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 (١وێنەی ژمارە )

 

 سەر بەرگەکە: یوێنە

ووە، کە هێمای پادشایانی میتانی ب ەرێکی باڵداردەمی شوتارنا پادشای میتانییە، خۆمۆرێکی سەر

شوتارنای کوڕی کیرتا پادشای  :ە خەتی بزماری ئاوای لێ نووسراوەلە تەنیشت ئەم مۆرەدا ب

 میتانی.

کاااا  و ساااااااەرئەنجاااام ەمااااد یەکاااا ،هوریجاااار لە ساااااااەردەمی دواهەر ئەم هێماااایە بوو کە 

ی وشاااااااەیەک" )وەر -فەڕیو بەناوی " گەیشاااااااتێباڵ و پەڕی گرت و پ داکانییەهەخامەنشااااااا

ی ئااایین هەروەهااارا  و بوو بە هێمااای پااادشاااااااااایەتی ئێ (خۆر" فەڕیواتااای"  بە هەورامییە

 زەڕدەشتی.

 

 (٢)وێنەی ژمارە 

 کەتی خۆرەبۆ شکۆ و بەر مادییە ییئایین کیهێمایەفەڕی وەر ) فەڕی خۆر( 
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 پێشەکی
 

دا  و چۆنیەتی سەرهەڵ لەسەرکی زمانەوانییە یەلێکۆڵینەوەزمانی کوردی  یی ناسنامەکتێب

ەوەیە لە ساااااێ نشاااااێوەکانی زمانی کوردی. ئەم لێکۆڵیو ن رازهەو هەروەهاگەشاااااەکرد  و 

 بەم شێوەیەی خوارەوە: دەگرێ لە خۆکیش چەند بەشێک بەرگدایە و هەر بەرگێ

بنچینانە دەکا کە زمانی بەرگی یەکەم: پاشااااااخانەکانی زمانی کوردی، باساااااای ئەو بنا ە و 

نە دەکا لە کوردساااااااتاندا بەر لە ساااااااەری شااااااای  بووە. باسااااااای زوانی ئەو هۆزاکوردی لە

 هەڵدا  و گەشەکردنی زمانی کوردی وەک زمانی ئیمپراتوری ماد. رسە

ی کوردەکا  ەرهەنگی و مێژوویف یپەیوەندیەوە یی وشاااااەناسااااایڕێگالە بەشااااای یەکەمدا لە 

کە کوردەکا  و سااااۆمەرەکا  لە  دەدرێت دەکرێتەوە و نیشااااا  ڕوو لەگەڵ سااااۆمەرەکاندا 

 واڵتی کۆنی کوردەواریدا پێکەوە ژیاو . 

مانی ز یپەیوەندی  دەکرێ و تێکۆشااااراوە کە میتانییادا باساااای پادشااااایەتی دووەملە بەشاااای 

تانیی هەر لەم بەشاااااااەدا بە بەراوردکردنی  .تەوەکرێب ڕوو   لەگەڵ زمانی کوردیدا ەکامی

 زمانی ت کە زمانی کوردیش هەر وەکدی لەگەڵ ساااانساااکریتیدا دەساااەلمێندرێزمانی کور

ردووکیا  سااااااەر بە یەک کی لەگەڵ سااااااانسااااااکریتیدا هەیە، و هەکی نزییەیمیتانی خزمایەت

  . خێزان

سێ شایەتی مانناییبەشی  سی پاد ەتی خۆی هەیە تایب ییەکیگرینگەکا  دەکا، ئەم بەشە ییەم با

مێژوونووساااااا  و زمانناساااااانەوە  الیە لە  یەکا یماننای ە هەتا ئێساااااتا باسااااای زمانیچونک

زماانی  ییپەیوەناددەکرێ و  وە و ئەمە بۆ یەکەمی  جاارە کە ئەم باابەتە بااسااااااای لێنەکرا

 ماننایی لەگەڵ زمانی کوردیدا پێشا  دەدرێت.

رێ. لەم دەگ لە خۆ ینەوەیەتری  بەشاااااەکانی ئەم لێکۆڵگرینگ  و ەم ساااااەرەکیتریبەرگی دوو

گەلەدا دوو تەوەری ساااەرەکی مەبەسااات ، یەکەم ناسااااندنی زمانی مادی و پیشااااندانی بەشااا

 دووەم، نزیک لەیەکزۆر ئەوەی کە مادەکا  یەک زمانیا  هەبووە بە دوو شاااااااێوەزاری 

 ا ەوخۆیڕاساات یپەیوەندیسااەلماندنی ئەوەی کە زوانی مادی بە هەر دوو شااێوەزارەکەیەوە 

 زمانی کوردیدا. لەگەڵهەیە 

و دەساااتەواژەی زمانی مادی  زۆر لە وشاااە ژمارەیەکیلە بەشااای چوارەمدا، بە هێنانەوەی 

 وە.وەتەکرا  ڕووزمانی مادی لەگەڵ شێوەزاری کرمانجیدا  یشێوەزاری گشتی یپەیوەندی
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ی "یادداشااات ای گات ها" لە نووساااینی کتێب ،گرانەڕەخنەکی یەەلە بەشااای پینجەمدا، بە شاااێو

ستاماموستای  سی ئەوێ سەنگاند وئێرانی ئیبراهیم پونا شێکاری و هەڵ  رداود، دراوەتە بەر 

انی ووە و وەرگێڕانەکگەیشااتنە ایی تێە لە زمانی ئەوێسااتو ئەوە سااەلمێندراوە کە ئەم بەڕێز

جێگای  و دڵخوازانەیە کییەەبە شێو ئەوێستایی نی لە وشەکا  و دەستەواژەکانیگەیشتو تێ

 نی . بڕوا

ەوە ئی هەورامی لەگەڵ ئەوێستاییدا، یشێوەزاری کوردلە بەشی شەشمدا بە بەراوردکردنی 

 .ئەوێساااتایییەمادی یا   ییئایینکە شاااێوەزاری هەورامی هەما  شاااێوەزاری ساااەلمێندراوە 

ک لە دەسااااتەواژەکانی ئەوێسااااتایی بە کەڵک یەەهەر لەم بەشااااەدا واتای ڕاسااااتەاینەی ژمار

 .وەتەوەکرا  ڕوووەرگرت  و یارمەتی زمانی کوردی 

لەم بەرگەدا لێکۆڵینەوە  دەکرێت لە پاش مادەکا ، نی کوردیباسااای زما داملە بەرگی ساااێیە

هەورامی( و لە ڕەوشاااای هەر دوو شااااێوەزارەکەی کوردی واتا شااااێوەزاری ئەوێسااااتایی )

کاندا ەساسانییکا  و ئەشکانییەکا ، ییەهەخامەنش لە سەردەمەکانی گشتیی مادیشێوەزاری 

 کراوە.

کاندا زمانی کوردی ییەهەخامەنشەوە کە لە سەردەمی کراوت ڕوو لە بەشی هەفتەمدا ئەوە 

ەوە لە گەشەکردندا بووە. هەر لەم بەشەدا شەبە پێچەوان بەڵکووە نەبوو)مادی( نە تەنیا کز 

 یندا هیچ گۆڕانێک بە ساەر شاێوەزارکائەشاکانییەکە لە ساەردەمی  دەکرێتەوەڕۆشا   ەئەو

  کائەشاااااااکانییەزمانی  کاریگەرییو  (دا نەهاتووە/ هەورامی ئەوێساااااااتاییمادی ) ییئایین

ئەو شاااێوەزارە کە بە ناوی  .)کرمانجی( زۆر کەم بووە گشاااتیی مادیزاری ەشاااێو لەساااەر

ستیدا هە "پەهلەویی ئەشکانی"زمانی  ێر ژیە لەگشتیی مادیما  شێوەزاری ناسراوە،  لە ڕا

وتەوە کە شاااااااێوەزاری کرا ڕوو زمانی ئەشاااااااکانیدا. هەر لەم بەشاااااااەدا ئەوە  کاریگەریی

 سەری هەڵداوەتەوە. دازمانی هۆزەکانی ئەشکانی کاریگەریی لەژێری سۆرانی یکورد

ی بەڵگەهێنانەوەی کانی هەوراما  کراوە، لەم بەشااەدا بە نییەلە بەشاای هەشااتەمدا باساای ن ێ

کە   ا  )مۆ ا (ی مادمۆگهۆزی  هەما کا  هەورامییەکە  سەلمێندراوە ەباوەڕپێکراو ئەو

 بوو . نیشتەجێ و لەوێ هەوراما بۆ ە وکردو ا کەندەر کۆچیی ئەسهێرشلە پاش 

سانییە سەردەمی م باسی ڕەوشی زمانی کوردی دەکا لەیەبەشی نۆ اوە در و نیشا  کانداسا

یی پەهلەو"پارسی  سەر زمانی ( بۆکوردیی هەورامیرگێڕانی زمانی ئەوێستایی )کە بە وە

 وی سااەرانسااەری ئێرا  لە برەئایینزمانی ئەوێسااتایی )هەورامی( وەک زمانی  "ساااسااانی

کاری بەر شاااااااێوەزاری  خرا م زمانی کوردی کەوت. بەاڵ ییئایینو بەم جۆرە زەبرێکی 

لە هەوراماندا هەر مایەوە. هەر لەم  ا گوتنی هۆزی مۆزمانی ئەوێستایی وەک زمانی ئاخا

کردە سااااەر زمانی  کاریگەریی( میانە پارساااایی) پەهلەویی ساااااسااااانیسااااەردەمەدا زمانی 
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و بوونی دوداکە لە ئەنجامدا بوو بە هۆی پەیکوردی لە بەشاااەکانی باشاااووری کوردساااتاندا 

 یە."کەلهوڕی و لەکی"ش شێوەزارەکانی ئەویکوردیدا،  شێوەزاری تر لە

ەم هەموو بەشاااەکانی ئ ییە، ئەنجامی گشاااتیلێکۆڵینەوەی  بەشااای ئەم دوام کە ەلە بەشااای دەی

، و باساااای ئەوە دەکرێت کە زمانی کوردی هەر لە سااااەرەتای تەوەپۆختە کراوە لێکۆڵینەوە

زمانی کوردی  یشاااااێوەزاری گشاااااتی یەکێکی ،بووەهە یساااااەرهەڵدانیەوە دوو شاااااێوەزار

یە. ئەم دوو ئەوێساااتایی )هەورامی( زمانی کوردیشاااێوەزاری  ئەوی دیکەش )کرمانجی( و

کەوتووەتەوە.  لێ یەکیااااا ەوەوتی خۆیاااااناااادا چەنااااد بنزاراڕدرێژەی شاااااااێوەزارەش لە 

 گشااتییر بە شااێوەزاری شااێوەزارەکانی کرمانجی، سااۆرانی و باشااووری )کەل وڕی( سااە

لەکی  و )شااەبەک، باجەاڵ ،  شااێوزارەکانی هەورامی، زازاکی، هەروەها.  کوردی زمانی

  .یی/ ئەوێستا کوردی زمانی ییئایینشێوەزاری کاکەیی( سەر بە 

یا ، ئنییەکۆڕی کی تر بێ کەمویەلێکۆڵینەووەک هەر ش بێگۆما  یەئەم لێکۆڵینەوە ەمە تەن

مانی لە ساااااااەر ز یاترنەوەی زپێکێکی باش بێ بۆ لێکۆڵیتدەسااااااا ێتوانە، بەاڵم دەکوێهەنگا

ەم ل بە لێکۆڵینەوە ێکە دەیانەوە یپێشااااااااندەر بێت بۆ ئەو کەساااااااانەڕێگا ێکوردی، دەتوان

 اکی زیاتر بخەنە سەر مێژووی زمانی کوردی.ڕوونڕێڕەۆەدا 

ەبێ هبابەتەکانی ئەم لێکۆڵینەوە  لەسااااەر، پرساااایار، بۆچوو  و پێشاااانیارێکتا  ڕەخنەهەر 

 گیردرێت. ەەوە وەردیبە دڵفراوانی دەکرێت بۆ نووسەری بنێر ، دڵنیا ب 

 

E- mail: nasname.ziman@gmail.com 
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 بەشی یەکەم

 واڵتی کوردەواری ینیشتەجێ کۆنەکانی هۆزە

 

انی کوردی ممێژووی ساااەرهەڵدا  و پێگەێشاااتنی ز وەهاگەلی کورد و هەر کۆنی مێژووی
 وزۆربەی ئەر و نووساااااااینەوە هەیە. ینەوەی زیاتڵباساااااااێکی کراوەیە، پێویساااااااتی بە لێکۆ

ە پشتبەست  بە ش بیەکانەوە بوو  یانیبیانی الیە   یا  لە کراو تا ئێستا کە ەگەلەیینەوڵکۆێل
کراوەوە تی دیاریمەبەسبە  بەشێکی زۆر لەم لێکۆڵینەوەگەلە کانی  ئەوانەوە بووە،زانیارییە

  یایڕونووسااااراو  بەداخەوە کەم و کو تایبەت وسااااراو . ئەوانەشاااای کە بێ مەبەسااااتینو
ینەوانە لەوەدایە کە لە گۆشااااااەی چاوی خۆیانەوە بۆی دەچ  و ڵی ئەم لێکۆیکەماساااااا. زۆرە
ئەردنێگاری)جو ،سەر کوردەکا ، زمانی کوردی، شێوەزارەکانیزانستیا  لە ا جارزۆر 

کەم  ا یەکانیکۆمەاڵیەتی پەیوەندییەوازی ژیانی گەلی کورد و ێشاااااا ،کوردسااااااتا رافیای(  
کی کورد ێدا جێگای دانیشتنی هۆزیویوکی مێژەئەگەر لە بەڵگەی بۆ نموونە. تێدایەوکورتی 

ی ەسانیشاا  کرابێ ئەمە بە چاوێککی تر دێوینلە شا دیکە ک و جارێکیێجارێکیا  لە شاوێن
دەب . بەاڵم ئەمە بەالی  سااااەرسااااووڕما وشاااای وەوە تەماشااااای دەکە  و تگومانر و یسااااە

ک ێ، چونکە هەر کوردیەئاسااااااییرێش ۆز وکونییە بەڵ ساااااەیرکەساااااێکی کوردەوە نە تەنیا 
ەکانی کورد گەرمیا  و هۆزکە هەتا هەفتا یا  هەشااااااتا ساااااااڵ لەمەوبەر گەلێک لە  ێدەزان

لەم  هەندێکبووە کە هەوا ی جارساااااااێر(یا  دەکرد. ەساااااااێر و ساااااااەردە)گەرم کوێساااااااتا 
تڵلێکۆ ێوەزارە وی وڕوبەوڕ ێەرانە کااااا بە  بوونەتەوەکوردی  کااااانیەجۆراوجۆرشااااااا

نی ارەە! یا  ئاخۆ ئاخێویلەوە دەکەنەوە کە ئایا ئەم شااێوەزارە کوردی بیرڕمانەوە وسااەرسااو
 ساااااااەیر و وەرگێرانی ،زانینی زمانی کوردییەوەەواش بووە کە بە هۆی نجاری   !کورد

ووە. بۆ نموونە وشاااااااەی کوردی کرد ەکااانی زمااانیکۆن بۆ دەساااااااتەواژە یااا ەساااااااەمەر
ئەو ۆ ەکاندا بیلە ساااااەردەمی سااااااساااااانی کە کوردییەی دەساااااتەواژەیەک" کە "ئەساااااپوهەرا 

 لە شاااێوەزارەکانیو  هێنڕاوە کاربە کردنەوەی باجەکا  بوو کۆ کە بەرپرسااای یکاروانانە
د زانای گەورەی ێڵرتسااااافێهەورامی و زازاکیدا واتای " ئەساااااە و کەرا " دەدا، کە چی ه

یا  وشاااەی "زڕاتوشاااترا" کە  ع د( مانای کردوەتەوە!لیالمانی بە واتای جێگری پادشاااا )وئ
پادشای زەڕی  دەدات وەک  واتای"یە کە اشێوەی هورامی )ئەوێستایی( وشەی "زڕاتخشتر

  زرد مانا کراوەتەوە!زەڕی  یا  خاوەنی وشتری 

 زمااا  و مێژووی کورد لەوە لێکۆڵینە لەساااااااەر کاااریگەرییی تر لەو گرفتااانە کە یەکێک
ەم یە. کت و کیانێکی ساااەربەخۆی کوردساااتانینی واڵنەبووبووە و ئێساااتاش هەرهەیەتی هە

، واتا وەرانە کە هەموو شاااااتێک دەبەساااااتنەوە بە واڵتی ساااااەربەخۆڵەنی  ژمارەی ئەو لێکۆ
ئەوا زمانەکەێشااای ساااەربەخۆ نییە، مێژوو و  تخۆی نەبێبەرواڵتی ساااە نەتەوەیەکئەگەر 

 یکەلە الی. نەکرێتئەژمار  لیشهەر وەک گەلەوانەیە کەشاای سااەربەخۆی نییە، فەرهەنگە
نەوە و سەرشێوازی بیرکرد کردوەتە کاریگەرییئێستای واڵتی ئێرا  اورسایی   دیکەشەوە
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ا  بۆ نموونە چونکە مێژووی فارسەک ش.نی ئێرانی و بیانیلێکۆڵەراوانینی نووسەرا  و ڕتێ
ۆ ش دەبنەوە بیەسااااتپێکی مێژووی کورددەکا، د یەوە دەساااات پێیخامەنشااااەسااااەردەمی ه لە

ە، لە کردو لێکۆڵینەوەیا  ییانی ئەوێستاملە زسەردەمی مادەکا ، یا  زۆربەی ئەوانەی کە 
 داکی زمانی مادییە لەگەڵ زمانی کوردیێئەوێساااااااتا کە شاااااااێوەزار زمانی ی کەەباتی ئەو

ە. بوو داانی فارساایمهەر لەگەڵ ز یا شاایکاری و بەراوردکردنەکانکە چی بەراورد بکە ، 
لەم شاااوێنەی ئێساااتای خۆیاندا  ەورە کە چەندی  هەزارسااااڵە هەرکی گەکورد وەک نەتەوەی

 .  اوبەر چاو نەگیرکی سەربەخۆ  لەێانمکی کۆ  و زێژیاو  و خاوە  مێژوو

ڕیشاااەی زوانی کوردی   تیشاااک بخرێتە ساااەر ڕە  وکە  تێ دەکۆشااارێت ینەوەداڵلێکۆەم ل
وو  ڕش یمێژووکی ێلێکۆڵینەوەی زماااانەوانی چەناااد باااابەتبەڵگە و  یپێوهەروەهاااا بە

ا  مادەک نەوەی گەلی کورد تەنیاڕاساااااااتە کە زمانی کوردی زمانی مادییە بەاڵم بکرێتەوە. 
   کوردەکا  لەم شاااوێنەی ئێساااتایمادەکا یدەساااتەاڵتچەند هەزارسااااڵ بەر لە  و، بەڵکو نی

 یئایین ،نگیەفەرهکۆمەاڵیەتی،   کەالویێنیشاااااتەجێبوو  و لەگەڵ نەتەوەکانی تر ت خۆیاندا
،  ساااااااکیتەکا یەکا ،ی، مادەکا ، کەیمرماننایییەکا هەبووە. میتانییەکا ،  یا سااااااایاسااااااایو 

 دنەتەوەی کور جۆریاوجۆرهۆزگەلی یش لۆلۆبییەکاااان بە ئەگەرێکی زۆرو  گۆتییەکاااا 
 .  بوو

کە زمتتانی کوردی پەیوەنتتدی دەکرێتەوە  ئەم ڕاستتتتتتتتییە ڕوونم بەرگەدا ەل
یەکان، یان باشتتتتتتتتر ییمیتانییەکان و مانناڕاستتتتتتتتەوخۆل هەیە لەگەڵ زمانی 

 ی میتانی و ماننایی بناغە و بنچینەی زمانی کوردین. نبێژین زمانەکا

لە نێوان  کنزیکتتایەتییەکە هەروەهتتا لێرەدا بە بەڵوەوە نیشتتتتتتتتان دەدرێتت  
زمانەکانی سۆمەری و کوردیشدا بەرچاو دەکەول، بەاڵم چۆنیەتی و ئاستی 

و خزمایەتییە نییە کە لە نێوان زمانی  ەیوەندیپوەک ئەو  نزیکایەتییەئەم 
. ئێمە بە بەراوردکردنی دەردەکەونکوردی و زمانەکانی میتانی و مانناییدا 

زمانەکانی میتانی و ماننایی و ئەوێستتتتتتتتایی لەگەڵ کوردیدا زۆر بە ڕوونی 
راوردکردنی زمانی ەوشتتتتتتە کوردییەکان دەبینین و دەیناستتتتتتینەوە، بەاڵم لە ب

ستتتتتۆمەری و کوردیدا ئەم نزیکایەتییە تەنیا لە ڕەگی هێندێک لە وشتتتتتەکاندا 
سەر  وەک زمانی کوردی زمانی سۆمەریەکانیش هەربەرچاو دەکەوێ ، ئایا 
ەم زمانەکانی ئ کاریوەریی ەئەمیان نا  ئێرانییەکانە؟بە خیزانی زمانە هیندو

ستتتتتەر یەکتر کە بە درێژایی هەزاران ستتتتتاڵ لە پەنای یەکدا لە یەدوو نەتەوە
 هەبووە. داکۆمەاڵیەتی و فەرهەنوییان لەگەڵ یەکتر یو پەیوەندیژیاون 
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ڵیا  لەسەر زمانی سۆمەری ولێکۆڵینەوەیەکی زۆر و اوجێ ا   یپسپۆڕانی زمانە کۆنەکان
. ەنەوەڕوو  بک شیسەکەوڕێنو تاریکەکانی ئەم زمانە و بابەتەو توانیویانە زۆر لە کردوە، 

تەوە و لە الیە  زۆربەی زمانناساااانەوە نەسااااو بووپساااپۆڕا  لەساااەری ئەوەی کە تا ئێساااتا 
لە  هیچکامی باوەڕە ئەمەیە کە زمانی ساااااۆمەری زمانێکی ساااااەربەخۆیە و ساااااەر بە جێگا

 وجێ انی نییە. بۆیە هەتا کاتێ کە زانسااااااتی زمانەوانی ڕا ناسااااااراوی خێزانە زمانییەکانی 
  ئەم بۆچوونە جێگای بڕوایە. سەلمێنێبۆچوونێکی جیاواز نە

 بسااااەلمێندرێت کە زمانی سااااۆمەری سااااەر بە شئەمەا لە داهاتوویشااااد بێتو ئەگەرتەنانەت 
لەگەڵ زمااانی کوردیاادا یەوە یبە دڵنیااایدیسااااااااا  بەاڵم ە، ییپئورووناادهی خێزانە زمااانەکااانی

ێوا  ن کاریگەریینزیکایەتی و لێرەدا هێندێک زانیاریی لەساااااەر  گجار زۆرە.ەی یجیاوازی
دەخرێتە پێش چاو کە دەتوانێ یارمەتیدەر بێ بۆ ڕوونکردنەوەی  زمانی کوردی و سۆمەری

 بابەتەکە.

   

 زمانی کوردیدا لە سۆمەرەکان و زمانی سۆمەری لە کوردستان و یشوێنپێ

ستاکە پێش   مەرەکا  یەکێ لەو نەتەوە کۆنانەسۆ دا نچەندی  هەزارساڵ لەمەوبەر لەکورد

  و بوو . ئەم پێشااکەوت کی گەشاااوەێبەرز و فەرهەنگ یەتێکیژیاو  و خاوەندی شااارسااتانی

انیشتووانی   دەبە خۆیەوە بینیویەتی، بنەڕەتەکەی لەالی مرۆڤایەتی ئەمڕۆکە  تەەیشارستانی

 وە.ەکانەوە دانرایکۆنی کوردستا  بە تایبەتی سۆمەرەکا  و ئیالمی

کە ئەمە بۆ خۆی  ،کانەوە بووەسۆمەر الیە ودا لە ونانی نووسی  بۆ یەکەم جار لە میژێداه

نەوە ی نووسااایداهێنانایەتیا  کرد. بە هوێ مرۆڤک بوو کە پێشاااکەشااای ێگەورەتری  خزمەت

و  یئایینەکانی میژوویی، دادوەری، کۆمەالیەتی، ڕووداو لەسەرنووسراوە  ویانە زۆریتوان

 بکە .  تۆمارهەروەها زۆر شاکاری وێژەیی 

و  (بوارەکانی زانساااتی وەکو پزیشاااکی، کیمیاگەری، بیردۆزی)ماتەماتیک ساااۆمەرەکا  لە

کی یەاگای سۆمەریدا جێگڵبەرز. ئەدەب لە کۆمە هەرە ئاستێکیبوونە شتیئەستیرەناسیدا گە

 ی  لەوانە چیرۆکهێشاااااااتوو ێیا  لەو بارەوە بۆ بەجیتەختە گلتایبەتی هەبووە و هەزارا  

 کی دابەزاندنیۆڵگامێش ) کەڵگامێش( وهەروەها چیرێئافراندنی گەردوو  وئەفساااااااانەی گ

 ی خواروو.جێ انبۆ  ی عشتارخۆدا

هێناادێااک لە  .کااا  بۆچوونی زۆر جیاااواز هەیەەەساااااااەنی ساااااااۆمەرڕلەساااااااەربنچینە و 

کۆچی میزوپوتامییا  سااااااتانەوە ایە کە لە ناوچەکانی سااااااند لە هیندا  ویمێژوونووسااااااا  پێ

نەری ۆوپەلی هلک کەرەساااتە و کەێەکچوونی هێندیئەم بۆچوونە لە بەڵگەێشااایا  بۆ کردوە،

ی کپەیوەندییەهیچ  تەوە، بەاڵم هێشااااتانەدا دوزراوکەیە کە لە هەر دوو ناوچەسااااتانیو شااااار

 تەوە. ووڕوو  نەب خەڵکانی ئەم دووناوچەیەدا لە نێوا  زمانەوانی
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لە زانکۆی بوینس ئایرس  ١٩٧٤لە مێژوونووسااا  بە ناوی دوکتور بەندەک لەسااالی  یەکێ

بۆ  وەتەوەسەنی سۆمەرەکانی بردوڕ (االعجوبە السومریە) تووکەکی خۆێدا بە نێوی ڕلە پە

مەجارەکا  لە واڵتی مەجارسااااااتا  و تەنانت شااااااوێنی کۆە کردنیانی لە ناوچەکانی  سااااااەر

تا  و  ناۆڕمەجارسااااااا یادا بەرەو  جاری و مێزوپۆتاموچەکانی ساااااااەرەوەی مان بەرەو  دوا

ی و بەڵگەی زانساات بەپێیە. ئەمە لە کاتێکدایە کە وناوچەکانی خوارەوەتر دەساانیشااا  کردو

 یباشاااوورەساااەنی مەجارساااتا  نی  و پێشاااتر لە ڕانی وگەلی مەجار دانیشاااتو ،ساااەلمێندراو

دەی ی سااەیییەکاندوا لە دواجار  و خوارەوەی کێوەکانی ئوراڵدا ژیاو لەو یای ئێسااتا وسااوڕ

 کردەکااانیااا  بە ناااوی ئااارپااادلەساااااااەرینیاادا لە ژێر ساااااااەرکردایەتی یەکێ یهەشاااااااتەمی زا

(Arpad)1  دا ئەم ٨٩٦لە سالی  .ێ  گرساونەتەوەڵدەێ جارستانی پەشوێنەدا کە ئێستا ملەم

 یلەو سااااااەردەمەدا خەڵکەکەشاااااا کە هێشااااااتا مەجارەکا  ئارپادە بوو بە یەکەمی  پادشااااااای

  .چووبوونە سەر ئایینی عیسایی و دژایەتیشیا  دەکردەن

ەکا  دەبەنەوە ساااەر نەتەوەی باساااک، وەلێ بەڵگەی اایم و زانایا  ساااۆمەر ێکی تر لەەنده

ەنی ەسااااااڕمێژوونووسااااااا  و ئارکیۆلۆژەکا   ژمارەیەکی تریش لە .یەباوڕپێکراویا  پێ نی

سەر چیاکاسۆمەر ستا . زاناڕۆنی زاگەکا  دەبەنەوە  سفو پرۆ سی کورد انگ نێوبری بەوی

 ییاوەمێزوپۆتامهەاڵتی ڕۆژهەالت و باکووری ڕۆژهاری ساکز پێ وایە کە سۆمەرەکا  لە 

  .2هاتونەتە باشووری واڵتی بابلەوە

کردوە بەالم بە تۆمارشاتیا   ێلە نووسایندا گەل شاارەزاییا ە هۆی هەر چەند ساۆمەرەکا  ب

 ییەکزما  کەرەساااتە وە. کردوەدیاری ن یا و شاااوێ  و نیشاااتمانی خۆیان ڕەچەڵەکی ڕوون

شانکردنی شوێنی دانیشتنی هۆز و نەتەوەکا . لەم بگرینگ شەدا بە ەە بۆ دۆزێنەوە و دەسنی

  و کە کوردەکا نیشاا  دەدرێتییە ڕاسات ئەو ،پێکراوی زمانەوانیهێنانەوەی بەڵگەی باوەڕ

ژیاو  وئێساااااتاش پاش  پێکەوە اڵتەدا کە ئێساااااتا کوردساااااتانی پێ دەڵێ ساااااۆمەرەکا  لەم و

لە نێوا  زما  و  یەکانی فەرهەنگی و زمانەوانیییەرگیبوونی هەزارا  سااااااااڵ کارڕتێپە

ک وشااااەی یەژمارەوەک نموونە ێرەدا . لکوردی و سااااۆمەریدا دیار و بەرچاوەفەرهەنگی 

 :دەخرێتە بەرچاو سۆمەری و کوردی  یهەلبژێردراو

 

                                                           
سەیر لەمەدایە کە ئەم ناوە بۆخۆی ناوێکی  کوردییە، پات لە وشەی" پات  / پاراست "وە دێت. ئار- پاد یا  ئار- پد  1

ناچێتەوە سەر زمانە هیندو  ئەمە لە کاتێکدا کە زمانی مەجارەکا  وا  یا  پارێزەری ئاگر دەگەیینیەواتای ئاگر
                                                                      ئوروپییەکا .                                        

  کوردستا  نیشتمانی یەکەمینی سۆمەرەکا ، هاوڕێ باخەوا  ل.ە ٤٧-٤٩ 2
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 هاتووە. بە واتای "نا" :3(NA) نا

ژ  دەبێ "بدە"لە زاراوەکانی باشااووری کوردەسااتاندا لە جیاتی  ،بدە"بە واتای " :4(BA) با

  "بە".

 هاتووە، نزیکە لە وشااەی "ڕوو" کە ڕەگی وشااەکانی "بارووڕ" بە واتای  :5(ARUئارو)

 یە لە کوردیدا.ووخانەڕ و ووبارڕ

كوڕ هەر بە واتای کێوی بەرز وشاااااااەی لە کوردیشااااااادا  ،کێو"بە واتای ": 6(Kurکوڕ )

. ٦٢٨فەرهەنگی هەنباااانە بۆرینە هەژار الپەرە بۆ  دێااات بڕوانە بەکاااارولوتکەی کێو 

 کوردی(.    زمانی ناوتبێتە ەوە کەویسۆمەری )لەوانەیە هەر لە

بە واتای" شااا" بەرانبەرە لەگەڵ وشااەکانی سااەر، سااەردار و سااەرۆک لە  :7(Sar) ستتەر

  کوردیدا.

لە ئەوێستاییدا هەر  ،ژیا " و" ژی "" بە ێبەرەکەی لە کوردیدا دەبمبەرا :8(Ziana) زیانا

 ."زیانا" یا  "جیانا"یە

گۆ  "مە" یا  "ئەم"وەک کرمانجیدا هەر شێوەزاری لە هاتووە، بە واتای ئێمە :9(Me)  مە

  دەکرێ.

  شەش" دەگەێینی." واتای :10( šAئەش )

  م " دەدا." واتای جێناوە هەر: 11(Men) من 

 پس"" کرمانجیشااااااادا ولە ییئەوێساااااااتاینی، لەیواتای کوڕ و ڕۆڵە دەگە :Pesh(12) پەش

 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 
 هەما  سەرچاوە 4
 هەما  سەرچاوە 5
 هەما  سەرچاوە 6
 هەما  سەرچاوە 7
 هەما  سەرچاوە 8
  هەما  سەرچاوە 9
10 Sumerian Lexicon Version 3.0 by John A. Halloran, sid 8 
 هەما  سەرچاوە 11
 هەما  سەرچاوە ل ە ٤٦ 12

http://history-world.org/sumerianwords2.htm
http://history-world.org/Sumerianwords1.htm
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دەدا، ئەمانە  "بەهێزی"کەم وێنە و  واتایلە سااااومەریدا  :13(kalag, kalکەڵ، کەاڵگ ) 

  کە دەستەواژە  بۆ بەهێزی. کەڵ و کەڵەگای کوردیکانی لە ڕاستیدا زۆر نزیک  لە وشە

 وند، لەخۆدادینگەر یا  دینکەر بەواتا  :15یان)دینوار( 14( /DingirDingar) دینوەر 

 وەک لە ئەوێساااتایشااادا هەر ەیکۆنی کوردی. دی  وشاااەیەکی ەوە گیراوە"دی " ڕەگی وشاااەی

  .گۆ کراوە 16دئی  یا  دئینا

" / ئانە ئانا" هەر وەک لە شێوەزاری هەورامیدا " دەدات،ئەمە"واتای  :17( ANNUئانو )

 دەکرێ.گۆ 

 ئەما" دەڵێ .شدا "یهەوراملە لە کرمانجی و ، هاتووە بە واتای بەاڵم :18(MAما ) 

 بە واتای "پەیدا" کرد . :19(Padپاد )

زۆر نزیکە لە رەگی هاتووە.  تەماشااااااااکرد  بە واتای :20( Ner /NURUنورو/ نێر )

 کرمانجیدا.شێوەزاری " لە سۆرانیدا و" نێری " لە / نوری " نواری وشەکانی

  ئەم وشەیە واتای" دیوار" دەدا. :21(DURUدیورو )

  .دەگەینیواتای " ئاو"  :22( Aئا ) 

 "زا  و زانی " دێت. بە واتای :23(ZOزو ) 

 / نێرایەتی"یە."نێر بەرانبەرەکەی لە کوردیشدا بە واتای ئوتوریتەیە، :24(NIRنێر ) 

                                                           
 هەما  سەرچاوە ل ە ٥٩ 13
14 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 
18 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 
 هەما  سەرچاوە 20
 هەما  سەرچاوە 21
 هەما  سەرچاوە 22
23 http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/etcsllemma.php?sortbylemma=lemma&letter=a 
  هەما  سەرچاوە 24

http://www.ping.de/sites/systemcoder/necro/info/sumerian.htm
http://www.ping.de/sites/systemcoder/necro/info/sumerian.htm
http://www.ping.de/sites/systemcoder/necro/info/sumerian.htm
http://www.ping.de/sites/systemcoder/necro/info/sumerian.htm
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/etcsllemma.php?sortbylemma=lemma&letter=a
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بە واتای جێژ  هاتووە، لە کوردی کۆندا وەک "یەسااااا  / یەسااااانە/   :25(EZENئەزەن )

 هێشتا هەر لە هەورامیدا ماوەتەوە.  26یەش " گۆ کراوە. وشەی " یەسنە"

کوردەکاااا   کاااانیوشاااااااە بە واڵتی کوردا  گۆتراوە، لە : 27(KARDAKA) کتتتارداکتتتا

 )سۆرانی( یا  کۆردا)کرمانجی( نزیکە.

، بوو  یدادوەر وندیخۆدای خۆر و خۆدا ساااااااۆمەرییەکا الی ئوتو" " :28(UTUئوتو)  

 ە الیوندی خۆر لە خۆدا. ئوتوی بوو "نانا" ندەو باوکیشاااای خۆداو ال"دایکی خواژ " نینگ

دا هەر زمانی کوردی لەانەوە پەرساااااتش کراوە وناوەکەشااااای دانێشاااااتوانی کۆنی کوردسااااات

 -اوئات -اتوئ -بۆ ناو زمانی فارسااااای بەم شاااااێوەیە: ئوتو  پەڕیوەتەوە یشدواجارو  ماوەتەوە

   فارسی(. ئافتاب ) آفتاب –ئافتاو  -تاوڤئا –هەتاو ) کوردی( 

ئێرانی هەر لە ستتتتتتتەردەمانی وتە بکرێ  کە گەاڵنی هیندەلێرەدا پێویستتتتتتتتە ئاماژە بەم باب

ناوبانگ بوو، بەاڵم ەخۆر بە میترا یان مێهر ب ندیەکۆنەوە خۆریان پەرەستتتتتتیوە، خۆداو

ک یەواتا جیاوازی .لە نێوان خۆدای خۆر و خۆردا نەما ییبوونی ستتتتتتتااڵن جیاوازتیپەڕبە 

 هەروەهادوکیان هەر یەک واتایان دەگەیاند. یترا یان میهر و خۆردا نەما، هەرلە نێوان م

دا وای یاو هۆزەکانی کۆنی واڵتی کوردەوارلە ن ی )ستتتتتۆمەری(پەرەستتتتتتنی خۆر و ئوتو

 تەنان  لە بەڵکووبوون بە هاوشتتان و هاوتەرازی یەکتر  ەیخۆداکرد کە نە تەنیا ئەم دو 

و وەک یەک پەرەستش دەکران و  پاڵ یەک ەناوچەکەیشدا هاتن مەردمیزمانی ڕۆژانەی 

ئاتاو/  -خۆر"ناستتە کران ئەویش وشتتەی ێنجام بوون بە یەک و بە یەک وشتتە پئەستتەر

ەتاو ئێستتتتایش لە ناو بەشتتتیکی زۆر لە خەڵکی کوردستتتتاندا خۆرە.  وشتتتەی تاو"خۆرە

 بەکار ڕۆژیان  خۆرەوە هەتا سنە و سەقز و کرماشان لە باتی وشەی کەرکووکهەر لە 

 . ێد

                                                           
25 ETCSL glossary 
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/etcsllemma.php?sortbylemma=lemma&letter=e 
 فەرهەنگی وشەنامە، هۆرامی- کوردیی ناوەڕاست، بێدار، هەولێر ٢٠١٠، ل.ە. ١١٣٣ 26
ئەم وشەیە لە کتیبی کوردستا  نیشتمانی یەکەمینی سۆمەرەکا ، هاوڕێ باخەوا . ل.ە ٨٤. وەرگیراوە،  27

 سەرچاوەکەی بەم جۆرەی خوارەوە دیاری کردووە:                                                                

.١٩٨٦ بە دادج، ئەر، درایڤر، الکرد فی المصادر القدیمە، ترجمە فواد حەمە خورشید مطبعە الدیوانی،  ١٣البەرەی   

 
28 Sumerian Mythology FAQ (Version 2.0html), by Christopher Siren, 1992, 1994, 

2000, http://home.comcast.net/~chris.s/sumer-faq.html  

http://home.comcast.net/~chris.s
http://home.comcast.net/~chris.s/sumer-faq.html
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ئەم پاشتورە  .29رافییەغکی جوێ" پاشتورولە زمانی ستۆمەریدا " تو": وتوپاشتوری"

 لکوردستتتتتتاندا بەرچاو دەکەونەکانی ێشتتتتتوگوندەکان و لە ژمارەیەکئێستتتتتتاش لە نێوی 

 لەوانە:

هەروەها ناوی  رێگلە خۆ دە گوند ٦٠ەکی بەرباڵوە کە نزیکەی یناوی ناوچە :وکەرەفتو

 لە ناوچەی دیواندەرە. و بەناوبانگە کی زۆر کۆ ێگوند و ئەشکەوت

ساااااااەر بە شااااااااری   ێباڵوە کە چەندی  گوند لە خۆ دەگرکی بەرەناوی ناوچەی :وهەوەتو

 دیواندەرەیە.

 لە دەوروبەری دیواندەرە. ناوی گوندێکە :وگاوەسنتو

 یا هەر ئەو، گۆشااااااری ساااااەاز نزێکیلە  بوو ناکا نختی ماەشااااااری کۆ  و پایت :وئیزرتو

 شوێنەیە کە ئێستا گوندی ساحێبی لێیە.

 خوڕەی سەر بە شاری سەاز.گوندێکە لە ناوچەی خوڕ :وچنارتو

 سەر بە شاری سەاز یگوندێکە لە ناوچەی زێویە :وپالنتوەق

 گوندێکە لە ناوچەی زێویە سەر بە شاری سەاز :وکەمەنتو

 گوندێکە لە ناوچەی میرەدێ سەر بە شاری سەاز. :وشیوەتو

 شێوی سەاز. گوندێکە سەر بە ناوچەی سەر و:وسەرتکڵت

 گوندێکە سەر بە ناوچەی نەمەشیری شاری بانە. :وسوتو

سەر بە شاری هەرسینی کرماشا ، )کاشانتو، سێ گوندە لە ناوچەی چەمچەماڵ  و:وکاشانت

 اوا(.لیەحمودئاوا، کاشانتوی عەکاشانتوی م

 گوندێکە لە ناوچەی چەمچەماڵ سەر بە شاری هەرسینی کرماشا . : ومارانتو

 .30گوندێکە لە ناوچەی پژدەرکانیتوو: 

                                                           
 مێژووی کۆنی کەرکوک لە ڕۆشنایی دەاەکانی نۆزی ل. ە ٤٥،سالی ٢٠٠٧ کامەرا  کوێخا جەالل 29
لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری، الپەڕە ١٢٢ د. جمال رشید ئەحمەد بە داد-  30

١٩٨٨ 
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یا  نزیک لە یەک   هاوبەش وژمارەی ئەو وشااااانەی کە لە کوردی و سااااۆمەریدا گوما بێ

 ەوەیلێکۆڵین ژراوێداربەرنامەورد و  کی ەزۆر لەمانە زیاتر بێت ئەگەر بە شااێوەی ێدەتوان

 بۆ بکرێت. 

ی، ۆمەالیەتتی مێژوویی، کەباب گەلێساااااااۆمەرەکا  بە هۆی ئەفساااااااانەکانیانەوە توانیویانە 

 دەساااااااتی نەوەکانی پاشەرنە بمار بکە  و بیخەۆیا  تۆی خئایینوباوەڕی فەرهەنگی و بیر

نیەتی ۆەنگدانەوەی شاااااااێوازی ژیانی مرۆڤی ئەو ساااااااەردەمە و چڕئەم تۆمارانە  .خۆیا 

ێتەوە کە ەکا  ئەوەما  بۆ دەگێڕە. یەکێک لە ئەفسانە سۆمەریییانیەکانیکۆمەاڵیەت پەیوەندییە

دی سااااۆمەرییەکا  ئەوەیا  لە بیر ماوە کە دانەوێلەی گەنم و جۆ بو یەکەم جار لە ۆ  خۆچ

 ەریکی تری سااۆمەئەفسااانەی هەروەهااڵتی بابلەوە هێنراوە. ناوچەیەکی شاااخاوی نزیک و

ئانۆ نووساااااااراوە .وەمی ە. زیەکە لە ساااااااەدەی هەژدە ما  بۆ دەگێڕێتەوە کە چۆ     ئەوە

"Anu" (گەنم و جۆی لە ئاسااااااامانەوە بۆ خۆدا ) ئەنلیلیشو  هێناوەزەویی وەندی ئاساااااااما 

"Enlil" (دانەوێڵەکانی کۆ گژوزی بەیانیا  و خۆدای ێی هخۆدای ئاساااااااما  و خۆدا )گیا

   درگایەک دائەخرێت، چیاکانیشۆاکاندا داینا  و پاشاااااااا  هەر وەک چکردەوە و لە چی

کە ئاوی  ەیخۆداناسی، یا  ئەو ی ئاوخۆدا) "Ninazu " ییدا نی  ئازودواداخرا ، هەتا لە 

ڕێ ی ەرمانیا  دا بۆ ئەوە) یەکێکی تر لە خواکانی ساااااااۆمەری( ف یەوە( و نی  مادایناسااااااا

 یەکیەاڵی ببە . ئەم ئەفسانەیە ئاماژکا  دانەوێلە بناسنەوە و فێری کشتوبە سۆمەرەک ێبدر

ەوە ئااارکیۆلۆژییەکااا  ئەم توێژینچیاااکااا  و واڵتی کوردەواری. و ئاااشاااااااکرایە بە  ڕوو 

وە، لە اڕۆە کە دانەوێڵەی لێ جێ انڕاسااتییەیا  سااەلماندوە کە کوردسااتا  کۆنتری  ناوچەی 

 ی بە بەردبوودا گەنم و جۆکەرکووکاا دەوروبەریگوناادەکااانی چەرمو و زاوی چەمی لە 

 بوونی سۆمەرەکا  لە دەشتەکانیووکەی دەگەڕێتەوە بۆ پێش نیشتەجێەتەوە کە مێژنزراوۆد

 دا. ایمێزوپۆتامخوارەوەی 

 "وەرکا"لەو ئەفسااااانانە، چیرۆکی" ئەنمیرگیری" پادشااااای بنەماڵەی یەکەمی  دیکە کییەکێ

 یهەاڵتڕۆژوە هەبووە کە کەوتوبووە باکووری ئارتا""هەرێمی  لەگەڵی ندیەبووە کە پەیو

شاخا لەسەرزانیاریی بەکەڵک  ێککوردستانەوە. ڵەم چیرۆکەدا هێند تی ویی واڵسروشتی 

کە  رێنەیەدا باس لەوە دەکلەم ئەفساااااااا هەروەهاوایی تێدایە. ڕەئارتا و شاااااااێوازی فەرمان

ی لێرە ە. ئەو31لە خۆداوەندانی ساااااااۆمەری لە هەرێمی" ئارتا"دا پەرساااااااتراو  ژمارەیەک

 ەکە بە ئەگەرێکی زۆر ئاماژەیە بۆ ئەو واڵتیە، " ئارتا"نە هێنانی ناوی داێجێگای بایەخپ

 ک لە وشاااااەێیەک گوما شاااااەیە بێئەم وناوچەیە کە "ئارتا" فەرمانڕەوایی کردووە.  ئەو یا 

تاش ئیساا و ژووی نەتەوەی کورد لەگەڵی هاتووەدرێژایی مێە کە بە یهەرە کۆنەکانی کوردی

 -ئارتانی هاتووە وەک ". ئەم وشەیە لەگەڵ ناوی ژمارەیەک لە پادشایانی میتاتەوەهەر ماوە

                                                           
کوردستا  نیشتمانی یەکەمینی سۆمەرەکا ، هاوڕێ باخەوا . ل.ە ١٠٦. هەر وەها ال پەرەکانی ١٣٢ و ١٣٣ د.  31

                                                                                                              فاضل عبدالواحد علی
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تە لە بەشااااااای زمانی ەم". ئەم بابوەدو یتاما -ئارتا" شاااااااومارا" و  -یەکەم" و "ئارتا یتاما

ەر" "دادپەرویا   ڕاستو  وشەی" ئارتا" واتای پاک .ڕوو  دەکرێتەوەدا زۆرتر یەکانیمیتان

لە کوردیدا ئێساااااااتا لە شاااااااێوەی ناوی  ،دەڵێ  پێ )عادل(یعەرەبیدا  زمانی کە لە ێنیدەگە

و پاک/ شااااااای  ( و ئەردەشااااااێر)شااااااای ڕاساااااات/ دادپەروەری ڕاسااااااتیئەردەوا  )پایزگار

/  ئارش /ئەرشااتا "ەوە. ئەم وشااەیە لە شااێوەزاری ئەوێسااتاییدا وەک ت( هەر ماوەدادپەروەر

 واتای هەیە.   کە هەما ێدەکر گۆ ئەرشە"

سانەی گیڵوامێش سانە :)کەڵوامێش( ئەف سۆمیەئەف لە  ێەکی وەکە کە یەریکی تری 

ێش کە بە شاااااااێوەی کەڵگامبەیتی دەژمێردرێت.  جێ ا ناوبانگەکانی وێژەیی ەشااااااااکارە ب

 ێشناوی گێڵگام یا  بەیکی ساااااااۆمەرەەوانیەتی و نەبەزی پادشاااااااایڵهەڵبەساااااااتە باسااااااای پا

ڤە، مرۆ" نی  سااو " و باوکی  یاژنۆدایکی خ .رەیکی سااەێکە بوونەوەر )کەڵگامێش( دەکا

کیشی ێدایە و بەشۆکی تایبەت، دوو بەشی لە جنسی خێسروشت یخاوەند ێتەەبدبۆیە ئەویش 

ت ، تەنانەێا دەچدەاە کە بە گژ عەرد و ئاسمانڕکی نەترس و کەلەێمرۆڤ مروڤە.لە جنسی 

بەر بکا. لەم و ژیانی هەتاهەتایی بۆ خۆی دەساااااااتەبە گژی مەرگیشااااااادا بچیتەوە  ێازۆدەخ

 .دەبێتەوە ووڕوبەڕوئە نکیاادۆ" " کی تردا بە ناااویێپاااڵەوانچیرۆکەدا كەڵگااامێش لەگەڵ 

 رەو ه گەورە بووە دارانەجانەویە، لە دەشااااااات و چیادا لەگەڵ جڕویئەنکیدۆ مرۆڤێکی کێو

ە گژ ب ەوەدەبن ڕووبەڕوو داو کەڵگامێش لەگەڵ یەک ۆئەنکید ێ. کاتێلەگەڵ ئەوانیشاااادا دەژ

ەک یۆیە لە پاشاااااااا  لەیەکدا دەچ  و بە زۆرا  دێ ، بەاڵم هێچیا  ئەوی تریا  نابەزێنێ، ب

ا  زگاری لە شاااااااارەکەیێیەکدا پار ڵاڵی یەکتر و لەگەڤنەوە و بڕیار دەدە  کە بب  بە هەدەب

 انەوەناادەوخۆداوەیەک بە هۆی کی  و ڕای مااا دوایخەڵکەکەی بکە . لە  لە و "کۆئور"

و گیا  لە دەسااااااات دەدا و بەم جورە کەڵگامێش بە تەنیایی و بە  نەخۆش دەکەوێ ئەنکیدۆ

نااااو ئەفساااااااااانەی کەڵگاااامێش زۆر  جێ دیڵێ. بەساااااااەرهااااتەکاااانیکی زۆرەوە بەێرئاااازا

 کە یەوە نییە، ئەوی ئێرەکی وای بەم باساااااەپەیوەندییەبەاڵم   ژەدارێش و درێاکڕرنجەسااااا

ا واتلێرەدا جێگای ساااەرنجە ئەوەیە کە ناوی هەردوو کەساااایەتی ساااەرەکی ئەم  ئەفساااانەیە 

 یە لەگەڵ زمانی کوردیدا.ڕاستەوخۆیا  هە یەیوەندیگێلگامێش و ئەنکیدۆ پ

سەرەتای وشەکەوە کگامێش"ە تەنیا دەنگی"  -"کەڵوشەی گیڵگامێش هەما    گۆڕاوە" لە 

 هەروەها هێز ووشاااەی کەڵ لە کوردیدا واتای بە ا بو"  ". هەر وەک پێشاااترێش باس کر

ستاش لە ێ، وشەی کەڵگام32نێیگا دەگەنێرە ستەواژەیە ئێ شی نێر دەدا، ئەم دە ش واتای گامێ

، یااا  دەبێژ  پیاااوێکی بەهێزە"کەڵە پیاااوە" واتااا  دەڵێ زمااانی کوردیاادا هەر باااوە وەک 

 هەناادێااک لەدەکااا.  لە  و زۆرم لێ ێکەڵەگااایێم لێ دەکااا" واتااا خۆی بە زۆردار دەزان"

کی ەوشاااااااەی گا و گامێش وشاااااااەی ییاکوردیدا وا نیشاااااااا  دراوە کە گۆ فەرهەنگ وکتێبی

کەی وانەپێچە ووڵکەب ێڕاساات ب و زمانی کوردی. ئەمە ناتوانیێیوەتەوە نڕو پە ەیسااۆمەری

                                                           
 بڕوانە فەرهنگی هەنبانە بۆرێنەی هەژار البەڕەی ٦٦١ – ٦٦٢ 32
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کی ەوشااااەی "گا"انی سااااۆمەری. مپەڕیوەتەوە بو نێو زەوە یئەم وشااااەیە لە کوردی .ڕاسااااتە

کی ەیا  وشاااەی دەڵێ زماندا یا  هەر گا  یلە زۆربەی واڵتانی هیندو ئوروپی ئوروپییەهیندو

 ونە: وگایە، بۆ نم وشەی زۆر نزیک بە

 (Gau / Gaiy  Go /) ، گا، گاییگەۆسانسکریتی: 

 ( Gaoگاو ) :ئەوێستا 

 (  Ga/gawگاو)  ،گا :کوردی

 ( Gawگاو ) :فارسی

 (  Cowکاو ) :زینگلییئ

 ( Kuhکوی ) :مانیڵئا

   (Koکۆ ) :یدیسو

و زمانی کوردی، ئەی ێیەوە پەڕیونەتەوە نیئەگەر وشاااااەی گا و گامێش لە زمانی ساااااۆمەر

یدیش هەما  وشااااااە هەیە، لە کاتیکدا هیچ و سااااااو زینگلییو ئ ینە کە لە سااااااانسااااااکریتۆچ

 یالیەکگەڵ ساااااااۆمەرەکاانادا نەبووە. لە رانی ئەم زمااناانە لەئااخێوە نێوا ک لە پەیوەنادییە

ی ەلە کوردیدا کامەیە؟ ئەو "گا"ە ئەی وشەی یتریشەوە ئەگەر وشەی گا و گامێش سۆمەری

لە ڕوونی بە زۆری وەندی  وشاااەیا  بۆ گا هەبووە کە بەو دیارە لە ساااۆمەریدا چ ڕوو کە 

چاو لەم چەند وشاااەیەی خوارەوە  ێدەکر نموونەبۆ  ێنیاندا بەرچاو دەکەونێو نووساااراوەکا

 .33ەیراوگی وەرزنگلییئ -نگی سۆمەریەفەره خۆی لە وبکەێ  کە وەکو

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} 

یە و ید، ناوەکەی کورێبۆ خۆی کورد نەبووب "کەڵگامێش"ەگەر ئ بڵێ نی  ابۆیە لێرەدا دەتو

  .کاندا پێکەوە لە یەک شوێندا ژیاوە کوردانەوە وەرگیراوە کە لەگەڵ سۆمەرەهۆزلەو 

                                                           
33 Sumerian Lexicon Version 3.0 by John A. Halloran, sid 76 
34 http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/etcsllemma.php?sortbylemma=lemma&letter=a 

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?searchword=l=cilam%20p=N%20a=cow&charenc=gcirc&sortorder=textno
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ەر یە کە هەەوا  بووە لەوانڵئەنکیدۆ" شەوە کە مرۆڤێکی زۆر بەهێز و پا" ت وشەیەلە باب

 داۆنک کوردیێکە کە لە زمانی گر"ۆ" لە پاش ئەنکید، پاشااا گریەوا  بدات. پاشاااڵواتای پا

ەم ئ ت،دێ بەکار اوانیری کرمانجیدا هەر باوە و بە فرزاشاااااااێوەبووە وئێساااااااتاکەش لە  وبا

  دەدات بە وشەکە:جۆر و واتای جۆراووشەکانەوە  پاشە تێئەلکنیشانەیە 

شانەی  -١ ی" وەک: حەسە  + ۆ = حەسەنۆ، ئەرشەد+ ۆ= بچووکبۆ گەیاندنی واتای" نی

           ئەرشەدۆ)ئەشۆ(، کوڕ+ ۆ= کوڕۆ، پشیک + ۆ = پشیکۆ.                                                                               

= اڵ + ۆەڤ)واتا ئەی باب(، هبۆ گەیاندنی واتای" ئەی" وەک: باب + ۆ= بابۆنیشانەی  -٢

 اڵ( ، سوار+ ۆ= سوارۆ )ئەی سوار(.   ەڤهاڵۆ )ئەی ەڤه

گەیاندنی واتای "خۆشااااااەویسااااااتی" وەک: بەر، + ۆ= بەرخۆ، دەالل+ ۆ= دەاللۆ،  بۆ -٣ 

 ئەحمەد+ ۆ= ئەحمەدۆ، دڵ + ۆ = دڵۆ.

