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ستا  ٥٠٠٠کوردی ئهمڕۆ و سۆمهرييهکانی  ش ئ   ساڵ پ

ڕاوەی کورد"ی کاک سۆران  ژووی بزر و نهگ بی "م به بۆنهی دەرچوونی کت
  حهمهڕەشهوە 

تانی    ئهنوەر سو

زايي ش  پ يهکهمی  کورددا  ههزارەی  شارسانيهتی  ژووی  م له  ن 
لهو  ماد  و  ماننا  مهزنی  حکوومهتی  ههردوو  سهمهرەيه.  ههزارەيهکی 

خاکی  ل ههزارەيهدا   ستای  هسهر  لهو ئ زەردەشت  کهاتوون،  پ کورد 
گۆههزارەيهدا   باشووری  واری  ل ستا)  لله  ئ (موکريانی  ورم  ی 

گرەوەی دوو دەرکهوتووە و ئايينی زەردەشتايهتی لهو ههزارەيهدا بۆته ج
له ناوچهيهکی بهرفراوانی   ئايينی ههمهگيری ميترايی و ئاناهيتا پهرستی 

مهکه بنکهیههر که  و    ،  کورد  ستای  ئ خاکی  ههر  ئهوانيش  سهرەکی 
  . تيکاب و سهقز بووشاری ئاورگهی ئازەرگوشنهسبی نزيک 

سهمهرە دوو    :هوانهل  تردياردەی  نووسين  و  خهت  که  کدا  ههلومهرج له 
دابوو و ههردوو ئيمپراتوريهتی گهورەی ئاشور  ههزار ساڵ بوو سهريهه

ئورارتو،   ماد  و  و  ماننا  يهتی  دراوس و  له  ه  تهته بزماری  خهتی  به 
بخانهيان  بهردنووس شت،  دەبهج  مرۆڤايهتیبۆ    و تهنانهت کت   ببڕا ببڕا ه

ک ڕ کی ماننايی يا  د مادی لهسهر چيايهک، پهرستگهيهکی   و نووسراو
بينايهي له  يا  حکووميی  ئايينی  هته ئهکی  دەو دوو  دا    گهورەيه  هو 

تهوە ت و بگوترێ فهرموو ئهوەی   ،دۆزراب شر  که ئهمڕۆ پهنجهی بۆ ڕابک
مه کورد  ئ باپيرانی  ين  دە يان  خاوەنی پ کوو  به نهبوون  وی  ک  ،

کی مهزن بوون رارتووييهکان دەوەستان و ، له بهرانبهر ئوشارستانيهتيهت
کی وەک  کۆتاييان به ئيمپراتۆريهتی  بابيلبهيارمهتی   ز نا زله    ؛ئاشوور ه
گهشمان م حاشا له دوو   .ئهوە خهت و ئهوە زمان و ئهوە ئاخافتنيان به به

ڕ   !يشد
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شتا  ی ئهو ههزارەيهسهمهرەی  دياردە ژەی ههيه:  ه گرەوەی    در يهکهم ج
چهند  ، ههر له ماوەی ئهو ههزارەيهيهکان ) ينیخمه(ئ ههخامهنيشی -ئهوان

شتووينبهردنووسيان  نی  جياجيای ناوچهکه بۆ بهج ه که يهکيان    له شو
ران وان کرماشان و کام ستوونی ن ستاش لهباری    ه ولهسهر چيای ب تا ئ

جيهانبه    قهوارەوە بهردەنووسی  دەب  گهورەترين  تناو  چۆن  ر باشه،   .
يهتی  دەگونج ت، خهت و    دا  ماننا و ماد  لهدراوس ب   پاشاننووسين بووب
ن تنهوە  شو ئهوانماب دوای  م  به تهوە  ههميسان   ،  داب سهريهه  !نووسين 

ی يهکهم و دووەم  ت، مندا يان ب نج مندا هيهک پ ڕاست وەک ئهوەی بنهما
بن پاراو  زمان  و  ندەوار  خو نجهم  پ م  و  و   ناوەدالهو  به يهم  س ی  مندا

بنووسن! ناوی خۆشيان  نهتوانن  تهنانهت  نييه؟  چوارەم  ی   سهمهرە  ب تۆ 
و   فهرەوەرتيشی مادی له 'ڕەی' گرت، زمان وەک داريوشی ههخامهنيشی

چکهی بڕی نا و له ههمهدان لهداری دا   ،گو گرانی ئهو ،  ١چاوی دەره ج
ماوەکان  ئاسهوارەههموو  ديکهی ههخامهنيشی  و شاهانی   ی ماديشيان بهج

ت؟     توونا نهکردب

دا دەژی.    ئهوە بارودۆخی نهوارناسيی ناوچهيهکه وا کوردی ت ژوو و شو م
ت و   ژوونووسی کورد شهوارە دەب هر و م کۆ لهو ههلومهرجهشدايه که ل

،  نگريسه  ئهو تهليسمه  پهنا بۆ ههر سهرچاوەيهک دەبات ن ب ئهنجام    بشک
ته دواو تهوە. ئينجا به ناچاری دەگهڕ ی ناکر   ە و له ههردەرگايهک دەدات ل

زانياريي ئهو  ههر  ن  شو ته  ناتهواوانهی دەکهو ئاشکرا  به  ک وا    ه  ههند
گانه   شينيانی خۆی، زانيارييهکان   ناوە ودا  انلهبهر دەستيب ئهويش وەک پ

کانی دوا نخۆی    تریبه 'زانست' به خه که    ب ئهنجامبازنهيهکی    -دەقهب
ژکردنی  د ی سيفر و کاو تهوە سهر خا ن نهی ههمان ئهو  ەيگهڕ هوپه هه

شتر گوت  وا م    راون،پ کهوەبه ئا به وەردان به زمان و    وگۆڕ و دەست ت
همی خۆی!      قه

 
ستوون، ستوونی دووەم، بهندی    ١   ١٣بهردەنووسی ب
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ت،  ژووی کوردەوە خهريک کردب نيام ههموو ئهوکهسانهی خۆيان به م د
کردووە که   داخراوەبهو دۆخه نهخوازراوە و بوونی ئهو بازنه    ههستيان

نهداون.دەرەتانی چوونهدەرەوە بزانم تا ئهمڕۆ هيچ کورد من  ئهوەندەی    ی پ
و   بکاتهوە  بازنهکه  نهبووە  ئهوەی  ريی  بو ک  کورد غهيرە  لهو  و  سهر 

وە دياريکراوە   هيه   چهندچوارچ ت.  ٢سهد سا ن کی وا   دەربه   ديارە بوار
کی کورد  هيچبۆ هاسانی    تاک تنابه  کی اليکهم   بڕ زانست ئهوەی  لهبهر 

