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 ڕۆژ ژمری کوردی (تقویم)
 رۆزووردی و نهکڕۆژژمر و سای 

 
                                      **** 

 :م وتارهی ئهکڕۆناوه
 پشکی

 ـ سای ھتاوی(شمسی). 2ـ سای زایینی(میالدی).  1سا گرنگکان : 
.ی پسا 

 نۆڕیگسا
 هکرهژژمڕۆ یسا مهکهی 
 هکرهژژمڕۆ یژڕۆ مهکهی 
 یتاوھه ۆب ینییزا یسا ینۆڕیگ
 یوردک ی. سا3 
 )ی(قمر یڤیھه ی. سا4

 زۆورنه
                                **** 

 یکپشه
با و، ده ڕوهاروباری خۆی بهک(تقویم)ێ ی ڕۆژژمرگورهبه کر وتھه   

 ی. هکی ڕۆژژمرهکستپده ی مزنیش بۆتومانی ڕووداوساتی قه
ندێ ن؛ ھههکوت دههکسوی "سای زایینی" ھهگورهی وتان بهزۆربه

وی سای ترن. فغانستان، ئران و ھتد پهئه وو چین،کوتیش وه
تی سهوو وت و دهکچون وردستانیشک له کیهر پارچهدانیشتوانی ھه

ک  نبهار دهکبه و وتهویست ڕۆژژمری ئه، خۆنهخۆیان نییهربهسه
وتی خۆیدا ب دەست، بم   ئگرچی لورد کت بهھهتیدان. 

. وردی" داڕژراوهک"ڕۆژژمری  شو پیهبه هک یهتیی خۆی ھهسای تایبه
ندی و یوهپه ان وکگرنگه ه»ڕۆژژمر«و » ساڵ«وێ باسی مانهدا دهلره

 ین.هکوردیدا بکڵ سای گهجیاوازییان له
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 انکگرنگه ساه
 . سای زایینی (میالدی).1
 تاوی (شمسی).سای ھه .2
 وردی.ک. سای 3
 یڤی (قمری).. سای ھه4
 
 

 سای زایینی (میالدی) .1
 

ش هکو، ڕۆژژمره سیحهبوونی عیسا مهکدایی لهفتهی ھههکهکستپده     
 ."ڕۆژژمری زایینی"یه

و م، دوایین ئاوگۆڕی لهشتهی زایینیدا، پاپ گریگووری ھه1582سای  له
 .ناوبانگهبه» ڕۆژژمری گریگووری« به هکرد و ئستاکدا ڕۆژژمره

ی سای وه)، ساتی گۆڕینه24,00(وی شه12اتژمر کی دیسامبر،  31
 بۆ سای نوێ.  زایینییه

 ).نییه یهو شوهی ساڵ بهوهتاوییدا، ساتی گوڕینهسای ھه (له
 . بهاندا نییهکرزهوه نوان ساڵ وندی لهیوهڕۆژژمری گریگووریدا په له

 ، نڕۆژ 31 وت مانگی ساڵحه یانکی ڕۆژهی بیاردراو، ژمارهکیهشوه
یان  28 کی ناڕکیهشوه بهی ئاخریش ڕۆژ و مانگ 30ی دوای چوار مانگ

 leap بیسهک(، وات سای ، سای پ کر چوار ساڵ جار. ھهڕۆژه 29
year(نهر ئهگه، مهیهبه ردنکششیاوی دابه هکی و سا )م ، بهبن )100

وو شیاوی کسای پ بوو (چون 2000سای  وووا بهک ).400( به کنه
. ڕۆژژمری سای پ نییه 2100م سای به ،)400 به ردنهکشدابه

 .دەکوت یهڕۆژی ھه کیه داسا 3330ر ھه گریگووری له
بیش، رهت وتانی عهنانهای زایینین، تهوی سی وتانی دنیا پهزۆربه

 .ی سای زایینییهکستپسیح دهبوونی عیسا مهکدایند لهرچهھه
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 تاوی (شمسی)سای ھه .2
 

وترت سای کرت پی دهویی ل دهئراندا په له ی کهو ساهئه    
تانیش تی کوردسھا کوردانی ڕۆژھهروهتاوی (خورشیدی، شمسی). ھهھه
 و ساهی ئهگوره، بهوهو وتهی ئهچوارچوه تهوتوونهکه که
 ن.کهوت دهسوکهھه
ھی  وەتڕهبنه له تاوی (خورشیدی، شمسی)سای ھهل ڕاستیدا،    
ڕووباران  (نوان دوو بوون له ی درینکتشارستانییه هکان بوو کلدانییهک

