مێژینەی هاوبەشی کوردو کروات
کرواتیا یان کرواسی ناوی واڵتێک ی ن اوەیی ااکک انی ،کی ا اکووەووو س وووەی ااوایی ی کیڵی
سلۆڤانیا و اینگاەیادا اییی ،کی ااکوەی ەۆژایاڵت کی ڵی سرایا ،کی ەۆژایاڵت کیڵی اۆسویا و
ەووپێ ووکیی ،٩،،٦٥
ایەزوڵ ۆڤیە ،کی اای ووە کیڵی م ۆن یویگرۆ و دوەی ای یادەیاتی
کیل ۆمیتر ەواەڵۆی ییی کی زی اتر کی ایزاە دوڕڵیی اچ ووکی کینێ و دوەی ادا ایڵکیوت وون
ژم اەوی دانیو وانیکیی ە واە ملی ۆن و دووس یدو ایی ا ایزاە کیس ی کی  ٪٦٩اڕوانامیی ان
اییی ،واتی واڵتێکی خوێودوواەو فێراوون اۆ مواڵی تیمین ییش ساڵی تا پازدو ساڵی زۆەوک یی
ایەووا ا  ٩٧زانک ۆی اییی زانک ۆی نیتیووی ی زاڵری ل کی س اڵی ٩٩٩٦ز دامیزەاووو ییک ێکی کی
زانکۆ دێریویکانی جیهان
دوڵوترێ ژماەوی ییو کیسانیی کی خۆیان ای کرواتی دوزانیە نزیکیی دو ملی ۆن کی دوا ە و
نی ووی زیاتری ان کی دوەووی کرواتی ا ،واتی کی واڵت ی اۆس ویاوایەزوڵۆڤیە ،مۆۆتینیگی ، ،س رایاو
واڵتانی دیکیی جیهاندا دوژیە
لە ساڵی ٨٣٥١ز لەشک ی عوسمایلی توایی خاکی ک واتیۆا ااییۆ اکۆاب ،اەوەۆت ەو اۆت ەە مۆی
جت اوجۆۆت ی مەا یۆۆی و س ۆە اازی اااەشۆۆک اب اەو شۆۆەو ە و سۆۆگوو ی یەۆۆواڵ مەڵەم ۆ وی
عوسمایلی و ئیمپ اتت ی یەمسۆا ا ۆا ی کۆ اب عوسۆماییەکاڵ ۆژ اوای ۆژ پەشۆ و اڵ ا کۆ ا،
سە یجام لە ساڵی ٨٣٥٥ز لە شەڕی سیسا شکسنیاڵ خۆوا اب اە شۆکایی عوسۆمایلی ئۆا امی
اۆۆۆت سۆۆۆۆگوو ی ک واتیۆۆۆا یەڕا ەو ب اوای ایۆۆۆۆگەو اە ا ەکۆۆۆۆی زۆ ک واتیۆۆۆا اۆۆۆۆوو اە اەشۆۆۆۆە لە
مەڵەمۆۆ وی یەمسۆۆاو ەەی،ا ۆۆاب لە س اڵی  ٩٦٩٩کی دوای ییکیم یە جینگ ی جیه ان ،کرواتی ا کی
ییمپراتۆەییتی نیمساو اینگاەیا جیا اۆوو و ا وو ای ایی ێ کی یوڵس اڤیا کی ٥،ی ح وزویرانی
س اڵی  ٩٦٦٩ییک الیینی ج اڕی س یەایخۆییدا ،ایەووا ا ی یڕی کی دژی یوڵس اڤیا ەاڵییان د
سیەونجام کی ساڵی  ٩٦٦،سیەایخۆیی کرواتیا دانی پێدانرا
کێو یی ڵیوەوی کرواتی ا کیووداا وو ،ایەک داڵی ر دوک رد ،وای پێو اندودا کیڵی کرواتییکان دا
ا اوەوگ و ەیو ین! پۆڵۆنییک ان وای ان ڵ وت اوکگاەوک ان دوی ان این دوااەی ااوەیو یییان
دەوست کرد سرایکان ای توندی پێداڵریان کیسیە ااوڕیو ییی دوک ردووو تین انیت فیەونس ا،
یی اکی و ییڵمانییکانیش ایدوای ایڵگیو سینیدی ااوڕیوییی دوڵیڕان
ایو دێڕانیی کی نووسران ،خۆیا دوا کی کرواتی ا س وووەی ااوایی ی کیڵی کوەدس اندا ن یی،
ایاڵم وێڕای ییوویویوو دوڵوترێ کی مێژیویی ااوایی یان اییی ا ۆ ایدواداە وونی ییو ا اایتی
این او ەام ان و ی رۆڤیی ی اەوزایاندا دوڵیڕێ یە و کیایەان ژیە مێ ژووی دووەت ر ایڵووس ی
دوکییە
دووسید س ا کیمیوایە پڕۆفیس ۆە 'یوس یل میک ۆزی الۆمین ا ' اۆە وونی خ ۆی س یااەوت ای
ەیویو نیژادی کرواتییکان خس ی ەوو ،ەایگییاند کی ییوان کی ەۆژایاڵتی ن اڤیە ،ایت ایژیتیش کی
ەۆژی اوای یێران ی یێس ادا ا اتوون ،واتی کیو واڵتیی کی س یەدومانێ کیژێ ر یڵیم ڕووی م اد،