ئێساااااتا لە شاااااێوەزاری کرمانجیدا  لە کوردیدا هەر ماوەتەوە و "ئەنکیدۆئەنکید و "وشاااااەی 

هەر  ،ەوا  و اارەما  دەداڵتەوە کە واتای پایەگیدو"دا دەبینخۆی لە وشاااااااەی" ئەگید" و "ئ

و هەزارا  ناوی وا هەیە ، بۆ زیاتر  ی کوردساااااتاندا باوەباکوورئیساااااتایش ناوی ئەگید لە 

کی ێۆرانک لە گەئەگیدو" چەند ڕەساتەی" پاشاکۆی" ۆ" وهەروەها وشاەی یکردنەوە ڕوو 

ناوی ن (  ۆچیروانۆ ) لە گۆرانیەکانی دەنگبێژی گەورەی کورد شاااااااااکرەکۆنی کوردی بە 

 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… 

چیروا  و الوێک و ئەگید هاتووە. ەن وشاااااااەکانی " ۆ" لە پاش لێرەدا دیارە کە پاشاااااااکۆی

ی " ئەگیدۆ" شاااتێک ئەنکیدۆ"  ببێ بە"وشاااەی  ە لە پاش نزیک بە پێنج هەزارساااالی کەئەو

ایە اندڕۆلە گ ی ترکێە کە زمانیش وەک هەمو شتگرتنی ئەو ڕاستییبەرچاولەبە  .نییە سەیر

 ونەنموبۆ . تر دەگوێزرێتەوە انێکیمااانێکەوە بۆ زمااک لە زەوشاااااااەی ێبە تااایبەتیش کااات

لە  دەکرد یابەری سااااەرهەڵدانێکڕساااامکۆی شااااکاک کوڕی موحەمەد ئا ای شااااکاکە، کە 

کچوونی ێکی کەم پااااش تیە، لە دوای مااااوە(١٩٣٠ -١٩١٨)هەاڵتی کوردساااااااتاااا  ڕۆژ

ساااااماعیل ئا ای یو کتیبەکانی فارسااااایدا ناوی وەک ئ نامەڕۆژو وساااااەرهەڵدانەکەی لە هەم

ماعیل سااایتۆمار کراوە، لە کاتیکدا ناوی ئ ستتتمیت ۆکوڕی  یساااماعیل ئا ای، یا  ئستتتمیت ۆ

ە هیچ نییە ل یکەا  وتووە ساااامکۆ، بەالم ساااامیتقۆ هیچ واتایییبووە و لە خۆشااااەوێسااااتیدا پێ

  زمانێکدا. 
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کوردەکا  و سۆمەرەکا  پێکەوە لە کوردستاندا ژیاو   بۆ سەلماندنی ئەو ڕاستییە کەلێرەدا 

یەکاادی هەبووە، بۆ یەکەم جااار بە  لەساااااااەرا  یاافەرهەنگی و کۆمەالیەتی کاااریگەرییو 

کە هەتا ئێستاش هەر  لە کۆردستاندا کا ەسۆمەرەکانی لە شوێن ژمارەیەکی ناوی نەوەهێنا

 لەم باااارەوە کەار بۆ هیچ دو دڵی و ڕاڕاییوب ، ئیتربەشاااااااێوەی ساااااااۆمەری گۆ دەکرێ

لە سااۆمەریدا دوو واتای  "کوڕ"، وشااەی ئاماژەی پێ کرانامینیتەوە. هەر وەک پێشااتریش 

ئەم سەرچاوانەی  بۆ بڕوانە) یە.واڵت و ناوچە  بە مانای گەیاندووە هەم بە واتای چیا و هەم

 :(خوارەوە

Sumerian Lexicon Version 3.0 by John A. Halloran, sid 114 

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/etcsllemma.php?sortbylemm

a=lemma&letter=a 

ی و واتای کێو و لوتکەی نێو زمانی کورد پەڕیوەتەوە "ی ساااۆمەری  ئێساااتاکوڕ"وشاااەی 

لە  ەکانەنە کە نیشاااااندەری شااااوێنەواری سااااۆمەرواالەو ن ژمارەیەک لێرە. 35ێینیکێو دەگە

 :کوردستاندا دەستنیشا  دەکرێت

 ی بەرزە لە نزیکی ناوچەی زەال  لە شارباژیر.کێوێککوڕە کاژاو:  -١

 .36)هەلیال ( لە ناوچەی ئیالم ە لە هەلیرا کێوێکناوی کوڕە میران:  -٢

 .37یزڵراما  لە نزیک ئاوایی دوە لە هەکێوێکناوی  کوڕەی مریەم:  -٣

الی کرماشااا ، )لە ئێراندا ئیسااالم ئابادی پێ  رۆژاواکە لە شااائاوای ەناوچەی کوڕ کوڕ: -٤

 .38(دەڵێ 

 .39ناوچەیەکە لە نێوا  ژاوەرۆ و مەریوا کوڕ گوێز:  -٥

 . 40 گوندی کوردستان  کەبە دەستی دەستەاڵتی بەعسی عیراای کاول کراودو  ە:ڕکو -٦

 .41گوندێکی کوردستانە کە بەعس کاولی کردکوڕ کوڕ:  -٧

                                                           
 فەرهەنگی هەنبانە بۆرینە هەژار، تارا  ١٣٦٩، الپەرە ٦٢٨ 35
 بروانە فەرهنگی باشوور، عەباسی جەلیلیا ، الپەرە  ٥٢٤، هەولێر- ٢٠٠٥ 36
ئەم ناوە لەوانەی گوڕا  بە سەریدا هاتبی و لە بنەڕەتدا کوڕەی ماریو بووبیت. ) ماریو بە سەربازا  و جنگاوەرانی  37

                                                                                                                   میتانی گۆتراوە(.
 هەما  سەرچاوە 38
 مێژووی هەۆراما  موحەمەد ئەمی  هەورامی الپەڕەی ٦٨٨ 39
 فەرهەنگی هەنبانە بۆرینە هەژار، تارا  ١٣٦٩، الپەرە ٦٣١ 40
 فەرهەنگی هەنبانە بۆرینە هەژار، تارا  ١٣٦٩، الپەرە ٦٣٠ 41
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 ە لە ناوچەی سۆرا  لە نزیک ڕەواندز.کێوێک کوڕەک: -٨

یان خا -خوا -٩ ناوچە، دوڵ و کوڕک:  -کوڕک   وەتەکەوتوکە  کە،ێەشاااااااااخزنجیرناوی 

 .دەڵێ شی ، گەلی خواکوڕکیشی پێ لەێنێوا  سیدەکا  و ک

ە ل وتوکااانیکێوێکە دەکەوێتە ساااااااەر زێی بچووک لە نزیااک گوناادی کوڕ کوڕداخ:  -١٠

 .42ناوچەی پژدەر

 )ارومیە(. ورمێی یناوی گوندێکە لە ناوچەی برادۆستی شکاکا  لە نزیک کوڕانە: -١١

 . گوندێکی ناوچەی کرانی سەر بە شاری بیجارکوڕ کوڕە:  -١٢

 گوندێکە لە ناوچەی زێویە شاری سەاز.قەاڵگای کوڕ کوڕ:  -١٣

تە پشاااتی گۆندی میانە لە ناوچەی کەاڵتەرزا  ەکێوێکی بەرزە کەوتوو کوڕەی میانە: -١٤

 سەر بەشاری سنە.

 تە ناوچەی لۆماریکەوتووە یا کۆنی کوردساااااتانە، یەکەمین ناوی دوو گوندی نێوڵ:  -١٥

تە ناوچەی کەاڵتەرزانی سەر بە شاری سنە، ئەم گوندە کەوتووەشاری ئیالم ئەوی تریشیا  

ا  کەنیشااااتەجێبوونی سااااۆمەر شااااوێنیەی میانەوە، لەوانەیە کاتی خۆی نزیکە لە کوڕزۆر 

ێگڵ کی نییە، نەدا هیچ  واتایشاااااااییئەم ناوە نە لە کوردیدا و نە لە ئەوێساااااااتا ەت چونکێبووب

 دو واتای بۆ دیاری کراوە، یەکەمنگەکانی ساااااۆمەریدا ەساااااۆمەریە و لە فەره وشاااااەیەکی

ستی یو. جا کامەیا  ڕاست بێت پێ43و سوپاسگوزاری" ترسی زۆر" و دوهەم " رێزلێنا "

  یە.ەبە لێکۆڵینەو

گڵ" یش گۆ بکرێت، لە ساااۆمەریدا واتای مەز ، ی"نشاااێوەئەگەر ئەم وشاااەیە بە  هەروەها

 .44زۆر، یا  فراوا  دەدا

ی رۆژاواناااوبااانگە لە نزیکی شااااااااااری کرنااد لە ەی بکێوێک دااڵهو :کێوی دااڵهو -١٦ 

 کی بەری  کە شااااارسااااتانی دااڵهوی پێیەئێسااااتا بڕاوە بە سااااەر ناوچەم ناوە کرماشااااا ، ئە

ەتی پ وشااەیەکی بەڵکووەوە نییە، یکی بە سااەر زمانی کوردیێهیچ فڕ . وشااەی دااڵهودەڵێ 

 لێکبدریتەوە: ەبەم شێوەی کەیواتا ێە، دەکریسۆمەری

                                                           
بروانە لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری، الپەڕە ١٢٢ د. جمال رشید ئەحمەد  42

                                                                               .                                  ١٩٨٨ -بە داد
43 Sumerian Lexicon Version 3.0 by John A. Halloran, sid 125 
44 http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/etcsllemma.php?sortbylemma=lemma&letter=a 

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/etcsllemma.php?sortbylemma=lemma&letter=a
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ساکار بێت وەک دااڵهوئ -١ شێواند " یا  تێکەڵ  ەگەر وشەکە  سۆمەریدا واتای"  ئەمە لە 

 گونجاو نییە بۆ ناوی چیایەک یا  ناوچەیەک.دیارە کە  .45کرد  ئەدا

داڵ + ئاهوو" بێ، لە سااااۆمەریدا داڵ واتای " وەک ێئەگەر وشااااەکە لێکدراو بێ دەتوان -٢

برا" یا   ری  +کە پێکەوە دەبێتە " ف 47)برادەر( دەدا و "ئاهوو"ش واتای برا 46فڕی  دەدا

 گونجاو نییە بۆ چیایەک. ەش زۆرناو برا فڕی، کە ئەم

، ێ" کە لە ڕاساااااااتیدا هەر واش گۆ دەکرهوو -گەر وشاااااااەکە لێکدراو بێ وەک "دااڵئە -٣

تای جیاوازی" ئەمجا خۆدی وشاااااااەی هەیە، یەکەم بریقەدار،  دااڵ" لە ساااااااۆمەریدا دو وا

لە هوو"ش . وشاااااااەی"48دەداەم واتااای دەنووکاادار و یااا  دەنووک تیژ وو دو ورشاااااااەدار

و یااا  واتااای پەلەوەری کە وابوو دااڵه ،49یە"پەلەوەر یااا  باااڵناادە"بە واتااای  ساااااااۆمەریاادا

کی ەیپەلەوەری پرشاااانگدار ناتوانێ واتا وکتیژ. بەاڵموپرشاااانگدار دەدا و یا  پەلەوەری دەن

 ت.    ێب کتیژوپەلەوەری دەنو ێکە هەر دەبیوە نزیەڕاست بێ، ئەوەی کە لە ڕاستی

  :ەئەنجامەکانی ئەم بەش

 لەسااااەر ی کۆنەوەانی بواری زما  و مێژووڕپسااااپۆ ئەوەی کە تا ئێسااااتا لە الیە  زۆربەی

زانە ێخبە نە سااەر  کە زمانی سااۆمەرەکا نووسااراوە، ئەم بۆچوونەیە زمانی سااۆمەرەکا  

 و بۆخۆیوبەڵک یپئوروزانە زمانەکانی هیندو ێدەچێتەوە سااەر خ زمانەکانی سااامی و نەش

 سەربەخۆیە. جیاواز و بە تەواووی یکێزمان

 ئەمە دەتوانالا دەکەوێتەوە  کە ێکیدەرئەنجام ئەگەر ئەم بۆچوونە ڕاستتتتتتت  با، ئەمجا

کە کوردەکان دانیشتتتتتتووانی ڕەستتتتتەنی ناوچەکەن و ستتتتتۆمەرییەکان پاشتتتتتان کۆچی   بێ

دارەکتتانی هەر هەموو ئەگەر لە دارستتتتتتتتتتانێکی چڕدا کە "ان کردووە. یتتئەوێ

گۆمان لە دارە چنارەکان دەبا پیاو  ،داری چناری تێدا هەبا ن، چواروبەڕو

 هۆزەکانی ئێرانی ."نەک لە دارستانەکە پەیدا بوونبکا کە لە کوییەوە و چۆن 

ولە الی خواریشااااەوە هەتا  هەتا پاکسااااتا  و تاجیکسااااتا بگرە هەر لە عەفری  و ئامەدەوە 

بۆیە دەبێ ئەمە  نیشاااااااتەجێبوو ، لە ناوچەیەکی بەرباڵودا هەر لە کۆنەوە کەنداوی فارس

                                                           
45 Common sumerian words for magickal purpose,  

http://www.ping.de/sites/systemcoder/necro/info/sumerian.htm 
46 Some Sumerian Words and Their English Translations, by: Fred Hamori 

http://history-world.org/Sumerianwords1.htm 
47 Common sumerian words for magickal purposes, 

http://www.ping.de/sites/systemcoder/necro/info/sumerian.htm 2013-02-01 
48 http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/etcsllemma.php?sortbylemma=lemma&letter=a 
49 Sumerian Lexicon Version 3.0, by John A. Halloran sid 11. 

http://www.ping.de/sites/systemcoder/necro/info/sumerian.htm
http://history-world.org/Sumerianwords1.htm
http://www.ping.de/sites/systemcoder/necro/info/sumerian.htm
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/etcsllemma.php?sortbylemma=lemma&letter=a
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وە هاتبێت  و بە زمانێکی جیاواز لە زمانی خەڵکی ەشوێنێکی تر ەکا  بووبیت  کە لەسۆمەر

 ناوچەکە اسەیا  کردبێت.

 کە لە نێوا  زمانەکانی کوردی و پەیوەندییەئەو نزیکایەتی و  کە جا لیرە پرسااااایار ئەمەیە 

 دەبێ پێناسە بکرێت؟چۆ  کرا  پێ سۆمەریدا هەیە و لێرە ئاماژەی

یا نیشااااااااندەری  .1 یا ئەمە تەن و فەرهەنگی کوردەکا  و  یزمانەوانی کاریگەرییئا

ساااااااۆمەرەکااانە لە ساااااااەر یەکتر وەک دوو نەتەوەی جیاااواز و بە دوو زمااانی 

 جیاوازەوە؟  

ندەری ئەوە  کە کوردی و ساااااااۆمەری دوو زمانی  .2 کایەتییە نیشااااااااا یا ئەم نزی ئا

  ؟یپئورونی زمانی واتا هیندو ەیەک خێزاجیاواز  بەاڵم سەر ب

ئایا زمانی کوردی و ساااااااۆمەری هەر یەک زمان  و کوردی درێژەدەری زمانی  .3

 دێرێنی سۆمەرییە؟

ی نێوان زمان لە کنزیکایەتیەهەر وەکوو لە ستتتتتتتەرەتای ئەم باستتتتتتتەدا ئاماژەی پا کرا 

 نزیکایەتییەدا بەرچاو دەکەول، بەاڵم چۆنیەتی و ئاستتتتتی ئەم کوردیزمانی ستتتتۆمەری و 

 کانی میتانی وو خزمایەتییە نییە کە لە نێوان زمانی کوردی و زمانە پەیوەندیوەک ئەو 

. ئێمە بە بەراوردکردنی زمانەکانی میتانی و ماننایی و ماننایی و مادیدا بەرچاو دەکەول

ئەوێستایی لەگەڵ کوردیدا زۆر بە ڕوونی وشە کوردییەکان دەبینین و دەیناسینەوە، بەاڵم 

راوردکردنی زمانی ستتتتۆمەری و کوردیدا ئەم نزیکایەتییە تەنیا لە ڕەگی هێندێک لە ەە بل

 و زمانناسانی بواری زمانەن لێکۆڵەراک بێندرێ . تەنانە  ئەگەر بێتو رٶژێدەوشەکاندا 

کتتانی تە ختتانەی زمتتانەکە زمتتانی ستتتتتتتۆمەری دەکەوێ نئەم بتتابەتە بستتتتتتتەلمێنکۆنەکتتان 

مایەتی و خز دەتواندری  بوترێ  کە نزیکایەتی ، دیستتتتتتان بەدڵنیاییەوە وەییەپئوروهێندو

اتا و .یەوەستتتۆمەری زمانیبە  زیاترە هەتا زۆر یەوەنولیزیزمانی کوردی بە ستتتویدی و ئی

  دیسانەوە کوردی و سۆمەری دەبا وەک دوو زمانی جیاواز لە یەکتر چاو لا بکرل.

لە نێوان زمانی کوردی و لەم کتێبەدا بخشتتتتتتتینین کە  وردکاریانەائەگەر چاوێک بەو بەر

وونی بۆمتتان دەردەکەول کە زۆر بەڕ ،(٦٩ستتتتتتتتانستتتتتتتکریتیتتدا کراوە )بڕوانە بۆ  . . 

زمتتانی کوردی و  نێوان زۆر زیتتاترە هەتتتا نزیکتتایەتی نێوان ئەم دوو زمتتانە نزیکتتایەتی

 .داسۆمەری لەگەڵ یەکتر

 داەکانی ستتتتتتۆمەری و میتانیشتتتتتتنێوان زمانئەگەر بەراوردێکی ستتتتتتەرەتایش لە تەنانە  

لە بڕەودا  زمانەکە هاوکا  هەر دووک  .ز.دا هێشتتتتتا ١٥٠٠لە ستتتتاڵەکانی  کە بکرێ ،

ە لە کدایە کئەمە لە کاتێ ،ناکرل لە نیوانیاندانزیکایەتێیەکی ئەوتۆ هەستتتتتتت  بە ، نبوو

ۆر ز دایبە زمانەکانی میتانی و ستتانستتکریت زاران ستتاڵ نزیکایەتی زمانی کوردیپاش هە

 ڕوون و ئاشکرایە. 
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، نێر، مە کرا وەک کەڵ، کەڵوامێش، من،ا لە ستتەرەوە باستتی ل گەلە کەوشتتە ژمارەئەو 

تە بەر کەوتووەکە  زمانی ستتتتتتتۆمەری بووەزیاتر  ئەمە کە انیو هتد ئەوە دەگە ئەزەن

ندا کوردستا ئێستایلە واڵتی  لە کۆنەوە هەر کە وەئەو کۆمەلە خەڵکەزمانی  کاریوەریی

ی قسەیان کردووە کە دواجار زمانی کوردی پئوروهیندومانی و بە شێوەیەک لە ز ژیاون

 تەوە.کەوتووەلا 

ەی ا  و شااااااااخەکا  هەر بە شاااااااێوەککی زۆر لە گوندەهەبوو  و مانەوەی ناوی ژمارەی

 چیا ۆلە کوردسااااتاندا ککە سااااۆمەرەکا  دەسااااەلمێنێ ئەوە  لە کوردسااااتاندا یەکەییسااااۆمەر

ئەوا ئەو خەڵکااانەی کە شاااااااوێنیااا  بااای ا  چوڵ کردئەگەر ناااوچەکەیاا ەنکونەکردوە، چ

ی لە ەگوند و شااااااااخەکا  دادەنا. بۆیە ئەو لەساااااااەردەگرتنەوە ناوی تایبەت بە خۆیانیا  

تا  بوو  و ەوە نزیکترە ئەمەیە کە ساااااااۆمەرەکا یڕاساااااااتی هەر لە  نیشاااااااتەجێ کوردسااااااا

ناوچەکەدا بە هەزارا  ساااڵ پێکەوە  کورد لەگەڵ هۆزەکانی لەو دا ماونەتەوە یشااکوردسااتان

زمانی ئەوانیا   شااات ووردەکاندا توواونەتەوە، خۆ و ڕەوبەاڵم وردە وردە لە نێو ک ،ژیاو 

 یماوەتەوە. بە تایبەت پێواژو هەر خۆی وکدا نێوی شاااوێنەکانیا  وەکوێلە کات ،وەرگرتووە

ی زەڕدەشتی لە ناوچەکەدا ئایینبرەوسەندنی مادەکا  و  سەرهەڵدانیوای لە د ێدەب توانەوە

 .ێخۆویەوە گرتبەوتێکی خیراتری بە ڕ یاسی و ئایینی مادەکا دەستی سباالو 

 

  :ر عەرەبیەزمانی سۆمەری لەس کاریوەرییلە سەر  ڕوونکردنەوەیەک

یەکی زۆری کردوەتە سەر زمانی عەرەبی. بەشێکی زۆر لەو کاریگەرییزمانی سۆمەری 

انە لە زمانی عەرەبیدا اساااااااەی پێ دەکرێت، لە زمانی ساااااااۆمەرییەوە ڕۆژوشاااااااەگەلە کە 

 ەاڵمببێت ، ە لە ڕێگای زمانی ئەکەدییەوە بووەوخۆ بووبێ یا  ڕاسااااااات، جا ە وەرگیراو 

ئەگەری ئەمەی دواییاااا  زیااااترە، چونکە عەرەبەکاااا  لەو ساااااااەردەمەدا لەو مەڵبەنااادەدا 

 50تە پێش چاو:ەخرێلێرەدا چەند وشەیەک وەک نموونە د نەدەژیا .

                                                           
  سەرچاوەکانی وشەکانی ١-٦ بریتییە لە فەرهەنگی 50

Fred Hamori, http://history-world.org/sumerianwords2.htm 

http://history-world.org/Sumerianwords1.htm 

 Common sumerian words for magickal purposesبریتییە لە فەرهەنگی  ١٩-٧سەرچاوەکانی وشەکانی 

http://www.ping.de/sites/systemcoder/necro/info/sumerian.htm  (2013-02-01) 

http://www.ping.de/sites/systemcoder/necro/info/sumerian.htm
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NABU )  نبی)نەبو / = Prophet (1)  

KALBI (کلبکەلبی /)  = Dogs (2) 

BABU  (باببابو /) = Gate (3) 

UMMUM (  / امئوموم)  = Mother (4) 

LA ال( )  = Not (5) 

MALKU (ملکمەلەکو /)  = Prince (6) 

MITU ( / می مەیتو)   = Dead Person (7) 

AB ( / ابیئەبی)  = Father of (8) 

BABU ( / باب)بابو  = Gate (9) 

BITUM ( / بی بیتوم)   = House (10) 

ESERU ئەسیرو/ اسیر( )   = Imprison (11) 

NURU نورو/ نور( )   = Light (12) 

BARAQU بەراقو/ براق( )   = Lightning (13) 

QEREBU ( / قربقەربو)  = Near (14) 

SALAMU ( / سالم)سالەمو  = Safe (15) 

SANU )سانو/ ثانی( = Second (16) 

SANA BABA )سانە باب/ ثانی باب( = Second Gate (17) 

MARUS مریض( ض، مر)مەروس/   = Sick (18)   

SAMSUM or UTU سامسوم، ئوتو/ شمس، اتاو(  )  = Sun (19) 
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 دانی زوانی کوردیڵپاشخانی مێژوویی سەرهە
 

 بەر لەوەی باڵوەی لە ساااااەرەتادا پیئوروبوونی تیرەکانی هیندونیشاااااتەجێ شاااااوێنی ژیا  و

 یو بووچوونی جیاواز و ڕا نەکراوەی دەساااتنیشاااا  ڕوونهێشاااتا بە  تر بکە شاااوێنەکانی 

ەرانی زمااا  و مێژوو بەرەو الی خۆی توێژینکە زۆربەی  بەاڵم ئەو ڕایەی رە،لەساااااااە

ی باکوورەریای خەزەر و د یسااااااەرەوە ەکانییە کە ئەم هۆزانە لە شااااااوێنەئەو کێشاااااااوەڕا

 چەندبە یەک زما  و یا  بە  انەخەڵک لەئەم کۆمە گۆیا .ەش ژیاو ڕەریای دهەاڵتی ڕۆژ

 و . دوا  لە یەک نزیک بووزۆر  ک کەێزمانشێوە

  هیندوئوروپی هۆزەکانیندی سااااااەرەکی ەناو کە ە ئەوەیەسااااااەر ئەم بابەتتر لەبۆچوونێکی 

 بووە.و ناوچەی ئەنادۆڵ باکووری مێزوپوتامیا 

لە دەوروبەری چوارهەزارسااااااااال بەر لە زای  ئەم هۆزانە کە    وای بۆ دەچ لێکۆڵەرا

رە ەبەرەبو وایی و لەیەک کاتدا نەبووە بەڵکڕ  داوەتە کۆە کرد . ئەم کۆچە تێکدەساااااااتیا

انی ئەم ە. هۆکارەکوکی خایاندوێچەند هەزارسااااااڵویداوە و ماوەی وڕولەکاتگەلی جیاوازدا 

بۆ دەیگێڕنەوە  ەزانااایااان ودێااک لەنااێه .ەش چی بوو  بیروڕای جیاااواز هەیەکۆچکردنااان

ە شەڕ و جەنگ ب دیکەشیا هێندێکی کەم بوونی دەرفەتی ئابووری. و  هۆکاری سروشتی

بەر کێشااەی لەهەر هۆکاری سااەرەکی دەزان  . بەاڵم لە ڕاسااتیدا خۆدی شااەڕ و جەنگییش 

  .دێتە ئاراوەوە یەی و کۆمەاڵیەتیئابور

 و ڕاستییەکی تەواو چاو لێ بکری، وەک باسێکی سەلمێندراو ناکرێ باسانەی سەرەوەئەم 

کەوتنی بێگۆما  بە پێش کە بکرێتسەیر کراوە باسێکی  بۆچوونێک و ووبەڵکوو دەبێ وەک

کی ادەرفەتی ئەوە پەیدا بووە ودەشااێت لە داهاتوویەکی نزیکدا ڕوون ،لۆژیزانساات و تێکنۆ

 دا پێک بێت.زیاتر بخرێتە سەر ئەم بابەتە و گۆڕا  لە بۆچوونەکان

اڵت و تەنیا واتاکانی ەو ساەردەمانەدا نەە لە بەرچاو بگێردریت کە لییڕاساتئەم  ێدەبلێرەدا 

 وبگرە لە زۆر شوێ  و لە نێ ،ەبووهە یلە گەڵ ئێستادا زۆر جیاوازی دەستەاڵتو مەرز و 

کا  بە شاااااااێوەی کۆچەر و نەبووشاااااااادا ئەم وشاااااااەگەلە هەر زۆر هۆز و نەتەوە  . هۆزە

لەم یاڵ بۆ ئەو یاڵ وەیال   ، ز  و گاڕاندا لەم دوڵ بۆ ئەودوڵی پەز و بدوانیوەکۆچەر بە 

 ،یگۆت ،لۆلۆبیوەک وردسااااتانە، هۆزە جۆربەجۆرەکانی بوو . لەم شااااوێنانەدا کە ئێسااااتا ک

انی ەڵ هۆزەک، لە گناوبانگیا  دەرکرد دنەتەوەی کوروەک واجار کە د ماننایییەکا میتانی و

ێکەوە پ ەکا ییئاشااوورو  ئەرمەنەکا ، یەکا ییەکا ، ئەکەدئیالمیسااۆمەرەکا ،  ووتری وەک

 .دەژیا 
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لەسااەر خاکی  وەائێساات بەر لەە کە النیکەم لە شااەش هەزارساااڵ بەشاایک لەو تیرە و هۆزان

و  ڕوو . هەر چەند ژینەرانی مێژووەوە  ناسااااااراونەتەوەتوێ الیە   لە کوردسااااااتاندا ژیاو

و تیرە و ەی ئەڵو هەر ڕوو  نەهاتوو وەلە هیچ شاااااااوێنیکی تر ەکا ئاشاااااااکرایە کە کورد

وخۆی ەڕاسااااات یپەیوەندینراوە بە بەڵگەیەکی زانساااااتی اایم ابەالم تا ئێساااااتا نەتو ،هۆزانە 

ی بەراوردکاری ڕێگالە  ێ. بۆیە دەکربساااااااەڵمێندرێت هۆزانەدا نەتەوەی کورد لەگەڵ ئەو

انی وو خزمایەتی زمانی کوردی لەگەڵ زمانی دانیشاااتو ایەتینزیکپێشااااندانی  و نیزمانەوا

، ئەم لێکۆڵینەوەیە هەنگاااوێکە بەم بکرێتەوە ڕوو یە یدێرینی کوردساااااااتاااناادا ئەم ڕاسااااااات

 ئاراستەیەدا.

دەساااااتی ساااااۆمەرەکانەوە داهات،  یەکەمی  نووساااااراوەکانی  لەساااااەرخوێند  و نووسااااای  

ە.ز بۆ تۆمارکردنی کار و باری ئابوری و  ٣٢٠٠ساااااۆمەری لە دەوروبەری سااااااڵەکانی 

شااابکەوێت و ببێ بە زوانی ێئەمە وای کرد کە زمانی ساااۆمەری پ کار هاتووە.ەکارگێڕی ب

. بەاڵم  ئەم زمانە وردە دازوپۆتامیێا  لە هەمو ناوچەکانی مکردنی ڕوداوەکتۆمارمیری بۆ 

ە لێک لە ڕەگەزی ساااامی بوو ئەویش کە زمان ئەکەدیزوانی  کاریگەرییوردە کەوتە بەر 

هۆی  بە بووەلە ئاکامدا  ، کەبۆ ناوچەکە یکی زۆر لە هۆزەکانی سااااااامەهاتنی ژمارەیبەر 

 ١٧٠٠هات لە دەوروبەری ساااااڵنی  ێالسااایونی( ساااۆمەرەکا ، تا وای لێسااایمی )ئاتوانەوە

زمانێکی وێژەیی و وەک زمانی ئاخاوت  لە برەو کەوت و تەنیا وەک ساااۆمەری ە.ز ئیتر 

ە.ز  ١٠٠و توانی هەر بەم شااێوەیە تا سااااڵنی  51دا کەڵکی لێ وەردەگیرامیری لە نووسااین

هەر  .نر،  بووەکی زۆر بەرز و بێنووساااای  لەو سااااەردەمەدا هونەر د  وبمێنێتەوە. خوێن

تایبەتی چینی ێکە خۆی فێری ئەم هۆنەرە بکا  خو نەبووکەساااااااێ بۆی  ند  و نووسااااااای  

بۆیە لە  ،ەخسااااااڕگزادەکا  دەرفەتیا  بۆ دەەساااااەردەسااااات بوو و تەنیا  کوڕانی میرا  و ب

ا  ێپزانیبای ساااڵ لەمەوبەر هەرکەس کە خوێند  و نووسااینی  ٥٠کوردی و فارساایدا هەتا 

     دەگۆت میرزا واتا میرزادە. 

انی تااایبەتی خۆیااانیااا  هەبوو کە لەوانەیە لە ماانەتەوەکااانی تری میزوپۆتااامی هەر چەنااد ز

بەت بە خەت و نووسااااااینی تای لەو سااااااەردەمەدا بەاڵم ،زوانی سااااااۆمەریش پاراوتر بووبێ

ماادا ەلە بەردیااا  ڕێگاااداوەکااانیااا  دوو ڕووکردنی تۆماااربۆ  شبۆیەهەر  .خۆیااانیااا  نەبوو

 فێری زما  و خەت یا خۆیان چینەکانی سەرەوەی کۆمەڵگالە نێو  کەسێک بوو یا  چەندما

کی سۆمەری کەڵک وەربگر  یەکرد و یا  ناچار دەبوو  لە میرزاونووسینی سۆمەری دە

ایەوە ڕتارەکەیا  بۆ میرزای ساااااااۆمەری دەگیک وێک کە بە یارمەتی وەرگێریەبە شاااااااێوە

ەوە. کە واتا لە هەر بارێکدا نووسااااراوەکا  هەر بە یئەویش هەر بە سااااۆمەری دەێنووساااای

دەنووساارانەوە.  ئەکەدیە یشاات بڕۆکە زمانی سااۆمەری بەرەو کزی  دواجارسااۆمەری و 

                                                           
51 http://www.ling.helsinki.fi/~asahala/asahala_sumerian_and_pie.pdf 
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نی را  بۆ ناسااااااینەوەی زماکی گەورەی دروساااااات کردوە لە بەردەم توێژینەیەئەمە کێشااااااە

 ێخێکی ئاوادا تەنیا دەکرۆۆیە لە دکانی ئەو سااااەردەمە. بنووسااااراوەڕاسااااتەاینەی خاوەنی 

نە وو. بۆ نمبو ناسااینەوەی زمانەکەسااترێت ەببک ێناوچەند بە بە چەند وشااەیەک یا  پشاات 

)کە یەکێک لە پێک اتەکانی  دەاەی خوارەوەی مینەواس پادشاااااااای خالدیا چاو لەم  ێدەکر

تردا لە  ێکیتابلۆ زایینی لەگەڵ چەند ١٩٧٥ -١٩٧٣بکرێت کە لە ساااااااڵنی  بوو ( هوری

  ، نووسراوەکە وەهایە:52دوزراوەتەوە هەاڵتی کوردستا ڕۆژ

 وەندی بە توانا خالدیخۆدا        خالدینی ئوشماشینی -

 مینەوا کوڕی ئیشپوینی    ینی خی                مینەوانی ئیشپو -

 پادشای بەتوانا پادشای مەز  گال ئەلسولینی         لوگال دا  نو لو -

 پادشای وەالتی بیانیا ئوی                       لوگال کوڕ بیانیا -

 تۆشپەشاری  ریەوەردادپ ئی ئورو               تۆشپە ئەلوسی ئورو -

 مینە وا کردی                 مینووا شیئینی                      -

                      ئەم کانییە             تیشیونی مەنیلیتە -

وەک لوگال )پادشااااا(، کوڕ)واڵت( و زمانی سااااۆمەری لە وشااااەگەلیکدا  کاریگەرییلێرەدا 

کانی ک اتەێلە پ ێەکانە کە یەکیوەیە هی خالدیئەم نووساااااارا گوما ئور )شااااااار( دەبینی . بی

 یپەیوەندیک دەمینیتەوە کە بکرێت یەبەالم تەنیا چەند وشااااە ." خۆری/ هوری"هۆزەکانی 

 . تپیشا  بدا "یەوەهوریهۆزەکانی "زمانی ئەم نووسراوەیە بە زمانی 

 

 نی کۆنی واڵتی کوردەواریادانیشتوو

ەو هۆزانە کە هەر لە مێژەوە لە واڵتی نەرا  و مێژوونووسااااا  توانیویانە ناوی زۆر لۆژێت

زینەوە و ۆبەهۆی د شکردنەوانەڕوو  ئەم  .بکەنەوە ڕوو بوو  کوردسااااااتاندا نیشااااااتەجێ

زۆریا  هی ئەو پادشااااااایان  کە لە بەشااااااێکی  خوێندنەوەی ئەو تۆمارە گڵی و بەردینان  کە

گوت  و ڵدا هەۆساااااااەرکەوتنەکانیا  و بەخ یهەتایهەتاوای شاااااااەڕەکانیا  بۆ تۆمارکردنی د

ەم لک یەهێشاااااتووە. لێرەدا ناوی ژمارەیا  جێەب یا ساااااتایشااااای ئازایەتی خۆیا  لە پاش خۆ

 هۆزانە دێنی :

                                                           
 لێکۆلێنەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری، ل.ە ١٩١. د- جەمال رەشید ئەحمەد 52
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 ساااو یا  ساااوبار ،ەم هۆزەناوی ئ .لە کۆنتری  دانیشاااتوانی ناوچەکە  یەکێک سوباری:

رافی  کی جوێپاشاااااگر "ووت" .وبوونیشااااایا  وتووە ساااااوبارتوینی نیشاااااتەجێێبە شاااااو .بووە

یەکێ لە پاشااااایانی سااااۆمەری بە  .ەمی ە.زێیوەی یەکەمی هەزارەی سااااێسااااۆمەریە.  لە ن

نەکەیانی ێموندو" پاشاااااااای شااااااااری "ئادەب" ناویانی هێناوە و شاااااااو -ئانی -وگالنێوی" ڵ

ا  سوبارتوو کارێکی ئاس رافی ستیدا دیاریکردنی سنووری جووە ، لە ڕاودەستنیشانکرد

ک و ووهەر لە کەرک .ووەجیاااا هااااتبۆ نااااوچەی جێاااا دەساااااااتەواژەیەونکە ئەو نییە، چ

 کە لەوەدا بێ ێشاای دەکریەی خابور. هۆکاری سااەرەکبگرە تا دەگاتە سااەرەو شااارەزورەوە

ناو ئەو  تێهۆزێکی کۆچەر بووب  ٧٥٤زراونەتەوە، نزیکەی ۆدا دنۆزیانە کە لە تابلۆ. لە 

زبەند ێکی ناساااااراودا رێکی ئتنێئێساااااتاش بە تەواوەتی لە هیچ گروپ کە تا تیەناوی کەسااااای

بە سااوباری  یانی بواری زمانە کۆنەکانەوەزاناندێک لە لە الیە  هە هاتووە، کە 53نەکراو 

 لەم ناوانە دوو بڕگەی کوتایی ناوەکا  دووبارە دەبنەوە، وەک : ژمارەیەک .ناوبراو 

.54Abubu, Ababa, Ititi, Belili, Akhukhu, Akhakha   

دەبینی  ناااوەکە  کەرکووکئەگەر بڕوانینە ناااوی "باااوە گوڕ گوڕ"ی ئێساااااااتااا لە نزیکی 

اوەی ە دوور نییە کە بۆ ئەو شێوە نیبەهەمانشێوە بڕگەکانی کوتایی دووبارە دەبنەوە، بەو پێی

 .55ێتەوەڕئەو سەردەمە بگە

 ک لە نێوا  وشاااااااەیپەیوەندییەئایا هیچ  کە یەەتە ئاراوە ئەویش ئەوێلێرەدا پرسااااااایارێک د

ناوی یەکێک لە گەورەتری  ێز کانی کوردە لەهۆزباری کە  وا لە گەڵ ەنیەن دەوروبەری ە

سوباری هەیە یا  نا، شت "ز" ۆب "س"چونکە گۆڕینی دەنگی پیتی  وشەی  کی ێلە کوردیدا 

بۆ زوام، خواس بۆ خواز، و بۆ زیو، سااوڕنا، بۆ زوڕنا، سااوام یە وەک ساایم یا  سااینی مۆنا

ەڵگەی بسااتی بە یکی ئاسااا  نییە و پێوێئەم پرساایارە کار وەاڵمدانەوەیبەاڵم  سااک بۆ زک

 مێژوویی هەیە.

 

 

                                                           
53 3 Gelb, Others, Nuzi Personal Names, P.5 
54 Ahmed , The Northern Transtigris, P.20. 
 مێژووی کۆنی کەرکوک لە رۆشنایی دەاەکانی نۆزی دا، کامەرا  کوێخا جەالل، هەوولێر- ٢٠٠٧،  ل.ە. ٤٥ 55
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 (٣)وێنەی ژمارەی 

 56لە مێزوپۆتامیادا کانی جۆراوجۆرشوێنی نیشتەجێبوونی هۆز و نەتەوە

 

، ئەم هۆزە ەکا  بوو یتیۆیەکێکی تر لە هۆزەکانی کۆنی دانیشتووی کوردستا  گ تی:ۆگ

لە سااایروا  ی ڕووباری ئورارتووەوە هەتا باشاااووربە دریژایی خاکی کوردساااتا  هەر لە 

بۆ یەکەمی  جار لە  .لە زۆر شااااااوێنی کوردسااااااتاندا هاتووە چوودا بوو  بۆیە ناویا هاتوو

 یوەی یەکەمی هەزارەێپاشای سۆمەری شاری " ئادەب" لە نموندو"  -ئانی -الیە  " ڵوگال

ەکانی لەگەڵ ناوی هۆزە گەورەکانی یتیۆبراوە. سااارگۆ  ناوی گ لێ ەمی ە.ز. ناویا ێیساا

ا  یەکا  توانیییتۆرهێناوە.  گود لە باکوەوەک لۆلۆبی، ئەرمەنو و ئەکتری ئەو سااااااەردەمە 

تی اڵمەزرین  و تەنانەت توانیشاایا  وبداکوردسااتاندا  لە کی زۆرێتی خۆیا  لە بەشاااڵەتدەساا

 ە.ز٢١٢٠ -ە.ز٢٢١٥لە نیوا   ساااااااااڵ ١٠٠ نزیک بە ئەکەد داگیر بکە  و بۆ ماوەی

 ( Erridopizir)تی بە ناوی ئەڕیدوپیزیرۆانی گ. یەکێ لە پاشااااااایبکە  ەکەدوایەتی ئڕەرمانەف

مەر ئاوا خۆی ئەناسااااێنێ سااااەر بەرددا لە شاااااری نیپور لە واڵتی سااااۆ ەیەکیلە نووسااااراو

                                                           
56 http://3.bp.blogspot.com/-9iwMFxSFiYc/UAVkiNKuQ7I/AAAAAAAAB7Q/N770D9SgTmE/  

s1600/Akkad+empire.jpg 
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 لە سااەردەمی .تیوم پاشااای هەر چوارگۆشااەکە" مەبەسااتی چووارگۆشااەی گیتییەۆ"پاشااای گ

فەرمانداری  ۆاوی گۆباربانگەکانی بە ناوەخامەنشااااایدا یەکێ لە ساااااەردارە بەنشااااای هەکور

بۆچوونی زاناااایاااانی بواری مێژوو لەوانە هەنری هۆیلە  یپێبە .تیوم بووەۆمەڵبەنااادی گ

(  و دیرێنەناس ١٩٤٤( ، ئیگناس گەڵب )١٩٠٨(، تئۆفیلئوس پینچەس )١٩٠١هۆوۆرتە )

یەکا  ساااااااپی و یتۆ( ڕەنگی پێسااااااات و دەموچاوی گ١٩٢٩) )ئارکۆلۆ  ( لئونارد وۆڵوی

لەساااااەر گەالنی کۆ   وسااااایڕپساااااپۆری  "ساااااتروڤی"ی وەکەنەیڵ. ڵیکۆ57اژیا  کاڵ بووە

تایبەتی هەیە، چونکە توانیویەتی نێوی کەسااااااای ساااااااەدا  دیلی ئوردوگاکانی  ییەکیگرینگ

سااااادا گیراو  ۆکە لە واڵتی  کوردەواری و لە چیاکانی زاگر کۆ بکاتەوە ئەکەدساااااۆمەر و 

 :بۆ بڕوانە

V.V. Struve. Lager Voennoplenniykh jenshchi  V Shumer Konsta 

III Tisysyacheletiya Do n.e Vestnik Drevney Istorii, 1952,No3. 

سۆمەرلە یەکێ لەو نووسراوانە  شتر بووە لە دیلەکانۆیەکا  دەڵێ  نرخی دیلی گیدا  ی تی با

 .58زۆربەیا  پێستیا   سپی و چاویا  شی  بووە دەڵێسپاێزر  وچونکە هەر وەکو دیکە

 کی زۆر لەەیەژماربەپێی ئەو لێکۆڵینەوانە کە لەساااااااەر ناوی پادشااااااااکانی گۆتی کراوە  

لەو  61Honingmanو  59Howorth ،60Jansenمیژووناساااااااا  و زمانەوانا  وەک 

پییەکااانەوە، ئوروهیناادوهەیە لە گەڵ زمااانە  یناادیەزمااانی گۆتییەکااا  پەیوکە باااوەڕەدا  

 دەژمێر .  ئەمڕۆباپیری کوردانی  باب و وەک یەکا یگۆت هەروەها

دەنووساااە لە  62Eric Jensenزمانی کوردی بە زمانی گۆتییەکانەوە،  یلەساااەر پەیوەندی

بە هاااتنی هۆزەکااانی ماااد بەرەو چیاااکااانی زاگرۆس و  .ە.ز ٨٠٠پاااش سااااااااااڵەکااانی 

تێکەاڵوبوونیا  لەگەڵ گۆتییەکا ، زمانەکانیشااااااایا  کە لەیەک نزیک بوو، تێکەاڵوبوو  تا 

ی لێ هات کە بەتەوای لەناو یەکدا توانەوە. هەر چەندە ئەم بۆچوونە لە ڕاسااااتییەوە زۆر وا

 ڕاساااااااتییەئەم  نەتوانراوە بە بەڵگەی باااوڕپێکراوش ساااااااتااائێەداخەوە هەتااا ب بەاڵم نزیکە

هیچێک لەم ڕاسااااتییە ناگۆڕێت کە گۆتییەکا   ،بسااااەلمێندرێت. بەاڵم لە هەر بارێکدا کە بێ

 یەکێ لە پێک اتەکانی سەرەکی نەتەوەی کورد .

                                                           
57 Henry Hoyle Hoolley, Theophilus Pinches, Ignace Gelb, Leonard Woolley 
58 E. Speiser, Mesopotamian Origins, Philadelphia 1930, p 104,                                                                                                   

ید  ئەحمەدڕەش، د.جەمال ١٠٤-١٠٣لیکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری، ل.ە  
59 Howorth 1901: The Early History of Babylonia, Henry H, Howorth.  
60 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 
62http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/timelines/Babylon/Gutium.htm 
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ا  ندی سااااااەرەکی لۆلۆبییەکە، ناو نەکانی کوردسااااااتانهۆزە دێریلە  ی ترکێیەک لۆلۆبی:

، سنە و مانیێسل ی ئێستا،کەرکووکلە ناوچەکانی  یگەشتیناوچەی شارەزور بووە بەالم بە

 ژمارەیەکونی جیاواز هەیە، یا  ڕا و بۆچولەسەر ناوەکە. نیشتەجێبوو  و ئیالم کرماشا 

ناوێکە  وبەڵکوا  وایە کە ئەم ناوە ناوی ڕاساااتەایینەی خۆیا  نییە یمێژوو پێ یڵەرانلە لێکو

 . لەملە ساااەریانیا  داناوەکا  ەئەکەدواتا ساااۆمەرەکا  و   یا دوژمنەکانو  ەکا یکە هاوساااێ

بۆچوونی  یپێبە. 63تلۆلۆ واتای دوژمنی کێوی و یا  بیانی دەداپێ وایە  دیاکۆنۆڤبارەوە 

نووسراوە دێرینەکانی ئەکەدی کە لە گاسوور دوزرانەتەوە لێکۆڵینەوەی  لەسەرفرای  کە  د.

لوبیا  وەرگیراوە کە ئەویش لۆک لە شااااااارەکانی ێیەک وایە کە ئەم ناوە لە ناوی یکردوە پێ

. لە 64ێەبجەی" ئێسااتای دەزانڵ"حەهەما  شاااری  کە بە، لۆبا "لۆبە ناوی" بووە ک ێشااار

ی زاموا تاڵبە و ێبوو دا نیشاااتەجێکە لۆلۆبیا  ت وە ئیتر ئەو شاااوێنەی.هەزارە یەکەمی ە.ز

 ناسراوە.

: ناوی یەکێ لە پادشاااااااایانی لۆلۆبییە، کە لە نێو 65(Immashkuئیمماشاااااااکۆ ) -

بەڵگەنامەکانی "بۆ ازکوێ"دا هاتووە. ئەم ناوە لەیەکچوونی هەیە لەگەڵ ناوەکانی 

زماانی کوردی بە ماادیادا، پااشاااااااگری "ۆ" تاایبەتە بە زماانی ماادی و هەروەهاا 

 کنۆ )شای بچووک(.ییەوە وەک مەزداکۆ، دیاکۆ، یا  شاشێوەزاری کرمانج

 وم"بلۆلۆ"انەوە ئانوبانینی پادشاای الی کرماشا وەتەکەوتوپێلی زەهاو کە وچەی ساەرلە نا 

ئانوبانینی وێنەی ، ناوەرۆکەکەی وەهایە "66ەکێوی پاتیر هەڵکەندو لەسااەرکی ەنووسااراوەی

 . 67کێوی پادیر کێشاوە" لەسەرندی عیشتار ەخۆی بەرانبەر خۆداو

 

                                                           
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  ١٣٤٥، ل.ە.١٣٦ 66
 مێژووی ماد، دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز، تارا  ١٣٤٥، ل.ە.١٣٦-١٣٧ 67
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   68لۆلۆبیا ئانوبانینی پادشای (، ٤)وێنەی ژمارە 

دا، شتتێوەی ١٣٧مێژووی ماد،  . . نووستتراوەکانی دیاکۆنۆل لە کتێبی  یپێبە -

بەرگی متتتاننتتتایی و متتتادەکتتتان بووە. بەاڵم  جلوبەرگی لۆلۆبییەکتتتان هەمتتتان جلو

"ئانوبانینی" خۆی جلوبەرگی ئەکەدی لەبەردایە. هەروەها لەو نۆ کەستتتەی کە 

ن هەشتتتتتتتت  کەستتتتتتتیتتان ک وی دیلن و لە پەیکەرەکەی ئتتانوبتتانینیتتدا دەردەکەو

کە لە  ی لە ستتتەرەمیش ک وێکئەکەدییان لەستتتەردایە و دیلی نۆیە ستتتۆمەری و

شتتتتتێوەی "تاە"ە کە هی مادەکان بووە و دواجار پارستتتتتەکان لەوانەوە وەریان 

     69گرتووە.

ۆ خۆی  بانینی ببووەتەوە کە ئایا ئانوەن کە هێشااااتا ڕوو  تێبکر شباساااای ئەوە ێرەدا دەبێل

کە خۆدای ئاسااااااامانی  "ئا "ناوەکەی تێکەاڵوێکە لە  هەر چەند، ئەکەدیلۆلۆبی بووە یا  

بانینی کە ەکانە ییساااااااۆمەر ئافرینەرو وشاااااااەی  تای   بەاڵم .ێدەگەین )خالق( ئەکەدیە و وا

دات ینی ئانوبانینی پێشاااااااا  بتەنیا دەتوانێ بیروباوەڕی ئای ،هەبوونی ئەم ناوە بەم شاااااااێوەیە

 کۆنی کورد و فارس شااااایانیلە پا نەژادی و ڕەچەڵەکی، بۆ نموونە گەلێک ینەک پەیوەندی

 تەەئەم باب لەساااااااەر کە چی بۆ خۆیا  عەرەب نەبوو . ناوەکانیا  عەرەبی بوو  و تورک

ی وەیەکلێکۆڵینەخویاادا بە نێو  کتێبەکەیو مێژوونووس لە  لێکۆڵەریااد، ڕەشااااااامااال ەد.ج

                                                           
 مێژووی ماد، دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز، تارا  ١٣٤٥، ل.ە.١٣٧ 68
 مێژووی ماد، دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز، تارا  ١٣٤٥، ل.ە.١٣٨ 69
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"لەم پاااارچە  : 70ئااااوای نووساااااااێووە اڵتی کوردەواریزماااانەوانی دەرباااارەی مێژووی و

یارنووساااااااراوەی ساااااااەر ئاینزای ت کە وا بێجگە لە باڵوبووێدەکەو پێڵی زهاودا د نەوەی 

 ەیوەندیپئانوبانینی بەڵگەیەکە بۆ  ووەکو کەدی لەم ناوچانەدا ناوی کەسیەتیسۆمەری و ئە

لە  بێجگە ،ی ئاساامانە لەگەڵ پاشااگری ئەکەدی "و"خۆدائا " کە " ی سااۆمەریخۆداناوی 

رێتەوە. بەم جۆرە دا واتاای )الخاالق( دەگئەمڕۆوشاااااااەی "باانینی" ئەکەدی کە لە عەرەبی 

کی درەنگتردا هەمااا  واتااا بە ێئەکەدی و ساااااااۆمەرییە کە چی لە کااات کیێناااوەکە تیکەالو

میترادات کە پاشاااااااا  دەبێتە م رداد و لە  وەکووجۆریکی تر لەم ناوچانەدا پەیدا دەبێتەوە 

دات، کە بە خۆدایاااا  بە جۆریکی تر وەکو  بووەتە می رزاد و میرزادا ئەمڕۆکوردی 

عەرەبی )عطاءەللا( و بە تورکی )ەللا وێردی( و بە سااااااااڵفی بۆگدا  بەرامبەری هە . لە 

و دیلێکی )عبد(ی خۆدا وەک مرۆڤپاش باڵوبوونەوەی ئایینی ئیساااااااالم لە ناو کوردەواریدا 

لە کوردیدا ناوی تایبەتی وا پەیدا بوو، کە  و نۆپاش ساااەدەی هەشااات  بەر ئەمەدەناسااارا لە

 . "هەبوو وەکو عبدەللا، عبدالرحیم، عبدالرحما  و هتد وەبەم بیروباوەرە پەیوەندی

ت بە دەساااتەوە نییە، تەنان ڕوو بەڵگەی  لۆلۆبییەکا و  گوتییەکا شاااێوازی زمانی  لەساااەر

وەی ێئەوا  بە کوردانەوە بەسااەلمێندرێت بەاڵم هێشااتا شاا نەژادیبوونی وەسااتەیئەگەریش پ

چەند ئاماژەیەک هە  کە دەتوانێ نیشاااااااندەری نزیکایەتی  شاااااانە.ۆزمانەکەیا  نادیار و ناڕ

 و مادەکا  )کوردەکا ( بێت، لەوانە: ماننایییەکا لەگەڵ  لۆلۆبییەکا 

 

کە لە   71ساااوئنا" -لە ساااەدەی بیسااات و ساااییەمی ە.ز. لە نووساااراوەکەی "نارام -

 بوو، بۆ یەکەمی  جار ناوی لۆلۆبییەکا  هاتووە بەم جۆرە: سارگۆ نەوەکانی 

 

"ی بوون[ "لۆلۆ بوم داکوێستانسیدور ]کە[ کوێستانییەکانی ]ئەوانەی کە لە " 

هەروەها لە نووسااااااراوە بەردینەکەی "ئانوبانینی" لە چیای پاتیر لە  کۆ کردەوە".