 = بین النھرین)دا.
شتی" ردهوی "ڕۆژژمری زهھاتنی ئیسالم په ان پش لهکیهئرانی   

ان کبهرهعهک ات کبم  ھنا.دهار نهکبه تاوی"یانبوون و، "سای ھه
 هک نردک، ناچاریانیان و ئو وتیان داگرت ر ئرانسه ھرشیان برده

ن. دهیان برانهو سه کباج و پیتا بی"رهی "ڕۆژژمری عهگورهبه
 وت.هکو بره شتی لهردهڕۆژژمری زه

مای سای ر بنهسهله هکیان داھنا کان ڕۆژژمرکدواتر ئرانییه     
 (فروردین) بوو. لوههکخا شیهکتارهتاوی داڕژرابوو و سهھه
 شاهکخواستی (جالل الدین مل مدا، بهی پنجهدهۆتاییی سهک له    

ناس ـ سترهیام" ـ شاعیر و ئهری خهتیی"عومهردایهکرسه سلجوقی)، به
رد. کدا و ڕۆژژمرهارییان لهکستو ده وهۆ بوونهکناس ستره ئهۆمهک
ن، بینییان (فروردین) تاووتوێ بکه لوههکوتنی خاهکرات ویستیان دهک
ژیان ڕۆ 18بوو  وه. ئهیهووڕیی ھهکموهکڕۆژ  18یان هکڕۆژژمره هک

می ھهژدهم تا ھههکدوو جار، یه و ساه،. ئههکر ڕۆژژمرهسه خسته
"ڕۆژژمری  به و ڕۆژژمرهدوا ئهبه وهئیتر له ی تدا بوو.لوههکخا
 12 دا ساڵ پک ھاتبوو لهو ڕۆژژمرهله .ردکرناوبانگی دهاللی" جه

کانی ساه بوو (لهی ھهزدهڕۆژ  5کۆتاییی سادا  له که ڕۆژه 30مانگی 
و وی)، ئهھلهزاخانی په(ڕهتییتاکانی پاشایهرهتا سه ڕۆژ). 6پدا 

مای ر بنهسهله هک کدا ڕۆژژمر1925سای  له چوو.کار دهبه ڕۆژژمره
زا خانی (ڕهمانیرلهپهی رابوو ئاراستهک اللی ئامادهڕۆژژمری جه

 سمیی ئران. ڕۆژژمری ڕه را و بوو بهکوی) ھلهپه
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ـ  ناوبانگهاللی بهڕۆژژمری جه ر بهش ھهئستاکه ڕۆژژمری ئران ـ که
ن پی ده ، بۆیهتاو داڕژراوهوری ھهده وی بهی سووڕی زهگورهبه

ڕۆژ،  365ی ر ساک نزیکهتاوی" (خورشیدی، شمسی). ھه"ڕۆژژمری ھه
 .کهخوله 49کاژر و  5
 
 

:ی پسا 
 

 leap بیسهکوترت: "سای پ" (پیان ده ،ڕۆژن 366 هکی و سانهئه
year(ری ھه . لهت لهکتاویدا دهڕۆژژمی،  8ساڵ،  33ر ھه رێ بوترسا

دا، 33ر سهرن بهکش ات دابهک هکن و سانه. سای پ ئهسای په
 :رانهم ژماله ککیه بتهیان دههکپاشماوه

 ).30و  1ـ5  ـ 9  ـ13 ـ17 ـ 22 ـ 6(
 بتهی دههکدا، پاشماوه 33ر سهین بههکش دابه 1370ر گهئه بۆ ونه

 .ی پهکسا 1370 وا بت سای هک، 17
 
 

 ین :ساگۆڕ
 

و "نیوگۆی ره"نیوگۆی باشووری" بهتاو لهھه که تای ساڵ، ساتکهرهسه    
گۆڕێ بۆ ساڵ ده و جۆرهبه ڕێ.پهدهھی ئیستوادا ت رسهباکووری" به

 پش له و گۆڕانهر ئهگهکات. جا ئهست پ دهورۆز دهسای نوێ و نه
ی 1 م ڕۆژی ساڵ واتهکهیه بتهده و ڕۆژهکاتی تاران) بت، ئه ڕۆ (بهنیوه

  بتهۆژی دواتر دهڕۆ بت، ڕڕۆ یان دوای نیوهنیوه ر لهگهم ئهورۆز. بهنه
 نیا لهھار تهدا بهو کاتهچت، لهبیرمان نهله ری ساڵ.م ڕۆژی سهکهیه