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ایخامینو ی و ساس انییکاندااووو پڕۆفیس ۆە یوس یل ججۆزی رد جیخ ی دوک ردووو کی
کرواتییک ان ایم ان 'س یەمیتی'وکانە کی ەیو ییان ا ۆ مادوک ان دوڵیڕێ یوو 1س رایکان زۆە
سیەس یخ انی دژی ییو اۆە وونی ا وون ،ا ۆیی س اڵی  ٩٦٩٩کی کردوییک ی ڵوماناوی دا ن امیی
ماجیس یەوکییان کی ییەی ی ی ییکادیمی ادا دوەاێو او ی اەدیانیوو میایس ت کی ی اەدنیووش
ییوواوو ت ا کرواتیک ان ایدواداە وونی زی اتر ا ۆ ەوڵوڕیو یی دێریو ی خۆی ان نیکین ایە کیو
پێووندودا دوڵوترێ کی کی سااڵنی دواتردا ەواە پس پۆڕو زان ای کروات ی کی پێڕووی ان کی ەام انی
یێران ی جساس انید ا وونی کرواتیک ان دوک رد ،کیالیین دوزڵیی س یاوڕی یوڵس اڤیاوو
تیرۆەک ران وێ ڕای ییوانییو یوو کی س یدوی ایس یمدا کی س الیین ی 'مێژووی ی ،زم انیوانی و
اونیەی'ییوو ایواڵ ی ڵیڕان و سیەەاس ت ک ردنیووی ەیو یی یێران ی ا وونی کرواتییک ان دەا
ایەییکی کی کوک ا یێل ی جLuka Jelićد یوس ر س رزیگۆڤس کی جJosef Strzygowskiد و
یوڵ ۆ مۆنۆەێ ت دێ ڤ االە جUgo Monneret de Villardد کی ا واەی مێ ژووی ا ونیەی
دوس یان ای کێکۆڵیویوو ک رد ایەووا ا یۆا ان پێیس کێر جJohann Peiskerد ،م یان ی ۆفای
جMilan Šufflayد و یی ۆ پیاە جIvo Pilarد کیاواەی مێژووی یاییوی دوس یان ای کێک ۆڵیویوو
ک رد ایەووا ا ماەیان ا ڵۆی ی جMarijana Gušićد کیا واەی جل وایەگ ،کس ێویا ڤیوس کی
ڵاسپاەیویجKsenija Vinski-Gaspariniد کیاواەی یاەکۆکۆژی توێژیویووی ک رد س یەونجام
جیخ ت کی ااوایی ی فیەاینگ ی ک راییوو ،ایاڵم این دێ پێی انوااوو کی ییو ااوایی یی ای
دەون گیوو کی ڕێ ی یفقاس یاوو ڵییو ۆتی کرواتییک ان و ک اەی کێک ردوون ،کیە ی ایمووی ان
ک اەیگیەی اان دۆەی ساس انییکانیان ج٩،٩-٥٥٥زد کیس یە کرواتییک ان ەوت نیک ردوووو
سیەڕاس یان کردووو 2ماااە ییوانیی کی اۆ ەیو یی یێران ی ا وونی کرواتیک ان کێکۆڵیویووی ان
دوکرد ،دووە اەی ییی کینجیو تی رۆە دوا وونیوو نووس یەی ن امیلکیی زوەدوی ت کی کرواتی ا،
دک ۆە م یان ی ۆفای کی ەۆژی  ٩٦٩١-٥-٩٦اێری ی ک رایی س یە و کێی دەا ،ایە کی ژێ ر کێدان دا
ڵیانی سپاەد ایەوواا کی ساڵی  ٩٦٧٩پڕۆفیسیۆە مایکل کۆڤری جMichael Lovricد ییکێ
کیو کیسانیی کی پو یوانی کی ەامانی ییرانی اوونی کرواتیکان دوکردووو ،کوژەاو تیەمیکییوی
ف ڕێ دەایی ن او این دوەی ڤێلێژی ت جVelebitدووو تین انیت کاتێ کی تیەمیکییو ی دۆزەاییوو،
پۆکیس ەێی نیدا یی یڵکاەی اۆ اۆکاەی مردنیکیی اکرێ
ووک نووسیمان کی پڕۆفیسۆە یوسیل میک ۆزی الۆمین ا کی ن امیی ماجیس یەوکییدا کی س اڵی
 ٩٧٦٧نووسی اووی ایو یاکامی ڵییو ژوو کی کرواتیک ان کی ایی ی ەۆژی اوای یێران ی دێ ریویوو
کۆەیان کردوووو اۆ سیەزومیوی یێس ایان ااتوون اێگومان اییی ەۆژیاوا ایمان کوەدس انی
یێس ا دوڵرێ یوو.
