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 . . !چاآه تۆیی، ئه ی ئاگری خاون
 . . !ئه ی گه وره ترین به خشنراوی ئه هۆرا

 . . !ئه ی بسه ی سوور، آه بایه خی په سنیت
 . ده وستم بۆ پاڕانه وهله به رت ڕا
 . . !ئه ی ئه هۆرا

 هوه ری و همنی و دنیایمان پشكه ش بكه، 
 فره یی ڕۆژیی، 

 پاآی و ڕاوه ستان له سه ر باوه ڕ، 
زبانی ب گیر و ده نگی خۆشمان ده یه و پاشانیش 

 زانست، 
 . زانست آه به ره و ژیانكی چاك ڕابه ریمان بكات

 . . !ئه ی ئه هۆرا
ین ئاآار و دلری و جه نگاوه ری و به هزی و باشتر

 زارۆه ی وه آار و چاآمان بده رێ، 
 تا ڕگای دۆستایه تی و ئاشتی و زانست و
 بیر و گوتن و ڕه وشتی چاك ت بكۆشین، 

 گیان و ڕه وانمان به دی بنه، 
 تا باآمان نه ب و

 دمان هوه ر و همن بت، 
 . ینه به رتاآوو ڕگای پاآی و یه آتی بگر

 . . !ڕز و سپاس بۆ تۆ ئه ی ئاگری ئه هۆرا
 سپاست ئه آه ین بۆ ئه م گ و پرشه و ڕووناآییه آه وا بۆ ئمه ئاشكرایه، 

 هزمان ده یه تا خاونترین هزر و چاآترین وتن و ڕكترین ئاآارمان هه بت، 
 ته آیدا به جه نگ بین، یارمه تیمان بده تا به رهه ستی پیسی و ناڕاستی بده ینه وه و له 

 ڕه وانی ئمه، له پیسی و ڕگای ب ئاآام بپاوه، 
 . تا به ئه و په ڕی باوه ڕ ئه هۆرای مه زن بپه رستین

 پشه آی
ڕز و دروود و خۆشه ویستی بۆ میوانان و به ڕزان و مامۆستایان و فه رزانه آانی به شداری ئه م آۆڕ و 

و سپاسی خۆم ئاراسته ی به ڕوبه رانی ئه م آونفرانسه ده آه م، آه بۆ یه آه م سه ره تا پزانین . آونفرانسه
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جار له دیرۆآی آورد به م چه شنه و له سه ر ئه م ئاسته، آۆركی ئاواهیان پك هنا و بۆ یه آه م جار 
ه رزبوونی ئاوڕك درایه وه له دینی پاك و پیرۆزی به هدینی آوردان و زه رده شتی مه زن، آه ئه مه خۆی ب

چه مكی ئه و بابه ته آه پشتر دیاری آرا له . ئاستی هۆشیاری نه ته ویی به ڕیوبه ران ده ستنیشان ده آات
الیه نی منه وه آه وته به باس، مژاری گۆشه نیگا و چاوك به سه ر سه رده م و ژیانی زه رده شت و ئاوڕك 

اثاآان، هڤی ئه وه ده خوازم آه جگای سه رنجی له زه رده شت و ناوه رۆآی سرووده آانی زه رده شت، گ
 . . ئوه ی به ڕز بت

 
@µîb÷@ì@†ŠíØ 

 
به تایبه تی نیشتمانكی پ له فه ڕ و پ له داهاتی ) مه زرۆ بۆتان(نیشتمانی ئاری به گشتی و میزۆپاتامیا 

نكه په له جوانی و نیشتما. جۆراجۆره آه مرۆڤ وابه سته ی خۆی ده آات و ناتوان ده ستبه رداری بت
به رین و ڕازاوه و شیرینه، آه له ئایینه آانی سامی * ئه ڤینی مه زدا ئه هۆرایی به به ونه ی ئه و به هشته

