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 د. يوسف دارا زند            الكورد، أصلهم وتاريخهم ولغتهم             بحث دراسي    

  مقدمة
لدى الصديق الع0/ز يوسف ن-و ق+ل    -رحمه هللا-تعرفت ع� الدكتور يوسف دارا زند          

� 7ل ما 4مت لل�ورد  
�8 

9
 حقا

9
ا  كب�;

9
� شمال ألمان?ا، فوجدته عالما

� مدينة هامبورغ �8
أعواٍم عد4دة �8

الدكتوراة    �
Kاللغة األلمان?ة �8 Kصلة، وقد كتب رسالته  للغا وكوردستان  � جانٍب مهم 

4ة من  �8
� اللغة ال�ورد4ة)   -DAقواعد لغتنا األم (أداة "دا

وهو Kحٌث صعب وشاق ال \ستطيع إنجازە  " �8
� اللغة ال�ورد4ة hشfٍل خاص. وعلمت أنه 4ملك  

� اللغات hشfٍل عام و�8
سوى من هو ضليٌع �8

األلمان?ة  Kاللغات  وكوردستان  ال�ورد  عن  المؤلفات  من  ال�ث�;  تضم  بoته   �
�8  ضخمة 

ً
مكت+ة

ك?ة وال�ورد4ة، ومن أهم  /ة والعtu?ة والفارس?ة وال�� � فه Kالعtu?ة كتاKه القّ?م (فقه واالنجل�;
v
ما أل

ن  
v
من طبع  اللغة السام?ة) الذي لم يَر النور Kعد، كونه ال زال Kخط 4دە ورحل من دون أن يتمك

� مكت+ة  hس~ب أوضاعه الماد4ة ،ذلك األثر ال�ب�; 
. وأعتقد أن ما 7ان لد4ه من كتب قد ُوِضع �8

ل � � م��
�8 

9
ه المتواضع ح�� وفاته، ولم 4كن ثمة من  جامعة ك?ل األلمان?ة، ح?ث 7ان 4ع�ش وح?دا

� ح?اته من كتب Kمختلف اللغات.                                                   
� مما جمعه �8   \ستلم ذلك اإلرث الثم�;

ن-و           يوسف  الصديق   �� أرسل  عدة  سنواٍت  ة  ف�� هامبورغ  ق+ل  Kاللغة  من   
ً
�سخة

�  األلمان?ة عن كتاب  الراحل
� وال  اللغة ال�ورد4ة)(أداة "دا" �8

، إّ� أّن ال�تاب اخت�� من خزان��
� ال أدري أين وضعته، ثم   أدري هل استعارە أحد األصدقاء لقراءته ولم 4قم ب�رجاعه �� أم أن��
� ألمان?ا أو منحه لجامعة  

� 7انت عندە ع� أمل أن أس� لط+اعة ال�تاب �8
أرسل �� �سخته ال��

� كوردستان
ثم�8 لهذە   ،   �

تدو/�� ��  ق+ل  أرسل  قالئل  Kأ4اٍم  الراحل  الدكتور  ل�تاب  المقدمة 
  
9
� المهتم جدا

ة ح?اة الراحل 7ان  صد��4  Kاأللمان?ة من س�;
ً
Kح?اة وآثار الدكتور دارا زند �سخة

ات الصفحات، وال�سخة المكت�tة Kخط 4د المؤلف ذاته Kاللغة   �قد كتبها بنفسه و�� من ع
 
9
� حقا  إ� �سخة Kخط 4د الدكتور الراحل   العtu?ة من كتاKه الثم�;

ً
(فقه اللغة السام?ة)، إضافة

� أ4دينا، و�سخة غ�; جّ?دة تم تدو/نها Kاآللة ال�ات+ة، فوضعُت   Kالعtu?ة من هذا المؤلف الذي ب�;
ال�تاب   Kأن  ذكرە  عنوان، سوى  أي  ثنا4اە   �

�8 أَر  لم  لمضمونه، ح?ث   
9
مناس+ا  

9
عنوانا لل�تاب 

  ".  "Kحث
ى النور ما تركه لنا الصديق الع0/ز الدكتور يوسف دارا  أس� اآل        ن وأواظب ع� العمل ل�;

واللغة   Kالثقافة  مهتمة  جهٍة  أي  أو   كورد4ة 
ً
جامعة أن  لو   

9
سع?دا وسأ�ون  هام،  أثر  من  زند 

� ذلك.                                                                           
�8 �

         ال�ورد4ة �ساعد��
ام والشكر للصديق الع0/ز يوسف ن-و الذي           � إّ� أن أتوّجه Kالتقدير واالح�� وال \سع��

م الذي خدم أمته وقضoتها و  ها وثقافتها تار/خمن دونه 7انت ستم� آثار ذلك اإل�سان المح��
 هّمه العلم والمعرفة وخد

9
ا  لمنصٍب أو مال، فقد عاش فق�;

9
� صمٍت  ولم 4طمح يوما

مة شع+ه  �8
  المغدور.                                                                                      

  جان كورد          
         �

     2021  8  13بون �8
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�لمة

من           Kد  ال  و7ان  الدراس?ة  المواد  من  مادًة  السنة  هذە   �
�8 "ال+حث"  تقد4م  حينما 7ان 

ال+ح � إحداها 
 تقد4مه، استعرضت مواضيع عد4دة أل�تب �8

9
ث... ول�ن ألف?ت 7لها مطروقا
ي إ� أن   � تفك�;

 هدا��
9
ا  عّم أ�تب ال+حث؟ وأخ�;

9
ا رت كث�;

v
ء جد4د ففك �

�¥h �
من الصعب أن آ��

¦ من   ه ق+ل االسالم وtعدە وعن لغته ب�4جاز، وذلك  تار/خأ�تب عن أصل الشعب ال�ردي وش�;
� وس

ّ إسداء ما �8
� كفرٍد من أفرادە هذا الشعب أرى أنه 4جب ع�� �  ألن�� �� من خدمٍة نحو أم��

� الشعب   ;�tالشعب ال�ردي الذي انت§� ال?ه و � � أن أ�ون حلقة اتصال ب�;
وشع̈�� وأنه ي�+��

الذي انتهلت من مناهل ثقافته الواسعة وتعلمت منذ صغري لغته fKل جد وعنا4ة ألنها لغة  
� Kاحوال هذا   � ع-نا ال 4كونون ملم�;

 من القراء وال�ّتاب �8
9
ا ه  تار/خالشعب و القرآن وألن كث�;

 عنه.                      
ً
 تؤدي فكرًة تامة

ً
  إلمامة
هذا شعرت Kعبٍء ثق?ل وذلك الس+اب عد4دة  كوعندما أردت االقدام ع� كتاKة Kحٍث          

  منها:                                                             
ق عن هذا الشعب  -1         � 7ما  تار/خكتاKة واف?ة عن  لم 4كتب مؤرخو ال

9
ما

v
ه مستقً» منظ

األخرى   الشعوب  عن  �    – كتبوا 
االيرا�� المؤرخ  ن?ا  ب�; حسن  امثال  Kعضهم  عنه  و®ن كتب 

Kا4جاز    � ق�; �المس¯ وtعض  ألن    –المعروف  مزدهر  تار/خال  غ�;  أو  Kالمفاخر  حافل  غ�;  ه 
الحق لمن درس  انfارە  4مكن  ء ال  �

العu/قة فذلك ³� واللغة  ?قة وأرهف سمعه إ�  Kالحضارة 
   تار/ــــخحد4ث ال

َ
 السحب المظلمة تارًة hس~ب إهمال  َش الحر الصحيح، ول�ن غ

9
ت ذلك أح?انا

� إما جهً» منهم أو لغرض· س?ا�³ وتارَة أخرى hس~ب االضطهاد والظلم اللذين تعّرض   المؤرخ�;
ع?ة وحu/ته الل  تار/ــــخلهما هذا الشعب منذ   �̧ عه ا� حقوقه اا

v
� س¹?ل تطل

� أن  ط�/ل �8
� ي�+�� ت�;

يتمّتع بهما f7ل أمة تع�ش ع� وجه األرض. والمعروف أن الشعب المظلوم 4حاول اعداؤە  
 أن \شوشوا  

9
    ه Kقصد كتمان الحق ول�ن الحق أع� من أن 4كتم.     تار/خدائما
� طالب وملزٌم  -2     

ات   -f7ل طالب-Kاعت+ار أن�� �جمة واذاعة ال� ف ب��
v
� مfل

Kالدراسة عدا أن��
� الوقت  اال 

� اذاعة القاهرة القسم ال�ردي أحّس Kضيٍق شد4د �8
خ+ار/ة وtعض االحاد4ث يوم?ا �8

 و®ن هناك مشا¼ل  
ً
� تع̈�� خاصة

� ال�تب لهذا الغرض ي0/د �8
وال ر/ب أن ال+حث والدراسة �8

  �
�8  �

ق��
ّ
يوف أن  تعا�  هللا  من   

9
راج?ا الموض�ع  � كتاKة 

�8 عت  �̧ ذلك  مع  ول�ن  ة.  أخرى كث�;
.                                                                        الوصول إ� غ �

  ر¿�
، لذلك أرجو من سماحة         

9
� هذا ال 4خلو من قصور· لالس+اب المذكورة آنفا Àح�K وال شك أن

اض.                  � االغماض ال االع�� � و/نظر إل?ه Kع�;
          االستاذ أن 4قّدر ظرو�8

                                           

                                                       

  

  

  



 د. يوسف دارا زند            الكورد، أصلهم وتاريخهم ولغتهم             بحث دراسي    

ð†‹ØÛa@kÈ“Ûbi@Ñí‹ÈnÛa@ @
           
          Áتد �

� المنطقة ال��
�8 Âآس?ا الوس �

ق?ة، تقطن �8 �إّن األمة ال�رد4ة من األمم اآلر/ة ال
ـــخ7ما أجمع ع� ذلك علماء الجغراف?ا وال-كورستان (موطن اال�ورد)   �   تار/ـ قي�; �̧ � و   - من أورtي�;

� تحّد Kخٍط وه§� 
�8 �� الجنوب والجنوب ال

شماً� Kجنوب القوقاز وtالد الالز (الزستان). و�8
� العراق فكرد داغ  م

 ب+درة وtعق�tة فج+ل حمu/ن وج+ل سنجار �8
9
متّد من خوزستان Kايران مارا

الغر̈�� تحّد Kخٍط من   الغرب والشمال   �
� ترك?ا، و�8

(ج+ل األ�راد) ح�� حدود اسكندرونة �8
وم   �Ãأر?tuإيران الغ �

ة أورم?ة �8  KأقÄ لورستان وtح�;
9
قا �̧ � ترك?ا. وتحّد 

ة  ثم مالط?ة ثم أضنة �8
  
9
 محافظة الج0/رة ومدنا

9
ة أورم?ة، و�شمل أ4ضا � تحّد بوال4ة قارس إ� Kح�;

�8 �� الشمال ال
و�8

� شمال وجزء من منطقة ا
.                                  يأخرى �8 � � االتحاد السوفي��

       u/فان �8
مرة  وال 4فصل هذە المناطق من Kعضها سوى حدود صناع?ة اصطنعتها الدول المستع        

  �
� Kا�ستان وأفغا�ستان و�8

� منطقة Kلوجستان �8
ال�ورد �8 ل�وردستان. وهناك عدٌد كب�; من 

Kايران.   الفار�³  والخليج  از  منطقة  منطقة ش�; ال�اتب وجود  (مالحظة من جان كورد: رtما �¥� 
� شمال

� إيران تدÁ خراسان).  -واسعة لل�ورد �8
�8 وتعت̈� كوردستان من ناح?ة المواقع الحtu?ة  ̧�

ق األوسط.   �� جسم منطقة ال
      العمود الفقري �8

ول            Kالب��
9
ق، ف�Æ غنّ?ة جدا �� ال

ومن ناح?ة المواد األول?ة (الخام) تعت̈� أغ�� منطقة �8
� المناطق ال�رد4ة وفيها مادة الحد4د  

� 7ليهما �8
� وااليرا��

ول العرا�8 (الذهب األسود) و®ن الب��
ة هائلة ومو  Àك�K اد معدن?ة أخرى.       والذهب والفضة    

واشهر حاصالتها القطن والتبغ (الدخان) وانواع الغالل والصوف الذي 4عت̈� من اجود          
، وانواع السجاج?د  

9
� العالم، وانواع الفوا�ه، واالخشاب ذات الق?مة العال?ة جدا

انواع الصوف �8
فسه لسطر وtعض السطر Kاللغة  (هنا تم الحذف من ق+ل ال�اتب نالفاخرة المسماة ب(العجم?ة...)  

