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پێشەکی
کتێبی ناسنامەی زمانی کوردی لێکۆڵینەوەیەکی زمانەوانییە لەسەر چۆنیەتی سەرهەڵدا و
گەشاااااەکرد و هەروەها هەوراز و نشاااااێوەکانی زمانی کوردی .ئەم لێکۆڵینەوەیە لە ساااااێ
بەرگدایە و هەر بەرگێکیش چەند بەشێک لە خۆ دەگرێ بەم شێوەیەی خوارەوە:
بەرگی یەکەم :پاشااااااخانەکانی زمانی کوردی ،باساااااای ئەو بنا ە و بنچینانە دەکا کە زمانی
کوردی لەساااااااەری شااااااای بووە .باسااااااای زوانی ئەو هۆزانە دەکا لە کوردساااااااتاندا بەر لە
سەرهەڵدا و گەشەکردنی زمانی کوردی وەک زمانی ئیمپراتوری ماد.
لە بەشااااای یەکەمدا لە ڕێگای وشاااااەناساااااییەوە پەیوەندیی فەرهەنگی و مێژوویی کوردەکا
لەگەڵ سااااۆمەرەکاندا ڕوو دەکرێتەوە و نیشااااا دەدرێت کە کوردەکا و سااااۆمەرەکا لە
واڵتی کۆنی کوردەواریدا پێکەوە ژیاو .
لە بەشاااای دووەمدا باساااای پادشااااایەتی میتانییا دەکرێ و تێکۆشااااراوە کە پەیوەندیی زمانی
میتانییەکا لەگەڵ زمانی کوردیدا ڕوو بکرێتەوە .هەر لەم بەشاااااااەدا بە بەراوردکردنی
زمانی کوردی لەگەڵ ساااانساااکریتیدا دەساااەلمێندرێت کە زمانی کوردیش هەر وەک زمانی
میتانی خزمایەتییەکی نزیکی لەگەڵ سااااااانسااااااکریتیدا هەیە ،و هەردووکیا سااااااەر بە یەک
خێزان .
بە شی سێیەم با سی پاد شایەتی ماننایییەکا دەکا ،ئەم بە شە گرینگییەکی تایبەتی خۆی هەیە
چونکە هەتا ئێساااااتا باسااااای زمانی ماننایییەکا لە الیە مێژوونووساااااا و زمانناساااااانەوە
نەکراوە و ئەمە بۆ یەکەمی جاارە کە ئەم باابەتە بااسااااااای لێ دەکرێ و پەیوەنادیی زماانی
ماننایی لەگەڵ زمانی کوردیدا پێشا دەدرێت.
بەرگی دووەم ساااااەرەکیتری و گرینگتری بەشاااااەکانی ئەم لێکۆڵینەوەیە لە خۆ دەگرێ .لەم
بەشاااگەلەدا دوو تەوەری ساااەرەکی مەبەسااات  ،یەکەم ناسااااندنی زمانی مادی و پیشااااندانی
ئەوەی کە مادەکا یەک زمانیا هەبووە بە دوو شاااااااێوەزاری زۆر نزیک لەیەک ،دووەم
سااەلماندنی ئەوەی کە زوانی مادی بە هەر دوو شااێوەزارەکەیەوە پەیوەندیی ڕاسااتەوخۆیا
هەیە لەگەڵ زمانی کوردیدا.
لە بەشااای چوارەمدا ،بە هێنانەوەی ژمارەیەکی زۆر لە وشاااە و دەساااتەواژەی زمانی مادی
پەیوەندیی شێوەزاری گشتیی زمانی مادی لەگەڵ شێوەزاری کرمانجیدا ڕوو کراوەتەوە.
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لە بەشااای پینجەمدا ،بە شاااێوەیەکی ڕەخنەگرانە ،کتێبی "یادداشااات ای گات ها" لە نووساااینی
مامو ستای ئەوێ ستانا سی ئێرانی ئیبراهیم پوورداود ،دراوەتە بەر شێکاری و هەڵ سەنگاند
و ئەوە سااەلمێندراوە کە ئەم بەڕێزە لە زمانی ئەوێسااتایی تێ نەگەیشااتووە و وەرگێڕانەکانی
و تێگەیشتنی لە وشەکا و دەستەواژەکانی ئەوێستایی بە شێوەیەکی دڵخوازانەیە و جێگای
بڕوا نی .
لە بەشی شەشمدا بە بەراوردکردنی شێوەزاری کوردیی هەورامی لەگەڵ ئەوێستاییدا ،ئەوە
ساااەلمێندراوە کە شاااێوەزاری هەورامی هەما شاااێوەزاری ئایینیی مادی یا ئەوێساااتایییە.
هەر لەم بەشااااەدا واتای ڕاسااااتەاینەی ژمارەیەک لە دەسااااتەواژەکانی ئەوێسااااتایی بە کەڵک
وەرگرت و یارمەتی زمانی کوردی ڕوو کراوەتەوە.
لە بەرگی ساااێیەمدا باسااای زمانی کوردی دەکرێت لە پاش مادەکا  ،لەم بەرگەدا لێکۆڵینەوە
لە ڕەوشاااای هەر دوو شااااێوەزارەکەی کوردی واتا شااااێوەزاری ئەوێسااااتایی (هەورامی) و
شێوەزاری گشتیی مادی لە سەردەمەکانی هەخامەنشییەکا  ،ئەشکانییەکا و ساسانییەکاندا
کراوە.
لە بەشی هەفتەمدا ئەوە ڕوو کراوتەوە کە لە سەردەمی هەخامەنشییەکاندا زمانی کوردی
(مادی) نە تەنیا کز نەبووە بەڵکوو بە پێچەوانە شەوە لە گەشەکردندا بووە .هەر لەم بەشەدا
ئەوە ڕۆشا دەکرێتەوە کە لە ساەردەمی ئەشاکانییەکاندا هیچ گۆڕانێک بە ساەر شاێوەزاری
ئایینیی مادی (ئەوێساااااااتایی  /هەورامی)دا نەهاتووە و کاریگەریی زمانی ئەشاااااااکانییەکا
لەساااەر شاااێوەزاری گشاااتیی مادی (کرمانجی) زۆر کەم بووە .ئەو شاااێوەزارە کە بە ناوی
زمانی "پەهلەویی ئەشکانی" ناسراوە ،لە ڕاستیدا هەما شێوەزاری گشتیی مادییە لەژێر
کاریگەریی زمانی ئەشاااااااکانیدا .هەر لەم بەشاااااااەدا ئەوە ڕوو کراوتەوە کە شاااااااێوەزاری
کوردیی سۆرانی لەژێر کاریگەریی زمانی هۆزەکانی ئەشکانیدا سەری هەڵداوەتەوە.
لە بەشاای هەشااتەمدا باساای ن ێنییەکانی هەوراما کراوە ،لەم بەشااەدا بە هێنانەوەی بەڵگەی
باوەڕپێکراو ئەوە سەلمێندراوە کە هەورامییەکا هەما هۆزی مۆگا (مۆ ا )ی ماد کە
لە پاش هێرشی ئەسکەندەر کۆچیا کردووە بۆ هەوراما و لەوێ نیشتەجێ بوو .
بەشی نۆیەم باسی ڕەوشی زمانی کوردی دەکا لە سەردەمی ساسانییەکاندا و نیشا دراوە
کە بە وەرگێڕانی زمانی ئەوێستایی (کوردیی هەورامی) بۆ سەر زمانی پارسی "پەهلەویی
ساااسااانی" زمانی ئەوێسااتایی (هەورامی) وەک زمانی ئایینی سااەرانسااەری ئێرا لە برەو
خرا و بەم جۆرە زەبرێکی کاری بەر شاااااااێوەزاری ئایینیی ز مانی کوردی کەوت .بەاڵم
زمانی ئەوێستایی وەک زمانی ئاخاوتنی هۆزی مۆگا لە هەوراماندا هەر مایەوە .هەر لەم
سااااەردەمەدا زمانی پەهلەویی ساااااسااااانی (پارساااایی میانە) کاریگەریی کردە سااااەر زمانی
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کوردی لە بەشاااەکانی باشاااووری کوردساااتاندا کە لە ئەنجامدا بوو بە هۆی پەیدابوونی دوو
شێوەزاری تر لە کوردیدا ،ئەویش شێوەزارەکانی "کەلهوڕی و لەکی"یە.
لە بەشااای دەیەم کە دوای بەشااای ئەم لێکۆڵینەوەیە ،ئەنجامی گشاااتیی هەموو بەشاااەکانی ئەم
لێکۆڵینەوە پۆختە کراوەتەوە ،و باساااای ئەوە دەکرێت کە زمانی کوردی هەر لە سااااەرەتای
ساااااەرهەڵدانیەوە دوو شاااااێوەزاری هەبووە ،یەکێکی شاااااێوەزاری گشاااااتیی زمانی کوردی
(کرمانجی) و ئەوی دیکەش شاااێوەزاری ئەوێساااتایی (هەورامی) زمانی کوردییە .ئەم دوو
شاااااااێوەزارەش لە درێژەی ڕەوتی خۆیاااااناااادا چەنااااد بنزاراوەیەکیااااا لێ کەوتووەتەوە.
شااێوەزارەکانی کرمانجی ،سااۆرانی و باشااووری (کەل وڕی) سااەر بە شااێوەزاری گشااتیی
زمانی کوردی  .هەروەها شااێوزارەکانی هەورامی ،زازاکی ،لەکی و (شااەبەک ،باجەاڵ ،
کاکەیی) سەر بە شێوەزاری ئایینیی زمانی کوردی  /ئەوێستایی .
ئەم لێکۆڵینەوەیەش بێگۆما وەک هەر لێکۆڵینەویەکی تر بێ کەموکۆڕی نییە ،ئەمە تەنیا
هەنگاوێکە ،بەاڵم دەتوانێ دەساااااااتپێکێکی باش بێ بۆ لێکۆڵینەوەی زیاتر لە ساااااااەر زمانی
کوردی ،دەتوانێ ڕێگاپێشااااااااندەر بێت بۆ ئەو کەساااااااانەی کە دەیانەوەێ بە لێکۆڵینەوە لەم
ڕێڕەۆەدا ڕووناکی زیاتر بخەنە سەر مێژووی زمانی کوردی.
هەر ڕەخنە ،پرساااایار ،بۆچوو و پێشاااانیارێکتا لەسااااەر بابەتەکانی ئەم لێکۆڵینەوە هەبێ
دەکرێت بۆ نووسەری بنێر  ،دڵنیا ب بە دڵفراوانییەوە وەردەگیردرێت.

E- mail: nasname.ziman@gmail.com
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بەشی یەکەم
هۆزە کۆنەکانی نیشتەجێی واڵتی کوردەواری
مێژووی کۆنی گەلی کورد و هەروەها مێژووی ساااەرهەڵدا و پێگەێشاااتنی زمانی کوردی
باساااااااێکی کراوەیە ،پێویساااااااتی بە لێکۆڵینەوەی زیاتر و نووساااااااینەوە هەیە .زۆربەی ئەو
لێکۆڵینەوەگەلەی کە تا ئێستا کراو یا لە الیە بیانییەکانەوە بوو یانیش بە پشتبەست بە
زانیارییەکانی ئەوانەوە بووە ،بەشێکی زۆر لەم لێکۆڵینەوەگەلە بە مەبەستی دیاریکراوەوە
نووسااااراو  .ئەوانەشاااای کە بێ مەبەسااااتی تایبەت نووسااااراو بەداخەوە کەم و کووڕییا
زۆرە .کەماساااااایی ئەم لێکۆڵینەوانە لەوەدایە کە لە گۆشااااااەی چاوی خۆیانەوە بۆی دەچ و
زۆر جارا زانستیا لە سەر کوردەکا  ،زمانی کوردی ،شێوەزارەکانی ،ئەردنێگاری(جو
رافیای) کوردسااااااتا  ،شااااااێوازی ژیانی گەلی کورد و پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانیا کەم
وکورتی تێدایە .بۆ نموونە ئەگەر لە بەڵگەیەکی مێژووییدا جێگای دانیشتنی هۆزێکی کورد
جارێکیا لە شاوێنێک و جارێکی دیکە لە شاوینێکی تر دەسانیشاا کرابێ ئەمە بە چاوێکی
سااااەیر و گومانەوە تەماشااااای دەکە و تووشاااای سااااەرسااااووڕما دەب  .بەاڵم ئەمە بەالی
کەساااااێکی کوردەوە نە تەنیا ساااااەیر نییە بەڵکوو زۆرێش ئاساااااایییە ،چونکە هەر کوردێک
دەزانێ کە هەتا هەفتا یا هەشااااااتا ساااااااڵ لەمەوبەر گەلێک لە هۆزەکانی کورد گەرمیا و
کوێساااااااتا (گەرمەساااااااێر و ساااااااەردەساااااااێر)یا دەکرد .جاری وا هەبووە کە هەندێک لەم
لێکۆڵەرانە کاااااتێ ڕووبەڕووی شاااااااێوەزارە جۆراوجۆرەکااااانی کوردی بوونەتەوە بە
سااەرسااووڕمانەوە بیر لەوە دەکەنەوە کە ئایا ئەم شااێوەزارە کوردییە! یا ئاخۆ ئاخێوەرانی
کورد ! جاری واش بووە کە بە هۆی نەزانینی زمانی کوردییەوە ،وەرگێرانی ساااااااەیر و
ساااااااەمەرەیااا بۆ دەساااااااتەواژە کۆنەکااانی زمااانی کوردی کردووە .بۆ نموونە وشاااااااەی
"ئەساااااپوهەرا " کە دەساااااتەواژەیەکی کوردییە کە لە ساااااەردەمی سااااااساااااانییەکاندا بۆ ئەو
کاروانانەی کە بەرپرسااای کۆکردنەوەی باجەکا بوو بەکار هێنڕاوە و لە شاااێوەزارەکانی
هەورامی و زازاکیدا واتای " ئەساااااە و کەرا " دەدا ،کە چی هێرتسااااافێڵد زانای گەورەی
ئالمانی بە واتای جێگری پادشاااا (ولیع د) مانای کردوەتەوە! یا وشاااەی "زڕاتوشاااترا" کە
شێوەی هورامی (ئەوێستایی) وشەی "زڕاتخشترا"یە کە واتای پادشای زەڕی دەدات وەک
خاوەنی وشتری زەڕی یا زرد مانا کراوەتەوە!
یەکێکی تر لەو گرفتااانە کە کاااریگەریی لەساااااااەر لێکۆڵینەوە لە زمااا و مێژووی کورد
هەبووە و ئێساااتاش هەرهەیەتی نەبوونی واڵت و کیانێکی ساااەربەخۆی کوردساااتانییە .کەم
نی ژمارەی ئەو لێکۆڵەرانە کە هەموو شاااااتێک دەبەساااااتنەوە بە واڵتی ساااااەربەخۆوە ،واتا
ئەگەر نەتەوەیەک واڵتی ساااەربەخۆی نەبێت ئەوا زمانەکەێشااای ساااەربەخۆ نییە ،مێژوو و
فەرهەنگەکەشاای سااەربەخۆی نییە ،لەوانەیە هەر وەک گەلیش ئەژمار نەکرێت .لە الیەکی
دیکەشەوە اورسایی ئێستای واڵتی ئێرا کاریگەریی کردوەتە سەرشێوازی بیرکردنەوە و
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تێڕوانینی نووسەرا و لێکۆڵەرانی ئێرانی و بیانیش .بۆ نموونە چونکە مێژووی فارسەکا
لە سااااەردەمی هەخامەنشااااییەوە دەساااات پێ دەکا ،دەسااااتپێکی مێژووی کوردیش دەبنەوە بۆ
سەردەمی مادەکا  ،یا زۆربەی ئەوانەی کە لە زمانی ئەوێستایی لێکۆڵینەوەیا کردوە ،لە
باتی ئەوەی کە زمانی ئەوێساااااااتا کە شاااااااێوەزارێکی زمانی مادییە لەگەڵ زمانی کوردیدا
بەراورد بکە  ،کە چی شاایکاری و بەراوردکردنەکانیا هەر لەگەڵ زمانی فارساایدا بووە.
کورد وەک نەتەوەیەکی گەورە کە چەندی هەزارسااااڵە هەر لەم شاااوێنەی ئێساااتای خۆیاندا
ژیاو و خاوە مێژووێکی کۆ و زمانێکی سەربەخۆ لەبەر چاو نەگیراو .
لەم لێکۆڵینەوەدا تێ دەکۆشااارێت کە تیشاااک بخرێتە ساااەر ڕە و ڕیشاااەی زوانی کوردی
وهەروەهاااا بەپێی بەڵگە و لێکۆڵینەوەی زماااانەوانی چەناااد باااابەتێکی مێژوویش ڕوو
بکرێتەوە .ڕاساااااااتە کە زمانی کوردی زمانی مادییە بەاڵم گەلی کورد تەنیا نەوەی مادەکا
نی  ،بەڵکوو چەند هەزارسااااڵ بەر لە دەساااتەاڵتی مادەکا کوردەکا لەم شاااوێنەی ئێساااتای
خۆیاندا نیشاااااتەجێبوو و لەگەڵ نەتەوەکانی تر تێکەالوی کۆمەاڵیەتی ،فەرهەنگی ،ئایینی
و سااااااایاساااااااییا هەبووە .میتانییەکا  ،ماننایییەکا  ،مادەکا  ،کەیمرییەکا  ،ساااااااکیتەکا ،
گۆتییەکاااا و بە ئەگەرێکی زۆر لۆلۆبییەکاااانیش هۆزگەلی جۆراوجۆری نەتەوەی کورد
بوو .

لەم بەرگەدا ئەم ڕاستتتتتتتتییە ڕوون دەکرێتەوە کە زمتتانی کوردی پەیوەنتتدی
ڕاستتتتتتتتەوخۆل هەیە لەگەڵ زمانی میتانییەکان و ماننایییەکان ،یان باشتتتتتتتتر
بێژین زمانەکانی میتانی و ماننایی بناغە و بنچینەی زمانی کوردین.
هەروەهتتا لێرەدا بە بەڵوەوە نیشتتتتتتتتان دەدرێت کە نزیکتتایەتییەک لە نێوان
زمانەکانی سۆمەری و کوردیشدا بەرچاو دەکەول ،بەاڵم چۆنیەتی و ئاستی
ئەم نزیکایەتییە وەک ئەو پەیوەندی و خزمایەتییە نییە کە لە نێوان زمانی
کوردی و زمانەکانی میتانی و مانناییدا دەردەکەون .ئێمە بە بەراوردکردنی
زمانەکانی میتانی و ماننایی و ئەوێستتتتتتتتایی لەگەڵ کوردیدا زۆر بە ڕوونی
وشتتتتتتە کوردییەکان دەبینین و دەیناستتتتتتینەوە ،بەاڵم لە بەراوردکردنی زمانی
ستتتتتۆمەری و کوردیدا ئەم نزیکایەتییە تەنیا لە ڕەگی هێندێک لە وشتتتتتەکاندا
بەرچاو دەکەوێ  ،ئایا زمانی سۆمەریەکانیش هەر وەک زمانی کوردی سەر
بە خیزانی زمانە هیندوئێرانییەکانە؟ یان نا ئەمە کاریوەریی زمانەکانی ئەم
دوو نەتەوەیە لەستتتتتەر یەکتر کە بە درێژایی هەزاران ستتتتتاڵ لە پەنای یەکدا
ژیاون و پەیوەندیی کۆمەاڵیەتی و فەرهەنوییان لەگەڵ یەکتردا هەبووە.
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پسپۆڕانی زمانە کۆنەکانی جێ ا لێکۆڵینەوەیەکی زۆر و اووڵیا لەسەر زمانی سۆمەری
کردوە ،و توانیویانە زۆر لە بابەتە تاریکەکانی ئەم زمانە و ڕێنووسەکەشی ڕوو بکەنەوە.
ئەوەی کە تا ئێساااتا پساااپۆڕا لەساااەری سااااو بوونەتەوە و لە الیە زۆربەی زمانناساااانەوە
جێگا ی باوەڕە ئەمەیە کە زمانی ساااااۆمەری زمانێکی ساااااەربەخۆیە و ساااااەر بە هیچکام لە
خێزانە زمانییەکانی ناسااااااراوی جێ انی نییە .بۆیە هەتا کاتێ کە زانسااااااتی زمانەوانی ڕا و
بۆچوونێکی جیاواز نەسەلمێنێ ئەم بۆچوونە جێگای بڕوایە.
تەنانەت ئەگەر بێتو لە داهاتوویشاااادا ئەمەش بسااااەلمێندرێت کە زمانی سااااۆمەری سااااەر بە
خێزانە زمااانەکااانی هیناادوئوروپییە ،بەاڵم دیسااااااااا بە دڵنیااایییەوە لەگەڵ زمااانی کوردیاادا
جیاوازیی یەگجار زۆرە .لێرەدا هێندێک زانیاریی لەساااااەر نزیکایەتی و کاریگەریی نێوا
زمانی کوردی و سۆمەری دەخرێتە پێش چاو کە دەتوانێ یارمەتیدەر بێ بۆ ڕوونکردنەوەی
بابەتەکە.

شوێنپێی سۆمەرەکان و زمانی سۆمەری لە کوردستان و لە زمانی کوردیدا
سۆمەرەکا یەکێ لەو نەتەوە کۆنانە کە پێش چەندی هەزار ساڵ لەمەوبەر لەکورد ستاندا
ژیاو و خاوەندی شااارسااتانییەتێکی بەرز و فەرهەنگێکی گەشاااوە بوو  .ئەم پێشااکەوت و
شارستانییەتە کە ئەمڕۆ مرۆڤایەتی بە خۆیەوە بینیویەتی ،بنەڕەتەکەی لەالیە دانیشتووانی
کۆنی کوردستا بە تایبەتی سۆمەرەکا و ئیالمییەکانەوە دانراوە.
داهێنانی نووسی بۆ یەکەم جار لە میژوودا لە الیە سۆمەرەکانەوە بوو ،کە ئەمە بۆ خۆی
گەورەتری خزمەتێک بوو کە پێشاااکەشااای مرۆڤایەتیا کرد .بە هوێ داهێنانی نووساااینەوە
توانیویانە زۆر نووسراوە لەسەر ڕووداوەکانی میژوویی ،دادوەری ،کۆمەالیەتی ،ئایینی و
هەروەها زۆر شاکاری وێژەیی تۆمار بکە .
ساااۆمەرەکا لە بوارەکانی زانساااتی وەکو پزیشاااکی ،کیمیاگەری ،بیردۆزی(ماتەماتیک) و
ئەستیرەناسیدا گەی شتبوونە ئاستێکی هەرە بەرز .ئەدەب لە کۆمەڵگای سۆمەریدا جێگایەکی
تایبەتی هەبووە و هەزارا تەختە گلی یا لەو بارەوە بۆ بەجێ هێشاااااااتوو لەوانە چیرۆکی
ئافراندنی گەردوو وئەفساااااااانەی گێڵگامێش ( کەڵگامێش) وهەروەها چیرۆکی دابەزاندنی
خۆدای عشتار بۆ جێ انی خواروو.
لەساااااااەربنچینە و ڕەساااااااەنی ساااااااۆمەرەکااا بۆچوونی زۆر جیاااواز هەیە .هێناادێااک لە
مێژوونووسااااااا پێیا وایە کە لە ناوچەکانی سااااااند لە هیندسااااااتانەوە کۆچی میزوپوتامییا
کردوە ،بەڵگەێشااایا بۆ ئەم بۆچوونە لەیەکچوونی هێندێک کەرەساااتە و کەلوپەلی هۆنەری
و شااااارسااااتانییە کە لە هەر دوو ناوچەکەدا دوزراونەتەوە ،بەاڵم هێشااااتا هیچ پەیوەندییەکی
زمانەوانی لە نێوا خەڵکانی ئەم دووناوچەیەدا ڕوو نەبووتەوە.
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یەکێ لە مێژوونووسااا بە ناوی دوکتور بەندەک لەسااالی  ١٩٧٤لە زانکۆی بوینس ئایرس
لە پەڕتووکەکی خۆێدا بە نێوی ( االعجوبە السومریە) ڕەسەنی سۆمەرەکانی بردووتەوە بۆ
سااااااەر مەجارەکا لە واڵتی مەجارسااااااتا و تەنانت شااااااوێنی کۆە کردنیانی لە ناوچەکانی
مەجارساااااااتا و ڕۆ مانیادا بەرەو ناوچەکانی ساااااااەرەوەی مێزوپۆتامی و دوا جار بەرەو
ناوچەکانی خوارەوەتر دەساانیشااا کردووە .ئەمە لە کاتێکدایە کە بەپێی بەڵگەی زانسااتی و
ساااەلمێندراو ،گەلی مەجار دانیشاااتووانی ڕەساااەنی مەجارساااتا نی و پێشاااتر لە باشاااووری
ڕووسایای ئێسااتا و لە خوارەوەی کێوەکانی ئوراڵدا ژیاو و دواجار لە دوایییەکانی سااەدەی
هەشاااااااتەمی زایینیاادا لە ژێر ساااااااەرکردایەتی یەکێ لەساااااااەرکردەکااانیااا بە ناااوی ئااارپاااد
( 1)Arpadلەم شوێنەدا کە ئێستا مەجارستانی پێ دەڵێ گرساونەتەوە .لە سالی ٨٩٦دا ئەم
ئارپادە بوو بە یەکەمی پادشااااااای مەجارەکا کە هێشااااااتا لەو سااااااەردەمەدا خەڵکەکەشاااااای
نەچووبوونە سەر ئایینی عیسایی و دژایەتیشیا دەکرد.
هەندێکی تر لە زانایا ساااۆمەرەکا دەبەنەوە ساااەر نەتەوەی باساااک ،وەلێ بەڵگەی اایم و
باوڕپێکراویا پێ نییە .ژمارەیەکی تریش لە مێژوونووسااااااا و ئارکیۆلۆژەکا ڕەسااااااەنی
سۆمەرەکا دەبەنەوە سەر چیاکانی زاگڕۆ سی کورد ستا  .زانا و پرۆفی سوری بەنێوبانگ
هاری ساکز پێ وایە کە سۆمەرەکا لە ڕۆژهەالت و باکووری ڕۆژهەاڵتی مێزوپۆتامییاوە
هاتونەتە باشووری واڵتی بابلەوە.2
هەر چەند ساۆمەرەکا بە هۆی شاارەزاییا لە نووسایندا گەلێ شاتیا تۆمارکردوە بەالم بە
ڕوونی ڕەچەڵەک و شاااوێ و نیشاااتمانی خۆیانیا دیاری نەکردووە .زما کەرەساااتەیەکی
گرینگە بۆ دۆزێنەوە و دەسنیشانکردنی شوێنی دانیشتنی هۆز و نەتەوەکا  .لەم بە شەدا بە
هێنانەوەی بەڵگەی باوەڕپێکراوی زمانەوانی ،ئەو ڕاساتییە نیشاا دەدرێت کە کوردەکا و
ساااااۆمەرەکا لەم واڵتەدا کە ئێساااااتا کوردساااااتانی پێ دەڵێ پێکەوە ژیاو وئێساااااتاش پاش
تێپەڕبوونی هەزارا سااااااااڵ کاریگەریییەکانی فەرهەنگی و زمانەوانی لە نێوا زما و
فەرهەنگی کوردی و سااااۆمەریدا دیار و بەرچاوە .لێرەدا وەک نموونە ژمارەیەک وشااااەی
هەلبژێردراوی سۆمەری و کوردی دەخرێتە بەرچاو:

1

سەیر لەمەدایە کە ئەم ناوە بۆخۆی ناوێکی کوردییە ،پات لە وشەی" پات  /پاراست "وە دێت .ئار -پاد یا ئار -پد
واتای ئاگرەوا یا پارێزەری ئاگر دەگەیینی ئەمە لە کاتێکدا کە زمانی مەجارەکا ناچێتەوە سەر زمانە هیندو
ئوروپییەکا .
2
کوردستا نیشتمانی یەکەمینی سۆمەرەکا  ،هاوڕێ باخەوا ل.ە ٤٩-٤٧
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نا ( :3)NAبە واتای "نا" هاتووە.
با ( :4)BAبە واتای "بدە" ،لە زاراوەکانی باشااووری کوردەسااتاندا لە جیاتی "بدە" دەبێژ
"بە".
ئارو( :5)ARUبە واتای "ڕووبار" هاتووە ،نزیکە لە وشااەی "ڕوو" کە ڕەگی وشااەکانی
ڕووبار و ڕووخانەیە لە کوردیدا.
کوڕ ( :6)Kurبە واتای "کێو" ،لە کوردیشااااااادا وشاااااااەی كوڕ هەر بە واتای کێوی بەرز
ولوتکەی کێو بەکاااار دێااات بڕوانە بۆ فەرهەنگی هەنباااانە بۆرینە هەژار الپەرە .٦٢٨
(لەوانەیە هەر لە سۆمەرییەوە کەوتبێتە ناو زمانی کوردی).
ستتەر ) :7(Sarبە واتای" شااا" بەرانبەرە لەگەڵ وشااەکانی سااەر ،سااەردار و سااەرۆک لە
کوردیدا.
زیانا ( :8)Zianaبەرامبەرەکەی لە کوردیدا دەبێ بە "ژیا " و" ژی " ،لە ئەوێستاییدا هەر
"زیانا" یا "جیانا"یە.
مە (  :9)Meبە واتای ئێمە هاتووە ،لە شێوەزاری کرمانجیدا هەروەک "مە" یا "ئەم" گۆ
دەکرێ.
ئەش ( :10) Ašواتای "شەش" دەگەێینی.
من ( :11)Menجێناوە هەر واتای "م " دەدا.
پەش ( :12(Peshواتای کوڕ و ڕۆڵە دەگەیینی ،لەئەوێساااااااتایی ولە کرمانجیشااااااادا "پس"
دەگۆترێت وەک پس مام.
3

Some Sumerian Words and Their English Translations, by: Fred Hamori
http://history-world.org/sumerianwords2.htm
http://history-world.org/Sumerianwords1.htm
4
هەما سەرچاوە
5
هەما سەرچاوە
6
هەما سەرچاوە
7
هەما سەرچاوە
8
هەما سەرچاوە
9
هەما سەرچاوە
10
Sumerian Lexicon Version 3.0 by John A. Halloran, sid 8
11
هەما سەرچاوە
12
هەما سەرچاوە ل ە ٤٦
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کەڵ ،کەاڵگ ( :13)kalag, kalلە سااااومەریدا واتای کەم وێنە و "بەهێزی" دەدا ،ئەمانە
لە ڕاستیدا زۆر نزیک لە وشەکانی کەڵ و کەڵەگای کوردی کە دەستەواژە بۆ بەهێزی.
دینوەر ( 14)Dingar/ Dingirیان(دینوار) :15دینگەر یا دینکەر بەواتا خۆداوند ،لە
ڕەگی وشاااەی "دی "ەوە گیراوە .دی وشاااەیەکی کۆنی کوردییە لە ئەوێساااتایشااادا هەر وەک
دئی یا دئینا 16گۆ کراوە.
ئانو ( :17) ANNUواتای "ئەمە" دەدات ،لە شێوەزاری هەورامیدا هەر وەک "ئانا  /ئانە"
گۆ دەکرێ.
ما (  :18)MAبە واتای بەاڵم هاتووە ،لە کرمانجی و لە هەورامیشدا "ئەما" دەڵێ .
پاد ( :19)Padبە واتای "پەیدا" کرد .
نورو /نێر ( :20) Ner /NURUبە واتای تەماشااااااااکرد هاتووە .زۆر نزیکە لە رەگی
وشەکانی" نواری  /نوری " لە سۆرانیدا و" نێری " لە شێوەزاری کرمانجیدا.
دیورو ( :21)DURUئەم وشەیە واتای" دیوار" دەدا.
ئا (  :22) Aواتای " ئاو" دەگەینی.
زو (  :23)ZOبە واتای "زا و زانی " دێت.
نێر (  :24)NIRبە واتای ئوتوریتەیە ،بەرانبەرەکەی لە کوردیشدا "نێر /نێرایەتی"یە.
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هەما سەرچاوە ل ە ٥٩
Common sumerian words for magickal purposes / Short Sumerian Sentences /
Phrases http://www.ping.de/sites/systemcoder/necro/info/sumerian.htm
لە هەندێ سەرچاوەدا وەک دینگەر هاتووە لە هێندێکتردا وەک دینگار 15
16
Avesta Dictionary by K.E. Kanga, http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm
17
Common sumerian words for magickal purposes,
http://www.ping.de/sites/systemcoder/necro/info/sumerian.htm
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Common sumerian words for magickal purposes,
http://www.ping.de/sites/systemcoder/necro/info/sumerian.htm
19
ETCSL glossary
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/etcsllemma.php?sortbylemma=lemma&letter=p
20
هەما سەرچاوە
21
هەما سەرچاوە
22
هەما سەرچاوە
23
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/etcsllemma.php?sortbylemma=lemma&letter=a
24
هەما سەرچاوە
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ئەزەن ( :25)EZENبە واتای جێژ هاتووە ،لە کوردی کۆندا وەک "یەسااااا  /یەسااااانە/
یەش " گۆ کراوە .وشەی " یەسنە" 26هێشتا هەر لە هەورامیدا ماوەتەوە.
کتتتارداکتتتا ( :27)KARDAKAبە واڵتی کوردا گۆتراوە ،لە وشاااااااەکاااانی کوردەکاااا
(سۆرانی) یا کۆردا(کرمانجی) نزیکە.
ئوتو( " :28)UTUئوتو" الی ساااااااۆمەرییەکا خۆدای خۆر و خۆداوندی دادوەری بوو ،
دایکی خواژ " نینگال" و باوکیشاااای خۆداوەند "نانا" بوو .ئوتوی خۆداوندی خۆر لە الیە
دانێشاااااتوانی کۆنی کوردساااااتانەوە پەرساااااتش کراوە وناوەکەشااااای لە زمانی کوردیدا هەر
ماوەتەوە و دواجاریش پەڕیوەتەوە بۆ ناو زمانی فارسااااای بەم شاااااێوەیە :ئوتو  -ئاتو -ئاتاو-
هەتاو ( کوردی) – ئاڤتاو -ئافتاو – ئافتاب ( آفتاب فارسی).
لێرەدا پێویستتتتتتتتە ئاماژە بەم بابەتە بکرێ کە گەاڵنی هیندوئێرانی هەر لە ستتتتتتتەردەمانی
کۆنەوە خۆریان پەرەستتتتتتیوە ،خۆداوەندی خۆر بە میترا یان مێهر بەناوبانگ بوو ،بەاڵم
بە تیپەڕبوونی ستتتتتتتااڵن جیاوازیی لە نێوان خۆدای خۆر و خۆردا نەما .واتا جیاوازییەک
لە نێوان میترا یان میهر و خۆردا نەما ،هەردوکیان هەر یەک واتایان دەگەیاند .هەروەها
پەرەستتتتتتنی خۆر و ئوتوی (ستتتتتۆمەری) لە ناو هۆزەکانی کۆنی واڵتی کوردەواریدا وای
کرد کە نە تەنیا ئەم دو خۆدایە بوون بە هاوشتتان و هاوتەرازی یەکتر بەڵکوو تەنان لە
زمانی ڕۆژانەی مەردمی ناوچەکەیشدا هاتنە پاڵ یەک و وەک یەک پەرەستش دەکران و
ستتەرئەنجام بوون بە یەک و بە یەک وشتتە پێناستتە کران ئەویش وشتتەی "خۆر -ئاتاو/
خۆرەتاو"ە .وشتتتەی خۆرەتاو ئێستتتتایش لە ناو بەشتتتیکی زۆر لە خەڵکی کوردستتتتاندا
هەر لە کەرکووکەوە هەتا سنە و سەقز و کرما شان لە باتی و شەی خۆر یان ڕۆژ بەکار
دێ .
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ETCSL glossary
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/etcsllemma.php?sortbylemma=lemma&letter=e
26
فەرهەنگی وشەنامە ،هۆرامی -کوردیی ناوەڕاست ،بێدار ،هەولێر  ،٢٠١٠ل.ە١١٣٣ .
27
ئەم وشەیە لە کتیبی کوردستا نیشتمانی یەکەمینی سۆمەرەکا  ،هاوڕێ باخەوا  .ل.ە  .٨٤وەرگیراوە،
سەرچاوەکەی بەم جۆرەی خوارەوە دیاری کردووە:
البەرەی  ١٣ج ،ئەر ،درایڤر ،الکرد فی المصادر القدیمە ،ترجمە فواد حەمە خورشید مطبعە الدیوانی ،بە داد .١٩٨٦
28

Sumerian Mythology FAQ (Version 2.0html), by Christopher Siren, 1992, 1994,
2000, http://home.comcast.net/~chris.s/sumer-faq.html
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پاشتوری"توو" :لە زمانی ستۆمەریدا " توو" پاشتورێکی جوغرافییە .29ئەم پاشتورە
ئێستتتتتتاش لە نێوی ژمارەیەک لە گوندەکان وشتتتتتوێنەکانی کوردستتتتتتاندا بەرچاو دەکەول
لەوانە:
کەرەفتوو :ناوی ناوچەیەکی بەرباڵوە کە نزیکەی  ٦٠گوند لە خۆ دەگرێ هەروەها ناوی
گوند و ئەشکەوتێکی زۆر کۆ و بەناوبانگە لە ناوچەی دیواندەرە.
هەوەتوو :ناوی ناوچەیەکی بەرباڵوە کە چەندی گوند لە خۆ دەگرێ ساااااااەر بە شااااااااری
دیواندەرەیە.
گاوەسنتوو :ناوی گوندێکە لە دەوروبەری دیواندەرە.
ئیزرتوو :شااااااری کۆ و پایتەختی مانناکا بوو لە نزێکی شااااااری ساااااەاز ،گۆیا هەر ئەو
شوێنەیە کە ئێستا گوندی ساحێبی لێیە.
چنارتوو :گوندێکە لە ناوچەی خوڕخوڕەی سەر بە شاری سەاز.
قەپالنتوو :گوندێکە لە ناوچەی زێویەی سەر بە شاری سەاز
کەمەنتوو :گوندێکە لە ناوچەی زێویە سەر بە شاری سەاز
شیوەتوو :گوندێکە لە ناوچەی میرەدێ سەر بە شاری سەاز.
سەرتکڵتوو :گوندێکە سەر بە ناوچەی سەرشێوی سەاز.
سوتوو :گوندێکە سەر بە ناوچەی نەمەشیری شاری بانە.
کاشانتوو :سێ گوندە لە ناوچەی چەمچەماڵ سەر بە شاری هەرسینی کرماشا ( ،کاشانتو،
کاشانتوی مەحمودئاوا ،کاشانتوی عەلیاوا).
مارانتوو :گوندێکە لە ناوچەی چەمچەماڵ سەر بە شاری هەرسینی کرماشا .
کانیتوو :گوندێکە لە ناوچەی پژدەر.30

29

مێژووی کۆنی کەرکوک لە ڕۆشنایی دەاەکانی نۆزی ل .ە ،٤٥سالی  ٢٠٠٧کامەرا کوێخا جەالل
لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری ،الپەڕە  ١٢٢د .جمال رشید ئەحمەد بە داد-
١٩٨٨
30
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بێگوما ژمارەی ئەو وشااااانەی کە لە کوردی و سااااۆمەریداهاوبەش و یا نزیک لە یەک
دەتوانێ زۆر لەمانە زیاتر بێت ئەگەر بە شااێوەیەکی ورد و بەرنامەدارێژراو لێکۆڵینەوەی
بۆ بکرێت.
ساااااااۆمەرەکا بە هۆی ئەفساااااااانەکانیانەوە توانیویانە گەلێ بابەتی مێژوویی ،کۆمەالیەتی،
فەرهەنگی و بیروباوەڕی ئایینی خۆیا تۆمار بکە و بیخەنە بەردەساااااااتی نەوەکانی پاش
خۆیا  .ئەم تۆمارانە ڕەنگدانەوەی شاااااااێوازی ژیانی مرۆڤی ئەو ساااااااەردەمە و چۆنیەتی
پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانیانە .یەکێک لە ئەفسانە سۆمەرییەکا ئەوەما بۆ دەگێڕێتەوە کە
چۆ خۆ دی سااااۆمەرییەکا ئەوەیا لە بیر ماوە کە دانەوێلەی گەنم و جۆ بو یەکەم جار لە
ناوچەیەکی شاااخاوی نزیک واڵتی بابلەوە هێنراوە .هەروەها ئەفسااانەیەکی تری سااۆمەری
کە لە ساااااااەدەی هەژدەیەمی ە .ز.وە نووساااااااراوە ئەوەما بۆ دەگێڕێتەوە کە چۆ ئانۆ
" ("Anuخۆداوەندی ئاساااااااما ) گەنم و جۆی لە ئاسااااااامانەوە بۆ زەویی هێناوە و ئەنلیلیش
"( "Enlilخۆدای ئاساااااااما و خۆدای هێزی بەیانیا و خۆدای گژوگیا) دانەوێڵەکانی کۆ
کردەوە و لە چیاکاندا داینا و پاشاااااااا هەر وەک چۆ درگایەک دائەخرێت ،چیاکانیش
داخرا  ،هەتا لە دواییدا نی ئازو "( " Ninazuخۆدای ئاوناسی ،یا ئەو خۆدایە کە ئاوی
ناساااااااییەوە) و نی مادا ( یەکێکی تر لە خواکانی ساااااااۆمەری) فەرمانیا دا بۆ ئەوەی ڕێ
بدرێ بە سۆمەرەکا دانەوێلە بناسنەوە و فێری کشتوکاڵی ببە  .ئەم ئەفسانەیە ئاماژەیەکی
ڕوو و ئاااشاااااااکرایە بە چیاااکااا و واڵتی کوردەواری .توێژینەوە ئااارکیۆلۆژییەکااا ئەم
ڕاسااتییەیا سااەلماندوە کە کوردسااتا کۆنتری ناوچەی جێ انە کە دانەوێڵەی لێ ڕۆاوە ،لە
گوناادەکااانی چەرمو و زاوی چەمی لە دەوروبەری کەرکووک ادا گەنم و جۆی بە بەردبوو
دۆزراونەتەوە کە مێژووکەی دەگەڕێتەوە بۆ پێش نیشتەجێبوونی سۆمەرەکا لە دەشتەکانی
خوارەوەی مێزوپۆتامیادا.
یەکێکی دیکە لەو ئەفسااااانانە ،چیرۆکی" ئەنمیرگیری" پادشااااای بنەماڵەی یەکەمی "وەرکا"
بووە کە پەیوە ندیی لەگەڵ هەرێمی " ئارتا"وە هەبووە کە کەوتوبووە باکووری ڕۆژهەاڵتی
کورد ستانەوە .ڵەم چیرۆکەدا هێندێک زانیاریی بەکەڵک لە سەر سرو شتی شاخاویی واڵتی
ئارتا و شاااااااێوازی فەرمانڕەوایی تێدایە .هەروەها لەم ئەفساااااااانەیەدا باس لەوە دەکرێ کە
ژمارەیەک لە خۆداوەندانی ساااااااۆمەری لە هەرێمی" ئارتا"دا پەرساااااااتراو  .31ئەوەی لێرە
جێگای بایەخپ ێدانە هێنانی ناوی " ئارتا"یە ،کە بە ئەگەرێکی زۆر ئاماژەیە بۆ ئەو واڵتە
یا ئەو ناوچەیە کە "ئارتا" فەرمانڕەوایی کردووە .ئەم وشاااااەیە بێگوما یەکێک لە وشاااااە
هەرە کۆنەکانی کوردییە کە بە درێژایی مێژووی نەتەوەی کورد لەگەڵی هاتووە و ئیس اتاش
هەر ماوەتەوە .ئەم وشەیە لەگەڵ ناوی ژمارەیەک لە پادشایانی میتانی هاتووە وەک "ئارتا-
کوردستا نیشتمانی یەکەمینی سۆمەرەکا  ،هاوڕێ باخەوا  .ل.ە  .١٠٦هەر وەها ال پەرەکانی  ١٣٢و  ١٣٣د.
فاضل عبدالواحد علی
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تامای یەکەم" و "ئارتا -شاااااااومارا" و " ئارتا -تامای دووەم" .ئەم بابەتە لە بەشااااااای زمانی
میتانییەکاندا زۆرتر ڕوو دەکرێتەوە .وشەی" ئارتا" واتای پاک و ڕاست یا "دادپەروەر"
دەگەینێ کە لە زمانی عەرەبیدا (عادل)ی پێ دەڵێ  ،لە کوردیدا ئێساااااااتا لە شاااااااێوەی ناوی
ئەردەوا (پایزگاری ڕاسااااااتی /دادپەروەر) و ئەردەشااااااێر(شااااااای ڕاساااااات و پاک /شااااااای
دادپەروەر) هەر ماوەتەوە .ئەم وشااەیە لە شااێوەزاری ئەوێسااتاییدا وەک "ئەرشااتا  /ئارش /
ئەرشە" گۆ دەکرێ کە هەما واتای هەیە.
ئەف سانەی گیڵوامێش (کەڵوامێش) :ئەف سانەیەکی تری سۆمەرییە کە وەک یەکێ لە
شااااااااکارە بە ناوبانگەکانی وێژەیی جێ ا دەژمێردرێت .بەیتی کەڵگامێش کە بە شاااااااێوەی
هەڵبەساااااااتە باسااااااای پاڵەوانیەتی و نەبەزی پادشاااااااایەکی ساااااااۆمەرییا بە ناوی گێڵگامێش
(کەڵگامێش) دەکا کە بوونەوەرێکی سااەیرە .دایکی خۆاژنی " نی سااو " و باوکی مرۆڤە،
بۆیە ئەویش دەبێتە خاوەندی سروشتێکی تایبەت ،دوو بەشی لە جنسی خۆدایە و بەشێکیشی
لە جنسی مروڤە .مرۆڤێکی نەترس و کەلەڕەاە کە بە گژ عەرد و ئاسماندا دەچێ ،تەنانەت
دەخۆازێ بە گژی مەرگیشااااااادا بچیتەوە و ژیانی هەتاهەتایی بۆ خۆی دەساااااااتەبەر بکا .لەم
چیرۆکەدا كەڵگااامێش لەگەڵ پاااڵەوانێکی تردا بە ناااوی "ئە نکیاادۆ" ڕووبەڕوو دەبێتەوە.
ئەنکیدۆ مرۆڤێکی کێوییە ،لە دەشااااااات و چیادا لەگەڵ جڕوجانەوەراندا گەورە بووە و هەر
لەگەڵ ئەوانیشاااادا دەژێ .کاتێ ئەنکیدۆ و کەڵگامێش لەگەڵ یەکدا ڕووبەڕوو دەبنەوە بە گژ
یەکدا دەچ و بە زۆرا دێ  ،بەاڵم هێچیا ئەوی تریا نابەزێنێ ،بۆیە لە پاشاااااااا لەیەک
دەبنەوە و بڕیار دەدە کە بب بە هەڤاڵی یەکتر و لەگەڵ یەکدا پارێزگاری لە شاااااااارەکەیا
"ئورۆک" و لە خەڵکەکەی بکە  .لە دوای ماااوەیەک بە هۆی کی و ڕای خۆداوەناادانەوە
ئەنکیدۆ نەخۆش دەکەوێ و گیا لە دەسااااااات دەدا و بەم جورە کەڵگامێش بە تەنیایی و بە
ئاااازارێکی زۆرەوە بەجێ دیڵێ .بەساااااااەرهااااتەکاااانی نااااو ئەفساااااااااانەی کەڵگاااامێش زۆر
ساااااەرنجڕاکێش و درێژەدار بەاڵم پەیوەندییەکی وای بەم باساااااەی ئێرەوە نییە ،ئەوەی کە
لێرەدا جێگای ساااەرنجە ئەوەیە کە ناوی هەردوو کەساااایەتی ساااەرەکی ئەم ئەفساااانەیە واتا
گێلگامێش و ئەنکیدۆ پەیوەندیی ڕاستەوخۆیا هەیە لەگەڵ زمانی کوردیدا.
گیڵگامێش هەما و شەی "کەڵ -گامێش"ە تەنیا دەنگی" ک" لە سەرەتای و شەکەوە گۆڕاوە
بو" " .هەر وەک پێشاااترێش باس کرا وشاااەی کەڵ لە کوردیدا واتای بەهێز و هەروەها
نێرەگا دەگەینێ ،32و شەی کەڵگامێش واتای گامێ شی نێر دەدا ،ئەم دە ستەواژەیە ئێ ستاش لە
زمااانی کوردیاادا هەر باااوە وەک دەڵێ "کەڵە پیاااوە" واتااا پیاااوێکی بەهێزە ،یااا دەبێژ
"کەڵەگااایێم لێ دەکااا" واتااا خۆی بە زۆردار دەزانێ و زۆرم لێ دەکااا .لە هەناادێااک لە
فەرهەنگ وکتێبی کوردیدا وا نیشاااااااا دراوە کە گۆایی وشاااااااەی گا و گامێش وشاااااااەیەکی
سااۆمەرییە و پەڕیوەتەوە نێو زمانی کوردی .ئەمە ناتوانی ڕاساات بێ بەڵکوو پێچەوانەکەی
بڕوانە فەرهنگی هەنبانە بۆرێنەی هەژار البەڕەی ٦٦٢ – ٦٦١
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ڕاسااااتە .ئەم وشااااەیە لە کوردییەوە پەڕیوەتەوە بو نێو زمانی سااااۆمەری" .گا" وشااااەیەکی
هیندوئوروپییە لە زۆربەی واڵتانی هیندو ئوروپیی زماندا یا هەر گا دەڵێ یا وشاااەیەکی
زۆر نزیک بە وشەی گایە ،بۆ نموونە:
سانسکریتی :گەۆ ،گا ،گایی ()Go / Gau / Gaiy
ئەوێستا :گاو ()Gao
کوردی :گا ،گاو( )Ga/gaw
فارسی :گاو ()Gaw
ئینگلیزی :کاو () Cow
ئاڵمانی :کوی ()Kuh
سویدی :کۆ ()Ko
ئەگەر وشاااااەی گا و گامێش لە زمانی ساااااۆمەرییەوە پەڕیونەتەوە نێو زمانی کوردی ،ئەی
چۆنە کە لە سااااااانسااااااکریتی و ئینگلیزی و سااااااویدیش هەما وشااااااە هەیە ،لە کاتیکدا هیچ
پەیوەنادییەک لە نێوا ئااخێوەرانی ئەم زمااناانە لەگەڵ ساااااااۆمەرەکاانادا نەبووە .لە الیەکی
تریشەوە ئەگەر وشەی گا و گامێش سۆمەرییە ئەی وشەی "گا" لە کوردیدا کامەیە؟ ئەوەی
کە ڕوو و دیارە لە ساااۆمەریدا چەندی وشاااەیا بۆ گا هەبووە کە بەزۆری و بەڕوونی لە
نێو نووساااراوەکانیاندا بەرچاو دەکەوێ بۆ نموونە دەکرێ چاو لەم چەند وشاااەیەی خوارەوە
بکەێ کە وەکوو خۆی لە فەرهەنگی سۆمەری -ئینگلیزی وەرگیراوە.33
áb-ama: mother cow ('cow' + 'mother').
áb-amar: mother cow ('cow' + 'calf').
áb-gir : domestic cow ('cow' + 'domestic').
áb-gud-há: herd ('cow' + 'bull' + 'assorted, mixed').
áb-máh : cow in 3rd year of life that has calved ('cow' + 'calf').
}šilam34: cow {freq. 13
بۆیە لێرەدا دەتوانی بڵێ ئەگەر "کەڵگامێش" بۆ خۆی کورد نەبووبێ ،ناوەکەی کوردییە و
لەو هۆزە کوردانەوە وەرگیراوە کە لەگەڵ سۆمەرەکاندا پێکەوە لە یەک شوێندا ژیاو .
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لە بابەت وشەی "ئەنکیدۆ" شەوە کە مرۆڤێکی زۆر بەهێز و پاڵەوا بووە لەوانەیە کە هەر
واتای پاڵەوا بدات .پاشاااگری "ۆ" لە پاش ئەنکید ،پاشاااگرێکە کە لە زمانی کوردی کۆندا
باو بووە وئێساااااااتاکەش لە شاااااااێوەزاری کرمانجیدا هەر باوە و بە فراوانی بەکار دێت ،ئەم
نیشانەیە ئەلکێتە پاش وشەکانەوە و واتای جۆراوجۆر دەدات بە وشەکە:
 -١نی شانەی بۆ گەیاندنی واتای" بچووکی" وەک :حە سە  +ۆ = حە سەنۆ ،ئەر شەد +ۆ=
ئەرشەدۆ(ئەشۆ) ،کوڕ +ۆ= کوڕۆ ،پشیک  +ۆ = پشیکۆ.
 -٢نیشانەی بۆ گەیاندنی واتای" ئەی" وەک :باب  +ۆ= بابۆ(واتا ئەی باب) ،هەڤاڵ  +ۆ=
هەڤاڵۆ (ئەی هەڤاڵ)  ،سوار +ۆ= سوارۆ (ئەی سوار).
 -٣بۆ گەیاندنی واتای "خۆشااااااەویسااااااتی" وەک :بەر + ،ۆ= بەرخۆ ،دەالل +ۆ= دەاللۆ،
ئەحمەد +ۆ= ئەحمەدۆ ،دڵ  +ۆ = دڵۆ.
وشاااااەی "ئەنکید و ئەنکیدۆ" لە کوردیدا هەر ماوەتەوە و ئێساااااتا لە شاااااێوەزاری کرمانجیدا
خۆی لە وشاااااااەی" ئەگید" و "ئەگیدو"دا دەبینیتەوە کە واتای پاڵەوا و اارەما دەدا ،هەر
ئیساااااتایش ناوی ئەگید لە باکووری کوردساااااتاندا باوە و هەزارا ناوی وا هەیە  ،بۆ زیاتر
ڕوو کردنەوەی پاشاکۆی" ۆ" وهەروەها وشاەی "ئەگیدو" چەند ڕەساتەیەک لە گۆرانێکی
کۆنی کوردی بە ناوی نەچیروانۆ ( لە گۆرانیە کانی دەنگبێژی گەورەی کورد شاااااااااکرۆ)
دەخرێتە پێش چاو کە بە شێوازی کرمانجییە:
Nêçîrvano...lo,lo... lawiko min ji tera nego li vî berî...ha li vî berî.
Egîdo...tu ji Xwedê newêrî çawa ji Xwedê natirsî tu vê subengê
…swarî bozî çaçanî kavreşî çavreş
لێرەدا دیارە کە پاشاااااااکۆی " ۆ" لە پاش وشاااااااەکانی نەچیروا و الوێک و ئەگید هاتووە.
ئەوەی کە لە پاش نزیک بە پێنج هەزارساااال وشاااەی "ئەنکیدۆ" ببێ بە " ئەگیدۆ" شاااتێکی
سەیر نییە .بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاستییە کە زمانیش وەک هەمو شتێکی تر لە گۆڕاندایە
بە تااایبەتیش کاااتێ وشاااااااەیەک لە زم اانێکەوە بۆ زم اانێکی تر دەگوێزرێتەوە .بۆ نموونە
ساااامکۆی شااااکاک کوڕی موحەمەد ئا ای شااااکاکە ،کە ڕابەری سااااەرهەڵدانێکی دەکرد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردساااااااتاااا ( ،)١٩٣٠ -١٩١٨لە دوای مااااوەیەکی کەم پااااش تێکچوونی
ساااااەرهەڵدانەکەی لە هەموو ڕۆژنامە و کتیبەکانی فارسااااایدا ناوی وەک ئیساااااماعیل ئا ای
ستتتمیت ۆ ،یا ئیساااماعیل ئا ای کوڕی ستتتمیت ۆ تۆمار کراوە ،لە کاتیکدا ناوی ئیساااماعیل
بووە و لە خۆشااااەوێسااااتیدا پێیا وتووە ساااامکۆ ،بەالم ساااامیتقۆ هیچ واتاییەکی نییە لە هیچ
زمانێکدا.
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لێرەدا بۆ سەلماندنی ئەو ڕاستییە کە کوردەکا و سۆمەرەکا پێکەوە لە کوردستاندا ژیاو
و کاااریگەریی فەرهەنگی و کۆمەالیەتیی اا لەساااااااەر یەکاادی هەبووە ،بۆ یەکەم جااار بە
هێنانەوەی ناوی ژمارەیەک لە شوێنەکانی سۆمەرەکا لە کۆردستاندا کە هەتا ئێستاش هەر
بەشاااااااێوەی ساااااااۆمەری گۆ دەکرێ ،ئیتر بوار بۆ هیچ دو دڵی و ڕاڕاییەک لەم باااارەوە
نامینیتەوە .هەر وەک پێشااتریش ئاماژەی پێ کرا ،وشااەی "کوڕ" لە سااۆمەریدا دوو واتای
گەیاندووە هەم بە واتای چیا و هەم بە مانای واڵت و ناوچەیە( .بڕوانە بۆ ئەم سەرچاوانەی
خوارەوە):
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وشاااەی "کوڕ"ی ساااۆمەری ئێساااتا پەڕیوەتەوە نێو زمانی کوردی و واتای کێو و لوتکەی
کێو دەگەیینێ .35لێرە ژمارەیەک لەو ناوانە کە نیشاااااندەری شااااوێنەواری سااااۆمەرەکانە لە
کوردستاندا دەستنیشا دەکرێت:
 -١کوڕە کاژاو :کێوێکی بەرزە لە نزیکی ناوچەی زەال لە شارباژیر.
 -٢کوڕە میران :ناوی کێوێکە لە هەلیرا (هەلیال ) لە ناوچەی ئیالم.36
 -٣کوڕەی مریەم :ناوی کێوێکە لە هەوراما لە نزیک ئاوایی دزڵی.37
 -٤کوڕ کوڕ :ناوچەیەکە لە شااائاوای رۆژاوا الی کرماشااا ( ،لە ئێراندا ئیسااالم ئابادی پێ
دەڵێ ).38
 -٥کوڕ گوێز :ناوچەیەکە لە نێوا ژاوەرۆ و مەریوا .39
 -٦کوڕە :دو گوندی کوردستان کەبە دەستی دەستەاڵتی بەعسی عیراای کاول کراو .40
 -٧کوڕ کوڕ :گوندێکی کوردستانە کە بەعس کاولی کرد.41
35

