بیرم که  که که یه ش نموونه مه  و ئه گییه تی و هاوڕه خزمایه
ر  هه:  زمانی سویدی نووسی و گوتی ، به که خته ر ته  سه ی له) ستره ئه(ی  مان وشه بووم، مامۆستاکه

 وتک و  ر به مان سه که ر یه  هه  سوید، که  له ی بگانه ئمه.  بنووس یه و وشه  زمانی خۆی ئه تان به که یه
 بن  تی به  ماجیک و خه ستی دایه ش ده مامۆستاکه). Estere: (ن نووسیمم. مان نووسی که زمانک بوو، وشه

s و t و r  .یان تدان)(موویان   هه کانن، چونکه وروپییه  هندوئه ر به  سه مانه ئه: ندکیاندا هنا و گوتی هه
تر  زاران کیلۆمه  هه ن که کان و کوردیدا هه وروپاییه  ئه  نوان زمانه شی تریش له ی هاوبه دوایی بینیم وشه

ڕاسی ئاسیا،   ناوه کاندا، له تاییه ره  سه له وی گه  کۆڕه ی له زان که  دوورن و خواش ده وه که  یه له
  :لکداباوون وروپی و هندوئرانی هندوئه

  
varg verg (ل ده ه و وه سویدی  و بهزازاکیدا  ، گۆرگ له گوترێ ک گو ) Göl   ، ڕژنه سویدیدا  گۆل له

ندی زاوزێ الی  خواوه ( یه)ئافرۆدیتا(ت،   ، ئافره)باران( dotter regn سویدی  ، دوت به   سویدیدا  له
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tjurته  شوور ده ر به  سویدیه و ههندرکان و   ژماره ندێ له  هه  له ، جگه  وه خو
تییان  ندێ خزمایه بینین هه ، ده وه ینه  ل بکه وردیی بیریان ر به گه کانیش، ئه  یۆنانییه داستانه. ی دی زۆر وشه

  . بووه شتیدا هه رده  ئایینی میترایی و زه  له  که یه دا هه و داستانانه ڵ ئه گه له
  :لمن سه ی مامۆستا ده که خا و بۆچوونه رده تی زمانی ئاڤستا و کوردی ده ش نزیکایه یه م لسته ئه
  

مۆ ردی ئه کو به کان  ئاڤستاییه وشه        
  دوا                             دوو

  توار                         چوار چه
  )نج په(پانجا                           پنج 
  ش خشواش                        شه
  وت ئاپتا                            حه
  شت ئاشتا                           هه

                   نۆناوا            
   دانا                             ده

  خزمی ب) قوربان ( نگه ڕه) وانم ڕه(م                       گیانم  ئوروانه
  م ده د                            ده ده
  ڤا                            توانا ته
  )واتم ئه ( کمه ره ت                         گه وه ئه
  )ی که(نگ  ت                           که که

  )یڤ هه(ماڤ                           مانگ 
  .ک ر یه  سه وه چنه کان ده  شوه ک له یه  شوه  به زۆری تر که... و
  
   لهی توورانی) فریانه( قورئاندا هاتب، ناوی  له) لمانی فارسی سه(و ) گاوانی کوردی(ی ناوی  وه ک ئه وه

کانی  ی ئران و تورکه مه و ده تی ئه کانی باکووری ڕۆژهه  توورانییه  له ک بووه  یه  که ئاڤستادا هاتووه
 ئاڤستادا  رست ناویان له ک دوپه  وه کان، که ر توورانیه دواتر هه. ریان  سه وه ڕننه گه گی خۆیان ده مۆ ڕه ئه

ڵ تورکدا بژێ  گه  له دا برایانه وڵ ده   و هه  خۆشه  فریانه ورد دی به ک وساوه له. شیان کوشت رده ، زه هاتووه
نھا و  ی تاک و ته)سمایل بشکچی ( ده  سه26 دوای  ختانه خۆشبه.  یه  ئاڤستاشدا هه  له مایه م ته و ئه
  کی تریش لهک ی تر چاوڕوان بین تا یه ده  سه26ب  ده!.  برامان  الی خۆماندا ڕاکشا و بووه ریکمان به ته

  !گرین  ده بانه  عاره روشک به که...  برامان کان ببته توورانیه
  
ر   سه ی توورانی هاتنه سی فریانه کات خزم و که: " وه  بگوازمه  ئاڤستاییه قه م ده زانم ئه  پویستی ده به

ی   سایه ن له وڵ بده هوتنی جیھان ه  و پشکه شه  بۆ گه وه شق و ئیمانه  ئه ڕگا و ئایینی ڕاستی و به
 ئستاش 1"خش به زدا ئارامش و ئاسایشتیان پ ده هورامه نجام ئه ره ک و سه  یه بنه ی چاکدا ده ندشه ئه
داین  وه ی ئه په  هه  له  ب هووده ته و ئایه ک ئه ی وه مانه رده کراوی سه کی تیۆریزه یه  شوه ت یا به مان ئایه هه
ین و  که تانی تریشدا ده ڵ میلله گه تی له  برایه مان شوه  هه ، به وه وه زنه  مه و داهنانه له. ..یاندا برا بین گه له

                                                           
2003زگای ئاراس  ده. باسی لیل عه جه. ترین سروودی کوردی  مژینه ئاڤستا ـ گاتا ـ کان له:  ـ بوانه  1 
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دا  رگانه م وه ی ئه که  کوردییه  به م که ی برام بکه)لی د شاکه مجه ئه(وێ سوپاسی کاک  مه دا، ده کۆتایی له

ی  چاوی زۆربه  ڕه وه  خۆشحاییه ستنیشان کرد و منیش به  و خواروخچی ده ه  هه  و زۆری له وه چووه
  .کانیم کرد رنجه زۆری سه

  
  یس وه کیم کاکه حه

2008/2/5 
kakaways@hotmail.com 
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  :ک یه وسته هه
  
   گوایه یه و بۆچوونه شی ئه که ڕێ و هۆیه گه رانی کورددا ده  ناو نووسه پۆلکی خاوی گومان به  شه ینکه به
مدا، بۆی  رده  نووسینی کوردیی سه ی فارسی له رحی وشه  و هاوته ی کوردیی هاوشوه کارهنانی وشه به
ی  که نه  نیازپاکی خاوه  به  بۆچوونه ته و بابه ب ئه  نه وه  ئه چ ڕمان نییه. بی فارسی بکا ده تی ئه  خزمه یه هه

مژێ،  ده ی تدا هه ناسه  ڕۆشنبیریی کوردی هه  که وه وا خاونه شوهه و که  هۆی ئه ش به وه ، ئه وه ینه لکبده
 بواری ڕۆشنبیریی کوردیدا  ی له وانه  ب یا بارودۆخ وا بخوازێ ئه وه بوونی ختوخاشه  هۆی نه شیان به مه ئه

وای بۆ . ب زمان پی نه  ڕی ت بچ بیووشن و حه موو ڕووشاندنک بیپارزن که  هه ن، له که کار ده
   پارزدا بن و له نی کوردی له سه ی ڕه کاربوون تا بۆ وشه سبه  و ده وه  هۆی سکردنه  بووبته وه چم ئه ده

  . بکرن ک لۆمه وه  نه وه نووسیندا بیانسنه
ی خۆم پ  که ی چرا کزه وه یی و نیشتمانی بۆ ئه وه ته  ئاستی واجبی نه گاته رکی من ده ست کرد ئه وام هه

   پی ئاگاداریم له ش به وه ، ئه و گومانانه ر هۆکاری ئه  سه مه ، بخه یه ی هه نده وه م و تیشکک، ئه بکه
وی و هی  هله  په گاته  تا ده  بگره وه نسکریته  سه کانی تر، له یاییه ئار ی کوردی و فارسی و زمانه رچاوه سه

و  ، له متره وروپی که ی هند و ئه که تییه  ڕۆژهه شه پووری به له ر بنیاتنانی که  سه رییان له  گاریگه دی، که
ر   سه ئاخر زانیاری له.   بووهم رده س نازان چ سه  و تا ئستا که  لی داباوه که  ڕۆژاواییه شه  به  که وه مه ده
   به وه هیوای ئه.  وه ونته وبوونیان به  گومانی تکه ق وایه ک، هه  ئاوکی نزیکی یه ند جۆگه ی چه رچاوه سه

 جی گرنگی   که وه نه  بده ته و بابه  ئاوڕ له وه کرێ بایی ئه کان ده به  عاره رزه  به دیبه زانا و زمانزان و ئه
 ڕووی سیاسی و ڕۆشنبیری و  ، له وه تییه بایه ی عاره له سه  مه رقاییان به  سه نگه  و ڕه نهپدانیا

   و له رقاییاندا نییه قی سه  چه  له ریک بن، که  خه وه تکه  بابه ی به وه م ئه رده  به ، ڕیگر ب له وه شارستانییه
م  کجار که کی یه یه  و ژماره یه  هه وه  وردبوونه  بهم، پویستییان رده ند زمانکی کۆن و سه مان کاتدا چه هه
م بۆ البردنی  یه  بچکۆله وه م هه  ئه یه وانه له.  وه کانی ورد ببنه نه  ڕابردوو و الیه  له لواوه ب بۆیان نه نه
تی  قیقه ندێ حه هه و  وه  کۆڵ بکاته یان له وه  و توژینه وه ، ماندوتی لکۆینه که له سه ر سیمای مه مومژی سه ته

. مومژ ی ته وه واندنه ناری ڕه  که نته یه ب بیانگه ست بنن، بۆی هه  ده  به وه که ته ی بابه  باره ی وا له شاراوه
 زمان و  من که یان که و چرایانه  ئه عاته م سه کی گشتی تا ئه یه  شوه رانی کورد به  خونه گومانی ناوێ که
 و  وه ره  لکۆه ستیان له  ده ، چونکه وه کانیان ڕووناک بکاته تییه یه  کۆمه نه می الیه رجه مژوو و سه

 و   پاره  توانا و نه رخان کردب و نه کان ته ی تاریکییه وه واندنه ی کوردی وا گیر ناب خۆی بۆ ڕه وه ره توژه
  ی که و ڕیه ر ئه  سه و بیخاتهبو  نه وانه  هیچ جۆرێ شتکیان له  پشتگیری، هیچیان، به ودا و نه  مه نه
ر بارودۆخ وای  گه بوو ئه ده وان باشتر نه  توانای ئه توانای منیش له.   پش بووه حای له ک مه ستی وه ربه به
رقاڵ   هۆشی مرۆڤیان سه م که  شتی وا بکه راوردی کۆمه بنم و ببینم و به  هه  کۆیه کردبا چاووم له نه

ر ئاریایی و ئرانی   سه  له وتن که ستکه  و کتبی وام ده رچاوه فتاکاندا سه ساکی حهند   چه  و له کردووه
 و  وه ته  ماونه م که که  خۆش ده مه و که وتان و دی خۆم به یان فه ش، زۆربه وانه هۆشم دا و ئه یان به ره په

ویان داب و  کی هه نامه بووبن و په ههیداندا   مه کی تر له  خه نگه ڕه. ن  و تریش ناکه وه نه که ئیشتیا ده
ی ئاردی ڕۆشنبیری و  ر بین ئاخۆ که به رداشیان ب خه  کاتی سووڕانی به بووب و له نگیان نه  ده گومان له

  .ق بشل ویر بۆ عه م دن تا هه رهه وانی و مژوویی کورد به زمانه
 هۆی   به  دانی پدا بنم که وه ی خۆمه م جیه  له یه  هه وه رمه  سه یان به وه ب مافی ئه رانی عاره نووسه

ر زمانکی  ، هه وه بییه ی عاره  دوورگه بیدا له وانکردنی زمانی عاره رفره  به  له وه وانه ختی ئه نگوه وی دره هه
  ه ئازایان وه هاتب بییه ی عاره  دوورگه کان له  سامییه  زمانه ر به ن و دوژمنی سه مردوو و ب الیه
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وانی و مژوویی  ی زمانه وه کاری و لکۆینه ستدان، ورده ر ده  به دا له م باسه  بواری ئه ی له رچاوانه و سه ئه
 کتبی  واریان له می جیاواز و شونی جیاوازن و شونه رده  زانای ڕۆژاوایی سه ۆمهوارزانی ک و شونه

  کی گشتی و فارسی به یه  شوه نگی ئرانی به رهه پوور و فه له  که  گرنگی به ی که و ئرانیانه ک له یه سته ده
  ی خۆی نووسراب، له که نه سه  ڕه انه زم ک ب و به  که  به م بوونی کتبک که  به یه ن، هه ده تی ده تایبه

  ی که و هۆیانه ر ئه  به ، له  تیدا نووسراوه  که وه و وته  و بۆ کوردیش هنانی کتب له ن بووه گمه عیراقدا ده
ڵ  گه  له دا که و کاته دا، له1978 و 1971ودای نوان سای   مه  و له ت بووه حمه پشتر باسم کردن، زه

  ندی توندوتۆی کۆڕه یوه  هۆی په غدا و به  به ری کۆڕی زانیاری کورد بووم له زرنه دامهبرایانی تری 
و  ندێ له ، هه وه تیشه کتی سۆڤیه  یه ، به وروپاوه ریکا و ئه مه ڕاست و ئه تی ناوه کانی ڕۆژهه زانیارییه

یانم بۆ کۆڕ  کۆڕ دابام، زۆربه  دا له1978ڕاستی سای   ناوه شی من کران و کات له  پشکه رچاوانه سه
ی خوالخۆشبوو )فرهنگ ایران باستان ( وانه ، له وه میان الی من مانه کی زۆر که یه ج هشت و ژماره به

ی )ء اردشیر بابکان کارنامه(د موعین و کتبی  مه ی دکتۆر محه)مزدیسنا وادب پارسی(پوور داود و کتبی 
تاریخ زبان (رگی  ر س به  هه وانه ، له وه ی ترم خواستنه رچاوه  سهندێ رشی و هه وه هرام فره دکتۆر به
ژمردران و ناویان   ده ر بوکراوه  سه  له ک که یه ند ژماره ری و چه روز نائیل خانله ی دکتۆر په)فارسی

  ردووکیان به ، ههTiraj نوسرابوو و وه نیشتیه  ته  به Izmir چوون و  رده  ستۆکھۆم ده بوو و له) ربانگ به(
کی  یه  ژماره شیر، پشتیان به رده ی ئه  کارنامه  له ، جگه  ناوبراوانه و کتبه ئه. زاری زازایی کوردی بوون شوه

   به  که ستووه ریکا به مه وروپا و ئه کانی ئه  نویه مه رده جۆری کاتی جیاوازی سه مه ی هه رچاوه زۆری سه
ی  وه  و لکدانه وه ریکی کردنه خه کانی تریان  وروپاییه ریک بوونه و ئه  خه وه خشی کۆنه و نه ی واژه وه کردنه
ک  کانی وه  کۆنه موو زمانه دی و ئاشوری و بابلی و هه که وان، ئه ری و دوای ئه ی هیرۆگلیفی و سۆمه واژه

  ندا، زۆریان خستۆتهکا  کۆنه واره  بواری شونه کان له  فارسه ره م نووسه به.  سامی و ئاری و هی تر بوونه
ی  وه  باسکردن و گانه  پشت به کانی ئیسالم، که  مژووییه رچاوه موو سه کان و هه ر کاری ڕۆژاواییه سه
 و  وه خونمه  ده  ئرانیانه ره و لکۆه ی ئه ل جار قسه گه. ستن به می خۆیان ده رده می سه ماوده ده

ش  وه یار، ئه یا دانپدانانی نه) دیی دا  خۆیان شایه دک له شایه(ب  ستوور ده  پشتئه وه م به که بۆچوونه
مدا  شی دووه ی به38  ڕه  الپه له) تاریخ زبان فارسی(نی   خاوه وانه ک له یه. کا وت ده که کۆشش و کات پاشه

ی  ده) دی ڕۆژاوای ستانی فارس حمه حسنی و بویر ئه کانی مه ختیاری و خه لوڕی و به(ر زمانی   سه و له
 و  وه کان بکاته وروپاییه  ئه ندێ له ی هه کا قسه  ده وه شی ئه  و به یه ڵ زمانی کوردیدا هه گه تی له  خزمایه که

مان  بینم هه  ده وانه ره و لکۆه هی تر له. ب دا هه زارانه و شوه  نوان کوردی و ئه ندی له یوه  په حاشا بکا که
زار و دیسان   شوه ن و جارێ به به  زمان ناوی ده  و جارێ به وه نه  ده وه یهی زمانی کوردی  باره  له قسه

  7/40    زمانی کورد



د مه سعوود محه مه  

ش بۆیان   و ده م باسه ی ئه رچاوه  سه بنه ، ده یه وروپاییان هه ی ئه  پشینه ناووم هنان و ی که و کتبانه ئه
ستم  به م یا پشتی پ ده که ر ده  سه قی له ته مه  ده موو بۆچوونکدا که  هه  پویستی نازانم له چ به.  وه ڕینه بگه

دا  و جیانه کاندا یا له  پویسته  جیه نھا له ته.  درژدادڕی ش بۆ خۆالدان له وه م ئه  بکه که اوهرچ  سه  به ئاماژه
و  ندێ له  بۆ دنیایی ناوی هه پم باشه. م که  ده که ڕه  و الپه که رچاوه  سه  به ن، ئاماژه  بکه گه  به  پویست به که
  .ستوون  پشتیان پ به بانهو کت نی ئه  خاوه م که  تۆمار بکه رچاوانه سه
،  بی و فارسی تۆمار کراوه ی عاره رچاوه   سه26ی پوور داود ناوی )فرهنگ ایران باستان(م کتب  که  یه له
واری  االثار االرامیة في لغة الموصل العامیة ـ  شونه( باسکردنی   و به  بوونه که ری دانانی کتبه تیده  یارمه که

کانی تری بیرونی  رچاوه سه.  ستی پ کردووه ده) هـ1354ـ داود الجلبی " یی موسدا چه زمانی ناو ئارامی له
بیست (دا ) ب( پیتی  رفی هیجا و له  پی حه وجا ناوی کتب به کانی بیرونی، ئه  دوورودرژه واه و هه
 ـ مژووی دا تاریخی نرشحی) ت ( مسی و له ی شه1313 تاران 2سکی زوینی، نه د قه مه ی محه) مقاله
جغرافیای تاریخ ایران ـ بارتۆلد (دا ) ج (  و له  تاران چاپ کراوه  له  که ی بوخاراوه  باره حی له رشه نه
   به  که که ئیدی ئاوها تا کۆتایی لسته....) حدود العالم(دا ) ح ( و له) 1308ر، تاران  ردادوه رگانی سه وه
   له  جگه وه ته کم هناوه یه ر پیتکدا نموونه  هه له. ران کۆتایی دێکان، چاپی تا له عیانی ئیبن خه فاتی ئه وه
  )  نموونه3 ( مزه هه

. ش پنجن وانه ر ئاڤستا و ئه  سه  له وه  لکۆینه تن به  تایبه ی که و کتبانه ر ناوی ئه  سه  دته وه دوای ئه
 و Bartholomae  بارتولومه: راندا بی نووسه کت  دواداچوونی ئاڤستا له ر به  سه باته ر ده وجا خونه ئه

De Harlez و رخلت  Reichelt  . و هی دیر دارمسته  Darmsteter   هارله  و ده
ک  ڵ کتبی وه گه ندییان له یوه وی نووسراون و په هله  په  به ی که و کتبانه ر باسی ئه  سه وجا دته ئه
  . بیست کتبی تری هناونشیر بابکان و بندهش و رده ، ئه رداورانامه ئه

ب تا  وام ده رده  ژماردندا به  و له ه52  م ناو ژماره که کاندا یه  ڕۆژاواییه مه رهه  به ت به  تۆمارکردنی تایبه له
کۆنترین .  وه ی پیاندا چۆته که  بۆ نووسینی کتبه  که یه رچاوانه و سه موو ئه ش هه وه  و ئه203   ژماره گاته ده

 و هی  وه ڕته گه  ده1854 ـ 1852ی بۆ  که ، مژووه ڵ پنجی تردا ناوی هاتووه گه  له وا کهکتبی ڕۆژا
 و هی کارل   ه1854 ـ 1853 و سای  ه52  کۆنترین کتبی تۆمارکراوی کۆتایی ژماره.  ر گارده ویسته
  . بوشله

  
  

  کی مژوویی یه کورته
مینی  رزه ند شونکی سه  چه ر له شه زی سپی به گه  ڕهی وره کی گه یه سته  ده  که  مژوودا وا باوه له

.  یه ر جی ڕاستییان جیاوازییان هه  سه کان له  و مژوونووسه جی بوونه ر نیشته زه ریای خه باکووری ده
و ڕۆژاوا  ره ککیان به  و یه وه شه  دوو به ته زار ساڵ، بوونه  هه  پتر له  دایک ب به سیح له ی مه وه پش ئه
 دوو  ته مانیش بوونه  و ئه ت چووه و ڕۆژهه ره ی تریان به که شه به.  یان ل کردووه وروپا بوه  ئه  و له چووه

ج  ین ئران، نیشته  ئستا پی ده ی که و جیه وی تریان له  و ئه وه ته  هند گیرساوه ککیان له ، یه وه شه به
میشیان ناونا هند  وروپی و هی دووه مدا ناو نا هند و ئه که شبوونی یه  دابه یان له وانه مژوونووسان ئه.  بووه

وت و  رکه  ده م ناولنانه ی ئه ه م دواتر هه گوترا ئاری به مووان ده  هه کی دوور و درژ به یه ماوه. و ئرانی
 سانسکریتی   به هند کهی باکووری  و هندییانه ئه.  کار هندرا به) aryaئاری (کان  نھا بۆ هند و ئرانییه ته

ڕاست و باشووری هنددا  ی ناوه وانه ڵ درافیدی و ئه گه  ئارین و له وه زه گه  ڕووی زمان و ڕه داخاوتن، له
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زارکی لکچوو و  ند شوه ک زمان و چه  یه شبوونیاندا به م دابه که  پش یه کان، له وروپییه ند و ئه ه خه. 1
   زمانییه که م یه واری ئه  شونه  له  و زاراوه وشه. کتر، داخاوتن  یه  له وه  پی دوور و نزیکییانه لک نزیک، به

ش  وه ئه. چن ک ده  یه کارهنانیاندا له  به ندکیان له ن و ههک نی تا یه وه ر ئه ندکیان هه  و هه وه ته ماونه
  کتر نزیکتر بن به  یه  نوان خۆیاندا له ت له النی ڕۆژهه تی نوان زمانی گه کرێ نزیکایه ڕوان ده چاوه
   کۆن لهتی لکی ڕۆژهه کی گه یه  وشه ب که ش ده وه م ئه النی رۆژاوادا، به ڵ زمانی گه گه  له پوانه
کتبی  (ئاڤستایی) Thriثری (ی   وشه کاری دن، بۆ نموونه  ڕۆژاوایی به  نزیکتر ب که وه که یه وشه
 . یهThree ئینگلیزیشدا  دا و له مدا واتای س ده رده  کوردی سه له) شت رده زه

شبوونی  کانی دابه  زووه هم رده  سه کان له  ئرانییه له لی گه تی نوان سانسکریتی و زمانگه نزیکایه. 2
شی  ندێ به ی هندی و هه)Vedaڤدا ( هۆی کتبی  به.  قتره ل، ئاشکراتر و زه کاندا بۆ دوو گه ئارییه

ی نووسراوی سانسکریتی و لقی ئرانی زمانی   و کۆنترین شوه  پارزراوه تییه م نزیکایه  ئه ئاڤستاوه
  . ک لکچوونی دوو جمک ب چوونیان وه لک خته  و وه وه کانیانی هشتۆته ئارییه

 لکچوونی  وام له رده ، به یان پ کردووه کان قسه  ئاریه له  لقی ئرانی گه ی که و زمانانه لکچوونی ئه. 3
قتر و   زه وه کی تره  الیه وروپا له کانی لقی ئه ڵ زمانه گه ، له وه که  الیه  و سانسکریتی له و زمانانه نوان ئه
،  کانی گرتبۆوه  ئرانییه له موو گه  هه شتی، که رده  ئایینی زه م که شی بۆ زیاد بکه وه  ئه وا چاکه.   بووهئاشکراتر

تی   نزیکایه واته. دا النه و گه  نوان زمانی ئه تی له ی لکچوون و نزیکایه وه  هۆکاری مانه  له ک بووه یه
  . بووه ی لکچوونیان نه وه ره ییکهکال  هۆکاری یه ، تاکه وه که  یه نیشتمانیان له

 کورد و فارس   که کانه  ئرانیه له کانی گه ندی نوان زمانه یوه ، په  گرنگه که ته دا بۆ بابه م بواره ی له وه ئه
کی زۆری  یه فروتونابوون و پاشکۆبوونی کورد، هشتا ژماره د ساڵ ته زار و پنجسه ن و دوای دووهه وانه له

  که ته  بابه  که وه ینه  کورت بکه نده وه  ئه م باسه ی ئه وه بۆ ئه. چن ن کوردی و فارسیدا لک ده نوا  له وشه
. ب  پویستمان پی ده  که وه ڕینه دا بۆی بگه و جیه  و له وه  ببینه وه ره می سه که ندی یه  به ب له شوێ، ده نه
 سانسکریتی هندی جمکی   که یه وه ش ئه وه ، ئه وه ببینهندی دوومیش   به کی زۆر کورت له یه  گوته ب به ده

  چ که  ده و زمانه ، له ی ڤیرای پ نووسراوه و زمانه  ئه وێ که که رده دا ده وه ش له وه ، ئه ئاڤستای ئرانییه
ڕاستی   ناوه  له نشیانیش که خامه ی هه  و ڕستانه و وشه  ئه وه گاته  ده م لکچوونه ئه.  ئاڤستای پ نووسراوه

   له کانی تر که  ئرانییه موو زمانه  هه یشته گه  ده و لکچوونه ئه.  پارزراون وه می پش زاینه شه ی شه ده سه
 ناو  خزاندبته  و گۆڕانکاری، خۆیان نه وه ی تۆمار کراب و هشتا هۆکاری گواستنه که  کۆنه ر شوازه سه

ردا   سه ک گۆڕانکاری به یه  شوه خۆی، به کی کورتدا به یه  ماوه نشی، له خامه فارسی هه.  وه ربینیه بنیاد و ده
  له. ش دێ وه باسی ئه.  بووه ڕوانی نه رکی زمانی دی چاوه که  زاناکانی زمان بۆی ناچن و هیچ قسه هات، که

  وو تا لکچوونهب نشی، شوازی نووسینی نه خامه  ئاڤستا و هه  له ی هیچ زمانکی ئرانی، جگه وه ر ئه به
گۆڕانکاری نوان سانسکریتی و . ین نشی و سانسکریتی دیاری بکه خامه کانی نوان ئاڤستا و هه کۆنه