ڕۆژئاواييهکان رو  هاوتای  گۆڕان   تاکهکهسی  یي بو خواستی  کارييهکی  و 
ميکی ويسته  ئاکاد ئهوە  پ نه  شو  سا ئهم  دوايیتا  کورد   ی  له    اليکهم 

    .نهبينراوە

ت   دەچ ته ئهو بوارەوەکاک سۆران حهمهڕەش و   ١٠له ماوەی    . ئهوچووب
وان   ی ن بی پڕ الپهڕەی لهسه  ٢٠٢٢و    ٢٠١٣سا ئهو ناتهواوی ر  دا دوو کت

دا بردنه و کردۆتهوە که دووە  و بهالڕ ميان به ئينگليزی بووە و پاشان  ب
کورديش.  کردوويهته  له  ٣خۆی  کم  گومان هيچ  و   من  ههست  و  ری  بو

ی نووسهر بۆ گهڕاندن تکراوی گهلی  هوەی مافی زەوئيرادەی گۆڕان وههو
خاوەنهکهی به  ئهو    کورد  بهکان  کت کی  بهش ههموو  ئهوەی  لهبهر  نييه 

دەردەخهن شهڕی  ڕاستييه  بۆ  کهرەسه  ته  بب که  زانيارييهک  تهوە  ن دەم  .
پسپۆڕانی   لهگهڵ  ميک  نهد  و  گۆڕەپانهکهئاکاد چارەنووسی  ائيجازە  ت 

شخهرييهکهی   ته ئهويش  دەستپ تۆفيق  ی کهم ئهنجامی نهمر  ههوههمان    بب
 

تهوە بۆ سهدەکانی شازدە ته     ٢ تناسی' واههيه بگهڕ شتريشو مهنی 'ڕۆژهه   .پ
نری که بۆ يهکهمجار کۆپييهکی لهبهر  )١٨١٠-١٨٩٥ڕاولينسنی بهريتانی ( ه

گرت و بردی بۆ لهندەن، يهک له س زمانی  ستوون هه بهردنووسهکهی  بهردەنووسی ب
ههمه به   م دواتر بهرپهرچی بۆچوونهکهی درايهوە و ئهو زمانه س به مادی زانيبوو، به

    عيالمی دياری کرا.
يه؟  ،  ٣ هکی زمانهکهی   -سۆران حهمهڕەش، "کورد ک ژووی کورد و ڕەچه   لهم

ناشر: نووسهر، لهندەن  نی"،يسهرەتای شارستانيهتهوە ههتاوەکو سهدەی دەيهمی زاي 
٢٠١٣  
ژووی  ------ ڕدراوەی کوردب"م سهرلهنوێ دۆزينهوەی سهرەتای -زر و نهگ

پ.زەوە بۆ   ١٠،٠٠٠شارستانيهتی ڕۆژئاوا و بنهچهی زمانه هيند وئوروپيهکان (له 
مانی  ز)"، ناشر: نووسهر، چاپی يهکهم،  ١،٣٠٠ -٩٩٢٢-٩٧٨ ISBN.    ٢٠٢٢سل

١-٥-٩٢٢٧ 



٤ 
 

له نهبوونی  دامهکهنزيپڕۆفيسۆربهرانبهر    وەهبی  و  بوون   لهسهر 
، که بهداخهوە تا ئهمڕۆش جگه له کورد  خزمايهتيی زمانی کوردی و مادی

ی نهکردووە     ٤.کهس قهبوو

ئهمريکي  و  ئوروپايی  وا  ئهوشتانهی  ههموو   يهکانبهرپهرچدانهوەی 
ژوو و فهرههنگ و زمان و کولتووری   کی جيهان و  سهبارەت به م خه

کی هاسانه و   ويانهنووسيکورد  يهک لهوان   و بهراوەژووکردنيان نه کار
کی کورد نا  نه ههروا سووک و سا هر کۆ تهسهر بۆ  خهباتی کاک  .دەچ

ک  سۆران   و ههند ئوروپی  پسپۆڕانی  وەرگيراوی  و  سهلماو  بۆچوونی 
کوردئهمريکيی   کۆنی  ژووی  م به  بنهرەتهوە  سهبارەت  بهرئاوەژوو    له 

تهوە ن ياندەوەش ک که    -دەکات و هه له  پسپۆڕان ههر کاک سۆران خۆی 
بهکانيدا   به  کت زانيارييهکانيپشتی  ههرەزۆری  و    ەبهستوو  انبهشی 

کر بڕواپ سهرچاوەی  خۆی:کردوونيهته  هت   اوی  دەو و   شار-بوونی 
ک   کان ی اختراعی خهت و نووسين،  و ماد  مهر و ئاشورۆس  لهخه ، سا

ن ران و هيندنهوەی بهردنووسدخو  ه کهوناراکانی ميزۆپوتاميا و ميسر و ئ
بخانهکانی ئاشورو سهدان دياردەی هاوچهشنی  نهکانی ناو کت ه گ و تهته

ئهوانه   ئهوانه   مرۆڤايهتی،  یدەستهربنهکهوتوونهته    هاسانديکه...    بهب 

 
گهی نووسراو و سهلماو  مهپڕۆفيسۆر دەيڤيد  گشتی، کات که به    ٤ ن به کهنزی بهشو

زی نهمر تهوفيق وەهبی   بۆ پهيوەندی زمانی کوردی و ماديدا دەگهڕا، تاقه هۆکاری بهه
بوونی کورد  و مانهوەی بوو لهسهر ههمان ئهو جوغرانيايهی که له ڕابردوودا مادەکان  

ته دواوە و بگوترێ   ی دەژيان و ئهو هۆکارە به ساکاری دەکرا بدر ل
دەگوترا ههمان ئهو ديعايهيه  ازەربايجانييهکانيش ئ که خاکهکهيان "مادی بچووک"ی پ

شهی ديکهش لهو بۆچوونه   ، ديارە ک دەکهن و کورد ناتوان ئهوان وەال بن
ش   -سهريانههدەدا که نزيکايهتی زمانی کوردی و "ئازەريی کۆن" بوو ک که پ زمان

بوونی زمانی تورکی بهرسهر ئازەربايجانی  دوای سهدەی شازدەههمی زايينيدا،  زا
کی ناوچهکه بوو و نزيکايهتييهکی زۆری لهگهڵ زمانی کوردی ههبوو.  له  زمانی خه

ڕا که کورد  گه دەگ ڕاستيدا مهکهنزی دژبهری کورد نهبوو و تهنيا چاوی بۆ به
شکهشيان بکات، دەنا ههرئهوەندەی   ڕی دۆعايهکی ناو کليسهی  نهيدەتوانی پ يهک تاقه د