فەرهەنگی هەنبانە بۆرینە هەژار ،تارا  ،١٣٦٩الپەرە ٦٢٨
بروانە فەرهنگی باشوور ،عەباسی جەلیلیا  ،الپەرە  ،٥٢٤هەولێر٢٠٠٥ -
37
ئەم ناوە لەوانەی گوڕا بە سەریدا هاتبی و لە بنەڕەتدا کوڕەی ماریو بووبیت ( .ماریو بە سەربازا و جنگاوەرانی
میتانی گۆتراوە).
38
هەما سەرچاوە
39
مێژووی هەۆراما موحەمەد ئەمی هەورامی الپەڕەی ٦٨٨
40
فەرهەنگی هەنبانە بۆرینە هەژار ،تارا  ،١٣٦٩الپەرە ٦٣١
41
فەرهەنگی هەنبانە بۆرینە هەژار ،تارا  ،١٣٦٩الپەرە ٦٣٠
36
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 -٨کوڕەک :کێوێکە لە ناوچەی سۆرا لە نزیک ڕەواندز.
 -٩خوا -کوڕک یان خا -کوڕک :ناوی ناوچە ،دوڵ و زنجیرەشاااااااااخێکە ،کە کەوتووەتە
نێوا سیدەکا و کێلەشی  ،گەلی خواکوڕکیشی پێ دەڵێ .
 -١٠کوڕ کوڕداخ :کێوێکە دەکەوێتە ساااااااەر زێی بچووک لە نزیااک گوناادی کااانیتوو لە
ناوچەی پژدەر.42
 -١١کوڕانە :ناوی گوندێکە لە ناوچەی برادۆستی شکاکا لە نزیکی ورمێی (ارومیە).
 -١٢کوڕ کوڕە :گوندێکی ناوچەی کرانی سەر بە شاری بیجار.
 -١٣قەاڵگای کوڕ کوڕ :گوندێکە لە ناوچەی زێویە شاری سەاز.
 -١٤کوڕەی میانە :کێوێکی بەرزە کەوتووەتە پشاااتی گۆندی میانە لە ناوچەی کەاڵتەرزا
سەر بەشاری سنە.
 -١٥نێوڵ :ناوی دوو گوندی کۆنی کوردساااااتانە ،یەکەمینیا کەوتووەتە ناوچەی لۆماری
شاری ئیالم ئەوی تریشیا کەوتووەتە ناوچەی کەاڵتەرزانی سەر بە شاری سنە ،ئەم گوندە
زۆر نزیکە لە کوڕەی میانەوە ،لەوانەیە کاتی خۆی شااااوێنی نیشااااتەجێبوونی سااااۆمەرەکا
بووبێت چونکە ئەم ناوە نە لە کوردیدا و نە لە ئەوێساااااااتاییشااااااادا هیچ واتایەکی نییە ،نێگڵ
وشاااااەیەکی ساااااۆمەریە و لە فەرهەنگەکانی ساااااۆمەریدا دو واتای بۆ دیاری کراوە ،یەکەم
"ترسی زۆر" و دوهەم " رێزلێنا و سوپاسگوزاری" .43جا کامەیا ڕاست بێت پێوی ستی
بە لێکۆڵینەوەیە.
هەروەها ئەگەر ئەم وشاااەیە بە شاااێوەی"نگڵ" یش گۆ بکرێت ،لە ساااۆمەریدا واتای مەز ،
زۆر ،یا فراوا دەدا.44
 -١٦کێوی دااڵهو :دااڵهو کێوێکی بەناااوبااانگە لە نزیکی شااااااااااری کرنااد لە رۆژاوای
کرماشااااا  ،ئەم ناوە ئێسااااتا بڕاوە بە سااااەر ناوچەیەکی بەری کە شااااارسااااتانی دااڵهوی پێ
دەڵێ  .وشااەی دااڵهو هیچ فڕێکی بە سااەر زمانی کوردییەوە نییە ،بەڵکوو وشااەیەکی پەتی
سۆمەرییە ،دەکرێ واتاکەی بەم شێوەیە لێکبدریتەوە:

42

بروانە لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری ،الپەڕە  ١٢٢د .جمال رشید ئەحمەد
بە داد.١٩٨٨ -
43
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 -١ئەگەر و شەکە ساکار بێت وەک دااڵهو ئەمە لە سۆمەریدا واتای" شێواند " یا تێکەڵ
کرد ئەدا .45کە دیارە گونجاو نییە بۆ ناوی چیایەک یا ناوچەیەک.
 -٢ئەگەر وشااااەکە لێکدراو بێ دەتوانێ وەک "داڵ  +ئاهوو" بێ ،لە سااااۆمەریدا داڵ واتای
فڕی دەدا 46و "ئاهوو"ش واتای برا (برادەر) دەدا 47کە پێکەوە دەبێتە " فری  +برا" یا
برا فڕی ،کە ئەم ناوەش زۆر گونجاو نییە بۆ چیایەک.
 -٣ئەگەر وشاااااااەکە لێکدراو بێ وەک "دااڵ -هوو" کە لە ڕاساااااااتیدا هەر واش گۆ دەکرێ،
ئەم جا خۆدی وشاااااااەی "دااڵ" لە ساااااااۆمەر یدا دو وا تای ج یاوازی هەیە ،یەکەم بریقەدار،
ورشاااااااەدار و دووەم واتااای دەنووکاادار و یااا دەنووک تیژ دەدا .48وشاااااااەی"هوو"ش لە
ساااااااۆمەریاادا بە واتااای "پەلەوەر یااا باااڵناادەیە" ،49کە وابوو دااڵهو یااا واتااای پەلەوەری
پرشاااانگدار دەدا و یا پەلەوەری دەنووکتیژ .بەاڵم پەلەوەری پرشاااانگدار ناتوانێ واتایەکی
ڕاست بێ ،ئەوەی کە لە ڕاستییەوە نزیکە هەر دەبێ پەلەوەری دەنووکتیژ بێت.

ئەنجامەکانی ئەم بەشە:
ئەوەی کە تا ئێسااااتا لە الیە زۆربەی پسااااپۆڕانی بواری زما و مێژووی کۆنەوە لەسااااەر
زمانی سااۆمەرەکا نووسااراوە ،ئەم بۆچوونەیە کە زمانی سااۆمەرەکا نە سااەر بە خێزانە
زمانەکانی سااامی و نەش دەچێتەوە سااەر خێزانە زمانەکانی هیندو ئوروپی بەڵکوو بۆخۆی
زمانێکی بە تەواووی جیاواز و سەربەخۆیە.
ئەگەر ئەم بۆچوونە ڕاستتتتتتت با ،ئەمجا دەرئەنجامێکی کە لا دەکەوێتەوە دەتوانا ئەمە
بێ کە کوردەکان دانیشتتتتتتووانی ڕەستتتتتەنی ناوچەکەن و ستتتتتۆمەرییەکان پاشتتتتتان کۆچی
ئەوێی تان کردووە" .ئەگەر لە دارستتتتتتتتتتانێکی چڕدا کە هەموو دارەکتتانی هەر

بەڕوون ،چوار داری چناری تێدا هەبا ،پیاو دەبا گۆمان لە دارە چنارەکان
بکا کە لە کوییەوە و چۆن پەیدا بوون نەک لە دارستانەکە" .هۆزەکانی ئێرانی
هەر لە عەفری و ئامەدەوە بگرە هەتا پاکسااااتا و تاجیکسااااتا ولە الی خواریشااااەوە هەتا
کەنداوی فارس لە ناوچەیەکی بەرباڵودا هەر لە کۆنەوە نیشاااااااتەجێبوو  ،بۆیە دەبێ ئەمە
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سۆمەرەکا بووبیت کە لە شوێنێکی ترەوە هاتبێت و بە زمانێکی جیاواز لە زمانی خەڵکی
ناوچەکە اسەیا کردبێت.
جا لیرە پرسااااایار ئەمەیە کە ئەو نزیکایەتی و پەیوەندییە کە لە نێوا زمانەکانی کوردی و
سۆمەریدا هەیە و لێرە ئاماژەی پێ کرا چۆ دەبێ پێناسە بکرێت؟
 .1ئایا ئەمە تەنیا نیشااااااااندەری کاریگەریی زمانەوانیی و فەرهەنگی کوردەکا و
ساااااااۆمەرەکااانە لە ساااااااەر یەکتر وەک دوو نەتەوەی جیاااواز و بە دوو زمااانی
جیاوازەوە؟
 .2ئایا ئەم نزیکایەتییە نیشاااااااااندەری ئەوە کە کوردی و ساااااااۆمەری دوو زمانی
جیاواز بەاڵم سەر بەیەک خێزانی زمانی واتا هیندو ئوروپی ؟
 .3ئایا زمانی کوردی و ساااااااۆمەری هەر یەک زمان و کوردی درێژەدەری زمانی
دێرێنی سۆمەرییە؟
هەر وەکوو لە ستتتتتتتەرەتای ئەم باستتتتتتتەدا ئاماژەی پا کرا نزیکایەتیەک لە نێوان زمانی
ستتتتۆمەری و زمانی کوردیدا بەرچاو دەکەول ،بەاڵم چۆنیەتی و ئاستتتتتی ئەم نزیکایەتییە
وەک ئەو پەیوەندی و خزمایەتییە نییە کە لە نێوان زمانی کوردی و زمانەکانی میتانی و
ماننایی و مادیدا بەرچاو دەکەول .ئێمە بە بەراوردکردنی زمانەکانی میتانی و ماننایی و
ئەوێستایی لەگەڵ کوردیدا زۆر بە ڕوونی وشە کوردییەکان دەبینین و دەیناسینەوە ،بەاڵم
لە بەراوردکردنی زمانی ستتتتۆمەری و کوردیدا ئەم نزیکایەتییە تەنیا لە ڕەگی هێندێک لە
وشەکاندا دەبێندرێ  .تەنانە ئەگەر بێتو رٶژێک لێکۆڵەران و زمانناسانی بواری زمانە
کۆنەکتتان ئەم بتتابەتە بستتتتتتتەلمێنن کە زمتتانی ستتتتتتتۆمەری دەکەوێتە ختتانەی زمتتانەکتتانی
هێندوئوروپییەوە ،دیستتتتتتان بەدڵنیاییەوە دەتواندری بوترێ کە نزیکایەتی و خزمایەتی
زمانی کوردی بە ستتتویدی و ئینولیزییەوە زۆر زیاترە هەتا بە زمانی ستتتۆمەرییەوە .واتا
دیسانەوە کوردی و سۆمەری دەبا وەک دوو زمانی جیاواز لە یەکتر چاو لا بکرل.
ئەگەر چاوێک بەو بەراوردکاریانە بخشتتتتتتتینین کە لەم کتێبەدا لە نێوان زمانی کوردی و
ستتتتتتتتانستتتتتتتکریتیتتدا کراوە (بڕوانە بۆ  ،)٦٩ . .زۆر بەڕوونی بۆمتتان دەردەکەول کە
نزیکتتایەتی نێوان ئەم دوو زمتتانە زۆر زیتتاترە هەتتتا نزیکتتایەتی نێوان زمتتانی کوردی و
سۆمەری لەگەڵ یەکتردا.
تەنانە ئەگەر بەراوردێکی ستتتتتتەرەتایش لە نێوان زمانەکانی ستتتتتتۆمەری و میتانیشتتتتتتدا
بکرێ  ،کە لە ستتتتاڵەکانی . ١٥٠٠ز.دا هێشتتتتتا هەر دووک زمانەکە هاوکا لە بڕەودا
بوون ،هەستتتتتتت بە نزیکایەتێیەکی ئەوتۆ لە نیوانیاندا ناکرل ،ئەمە لە کاتێ کدایە کە لە
پاش هەزاران ستتاڵ نزیکایەتی زمانی کوردی بە زمانەکانی میتانی و ستتانستتکریتیدا زۆر
ڕوون و ئاشکرایە.
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ئەو ژمارە وشتتەگەلە کە لە ستتەرەوە باستتی لا کرا وەک کەڵ ،کەڵوامێش ،من ،مە ،نێر،
ئەزەن و هتد ئەوە دەگەینا کە ئەمە زیاتر زمانی ستتتتتتتۆمەری بووە کە کەوتووەتە بەر
کاریوەریی زمانی ئەو کۆمەلە خەڵکەوە کە هەر لە کۆنەوە لە واڵتی ئێستای کوردستاندا
ژیاون و بە شێوەیەک لە زمانی هیندوئوروپی قسەیان کردووە کە دواجار زمانی کوردی
لا کەوتووەتەوە.
هەبوو و مانەوەی ناوی ژمارەیەکی زۆر لە گوندەکا و شااااااااخەکا هەر بە شاااااااێوەی
سااااۆمەرییەکەی لە کوردسااااتاندا ئەوە دەسااااەلمێنێ کە سااااۆمەرەکا لە کوردسااااتاندا کۆچیا
نەکردوە ،چونکە ئەگەر ناااوچەکەی اا چوڵ کردبااای ئەوا ئەو خەڵکااانەی کە شاااااااوێنیااا
دەگرتنەوە ناوی تایبەت بە خۆیانیا لەساااااااەر گوند و شااااااااخەکا دادەنا .بۆیە ئەوەی لە
ڕاساااااااتییەوە نزیکترە ئەمەیە کە ساااااااۆمەرەکا نیشاااااااتەجێ کوردساااااااتا بوو و هەر لە
کوردسااتانیش ادا ماونەتەوە و لەگەڵ هۆزەکانی کورد لە ناوچەکەدا بە هەزارا ساااڵ پێکەوە
ژیاو  ،بەاڵم وردە وردە لە نێو کوردەکاندا توواونەتەوە ،خۆ و ڕەوشااات و زمانی ئەوانیا
وەرگرتووە ،لە کاتێکدا نێوی شاااوێنەکانیا وەکوو خۆی هەر ماوەتەوە .بە تایبەت پێواژوی
توانەوە دەبێ لە دوای سەرهەڵدانی مادەکا و برەوسەندنی ئایینی زەڕدەشتی لە ناوچەکەدا
و باالدەستی سیاسی و ئایینی مادەکا ڕەوتێکی خیراتری بە خۆویەوە گرتبێ.

ڕوونکردنەوەیەک لە سەر کاریوەریی زمانی سۆمەری لەسەر عەرەبی:
زمانی سۆمەری کاریگەریییەکی زۆری کردوەتە سەر زمانی عەرەبی .بەشێکی زۆر لەو
وشاااااااەگەلە کە ڕۆژ انە لە زمانی عەرەبیدا اساااااااەی پێ دەکرێت ،لە زمانی ساااااااۆمەرییەوە
وەرگیراو  ،جا ە ڕاساااااااتەوخۆ بووبێ یا ە لە ڕێگای زمانی ئەکەدییەوە بووبێت  ،بەاڵم
ئەگەری ئەمەی دواییاااا زیااااترە ،چونکە عەرەبەکاااا لەو ساااااااەردەمەدا لەو مەڵبەنااادەدا
نەدەژیا  .لێرەدا چەند وشەیەک وەک نموونە دەخرێتە پێش چاو50:

سەرچاوەکانی وشەکانی  ٦-١بریتییە لە فەرهەنگی
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NABU )  نبی/ = (نەبوProphet (1)
KALBI ) کلب/ = (کەلبیDogs (2)
BABU ) باب/ = (بابوGate (3)
UMMUM )  ام/ = (ئومومMother (4)
LA ) = (الNot (5)
MALKU ) ملک/ = (مەلەکوPrince (6)
MITU )  می/ = (مەیتوDead Person (7)
AB ) ابی/ = (ئەبیFather of (8)
BABU ) باب/ = (بابوGate (9)
BITUM )  بی/ = (بیتومHouse (10)
ESERU ) اسیر/ = (ئەسیروImprison (11)
NURU ) نور/ = (نوروLight (12)
BARAQU ) براق/ = (بەراقوLightning (13)

QEREBU ) قرب/ = (قەربوNear (14)
SALAMU ) سالم/ = (سالەموSafe (15)
SANU ) ثانی/ = (سانوSecond (16)
SANA BABA ) ثانی باب/ = (سانە بابSecond Gate (17)
MARUS ) مریض، مرض/ = (مەروسSick (18)
SAMSUM or UTU ) اتاو، شمس/ ئوتو، = ( سامسومSun (19)
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پاشخانی مێژوویی سەرهەڵدانی زوانی کوردی
شاااااوێنی ژیا و نیشاااااتەجێبوونی تیرەکانی هیندوئوروپی لە ساااااەرەتادا بەر لەوەی باڵوەی
شاااوێنەکانی تر بکە هێشاااتا بە ڕوونی دەساااتنیشاااا نەکراوە و ڕا و بووچوونی جیاوازی
لەساااااااەرە ،بەاڵم ئەو ڕایەی کە زۆربەی توێژینەرانی زمااا و مێژوو بەرەو الی خۆی
ڕاکێشاااااااوە ئەوەیە کە ئەم هۆزانە لە شااااااوێنەکانی سااااااەرەوەی دەریای خەزەر و باکووری
ڕۆژهەاڵتی دەریای ڕەش ژیاو  .گۆیا ئەم کۆمەلە خەڵکانە بە یەک زما و یا بە چەند
شێوەزمانێک کە زۆر لە یەک نزیک بوو دواو .
بۆچوونێکی تر لەسااااااەر ئەم بابەتە ئەوەیە کە ناوەندی سااااااەرەکی هۆزەکانی هیندوئوروپی
باکووری مێزوپوتامیا و ناوچەی ئەنادۆڵ بووە.
لێکۆڵەرا وای بۆ دەچ کە ئەم هۆزانە لە دەوروبەری چوارهەزارسااااااااال بەر لە زای
دەساااااااتیا داوەتە کۆە کرد  .ئەم کۆچە تێکڕایی و لەیەک کاتدا نەبووە بەڵکوو بەرەبەرە
ولەکاتگەلی جیاوازدا ڕوویداوە و ماوەی چەند هەزارسااااااڵێکی خایاندووە .هۆکارەکانی ئەم
کۆچکردنااانەش چی بوو بیروڕای جیاااواز هەیە .هێن ادێااک لەو زانااایااانە دەیگێڕنەوە بۆ
هۆکاری سروشتی و کەم بوونی دەرفەتی ئابووری .هێندێکی دیکەشیا شەڕ و جەنگ بە
هۆکاری سااەرەکی دەزان  .بەاڵم لە ڕاسااتیدا خۆدی شااەڕ و جەنگییش هەر لەبەر کێشااەی
ئابوری و کۆمەاڵیەتییەوە دێتە ئاراوە.
ئەم باسانەی سەرەوە ناکرێ وەک باسێکی سەلمێندراو و ڕاستییەکی تەواو چاو لێ بکری،
بەڵکوو دەبێ وەکوو بۆچوونێک و باسێکی کراوە سەیر بکرێت کە بێگۆما بە پێشکەوتنی
زانساات و تێکنۆلۆژی ،دەرفەتی ئەوە پەیدا بووە ودەشااێت لە داهاتوویەکی نزیکدا ڕووناکی
زیاتر بخرێتە سەر ئەم بابەتە و گۆڕا لە بۆچوونەکاندا پێک بێت.
لێرەدا دەبێ ئەم ڕاساتییە لە بەرچاو بگێردریت کە لەو ساەردەمانەدا نە تەنیا واتاکانی واڵت
و مەرز و دەستەاڵت لە گەڵ ئێستادا زۆر جیاوازیی هەبووە ،بگرە لە زۆر شوێ و لە نێو
زۆر هۆز و نەتەوەشاااااااادا ئەم وشاااااااەگەلە هەر نەبوو  .هۆزەکا بە شاااااااێوەی کۆچەر و
نیوەکۆچەر بە دوای پەز و بز و گاڕاندا لەم دوڵ بۆ ئەودوڵ ،لەم یاڵ بۆ ئەو یاڵ وەیال
بوو  .لەم شااااوێنانەدا کە ئێسااااتا کوردسااااتانە ،هۆزە جۆربەجۆرەکانی وەک لۆلۆبی ،گۆتی،
میتانی وماننایییەکا کە دواجار وەک نەتەوەی کورد ناوبانگیا دەرکرد ،لە گەڵ هۆزەکانی
تری وەکوو سااۆمەرەکا  ،ئیالمییەکا  ،ئەکەدییەکا  ،ئەرمەنەکا و ئاشااوورییەکا پێکەوە
دەژیا .
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بەشاایک لەو تیرە و هۆزانە کە النیکەم لە شااەش هەزارساااڵ بەر لە ئێسااتاوە لەسااەر خاکی
کوردسااااااتاندا ژیاو لە الیە توێژینەرانی مێژووەوە ناسااااااراونەتەوە .هەر چەند ڕوو و
ئاشاااااااکرایە کە کوردەکا لە هیچ شاااااااوێنیکی تروە نەهاتوو و هەر ڕووڵەی ئەو تیرە و
هۆزانە  ،بەالم تا ئێساااااتا نەتوانراوە بە بەڵگەیەکی زانساااااتی اایم پەیوەندیی ڕاساااااتەوخۆی
نەتەوەی کورد لەگەڵ ئەو هۆزانەدا بساااااااەڵمێندرێت .بۆیە دەکرێ لە ڕێگای بەراوردکاری
زمانەوانی و پێشااااندانی نزیکایەتی و خزمایەتی زمانی کوردی لەگەڵ زمانی دانیشاااتووانی
دێرینی کوردساااااااتاااناادا ئەم ڕاساااااااتییە ڕوو بکرێتەوە ،ئەم لێکۆڵینەوەیە هەنگاااوێکە بەم
ئاراستەیەدا.
خوێند و نووسااااای لەساااااەر دەساااااتی ساااااۆمەرەکانەوە داهات ،یەکەمی نووساااااراوەکانی
ساااااۆمەری لە دەوروبەری سااااااڵەکانی  ٣٢٠٠ە.ز بۆ تۆمارکردنی کار و باری ئابوری و
کارگێڕی بەکار هاتووە .ئەمە وای کرد کە زمانی ساااۆمەری پێشااابکەوێت و ببێ بە زوانی
میری بۆ تۆمارکردنی ڕوداوەکا لە هەمو ناوچەکانی مێزوپۆتامیدا .بەاڵم ئەم زمانە وردە
وردە کەوتە بەر کاریگەریی زوانی ئەکەدی کە زمانێک لە ڕەگەزی ساااامی بوو ئەویش لە
بەر هاتنی ژمارەیەکی زۆر لە هۆزەکانی سااااااامی بۆ ناوچەکە ،کە لە ئاکامدا بووە بە هۆی
توانەوەی (ئاسااایمێالسااایونی) ساااۆمەرەکا  ،تا وای لێ هات لە دەوروبەری ساااااڵنی ١٧٠٠
ە.ز ئیتر ساااۆمەری وەک زمانی ئاخاوت لە برەو کەوت و تەنیا وەک زمانێکی وێژەیی و
میری لە نووساایندا کەڵکی لێ وەردەگیرا 51و توانی هەر بەم شااێوەیە تا سااااڵنی  ١٠٠ە.ز
بمێنێتەوە .خوێند و نووساااای لەو سااااەردەمەدا هونەرێکی زۆر بەرز و بەنر ،بوو .هەر
کەساااااااێ بۆی نەبوو کە خۆی فێری ئەم هۆنەرە بکا خوێ ند و نووسااااااای تایبەتی چینی
ساااااەردەسااااات بوو و تەنیا کوڕانی میرا و بەگزادەکا دەرفەتیا بۆ دەڕەخساااااا ،بۆیە لە
کوردی و فارساایدا هەتا  ٥٠ساااڵ لەمەوبەر هەرکەس کە خوێند و نووسااینی زانیبای پێا
دەگۆت میرزا واتا میرزادە.
نەتەوەکااانی تری میزوپۆتااامی هەر چەنااد زماانی تااایبەتی خۆیااانیااا هەبوو کە لەوانەیە لە
زوانی سااااااۆمەریش پاراوتر بووبێ ،بەاڵم لەو سااااااەردەمەدا خەت و نووسااااااینی تایبەت بە
خۆیااانیااا نەبوو .هەر بۆیەش بۆ تۆمااارکردنی ڕووداوەکااانیااا دوو ڕێگااایااا لە بەردەماادا
مابوو یا چەند کەسێک لە نێو چینەکانی سەرەوەی کۆمەڵگا خۆیانیا فێری زما و خەت
ونووسینی سۆمەری دەکرد و یا ناچار دەبوو لە میرزایەکی سۆمەری کەڵک وەربگر
بە شاااااااێوەیەک کە بە یارمەتی وەرگێرێک و تارەکەیا بۆ میرزای ساااااااۆمەری دەگیڕایەوە
ئەویش هەر بە سااااۆمەری دەێنووسااااییەوە .کە واتا لە هەر بارێکدا نووسااااراوەکا هەر بە
سااۆمەری و دواجار کە زمانی سااۆمەری بەرەو کزی ڕۆیشاات بە ئەکەدی دەنووساارانەوە.
http://www.ling.helsinki.fi/~asahala/asahala_sumerian_and_pie.pdf
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ئەمە کێشااااااەیەکی گەورەی دروساااااات کردوە لە بەردەم توێژینەرا بۆ ناسااااااینەوەی زمانی
ڕاسااااتەاینەی خاوەنی نووسااااراوەکانی ئەو سااااەردەمە .بۆیە لە دۆخێکی ئاوادا تەنیا دەکرێ
پشاات بە چەند وشااەیەک یا بە چەند ناوێک ببەسااترێت بو ناسااینەوەی زمانەکە .بۆ نموونە
دەکرێ چاو لەم دەاەی خوارەوەی مینەواس پادشاااااااای خالدیا (کە یەکێک لە پێک اتەکانی
هوری بوو ) بکرێت کە لە ساااااااڵنی  ١٩٧٥ -١٩٧٣زایینی لەگەڵ چەند تابلۆێکی تردا لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستا دوزراوەتەوە ،52نووسراوەکە وەهایە:
 -خالدینی ئوشماشینی

خۆداوەندی بە توانا خالدی

 -مینەوانی ئیشپوینی خی

مینەوا کوڕی ئیشپوینی

 -لوگال دا نو لوگال ئەلسولینی

پادشای بەتوانا پادشای مەز

 -لوگال کوڕ بیانیا ئوی

پادشای وەالتی بیانیا

 -ئەلوسی ئورو تۆشپەئی ئورو

دادپەروەری شاری تۆشپە

 -مینووا شیئینی

مینە وا کردی

 -تەمەنیلی تیشیونی

ئەم کانییە

لێرەدا کاریگەریی زمانی سااااۆمەری لە وشااااەگەلیکدا وەک لوگال (پادشااااا) ،کوڕ(واڵت) و
ئور (شااااااار) دەبینی  .بیگوما ئەم نووسااااااراوەیە هی خالدییەکانە کە یەکێ لە پێک اتەکانی
هۆزەکانی "هوری /خۆری"  .بەالم تەنیا چەند وشااااەیەک دەمینیتەوە کە بکرێت پەیوەندیی
زمانی ئەم نووسراوەیە بە زمانی هۆزەکانی "هوری"یەوە پیشا بدات.

دانیشتووانی کۆنی واڵتی کوردەواری
تۆژێنەرا و مێژوونووسااااا توانیویانە ناوی زۆر لەو هۆزانە کە هەر لە مێژەوە لە واڵتی
کوردسااااااتاندا نیشااااااتەجێبوو ڕوو بکەنەوە .ئەم ڕوو کردنەوانەش بەهۆی دۆزینەوە و
خوێندنەوەی ئەو تۆمارە گڵی و بەردینان کە بەشااااااێکی زۆریا هی ئەو پادشااااااایان کە لە
دوای شاااااااەڕەکانیا بۆ تۆمارکردنی هەتاهەتایی ساااااااەرکەوتنەکانیا و بەخۆدا هەڵگوت و
ساااااتایشااااای ئازایەتی خۆیا لە پاش خۆیا بەجێیا هێشاااااتووە .لێرەدا ناوی ژمارەیەک لەم
هۆزانە دێنی :

لێکۆلێنەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری ،ل.ە  .١٩١د -جەمال رەشید ئەحمەد
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سوباری :یەکێک لە کۆنتری دانیشاااتوانی ناوچەکە  .ناوی ئەم هۆزە ،ساااو یا ساااوبار
بووە .بە شاااااوێنی نیشاااااتەجێیبوونیشااااایا وتووە ساااااوبارتوو" .توو" پاشاااااگرێکی جو رافی
سااااۆمەریە .لە نێوەی یەکەمی هەزارەی سااااێیەمی ە.ز .یەکێ لە پاشااااایانی سااااۆمەری بە
نێوی" ڵوگال -ئانی -موندو" پاشاااااااای شااااااااری "ئادەب" ناویانی هێناوە و شاااااااوێنەکەیانی
دەستنیشانکردووە  ،لە ڕا ستیدا دیاریکردنی سنووری جو رافی سوبارتوو کارێکی ئاسا
نییە ،چونکە ئەو دەساااااااتەواژەیە بۆ نااااوچەی جێااااجیاااا هااااتووە .هەر لە کەرکووک و
شااارەزورەوە بگرە تا دەگاتە سااەرەوەی خابور .هۆکاری سااەرەکیشاای دەکرێ لەوەدا بێ کە
هۆزێکی کۆچەر بووبێت  .لە ناو ئەو تابلۆانە کە لە نۆزیدا دۆزراونەتەوە ،نزیکەی ٧٥٤
ناوی کەسااااایەتی کە تا ئێساااااتاش بە تەواوەتی لە هیچ گروپێکی ئتنێکی ناساااااراودا رێزبەند
نەکراو  53هاتووە ،کە لە الیە هەندێک لە زانایانی بواری زمانە کۆنەکانەوە بە سااوباری
ناوبراو  .ژمارەیەک لەم ناوانە دوو بڕگەی کوتایی ناوەکا دووبارە دەبنەوە ،وەک :
Abubu, Ababa, Ititi, Belili, Akhukhu, Akhakha54.
ئەگەر بڕوانینە ناااوی "باااوە گوڕ گوڕ"ی ئێساااااااتااا لە نزیکی کەرکووک دەبینی ناااوەکە
بەهەمانشێوە بڕگەکانی کوتایی دووبارە دەبنەوە ،بەو پێییە دوور نییە کە بۆ ئەو شێوە ناوەی
ئەو سەردەمە بگەڕێتەوە.55
لێرەدا پرسااااااایارێک دێتە ئاراوە ئەویش ئەوەیە کە ئایا هیچ پەیوەندییەک لە نێوا وشاااااااەی
زێ باری کە ناوی یەکێک لە گەورەتری هۆزەکانی کوردە لە دەوروبەری نەینەوا لە گەڵ
و شەی سوباری هەیە یا نا ،چونکە گۆڕینی دەنگی پیتی "س" بۆ "ز" لە کوردیدا شتێکی
نامۆ نییە وەک ساایم یا س ایو بۆ زیو ،سااوڕنا ،بۆ زوڕنا ،سااوام بۆ زوام ،خواس بۆ خواز،
سااک بۆ زک بەاڵم وەاڵمدانەوەی ئەم پرساایارە کارێکی ئاسااا نییە و پێویسااتی بە بەڵگەی
مێژوویی هەیە.

53

3 Gelb, Others, Nuzi Personal Names, P.5
Ahmed , The Northern Transtigris, P.20.
55
مێژووی کۆنی کەرکوک لە رۆشنایی دەاەکانی نۆزی دا ،کامەرا کوێخا جەالل ،هەوولێر ،٢٠٠٧ -ل.ە٤٥ .
54
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(وێنەی ژمارەی )٣
شوێنی نیشتەجێبوونی هۆز و نەتەوەکانی جۆراوجۆر لە

مێزوپۆتامیادا56

گۆتی :یەکێکی تر لە هۆزەکانی کۆنی دانیشتووی کوردستا گۆتییەکا بوو  ،ئەم هۆزە
بە دریژایی خاکی کوردساااتا هەر لە باشاااووری ئورارتووەوە هەتا ڕووباری سااایروا لە
هاتووچوودا بوو بۆیە ناویا لە زۆر شااااااوێنی کوردسااااااتاندا هاتووە .بۆ یەکەمی جار لە
الیە " ڵوگال -ئانی -موندو" پاشای سۆمەری شاری " ئادەب" لە نێوەی یەکەمی هەزارەی
س اێیەمی ە.ز .ناویا لێ براوە .سااارگۆ ناوی گۆتییەکانی لەگەڵ ناوی هۆزە گەورەکانی
تری ئەو سااااااەردەمە وەک لۆلۆبی ،ئەرمەنو و ئەکەد لە باکوورهێناوە .گۆتییەکا توانییا
دەساتەاڵتی خۆیا لە بەشاێکی زۆر لە کوردسااتاندا دابمەزرین و تەنانەت توانیشاایا واڵتی
ئەکەد داگیر بکە و بۆ ماوەی نزیک بە  ١٠٠ساااااااااڵ لە نیوا ٢٢١٥ە.ز٢١٢٠ -ە.ز
فەرمانڕەوایەتی ئەکەد بکە  .یەکێ لە پاشااااااایانی گۆتی بە ناوی ئەڕیدوپیزیر() Erridopizir
لە نووسااااراوەیەکی سااااەر بەرددا لە شاااااری نیپور لە واڵتی سااااۆمەر ئاوا خۆی ئەناسااااێنێ
56

http://3.bp.blogspot.com/-9iwMFxSFiYc/UAVkiNKuQ7I/AAAAAAAAB7Q/N770D9SgTmE/
s1600/Akkad+empire.jpg
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"پاشااای گۆتیوم پاشااای هەر چوارگۆشااەکە" مەبەسااتی چووارگۆشااەی گیتییە .لە سااەردەمی
کورەشااااای هەخامەنشااااایدا یەکێ لە ساااااەردارە بەناوبانگەکانی بە ناوی گۆبارۆ فەرمانداری
مەڵبەنااادی گۆتیوم بووە .بەپێی بۆچوونی زاناااایاااانی بواری مێژوو لەوانە هەنری هۆیلە
هۆوۆرتە ( ،)١٩٠١تئۆفیلئوس پینچەس ( ، )١٩٠٨ئیگناس گەڵب ( )١٩٤٤و دیرێنەناس
(ئارکۆلۆ ) لئونارد وۆڵوی ( )١٩٢٩ڕەنگی پێسااااااات و دەموچاوی گۆتییەکا ساااااااپی و
اژیا کاڵ بووە .57ڵیکۆڵینەوەکەی "ساااااتروڤی" پساااااپۆری ڕوسااااای لەساااااەر گەالنی کۆ
گرینگییەکی تایبەتی هەیە ،چونکە توانیویەتی نێوی کەسااااااای ساااااااەدا دیلی ئوردوگاکانی
ساااااۆمەر و ئەکەد کۆ بکاتەوە کە لە واڵتی کوردەواری و لە چیاکانی زاگرۆسااااادا گیراو
بڕوانە بۆ:
V.V. Struve. Lager Voennoplenniykh jenshchi V Shumer Konsta
III Tisysyacheletiya Do n.e Vestnik Drevney Istorii, 1952,No3.
لە یەکێ لەو نوو سراوانەدا سۆمەرییەکا دەڵێ نرخی دیلی گۆتی با شتر بووە لە دیلەکانی
دیکە چونکە هەر وەکوو سپاێزر دەڵێ زۆربەیا پێستیا سپی و چاویا شی بووە.58
بەپێی ئەو لێکۆڵینەوانە کە لەساااااااەر ناوی پادشااااااااکانی گۆتی کراوە ژمارەیەکی زۆر لە
میژووناساااااااا و زمانەوانا وەک  Jansen60 ،Howorth59و  Honingman61لەو
باااوەڕەدا کە زمااانی گۆتییەکااا پەیوەناادیی هەیە لە گەڵ زمااانە هیناادوئوروپییەکااانەوە،
هەروەها گۆتییەکا وەک باب و باپیری کوردانی ئەمڕۆ دەژمێر .
لەساااەر پەیوەندیی زمانی کوردی بە زمانی گۆتییەکانەوە Eric Jensen62 ،دەنووساااە لە
پاااش سااااااااااڵەکااانی  ٨٠٠ە.ز .بە هاااتنی هۆزەکااانی ماااد بەرەو چیاااکااانی زاگرۆس و
تێکەاڵوبوونیا لەگەڵ گۆتییەکا  ،زمانەکانیشااااااایا کە لەیەک نزیک بوو ،تێکەاڵوبوو تا
وا ی لێ هات کە بەتەوای لەناو یەکدا توانەوە .هەر چەندە ئەم بۆچوونە لە ڕاسااااتییەوە زۆر
نزیکە بەاڵم بەداخەوە هەتااا ئێساااااااتاااش نەتوانراوە بە بەڵگەی باااوڕپێکراو ئەم ڕاساااااااتییە
بسااااەلمێندرێت .بەاڵم لە هەر بارێکدا کە بێ ،هیچێک لەم ڕاسااااتییە ناگۆڕێت کە گۆتییەکا
یەکێ لە پێک اتەکانی سەرەکی نەتەوەی کورد .
57

Henry Hoyle Hoolley, Theophilus Pinches, Ignace Gelb, Leonard Woolley
E. Speiser, Mesopotamian Origins, Philadelphia 1930, p 104,
لیکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری ،ل.ە ،١٠٤-١٠٣د.جەمال ڕەشید ئەحمەد
58
59

Howorth 1901: The Early History of Babylonia, Henry H, Howorth.
Jensen 1996: History of turkish Occupation of Northern Kurdistan.
61
Honigman 2003: Just Imagine… By Gerald A. Hnigman, Israel Hasbara Committee
Ieaflet, 27 April 2003
60
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http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/timelines/Babylon/Gutium.htm
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لۆلۆبی :یەکێکی تر لە هۆزە دێرینەکانی کوردسااااااتان  ،ناوەندی سااااااەرەکی لۆلۆبییەکا
ناوچەی شارەزور بووە بەالم بەگەشتیی لە ناوچەکانی کەرکووکی ئێستا ،سلێمانی ،سنە و
کرماشا و ئیالم نیشتەجێبوو  .لەسەر ناوەکەیا ڕا و بۆچوونی جیاواز هەیە ،ژمارەیەک
لە لێکوڵەرانی مێژوو پێیا وایە کە ئەم ناوە ناوی ڕاساااتەایینەی خۆیا نییە بەڵکوو ناوێکە
کە هاوساااێیەکا و دوژمنەکانیا واتا ساااۆمەرەکا و ئەکەدەکا لە ساااەریانیا داناوە .لەم
بارەوە دیاکۆنۆڤ پێ وایە لۆلۆ واتای دوژمنی کێوی و یا بیانی دەدات .63بەپێی بۆچوونی
د .فرای کە لەسەر نووسراوە دێرینەکانی ئەکەدی کە لە گاسوور دوزرانەتەوە لێکۆڵینەوەی
کردوە پێی وایە کە ئەم ناوە لە ناوی یەکێک لە شااااااارەکانی لۆلوبیا وەرگیراوە کە ئەویش
شااارێک بووە بە ناوی" لۆلۆبا " ،کە بە هەما شاااری "حەڵەبجەی" ئێسااتای دەزانێ .64لە
هەزارە یەکەمی ە.ز.وە ئیتر ئەو شاااوێنەی کە لۆلۆبیا تێدا نیشاااتەجێبوو بە واڵتی زاموا
ناسراوە.
-

ئیمماشاااااااکۆ ( :65)Immashkuناوی یەکێ لە پادشاااااااایانی لۆلۆبییە ،کە لە نێو
بەڵگەنامەکانی "بۆ ازکوێ"دا هاتووە .ئەم ناوە لەیەکچوونی هەیە لەگەڵ ناوەکانی
ماادیادا ،پااشاااااااگری "ۆ" تاایبەتە بە زماانی ماادی و هەروەهاا بە زماانی کوردی
شێوەزاری کرمانجییەوە وەک مەزداکۆ ،دیاکۆ ،یا شاکنۆ (شای بچووک).

لە ناوچەی ساەرپێلی زەهاو کە کەوتووەتە الی کرماشاانەوە ئانوبانینی پادشاای "لۆلۆبوم"
نووسااراوەیەکی لەسااەر کێوی پاتیر هەڵکەندوە ،66ناوەرۆکەکەی وەهایە "ئانوبانینی وێنەی
خۆی بەرانبەر خۆداوەندی عیشتار لەسەر کێوی پادیر کێشاوە".67

63

Urartian * Lulu [ine] (Diakonoff och Kashkai, 1979, s. 52.) Betecknar "fiende av
bergen, utlänning, främling"? Under tiden för kung Argishti (ca 786-764 f.Kr. se
Klengel 1965, s 370).
64
D. R. Frayne, The Early Dynastic List of Geographical Names, AOS 74, New
Haven, 1992, sid 61
65
;Ran. Zadok, country of a people who probably originated in southern Kurdistan
the form of the name is identical in both Sumerian and Akkadian, namely Lulubi and
)Lulubum respectively. (2005-12-23
مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا  ،١٣٤٥ل.ە١٣٦.
مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا  ،١٣٤٥ل.ە١٣٧-١٣٦.
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(وێنەی ژمارە  ،)٤ئانوبانینی پادشای لۆلۆبیا
-

68

بەپێی نووستتراوەکانی دیاکۆنۆل لە کتێبی مێژووی ماد١٣٧ . . ،دا ،شتتێوەی
جلوبەرگی لۆلۆبییەکتتتان هەمتتتان جلوبەرگی متتتاننتتتایی و متتتادەکتتتان بووە .بەاڵم
"ئانوبانینی" خۆی جلوبەرگی ئەکەدی لەبەردایە .هەروەها لەو نۆ کەستتتەی کە
دیلن و لە پەیکەرەکەی ئتتانوبتتانینیتتدا دەردەکەون هەشتتتتتتتت کەستتتتتتتیتتان ک وی
ستتتۆمەری و ئەکەدییان لەستتتەردایە و دیلی نۆیەمیش ک وێکی لە ستتتەرە کە لە
شتتتتتێوەی "تاە"ە کە هی مادەکان بووە و دواجار پارستتتتتەکان لەوانەوە وەریان
گرتووە69.

