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  ؤس زةردةشيتؤس زةردةشيتطرطرزازا... ! ... ! وةوة بناسة بناسة وشة كورديانة وشة كورديانةئةمئةم

  
 لة گؤراين زمانيش وةك هةموو يةكة زندووةكان، كاين هةر نةتةوة و گةلثك زمانةبنكةيية پثكهاتةبيةكثك لة 
  . هةميشةيداية

زؤربةي گةل م ئةوةي كورد و الَبة، دةوصةمةندة، خاوةين زمانثكي زيندوي، نةتةوةيةكي تر، نةتةوةي كورديش وةك هةموو
دةوصةتثكي كة تا ئثسا خاوةين ، كة نةتةوةي كورد مةزنترين نةتةوةية، ئةوةية، و نةتةوةكاين تر جودا دةكاتةوة

بة ، ئةگةر نةتةوةي كورد خاوةين دةوصةتثكي خؤي بواية،  ئةوة دثتبةواتايدةوصةيت سةربةخؤ . سةربةخؤي خؤي نيية
دا  بةسةريين سةردةستالَگة وصةتة داگريكارةكان بذانة نةدةبوو كة دةوتوشي ئةو هةموو كارةساتة جةرگ، دصنياييةوة

  . هتد.... دةربةدةركردن، سومتاكردين خاكي كوردستان، بةكؤمةص گؤذي، راگوثزان، لة ئةنفال. سةپاندويانة
، رژمثة فاشيةكةيةوةيةن دةوصةيت ئثراق و الَلة،  نةتةوةي كورد ئةنفالكردن و راگوثزاين كوردستان ونكردينالَن تا بثگوما

كة نةتةوةي ، پثدةكات ئةم كارةساتانة لةو ساتةوة دةستبةصكو،  كة رووبداتداوةي كوريةكةجمار نةبووة لةمثژووي نةتة
  . وي داگريكاراين كؤن و نؤثالَكةوتؤتة بةر شا، كورد و خاكي كوردستان

  . ةتانةيان بؤ تؤماركردوينم بؤ داگريكردين كوردستان گةلثك لةو بابالَ مثژووي هاتين سوپاي ئيس
شةكاين ئاگرين بةو پةذي شؤر، بؤ لةناو بردين مرينشينة كوردةكان،  دةوصةيت ئومساين و كؤماري توركياي نؤث

  . صي خؤثنكراونالَ شةنامرؤييةوة
 ؤرشةكاين كورد وسةركويت سةرهةصدان و ش،  بة دذندانةترين شثوةئةمانيش، ميالَةفةوي و كؤماري ئيس دةوصةيت س

ةم مةرگة ساتانة ب، ئةگةر كورد دةوصةتثكي خؤي ببواية،  ئةو راستيانةنئةمانة هةموو. تد... كؤماري كوردستانيان كردوة
دةكاري يان ئثران نةي. ماري ئثران بداتالَپة، دةتواين بةسةر كوردستاندا بازبداهةرگيز دةوصةيت ئثراق نةي، شاد نةدةكرا

زؤر لةسةر ئةو  نامةوث.  ئازاد بكاتالَنةجةف و كةربةكة ، ثت وةك مار بكخشنةوةلة كوردستاكة ، بةو ئاگرةدا بنثتپث
هثما ، پةيضة، بةو چةند، من گةرةكم بوو. بؤ بابةتثك كة زمانة، شةكيةك بووبةصكو ئةوة پث، بدةمبابةتانة درثژة

. وي ئةم هثزانة كةوتووةالَبةر شا،  بةدرثژايي مثژووةوةرد لة سايةي دةوصةتة كؤلؤنياليستةكانكة نةتةوةي كو، بةوةبكةم
  .  و پثكهاتةكاين نةتةوةيي گرتؤتةوةنةكانووانةش هةموو بوالَئةم شا

بؤ منوونة ئارةبة ، هةميشة ياساخكراوة، زماين كوردي بةهؤي هثزي داگريكارةوة.  يةكثك لةو پثكهاتانة زمانة
بثگومان ئةمةش بة . دان بة مثشك و گةروي كوررديابةزؤري زؤرداري ك، موسصمانةكان قورئانثكيان خستة بنهةنگليانةوة

