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وه و له  ی  پكه كه ه خه و آۆمه آا آه ئه ك وا ده گایه آچووی دانیشتوانی آۆمه  یه ی له ه بگومان خووخد
و  چوون ، ئه ه ژیان و له نو نهو وه  بۆ باشتر ژیان و پكه نه وه بكه ژین ، بیر له تدا ده سنووركی جوگرافی تایبه

ت به  ن سنووركی تایبه وه و خاوه  تاآی خۆیان بدۆزنهتی  سایه رمك بۆ آه ارزن و ههندییانه بپ تمه تایبه
  .تی خۆیی بن سه سۆمای ده

وڕۆ ، له  می ئه هآ ی بیست و یه ده ر دی سه و جیھانی سه ره وه به نگاو بگوازینه ر هه وه گه آانه تاییه ره له مرۆڤه سه
ی  ه مرۆڤك له چوارچوه ین آه آۆمه آه دی ده وه به آاندا، زۆر به روونی ئه م ئان و ساته جیاوازه ر جه سه

رگری  مان آاتدا سۆزو به وه و له هه ته آدی راویان آردووه و خواردنیان دۆزیوه ڵ یه م له گه ر ده تاقمكدا  ، هه
وه آه تاآه  ته یان له ال روون بووه وه و ئه ربیوه آدی ده آانی دیكه ، بۆ یه بگانه  تاقمهخۆیانیان له آاتی هرشی 

  .یانبووه یان آه هه ندییانه تمه و تایبه ها به هزآردنی زیاتری ئه روه آگرتووییانه وهه وان ، یه ی ئه وه هۆی مانه
می مرۆڤه  رده بگومان له سه. موو شتك نییه  م هه وه ، به وته پش ئابوورییه آه ندی ده تمه دا تایبه واته لره آه
 پاش.  ریوه  گاآانیدا تپه وی و آۆمه ر گۆی زه ی جیا جیا به سهلك قۆناغ نووآه گه وه تا هه آانه تاییه ره سه

چن  به  وه ده و ئه ره آان به ن آه  تا دێ و مرۆڤه ده ده رهه ند قۆناغكی نوتر سه مای چه داری بنه آۆیلهقۆناغی 
ر  مسه وتی چبوونی جڤاك و جه ما و ره ندیشدا بنه تمه ڕان به دوای تایبه گه. رن  آدیدا بگه ندی یه تمه دوای تایبه
می  رده ر له سه گه. هنت  رز ،  به دوای خۆیدا ده گرتنی دروشم ، جا له ئاستی نزمدا بت یان به گرتن و هه
سته و  ی ده چوارچوهرانی دیكه ژیان ، خۆیان له  به ك گیانله و و وهبۆ بژنیا  مرۆڤ تهآاندا  تاییه ره مرۆڤه سه

ی دوو چیندا  داریدا خۆی له چوارچوه وته له قۆناغی آۆیله م ره بینین ئه وه ، ده بینییه ی جیاجیا دهتاقم و گورۆ
دانی بیری  رهه تای سه ره سه ر بوانینه وه گه م روانگه له. ی دیكه آۆیله آه دار و چینه چینك آۆیله. جداوه 

بینین بۆ خۆ پاراستن و ژیان و ئاسووده بوون پویستیان به رك و پكی بووه و له نو   بوون ، دهمرۆڤ بۆ به گرۆ
آانی  نگاوه م هه آه واته یه آه . ویان بوونه و په می خۆیان داناوه رده ت به سه خۆشیاندا یاسا و ریسای تایبه

دا آه  ده رهه وه سه مه رده و سه ی مژووییدا له واره ش بوونی  له چوارچوه و قه  ویی مرۆڤ و دابهیدا بوونی مژو په
ش  وه خۆیانیان دابه زه گه و ره نگ و شوه نگ و ده وه له ئاست ناسینی ره ست پكرا و به لزانییه آی هه یه به شوه

  .بژاردووه  ههیان له قۆناغه جیاجیاآاندا پساوه مای نه آانیان بنه ندییه تمه آردووه و بۆ تایبه
  
ت  ه آردنی تایبه زی خۆی و ناسینی زمان و مامه گه یشتنی مرۆڤ بۆ پناسه آردنی ره ی آه، پاش تگه و واتایه به
آانی تردا ،  ز و تیره و خه گه ڵ ره  له گهآان، نگه وتنی، یان دۆڕانی له جه رآه زه ، ئدی ورای سه گه و ره به
یاسای وه  شه یه و بۆنه ر به ی له نو بچ و هه آه  هۆزه وآانی خۆی سته ندی و نه تمه ز و تایبه گه یویستووه آه ره نه

آان له  رده ی آشه و بگره و به نزه ره  آه ئیدی سهب، دا ده  لره.وه   آایه ئایینی یان هز هاتۆتهآی یان  خه
 .                 .                                                        ن ده ده رهه  ، سهداۆڤانز و هۆز و خی جیاوازی مر گه نوان ره

.  
ككه آه  ه خه سانكه یان آۆمه ه آه مهم خای ناسینی آۆ آه تا و یه ره  سه،تی مژوویی دان و بوونایه رهه سه

ر بین و  و پیه ، گه به. دا بت  یانه و پكھاته ر ئه وێ له ژر هیچ شوه آارتكردنكدا ، ئاڵ و گۆڕ به سه هنایان
یدا بوونی مژوویی خاكی زۆر  ما ترین هۆآار ، واتا په ڕان به دوای بنه ڕین ، گه دا بگه وه ته دوای باسی نه به

  .وه ته مكی نهر چ  سه آدا بت بۆ باس له یه هو ر شوه بیرآردنه گرنگه و پویسته له پش هه
ش ،  نه و الیه ئه. یدا بوونی مژوویی ، گرنگه  نی په  الیهنكی دیكه پاش وه ، الیه ته كی نهمر چ بۆ باس له سه

  .ج بوونی مژووییه  نیشته
ج بوون   ، نیشتهكانك بدوین آانی خه ندییه تمه ر تایبه وه بۆ باس له سه ر بیركه ی هه له روانگه

و  وه ج بوونیان ، ئاآار و آرده نیشتهآان به پی شونی  مرۆڤه. نی به هزه بۆ ناساندنیاآ ندییه تمه تایبه
ج  آانی نیشته ندییه تمه  تایبهشت و ج بووانی  ده آانی نیشته ندییه تمه تایبه. نگیان جیاوازه  رهه آولتوور و فه

ندك  شت هه ج بووانی ده دایه آه نیشته لره. آدی جیاوازن   یهڵ گه بووانی شاخی هاوسنووریان  له
ر  ج بوونی مژوویی هه نیشتهوه و به پی  آاته ی بافتكدا آۆیان ده له چوارچوهیه آه  ندییان هه تمه تایبه
آۆی  .  ست دانی نابن هی له د ب آه ئاماده یدا ده ك لیاندا په ه هۆیه و ناوچانه ، آۆمه ر آام له ههیان له  آامه