  جان كورد)                     – الفارس?ة من النص األص�� 
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� �س§ "كردستان"          
� هذە المنطقة ال��

ال 4عرف Kصفٍة قاطعة م�� أقام الشعب ال�ردي �8
¦ الواضح الذي ال ر/ب ف?ه هو أنه أقام فيها ق+ل فجر ال ، ألن اال�¯شافات  تار/ــــخول�ن الش�;

  Àأ�� و/رجح  ق.م.   � والثالث�; السابع  القرن  ق+ل  المنطقة  هذە   �
�8 أقام  أنه  أث¹تت  الجد4دة 

 � أي  المؤرخ�; والغرات)  (دجلة  النهu/ن   � ب�; ما  هو  /ة  �لل~ األّول  الموطن  أن   � والجغرافي�;  
� �� اآلن جزٌء من Kالد ال�رد.                                          

  المنطقة ال��
ال+الد           هذە  إ�  أخرى  Kالٍد  من  هاجروا  االسم  بهذا   

9
قوما أن  المؤرخون  4ذكر  ولم 

هم أغاروا  ما  و®ن، واستوطنوها  � وغ�; � واآلشور/�; ة غ�; ال�رد مثل ال+اKلي�;  كث�;
9
4ذكرون أن أقواما

أن   4دل ع�  وهذا  منها،  أخرجوا  ثم  الزمن  من  مدًة  Kالقوة  عليها  وس?طروا  ال+الد  ع� هذە 
المنطقة � هذە 

ال�ردي أّول من سكن �8 هذا الشعب دوٌل عد4دة ق+ل  لقد قامت  . و الشعب 
� الح?اة. نذكر منها:                             االسالم خدموا الحضارة وسا

� اال�سان �8
  عدوا ع� ر�8

                                                                                            
  الدولة اللول�/ة:   - 1        
� منطقة  ص7انت عا          

� شمال العراق حسب ما  مة هذە الدولة (شهرزور) �8
السل?مان?ة �8

� منطقة (زهاو) القu/+ة من العاصمة يرجح  
� ا�¯شفت �8 Kعضها ا�    تار/ــــختف?دە النقوش ال��

  � /ن ق.م. وحصلت رواKط وث?قة ب�; �� وtعضها ا� القرن الثامن والع القرن السابع والثالث�;
ع  تدل  اآلشور/ة  الوثائق  أن  Kعد ح��  ف?ما   � واآلشور/�;  � ال�رد 7انت ع�  اللول�/�; Kالد  أن   �

� معظم الصناعات  
�8 � جانٍب عظ?ٍم من االزدهار والحضارة والعمران، وأّن أهلها 7انوا متقدم�;

/ة إ4فاد  � والفنون لدرجة أن الملك أالشوري (ناK Ãال) إستعان بهم وطلب من الدولة اللول
�  عدٍد كث�; من أصحاب الصناعات والفنون من أها�� Kالد اللولو إ� Kال 

د آشور ل�ساعدوە �8
 �� هم  تنم?ة الصناعات وتعم�; ال+الد، 7ما 4قول المس¯ ق "س?ايزر" و/رى أن هؤالء اللول�/�;

 ما  
9
ا � ايران. وهذا رأي ال Kأس Kه إذ أن Kعض ال�رد كث�;

أجداد الق+ائل اللور/ة ال�رد4ة الحال?ة �8
ء الحظ فينطقونها  ينطقون الالم "راء" و الراء "الما" مثل 7لمة (دلوب) قطرة و (7 لول) �³

 ع� رأ4ه محّرفة عن اللولو، ول�ن الرأي األقرب الذي  
9
(كرول) وغ�; ذلك كث�; فfلمة اللور إذا

� ترك?ا أل
� هم أجداد ل�رد Kادينان �8 ال�رد 4طلقون إ� اآلن    نال 4حتمل الشك هو أن اللول�/�;

ف?قولون "كرد   ال�رد4ة  المنطقة  � هذە 
�8 ال�رد  اللولو ع�   هم  اسم 

9
إذا اللولو  أي كرد  لولو" 

، و/مكن أن س+ايزر ومن ع�   � وهذا رأي خاص �� � الحالي�; � القداÊ أجداد اللول�/�; اللولولي�;
  رأ4ه لم 4طلعوا ع� هذا، لذلك ذهبوا Kع?دا.                                                             

  
         2 -  : �   دولة ال�وتي�;
� كتاKه ال�u/م  هذە د        

� وهو الج+ل الشامخ الذي ذكرە هللا تعا� �8
ولة م�س�tة ا� ال�و��

� كتاب األخ+ار الطوال Kأ̈�� ح
ما    3?فة الدنيوري ص  نKقوله: (واستوت ع� الجودي). وورد �8

أو    ) Kقردى(نّصه: " و7ان جن�ح سفينة ن�ح عل?ه السالم واستقرارها ع� رأس الجودي ج+ل  
ا القاهu/ة  ال�ردي." 7ما 7ان  ال�اف 7الج?م  وحرف  وكذلك  ال�ردي،  الشعب  \سمون  لعرب 
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)، ثم (جوردي)،   �
� العtu?ة الفص?حة لذلك حّرفوە ا� ج?م، فقالوا (جو��

الم-/ة غ�; موجود �8
  كردي.                                                               

م           �
�8 4ق?م  ال�رد4ة  الحكومة  هذە  شعب  شمال  نطقة كركوك  7ان   �

�8 الصغ�;  والزاب 
  �

� Kالدە ح�� استو� Kعد قتاٍل مu/ر ع� Kالد أ¼اد وسمر، �8
 يوّسع �8

9
العراق، ثم أخذ تدر/ج?ا

" �
� جدول مل�Ì ا�¯شف �8

� العراق  نجنوب العراق وأخضعتها لحfمها تماما. وقد كتب �8
oبور" �8

 
ً
مئة " حfموا 

9
) "كرد4ا

9
(جوت?ا  

9
مل�ا /ن  � وع

9
واحدا �    أن 

�8 
9
يوما  � وأرtع�; /ن سنة  �وخمس وع

) بن�ع· خاص عظ?م الشأن قوي النفوذ، ول�ن ضعف  KاKل، و7ان أحدهم المدعو (أنرى داي�;
� إخراجهم من Kالد أ¼اد وسومر وتأس�س دولة KاKل?ة جد4دة سنة 

  4482آخر ملوكهم س~ٌب �8
                      ق.م. 7ما 4قول س+ايزر.                                          

ال         الروا4ات  من  /ن ق.م. ح�� تار/خو/ظهر  �والع الثامن  Kعد  Kدأ   � ال�وتي�; أن حfم  ?ة 
� ع� ق.م. وtعد هذا ال

�   تار/ــــخحوا�� القرن الثا��
� ا� موطنه األص�� �8

رجع الشعب ال�و��
ـــخعد ذلك الKمنطقة كركوك والزاب الصغ�; ولم تقم لهم نهضة س?اس?ة ظاهرة    .              تار/ـ

                                                                                                           
         3 -  : �   دولة ال�اسي�;

� منطقة "كرم�شاە" إحدى المدن ال�رد4ة          
�8 � هم قوٌم من ال�رد 7انوا وال يزالون مستوطن�;

 �
� ال�ردستان االيرا��

�8                                                                                         .  
� أغاروا            وال 4عرف بوجه محدد م�� قامت هذە الدولة ول�ن 4ذكر المؤرخون أن ال�اسي�;

KاKل سنة   ال+حري من Kالد سومر سنة    1760ع�  القطر  ق.م. ووحدوا    1710ق.م. وع� 
� دولة واحدة Kاسم "7اردون?ان" عاشت    هذين

سنة و/مكن أن �س¯ن+ط من    600ال+لدين �8
ال   فت?ة   

ً
دولة أًن  إذ  ق.م.  /ن  �الع القرن  حوا��  قامت  أنها  الدولة  لهذە  جرت   �

ال�� الوقائع 
  ،

9
� 7انت وسائل التقّدم فيها Kطيئة جدا � تلك العصور الغابرة ال��

�8 
ً
ها، خاصة �ستطيع غزو غ�;

� عهد الدولة فfان ال Kد أ
ها. و�8 ن من غزو غ�;

v
ن تمّر ع� تأس�س دولة عدة قرون ح�� تتمك

� الدولة ال�اس?ة ال�رد4ة Kحfم الجوار. وقد فرضت   ;�tنها وoاألخمي�?ة الفارس?ة ق�/ت الصلة ب
� Kالدهم من KاKل إ� همدان.                   

  الدولة ال�اس?ة الغtu?ة ع� 7ل قافلة أجن¹?ة تمّر �8
                                                                  

  دولة 7الدى، 7اردي:  - 4         
          " قامت هذە الدولة حوا�� القرن الحادي ع� ق.م. و7انت عاصمتها مدينة "توس+ا�³

. 4قال أن ساردو�³ األّول ملك ال�الد �Ñ
� ال�ردستان ال��

�  و�� مدينة (وان) الموجودة اآلن �8 ي�;
� سنة 

  ق.م.                        840ال�رد هو الذي قد ب�� هذە المدينة �8
� ملك آشور أن حدود          

̧جون" الثا�� و/ؤخذ من المك¯شفات والوثائق الخاصة Kحروب "
� ترك?ا، ومن الغرب ا� نهر الفرات   )7الدي(حكومة  

ة "كوكجة" �8 تمتد من الشمال إ� Kح�;
ة "أورم?ة"  ومن الجنوب ا� راوند ق ا� Kح�; �� العراق الحا�� ومنابع نهر الزاب، ومن ال

وز �8
 من الزمن ع� شما�� سور/ا.                                  

9
� إيران، وحfمت ردحا

�8  
ايران وهو من            � شما�� غر̈�� 

ال�رد4ة �8 الم?د4ة  الق+ائل  قامت  السابع ق.م.  القرن   �
و�8

نفوذها م�� أخضعت الدولة ال�اس?ة لحfمها وtذلك انقرضت الدولة    المناطق ال�رد4ة، فقّوى
ها.                                     ال�اس?ة و7ان الم?ديون ق+ل ذلك قد أخضعوا غ�;
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  دولة الس�tاري: - 5       
� النهu/ن، يرجع          أثu/ة ا�¯شفت ف?ما ب�; � لوحة 

ها ا� القرن  تار/خع�À ع� هذا االسم �8
� النهu/ن (موزوtوتام?ا) ومنطقة شما��   � Kالد ما ب�;

� ق.م. و7ان هذا الشعب 4ع�ش �8 الثالث�;
� من آس?ا الصغرى. وهذە المناطق جم?عها كرد4ة 7ما  

�8 �سور/ا ال�رد4ة ح�� اآلن والجزء ال
� النهu/ن).                       هو  � كتاKه (شعوب ما ب�;

ق "س+ايزر" �8 �  واضح. 4قول هذا  المس¯
                                                                                     

          6 - : �   دولة الم?دي�;
واستو�              م?د4ا  Kالد  ايران  من هض+ة  الغر̈��  الشمال   �

�8 \سكن  الم?دي  الشعب  7ان 
انه. وقد ذكرت السجالت واآلثار اآلشور/ة أخ+ار القرن التاسع والثامن    ع� Kالد ج�;

9
تدر/ح?ا

                                                                                                      ق.م. قدوم هذا الشعب ا� هذە ال+الد و7ان اآلشور/ون \سمونه "آماد"، "مادا".               
ة وأخضع لسلطانه شعب           

v
� أواخر القرن الثامن ق.م أسس هذا الشعب دولة مستقل

و�8
Kال�سب والقرا �

� جنوب هض+ة ايران المجاور له والمتصل Kه �8
ة.                                                                                                                     (Kارساى) الفار�³ �8

� وجعلها عاصمتها الص?ف?ة         
� كردستان االيرا��

تم إ�شاء مدينة (أ�+اتان) همدان الحال?ة �8
 مدينة (ماد4ان)  