"نیوگۆی باشووری"ی  کات، لهست پ دهوی ده"نیوگۆی باکووری"ی زه
ست ھار دهبین به وا ب، باش نییهکات. کهست پ دهویدا پاییز دهزه

 کات.ست پ ده) دهلوهورۆز (خاکهین نهب باشتر ب نگهکات، ڕهپ ده
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و  ڕۆژه 31می کهش مانگی یه، شهمانگه 12ر ساک دا ھهم ڕۆژژمرهله
سای پ  و ساهر ئهگهو، دوایین مانگ، ئه ڕۆژه 30م پنج مانگی دووه

 .ڕۆژه 29گینا ، ئهڕۆژه 30بت 
 
 

 :هکم سای ڕۆژژمرههکیه
 

و ، ئههکی ڕۆژژمره1سای  ، واتهو ڕۆژژمرهی ئهکستپسای ده   
ات بۆ کۆچ (ھجرت) دهک وههکشاری مه ری ئیسالم  لهمبهپغه هک یهساه

ن تاوی دهسای ھه به ر بۆیه. ھهی زایینی)622دینه (سای شاری مه
 تاوی" (ھجری شمسی). "سای کۆچیی ھه

 
 

 تی:ڕۆژژمری پاشایه
 

ی 1وی)، ویستی سای ھلهزا پهد ڕهمه(موحهدوایین شای ئران     
تیی ئیمپراتۆریی ماد ڕووخنرا و پاشایه هکات ک اتهکب هکڕۆژژمره

 ست. لهده تی گرتهسهئراندا ده م جار لههکنشیی پارس بۆ یهخامهھه
یاریان دا  انی(شورای ملی) و (سنا)کجلیسهمه 24/12/1354وتی هکڕب
،  وورووش ک تییی پاشایهکستپده ی ڕۆژژمری ئرانی ببتهکستپده هک

و ئیمپراتۆریی مادی ڕووخاند و به هکنشی خامهم پاتشای ھههک(یهوات
دا 1355ی سایکستپده ست). لهده تیان گرتهسهان دهکپارسه جۆره

ی 2035سای  ار برا و بوو بهک(تقویم شاھنشاھی) بهتیڕۆژژمری پاشایه
ڕووخانی  ھۆی بوو به هکدانی شۆڕشی ئران رھهسه م بهبه تی.پاشایه

وتی هکڕ چوو و له کت یههکو بیرۆئراندا، ئه تی لهتی پاشایهوومهکح
ۆچیی ک"به وهو بووه وهشنرایهوهتی ھهڕۆژژمری پاشایه 5/6/1357

 شمسی).تاوی" (ھجری ھه
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 :هکم ڕۆژی ڕۆژژمرههکیه
 

و ورۆزی ئهی نه1 هکھار، ی به1 رایهک، هکی ڕۆژژمرهکستپڕۆژی ده
. دینهردبوو بۆ مهکۆچ (ھجرت)ی کری ئیسالم تیدا یامبهپه هکبوو  ساه

ی مارسی 19ینی ڵ ڕۆژی ھهگهر بوو لهرانبهتاوی بهی سای ھه)1/1/1(
 واته .ی زایینی 622 سای تاوی =ی ھه1وا بت سای هک ی زایینی.622

 )622 – 1=  621( تره:ورهتاوی گهسای ھه ساڵ له 621 ،سای زایینی
انیان تیرک دوو نیش اللیدا بهڕۆژژمری جه کان لهوا ب، ئرانییهکه   

م ڕۆژکی گرنگی ، ھهخۆیان پاراستووه ریتیم دابونه، ھهپکاوه
 :کار ھناوهسالمییان بهئی
aرینهدابونه ، کهورۆزهی نه1م ڕۆژی ساڵ، که. یهکی دیهریت. 
bرهکه. یهی ڕۆژژمی  ، واتهکهم ساره1سای کۆچ کهی ڕۆژژمسا ،

 کی گرنگهیهبۆنه ، کهدینهبۆ مه کهمه ری ئیسالمه لهمبه(ھجرت)ی پغه
 جیھانی ئیسالمدا. له
بریتین ؛ یهیان ھه)ئاڤستایی (تیڕهبنه هککانی ڕۆژژمری ئرانی، نگهما
 :له
A خرداد). ـ 3   اردیبھشت ـ 2   فروردینـ 1(  ھار: به 
B  :شھریور).ــ   6       مرداد ــ 5        تیر ــ 4(  ھاوین 
C  :آذر). ــ 9        آبان ـ  8ر        مھ ــ 7(  پاییز 
D ) :اسفند). ــ 12        بھمن ــ11       دی ــ 10زستان 
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 تاوی:گۆڕینی سای زایینی بۆ ھه
 

