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  ڕزگار میرسیدیڕزگار میرسیدی... ...     وییهوییه  زهزه  ر گۆیر گۆی  سهسه  نیشتمانینیشتمانی  بب  یی  وهوه  تهته  ترین نهترین نه  ورهوره  گهگه  وڕۆوڕۆ   ئه ئه  آورد آهآورد آه  مژوومژوو  ک بۆک بۆ  تایهتایه  رهره    سهسه

  باآور كاییمر ئه
  
 ناخی  بۆ وه ڕته گه ده ی آه رچاوه سه.  ڕاسته نزیك و ناوه تی ڕۆژهه آانی وه ته  آۆنترین نه آك له یه 

 ی آانگه بۆ  وه ڕته گه ده ی آه آوردستانیش مژینه  ن آه ده آان پیشان ده  زانستییه گه به. مژوو
   ئسته پش له میلیۆن ساڵ نیو ی  نزیكه آدا آه ه سته به  چاخی له. درین  آۆن و ره هه آی ونارایه آه

 مریكای و ئهورووپا  ئه آانی ناوچه ی هات زۆربه زایین آۆتایی  پش له ساڵ 000 .20 ی دا و نزیكه ڕووی
   وشكه نده به فریقا و مه ئه آانی وانییه و چۆه بیابانی   ناوچه مه و ده ئه. هۆڵ  سه داپۆشرابوون له باآووری

 ندیی و مامناوه بارانی آی وایه و ئاووهه ش آوردستانیش آه. بوو ندییان هه مامناوه شكی آه آان بییه ره عه
 ڕی   و له ڕاوگه آان بۆ شته زنج و ده آان بۆ وته شكه ئه ر  به برده ده نای درین په میزادی ئاده. بوو هه
 آاری ڕاودا به  آاتی  له دروست بكا آه بار له ئامری ب  ناچار ده بۆیه. ر  سه برده ده خۆی  ژیانی وه ڕاوه
نشدا به  له. بسقانی ردی پنا و به ده آار به تیژ و پاشان ئری ره به ره هی  ئامم  به. ز آردسا نو

م  ئه: آۆن ردی ـ به 1 :ن آه ش ده ردین وا دابه به چاخی. آۆن ردی به تی شارستانییه وترێ مژوو ده ی قۆناغه
م  له. تیژ ساز آرا ردی و به ردین به وری دا ته مه رده م سه له. خایاند سای زار هه 350 ی  نزیكه چاخه
 ك یه   له ته م شارستانییه ئه ی پاشماوه. چوو ن دهیموو  مه له شوازی مرۆڤ وترێ  ده  آه یه چاخه
 2.  وه ته دۆزراوه» ك ه به رده به»  ناوی ك به یه  ناوچه له) دا1949 سای  له(ماڵ  مچه چه شاری تریی آیلۆمه
. ژیان آاندا ده وته شكه  ئه  له هات آه دی به» رتال نیانده» دا مرۆڤی ورانه م ده له: ڕاست ناوه ردی ـ به

   آه وه ته دۆزراوه «ر ده شانه» وتی شكه  ئه آوردستان له چیاآانی   له ته و شارستانییه م مرۆڤ ئه ی اشماوهپ
  شاری و زۆر له»  وره گه زابی» ڕووباری ر سه  به  زاه  آه وه ه»برادۆست» چیای  باشووری وته آه ده
 ڵ تكه مشی مدا ئاگردان و خۆه چواره  قاتی له.  چوار قات بوو وته شكه و ئه ئه.  نییه  دوور وه ه»واندز ڕه»
  و ئامری ڕنه ور و ها ته روه هه.  ناسیوه ئاگری  مرۆڤ  آه یه وه ئه ری نیشانده   آه وه ته  ئسقان دۆزراوه به

ا فت حه  بۆ وه ڕته گه ده  م قاته ئه.  وه ته رتال دۆزراوه نیانده مرۆڤی رد و ئسقانی به جنسی  آونكردن له
 ردی به چاخی  بۆ وه ڕته گه ده  آه بینرێ خماخ ده چه ردی مدا به سھه  قاتی له.  ئسته  پش له زار ساڵ هه
  قاتی له.  ناوبانگه به «برادۆست سازیی پیشه «  و به پشه ساڵ 000 .3 ی نزیكه  هی م قاته ئه ی مژینه. نوێ
ت  به هه. بینرێ ده ردی به گورزی،  ڕنه، قۆ ك چه ڕاست وه ناوه ردی به چاخی ئامری ندێ مدا هه دووه

واندز و بستوون  ڕه و ماڵ مچه و چه سلمانی ی ك نزیكه تر وه شونی ندێ  هه  له وارانه ئاسه م ئه ی نموونه
 دا مرۆڤ نیشان ده   آه وه ته وا دۆزراوه ی مدا پاشماوه آه یه  قاتی له.  وه ته آوردستانیش دۆزراوه باآووری و
  مه رده م سه ئه ستپكی ده :نوێ ردی ـ به 3.  رد ساز آردووه  به له جۆرتری جۆربه نوتر و مریئا
 ئامری ندێ هه فیل قۆچ و عاجی رد و ئسقانی  به له، دا چاخه م له. پش ساڵ 000 .35  بۆ وه ڕته گه ده

 ن ده ی آه ته  شارستانییه به و» هوموساپینس» وترێ  ده مه رده م سه ئه مرۆڤی  به. وتووتر ساز آرا پشكه
  چاخی آوردستان له ی  ناوچه  آه پیشانیان داوه ناسی مژینه ی وه  و توژینه وه لكۆینه. «آرومانیۆن»
  ساڵ3500آوردستان  دانیشتووی مرۆڤی آشتوآاڵ.  آان بووه تاییه ره  سه مرۆڤه ژیانی ی رددا جگه به