، )هـ (  ئاڤستادا بۆته ی سانسکریتی له)س(زۆر جار پیتی .  کانیاندا بووه نگه  ده  پی گۆڕانکاری له ئاڤستا به
)asuraو  spata و sndhu (ستادا بوو لهته نه ئاڤ ) ahuraو  hapta و hindu (ی  ردوو وشه و هه
،  وه ن خۆیه  الیه سانسکریتیش له.  یه و شوه و به)...  جته  و یه جنه یه ( ته  سانسکریتیدا بوونه له)  زنه سنا و یه یه(
ن دوور کا  ئرانییه  زمانه  زیاتر له  زمانکی ناڕۆشن، ئیدی ئاساییه  گۆڕا و بووه وه م ڕۆژگاره  ده به
  .  وه وتبته که

  . سه  به ته م بابه  بۆ ئه تا ئره
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  کان  ئرانییه خزانی زمانه
کان دیاری  وروپییه  هندوئه می کۆچکردنی خه رده  وردیی سه ، به وه ستمه رده ی به رچاوانه و سه ناتوانم به

بوون  ئجووج نه ئجووج و مه  یه وانه ، ئه ڕاستی بزان ریبخا یا به  ده واری تۆمارکراو نییه  شونه م، چونکه بکه
 باسی  ، که وه وراته می ته رده  سه ی نزیکییان له گه  به ینه  تا بیکه کاندا باسیان هاتووه  ئاسمانییه  کتبه  له که

دا  و جیانه کان له  ئرانییه ین که  دیاری بکه وه ش ناش کاتی ئه وه ی من ئاگادار بم، ئه نده وه ئه. کردوون
کان، یا  وروپییه  هندوئه ، هشتا خه  ڕوویداوه وه ی ئه مه و ده  ئه  بۆی هاتن چونکه ج بوون که نیشته
بیرچوون  وتان و له  فه کان و له ته فرک بۆ ڕووداو و بابه  ده نه  تا بیکه بووه کان، نووسینیان نه ئاریه

   وته کان له  ئرانییه م که دا باز بده مه رده و سه ئهر   سه ، به وه  جی خۆمه  له وام پ خۆشه. بیانپارزێ
   که بووه دا هه و وته کی له ندییه تمه  چ تایبه النه و خ و گه  له که ر یه  و هه ج بوونه کانیاندا نیشته تازه
وی  ر ئه  سه  به وه یانه که ر یه ری هه  و کاریگه وه  سینه ندییان به یوه  په وانه  ئه ، چونکه وه دانی کردۆته ئاوه
  ر هۆکارک که  به ش له وه ش پشتگوێ بخرێ، ئه  ده سکدا که رته  سنوورکی به ر له گه ، مه  نییه وه تره
  .ی نیم وه ریکی ڕوونکردنه خه
ر   به دا ڕووی دا که و دووڕیانه و باشوور و باشووری ڕۆژاوا له ره کان به  ئارییه  خه وی لقی ئرانی له ڕه
  وی دی بووه  هندی و ئه ککیان بووه  و یه سیح ڕووی داوه دایکبوونی مه زار ساڵ پش له  هه  زیاتر له له

و پارس ) باپیرانی کورد(کان  کان، یا میدیه می پش زاین، ماده که ی یه زاره تای هه ره  سه له. ئرانی
ی  وه  ڕۆژاوای ئه یشتبووه  ببوون و وتیان گهج  نیشته وه که نیشت یه  ته  وتی خۆیان به له) کان فارسه(

  شه ری باشووری و به وسه  تا ئه وه  باکووریه ره  هه ، له))Persiaن  ییدا پی ده وه ته  عورفی نونه ئستا له
  بوو که کی توندیان هه کان و دراوستییه شی هی فارسه که  باشووره شه کان بوو و به ی هی ماده که باکووره

کی   ئازادییه ندی به وه رژه ک و به  و خه بووه  نوان دراوسدا نه ست له ربه دا چ سنوور و به مه رده و سه له
کرد و  جۆریان دروست ده مه ڕۆک هه ی ناوه شنه چه مه ندی هه یوه  هاموشۆدا بوون و په  له هاوه و ڕه یله مه
وام  رده تدا به  ڕۆژهه م له ی بیسته ده تاکانی سه ره ، تا سه نهندییا یوه  په و شوازه دا و ئه وامییان پ ده رده به
  .بوو
  لی کورد، به ر گه  سه  له وه روونییه  ڕووی ماددی و ده ری، له ترین کاریگه وره ترسیدارترین و گه مه
 و  ردا داوه  سه هحوکمی الوازی ب. کاندا ڵ پارسه گه  له ی بووه  توندوتۆه تییه و نزیکایه ، ئه وه رسوڕمانه سه
  یتوانیوه ی نه مۆکه تا ئه  هه ک که یه  شوه ش به وه ، ئه و خراپتر پای ناوه ره  و به نووسی دیاری کردووه چاره

 تا  وه ردیی زمانی کوردییه ی ب گه  باره  له وه یخونیته  ده  که یه م شته  ئه گه ها ب و نزیکترین به لی ڕه
  . جی گومان بته  فارسیدا نه ی له ی هاوشوه وشه
   وتی خۆیاندا نییه  له وه کانه ی ئرانییه وه  درژی باسکردنی بوبوونه م و به رجه  سه ندیمان به یوه  په ئمه
 داڕشتنی   ڕۆی له  که یه  هه وه پووری خۆیانه له نگ و که رهه النی خۆیان و فه  گه ندی به یوه  په وه  ئه چونکه
 ناویاندا زمانی کوردی و فارسی، ب  تی و له  تایبه  به  بووه،  که بووه  هه یه و شوه کاندا، به رانییه ئ زمانه
غدی و سکائی  کۆینی بلوچی و سه  هه  پویستمان به  چونکه که ته ی بابه وه ره کاری ده  ناو ورده ی بچینه وه ئه

  . وه  بیر چۆته دا له م دوو زمانه وی ئه  ڕه  ڕۆیان له  که  نییه  زمانانه ته و بابه و زمانی ئرانی و ئاریایی و ئه
ی  رچاوه  و سه نگه کا هاوسه ی پ ده  قسه دا که ته و میلله ڵ هزی ئه گه  هزی زمان له  که ش ڕوونه وه ئه

کی گشتی  یه  شوه گی بهن رهه پوور و فه له کاندا که  کۆنه مه رده  سه  ئایین، له  چونکه ت و ئایینه سه هزیش ده
ن  وه  هی ئه م زمانانه ندی نوان کوردی و فارسی، ئه یوه یشتنی په وی تگه ، بۆ هه یه م شوه به. گرت  خۆ ده له

  : وه لیان ورد بینه
  ندیدا، من به  ریزبه له. وی هله په. 4فارسی کۆن  . 3کان  زمانی ماده. 2زمانی نووسینی ئاڤستا . 1
زمانی ئاڤستام پش ) تاریخ زبان فارسی ـ مژووی زمانی فارسی(ری کتبی  ی نووسه وانه پچه
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کم بۆ  م چ هۆیه به.  وه  زمانی مادی پش زمانی ئاڤستا خستبته وه  ڕووی کاته و له  ئه نگه ڕه.  وه خستۆته
  ویی کوردی و فارسی له تکهی  رچۆن ب، کشه هه.  وه ئاڤستا خستۆته  فارسی کۆنی پش  وه دیته  نه وه ئه
 ئاڤستا ڕۆی   چووم که وه من بۆ ئه. ندی داب  ڕیزبه وتۆی به کی ئه  گرنگییه  و پم وا نییه بووه یادا نه خه

   له کدا که ودایه  مه ش له وه ب، ئه نگی ئرانیدا هه رهه پوور و فه له ندی که ر قاببه  سه ری له گرنگ و کاریگه
ڤدا (ر  گه  و ئه کانه  ئرانییه ته ی نووسراوی میلله نامه گه ی کۆنترین به وه  له  و جگه ڕاندووه  تیپهزار ساڵ هه

Veda(گه  کۆنترین به بووه  ده بووایه ی هند نه و  وجا ئه ئه. وروپی النی هند و ئه موو گه ی نووسراوی هه نامه
 زاناکانی  ب که  کۆنتری هه نه مه و ته نکی زۆر له مه  ته یه هو  هی ئه ی ل نراوه)gathaگاتا ( ناوی  ی که شه به
مزدیسنا (نی کتبی  ت خاوه نانه  و ته نی ئاڤستا دایانناوه شتی خاوه رده وتنی زه رکه کان بۆ ده  ئرانییه ته بابه

ر   سه  له  که وهربی ی ده  ڕایانه و جۆره مدا ئه که شی یه  ی به177 ـ 173کانی  ڕه  الپه له )وادب پارسی
  ، بۆ پانزه بووه  ئاڤستادا باسیان نه  له ندێ شتیش که  ئاڤستادا باس کراون و هه ستاون له ل وه شتگه
 چ   و نه  هشتا دراو لدراوه  نه کانی تدایه کان و پارسه  باسی ماده  و نه وه ڕنه گه ی پش زاین ده ده سه

و  موو ئه  هه یدا بوو و له یامدا په  خه ک له یه ، کشه وه لره...  یه نیدا ههکا قه  ده واری ئاسن و خوێ له شونه
  نده وه ر گاتاکان ئه گه  ئه یه وه ش ئه وه وت، ئه که ست نه میم ده  وه وه ته  خوندوومنه ی که  مژووییانه نامه گه به

ک  یه ده ند سه ی چه  ماوه وه ر لکۆینه گه  و ئه هی شتدا هه رده  نوان گاتاکان و زه ک له ندییه یوه کۆن بن چ په
 ئاستی  یشتبته  گه هز بووه  به نده وه تی ئه  شارستانه یه  کامه ومه و قه ، ئه  دواوه ڕنته گه شت نه رده زه

  ه بسنن و ل ره ب په  هه وه ریانه  به  به ستووری وا داڕژێ که  و ده وه یاڵ و لکدانه تۆمارکردن و خه
می  رده  سه شی ئاڤستا له ندێ به ر هه گه  ئه  ڕامانبگرێ چونکه یه م کشه م ناب ئه بن؟ به ئاڤستادا هه

می  رده  سه وه  و بگاته  بۆی دانراوه  که  زووتر بووه وه شت له رده  زه پندرێ که شت کۆنتر ب یا بسه رده زه
نگ و  رهه ر زمان و فه  سه ر له هزترین کاریگه ک به ب و وه تکی گرده قیقه ک حه ر وه گاتاکان، ئاڤستا هه
  ش بگوترێ که وه دا ئه ب لره ده.  وه منته یدابوونی ئیسالم ده کانی پش په موو ئرانیه ئایین و ژیانی هه

چن   وای بۆ ده  کهی و زانایانه ر ئه رانبه  به تدایهکی  ییه  لبورده  زمانی ئران، جۆره دانانی زمانی ئاڤستا به
.  یدابووه شت تیدا په رده م جار زه که  یه که) وان  پی بۆچوونی ئه به(دا  و جیه کان ب، له وارزمیه  زمانی خه به
   که وه ه)ئارال(ریای   باکووری ده وتۆته که) تاریخ زبان فارسی(نی  ستنیشانکردنی خاوه  پی ده واریزم، به خه
، تاریخ زبان فارسی 201ل (ڕژن  ی ت ده)یحون یحون و جه سه(اریا و ئاموداریا رد ردوو ڕووباری سه هه
 Airyana  جووت ناوی ئاڤستا له:  تییه مۆ ناویان کازاگستانی سۆڤیه ش ئه و ناوچانه ئه). م که شی یه به

vaejah کھاتووهنی ئه  که   پکه و خه  شو ته  زانای بابهوجا ئه.  یان کردووه  قسه و زمانه  به ن که  
  وه  سنووری ئرانه واریزمیش زۆر له ک گرت، خه  یه واریزمیان به  و ناوی خه و ناوه کان هاتن و ئه ئرانییه
تی  رووره ، پیداویستی و زه مانه  پی بۆچوونی ئه به.  وه)ئاری، ئاریا( ریزی واتای  چته رچی ده گه ، ئه دووره

کی تریش   و خه یدا بووه  ناویاندا په  له  بووب که که و خه  زمانی ئه به ئاڤستا  لۆژیکی وایان خواستووه
  .بوون  ڕازی نه نجامگیرییه و ئه ، به وه ینه که  ڕوونی ده ی که یه و شوه بوون، به هه

 دنیا  وه رچی له گه لکی دیاریکراو ب ئه  گه ر به  ئاڤستا سه یشتن که گه  نه و دنیابوونه  گشتی به زاناکان به
   له یشتن که گه ش نه نجامگیرییه و ئه به.  وه ر باسی ئه  سه  و دوایی دینه  فارسی کۆن نییه بوون که

ن و   دیاری بکه وه  دنیاییه کانی ئاڤستا، به شه نی به مه شیانتوانی ته مکی دیاریکراو نووسراب و نه رده سه
و  کی باشیان له ودایه کاندان و مه ری کشه سه ڕی چاره ره  سه م له مکی دیاریکراو، به رده  سه وه ڕننه بیانگه
  پم وا نییه.  ی ویستووه وه ندین نه ڕبوونی چه ی تپه ل زۆر و ماوه  ماندووبوونکی گه ، که دا بیوه بواره

ڕ بووب و  دا تپهر  سه جۆری به مه نی زۆر بووب و بارودۆخی هه مه  گرنگیی ئاڤستا بووب و ته کتبک به
  .ساب له ی ئاوها خه  کشه یشتبن، له ستی تکدانی پ گه ده
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ری  نده سکه وی ئه ر ئاڤستادا هاتب، هه  سه کاندا به مه رده موو سه  هه  له سات که ترین کاره کوشنده
ر   سه وتنی به رکه ش دوای سه وه وتاندنی، ئه ی پش زاین، بۆ فه331ری سای  وروبه  ده دۆنی بوو له که مه
کانی  شه موو به  هه ی شاهانشاهیدا گرت که ر کتبخانه  سه ستی به  ده دا، چونکه)کان نشییه خامه هه(خمینی  ئه

   سووتاند و له وه شه  نووسراوانه نامه گه و به موو ئه  هه ی به یه و کتبخانه ئه. ئاڤستای تدا پارزراو بوون
بوو و   ده  وشه83000 کۆیان  بوو که رباز نه  سووتاندن ده می هیچی له شی که بهندێ   هه  له کۆتاییدا جگه

تی سلوکی  سه  تا کۆتایی ده وه  دوای نه وه کاندا، نه ده ربه د و هه  بیری موبه نھا له کانی ته  سووتاوه شه به
شی   دوای به ش له ارکردنی به ڕزگ ش به وه  ئه وه مانه) ر نده سکه کانی ئه رکرده  سه ک بوو له سلوکس یه(
ی کتبی مزدیسنا 226  ره  الپه کان له ی کاته ماشای خشته ته. (ی پش زاین147ری  وروبه  ده  له که ته وه ده

ی زاینی بوو، 226 سای  کان، که شکانیه می ئه رده  تا کۆتایی سه که وه وجا هه ئه).  و ادب پارسی بکه
  ڕه الپه) ( ز627 ـ 590(روز  و په سره تی خه سه تی ساسانیشدا تا ده سه  دهمی رده  سه ی کشا و له درژه
ی  ڕه ک الپه یه کانیش وستان و تا ماوه وه  ئیسالم هات و هه وه وجا، دوای ئه ئه).  رچاوه مان سه ی هه228

 هی   به مه رده و سه ئهنگی  رهه موو فه ین بۆچی هه که  دیاری ده و هۆیه دوایی ئه. ڕۆشنبیری فارسی داخرا
  . فارسی دانراوه

   که یه وه  ئاڤستادا تۆمار کراون، ئه  و له وه شتییه رده کاری ئایینی زه  ورده ستن به یوه  په ی که تانه و بابه ئه
و  ره  به ی که و ئارییانه کان و ئه وروپییه  هندوئه له  گه ، که  ئاراوه ڕکی نوی وای هنایه شت باوه رده زه

خۆیی هزی خر و  ربه ندی و سه خواوه  فره بوو، چونکه یدا نه گه تییان له بوون، ئاشنایه ت جیاوه ڕۆژهه
کانیشی گۆڕی و ناوی   کۆنه ت واتای ناوه نانه  و ته وه ت کرده ڕه) دووخوایی(ی دوالیزم   شوه ڕی له شه

  ی کرده)Mazdaزدا   ـ مه زده مه(ناوی .  بووند  پشتر ناوی خواوه یتان که  ناوی شه ی کرده)Daavaدو (
   کهAhura mazda  بته  دوایدا دێ و ده  بهAhuraش ڕاناوی  میشه هه .موو شت دیھنی هه خوای تاکی به

 .دا زن ده ری مه روه واتای سه
 بوو و چۆن رشوبو  و چۆن په وتووه رکه  کوێ ده  و له ی پی نووسراوه و زمانه ی ئاڤستا و ئه له سه مه

  کانیدا، به  حوکمه ندێ له  گۆڕینی هه کاندا چ ڕۆکی له می ساسانییه رده  سه ت له  و سیاسه وه زندوو کرایه
  وی دی له سمی بوو و ئه ککی ڕه یه:  دوو ی ئاڤستا بووه وه  ئه گاته بوو تا ده ت هه سه ندی ده وه رژه پی به

لکن ژانیان کۆتایی   شتگه وانه موو ئه هه.  وه یانگواسته  ده وه  دوای نه وه  نه  که هو کاندا مایه  ئاینییه سینگی پیاوه
 ڕووی  ی پشووتریش له و ئاماژانه  و ئه وه ب جیان نابته ی دوور و درژدا نه به  کتبی قه  و له نییه

  . وه ی کوردییه ی وشه  باره بوو له  هه وه که  ورووژاوه ته  بابه ندییان به یوه  په  بوون، چونکه وه پویستییه
  چونکه) زمانی ئاڤستا (  ناو نراوه  ئاڤستای پ نووسراوه ی که و زمانه  ئه ی کشه وه واندنه ر بۆ ڕه هه
کان نووسینکی  ده تکی دیاریکراو و موبه  پاڵ میلله نه  تا بیده بووه یان نه وه ره کالییکه بی یه ی گرده گه به

شیان  و نووسینه ب و ئه کان هه  نووسراوه ربینی وشه کی ڕوون بۆ ده یه وه  تا خوندنه اهناوهئاسانیان د
م   به  واتای ئایین هاتووه  ئاڤستادا به له) ئین ده(ی  وشه.  نووسینی ئایینی واته) بیری دین ده ( ناو ناوه

  وه رییه ی سۆمه) دوبDub ( تدا له ڕه  بنه  له یه م وشه ئه:  یه کی زیاتری هه یه وه شیکردنه) بیری بیر، ده ده(
 الی  وه گوازرایه) tuppi duppu( ی   شوه دا و دوایی به ده) ی پارزراو وحه له( واتای   که هاتووه

). دوف ( بیدا بووه  عاره  و له وه  ناو ئارامییه چووه) دوب ( ی گۆڕا و بووه وه وجا دوای ئه کان و ئه دیه که ئه
  رده ر به  سه ش له وه بینین ئه ده) dipiدیپی (ی   شوه ری ئراندا به  به  له یه و وشه واری ئه ن شونهکۆنتری

می  م یا پنجه  سای چواره م، له که می داریوشی یه رده ی سه)بغستان ـ بستوون(کانی  ندراوه که هه
می  رده  سه  له یه و وشه ، ئه وه دوای ئه.  ندراوه که ی خایاند هه)  پ ز488 تا 522 (  له تیدا که سه ده

ی وانی  ندراوی ناوچه که ردی هه ر به  سه ش له وه ، ئه وه وته رکه ده) پ ز465 ـ 486(خشایارشای کوڕیدا 
 فارسیدا  بیر و تا ئستا له وجا ده و ئه) dipiri  دپیریه ( ویدا گۆڕا و بووه هله  په  له که وشه. کوردستانی تورکیا
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   و له وییه هله نشی ـ په خامه بی ـ هه دی ـ بابلی ـ ئارامی ـ عاره که ری ـ ئه ، سۆمه که وشه.  وه ته  ماوه یه و شوه به
ک ڕوونی   زمانی کوردیش، وه له).  فرهنگ ایران باستان  له111، 110، 109. ل ( یه)dipi  و lipi(هندیدا 

  . دابا وه ینه که ده
  وه کانیه موکوڕییه موو که  هه م ئاڤستا به  و ده وه مه که  بکش کورت ده  درژه هی  بۆی هه ی که و باسه ئه

   به و لقه ی ئه النه موو گه و هه  بۆ ئه وه شایه وه  لی ده پوورکه له  و که کانه  ئاریه له قامووسی لقی ئرانی گه
رنجدانی جیاوازی  ڵ سه گه کی تر ب، له یهرچی وانی بمن، جا کوردی ب یا بلوجی یا فارسی یا هه رفره به

ک  ، وه و زمانانه شی ئه  به ، چونکه  ئاڤستاوه  به و زمانانه ک له ر یه ندی هه یوه وتی په که وت و هه ڕکه
  . دا جیاواز بووه ندییه یوه و په وێ، له که رده ده
کاری ئاڤستا و ڕۆی ئاڤستا  ر ورده  سه  لهکان به وێ، زانیاری برا عاره که رده ک ده ، وه ی جی داخه وه ئه
   که وه یامه و په ڕۆکی ئه ی ناوه  باره ها له روه ، هه ککیانه  کورد یه ، که وه نگی ئرانی کۆنه رهه ی فه  باره له
م   دووه که  وتووه رکه بۆم ده. ب کی ڕوونی هه یه  ناکا ونه وه شی ئه تی، به یاندوویه دا گه و کتبه شت له رده زه
هلی کتب   ئه شتی به رده ی قورئان، یارانی زه ندێ ئاماژه ر هه  سه وانی له ر زانیاری فره  به ، له لیفه خه
دا و  شت ده هه ی به کا و مژده  ده وه ت و زندووبوونه یامه رستی و قه کتاپه کتبی ئاڤستا باسی یه.  ناوه دانه
   و له ، ڕوون و ئاشکرایه یه یان بۆ ئاڤستا هه وه ی خوندنه وانه  ئهش بۆ وه کا و ئه خ ده ی دۆزه شه ڕه هه

ی  ڕه  الپه قاد له حموود عه باس مه ی عه) ئه(ت کتبی  نانه  و ته شیدا زانراوه وه ی خوندنه وه ره کانی ده بازنه
  : یدا ده88
 پاداشت و سزای  ڕیان به ها باوه روه  هه. ت بووه یامه  قه ڕیان به کان باوه ک میسرییه کانیش وه جووسه مه"

یان بۆ ڕۆژی  وه ردا هاتنه به  و کۆتایی دنیا و ڕۆحبه وه م باسی زندووبوونه ، به بووه یامت هه ڕۆژی قه
م باسی  بووب به ت هه یامه  ژیانی قه ڕیان به کان باوه  میسرییه وێ که که رده دا وا ده مه له"  ت کردووه یامه قه

  .کردب یان نه وه ردا هاتنه به  دنیا و ڕۆحبهکۆتایی
  : دا ده ڕه مان الپه  هه دواتر له

دوای .  کردووه  نوان ڕووباراندا نه  بوونیان لهیا پش دیلکردنیان  پش یتانیان له کان باسی شه که جووله"
  "وجا باسیان کرد ، ئه رییهکا ڕ و خراپه ی شه  نیشانه  که جووسیانیان چواندووه ی مه)اهرامان ( ی به وه ئه

،  وه ند ساک خوندمه  چه ر له وقاف بوو، به تی ئه زاره  وه ر به  گۆڤارکی ئیسالمیدا، پم واب سه پشتر له
بینم  چی ده که.  ببۆوه ر بو نه مبه کان تا ڕۆژگاری دانیال پغه که  الی جووله  له وه ی زندووبوونه له سه مه

  :  ده مه یدا ئه و کتبه ی ئه112  ڕه  الپه قاد له مامۆستا عه
) شیول( یا بیر یا  وه مینی ژره  و زه بووه یان تدا نه وه ت و زندووبوونه یامه کان باسی قه  ئیسرائیلیه کتبه

ی  وه ئه(رباز نابن و  ن و ئیدی لی ده به نای بۆ ده  دوای مردنیان په تیوان له  هه  که  بووه  قووه دره و هه ئه
  :  ده وه ر ڕاست دوای ئه و هه)"  وه وته رناکه زێ سه در دابه و هه ره به
  دا هاتووه)شعیا ئه(می کتبی   ئیسحاحی بیستوچواره له)  وه یوم ـ زندووبوونه که( بۆ ڕۆژی  م ئاماژه که یه"
  ." می پش زایندا ژیاوه ی سیه ده  سه  له که
  : ش ده مه دا ئهی ناوبراو ڕه  کۆتایی الپه له
 و  ت کراوه یامه  و دادگای قه وه کی تر بۆ زندووبوونه یه می کتبی دانیالدا ئاماژه هه  ئیسحاحی دوانزه له
ویدا ڕاکشاون،   ناو خاکی زه ی له سانه و که زۆر له: "  و ده کانی پشتر ئاشکراتره  ئاماژه یان له مه ئه
  له". یی میشه زاری هه رمه رشۆڕی و شه ندکیان بۆ سه یی و هه میشه  ژیانی ههندکیان بۆ هه.  وه ر دنه به خه به
  راستی ڕاسته پم واب ناوه(کانی   بۆ کۆتاییه تییه رایه مبه م پغه مژووی ئه: " دا ده113  ڕه تای الپه ره سه

ی 195می پش زاین، سای  ووهی د ده سه) م.م.  پ ز ب195  که ب ساه ، یا ده ی چاپه ه  کۆتایی هه چونکه
  ..." پاڵ دوژمن درانه کان ده پشتر پاداشت و سزای ئیسرائیلییه.  وه ڕته گه پش زاین ده
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  وه، له وه ت و زندووبوونه یامه ی قه  باره ڕی ئاڤستا له ری باوه وێ کاریگه که رده زایان وا ده ی شاره  قسه له
 بابل دیل بوون و  وان له شتدا ئه رده ی ئایینی زه وه می بوبوونه  ده ه ل  چونکه بووب کان هه که ر جووله سه

  . پ ز بابلی داگیر کرد، ئازادی کردن539 سای  نشی که خامه کۆرشی هه
نگرانی  الیه:  وه کاته  و ڕوونی ده یه چیرۆککی کورتی هه) جووس مه ( شت به رده نگرانی زه م ناونانی الیه به
ربینی   پی ده کانیش به بران و یۆنانییه ناو ده) موغ ( بوو به یان هه که  دینه ڕیان به ی باوه وانه شت و ئه رده زه

  ش گۆڕا و بووه مه و ئه) ماگیوس ( دا کردیانه  گۆڕینی وشه ی خۆیان له کان و پوانه تییه  ڕۆژهه وشه
   و به وه گرته موویان ده  و هه یه ریان ههکی گشتی ناوکی ت یه  شوه شت به رده نگرانی زه الیه). جووس مه(

لف و نوونی  نی ئایینی ڕاست و ئه  خاوه واته) دینان به(گوت   خۆیانیان ده وان به ئه. کانیان ناگوترێ تاکه
ویش  خا، ئه رده یان باشتر ده  ناسنامه وه  الی خۆیانه  به  که یه ناوکی تریشیان هه.  ی کۆیه نیشانه) دینان به(
  کاته  ده ، که یه)سنا دویه(شی  که ره رانبه دا و به ده) رست زدپه مه(ش واتای  ه  تکه م وشه ئه.  یه)سنا زدیه مه(

