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  آوردآورد
  وو

  ی مژووی مژوو  نبانهنبانه  هههه
  

   زیزی عه نسوور  مه:نووسینی
   

   م آه شی یه به
  
  
  . . . وه ته نه
   

ه  و آۆمه آا آه ئه ك وا ده گایه آچووی دانیشتوانی آۆمه  یه ی له ده بگومان خو و خه
شتر بۆ با وه نه وه بكه بیر له، ژین تدا ده وه و له سنووركی جوگرافی تایبه پكه ی كه خه

رمك بۆ  ارزن و ههندییانه بپ تمه و تایبه ئه، چوون وه ژیان و له نو نه ژیان و پكه
تی خۆیی  سه ت به سۆمای ده ن سنووركی تایبه وه و خاوه تاآی خۆیان بدۆزنه تی سایه آه
  . بن

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

آدی راویان آردووه و  ڵ یه م له گه ر ده هه، ی تاقمكدا ه مرۆڤك له چوارچوه آه آۆمه
  تاقمههرشی رگری خۆیانیان له آاتی  مان آاتدا سۆزو به وه و له هه ته خواردنیان دۆزیوه

وه آه تاآه هۆی  ته یان له ال روون بووه وه و ئه ربیوه آدی ده بۆ یه، آانی دیكه بگانه
یان  ندییانه تمه و تایبه ها به هزآردنی زیاتری ئه روه آگرتووییانه وهه یه، وان ی ئه وه مانه

  . یانبووه آه هه
بگومان . موو شتك نییه م هه به، وه هوته پش ئابووریی آه ندی ده تمه دا تایبه واته لره آه

ر گۆی  لك قۆناگی جیا جیا به سه نووآه گه وه تا هه آانه تاییه ره می مرۆڤه سه رده له سه
ند قۆناغكی نوتر  مای چه داری بنه آۆیله قۆناغی پاش. ریوه گاآانیدا تپه وی و آۆمه زه
آدیدا  ندی یه تمه به دوای تایبه چن وه ده و ئه ره آان به تا دێ و مرۆڤه ن آه ده ده رهه سه
ر گرتن و  مسه وتی چبوونی جڤاك و جه ما و ره ندیشدا بنه تمه ڕان به دوای تایبه گه. رن بگه
ر له  گه. هنت به دوای خۆیدا ده، رز جا له ئاستی نزمدا بت یان به، گرتنی دروشم هه
، رانی دیكه ژیان به ك گیانله  بۆ بژیو و وهنیا آاندا مرۆڤ ته تاییه ره می مرۆڤه سه رده سه

وته له  م ره بینین ئه ده، وه بینییه سته و تاقم و گورۆپی جیاجیا ده ی ده خۆیان له چوارچوه
ی  آه دار و چینه چینك آۆیله. ی دوو چیندا جداوه داریدا خۆی له چوارچوه قۆناغی آۆیله
دانی بیری مرۆڤ بۆ به گرۆپ  رهه تای سه ره ه سر بوانینه وه گه م روانگه له. دیكه آۆیله

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

ی  واره له چوارچوه و قه ش بوونی  ی مرۆڤ و دابهیدا بوونی مژووی آانی په نگاوه م هه آه یه
وه له  ست پكرا و به لزانییه آی هه یه دا آه به شوه ده رهه وه سه مه رده و سه مژووییدا له
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ش آردووه و بۆ  وه خۆیانیان دابه زه گه و ره نگ و شوه نگ و ده ئاست ناسینی ره
  . بژاردووه  هه له قۆناغه جیاجیاآاندایان پساوه مای نه آانیان بنه ندییه تمه تایبه
زی خۆی و ناسینی زمان و  گه یشتنی مرۆڤ بۆ پناسه آردنی ره پاش تگه، ی آه و واتایه به

آاندا  نگه یان دۆڕانی له جه، وتنی رآه ئدی ورای سه، زه گه و ره ت به ه آردنی تایبه مامه
ندی و  تمه ز و تایبه گه ستووه آه رهیوی نه، آانی تردا ز و تیره و خه گه ڵ ره له گه