9
� -وأ�شأ أ4ضا � جنوب العراق ا  -أي موطن الم?دي�;

� �س§ اآلن "مدائن" �8 ل��
  وجعلها عاصمتها الشت�/ة.                                                                                    

� عهد "شلمنصار" الملك          
� الشعب اآلشوري �8 ;�tالشعب الم?دي و � و7ان أّول عالقة ب�;

� قتاٍل مستمر مع الشعب الم?دي ال�ردي.  ق.م. ح?ث 7ان    835اآلشوري سنة  
اآلشور/ون �8

� لحfمهم.                                                  � القرن السابع ق.م. أخضع الم?ديون دولة كرد4ة أخرى �� دولة ال�اسي�;
                                                                و�8

� 7انت نفس  4قول Kعض ا         ق?ة "أن لغة الم?دي�; �� اللغات ال
�8 � � واالخصائي�; ق�; �لمس¯

� مش�; الدولة المؤرخ الفار�³ نفس  لغة الشعب ال�ردي الحا�� أو أساسها ع� األقل". و/ب�;
� كتاKه (ايران القد4م 

ة �8
v
  ).        27ص  – هذا الرأي تفص?ً» مع ب?ان األدل

             
  دولة نايري، نهري:  - 7          

          َ
ُس§� شعب  منها  فتكّون  Kعضها   �

�8 ال�رد  من  والس�tار/ة  ال�وت?ة  العشائر  اندمجت 
� القتال والنضال. حارtه اآلشور/ون مدة ط�/لة  

"نايري" فأصبح ذا Kأس· وقوة واقدام وحٍب �8
" منطقة   �

�8 4ق?م  الشعب  هذا  و7ان  قرن.  Kعد  إّ�  عل?ه  ب 
v
التغل \ستط?عوا  �  فلم 

�8 نايري" 
ة وال تزال آثارها Kاق?ة إ� اآلن، 7ما أن "نايري" اسم   �Ñ وأ�شأ Kاسمه مدينة كب�;

ال�ردستان ال��
� ترك?ا. وقد ظهر هذا الشعب ع� مح الح?اة حوا��  

� هذە المنطقة �8
لقب?لة كرد4ة تق?م �8

� القرن التاسع ق.م. قام الج�ش اآلشوري بهجوٍم عام ع� 
̧� ق.م. و�8 �  القرن العا ;�/uالد النايK 

� لم يرضوا Kالحfم اآلشوري االستعماري، Kل ثاروا   ، ول�ن الناير�� � فأخضعها لحfم اآلشور/�;
  � ;�/uعضهما ا� القرن السادس ق.م. ح?ث ضعفت شوكة النايK انtضدە وما زال الجان+ان 4حار

                                                                              وتعّرضت كردستان Kعد ذلك للهجمات واالغارات األجن¹?ة.                       
         � ومنذ القرن السادس ق.م. لم تقم دولة كرد4ة ق�/ة قادرة ع� أن تّصد الحمالت ال��

ظهور التحالف الم?دي    - مع األسف-  (هنا يهمل ال�اتب لس~ٍب مجهول شنها الغزاة ع� كردستان.  
–   ��Kعام  ال+ا  �

ن من الهجوم ع� ممل�ة آشور فدّمر مدنها وأنÆ وجودها إ� االKد �8
v
 القوي الذي تمك

 4عت̈�ون     612
9
، وال زال اآلشور/ون المتطرفون قوم?ا

9
 حاسما

9
ا � المنطقة تغي�;

ّ Kذلك الواقع �8 ق.م. وغ�;
، الذين 4حمون أرواحهم و/حرسون كناÓسهم من هجمات اإل � ،ال�رد، أحفاد الم?دي�; � لهم    أعداءً   رهابي�;
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� النهu/ن،  و/عت̈�ون هجمات شلمانصار الدم�/ة المتتال?ة    تار/ــــخhس~ب تلك المرحلة من   Kالد ما ب�;
 لهم. 

ً
� انتصاراٍت قوم?ة ;�/uوالناي �           جان كورد)                                                    –ع� Kالد الم?دي�;

وهاجم           
9
ق�/ا  

9
ج�شا ايران  ملك  (كورش)  ل 

v
fش ق.م.  السادس  القرن  منتصف   �

ف��
� ال�رد وج�ش كورش استطاع كورش أن \س?طر ع� كردستان   كردستان، وtعد قتاٍل عن?ف ب�;
  �

وtق?ت تحت حfم الفرس ح�� منتصف القرن الثالث ق.م. ح?ث استو� االسكندر المكدو��
  Kالد الفرس وال�رد.                                                                     ع� 

� سنة          
� KاKل صارت كردستان من نص�ب    323وtعد موت االسكندر المكدو��

ق.م. �8
� كردستان طوال  

أحد قواد االسكندر اسمه (سلفكوس) ولم تخمد نار الثورات والمنازعات �8
� ق.م. وtعد ذلك  حfم هؤالء ال

� وقد دام حfمهم ح�� الtuــع األّول من القرن الثا�� سلفكوسي�;
� فاستعانوا Kملك "مهراد" الفار�³ واستو� الجان+ان ع�   انتهز األرمن ضعف السلفكوسي�;

        جان كورد).                                        –(4قصد منطقة كردستان العراق كردستان الجنو̈�� 
� حوا�� سنة         

� Kق?ادة "لوكوللس" ع� كردستان، ومنذ    69و�8
ق.م. زحف الج�ش الروما��

� حروٍب مستمرة ح�� سنة    تار/ــــخذلك ال
� هذە السنة عقدت   71ان الرومان والفرس �8

ق.م، ف��
    الحكومة الفارس?ة االشfان?ة معاهدة مع حكومة روما. 

ـــخومن هذا ال          لحروب الرومان والفرس  ا� ظهور االسالم 7انت    تار/ـ
9
 محا

9
كردستان دائما

  
9
المستمرة، ولمهاجمات الالن (الالز؟) وال�uج (شع+ان قوقاز/ان). و7ان الشعب ال�ردي دائما
، ول�ن لم \ستطع التغلب عليهم واقامة  

9
/ن نضاً� مستميتا يناضل هؤالء المستعمu/ن والمغ�;

ق�/ة   مستقلة  إمارات-دولة كرد4ة  فيها  قامت  ة  و®ن  ال�ردي    -صغ�; الشعب  ل¯ش¯ت   
9
نظرا

  �
ة ال�� ال�ب�; الشاهقة واألنهار  الج+ال  حينذاك وصع�tة اتصال Kعضهم ب+عض hس~ب تخلل 

                                                                    .
9
                                          4صعب عبورها دون الجسور و7انت الوسائل آنذاك معدومة تقu/+ا

� اليونان والفرس والرومان  -7ما قلنا - 7انت كردستان             للحروب والقتال ب�;
9
  -   محا

9
نظرا

 
9
� االم̈�اطور/ة الفارس?ة والرومان?ة جغراف?ا  متعّرضة لالغارة والهجوم    - لوقوعها ب�;

9
و7انت دائما

   من هؤالء أو العبور فيها.                                                                               

� والقو          �  ونرى Kعد هذا أن فتوحات وحروب الفاتح�;
اد المشهور/ن قد جرت حوادثها �8

  كردستان الجّ+ارة.                                                                                   
والعرب           والرومان  واليونان والفرس   � أمم مختلفة 7اآلشور/�; الفاتحون من  و7ان هؤالء 

ك والمغول، ومع ذلك نرى أن مقاومة ال /ن 7انت  وال�� � والمغ�; شعب ال�ردي ضد هؤالء الغاز/�;
ع� ك?انه   4حافظ  وأن  الج+ال  وقفة   � واالستعمار/�; /ن  المغ�; أمام  4قف  أن  استطاع  Kح?ث 
  ّ 4غ�; أو غزو· أن   ال �ش�tه شائ+ة األقوام األخرى، ولم \ستطيع أي فتح· 

9
نقّ?ا  �Êوالقو اللغوي 

يندمج هذا الشعب الذي اشتهر من قد4م  شخص?ة ال�رد وعاداتهم وتقال?دهم القوم?ة، ولم  
ة، وهذا مما يث�; الدهشة   � األمم الفاتحة ال�ب�;

لبومن Kالقناعة والشجاعة وحب االستقالل �8
منذ   � كوردستان 

�8  �ان¯ االسالم  أن  دل?ٍل ع� هذا  وأقوى  يؤثر    14واالعجاب  ولم   
9
�  قرنا

�8
% Kمع�� ال�لمة. والس~ب  95ه مسلم  الشعب ال�ردي من ناح?ة اللغة والتقال?د القوم?ة، مع أن

� ذلك أنه شعٌب صلب الرأي ال ي¯نازل عما 4ختص ب�عالء شأن قومه مما ال 4حالف الدين
�8 .  

  
  .االسالم قبل الكرد تاريخ من �سيط موجز �ذا        
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9
 اجتماع?ا

9
 أو مصلحا

9
ت الد4انة الزرادش¯?ة ع� 4د زرادشت الذي 4عت̈�ە اآلر/ون ن¹?ا �ان¯

� إيران.  
�8 �

�8 �� ال�ردستان ال
ة "أورم?ه" �8 � شوا×ء Kح�;

� القرن السادس ق.م. �8
فوق العادة �8

واعتنقها   آنذاك،  الفارس?ة  للدولة  الرسم?ة  الد4انة  ة  � وج�; Kمدٍة  Kعد  ف?ما  الشعب  وصارت 
. و/دعو هذا الدين ا� معرفة هللا تعا� وسلوك طu/ق الخ�; والعمل الصالح،  

9
ال�ردي جم?عا

Ø من األحfام مع الد4انة الزرادش¯?ة ولم 4عتنق ال�رد المس?ح?ة   � كث�;
� االسالم �8 وتتفق قوان�;

ة من العالم سوى عدد ضÙ?ل جدا.                        � Kقاع· كث�;
ت �8 �                                                                                            حينما ان¯

� محمد بن ع+د           ف المرسل�; �̧ ق نور االسالم من الج0/رة العtu?ة ع� 4د أ �̧ وحينما أ
هللا وسطع نورە ع� الشعوب غ�; العtu?ة 7ان الشعب ال�ردي من ضمنها، فقد قاوم ال�رد  
وصارت   أسلموا  أن  4ل+ث  لم  ول�ن  شد4دة   

ً
مقاومة األمر  أّول   � المسلم�;  � الفاتح�; العرب 

سنة   االسالم?ة  الدولة  من   
9
جزءا Kالد فÛه    36كردستان  قلب  عن  وعملوا  منوا  الجد4د  ين 

  Kاخالص لن-ة الدين الحن?ف.                                                                         
� كردستان دافعت عن          

� الهجري دو/الت وامارات كرد4ة �8
وقد قامت من Kعد القرن الثا��

ب?ان   اآلن  \سعنا  وال  ە  �� س¹?ل   �
�8 وس�  الحن?ف  ـــخالدين  واالمارات    تار/ـ الدو/الت  هذە 

� قّدمها هذا الشعب وهذە الدول لالسالم.                         
م Kالخدمات ال��

v
                                                                                         و/كفينا أن نل

� القرون الخمسة األو� للهجرة،         
أجمع المؤرخون ع� أن هذا الشعب 7ان له دوٌر خط�; �8

 لالسالم منذ فجرە من 7ل النوا�Ü لم 4قم بها أي شعٍب آ
9
خر،  وأنه قام Kخدماٍت عظ?مة جدا

  �
�8 

9
 مستميتا

9
 مu/را

9
فقد برز منه ملوٌك ورجال وقواد عظماء ضحوا Kأعّز ما لديهم و7افحوا كفاحا

 
Ý
ف "أحمد بن مروان" الذي ل

v
 أنه خل

9
�    بقِ س¹?ل االسالم، كفاە فخرا من طرف الخلفاء الع+اسي�;

� خدمة الدين الحن?ف والخالفة ا
السالم?ة.  بناÃ الدولة والدين لما أسداە من أ4اٍد ب?ضاء �8

�  من دمشق  (وال 4خ�� أن الذي ق�Ä ع� الدولة األم�/ة ونقل الخالفة   �  إ� الع+اسي�;
�8K  ثم غدروا  غداد

� الذي 4ذم شاعٌر عر̈�� Kأصله ال�ردي 
                                                                                    جان كورد)  – Kه هو أبو مسلم الخراسا��

 م+اهاًة أن ال+طل العظ?م "صالح الدين األيو̈�� يوسف بن نجم الدين أيوب وحس+ه أ4         
9
ضا

� كوردستان، حس+ه أن هذا ال+طل المغوار من ذر/ته
، صالح  (ال�رد)  من أها�� منطقة دو/ن �8

� Kعد استعمارهم لها قراKة  نالدين الذي أ  � من براثن األورtي�; � وtالد العرب والمسلم�; قذ فلسط�;
� تحت را4ٍة واحدة.                                                                          من وقهر الدو ز قرٍن من ال                                        ل األورt?ة 7لها ووّحد Kالد المسلم�;

� االسالم، فالحروب الصلي¹?ة          
وهناك أKطاٌل آخرون تعت̈� أعمالهم من مفاخر الرجال �8

ە من ال�رد.                 خ�; دل Àما نقول، إذ أن ج�ش صالح الدين 7ان أ�� �ٍل ع?  
� الدفاع عن االسالم  وقهر أعدائه،          

� الواقع إن لهذا الشعب مواطن ومواقف عظ?مة �8
�8

  
9
� - فقد 7ان دائما

.         هKمثاKة الحصن المنيع ضد    -Kاعت+ار موقعه الجغرا�8                                                                                              جمات سيول الغزو والت��
� موقعة          

4قول المؤرخون إن هذا الشعب أف�� من هؤالء الت�� الوحوش أعداء اال�سان?ة �8
� كردستان العراق.               