باس له تای  ره تین بۆ  سه ڕه ج بوونی مژوویی، دوو هۆآاری زۆر بنه  بوونی مژوویی و نیشتهیدا ، پهدوو باسی



م  ری ئه ج بوونیان له ژر آار تكه وان و نیشته یدا بوونی ئه ش له آاتكدا آه په وه ك، ئه یه  وه ته پكھاتنی نه
  .بت  وه هه هزیان پكه ندی زۆر به بووبت و پوه ان میر یان پادشادا نهت ی سه و ده یان ئه

آی  یه ین ، به شوه آه ج بوون ده ری نیشته ڤه ج بوونی مژوویی و ده ر نیشته بگومان آاتك باس له سه
آیان نزیك  ه یهه فاآتك ل ك آه آۆمه و خه م یان ئه نو آه ئه ندك دته به خۆڕسك باسی خاك و ئاو و مه

ری داآوتیوه ، خۆیان به هی  آانی خۆیانیان له سه ندییه تمه  ی تایبه وه پاراستوویانه و چوارمخه وه ، پكه آاته ده
كه سنووركی دیاریكراو  ه خه م آۆمه دایه آه ئه  لره. ش به هی خۆیان  نده به و مه زانن و ئه نده ده به و مه ئه
  .ن به ڕوه ده ر به ت به خۆیانی له سه اسا و ریسای تایبهسازن بۆ خۆیان و ی ده
ربین ،  سنووری  زمان ، هزی ده. ك ، ئامرازی  زمانه  یه وه ته بۆ پكھاتنی نه آان  ره گرنگه آك له فاآته هه یه

سروشتی وه ، زمان  رگرتن و دانه ندی وه زراوی سروشتی ، زمان هۆآار و هۆبه ناسین ،  سنووركی خۆڕسك دامه
ربین و  ك هۆی ده ن یه ككی خاوه ه خه یشتن ، بۆ گردانی داواو ویستی آۆمه وه نووسانی  سۆز و تگه پكه

واته زمانیش  آه.  آانی دیكه  م هز و فاآته رجه ی سه وه خه بۆ آۆ آردنه ویستن ، هۆآاركی زۆر گرنگ و به بایه
ست  به ك ، مه یه وه ته ین زمانی نه  آه ده .ك پویسته یه وه ته تنی نهندییانه آه بۆ پكھا تمه و تایبه آكه له یه
تدار  سه ی آه زمانی ده و زمانه ك ئه ، نه آی پوه دیاره یه وه ته یی نه وه ته ندی نه تمه یه آه تایبه و شوه زمانه له

ك زمان به  وه ناتوانن یه ته ه آه دوو نهو واتایه نیی ش به وه ئه. ره  یان زمانی میری آۆمارك یان هزكی داگیرآه
دانیشتوانی وتانی . دون  ك زمان ده ر دوو به یه آان ، هه آان و ئامریكاییه بۆ نموونه ئنگلیزییه.  آار بھنن 

  ن وه ته ك نه ناتوانین بین یهم  آدی نزیكن ، به وه زۆر له یه وانییه سكاندیناوی ، له بواری زمانه
  .ش نین و ژیانكی تكاییان نییه ن خاآی هاوبه ی آه خاوه وه ر ئه له به

  
  .ریت  ك هز و هۆی ئابووری و داب و نه آدا پویستن ،وه یه وه ته ن آه له پكھاتنی نه ند فاآتكی دیكه هه چه

 بووی مژوویی ، یدا سانكی په  آه ه وه به آۆمه ته توانین ئاوا بین آه نه دا آه آرا ، ده و باسانه ڵ ئه له گه
گوترێ آه له  ش ده ریتی هاوبه ن ئابووری و نه ش و خاوه ن زمان و خاآی هاوبه ج بووی مژوویی و خاوه نیشته

  .آرت دیده   به آانی دیكه مه رده  باشتر له سهدا، زیاتر و روونتر و ره وه و ته ی ئه میانه رده وڕۆ و سه می ئه رده سه
  
  
 
 

   ... ...مصذوومصذوو
  

ك آورد ، زۆر  هناوی وه ست نه ت به ده وه الت و ده سه لكی بده  گهمژوویر دا نییه آه باس له سه وه گومان له
ی  بووب له پشینه ت نهس ر به لك آه سه گه.  زۆر روون و ئاشكرایهش م بگومانییه هۆآاری ئه. مه  تهس گران و ئه
، بگومان له آۆندا مژوو آان وه قۆزتنهرآی  یدیا و آبه مآانی ب له بواره جیاوازه به هزیش نهیدا و مژووی خۆ

ی ر خۆ آان له سه بیانییه  نیا نووسینی مژوونووسه ب ته مۆشدا ده بووه و له وتۆی نه نووسی خۆیی ئه
ر  مبه له هه. ی آه ی مژوویی خۆی و آیانه ی پشینه وه ر بكات بۆ دۆزینه یان له سه وه و لكۆینه وه بخونته
له  م گه ج بوونی مژوویی ئه ر جی نیشته ین له سه وڵ بده تا هه ره له ، پویسته سه م گه ی مژووی ئه وه دۆزینه

  .ر خۆی وه سه ڕینه بدوین و پاشان بگه
  

ر   آه ژیان له سهوه  ته ن بووهئاوا روووی   آراوه، ر گۆی زه ، ژیان له سهر ی آه له سه و باسه جیاوازانه به پی ئه
آان  وه آه موهره داره وه روون بۆته  ئهان پاش.ر له مژوو به ساڵ میلیۆن 3350تا1800وه بۆ  ڕته گه م گۆیه ،ده ئه

 ملیون 40آانیش  تاییه ره یموونه سه  ملیۆن ساڵ و مه150آان  مكداره ره مه به  میلیون ساڵ و گیانله350پش له 
وه بۆ  ڕننه گه ی مرۆڤ ده یدا بوونی شوه وار ناسان په زانان و شونهم ل  به.یدا بوونه  ساڵ پش له مژوو په

  .ر له مژوو ك تا س ملیۆن ساڵ به ی یه نزیكه
ی  وه بۆ نزیكه ڕته گه وار و ژین ناسان ده ی شونه وه  به پی لكۆینه"نیئاندرتاڵ"یمونانی  دانی ژیانی مه رهه سه
آانن ،  زی پاش نیئاندرتاه گه آان  آه ره ه " هوموساپین"تی وان بوونایه  ئهر له ئستا و پاش زار ساڵ به دهه سه
وڕۆیی له  بینن آه مرۆڤانی ئه و بواره وای ده ئستا و زانایانی ئه ر له زار ساڵ به نجا هه وه بۆ نزیك په ڕته گه ده