ن، هکست پ ناڕۆژدا ده کیه تاوی لهوو سای زایینی و سای ھهکچون
 ساچشنو دوو بن. بۆ گۆڕینی ئهب کری یهرانبهبت ناشتوانن بهواهک
 ین:هکباسیان ده رهل هک یهر ھهگهدوو ئه ،تریکیه ب
 

ئگر ل دایکبوونی کسک یان ڕووداوکی گرنگ ل نوان   ـ  1   
مارس دا بووبت، بۆ گۆڕینی سای ئو ڕووداوە  21مانگی ژانڤیی ھتا 

ی کم دل سای میال 622ل سای میالدی بۆ کۆچی، دەب ڕەقمی 
 کینوە تا ساک بکین کۆچی.

دا ل دایک  2005ی مانگی ژانڤییی سای14 ل ڕۆی بۆ نموون سۆیب* 
دی بکین ب کۆچی، بمجۆرە بووە. ئگر سای ل دایکبوونی ل میال

                           دەکین:
2005 – 622 = 1383  

ی 1ی مارس (21ـ  20دوای ڕۆژی لدایکبوون یان ڕووداوک ر گه. ئه2
 ساڵ له 621بت، ڕووی دا زایینییه ساهو کۆتاییی ئهو ھتا ورۆز) نه

ی زایینی 2005بۆ سای  . بۆ نموونهوهینهکهم دهکه کهزایینییه ساه
 ین:کهئاوا ده

2005 – 621 = 1384 
 
ن سای زایینی، ب پچوانی یکین ببخواز تاویشر سای ھهگهئه 

 دەکین:  فورمولی سرەوە بمجۆرە
1383+622=2005 
1384+621=2005 

 
، تاوییهڕۆژژمرکی ھه ڕۆژژمری ئرانی، ھاوکات که هکوت هکربۆمان ده

 .تاوی (ھجری شمسی)یه: کۆچیی ھه، واتهڕۆژژمرکی کۆچیشه
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 سای کوردی .3
 
 . واتهتاوییهی ھهکسای ئرانی، سا کر وهوردییش، ھهکسای 

 کستپان و دهکی مانگه. ژمارهاوهتھه وریده وی بهی سووڕی زهگورهبه
 وەک سایر تومت ھهکان و ساتی گۆڕان بۆ سای نوێ، کۆتاییی ساهکو 

 :له بریتین هک یهیی ھهکرهم دوو جیاوازیی سه. بهئرانییه
وو ک. بهۆچی نییهکی ڕۆژژمری ئرانی، وانهپچهوردی بهک. ڕۆژژمری 1

 زنی ماد لهئیمپراتۆریی مه هک یهو ساهی ئهوردکی ڕۆژژمری 1سای 
 زایین بوو. ساڵ پش له 700ویش زرا. ئهدامه ۆ"وهکن "دیاالیه

 ان بهکھاباددا ناوی مانگهمه وردستان" لهکۆماری کمی "ردهسه . له2
 :بریتین له هککراون، وردی ک
 ردان).جۆزه ــ  3 ڕ مهبانه ــ 2  لوههکخا ــ1(        ھار:به• 
 رمانان).خه ــ 6الوژ گه ــ 5ڕ پووشپه ــ 4(        ھاوین:• 
 ز).رماوهسه ــ 9ر وهزهخهــ  8ر زبهڕه ــ 7(         پاییز:• 
 مه).شهڕه ــ 12ندان ڕبه ــ 11فرانبار به ــ 10(      زستان: • 
 

ر، وهزهخه ڕ، (گون) و بهمهبانه ورۆز) و به، (نهلوههکخا رنج: بهسه
 وترت.ڕزان)یش ده(گه

 
 
 ۆچیدا:کتاویی ڵ سای ھهگهوردی لهکراوردی سای به 
 

مساڵ ر ئهگه. ئهترهورهسای ئرانی گه ) ساڵ له1321وردی (کسای 
 وردی: ک بتهئاوا ده تاوی بت،)ی ھه1384سای (

)2705  =1321  +1384( 
 

ۆچیی کسای  ینههکی بیوهبت، بۆ ئهوردیمان ھهکر سای گهیان ئه
 ین: هکده وهرهی سهوانهپچهبه ،تاوی (ئرانی)ھه

)1384  =1321 - 2705( 
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 ڵ سای زایینیدا:گهوردی لهکراوردی سای به

