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  زاطرؤس سةردةشيتزاطرؤس سةردةشيت! ... ! ... هةندصك تصبيين و سةرنج لةمةر زماين كوردييةوةهةندصك تصبيين و سةرنج لةمةر زماين كوردييةوة
  

  . وةك دةزانني زمان يةكثكة لة خاصة بنكةييةكان، بؤ پثناسةكردين هةموو گةل و نةتةوةيةك
بةهؤي زمانةوة . بةآلم هثندةهةية، كة زمان كليلي كردنةوةي دةرگاكانة. لثرةدا نامةوث زؤر لةسةر ئةوة بدومث

جگة لةوةي كة نةتةوة بةهؤي بووين . ةيةك دةكارثت، دةربارةي خواستوئارةزوةكاين خؤي بدوثتنةتةو
لةهةمانكاتدا، راسيت هةندثك بةصگةي . زمانةوة، دةكارثت مثژووي دروسيت خؤي دةستنيشان و بنووسثتةوة

. راسيت ئةو نةتةوةيةونبووي ديرؤكي و ناديار بةهؤي ماناي ووشةكاين زمانةوة بگةذثنثتتةوة بؤ سةر ديرؤكي 
وةك . بة هؤي ووشةگةلثكةوة، باري ئابووري، كؤمةآليةيت و رامياريي نةتةوة شارةزابني يان زؤرجار پثدةچثت،

ئاشكراية فؤلكلؤر كة بةرهةمي گةلة و هةموو گةلثك خاوةين فؤلكلؤري خؤيةيت، دةكارن بةهؤي فؤلكلؤرةوة زؤر 
ة فؤلكلؤر لة هةموو رووةكانيةوة، پةيض لة باري كؤمةآليةيت، لةبةر ئةوةي، ك. راسيت ژياين گةل بناسني

تةنانةت لة . بثگومان فؤلكلؤر هةموو كةكاين ژياين گةل دةگرثتةوة. ئابووري، رامياري كولتوري گةل دةكات
پةندي . رثگاي فؤلكلؤرةوة دةكارين ئاسيت رووناكبريي و پثشكةوتين گةالن و رابردووي گةالن دياري بكةين

  . نان بةشثكة لةم كةلةپورة گةلةرييةپثشي
بةآلم ئةگةر گةلثك لةم يةكة بنكةيية دوورخرايةوة، واتا لة زمانةكةي، ئةو دةمة ناكرثت وةك گةلثكي 

ئةمةش بةو واتاية دثت، كة ئةو گةلة ناتوانثت مثژووي خؤي بة زمانةكةي خؤي . تةندرووست تثيبذوانرثت
ئةم . دةكرثتنكةيي تر كة مثژووةكةيةيت بثبةرية ئةو گةلة لة خاصثكي ببةم جؤر. بنوسثتةوة، كة لثيزةوتكراوة

  . خاصةش بؤ پثناسةكردين گشت نةتةوة و گةلثك پذ گرنگة
. هةر لةم رووةوة كاتثك دةوصةتثكي كؤلؤنيال يان هثزثكي كؤلؤنيال، كة خاكي نةتةوةيةكي تر كؤلؤنيليزة دةكات

هةنگاوي يةكةم دوور خستنةوةي ئةو گةلةية لة . كؤلؤنيليزة بكاتپثش هةموو شثثك دةيةوثت، زماين ئةو گةلة 
لةم رثگايةشةوة . زمانةكةي، واتا لة رووي پثناسةكردين نةتةوةييةوة ئةو گةلة لة بووين گةلثيت خبات

ئةمذؤ . كولتوري ئةو نةتةوةية راماصدةكات و كولتورثكي كؤلؤنياليزمانة لة بري كولتوري نةتةوةيي پيادة دةكات
كة چؤن دةوصةتة كؤلؤنيالةكاين ئثراق، ئثران، توركيا، .  كوردستاندا بة هاساين ئةم دياردةية دةبيننيلة

  . سوريا، لةكوردستاندا پيادةيان كردووة
 لةكايت كؤبوونةوةي پةرلةماين توركدا، پرسيار لة ئةنداماين ،هةية) مستةفا كةمال (وتةيةكي بةناوبانكي

هةريةكةو وةآلمثك . ؟.. و، توركايا نةيتواين گةالين بةصكان سةركوت بكاتكة هؤي چي بو. پةرلةماندةكات
بؤ ية هةر خؤي وةآلم دةداتةوة ... نابثت) مستةفا كةمال (هيچ كام لةو وةآلمانة پذبةپثسيت پرسيارةكةي. دةداتةوة

  ”. هؤي ئةوة بوو، كة ئثمة نةمانتواين زمانةكةيان لةنثوبةرين”. و دةبثژثت
پةيامي سةرةكشالياراين . اگريكارانة، بؤ نكوصيكردن لة زماين كوردي هةميشة لةكنة و پيالنگثذاندانئةم دةوصةتة د