م  آه سپك و یه  خای ده آوردستانتی  ی آه آراون ، رۆژهه وانه و لكۆینه به پی ئه. وانن آانی ئه پاشماوه
له لژگه و ها له ئاسیای  باشووری رۆژئاوا، به گشتی  روه هه.  وی ر گۆی زه تی مرۆڤه له سه ی ژینایه پگه

وه آه  ته یان دۆزیوه وارانه و شونه وار ناسان   زۆر له س  ، شونهآانی زاگرۆ ری رشته آووه وروبه آانی ده داونه
 آۆنترین  .ن آه رمانه ده و هه ی دانیشتووانی ئه مه رده و سه تی ژیانی ئه ارستانییه و ئاستی شوتن باس له پشكه

زار  هه وه بۆ ده ڕته گه ، ده ئران وشكاییر بردوو له سه  ژیانی مرۆڤانی ژیان بهر وه له سه ته ۆزراوهوار آه د شونه
و ان بیھشار و آرماشن له  آه ر ناسان باس له بوونی مرۆڤ دهوا ماوی ، ئاسه آی ته یه ه شوهب.  له زایین سال پش
وان  ی ژیانی ئه رچاوه ن آه سه ئاواش ده. زار ساڵ پش  وه بۆ چل هه رننه گه ش ده ڕه ناڕوونه م باوه مژووی ئه

ستیان له  ربه  آه بهتوه بووب ر ئه جا له به. آان  شته ته خوار بۆ ده ڕۆیشتوونه ی  دیكه بووه و نه راو آردنی  ئاژه
وت نشین بوونه و  شكه ی  ئه وه وان به هۆی ئه وه ی آه ئه آان یان ئه شته ته خوار بۆ ده رۆیشتوونه  نهپش بووه ،

زارساڵ پش له  ی نۆ هه نزیكه .ر بووه ، روون نییه وه زیاتر مسۆگه آانه رزاییه وان به به راوآردن و ژیان بۆ ئه
دا و  ده رهه ڵ به خو آردن و آشتوآال آردن و گوندداری سه ج بوون و ئاژه یانی نیشتهوارك له ژ زایین  شونه
ست به خۆ گرتن  آه شار و شارۆچكه ده. بن  آان ده آان ، شار و شارۆچكه م جی خۆ گرتنی گونده آه بگومان یه

ارۆچكه نشینانن آه له شینان و شآانی شارن ه پویستییه و رك و پكی و پاراستنیش له آۆمه ئاسایش ن ،  آه ده
یان بۆ  ش بوونه و بناغه مه رده و سه آانی مرۆڤانی ئه نگاوی شارنشینانی آۆندا ، له پویستییه م هه آه یه

  .تایش بووبن  ره آی زۆر سه یه ند به شوه ر چه داڕژراوه، هه
یان  وه دا ژیاون ، لكۆینه رمه م هه لهی  هو مرۆڤان تی ژیانی ئه  آه چۆنیهدایه وه م باسه مژووییانه له ئهگرنگی 
مه بۆ ژیان له پشیان گرتووه ، پویسته  رده و سه وان له ی آه ئه  رگا و یاسا و ریسایانهو ر بكرێ و ئه له سه

 م نانی ئه نگندرێ و خاوه سه  ههش نده به م مه  له پش بوونی دانیشتووانی ئهی و ئاستب ر هه یڤینیان له سه په
  .ت بدریان پ ئاماژهمۆدا  ش له یه پشینه

م  آانی ئه پۆكه آانی زاگرۆسدا آراون ، له ته ری رشته آوه وروبه آانی ده ی آه له ناوچه وانه و لكۆینه به پی ئه
ه وه آ ته رانه دۆزراونه به و گیانله ی ئسك و پروسكی ئه نم و جۆ و پاشماوه ی گه وه زی دانه گه ناوچانه ره

م  مۆشدا له چن آه له نه ده ر و ئاژه به و گیانله وه له ییه سته نگ و تان و پۆی جه ی ره ش له شوه نووآه هه
 و  وه م جۆره دانه ڕه آه ئه و باوه ر ئه ته سه وار ناسانیان هناوه ش ، شونه وارانه و شونه ئه .ژین دا ده ناوچانه

بته  ره دابین آردووه آه خۆی له خۆیدا ده ڤه م ده یان له مانه رده و سه مرۆڤی ئهآانی  م پویستییه رجه نه سه ئاژه
ی مژوویی  ر پشینه وه له سه ش لكۆینه نوآه دیاره تا هه. رمه  م هه ت له هۆآارك بۆ ناساندنی شارستانییه

وامه  رده ر به وان ، هه ره انایان و لكۆهن ز مه، له الیه رده و سه تی ژیانی دانیشتووانیان له رانه و چۆنیه ڤه م ده ئه
وه  ڕته گه نده ، ده به م مه ی ژیانی مرۆڤ له یه آه پشینه وه وان روونه ، ئه نووآه بۆ ئه ی آه تا هه وه م ئه  به. 

  .زار ساڵ پش  بۆ  ده  تا دوازده هه
وه  تاوی له لكۆینه  ی هه1338ن له سای ردانكیاندا بۆ ئرا وارناسانی ئامریكایی له سه و شونهان ر لكۆه

ستی پكردووه و   ه دهو انهله باآووری رۆژئاوای آرماشڕیوه و  آی پدا تپه ك آه رگایه یه ڕه ر ده سه بوونه له
ناری شاری   بۆ آه وه وه شۆڕ بۆته وشه لهی پدراوه و  و باآووری رۆژئاوای باشووری آوردستان درژه ره ووه به له
آانی  ناره بووه له آه ردی شووشه هه یان به" ابسیدن .  " ن له باآوری آوردستان و پیان گووتووه رگای شووشه وا

ندك  وتی راوچییانی بستوونیش هه شكه ه ئهل.  وه بۆ جگاآانی دیكه  ته وه گوازراوه وشه شاری وان و له
 "ردی  بهندك ئامراز له ك هه  وه ،ن آه دهدا  رانه  هڤ و ده هی ژیان ل شینهوه آه ئاماژه به پ ته وار دۆزراونه شونه
سپ و گای آوی  ش ددانی خرس و ئه وه جگه له) . زار ساڵ پش سی تا چل هه (" موسترین"می رده  له سه"سلیس

و مرۆڤانه آه  واریش له ندك شونه هه. دی ناآرت  رانه به به و جۆره گیانله زی ئه گه مرۆدا ره وه آه له ته دۆزراونه
  ده وان مرۆڤانی سه وه آه زۆر زوو پاش ئه ته آانی زاگرۆس دۆزراونه له آووه" ئاوری ئیناس" پیان گووتوون

 زكی گه یدا بوونی ره ره په ڤه م ده ی ئه آكی دیكه له هماآانی پشینه یه. دا ژیاون رانه ڤه م ده آان له ردینه به
ش له  یه وه م دانه ئه. نمی آشتوآای بووه  نمه گه و گه و پیان وایه آه ئه" ئمر" ن   آه زاناآان پی ده،نمه گه
 .وه  ته دا دۆزراوه" آرند" ری وروبه ده