 " ئانوبانینی پادشای لۆلۆ بوم ..." سەرپیڵی زەهاو ئاوا نووسراوە 

 واڵتلەم دوو نوسراوەدا وشەی "بوم" هاتووە. بوم وشەیەکی کوردییە کە واتای 

یا  سااااااەرزەوی )کێشااااااوەر( دەدات. )وەک: بومەلەرزە، مەرز و بوم، بەر وبوم 

 و...(.

 :یە بەم شێوەیەیسەدی سەد لۆلۆب بووتەوە ڕوو یەکێ لەو وشەگەلە کە  -

ki-ú-ru-um = ilu "God"72 (Akkadian) 

                                                           
 لێکۆڵینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری، ل.ە .١٣٧، د- جەمال ڕەشید ئەحمەد 70
 مێژووی ماد، دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز، تارا  ١٣٤٥، ل.ە. ١٣٥ 71
72 Frank, "Fremdsprachliche Glossen i assyrischen Lyssna und Vokabularen," 1928-

1929, sid 42. 
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بەرەکەی لە ئەکەدیتتدا " ئیلو"ە کە واتتتای خۆدا مکە بەرا "ئوم -رو -ئو -کەی

لەگەڵ زمااانی کوردی کۆناادا  ێتو بەراورد بکرێیە ئەگەر بەئەم وشااااااا .دەگەینی

کدراوە، وشااااەی "کەی" لە ێ، چونکە ئەم وشااااەیە لێنزیکایەتی پێ هەساااات دەکر

نی وەک کەی کاااووس، کەی یدەگە کوردیاادا واتااای گەورە و مەز  وساااااااەرۆک

ستیدا ەاوباد، کەی خەسر و هەروەها کەی بانو)گەورەی ماڵ(، کەیخۆدا )کە لە ڕا

وشااااااەکە" ئورو" بە واتای  ەمیاتا خاوەندی گەورە(، بەشاااااای دوو"کەیخۆدا "ە و

خۆدایە کە بەرانبەرەکەی لە کوردی کۆندا هور)خور(  و دواجار "ئاهورایە"، و 

پاشاااااااگرێک بێ. کە دەکرناوێا  جی ەوشاااااااەی ئوم لەوانەی یا  ئاوا  ێی لکاو و 

" واتااا خۆدای گەورە یااا  خۆدای مهوراۆئ -کەی/  م -راۆئ -کەی" تەوەێکباادرێل

 (.ە = نووسەریکگەورەم، )ئەمە تەنیا گومان

 

 ناوی ژمارەیەک لە شوێنەکانی سەردمی گۆتییەکان و لۆلۆبییەکان

کوردی کە لە نووسااراوە کۆنەکاندا تۆمار  یەکێ لە کۆنتری  وشااەکانی گاستتوور: شتتاری

 کە ناوەکەی ئێساااتا گۆڕاوە بۆ کە لە نزیکی کەرکووکشاااوێنێ "ە. ئەم ناوەگاساااوور" کراوە

 یرۆژاوا باااااشااااااااووری .م.ک ١٣ تەکەوتووەکە  "TepeYorghan" تەپەیور ااااا  

 ٢٠٠لە  ٢٠٠گردێکی بە بەراورد  ژێرلە نۆزیپاشااااااماوەکانی شاااااااری   .73ەوەکەرکووک

دەوروبەرەکەیدا بەرزە. شاااااااری  سااااااەر بەتر ەم١٥کە نزیکەی  یەارگۆشااااااەداوچتری ەم

ناوەندێکی  ەۆری ساااااەندبوو و ببووکی زە( لە ساااااەردەمی کۆندا گەشاااااەینۆزیگاساااااوور )

ت هەر لە ێاادەچ هاااتووە و پێ ناااوی لە دەاەکااانی ئەو ساااااااەردەمەدا ی هەرێمەکە وگرینگ

انی ەکگڵین ەیەکەمی  جار لە تابلۆبووبێت.  ەمی ە. ز.دا بە گاساااوور ناسااارایهەزارەی ساااێ

lu-su -Ga- ، کەی -لو -سو -ە بە شێوەی ئیبالیی "گار براوە کوناوی گاسو  74ئیبال"دا"

ki لە دەاەکانی ئاشووری 75کەی" تۆمار کراوە -سور -نووسە ئەکەدییەکەی " گاێر لە " و .

. 76"هااتووە sura-Ga گااساااااااورا" ە.ز ئەم نااوە وەک  ٢٢-٢٣کۆنادا لە ساااااااەدەکاانی 

. نۆزیی ە.زدا ناوی گاساااااااوریا  گۆریووە بۆ ١٨یەکا  لە ساااااااەدەی هوریەکا / ییخۆر

                                                           
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 
ناوی نوێیەکەی" تل ماردیخ" ە دەکەوێتە باشووری حەلەب لە سوریا، لە ساڵی ١٩٧٨دا لە الیە  ئیتالییەکانەوە  74

هەزار تابلۆی اوڕی تێدا دوزراوەتەوە بڕوانە، مێژووی کۆنی کەرکۆک لە روشنایی  ١٦پشکنینی تیدا کراوە و نزیکەی 
.                                                                     ٢٠٠٧، کامەرا  کوێخا جەالل ٣٥ل.ە. ،نۆزیدەاەکانی   

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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دۆزراونەتەوە، لەوانە نزیکەی  ەکەدی لەم ناوچانەدا لە گاساااااووردازۆرتری  پاشاااااماوەی ئ

 ی بە ناویئاشاااااااووریەکی کۆنی فەرمانڕەوا. 77تابلۆی اۆرینە کە بە زمانی ئەکەدی  ٢٢٢

کەوت لە گاساااااااورەوە بۆ تلە بردنی دەسااااااا کدا باسێنەخشااااااا"ئیتیتی کوڕی ئیاکوالبا " لە 

 .78کردووە ئاشوورخواوەند" ئینینی" لە 

گەڵ زمانی کوردیدا هەیە، ەکی ڕاسااااااتەوخۆی لپەیوەندییەبێگوما   واتا گاسااااااوور ئەم ناوە

ر" لە وهەر ئێساااتاش لە کوردساااتاندا کەم نییە بۆ وێنە گوندەکانی " گاساااو لەم چەشااانەناوی 

گل لە مەریوا ، "گاساااااااوار" و "گاوا "  لە ئیالم،  79لە کرماشااااااااا  وناوچەی داالهو گا

 مەرە" لە کرماشا . ندە، "گاوگل" و"گاەکرماشا ،" گاوب"گاوشا " لە سنە و لە 

یە یبڕگەی یەکەم "گا" هەمان وشتتتتتتتەی گای کورد 80یدڕەشتتتتتتتبۆچوونی د.جەما   یپێبە

نی کە ئەمەش یدەگە رور دەدا کە پێکەوە واتای گای سووی سوڕەنوسور"یش واتای و"

 . اداری ناوچەکەدا دەگونجەڵژیانی ئەو سەردەمە و سروشتی ئاژ لەگەڵ

واتای کێو دەدات. ئەم وشاااەیە لە  وشاااەیەکی لۆلۆبییە کە بە وتەی دیاکۆنۆڤ "الر" :81الر

 . بە دی دەکرێت ،)لە نزیکی اەاڵچوارال ( کۆالرکێوی  و هەر وەها کەالرناوی شاری 

بە بڕوای دیاکۆنۆف ئەمەش هەر وشەیەکی لۆلۆبییە بە واتای  :82"کین / گین/ کینوی"

  هاتووە. دژ، اەاڵ، یا  شوینی نیشتەجێبوو 

 ی لۆلۆبی ناوی کێوی پیرە مەگرونە الی سلێمانی.شێوە :83کی نیپا

نجوێ  و مەریوانی ێک لە گۆندەکانی دەوروبەری پەناوی ژمارەی یدڕەشااهەروەها د.جەمال 

  84:ای نووسراوەکە ئاوایەە، دلۆلۆبییەکا کە نێوەکانیا  دەگەرێتەوە بۆ سەردەمی  هێناوە

شوێنی نا" شاری پێنجوێ  وەک ڕوی ئەو گوندانەی ئەمگەر بە   انیەکگوندۆی دەوروبەری 

لە والتی کە و هی دی بکەوی  وا هەست دەکەی   سەلەسی، مەسۆ، کێلو، ولەسم، نژمار

دا دەژی ، کوتایی ناوی دێی سەلەسی وەکو کوتایی ناوی شارانی لۆلۆبی، )بوناسی، لۆلۆبیان

                                                           
77 Jawad. The Advent of the era, p.90. 
78 6 Poebel, The Assyrian King list from Khorsabad, P.256.  
بروانە فەرهەنگی باشوو، عەباسی جەلێلیا ، هەولیر ٢٠٠٥، ل.ە. ٥٥٤، هەر وەها ویکیپپدیای فارسی، روستاهای  79

                                                                                  ش رستا  داالهو.                                   
 دراسات کوردیە فی بالد سوبارتو، بە داد ١٩٨٤ ل.ە ٢٨ 80
 مێژووی ماد، دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز، تارا  ١٣٤٥، پەراوێزەکا  ل.ە.٦١٨.  81

١٣٨.ل.ە بە داد. ١٩٨٨ ڕەشیدجەمال .د ،دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواریلێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی هەروەها   
 هەما  سەرچاوەی پێشوو، ل.ە. ٢٨٨ 82
 مێژووی ماد، دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز، تارا  ١٣٤٥، پەراوێزەکا  ل.ە.٢٠٠. 83
 لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری، د.جەمال ڕەشید١٩٨٨ بە داد.  ل.ە ١٥٣  84
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ە.ز. باسی کردوو   ٨٠٢ی لە ساڵی ئاشوورئاراسی، باراهسی( وایە، کە عەداد نیراری 

[ = نووسااەرهەوای لەسااەرکێشاای   لەسااەردەوترێت و  نژمارهەما  باس بۆ وشااەی ناوی 

نەتە ناااوچەی ووتوار( دارێژراو  کە کەناااوی شااااااااارانی لۆلۆبی )خااارخااار، و هاااشاااااااماا

تە نێزیااک گوناادی )دەرەتفێ( لە کەوتووەکە  "نولو". ناااوی گوناادی ئەمڕۆناادیخااانی ەدەرب

      ."ی بوو بانی لۆلۆوپێشا  دەدا کە وا دانیشتو ەهەاڵتی پێنجوێ  ئەوڕۆژمەریوا  بەری 

ەر ساااا مەریوا  کە یمەڵبەندهەر لە یش کی ترێجێگای خۆیەتی کە ناوی چەند گوند لێرەدا

 : بخرێتە سەری وەک )واتا ناوی لۆلۆبی(  ناوکۆمەڵە  بە هەما 

ەلەسی، سەلەسی خواروو،  نشکاش گوندەکانی  بێلوو ، بەێیلە، نژمار، سەر نژمار، س

لەستتتتتەرهەوای ناوی شتتتتتارانی توکریش، ستتتتتیماش، کیماش، کە کەوتووبوونە ناوچەی )

نا، نێزڵ، نەنە، نەچا، و ، ولە ژیر، وێڵە، وەرۆ،  کەڕەستتتتی، و کۆماستتتتی  ،85ئاراپخا(

 هۆزێکە لە کەاڵتەرزان لە نێوان سنە و مەریوان.  هەروەهاکە ناوی ناوچە و 

 ( لە ناوچەی  -س،  -ر،  -ک،  -مانە بە پاشاااااااگری )ێک لەاوچەند جۆرە ن یشاااااااتی" بەگ

بە سومااە نێودارە،  ئەمڕۆیمەکی کە ە شاخەکانی سنجیرز وزاموادا بەرچاو کەوتووە وەکو

 -الر، باۆە. بە هەما  جۆر چیای لەلەر و کیئەمڕۆهەروەها چیای ئەزیرو کە "ئەزمر"ی 

ری، واڵتی الرە و دەربەندی هەشمار  -ری و با -یر و شارەکانی زەم -ووباری ئیدڕتیرو، 

و شاااااری ئوزی، بابیت، بوناساااای، میسااااو، ئەرزیزو هەروەها هودو  و چیای سااااوەنی و 

واڵتی زاموا کە بە  ەدانو لە واڵتی هەلمەندا )حلوا ، ئەلوە (دا. و ئەو شااااارەیڕی ڕووبار

ناساارباڵ شااەرێکی بەرپا کردبوو و پاشااا   ئاشااووردژی  نگی دەرکردبوو واوبا"ئەتلیلە" ن

لە نامەیەکی پادشااااای میتانی )ساااااوشااااشااااەتار(دا کە بۆ  .ئاشااااوور" -نێویا  گۆری بە "دور

ی کۆ ( ناردبوو نێوی ئەم شاااااارە بە شاااااێوەی "ئەتلیلە" کەرکووکی ئەراپخای )فەرمانڕەوا

ن86کردبووتۆمار یارە  یالەی سااااااایڕووباروی ا. بەالم وا د ( کە لەو ساااااااەردەمەدا روا  )د

لە  ئەم جۆرە نێوە ووبارەیە وڕ وکی ئەێو" کە لقڕوئێساااااتا گۆڕاوە بە تانجە تورنات" بووە"

پی"  -وەی "نیشێچیاااکااانی هەورامااا  بە شااااااا هەروەهااا. 87دیاااردەکەوێاات داهوریاازمااانی 

کە بە لۆلۆبی  یەیناوچە ەدیارە دەگەرێتەوە بۆ ئەو زمان وی هەردو زێ وااناساااااااراوە و ن

انەی "ا " هاتووتە سااااەر و ب" و پاشااااگرێکی ئەو زم -بە شااااێوەی "زەدەنگی داوەتەوە و 

هم ەلە سەدەی هەژد ئاشووربیرو وباوری سپایزەر نێوی پادشایانی  بەپێی. *زەبا "بووتە "

                                                           
85 E. A.Speiser. Mesopotamian. Orig. The Basic Population of the Near East P. 44 
86 Speiser E. A. Mes. Orig. P. 91, 100 
 هەما  سەر چاوە ل.ە ٩٥ 87
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تادا لۆلۆبی ڕەت لە بنەێای دەبو نوزدەهمی پێش زاێینادا، ئەداسااااااای، لوبەی، بەزەی و لوال

 .88"ێت بووب

ەکانی سیروا  و زەبا ، پاشگر پاش وشە کە ئاماژە بەوە بکرێت، کە "ا "ی لێرەدا باش   *

ی کە بە ئەگەرێک ەبەڵکوو نیشاااانەی "کۆ"ی وەک ئەوەی کە د.ج. ڕەشاااید نووسااایویەتی نی 

زۆر لە ساااەردەمی ئەشاااکانییەکاندا ئەم گۆڕانە ڕووی داوە و ئەم نیشاااانەیە کەوتووەتە پاش 

 ئەوەی کە دوو "زەب/ زاب" هەیە، زابی گەورە و زابی بچووک بۆیەلەبەر وشاااااااەکاا . 

ش لە ی"زەبا / زابا ". هەروەها وشااااااەی "ساااااایروا " ئەوانە بووەتە شااااااێوازی کۆکراوی

  ا "ە، واتا سێ ڕووبار= نووسەر[.  -ڕوو -ڕاستیدا "سێ

 

 

 

 

  

                                                           
لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری لە نووسینی د.جەمال ڕەشید١٩٨٨ بە داد.  ل.ە  88

٢٩٥-٢٩٤                                                                                                                       .  
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 ەمبەشی دوو

 پادشایەتی میتانی

 

 ک هۆزیێااهەزارەی یەکەمی ە.ز کۆمەلهەتااا نیوەڕاساااااااتی . می ە.زیەلە هەزارەی ساااااااێ 

ە هەتا سااااااەرەوەی گۆلی و هەولێرەو کەرکووکتامیدا هەر لە ۆی مێزوپباکوورلە  جۆراوجۆر

سااااترابو  ا ". ی دەناساااارخۆریا   هوریبوو  کە بە "نیشااااتەجێو ئەرمەنسااااتانی ئێسااااتا وا  

ئەویش  ،دەبات)ماتیینی( نێو  دریاچەیورمێی بە گۆمی رافیناسی بەناوبانگی یونانی کۆ  جو 

انە بە چەندی  هۆز وئە. 89یەتی واڵتی ماتیینی بووەرۆژاوای ئەو ناوچانەی کە لە ەبەر ئەولە

 :ناسراونەتەوە یەک دەدوا ، کە هەتا ئێستاکە دوو زوا  لەم زمانانە زما  و شێوەزاری جیا لە

ووە و بەکانەوە یئوروپیانە هیندومکی نە بە زپەیوەندییەە کە هیچ هورییەکێکیان زمانی  -

یەکانەوە، و نەش بە زمانە ناستراوەکانی ستەردەمی کۆن وەک ئیالمی ینە بە زوانە ستام

 .یان سۆمەری

سەر بە خێزانی زمانی هیندوکە وەک  یەئەوی دیکەش زوانی میتانی - ە و ییپئوروکوردی 

  دا.یانی سانسکریتمهەیە لەگەڵ ززۆری کی یەنزیکایەتی

ی ئایینچەمکێکی  هوریری یان ۆخ دەستتتتەواژەی تەوە کەێڵیرەدا پێویستتتتە ئەوە ڕوون بکر

  هوریی ێکی هاوبەشتتتتتتیان هەبووە. "وشتتتتتتەئایینو نێونانێکی گشتتتتتتتییە بۆ ئەو هۆزانە کە 

(دا ژیاون و  وکوێستتتتتتتتان/ ستتتتتتتوبارتو)ەو نەتەوانەی کە لە واڵتی زۆزان بۆ ئ کەنیشتتتتتتتانەیە

ندێکی مەزن هەبووە و نێشتتتتتتتتانەکەی کەوانەی یان بە خۆداوە باوەڕ تاوە  خەلکەکە  ئەو هە

 . 90ەکانی لە ئاسماندایە"ڵە ئاوەڵبووە، کە بە هەر دوو با

خۆرێکی باڵدارە کە هێمای دۆزراوەتەوە،  مۆرێکی ساااااااەردەمی شاااااااوتارنا پادشاااااااای میتانی

 :پادشاااااااایانی میتانی بووە، لە تەنیشااااااات ئەم مۆرەدا بە خەتی بزماری ئاوای لێ نووساااااااراوە

 91."شوتارنای کوڕی کیرتا پادشای میتانی"

                                                           
 سترابو  کتیبی ١١، بەشی ٨ 89
لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری لە نووسینی د.جەمال ڕەشید١٩٨٨ بە داد ل.ە  90

١٨٧-١٨٦  .  
تاریخ اساطیری تطبیقی ایرا  باستا  ، جلد پنجم، ل.ە ١١٠،  جواد مفرد ک ال ، سوئد  سال ٢٠٠٨  91

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4739/ketab4739.pdf 

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4739/ketab4739.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4739/ketab4739.pdf
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 هێمای پادشایانی میتانی خۆرل باڵدار(، ٥)وێنەی ژمارە 

 

میتااانی  پااادشاااااااااایەتیمیاادا ەوەی دووێی پیش زاییناادا بە تااایبەتی لە نەموولە هەزارەی د

ە لبەندی سااااەرکردایەتی ڵی پەیدا کردبوو، چونکە نزیکەی سااااەدەیەک مەجێ انکی ناوبانگێ

مێژوونووساااااای  فوئەبایاسااااااەکانی  یبوو. بەپێگرتەسااااااتەوە دبە نێوەڕاسااااااتداڕۆژهەاڵتی 

ە.ز. نیشاااااااتمانی خۆیا   ەمیساااااااێی یمی هەزارەەکا  لە نێوەی دوومیتانییە، 92وسااااااایڕ

ە وای هاتنیا  لیانە لە دیە ئاریهۆزوا ئەو  ف وای بۆ دەچێت کەوهەروا ئەبای ، ێشتووەبەجێ

 ەوەلێر دوایش ،ناوەڕاستڕۆژهەاڵتی بەرەو  ەوەی اەفقاسڕێگابە  93وەاپئوروهەاڵتی ڕۆژ

ئەو  و هیتیاندا ا کساااااااتەکانی ئەکەدیێلە نێو ت .کۆچەکانیا  هەر بەردەوام بووە بەرەو هیند

  .94ە لە هەزارەی دووی پێش زایی  پێشا  دراوەڕووداو

زە ۆه بەشاااێک لە. زمی ە.ەیەم و ساااەرەتاکانی هەزارەی دووێە ساااکانی هەزاریییەلە کۆتا

ما ، ، زنەژادکە لە باری  )کوردساااتانی ئێساااتا(یا مێزوپۆتامبۆ ساااەرەوەی هات  ئارییەکا  

وەناادانیااا  خۆدائاااری بوو  و هەمااا   -هیناادی نەژادیەوە ساااااااەر بە ئاااییننااگ و ەفەره

 جامدا، لە ئەندەیانپەرەسااتی تری لە شااوێنەکانی ئار -یهۆزەکانی تری هینددەپەرەسااتی کە 

 وچەکەدا.زما  لە نا ئێرانیی -ی ژمارەی دانیشتووانی هێندوبووە هۆی زۆربوون

بوون لەوانە ڤتتارونتتا  لەو ستتتتتتتەردەمەدا گەلێتتکەکتتان یژمتتارەی خۆداوەنتتدانی هۆزە ئتتاری

داوەندێکی زۆر ۆئیندرا کە خ .وش  چاکی بووەخۆداوەندی یاسا و خوو و ڕ کە )ئاهورا(

ها زۆر حەزی لە خواردنەوەی ەهەر و ،هێز بووە، خۆداوەندی جنستتتتتتتی و جەنگ بووەب

مان و رێککەوتن، یخۆداوەندی خۆر و هەروەها خۆداوەندی پەمیترا  .بووە (سۆما) مەی

                                                           
 رۆژهەاڵت و جی انی کۆ ، ئەبایوف موسکۆ ١٩٧٢، ل.ە. ٢١  92
 هرتسفیلد، سەرچاوەی پێشوو ل.ە.١ 93
94 Phillp Vandenbeog. Nefertete. een archeologishe biografie  
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لە کوردستتتتتتان لە شتتتتتاری ی / ناستتتتتاتیا )ناهیتا یا ئاناهیتا، کە پەرەستتتتتتواکەو نەستتتتتەتیە

 بەرەکە ( بوو.فرەپیتی )پی / ندی پارێزەری ئاو و خۆداوەندی ەدایە( خۆداوکەنواوەر

ای کە لە نێوان شوپیلولیوم ەیماننامەیەکستی ئەو پێوی ئەم خۆدایانە لە تنێ 

پاشتتتتتتتای هیتیان و کورتی وازە/ ماتیوازە/ شتتتتتتتاتیوازەی پاشتتتتتتتای میتانیاندا 

 .95مۆرکراوە هاتوون

نیا  لە بووکەڵێک وتیەلە دوای نیشتەجێبوونی ئەم هۆزانە بە چەند سەدە دیکەوەکی ەلە الی 

توری لە و کول کی ئایینییەویتێکەاڵ هاتنی پێک بوو بە هۆی ،ێهۆزەکانی بنەجێ ئەوگەڵ 

انە  یخۆداش، ئەم ییانی میتانخۆدابوو  بە  دواجارش هوری دیکەیوەندانی خۆداو انێوانیاند

 بریتی بوو  لە:

-٣ندی ئاووهەوا / باو و باران(. تیشو  ) خۆداوە -٢کوماربی )باوکی خۆداوەندان(  -١

شتتتتتتاوشتتتتتتکا )خۆداوەندی  -٥کوشتتتتتتوخ  -٤)هاوستتتتتتەری تیشتتتتتتو ( خەپا  / هیپا / خیپا

 -٨شتتتواال  -٧شتتتیری  -٦ ندی عشتتتتاری هوورییانەەخوشتتتەویستتتتی و جەنگ( کە خۆداو

 تیروی. -١٠ تیال -٩کوروی 

 ەوایەتیڕەکان توانیان فەرمانییتانیم .ز.می  ەڕاستی هەزارەی دوواوەسەر ئەنجام لە ن 

تانی پا دەچوار پارچە ئەمڕۆتەوای ئەو ناوچەگەلە کە  ترێ  بخەنە ژێر گوی کوردستتتتتتت

ی یەکانی ئەو سەردەمەی گیتین بە سەرکردەی یەکا لە سا ئیمپراتورخۆیان و ببدەستی 

 شئاری" -کە ئەویش "هیتی، میتانی و میسری" بوون. بەم جورە خۆداوەندانی" هیندی

هتتتا  کە هۆزە  ەکتتتان( و وای لایهوریەکتتتان )یریۆنتتتدانی تری خەچوونە پتتتاڵ خۆداو

و زمانی جۆراوجۆرەوە بەاڵم لە بن  نەژادکوردستتتتتتتان بە  یجۆرەکانی نیشتتتتتتتەجێجۆربە

ئایینێکی هاوبەش و خۆدایانێکی هاوبەشتتتتتتدا و لە ژێر ستتتتتتەرکردایەتی میتانیاندا واڵ  و 

 هێنا. میتانیان" پێک -پاشایەتی "خۆری

زراوەتەوە بەاڵم گشااااااات ۆواشاااااااۆکانی بوو کە هێشاااااااتا نەدشااااااااری  یەکا پایتەختی میتانی

کە ۆئەمڕشوێنی ئەو شارەیە  کە  لەسەریا  نزیک وکا  ئاماژە بۆ ئەوە دەکە  کە زانیارییە

 ی کوردستا .رۆژاوالە  دەڵێ  سەرێکانی پێ

تانییەکا  بە ئەڕابە جەنگی یانەوەیمی  یبانگیا  دەرکردبوو، دروساااااااتکردنی چەرخاون ەکان

شااااااتر ، پێەکا  بوومیتانییەنی هێنالە دا ) بڕوانە بۆ وێنەکەی خوارەوە( بەم شااااااێوەیە ئەڕابە

بوو  و وەک ئەم  و تەمبەڵ کە دیارە زۆر اورس چەرخی ناوپڕیا  داهێنابووسااۆمەرەکا  

  .نەبووگۆڵ گورجوسووک و چەرخانە 
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 96ئانکارا -ەکانی ئەنادۆڵستانییەتارموزەی شلە  -هیتی" ئەڕابەی جەنگی -"نئو(، ٦)وێنەی ژمارە 

 

 

 ئاوی کوردستا ڕۆژتەل بەراک لە یەکێ لە کۆشکەکانی میتانی لە  شوێنەواری(، ٧)وێنەی ژمارە 
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نی مێژووی میتااانی ناااوی پااادشااااااااایااانی میتااانیااا  بە هێناادێااک لێکۆڵەرامێژونووسااااااااا  و 

 97جیاوازییەوە بەم شێوەیەی خوارەوە دیاری کردووە:

 

Kirta ) کیرتا(      1500 BC-1490 BC 

Suttarna I )1490  ) سوتتارنای یەکەم BC-1470 BC 

Baratarna ) 1470  98(باراتارنا BC-1450 BC 

Parsatatar )1450  )پارساتاتار BC-1440 BC 

Saustatar )1440  )ساوستاتار BC-1410 BC 

Artatama  )ئارتاتاما(   1410 BC-1400 BC 

Suttarna II    م(ەوو)سوتتارنای د  1400 BC-1385 BC 

Artashumara  BC-1380 BC 1385   )ئارتاسومارا( 

Tushratta )1380  )توسراتتا BC-1350 BC 

Mattiwaze /Shattiwaza )1350 )ماتیوازە/ شاتیوازە BC-1320 BC 

Sattuara I  )ساتتوارای یەکەم(   1320 BC-1300 BC 

Vasahasatta ( ڤاساساتا)   1300 BC-1280 BC 

Sattuara II )1280 )ساتتوارای دووەم BC-1270 BC  

  

 میسرونەکانی ەی میتانی لەگەڵ فرعی پاشایانکانپەیوەندییە

تل العمارنە" لە واڵتی میساااردا کرا لە ئەنجامی ئەو پشاااکنینەی کە لە "دا، ١٨٨٧لە سااااڵی 

 ەکارەیتوانرا لە شاااااوێنەواری ئەو شاااااارەی کە لە کۆندا بە "ئەخت ئاتو  " دەناسااااارا، ژم

زرێتەوە. ئەم تابلۆیانە بە خەتی میخی بابلی نووسااراو ، کە ۆبد گلیتابلۆی  ٣٨٥نزیک بە 
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ی پادشااااایانی میسااااری لەوانە ئامنحوتبی سااااێیەم و ئامنحوتبی چوارەم کانپەیوەندییەباساااای 

تابلۆ  ١٢ینەوەی زانایا  ڵبەپێی لێکۆدەکا.  )ئاخ  ئاتو ( لەگەڵ پاشایانی تری ئەو سەردەمە

اتتای ما و توسااااارکوڕی ئارتاتاساااااوتتارنای  وانەلە  شاااااایانی میتانیی پاکانلۆانە نامەلەم تاب

 بۆ فرعەونەکانی میسر. کوڕی "سوتتارنا"

یشاایا  ازۆخژن یبە سااێ پشاات پەیوەندی وەهادیپلۆماساای و هەر یپادشااایانی میتانی پەیوەندی

ەم ئ زراونەتەوەۆە لە )العمارانەدا( دردا هەبووە. ئەو تابلۆیانە کمێساااااا لەگەڵ فرعەونەکانی

"دا لە "ئااارتاااتااامااا ەواییڕتە بەڕوونی ئەخاااتە بەرچاااو. یەکەمی  جااار لە کاااتی فەرمااانەباااب

 ێکات ،کێ هەرە بەرزێگەیشاااااااتە ئاسااااااات پەیوەندییەئەم  .دا ە.ز١٤٠٠- ١٤١٠ساااااااااڵنی 

شااااااااژنی ی ببێتە خێزانی وەازمەندی کچی ئارتاتامای کرد بۆ ئەوۆتمسااااااای چوارەم خۆتح

ئامنحوتبی  .99ەم فرعەونی میساار بوویاسااتنە ئامنحوتبی سااێۆواڵتەکەی، بەرهەمی ئەم ژنخ

ۆانە ی ئەم تابلناوەڕۆک بەپێیاسااات، واتا کچی خاڵی خۆی، ۆساااوتتارنای خش کچی یەمیساااێ

 وەچی خۆی بۆ ئامنحوتبی سااێیەمی نارد/ گیلو خەپا"ی  ک / شااوتتارنا " گیلو خیپا سااوتتارنا

ی ئەم ڵو هەوا سااااااااازکراوەرەی بۆ کی گەوێنگەزانی. لە ئەنجااامادا ئااهێتە خێی ببەبۆ ئەو

ە ل شتتتازادەیەئەم " دەڵێ ، لەم هەوااڵنەدا تەوەنووساااراوەنانە لەساااەر کۆمەڵێک تابلۆدا ێژن 

 ەمی ئەمەش لە دەی ،"خاتوون و کارەکەری لەگەڵ خۆی هێناوەتە میستتتتتر ٣١٧ئاستتتتتیاوە 

 ،نیتاسااااوتتارنا پاشااااای می مردنیەمدا بووە. لە دوای یفەرمانڕەوایی ئامنحوتبی سااااێ ساااااڵی

ی خەپا"ی کچی خۆی بۆ ئامنحوتب / تادو خیپا ئەویش " تادو .توسراتتای کوڕی بوو بە پاشا

 ێم دەمرەیبەاڵم پاش چەند ساڵێک ئامنحوتبی سێ .سەریهاو بێتەی بەە بۆ ئەووەم ناردیسێ

لە  پۆڕپسااا. فاندنبیر  کوڕی یئامنحوتبی چوارەم )ئاخ  ئاتو ( بە دەکا خێپا شاااوو و تادو

ە )تل ل ت: بە هوی ئاڵوگۆڕی نامەی پاشاااااااایانەوە کەدەڵێبواری مێژووی کۆنی میساااااااردا 

تا بۆ ئامنحوتبی ساااااااێیەم و  ئەو تایبەتبە ،العمارنە( دوزراونەتەوە نامەگەلە کە توسااااااارات

یتانی داوای زێڕی لە فرعەونی دەردەکەوێت کە وا پاشای م یەچوارەمی ناردوە، ئەو ڕاستی

هەرکە پاشاااااااای میتانی  .بۆ بنێریت "ی کچەکەی خۆی "تادو خیپایەر کردوە بۆ ئەومیسااااااا

ە، وکردو ەڕێگەیشااااتووە، شااااازادەی بۆ کۆشااااکی فرعەونی میساااار ب زێڕەکەی بە دەساااات

پا هەر ئەو میرزادە میتانییەیە کە بە هەموو دڵنیایەکەوە دەڵێت تادۆخیە پساااپۆڕوەها ئەم هەر

نە کە الێکۆڵینەوئەو  بەپێیئەمەش  .ناااوبااانگی دەرکرد "نیفرتیتی"لە میساااااااردا بە نێوی 

"سااایر فلیندرس پیتری" و "ئلیونورە بیل دی موت" کردویانە  وەکووتی میسااار ەزانایانی باب

"100. 
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ئەو  ووڵکەکی ناامەکاا  بڕۆنەک خۆدی نااوە ،ەگرینگ ئێرەینەوەی ڵی کە بۆ ئەم لێکوەئەو

باسی  لێرە تە سیوێ، بۆیە پەکا ییتیشک بخاتە سەر زمانی میتان ێکە دەتوان ەبابەت و ناوانەی

 هاتووە. بکەی  کە لە نامەکەی توسراتتادا دوو ناوی تریش

لە مێساارەوە نامەکەی بۆ هێناوە، لە نامەکەی  کە ەنیرەری توسااراتتایئەمە ناوی  :101گیلیا

 ... ی بۆ هێنامۆرەرم نامەکەی تی نێگیلیا: برام،  لێ براوە ئاوا ناوی توسراتتادا

 بۆ الی توساااااااراتتا کە ئەرکی ئەوەی پێ نێرەری فرعەونی میسااااااار بووەناوی  :102مانی

: راوەلێ بئاوا ناوی کە شااازادەی میتانی بۆ بگوێزێتەوە بۆ مێساار، لە نامەکەدا سااپێردراوە 

: ئەوا کچەکەی ێیە... هەمیساااانەوە دەڵ""مانی برام ناردویەتە الم و نێویکە ئەو نێرەرەی 

 دا نارد."مانی"خۆم لەگەڵ 

 

 

توسراتتا پادشای میتانی بۆ ئامنحوتبی سێەم لە تەل عمارنا، کە ئێستا نامەکەی (، ٨)وێنەی ژمارە 

 103لە موزەی بریتانیایە

                                                           
 هەما  سەرچاوەی پێشوو 101
 هەما  سەرچاوە ی پێشوو102
103  http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/ranghaya/mitanni.htm )2013-02-
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 یەکانزمانی میتانی

چینی  فەرمیببووە زمانی  می ە.ز.هەدا زمانی میتانی لە ساااااااەدەی شاااااااانزدەلە ڕاساااااااتی

تانیدەساااااااتە ها دەولەتی می ارە ئەو چینە دەساااااااتەاڵتد فەرمیواتە زمانی  ،اڵتدار و هەروە

کردووە. ئەنتوا   فەرمااااانڕەوایییااااا دا مێزوپۆتااااامیااااکە لە باااااکووری  ییەپئوروهیناااادو

ەاڵتااداریەتی تری( کەوتبوونە ژێر دەساااااااۆ)خ هوریێ کۆمەالنی گەلی ڵدە  104مۆرتگااات

ناونانی ئەو چینە بە ماریانی چینێکی بااڵ. تانی ەنگاوەج ..   لەورا  و ساااااااوارچاکانی می

 ،بۆ ناوێکی هیندی کۆ  دەگەرێتەوە [دەگۆترا یا  "ماریانو"یا  پێ ی""ماریانسااااااەردەمەدا 

ەتی هاوبەشااااییا  لە گەڵ ئەو ڕبە سااااانسااااکریتی و بنە میتانی زمانەوانی یپەیوەندیئەمەش 

  105:دەڵێ شدا جیجەرەگەڵ ئەولەنیشا  دەدات. کەسانەی کە لە باکووری هینددا ژیاو  

 .هەبووەای خۆرەوە خو ،(Hvar) ارۆخبە ناااوی پەیوەناادی  "ا هوریاا/  خۆریااا "ناااوی 

 لە ەک ناوێکی ئایینی یادا و باڵوبوونەوەی وەکمێزوپۆتام بوونی ئەم ناوە لە باکووریهە

ڕیا  بە خوای خۆر ەنەتەوەیی بۆ هەموو ئەو دانیشااااتوانەی کە باو ناوێکیبوو بە  داشااااواید

  ، لۆلۆیی و کاسی و هی دی.گۆتی وەکبوو هە

ە  چوون توانیویەتی هۆزەکانی جیاجیا بە نیشتتتاندەدا ک ئایین کاریوەرییی گرینوئەمەش 

 دا کۆ بکاتەوە.  "هوریخۆری/ "بەجۆرەوە لە ژێر ناوی شێوەزمانی جۆر

جیااااکاااانااادا نە جیااااێردی  و چەرماااانە کە لە شاااااااوبە ،گلی کۆمەڵە تاااابلۆی  ئەوهۆی بە 

ت. دەسااابەرتە کەوتووەمانی میرنشاااینی میتانی ز لەساااەرکی باش زانیارییەزراونەتەوە، ۆد

ختی هیتیا  بوو نزیک بە دە هەزار ەی ( کە کاتی خۆی پایتۆلەوانە لە هاتوساااااااا )بو ازک

شاناو لەسەر یتەوە کە زانیارینەزراوەۆتابلۆی خشتی  )خشتی برژاو( د تانی، نی میکای پا

دساااااااتەوە. لە بە تکەسااااااای و زۆر بابەتی تر دەدا اویوەها نخۆداوەندەکانیا  و هەری اون

کە  کەرکووک(ش لە نزیکی  شاااااااری ی ئێسااااااتایور ا  تەپەگاسااااااووری کۆ  و زی )ۆن

وی اتەوە کە ننەزراوۆتابلۆ د دانە ٢٢٢ ەکا  بوومیتانییەی و بازرگانی ڕکی  کارگێێندەناو

  تۆمار کراوە. تێدا ێی ئەوودانیشتو ەکانیبازرگان هەندێک لە

                                                           
 انطوا  مورتگات، تاریخ الشرق القدیم، دمشق ١٩٦٧ ل.ە٢٠٣ 104
105 Geiger W. Ostirani Sche Kultur in Altertum. Erlangen 1882 p. 29 
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ناوانەی کە لەم تابلۆانەدا تۆمارکراوان ناوی چەند کەستتتتتتێکی دانیشتتتتتتتووی ئەوێن ئەو  

رترابی، زۆم، کتتتاکزی، تتتتاشتتتتتتتینیپوی، کونینتتتادی، کوڕووختتتانی، نۆزی ڵۆ" ئە :لەوانە

  .106وازوراننی، پیرود گاالمی، و بوهیشینی"

ژهەاڵت ۆڕ کەی  دەبینی  کە ئەم نێوانە النیکەم بۆ کوردانیوردی چاو لەم نێوانە بئەگەر بە

" هەما  "هەڵۆ"یە چونکە لە ڵۆ، هێندێک لەم ناوانە هێشاااااتا هەر باو ، بۆ وێنە "ئەی نامۆ ن

پێشاااترێش لە کوردساااتاندا  ۆ، ناوی هەڵێۆ بە شاااێوەی"ئەلە و ئەڵۆ" گۆ دەکرکرمانجیدا هەڵ

لە ساااااەدەی شاااااانزدەیەمی ئەردەاڵ  بوو کە خا  یەکێ لە میرەکانی نە هەڵۆوهەبووە بۆ نمو

تا  فەرمانڕەوایی کردووە لە  ناووەک پاشااااااا ش. ناوی کاکزی، ئەمەزایینیدا لە کوردسااااااا

.  ناوی پیرود، ئێستاش لە شێوەی پیروت لە زۆر ناوچەدا بە تایبەت ناوچەی کوردیدا هەیە

 کونینااادی و وازوراننی، کوڕووخااانی، باااوە. ناااوەکااانی تر وەکو گاااالمیمۆکریااا  هەر 

رێکی باوی زمانی کوردییە و ا  پێ هاتووە. ئەمە پاشااگاییهەموویا  بە پاشااگری "ی" کوت

ندی، ەتە پاش ناوەکا  و وەک پاشااااااناو بەکار هاتووە بۆ نموونە: زکەوتووە هەر لە کۆنەوە

تاڵەبانی، هەرکی، بارزانی،  باری، مەنگۆڕی، زازایی،  یایی،  کەل وڕی، زێ مۆکری، کۆل

 . سنجاوی

زی ۆکستەکانی نێت لەسەر سپاێزەر، بورک و گادوالیە  دا لە لە سەرەتای سەدەی بیستەم

ناوچە ژمارەیەکینەوە کراوە. ڵلێکۆ مار""ی کانتابلۆ لە  نا ە کە بدا دۆزرانەوە ئورکیش و 

ە ناوچەی ە لالیەنی زمانی  میتانی، ک هەندێک بخرێتە سەر تیشکلێکۆڵینەوە لەوانە توانرا 

ەسااااای بە زۆری تۆمار کراوە ک نەدا نێویالەو نووساااااراو ،پێ دواو  )کەرکووک( ئاراپخا

توسااااااا )بو ازکوی(ی پایتەختی هیتیا / حیتیا  هاهەما  شااااااتیش لە ئەرشاااااایفی وەها هەر

 .107دەگرێتەوەناوانە کە هەما  کۆمەڵە  ەدەرکەوتوو

 

 کەیکوڵینووسراوەکەی 

کی زۆر لە هاااتوسااااااااا ڵینێماادا لە پاااش گەڕا  و هەڵکۆەیەلە ساااااااەرەتااای ساااااااەدەی نوزد 

ک بە نزیاازۆر تااابلۆی گڵی  ) ەیەکیپااایتەختی کۆنی هیتیااا  ژماااریااا( تورک -)بو ااازکوی

یەکێ لەو نووساااااراوانە کە بە خەتی میخی  .زرایەوەۆبە زمانی هیتی بوو  د ( کە١٠٠٠٠

، ئەم زاێنی دوزرایەوە ١٩٠٧-١٩٠٦و زمااانی هیتی نووساااااااراوە لە نێوا  ساااااااااڵەکااانی 

کە لە ڕاساااااااتیااادا  باااانگی دەرکردووە،اونااا نووستتتتتتتراوەکەی کەیکوڵینووساااااااراوەیە بە 

                                                           
لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری لە نووسینی د.جەمال ڕەشید١٩٨٨ بە داد.   106

٢١٣ ل.ە   
لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری لە نووسینی د.جەمال ڕەشید١٩٨٨ بە داد.   107

٢١٤ل.ە   
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انی ەنگ و بۆ ڕاکێشاابۆ ج ا ئەسااپ و ڕاهێنانی پەروەردەکرد  وێنییە بۆنووسااراوەیەکی ڕێن

ستای ۆدێردا نووسراوەتەوە. مام ١٠٨٠لە کە لەسەر چوار تابلۆی گڵی  و  ئەڕابەی جەنگی

. ەیتی میتاااانیاڵکە خەڵکی وکەیکوڵی ێکە بە نااااوی پەروردەکردنی ئەساااااااپەکاااا  کەسااااااا

 دەکا:  پێ بەم شێوەیە دەستنووسراوەکە 

ئاوا  تانی"کەیکوڵی  دەڵا" پان لە واڵتی می زۆر بە  کەیکوڵی دوایی  ،ڕاهێنەری ئەستتتتتتت

چۆنایەتی خاوێنکردنیان و  و دانی خۆراک بە ئەستتتتتپەکان پاچۆنی وردی باستتتتتی چەندو

. ماوەی لدادەرێژکردنی ئەستتتتتتتپەکان پێدواجاریش بەرنامەیەکی رێکوپێک بۆ مەشتتتتتتت 

ەکا ، کاتی ڕاهێنانەکە جیاوازە د پا ڕۆژە کە لە وەرزی پاییزەوە دەس ٢١٤اهێنانەکە ڕ

 ابێنە، مەبەستتتی وایە کە ئەستتپەکان وا بارڕۆژبە  شیجارل جار بە شتتەو و هێند ێندله

ەکتتانی یمۆچیتتاریلە  کی زۆرێببڕن. بەشتتتتتتت ڕێوتتاتر ەکیلۆم ١٥٠کتتدا ێڕۆژکە بتوانن لە 

 دنیکرپێو مەشتتت  ردەکردنەبۆ پەروکە ئەمڕۆلەگەڵ ئەو شتتتێوە زانستتتتیانە کە  کەیکوڵی 

  .108نەوەێدەگر یەک نکاردێەب انئەسپ

ە کراوە، زانایانی زمانە الیەنتوێژینەوەی زۆر ورد و هەمە  کەیکوڵیکانی ەە ساااااااەرتابلۆل

 ئەو تەلە باااب دای بە بەراوردکردنی ئەم چوار تااابلۆیە لەگەڵ یەکترمێزوپۆتااامکۆنەکااانی 

توونەتە گەێش شێوەی نووسینیا ، و هەروەها زمانی نووسینەکا  ،ەکارهاتووەبکە  وبێیەئەلف

تابلۆە  .کۆپی کراو  و  بەڵکویلەم تابلۆانە ڕەساااااە  )ئورژینال( نئەو ئەنجامە کە هێندێک 

ە. ز  ١٣و  ١٤ەکا  لە سەدەکانی ی  بەاڵم کۆپینووسراو .ە.ز ١٥سەنەکا  لە سەدەی رە

تەوە. نەساااااااڕاو ێوشاااااااەگەلەی کە "هیتی" نی  ل نووساااااااراونەتەوە، لە دەاە کۆپیەکاندا ئەو

نی سااااااااەک الیە لە  کەیکوڵیکانی لێکۆڵینەوانە وا دەردەکەوێ کە وتەئەم  بەپێی هەروەها

انی "هیتی"دا لە مزلە لە نووسااای  و هەروەها  زانساااتیا ئاساااتی تەوە کە نەنووساااراوترەوە 

کی ەییم  شاااااارەزانووساااااەری( تابلۆی یەکە ) میرزای" کە کبە جۆرێبووە،  یەک جیاواز

زۆری کردوە هەڵەی  و زمااانی هیتیاادا، میرزای تااابلۆی دووەم گۆڕا لە  بووەتەواوی هە

الیە  کەسااایکەوە نووساااراوە کە ێنووساااەدا و هەمیش لە زماندا. تابلۆی ساااییەم لە ڕهەم لە 

ە ل یمیش نە شااارەزایەرە. نووسااەری تابلۆی چوانەبووهیتیدا وای لە زمانی  ەکییشااارەزای

.  بۆیە هەر ئەم کەم و کۆڕیانە 109هیتیدا هەبووە و نەش ورد بووە لە نووسینەکەیدا"انی مز

یەکی لە ال کردنی ئەساااپا پێبۆ مەشاااق تایبەتێندێک دەساااتەواژەی نی هنەبووەوە و الیەکلە 

ساااتەواژەی زمانانی تر وەک ساااۆمەری، کردوە کە نووساااەرەکا  لە وشاااە و دەوای  ترەوە

کە ەکەدا تێکسااااااتلە کەڵک وەربگر . ئەو وشااااااەگەلەی ( و میتانی هوری)خۆریئەکەدی، 

 :110میتانی  ئەمان 

                                                           
108 Ola Wikander. http://www.spraktidningen.se )2012-04-25( 
109  http://www.lrgaf.org/Peter_Raulwing_The_Kikkuli_Text_MasterFile_Dec_2009.pdf 
110 Ola Wikander. http://www.spraktidningen.se )2012-04-25(. 

http://www.spraktidningen.se/
http://www.lrgaf.org/Peter_Raulwing_The_Kikkuli_Text_MasterFile_Dec_2009.pdf
http://www.spraktidningen.se/
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Aika- wartanna 

رێااات ئەمە دەاااااودەق یەک دەتوانرێااات بوت هااااتووە، کە گەڕیەک  /بە واتاااای یەک خول

 ". Eka- vartanaدەبێتە "کە سانسکریتیدا  زمانی گەڵلە دەگرێتەوە

ئەم دەستەواژەیە لەگەڵ زمانی کوردیدا پیشا  بدرێت، پێویستە باسی  یبەر لەوەی پەیوەندی

مانی ز کاریگەرییئەمە بکرێت کە لە ساەردەمی ئەشاکانییەکاندا زمانی کوردی کەوتە بەر 

ۆ بئەشااااااکانییەوە و هێندێ گۆڕا  بەسااااااەریدا هات یەکێک لەوانە گۆڕینی دەنگی "و" بوو 

، " وەریس/ وەریسااااااە" بوو بە (گور )"وەرک / وەر " بوو بە وشااااااەکانی وەک  " "،

گۆڕ(، ڵوگۆت (، "ورز" ) گورز(. ئاااااڵوێر)ئااااا"وت " )هەر بەم شاااااااێوەیە ، (گۆریس)

دادگەر، دادگەری(، ویشاااااتاساااااە وەر، دادوەری )ئاور)ئاگر(، پیشاااااەوەر)پیشاااااەگەر(، داد

  )گۆشتاسە(.

لە هەموو شێوەزارەکانی کوردیدا وەک یەک نییە، لە شێوەزاری  و گۆڕانە کاریگەرییئەم "

هەبووە، )خۆدی  کاریگەرییهەورامیدا کەمتری  و لە شاااااااێوەزاری ساااااااۆرانیدا زۆرتری  

زمانی ئەشااکانییە لە سااەر زمانی  کاریگەرییشااێوەزاری سااۆرانی دەرهاویشااتە و ئەنجامی 

یا  بەجۆریکی تر شاااااااێوەزارەی ساااااااۆرانی هەما  شاااااااێوەز اری کرمانجییە کە کوردی 

ئەشکانییەوە( بڕوانە بۆ کتێبی ناسنامەی زمانی کوردی زمانی  کاریگەرییکەوتووەتە بەر 

 ."تایبەتمەندیەکانی شێوەزاری سۆرانی و زمانی ئەشکانیبەرگی سێیەم بەشی هەفتەم 

بڕگەی  سا بڕگە پێک هاتووە، بەم شێوەیە. لە "Aika- war- tanna" دەستەواژەی

هەمان وشتتتتتتتەی "ئێک / ئێکا"یە لە کرمانجیدا کە واتای "یەک" دەدا .   Aikaیەکەم 

" هەمان وەڕڕ(، واتای "خو / دەور" دەدا . کە لە ڕاستتتتتتتیدا "ە)و warبڕگەی دووەم 

تای "خو ەوشتتتتتتتەی "گ مانی  کاریوەرییکە لە ژێر  111"ور(ە)د ڕ"ی کوردییە بە وا ز

 ڕ"ە" گدەنوی "و" گۆڕدراوە بۆ "گ" کە ئێستا ئەم وشەیە لە کوردیدا وەک ئەشکانیدا 

ڕ"ی یەکەمتتی ەڕ"ێتتتتک هەڵتتپەڕیتتن یتتتتان لە "گەگگتتۆ دەکتترل بتتۆ نتتمتتوونە دەڵتتیتتن "

هەمتتان  tannaبڕگەی ستتتتتتتێیەم   ڕی یەکەمی یتتارییەکتتانتتدا.ە، یتتان لە گکۆبوونەوەکەدا

وشتتەی "تانە/ دانە"ی کوردییە، ئەگەر بە زمانی کوردیی ئیستتتا بنووستترێتەوە ئاوای لا 

 ڕ("، واتای یەک دانە خو  )خولێک(.ەگ -دانە -تانە ) یەک-ڕەگ -دێ : "یەک

Tri- wartanna 

                                                           
 هەنبانە بۆرینە فەرهەنگی کوردی- فارسی هەژار، ساڵی ١٣٦٩ تارا ، ل.ە. ٧٢٥  111
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ری" . وشااااەی تری/ ترا، هەما  وشااااەی "سااااێ"Tri- vartanaلە سااااانسااااکریتیدا دەبێتە "

ی وکرمانجیدا تەنیا بەشااالە کوردیدا کورت کراوەتەوە، لە ساااۆرانی یە. ئەم وشاااەیە یئینگلیز

شێوازی هەورامیدا بەشی دووەمی وشەکە واتا "سێ" بەاڵ ێیەکەمی وشەکە گۆ دەکر م لە 

دەبیتە " سااااااێ دانە  ئەمڕۆواتای ئەم وشااااااەیە بە کوردی  یە.کە "یرێ / یەرێ" ێگۆ دەکر

 " واتا "سێ دانە خول".گەڕ

Panza- wartanna  

. وەرگێڕانەکەی بە کوردی دەبێتە "پێج دانە "Panca- vartanaلە سانسکریتیدا دەبێتە "

  ڕ" واتا "پێنج دانە خول".ەگ

Satta- wartanna 

انی بە سەردا . لە کوردیدا وشەی سەپتا گۆڕ"Sapta- vartana" دەبێتەلە سانسکریتیدا 

ە ساااااااەرەکیەکااانی زوانی یلەجیاااوازی ێیەکبووە بە هەپتااا و دواجااار هەفاات.  هاااتووە و

اساااورا وەک ئ ،ه"بۆ " یە"پیتی "سدەنگی گۆڕانی  داەکانیئێرانیساااانساااکریتی لەگەڵ زمانە 

. هەر ا بووە بە ناهیتاخۆر، ناسااایتبووە بە دواجاریش و ساااۆر بووە بە هۆر  بووتە ئاهورا،

بە "ه" و هەمیش بە  ی واتا هەمێندێک لە وشەکا  بە هەردوو شێوازەکەچەند لە کوردیدا ه

"س" هەر ماوەتەوە وەک " ئاهو/ ئاسک" یا  "هەروەها / هەروەسا" یا  "بێ سوودە / بێ 

 ڕ".ەی ئەم دەستەواژەیە بە کوردی دەبێتە "هەفت دانە گ. وەرگێڕانهوودە"

Na- wartanna 

. "Nava- vartana" دەبێتەلە سااااانسااااکریتیدا  لە کرمانجیدا "نۆ" وەک "نە" گۆ دەکری.