 . باسی لكراوه
به هه زارها آانی . به درژایی مژوو ئه م نیشتمانه جگه ی حه وانه وه و داده دانی مرۆڤ و مرۆڤایه تی بووه

 شیرینی ل هه ڵ ئه قوت و به چوپی هه موو جۆره دیارییه آانی په روه رده گاری تیا و سه رچاوه ی ئاوی
له هه مانكاتدا لواولوه له ئه فسانه و داستان و . ده بینرت آه به خه ت بۆ مرۆڤی دروست آردووه

 . ه ڕیان و پشكنینه وهدیرۆآی هه مه جۆر، آه مرۆڤی ئه مۆ ده خاته ئه ندشه ی ب سه ر و بن و بكۆتایی و گ
هه روه ها سه رزه مینی میزۆپاتامیا یه آه م ماۆچكه ی ژیان و خۆشه ویستی تیا هه چنراوه و دیرۆك و 

له م نیشتمانه قه شه نگ و ڕه نگینه ی آورد دا جۆره ها دین آه . آه سایه تی مرۆڤی ئاریایی پاراستووه
 . به دیھنه ری مرۆڤ بووه هاتوته ئاراوه

له ده ستپكی دیرۆك، آوردستان مه زنترین و پپزترین سه رچاوه ی هزری مرۆڤایه تی و فه ڕزانه یی هه ر 
باوه ڕ و دینی فراوان له ناوچه آه دا باو بووه، ئه فسانه » به هدینی«پش له هاتنی ئایینی زه رده شت . بووه

 و هزری دانیشتوانی نیشتمانی و چیرۆك و داستان و ڕاز و ئه ستوره آان ده وری گرینگیان له رامان
به م هۆیه وه یه آه هه ر دینك تایبه تمه ندی آۆمه یه تی و جوگرافیایی دیاریكراوی خۆی . آوردستان بینیوه

هه بووه، بۆیه خودبه خود له هۆآاره آانی هزریی و داب و نه ریته آانی باوی ناو آۆمه گای سه رده م نیشانه 
 . و آاریگه ریی وه رگرتووه

آه وابوو هه ر ئۆلك له گه ڵ تایبه تمه ندی و هۆآاره آانی ده وروبه ری خۆی و میراتی آۆمه یه تی زدی 
نیشانده ری تایبه تمه ندی ئه و ژنگه یه آه له : ده توانین به م شوه بژین. خۆی، ڕاسته وخۆ په یوه ندی هه یه

ۆنیه تی پوانه ی آۆمه یه تی ئه و وته یه آه نو ئه ودا هه ستاوه، نرخاندنی هه ر دینك، چه شن و چ
خۆی به هه سه نگاندن و به راوه ردآردنی ئه و هۆآار و تگه یشتن و . پشتاوپشت به نه وه آانی گه یشتووه

ئه رزش و به هاآانه، آه ده توانرت شوه آانی ڕه وشت و په یوه ندیه آانی مرۆڤایانه ی آۆمه گاآانی جیاواز 
 . بۆ نموونه تایبه تمه ندی خودای هه ر ئۆلك له ته ك ئه وی دی، جیاوازی فره یان هه یه. رتشیرۆڤه بك

ئارمانجی سه ره آی ئه و ئایینانه آه پش هاتنی دینی زه رده شت هاتن ئه وه بوو آه مرۆڤیان بۆ سه دان 
. و پاپشتی خۆی هه بووسان به ره و نه زانی و تاریكی ڕاپچ آردووه و هه ر یه آه شیان الیه نگیر 

ده سته تداران تر و خاوه ن فه رمان بوون، هه موو هه ژاران و ب ده ره تانانیش آۆیله و دیل و ملكه چی ئه و 
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داب و ئایین و نه ریتانه بوون آه به سه ریاندا ترس و مه رگیان سه پاندبوو و له ژر باوری گرانیدا ده یان 
ی خواآانی ئه و ڕۆژگاره ڕه شانه بوون آه زۆردار و خاوه ن هز و سامان، به نده ی ده سته وسان. ناند