آانی  شه م به رجه وه له سه وانه ره وار ناسان و لكۆه ن شونه واری آۆن و مژوویی له الیه نووآه زۆر شونه تا هه
ر له  ر له مژوو یان به زاران ساڵ به وه بۆ هه تهڕ گه موویان ده وه آه مژووی هه هت ندا دۆزراونهخاآی آوردستا

  .وتی  آنشت  له آرماشان شكه وتی بستوون  و ئه شكه ئه: ك ئستا، وه
  .ر  نگاوه ر له نزیك آه نگاوه ی گۆدینی آه پۆكه رسین و ته ند له نزیك هه ی قیسوه زینه ی چیا خه پۆكه ته



وتی بستوونی آردووه  شكه ردانی ئه  ی زایینی سه1948وار ناسی ئامریكایی آه سای  شونه" ون اسكونآارل ت" 
  .مانی پش له مژووه  رده وته هی سه شكه و ئه ، پی وابووه آه ئه

تاوی   ی هه39 و 38آانی  له ساه" بروس هاو"رشتی  رپه تی شیكاگۆ به سه وارناسانی زانكۆی رۆژهه شونه
آی باش ،  یه وه وه و خوندنه یان له گوندی آنشتی آرماشان ، آردووه و پاش لكۆینه"آنشت"وتی  شكه ردانی ئه سه

  .زار ساڵ پش  وه بۆ چل هه یان بردۆته وته شكه م ئه ی ئه پشینه
انادایی وار ناسی آ ی شونه" اسمیت "ن دوآتۆر   ی زایینی له الیه1965سای " ی قیسوند  چیا خزینه" گردی 

آان بووه و پیان وا  وار ناسه بییانییه رنج و تامانی زۆر له شونه ها جی سه روه ر و هه رنجی درابووه سه سه
د  زارو پنجسه شت هه وه بۆ هه ڕته گه ی ده آه نج به نوبانگ بووه ، پشینه ی گه نگه م گرده آه به ته بووه آه ئه

  .ر له زایین ساڵ به
له ره ،  نگاوه ر به آه آانی سه ندهآك له گو له باآوری رۆژئاوای گوندی گۆدین آه یه"  ر نگاوه هگۆدینی آ"گردی 
تی   چۆنیهوه و  وته ژر لكۆلینه نتۆی آانادا آه تادی زانكۆی تۆرهن آایلریانگ، ئوس تاوی له الیه  ی هه1334سای 

وه  وار ناسانه ن شونه زۆر جار له الیه.   دیاره آانیشی  پوه می ماده رده ی سه و گرده نیشانه ساز آردنی ئه
دا له نزیك  م دواییانه م له به . تی آۆنن دانی شارستانییه رهه ستین جی سه له وه دراوه آه میسر و فه ئاماژه به

دروست وایه مژووی وارناسان پیان  وه آه ئاسه ته ری دۆزراوه ده رمۆ و شانه واری گوندی چه چیای زاگرۆس شونه
م  آه وه یه وارناسان پیان وایه آه ئه وان ، واته شونه  ئه.زار ساڵ پش له زایین ش هه وه بۆ شه ڕته گه دهبوونی 

  .ی تیا داآوتیوه وه داری و مانه گای ژیان و ئاژه نده آه مرۆڤ بنكه و باره به مه
وه بۆ  ڕته گه ی ده آه وه آه پشینه ته راوهوه له وتی میسر دۆز وار ناسانه ن ئاسه آۆنترین نووسین له الیه

له . وه  ته له وتی میزوپوتامیاش دۆزراونه ،م رده مان سه  ههر  ی هه ست و نووسراوه به هه. زار ساڵ پش چوارهه
و ت  ك النكی شارستانییه ند وت وه وی ، چه ر گۆی زه وتنی دانیشتووانی سه ت و پشكه ڕان به دوای شارستانییه گه

  .ستین له میزوپوتامیا ، میسر ، هند، چین ، یونان ، فه: ك  وتن دیاری آراون ، وه پیشكه
  .               .نی دیجله و فوراتآا میزوپوتامیا، واته آیانی نوان رووباره

 له ری چیای زاگرۆس باس وروبه رمی ده وه آه هه بته وه روون ده وانه ، ئه و لكۆینه م ئه رجه به پی سه
ران و  بینی لكۆه ش آه له ژر  تۆزه رمه و هه بگومان ئه.  آات  ی مژوویی زۆر زوو ده ت و پشینه شارستانییه

وڕۆ به آوردستان ناوی  یه آه ئه ره ڤه و ده وار ناسی و ژیانناسی و مژوو ناسییه ، ئه پسپۆڕانی بواری شونه
  .ین به ده
ی قۆناغه  وه ر بوونی آات و گواستنه ڵ تپه ركه آه له گه ڤه  ئمه بوو ، دهی  آه ستی باسه به ی آه مه ره ڤه و ده ئه

 آه هرك ڤه ده.  آه  مرۆڤی ناسیوه هرك ڤه ده. زو خل و هۆزی جۆراوجۆری تیادا ژیاوه گه  مرۆڤ و ره،جیاجیاآان
ك  ركی گرنگ و وه ڤه نترنته ، به دهرمی ئ ی گه ده نووآه آه سه وه تا هه آانه ردینه ده به تای سه ره سه ر له هه
  .آانی تیدا ژیاوه  ركه آه عیالمی ، لۆلۆیی، گۆتی، آاسی،میتانی و ماده ڤه  ده.كی   به پیت پناسه آراوه ند ناوه

  
ران یان مژوو نووسان  ك له نووسه ر یه یشتووه و هه نجام گه وه به ئه ر آورد باس آراوه و لكۆینه  سهزۆر جار له

  .آه ، بدون و بنووسن یشتنیان  له دۆزه ویان داوه به پی تگه ی خۆیان هه به نۆبه
آانه آه پاش هرشی  به ره ست و نووسینی مژوو نووسه عهو هه،م  آه یه. یه  ر آورد هه س بوا له سهبه گشتی 

آی  یه یری  خۆ و له روانگهوتی زاییندا روویان آردۆته آوردستان و پاشان به پی ب ی حه ده ئیسالم له سه
ی  رچاوه ز و سه گه ته پال ره  داوه،یان زی جنۆآه گه اری آورد له رهو مژ وه ته وه باسیان بۆ آورد دۆزیوه ئایینیه

له دواون و  م گه تنیكی ئه ی ئه ر آورد و بناغه نكی دیكه آه له سه الیه. له م گه یدا بوونی ئه دان و په رهه سه
ی  وه ت دار بووه ، پاش ئه هس ك زوحاك دهوانیش پیان وایه آه آات ئه. آانن  ژوو نووسه فارسهه ، منووسیویان