 ڕ".ەوەرگێڕانەکەی بە کوردی دەبێتە "نۆ دانە گ

Assussanni  

 ".Asva- saniدەبێتە "بە واتای ڕاهێنەری ئەسپا  هاتووە. ئەم وشەیە لە سانسکریتیدا 

 

 میتانی:ی نێوان زمانی کوردی و زمانی یەندپەیو

یا  هەردووکنکە کی بەتی  لە نێوا  زمانی کوردی و زمانی میتانیدا هەیە، چوپەیوەندییە"

لەگەڵ زوانی تەویاااا  کی پپەیوەنااادییەهەردووکیاااا   زماااانی  و یساااااااەر بە یەک خێزان

ەڵ گهێندێک لەم وشەگەلە لە یپەیوەندیەوە یرەدا لە روی شروڤەکاریێسانسکریتیدا هەیە. ل
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ئەم وشاااااااە و ناوانە لە ساااااااەرچاوەگەلی باوەڕپێکراوی ، کوردیدا نیشاااااااا  دەدرێت یزمان

 ە، کە سەرچاوکانیا  دیاری کراوە.جۆربەجۆردا دەرهێنراو

"Bi-ir-ya-ma-as-da"112 = بیریا- مەزدە / بیریا- مەژدە 

ەزدە " بێریا_م یە لە شااێوەیوشااە ئەم ،نەکراوە ەڕاساات بۆ ئەم وشااەی یەکیتا ئێسااتا شااروڤە

شاااەی و لەچاوگیا ی، بڕگەی یەکەم بیردێت کە لە دوو بڕگە پیک هاتووە، "مژدە -یا  بێریا

"یە کە وشاااااااەیەکی مژدە /مەزدە "ەم بر  )کرمانجی(، و بڕگەی دوو /ی(برد  )ساااااااۆران

رە" ەب مژدەێکەوە واتای "کە  پ ی کوردییە،مژدە / مزگێنی(مزدە)  هەما  وشاااەی کوردییە

 . نێدەگەی

"Bi-ir-ya-as-su-wa"113 = بیریا- ئاسوا 

 /(یوشاااەی برد  )ساااۆران لەچاوگیا یبڕگەی یەکەم بیریە، کە ئەساااوا" -"بێریا یەوشاااە ئەم

بارا   -ائەسپ/ ا یبر -ی ئەسە دەدا، پێکەوە واتای ئەسپائاسوا"یش واتا، "یەبر  )کرمانجی(

 .گۆ دەکرێ سوارە"" وەک کەئەمڕۆهاتووە کە  لێ ی"ئەسوارا"ودواتر بە شێوەی 

"Ar-ta-as-su-ma-ra"114= ئارتا- سەمارا 

و  واتای پاک کوردییەکۆنی  ساااااااەمارا" ئارتا" وشاااااااەیەکی -ئارتا، ە دووبڕگەیەوشاااااااەک

ماد ناوی ئارتایس یا  ئارتەکاس بوو،  یا  مێرەکا  یەکێک لە پادشاااکا  دادپەروەر دەدات.

وەی ناوی وەک ئەردەوا  ێەردە"  لە کوردیدا ماوەتەوە لە شاااااائەم وشااااااەیە ئێسااااااتا وەک "ئ

 و ەوە هاتوودواجار ئەرتە خشاترا" ترا و"ئەرتا شاا )پارێزەری ڕاساتی( و ئەردەشاێر کە لە

  :یە کە دەتوانی دوو واتا بگەینێم "سەمارا"ەدەدا. بڕگەی دوو و دادپەروەر واتای شای پاک

لە سانسکریتیدا کە زۆر لە زمانی کوردی و میتانییەوە نزیکە، وشەی "سەمەرا " یەکەم،  -

 واتای بیرکردنەوە دەدات، بڕوانە بۆ:

"115 Online Sanskrit Dictionary, sid 213, 2003" 

سەمەرا ناوی بکەرە بۆ سەمەرا  کە وا بوو واتای بیرکەر ئەدات. لە کوردیدا ئەم شێوازە 

تا )دادپەروەر(، دارا  ئار خاوە  ورە(،  تای  ئازا" )بە وا نا  نموونەی زۆرە وەک " ناو لە 

                                                           
112 Michael Witzel (2001): Autochthonous Aryans ? The evidence from ancient 

Indian and Iranian texts. Electronic Journal of Vedic Studies 7 (3): 1-115 
 هەما  سەرچاوە 113
 هەما  سەرچاوە 114
115 Online Sanskrit Dictionary, sid 213, 2003" 

http://sanskritdocuments.org/dict/dictallcheck.pdf 

http://sanskritdocuments.org/dict/dictallcheck.pdf
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)ئەو کەسەی کە هەیەتی(، تاما )بە واتای پاڵەوا ، خاوە  زۆر(، زانا،  ئەسوارا )سوارە( 

وشااەی  " ئارتا سااەمەرا" واتای بیرکەری پاک )خاوەنی بیری پاک( دەدات. و... کە وابوو

گوندی ساامەرا  لە نزیکی شاااری  لە کوردیدا ماوەتەوە لە شااێوەی ناوی شساامەرا  ئێسااتا

 .سنە

ساااااااەمەرا )ساااااااەمەرە( لە کوردیدا واتای "کەم وێنە یا  بی وێنە" دەدات وەک لە  دووەم، -

دەستەواژەی "سەیەروسەمەرە"، کە وابوو ئارتا سەمەرا دەتوانێ واتای ئارتای بێ وێنەش 

ۆیە بە ینیا  گەیاندووە، بدا ناوەکا  زۆرجارا  مانایەکی ئایبدات. بەاڵم لەو ساااااااەردەمە

 ەنی بیری پاک" دەگەینێ.خاوئەگەری زۆرتر هەر واتای "

 

  Ar-ta-ta-a-ma116 = ئارتا- تاما 

ە.ز. ئەم  ١٤٠٠-١٤١٠لە پادشاکانی میتانییە لە نێوا  ساڵەکانی  " ناوی یەکێتاما -ئارتا"

، لە کوردیدا ئێسااااااتا دەدا / دادپەروەر"پاک"هاتووە، ئارتا کە واتای  دوو بڕگە پێک ناوە لە

کۆنی  وشاااااەیەکیکە  "شتاما"و  بە دی دەکرێ،لە شاااااێوەی ناوی ئەردەوا  و ئەردەشاااااێر 

کار ەخما بەهما و تەتهم، ەت و،وکۆنەکاندا وەک ەلە ساااااااەردەم ،ە واتای پاڵەوا  دەدایکوردی

 - ە  ناو لێ دەبا کە واتای "تەهمتەوەک ت ڕۆسااااتەمدا "نامەهشااااا"وساااای لە ەردێهاتووە. ف

بەر مر لە بەراێلە هەولسا گەردی مادی کە سەرۆکی هۆزی ئە هەروەها. نێگەیەوا " دەڵپا

خما بوو. کە ەت -واتر کوژرا ناوی چیتراشااای هەخامەنشااای شاااەڕی کرد و شاااکا و دداریو

تاییدا چەند واتای چیترا ناییڕک دەگەینێ لەوانە "ەلە ئەوێسااااااا چ رە )دەمووچاو( و  ,ۆشااااااا

دەمووچاااو( ئێساااااااتاااش لە کوردیاادا هەر . چیترا بە واتااای چ رە )117و تیرە" ڕەچەڵەک

هما یا  تاما"یە کە ەخمایش هەما  "تەتگۆ دەکرێ.  Çiter(118وەک "چێتر )ماوەتەوە و 

 ا ناویپاشااااائیساااااتاش هەاڵتی کوردساااااتاندا زۆر بنەماڵە هە  کە ڕۆژ لە .ەوانەڵبە واتای پا

ەوا . ڵئەسااپی"یە واتا ئەسااپی پا -هماەاسااتیدا "تڕکە لە  ،)ت ماساابی= فارساای( یەماساابی"ا"ت

ەر ەوا  هڵی پاسڕۆهم"ە واتا ەت -ئەفسانەیی لە ڕاستیدا " رۆسەوانی ڵستەم پاویا  ناوی ر

باکووری کوردساااااااتاندا ئەم ناوە هەر بە ئیساااااااتاێش لە نێو هێندێک لە هۆزەکانی کورد لە 

هما"یە کە واتای ئارتای ەت -رتاتاما هەما  "ئا -بوو ئارتا. کە واێگۆ دەکر "همەۆساااااااتڕ"

 ەوا  دەدا. ڵپا

                                                           
116 Michael Witzel (2001): Autochthonous Aryans ? The evidence from ancient Indian 

and Iranian texts. Electronic Journal of Vedic Studies 7 (3): 1-115 
117 http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/vedol-BF-X.html  
 فەرهەنگی باشوور، عەباسی جەلیلیا ، هەولێر ساڵی ٢٠٠٥ زایینی، ل.ە. ٢١١ 118

http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/vedol-BF-X.html
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    119Suttarna =سوتتارنا  

ە.ز. ئەم ناوە  ١٣٨٥-١٤٠٠میتانییە لە نێوا  ساڵەکانی  ی پادشایەکیتارنا" ناو -"سووت

ەسە واتای ئەو کدا یتیلە سانسکر وت/ سووتا"سو"بڕگەی یەکەم  هاتووە، دوو بڕگە پێک لە

دا یم" تارنا"یە کە لە ساااااااانساااااااکریتە. بڕگەی دوو120دەدات کە ئەڕابەی جەنگی دەهاژوێت

  بۆبڕوانە  ت،وخینەر دەداڕوواتای تێکشکێنەر و 

"Online Sanskrit Dictionary, sid 213, 2003121" 

 / ئەو کەسەی کە ئەڕابەی تێکشکێنەر دەهاژوێتتێکشکینەر خاوەنی ئەڕابەی پێکەوە واتای

 "تاارناا" )مێتاانییەکاا  بە ئەڕابەی جەنگییەکاانیاانەوە بەنااوبااناگ بوو (. وشاااااااەی. تدەدا

 لە چاوگی و مار  تاراند  لە چاوگی، تار "وەتارومار"هەیە لەگەڵ وشەی کوردی  پەیوەندی

، وە هاااتووە. تااار ومااار واتااای تێکشاااااااکااانااد مر  )کرمااانجی( یااا  )ساااااااۆرانی( مرانااد 

 ت. و مراند  دەدا خستنەوەردوو

 Shativaza122 =  شاتی- ڤازە / شاتی- وازە  

 ١٣٢٠-١٣٥٠میتانی لە نێوا  ساااااڵەکانی وازە" ناوی یەکێکی ترە لە پادشاااااکانی  -"شاااااتی

ەم بڕگەی یەکەمی ئئەم ناوە دەساااتەواژەیەکی پەتی کوردییە، لە دووبڕگە پێک دێت.  ە.ز.

ئێساااتاش لە کوردیدا هەر ئەم ناوە "شاااادی"،  ئێساااتا لە کوردیدا بووە بە یە کەشااااتی"" ناوە

ە یەکێ لشاااااتی"دا هاتووە،  -وەی" پیرێشاااادا ناوی شااااادی لە شاااایی کۆنتێکسااااتەکانلە باوە. 

وی مێژو)بوو سەرۆکی هۆزی گیزلبوندا  سەرۆک هۆزەکانی ماد ناوی "پیرشاتی" بووە کە

ە کە نێوی وەزیری فەرەیاادو  یهەروەهااا گومااا  لەوەدا نی. ( ٢١١دیاااکۆنۆڤ ل.ە.ماااد 

 .123"پیرشاد" بووە یشپادشای ماد

ە ک هەروەها ئەوێسااتاییشااە،و  کوردیی ئاسااائ وشااەیەکی  "ە"واز ئەم ناوە بڕگەی دووەمی

هاتووە و هەم وەک پاشاااااگر لە کوردیدا بەکار  124هەم وەک کار لە شاااااێوەی "واس/ واز"

                                                           
119 http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/AnatoliaHurrianMitanni.htm  
120 http://sanskritdocuments.org/dict/dictallcheck.pdf, sid 209 
121 http://sanskritdocuments.org/dict/dictallcheck.pdf  
122 Michael Witzel (2001 ) : Autochthonous Aryans ? The evidence from ancient 

Indian and Iranian texts. Electronic Journal of Vedic Studies 7 (3): 1-115 
 لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری د.جەمال ڕەشید ١٩٨٨ بە داد ل.ە. ٣١٥.    123
124 Avesta Dictionary by K.E. Kanga, (k 462)              

http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm 

http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/AnatoliaHurrianMitanni.htm
http://sanskritdocuments.org/dict/dictallcheck.pdf
http://sanskritdocuments.org/dict/dictallcheck.pdf
http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm
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 دوو واتاڕێک وەک یەک  و  داکوردیلە  یشدا و هەمییلە ئەوێسااتا دێت. وشااەی "واز" هەم

  ینێ.یدەگە

شااااێوەزارەکانی ئەوێسااااتایی وگی "وازساااات / وازت " لە ایەکەم: بە واتای واز/ واس، لە چ

از" لە شێوەزارەکانی "خۆ کوردیدا ) هەورامی، زازاکی، لەکی( کە بەرانبەرە لەگەڵ وشەی

وازە" لە  -کوردیاادا )کرمااانجی، ساااااااۆرانی، باااشاااااااووری(. کە وابوو "شاااااااااتی یگشاااااااتی

ازە" دێت لە شااێوەزارەکانی تری خۆ -شااادیکوردیدا بە واتای  یشااێوەزارەکانی ئەوێسااتایی

وەکوو پاشااااگر لە زمانی کوردیدا دەکەوێتە "وازە، واز/ خوازە، خواز" وشااااەی  کوردیدا.

 -واز/ دۆسااااات -"دۆسااااات :وربەجوریا  پێ دەبەخشاااااێ بۆ نموونەپاش ناوەکا  و واتای ج

خواز"،  -واز/ دڵ -خواز"، "دڵ -واز/ شەڕ -خواز"، "شەڕ -واز/ ئاشتی -خواز"، "ئاشتی

 -خواز"، "شاااااااادی -واز/ ئاوات -خواز"، ئاوات -واز/ پەنا -خواز"، "پەنا -واز/ ژ  -"ژ 

رەکانی زەڕدەشااتی لە یدا هەر وایە بۆ نموونە یەکێ لە پخواز. لە ئەوێسااتاییشاا -واز/ شااادی

بووە کە  vazah]-Daênâvazah [Daeno 125  وازە" -"دیناسااااەردەمی کۆندا ناوی 

 " دێت.ەخواز -/ دی ەواز -بە واتای "دی 

 126"فڕی بە واتای " هەم لە کوردیدا و هەمیش لە ئەوێسااتاییداوشااەی "واز / وازە"  دووەم:

لە ڕاساااااتیدا  دەدات. واتای فڕی  و پەڕەوازە"دا کە وازرپە" کانیونە لە وشاااااەوبۆ نم دێت،

دەڵێ  وەک  کە داوازە" -اڵیا  لە وشاااااەی "با دەدات. ۆێ پەڕەوە فڕی وازە واتا بە ه -ەپەڕ

ئەوەی  بەاڵم. انێت بە باڵ بفریتناتو ەسااات ئەویەمەب ،نەبووە ئەو پەلەوەرە هێشاااتا باڵەوازە

زە  وا -شتتتاتیکە لێرە زۆرتر بەڕاساااتییەوە نزیکە دەبێ هەما  مانای یەکەمەکەی بێت، واتا 

 .خوازە هاتووە -بە مانای شادی

 

 127Tushratta  =اتتا ڕ -)توش(  /توس

-١٣٨٠سااااااااڵەکانی لە نێوا  کە ڕاتتا" ناوی یەکی لە پادشاااااااا گەورەکانی میتانییە  -"توس

ێک فەرمانڕەوایی کردوە. .ە.ز ١٣٥٠ ناوە لە دوو بڕگە پ  هاتووە، بڕگەی یەکەمی ئەم 

وی کورد و وبەپێی مێژ (..)کوردی، فااااارسااااااای،.. وێکی کۆنی ئێرانییەکە نااااا توس""

نجیرە پاشااااایانی یەکێ لە پادشاااااکانی ز ،128خی کوردسااااتانیۆاڵی مەردۆتەکوردسااااتانی ئای

                                                           
125 Avestan Personal and Family names                                                                   

(Based on C. Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch, pg. 1983-88) 
http://www.avesta.org/znames.htm 
126 Avesta Dictionary by K.E. Kanga, (k 462)              

http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm 
127  http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/AnatoliaHurrianMitanni.htm 
 مێژووی مەردو،  ل.ە ١٧١ چاپی سنە ساڵی ١٣٥١ هەتاوی / ١٩٧١زایینی 128

http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm
http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/AnatoliaHurrianMitanni.htm
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شاااااااایانی هەروەها لە نێو پا ڕ.واتا توسااااااای کوڕی نەوزەبووە  توس نەوزەڕ"" پێشااااااادادی

وی اباوەڕی وایە کە ن ناویا  لێ دەبات،کەیانی  زنجیرە پادشااااااایانیشاااااادا کە ئەو بە ی"ماد"

م ئە واتا توساااااای کوڕی فەریبەرز)فەریبورز(. هەروەها بووە دیاکۆ "توس" ەاینەیڕاساااااات

شااااری سااانەدا  نزیکیلە  ١٩٦٠کانیپێشاااتر بەر لە سااااڵە زانیارییەش نابێ لە بیر بچێ کە

لەم ساااااااااڵنەی دواییدا بە هۆی  کەبوو،  "نەوزەڕ -توس"وی تەپەی اهەبوو کە ن یەکتەپە

 توس نەوزەڕ کاتی خۆی" ۆایی، گەتە نێو شارەوەپەرەسەندنی شارەکەوە ئەم تەپەیە کەوتوو

 .129"مەگای خۆیێخ بووەکرد شوێنەی ک ئەوەیەبۆ ماو

تای وابوو ، کە 130واتای ئەڕابەی جەنگییە بەاتتا" ڕ" وشاااااااەکە ەمیبڕگەی دو  پێکەوە وا

کە واتای  131. لەوانەیە وشااەی" ڕەتا "ێر یا  توساای خاوە  ئەڕابە دەگەینتوساای ئەڕابەدا

 ێکی لەگەڵ" راتتا"دا هەبیت. دەبپەیوەندییەڕەتاند  و  اردانی ئەساااااااپا  دەدا لە کوردیدا 

 واینەی خۆیااا  بەڵکوەڕاساااااااتەک نێوی وانە ناکە زۆربەی ئەم ناا لە بیر نەکرێااتئەوش 

 لەویشاااای ئێرا  نێوی موحەمەد ڕەزا پەه)بۆ نموونە ئاخری   ا  بخشاااراوەپێی  کە نازناو

 ش یا  پەیوەست . ئەم نازناوان(بوو کە چی نازناوی "ئاریا مێ ر"ی بۆ خۆی هەلبژاردە بوو

 .یەوەبە هێز و پاڵەوانەتی  یوەستەپ  ینەوە و یایبە ئا

 132Wassukanni / Washukanni  =واشۆکانی/ واسوکانی   

سوکانی یا   شۆکانیوا شێوەی ەیوو، ناوێکی دوو بڕگەیی  بیەکانێوی پایتەختی میتانی وا  لە 

واتای بە و واتا هاتووە هەم و، بڕگەی یەکەم واسااااو لە سااااانسااااکریتیدا بە دکانی" -"واسااااو

ەم وشاااااااەی وبڕگەی دو .133")چاک کردنەوە( واتای "چاکردنەوەبە " و هەم / چاک"باش

ەی زۆرب ت.)کانی شاااەفا( دەدا کانی"یە کە پێکەوە واتای کانی باش و یا  کانی چاکەرەوە"

وکااانی هەر شااااااااااری ساااااااوە دەکە  کە بە ئەگەری زۆر واەکااا  ئاااماااژە بۆ ئەلێکۆڵینەو

ەتی خ کی سااەرێکانی ب ێکە ئێسااتاکە بووتە دوو بەش، بەشاا لە کوردسااتاندا "سااەرێکانی"یە

 شااای ساااەرێکانی ساااەرخەتی پێەشاااەککوردساااتا  ئەو بە رۆژاوایەتە وکە کەوتو دەڵێ پێ 

 ە.وری کوردستانەووباک تەەدەبێژ  کە کەوتوو

 

 

                                                           
 هەما  سەرچاوە سەرەوە. 129
130 The Kikkuli Text. Peter RAULWING, sid 10 
 بڕوانە هەنبانە بۆرینە هەژار، تارا  ١٣٦٨، ل.ە ٣٥٦ 131
132 http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/AnatoliaHurrianMitanni.htm 
133 Ancient Sanskrit Online,  http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/vedol-
BF.html  (2012-04-06) 

http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/vedol-BF.html
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/vedol-BF.html
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/vedol-BF.html
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 Hipa/ Khipa / Hepa /هەپا = هیپا/خیپا/ خەپا 

 میتانی -هورییانی خۆدالە  ێکرا "هیپا/ خیپا/ خەپا" ناوی یەکو لەمەوبەر باس وهەر وەک

شااااااااژنی  ووەها وەکو، هەرەخۆداوەندی با و بۆرا  بووبوو، خەپا هاوساااااااەری تیشاااااااوب 

 ی لێلە چیدا بووە باسااا )ال ە( ، بەالم هێز و توانای ئەم خواژنە134دەناسااارائاسااامانەکانیش 

خەپا و  -تادو زادەکانی میتانی وەکتە پاش ناوی شااااااااەناوی ئەم خواژنە کەوتوو .نەکراوە

 بگەڕی  لەوانەیە ی ئەم وشەیەدائەگەر لە نێو زمانی کوردیدا بە دوا ."خەپا  -گیلو هەروەها

کوردیدا هەر ماوەتەوە و کەوێت. ناوی خەپا ئێستاش لە زمانی بک زانیاریما  دەست ێهێند

زمانی کوردیدا کچێکی جوانی ساااپیکەاڵنەی، دێت، لە  بەکارکچی جوا   کردنیبۆ ساااتایشااا

، ئەمە هەما  وشەی خیپا یا  ێیا  خەپا  پێناسە دەکر ر بە خەپێدەموچاو خڕی، کۆڵمەدا

تر نی ئەم وشەیە لە کوردیدا ئیکارهێناەیدا شێوازی بڕاست. لە میتانییە -هوریخەپا خواژنی 

ناهێلێتەوەێگومانهیچ  بارەیەوە  تەیەئەو کچە خەپ . بۆ نموونە دەڵێ ک لەم  ا کە بۆ خۆی وا

کە بۆ خۆی واتااااا ەیەیااااا  دەڵێ  فاڵنی کچێکی هەیە خەپ خۆی، کی جوانییە بۆێخواژن

ئەوێش جوانە  ییە بۆ خۆی )جوان ێکیژنخوائەویش " نییە بەاڵم )ال ە( "خەپااااکچەکەی 

 مای شااااۆخی و جوانی وێ/ خەپا ه خیپا ئەگەر کە ئاوا بوترێت کرێت. لێرەدا دە(وەک خەپا

ەپا/ "خ یت، بەاڵم ئێسااااااتا ناوبێ بوونەهێمای خواژنی جوانی بە جۆرێکی دیکە ئەگەر یا  

 کوردیدا واتایەکی وای بەخۆیەوە گرتووە. فەرهەنگیخیپا" لە زما  و 

"Mitra, Varuna, Indra, Nasatya135" = میترا، ڤارونا، ئیندرا، ناساتیا  

 -ای هیتی و "شااااتیپادشااا "Suppiluliumaلە پەیماننامەیەکدا کە لە نێوا  شاااوپیلولیوما "

ە.ز. مۆرکرا، ناوی  ١٣٨٠پادشااای میتانی لە دەوروبەری ساااڵی ازە( ۆخ -وازە" )شااادی

ئێرانی  هاتووە، وا دیارە کە بە ناوی ئەم وەندە کە لە خۆدایانی کۆنی هیندوئەم چوار خۆدا

 خۆدایانەوە سااوێندیا  خواردووە و پەیمانیا  بەسااتووە. ئەم خوداوەندانەش بریتی  لە میترا،

 ادلە فەرهەنگی کۆنی ئێرانیدا )کوردی، فارسااااااای،...( ڤارونا ئیندرا، ناسااااااااتیا و ڤارونا  

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  

ا بە جۆرە خۆشااااوێک دەڵێ ، ئەم کە لە ساااانساااکریتید "ساااۆما"دەگۆردرێت بۆ "ە" چەشااانی 

ئاهورا و ناسااایتا کە بووە بە  ئاساااورا کە بوووتەلە ئەوێساااتاییدا وەک هۆما هاتووە،  وشاااەیە

ناهیتا. وەک ڕوونە پەرساااتشاااگەی ناهیتا/ ئاناهیتا لە شاااارساااتانی "کەنگاوەر" لە مەڵبەندی 

 کرماشاندایە.

                                                           
134 http://i-cias.com/e.o/hebat.htm ( 2012-09-10)     
135 http://www.translationdirectory.com/articles/article2490.php 

http://i-cias.com/e.o/hebat.htm
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 Mitra = میترا

انی وشتونیاد الیە خۆدایانە بوو کە لە لەو  ێیەکترا یکرا، م و پێشتریش باسی لێوهەر وەک

 هەروەهاوەندی خۆر و خۆدامیترا تایبەتی میتانیا  پەرەساااااااتراوە، کۆنی کوردساااااااتا  و بە

کە لە  ەیماننامەیەکساااااتی ئەو پێکەوت  بوو. نێوی ئەم خۆدایە لە تما  و رێکیی پەوەندخۆدا

پاشااای هیتیا  و کورتی وازە/ شاااتیوازەی پاشااای  Suppiluliuma" نێوا  شااوپیلولیومای

و توانی  دواجاااار زۆر پەرەی ساااااااتااااناااد. ئاااایینی میترایی ەمیتاااانیاااانااادا مۆرکراوە هااااتوو

دەم )کات(  بوونیەوە. بە تیپەڕێتبتەن پائوروسااتانیەتی کۆنی گیتی هەر لە چینەوە هەتا شااار

، کە لە دواییدا لێ هات"ی م ر و میر می را،"ناوی میترا گۆڕا  بە ساااااااەریدا هات وەک 

مێ رداد، مێ رزاد، میر، ، دارژا وەک مێ ربا ، مێ رگا  ێزۆر وشاااااااەی جۆراوجۆری ل

کانی "میر" و "م رگا " کەوتوونەتە نێو) میرمیرا .  ەوە و وەک یرەبیەزمانی ع وشاااااااە

 .(ێ گۆ دەکرو ئەمیر  می رەجا  

. ماا  و رێککەوت یەخۆدای پبوو و هەمیش  خۆری خۆداکرا میترا هەم  هەر وەک بااس

 خەڵکیڕۆژانەی ئێستای لە ژیانی  ەیخۆداهەبوونی ئەم  نموونەنەوەی دوو هێنابە  با لێرەدا

لە گوندەکانی نێوا  سااااااانە و  ١٩٧٠هەتا ساااااااالەکانی پێش  کوردساااااااتاندا بخرێتە بەر چاو.

ەساااەی کە ساااوێندی کی ئاساااایی بوو، ئەو کێا  ساااوێند خوارد   بە خۆر زۆر کارکرماشااا

بە  دەکردەوە و ئەمجاردا بەرز ۆکی بە ئاراساااتەی خێر دەکرد دەساااتۆوی لە خڕودەخوارد 

بگۆترێت کە ەم، لەوانەیە درۆ نەبی ئەگەر ی دوونموونەساااااااوێندی دەخوارد.  ناوی هەتاو

یمانی ەستووە یا  پەب یمانەیجار لە ژیانیدا لەگەڵ میترادا پ کەم یەکهەر تاکێکی کورد النی

، کە لە کرمانجیدا )زواج( ەواژەی مارەبڕی  یا  مارەکردنەبە میترا داوە، ئەویش دەسااااااات

ما  ەیخۆدای پ"وە کە  ر/ مێخودی ئەم وشەیە لە"مێ راهەر وەک "مێ رکر " گۆ دەکرێ. 

یدا بووک و زاوایا  زەڕدەشاااااااتمیترایی و  یئایینبرەوی  بوو هاتووە. لە ساااااااەردەمەکانی

ک دەکرد کە یەنجەرەەویا  لە پڕو ێیا  دیواخانێک، لەو دەبرد  بۆ هورمزگە )مزگت( و

 (کە خۆدای پەیما  بوو )  ر/ مێ بەرامبەر میترائەمجا لە  ،لێ دهاتە ژوور یرۆتیشاکی خ

  یاتنسەیا  مێ رب ا ە مێ ربڕییهاوسەرگیر ۆێست، بەم پێواژەمانی ژ  و مێردیا  دەبەیپ

ە بڕی  کە لە ی مارەکرد  یا  مارە ئێسااااااتا نەماوە بەاڵم دەسااااااتەواژە. ئەم نەرێتگۆتووەپێ 

ەو ئ کۆنی ژ  هێشااتا هەر ماوەتەوە و یادگارێکیێ"مێ رکر "ی پێ دەب ازی کرمانجیداشااێو

 دەمەیە.سەر

تر بە  ئایینەکانی یکاریگەریبەر  ووەتەکەوتی ئێزدی لە کوردسااااتاندا زۆر ئایینهەر چەند  

ییە، ییتراینی میی و ئیساااالم، بەاڵم لە ڕاساااتیدا لە بنەڕەتدا هەما  ئازەڕدەشاااتتایبەتی ئایینی 

بەخۆیە و جێگای رباڵو و ساااااااەرکی بەێبۆ باساااااااکرد  لێرە نابی چونکە باسااااااا تەەباب )ئەم

 ێنەوەی زیاترە(. ڵلێکۆ
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  = Maniمانی

بووی بۆ الی توسراتتا بۆ خوازمەندی ەرەکەی فرعەونی میسر بوو کە ناردمانی ناوی نێر 

ناوێکی خ -تادو ناوەش هەر  پای کچی. ئەم   نەو، بۆ نموفارسااااااای ...()کوردی،  ئێرانییەی

وا  .زاییندا ژیاوە ٢٧٦ – ٢١٦الەکانی کە لە نێوا  ساااااا یەئێرانی ێکیرەیامبەپنێوی  "مانی"

 .   تێبووب)کوردستا (  فرعەو  خەڵکی واڵتی میتانیدیارە کە نێرەرەکەی 

  = Mitanمیتان

لە سااااااانە و ناوچەکانی تری  نموونەوک دێت. بۆ ووشاااااااەی میتا  لە کوردیدا بە واتای بچ

 میتانە، یا  وەکو دەسااااااتەواژەی دەڵێ ێکی چکولە ئاژەڵنزیک بە ساااااانە بە منداڵی ورد یا  

لە ساااااانساااااکریتیشااااادا "میتا" هەر ر چکولە و بەژ  کورت دەدا. ۆای زکە وات "خلە میتا "

  :بۆ ک دەدا، بروانەوواتای بچو

"Online Sanskrit Dictionary 2003, sid 145"136  

 :ماتینا / مەتیناچیای 

 137هەندێک لە نووسااراوە کۆنەکاندا ناوی میتانییەکا  وەکوو "مایتینی"ش تۆمار کراوە.لە 
ردووە، برافیناسااااای بەناوبانگی یونانی گۆلی ورمێی بە گۆلی ماتینیی ناو "ساااااترابو  جو 

لەساااااەر ئێساااااتاش  ئەم ناوە .138واڵتی مێتانییەوە" رۆژهەاڵتیچونکە کەوتبووە سااااانووری 

 تەووەکەوت"یە کە / مەتینی مەتینائەویش چیای" ستا  هەر ماوەتەوە.لە چیاکانی کورد ێیەک

 ەوە.یئامیدی شاروچکەینزیک 

 :گوندی مەتینا

 "امەتین"لە گوندەکانی کوردستا  هەر ماوەتەوە، گوندی  ێی مەتینا لەسەر یەکاوهەروەها ن

)تل  ساااااااەرێکانی و توربە ساااااااپیی کوردساااااااتا  لە نێوا  شاااااااارەکانی رۆژاواتە کەوتووە

 . 139وەابیض(

 

                                                           
136 http://sanskritdocuments.org/dict/dictallcheck.pdf                                                                                                                                         

Mita = a few, a little 

 لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری د.جەمال ڕەشید ١٩٨٨ بە داد ل.ە. ١٩٩.    137
 لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری د.جەمال ڕەشید ١٩٨٨ بە داد ل.ە. ١٤٦.    138
 لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری د.جەمال ڕەشید ١٩٨٨ بە داد ل.ە. ١٥١.    139
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 :کا مەتینیالو

کی ێ، یااادگاااریەکی زۆر کۆنی کوردییەکێ مەتینی )الوی میتااانی(، ئەمە ناااوی گۆرانیالو

کەش هەرلە نێو ئەمڕۆکی هونەری بەنر، تااا ێمیرات وناادوی هۆزی میتااانییە کە وەکوێز

زنی کورد هۆنەرمەندی مە  ەیاللەک بە شاااااااێوازی الو گۆرانییەئەم تەوە. ماوە نداکوردا

 .140تۆمارکراوەئەرمەنییە(  ڕەچەڵەککە بە کاراپێت خاچاتووریا   ۆ )چتی خاێکاراپ

یار دەکەوێ کە  ڵێرەدا ندد وانی کوردی و شااااااا  و بەرچاو هەیە لە نێوا  زڕۆکی ییەپەیو

نی نزیکایەتی وشاااەکا  هەروەهاە و یمیۆنۆمی وئتنۆنۆپۆو تنێوە کەسااای  زمانی میتانیدا ئەو

ێجگە لە کوردی لەو هەرێمەدا ب ئەمڕۆدەردەخات کە  ەکوردی و میتانی لەگەڵ یەکتردا ئەو

و مێژووییە  یزمااانەوانی ەمەناادەیڵرە دوونی ئەو کەلەپوەخاااوکە ە یدی نی زمااانێکیهیج 

ندی ێت -هی ناز" .ئێرانییە ب تانی ناوەیئەو  پارسااااااااا وەک یەکا می تار/ اتەرت) تا  ، پارسااااااااا

هاتووە لە زمانی مادی و هەخامەنشاایدا بووە  یاتەر کوتایتتەر و شااتااتەر( کە بە ساااتساااوشاا

 141ئەنجام  وشەی "شا"ی لی دروست بووە"تر بە شترا و سەردوابە خشاترا و خشترا و 

یدا ب یا هەر لە زمانی کورد تا نە تەن نێو زمانی هەموو نەتەوە تە کەوتووەوو کەڵکە ئێسااااااا

 . ر لە کوردستانەوە هەتا هیندوستا هە ەوەەکانیئێرانیهیندوو

ە ی کە ئێستتتتتتتتاکە بئەو زمانە یکانبناغە و پایە دیکە یەکا لەبە واتایەکی "

 و زمانی میتانی. ستتتتەردەمی میتانییەکان دەگەڕێتەوە بۆ کوردی دەناستتتترێ 

ە بێجوبێوومان ئەوەمان لە بیر بچی  کە هەر چەند  ابەاڵم لە ڕاستتتتتتتیدا ناب

زمتتان لە واڵتی کۆنی  ئێرانییهینتتدوگەلێتتک هۆزی تری لە هۆزی میتتتانی، 

ناتوانین ب ان وەلکوردەواریدا ژیاو تا  تانی و ژین کەێهێشتتتتتتت  ئەو زمانی می

زمانی کوردی ێک ڕپا ئاخاوتوون  لەو ستتتەردەمەدا ئەو هۆزانە زمانەی کە

واجار بوو ان داڕش  کە دمینە و ژێرخانەیەئەو ز و زمانانەبووە، بەڵکوو ئە

کە ئێستتتتتا بە  پایەیەک بۆ ستتتتەرهەڵدان و گەشتتتتەکردنی زمانێک بناغە و بە

 . "کوردی دەناسرێ 

  

                                                           
140 https://www.youtube.com/watch?v=mqHCEAKCnYE 
 لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی واڵتی کوردەواری د.جەمال ڕەشید ١٩٨٨ بە داد ل.ە. ٣٠١.    141

https://www.youtube.com/watch?v=mqHCEAKCnYE
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 نین؟ "شاهنامە"شایانی میتانی هەمان پادشایانی پێشدادی نێو پا ئایا

ردەوسی لە شاهنامەدا مێژووی ئێرانی کۆنی بە شێوەی داستانی )حماسی( هۆنیوەتەوە، ێف 

ی شاااهنامە گرینگ. کوردەواری دەگرێتە خۆیژووی کۆنی بەشااێ هەرە زۆری شاااهنامە مێ

بەاڵم بۆ کوردا  خۆدی  ،یەیانی فارساااامبەر زێندوکردنەوە و پاراسااااتنی زبۆ فارسااااەکا  لە

بەشااااااێکی زۆری ە، چونکە گرینگی هەبووە و ئێسااااااتاش هەر گرینگکی شاااااااهنامە ۆناوەڕ

 مێژووی کۆنی کوردا  دەکا. ئەفسانەکانی کوردی و شاهنامە باسی

ە پادشاااااااایانی ئەفساااااااانەیی پێشااااااادادی" ناوی لێ دەب ، زنجیرس بە ناوی "ئەوەی کە فار -

یا  بە ئەنقەساااااااات  یا  لەبەر نەزانی و تێگەیشاااااااتنێکی هەڵەیە و  چەمکێکی هەڵەیە. کە 

بە  ەکییە پادشاااایزنجیربرەویا  پێ داوە و وەک ڕاساااتییەک جێیا  خساااتەوە. چونکە هیچ 

 ناوی پێشدادی هەبوونی نییە. 

 ڕوو  دەکرێتەوە:لێرە هۆکارەکەی  ؟هەڵەیەبۆچی ئەم چەمکە 

 لە کوردسااااتاندا بە هۆی گەیشااااتنی بنەماڵەی دیاکۆ دەسااااتەاڵتی زەڕدەشااااتی بەر لە بەئایین

زەڕدەشاااااااات و مۆ ەکااانەوە برەوی ساااااااتاااناادبوو. لە ئەوێساااااااتااادا زۆر بەڕوونی باااس لە 

 یئایینداری وێشاااااتاساااااە دەکات، هەر لەو کاتەدا وێشاااااتاساااااپیش دەچێتە ساااااەر دەساااااتەاڵت

. داری وێشتاسە دەکاتدەستەاڵتزەڕدەشتی. زەڕدەشت زۆر بە ئەرێنی لە ئەوێستادا باسی 

کۆنۆڤ لە ئەوێساااااتادا هاتووە کە زەڕدەشااااات بۆ خۆیشااااای میر و فەرمانڕەوای ابە وتەی دی

زانساااااااتی مێژوویی ئەمەی ڕوو   ئەمڕۆبووە.  ڕا ە/ مەرا ە( -ڕا ە )مااااد نااااوچەی

ی زەڕدەشااااتی، خەڵکی ئایینمادەکا  و  داریدەسااااتەاڵتکردوتەوە کە لە سااااەردەمی پێش لە 

ناوچەکانی کوردساااااتانی ئێساااااتا و ئاترپاتەکانی ئەو ساااااەردەمە لە بارێکی زۆر ساااااەخت و 

    دژواردا دەژیا .

"داد و جۆرێك لەی زەڕدەشتتتتتتتتی، ئایینبرەوستتتتتتتەندنی  مادەکان و هەڵدانیستتتتتتتەر بۆیە بە

و پەرەی ستتتتتتتتاند. ئەم ستتتتتتتەردەمە لە دادپەروەری" لە هەموو ئێرانی کۆندا ب وبووەوە 

داد و "مۆغتتانی زەڕدەشتتتتتتتتییەوە  بە ستتتتتتتەردەمی  لە الیەن الیەن خەڵتتک و هەروەهتتا

ین برەوی ئایمادەکان و بەر لە ناوبانوی دەرکردبوو و ستتتتتەردەمی بەر لە  "دادپەروەری

ە ک ماننایییەکانو  ، ئورارتووو یاستتتاکانی زەڕدەشتتتتی واتا لە ستتتەردەمی ئاشتتتوورییەکان

داتا" واتا ستتەردەمی  -ستتتەمکاری و بێدادی لە ناوچەکەدا زاڵ بوو بە ستتەردەمی "ئەپەڕ

  " بەر لە داد/ پێش داد"ی ناویان لا بردووە.

 دوو بەشتتتتتتتەوە بە،واتا موغەکان لە باری مێژووییەوە ستتتتتتتەردەمەکەیان دابەش کردوە 

داد"ی  ی زەڕدەشتتتتتتی( و ستتتتتەردەم  "پێشئایینستتتتتەردەمی "داد" )ستتتتتەردەمی برەوی 

یەک پادشاییە زنجیری زەڕدەشتی(. لێرەدا مەبەس  ئەوەیە کە هیچ ئایین)سەردەمی پێش 
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دارانە چ ئێرانی و چ دەستتتتتتەاڵتبە ناوی پێشتتتتتدادی هەبوونی نییە، هەموو ئەو پادشتتتتتا و 

ی زەڕدەشتتتتتتتتی ئاییننائێرانی کە پێش لە ستتتتتتتەردەمی "داد / دادپەروەری" واتا پێش لە 

داتا / پێش دادی)پێش لە  -کردووە بە پادشتتتتتتتایانی "ئەپەڕ فەرمانڕەوایییانهاتوون  و 

ی ئایینداد(" دەژمێردرێن". بە واتایەکی تر هەموو پادشتتتتتتایانی ماد بەر لە جێویر بوونی 

بە "ئەپر داتا /  و تەنانە  ئاشتتتووریش میتانی ەشتتتتی و هەموو پادشتتتایانی ماننایی،زەڕد

 پێش داد"ی دەژمێردرێن. 

ەپادشایانی "پێشدادی" و "کەیانی" ناوی هێنراوە بێ زنجیرلە شاهنامەدا بە ناوی  ئەوەی کە

فارس ڕوو  و  یانی کورد بوو ، چونکە مێژووی فەرمانڕەوایی  پادشااااااااا ێک  هیچ گومان

ئاشاااکرایە و لە ساااەردەمی هەخامەنشاااییەکانەوە دەسااات پێ دەکا، لە کاتێکدا مێژووی کورد 

سااااااااڵ بەر لە  ٢٠٠٠لۆلۆبییەکا ، واتا زیاتر لە  دەگەڕێتەوە بۆ ساااااااەردەمی گۆتییەکا  و

 هەخامەنشییەکا .

 هەتاور ولە هەموو بەشاااەکانی کوردساااتاندا، لە باک ش لە ساااەدەکانی ڕابووردودابۆیەهەر  

نااا  شاااااااااهنااامە   و لە دیواخاااەکااا، لە مزگەوترۆژاوا هەتاااۆژ هەالت ڕ لە ور ووباااشااااااا

 ەتەوە.ننامەی  کوردیش نووسراوچەندی  شاهەتا ئێستا  هەروەها ،دەخوێندرایەوە

 لەسااەرلە یەکێ لە زانکۆەکانی ئاڵماندا  142  ئاراەمەچ ی روزێب د. کدا کەەوەیلێکۆڵینەلە  

 نامەی کوردی نووساایوویەتیساات  بە شاااەباسااتانی پاڵەوانیەتی کوردی بە پشااتو د چیرۆک

ەر لەب ە)بیت( ە بەگشتی نزیک بە شست هەزار بەندنامەی کوردی کی شادەا ٣٠کە  دەڵێ

  .نووس  و لە چاە نەدراوتکە هێشتا هەر دەس دەستیدایە

نامانەدا بە ی یەکێ لەم شاااااااانجڕاکێشاااااااە لە چەند بەندێکی کە زۆر ساااااااەیر و ساااااااەرەئەو 

 شتتەمستتی زەڕین باڵ"" زدا  کراوە کە وەکیەەفت لەشااکەر" ئەو پێناسااەیە کە بۆ هناوی"

ناساااااااەیە کە فەرمان ڕێک، براوەناوی لێ  یانڕهەما  پێ تانی بە هێماکانی خۆیا   یەوا می

ئەم هەڵبەساااتە کە بە شاااێوازی گۆرانییە )هەورامی(  ،"خۆری باڵدار"واتا  اوە،د ا پێشاااانی

 :143ی خوارەوەیەیەبەم شێوە

 ند ماڵ ...بڵە یر هەئە

 ند ماڵبڵە ینارز بەبە یانە یر هەئە

                                                           
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) 
 هەما  سەر چاوە 143

http://ilamasu.blogfa.com/post-125.aspx
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 ڕین باڵمس زهشەنوور  یماێە یر هەئە

 م حاڵ زا  حاڵئاگادار هە یر هەئە

 کە ئەگەر وەربگێڕدرێتەوە سەر سۆرانی ئاوای لی دێت:

 بڵێند ماڵ یئەرێ هە

 ند ماڵێخانو بەرز بینای بڵ یهە ێئەر

 "شەمسی زەڕین  باڵ"مایەی نوور  یهە رێئە

 هەی ئاگادار هەم حاڵ زانی حاڵ ێئەر

 

 کوردی و میتانی ،سانسکریتینێوان زمانەکانی  یپەیوەندی

ی توژێنەرا  و زانایانی بواری ڕوانگەتی لە ینێوا  زوانی میتانی و سااااانسااااکر یپەیوەندی

بابدێرینەزمانە  ندراوە، کە وابوو ئەگەر زماەکا    دەرکەوتەینی کوردیش تێکی ساااااااەلمێ

ی کپەیوەندییە ێدەب سااااااەر بنەمای زمانی میتانی سااااااەری هەڵدابێ،و لە تێمیتانی ب زمانی

 زمانەە کە یەکێ ل کریتیانی سااانساامیدا هەبیت. زسااانسااکریت لەگەڵ شااییینزیکی زمانەوان

وەکوو پێوەرێااک بەکااار دێاات بۆ  ئەمڕۆییە، جێ ااانو هەروەهااا  هیناادی هەرە کۆنەکااانی

دی ۆ. خییەکا پئوروو خزمایەتی گشااااااات زمانە هێندی و ئێرانی و  ینیشااااااااندانی پەیوەندی

سکریت لە "سامسوشەی  دوو واتا دەگەیینی یەکەم   "سامس"دێت، وشەی  وەکرتە " -سان

کردە" ی د"، وشاااااااەی کرتە کە هەر "ۆهەو" و دووهەم  بە واتای "خۆ/ خ ەم/بە واتای" ه

ئەم زماااانە  ێ.دەگەیین خۆدروساااااااتکەر /خۆچێکەر خۆکردە/ ، کە پێکەوە واتاااایکوردییە

ت / سانسکری یت واکهات و بە "سانسکر نگی و ئایینی لێەکی فەرهێو زمانودواجار وەک

 -دوا"رەوەی کۆمەڵگا و بە چینەکانی سە یئایین بە زمانی ووناسرا، کە لە کوتاییدا ب" واە

ناوبانگی دەرکرد، کە لەپاشاااااااا  ئەم چینانەی  یا  گەورەکا  یا خۆدا زمانیواتا باگا" 

یا  زیاتر بوو خۆیا  بوو  بە بە  و ئەم زمانە بوو بە دەسااااااتەاڵتسااااااەرەوی کۆمەڵگا کە 

بەگاااا "  -ەبینی  کە "دواورد ببینەوە دلێ ەگاااا  و میرا . ئەگەر هەر لێرەوە زماااانی ب

واتای اساااااااەکرد  دەدا و "باگا"ش لە کوردیدا  144دوا"" ەوشاااااااەیەکی پەتی کوردییە چونک

                                                           
 بڕوانە هەنبانە بۆرینە هەژار، تارا  ١٣٦٨، ل.ە ٢٩٨ 144
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ڕوونکردنەوەی زیاتر بە بەراوردکردنی هێندێک لە یە.  بۆ یهەما  وشاااااااەی بەگی کورد

ڕادەی نزیکایەتی ئەم دوو زمانە دەخرێتە  اتردی لەگەڵ یەکسااانسااکریتکوردی و  کانیوشااە

تی . زمانی ساااانساااکریلە بەرچاو بگێردرێتەرچاو. بەاڵم پێشاااەکی پێویساااتە چەند خاڵێک ب

و وجۆری لێ پەیدا بووە سااانسااکریتیش وەکیا  و بگرە سااەدا  دیالکتیی جۆربەەئێسااتا بە د

زاری شااااااێوەی سااااااەرەکی هەیە، یەکەم "ریگ ودا"یە کە کۆنتری  شااااااێوەزارکوردی دوو 

هەوا، ی )اوائبەریا  کردووە و بە ی لەئایینینی بووە کە پیاوەکانی ە، زمانیکی دیسانسکریتی

 ەەم سااااااارودپیش زاییندا ئسااااااااڵ  ١٥٠٠لە نزیکەی  .یویانەڕتایبەت چ ی(نگەئاواز، ئاه

می ەی دووشااێوەزار. تەوەێدەخوێندر و ئێسااتاش ئەم ساارودانە هەر یانە نووسااراونەتەوەئایین

ە.ز نووساااراونەتەوە.  ٤٠٠  و لە نزیکەی ساااالەکانی  ساااانساااکریتی کالسااایکی پێ دەبێژ

ی ایینئکی زور نزیکی لەگەڵ زمانی پەیوەندییەزمانی سااانسااکریتی بە تایبەت "ریگ ودا " 

 هەیە. زوانی کوردیش هەر چەند وا هەساات دەکرێ یی / هەورامی"دائەوێسااتا"مادیدا واتا 

ی شاااااااێوەزارجۆری هەیە بەاڵم  لە ڕاساااااااتیدا دوو جۆربە کە چەندی  دیالکت و زاراوەی

ی/ ئایینزاری شااااااێوە"و دووهەم  "کوردی یی گشااااااتیشااااااێوەزار"یەکەم  .سااااااەرەکی هەیە

  ساااااااەیر لەوەدایە کە دەکرێتەوە. ڕوو ئەم باااابەتە زیااااتر  دواجاااار، کە "ئەوێساااااااتاااایی

زاری ەکیا  هەر شاااااێوو" هەر دو(هەورامیارەکانی "ریگ ودا" و "ئەوێساااااتایی )شاااااێوەز

انی کوردی لێکوڵینەوەی ئێجگار ملەسااااەر زمانی سااااانسااااکریتی بە پێچەوانەی ز ی [.ئایین

 کێشە کە بە کورتی دەخریتە پیش چاو: ێککراوە، ئەمەش بووتە هۆی هێند زۆری لێ

ایبەتی بە کەیفی خۆی پیتی ت ێکەرتوێژینبە پیتی التینی، هەر  لە نووساینەوەی وشاەکاندا -

ناوە، ئە ندا هەروردومەش وایکبۆ دا کا بە چەندی   دەنگێکە کە لە فەرهەنگە جۆربەجۆرە

 و چەندی  پیتی جۆراوجۆر نووسراوەتەوە.وە ێش

ا بە و ی زوانی سااانسااکریتیرزما  و گرامێکۆشاااو  کە ر   تێەرەکاتوێژینلە  هەندێک -

خەکانی ۆو د بگرێتەوەا  هەموو وشااااەکو کە ەهەموو زمانسااااەر زمانەکەدا زاڵ بکە  کە 

وای کردوە کە هێندی  ش، ئەمەینێنەوەیژڕداببەپێی ئەو گرامرە ک سەر لە نۆێ یەهەر وشە

چونکە  ،یا  ناهەبووە لە زمانەکەدا هەر ەوە کە ئایا وشااەی وا گوماندەکەوێتە  مرۆڤجار 

  .د پەیڕەوی لە رێزمانەکەی خۆی ناکاهیچ زوانێک سەدی سە

مانی باڵوی زساااااانساااااکریتیدا بەرانی کوردی لەگەڵ گرفتیکی تر لە بەراوردکردنی زم -  

لە خۆی  تریوا دیارە نە تەنیا وشااااەی هیچکام لە شااااێوەزارەکانی چونکە سااااانسااااکریتیە، 

، بۆ نموونە زیاتر لە ساااەد وشاااەی گیر کردوەهەمووی لە خۆیدا جێ بەڵکووتەوە ودوتاراننە

 هەیە. تەنیا بۆ "ئاو" 

 -ینگی سااانسااکریتو فەرهەا لە دوبۆ بەراوردکردنی وشااەکانی کوردی لەگەڵ سااانسااکریتید

 نترینتلەسەر ئ  و هەمیش ڕکەڵک وەرگێراوە کە هەردووکیا  هەم جێگای باوە زینگلییئ
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بەر هەر ملە بەرا ،کاب ئاسااااااانی چاوی لێبە ێکەسااااااێک دەتوان و هەر هە  دالەبەردەساااااات

 . ئەم دوو سەرچاوە بریتی  لە: تەوەنووسراوە زینگلییوشەیەکدا واتاکەی بە ئ

    (OSD) دیکشنێری  سانسکریت ئۆنالی  (١یەکەم )سەرچاوەی 

Online Sanskrit Dictionary, February 12, 2003  

http://sanskritdocuments.org/dict/dictallcheck.pdf 

 (BFD) دیکشنێریلە بەیس فۆرم  ( بریتیە٢سەرچاوەی دووهەم )

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 

 sid)  (OSDنووسینی دا بەەیەکبۆ ئاسانکاری لە نیشاندانی سەرچاوەکا  لە پاڵ هەر وش

لە سااااااەرچاوەی  ".٢" تا سااااااەرچاوەیوا (BFD)الپەڕەی ... و یا  "١"واتا سااااااەرچاوەی

                        .نەکراوەمدا الپەڕەکا  دیاری ەدوو

 :گرینگ ییەکیبینتێ

ی لە جارا   پاشگری "اتی" یا  ئات ێیدا دەخشینی  گەلسانسکریتشەکانی کە چاو بە و ێکات

دا یی)فعل(. لە ئەوێستا دەباتە دۆخی کار، ئەم پاشگرە وشەکە ێپاش وشەکا  بەرچاو دەکەو

زۆر جارا  و لە ساااانساااکریتیدا بڕێ جارا  بە لکاندنی ئەم پاشاااگرە بە چاوگی وشاااەکەوە 

" اتی ووتر وەک دۆخی وشەکە دەگۆڕدرێت بۆ کار. لە ئەوێستادا ئەم پاشگرە بە شێوازەکانی

پاشاااااااگرە هەر وەک  یدا ئەم  ندرێت. لە کورد ئایەتی" دەبی " یەتی"، "ئەیەتی"، "ایەتی" و"

بەکار دێت، وەک پیاو )پیاوەتی(،   ماوەتەوە بەاڵم هەر تەنیا وەک ناوی چاو ییئەوێسااااااتا

(، ەتی(، ڕەکەبەر)ڕەکەبەرایەتییبرسااای )برساااییەتی(، کورد )کوردایەتی(، ئاشاااتی )ئاشاااتی

)دۆسااتایەتی(، ئاوەدا  )ئاوەدانیەتی(، هەژار  ەشااایەتی(، سااپی )سااپییەتی(، دۆساات)ڕڕەش 

ەتی(، درێژیێ)درێژایەتی(، ی)هەژاریەتی(، دەوڵەمەند )دەوڵەمەندایەتی(، خۆشاااای )خۆشاااای

 کورت )کورتایەتی(،بەرز) بەرزایەتی(، نزم)نزمایەتی(، ماندو)ماندویەتی(.

http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/vedol-BF-X.html
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 داییتائەوێسااا و یتیانی کوردی لەگەڵ ساااانساااکرمئەمە یەکێ لەو بەڵگانەیە کە نزیکایەتی ز

لە  ێو کوردیدا نەب ییئەوێسااااتا ی،تیئەم پاشااااگرە بێجگە لە سااااانسااااکر ەنیشااااا  دەدا چونک

 .بیندرێتیدا ناپئوروچکام لە زمانەکانی تری ئێرانی و یا  یه

 

 گەڵ کوردیداتی لەیبەراوردکاری وشەکانی سانسکر

 

ā = intensifies or reverses meaning  

ā = from, in (BFD) 

ردنی بەرجسااتەکنیشااانەی جەختکردنەوە )تاکید( وایە، بۆ  وەک ئەم دەنگە "ئا" ئەم پیتە یا 

 -ئادانیشاااااە،  -ئابچو،  -ئاوەرە،  -ئادێت، وەک  بەکارساااااتە   ڕوشاااااە یا لەساااااەر واتایەک

ە، ئەو -ئائەمە،  -ئالەوی،  -ئالێرە،  -ئائێسااااتا،  -ئان ە )کرمانجی(،  -ئا)کرمانجی(  ەڕوون

اڵە، ئەو م -ئائەو کاتە،  -ئابرسیمانە،  -ئا، خۆداتو  -ئادە،  لێ -ئاماڵەکەم،  -ئاچاوەکەم،  -ئا

دا بە زمانەکانی تربێجگە لە کوردیدا نەبێ لە ئا دایکم. ئەم شاااااێوازە لە دەنگی  -ئاکچم،  -ئا

  دی ناکرێت.