� قلعة أرt?ل �8
�8 

9
/ن ألفا �              واحدة ما ي0/د عن ع

ومؤرخون ك+ديع           ظهر كّتاب  فقد  العلم?ة  الناح?ة  من  أما  الدفاع?ة،  الناح?ة  من  هذا 
� وابن خل�ان وفالسفة 7ابن ت?م?ة، وظهر أدKاء وشعرا 

ولغ�/ون 7أ̈�� ع�� القا�� وأ̈��    ءالهمذا��
                                     ... ها كث�;  وغ�;

9
                                حن?فة الدينوري قد4ما



 د. يوسف دارا زند            الكورد، أصلهم وتاريخهم ولغتهم             بحث دراسي    

          �
� وشاعر م- أم�; الشعراء أحمد شو�8

 ظهر منه شاعر العراق الزهاوي والرصا�8
9
وحديثا

د ذكراهم أKد  7وشاعر سور/ا خ�; الدين الزر 
v
 للعtu?ة خل

9
 ضخما

9
 أدب?ا

9
فوا تراثا

v
. 7ان هؤالء خل ��

 علماء أفذاذ 7اآلمدي وابن الحاجب  
9
� صع?د ماآلKدين. وقد نبغ منه أ4ضا

- من  (الذي ولد �8
االسالم?ة   المعارف  دائرة  ذكرته  ما  حسب   � الصالح  جان كورد)    - أب�/ن كردي�; وابن  الحاج  وابن 

� موضوعه،  
� التجد4د أعظم كتاٍب �8

والجزري صاحب القراءات الذي 4عت̈� كتاKه المنظوم �8
هم، ل�س هنا مجاٌل لذكرهم.  � وغ�;

             والبoتو³�
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ها ج+ل?ة وعرة، 4كتنفها سهول خص+ة، صالحة للزراعة، ترو/ــها          Àمنطقة كوردستان أ��

سة 7النمر   اٌت تنحدر من الج+ال العال?ة وفيها غاKاٌت كث?فة مملوءة Kأنواع الحيوانات المف�� نه�;
� 4صطادونها للحوم

� الضخمة وأنواع الحيوانات الوحش?ة ال�� ها  والدب وأنواع الهوام 7الثعاب�;
، والطيور Kأنواعها   � 7الوعل والغزالن والماعز ال̈�ي الضخم وأنواع الحيوانات ذات الفرو الثم�;
ومنها   وأر/اشها  للحومها  و/صطادونها  العال?ة  الود   �

�8 تع�ش   � ال�� الجارحة  وغ�;  الجارحة 
"الحجل" الطائر الجم?ل الشfل الذي 4عد لحمه من أط?ب اللحوم. لذلك 7ان ال�رد Kطب?عة  

ء وأي قوة.                                                       �ش �
               أتهم شعٌب متعّود ع� الص?د والقنص وركوب الخ?ل ال 4خّوفه أي ³�

         
ٌ
شجاع صفته،  هذە  الذي  الشعب  ف?-عه،  الدب  ال�ردي  الشاب  4صارع  ما   

9
ا وكث�;

و/قاومه Kما ف?ه من قوة ولو ع� حساب دمه، Kطب?عة الحال، لم يتعّود الخض�ع ألي دخ?ل  
جارفة فهو ال 4فقد عاداته وتراثه Kل 4حتفظ بهما 7أنهما  ح�� ولو غلب ع� أمرە Kقوة ضارtة  

� ل�ح· محفوظ.                                                                                         
�8  

قون هذا الشعب Kالذ7اء النادر الفطري ورقة القلب والرحمة  ¯� و/صف المؤرخون والمس       
، و/قولون  

ً
ب عل?ه أو قتلهم غ?لة

v
والعاطفة، ولم 4عرف قط أن ال�ردي فتك Kأعدائه Kعد التغل

� 7افة المنا�Ü لم 4كونوا  
Kالرغم من أن األمة ال�رد4ة أنج+ت رجاً� عظماء ق+ل االسالم وtعدە �8

ال+ط هركول  من  و ال  لأقّل   �
أممهم  نروما�� مفخرة  اعت̈�وا  الذين  وأمثالهما  الفر�¥�  اKليون 

خان، من   � وموضع تمج?دهم إأل أن هذە األمة لم تنجب قط أمثال هوال�و وت?مورلنك وجنك�;
هم الذين لم \شتهروا إّ� Kالقسوة وسفك الدماء والظلم والتدم�; التام  و األتراك الط � وغ�; راني�;

� أمثال كu/م خان زند ملك إيران الذين    والتخu/ب العام. ولم 4عرف عن الحfام ال�رد المعروف�;
 شاسعة أن ارتكبوا ما 4مس أعراض الناس وأموالهم أو أراقوا دماًء بu/ئة، ح�� أنهم  

9
حfموا Kالدا

�Á  -7انوا 4صفحون عمن أساء ا� أشخاصهم  �̧ � حد غ�; 
ـــخوال – �8         شاهٌد ع� ما نقول.                            تار/ـ

ال          فال�ردي  لل�ساء،  الفائق  امه  Kاح�� مشهور  و وال�ردي   
9
نادرا إّ�  زوجاته  4ق?م    4عدد  ال 

� يتصف هو  
 وال 4ضّيق ع� زوجته وال 4حتقرها و®نما يراها تتصف Kالمؤهالت ذاتها ال��

9
حu/ما

� غ?اب زوجها وتض?فهم، وتتحّدث اليهم وال 
� �ستق+ل الزّوار �8  �س�� وجهها،  بها. والمرأة �� ال��

ة، وتلعب المرأة ال�رد4ة   �̧ ل، وعند األ¼ل تع�Â االشارة Kالم+ا � وتتو� كذلك إدارة الخدم والم��
� المجتمع ال�ردي،  

� تحتلها �8
� تtu?ة األوالد وت�شئهم مما 4دل ع� المfانة ال��

�8 
9
 أساس?ا

9
دورا

يتا  إذ  والفتاة  الشاب   � ب�; ن¯?جة حٍب مت+ادل  يتم  ال�رد  يتعاونا  والزواج عند  أن   � ح للعروس�;
  �

ّ 4غ�� ما   
9
غال+ا فهو  الحب  يهمل  ال  مقاتً»  جانب كونه  ا�  وال�ردي  القران.  عقد  ق+ل   

9
ج?دا

� ال�ردي.                                    
 لها نص�ٌب وافر من الشعر الوجدا��

9
                  األغن?ات الغرام?ة و/تغّزل، والمرأة ال�رد4ة أ4ضا
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التحرر/ة            ال�رد4ة  الثور/ة  � الحر7ات 
�8 

9
ا  خط�;

9
� لع+ت دورا

ال�� ال�رد4ة  الشخص?ات  من 
  م فقمعوا ثورته.             1856"ع+د الرحمن Kاشا" الذي ثار ع� األتراك عام 

سنة           ل�وردستان  المستعمu/ن  ع�  ثار  الذي  خان  الدين  ا�  K1842در  م. 1846م، 
وßسط نفوذە من الموصل ح�� د4ار Kكر (آمد) وأورم?ة وساوج+الغ (مهاKاد) ول�ن قمع ثورته  

� Kدرخان إ� ج0/رة كu/ت.                                           
  األتراك Kمعاونة الفرس ون��

سنة            � واإليراني�; األتراك  ع�  ثار  النهري،  هللا  عب?د  (1830الشيخ  عام    الصحيح م  هو 
�    جان كورد)   - م.  1880

اإليرا��  �Ñ
ال�� الج�ش  ثورته  أخمد  استقالل كوردستان،  تحقيق  Kغ?ة 
ك.                                                                                                      المش��

سنة           األتراك  ع�  ثار   ، ش�; ع�   1855-1853يزدان  ا�    واستو�  والموصل  بتل�س 
� القسطنطي�?ة.                                                          

  Kغداد. قمع ثورته األتراك وقتلوە �8
النقش¹ندي           ا�� الشيخ سع?د  الشيخ سع?د ب�; ثار ع� مصط�� 7مال  )  جان كورد  -(4قصد 

� سنة  
ة من األ�راد ساعدوا  م ودامت ثورته قراKة سنة ول�ن Kعض الخون1925(آتاتورك) �8

 
9
� من ال�ساء واألطفال والشي�خ ال�رد حرقا �Ñ وأخمدوا ثورته وقتلوا قراKة مليون�;

الج�ش ال��
 ع� رأسهم الشيخ سع?د زع?م الثورة.                                           

9
 كرد4ا

9
� زع?ما  وأرtع�;

ً
 Kالرصاص وشنقوا ستة

9
                                                                         ورم?ا

خان           أخرى 7اسماع?ل  شخص?ات  ل�وردستان  المستعمرة  الدول  ضد   
9
أ4ضا ثار  وقد 

فؤاد إبران والدكتور   �
الشيخ ع�� رضا    سمكوا �8 � سنة  (وثورة 

والشيخ  جان كورد)    –م.  �81937
� العراق، ول�ن 7ان نص�ب هؤالء كنص�ب إخوانهم ف?ما سبق إخم

اد ثورتهم بواسطة  محمود �8
                                                   .

9
� أو 7لهم معا

�Ñ أو االيرا��
� أو ال��

ي العرا�8 �   الج�ش االنجل�;
� اللغة ال�رد4ة وفص?لتها     تار/ــــخوtعد أن تحدثنا عن       

� غا4ة اإل4جاز نتحدث اآلن �8
ال�رد �8

نها من التعب�; وثورت
v
  ها ون+ذة من قواعدها.                       ومدى ان¯شارها وتمك
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 هو أن الشعب الذي تنقرض  لغته 4صبح  �شك ف?ه و/جب أن ي   مما ال         
9
ت+ه له الناس دائما

األمة   تلك  إنقراض  معناە  األمم  من  أّمٍة  أي  لغة  فإنقراض  المنقرضة،  الشعوب  من   
9
قطعا

بناء  تار/خو  مواصلة  الشعوب  من  شعٍب  ألي  4مكن  Kاللغة  إذ  الوجود،  عالم  من  وزوالها  ها 
� تمكّنه  حضارته ومجدە  

وتقدمه، فحينما تنقرض لغته و/صبح جاهً» بها تنقطع السلسلة ال��
� Kح?اته، فوجود اللغة وtقاؤها ألمة دل?ل قط�� ع� Kقاء تلك  

من مواصلة بناء حضارته والر�8
من   األّول  المقوم   �� 

9
إذا فاللغة  القوم?ة،  اتها  � وسائر مم�; وتقال?دها  Kعاداتها  محتفظة  األمة 

 ما 4ذكر لنا الالمقومات األسا
9
ا أسماء شعوب وأمم    تار/ــــخس?ة لح?اة وtقاء أي أّمة من األمم. كث�;

KمثاKة   اللغة  فإن  لذكرها،  مجال  لغتها ألس+اب عد4دة مختلفة ال  إنقراض  إنقرضت hس~ب 
ف الدم عن الجu/ان أصبح الجسم ال حركة وال ح?اة ف?ه.                