ئایینی آی یان  یاسای خهوه  شه یه و بۆنه ر به ی له نو بچ و هه آه  هۆزهآانی خۆی سته نه
آان له  رده ی آشه و بگره و به نزه ره آه ئیدی سه، ب دا ده لره. وه  آایه یان هز هاتۆته

  . . دا ده رهه سه ،داز و هۆز و خی جیاوازی مرۆڤان گه نوان ره
سانكه یان  ه آه مهم خای ناسینی آۆ آه تا و یه ره تی مژوویی سه دان و بوونایه رهه سه

و  ر ئه ئاڵ و گۆڕ به سه، وێ له ژر هیچ شوه آارتكردنكدا ككه آه نایانه ه خه آۆمه
ڕان به دوای  گه، ڕین ا بگهد وه ته دوای باسی نه ر بین و به گه، و پیه به. دا بت یانه پكھاته

ر  یدا بوونی مژوویی خاكی زۆر گرنگه و پویسته له پش هه واتا په، ما ترین هۆآار بنه
  . وه ته مكی نه ر چه  سه آدا بت بۆ باس له یه وه شوه بیرآردنه
. نگهگر، یدا بوونی مژوویی نی په  الیهنكی دیكه پاش الیه، وه ته كی نهم ر چه بۆ باس له سه

  . ج بوونی مژووییه نیشته، ش نه و الیه ئه
، كانك بدوین آانی خه ندییه تمه ر تایبه وه بۆ باس له سه ر بیركه ی هه له روانگه

آان به پی شونی  مرۆڤه. ی به هزه بۆ ناساندنیاننآ ندییه تمه ج بوون تایبه نیشته
آانی  ندییه تمه تایبه. نگیان جیاوازه رهه و آولتوور و فه وه ئاآار و آرده، ج بوونیان نیشته
له  ج بووانی شاخی هاوسنووریان آانی نیشته ندییه تمه  تایبهشت و ده ج بووانی نیشته

یه آه  ندییان هه تمه ندك تایبه شت هه ج بووانی ده دایه آه نیشته لره. آدی جیاوازن یه
یان  ر آامه ج بوونی مژوویی هه نیشتهوه و به پی  آاته ی بافتكدا آۆیان ده له چوارچوه

ست دانی  ی له ده ب آه ئاماده یدا ده ك لیاندا په ه هۆیه آۆمه، و ناوچانه ر آام له ههله 
دوو هۆآاری زۆر ، ج بوونی مژوویی  بوونی مژوویی و نیشتهیدا په، دوو باسی آۆی. نابن
یدا بوونی  ش له آاتكدا آه په وه ئه، ك یه  وه ته باس له پكھاتنی نهتای  ره سه تین بۆ ڕه بنه
ت یان میر یان پادشادا  سه و ده م یان ئه ری ئه ج بوونیان له ژر آار تكه وان و نیشته ئه
  . بت وه هه هزیان پكه ندی زۆر به بووبت و پوه نه

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

ی  وه پاراستوویانه و چوارمخه پكه، وه آاته آیان نزیك ده ه فاآتك له یه آۆمه
ن و زان نده ده به و مه خۆیان به هی ئه، ری داآوتیوه آانی خۆیانیان له سه ندییه تمه  تایبه
كه سنووركی دیاریكراو  ه خه م آۆمه دایه آه ئه  لره. ش به هی خۆیان نده به و مه ئه
  . ن به ڕوه ده ر به ت به خۆیانی له سه سازن بۆ خۆیان و یاسا و ریسای تایبه ده
هزی ، زمان. زمانه ئامرازی، ك یه وه ته بۆ پكھاتنی نه آان ره گرنگه آك له فاآته هه یه
ندی  زمان هۆآار و هۆبه، زراوی سروشتی سنووركی خۆڕسك دامه، سنووری ناسین، نربی ده
بۆ گردانی داواو ، یشتن سۆز و تگه وه نووسانی زمان سروشتی پكه، وه رگرتن و دانه وه