áva = down (BFD) 

/ بوو  وخوارەوەەبەر"دابەزی  و ئااااوا بوو " لە کوردیااادا واتاااای "ئااااوا /  :"ئتتتاوا"

خوارەوە بوو، ەبەر خۆرئاااااوا بوو واتااااا  خۆر: دەڵێ دەدا وەک  "چوو  بەرەوخوارەوە

ێزانی بە کوێدا ئاوا بوو  واتا کەس نەێزانی ەکوڕەکا  بەو شااااخەدا ئاوا بوو ، یا  کەس ن

 بە کوێدا چوونە خوارەوە.

arc, árcati =  praise (BFD)   

دا شاااە کە هەم لە کوردی و هەم لە فارسااایهەما  وشاااەی "ئەرج"ئەمە  :، ئەرچاتیئەرچ

لە کوردیدا لە شااااێوازی زازاکێدا هەر زش، اەدر و رێز دەدا، ئەم وشااااەیە ر،، ئەرواتای ن

کورمانجی، لە نووساااااااینی چەکۆ  -)بڕوانە فەرهەنگی زازاکی دێت، بەکاربەم شاااااااێوەیە 

وشااەی "ئەرچاتی"ش لە ڕاسااتی هەما  وشااەی  (.١٢٦-١٢٥.ە.، ل٢٠١٠ڵی کۆچداو سااا

"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 

بە شااااایوازی تر هەم لە کوردی و هەم لە فارسااااایدا گۆ دەکری، لە وشاااااەی "ئەرە/ ئەرج" 

ز" وشااااەکە بووە بە ئەرز، لە کوردیدا "ە" گۆراوە بۆ  گۆراوە بۆ "  "ە"فارساااایدا دەنگی 

ندێک گرانە بۆیە لە کاتی گۆ ێکردنی هووە بە ئەرژ، بەاڵم وشااااەی ئەرژ گۆ"ژ" وشااااەکە ب

، ارەزورشلە ناوچەکانی  بە شێوەی "ئەژ" ە"ر" دەکەوێ و ئێستاکە ئەم وشەیکردنیدا پیتی 

: ئەو ماڵە چەندێک ئەژی، دەڵێ دێت، بۆ نموونە  بەکار، ساااااانە هەتا کرماشااااااا  هەوراما 

فاڵنی کچێکی هەس چوار کوڕ ئەژی، ئەو ئەساااااااپە باش نییە هێچ ناێژێ. ئەم وشاااااااەیە لە 

ئەرە و ئەرج و ئەرز و ئەژ و "بوو وشاەکانی کرمانجیشادا وەک "هێژا" گۆ دەکرێ. کە وا

 ەک شت  و یەک سەرچاوەیا  هەیە. هەر ی "هێژا

اتی" کە لەگەڵ پاشاااگری " وشاااەی "ئەرە"ەهەما  هەر  "،(ئەرچاتی )árcati "وشاااەی 

 .پێشتر باسی ئەم پاشگرە کرا

arcivánt = possessing rays, flaming (BFD)  

 -ەرجئلە کوردیدا بە شێوەی" ۆ، کە ئەمڕەوند" -"ئەرەم وشەیە لە ڕاستیدا ئە ئەرچیون :

 کە واتای رێزدار، رێزمەند، و هێژامەند دەدا. ،بەکار دێتمەند"  -ئەرجند" یا  "ەو

agni = fire (OSD, sid 4)  

 ئاگر هەیە کە لە کوردی ئەمە واتای ئاگر دەدا، لە ئەوێسااتادا چەندی  وشااەی تر بۆ ئاگنی:

 نزیکترە.

atra = here (OSD, sid 6) 

 ک ناوچەی هەوراما ێلە هێند ە شێوەی زازاکیدا "ئتیا" دەڵێ .ل واتای " ئێرە" دەدا، ئێترا:

 " ئەگرا" گۆ دەکرێ. وەکووو سنە و کرماشاندا 

ayasa = iron (OSD, sid 17) 

                                                           
145 Farheng zazaki- kurmanci, Çeko Kocadag 2010, sid 126 
146 Farheng zazaki- kurmanci, Çeko Kocadag 2010, sid 125 
147 Farheng zazaki- kurmanci, Çeko Kocadag 2010, sid 126 
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 . دەڵێ  ی پێهاتووە، ئێستا لە کوردیدا "ئاس "ئەم وشەیە هێندیک گۆڕا  بە سەریدا  ئیاسا:

ashta = eight (OSD, sid 23)  

 .کوردییەهەما  وشەی "هەشت"ی  ئەشتا:

ime = these (OSD, sid 34) 

 .ئەمە"" دەوترێتلە کوردیدا  یمە:ائ

imaanh= these (OSD, sid 34) 

 .ئەمانە""لە کوردیدا  یمانە:ائ

u =  and, now (BFD) 

 دێت. بەکار" و"  پەیوەندیئەم دەنگە ئێستا لە کوردیدا تەنیا بۆ ئامرازی : و

urú = broad (BFD) 

و  ئیالم، کرماشااا ، و لەکسااتا  ،هەوراما  ر،ئەم وشااەیەی لە ناوچەکانی شااارەزو وەرو:

ناوچەکانی تری کوردسااااااتاندا  ، لەگۆ دەکرێلە شااااااێوازی زازاکیدا وەک "وەر"  هەروەها

لێرەدا بە واتای پانایەتی هاتووە، بەاڵم لە ڕاستیدا بەر واتای  "بەر"بەر" گۆ دەکرێ. وەک "

 )وجە(ش دەدا. هەروەها)ضلع ( و 

uta = it is said (OSD, sid 36) 

گۆ دەکرێ. لە  "وتە"وەک  ئەمڕۆئەم وشاااااااە لە کوردیاادا وەک خۆی ماااوەتەوە و  وتتتا:

یدا دەنگی "و"  کاریگەرییکرمانجیدا لە ژێر  کان و وبۆ " " و وەک گۆڕاوەزمانی ئەشااااااا

 دێت. بەکارگۆتە" "

uvaacha = said (OSD, sid 41)  

 هەورامییە."ی / واچا"واچەڕێک هەما  وشەی ئەمە وشەی  وڤاچا:

ushhtra = camel (OSD, sid 41) 

 ی پی دەڵێ .وشتر، لە شێوەی کرمانجیدا حوشتر ئوشترا:

rta = truth, holy (BFD)  
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دا لە یەک ڕیشااە  و یەک وشااەی "ئارتا"لەگەڵ  واتای ڕاسااتی و پاکی دەدا ەئەم وشااەی ڕتا:

بەکار / ئەردە" ڕەدا "دەنگی "ت" گۆڕاوە بۆ "د" و وەک  ئێسااااااتا لە کوردیدا مانایا  هەیە.

 148"دا.پیرنازداری شیرازی"بەستەی ڵدێت. بو نموونە لەم هە

 یارا  یاوەرا  رای هەق راسیە 

 ە و خاسی ڕەدا پاکی و دورستی و

 هەرکەس وێش ناسا محەممد ئاسا

 بێ شک ئەو کەسە مەوایچ شناسا

 

rtavan = possessed of truth, holy (BFD) 

کە بە واتای " وان -ڕتا" ئەم وشەیە لە دوو بڕگە پێک هاتووە بەم شێوەیە ڕتاوان / ڕتاڤان:

. ئێساااتا لە کوردیدا بە دوو شاااێوە بەدی دەکرێت، یەکەم هەما  وشاااەی پارێزەری ڕاساااتییە

"ڕەدا"یە کە پێشتر باسی لێ کرا لەگەڵ پاشگری "وا "، کە لە کوردیدا ئەم پاشگرە واتای 

وا " کە واتای  -پاریزگاری دەدات وەک شااااااوا ، گاوا ، پاسااااااەوا . دووەم وەک " ئەردە

 دات و وەک ناو لە کوردیدا ماوەتەوە. پاریزەری ڕاستی / پارێزەری دادپەروەری ئە

rocaná = sphere of light (BFD) 

نگە ڕۆچئەم وشاااااە لە ئەوێساااااتاشااااادا هاتووە. ،مانا کراوەتەوە خۆرگۆی  واتایبە  ۆچانا:ڕ

ی دەدا )بڕوانە ڕۆشااااااانایو واتای کونی ماڵ بۆ  هەورامییە ئاساااااااایی وشاااااااەیەکینە( ڕۆچ)

. وشاااااااەی (١٩٨٩ ارسااااااای، هەژارفااا -هەنباااانە بۆرینە، فەرهەنگی کوردی ٣٥٠ل.ە.

 کە دالە هەورامی یشیار"ڕۆچوشاااەی " ، هەروەهاڕۆژ دەدالە هەورامیدا واتای  یش"ڕۆە"

 ڕۆە". گار دەدا هاوڕیشەی لەگەڵ  وشەی "ڕۆژ واتای خۆر و

ruh, róhati = rise up (BFD)   

نێوەڕۆ )نێوەڕۆژ(. وەک ئەمڕۆ، ت، ێۆژ دڕو  خۆرۆ لە کوردیدا بە واتای ڕ ۆهاتی:ڕۆ، ڕ

یەک واتایا  هەیە لەگەڵ ئەم وشەیە هاوڕیشە .  هەر دووکیا  هەاڵتیش کەڕۆژۆهەاڵت و ڕ

، هەاڵتڕۆژو  ڕۆژلەباتی لە گەلێک لە ناوچەکا  کە بە شێوەزاری کرمانجی اسە دەکە ، 

ۆهەاڵت هەر ڕۆهات و ڕکە وابوو وشەی  هەاڵت گۆ دەکرێ.ڕۆ و ڕۆ بەشێوەی وشەکا 

 بە واتای ڕۆژهەاڵت. یەک وشە 

                                                           
 یارسا  لە نووسینی ئەیوب ڕوستەم ساڵی  ٢٠٠٦ زایینی ل.ە ١٣٧ 148
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nimrúc = setting, sunset (BFD) 

، لە ناوچەکانی هەوراما  و کرماشا  و ئیاڵم بە شێوەی کوردییە وشەیەکیئەمە  نیمرۆچ: 

ناوچەکان ندا وەک نیمەنیمروە و نیمروج گۆ دەکرێ، لە  تا ۆ ڕوەێۆ و نڕی تری کوردسااااااا

بوو  رۆژاوا، چونکە بە واتای ێڕاسااااات نەبلەوانەیە وەرگێڕانی ئەم وشاااااەیە  دێت. بەکار

سایی وشەیەکیلێکدراوەتەوە، بەاڵم ئەمە  دا لە شوێنە جیا جیاکانی کوردستان یە کەکوردی ئا

 هێشتا هەر بەکار دێت.

eka= one (OSD, sid 42)   

 .دەڵێ بەاڵم لە کرمانجیدا "ئێک"  ێ"یەک" گۆ دەکر وەک گشتیکوردیدا بە لە کا:ەئ

ekaika = one by one (OSD, sid 42) 

 /کایەکێ، لە کرمانجیدا "ئ"یەکایەک" گۆ دەکریوەک گشتی دیدا بەلە کور کا:ەئکای

  .دەبێژ" ئێکائێکا

kaama = lust (OSD, sid 49) 

 یە کە واتای ئارەزو، تاسە، و هەوەس دەدا.یئەمە هەما  وشەی "کام"ی کورد کاما:

kama = longing (BFD) 

 کی تر نووسراوەتەوە.یەنگەدا بە شێوەەشووە بەاڵم لەم فەرهێئەمەش هەما  وشەی پ کاما:

kshiira = milk (BFD) 

 کورتکراوەتەوە، "ک" یەکوردی و فارساای ئەم وشااە وکاندا وەکوئێرانییەلە زمانە  کشتتیرا:

 اوە و بووە بە" شیر".ڕلی داب یو"ا"

kimuu = how come? (OSD, sid 51) 

هەروەها نیشتتتتتتانەی )؟(  ،دێ  مانا کراوەتەوەیە بە واتای چۆن ئەم وشتتتتتتە :وومی -کا

 -. ئەمە یان "کانتێانیدا تووشتتی هەڵە بووبڕلەوە دەچا لە وەرگێ کە دانراوە، یلەستتەر

مەیۆ"یە  -یو یان "کە، "کا دێ "ی واتا وشتتتەیەکی کوردیی هەورامییە بە"یە کە ۆمەی

 دەدا. "دێ  یکە"واتای  کە یەهەورامی دیسان وشەیەکیکە 

ke = who (OSD, sid 55) 

 لە کوردیشدا هەر "کێ"یەبە واتای کێ / ە کەسێک.  کا:
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kesha = Hair (OSD, sid 56)    

، ەەوە لە کوردیدا ماوەتەوگۆڕان کەمێکئەم وشاااەیە ئێساااتا بە  بە واتای اژ هاتووە. کەشتتت :

 .پێ دەڵێ "اژ"دا، کە لە کرمانجیدا "کەزی"  وشەی لە شێوەی دەنگی "ک" گۆڕاوە بۆ "ق"

kr, kr̥ṇóti   = do, make (BFD) 

 " و "کرنایەتی"یە لە شاااێوەزاری کرمانجیدا کریە هەما  وشاااەی "شاااەئەم و  کرەنوتی: کر،

و   ،لە چاااوگی "کرد " . کە لە شاااااااێوەزاری ساااااااۆرانیاادا وەک "کرد""کر " لە چاااوگی

 ەهەورامیدا نزیک ترە . چونکشاااێوەزاری تی لەگەڵ  -بەاڵم کرەنو گۆ دەکرێ." نەتی"کرد

 دەڵێ  نموونەدێت. بۆ  بەکاردا لە شاااااێوازی هەورامیدا وشاااااەیە لە دوخەکانی تری کارئەم 

 ...ا، واتا چی دەکۆکرەنش ێچ

kúha = where? (BFD)  

 )هەورامی(، "کۆ"ەکرێ وەک ئەم وشااااەیە لە کوردیدا بە شااااێوەی جۆراوجۆر گۆ د کوها:

وشااااەکانی  .)کرمانجی( رە" )کەل وڕی(، " کیدەرە"و" کو )سااااۆرانی(، ندەرێ"کوێ ێ/"کو

دەرە"یە.  -"کو بنەڕەتدارە لە ورە هەر یەک وشاااااااە  چونکە کووکیدەرە  و کوکوێندەرێ، 

 جێگاێ "دەربەدەر" واتای ب نموونەای جێگا و شااوێ  دەدا، بۆ لە کوردیدا وات "دەر"وشااەی 

انە کە وابوو ئەم وشاااا .شااااوێنانەواتا ئەو  "ەدەر"وا   دەڵێ وشااااوێ  دەدا، یا  لە کرمانجیدا 

 هەموویا  هەر واتای "کوێ" یا  کام شوێ  دەدات. 

krand, krándati = cry out (BFD) 

لە کوردیدا پیتی "ک" گۆڕاوە بۆ "ق" کە بە داخەوە فرە جارا  ئەمە لە  کراند، کرانداتی: 

ئەم  ربەمکی بەم گۆڕانە هەبیت. بەرایەیسااااتیئەوەی هیچ پێو بێ تەداد ووڕکوردیدا زمانی 

 ."ەنەتیاندڕیاند و اڕیلە کوردیدا " ا یەوشە

kriya = action (OSD, sid 57)   

هەما  وشااەی "کریا"یە لە شااێوەزارەکانی دیکەی  کی ئاسااایی کوردییە.یەوشااە ەئەم کرییا:

 گۆ دەکرێ. "کرا" کوردیدا، کە لە سۆرانیدا وەک

kriyate = is done (OSD, sid 57)    

 لە ناوچەکانی جۆربەجۆردا وەک لە کوردیدا، هەر وشاااااااەکەی پێشاااااااووە شئەمە کریاتە:

کراوەتە چی، یا  کریاتە چی، یا   دەڵێ دێت. بۆ نموونە بەکارو کراوەتە  کریاتە، کریاساااە

 کریاسە چی. 
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kriinaati = to buy (OSD, sid 57)  

 ، لە چاوگی وشاااااااەی کڕی یەیکورد"کڕینایەتی" وشاااااااەی  هەما  :ئاتی -/ کڕیناتیئیاینڕک

ە ل لە ساااانساااکریتیدا. وشاااەکە دەباتە دۆخی کارەوە )فعل( کە پاشاااگری ئاتیلەگەڵ هاتووە 

 واتای کڕی  دەدات. هەما  کوردیشدا هەر

gachchhanti = they reach (OSD, sid 59)   

ا  ئەو) واتا ،"ێەم وشاااەیە لە کوردیدا دبیتە " گەهێشاااتنببەری مبەراوشاااەی گاچ چ انتی: 

 .(گەیشت 

gír =  song (BFD)  

 لە کوردیدا "گڕە الوژە"یش دەڵێ .بە واتای گۆرانی دێت.  گێر:

gr̥, gr̥ṇāti = sing (BFD)  

 گر، گرناتی:  واتای گۆڕانی چڕی  دەدا.

giri = mountain (OSD, sid 61)   

و لە سااۆرانیدا وەک  149/ گر" " گرێوەک  ، لە کرمانجیداکوردییە وشااەیەکیئەمە  گێرل:

 . دێت بە واتای کێو و شا، کە "گرد" گۆ دەکرێ

go = cow / bull (OSD, sid 62)  

 هاتووە، لە شێوەزاری هەورامیدا وەک "گاو" گۆ دەکرێ. واتای "گا"بە  گەو:

car, cárati = move (BFD)  

لە  دێاات. بەکااار" کۆچەر، کۆچەرایەتی"  وەک لە کوردیاادائەم وشاااااااەیە  چەر، چەراتی:

ڕاسااتیدا وادیارە کە لە بنەڕەتدا "چەر" واتای سااەفەر بووە و کۆچەر بە واتای سااەفەری بە 

 دەدات. بە کۆمەلکۆ، سەفەری 

chhtra = umbrella (OSD, sid 68)   

 ە لە کوردیدا."چەتر" ئەمە هەما  وشەی چهترا:

catúr = four (BFD) 

                                                           
 فەرهەنگا، کانی کرمانجییا ژووری- کرمانجییا ژێری، لە نووسینی جگەر سۆز،هەولێر ٢٠٠٩، ل.ە. ٤٢١ 149
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 "چوار" یا  "چار" گۆ دەکرێت. وەکلە کوردیدا  چاتور:

citrá = bright, radiant (BFD) 

 چرا"ی پێ دەبێژ . لە کوردیدا " چیترا:

jaraṇā ́ =  old age (BFD)   

 وە. نیا پیتی "ا" لە پاش وشااااەکە کەوتویە، تەجارا "ی کوردی"وشااااەی هەما   ەئەم جارانا:

تای پێشااااااا یا  جنەبووجارا  زوانی کوردی وا  دەڵێ وتر دەدا، بۆ نموونە ووا بەرگی ول، 

   .  نەبووجارا  ئاوا 

jii = to live (OSD, sid 72)   

"جیی" کە ڕەگی چاوگە بۆ جیویا  لە شێوەزاری زازاکیدا وەک ائەم وشەیە لە کوردید جیی:

)بە واتااااای ژیاا  وژیااااا (. ئەم وشاااااااەیە لە  ciuya ,ciwiyene"150و جاایاایااویاایەنە "

 کوردیدا وەک " ژی" گۆ دەکرێ کە ڕەگی چاوگی "ژی  و ژیا "ە. شێوەزارەکانی تری

jiivana = life (OSD, sid 72)  

 بەرانبەرەکەی لە کوردیدا وشەی "ژیا "ە. جیڤانا:

juṣ, juṣáte = enjoy (BFD) 

، بە شاااااێوەی "جۆش ، کە ئێساااااتا لە کوردیداوشاااااەیەکی کوردییەئەمە  شتتتتتاتە:ۆجۆش، ج

واتا کوردییەکەی  لەوە دەچێ بە کار دێت. و"هیجا " دەداواتای خۆشااااای جۆشاااااایەتی" کە 

 ڕاستتر بێت.

tana = body (OSD, sid 74)   

" یا  " ا" aپیتی "   پاڵەوا .ەندروست، تەوەک ت ە لە کوردیدا، "ە"تهەما  وشەی  تەنا:

هەبووە بەاڵم لە سااااااەردەمی کاندا لە زمانی کوردیدا لە سااااااەردەمی مادەلە پاش وشااااااەکا  

 ا ئیتر ئەم دەنگە لە پاش وشەکا  کەوت.ئەشکانییەکاند

tanu = body (OSD, sid 74) 

 هێز.و بە پاڵەوا تەنومەند، واتا تە  ئەمەش هەر هەما  وشەی "تە "ە وەک  تەنو:

                                                           
150 Farheng zazaki- kurmanci, Çeko Kocadag 2010, sid 763 
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tamah = darkness (OSD, sid 75)  

لە  بە تایبەتیوشەیە لە کوردیدا ماوەتەوە ئەم  بە واتای تاریکی و تاری هاتووە. تاما، تامە:

یە" واتای تاریک دەدا، وەک دەڵێ  "هەوا تەم و تاری و ێکرمانجیدا کە بە "تەم" گۆ دەکر

   " تەم و مژە" واتا تاریک و مژە. واتا هەوا تاریکە. یا  دەبێژ

tarati = to cross (OSD, sid 75) 

ای بە وات ""تاراتی". بڕگەی یەکەم شاااەیە لە دوو بڕگە پیک هاتووە "تار+ ئەم و اتی: -تار

 بەرەکەی لە کوردیدا. بەرامەرپاشاااگ"ا تی"  دێت، بڕگەی دووەم  تێکشاااکاند لەناوبرد  و 

وەک لە دەساااتەواژەی تارومار و لەناوبرد   تار"ە، بە واتای تێکشاااکاند  هەما  وشاااەی "

 دا دیار دەکەوێت. تار واتای تێکشکاند  و مار واتاری مراند  دەدات.کردن

taatah = father (OSD, sid 76)  

janaka = Father (OSD, sid  69)  

pitaa = Father (OSD, sid 111)   

pitri = Father (OSD, sid 111)  

ناکا، پیتا، پیتری: تاە، جا یا لەم فەره تا  ،هاتووەوشاااااااەیە بۆ "باو " دا ئەم چوار نگەەتەن

ۆر ز ە"ەوشااەی" تاتا. ێباوک هەب وشااەی تر بۆ چەندی نگەکانی تریشاادا ەلە فەره ەوانەیلە

لەکی" دا بە لە " ،"ەتات" دەڵێ بە باوک  هەورامیدالە شااێوەزاری  ،وشااەی "تاتە"لە  نزیکە

 "بەوا"وەک ەم لە شێوەی" لەکی"دا ه ،"پی" دەڵێ زازاکی" دا بە باوک " . لەەمام دەڵێ  تات

لەکی لە بەشێکی فراوا  لە ناوچەکانی نێوا   زاری)شێوە .گۆ دەکرێ "پەیەر"وەک و هەم 

و خانەای  و مەندەلی  کەرکووکالی  هەروەهادا  و ەهەم لورساتا  و کرماشاا  و ئیالم و

 دەکرێ(. اسەی پێ

dadati = give (OSD, sid 80)   

dadau= gave (OSD, sid 81)    

daa = togive (OSD, sid 82)   

 بۆ نموونە  ڵ وشااەی کوردی "دا" لە یەک ڕیشااە ئەمانە هەموویا  لەگە داداتی، داداو، دا:

 دا. داویە، داویەتی،
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dan, dayati = punish (OSD, sid  81) 

ە ک)دانیەتی"  -دا " و " لێ -وشەی کوردی "لێگەڵ لەلە ڕاستیدا ئەم وشەیە  دایاتی: -دان

وشەکە هەما  "دا "ە، بەاڵم لە چاوگێ . ( لە یەک چاوگ واتای سزادا  و تەمێ کرد  دەدا

    . "لێ" دەکەوێتە پێشی پێشگری کوردیدا

daaru = tree, wood (OSD, sid 83) 

 لە کوردیدا. دێت "دار" بە واتای دارو:

diirgha = Long (OSD, sid 85) 

نگەکانی جۆربەجۆردا بە شێوازی ەلە فەره .ئەم وشەیە کە واتای درێژ دەدا دیرگها/ دیرگا:

لە ئەوێساااااااتاااادا وەک دێرەگە دراج.  هااااتووە، لەوانە وەک دێرگە، دراجە وجۆروجۆرا

کە زۆر شاایوازی زازاکیدا لە " "دێرەگە / دەرەگاوشااەکانی بەرە لەگەڵ مکە بەرا 151هاتووە

  نزیکە لەم وشەیە.

duhitaa = daughter (OSD, sid 85) 

 کەل وڕی، لەکی و کرمانجیدا. وشەی "دوێت"ە لە شێوەزارەکانیهەما   ەئەم دوهیتا:

dāś, daśati = worship   

لە کوردیدا چەندی  واتای جۆر بە  دەسبە واتای نیایش و نوێژ هاتووە.  دەس، دەستتتتتتتاتی:

. دەس ( ئەدا١٠ی دە )اوات زاری هەورامی و زازاکیداشاااااێوەلە  جۆر دەگەیینی، بۆ نموونە

ە ، دەساایا  کرد ببە فروشااتنی ماڵەکەیێ  دەساای داوە دەڵواتای دەسااپێکرد  ئەدا بۆ نموونە 

وار چ دەڵێ تایبەت بۆ نموونە  شاااااااتی ەندێکیە بۆ هیوانەی ئەندازەگیرپێ دەس هەڵپەرکێ.

دەساااااااێکەم کوتا. دەس  دا، بەرگی بۆ کڕی، دەساااااااێکەم لێدەس ماڵی هەیە، دوو دەس جڵو

چنگاڵە نییە  م  حەزم لەم دەسە کارد و دەڵێ واتای فورم، شێواز و دیزای  دەدا بۆ نموونە 

درگا و پنجەرەی باشتا  هەیە؟ ئەرێ لە هەموو دەسێکما   دەڵێ  یا ئا لەو دەسەم بۆ بینە. 

 هەروەها. ناوێ مم  لەم دەسااانە دەڵێ هەیە، دەساای باش و دەساای  خراپیشااما  هەیە، یا  

ی گرتەوە واتا خەریکی ، باوکم دیساااااااا  دەسااااااادەڵێ ت وەک ێد"نیایش"یش بە واتای دەس 

ی دوعا کە لە ڕاسااااتیدا دەس هەر واتا، یا  لە وشااااەکانی دەس نوێژ و دەس بە کردنەدوعا 

 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  

http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/aveol-BF-X.html
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duura = far (OSD sid 86)  

 ر" دەدا.وواتای " دو را:ودو

deshe= Land (OSD, sid 87) 

 . ی لێ هاتووەئێستا وەک وشەی " دەشت" ئەم وشە دەشە:

dvan dva = couple (OSD, sid 89)  

 " گۆ دەکرێ./ دوودوووا وا  دولە کوردیدا وەک "دو :/ دووان دووادڤان دڤا

dravya: Money or riches or wealth (OSD, sid 88( 

کە واتای  یەکوردی 152یدراو"هەما  وشاااااەی "دراڤ "یا  " ەئەم وشاااااەی دراویا:دراڤیا / 

 زاری کرمانجیداشێوەپارە دەدا، وشەی دراڤ / دراو هەر ئێستاش لە کوردیدا بە تایبەت لە 

 دێت. بەکارانە ڕۆژ

dhaataa = supporter (OSD, sid 91)  

dhaatrii = nurse (OSD, sid 91) 

، وشەی دا وەرگیراو   ەگی وشەی "دا"وەڕلە  هەر ئەم وشانە هەر دووکیا  داتا، داتاری:

ی پەرەسااااتارو  و واتای پشااااتیوانی، یارمەتی دا  ، ئاگالێبو لە کوردی و لە ئەوێسااااتاشاااادا

ساااااااتاریکردنی کرد  و پەریدایە " کە ئەرکی چاودێر ،دایک(دایە ). وشاااااااەکانی "اتئەد

 . وشاااەی"دادا" یا  "دادە"ش کە وەک  نیا  لە ئەساااتۆدایە هەر لەم وشاااەوە وەرگیراومندااڵ

، چونکە لە ەر لەم وشاااااەوە هاتووەهدەبرێت  کار بەبۆ خۆشاااااکی گەورە  کیەاژەدەساااااتەو

هەروەها چاودێری وکتر و ونی بچمندااڵکردنی ورە کاری بەخێوشااااکی گەۆەواریدا خکورد

 بۆیە وەک "دادا" ناویا  لێ ناوە. بووە ماڵی لە ئەستودا

dhuuma = smoke (OSD) sid 92 

هەم بە  "دووما " کرمانجی و لە زازاکیدالە  هاتووە.واتای دوکەڵ  ئەم وشااااااەیە بە دووما:

  154."دووکەڵ"واتای دێت و هەم بە  153واتای "مژ"

 

                                                           
 بڕوانە هەنبانە بۆرینە هەژار، تارا  ١٣٦٨، ل.ە ٢٨٩ 152
 فەرهەنگا کانی، کرمانجییا ژووری- کرمانجییا ژێری، لە نووسینی جگەر سۆز،هەولێر ٢٠٠٩، ل.ە. ٢١١ 153
 فەرهەنگی زازاکی- کورمانجی، لە نووسینی چەکۆ کۆچداو ساڵی ٢٠١٠، ل.ە.١١٦ 154
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namati= to bow (OSD, sid 93) 

 +ی"نەم دوو بڕگە پێک دێتلە بە واتای "خۆ نەوی کرد " هاتووە. ئەم وشااااەیە تی:یەنەم

کە لە   ێگۆ دەکر  155نەمیێ"نەمی/ " لە هەورامیاادا بە شاااااااێوەی "ی"نەموشاااااااەی  .تی"ە

 دەبێتەناوی چاو  دا  دۆخیلە  ، کە" کە واتای نزم و نەوی ئەدایدەبێتە "نەوساااااااۆرانیدا 

یەتی ێیتی و نەمەی. کە وابوو وشەکانی نەمیەتی"ێی"نەویەتی" یا  بە شێوازی هەورامی "نەم

 هەر دووکیا  هەر یەک وشە  و واتای نزمایەتی و دانەواند  ئەدە .

ná = not (BFD)  

 هەما  وشەی "نا"ی لە کوردیدا. نا:

navaih = new (OSD, sid 94) 

 گۆ دەکرێ." و"نو وەک سۆرانیدا "نوێ" و لە کرمانجیدالە شێوەزاری ئەم وشەیە  نەوایە:

naada = sound (OSD, sid 95)  

شااااااێوازی لە ئەمە وشااااااەیەکی کوردییە بەتابیەتی  هاتووە. ەم وشااااااە بە واتای دەنگئ نادا:

شەیە ەکرێ و واتای دەنگ و هاوار دەدات. لە فارسیشدا ئەم وگۆ دهەورامیدا وەک " نەدا" 

 پێ دەڵێ  وهەما  مانای هەیە.هەیە و هەر "ندا"ی 

nú = now (BFD) 

دا یەهە  کە لەگەڵ ئەم وشااە چەند وشااەیەکئەم وشااە واتای ئێسااتا دەدا، لە کرمانجیدا  :ۆن

کە لە ڕاسااتیدا  .دەڵێ "ی پێ کەۆن"یە، لە زازاکیشاادا هەر "نهە" و"کەۆن"وەک یشااە  ڕهاو

 ". کەئێستاکە یا  نۆ/ نۆتووە وەک "ئێستا / "کە"ی گر"یە کە پاشگری هەر وشەی "نۆ

paśú = cattle (BFD) 

 داکوردیەکانی شااااێوەزار زۆربەیئەمە هەما  وشااااەی "پەز"ە  لە کوردیدا. کە لە  :ۆپەستتتت

نێ وەک مەر، ر هەیە کە هەر واتای پەز دەگەیت ەکیوشاااااااەی چەند . هەر پەزی پێ دەبێژ

  / شەک )بەرخی دووسااڵ (. مێی، شە

purú = much, many (BFD) 

                                                           
 فەرهەنگی وشەنامە هۆرامی- کوردیی، بێدار، هەۆلیر ٢٠١٠ زایینی، ل.ە. ٩٦٣ 155
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پڕ" کە واتای زۆر دەدا اوەتەوە، لە کرمانجیدا بە شااااێوەی"ئەم وشااااەیە لە کوردیدا م :ۆپور

 وەک پڕ خۆشە، پڕ گەرمە، پڕ خراپە. دێت.  بەکار

purumāyá = wonderful (BFD)  

لە دوو بڕگە پێک هاتووە، بڕگەی یەکەم "پورو" کە هەما  وشەی  م وشەیەئە مایە: -پورو

شتر ڕوو   "پڕ"ە شدا هەر هەما  مایەیە. کە  کرایەوە. بڕگەی دووەم "مایە"کە پێ لە کوردی

 دەدات. "پڕمایە". ئەم وشەیە واتای ایە، بێمایە، کەممایەدەستمایە، سەرم وەک

parahya= day before yesterday, (OSD) sid106    

گۆ دەکرێ وەک پێرێ،  شااێوەیەکواتای پێرێ ئەدا، ئەم وشااە لە کوردیدا بە چەند  پێراهیا:

 پێرەکە و پێر.

piiDana = harassment (OSD, sid 111)    

piiDayaa = by torture  (OSD, sid 111)  

piiDayati = to oppress (OSD, sid 111)  

ئەم وشانە زۆر جێوای سەرنجە، لێرەدا وا دەردەکەوەل دایەتی: ی دایا، پی ییدانا، پیی پ

ەکار هێنراوە. بۆیە " بییبووە و لە باتی "لا" ئامرازی "پنە "لا"کە پێشتتتتتتتتر ئامرازی 

دە"، لا دایەتی/  ا دان"، "لا دا / لا"لبەری لە کوردی ئێستتتادا دەبێتە وشتتەکانی بەرام

 .لا دانیەتی"

puurve = before, ago (OSD, sid 144)  

 بەرەوەیە ئێساااااااتااا وەک وشاااااااە و ئەمبۆ "ب"  گۆڕاوەلە کوردیاادا دەنگی "ە"  پووروە:

 دەکرێ.گۆ

bandii = prisoner (OSD, sid 125)  

بە ئێسااااتاش هەر ی کوردسااااتاندا باشااااوور، لە کوردییە ڕەسااااەنی وشااااەیەکیئەمە  بەندی:

کە لە (ا دبەندە" لە کوردی"بەندیخانە". وشەی " دەڵێ "بەندی" و بە زیندانیش  دەڵێ زیندانی 

"بەندی / بەندە" بە واتای ، هەر لەم وشااااااەوە هاتووە (ێت"بندە" دەنووسااااااروەک فارساااااایدا 

 کەسێکە کە بەند کراوە، )کۆیلە/  ۆاڵم(.

balavaan = powerful (OSD, sid 126) 

 لە کوردیدا. ئەمە هەما  وشەی "پاڵەوا "ە بااڵوان:
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bahu = arm (BFD) 

baahu = arm (OSD, sid 127)     

و هەم  دەڵێ لە هەورامی، سااۆرانی و کرمانجیدا هەم باهو  .کوردییە وشااەیەکیئەمە  باهو:

 .وبازو

bhuu = to be  (OSD, sid 134)   

 ئەم وشەیە ئێستا لە کوردیدا وەک "بوو" یا  " بوو " گۆ دەکرێ. بهوو:

buuh = become (OSD, sid 135)     

لە ئەمە هەما  وشااااەی "بوو/ بووە"  ،تدرابێوەرگێڕئەم وشااااەیە لەوانەیە بە خراە  بووە:

 .کوردیدا

bhuvana = is, existens (BFD) 

ە ئەگەر منداڵەکا  لێردێت، وەک  ئەم وشەیە لە کوردیدا بە شێوەی" بووانا" بەکار بهووانا:

 "یە، یا  ئەگەر خوێندکارەکا  لێرە "بوانا"یە. بووانا"

bhraatri = brother (OSD, sid 137) 

 ت.دەدا و برادەربرا" واتای "  بهراتری:

bhumi = jord, mark (BFD) 

می  ئەدا ە" کە واتای زەوی یا  ز/ بۆمبوم" وەکلە کوردیدا ئەمڕۆ  یەب ومی: ئەم وشاااااااە

ەمی  لەرزە ئەدا، یا  " کە واتای ز/ بۆمەلەرزە دێت. بۆ نموونە وشاااەی" بومەلەرزە بەکار

 برێت،ەدبەکاربۆ بەرهەمی کشااتوکاڵی  دەسااتەواژەیەکوەک  ئەمڕۆبوم" کە بەرووشااەی "

، کە دەڵێ  و "بوم"یش واتای زەوی دەدادا "بەر" بە واتای بەری دارە )ثمر( اساااااااتیکە لە ڕ

یا  لە  کەی باشااە.یەهەم بەری باش ئەدا و هەمیش زەوی واتا ئەو شااوێنە بەروبومی باشااە،

 دەدات. و واڵت / مەرزمی ەدەستەواژەی مەرزوبوم کە واتای مەرز و سەرز

 

matsya = a fish (OSD, sid 138) 
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 هاتووە، لە کوردیدا بە گشااااتی 156دا بە شااااێوەی"ماساااایو"ئەوێسااااتالە  یەئەم وشااااە ماتستتتتیا:

 وترێت.گدە 157"ماسیو" و "ماساوی" ئەوێستا  بەاڵم لە هەورامیدا وەک ژماسی" دەبێ"

mada = Intoxication, brusning (OSD, sid 138)    

ئەم وشااەیە واتای سااەرخۆش دەدا، لە کوردی و لە فارساایشاادا لە گەڵ وشااەی  مەدە:/  مادا

وشااااااەی  هەروەها مەساااااات و مەدهۆشااااااە(. وەک دەڵێ ، )ێدا بەرچاو دەکەوهۆش"مەد"

"هەساااات بە  مانایکە هەر لەم وشااااەیەوە پەیدا بووە واتا "مەد+ هەساااات"   یش"مەستتتت "

 .ینیسەرخۆشی" دەگە

manushhya = man (OSD) sid 140  

mánu =  man, mankind (BFD)  

 158"مەشیا"واتای مرۆڤ یا  ئادمیزاد دەدا. لە ئەوێستاشدا بە شێوەی  مەنیوشەیا، مەنیو:

شا"ی "مەنیوشدا"مەنیشا"ی پێ دەڵێ ، لە زمانی سریالنکائیهەرا هاتووە،. لە زمانی سویدیشد

 و)ئادەم( مەشاایە  بە شااێوەی . ئەم وشااەیە هەتا سااەد ساااڵ لەمەوبەر لە کوردیدادەوترێتپێ 

، ەو کرماشا  و ئیالمدا برەوی هەبوو شارەزور)حەوا( لە ناوچەکانی هەوراما  و  مەشیانە

 بەاڵم ئێستا تەنیا لە نێو سرودەکانی ئایینی یارسانیدا ماوەتەوە.

 بۆ نموونە :   

یەکێ لە گەورە و  زایینی(، شاااااااعیر و پیری زەردشااااااتی ١٠٩٨ -١٠٠٦ی شااااااالیار ) پیر

ستلە  پیرەکانی یارسانا  لە یەکێ شیە )ئادەم( و مەشیانە )حەوا( هەڵبە سی مە ەکانیدا ئاوا با

 :دەکا

  159یارا  جە ڕێواس. یارا  جە ڕێواس

 پادشام پەیدا بی، جە دانەی ڕێواس

 ، بەرئاما  جەواسمەشیە و مەشیانە

 پەرێ ئازمایی، مێردا  رەواس

                                                           
156 Avesta Dictionary by K.E. Kanga,  http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm    

(2012-01-21)     
  فەرهەنگی وشەنامە هۆرامی- کوردیی، بێدار، هەۆلیر ٢٠١٠ زایینی، ل.ە. ٨٧٣ 157
158 Jonathan Slocum and Scott L. Harvey, 

http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/aveol-BF-X.html    2012-12-02 
 مێژووی ئەدەبی کوردی  د.مارف خزنەدار چاپی هەولێر ساڵی ٢٠٠١ ڵ.ە ٢٣٨ 159

http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm
http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/aveol-BF-X.html
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 واتاکەی:

 ئەی یارا  لە ڕێواس

 بووە، لە دانەی ڕێواسپادشام پەیدا 

 ئادەم و حەوا لە دەنکی گەنم هاتوو 

  تا ئەو کەسانەی لە رووەک پەیدا بوو  تاای بکرێتووە.

کی یەکێزایینی(  کەشاعێر و  ١٠٧٤ – ١٠١٥یکی تردا شاخۆشی  ) هەڵبەستلە  هەروەها

 :دەڵێتر لە پیرانی یارسانانە ئاوا 

  160ئەز چەنی تۆمە ، شەهریار بێ گەرد

 کەنگاوەر ئانە بی وەگەرداەاڵی 

 دوڕ نە تای دەریا، ئیمەی بەروارەرد

 ، ئیمەی بەرد ئەوفەردمەشیەنامەکەی 

 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

ەچێ کە مەبەسات لە اەاڵی کەنگاوەر، پەرەساتگای کەنگاوەرە واتا دەبی ئەوش لە بیرما  ن

"پەرەسااااتگای ئاناهیتا"یە. وشااااەی ئاناهیتا واتای بێگەرد دەدا، بۆیە شاااااخۆشاااای  دەڵێ ئەو 

د )واتا ئێساااااتا ڕووخاوە و بووە بە گەرد، ئێساااااتا بووە بەگەر بوو بێگەرد ە کەپەرەساااااتگای

 .   (نەماوەبرەوی جارانی  ئیتر ە کەمەبەستی ئەوەی

maa = do not (OSD, sid 143)  

mā =  not, that not (BFD) 

                                                           
 مێژووی ئەدەبی کوردی د.مارف خزنەدار چاپی هەولێر ساڵی ٢٠٠١ ڵ.ە ٢٤٣ 160



85 
 

 .ن ی() نەرێنی کرد  نیشانەیە بۆ ییدائەوێستالە  هەروەهاو  یلە سانسکریت ەئەم وشەی ما:

بەکار دێت، "ما" و ئەوێسااتایی  یکریتهەر وەک سااانساا دالە کوردی شااێوەزاری هەورامی

 وەک "مە" گۆ دەکرێ. بۆ نموونە:ئەم نیشانەیە دا ی کوردیبەاڵم لە شێوەزارەکانی تر

 واچا.ماوەرا، ماسڕا، ماوانا، ماهەورامی:  شێوەزاری

 .ڵێمەبێژە/ مەخوە، مەسڕا، مەخوێنە، مەشێووە زاری سۆرانی: 

 

man, mányate =  think (BFD)  

manyate = to think (OSD, sid 41) 

manye = think (OSD, sid 141) 

واتای بیر و ئەندیشااە دەدا، ئێسااتا لە  کی کۆنی کوردییەوشااەیە ەئەم مەنیە: مەن، مەنیاتە،

هێندێک لە ناوچەکانی باشاااااااووری کوردساااااااتاندا وەک ، بەاڵم لە ناهێنرێتبەکارکوردیدا 

هەر وەها ئەم وشااەیە لە شااێوەی ناوی  هێشااتا هەر ماوەتەوە. گەرمیا  و کرماشااا  و ئیالم

برگی یەکەمی واتای  ،مە " -"بەهبڕگە پێک هاتووە  لە دوو "دا بە دی دەکرێت کەهمە ەب"

با"باش"  با با لەو شاااااااێرەلەو کوڕە،  دەدات وەک دەڵی  بەبە/  با  ڕگەی دووەمیش ب. بەبە / 

دەدات،  پێکەوە واتای "ئەندیشەی باش" دەدات.  بیر و ئەندیشەواتای لە کوردیدا  161"مە "

مەنە" هەر بە واتای ئەندیشاااااەی باش  -مە  / وهو -ئەم وشاااااەیە لە ئەوێساااااتادا وەک "وهو

 هاتووە.

Maatri = mother (OSD, sid 144 

mātŕ̥ = mother (BFD)  

ستا لە  ماتری، ماتەر: شێوەزارەکانی لە باتی ئەم وشەیە ئێ کوردیدا وشەی دایک زۆربەی 

چاودێری و دا واتای ییلە وشااااااەی "دا"وە هاتووە. "دا" لە ئەوێسااااااتاکە دێت  بەکاریا  دایە 

مای"، کە کورت " بە دایک دەڵێ  بەاڵم لە شاااێوەزاری زازاکیدا پەرەساااتاری کرد  دەدات.

هاتووە بۆ نموونە  بەکار.  ئەم وشااااااەیە پێشااااااتر لە کوردیدا یەی وشااااااەی "ماتەری"ەکراو

ەکانی دا لە هەزار سااااااااڵ لەمەوبەردا لە باتی دایک هەڵبەساااااااتشااااااای  لە یەکێ لە شااااااااخۆ

 هێناوە. بەکاردەستەواژەی "ماما" کە هاوریشەیە لەگەڵ "ماتەر" 

                                                           
 فەرهەنگی باشوور، عەباسی جەلیلیا ، هەولێر ساڵی ٢٠٠٥ زایینی، ل.ە. ٦٤٢ 161
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 162جەاللا کاکام ڕەنوینە مامام

 دوون وە دوون ئامام چینە وە چینە

 ها ئیسا یۆر  و نامم خۆشینە

  هەر کەس بشناسوم پاکش مەو کینە

کتتدا ێەوانی من لە نتتاو چەنتتد تەنڕواتتتا دایکم نتتاوی )جەاللە( وکتتاکەم نتتاوی "ڕەنوین"ە 

استتتتی ڕگەڕاوە تا گەیشتتتتوومەتە ئەم تەنە و ئێستتتتا ناوم" خۆشتتتین"ە هەر کەستتتێک بە 

 بمناسێ  هیچ کیینەیەک لە دڵێدا نامێنێ . 

márta = mortal (BFD)  

لە  .ردو، گۆ دەکریم و لە ساااااۆرانیدا وەک وەک مەردە هەورامیدائەم وشاااااەیە لە  مەرتە:

 مەرتە. وەکووهەیە  ی"ت"هەوای دەنگیرامیدا دەنگی پیتی "د" لەم وشەیەدا زیاتر وهە

mártya = mortal man (BFD) 

 ی جۆراوجۆر گۆ دەکری وەک مردو، مردی، و مری.  شێوەلە کوردیدا بەچەند  مەرتیا:

mita= a few, a little (OSD, sid 145)  

  گۆ دەکرێ میتا وەکوو، ئەم وشاااەیە لە ناوچەی سااانە ێیندەگە بچووکواتای کەم و  میتا:

یتانە، فرە م دەڵێ کی زۆر چکۆلە، یا  ێمنداڵ  خلەمیتا  واتا کەسااایک یا  بۆ نموونە دەبێژ

 .ەواتا زۆر بچووک

mihira = sun (OSD, sid 145)    

تای  میهیرا: وتراوە، می یر  )می یرا( یش میتراخۆری خۆدائەدا، بە  خۆرئەم وشاااااااەیە وا

وەی کە لە نێو کوردا فەرامۆش بکرێت.  ئێسااااااتا لە کوردیدا بە مێ ر گۆ زۆر گەورەترە لە

ناوێ شااوێ  و  هەروەهاوبێجگە لە وشااەگەلی  مێ ر و مێ رەبا  لە ناوی کەساای و  ێدەکر

 رئەنگیز، ێم مێ ری،  رزاد،ێ رداد ، مێجێگاکاندا هەر ماوەتەوە وەک نموونە ناوەکانی م

 را  . ناوەکانی میر و میرزا و میرزادە و میرمیرا  کە واتای شاااااهنشااااا دەدا هەمووی ێم

.  وشەی مەریوا  لە کوردیدا لە بنەرەتدا هەر مێ رەوا  / مێ رەبا   هاتووهەر لە مێ روە 

اوە کە د یواتای کەسێک ونەبووە بەڵکوئێستای  یئەم واتاییە جارا وشەی مێ رەبا  بووە. 