لێرەدا دەبێ باساااای ئەوەش بکرێت کە هێشااااتا ڕوو نەبووەتەوە کە ئایا ئانوبانینی بۆ خۆی
لۆلۆبی بووە یا ئەکەدی ،هەر چەند ناوەکەی تێکەاڵوێکە لە " ئا " کە خۆدای ئاسااااااامانی
ساااااااۆمەرییەکانە و وشاااااااەی بانینی کە ئەکەدیە و واتای ئافرینەر (خالق) دەگەینێ .بەاڵم
هەبوونی ئەم ناوە بەم شاااااااێوەیە ،تەنیا دەتوانێ بیروباوەڕی ئایینی ئانوبانینی پێشاااااااا بدات
نەک پەیوەندیی نەژادی و ڕەچەڵەکی ،بۆ نموونە گەلێک لە پاشااااایانی کۆنی کورد و فارس
و تورک ناوەکانیا عەرەبی بوو کە چی بۆ خۆیا عەرەب نەبوو  .لەساااااااەر ئەم بابەتە
د.جەمااال ڕەشااااااایااد ،لێکۆڵەر و مێژوونووس لە کتێبەکەی خویاادا بە نێو لێکۆڵینەوەیەکی
مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا  ،١٣٤٥ل.ە١٣٧.
مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا  ،١٣٤٥ل.ە١٣٨.
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زماااانەوانی دەرباااارەی مێژووی واڵتی کوردەواری ئااااوای نووساااااااێووە" :70لەم پاااارچە
نووساااااااراوەی ساااااااەرپێڵی ز هاودا د یار دەکەو ێت کە وا بێجگە لە باڵوبوونەوەی ئاینزای
سۆمەری و ئەکەدی لەم ناوچانەدا ناوی کەسیەتی وەکوو ئانوبانینی بەڵگەیەکە بۆ پەیوەندی
ناوی خۆدای سااۆمەری "ئا " کە خۆدای ئاساامانە لەگەڵ پاشااگری ئەکەدی "و" ،بێجگە لە
وشاااااااەی "باانینی" ئەکەدی کە لە عەرەبی ئەمڕۆدا واتاای (الخاالق) دەگرێتەوە .بەم جۆرە
ناااوەکە تیکەالوێکی ئەکەدی و ساااااااۆمەرییە کە چی لە کاااتێکی درەنگتردا هەمااا واتااا بە
جۆریکی تر لەم ناوچانەدا پەیدا دەبێتەوە وەکوو میترادات کە پاشاااااااا دەبێتە م رداد و لە
کوردی ئەمڕۆدا بووەتە می رزاد و میرزا یاااا بە جۆریکی تر وەکو خۆدادات ،کە بە
عەرەبی (عطاءەللا) و بە تورکی (ەللا وێردی) و بە سااااااااڵفی بۆگدا بەرامبەری هە  .لە
پاش باڵوبوونەوەی ئایینی ئیساااااااالم لە ناو کوردەواریدا مرۆڤ وەکو دیلێکی (عبد)ی خۆدا
دەناسااارا لەبەر ئەمە پاش ساااەدەی هەشااات و نۆ لە کوردیدا ناوی تایبەتی وا پەیدا بوو ،کە
پەیوەندی بەم بیروباوەرەوە هەبوو وەکو عبدەللا ،عبدالرحیم ،عبدالرحما و هتد".
لەساااەر شاااێوازی زمانی گوتییەکا و لۆلۆبییەکا بەڵگەی ڕوو بە دەساااتەوە نییە ،تەنانت
ئەگەریش پەیوەسااتبوونی نەژادی ئەوا بە کوردانەوە بەسااەلمێندرێت بەاڵم هێشااتا شااێوەی
زمانەکەیا نادیار و ناڕۆشاااااانە .چەند ئاماژەیەک هە کە دەتوانێ نیشاااااااندەری نزیکایەتی
لۆلۆبییەکا لەگەڵ ماننایییەکا و مادەکا (کوردەکا ) بێت ،لەوانە:
-

-

لە ساااەدەی بیسااات و ساااییەمی ە.ز .لە نووساااراوەکەی "نارام -ساااوئنا" 71کە لە
نەوەکانی سارگۆ بوو ،بۆ یەکەمی جار ناوی لۆلۆبییەکا هاتووە بەم جۆرە:
" سیدور [کە] کوێستانییەکانی [ئەوانەی کە لە کوێستاندا بوون] "لۆلۆ بوم"ی
کۆ کردەوە" .هەروەها لە نووسااااااراوە بەردینەکەی "ئانوبانینی" لە چیای پاتیر لە
سەرپیڵی زەهاو ئاوا نووسراوە " ئانوبانینی پادشای لۆلۆ بوم "...
لەم دوو نوسراوەدا وشەی "بوم" هاتووە .بوم وشەیەکی کوردییە کە واتای واڵت
یا سااااااەرزەوی (کێشااااااوەر) دەدات( .وەک :بومەلەرزە ،مەرز و بوم ،بەر وبوم
و.)...
یەکێ لەو وشەگەلە کە ڕوو بووتەوە سەدی سەد لۆلۆبییە بەم شێوەیە:
)ki-ú-ru-um = ilu "God"72 (Akkadian
70

لێکۆڵینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری ،ل.ە  ،١٣٧.د -جەمال ڕەشید ئەحمەد
مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا  ،١٣٤٥ل.ە١٣٥ .
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Frank, "Fremdsprachliche Glossen i assyrischen Lyssna und Vokabularen," 19281929, sid 42.
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کەی -ئو -رو -ئوم" کە بەرامبەرەکەی لە ئەکەدیتتدا " ئیلو"ە کە واتتتای خۆدا
دەگەینی .ئەم وشاااااااەیە ئەگەر بێتو بەراورد بکرێ لەگەڵ زمااانی کوردی کۆناادا
نزیکایەتی پێ هەساااات دەکرێ ،چونکە ئەم وشااااەیە لێکدراوە ،وشااااەی "کەی" لە
کوردیاادا واتااای گەورە و مەز وساااااااەرۆک دەگەینی وەک کەی کاااووس ،کەی
اوباد ،کەی خە سرەو هەروەها کەی بانو(گەورەی ماڵ) ،کەیخۆدا (کە لە ڕا ستیدا
"کەیخۆدا "ە واتا خاوەندی گەورە) ،بەشاااااای دووەمی وشااااااەکە" ئورو" بە واتای
خۆدایە کە بەرانبەرەکەی لە کوردی کۆندا هور(خور) و دواجار "ئاهورایە" ،و
وشاااااااەی ئوم لەوانەیە یا جێ ناوی لکاو و یا پاشاااااااگرێک بێ .کە دەکرێ ئاوا
لێکباادرێتەوە "کەی -ئۆرا -م  /کەی -ئۆهورام" واتااا خۆدای گەورە یااا خۆدای
گەورەم( ،ئەمە تەنیا گومانیکە = نووسەر).

ناوی ژمارەیەک لە شوێنەکانی سەردمی گۆتییەکان و لۆلۆبییەکان
شتتاری گاستتوور :یەکێ لە کۆنتری وشااەکانی کوردی کە لە نووسااراوە کۆنەکاندا تۆمار
کراوە "گاساااوور"ە .ئەم ناوە شاااوێنێکە لە نزیکی کەرکووک کە ناوەکەی ئێساااتا گۆڕاوە بۆ
یور ااااا تەپە " "YorghanTepeکە کەوتووەتە  ١٣ک.م .باااااشااااااااووری رۆژاوای
کەرکووکەوە .73پاشااااااماوەکانی شاااااااری نۆزی لەژێر گردێکی بە بەراورد  ٢٠٠لە ٢٠٠
مەتری چوارگۆشااااااەدایە کە نزیکەی ١٥مەتر بە سااااااەر دەوروبەرەکەیدا بەرزە .شاااااااری
گاساااااوور (نۆزی) لە ساااااەردەمی کۆندا گەشاااااەیەکی زۆری ساااااەندبوو و ببووە ناوەندێکی
گرینگی هەرێمەکە و ناااوی لە دەاەکااانی ئەو ساااااااەردەمەدا هاااتووە و پێ دەچێ ات هەر لە
هەزارەی ساااێیەمی ە .ز.دا بە گاساااوور ناسااارا بووبێت .یەکەمی جار لە تابلۆە گڵینەکانی
"ئیبال"دا 74ناوی گاسوور براوە کە بە شێوەی ئیبالیی "گا -سو -لو -کەیGa- su-lu- ،
 " kiو لە رێنووسە ئەکەدییەکەی " گا -سور -کەی" تۆمار کراوە .75لە دەاەکانی ئاشووری
کۆنادا لە ساااااااەدەکاانی  ٢٢-٢٣ە.ز ئەم نااوە وەک " گااساااااااورا  Ga-suraهااتووە".76
خۆرییەکا  /هورییەکا لە ساااااااەدەی ١٨ی ە.زدا ناوی گاساااااااوریا گۆریووە بۆ نۆزی.
73

Starr, R.,: report on the Excavation at Yorghan Tepa Near Kirkuk, Iraq
Conducted by Harvard University in Conjunction with the American Schools
of Oriental Research and the university Museum of Philadelphia (1927-1931),
Nuzi, Vol., 1 (Texts), (Chicago: 1939), P.XXIX
74
ناوی نوێیەکەی" تل ماردیخ" ە دەکەوێتە باشووری حەلەب لە سوریا ،لە ساڵی ١٩٧٨دا لە الیە ئیتالییەکانەوە
پشکنینی تیدا کراوە و نزیکەی  ١٦هەزار تابلۆی اوڕی تێدا دوزراوەتەوە بڕوانە ،مێژووی کۆنی کەرکۆک لە روشنایی
دەاەکانی نۆزی ،ل.ە ،٣٥.کامەرا کوێخا جەالل .٢٠٠٧
75
“ Ga-sur- ki” Astour, Michael C.: Semites and Hurrians in Northern Transtigris, P.7
76
Poebel, A., “The Assyrian King List from Khorsabad”, JNES, Vol.1, 1942,
(Chicago: 1942) P.256.
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زۆرتری پاشاااااماوەی ئەکەدی لەم ناوچانەدا لە گاساااااووردا دۆزراونەتەوە ،لەوانە نزیکەی
 ٢٢٢تابلۆی اۆرینە کە بە زمانی ئەکەدی  .77فەرمانڕەوایەکی کۆنی ئاشاااااااووری بە ناوی
"ئیتیتی کوڕی ئیاکوالبا " لە نەخشاااااااێ کدا باس لە بردنی دەساااااااتکەوت لە گاساااااااورەوە بۆ
خواوەند" ئینینی" لە ئاشوور کردووە.78
ئەم ناوە واتا گاسااااااوور بێگوما پەیوەندییەکی ڕاسااااااتەوخۆی لەگەڵ زمانی کوردیدا هەیە،
ناوی لەم چەشااانە هەر ئێساااتاش لە کوردساااتاندا کەم نییە بۆ وێنە گوندەکانی " گاساااوور" لە
ناوچەی داالهوو لە کرماشااااااااا  79گاگل لە مەریوا " ،گاساااااااوار" و "گاوا " لە ئیالم،
"گاوشا " لە سنە و لە کرماشا  "،گاوبەندە" ،گاوگل" و"گامەرە" لە کرماشا .
بەپێی بۆچوونی د.جەما ڕەشتتتتتتتید 80بڕگەی یەکەم "گا" هەمان وشتتتتتتتەی گای کوردییە
و"سور"یش واتای ڕەنوی سوور دەدا کە پێکەوە واتای گای سوور دەگەینی کە ئەمەش
لەگەڵ ژیانی ئەو سەردەمە و سروشتی ئاژەڵداری ناوچەکەدا دەگونجا.
الر :81بە وتەی دیاکۆنۆڤ "الر" وشاااەیەکی لۆلۆبییە کە واتای کێو دەدات .ئەم وشاااەیە لە
ناوی شاری کەالر و هەر وەها کێوی کۆالر (لە نزیکی اەاڵچوارال ) ،بە دی دەکرێت.
"کین  /گین /کینوی" :82بە بڕوای دیاکۆنۆف ئەمەش هەر وشەیەکی لۆلۆبییە بە واتای
دژ ،اەاڵ ،یا شوینی نیشتەجێبوو هاتووە.
کی نیپا :83شێوەی لۆلۆبی ناوی کێوی پیرە مەگرونە الی سلێمانی.
هەروەها د.جەمال ڕەشاید ناوی ژمارەیەک لە گۆندەکانی دەوروبەری پێنجوێ و مەریوانی
هێناوە کە نێوەکانیا دەگەرێتەوە بۆ سەردەمی لۆلۆبییەکا  ،دەای نووسراوەکە ئاوایە84:
"گەر بە شوێنی ناوی ئەو گوندانەی ئەمڕۆی دەوروبەری شاری پێنجوێ وەک گوندەکانی
سەلەسی ،مەسۆ ،کێلو ،ولەسم ،نژمار و هی دی بکەوی وا هەست دەکەی کە لە والتی
لۆلۆبیاندا دەژی  ،کوتایی ناوی دێی سەلەسی وەکو کوتایی ناوی شارانی لۆلۆبی( ،بوناسی،
77

Jawad. The Advent of the era, p.90.
6 Poebel, The Assyrian King list from Khorsabad, P.256.
79
بروانە فەرهەنگی باشوو ،عەباسی جەلێلیا  ،هەولیر  ،٢٠٠٥ل.ە ،٥٥٤ .هەر وەها ویکیپپدیای فارسی ،روستاهای
ش رستا داالهو.
80
دراسات کوردیە فی بالد سوبارتو ،بە داد  ١٩٨٤ل.ە ٢٨
81
مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا  ،١٣٤٥پەراوێزەکا ل.ە.٦١٨.
هەروەها لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری ،د.جەمال ڕەشید  ١٩٨٨بە داد .ل.ە١٣٨.
78

هەما سەرچاوەی پێشوو ،ل.ە٢٨٨ .
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مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا  ،١٣٤٥پەراوێزەکا ل.ە.٢٠٠.
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ئاراسی ،باراهسی) وایە ،کە عەداد نیراری ئاشووری لە ساڵی  ٨٠٢ە.ز .باسی کردوو
هەما باس بۆ وشااەی ناوی نژمار دەوترێت و لەسااەر کێشاای لەسااەر هەوای= نووسااەر]
ناااوی شااااااااارانی لۆلۆبی (خااارخااار ،و هاااشااااااام اار) دارێژراو کە کەوتوونەتە ناااوچەی
دەربەناادیخااانی ئەمڕۆ .ناااوی گوناادی "نولو" کە کەوتووەتە نێزیااک گوناادی (دەرەتفێ) لە
مەریوا بەری ڕۆژهەاڵتی پێنجوێ ئەوە پێشا دەدا کە وا دانیشتووانی لۆلۆبی بوو ".
لێرەدا جێگای خۆیەتی کە ناوی چەند گوندێکی تریش هەر لە مەڵبەندی مەریوا کە سااااەر
بە هەما کۆمەڵە ناو (واتا ناوی لۆلۆبی) بخرێتە سەری وەک:
گوندەکانی بێلوو  ،بەێیلە ،نژمار ،سەر نژمار ،سەلەسی ،سەلەسی خواروو ،نشکاش
(لەستتتتتەرهەوای ناوی شتتتتتارانی توکریش ،ستتتتتیماش ،کیماش ،کە کەوتووبوونە ناوچەی
ئاراپخا) ،85نا ،نێزڵ ،نەنە ،نەچا ،و  ،ولە ژیر ،وێڵە ،وەرۆ ،کەڕەستتتتی ،و کۆماستتتتی
کە ناوی ناوچە و هەروەها هۆزێکە لە کەاڵتەرزان لە نێوان سنە و مەریوان.
" بەگشاااااااتیی چەند جۆرە ناوێک لەمانە بە پاشاااااااگری ( -ک - ،ر - ،س ) - ،لە ناوچەی
زاموادا بەرچاو کەوتووە وەکوو زنجیرە شاخەکانی سیمەکی کە ئەمڕۆ بە سومااە نێودارە،
هەروەها چیای ئەزیرو کە "ئەزمر"ی ئەمڕۆیە .بە هەما جۆر چیای لەلەر و کۆالر ،با-
تیرو ،ڕووباری ئید -یر و شارەکانی زەم -ری و با -ری ،واڵتی الرە و دەربەندی هەشمار
و شاااااری ئوزی ،بابیت ،بوناساااای ،میسااااو ،ئەرزیزو هەروەها هودو و چیای سااااوەنی و
ڕووباری ڕەدانو لە واڵتی هەلمەندا (حلوا  ،ئەلوە )دا .و ئەو شااااارەی واڵتی زاموا کە بە
"ئەتلیلە" ناوبانگی دەرکردبوو و دژی ئاشااوور ناساارباڵ شااەرێکی بەرپا کردبوو و پاشااا
نێویا گۆری بە "دور -ئاشااااوور" .لە نامەیەکی پادشااااای میتانی (ساااااوشااااشااااەتار)دا کە بۆ
فەرمانڕەوای ئەراپخای (کەرکووکی کۆ ) ناردبوو نێوی ئەم شاااااارە بە شاااااێوەی "ئەتلیلە"
تۆ مارکردبوو .86بەالم وا د یارە ناوی ڕوو باری سااااااایروا (د یالە) کە لەو ساااااااەردەمەدا
"تورنات" بووە ئێساااااتا گۆڕاوە بە تانجەڕوو" کە لقێکی ئەو ڕووبارەیە و ئەم جۆرە نێوە لە
زمااانی هوریادا دیاااردەکەوێاات .87هەروەهااا چیاااکااانی هەورامااا بە شاااااااێوەی "نیش -پی"
ناساااااااراوە و ناوی هەردو زێ وا دیارە دەگەرێتەوە بۆ ئەو زمانە ناوچەییە کە بە لۆلۆبی
دەنگی داوەتەوە و بە شااااێوەی "زە -ب" و پاشااااگرێکی ئەو زمانەی "ا " هاتووتە سااااەر و
بووتە "زەبا "* .بەپێی بیرو وباوری سپایزەر نێوی پادشایانی ئاشوور لە سەدەی هەژدەهم
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و نوزدەهمی پێش زاێینادا ،ئەداسااااااای ،لوبەی ،بەزەی و لوالی دەبێات لە بنەڕەتادا لۆلۆبی
بووبێت ".88
* لێرەدا باشە کە ئاماژە بەوە بکرێت ،کە "ا "ی پاش وشەکانی سیروا و زەبا  ،پاشگر
نی وەک ئەوەی کە د.ج .ڕەشاااید نووسااایویەتی بەڵکوو نیشاااانەی "کۆ"یە کە بە ئەگەرێکی
زۆر لە ساااەردەمی ئەشاااکانییەکاندا ئەم گۆڕانە ڕووی داوە و ئەم نیشاااانەیە کەوتووەتە پاش
وشاااااااەکاا  .لەبەر ئەوەی کە دوو "زەب /زاب" هەیە ،زابی گەورە و زابی بچووک بۆیە
شااااااێوازی کۆکراوی ئەوانە بووەتە "زەبا  /زابا " .هەروەها وشااااااەی "ساااااایروا "یش لە
ڕاستیدا "سێ -ڕوو -ا "ە ،واتا سێ ڕووبار= نووسەر].

لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری لە نووسینی د.جەمال ڕەشید ١٩٨٨بە داد .ل.ە
. ٢٩٥-٢٩٤
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بەشی دووەم
پادشایەتی میتانی
لە هەزارەی ساااااااێیەمی ە.ز .هەتااا نیوەڕاساااااااتی هەزارەی یەکەمی ە.ز کۆمەلێ اک هۆزی
جۆراوجۆر لە باکووری مێزوپۆتامیدا هەر لە کەرکووک و هەولێرەوە هەتا سااااااەرەوەی گۆلی
وا و ئەرمەنسااااتانی ئێسااااتا نیشااااتەجێبوو کە بە "هوری یا خۆری دەناساااارا " .سااااترابو
جو رافیناسی بەناوبانگی یونانی کۆ گۆمی ورمێی بە دریاچەی (ماتیینی) نێو دەبات ،ئەویش
لەبەر ئەوەی ئەو ناوچانەی کە لە رۆژاوایەتی واڵتی ماتیینی بووە .89ئەو هۆزانە بە چەندی
زما و شێوەزاری جیا لە یەک دەدوا  ،کە هەتا ئێستاکە دوو زوا لەم زمانانە ناسراونەتەوە:
-

-

یەکێکیان زمانی هوریە کە هیچ پەیوەندییەکی نە بە زمانە هیندوئوروپییەکانەوە بووە و
نە بە زوانە ستامییەکانەوە ،و نەش بە زمانە ناستراوەکانی ستەردەمی کۆن وەک ئیالمی
یان سۆمەری.
ئەوی دیکەش زوانی میتانییە کە وەک کوردی سەر بە خێزانی زمانی هیندوئوروپییە و
نزیکایەتییەکی زۆری هەیە لەگەڵ زمانی سانسکریتیدا.

ڵیرەدا پێویستتتتە ئەوە ڕوون بکرێتەوە کە دەستتتتەواژەی خۆری یان هوری چەمکێکی ئایینی
و نێونانێکی گشتتتتتتتییە بۆ ئەو هۆزانە کە ئایینێکی هاوبەشتتتتتتیان هەبووە" .وشتتتتتتەی هوری
نیشتتتتتتتانەیەکە بۆ ئەو نەتەوانەی کە لە واڵتی زۆزان (کوێستتتتتتتتان /ستتتتتتتوبارتوو )دا ژیاون و
خەلکەکە باوەڕ یان بە خۆداوە ندێکی مەزن هەبووە و نێشتتتتتتتتانەکەی کەوانەی ئەو هە تاوە
بووە ،کە بە هەر دوو باڵە ئاوەڵەکانی لە ئاسماندایە".90
مۆرێکی ساااااااەردەمی شاااااااوتارنا پادشاااااااای میتانی دۆزراوەتەوە ،خۆرێکی باڵدارە کە هێمای
پادشاااااااایانی میتانی بووە ،لە تەنیشااااااات ئەم مۆرەدا بە خەتی بزماری ئاوای لێ نووساااااااراوە:
"شوتارنای کوڕی کیرتا پادشای میتانی"91.
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(وێنەی ژمارە  ،)٥خۆرل باڵدار هێمای پادشایانی میتانی

لە هەزارەی دووەمی پیش زاییناادا بە تااایبەتی لە نێوەی دووەمیاادا پااادشاااااااااایەتی میتااانی
ناوبانگێکی جێ انی پەیدا کردبوو ،چونکە نزیکەی سااااەدەیەک مەڵبەندی سااااەرکردایەتی لە
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاسااااااتدا بەدەسااااااتەوە گرتبوو .بەپێی اسااااااەکانی ئەبایوف مێژوونووساااااای
ڕوسااااااای ،92میتانییە کا لە نێوەی دووەمی هەزارەی ساااااااێیەمی ە.ز .نیشاااااااتمانی خۆیا
بەجێ ێشتووە ،هەروا ئەبایوف وای بۆ دەچێت کە وا ئەو هۆزە ئاریییانە لە دوای هاتنیا لە
ڕۆژهەاڵتی ئوروپاوە 93بە ڕێگای اەفقاسەوە بەرەو ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،دوایش لێرەوە
کۆچەکانیا هەر بەردەوام بووە بەرەو هیند .لە نێو تێکساااااااتەکانی ئەکەدیا و هیتیاندا ئەو
ڕووداوە لە هەزارەی دووی پێش زایی پێشا دراوە.94
لە کۆتایییەکانی هەزارە ساااێیەم و ساااەرەتاکانی هەزارەی دووەمی ە.ز .بەشاااێک لە هۆزە
ئارییەکا هات بۆ ساااەرەوەی مێزوپۆتامیا (کوردساااتانی ئێساااتا) کە لە باری نەژاد ،زما ،
فەرهەنااگ و ئااایینەوە ساااااااەر بە نەژادی هیناادی -ئاااری بوو و هەمااا خۆداوەناادانیااا
دەپەرەسااتی کە هۆزەکانی تری هیندی -ئاری لە شااوێنەکانی تر دەیانپەرەسااتی ،لە ئەنجامدا
بووە هۆی زۆربوونی ژمارەی دانیشتووانی هێندو -ئێرانیی زما لە ناوچەکەدا.
ژمتتارەی خۆداوەنتتدانی هۆزە ئتتارییەکتتان لەو ستتتتتتتەردەمەدا گەلێتتک بوون لەوانە ڤتتارونتتا
(ئاهورا) کە خۆداوەندی یاسا و خوو و ڕەوش چاکی بوو .ئیندرا کە خۆداوەندێکی زۆر
بەهێز بووە ،خۆداوەندی جنستتتتتتتی و جەنگ بوو ،هەر وەها زۆر حەزی لە خواردنەوەی
مەی (سۆما) بووە .میترا خۆداوەندی خۆر و هەروەها خۆداوەندی پەیمان و رێککەوتن،
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و نەستتتتتەتیە /ناستتتتتاتیا (ناهیتا یا ئاناهیتا ،کە پەرەستتتتتتواکەی لە کوردستتتتتتان لە شتتتتتاری
کەنواوەردایە) خۆداوەندی پارێزەری ئاو و خۆداوەندی پی  /فرەپیتی (بەرەکە ) بوو.

نێوی ئەم خۆدایانە لە تێکستی ئەو پەیماننامەیە کە لە نێوان شوپیلولیومای
پاشتتتتتتتای هیتیان و کورتی وازە /ماتیوازە /شتتتتتتتاتیوازەی پاشتتتتتتتای میتانیاندا
مۆرکراوە هاتوون.95
لە الیەکی دیکەوە لە دوای نیشتەجێبوونی ئەم هۆزانە بە چەند سەدەیەک وتێکەڵبوونیا لە
گەڵ هۆزەکانی بنەجێ ئەوێ ،بوو بە هۆی پێک هاتنی تێکەاڵوییەکی ئایینی و کولتوری لە
نێوانیاندا وخۆداوەندانی دیکەی هوریش دواجار بوو بە خۆدا یانی میتانیش ،ئەم خۆدا یانە
بریتی بوو لە:
 -١کوماربی (باوکی خۆداوەندان)  -٢تیشو ( خۆداوەندی ئاووهەوا  /باو و باران)-٣ .
هیپا  /خیپا  /خەپا (هاوستتتتتتەری تیشتتتتتتو )  -٤کوشتتتتتتوخ  -٥شتتتتتتاوشتتتتتتکا (خۆداوەندی
خوشتتتەویستتتتی و جەنگ) کە خۆداوەندی عشتتتتاری هوورییانە  -٦شتتتیری  -٧شتتتواال -٨
کوروی  -٩تیال  -١٠تیروی.
سەر ئەنجام لە ناوەڕاستی هەزارەی دووەمی .ز .میتانییەکان توانیان فەرمانڕەوایەتی
تەوای ئەو ناوچەگەلە کە ئەمڕۆ چوار پارچەی کوردستتتتتتتتانی پا دەگوترێ بخەنە ژێر
دەستی خۆیان و ببن بە سەرکردەی یەکا لە سا ئیمپراتورییەکانی ئەو سەردەمەی گیتی
کە ئەویش "هیتی ،میتانی و میسری" بوون .بەم جورە خۆداوەندانی" هیندی -ئاری"ش
چوونە پتتتاڵ خۆداوەنتتتدانی تری خۆرییەکتتتان (هورییەکتتتان) و وای لا هتتتا کە هۆزە
جۆربەجۆرەکانی نیشتتتتتتتەجێی کوردستتتتتتتان بە نەژاد و زمانی جۆراوجۆرەوە بەاڵم لە بن
ئایینێکی هاوبەش و خۆدایانێکی هاوبەشتتتتتتدا و لە ژێر ستتتتتتەرکردایەتی میتانیاندا واڵ و
پاشایەتی "خۆری -میتانیان" پێک هێنا.
پایتەختی میتانییەکا شااااااااری واشاااااااۆکانی بوو کە هێشاااااااتا نەدۆزراوەتەوە بەاڵم گشااااااات
زانیارییەکا ئاماژە بۆ ئەوە دەکە کە نزیک و یا لەسەر شوێنی ئەو شارەیە کە ئەمڕۆکە
سەرێکانی پێ دەڵێ لە رۆژاوای کوردستا .
میتانییەکا بە ئەڕابە جەنگییەکانیانەوە ناو بانگیا دەرکردبوو ،دروساااااااتکردنی چەرخی
ئەڕابە بەم شااااااێوەیە ( بڕوانە بۆ وێنەکەی خوارەوە) لە داهێنانی میتانییەکا بووە ،پێشااااااتر
سااۆمەرەکا چەرخی ناوپڕیا داهێنابوو کە دیارە زۆر اورس و تەمبەڵ بوو و وەک ئەم
چەرخانە سووک و گورجوگۆڵ نەبوو .

http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/ranghaya/mitanni.htm
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(وێنەی ژمارە " ،)٦نئو -هیتی" ئەڕابەی جەنگی -لە موزەی شارستانییەتەکانی ئەنادۆڵ-

ئانکارا96

(وێنەی ژمارە  ،)٧شوێنەواری یەکێ لە کۆشکەکانی میتانی لە تەل بەراک لە ڕۆژئاوی کوردستا
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مێژونووسااااااااا و لێکۆڵەرانی مێژووی میتااانی ناااوی پااادشااااااااایااانی میتااانیااا بە هێناادێااک
97
جیاوازییەوە بەم شێوەیەی خوارەوە دیاری کردووە:

1500 BC-1490 BC

( کیرتا) Kirta

1490 BC-1470 BC

( سوتتارنای یەکەم) Suttarna I

1470 BC-1450 BC

)98باراتارنا ) Baratarna

1450 BC-1440 BC

(پارساتاتار) Parsatatar

1440 BC-1410 BC

(ساوستاتار) Saustatar

1410 BC-1400 BC

(ئارتاتاما) Artatama

1400 BC-1385 BC

(سوتتارنای دووەم) Suttarna II

1385 BC-1380 BC

(ئارتاسومارا) Artashumara

1380 BC-1350 BC

(توسراتتا) Tushratta

1350 BC-1320 BC

(ماتیوازە /شاتیوازە) Mattiwaze /Shattiwaza

1320 BC-1300 BC

(ساتتوارای یەکەم) Sattuara I

1300 BC-1280 BC

(ڤاساساتا( Vasahasatta

1280 BC-1270 BC

(ساتتوارای دووەم) Sattuara II

پەیوەندییەکانی پاشایانی میتانی لەگەڵ فرعەونەکانی میسر
لە سااااڵی ١٨٨٧دا ،لە ئەنجامی ئەو پشاااکنینەی کە لە "تل العمارنە" لە واڵتی میساااردا کرا
توانرا لە شاااااوێنەواری ئەو شاااااارەی کە لە کۆندا بە "ئەخت ئاتو " دەناسااااارا ،ژمارەیەک
نزیک بە  ٣٨٥تابلۆی گلی بدۆزرێتەوە .ئەم تابلۆیانە بە خەتی میخی بابلی نووسااراو  ،کە
http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/AnatoliaHurrianMitanni.htm
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لە کتیب و سایتەکانی تردا ئەم نێوە وەکو پاراتارنا نووسراوەتەوە ،کە لەو دەچێ ئەمە ڕاستتر بیت
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باساااای پەیوەندییەکانی پادشااااایانی میسااااری لەوانە ئامنحوتبی سااااێیەم و ئامنحوتبی چوارەم
(ئاخ ئاتو ) لەگەڵ پاشایانی تری ئەو سەردەمە دەکا .بەپێی لێکۆڵینەوەی زانایا  ١٢تابلۆ
لەم تابلۆانە نامەکانی پاشاااااایانی میتانی لەوانە ساااااوتتارنای کوڕی ئارتاتاما و توساااااراتتای
کوڕی "سوتتارنا" بۆ فرعەونەکانی میسر.
پادشااایانی میتانی پەیوەندیی دیپلۆماساای و هەروەها بە سااێ پشاات پەیوەندیی ژنخۆازیشاایا
لەگەڵ فرعەونەکانی مێسااااااردا هەبووە .ئەو تابلۆیانە کە لە (العمارانەدا) دۆزراونەتەوە ئەم
بااابەتە بەڕوونی ئەخاااتە بەرچاااو .یەکەمی جااار لە کاااتی فەرمااانڕەوایی "ئااارتاااتااامااا"دا لە
ساااااااااڵنی ١٤٠٠- ١٤١٠ە.ز.دا ئەم پەیوەندییە گەیشاااااااتە ئاساااااااتێکێ هەرە بەرز ،کاتێ
تحۆتمسااااااای چوارەم خۆازمەندی کچی ئارتاتامای کرد بۆ ئەوەی ببێتە خێزانی وشااااااااژنی
واڵتەکەی ،بەرهەمی ئەم ژنخۆاسااتنە ئامنحوتبی سااێیەم فرعەونی میساار بوو .99ئامنحوتبی
ساااێیەمیش کچی ساااوتتارنای خۆاسااات ،واتا کچی خاڵی خۆی ،بەپێی ناوەڕۆکی ئەم تابلۆانە
سااوتتارنا  /شااوتتارنا " گیلو خیپا  /گیلو خەپا"ی کچی خۆی بۆ ئامنحوتبی سااێیەمی ناردوە
بۆ ئەوەی ببێتە خێزانی .لە ئەنجااامادا ئااهەنگێکی گەورەی بۆ سااااااااازکراوە و هەواڵی ئەم
ژن ێنانە لەساااەر کۆمەڵێک تابلۆدا نووساااراوەتەوە ،لەم هەوااڵنەدا دەڵێ "ئەم شتتتازادەیە لە
ئاستتتتتیاوە  ٣١٧خاتوون و کارەکەری لەگەڵ خۆی هێناوەتە میستتتتتر" ،ئەمەش لە دەیەمی
ساااااڵی فەرمانڕەوایی ئامنحوتبی سااااێیەمدا بووە .لە دوای مردنی سااااوتتارنا پاشااااای میتانی،
توسراتتای کوڕی بوو بە پاشا .ئەویش " تادو خیپا  /تادو خەپا"ی کچی خۆی بۆ ئامنحوتبی
سێیەم ناردوە بۆ ئەوەی ببێتە هاو سەری .بەاڵم پاش چەند ساڵێک ئامنحوتبی سێیەم دەمرێ
و تادو خێپا شاااوو دەکا بە ئامنحوتبی چوارەم (ئاخ ئاتو )ی کوڕی .فاندنبیر پساااپۆڕ لە
بواری مێژووی کۆنی میساااااااردا دەڵێت :بە هوی ئاڵوگۆڕی نامەی پاشاااااااایانەوە کە لە (تل
العمارنە) دوزراونەتەوە ،بە تایبەت ئەو نامەگەلە کە توساااااااراتتا بۆ ئامنحوتبی ساااااااێیەم و
چوارەمی ناردوە ،ئەو ڕاستییە دەردەکەوێت کە وا پاشای میتانی داوای زێڕی لە فرعەونی
میسااااااار کردوە بۆ ئەوەی کچەکەی خۆی "تادو خیپای" بۆ بنێریت .هەرکە پاشاااااااای میتانی
زێڕەکەی بە دەساااات گەیشااااتووە ،شااااازادەی بۆ کۆشااااکی فرعەونی میساااار بەڕێ کردووە،
هەروەها ئەم پساااپۆڕە بە هەموو دڵنیایەکەوە دەڵێت تادۆخیپا هەر ئەو میرزادە میتانییەیە کە
لە میساااااااردا بە نێوی "نیفرتیتی" ناااوبااانگی دەرکرد .ئەمەش بەپێی ئەو لێکۆڵینەوانە کە
زانایانی بابەتی میسااار وەکوو "سااایر فلیندرس پیتری" و "ئلیونورە بیل دی موت" کردویانە
".100
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لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری ،د.جەمال ڕەشید ١٩٨٨بەغداد .ل.پ ٢٤٩
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ئەوەی کە بۆ ئەم لێکوڵینەوەی ئێرە گرینگە ،نەک خۆدی نااوەڕۆکی ناامەکاا بەڵکوو ئەو
بابەت و ناوانەیە کە دەتوانێ تیشک بخاتە سەر زمانی میتانییەکا  ،بۆیە پێویستە لێرە باسی
دوو ناوی تریش بکەی کە لە نامەکەی توسراتتادا هاتووە.
گیلیا :101ئەمە ناوی نیرەری توسااراتتایە کە لە مێساارەوە نامەکەی بۆ هێناوە ،لە نامەکەی
توسراتتادا ئاوا ناوی لێ براوە :برام ،گیلیای نێرەرم نامەکەی تۆی بۆ هێنام ...
مانی :102ناوی نێرەری فرعەونی میسااااااار بووە بۆ الی توساااااااراتتا کە ئەرکی ئەوەی پێ
سااپێردراوە کە شااازادەی میتانی بۆ بگوێزێتەوە بۆ مێساار ،لە نامەکەدا ئاوا ناوی لێ براوە:
ئەو نێرەرەی کە برام ناردویەتە الم و نێوی "مانی"یە ...هەمیساااانەوە دەڵێ :ئەوا کچەکەی
خۆم لەگەڵ "مانی"دا نارد.

(وێنەی ژمارە  ،)٨نامەکەی توسراتتا پادشای میتانی بۆ ئامنحوتبی سێەم لە تەل عمارنا ،کە ئێستا
لە موزەی بریتانیایە103
هەما سەرچاوەی پێشوو
هەما سەرچاوە ی پێشوو
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زمانی میتانییەکان
لە ڕاساااااااتی دا زمانی میتانی لە ساااااااەدەی شاااااااانزدەهەمی ە.ز .ببووە زمانی فەرمی چینی
دەساااااااتەاڵتدار و هەروەها دەولەتی میتانی ،واتە زمانی فەرمی ئەو چینە دەساااااااتەاڵتدارە
هیناااادو ئورو پ ییە کە لە باااااکووری مێزوپۆتااااامیاااادا فەرمااااانڕەوایییااااا کردووە .ئەنتوا
مۆرتگااات 104دەڵێ کۆمەالنی گەلی هوری (خۆری) کەوتبوونە ژێر دەساااااااتەاڵتااداریەتی
چینێکی بااڵ ...ناونانی ئەو چینە بە ماریانی جەنگاوەرا و ساااااااوارچاکانی میتانی لەو
سااااااەردەمەدا "ماریانی" یا "ماریانو"یا پێ دەگۆترا] بۆ ناوێکی هیندی کۆ دەگەرێتەوە،
ئەمەش پەیوەندیی زمانەوانی میتانی بە سااااانسااااکریتی و بنەڕەتی هاوبەشااااییا لە گەڵ ئەو
کەسانەی کە لە باکووری هینددا ژیاو نیشا دەدات .لەگەڵ ئەوەشدا جیجەر دەڵێ105:
ناااوی "خۆریااا  /هوری اا " پەیوەناادی بە ناااوی خۆار ( ،)Hvarخوای خۆرەوە هەبووە.
هەبوونی ئەم ناوە لە باکووری مێزوپۆتام یادا و باڵوبوونەوەی وەک ناوێکی ئایینی کە لە
دوایشاااادا بوو بە ناوێکی نەتەوەیی بۆ هەموو ئەو دانیشااااتوانەی کە باوەڕیا بە خوای خۆر
هەبوو وەک گۆتی ،لۆلۆیی و کاسی و هی دی.
ئەمەش گرینوی کاریوەریی ئایین نیشتتتاندەدا کە چوون توانیویەتی هۆزەکانی جیاجیا بە
شێوەزمانی جۆربەجۆرەوە لە ژێر ناوی "خۆری /هوری"دا کۆ بکاتەوە.
بە هۆی ئەو کۆمەڵە تاااابلۆی گلی  ،بەردی و چەرماااانە کە لە شاااااااوێنە جیااااجیااااکاااانااادا
دۆزراونەتەوە ،زانیارییەکی باش لەساااەر زمانی میرنشاااینی میتانی کەوتووەتە بەردەسااات.
لەوانە لە هاتوساااااااا (بو ازکۆی ) کە کاتی خۆی پایتەختی هیتیا بوو نزیک بە دە هەزار
تابلۆی خ شتی (خ شتی برژاو) دۆزراوەنەتەوە کە زانیاریی لە سەر ناوی پا شاکانی میتانی،
ناوی خۆداوەندەکانیا و هەروەها ناوی کەسااااااای و زۆر بابەتی تر دەدات بەدساااااااتەوە .لە
نۆزی (گاسااااااووری کۆ و یور ا تەپەی ئێسااااااتا)ش لە نزیکی شاااااااری کەرکووک کە
ناوەندێکی کارگێڕی و بازرگانی میتانییەکا بووە  ٢٢٢دانە تابلۆ دۆزراونەتەوە کە ناوی
هەندێک لە بازرگانەکانی دانیشتووی ئەوێ تێدا تۆمار کراوە.

انطوا مورتگات ،تاریخ الشرق القدیم ،دمشق  ١٩٦٧ل.ە٢٠٣
Geiger W. Ostirani Sche Kultur in Altertum. Erlangen 1882 p. 29
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ئەو ناوانەی کە لەم تابلۆانەدا تۆمارکراوان ناوی چەند کەستتتتتتێکی دانیشتتتتتتتووی ئەوێن
لەوانە " :ئەڵۆ نۆزی ،کتتتاکزی ،تتتتاشتتتتتتتینیپوی ،کونینتتتادی ،کوڕووختتتانی ،زۆمرترابی،
وازوراننی ،پیرود گاالمی ،و بوهیشینی".106
ئەگەر بەوردی چاو لەم نێوانە بکەی دەبینی کە ئەم نێوانە النیکەم بۆ کوردانی ڕۆژهەاڵت
نامۆ نی  ،هێندێک لەم ناوانە هێشاااااتا هەر باو  ،بۆ وێنە "ئەڵۆ" هەما "هەڵۆ"یە چونکە لە
کرمانجیدا هەڵۆ بە شاااێوەی"ئەلە و ئەڵۆ" گۆ دەکرێ ،ناوی هەڵۆ پێشاااترێش لە کوردساااتاندا
هەبووە بۆ نموونە هەڵۆخا یەکێ لە میرەکانی ئەردەاڵ بوو کە لە ساااااەدەی شاااااانزدەیەمی
زایینیدا لە کوردساااااااتا فەرمانڕەوایی کردووە .ناوی کاکزی ،ئەمەش وەک پاشااااااا ناو لە
کوردیدا هەیە .ناوی پیرود ،ئێستاش لە شێوەی پیروت لە زۆر ناوچەدا بە تایبەت ناوچەی
مۆکریااا هەر باااوە .ناااوەکااانی تر وەکو گاااالمی ،کوڕووخااانی ،کونینااادی و وازوراننی
هەموویا بە پاشااگری "ی" کوتاییا پێ هاتووە .ئەمە پاشااگرێکی باوی زمانی کوردییە و
هەر لە کۆنەوە کەوتووەتە پاش ناوەکا و وەک پاشااااااناو بەکار هاتووە بۆ نموونە :زەندی،
کەل وڕی ،زێباری ،مەنگۆڕی ،زازایی ،بارزانی ،تاڵەبانی ،هەرکی ،مۆکری ،کۆلیایی،
سنجاوی.
لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا لە الیە سپاێزەر ،بورک و گادو لەسەر تێکستەکانی نۆزی
لێکۆڵینەوە کراوە .ژمارەیەک تابلۆ لە ناوچە کانی "ئورکیش و نامار"دا دۆزرانەوە کە بە
لێکۆڵینەوە لەوانە توانرا تیشک بخرێتە سەر هەندێک الیەنی زمانی میتانی ،کە لە ناوچەی
ئاراپخا (کەرکووک) پێ دواو  ،لەو نووساااااراوانەدا نێوی کەسااااای بە زۆری تۆمار کراوە
هەروەها هەما شااااااتیش لە ئەرشاااااایفی هاتوسااااااا (بو ازکوی)ی پایتەختی هیتیا  /حیتیا
دەرکەوتووە کە هەما کۆمەڵە ناوانە دەگرێتەوە.107

نووسراوەکەی کەیکوڵی
لە ساااااااەرەتااای ساااااااەدەی نوزدەیەماادا لە پاااش گەڕا و هەڵکۆڵینێکی زۆر لە هاااتوسااااااااا
(بو ااازکوی -تورکیااا) پااایتەختی کۆنی هیتیااا ژمااارەیەکی زۆر تااابلۆی گڵی (نزی اک بە
 )١٠٠٠٠کە بە زمانی هیتی بوو دۆزرایەوە .یەکێ لەو نووساااااراوانە کە بە خەتی میخی
و زمااانی هیتی نووساااااااراوە لە نێوا ساااااااااڵەکااانی  ١٩٠٧-١٩٠٦زاێنی دوزرایەوە ،ئەم
نووساااااااراوەیە بە نووستتتتتتتراوەکەی کەیکوڵی نااااوباااانگی دەرکردووە ،کە لە ڕاساااااااتیااادا
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لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری لە نووسینی د.جەمال ڕەشید ١٩٨٨بە داد.
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نووسااراوەیەکی ڕێنوێنییە بۆ پەروەردەکرد و ڕاهێنانی ئەسااپا بۆ جەنگ و بۆ ڕاکێشاانی
ئەڕابەی جەنگی کە لەسەر چوار تابلۆی گڵی و لە  ١٠٨٠دێردا نووسراوەتەوە .مامۆستای
پەروردەکردنی ئەساااااااپەکاااا کەساااااااێکە بە نااااوی کەیکوڵی کە خەڵکی واڵتی میتاااانییە.
نووسراوەکە بەم شێوەیە دەست پێ دەکا:
" ئاوا دەڵا کەیکوڵی ڕاهێنەری ئەستتتتتتت پان لە واڵتی می تانی" ،دوایی کەیکوڵی زۆر بە
وردی باستتتتتی چەندوچۆنی پا دانی خۆراک بە ئەستتتتتپەکان و چۆنایەتی خاوێنکردنیان و
دواجاریش بەرنامەیەکی رێکوپێک بۆ مەشتتتتتتت پێکردنی ئەستتتتتتتپەکان دادەرێژل .ماوەی
ڕاهێنانەکە ٢١٤ڕۆژە کە لە وەرزی پاییزەوە دەس پا دەکا  ،کاتی ڕاهێنانەکە جیاوازە
هێندل جار بە شتتەو و هێندل جاریش بە ڕۆژە ،مەبەستتتی وایە کە ئەستتپەکان وا باربێنا
کە بتوانن لە ڕۆژێکتتدا  ١٥٠کیلۆمەتر ڕێوتتا ببڕن .بەشتتتتتتتێکی زۆر لە مۆچیتتارییەکتتانی
کەیکوڵی لەگەڵ ئەو شتتتێوە زانستتتتیانە کە ئەمڕۆکە بۆ پەروەردەکردن و مەشتتت پێکردنی
ئەسپان بەکاردێن یەک دەگرێنەوە.108
لە ساااااااەرتابلۆەکانی کەیکوڵی توێژینەوەی زۆر ورد و هەمە الیەنە کراوە ،زانایانی زمانە
کۆنەکااانی مێزوپۆتااامی بە بەراوردکردنی ئەم چوار تااابلۆیە لەگەڵ یەکتردا لە بااابەت ئەو
ئەلفوبێیە کە بەکارهاتووە ،شێوەی نووسینیا  ،و هەروەها زمانی نووسینەکا گەێشتوونەتە
ئەو ئەنجامە کە هێندێک لەم تابلۆانە ڕەساااااە (ئورژینال) نی بەڵکوو کۆپی کراو  .تابلۆە
رەسەنەکا لە سەدەی  ١٥ە.ز .نووسراو بەاڵم کۆپییەکا لە سەدەکانی  ١٤و  ١٣ە .ز
نووساااااااراونەتەوە ،لە دەاە کۆپیەکاندا ئەو وشاااااااەگەلەی کە "هیتی" نی لێ ساااااااڕاونەتەوە.
هەروەها بەپێی ئەم لێکۆڵینەوانە وا دەردەکەوێ کە وتە کانی کەیکوڵی لە الیە کەساااااااانی
ترەوە نووساااراونەتەوە کە ئاساااتی زانساااتیا لە نووسااای و هەروەها لە زمانی "هیتی"دا لە
یەک جیاواز بووە ،بە جۆرێک کە "میرزای ( نووساااااەری) تابلۆی یەکەم شاااااارەزاییەکی
تەواوی هەبووە لە زمااانی هیتیاادا ،میرزای تااابلۆی دووەم گۆڕا و هەڵەی زۆری کردوە
هەم لە ڕێنووساااەدا و هەمیش لە زماندا .تابلۆی ساااییەم لە الیە کەسااایکەوە نووساااراوە کە
شااارەزاییەکی وای لە زمانی هیتیدا نەبووە .نووسااەری تابلۆی چوارەمیش نە شااارەزایی لە
زمانی هیتیدا هەبووە و نەش ورد بووە لە نووسینەکەیدا" .109بۆیە هەر ئەم کەم و کۆڕیانە
لە الیەکەوە و نەبوونی هێندێک دەساااتەواژەی تایبەت بۆ مەشاااقپێکردنی ئەساااپا لە الیەکی
ترەوە وای کردوە کە نووساااەرەکا لە وشاااە و دەساااتەواژەی زمانانی تر وەک ساااۆمەری،
ئەکەدی ،خۆری(هوری) و میتانی کەڵک وەربگر  .ئەو وشااااااەگەلەی لە تێکسااااااتەکەدا کە
میتانی ئەمان :110
108

(Ola Wikander. http://www.spraktidningen.se )2012-04-25
http://www.lrgaf.org/Peter_Raulwing_The_Kikkuli_Text_MasterFile_Dec_2009.pdf
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Ola Wikander. http://www.spraktidningen.se )2012-04-25(.
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Aika- wartanna
بە واتاااای یەک خول /یەک گەڕ هااااتووە ،کە دەتوانرێااات بوترێااات ئەمە دەاااااودەق یەک
دەگرێتەوە لەگەڵ زمانی سانسکریتیدا کە دەبێتە "."Eka- vartana
بەر لەوەی پەیوەندیی ئەم دەستەواژەیە لەگەڵ زمانی کوردیدا پیشا بدرێت ،پێویستە باسی
ئەمە بکرێت کە لە ساەردەمی ئەشاکانییەکاندا زمانی کوردی کەوتە بەر کاریگەریی زمانی
ئەشااااااکانییەوە و هێندێ گۆڕا بەسااااااەریدا هات یەکێک لەوانە گۆڕینی دەنگی "و" بوو بۆ
" " ،وەک وشااااااەکانی "وەرک  /وەر " بوو بە (گور ) " ،وەریس /وەریسااااااە" بوو بە
( گۆریس) ،هەر بەم شاااااااێوەیە "وت " ( گۆت )" ،ورز" ( گورز) .ئاااااڵوێر(ئااااا ڵو گۆڕ)،
ئاور(ئاگر) ،پیشاااااەوەر(پیشاااااەگەر) ،دادوەر ،دادوەری (دادگەر ،دادگەری) ،ویشاااااتاساااااە
(گۆشتاسە).
"ئەم کاریگەریی و گۆڕانە لە هەموو شێوەزارەکانی کوردیدا وەک یەک نییە ،لە شێوەزاری
هەورامیدا کەمتری و لە شاااااااێوەزاری ساااااااۆرانیدا زۆرتری کاریگەریی هەبووە( ،خۆدی
شااێوەزاری سااۆرانی دەرهاویشااتە و ئەنجامی کاریگەریی زمانی ئەشااکانییە لە سااەر زمانی
کوردی یا بەجۆریکی تر شاااااااێوەزارەی ساااااااۆرانی هە ما شاااااااێوەزاری کر مانجییە کە
کەوتووەتە بەر کاریگەریی زمانی ئەشکانییەوە) بڕوانە بۆ کتێبی ناسنامەی زمانی کوردی
بەرگی سێیەم بەشی هەفتەم تایبەتمەندیەکانی شێوەزاری سۆرانی و زمانی ئەشکانی".
دەستەواژەی " "Aika- war- tannaلە سا بڕگە پێک هاتووە ،بەم شێوەیە .بڕگەی
یەکەم  Aikaهەمان وشتتتتتتتەی "ئێک  /ئێکا"یە لە کرمانجیدا کە واتای "یەک" دەدا .
بڕگەی دووەم ( warوەڕ) ،واتای "خو  /دەور" دەدا  .کە لە ڕاستتتتتتتیدا "وەڕ" هەمان
وشتتتتتتتەی "گەڕ"ی کوردییە بە وا تای "خو (دەور)" 111کە لە ژێر کاریوەریی ز مانی
ئەشکانیدا دەنوی "و" گۆڕدراوە بۆ "گ" کە ئێستا ئەم وشەیە لە کوردیدا وەک " گەڕ"
گتتۆ دەکتترل بتتۆ نتتمتتوونە دەڵتتیتتن "گەڕ"ێتتتتک هەڵتتپەڕیتتن یتتتتان لە "گەڕ"ی یەکەمتتی
کۆبوونەوەکەدا ،یتتان لە گەڕی یەکەمی یتتارییەکتتانتتدا .بڕگەی ستتتتتتتێیەم  tannaهەمتتان
وشتتەی "تانە /دانە"ی کوردییە ،ئەگەر بە زمانی کوردیی ئیستتتا بنووستترێتەوە ئاوای لا
دێ " :یەک -گەڕ-تانە ( یەک -دانە -گەڕ)" ،واتای یەک دانە خو (خولێک).