  آه ی وه ر ئه به له.  وه آشتوآاه  قۆناغی ڕاند و هاته تپه ڕاوی جار قۆناغیم  آه یه ورووپا بۆ  ئه له زووتر
پش  ساڵ 000 .10 ی میزاد نزیكه ئاده  بووه خۆڕسك هه نمی گه وزبوونی سه بۆ باری له شكی آوردستان آه

 گرنگی نیت چوار شو تایبه وار و به شونه ندێ هه.  وه آشتوآاه  قۆناغی ته آوردستاندا هاتووه  له
. واندز ڕه  نزیكی ر له ده ـ شانه 1 :لمنن سه  ده ڕاستییه م ئه  وه ته  آوردستاندا دۆزراونه  له آه یی مژینه

. ماڵ مچه چه  نزیكی ریم شار له ـ آه 2.  وه ته دۆزراوه تیا  آشتوآای پش له ئامری، تیژ ردی ور و به ته
 ی ڕگه  نوان لفات له ـ مه 3.  آشتوآاڵ پش له ئامری ،داتاشراو ردی ور و به ته، ردین به قونگی
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 ستپكی  ده و ئامرانه  ئه لره.  وه ته دۆزراوه رد داتاشراو و داس  به له ئامری ندێ هه. ولر هه رآووك ـ آه
ت  قا دوانزه. آوردستاندا  باشووری له ماڵ مچه چه  نزیكی له رمۆ ـ چه 3. ن ده نیشان ده آشتوآاڵ قۆناغی

 ران و به گیانله گیی ری یكه په، برژاو  قوڕ له ی جامۆكه:  نموونه بۆ  وه ته ت دۆزراوه شارستانییه
 ری  نیشانده آه ڵ ئاژه ئسقانی،  وه ق بووه ڕه نم و جۆی ك گه یه ڕاده، چنین تاییترین ئامری ره سه
  پی به. دووگیان ژنكی گینی ری كهی په،   بووه مه رده و سه ئه آانی تاییه ره سه  مرۆڤه داریی ئاژه

  مه ئه.  وه ته زایین ئاوا آراوه  پش له ساڵ 6700 رمۆ چه وارناسان گوندی شونه و ئاگاداریی زانیاریی
  و تورك له مانی و ئه مریكی ئه وارناسانی ها شونه روه هه.  وه ته  جیھاندا ئاوا آراوه له   آه آۆنترین گونده

 9000   آه وه دۆزییه وی زه  بنی آر ماكیان له دیاربه  له، نی رخه ئه ی ناوچه ری وروبه ده  دا له1985 سای
  بژاردووه ژیان هه بۆ درین آوردستانی میزادی ئاده  ن آه وه ئه ری آان پیشانده گه  به مجۆره به.  آۆنه ساڵ
چیا و  داونی آاندا باره  له رزه  وه  لهو آانی وته شكه  ئه ته بردووه نای په دا رما و سۆه سه  آاتی و له
ئسقان  رد و  به له آرد و ئامری داریی ئاژه بوو و آشتوآاڵ وش فری له ر  و هه بژاردووه هه آانی شته ده

  ساز آرد و به گینی ری یكه آشا و په خش و نیگاری آان نه وته شكه ئه ر دیواری سه آار برد و له و چو به
 دانیشتووانی. دا جیھانه ی شه م به  له وه آرده مرۆڤ بۆ تی شارستانییه ی روازه ده  و جۆره و به ئاگر برژاندی

  ژیان آه  آوردستان ده كانك له زاییندا خه  پش له می م و سھه چواره آانی زاره  هه له :آوردستان آۆنی
جۆر  جۆربه ی هۆز و تیره  آۆمه  وون لهب  بریتی مانه آان و ئه ئاسیاییه یا آان فقازییه قه وترێ پیان ده

 دانیشتوانی ڵ گه زۆر جار له  مانه ئه. و هتد سۆباری، میتانی، نایری، آاسی، لۆلۆ، آوو گۆتی وه
  ست هاتووه ده آان به بابلییه می رده  سه  له آه ی وار و پاشماوانه شونه و له. هاتن ده ڕ  شه به میسۆپۆتامی

  پاشتر له.  واندا آراوه ئه ڵ گه آانیان له شووڕه و ڕ شه  و باسی  هاتووه كانه و خههۆز  م ئه زۆر جار باسی
  آه یان ئاریایی هیندوئورووپی  ناوی تر به كانكی زایین خه  پش له می دووه ی زاره هه ری وروبه ده

  ئاریاییانه و له اییدو.  آه  ناوچه ش بوون هاتنه ڕه ریای ده ری وروبه فقاز و ده قه باشووری دانیشتووی
دا  آه  ناوچه آان له ماده دانی رهه سه  به. ماد  ناوی دا به ریان هه دا سه آه ناوچه  نوتر له كانكی خه
  وه سیاییه جوگرافیای  باری آان له ماده ندی به مه.  وه واندا توانه  ناو ئه  له یه و ناوچه ئه كانی خه واوی ته
پش  ساڵ 2000 ی نزیكه  مژوودا آورد له ی وشه. آرێ ده  لوه باسی  دوایی بوو آه هه گرنگی آی ربوییه به
  دواتریش له تۆزێ.   مژوودا هاتووه  له وه ن دراوسكانیه الیه  جۆر له جۆربه ی  شوه آورد به ناوی  زایین له

  ناوی وه گه  به به. ز. پ ی401  له.  آان آراوه میدییه یان ماد  زاییندا باسی پش له ی800ـ  700 سانی
 ____________________.  هتد هاتووه... آاردوخ و، آاردوك، آاردۆ، آاردۆخ