نرا بوو، دەست بهج بهراوردی ئهر کهوتبوو که به زمانی مادی ناس مهنييهکانی چاوپ
بهکهيا کاک سۆرانيش لهگهڵ کوردی کردبوو و گوتبووی ئهوە کوردييه.  له کت

  دەستنيشانی مهسهلهکهی کردووە. 
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تان ستاش دەبوو وەک سهردەمی جمجمه سو مه ئ ودانی تۆفانی   ئ لهسهر پ
وين و باوەڕ   ،بڕۆيننووح   خهريطهی جيهان به جوغرافيای بهتلهميوسی بپ

نين!  وی قاف له دەوری جيهان و بهحری قولزومی ئهوپهڕی قاف به    به ک

کورديش   به  بهب سهبارەت  نهبووە.  کهم  ڕۆژئاواييهکان  دەسکهوتی 
کی جيهانيان لهسهر حيسابی  ينهوەکانی ئهوان عهرەب که زمانی خه کۆ ل
کردبووە   مهيان  ئ دەکرد،  دابهش  يافث  و  حام  و  سام  نووح،  کوڕی  س 

رانييه لووت   کهماليستهکان دەيانکردينه تورکی چيايی و  ،سامی تهنانهت ئ
کی بچووکی  مليۆن خ  ٥٠بهرزەکان زمانی   کهکهمانيان وەک زاراوە و لق ه

مه بۆ ههموو ئهو کارە گهورانه   زمانهکهی خۆيان بهسهردا دەسهپاندين. ئ
ژينهرە ڕۆژئاواييهکان بکهين.   دەب سپاسی تو

م ئهو   ت   ڕاستييانهبه هيان نهکردب   ههرگيز واتای ئهوەيان نييه ئهوانيش هه
و کهس مافی ئهوەی نهب چهوتييهکانيان ڕاست بکاتهوە. مهکهنزی لهسهر  
له ناوچهی ژيانی کوردە  ک  وان مووسڵ و بهغدا چهند سهعات گای ن ڕ
زاراوەی   به  ژی سهبارەت  دوور ودر کی  وتار باجهالنييهکان اليداوە و 

هی نهکردب و   ٥.باجهالنی نووسيوە يهدا هه ئايا دەکرێ لهو ڕوانينه سهرپ
نی باجه کورد  خۆيان  دەگونج  لهسهر    بهگشتی،  و  وزياتر  باشتر  لهو 
  بابهتهکه نهزانن؟  

سۆران کاری  بۆچوونی    حهمهڕەش  گرنگايهتی  لهوەدايه  ڕاست 
کردوون.  ئوروپييهکانی وەک دياردەيهکی ڕەها وەرنهگرتووە و گومانی ل

گایڕاست ئهو شتهيه که ئهمڕۆ    کارتييهد  کردنه  ئهو گومان  کورد   کۆمه
يهتيدا کۆمه ژيانی   اليهنهکانی  ههموو  يهتی.    له  پ ويستی  تهنيا  پ مه  ئ

هی  بۆچوونی   نهکردووينپسپۆڕە ڕۆژئاواييهکان شهوارەهه . گژەبای ی 
ه   سا سهدان  عهرەبان  و  تورک  و  رانی  ئ ودەلهسهی    مهزرای درۆ 

راوەمانبيرکردنهوە  گ نکهوتووی ئهوان  ی ويشک هه ؛  و کردووينهته شو

 
وم کردۆتهوە.     ٥ کمدا ب ب ڕاوەته سهر کوردی و له کت   من ئهو بابهتهم وەرگ
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ران و تورکيا کوردی نازانن کی زۆر له کوردی ئ ستاش بهش . ئهوەش  ئ
چ، تهنانهت هکانيان بکهن، چ   ه ری مندا ر بن يان ف نايانهوێ کوردی ف

ناوبهوەی    بگا تهکه  لهپ ی ناو و رشی زمانی زا خهبات    دايان پاراستنی له ه
له  بکهن قوژبنی.  ئهفريقای   کام  خوارووی  له  جگه  بينراوە  دنيايه  ئهم 

له   ک  گهل که  ئوستڕاليا،  و  ئهمريکا  ستهکانی  سوورپ ناو  و  ئهپاڕتايد 
ربوونی زمانی خۆيدا بهشداری بکات تاوانی زارای محهمهدی    ؟کۆرسی ف

ئهوەيه  ل ران  ئ گوتۆتهوەه  کورد  به  کورديی  و    .زمانی  سهدان  لهتورکيا 
کراوە   جينايهت  و  کورد    بۆئهوەیههزاران  ت  ب شانازی مهجبوور  ب 

کی بهرچاو له کورديش گوتوويانه دەکهم تورکم   !و بهش

بۆچوونی  بهر.  گرتۆته  ميکيشی  ئهکاد بواری  تهنانهت  واردنهکه  هه
کی   هربهش کۆ کهريی پسپۆڕانی   ە ئوروپييهکانبهرچاو له ل ر کارت لهژ

راني ئ و  عهرەب  و  اليداوە  داتورک  ڕاستهڕێ  بريتانيا  له  بخانهی  کت  .
بخانهی ديکهی ناو  ک کت کهريی ئهوان گهل (بريتيش ميوزيوم) و به چاول

ک له بی کورديی زاراوەی گۆرانی و ههورامی وەک بهش له    بهريتانيا کت
به فارسييهکان تۆمار د مه گهورەيه ەکهنکت . هۆکار دۆزينهوە بۆ ئهو زو

ڕيۆ  چارلز  مانی،٦هاسانه:  ئا بهڕەگهز  سهدەی    ی  کۆتاييهکانی  له 
بخانهی بريتانيا  هکنۆزدەههمدا   تهلۆگی بۆ دەستنووسه فارسييهکانی ناو کت

کی مهزن   ک بوو له موزەی بهريتانيا. ئهوە کار نا که ئهودەم بهش ک ه پ
کی خاياند ن هات. لهو   انکۆتايي  ههر چوار بهگه گهورەکهی  تا  بوو و سا پ

که   نهبوو  بريتانيا  له  کورد  ميکی  ئهکاد و  پسپۆڕ    دەگونجاسهردەمانهدا 
دا بک  اتيارمهتيی ڕيۆ بد بيتوانيايه بوو،  که ی ە، ئهوايان هاوفيکريی لهگه

رانييهکان بوون و ڕوانگهی ئهوانيش به نيسبهت کورد  . چييه  وە ديارەەئ
  ؟ ئهنجام   !دەزانیو سانسکريتی    و عهرەبی  فارسیتهنيا  ڕيۆ خۆيش  چاڕلز  