Tri- wartanna

هەنبانە بۆرینە فەرهەنگی کوردی -فارسی هەژار ،ساڵی  ١٣٦٩تارا  ،ل.ە٧٢٥ .
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لە سااااانسااااکریتیدا دەبێتە " ."Tri- vartanaوشااااەی تری /ترا ،هەما وشااااەی "سااااێری"
ئینگلیزییە .ئەم وشاااەیە لە کوردیدا کورت کراوەتەوە ،لە ساااۆرانی وکرمانجیدا تەنیا بەشااای
یەکەمی و شەکە گۆ دەکرێ واتا " سێ" بەاڵم لە شێوازی هەورامیدا بە شی دووەمی و شەکە
گۆ دەکرێ کە "یرێ  /یەرێ"یە .واتای ئەم وشااااااەیە بە کوردی ئەمڕۆ دەبیتە " سااااااێ دانە
گەڕ" واتا "سێ دانە خول".

Panza- wartanna
لە سانسکریتیدا دەبێتە " ."Panca- vartanaوەرگێڕانەکەی بە کوردی دەبێتە "پێج دانە
گەڕ" واتا "پێنج دانە خول".

Satta- wartanna
لە سانسکریتیدا دەبێتە " ."Sapta- vartanaلە کوردیدا وشەی سەپتا گۆڕانی بە سەردا
هاااتووە و بووە بە هەپتااا و دواجااار هەفاات .یەکێ لەجیاااوازییە ساااااااەرەکیەکااانی زوانی
ساااانساااکریتی لەگەڵ زمانە ئێرانییەکاندا گۆڕانی دەنگی پیتی "س"یە بۆ "ه" ،وەک ئاساااورا
بووتە ئاهورا ،ساااۆر بووە بە هۆر و دواجاریش بووە بە خۆر ،ناسااایتا بووە بە ناهیتا .هەر
چەند لە کوردیدا هێندێک لە وشەکا بە هەردوو شێوازەکەی واتا هەم بە "ه" و هەمیش بە
"س" هەر ماوەتەوە وەک " ئاهو /ئاسک" یا "هەروەها  /هەروەسا" یا "بێ سوودە  /بێ
هوودە" .وەرگێڕانی ئەم دەستەواژەیە بە کوردی دەبێتە "هەفت دانە گەڕ".

Na- wartanna
لە کرمانجیدا "نۆ" وەک "نە" گۆ دەکری .لە سااااانسااااکریتیدا دەبێتە "."Nava- vartana
وەرگێڕانەکەی بە کوردی دەبێتە "نۆ دانە گەڕ".

Assussanni
بە واتای ڕاهێنەری ئەسپا هاتووە .ئەم وشەیە لە سانسکریتیدا دەبێتە "."Asva- sani

پەیوەندیی نێوان زمانی کوردی و زمانی میتانی:
"پەیوەندییەکی بەتی لە نێوا زمانی کوردی و زمانی میتانیدا هەیە ،چونکە هەردووک یا
ساااااااەر بە یەک خێزانی زماااانی و هەردووکیاااا پەیوەنااادییەکی پتەویاااا لەگەڵ زوانی
سان سکریتیدا هەیە .لێرەدا لە روی شروڤەکارییەوە پەیوەندیی هێندێک لەم و شەگەلە لەگەڵ
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زمانی کوردیدا نیشاااااااا دەدرێت ،ئەم وشاااااااە و ناوانە لە ساااااااەرچاوەگەلی باوەڕپێکراوی
جۆربەجۆردا دەرهێنراوە ،کە سەرچاوکانیا دیاری کراوە.
بیریا -مەزدە  /بیریا -مەژدە = "Bi-ir-ya-ma-as-da"112
تا ئێسااتا شااروڤەیەکی ڕاساات بۆ ئەم وشااەیە نەکراوە ،ئەم وشااەیە لە شااێوەی " بێریا_مەزدە
یا بێریا -مژدە" هاتووە ،کە لە دوو بڕگە پیک دێت ،بڕگەی یەکەم بیریا لەچاوگی وشاااەی
برد (ساااااااۆرانی) /بر (کرمانجی) ،و بڕگەی دووەم "مەزدە  /مژدە"یە کە وشاااااااەیەکی
کوردییە هەما وشاااەی مزدە( مزگێنی)  /مژدەی کوردییە ،کە پێکەوە واتای "مژدە بەرە"
دەگەینێ.

بیریا -ئاسوا = "Bi-ir-ya-as-su-wa"113
ئەم وشاااەیە "بێریا -ئەساااوا"یە ،کە بڕگەی یەکەم بیریا لەچاوگی وشاااەی برد (ساااۆرانی)/
بر (کرمانجی)یە" ،ئاسوا"یش واتای ئەسە دەدا ،پێکەوە واتای ئەسپا -بریا  /ئەسپا -بارا
ودواتر بە شێوەی "ئەسوارا"ی لێ هاتووە کە ئەمڕۆکە وەک "سوارە" گۆ دەکرێ.

ئارتا -سەمارا ="Ar-ta-as-su-ma-ra"114
وشاااااااەکە دووبڕگەیە ،ئارتا -ساااااااەمارا" ئارتا" وشاااااااەیەکی کۆنی کوردییە واتای پاک و
دادپەروەر دەدات .یەکێک لە پادشاااکا یا مێرەکا ماد ناوی ئارتایس یا ئارتەکاس بوو،
ئەم وشااااااەیە ئێسااااااتا وەک "ئەردە" لە کوردیدا ماوەتەوە لە شااااااێوەی ناوی وەک ئەردەوا
(پارێزەری ڕاساتی) و ئەردەشاێر کە لە "ئەرتا شااترا و دواجار ئەرتە خشاترا"وە هاتووە و
واتای شای پاک و دادپەروەر دەدا .بڕگەی دووەم "سەمارا"یە کە دەتوانی دوو واتا بگەینێ:
-

یەکەم ،لە سانسکریتیدا کە زۆر لە زمانی کوردی و میتانییەوە نزیکە ،وشەی "سەمەرا "
واتای بیرکردنەوە دەدات ،بڕوانە بۆ:
""Online Sanskrit Dictionary, sid 213, 2003 115
سەمەرا ناوی بکەرە بۆ سەمەرا کە وا بوو واتای بیرکەر ئەدات .لە کوردیدا ئەم شێوازە
لە ناو نا نموونەی زۆرە وەک " ئازا" (بە وا تای خاوە ورە) ،ئار تا (دادپەروەر) ،دارا
112

Michael Witzel (2001): Autochthonous Aryans ? The evidence from ancient
Indian and Iranian texts. Electronic Journal of Vedic Studies 7 (3): 1-115
113

هەما سەرچاوە
هەما سەرچاوە
115
"Online Sanskrit Dictionary, sid 213, 2003
http://sanskritdocuments.org/dict/dictallcheck.pdf
114
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(ئەو کە سەی کە هەیەتی) ،تاما (بە واتای پاڵەوا  ،خاوە زۆر) ،زانا ،ئە سوارا ( سوارە)
و ...کە وابوو " ئارتا سااەمەرا" واتای بیرکەری پاک (خاوەنی بیری پاک) دەدات .وشااەی
ساامەرا ئێسااتاش لە کوردیدا ماوەتەوە لە شااێوەی ناوی گوندی ساامەرا لە نزیکی شاااری
سنە.
-

دووەم ،ساااااااەمەرا (ساااااااەمەرە) لە کوردیدا واتای "کەم وێنە یا بی وێنە" دەدات وەک لە
دەستەواژەی "سەیەروسەمەرە" ،کە وابوو ئارتا سەمەرا دەتوانێ واتای ئارتای بێ وێنەش
بدات .بەاڵم لەو ساااااااەردەمەدا ناوەکا زۆرجارا مانایەکی ئایینیا گەیاندووە ،بۆیە بە
ئەگەری زۆرتر هەر واتای "خاوەنی بیری پاک" دەگەینێ.

ئارتا -تاما = Ar-ta-ta-a-ma116
"ئارتا -تاما" ناوی یەکێ لە پادشاکانی میتانییە لە نێوا ساڵەکانی  ١٤٠٠-١٤١٠ە.ز .ئەم
ناوە لە دوو بڕگە پێک هاتووە ،ئارتا کە واتای "پاک /دادپەروەر" دەدا ،لە کوردیدا ئێسااااااتا
لە شاااااێوەی ناوی ئەردەوا و ئەردەشاااااێر بە دی دەکرێ ،و "تاما"ش کە وشاااااەیەکی کۆنی
کوردییە واتای پاڵەوا دەدا ،لە ساااااااەردەمە کۆنەکاندا وەکوو ،تەهم ،تەهما و تەخما بەکار
هاتووە .فێردەوساااای لە "شاااااهنامە"دا ڕۆسااااتەم وەک تەهمتە ناو لێ دەبا کە واتای "تە -
پاڵەوا " دەگەینێ .هەروەها سەرۆکی هۆزی ئەسا گەردی مادی کە لە هەولێر لە بەرامبەر
داریوشااای هەخامەنشااای شاااەڕی کرد و شاااکا و دواتر کوژرا ناوی چیترا -تەخما بوو .کە
چیترا لە ئەوێساااااااتاییدا چەند واتایەک دەگەینێ لەوانە "ڕۆشااااااانایی ,چ رە (دەمووچاو) و
ڕەچەڵەک و تیرە" .117چیترا بە واتااای چ رە (دەمووچاااو) ئێساااااااتاااش لە کوردیاادا هەر
ماوەتەوە و وەک "چێتر ( 118(Çiterگۆ دەکرێ .تەخمایش هەما "تەهما یا تاما"یە کە
بە واتای پاڵەوانە .لە ڕۆژهەاڵتی کوردساااااتاندا زۆر بنەماڵە هە کە ئیساااااتاش پاشاااااناویا
"تاماساابی"یە (ت ماساابی= فارساای) ،کە لە ڕاسااتیدا "تەهما -ئەسااپی"یە واتا ئەسااپی پاڵەوا .
یا ناوی رو ستەم پاڵەوانی ئەفسانەیی لە ڕاستیدا " رۆس -تەهم"ە واتا ڕۆ سی پاڵەوا هەر
ئیساااااااتاێش لە نێو هێندێک لە هۆزەکانی کورد لە باکووری کوردساااااااتاندا ئەم ناوە هەر بە
"ڕۆساااااااتەهم" گۆ دەکرێ .کە وابوو ئارتا -تاما هەما "ئارتا -تەهما"یە کە واتای ئارتای
پاڵەوا دەدا.
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Michael Witzel (2001): Autochthonous Aryans ? The evidence from ancient Indian
and Iranian texts. Electronic Journal of Vedic Studies 7 (3): 1-115
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http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/vedol-BF-X.html
118
فەرهەنگی باشوور ،عەباسی جەلیلیا  ،هەولێر ساڵی  ٢٠٠٥زایینی ،ل.ە٢١١ .
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سوتتارنا = Suttarna119
"سووت -تارنا" ناوی پادشایەکی میتانییە لە نێوا ساڵەکانی  ١٣٨٥-١٤٠٠ە.ز .ئەم ناوە
لە دوو بڕگە پێک هاتووە ،بڕگەی یەکەم "سووت /سووتا" لە سانسکریتیدا واتای ئەو کەسە
دەدات کە ئەڕابەی جەنگی دەهاژوێت .120بڕگەی دووەم" تارنا"یە کە لە ساااااااانساااااااکریتیدا
واتای تێکشکێنەر و ڕووخینەر دەدات ،بڕوانە بۆ
""Online Sanskrit Dictionary, sid 213, 2003121
پێکەوە واتای خاوەنی ئەڕابەی تێکشکینەر /ئەو کەسەی کە ئەڕابەی تێکشکێنەر دەهاژوێت
دەدات( .مێتاانییەکاا بە ئەڕابەی جەنگییەکاانیاانەوە بەنااوبااناگ بوو ) .وشاااااااەی "تاارناا"
پەیوەندی هەیە لەگەڵ وشەی کوردی "تارومار"وە ،تار لە چاوگی تاراند و مار لە چاوگی
مرانااد (ساااااااۆرانی) یااا مر (کرمااانجی)وە هاااتووە .تااار ومااار واتااای تێکشاااااااکااانااد ،
دوورخستنەوە و مراند دەدات.

شاتی -ڤازە  /شاتی -وازە = Shativaza122
"شاااااتی -وازە" ناوی یەکێکی ترە لە پادشاااااکانی میتانی لە نێوا ساااااڵەکانی ١٣٢٠-١٣٥٠
ە.ز .ئەم ناوە دەساااتەواژەیەکی پەتی کوردییە ،لە دووبڕگە پێک دێت .بڕگەی یەکەمی ئەم
ناوە "شااااتی"یە کە ئێساااتا لە کوردیدا بووە بە "شاااادی" ،ئەم ناوە هەر ئێساااتاش لە کوردیدا
باوە .لە تێکسااااتەکانی کۆنیشاااادا ناوی شااااادی لە شااااێوەی" پیر -شاااااتی"دا هاتووە ،یەکێ لە
سەرۆک هۆزەکانی ماد ناوی "پیرشاتی" بووە کە سەرۆکی هۆزی گیزلبوندا بوو (مێژووی
ماااد دیاااکۆنۆڤ ل.ە .) ٢١١.هەروەهااا گومااا لەوەدا نییە کە نێوی وەزیری فەرەیاادو
پادشای مادیش "پیرشاد" بووە.123
بڕگەی دووەمی ئەم ناوە "وازە" وشااەیەکی ئاسااائ کوردیی و هەروەها ئەوێسااتاییشااە ،کە
هەم وەک کار لە شاااااێوەی "واس /واز" 124هاتووە و هەم وەک پاشاااااگر لە کوردیدا بەکار
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دێت .وشااەی "واز" هەم لە ئەوێسااتاییدا و هەمیش لە کوردیدا ڕێک وەک یەک و دوو واتا
دەگەیینێ.
یەکەم :بە واتای واز /واس ،لە چاوگی "وازساااات  /وازت " لە شااااێوەزارەکانی ئەوێسااااتایی
کوردیدا ( هەورامی ،زازاکی ،لەکی) کە بەرانبەرە لەگەڵ وشەی "خۆاز" لە شێوەزارەکانی
گشاااااااتیی کوردیاادا (کرمااانجی ،ساااااااۆرانی ،باااشاااااااووری) .کە وابوو "شاااااااااتی -وازە" لە
شااێوەزارەکانی ئەوێسااتاییی کوردیدا بە واتای شااادی -خۆازە" دێت لە شااێوەزارەکانی تری
کوردیدا .وشااااەی "وازە ،واز /خوازە ،خواز" وەکوو پاشااااگر لە زمانی کوردیدا دەکەوێتە
پاش ناوەکا و واتای جوربەجوریا پێ دەبەخشاااااێ بۆ نموونە" :دۆسااااات -واز /دۆسااااات-
خواز"" ،ئاشتی -واز /ئاشتی -خواز"" ،شەڕ -واز /شەڕ -خواز"" ،دڵ -واز /دڵ -خواز"،
"ژ  -واز /ژ  -خواز"" ،پەنا -واز /پەنا -خواز" ،ئاوات -واز /ئاوات -خواز"" ،شاااااااادی-
واز /شااادی -خواز .لە ئەوێسااتاییش ادا هەر وایە بۆ نموونە یەکێ لە پیرەکانی زەڕدەشااتی لە
سااااەردەمی کۆندا ناوی "دینا -وازە" ] 125 Daênâvazah [Daeno-vazahبووە کە
بە واتای "دی  -وازە /دی  -خوازە" دێت.
"126

دووەم :وشااەی "واز  /وازە" هەم لە کوردیدا و هەمیش لە ئەوێسااتاییدا بە واتای "فڕی
دێت ،بۆ نموونە لە وشاااااەکانی "پەرواز و پەڕەوازە"دا کە واتای فڕی دەدات .لە ڕاساااااتیدا
پەڕە -وازە واتا بە هۆێ پەڕەوە فڕی دەدات .یا لە وشاااااەی "بااڵ -وازە"دا کە وەک دەڵێ
ئەو پەلەوەرە هێشاااتا باڵەوازە نەبووە ،مەبەسااات ئەویە ناتوانێت بە باڵ بفریت .بەاڵم ئەوەی
کە لێرە زۆرتر بەڕاساااتییەوە نزیکە دەبێ هەما مانای یەکەمەکەی بێت ،واتا شتتتاتی -وازە
بە مانای شادی -خوازە هاتووە.

توس( /توش)  -ڕاتتا = Tushratta127
"توس -ڕاتتا" ناوی یەکی لە پادشاااااااا گەورەکانی میتانییە کە لە نێوا سااااااااڵەکانی -١٣٨٠
 ١٣٥٠ە.ز .فەر مانڕەوایی کردوە .ئەم ناوە لە دوو بڕگە پ ێک هاتووە ،بڕگەی یەکەمی
"توس" کە ناااااوێکی کۆنی ئێرانییە (کوردی ،فااااارسااااااای .)...،بەپێی مێژووی کورد و
کوردسااااتانی ئایەتۆاڵی مەردۆخی کوردسااااتانی ،128یەکێ لە پادشاااااکانی زنجیرە پاشااااایانی
125
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پێشااااااادادی "توس نەوزەڕ" بووە واتا توسااااااای کوڕی نەوزەڕ .هەروەها لە نێو پاشاااااااایانی
"ماد"یشاااااادا کە ئەو بە زنجیرە پادشااااااایانی کەیانی ناویا لێ دەبات ،باوەڕی وایە کە ناوی
ڕاسااااااتەاینەی دیاکۆ "توس" بووە واتا توساااااای کوڕی فەریبەرز(فەریبورز) .هەروەها ئەم
زانیارییەش نابێ لە بیر بچێ کە پێشاااتر بەر لە سااااڵەکانی ١٩٦٠لە نزیکی شااااری سااانەدا
تەپەیەک هەبوو کە ناوی تەپەی "توس -نەوزەڕ" بوو ،کە لەم ساااااااااڵنەی دواییدا بە هۆی
پەرەسەندنی شارەکەوە ئەم تەپەیە کەوتووەتە نێو شارەوە ،گۆایی "توس نەوزەڕ کاتی خۆی
بۆ ماوەیەک ئەو شوێنەی کردبووە خێمەگای خۆی".129
بڕگەی دوەمی وشاااااااەکە "ڕاتتا" بە واتای ئەڕابەی جەنگییە ،130کە وابوو پێکەوە واتای
توساای ئەڕابەدار یا توساای خاوە ئەڕابە دەگەینێ .لەوانەیە وشااەی" ڕەتا " 131کە واتای
ڕەتاند و اردانی ئەساااااااپا دەدا لە کوردیدا پەیوەندییەکی لەگەڵ" راتتا"دا هەبیت .دەبێ
ئەوش لە بیر نەکرێاات کە زۆربەی ئەم ن ااوانە نەک نێوی ڕاساااااااتەاینەی خۆیااا بەڵکوو
نازناو کە پێیا بخشاااراوە (بۆ نموونە ئاخری شاااای ئێرا نێوی موحەمەد ڕەزا پەهلەوی
بوو کە چی نازناوی "ئاریا مێ ر"ی بۆ خۆی هەلبژاردە بوو) .ئەم نازناوانش یا پەیوەست
بە ئایینەوە و یا پەیوەست بە هێز و پاڵەوانەتییەوە.
واشۆکانی /واسوکانی = Wassukanni / Washukanni132
وا سوکانی یا وا شۆکانی نێوی پایتەختی میتانییەکا بوو ،ناوێکی دوو بڕگەیییە لە شێوەی
"واسااااو -کانی" ،بڕگەی یەکەم واسااااو لە سااااانسااااکریتیدا بە دوو واتا هاتووە هەم بە واتای
"باش /چاک" و هەم بە واتای "چاکردنەوە (چاک کردنەوە)" .133بڕگەی دووەم وشاااااااەی
"کانی"یە کە پێکەوە واتای کانی باش و یا کانی چاکەرەوە (کانی شاااەفا) دەدات .زۆربەی
لێکۆڵینەوەکااا ئاااماااژە بۆ ئەوە دەکە کە بە ئەگەری زۆر واساااااااوکااانی هەر شااااااااااری
"سااەرێکانی"یە لە کوردسااتاندا کە ئێسااتاکە بووتە دوو بەش ،بەش اێکی سااەرێکانی ب خەتی
پێ دەڵێ کە کەوتووەتە رۆژاوای کوردساااتا ئەو بەشاااەکەشااای ساااەرێکانی ساااەرخەتی پێ
دەبێژ کە کەوتووەتە باکووری کوردستانەوە.

129

هەما سەرچاوە سەرەوە.
The Kikkuli Text. Peter RAULWING, sid 10
بڕوانە هەنبانە بۆرینە هەژار ،تارا  ،١٣٦٨ل.ە 131 ٣٥٦
130

http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/AnatoliaHurrianMitanni.htm

132
133

Ancient Sanskrit Online, http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/vedol)BF.html (2012-04-06

60

هیپا/خیپا /خەپا /هەپا = Hipa/ Khipa / Hepa
هەر وەکوو لەمەوبەر باس کرا "هیپا /خیپا /خەپا" ناوی یەکێ لە خۆدایانی هوری -میتانی
بوو ،خەپا هاوساااااااەری تیشاااااااوب خۆداوەندی با و بۆرا بووە ،هەروەها وەکوو شااااااااژنی
ئاسااامانەکانیش دەناسااارا ،134بەالم هێز و توانای ئەم خواژنە (ال ە) لە چیدا بووە باسااای لێ
نەکراوە .ناوی ئەم خواژنە کەوتووەتە پاش ناوی شاااااااازادەکانی میتانی وەک تادو -خەپا و
هەروەها گیلو -خەپا " .ئەگەر لە نێو زمانی کوردیدا بە دوای ئەم وشەیەدا بگەڕی لەوانەیە
هێندێک زانیاریما دەست بکەوێت .ناوی خەپا ئێستاش لە زمانی کوردیدا هەر ماوەتەوە و
بۆ ساااتایشاااکردنی کچی جوا بەکار دێت ،لە زمانی کوردیدا کچێکی جوانی ساااپیکەاڵنەی،
دەموچاو خڕی ،کۆڵمەدار بە خەپێ یا خەپا پێناسە دەکرێ ،ئەمە هەما وشەی خیپا یا
خەپا خواژنی هوری -میتانییە .لە ڕاستیدا شێوازی بەکارهێنانی ئەم وشەیە لە کوردیدا ئیتر
هیچ گومان ێک لەم بارەیەوە ناهێلێتەوە .بۆ نموونە دەڵێ ئەو کچە خەپەیەکە بۆ خۆی واتا
خواژنێکی جوانییە بۆ خۆی ،یااااا دەڵێ فاڵنی کچێکی هەیە خەپەیەکە بۆ خۆی واتااااا
کچەکەی "خەپاااا (ال ە)" نییە بەاڵم ئەویش خواژنێکی جوانییە بۆ خۆی ( ئەوێش جوانە
وەک خەپا) .لێرەدا دەکرێت ئاوا بوترێت کە ئەگەر خیپا  /خەپا هێمای شااااۆخی و جوانی و
یا بە جۆرێکی دیکە ئەگەر هێمای خواژنی جوانی نەبوو بێت ،بەاڵم ئێسااااااتا ناوی "خەپا/
خیپا" لە زما و فەرهەنگی کوردیدا واتایەکی وای بەخۆیەوە گرتووە.

میترا ،ڤارونا ،ئیندرا ،ناساتیا = ""Mitra, Varuna, Indra, Nasatya135
لە پەیماننامەیەکدا کە لە نێوا شاااوپیلولیوما " "Suppiluliumaپادشاااای هیتی و "شااااتی-
وازە" (شااادی -خۆازە) پادشااای میتانی لە دەوروبەری ساااڵی  ١٣٨٠ە.ز .مۆرکرا ،ناوی
ئەم چوار خۆداوەندە کە لە خۆدایانی کۆنی هیندوئێرانی هاتووە ،وا دیارە کە بە ناوی ئەم
خۆدایانەوە سااوێندیا خواردووە و پەیمانیا بەسااتووە .ئەم خوداوەندانەش بریتی لە میترا،
ئیندرا ،ناسااااااااتیا و ڤارونا ڤارونا لە فەرهەنگی کۆنی ئێرانیدا (کوردی ،فارسااااااای)...،دا
نەناساااااراوەتەوە ،ژمارەیەک لە زانایا پێیا وایە کە دەبێ هەر ئاهورا بێت]" .ناسااااایتا"ش
هەما ئاناهیتایە چونکە دەنگی "س" لە ساااااانساااااکریتیدا لە زمانە ئێرانییەکاندا زۆر جارا
دەگۆردرێت بۆ "ە" چەشااانی "ساااۆما" کە لە ساااانساااکریتیدا بە جۆرە خۆشااااوێک دەڵێ  ،ئەم
وشاااەیە لە ئەوێساااتاییدا وەک هۆما هاتووە ،ئاساااورا کە بوووتە ئاهورا و ناسااایتا کە بووە بە
ناهیتا .وەک ڕوونە پەرساااتشاااگەی ناهیتا /ئاناهیتا لە شاااارساااتانی "کەنگاوەر" لە مەڵبەندی
کرماشاندایە.

)http://i-cias.com/e.o/hebat.htm ( 2012-09-10
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134
135

61

میترا = Mitra
هەر وەکوو پێشتریش باسی لێ کرا ،میترا یەکێ لەو خۆدایانە بوو کە لە الیە دانیشتووانی
کۆنی کوردساااااااتا و بەتایبەتی میتانیا پەرەساااااااتراوە ،میترا خۆداوەندی خۆر و هەروەها
خۆداوەندی پەیما و رێککەوت بوو .نێوی ئەم خۆدایە لە تێکساااااتی ئەو پەیماننامەیە کە لە
نێوا شااوپیلولیومای " Suppiluliumaپاشااای هیتیا و کورتی وازە /شاااتیوازەی پاشااای
میتاااانیاااانااادا مۆرکراوە هااااتووە .ئاااایینی میترایی دواجاااار زۆر پەرەی ساااااااتااااناااد و توانی
شااارسااتانیەتی کۆنی گیتی هەر لە چینەوە هەتا ئوروپا بتەنێتەوە .بە تیپەڕبوونی دەم (کات)
ناوی میترا گۆڕا بە ساااااااەریدا هات وەک "می را ،م ر و میر"ی لێ هات ،کە لە دواییدا
زۆر وشاااااااەی جۆراوجۆری لێ دارژا وەک مێ ربا  ،مێ رگا  ،مێ رداد ،مێ رزاد ،میر،
میرمیرا  ( .وشاااااااە کانی "میر" و "م ر گا " کەوتوونەتە نێو ز مانی عەرەبییەوە و وەک
می رەجا و ئەمیر گۆ دەکرێ ).
هەر وەک بااس کرا میترا هەم خۆدای خۆر بوو و هەمیش خۆدای پەیماا و رێککەوت .
لێرەدا با بە هێنانەوەی دوو نموونە هەبوونی ئەم خۆدایە لە ژیانی ڕۆژانەی ئێستای خەڵکی
کوردساااااااتاندا بخرێتە بەر چاو .هەتا ساااااااالەکانی پێش  ١٩٧٠لە گوندەکانی نێوا سااااااانە و
کرماشاااا ساااوێند خوارد بە خۆر زۆر کارێکی ئاساااایی بوو ،ئەو کەساااەی کە ساااوێندی
دەخوارد ڕووی لە خۆر دەکرد دەساااتێکی بە ئاراساااتەی خۆردا بەرز دەکردەوە و ئەمجا بە
ناوی هەتاو ساااااااوێندی دەخوارد .نموونەی دووەم ،لەوانەیە درۆ نەبی ئەگەر بگۆترێت کە
هەر تاکێکی کورد النیکەم یەک جار لە ژیانیدا لەگەڵ میترادا پەیمانی بەستووە یا پەیمانی
بە میترا داوە ،ئەویش دەساااااااتەواژەی مارەبڕی یا مارەکردنە (زواج) ،کە لە کرمانجیدا
هەر وەک "مێ رکر " گۆ دەکرێ .خودی ئەم وشەیە لە"مێ را /مێ ر"وە کە خۆدای پەیما
بوو هاتووە .لە ساااااااەردەمەکانی برەوی ئایینی میترایی و زەڕدەشااااااات یدا بووک و زاوایا
دەبرد بۆ هورمزگە (مزگت) و یا دیواخانێک ،لەوێ ڕوویا لە پەنجەرەیەک دەکرد کە
تیشاکی خۆری لێ دهاتە ژوور ،ئەمجا لە بەرامبەر میترا  /مێ ر ( کە خۆدای پەیما بوو)
پەیمانی ژ و مێردیا دەبە ست ،بەم پێواژۆێ هاوسەرگیرییە مێ ربڕا یا مێ ربە ستنیا
پێ گۆتووە .ئەم نەرێتە ئێسااااااتا نەماوە بەاڵم دەسااااااتەواژەی مارەکرد یا مارە بڕی کە لە
شااێوازی کرمانجیدا "مێ رکر "ی پێ دەبێژ هێشااتا هەر ماوەتەوە و یادگارێکی کۆنی ئەو
سەردەمەیە.
هەر چەند ئایینی ئێزدی لە کوردسااااتاندا زۆر کەوتووەتە بەر کاریگەریی ئایینەکانی تر بە
تایبەتی ئایینی زەڕدەشاااتی و ئیساااالم ،بەاڵم لە ڕاساااتیدا لە بنەڕەتدا هەما ئایینی میترایییە،
(ئەم بابەتە بۆ باساااااااکرد لێرە نابی چونکە باساااااااێکی بەرباڵو و ساااااااەربەخۆیە و جێگای
لێکۆڵێنەوەی زیاترە).
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مانی = Mani
مانی ناوی نێرەرەکەی فرعەونی میسر بوو کە ناردبووی بۆ الی توسراتتا بۆ خوازمەندی
تادو -خیپای کچی .ئەم ناوەش هەر ناوێکی ئێرانییە (کوردی ،فارسااااااای  ،)...بۆ نموونە
"مانی" نێوی پەیامبەرێکی ئێرانییە کە لە نێوا سااااااالەکانی  ٢٧٦ – ٢١٦زاییندا ژیاوە .وا
دیارە کە نێرەرەکەی فرعەو خەڵکی واڵتی میتانی (کوردستا ) بووبێت.

میتان = Mitan
وشاااااااەی میتا لە کوردیدا بە واتای بچووک دێت .بۆ نموونە لە سااااااانە و ناوچەکانی تری
نزیک بە ساااااانە بە منداڵی ورد یا ئاژەڵێکی چکولە دەڵێ میتانە ،یا وەکو دەسااااااتەواژەی
"خلە میتا " کە واتای زۆر چکولە و بەژ کورت دەدا .لە ساااااانساااااکریتیشااااادا "میتا" هەر
واتای بچووک دەدا ،بروانە بۆ:
"Online Sanskrit Dictionary 2003, sid 145"136

چیای ماتینا  /مەتینا:
لە هەندێک لە نووسااراوە کۆنەکاندا ناوی میتانییەکا وەکوو "مایتینی"ش تۆمار
"ساااااترابو جو رافیناسااااای بەناوبانگی یونانی گۆلی ورمێی بە گۆلی ماتینیی ناو بردووە،
چونکە کەوتبووە سااااانووری رۆژهەاڵتی واڵتی مێتانییەوە" .138ئەم ناوە ئێساااااتاش لەساااااەر
یەکێ لە چیاکانی کورد ستا هەر ماوەتەوە .ئەویش چیای"مەتینا  /مەتینی"یە کە کەوتووەتە
نزیک شاروچکەی ئامیدییەوە.

کراوە137.

گوندی مەتینا:
هەروەها ناوی مەتینا لەسەر یەکێ لە گوندەکانی کوردستا هەر ماوەتەوە ،گوندی "مەتینا"
کەوتووەتە رۆژاوای کوردساااااااتا لە نێوا شاااااااارەکانی ساااااااەرێکانی و توربە ساااااااپی (تل
ابیض)وە.139

136

http://sanskritdocuments.org/dict/dictallcheck.pdf
Mita = a few, a little
لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری د.جەمال ڕەشید  ١٩٨٨بە داد ل.ە.١٩٩ .
لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری د.جەمال ڕەشید  ١٩٨٨بە داد ل.ە.١٤٦ .
لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری د.جەمال ڕەشید  ١٩٨٨بە داد ل.ە.١٥١ .

137
138
139
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الوکا مەتینی:
الوکێ مەتینی (الوی میتااانی) ،ئەمە ناااوی گۆرانییەکی زۆر کۆنی کوردییە ،یااادگااارێکی
زێناادوی هۆزی میتااانییە کە وەکوو میراتێکی هونەری بەنر ،تااا ئەمڕۆکەش هەرلە نێو
کوردا ندا ماوەتەوە .ئەم گۆرانییە بە شاااااااێوازی الوک لەالیە هۆنەرمەندی مەزنی کورد
کاراپێتی خاچۆ ( کاراپێت خاچاتووریا کە بە ڕەچەڵەک ئەرمەنییە) تۆمارکراوە.140
ڵێرەدا د یار دەکەوێ کە پەیو ندییەکی ڕۆشااااااا و بەر چاو هەیە لە نێوا زوانی کوردی و
زمانی میتانیدا ئەو نێوە کەسااای و تۆپۆنۆمی وئتنۆنۆمییە و هەروەها نزیکایەتی وشاااەکانی
کوردی و میتانی لەگەڵ یەکتردا ئەوە دەردەخات کە ئەمڕۆ لەو هەرێمەدا بێجگە لە کوردی
هیج زمااانێکی دی نییە کە خاااوەنی ئەو کەلەپوورە دوڵەمەناادەی زمااانەوانیی و مێژووییە
هی ندی -ئێرانییە ب ێت" .ئەو ناز ناوەی می تانییە کا وەک ( پارسااااااااا تاتەر /پارسااااااااا تا تار ،
ساااوشاتاتەر) کە بە ساااتاتەر و شاتاتەر کوتایی هاتووە لە زمانی مادی و هەخامەنشاایدا بووە
بە خشاترا و خشترا و دواتر بە شترا و سەرئەنجام وشەی "شا"ی لی دروست بووە"141
کە ئێسااااااا تا نە تەن یا هەر لە ز مانی کورد یدا بەڵکوو کەوتووەتە نێو ز مانی هەموو نەتەوە
هیندووئێرانییەکانەوە هەر لە کوردستانەوە هەتا هیندوستا .

"بە واتایەکی دیکە یەکا لە پایە و بناغەکانی ئەو زمانەی کە ئێستتتتتتتتاکە بە
کوردی دەناستتتترێ دەگەڕێتەوە بۆ ستتتتەردەمی میتانییەکان و زمانی میتانی.
بەاڵم لە ڕاستتتتتتتیدا نابا ئەوەمان لە بیر بچی کە هەر چەند بێوومان بێجوە
لە هۆزی میتتتانی ،گەلێتتک هۆزی تری هینتتدوئێرانیی زمتتان لە واڵتی کۆنی
کوردەواریدا ژیاون وەلا هێشتتتتتتتتا ناتوانین بێژین کە زمانی میتانی و ئەو
زمانەی کە ئەو هۆزانە لەو ستتتەردەمەدا پا ئاخاوتوون ڕێک زمانی کوردی
بووە ،بەڵکوو ئەو زمانانە ئەو زەمینە و ژێرخانەیان داڕش کە دواجار بوو
بە بناغە و پایەیەک بۆ ستتتتەرهەڵدان و گەشتتتتەکردنی زمانێک کە ئێستتتتتا بە
کوردی دەناسرێ ".

https://www.youtube.com/watch?v=mqHCEAKCnYE
لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری د.جەمال ڕەشید  ١٩٨٨بە داد ل.ە.٣٠١ .
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141
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ئایا پاشایانی میتانی هەمان پادشایانی پێشدادی نێو "شاهنامە" نین؟
فێردەوسی لە شاهنامەدا مێژووی ئێرانی کۆنی بە شێوەی داستانی (حماسی) هۆنیوەتەوە،
بەشااێ هەرە زۆری شاااهنامە مێژووی کۆنی کوردەواری دەگرێتە خۆی .گرینگی شاااهنامە
بۆ فارسااااەکا لەبەر زێندوکردنەوە و پاراسااااتنی زمانی فارسااااییە ،بەاڵم بۆ کوردا خۆدی
ناوەڕۆکی شاااااااهنامە گرینگی هەبووە و ئێسااااااتاش هەر گرینگە ،چونکە بەشااااااێکی زۆری
شاهنامە باسی ئەفسانەکانی کوردی و مێژووی کۆنی کوردا دەکا.
-

ئەوەی کە فارس بە ناوی "زنجیر ە پادشاااااااایانی ئەفساااااااانەیی پێشااااااادادی" ناوی لێ دەب ،
چەمکێکی هەڵەیە .کە یا لەبەر نەزانی و تێگەیشاااااااتنێکی هەڵەیە و یا بە ئەنقەساااااااات
برەویا پێ داوە و وەک ڕاساااتییەک جێیا خساااتەوە .چونکە هیچ زنجیرە پادشاااایییەک بە
ناوی پێشدادی هەبوونی نییە.
بۆچی ئەم چەمکە هەڵەیە؟ هۆکارەکەی لێرە ڕوو دەکرێتەوە:
ئایینی زەڕدەشااااتی بەر لە بەدەسااااتەاڵت گەیشااااتنی بنەماڵەی دیاکۆ لە کوردسااااتاندا بە هۆی
زەڕدەشاااااااات و مۆ ەکااانەوە برەوی ساااااااتاااناادبوو .لە ئەوێساااااااتااادا زۆر بەڕوونی باااس لە
دەساااااتەاڵت داری وێشاااااتاساااااە دەکات ،هەر لەو کاتەدا وێشاااااتاساااااپیش دەچێتە ساااااەر ئایینی
زەڕدەشتی .زەڕدەشت زۆر بە ئەرێنی لە ئەوێستادا باسی دەستەاڵتداری وێشتاسە دەکات.
بە وتەی دیاکۆنۆڤ لە ئەوێساااااتادا هاتووە کە زەڕدەشااااات بۆ خۆیشااااای میر و فەرمانڕەوای
نااااوچەی ڕا ە (مااااد -ڕا ە /مەرا ە) بووە .ئەمڕۆ زانساااااااتی مێژوویی ئەمەی ڕوو
کردوتەوە کە لە سااااەردەمی پێش لە دەسااااتەاڵتداری مادەکا و ئایینی زەڕدەشااااتی ،خەڵکی
ناوچەکانی کوردساااااتانی ئێساااااتا و ئاترپاتەکانی ئەو ساااااەردەمە لە بارێکی زۆر ساااااەخت و
دژواردا دەژیا .
بۆیە بە ستتتتتتتەرهەڵدانی مادەکان و برەوستتتتتتتەندنی ئایینی زەڕدەشتتتتتتتتی ،جۆرێك لە"داد و
دادپەروەری" لە هەموو ئێرانی کۆندا ب وبووەوە و پەرەی ستتتتتتتتاند .ئەم ستتتتتتتەردەمە لە
الیەن خەڵتتک و هەروەهتتا لە الیەن مۆغتتانی زەڕدەشتتتتتتتتییەوە بە ستتتتتتتەردەمی "داد و
دادپەروەری" ناوبانوی دەرکردبوو و ستتتتتەردەمی بەر لە مادەکان و بەر لە برەوی ئایین
و یاستتتاکانی زەڕدەشتتتتی واتا لە ستتتەردەمی ئاشتتتوورییەکان ،ئورارتوو و ماننایییەکان کە
ستتتەمکاری و بێدادی لە ناوچەکەدا زاڵ بوو بە ستتەردەمی "ئەپەڕ -داتا" واتا ستتەردەمی
" بەر لە داد /پێش داد"ی ناویان لا بردووە.
واتا موغەکان لە باری مێژووییەوە ستتتتتتتەردەمەکەیان دابەش کردوە ،بە دوو بەشتتتتتتتەوە
ستتتتتەردەمی "داد" (ستتتتتەردەمی برەوی ئایینی زەڕدەشتتتتتتی) و ستتتتتەردەم "پێش داد"ی
(سەردەمی پێش ئایینی زەڕدەشتی) .لێرەدا مەبەس ئەوەیە کە هیچ زنجیرە پادشایییەک
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بە ناوی پێشتتتتتدادی هەبوونی نییە ،هەموو ئەو پادشتتتتتا و دەستتتتتتەاڵتدارانە چ ئێرانی و چ
نائێرانی کە پێش لە ستتتتتتتەردەمی "داد  /دادپەروەری" واتا پێش لە ئایینی زەڕدەشتتتتتتتتی
هاتوون و فەرمانڕەوایییان کردووە بە پادشتتتتتتتایانی "ئەپەڕ -داتا  /پێش دادی(پێش لە
داد)" دەژمێردرێن" .بە واتایەکی تر هەموو پادشتتتتتتایانی ماد بەر لە جێویر بوونی ئایینی
زەڕدەشتتتتی و هەموو پادشتتتایانی ماننایی ،میتانی و تەنانە ئاشتتتووریش بە "ئەپر داتا /
پێش داد"ی دەژمێردرێن.
ئەوەی کە لە شاهنامەدا بە ناوی زنجیرەپادشایانی "پێشدادی" و "کەیانی" ناوی هێنراوە بێ
هیچ گو مان ێک پادشااااااااا یانی کورد بوو  ،چونکە مێژووی فەر مانڕەوایی فارس ڕوو و
ئاشاااکرایە و لە ساااەردەمی هەخامەنشاااییەکانەوە دەسااات پێ دەکا ،لە کاتێکدا مێژووی کورد
دەگەڕێتەوە بۆ ساااااااەردەمی گۆتییەکا و لۆلۆبییەکا  ،واتا زیاتر لە  ٢٠٠٠سااااااااڵ بەر لە
هەخامەنشییەکا .
هەر بۆیەش لە ساااەدەکانی ڕابووردودا لە هەموو بەشاااەکانی کوردساااتاندا ،لە باکوور هەتا
باااشاااااااوور و لە ڕۆژ هەالت هەتااا رۆژاوا ،لە مزگەوتەکااا و لە دیواخااانااا شاااااااااهنااامە
دەخوێندرایەوە ،هەروەها هەتا ئێستا چەندی شانامەی کوردیش نووسراونەتەوە.
لە لێکۆڵینەوەیەکدا کە د .بێ روزی چەمە ئارا 142لە یەکێ لە زانکۆەکانی ئاڵماندا لەسااەر
چیرۆک و داسااتانی پاڵەوانیەتی کوردی بە پشااتبەساات بە شااانامەی کوردی نووساایوویەتی
دەڵێ کە  ٣٠دەای شانامەی کوردی کە بەگشتی نزیک بە شست هەزار بەند (بیت)ە لەبەر
دەستیدایە کە هێشتا هەر دەستنووس و لە چاە نەدراو .
ئەوەی کە زۆر ساااااااەیر و ساااااااەرنجڕاکێشاااااااە لە چەند بەندێکی یەکێ لەم شاااااااانامانەدا بە
ناوی"هەفت لەشااکەر" ئەو پێناسااەیە کە بۆ یەزدا کراوە کە وەک "شتتەمستتی زەڕین باڵ"
ناوی لێ براوە ،ڕێک هەما پێناساااااااەیە کە فەرمانڕەوایانی میتانی بە هێماکانی خۆیا
پێشاااانیا داوە ،واتا "خۆری باڵدار" ،ئەم هەڵبەساااتە کە بە شاااێوازی گۆرانییە (هەورامی)
بەم شێوەیەی خوارەوەیە:143
ئەر هەی بڵەند ماڵ ...
ئەر هەی یانە بەرز بەنای بڵەند ماڵ

142

An introduction to Kurdish epic and heroic literature on Kurdish shahname mainly,
)Behrooz Chammanara. http://ilamasu.blogfa.com/post-125.aspx ( 2013 -08-09
143
هەما سەر چاوە
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ئەر هەی ماێەی نوور شەمس زهڕین باڵ
ئەر هەی ئاگادار هەم حاڵ زا حاڵ
کە ئەگەر وەربگێڕدرێتەوە سەر سۆرانی ئاوای لی دێت:
ئەرێ هەی بڵێند ماڵ
ئەرێ هەی خانو بەرز بینای بڵێند ماڵ
ئەرێ هەی مایەی نوور "شەمسی زەڕین باڵ"
ئەرێ هەی ئاگادار هەم حاڵ زانی حاڵ

پەیوەندیی نێوان زمانەکانی سانسکریتی ،میتانی و کوردی
پەیوەندیی نێوا زوانی میتانی و سااااانسااااکریتی لە ڕوانگەی توژێنەرا و زانایانی بواری
ز مانە دێرینە کا بابەتێکی ساااااااەلمێ ندراوە ،کە وابوو ئەگەر ز مانی کوردیش دەرکەوتەی
زمانی میتانی بێت و لەسااااااەر بنەمای زمانی میتانی سااااااەری هەڵدابێ ،دەبێ پەیوەندییەکی
نزیکی زمانەوانییشاای لەگەڵ سااانسااکریتیدا هەبیت .زمانی سااانس اکریتی کە یەکێ لە زمانە
هەرە کۆنەکااانی هیناادی و هەروەهااا جێ ااانییە ،ئەمڕۆ وەکوو پێوەرێااک بەکااار دێاات بۆ
نیشااااااااندانی پەیوەندیی و خزمایەتی گشااااااات زمانە هێندی و ئێرانی و ئوروپییەکا  .خۆدی
و شەی سان سکریت لە " سامس -کرتە "وە دێت ،و شەی " سامس" دوو واتا دەگەیینی یەکەم
بە واتای" هەم /هەو" و دووهەم بە واتای "خۆ /خۆد" ،وشاااااااەی کرتە کە هەر "کردە" ی
کوردییە ،کە پێکەوە واتاااای خۆکردە /خۆچێکەر /خۆدروساااااااتکەر دەگەیینێ .ئەم زماااانە
دواجار وەکوو زمانێکی فەرهەنگی و ئایینی لێ هات و بە "سانسکریت واک  /سانسکریت
واە" ناسرا ،کە لە کوتاییدا بوو بە زمانی ئایینی چینەکانی سەرەوەی کۆمەڵگا و بە "دوا-
باگا" واتا زمانی خۆدا یا یا گەورەکا ناوبانگی دەرکرد ،کە لەپاشاااااااا ئەم چینانەی
سااااااەرەوی کۆمەڵگا کە دەسااااااتەاڵتیا زیاتر بوو خۆیا بوو بە بە و ئەم زمانە بوو بە
زماااانی بەگاااا و میرا  .ئەگەر هەر لێرەوە لێ ورد ببینەوە دەبینی کە "دوا -بەگاااا "
وشاااااااەیەکی پەتی کوردییە چونکە "دوا" 144لە کوردیدا واتای اساااااااەکرد دەدا و "باگا"ش
بڕوانە هەنبانە بۆرینە هەژار ،تارا  ،١٣٦٨ل.ە ٢٩٨
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هەما وشاااااااەی بەگی کوردییە .بۆ ڕوونکردنەوەی زیاتر بە بەراوردکردنی هێندێک لە
وشااەکانی کوردی و سااانسااکریتی لەگەڵ یەکتردا ڕادەی نزیکایەتی ئەم دوو زمانە دەخرێتە
بەرچاو .بەاڵم پێشاااەکی پێویساااتە چەند خاڵێک لە بەرچاو بگێردرێت .زمانی ساااانساااکریتی
ئێسااتا بە دەیا و بگرە سااەدا دیالکتیی جۆربەجۆری لێ پەیدا بووە سااانسااکریتیش وەکوو
کوردی دوو شااااااێوەزاری سااااااەرەکی هەیە ،یەکەم "ریگ ودا"یە کە کۆنتری شااااااێوەزاری
سانسکریتییە ،زمانیکی دینی بووە کە پیاوەکانی ئایینی لەبەریا کردووە و بە ئاوای (هەوا،
ئاواز ،ئاهە نگ)ی تایبەت چڕیویانە .لە نزیکەی  ١٥٠٠سااااااااڵ پیش زاییندا ئەم سااااااارودە
ئایینیانە نووسااراونەتەوە و ئێسااتاش ئەم ساارودانە هەر دەخوێندرێتەوە .شااێوەزاری دووەمی
ساااانساااکریتی کالسااایکی پێ دەبێژ و لە نزیکەی ساااالەکانی  ٤٠٠ە.ز نووساااراونەتەوە.
زمانی سااانسااکریتی بە تایبەت "ریگ ودا " پەیوەندییەکی زور نزیکی لەگەڵ زمانی ئایینی
مادیدا واتا "ئەوێسااتایی  /هەورامی"دا هەیە .زوانی کوردیش هەر چەند وا هەساات دەکرێ
کە چەندی دیالکت و زاراوەی جۆربەجۆری هەیە بەاڵم لە ڕاساااااااتیدا دوو شاااااااێوەزاری
سااااااەرەکی هەیە .یەکەم "شااااااێوەزاری گشااااااتیی کوردی" و دووهەم "شااااااێوەزاری ئایینی/
ئەوێساااااااتاااایی" ،کە دواجاااار ئەم باااابەتە زیااااتر ڕوو دەکرێتەوە .ساااااااەیر لەوەدایە کە
شاااااێوەزارەکانی "ریگ ودا" و "ئەوێساااااتایی (هەورامی)" هەر دووکیا هەر شاااااێوەزاری
ئایینی ] .لەسااااەر زمانی سااااانسااااکریتی بە پێچەوانەی زمانی کوردی لێکوڵینەوەی ئێجگار
زۆری لێ کراوە ،ئەمەش بووتە هۆی هێندێک کێشە کە بە کورتی دەخریتە پیش چاو:
 لە نووساینەوەی وشاەکاندا بە پیتی التینی ،هەر توێژینەرێک بە کەیفی خۆی پیتی تایبەتیبۆ داناوە ،ئەمەش وایکردووە کە لە فەرهەنگە جۆربەجۆرەکاندا هەردەنگێک بە چەندی
شێوە و چەندی پیتی جۆراوجۆر نووسراوەتەوە.
 هەندێک لە توێژینەرەکا تێ کۆشاااو کە رێزما و گرامری زوانی سااانسااکریتی وا بەسااااەر زمانەکەدا زاڵ بکە کە هەموو زمانەکە و هەموو وشااااەکا بگرێتەوە و دۆخەکانی
هەر وشەیەک سەر لە نۆێ بەپێی ئەو گرامرە دابڕیژینێنەوە ،ئەمەش وای کردوە کە هێندی
جار مرۆڤ دەکەوێتە گومانەوە کە ئایا وشااەی وا هەر لە زمانەکەدا هەبووە یا نا ،چونکە
هیچ زوانێک سەدی سەد پەیڕەوی لە رێزمانەکەی خۆی ناکا.
 گرفتیکی تر لە بەراوردکردنی زمانی کوردی لەگەڵ ساااااانساااااکریتیدا بەرباڵوی زمانیسااااانسااااکریتیە ،چونکە وا دیارە نە تەنیا وشااااەی هیچکام لە شااااێوەزارەکانی تری لە خۆی
نەتاراندووتەوە بەڵکوو هەمووی لە خۆیدا جێگیر کردوە ،بۆ نموونە زیاتر لە ساااەد وشاااەی
تەنیا بۆ "ئاو" هەیە.
بۆ بەراوردکردنی وشااەکانی کوردی لەگەڵ سااانسااکریتیدا لە دوو فەرهەنگی سااانسااکریتی-
ئینگلیزی کەڵک وەرگێراوە کە هەردووکیا هەم جێگای باوەڕ و هەمیش لەسەر ئینترنت
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لەبەردەسااااااتدا هە و هەر کەسااااااێک دەتوانێ بەئاسااااااانی چاوی لێ بکا ،لە بەرامبەر هەر
وشەیەکدا واتاکەی بە ئینگلیزی نووسراوەتەوە .ئەم دوو سەرچاوە بریتی لە:
سەرچاوەی یەکەم ( )١ئۆنالی سانسکریت دیکشنێری )(OSD
Online Sanskrit Dictionary, February 12, 2003
http://sanskritdocuments.org/dict/dictallcheck.pdf
سەرچاوەی دووهەم ( )٢بریتیە لە بەیس فۆرم دیکشنێری ()BFD
Ancient Sanskrit Online, Base Form Dictionary,
Jonathan Slocum and Karen Thomson
The University of Texas at Austin
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/vedol-BF-X.html
بۆ ئاسانکاری لە نیشاندانی سەرچاوەکا لە پاڵ هەر وشەیەکدا بە نووسینی )(OSD sid
واتا سااااااەرچاوەی" "١الپەڕەی  ...و یا ( )BFDواتا سااااااەرچاوەی " ."٢لە سااااااەرچاوەی
دووەمدا الپەڕەکا دیاری نەکراوە.