  .رست یتانپه شه
  .رێ  ده  تاریکی بته  له که ته بوو بگوترێ تا بابه ر ده ک بوو هه یه  کورته وه ئه
  
  
  

  کان زمانی ماده
ج بوون و سنوور  تی وتی ئران نیشته  باکووری ڕۆژهه ی کورد، لهکان ـ باوباپیران کان یا میدیه ماده

 ناوی  م پاشای ئاشووری که که یه.  بوون وه  الی باشووریانه  له  بوون که وه  سنووری وتی پارسه به
کان  مینی ماده رزه  پ ز سه844 سای  م بوو که ری دووه لمانسه  شه  نووسیندا هناوه کانی له ماده

   و له وه وت ساڵ دیسان داگیری کرده ی داگیر کرد و دواتر، دوای حه)مۆ وردستانی ئرانی ئهک(
 کوڕی  میشدا، که مس ئادادی چواره می شه رده  سه له.  ناوی هناون) Made - Madai ( کاندا به واه هه
 پ ز داگیری کردن 810م سای  داد نیراری سیه ، ئه وه دوای ئه.  ری ناوبراو بوو، ناویان هاتووه لمانسه شه

رجۆنی  سه.  پ ز داگیری کردن744بوو، سای  ر ناوبانگی هه ڕکه  شه  به م که ری چواره و تیکالت بلیسه
تکی ڕکوپکدا   حکوومه دا خۆان له ندانه روبه و سه کان له ریان و ماده  سه  پ ز چووه722میش سای  سیه
وت و  که  پ ز بۆی هه713سای ) برد  ناویان دهDeikos ( کان به ۆنانیهی) دیکۆ(خستبوو تا دیاکۆ   کنه یه
  له موو گه تی هه وه م ده که ، یه مه و ده ش تا ئه وه خت و ئه  پایته ی کرده)دان مه هه(تکی پکھنا و  وه ده

) Cyaxares ( هکان ب  یۆنانییه خشترا که   هڤه Hovakhshtraکان  م پاشای ماده سیه. کان بوو ئرانیه
 ژر ڕکفی   دراوسکانی خسته  وته کان و زۆر له ره ر و داگیرکه ڕکه  شه وره  گه ک بوو له بی، یه ریانده ده

کان داگیر بکا و  ختی ئاشووریه وای پایته ینه کان نه  هاوکاری بابلیه  پ ز توانی به612 سای   تا له وه خۆیه
ی پ ز 610ن تاریخ زبان فارسی، سا  خاوه ( وه تدا بسته سه  تۆماری ده کان له ناوی ئاشووریه

 پ 584 مرد و سای  و پاشایه ئه.  وه کان بو بووه کان و ئرانییه ، ناوی ماده م داگیرکردنه دوای ئه).  گوتووه
 یۆنانیدا  له ( و  ناوی براوه1)Ishtovygo  ( کاندا به  نووسینی بابلییه  له  که وه ی جی گرته و کوڕه ز ئه

                                                           
ویش   کوژرانی ئه به تی و  کوشتوویه ) ڕاستیدا کۆرش له ( کاوه  بووب که ه)هاک ژده ئه(و  مان ئه ستیاگ، هه  ئه  که یه  هه یه و قسه ئه   . 1

  وه کان وایان بوکرده فارسه. گین ی خۆمان ده و تکشکانه نگ بۆ ئه  ئاهه وساوه  و له تی باوباپیرانی کورد هاتووه سه  ده کۆتایی به
تکی ئاینی  ورۆزیش بابه نگی نه ئاهه!!  وه ر شانیه  سه  مار به یان ل کرده رانه و سه ، دواییش دوو له بووه ری هه  ئاستیاگ س سه که

   ک.ح.   وه ته ڕێ کراونه شت به هه و به ره ، به وه  ئاگرکردنه ری سادا، به  سه  و له  ڕۆحی باوباپیران کراوه  و تیایدا پشوازی له بووه
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Astyago(گوتووه زای ئاستیاگ خۆی بوو،   کچه  که وره ستی کۆرشی گه  ده مدا، به می ئه رده  سه له.  یان پ
  )106 ـ 103فرهنگ ایران باستان ل ( پ ز بابلی داگیر کرد 539کۆرش سای . تی ماد کۆتایی هات وه ده

 و  گه  به ینه  تا بیکه هشتووه انی خۆیان ج نه زم وارکی نووسراویان به پاشاکانی ماد، هیچ شونه
لی ماد یا کورد باو  کانی گه  ناو تاکه واندا له می ئه رده  سه  له ین که ستنیشان بکه  ده و زمانه کانی ئه ته سه خه

ج  ل به، هیچیان  تانی تردا باسیان هاتووه  نووسراوی میلله  له ندێ ناوی پاشاکانیان که  هه  له  و جگه بووه
 یا تا چ  یه  نوان زمانی کوردی و ئاڤستادا هه ندی له یوه ند په ب چه ت ده حمه  زه و بیاره  ئه وه لره.  ماوه نه

 زمانی  ندییان به یوه کان په ی میدیه مانه  که و ناوه  ئه چن که  ده وه  زاناکان بۆ ئه ندێ له هه. قن قاوده ئاستک ده
خۆی  شت به رده  زه  گوتوویانه  که ڕۆییان کردووه شدا زده وه له. ق نین قاوده ن ده ه و د  نییه ئاڤستاوه

ی میدییان  ش پناسه وه  و به وتووه رکه  ئاڤستای ل ده  که تی ئران بووه ی باکووری ڕۆژهه کی ناوچه خه
کی  ه چه ی ره  باره تی له  تایبه پ بکرێ بهڕی   باوه  نییه وه کانیان هی ئه می قسه رجه م سه به.  وه ندۆته ل سه

کدا هاتوون،   دوای یه  به ی که النه و گه  پی بۆچوونی کۆنترین مژوونووسانی ئه  به  چونکه وه شته رده زه
وجا کۆچی   و ئه ی کۆن بووه)Reghaڕی (ی   ناوچه  و له کی باکووری ڕۆژاوای ئرانه شت خه رده زه
  چ له ، پ ده وه ی بو کرده که وێ ئایینه  و له نای داوه ی په  پاشاکه ی که و شونه هو ئ ره شت به رده زه

، ناوی  وه کانیشه ی ناوه گه  ڕووی به له. تی تی، یا باکووری ڕۆژهه  بووب تا ڕۆژهه وه ڕۆژاوای ئرانه
  که) Koshtaspi(ک ناوی  ، وه یان هاتووه ئاڤستادا باس قن و له قاوده دا ده و ناوانه ڵ ئه گه  له تری میدی که

ری  واری تیکالت بلسه  شونه  که ی ئاسیای بچووکدا هاتووه ندێ ناوچه  هه کاندا له  بزمارییه  نووسراوه له
 ئاڤستادا   له  که ه)پ گوشتاسه(مان   هه و ناوه ئه.  وه ڕته گه  پ ز ده854 بۆ سای  شای ئاشووریان بووه

  کانی تریش له  و خه وه ڕته گه می پش زاین ده وته ی حه ده  و بۆ سه شت ناسراوه رده ی زهر ک پارزه وه
 پ ز 485 پ ز تا 521  م که که  باوکی داریووشی یه وانه ، له یان زانیوه وه کانی دوادوایی به نشیه خامه هه
  . بووه تی هه سه ده

ڵ ناوی  گه  له  که شته رده ش ناوی باوکی زه وه ، ئه وه کاته الیی دهک ق یه ته مه  ده  که یه بی تر هه ناوکی گرده
 و دۆغدۆ و  شت پوروشپه رده ی زه ئه: "ریبگین ش ئاوها وه  و ده تکی ئاڤستادا هاتووه  عیباره دایکیدا له

  ۆ دایکی بووه و دۆغد شت بووه رده  باوکی زه پوروشپه)  مزدیسنا و ادب پاردی90ل  ( ده د ئازار مه ربه هه
 Pouroush(میان  که ش پکدێ، یه  دوو به  له پوروشپه.  زاکان بوونه  شاره  ئایینیه کان، پیاوه ده ربه و مه

 و  وه ته ی پوروش کورت کراوه وشه.  ه)پیر(ککیان  ، یه یه ی زاناکان دوو واتای هه  پی قسه  و به ه)پوروش
ر  گه  و ئه ش و سپییه ی ڕه نگی تکه می، ڕه واتای دووه. وردی و فارسیی ک)پیر (  بۆته و واتایه  تا به گۆڕاوه

). اشھب ( بته بیدا ده  عاره ی زاڵ ب، له که ر سپییه گه و ئه) ادهم ( بته بیدا ده  عاره ی زاڵ ب، له که شه ڕه
  ، چونکه و چی گۆراوه ره ن بهنگن و نا ، ب ده و واتایه دا به یه و وشه نووسی ئه  ئاستی چاره کان له رچاوه سه

ست  کی زندوویان ده یه ر کوردییان بزانیبا ونه گه ریکین و ئه  خه کاندا نازانن که  ئرانییه  زمانه ی له هاوشوه
.  بییه ی عاره)ادهم(یش )ش بۆر ڕه( و  بییه ی عاره)اشھب(ی )سپی بۆر(ی نزیکی )بۆر(ی   وشه وت که که ده
سپ،  ئه(،  که می ناوه ی دووه وشه.  نزیکه) پیر(ک   وه وه ه)بوروش ( له) بۆر(ی  شه و  که ش ڕوونه وه ئه
). شبۆر سپی ڕه نی ئه خاوه ( کاته  ده که موو وشه  هه  که دا و زاناکان گوتوویانه ده) سپ ئه( واتای   که یه) سپه ئه

   ناکا ببته وه  بایی ئه وه ته ی ماوه نده وه  ئه ناب و وه مه  ده ی به نده وه سپی پیر ئه نی ئه مه ش ته وه  له جگه
 و  قی ئاڤستادا تۆمار کراوه  ده شت بۆ وتی تر، له رده ، کۆچی زه وه شه و ناوانه ر واتای ئه  سه له. نازناو

و  ی به و ڕیه و ئه ریدا هاتوون  سه سوکاری به ست که  ده  به  که  کراوه ریانه سه رده و ده باسی ئه
 pareto zemoوی زستان   ڕه  به ر،  به ته کانی گرتوویانه ه  خۆی و ئاژه  که ی زستانه اوسۆهرم سه

 و  وه کردۆته جیان نه)  هت سه نازناوی دهڤی   کهkavi  که ی ڕاستییه که(و  ئه.  ناوی هاتووه) مۆ هتۆز هر په(
رچۆن  هه).  توس دوایی بۆته (Tosa  یشتۆته  تا گهوام ب رده ر به فه ر سه  سه ریردا له مھه  زه  به ناچار بووه
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   و چ پویست به وه ی تدا بو کرده که هئایین و  وه  میوان و مایه ی لی بووه و جیه  ئه یشته بووب، گه
   له که ژوویه م ر باسه گه  ئه. قه قاوده ڵ ئاڤستادا ده گه  له  ناکا که وه  مژوییه و ڕاستییه ی ئه  باره ڕاوک له ده
  ی که و زانایانه  درۆ بی؟ ئه وه ی لی مایه و شونه ب ناوی ئه  ڕاست ب، بۆچی ده وه که ی کۆچه باره
و بووب،   زمانی نووسینی ئاڤستا زمانی ئه شکنن که دا دایده و الیه  به وه گنه کان ده شت بۆ ماده رده زه
ی   پوانه ربین به ی ده  لوتکه سکی ڕڤنگ بگاته  ناش که ، چونکه  بووه رده روه  تیدا په ی که و وته  ئه واته
ش  وه کارهناب ئه کی تری به ی زمانی خه که نه ر خاوه گه ئه.  یه  ئاڤستادا هه  له ی که مانه رده و سه ئه

شتی ناچار کرد  دهر  زه ستی هزمان دیت که  جده  چونکه وه رچ نادرته رپه  هاسانی به  به که بیانوویه
وشتی زام   خوو و ڕه ت له فره کی کردبوو نه  خه ی داوای له وه ر ئه  به ر له ج بھ هه ی خۆی به که وته
  بوو به تی نه  مۆه نده وه  کۆچی کرد و ئه وه یامه یاندنی په م گه  ده ن و به ندێ بواری ژیاندا بکه  هه له

ستی کرد   و ده وه ری گوشتاسپدا مایه  سبه له. ن یه ی پ بگه که یامه  ب په ک فری زمانکی بگانه یه شوه
کی دی بۆ  یه گه ن، چ به که  حاشا ده ن که که نگ نه  ب ده وانه  ئه گانه م به ر ئه گه ئه. ی که یامه یاندنی په  گه به

ی   وشه یه وه دا بگوترێ ئه ب لره ی ده وه ئه. ڕ بنن  تا باوه  ئارادا نییه بتر له  گرده مه ی ئاڤستا له پناسه
paretoپار (دا   ڕیشه کا، له تبوون ده  ڕه ت له الله  ده  کهpar(ناپه وه  له هی   وشه ڕێ که  ت)ڕ په( ی کوردی ب

وردی و ک) مو   زهZamo(م  به. ی کوردی)ڕ تپه (  ب ببته وه  پشه ی له)ت(ر  گه ئه) تبوون ڕه ( کاته  ده که
   گوره ش به وه  ئه ه)زمسان و زستان( کوردیدا   و له ه)زمستان( فارسیدا  شن و له فارسی لی هاوبه
   له گانه م به ئه( پاشکۆ  نه که ی گرنگ ده بۆ زۆر وشه) ستان(دا  که ردوو زمانه  هه زار و له جیاوازی شوه

  )کان رچاوه ک سه ن نه وه منه
 واز دنم،  وه ره ی سه ندییانه تمه و تایبه ر به  هه  بۆیه  کۆتایی نایه وه کانیه راوزه ا و پهی ئاڤست  باره  له قسه

م  که بم و یه وام ده رده  به وه یه  باره ی زانایان له ری و قسه وروبه کانی ده ری و ڕووداوه ر کاریگه  سه م له به
،  شت داناوه رده می زه  وتی دووه تی ئرانیان به ی زاناکان خوراسانی باکووری ڕۆژهه م زۆربه جار ده

می پش  ی سیه ده ڕاستی سه  ناوه خوراسانیش له. ج هشت ی به)ماد(ی وتی خۆی  وه ش دوای ئه وه ئه
وان  ی ئه و بۆچوونه ر ئه گه ئه.  زراندووه شکانییان تدا دامه تی ئه وه  و ده کان بووه ه)پارت(زایندا وتی 

   ڕای من له به. وتبن رکه وارزم ده  خه شت و ئاڤستا له رده  زه بم که  ده وه رداری ئه سبه ب، دهڕاست 
 توانای   له وه  وتی ماده  له ی زستانه و چله  و به ودا دوور و درژه و مه شتدا، ئه رده بارودۆخی کۆچی زه

ڵ  گه  پیوا و بینیم، له خشه ر نه  سه واریزمم له خهودای نوان وتی کورد و  مه.  ره  ده رکراو به خزانکی ده
   نه  پچی تدایه  نه خشه  و نه ی عیراق درژتره خشه  درژایی نه  دوو جار له رنجدانی ڕگای پاشایانه سه
ودای  ی مه  بۆ خوراسان نیوه وداکه مه. ی تدان وانه موو ئه م ڕگا هه وراز و نشو یا شیو و شاخ، به هه
  .وتر ب نگی ئران پته رهه ندی نوان ئاڤستا و فه یوه  په کا که ش وا ده مه  و ئه واریزمه خه

ب  قکی وای نه  و زمانکیش ده هشتووه  پاش خۆیان ج نه گوتمان پاشاکانی ماد چ نووسراوکیان له
  کانی له دووری خه هۆی   درژایی ڕۆژگار و به  به یه ربینی بپارزێ بۆی هه ستووری زمان و ده ده
کان  زاره  کات و دووریی شوه ب له کیان هه یه ی پوانه وه  ب ئه وه ونه زاری ل بکه ، لقوپۆی شوه وه کتره یه
ی بزانین  وه  بۆ ئه وه ڕینه  بۆی بگه  ئاڤستا هیچی ترمان نییه  له  و جگه وه ڕنه ، بۆی بگه وه ی خۆیانه  ڕیشه له

ی   ماوه  و له ردا هاتووه  سه کی به  چ گۆڕانکارییه وه  و جۆره وه  ڕووی شکردنه کان، له ه کورد زمانی ماده
ی  رچاوه ین، دوو سه  بیر بکه ک ئاڤستا له یه ر ماوه گه ئه.  ی کردووه شه دا چۆن گه یه ده و بیستوپنج سه ئه

   له ی که ڕوانکراوانه  چاوه و گۆڕانکاریه ی ئه  بۆ زانینی ڕاده  پوانه  بشن بکرنه وه  بۆ ئه  که یه ترمان هه
نشی و  خامه ش پارسی هه رچاوانه و دوو سه ئه.  ر زمانی کوردیدا هاتووه  سه  به وه کانه می ماده رده سه
گی خۆی دوور   ڕه  له نده وه  ئه نشییه خامه ی پارسی هه که رچاوه  سه م که رده فارسی سه: وین هله په
  ، چونکه  نزیکه  ئاڤستاوه نشی زۆر له خامه هه. من  نوانیاندا نه  لکچوون له ریکه ، خه وه وتۆته که
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  میان زۆر له رده  سه  چونکه  دووره وه مه رده  فارسی سه ، زۆریش له  نزیک بووه وه که  یه میان له رده سه
  ته بوایه  نه ندی و تازه و فارسی ناوه) شین خامه هه( نوان فارسی کۆن  وی له هله ر په گه  و ئه  دووره وه که یه

  واره  شونه له. بوو ده  هیچ بۆچوونکدا جی نه بوو له  زۆر ده نده وه پردک، جیاوازی نوانیان ئه
ن  ی زۆر الیه وه ش بۆ ڕوونکردنه وه ، ئه وه ته  پتر ماوه  وشه400  م له نشی، که خامه کانی هه تۆمارکراوه

. ک نین  و یه یه ڵ فارسی کۆندا هه گه  زمانی ئاڤستا جیاوازی له یه وه میان و گرنگترینیان ئه هک یه: کا ش ده به
نشی  خامه  و داڕشتن بۆ هه ندێ وشه  بۆ هه دا که  ده ته رفه و ده تی نوانیان، ئه  نزیکایه  که یه وه دوومیان ئه
 و  وره کی گه تی سلوکیدا گۆڕانکارییه سه کورتی دهیی  کی ڕژه یه  ماوه میان، له سیه.  وه ڕینه ونبوو بگه

ک  یه  شوه کان به وی دوای سلوکییه هله  په  چونکه وه  ڕیزمان و شیکاری فارسی کۆنه وته شیوکی قووڵ که
خوشکی فارسی  سته وی هاوکف و ده هله نشی و ئاڤستا جیاواز بوو و په خامه  هه  زۆر له وت که رکه ده

  می سلوکیدا و له رده  سه نجی له  فارسی ناوه  بکرێ چونکه دا پوانه گه کرا فارسی له و دهنجی بوو  ناوه
  لکن پویستیان به گه له سه ش مه وانه ئه. بوو کاندا شوازی نووسینی هه شکانییه تی ئه سه ی ده ماوه

دا  وه ره ی سه ند ده و چه  له بم که ردار ده سبه ه د نده وه ر به  هه ، بۆیه وه دا جی نابته  و لره یه  هه وه لکۆینه
بوونی   هۆی نه شدا به وه ڵ ئه گه  کوردی، له ی که نجامه و ئه  ئه مه ی بگه وه ش بۆ ئه وه باسم کرد، ئه

 ئاڤستا کوردی  ی که و حسبه به ( ی تۆمارکراوی خۆی داباوه رچاوه  سه ، له وه ی نووسراوه رچاوه سه
ر گونجانی فارسی  ده  قه  به  که وه ینه مای کوردی بکه  بنه  جۆرێ بیر له دا به  ده و مافه کاری ئه وانه، پ)ب نه

  وتووه که نه  کوردی بۆی هه ین که که شی بۆ زیاد ده رنجه و سه یدا بگونج و ئه ماکه ڵ بنه گه کۆن له
تی   یارمه که ش ڕاستییه وه ، ئه وتووه که ک بۆ فارسی هه  بمن، وه وه ی خۆیه رچاوه  سه ندی به یوه په

ر  گه ئه.  ویژدان بن ، به دری ل کردووه  غه ده  سه25ی   مژوو ماوه ڵ کوردیدا، که گه  له دا که  ده وه ره توژه
  وه  فارسی کۆنه ، فارسی نوێ به یه سته  وابه  ئاڤستاوه ی کوردی به نده وه بینین ئه ین ده  بکه  و پوانه کشانه
وانی و   ڕووی زمانه ندییان له یوه  په  که یه  هه م بۆچوونه رباریشمان بۆ ئه ی سه گه  و به  نییه سته وابه

  .کا  نوان کوردی و ئاڤستادا دروست ده  پرد له وه شیکارییه
   له مه ی ئه  شوه).اسم المعنی( ناوی واتا  کاته  ناو ده که یه سه ره  ئاڤستادا که له) نات(، پاشگری  وانه له

ش ناوی واتایی  وه کن، ئه ک یه رکدا وه  ئه  و له دا لی نزیکه  شوه  و له یه  کوردیدا هه م له  به فارسیدا نییه
   له  که یه  هه وه یه و وشه ی ئه  پکھاته ندی به یوه  و په یه ی هه  س شوه  پاشگرکه وه ئه). تی، تی تی، ایه ئه(

تی،  مرایه نه ( بته گۆڕێ و ده  کوردیدا ده له) ئامر، تات(ی  وشه.  وه وته که  پشی ده وه یهڕووی ڕزمانی
  له) مر(رتی و  رانبه به)  نه( دوومدا   و له فیه م بۆ نه که ی یه ی وشه) ئه. (مریی  واتای نه به) تی مره نه
بۆ ) تی یه تی، و ه ایه(مدا و  که  یه له) تات(ا وج ئه. مردن  نه بنه ده) مر مر، نه ئه( و  ردوکیاندا مردنه هه

ی )ئا(و  م که ئه  ده وه دا ئه ته رفه م ده له). مردن ـ نامردن مریی، نه نه ( بته  ده  و واتاکه یه وه جیاکردنه
شبوونی  می پش دابه رده  سه و هی تریش زۆرن و لهasexual  وsexual:  یه  ئینگلیزیشدا هه  له فیکردنه نه

بیشدا   عاره  له یه) ئه(و   ئه من که  سوڕ نه وه رم له م ناتوانم سه به.  وه ته  ماونه وه کانه وروپییه  هند و ئه خه
و بیانوو )  ره عذه اعذر ـ ئه(و )  سه فله افلس ـ ئه(ک  ن، وه یه گه ردان ده سبه ده)  له فعه افعل ـ ئه(ی  ر شوه  سه له
  ؟ بووه ریی خۆی هه  یا دراوستی سامی و ئاری کاریگه وته  ڕکه مه  ئه ئایه. ناه  وه ست پیاوه  ده به

  چی له  فارسیدا نین که ی ئاڤستا له  زۆر وشه  که یه وه ، ئه یه  هاوشوه ر پاشگر که  سه ی تریش له نموونه
ی  ر شوه  سه  کوردیدا له  و له ه فارسیدا نیی  له ڕ که  واتای مه به) سۆ  پهpasu(ی  ک وشه ن، وه کوردیدا هه

)pazدا، پور داود ده)فرهنگ ایران باستان(ی 306 و 305  ڕه  الپه له.  یه هه) ز   په  :ی  وشهvareghan 
و  ی له  و وشه  باز بچووکتره  له  که رکی گۆشتخۆره وه له ش ناوی په وه  ئه ه)وان پاه( کوردیدا  ڤارغان له

  . ا نییه فارسید  له ته بابه
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ڕبوونی کات،  ڵ تپه گه  ئاڤستادا، له له) v(نگ   ده  بگوترێ که وه ب ئه ، ده وه ه)وان ڤارغان و پاه(ی   باره له
یش بۆ )غ(، )ل ( یش بۆته)ر(، )ب(ک  نگکی وه ند ده  چه  و بۆته  کوردی و فارسی و زمانی تردا گۆڕاوه له
) و. ( نگگۆڕین گۆڕاوه ستووری ده  پی ده  به دا و لره  زۆر وشه ی فارسی، له)ز(و ) ز(ک  نگی تری وه ده

ر چاو  ویدا به هله نشی و په خامه  هه  و له  بنیی نییه ر له هه) ل(نگی   ئاڤستاییدا ده له). وان پاه(و ) ڤارغن ( بۆته
ی )برز(ت شاخی  نانه ته.  وه رهکانی ت  ئرانییه  ناو زمانی کوردی و زمانه ڕیبته چ دواتر په وێ و پ ده که ده

  ره هه ( بته ک خۆی ده  کوردیدا وه  و له هاتووه) Hara berezaiti (  ئاڤستادا به باکووری تاران له
  .  نییه یه و شوه رگانی له  فارسیدا وه و له) تی رزایه به

  کی له یه  و ونه ش ئاڤستاییه مه  و ئه ه)موزیاد واو، ب که ته( واتای  به)   هورڤهhaurva(ی  ی وشه نموونه
ی کوردیدا  تای وشه ره  سه له) هـ(ی  البردنی وشه.  یه)ئیرۆ(ی  ش وشه وه مان واتا، ئه  هه  به کوردیدا ماوه

گوترێ و  ده) v(و ) aurva ( بته  ده یه و وشه ، ئه و پیه  و به مزه  هه بته ل جار ده  و گه کی باوه یه دیارده
  ک که یه وشه. دا)ئیرۆ( و  یه و وشه تی نوان ئه نگ و نزیکایه ستوورکی تری ده  پی ده ش به وه ئه). و(  بته ده
  .  فارسیدا نییه  له یه و وشه ردا دێ و ئه  سه ر به ی هه نده وه زار ساڵ ب ئه نی س هه مه ته

  ته  بابه نگی تر له بۆ ده) v(نگ   پی گۆڕینی ده دێ، به) خزم( واتای   به که) vizm(ی  ها وشه روه هه
م  ی ئه ونه). گشتاسپ ( گۆڕا و بووه) ڤشتاسپ(دیتیشمان چۆن ). khizm (  کوردیدا بۆته کاندا، له ئرانییه
  .  فارسیدا نییه ش له یه وشه

ی تیشکی  واتا به) گزنگ (  کوردیدا بۆته  و له یه  ئاڤستادا هه له) خۆر( واتای  به) ن زه  ئهazan(ی  وشه
  ش له مه ی ئه  ونه له.  هاتووه کار نه  خۆر، بۆ ڕۆشنایی به  له یانیدا و هیچ شتکی تر، جگه  کاتی به خۆر له

  . فارسیدا نییه
ی  مان وشه  هه ه)ز  ئهuz(ی  تاکه ره ن، سه یه گه  خۆراوابوون ده ی ئاڤستادا که)uzayeirina(ی   وشه له

 فارسیدا   و له یه مان شوه  هه  ئاڤستادا به دا و له  ده وه رزکردنه ی به واتای وزه و  مه رده ی کوردی سه) وزه(
  . بوونی نییه