ّ
                                                   إمداد الدورة الدم�/ة للجسم فإذا توق

ر          
ّ
� اإلنصاف دون أن نتعّصب Kدواع· قوم?ة أو نتأث إننا لو نظرنا إ� الشعب ال�ردي Kع�;

� -Kميول عاطف?ة، نرى أن هذا الشعب Kالرغم من أنه  
7ان نقطة التقاء   -Kاعت+ار موقعه الجغرا�8

� وقعت منذ آالف السن � جيوش  للحروب ال�� ;�tعدهم الرومان وK جيوش اليونان ثم � � ب�; ;�
� انحدارهم  خان وهوال�و وت?مورلنك، 7ان ح�; �   لجيوش جنك�;

9
الفرس (ال+ارت) ثم أصبح هدفا

  �
�8  � العثماني�; األتراك  للجيوش  ذلك  Kعد   

9
طu/قا  

9
أ4ضا ثم 7ان  والغرب،  Kل  ق  �ال أمم  ع� 

غم مما تعّرض له من أس+اب األنقراض  حروtــهم مع الفرس، نقول Kالرغم من ذلك 7له، وtالر 
والفناء، فإن هذا الشعب لم \ستطع المحافظة ع� لغته وك?انه القو�Ê فقط، Kل خuج من 
� المحافظة ع� لغته وعاداته وسائر مقوماته القوم?ة. 7ما 4قول ذلك  

ذلك 7له أشد صالKة �8
� أمثال /نا" ومن األورtي�; � من الفرس أمثال "حسن ب�; ق    Kعض المؤرخ�; �م?جر سون المس¯

ي   � التقدير  االنجل�; \ستحق 7ل  ال�ردي  الشعب  أن  و/قولون  هم،  وغ�; الفر�¥�  بندر  وtول 
من   Kالرغم  ك?ة  ال�� واللغة  الفارس?ة  اللغة  أن  و/قولون  والخلق?ة،  النفس?ة  Kمزا4اە  واإلعجاب 

�  ف  - Kاعت+ار أنها لغتا الحfم والتعل?م والتأل?ف-وجود حكومة تعمل ع� وقايتها   � اللغت�; إن هات�;
من   فحفظتهما  ها  وغ�; العtu?ة  ال�لمات  من  ما دخلها  لوال  األموات  � عداد 

�8 تعت̈�ان  تfادان 
 من 7لماتها وخواصها النطق

9
، Kعكش اللغة ال�رد4ة، فإنها لم تفقد شoئا اتها ?االندثار ال��� � ة ومم�;

                                                   اآلر/ة.                                                         
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� الذين درسوا فلسفة اللغات المختلفة ع� أن اللغة           قي�; �� وال أجمع العلماء من الغtuي�;
� اللغة ال�رد4ة واللغات اآلر/ة  -ال�رد4ة من اللغة اآلر/ة (هند أوروt?ة) وذلك لل¯شاKه الواضح ب�;

الفارس?ة وا  � ب�; أما  تك�/ن الجمل.  Kالحروف وطu/قة  والنطق  ك?ب  وال�� المفردات   �
ل�رد4ة  �8

� الفارس?ة وال�رد4ة،  كة ب�;  واحدة، فاألعداد من واحد إ� اآلخر مش��
ً
فهما تfادان تكونان لغة

اآلر/ة من   اتها  �  من مم�;
9
ا الفارس?ة فقدت كث�; أّن  إّ�   ،Äأن تح أجّل من  � 7لماتها 

�8 واإلتحاد 
، فإننا نر  � طu/قة النطق Kاأللفاظ إ� طu/قة النطق العر̈��

ى ونلمس أن  ح?ث النطق ومالت �8
الفارس?ة تنطق األلفاظ: "فوالذ" Kالفاء و "زن" المرأة و "زنك" الصدأ" و "ز/ر" تحت و "روز"  

غ�; موجود  -"  Pبoنما تنطقها ال�رد4ة ب"  Kالج?م،نهار Kالزاء و "جان" الروح و "جاە" المقام  
� النطق  غ�; موجود    "- "J وtالژ اء  -Kالعtu?ة

�8 
9
أو الج?م القاهu/ة  " â "Gافو Kال    -العر̈�� أ4ضا

� العر̈�� الفصيح. 
�8 

9
  غ�; موجود أ4ضا

ذل          Kالفرس    ك 7ل  العرب  اختلط  حينما  العtu?ة  Kاللغة   
9
ا  كب�;

9
ا تأث�; تأثرت  الفارس?ة  ألن 

  �
�8 لألجانب  المع�شة  لصع�tة  Kال�رد  4ختلطوا  لم  ول�ن  معهم.  وتصاهروا   

9
وث?قا  

9
اختالطا

 4ذكر.  
9
ا   كردستان، وحرص ال�رد ع� تراثهم، لذلك لم تتأثر ال�رد4ة Kلغٍة أخرى تأث�;

ال�ر           � ب�; اآلر/ة  وأما  واللغات  اللغة د4ة  أن  له   � ي¯ب�; اللغات  أصول  درس  فمن  األخرى 
� جهة  � أن نب�;ّ

ها من أصل واحد. و/ك�� /ة واألرمن?ة والهند4ة وغ�; � ال�رد4ة والالتoن?ة واالنجل�;
بoنها   /ة، فمثً» نرى أن ال�لمات اآلت?ة متفقة ف?ما  � � ال�رد4ة واالنجل�;

� عدة 7لمات �8
اتفاق �8

 
9
� لغات آر/ة أخرى 7األلمان?ة ونجد ل(تماما

�8 
9
  ): جان كورد -ها �شابها

/ة                   ال�رد4ة  �  المع�� Kالعtu?ة          االنجل�;

  حاجب    Brow          برو 

    كوكب            Star               ستيره

لم       Ache         ئيش
ٔ
  ا

  طفل      Child     يلى چ

  بيضة         Egge                هيك 

 اسم       Name    نام 

  مالح   Sour         شور 

  ملح        Salt    سول 

  لقب      Surname    سرنام 

   قمة       Top    ترب

  جديد       New    نوى

ن      Now    نها 
ٓ
  اال
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ال�رد4ة  فمن            � اللغت�;  �
�8 المتفقة  ال�لمات  من   

9
hس?طا  

9
جزءا 4مثل  الذي  الجدول  هذا 
� أنه ال 4عقل أن 4كون هذا   /ة ي¯ب�;ّ �   واالنجل�;

9
االتحاد مجّرد صدفة، Kل ال Kد أن أصلها 7ان واحدا
والفر�س?ة  واأللمان?ة  ال�رد4ة   � ب�; ال¯شاKه  أوجه  ب?ان  مجال  هذا  ول�س  األ4ام،  من  يوٍم   �

�8
� ال أعرف هذە اللغات. 

     واال4طال?ة واالس+ان?ة، ال س?ما أ��
           

  ان¯شارها وعراقتها       
           
� هض+ة إيران           

وموزوtوتام?ا  7انت اللغة ال�رد4ة ق+ل االسالم، Kل ق+ل الم?الد، سائدة �8
ق ترك?ا، �̧ � النهu/ن)، الدجلة والفرات و ثالثة آالف سنة ق+ل م?الد المسيح، ع� ما    ذ من  (ب�;

� قامت ق+ل االسالم مثل الدول  
�  ذكرە المؤرخون. و7انت اللغة الرسم?ة للدول ال�رد4ة ال��

ال��
  لدولة الحسن�/ة ال�رد4ة. دولة دوستك و لذكرناها. وtعد االسالم للدولة المروان?ة و 

قراKة    ل 4قو          � كردستان 
فعاش �8 ال�رد4ة،  اللغة  استهوته  الذي  ي  � االنجل�; الم?جر سون 

� ال�رد4ة والفارس?ة وفلسفتهما. ف?قول: "  /ن سنة وهو ممن لهم دراسة عظ?مة Kاللغت�; �- ع
� حق?قتها   قل?لون هم

ال�رد4ة وهذا ما جعل اآلراء تتضارب �8 اللغة   عن 
9
4عرفون شoئا الذين 

في�سبها ال+عض ا� أنها لهجة فارس?ة عام?ة. والحق?قة أن اللغة الفارس?ة الحال?ة المعدومة 
� طل?عة اللغات اآلر/ة Kجمالها وعذوtتها  

تنقصها األدلة ع� قدمها، ع� عكس اللغة ال�رد4ة،  �8
لغة من    فهذە  وخلوها  النح�/ة  Kقواعدها  وتمتاز  ال-ف?ة  ا�يبها  ب�� وغن?ة  قد4مة 7املة  آر/ة 

� و®ن تكن قد أغنت اللغة الفارس?ة غ�; أنها من ناح?ة أخرى قد قضت   المفردات الدخ?لة ال��
  ع� ما 4ماثلها من المفردات اآلر/ة." انتÆ 7المه. 

جان كورد) أنها 7انت لغة الدين السائد    –رد4ة  و/دل ع� عراقتها وان¯شارها (أي اللغة ال�        
أن   القد4مة ع�  االد4ان   �

�8 والمؤرخون  العلماء  أجمع  فقد   ،Âالوس وآس?ا  ايران  � هض+ة 
�8

فت Kاللهجة الموكu/ة، إحدى اللهجات ال�رد4ة، مثل  
v
� ت�سب ا� زرادشت أل

ال�تب الدي�?ة ال��
� نبوته و 

خُتِلَف �8
Ý
� مدينة  كتاب (آوشتا) لزرادشت الذي أ

� القرن السابع ق+ل المسيح �8
عاش �8

ق كوردستان.  �̧ � شمال 
  (موكu/ان)، إحدى المدن �8

م         � االسالم وخدموا الحضارة االسالم?ة  وtالرغم 
ٌ من علماء ال�رد �8 ن أنه قد ظهر كث�;

� 7افة الم?ادين والمنا�Ü العلم?ة أمثال اآلمدي وابن الحاجب  
وابن  والعلوم العtu?ة المختلفة �8

والجزري    �
وال�ورا��  �

الهمدا�� الزمان  وtديع  ت?م?ة  وابن  القا��  وا̈�� ع��  وابن خل�ان  الصالح 
قد   العلماء  هؤالء  فإن  4حصون  ال  ممن  هم  ال�رد4ة  وغ�; Kاللغة  Kالعtu?ة  -ألفوا  ألفوا    –7ما 

� 7افة العلوم. 
ة �8   مؤلفاٍت كث�;

  

  طب?عة اللغة ال�رد4ة          
  

� اللغات اآلر/ة-إن اللغة ال�رد4ة           
� تك�/ن 7لماتها    -7ما �8

� أغلب االح?ان-ال تعتمد �8
�8 -  

  ع� المشتقات 7ما تعتمد عليها اللغات السام?ة فمثً» نرى أن ال�لمات اآلت?ة: 
وَس  الشجر،     دَرخت  الحد4د، و     و       گآسن  الولد، وآسب   گال�لب،  الن+ات، وكور      ?ا 

أن   نرى  الحد4د  الحصان،  العtu?ة، فس§�   �
�8 أخرى  أسماء   �

معا�� من  منقولة  ال�لمات  هذە 
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 لمسكه االش?اء Kأسنانه  
9
� Kعضها، وال�لب 7ل+ا

 لتداخل أعضائه �8
9
 لصالبته والشجر شجرا

9
حد4دا

 ألنه  
9
 ألنه يولد، والحصان حصانا

9
 ألنه ينمو و/طلع من األرض، والولد ولدا

9
hشدة، والن+ات ن+اتا

ال�لمات ل�ست لها معاٍن  4صون صاح+ه، وهك  العtu?ة، ول�ن هذە   �
ة أخرى �8 ذا 7لمات كث�;

 دون أ4ة مناس+ة    أخرى غ�; مسم?اتها الحال?ة
9
� رأسا

� ال�رد4ة، Kل إنها وضعت لهذە المعا��
�8

  ع� ما نعلم.  
   