تێبینییەکی گرینگ:
کاتێ کە چاو بە وشەکانی سانسکریتیدا دەخشینی گەلێ جارا پاشگری "اتی" یا ئاتی لە
پاش وشەکا بەرچاو دەکەوێ ،ئەم پاشگرە وشەکە دەباتە دۆخی کار (فعل) .لە ئەوێستاییدا
زۆر جارا و لە ساااانساااکریتیدا بڕێ جارا بە لکاندنی ئەم پاشاااگرە بە چاوگی وشاااەکەوە
دۆخی وشەکە دەگۆڕدرێت بۆ کار .لە ئەوێستادا ئەم پاشگرە بە شێوازەکانی تر وەکوو" اتی
" یەتی"" ،ئەیەتی"" ،ایەتی" و" ئایەتی" دەبی ندر ێت .لە کورد یدا ئەم پاشاااااااگرە هەر وەک
ئەوێسااااااتایی ماوەتەوە بەاڵم هەر تەنیا وەک ناوی چاو بەکار دێت ،وەک پیاو (پیاوەتی)،
برسااای (برساااییەتی) ،کورد (کوردایەتی) ،ئاشاااتی (ئاشاااتییەتی) ،ڕەکەبەر(ڕەکەبەرایەتی)،
ڕەش (ڕەشااایەتی) ،سااپی (سااپییەتی) ،دۆساات (دۆسااتایەتی) ،ئاوەدا (ئاوەدانیەتی) ،هەژار
(هەژاریەتی) ،دەوڵەمەند (دەوڵەمەندایەتی) ،خۆشاااای (خۆشااااییەتی) ،درێژیێ(درێژایەتی)،
کورت (کورتایەتی)،بەرز( بەرزایەتی) ،نزم(نزمایەتی) ،ماندو(ماندویەتی).
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ئەمە یەکێ لەو بەڵگانەیە کە نزیکایەتی زمانی کوردی لەگەڵ ساااانساااکریتی و ئەوێساااتاییدا
نیشااااا دەدا چونکە ئەم پاشااااگرە بێجگە لە سااااانسااااکریتی ،ئەوێسااااتایی و کوردیدا نەبێ لە
هیچکام لە زمانەکانی تری ئێرانی و یا ئوروپیدا نابیندرێت.

بەراوردکاری وشەکانی سانسکریتی لەگەڵ کوردیدا
ā = intensifies or reverses meaning
)ā = from, in (BFD
ئەم پیتە یا ئەم دەنگە "ئا" وەک نیشااانەی جەختکردنەوە (تاکید) وایە ،بۆ بەرجسااتەکردنی
واتایەک لەساااااەر وشاااااە یا ڕساااااتە بەکار دێت ،وەک ئا -وەرە ،ئا -بچو ،ئا -دانیشاااااە ،ئا-
ڕوونە (کرمانجی) ئا -ن ە (کرمانجی) ،ئا -ئێسااااتا ،ئا -لێرە ،ئا -لەوی ،ئا -ئەمە ،ئا -ئەوە،
ئا -چاوەکەم ،ئا -ماڵەکەم ،ئا -لێ دە ،ئا -تو خۆدا ،ئا -برسیمانە ،ئا -ئەو کاتە ،ئا -ئەو ماڵە،
ئا -کچم ،ئا -دایکم .ئەم شاااااێوازە لە دەنگی ئا بێجگە لە کوردیدا نەبێ لە زمانەکانی تردا بە
دی ناکرێت.
)áva = down (BFD
"ئتتتاوا"" :ئااااوا  /ئااااوا بوو " لە کوردیااادا واتاااای دابەزی و "بەرەوخوارەوە بوو /
بەرەوخوارەوە چوو " دەدا وەک دەڵێ  :خۆر ئاااااوا بوو واتااااا خۆر بەرەخوارەوە بوو،
کوڕەکا بەو شااااخەدا ئاوا بوو  ،یا کەس نەێزانی بە کوێدا ئاوا بوو واتا کەس نەێزانی
بە کوێدا چوونە خوارەوە.
)arc, árcati = praise (BFD
ئەرچ ،ئەرچاتی :ئەمە هەما وشاااەی "ئەرج"ە کە هەم لە کوردی و هەم لە فارسااایشااادا
واتای نر ،،ئەرزش ،اەدر و رێز دەدا ،ئەم وشااااەیە لە کوردیدا لە شااااێوازی زازاکێدا هەر
بەم شاااااااێوەیە بەکار دێت( ،بڕوانە فەرهەنگی زازاکی -کورمانجی ،لە نووساااااااینی چەکۆ
کۆچداو ساااڵی  ،٢٠١٠ل.ە .)١٢٦-١٢٥.وشااەی "ئەرچاتی"ش لە ڕاسااتی هەما وشااەی
"ئەرە"ە لەگەڵ پاشاااااااگری "اتی" کە واتای "ئەرجایەتی (بەئەرج بوو  /بەئەرژبوو  /بە
ئەژبوو )" دەدات .ئەم وشەگەلە لە فەرهەنگی زازاکیدا ئاوا مانا کراوەتەوە:
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erj= qedir, qimet, nirx145
ercîyaye= heja146
erjaye = heja, nerxdar147
وشاااااەی "ئەرە /ئەرج" بە شااااایوازی تر هەم لە کوردی و هەم لە فارسااااایدا گۆ دەکری ،لە
فارساااایدا دەنگی "ە" گۆراوە بۆ " ز" وشااااەکە بووە بە ئەرز ،لە کوردیدا "ە" گۆراوە بۆ
"ژ" وشااااەکە بووە بە ئەرژ ،بەاڵم وشااااەی ئەرژ گۆکردنی هێندێک گرانە بۆیە لە کاتی گۆ
کردنیدا پیتی "ر" دەکەوێ و ئێستاکە ئەم وشەیە بە شێوەی "ئەژ" لە ناوچەکانی شارەزور،
هەوراما  ،ساااااانە هەتا کرماشااااااا بەکار دێت ،بۆ نموونە دەڵێ  :ئەو ماڵە چەندێک ئەژی،
فاڵنی کچێکی هەس چوار کوڕ ئەژی ،ئەو ئەساااااااپە باش نییە هێچ ناێژێ .ئەم وشاااااااەیە لە
کرمانجیشادا وەک "هێژا" گۆ دەکرێ .کە وابوو وشاەکانی "ئەرە و ئەرج و ئەرز و ئەژ و
هێژا" هەر یەک شت و یەک سەرچاوەیا هەیە.
وشاااەی " ( árcatiئەرچاتی)" ،هەر هەما وشاااەی "ئەرە"ە لەگەڵ پاشاااگری "اتی" کە
پێشتر باسی ئەم پاشگرە کرا.
)arcivánt = possessing rays, flaming (BFD
ئەرچیون  :ئەم وشەیە لە ڕاستیدا "ئەرە -وند"ە ،کە ئەمڕۆ لە کوردیدا بە شێوەی"ئەرج-
وەند" یا "ئەرج -مەند" بەکار دێت ،کە واتای رێزدار ،رێزمەند ،و هێژامەند دەدا.
)agni = fire (OSD, sid 4
ئاگنی :ئەمە واتای ئاگر دەدا ،لە ئەوێسااتادا چەندی وشااەی تر بۆ ئاگر هەیە کە لە کوردی
نزیکترە.
)atra = here (OSD, sid 6
ئێترا :واتای " ئێرە" دەدا ،لە شێوەی زازاکیدا "ئتیا" دەڵێ  .لە هێندێک ناوچەی هەوراما
و سنە و کرماشاندا وەکوو " ئەگرا" گۆ دەکرێ.
)ayasa = iron (OSD, sid 17
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Farheng zazaki- kurmanci, Çeko Kocadag 2010, sid 126
Farheng zazaki- kurmanci, Çeko Kocadag 2010, sid 125
147
Farheng zazaki- kurmanci, Çeko Kocadag 2010, sid 126
146
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ئیاسا :ئەم وشەیە هێندیک گۆڕا بە سەریدا هاتووە ،ئێستا لە کوردیدا "ئاس "ی پێ دەڵێ .
)ashta = eight (OSD, sid 23
ئەشتا :هەما وشەی "هەشت"ی کوردییە.
)ime = these (OSD, sid 34
ئایمە :لە کوردیدا دەوترێت "ئەمە".
)imaanh= these (OSD, sid 34
ئایمانە :لە کوردیدا "ئەمانە".
)u = and, now (BFD
و :ئەم دەنگە ئێستا لە کوردیدا تەنیا بۆ ئامرازی پەیوەندی " و" بەکار دێت.
)urú = broad (BFD
وەرو :ئەم وشااەیەی لە ناوچەکانی شااارەزور ،هەوراما  ،ئیالم ،کرماشااا  ،و لەکسااتا و
هەروەها لە شااااااێوازی زازاکیدا وەک "وەر" گۆ دەکرێ ،لە ناوچەکانی تری کوردسااااااتاندا
وەک "بەر" گۆ دەکرێ" .بەر" لێرەدا بە واتای پانایەتی هاتووە ،بەاڵم لە ڕاستیدا بەر واتای
(ضلع ) و هەروەها (وجە)ش دەدا.
)uta = it is said (OSD, sid 36
وتتتا :ئەم وشاااااااە لە کوردیاادا وەک خۆی ماااوەتەوە و ئەمڕۆ وەک "وتە" گۆ دەکرێ .لە
کرمانجیدا لە ژێر کاریگەریی زمانی ئەشاااااااکانیدا دەنگی "و" گۆڕاوە بۆ " " و وەکوو
"گۆتە" بەکار دێت.
)uvaacha = said (OSD, sid 41
وڤاچا :ئەمە وشەی ڕێک هەما وشەی "واچە /واچا"ی هەورامییە.
)ushhtra = camel (OSD, sid 41
ئوشترا :وشتر ،لە شێوەی کرمانجیدا حوشتری پی دەڵێ .
)rta = truth, holy (BFD
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ڕتا :ئەم وشااەیە واتای ڕاسااتی و پاکی دەدا لەگەڵ وشااەی "ئارتا"دا لە یەک ڕیشااە و یەک
مانایا هەیە .لە کوردیدا ئێسااااااتا دەنگی "ت" گۆڕاوە بۆ "د" و وەک "ڕەدا  /ئەردە" بەکار
دێت .بو نموونە لەم هەڵبەستەی "پیرنازداری شیرازی"دا148.
یارا یاوەرا رای هەق راسیە
پاکی و دورستی و ڕەدا و خاسیە
هەرکەس وێش ناسا محەممد ئاسا
بێ شک ئەو کەسە مەوایچ شناسا

)rtavan = possessed of truth, holy (BFD
ڕتاوان  /ڕتاڤان :ئەم وشەیە لە دوو بڕگە پێک هاتووە بەم شێوەیە "ڕتا -وان" کە بە واتای
پارێزەری ڕاساااتییە .ئێساااتا لە کوردیدا بە دوو شاااێوە بەدی دەکرێت ،یەکەم هەما وشاااەی
"ڕەدا"یە کە پێشتر باسی لێ کرا لەگەڵ پاشگری "وا " ،کە لە کوردیدا ئەم پاشگرە واتای
پاریزگاری دەدات وەک شااااااوا  ،گاوا  ،پاسااااااەوا  .دووەم وەک " ئەردە -وا " کە واتای
پاریزەری ڕاستی  /پارێزەری دادپەروەری ئەدات و وەک ناو لە کوردیدا ماوەتەوە.
)rocaná = sphere of light (BFD
ڕۆچانا :بە واتای گۆی خۆر مانا کراوەتەوە،ئەم وشاااااە لە ئەوێساااااتاشااااادا هاتووە .ڕۆچنگە
(ڕۆچنە) وشاااااااەیەکی ئاساااااااایی هەورامییە و واتای کونی ماڵ بۆ ڕۆشااااااانایی دەدا (بڕوانە
ل.ە ٣٥٠.هەنباااانە بۆرینە ،فەرهەنگی کوردی -فاااارسااااااای ،هەژار  .)١٩٨٩وشاااااااەی
"ڕۆە"یش لە هەورامیدا واتای ڕۆژ دەدا ،هەروەها وشاااەی "ڕۆچیار"یش لە هەورامیدا کە
واتای خۆر و ڕۆژگار دەدا هاوڕیشەی لەگەڵ وشەی "ڕۆە".
)ruh, róhati = rise up (BFD
ڕۆ ،ڕۆهاتی :ڕۆ لە کوردیدا بە واتای خۆر و ڕۆژ دێت ،وەک ئەمڕۆ ،نێوەڕۆ (نێوەڕۆژ).
ڕۆهەاڵت و ڕۆژهەاڵتیش کە هەر دووکیا یەک واتایا هەیە لەگەڵ ئەم وشەیە هاوڕیشە .
لە گەلێک لە ناوچەکا کە بە شێوەزاری کرمانجی اسە دەکە  ،لەباتی ڕۆژ و ڕۆژهەاڵت،
و شەکا بە شێوەی ڕۆ و ڕۆهەاڵت گۆ دەکرێ .کە وابوو و شەی ڕۆهات و ڕۆهەاڵت هەر
یەک وشە بە واتای ڕۆژهەاڵت.
یارسا لە نووسینی ئەیوب ڕوستەم ساڵی  ٢٠٠٦زایینی ل.ە ١٣٧
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)nimrúc = setting, sunset (BFD
نیمرۆچ :ئەمە وشەیەکی کوردییە ،لە ناوچەکانی هەوراما و کرماشا و ئیاڵم بە شێوەی
نیمروە و نیمروج گۆ دەکرێ ،لە ناوچەکانی تری کوردساااااااتاندا وەک نیمەڕۆ و نێوەڕۆ
بەکار دێت .لەوانەیە وەرگێڕانی ئەم وشاااااەیە ڕاسااااات نەبێ ،چونکە بە واتای رۆژاوابوو
لێکدراوەتەوە ،بەاڵم ئەمە و شەیەکی ئا سایی کوردییە کە لە شوێنە جیا جیاکانی کورد ستاندا
هێشتا هەر بەکار دێت.
)eka= one (OSD, sid 42
ئەکا :لە کوردیدا بەگشتی وەک "یەک" گۆ دەکرێ بەاڵم لە کرمانجیدا "ئێک" دەڵێ .
)ekaika = one by one (OSD, sid 42
ئکایەکا :لە کوردیدا بەگشتی وەک "یەکایەک" گۆ دەکری ،لە کرمانجیدا "ئێکایەک/
ئێکائێکا" دەبێژ .
)kaama = lust (OSD, sid 49
کاما :ئەمە هەما وشەی "کام"ی کوردییە کە واتای ئارەزو ،تاسە ،و هەوەس دەدا.
)kama = longing (BFD
کاما :ئەمەش هەما وشەی پێشووە بەاڵم لەم فەرهەنگەدا بە شێوەیەکی تر نووسراوەتەوە.
)kshiira = milk (BFD
کشتتیرا :لە زمانە ئێرانییەکاندا وەکوو کوردی و فارساای ئەم وشااەیە کورتکراوەتەوە" ،ک"
و"ا"ی لی دابڕاوە و بووە بە" شیر".
)kimuu = how come? (OSD, sid 51
کا -میوو :ئەم وشتتتتتتەیە بە واتای چۆن دێ مانا کراوەتەوە ،هەروەها نیشتتتتتتانەی (؟)
لەستتەری دانراوە ،کە لەوە دەچا لە وەرگێڕانیدا تووشتتی هەڵە بووبێتن .ئەمە یان "کا-
مەیۆ"یە کە وشتتتەیەکی کوردیی هەورامییە بە واتای "کا دێ " ،و یان "کەی -مەیۆ"یە
کە دیسان وشەیەکی هەورامییە کە واتای "کەی دێ " دەدا.
)ke = who (OSD, sid 55
کا :بە واتای کێ  /ە کەسێک .لە کوردیشدا هەر "کێ"یە
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)kesha = Hair (OSD, sid 56
کەشتتت  :بە واتای اژ هاتووە .ئەم وشاااەیە ئێساااتا بە کەمێک گۆڕانەوە لە کوردیدا ماوەتەوە،
دەنگی "ک" گۆڕاوە بۆ "ق" لە شێوەی وشەی "اژ"دا ،کە لە کرمانجیدا "کەزی" پێ دەڵێ .
)kr, kr̥ṇóti = do, make (BFD
کر ،کرەنوتی :ئەم وشاااەیە هەما وشاااەی "کر" و "کرنایەتی"یە لە شاااێوەزاری کرمانجیدا
لە چاااوگی "کر "  .کە لە شاااااااێوەزاری ساااااااۆرانیاادا وەک "کرد" لە چاااوگی "کرد " ،و
"کردنەتی" گۆ دەکرێ .بەاڵم کرەنو -تی لەگەڵ شاااێوەزاری هەورامیدا نزیک ترە  .چونکە
ئەم وشاااااەیە لە دوخەکانی تری کاردا لە شاااااێوازی هەورامیدا بەکار دێت .بۆ نموونە دەڵێ
چێش کرەنۆ ،واتا چی دەکا...
)kúha = where? (BFD
کوها :ئەم وشااااەیە لە کوردیدا بە شااااێوەی جۆراوجۆر گۆ دەکرێ وەک "کۆ" (هەورامی)،
"کوێ /کوێندەرێ" (سااااۆرانی) " ،کوورە" (کەل وڕی) " ،کیدەرە" (کرمانجی) .وشااااەکانی
کوێندەرێ ،کیدەرە و کوورە هەر یەک وشاااااااە چونکە کوورە لە بنەڕەتدا "کو -دەرە"یە.
وشااەی "دەر" لە کوردیدا واتای جێگا و شااوێ دەدا ،بۆ نموونە "دەربەدەر" واتای بێ جێگا
وشااااوێ دەدا ،یا لە کرمانجیدا دەڵێ وا "دەر"ە واتا ئەو شااااوێنانە .کە وابوو ئەم وشااااانە
هەموویا هەر واتای "کوێ" یا کام شوێ دەدات.
)krand, krándati = cry out (BFD
کراند ،کرانداتی :لە کوردیدا پیتی "ک" گۆڕاوە بۆ "ق" کە بە داخەوە فرە جارا ئەمە لە
زمانی کوردیدا ڕوو دەدات بێ ئەوەی هیچ پێویسااااتییەکی بەم گۆڕانە هەبیت .بەرامبەر ئەم
وشەیە لە کوردیدا " ایڕاند و ایڕاندنەتی"ە.
)kriya = action (OSD, sid 57
کرییا :ئەمە وشااەیەکی ئاسااایی کوردییە .هەما وشااەی "کریا"یە لە شااێوەزارەکانی دیکەی
کوردیدا ،کە لە سۆرانیدا وەک "کرا" گۆ دەکرێ.
)kriyate = is done (OSD, sid 57
کریاتە :ئەمەش هەر وشاااااااەکەی پێشاااااااووە ،لە کوردیدا لە ناوچەکانی جۆربەجۆردا وەک
کریاتە ،کریاساااە و کراوەتە بەکاردێت .بۆ نموونە دەڵێ کراوەتە چی ،یا کریاتە چی ،یا
کریاسە چی.
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)kriinaati = to buy (OSD, sid 57
کڕینائیتی /کڕینا -ئاتی :هەما وشاااااااەی "کڕینایەتی" کوردییە ،لە چاوگی وشاااااااەی کڕی
هاتووە لەگەڵ پاشاااگری ئاتی کە وشاااەکە دەباتە دۆخی کارەوە (فعل) لە ساااانساااکریتیدا .لە
کوردیشدا هەر هەما واتای کڕی دەدات.
)gachchhanti = they reach (OSD, sid 59
گاچ چ انتی :وشاااەی بەرامبەری بەم وشاااەیە لە کوردیدا دبیتە " گەهێشاااتنێ" ،واتا (ئەوا
گەیشت ).
)gír = song (BFD
گێر :بە واتای گۆرانی دێت .لە کوردیدا "گڕە الوژە"یش دەڵێ .
)gr̥, gr̥ṇāti = sing (BFD
گر ،گرناتی :واتای گۆڕانی چڕی دەدا.
)giri = mountain (OSD, sid 61
گێرل :ئەمە وشااەیەکی کوردییە ،لە کرمانجیدا وەک " گرێ  /گر" 149و لە سااۆرانیدا وەک
"گرد" گۆ دەکرێ کە بە واتای کێو و شا ،دێت.
)go = cow / bull (OSD, sid 62
گەو :بە واتای "گا" هاتووە ،لە شێوەزاری هەورامیدا وەک "گاو" گۆ دەکرێ.
)car, cárati = move (BFD
چەر ،چەراتی :ئەم وشاااااااەیە لە کوردیاادا وەک " کۆچەر ،کۆچەرایەتی" بەکااار دێاات .لە
ڕاسااتیدا وادیارە کە لە بنەڕەتدا "چەر" واتای سااەفەر بووە و کۆچەر بە واتای سااەفەری بە
کۆ ،سەفەری بە کۆمەل دەدات.
)chhtra = umbrella (OSD, sid 68
چهترا :ئەمە هەما وشەی "چەتر"ە لە کوردیدا.
)catúr = four (BFD
فەرهەنگا ،کانی کرمانجییا ژووری -کرمانجییا ژێری ،لە نووسینی جگەر سۆز،هەولێر  ،٢٠٠٩ل.ە٤٢١ .
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چاتور :لە کوردیدا وەک "چوار" یا "چار" گۆ دەکرێت.
)citrá = bright, radiant (BFD
چیترا :لە کوردیدا "چرا"ی پێ دەبێژ .
)jaraṇā́ = old age (BFD
جارانا :ئەمە هەما وشااااەی "جارا "ی کوردییە ،تەنیا پیتی "ا" لە پاش وشااااەکە کەوتووە.
وا تای پێشاااااااووتر دەدا ،بۆ نموونە دەڵێ جارا زوانی کوردی وا نەبوو ،یا جلوبەرگی
جارا ئاوا نەبوو.
)jii = to live (OSD, sid 72
جیی :ئەم وشەیە لە کوردیدا لە شێوەزاری زازاکیدا وەک "جیی" کە ڕەگی چاوگە بۆ جیویا
و جاایاایااویاایەنە "( 150"ciuya ,ciwiyeneبە واتااااای ژی ا وژیااااا ) .ئەم وشاااااااەیە لە
شێوەزارەکانی تری کوردیدا وەک " ژی" گۆ دەکرێ کە ڕەگی چاوگی "ژی و ژیا "ە.
)jiivana = life (OSD, sid 72
جیڤانا :بەرانبەرەکەی لە کوردیدا وشەی "ژیا "ە.
)juṣ, juṣáte = enjoy (BFD
جۆش ،جۆشتتتتتاتە :ئەمە وشاااااەیەکی کوردییە ،کە ئێساااااتا لە کوردیدا بە شاااااێوەی "جۆش،
جۆشاااااایەتی" کە واتای خۆشااااای و"هیجا " دەدا بە کار دێت .لەوە دەچێ واتا کوردییەکەی
ڕاستتر بێت.
)tana = body (OSD, sid 74
تەنا :هەما وشەی "تە "ە لە کوردیدا ،وەک تەندروست ،تە پاڵەوا  .پیتی " "aیا " ا"
لە پاش وشااااااەکا لە زمانی کوردیدا لە سااااااەردەمی مادەکاندا هەبووە بەاڵم لە سااااااەردەمی
ئەشکانییەکاندا ئیتر ئەم دەنگە لە پاش وشەکا کەوت.
)tanu = body (OSD, sid 74
تەنو :ئەمەش هەر هەما وشەی "تە "ە وەک تەنومەند ،واتا تە پاڵەوا و بەهێز.

Farheng zazaki- kurmanci, Çeko Kocadag 2010, sid 763

150

77

)tamah = darkness (OSD, sid 75
تاما ،تامە :بە واتای تاریکی و تاری هاتووە .ئەم وشەیە لە کوردیدا ماوەتەوە بە تایبەتی لە
کرمانجیدا کە بە "تەم" گۆ دەکرێ و واتای تاریک دەدا ،وەک دەڵێ "هەوا تەم و تارییە"
واتا هەوا تاریکە .یا دەبێژ " تەم و مژە" واتا تاریک و مژە.
)tarati = to cross (OSD, sid 75
تار -اتی :ئەم وشاااەیە لە دوو بڕگە پیک هاتووە "تار +اتی" .بڕگەی یەکەم "تار" بە واتای
لەناوبرد و تێکشاااکاند دێت ،بڕگەی دووەم "ا تی" پاشاااگرە .بەرامبەرەکەی لە کوردیدا
هەما وشاااەی "تار"ە ،بە واتای تێکشاااکاند و لەناوبرد وەک لە دەساااتەواژەی تارومار
کردندا دیار دەکەوێت .تار واتای تێکشکاند و مار واتاری مراند دەدات.
)taatah = father (OSD, sid 76
)janaka = Father (OSD, sid 69
)pitaa = Father (OSD, sid 111
)pitri = Father (OSD, sid 111
تاتاە ،جاناکا ،پیتا ،پیتری :تەنیا لەم فەرهەنگەدا ئەم چوار وشاااااااەیە بۆ "باو " هاتووە،
لەوانەیە لە فەرهەنگەکانی تریشاادا چەندی وشااەی تر بۆ باوک هەبێ .وشااەی" تاتاە"ە زۆر
نزیکە لە وشااەی "تاتە" ،لە شااێوەزاری هەورامیدا بە باوک دەڵێ "تاتە" ،لە "لەکی" دا بە
مام دەڵێ تاتە .لە "زازاکی" دا بە باوک دەڵێ "پی" ،لە شێوەی" لەکی"دا هەم وەک "بەوا"
و هەم وەک"پەیەر" گۆ دەکرێ( .شێوەزاری لەکی لە بەشێکی فراوا لە ناوچەکانی نێوا
کرماشاا و ئیالم و لورساتا و هەمەدا و هەروەها الی کەرکووک و خانەای و مەندەلی
اسەی پێ دەکرێ).
)dadati = give (OSD, sid 80
)dadau= gave (OSD, sid 81
)daa = togive (OSD, sid 82
داداتی ،داداو ،دا :ئەمانە هەموویا لەگەڵ وشااەی کوردی "دا" لە یەک ڕیشااە بۆ نموونە
داویەتی ،داویە ،دا.
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)dan, dayati = punish (OSD, sid 81
دان -دایاتی :ئەم وشەیە لە ڕاستیدا لەگەڵ وشەی کوردی "لێ -دا " و " لێ -دانیەتی" (کە
واتای سزادا و تەمێ کرد دەدا) لە یەک چاوگ  .چاوگێ وشەکە هەما "دا "ە ،بەاڵم لە
کوردیدا پێشگری "لێ" دەکەوێتە پێشی.
)daaru = tree, wood (OSD, sid 83
دارو :بە واتای "دار" دێت لە کوردیدا.
)diirgha = Long (OSD, sid 85
دیرگها /دیرگا :ئەم وشەیە کە واتای درێژ دەدا .لە فەرهەنگەکانی جۆربەجۆردا بە شێوازی
جۆراوجۆرهااااتووە ،لەوانە وەک دێرگە ،دراجە و دراج .لە ئەوێساااااااتاااادا وەک دێرەگە
هاتووە 151کە بەرامبەرە لەگەڵ وشااەکانی "دێرەگە  /دەرەگا" لە شاایوازی زازاکیدا کە زۆر
نزیکە لەم وشەیە.
)duhitaa = daughter (OSD, sid 85
دوهیتا :ئەمە هەما وشەی "دوێت"ە لە شێوەزارەکانی کەل وڕی ،لەکی و کرمانجیدا.
dāś, daśati = worship
دەس ،دەستتتتتتتاتی :بە واتای نیایش و نوێژ هاتووە .دەس لە کوردیدا چەندی واتای جۆر بە
جۆر دەگەیینی ،بۆ نموونە لە شاااااێوەزاری هەورامی و زازاکیدا واتای دە ( )١٠ئەدا .دەس
واتای دەسااپێکرد ئەدا بۆ نموونە دەڵێ دەساای داوە بە فروشااتنی ماڵەکەی ،دەساایا کرد بە
هەڵپەرکێ .دەس پێوانەی ئەندازەگیرییە بۆ هەندێک شاااااااتی تایبەت بۆ نموونە دەڵێ چوار
دەس ماڵی هەیە ،دوو دەس جڵوبەرگی بۆ کڕی ،دەساااااااێکەم لێ دا ،دەساااااااێکەم کوتا .دەس
واتای فورم ،شێواز و دیزای دەدا بۆ نموونە دەڵێ م حەزم لەم دەسە کارد و چنگاڵە نییە
ئا لەو دەسەم بۆ بینە .یا دەڵێ درگا و پنجەرەی باشتا هەیە؟ ئەرێ لە هەموو دەسێکما
هەیە ،دەساای باش و دەساای خراپیشااما هەیە ،یا دەڵێ م لەم دەسااانەم ناوێ .هەروەها
دەس بە واتای "نیایش"یش دێت وەک دەڵێ  ،باوکم دیساااااااا دەسااااااای گرتەوە واتا خەریکی
دوعا کردنە ،یا لە وشااااەکانی دەس نوێژ و دەس بە دوعا کە لە ڕاسااااتیدا دەس هەر واتای
نوێژ و دوعا دەدا.

151

Jonathan Slocum and Scott L. Harvey,
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/aveol-BF-X.html 2012-12-02

79

)duura = far (OSD sid 86
دوورا :واتای " دوور" دەدا.
)deshe= Land (OSD, sid 87
دەشە :ئەم وشە ئێستا وەک وشەی " دەشت"ی لێ هاتووە.
)dvan dva = couple (OSD, sid 89
دڤان دڤا /دووان دووا :لە کوردیدا وەک "دووا دووا  /دوودوو" گۆ دەکرێ.
(dravya: Money or riches or wealth (OSD, sid 88
دراڤیا  /دراویا :ئەم وشاااااەیە هەما وشاااااەی "دراڤ "یا "دراو"ی 152کوردییە کە واتای
پارە دەدا ،وشەی دراڤ  /دراو هەر ئێستاش لە کوردیدا بە تایبەت لە شێوەزاری کرمانجیدا
ڕۆژانە بەکار دێت.
)dhaataa = supporter (OSD, sid 91
)dhaatrii = nurse (OSD, sid 91
داتا ،داتاری :ئەم وشانە هەر دووکیا هەر لە ڕەگی وشەی "دا"وە وەرگیراو  ،وشەی دا
لە کوردی و لە ئەوێسااااتاشاااادا واتای پشااااتیوانی ،یارمەتی دا  ،ئاگالێبوو و پەرەسااااتاری
ئەدات .وشاااااااەکانی "دایە (دایک) ،دایە " کە ئەرکی چاودێریکرد و پەرساااااااتاریکردنی
مندااڵنیا لە ئەساااتۆدایە هەر لەم وشاااەوە وەرگیراو  .وشاااەی"دادا" یا "دادە"ش کە وەک
دەساااااتەواژەیەک بۆ خۆشاااااکی گەورە بە کار دەبرێت هەر لەم وشاااااەوە هاتووە ،چونکە لە
کوردەواریدا خۆشااااکی گەورە کاری بەخێوکردنی مندااڵنی بچووکتر و هەروەها چاودێری
ماڵی لە ئەستودا بووە بۆیە وەک "دادا" ناویا لێ ناوە.
dhuuma = smoke (OSD) sid 92
دووما :ئەم وشااااااەیە بە واتای دوکەڵ هاتووە .لە کرمانجی و لە زازاکیدا "دووما " هەم بە
واتای "مژ" 153دێت و هەم بە واتای "دووکەڵ"154.
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بڕوانە هەنبانە بۆرینە هەژار ،تارا  ،١٣٦٨ل.ە ٢٨٩
فەرهەنگا کانی ،کرمانجییا ژووری -کرمانجییا ژێری ،لە نووسینی جگەر سۆز،هەولێر  ،٢٠٠٩ل.ە٢١١ .
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فەرهەنگی زازاکی -کورمانجی ،لە نووسینی چەکۆ کۆچداو ساڵی  ،٢٠١٠ل.ە١١٦.
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)namati= to bow (OSD, sid 93
نەمیەتی :ئەم وشااااەیە بە واتای "خۆ نەوی کرد " هاتووە .لەدوو بڕگە پێک دێت "نەمی+
ەتی" .وشاااااااەی "نەمی" لە هەورامیاادا بە شاااااااێوەی "نەمی /نەمیێ" 155گۆ دەکرێ کە لە
ساااااااۆرانیدا دەبێتە "نەوی" کە واتای نزم و نەوی ئەدا ،کە لە دۆخی ناوی چاو دا دەبێتە
"نەویەتی" یا بە شێوازی هەورامی "نەمیێیەتی" .کە وابوو وشەکانی نەمیەتی و نەمیێیەتی
هەر دووکیا هەر یەک وشە و واتای نزمایەتی و دانەواند ئەدە .
)ná = not (BFD
نا :هەما وشەی "نا"ی لە کوردیدا.
)navaih = new (OSD, sid 94
نەوایە :ئەم وشەیە لە شێوەزاری سۆرانیدا "نوێ" و لە کرمانجیدا وەک "نوو" گۆ دەکرێ.
)naada = sound (OSD, sid 95
نادا :ئەم وشااااااە بە واتای دەنگ هاتووە .ئەمە وشااااااەیەکی کوردییە بەتابیەتی لە شااااااێوازی
هەورامیدا وەک " نەدا" گۆ دەکرێ و واتای دەنگ و هاوار دەدات .لە فارسیشدا ئەم وشەیە
هەیە و هەر "ندا"ی پێ دەڵێ وهەما مانای هەیە.
)nú = now (BFD
نۆ :ئەم وشااە واتای ئێسااتا دەدا ،لە کرمانجیدا چەند وشااەیەک هە کە لەگەڵ ئەم وشااەیەدا
هاوڕیشااە وەک "نۆکە" و"نهە"یە ،لە زازاکیشاادا هەر "نۆکە"ی پێ دەڵێ  .کە لە ڕاسااتیدا
هەر وشەی "نۆ"یە کە پاشگری "کە"ی گرتووە وەک "ئێستا  /ئێستاکە یا نۆ /نۆکە".
)paśú = cattle (BFD
پەستتتتۆ :ئەمە هەما وشااااەی "پەز"ە لە کوردیدا .کە لە زۆربەی شااااێوەزارەکانی کوردیدا
هەر پەزی پێ دەبێژ  .چەند وشاااااااەیەکی تر هەیە کە هەر واتای پەز دەگەینێ وەک مەر،
مێی ،شە  /شەک (بەرخی دووسااڵ ).
)purú = much, many (BFD
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پورۆ :ئەم وشااااەیە لە کوردیدا ماوەتەوە ،لە کرمانجیدا بە شااااێوەی"پڕ" کە واتای زۆر دەدا
بەکار دێت .وەک پڕ خۆشە ،پڕ گەرمە ،پڕ خراپە.
)purumāyá = wonderful (BFD
پورو -مایە :ئەم وشەیە لە دوو بڕگە پێک هاتووە ،بڕگەی یەکەم "پورو" کە هەما وشەی
"پڕ"ە کە پێ شتر ڕوو کرایەوە .بڕگەی دووەم "مایە" کە لە کوردی شدا هەر هەما مایەیە.
وەک دەستمایە ،سەرمایە ،بێمایە ،کەممایە .ئەم وشەیە واتای "پڕمایە" دەدات.
parahya= day before yesterday, (OSD) sid106
پێراهیا :واتای پێرێ ئەدا ،ئەم وشااە لە کوردیدا بە چەند شااێوەیەک گۆ دەکرێ وەک پێرێ،
پێرەکە و پێر.
)piiDana = harassment (OSD, sid 111
)piiDayaa = by torture (OSD, sid 111
)piiDayati = to oppress (OSD, sid 111
پیی دانا ،پیی دایا ،پیی دایەتی :ئەم و شانە زۆر جێوای سەرنجە ،لێرەدا وا دەردەکەوەل
کە پێشتتتتتتتتر ئامرازی "لا" نەبووە و لە باتی "لا" ئامرازی "پیی" بەکار هێنراوە .بۆیە
وشتتەکانی بەرامبەری لە کوردی ئێستتتادا دەبێتە "لا دان"" ،لا دا  /لا دە" ،لا دایەتی/
لا دانیەتی".
)puurve = before, ago (OSD, sid 144
پووروە :لە کوردیاادا دەنگی "ە" گۆڕاوە بۆ "ب" و ئەم وشاااااااەیە ئێساااااااتااا وەک بەرەوە
گۆدەکرێ.
)bandii = prisoner (OSD, sid 125
بەندی :ئەمە وشااااەیەکی ڕەسااااەنی کوردییە ،لە باشااااووری کوردسااااتاندا ئێسااااتاش هەر بە
زیندانی دەڵێ "بەندی" و بە زیندانیش دەڵێ "بەندیخانە" .وشەی "بەندە" لە کوردیدا )کە لە
فارساااااایدا وەک "بندە" دەنووساااااارێت) هەر لەم وشااااااەوە هاتووە" ،بەندی  /بەندە" بە واتای
کەسێکە کە بەند کراوە( ،کۆیلە /ۆاڵم).
)balavaan = powerful (OSD, sid 126
بااڵوان :ئەمە هەما وشەی "پاڵەوا "ە لە کوردیدا.
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)bahu = arm (BFD
)baahu = arm (OSD, sid 127
باهو :ئەمە وشااەیەکی کوردییە .لە هەورامی ،سااۆرانی و کرمانجیدا هەم باهو دەڵێ و هەم
بازوو.
)bhuu = to be (OSD, sid 134
بهوو :ئەم وشەیە ئێستا لە کوردیدا وەک "بوو" یا " بوو " گۆ دەکرێ.
)buuh = become (OSD, sid 135
بووە :ئەم وشااااەیە لەوانەیە بە خراە وەرگێڕدرابێت ،ئەمە هەما وشااااەی "بوو /بووە" لە
کوردیدا.
)bhuvana = is, existens (BFD
بهووانا :ئەم وشەیە لە کوردیدا بە شێوەی" بووانا" بەکار دێت ،وەک ئەگەر منداڵەکا لێرە
"بووانا"یە ،یا ئەگەر خوێندکارەکا لێرە "بوانا"یە.
)bhraatri = brother (OSD, sid 137
بهراتری :واتای "برا" و برادەر دەدات.
)bhumi = jord, mark (BFD
ب ومی :ئەم وشاااااااەیە ئەمڕۆ لە کوردیدا وەک "بوم /بۆم" کە واتای زەوی یا زەمی ئەدا
بەکار دێت .بۆ نموونە وشاااەی" بومەلەرزە  /بۆمەلەرزە" کە واتای زەمی لەرزە ئەدا ،یا
وشااەی "بەروبوم" کە ئەمڕۆ وەک دەسااتەواژەیەک بۆ بەرهەمی کشااتوکاڵی بەکاردەبرێت،
کە لە ڕاساااااااتیدا "بەر" بە واتای بەری دارە (ثمر) و "بوم"یش واتای زەوی دەدا ،کە دەڵێ
ئەو شااوێنە بەروبومی باشااە ،واتا هەم بەری باش ئەدا و هەمیش زەوییەکەی باشااە .یا لە
دەستەواژەی مەرزوبوم کە واتای مەرز و سەرزەمی  /مەرز و واڵت دەدات.

)matsya = a fish (OSD, sid 138
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ماتستتتتیا :ئەم وشااااەیە لە ئەوێسااااتادا بە شااااێوەی"ماساااایو" 156هاتووە ،لە کوردیدا بە گشااااتی
"ماسی" دەبێژ بەاڵم لە هەورامیدا وەک ئەوێستا "ماسیو" و "ماساوی" 157دەگوترێت.
)mada = Intoxication, brusning (OSD, sid 138
مادا  /مەدە :ئەم وشااەیە واتای سااەرخۆش دەدا ،لە کوردی و لە فارساایشاادا لە گەڵ وشااەی
"مەدهۆش"دا بەرچاو دەکەوێ( ،وەک دەڵێ مەساااااات و مەدهۆشااااااە) .هەروەها وشااااااەی
"مەستتتت "یش هەر لەم وشااااەیەوە پەیدا بووە واتا "مەد +هەساااات" کە مانای "هەساااات بە
سەرخۆشی" دەگەینی.
manushhya = man (OSD) sid 140
)mánu = man, mankind (BFD
"مەشیا"158

مەنیوشەیا ،مەنیو :واتای مرۆڤ یا ئادمیزاد دەدا .لە ئەوێستاشدا بە شێوەی
هاتووە .،لە زمانی سویدیشدا هەر"مەنیشا"ی پێ دەڵێ  ،لە زمانی سریالنکائیشدا"مەنیوشا"ی
پێ دەوترێت .ئەم وشااەیە هەتا سااەد ساااڵ لەمەوبەر لە کوردیدا بە شااێوەی مەشاایە (ئادەم) و
مەشیانە (حەوا) لە ناوچەکانی هەوراما و شارەزور و کرماشا و ئیالمدا برەوی هەبووە،
بەاڵم ئێستا تەنیا لە نێو سرودەکانی ئایینی یارسانیدا ماوەتەوە.
بۆ نموونە :
پیری شااااااالیار (  ١٠٩٨ -١٠٠٦زایینی) ،شاااااااعیر و پیری زەردشااااااتی و یەکێ لە گەورە
پیرەکانی یار سانا لە یەکێ لە هەڵبە ستەکانیدا ئاوا با سی مە شیە (ئادەم) و مە شیانە (حەوا)
دەکا:
یارا جە ڕێواس .یارا جە

ڕێواس159

پادشام پەیدا بی ،جە دانەی ڕێواس
مەشیە و مەشیانە ،بەرئاما جەواس
پەرێ ئازمایی ،مێردا رەواس
156

Avesta Dictionary by K.E. Kanga, http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm
)(2012-01-21
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Jonathan Slocum and Scott L. Harvey,
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واتاکەی:
ئەی یارا لە ڕێواس
پادشام پەیدا بووە ،لە دانەی ڕێواس
ئادەم و حەوا لە دەنکی گەنم هاتوو
تا ئەو کەسانەی لە رووەک پەیدا بوو تاای بکرێتووە.
هەروەها لە هەڵبەستیکی تردا شاخۆشی (  ١٠٧٤ – ١٠١٥زایینی) کەشاعێر و یەکێکی
تر لە پیرانی یارسانانە ئاوا دەڵێ:
ئەز چەنی تۆمە  ،شەهریار بێ

گەرد160

اەاڵی کەنگاوەر ئانە بی وەگەرد
دوڕ نە تای دەریا ،ئیمەی بەروارەرد
نامەکەی مەشیە ،ئیمەی بەرد ئەوفەرد
واتاکەی:
ئەی پیر شاریاری پاک
ئیستا اەاڵی کەنگاوەر وێرا و پر وبارە
لەو ڕۆژەی کە دوڕ لە دەریا پەیدا بوو
ئیمەش بە ناوی ئادەم هاتیینە ئەم گیتییە
دەبی ئەوش لە بیرما نەچێ کە مەبەسات لە اەاڵی کەنگاوەر ،پەرەساتگای کەنگاوەرە واتا
"پەرەسااااتگای ئاناهیتا"یە .وشااااەی ئاناهیتا واتای بێگەرد دەدا ،بۆیە شاااااخۆشاااای دەڵێ ئەو
پەرەساااااتگایە کە بێگەرد بوو ئێساااااتا بووە بەگەرد (واتا ئێساااااتا ڕووخاوە و بووە بە گەرد،
مەبەستی ئەوەیە کە ئیتر برەوی جارانی نەماوە).
)maa = do not (OSD, sid 143
)mā = not, that not (BFD
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ما :ئەم وشەیە لە سانسکریتی و هەروەها لە ئەوێستاییدا نیشانەیە بۆ نەرێنی کرد (ن ی).
لە کوردی شااێوەزاری هەورامیدا هەر وەک سااانسااکریتی و ئەوێسااتایی "ما" بەکار دێت،
بەاڵم لە شێوەزارەکانی تری کوردیدا ئەم نیشانەیە وەک "مە" گۆ دەکرێ .بۆ نموونە:
شێوەزاری هەورامی :ماوانا ،ماسڕا ،ماوەرا ،ماواچا.
شێووە زاری سۆرانی :مەخوێنە ،مەسڕا ،مەخوە ،مەبێژە /مەڵێ.
)man, mányate = think (BFD
)manyate = to think (OSD, sid 41
)manye = think (OSD, sid 141
مەن ،مەنیاتە ،مەنیە :ئەمە وشااەیەکی کۆنی کوردییە واتای بیر و ئەندیشااە دەدا ،ئێسااتا لە
کوردیدا بەکار ناهێنرێت ،بەاڵم لە هێندێک لە ناوچەکانی باشاااااااووری کوردساااااااتاندا وەک
گەرمیا و کرماشااا و ئیالم هێشااتا هەر ماوەتەوە .هەر وەها ئەم وشااەیە لە شااێوەی ناوی
"بەهمە "دا بە دی دەکرێت کە لە دوو بڕگە پێک هاتووە "بەه -مە " ،برگی یەکەمی واتای
"باش" دەدات وەک دەڵی بەبە /بابا لەو کوڕە ،بەبە  /بابا لەو شاااااااێرە .بڕگەی دووەمیش
"مە " 161لە کوردیدا واتای بیر و ئەندیشە دەدات ،پێکەوە واتای "ئەندیشەی باش" دەدات.
ئەم وشاااااەیە لە ئەوێساااااتادا وەک "وهو -مە  /وهو -مەنە" هەر بە واتای ئەندیشاااااەی باش
هاتووە.
Maatri = mother (OSD, sid 144
)mātŕ̥ = mother (BFD
ماتری ،ماتەر :لە باتی ئەم و شەیە ئێ ستا لە زۆربەی شێوەزارەکانی کوردیدا و شەی دایک
یا دایە بەکار دێت کە لە وشااااااەی "دا"وە هاتووە" .دا" لە ئەوێسااااااتاییدا واتای چاودێری و
پەرەساااتاری کرد دەدات .بەاڵم لە شاااێوەزاری زازاکیدا بە دایک دەڵێ "مای" ،کە کورت
کراوەی وشااااااەی "ماتەری"یە .ئەم وشااااااەیە پێشااااااتر لە کوردیدا بەکار هاتووە بۆ نموونە
شااااااااخۆشااااااای لە یەکێ لە هەڵبەسااااااات ەکانی دا لە هەزار سااااااااڵ لەمەوبەردا لە باتی دایک
دەستەواژەی "ماما" کە هاوریشەیە لەگەڵ "ماتەر" بەکار هێناوە.
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مامام جەاللا کاکام

ڕەنوینە162

دوون وە دوون ئامام چینە وە چینە
ها ئیسا یۆر و نامم خۆشینە
هەر کەس بشناسوم پاکش مەو کینە
واتتتا دایکم نتتاوی (جەاللە) وکتتاکەم نتتاوی "ڕەنوین"ە ڕەوانی من لە نتتاو چەنتتد تەنێکتتدا
گەڕاوە تا گەیشتتتتوومەتە ئەم تەنە و ئێستتتتا ناوم" خۆشتتتین"ە هەر کەستتتێک بە ڕاستتتتی
بمناسێ هیچ کیینەیەک لە دڵێدا نامێنێ .
)márta = mortal (BFD
مەرتە :ئەم وشاااااەیە لە هەورامیدا وەک مەردە و لە ساااااۆرانیدا وەک مردو ،گۆ دەکری .لە
هەورامیدا دەنگی پیتی "د" لەم وشەیەدا زیاتر هەوای دەنگی"ت"ی هەیە وەکوو مەرتە.
)mártya = mortal man (BFD
مەرتیا :لە کوردیدا بەچەند شێوەی جۆراوجۆر گۆ دەکری وەک مردو ،مردی ،و مری.
)mita= a few, a little (OSD, sid 145
میتا :واتای کەم و بچووک دەگەینێ ،ئەم وشاااەیە لە ناوچەی سااانە وەکوو میتا گۆ دەکرێ
بۆ نموونە دەبێژ خلەمیتا واتا کەسااایک یا منداڵێکی زۆر چکۆلە ،یا دەڵێ فرە میتانە،
واتا زۆر بچووکە.
)mihira = sun (OSD, sid 145
میهیرا :ئەم وشاااااااەیە وا تای خۆر ئەدا ،بە خۆدای خۆریش میترا (می یرا) وتراوە ،می یر
زۆر گەورەترە لەوەی کە لە نێو کوردا فەرامۆش بکرێت .ئێسااااااتا لە کوردیدا بە مێ ر گۆ
دەکرێ وبێجگە لە وشااەگەلی مێ ر و مێ رەبا لە ناوی کەساای و هەروەها ناوێ شااوێ و
جێگاکاندا هەر ماوەتەوە وەک نموونە ناوەکانی مێ رداد  ،مێ رزاد ،مێ ری ،مێ رئەنگیز،
مێ را  .ناوەکانی میر و میرزا و میرزادە و میرمیرا کە واتای شاااااهنشااااا دەدا هەمووی
هەر لە مێ روە هاتوو  .وشەی مەریوا لە کوردیدا لە بنەرەتدا هەر مێ رەوا  /مێ رەبا
بووە .وشەی مێ رەبا جارا ئەم واتاییەی ئێستای نەبووە بەڵکوو واتای کەسێکی داوە کە

یارسا لە نووسینی ئەیوب ڕوستەم ساڵی  ٢٠٠٦زایینی ،ل.ە ٨٢
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ئاگای لە مێ ر بووە واتا مێ رپەرەسااات یا خۆداپەرەسااات یا بە واتایکی تر دیندار ،بەاڵم
ئەمڕۆ واتای کەسێک ئەدا کە ڕووخۆش و دڵسۆز بێت.
)yavana= foreign (OSD, sid 151
یاڤانا :بەرانبەرەکەی لە کوردیدا " بیانا  /بیانی"ە.
)yuvan = young (OSD, sid 152
یووان ،یوڤان :بەرانبەرەکەی لە کوردیدا "جوا "ە.
)rajani= night (OSD, sid 155
راجانی /ڕەژانی :واتای شاااەو ئەدا ،ئەم وشاااەیە لە کوردیدا ئێساااتا وەک " ڕەشاااانی" یا "
ڕەشایی" لێ هاتووە ،ناوی ڕەنگی " ڕەش" هەر لەم وشەیەوە هاتووە.
ru = light (OSD) sid 159
ڕۆ :وشااەیەکی پەتی کوردییە واتای "ڕۆشاانایی و هەروەها ڕۆژ" 163دەدا ،وشااەی "ڕۆ" و
"ڕۆژ" و "ڕۆشااااا " گشاااااتیا هەر یەک واتایا هەیە بڕوانە وشاااااەی ئیمڕۆ و ئیمڕۆژ .لە
کرمانجیدا گەلێ جارا لە باتی ڕۆژ وشەی " ڕۆ" بەکار دێنی .
)ríṣ = harm (BFD
ڕێش :ئەم و شە لە شێوەزارەکانی کوردیی هەورامی و لەکیدا بەکار دێت و هەر "ڕیش"ی
پێ دەڵێ  .بۆ نموونە
پیرعابدینی جاف (  ١٣٩٤ -١٣٢٠زایینی) کە شاعێر و لە پیرانی یارسانییە ئاوا دەڵێ:
بەپێی وتەی

سەرەنجامم164

لە شارەزورە ئەنجامم
یارم لەوێ دەدا کامم
لە بادە پڕ دەکا جامم
ساڕێش دەکا ڕێش و زامم

فەرهەنگی وشەنامە هۆرامی -کوردیی ،بێدار ،هەۆلیر  ٢٠١٠زایینی ،ل.ە٥٢٣ .
مێژووی ئەدەبی کوردی د.مارف خزنەدار چاپی هەولێر ساڵی  ٢٠٠١ل.ە ٢٦٦
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تا بگەمە هەمی دامم
م عابدینی هەورامم
دڵداریی جووانی خوا جامم
یا لە هەڵبەستیکی بابا جەلیل لە نێوا ساالنی(  ١٥٦٠ -١٤٧٨زایینی دا).
ڕیازەت کێشم
ئەزیزم پەی تۆ ،ڕیازەت کێشم
بەزەی کەر وە حاڵ ،دەروونی ڕێشم
گوڵم وە دەست  ،پەی چێشە

بێشم
)vīrá = hero, man, strong son (BFD

وێرا :واتای اارەما  ،مەرد و کوڕی بەهێز بۆ ئەم وشاااەیە دانراوە .بەاڵم لە ڕاساااتیدا ئەمە
وشاااااەیەکی کوردییە کە چاوگەکەی " وێری  /وێرا "ە کە واتای بێباکی ،دلێری ،و بوێری
دەدات ،بۆ نموونە " :نەیا  -وێرا" نەم -وێرا"" ،کوڕێکی بوێرە".
خۆدی وشااەی دلێرێش هەر لەم وشااەیەوە هاتووە ،ئا بەم جۆرە" :دڵ  +وێر" واتا دڵوێر کە
دواجار بووە بە دلێر.
)vīryà = heroic deed, manly strength (BFD
وێریا :ئەمەش هەر هەما وشەی پێشووە .هەر هەما واتاش دەگەیینی.
ڕوو کردنەوەیەک لەساااەر وشاااەکانی "ورە" و "وزە" :هێندێک جیاوازی هەیە لە نێوا
وشاااااااەی "ورە  /ورا" و "وێرا" لە کوردیدا .ورە هێزی نەترسااااااای و بوێرییە ،واتا ئەگەر
کەسێ ورەی هەبێ دەوێرێ ،و ئەگەر ورەێ نەبێ ناوێرێ .کە وابوو ورە هێزی "وێرا "ە.
هەر ئەم پەیوەندییەش لە نێوا وشەی " وزە" و وشەی "هێز"یشدا هەیە ،واتا "وزە" هێزی
توانایییە ،هەر کەسااااااێ وزەی هەبێ هێزیشاااااای هەیە ،و هەر کەساااااای وزەی تێدا نەمێنێ،
هێزێشی تێدا نامینێ.
)vac = speak (BFD
واچ :ئەمە وشااااااەیەکی کوردییە لە شااااااێوازی هەورامیدا کە هەر چەشاااااانی ئەوێسااااااتایی و
سااااااااانساااااااکریتی وەک"واە گۆ دەکرێ ،بۆ وێنە دەڵێ "کااکەم واچە " واتە کااکەم دەڵێ.
وشەگەلێ وەک واچە ،واژە ،بوشە ،بێژە هەمووی هەر لەم وشەوە هاتوو .
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)vacha = word (OSD, sid 163
واچا :واتای وشاااە ئەدا ،لە هەما ڕەگی وشاااەی "واە"وە هاتووە .لە هەورامیدا هەر وەک
"واچە /واچا"یە ،لە شێوەزارەکانی تری کوردیدا وەک "وشە" و "واژە" گۆ دەکرێ.