ههموو دەستنووسه کوردييه گۆرانی و ههورامييهکان بوون به ما زمانی  

 
٦  Charles Pierre Henri Rieu (١٩٠٢ – ١٨٢٠) 
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بخانهی ديک   !فارسی و ئهو زۆر کت ئهويان کردەوە  هی جيهانيش السايی 
ستا بهردەوام ماوەتهوە  بازە تا ئ واز و ڕ      ٧ش

له ک  زۆر دەب  بکاتهوە؛کورد  ڕاست  نه  وپه ه  هه سۆران   و  کاک 
ئهو   گوتهنی    چهوتييهیحهمهڕەش  خۆی  و  ناو   ٣٠بينيوە  پ له  ه  سا

ک  بهش لهڕاستکردنهوەی  دەکات.    يان  خهبات  ميکدا  ئهکاد ئهوە   بواری 
يارمهتی   دەب  و  پيرۆزە  کی  ت.سهرکهوتنی  ههنگاو بی    بدر کت من که 

يه"  ندەوە" کورد ک نووسهر بۆ زمانی   واوە  ههموو فهرههنگۆکه، بهو  م خو
س لهگهڵ  و  ۆکوردی  دی  همهری  م و  لۆڤی  و  هيتی  و  ئامادەی وری 

هوەی ڕيشهی وشهکاندا بهکاری  هو وردەکارييانهی که له دۆزين، بوونبکرد
نابوون ميکی ههستم دەکرد  ؛  هاتم  سهرسامتووشی    ه ئهوە بۆ وزەی ئهکاد

زۆر ک  گهل کورد  گای  تايبه  !ە کۆمه کات  به  و  ت  گرتبوو  ستی  و هه
سنووسيبووی   وشهی  هيچ  ۆ"سهدان  ساڵ  ههزار  نج  پ دوای  مهری 

کيان بهسهردا نههاتووە"  يه؟ ل  (   گۆڕان واتای ڕاستهوخۆی .  )٣١٠کورد ک
ستاش  ۆقسهکه ئهوەبوو که ئهو سهدان وشه س وەيهک  مهرييه ئ ههرکام بهش

  .  کورديدا يهکه يان لهگهڵهکانيان ڕەگ له زمانی کورديدا ماون 

دەگوترێ   بيستوومانه  مه  به  ئ ههست  ک  سا نج  پ ههموو  زمان 
ت،   دوای    سۆمهرييهکان  چۆن دەگونج وشهئهی  گۆڕانکارييهکانی دەکر
تنهوە نج ههزار ساڵ ماب تئهمڕۆ  و    پ بکر نووسينی   ديارە؟  قسهشيان پ

،  قاموس بۆ دوو زمانی زيندووی ئهمڕۆ ب م بۆ  ناب زۆر ئهستهم    به
که   ک  ن  زمان يا  دە فهوتاوە  ه  دی بۆ  چوار ههزارسا کی وەک م زمان

ل بهج نهماوە،  (مادی) که هيچ بهردنووس و نيشانهيهکی نووسراوی 
هاتووەچۆن   ئهويش  لهگونجان  کوردی؟  وەک  کی  زمان که    لهگهڵ 

کۆنهک زمانه  لهگهڵ  ڕاستهوخۆ  پهيوەندی  له  وەرانی  و انئاخ نهماون  دا 

 
ک   ٧ ی  من کات بخانهم  دا١٩٩٨له سا کی ههوراميی ناو ههمان کت دەستنووس

بخانهکه خواز  گهياندمه ساغکردەوە و  لهسهر  ی ئهوە بوو يارقۆناغی چاپ، کت
داگريم کرد لهسهر ئهوەی  ڕووبه م من پ کی گۆرانی، به ه شيعر رگ بنووسم کهشکۆ

کی کورديی گۆرانی. ه شيعر ت و کردمه کهشکۆ     وشهی کورديشی ل زياد بکر
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نهوارناسهکانيشی ڕاستهوخۆ هرەوە و شو کؤ و    ل ينهوە  کۆ ل مهيدانی  له 
ييهکاندا  جکون نهوارناسه؟ ئهگهر نييه    گهلۆن؟  نيکۆ   هاوبهشی نووسهر شو

ميک ئهکاد ينهوە  کۆ ل ليژنهی  نهکردووە بووە  کام  ئهوەشی  ئهگهر  ؟ 
ژينهوانه  تو ئهو  هی  ههر  ئايا  کامهن؟  زانيارييهکانی  سهرچاوەی 

ت؟ ئهگهر وايه بۆچی بڕوای بهو ڕۆژئاوا دەگر ييانه نين که ڕەخنهيان ل
ويستی پ که خۆی  کردووە  وەالناوە  بابهتانهيان  ديکهی  ئهوانی  و  يانه  ؟ پ

م نووسهر  کی ئاسايی وەک منن، به نهر ئهوانه پرسياری سهرەتايی خو
ت و بهب ئامادەيی کردب  و شارەزايی و توانای زانستی   وا نييه القی هه

و چوو پرسيارانه  ئهو  مدانهوەی  وە بۆ  ئهو  ئهوەی  گۆڕەپانهکهوە.  ته  ب
ت.   سهبارەت ئهو  سهدانی ديکهی هاوچهشن کردوويهتی، له ئيعجاز دەچ

و   خاکی سۆمهرسهربۆ  له چياکانی زاگرۆسهوە  گريمانی کۆچی کورد    به
خهت، نانی  ڕۆژئاواههروەها    داه شارسانيهتی  خهسلهتی    بنهچهی  و 

زمان سۆمهریزمانهوانيی  ههرکام    ،ی  که  دەردەکات  ک  بڕيار چهند 
نی خۆياندا ن،  لهشو نهرن لهبهر ئهوەی   ڕچهشک و تهنانهت سهرسووڕه

نهوارناسيی  سنوورە دياريکراوەکانی ئهم چهند دەيه و سهدەيهی دوايی شو
نهری شارەزای   ن. خو ن دادەن يان لهشو نن و چهمکی نو ژوو دەشک و م

ژووی بابهتهکه به وردبوونهوە ل بی "م ردراوەی کت بژ ڕە هه هم چهند د
  : بزر..." تووشی سهرسام دەب

کی چياکانی کوردستان،   وا"  ک له خه ت که وردە وردە ههند دەردەکهو
ی و کارامهيی لهبواريتردا له نزيک ههزارەی   پشت به توانای کشتوکا پا

ن دامهزرچوارەمی پ.ز بهرەو خاكه  ندنی زمهکانی سۆمهر ڕۆيشتبن بۆ 
به   ئهمڕۆ  که  شکهوتووتر  پ ناو  سۆشارستانييهکی  ومهری 

ت..."  بنر کهن که يهکهم  ) ...  ژووی بزری م٢٧(ل.  دەه کورد ئهو خه
نووسراو   زمانی  يهکهم  ناوە...،  داه مرۆڤايهتيدا  ژووی  م له  نووسينيان 