)shapik (ک بووه چاکهگه رده نجی زه  گه ت کی دیاریکراو له مه  ته ته یشتوونه شتی، کاتریان کردووه  به ن  .
  وه شتییه رده سمی ئایینی زه  ڕوڕه ندی به یوه م چ په  به یه  کوردیدا هه  له مان واتا و شوه  هه  به یه م وشه ئه
  . یره بوونی زۆر سه  و نه  فارسیدا نییه  له مه ئه.  وه ت و بایه ، چاکه نییه

) Dughdu(کاندا   ئرانییه  زمانه رتی له رانبه به) doughter( ئینگلیزیدا   له ی فارسی که)دختر(ی  وشه
کار  به) دۆت ( سک که رته کی به یه  ناوچه  له شین و جگه  لی ب به  و ئمه شته رده  و ناوی دایکی زه بووه

  .کاری ناهنین دنن، به
هندرێ  کار ده  کوردیدا به  له ڕۆ و چی دی، نه  کاتی نیوه کاته  ئاڤستادا ده له)  ڕاپثڤیناrapithvina(ی  وشه

ڵ  گه تی له ڕۆ و نزیکایه می نیوه  ژه کاته  و ده ه)فراڤین (  که یه تر ههکی  یه  کوردیدا وشه م له  فارسیدا، به  له نه
  : دا ئاشکرایه یه و وشه ئه

  ڕۆ ڕاپثڤین     کاتی نیوه
  ڕۆ می نانخواردنی نیوه فراڤین     ژه

بۆ  ،  پنجه  ژماره  و به  کاتی ئاینییه که)  رینه ز ئایه ئه(ی  ک وشه  کوردیدا، وه م له که  ونبوونی یه ئاشکرایه
  .وه ڕته گه شتی ده رده ونبوونی ئایینی زه

  وه کی تره یه  گۆشه  پویست نازانین و له  به وه م ئه ین به  بده که  لسته  به  درژه  وشانه و جۆره ش به ده
  ندێ له ینین ههب  ئاڤستا، ده ر به ی سه کان و زۆر وشه  ئرانییه  وشه  له نگه ش گۆڕینی ده وه  ئه ڕوانین که ده
ک  یه.  وه ی فارسییه وانه  پچه ش به وه ، ئه کانیاندا پاراستووه  هاوشوه  کوردییه  وشه کانی خۆیان له نگه ده
). ریا ده (  فارسیدا بۆته و له)  زریه (  کوردیدا بۆته ریا و له  واتای زه  به  یه) یه  زرهzrayah ( و وشانه له
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ی )asu(ی  وشه.  ه)داماد( فارسیشدا  و له) زاوا (  کوردیدا بۆته ، له  زاوایه  که)ر  زاماتهzamatar(ی  وشه
 واتای ماسی،  ش به) مسیه(ی  وشه). اهو( فارسیشدا  و له) ئاسک (  کوردیدا بۆته  واتای مامز له ئاڤستایی به

  . یه)ماهی( فارسیدا   و له یه)ماسی( کوردیدا  له
ولر و ناوی   نزیکی هه  له ن و ئستا ناوی گوندکه یه گه ئاڤستادا گورگ ده  له)  هرکه  ڤهvahrka(ی  وشه

زاری زازایی کوردی  م شوه  گورگ، به دا بووه که ردوو زمانه  هه  گۆڕا و له یه و وشه ئه.  یه) حرکه به(
   له  که  بکه7  ی ژمارهربانگ ی به2  ڕه ماشای الپه ته. ین ده) رگ  ڤه verg(   به وه یان هشتۆته که ه)ڤ(

  .چ رده ستۆکھۆم ده
،  وه ڕته گه یان بۆ ئاڤستا ده رچاوه ی سه وانه کانی کوردی و فارسی، ئه ش و هاوشوه  هاوبه م وشه به

  م تیشکم خسته  که ر دوو هۆ که  به ش له وه ک فارسی، ئه  نزیکن نه وه  کوردییه کان زیاتر له ئاڤستاییه
  : ی ب سوود نییه وه م دووپاتکردنه ریان به سه

م بۆ زمانی  ، به ڵ زمانی ئاڤستادا جیاوازه گه  زمانی فارسی له  که پاوه  سه گه  به  به یه وه م ئه که هۆی یه
  . پاوه سه  نه وه کوردی ئه

ی  وه ره یدا، بۆ ده که امهی ی په وه  پناوی بوکردنه  و له ری ئاڤستا کورد بووه مبه  پغه یه وه م ئه هۆی دووه
  . ی خۆی کۆچی کردووه که هۆزه
شتیش پیاوک یا  رده  و زه  زمانی کوردی جیایه  زمانی ئاڤستا له پندرێ که  خراپترین حادا بسه ر له گه ئه
 و  وه نتهم کان ده  ئرانییه له موو گه ی هه پوورکی کراوه له ک که ر وه ، ئاڤستا هه رکی ناکورد بووه یامبه په

نگ  کانی السه پووریه له  که ندییه یوه بین په  خۆیدا ده موکوڕی وا له  کات که النه و گه  له که ر یه  هه قامووسکه
  ڕێ که کانکی لگه  ب و بۆ خه نده مه وه  ده پووره له و که رداری ئه سبه لک ده  بۆ گه تییه بکا، ب مروه

  .ی خۆی ب که شه رداری به سبه س ده وه  هه ر به رۆگری نین، یا هه به
  تی کوردی وران کرد و بۆ پارسه سه  ده وه تی و ئاینییه وه تی ده سه  ڕی ده فارسی، له

ر ئاڤستادا گرت   سه ستی به ندی خۆی ده وه رژه وتکردن بۆ به ی زه ندازه  و تا ئه وه کان گواستیه نشیه خامه هه
ت و خۆڕکخستن بۆ خۆی  سه ده کی وای له یه وپایه  پله  ئاڤستاوه  و له وه نی گواستهکا نشیه خامه و بۆ هه

 فارسی تا   چونکه وه ی هرسکردنی خۆراکه سه ره ت و که روه  ڕیزی سه ی بچته وه  ئه یاندیه دابین کرد گه
کان  نشیه خامه تی هه سه کان و ده  ماده تی کورده وه  دوای ڕووخانی ده د ساڵ له  دووسه ی پتر له ماوه
ی   گوره بوو به  ئاڤستادا هه ی ئاین و دنیا له  باره کی له رچییه ت و ئاین بوو و هه سه رۆگری ده به
کسان  بی و قورئان یه ک عاره دا، وه یه و ماوه له) پارسی(ڵ فارسی  گه  و له وه ندی خۆی گواستیه وه رژه به

د و هیربد و  ت و هیچ موبه سه  و پارزگارکی ناو ده رکرده ک یا سهزیر بوون و هیچ شا و میر و وه
کی  رچییه ب و هه تی شاهانشا نه سه  ده ر به بوو فارسی سه  پیاوانی ئاین نه سی تر له تریات و که زوت و ئه

 و  پیاو و گوتهمووی،  دا، هه  یا جاڕی بۆ ده وه یگوته  ده  وانه یخوند یا به یگوت یا ده نووسی یا ده ده
  ر ڕووی له نده سکه ی ئه که تییه گبه ی نه وه ت دوای ئه نانه ته. سم، مکی فارسی کۆن بوون ڕوڕه

 و  وه وته تی سلوکیدا لکه سه می ده رده  سه تی پارسی له ی شارستانه وه کان کرد و خاوبوونه نشیه خامه هه
 شانازی پارسی   شوازی پارسی داڕژران و به  به ت و ئاینی کۆن مابۆوه سه  ده کی له رچییه هه
کی پارتی  یه ه کان بوو و تکه شکانییه تی ئه سه  زمانی ده وی هات که هله ی په وجا نۆره ئه. ژمردران ده
فرێ بوو بۆ  بوو و ده) نشی خامه هه(یی پارسی  و ئاڤسته) کان شکانیه زمانی خوراسان، وتی ئه(
می  ی سیه ده می سه که کی یه  چاره ی دیت تا له وه  ڕۆی گواستنه ده ی چوار سه ی و ماوهپووری ئران له که

نجی  ی پش هاتنی ئیسالم، فارسی ناوه ده ی چوار سه کان و ماوه  ساسانیه ست فارسه  ده یاندیه زایندا گه
تی ساسانی  سه خانی دهی ڕوو وه ر گانه  سه ر له گه ئه. تی ئران موو شارستانه رۆگری هه  به بووه
 دوایدا   به وه ردا هاته  به  فارسی هزی به ، که تحی ئیسالمی ده دوای فه ی، دوو سه مه و ده ستین یا تا ئه بوه
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ری  ک نونه  وه وه یه که  نویه  فارسییه  زمانه  خۆ و به زی فارسی به گه  ره  چونکه ککه ر یه نجام هه بچین، ئه
زار سای ب   و زمانی کوردیش تا دوای هه وه  مایه تییه و شارستانه رۆگریی ئه  به  بهتی ئران شارستانه

ر   سه یتوانی ملمالنی زمانی فارسی له  نه وه تی و ئابوورییه  ڕووی سیاسی و شارستانه نی، له خاوه
دا  وه بیرچوونه ی له شه گۆ ک چۆن کورد له وه. تداری تدا چندرابوو سه  چنۆکی ده میراتکی ونبوو بکا که

 ڕووی زمان و  له.  وه سوی پشتگوخستندا مایه ناوپه  په کی خۆی، له ش وه)کوردی(،  وه مایه
کان دوای   کورده  میره ندێ له بیستین هه ک ده  وه دا نییه وه ترسی له  هیچ جۆرێ مه ، به وه تییه شارستانه

چوونی کورد بۆ  وه پیره  به  که ها بووه  و وه یان کردووه وه سانه ستی حه تی ساسانی هه سه ناوچوونی ده له
  وه  دووری بخاته ڕه و باوه مایب و ئیسالم له  پناویدا قۆی هه  ب و له ئیسالم و باوڕ پھنانی ڕاستگۆیانه

فتار و گوتنیش   ڕه  و به بوو  ئاڤستاوه یان له رچاوه  سه  که وه گوته ی ده وانه کاندا ئه  ئاینیه سمه  ڕوڕه  له که
 مژووی  ، وه ده  سه  هۆی دابانی دوانزه  به  بیر کردبوو و دووریش نییه شتییان له رده رستی زه خواپه

چ  وتب پ ده ر چاوی کورد که  به  که وه واری نووسراوه بوونی شونه  هۆی نه  بیر چووب و به خۆشی له
  وه نه  ئاینی و دنیاییا رکه و ئه ندی به یوه  په  کورد گرتب چونکه رکی له به له موو کون و که واری هه خونده نه
ی  کان ماوه  یادی ماده  که  و هیچ جی گومان نییه بووه  هه وه  نووسین و ڕۆشنبیرییه ندی به یوه  په  که بووه نه

  وه ته ککی دی گوازراوه  بۆ یه وه که یه وه  نه ر زاران، له  سه  و له وه ته ری کورددا ماوه وه  بیره  له ده  سه دوانزه
کان  نھا ناوی شای فارسه  داستان، ته  له  په کاندا که می ساسانییه رده  مژووی دانپدانراوی سه  کاتکدا له له

کان و  شیهن خامه  هه یشتۆته  تا گه دابووه وه رزبوونه  به وام له رده  به  که ر هلک هاتووه  سه کان له شکانییه و ئه
ر   هه رچۆن ب، کورد له هه. میھراسندان و هی دی تن سر و ئازده: ک کانی وه وره  گه د و هربده موبه

ی  سته ک داروده  و وه کراوه بووب حسبی بۆ نه  هه وه ت و ئاین و مژووه سه  ده ندی به یوه  په کارکدا که
نگبوونی  ندێ باری نائارامی و السه  هه  جاروبارک و له نگه ڕه.  وه ته دراوه ت ئاوڕی ل نه ب قه کان نه شایه
سکشان بۆ  فه ودای نه ، مه دا وه ڕووی ده ست هنایه  ده ی فارسی توانای خۆی به وه  ئه  دوای تدا که سه ده

ل   گه وه ایشهبوونی ئاس  هۆی نه مان کاتدا، به  هه  له نده رچه خساب، هه کان ره  شوه ک له یه  شوه کورد به
کی گشتی  یه  شوه ییدا به وه ته نووسی نه  چاره کاری له  پیوانه ردا هاتب، چونکه  سه ت و ناخۆشیشی به تپه په
هزیی   کاتی ئارامی و به  له ی قرتاندن و دابین و هرسکردن، که سه ره ر که رانبه  به یه وه وامی و مانه رده به
و  ر کات ویستی ئه ب و هه ی نه خسن، کات چ کشه ڕه  الواز ده ر به رانبه  به هزه و به تدا بۆ ئه سه ده
  .ستی  پش ده خاته ست نه سیش ده نجن وکه یھه  ده وه داته رفرازی ئاوڕ ده  بۆ سه نجن که  بھه ره سه

ن سیما و  لکی خاوه ک گه ، وه تی کوردیان داوه  یارمه وه  بۆ مانه هم که  ج ده نانه و الیه باسی ئه
 و خۆشترین کاتی   بووه  و تووڕه وه  خۆی گیڤ کردۆته ده  سه25ی   ماوه ندی و زمانی خۆی که تمه تایبه

 و  ی شل بووه  ناقگه  له تداری بگانه سه  و چنگ ده بووه  بشوی و نائارامی هه  که دا دیوه و کاتانه خۆی له
. تیمان نادا دا یارمه م گوتاره  له وه رچاوڕوونییه نیگای به  گۆشه یدا، له که مانهشکردنی واقعی ز  پشکه ش له وه ئه
ک پست، گۆشت و  تی و وه رنفووس و جنسیه فته  و ده  پناسه ین که رنجی زمانی کوردی بده ر سه گه ئه

 زندوویی   بهک زمانک  چۆن وه من که  سوڕ ده وه رمان له یپارزێ، سه  و ده کانی داپۆشیوه ئسکه
ی قامووس و  ره به  و توشه یه واوی دربینی هه ی ته سه ره  و که یه کردنی هه شه  و توانای گه وه ته ماوه

ی  وه  ب تا ئه م ئاواه رده  ڕووی ڕۆشنبیریی سه ندن له سه ره  بۆ په ندی وای تدان که یوه ڕزمان و په
   و له وه بی تاقیم کردۆته  بۆ عاره وه کانمه  کوردیه  نووسینهندێ جی  هه ، له وه نییه ڕی ب الیه وپه به
 پش و هانام بۆ  تی زۆرم هاتنه حه ، ناڕه ی لکاوه  پوه وه  مندادانی مژووه  له ی که ربینانه و ده رگانی ئه وه

 توانا و   که یه هو زمانان تی ئه سه  خه وه ئه.  وه نوێ دامشتنه رله ی واتاکانیان برد و سه وه لکدانه
ناو  النی تدا له  گه  که ی پیه یه و مژده مانک ئه رده  سه ته یشتووینه  گه ئستا که. هزن تییان تدا به نایه سه ڕه

ختی  وتی باش و به ر ڕکه گه ئه. وتن کانیش بفه ت جۆری گیانداره نانه کان ڕێ نادا ته وه ته تی نه ناچن و هیممه
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کانماندا ژیاوین  به ڵ برا عاره گه د ساڵ له زار و چوارسه ی دوو هه ی نزیکه ندکمان ماوه  هه  ب که وه یار ئه
ی پتر  ڕه و شه  و خری له ڕ بووه ک خر و شه بووب تکه ڕ نه  خریش تپه  به یه و ماوه موو ئه ر هه گه و ئه
 و  یه  هه وه ر خۆمانه  سه مافی خۆمان به. بووب خۆش ژیاب، دووچاری نه  خۆبه تک نییه  هیچ میلله  که بووه

و  ست به ده مبه ه ی قه  و ئمه وه ب بقۆزینه تی کورد و عاره  تا ئامزی برایه یه وه ره  سه بیشمان به مافی عاره
شنایی  و دوای ڕۆ وه رگرینه کانمان وه وتکراوه  زه شه  تا به ستۆماندایه  ئه  له ستین که  هه  مژووییه رکه ئه

  ڕین و به  پشتشکاندن تپه  به ی که مانه رده و سه ، ئه وه رگرینه م، میراتی شارستانیمان وه رده ڕۆشنبیری سه
ین  که  ده رکه و ئه ست به ن و هه ده مینی خۆمان نرخمان دا، مافمان ده ت و بوون و زمان و زه رامه که

  یه  ئاڤستادا هه  له کی که یه ر وشه ندارتی خۆمان بۆ هه خاوهو ) تاپۆی کوردی( و  نامه گه  به ینه ئاڤستا بکه
و  نی ئه  خاوه ئمه.  لمنین ، بسه ردا گرتووه  سه ستی به  دادگای مژوودا ده  و له وتی کردووه و فارسی زه

  یه  فارسیدا هه ه و هاوواتایان ل  هاوشوه  نابین که و وشانه رداری ئه سبه ین و ده که ی پ ده  قسه ین که زمانه
کان و   ئرانیه  نوان زمانه کو له  به کاندا نییه  ئرانیه  زمانه نھا له  ته ییه و لکچوون و هاوشوه  ئه چونکه

و  ئه.  وه ته وتوونه وروپی که ی هندوئه رچاوه  سه  له  که یه وروپاشدا هه کانی ئه وان و زمانه سانسکریتی و ئه
نی خۆی   خاوه وه گرێ و بیداته  داگیرکراو هه ست له ر بکرێ ده وتکه ر و زه  داگیرکه اوا له د بووه  قه مایه بنه
 پ  وه مانه  بنی هه ستی له  و ده وه ته  الی ماوه  له ش ب که وه رداری ئه سبه نی تانکراو ناچار بکا ده ک الیه نه
  گرێ که  هه و وشانه ست له رکراو ناچار بکا دهبی داگی  عاره یه دا هه و جیھانه س له  که ئایه. ربکرێ ده

   داگیرکاری؟ ئمه ت و ڕازیبوون به ی تۆمه وه واندنه ش بۆ ڕه وه ، ئه یه ردا هه  زمانی داگیرکه یان له هاوشوه
  مهڵ زمانی ئ گه ندییان له یوه  په یه شتدا هه رده  ئاڤستا و ئاینی زه کی له رچیه نی زمانی خۆمانین و هه خاوه

  بێ گوایه ریده  الملک ده ی که و ناڕازیبوونه  و ئه قووه  هه وه  ویژدانی پیاوکی کورده  و له نزیکتره
  وه  ڕازیبوون به ، چونکه وه ته ت کراوه  ڕه ، کارکه وه بۆته کالیی نه  یه ک که یه خیره  زه  به وه ستنه خۆبه
  وه کالیی بووبته  یه وه  کۆنه ، له وه کالیی کرابته  ئستای یه زمانک نییه و هیچ  دانه وه سته ده یاندنی خۆبه ڕاگه

 و  گداکوتاوی ناو ئیسالمه ی کورد ڕه وه ته نه. کسانن  یه وه نه م الیه م له جه ب و کورد و ترک و عه و عاره
  وه نه و الیه س له  و که وهکانی کردو بیه  عاره تی قورئان و زانسته  دسۆزی خزمه  و به یه ڕی ڕاستی هه باوه

 و  وه کانی دی دوای چاوکردنه وه ته ک نه  و وه وه ی خۆی بیرچۆته یه ندازه و ئه ، تا ئه وه وتۆته که پشی نه
شی خۆی  ند بکا و به مه وه  زادی مژوویی خۆی ده ی خۆی به که  زمانه وانبوونی هیواکانی پی خۆشه فره

 بارودۆخی  ی میرات له وه رگرتنه وه. یدی ناکا قه.  وه میشه  که ندێ به کو هه ، به وه  زیاده ک به رگرێ، نه ل وه
ستیش  به خش بن و مه ل یا نه یکه ر بن یا هه یکه  جا په کانه  مژووییه واره ی شونه وه رگرتنه ک وه کورددا وه

س بیری  که. ندیی مژویی مه وه ی ده گه  به تی به وار و کردنیه ی شونه ی خانه وه کو ڕازاندنه  به رستن نییه په
 ترسی  س له  و که رستییه واری بتپه  شونه  تکبشکن گوایه و بیانووه  گای بادار به وه کردۆته  نه وه له
و  ئه.  داوه یتان النه نات و شه  و مه  ناوی الت و عوزه کاری خۆی له رستی و خراپه و بتپه ره  به وه ڕانه گه

. ناوبردنیان ماین بۆ له  هۆی قۆھه ته بوونه  نه وه ته زانی ماونه ستره  فاگری و ئه  له ی که وارانه شونه
 کتباندا   له وه شفرۆشییه ی له  باره  له ها قسه روه رداریان بن، هه ستبه کرێ ده  ده ت شیعری ڕووتیش که نانه ته
. سادی ی فه وه بوونه ک بۆ دووباره انن و جوان داڕژراوون نهی داهن خیره  زه ت پارزراون چونکه مانه  ئه به

یان پ  قسه) جاهیلی(می  رده کی سه  خه  بکا که وه وتووه  پشکه و زمانه تی شانازی به تی مافی خۆیه بایه عاره
ڵ  گه  له  که خشان و شیعریان گوتووه ک په یه  شوه ن به به  و ره شه  و قه  و شیعریان پ نووسیوه کردووه

خشان   جۆرێ شیعر و په تی ناکرێ جاهیلی ناچار بکا به بایه  عاره حاڵ له داوای مه.  گونجاوه دا نه که مه رده سه
ئارامی و سریانی .  د ساڵ دوای جاهیلی بووه  کاتکدا سه ڕی غیفاری لیان ڕازی ب له بو زه بنووسن ئه

رانی   نووسه  و زۆر له شکانی و ڕۆمانییان کردووه و ئهرباری فارسی  تی ده  خزمه ده ندین سه ی چه ماوه
 ناو نووسینی  ی ئارامی چوونه تدا، وشه  خزمه  له وه وانه ی زۆری ئه وه  هۆی مانه کان ئارامی بوون و به شایه
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و یر   هۆی دروستبوونی زمانکی سه ش بووه وه ئه.  وه خوندرانه وی ده هله  شوازی په  و به وه وییه هله په
بوون شوازی  ی تری ئارامی هه وشه. گرت خۆ ده  زیاتری له زار وشه  هه  له ی ل نرا که1)هوزڤارش(ناوی 

ب  ی ڕووی دا و بۆی هه وه ئه. ریان  سه  ڕیزماندا خرانه وی له هله ی په م نیشانه خۆیان پاراستبوو به
ر زمانی ئارامی و داوا ناکا   سه  و گومان ناخاتهتبار ناکا کان تۆمه سیش ئارامییه ش زیاتر ڕوو بدا و که وه له
ی  وه بوو له ند ڕگر نه مه وه هز و ده بی به عاره. کان ر بۆ ڕابواردنی شایه  که  بوونه رن که  البه و وشانه ئه

و  تان به میلله.  هاتبوو وه بییه ی عاره  دوورگه  زمانکی سامی بوو و له ی ئارامی تدا بن چونکه وشه
 ئیفالس  ن و به ر ناپاکژی سزای ناده  سه  هاڕیونی و دوایی، دوای هاڕین له دا ناکرێ که گه یان له تانه یبهموس

 ڕووی  کا، له  داوای مافی مژوویی و میراتی خۆی ده زمانی کوردیش که.  وه پکردن پاک ناکرته
کردن  رۆزه  و ده وه ک پاڕانه یرکردن نهڕین دژی داگ  ئاشکراکردن و ڕاپه  بوونی خۆی و به  به وه ستکردنه هه

ی  که  کۆنه  زمانه وی داب به  هه بووه م و کوردکیش نه  ده مه من ئه. تی یا ورووژاندنی گومان و سووکایه
 کوردک شتکی  مبیستووه ناب و نه خۆی هه) م هرس به(و ) باز (  نووسیندا به ڕۆی کردب یا له وپه پینه

  :تی زار ساڵ گوتوویه پش هه) م مزه زه(ر ناوی  رانبه ک شاعیرک به ستای سویب وه ئاڤ گوتب و له
  میان کرد مزه م زه مزه ر زه  سه کان له فارسه

   یه وه  کۆنیانه ره  باوباپیرانی هه ش له وه ئه
ی ) مه مزه زه(ری ڕاهاتبوو   سه  له ی که ڕه و باوه  پی ئه  به یدا که  درۆکه جه  حه له) سابور( بۆ  یه  ئاماژه وه ئه

  ) رگرتووه  وه وه سعودییه  یاقوت و مه ی له که  مزدیسنا و ادبی پارسی ـ قسه393ل. ( کردووه
 و  وه  کۆنیه  به وه نویهی  وه ستنه  بواری به  له تای ڕگادایه ره  سه ی کوردی له مانه رده م ڕۆشنبیری سه به

کی  تا ئستاش مژوویه هه. وانیان ودای مژوویی و پانتایی فره هکانی م ه لکدوور  بۆشه شه ی به وه پکردنه
ی من ئاگادار بم،  نده وه موو جیھاندا، ئه  هه  قوتابی کورد بیخون و له ندکراوی کوردی نییه سه په

  کهموو ڕۆشنبیریی کوردی   تۆوی هه ک دانه ر یه  سه  ئاو بژنته ک دۆپه کلیف کراب یه  ته ڕکخراوک نییه
  م کاره ڕووی ئه ر کوردک ڕووبه گه خۆ ئه. بن کانی ڕگای نوان کۆن و نوی بزر ده موو نیشانه  هه ریکه خه
  ی وایه رهشه  و سه  کشه  و به ترسیداره ی مه وه  له کرێ جگه ی سامی ل ده که زنییه ر مه  به  له  که وه ببته
ربازی   ده ریا هاره و زه وادا تا له  قامیشکی بۆ هه ه ست نابین ته  دهک دا یه موو جیھانه م هه با، له ت ده هیممه
   و بگاته وه ڕته  لی بپه  نیازی وایه ، که ردا دراوه  سه می به  و ته رده بوونی و په زار سای نه  س هه بکا که

  : وه گمه ت بۆ ده مه ی خۆم ئه وه ردنه تاقیک نار له  بۆ که وه وه ڕینه تی په حه  ڕووی ناڕه له. یی ناری ئاسووده که
  ی به)م رسه به(دارکی   نزاخون چه یه وه کان ئه شتییه رده کانی ڕزی ئاگر الی زه سمه  ڕوڕه ک له یه
)...   نووسینکدا ناساندوومه  من له ، پم وایه زانیوه یان نه خته و دره ی ئه تا ئستا زاناکان پناسه( ب  وه سته ده
 yava (  ئاڤستا هاتووه ش ناوی له  جۆیه نکه م ده ئه. ک ب  جۆیه نکه ی ده ب هنده ر چکی، ده نایی ههپا
و )  کوردیدا  فارسیدا و جۆ له و له جه (  به  و بووه نگگۆڕین گۆڕاوه  پی یاساکانی ده  به که و وشه)  ڤه یه

ینم بۆ   زه یه  شاراوه ته م بابه له. نھا  ته ک جۆ به ن نه یه گه  دهک یه وه موو دانه تدا هه ڕه  بنه له)  ڤه یه(ی  وشه
ی  سه ره می که شی دووه  و به ی دانه شی دانه م به که یه.  یه) وه دانه(ویش  ی کوردی چوو ئه کی تکه یه وشه