هۆآاركی زۆر گرنگ و به ، ربین و ویستن ك هۆی ده ن یه ككی خاوه ه خه ویستی آۆمه
و  آكه له واته زمانیش یه آه. آانی دیكه م هز و فاآته رجه ی سه هو خه بۆ آۆ آردنه بایه
، ك یه وه ته ین زمانی نه آه ده. ك پویسته یه وه ته ندییانه آه بۆ پكھاتنی نه تمه تایبه
و  ك ئه نه، آی پوه دیاره یه وه ته یی نه وه ته ندی نه تمه یه آه تایبه و شوه زمانه ست له به مه

ش  وه ئه. ره تدار یان زمانی میری آۆمارك یان هزكی داگیرآه سه  زمانی دهی آه زمانه
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آان  بۆ نموونه ئنگلیزییه. ك زمان به آار بھنن وه ناتوانن یه ته و واتایه نییه آه دوو نه به
له ، دانیشتوانی وتانی سكاندیناوی. دون ك زمان ده ر دوو به یه هه، آان و ئامریكاییه

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

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

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

ر و زیات، دا ره وه و ته ی ئه میانه رده وڕۆ و سه می ئه رده گوترێ آه له سه ش ده ریتی هاوبه و نه
 . آرت دیده به  آانی دیكه مه رده  باشتر له سهروونتر و
  . . . مژوو

ست  ت به ده وه الت و ده سه لكی بده  گهمژوویر دا نییه آه باس له سه وه گومان له
 زۆر روون و ش م بگومانییه هۆآاری ئه. مه تهس زۆر گران و ئه، ك آورد هناوی وه نه

ب له  به هزیش نهیدا و ی مژووی خۆ بووب له پشینه ت نهس هر ب لك آه سه گه. ئاشكرایه
بگومان له آۆندا مژوو نووسی خۆیی ، آان وه قۆزتنهرآی  یدیا و آبهآانی م بواره جیاوازه

ر خۆیی  آان له سه بیانییه  نیا نووسینی مژوونووسه ب ته مۆشدا ده بووه و له وتۆی نه ئه
ی مژوویی خۆی و  ی پشینه وه ر بكات بۆ دۆزینه یان له سه وه و لكۆینه وه بخونته

ر  ین له سه وڵ بده تا هه ره پویسته سه، له م گه ی مژووی ئه وه ر دۆزینه مبه له هه. ی آه آیانه
  . ر خۆی وه سه ڕینه له بدوین و پاشان بگه م گه ج بوونی مژوویی ئه جی نیشته
ن ئاوا روو، آراوه وی ر گۆی زه ژیان له سه، ر ه له سهی آ و باسه جیاوازانه به پی ئه

ر له  به ساڵمیلیۆن 3350تا1800وه بۆ  ڕته گه ده، م گۆیه ر ئه وه آه ژیان له سه بته ده
ره  به  میلیون ساڵ و گیانله350آان پش له  وه آه موهره داره وه روون بۆته  ئهانپاش. مژوو
 ملیون ساڵ پش له مژوو 40آانیش  تاییه ره موونه سهی  ملیۆن ساڵ و مه150آان  مكداره مه
وه بۆ  ڕننه گه ی مرۆڤ ده یدا بوونی شوه وار ناسان په م لزانان و شونه به. یدا بوونه په

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

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

و  زۆر له ار ناسانو شونه، سآانی زاگرۆ ری رشته آووه وروبه آانی ده لژگه و داونه
و  تی ژیانی ئه ارستانییه و ئاستی شوتن وه آه باس له پشكه ته یان دۆزیوه وارانه شونه

 ر وه له سه ته ۆزراوهوار آه د آۆنترین شونه. ن آه رمانه ده و هه ی دانیشتووانی ئه مه رده سه
 له زار سال پش هه بۆ دهوه  ڕته گه ده،  ئران وشكاییر بردوو له سه ژیانی مرۆڤانی ژیان به