م بۆ چاك  رهه ك مه آانیان وه  مشكه ور ببێ نج سه ویست بووه آه رۆژی دوو گه پ،وێ  آه خۆش ده آه نه
و  آانی زوحاك مرۆڤی باش بووه و ئه ره آك له چشت لنه م  یه  به!ی به آار بن خۆشییه و نه ی ئه وه آردنه

 آانی له باتی  ڕه مشكی مهر بیوه ، ڕی سه وان رۆژی دوو مه  ئازاد آردووه و له باتی ئهوه ییهی به دز نجانه گه
اگرۆس و آانی ز نه وه وانیش روویان له شاخ و ده ه و ئهرزگار آردووآانی   زوحاك و الوه آان داوه به مشكی الوه

 آه وان ر و زیاتر بوونه و له ئاآامدا ئهو الوانه زیات ڕیوه ، ئه ری آردووه و پاشان تا آات زیاتر تپه وروبه ده
  .رآردووه  ه و داوتر به آورد ناوبانگیان دهككیان لھاتوو ك خه موویان له الوانی پارسی بوونه ، وه هه

به _ ش  بن و نه داستانی آاوه وون ده " بسم الله" نه آورد به ناوهنانی  ،وه بكرت آه  ئاماژه بهپویسته 
آی زانستی  یه ڕه ، هیچكامیان به شوه  باوهم دوو واته ئه  آه. وه نزیكه  زۆر له راستییه_ یوهش آه داستانه آوردییه



وه بۆ  هست نیا له رووی سۆز و هه تهنووسراون و  ڕ ریشه و بناوانی ووشه و ناوی آورد نه ما دۆز ، له مه و بنج و بنه
  .رباون  دهرستی  ز په گه بیری آاریزمایی و سۆزی ره

نكه آه زۆر له  ژی ، الیه ری ده وڕۆ له سه ی آه ئه ره ڤه و ده ر مژووی آورد و ئه ی باس له مه نكی دیكه الیه
ی  آه رمه آۆنه ر هه  سه له باس له. وه ر آوردیان نووسی ب له سه ره ر و مژوو نووسانی نا فارس و نا عه نووسه

آان،  آان ، میتانییه ند هۆزك له ئارادایه به ناو آاسییه ر چه وڕۆ  باس له سه ی ئه م آوردستانه ئه
   .آان  ، گۆتی و لۆلۆیی و ماده،عیالمیآان آاردۆخییه

  

  ميتاينميتاين
  

ڵ هاتنیاندا  ته آوردستان و له گه اتوونهوه ه فقاسه زار ساڵ پش له زایین له قه آان دوو هه هند و ئۆروپییه
وان ، واته میتانی و  ئه .ج بوونه رمی زاگرۆسدا نیشته آانیش له هه آان له رۆژئاوای زاگرۆس و آاسییه میتانییه
ند خكی  آان ، چه ل میتانی و آاسییه هاوآات له گه. رمی دیجله و توروسدا جگیر بوونه  آان ، له هه آاسییه
  .ره ڤه و ده ج بوونه له آان نیشته آان و لۆلۆییه واته گۆتییهدیكه ، 
ورای خلی .  ی پش زایین 1500تی میتانی پكدنن له سای  سه آان ده  حۆرییه،جبوونه م نیشته  ئهپاش

  .ژیان   دهتی میتانیدا سه وایی ده رمانه آان، له ژر فه ڵ  سۆبارۆییه آان هاوآات له گه آان ، نایرییه حۆرییه
دا  رانه ڤه و ده مه، آه له رده و سه ی ئه و خل و هۆزه جیاوازانه تنی ئه ك و بنیادی ئه ه چه ی ره وه دیاره  شیكردنه

  . نیه  روونیانآی ه چه آی ره مایه ی آه بنه هو ر ئه له به نیین،ژیاون زۆر سانا و ساآار
و  ئه. بووه رمدا هه لك هه ر گه تیان به سه سه بوونه و دهرین  تكی به سه ن ده آان خاوه میتانی و آاسییه

آان له  شوه زمانی میتانی و آاسییه. آانن  ی میتانی و آاسییه  و پاشماوه وه آان له نه یه آه آورده  ههش بوایه
ه زمانانی زاگرۆسی و شوه زمانانه ب م ئه رجه  دا سه مه رده و سه آان بووه آه له ی شوه زمانی ئیالمییه ماه بنه

  .ناسراو بوونه
 گۆلی وان و له رۆژئاواوه ته چیای زاگرۆس و و یاندراوه وه گه ته آان له رۆژهه تی میتانییه سه سنووری ده

  .وڕۆیی رۆیشتووه ی ئه وه تا خاآی سوریه له توروسهوه  یشه ریای سپی و له باآور و باشوور  زهته ووهیشت گه
  

  :آان  آاسییه
ریدا ژیاون ، باس  وروبه ر به زاگرۆس و ده ی سه رانه ڤه و ده ی آه له و خنه تی ئه ر نژاد و بوونایه له سهله باس 
آاندا باس آراوه ، زۆر له   باس له میتانییهیش ك له به ر وه هه. آان  آاسییهوه به ناو  ر خك دته آایه له سه

ی   له سایهآانیش ن هزك بوونه و آاسییه وه خاوه ن پكهآا ایه آه میتانی و آاسییهمژوو نووسان پیان و
تی  سه ریی ده روه یی و سه وره ت و گه سه ن له سنووری دهوه پارزگارییا آاندا ژیاون و پكه تی میتانیه سه ده

   . آردووهآان همیتانی
وه آه  بته مان بۆ روون ده وه ین ئه  بكهآان دانی آاسییه رهه ی سه و نونگه  ریشه  ر چاو له وه گه یه و ئاماژه له

  .ها زاگرۆسین  روه آانیش هه آاسییه
ر  وه و هرشیان آردۆته سه ته و خوار بوونه ره وه سه  ی پش زایین له چیای زاگرۆسه1700آان له سای  آاسییه
"  . آاردۆنیاش  "  به ناوزرانی وتك ستاون به دامه وان هه ئه.  آان و خستوویاننه ژر رآفی خۆیان  بابلییه
ستیان آردووه  رمه ده و هه ر له ج بوونه و هه وێ نیشته لوڕستان آشاون و پاشان لهرمی  و هه ره آان به آاسییه

. بووه  هزیان هه ندی به آاندا پوه خمینییه ڵ ئه وه له گه شه آی دیكه به به هز آردنی هزی خۆیان و له الیه
وان له  ئه. بووه  تیان له مزوپوتامیادا هه سه  ی پس زایین ده1204 ی پس زایین تا 1517آان له سای  آاسییه

  .وه زۆر له پش بوونه  رییه رووی هونه
  
  
  