مريهوسةين . (1365رةزبةري ) مةهاباد (ئةو دةمي ئثران، بؤ يةكةمني كؤنگرةي فةرةنگ و ئةدةيب كوردي
 زمانزانةكان لةسةر ئةم بذوايةن،تا ئةوجثگايةي كة من بزامن، زؤربةي ”:لة پةيامةكةييدا ئاوا دةبثژثت) موسةوي

كث هةية اليةنگراين زمان و ئةدةيب . لةكؤنةوة ماونةتةوةكة ،. زماين كوردي رةسةنترين زاراوةنكة زاراوةكاين
 و لةاليةكةوة دايكي فارسيةفارسي بث و نةزانث زاراوةي هةورامي كة لةاليةكةوة يةكثك لة زاراوةكؤنةكاين زماين 

  ) گؤضاري گوزارشي يةكةمني (”. اين كورديية، وةك سؤراين و كرماجنيزؤربةي زاراوةكاين زم
  . ئةم نكوصيكردنةي سةراين دةوصةيت ئثران مشتثكة لة خةروارثك

گةر كورد بة ميللةتثكي جياواز و رةسةن دانةنثني، بةصكو بة ”:بةو رادةية و بةو شثوةية دةصثت) رةشيد ياسةمي (
نثني ئةوسا بةئاساين دةتواين لة مةسةلةي مثژوي كورد و كولتور و زماين داب) فارس (هؤزثكي بةرةگةز ئثراين

  ) كوردؤيض (”. بكپصيتةوة
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بةهةموو جؤرثك . ةذوانن و نكوصي لة بوومنان دةكةند شؤفثنيسيت داگريكاران و گةيل سةردةست، ئاوا

ووشةگةلثكي كورديان دزيووة ئةو گةلة سةردةستانة زؤر لة .  دزيين زمان و كولتور و مثژوومانكةوتونةتة فثص و
ئةوةشي پثيدةصثن زماين . بةهةموو هثزثك هاواردةكةن گةلثك بةناوي كورد تونة. و كردويانة بة ماصي خؤيان

هةصوثسيت ئةم دةوصةتة . لة زماين ئارةيب، فارسي، توركي پثكهاتووة) ورتةورتة (ئةوكوردي لة ئارادانيية و 
سوورن لةسةر و بةوجؤرة ! ؟... ام مةبةست بنثشيت دةمي يةكتري دةجوونةوةداگريكارانة ئاشكرا و ديارة، كة بؤك
  !؟.... لةناوبردن و دزيين زماين كوردي

. وورخستنةوةي كورد وةك كةسايةيت نةتةوةييواتا دابذين و د.  گةرةكيانة كورد بثزمان ثصنةوة ئةم دةوصةتانة
 كؤلؤنيال بةربةرانة، رؤژثك كورد بة توركي شاخ، ئةم دةوصةتة. پاشان سذينةوةي ماكة نةتةوةييةكاين تري

رؤژثكيش بة بة جنؤكة و . ترية و خثصي ئارةب ناوزةدمان دةكةننةوةي رؤژثك، بة فارسي رةسةن و رؤژثكيش بة 
ئةگةر نةتةوةيةك دان بة زمانةكةيدا نةنرثت، كة : كةواتا دةكارين بثژين. ئيسرائيلي دووةمبة  جاريشجار

  . ؟... ! وةك نةتةوةيةكي جودا دةنرثت،ئيتر چؤن دان بة بونثدا.... جودايةزمانثكي ئازاد و 
 بةپثي باري جوگرايف و هاوسثيةيت گةالن و پثويستيةكاين ژيان، گةالن تثكةآلوي هةضدوو راستيةكي بثخةوشة،

 يةكدي شةي زماينوسوود لة كولتور و وگةالن، كة وادةكةن باري ژياين گةالن و هةندثك پةيوةين تر. ندةب
بثگومان هةندث پةيض و ئاخافنت، بةهؤي پةيوةندي بازرگاين و ئابووري و تةكنيكةوة، خؤيان دةخزثننة . وةرگرن

 كةلةلوپةل و بةآلم كاتثك كة دثنةسةر پثناسة و راضةكردين. بثنةبةرةي ناوثتئةمة راستيةكة .  زماين گةالنةوةناو
) خوازراو ( ئةو زمانةي كةلثي ئةو گةل وشانة دةگةذثننةوة بؤوئةو و  ئةو شتانة، ئةوكا تة رةگورةچةصةكيزمان
بةآلم رةوشةكة لة كوردستاندا جوداية، زماين كوردي وةك هةموو پثكهاتةكاين تر كةوتؤتة بةر پةالماري . وة

، داگريكاران بؤ مةبةسيت سذينةوةي سيماي نةتةوةييمان آلن و دزيين زمان و كولتورمان،داگريكاران، تا
  . ي لةسةردةكةنكثبةركث