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پکیدانوایە

هەندێک لە مێژوونووسان جەخت دەکەنەوە کە 'سەرمەتی'یەکان پەیوەندی نەژادی نزیکیان لەگەڵ مادەکاندا هەبووە ،هەنددککی دیدکە
کە سەرمەتیەکانی هەر بەشکک بوون لە نەتەوەی ماد.
2
https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_hypotheses_of_the_Croats
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کیالییکی دی کیوو ،س ێپان کری زیە س اکا جStjepan Krizin Sakačد پێی وایی کی کرواتیک ان
ایی ێکە کی پای ماووی ایخامینو ییکان کی کی نێ وان س ااڵنی ج ٩٩١-،،١دپ ێش زای ە
ییمپراتۆەییتێکی ایەفراوانیان کی ەۆژایاڵت ی ناڤیو دا ایا ووو 3فیەم انڕوواییتی ایخامینو ییکان
سوووەوکانی یێس ای یێران و کوەدس ان و فیکیس یە و میسر و ەۆژیاوای یینادۆڵی دوڵ رتیوو،
کی دۆڵی سود کی ایودس ان تا میسرو کیژیاو کرواتیای یێس ا دەێژ دواۆوو
کێک ۆڵیەی ییوگلی زی' ،نۆیی ل م اککوم' کی ک ێژ ی وک وەتی مێ ژووی اۆس وی'4دا ایدواداە وونێکی
ایااداەی سیااەوت ای پێووندی نێ وان یێرانی ان و نیتیووک انی یوڵس اڤیا یینج ام داوو ییو کیو
ااووڕودایی کی پیی ی کروات ،کراوات یان خراڤات ا ی ەیو یی کینێ و زم انی س رایدا ن یی ،ایاڵم
پێیوایی کی ییو ویییی ااویێووی وییی خراوات جKhoravatدی زمانی دێریوی ساس انییی کی
وات ای دۆس انی دودات ایەووا ا پێی وایی کیس یەدومی ساس انییکاندا ،واتی ن زیکیی  ٩٧١١س ا
پ ێش یێس ا ک ۆەی کرواتیک ان دوس ی پێک ردووو ،کی زێ دی خۆی انیوو ایەوو اۆس ویو س رایا و
کرواتیای یێس ا ەۆیو وون
کی یاڤێس ادا دوازدو ی ت ووک نی ازو پێداویس ی ا ۆ جینگ اووە دی اەی ک راون کی ایی یمیویان
ک ویرت ا ووو ک ویرت ااوی ێووی ایەوان کی ا ووو ،س یەداەوکانی س وپا کی س یە زەێ ،واتی کی
س یە س وگی خۆی ان ایس ویانیو س وودیان کێووەڵرت ووو نم وونیی ییووش کی نیخ ش و
ایەدنووس ی تا ووس اندا ای یای کرا دی اەو ایەووا ا کی ایەدنووس ێکی دی کی پ اپیک ،ا اوکی
ییەدویێری پاپیکان ،دامیزەێویەی دووڵیتی ساس انی ک ویرتی کیمل ی یااڵن دووو و کیس یە زەێ
ایس ووییتی
5
ایڵوێروی ایڵگیی مێژوویی کاتێ ایارام ی دوووم کیس یە تیخ ی پای اییتی فیەم انڕواییتی
ساسانی دانیو ووو ،اڕیاەی کوی وی 'مانی' داوو کی ووک پییامژیە خۆی ناسانداوو جایارام ی
دوووم فیمانی دا کی مانی زنجیر اکرێ س زنجی ر کی دوس یکانی و س زنجی ری دی کیش کی
پێ ی اک رێ و ییکێک یش کی ڵیەدون ی ا)اڵێو دەێد 6دوات ر ای اڕی اەی ایارام ی دوووم ک وژەا و
جیس یکییوی پاەەی پاەەی کرا و سیەوکییوی کی یاەی ایی ااات 'ڵوندی یاپوە '7ایڵواسرا
پای ان اێ رش کراییس یە پییڕووان ی ی اییوی م انی جم انیوید و داوای ان کێک را کی ی اییوی خۆی ان
اگ ۆڕن و ا ۆ س یە ی اییوی زوەدوی ی اگیڕێ ویوو ،کیە ی تی روییک ملی ان کی نیک ردووو،
ایناە اەی س یەیان ایڵگرت وووو زێ دی خۆی ان ایجێهێو ووو دوڵ وترێ ییوانیی ملی ان ا ۆ
ایارامی دوووم کی نیکردووو و زێدی خۆیان جێهێو ووو ااپیرانی کرواتیکان اوونی

https://hr.wikipedia.org/wiki/Stjepan_Krizin
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نوئل مالکوم ،تاریخچە مختصر بوسنیwww.aftabir.com .