ری   ژر کاریگه وتۆته  و که یه) ڤه  یهyava(مان   هه که) وێ(ڕاست  شی ناوه  به وه مایه.  یه وه بچووککردنه
 ونان،  بته  وینس و یۆنان ده بته ک چۆن یونس ده و وه) و ( بته یان تدا ده)ڤ(کانی کورد و  نگی ناوچه ده
:  ش ئاوهای ل هاتووه که و ناوه)   ـ وه وێ ه ( گوتوویانه)  یۆه( بری  له.  وه وته که ده) ی(ویش پش  ئه

  . هو  دانه  بۆته یۆه دانه
                                                           

ریای  ری ده وروبه انی وتانی دهک وان و جامباز و بازرگانه شتیه  زمانی که ی لینگوا ـ فرانکا بووب که  شوه  له و زمانه چ ئه پ ده. 1 
ی   وشه ک بوو له یه ه زانی و تکه بییان ده  عاره کان به نسییه ره زانی و فه  ئیسپانییان ده کان به بییه  عاره ڕاست بوو و وته سپی ناوه

  ک.ح.  نسی ره بی و ئیسپانی و فه عاره

  22/40    زمانی کورد



د مه سعوود محه مه  

 و دشم  ه)نوور( خودی  کان که شتییه رده  الی زه  ڕزی ئاگره وه دا ڕوون بکرته  لره  پویسته ی که وه ئه
ک   وه که)  نده گوسپه(ت  نانه  و ته یه  ئاڤستادا ڕزیان هه ڕیش له سپ و مه گا و ئه.  رستن نییه  ڕزگرتن په که

   به  که وه وتۆته نتمانی ل که  خۆی سپه نته ی سپه دا و واژه ز ده واتای گیانداری پیرۆ ڕ نراوه  مه ناو له
ی ئاگر بدا   واتای خانه  که ی تدا نییه شگه ی ئاته  ئاڤستا وشه م که که شی بۆ زیاد ده وه ئه. گوترا شت ده ده زه

بووب و  ی زیاتری ههک وی پیرۆزییه  زه نگه ڕه.  کانی دواتره مه رده  داهنانی سه  له یه و وشه  ئه چونکه
  .برد  هیالک ده ی پیاوی به که ته فاره کان و که وره  گه  تاوانه  له ک بووه پیسکردنی یه

  :ککی تر ش یه وه رموو ئه دا، فه کۆینی وشه  هه  ماندووبوون له له
،  وه رکردنهکی زۆری ژانی بی یه دوای ماوه. رهاویشتنه ی ئاڤستایی ده)var(ی   واتاکانی وشه ک له یه
ی )ن( و  یه ه)ڵ ـ ئا ـ ورد هه(ویش   ئه ش پکھاتووه  س به  له کی کوردی چوو که)کردار ـ فیعل(رنجم بۆ  سه
  شه به.  یی نییه میشه ی هه که وێ و جیه که ی الده که ه)د(دا  وه  شیکردنه  دوودا دێ و له شی به رچاوه سه
 فرهنگ ایران 86ل ( وه ه)کردار(ی   پکھاته وتۆته که) ئا(ها  روه ، هه شگرهپ) ڵ هه(م  به.  ه)وار(ی  که گۆڕه نه

  دا له)وار ( له) کردار(گی  وت ڕه رکه دا و ده  ده وه بژاردن و جیاکردنه  گشتی هه  به که ه)کردار) (باستان
  نگگۆڕک له  پی ده ش به وه ئه) و ( بۆته) ڤ( ئاڤستادا   له تی که  خۆیهvar،  )ڵ ئاوردن هه(ڵ  کرداری تکه

  .کاندا  ئرانیه زمانه
یان   ئاڤستادا، ونه ڵ واتایاندا له گه کانیان له  واتا هاوتایه دا به وه ره ی سه یه و دوو نموونه  له یه و دوو وشه ئه
 واتاکانی   لهک  یه له varم  به.  تی نوان ئاڤستایی و کوردییه نجامی خزمایه نھا ئه  و ته  فارسیدا نییه له

ی  وه ش دوای ئه وه ن، ئه گه  پکده و واتایه ودا و به و کوردی و فارسی له) ، بزاوتن وه سووڕانه ( کاته تریدا ده
  ).ر گه(وجا  و ئه) گ (  و بۆته نگگۆڕین گۆڕاوه ستوورکی ده  پی ده تایدا به ره  سه ی فارسی له)ف(

 زۆر   له ، که نزیکتره) ر وه ( ر بکرته گه  و ئه وه ته  کوردیدا ماوه له) var ( که شدا شوازی وشه وه ڵ ئه گه له
   نزیکه وه)ڤ ( له) و (  که ش ڕوونه وه ئه. دا  ده وه ک خوالنه  یا شتکی وه وه کارهناندا واتای خوالنه بواری به
  .ردووکیان پیتی لون  هه چونکه

خوشکی  سته  گشتی، ده کاندا به  ئاریه  ڕووی زمانه  به هی رگای کراوه ل ده نی گه  خاوه ئاڤستا که
ی  رچاوه  سه  ڕای ئمه  و به وی نییه هله تا دایک یا دایانی فارسی کۆن و په وه ر ئه  و هه سانسکریتیشه

  خای ب  ئاڤستاوه ندیی به یوه  په  له  نییه و زمانانه زارکی ئه  و هیچ زمانکی ئاریایی یا شوه کوردیشه
. ش ڕی ت ناچ وه ، ئه وه ی شاردبته ندیانه یوه و په ی دوور و درژی لکدابان ئه ر کۆنیی و ماوه گه مه
یان درژایی و پانایی و قوویی و لقی تکئاو و  که ر یه  هه  چونکه  نییه نانه و الیه وانکردنی ئه ودای فره مه

 کۆتایی  ینه باردا بگه  کاتکی له گرین تا له ندکیان هه  هه ست له بی ده  ده  و چار نییه یه لکداباوی خۆی هه
  . که ته بابه
  
  

  زمانی فارسی
  : یه تی زۆر و جیاوازی هه سه یان خه که ر یه  و هه یه تی هه ی تایبه ، س پله م زمانه ئه
کان بۆ   ئرانیه ته بابهکانی بواری   زانا پسپۆره  ناوکه  که ی، ناوی فارسی کۆنی ل نراوه م پله که یه

ری   سه  له وه ستووری زمانه  ڕووی ڕزمان و ده  له و پالنه  له که ر یه چاوکردنی هه ت و ڕه ئاسانکردنی بابه
 فارسی  تی ئراندا، به  باشووری ڕۆژهه  دانیشتوانی، له  که  بووه و ناوچانه ستیش له به پکھاتوون و مه

و   تا ئه کان بوونه  میدیه ر به  و سه بووه ییان هه تی ناوچه  حکوومه وه ئاسایشه ڕووی   و له یان کردووه قسه
می پش  شه ی شه ده ڕاستی سه  ناوه کانی تکشکاند و له یشت و ماده رشام پگه ی کۆرشی کوڕی ئه کاته
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و  ی زمانی ئه پاشماوه.  شاهانشا  خۆی بووه وه  و دوای ئه وه  ژر ڕکفی خۆیه یانی خسته که زاین وته
   که  پکھاتووه د و شت وشه  چوارسه  جیان هشتوون، له کان به  شایه کاندا که  ئرانیه واره  کۆنه ش له له گه
. خۆ دابندرن ربه  دوو زمانی سه  به  که یه  هه نده وه م چیاوازیشیان ئه  نزیکن به کانی ئاڤستاوه  وشه له

   زک که ر پارچه  سه  له  دی نووسراوه  ده وه ته کان ماوه  بۆ زانا ئرانناسه هو و زمانه  له کۆنترین شت که
ی  که  ی پ ز حوکمه610 و سای   بووه وره  باپیری کۆرشی گه  که وه ڕته گه ده) ن مه ئاریا ره(می  رده بۆ سه

  .ستی پ کرد ده
ر   سه ش له وه  ئه  د بوو که  چوارده وه  مایه)باوکی کۆرش ( وه رشامی باوکییه واری ئه  شونه ی له وه ئه

   جھشت که وه  دوای خۆیانه یان له واری جیاوازی وشه کانی دی شونه شایه. ک ز نووسرابوو یه پارچه
تی  سه ی پ ز ده485ی پ ز تا 510   برازای کۆرش بوو و له  بوو که وره ی هی داریوشی گه زۆربه

قی  ر چه  سه ستی به ی پ ز ده331ر سای  نده سکه  ئه  هات که وه ش به یه وهو ما بوو و کۆتایی ئه هه
تی  سه  ده  چونکه م نائاشکرایه  سیمای که ستی پ کرد که م ده ی دووه وجا پله تدا گرت و ئه سه ده

  .کرد) رکیگ(نگی هیلینی  رهه ی فه وه کردنی فارسی کۆنی ڕاگرت و کاری بۆ بوکردنه شه سلوکی هات و گه
کاندا  ر سلوکییه  سه کان به تدارانی پارتیه سه کان، ده شکانیه می پش زایندا ئه ی سیه ده ڕاستی سه  ناوه له
.  ئراندا ت له سه نگ و ده رهه  زمانی فه بووه)   هاتووه وه وییه رته  په  له دگۆڕانکه به(وی  هله وتن و په رکه سه
میان  ربار بوو، دووه ت و ده سه  زمانی ده ککیان باکووری که بوون، یه  ههزاری وی، دوو شوه هله په

 بۆ  هاتووه) وانیک هله په(ی  کاندا وشه  نووسینی باشووریه باشووری ڕۆژاوایی هاوسای پارسی بوو و له
) مانی(وتنی  رکه  ده و باسی  جی نییه  ئره کدا که بژییه  دریژه ش له وه وی باشوور ئه هله  په کردن به ئاماژه

م فارسی  به...  ی پی نووسیوه و زمانه ی و ئه که  نویه ها ئایینه روه  و هه دایک بووه ی پ ز له215  کا که ده
 ی پ ز، 226 سای  کان، له شکانیه تی ئه سه مانی ده ت و نه سه  ده کان به یشتنی ساسانیه  گه نجی به ناوه
یان  که ته وه نشی، دوای ڕووخانی ده خامه می هه رده  زمانی سه دا، واته مه و ده  لهفارسی کۆن. ستی پ کرد ده
  وه کی زۆره  گۆڕانکارییه کاندا به می ساسانیه رده  سه مابوو و له  نووسیندا نه  ی پ ز، له331 سای  له
.  وه هاته ردا نه  به یدی ژیانی بهندرێ و ئ  مردوو داده ی به که  کۆنه ر شوازه  سه  ڕاستیدا، له وت و له رکه ده
 فارسی کۆن و فارسی   تا له کار هندراوه می ساسانیدا به رده  سه  له گوترێ که  ده و فارسیه به) پارسیک(

  . وه کا، جیا بکرته ست پ ده  ده وه می کۆچییه ی چواره ده  سه  له که) م شی دووه کتبی زبان فارسی به(تازه 
م  ند، به سه ی ده ره ک په یه  چ شوه ، فارسی کۆن به نشی مابایه خامه تی هه وه تی ده سه هر د گه نازانین ئه
 نووسینی   له یه ی هه رچی داڕشتن و وشه  و هه و زمانانه  له  زمانک له تک که چ بوونی حکوومه ڕی ت ده

    ڕسته ب و پارزگاری له وامبوونی ده رده کار بن، خوازیاری به بیدا به ده سمی و ئایینی و ئه کاروباری ڕه
 زمانی ئاخاوتن  نھا بووه ناوچوو و زمانی فارسی کۆن ته نشی له خامه تی هه وه م ده به. کا و شوازیشی ده

ڵ  گه ریدا هات و دوایی له  سه  به  بیپارزن که وره  گۆڕانکاری گه بوون له ی تدا نه تانه سه و خه و ئه
کاندا  واره  شونه ناوچوون و تا ئستا له  نووسیندا له کانی له رچی پکھاته گه ئه. کرا راورد ده  بهداهاتوویدا

می  ی سیه ده ڕاستی سه واجداری ناوه بی ڕه ده سمی و ئه  زمانی ڕه  بووه وی که هله وتوون، زمانی په که رنه ده
  ندرێ و به  داده یه و ماوه کانی ئه نجی ئرانیه نی ناوه زما می زاینی و به ی سیه ده کی سه م چاره که پ ز تا یه

  ی که و گۆڕانکاریانه  بۆ ئه  پوانه ش بکرته  نوان فارسی کۆن و نودا و ده  له چ و پردکه فارسی کۆن ده
  وی که هله م نووسینی په که وتنی یه رکه  تا ده ر فارسیدا هاتووه  سه کاندا به می سلوکیه رده  سه له

. ندێ چاوپۆشیدا ڵ هه گه  له وامی فارسی کۆنه رده وی به هله  په ، گوایه وتووه ستیان که وارناسان ده شونه
تای  ره  سه وه ینه گه بین و ده  ده ودا کاتییه و مه کو ئه ستین، به ویدا ناوه هله  ئاستی په ، له  لره م ئمه به

ی   گوره  تا به  فارسی تازه ینه گه ڕۆین تا ده  زیاتر ده ، بگره وماوه هک ق کان تا بزانین چ گۆرانکارییه ساسانیه
تی  نگاندنی نزیکایه سه دا هه راوردکاریانه و به  نیگامان له  و کۆن بوانین چونکه دووریی نوان فارسی تازه

  24/40    زمانی کورد



د مه سعوود محه مه  

ی   گوره ش به وه ، ئه ندی نوانیانه یوه و دووریی نوان زمانی کوردی و زمانی ئاڤستا و زانینی په
ک   یه ، که  نوان فارسی کۆن و نودا ڕوویداوه ی چ گۆڕانک له وه  ئه ینه گه  تا ده نده زه ودای مه راوردی مه به

  ندییه یوه و په  له ندین پله  و چه وام بووه رده  نیوانیاندا به ندی نووسین و ئایین له یوه زمانن و په
 شوازی نووسینی  ده یان سه ی ده  ماوه ، که هزتر بووه  زمانی کوردی بهی نوان ئاڤستا و ڕوانکراوه چاوه
   له  و جگه بووه  نه وه شتییه رده  ئایینی زه رشتیکردنی به رپه ندی سه یوه  و په بووه تی نه وه  و ده بووه نه

وه، هیچی  کانه می میدیه رده  سه  له یان کردووه  کوردی قسه  به  که وه وانه  ڕ ئه یی له کی بۆماوه تییه نزیکایه
  .  بووه تری نه

پوور و  له  ڕووی که  له رخستنی ئاستی جیاوازیی نوان فارسی کۆن و تازه  ده م که وه داخه زۆر به
 ناو و کردار و  کانی ئاخاوتن، له سه ره  و که وه شکه ند به  چه بته  ده که ته  بابه  چونکه ته حمه  زۆر زه وه ڕزمانه

  ب که سان نه ناگیرێ بۆ که  ئاسانی شونپیان هه یی و هی دی پکدن و به سته ی وابه سه ره یت و کهپ
 تا بیانژمرین و بین   فارسیدا سوودی نییه کانی ناو له ژماردنی شوازه.  بزانن  ئرانیانه و زمانه شت له

  :وتن حه
ی ناو  یشیاندا شوه گه ندری و له ئه. 7ئازی  . 6 بائی . 5رائی  . 4وابستگی  . 3آئی  . 2کائی  . 1
   دوای جناو و فرمان و بارودۆخه دا نییه وه چ سوودیش له.   نییه وه  فارسی نودا ئه گۆڕێ و چی دی له ده

ردا   سه  چییان به وه وه  و لکدانه وه  بواری شیکردنه  فارسی نودا و له وین و بزانین له کانیان بکه جیاوازه
ر  به له.  یه  دواوه ی به رهشه ر سه داب هه ی نه و زمانه رنجی ئه سانک سه  بۆ که  پدانه م درژه  و ئه هاتووه

نی  تی تاک و جووت و کۆ و نر و م و ب الیه  ناو حاه  واز بنم که نده وه  وام پ چاک بوو به وه ئه
  ش له وانه موو ئه گۆڕا و هه دا ده  ڕسته ی له که ی جیه  گوره دا به وه  شیکردنه  و کۆتایی له  و بونیه بووه هه
وانی   ڕووی زمانه ز له گه ن و جوداوازی ڕه زی ب الیه گه  و جووت و ڕه نده ر فارسی نوێ به سه

  وه بته  سیمای کۆن و نویان ورد نه ی زۆر له وه ها گۆڕان ئه کانیش وه مان و وشه  نه وه ی ڕسته وه شیکردنه
  ی له که  و دوایی شوه وه هنمه ر ده ر فارسی کۆن بۆ خونه  سه ک له یه دا نموونه  و لره وه نایانناسته

  : ینی بۆ ناچ، ڕووی داوه  زه ک، که  تا بزان چ گۆڕانکارییه وه فارسیدا دنمه
  : وه ڕته گه ده) پ ز485 و 521(می داریوش  رده  بۆ سه  که نشییه خامه کی کۆنی هه یه  ڕسته مه ئه

. هیا  یه ڤیشتاسپه. هیو نام  ده نیه خشایه.  نام نسیه خشایه.  شه شایه خه. ک ره زه وه. ی شه خایه. وئوش یه داره
  ...ش وئه داریه. نشی ئاتی هخامه. بوسی
. هخامنشی. پسر گشتاسپ. شاه کشورها. شاه شاهان. شاه بزرگ. داریوش:  فارسی نودا شیان له مه ئه
  .. داریوش.گوید

  .. داریوش ده. کوڕی ڤیشتاسپ. شای وتان. شای شایان.  وره شای گه. داریوش: شی واتاکه
  .  ی نویه)د گویه(کۆن ) ئاتی(ی  م وشه  ده وه راوردکارییه  ڕووی به له

   که ه)م شه خه(میان  که ، یه ش پکھاتووه  دوو به  له دێ که)  شم تیی خه(ی   وشه  قرتاوه قه و ده دوای ئه
   که ه)تیی(دوومیشیان . ن یه گه ده) شا( و واتای   چوار جار هاتووه  که یه)شی شایه خه(کی گۆڕاوی  یه ونه
م  ئه).  ندارتی شاهانه خاوه ( بته  ده که شه ردوو به  بۆ ناوی واتایی و واتای هه ی گۆڕینی ناوه سه ره که

 و  ندووه ی سه ره  کوردیدا په  و له ی ناوی واتاییه سه ره ک گوتم که و وه  ی ئاڤستاییه)تات(ر  رانبه  به پاشگره
موویان ناوی واتان و   هه وانه ئه.  وه وته که ی دوایان ده وه پش ئه)  ه(و بزونی ) تی، تی تی، ئه ایه ( بۆته
  م له به) تی شایه ( تهب  کوردیدا ده ب له) شم تیی خه ( که ر وشه گه وێ و ئه که ی گونجاو پشیان ده وشه

ی ) یه(ی   کورتکراوه دا که که  کۆتایی وشه له) ی( زیادکردنی  ش به وه ئه)شاهی ( بته فارسی نودا ده
  ی ئاڤستایی له)تات( پاشگری  یه و شوه به. ی واتای ناو ب سه ره  که  زیاتری نییه وه  و فارسی له وییه هله په

  وێ و له که رده جۆر ده مه  شوازی هه  و زرپوزندوو و به  کوردیدا چاالکانه  لهو) تیی ( فارسی کۆندا بۆته
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ر بزانن  گه کان ئه تۆ بی فارسه.  بووه  نه وه له زه  ئه رچی کورد نووسینی له گه  ئه فارسی نودا مردووه
کانمان   وشه  گومان له یه  هه وه ی ئهت رفه ؟ بۆچی نا؟ ده وه نه که ، داوای نه وه ته دا ماوه  زمانی ئمه پاشگریان له

  !بکرێ
تاریخ زبان (نی کتبی  بین خاوه ، ده وه ڕته قکی کۆنی فارسی بگه رگرانکی نوی ده ر بۆ وه ر خونه گه ئه

 و وا چاکتر بوو  ندارتی داناوه کردنی خاوه بۆ ئاماژه) خشتم تیی( جی  ی له)هریار شه(ی  وشه) فارسی
و ) واتا شار: شھر ( له) شھریار(م  به.  یه)شی خشایه(ندووی  سه ره کی په یه وشه) شاه ( چونکهدابن ) شاهی(
 و بۆ  بووه)  خشتره( کۆندا  شاریش له). ن شار خاوه ( بته  ده موو واتاکه دێ و هه) ن  واتای خاوه یار به(
   واتای پارزگاری شار داتاشراوه یش به)ن پاوه خشتره(ی  وشه.  ی کوردی گۆڕاوه)شار(ی فارسی و )شھر(

کی قامووسی  یه ر وشه گه گوترێ و ئه  ده  ناو و واتاوه  به ه)بان شاره( کوردیدا  و له) شھربان ( و دوایی بۆته
تداری  سه  واتای ده به) ساتراب (  یۆنانی کۆندا بۆته له)  باون خشتره). (وان شاره ( بته کار بھندرێ ده به

  . سوودی بووب م و هیوام وایه که پدان داوای لبوردن ده  درژه له. کان  کۆنه ی فارسه ال  له ناوچه
رۆگری   به ی دوورودرژ بووه ی ئاسیا و بۆ ماوه  زۆر ناوچه  له وه تیه سه وانیی ده  فره فارسی، به

ک و   زمانی خه وت تا بۆتهگی قووتر داک  زۆر وتدا ڕه شتی و توانی له رده ی ئاڤستا و ئایینی زه وره گه
 و  النی ئران بوونه موو گه  موکی هه وه  کۆنه  له  چونکه کانی نییه  زمان وشه ست له به دا مه لره. وت
پووری نوان کورد و  له پووری کورد یا که له  که  که یه وه شی تیدا ئاڤستایی بوو ڕاست و دروست ئه وه ئه
ستوور و زانستی زمان و   داڕشتن و ده ست له به کو مه به.  واری دیار نییه ستا شونه ئ  که ک بووه یه وه ته نه

ندێ جار بزر  ما و هه رجی بوونیان نه  مه  که وه  فارسی جی زۆر زمانی تری گرته تی چونکه یه وه شیکردنه
ی  سمییه  ڕه و دوو زمانه  لهک  یه فارسی بووه. وێ که رده  فارسیدا ده واریان له ندێ جار شونه بن و هه ده
شکی  رباری باکووری هندستانیش بوو و زمانی به ب وده ده  زمانی ئه ده ندین سه ی چه فغانستان و ماوه ئه

ی  سه ره  که وه کانه می ساسانیه رده  سه فارسی له.  تا ئستاش وایه نگرانیان بوو و هه گرنگی تاجیکی و الیه
ش  و زمانه موو ئران بوو و ئه نگی هه رهه رۆگری فه شکانیدا به می ئه رده  سه لهویش  هله وی بوو و په هله په

. هندرا کار ده سمیدا به  نووسینی ڕه نووسرا و له بی پ ده ده قی ئه کرا و ده رح ده  ئاڤستای پ شه بوو که
 قازانج  نگه ڕه(وت  رکه  ده وه شه وانه  پچه ی خۆی و به  شوه به) ر قازانج ب ره  زه نگه ڕه (  که دایه وه یر له سه
کی  ر کویه  هه بوو و له  هه ندییان پوه یوه  دراوسی فارسی بوون و په دا که و زمانانه ش له وه ئه) ر ب ره زه

دا بووب، فارسی   کۆنانه مه رده و سه کان له ی ناوچه وره تی گه ندی شارستانه ت و نووسین و ناوه حکوومه
ستدانی  ده  دوای له م کوردی له به.  بووه) خش ربه ره قازانجی زه( و  وه ی گرتۆته که که خهجی زمانی 

بوونی   و نه وه ته سه ندی ده  ناوه  له وه  هۆی دوورییه کان، به نشیه خامه بۆ هه) دان مه هه(ت  سه ندی ده ناوه
 سوود  ی به که ره ره زه(رباز بوو و  نی فارس ده داگیرکاری زما  له وره تی گه ندی شارستانه نووسین و ناوه

 پارزگاریکردنی   کورد له تی، چونکه وایه ته نووس و مافی نه ک چاره  نه تا ئستا باس باسی زمانه). بوو
 کاتکدا  ست دا له  ده تی له کانی شارستانه رجه کانی ژیان و مه مین و خون و خۆشیه  زه یدا زۆری له که زمانه

 کوردی  وه نیگایه م گۆشه له. فغانی و هندی باکوور ها ئه ر وه ، هه ت و خاک و کیانه زه نی له  خاوهتاجیکی
رداری هیچی  سبه کان ده ب و بۆ فارسه  ده سته  وابه وه یه که  زمانه کان زیاتر به  مژووییه زای ڕووداوه شاره
گرت که دان هه مه  هه ستمان له کان، ده بۆ فارسه. ناب  تی کورد بوو له سه قی ده چه ی  ده  سه ندێ له  هه
ولیا  ت ئه نانه ردا، ته رینی تریش به ری به  ڕووبه ستمان له ده. کی پشتر یه ده ند سه می پش زاین و چه شه شه
  تر له د کیلۆمه ، ئستا سه  وتی کورد دیوه ندێ شونی له  ئستا هه ر له  به ده  پش س سه بی که له چه

 تا ڕووخانی  کانی ئرانمان که  برا کورده ندێ له دی هه  شایه ها به ر وه هه.   دووره وه نزیکترین خاکی کورده
ت و خۆشی و  سه  ده ستمان له ردا و ده ستمان ل به ر بوون، ده نابه  عیراق په وی له هله زا په د ڕه مه محه
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 هیچ   زارماندا دێ به  به ب که  نه  کوردییه م داڕشتنه و ئهردا  موو شت به یی و هه  و ئاسووده وه سانه حه
  .رداری نابین سبه وریشی ده ی ده  و گومانانه له و غایه  و به وه ته کراوه مان بۆ نه شتک تۆه

 پ 226(کان  یشتنی ساسانیه  گه ش به وه کان ئه  ئرانییه پووره له موو که رۆگری هه  به گوتمان فارسی بووه
ت  سه کان، زمانی ده مووی بۆ فارسه پووری ئرانی هه له  که من که  سوڕ ده وه ری له ر سه ونهخ). ز

.  ڕوو ینه ی بخه که ب هۆیه ، ده وه بینه کان ورد ده  مژووییه  هۆکاره ی له وه م دوای ئه  به وه گوازرایه
   تورکه یه وه ش ئه وه بن، ئه کا نه ری یه سه  له س نییه  دوو که  که یه دا هه و بواره ستمان له رده کی به یه نموونه

ری ئیسالم دانا   پارزه ست و خۆیان به  ده کاندا گرته  ئیسالمیه ی وته  زۆربه تیان له سه کان ده عوسمانییه
ندی  سیحیش ناوه نتی مه ختی بیزه نبووی پایته  پشتاوپشت و داگیرکردنی ئیسته تیان کرده الفه و خه

  وانه دا باسی ئه تی خۆیان، لره الفه ی دروستیی ڕباز و خه گه  به هزتر کرد و کردیانه تیانی به سه ده
پووری ئیسالم و  له کان، که  ساسانیه  الی فارسه وه ک ئاڤستا گوازرایه شدا، وه وانه موو ئه ڵ هه گه له. ین ناکه