تاآوو زه رده شت . بووه و فبازانیش دام و ده سته ی سه رآوتكه ر و چه وسنه ر بوون» . . . زه روان، مھر«
 به زانایی و بیردۆزی خۆی، هاته گۆڕه پانی خه باته وه و دژیان ڕاوه ستا و ئاگری پیرۆزی خۆی
هه گرساند، ئاگرك بۆ ڕووناك آردنه وه ی پش چاوی ئه و مرۆڤه سته مدیده و آۆیالنه، آه ملكه چی 

 . خوداوه نده جۆراجۆره آانی باوی ئه و سه رده مه بوون، آه له پچوآترین مافی خۆیان ب به ش بوون
 ته وای به بوونی ئه هۆرا مه زدای بوای. ئۆلی زه رده شت جیاوازییه آی فره ی له ته ک ئۆله آانی تردا هه بووه

تاك و ته نیا بووه، آه یه گانه ئافه ریده گار هه ستی و گه ردوون و زه وی و ئاسمان و گیانله به ر و جیھانی 
هه ر ئه ویشه آه به دیھنه ری شادی و به ختیاری مرۆڤه، آه توڕه نابت و ئازاری . ئه نبوژه نی و مینه ڤییه

 . دات، ڕك و آینه ی له ال نییه و داوای به رتیل و قوربانییان ل ناآاتخۆی نا) مرۆڤ(هاوڕی 
به هه موو شوه یه ك ویستیان له ناوی ببه ن . له به ر ئه مانه بوو زه رده شت، نه یاری زۆر زوو بۆ په یدا بوو

جۆر و ناڕاستیان و ڕگه ی ل بگرن و بیشونن و نه هین گه شه بكات، هه زاران ناونیتكه و بانگه شه ی نا
بۆ هه به ست و دژایه تیه آی خه ست و خۆی دوژمنانه ی یارانی زه رده شتیان آرد، آه ئه ویش به هۆره و 

 . فه رمووده شیرینه پ بایه خه آانی، به رپه رچی نه یارانی ده دایه وه
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بۆ . خۆدانی زه رده شت له و چاخ و سه رده مه بكاتزۆر گرینگه آه مرۆڤ هه ست به گرینگی ڕاپه ڕین و به ر
ئاشنایی به چۆنیه تی و شوه ی بارودۆخی ئه و سه رده مه و ئه رزشی ئه و ڕاپه ڕینه له گه ڵ آاوییه آان و 
آه رپانه آان و جادووگه ران آه له نو ئایینه آانی میتراپه رستی و مھرپه رستی و زه روانه آان ده بینیه وه و 

ه ها ئه رزشی هه وڵ و آۆششه آانی زه رده شت بۆ البردنی پاوه ن و زنجیره آانی آۆیله تی ڕه نجبه ران و هه رو
شوان و گاوان و ڕه شایی، وامان ل ده آات آه له نزیكترین ڕگه وه بگه ڕینه وه بۆ ئه و سه رده مه، زه مانی 

 . مھنه ری زه رده شت ت بگاتزه رده شت، به م جۆره مرۆڤ ده توانت له ئاستی به رزی په یا
پم وابت پویسته سه ره تا ته له ڤیزیون و ڕادیو و مۆبایله آانمان بكوژنینه وه و سیمی ته له فۆنه آانمان 
ده ربھنین و په رده آان دابه ینه وه و چاوه آانمان ببه ستین و دوای ماوه یه ك ب ده نگی به ئه ندازه ی پویست، 

تواناوه وه مشكی خۆمان چ بكه ین و هه موو ئه و یاسا و ده ستوورانه و هزی ئاسایش و به هه موو هز و 
دیارده سوودمه دانه ی زانست و آۆمه یه تی و هه موو ئه و ئه رزشه مادی و مینووییانه، آه به النی آه مه وه 