کی ناپهيوەست  س(  کورديی کۆن ۆمهری) بووە.... زمانی سۆمهری زمان
نی لهدايکبوونی   نييه و کۆنترين زمانی هيند و ئهروپييه... کوردستان شو

  )٨و   ١٧٧(لل.  ." وئهوروپييهکانه زمانه هيند



٩ 
 

شخهريی بهرچاون    چهند   ئهوانه ژووسهرلهبهری    ينیگۆڕ  بۆدەستپ و    م
جوغرافيای بهوبۆنهيهوە    تهنانهت  و  ڕووبهڕووی خاوەنهکهی  ناوچهکه 

ژوونووسانی   تهوە.  کورد و  پرسياری گرنگی پسپۆڕان و م غهيرەکورد دەب
جهماوەری)  ميهکه شاوی  ل به  (کۆچی  کسدۆس  ئ ئهو  بۆ  گه  به ی يهئايا 

گهی نووسراو و بۆ دەربڕينی  کورد بۆ سۆمهر چييه و   به به کام  پشت 
ه و بهردەنووس بهست خاکی سۆمهر سفرەيهکی   دووەم، ئهگهروە؟  راتهته

تهکه و و  ر  روب خ ههر    شپڕ  بۆچی  ت،  بووب دەرکهوان  و  دەرک  ب 
کردووە  گاکانی ديکه نهچوون؟ کورد ڕووی ت کی کۆمه   و خه

له    چهشنايهتیگۆڕينی    ههروەها سۆمهری  بۆ  " ناپهيوەست" زمانی  ەوە 
لهسهر ههمان گريمانی کۆچی کورد بۆ سهر خاکهکهيان و    ،"  پهيوەست" 

گهی هيندو ئ نانی سۆمهر  و  وروپی بوونی زمانی کوردیهلهڕ يش بۆ ه
هی ئهو زمانانه وەشاندنهوەی س  ،ناو بنهما هروبهری ههموو ئهو بنهما هه

دانراوە لهسهر  ناوچهيان  ژووی زمانهکانی  ئهمڕۆ م که  هکانهن  و   و کۆ
بوومهلهرزەيهکی   و  سۆنامی  نهب  دەڕۆيی  ز يهک   هدۆمينۆييئهگهر  که 

ک    بهدوای يهکدا ستا  وابۆچوون  ئهساسی گهل چهسپاوی   باوەڕیبوونهته    ئ
کدەدات.  جيهانی، له    ئهو تيۆرييه تازانه  ڕەنگدانهوەیبا هيواداربين که    ت

ژوو و زمانهوانيدا   و پسپۆڕانی م م تهنانهت ن ت، به يی ب وەيهکی ئهر بهش
، کاک سۆران حهمهڕەش   مۆرکی خۆی له نووسينهوەی ئهگهر واش نهب

ژووی ناوچهکه و تهنانهت ئهوروپاش داوە و و کی جيهانی م ەک ڕوخسار
ژوو و زمان تدەرکهوتووە. پيرۆزی  م   . ب

همی کاک سۆران پاک و بۆچوونه گهيشتنی من، نالۆژيک کانی  قه . به ت
قسهکانی   لهههردوو  گهوههری  نووسينهکانی  سهرەکيی  ناوەرۆکی  و 

بهکهدا   که  کت شتنی  :  دەئهوەيه  ه بهج ب  کی گهورە  "هيچ شارستانيهت
ت دەکر ئايا  نهچووە...  لهناو  کاريگهری  و  زانياری  ک    ئهوان  کۆمه

شارستانييهتهوە  يهکان][سۆمهري ههموو  بهتهواوەتی بهو  نهتهوە  وەک   ،
لهسهر   کاريگهرييشی  و  ت  نهماب زمانهکهيان  له  هيچيش  نهمابن، 

شتبت؟ يه؟ ل  "زمانهکانيتر بهج نههه     .)٣٥٧(کورد ک
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گا کی ڕ رەی نووسهر  دەسپ ژەدا    جا  ،وەيهل چوويی  له در بهيارمهتی و
ی  زمان،  ڕستهی  وشه و   ماوی ئهو شارستانييهته لهناوچووە له ج پ بهج

تکوردی  قسهکردن دەگر پشت بۆ  دا هه ، ههندێ دياردەی فيزيکيش وەک پا
اليهنه زمانهوانييهکه دەخاته بهرچاو که ئهوانيش تازەن: پووله قوڕينهکانی  
و  له سۆمهر  خهت  نانی  داه بۆ  ههنگاون  يهکهم  کوردستان  له  دۆزراوە 

ه شهش  گوڵ  سهرەتجۆی  له  يش  پاشان  دۆزراوەتهوە  کوردستان  له  ا 
و  فهرههنگ  سهر  نه  دادەن ن  شو که  کوردن  ئهوە  کهوابوو  سۆمهر، 
دەگاته   که  دەبهن  کی  ن شو بهرەو  و  سۆمهرييهکان  زانستی  و  ئابووری 

نانی خهت و نووسين. تئهوە سوغرا و کوبرايهکی مهنتيقييه و    داه دەچ  و
نهو  بهباشی شو گهی  به به  ئهستوور  پشت  ت، دا  ارناسیو  مهزراب

ت.دەتوان ئهنجامی باشی ههربۆيهش  وەربگير     ل

له   نووسهر  بکهم،  گرنگ  ی  خا يهک  به  ئاماژە  رەدا  ل ههر 
له   وە  ش ههمان  به  و  سهنگاندنهکانی  نانی  هه که  خشتهیپ

مانی،   ،فهرههنگۆکهکانيدا ئا ئينگليزی،  وەک  زمان  ک  گهل بۆ  پهنجهی 
م    ڕاداشتووە،    ، ڕووسی، ئيسپانیفهڕەنسی ک، پهرەگراف  چهندجگه له  به

تورکی   زمانی  له  جيددی  کی  گۆڕێباس ناوەته  دا    نهه گريمانی  لهکات
زمانه  پهيوەنديی سۆمهری  ئهو  زمانی  لهمڕۆدالهگهڵ  ڕۆژەڤی   بۆته  ، 

ژووی کۆنی    ەەکهيانگهی بوونی ڕەگهزبه  وەک  دونيای تورکزمان و له م
وەردەگرن  داوچهکهنا ههر    وەک گوترا،  ،حکوومهتی تورکياش  .سوودی ل

ئهتاتورکهوە سهردەمی  ديکهی   له  گهالنی  له  زياتر  زۆر  سهرمايهيهکی 
نيايی  و  مهری داناوەۆس  و  زمانی تورکیلهسهر ئهو پهيوەندييهی   تهنيا   به د