ئاواش ، نكراالَهةروةك چؤن خاكي كوردستان تا. يةين كةمةوة ياساخكردينالَيان بة، واتاي سذينةوةي زماين دايك دثت
 گة لةئةوة ج.  دزراننربان والَبةتا، هد... رسازيالَتة، بةرگجلو، خواردن، ئاواز، گؤراين، موسيك، دابونةرثت، كولتور

ي  نةتةوةيةگةورةترين بثذثزيية بة،  دةوصةتنةبووين. ة بةر هثرشي ئةنفايل داگريكاراين كؤن و نؤثنزماين كورديش كةوت
  . كورد كراوة

 و بةژةوةندي سامان،  بةخؤي دةداتئةو مافة گةلثكهةر،  بكةين دةبينني دي بؤ منوونة ئةگةر بثت و سةيري نةتةوةكاين
ةيت هةموو واتا كةساي، ئةومافة بةخؤي راببينثت، بووةتةي نةالَم كورد هةرگيز ئةو دةسةالَبة. خؤي بپارثزثتنةتةوةيي 

 هةموو  سةردةستدرثژي بؤ، بثكةسايةيت كردن واتا. تويانة كورد بثكةسايةيت بكةنسداگريكاران وي. تاكثكي كورد زةوتكراوة
  .  نةتةوةپريؤزيةكي
بةكوريت زؤر وشةي كورديش . كراوة سةرئةو دةستدرثژيةي بؤ، ة زيندوانةوةك ئةو پثكهات،  زماين كورديشوةكو گومت

يان ، شةپقة، جا ئيتر ئةو وشة كورديانة يان عةگال. ةوي كوردستان دزراوةةكو هةموو سامانثكي سةرزةوي و ژثرزو
. من راسيت دةپةيضم... نا. ..نةيةالَ ركوكينةم لة يةكثك لةو گةئةزكة ،  بةو مةبةستة ناثژموتانةئةم . لةسةرنراوةكاسكثيت 

برا ... من درؤزنانة نادومث بثژم كورد و ئارةب بران. ةكةمةمانز، ئةويش، من گةرةكمة دةربارةي شتثك بدومث كة بوومنة
، ةدةسا برال. يت ئارةيب شريوتري لةيةكدي دةسون و براي يةك نينيالَبيست و پثنج و. دةسا ئةو درؤگةورةية بة من ناكرثت

  . بوومنةهةر بؤيةش دةصثم من باس لة شتثك دةكةم . ؟ ... ! وامن ببمة براي ئةمانةمن چؤن دةت
  . ئةوا بةچةند زجنريةيةك درثژة بةم بابةتة دةدةم، بداتئةگةر كات بوار

پثويستة لةسةر هةموو تاكثكي كورد بةتايبةيت روناكبرياين ، وةكو گومتان زماين كوردي گةلثك دةوصةمةند و ئةنفالكراوة
بةتايبةيت .  روناكبريي هةر نةتةوةيةكي تر خزمةت بة زمانةكةيان بكةنوةك، كتر هةصوثستة لةم بارةيةوة بكةنچا، دكور
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دةتوانرثت لةگةص ئاوةدانكردنةوةي كوردستاندا زماين ، كة ئثستا لة باشووري كوردستان هةلثكي لةبار هةصكةوتووة
  . دا بكرثتمانزمانةكةي بابةتيانة لة كورديش گوذثكي پثبدرثت و پاكسازيةك

دةبثت ئاواش سؤراخي هةموو وشةيةكي دزراوي ،  بكةينكراو ئةنفالسؤراخي هةموو تاكثكيپثويستة  هةر چؤن 
  .  كة زماين كوردييةانئةنفالكراومان بكةين و بيانگةذثنينةوة بؤ باوةشي دايكي

كاين دصنياشم لةوةي كة كورد و نةتةوة.  مرؤفايةتييةنكةي، الَينكة ئثمةي كورد لة ناوچةيةكدا دةژ،  نييةدا من گومامن لةوة
ستا م ئةم راستيية تاكوئثالَبة، ئةمة راستيية.  كاريگةرييان لةسةر يةكدي هةية و وةردةگرندةوروپشتمان يةك لةوي دي شت