ه ره یان سه ندووه، له مشك و به درژای س چوار هه زار ساڵ له گه النی جیاواز به دی هاتوون و گه شه و پ
ئینجا، ته نیا مانگ و خۆر و ئه ستره آان و زه وی ده منته وه له ته ك . ئه ندشه ی خۆمان ده ریان بھنین

ڕووناآی و تاریكی، سه رما و گه رما، تری و برسیه تی، ساخی و نه خۆشی، زه ویه آی سه خت له ته ك 
 گه ر گه نم و جۆیه آیش هه بت ئه وه به زه بری شان و په نجه به بار ئاژه ی جیاواز و دڕنده و دره ختی،

 . دت
. مرۆڤیش به هه مووی ئه مانه وه، مرۆڤكی ب ناسنامه یه و له وت و خانووی خۆی غه ریب و النه وازه

له م ناوه . ده یان خودای جۆراجۆر ده وریداوه، خۆ ئه گه ریش نه بوایه تن ئه وه هیچ ڕووداوك نه ده قه وما
ته نیا چوارپكانیانن آه ده وری سه ره آی بۆ سه رچاوه ی ژیان ده بینن و په یوه ندیه آی ڕاسته وخۆی هه یه له 
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ئاژه ه آان به دوای ئاو و گیا و له وه ڕگای نون، له ده شتكۆ بۆ . نوانی زینده گی مرۆڤ و ئاژه ه آان
آاتك خۆر . ك به فر بۆران ده کات، ژیانیش تۆف ده کاتآات. داونی آوك و له شیوك بۆ هه ردك

ده بت مرۆڤ له ته ك سه رما و گه رما خۆی . به تین ده بت، ژیانیش ده سوتت و ده بته خۆه مش
به آورتی مرۆڤ ده بت به ده ستی چۆه وه خۆی له ته ك . بگونجنت و له به رده م ڕه شه باشدا خۆڕاگر بت

تسرووشتدا بگونجن . 
پیت و به هره یه ك آه به ده ستی النه وازان و هه ژاران و ڕه نجبه ران به ده ست ده آه وت، زۆرینه ی ده بته 

ئه م . به شی تاقمكی زۆردار و ملھور و ده سه تدار، آه ئه مانه ش بۆ خۆیان نیوه یه زدان و خودایه ك بوون
نه واییان ده آه ن و خۆیان به خاوه نی زه وی و ئاژه ڵ و تاقمه به سه ر له ش و ڕه وانی آۆمه ن فه رما

جادووگه ران و آه رپانه آان و میران، ئه مانه هه ر . ته نانه ت ئه و خه كه شی له شوه ی نه بووانن، ده زانن
ز یه ك بۆ خۆیان نیوه خودایه آن، هاوآات له ته ك به رژه وندی و نیازه آانی خۆیان ڕۆژ له دوای ڕۆژ، به ه

سه یر ئه ویه هه ر چی مه ردم فره تر هه ژار و آۆڵ و سه رگه ردان و . و توانای یه زدانه آانیان زیاتر ده آه ن
چه وساوه تر ده بن، ئه وه ترسیشیان آه ترسكی ده ستكرده، فره تر ده بت و ده ستی جادووگه ر و آه رپان و 

 . انی داگرتهئه و ترسه هه موو له ش و مشكی. میرانیش ئاواه تر
چه واشه آانی آۆمه ل، ترسكی هه ره مه زنیان له خوداآان له مشكی به تاڵ و پووچی ڕه ش و ڕووتان به دی 

جه نگی خوداآان له ته ك یه آدی به خۆیان و گه ردوونه آانیان له ئاسماندا، مشكی خه كی هه ژاری . هناوه
انیش با بمنت، آه له ڕگای آه رپانه آانه وه په ڕ و بای پ ده له رنته وه، ئینجا با به ن و گفتی خوداآ

آه س توانا و . هه ژارانیش به و هیوایه ن آه گۆشایشك له ده رد و ئازاری هه ژاریان به دی بت. ده درت
بوری ئه وه ی نییه آه گله و گازه نده ی خۆی ئاڕاسته ی خوداآان بكات، نه وه ك هه تاو هه موو شتك 