  .  يةكثكة لة خةسصةتةكاين دةوصةيت كؤلؤنياليزم،بگومان ئةم دزي و پةالمارو تاآلنيية
 كة دزراون و كراونةتة ماصي تورك و هةندثك ووشةي كوردية ئةوةي كة لثرةدا مةبةستة دةستنيشان بكرثت،

  . توركثنراون
  . ؤ مةبةسيت گآلو بدزرثت رثگانةدةين ووشةي كوردي بدةبثت ئثمة چيدي بثدةنگ نةبني،

  . ان لةسةر هةصدةماصنيدزيكردني ي رةسةين كوردي، پةردةيئثستاش هةندثك ووشة
. تد.... ، خؤشاو، جوجكشةمبة، دةربةدةر، چةپراز، سةرخؤشسووراحي، چةرچثضة، قز، دوكان، هةفتة، چوار

  . و بةسةدان وشةي تر
  . ثش چاواين خوثندةوانانو راستيةكانيان دةخةينة پ ئثستا هةنثك لة و ووشانة

  . تورك كردويانة بة ماصي خؤيان) سووراحي (
  . ئةم ووشةية لة دوو بذگة پثكهاتووة... با ئةم ووشةية راضةكةين.... سووراحي*
لة زماين كورديدا ) احي ( ناوة، ناوي رةنگثكة لة رةنگةكان،،)سوور (ووشةي  ناوثكي لثكدراوة،) :احي+ سوور  (

ناوة، ووشةيةكي كوردي رةسةنة، بة زاراوةي ) ئاخ (ية بةصكو راسيت ووشةكة ئةم ناوةية،هيچ مانايةكي ني
  . كرماجنيي سةروو دةبثژن ئاخ، واتا زةوي يان گص يان خؤص دةگرثتةوة

ئثسا . بثگومان ئةم ئاصوگؤرة لة زمانةكاين رتيشدا ئاسايية) خاك (: لة زاراوةي كرماجني نثوراستدا دةبثژن
  . سووراخي =) ئاخ+سوور. (لة دوو ووشةي لثكدراوي يان دوو ناوي لثكدراوةوة هاتووة) سوراخي (يزانيمان كةناو

كةي ) نةگبةت ( ئثتر سورئاخي،)تؤبراق (:دةبثژن) ئاخ ( بة،)قرمز (:لة زماين توركيدا بة رةنگي سوور دةيةژن
گؤيت، لؤلؤ،  (سةردةمي شارستايندةگةذثتةوة بؤ  (سووراخي (مثژووي ووشةي. ؟!... !پةيوةندي بةوانةوة هةية

لة هةندث ناوچةي تري دثرين لة كوردستان دؤزراوةتةوة، ) سووراخي. ). (ميدي و لوذي لة لورستاين كوردستان
زماين شريين و  خاوةين ، كة نةتةوةي كورد بة درثژايي ئةو مثژووة دوورة،ئةمةش بةصگةي ئةو راستيانةن

ورئاخي لةدايكبووي ئةو مثژوانةية، ئةمةش بةصگةن بؤ رةسةنثيت كورد كةواتا ووشةي سو. شارستاين خؤي بووة
  . بثگومان هةر بؤية ناوةكةشي وانراوة چونكة لة گصة سوور دروستدةكرثت. هةم بؤ شارستانثيت لة كوردستاندا و
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ا، لة زماين كورديد) چوار (ووشةي. پثكهاتووة) چثوة+چوار (ناوثكي لثكدراوة لة دوو ووشةي... چةرچةضة*
  ). دؤرد (: لة زماين توركيدا پييةژنيةداية ئةم ژمارة) سث و پثنج (ژمارةيةكة، لة نثوان ژمارةي

). كداري وش (:بثژيندة. دثت كة بذدرابثتةوة) دار (لة زاراوةي كرماجني نثوراستدا بة واتاي) چثوة (ووشةي
 لة زاراوةي ”.  كةصكي چي ئةگرممب، بة چيبم) چصوچثو (من مشتث که ”:دةصثت) مةحوي (هؤنةري مةزين كورد

  . دثت) تثآلكوتان (بةزاراوةي كرماجني نثوراست، سلةمياين، بةواتاي)... چثوةكوت. (ئةردةآلنيدا
بة ) چثوة دةست (بة ئةردةآلين. دثت) دار و سم تاشني (بة سلةمياين بة واتاي) چثوةسان. (لة زاراوةي ئةردةآلنيدا

) داركاري (بة شثوةي سلةمياين) چثوةكاري (بةزاراوةي ئةردةآلين. دثت )داردةست (شثوةي سلةمياين بةواتاي
  . كورديية) چثوة (بةم روونكردنةوةيةدا دةركةوت كة وشةي. دثت

بةواتاي . كاتثك كة دةصني چوارچثوة). چةرچضة (نةك. ناوة راستةكةية.  چوارچثوة=) چثوة+چوار ( كةواتا
فؤذمثكي ئةندازياريية، ئةمةش مثژووي ئةندازياري لة . اوةفؤذمثك كة لة چوار الي چوونيةك درووستكر