  كاردؤخييةكانكاردؤخييةكان
  

 ی پش 401ین آه سای  ی گزینفۆنی یۆنانی ببه آه نا بۆ نووسینه ب په آان و مژوویان ، ده ر آاردۆخییه له سه
ربازی  زار سه هه یی ده رمانده گزینفۆن له آاتكدا آه فه. ی خۆی   آه وه بۆ  وته ڕته گه ردستاندا دهزایین به آو
" رتووآی  وه آه له په بته كانك ده رگری خه ڕێ ، تووشی هرش و به په آا و به آوردستاندا تده یۆنانی ده
آدا  یه ڕه ند الپه یدا له  دووتوی چه آه ینفۆن له نووسینهگز. آان هاتووه  ودا ، ناویان به آاردۆخییه ی ئه" ئاناباس
جی ئاماژه پدانه ، . آاردۆخا و خۆشیانی به آاردۆخی ناو هناوه :    یان ده آه  كه ، به وته و خه ر ئه له سه

آه آوردستانی ناوه و مۆ  ی ئه رمه م هه ر دانیشتوانی آۆنی ئه ه له سهی م نووسراوه آه ی گزینفۆن یه و نووسینه ئه
ژوو نووسان له سه.آانه تی آوردهوآانیش ،  مان آوردستانه و آاردۆخیه ن آه آاردۆخا هه ڕه و باوه ر ئه   زۆر له م
  .ن  رمه و هه وڕۆی دانیشووی ئه  آانی ئه مان آورده هه
 پكردووه و تا سنووری چیای ستی وه ده می دیجله تی چه آان له رۆژهه جبوونی آاردۆخییه ندی نیشته به مه

  .آان بوونه  نی وئرانییه رمه وان دراوسی ئه ئه. وه  جوودی و گۆلی وانی گرتۆته
  
  

  كاردؤخ و وآلتةكةيانكاردؤخ و وآلتةكةيان
  

رتووآی ئاناباس آه باس له  ی گزینفۆنه له په ڕه نووسینه ند الپه و چه یان ، ناوی ئه آه آاردۆخ و وته
آات آه له آاتی  یان ده رهاته سه و به ر به درژی باسی ئه آا و نووسه ردۆخا، دهیان آا آه آان و وته آاردۆخییه

  .ریاندا هاتووه سه آاندا به ڕبوونیان به وتی آاردۆخییه تپه
  

ربۆیه ملیان  وه، هه ڕنه وه بپه یانتوانی له دیجله وه ،نه آاندا آشانه ر فارسه مبه آان له هه ی آه یۆنانییه وه  ئهپاش
  . چیاآانی وتی آاردۆخان  ناله ملی

  :  گزینفۆن ده
آان  شته تا ئمه له ده. آان رزه نینه شونه به یه یار خۆمان بگه پش له نهوین و  خۆ آه وه بوو آه وه هزری ئمه ئه

یانی  هوتین و ب ڕكه وه. وه  مان بگوازینه آه بیارمان دا آه شونه. مابوو ی به دواوه نه و هنده ڕین ، شه تپه
وه روویان له  وتن و به ماڵ و منداه ر آه ده آانیان وه آان پیان زانین و زوو له گونده آاردۆخییه. یشتینه چیا گه

و  آانیان له خشتی زۆر پته ماه. نی و پاشكۆی خۆراآیی زۆر بوون  مه ن خوارده آان خاوه آاردۆخه. چیاآان آرد
ندیمان له  مانویست پوه ی ده وه ر ئه وتین، له به آه دوایان نه ه وهتنیان ، ئم له آاتی هه. دروست آرابوو

وێ  ڕین و ئه یاندا تپه آه وته تی به  ك و به دۆستایه یه ی به ب هیچ آشه وه یاندا باش بت ، بۆ ئه گه
مانتوانی پیایدا  نه. رگای چیا زۆر دژوار بوو. ڵ سای پارسدا  آانیش نھھیار بوون له گه  آاردۆخییه.جبین  به
م  كی ئه ردووآیان آاردۆخین و خه دوو دیل له الی منن آه هه: ریسۆفم گووت  دا به خه و آاته له. وین  رآه سه

  .رگرین  وان وه رباز بوونمان له ئه با هاوآاری بۆ ده. ن  وته
میان  آه ی یه وه وه و له وێ آردنهآدییان ج آانیان هنا و له یه آات آه دیله سدا گزینفۆن ئاوا باس دهباله ئانا

یانواسی و  به  هه. دان  ان نهو رگای پیش وه آرده زمانی نهو  م ئه پرسی آه رگایان پیشان بدات ، به
رباز  پیشان بدات بۆ دهوت و رگایان  پشیان آه نی دا آه وه ویش به ئه. یان دا  انی هاوڕكهواسراوی نیش هه

  .گرن  ن و  رگایان لده آه سستیان پده آان هه رباز بن ، آاردۆخییه ی بتوانن ده وه هم پش ل به. بوون
ون و رگا  پش آاراوان بكه وه و وه نه  دیاری آران آه رگاآان تاقی آهخش  گیانبهڕۆی و و ئاوا بوون ده ره رۆژ به

تا  ره وه دراوه آه سه گزینفۆندا ئاماژه بهی  آه له نووسینه . یان آه ره شكه ڕ بوونی له ن بۆ تپه موار بكه هه
ر و گزینفۆن  گرنه به آان ری چیا ده پاشان یۆنانییه. بن  ن آه هه آه وه  ده آان ناچار به آان آاردۆخییه یۆنانییه

ر گردكدا بۆیان  آان له سه وه آاردۆخییه پاش ئه. ر چیا ونه سه آه رده آانی سه ربازه ی و سه آه و بارخانه
ب آه  آان پیان وا ده یۆنانییه. آان  وه له یۆنانییه نه ست ناآه آان ده ش آاردۆخییه و گرده نیشن و له هداد

آان جاركی دیكه   له ناآاو آاردۆخییهم  به. ررگایان پناگرن آانیان جاوترسن آردووه و ئیدی سه آاردۆخییه
ن  آه تن ده آان ناچار به هه یۆنانییه. آوژن  دا و زۆریان لده نگه و جه و له وه نه نو تۆڕی هرشی خۆیانه یانخه ده

ن بۆ   آه ك ده یه یماننامه ستنی په وه داوای به رگركه گزینفۆن له ری وه. گرن ری رگای گزینفۆنیش ده و سه



رجك  ون به مه آه دهیان رك  آان له گه ردا آاردۆخییه رانبه له به. آانی خۆیان بنژن  ی آه بتوانن آوژراوه وه ئه
وان  آیان داناوه و ئه یان چه ربازانه و سه ن آه ئه آه آانیش داوا ده یۆنانییه. سووتنن  آانیان نه آان ماه یۆنانیه آه

ریان  آان و سه ر یۆنانییه نه سه آه آان هرش ده م جاركی دیكه آاردۆخییه به. گرتوویانن ،ئازاد بكرن 
ی داوه به  هگزینفۆن ئاماژ. ب  جاتی ده یه نهخانی پ ربازك آه قه تی سه ه یارمه گزینفۆن ب.شون  لده
وانی  ی گزینفۆن آه آه به پی نووسینه. ت له تیر هاوشتن   به تایبهنگدا آان له جه ست بوونی آاردۆخییه رده سه