تنت و یان به فر و سه رما، ڕه قیان بكاته وه و یان نه خۆشین خۆیان و ئاژه ڵ و مه ڕ و ماتیان له بسوو
 . . . ناو ببات

آه رپانه آانیش بۆ زل نیشاندن و . نه زانی و گلی پچووآترین ڕگا به بیرآردنه وه و آات بۆ زانست نادات
وو آه مه ردوم قوربانی بكه ن، ته نانه ت چاوپۆشیان له مه زنبوونی دام و ده ستگای خوداآانیان، گه ره ك ب

له قوربانگای خون ئاوی و پ له . ته نھا مانگای الواز و التی شوانی هه ژار و آۆڵ، یا آۆچه ركیش ناآه ن
سه یر ئه وه یه هه رچی هه ژاری و . مش و مه گه سه آانیان، ئاژه ه آان به خاك و خون ده آشرت

 . . .  و نائومدی خه ك فره تر ده بت، نیازیشیان به خوداآان به رچاوتر و زه قتر ده ببه له نگازی
ئینجا بیھننه به ر چاوی خۆتان له ناو ئه م هه ل مه رجه، مرۆڤك بت و داوای گۆڕاندن و وه رچه رخانی 

ێ، رامانكی نوێ و بنچینه یی ئه م هه موو ناڕاستییانه بكات و بیه وت آه نرخكی نوێ، دیتنكی نو
له وانه یه به مجۆره له سه رده م و آات و بار و دۆخی . جیھانكی تازه بۆ مرۆڤ و مرۆڤایه تی به دی بنت

 . هاتنی زه رده شت ت بگه یین
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 سه رهاتی خۆی دیرۆك و زه مان و سه رده می هه موو ئایین هنه رانی مه زنی جیھان، ته نانه ت مژوو و به
ژیانیشیان به آه مك ئه م ال و ئه وال دیار و ڕوونه، سه دان بابه ت و په رتووك و ده یان ده ق و به گه نامه یان 
بۆ په یدا آردووه و ده یان آورته فیلم و فیلمی درژ و شانۆ و مۆسیقا بۆ دروست آردووه و بۆیان دروست 
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ی ئمه ی آوردان به له ناوچوون و سووتانی »زه رده شت«ه سه رهاتی ده آه ن، به م ته نیا و ته نیا زه مان و ب
ده فته ر و نووسراوه آانمان آه وتووه ته ناو ته م و مژی گومان و الیه نی ئه فسانه وه و ڕه نگی چیرۆآی به 

 و آاركی ئاوایان به سه ر هاوردوه آه مه گر آه متر آه سك له زمانه وان و مژووناس. خۆیه وه گرتووه
هه ر چه نده ش، آاتك مرۆڤ . ئایین ناس بیانی، ئه ویش به مه زنی خۆیان، شتكیان بۆ نووسیبت

سه رنجی بابه ته آان ده دات، جیاوازی و ناآۆآییه آی فره ی ده آه وته به رچاو، آه خونه ر تووشی 
 . ها شوه باس آراوهبۆیه زه مانی هاتنی زه رده شت به چه ند. سه رلشوان و سه رگه ردانی ده بت

 . مه زه نه آراوه) مسیح( ساڵ پش زایینی 700زه مانی زه رده شت بۆ : یه آه میان
 .  ساڵ پش زایین به راوه رد آراوه2000 ساڵ تا 1800زه مانی زه رده شت بۆ : دووهه میان
 .  ساڵ پش زایین زانراوه6000زه مانی زه رده شت به : سھه مین

 .  هه زار ساڵ ده دات30ی تازه هاتووته ئاراوه آه پاڵ له ئستاآه بۆ چوونك
ب گومان آاتك مرۆڤ سه یری ئه و په رتووك و بابه تانه آه له باره ی زه مان و سه رده می زه رده شته وه 
نووسراوه، ده آات، ده مارگرژی و هندك الیه نی آه له ڕه قی و نه یاریه تی ئایینی و ڕه گه زی و رامیاری 