  . كوردستاندا دةسةملثنثت
هةرسث ). چهارچوب (فارسةكانيش دةبثژن.  ئةم ووشةية ئارةبة ئثراقيةكانيش، بة زماين سةرجادة بةكاري دثنن

ةي سةرةراي ئةوئةم چوارچثوةية، . زماين گةيل سةردةست، لة كورديان وةرگرتووة، بةماصي خؤياين دةزانن
  . و هونةري ديكؤرسازي و ئةنديازياريشةةگةص ئةوةشدا، نيشانةي دةسترةنگي كورديية، لووشةيةكي رةسةين 

بةشثوةيةكي ) ق (وةكو دةزانني توركةكان پييت. ـوة وةرگرياوة) كيژ (لة راستيدا لة ووشةي) قيز (ووشةي*
 مينتاليتثت و كةسايةيت هةر تاكثكي تورك، كة بةرفراوان بةكاردثنن، من پثمواية ئةوةش دةگةذثتةوة بؤ

زادةي ئةو ) ق (توذةوتذؤن و هةميشة گفتوگؤكانيان شثوةيةك لة نائارامي و توذةبوويين پثوة ديارة، پييت
 لةكايت گوتنيدا لة گةرووةوة دةستپثدةكات و دةنگدةداتةوة، ا ژياون و تيپثكي زبر و دةنگدارسروشتةية كة تيايد
كؤمپاين ). ق (ة پييتدةسپثدةكةن دةكرثن) ك (پييتزؤربةي ئةو وشانةي كة بة . كي پثوةديارةشثوة تؤذةبوونث

لةبةر ئةوةي كة زؤربةي . تد... كة بةماناي پارثزةردثت. قؤمپاين، ئةدفوكات،دةكرثتة، ئةدفوقات.. دةبثتة
 ئةم ئيمپراتؤرة دةسةاليت  لةژثر چةپؤكي ئيمپراتؤري ئومسانيدا بووة،ةري خاكي كوردستان ساآلنثكي زؤر،رووب

بةسةر هةندثك وآلتاين ئافريكاشدا كثشا و گةيشتة وآلتاين بةلتيك و بةرةو سةروي ئاسيا و كةوكاس كشابوو، 
هةرچةندة ئةم ئيمپراتؤرة، بةناوي ئيسالمةوة بوو، بةآلم دةوصةتثكي كؤلؤنياليستبوو، هةرچةند سةرمايةدار 

  . دةسةآلتةكةي لة پثناوي ناسيوين توركدا بوونةبوو، دةوصةتثكي نيمچةدةرةبةگ بوو، 
بةم جؤرة دةسةآليت توركي ناوچةكةي گرتبؤوة و زماين توركي پاصةپةستؤي خستبووة سةر زماين گةلة 

كة زماين توركي زمانثكي دةوصةمةند بوو، نا بةپثچةوانةوة زماين توركي  داگيكراوةكان، ئةمة بةوماناية نيية،
سيبووة، ئةگةر بة سةرجنةوة گوث بؤ زماين توركي رادثرين، لة زماين كوردي ئارةيب وةكو ورگي سوصتانةكان بر
  . التيين، ئاوروپي پثكهاتووة
جؤرة  بةم) ز (كراوةتة) ژ (تيپي) ق (دةبثت بة پييت) ك (هةروةك گومت تيپي) قيز ( با بگةذثينةوة سةر وشةي

بةرثز مسايل بةشكچي . ورك و دؤسيت هثژاي كوردهةروةك زاناي سؤسؤلؤگي ت. ي كوردة و دزراوة) كيژ (وشةكة
  ”. بةآلم پثنجةكة وا دةنووسن لة چوار بچثت. 5 =) 2. 2 (:لةالي توركةكان ”:دةصثت

ناوي ژمارةيةكة لة نثواين  ووشةي دوو. پكهاتووة)  كان+دوو  (دووكان ناوثكي لثكدراوي تاكة، لة دوو ووشةي*
، )كاين نةوت (وةك) چاوگ ( يان،)هةلكؤآلن(، )سپؤذ (ةكورديدا بةواتاي ل،)كان (ووشةي. دا) يةك و سث (ژمارةي

لة داردا ) ئةسكةنة (دثت كة دارتاش بة) كان (يان بةواتاي. كانةكان زؤرن) كاين بةرد) (كاين ئاسن(، )كاين ئاو(
) كانةشكاض (:بةآلم لة كرماجني سةرودا لة ناوچةي جزيرة دةبثژن) كانةشكاو (هةصي دةكؤصثت، پثيدةگوترثت،

كةواتة ئةم دوو ووشةية بةذةواين كوردي ). ض (دثت دةبثت بة تيپي) ئا (دواي تيپثكي دةنگدار وةك) و (كاتثك تيپي
دووكان بة  (ـة وةك دةزانني تائثستاش دةرگاي) دووكان (بابثينة سةر ناوة لثكدراوةكة كة ووشةي. رةسةنن