5
بەهرامددی دووەپ پکنمەمددین پاشددای ساسددانیەکان بددوو ،لە سددا ی  ٦٧٢تددا ٦٩٢ی زایینددی رەرمددانیەوایەتی کددردووە .سددەرەنماپ لە سددا ی ٦٩٢
کوژراوە.
6
ویدنگرن ،گئو .مانی و تعلیمات او .ترممۀ نزهت صفای اصفهانی .تهران :نشر مرکز . ۰٢٩۱ ،ص .٩٩
7
راستیەکەی گوندی شاپورە ،بەاڵپ عەرەب کردوویانە بە موندی شاپور ،ئکستا ئکرانیەکان هەر بەو شکوەیە ناوی دەبەن.
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دک ۆە ز ،ڵروایوی  (Z. Grvbyshych ) 8کی کێکۆڵیویووکانی خۆیدا ایو یاکامی ڵییو ووو کی
کێکچووی زۆە کینێوان وییڵیکێکی کرواتی و زمانی دێرێوی ساسانیدا اییی
ا ام ڵۆی یۆ ،کۆمیڵواس ی ی اەی زاڵری ن کی نووس یوێکدا کیژێ ر ن اوی کییکی ا '' ''LJELJAی رۆڤیی
خ ۆی ک ردوووو ایو یاک امی ڵییو ووو کی ا اایتگیکێکی زۆە ا ۆ س یەدومی ساس انییکان
دوڵیڕێویوو ،ایتایژیتیش جلوایڵیەی کییکیا ااویێووی جلوایەڵی سیەدومی ساسانیی
یێس ا ای وەداوونیوو کی جل وایەڵی ژن انی کروات ی و ایەاوەدکردنی ان کیڵی جل وایەڵی ژن انی
کوەد ااویێوواوونیان ای یایکرا خۆیا دوا ایتایژیتیش ااویێوویی کی ایس وی ایەایڵژێ ویدا،
کی ت ا یێس اش کینێ و ژن انی ک وەدی خۆەاس ان و ک وەدانی ا اکووە و ایی ێ کی ک وەدانی
ەۆژایاڵت ا وونی ایە م اوو [ س وێ وی ووک نم وونی دوخیی وی ەوو ،دوو کی وێویک ان ا ی
کوەدانی خۆەاسان و ااکوە ،سێهیمیویان ای کرواتییکان]
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کروات ها ؛ ایرانی تباران اروپا ،نویسندە :بهارە رالح http://karnaval.ir/croatian-iranian-people
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یێم یێە ە ۆەی  9جM.N. Chvrychد کی س اڵی  ٩٦٦٩کی ک ێژ ی خۆی دا ەیو یی یێران ی ا وونی
کرواتییک انی خس ۆتیڕوو ،ەایگییان دووو کی ن اوی اویم اڵییی  ٩٦١خێزان ی کروات ی تیواو ی ان
ااویێووی ناوی اویماڵییی یێرانی دێریوی
کیڕووی زمانیوانیو یوو ،پس پۆڕان پێی انوایی کی زم انی کروات ی کی اویم اڵیی زمانیک انی او دو
یوڕوپ اییی ،ایەووا ا کێکچ وونی زۆە کینێ وان زم انی ساس انی جپیا لیوی ،پاەس ی دوەی و
کوەدیددا اییی کیوااەوییوو کی ماڵپیڕی ویکیپێدیا نووسراوو کی :کینێو زم انی کرواتی دا وی یو
پیی گیکێ این کی ااوی ێوویان کینێ و زم انی فاەس ی دێریو دا اییی[ 10ایڵ ژیت میایس ت کی
زمانی فاەسی دێریە ایمان زم انی م ادو ساس انییی کی زم انی ک وەدیش ەوڵوەیو یی کیوانیوو
ااتووو ەێکاە]
زم انی کروات ی کیس زاەاووی شۆۆنتکاایاڵ ۆۆا شنتکااشۆۆنیگا  štokavianۆۆا  štokavštinaد