)vivaaha = Wedding (OSD, sid 175
(vivaa = marriage (OSD, sid 175
ویواها ،ویوا ( /وەیڤاها ،ڤەیڤا) :واتای ژ هێنا و زەماوەند دەدا ،ئەم وشااااااە لە زازاکیدا
ماوەتەوە و" وەێڤە /وەێوە (")veyveی پێ دەڵێ  .165لە ئەوێساااتاشااادا هەر وا گۆ دەکرێ.
لە شاااااااێوەزارەکااانی هەورامی و زازاکیاادا بە بووک دەبێژ "وەێوە" ،166لە ناااوچەکااانی
شارەزور و سنەدا بە بووک دەڵێ " وەوی".
)vasha = agree (OSD, sid 166
واسها /ڤاسا :ئەم وشەیە لە کوردیدا هەر ماوەتەوە و بە چەند شێوازێک نزیک لە یەک گۆ
دەکرێ وەک "وەسااایە" (کرمانجی)" ،واسااە" ( ناوچەکانی شااارەزور ،ساانە و هەوراما )،
"وایە" (سۆرانی) ،و " وەهایە" ( کوردی بە گشتیی ).
)varshha = rain (OSD, sid 165
وارشتا :واتای بارا دەدا .ئەم وشااەیە لە شااێوەی هەورامی و زازاکیدا هەر بەم چەشاانە گۆ
دەکرێ .وشەی وارشا ناوی چاوگە بۆ " وارا " ،کە بەرانبەرەکەی لە کوردیدا ئاوایە:

شێوەزار

ناو

ناوی چاوگ

زازاکی

وارا

وارەش

لەکی ،هەورامی

وارا

وارەشت  ،وەشت

کرمانجی ،سۆرانی

بارا

بارش ،بارشت

165

Ferheng, Kirmancki (zazaki) – Kurmanci, Çeko Kocadag, l.p.478
فەرهەنگی وشەنامە هۆرامی -کوردیی ،بێدار ،هەۆلیر  ٢٠١٠زایینی ،ل.ە١٠٣١.
فەرهەنگی زازاکی -کورمانجی ،لە نووسینی چەکۆ کۆچداو ساڵی  ،٢٠١٠ل.ە٤٧٨.

166

90

(vaata = wind (OSD, sid 166
)vaayu= wind (OSD, sid 168
واتتا ،وایو( /ڤتاتتا،ڤتایو) :بەرامبەرەکەی وشاااااااەی "وا"یە لە هەورامی ،زازاکی ،لەکی و
کەڵ ۆڕیدا و وشەی "با"یە لە سۆرانی و کرمانجیدا.
)vāja = power, strength (BFD
وجا :ئەم وشەیە واتای هێز دەدا ،بەرامبەرە لەگەڵ وشەی کوردی "وزە".
)vrika = wolf (OSD, sid 178
(167")verg

ورێکا :ئەم وشەیە واتای گور دەدا ،لە زازاکی و هەورامیدا وەک " وەر
گۆ دەکرێ ،بەاڵم لە ساااااااۆرانی و کرمانجیدا لە ژێر کاریگەریی زمانی ئەشاااااااکانییەکاندا
دەنگی "ۆ" گۆراوە بۆ " ".
)vad, vádati = speak (BFD

واد ،واداتی :ئەم وشااەیە واتای وت دەدات ،بەرامبەرەکەی لە شااێوازی هەورامی و لەکیدا
دەبێتە " وات" و لە شاااااااێوەی ساااااااۆرانی و کەڵ ور یدا دەبێتە" وت" ،لە کر مانج یدا دەبێتە
"گۆت" .وشاااەی واداتی لە ساااانساااکریتیدا پێک هاتووە لە وات لە گەڵ پاشاااگری "اتی" کە
وشااەکە دەباتە دۆخی کارەوە ،ئەگەر بەرانبەری لە کوردیدا بۆ ببینینەوە دەبێتە "واتیەتی" و
یا "وتیەتی".
)víśva = all (BFD
ڤیستتتڤا /ویستتتوا :واتای گشااات یا هەموو دەدا .ئەم وشاااەیە لە زازاکیدابە شاااێوەی "ڤیساااە/
ویسە" و لە شێوەی لەکیدا وەک "وسیار" بەکار دێت.
)sūrya = sun (BFD
)suurya = sun (OSD, sid 209
ستتتتتتتوریا :واتای خۆر دەدا ،ئەمڕۆ لە کوردیدا لە شاااااااێوەی ناوی کچاندا هەر ماوەتەوە و
"سورەیا"ی پێ دەڵێ .
فەرهەنگی وشەنامە هۆرامی -کوردیی ،بێدار ،هەۆلیر  ٢٠١٠زایینی ،ل.ە١٠١٢ .
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)soma = ljus, God (OSD, sid 210
سۆما :بە واتای ڕۆشنایی و بە واتای خۆدا هاتووە .لە کوردیشدا هەر هەما واتای هەیە:
 -١واتای هێزی بینایی و هەروەها تروسکەی ڕووناکی لە دورەوە ئەدا.168
 -٢زۆر جارا دەنگی "س" ساااااانساااااکریتی لە زمانی کوردیدا دەگۆردرێت بۆ " ه" هەر
وەک ئاسااورا بووە بە ئاهورا ،ناساایتا بووە بە ناهیتا ،ساایند بووە بە هیند ،بێ سااودە بووە بە
بێ هوودە ،و ساااااااۆما بووە بە هۆما .لە زازاکیدا بە خۆدا دەڵێ "هۆما (  169")Homaکە
هەما سۆمای سانسکریتییە.
)sthaa = to stand (OSD, sid 211
ستها /ستا :واتای وەستا ئەدا ،بەرانبەرەکەی لە کوردیدا وشەی "وەستا"یە.
)sthaana = place (OSD, sid 211
ستتتتهانا  /ستتتتانا :ئەم وشاااەیە واتای "ساااتا " ئەدا لە کوردیدا .ئێساااتا زیاتر وەک پاشاااگری
شوێ بەکار دێت وەک گۆلێستا  ،دارستا  ،بێستا  ،کێوستا  ،کوردستا .
)stuta = praised (OSD, sid 211
ستتتوتا :واتای سااتایشااکرد ئەدا ،لە کوردیدا هەر وەک ناوی چاو
ستایش یا ستایشت .ئەم وشەیە لە فارسیدا وەک ستود بەکار دێت.

بەکار دیت واتا وەک

)sva = self ( OSD, sid 214
سڤا /سوە :ئەم وشەیە واتای خۆ ئەدا ،ئێستا گۆڕانکاری بە سەریدا هاتووە ،لەوانە دەنگی
"س" گۆڕدراوە بۆ "ه" و وشەکە بووە بە "هوڤا /هوە" کە دواجاریش گۆڕاوە بۆ خۆ.

ئەنجامەکانی ئەم بەشە:
ئەم بەراوردکارییە ئەوەمان بۆ دەستتتتتتتەلمێنا کە خزمایەتی و پەیوەندییەکی
نزیک لە نێوان زمانەکانی کوردی و سانسکریتی و میتانیدا هەیە .هەروەها
ئەوەش دەستتتتتتتەلمێنا کە لە ناوچەی میزوپوتامیادا بێجوە لە زوانی کوردی
بڕوانە هەنبانە بۆرینە هەژار ،تارا  ،١٣٦٨ل.ە ٤٢٩
Ferheng, Kirmancki (zazaki) – Kurmanci, Çeko Kocadag, l.p.190
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نەبی هێچ زمانێکی تر لە ناوچەکەدا نییە کە ئەوندە نزیکایەتی لەگەڵ زمانی
میتانی و ستتتتتتتانستتتتتتتکریتی یدا هەبا .بێوومان میتانییەکانیش تەنیا یەکا لە
هۆزەکتتانی هینتتدوئێرانیی زمتتان بوون کە فەرمتتانڕەوایەتی نتتاوچەکەیتتان لە
بندەستتتتدا بوو .بەاڵم هاوکا لەگەڵ میتانییەکان و پێشتتتتر لەوانیش بە دەیان
و بورە بە ستتتتتتتەدان تیرە و هۆزی ئێرانیی زمان لە ناوچەکەدا ژیاون کە بە
زمانیکی نزیک لە یەک دواون (بۆ نموونە هەبوونی گۆندی گاستتتتتتتوور لە
نزیکی کەرکووک بۆ خۆی بەڵوەیە) .زمتتتتانی کوردی ئەمڕۆ هەر چەنتتتتد
گۆڕانی بە ستتتتتتتەردا هاتووە و با گومان کەوتووەتە بەر کاریوەریی ز مانی
گەالنی دەور و پشتتتتتتتتی خۆی وەلا ڕیشتتتتتتتەکەی هەر دەگەرێتەوە بۆ زمانی
میتانی و ئەو هۆزە ئێرانیی زمانانە کە لە ناوچەکەدا نیشتتتتتتەجێبوون و هەر
لەمێژ بوو لەول دەژیان .بەاڵم هەر وەکوو پێشتتتریش باستتی کرا ،ناتوانرێ
بووتر ێ کە ز مانی می تانی و هەروە ها ز مانی ئەو هۆزانەی دیکە کە لەو
ستتتتتتەردەمەدا پا ئاخاوتوون ڕێک زمانی کوردی بووە ،بەڵکوو ئەو زمانانە
ئەو زەمینە و ژێرخانەیان خۆش کرد کە دوواجار بوو بە بناغە و پایەیەک
بۆ سەرهەڵدان و گەشەکردنی زمانێک کە ئێستا بە کوردی دەناسرێ ".
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بەشی سێیەم
یەکیەتیی هۆزەکانی ماننا  /پادشایەتی ماننا
تااا ئێساااااااتااا کەمتری لێکۆڵینەوە و پشاااااااکنینی تااایبەتی کراوە بە دوای شاااااااوێنەوارەکااانی
فەرماااانڕەوایی مااااننااااکاااانااادا بۆ پەی برد بە ڕووداوەکاااانی ئەو ساااااااەردەمە و چۆنیەتی
فەرمانڕەوایی ماننایییەکا و پەیوەندییەکانیا لەگەڵ هۆزەکانی تر و دەساااااااتەاڵتەکانی تری
ناوچەکەدا .ئەو زانیارییانەش کە ئێ ستا لەبەر دە ستدایە زۆرتر لە سەرچاوەکانی ئا شووری
و ئورارتوویییەوە بەدەساااااااات هاتوو کە پادشااااااااا کان یا هەر بۆهەڵکێشااااااااانی خۆ یا و
تۆمارکردنی سااەرکەوتنەکانیا بەسااەر ماننایییەکاندا بەکەیفی خۆیا نووساایویانە و لە پاش
خۆیا بەجێیا هێشاااااتووە .دیارە ئەمەش ئاوێنەی ڕۆژانی ڕەش و ناکامی ماننایییەکا وێنا
دەکا نەک وێنەیەکی ڕاستەاینە لە واڵت و دەستەاڵتی ماننا.
یەکێ لە زانا بەناوبانگەکانی بواری مێژوو کە زۆرتری شاااااااتی لەساااااااەر ماننایییەکا کۆ
کرددوەتەوە دیاکۆنۆڤە .مێژوونووسااانی تر زۆربەیا هەر بە پشااتبەساات بە نووسااراوەکانی
ئەو لێکۆڵینەوەیا کردووە و وتاریا نووساااااایووەتەوە .بۆیە باشااااااتر وایە ڕاسااااااتییەکا لە
دیاکۆنۆڤە وەربگیردریت و هەڵەکانیشی ڕوو بکرێتەوە.
پاش لەناوچوونی فەرمانڕەوایی میتانی ،شاااوێنەکانی ژێردەساااتەاڵتیا دابەش بوو بە ساااەر
دوو پادشایەتی ،هیتی و ئاشووریدا .هیتییەکا بەشی باکوور و رۆژاوا و ئاشوورییەکانیش
بەشی باشووری ئەو واڵتەیا داگیر کرد .لە دوای ماوەیەکی کورت ئاشوورییەکا توانیا
دەست بە سەر بەشێکی زۆر لە واڵتی میتانیدا بگر  .بەاڵم چەند بۆشایییەک لە بەشەکانی
ڕۆژهەاڵت و باکووری ڕۆژهەاڵتدا پەیدا بوو کە لە ئەنجامدا دوو فەرمانڕەوایی بەهێز
ئەم بۆشاییانەیا پڕ کردەوە کە بریتی بوو :
-

لە الی باااکوورەوە هۆزەکااانی هوری (خۆری) کە یەکێ لە پێک اااتەکااانیااا ئەرمەنەکااا
بوو  ،فەرمانڕەوایی "ئورارتوویان" دامەزراند کە ناوندەکەی تۆشااپە بوو (شاااری وا ).
فەرمانڕەوایییەکی بەهێز و پا و بەری کە هەر لە ناوچەی جەزیرە وبۆتانی ئیساااااتا هەتا
دەگاتە ناوچەکانی سەرەوەی گۆلی ورمێی (ارومیە) و ئەرمەنستانی ئێستا ،هەر هەمووی
کەوتنە ب دەساااااااتەاڵتی ئەوا  .تەنانەت لە ساااااااەردەمیکدا توانیا ناوچەکانی ڕەواندز و
شاانوێش بخەنە ژێر فەرمانڕەوایی خۆیا  ،مینەواس یەکێ لە پادشاااکانیا نووسااراوەیەکی
لە خۆی لەسااااەر کێلەشاااای بەجێ ێشااااتووە( .ئەم نووسااااراوەیە ئێسااااتا لە الیە دەسااااتەاڵتی
ئێرانەوە گواستراوەتەوە بۆ موزەخانە).
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-

لە الی ڕۆژهەاڵتیشااااەوە یەکیەتیی هۆزەکانی ماننا دەسااااتەاڵتی خۆی هەر لە باشااااوور و
ڕۆژهەاڵتی گۆلی ورمێییەوە واتا بەشااااااایکی زۆر لە ناوچەکانی ئازەربایجا و هەروەها
ڕۆژهەاڵتی کوردساااااتا دامەزراندبوو .لێرەدا باسااااای واڵتی ئورارتوو وەال دەنی و تەنیا
باسی ماننا دەکەی بۆ دەستنیشانکردنی پەیوەندیی زمانەکەیا لەگەڵ زمانی کوردیدا.
ئا شوورییەکا بە تۆمارکردنی سەرکەوتنەکانی خۆیا توانیویانە ناوی ژمارەیەکی زۆر لە
ساااااەرۆک هۆزەکا و هەروەها ناوی ناوچەکا بۆ ئیمە بەجێب ێڵ کە ساااااود وەرگرت لەم
ناوانە دەتوانێ یارمەتیدەر بێ بۆ ئەوەی زانیاریی لەسااااەر زمانی دانیشااااتوانی کۆنی واڵتی
کوردەواری بەدەسااتەوە بدات .ئاشااوورییەکا لە سااەرەتادا گشاات دانیشااتوانی ڕۆژهەاڵتی
ئاشووریا واتە دانێشتوانی کۆنی واڵتی کوردوارییا بە هەموو نەژاد و زمانێکەوە وەکوو
لۆلۆبی (وشااااەیەکی هورییە و واتای بیانی و دوژم دەدا) و هێندێ جاریش وەک گۆتی ،و
ناوچەکانیشیا وەک "زاموا" ناو لێ بردووە .ئەم ناوچەیە واتا زاموا لە پێشدا هەر لە گۆلی
ورمێییەوە هەتا سەرەوەی ڕووباری دیالەی لە خۆ دەگرت بەاڵم پاشا دەستەواژەی زاموا
بۆ ناوچەیەکی بەر تەسکتر بەکاردەهات کە لە دربەندی بازیانەوە لە خوارەوەی کەرکووک
دەسااتی پێ دەکرد و ناوچەکانی ساالێمانی و دەوروبەری هەتا دەگەێشااتە مەریوا و بەشاایک
لە هەورامانی ئێستا هەتا دەگەیشتە سەرەوەی رووباری دیالە واتا سنووری واڵتی "نامار/
نامری" دەگرتەوە .لێرەدا بۆ زانیاریی زیاتر لە ساااااااەر ماننایییەکا کورتەیەک لە مێژووی
ئەو سەردەمە باس دەکرێت170 :
"لە کوتای ساااااااەدەی دەیەمی پێش زایی ندا ( ) ٨٩٠ -٩١١ئەداد نێراری دووەم پادشااااااااای
ئاشااااوور ،دەسااااتی دایە هێرشااااێکی بەرباڵو لە دژی لۆلۆبیا هەر لە گۆلی ورمێییەوە هەتا
ڕووباری دیالە ،لەم هێرش اانەدا خەڵکی بە کۆمەڵ کوشااتار کرد .پاش مردنی ئەداد نێراری
کۆرەکەی " توکولتی نینورتی دووەم" درێژەدەری ڕ ێگااااای باااااوکی بوو و لە ڕێگااااای
دەساااتدرێژی و کوشاااتوبڕەوە توانی سااانووری واڵتەکەی فراوانتر بکا ،بەاڵم لەمانە خراپتر
هێرشاااەکانی "ئاشاااوور ناسااارپاڵی دووەم" بوو لە سااااڵەکانی  ٨٨١ ،٨٨٣و  ٨٨٠ە.ز .بە
هەر ناوچە و گوندێکدا کە تێ دەپەڕی تااڵنی دەکرد ،لە ئەسااااااااە و ئاژەڵەوە بگرە هەتا
کەڕەستەی ناومااڵ  ،خەڵکەکەشی یا دەکوشت و یا وەک "بەردە ( کۆێلە)" دەیانبرد .
وشاااااااەی "بەردە" کە بە واتااای کۆیلە و بەناادی دێاات ،وشاااااااەیەکی کوردیی هەورامییە،
ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو ساااااااەردەمە .ئەو کەسااااااااانەی کە دەگیرا و دەبرا لە الیە کەس و
کاارەکاانیاانەوە پێیاا دەگۆترا "بەردەکاا " واتاا ئەوانەی کە بردرا (براوەکاا ) ،هەر ئەم
وشەیە بوو کە دواجار چوووتە نێو زمانی فارسییەوە و بوو بە بەردەگا (بردگا )].

سەرچاوەی سەرەکی نووسینی ئەم بەشە پەرتووکی مێژووی ماد لە نووسینی ا.م .دیاکۆنۆڤ ولە وەرگێرانی
کەریمی کشاورز لە ساڵی  ١٣٤٥هەتاوی لە تارا .
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خەڵکی ناوچە جۆراوجۆرەکانی واڵتی کۆنی کوردەواری لەمە باش تێ گەیشاااااااتبوو کە
سااااااەروماڵیا لە مەترساااااای لە ناوچووندایە هەر بۆیەش دەسااااااتیا دایە خۆ رێکخساااااات و
بەرخۆدا  .لەوانە بەرئەنگاربوونەوەکەی "نور -ئاداد" ساااااااەرۆکی ناوچەی داگار ،کە لە
دەربەندی بازیا ڕێگای بە ئاشاااوور ناسااارپاڵی گرت بەاڵم هێزەکانیا بەرگەیا نەگرت و
ئاشاااوورییەکا توانیا لە دەربەندی بازیا تێ پەڕ و لەساااەر ڕێگای خۆیا ساااێ پادشاااا
(مەبەسااات ساااێ ساااەرۆک هۆز بووە) تارومار بکە  ،هەروەها زۆر ناوچەی تریا داگیر
کرد و هەموویا خساااااتە ساااااەر واڵتی ئاشاااااوور و باجێکی اورسااااایشااااایا خساااااتە ساااااەر
دانیشااتوانەکەی .دوو ناوچە لەمانە لە باشااووری زاموا بە ناوەکانی" ئامێکا" و " ئاراشااتوا"
(الی شااارەزور وخانەای ) ساااڵی دواتر باجەکەیا نەدا ،بۆیە ئاشااوور ناساارپاڵ بە خێرایی
پەالماری کردە ساااەریا و تاروماری کرد  .لە ڕاساااتیدا ئەم ناوانە ناوی ناوچەکا نی ،
بەڵکوو ناوی ساااااااەرۆک هۆزەکا یا میرە ناوچەییەکانە .لەو ساااااااەردەمەدا باو بوو کە
ناوچەکانیش هەر بە ناوی سەرۆکەکانیانەوە ناوی لێ دەنرا].
ئەو شاااااااوێنااانە کە کەوتنە بەر ئەم هێرشاااااااەوە ئەمااانە بوو " :ئتتامتتالی" ،دژی (اەاڵی)
"ئاراشتتتوا" لە اەراخی رووباری دیالە ،هەروەها ناوچەکانی تەنیشااتی وەک "کیرتیارا" و
"سابینا" و"موساسینا" هەتا گردنەکانی "خاشمار" کەسی تێدا نەهێشت ،ئەوانەی کە بۆ
کارکرد دەشااااایا کرا بە کۆیلە و بردیانیا  ،ئەوانەی دیکەش بە ژ و پیاوەوە هەمووی
کوژرا و منااداڵەکااانیشااااااااا خساااااااتە نێو ئاااگرەوە .دواجااار هێرش کرایە ساااااااەرناااوچەی
ژێردەستەاڵتی "ئامێکا" ،ئامێکا لەگەڵ هۆزەکەی پەنایا بردە شا ،و خۆیا لەوێ حەشار
دا بەالم ئااااشاااااااوورییەکاااا توانیاااا دەیاااا کەس لە جەنگااااوەرەکاااانیاااا بگر و پااااش
ئەشکەنجەیەکی زۆر بیانکوژ  .پاشا ڕوویا لە ناوچەی "سنە (سنندج)" کرد و یەکێ لە
میرەکانی ئەو ناوچەیە بە ناوی "ئاتا"یا تارومار کرد .ئاشاااااااوور ناسااااااارپاڵ هەر بەمەوە
نەوەساااتا بەڵکوو کەوتە شاااۆێ ئەو خەڵکانەی کە لە ترسااااندا بەرەو چیاکا هەڵ اتبوو و
دەسااتی دایە چپاو کردنیا  ،ژمارەیەک لە میرا و سااەرۆک هۆزەکا بۆ پاراسااتنی خۆیا
لە کوشاااتوبڕ دیاری و باجیا نارد بۆ پادشاااای ئاشاااوور لەوانە میرانی "گیلزان" (ناوچەی
شکاکا لە رۆژاوای گۆلی وەرمی) و خۆبوشکیە (باشووری گۆلی وا )  ،و دژی کاسی
( خارتیش) لە مەرزی ئیالم.
لە پاش ئاشوور ناسرپاڵ کوڕەکەی کە ناوی " شاڵمان ناساری" بوو دەستەاڵتی گرتە دەس
ئەویش هەر بە شااااێوەی باوکی ماوەی  ٣١سااااال بە تااڵنگەری و کوشااااتوبڕ فەرمانڕەوایی
کرد و بە اسەی خۆی توانیویەتی دەستی بگاتە ناوچەکانی دەوروبەری گۆلی وا .
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(وێنەی ژمارە  ،)٩ئاشوورییەکا دیلەکانی "ماننایی /مادی"

دەگوێزنەوە171

لە سااااااالی  ٨٤٣ە.ز بشااااااێوی و نافەرمانی لە ناوچەی "نامری  /نامار" 172هەڵگیرسااااااا،
ساااااااالماناسااااااااری ساااااااێیەم بشاااااااێوییەکەی دامرکاند و "یانزی" 173ساااااااەرۆکی ناوچەی
"هامبان"ی 174کرد بە سااااەرۆکی ئەم ناوچەیەش .بەاڵم سااااالی دواتر یانزیش لە ئاشااااوور
هەڵگەرایەوە .ئاشااوورییەکا هێرشایا کردە ساەر نامار و دژەکانی ناماریا تارومار کرد
و ماڵ و دەوڵەتیا دەوڵەت :لە کوردیدا بە واتای (ثروت) دێت] بە تااڵ برد .یانزی خۆی
شااااردەوە و بەرەو ناوچەکانی ماد ڕایکرد .ئاشاااوورییەکا دەساااتیا دایە پێشاااڕەوی بەرەو
ڕۆژهەاڵت و ناوەندی هۆزەکانی ماد و خۆیا گەیاندە ناوچەی مێسی (ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
بیجاری گەڕوس) ،و لەوێیەوە بەرەو ناوچەی خارخار (ناوچەی تیکانتەپە ،گۆندی خارخار
ئێساااااتاش لە نزیکی تیکانتەپە هەر ماوەتەوە) .ئاشاااااوورییەکا لەم شاااااوێنانەدا چوار دژیا
داگیر کرد و ژمارەیەک لە خەڵکی ئەوێیا وەکوو "بەردە" برد .بەاڵم لە دوای ئەوەی کە
یانزییا دەساااااتگیر کرد شاااااوێنەکەیا بەجێ یشااااات و گەڕانەوە( .دیارە یانزییا ڕادەسااااات
کردوەتەوە= نووسەر).
دیسانەوە لە ساڵی  ٨٢٨ە.ز ئاشوورییەکا لەب سەرکردایەتی یەکێ لە سردارەکانیا بە
ناوی "دایا  -ئاشاااااااوور" هێرشااااااا یا هێنایەوە ساااااااەر ناوچەکانی باکووری ڕۆژهەاڵت و
171

مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا  ،١٣٤٥ل.ە٢٥٣ .
ئەم ناوچەیە لە با شورەوە لە سەروەی خانەاینی دە ستیپێدەکرد هەتا دەگەێ شتە چیاکانی حمری و لە الی باکۆری شەوە
هەتا نزیکیەکانی کەرکوک .
173
بەپێی بۆچوونی دیاکۆنۆڤ ئەمە وشااەێکی ناوچەیی کاسااییە ،کە واتای سااەرۆک و پێشااەوا ئەدات .بڕوانە دیاکۆنۆڤ
ل.ە  ٢٠٧و هەروەها ل.ە  ٦١٠بەندی .١٣٠
174
هامبا یا همبا ئەم ناوچەیە کەوتبووە نێوا ناوچەکانی نامار و ئەلیپی (کرماشااااا ) واتا ئەو مەلبەندە کە ئێسااااتا
ناوچەکانی سەرپێل ،کرند و ئیالمە.
172
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ڕۆژهەاڵت .لەوانە "خۆبوشاااااااکیە" لە باشاااااااووری گۆلی وا  ،هەروەها لە ناوچەیەک کە
ساااەرۆک هۆزەکەی ناوی "ماگدوبومالخیس" بوو تێپەڕی و بەرەو باشاااووری ڕۆژهەاڵت
ڕۆیشااااات و خۆیا گەیاندە واڵتی ماننا کە پادشااااااکەی "ئۆئاڵ کی /ئۆئال کەی" بوو .ئوئال
کەی خۆی لە شاخا حەشار دا ،سپاکەی ئاشوور گوندی" ئێزیرتوو" (لە نزیکی سەاز) کە
اەاڵی "ئۆئااااال کەی /ئوئاااااڵ کی" بوو داگیر کرد .دوایی بەرەو ناااااوچەی خااااارو کە
"شااۆلۆسااۆنۆ" فەرمانڕەوای بوو ڕێ کەوت  ،شااۆلۆسااۆنۆ ملکەچی خۆی بەرانبەر ئاشااوور
نواند و سۆزی دا کە هەرساڵە ژمارەیەک ئەسە وەک باج بدا بە سپای ئاشوور .هەروەها
"ئارتا سارو /ئارتا سێرو" پادشای "شوردیرە"ش( 175گومانی بۆ دەچێ ناوچەی دیواندەرە
بێ) پێشکەشی و باجی دایە ئاشوورییەکا .
ئتتاشتتتتتتتوورییەکتتان لە بتتاستتتتتتتکردنی ئەم هێرشتتتتتتتتانەدا نتتاوی هێنتتدێتتک لە نتتاوچەکتتان و
ستتتتتتتەرۆکەکانیان تۆمار کردووە ،لەوانە "ئەوپۆ پادشتتتتتتتای (گێلزان)" ،ئۆئاڵ کی /ئۆئا
کەی" پادشای (ماننا) ،شولۆسونۆ (هارون) ،ئارتا سارو (شوردیرە) ،نیک دیارا (ئیدا؟)،
نیک دیما ( ....؟ ) ،نینی (ئاریدو)".176
پادشایانی ئاشوور لە نێوا ساڵەکانی  ٨٢٧ -٨٣٤ە.ز بە دەیا جار هێرشیا کردە سەر
ناوچەکانی زاموا ،پارساااااااوا و دەوروبەری گۆلی ورمێی واتا ئەو ناوچەگەلە کە ئێساااااااتا
ئازەربایجانی پێ دەڵێ  .لەم هێرشاانەدا بەهەزارا کەساایا کوشاات ،هەزارا کەس بە دیل
گیرا و کرانە "بەردە" ،بەهەزارا ئەساااااە و ئاژەڵ و مەڕومااڵت بەتااڵ چوو و زۆر
گوند و شااااوێنی ئاوادانیش خاپوور کرا  .هەروەها لە سااااەردەمی ساااامیرامید لە سااااالەکانی
 ،٨٠٧ ،٨٠٩و  ٨٠٦ە.ز .لە دژی ماننا وسااااااالەکانی  ٧٩٢ ،٧٩٣و  ٧٨٨ە.ز .لە دژی
نامار دەستیا دایە هێرشکرد .
لە الیەکی ترەوە هەر لەم سااااااااااڵنەدا ماانناا کەوتبووە بەر پەالمااری "ئورارتوو"شاااااااەوە.
ئورارتوویەکا هەتا ناوچەکانی الی موکریا (مەهاباد) هاتنە پێشێ و دژێکیا (اەاڵیەک)
بە ناوی "مشااتا" لە تاشااتەپە لە نزیک "میاندووئاو" دروساات کرد و نووسااراوەیەکیا لەوێ
بەجێ ێشاااااااتووە .لەم ساااااااەردەمەدا دەساااااااتەاڵتااداری ماااننااا هەناادێااک جااار الیەنگریی لە
ئورارتوویییەکا دەکرد دژ بە ئاشاااااوور و هەندێ جاریش هەواداری ئاشاااااوور بوو دژ بە
ئورارتوو" .ئارگیشااتی یەکەم" پادشااای ئورارتوو لە ساااڵەکانی ،٧٧١ ،٧٧٢ ،٧٧٣ ،٧٧٥
و ٧٦٨ە.ز چەندی جارهەڵیکوتای ساااااااەر ماننا بە مەبەساااااااتی داگیرکردنی کە تووشااااااای
بەرئەنگاری ماننا بووەوە و ساااەرکەوتنێکی وای دەساااتنەکەوت" .177هەروەها سااااردوری
مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا  ،١٣٤٥ل.ەArtasaru, šuridra ٢٠٩.
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Upu, Ualki, Artasaru, šuridira, Nikdima, Ninni

176

مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا ،١٣٤٥ل.ە٢٠٩ -٢٠٨.
مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا  ،١٣٤٥ل.ە٢١٧.
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دووەم پادشای ئورارتوو لە دەوروبەری ساڵەکانی  ٧٥٠ە.ز دوو جارا پەالماری ماننای
دا .بەاڵم لە پاشااا فەرمانڕەوایی ئورارتوو ئەوندە بەهێز بوو کە نە تەنیا زاڵ بوو بە سااەر
ماننادا بەڵکوو تەنانت بە ناو خاکی مانناشاااااادا تێ پەڕی و پەالماریا دایە سااااااەر ناوچەی
"نااامااار /نااامری" ( ناااوچەی گەرمیااا  ،ئەم ناااوچەی لە الی رۆژاواوە کەوتبووە نێوا
چیاکانی حەمری و سااااااەروەی ڕووباری دیالە و لە الی باکووری ڕۆژهەاڵتیشااااااەوە هەتا
نزێکی کەرکووک) کە لە ژێر فەرمانڕەوایی ئاشووردا بوو .سەرئەنجام شەڕی سەخت لە
نێوا سااااردوری دووەم پادشاااای ئورارتوو و تیگاڵتپاالساااار پادشاااای ئاشاااوور ڕوویدا .لە
س ااڵی  ٧٤٣ە.ز ئورارتوویییەکا شااکسااتێکی گەورەیا لە دەساات ئاشااوور خوارد .ئەمە
بوو بە هۆکارێک کە ماننا لە چنگی ئورارتوو ڕزگاری بێت و وەک واڵتێکی ساااااااەربەخۆ
ڕوو لە گەشە بکا ،و توانی گشت ئەو ناوچەگەلە کە ئێستا ئازەربایجانی پێ دەڵێ جارێکی
تر بیخاتەوە ژێر فەرمانی خۆی.
لە پاش "ئۆ ئاڵ کی /ئۆئاڵ کەی " پادشاااااااای ماننا ،کێ جێگای گرتووتەوە هێشاااااااتا ڕوو
نەبووەتەوە ،بەاڵم لە نێوا سااااڵەکانی  ٧١٨ -٧٢٥ە.ز "ئێرانزو" پادشتتتایەکی بەهێز بوو
و توانی دەستتتتتتتتەاڵتێکی یەکورتوو لە متتتتاننتتتتادا دابمەزرێنا .ئەمە ئەوە دەگەینێ کە
پەیوەندییەکانی کۆمەاڵیەتی لە واڵتی ماننادا لە گۆڕاندا بووە و لە کۆمەڵگایەکی سااااەرەتایی
هۆزایەتییەوە بەرەو کۆمەڵگایەکی چینایەتی "بەردەداری" ئەڕۆیشاات هەر وەک دەسااتەاڵتە
بەردەدارەکاااانی تری ئەو ساااااااەردەمە .تاااایبەتمەنااادییەکاااانی ئەم اۆنااااخە بریتی بوو لە
برەوسااااااەندنی بەردەداری ،دروسااااااتکردنی اەاڵی اایم و کۆشااااااک و سااااااەرا و هەروەها
دامەزراندنی هێزی چەکداری پیشەیی.
"ئێرانزو" تا کاتی مردنی لە نێوا سااااڵەکانی  ٧١٦ -٧١٨ە.ز وەک دۆسااات وهاوپەیمانی
ئاشااااااوور مایەوە .پاش مردنی ئێرانزو کوڕەکەی کە نێوی "ئاز /ئازا" بوو نیشااااااتە سااااااەر
تەختەوە .ئەویش بە هەما شاااااااێوەی باوکی دەساااااااتەاڵتداری کرد و هەر وەک باوکی بە
هاوپەیمانی ئاشااوور مایەوە .کۆمەاڵنی خەڵک و سااەرۆک هۆزەکا خۆازیاری نزیکایەتی
و دوسااتایەتی لەگەڵ ئاشااووردا نەبوو  .ئەوا ئاشااووریا وەک دەسااتەاڵتێکی سااتەمکار و
ناڕەوا دەناسااای .کۆمەڵگای ئەو ساااەردەمەی کوردساااتا و ئازەربایجا تا ئەو کاتە هێشاااتا
نەگەێشاااااااتبوونە اۆناااخی بەردەداری و هەر لە اۆناااخی هۆزایەتیاادا دەژیااا کە پەیوەناادیی
مرۆڤەکا لەسەر بنەمای هاوخوێنی و خزمایەتی بوو ،بۆ ئەوا گرت و برد و فرۆشتنی
مرۆڤەکا وەک ئاژەڵ کردەوەیەکی نامۆ و نامرۆڤانە و دژ بە بیر و باوەڕە ئایینییەکانیا
دەژمێردرا ،هەر بۆیەش سااااێ کەس لە سااااەرۆک هۆزە بەهێزەکا "مەتا -تی" سااااەرۆکی
هۆزی زیگرتو" ،178تلۆستتتتینا" سااااەرۆکی هۆزی ئاندیا و بەگداتوو فەرمانڕەوای "هویش
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جێگای هۆزی زاگروتی وا دیارە لە نزیکی شاری زنجاندا بووبێ ،هەندێ لە شارەزایانی بواری مێژوو پیا وایە
کە زاگروتی و ساگرتی هەر یەک وشە و یەک هۆز  ،بەاڵم ئیمە دەزانی کە چیترا تەخما سەروکی هۆزی ساگرتی
کە دژی داریوش شەری کرد لە ئەربیال(هەولێردا) لە دار درا ،واتا هۆزەکەی لە شوێنیکی نزێک لە هەولێر نیشتەجێ
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دێش" (ناوچەی مەرا ە) لە دژی "ئاز /ئازا" ڕاپەڕی و دوای دەستگیر کرد و کوشتنی،
تەرمەکەیا لە چیای "ئوئا -وش" 179فڕە دا .پاشاااااااا بەگداتوو بۆ ماوەی چەند مانگ ێک
دەساتەاڵتی گرتە دەسات .بەاڵم ماوەیەکی زۆری نەخایاند کە ساارگۆنی دووەم بەپەلە خۆی
گەیاندە ئەوێ و توانی بەگداتوو دەساااااااتگیر بکا و فەرمانی دا کە هەر بە زێندویی کەۆڵی
بکە (پێستی لی بکەنەوە) و لەشەکەشی بۆپەند لە پێش چاوی خەڵک هەڵواسی.

(وێنەی ژ مارە  ،)١٠ئاشاااااااوورییە کا خەرێکی کەوڵ کردنی دیلە کان هەر بەزێ ندویی،
سەدەی هەفتەمی ە.ز.180

ئەمجاا کوڕەکەی تری ئێرانزو کە نااوی ئۆلۆساااااااۆنۆ بوو دانرایە ساااااااەر تەختەوە .بەاڵم
ئۆلۆساااۆنۆ لە ژێر گۆشااااری ساااەرۆکەکانی تردا ناچار ما پشااات لە ئاشاااوور بکا و لەگەڵ
ئورارتوو پەیما ببەسااااتێ و لە ئەنجامدا  ٢٢دژی ماننایی کە هاوساااانووری ئاشااااوور بوو
پێشااکەش ای "ڕۆسااا" پادشااای ئورارتوو بکا .بەاڵم سااارگۆنی دووەم کە هێشااتا لە ناوچەکەدا
بوو و نەگەرابووەوە بۆ ئاشااااوور زۆر بەخێرایی بەرەو ئێزرتوو ڕۆێشاااات و داگیری کرد.
هەروەها دوو دژی گرینگی زیبییە ( زێویە) و "ئارمائیت"یشااااااای داگیر کرد .ئۆلۆساااااااۆنۆ
بوو  .دەشکرێ ئەم هۆزە کۆچەر بووبیت و گەرمیا و کوێستانیا کردبێ لە نێوا هەولێر و زەنجاندا ،چونکۆ بەپیێ
نووسینی هرودت  ٤هۆز لە هۆزەکانی ماد کۆچەر بوو .

هێندێک لە زانایا لەو باوەڕەدا کە ئەم چیایە هەما چیای "سااااااەهەند"ە لە ناوچەی ئازەربایجا  .دەبێ
ئەوەش لە بیر نەچێت کە خۆدی وشاااااەی "ساااااەهەند"یش وشاااااەیەکی پەتی کوردییە کە واتای ساااااەردی زۆر
(سەهۆڵبەندا ) دەدات.
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مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا  ،١٣٤٥ل.ە٢٠٣.
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ناچارما خۆی بدا بەدەساااااااتەوە و جارێکی تر خوی هاوێشاااااااتە پاڵ سااااااااارگۆ  ،ئەویش
فەرمانڕەوایی پێ گەڕاندەوە.
لە پاش شەڕەکانی ئا شوور لەگەڵ ئورارتوودا و سەرکەوتنی ئا شوورییەکا لەو شەڕانەدا
ئەو  ٢٢دژەی کە ئورارتوو لە ماننای داگیر کردبوو جارێکی تر گەرێندرایەوە بۆ ماننا .لە
پاش ئەم ساااااالنەدا ماننا توانی دووبارە بەخۆیدا بیتەوە وبگەشااااێتەوە و وەک دەسااااتەاڵتێکی
مەز لە ناوچەکەدا نەخشااااااای هەبێت .لە دوای سااااااااڵی  ٧١٣ە.ز ئیتر نە تەنیا باجی بە
ئاشوور نەدا بەڵکوو چەند جارێکیش پەالماری ناوچە مەرزییەکانی ئاشووریشی دا.
ماننا لە کاتی ڕاپەڕینی مادەکا لە دژی ئاشاااوور لە ساااالەکانی  ٦٧٣ە.ز دا یارمەتیدەر و
هاوپەیمانی مادەکا بوو ،بۆیە لە سااااڵی  ٦٦٠ە.ز ئاشاااوورییەکا بە ساااەرکردایەتی نبو-
شاااار -ئوساااور بە مەبەساااتی تولەساااەندنەوە دیساااانەوە هێرشااایا کردە ساااەر واڵتی ماننا.
"ئاخسەری" پادشای ماننا زۆری تێکۆشا کە بەرئەنگاری ئاشوور ببێتەوە ،چەندی شەڕ لە
نێوانیاندا ڕووی دا سااەرئەنجام ئاشااوورییەکا سااەرکەوت وئاخسااەری تێکشااکا و ناچار ما
"ئیزرتوو" پایتەختی خۆی (لە نزیکی شاری سەاز) بەجێب یلیت و بەرەو ورمەت (ورمێی/
ئورومییە) پاشەکشێ بکا.
بەاڵم ڵێرەدا یەکا لە ستتتەیرترین ڕووداوەکانی مێژوو قەوما" ،کۆمەاڵنی خەڵکی ئاستتتایی
وهەژارەکان کە لە دەستتتتتتتتەاڵتداری ئاخستتتتتتتەری و هەاڵتنی لە بەرامبەر دوژمندا توڕە و
بێزار بوون لە دژی ڕاپەڕین و ئاخستتتتتتتەری و بنەماڵەکەی و هەموو ئەو ستتتتتتتەرکردە و
میرانە کە لەگەڵیدا بوون کوشتن و لەشەکانیان لە کۆاڵنەکاندا فڕە دا" .181ئەمە یەکا لە
گرینو ترین ڕووداوەکتتتانی مێژوویی ئەو ستتتتتتتەردەمە بوو ،خەڵکی ئتتتاستتتتتتتتتایی لە دژی
فەرمانڕەوایانی خۆیی ڕاپەڕین و لە شتتتتتۆڕشتتتتتێکدا فەرمانڕەوایانی خۆیانیان بە ستتتتتزای
مەرگ گەیاند.
"دیاکۆنۆڤ بە سەر سووڕمانەوە لەم ڕووداوەی ئەو کاتە دەڕوانێ و دەنووسێ :هەڵکردنی
ئااڵی ڕاپەڕی دژ بە زۆردارا و ستەمکارانی ناوخۆ نی شانەی ئەو تێکو شانە کۆمەاڵیەتی
و ئەو هاو کاریی ناوخۆیی جە ماوەرییە بوو کە لە نێو نەتەوە کانی دیکەدا لەبەر هێ ند ێک
هەلومەرجی مێژوویی کۆمەڵگای کۆیلەداری لە ڕۆژهەاڵت ،ئەو هەساااااات و بیرە هێشااااااتا
نەهاتبووە گۆڕێ".182
" ئۆئال کەی" کوڕی ئاخسااەری کوڕەکەی خۆی نارد بۆ الی پادشااای ئاشااوور بۆ ئەوەی
یارمەتی بدات ،لەوە دەچێ بەشاااااااێوەیەک یارمەتی وەرگرتب ێت چونکە دەساااااااتەاڵتی ماننا
هەرمایەوە و تەنانت لە کاتی جەنگی مادەکا و بابلییەکا لە دژی ئاشاااااااوور ،ماننا لە پاڵ
مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا  ،١٣٤٥ل.ە٣٥٠-٣٤٩.
هاونەتەوەیی کورد و ماد لە نووسینی حەبببوالی تابانی ل.ە ١٥٠
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ئاشووردا مایەوە و هاوپەیمانی ئاشوور بوو ،بەاڵم لە شەڕێکدا وا لە بەرانبەر بابلییەکانەوە
تێکشاااکا کە ئێتر وزەی هەڵساااانەوەیا لێ بڕا و ناوچەکانی ماننا لە دەوروبەری ساااااڵنی
 ٦١٥ – ٦١٦ە.ز کەوتە ژیر فەرمانڕەوایی هوخشترە (کەیخەسرو) پادشای ماد.

هۆکاری کزبوون و ڕووخانی فەرمانڕەوایی ماننا
هەر چەند کە ئەو ڕاپەڕینە کۆمەاڵیەتی و مەردمییە کە لە ورمەت (ورمێی) لە دژی پاد شا
و سااااەرکردەکانی ماننا ڕووی دا ،لە ڕاسااااتیدا شااااۆڕشاااای چینەکانی بندەساااات و هەژاری
کۆمەڵگا بوو لە دژی سەردەستا و زۆردارا و پشتی فەرمانڕەوایی ماننای شکاند .بەاڵم
ئەوە نابێ لە بیر بچێت کە دەستەاڵتی ماننا هەر لە سەرەتای پێک هاتنیەوە تووشی ناکۆکی
بوو .فەلسفەی پێک اتنی "یەکیەتیی ماننا" بەرئەنگاربوونەوەی هێرشە دڕندانەکانی ئاشوور
بوو .ئەو هۆزانەی کە بڕبڕەی پشتی یەکیەتیی ماننا بوو  ،لە ترس و لە دژی فەرمانڕەوایی
ئاشااااوور پشااااتیوا و هاوکاری ماننا بوو  ،چونکە هەر کاتێک ئاشااااوورییەکا دەهات نە
تەنیااا دانەویلە و ئەسااااااااە و گاااو و مەڕ و مااااڵتیااا دەبرد و ئیتر هیچیااا بۆ خەڵکەکە
نەدەهیشتەوە بەڵکوو هەر کەسێکیشیا بگرتبایت دەیانبرد و دەیانکرد بە "کۆێلە" .بەاڵم
دەسااتەاڵتی ماننا لە جیاتی بەرگری کرد لە گیا و ماڵی خەڵک و پشااتبەساات بەهێزی ئەو
هۆزانەی کە پشاااااااتیوانی بوو بۆ بەرئەنگاااربوونەوی دەساااااااتاادرێژییەکااانی ئاااشاااااااوور،
بەپێچەوانەوە هەر لە سەردەمی ئێرانزوەوە خۆی کرد بە دۆست و هاوپەیمانی ئاشوور.
پادشاااکانی ماننا بۆ پاراسااتنی دەسااتەاڵت و بەرژەوندییەکانی خۆیا ئامادەی پێ دانی هەر
چەشااانە باجێک بوو کە ئاشاااوورییەکا دەیانخساااتە ساااەریا  .دیارە ئەمەش اورساااایی و
بارگرانێکی زۆری دەخستە سەرشانی خەڵکی ئاسایی .چونکە پادشا و سەرکردەکانی تر لە
گیرفانی خۆیا باجی ئاشااااووریا نەدەدا ،بەڵکوو زەحمەتکیشااااا و ڕەنجبەرانی ماننا هەم
دەبوای باجی ئاشاااااااووریا دابی کرد بای و هەم باجی فەرمانڕەوایانی خۆیا واتا باجەکە
دوواات دەبووەوە و ئێتر شتێکی وا بۆ خەڵکی ئاسایی نەدەمایەوە.
لە الیەکی تریشااەوە سااەرەتاکانی شااێوازی بەردەداری وەک ئەوەی کە لە ئاشااووردا بوو لە
مانناش ادا سااەری هەڵدابووەوە .دروسااتکردنی کۆشااک و سااەرا و دەیا دژی سااەربازی و
ڕاگرتنی "بەردە" و هەروەهاااا کۆکردنەوەی زیڕ و زیوێکی زۆر وەک ئەوانەی کە لە
گەنجینەی ز ێویە و تەپۆڵکەی حەساااااااەنلوو دۆزراونەتەوە ( بێ گومااااا ئەمااااانە تەنیااااا
نموونەیەک ) ،بۆ خەڵکی ئاسااااایی ناوچەکە ،کە هێشااااتا لە سااااەردەمی هۆزایەتی و پێش لە
اوناخی بەردەداریدا دەژیا شاااااااێوازێکی نامۆ و نامرۆڤانە بوو .بێگوما ساااااااەرهەڵدا و
پەرەسەندنی ئایینی زەڕدەشتی لەم ناوچەیەدا و باڵوبوونەوەی دڕوشمی ڕاستی و پاکی لەم
سەردەمەدا کاردانەوەیەکی سروشتی ئەم بار و دۆخە بوو .بەگداتوو و مەتاتی و تلوسینا،
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کە لە دژی "ئاز /ئازا" ڕاپەڕی  ،ئاز یا هەر بە تاوانی هاوپەیمانیەتی لەگەڵ ئاشاااااااووردا
کوشت.