                                                           
 یارسا  لە نووسینی ئەیوب ڕوستەم ساڵی  ٢٠٠٦ زایینی،  ل.ە ٨٢  162
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پەرەسااات یا  بە واتایکی تر دیندار، بەاڵم خۆدائاگای لە مێ ر بووە واتا مێ رپەرەسااات یا  

 بێت.     دڵسۆزواتای کەسێک ئەدا کە ڕووخۆش و  ئەمڕۆ

yavana= foreign (OSD, sid 151)     

 بەرانبەرەکەی لە کوردیدا " بیانا / بیانی"ە. یاڤانا:

yuvan = young (OSD, sid 152)  

 بەرانبەرەکەی لە کوردیدا "جوا "ە. یوڤان:یووان، 

rajani= night (OSD, sid 155)  

انی" یا  " ڕەشاااواتای شاااەو ئەدا، ئەم وشاااەیە لە کوردیدا ئێساااتا وەک "  :/ ڕەژانیراجانی

 " هەر لەم وشەیەوە هاتووە. ڕەشی " ڕەنگهاتووە، ناوی  ایی" لێڕەش

ru = light (OSD) sid 159 

ۆ" و ڕدەدا، وشااەی " 163"ڕۆژ هەروەهاۆشاانایی و ڕواتای " کوردییەپەتی  وشااەیەکی ۆ:ڕ

. لە مڕۆژو ئی ۆڕیمهەیە بڕوانە وشاااااەی ئ ا هەر یەک واتای ا " گشاااااتیڕۆشااااا " و "ڕۆژ"

 دێنی . بەکارۆ" ڕوشەی "  ڕۆژکرمانجیدا گەلێ جارا  لە باتی 

ríṣ = harm (BFD) 

ڕیش"ی ت و هەر "ێد بەکارهەورامی و لەکیدا  زارەکانی کوردییشێوە ەئەم وشە ل ش:ێڕ

 . بۆ نموونەپێ دەڵێ 

  :دەڵێزایینی(  کە شاعێر و لە پیرانی یارسانییە ئاوا  ١٣٩٤ -١٣٢٠پیرعابدینی جاف ) 

 164بەپێی وتەی سەرەنجامم

 لە شارەزورە ئەنجامم

 یارم لەوێ دەدا کامم

 لە بادە پڕ دەکا جامم

 و زاممڕێش ێش دەکا ڕسا

                                                           
 فەرهەنگی وشەنامە هۆرامی- کوردیی، بێدار، هەۆلیر ٢٠١٠ زایینی، ل.ە. ٥٢٣ 163
 مێژووی ئەدەبی کوردی  د.مارف خزنەدار چاپی هەولێر ساڵی ٢٠٠١ ل.ە ٢٦٦ 164



88 
 

 هەمی داممتا بگەمە 

 م  عابدینی هەورامم

 دڵداریی جووانی خوا جامم    

 زایینی دا(.  ١٥٦٠ -١٤٧٨یکی بابا جەلیل لە نێوا  ساالنی) هەڵبەستیا  لە 

 ڕیازەت کێشم

 ئەزیزم پەی تۆ، ڕیازەت کێشم

 ڕێشموونی ربەزەی کەر وە حاڵ، دە

 گوڵم وە دەست ، پەی چێشە   بێشم

vīrá =  hero, man, strong son (BFD)  

بەاڵم لە ڕاساااتیدا ئەمە  .هێز بۆ ئەم وشاااەیە دانراوەوڕی بەواتای اارەما ، مەرد و ک وێرا:

وێری ب وباکی، دلێری، ێواتای ب کە  ە"ی / وێرا " وێرکوردییە کە چاوگەکەی  وشاااااەیەکی

 ". وێرە"،  "کوڕێکی بوێرا -" نەموێرا -بۆ نموونە: " نەیا دەدات، 

" واتا دڵوێر کە وێر"دڵ +  :وە هاتووە، ئا بەم جۆرەەدی وشااەی دلێرێش هەر لەم وشااەیۆخ

 جار بووە بە دلێر.ادو

vīryà = heroic deed, manly strength (BFD) 

 پێشووە. هەر هەما  واتاش دەگەیینی. ئەمەش هەر هەما  وشەی وێریا:

هێندێک جیاوازی هەیە لە نێوا  : و "وزە" "ورە"کانی لەساااەر وشاااەک ەکردنەوەی ڕوو 

ە، واتا ئەگەر یترسااااااای و بوێریەورە هێزی ن .لە کوردیدا " و "وێرا"/ ورا "ورە یوشاااااااە

کە وابوو ورە هێزی "وێرا "ە.  ێ.ناوێر ێنەب ێ، و ئەگەر ورەێی هەبێ دەوێرکەسێ ورە

ە" هێزی وز" دا هەیە، واتایشهێز"ش لە نێوا  وشەی " وزە" و وشەی "ەییپەیوەندهەر ئەم 

، ێدا نەمێنێیە، و هەر کەساااااای وزەی ت، هەر کەسااااااێ  وزەی هەبێ هێزیشاااااای هەیەتوانایی

 .هێزێشی تێدا نامینێ

vac = speak (BFD)    

چەشاااااانی ئەوێسااااااتایی و  هەرکە لە شااااااێوازی هەورامیدا  یەکوردی ئەمە وشااااااەیەکی واچ:

. دەڵێ"کااکەم واچە " واتە کااکەم  دەڵێ ، بۆ وێنە گۆ دەکرێ "واەوەک سااااااااانساااااااکریتی

 .   هاتووبێژە هەمووی هەر لەم وشەوە  ،وشەگەلێ وەک واچە، واژە، بوشە
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vacha = word (OSD, sid 163)  

وەک  . لە هەورامیدا هەروە هاتووە"واە" ڕەگی وشاااەیواتای وشاااە ئەدا، لە هەما   :اواچ

 گۆ دەکرێ. "واژە" و "وشە"لە شێوەزارەکانی تری کوردیدا وەک  ،"یە/ واچاواچە"

 

vivaaha = Wedding (OSD, sid 175) 

vivaa = marriage (OSD, sid 175(   

واتای ژ  هێنا  و زەماوەند دەدا، ئەم وشااااااە لە زازاکیدا  :(ڤەیڤاها، وەیڤاویواها، ویوا / )

. لە ئەوێساااتاشااادا هەر وا گۆ دەکرێ. 165دەڵێ  "ی پێ(eyvevماوەتەوە و" وەێڤە/ وەێوە )

 ناااوچەکااانی ، لە166وەێوە"امی و زازاکیاادا بە بووک دەبێژ  "شاااااااێوەزارەکااانی هەور لە

 " وەوی". دەڵێ و سنەدا بە بووک  شارەزور

vasha = agree (OSD, sid 166)  

نزیک لە یەک گۆ  ێکشێواز چەند بەهەر ماوەتەوە و ئەم وشەیە لە کوردیدا  ا:ڤاسا/ سهوا

 ، ساانە و هەوراما (،شااارەزوروەسااایە" )کرمانجی(، "واسااە" ) ناوچەکانی " دەکرێ وەک

 (.   یوایە" )سۆرانی(، و " وەهایە" ) کوردی بە گشتی"

varshha = rain (OSD, sid 165) 

ازاکیدا هەر بەم چەشاانە گۆ واتای بارا  دەدا. ئەم وشااەیە لە شااێوەی هەورامی و ز :اوارشتت

  یە:وشەی وارشا ناوی چاوگە بۆ " وارا "،  کە بەرانبەرەکەی لە  کوردیدا ئاوا دەکرێ.

                         

 چاوگ یناو ناو شێوەزار

 وارەش    وارا  زازاکی  

 وارەشت ، وەشت وارا    لەکی، هەورامی

 شت  بارش، بار بارا  کرمانجی، سۆرانی

                                                           
165 Ferheng, Kirmancki (zazaki) – Kurmanci, Çeko Kocadag, l.p.478 
 فەرهەنگی وشەنامە هۆرامی- کوردیی، بێدار، هەۆلیر ٢٠١٠ زایینی، ل.ە.١٠٣١ 166

  ٤٧٨.ە.، ل٢٠١٠ووسینی چەکۆ کۆچداو ساڵی کورمانجی، لە ن -فەرهەنگی زازاکی
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vaata = wind (OSD, sid 166   (    

vaayu= wind (OSD, sid 168)   

یە لە هەورامی، زازاکی، لەکی و وشاااااااەی "وا" بەرەکەیمبەرا واتتا، وایو/ )ڤتاتتا،ڤتایو(:

 کەڵ ۆڕیدا و وشەی "با"یە لە سۆرانی و کرمانجیدا.

vāja = power, strength (BFD)   

 وزە"." بەرە لەگەڵ وشەی کوردیمئەم وشەیە واتای هێز دەدا، بەرا وجا:

vrika = wolf (OSD, sid 178) 

 167"(ergvئەم وشەیە واتای گور  دەدا، لە زازاکی و هەورامیدا وەک " وەر  ) ورێکا:

دا ەکانیزمانی  ئەشاااااااکانی کاریگەرییگۆ دەکرێ، بەاڵم لە ساااااااۆرانی و کرمانجیدا لە ژێر 

 . "" گۆراوە بۆ "دەنگی "ۆ

vad, vádati = speak (BFD)    

بەرەکەی لە شااێوازی هەورامی و لەکیدا م، بەرائەم وشااەیە واتای وت  دەدات واد، واداتی:

یدا  " دەبێتە  دەبێتە" وت"، لە کرمانجیدا دەبێتەوات" و لە شاااااااێوەی ساااااااۆرانی و کەڵ ور

 ەک اتی"هاتووە لە وات لە گەڵ پاشاااگری " پێکلە ساااانساااکریتیدا گۆت". وشاااەی واداتی "

اتیەتی" و ودەبێتە "ئەگەر بەرانبەری لە کوردیدا بۆ ببینینەوە  دۆخی کارەوە،وشااەکە دەباتە 

 وتیەتی".یا  "

víśva = all (BFD)    

 /واتای گشااات یا  هەموو دەدا. ئەم وشاااەیە لە زازاکیدابە شاااێوەی "ڤیساااە :ویستتتواڤیستتتڤا/ 

 دێت.   بەکاروسیار" ویسە" و لە شێوەی لەکیدا وەک "

sūrya = sun (BFD)   

suurya = sun (OSD, sid 209) 

ماوەتەوە و  هەر وی کچانداان شاااااااێوەی لە کوردیدا لە ئەمڕۆواتای خۆر دەدا،  ستتتتتتتوریا:

 "سورەیا"ی پێ دەڵێ .

                                                           
 فەرهەنگی وشەنامە هۆرامی- کوردیی، بێدار، هەۆلیر ٢٠١٠ زایینی، ل.ە. ١٠١٢ 167
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soma = ljus, God (OSD, sid 210) 

 هەیە: یکوردیشدا هەر هەما  واتاهاتووە. لە  خۆداایی و بە واتای ڕۆشنبە واتای  سۆما:

 .168اکی لە دورەوە ئەداڕوونتروسکەی  هەروەهاواتای هێزی بینایی و   -١ 

زۆر جارا  دەنگی "س" ساااااانساااااکریتی لە زمانی کوردیدا دەگۆردرێت بۆ " ه" هەر   -٢ 

ە بە ، بێ سااودە بوووەک ئاسااورا بووە بە ئاهورا، ناساایتا بووە بە ناهیتا، ساایند بووە بە هیند

کە  169("Homa) "هۆما  دەڵێ و ساااااااۆما بووە بە هۆما. لە زازاکیدا بە خۆدا  بێ هوودە،

 هەما  سۆمای سانسکریتییە.

sthaa = to stand (OSD, sid 211) 

 وەستا"یە." وشەی ا، بەرانبەرەکەی لە کوردیداواتای وەستا  ئەد ستها/ ستا:

sthaana = place (OSD, sid 211) 

ئەدا لە کوردیدا. ئێساااتا زیاتر وەک پاشاااگری  "ساااتا "ئەم وشاااەیە واتای  / ستتتتانا: ستتتتهانا

 .دێت وەک گۆلێستا ، دارستا ، بێستا ، کێوستا ، کوردستا  بەکارشوێ  

stuta = praised (OSD, sid 211) 

دیت واتا وەک  بەکار  دا، لە کوردیدا هەر وەک ناوی چاوواتای سااتایشااکرد  ئە ستتتوتا:

  دێت. بەکارستایش یا  ستایشت. ئەم وشەیە لە فارسیدا وەک ستود  

sva = self ( OSD, sid 214) 

یدا هاتووە، لەوانە دەنگی کاری بە سەرگۆڕانئەم وشەیە واتای خۆ ئەدا، ئێستا  سڤا/ سوە:

 یش گۆڕاوە بۆ خۆ.دواجارکە  "هوە/هوڤا بووە بە "ه" و وشەکە اوە بۆ "ڕدر"س" گۆ

 

 ئەنجامەکانی ئەم بەشە:

 یکپەیوەندییە ی وکە خزمایەت انێە ئەوەمان بۆ دەستتتتتتتەلمیئەم بەراوردکاری

ا هەروەه .هەیە و میتانیدا کوردی و سانسکریتی ەکانینێوان زماننزیک لە 

دا بێجوە لە زوانی کوردی اکە لە ناوچەی میزوپوتامیا ستتتتتتتەلمێندەش ەئەو

                                                           
 بڕوانە هەنبانە بۆرینە هەژار، تارا  ١٣٦٨، ل.ە ٤٢٩ 168
169 Ferheng, Kirmancki (zazaki) – Kurmanci, Çeko Kocadag, l.p.190  
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مانی ز ایەتی لەگەڵزیکنکی تر لە ناوچەکەدا نییە کە ئەوندە ێنەبی هێچ زمان

ە ل با.  بێوومان میتانییەکانیش تەنیا یەکایدا هەمیتانی و ستتتتتتتانستتتتتتتکریتی

بوون کە فەرمتتانڕەوایەتی نتتاوچەکەیتتان لە  هینتتدوئێرانیی زمتتانهۆزەکتتانی 

کا  لەگەڵ میتانییەکان و پێشتتتتر لەوانیش بە دەیان دەستتتتدا بوو. بەاڵم هاوبن

کە بە  ژیاونلە ناوچەکەدا  زمان یێرانیستتتتتتتەدان تیرە و هۆزی ئ بورە بە و

)بۆ نموونە هەبوونی گۆندی گاستتتتتتتوور لە  دواونزمانیکی نزیک لە یەک 

. زمتتتتانی کوردی ئەمڕۆ هەر چەنتتتتد (بۆ خۆی بەڵوەیە نزیکی کەرکووک

انی مز کاریوەرییتە بەر وەکەوتو با گومان گۆڕانی بە ستتتتتتتەردا هاتووە و

ڕیشتتتتتتتەکەی هەر دەگەرێتەوە بۆ زمانی  وەلاخۆی و پشتتتتتتتتی  ورەگەالنی د

ر و هە نیشتتتتتتەجێبوونکە لە ناوچەکەدا  زمانانە یئێرانیمیتانی و ئەو هۆزە 

 ناتوانرێ باستتی کرا،  یشبەاڵم هەر وەکوو پێشتتتر لەول دەژیان. بوو لەمێژ

ها  کەوترێ  وب تانی و هەروە مانی می مانز ی ئەو هۆزانەی دیکە کە لەو ز

 و زمانانەزمانی کوردی بووە، بەڵکوو ئەڕێک پا ئاخاوتوون  ستتتتتتەردەمەدا

بناغە و پایەیەک  کە دوواجار بوو بە خۆش کردان مینە و ژێرخانەیەئەو ز

 .کە ئێستا بە کوردی دەناسرێ " بۆ سەرهەڵدان و گەشەکردنی زمانێک

  



93 
 

 ەمیبەشی سێ

 هۆزەکانی ماننا / پادشایەتی ماننا یەکیەتیی

 

ی ی شاااااااوێنەوارەکاااندوابە  کراوە تااایبەتیو پشاااااااکنینی  لێکۆڵینەوە کەمتری تااا ئێساااااااتااا 

بۆ پەی برد  بە ڕووداوەکاااانی ئەو ساااااااەردەمە و چۆنیەتی  کاااانااادافەرماااانڕەوایی ماااانناااا

ی تری ەاڵتەکانتکانیا  لەگەڵ هۆزەکانی تر و دەساااااااپەیوەندییەو  ماننایییەکا فەرمانڕەوایی 

ستا لەبەر شەزانیارییانئەو  ناوچەکەدا. ستدایە  کە ئێ سەرچاوەکانی زۆرتر دە شلە  ی وورئا

یا  کە  هاتوو بەدەساااااااات  یەوەییوو ئورارتو کان ا  و یۆبۆهەڵکێشااااااااانی خ هەرپادشااااااااا

لە پاش    نووساایویانە وکەیفی خۆیادا بەماننایییەکانبەسااەر  تۆمارکردنی سااەرکەوتنەکانیا 

 اێنو ماننایییەکا نی ڕەش و ناکامی اڕۆژ ئاوێنەی دیارە ئەمەش .ا  هێشاااااتووەبەجێیخۆیا  

 ی ماننا.دەستەاڵتەاینە لە واڵت و ڕاستکی یەوێنە دەکا نەک

ۆ ک ماننایییەکا  لەساااااااەرکە زۆرتری  شاااااااتی  زانا بەناوبانگەکانی بواری مێژوو یەکێ لە 

ەکانی نووسااراوتر زۆربەیا  هەر بە پشااتبەساات  بە مێژوونووسااانی  .ەدیاکۆنۆڤکرددوەتەوە 

ا  لە کیەیڕاساااااات. بۆیە باشااااااتر وایە وەتەەو وتاریا  نووساااااایوو یا  کردووەلێکۆڵینەوەئەو 

 رێتەوە.ڕوو  بکهەڵەکانیشی ت و گیردریە وەربدیاکۆنۆڤ

 یا  دابەش بوو بە ساااەردەساااتەاڵتایی میتانی، شاااوێنەکانی ژێرفەرمانڕەوپاش لەناوچوونی 

انیش کئاشوورییەو  رۆژاواو  باکوورەکا  بەشی یهیتی .یدائاشوورهیتی و  ،دوو پادشایەتی

ا  ئاشوورییەکا  توانیکی کورت یەدوای ماوەلە  باشووری ئەو واڵتەیا  داگیر کرد. بەشی

ەکانی ک لە بەشیەبۆشاییچەند تی میتانیدا بگر . بەاڵم واڵێکی زۆر لە دەست بە سەر بەش

هێز ەایی بفەرمانڕەوکە لە ئەنجامدا دوو   دا بووەیپ داهەاڵتڕۆژی باکوورو  ڕۆژهەاڵت

 کە بریتی بوو : انەیا  پڕ کردەوەییئەم بۆشا

ئەرمەنەکااا   کااانیااا پێک اااتە یەکێ لە ( کەخۆری) هوریلە الی باااکوورەوە هۆزەکااانی  -

بوو )شاااری وا (.  تۆشااپەدامەزراند کە ناوندەکەی  "یانوئورارتو"بوو ، فەرمانڕەوایی 

ەتا یساااااتا ههێز و پا  و بەری  کە هەر لە ناوچەی جەزیرە وبۆتانی ئەکی بیەفەرمانڕەوایی

 یهەموو هەر ،ئەرمەنستانی ئێستارومیە( و ا) وەی گۆلی ورمێیدەگاتە ناوچەکانی سەرە

واندز و ڕە. تەنانەت لە ساااااااەردەمیکدا توانیا  ناوچەکانی ئەوا  دەساااااااتەاڵتی ب  کەوتنە

کی ەییا ، مینەواس یەکێ لە پادشاااکانیا  نووسااراوەۆفەرمانڕەوایی خشاانوێش بخەنە ژێر 

 یدەسااااتەاڵت)ئەم نووسااااراوەیە ئێسااااتا لە الیە   .ەوو ێشااااتبەجێلە خۆی لەسااااەر کێلەشاااای  

 ئێرانەوە گواستراوەتەوە بۆ موزەخانە(.
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هۆزەکانی ماننا دەسااااتەاڵتی خۆی هەر لە باشااااوور و  یلە الی ڕۆژهەاڵتیشااااەوە یەکیەتی  -

 هەروەها و ر لە ناوچەکانی ئازەربایجا  ۆڕۆژهەاڵتی گۆلی ورمێییەوە واتا بەشااااااایکی ز

و وەال دەنی  و تەنیا وئورارتدامەزراندبوو. لێرەدا باسااااای واڵتی کوردساااااتا   هەاڵتیڕۆژ

 دا. زمانی کوردی لەگەڵزمانەکەیا   یباسی ماننا دەکەی  بۆ دەستنیشانکردنی پەیوەندی

شوورییە ۆر لە ز ژمارەیەکیکا  بە تۆمارکردنی سەرکەوتنەکانی خۆیا  توانیویانە ناوی ئا

وەرگرت  لەم ە ساااااود ک ب ێڵ بۆ ئیمە بەجێ  ناوی ناوچەکا هەروەهاساااااەرۆک هۆزەکا  و 

 یشااااتوانی کۆنی واڵتیدان یلەسااااەر زمان یی زانیاریەیارمەتیدەر بێ بۆ ئەو ێناوانە دەتوان

ی هەاڵتڕۆژگشاات دانیشااتوانی  لە سااەرەتادا کا ئاشااوورییەدەسااتەوە بدات.  کوردەواری بە

 ووو زمانێکەوە وەک وو نەژادیا  بە هەمیی کۆنی واڵتی کوردواریا  واتە دانێشتوانئاشوور

 و و هێندێ جاریش وەک گۆتی، یە و واتای بیانی و دوژم  دەدا(هوریوشااااەیەکی بی )لۆلۆ

 هەر لە گۆلی دالە پێش واتا زاموا ئەم ناوچەیە. لێ بردووەناو  "زاموا"ناوچەکانیشیا  وەک 

ووباری دیالەی لە خۆ دەگرت بەاڵم پاشا  دەستەواژەی زاموا ڕەوە هەتا سەرەوەی یورمێی

 وککەرکودەهات کە لە دربەندی بازیانەوە لە خوارەوەی بەکاربەر تەسکتر  ناوچەیەکیبۆ 

هەتا دەگەێشااتە مەریوا  و بەشاایک  روبەریی و دەوساالێماندەکرد و ناوچەکانی  دەسااتی پێ

ی واڵتی "نامار/ سنوور هەتا دەگەیشتە سەرەوەی رووباری دیالە واتا  لە هەورامانی ئێستا

 کورتەیەک لە مێژووی ماننایییەکا یاریی زیاتر لە ساااااااەر لێرەدا بۆ زاننامری" دەگرتەوە. 

  170 :باس دەکرێت ئەو سەردەمە

 پادشااااااااایراری دووەم ێد نا( ئەد ٨٩٠ -٩١١ندا )ییمی پێش زایە"لە کوتای ساااااااەدەی دە

ا یەوە هەتورمێیێکی بەرباڵو لە دژی لۆلۆبیا  هەر لە گۆلی هێرشاااادەسااااتی دایە ئاشااااوور، 

ی رارێد ناکوشااتار کرد. پاش مردنی ئەدبە کۆمەڵ خەڵکی  انەداهێرشاا، لەم ووباری دیالەڕ

ی ڕێگااااابوو و لە ێگااااای باااااوکی ڕدرێژەدەری  "توکولتی نینورتی دووەم"کۆرەکەی 

اپتر مانە خرواڵتەکەی فراوانتر بکا، بەاڵم لەتوانی سااانووری  دەساااتدرێژی و کوشاااتوبڕەوە

ز. بە ە. ٨٨٠و  ٨٨١، ٨٨٣بوو لە سااااڵەکانی  "ەمی دووڵئاشاااوور ناسااارپا" یەکانهێرشااا

ناوچە و گوندێکدا کە ت تادەپەێ هەر  ئاژەڵ، نی دەکرداڵڕی  تا  بگرە وەەلە ئەسااااااااە و  هە

 .  بردانەی" د(کۆێلە ) بەردە" کو یا  وە  ستەی ناومااڵ ، خەڵکەکەشی یا  دەکوشتەڕەک

 ،هەورامییە کوردیی وشاااااااەیەکیوشاااااااەی "بەردە" کە بە واتااای کۆیلە و بەناادی دێاات،  

کەس و  الیە ئەو کەسااااااااانەی کە دەگیرا  و دەبرا  لە  ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو ساااااااەردەمە.

واتاا ئەوانەی کە بردرا  )براوەکاا (، هەر ئەم  کاا ""بەردە راا  دەگۆتێیاوە پەیاانەکاانکاار

 [.بە بەردەگا  )بردگا ( ە و بووەوینێو زمانی فارسی ەتووچو ە دواجارکبوو  وشەیە

                                                           
سەرچاوەی سەرەکی  نووسینی ئەم بەشە  پەرتووکی مێژووی ماد لە نووسینی ا.م. دیاکۆنۆڤ ولە وەرگێرانی  170

.                                                                       هەتاوی لە تارا  ١٣٤٥کەریمی کشاورز لە ساڵی   
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ناوچە  باش تێجۆراوخەڵکی  کانی واڵتی کۆنی کوردەواری لەمە  یشاااااااتبوو  کە ەگ جۆرە

دایە خۆ رێکخساااااات  و  دەسااااااتیا  شبۆیەهەر دایە سااااااەروماڵیا  لە مەترساااااای لە ناوچوون

داگار، کە لە  ساااااااەرۆکی ناوچەی ئاداد" -"نوربەرئەنگاربوونەوەکەی  بەرخۆدا . لەوانە

ی گرت بەاڵم هێزەکانیا  بەرگەیا  نەگرت و ناسااارپاڵئاشاااوور ی بە ڕێگادەربەندی بازیا  

ی خۆیا  ساااێ پادشاااا ڕێگالەساااەر   و ڕپەێ ا  توانیا  لە دەربەندی بازیا  تەکییئاشاااوور

زۆر ناوچەی تریا  داگیر  هەروەهاومار بکە ، ( تاربووە ساااێ ساااەرۆک هۆزمەبەسااات )

ێکی اورسااااایشااااایا  خساااااتە ساااااەر ئاشاااااوور و باجواڵتی کرد و هەموویا  خساااااتە ساااااەر 

 ی زاموا بە ناوەکانی" ئامێکا" و " ئاراشااتوا"باشااووردوو ناوچە لەمانە لە  یشااتوانەکەی.ندا

ی بە خێرای ناساارپاڵ ئاشااوورتر باجەکەیا  نەدا، بۆیە دواساااڵی  وخانەای ( شااارەزور)الی 

  لە ڕاساااتیدا ئەم ناوانە ناوی ناوچەکا  نی ،  .اری کردە ساااەریا  و تاروماری کرد پەالم

لەو ساااااااەردەمەدا باو بوو کە  ک هۆزەکا  یا  میرە ناوچەییەکانە.بەڵکوو ناوی ساااااااەرۆ

 ناوچەکانیش هەر بە ناوی سەرۆکەکانیانەوە ناوی لێ دەنرا[. 

، دژی )اەاڵی( ئتتامتتالی"" :ەوە ئەمااانە بوو هێرشااااااائەو شاااااااوێنااانە کە کەوتنە بەر ئەم 

 و کیرتیارا"ناوچەکانی تەنیشااتی وەک " هەروەهالە اەراخی رووباری دیالە،  "ئاراشتتتوا"

دا نەهێشت، ئەوانەی کە بۆ ێکەسی ت "خاشمار"هەتا گردنەکانی  "موساسینا"و ""سابینا

ی دیکەش بە ژ  و پیاوەوە هەمووی ەئەوان ، نیا  دەشااااایا  کرا  بە کۆیلە و بردیاکردکار

کرایە ساااااااەرناااوچەی  هێرش جاااردوا  خساااااااتە نێو ئاااگرەوە. ەکااانیشااااااااامنااداڵکوژرا  و 

شار حە ێنایا  بردە شا، و خۆیا  لەوەهۆزەکەی پ ڵ، ئامێکا لەگە"ئامێکا"دەستەاڵتی ژێر

اوەرەکاااانیاااا  بگر  و پااااش نگاااەیەکاااا  توانیاااا  دەیاااا  کەس لە جیئااااشاااااااووردا بەالم 

لە  ێیەکو  )سنندج(" کردوویا  لە ناوچەی "سنە ڕکی زۆر بیانکوژ . پاشا  یەئەشکەنجە

هەر بەمەوە  ڵناسااااااارپا ئاشاااااااووریا  تارومار کرد. ""ئاتاکانی ئەو ناوچەیە بە ناوی میرە

و   اتبوو ڵو چیاکا  هەەکەوتە شاااۆێ  ئەو خەڵکانەی کە لە ترسااااندا بەر بەڵکوونەوەساااتا 

 پاراسااتنی خۆیا لە میرا  و سااەرۆک هۆزەکا  بۆ  ژمارەیەکدەسااتی دایە چپاو کردنیا ، 

 " )ناوچەی"گیلزانلەوانە میرانی  ئاشاااوورنارد بۆ پادشاااای  باجیا و  یلە کوشاااتوبڕ دیار

ی گۆلی وا ( ، و دژی کاسی باشوور) خۆبوشکیەی گۆلی وەرمی( و رۆژاواشکاکا  لە 

 .ئیالملە مەرزی  ) خارتیش(

دەستەاڵتی گرتە دەس  بوو "مان ناساریڵشا" ڵ کوڕەکەی کە ناویناسرپا ئاشوورپاش لە 

ایی فەرمانڕەوبڕ سااااال بە تااڵنگەری و کوشااااتو ٣١ی ش هەر بە شااااێوەی باوکی ماوەیئەو

  وا . گۆلیکرد و بە اسەی خۆی توانیویەتی دەستی بگاتە ناوچەکانی دەوروبەری 
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 171دەگوێزنەوە "ماننایی/ مادی"ئاشوورییەکا  دیلەکانی ، (٩)وێنەی ژمارە 

هەڵگیرسااااااا،  172نامری / نامار"" ناوچەیشااااااێوی و نافەرمانی لە بە.ز  ٨٤٣لە سااااااالی 

ی ناوچەی ساااااااەرۆک 173""یانزییەکەی دامرکاند و یم بشاااااااێویەساااااااێ ساااااااالماناسااااااااری

 ئاشااااوورتر یانزیش لە دوای ئەم ناوچەیەش. بەاڵم سااااالی سااااەرۆککرد بە  174ی"هامبان"

ومار کرد ەر نامار و دژەکانی ناماریا  تاریا  کردە سااهێرشااکا  ئاشااوورییەهەڵگەرایەوە. 

بە تااڵ  برد. یانزی خۆی  [دێت)ثروت(  واتایبە لە کوردیدا  :دەوڵەت دەوڵەتیا  و ماڵ و 

و ەبەر یوپێشاااڕەدایە  دەساااتیا  ئاشاااوورییەکا ایکرد. ڕو ناوچەکانی ماد ەشااااردەوە و بەر

هەاڵتی ڕۆژێسی )ناوچەی و خۆیا  گەیاندە ناوچەی م هەاڵت و ناوەندی هۆزەکانی مادڕۆژ

ۆندی خارخار ەوە بەرەو ناوچەی خارخار )ناوچەی تیکانتەپە، گێیوس(، و لەوەڕبیجاری گ

کا  لەم شاااااوێنانەدا چوار دژیا  ئاشاااااوورییەماوەتەوە(. هەر کی تیکانتەپە یئێساااااتاش لە نز

ی کە ەی ئەودوابرد. بەاڵم لە و "بەردە" ولە خەڵکی ئەوێیا  وەک ژمارەیەکداگیر کرد و 

 یا  ڕادەساااااتیگەڕانەوە. )دیارە یانز و جێ یشاااااتەنەکەیا  بێیا  دەساااااتگیر کرد شاااااوییانز

 (.تەوە= نووسەرکردوە

ب  سەرکردایەتی یەکێ لە سردارەکانیا  بە کا  لەئاشوورییەە.ز  ٨٢٨دیسانەوە لە ساڵی 

هەاڵت و ڕۆژی باکووریا  هێنایەوە ساااااااەر ناوچەکانی هێرشااااااا" ئاشاااااااوور -ناوی "دایا 

                                                           
 مێژووی ماد، دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز، تارا  ١٣٤٥، ل.ە. ٢٥٣ 171
شەوە  172 شتە چیاکانی حمری  و لە الی باکۆری ستیپێدەکرد هەتا دەگەێ شورەوە لە سەروەی خانەاینی دە ئەم ناوچەیە لە با

.                                                                                                                     هەتا نزیکیەکانی  کەرکوک   
بەپێی بۆچوونی دیاکۆنۆڤ ئەمە وشااەێکی ناوچەیی کاسااییە، کە واتای سااەرۆک و پێشااەوا ئەدات. بڕوانە دیاکۆنۆڤ  173

                                                                                                                .١٣٠بەندی  ٦١٠و هەروەها ل.ە  ٢٠٧ل.ە 
هامبا  یا  همبا  ئەم ناوچەیە کەوتبووە نێوا  ناوچەکانی نامار و ئەلیپی )کرماشااااا  (  واتا ئەو مەلبەندە کە ئێسااااتا  174

.                                                                                                ناوچەکانی سەرپێل، کرند و ئیالمە  
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کە  ناوچەیەکلە  هەروەهای گۆلی وا ، شاااااااووربابوشاااااااکیە" لە ۆڕۆژهەاڵت. لەوانە "خ

هەاڵت ڕۆژوری وو باشاااەی  و بەرڕساااەرۆک هۆزەکەی ناوی "ماگدوبومالخیس" بوو تێپە

ئال و. ئو" بو/ ئۆئال کەیئاڵ کیۆاندە واڵتی ماننا کە پادشااااااکەی "ئشااااات  و خۆیا  گەیڕۆی

کە  سەاز( ینزیک)لە  "وندی" ئێزیرتووئاشوور گپاکەی ی خۆی لە شاخا  حەشار دا، سەک

خااااارو  کە  و ناااااوچەیەی بەریدوا .بوو داگیر کرد "ئوئاااااڵ کیئۆئااااال کەی/ "اەاڵی 

 ئاشااوور رکەوت ، شااۆلۆسااۆنۆ ملکەچی خۆی بەرانبە ێڕای بوو فەرمانڕەوشااۆلۆسااۆنۆ" "

هەروەها . ئاشووری سپائەسە وەک باج  بدا بە  ژمارەیەکنواند و سۆزی دا کە هەرساڵە 

ناوچەی دیواندەرە  ێگومانی بۆ دەچ) 175ش"" پادشای "شوردیرەسێرورو/ ئارتا "ئارتا سا

 کا .ئاشوورییەپێشکەشی و باجی دایە بێ( 

انەدا نتتاوی هێنتتدێتتک لە نتتاوچەکتتان و هێرشتتتتتتتتئتتاشتتتتتتتوورییەکتتان لە بتتاستتتتتتتکردنی ئەم  

/ ئۆئا  ئۆئاڵ کی"پادشتتتتتتتای )گێلزان(،  ۆلەوانە "ئەوپ ،ەوستتتتتتتەرۆکەکانیان تۆمار کردو

)هارون(، ئارتا سارو )شوردیرە(، نیک دیارا )ئیدا؟(،  ۆسونۆپادشای )ماننا(، شول کەی"

  .176نیک دیما ) ....؟ (، نینی )ئاریدو("

سەر  ەیا  کردهێرشە.ز بە دەیا  جار  ٨٢٧ -٨٣٤کانی لە نێوا  ساڵە ئاشوورپادشایانی 

ا واتا ئەو ناوچەگەلە کە ئێسااااااات ورمێی گۆلیپارساااااااوا  و دەوروبەری  ،ناوچەکانی زاموا

هەزارا  کەساایا  کوشاات، هەزارا  کەس بە دیل انەدا بەهێرشاائازەربایجانی پێ دەڵێ . لەم 

ومااڵت بەتااڵ  چوو  و زۆر ڕەو م ئاژەڵهەزارا  ئەساااااە و گیرا  و کرانە "بەردە"، بە

کانی  لە سااااالەلە سااااەردەمی ساااامیرامید  هەروەها ور کرا .ودانیش خاپاند و شااااوێنی ئاووگ

ە.ز. لە دژی  ٧٨٨و  ٧٩٢، ٧٩٣ز. لە دژی ماننا وسااااااالەکانی ە. ٨٠٦، و ٨٠٧، ٨٠٩

 کرد . هێرشنامار دەستیا  دایە 

 .ترەوە هەر لەم سااااااااااڵنەدا ماانناا کەوتبووە بەر پەالمااری "ئورارتوو"شاااااااەوە الیەکیلە 

ک(  ەی)اەاڵباد( هاتنە پێشێ و دژێکیا  هاەئورارتوویەکا  هەتا ناوچەکانی الی موکریا  )م

 ێکیا  لەوەدروساات کرد و نووسااراوەی "وئاووک "میاندیبە ناوی "مشااتا" لە تاشااتەپە لە نز

لە  یگریالیەنجااار  ێااکەنااددەساااااااتەاڵتااداری ماااننااا ه ێشاااااااتووە. لەم ساااااااەردەمەدا ێجەب

دژ بە  بوو ئاشاااااوورواداری ەش هیجار ێدەنو ه ئاشاااااووردەکرد دژ بە  یییەکا ئورارتوو

، ٧٧١، ٧٧٢، ٧٧٣، ٧٧٥پادشااای ئورارتوو لە ساااڵەکانی  "یەکەمئارگیشااتی " ئورارتوو.

کردنی کە تووشااااااای داگیرتای ساااااااەر ماننا بە مەبەساااااااتی کوەندی  جارهەڵیە.ز چ ٧٦٨و

هەروەها سااااردوری . 177بەرئەنگاری ماننا بووەوە و ساااەرکەوتنێکی وای دەساااتنەکەوت"

                                                           
175 Artasaru, šuridra مێژووی ماد، دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز، تارا  ١٣٤٥، ل.ە.٢٠٩  
176 Upu, Ualki, Artasaru, šuridira, Nikdima, Ninni 

   ٢٠٩ -٢٠٨ل.ە.،١٣٤٥وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز، تارا  دیاکۆنۆڤ  مێژووی ماد،
 مێژووی ماد، دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز، تارا  ١٣٤٥، ل.ە.٢١٧ 177
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ە.ز دوو جارا  پەالماری ماننای  ٧٥٠ساڵەکانی  دەوروبەریلە  پادشای ئورارتوو ەمدوو

ایی ئورارتوو ئەوندە بەهێز بوو کە نە تەنیا زاڵ بوو بە سااەر فەرمانڕەودا. بەاڵم لە پاشااا  

پەڕی  و پەالماریا  دایە سااااااەر ناوچەی ێ و تەنانت بە ناو خاکی مانناشاااااادا توماننادا بەڵک

کەوتبووە نێوا   وەرۆژاواالی  لە ئەم ناااوچەیناااوچەی گەرمیااا ،  "نااامااار/ نااامری" )

هەاڵتیشااااااەوە هەتا ڕۆژری وی دیالە و لە الی باکوڕووبارچیاکانی حەمری  و سااااااەروەی 

شەڕی سەخت لە  دا بوو. سەرئەنجامئاشوورایی فەرمانڕەو( کە لە ژێر کەرکووکنزێکی 

وویدا. لە ڕ ئاشاااوورەم پادشاااای ئورارتوو و تیگاڵتپاالساااار پادشاااای نێوا  سااااردوری دوو

 ئەمە .خوارد ئاشااوورشااکسااتێکی گەورەیا  لە دەساات  یییەکا ە.ز ئورارتوو ٧٤٣اڵی ساا

ۆ خزگاری بێت و وەک واڵتێکی ساااااااەربەڕوو بوو بە هۆکارێک کە ماننا لە چنگی ئورارت

ارێکی ج پێ دەڵێ ئازەربایجانی  وانی گشت ئەو ناوچەگەلە کە ئێستاو ت ،وو لە گەشە بکاڕ

 خاتەوە ژێر فەرمانی خۆی.یبتر 

" پادشاااااااای ماننا، کێ جێگای گرتووتەوە هێشاااااااتا ڕوو  / ئۆئاڵ کەیئاڵ کیۆئ" لە پاش

هێز بوو ەکی بیەئێرانزو" پادشتتتا" ە.ز ٧١٨ -٧٢٥ ەکانی، بەاڵم لە نێوا  سااااڵەبووەتەوەن

کە  ێ. ئەمە ئەوە دەگەینامەزرێنبدا داو توانی دەستتتتتتتتەاڵتێکی یەکورتوو لە متتتتاننتتتتا

لە گۆڕاندا بووە و لە کۆمەڵگایەکی سااااەرەتایی  داواڵتی ماننا لە کۆمەاڵیەتی کانیپەیوەندییە

ە دەسااتەاڵتشاات هەر وەک ڕۆیبەرەو کۆمەڵگایەکی چینایەتی "بەردەداری" ئە یەوەتیهۆزایە

لە تاااایبەتمەنااادییەکاااانی ئەم اۆنااااخە بریتی بوو  بەردەدارەکاااانی تری ئەو ساااااااەردەمە. 

 هەروەهاو  کۆشااااااک و سااااااەراو  دروسااااااتکردنی اەاڵی اایمبرەوسااااااەندنی بەردەداری، 

 .زی چەکداری پیشەییهێدامەزراندنی 

ە.ز وەک دۆسااات وهاوپەیمانی  ٧١٦ -٧١٨ەکانی سااااڵ نێوا  لە تا کاتی مردنی "ئێرانزو"

بوو نیشااااااتە سااااااەر  "ئازا"ئاز/ مایەوە. پاش مردنی ئێرانزو کوڕەکەی کە نێوی  ئاشااااااوور

رد و هەر وەک باوکی بە داری کدەساااااااتەاڵتتەختەوە. ئەویش بە هەما  شاااااااێوەی باوکی 

ازیاری نزیکایەتی ۆخمەاڵنی خەڵک و سااەرۆک هۆزەکا  ۆئاشااوور مایەوە. کهاوپەیمانی 

ار و مکەکی سااتێدەسااتەاڵت ئاشااووریا  وەکئەوا  . نەبوو  دائاشااوورو دوسااتایەتی لەگەڵ 

 هێشاااتا  تا ئەو کاتە کۆمەڵگای ئەو ساااەردەمەی کوردساااتا  و ئازەربایجا  .ناڕەوا دەناسااای

 یپەیوەناادینەگەێشاااااااتبوونە اۆناااخی بەردەداری و هەر لە اۆناااخی هۆزایەتیاادا دەژیااا  کە 

تنی شۆبنەمای هاوخوێنی و خزمایەتی بوو، بۆ ئەوا  گرت  و برد  و فر لەسەرەکا  مرۆڤ

انیا  ەکیبیر و باوەڕە ئایینیانە و دژ بە مرۆڤکردەوەیەکی نامۆ و نا ەڵەکا  وەک ئاژمرۆڤ

سااااەرۆکی تی"  -"مەتاهێزەکا  ەسااااێ کەس لە سااااەرۆک هۆزە ب شیەبۆهەر ردرا، ێدەژم

ش یو"هفەرمانڕەوای  بەگداتووهۆزی ئاندیا و  یسااااەرۆک "تلۆستتتتینا"، 178هۆزی زیگرتو

                                                           
جێگای هۆزی زاگروتی وا دیارە لە نزیکی شاری زنجاندا بووبێ، هەندێ لە شارەزایانی بواری مێژوو پیا  وایە  178

خما سەروکی هۆزی ساگرتی ەکە زاگروتی و ساگرتی هەر یەک وشە و یەک هۆز ، بەاڵم ئیمە دەزانی  کە چیترا  ت
لە هەولێر نیشتەجێ  واتا هۆزەکەی لە شوێنیکی نزێککە دژی داریوش شەری کرد لە ئەربیال)هەولێردا( لە دار درا،  
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ی دەستگیر کرد  و کوشتنی، دواو  ڕاپەڕی  "ئاز/ ئازا"لە دژی  " )ناوچەی مەرا ە(دێش

ک ێبۆ ماوەی چەند مانگ دا. پاشاااااااا  بەگداتوو فڕە 179وش" -تەرمەکەیا  لە چیای "ئوئا

ۆی ە خلپەند کە ساارگۆنی دووەم بەکی زۆری نەخایایەدەساتەاڵتی گرتە دەسات. بەاڵم  ماوە

گەیاندە ئەوێ و توانی بەگداتوو دەساااااااتگیر بکا و فەرمانی دا کە هەر بە زێندویی کەۆڵی 

 شی بۆپەند لە پێش چاوی خەڵک هەڵواسی.کە  )پێستی لی بکەنەوە( و لەشەکەب

 

 

 

ندویی، بە دیلەکان  هەر ئاشاااااااوورییەکا  خەرێکی کەوڵ کردنی، (١٠ی ژمارە وێنە) زێ

 . 180سەدەی هەفتەمی ە.ز

 

ساااااااەر تەختەوە. بەاڵم  ەبوو دانرای ئۆلۆساااااااۆنۆئەمجاا کوڕەکەی تری ئێرانزو کە نااوی  

لەگەڵ  وکا بئاشاااوور لە ژێر گۆشااااری ساااەرۆکەکانی تردا ناچار ما پشااات لە  ئۆلۆساااۆنۆ

بوو  ئاشااااووری ساااانوورکە هاو یدژی ماننای ٢٢ لە ئەنجامدا و ێسااااتەیما  ببەئورارتوو پ

ەم کە هێشااتا لە ناوچەکەدا ی دووسااارگۆن. بەاڵم کاب ورارتووۆسااا" پادشااای ئڕ" یپێشااکەشاا

 .ێشاااات و داگیری کردۆڕ ئێزرتووخێرایی بەرەو ئاشااااوور زۆر بەبوو و نەگەرابووەوە بۆ 

 ئۆلۆساااااااۆنۆویە( و "ئارمائیت"یشااااااای داگیر کرد. ێی زیبییە ) زگرینگدوو دژی  هەروەها

                                                           
پیێ چونکۆ بە ،نجانداەلە نێوا  هەولێر و ز بێت  و گەرمیا  و کوێستانیا  کردئەم هۆزە کۆچەر بووبی ێبوو . دەشکر

ر بوو .هۆز لە هۆزەکانی ماد کۆچە ٤رودت نووسینی ه  
هێندێک لە زانایا  لەو باوەڕەدا  کە ئەم چیایە هەما  چیای "سااااااەهەند"ە لە ناوچەی ئازەربایجا . دەبێ  179

ئەوەش لە بیر نەچێت کە خۆدی وشاااااەی "ساااااەهەند"یش وشاااااەیەکی پەتی کوردییە کە واتای ساااااەردی زۆر 
 )سەهۆڵبەندا ( دەدات.                                                                                                         
 مێژووی ماد، دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز، تارا  ١٣٤٥، ل.ە.٢٠٣ 180
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پاڵ سااااااااارگۆ ، ئەویش  بدا بەدەساااااااتەوە و جارێکی تر خوی هاوێشاااااااتە  ناچارما خۆی 

 وە.دەانڕگە فەرمانڕەوایی پێ

شەڕەکانی  شوورلە پاش  سەرکەوتنی  ئا شوورییەلەگەڵ ئورارتوودا و  شەڕانەدائا   کا  لەو 

ا. لە بۆ مانن ێندرایەوەردبوو جارێکی تر گەرداگیر ک دژەی کە ئورارتوو لە ماننای ٢٢ئەو 

کی ێدەسااااتەاڵتخۆیدا بیتەوە وبگەشااااێتەوە و وەک ەم ساااااالنەدا ماننا توانی دووبارە بەپاش ئ

ە.ز ئیتر نە تەنیا باجی بە  ٧١٣ی سااااااااڵی دوالە  نەخشااااااای هەبێت.مەز  لە ناوچەکەدا 

 یشی دا. ئاشوورەکانی یماری ناوچە مەرزیالبەڵکوو چەند جارێکیش پەنەدا  ئاشوور

دەر و ە.ز دا یارمەتی ٦٧٣ یساااالەکانلە  ئاشاااوورینی مادەکا  لە دژی ڕلە کاتی ڕاپەماننا 

 -ئاشاااوورییەکا  بە ساااەرکردایەتی نبوە.ز  ٦٦٠یە لە سااااڵی ۆهاوپەیمانی مادەکا  بوو، ب

یا  کردە ساااەر واڵتی ماننا. هێرشااائوساااور بە مەبەساااتی تولەساااەندنەوە دیساااانەوە  -شاااار

لە  تەوە، چەندی  شەڕێببئاشوور بەرئەنگاری  " پادشای ماننا زۆری تێکۆشا کە"ئاخسەری

ت  وئاخسااەری تێکشااکا و ناچار ما کەوئاشااوورییەکا  سااەرئەنجام ووی دا سااەرڕنیاندا انێو

/ رمێیوجێب یلیت و بەرەو ورمەت )ەب خۆی )لە نزیکی شاری سەاز( یپایتەختو" وئیزرت"

 بکا.  ێیە( پاشەکشرومیئو

کۆمەاڵنی خەڵکی ئاستتتایی " و قەوما،ترین ڕووداوەکانی مێژوستتتەیرلە  ایەک داڵێرەبەاڵم 

توڕە و و هەاڵتنی لە بەرامبەر دوژمندا وهەژارەکان کە لە دەستتتتتتتتەاڵتداری ئاخستتتتتتتەری 

و هەموو ئەو ستتتتتتتەرکردە و  بنەماڵەکەیزار بوون لە دژی ڕاپەڕین و ئاخستتتتتتتەری و ێب

. ئەمە یەکا لە 181"دا لەشەکانیان لە کۆاڵنەکاندا فڕە و نوون کوشتکە لەگەڵیدا بمیرانە 

ترین ڕووداوەکتتتانی مێژوویی ئەو ستتتتتتتەردەمە بوو، خەڵکی ئتتتاستتتتتتتتتایی لە دژی گرینو

 یێکدا فەرمانڕەوایانی خۆیانیان بە ستتتتتزاو لە شتتتتتۆڕشتتتتتیی ڕاپەڕین فەرمانڕەوایانی خۆ

 گەیاند.گ مەر

: هەڵکردنی ێو دەنووس ێوانڕدەڕووداوەی ئەو کاتە بە سەر سووڕمانەوە لەم  دیاکۆنۆڤ"

شانەی ئەو ستەمکارانیردارا  و ۆاپەڕی  دژ بە زڕئااڵی  تێکوشانە کۆمەاڵیەتی  ناوخۆ نی

کانیکە لە نێو  بوو جەماوەرییە ناوخۆیی یهاوکاریئەو و  ێک دا لەدیکە نەتەوە ند بەر هێ

 هێشااااااتائەو هەساااااات و بیرە  ،هەاڵتڕۆژهەلومەرجی مێژوویی کۆمەڵگای کۆیلەداری لە 

  .182"ێگۆڕ نەهاتبووە

 یەبۆ ئەو ئاشااووری پادشااای الڕی ئاخسااەری کوڕەکەی خۆی نارد بۆ " کوۆئال کەی" ئ 

ی ماننا دەساااااااتەاڵتنکە وت چێبەشاااااااێوەیەک یارمەتی وەرگرتب ێیارمەتی بدات، لەوە دەچ

، ماننا لە پاڵ ئاشاااااااوورلە دژی  بابلییەکا هەرمایەوە و تەنانت لە کاتی جەنگی مادەکا  و 

                                                           
 مێژووی ماد، دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز، تارا  ١٣٤٥، ل.ە.٣٤٩-٣٥٠ 181
 هاونەتەوەیی کورد و ماد لە نووسینی حەبببوالی تابانی ل.ە ١٥٠   182
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ەوە انبابلییەکبوو، بەاڵم لە شەڕێکدا وا لە بەرانبەر  ئاشووردا مایەوە و هاوپەیمانی ئاشوور

و ناوچەکانی ماننا لە دەوروبەری ساااااڵنی  لێ بڕاا  کە ئێتر وزەی هەڵساااانەوەیا  کتێکشااا

 پادشای ماد. و(کەیخەسرفەرمانڕەوایی هوخشترە )ە.ز کەوتە ژیر  ٦١٥ – ٦١٦

 

 فەرمانڕەوایی مانناووخانی ڕکزبوون و  ریهۆکا

( لە دژی پادشا یورمێکە لە ورمەت )مەردمییە ینە کۆمەاڵیەتی و ڕهەر چەند کە ئەو ڕاپە

ی چینەکانی بندەساااات و هەژاری شااااۆڕشاااایدا ڕاسااااتووی دا، لە ڕو سااااەرکردەکانی ماننا 

ی ماننای شکاند. بەاڵم فەرمانڕەوایکۆمەڵگا بوو لە دژی سەردەستا  و زۆردارا  و پشتی 

 اکۆکینهاتنیەوە تووشی  ی ماننا هەر لە سەرەتای پێکدەستەاڵتکە  ێتلە بیر بچ ێناب ەئەو

 ئاشوور ە دڕندانەکانیهێرشبەرئەنگاربوونەوەی  ماننا" یەکیەتیی"فەلسفەی پێک اتنی  .بوو

ایی ڕەوفەرماندژی  ماننا بوو ، لە ترس و لە یەکیەتییبوو. ئەو هۆزانەی کە بڕبڕەی پشتی 

کا  دەهات  نە ئاشااااوورییەک ێوکاری ماننا بوو ، چونکە هەر کاتپشااااتیوا  و ها ئاشااااوور

چیااا  بۆ خەڵکەکە و مااااڵتیااا  دەبرد  و ئیتر هی ڕەنیااا دانەویلە و ئەسااااااااە و گاااو و مەت

لە". بەاڵم ێبە "کۆ یانبرد  و دەیانکرد ەد بگرتبایتکیشیا  ێکەسنەدەهیشتەوە بەڵکوو هەر 

زی ئەو هێساات  بەەە گیا  و ماڵی خەڵک و پشااتبەرگری کرد  لی ماننا لە جیاتی بدەسااتەاڵت

 ەکااانی ئاااشاااااااوور،یئەنگاااربوونەوی دەساااااااتاادرێژیهۆزانەی کە پشاااااااتیوانی بوو  بۆ بەر

 .ئاشوورهاوپەیمانی دۆست و پێچەوانەوە هەر لە سەردەمی ئێرانزوەوە خۆی کرد بە بە

ی هەر دان یا  ئامادەی پێخۆ یەکانیو بەرژەوندی دەسااتەاڵتپادشاااکانی ماننا بۆ پاراسااتنی  

یانخساااتە ساااەریا . دیارە ئەمەش اورساااایی و ەکا  دئاشاااوورییەک بوو  کە ێباج چەشااانە

بارگرانێکی زۆری دەخستە سەرشانی خەڵکی ئاسایی. چونکە پادشا و سەرکردەکانی تر لە 

ەنجبەرانی ماننا هەم ڕزەحمەتکیشااااا  و  بەڵکوویا  نەدەدا، ئاشااااوورگیرفانی خۆیا  باجی 

ایانی خۆیا  واتا باجەکە فەرمانڕەو یبای و هەم باجئاشاااااااووریا  دابی  کردوای باجی دەب

 ەمایەوە. دێکی وا بۆ خەڵکی ئاسایی نەئێتر شت وەوە دەبوو دوواات

ە دا بوو لئاشااوورلە  کە یەی تریشااەوە سااەرەتاکانی شااێوازی بەردەداری وەک ئەوالیەکلە 

دروسااتکردنی کۆشااک و سااەرا و دەیا  دژی سااەربازی و  .سااەری هەڵدابووەوە دامانناشاا

لە کە ی انەکی زۆر وەک ئەوێو زیو هەروەهاااا کۆکردنەوەی زیڕ"بەردە" و  اگرتنیڕ

تەنیااااا  مااااانەئەبێ گومااااا  ەتەوە )ندۆزراو و تەپۆڵکەی حەساااااااەنلوو ویەێگەنجینەی ز

هۆزایەتی و پێش لە  کە هێشااااتا لە سااااەردەمی ،ناوچەکە بۆ خەڵکی ئاسااااایی (، کیەنموونە

و  ساااااااەرهەڵدا  گوما انە بوو. بێمرۆڤنامۆ و نا شاااااااێوازێکیاوناخی بەردەداریدا دەژیا  

لەم  و پاکیوشمی ڕاستی ڕد بوونەوەیپەرەسەندنی ئایینی زەڕدەشتی لەم ناوچەیەدا و باڵو

، اتلوسینو  مەتاتیو  بەگداتوودۆخە بوو.  ور سروشتی ئەم با ەیەکیسەردەمەدا کاردانەو
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ئاشاااااااووردا یا  هەر بە تاوانی هاوپەیمانیەتی لەگەڵ ازئڕاپەڕی ،  "ئازا"ئاز/ کە لە دژی 

 کوشت.