له هه مان آاتیشدا چونكه زه رده شت یه آه مین په یامبه ر و ئامۆژگار بووه آه شوه و چونیه تی .  بینرتده
یه آتاپه رستی و یه آتاناسی له ناو ئافراندنی هه ستی، هه روه ها داهنه ری هه بژاردنی هزری ئازاد و رامان 

تی ویژدان و سرووشت بووه، بۆیه له رامان و و ئه ندشه ی چاآه و خراپه له ڕه وشت و فه لسه فه ی بنیا
و هه موو » ئیسالم«و » فه له«و » جووله آه«ئامۆژگاریه آانی ئه و هه موو دینه آانی گه وره ی سامی وه ك 

و دوای سوقراتیش، زۆربه یان به ب ئه وه دیانیان پیا » سوقرات«قوتابخانه آانی فه لسه فی یۆنان پش له 
بۆیه په یه وان و الیه نگیرانی ئه و . ماژه بۆ سه رچاوه آه ی بكه ن، به آاریان هناوهنابت و ب ئه وه ئا

ئایینانه له ته م و مژاویكردنی رامان و ئه ندشه و زه مانی زه رده شت آه میان نه آردووه و ده وری با و 
 . آاریگه ریان بینیوه

 .  ساڵ پش زایین بووه6000ه شت پش نووسه ران و زانایانی یۆنانی باوه ڕیان وایه آه زه رد
ئه م نووسه ره له سه ده ی . آۆنترین نووسه ری یۆنانی آه ناوی زه رده شتی هناوه) 1(» ئیكسان توس«

 . په نجی پش زایین ژیاوه و نووسه رانی دیی له گوته آانی ئه و ئادیان آردووه
ئیكسان «ش زایین، بك بابه تی له  پ210خه کی یۆنان و له ساه آانی ) 2(» دیوژنس الرتیوس«

له نوسراوه ی .  ساڵ نووسیویه6000هاورده و زه مانی زه رده شتی له دوو به گه ی ده ستنووسدا به » توس
 ساڵ به دو هۆ پبه هایه، یه آه م ئه وه آه له ته ك گوته ی شاگرده آانی 6000ژماره ی » دیوژنس الرتیوس«
دووهه میش .  له خواره وه ناویان دت، به چاآی گونجاو و جۆر و سازگارهو زانایانی دی آه» ئه فالتون«
) 3(» هه رمودوروس«، گوته یه آی دی له »ئیكسان توس«بجگه له نووسراوه ی » دیوژنس الرتیوس«

» ترویا« ساڵ پش له جه نگی 5000ناو ده بات آه به گوته ی ئه و زه ـانی زه رده شت، » ئه فالتون«شاگردی 
 ساڵ پش 6000له » دیوژنس الرتیوس«له م گوتانه ئاوا ده ر ده آه وت آه مه به ستی . ه زانرتد) 4(

چونكه سوپای . بۆ یۆنان، ئه و ئاماژه یه آه بۆ زه مانی زه رده شت» خه شایارشا«له شكه رآشی 
مانی زه رده شت هاتبوون، آه وابوو زه » ساردگرد« پش زایین بۆ 480آه له به هاری سای » خه شایارشا«

به ده ستی یۆنانیه آان له » ترویا«له الیه آی دی چونكه گرتنی .  پش زایین6480ده گه رته وه بۆ سای 
 پش زایین زانراوه، آه وابوو به م ژماردنه، زه مانی زه رده شت له ڕووی گوته ی 1184سای 
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ت له م دوو بابه ته آه آه مك ناسازگاری هه روه ها آه ده بینر.  پش زایین ده بت6184، »هه رمودوروس«
 .  ساڵ پش زایین نیشان ده ده ن6500ده بینرت، به م نیشانده ری زه مانكن آه مه زه نه ی 