بیھشار و ن له  آه وار ناسان باس له بوونی مرۆڤ ده ئاسه، ماوی آی ته یه ه شوهب. زایین
ئاواش . زار ساڵ پش وه بۆ چل هه رننه گه ش ده ڕه ناڕوونه م باوه و مژووی ئهان آرماش

ته خوار بۆ  ڕۆیشتوونه دیكه بووه و نه ی ئاژه وان راو آردنی ی ژیانی ئه رچاوه ن آه سه ده
ته خوار بۆ  رۆیشتوونه نه، ستیان له پش بووه ربه ت آه بهوه بووب ر ئه جا له به. آان شته ده
وت نشین بوونه و راوآردن و ژیان  شكه ئه ی وه وان به هۆی ئه وه ی آه ئه آان یان ئه شته ده
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زارساڵ پش له  ی نۆ هه نزیكه. هروون نیی، ر بووه وه زیاتر مسۆگه آانه رزاییه وان به به بۆ ئه
ڵ به خو آردن و آشتوآال آردن و  ج بوون و ئاژه وارك له ژیانی نیشته شونه زایین

آان  شار و شارۆچكه، آان م جی خۆ گرتنی گونده آه دا و بگومان یه ده رهه گوندداری سه
و پكی و پاراستنیش و رك ئاسایش ، ن آه ست به خۆ گرتن ده آه شار و شارۆچكه ده. بن ده

نگاوی  م هه آه ارۆچكه نشینانن آه له یهآانی شارنشینان و ش ه پویستییه له آۆمه
یان بۆ  ش بوونه و بناغه مه رده و سه آانی مرۆڤانی ئه له پویستییه، شارنشینانی آۆندا

  . تایش بووبن ره آی زۆر سه یه ند به شوه ر چه هه، داڕژراوه
دا  رمه م هه لهی  و مرۆڤانه تی ژیانی ئه  آه چۆنیهدایه وه ووییانه لهم باسه مژ ئهگرنگی 
و  وان له ی آه ئه  رگا و یاسا و ریسایانهو ر بكرێ و ئه یان له سه وه لكۆینه، ژیاون
 له پش ی و ئاستب ر هه یڤینیان له سه پهپویسته ، مه بۆ ژیان له پشیان گرتووه رده سه

مۆدا  ش له یه م پشینه نانی ئه نگندرێ و خاوه سه  ههش نده به م مه بوونی دانیشتووانی ئه
  . تبدریان پ ئاماژه

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

وه  ییه سته نگ و تان و پۆی جه ی ره ش له شوه نووآه وه آه هه ته رانه دۆزراونه به و گیانله ئه
، ش وارانه و شونه ئه. ژین دا ده م ناوچانه مۆشدا له چن آه له نه ده ر و ئاژه به و گیانله له

م  رجه نه سه  و ئاژه وه هم جۆره دان ڕه آه ئه و باوه ر ئه ته سه وار ناسانیان هناوه شونه
ره دابین آردووه آه خۆی له خۆیدا  ڤه م ده یان له مانه رده و سه آانی مرۆڤی ئه پویستییه

وه  ش لكۆینه نوآه دیاره تا هه. رمه م هه ت له بته هۆآارك بۆ ناساندنی شارستانییه ده
، مه رده و سه ی دانیشتووانیان لهتی ژیان رانه و چۆنیه ڤه م ده ی مژوویی ئه ر پشینه له سه
وان  نووآه بۆ ئه ی آه تا هه وه م ئه به. وامه رده ر به هه، وان ره ن زانایان و لكۆه له الیه
زار  تا دوازده هه ده وه بۆ ڕته گه ده، نده به م مه ی ژیانی مرۆڤ له یه آه پشینه وه ئه، روونه

  . ساڵ پش
تاوی   ی هه1338ردانكیاندا بۆ ئران له سای  مریكایی له سهوارناسانی ئا رو شونه لكۆه