ئةمةش . دا نةنراوةني مافةكابوون وبةدانمرؤض   ميناينة، نةتةوة  نة مينايكورد... ! . كراوةيةن داگريكارانةوة نكوصيلالَلة
ئةو شتة دزراوانة بؤ ،  دةبثتهةربؤية. هةموو داگريكارثكيش دزةگومان ثب، نئةوان داگريكار، ئةوة دةگةيةنثت

  . نةوةنخاوةنةكانيان بگةذث
، وشة بؤ هةمان مةبةست بةكاردثننين جيهان هةمان الَزؤربةي گة. وشةيةكي روسيية) رؤبؤت ( وشةي:ونةيةكي پچوك من
 انبة دةيان و هةزار) . روسيية ( وشةيةكييان دةبثژنوهةمو. نابثژن كة ئةو وشةية هي ئةوانةنة الَهيچ كام لةو گة مالَبة

بةم وشة . دياري دةكن ةنگي زمانةكانيشياندا ئةو وشةگةلةهلة فةر. ن لةيةكدي وةردةگرنالَكة گة، يشو بابةيت ترگةل وشة
  ) . خوازراو (وةرگرتنانة دةگوترثت وشةي

ة كورديانة ان بؤ ئةو وشبابزانني كاميان هثماي، فارس و تورك بكةين، ئارةب، با ئثمةي كورد سةيري فةرهةنگثكي زمايندة
  . ؟ ... ! كردووة

  . بةصكو بونيشي نيية، نةك هةر ناناسرثت، ي ئةوانالَزماين كوردي لة،  بة پثچةوانةوة
  . پةروةرانةيةكارثكي نةتةوةييي مرؤض، ةانيدن و هثنانةوةي ئةو وشة كوردئاماژةكر،  پثموايةئةز

 هةر لة سةردةمي، بووةكورد نةتةوةيةكي سروشتپةرستدةبينني نةتةوةي ،  كورد بدةين ديرؤكيثكي خثرا لةجنئةگةر سةر
، سةوزايي، چيا، ن بةناوي دةشتودةرالَناوي مندالة ناو كورددا زؤربةي ، بؤ منوونة. تائةمرؤژي لةسةر بثتكانةوة ) مادة(
  . ناودةنرثن، زةريا، ئامسان، ةلم
. هتد.... بروسك، تةرزة، پصنگ، شثركؤ، جوتيار، رؤژ، سةوزة، رووبار، كاين، هةرمث، صةالَگو، چيا. ي ئةو ناوانةمنونة 

كة ) ئاور(، ) ئاهورا(، هةر چؤن پةيامبةر زةردةشت، وشتپةرستبوونرئةم ناوانة ئةوةمان بؤ دةردةخات كة نةتةوةي كورد س
، ةكنبيلةهةركوثي كوردا لةدايك بوون و ناوانةي كة لة هةناوگةل كةواتا ئةو وشة. ووةپةرست، اي رووناكي دثتبةمان
  . يان لةسةر بكرثت) دانةةمجة (ة و كاسكثتيان لةسةر داكةنرث وشةپق، عةگال، دةبثت، اسرثنةوةدةن

 وشةيةي ئةم،  گومتان كورد سروشتپةرستبووةوةكو، ئةم وشةية كورديية) ميهر(، كة بة ماناي رؤژ خؤر دثت) مري (وشةي
 بة، يت كوردميان هةبووةالَهةر بؤيةش لة مثژووي كوردا دةبينني چةندان دةسة، بردووةبةكار، تالَوةك ناوي كوذ يان دةسة

يت الَةسةكةواتا مرينشني بة ماناي د. تد... نالَجزيرة و ئةردة، بادينان، باناوةك مرينيشين ب... ناوزةدكراون) مرينيشني(
با ) . مريي هةرمث (:بثژن) مةيت هةرمثوكح (:ة لة باشوري كوردستانيش نة بثژنهةر بؤية گوجناوة ك، دةوصةتؤكة دثت