ئةم دةرگاية لة نثوكواين دوو سپؤذي هاوشان بةيةك هةر دوو . ـي بةهثز دروستدةكرثت) ميتاص (كانزايةكي
لةبةشي سةرةوةي سپؤذةكان بة ئاسنثكي خذي لولةيي هةردوو . جةمسةري دةرگاكة بةم سپؤذانةدا كثشكراون

رگا لةكايت كردنةوةي دة. هةية) خلؤكة (لةمسةر و ئةوسةري سپؤذةكانةوة دوو. جةمسةري سپؤذةكة پثكدةگةن

3 



www.kurdistannet.org 
    بةكايت ناوةندي ئةوروثا3:23 25-4-2005

 ولة سةرةوة بةهؤي بؤرية لولةييةكة. بةرزدةكرثتةوةبةناو دووسپؤذةكةدا دةرگا كانزاييةكة ةرةوة بؤسكانزاييكة 
 بةم دةرگا كانزايية دةگوترثت. كة دةپثچنةوة) دةذابة (دوو خلؤكةكةي هةردوو جةمسةري سةرةوة دةرگاكة واتا

. واتا دةرگا البردنية ) دةرالبة (ستيةكةيبةآلم بةبؤچووين من را. بةهةر هؤيةك بثت ئةوة ناوي دةذابةية). دةذابة(
بةو واتايةي كورد خاوةين كاروباري . ناوثكي رةسةين كوردية، ئةمةش مثژوويةكي گرنگة) دووكان (كةواتا

ئةم گةلة داگريكارانة .  دةكةوثتوثژ و چينةكاين كؤمةصمان بؤ ديارت بازرگاين و پيشةسازي بووة، هةروةها
  ). كي (ي كوردي دةصثن) دوو (لةكاتثكدا بة زماين توركي بة ژمارةي. ة بة موصكي خؤيهةريةكةيان ئةو ناوةي كردو

ژمارةية، ژمارةيةكة، لة كؤي رؤژةكاين هةفتةوة ) هةفت (ناوثكي سادةية، ووشةي) هةفتة (ووشةي. هةفتة*
  .  هةفتة=) ة +هةفت (پاشگرثييت بةم جؤرة) ة (بزرؤكة. وةرگرياوة، كة هةفت رؤژة

نثرينةية، ) هةفت (لة هةمانكاتدا. و دةبثتة ناوثكي ناسراوي تاك) هةفت (پاشگرة دةچثتة سةر ،)ة(  بزرؤكةي
ي نثرينةي ناوثك. هةفتة =)  ة+فت  هه. ( مامه =) ة+ مام. (كوذة =) ة +كوذ. (هةروك لةم منونةيةدا دةردةكةوثت

  . ماجني ناوةرستدا دةردةكةوثتتاكة ئةم دةستورة لة كر
 واتا ). ميمكث. خوشكث، دايكث، كچث (:رماجني سةروو كرماجني نثوراستدا بؤ مثينة دةبثژنلة زاراوةي ك

 ). مامؤستا جةمالنةبةز....... (بؤ مثينةية) ث (پييت
هةفتا  (: بةالم لة زاراوةي سلةميانيدا دةبثژن،)هةفتث و پثنج) (هةفتث و چوار (:بؤ منونة كرماجني سةر و دةبثژن

 . بؤ مثينةية) آ (كةواتا بةپثي ئةو دةستوورة تيپي). ارهةفتا و چو) (و پثنج
 . يةبؤ نثرينة) ؤ (تيپي واتا) باضؤ) (لؤال) (كوردؤ (:بةآلم لة زاراوةي كرماجني سةروودا بؤ نثرينة دةبثژن

ئةز پثمواية كة جودايي ياساو  ة،يووشةيةكي كوردة و نثرين) هةفتة (بةو ياسايةدا بؤمان دةردةكةوثت كة ووشةي
لة زماين . ثساي زماين توركي، لةگةص زماين كورديدا، وةكو جودايي زماين ئنگيليزي و زماين چيين وةهايةر

  ). يةدي (:توركيدا بة ژمارة هةفت دةبثژن
  . هةموو فةذوبةذي كوردستان دزراوة ئةوندة ماوة بثژين ووشةي هةفتة وةكو

  . وةئةم ووشةيةش ئاخثنراوةتة ناو زماين توركيية.  دةربةدةر*
 . با پثشان چاوكي ووشةكة وةرگرين و منونةي لةسةر ثنينةوة

 . لة زماين كورديدا دةچثتة سةر كرداري فةرمان و دةبثت، بة بةهثزكردين كرداري فةرمان) دة (پييت
 . ) دةبنووسة... بنووسة. دةخبةوة.. خبةوة (: منونة

 . ) دةبا يةكثيت نةتةوةييمان بةهثزكةين (
 . ) نؤ و يازدة (ژمارةية لةنثوان ژمارةي) دة (هةروةها تيپي