: م ناکا  هۆی سیه  و پویست به یه ش دوو هۆی هه وه ئه. نکا  الی عوسمانیه وه گوازرانه زانستی قورئان نه
نی قورئان و   خاوه  بوو که  دواوه بی له ی عاره وه ته  نه وه بییه رگی عاره  جلوبه  ئیسالم به یه وه میان ئه که یه

تی  بایه و عارهن  ب بکه تی عاره رایه وت نونه که نه کان هه رگیز بۆ عوسمانیه ری قورئان بوو و هه مبه پغه
ب و  ری عاره  هونه  به  زله نگه هه و نه ئه.  وه ی خۆیانه که  فشوفۆه ییه وه ته  نه پووره له  که نه ن و بیخه هرس بکه

دا  ر و زانسته و هونه ریای ئه  ناو زه  له ی قووت دان که و ماسییانه موو ئه  بوو و هه وره زانستی ئیسالم گه
 ناو ئیسالم و  کان بوو له ی عوسمانیه وه ش توانه وه وم ئه  بقه وه ی ئه وانه چهمابوو پ زۆری نه. بوون
ش هی مامۆستای  که ، قسه وه ته نجا ساڵ خوندوومه  په ر له  به  که وه کم بیر دته یه دا قسه لره. تیدا بایه عاره
کاندا و  به  ناعاره  موسومانه ته  ناو میلله  له وه بییه ی ڕۆشنبیریی عاره  باره فا سادق ڕافعیی بوو له مر مسته نه
 کاتکدا،  ڕ، له ی ڕۆشنبیری و باوه سه ره  که بته بی بۆی ده ب حوکمی بکا عاره نھا عاره ی ته و وته  ئه ده
ختی ئیمپراتۆریای ڕۆمانی بوو،   پایته کان شاری ڕۆمایان داگیر کرد که رمانیه  جه  مژووی کۆندا خه له
،  وه وانه  پچه کو به پنن، به ردا بسه  سه نگیان به رهه یانتوانی زمان و فه م نه ست به  ده تیان گرته سه ده

:  ینمدا ماوه  زه  و له یه  هه وه یه و باره کی له یه قسه.  الواز بوو وه  چاو ڕۆمانه یان له که نگه رهه  زمان و فه چونکه
ر   سه ڕی ئیسالممان خسته ر هزی باوه گه خۆ ئه). وتبوون ڕۆمانیدا که ناو  رزی مژوو گرتبوونی و له له(
ڕ  ی باوه وه کی باش بۆ ئه تایه ره  سه بته  ده مره و مامۆستا نه ی ئه بی، قسه ب و زمانی عاره پووری عاره له که

ست   ده ی کۆنی خۆیان بهت سه ب ده ی عاره مه و ده  تا ئه کان درژتر بوایه نی عوسمانیه مه ر ته گه بنین ئه
 کاتی   ڕۆمانیدا، له رمانی له ی جه وه ک توانه شتکی وه.  وه کرده  ده ، مژوو خۆی دووباره وه ته بھنایه

می  رده  سه بدا، له  عاره ی تورک و فارس له وه ، توانه ته و بابه دا و شتکی له بدا ڕووی نه الوازبوونی عاره
  وه بانه  وت عاره دووریی سوتانی عوسمانی له. ریدا زایش ببوون  سه رچی به گه کاندا ڕووی دا ئه باسیه عه

  .ناگرێ ش هاشا هه وه  و ئه وه توته ی نه وه ک بوو بۆ ئه  پارزگارییه جۆره
  وه ما و سروشته  و بنه  بناغه کان له تی عوسمانییه وایه ته پووری نه له  زمان و که یه وه م ئه هۆی دووه

هز بوو  بی زۆر به  عاره  چونکه بووه تی هه  تایبه بیدا به  گشتی و عاره پووری سامیدا به له ڵ که گه اوازی لهجی
ر   به ش له وه  ڕاستی بگرێ ئه بی به وی دوورودرژی عاره ت بوو ڕه حمه ب زه و بۆ ترکی دراوسی عاره

  وه بدا ژیان، توانه  ناو عاره  له ی که و تورکانه دێ لهن وانبژی قورئان، هه  و ڕه وه شیکردنه بی و ڕوونی عاره
ڕا  گه لنه: بوو بی هه ریی گرده  کاریگه وه  دوو ڕووه پوور، له له جیاوازی که. بیر کرد ی خۆیان له رچاوه و سه

  ی به وه ئه.  وه  ناو حوکمکراودا بتوته تدار له سه ڕا ده گه  و لنه وه تداردا بتوته سه  ناو ده حوکمکراو له
  .هات ر تورکدا نه  سه ڕمانیدا هات، به ر جه سه
بوو  س نه ی بوو، پشتی چۆڵ بوو و که که ی ئاڤستا و زمانه که رچاوه  سه پووری ئرانی که له م که به

  یر نییه هیچ سه. کرد هات خۆی پدا ده رچی ده رژین هه لکی ب په ک گه وه.  خۆی بیپارزێ و بیگرته
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ی  مه و ده  ئه گاته  تا ده وه خمینییه تی ئه سه  ده موو ئراندا گرتب، له پووری هه له ر که  سه ستی به فارسی ده
بوو بۆ  س نه ت، که سه  ده وان به یشتنی ئه ریاندا زاڵ بوو و دوای ڕووخانی ماد و گه  سه ر به نده سکه ئه

ر  رانبه کان به وی، دوای شکستی سلوکیه هله  په ر نییهی ش سه وه ئه.  ئاڤستا بکا خۆی پارزگاری له
پووری ئراندا گرت و  له ر که  سه ستی به رۆگری ئاڤستا بوون ده وی و به هله نی په  خاوه کان که شکانیه ئه

د، کانیان ڕووخان شکانیه کان ئه  ساسانیه ی فارسه وه دوای ئه. بوو  ئارادا نه س له کان که شکانیه  ئه  له جگه
بوو ملمالنی  س نه  که موو ئراندا گرتب چونکه پووری هه له ر که  سه ستی به  فارسی ده یر نییه ش سه وه ئه
پووری  له کان، که ی ساسانیه الوه ر که  سه ر له دوای هاتنی ئیسالم، جارکی دی هه. دا بکا گه تیان له سه ده

تکی   هیچ میلله یه وه ش ئه وه ، ئه ک خۆر ئاشکرایه ش وه که یه و هۆ وه شیی فارسی ڕسرایه  ته ر به ئران هه
نگاری  ره بوو تا به نی ڕۆشنبیری و نووسین نه خوشکی، خاوه سته وی ده هله  فارسی و په  له ئرانی جگه
  فارسی ر به  ساڵ بوو سه400ی ئیسالمدا  وه می بوبوونه رده  سه وی بۆ خۆشی له هله په.  وه فارسی ببته
  واندا، که رفره رکی به  ڕووبه کو له بوو، به ستوور نه ر پشتئه وروبه تی ده سه قکی ده  هیچ چه بوو و به

  چوو له ده ڕی ت نه. ن بوو ت ب خاوه سه می ده ک زمانی دووه تی فارسیدا وه سه  ژر ده مووی له هه
  وی بوو، ببووه هله نی په سه ی ڕه  بشکه ش کهخوراسانی.  شانی فارسی بدا ی ئراندا شان له پاشماوه

 ڕۆژاوای   له یشیدا بلوج که گه لی کورد و له  گه نگه ڕه. مابوو کی نه ویش چ هیوایه هله ستانکی فارسی، و په
، ) وه کاته  ڕوون ده وه  کوردییه تی له  نزیکایه مه ئه(ت  ت و باشووری ڕۆژهه  ڕۆژهه  چووبوونه وه ئرانه

 ناو   له وه  تووانه  له  که وه وێ مابوونه  و له رشوبوی زمانی تر لره ی په رت و پارچه ندێ که وجا هه ئه
  مه رده بی سه ب و ناعاره ی زۆری مژوونووسانی عاره  زۆربه یریش نییه سه. رباز ببوون فارسیدا ده

ک دوای هاتنی ئیسالم  یه نی کورد ماوه فارسی دابنن و ناوهنا موو ئران به کانی ئیسالم هه جیاوازه
تی ئیمپراتۆری  سه کانی ده  نافارسه ر ناوچه  سه می فارسی ساسانی له  ته ی که مه و ده ش ئه وه ، ئه وه وته که

ی  و ئاسته بی فارسی دایبشکنن تا ئه ده و ئه ره  دواتر تورک ببینین به یر نییه ش سه وه ئه.  وه وییه ئران ڕه
  وه مه  الی که بووب یا به بی فارسیدا نه ده  ئه ستی له می عوسمانیدا ده رده  سه کی تورک نابینین لهدیب ئه

  نده رچه بی تورکی دایشکاندب هه ده و ئه ره بوو به ن فارس هه گمه  ده  کاتکدا به بووب له ئاگاداری نه
گی قووڵ  بی نوی فارسی ڕه ده  بوو ئه وه ر ئه  به ش له وه کانیش قورستر بوو، ئه رازووی هزی عوسمانیه ته

ها  روه هه. وجا تورک پی ئاشنا بوون  بوو ئه وه  پشته ی له ده  سه ی چوارده نکی درژی نزیکه مه بوو و ته
ی   پی قسه ش به وه ندبوو، ئه ی سه ره ی کردبوو و په شه بیدا پتر گه پووری ئیسالمی عاره له  سای که له
نجی  پووری فارسی ناوه له  که ر به گه  ئه فارسی تازه.  وه ته  لم خوندوونه زایانی مژوو که  شاره ندێ له هه

و بادیکیر و مانیکیر ) وافیر که(ستی   ده  پاریس و به چ چووبته  ده  گوندییه و کیژه بپورێ، به
یتی   دوو به  ناگاته وه  کۆ بکرته یه  فارسی کۆندا هه رچی هز و جوانی له ر هه گه خۆ ئه.  وه ڕازندرابته

ندنی  سه ره  نوان په  له راوردکاری نییه ودای به دا مه وه له. ی حافزی شیرازی)یب زمانی غه( یا  شانامه
   دوای ئیسالمدا بووه  دواتر له بیدا که ڵ عاره گه دا ڕووی دا، له و دوادواییه ی له وه تای فارسی و ئه ره سه

 و  بووه  نه پاچه سته  بواری هز و جوانیدا ده می جاهیلیشدا، له رده  سه بی له عاره. و زانستب  ده زمانی ئه
  و زمانی پاکژی بادیه ره نگاو بنن و به بی هه تی عاره نایه سه شانی ڕه دا شانبه ویان ده دیبان هه شاعیر و ئه

  وه  و لمانه یه له  و جاهیلیدا له  نوان ئمه  له کهقورئانیش .  وه ڕنه ، بگه بووه می تدا نه جه ی عه  چ وشه که
  .  وه منته ر واش ده  و هه وانبژیدایه وانی و ڕه ی ڕه  لوتکه  له ته م بابه ، تا نووسینی ئه نیزیکه
،  هو  کۆن و نویه بی به ردیی عاره  و بگه  جوانی فارسی تازه  له وه یاکردنه ی خه  باره  له وه م بۆچوونه له

 160  ر له  کوردستانی عیراق و ئراندا، کات به کانمان له  شاعیره  که  کوردی نووسیومه  ساڵ به پش ده
  ستیان کرد به  ده وه عدی و حافز و نیزامییه بی و ئیبن فارز و سه نه ق و موته زده ره کۆی فه ر سه  سه ساڵ له

 پی  ی که و جیه  ئه یشتنه گه ده یان دابا، نه و بازه  ئه وه  ئاستی سفره ر له گه زمی کوردی، بازکیان دا ئه نه
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رگیز   هه  که یه وه  پش ئه تیه  پداویستی هناویه ین که  بیری بکه دا له م بواره  ناب له شی که وه ئه. یشتن گه
ی شیعری  مه همن  و نه شه شکه ری که نا بۆ هونه  په بووه  نه وه ب پویستیان به ری عاره شاعیر و نووسه

کو  ن به به  نه وه نا بۆ خواستنه  په  تدا بووه سه ره ی که نده وه ی زمانی خۆیان ئه وه ر ئه به رن، له فارسی به
دا جیاوازی  لره. وانبژی  جوانی و ڕه  له  الیان، الدان بووه ی هز و جوانیی له  پوانه رچوونک له موو ده هه
پووردا  له  بواری که ند له مه وه ی ده سته بی بنده ژاری عوسمانی و عاره تداری هه سه  نوان ده له
  .پووری فارسی له ر که رانبه وستیاندا به ڵ جیاوازی هه گه وێ، له که رده ده

قین و   یه نته یه کا بمانگه  ده وه شی ئه ی گوترا به وه  ئه پیدان بکا چونکه  دریژه  پویست به پم وا نییه
 شت  رمه  سه م له ی ئاسنی سارد، به وه  کوتانه بته ڕ بنن، ده وێ باوه  نایانه دا که وانه ڵ ئه گه ش لهوی هه

ستانی  ده مبه ه ن قه  الیه گوترێ فارسی له ده.  پش  بنه نگه  ڕه  که وه ونمه  به و بوبیانووانه م تا ئه زیاد بکه
ری  فته  ده ی به و میرزایه  تا ئه یشتووه نگیان پمان گه  ده  که وه انهو ر له ، هه کار هندراوه  به وه کورده

  کانمان له نه مه ته  به ی که مه و ده  ئه گاته نووسی، تا ده  فارسی ده و به م و ئه ی بۆ ئه ڕا و نامه گه  ده وه ستیه ده
ی کورد  وه ته  نه  که یه وه م ئه که هۆی یه:  ره زیات ک ئاڕاسته  یه شی له که  و هۆیه کی ڕاسته یه  قسه وه ئه.  بیریانه

  وه  تا فری نووسینی کوردی بکا و بیریشی له بووه شی نه  و قوتابخانه بووه رگیز نووسینی نه هه
بوونی   نه وه کردۆته  نه وه  بیری له وه یه که لییه زه  ئه  هۆی کۆییه کو به  کوردی بنووس، به  به وه کردۆته نه

 کوردی بنووسرێ یا  هات به ده  بیریاندا نه  بیرن به کانکم له من خه...  تییه مایه ی کوردی کهنووسین
ر   سه ک له یه  و قسه پاوه رماندا سه  سه  به ڕۆم که لیلبوون ده ر بیاردانی زه  سه ش زیاتر له وه بخوندرێ و له

:  وه یانجووه فامانی کورد ده  و نه وه یانگوته ی ده فارس  به  که وه گوازمه ی خۆیاندا ده که سووککردنی زمانه
  زیله  ڕه  له که وشه ( یه زیله  و کوردی ڕه یه زیله  و تورکی فه ره مبه بی زمانی پغه  و عاره کره فارسی شه
  هی شکاندوو کرانه و شه س ئه م که که  یه  که هیچ گومانم نییه) کی سووکتر گۆڕیم یه  وشه م به  به قورستره

و  ی ئه  لۆمه ریکه ستی و خه بانی هه  بنه یشتۆته لیلی و چرووکی گه ستی زه ی هه و کوردانه  له ک بووه یه
ری  سه ی چاره  باره کی خۆی له یه راوزکی بۆ نامه م په د ئیبن ئاده مه زانا و دانا، محه. م که  نه سانه  که جۆره

یر  سه:   و ده دا نووسیوه1205کانی   مانگه ک له  یه له) ال تخشون(ی  وه ر شیکردنه  سه  و له وه ماله ئیبن که
ریان   سه  له که  کوردییه له سه ش مه وه یان پ گوتووم و به  قسه که  کوردیه ر دیباجه  سه  له  بیستوومه دایه وه له
ر   سه ک له دییه ایهک ش ی وه وه ئه). رچووب  توکی خۆی ده کی له یه ک هلکه وه(   ده پ که سه ده

م من  به.  زمانی خۆیان بنووسن  به دا دیوه وه زارییان له رمه  شه  گوتووه وانه م زانینی ئه که ساتی خۆ به کاره
ستیان   هه ده ی بیستوس سه  ماوه  که وه  شاردراوه سته و هه  هۆی ئه ش به وه کردنیان نیم ئه نگری لۆمه الیه
ی  وانه ش، ئه وه  له جگه.  ی نووسیوه که راوزه م په ی ئیبن ئاده و ڕۆژه  تا ئه وه جیاوازیی خۆیان کردو به

ڕی  ست تپه ی ده نجه ی په  ژماره یان له  شارکدا ژماره ست بوون، له  ده ر به فته نووسی و ده یان ده نامه
  وه دا بیری له مه رده و سه س له  و کهگۆڕا ده  زمانی واقواق هیچ نه  کوردی بیاننوسیبا یا به ر به گه ئه. کرد ده نه
  بییان به ی عاره کان وانه م زانا ئاینییه به. نووسن  چ زمانک ده نووسن و به  چی ده وانه  ئاخۆ ئه وه کردۆته نه
.  دوور بوو وه تی ڕۆشنبیرییانه  بابه  له بوو فارسییان زانیب چونکه میان هه  و که وه گوته رحی کوردی ده شه
واوکردنی  بۆ ته( کرد   خۆی بۆ فیربوونی فارسی ئاماده  که نووس و ده می زانا ده ت ئیبن ئاده نانه ته
. ج بوو تا فری بوو وێ نیشته ندێ شونی ئران و له  هه چووه)  مه رده و سه ی ڕۆشنبیری ئه سه ره که

.  ری پ باشتر بووه ده ربه  ده  فری بکا بۆیهدا ب و ئاسته  له وتووه که ست نه سی ده دا که یه و ناوچه  له دیاره
  . داوه یان نه وه و هه ی پی بزانین، ئه نده وه کی تر، ئه نا خه  ده یه دا ب ونه و بواره م له ئیبن ئاده
 فارسی و   به ب که مکیان نه  و که  کوردی نووسیویانه ، به یه ی شیعری کوردی هه ته وه کانیش، له شاعیره

و  ر ئه رانبه وتۆیان به نگکی ئه  سه وه ینه موویان کۆ بکه ر هه گه ، ئه وێ نووسیویانه  و له بی و تورکی، لره عاره
  .کاندا نووسراوون  دیوانه  کوردی له  به  ناب که شیعرانه
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.  اوه عوریان ناسر  به  که دانییه مه  تاهیری هه ی پی بزانین کۆنترین شیعری کوردی ه بابه نده وه ئه
  وه گوازته  ده وه  ئه وه ه)معجم البلدان ( مدا، له شی سیه ی به)38 ( ڕه  الپه  له له) تاریخ زبان فارسی(نی  خاوه
 ناوی  وه  شیعرکه  و به می هیجرییه ی پنجه ده ناوی شاعیرکی کوردی سه) غدادی وشیروان به نه ( که
ی  ده  پاڵ سه درته ریری ده لی حه عه.  وتووه که رچاوم نه م به ، به یتانی عیراق ناسراوه  شه  و به رچووه ده

و دوای ) ی ز1481 ـ 1408(زیری  الی جه وجا مه ئه)  ز1375 ـ 1307(یران  قی ته و فه  و دوای ئه یانزه
  .  ناویان زۆر بو نییه و هی دی که) ی ز1706 ـ 1640(دی خانی  حمه ویش ئه ئه

  بووه  کوردی هه رهنانی ئاو به ر ده  سه زار ساڵ، له  هه ر له  کتبک به  که وه گنه هش د وه کان ئه رچاوه سه
  وجا هیچ له ئه. وێ ر گومان بکه  به  که ش کۆنترین نووسراوی کوردییه مه ، ئه  دایناوه حشیه  ئیبن وه که
ر زمانی   سه  کوردی له بک بهلی ترماخی کت  عه ی کۆچی که1000 نابیستین تا سای  وه خشانه ی په باره
زووری  والنا خالیدی شاره ددین مه  زیائه  که یه هه)  ی کوردی نامه قیده عه(خشاندا   په له. ن بی داده عاره

مووشی   و هه یه بی و فارسی هه  عاره شیعری به.  دایناوه) ز1828 ـ 1779ی کۆچی، 1242 ـ 1193(
  یه ڕ هه ر باوه  سه یش شیعری کوردی له)لحاج ئیبن ئه. ( کوردین  به وه یه و باره ندکیشی له  و هه رییه سۆفیگه
  .  کۆچی دایناوه1176 و سای  یه) هدینامه مه(و ناوی 

بی ـ  قامووسکی عاره.  دانه ی پداهه  و زۆربه بی نووسیوه  عاره شخ مارفی نۆدی شیعری ئایینی به
   که وه ی کوڕیه)د حمه ئه( ناوی  ش به وه ئه) دی حمه ئه ( اوه ناوی ن  شیعری کوردی نووسیوه کوردیشی به

ندێ   هه رچوو و له ناوی ده) د حمه کاک ئه ( می خۆی بوو و به رده ی سه تی قادریدا تاقانه ریقه  ته دواتر له
د و  هحم کی بۆ کاک ئه  ـ سیه  لکاک احمد و اکراده ثلثه(یانگوت  کرا و ده کی باشوور باس ده ی خه هۆسه
ی   و سیانزه ی دوانزه ده ردوو سه  هه  و له والنا خالید بووه می مه رده شخ مارفیش هاوسه). کانی کورده

  .  کۆچیدا ژیاوه
سف و شتی  ست و وه  بواری سۆز و هه ، له وه  دیواندا بو بونه  له و دواییانه  به م شیعری کوردی که به
حمان پاشای باباندا  بدوله می عه رده  سه  کوردستانی عیراقدا و له کان له  بوو و دوایی شاعیره تانه و بابه له
ودا نالی و  می ئه رده  سه ر له هه.   ناو کاروباری دنیاوه ی کۆچی کۆچی دوایی کرد خزانه1228 سای  که

 بوو  هو ی تره که  دوای دووه م له بوو و که) کوردی( نازناوی  گی ساحبقان که فا به سالم و مسته
 تا  یره م پ سه وه ئه. یدا بوون بانی و زۆری تر په زای تاه وجا حاجی قادری کۆیی و شخ ڕه وتن، ئه رکه ده
یت یا  ک دوو به ب و یه دیوانیان ههوتن  که رنه های کورد ده ، شاعیرانی وه وه بووه زمی کوردی بو نه نه
ش  وه ئه.  هیچ زمانکدا گۆڕانکاری ناکا  و له وه یچ ناگیتهدا جی ه که می ناوچه رجه  سه ک دوو شیعر له یه
تای  ره  سه  سلمانی له حموود له تی شخ مه سه تی ده رایه به ڕوه  به کا که  ده وه تکی قووڵ له الله ده

کانی شخ  تیه یبه تا هت نام نانه ی و ته که ستی پ کرد و ڕۆژنامه  کوردی ده  به وه یهم ڕۆژ که  یه کاندا، له بیسته
 و سمایل ئاغای نووسران  کوردی ده  گشتی به کی تریش به ی خه دا و نامه مه رده و سه  لهحموود مه

تی  وایه ته  جیھادی نه  و دیسان ورم، که زاییه  ورم ـ دواتر ڕه بوو له ی هه)سمکۆ( نازناوی  شکاکیش که
  ، به وه کرده  بیری خۆی تدا بو ده ی، که که ، ڕۆژنامه کوشتنی کۆتایی هات  به میشه ک هه کرد و دوایی وه

  .کوردی بوو
  ندییه یوه  په چوون، له ناوده کانی تدا له وه ته  نه مانکدا که رده  سه بوونی نووسینی کوردی له ی نه دیارده

ش  نده وه انین و ئهن  ده وه و کشانه ست ئه  ده ج هشتوین و ئستاش به ی بۆ به کاندا کشه نگییه رهه فه
   ناخۆش بووه وه  المه زۆر به. وینداری خۆی بکا دا ئه  داهنانی کشه ن کورد له  ناده وه ودای ئه ن مه وره گه
 فارسی   گومانیان کردووه  چونکه  یا گۆڕیوه  نووسینمدا البردووه یان له  گۆڤارکی کوردیدا وشه  له  دیومه که

ری تر  ی نووسه ته و بابه ی له ر وشه  سه گوت له  گوته وه ڕاندۆته  گه وه ۆ ئهشیان ب و ترسه بووب و ئه
موو   هه ی باو بم چونکه رداری وشه سبه  نیم ده وه نگری ئه  سروشتی خۆم الیه ر به من هه.  بووه هه
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ب هیچیان جیا  کرێ و دوو شت نه خرهاتن ده  به وه  المه کی کورد به ر زاری خه  سه ربو له کی به یه وشه
   له یه وه وی تریشیان ئه ئه.  قوڕگدا توند و تیژ ب ب و له ی کوردی نه که  ئاوازه یه وه میان ئه که یه:  وه مه ناکه

  ماشای قامووسه ی ته وه ئه. م با کوردیش ب ده شیان الده وه ، خۆم له وه ئاخاوتنی کوردیدا بتفندرته
و کۆچیان   ڕه ندکیان به  و هه خۆ گرتووه ندێ زمانی تری له ووسی زمانی ههبین قام کان بکا ده بییه عاره

تی  نایه سه  بۆ ڕه یه گه  ئاڤستادا به  و بوونی له ب کوردیه  ئاڤستادا هه کی له یه ر وشه هه. ماون  و نه کردووه
وتب یا  رکه کانی تردا ده ئرانیه   زمانه چ، جا له ک پی ده قیه ته مه  ب هیچ ده  و به  کوردییه و وشه ئه
  .وتب که رنه ده

شکی  به.  یه هه) ش ڕه(ی بۆ   گوتم، کورد دوو وشه ی که وه ر ئه  سه  له ی گومان و نموونه وه واندنه بۆ ڕه
) سیا(شکیشی  به.  یدا بووه نگ و چۆن په  و که ی چییه رچاوه س نازان سه کار دن و که به) ش ڕه(کورد 

  یر نییه ش سه وه  و ئه  نزیکه وه ی فارسییه)سیاه (  له یه)سیا(م  ئه.  جیدا نازان ی تر له ار دن و وشه ک به
 ناو ماندا   مای خۆمان له ی جی داخیشه وه ئه.  نتره سه ڕه) ش ڕه (  کوردیدا له  و له یه  ئاڤستادا هه  له چونکه

 کوردیدا   و له کار دنن نازانن سیا کوردییه به) ش ڕه(ی  وانه  زۆر له  چونکهم  ده مه ئه...  وه ینه ر ناکه  سه به
م   ئاڤستادا و ئه  له وه  هۆی بوونیه ش به وه ، ئه  هیچ زمانکی تردا وا نییه ، له  قووه نده وه گی ئه ڕه
  . سه  به یه و وشه ش بۆ کوردبوونی ئه ندییه یوه په
ی   لسته  که شیان ل داتاشیوه)سیایی( و  بوونه رداری نه سبه مایان ئاوا ب دهکار دنن،  یی سیا به وانه ئه

 کوردی  دا له و داتاشینه کار دنن و له به)  سیاهه ( و واتایه کان به فارسه. ن یه گه ت ده کین و فرۆشتنی بابه
کی تر نابینین جگای پ  یه ن وشهبی) سیایی(رداری  سبه  ده ر ئمه گه ئه. ن ر وا بکه  و با هه وه بنه جیا ده
 و دوور  یه کی تازه یه  وشه  که یه وه ش ئه که  و هۆیه تاشیوه  دانه و واتایه هیچمان به) ش ڕه (  له ، چونکه وه بکاته
نی  مه تهم  به.  وه کاته  خۆیدا کۆ ده  له  و واتاکه که ، ناوه که  وشه ب چونکه  هه وه وه)ژوو ڕه ( ندی به یوه  په نییه
ک  یه ده ند سه  و چه د ساه شسه زار و شه  دووهه  که وه ڕته گه می ئاڤستا ده رده ی دی بۆ سه که وشه