          : ن اللغة ال�رد4ة من التعب�;
v
    تمك

    
ف، 7ما قال ذلك             

v
 4ع̈�ّ بها عن جميع مقتض?ات الح?اة دون أي تfل

ٌ
اللغة ال�رد4ة لغة

� Kارæس سنة  
� كتاKه المطب�ع �8

. ف?قول بول بندر الفر�¥� �8 � ق�; �- " أن    K1926عض المس¯
ل أساس جميع المحادثات  ا

v
fش� � ة التداول، تلك األمثال ال�� للغة ال�رد4ة فيها أمثال Kد4عة كث�;

� 7ل  ومحورها، 7
ء، و�8 �

ات اللغة ال�رد4ة، فإن لل�ردي مثٌل ع� 7ل ³� � ما أنها Kحق من مم�;
والذ7اء   ال�رد4ة،  Kاللغة  تمر  فالطب?عة 7لها  موض�ع، فهذە األمثال �� نظام ح?اته وقاعدته، 

¦ منذ أقدم االزمنة. وال تقل Kالغة هذە اللغة عن فلسفتها،    ال�ردي ¦ وقال 7ل ش�; رأى 7ل ش�;
لغة شعu/ة والشعر فيها 4حتضن جميع نوا�Ü الح?اة و/¯ناول الطب?عة fKاملها." واللغة ال�رد4ة  

  انتÆ 7المه. 
ي: "         � إن ال�ردي له مقدرة فائقة ع� التعب�; عن أغراضه  -و/قول الم?جر سون االنجل�;

م اللغات وله ذ7اٌء نادر وم?ٌل غu/زي للشعر واألدب."، 7ما يرى نفس 
v
العلم وتعل وع� فهم 

� Kعض  ال
ا� كوردستان �8 العراق?ة  الحكومة  الذي أوفدته  ي  � االنجل�; المهندس هاملتون  رأي 

� كوردستان Kاسم طu/ق هاملتون األعمال الهندس?ة. (
  ). جان كورد  –وهناك طu/ق مشهور �8

واال4ضاح           التعليق  عن   � 4غ��  � ق�; �المس¯ هؤالء  من  ال�الم  هذا  أن  ف?ه  شك  ال  ومما 
  وt?ان ما 4متاز Kه.  لخصائص هذە اللغة

  
� اللغات:           مfانتها ب�;
العصور           � تق+ل أصولها الت-/ف حسب تقّدم 

ال�� اللغات المرتق?ة  واللغة ال�رد4ة من 
  وتغ�;ّ البoئات. 

� مؤلفه (الفلسفة اللغ�/ة: ص          
ة    -): "25-424قول جر�Ü̈ ز/دان �8 � ّ من الصفات المم�;
 وأن    لهذە الطائفة اآلر/ة (ومن

9
فة من أصول قاKلة التّ-ف أدراجا

v
بoنها اللغة ال�رد4ة) أنها مؤل

  
9
� نفسها، وهذە األدوات تلحق غال+ا

االشتقاق فيها 4قوم ب�ضافة أدوات معظمها ذات مع�� �8
� أوله." انتÆ 7المه. 

�8 
9
� آخر األصل وأح?انا

�8  
ا�ي         ب�� وغن?ة  لغة 7املة  ال�رد4ة  اللغة  أن  قلنا  أن  ال-ف?ةوسبق  Kقواعدها    بها  وتمتاز 

  النح�/ة وخلوصها من المفردات الدخ?لة. 
ولها          للتعل?م  سهلة  ال�رد4ة  اللغة  أن  ال�الم  من  سبق  مما  �س¯ن+ط  أن  �ستطيع  ونحن 

� النطق بها من له أد�� معرفة فيها،  
ف، ولها قواعد ل�تابتها ال 4خÂء �8

v
قواعد ق?اس?ة ال تتخل

ال~ساطة � غا4ة 
�8 لها حروٌف    و��  ما تكتب،  تقرأ مثل   ط�/ً»، و�� 

9
تأخذ وقتا ال  والسهولة، 

مخصوصة ل�ل مقطع من مقاطع الصوت، ول�س فيها حروف زائدة صامتة تكتب وال تقرأ   
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"مسيو � 7لمة 
�8 مثً»  7ما  الفر�س?ة  اللغة   �

�8 نجدە  تكتب  ال  "(هذا   � ولها )  جان كورد  –Monsieurهكذا:  ��
  حروف ل�ل ن�ع من أنواع الحركة. 

� اللغات اآلر/ة          
� ترك?ب الجمل و�� ك+ا�8

 مع اللغة العtu?ة �8
9
واللغة ال�رد4ة تختلف تماما

 .
9
� ترك?ب جعلها غال+ا

�8  
  

  : ثروتها          
  

         �
� وال يزال 4ع�ش �8  ما  طنه كوردستان  و عاش الشعب ال�ردي منذ آالف السن�;

9
ا � كث�; ال��

وود4انها وسف�ح   أراضيها وسهولها  وتفرش  العال?ة شناًء  الثل�ج ج+الها  Kالزهو تكسو    ر ج+الها 
� ومختلف الن+اتا  � أرجائها ورtوعها   توأنواع الu/اح�; ، وهو ي¯نقل ب�;

9
أو   لم يتمكن األجن̈�� ،  رt?عا

 َي¯  لم 
ً
 Kلغته سل?مة

9
� Kالدە، ولذلك ظل محتفظا

ل �8
ّ
Kه و/توغ إليها   بالدخ?ل أن 4ختلط 

   ز/ف
9
انه، ومن هنا نرى أنها لم تفقد شoئا أو دخ?ل من لغات أخرى 7ما �ّب ا� لغات ج�;
الشعب   4حتج  ولم  الضخمة.  وثرواتها  غنائها  ع�  وtق?ت  وترا�يبها  ومفرداتها  خواصها  من 
� آداء أغراضه الستعمال 7لمات أو ع+ارات أجن¹?ة عدا ال�لمات العلم?ة الحديثة  

ال�ردي قط �8
  لمستجدة.  والمصطلحات ا

ق?ة تأثرت Kاللغة ال�رد4ة           � من اللغات ال
9
ا ح?ث    - لقدمها-وال نحّد والواقع إذا قلنا أن كث�;

� صم?م اللغة الع̈�/ة مثل  -أخذت منها مفردات عد4دة  
فمثً» نرى 7لمات كرد4ة �ستعمل �8

� ال�رد4ة. وم?لفظ (الهندسة) فإنه مأخوذ من (أندازە) Kمع�� الحد والق
ثل 7لمة (نموذج)  اس �8

� ال�رد4ة، ومثل (أبز  
المثال �8 ) ف�Æ من "Kاز" Kمع�� وثب    –ف�Æ من (نمونه) Kمع��  الظ̈��

ومثل (جاە من   ال�رد4ة،   �
�8 ٌ من  ïوركض  وأشار كث�; ال�رد4ة.   �

ف �8 �ال أو  المقام  Kمع��  اە) 
� ا� أن أمثال هذە ال�لمات من الدخ?ل ع� اللغة العtu?ة. وقد وردت 7ل مات كرد4ة  اللغ�/�;

� كتب الفقه مما ال 4خ�� ع� الدارس والمت¯ّبع، Kل �ستطيع القول Kأن اللغة الم-/ة 
ة �8 كث�;

� 
9
) و7لمة (كهنة)  شالدارجة أ4ضا مل ع� Kعض ال�لمات ال�رد4ة، مثل 7لمة "hس" Kع�� (ك��

) (الفوت  Kمع�� (القد4م) � ال�رد4ة و7لمة (hشك�;
ة) Kمع�� ساتر  و7لمة (بردو) Kمع�� (مرة ثان?ة) �8

ها من ال�لمات.  � ال�رد4ة، وغ�;
� ال�رد4ة و7لمة (غرە) Kمع�� ملصق �8

  العورة �8
ك?ة ف          � اللغة الفارس?ة وال��

   أجّل من أن تح�Æ .Ä وأما ال�لمات ال�رد4ة المستعملة �8
ال�رد4ة           المتّ-فة- واللغة  اآلر/ة  اللغات  من  التطوّ   - Kاعت+ارها  �ساير  وسف            ر سايرت 

عات ال � 7ل حضارة، ف�Æ لغة ال يرهقها ابتfار أسماء للمخ��
� 7ل ع- و�8

د4دة وال تنكص  ج�8
� يوٍم ما عن أداء مهمتها  

ف �8
v
� الوقت  -أمام 7ل ما \ستجد، فلم تتخل

رغم ما القته وتالق?ه �8
ح

v
مل رغ+ٍة  من  أعدائها  من  إذابصم  ةو®راد  ةالحا��  لها  يّتم  عليها ح��  القضاء   �

�8 �  ممة 
�8 تها 

ذلكتبو  الفوالذ4ة حالت وستحول دون  و®رادتها  ال�رد4ة  النفس?ة  قوة  أن  إّ�  القوم?ة،    - قتها 
� الحال عدة 7لمات و7لها  

� الجو وضع لها �8
عت الطائرة وشاهدها الشعب ال�ردي �8 � اخ�� فح�;
و(فروكه) (Kاالفر)  و  (Kالندە)  مثل  الطائرة   �

ووضع كذلك 7لمة    تع�� الطائرة  Kمع��  7لها 
ها من ال�لمات   (به�ستوك) للتلفون و� Kمع�� الهاتف وكذلك (هس̈� داري) للدراجة وغ�;

ع حديثا.  � وضعت لما اخ��   ال��
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� 7ل وقت وزمان لجميع مطالب          
والخالصة أن اللغة ال�رد4ة  قد استجاKت و�ستج?ب �8

  الح?اة. 
ب�          تحدثنا  أن  عن  Kعد  عابرة  فكرة   �Âنع أن  نحّب  ال�رد4ة  اللغة  خصائص  عن  4جاز 

  قواعدها للقارىء أو ال+احث: 
وع          �، وأحّب أن أقول ق+ل ال

9
ف غال+ا

v
إن اللغة ال�رد4ة لها قواعدها و�� ق?اس?ة ال تتخل

� ب?ان ن+ذة من قواعدها: 
�8  

لفظ?ة ومعن�/ة تدل ع�  ة االعراب، و®نما هناك عالمات  مانه ال يوجد فيها ما \س§ عال         
 أو غ�; ذلك. 

9
 أو ظرفا

9
  كون االسم فاعً» أو مغعوً� أو مبتدأ

  
� الغة ال�رد4ة:         

  المصادر �8
  

: األّول          � � اللغة ال�رد4ة ع� نوع�;
� آخرە، الما 4كون عالمة مصدر/ة    -المصدر �8

?اء �8
الحمرة) و (رە    -الع§)، أو ع� لون مثل (سوري   –   رى/هذا إذا 7ان داً� ع� نقص مثل (ك� 

  �
الفuح) إن لم    –الغضب) و (دلشادي    - السواد) أو ع� انفعاالت نفس?ة مثل (زو/ري   –³�

(خواردن   مثل  � آخرە، 
�8 النون  فتكون عالمة مصدر/ة  المذكور،  ذلك  و    –4دل ع�  األ¼ل) 

 �  .)جان كورد  -Birrîn ب¯شد4د الراء  القطع) ) ( – النوم) و(بu/ن  – (نوس��
   

           : �
  الما¿�

  
� اللغة ال�رد4ة Kحذف عالم المصدر و®لحاق عالمات أو ضمائر          

�8 �
يتكّون الفعل الما¿�

  ÛKخرە. 
 مثل (كردي) هو َعِمَل أو �� عملت،          

9
ها أح?انا � آخرە أو Kغ�;

 ال+اء �8
9
عالمة المفرد مطلقا

ع هو  (وي كرد)   
9
أ4ضا و/قال  (كردن)  الغائمصدرە  والجمع  التòن?ة  األلف    ب مل وضم�;  هو 

يزادان   شfل  والنون  4كون  وقد  عملن،  أو  عملوا  أو  عملتا  أو  عمال  (كرد4ان)  مثل  ال?اء  ع� 
 مثل (كردي) هم أو هم أو  

9
 ول�ن 4ختلف نطقا

ً
الماضب للتòن?ة والجمع كشfل المصدر كتاKة

� آخر أصل 
  الحدث مثل (خواردت) أنَت أو أنِت. هن. وعالمة المخاطب والمخاط+ة التاء �8