له باآووری رۆژئاوای ڕیوه و  آی پدا تپه ك آه رگایه یه ڕه ر ده سه وه بوونه له له لكۆینه
و باآووری رۆژئاوای باشووری آوردستان  ره ووه به له ستی پكردووه و ه دهو انهآرماش
ناری شاری وان له باآوری آوردستان و پیان   بۆ آه وه  شۆڕ بۆتهوه وشه لهی پدراوه و  درژه

آانی شاری وان و  ناره بووه له آه ردی شووشه هه یان به" ابسیدن " . گووتووه رگای شووشه
ندك  وتی راوچییانی بستوونیش هه شكه ه ئهل. وه بۆ جگاآانی دیكه ته وه گوازراوه وشه له

ندك  ك هه وه، ن آه دهدا  رانه  هڤ و ده ی ژیان له شینهآه ئاماژه به پوه  ته وار دۆزراونه شونه
جگه . ) زار ساڵ پش سی تا چل هه (" موسترین"می رده  له سه" سلیس"ردی  بهئامراز له

و جۆره  زی ئه گه مرۆدا ره وه آه له ته سپ و گای آوی دۆزراونه ش ددانی خرس و ئه وه له
ئاوری " و مرۆڤانه آه پیان گووتوون واریش له ندك شونه هه. تدی ناآر رانه به به گیانله
  ده وان مرۆڤانی سه وه آه زۆر زوو پاش ئه ته آانی زاگرۆس دۆزراونه له آووه" ئیناس

یدا  ره په ڤه م ده ی ئه آكی دیكه له هماآانی پشینه یه. دا ژیاون رانه ڤه م ده آان له ردینه به
نمی  نمه گه و گه و پیان وایه آه ئه" ئمر" ن  آه زاناآان پی ده، مهن  گهزكی گه بوونی ره

 . وه ته دا دۆزراوه" آرند" ری وروبه ش له ده یه وه م دانه ئه. آشتوآای بووه
وه له  وانه ره وار ناسان و لكۆه ن شونه واری آۆن و مژوویی له الیه نووآه زۆر شونه تا هه
وه بۆ  تهڕ گه موویان ده وه آه مژووی هه ته ندا دۆزراونهاآی آوردستاآانی خ شه م به رجه سه
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 وتی شكه و ئه وتی بستوون شكه ئه: ك وه، ر له ئستا ر له مژوو یان به زاران ساڵ به هه
  . له آرماشان آنشت

ك ر له نزی نگاوه ی گۆدینی آه پۆكه رسین و ته ند له نزیك هه ی قیسوه زینه ی چیا خه پۆكه ته
  . ر نگاوه آه
ردانی   ی زایینی سه1948وار ناسی ئامریكایی آه سای  شونه" آارل تون اسكون" 
مانی پش له  رده وته هی سه شكه و ئه پی وابووه آه ئه، وتی بستوونی آردووه شكه ئه

  . مژووه
 38ی آان له ساه" بروس هاو"رشتی  رپه تی شیكاگۆ به سه وارناسانی زانكۆی رۆژهه شونه

آردووه و پاش ، یان له گوندی آنشتی آرماشان"آنشت"وتی  شكه ردانی ئه تاوی سه  ی هه39و 
زار  وه بۆ چل هه یان بردۆته وته شكه م ئه ی ئه پشینه، آی باش یه وه وه و خوندنه لكۆینه
  . ساڵ پش

ی " اسمیت "ن دوآتۆر   ی زایینی له الیه1965سای " ی قیسوند  چیا خزینه" گردی 
رنج و تامانی زۆر له  ها جی سه روه ر و هه رنجی درابووه سه وار ناسی آانادایی سه شونه
نج به  ی گه نگه م گرده آه به ته آان بووه و پیان وا بووه آه ئه وار ناسه بییانییه شونه

  . یینر له زا د ساڵ به زارو پنجسه شت هه وه بۆ هه ڕته گه ی ده آه پشینه، نوبانگ بووه
ر  آانی سه ندهآك له گو له باآوری رۆژئاوای گوندی گۆدین آه یه "ر نگاوه گۆدینی آه"گردی 
نتۆی  تادی زانكۆی تۆرهئوس، ن آایلریانگ تاوی له الیه  ی هه1334له سای ، ره نگاوه به آه