 . بة زازاكي بةهةمان واتادثت. بة زاراوةي كرماجني ژووروو بةواتاي، دةرةوة دثت، بچؤ، درضة) دةر (ووشةي
 . بةپثي دةستوري زماين كوردي بةم شثوةيي الخيوارةوة دةستةواژة دةبثت. بكةين) دةر (با سةيرثكي چاوگي
 ) ا، ت، د، و، ي (:وةك. هةميشة يةكثك لةم پثنج پيتة دثن) كار (ـي) ن (پثشلة زماين كورديدا لة

 . لة هةر پثنج شثوةكةدا وةردةگرين) دةر (ئثستا كرداري
 . چاوگة) ئارةق دةردان (كرداري رابردووة) دةردا (ـ1
 . چاوگة) خؤدةرخسنت) (دةرخست (ـ2
 . چاوگة) دةرپةذاندن) (دةرپةذاند (ـ3
 . چاوگة) رچووندة) (دةرچوو (ـ4
 ) فةرةنگي خاص. (چاوگة) دةربذين) (بذيردة (ـ5

  . ش دثت) دةرگا (ووشةي دةر لة زماين كورديدا، بة واتاي
  ). قاپ (:دةبثژن) دةرگا (بة) دشار (:دةبثژن) دةر (لة زماين توركيدا بة ووشةي

. ثنينةوة) دةر (ية ووشةبا چةند منونةيةك ل. ي كورديةوةـ) دةر ( ئةم ووشانة گةلثك دوورن لة ووشةي
ةدا بؤمان دةردةكةوثت يكوردو بةو ياساي رثزماين  بةم منونانة. )  دةرئةجنام، دةركةوتن، دةروازةدةربازبوون،(

 لةچةند الوة ماناي سةرخبؤ، بة جووتبوون لةگةص ناو،. چةند رةگوريشة داكوتاو و رةسةنة) دةر (كة ووشةي
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كة ئامرازي لكاندنة ) بة (لة زماين كورديدا پييت.  جؤربةجؤر دةبةخشثتئاوةصناو و كرداردا، چةندان واتاي
 +بة . ( دةربةدةر=) دةر+ بة+ دةر (:بؤمونة. چثتة سةر ناوثك يان دوو ناوي چوون يةك دةيانكات بة ئاوةلناودة
  . كوردي رةسةنةووشةيةكي ) دةربةدةر (كةواتا.  بةتوانا=)  توانا+بة . ( موبةمو=)  مو+مو .... (بةهثز =) هثز

  لة زماين كورديداهةروةها. ـداية) سث و پثنج ( ژمارةيةكة لةنثواينناوي) چوار (ووشةي.. چوار شةمبة*
 شةمة، يةكشةمة، .. لة رؤژي شةمةوة دةستپثدةكات بةم جؤرة. كراونريزبةندرؤژةكاين هةفتة 

  . هةيين. دووشةمة، سثشةمة، چوارشةمة، پنجشةمة
ئارةبيية هةر ) جومعا ( ووشةي،)جومعارتةس (:دةصثن) شةمة (يدا بةم جؤرةية، بة توركي بةبةآلم لة زماين تورك
 . لة ئارةبية وةرگرياوة

  ).. پةزارنةسيت (:بة توركي دةصثن) دووشةمة)... (پةزار (:بةتوركي دةصثن) يةكشةمة (
 . رؤژة 366 ساصثكسةرجةمي دوازدة مانگة،. ، كورديةووشةي ساص) ساص (:بةتوركي دةصثن). سثشةمة (
 ). دؤرد (:بة توركي بة ژمارةي چوار دةبثژن. دزراوة) چوراشةمة (

 . دثت) چةضار) (چةتور ( لة ئاضثستادا بة،ژمارةي چواري كوردي
 ). چةهار (لة زماين هندي كؤندا

 ). چةهار (لة زماين فارسي نثوراستا
 ). چيتريي (لة زماين روسيدا

 ). چار (لةزماين هندي نوثدا
  ) دكتؤر ئةورةمحاين حاجي مارف. (دثت) كاتر ( زماين فةرةنسيدالة
  ). پثرشةمبة ( كردويانةتة،تورك دزيويانة. ووشةيةكي كورديية. پثنجشةمة*

  ). چوار و شةش (دةكةثتة نثوان ژمارةي) پثنج (لة زماين كورديدا ژمارةي
) پثنج (لة زماين توركيدا بة ژمارةي). پثر (ةبكةن، كردوويانة بتوركليزة) پثنج (ويستويانة ووشةيلة توركيةكةدا 

  ). بثش (:دةيةژن
  . دةصثن) پةجنة (:لة زماين ئاضثستاييدا) پثنج (ووشةي

  ). پةجنة (:لة زماين هندي كؤندا
  ). پانج (:لة هيندي نوثدا

  ). پةنج (:لة فارسي ناوراستدا
  ). پةنج يان پةج (:لة زماين بلوجدا
  ) دكتؤر ئةورةمحاين حاجي مارف). (پايات (:لة زماين روسيدا