 :شاگرده آانی ئه فالتون
 347 پش زایین له دایك بووه و له سای 429فه رزانه ی ناوداری یۆنانی بووه آه له سای » ئه فالتوون«

شاگرده آانی ئه و له ژرنووسه آانی الپه ڕه آانی . هه یه) 5(» ئالكی بیادس« رتووآكی به ناوی په. مردووه
.   ساڵ پش مه رگی ئه فالتون زانیوه6000ئه م په رتووآه تبینی خۆیان نوسیوه، زه مانی زه رده شت یان به 

(» هه رمۆدۆروۆس«و ) 6(» وسئه ودوآس«، »ئارستاتاآیس«یا » ئه ره ستو«ئه م شاگردانه بریتی بوون له 
آه ڕۆمی ) 8(» پلینیوس«گوته آانی ئه م زانایان له په رتووآی نووسه رانی تر به ج ماوه، له وانه ) . 7

 زایینی 79 پش زایین له دایك بووه و له سای 23ده ناسریا، له سای » پلینیوسی مه زن«بوو به 
) . 9(» دیرۆآی سروشت« هشتووه به ناوی په رتووآكی مه زنی له دوای خۆی به ج. مردووه

 ساڵ 6000زه مانی زه رده شت به » ئارستاتالیس«و » ئه ودوآسوس«له م په رتووآه ده نووست » پلینیوس«
 . چه ند هه زار ساڵ دوای زه رده شت هاتووه» موسا«هه روه ها ده بژت آه . پش ئه فالتوونیان داناوه

 ) 10(پلوتارخۆس 
.  زایینی مردووه125 زایینی له دایك بووه و له سای 46خه كی یۆنان بوو و له سای » پلوتارك«یا 

 .  ساڵ پش ل جه نگی ترویا باس ده آات5000پلوتارك زه مانی زه رده شت بۆ 
 ) 11(» تئیۆپۆمپوس«

آه ) 12(یی ی فه رانسه و»هالز«به رهه می » پش گوتارك له سه ر ئاڤستا( په رتووآی 20له الپه ڕه ی 
بووه، زه مانی ) 13(» خیوس«خه كی » تئۆپۆمپوس«: بۆ زمانی ئینگلیزی وه ری گاندووه» وادیا. ئا. پ«

» ئه گوپت«هاوبیر بووه له وه آه ئایینی زه رده شت پش له ئایینی » ئه وسوآسوس«زه رده شت به گوته ی 
 . میسریه آانه

 ) 14(» سوئیداس«
فه رهه نگكی ل به ج ماوه آه ناوی .  زایینی ژیاوه970انی نزیك ب سوئیداسی یۆنانی له ساه آ

له م په رتووآه له دوو زه رده شت ناو . زۆربه ی به ناوبانگانی ڕۆژگاری سه رده م و ڕابردووی تدا بووه
یكه ژیاوه و ئه وه ی د» ترویا« ساڵ پش جه نگی 5000بووه آه آه » میدیایی«یه آكیان زانایه آی . ده بات

بووه آه له » سه میرامیس«هاوسه ری » نینوس«. بووه» نینوس«ئه ستره ناسك بووه آه له زه مانی 
 . یان له و زانیوه»بابل«یاد آراوه و باژری » ئاسور«چیرۆآه آان ناوی شاژنی 

 ) 15(» بارۆن بونسن«
) 16) (ناو دیرۆآی گشتیشونی میسر له (له په رتووآی خۆی به ناوی » بارۆن بۆنسن«زانای ئامانی 

، زانای 1859ئه م په رتووآه آه له سای .  ساڵ پش زایین ده زانت6500زه مانی زه رده شتی میدیایی به 
 . بۆ سه ر زمانی ئینگلیزی وه ری گاند» چارلز آاترلس«ئینگلیزی 

 ) 17(» ڤولتر«
ی هناوه و زه مانی زه رده شت به پش » شتزه رده«ی فه رانسه ویی به ڕز و مه زنی ناوی »ڤه لتر، ولتر«