لة زماين ئارةبيدا .... چؤن ئةنفالكراوة و عةگايل كراوةتةسةروشةي مري دةبابزانني . وةك وشةي مري. بثمةوة سةر بابةتةكة
 دةچثتةسةر) آ (پييت، پيتثكي بثدةنگ بثت: يان راستر بثژمي، دةستپثبكات) س يان م (هةر وشةيةك كة پثشةكيةكةي بة پييت

كورديش لةبةر ، ي گرتؤتةوةئةم خةسصةتة زماين فارسيش. ية كة پثشةكثكةي بة تيپثكي بثدةنگ دةستپثدةكات، ئةو وشةية
 كوردي  وخوثندين ئاخافنتزماينزؤربةي جار  زماين ئةو نةتةوانة،  ژثردةستة و زمانةكةي ياساخبووةئةوةي كة
  .  كوردي كردوة بة پاشكؤي خؤيينزما، ئةوا كاريگةي ئةو زمانانة، بووةژثردةستة
ي ئارةب و الَئةم وشانة ، يان وشةي تر  ده به، Stop ،Stockholm ،Skandinavien ،Strategic ،Statics، وشةي،  منوونة

هةمان دةستوري ،  پثويستبووة كورديش لةسةريIstrategic ،Istatics Istop ،Istockholm ،Askandinavien ،. فارس بونةتة
  . اتكزماين داگريكار كاوثژ ب

پثي ستثيمي زمانةكةيان ئارةبةكان بة، دةسپثدةكات) م (بة پييتي كوردي ) مري (شةيو، هةر لةسةر هةمان دةستوري زمان
، پاشي خراوةتة) ة (بؤ مثينةش، بةپثي ياساي زماين ئارةيب) . مريا (لة ئةجنامدا بووةتة. ة خستؤتة پثشيةويان) ا (وشةي

  بةو شثوةية ئارةبثنراوة) . مريةآ ( بووة بةوشةكة، لة ئةجنامدا
بة شانازيةوة لة مثزگر و ، هةندثك بةناو روناكبري، بة تايبةيت باشوري كوردستان، دا لة كوردستانات ئثس

ار پرسي. نالَ فموهةنديسةية. نالَف... بة وشةي دكتؤرة، كة لةگةص ژنثك دةپةيضن،  كورديةكانةوةTv هةضپةيضينةكاين
  ) . مامؤستة (ببثتة، مامؤستاي ژن، ترسي ئةوة دةكاتمرؤض مة. رووبةرووي ئةو ژنانة دةكةنةوة
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. نيية پةيوةنديةكي بة زماين كورديةوة و هيچ ياسايةكي زماين ئارةبيية،  ئارةبيدا لةئةم نثرو مثية،  وةكو ئاماژة بةوةكرا
هيچ جوداييةك لة نثواين موستةشارثكي ئةنفايل خؤفرؤش و ،  بةو دةردةدةبةنزماين كوردي ئةرث ئةي ئةوانةي كة ئاوا

  . ؟ .... كؤيلة دةكةنئاوا  بثبةزةييةزماين كوردي بةو كة ، هةيةئةوانةدا 

  ) . ةركةسث گوصشةن بةدةردي دؤزةخي گوصخةن بةرثه… …پةجنةكاين هةصوةرث، رةيب مويلثبثت زماين (
پةيوةندي ، لةپاشدا زماين كوردي نةلة دوور نةلة نزيكةوة. ؟ ... ! ئيتر دكتؤرةي چي. ئارةيب نيية Doctor....  وشةي دؤكتؤر

داييةكي كةم بؤ لة رووي زمانةوة جو،  كرماجني خوارودا زاراوةيپاشان لة كورديدا بة تايبةيت. بة زماين ئارةبيةوة نيية
  .  نةكراوةة ئةوم تا ئثستا لثتوثژينةوةيةكي بابةتيانة لةسةرالَبة، مثينة و بؤ نثرينة هةية

 ئيتر ئةو ياسا نامؤية چيية كة.  تر بةرچاو دةكةوثت جوداييئةمانةو هةندثك... لثلث، بؤ مثينة، لؤلؤ :دةبثژنبؤ نثرينة 
  ؟ .... !! ماين كورديدا بسةپثنرثتبةسةر ز، لةبةر ئارةزوي چةند كةسثكي بوردةصة