ەاکاڤی ان ی ا ەاکاڤو یواج Čakavianی ا čakavštinaد و کییکاڤی ان ی ا کایکاڤو یوا
ج Kajkavianی ا  )kajkavštinaپێکه اتووو کرواتییک ان ڵلیی ی کیوو دوکین کی ایا ۆی
ییکگرتوی نیو مانیکییان کیڵی اۆسوی و سرایکاندا ،ییدی اێریێکی ایەنامیڕێژ کراووتی س یە
زمانیکیی ان و وی یڵیکێکی اۆس وی و س رای اێو راونیتی نێ و زمانیکیی ان و زم انی دێ ریە و
ەوسینیان یێوێودەاووو اوکۆ کراوو ،ەونکی فیەمانڕووایانی یوڵساڤیا ایوڵیان داوو ایزۆەوک ی
زمانی ییکگرتووی نێوان ییو نیتیوانی دەوس ت اک رێ! کیو نێووندوی دا زم انی کروات ی ڵ وەزی
کاەیگیەی پێکیوتووو ،زاەاووو اوزاەاووی اۆ پییدا اووو و کی خودی خۆی دووەکیوتۆتیوو
کیەوانگیی سیمادا ،مرۆڤی کرواتی خاوونی کووتی دەێژ و ااەی  ،دوموە اوی دەێ ژ ،م و ەوش،
پییکیەی جیس یی ڵیوەوو ەواەیانیو ەونگی پێست سپی و سووە اێگومان کێکۆڵیەانی ای انی
و ڵیڕۆکیکانیان کی سیدوکانی پێووودا کی ااتوونیتی کوەدس ان و سیااەوت ای سیمای مرۆڤ ی
ک وەد ەای خۆی ان پێو انداوو ،ایەوای ان نووس یوو کی ک وەد ک ووتی دەێ ژو ا اەیکی ،پیی کیەی
ڵیوەوو ەواەی انییی ،دوموە اوی دەێ ژو پێس یان س پی و س ووە ،ایدوڵ مین ڵینمڕون و
ەوی یان تێ دا ایڵکیوت ووو ییوانییو ی کی این ایەایم ی تێکیاڵواوونی انی کیڵی ویەو و
توەک ججێی تێڕامانی کی کێکۆڵیەووانی سویدی پێیانوایی کی ەێژوی  ٧١تا ٪٧،ی خیڵکی کرواتیا
کی نیژادی یێرانی دێریوە11د
ئاشۆۆۆک ا ە کە سۆۆۆاڵی ٨٥٨١ز واڵتۆۆۆی ویسۆۆۆەایا لە پەکەو ی ۆۆۆمایی ییشۆۆۆنمایی سۆۆۆ  ،اتسۆۆۆگی و
ک واتۆۆی ا وسۆۆو اۆۆووب لەیەت ا وسۆۆنگوویی ویسۆۆەایا ،اکنۆۆت مۆۆەاڵ اتۆۆس و ئەیۆۆماز ا ئۆۆەس
اۆۆوا می لە وتا کۆۆما سۆۆەاا ب اۆۆن لەکزۆۆوویی ایی کۆۆی ک واتیەکۆۆاڵ یووسۆۆیو اڵ کە ٪٥٣ی
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کروات ها ؛ ایرانی تباران اروپا ،نویسندە :بهارە رالح http://karnaval.ir/croatian-iranian-people
10
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ک واتیەکۆۆاڵ لە وایۆۆ،ەی شۆۆە ی جیاواز ۆۆاڵ لەیەت سۆۆەایەکایما ەە ە ،لە ووی ژ گەتیکۆۆیەو
ز ات ەاوشەو ی کو او ئە مەییەکاین)12ب
شۆۆۆا زا اڵ اەپەۆۆۆی ئیگن ۆپتلۆۆۆتژی پەۆۆۆوایە ی لەکتڵیگەو ۆۆۆاڵ کۆۆۆ اوو و ئاشۆۆۆک ا اڵ کۆۆۆ اوو کە
زۆ ۆۆگەی ک واتیەکۆۆاڵ سۆۆە اڵ ا ۆۆو و ئەوایەش لە کو ا کۆۆایەو یۆۆی کن ،اەاڵم لە یەو ڕاسۆۆنی
واڵتی ک واتیااا ی وپەکی تەواو جیاواز ەەڵ ،ئەوایە سە اڵ خ و لە ئە مەییەکایەو یی کن.