 . باس ده آات» گوروش« هه زار ساڵ پش 6له 
 ) 18(» سپه نسه ر«
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آه له ) 19(» چه رخه آانی ژیانی ئاریاییه آان«یه آك له زانایانی هندییه آه له په رتووآی » سپه نسه ر«
نی خۆی له سه ر بنه مای ئه ستره ناسی، چاپ آراوه، له سه ر لكۆینه وه آا» به مبه ئی« له 1965سای 

 .  ساڵ پش زایین ده زانت7129زه مانی زه رده شت به 
 پش زایین 545 یا 571یه آان، ناوی زه رده شت یان هنا بت، له ساه آانی »چین«به م بۆ یه آه مجار آه 

په رتووآك . تۆری چین بووهئه مپرا» لینگ وانگ«له بیست ویه آه مین سای ده ورانی ده سته تداری 
آه ئاماژه بۆ زه رده شت و ئامۆژگارییه آانی ده آات آه به زانایه آی مه زنی والتی میدیایی ) 20(نووسراوه 

هاوآات بووه له ته ك » لینگ وانگ«ده ورانی پاتشایه تی . ده زانن آه توانی ئایینی خۆی سه قامگیر بكات
.  پش زایین له چین552 یا 551له سای » آونفوسیوس«ا ی» آۆنگ فوتسن«له دایكبوونی فیلسوف 

، به م له دوایدا »ئایینی ئاگر«ناسیوه آه به واته ی ) 21(» پای هۆئۆ«سه ره تا دینی به هدینییان به نوی 
ئایینی «به واته ی ) 22(» تاۆ آۆان«له پاش ناسینی زۆرتری ئایینی به هدینی، ده گۆدرت بۆ ناوی 

 . »ئاسمانی
 پش 483 یا 480 پش زایین له دایك بووه و له سای 563 یا 560له سای » بودا« ئاگاداری فره تر، بۆ

» موسا«و سانامه ی جووله آه آان، له دایكبوونی » ته ورات«هه روه هابه گوره ی ده قه آانی . زایین مردووه
په یامبه ریش له » ئیبراهیم«.  ر سای بووه به په یامبه80 پش زایین زایین بووه و له 1392له سای 

آه وابوو مه زه نه ده آرت، .  پش زایین ژیاوه2705په یامبه ریش له سای » نوح«.  پش زایین بووه1815
شونگه ی » موسا«بجگه له .  ساڵ پش ئه م په یامبه رانه بووه4000زه مانی زه رده شت نزیك به 

، نیشتمانی آۆنی آوردان بووه، له مژوودا ئمه نابینین آه له دایكبوونی زۆربه ی په یامبه رانی سامی
په یامبه رك له ئه روروپا یا ئافریقا یا له ئه مریكا هاتووبت، زۆربه یان له میزوپاتامیا له دایك بوون و 

 . گۆڕ و شونگه شیان به ناو خۆیان ئستا له آوردستان ماوه
زه مان و نیشتمانی (ه ی ئیتالی، په رتووآكی به ناوی یه آكه له سه رشناسه آانی قوتابخان» نیولی«

نووسیوه، آه مرۆڤ له م په رتووآه، به پتربوونی بیر و ڕاآان په ی ده بات آه چه نده  ) 23) ( زه رده شت
 . بۆچوونی جیاواز هه یه

) ی ئراندیرۆك و سانامه (په رتووآكی به ناوی » ذبیح به هرۆز«هه روه ها نووسه ركی فارس به ناوی 
باوه ڕی وایه آه زه رده شت بۆ خۆی ئه ستره ناس بووه و . نووسیوه آه لكۆینه وه آی فره ی آردووه

 ی پكی ساكوپنه ری ڕت آه . و بناخه ی ژماردنی دیاری آرده) آه بیسه(داه ئه و له م په رتووآه ده
 .  پش زایین له دایك بووه1767زه رده شت له 

@ 
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