تهبنهچهی چهند وشهيان  که  ئهوە نييه   ئهوان  سۆمهری.  زمانی  وە سهر  بردب
پهيوەندييه  ئهو  بۆ  ژوويان  م تهنانهت  و  ت  پشکنيب ژوويان  م دەب 

ت قاندب   يه فهرههنگههر ئهو گريمانهبنهمای  تورک لهسهر  چونکای    !خو
ژووی م و  زمان  و    هنهدەب   انخۆي  و  ئيجه  دەريای  ه  نەيگهيهند ئهوپهڕی 

که  .شئوروپا کات  من  ب  ههربۆيه  يهکهمی  کت سۆرانی  (کورد    کاک 
له نانهوەکانی  گهه به کرد  ههستم  ندەوە  دەخو يه؟)م  زمانک هوە اليهنی 
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ز گهی  بهه به به  زمانهوانييه  هاوبهشييه  ئهو  بهباشی  نهيتوانيوە  م  به ن 
ناوچهش    ڕووداوە ژووييهکانی  و  م ن  ئهستوور بسهلم   .بکات  یپشت 

بی دووەم  بهباشیهمايهسييه  ئهو ک  بهختهوەرانه، ژووی بزر...)  دا  يله کت (م
الپهڕەکانی   ههرەزۆری  زوربهی  و  کراوەتهوە  بهرگه، قهرەبوو  ئهو 

کراو ژوو  م که    ؛نتهرخانی  بهکهی  بهتايبهت  ئينگليزيش  کت زمانی  به 
وی دەرەوەی کوردستان ۆخست کی بهرب نهر له گۆڕەپان ته بهردەستی خو

کی جيهان   ن ی بتوانن  و دەش پسپۆڕانی بوارەکه له ههموو شو چاويان پ
ت.      بکهو

دەب ئهوە  نووسهر  ديکهی  کی  به    که  گرفت سومهری  زمانی  ئهگهر 
لهگهڵ زمانی کوردي وەيی وشهکانی  دابن و هاوش کی پهيوەست    دا زمان

هرەوانیه بنهمای کاری خۆی،  بکات کۆ و گوجراتی   ئهرمهنی و فارسی  ل
پهشتوو و  دەری  ئوروپييهکانيتر،  زمانهکهيان  که    ش،و  و  هيند  به وەک 

پهيوەست نراوە  زمانی  بتوانن  قهب دەگونج  کاک   خشتهی،  وەی  هاوش
ک له قهوارەيهکی گهورەتر يا بچووکتردا  سۆران بۆ زمانهکانی خۆيان   پ

نن ز  کات  به تايبهت  هگهرەئئهو  .  به ت    بهه له ههزارەی  که نووسهر  دەب
و  نی چياکانی زاگرۆس دەباته ن جوغرافيای  چوارەمی پ.زدا کوردی داو

رانييهکان    هوەۆمهرييهکانس ئ و  ئهرمهنی  م  خۆيانبه نی  بهج   لهشو
ت. ئهوە دەتوان تهنگژەيهکی جيددی   تدەه ويست    و بۆ چهسپاندنی  ب پ

زتربه  گهی زياتر و بهه   .بکات به

بی دووەمی کاک سۆران بۆ ڕاستکردنهوەی چهوتييهکانی  له کت ک  بهش
که   تهرخانکراوە  ژوونووسان  و  م ن  به  شو کوردەکانيان  کهسايهتييه 

همداوە هی سهبارەت به تهفسيری واتای بۆ نموونه    .غهيرەکورد لهقه هه
ران ئ "ئاريهنه"ی  و  رانشههر"  دەخاتهچي"ئ و    هکان  کهسايهتی   چهندڕوو 

کی "سوورەوەرد"  ناس که    گهورەی کوردی خه و   نراونبه غهيرەکورد 
پشتی چهواشهکاريی  که   ناوی گوندی سوورەوەرديش ژوونووسان   بۆ پا م

باوەشی کوردته "سهرورد" اوەکر تهوە  ن پهسندی قسهی    له  من  .، دەگهڕ
م  دانووسهر رانييهکان گوتهنی "د  دە ان"ی سهرورد هستي"کۆگوند" يان ئ



١٢ 
 

ک له انهييتا ئهم دوا ش سهر به شاری بيجاڕی گهڕووس و ئهويش بهش
نهی دواييد م لهم سا زگای کوردستان بوو، به له کوردستانيان جيا   اپار

زەنجان،   نشينی  تورک  ئوستانی  سهر  خستيانه  و    بۆئهوەیکردەوە 
ز حيسابی  تورکەسوورەبهردييهکان  و  بوون  رانی/نجانی  بۆ   ئ   بوونيان 

ت     ٨!نهک کورد بکر

گرفت به  من  بۆچوونهکانیئاماژەکردنی  سهلماندنی  بۆ  نووسهر  بههيچ   ی 
واتای   وەيهک  تمش ويستب که  نادەنهوە  بوەستم  ئهوە  سۆران  دژی  من   .

گهورە    بهحهمهڕەش   کی  ن کەزانمدڕچهشک کهس  ژيانی  شهپۆلی  که  ، 
ژووييهکانی کورد و  ينهوە م کۆ ل هی  خستۆته حهوزی مهند و ب جوو
ت و له  ژەی ب بازەکهی در ی ههموانهوە که ڕ هيوای ئهوەی خستۆته د

تهوە ب ڕوون  کورد  بۆ  ک  دەراو که  -ئهنجامدا  ک  هۆکار    دەراو دەيان 
ژوو م ژايی  ڵ  بهدر ل يان  گا  ل ڕ ژەی  در له  نيازم  ئهوەيه   کردووە. 

ن نييهی نووکارادخو سهر دەرس وەربگرن و نی زانکۆکانمان لهو ڕچهشک
ن ن  نهکهونه شو کارانی بواری دشتی سواوی دەيان جار دووپاتکراو، خو

ژووی کورددا  ژوو و زمانيش له دۆزينهوەی بنهماکانی م خۆ  وەک ئهو م
ماندوو بکهن و تهنيا لهبيری شههادە و تهعيين بووندا نهبن. کاک سۆران  

کیدە   ينهوەيه کردووە که   خۆی  تهمهنی  زۆر له  بهش کۆ بهختی ئهو ل
مه ئ بهردەستی  کهوتۆته  بدا  کت دوو  بيچمی  له  ستا  کی ئ دەرس ئهوە   ،

  .گهورەيه بۆ ههموومان

وە،   ش ههمان  کاک هيوادارم  به  کاری  پشتی  پا کوردستان  زانکۆکانی 
ئهوەی بۆ  بکهن  که  سۆران  بشک  خستنه  پشتگوێ  ئهو  ی  خۆی    سههۆ