 یەکانییزمان و نەژادی ماننا

یاکۆنۆڤ یار د نایییەکزان مان بارەت بە  کییی زۆری ساااااااە مادە کا  و  ا  کۆ کردوەتەوە و ە

، ی(راف ی عەردنێگاری)جوییەکانلە زانیار پڕ ، فەرهەنگێکی مەز بەردەسااات ەخساااتویەت

تر وشاااااااەی کۆنی کوردی. بۆیە پەرتووکی گرینگی وومێژوویی، کۆمەاڵیەتی و لە هەم

ە، نەولێکۆڵیو  ی ێنانی زانیاریە بۆ ودەساااتگرینگ ەیەکیدیاکۆنۆڤ ساااەرچاومێژووی مادی 

بە  ێ، دەبیردرێتند  و بەراوردکاری وەربگنگاەبێ هەڵساااااابە هەموو وتەکانی  ێبەاڵم ناب

نااااکۆکی و دژبەرایەتی لە هێنااادێ جاااارا   .ێیاااا  بکرساااااااەیرەوە یخنەگەریڕە ێکیچااااو

بە وتەکانی خۆی نییە.  ەکی تەواویبڕوای جاری واش هەیە کە، نووسراوکانیدا دەردەکەوێ

سی  لەسەر سیا ێت، چونکە هەر بووب لەسەرکورد و زمانی کوردیش لەوانەیە گوشارێکی 

اسااااتەوخۆیا  لەگەڵ ماد و ڕ پەیوندییەکیکە کورد و زمانی کوردی  ێچەند بەباشاااای دەزان

و بە هیچ کلوجێک لەم بارەوە اساااااااە ناکا تەنانەت  مادیدا هەیە، بەاڵم زۆر بێدەنگە زمانی

زۆر  ێدەبلەگەڵ ئەمەشااااااادا بەاڵم  وردی لەگەڵ مادیدا بەراورد ناکا.یەکجاریش زوانی ک

ە کە کۆی زانیارییانساااااااوپاسااااااای بکرێ بۆ ئەو کارە گەورەیە کە کردویەتی و ئەو هەموو 

 کردوەتەوە.

و زمانی  "ئێران"باشتتتر وایە کە دەستتتەواژەی  ئەم باستتە دەستت  پی بکرێ بەر لەوەی 

مەبەس  لە ئیرانی واڵتی ئێستای ئێران و زمانی فارسی نییە  .نەوەرێڕوون بک "ئێرانی"

ەو ئبکرێتەوە  شتتتتتتتنڕۆە بەتی ئەم بتاەبەڵکوو واتتایەکا بەرینتر دەگەیینا . جتا بۆ ئەو

 .دەخرێتە پێش چاول بە دروستتتتی بۆ دەستتتتەواژەی ئێرانی کردوە ۆۆنپێناستتتەیە کە دیاک

 :اانەکانی ئێرانی" دەڵمپەراوێزەکان  لەسەر ناوی "ز ٥٨١ .  لە دیاکۆنۆل 

کە  تەوەێڕئوروپییەکان دەگەی ئێرانی بۆ ل ێک لە زمانە هیندوناوی زمان "

شی ڵ، تاتاتیفارسی، تاجیکی، کوردی، بریتین لە  ئاستی )ئاسی(، ئەفغانی، 

ستالە زمانە کۆنەکانیش  و...  یی، سوغدی، خوارەزمی، ئەسکیتی و...ئەوێ

تا  ئەم دەستتتتتتتتەواژەیە هەر چەند زۆر گونجاو نییە بەاڵم چار نییە و ئێستتتتتتت

رانی نتتانی نتتاوی ئێێوشتتتتتتتەیەکی ترمتتان نییە کە لە جێوتتای دانین. بەکتتاره

مەبەستتتتت  لەم وشتتتتتەیە زمانی واڵتی ئێران  اییلەوانەیە وای بۆ بچن کە گۆ

و دواترێش باستتتی  ستتتی(، هەر وا کە بۆ هەمووان ڕوونەواتا پارستتتییە )فار
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ن( وەک "ئاریانا" بووە و یدەستتتەواژەی ئێران لە باستتتاندا )دێر  رللا دەک

 .    183"فارس"ی لەخۆ نەگرتبوو"

 !یارەردستا  جێگای پرسپێک اتە و زمانی دانیشتوانی کۆنی کو لەسەر دیاکۆنۆڤبۆچوونی 

ەوە، بێگومااا  لە بخوێنیت دیاااکۆنۆڤوردی پەرتووکی مێژووی مااادی بە ێئەگەر کەسااااااا

واڵتی  انی کۆنیوی دانێشاتونەژاد لەساەردەگا. ێ ت یییەکانزانیار ی هێندێک لەناڕۆشانبوون

 :نووسراوەدا ئەوا ١٧٩ -١٧٨لە ل.ە.  کوردستا 

نانە هەر لە وپێک اتەی نەژادی ئەم شااااااا ەم هەتا هەزارەی یەکەمی ە.ز یهەزارەی ساااااااێێ

ەوە هەتا یهاتووە، گشااااات خەڵکی ئەم مەڵبەندە هەر لە گۆلی ورمێیەئاڵوگۆڕی بە ساااااەردا ن

و  ارۆژاولە بەشااای  لۆلۆبییەکا و لۆلۆبی بوو ،  گۆتیژادی ەبەشااای ساااەرەوەی دیالە لە ن

رانیش  ی مێ ێک اتەلە پ ێی بۆ دەچلە بەشاای ڕۆژهەاڵتدا نیشااتەجێ بوو . گومان گوتییەکا 

و لە سااااەرەووەی ڕووبارەکانی  رۆژاوا . لە بەشاااای باشااااووری بێتبووهەر لەو ناوچانەدا 

ی چیاکانی رۆژاوادیالە و کەرخە پێک اتەی کاسی و ئیالمی و هەروەها لە دەر و دوڵەکانی 

  ژیاو . هوریزاگروس پێک اتەی 

 : دەڵێ دا١٩٣ الپەڕەیلە  هەر وەها

"زوانی ناوچەکانی ئازەربایجا  و کوردستا  لە سەدەکانی هەفتەم هەتا نۆەمی ە.ز ئێرانی 

و... اساااەیا  دەکرد، تەنیا شاااوێنەکانی  گۆتینەبووە و دانیشاااتوانەکانی بە زمانی لۆلۆبی و 

بە زمانی ئێرانی  ڕۆژهەاڵتی ماد ئەو ناوچەگەلەی کە کەوتبوونە الی تارا  و ئەسفەهانەوە

 ".داسەیا  دەکر

هەتا هەزارەی یەکەمی زما   یکە هیچ هۆزێکی ئێرانی ێوا دیار دەب دیاکۆنۆڤبە اساااااەی 

ە ەکیەتیییکە ئەم  ێش دەڵیلەسەر پێک اتەی هۆزەکانی ماننای! تبێنەبووە.ز لە کوردستاندا 

ونەتە چو دواجارکا  ئێرانییەهاتووە و تیرە  هۆزەکانی "نائێرانی"دا پێک لە پێشااااااادا لە نێو

یشاااااا  پەوە بۆ ساااااەلماندنی اساااااەکانیشااااای هێچ بەڵگەیەکی باوەڕپێکراویش یناو ئەم یەکیەتی

ێ ر و بیوتەکانی زۆر سە نی ناوچەکانی "ماننایی" و "مادی"زمانی دانیشتوا لەسەر نادات.

، جاریک خۆی هیچ زانیارییەکی وا لە ساااەر زمانی لۆلۆبییەکا  و گۆتییەکا  نادات بنەما 

ستەو ستاش زانیارییەە، یابە دە شتر بڵێ  هەتا ئێ ەرچەند هکی وا لەسەر ئەم بابەتە نییە،   با

سا  پێژمارەیەکی زۆر لە لێکۆڵ یا  وایە کە ناوی پادشایانی گۆتی دەچێتەوە یەرا  و زماننا

 ی.پئوروسەر زمانی هێندو 

                                                           
  مێژووی ماد، دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز، تارا  ١٣٤٥، ل.ە.٥٨١ 183
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با بزانی  چۆ  بە یاربەاڵم  یاکۆنۆڤی خۆدی یەکانیپیێ زان ناڕاساااااااات و  د ئەم بۆچوونەی 

  پادشاااااااکانی ماننایی لە ئێرانی ناچکە ناوی هێندێک لە  یەبەر ئەودیاکۆنۆڤ لەبێبنا ە . 

م   نائێرانی بوو . بەاڵدا ژیاوێۆزانە و ئەم شااوێنانە کە ئەوانی تبەو ئەنجامە دەگا کە ئەم ه

یاکۆنۆڤخۆدی  باسااااااای ئەو د کا ک شەلە پەرتووکەکەیدا  ناوی دە یا  نابیتە ە تەن کەسااااااااا  

. یەکو زمانی هۆزێک و یا  نەتەوە ڕەچەڵەکنەر بۆ دیاری کردنی ێکی ساااااااەلمیەبەڵگە

ەی ئاشااوور لە سااەدالنیکەم ناوی چوارکەس لە پادشااایانی  دیاکۆنۆڤنووسااراوەکانی  ێیبەپ

، و لۆلۆبی بوو  وەک ئەداسی، لۆبەی، بەزەی ی ە.ز.ەمیم هەتاکو سەدەی هەژدەیەەنۆزد

ۆی ئانوبانینی خ هەروەهاکا  لۆلۆبی بوو . ئاشااوورییەینی کە مە ئەوە ناگەلۆالی. بەاڵم ئە

ەند کی تریشەوە هەر چەیە. لە الییکە چی ناوەکەی ئەکەد ێوەکوو پادشای لۆلۆبیا  دەناسین

هەاڵتی چیاکانی زاگروسدا ڕۆژو  رۆژاوایەکا  لە یکە ئەکەد ێدیاکۆنۆڤ بۆ خۆیشی دەزان

وە، ەوەدا باڵو ببومەڵبەنداوی ئەکەدی لە نێو دانیشتوانی ئەو نەژیاو  بەاڵم بە اسەی خۆی ن

یەک  ئاشااااوورکی زۆر لە هۆزەکانی ناوچەکە لە دژی ێکە توانی بەشاااا "ئەداد -نور"وەک 

بخا. هەروەها ناوی زۆربەی پادشایانی ئێرانی پاش باڵوبوونەوەی ئایینی ئیسالم عەرەبییە، 

بەاڵم بە ڕەگەز هەموویا  ئێرانی ، بە هەما  شێوە ناوی پادشایانی عوسمانی عەرەبییە کە 

یاوا نانی پ ناو یاردەی  یا  تورک . د یا  پچی خۆ ندا  یا  ەساااااااتە بەەیو  لە فەرهەنگی ئێران

ناوانە  لەو ژمارەیەکری یەوانا  و اارەمانانەوە. ئێسااتا با سااەڵسااتە بە پاو یا  پێوە ەوەئایین

 بۆ خۆی ناویانی هێناوە. دیاکۆنۆڤبکەی  کە 

ئەم  تەباب " بوو، دیاکۆنۆڤ لەوننا "ئێرانزناوی یەکێ لە پادشاااااا گەورەکانی ما ئێرانزو: 

، ئەمە بۆ یەکەمی  جارە کە وشااااااەی کوردییەناڵێ، بەاڵم ئیرانزو ناوێکی پەتی  چهێ ناوەوە

ێک ناوی ئێرانزو. دەکەوێدەرلە مێژوودا  ئێران هاتووە، یەکەم ئێرا  کە  لە دوو بڕگە پ

ێگای وشاااااااەی ج یەئەم وشاااااااە دەڵێ دیاکۆنۆڤمەبەسااااااات واڵتی "ئاری"یەکانە و خۆدی 

وە کە، پێئێرانییەکی کۆنی ەیخۆدا "زو" ی ناوەکەمە"ئاریانا"ی گرتووەتەوە و بڕگەی دوو

ەرا  و شااارەزایانی بواری مێژووی ڵکۆلێکی زۆر لە ەیە. ژمارواتای خۆدای ئێرا  دەدات

ە ، "زوروان /"زروان کورت کراوەی  "زو"وشاااااااەی کۆنی ئێرانی لەو باااوەڕەدا  کە 

یەکێ لە پادشااایانی "پێشاادادی"  وساایشاادا باساایەردێلە ئەوێسااتا و لە شاااهنامەی ف هەروەها

 هماسە کە ماوەیەکوڕی ت " زو"کراوە بە ناوی ی زەڕدەشتی(ئایین)پێش لە داد / پێش لە 

داتا "  -شااااەی پێشاااادادی وەک "ئەپەردا، وئەوێسااااتالە . )184ایی کردووەفەرمانڕەوساااااڵ  ٥

 (.کوردییەبەر" و" داتا "ش هەما  دادی ەپەر" ئێستا لە کوردیدا بووەتە "هاتووە کە "ئ

 

                                                           
184 http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-

f99c3aff570c422baff65e2182ac9d7d-fa.html  (2013-06-09) 

http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-f99c3aff570c422baff65e2182ac9d7d-fa.html
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 وسی لەسەر "زو" ئاوا دەڵا:ەردێف 

 زو تهماسبندیدند جز پور 

 کە زور کیان داش  و فرهنگ گو.

 :185هەروەها حافزی شیرازیش ناوی "زو"ی هێناوە

 شک  هر سر مە میدهد نشان

  زو از افسر سیامک و ترک کالە

 وەک خۆداوەندی ڕووناکی کراوە، زوشدا باسی "یهەروەها لە نێو سرودەکانی" یارسان

 ەرییکاریگتە بەر کەوتووەکە  زەڕدەشاااااتییەیدا هەما  ئایینی ڕاساااااتئایینی یارساااااانی  لە )

"ە کە یەکێکە لە پیرانی ئایینی ئیسااااااالمەوە(، ئەم ساااااارودەی خوارەوە هی "داود کۆسااااااوار

 زایێنی. ئەمەش دەای سرودەکەیە:١٤١٩ – ١٣٥٠لە دەوروبەری سااڵنی یارسانی 

 نە هیها  هو نە هیها  هو

 سەف سەف مەنهۆ نە هیها  هو

 قاو وقوچلتەن گرد ئامان بی وە 

 زوشن بی  وە فەرمان ۆدونیا ڕ

 تاری مەرگ و شەڕ گریزان چون دو

 یانەی تاریکیش کەرد ژێرورو

 چەنی چلتەنش نمانا ئەرجو

 واتاکەی بەم شێوەیە: 

)چلتە (یش بە هەما  شااێوە هاتوو  و هەیا  ،یزیا  بەسااتووەڕیارا  بە وتنەوەی هوو هوو 

یاش بە فەرمانی  زو )زەروا تاریکی و مەر  و  ( وهوو دەکە . دون ناکبووتەوە و  ڕوو

  .186وخانەی تاریکی سەر وب  کرا هات  ڵجەنگ وەک دووکەڵ هە

                                                           
185 http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-

f99c3aff570c422baff65e2182ac9d7d-fa.html  (2013-06-09) 
 یارسا  لە نووسینی ئەیوب ڕوستەم ساڵی  ٢٠٠٦ زایینی،  ل.ە ٨٢ 186
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و  "ئێرانی )کوردی("یەوشتتتتتتەیەکی زو" "وشتتتتتتەی کەوا بوو لێرەدا ڕوون دەبیتەوە کە 

 ناوی یەکا لە خۆدایانی کۆن بووە. 

لە پادشاااااایانی ماننایی "ئاخساااااەری"یە، ئەم ناوەش هەر  دییەکێکی ناوی ئاخستتتتتەری: 

ادشای پ کەیخەسرەوواتای پادشا بدات، بۆ نموونە ناوی  ێ. یەکەم: دەتوانئێرانییە وشەیەکی

ماد بە شااێوەی" كەی ئاخسااارا" بە واتای پادشااای گەورە هاتووە کە ئەگەر وشااەی " کەی" 

 ییەکیوازا" لەگەڵ "ئاخسەری" دا جیا. "ئاخساراتواتای پادشا دەد هەڵگری  "ئاخسارا  لێ

م ەماننایی بێت بۆ" ئاخسااااارا ". دووتایبەت بە ی گۆکردنی یەکشااااێوە ێنییە، دەتوان تۆیئەو

وشەی" ئاخسا "  لە زمانی ئەوێستاییدا واتای ئامۆژگاری کرد  ، ئاگا کردنەوە، تێگەیاند  

(. ٢بەندی  ٤٦هاتی  ٢٧٤، ل.ە ١٣٨١دەدا )بڕوانە یادداشت ای گات ها، پورداود، سالی 

شااێوازی دروسااتکردنی ناوی بکەر لە ئەوێسااتادا هەر وەک کوردی وایە بۆ نموونە تاشااا  

 ەبێتەد(. کە وابوو ناوی بکەر بۆ "ئاخسا" دیکشنێریاتەر(، )بڕوانە کانگا )تاشەر(، داتا )د

واتای مامۆستا دەدا. بەاڵم  ئەمڕۆئاخسەر، کە واتای ئاگاکەر، ئامۆژگاریکەر یا  بە زمانی 

  بە واتای پادشا. ی ترە لە گۆ کردنی ناوی ئاخساراشێوەیەکبە ئەگەرێکی زۆر هەر 

(، بەرپرس و سەرۆکی ٢٠٣پەراوێزەکا  بەندی  ٧٠١ل.ە. دیاکۆنۆڤ) ڕادیای شادی:

وەک  ،کوردییە وشەیەکیکا  کوژرا. ئاشوورییەدژی ماننایی "ئەرشتد" بوو کە بە دەستی 

ڕادیا لە وشااەی "ڕاد"وە دێت کە ڕاد ماوەتەوە. وشااەی یەکەم ناو ئێسااتاش لە کوردیدا هەر 

ە ساااانساااکریتیدا واتای ڕاساااتکار، یا  ڕات هەم لە کوردیدا هەم لە ئەوێساااتایی و هەمیش ل

فارساااای هەژار،  -)بڕوانە هەنبانە بۆرینە فەرهەنگی کوردی دروسااااتکار، و جوانمێر دەدا

 یشەمو، وشااااەی دو) نساااابت( " نیشااااانەی پەیوەسااااتەی"پیتی  (.٣٣٩.  ل.ە.١٣٦٩تارا  

  ."رادیا" کوڕی "شادی"ی شادی" واتا  -"ڕادیا ەێتکوردییە. پێکەوە دەبهەما  وشەی شادی 

ماد ناوی بەگداتوو: ناوچەی هۆیش دێش ) ڕا ا / مەرا ە( بوو، کە لە  -فەرمانڕەوای 

اوی دژی ئازا پادشاااااااای ماننا ڕاپەرێ و بۆ ماوەیەکی کەمیش جێگای "ئازا"ی گرتەوە. ن

". بڕگەی وو -دات -بە داتوو لە ساااااااێ بڕگە پێک هاتووە، بەمجۆرە " بەو بەگداتوو یا 

ی دووەم "دات/ داتا" واتای "دا/ دای" ئەدات، بڕگەیەکەم بەو / بە   واتای "خۆدا" دەدات، 

ردیی شاااااااێوەزاری و/ ۆ" پاشاااااااگرێکی باوی مادی و هەروەها کووو/ بڕگەی ساااااااێیەم "

ەمە ئ خوداداد" دەگەینی. /داویەتی( یە )بەوبەو دا" . بەگداتوو/ بە داتوو مانایکرمانجییە

 .ئەوێستایییەی دیاکۆنۆڤیش اسەی تێدا نییە کە ناوێکی بە وتەی خۆد

کە لەگەڵ بەگداتوودا لە دژی ئازا  هۆزی ئاندیا یساااەرۆکتلۆی کوڕی ساااینا،  تلۆ ستتتینا:

تلۆ/  ناااوی ش ناااوی باااوکیەتی."ساااااااینااا"پااادشااااااااای ماااننااا ڕاپەڕی. تلۆ ناااوی خۆیەتی و 

)حەسااەنی کورێ  شااکاکحەسااە  تێلۆ "تێلۆ،ئێسااتاش لە شااێوەزاری کرمانجیدا هەر باوە. 

. هەروەها )ساااوڤیەت(ڕووسااایاداد بوو لە ساااەفەری ەیەکێ لە هاوڕییانی اازی موحەم تێلۆ(
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لیبراڵی کوردساااااااتااا  لە روژئاااوا ناااوی "فەرهاااد تێلۆ"یە.  یەکیەتییڕێبەری ڕێکخراوی "

نا ناوێکی""ستتتتتتتی نای بەناوبانگ "ئەبو عەلی  کۆنی ش  باپێرە گەورەی زا ناوی  ئیرانییە. 

دایک بووە "سینا"بوو،  لە "خارا"بو کۆچیدا لە ٣٥٦حوسی  کوڕی عەبدوڵاڵ" کە لە ساڵی 

 هەر بۆیەش بە ئەبۆ عەلی سینا بەناوبانگە.

 ەسەرلی مەرگی باوکی جێگای گرتەوە، دوالە کوڕەکانی ئێرانزو بوو کە  ێناوی یەک ئاز:

ناوەش  یاکۆنۆڤئەم  ناب د ئاز/ .ێێژهیچ  تا "ئازا" یدا چەند وا ە لەوان ێەگەیند یەکلە کورد

دێت  بەکار رەزور و هەوراما  وسااااانە و کرماشاااااا "خێرا" کە زۆرتر لە ناوچەکانی شاااااا

هیچکام  ەی"ئازا"ئاز/ م . بەاڵم مەبەسااااااات لە187"دلێر و چاالکیش ئەدا" هەروەها واتاێ

کە ختتاوەن هێزێکی لەبن  بوو نیکی کۆنی ئێراەیش خۆدای"ئتتاز" بەڵکوو  ،لەمااانە نی

 ووبت، ژمارەیا  زۆر ۆدەگ یا  پێ"ۆدئئێرانی کە "ی هیندویانی کۆنخۆدا هاتوو بووە.ەن

ر ساااااااەکە ئەمە دەبووە هۆی بارگرانی بە و خەڵکیش ناچار دەکرا  کە اوربانیا  بۆ بکە 

" کا "دئو" نیلۆمە لە پەرەساات دەشااتینەوەی ئایینی زەڕوشااانی خەڵکەوە. بۆیە پاش باڵوبو

خراپی ونەیاری. ئێساااااااتا  و درۆ و بوو  بە هێزی تاریکی دواجار هات کرا، کە وای لێ

یە کە هێشتا ەهی  ئەو سەردەم"ئاز" گرتووەتەوە. وا دیارە ناوی  وشەی دێو جێگای دئوی

ە ی زەڕدەشااتی بووئایینسااەرەتای سااەرهەڵدانی ئەو سااەردەمە ) و.ێنەبووبیت  بە د"دئو"کا  

 (.لە هەموو ناوچەکەدا ێکی گشتگیرئایینهێشتا نەبوو بە وا دیارە کە و 

 بوو،ی ئێمە نەجێ انساااەرەتادا  ی "زڕوانی"دا ئاوا هاتووە: لەئایینلە ئەفساااانەی ئافرینیشااای 

ایی و گەوهەری تاااریکی . گەوهەری ڕۆشاااااااناا، گەوهەری  بووهەتەنیااا دوو گەوهەر 

ایی باش و جوا  بوو، گەوهەری تاریکیش ناحەزو وخراە. شاااااااریاری ) وەزیر، ڕۆشاااااان

ایی بە سااااااەر خۆشاااااای و فەرمانڕەوبوو کە  "زروان"ایی ڕۆشاااااانیاریدەری شااااااا( جێ انی 

. لە جێ انی تاریکیدا ڕۆژڕەشی و مەر  نەبووخۆشی و ەئاسایشتدا دەکرد، لەم جێ انەدا ن

تا فەرمانڕەو "ئاز"دیوی  ڕۆژێک ایی دەکرد. ئەم دوو گەوهەرە دوور لەیەک دەژیا  هە

یری بکا بۆیە لەگەڵ کۆمەڵێک لە ی و ویساااتی کە داگڕۆشااانچاوی کەوت بە جێ انی  "ئاز"

، هەر بۆیە دوو خۆدای نەبووبەرد )جەنگ( ەزروا  ئامادەی ن .وا  پەاڵماری زروانی داێد

ی جەنگ، خۆدا. یەکێ لەوانە هورمزد بوو "ئاز"تری دروسااتکرد بۆ بەرئەنگاربوونەوەی 

یەوە و لەسااەر خۆی ینا و کەوتە بنی جێ انی تاریکێەاڵم هۆرمزد لە شااەڕەکەدا شااکسااتی هب

کی تری دروستکرد کە ناوی مێ رئیزد بوو، کە یەخۆدای هۆرمزد ڕزگاروا  بۆ ڕچوو. ز

کرد بە   یدێوەکانزگار کرد و ڕوەکا  بەشاااەڕهات و شاااکساااتی دا  و هۆرمزدی ێلەگەڵ د

 وە. زنجیر

                                                           
 فەرهەنگی هەنبانە بۆرینە هەژار، تارا  ١٣٦٩، الپەرە ٥ 187
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ی خۆداوەک  "ئاز"ناوی  188مزبار(ڕلە نێو سااارودە ئایینیەکانی یارساااانیشااادا ) سااارودی 

 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

 و تاریکی گوریزا  چو  باد ئاز

 مانەوە و شااادبووینەوە، ئەو کاتەیڕووناکی خسااتە دەڕوونواتاکەی: بۆ دەرونی شاااد، شااام 

کردنی دایە دەساااااااتیاااا ، )کە پەیاااامە یو چااال مەشاااااااخەڵی رێنماااای ئاااافراناااد"چلتە "ی 

بەرد گەاڵڵە کرابێ. لە بەر ئەم  لەساااااەرکە کە یە( وەک نووساااااراوەکانیا خشاااااەەڕووناکیب

  ات .ڵو تاریکی وەک با هە "ئاز"ڕوشناییەدا 

 ییانانای زێهەر یەک وشە . بەپ "ئازاو  ئاز"ی کاننینەوە کە وشەێبیر بەئەوە و ێلێرەدا دەب

ربەی وشاااااااەکانی مادی بە تایبەت ناوەکا  بە پیتی " ا " ۆز بواری زمانە کۆنەکانی ئێرانی

بۆ نموونە ماد )مادا(، پارس )پارسااااا(، پارت )پارتا(، کار )کارا(، داد  هاتووەپێ  ا کۆتایی

 از""ئسایە ێئەم ر ێییا  دات )داتا(، دەس )دەسا(، ئەسە )ئەسپا(، پەراسو )پەراسوا(. بەپ

 ئەشکانییەکاندالە سەردەمی  هاتە"یە کە لە پاش وشەکا  دایە. ئەم ""ئازا"یش هەر هەما  

 لە پاش وشەکا  کەوت. 

هاتووە کە  ی"ئازا"ە ئەوێستاییدا وەک و ل "ئاز"هەروەها ئەم ناوە لە پارسی میانەدا وەک 

 .189واتای رژدی و ئازمەندی ئەدا

ئێرانییە بەاڵم  کوردی/ ،"ی کوڕی"ئازا انزو" پادشاااااااای ماننا و ناویئێرهەر چەند ناوی"

 نەبووەتەوە کە سەر بە کام زمانە. ڕوو تا ئیستا  ئۆلۆسۆنۆناوی کوڕەکەی تری 

 

 

                                                           
 یارسا  لە نووسینی ئەیوب ڕوستەم ساڵی  ٢٠٠٦ زایینی،  ل.ە ١٤٦ 188
 م رداد ب ار، پژوهشی در اساطیر ایرا ، چاە پنجم پائیز ١٣٨٧، نشر آگاە 189
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کانی زاموا، پار ، پارسوا، پارس و میدیا لە ڕوانوەی واتا

 دیاکۆنۆڤەوە

 

لە واڵتی "ماد"دا ناوی زۆر شااوێ  و جێگا بۆ ماوەیەکی " :دا دەڵێ١٩٢دیاکۆنۆڤ لە ل.ە.

 یدەردەخا کە پێشتر خەڵکی ئێرانی یەدرێژ هەر بە شێوەی نائێرانی مایەوە، ئەمە ئەو ڕاستی

زمانی خەڵکەکە دەگۆڕدرێت لە هەما  کاتدا  ێژیاو ، چونکە کاتەزما  لەو شاااااااوێنانەدا ن

  ".و جارانی خۆی دەمێنێتەوەوناوی شوێنەکا  بۆ ماوەیەک وەک

 ەکا و ماد ماننایییەکا شااوێنی  لەسااەربەاڵم  ەڕاساات وەک تئۆری دیاکۆنۆڤئەم بۆچوونەی 

ناێ یاکۆنۆڤ  چۆ دایە کە وەلەبە داخەوە  ش. گرفتەکەتەوەناگونجی و ڕاساااااااات  کوردی د

دەگیڕێتەوە وەر یا پدەکا یا  هەر تێ ناگا یا  خرالێ  نانە کە باسیا ێلە ناوی ئەو شونازانێ 

 بۆ نموونە:

ئاوا باسااای ناوچەی زاموا لە ساااەردەمی دەساااتەاڵتی  ،٥ی دا لە بەند ١١٨.ە لە ل زاموا:

  دەکات:  ئاشوورییەکاندا

تە نێوا  کەوتووەکە ناااوچەگەلە دەگرێتەوە تەواوی ئەو  ،مەڵبەناادی "زاموا" یااا  " لۆلۆ"

 هەموو ئەوواتا  ،ووباری دیالەڕێ ە( هەتا ناوچەکانی ساااااااەرەوارومیەدەریاچەی ورمێی )

ا  و سنە، کرماش، مانیێسل میاندووئاو، بانە،ورمێی، مەهاباد، ئیستای شارەکانی  یشوێنانە

ی سااااەدەی یییەکاندوالە  ێدا دەڵ٣١٨ناساااارا . بەاڵم لە ل.ە. بە ناوچەی زاموا دە ەخانەاین

کا  زۆربەی ناوچەکانی مادیا  ئاشااوورییە .ی ە.زهەشااتەم و سااەرەتاکانی سااەدەی هەفتەم

مانی(، و ێبوو لەوانە زاموا )باکووری ساااالکردداگیر و بە سااااەر چەند مەڵبەنددا دابەشاااایا  

 پارسوا )سەرەوەی دیالە(.

ما  ەدا ئاوا باساای ناوچە و واڵتی پارسااوا دەکات لە ه ٦دا لە بەندی ١١٨دیسااا  لە ل .ە 

 سەردەمدا:

ەتە وکەوتوووباری دیالە واتا ئەو سااێ گۆشااەیە کە ڕسااەرەوەی  تەەوکەوتوئەو شااوێنانە کە 

 ا.سنە بە پارسوا دەناسرزهاو و  ،مانیێنێوا  سل

 و ناو دەبا، لۆلۆبییەکا بەندی ڵزاموا وەک مەناوچەی  دیاکۆنۆڤلێرەدا وا دەردەکەوێ کە 

ا ە، جارێک هێشاااااااتگومانئەمە جێگای  یش وەک هۆزیکی نائێرانی دەناساااااااێنێ.لۆلۆبییەکان

لە  لۆلۆبییەکااا ئەگەریش  نەبووەتەوە، ڕوو بەجوانی لۆلۆبیااا  زمااا  و نەژادی خۆدی 

ێک انگوم، بێ هیچ نەبووبێت  (کوردەکا ئێرانییەکا  )باری نەژاد و زمانەوە بەشاااااااێک لە 

هەر وەک لە  "زاموا"خۆدی ناااوی  . هەبوو مواداالە زیی زمااا  ئێران تری هۆزەکااانی
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کی باشااااە کە ئەمە بۆ خۆی بەڵگەیە و کوردییەپەتی  وشااااەیەکیکرێتەوە ەد ڕوو خوارەوە 

  ناوچەیە کوردنشی  بووە.کە ئەم نیشا  دەدات 

دا سااااەبارەت بە مەڵبەندەکانی پارسااااوا و بووچوونی دیاکۆنۆڤ لە ناڕێکیو  لێڵیجۆرێک لە 

ک بێ لە ێناوچەی پارساااااااوا بەشااااااا ێیا  دەب بە دی دەکرێ. بەپێی ئەم بۆچوونانە زاموا

 ڕوونکردنەوەکانیهەردوکیا  هەر یەک ناوچە ب . بەاڵم بە پیێ  ێناوچەی زاموا ویا  دەب

کە باااجیااا  بە  بوو  واڵتی جیاااواز یااا  دوو ،دیاااکۆنۆڤ زاموا و پااارساااااااوا دوو ناااوچە

دا ناوچەی زاموا دەکاتە دوو بەشااااەوە و ٢٠٥لە ل.ە  هەروەها. ەداد ئاشااااوور یدەسااااتەاڵت

 ازەئەم شااێو. ناویا  لێ دەبادەرەوە  و زاموای ی زاموای ناوەوەدەسااتەاڵتیا   دەوڵەتوەک 

ە لە دیاااکۆنۆڤگەیشاااااااتنی ەن ، هۆکاااری ساااااااەرەکیشااااااای تێنییەڕاساااااااات  شدابەش کردنە

کۆشااااوە کە واتای ێ . هەرچەند دیاکۆنۆڤ تدەساااتەواژەکانی زاموا و پارساااوا )پەرەساااوا( 

شوێنەکا   سەر بە کام خێزانی زمانی ،  ڕوو زۆربەی ناوەکا  و  شا  بدا کە  بکاتەوە و نی

ا  ی ئێرانییەئایا ئەم وشاااەیە  دەنگە و هیچ نابێژێ کەێاڵم لە ساااەردەساااتەواژەی "زاموا " ببە

  !ەییا خۆ لۆلۆبی هوری  ئەکەدی یا  ی یائاشوور

 ێساااتا ، یا یەکانی کوردساااتا  بە کویناوچە شااااخاو کۆنەوە یە کە هەر لەەڕاساااتەکەی ئەو

سااااااێر دەناساااااارا ، )ئێسااااااتاش هەر وایە(. و بە هەما  شااااااێوە ناوچە ەردەزۆزا  یا  ساااااا

 رمەکا ەگ ،190(Begerme) رمیەبە باگ شارەزوردەشتایەکانی باشووری کەرکووک و 

(Germekan)191، سێر ناو براو . ەو گەرم یا گەرم 

واتا ئەکەدییەکان بە "زما / "یە. "زمایان م" وۆوشەی زاموا شێوەی ئەکەدی وشەی"ز

 زۆم"یان وتووە " زاموا".

بڕوانە دا ئەدا ) کوێسااااتانوشااااەی "زۆم" واتای کۆمەڵێک ڕەشااااماڵ یا  کۆمەڵێک چادرلە  

"زمااا"یش   وشاااااااەی (،٣٨٥فااارسااااااای هەژار ل.ە. -هەنبااانە بۆرینە فەرهەنگی کوردی

وشااااااەیەکی کوردییە واتای ساااااااردی و سااااااەرما ئەدات )بڕوانە هەنبانە بۆرینە فەرهەنگی 

". زاموا"(. "زما" هاوڕیشاااااااەی لەگەڵ "زۆم " و ٣٨٠فارسااااااای هەژار الپەڕەی  -کوردی

کرمانجی واتای شوینی سارد و کوێستانی ئەدا( خۆدی وشەکانی زمێستا  و زۆزا  )کە بە 

هەر لەم وشاااااااەوە هاتوو . ئەگەر بەوردی چاو لەو مەڵبەندانە بکەی  کە دیاکۆنۆڤ وەک 

زمااا / زۆم"ە کااانی " ەکااا یدەبااا، هەر هەمووی ناااوچە کوێساااااااتااانی "زاموا" ناااویااا  لێ

 کوردستان .

                                                           
 کەرکووک لە چەرخە کۆنەکاندا، د.جەمال ڕەشید ئەحمەد. وەرگێڕانی حەسە  جاف، دهۆک ٢٠٠٨،ل.ە. ٥٨ 190
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ساڵی  ئاوا باسی  لەمەوبەر (  ڵسا ١٢٠٠ه.ق )واتا نزیک بە  ٢٣٢"ئیبنی خۆردادیە لە 

 :کوردەکانی پارس دەکا 

بە واتەی ناوچەی  "زموم"هاتووە،  کێلە چوار )زەم( پ :"زموم"ی کوردەکانی فارس

نجتتتانی رکوردەکتتتانە، کە بریتییە لە زەمی حەستتتتتتتەن کوڕی جیلویە )گیلویە(، کە بتتتاز

، زەمی قتتاستتتتتتتم کوڕی ی ئتتارادم  کوڕی "جوانتتاە ")جوانە()بتتازرەنوی( پا دەڵێن، زەم

پا  "رانیۆستت"پا دەڵێن، و زەمی حەستتەن کوڕی ستتالێ  کە  "یانیرکو"شتتەهربراز کە 

  .192دەڵێن"

ڵیرەدا بە جوانی بۆمان دەردەکەول کە زەم و زموم و زاموا، هەمووی هەر یەک شتتتتتتتن 

ن بووە لە شاخەکان، یان کوردا بوونیئەویش" زۆزان / هەوارگە" واتا شوێنی نیشتەجێ

. بۆیە ئەو ییەئێران یە/کە وابوو خۆدی ناااوی زاموایش کوردی. ردەستتتتتتتێرەنتتاوچەی ستتتتتتت

 زما  لەم یبۆچوونەی دیاکۆنۆڤ کە دەڵێ لەو سااااەردەمەدا هێشااااتا توخمی ئێرانی و ئێرانی

لەو ساااەردەمەدا  شاااوینانەە. هەر ئەوەی کە ناوی ئەم یشاااوێنانەدا جێگیر نەبوو  ڕاسااات نی

 .هەر لەمێژەوە کوردنشی  بوو کە ئەو ناوچەگەلە  ێنێئەوە دەسەڵم  کوردی بوو

دەکا  ەدا زۆر بە ڕاسااتی باساای ئەو٢٠٦لە ل.ە  دیاکۆنۆڤ پارسااوا"ش" لەسااەر پارستتوا:

پەراسو"ە  کە بە واتای کەنار و مەرز دێت شێوازی ئەکەدی وشەی "" کە وشەی "پارسوا

کی تر ەتووشااای هەڵەیو لەگەڵ وشاااەی "پارس" یا  "پەرساااید"دا جیاوازە.  بەاڵم لێرەشااادا 

دا ٩١ .لە ل.ە هەروەها یش هەر واتای کەنار و مەرز دەدا.دەڵێ وشااااەی "پارس"ت وێدەب

ما  وشااەی ەه دەڵێجاریکی تر بە ڕاسااتی و دروسااتی واتای وشااەی پارسااوا دیاری دەکا و

ما  هەڵە ە"پەراسااااو"ە کە بە واتای بڕبڕە، کەنار و تەنیشااااتە، بەاڵم دیسااااانەوە تووشاااای ه

اتایا  هەیە هەر یەک ووشت  وشەکانی پارس و پارت و پارسوا هەر یەک  دەڵێدەبێتەوە و 

 ئەویش تەنیشت و کەنارە. 

تەوە کە وشەی پارسوا یا  پەراسو هەما  وشەی پەراسوی ێڕوو  بکرستە ئەمە ویلێرەدا پێ

ا. کە سااااو دەدبڕبڕە تەنیشااااتی لەش واتا پەرا کە هەر ئێسااااتایش واتای تەنێشاااات و کوردییە

کە دانێشتوانی سەرەکی ئەم  ە ەما  بۆ دەرئەخیوابوو وشەکانی زاموا و پارسوا ئەم ڕاستی

ڵێ دە دیاکۆنۆڤبوونە دەنا وەک نیشتەجێ شێو هەر لە مێژەوە لەوبوونە  نە کوردزما ناوچا

 .یدەبوای ناوی شوێنەکا  بە زمانێکی تر بوای

                                                           
کوردەکانی پارس و کرما  لە نووسینی دوکتور جەمشیدی سەدااەت کیش، وەرگێرانی کامەرا  حەسە ، ساڵی  192

                                                                       .                                 ٣٥زایینی، ل.ە  ٢٠١٠
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ی پارس وشاەیەک .نییە وە(ەپەراساوپارساوا ) بە کیپەیوەندییەهیچ  "پارسوشاەی " پارس:

 لە ساااەردەمی مادەکاندا وەک "پارساااا" گۆ کراوە. کە ئێساااتاش لە فارسااایدا هەرکە  ییەئایین

 پاک و لە خوا ترس دەدا. مروڤی واتای ماوەتەوە و

تەنانەت  نییەکی لە گەڵ پەراساااااااودا پەیوەندییە"یش دیساااااااا  هیچ وشاااااااەی "پارت پار :

لە  ە کە هەر ئیستایشوشەی " پەرت" ونییە بەڵکوئەم وشەیە لە ڕاستیدا پارت دژبەریەتی، 

ئەو خانووە  دەڵێ کوردی و لە فارسااایشااادا واتای شاااوێنی دوور وپەراوێز دەدا، بۆ نموونە 

ئەو  سااەر وێنەکی زۆر پەرتەوە. ئەم ناوە بەتە شااکەوتووەشااوێنەکەی پەرتە یا  ئەو گوندە 

بۆ نموونە بە هۆزەکااانی  دا دەژیااا .کی دوور و پەرتااێنڕابوو کە لە شاااااااوێهۆزانەدا داب

ا  دەوت "پەرتەکااا  / پااارتاااکااا " واتااا ئەو هۆزانە کە لە شاااااااوێنی دوورەوە یاائەشاااااااکااانی

هەروەها بە یەکێ لە هۆزەکانی پێک اتەی ماد کە خەڵکی الی ئەساااااافەها  نیشااااااتەجێبوو . 

 هۆزی "پەرتەکا "ە مادەکا  ب ناوەندیی یکانو دوور بوو  لە ناوچە)اصاااااااف ا ( بوو  

"دوورەکا " کە ئێسااااااتاش لە کوردیدا واتاکەی ڕوونە و بە واتای هۆزی  بەناوبانگ بوو .

 دێت.

بڕوانە ، اسااااااات و ناوەند دەداڕوە و ناوەییا  میدیا "واتای ن وشاااااااەی" ماد :/ مێدیا ماد

 :فەرهنگی ئەوێستا

Maidhya = Middle, half (k383)193  
 

 کستا تاجیناوچەیەکی بەرباڵو هەر لە لە کە لە کۆنەوە  زما  ییلە ڕاستیدا هۆزەکانی ئیران

وا    کردبوو.باڵوەیا ی کوردساااتاندارۆژاواناوچەکانی باکوور و هەتا بگرە و پاکساااتانەوە 

 بێانالەسەر دجۆر ناویا  ی جۆراوازبوو  بە شێوێدا نیشتەجێەی کە تانئەو شوێن کە دیارە

. بۆ نموونە ناوچەکانی مێدیا )ناوەڕاسااااااات(، بکاەیەک دیاری تا ئەنداز ەکانیا مەڵبەندکە 

سارد، زۆزا (،  شت، پاڵ، نزیک( و پەرت ) دوور و پەرت(، زەم / زەما ) سو ) تەنی پەرا

. گشاااااات ئەو (کەرکووکوێنە گەرمەکانی خوارەوەی )شاااااا / گەرمەکا گەرمیا  /گەرمێنی

ەکاااانی خۆراساااااااااا  و هەاڵتی میااادیااااوە، وەک نااااوچڕۆژکە کەوتووبوونە  نەشمەڵبەنااادا

ت( )پار ( بە پەرتڕاستو کرما  کە دوور بوو  لە میدیا )ناوە ئەسفەها تاجیکستا  یا  

 یەکانی کوردساااتا  یا کوێساااتانهەر ناوچە  )زاما / زموم( دەناسااارا . و ناوچەی زاموایش

و مێژوونووساااااااانی ترما  بۆ ڕوو   دیاکۆنۆڤ یانەرەدا ئەم ناکۆکیێ. ل بوو ەکا زۆزان

 مەڵبەند وەک پارسااااوا ناوما  ەەکە وەک زاموا و جاریکی ترهمەڵبەندوە کە جارێک دەبێتە

 بۆ دیاری کردنی ی جیاوازگەلیدا دەساااتەواژەجێ انی نێگاردەب . هەر ئێساااتاش لە عەردلێ 

کانی جۆربەجۆر ند ندی دێت بەکار شاااااااوێ  و مەڵبە یاێکی ئەوتوی بە هۆزیەکە پیوە   ک 

                                                           
193 Avesta Dictionary by K.E. Kanga, http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm 
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، کوهەاڵتی ناوەڕاساات، رهژهەاڵتی دوور یا  ئاساایای بچوڕۆژ نموونەبۆ  نییە کەوەێواڵت

  ئاسیای دوور.

 یەکا  دەڵێ: ییدا لەسەر شوێنی فەرمانڕەوایی ماننا ٢٢٢دیاکۆنۆڤ لە ل.ە 

 -١دابەش بووە، )بە زمانی ئاشووری ناژە( دا" دەستەاڵتی ماننا بە سەر ئەم مەڵبەندانە

 -٣مێسی، لە سەرەوەی ڕووباری جەغەتوو  -٢سوریکاش ،ناوچەی سەقزی ئێستا)؟( 

ئارشتە  -٥ئارسیانشی   -٤ ورمێیئۆئیش دێش/ هۆێش دیش، قەراخی ڕۆژهەاڵتی گۆلی 

 یانا "

بێت،  (کوردی) هیچکام لەم شااوێنانە ناوەکانیا  ئێرانی ێبێ ناب دیاکۆنۆڤئەگەر بە اسااەی 

 )کوردی / مادی (.  ئێرانی هەمووی هەر دەکرێتەوە کە ئەم ناوانە ڕوو  بەالم لێرە

شااوێنەکانیا  دیار و ئاشااکرایە، دەکەونە  هۆیش دێشەکانی مێساای ومەڵبەند ستتوریکاش:

لە  ئێزرتوویەکا  لە ییی مانناپایتەختناوەند و  ئەمە ڕوونە کەواڵتی مانناوە،  هەاڵتیڕۆژ

بیت یا  لە  باشااااااوورلە  ێبووە، کە وابوو سااااااوریکاش یا  دەب شاااااااری سااااااەازدا ینزیک

 ێە.ز کات ٧١٦لەبەر دەسااتدایە کە لە ساااڵی  ما زانیارییەبەاڵم ئەو واڵتی ماننا.  یرۆژاوا

پادشااای ماننا لە  ئۆلۆسااۆنۆبۆ واڵتی ماننا،  ێئاشااوور لە زامواوە دەچشااای پا سااارگۆ  کە

کە ئەم نااوچەیە  ێلێرەوە بۆماا  دەردەکەویەوە، یشاااااااوازنااوچەی ساااااااوریکااش دەچیتە پێ

 اوایڕۆژکی مەرزی لە ێ، واتا شاااااوێنئاشاااااوورنیکی مەرزی بووە نزیک بە واڵتی ێشاااااو

 کاش" لە دوو بڕگە -وشااەی "سااوری تە ناوچەی بانە.ێتی ماننا. ئەم شااوێنە ئێسااتا دەکەوواڵ

"کاش" بڕگەی دووەم  لە کوردیدا. ر دەداو"ساااور" واتای هەما  ڕەنگی ساااوپێک هاتووە، 

لە شێوەزاری کرمانجیدا کە واتای کێو دەدا ) بڕوانە فەرهەنگی هەنبانە  کوردییە وشەیەکی

وونە ئەو کێوەی کە لە ناو شاااااری ( بۆ نم٦٠١، ل.ە.١٣٦٩بۆرینە هەژار، تارا  ساااااڵی 

 کێوێکی تریش لە باشووری ئەو شارە هەروەهاناوبانگە ەکاشی مشتە نور" ببە " یەبانیداۆک

"کەش" . ئەم وشاااەیە لە شاااێوەزاری هەورامیدا وەک پێ دەڵێ هەیە کە "کاشااای بەرکەل"ی 

کوردیی  -گۆ دەکرێ و هەماااا  واتاااای هەیە )بڕوانە فەرهەنگی وشاااااااەناااامە، هۆرامی

هێنانی  بەکار(. لە کوردیدا ٧٧٦، ل.ە ٢٠١٠ناوەڕاسااااااات، لە نووساااااااینی بێدار، هەولێر 

اوی "سااااوری کاش" ئێسااااتا گۆڕاوە و بووە بە کەش و کۆ یا  کەش و کێو زۆر ئاساااااییە. ن

نێوا  مەرزی  تەەکەوتووە یکی مەرزیەناوچەی هەروەهاە و کێوێکە زنجیر"سااااااورکێو" کە 

وە. گۆڕانی وشەی کاش بۆ کێو لە ەرا ( و کوردستانی باشوورهەاڵت )ئێڕۆژکوردستانی 

تا کاش وشاااااااەیەکی مادی و کێو  زمانی"ئەشاااااااکانی/ پارتی"دا بووە. کاریگەرییژێر  وا

  وشەیەکی ئەشکانییە.

ەکا  )پارتەکا ( بە دەیا  هۆز و هەزارا  ساااااااوارەی یداری ئەشاااااااکانیدەساااااااتەاڵتلە کاتی 

کوردساااااتانی ئێساااااتادا( نیشاااااتەجێ دا )لە ورمێیگۆلی ی رۆژاوائەشاااااکانی لە باشاااااوور و 
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زۆربەیا   ئەمانە کەهێندێک لە وانە لە بناری شااااخی ساااوریکاشااادا مانەوە. هەموو ، بوو 

یەکەیا  وسااەرکردە بە نێوبانگەکەیا  "سااورێ  یسااەرەک ەوی هۆزێهێزی چەکدار بوو  بە ن

واهی ەو گێلە بناری سورک 194"سوری "ندی وهەروەها گ" دەناسرا . کێوستانی سورێ  و 

و. پەتی کوردییە کە ئێستا بووە بە سورکێ وشەیەکی" . کە وابوو "سوریکاشیەیەئەم ڕاستی

یاری زیاتر )بۆ ز کانی زمانی کاریگەریی لەساااااااەران و هۆزی ساااااااورێ  لە ەکا  یئەشااااااا

 (.٢٤-١٧م ل.ە. ناسنامەی زمانی کوردی بەرگی سێیە بڕوانە بۆکوردستاندا 

( ناوچەی نێوا  بیجار و تیکانتەپە ٢٢٢بە شی سەرەوەی جغەتو )دیاکۆنۆڤ ل.ە  سی:یم

لە شاااااااوێنە  ێبەاڵم ئێرە یەک ناااد. واتاااای ئەم نااااوە ڕوو  نییەەی ئەڵوکێونجاااا  و ەو ز

ەکانی مادەکا  بوو و دیاکۆ بەر لەوەی لە هگمەتانا نیشاااااتەجێ بێ لەم ناوچەیەدا یساااااەرەکی

 ژیاوە.

ی واتای واڵت واڵتی "ئۆئێش دیش" یا  "هۆئیش دیش" ئۆێش دیش یان هۆێش دیش: 

لە دوو  ،دا)موگی( /ئەوێساااتاییلە شاااێوەزاری  یەوشاااەیەکی پەتی مادیئەمە . 195خۆش دەدا

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  

وتەی وەش دێش " یااا  "وەش دێ"یە. بە ئەم وشاااااااەیە لە هەورامیاادا " بەرمبەرا دەدات.