ەەیم لە لەکتڵە واڵ پەیایوا ە کە ەاوشۆەو اوویی ئیگن ۆپتلۆتژی یەۆواڵ ک واتۆی و م ۆاەکۆایی
کو اسۆۆۆۆناڵ اۆۆۆۆت ئەو ا یەڕ ۆۆۆۆنەو کە عوسۆۆۆۆماییەکاڵ ژمۆۆۆۆا ەکی زۆ مگۆۆۆۆماڵی کو ا ۆۆۆۆاڵ لە
اا کوااوکیۆۆۆاڵ اایۆۆۆموو  ،ئەوایە ۆۆۆاڵ اۆۆۆ اوو و لە سۆۆۆە اازیەی تۆۆۆا گەب لە ک واتیۆۆۆا مەشۆۆۆنیاڵ
پەکۆۆۆۆ اووڵ و اواتۆۆۆۆ اۆۆۆۆت پا اسۆۆۆۆنگی ا سۆۆۆۆنەاڵتی خت ۆۆۆۆاڵ اەکا ۆۆۆۆاڵ ەەگۆۆۆۆاوڵ ،اوای شکسۆۆۆۆنی
عوسۆۆماییەکاڵ لەو یاوچۆۆایە ،ئەوایە لەوێ مۆۆاویەتەو  ،ژییۆۆاڵ ەەگۆۆاو و مگۆۆماڵیاڵ اۆۆوو  ،ئیۆۆمی ئەو
ەاوشۆۆۆەو یە لە ئیگن ۆپتلۆۆۆتژی پە ۆۆۆمااوو اە اۆۆۆ وای مۆۆۆن ئەمە ۆۆۆی تەگۆۆۆاچ ) ەەیۆۆۆم کی ا ۆۆۆکە
پەیۆۆۆایوا ە کە اەەۆۆۆتی کۆۆۆتچی ئااۆۆۆا و کو ا کۆۆۆایی ژ ا سۆۆۆنەاڵتی عوسۆۆۆمایی اۆۆۆت ک واتیۆۆۆا ئەو
ەاوشەو یە پە مااوو
کی س اڵی ٩٩،٩ز ،کویس ی ە واەدوایم جLouis XIV de Franceدی پادی ای فیەونس ا
ژماەوییک خۆایخوی کرواتی کی ەیزوکانی س وپاکیی خۆی دا ووەڵ رت و ییکیییک ی ت ایژیتی ا ۆ
دەوس کردن سیەاازانی ییو ییکیییکی ووک نیەێ ی دێریوی خۆیان دوس ماکێکی یاوەیو میان کی
مل دوپێچا و ایالی پێویوودا ڵرێیان کێدودا ییو دوس ماڵی جدوسرۆکی یان ایەوانکیدیی اۆ ک اتی
اریوداەاوون سوودی کێووەدوڵیرا  13دوات ر کی نێ و س وپای فیەونس ادا ی ێووی فیەم ی ا وونی
پێ دەا و ناویو ی کێو دەا ییال ک روات جa la croateد ،دوای یش ا وو ای مۆدی ل ،س یەونجام
اۆیوژاغی کێووایەایم اات کی اە زمایی اە یسۆی پەیۆم ڵەن کۆ اواب  )cravateیێس ا زۆەایی
کیس اییتی و فیەمانڕووای انی کیمل ی دوکین اێگوم ان ییووش دااێک ی ک ۆنی خیڵک ی ەۆژایاڵت ی
ن اڤیوی ،ایت ایژیتیش ک وەد ،یای ووەی و فاەس یکان یێس اش ک وەد ای ی ێووییکی ڵو ی و
ک وەدانی ا اکوە ای ی ێووییکی ت ایژیتی ییو دوس رۆکییی کی م ل دوی اڵێوە ،کی داووت و ی ایی
ەایدوایژێوە و کی جینگیودا کیملیان دوپێچە ایندێ پێی انوایی کی ن اوی ک راوات جاۆیوژ ا)د کیو
دوسرۆکیی کرواتیانیوو ااتووو ،ایاڵم جوانکاەی و دااێوانی تێدا کراوو
جکی فیەاینگ ی ییوگلی زی و فیەونس ی دا نووس راوو کی وی یی ک راوات کی نی ووی س یدوی
حیڤدوایم کی نێو زم انی فیەونس یدا ەوواج ی پیی دا ک رد ،ە ونکی س یەاازانی خیڵک ی کروات ی کی