 
نی گوندە کوردنشينهکان له کوردستان و خستنه سهر ئازەربايجانيان  يدابڕ   ٨

ستا سهربه   ژی ههيه و تهنانهت شاری سهردەشت که ئ ژوويهکی دوورودر م
زگای کوردستان بوو و ناوچهی مهحاڵ و   شتر سهر به پار ئازەربايجانی ڕۆژئاوايه، پ

ستا خرايه سهر  ش ئ مياندواو  بۆ ئهوەی  دەشتی سهر گۆلی ورم کهمتر له دەساڵ پ
کی شار و ناوچهی مههاباد   ! له سهقز و تيکاب و  هيچ بهش نهگهنه سهر گۆمی ورم

دەنگی ههمان کار کراوە.    ساينقه و نهغهدەش به ب
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يهک  گوتهنی   ئهمڕۆ  ههتاکو  بی "بهداخهوە  کت لهسهر  قسهيهکی  زانکۆ 
له ئهخالقی  له اليهکهوە    ئهوە  X)(ل.  " .نهکردووە  يهکهمم کی دوور  کار

ميستييه؛   ته هۆی ئهوەی  ئهکاد ندلهاليهکی ديکهشهوە دەب ههر   کانیرە اکخو
کی کهن دوابههست    ئهو زانکۆيانه ی ههموو زەحمهت و خۆ ماندووکردن

وەی   ت و ئاوڕيان ل  سۆران حهمهڕەشهاوش ، کهس به ههنديان وەرناگر
ژينهوە تو کوانووی  کووژانهوەی  ئهوەش  زانکۆکانی ی  ناداتهوە؛  له 

ته هۆکار بۆ  کوردستان ت و دەب و پارەی   بهدوادا د بهفيڕۆچوونی کات 
کی ههژار که سهرفی پهروەردەی ئهوان د ت.خه   ەکر

ميش لهبهرانبهر کار و زەحمهتی کاک سۆراندا بهرپرسه.   حکوومهتی ههر
کوردستان  ئهوان ڕۆشنبيريی  وەزارەتی  بهتايبهت  لهجياتی   و    دەيانتوانی 

  هی ئهنجام  کهم   و  کۆنگرە و کۆنفهرانسه پڕ مهسرەفهو ههموو  تهنيا يهک ل
دەکهنه    وا بانگ  دنياوە  لهوسهری  ک  کان خه و  دەبهن  وەی  بهر نه  سا

خۆيان ی  گو بن  له  ههر  زەحمهتهکانی  داکوردستان،  له  ک  ئهو   ئاوڕ
وەەبهرن، چهند   بدەنهوە، کۆڕ و کۆبوونهوەيهک بۆ بهکه بهڕ   ناساندنی کت

به    سهد بياندەن  بهدياری  و  بکڕن  و  دانهيهکی  بخانهکانکۆنسوليهت  ی  کت
تان و ميوانانی بيانی که ڕوودەکهنه کوردستان. ئهوکارانه دەتوانن ببنه  و

ت و دەسکهوتی   لگير ب بازەکهی ش ک بۆ ئهوەی نووسهر لهسهر ڕ هاندەر
ت هرانی ديکهش ڕەچاوی کاری ئهو بکهنزياتری ههب کۆ   . ، ل

ت ک ب وانهی کوردی  ههرچۆن ييهکانی نووسهر نهک ههر به پ ، کونجکۆ
کوو له ڕادەيه هی ئهو بۆ  به نهن. ئهو ههو کی جيهانيشدا گرنگ و کهم و

س لهگهڵ  کوردی  زمانی  نزيکايهتی  هيتی  مهریۆسهلماندنی  دی  و  م  و 
گهی سهرسووڕمانه دا ناويهتهوە ج گه زمانييهی ه ويهتی و ئهو ههموو به

ژووييم   کيش بابهتی م ندووە و کهمتاکورت ژووم به دەرس خو و من که م
وەنهبردووەا يهکی ئهو وردەکارييانهم  نووسيوە، ههرگيز سهد که ئهو   بهڕ

بهکانيدا  . سۆران حهمهڕەش  خستوونيهته بهرچاوله تاک تاکی الپهڕەی کت
کهوتهي کی هه هر کۆ وانهيهک ل  کارەکانی له دامودەزگا  ، جاهبه ههموو پ

نب  ييهکانداجيهاني تيان نا،    ترسهلم شهی ئهوان دەب   !  منهک کارەکانی ئه  ک
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بی  ينهوەکانی بکهين که له کت کۆ بژاردەيهکی کهم له ل کهوە سهيری هه با پ
ژووی بزر  دادووەمي يش    ..." وەرگيراون"م وەيهکی سهرپ بۆ ئهوەی به ش

ت بير وبۆچوونهکانی بناسين     :  و بزانين چۆن بۆ بابهتهکان دەچب

نه ناوۆ"س و  مهريهکان نهتوانراوە بخر که    هوەەی تيۆريی ئارييهکانچوارچ
نووسراوی زناسيۆنالي ژووی  م لهسهر  و  بوو  پشتهوە  له  ئهوروپی  می 

ژرابوو چکهی پۆلينکردنی    . جگه لهوەيۆنانی و دەقه تهوڕاتييهکان داڕ ڕ
ناونانيا و  ئهوروپيهکان    نزمانهکان  ميه  ئهکاد دەزگا  دەکهن  که  پهيڕەوی 

کی   زمان هی  مامه که  سۆمهريدا وايکردووە  زمانی  لهگهڵ  ناپهيوەست 
ت کور.بکر سۆمهرييهد...زمانی  زمانی  نوێ  و   يی  يهکهيدا  نو وە  ش له 

ژووی مرۆڤايهتيدا  شتا به کۆنترين زمانی نووسراو له م کی کورد ه خه
چهوانهی بۆچوونهکانی ئهمڕۆيه  بهتهواوی پ دەرئهنجامه  ئهم  قسهدەکهن. 