 هەروەهائیسااتایە  یرا ە( -)ماد لە شااوێنی شاااری مەرا ە اوچەیەئەم نناوەندی  دیاکۆنۆڤ

ی شاااااااای ماننادپا "ئازا"بووە کە بەرئەنگاری  بەگداتووناوی یەکێ لە میرانی ئەو ناوچەیە 

سەر تەختەوە کە دواکرد و  شتە  م ەی دووسارگۆن الیە لە  دواجاری کوشتنی ئازا خۆی نی

کردنی هەربە زیندوێی کەوڵیا  کرد دەساااااتگیردوای ەوە پەالمار درا و ئاشاااااوورپادشاااااای 

 و داوەا  کا  پەالماریئاشااااوورییەە کە ڕۆژکردوە(. دیارە ئەم ناوە هەر ئەو  )پێسااااتیا  لێ

ەم ک  النیێنەڵ و ئەگەر هەزارونراوە بەڵکەدانئەم ناوچەیە  لەسااااااەرناوەکەیا  تۆمارکردوە 

 یتۆمارکردن یکات لە ەکا ئاشاااااوورییهەبووە دەنا  هەر ئەم ناوە یشە پێشاااااترساااااەد ی چەند

واڵتی فال  کە ئێساااااااتا هۆیش  گوتی دەکرد و دەیانشااااااابە ناوە کۆنەکەئاماژەیا   ناوەکەی

ێک ومانگژی کە بێ هیچ ێدیاکۆنۆڤ بۆ خۆی دەبناوی بەگداتوویش  لەسەر. پێ دەڵێ دێشی 

 ئویش دێش )مەرا ە(دەکرێتەوە کە  ڕوو تردا دوائەمە ناااوێکی مااادییە. لە بەشاااااااەکااانی 

 بووە. ی مادیمۆگانو هۆزی  زەڕدەشتنی سەرەکی ێشو

                                                           
194http://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%88%D8%B1%DB%8E%D9

%86%D8%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%95 
 بڕوانە ل.ە ١٢٢، بازخوانی تاریخ ایرا  ، دفتر اول،امیر حسی  خنجی 195
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(، واتای ئەم ناوە و هەروەها شاااااوێنەکەی تا ئیساااااتا ڕوو  ٢٢٢)ل.ە. ئارستتتتتیانشتتتتتی: 

نەبووەتەوە، بەاڵم شاااێوەی دارشاااتنی وشاااەکە لە مادی و لە شاااێوەزاری ماگی )ئەوێساااتایی( 

 .ێدەچ

پەتی  وشااااەیەکی( ، شااااوێنەکەی دیاری نەکراوە. بەاڵم ئەمە ٢٢٢)ل.ە  ئەرشتتتتتتە یانا:

 هاتووە، بڕگەی یەکەمی ئەرشتەی کە هاوڕیشەیە لگەڵ وشەکانی ە. لە دوو بڕگە پێکیمادی

ئارەش، ئەرشاااااااە، ئارتە، ئەرتە، ئەمانە هەموویا  یەک واتایا  هەیە ئەویش  ئارشاااااااتوا،

وی وەک ئارەش،  ئەردەوا  ) واتا ڕاسااااااات، پاک و دادپەروەرە. ئێساااااااتا لە شاااااااێوەی نا

 و خشاااێر بووە بە واتای شاااای ڕاساااتیدا ئەرتڕاساااتپاریزوانی ڕاساااتی(، ئەردەشاااێر کە لە 

کە  ماوەتەوەی زازکیدا شااێوەزاروەک "ڕاشاات" لە  ەهەر ماوەتەوە . ئەم وشااەی دادپەروەر

دا هەورامی شێوەزارێ لە کوردییە ئاسایی وشەیەکیەم "یانا" واتای ڕاست دەدا. بڕگەی دوو

 دەدا.  پاکا واتای خانو یا  شوێ  دەدا. پێکەوە واتای مالی ڕاستا  یا  شوێنی 

نااااوی ئەم  دیااااکۆنۆڤپیێچەوانەی بۆچوونەکاااانی کە بە ێدەردەکەو ماااا  بۆەەدا ئەولێر

 دیاکۆنۆڤسانەوە نووسراوەکانی خۆدی یوی ئێرانی و لە شێوازی مادییە. دناوچەگەلە هەمو

 ماندنی ئەم ڕاستییە.لبە دەستەوە دەدا بۆ سەبەڵگەی تر هێندێک 

ە.ز هەرێمی زاموای  ٨٨١لە سااااڵی  ڵرپاێناسااا ئاشاااوور ێدا دەڵ ٢٠١دیاکۆنۆڤ لە ل.ە 

بە نێوکانی "ئامێکا" و" ی زاموا باشاااااااوورتر دوو ناوچە لە دواداگیر کرد بەاڵم سااااااااڵی 

 ریا .ی کردەوە سەهێرشنەدا. بۆیە دیسانەوە  ئاشوور" باجیا  بە  ائاراشتو

تە وووچەیی کوردساااااااتانییە لە ئێرانیدا بپاشاااااااگری ئەم نێوە )کا( پاشاااااااگرێکی نا ئامێکا:

ی ە.ز ەمتە )ئەمااایەکوس( و لە بنەڕەتاادا لە هەزارەی دوووو)ئەمااایەکە( و لە یۆنااانیاادا ب

شاااااااێوەی )ئەمایە(ی هەبووە. ساااااااەرۆک هۆزی ساااااااەکەس )ساااااااەرمات( کە بە شاااااااێوەی 

ینراوە ب ێوەی )ئەمایەک(تۆمارکراوە لە زمانی "ئوسایتینی"دا بە شا)ئەمایەکوس( لە یونانیدا 

  196.بیناکار( دەبەخشێتکە واتای)

ناوی ناوچەیەک بووە لە نزیک ڕووباری دیالە )خانەای  (ئەم ناوە لێکدراوە لە  ئاراشتوا:

واتااای ڕاساااااااتی و دادپەروەری دەدا  اتووە، بڕگەی یەکەم "ئاااراش" کەهاا دوو بڕگە پێااک

، 197لەگەڵ وشااەی "ئاراشااتات" کە لە ئایینی زەڕدەشااتیدا ئیزەدی دادپەروەریە وهاوڕیشااەیە

ئەوێسااتایییە. مادی و" ئارشااا/ ئەشااە" ی  -ەیە هەما  وشااەی "ئارتا"ی میتانیوشاا ئەم ڕەگی

ئەدات  ڕاسااات"ڕاشااات " کە واتای  شاااێوەزاری زازاکیدا لە شاااێوەی ئەم وشاااەیە لە کوردی

کە لە نێوی وەک ێپاشاااااااگر ئەمە" ،یەپاشاااااااگری" توا ". بڕگەی دووەم  هێشاااااااتا ماوەتەوە

                                                           
  لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی میژووی واڵتی کوردەواری،د،ج،ڕشید بە داد ١٩٨٨، ل.ە.٣٠٨  196
197 Avesta Dictionary by K.E. Kanga, http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm 
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و بە  تەوەلە کوردیدا بە شێوەی )تاو( ماوە ئەمڕۆاماتوا دەبینرێ، ئەم پاشگرە ڕپارتاتوا، و 

دەگرێتەوە. لە ناو سااااەکەسااااەکاندا  ش)توانا( هەروەهاهەما  واتەی )هێز، اوەت، تااەت(ە 

تیرتاااو، درێژتاااو( رگاااتاااوا = ئەم جۆرە وشاااااااەیە لە نێوی کەسااااااای وەکو )تیگراتاااوا، دە

 .ێەروەری دەگەینواتای هێزی ڕاسااتی و دادپ کە وا بوو "ئاراشااتوا" .198"بەرچاوەدکەوێت

 ەدی دادپەروەری.ئیزیا  دەکرێ شێوەیەکی تری ناوی "ئەرشتات" بێ، واتا 

ماد، لە  یی کرد سەر ناوچەکانی ناوەندیهێرشنجەم ێە.ز شەمسی ئادادی پ ٨٢٠لە ساڵی 

ند ندا)ی مەڵبە یا  دا بە ێوکاافاڵنگیزلبو کا  خۆ تا( دوو کەس لەساااااااەرۆک هۆزە ی ئێسااااااا

وراش ئ دەستەوە، بەاڵم یەکێکی تریا  بە ناوی پیرشاتی خۆی نەدا بە دەستەوە  و لە اەاڵی

ا لە ئەنجااامااد ،کااا  بوونەوەئاااشاااااااوورییەگیزڵبوناادادا )اااافاڵنکێو( بەرئەنگاااری  لە کێوی

 شکەس لەوانە خۆدی پیرشااااتی ١٢٠٠وژرا  و کەسااایا  لێ ک ٦٠٠٠تێکشاااکا  و نزیکەی 

. ص ،١٣٤٥ترجمە کریم کشاورز، ت را   ا. م. دیاکونوف)  )پیر شادی( دەستگیر کرا .

٢١٠.) 

(، گیزلبوندا) کێوکانی  ٢١١لە ل.ە. دیاکۆنۆڤسااااەرۆکی هۆزی گیزلبوندا ) پیرشتتتتاتی:

ە لە نزێکی شاااری میانەی لە ئازەربایجا ( ئەم ناوە لە ڕاسااتیدا " پیرشااادی"ە. کە اافاڵنکێو

لە ئااایینەکااانی کۆنی ئێرانیاادا، ئێساااااااتاااش لە  ابەرانی ئااایینی گۆتراوەڕپیر" بە وشاااااااەی" 

( و لە  یی میترایئایینکوردسااااتاندا لە ئایینی ئیزدیدا )کە بە ڕەچەلەک دەگەرێتەوە بۆ سااااەر 

 اریگەرییک بەرتە کەوتووەە کە یی زەڕدەشااتیئایینا هەما   لە ڕاسااتید ی یارساااندا ) کەئایین

بانگ . وشاااااااەی "شاااااااااتی"ەیا  بە پیر بیابەرانی دینڕی ئیساااااااالمەوە( ئایین هەما   شناو

کە وەزیری فەرەیدو  بە نێوی )پیرشاااد(  نییەلەوەدا  گوما " لە کوردیدا. یەوشااەی"شااادی"

 .199وەک ئەرتا شاتی، شاتەبەرزانە"بووە، ئەم جۆرە نێوانە لە زمانە ئێرانییەکاندا باو بووە 

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

دیسانەوە بۆ خۆی  دیاکۆنۆڤووباری دیالەشدا هەبووە. ڕلە سەرەوەی  وئازەربایجا  بەڵکو

   دا ئاوای نووسیووە:  ٢٧٥لە ل.ە.  بەدەستەوە. ئەدا یلە دژی تئورییەکەی خۆی زانیاری

لە  جاردوا ،دانیشااااتوانی "کارااڵ"ی تارومار کرد .ز ە. ٧١٣ەم لە ساااااڵی سااااارگۆنی دوو

، لە ئەلیپی "داڵتو/ تاڵتو"ی ڕۆیشااتبەرەو الی ماد  ی "ئەلیپی" )ناوچەی کرماشااا (وەڕێگا

دەکرد و خەڵکی  ئاااشاااااااوورنگری لە ەیالچونکە  خۆی دانااایەوەایی فەرمااانڕەو لەساااااااەر

 مادەوە و ئەم کا  لەویەوە چوونە نێو خاکیئاشوورییەناخوش بوو.  ناوچەکەش ئەمەیا  پێ

                                                           
 لێکۆلینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی میژووی واڵتی کوردەواری،د،ج،ڕشید بە داد ١٩٨٨، ل. ە. ٣٠٨ 198
 لێکۆڵینەوەێکی زمانەوانی دەر بارەی مێژووی کۆنی وەاڵتی کوردەواری ، د.ج. ڕەشید ١٩٨٨ ل. ە ٣١٥-٣١٦ 199
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زمانی سارگۆنەوە وایا  ی لە ئاشووریا  کاول کرد. سەرچاوەکانی شەناوچەگەلەی خوارەو

 ووە:ینووس

"، ناوچەی ماد لە مەرزی  Bait-an"] واڵتی ستتتیوری[ ستتتو، واڵتی بائی  عان )؟( " 

، واڵتی پتتارنوئتتاتی "Apsaxuttiئەلیپی، ]واڵتی ......... [، واڵتی ئتتاپستتتتتتتتتاخۆتا " 

"Parnuatti " واڵتی ئوتیرنا ،"Utirna،"  " تانو "،  Diristanuگوندی دیریستتتتتتت

"، ناوچەی  Rimanuti، والتی ریمانوتی " " Uriakki]واڵتی ...[، واڵتی ئوریاکی " 

"، واڵتی بوستتتتتیس  Uyadanue، ]والتی [ ئویادائوئە " " Upuriواڵتی ئوپوریی " 

" Bustis،"  " واڵتی ئتتاگتتازیAgazi،"  " واڵتی ئتتامبتتانتتداAmbanda  والتی ،"

ەستتتتتتتت  لە مەرزەکتتانی واڵتی ئتتاری بی " "، نتتاوچەکتتانی دوورە د Dananuدانتتانو " 

Aribi"  هیزەکتتتتان کە تەوقی خۆدای ەب "ەمتتتتاد"ڕۆژهەاڵ ، و هەروەهتتتتا نتتتتاوچەی

ئاشووریان فڕە دا و بەرەو کێوەکان و بیابانەکان وەک دز هەاڵتن، من هێزمی بلێسەدارم 

کی یەوەاللە گشتتتتتتت  گوندەکانیان هاویشتتتتتتت  و ستتتتتتتەرانستتتتتتتەری واڵتەکەیانم کرد بە کە

 .او"فەرامۆشکر

لە ئەلیپی )الی  ساااااااارگۆ دەنووساااااااێ:  ئاوا ئەم ناوانە لەساااااااەرخۆی  دیاکۆنۆڤیی دوا  

 ناوەکانی کردووە لەم ناوچەگەلە کە ناویا  هاتووە پێ ەکەی دەساااااتهێرشاااااکرماشاااااانەوە( 

ک شۆێنەکە بەشێک بوو  لە ناوچەی خارخار، وئاشنا ، هەردو و " ئۆپوریی" "ئۆریاکی"

ەکانی "ئاگازی" و" مەڵبەندک خارخارە، یئاشاااااانایە وهەر لە نز هەروەها"ساااااایگریس"یش 

هەاڵت"بوو ، ناوچەکانی "ئاپساااااااا خۆتی" و ڕۆژمەرزی "ئاری بی  لەساااااااەرئامباندا"ش 

زۆربەی ئەم ناوانە گۆیا  هەاڵتی ئەلیپی )کرماشااااااا ( بوو . ڕیشااااااەیڕۆژ"پارنوئاتی" لە 

 .  ئێرانی 

 دا،نی " ڕاڕای و دوودڵی خۆی نیشاااااا  دەبە وتنی وشاااااەی "گویا ئێرا دیاکۆنۆڤلێرەشااااادا 

ی می کتێببەرگی دووەبگات. لە  لە واتای وشااااااەکا  تێ ێهۆکارەکەشاااااای ئەوەیە کە ناتوان

 بکرێتزمانی مادەکاندا تا ئەو جێگا کە  لەگەڵ یناسااااااانامەی زمانی کوردیدا لە پەیوەندی

بۆ نموونە تەنیا ئاماژە بە  شدەکرێتەوە، بەاڵم لێرە ڕوو لەم وشەگەلە  ژمارەیەکی کانواتا

 دەکرێت. ەیەکواتای چەند وش

یەکەم  ،ئەم دەستەواژەیە لە دوو وشە پێک هاتووە، (٢٧٥)دیاکۆنۆڤ ل.ە. ئاپسا خۆتی:

" لە ئەوێستادا واتای ئاو 201و ئاوێ 200سا(. "ئاە -گە پێک دێت ) ئاەڕئاپسا کە لە دوو ب

ئەدە ، "ساااااا"ش واتای بەرد ئەدات، کە وابوو ئاپساااااا واتای بەردی ئاوی، ئاسااااایاو )ئاش( 

                                                           
200 ap [-]= water, K.E. Kanga http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm#dcta 
201 aiwyô [ap] = 27 (plD) water, Avesta Dictionary by K.E. Kanga, 

http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm 
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 "ێ"خۆد وەکلە کرمانجیدا  ئەمڕۆپەتی مادییە کە  وشااەیەکی خۆتێ دەدات. وشااەی دووەم

کۆنەکااانی  ڵەباااە. ئەم وشاااااااەیە لە یەکێ لە ائەدات وە خاااوەنااد/ خااا گۆ دەکرێ کە واتااای

بڕوانە بەرگی  ) هاتووە بۆمخۆتێ" لە شاااااێوەی" دا لە ساااااەدەی یەکەمی ە.زیشاااااورامانهە

تای زەوی  دەدا بۆ نموونە  / بوم"بۆم" وشاااااااەی ساااااااێیەم بەشااااااای هەفتەم(. یدا وا لە کورد

یا   ۆم"/ بەروبمدەساااااااتەواژەکانی "بەروبویا   ،واتای زەمی  لەرزە ئەداکە  "بۆمەلەرزە"

خۆتی  -ئاپسااااااااخۆتێ واتای خاوەند زەوی  ئەدا.  -بوم. م )مەرز و ساااااااەرزەمی (مەرزوبو

 .دەدا " )خاوەند ئاسیاو(ئاپسا -خاوەند" واتای

پێک هاتووە  بڕگەمادییە، لە دوو ئەمە وشاااااااەیەکی ، (٢٧٥)دیاکۆنۆڤ ل.ە. نواتی:ڕپا

کوردیدا بووە بە  لە ئەمڕۆاتی" پاڕنا یا پاڕنە هەما  وشاااااااەی فاڕنا یا فەڕنەی کە  -نوڕ"پا

سااااااانسااااااکریتی و  لە زمانەکانی ە"یە. ئەم پاشااااااگریپاشااااااگری " ات/ ەم فەڕ. بڕگەی دوو

ە بۆ ک تی" یەتی" و"ایەتی" و"هییدا هەبووە. لە کوردیشاادا هەرماوەتەو لە شااێوەی "ئەوێسااتا

دێ وەک کورد )کوردایەتی(، برسی )برسییەتی(، ئازا  کار بەدروستکردنی ناوی چاوە  

 ( و...ایەتی(، پیاو )پیاوەتی(، ئاشااتی )ئاشااتیەتی(، سااپی )سااپییەتی(، ڕەش )ڕەشاا)ئازایەتی

یەتی( واتااااا )فەڕ/ یەتیا -رانبەرە لەگەڵ وشاااااااەی کوردی فەڕنواتی بەڕکە وابوو پااااا

 شکۆداریەتی.

خراپی  یکەئاشاااوورییەیا  نووساااەرە  ئەم وشاااەیە، (٢٧٥)دیاکۆنۆڤ ل.ە. دیریستتتتانو:

اتای "یە. کە وۆەتەوە. ئەمە هەما  وشااااااەی"دارێسااااااتاننووساااااایووە و یا  خراە خوێندراو

 کردنەوە، پێکەوە واتای دارستانیبچووک" کە نیشانەیە بۆ ۆ " دارستا  دەدا لەگەڵ پاشگری

دەنگی ) ا ( ا  جاااار ێهێناااد وردیااادائەوش لە بیر نەکەی  کە لە ک دەبێدەدا.   بچووک

دێ شاااێوەزاری ێن)نێو(، لە ه ێ(، شاااام )شاااێو(، ناودەگۆردرێت  بۆ) ێ ( بۆ نموونە، پا )پ

ۆ" بووە،  -بۆیە دەکرێ ئەم وشااااااەیە کە "دارسااااااتا  کرمانجیدا، نا  )نێ (، زما  )زمێ (.

 وەک "دێرێستانۆ"ش گۆ کرابووبێت[.

 . ز شۆڕشێکی مەزن و رێکخراو لە دژی داگیرکەری ئاشوورییەکان لە  ٧١٩لە ساڵی 

دژی  ئەو ناوچەگەلە کە لەکرد. ستتتتتتتارگۆنی دووەم ناوی  خار دەستتتتتتتتی پارناوچەی خا

ئوریاگا، پاریا، ستتتیوریس و  تۆمارکردوە، لەوانە ناوچەکانی بوون ئاشتتتوور ڕاپەڕی

نێوان شتتتتتتارەکانی میانە، میاندوئاو، تیکانتەپە،  بوونەئەم ناوچەگەلە کەوتوو ستتتتتتپاردا.

 نجان.ەبیجار و ز

 خارخار کە شاااۆڕشااای یناوچە یا  گوندێک بووە ال ،( ٢٦٦)دیاکۆنۆڤ ل.ە. ئۆریاگی:

 انی پێمختی سلێەکرد. كە ئێستا ناوچەی ت پێ کا  لێروە دەستیئاشوورییەمادەکا  لە دژی 

، ساااتایییەئەوێپەتی  وشاااەیەکی ئۆریاگیتکاب(.  فارسااای:  لە نزیک شااااری تیکانتەپە )دەڵێ

یدا و لە هەورامهەم  ئەدا. یاگادا و لە هەورامیدا واتای خۆر یوەر" لە ئەوێستای/ هورئور/ "
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 ییدا هێندێ جارا  دەنگی پیتی "ج"ئەوێسااتالە ئەوێسااتاییدا واتای جێگا )جاگا( ئەدا. لە هەم 

یوا  یا  جۆ  دەبێتە"یەمە"، جوا  کە  دەبێتەدەگۆردرێت بۆ "ی" وەک جەمە )جمشاااید( کە 

 -هۆروشەی " لەگەڵیاگا " بەرانبەرە  -"یۆ/ یەوە"لە هەورامیشدا هەر وایە. "ئور دەبێتەکە 

اتای ) بە و ێدەگەیین ئاهورای جێگایاگا" لە هەورامیدا کە واتای شاااااااوێ  و  -وەرگا / یا

 شگا(ی ئازەرگۆشسپە. ەهۆرمزگای )ئات نزیکیئەم ناوچەیە  ،کە ماڵی خۆدا(ئەمڕۆ

پە" بووە کە  -( ئەم وشاااااااەی "ئاری٢٧٦)ل.ە. دیاکۆنۆڤبە پیێ بۆچوونی  بی: -ئاری

ی دا. کە وابوو پێکەوە واتائیالمییە لە زمانی "کۆ"ئاری واتای" ئاریا" ئەدات و پە نیشانەی 

ەیا  لە وشاااا کا   ئەمئاشااااوورییە دیاکۆنۆڤینی. بە اسااااەی یەکا  دەگەیئاریاکا  یا  ئاریای

 ەکانەوە وەرگرتووە.ییئیالم

ان ییهەشتەمی پێش زایینن هەمووی ڕیشەی ئێرانی سەدەی ئەم ناوانە کە ه

تەوە، کە چی دیاکۆنۆل ێچەکانی کرماشتتتتتتتان هەتا زەنجان دەگرهەیە و ناو

 یەم هەتتتا هەفتەمی  .ز خەڵکی  ئێرانییچەرخەکتتانی  نوو دەڵا لە نێوان

ندا ن جا بای ئازەر تان و  تازە دەبەزمان لە کوردستتتتتتت یاون.  ئەوێش و بیر  اژ

نەبوون و بە دڵنیائیەوە ستتەدان  پەیدابێنینەوە کە ئەم ناوانە هەر لەو کاتەدا 

وان لەول ز یئەوستتتتتتتەردەمە خەڵکی ئێرانی و بورە هەزاران ستتتتتتتاڵ بەر لە

بە قستتەی خۆدی دیاکۆنۆل ناوی ناوچەکان دەبوای بە زمانێکی بوون، دەنا 

 .ایواتا بە زمانی دانیشتوانی نائێرانی بوای تر

و  دەکایەک بە دا  اساااااەی دژ٢٧٨ا واتا لە ل.ە.ترددوای الپەڕەیەکلە  دیاکۆنۆڤ هەروەها

 : دەنووسێ

ە.ز لە تۆمارێکدا باساااااای  ٧١٣کەی خۆیدا لە سااااااالی یەشاااااایێسااااااارگۆ  لە لەشااااااکەرک"

کەس لە سااااااەرۆکەکانی ناوچە مادنشااااااینەکانی  ٥٠یەکانی خۆی کردووە  و ناوی یکاولکار

  ."کە یا  باج و یا  دیارییا  بە سارگۆ  داوە هێناوە

 :دەڵێبەاڵم لەهەما  کاتدا  ،ئێرانی ژمارەیەکی زۆر لەم ناوانە  دەڵێلەم بارەوە  دیاکۆنۆڤ

زۆرێک لەم ناوانە بە تایبەتی ناوی شوێنەکا  بە زمانی دانیشتوانی پێشوی واڵتی ماد ".  "

 نی ! )مادی(   ئێرانیناوی شوێنەکا ێە بڵیە کەئەو دیاکۆنۆڤ مەبەستی

هەر چەند پساااااااپۆڕە لە زمانە کۆنەکانی مێزۆپۆتامیدا  دیاکۆنۆڤکە   یبڵ ەئەو ێلێرەدا دەب

انی مکەسێ کە ز ێکی کەمی هەیە، لە ڕاستیشدا ناکریەییلەسەر زمانی مادی شارەزابەاڵم 

 ۆی لەگەڵ زوانی مادی هەیەوخەڕاساااااات یپەیوەندیزمانی مادییە و  کەوتەیردەکوردی کە 

 دیاکۆنۆڤێچەوانەی بۆچوونەکانی زا و پساااپۆڕی زمانی مادی بێ. بە پبەاڵم شاااارەێ نەزان
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ۆکەکا  و هەم ناوچەکا  ئێرانی ، کە هەم ناوی سااااااەر ێخۆدی ئەم ناوانە ئەوە دەسااااااەلمێن

بکرێتەوە بەاڵم شااێوازی دارشااتنی  ڕوو لەم وشااانە  ژمارەیەکواتای  ێئەگەر ئێسااتا نەکر

نی دارشاااتمادی  و شاااێوازی ماننایی/  ەگەلەوە کە ئەو وشاااتەێلێناه داتێی گومانئەو ناوانانە 

دی  ( بەداانی کوردیدا )بە تایبەت شااااااێوەزاری کرمانجیمناوەکا  هەما  شااااااێوازە کە لە ز

بۆ ڕوونکردنەوەی ئەم بابەتە، لە خوارەوە ئاماژە بە هەندێک لە تایبەتمەندییەکانی  دەکرێت.

 شێوەزاری کرمانجی دەکرێت. 

 ە ههێندێک پاشااگر  )شااێوەزاری کرمانجی( دیداکرا لە کور ش باسااییو پێشااترووەکهەر 

 خش  وەک:ەک بە ناوەکە دەبییەپاش ناوەکا  و تایبەتمەند ەنکە دەکەو

 نیشااانەیە بۆ خۆشااەویسااتی وەک کۆڕ کە هەم نیشااانەیە بۆ بچووک کردنەوە و هەم ،"ۆ" -

ل (، بااااابۆکوڕ) بۆ(، دەل)دە نۆ) بااااا نچیرەوا  ۆئەحمەد )ئەحمەد(، ۆ(، جااااا  )جااااا  ،)

 ، بەر، )بەرخۆ(.)خاڵۆ(، مام )مامۆ( (، خاڵۆ(. کاک )کاکۆ(، شوا  ) شوانۆنچیرەوان)

ک(، حەساااااااە  ۆ)ئەحمەد نیشااااااااااانەیە بۆ بچووک کردنەوە، وەک ئەحمەد ،ک"ۆ" -

 ک(. ۆ)حەمید ک(، حەمیدۆ)برایم ک(، برایمۆ)حەسەن

نیشااانەیە بۆ بچووک کردنەوە، وەک کوڕ )کوڕک(، کچ )کچک(، ژ  ) ژنک(،  ،"" ک -

مێر )مێرک(، پشاااای) پشاااایک(، بەر، )بەرخ (، دار )دارک(. ئەم شااااێوە بچووککردنەوە 

ی ساااۆرانیدا لە جیاتی "ک" پاشاااگری "لە" شاااێوەزارماوەتەوە لە هەر ئێساااتا لە کرمانجیدا 

 ، جوجەڵە.ڵەبەرخیلە، کیژۆلە )کچیلە(، کۆمە دەبرێت. وەک پشیلە، بەکار

( " لە پاش  K) دا  دەنووسی کە هاتنی پاشوری " ک ٣٢٦خۆدی دیاکۆنۆل لە  . .  

]یەکا لە  یە.یوشتتتتتتتەکان وەکوو نیشتتتتتتتانەیەکی بچووککردنەوە، تایبەتمەندی زمانی ماد

 هەر ئەمەیە[. یشکرمانجی(بە تایبە   ) یتایبەتمەندیەکانی زوانی کورد

کێ" نیشانەی شناس )معرفە( بۆ دەستنیشا  کردنی کەسێکی دیاری وەک ئەحمەدۆکێ، " -

 ۆکێ، مریەمۆکێ. شوانۆکێ، گاوانۆکێ، هەژارۆکێ.ڕەشفاتمۆکێ، 

کورتکردنەوەی ناوەکان و چەستتتتتتتپاندنی پاشتتتتتتتوری "ۆ" لە پاش ناوەکان لە زمانی   -

ک لە زمانی باوە و دەکرل وەک ڕێسایە شتێکی ئاسایی و شێوەزاری کرمانجی((کوردی 

  ێنەب  بە تەواوی دەگۆڕدر کوردی ئەگەر ناوەکانیش تەتەنان لا بکرل. یکوردیدا چاو

موونە . بۆ نبێتکردنی ئاسااانتر ی گۆەکوردییەوە بۆ ئەوزمانی  نێو چوارچێوەینە ێو دەخر

 )جەسۆ(، کازمدی  )شەمۆ(.جاسـم ەمسەخرۆ(.مەحمود )مەحۆ(، شە)ف دەکرێ بە دی ەخرەف

ڕەشاااۆ(، زوبیر )زبۆ(، کەریم )کەریمۆ(، ئەرشاااەد ڕەشاااید ) نۆ(،ێابدی  )زع زێ  ،)کازۆ(

، مانی )مانۆ(، و(، خەلیل )خەلۆ(دنا  )عەدە)ئەشەۆ(، موستەفا )مستۆ(، شێرە )شێرۆ(، ع
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) سمکۆ(، چەنگیز )چەنگۆ(،  سماعیلیئشەروی  )شەرۆ(، (، ۆج انگیر )جان، نەبی )نەبۆ(

 حەمید )حەمکۆ(.  ر)بەکۆ(،کەئەبوب لەزگۆ(،لەزگی  )

 نۆڤدیاکۆبا تەماشااای هێندێک لەو ناوانە بکەی  کە  یەکردنەوەڕوونی ئەم دوالە ئێسااتا جا 

 هێناویەتی: لە کتێبەکەی خۆیدا

، ۆ، ئیتانۆ، خارزیانۆ، پارتوکۆ، ئیندراپاتیانۆ، ستتاتارپانۆماشتتداکۆ، ئیشتتتەستتوکو،ستتاتارشتت

 .ۆ، ئارباکۆ، مارتاکانۆزازکن ،ۆ، باریکانۆ، مانۆکارزیئ ،ۆ، ئارباکۆئاریسارئ ۆئائ

هەر هەما  شێوازە  وردی چاو لەم ناوانە بکەی  دەبینی  کە شێوازی دارشتنەکەیئەگەر بە

سااااااەر هێندیک لەم  رێتە. لێرەدا تیشااااااک دەخەکرمانجیدا باوە کە لە شااااااێوەزاریڕۆئەمکە 

 ناوانە:

کە ئەم  دەڵێزۆر بە دروستی  دیاکۆنۆڤ ،(٦٦٢ل.ە. دیاکۆنۆڤ) ماشداکۆ:کۆ/ مەشدا

دا یئاشااوورنووسااراوە چونکە لە  یەیدا بەم شااێوەئاشااوورناوە مازداکۆ بووە و لە نووسااینی 

بە شاااێوازی  یا  "مازداک "ماساااداک/ "س" بە "ش" نووساااراوە. بەاڵم لە ڕاساااتیدا ئەم ناوە

 مەزدەک کوردستا کە هەتا پێش هاتنی ئیسالم بۆ  ئەمە ڕوونە ئەمرهکە "مەزدە  " بووە،

شااااااێوەزاری  کوردیی  ئێسااااااتاش لە ۆناوێکی ئاسااااااایی ئێرانی بوو. ئەم ناوە هەر وەک چ

    مەزدەکۆ". ا  "مازداکۆ ی بووە بە و هاتووە پاشی باوە، " ۆ" لەکرمانجیدا 

کتسااااااایاس مێژوونووسااااااای  یونانی کە خۆی لە ساااااااەردەمی  الیە ئەم ناوە لە  ئارباکۆ:

خامەنشااااااایەکا  لە ئێراندا ژیاوە بە شاااااااێوەی "ئارباک" وەک یەکێ لە پادشاااااااایانی ماد ەه

موسااااااا خۆرنی مێژوونووساااااای ئەرمەنیش ناوی "ئارباک"ی وەک   هەروەهاتۆمارکراوە، 

 -٤٣١ل.ە. دیاکۆنۆڤوارباک  هێناوە و وەک یەکێ لە پادشاااااااایانی ماد ناوی لێ دەبا، )

باک"ە کە وەک چوو  لە کوردیدا باوە پاشااااگری (. کە وابوو ئەم ناوەش هەما  " ئار٤٣٢

 وەرگرتووە و بووە بە ئارباکۆ. ی" ۆ"

ە، ئەم وشەیە لە ساتراە وە وەرگیراوە، ئێستاکە ناوچەیەک( ناوی ٦٦٢)ل.ە. :ۆساتارپان

" ۆ" پاشگری "ۆوشەیەکی لیکدراوە "ساتار + پا + لە ناوی وەک" سەتار" بەدی دەکرێ. 

واتای  ە کەهەما  " وا  یا  ڤا "ایەتیە،  و " پا  "بچووکیسااااااتی یا  نیشااااااانەی خۆشااااااەو

 ساتاری پارێزوا (.ۆ" )  " ساتار+ وا  + دەبێتەکە  ئەمڕۆبە کوردی  ،پاراست  ددەدا

تاش  ە وای پێ دیاکۆنۆڤکە  بکردرێت ندێک لەو ناوچەگەلەێناوی ه لە ێکچاوبا ئێسااااااا

 ئێرانی نی :
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هاتووە. ئەمە هەما   "مارتاکا  + ۆ" پێککە، ئەم ناوش لە ەناوی ناوچەیمارتاکانۆ: 

 / هااا" ئااازاکااا ە، کە کاااتی خۆی واتااای مەردم و هەر ویەوشاااااااەی "مەردەکااا "ی کوردی

 ی داوە. هۆزێکی کوردیش بە ناوی مەردەکا  لە کوردستاندا هەبووە.مەردەکا "

 هاتووە، کە باریکا  هەما  وشاااااااەی ئەم وشاااااااەیەش لە "باریکا  + ۆ" پێک باریکانو:

پاشاااگری ۆ. ناوی لەم شاااێوەی لە کوردیدا زۆر  بۆ نموونە  لەگەڵیکا "ە لە کوردیدا بار"

لە ناوچەی کەنگاوەر،  "باریکئاو"ەردەشااات، گۆندەکانی باریکایی لە ناوچەی گەورکی سااا

زۆر گۆندی تر کە پاشگری "کا " لە پاش  هەروەهالە ناوچەی بیجار،  "باریکئاو"دیسا  

ناوەکەیا  دێت وەک باڵکا  لە ناوچەی شاااااااپێرانی ساااااااەلماس، ساااااااورەکا  لە ناوچەی 

، مەمەکا  و ساکا  لە ناوچەی ورمێیمەرگەوەری وەرمی، ماستەکا  ناوچەی برادوستی 

 را (.ێاەرمەکا  لە ناوچەی کامێرا  )کامسۆما، و

لە ناوەندە ساااەرکیەکانی  یەکێنجا  کە ەدەوروبەری ز لەیەک بووە ناوچەناوی  کارزیئو:

 -وشااەیە لە سااێ بڕگەی پێک هاتووە بەمجۆرەی خوارەیە ) کارێزماد بووە. ئەم هۆزەکانی 

ەی گیە بە واتای کاناڵ یا  ڕەهەند، بڕهەما  وشەی کارێزی کوردی یەکەمی بڕگەئۆ(،  -ی

سااێیەم "ئۆ" هەما وشااەی ئاوی ی بڕگەم پیتی "ی" نیشااانەی پەیوەسااتە )"ی" نساابی(، ەدوو

دا ناوچە هەما  هەر ئێساااااااتاش لە" دەدات. او/ کارێزئاوی کوردییە، پێکەوە واتای "کارێز

گۆند  ٣٠ز"یا  هەر پێوە ماوە. لە کوردساااااتاندا زیاتر لە ێند هەیە کە ناوی "کاروگ شاااااەش

لە ماکۆ گۆند،  ٤خۆی  دەوروبەریگۆند، لە  ٤هەیە کە ناوێ "کارێز"یا  هەیە، لە بۆکا  

گۆند،  ٢گۆند، لە کرماشااا   ٢گۆند، لە کەنگاوەر ٢گۆند، لە نە ەدە  ٢گۆند، لە مەهاباد  ٢

لە ساااای  اەاڵ )شااااهی  دژ( گۆندێک، لە دیواندەرە گۆندێک، لە کامێرا  گۆندێک، لە سااانە 

ا"  رومیە( گۆنااادێاااک لە نزێکی "چوارتااااورمێی )گۆنااادێاااک لە بیجاااار گۆنااادێاااک، لە 

ی کوردساااااتاندا .بە کورتی لە هەمو بەشاااااەکاندەڵێ ێ کارێزەی پ ک هەیە کەەشااااااروچکەی

 شتێکی ئاساییە. هەبوونی ناوی کارێز

 یەکوردی ئەم ناوەی وا بۆ سااااااەلماندنی ئەوەی کەەیەکبەڵگ ناوچەیەک بووە.ناوی  :ۆزازکن

 هەیە. "ۆ" تەنیا ئەوە نەبێ کە وەک زۆربەی ناوەکانی کوردی پاشگری دا نییە،دەست بەرلە

 . ێی )ئەوێستایی( دەچکزازا ازیشێو یلە وشەی کوردبەاڵم شێوازی دارشتنەکەی 

ییە، دژێااک ئااایین(، ناااوێکی ٦٦٢و ل.ە. ٦٦٦)ل.ە  ئتتانتتدراپتتاتی: ئتتانتتدیر پتتاتیتتانو/

ئەم ناوە لە  بووە. ناوچەیەکناوی  هەروەها ( بوو لە ئاتروپاتا  )ئازەربایجا ( یە)اەاڵ

ی پات واتای ، وشەلە خۆدایانی کۆنی هیندوئێرانییەپاتی"ە، ئیندیرا یەکێ  -ڕاستیدا "ئیندیرا

 .تئیندیرا( ئەدا وانیاتای  ئیندیراپارێز یا  )پاریزپاراست  دەدا، پێکەوە و
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ی هێرشااە.ز دا  ٧٤٤م  لە ساااڵی ێیە" تیگالتپاالسااارساا :دیاکۆنۆڤ وا دەڵێدا ٢٤٦لە ڵ.ە.

ی زاموا ناوچەکانی سنە و دەوروبەری( ئەم شوێنانە باشوورکرد سەر ناوچەکانی پارسوا )

 ، ناوچەکانیا  بە ناوی نەبووانەکانی ئێرانی وەمی ە.ز دانیشاااااتوۆیوەکوو چەرخی نهەتا 

ەکانی خۆیاندا دوو کەس لە سااەرۆک هێرشااکا  لەئاشااوورییەسااەرۆکەکانیانەوە ناو نرابوو، 

تریش  ، ئەویسەنویناوچەی بوو سەرۆکی  کیمیتاکیا  ێهۆزەکانیا  بە دیل گرت کە یەک

 چونکە وشەکانی نییەڕاست  دیاکۆنۆڤونەی وچۆ. ئەم بزاتیبوو سەرۆکی ناوچەی  کاکی

لە بەرگی  یەکا ی)ىڕوانە رێزی وشااااەی ماد مادی کاکی، میتاکی و سااااەنگی سااااێ وشااااەی 

(. بە تایبەتی خۆدی وشەی سەنگی نیشا  دەدا کە دووەمی کتێبەی ناسنامەی زمانی کوردی

 وادەنا ناوەکەی دەب  دا ژیاوێی زمانی تیژ بووە کە خەڵکی ئێرانێدر ماوەیەکیچەیە ئەم ناو

 بوایە.کی تر ێشت

ی پەراوێزەکاندا دەنووستتتتتتی ئاشتتتتتتوورییەکان ٢٤٤دا لە بەندی ٦٥٦دیاکۆنۆل لە  . . 

مادی  هۆزێکی گومانی تێدا نییە کە) کە  ستتاگرتی/ نەرانی زیورتوووێلەگەڵ تاقمێک لە ن

ک کە زمانی ێڕی وەرگێڕێوالە  (= نووستتتتتتتەربوون و بە زمانی مادی قستتتتتتتەیان دەکرد

و  متتتاننتتتایییەکتتتانی کە ەمتتتاننتتتایی بوو قستتتتتتتەیتتتان دەکرد. ئەمە خۆی بەڵوەیە بۆ ئەو

ا لە ەکان یەکیدەگەیشتتتتن و ئەمە ڕوونە کە ستتتاگرتی تا یەکان لە زمانی یەکتریستتتاگرتی

 . دەکرد ن بوون کە بە زوانی مادی قسەیانەکانی مادەکایپێکهاتە سەرەکی

سانەوە دیاکۆنۆڤ  ماننا دواجار واڵتی" :ێدەبێژزۆر بە دروستی دا ١٨٦-١٨٥لە ل.ە   دی

 بوو بەکاکڵی یەوەیو ئابوور شارستانیە  ،فەرهەنگلە باری  .دالە چەرخی ششەمی ە.ز

 رە. یسە یشونەی دیاکۆنۆڤ هەم ڕاستە و هەموئەم بۆچ".ئیمپراتوری ماد

کە پێشاااااااتر بۆ بەرئەنگاربوونەوەی ئاشاااااااوور  یی هەر ئەو هۆزانەەلەبەر ئەو ،ڕاساااااااتە -

وو  ی کە دیتیا  پادشایانی ماننا بەهێنابوو، لە دوای ئەو هۆزەکانی ماننایا  پێک یەکیەتیی

 یییەکیەتساااەرئەنجام  و گەڕانەوەڵنەما و لێ هە مانی ئاشاااوور ئێتر باوەڕیا  پێەیبە هاوپ

بۆ و  ەکااانی ئاااشاااااااوورهێرشاااااااووبوونەوەی ڕنااا بۆ ڕووبەێه پێااک هۆزەکااانی "ماااد"یااا 

 . لە خۆیا  کرد  پارێزگاری

تی ماننا نائێرانی بوو و بە ی ئەگەر دەساااااتەاڵەە لەبەر ئەوساااااەیر بۆچوونەکەی دیاکۆنۆڤ -

ەتری  ەکێ لە گەوریتوانی ببێ بە کاکڵەی چۆ   ئەی ئێرانیش اسااااەیا  نەدەکرد، ێکیزمان

ی بەرپەرە یەکانی خۆیئێرانی؟ لێرەدا دیاکۆنۆڤ بۆخۆی یەکێ لە تئوریەکانی یئێمپراتوور

 یەکیەتییندا یەکێ لە مەرجەکانی دامەزراندنی یلە ساااااااەردەمەکانی دێر ێدەداتەوە کە دەڵ

ا ەکەدیەکیەتییلە  ای و ئەوانەی کە هاااااوزمااااا  نەبوو بوو "هتتتتاوزمتتتتانی"هۆزەکااااا  

 .202وەرنەدەگیرا 

                                                           
 بڕوانە ا.م.  دیاکۆنۆڤ " و.ئا.لیوشیتس ئارشیوی "پارتەکا " لە VDI سالی  ١٩٥٣ 202
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کراوی پێڕبۆ خۆی ئەوندە بەڵگەی باو هەبووایی،بڕوای بە وتەکانی خۆی  دیاکۆنۆڤئەگەر 

ەکا  و یینایمانبوونی نەژاد و هاو یهاوفەرهەنگ ،یهاوزمانتەوە بۆ ساااااااەلماندنی هێناوە

بەرگی دانیشااااتوانی لەسااااەر جلو کتێبی مێژووی ماددا ٤٤٨  -٤٤٧الپەڕەکانی . لە مادەکا 

   203تی کوردەواری ئەوا دەنووسێ:اڵکۆنی و

ە ل لۆلۆبییەکتتانبەرگەی کە ئەو جلو س بەرەو ئەو الوەڕۆی زاگلە ڕۆژهەاڵتی کێوەکتتان

ەمی  .ز لە بەریان دەکرد ) و زانیاریمان لەو بارەوە هەیە( بەم شتتتێوەیە ێیهەزارەی ستتت

)ئەژنۆ( شتتتتۆڕ دەبووەوە و کەوڵێک  بوو " کراستتتتێکی قۆ  کور  کە هەتا ستتتتەر زرانی

 نگ وێپڵەمەندەکان پێستتتتتی یوزڵوەستتتتەر شتتتتانی چەپیان، )د ەدەهاویشتتتتت یان)پیستتتتتێک(

 ستتتتەوە وەر دەبوان بە شتتتریتێکی ستتتوشتتتیهەژارەکانیش پێستتتتی پەز(. هەروەها قژەکانی

  ادەکان وم یەکیەتیینێو  دیکەیەکان و هۆزەکانی ییەختی ماننایڕویشیان دەتاشی، جلێشڕ

 هەروەها خۆدی مادەکانیش هەر بەم شێوەیە بوون".

 

لە شاروکی   -پیاوانی ماننایی/ مادی لە نێگارە هەڵکەندراوەکانی  دور(، ١١)وێنەی ژمارە 

 204سەدەی هەشتەمی ە.ز. ییییەکانکۆتا

ە لئەو کاڵوە دەساااااااتچنانە کە هەر ئێساااااااتاش لە گۆندەکانی دەوروبەری بۆکاندا دەچندرێت 

دی دەکرێ.  پیکەرە بەردینەکانی پیاوانی ماننایی و مادی بە لەسەرکە   هەما  کاڵووێنەی 

   کە لەنێگارهەما  نەخش و لە شاااااااێوەی کاڵوەکانیش ساااااااەر گاری ێخش و نەتەنانت ن

 .205(انەی خوارەوەنێو بۆ ئەو ، )بڕوانەبەرچاو دەکەو  داییماننا ئاسەوارەکانی

                                                           
 مێژووی ماد، دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز، تارا  ١٣٤٥، الپەڕەکانی ٤٤٧-  ٤٤٨ 203
 مێژووی ماد، دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز، تارا  ١٣٤٥، ل.ە. 204١٨٦
 مێژووی ماد، دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز، تارا  ١٣٤٥، ل.ە. ٤٩٧ هەروەها 205

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

 

 

 

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

 

ئەو هۆزانەی کە لە واڵتی کۆنی کوردەواریدا  ووبڵێ  هەمکە  نییەلێرەدا مەبەسااااااات ئەوە 

چە بە شاااێوەی کۆچەری و  شهۆزی نائێرانی گوما بێژیاو  ئێرانیی زما  و کورد بوو ، 

ش ەکا  هەر وەک پیشتریپێ سۆمەر . شوێنژیاومەڵبەندەدا ە شێوەی نیشتەجێبوو  لەم چە ب

هۆزەکانی  هەروەهای کوردستاندا دیارە، باشوورهەاڵت و ڕۆژکرا لە ناوچەکانی لێ باسی 

ەوەی گۆلی "وا "دا و گۆلی وا  و خوار ێلە نااااوچەکاااانی نێوا  گۆلی وەرم" هوری"

 ەتەوە کە سەر بە کامنەبوو ڕوو  بەوردیهۆزەکانی لۆلۆبی و گۆتی هیشتا  لەسەر . ژیاو

  هەر چەند لەم ساااااااااڵنەی دواییدا ویا  زمانەکەیا  ساااااااەربە کام خێزانی زمانی .نەژاد ، 



126 
 

ییە، پئوروەکا  سەر بە زمانی هێندو و کۆڵەرا  باوەڕیا  وایە زمانی گۆتییژمارەیەک لە لێ

تا کە تا ئێسااااا یئەو بەڵگانە گشاااااتیبەو ڕەنگی پێساااااتیشااااایا  ساااااپی و چاویا  کاڵ بووە[. 

تدایە  کانی  ساااااااەرەکی زمانی کە ێئەوە دەگەینو لێرەش ڕوونکرایەوە، لەبەردەسااااااا هۆزە

لەگەڵ زمانی ە هەی ییا پەیوەند ماننایییەکا  میتانییەکا  وبەتایبەت  وکوردستا  دانیشیووی 

 .کوردیدا

ە.ز هیشاااتا دانیشاااتوانی  ٧-٩لە نێوا  ساااەدەکانی  دەڵێکە  دیاکۆنۆڤئەو بۆچوونەی  بۆیە

ە. بۆ بنەمایێرانی اسااااااەیا  نەدەکرد بێی ئکێکوردسااااااتا  و ئازەربایجا  بە زمان ناوچەکانی

ە ل کە بەرپەرە دانەوەی ئەو بۆچوونە تەنیا بەساااااااە ئاماژە بۆ پادشاااااااایەتی میتانی بکەی 

اند لە گشاات دامەزریا  ئێرانی /ێکی ئاریدەسااتەاڵت ی ە.ز.داەڕاسااتی هەزارەی دووهەمناو

  .پێ دەڵێ چوارپارچەی کوردستانی  ئەمڕۆئەو ناوچەگەلە کە 

کە  کی کۆمەاڵیەتی بەرب ویتتتان هەبووەێرختتتانێبێوومتتتان میتتتتانییەکتتتان ژ

کی تر یەبە واتا .ستتاڵ فەرمانڕەوایی بکەن ٢٥٠یک بە توانیویانە ماوەی نز

پا کانەیەیارمەتی ژمارپشتتتتتتتتی و ڵبە  هاوزمان و کی زۆر لە هۆزە ی تر کە 

 .دەستەاڵتیان گێڕاوە هاونەژادیان بوون

 

 یەکانییماننائاسەواری 

 لولە تەپۆڵکەی حەسەن دۆزراونەتەوە، داشوێن لە کوردستاندا لە دوو ماننایییەکا ئاسەواری 

لە باشااااااووری  زێویەلە باکووری ڕۆژهەاڵتی شاااااااری نە ەدەوە، و ئەوی تریش لە کەلی 

بەاڵم بەداخەوە لە هەر دووک شاااااااوێنەکەدا بەر لەوەی کە  هەاڵتی شااااااااری ساااااااەاز.ڕۆژ

دەستی کەسانی بەرپرس، لە الیە  خەڵکی ئاسایی و بازرگانانی بەر کەوێتە ب ئاسەوارەکا 

بردرا و هێندێکی فرۆشاااااارا و سااااااەری لە مۆزەخانەکانی واڵتانی بیانییەوە شااااااوێنەوارەوە 

ەم بیجگە ل بەسەر هات. یا شی هەر شوێنبزر بوو  و کەس نەیزانی چیدەرهێنا و هەندێکی

دوو شااوێنە، هێندێک لە شااوێنەوارناسااا  و هەروەها دیاکۆنۆڤیش پێیا  وایە کە بەشااێک لە  

ی . ئەم وینانەی ئاساااەوارەکانی تەپۆلکەی سااایلکی الی کاشاااا   ئاساااەوار و هۆنەری ماننای

 .  ەخوارەوە، وێنەی هێندێک لەم ئاسەواران
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 206لە نە ەدە دەرهێنراوەتەوە ،لە تەپەی حەسەنلو -جامێکی زێڕی  (،٤١نەی ژمارە )وێ

 

 

نیشااااااااندەری لەوە دەچێ  .ساااااااەر جامە زێڕێنەکەیەئەمەش نەخش ونێگاری  (،١٥نەی ژمارە )وێ

سانەیەک و یا  ڕووداوێکی مێژوویی بووبێت سێ ئەڕابە دیار  کە هەئەف ەیا  یەک ر، لەم نێگارەدا 

                                                           
206 http://www.iranatlas.info/regional%20prehistoric/hasanlu/hasanlu_39.htm 



128 
 

 دوو کەڵەگا دەێکێشااا  و زەوی  و مانگیا  پێیە. ئەڕابەی خۆدای مانگ خۆرخوداوەندانی  هێماکانی

بارا  دەبارێ و لە دەمی کەڵەگاکا  خۆدای ئاسااما = نووسااەر(، یا   )و بەفەرمانی خۆدای مانگ 

  207بەردەبێتەوە.ئاو  بەخۆڕ

 

 

 

نێگارێکی هەڵکێندراوی دوو پیاوی ماننایی، لە ئاسەوارەکانی گەنجینەی  (،١٦نەی ژمارە )وێ

 208زێویە، لەسەر عاجی فیل هەلکەندراوە

                                                           
207 http://www.iranatlas.info/regional%20prehistoric/hasanlu/mannai.htm 
208 http://www.iranatlas.info/regional%20prehistoric/ziwie/z31.htm 
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ملوانکەیەکی زێڕی  لە گەنجینەی زێویە. هونەری ماننایی لە چەرخی (، ٧١ی ژمارە وێنە)

 209هەشتەم ە.ز.

 

 

  210شوێنەوارێ کۆشکی پادشایانی ماننایی تەپەی زێویە، (،٨١ی ژمارە وێنە)

                                                           
 مێژووی ماد، دیاکۆنۆڤ وەرگیڕانی کەریمی کەشاوەرز، تارا  ١٣٤٥، ل.ە.٥٠٠ 209
210 http://www.iranatlas.info/regional%20prehistoric/ziwie/z4.htm 
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:٣-١سەرچاوەکانی بەرگەکانی   
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 .١٣٤٥، ترجمە کریم کشاورز، ت را  دیاکۆنۆڤتاریخ ماد تالیف ا.ە.  -

 

  ١٣٦٧ایرا  در زما  ساسانیا  آرتور کریستینس ، ترجمە رشید یاسمی ت را   -

 

 ١اوساااتا، ک نتری  سااارودها و متن ای ایرانی، گزارش و پژوهش، جلیل دوساااتخواە جلد  -

 . ١٣٨٥، چاە دهم  ٢و
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 .١٣٨١یادداشت ای گات ها، نگارش استاد ابراهیم پورداود، ت را   -

 

انوشە، ت را ، انتشارات علمی و فرهنگی، چاە چ ارم ایرا  در سپیده دم تاریخ، حس   -

١٣٧١. 

 

آذر  ٣٠، بااازخوانی تاااریخ ایرا  زمی ، دفتر اول و دفتر دوم، امیر حسااااااای  خونجی -

١٣٩٠. 

 

)بررساای و نقد کتاب "پ لوی، ادبیات و  ادبیات و دسااتور آ . -ایرج وامقی، زبا  پ لوی -

 (.١٣٧٤شمارە اول. ب ار  دستور آ " برگرفتە از ناە فرهنگستا ، سال اول،

 

 .١٣٨٩هورامی ، فاتح رحیمی، چاپی دووەم  -دستور زبا  کوردی -

 

  .١٣٩٢زبا  هورامی و گۆیش پاوەای، منصور سلیمی، ت را   -

 

 . ١٣٨٧ پژوهشی در اساطیر ایرا ، م رداد ب ار نشر آگاە چاە پنجم پائیز -

 

 .٢٠٠٨مفرد ک ال ، سوئد تاریخ اساطیری تطبیقی ایرا  باستا  ، جلد پنجم،  جواد  -

 

 .١٣٨٧ نشر آگاە ،م رداد ب ار، پژوهشی در اساطیر ایرا ، چاە پنجم پائیز -

 

 .١٣٦٤تاریخ مردم ایرا ، عبدالحسی  زری  کوب، ت را   -

 

 تحوالت سیاسی و اداری در عصر اشکانیان ، دکتر سید علی علوی. -

 

 میالدی(. ١٩٧١دی )خورشی ١٣٥١تاریخ مردو،، آیت ەللا محمد مردو، کردستانی،  -

 

 فروپاشی دولت ساسانی و گروش ایرانیا  بە اسالم، انی کاظمی. -

 

فەلسااااەفە و رامانی یارسااااانی لە فەرهەنگ و کۆمەڵگای کوردەواریدا، د. جەماڵ نەبەز،   -

 .٢٠٠٩یوتەبۆری ساڵی 

 

 .١٩٧٢، ئەبایوف موسکۆ ی کۆ جێ انهەاڵت و ڕۆژ -

 

مێژووی کۆنی وەاڵتی کوردەواری ، د.ج. ڕەشااید لێکۆڵینەوەیەکی زمانەوانی دەر بارەی  -

 .١٩٨٨بە داد 
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 مێژووی هەوراما   لە نووسینی د. موحەمەد ئەمی  هەورامانی.  -

 

  .کوردستا  نیشتمانی یەکەمینی سۆمەرەکا ، هاوڕێ باخەوا  -

 

وەرگێرانی  جەمشاااااایدی سااااااەدااەت کیش، .کوردەکانی پارس و کرما  لە نووسااااااینی د -

 .٢٠١٠کامەرا  حەسە  

 

 .١٣٧٥، هاونەتەوەیی کورد و ماد لە نووسینی حەبببوالی تابانی -

 

 .٢٠٠١مێژووی ئەدەبی کوردی، د.مارف خزنەدار هەولێر سالی  -

 

جەالل، ۆشاااااااناایی دەاەکاانی نوزی دا، کاامەرا  کوێخاا ڕلە  کەرکووکمێژووی کۆنی  -

 .٢٠٠٧ -ولێرهە

انی حەساااااە  جاف، کەرکووک لە چەرخە کۆنەکاندا، د.جەمال ڕەشاااااید ئەحمەد. وەرگێڕ -

 .٥٨، ل.ە. ٢٠٠٨دهۆک 

http://www.pertwk.com/pdf/kerkwk_le_cherxe_konekanda.pdf 

 زایینی. ٢٠٠٦یارسا  لە نووسینی ئەیوب ڕۆستەم ساڵی  -

 

 .١٩٩٨لم ل.ە. ۆهەورامی، ستوک  -بێستوو ، فەرهەنگی سۆرانی -

  

(، ساااااااڵی ٢بەرگی و  ١فارساااااای، هەژار، )بەرگی  -هەنبانە بۆرینە فەرهەنگی کوردی -

 تارا . ١٣٦٩

 

گا  - یا ژووری "کانی"فەرهەن یا ژێری، لە نووساااااااینی جگەر  -کرمانجی کرمانجی

 .٢٠٠٩سۆز،هەولێر 

 

 .٢٠١٠کوردی ناوەڕاست، بێدار، هولێر  -فەرهەنگی وشەنامە، هۆرامی -

 

 

 

 

 



136 
 

 

 

  



137 
 

 