ر تیركی  گه. رژتر بوونه زونیو د آانیشیان له گه ز  و نیو بووه و تیره آان نزیك به دوو گه آاردۆخییه
  .گرت لیانده ری هه وه دا و بۆ بیره رمیان لده ندك چه آان ، هه ستی یۆنانییه وتایه ده آان بكه آاردۆخییه

ر شتك   له هه یان، آاردۆخا ، پش آه آان و وته ر آاردۆخییه ی گزینفۆن له مه و نووسینه ی ئه وه له آۆی خوندنه
وڕۆ آوردستانه  ره آه ئه ڤه و ده آان له  لك به ناو آاردۆخییه  ی پش زایین گه401وه آه سای  بته وه روون ده ئه

مان آاتدا  له هه. آردووه  وی نه ریان بۆ هیچ هزك نه ستاون و سه آیدا وه ره ر هزكی ده ر هه مبه ، ژیاون و له هه
ی  آه نووسینه. بووه  یشتن هه ستن و لك تگه مان بهی ڕیان به ئاشتی و به په لك بوونه آه باوه له گه و گه ئه

دا ژیاون ، باب و باپیرانی  رانه ڤه و ده مه له رده و سه ی ئه له و گه ی آه ئه وه آی زۆر روونه بۆ ئه یه گه گزینفۆن به
  .لی آورد ژین، واته گه آوردستاندا ده مۆ له ن آه ئه له و گه ئه

نانی ناوی ورانی نین و بهلی آورد  وه آه گه آاته وه روون ده  له خۆیدا ئهتی آاردۆخا خۆیهكو خاوه  ئ  ن
كوك  ر وه هه. النی دیكه  آی زۆر جیاواز بوونه له گه یه وه ته  نهش مه رده و سه ر ئه  بوونه به ناو آاردۆخا و ههت
ناتوان له   آه آاتك .دووه ربازی آر سهزار  هه یی ده رمانده نگی بووه و فه آی جه یه رمانده زانین گزینفۆن فه ده

ندا ی گزینفۆ آه نیا له نووسینه وه ته واته ، ئه. وه  رته گه  هوه ئاگاداره آه به آودا د وه ، باش له رته  بگهوه دیجله
اویان  نآان ش به آاردۆخییه النی دیكه گهآان و  لكو پارسه یان گوتووه آاردۆخا ، به نده به و مه بووه آه به نه

آانی  نگییه خشه جه واوی نه یه له ته وانه ش له م ناو هنانه ئه.  شیان گووتووه آاردۆخا  آه هناون و به والته
نا خۆ له خۆرا نییه آه گزینفۆن له  ده.  هاتب یه  و شوه ر به ی گزینفۆن، هه آه خشه ر له نه ده ی به دیكه
رمه ،  و هه ی ئه آانی دیكه وه ته ك آه جیاوازن له نه یه وه ته وه و نه تهآی زۆر آورتدا ناوك بۆ وتك ببین یه ماوه

آان  یه آه آاردۆخییه وه ی گزینفۆندا ، ئه آه  شتكی دیكه آه زۆر به روونی باسی لكراوه له نووسینه.ناودر بكا
تدار  سه یی و هۆزی و  ده وه هت ی نه تی و آشه مه دژایه رده و سه واته له آه. آان بوونه  دووژمنی پاشای پارسه

آدی  النه زۆر له یه م گه بووه و ئه ریاندا هه وروبه ی ده النی دیكه آان و گه آان و پارسه بوون له نوان آاردۆخییه
  .ت به خۆی بووه رمی تایبه ت و هه سه ن ده و خاوه آه ر یه جیاواز بوونه و هه

  
  
  
  

  ......ماد ماد 
  

ك بۆ  یه واره واره ، قه ك قه انیویانه وههز بوونه و تو ا ژیاون و زۆر بهی آۆندهۆزكی دیكه آه له آوردستان
  .ه" ماد" رچاوه و وون نییه ، هۆزی  وڕۆ زۆر روون و به ك آه ئه یه وه بنن به شوه تی خۆیان پكه سه ده
م جار له مژووی  آه آان بۆ یه ادهم. ی هۆزی مادن  مه آان له تۆڕه هزه آه آورده ش له الی زانایاندا به و بوایه ئه

وه  ن و بیر له آه ر بۆ خۆیان دیاری ده به ڕوه نگ پاشا و به نن و به آۆی ده وه ده ت پكه سه ئرانی آۆندا ده
ری خۆیاندا بو  وروبه آانی ده رمه ر هه یی خۆیان به سه وه ته ری و شانازی هۆزی و نه روه وه آه سه نه آه ده
آی  یه ماوه  بژرن و له  ده ك پاشای خۆیان هه وه" دیاآۆ"رگرتنكی گشتیدا  وه         نگ  وان له ده  ئه.وه نه بكه

  جۆغرافی ناسانی .ن  ربوتر بكه یانبووه به هه  ی آه  وه تی خۆیان له سه رمی ده  هه توانیویانهآورتدا
هو شه ن به دوو به آه آان ده تی مادهجوغرافیای آۆن ، و.  

  وره مادی گه . 1
  مادی بچووك. 2

ۆژئاواو ربایجانی ر رگری ئازه هان بووه و مادی بچووآیش له به ی و ئیسفه دان ، ره مه رگری هه  بهله وره آه مادی گه
دان ،  مه ك هه  ،  وهرگرتووه رینتری له به آی به یه آاندا ناوچه می پارته رده وره له سه مادی گه. آوردستان بووه 

  .زد هان و یه راك و ئیسفه ان ، ئهآرماش



   . ناویان هناوه" ماه"وه به  آانه ن ئیسالمه و له الیه" مای"آندا بووه به  می ساسانییه رده ی ماد له سه ووشه
ست  آان ، ده ، پاشای ماده" خشتره  هووه" تی  می پاشایه رده ربازی ماد زۆر به هز بووه و له سه  هزی سه

. می پش زاین  وته ی حه ده تای سه ره وه له سه آانه ن ماده آاندا له الیه تی ئاشوورییه سه دهر  گیرت به سه ده
  :ت  ده" آیم تووس  حه" دایه آه  ندییه و پوه ر له هه

  قوی پھلوان جھان آد خدای          به فرمان تو دنبر و مرغ و مای
و هزه  نون آه ئه وه ده  ئه،وه آیم تووسه ن حه آان له الیه ای مادهخشتره ، پاش  جیھان ناساندنی هووهبه پاشای