س یەدومی کویس ی ەواەدوایم دا دوس ماڵیان کی ڵیەدونی ان دوایس ا ،ییووش ای دوس پێکی
14
سیەایڵدانی کراوات دوناسرێد
12
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http://zagreb.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=144&pageid=30797
13
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س یەونجام ای ڵ وێروی کێک دانیووی پس پۆڕان و ی اەوزایانی مێژووی ی ،ایم کرواتییک ان کی
سیەدومی ساسانییکاندا ،کیو سیەزومیویی کی ییس ا ای اایووەی کوەدس ان ناس راوو ،واتی کی
ەۆژیاوای یێس ای یێران دا کۆەی ان ک ردوووو کیو خ اکیدا جێواەا وونی کی یێس ا ای کرواتی ا ی ان
کرواسی ناس راوو ایم یش وی یی ک راوات واتی اۆیوژ اغیش ایە س یەەاووی کیو دوس رۆکیوو
ڵرتووو کی کرواتییکانی نێو سوپای کویسی ەواەدوایم کی ڵیەدونیان یااڵندووو
س ۆەان حیمیڕوی ید ،س یااەوت ای ک وەدو کروات ی دوڵ  :جکیەاس یدا ییڵیە س ییری ناووک انی
کوەدو کروات اکرێت ،ا ی ڵومانێ کیوودان یی کی پی یک انی پێکه اتیی ناووک انی  kurd/kurtو
 kruatایە ایم ان ن اون ج گی کیووی کی این دێ کی کێکۆڵیویووکان دا کی دی ی ێە ییی ک وەدو
کروات ی ک راون ،دوەکیوت ووو کی کرواتییک ان  ٪٧،ااوایی یان کیڵی ک وەددا و ییەمین اییی
ووک کی نیتیوو س اڤییکانی ت ر واتی کیڕووی جیو ییوو کرواتییک ان زۆە نزیکی ان کیڵی ک وەد
اییی ،ایاڵم ایندێ سیەەاووی تر ییو اۆەوونی ایدەۆ دوخاتیووو ییو یینجامی دوخاتی ژێر
ڵومانیوو 15د
کی ایەێم ی کاەکۆڤ اەکۆی جKarlovačkojدی واڵت ی کرواتی ا ،ن اوەیییک این اوی
کوەدونجKordunد اییی لە اسنیما اەیاوچە ەکی سەیی یەتەو ی و اە ەەی،ۆی ا یاسۆ ێ،
کی س اڵی  ٩٦٩٩ژم اەوی دانیو ووانیکیی زی اتر کی س ید ایزاە کی ا ووو ،کیە ی ایا ۆی
ااوایی ژوونیان کینێ و کی یوڵس اڤیادا ،یی دی س رایکان اێ واش اێ واش ایەوو ییو ایەێ می
کۆەی ان ک ردووو و خیڵک ی ەوس ینی ناوەیکیی ان ناە اە ک ردووو کی ایەوو ی وێوی دی کی ک ۆ
اکین سیەونجام وایلێهاتوو کی سرایکان ەێژوی ٪٥١ی ایەێمیکی پێکژهێوە ،ایاڵم کی سیەدومی
ییڕی ەزڵاەی و سیەایخۆیی کرواتی ادا ،س رایکان ا ۆ زێ دی خۆی ان ڵیڕانیووو ایەێمیکیی ان
ایجێهێوت جێ ی تێڕام انی کی س اڵی  ٥١١٩کی ژم اەوی دانیو ووانیکیی تینی ا  ٥،ایزاە کی
دومێوویوو!