 
زایین  ساڵ پش له 700وردی کی ڕۆژژمری کستپم سای دههکیه    

وو چۆن سای کروه. ھهبووه هکی ساهکستپش دهو ساهھاری ئه. بهبووه
 وردیش لهکڵ سای زایینیدا، سای گهله ات نییهکتاوی ھاوۆچیی ھهک

  زایینی سای ساڵ له 700وردیک. سای ات نییهکڵ سای زایینیدا ھاوگه
 ین:هک. بۆ گۆڕینی ئاوا دهترهورهگه

 
ی مارس 21یان  20ی سای زایینی تا ی ژانڤییه1ان نو ر لهگهئه

، هکزایینییه ر ساهسه ینهخهساڵ ده 699ورۆز) بت، ی نه1 (واته
 ین:هکبت ئاوا ده 2005ر سای گهئه وردی، بۆ نموونهکسای  بتهده

1. )2704  =699  +2005( 
 
. ینهکده وهرههی سوانهپچهبه بکین میالدی، وردیکر سای گهئه 

 :بمجۆرە
)2005  =699 - 2704( 

 
 نهیهخهده 700ی دیسامبر بت، 31ی مارس تا 21نوان  ر لهگه. ئه2

 ین:هکبت ئاوا ده 2005ر گهئه ری. بۆ نموونهسه
 

)2705  =700  +2005( 
 
 ین:هکده وهرهی سهوانهپچهبت بهوردیمان ھهکر سای گهئه هک

)2005  =700 - 2705( 
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 یڤی (قمری)سای ھه .4
 

، یهجیھانی ئیسالمیدا گرنگیی خۆی ھه له هک ،انکساه ی تر لهککیه
 سای ئرانی، کوه وههکالیه له م ساه. ئهیڤی (قمری)یهسای ھه

ی ئههکیه ۆچی (ھجری)یه، واتهکی کساهم ساغه هک یهو سار مبهپ
 ی سای وانهپچهبه وهی ترهکالیه . لهردکۆچی ک دینهبۆ مه وههکهم له

ی کیڤی، سا، سای ھهدیاره وهیههکناوه له ک، وهتاوییهھه هکئرانی 
 وه(ھالل)ی خۆیه یڤ لهھه هک یهو ماوهئه . واتهیڤی (قمری)یهھه
پوێ. سای ده داکخوله 43ر و اژک 12ڕۆژ و  29ی ماوه ی خۆی لهکورده
 .ڕۆژه 354یڤی (قمری) ھه
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 نورۆز
 
 

 ورۆزنه

 
ورد و فارس و ... کن الیه له هک ۆن و درینهکی زۆر کریتورۆز دابونهنه   
بۆ  وهڕتهگهی دهگ و ڕیشه. ڕهبڕیوە دەچتجۆر ی جۆربهشوه به
زابوونی  پیان وایه هھه س بههکندێ مژوو. ھه ی پش لهکونارایههک
 ی فسانهئه ورۆز زۆر لهم نه. بهورۆزهی نهرچاوهسه کر زوحاسهبه اوهک

 هکمشد شا) (جه ورۆز، بوایان وایهزایانی نه. شارهۆنترهکیش کزوحا
و . ژیانی ئهورۆزی داھناوهان بووه، نهکانی پشدادییهکپاتشا له ککیه

یاین و انیان زۆر خهکرھاتهسهو به نییه ردهفسانه بهئه له پاتشایانه
ورۆز مای نهبت بنهواهک .چاخی مژووه شیان پش لههکمهردهسه
 له هک ان پیان وا بووهکوناراییههک ان.کدرینه بۆ چاخه وهڕتهگهده

ر سهانیان لهکرهاکسوهکردانی ان" سهکهکپا ورۆزدا "گیانهمانگی نه
چنن و وت سین" دهن و" خوانی حههکدهو ئاگر ھه وهنههکوی دهزه
 کورۆز، خهھاتنی نه پش له کند ڕۆژچه نیشن. بۆیهوریدا دادهدهبه
ر بهیان و جلی نوێ لهل و ناوماهلوپههکاندنی کته ن بههکست دهده
 ورۆز.پشوازی نه چنهده وهردنهکئاگرھه ن و بههکده
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جیاواز جۆراوجۆر و ی شوه اندا بهکجۆرهجۆربه ناوچه ورۆز لهنه دیاره
ش هکالنی ناوچهورۆز الی گهانی نهکریتهگیرێ و دابونهدهل یکتر 

 .یهجیاوازیی ھه
 

 