  . كورديةكةوة وةرگرياوة) ئايين) (هةيين) (ئثين (كة ئةويش هةر لة) ئني (:بة توركي دةبثژن) هةيين (
ناوي ) ئاو (ئاوةصناوي سادةية، ووشةي) خؤش (ووشةي. خؤشئاو =)  ئاو+خؤش  (لة دوو ووشةي.. خؤشئاو*

وةكو . ةيةكة هةندثكجار دةبثت بة پثشگر، هةندثكجار بة شاشگرئاوةصناوة، ووش) خؤش (ووشةي. سادةية گشتيية
. بةآلم با بة منوونةيةكي پاشگريش بيهثنينةوة. پثشگرة) خؤش ( كة ئاوةصناوي،ونةي سةرةوةدا بينيمانلة من

ئاوةصناوي لثكدراو لة . (كةواتا دةتوانني وا بثژين. ئاوةصناوي لثكدراو: نبةمةش دةبثژ.  رووخؤش=) خؤش+روو(
زؤرجار لة دوو ناو يان دوو ئاوةصناو يان ناوثك و ئاوةصناوثك پثكدثت، بؤ تةواو . دوو ووشةي واتادار پثكدثت

  ). وةسفكردن) واتا. كردين واتايةك يان پةسنكردن
  . ) خؤشاوي هةرمث بةتامة. ) ( ناسيمكچثكي رووخؤش (: منونة

لةبةر ئةوة لةكايت . فتندا هةنثك پيت دةرنابذرثت لة زماين كورديدا، هةروةك زماين گةالين تر لةكايت ئاخا
 :دةگوترثت. ماستئاو =)  ئاو+ماست ). (خؤشاو. (گوتندا، ووشةكة بةم جؤرة دةردةبذثت، يان دةبيسترثت

  . گؤماو: دةگوترث. گؤمئاو =) ئاو+ گؤم. (رووخؤش =)  خؤش+روو(، )ماستاو(
وةكو ئاماژةكرا دةبثتة پاشگر و دةشبثتة پثشگر، . لة كورديدا، ئاوةصناوة) خؤش (وةك دةردةكةوثت ووشةي

  . لةتةك ناو ئاوةصناو و راناويشدا واتاو مبةسيت خؤي پةسندةكات
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  . ؟.. ! ئيتر ئةو ووشةية لةكوثوة توركية بة چ دةستورثكي زمان دةيتوركثنن
. ةمدا بثت نايگةذثننةوة چيان بةد، لة كايت نووسيين بابةتةكانياندائةوي كة جثگاي داخة هةندث نووسةر،بةآلم 

) ص (زؤر جاريش رثكدةكةوثت، كة هةندثك پييت نامؤي ئارةيب دثننة ناو زماين كورديةوة و ئةو پيتة وةكو پييت
يان سةددام ئة ناوة ) دص (بؤمان دةكةن بة) سةد (وةكو ووشةي. ، مان پثنامؤدةكةنـي ئارةيب و ووشة كورديةكان
 يان وشةي سابوون دةكةن بة) صدام (دةنووسن،) اسنامةكةي دةنووسنةوة،ين ناو نپريؤزة كوتومت، وةك نووسي

 زؤري پيتةكان ئةگةر زمان بة. ئةم چةند كةسانة پثيانواية هةنگوينيان لة كلؤرةداردا بؤ كورد دؤزيوةتةوة). بونصا(
 چينيةكان بة لؤري لةبةر ئةوةي كة.  بوايةك دةبوو زماين چيين زماين هةموو گيانلةبةرة... !دةوصةمةند ببوواية
  . ئةلفة بثيان هةية

لةو رؤژةوة تاكو ئةمذؤ ئةو ). گؤمي خوثن (بثگومان كاتثك ئارةبةكان بة بيانوي ئيسالمةوة كوردستانيان كردة
بة هؤي لكاندين دوو پارچةي كوردستان بةو دوو دةوصةتة تازةكورة ئينگليز و فةرةنسي . داگريكردنة درثژةي هةية

 خوثندين ةر پةالماري شوفثنيستان و سستةميزماين كوردي لةو دوو بةشةدا كةوتة ب). وريائثراق و س. (كردوة
كريان بة مثشكي هةرچي ياساي زماين ئارةيب و دةستوري زمانةكةية، . رةگةزپةرستانةيان بةسةر كوردا سةپاند

 گوصي باخي زماين وةص چةپكثك) انة، ژ؛ چ، ض، پ، گ، ذ، ص، ؤي شريينة كوردپيتة (، ئةوكوردخؤثندةوين 
هثندةي نةمابوو، بؤ دوواجار . ـوانةوة) دةنگدثو (كوردين، بوون بةژثر شاآلوي ركوكينةي داگريكاراين