  ! . ؟ .... ببنة مؤرانةي زماين كوردي) كانةومنثرة ( وشةلة ئةجنامدا ئة 
 زماين كنة، م لةسةر ياساورثساي زماين كورديالَبة. لة زاراوةي كرماجني سةرودا پتر ئةو جودايية بةر چاو دةكةوثت 

  . ئارةيب
 بؤ منوونة وشةي،  چةند بة مةبةست و پثزانينةوة وشة كوردةكانيان دزيووةدةزانني ئارةبةكان،  ئةگةر تثبيين بكةين

 ئارةبةكان بؤ كةچي،  كوردييةيانناوةكاني، ةكةچي پاصةواين يارةيةك، يةين كةمةوة ئارةيب نييةالَياريةكي بة) شةترنج(
لة ) پاشا(،  ياريةكةدا سةپاندووة پاصةواناينناوي ئارةبيان بةسةر، تا بؤيانكرابثت، ماصي خؤيانبة ئةوةي ياريةكة بكةن
، رة) مري (ئةو پاصةوانة. نة مةليكة،  شايةنة، ئةو پاصةوانة، لةراستيدا، ) مةليك (كراوة بة، يارةكةدا ئارةبثنراوة

دا كاتثكلة. كورديية) كش (وشةي) . كش مري (بةصكو دةبثتة. ئارةبةكان دةبثژن هةر وةك) كش مةليك (نابثتة، تذؤكردين مري
بةتايبةيت بؤ دةركردين . يان لةبةرچاو ونكرثت، يان بةرةو نةمان و مردن بچثت، كة شتثك دةركةيت،  بةكاردثت وشةيةئةو

مري (، بةم جؤرة. كة هةردووكيان كوردين) كش (وشةي) مري (وشةي) . كش (كؤتر وب مريشك دةدصثنبة ، بؤ منونة، پةلةوةر

  ) . كشمري (=) كش+ 
  .  هةيةوة) كشمري (چةيةك بةناويهندستان ناو، ةبؤ سةملاندين ئةم راستيي

بة ، كة كورديية) كاس (وشةي، دةچثتةسةر) ا (وةكو گومتان لة ئارةبيدا وشة بثدةنگةكان پييت. وشةي كاس. وشةيةكي دي
ؤ كؤ كراوة ب) . كاس ( بة كراوةئارةبيدا لة زماين م ئةم وشةيةالَبة.  دثتكة شيت تثداهةصگريثت، يان فؤذمثك، ماناي دةفرثك

) . جام (دةصثن، لة نةزانينداياري زانةكامنان ، سةير لةوةداية زؤر كةساين كورد وادةزانن ئةو وشةية ئارةبيية) . كاوس (بة
  . وشةيةكي بثمان و بثپثزة) ... ! ي پاصةوانثيتجام (يان

توركةكانيش بة هةمان ) كاسة (وشةي) كاسة و كةوچك) . (كاسةي پذ ئاشيت ماصة. (نةي زؤري لةسةر كاس هةيةو كورد من
  ) . قاسة (كردنةوةيان كردووة بة) كؤدراو (ي) كاسة (ئةوانيش، ركانويانةشثوة تو

ةوة كةوتؤتة ناو زماين لة زماين توركي) ق (پييت ةوةدايةكةچي سةير ل) ق (كردويانةتة پييت) ك ( ئةوانيش لةبري پييت
ئةگةر . وةك داشة هارة ماية دةبات پثش لةناويبثتةي ) ك (يپثكيهةرچي ت، تة مؤرانة بؤ زماين كورديبؤ، كورديةوة
، قةرةقؤينصؤ، قةرة ( لة ناويپذة، ةكان بكةين بةرةو ئاسياي ناوراستتوركچةند سةد ساصثكي خثصة  مثژووي تثبينيةكي
كة هةموو ، اگريكارةوة لة ميهرةباين ئةو دةوصةتة دتةنانةت كوردي باكوري كوردستان، ... ) قوش، قازان، قوباد، ئاقؤينلؤ