ی  ه  ترسی ته ر کوردک له گه خۆ ئه.  زار ساڵ پتره  س هه م له ی نازانین به تاکه ره  سه پشتریش که
رداری لووتمان بین تا  سبه ی وامان ل بکا ده سبهتوان  بن، ده) سیا و سایی ( فارسی بتوان واز له

کوا !  که کورده(ب و  ندتر ده مه وه تان ده ی میلله وجا سامانی نوکته ڵ فارسدا زیاتر ب و ئه گه جیاوازیمان له
  ...ال وه وله الحه)... ت؟ کوا گوچکه!  که کورده(ر   سه چته یش ده)پووت؟ که

  ککه کو یه  کورد دایھناب، به یره تی کورد یا غه  تایبه  به اندا داهنانک نییهرباری سوت  ده کنۆشبردن له
ستھنانی سوود و  ده ر بۆ به گه  جا ئه وه  مانه  به وه ستنه  خۆبه  له روون و جۆرکه کانی ده ته سه  خه له
 ناو شاعیران   له  خونماندایه  له دا که باوه  ویسته نه گه و به ڵ ئه گه له. ترسی ی مه وه واندنه وت ب یا ڕه سکه ده

کانی کورد بیانووی بۆ  وره  زانا گه ک له  هیچ یه مانبیستووه ک کورد نابینین و نه رانی پاشاکاندا یه و نووسه
  ی تر لهتان  و میلله  بووه وه رزی کورده فسبه  هۆی نه  به وه ش نام ئه وه ئه.  وه کانی خۆی هنابته ندیه وه رژه به

ها  روه دانی کورد و هه  نه  داده  له  بووه وه کانه رزی شایه  هۆی لووتبه کو به بوون، به سووندا وا نه خۆتھه
   به وه دیبکی کورد یا ناکورد ب کورد خۆی له ر ئه گه ئه.  ودای نوانیان میی ڕۆیان و دووریی مه که
گوترێ   ده وه وێ، ئه سکه وتی لیان ده سکه رم ب تا ده کان نه ان و شایهماحی سوت ر ته  به  له تر زانیوه وره گه
دا  رسیله  په  و له م باسی زانایان شتکی تره به".  یگوت ترشه یشت ده گه ده  نه رسیله  په می به ڕوی ده " که

  یان کرد و باپیره وه  ئه وه ڕه  ڕووی باوه  له وه کان شارده  شایه ی خۆیان له وانه  ئه سنووردار ناکرێ چونکه
 بۆ  وه وییه فه  هۆی سوور بوونی شا ئیسماعیلی سه ولیر به ندی هه فه ال ئه ری و مه یده ی حه ماه ی بنه وره گه

ج هشت و ویژدانی   ماڵ و حای خۆیان داماند و کوردستانی ئرانیان به بیان، خۆیان له زه گۆڕینی مه
ر   سه تاست له  مرۆڤی نیه یر نییه  پمان سه بوو چونکه یر نه وان کردیان سه ی ئه وه ئه. رباز کرد خۆیانیان ده

کانی  ڕاستی چله  ناوه له.  ئاگر شت و نه هه  به  نه رستراوی تدا ب  په  نه بکی سیاسی وا سوور ب که زه مه
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واسینی قازی   هه نووسی کورد به  چارهکی تری یه ڕه  و الپه وه بته  ده  دووباره که ساته ی بیستدا کاره ده سه
وانیش   و ئه وه خرته هاباد داده ی مه)ک.چلچرا ـ چوارچرا ح(پانی   گۆڕه کانی له  خزمه کی تر له د و خه مه محه
کی  یه ماه قازییش نووکی ئایینی بنه.  وه تییه وایه ته ی نه وه  ڕیشووی مانه واسینیان به  قوربانی خۆ هه بنه ده
کرد و الوانی  ی ده وه ی داخوازی مانه وه تی بزووتنه رکردایه  سه  کوردستانی ئراندا که  بوو له وره گه

  .رین وه  هه وه م ددانی مشاری مژووه  ده شدارییان تدا کرد و به ت به رامه ن که رم و کوردی خاوه خونگه
 زانینی  نگه  و ڕه وه کاته دێ ڕووداوی زمان دهن ر هه  سه ک له رگایه رباردا، ده  ده یی له مه حه باسی مامه

و  ئه.  وه ت بناسرته حمه  زه زجیادا به گه ی ڕه وه ته  نوان دوو نه کارهندراو له کی به یه ی وشه رچاوه سه
انن  بو وه چییه ت و ملکه سه ی ده  گۆشه  له یه وه ن ئه به نای بۆ ده  په  وشه ر به کی سه ی خه کاریانه پوانه
  وه ته سه  ده  له و خوار، واته ره  به وه ره  سه  له  وشه کرێ، که ڕوان ده ش چاوه وه ر ئه  زۆر جار، هه چونکه

ب و فارسدا،  ندی نوان عاره یوه  بواری په له. زێ به و دۆڕاو داده ره  به وه وتووه رکه  سه  و له سته و ژرده ره به
  ر عیراقدا بۆته  سه کان به کان و ساسانیه نشی و پارتیه خامه ر و درژی ههی دوو ده ندین سه وتنی چه رکه سه

ی  کانی ئیسالم زۆربه وانه زانا زمانه.  وه ته ی ئرانی بۆ عیراقی سامی گوازراونه  وشه ی که وه ڕی ئه جی باوه
ستووری   و ده وانه پ ن و به بیدا هه  نوان فارسی و عاره  له یان ژماردوون که شانه  هاوبه و وشه ئه

  زین له  پی یاسای دابه ش به وه دا ئه وه  و خواستنه وه  بواری شیکردنه دا ناکرێ له گه بییان له عاره
 و  تی پوانه بابه کاری تازه کانی دید و پیوانه موو بواره  هه دا و له می ئمه رده  سه کات هۆش له. ڕا وه ره سه
ر فارسی حسب   سه له ی که و وشانه وت زۆر له رکه ، ده وه  بواری زماندا کرایه  له وه نجامگیری و توژینه ئه
رین و مامۆستا تاها باقری  ندکیان سۆمه دی یا ئاشوورین و هه که تدا بابلی یا ئه ڕه  بنه کران له ده

  رچاوه  ـ سهرفراونی تدا کردب خت به  نه نگه  نووسی ـ ڕه و وشانه ر ئه  سه خوالخۆشبوو کتبکی له
دی و  که  ئه  له و وشانه ی ئه رچاوه  بوونی سه ئاشکرایه.  کیانی ئاشکرا کردووه ه چه کانیان و ڕه نافارسیه
  رازووی هز له و خوار و جیاوازی ته ره ی سه  ئاڕاسته  به ی وشه وه  بۆ گواستنه کی نویه یه گه بابلیدا به

ی سامی و  مانه رده و سه گداکوتاوی عیراقی ئه تی ڕه ڵ شارستانه گه تادا له ره  سه نوان فارسی الواز له
  وه ی ناوبراودا ئه)تاریخ زبان فارسی(می کتبی  که شی یه ی به205 و 204  ڕه  الپه له.  ریدا ئاشکرایه سۆمه

   بوون، به سته  وابه وه ییهنش خامه می هه رده  سه تی سه تی ده رایه به ڕوه  به ی به و کاروبارانه ئه:  وه خونینه ده
   ئارامی له وتن، به ست که  ده  که مه رده و سه تی ئه رایه به ڕوه ی به نامه گه ندێ به نووسران و هه ئارامی ده

 کۆشکی  ها له روه می پش زاین بوون، هه ی پنجه ده کانی سه ر پست نووسرابوون و هی کۆتاییه سه
 زمانی   به  که وه  قوڕ دۆزرانه وحه زار له ی سیی هه مشید نزیکه ختی جه  ته نشی له خامه شاهانشای هه

 و تا  تاوه ره  سه نشی له خامه تداری هه سه  ده  که وه درته  لکده وه ش به وه عیالمی نووسرابوون، ئه
  وه ی کۆن کۆ بکاتهرانی فارس  نووسه کی وا له یه  ژماره بووه وتۆی نه کی ئه کی دوور و درژ توانایه یه ماوه
  وه ر ئه  به ند، له ی سه ره ردا په رسوڕهنه کی کورتی سه یه  ماوه  له ن که کان تۆمار بکه  ئیمپراتۆریه نامه گه به
ی  تا دوای قادسیه. بوو زاییان هه دا شاره و بواره  له تانی دی برد که رانی میلله نایان بۆ نووسه  ناچاری په به
  بوو و هاته پوورکی کۆن هه له رچی که پووری قورئان هه له ن گۆڕا و بارودۆخ تکچوو و کهما  زه م که که یه

ب  ت عاره نانه  و ته وه  ناو فارسییه ته  چوونه کا که  ده وه و وشانه بینین فارسی شانازی به ده. پشی ڕایمای
  نزینی فارسی الفیته ی به  وستگه دا و له مه رده م سه هنا و له کاریان ده ن به گمه  ده خۆشیان به به
  .استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است:   لی نووسراوه وه خونینه ده

ی  بییانه  عاره و وشه کجار زۆر له کی یه یه  و ژماره کانی تره ک زمانه دا وه و بواره زمانی کوردیش له
 و  یه  هه وه م ڕۆشنبیرییه رجه یسالم و سهرستی و زانستی ئ ڕ و خواپه  باوه ندییان به یوه  په وتن که تکه
ندێ ڕووی   هه  له ختانه خۆشبه.  وه بنه نگاری باو ده ره ب به  نه وانه  بۆ ئه تی نییه مایه س که کارهنانیان بۆ که به
قی   چه  له وه  هۆی دوورییه  و به وه شتی جیا بووه رده  زه  له  که وه مه و ده نگی کوردی له رهه ، فه وه خته به
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نجامدا قامووسی   ئه ب، له  هه وه  فارسییه ندی به یوه وخۆ په ی ڕاسته وه ر له  و به وه تیه ت و شارستانه سه ده
) athaurva(ک  ی وه ر وشه گه بوو و ئه  هه وه یانه که  کۆنه  ئایینه ندییان به یوه  په ست دا که  ده ی له و وشانه ئه
ونیشدا نازان   خه ر بای گوی ڕۆشنبیری کورد، له  به ینه بده) vastyo fshuyas(و ) rathashta(و 
ی   و وشه رزره رباز و وه ستیش ڕۆحانی و سه به  ئاڤستادا هاتوون و مه گان و له  س چینی کۆمه وانه ئه
ای ت ره میش سه  و سیه مه ی دووه ی وشه تاکه ره نی، سه یه گه ربازی ده  سه ی فارسی که)ش رته ئه(
م  تای ئه ره  سه  له  که  هاتووه وه وه  له میان، ئاشکرایه که م یه به. رزر  وه کاته  ده  که ی فارسیه)کشاورز(

   له و وشانه ئه.  ی کوردییه)ئیرۆ(مان  دا و هه ده)واو ـ کامیل ته( واتای   کهhaurvaدا باسمان کرد،  باسه
 و زیاتر جی  کی دی هاتووه یه  شوه ، به شی ئاڤستایه کۆنترین به  که) )gathaم  ن به دا هه ئاڤستای تازه

ڤاڵ و   واتای هاوڕێ، هه به) airyama(م  که ی یه  وشه ی خۆی ڕازی ب، چونکه که  زمانه  کورد به یه وه ئه
و )  سته ندامی ده ئه( واتای  بوو به) ئیتوش  ـ خڤهawetush(میش  دووه.  ی کوردی نویه)یار(ی  مان وشه هه
ی کوردی )رزر وه( واتای  نو به زه ره  ڤهverezenoمان واتا و دوومیش   هه ب به) تی خۆیه( هاوتای  خته وه
تی  شره زاری عه  شوه ن و له یه گه تدا دوعا و نزا ده ڕه  بنه خۆی له) gatha(ی  وشه.  نگ و واتاوه  ده به
ڕا و  رگه  و وه  کوردیدا بزر بووه له) ث( واتای بانگکردن و  به) گاس ( خمووردا بۆته ری مه وروبه یی ده دزه
  نھا له  وتی کورددا ته له) ث(نگی  ی من بزانم ده نده وه  ئه.)گاسا ( یکاته  ده وه بخونته) gatha(ر کورد  گه ئه

) 179، 178ب پارسی ل مزدیسنا و اد( بۆ  ڕوه  بگه وه م وشانه ی ئه  باره له.  وه ته وراماندا ماوه ی هه ناوچه
  .رنجی خۆمن کانیان سه رهنانی شوه م ده به
  کان به  ئرانیه ناکوردی زمانهندی نوان کوردی و  یوه  پهیراوز ن و په  الیه ندێ بوو له  هه وه ئه

 قوویی و  به ک هی وه ره ر لکۆه گه ئهکانی نوانیان و  رییه وهه  جه ندییه یوه  په م له ڵ که گه ، له وه فارسییه
موویان گومان  ون و هه که ست ده  دهزۆر ی ره مه یر و سه ی سه واڵ و وانه رنج و هه  سه وه وانی ورد بته فره
ی  که ربازبوونی زمانه  ده یه وه  مژووی کورددا ئه ترین شت له کوشنده: ن که یاڵ ئاشکرا ده  و خه وه وننه ڕه ده
مۆش  ئه. ی کشا  درژه ده  سه26 یا 25  نجام درا که نووس ئه  نرخی چاره  چنگی فارسی به له

 ڕاستیدا   له ک ب که یه وه  پاککردنه ت به  تۆمه ی له که  ب تاوانیه یه وه ی ئه که ترین شتی زمانه کوشنده
می  اترجه خ وه  فارسی و له داته ی خۆی ده که رمی زمانه سی خۆی ته وه  هه ش کورد به وه وکردنتی و به که
  .ربێ  کوردی سه یتوانیوه  درژایی مژوو نه  به کا که ده

  

  
  وی هله زمانی په
  وه وییه هله ی په  باره کردن له ی ئاڤستا و زمانی فارسی باس کران، قسه له سه ندێ مه ی هه وه دوای ئه

  .بوون وی هه هله  بۆ په ژهکانماندا باس و ئاما  توی قسه  له ب چونکه فتر ده سره ممه ی که ره به توشه
 نووسینی   و له  هاتووه وه ی کۆنتره رچاوه  سه  له تی که یه که ، ناوه گۆڕه  نه وه و زمانه ی ئه  باره ی له وه ئه

 باشووری  وتۆته  که ، که مۆ گوتراوه ی خوراسانی ئه  ناوچه به)  وه رته پرتو ـ په(ی   شوه فارسی کۆندا به
می  ی سیه ده ڕاستی سه  ناوه شکانی له تی ئه  حکوومه  که یه و خاکه ش ئه وه  و ئه وه فارسهتی وتی  خۆرهه

  وته ت که سه ی ده وه  دوای ئه ئاشکرایه. کانی تکشکاند ک زلھزک ڕسکا و سلوکیه پش زاین تیدا وه
) وت رکه کاندا سه ر سلوکیه  سه  به که  وه ڕته گه رشاک ده شک یا ئه  بۆ ئه که ناوه ( وه کانه شکانیه ست ئه ده

  مان کاتدا بووه  هه  له که زمانه)   گۆڕاوه وه وه رثه  په  له که وشه(هز بوو  یان به که وییه هله  په  پ ز زمانه250
  هدای تی دینیشیان ده سه دا ده مانه رده و سه بووب له تی دنیایی هه سه ی ده وه  ئه زمانی دنیا و دین چونکه

تی  سه  ده ر له ی دوورودرژ به ده ندین سه  چه وی به هله  په یه وه  ئه ویسته  نه گه ی به وه ئه. پاڵ خۆیان
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ی  که رچاوه  سه یشته گه بوو، تا ده شانی ئاڤستا و فارسی کۆن بوونکی تۆمارکراوی هه کان شانبه شکانیه ئه
لک   گه ک ئاستدا بوون چونکه  یه کان له وروپیه کان و ئه  ئاتیه له هموو گ ک هه  وه کان که وروپیه  هندوئه  خه له
لکچوونی . ی کردب شه  گه وه النه و گه کانی ئه  کۆنه  زمانه ک له  یه م داباندا له م و دووه که  یه بوو له نه

نشی و فارسی  مهخا  لکچوونی نوان پارسی هه نشی له خامه وی و پارسی و هه هله شوازی تۆمارکراوی په
کجار زۆر  پووری ئرانی یه له ت و میراتی که سه ستی ده  ده وه ته ڕایه ر فارسی بگه گه  و ئه نوێ زیاتره

تی نوان فارسی کۆن و نوێ  ندی نزیکایه یوه  گردانی په  دروست بکا و له و پردانه بوو ئه ت ده حمه زه
زارکی  ند شوه  چه بووه  ده وه ته ت و تۆمارکردن بمابایه حکومه ب  ر فارسی به گه  ئه وام ب چونکه رده به

  م و ئاڤستا، بگره رده ی جیاوازی ئاشکرای نوان کوردی سه نده لکداباوی جیاواز و جیاوازییان هه
ی  اوهڵ پاشم گه  تا له ی نییه کی تۆمارکراوی کۆنینه یه چه ی فارسی بنه وه ر ئه به ش له وه ئه: بوو زیاتریش ده
م  ندی کۆنی ئه یوه  کوێ؟ په  له  وشه83000 کوێ و   له د وشه ک بپورن و چوارسه  یه ئاڤستادا به

ی  ڵ وشه گه  له وه ی خواره  کۆنانه م وشه ندی نوان ئه یوه  کوێ؟ کوا په یان له  کوێ و هی تازه  له شوازانه
  :نودا
  

  کوردی  بهواتایان             شوازی نوێ               شوازی کۆن
  و                           بۆ                  برهidiyئیدی     

  د                         با بوات وه بره         adatuvداتوڤ     ئه
   وه ندیشی                       بیر بکه ئی                    بیه نیاهه مه
  م                           بووم        بودهم                   ئاهه
   هدار                 ئاگاداری خۆت به  خوڤا             خودرا نیگه تی پیه په
  

  . ی تاریخ زبان فارسی ناوبراو بکه235 و 234  ڕه ماشای الپه  ته وه بۆ ئه
نشی  خامه  هه وه  شوازکی دی بیانگینهر ش بۆ هه ، ده وه  بۆ فارسی کۆن بگینه و وشانه ر بش ئه گه ئه
کان، فارسی و   ئیسالمیه ره ی نووسه  پی بۆچوونی زۆربه  ڕاستیدا، به له.  دا بووه مه رده و سه  له ب که نه
ش  کسانی کردوون و هی تریان فارسییان دابه  یه رانه و نووسه ندێ له  و هه کتر بوونه وی یه وی تکه هله په

 جی باسکردنی   ئره  که کی تردا چوونه  الیه شکتی و هی تریشیان به وی به هله  په  پیان وایه و کردووه
  تی بۆ نووسین له تکی تایبه وی، خه هله په.  دوو زمانی جیاوازیان داناون میشیان به مکی زۆر که  و که نییه

،  ته و خه کارهنانی ئه تی به حمه ر زه  به م له بوو به تی بزمارییان هه کان خه نشیه خامه هه. ئارامی داتاشی
ست  کان ده شکانیه می ئه رده وی سه هله ی په نامه گه  به ی تا ئستا له وه ئه. نایان بۆ ئارامی برد وانیش په ئه
وتوون   کهست ورامان ده  هه ی ئاوورن و له) واه ند ـ قه گربه(کانیان دوو   کۆنه ره  و هه مه ، زۆر که وتووه که
   و به وه ری سنووری نوان وتی فارس و عیراقه ردوو به  هه وتۆته  که کی کوردنشینه یه ورامان ناوچه هه(
ی پ ز  ده م سه که  بۆ یه نده و دوو گربه مژووی ئه)  پارزگای سلمانی ، له یه وه بجه ه نیشت هه ته
پ ز یا ) ی12(چ سای  شیان ڕی ت ده که  و تازه ه)ی پ ز88(یان هی سای  که  و کۆنه وه ڕته گه ده
  تدا به ڕه  بنه میان له که یه).  ی کتبی تاریخ زبان فارسی بکه252 و 251ماشای ل  ته(ز نووسراب )ی88(

  یه گه ش به وه  و ئه وییه هله مووی په میشیان هه ن، دووه ی هه که  پشته وی له هله ی په  و وشه یۆنانی نووسراوه
  کی دوور و درژ له یه کان ماوه م ساسانیه به.  هندراوه کار نه دا به مه رده و سه ی زمانی سلوکی له وه بۆ ئه
چی  که. یشتوون  پ گه وه وانه واری زۆرمان له  و شونه وه وی مانه هله تی په هنانی زمان و خه کار ر به سه
بوون  دا هه وه  خوندنه  له کانی که تییه حمه  زه ندێ له گۆڕدرا هه جۆرێ   ئارامی به وی داتاشراو له هله تی په خه
 پی  خۆی، به وی به هله په. کارهندراو تی به  خه کان بووه  الی ساسانیه  گۆڕاوه و شوه وتن و ئه الکه

  34/40    زمانی کورد



د مه سعوود محه مه  

  ی خۆیدا، که که  ناوچه  له  بوو که وییه هله و په میان ئه که یه:  وه شه  دوو به کان بووه بۆچوونی زانا ئرانیه
   وتی پارس، له  بوو که وییه هله و په میان ئه دووه. هندرا کار ده ، به وه ته  باکووری ڕۆژهه وتبووه که

کار   بوو، به و وته  زمانی ئاخاوتنی ئه  بوون که وه و فارسییه نیشت ئه  ته باکووری رۆژاوای ئران به
  م و زمانی فارسی که که وی یه هله  په رچووبوو تا له ناوی ده) ارسیکپ (  به وییه هله م په ئه. هندرا ده
جیاوازی .  وه ناسرێ جیا بکرته  فارسی نوێ ده  و به رتوبو ببۆوه نشی بوو و په خامه ی هه که رچاوه سه

  و جیاوازییه ی ئه وه بۆ ڕوونکردنه.  یه م هه  به مه زۆر که) پارسیک(و ) وانیک هله ناویان نا په(وی  هله نوان په
شر  رده وارکی ئه  شونه وانین و له هله  هی پارسیک و په  برد که وه ی خواره م ڕستانه نامان بۆ ئه په

  . وه ته گوازراونه) ی پ ز226تی ساسانی  وه ری ده زرنه دامه ( وه بابکانه
  پتکرا این مزدیسن بغ ارتخشتر. 1
  پتکر ام مزدیسن بغ ارتخشتر. 1
  اهان شاه ایران کی چھرش. 2
  شاهین شاه اریان کی چھر. 2
  هیچ یزدان پس بغ پاپک شاه. 3
  هیچ پزتان بوهر بغ پاپک شاه. 3
،  ری شایه یکه  په مه ئه: واتاشیان.  وانیکه هله  و دوومیش په ک پارسیکه یه ر ڕسته م شوازی هه که یه
ی کتبی تاریخ زبان فارسی، 255 ل  کانیشمان له هڕست. هتد... نشای ئران شیر، شاهه رده سنا، ئه زدیه مه
  . وه ته  گواستۆ وه مه که شی یه به

ی  ، کتبی کارنامه وانه وتوون، له ست که ی زۆرمان ده نامه گه ورامان نووسین و به کانی هه نده دوای گربه
ڵ  گه وی له شتی و مانه رده ی زهند ئاڤستا و کتبی ئایینی تر و زه)  رداڤیرافنامه ئه( و  شر بابکانه رده ئه

  ...ی داستان و شتی تر ت و مژووی تکه سه ک ده ی ئایین، وه ی بازنه وه ره بی ده ده واری ئه شونه
 و بۆ  کانه می ساسانیه رده وی سه هله فسیری په ته) ندئاڤستا زه (  بین که وه دا ئه ب لره کی هه  که نگه ڕه

ی  که گه  ڕه  که رگیراوه وه) نتی  زهzanti ( ش له که وه و لکدانه) ن یه گه رحی ئاڤستا ده هش( و  ئاڤستا کراوه
)zanن  زه(ستاییهو  ی ئاڤ )danتی که رانبه ی پارسی کۆن به)ن  دهدا و   واتای زانست و زانیاری ده ر

   له که) زانین و زان ( ته بوونه کوردیدا  زیون و له  شوازی خۆیان دابه به) ن ن و ده زه(ی  ردوو وشه هه
ردووکیاندا   هه گیش له ڕه.   هاتووه وه تایه ره ی سه)د(ی  وه ره ی جیاکه  نیشانه  به وه ته  گوازراونه ئاڤستاوه

  ته سه  خه ک له یه.  شی کوردییه دا هاوبه)ند زه ( له) ز(ی  وه  هشتنه وی به هله  په  و ئاشکرایه ه)زان و دان(
  زاری باکووری کوردیدا به وی و شوه هله  په  له  کرداری ڕابرده یه وه وی و کوردی ئه هله کانی په شه هاوبه

وجا کوردی و  ئه. کا کاندا وا ده موو کرداره  هه ر کرداردا و ئینگلیزیش له  سه ر به پشخستنی جناوی بکه
   کوردییه موو زاراوه ن و هه خه وودا دوا ده و داهات موو کردارکی ڕابرده  هه ر له وی جناوی بکه هله په

چ و بۆم  وی ده هله  په ورامی کوردی له  شوازی هه  که وا باوه. کن ک یه دا وه وه کان له ناسراوه
  وه ره ی سه ره رانبه و دوو به م ئه ربم به ر ده  سه بی له  و ڕای گرده وه  ورد ببمه نه و الیه  له وتووه که نه هه
 چ  ن که که ک تۆمار ده ی ئاسایی خه  ئاخاوتنی ڕۆژانه ورامین چونکه  هه ر به  سه  نین که گه دا ب به وه له
م  ی ئه وه ئه.  بۆیان نووسراب  زمانی بگانه  به  بکرێ که و گومانه  تا ئه سمییان نییه تکی ڕه سه خه

 کتبی   له  که لازییه یس ئه د کوڕی قه مه محهددین  مسه کی شه یه کا قسه ستوور ده م پتر پشتئه بۆچوونه
رمی  رگه کی عیراقم دیت سه خه:  بته ی ده که رگانه تی و وه دا نووسیویه)المعجم في معاییر اشعار العجم(

لی دری  زه ب و غه ی عاره  ئاوازکی ناخۆش گوته ت به نانه وی بوون و ته هله بیاتی فه ده داڕشتنی ئاوازی ئه
  :ک ژاندن، وه هه روونی ده دڵ و ده) فارسی(
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  "لحن اورامن و بیت پھلوی"
  "ء رود و سماعی خسروی خمه زه"

  
   تا بزانم به وتووه که رچاو نه شم به که قه ن، ده ی کتبی تاریخ زبان فارسی بده249رنجی ل  ، سه مه بۆ ئه
 فارسیدا  ک له وه) تاریخ زبان فارسی( بۆ کتبی  وه ته  گوازراوه وه بییه  ناعاره ، له وه  قامووسه  یا له بییه عاره
  .ربگدرێ  وه وه بییه  عاره ی له وه ، ب ئه باوه