. وعالمة           � أنتما أو أنتم أو أن�� التاء واأللف والنون، مثل (دتان)  وعالمة خطاب الجمع 
� لفظ (كردمان) أي نحن لنا. هذا لم يتقّدم   م الم?م مثل (كردم) عملت أنا. المتfلم�;

v
المتfل

م ضمائرها إذا تقدمته ا�ت�� Kذكر 
v
م مثل (من كر) أنا فعل الخطاب والتfل

v
� التfل

أصل الفعل �8
� الخطاب مثل (هون كرى) أنتما أنتم  

� آخر الفعل �8
فعلًت و (مه كر) نحن فعلنا وtالنون �8

اللهجة ال�رمانج?ة الجن�t?ة "الصوران?ة" من اللغة ال�رد4ة   –رحمه هللا  -(للعلم أخذ الدكتور فعلتم. 
�  دون اللهجة الشمال?ة "ال�رمانج?ة" منها 

  جان كورد).  -قواعد اللغة ال�رد4ة من Kحثه القّ?م  �8
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  المضارع:          
 

         � ، الدال المفتوحة والفرق ب�;
9
 أو مؤنثا

9
، مذكرا

9
 ومث�� وجمعا

9
 أي مفردا

9
المضارعة مطلقا

  ، " 4كتب أو تكتب هو  و ��  ال?اء الممالة مثل "دنو�³
9
هذە الحاالت Kعالمات االفراد مطلقا

". وtغ�; االما   لة 4ص�; للمخاطب والمخاط+ة مثل "دنو�³
� آخر الفعل مثل "دنوسن" تكت+ان وتكت̈�� أنتم          

� والمخاط+ات النون �8 عالمة المخاطب�;
ق+ل   الجمع  4ذكر ضم�;   

9
، جمعا

9
مؤنثا أو   

9
مذكرا للغي+ة  تصلح  الخطاب  ونفس ص?غة   . � وأن��

مثل "دنوس الفعل  آخر   �
الم?م �8 م 

v
المتfل ال?اء  الض?غة. وعالمة   � المتfلم�; أ�تُب. عالمة  م" 

" نكتب.  �   والنون مثل "دنوس�;
  

  األمر:         
  

� اللغة ال�رد4ة ب0/ادة ال+اء �8 أّول المصدر ول�ن بتغي�; وحذف ف?ه          
يتكّون فعل األمر �8

 " �   ال�تاKة. نحو "بنوسه" أ�تب أو أ�ت̈�� "بنوسن" أ�ت+ا أو أوكتبوا أو أ�تلن. والمصدر "نوس�;
  
  

  اسم الفاعل:         
  

� اللغة ال�رد4ة ب�ضافة الرا         
�    ءيتكّون اسم الفاعل �8

السا�نة ا� أصل الحد4ث ف?قال �8
 
9
أ4ضا /ة  � اللغة االنجل�;  �

الفاعل �8 اسم  ال�اتب" و/ختم   : َ̧ ال�تاKة "نو المصدر أي   " � "نوس�;
، وأما    Passenger  –سنجر  پَ و    K–  Readerالراء ف?قال: ر/َدر  

9
: المسافر. هذا إذا 7ان متعد4ا

" النوم. إذا 7 � " النائم من "نوس��  ف?ضاف ا� مادة الفعل ال?اء مثل "نو�³
9
  ان الزما

  
  اسم المفعول:           
  

ن          " ذلك  مثال  المفعول  اسم  ف?ص�;  "راو"  لفظ  الفعل  مادة  آخر  ا�  ̧او"  و 4ضاف 
 � المصدر". وال 4خ�� أن عالمة المصدر تحذف عند ص?اغة اسم الفاعل    -المكتوب من "نوس�;

  والمفعول. 
  

  اسم المfان:          
  

مته ف?ص�; اسم  " (Kالج?م القاهu/ة) ا� المصدر Kعد حذف عال Gah- 4ضاف لفظ "جاە        
  اە : المدرسة من "خوە ندن: الدراسة. ï خوە ندە   –المfان نحو مثاله 
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  اسم الزمان:          
  

� ال�رد4ة ب�لحاق لفظ "        
اغ" و "7ات" أو "دە م" ا� مصدر الفعل چ4صاغ اسم الزمان �8

� الزمان، مثل "
اف"  ïوال?اء الملصقة ب "ا�Á خوندن: زمن الدراسة"  چالذي يراد وقوعه �8

  لل�س+ة أي االضافة. 
  

  اسم التفض?ل:         
  

و           الضخم  أي  "زل"  من  أضخم"   : "زل�� مثال  "تر"  لفظ  ال�رد4ة   �
�8 التفض?ل  عالمة 

 ."   "زورتر" أي أ��À من "زور: كث�;
  
  

� والمضارع 
� مع�� الما¿�

  7لمة مجملة �8
          : �

  الما¿�
  
� ال�رد4ة ع� أرtعة أقسام:         

�8 �
  الما¿�

� المطلق أو الشهودي، مثل: "نوس?م" أي كت+ُت أنا. -1
  الما¿�

� االستمراري، مثل: -2
  نو�³ أي كنت أ�تب مأالما¿�

� القu/ب، مثل: "نوس?مه" أي قد كت+ُت -3
  الما¿�

� زمن· Kع?د. -4
�8 � � ال+ع?د، مثل: "نوسoبوم" أي كنت قد كت+ُت، 4ع��

  الما¿�
  

  المضارع:        
� اللغة ال�رد4ة ع� ثالثة أقسام:        

  المضارع �8
  

Kدأ  -1        الفاعل  أن  ع�  تدل  الص?غة  وهذە  4كتب"،   : "دنو�³ مثل  الشهودي  المضارع 
  .

9
  Kال�تاKة ومستمر فيها أو ي+دأ بها قu/+ا

  أي 4كتب اآلن".   –المضارع الذي 4دل ع� الحال، مثل: "وا دنو�³  -2        
  أي سوف أ�ت+ه اآلن."  –المضارع الذي 4دل ع� المستق+ل، نحو " دي نوسم -3        
  

\ستطيع           وال  العtu?ة،  اللغة   �
�8 موجودة  ل�ست  األنواع  هذە  Kعض  أن  Kالذكر  وجدير 

مثً»   ة،  fKلمات كث�; إّ�  أداءها  ال�اتب  أو  "نوسoبوم"  7لمالمتحّدث  قد  ة  (كنت  جملة   �
تع��

� العtu?ة مكونة  كت+ت)، ف�Æ 7ما ن
� ال�رد4ة، ول�نها �8

� (الفعل والفاعل) �8 راها مكّونة من 7لمت�;
� اللغة ال�رد4ة  

� أن 4علم أنه ال يوجد �8
� وحرف). ومما ي�+�� � وفاعل�; من خمس 7لمات (فعل�;

، فالعالمة للتòن?ة والجمع ��   ألف ونون 4لحقان ÛKخر المفرد  ما \س§ مث�� أو جمع تكس�;
، وقد 4حذف النون فتكون عالمة الجمع األلف  مثل "منداالن" جم

9
 أو ابنا

9
ع "مندال" الولد ب�تا

� Kطu/قة واحدة مما \ساعد   فقط، وقد 4مال Kاأللف نحو ال?اء. وال 4خ�� أن هذا أي مع�� مع�;
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م هذە اللغة  
v
و®ن 7ان مما 4دل ع� ا�ساع اللغة  -hسهولة، ول�ن أداءە Kطرق مختلفة  ع� تعل

مه.  –
v
� س¹?ل تعل

  مما 4عرقل �8
  

 عن          
9
ا  قص�;

9
� قد كت+ت موجزا الشعب ال�ردي ون+ذة عن لغته وقواعدها، ل?طلع   تار/ــــخإن��

ب�4جاز ع�   ـــخاألستاذ  اال�سان?ة    تار/ـ والحضارة  العtu?ة  اللغة  أبناؤە  ولغة شعب طالما خدم 
و  والفنون  س¹?خوالعلوم   �

�8 أ�+ادهم  Kفلذات  وضحوا  االسالم  وأظهروا  دموا  رايته  رفع  ل 
أبناء العروtة من   � الحروب لالسالم والعرب، ومع ذلك فل�س هناك من 

Kطوالٍت عظ?مٍة �8
  �

الدراس?ة �8 ال̈�امج  ح ادخالها ضمن  الشعب ونأر/خه ولغته و/ق�� Kاله اسم هذا  4خطر ع� 
ك    تار/ــــخالجامعات بoنما 4درس    حاولوا هدم ك?ان العرب  -الفرس وال��

9
وتدرس    –الذين دائما

  لغاتهم وآدابهم. 
ـــخ و/ال?ت ا�ت�� العرب Kالسكوت وعدم ذكر ال�رد، Kل إن Kعض ال�ّتاب \شوشون ال          تار/ـ

ف تنكشف الحقائق وسoنت- الحق ع� ال+اطل  و و/قلبون الحقائق ع� أهوائهم، ول�ن س
الغu/ب    ?ة حسب أهوائهم ومصالحهم الس?اس?ة. ومنتار/خرغم أنف الذين 4قلبون الحقائق ال

 ما يناقض نفسه. وسوف ي�ت- هذا الشعب الذي f4افح منذ آالف  ?أن ال�اتب 4كتب أح
9
انا

ض  � والس?طرة    د السن�; العبود4ة  ن�;  من  وسoتحرر   ، األجن̈�� واالستغالل  واالستعمار  الظلم 
� صفوف الشعوب المتحررة، إذ ال 4مكن أن 4ظل شعٌب  واالستعمار وسوف تتحرّ 

ك قافلته �8
ات Kلدە وهو  تعدادە ثالث  من ال~� تحت الس?طرة األجن¹?ة وæستغل االستعمار خ�;

9
ون مليونا

� ظالم الجهل. 
ە 4ع�ش �8 Àمحروٌم منها وأ��  
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 ما حدثت مالhسات         

9
ا ، ق+ل أن أختم هذا ال+حث، أحّب أن أوضح أنه كث�;

9
ا ?ة  تار/خوأخ�;

هم، ومن   ف?ما يرجع ا� ما ق+ل االسالم فاشتهرت شخص?ات كرد4ة عظ?مة Kاسم الفرس أو غ�;
العادل"   وان  الذي اشتهر Kاسم "أنو ش�; وان  أنوش�; الملك  � منها  ال�� الساسان?ة  العائلة  ذلك 

هما من ملوك آل ساسان  لعد  الملك كى وغ�;
9
له واهتمامه ال+الغ Kمصالح الشعب ومنها أ4ضا
ا.    الذين حfموا كردستان وtالد العراق والفرس أخ�;

         : �
  اشتهرت هذە العائلة أنها فارس?ة، ول�نها كرد4ة ال تمت Kصلة Kالفرس، ذلك لما 4أ��

  
 عن  -1        

9
� كردستان، Kع?دا

ة لحfمهم فحسب،  أنها حfمت �8 � العهود األخ�;
Kالد الفرس، ال �8

  � حينما هزموا ملوك الفرس وس?طروا ع� Kالدهم، و7انت العائلة الهخام�ش?ة الفارس?ة �� ال��
� ال�رد.  � عهد الساساني�;

  تحfم Kالد الفرس �8
العام  -2         للقائد  مقالة   � س�ت�; ق+ل  ايران?ة  فارس?ة  مجلة   �

�8 بنف¥�  قرأت   � للقوات  إن��
ف Kالحق ونعلن للمأل Kأن ملوك الساسان الذين  -" االيران?ة المسلحة، كتب:   إننا 4جب أن نع��

� الواقع من ال�رد 
اسمهم ال تزال  وæستدل ع� ذلك Kأن Kقا4ا  .  اشتهروا Kأنهم من الفرس، هم �8

أمراء منطقة "لهو  � كردستان، إذ أن 7لمة "سان" تطلق ا� اآلن ع� 
ك"  ا� اآلن موجودة �8
� كردستان وأنهم 7انوا Kع?دين من Kالد الفرس، وال أظن أنه جان كورد)    -(لtuما 4قصد دهوك

�8
اف منه   ، Kل االع��

9
� الذين خدموا    - وهو فار�³ -4قول هذا الرأي عفوا Kأن الملوك الساساني�;

� الح?اة ل�سوا من الفرس Kل من ال�رد دل?ٌل قاطع ع� ما نقول، إ
ي �8 �� ال~

ذ  الحضارة والر�8
  لو 7ان عندە أد�� 7ل?ل ع� أنهم من الفرس 7ان قد جعلهم من الفرس ل?فتخر بهم. 

