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 سؤران . س. ح

com. @hotmail909soran l ،كة دةتوامن بصثم وون و ماين تةواوي گةالين جيهان، لة سةر چةند كؤصةكةي پتةو بةندة
هةر بةم پثوانة راستةقينةية، پثويستة گرنگي هةرة . گرنگتريين ئةو كؤصةكانة، كؤصةكةي زمانة

 . زؤر بة زماين كوري بدةين و بؤ راضة كردن و پةرةپثداين، بة بنةوةشيت تث بكؤشني
ةرةپثداين زمان،  جا، بؤ پ. مان بة ديوارثك دابنثني، خشيت ئةو ديوارة، وشةگةيل ئةو زمانةيةئةگةر ز

كة من وةك بةركوصثكي زمانناسي، لثره دا راضةي   . دةبث لة ناسني و راضةي وشةوة دةسيت پث بكةين  
تان پثشكةش دةكةم، دةشزامن كة لة خزمةت بريمةندان و زمانناسان دا، ئةم كارةي من } گؤران{وشةي 

 ) :رة بؤ كرمان يا زي(بة دياري بةرم بؤ چياي زاگذؤس ” مازو”وةك ئةوةوة واية، كة 
  :} گؤران{راضةي وشةي  •

ة و   } جةمع{، كة وشةيةكي كؤ) گةورةكان{ ةوة دث و ياين }گةور{، لة وشةي }گؤران { ريشةي وشةي 
 . }گاور{ ئةم وشةية جارجار، بووشةتة . بة ماناي زةردةشتية كان و مةزنة كانة

(ة پاش كةوتنة بةر چةرخي ئاصوگؤذ ، لة زماين كورديةوة چوةتة نثو زماين فارسيش و ل}گةور{ وشةي 
Morphology)   چون بة پثي ياسايةكي زمانناسي، ز وربةي ئةو وشانةي كة لة }گةبر { ؛ بوةتة ،

وة لة   } و{ يان تثدا بووبث، ئةم پيتة } و{ زماين كورديةوة چوونةتة نثو زماين فارسي، ئةگةر پييت 
{  بوة تة } شةو{ ، وشةي }سيب{ ، بوة تة }سثو{ ، بؤ وثنة وشةي }ب { زماين فارسي دا، بوةتة پييت 

 . }لةب {، بوةتة }لثو {و وشةي } شةب 
 و لة زماين تركي دا بةو تركانةي چووشةتة نثو زماين تركي، }گةورة { كة كؤي وشةي }گؤران { وشةي 

، ياين }گؤران { كة ئاييين پريؤزي كوردي ئةهلي حةق چوةتة نثويان و وةريان گرتوة، دةصثن 
 و كتثبة يا شتثكي وا زانيوة، چون ئةو كاتة، ئةوان ئةم ئايينةيان بة ئاييين زةذدةشيت }گةورةكان{

ئةم تركة گؤرانانة، زؤر تر لة مةبةندي . زماين كوردية} گؤراين{ ئايينيةكانيشيان، بة زاراوةي 
 .  ، لة ئثران دةژين…تةورثز، ئوسكو، بناو، مياندواو، روودهثن، بوومهثن و 

و ئةم هؤزة لة } زةذدةشتية چكؤلةية{ يش، كة ناوي هؤزثكي مةزين كوردة، به ماناي } گةورك {وشةي 
 دةژين و لة كؤنفذانسي پثنجةمي نثو نةتةويي زةذدةشيتان لة تاران، …ناوچةي مةهاباد، سةقز و 

 . لةسةر ئةم مةبةسته، زؤر باس كرا
 . }گؤران { ان، دةصثن كوردي بة خةصكي ناوچةي قؤزصوي هةوشاريش، لة رؤژهةصايت كوردست

بة پثي بارودؤخي كات و جثگة، له ناوچةگةيل كوردةواري بة چةند چةشن، كةصكي لث } گؤران { وشةي 
 :وةرگرياوه، كة ئةمة بذثك لة منوونةكانيةيت 

ئةو كوردانةي كة بةم زاروةيه قسة دةكةن، . به ماناي يةكثك لة زاراوةكاين زماين كوردية} گؤران  {
بذثكي زؤر كةميشيان پةذةوازةي ناوچةي   . ر لة ناوچةگةيل پاريزگةي كرماشان و ئيالم دةژين زؤرت

.  } كةصوذي دثرامةدي{ هةوشار، لة مةصبةي ساينقةصاي رؤژهةصايت كوردستان بوون، كة پثثيان دةصثن
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ورديش  زؤر لة هؤنةراين ك. زوربةي كتثبة كاين ئاييين پريؤزي ئةهلي حةقيش، بةم زاراوةية نووسراون
 . بةم زاراوةية، هؤنراوةيان نووسيوة، كة ماموةستا خاناي قوبادي يةكثك لةوانةية

بؤ ئةو كوردانة بةكاردةبرث، وا } مسكثن{ وةك وشةي } گؤران {  لة چةند ناوچةي كوردستان، وشةي 
ة من  ك(ئثدمؤندس، لة كتثيب كورد و ترك و عةرةب دا . جي. لة چيين خوارةوةي كؤمةصن، كة رثزدار س

 ) . گول و گؤراين قوذةبةراز{بؤ وثنة دةصثن . ئاماژةي پث كردوة) پثي دةصثم كتثيب كورد و كورد و كورد
وةك { ةوة هاتوة و بة ماناي } گؤران { كة بة ماناي بةستة و گؤرانية، لة وشةي } گؤراين {  وشةي 
 . ، ياين وةكو سروودي گؤرانةكان يا زةذدةشتيةكان واية) گؤرانة
نازناوي هؤنةري تازة وثژ و داب پارثزي مةزين كورد، ماموةستا عةبدوصصا بةگي   } گؤران  { وشةي

وةرگرتوة و يةكثك لة  } گؤران { يا } گةورگةل { گؤرانيشه، كة ئةو نازناوةي لة وشةي پريؤزي 
شازترين هؤنراوةكاين خؤي بة ناوي گةشيت هةورامان نووسيوة، كة بة يةكثك لة ناوچة گرنگةكاين 

 . يا زةذدةشتيةكاين زو دةناسرث} گةورةكان { ژياين 
  ” سؤران” لةگةص سپاس، 
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