وشۆۆۆەی کۆۆۆ واب ۆۆۆاڵ خۆۆۆ واب اە یۆۆۆو ی خەڵکۆۆۆی کو اسۆۆۆناڵ ئاشۆۆۆگاڵ ،چۆۆۆویکە لەااشۆۆۆوو ی
کو اسۆۆنایما یویۆۆم اە یۆۆاوی 'خ واتۆۆاڵ' ەە ە ،لەوایە ە لە خ ۆ وابناڵ) و ەۆۆاتگ ب ەە و ەۆۆا
عەشۆۆی تە اەیۆۆاوی 'ک ۆ و' اۆۆوویی ەە ەب لە ۆژەەاڵتۆۆی کو اسناییشۆۆما لە ا و واە ی شۆۆا ی
سگە ،یویم اەیاوی 'اۆڵی ک و' ەە ە ،لە چوا چەو ی شا سنایی کامیا اییشۆما یویۆم کی ا ۆکە
اەیاوی 'تاز ئاوای اۆڵی ک و' ەە ەب
جەۆۆی تە امۆۆایە کە لە لوغەتگۆۆامەی 'اەخۆۆما'اا ەۆۆاتوو کۆۆ و یۆۆاوی ەۆۆتز کی کۆۆو ای پشۆۆنکتی
لوڕسنایە)ب لە اە ەەی،ی اا سی موعیگما ەاتوو لە کتیما اە کەشنی ازوو یوت او 'ک و'ب
لەڕووی زمۆۆایەواییەو ەەیۆۆم وشۆۆە اەز ۆۆاا ک ایۆۆی پاشۆۆ ،ی اتۆۆی) ەو ەاو ڵگۆۆاوی تەواو ۆۆاڵ
ەاو ڵف مایی تەواو ا وسۆو ا کەڵب ئەو تۆا ا سۆنەواژ ی ختشۆگاو تی لە کۆتک ایەو ی وشۆەی
'ختشگاو' و پاش ،ی 'اتی' ەو ا وسو اوو ب سو چیاتی لە سۆو چیناتی) ەۆاتوو ب لەوایە ە
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ک واتۆۆۆی لە وشۆۆۆەی ک وناتۆۆۆی) و ەۆۆۆاتگ ب[ ئەمە اەس اتچۆۆۆوویی خۆۆۆتمەب ا یۆۆۆا ەۆۆۆی اەڵۆۆۆ،ەی
مەووو ی لەاە ا سنما ییە]ب
کی کۆتاییدا ایەاوەد کینێوان ایندێ وییی کوەدی و کرواتیدا ای پێویست دوزانم:

کوردی

کرواتی

اچۆ ،اڕۆ ،اچی
ارا
الیز ،خێرا
اودوڵی ،اێ)ی ڵ
ا  ،ایا
ایفر ،سویزوگ  snezagجساسانید
پاەو ،دەاو
پێوۆ
پیڕ ،پیڕواا
پینجی
تازو
تێچوون ،پێداەۆیو ە
تین
ەواە ،ەاە
خواەدن ،خاەن
داە ،دەوخت
دان ،پێدان
دای  ،دایکی ،داڵ
دوو
دووە
ا ما  ،ا نن  dîtinک مایجی)
دو
زایسو ،زایین
زم ،زمساڵ  ،زسناڵ
ز گم و
ژن ،ژنان
ژیان
ژیوگی

ییچی ići
ارات brat
ارزیوا brzina
اودوکیست budalast
اێز Bez
سویییگ snijeg
پاەێ Pare
پێت
پێڕۆ pero
پرست prst
تازێ Taze
تێچی Teći
تیناک ،تاناک Tanak
ەێ یری četiri
خرانا hrana
دەڤۆ Drvo
داتی Dati
مایکا majka
دڤا Dva
دوڵۆ dugo
ڤیدییتی vidjeti
دوسیت ،دێسێت deset
زنانی znanje
زیما Zima
زڤیێر zvijer
ژنا  ، Ženaژن Žene
ژی ۆت život
ژیڤ Živ
8

پا pas
سی ،سیگ ،پا
س ۆ Sto
سیت ،سید
ەۆەاا Čorba
یۆەاا
یێست Šest
ییش
کۆێم kojem
کامە ،کەهاڵب کیواڵ  kîjanک مایجی)
کودا Kuda
کوا ،کی کوێ ،کوو kûک مایجی) ?Ew çû kû
کری krik
ڵریان ،ڵریە ،ڵریوۆک
ڵۆڤۆە Govor
ڵۆتە ،وتە ،یاخاف ە
سمرت smrt
مرن ،مردن ،میەگ
مرتاڤ Mrtav
مری ،مردوو
میش Miš
مو  ،میو
م me
مە ،ییمە ،ییز  ezک مایجی)
ن ne
نا ،نی ،یەء ،یەخە
نزاک Nizak
نزم
نۆڤ  ،Novنۆڤی novi
نو ،نوێ
ییکاد ikad
ایەکات
ناە nar
ایناە ،اواە
س ان Stan
ووس ان ،جێیڕاووس ان
دا da
یا ،دا ،ایڵ
ییژدویا Aždaja
ییژدیا ،ییژدیها
یاکۆ ako
ییڵیە
یۆڤۆ ovo
ئەمە ،ئەاە
یۆڤۆیی ،یۆڤۆ ی ovo je
ییمییی ،ییڤییی
کی کۆتاییدا دوا اوووسم کی اۆ ایەاوەدکردنی وییکانی کوەدی و ساسانی سوودم کی 'فراو
واژوای ساسانی ،ڵردآوەی دک ر اهرام فره ویید ووەڵرتووو

رێکار ئەحمەد
rekarahmed@hotmail.com
www.rekar.org
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