� توضيح رأ4ه:         
  وأقول �8

� ملك الملوك وتقاKل شاه�شاە Kالفارس?ة،          
إن 7لمة "ساسان" أصلها "سان سان" وتع��

� "ملك" وقد أطلق "سان سان" ألّول مرة ع� الملك "أردش�;  ال�ردي    "KاfKان  و7لمة سان تع��
فوە 

v
من قب?لة "شوانfارە"  ال�رد4ة والمؤسس األّول للدولة الساسان?ة وtعدە أطلق ع� من خل

، وحي�ئٍذ ت � �ع الفرس Kالدهم من الساساني�; � الحfم إ� أن َضُعَف الساسانيون وان��
ّرد ملوك  ج�8

  (ملك الملوك) ولقبوا ب "سان" أي الملك. الساسان من لقبهم "السان سان" 
 مدينة    - 3       

9
أنهم بنوا مدينة مدائن (ماد4ان) قرب Kغداد، وسموها Kاسم (ماد) وtنوا أ4ضا

� عّمرها ال�رد 
  .  قu/+ة من مدائن سموها (كوردآوا) أي ال��

� كتاKه "إيران Kاستان         
� المعروف �8

/نا المؤرخ االيرا�� " أن  168صفحة  –  و/قول حسن ب�;
� الذين بنوا مدائن هم أجداد   � مقدمته،  المادي�;

، 7ما 4قول ذلك ابن خلدون �8 � ال�رد الحالي�;
ودوت (أبو ال � Kاس اليونoن?ان.  /ــــختار وصاحب  كتاب العشق والسلطنة، وه�;   ) وكن�;

ال-4         � كتاKه 
�8 الط̈�ي  �    478ص    تار/ــــخكتب  ب�; الحرب   Üر دارت  قد  أنه  4قول: 

الهخام� فانهزم   � والهخام�شي�;  � ال شيالساساني�; وtعد  الفرس  أردوان  ون  الملك  ه0/مة كتب 
� ال�ردي، كتب له 4قول:  

  الفار�³ إ� الملك أردش�; الساسا��
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� خ?ام ال�رد. من أذن لك  -"        
إنك قد عدوت طورك واجتل+ت حتفك أيها ال�ردي المر̈�� �8

� احت�/ت عليها و 
� التاج الذي ل~سته وال+الد ال��

�  غ�8
ل+ت ملوكها. ومن أمرك ب¹ناء المدينة ال��

� الصح
� المدائن)؟ أسستها �8   راء (4ع��

� سنة  -5        
ق 7لون?ل "دوهوسه" �8 �: إن الحواجب العu/ضة والشعر  41863قول المس¯

عليها   والمرسومة   � الساساني�; من  المسكوكة  Kالنقود  رنا 
v
تذك لل�رد  الق�/ة  والسواعد  األسود 

  صورتهم. 
� هذە المالhسات          

 ل+الد    7لمة (ال+ارس)ن  هو أ  -ع� ما أظن-والس~ب �8
9
الفارس 7انت اسما

� 7انت �شمل قوم?اٍت عد4دة. لذلك اشتهر عظماء هذە  
اآلس?ا الوسÂ (ايران وكوردستان) ال��

ي 7ل واحٍد منهم    نال+الد Kاسم (ال̈�س: الفرس) 7ما أ � � واال4طا�� واالنجل�;
الفر�¥� والجرما��

  4طلق عليهم اسم األورو̈�� مع اختالف شع�tــهم... هذا ق+ل االسالم. 
 مالhسات          

9
� األحداث  اتنفت األشخاص الذين 7ان لهم دوٌر فعّ �?ة ا تار/خوهناك أ4ضا

ل �8
هم، منها ال̈�امكة  الهامة Kعد االسالم، إذ اشتهرت شخص?ات كرد4ة عظ?مة Kاسم الفرس وغ�;

� أ4ديهم 7ل    الذين 7انوا 
، ح�� ع- هارون الرش?د، والذين 7ان �8 � مس¯شاري الخلفاء الع+اسي�;

  �
الخراسا�� أبو مسلم  العراق. ومنها  � شمال 

"أرt?ل" منطقة كرد4ة �8 فإنهم من   ، وكب�; صغ�; 
اختلف  فقد  األم�/ة.  الدولة  أسقط  أن  Kعد  الع+اس?ة  للدولة   �

الحق?��  �
ال+ا�� 4عت̈�  الذي 

� �س+ه، فا
ّدK Áعٌض أنه عر̈�� وادÁ آخرون أنه فار�³ وقال آخرون أنه كردي،  المؤرخون �8

ا ما يرجع ا� أن الرجال العظماء والبناة 4كتب عنهم    -ىر ع� ما أ-وس~ب هذا االختالف   كث�;
� ج�سه، ول�ن 

7ل مؤّرخ ع� حسب ميوله وعواطفه القوم?ة �Ñ يò+ت بروز العظماء من ب��
� أنه كرد  : الراجح القu/ب من ال?ق�; �

  ي لما 4أ��
"دينور"    أنه -1 منطقة   �

�8 واس¯نكروا  ثاروا  إذ  ال�رد،  سوى  مسلم  أ̈��  لمقتل   Àي� لم 
� العراق. ) الحال?(السل?مان?ة

ثاروا ضد هذا الغدر الذي ارتك+ه المنصور Kقتل    ة اآلن �8
� خدمة الدولة الع+اس?ة واقامتها Kا+شخص Ãف ر/عان ش 

. 4قول هذا صاحب  ه �8
ـــخ"خالصة  . ال�رد تار/ـ �

� ز�Ñ الوز/ر العرا�8     " أم�;
م أبو دالمة الشاعر العر̈�� المعروف المعاÃ أل̈�� مسلم  -2

ّ
عد أن  K 4ذم أKا مسلم    4ذ
: له القت

ً
 منصور غ?لة

ها الع+د                          ع� ع+دە ح�� 4غ�;ّ
ً
  أKا مجرٍم ما غ�;ّ هللا نعمة

� دولة المنصور حاولت غدرە                 
  أال إن أهل الغدر آKاؤك ال�رد أ�8
  

روى  وقد    – رى  ا أجع موال شك أن هذە األب?ات من شاعر عر̈�� متجّرد عن التعّصب ير          
� مؤر يهذ ونن البoت�; � كتاKه "ح?اة الحيخون كث�;

ي الم-ي �8 وان" وابن خل�ان  ، منهم الدم�;
� كتاKه "وفاة الوف?ات" 

         . ) كوردجان   –  ع?ان(رtما 4قصد ال�اتب: وف?ات األ �8
 أن الفرس   -3

9
هما  وخصوصا  لع+د االرحمن بن عوف وع+د الرحمن بن أ̈�� Kكر وغ�;

9
كرها

طالب  أ̈��  بن  ع��  ا�  انضمامهم  لعدم  الصحاKة،  "ع+د  ال  من  أبناءهم  \سمون 
َ Kه أبو الرحمن" (الذي ُس 

 مسلم) §�
، ف -4 " لم  إذال�س هناك نص أو دل?ل مادي يò+ت أنه (أبو مسلم) فار�³ أو غ�; فار�³

 يبق لدينا سوى ترجيح قول أ̈�� دالمة. 
. والغ        .. رض من هذا التحقيق 7له إحقاق الحق ال غ�;
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  مهال�ردي وقواعدها، و7ان بودي أن أ�ت+ه    ولغة الشعب  تار/ــــخهذا موجز عن          

9
 منظما

9
Kا

ّ
ذ

� هفوة فقل س+حان من انفرد  
أ��À من هذا، ول�ن الظروف حالت دون ذلك. و®ن وقعت �8

  Kال�مال. 
/ك           إن الشعب ال�ردي تعّرض مراٍت عد4دة لعمل?ة االKادة والقضاء عل?ه وتعّرض للت��

وا الوحش?ة  والتعu/ب  العمل?ات  هذە  أمام  شامخ  وقف كج+ل  ذلك  رغم  ول�ن  لتفæuس. 
�  ?اوالس

ال�ردي �8 الشعب  ل�وردستان ضد  المستعمرون  استعملهما  اللتان  ا�سان?ة  الال  س?ة 
ترك?ا  فثار  كوردستان  الشيخ سع?د ،  أتاتورك  م1925سنة    Kق?ادة  واستعمل مصط�� 7مال   ،

 من األ الطائرات والدKاKات ضد الشعب ال�ردي وقتل ك
9
ا طفال والشي�خ والش+اب األبu/اء  ث�;

ديرسوقتل   ثورة   �
�8  Äال 4ح 

9
 عددا

9
Kالحرق   م 1937سنة    مأ4ضا  � الثورت�;  �

�8 الشعب  فقتل 
 � واشعالها، و/رى العابر ا� الوقت الحا�Ã عظام الشعب ال�ردي    /ن عليهمKصب الغاز والب��

� ود4ان وسهول وج+ال ديرس
   م ال�رد4ة. �8

        4 �
العالم) �8 تار/ــــخ  � كتاKه (لمحات من 

قول جواهر الل نهرو، رئ�س وزراء هندستان �8
    ذكرە لتار/ــــخ ترك?ا، 4قول: 

� ناح?ٍة أخرى -"        
إن أتاتورك مصط�� 7مال قد انت- ع� أعدائه وكّون دولته، ول�ن �8

  �
ل أ��À من  (هو الشعب ال�ردي) وقتاستعمل 7ل قوته لقمع ثورة شعٍب آخر من أصل إيرا��

، إذ   � ك?ف 4مكن أن  نصفه. وهكذا انت- اتاتورك ع� هذا الشعب وقمع ثورته ولو ا� ح�;
  انتÆ 7الم نهرو.  ؟"تقمع ثورة شعب f4افح من أجل الحu/ة وهو مستعٌد لدفع الثمن

� ق- قاجار  وق+ض رضا شاە بهلوي ع� آالف من رؤساء العشا        
ئر ال�رد4ة وسجنهم �8

� تهر 
� انه?ار الدولة البهل�/ة وقد  جان ومات أ��À من ثلثيهم ور �8 ع اآلخرون ا� كوردستان ح�;

عشائر  ضد  قوته   
9
أ4ضا البهلوي  رضا  منطقة ïاستعمل   �

�8  �
�Üل+اï �

�Üايران    ل+ا � كردستان 
�8

منت  �
�8 فهtuوا  صوهاجمهم  الشتاء  ا�  ف  Kعضهم  ووصل  والج�ع  ال̈�د  من  هم  Àأ�� ومات 

� تعّرض   لنا  هناك، ول�س  الشعب ال�ردي  أواهم  كوردستان العراق ف مجال لذكر 7ل المجازر ال��
  . . ع� 4د اعداء اال�سان?ة والحu/ة. لهذا الشعب ال�ردي 

أ           رغم  الشعب  هذا  يتحرر  علم كوردستان  ن ول�ن سوف  يرفرف  أن  Kد  وال  أعدائه،  ف 
� جميع أنحاء كوردستان. 
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 د. يوسف دارا زند            الكورد، أصلهم وتاريخهم ولغتهم             بحث دراسي    
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  الفلسفة اللغ�/ة لجرÜ̈ ز/دان Kاللغة العtu?ة -  1       
  لفارس?ةللغة اشفق Kاأدب?ات ايران للدكتور رضا زادە  -  2       

  اال�راد منذ فجر التار/ــــخ لرفيق حل§� Kاللغة العtu?ة -3       
م ال  -4       

v
� ضاKط ، ��رد4ة لع+د الرح?م وفك?ف تتعل

� الج�ش العرا�8
  وال�رد4ة. Kالعtu?ة   –�8

� Kالعtu?ة وال�رد4ةüمهاKاد ل  قاموس   - 5                 
  يو موكu/ا��

  ادر أخرى Kال�رد4ة... ومص                   
               

  ە ند يوسف دارا ز 
  الحادي ع� الفصل  –السنة الراKعة 

  لغوي  448قم ر 
   