 بۆ ئاوازی  دانی تدایه دا، پداهه ده" وی هله یتی په ورامی و به ئاوازی هه" واتای   که که یته می به که ی یه نیوه
 زیاتر بو  وه وی له هله ر په گه  و ئه وه انی جیا بکرتهک  وشه  ئاوازی گۆرانی له ورامی و ئاسان نییه هه

وی بووب  هله ورامان په ی زمانی هه وه م ئه رده  به  له  ڕگر نییه وه ورامان گیری خواردب ئه  هه  له وه بووبته
ندیی  تمه یبه و ئاوازیش تا کی وته ش زمانی گشتیی خه که  و زمانه ورامانییه ی هه رچاوه  سه که و ئاوازه
وجا  ئه.  غدایی گوتووه  ئاوازی شامی یا قاهیری یا به بی به س شیعرکی عاره  که فنه: ک بی ، وه یه که ناوچه
ناوبانگ ب   به نده وه  تا ئاوازی ئه چووه رنه تداریی ناوی ده سه  ده  و به رین نییه کی به یه ورامان ناوچه هه

ورامانی بو   ئاوازی هه من که  ده رسوڕمانه و سه موو حاکدا، ئه  هه له. ری ب زمانی تر سواری سه
  ت به ی ئستادا ئاوازی تایبه م ڕۆژگاره له. واو داگیر بکا ناوبانگ ب تا شیعری زمانکی تر ته  و به وه بته

.   ئاوازدا نییه دی وای لهن تمه  تایبه م جیھانه کی تری ئه  هیچ جیه رچووه  ده ها ناوی پوه  و وه یه خۆی هه
 هیچ قوڕگکی تر،  کی تدایه یه ره  له ین که  بکه و ئاوازه کانی ئه ندیه تمه  باسی تایبه  نییه وه ودای ئه ئستا مه

 ئاوازی   له ره چ له ی بپرسین ئاخۆ ڕی ت ده وه  ئه ینه گه ست تا ده هاتب پی ناوه یدا ڕانه گه ر له گه ئه
موو   هه  کوردستاندا، به ریانگرتب؟ له ورامان وه  ئاوازی هه ، له یه ندیی خۆی هه تمه  تایبه مدا که دهر فارسی سه

  ورامان له ی هه تییه  تایبه و شوه شک له ر بم به گه  ئه ری نییه ره زه!   نییه و ئاوازه ی ئه  شوه  له وه کانیه شه به
  ددین شخلی و به جمه نگی نه  ده تی له  تایبه وێ به که رده بچاوی ده  نگی لھاتوانی ئاوازی عیراقدا به ده

رخ و گ و  کی خنکاو و که یه  شوه  به وه ندکی تریشه  هه د گوبانچی و له مه متر محه کی که یه شوه
ی  وه  بۆ لکۆینه که ته شدا بابه وه ڵ ئه گه له.  یه متریان هه ربینی که  توانای ده وێ که که رده ماندووبوون ده

ک ب  رچییه ش هه وه نجامی وردبوونه ئه. ین ب بگه نجامکی گرده  ئه  تا به وه منته یی ده  کراوه وانتر به فره
کان ڕووی   شوه ک له یه  شوه  مژوودا، به  له ی ناکرێ که  شتکدا لۆمه ورامان و له ر هه  سه رد ناخاته گه

  ، جگه رهاتووه خۆیی لی ده ربه وی و سه  پاکژی و پته  و زمانی کوردی به  پشته  و کوردستانی له داوه
دا و چ  وه ندێ تیشکدانه ڵ هه گه  له تییه ش شارستانه که می باسه رجه  و سه وی فارسی نییه هله  په ی که وه له

  .ڕاوک ناکا  ده پویست به
ن،  ی زۆر هه ، وشه کی تریش دیویانه ک خه ، وه مهوی بینیو هله مدا بۆ په وه سوی خوندنه نا و په  په له

و   کوردیدا له یان له ب، یا شوه  فارسیدا هه  له مزانیوه  و نه یه میشیدا هه رده  کوردی سه یان له هاوشوه
  یدا لهزاری کورد ندێ شوه  هه  له م زانی که کی تری هاوشوه یه دیارده.  یه  فارسیدا هه  له  که  نزیکتره شوانه

 دوایاندا  به) د(نگی  ی ده وانه تی ئه  تایبه گۆڕن به وی ده هله ی په ر شوه  سه کان له کوردستانی عیراق کرداره
ن  ده) کردن و مردن( بری   له زارانه و شوه ئه.  ویشدا وایه هله  په و له) ت ( نه یکه  ده زارانه و شوه دێ، ئه

کان، یا   کوردییه زاره  نوان شوه  له ته و بابه ندێ ڕووی تری له  هه وه نهب گومان وردبوو). کرتن، مرتن(
ی ئرانی و  رچاوه ک سه یان بۆ یه وه ڕانه  هۆی گه ش به وه خا، ئه رده ویدا ده هله ڵ په گه ندکیاندا له هه

  وه ب ئه دا نه و دووه  و له وه کاته وی کۆ ده هله  کوردی و په یه ، شتکی تریش هه وه کتره  یه تیشیان له نزیکایه
  : نییه
 یا  وتووه رکه  خوراسان ده ویدا، له هله  خاکی په  و له  یا کوردیه  که ی نوانیان، ئاڤستایه شه  هاوبه و دراوه ئه
  قه و ده ڵ کوردیدا له گه ندی نوانی له یوه  و په یان پ کردووه  زمانی کوردی قسه  و به کی کۆنه وییه هله په
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س ئاوڕی ل   و که یه وره کی گه  ڕاستییه مه ئه.  بووه ڕی پان هه  کورد باوه  که وام بووه رده دا به ئاینیانه
   له یه  هه وه  ناویه رک به که وی قسه هله  په نه.  وه رز بته  به ق وایه  هه  که  زۆر کزه نگه و ده  ئه  چونکه وه ناداته

 تا   ب که نگکی لوه ر ده گه گرێ ئه نگی ده  ده س گوێ له  کورد که بێ و نه نگ هه  ده وه خاکی خوراسانه
  . بووه ئستا شتی وا نه

   فارسی جیا ب و به  له ماوه خۆی نه ربه واری سه وی شونه هله م په  به وه ته  زندوویی ماوه کوردی به
می  رده  سه بووب له ی نووسینیان هه و زمانانه موو ئه کان، هه  بۆ فارسه وه ته سه ی ده وه هۆی گواستنه

ی   ماوه  له وه پووریه له  خۆی و که پووری فارسی و خوراسانیش، به له  که شک له  به کاندا بوونه ساسانیه
  ه نیی وه توانای ئه.  وه ی تدا توانه و زمانانه موو ئه ستیان و تا هاتنی ئیسالم هه ر ده  به وته د سادا که چوارسه

کی  یه  شوه  له  جگه دا چونکه ڵ کوردیدا چی ڕووی ده گه  دووری و نزیکی له  ل بدرێ ئاخۆ به نده زه مه
شکانیدا  می ئه رده  سه نگی له رهه تی و فه وه ک زمانی ده ک وه یه ده ند سه ی چه  ماوه وی که هله تۆمارکراوی په

کی دوای هاتنی ئیسالم  یه ده ند سه بوو و دواتر، چه وی هه هتی ساسانیدا بر سه کی ده یه  ماوه و دوایی له
وجا،  هندرا و ئه کار ده شتیدا به رده سمی ئایینیی زه  و ڕوڕه  کاروباری ڕۆژانه شانی فارسی بوو و له شانبه
ی  اخرا، پوانهی د که ڕه دا، الپه ی تدا ده ناسه  هه ب که سکدا نه رته ندێ شونی به  هه ب، له زار ساک ده هه

  . ستدا نییه ر ده  به  له راوردکارییه و به ترمان بۆ ئه
 زمانی   تاکه ، به وه ره نده سکه  دوای هرشی ئه خر له نرێ، نه ڕاست داده می ناوه رده  زمانی سه وی به هله په
 پ ز و 331ی سای تی ساسان وه زراندنی ده کی زۆر دوای دامه یه نرێ تا ماوه ڕاست داده می ناوه رده سه
ی   پله به) خمینی ئه(م و فارسی کۆن  که ی یه  پله  زمانی ئاڤستا به  له جگه. ز) ی226(تا دوای سای  هه

نھا   ته  به و دووه ر ئه  هه می کۆن بکا چونکه رده کانی سه  ئرانیه تی زمانه رایه  نونه م، زمانی ترمان نییه دووه
کاری سیمای مژوو  ر خوازیاری ورده گه ئه.  یه می سلوکییان هه رده هواری نووسراوی س خۆیان شونه

 کۆنترین و  هنا چونکه کان وازمان ده  ئرانییه ری زمانه  نونه ک تاکه  ئاڤستا وه ر به  هه بووینایه نه
  وه د وشه ه خۆی و چوارس ڵ فارسی کۆندا، به گه  و له یه  وشه83000نی   خاوه ، که قه ندترین ده مه وه ده
  .راورد ناکرێ به

 کوردی  تی چونکه ی دیویه و ڕۆه ر بۆ ئه  پوه ینه ب و بیکه کی نووسراوی زمانی ئرانمان هه یه ب ونه ده
  ر لستی زمانه  سه مووشیان له نجی و هه  ناوه  نه یه  نووسینی کۆنیان هه و زۆر زمانی تری ئرانی نه

 دوو  النی هند و ئرانی ببنه ی گه وه ر له موویان به  هه  که ش زانراوه وه ئهرچی  گه کان دانراوون ئه نویه
ی  که  میدیه ومه  زمانی قه  ئاڤستا به لماوه سه  بۆیان نه م که  ده وانه شانی ئه  شانبه مه ئه.  بوونه ، هه وه شه به
   کۆنه ی زمانه  خانه چته ی ده کورد ر وا دانین زمانی ئاڤستا میدی بووه گه  و ئه شت بووه رده زه

کان و   میدیه ت بووب به  تایبه نووسراوه  پیتک نه   ئاڤستا به  نییه وه ی ئه وانه  پچه یه م قسه ئه.  وه کانه ئرانیه
  .من رده  داهنانی زانایانی سه  له و س ڕۆه ئه. لماندنی ناوێ ش سه وه ئه

کان و تا  کان و ساسانیه شکانیه تی ئه سه ڕاستی ده وی سروشتی ناوه هله  په کارییه و پوانه  پی ئه به
کار   چی دی به ی که مانه رده و سه  تا ئه تی نوی دوای ئیسالمیشی تدایه سه  و خه هرشی ئیسالمی تدایه

گوترا  ن ده وێ بوایهرک  هه شتیدا، له رده سمی ئایینی زه ندێ ڕوڕه  هه  و له  زمانکی کۆنینه هندرا و بووه ده نه
 و  یه کۆیان هه  مه ه)بۆمبای( گرنگترینیان  ندێ شونی هند که  ئران و هه زد و کرمان، له  یه و ئستاش له

خشان   په  شیعر و به رهاتیان به سه  دوای هاتنی ئیسالم کۆچیان کرد و به کانن که ی پارسه وه  نه وانه ئه
  . پارزراوه

قی   ده وانتر بدوین له می ساسانیدا فره رده  سه وی له هله کارهنانی په ر به  سه  پویستی نازانین له به
ویدا و تا  هله  په رینی له ربه  به  به  زمانی هوزاوارش کرا که  به پشتر ئاماژه. ب، وازمان ل هنا وی نه مانه
   ئاڤستادا به  له ، که غدیه. هندرا کار ده ا بهد) غدیه ( متر له ش که وه ڕاستدا و له  فارسی ناوه کیش له یه ندازه ئه
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 ناو  ته  چوونه وه وه  هۆی پداویستی ڕوونکردنه  به  که  پکھاتووه  ئارامیانه و وشه  و له  ناوی هاتووه سوغده
ک  وه  کان پارزراو بووه  ئارامیه  کۆتایی وشه وی له هله ی په وه ی شیکردنه وه و نیشانه وییه هله نووسینی په

تۆماریان ) نووسنتن ده ( و به) نووسن ده(ی  ر وشه  سه نه بخه) تن(وی  هله ی په رچاوه ی سه ی نیشانه وه ئه
م پویست  ، به یه و شوه  و به وه یانخونده  نووسین ده واته) نویشتن (  به مه رده و سه ری ئه کرد و خونه ده
تی ئارامی   خه وی به هله  نووسینی په  که وه ڕنه گه  ده وه بۆ ئهکان   هۆیه ندێ له هه. پدان ناکا  درژه به
  ر به گه بوون و ئه  نزیک ده وه که  یه کان له وییه هله  په ی وشه ت بوو و شوه حمه خت زه نووسرا نه ده
وی  هله ی چاوگی په موو جارێ نیشانه ی بنووسن و هه که  ئارامییه بوو هاوشوه وی بنووسرابا، ده هله په

وی  هله  په ی ئارامی به م چۆن زاندرا وشه به.  وه سکاریکراو بیخوننه وی ده هله  په ی و به که  کۆتاییه نه بخه
فرهنگ ( ناوی  وانی به هزتر کتبکی زمانه موان به  هه ، له لمندراوه  سه وه  ئه گه  زۆر به نووسران، به ده

   له ی تدان که  ئارامییانه و وشه موو ئه  هه وه ته نجی ماوه می ناوه رده ی سه)وی هله پھلوانیک ـ قامووسی په
 هۆی گۆڕینی  بووه ندێ جار ده  هه  ئاۆزه و شوازه ی بین ئه وه  له جگه. کار هندراوون وی به هله بری په

. ر بۆین  سه وتبوون، پویست ناکا زیاتری له که) هوزوارش(ی  مه ر گه  به وی که هله ی په گوتنی وشه
  . هوزوارش ناو نرا  چۆن به م شوازه ناشزانم ئه

وی،  هله ر په  سه کان بوو له موو قسه  هه وه ب، ئه  هه وه وی کوردییه  ڕه ندی به یوه ی په نده وه ئه
نووسیان  ن و جیاوازی چاره وه که نیشت یه  ته کان و به  ئرانییه ک تیژی زمانه  یه ردووکیان دوو داون له هه
ر  گه ئه. ی کرد شه ستا و دوایی گه ستا، کوردیش وه  کۆتاییدا وه ی کرد و له شه وی گه هله  په یه وه ئه

 بۆ تاموچژی  وه  ئه یه  هه وه وییه هله  په  ئاسایی توندتری به کی له ندییه یوه لمندرێ لقکی کوردی په بسه
مووشی   و هه وت کراوه  زه یه ده ندین سه  چه کی که انی خه بۆ گوم  موژده  ببته مژوویی بوو و باشتریشه

ی   قسه  که یه وه ش ئه وه لمندرێ، ئه ک ڕگاش بسه  یه  به  و پم وا نییه لمندراوه سه  و نه ی ڕتچوونه قسه
ر   سه  له ه ک  ئاراوه  گومانکی گشتی دته وجا جۆره تی کۆنی تدا بژێ ئه سه وێ خه که ورامی وای بۆ هه هه

  ب چونکه شی فارسی زیاتر ده  به  ناچاری له وی به هله شی په  و به رنج دراوه  گشتی سه کان به زاری ئاریه
  کان که نشیه خامه ک چۆن هه دا وه  لکچوون ڕوو نه بووه  دوور نه نده وه  و ئه ڕاسته وی زمانی ناوه هله په
  کاته کان گومانمان بۆ ده  شوه ک له یه  شوه ڕۆژ به پاشه. چوو هد  فارسی نوی کیژی خۆشی نه ت به نانه ته
زاری  وی شوه ر ڕه  سه خاته ندێ ڕووناکایی ده  و هه یه وه سته  ده کی مژووییمان به یه گه م به به. قین یه
دی توداری سای  مه بدولسه  عه  که ه)نور االنوار( کتبی  یه گه و به ئه. خا رده ویی ده تی پته سه ورامی و خه هه

  تی و له ری نووسیویه وروبه ورامان و ده ی هه کی ساداتی کوردی ناوچه ه چه ر ڕه  سه ی کۆچی له1099
ی کین و  میان شوه که  و یه یه  هه وه که ته  بابه ندییان به یوه  په  که  گرنگه یدا دوو شت بۆ ئمه که ڕۆکه ناوه

زایی  کی هاکه بییه  عاره وات، به کی و سه  و دوای بیسمیلال و پشه یه و ناوچه کی ئه هڕ  گوند و گه  له فرۆشتنه
  کانی که یفی خۆی موکه  که د بابانی به حمه ریم کوڕی میر خالید کوڕی ئه بدولکه وجا میرزا عه ئه:  ده
و ) بن(ی  و پارچه) سفرنگینا(کانتی و  دان و قشه مه ستم هه به مه) وز کوره(و ) پشت ری ( وتبوونه که
ک  د و یه ر دووسه رانبه به) چوین(و )  بیدره(و )  گلیه(و ) نیزل(کانیان  و قشه) گون(و )  نینه(و ) گاوران(

، چشتانی ڕۆژێ  م کین و فرۆشتنه ئه. هتد... حمان بدوله ریا کوڕی شخ عه که  شخ زه مسقال ز به
  . دروودی ل ب، مۆر کرا وره ری گه مبه ی کۆچی پغه675م، سای  که بیعی یه ی پنجی ڕه ممه پنجشه
 فربوون و   له که ی تکه که بیه  و عاره بووه) ن بایگه(کی  دی خه سعه  قازی ئه که نده ری گربه نووسه
م دوو بقی   هه م هزی تدایه  هه م هناوه رهه قکیان به بی و ڕاهاتنی کوردی ده زانینی عاره. ڕاهاتن

  .قونی ڕاهاتن هه
  ر دوو ڕاستی تدان که  سه دیی له  و دوو شایه د و سیودوو ساه وتسه  حه مۆکه  ئه نده و گربه نی ئه مه ته

ر کۆتایی   سه  ساڵ به  نۆزده مه و ده  ئه ، که کانه میان ناوی گوند و قشه که یه. خن  زۆر جی بایه بۆ ئمه
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 و  ورامان بوونه ی هه ی دانیشتوانی ناوچه  زاراوه  و به ، کوردی بوونه ڕیوه کاندا تپه هباسی تی عه سه ده
  مۆ، له تا ئه کان هه شوازی ناوه.  بن یه و ناوچه مۆ ناوی گوندی ئه  دن ئه وه کی ئه  که مووشیان به هه

 و  هاتووه ردا نه  سه انی بهک گۆڕ یه  هیچ شوه کدا، به یه ده  سه که  و چاره ده وت سه ی حه ماوه
 ڕووی  ش له  و ده ی تدا نووسراوه که سته  گربه نراون که دا دانه و ڕۆژه  له و ناوانه  ئه  که ویستیشه نه گه به

   له وه و ناوانه یشیان به وه ت مانه نانه  و ته  بوونه وه و ناوانه ک پشتر به یه ده ند سه  بین چه وه کارییه پوانه
و  ی ئه وه مانه. کا ستوور ده  پشتئه و بۆچوونه موو شتکیان ژروژوور کرد، ئه  هه غۆل که وای هرشی مهد

 و  هزییانه ی به گه  به وه ی گرته که غۆڵ ناوچه ی مه که رزه له  دوای بوومه ش که و بشونیانه  دوای ئه  له ناوانه
  دا که یه ده ند سه و چه ی ئه  ماوه ، له وه یان و واتایانه خۆ وامبوونیان به رده  بۆ هاسانی به شه ئاماژه

مکدا  رده  سه  له و ناوانه چ ئه ب وا پ ده ڕپکردنی گرده تا ئاستی باوه.  ست بووه ییان تدا باده ئاسووده
  م بۆچوونه ئهی تری فرۆشتن  که نده ست بووب و هزی گربه دا باده که  ناوچه وی له هله بووبن هشتا په هه

زار  هه( ناوی   بووه وه تی گوندکه  موکایه ندی به یوه  و په سدا بووه  نوان دوو که  له کا که پشتاست ده
 باپیری  م شخ خالیده کا و ئه شی شخ خالیدی کوڕی شاذلی ده  پشکه که وجا کیاره  و ئه بووه) کوڕه

م  به.  دایه که  ناوچه ش له که  و گونده مدا ناوی هاتووه که ندی یه گربه   له  که  بووه ریایه که و شخ زه باپیری ئه
 زۆر جی   له  گوتنه و شوازه  و ئستاش ئه زار کوڕی تدا بووه ن هه یه گه  ده وه ئه)  زارکوڕه هه(گوندی 

ی   پوانه به. ب دا ده وه ی نه هو  نوان باپیری باپیر و نه ند ساڵ له  چه وه ینه جا با لکی بده.  کوردستاندا باوه
  که) لی حمانی جه بدوله بدوی کوڕی عه لواسیق بیلال عه ئه(مۆی من مردنی باپیری باپیرم  می ئه رده سه

،  وه ینه م بکه  سای ل که وت ده ر بۆ ڕککه گه  و ئه ست ساه دوشه  سه که  و ماوه ی کۆچی بووه1246سای 
 ڕزمانی کوردیدا   له  که یه یه و وشه نی ئه مه  ته  ساڵ که882  بته  و ده732ر   سه تهخر نجا ساڵ ده دوپه سه
 ڕابردوودا   و به یه  واتای قووتری هه  دوور و درژه و ماوه ڵ ئه ی تکه ی وشه وه مانه.  ناوه ڵ و هاوه تکه

ی  وه  له  دوامخست جگه وه کانیه ۆریی ناوه هۆی ز ، به میان کۆنتره که  یه  له م که ندی دووه گربه.  ڕۆچووه
می  رده و سه ره  به ورامییه زاری هه وی شوه ڕانه ستی گه به  مه م به که  بۆ یه وه مه  دووه مان له وه ڕانه گه
 میرزا  و گوند و ناوچانه  فرۆشیاری ئه یه وه مدا ئه ندی دووه  گربه کراو له ڕواننه ی چاوه گه به. وی هله په
 پش   دوو پشت له د بابان ب و باپیری بابان ب و به حمه ریمی کوڕی میر خالیدی کوڕی ئه بدولکه عه
ی من  نده وه ئه.  دایک بووب ی کۆچی له600 سای  ر له ب به  ده وه  پی لکدانه ی کۆچی ب، به675ی  وه نه

  .بووب ن ههیا  قووه گه و ڕه کان ئه  بابانه چووه  نه وه س بۆ ئه بزانم که
  دا به  دوو بۆنه  له ، که وه یانگوازته  ده وه یه که  شخه  له که نی نووسینه  خاوه م شت دوو شیعره دووه
چاوکردنی جیاوازی  ڵ ڕه گه ، له  ساه320مۆ  کان تا ئه نی شیعره مه ی  دایناون و ته)گۆران(زاری  شوه
کان   شیعره ک له یه. ب  زیاتر ده وه ره ی سه یه و ژماره یان له که نی کۆنه مه  ته ودای نوان نووسینیاندا که مه

 شیعری   و تاکه یدا دایناوه که ده رقه تی مه  کاتی زیاره بی، له ری عاره مبه دانی باپیری، پغه بۆ پداهه
، زمانی  و شیعره زمانی ئه.  رووزی کردووه چاوی عه ندێ ڕه زنی خۆی الیداب و هه مای وه  بنه  له یه)گۆران(
ند  ودای چه  مه ب له ده  زمانی ئه یر نییه سه.  تا ئستا نووسراون وساوه ی، له)گۆران (  به  که یه و شیعرانه ئه
م  ئه. ڵ زمانی ئاخاوتندا بگونجن گه  زمانی شیعر خۆی له یه وه یر ئه کو سه کدا خۆی بگونجن، به یه ده سه

ستنی شیعر و  به  هه ڕاسته.  وه کانیه موو شوازه  هه  به وه ی کوردی گرتۆتهموو لقکی زمان  هه یه دیارده
ی دروست البدا،   پوانه  له نگه  ڕه  که یه وخۆدا هه ڵ ئاخاوتنی ڕاسته گه بی جیاوازییان له ده ی ئه داڕشتنی گوته

 شیعر و   له کردنه ه ک هه  ئاخاوتندا وه  له ه  هه رناکا چونکه وی تریان ده ی ئه  بازنه ککیان له  یه مه م ئه به
  .بیدا ده تی ئه بابه
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کانی لقی ئاری و ئرانی   ناو تیژی زمانه ی زمانی کوردی له وپایه ی تا ئستا گوترا بۆ زانینی پله وه ئه
م ئاسان  که  کارهم  تا هه وه م کورت کرده که ست باسه  ئانقه  و به سه کاندا به وروپییه  هند و ئه له تی گه ڕۆژهه
  . وه ر بھمه م کات و پشوو بۆ خونه ب هه
 ساک  یه وه  هی ئه مبژاردووه  من هه رین که ربه ر هکی به  سه یشتوو له واو و پگه نجامدانی کارکی ته ئه

  وخۆی به تهش سوودی ڕاس و کاته  ببێ، به وه ختی چاپ و بوکردنه  و وه وه ن تا لبته یا دوو ساڵ بخایه
  و شتانه  خۆمان له  ئمه پویسته: وتۆی نامن ی هیچی ئه که کادیمیه ها تیۆری و ئه  به  له چ و جگه رده سه
ستی ئاشکرا  ربه  به  به  چونکه یه ریان هه ره  زه  که وه ستینه  بوه وانه ر ئه رانبه  و به  سوودیان نییه ین که الده
ر  گه ئه. رێ و گومانمان به ره تپاکیی به  ویژدان بین و پی ناوێ نیه ر خۆمان به رانبه ب به  دراوین و ده وره ده
 ببینن  و شتانه  تا بتوانن ڕوونتر ئه وه واندبته رانی ڕه رچاوی خونه ی به و تاریکاییه  شتکی له م نووسینه ئه
وارکی  ڕۆیی شونه سخه رنا ده گه ه هۆکاری شانازی و دخۆشیم، ئ ی ببته وه  بۆ ئه سه  ڕوون نین، به که

  .ن خه ریده کان ده رچاوه  به  بارودۆخه مک که  هۆی خه بته ب و ده قووی ده
  
  :رنج سه

رگان و   وه ن به رنجی کتبی پرۆفیسۆر ڤالدیمیر مینۆرسکی بده کان سه ی کورد بۆ میدیه وه بۆ گانه
  شه  به کی گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد، له  یه  ژماره  له ، که وه ده حمه ر ئه زهه مال مه راوزی دکتۆر که په

  . وه ته  بو کراوه1973یدا، سای  که بیه عاره
و  ریم ئه ال که دی مه مه ڕز محه ، به یه  هه وه ری فارسییه ی نووسه)نور االنوار( کتبی  ندی به یوه ی په نده وه ئه
غدا بوی   به  له1970 و سای  وه ریوانه ورامان و مه ی هه  ناوچه تین به  تایبه رهناون که ی ل ده نانه الیه
 کتبی  ک له یه ڕه ند الپه چه" ریوان ورامان و مه  مژووی هه ندێ له هه"می  عزه لمان ئه ی سه  ـ چاپخانه وه کرده

  .راوزکدا ند په کی و چه ڵ پشه گه له" د توداری مه بدولسه نور االنواری عه
  

  1986/  12/ 29غدا   به
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