م پاشا و  رجه ك چۆن سه وه. تی بوونه  تداره سه ن دیسیپلینكی ده ر و خاوه ن هوونه ن رك و پكی و خاوه خاوه
ۆیانیان تی خ سه آانی ژر ده رمه كانی هه خهوه باجیان له  هزهآانی دیكه به هۆی  تییه تۆرییهئیمپرا

ها  روه ههآانیش  هز بوونی خۆیان داڕشتووه ، ماده یان بۆ ئابووری و زیاتر به وه چوارچوه و ریه لهستاندووه و  ئه
وه له ری باج گرتن و له  مای ئابوورییانه دا بووه آه له ری به هز آردنی بنه یه و پله ی خۆ گرتنیان له ندازه ئه

رمی  ی هه وه دان آردنه ریاندا  ، بناغه بۆ بنیاد نان و ئاوه وروبه آانی ده هرم ر هه ست گرتن به سه ری ده
وی  ڕان به دوای ئاین و په و روشونی ساختمان سازی و نووسین و گه وان شوه ئه. ئیمپراتۆری خۆیان دابنن 

می  رده  نوتر له سهتی مایان بۆ شارستانییه وان بنه ئه. گای خۆیان  یان هنایه نو آۆمهاساآردن له ی
  . هنایه ئاراوه،مزوپوتامیایان 

  بووه له رین هه آی به یه تی ئیسالمی بۆ ئران و آوردستان ، ناوچه سه می تازه هاتنی هرش و ده رده له سه
" ی  جۆگهدیا له رۆژئاواوه به  وتی مه" . دیا  مه" آان پیان گووتووه  وڕۆ آه یۆنانییه راستی ئه التی نوه رۆژهه

ن مژوو  رمه له الیه م هه ئه. ی ئران آۆتایی پھاتووه  وره وه به ووشكایی گه ته و له رۆژهه" بین النھرین
اخرایه آاند لجوقییه   سه یم رده مان ناو له سه ر هه هه. نود آراوه " ایاالت الجبل " وه به  به ره نووسانی عه
مه  رده و سه آان له ئرانییه:    وه ده و باره یاقووتی له.   ردا با  ی به سه"م  جه عراقی عه" ناوی  پشت گوێ و 

له . ه بوو  ش هه و ناوهنانه ، ئه" ایاالت الجبال " هنا له باتی   میان به آارده جه ی عراقی عه ووشه
واته آوستان آه واتا " قوهستان" ی  تی ، ووشه بی نووسیویه ره ی خۆیشیدا یاقووتی ، آه به عه آه رتووآه په

  .یه  م ناوچه ه ، به آار دن بۆ ئه" جبال" ی   آه آوردییه
آه " حمدالله مستوفی . " هنرا  یه به آار نه م ناوچه بۆ ئه" ایاالت الجبال " غوول  ، ئیدی ناوی  پاس هرشی مه

الجبالی بۆ  ی خۆیدا ، ایاالت" القلوب  نزهه" رتووآی  ك له په می زاییندا ژیاوه ، له هیچ جیه شته ی هه ده له سه
تری آوردستان له  شی گچكه به. وه  شه آا به دوو به و ئیاالتی آۆنی جبال ده ئه. هناوه  یه به آار نه م ناوچه ئه

آانی آوردستان ،  ر ناوچه وه و پاشان له سه ته م له الی رۆژهه جه تری ، عراقی عه وره شی گه الی رۆژئاوا و  به
تی عراقی  وه به ویالیه ته ستراوه شی به آه ت و سنووره  ویالیه  آوردستان پكھاتووه له شانزده: نووست  ا دهئاو
" ش آه  ته و شانزه ویالیه ئه).  د ئامه(وه  آره ربایجان و دیاربه م و ئازه جه بی و خوزستان و عراقی عه ه ر عه

ندی تاج خاتوون ،  ربه هاری خفتیان ، ده ه  ئاالنی ، ئالیشتر ، بهبا بریتین ل ك آوردستانیان ناو ده وه" مستوفی 
، آرند ، خوشان ) رمسین قه( زوور ، آرماشان  مچاڵ ، شاره ، چه_ سوتان ئاوا_ر  وه نگی ، دزبیل ، دینه ند زه ربه ده
به " مستوفی " ی  تانه و ویالیه ی ئه جی ئاماژه پدانه آه زۆربه.   رسین ، ستام  شت ، هه آنگوور ، ماهیده_ 

  .وتوون  كه وڕۆ له پارزگای آرماشاندا هه آوردستانی ناو بردوون ، ئه
ش و هز و هر رده و به  آه له ئاآامی بگره له خۆڕا نییه رك و مژوو ناس  ك نووسه وفی وه همست

له پكا " م  جه  عراقی عه"و پاشانیش " ایاالت الجبال" ان و پاش" دیا  مه" آاندا، ناوی وتی  وه گواستنه
لك  گهو بوونی  آه ر ناوچه یبووه له سه وفی هه ی مسته ییانهو زانیار یه به پی ئه وانه له. گۆڕت بۆ آوردستان ده

وه دهبه ناو آاردۆخی و بوونی وك به ناو آاردۆخا آه گزینفۆن باسی لو بنه آا ، ئامانجی وه ت م  مای ئه رگرتب
ش  وه ری ئه گه یان ئه. دا  آه ر ناوچه دا زاڵ بووه به سه مه رده و سه ی آه له و دۆزه ته نو قامووسی ئهی هناب ناوه
بت آوردستان ی خۆیانیان گوت آه رمه انه بووبن آه به ههو ناوچ كی ئه ر خودی خه دا هه مه رده و سه یه آه له هه

وه  یان زیاتر له راستییه ره گه م ئه وه آه دیاره ئه نگی دابته رهوفیدا  ی مسته آه رتووآه له په ش م نو هنانه و ئه
 به ناووبانگه آه ش وه ئهآه و  ره ڤه نگیزخانه بۆ ده می پاش هرشی چه رده مه سه رده و سه ی ئه وه ر ئه به له. نزیكه 
ی آه له  و آوردانه ك ئه  وه. ووهییان آردآان ره ربه آاندا خۆیان راگرتووه و به غوله ر هرشی مه مبه آان له هه آورده
مان بگو . آرد وی نه آان نه غوله ت و هرشی مه سه ریان بۆ ده  خۆڕاگرییان آرد و سهر پینی آوی بستوون  سه
و  خساندووه آه پاش ئه رهآان  لی بۆ آورده و بارودۆخه ناسك و پ آشانه هه م ئه رجه آان له سه وه وتی آاردانه ره
یان آه جودایه له ئران و  آه آان ، له ئاآامدا ناوی وته آه ك له دوای یه ته یه سه  به دژ ده  بوونهموو یاخی هه



نگ  وفیدا ره ی مسته آه رتووآه ن و له په ب ، دیاری بكه ره یان آه نه تورآه و نه فارسه و نه عه آه له ناوی گه
  .اسیوه ، پاشان دایشتووه ی ن م ناوه تا ئه ره وفیش سه بگومان مسته. وه  بداته


