
ww.dengekan.comw 
Saturday, May 22, 2010 Page 1 

 

  



arikhayat@yahoo.com 

 
 

 


















1





2












31   ا ماْ  كلھ م ادم االس و عل

22السموات و االرض و اختالف السنتكم و الوانكم ان في ذلك الیات  ومن ایاتھ خلق
  ). للعالمین
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1 روثيكؤمةَلة زماني ھیندؤ ئةو  
2 كؤمةَلة زماني ئةندؤلي 
3 كؤمةَلة زماني ئیتالیایي 
4 كؤمةَلة زماني جةرماني 
5 كؤمةَلة زماني كلتي 
6 سالظي-كؤمةَلة زماني بةَلتیك


ثانوي
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  مانة ئَیرانییةكاني باكوورز .1
 زمانة ئَیرانییةكاني باشوور .2
  زمانة ئَیرانییةكاني خؤرھةآلت .3
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..أي ان الكلمة الكردیة ھي معدن أي اللغة )بست(فریبة جدا من كلمة الــ, فاللغة المیدیة كانت تسمیتھا ابضا أبستا او افستا او اوستا
فقد یكون المیدیون اخذوا الكلمة الكردیة و ھذا احتمال قوي و یدل على ان اللغة الكردیة اقوم و اقدم من االفستیة , لدولة میدیاالقدیمة 

10..المیدیة التي دونوا بھا كتابھم المقدس






11




 











  
  ).كاسي, لولوبي(وةكو , كؤمةَلة زمانةكاني عَیالمي. 1 
  ).ھوري, ئؤراتي(وةكو , كؤمةَلة زمانةكاني قةفقاس. 2 
  ). طؤتي(وةكو , كؤمةَلة زمانةكاني خؤجَییةتي. 3 



















میدي -
ئاظَیستا -
ثةھلةوي و ساساني -

 ة حیثی
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ظ-ط-ص-ض-ذ
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  . دیالَیكتي طرمانجي خواروو-2
 . دیالَیكتي كرمانجي ناوةِراست-3
 . دیالَیكتي كرمانجي باشوور-4
 . تي طؤراندیالَیك-5





1
2
3
420






















21



 






1






ww.dengekan.comw 
Saturday, May 22, 2010 Page 11 

 




2






22







25014



100

3,5
7


30









23
 
 

 













ww.dengekan.comw 
Saturday, May 22, 2010 Page 12 

 



























1
2


3
4









5


24





1





ww.dengekan.comw 
Saturday, May 22, 2010 Page 13 

 

2



3





4


5


6


7




8
25


 







1 46 
2 23 
3 3740 
4 3640 
5 2123 
6 1921 
7 1921 
8 4952 
9 9184 

10 4 
11 77ص، اصل الكرد و كردستان و اصالة اللغة الكردية :مسعود مصطفى الكتاني. د 
12 16، صعن لغة الكرد و تأريخهم :صالح سعد اهللا 
13 6970 
14 6970 
15 86 
16 9297 
17 7ص ،رديةكالوجيز في تعليم اللغة ال: رِزكار علي عبدالرحمن 
18 70ص ،صل الكرد و كردستان واصالة اللغة الكرديةا: يمسعود مصطفى الكتان. د 
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19 4346 
20 2122 
21 3840 
22 100102 
23 4244 
24 3637 
25 9497 

 
 
 
 


 1978، ئةَلمانیا-بامبَیرط،طرتووى كورديزماني یةك :جةماَل نةبةز .1
 1977، بةغدا،مَیذووى زماني كوردي: زوبَیر بیالل ئیسماعیل .2
 1988،بةغدا، زماني ئاظَیستا: سؤكؤلؤظـ .3
 1977، بةغدا، زانیني كرؤكي زمان: عةالئةدین سةجادي .4
 1985، بةغدا، زماني كوردي و دابةشبووني جوطرافیایي دیالَیكتةكاني: مةخورشیدةفوئاد ح  .5
 1984، بةغدا،زماني نةتةوایةتي كوردي :كامل حةسةن بةسیر .6
 1984، بةغدا نالي و زماني ئةدةبي یةكطرتووى كوردي :كةریم شارةزا .7
 1977، سلَیماني، زماني كوردي و ھونةري وةرطَیِران: كةریم زةند .8
  1991و كوردستان، بةغدامَیذووى كورد :مةد مةردؤخي كوردستانيممحة .9





   1985، بغداد الوجیز في تعلیم اللغة الكوردیة :رزكار عبدالرحمن. 1 
  1989، بغداد  )نقد في الثقافة الكردیة(عن لغة الكرد و تأریخھم  :صالح سعد اهللا. 2 
متخصصین في اللغات  ءاْ  فیلولوجیین و علمامناقشة وتحلیل الر, مقارنة(اصل الكرد و كردستان و اصالة اللغة الكردیة : مسعود مصطفى الكتاني. 3 

 2002، دھوك ةباوربی- الھندو
  