دەکهن   ئهوە  بانگهشهی  زمانی  که  نزيکی  گوايه  ساڵ    ٤٠٠٠سومهری 
دەرئهنجامی گهورەی  ئاخاوتن مردووە. ئهوەش  لهمهوبهر وەکوو زمانی 
ژووی زمانه هيند و ئهوروپييهکان   ته هۆی ئهوەی م تهوە و دەب دەکهو ل

تهوە لهبهر ئهوەی زمانی کوردی به زانی   سهرلهنوێ بنووسر کی خ ئهندام
ت دادەنر هيند وئهوروپييهکان  دواييزمانه  له  به  .  گهيشتنمان  ت ت  دەش دا 

ت.  تهواوی و له سهر زمان بگۆڕ سۆمهرييهکان ناوچهی  ...  بۆ ههتايی 
و   کشتوکاڵ  دانی  برەوپ بۆ  ههبوو  زياتر  دەرفهتی  لهوێ  بوو.  تهخت 

ئابووری   ک   …گهشهسهندنی  خه له  ک  ههند وردە  چياکانی  وردە  ی 
پشت به توا بواريتردا، له نزيک نای کشتوکاليی و کارامهيی له  کوردستان پا

ڕۆيشتن سۆمهر  نزمهکانی  خاکه  بهرەو  پ.ز  چوارەمی  بۆ   ههزارەی 
ناو   دامهزراندنی سۆمهری  به  ئهمڕۆ  که  شکهوتووتر  پ شارستانييهکی 

ت.  نر    )٢٧-٢٥ .(لل " دەه

"ئهوروپيهکان دوای سهدەی حهڤدە لهههو ئهوەدابوون که بنهچهيهکی پڕ  
ئهنجام بدۆزنهوە،  خۆيان  بۆ  ئاريهکان شانازی  تيۆری  دەرکهوتنی  هکهی 

وشهيهک چهند  بناغهی  لهسهر  که  بوو...تيۆريهکه  له   دامهزرابوو 
ڵ لهسهر   ک تۆماری ل سانسکريت و فارسی کۆندا دۆزرابوەوە لهگهڵ ههند
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ئاری.... کی  ئاريهکان خه تيۆری  شتا  ه رانی  ئ ناسيۆناليستی  ئهمڕۆ 
ران نن بۆ پهرەدان به ئايديۆلۆجيای ئ ی گهورە. ئهوان بانگهشهی بهکاردەه

ئهوە دەکهن که کورد و فارس له ڕەگهزی ئارين و يهک بنهچهيان ههيه.  
شينهی  کی له کهشوههوای سياسی و پ رانی نوێ، بهش هتی ئ لهڕاستيدا دەو

ر کاريگهری ئهو تيۆريه ئهفسانهييهدا تي ۆرييهکهدا گهشهی سهندووە... لهژ
هران له پهيوەنديدا به زمانه هي کۆ ند و ئهوروپيهکان، بهگشتی بايهخيان ل

زياتر به به زمانی سانسکريت و فارسی داوە لهبری زمانی سۆمهری و،  
سۆمهری  زمانی  گوايه  که  گهيشتنه  ت ه  هه ئهو  کوردی...  يان  هۆری 
داچوونهوەيهکی  کی ناپهيوەسته، ههتاکو ئهمڕۆ ههر بهردەوامه ب پ زمان

گه بهدا خراونهته    ڕەخنهگرانه، سهرەڕای ئهو ژمارە به زۆرەی که لهم کت
 ) ١٨١تا  ١٧٩(لل.  ڕوو." 

تی سۆمهری له ناوچه تهختاييهکانی ميسۆپۆتاميادا بوو،  کدا دەسه "لهکات
تی گووتييهکاندا بوو ر دەسه وەيهکيتری ناوی نچياکان له ژ .... گووتی ش

و   ماد  بۆ  نا  دەه بهکار  ناوی گووتييان  ئاشوريهکان  ماننايی و کوردە.... 
بهو   هران  کۆ ل کوردستان...  بهرزاييهکانی  گرووپهکانيتری  ههموو 

توندوتيژەکان ئاشوريه  و  ئهکهدی  که  کاردەکهن  له    ئاراستهيه  زياتر 
ن دابن شارستانی  به  گووتيهکانگووتيهکان  چياکانی   ...  ڕەسهنی  کی  خه

ی حوکميان دەکرد. دڕا هتهشاری کۆنف وەی دەو  " زاگرۆس بوون...و به ش
  ) ٢٢٨تا  ٢٢٢(لل. 

"سهرچاوە ئهرمهنيهکان ههتاوەکو سهدەی چواردەی زايينی ئاماژە به کورد  
هی حوکمڕانی کورد/گووتی بوون لهبهر    وەکو ماد دەکهن....  مادەکان بنهما

کانی   دراوس نهتهوە  ژوويی  م تۆماری  له  ههرگيز  مادەکان  که  ئهوەبوو 
هی نهتهوەيان لهگه دا نهکراوە. ئهوان زياتر وەک ئاشوری و کلدانی مامه

کردوون.  پ ئاماژەيان  بن،  گووت/کورد  که  نهتهوەکهيانهوە  ناوی  به 
دەستهواژەی  کورديدا  و  ئهرمهنی  پههلهوی،  سهرچاوەی  له  بهوجۆرە 

  )٢٥٩-٢٥٨(لل.   "کوردە مادەکان" بهکار هاتووە....
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و بيستراوی تهنيا قسهی گوتراو  بهکهيدا   له کت دەبينين،  نووسهر   وەک 
ش خۆی دووپات نهکردۆتهوە و  خه ککانی  پ تاکهکهسيی   "اجتهاد"ی  گهل

هه  بهرانبهر  نخۆی  گرتنی  ست  و هه نموونه  بۆ  لهوانه،  ک  زۆر به  . 
مانيا  هو ئاتيۆری ئاری ن رەی بهرژەوەنديی سياسيی ئا وروپييهکان که بهگو

ژووەکهی   و بريتانيا له ناوچهکهدا هاتۆته ئاراوە و له ئهنجاميدا  کورد و م
زخراو پهراو وچۆمان  ن ڕادەيهکی زۆر،  نله  گه  مهنتيقی  تا  بهبه و    يهو 

تدچاوەڕوان   م   ەکر به ت.  هرانهوە وەربگير کۆ ل له  ک  له اليهن گهل
ت   ه و بهرانبهر وەستان ب ی دەمهقا ئهوەی له ڕوانگهی منهوە دەتوان ج

کورد له چياکانی زاگرۆسهوە بۆ    شينيانیپ  واههيه مهسهلهی هاتنهخواری
وچۆمان و سهر خاکی سۆمهر الموايه کاک سۆران بۆ چهسپاندنی ئهو   ە.ن

ت دەب ژوويی  م زياتری  نيشانهی  و  گه  به به  ويستی  پ و   بۆچوونه 
لهو   ههروەها ئاواتهخوازم  ت.  ب سهرکهوتوو  ڕووبهڕووبوونهوەيهدا 

نی داوە،  هيوادارم ييهکانی  ئهو دوو ک  وەک خۆی به به کۆتايی به کونجۆ ت
نن ههم، بهرگی  نهه تهوە    س دوای ئهويش و    ئايينه کۆنهکانی کورد بگر

شخهريی دەستپ و  نان  داه به  کهوتهيهی    زياتری  چاومان  هه يمهته  ب ئهو 
ت.    کورد بکهو

١٨/٣/٢٠٢٣  

  