) بيلكلننت) (قؤلؤنيال (:بة كؤلؤنيال دةصثن، نثك لةمةوبةر ياساخبووالَزماين كوردي تا سا، مافثكي كوردي زةوتكردووة
) ق (زؤر وشةي سةيرو سةمةرة بة پييت  لة سايةي دةوصةيت ئومسانيةوة ئثستاشي خؤمشانالَ) قلينتؤن (كراوةتة

. دياري داگريكاراين تورة بؤ كورد جثماوة) ق (تيپي. دةستپثدةكةن) ك (پييتبة دا هةمووي م لةراستيالَبة، دةستپثدةكات
، ئةفريقا، ئافريكا، قؤلؤنيا، كؤلؤنيا، قورباين، كوذباين. ثشتة قوصثچبؤتة ، چثشتة كوصث، تاكانة بؤتة تاقانة

) كذ(، متبوون، بثدةنگبوون، ركاندنةوةبةواتاي دام) كذبوون. (مريشك كردةبثت) . بوونكذ_. قذبوون، رقوقني، ركوكني
  . الَ نةبثتة قؤقاقؤالَبة هيواي ئةوةي كة كؤكاكؤ. دثت. بثدةنگ
، نيية) گ (لةبةر ئةوةي كة لة زماين ئارةبيدا پييت. ة بردويانةي كورديةو) گةنج (كة ئارةبةكان لة وشةي) كةنز (وشةي

، دةداتماناي وشةكة هةر هةمان ماناي كورديةكة. تثكشكاندووةبةو جؤرة وشةكةيان ) ك (دةبثتة پيت، ) گ (تيپيئةودةم 
  ) . گةجنينة) .... (بثت بة هيچ ناچثتگةجني دنياي هةي (:رد دةصثتكو

  . ةين تريش كردوالَ گةهةمان مامةصةشيان ية تةك زماين،  ئارةبةكان
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بةرةبايب ين سةر بة الَوشةية زؤربةي گةئةو . ،  وة دزراوةfantasyلة وشةي ، وشةيةكي ئارةيب نيية) فةن ( وشةي: منونة
 تةنيا، هةمويان بؤ قوتنةدراوة. كردؤتةوةشةكةي جياالَ ماسي سةلكةكةيان لة وةكوئارةبةكان . هندؤئاوروپي بةكاريدثنن

  . لولكردووةيان ) فةن(
  . بريي جوان و هونةر دثت، كاري ناياب، تثبيين، بة ماناي شيت خةيايل) يفةنتاس (

 magazineم ئارةبةكان لة وشةي الَبة. لة كورديدا بة ماناي گةجنينة دثتئةو وشةية ، بةكاردثنن) مةخزةن (ةيئارةبةكان وش
  . پثچاويانةتةوةوة 

وشةي گا لة ، ) ج (پييت كراوةتة نية) گ (ةر ئةوةي لة زماين ئارةبيدا پييتلةب) جاموس (رةبيدا كراوةوشةي گامثش لة ئا
 يان شوثين) زؤنگاو (لة كورديدا بة ماناي) مثش (وشةي. كة بة هةموومان ئاشناية، دثتماناي ئةو ئاژةصة كورديدا بة

 ئةم كة، سةرةذاي ئةوةكةچي . نالَقاميشةوشةكة دةبثتة گايزؤنگاو يان گايتا سةرجةمي هةر دوو او. دثت) نالَقاميشة(
  . دةكةنانهثشتا نكوصي لة بونيشم، ورو زمامنان دةمياناوةتة جواناوي كولتداگريكارانة

 ئارةبان يتالَو،  دةروثت و دةژيةكاندانداري گوثز رووةكثكة لة ناوچةي ساردو كوثستانة بةفريوةكو دةزانني ) گوثز (وشةي
يةك بؤ ئةو كةچي ئارةبةكان بةبث ئةوةي كة هثما، ئارةيب نني، بةرةكةيچ ، چ درةختةكة، كةواتا. لةم خةسصةتةوة دوورن
لة پاداشيت ئةوةش گةيل . كردووةذخ) جوز (وشةكةيان بة. ماين كورديةوة وةريانگرتووةلة ز، ناوة بكةن كة كورديية

 . و پةسنكردووةناوزةدو رثگر  دزوجةردة، كوفار، كورديان بة جنؤكة
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