زمان و نەژادی ماننایییەکان
د یاکۆنۆڤ زان یارییەکی زۆری ساااااااە بارەت بە مان نایییە کا و مادە کا کۆ کردوەتەوە و
خساااتویەتە بەردەسااات ،فەرهەنگێکی مەز پڕ لە زانیارییەکانی عەردنێگاری(جو رافی)،
مێژوویی ،کۆمەاڵیەتی و لە هەمووی گرینگتر وشاااااااەی کۆنی کوردی .بۆیە پەرتووکی
مێژووی مادی دیاکۆنۆڤ ساااەرچاوەیەکی گرینگە بۆ ودەسااات ێنانی زانیاریی و لێکۆڵینەوە،
بەاڵم نابێ هەموو وتەکانی بە بێ هەڵسااااااەنگاند و بەراوردکاری وەربگیردرێت ،دەبێ بە
چااااوێکی ڕەخنەگەرییەوە ساااااااەیریاااا بکرێ .هێنااادێ جاااارا نااااکۆکی و دژبەرایەتی لە
نووسراوکانیدا دەردەکەوێ ،جاری واش هەیە کە بڕوایەکی تەواوی بە وتەکانی خۆی نییە.
لە سەر کورد و زمانی کوردیش لەوانەیە گو شارێکی سیا سی لە سەر بووبێت ،چونکە هەر
چەند بەباشاااای دەزانێ کە کورد و زمانی کوردی پەیوندییەکی ڕاسااااتەوخۆیا لەگەڵ ماد و
زمانی مادیدا هەیە ،بەاڵم زۆر بێدەنگە و بە هیچ کلوجێک لەم بارەوە اساااااااە ناکا تەنانەت
یەکجاریش زوانی کوردی لەگەڵ مادیدا بەراورد ناکا .بەاڵم لەگەڵ ئەمەشااااااادا دەبێ زۆر
ساااااااوپاسااااااای بکرێ بۆ ئەو کارە گەورەیە کە کردویەتی و ئەو هەموو زانیارییانە کە کۆی
کردوەتەوە.
بەر لەوەی ئەم باستتە دەستت پی بکرێ باشتتتر وایە کە دەستتتەواژەی "ئێران" و زمانی
"ئێرانی" ڕوون بکرێنەوە .مەبەس لە ئیرانی واڵتی ئێستای ئێران و زمانی فارسی نییە
بەڵکوو واتتایەکا بەرینتر دەگەیینا  .جتا بۆ ئەوەی ئەم بتابەتە ڕۆشتتتتتتتن بکرێتەوە ئەو
پێناستتتەیە کە دیاکۆنۆل بە دروستتتتی بۆ دەستتتتەواژەی ئێرانی کردوە دەخرێتە پێش چاو.
دیاکۆنۆل لە  ٥٨١ .پەراوێزەکان لەسەر ناوی "زمانەکانی ئێرانی" دەڵا:

" ناوی زمانی ئێرانی بۆ ل ێک لە زمانە هیندوئوروپییەکان دەگەڕێتەوە کە
بریتین لە ئاستی (ئاسی) ،ئەفغانی ،فارسی ،تاجیکی ،کوردی ،تاتی ،تاڵ شی
و ...لە زمانە کۆنەکانیش ئەوێ ستایی ،سوغدی ،خوارەزمی ،ئە سکیتی و...
ئەم دەستتتتتتتتەواژەیە هەر چەند زۆر گونجاو نییە بەاڵم چار نییە و ئێستتتتتتتتا
وشتتتتتتتەیەکی ترمتتان نییە کە لە جێوتتای دانین .بەکتتارهێنتتانی نتتاوی ئێرانی
لەوانەیە وای بۆ بچن کە گۆایی مەبەستتتتت لەم وشتتتتتەیە زمانی واڵتی ئێران
واتا پارستتتییە (فارستتتی) ،هەر وا کە بۆ هەمووان ڕوونە و دواترێش باستتتی
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لا دەکرل دەستتتەواژەی ئێران لە باستتتاندا (دێرین) وەک "ئاریانا" بووە و
"فارس"ی لەخۆ نەگرتبوو".183
بۆچوونی دیاکۆنۆڤ لەسەر پێک اتە و زمانی دانیشتوانی کۆنی کوردستا جێگای پرسیارە!
ئەگەر کەساااااااێ بەوردی پەرتووکی مێژووی مااادی دیاااکۆنۆڤ بخوێنیتەوە ،بێگومااا لە
ناڕۆشانبوونی هێندێک لە زانیارییەکانی تێ دەگا .لەساەر نەژادی دانێشاتووانی کۆنی واڵتی
کوردستا لە ل.ە١٧٩ -١٧٨ .دا ئەوا نووسراوە:
پێک اتەی نەژادی ئەم شاااااااوێنانە هەر لە هەزارەی ساااااااێیەم هەتا هەزارەی یەکەمی ە.ز
ئاڵوگۆڕی بە ساااااەردا نەهاتووە ،گشااااات خەڵکی ئەم مەڵبەندە هەر لە گۆلی ورمێییەوە هەتا
بەشااای ساااەرەوەی دیالە لە نەژادی گۆتی و لۆلۆبی بوو  ،لۆلۆبییەکا لە بەشااای رۆژاوا و
گوتییەکا لە بەشاای ڕۆژهەاڵتدا نیشااتەجێ بوو  .گومانی بۆ دەچێ لە پێک اتەی مێ رانیش
هەر لەو ناوچانەدا بووبێت  .لە بەشاااای باشااااووری رۆژاوا و لە سااااەرەووەی ڕووبارەکانی
دیالە و کەرخە پێک اتەی کاسی و ئیالمی و هەروەها لە دەر و دوڵەکانی رۆژاوای چیاکانی
زاگروس پێک اتەی هوری ژیاو .
هەر وەها لە الپەڕەی ١٩٣دا دەڵێ:
"زوانی ناوچەکانی ئازەربایجا و کوردستا لە سەدەکانی هەفتەم هەتا نۆەمی ە.ز ئێرانی
نەبووە و دانیشاااتوانەکانی بە زمانی لۆلۆبی و گۆتی و ...اساااەیا دەکرد ،تەنیا شاااوێنەکانی
ڕۆژهەاڵتی ماد ئەو ناوچەگەلەی کە کەوتبوونە الی تارا و ئەسفەهانەوە بە زمانی ئێرانی
اسەیا دەکرد".
بە اساااااەی دیاکۆنۆڤ وا دیار دەبێ کە هیچ هۆزێکی ئێرانیی زما هەتا هەزارەی یەکەمی
ە.ز لە کوردستاندا نەبووبێت! لەسەر پێک اتەی هۆزەکانی مانناییش دەڵێ کە ئەم یەکیەتییە
لە پێشااااااادا لە نێو هۆزەکانی "نائێرانی"دا پێک هاتووە و تیرە ئێرانییەکا دواجار چوونەتە
ناو ئەم یەکیەتیی ەوە بۆ ساااااەلماندنی اساااااەکانیشااااای هێچ بەڵگەیەکی باوەڕپێکراویش پیشاااااا
نادات .لەسەر زمانی دانیشتوانی ناوچەکانی "ماننایی" و "مادی" وتەکانی زۆر سەیر و بێ
بنەما  ،جاریک خۆی هیچ زانیارییەکی وا لە ساااەر زمانی لۆلۆبییەکا و گۆتییەکا نادات
بە دە ستەوە ،یا با شتر بڵێ هەتا ئێ ستاش زانیارییەکی وا لە سەر ئەم بابەتە نییە ،هەرچەند
ژمارەیەکی زۆر لە لێکۆڵەرا و زماننا سا پێییا وایە کە ناوی پاد شایانی گۆتی دەچێتەوە
سەر زمانی هێندو ئوروپی.

مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا  ،١٣٤٥ل.ە٥٨١.
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بەاڵم با بزانی چۆ بەپیێ زانیارییەکانی خۆدی دیاکۆنۆڤ ئەم بۆچوونەی ناڕاساااااااات و
بێبنا ە  .دیاکۆنۆڤ لەبەر ئەوەی کە ناوی هێندێک لە پادشاااااااکانی ماننایی لە ئێرانی ناچ
بەو ئەنجامە دەگا کە ئەم هۆزانە و ئەم شااوێنانە کە ئەوانی تێدا ژیاو نائێرانی بوو  .بەاڵم
خۆدی دیاکۆنۆڤ لە پەرتووکەکەیدا باسااااااای ئەوەش دەکا کە تەنیا ناوی کەسااااااااا نابیتە
بەڵگەیەکی ساااااااەلمێنەر بۆ دیاری کردنی ڕەچەڵەک و زمانی هۆزێک و یا نەتەوەیەک.
بەپێی نووسااراوەکانی دیاکۆنۆڤ النیکەم ناوی چوارکەس لە پادشااایانی ئاشااوور لە سااەدەی
نۆزدەیەم هەتاکو سەدەی هەژدەیەمی ە.ز .لۆلۆبی بوو وەک ئەداسی ،لۆبەی ،بەزەی ،و
لۆالی .بەاڵم ئەمە ئەوە ناگەینی کە ئاشااوورییەکا لۆلۆبی بوو  .هەروەها ئانوبانینی خۆی
وەکوو پادشای لۆلۆبیا دەناسینێ کە چی ناوەکەی ئەکەدییە .لە الیەکی تریشەوە هەر چەند
دیاکۆنۆڤ بۆ خۆیشی دەزانێ کە ئەکەدییەکا لە رۆژاوا و ڕۆژهەاڵتی چیاکانی زاگروسدا
نەژیاو بەاڵم بە اسەی خۆی ناوی ئەکەدی لە نێو دانیشتوانی ئەو مەڵبەندەدا باڵو ببووەوە،
وەک "نور -ئەداد" کە توانی بەشااااێکی زۆر لە هۆزەکانی ناوچەکە لە دژی ئاشااااوور یەک
بخا .هەروەها ناوی زۆربەی پادشایانی ئێرانی پاش باڵوبوونەوەی ئایینی ئیسالم عەرەبییە،
بەاڵم بە ڕەگەز هەموویا ئێرانی  ،بە هەما شێوە ناوی پادشایانی عوسمانی عەرەبییە کە
چی خۆ یا تورک  .د یاردەی ناو نانی پ یاوا لە فەرهەنگی ئێران یا ندا یا پەیوەساااااااتە بە
ئایینەوە و یا پێوەسااتە بە پاڵەوانا و اارەمانانەوە .ئێسااتا با سااەیری ژمارەیەک لەو ناوانە
بکەی کە دیاکۆنۆڤ بۆ خۆی ناویانی هێناوە.
ئێرانزو :ناوی یەکێ لە پادشاااااا گەورەکانی ماننا "ئێرانزو" بوو ،دیاکۆنۆڤ لە بابەت ئەم
ناوەوە هێچ ناڵێ ،بەاڵم ئیرانزو ناوێکی پەتی کوردییە ،ئەمە بۆ یەکەمی جارە کە وشااااااەی
ئێران لە مێژوودا دەردەکەوێ .ناوی ئێرانزو لە دوو بڕگە پ ێک هاتووە ،یەکەم ئێرا کە
مەبەسااااااات واڵتی "ئاری"یەکانە و خۆدی دیاکۆنۆڤ دەڵێ ئەم وشاااااااەیە جێگای وشاااااااەی
"ئاریانا"ی گرتووەتەوە و بڕگەی دووەمی ناوەکە "زو" خۆدایەکی کۆنی ئێرانییە ،پێکەوە
واتای خۆدای ئێرا دەدات .ژمارەیەکی زۆر لە لێکۆڵەرا و شااارەزایانی بواری مێژووی
کۆنی ئێرانی لەو باااوەڕەدا کە وشاااااااەی "زو" کورت کراوەی "زروان  /زوروان"ە ،
هەروەها لە ئەوێسااتا و لە شاااهنامەی فێردەوساایشاادا باساای یەکێ لە پادشااایانی "پێشاادادی"
(پێش لە داد  /پێش لە ئایینی زەڕدەشتی) کراوە بە ناوی" زو" کوڕی تەهماسە کە ماوەی
 ٥ساااااڵ فەرمانڕەوایی کردووە( .184لە ئەوێسااااتادا ،وشااااەی پێشاااادادی وەک "ئەپەر -داتا "
هاتووە کە "ئەپەر" ئێستا لە کوردیدا بووەتە "بەر" و" داتا "ش هەما دادی کوردییە).
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فێردەوسی لەسەر "زو" ئاوا دەڵا:
ندیدند جز پور تهماسب زو
کە زور کیان داش و فرهنگ گو.
هەروەها حافزی شیرازیش ناوی "زو"ی هێناوە:185
شک هر سر مە میدهد نشان
از افسر سیامک و ترک کالە زو
هەروەها لە نێو سرودەکانی" یارسانی" شدا باسی زو وەک خۆداوەندی ڕووناکی کراوە،
(ئایینی یارساااااانی لە ڕاساااااتیدا هەما ئایینی زەڕدەشاااااتییە کە کەوتووەتە بەر کاریگەریی
ئایینی ئیسااااااالمەوە) ،ئەم ساااااارودەی خوارەوە هی "داود کۆسااااااوار"ە کە یەکێکە لە پیرانی
یارسانی لە دەوروبەری سااڵنی ١٤١٩ – ١٣٥٠زایێنی .ئەمەش دەای سرودەکەیە:
نە هیها هو نە هیها هو
سەف سەف مەنهۆ نە هیها هو
چلتەن گرد ئامان بی وە قاو وقو
دونیا ڕۆشن بی وە فەرمان زو
تاری مەرگ و شەڕ گریزان چون دو
یانەی تاریکیش کەرد ژێرورو
چەنی چلتەنش نمانا ئەرجو
واتاکەی بەم شێوەیە:
یارا بە وتنەوەی هوو هوو ڕیزیا بەسااتووە( ،چلتە )یش بە هەما شااێوە هاتوو و هەیا
وهوو دەکە  .دون یاش بە فەر مانی زو (زەروا ) ڕوو ناکبووتەوە و تاریکی و مەر و
جەنگ وەک دووکەڵ هەڵ هات وخانەی تاریکی سەر وب کرا.186
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کەوا بوو لێرەدا ڕوون دەبیتەوە کە وشتتتتتتەی "زو" وشتتتتتتەیەکی "ئێرانی (کوردی)"یە و
ناوی یەکا لە خۆدایانی کۆن بووە.
ئاخستتتتتەری :ناوی یەکێکی دی لە پادشاااااایانی ماننایی "ئاخساااااەری"یە ،ئەم ناوەش هەر
وشەیەکی ئێرانییە .یەکەم :دەتوانێ واتای پادشا بدات ،بۆ نموونە ناوی کەیخەسرەو پادشای
ماد بە شااێوەی" كەی ئاخسااارا" بە واتای پادشااای گەورە هاتووە کە ئەگەر وشااەی " کەی"
لێ هەڵگری "ئاخسارا واتای پادشا دەدات" .ئاخسارا" لەگەڵ "ئاخسەری" دا جیاوازییەکی
ئەوتۆی نییە ،دەتوانێ شااااێوەیەکی گۆکردنی تایبەت بە ماننایی بێت بۆ" ئاخسااااارا " .دووەم
وشەی" ئاخسا " لە زمانی ئەوێستاییدا واتای ئامۆژگاری کرد  ،ئاگا کردنەوە ،تێگەیاند
دەدا (بڕوانە یادداشت ای گات ها ،پورداود ،سالی  ،١٣٨١ل.ە  ٢٧٤هاتی  ٤٦بەندی .)٢
شااێوازی دروسااتکردنی ناوی بکەر لە ئەوێسااتادا هەر وەک کوردی وایە بۆ نموونە تاشااا
(تاشەر) ،داتا (داتەر)( ،بڕوانە کانگا دیکشنێری) .کە وابوو ناوی بکەر بۆ "ئاخسا" دەبێتە
ئاخسەر ،کە واتای ئاگاکەر ،ئامۆژگاریکەر یا بە زمانی ئەمڕۆ واتای مامۆستا دەدا .بەاڵم
بە ئەگەرێکی زۆر هەر شێوەیەکی ترە لە گۆ کردنی ناوی ئاخسارا بە واتای پادشا.
ڕادیای شادی( :دیاکۆنۆڤ ل.ە ٧٠١.پەراوێزەکا بەندی  ،)٢٠٣بەرپرس و سەرۆکی
دژی ماننایی "ئەرشتد" بوو کە بە دەستی ئاشوورییەکا کوژرا .وشەیەکی کوردییە ،وەک
ناو ئێسااتاش لە کوردیدا هەر ماوەتەوە .وشااەی یەکەم ڕادیا لە وشااەی "ڕاد"وە دێت کە ڕاد
یا ڕات هەم لە کوردیدا هەم لە ئەوێساااتایی و هەمیش لە ساااانساااکریتیدا واتای ڕاساااتکار،
دروسااااتکار ،و جوانمێر دەدا (بڕوانە هەنبانە بۆرینە فەرهەنگی کوردی -فارساااای هەژار،
تارا  .١٣٦٩ل.ە .)٣٣٩.پیتی "ی" نیشااااانەی پەیوەسااااتە ( نساااابت) ،وشااااەی دووەمیش
هەما وشەی شادی کوردییە .پێکەوە دەبێتە "ڕادیا -ی شادی" واتا "رادیا" کوڕی "شادی".
بە گداتوو :ناوی فەر مانڕەوای ناوچەی هۆیش دێش ( ماد -ڕا ا  /مەرا ە) بوو ،کە لە
دژی ئازا پادشاااااااای ماننا ڕاپەرێ و بۆ ماوەیەکی کەمیش جێگای "ئازا"ی گرتەوە .ناوی
بەگداتوو یا بە داتوو لە ساااااااێ بڕگە پێک هاتووە ،بەمجۆرە " بەو -دات -وو" .بڕگەی
یەکەم بەو  /بە واتای "خۆدا" دەدات ،بڕگەی دووەم "دات /داتا" واتای "دا /دای" ئەدات،
بڕگەی ساااااااێیەم "وو /و /ۆ" پاشاااااااگرێکی باوی مادی و هەروەها کوردیی شاااااااێوەزاری
کرمانجییە .بەگداتوو /بە داتوو مانای "بەو دایە (بەو داویەتی) /خوداداد" دەگەینی .ئەمە
بە وتەی خۆدی دیاکۆنۆڤیش اسەی تێدا نییە کە ناوێکی ئەوێستایییە.
تلۆ ستتتینا :تلۆی کوڕی ساااینا ،ساااەرۆکی هۆزی ئاندیا کە لەگەڵ بەگداتوودا لە دژی ئازا
پااادشااااااااای ماااننااا ڕاپەڕی .تلۆ ناااوی خۆیەتی و "ساااااااینااا"ش ناااوی باااوکیەتی .ناااوی تلۆ/
تێلۆ،ئێسااتاش لە شااێوەزاری کرمانجیدا هەر باوە" .حەسااە تێلۆ شااکاک (حەسااەنی کورێ
تێلۆ) یەکێ لە هاوڕییانی اازی موحەمەد بوو لە ساااەفەری ڕووسااایادا(ساااوڤیەت) .هەروەها
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ڕێبەری ڕێکخراوی "یەکیەتیی لیبراڵی کوردساااااااتااا لە روژئاااوا ناااوی "فەرهاااد تێلۆ"یە.
"ستتتتتتتینا"ش ناوێکی کۆنی ئیرانییە .ناوی باپێرە گەورەی زانای بەناوبانگ "ئەبو عەلی
حوسی کوڕی عەبدوڵاڵ" کە لە ساڵی  ٣٥٦کۆچیدا لە "بوخارا" لە دایک بووە "سینا"بوو،
هەر بۆیەش بە ئەبۆ عەلی سینا بەناوبانگە.
ئاز :ناوی یەکێ لە کوڕەکانی ئێرانزو بوو کە دوای مەرگی باوکی جێگای گرتەوە ،لەسەر
ئەم ناوەش دیاکۆنۆڤ هیچ نابێژێ".ئاز /ئازا" لە کوردیدا چەند واتایەک دەگەینێ لەوانە
"خێرا" کە زۆرتر لە ناوچەکانی شاااااارەزور و هەوراما وسااااانە و کرماشاااااا بەکار دێت
هەروەها واتاێ "دلێر و چاالکیش ئەدا" .187بەاڵم مەبەسااااااات لەم "ئاز /ئازا"یە هیچکام
لەمااانە نی  ،بەڵکوو "ئتتاز"یش خۆدایەکی کۆنی ئێرانی بوو کە ختتاوەن هێزێکی لەبن
نە هاتوو بووە .خۆدا یانی کۆنی هیندوئێرانی کە "دئۆ" یا پێ دەگۆت ،ژمارەیا زۆر بوو
و خەڵکیش ناچار دەکرا کە اوربانیا بۆ بکە کە ئەمە دەبووە هۆی بارگرانی بەساااااااەر
شااانی خەڵکەوە .بۆیە پاش باڵوبوونەوەی ئایینی زەڕدەشااتی لۆمە لە پەرەسااتنی "دئو"کا "
کرا ،کە وای لێ هات دواجار بوو بە هێزی تاریکی و درۆ و خراپی ونەیاری .ئێساااااااتا
وشەی دێو جێگای دئوی گرتووەتەوە .وا دیارە ناوی "ئاز" هی ئەو سەردەمەیە کە هێشتا
"دئو"کا نەبووبیت بە دێو( .ئەو سااەردەمە سااەرەتای سااەرهەڵدانی ئایینی زەڕدەشااتی بووە
و وا دیارە کە هێشتا نەبوو بە ئایینێکی گشتگیر لە هەموو ناوچەکەدا).
لە ئەفساااانەی ئافرینیشااای ئایینی "زڕوانی"دا ئاوا هاتووە :لە ساااەرەتادا جێ انی ئێمە نەبوو،
تەنیااا دوو گەوهەر هەبوو  ،گەوهەری ڕۆشااااااانااایی و گەوهەری تاااریکی  .گەوهەری
ڕۆشاااااانایی باش و جوا بوو ،گەوهەری تاریکیش ناحەزو وخراە .شاااااااریاری ( وەزیر،
یاریدەری شااااااا) جێ انی ڕۆشاااااانایی "زروان" بوو کە فەرمانڕەوایی بە سااااااەر خۆشاااااای و
ئاسایشتدا دەکرد ،لەم جێ انەدا نەخۆشی و ڕۆژڕەشی و مەر نەبوو .لە جێ انی تاریکیدا
دیوی " ئاز" فەرمانڕەوایی دەکرد .ئەم دوو گەوهەرە دوور لەیەک دەژیا هەتا ڕۆژێک
"ئاز" چاوی کەوت بە جێ انی ڕۆشااانی و ویساااتی کە داگیری بکا بۆیە لەگەڵ کۆمەڵێک لە
دێوا پەاڵماری زروانی دا .زروا ئامادەی نەبەرد (جەنگ) نەبوو ،هەر بۆیە دوو خۆدای
تری دروسااتکرد بۆ بەرئەنگاربوونەوەی "ئاز" .یەکێ لەوانە هورمزد بوو خۆدای جەنگ،
بەاڵم هۆرمزد لە شااەڕەکەدا شااکسااتی هێنا و کەوتە بنی جێ انی تاریکییەوە و لەسااەر خۆی
چوو .زڕوا بۆ ڕزگاری هۆرمزد خۆدایەکی تری دروستکرد کە ناوی مێ رئیزد بوو ،کە
لەگەڵ دێوەکا بەشاااەڕهات و شاااکساااتی دا و هۆرمزدی ڕزگار کرد و دێوەکانی کرد بە
زنجیروە.

فەرهەنگی هەنبانە بۆرینە هەژار ،تارا  ،١٣٦٩الپەرە ٥
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لە نێو سااارودە ئایینیەکانی یارساااانیشااادا ( سااارودی ڕمزبار) 188ناوی "ئاز" وەک خۆدای
تاریکی هاتووە:
پەی دەرو شاد پەی دەرو شاد
شام ڕۆشنیش وست پەی درو شاد
ئەو کۆی چل نورش هەرکە کەرد ئیجاد
چل مەشعەلش دا وە ئۆسای ئیرشاد
نە لەوح حەجەر شا کەرش بنیاد
ئاز و تاریکی گوریزا چو باد
واتاکەی :بۆ دەرونی شاااد ،شااام ڕووناکی خسااتە دەڕوونمانەوە و شااادبووینەوە ،ئەو کاتەی
"چلتە "ی ئاااافراناااد و چااال مەشاااااااخەڵی رێنمااااییکردنی دایە دەساااااااتیاااا ( ،کە پەیاااامە
ڕووناکیبەخشاااااەکانیا ) وەک نووساااااراوەیەکە کە لەساااااەر بەرد گەاڵڵە کرابێ .لە بەر ئەم
ڕوشناییەدا "ئاز" و تاریکی وەک با هەڵ ات .
لێرەدا دەبێ ئەوە وەبیر بێنینەوە کە وشەکانی "ئاز و ئازا" هەر یەک وشە  .بەپێی زانایانی
بواری زمانە کۆنەکانی ئێرانی زۆربەی وشاااااااەکانی مادی بە تایبەت ناوەکا بە پیتی " ا "
کۆتاییا پێ هاتووە بۆ نموونە ماد (مادا) ،پارس (پارسااااا) ،پارت (پارتا) ،کار (کارا) ،داد
یا دات (داتا) ،دەس (دەسا) ،ئەسە (ئەسپا) ،پەراسو (پەراسوا) .بەپێی ئەم رێسایە "ئاز"
یش هەر هەما "ئازا"یە .ئەم "ا"یە کە لە پاش وشەکا دەهات لە سەردەمی ئەشکانییەکاندا
لە پاش وشەکا کەوت.
هەروەها ئەم ناوە لە پارسی میانەدا وەک "ئاز" و لە ئەوێستاییدا وەک "ئازای" هاتووە کە
واتای رژدی و ئازمەندی ئەدا.189
هەر چەند ناوی"ئێرانزو" پادشاااااااای ماننا و ناوی "ئازا"ی کوڕی ،کوردی /ئێرانییە بەاڵم
ناوی کوڕەکەی تری ئۆلۆسۆنۆ تا ئیستا ڕوو نەبووەتەوە کە سەر بە کام زمانە.
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واتاکانی زاموا ،پار  ،پارسوا ،پارس و میدیا لە ڕوانوەی
دیاکۆنۆڤەوە
دیاکۆنۆڤ لە ل.ە١٩٢.دا دەڵێ" :لە واڵتی "ماد"دا ناوی زۆر شااوێ و جێگا بۆ ماوەیەکی
درێژ هەر بە شێوەی نائێرانی مایەوە ،ئەمە ئەو ڕاستییە دەردەخا کە پێشتر خەڵکی ئێرانیی
زما لەو شاااااااوێنانەدا نەژیاو  ،چونکە کاتێ زمانی خەڵکەکە دەگۆڕدرێت لە هەما کاتدا
ناوی شوێنەکا بۆ ماوەیەک وەکوو جارانی خۆی دەمێنێتەوە".
ئەم بۆچوونەی دیاکۆنۆڤ وەک تئۆری ڕاسااتە بەاڵم لەسااەر شااوێنی ماننایییەکا و مادەکا
ناگونجی و ڕاساااااااات ناێتەوە .گرفتەکەش بە داخەوە لەوەدایە کە چۆ د یاکۆنۆڤ کوردی
نازانێ لە ناوی ئەو شوێنانە کە باسیا لێ دەکا یا هەر تێ ناگا یا خراپیا وەردەگیڕێتەوە
بۆ نموونە:
زاموا :لە ل.ە  ١١٨دا لە بەندی  ،٥ئاوا باسااای ناوچەی زاموا لە ساااەردەمی دەساااتەاڵتی
ئاشوورییەکاندا دەکات:
مەڵبەناادی "زاموا" یااا " لۆلۆ" ،تەواوی ئەو ناااوچەگەلە دەگرێتەوە کە کەوتووەتە نێوا
دەریاچەی ورمێی (ارومیە) هەتا ناوچەکانی ساااااااەرەوەێ ڕووباری دیالە ،واتا هەموو ئەو
شوێنانەی ئیستای شارەکانی ورمێی ،مەهاباد ،میاندووئاو ،بانە ،سلێمانی ،سنە ،کرماشا و
خانەاینە بە ناوچەی زاموا دەناساااارا  .بەاڵم لە ل.ە٣١٨ .دا دەڵێ لە دوایییەکانی سااااەدەی
هەشااتەم و سااەرەتاکانی سااەدەی هەفتەمی ە.ز .ئاشااوورییەکا زۆربەی ناوچەکانی مادیا
داگیر و بە سااااەر چەند مەڵبەنددا دابەشاااایا کردبوو لەوانە زاموا (باکووری ساااالێمانی) ،و
پارسوا (سەرەوەی دیالە).
دیسااا لە ل .ە ١١٨دا لە بەندی  ٦دا ئاوا باساای ناوچە و واڵتی پارسااوا دەکات لە هەما
سەردەمدا:
ئەو شااوێنانە کە کەوتووەتە سااەرەوەی ڕووباری دیالە واتا ئەو سااێ گۆشااەیە کە کەوتووەتە
نێوا سلێمانی ،زهاو و سنە بە پارسوا دەناسرا.
لێرەدا وا دەردەکەوێ کە دیاکۆنۆڤ ناوچەی زاموا وەک مەڵبەندی لۆلۆبییەکا ناو دەبا ،و
لۆلۆبییەکانیش وەک هۆزیکی نائێرانی دەناساااااااێنێ .ئەمە جێگای گومانە ،جارێک هێشاااااااتا
زمااا و نەژادی خۆدی لۆلۆبیااا بەجوانی ڕوو نەبووەتەوە ،ئەگەریش لۆلۆبییەکااا لە
باری نەژاد و زمانەوە بەشاااااااێک لە ئێرانییەکا (کوردەکا ) نەبووبێت  ،بێ هیچ گومانێک
هۆزەکااانی تری ئێرانیی زمااا لە زاموادا هەبوو  .خۆدی ناااوی "زاموا" هەر وەک لە
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خوارەوە ڕوو دەکرێتەوە وشااااەیەکی پەتی کوردییە و ئەمە بۆ خۆی بەڵگەیەکی باشااااە کە
نیشا دەدات کە ئەم ناوچەیە کوردنشی بووە.
جۆرێک لە لێڵی و ناڕێکی لە بووچوونی دیاکۆنۆڤدا سااااەبارەت بە مەڵبەندەکانی پارسااااوا و
زاموا بە دی دەکرێ .بەپێی ئەم بۆچوونانە یا دەبێ ناوچەی پارساااااااوا بەشااااااا ێک بێ لە
ناوچەی زاموا ویا دەبێ هەردوکیا هەر یەک ناوچە ب  .بەاڵم بە پیێ ڕوونکردنەوەکانی
دیاااکۆنۆڤ زاموا و پااارساااااااوا دوو ناااوچە ،یااا دوو واڵتی جیاااواز بوو کە باااجیااا بە
دەسااااتەاڵتی ئاشااااوور دەدا .هەروەها لە ل.ە ٢٠٥دا ناوچەی زاموا دەکاتە دوو بەشااااەوە و
وەک دەوڵەت یا دەسااتەاڵتی زاموای ناوەوە و زاموای دەرەوە ناویا لێ دەبا .ئەم شااێوازە
دابەش کردنەش ڕاساااااااات نییە ،هۆکاااری ساااااااەرەکیشااااااای تێ نەگەیشاااااااتنی دیاااکۆنۆڤە لە
دەساااتەواژەکانی زاموا و پارساااوا (پەرەساااوا)  .هەرچەند دیاکۆنۆڤ تێ کۆشااااوە کە واتای
زۆربەی ناوەکا و شوێنەکا ڕوو بکاتەوە و نی شا بدا کە سەر بە کام خێزانی زمانی ،
بەاڵم لە ساااەردەساااتەواژەی "زاموا " بێدەنگە و هیچ نابێژێ کە ئایا ئەم وشاااەیە ئێرانییە یا
ئاشووری یا ئەکەدی یا هوری یا خۆ لۆلۆبییە!
ڕاساااتەکەی ئەوەیە کە هەر لە کۆنەوە ناوچە شااااخاوییەکانی کوردساااتا بە کوێساااتا  ،یا
زۆزا یا سااااااەردە سااااااێر دەناساااااارا ( ،ئێسااااااتاش هەر وایە) .و بە هەما شااااااێوە ناوچە
دەشتایەکانی باشووری کەرکووک و شارەزور بە باگەرمی ( ،190)Begermeگەرمەکا
( ،191)Germekanگەرمیا و گەرمەسێر ناو براو .
وشەی زاموا شێوەی ئەکەدی وشەی"زۆم" و یان"زما"یە .واتا ئەکەدییەکان بە "زما /
زۆم"یان وتووە " زاموا".
وشااااەی "زۆم" واتای کۆمەڵێک ڕەشااااماڵ یا کۆمەڵێک چادرلە کوێسااااتاندا ئەدا ( بڕوانە
هەنبااانە بۆرینە فەرهەنگی کوردی -فااارسااااااای هەژار ل.ە ،)٣٨٥.وشاااااااەی "زمااا"یش
وشااااااەیەکی کوردییە واتای ساااااااردی و سااااااەرما ئەدات (بڕوانە هەنبانە بۆرینە فەرهەنگی
کوردی -فارسااااااای هەژار الپەڕەی " .)٣٨٠زما" هاوڕیشاااااااەی لەگەڵ "زۆم " و "زاموا".
خۆدی وشەکانی زمێستا و زۆزا (کە بە کرمانجی واتای شوینی سارد و کوێستانی ئەدا)
هەر لەم وشاااااااەوە هاتوو  .ئەگەر بەوردی چاو لەو مەڵبەندانە بکەی کە دیاکۆنۆڤ وەک
"زاموا" ناااویااا لێ دەبااا ،هەر هەمووی ناااوچە کوێساااااااتااانییەکااا "زمااا  /زۆم"ە کااانی
کوردستان .
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کەرکووک لە چەرخە کۆنەکاندا ،د.جەمال ڕەشید ئەحمەد .وەرگێڕانی حەسە جاف ،دهۆک ،٢٠٠٨ل.ە٥٨ .
http://www.pertwk.com/pdf/kerkwk_le_cherxe_konekanda.pdf
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"ئیبنی خۆردادیە لە ساڵی  ٢٣٢ه.ق (واتا نزیک بە  ١٢٠٠ساڵ لەمەوبەر ) ئاوا با سی
کوردەکانی پارس دەکا :
"زموم"ی کوردەکانی فارس :لە چوار (زەم) پ ێک هاتووە" ،زموم" بە واتەی ناوچەی
کوردەکتتتانە ،کە بریتییە لە زەمی حەستتتتتتتەن کوڕی جیلویە (گیلویە) ،کە بتتتازرنجتتتانی
(بتتازرەنوی) پا دەڵێن ،زەمی ئتتارادم کوڕی "جوانتتاە "(جوانە) ،زەمی قتتاستتتتتتتم کوڕی
شتتەهربراز کە "کوریانی" پا دەڵێن ،و زەمی حەستتەن کوڕی ستتالێ کە "ستتۆرانی" پا
دەڵێن".192
ڵیرەدا بە جوانی بۆمان دەردەکەول کە زەم و زموم و زاموا ،هەمووی هەر یەک شتتتتتتتن
ئەویش" زۆزان  /هەوارگە" واتا شوێنی نیشتەجێبوونی کوردان بووە لە شاخەکان ،یان
نتتاوچەی ستتتتتتتەردەستتتتتتتێر .کە وابوو خۆدی ناااوی زاموایش کوردییە /ئێرانییە .بۆیە ئەو
بۆچوونەی دیاکۆنۆڤ کە دەڵێ لەو سااااەردەمەدا هێشااااتا توخمی ئێرانی و ئێرانیی زما لەم
شاااوێنانەدا جێگیر نەبوو ڕاسااات نییە .هەر ئەوەی کە ناوی ئەم شاااوینانە لەو ساااەردەمەدا
کوردی بوو ئەوە دەسەڵمێنێ کە ئەو ناوچەگەلە هەر لەمێژەوە کوردنشی بوو .
پارستتوا :لەسااەر "پارسااوا"ش دیاکۆنۆڤ لە ل.ە ٢٠٦دا زۆر بە ڕاسااتی باساای ئەوە دەکا
کە وشەی "پارسوا" شێوازی ئەکەدی وشەی "پەراسو"ە کە بە واتای کەنار و مەرز دێت
و لەگەڵ وشاااەی "پارس" یا "پەرساااید"دا جیاوازە .بەاڵم لێرەشااادا تووشااای هەڵەیەکی تر
دەبێت ودەڵێ وشااااەی "پارس"یش هەر واتای کەنار و مەرز دەدا .هەروەها لە ل.ە٩١ .دا
جاریکی تر بە ڕاسااتی و دروسااتی واتای وشااەی پارسااوا دیاری دەکا ودەڵێ هەما وشااەی
"پەراسااااو"ە کە بە واتای بڕبڕە ،کەنار و تەنیشااااتە ،بەاڵم دیسااااانەوە تووشاااای هەما هەڵە
دەبێتەوە و دەڵێ وشەکانی پارس و پارت و پارسوا هەر یەک شت وهەر یەک واتایا هەیە
ئەویش تەنیشت و کەنارە.
لێرەدا پێویستە ئەمە ڕوو بکرێتەوە کە وشەی پارسوا یا پەراسو هەما وشەی پەراسوی
کوردییە کە هەر ئێسااااتایش واتای تەنێشاااات و بڕبڕە تەنیشااااتی لەش واتا پەراسااااو دەدا .کە
وابوو وشەکانی زاموا و پارسوا ئەم ڕاستییەما بۆ دەرئەخە کە دانێشتوانی سەرەکی ئەم
ناوچانە کوردزما بوونە و هەر لە مێژەوە لەوێش نیشتەجێبوونە دەنا وەک دیاکۆنۆڤ دەڵێ
دەبوای ناوی شوێنەکا بە زمانێکی تر بوایی.

کوردەکانی پارس و کرما لە نووسینی دوکتور جەمشیدی سەدااەت کیش ،وەرگێرانی کامەرا حەسە  ،ساڵی
 ٢٠١٠زایینی ،ل.ە .٣٥
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پارس :وشاەی "پارس" هیچ پەیوەندییەکی بە پارساوا (پەراساو)ەوە نییە .پارس وشاەیەکی
ئایینییە کە لە ساااەردەمی مادەکاندا وەک "پارساااا" گۆ کراوە .کە ئێساااتاش لە فارسااایدا هەر
ماوەتەوە و واتای مروڤی پاک و لە خوا ترس دەدا.
پار  :وشاااااااەی "پارت"یش دیساااااااا هیچ پەیوەندییەکی لە گەڵ پەراساااااااودا نییە تەنانەت
دژبەریەتی ،ئەم وشەیە لە ڕاستیدا پارت نییە بەڵکوو وشەی " پەرت"ە کە هەر ئیستایش لە
کوردی و لە فارسااایشااادا واتای شاااوێنی دوور وپەراوێز دەدا ،بۆ نموونە دەڵێ ئەو خانووە
شااوێنەکەی پەرتە یا ئەو گوندە کەوتووەتە ش اوێنەکی زۆر پەرتەوە .ئەم ناوە بە سااەر ئەو
هۆزانەدا دابڕابوو کە لە شاااااااوێنێکی دوور و پەرتاادا دەژیااا  .بۆ نموونە بە هۆزەکااانی
ئەشاااااااکااانییا ا دەوت "پەرتەکااا  /پااارتاااکااا " واتااا ئەو هۆزانە کە لە شاااااااوێنی دوورەوە
نیشااااااتەجێبوو  .هەروەها بە یەکێ لە هۆزەکانی پێک اتەی ماد کە خەڵکی الی ئەساااااافەها
(اصاااااااف ا ) بوو و دوور بوو لە ناوچە کانی ناوەندیی مادەکا بە هۆزی "پەرتەکا "
بەناوبانگ بوو  .کە ئێسااااااتاش لە کوردیدا واتاکەی ڕوونە و بە واتای هۆزی "دوورەکا "
دێت.
ماد  /مێدیا :وشاااااااەی" ماد یا میدیا "واتای نیوە و ناوەڕاسااااااات و ناوەند دەدا ،بڕوانە
فەرهنگی ئەوێستا:
Maidhya = Middle, half (k383)193
لە ڕاستیدا هۆزەکانی ئیرانیی زما کە لە کۆنەوە لە ناوچەیەکی بەرباڵو هەر لە تاجیکستا
و پاکساااتانەوە بگرە هەتا ناوچەکانی باکوور و رۆژاوای کوردساااتاندا باڵوەیا کردبوو .وا
دیارە کە ئەو شوێنانەی کە تێدا نیشتەجێبوو بە شێوازی جۆراوجۆر ناویا لەسەر دانابێ
کە مەڵبەندەکانیا تا ئەندازەیەک دیاری بکا .بۆ نموونە ناوچەکانی مێدیا (ناوەڕاسااااااات)،
پەرا سو ( تەنی شت ،پاڵ ،نزیک) و پەرت ( دوور و پەرت) ،زەم  /زەما ( سارد ،زۆزا )،
گەرمێنی /گەرمیا  /گەرمەکا (شااااااوێنە گەرمەکانی خوارەوەی کەرکووک) .گشاااااات ئەو
مەڵبەنااادانەش کە کەوتووبوونە ڕۆژهەاڵتی میااادیااااوە ،وەک نااااوچەکاااانی خۆراساااااااااا و
تاجیکستا یا ئەسفەها و کرما کە دوور بوو لە میدیا (ناوەڕاست) بە پەرت (پارت)
دەناسااارا  .و ناوچەی زاموایش (زاما  /زموم) هەر ناوچە کوێساااتانیەکانی کوردساااتا یا
زۆزانەکا بوو  .لێرەدا ئەم ناکۆکیانەی دیاکۆنۆڤ و مێژوونووساااااااانی ترما بۆ ڕوو
دەبێتەوە کە جارێک مەڵبەندەکە وەک زاموا و جاریکی ترهەما مەڵبەند وەک پارسااااوا ناو
لێ دەب  .هەر ئێساااتاش لە عەردنێگاری جێ انیدا دەساااتەواژەگەلی جیاواز بۆ دیاری کردنی
شاااااااوێ و مەڵبە ند کانی جۆربەجۆر بە کار د ێت کە پیوە ندییەکی ئەوتوی بە هۆز ێک یا
Avesta Dictionary by K.E. Kanga, http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm
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واڵتێکەوە نییە بۆ نموونە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاساات ،رهژهەاڵتی دوور یا ئاساایای بچووک،
ئاسیای دوور.
دیاکۆنۆڤ لە ل.ە  ٢٢٢دا لەسەر شوێنی فەرمانڕەوایی ماننایییەکا دەڵێ:
" دەستەاڵتی ماننا بە سەر ئەم مەڵبەندانەدا (بە زمانی ئاشووری ناژە) دابەش بووە-١،
سوریکاش ،ناوچەی سەقزی ئێستا(؟)  -٢مێسی ،لە سەرەوەی ڕووباری جەغەتوو -٣
ئۆئیش دێش /هۆێش دیش ،قەراخی ڕۆژهەاڵتی گۆلی ورمێی  -٤ئارسیانشی  -٥ئارشتە
یانا "
ئەگەر بە اسااەی دیاکۆنۆڤ بێ نابێ هیچکام لەم شااوێنانە ناوەکانیا ئێرانی (کوردی) بێت،
بەالم لێرە ڕوو دەکرێتەوە کە ئەم ناوانە هەمووی هەر ئێرانی (کوردی  /مادی ).
ستتوریکاش :مەڵبەندەکانی مێساای وهۆیش دێش شااوێنەکانیا دیار و ئاشااکرایە ،دەکەونە
ڕۆژهەاڵتی واڵتی مانناوە ،ئەمە ڕوونە کە ناوەند و پایتەختی ماننایییەکا لە ئێزرتوو لە
نزیکی شاااااااری سااااااەازدا بووە ،کە وابوو سااااااوریکاش یا دەبێ لە باشااااااوور بیت یا لە
رۆژاوای واڵتی ماننا .بەاڵم ئەو زانیارییەما لەبەر دەسااتدایە کە لە ساااڵی  ٧١٦ە.ز کاتێ
کە سااارگۆ پاشااای ئاشااوور لە زامواوە دەچێ بۆ واڵتی ماننا ،ئۆلۆسااۆنۆ پادشااای ماننا لە
نااوچەی ساااااااوریکااش دەچیتە پێشاااااااوازییەوە ،لێرەوە بۆماا دەردەکەوێ کە ئەم نااوچەیە
شاااااوێنیکی مەرزی بووە نزیک بە واڵتی ئاشاااااوور ،واتا شاااااوێنێکی مەرزی لە ڕۆژاوای
واڵتی ماننا .ئەم شااوێنە ئێسااتا دەکەوێتە ناوچەی بانە .وشااەی "سااوری -کاش" لە دوو بڕگە
پێک هاتووە" ،ساااور" واتای هەما ڕەنگی ساااوور دەدا لە کوردیدا .بڕگەی دووەم "کاش"
وشەیەکی کوردییە لە شێوەزاری کرمانجیدا کە واتای کێو دەدا ( بڕوانە فەرهەنگی هەنبانە
بۆرینە هەژار ،تارا ساااااڵی  ،١٣٦٩ل.ە )٦٠١.بۆ نموونە ئەو کێوەی کە لە ناو شاااااری
کۆبانیدایە بە "کاشی مشتە نور" بەناوبانگە هەروەها کێوێکی تریش لە باشووری ئەو شارە
هەیە کە "کاشااای بەرکەل"ی پێ دەڵێ  .ئەم وشاااەیە لە شاااێوەزاری هەورامیدا وەک "کەش"
گۆ دەکرێ و هەماااا واتاااای هەیە (بڕوانە فەرهەنگی وشاااااااەناااامە ،هۆرامی -کوردیی
ناوەڕاسااااااات ،لە نووساااااااینی بێدار ،هەولێر  ،٢٠١٠ل.ە  .)٧٧٦لە کوردیدا بەکار هێنانی
کەش و کۆ یا کەش و کێو زۆر ئاساااااییە .ناوی "سااااوری کاش" ئێسااااتا گۆڕاوە و بووە بە
"سااااااورکێو" کە زنجیرە کێوێکە و هەروەها ناوچەیەکی مەرزییە کەوتووەتە نێوا مەرزی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت (ئێرا ) و کوردستانی باشوورەوە .گۆڕانی وشەی کاش بۆ کێو لە
ژێر کاریگەریی زمانی"ئەشاااااااکانی /پارتی"دا بووە .واتا کاش وشاااااااەیەکی مادی و کێو
وشەیەکی ئەشکانییە.
لە کاتی دەساااااااتەاڵتداری ئەشاااااااکانییەکا (پارتەکا ) بە دەیا هۆز و هەزارا ساااااااوارەی
ئەشاااااکانی لە باشاااااوور و رۆژاوای گۆلی ورمێیدا (لە کوردساااااتانی ئێساااااتادا) نیشاااااتەجێ
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بوو  ،هێندێک لە وانە لە بناری شااااخی ساااوریکاشااادا مانەوە .هەموو ئەمانە کە زۆربەیا
هێزی چەکدار بوو بە نێوی هۆزە سااەرەکییەکەیا وسااەرکردە بە نێوبانگەکەیا "سااورێ
" دەناسرا  .کێوستانی سورێ و هەروەها گوندی "سوری " 194لە بناری سورکێو گەواهی
ئەم ڕاستییەیە .کە وابوو "سوریکاش" وشەیەکی پەتی کوردییە کە ئێستا بووە بە سورکێو.
(بۆ زانیاری زیاتر لەساااااااەر کاریگەریی زمانی ئەشاااااااکانییەکا و هۆزی ساااااااورێ لە
کوردستاندا بڕوانە بۆ ناسنامەی زمانی کوردی بەرگی سێیەم ل.ە.)٢٤-١٧ .
میسی :بە شی سەرەوەی جغەتو (دیاکۆنۆڤ ل.ە  )٢٢٢ناوچەی نێوا بیجار و تیکانتەپە
و زەنجاااا و کێوی ئەڵوەناااد .واتاااای ئەم نااااوە ڕوو نییە بەاڵم ئێرە یەکێ لە شاااااااوێنە
ساااااەرەکیی ەکانی مادەکا بوو و دیاکۆ بەر لەوەی لە هگمەتانا نیشاااااتەجێ بێ لەم ناوچەیەدا
ژیاوە.
ئۆێش دیش یان هۆێش دیش :واڵتی "ئۆئێش دیش" یا "هۆئیش دیش" واتای واڵتی
خۆش دەدا .195ئەمە وشاااەیەکی پەتی مادییە لە شاااێوەزاری ئەوێساااتایی( /موگی)دا ،لە دوو
بڕگە پێک هاتووە .بڕگەی یەکەم ئویش /هویش کە هەما وشەی "وەش"ە لە هەورامیدا کە
لە شاااێوەزارەکانی تری کوردیدا وەک خۆش گۆ دەکرێ .بڕگەی دووەم "دیش" واتای "دێ
دەدات .بەرامبەر ئەم وشاااااااەیە لە هەورامیاادا "وەش دێش " یااا "وەش دێ"یە .بە وتەی
دیاکۆنۆڤ ناوەندی ئەم ناوچەیە لە شااوێنی شاااری مەرا ە (ماد -را ە)ی ئیسااتایە هەروەها
ناوی یەکێ لە میرانی ئەو ناوچەیە بەگداتوو بووە کە بەرئەنگاری "ئازا" پادشاااااااای ماننای
کرد و دوای کو شتنی ئازا خۆی نی شتە سەر تەختەوە کە دواجار لە الیە سارگۆنی دووەم
پادشاااااای ئاشاااااوورەوە پەالمار درا و دوای دەساااااتگیرکردنی هەربە زیندوێی کەوڵیا کرد
(پێسااااتیا لێ کردوە) .دیارە ئەم ناوە هەر ئەو ڕۆژە کە ئاشااااوورییەکا پەالماریا داوە و
ناوەکەیا تۆمارکردوە لەسااااااەر ئەم ناوچەیە دانەنراوە بەڵکوو ئەگەر هەزار نەڵێ النیکەم
چەندی ساااااەدە پێشاااااتریش ئەم ناوە هەر هەبووە دەنا ئاشاااااوورییەکا لە کاتی تۆمارکردنی
ناوەکەی ئاماژەیا بە ناوە کۆنەکەشااااااای دەکرد و دەیانگوت واڵتی فال کە ئێساااااااتا هۆیش
دێشی پێ دەڵێ  .لەسەر ناوی بەگداتوویش دیاکۆنۆڤ بۆ خۆی دەبێژی کە بێ هیچ گومانێک
ئەمە ناااوێکی مااادییە .لە بەشاااااااەکااانی دواتردا ڕوو دەکرێتەوە کە ئویش دێش (مەرا ە)
شوێنی سەرەکی زەڕدەشت و هۆزی مۆگانی مادی بووە.
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ئارستتتتتیانشتتتتتی( :ل.ە ،)٢٢٢.واتای ئەم ناوە و هەروەها شاااااوێنەکەی تا ئیساااااتا ڕوو
نەبووەتەوە ،بەاڵم شاااێوەی دارشاااتنی وشاااەکە لە مادی و لە شاااێوەزاری ماگی (ئەوێساااتایی)
دەچێ.
ئەرشتتتتتتە یانا( :ل.ە  ، )٢٢٢شااااوێنەکەی دیاری نەکراوە .بەاڵم ئەمە وشااااەیەکی پەتی
مادییە .لە دوو بڕگە پێک هاتووە ،بڕگەی یەکەمی ئەرشتەی کە هاوڕیشەیە لگەڵ وشەکانی
ئارشاااااااتوا ،ئارەش ،ئەرشاااااااە ،ئارتە ،ئەرتە ،ئەمانە هەموویا یەک واتایا هەیە ئەویش
ڕاسااااااات ،پاک و دادپەروەرە .ئێساااااااتا لە شاااااااێوەی ناوی وەک ئارەش ،ئەردەوا ( واتا
پاریزوانی ڕاساااتی) ،ئەردەشاااێر کە لە ڕاساااتیدا ئەرتخشاااێر بووە بە واتای شاااای ڕاسااات و
دادپەروەر هەر ماوەتەوە  .ئەم وشااەیە وەک "ڕاشاات" لە شااێوەزاری زازکیدا ماوەتەوە کە
واتای ڕاست دەدا .بڕگەی دووەم "یانا" وشەیەکی ئاسایی کوردییە لە شێوەزارێ هەورامیدا
واتای خانو یا شوێ دەدا .پێکەوە واتای مالی ڕاستا یا شوێنی پاکا دەدا.
لێرەدا ئەوەماااا بۆ دەردەکەوێ کە بەپیێچەوانەی بۆچوونەکاااانی دیااااکۆنۆڤ نااااوی ئەم
ناوچەگەلە هەمووی ئێرانی و لە شێوازی مادییە .دیسانەوە نووسراوەکانی خۆدی دیاکۆنۆڤ
هێندێک بەڵگەی تر بە دەستەوە دەدا بۆ سەلماندنی ئەم ڕاستییە.
دیاکۆنۆڤ لە ل.ە  ٢٠١دا دەڵێ ئاشاااوور ناساااێرپاڵ لە سااااڵی  ٨٨١ە.ز هەرێمی زاموای
داگیر کرد بەاڵم سااااااااڵی دواتر دوو ناوچە لە باشاااااااووری زاموا بە نێوکانی "ئامێکا" و"
ئاراشتوا " باجیا بە ئاشوور نەدا .بۆیە دیسانەوە هێرشی کردەوە سەریا .
ئامێکا :پاشاااااااگری ئەم نێوە (کا) پاشاااااااگرێکی ناوچەیی کوردساااااااتانییە لە ئێرانیدا بووتە
(ئەمااایەکە) و لە یۆنااانیاادا بووتە (ئەمااایەکوس) و لە بنەڕەتاادا لە هەزارەی دووەمی ە.ز
شاااااااێوەی (ئەمایە)ی هەبووە .ساااااااەرۆک هۆزی ساااااااەکەس (ساااااااەرمات) کە بە شاااااااێوەی
(ئەمایەکوس) لە یونانیدا تۆمارکراوە لە زمانی "ئوسایتینی"دا بە شاێوەی (ئەمایەک) بینراوە
کە واتای(بیناکار) دەبەخشێت196.
ئاراشتوا :ناوی ناوچەیەک بووە لە نزیک ڕووباری دیالە (خانەای )ئەم ناوە لێکدراوە لە
دوو بڕگە پێااک هااتووە ،بڕگەی یەکەم "ئاااراش" کە واتااای ڕاساااااااتی و دادپەروەری دەدا
وهاوڕیشااەیە لەگەڵ وشااەی "ئاراشااتات" کە لە ئایینی زەڕدەشااتیدا ئیزەدی دادپەروەریە،197
ڕەگی ئەم وشاەیە هەما وشااەی "ئارتا"ی میتانی -مادی و" ئارشااا /ئەشااە" ی ئەوێسااتایییە.
ئەم وشاااەیە لە کوردی شاااێوەزاری زازاکیدا لە شاااێوەی "ڕاشااات " کە واتای ڕاسااات ئەدات
هێشاااااااتا ماوەتەوە .بڕگەی دووەم پاشاااااااگری" توا "یە" ،ئەمە پاشاااااااگرێکە لە نێوی وەک
لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی میژووی واڵتی کوردەواری،د،ج،ڕشید بە داد  ،١٩٨٨ل.ە٣٠٨.
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پارتاتوا ،و ڕاماتوا دەبینرێ ،ئەم پاشگرە ئەمڕۆ لە کوردیدا بە شێوەی (تاو) ماوەتەوە و بە
هەما واتەی (هێز ،اوەت ،تااەت)ە هەروەها (توانا)ش دەگرێتەوە .لە ناو سااااەکەسااااەکاندا
ئەم جۆرە وشاااااااەیە لە نێوی کەسااااااای وەکو (تیگراتاااوا ،دەرگاااتاااوا = تیرتاااو ،درێژتاااو)
بەرچاوەدکەوێت" .198کە وا بوو "ئاراشااتوا" واتای هێزی ڕاسااتی و دادپەروەری دەگەینێ.
یا دەکرێ شێوەیەکی تری ناوی "ئەرشتات" بێ ،واتا ئیزەدی دادپەروەری.
لە ساڵی  ٨٢٠ە.ز شەمسی ئادادی پێنجەم هێرشی کرد سەر ناوچەکانی ناوەندیی ماد ،لە
مەڵبە ندی گیزلبو ندا( اافاڵنکێو ی ئێسااااااا تا) دوو کەس لەساااااااەرۆک هۆزە کا خۆ یا دا بە
دەستەوە ،بەاڵم یەکێکی تریا بە ناوی پیرشاتی خۆی نەدا بە دەستەوە و لە اەاڵی ئوراش
لە کێوی گیزڵبوناادادا (اااافاڵنکێو) بەرئەنگاااری ئاااشاااااااوورییەکااا بوونەوە ،لە ئەنجاااماادا
تێکشاااکا و نزیکەی  ٦٠٠٠کەسااایا لێ کوژرا و  ١٢٠٠کەس لەوانە خۆدی پیرشااااتیش
(پیر شادی) دەستگیر کرا  ( .ا .م .دیاکونوف ترجمە کریم کشاورز ،ت را  ،١٣٤٥ص.
.)٢١٠
پیرشتتتتاتی :سااااەرۆکی هۆزی گیزلبوندا (دیاکۆنۆڤ لە ل.ە ،) ٢١١.گیزلبوندا( کێوکانی
اافاڵنکێوە لە نزێکی شاااری میانەی لە ئازەربایجا ) ئەم ناوە لە ڕاسااتیدا " پیرشااادی"ە .کە
وشاااااااەی" پیر" بە ڕابەرانی ئااایینی گۆتراوە لە ئااایینەکااانی کۆنی ئێرانیاادا ،ئێساااااااتاااش لە
کوردسااااتاندا لە ئایینی ئیزدیدا (کە بە ڕەچەلەک دەگەرێتەوە بۆ سااااەر ئایینی میترایی) و لە
ئایینی یارساااندا ( کە لە ڕاسااتیدا هەما ئایینی زەڕدەشااتییە کە کەوتووەتە بەر کاریگەریی
ئایینی ئیساااااااالمەوە) ڕابەرانی دینی یا بە پیر بە ناو بانگ  .وشاااااااەی "شاااااااااتی"ش هە ما
وشااەی"شااادی"یە لە کوردیدا" .گوما لەوەدا نییە کە وەزیری فەرەیدو بە نێوی (پیرشاااد)
بووە ،ئەم جۆرە نێوانە لە زمانە ئێرانییەکاندا باو بووە وەک ئەرتا شاتی ،شاتەبەرزانە".199
لێرەشااااادا بۆما ڕوو دەبێتەوە کە بە پیێچەوانەی اساااااەکانی دیاکۆنۆڤ ناوی ئێرانی (هەم
ناوی کەساااای و هەم ناوی ناوچەکا ) لە سااااەدەکانی هەشااااتەم و نوەمی ە.ز نەک تەنیا لە
ئازەربایجا بەڵکوو لە سەرەوەی ڕووباری دیالەشدا هەبووە .دیاکۆنۆڤ دیسانەوە بۆ خۆی
لە دژی تئورییەکەی خۆی زانیاریی ئەدا بەدەستەوە .لە ل.ە ٢٧٥ .دا ئاوای نووسیووە:
سااااارگۆنی دووەم لە ساااااڵی  ٧١٣ە .ز .دانیشااااتوانی "کارااڵ"ی تارومار کرد ،دواجار لە
ڕێگای "ئەلیپی" (ناوچەی کرماشااا )وە بەرەو الی ماد ڕۆیشاات ،لە ئەلیپی "داڵتو /تاڵتو"ی
لەساااااااەر فەرمااانڕەوایی خۆی دانااایەوە چونکە الیەنگری لە ئاااشاااااااوور دەکرد و خەڵکی
ناوچەکەش ئەمەیا پێ ناخوش بوو .ئاشوورییەکا لەویەوە چوونە نێو خاکی مادەوە و ئەم

لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی میژووی واڵتی کوردەواری،د،ج،ڕشید بە داد  ،١٩٨٨ل .ە٣٠٨ .
لێکۆڵینەوەێکی زمانەوانی دەر بارەی مێژووی کۆنی وەاڵتی کوردەواری  ،د.ج .ڕەشید  ١٩٨٨ل .ە ٣١٦-٣١٥
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ناوچەگەلەی خوارەوەشیا کاول کرد .سەرچاوەکانی ئاشووری لە زمانی سارگۆنەوە وایا
نووسیووە:
"[ واڵتی ستتتیوری] ستتتو ،واڵتی بائی عان (؟) "  ،" Bait-anناوچەی ماد لە مەرزی
ئەلیپی[ ،واڵتی  ،] .........واڵتی ئتتاپستتتتتتتتتاخۆتا "  ،"Apsaxuttiواڵتی پتتارنوئتتاتی
" ،"Parnuattiواڵتی ئوتیرنا "  ،"Utirnaگوندی دیریستتتتتتتتانو " ،" Diristanu
[واڵتی  ،]...واڵتی ئوریاکی "  ،"Uriakkiوالتی ریمانوتی "  ،" Rimanutiناوچەی
واڵتی ئوپوریی " [ ، "Upuriوالتی ] ئویادائوئە "  ،" Uyadanueواڵتی بوستتتتتیس
" ،" Bustisواڵتی ئتتاگتتازی "  ،"Agaziواڵتی ئتتامبتتانتتدا "  ،" Ambandaوالتی
دانتتانو "  ،" Dananuنتتاوچەکتتانی دوورە دەستتتتتتتت لە مەرزەکتتانی واڵتی ئتتاری بی "
 "Aribiڕۆژهەاڵ  ،و هەروەهتتتتا نتتتتاوچەی "متتتتاد"ە بە هیزەکتتتتان کە تەوقی خۆدای
ئاشووریان فڕە دا و بەرەو کێوەکان و بیابانەکان وەک دز هەاڵتن ،من هێزمی بلێسەدارم
لە گشتتتتتتت گوندەکانیان هاویشتتتتتتت و ستتتتتتتەرانستتتتتتتەری واڵتەکەیانم کرد بە کەالوەیەکی
فەرامۆشکراو".
دوایی دیاکۆنۆڤ خۆی لەساااااااەر ئەم ناوانە ئاوا دەنووساااااااێ :ساااااااارگۆ لە ئەلیپی (الی
کرماشاااااانەوە) هێرشاااااەکەی دەسااااات پێ کردووە لەم ناوچەگەلە کە ناویا هاتووە ناوەکانی
"ئۆریاکی" و " ئۆپوریی" ئاشنا  ،هەردووک شۆێنەکە بەشێک بوو لە ناوچەی خارخار،
"ساااااایگریس"یش هەروەها ئاشاااااانایە وهەر لە نزیک خارخارە ،مەڵبەندەکانی "ئاگازی" و"
ئامباندا"ش لەساااااااەر مەرزی "ئاری بی ڕۆژهەاڵت"بوو  ،ناوچەکانی "ئاپساااااااا خۆتی" و
"پارنوئاتی" لە ڕۆژهەاڵتی ئەلیپی (کرماشااااااا ) بوو  .ڕیشااااااەی زۆربەی ئەم ناوانە گۆیا
ئێرانی .
لێرەشااااادا دیاکۆنۆڤ بە وتنی وشاااااەی "گویا ئێرانی " ڕاڕای و دوودڵی خۆی نیشاااااا دەدا،
هۆکارەکەشاااااای ئەوەیە کە ناتوانێ لە واتای وشااااااەکا تێ بگات .لە بەرگی دووەمی کتێبی
ناسااااااانامەی زمانی کوردیدا لە پەیوەندیی لەگەڵ زمانی مادەکاندا تا ئەو جێگا کە بکرێت
واتاکانی ژمارەیەک لەم وشەگەلە ڕوو دەکرێتەوە ،بەاڵم لێرەش بۆ نموونە تەنیا ئاماژە بە
واتای چەند وشەیەک دەکرێت.
ئاپسا خۆتی( :دیاکۆنۆڤ ل.ە ،)٢٧٥.ئەم دەستەواژەیە لە دوو وشە پێک هاتووە ،یەکەم
ئاپسا کە لە دوو بڕگە پێک دێت ( ئاە -سا)" .ئاە 200و ئاوێ "201لە ئەوێستادا واتای ئاو
ئەدە " ،ساااااا"ش واتای بەرد ئەدات ،کە وابوو ئاپساااااا واتای بەردی ئاوی ،ئاسااااایاو (ئاش)
200
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دەدات .وشااەی دووەم خۆتێ وشااەیەکی پەتی مادییە کە ئەمڕۆ لە کرمانجیدا وەک "خۆدێ"
گۆ دەکرێ کە واتااای خاااوەنااد /خاااوە ئەدات .ئەم وشاااااااەیە لە یەکێ لە اەباااڵە کۆنەکااانی
هەورامانیشااااادا لە ساااااەدەی یەکەمی ە.ز لە شاااااێوەی" بۆمخۆتێ" هاتووە ( بڕوانە بەرگی
ساااااااێیەم بەشااااااای هەفتەم) .وشاااااااەی "بۆم /بوم" لە کورد یدا وا تای زەوی دەدا بۆ نموونە
"بۆمەلەرزە" کە واتای زەمی لەرزە ئەدا ،یا دەساااااااتەواژەکانی "بەروبوم /بەروبۆم" یا
مەرزوبوم (مەرز و ساااااااەرزەمی ) .بوم -خۆتێ واتای خاوەند زەوی ئەدا .ئاپساااااااا -خۆتی
واتای "خاوەند -ئاپسا" (خاوەند ئاسیاو) دەدا.
پاڕنواتی( :دیاکۆنۆڤ ل.ە ،)٢٧٥.ئەمە وشاااااااەیەکی مادییە ،لە دوو بڕگە پێک هاتووە
"پاڕنو -اتی" پاڕنا یا پاڕنە هەما وشاااااااەی فاڕنا یا فەڕنەی کە ئەمڕۆ لە کوردیدا بووە بە
فەڕ .بڕگەی دووەم  /پاشااااااگری " اتی"یە .ئەم پاشااااااگرە لە زمانەکانی سااااااانسااااااکریتی و
ئەوێسااتاییدا هەبووە .لە کوردیشاادا هەرماوەتەو لە شااێوەی "یەتی" و"ایەتی" و"ه تی" کە بۆ
دروستکردنی ناوی چاوە بە کار دێ وەک کورد (کوردایەتی) ،برسی (برسییەتی) ،ئازا
(ئازایەتی) ،ئاشااتی (ئاشااتیەتی) ،سااپی (سااپییەتی) ،ڕەش (ڕەش اایەتی) ،پیاو (پیاوەتی) و...
کە وابوو پاااااڕ نواتی بەرانبەرە لەگەڵ وشاااااااەی کوردی فەڕ -ایەتی( /فەڕیەتی) واتااااا
شکۆداریەتی.
دیریستتتتانو( :دیاکۆنۆڤ ل.ە ،)٢٧٥.ئەم وشاااەیە یا نووساااەرە ئاشاااوورییەکەی خراپی
نووساااااایووە و یا خراە خوێندراوەتەوە .ئەمە هەما وشااااااەی"دارێسااااااتانۆ"یە .کە واتای
دارستا دەدا لەگەڵ پاشگری " ۆ" کە نیشانەیە بۆ بچووککردنەوە ،پێکەوە واتای دارستانی
بچووک دەدا .دەبێ ئەوش لە بیر نەکەی کە لە کوردیااادا هێنااادێ جاااارا دەنگی ( ا )
دەگۆردرێت بۆ( ێ ) بۆ نموونە ،پا (پێ) ،شاااام (شاااێو) ،ناو (نێو) ،لە هێندێ شاااێوەزاری
کرمانجیدا ،نا (نێ ) ،زما (زمێ ) .بۆیە دەکرێ ئەم وشااااااەیە کە "دارسااااااتا  -ۆ" بووە،
وەک "دێرێستانۆ"ش گۆ کرابووبێت].
لە ساڵی  . ٧١٩ز شۆڕشێکی مەزن و رێکخراو لە دژی داگیرکەری ئاشوورییەکان لە
ناوچەی خار خار دەستتتتتتتتی پا کرد .ستتتتتتتارگۆنی دووەم ناوی ئەو ناوچەگەلە کە لە دژی
ئاشتتتوور ڕاپەڕی بوون تۆمارکردوە ،لەوانە ناوچەکانی ئوریاگا ،پاریا ،ستتتیوریس و
ستتتتتتپاردا .ئەم ناوچەگەلە کەوتووبوونە نێوان شتتتتتتارەکانی میانە ،میاندوئاو ،تیکانتەپە،
بیجار و زەنجان.
ئۆریاگی( :دیاکۆنۆڤ ل.ە ،) ٢٦٦.ناوچە یا گوندێک بووە الی خارخار کە شاااۆڕشااای
مادەکا لە دژی ئاشوورییەکا لێروە دەستی پێ کرد .كە ئێستا ناوچەی تەختی سلێمانی پێ
دەڵێ لە نزیک شااااری تیکانتەپە (فارسااای :تکاب) .ئۆریاگی وشاااەیەکی پەتی ئەوێساااتایییە،
"ئور /هور /وەر" لە ئەوێستاییدا و لە هەورامیدا واتای خۆر ئەدا .یاگا هەم لە هەورامیدا و
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هەم لە ئەوێسااتاییدا واتای جێگا (جاگا) ئەدا .لە ئەوێسااتاییدا هێندێ جارا دەنگی پیتی "ج"
دەگۆردرێت بۆ "ی" وەک جەمە (جمشاااید) کە دەبێتە "یەمە" ،جوا کە دەبێتە یوا یا جۆ
کە دەبێتە "یۆ /یەوە"لە هەورامیشدا هەر وایە" .ئور -یاگا " بەرانبەرە لەگەڵ وشەی "هۆر-
یا گا  /وەر -یاگا" لە هەورامیدا کە واتای شاااااااوێ و جێگای ئاهورا دەگەیینێ ( بە واتای
ئەمڕۆکە ماڵی خۆدا) ،ئەم ناوچەیە نزیکی هۆرمزگای (ئاتەشگا)ی ئازەرگۆشسپە.
ئاری -بی :بە پیێ بۆچوونی دیاکۆنۆڤ (ل.ە )٢٧٦.ئەم وشاااااااەی "ئاری -پە" بووە کە
ئاری واتای" ئاریا" ئەدات و پە نیشانەی "کۆ"یە لە زمانی ئیالمیدا .کە وابوو پێکەوە واتای
ئاریاکا یا ئاریایییەکا دەگەینی .بە اسااااەی دیاکۆنۆڤ ئاشااااوورییەکا ئەم وشااااەیا لە
ئیالمییەکانەوە وەرگرتووە.

ئەم ناوانە کە هی سەدەی هەشتەمی پێش زایینن هەمووی ڕیشەی ئێرانییان
هەیە و ناوچەکانی کرماشتتتتتتتان هەتا زەنجان دەگرێتەوە ،کە چی دیاکۆنۆل
دەڵا لە نێوان چەرخەکتتانی نوویەم هەتتتا هەفتەمی .ز خەڵکی ئێرانیی
ز مان لە کوردستتتتتتت تان و ئازەر بای جا ندا نەژ یاون .تازە دەبا ئەوێش و بیر
بێنینەوە کە ئەم ناوانە هەر لەو کاتەدا پەیدا نەبوون و بە دڵنیائیەوە ستتەدان
و بورە هەزاران ستتتتتتتاڵ بەر لە ئەوستتتتتتتەردەمە خەڵکی ئێرانیی زوان لەول
بوون ،دەنا بە قستتەی خۆدی دیاکۆنۆل ناوی ناوچەکان دەبوای بە زمانێکی
تر واتا بە زمانی دانیشتوانی نائێرانی بوایای.
هەروەها دیاکۆنۆڤ لە الپەڕەیەکی دواتردا واتا لە ل.ە٢٧٨.دا اساااااەی دژ بەیەک دەکا و
دەنووسێ:
"سااااااارگۆ لە لەشااااااکەرکێشااااااییەکەی خۆیدا لە سااااااالی  ٧١٣ە.ز لە تۆمارێکدا باساااااای
کاولکارییەکانی خۆی کردووە و ناوی  ٥٠کەس لە سااااااەرۆکەکانی ناوچە مادنشااااااینەکانی
هێناوە کە یا باج و یا دیارییا بە سارگۆ داوە".
دیاکۆنۆڤ لەم بارەوە دەڵێ ژمارەیەکی زۆر لەم ناوانە ئێرانی  ،بەاڵم لەهەما کاتدا دەڵێ:
"زۆرێک لەم ناوانە بە تایبەتی ناوی شوێنەکا بە زمانی دانیشتوانی پێشوی واڵتی ماد ".
مەبەستی دیاکۆنۆڤ ئەوەیە کە بڵێ ناوی شوێنەکا ئێرانی (مادی) نی !
لێرەدا دەبێ ئەوە بڵی کە دیاکۆنۆڤ هەر چەند پساااااااپۆڕە لە زمانە کۆنەکانی مێزۆپۆتامیدا
بەاڵم لەسەر زمانی مادی شارەزایییەکی کەمی هەیە ،لە ڕاستیشدا ناکرێ کەسێ کە زمانی
کوردی کە دەرکەوتەی زمانی مادییە و پەیوەندیی ڕاسااااااتەوخۆی لەگەڵ زوانی مادی هەیە
نەزانێ بەاڵم شاااارەزا و پساااپۆڕی زمانی مادی بێ .بە پێچەوانەی بۆچوونەکانی دیاکۆنۆڤ
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خۆدی ئەم ناوانە ئەوە دەسااااااەلمێنێ کە هەم ناوی سااااااەرۆکەکا و هەم ناوچەکا ئێرانی ،
ئەگەر ئێسااتا نەکرێ واتای ژمارەیەک لەم وشااانە ڕوو بکرێتەوە بەاڵم شااێوازی دارشااتنی
ئەو ناوانانە گومانی تێدا ناهێلێتەوە کە ئەو وشاااەگەلە ماننایی /مادی و شاااێوازی دارشاااتنی
ناوەکا هەما شااااااێوازە کە لە زمانی کوردیدا (بە تایبەت شااااااێوەزاری کرمانجیدا) بە دی
دەکرێت .بۆ ڕوونکردنەوەی ئەم بابەتە ،لە خوارەوە ئاماژە بە هەندێک لە تایبەتمەندییەکانی
شێوەزاری کرمانجی دەکرێت.
هەر وەکوو پێشااتریش باساای کرا لە کوردیدا (شااێوەزاری کرمانجی) هێندێک پاشااگر هە
کە دەکەونە پاش ناوەکا و تایبەتمەندییەک بە ناوەکە دەبەخش وەک:
 "ۆ" ،کە هەم نیشااانەیە بۆ بچووک کردنەوە و هەم نیشااانەیە بۆ خۆشااەویسااتی وەک کۆڕ( کوڕۆ) ،باااااب ( بااااابۆ) ،دەل(دە لۆ) ،جااااا (جااااانۆ) ،ئەحمەد (ئەحمەدۆ) ،نچیرەوا
(نچیرەوانۆ) ،شوا ( شوانۆ) .کاک (کاکۆ) ،خاڵ (خاڵۆ) ،مام (مامۆ) ،بەر( ،بەرخۆ).
 "ۆک" ،نیشااااااااااانەیە بۆ بچووک کردنەوە ،وەک ئەحمەد (ئەحمەدۆک) ،حەساااااااە(حەسەنۆک) ،برایم (برایمۆک) ،حەمید (حەمیدۆک).
 " ک" ،نیشااانەیە بۆ بچووک کردنەوە ،وەک کوڕ (کوڕک) ،کچ (کچک) ،ژ ( ژنک)،مێر (مێرک) ،پشاااای( پشاااایک) ،بەر( ،بەرخ ) ،دار (دارک) .ئەم شااااێوە بچووککردنەوە
ئێساااتا لە کرمانجیدا هەر ماوەتەوە لە شاااێوەزاری ساااۆرانیدا لە جیاتی "ک" پاشاااگری "لە"
بەکار دەبرێت .وەک پشیلە ،بەرخیلە ،کیژۆلە (کچیلە) ،کۆمەڵە ،جوجەڵە.
خۆدی دیاکۆنۆل لە ٣٢٦ . .دا دەنوو سی کە هاتنی پا شوری " ک (  " ) Kلە پاش
وشتتتتتتتەکان وەکوو نیشتتتتتتتانەیەکی بچووککردنەوە ،تایبەتمەندی زمانی مادییە[ .یەکا لە
تایبەتمەندیەکانی زوانی کوردی ( بە تایبە کرمانجی)یش هەر ئەمەیە].
 "کێ" نیشانەی شناس (معرفە) بۆ دەستنیشا کردنی کەسێکی دیاری وەک ئەحمەدۆکێ،فاتمۆکێ ،ڕەشۆکێ ،مریەمۆکێ .شوانۆکێ ،گاوانۆکێ ،هەژارۆکێ.
 کورتکردنەوەی ناوەکان و چەستتتتتتتپاندنی پاشتتتتتتتوری "ۆ" لە پاش ناوەکان لە زمانیکوردی )شێوەزاری کرمانجی) شتێکی ئاسایی و باوە و دەکرل وەک ڕێسایەک لە زمانی
کوردیدا چاوی لا بکرل .تەنانەت ئەگەر ناوەکانیش کوردی نەب بە تەواوی دەگۆڕدرێ
و دەخرێنە نێو چوارچێوەی زمانی کوردییەوە بۆ ئەوەی گۆکردنی ئاسااانتر بێت .بۆ نموونە
فەخرەدی دەکرێ بە (فەخرۆ).مەحمود (مەحۆ) ،شەمسەدی (شەمۆ).جاسـم (جەسۆ) ،کازم
(کازۆ) ،زێ عابدی (زێنۆ) ،ڕەشاااید (ڕەشاااۆ) ،زوبیر (زبۆ) ،کەریم (کەریمۆ) ،ئەرشاااەد
(ئەشەۆ) ،موستەفا (مستۆ) ،شێرە (شێرۆ) ،عەدنا (عەدو) ،خەلیل (خەلۆ) ،مانی (مانۆ)،
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نەبی (نەبۆ) ،ج انگیر (جانۆ) ،شەروی (شەرۆ) ،ئی سماعیل ( سمکۆ) ،چەنگیز (چەنگۆ)،
لەزگی (لەزگۆ) ،ئەبوبەکر(بەکۆ) ،حەمید (حەمکۆ).
جا ئێسااتا لە دوای ئەم ڕوونکردنەوەیە با تەماشااای هێندێک لەو ناوانە بکەی کە دیاکۆنۆڤ
لە کتێبەکەی خۆیدا هێناویەتی:
ماشتتداکۆ ،ئیشتتتەستتوکو،ستتاتارش تۆ ،ستتاتارپانۆ ،پارتوکۆ ،ئیندراپاتیانۆ ،خارزیانۆ ،ئیتانۆ،
ئائۆ ئاریسارئۆ ،ئارباکۆ ،کارزیئۆ ،مانۆ ،باریکانۆ ،زازکنۆ ،مارتاکانۆ ،ئارباکۆ.
ئەگەر بەوردی چاو لەم ناوانە بکەی دەبینی کە شێوازی دارشتنەکەی هەر هەما شێوازە
کە ئەمڕۆکە لە شااااااێوەزاری کرمانجیدا باوە .لێرەدا تیشااااااک دەخەرێتە سااااااەر هێندیک لەم
ناوانە:
مەشداکۆ /ماشداکۆ( :دیاکۆنۆڤ ل.ە ،)٦٦٢.دیاکۆنۆڤ زۆر بە دروستی دەڵێ کە ئەم
ناوە مازداکۆ بووە و لە نووسااینی ئاشااووریدا بەم شااێوەیە نووسااراوە چونکە لە ئاشااووریدا
"س" بە "ش" نووساااراوە .بەاڵم لە ڕاساااتیدا ئەم ناوە "ماساااداک /مازداک" یا بە شاااێوازی
ئەمرهکە "مەزدە " بووە ،ئەمە ڕوونە کە هەتا پێش هاتنی ئیسالم بۆ کوردستا مەزدەک
ناوێکی ئاسااااااایی ئێرانی بوو .ئەم ناوە هەر وەک چۆ ئێسااااااتاش لە کوردیی شااااااێوەزاری
کرمانجیدا باوە " ،ۆ" لە پاشی هاتووە و بووە بە مازداکۆ یا "مەزدەکۆ".
ئارباکۆ :ئەم ناوە لە الیە کتسااااااایاس مێژوونووسااااااای یونانی کە خۆی لە ساااااااەردەمی
هە خامەنشااااااایەکا لە ئێراندا ژیاوە بە شاااااااێوەی "ئارباک" وەک یەکێ لە پادشاااااااایانی ماد
تۆمارکراوە ،هەروەها موسااااااا خۆرنی مێژوونووساااااای ئەرمەنیش ناوی "ئارباک"ی وەک
وارباک هێناوە و وەک یەکێ لە پادشاااااااایانی ماد ناوی لێ دەبا( ،دیاکۆنۆڤ ل.ە-٤٣١.
 .)٤٣٢کە وابوو ئەم ناوەش هەما " ئارباک"ە کە وەک چوو لە کوردیدا باوە پاشااااگری
" ۆ"ی وەرگرتووە و بووە بە ئارباکۆ.
ساتارپانۆ( :ل.ە )٦٦٢.ناوی ناوچەیەکە ،ئەم وشەیە لە ساتراە وە وەرگیراوە ،ئێستاکە
لە ناوی وەک" سەتار" بەدی دەکرێ .وشەیەکی لیکدراوە "ساتار  +پا  +ۆ" پاشگری "ۆ"
نیشااااااانەی خۆشااااااەویسااااااتی یا بچووکایەتیە ،و " پا "هەما " وا یا ڤا "ە کە واتای
پاراست ددەدا ،بە کوردی ئەمڕۆکە دەبێتە " ساتار +وا  +ۆ" ( ساتاری پارێزوا ).
ئێساااااااتاش با چاو ێک لە ناوی هێ ندێک لەو ناوچەگەلە بکردرێت کە دیاکۆنۆڤ پێ وایە
ئێرانی نی :
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مارتاکانۆ :ناوی ناوچەیەکە ،ئەم ناوش لە "مارتاکا  +ۆ" پێک هاتووە .ئەمە هەما
وشاااااااەی "مەردەکااا "ی کوردییە ،کە کاااتی خۆی واتااای مەردم و هەر وەهااا" ئااازاکااا /
مەردەکا "ی داوە .هۆزێکی کوردیش بە ناوی مەردەکا لە کوردستاندا هەبووە.
باریکانو :ئەم وشاااااااەیەش لە "باریکا  +ۆ" پێک هاتووە ،کە باریکا هەما وشاااااااەی
"باریکا "ە لە کوردیدا لەگەڵ پاشاااگری ۆ .ناوی لەم شاااێوەی لە کوردیدا زۆر بۆ نموونە
گۆندەکانی باریکایی لە ناوچەی گەورکی ساااەردەشااات" ،ئاوباریک" لە ناوچەی کەنگاوەر،
دیسا "ئاوباریک" لە ناوچەی بیجار ،هەروەها زۆر گۆندی تر کە پاشگری "کا " لە پاش
ناوەکەیا دێت وەک باڵکا لە ناوچەی شاااااااپێرانی ساااااااەلماس ،ساااااااورەکا لە ناوچەی
مەرگەوەری وەرمی ،ماستەکا ناوچەی برادوستی ورمێی ،مەمەکا و ساکا لە ناوچەی
سۆما ،وەرمەکا لە ناوچەی کامێرا (کامێارا ).
کارزیئو :ناوی ناوچەیەک بووە لە دەوروبەری زەنجا کە یەکێ لە ناوەندە ساااەرکیەکانی
هۆزەکانی ماد بووە .ئەم وشااەیە لە سااێ بڕگەی پێک هاتووە بەمجۆرەی خوارەیە ( کارێز-
ی -ئۆ) ،بڕگەی یەکەم هەما وشەی کارێزی کوردییە بە واتای کاناڵ یا ڕەهەند ،بڕگەی
دووەم پیتی "ی" نیشااانەی پەیوەسااتە ("ی" نساابی) ،بڕگەی سااێیەم "ئۆ" هەما وشااەی ئاوی
کوردییە ،پێکەوە واتای "کارێزی ئاو /کارێزاو" دەدات .هەر ئێساااااااتاش لە هەما ناوچەدا
شاااااەش گوند هەیە کە ناوی "کارێز"یا هەر پێوە ماوە .لە کوردساااااتاندا زیاتر لە  ٣٠گۆند
هەیە کە ناوێ "کارێز"یا هەیە ،لە بۆکا  ٤گۆند ،لە دەوروبەری خۆی  ٤گۆند ،لە ماکۆ
 ٢گۆند ،لە مەهاباد  ٢گۆند ،لە نە ەدە  ٢گۆند ،لە کەنگاوەر ٢گۆند ،لە کرماشااا  ٢گۆند،
لە ساااای اەاڵ (شااااهی دژ) گۆندێک ،لە دیواندەرە گۆندێک ،لە کامێرا گۆندێک ،لە سااانە
گۆنااادێاااک لە بیجاااار گۆنااادێاااک ،لە ورمێی (ارومیە) گۆنااادێاااک لە نزێکی "چوارتاااا"
شااااااروچکەیەک هەیە کە کارێزەی پێ دەڵێ .بە کورتی لە هەمو بەشاااااەکانی کوردساااااتاندا
هەبوونی ناوی کارێز شتێکی ئاساییە.
زازکنۆ :ناوی ناوچەیەک بووە .بەڵگەیەکی وا بۆ سااااااەلماندنی ئەوەی کەئەم ناوە کوردییە
لەبەر دەستدا نییە ،تەنیا ئەوە نەبێ کە وەک زۆربەی ناوەکانی کوردی پاشگری "ۆ" هەیە.
بەاڵم شێوازی دارشتنەکەی لە وشەی کوردی شێوازی زازاکی (ئەوێستایی) دەچێ.
ئتتانتتدیر پتتاتیتتانو /ئتتانتتدراپتتاتی( :ل.ە  ٦٦٦و ل.ە ،)٦٦٢.ناااوێکی ئااایینییە ،دژێااک
(اەاڵیە ) بوو لە ئاتروپاتا (ئازەربایجا ) هەروەها ناوی ناوچەیەک بووە .ئەم ناوە لە
ڕاستیدا "ئیندیرا -پاتی"ە ،ئیندیرا یەکێ لە خۆدایانی کۆنی هیندوئێرانییە ،وشەی پات واتای
پاراست دەدا ،پێکەوە واتای ئیندیراپارێز یا (پاریزوانی ئیندیرا) ئەدات.
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لە ڵ.ە٢٤٦.دا دیاکۆنۆڤ وا دەڵێ " :تیگالتپاالسااارساێیەم لە ساااڵی  ٧٤٤ە.ز دا هێرشای
کرد سەر ناوچەکانی پارسوا (باشووری زاموا ناوچەکانی سنە و دەوروبەری) ئەم شوێنانە
هەتا وەکوو چەرخی نۆیەمی ە.ز دانیشاااااتووانەکانی ئێرانی نەبوو  ،ناوچەکانیا بە ناوی
سااەرۆکەکانیانەوە ناو نرابوو ،ئاشااوورییەکا لەهێرشاەکانی خۆیاندا دوو کەس لە سااەرۆک
هۆزەکانیا بە دیل گرت کە یەکێکیا میتاکی بوو سەرۆکی ناوچەی سەنوی ،ئەوی تریش
کاکی بوو سەرۆکی ناوچەی زاتی .ئەم بۆچوونەی دیاکۆنۆڤ ڕا ست نییە چونکە و شەکانی
کاکی ،میتاکی و سااااەنگی سااااێ وشااااەی مادی (ىڕوانە رێزی وشااااەی مادییەکا لە بەرگی
دووەمی کتێبەی ناسنامەی زمانی کوردی) .بە تایبەتی خۆدی وشەی سەنگی نیشا دەدا کە
ئەم ناوچەیە ماوەیەکی درێژ بووە کە خەڵکی ئێرانیی زمانی تێدا ژیاو دەنا ناوەکەی دەبوا
شتێکی تر بوایە.
دیاکۆنۆل لە ٦٥٦ . .دا لە بەندی ٢٤٤ی پەراوێزەکاندا دەنووستتتتتتی ئاشتتتتتتوورییەکان
لەگەڵ تاقمێک لە نوێنەرانی زیورتوو /ستتاگرتی ( کە گومانی تێدا نییە کە هۆزێکی مادی
بوون و بە زمانی مادی قستتتتتتتەیان دەکرد= نووستتتتتتتەر) لە ڕێوای وەرگێڕێک کە زمانی
متتتاننتتتایی بوو قستتتتتتتەیتتتان دەکرد .ئەمە خۆی بەڵوەیە بۆ ئەوەی کە متتتاننتتتایییەکتتتان و
ستتتاگرتییەکان لە زمانی یەکتری تا دەگەیشتتتتن و ئەمە ڕوونە کە ستتتاگرتییەکان یەکا لە
پێکهاتە سەرەکییەکانی مادەکان بوون کە بە زوانی مادی قسەیان دەکرد.
دی سانەوە دیاکۆنۆڤ لە ل.ە ١٨٦-١٨٥دا زۆر بە درو ستی دەبێژێ" :واڵتی ماننا دواجار
لە چەرخی ششەمی ە.ز.دا لە باری فەرهەنگ ،شارستانیە و ئابوورییەوە بوو بەکاکڵی
ئیمپراتوری ماد".ئەم بۆچوونەی دیاکۆنۆڤ هەم ڕاستە و هەمیش سەیرە.
-

-

ڕاساااااااتە ،لەبەر ئەوەی هەر ئەو هۆزانەی کە پێشاااااااتر بۆ بەرئەنگاربوونەوەی ئاشاااااااوور
یەکیەتیی هۆزەکانی ماننایا پێک هێنابوو ،لە دوای ئەوەی کە دیتیا پادشایانی ماننا بوو
بە هاوپەیمانی ئاشاااوور ئێتر باوەڕیا پێ نەما و لێ هەڵگەڕانەوە و ساااەرئەنجام یەکیەتیی
هۆزەکااانی "ماااد"یااا پێااک هێنااا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هێرشاااااااەکااانی ئاااشاااااااوور و بۆ
پارێزگاری کرد لە خۆیا .
بۆچوونەکەی دیاکۆنۆڤ ساااااەیرە لەبەر ئەوەی ئەگەر دەساااااتەاڵتی ماننا نائێرانی بوو و بە
زمانێکی ئێرانیش اسااااەیا نەدەکرد ،ئەی چۆ توانی ببێ بە کاکڵەی یەکێ لە گەورەتری
ئێمپراتوورییەکانی ئێرانی؟ لێرەدا دیاکۆنۆڤ بۆخۆی یەکێ لە تئورییەکانی خۆی بەرپەرە
دەداتەوە کە دەڵێ لە ساااااااەردەمەکانی دێری ندا یەکێ لە مەرجەکانی دامەزراندنی یەکیەتیی
هۆزەکااااا "هتتتتاوزمتتتتانی" بوو و ئەوانەی کە هاااااوزمااااا نەبووای لە یەکیەتییەکەدا
وەرنەدەگیرا .202
بڕوانە ا.م .دیاکۆنۆڤ " و.ئا.لیوشیتس ئارشیوی "پارتەکا " لە  VDIسالی ١٩٥٣
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ئەگەر دیاکۆنۆڤ بڕوای بە وتەکانی خۆی هەبووایی ،بۆ خۆی ئەوندە بەڵگەی باوڕپێکراوی
هێناوەتەوە بۆ ساااااااەلماندنی هاوزمانی ،هاوفەرهەنگی و هاونەژاد بوونی مان نایییەکا و
مادەکا  .لە الپەڕەکانی  ٤٤٨ -٤٤٧کتێبی مێژووی ماددا لەسااااەر جلوبەرگی دانیشااااتوانی
کۆنی واڵتی کوردەواری ئەوا دەنووسێ203:
لە ڕۆژهەاڵتی کێوەکتتانی زاگڕۆس بەرەو ئەو الوە ئەو جلوبەرگەی کە لۆلۆبییەکتتان لە
هەزارەی ستتتێیەمی .ز لە بەریان دەکرد ( و زانیاریمان لەو بارەوە هەیە) بەم شتتتێوەیە
بوو " کراستتتتێکی قۆ کور کە هەتا ستتتتەر زرانی (ئەژنۆ) شتتتتۆڕ دەبووەوە و کەوڵێک
(پیستتتتتێک)یان دەهاویشتتتتتە ستتتتەر شتتتتانی چەپیان( ،دەوڵەمەندەکان پێستتتتتی یوزپڵێنگ و
هەژارەکانیش پێستتتتی پەز) .هەروەها قژەکانیشتتتیان بە شتتتریتێکی ستتتوور دەبەستتتتەوە و
ڕێشیشیان دەتاشی ،جلوڕەختی ماننایییەکان و هۆزەکانی دیکەی نێو یەکیەتیی مادەکان و
هەروەها خۆدی مادەکانیش هەر بەم شێوەیە بوون".

(وێنەی ژمارە  ،)١١پیاوانی ماننایی /مادی لە نێگارە هەڵکەندراوەکانی دور -شاروکی لە
204
کۆتایییەکانی سەدەی هەشتەمی ە.ز.

ئەو کاڵوە دەساااااااتچنانە کە هەر ئێساااااااتاش لە گۆندەکانی دەوروبەری بۆکاندا دەچندرێت لە
وێنەی هەما کاڵو کە لەسەر پیکەرە بەردینەکانی پیاوانی ماننایی و مادی بە دی دەکرێ.
تەنانت نەخش و نێ گاری ساااااااەر کاڵوەکانیش لە شاااااااێوەی هەما نەخش و نێگار کە لە
ئاسەوارەکانی مانناییدا بەرچاو دەکەو ( ،بڕوانە بۆ ئەو وێنانەی خوارەوە).205
مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا  ،١٣٤٥الپەڕەکانی ٤٤٨ -٤٤٧

203
204

مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا  ،١٣٤٥ل.ە١٨٦ .
205
مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا  ،١٣٤٥ل.ە ٤٩٧ .هەروەها

http://www.iranboom.ir/gardesh-gari/9404-tape-ha-sialk.html
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(وێنەی ژمارە  ،)١٢تونگێک لە تەپۆڵکەی سیلک الی کاشا سەرەتاکانی سەدەی  ١٠ە.ز

(وێنەی ژمارە  ،)١٣تونگێک لە تەپۆڵکەی سیلک الی کاشا سەرەتاکانی سەدەی  ١٠ە.ز

لێرەدا مەبەسااااااات ئەوە نییە کە بڵێ هەموو ئەو هۆزانەی کە لە واڵتی کۆنی کوردەواریدا
ژیاو ئێرانیی زما و کورد بوو  ،بێگوما هۆزی نائێرانیش چە بە شاااێوەی کۆچەری و
چە بە شێوەی نیشتەجێبوو لەم مەڵبەندەدا ژیاو  .شوێنپێ سۆمەرەکا هەر وەک پیشتریش
باسی لێ کرا لە ناوچەکانی ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستاندا دیارە ،هەروەها هۆزەکانی
"هوری" لە نااااوچەکاااانی نێوا گۆلی وەرمێ و گۆلی وا و خوارەوەی گۆلی "وا "دا
ژیاو  .لەسەر هۆزەکانی لۆلۆبی و گۆتی هیشتا بەوردی ڕوو نەبووەتەوە کە سەر بە کام
نەژاد  ،ویا زمانەکەیا ساااااااەربە کام خێزانی زمانی  .هەر چەند لەم ساااااااااڵنەی دواییدا
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ژمارەیەک لە لێکۆڵەرا باوەڕیا وایە زمانی گۆتییەکا سەر بە زمانی هێندو و ئوروپییە،
و ڕەنگی پێساااااتیشااااایا ساااااپی و چاویا کاڵ بووە] .بەگشاااااتی ئەو بەڵگانەی کە تا ئێساااااتا
لەبەردەسااااااا تدایە و لێرەش ڕوونکرایەوە ،ئەوە دەگەینێ کە ز مانی ساااااااەرەکی هۆزە کانی
دانیشیووی کوردستا و بەتایبەت میتانییەکا و ماننایییەکا پەیوەندییا هەیە لەگەڵ زمانی
کوردیدا.
بۆیە ئەو بۆچوونەی دیاکۆنۆڤ کە دەڵێ لە نێوا ساااەدەکانی  ٧-٩ە.ز هیشاااتا دانیشاااتوانی
ناوچەکانی کوردسااااااتا و ئازەربایجا بە زمانێکی ئێرانی اسااااااەیا نەدەکرد بێبنەمایە .بۆ
بەرپەرە دانەوەی ئەو بۆچوونە تەنیا بەساااااااە ئاماژە بۆ پادشاااااااایەتی میتانی بکەی کە لە
ناوەڕاسااتی هەزارەی دووهەمی ە.ز.دا دەسااتەاڵتێکی ئاری /ئێرانییا دامەزراند لە گشاات
ئەو ناوچەگەلە کە ئەمڕۆ چوارپارچەی کوردستانی پێ دەڵێ .

بێوومتتتان میتتتتانییەکتتتان ژێرختتتانێکی کۆمەاڵیەتی بەرب ویتتتان هەبووە کە
توانیویانە ماوەی نزیک بە  ٢٥٠ستتاڵ فەرمانڕەوایی بکەن .بە واتایەکی تر
بە پاڵپشتتتتتتتتی و یارمەتی ژ مارەیەکی زۆر لە هۆزەکانی تر کە هاوز مان و
هاونەژادیان بوون دەستەاڵتیان گێڕاوە.

ئاسەواری ماننایییەکان
ئاسەواری ماننایییەکا لە کوردستاندا لە دوو شوێندا دۆزراونەتەوە ،لە تەپۆڵکەی حەسەنلو
لە باکووری ڕۆژهەاڵتی شاااااااری نە ەدەوە ،و ئەوی تریش لە کەلی زێویە لە باشااااااووری
ڕۆژهەاڵتی شااااااااری ساااااااەاز .بەاڵم بەداخەوە لە هەر دووک شاااااااوێنەکەدا بەر لەوەی کە
ئاسەوارەکا بکەوێتە بەر دەستی کەسانی بەرپرس ،لە الیە خەڵکی ئاسایی و بازرگانانی
شااااااوێنەوارەوە بردرا و هێندێکی فرۆشاااااارا و سااااااەری لە مۆزەخانەکانی واڵتانی بیانییەوە
دەرهێنا و هەندێکی شی هەر شوێنبزر بوو و کەس نەیزانی چییا بەسەر هات .بیجگە لەم
دوو شااوێنە ،هێندێک لە شااوێنەوارناسااا و هەروەها دیاکۆنۆڤیش پێیا وایە کە بەشااێک لە
ئاساااەوارەکانی تەپۆلکەی سااایلکی الی کاشاااا ئاساااەوار و هۆنەری ماننایی  .ئەم وینانەی
خوارەوە ،وێنەی هێندێک لەم ئاسەوارانە .
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(وێنەی ژمارە  ،)١٤جامێکی زێڕی  -لە تەپەی حەسەنلو ،لە نە ەدە

دەرهێنراوەتەوە206

(وێنەی ژمارە  ،)١٥ئەمەش نەخش ونێگاری ساااااااەر جامە زێڕێنەکەیە .لەوە دەچێ نیشااااااااندەری
ئەف سانەیەک و یا ڕووداوێکی مێژوویی بووبێت ،لەم نێگارەدا سێ ئەڕابە دیار کە هەر یەکەیا
http://www.iranatlas.info/regional%20prehistoric/hasanlu/hasanlu_39.htm

206

128
هێماکانی خوداوەندانی خۆر و زەوی و مانگیا پێیە .ئەڕابەی خۆدای مانگ دوو کەڵەگا دەێکێشااا
و بەفەرمانی خۆدای مانگ ( یا خۆدای ئاسااما = نووسااەر) ،بارا دەبارێ و لە دەمی کەڵەگاکا
بەخۆڕ ئاو بەردەبێتەوە207.

(وێنەی ژمارە  ،)١٦نێگارێکی هەڵکێندراوی دوو پیاوی ماننایی ،لە ئاسەوارەکانی گەنجینەی
208
زێویە ،لەسەر عاجی فیل هەلکەندراوە

http://www.iranatlas.info/regional%20prehistoric/hasanlu/mannai.htm
http://www.iranatlas.info/regional%20prehistoric/ziwie/z31.htm
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(وێنەی ژمارە  ،)١٧ملوانکەیەکی زێڕی لە گەنجینەی زێویە .هونەری ماننایی لە چەرخی
209
هەشتەم ە.ز.

(وێنەی ژمارە  ،)١٨تەپەی زێویە ،شوێنەوارێ کۆشکی پادشایانی

ماننایی210

مێژووی ماد ،دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز ،تارا  ،١٣٤٥ل.ە٥٠٠.
http://www.iranatlas.info/regional%20prehistoric/ziwie/z4.htm
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