ماصئاواييمان لثبكةن، بةهؤي سيستةمي خوثندن و باآلدةسيت زماين ئارةيب، وةك زماين فةرمي ناو داومودةزگا و 
سةرنةوي فةرماين دةوصةيت . رديش لة دوايانةوة بيصثنةوة كة داگيريكار چؤين گوت، كو،وايانكرد. سازيةكان

  . داگريكار بثت
. بيلي... پيلي) پ (كرباتشؤف،... گةرباچؤف) چ ( پيثيت،)بلغاريا (كرابوو بة) بولگاريا). (گ (منونةي پييت

ئةوة جگة لة . يةئةمة منوونةيةكي گچكة. نيبال... نيپاص) ص) (افالم كارتن) (فيلم كارتؤن(، )جغرافية). (جوگرايف(
 كة لة رثگاي دةوصةيت داگريكارةوة دةهاتة كوردستان و لة ر ناوي كةلوپةيل پثويست و ئامثر،هةزاران هةزا

كاتثكيش ئةو ئةشتومةكانة دةگةيشتنة . وآلتاين ئارةيب ناوثكي ئارةبيان بؤ ئةو كةلوپةل و ئامثرانة دادةتاشي
كورد دةبواية فثري . ا دةفرؤشراند لة بازاري كوردستان،اشي بوونكوردستان بةو ناوانة كة ئارةبةكان بؤيان دات

بةو . دةيان ناوي تري لةم ناوة سةيرو سةمةرانة ببواية... و) سةالجة، موبةريدة، غةسالة و عةسارة (ووشةي
هيوايةي كة ئيتر بةس بثت و كورد بتوانثت هةناسةيةكي ئازادي هةصكثشث و زمانةكةمشان وةك زماين هةموو 

بة ئومثدي ئةوةي كة .  بةرةوپثش بربثت،بة چاكي مةردانةي نووسةرة بةرثزة كوردةكان. ثكي پثشكةوتووگةل
ئةجنومةنثك بؤ ئةوة دابنرثت كة ئةو كةلوپةالنةي دثنة كوردستانةوة لة ژثر چاودثريدا بثت و بةپثي بةرژةوةندي 

تانيش لةمةودوا، بة ة بةذثزةكاين كوردسبازرگان. ناوي گوجناويان بؤ دانرثت  ئةو كةلوپةالنة،زماين كوردي
  . شثوةيةكي شارستاين و بة ريكالمي كوريةوة ريكالم بؤ كةلوپةلةكان بكةن

 پثشنيازي ئةوةيان يارثكي وايان بةدةستةوة بوو،ماوةي چةند ساصثك لةمةوبةر پةرلةماين ئيسآلمي ئثران بر
شنيازةي دةسةآلتداراين ئثران ئةوة دةردةخات كة ئةم پث. دةكرد كة زماين فارسي لة ووشةي بياين پاكبكةنةوة

  .  بريي لثدةكةنةوة ئاخوندة كؤنةپةرستةكانيش، تةنانةت،چؤن زمان پثكهاتةيةكي زيندو و بنكةي نةتةوةيية،
، بؤ پاكسازيكردين زماين بريارثكي لةو جؤرةي ئامادةكردشالياري پةروةردةي فرانسي 1994هةروةها ساصي 

كدا، كة زماين فرانسي نةك ترسي تواندنةوة و لة نثوچووين نيية، بةلكو بةيةكثك لة زمانة ئةمة لةكاتث. فرانسي
 وةك دةوصةتثكي كؤلؤنياليزم بةدةيان وآلت و كلتوري گةالين دةوصةيت فرانسا. يندوةكان دةژمثرثتپثشكةوتو و ز

  . كؤلؤنياليزة كردووة
  ... ژثدةرةكان

جةمال . د.  زماين كوردي لة نثوان زانسيت و مثژوودا149. ل1989 ساصي 122ـگؤضاري رؤشنبريي نوث ژمارة 1
  . رةشيد

ژمارةوةك يةكةيةكي سةربةخؤي ئاخاوتن و جؤرةكاين . 96. ل1989 اصي 124گؤضاري رؤشنبريي نوث ژمارةـ 2
  . ئةورةمحاين حاجي مارف. د. ژمارة لة لة زماين كورديدا
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  . اراين كورد لة ئةوروپا يةكثيت خوثندك1976 ـ زماين يةكگرتوي كوردي 3
  . 1960نوسيين شثخ موحةمةدي خاص ساصي . 3. 2. 1بةرگي . فةرةنگي خاص

. كؤذي زانياراين كورد. ئةورةمحاين حاجي مارف. وةرگثران و پثشةكي د) كوردؤيض ( ـ پرؤفيسؤر قةنايت كوردؤ5
1973 .  

  .  ـ فةرةنگي سيويدي توركي6
  . 1365رةزبةري ) مةهاباد (ي فةرةنگ و ئةدةيب كوردي ـ گؤضاري گوزارشيت يةكةمني كؤنگرة7

  زاگرؤس زةردةشيت
23 .04 .05  
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