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

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

گای ژیان و  نده آه مرۆڤ بنكه و باره به م مه آه وه یه وارناسان پیان وایه آه ئه شونه
  . ی تیا داآوتیوه وه داری و مانه ئاژه

ی  آه وه آه پشینه ته تی میسر دۆزراوهوه له و وار ناسانه ن ئاسه آۆنترین نووسین له الیه
له ، م رده مان سه هه ر ی هه ست و نووسراوه به هه. زار ساڵ پش وه بۆ چوارهه ڕته گه ده

وتنی  ت و پشكه ڕان به دوای شارستانییه له گه. وه ته وتی میزوپوتامیاش دۆزراونه
وتن دیاری  ت و پیشكه ستانییهك النكی شار ند وت وه چه، وی ر گۆی زه دانیشتووانی سه

  . ستین له فه، یونان، چین، هند، میسر،  میزوپوتامیا:ك وه، آراون
  . . نی دیجله و فوراتآا واته آیانی نوان رووباره، میزوپوتامیا
ری چیای  وروبه رمی ده وه آه هه بته وه روون ده ئه، وانه و لكۆینه م ئه رجه به پی سه

ش  رمه و هه بگومان ئه. آات ی مژوویی زۆر زوو ده ت و پشینه انییهزاگرۆس باس له شارست
وار ناسی و ژیانناسی و مژوو  ران و پسپۆڕانی بواری شونه بینی لكۆه تۆزه آه له ژر

  . ین به وڕۆ به آوردستان ناوی ده یه آه ئه ره ڤه و ده ئه، ناسییه
ر بوونی آات و  ڵ تپه ركه آه له گه ڤه ده، بوو ئمه ی  آه ستی باسه به ی آه مه ره ڤه و ده ئه

. زو خل و هۆزی جۆراوجۆری تیادا ژیاوه گه مرۆڤ و ره، ی قۆناغه جیاجیاآان وه گواستنه
وه تا  آانه ردینه ده به تای سه ره سه ر له هه آه هرك ڤه ده. مرۆڤی ناسیوه  آههرك ڤه ده
به پیت  كی ند ك ناوه ركی گرنگ و وه ڤه هبه د، رمی ئنترنته ی گه ده نووآه آه سه هه

  . آانی تیدا ژیاوه میتانی و ماده، آاسی، گۆتی، لۆلۆیی، ركه آه عیالمی ڤه ده. پناسه آراوه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 24-10-2005 21:48 

6 

ك له  ر یه یشتووه و هه نجام گه وه به ئه ر آورد باس آراوه و لكۆینه  سهزۆر جار له 
له  یشتنیان ویان داوه به پی تگه ی خۆیان هه ران یان مژوو نووسان به نۆبه نووسه
  . بدون و بنووسن، آه دۆزه

ست و نووسینی مژوو نووسه و م هه آه یه. یه ر آورد هه س بوا له سهبه گشتی 
وتی زاییندا روویان آردۆته آوردستان و  ی حه ده آانه آه پاش هرشی ئیسالم له سه به ره عه

اری و مژ وه ته وه باسیان بۆ آورد دۆزیوه آی ئایینیه یه خۆ و له روانگه پاشان به پی بیری
م  یدا بوونی ئه دان و په رهه ی سه رچاوه ز و سه گه ته پال ره یان داوه زی جنۆآه گه آورد له ره

، هله دواون و نووسیویان م گه تنیكی ئه ی ئه ر آورد و بناغه نكی دیكه آه له سه الیه. له گه
پاش ، ت دار بووه هس ك زوحاك دهوانیش پیان وایه آه آات هئ. آانن مژوو نووسه فارسه

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

 ئازاد آردووه و له باتی وه ییهی به دز نجانه و گه وه و ئهآانی زوحاك مرۆڤی باش بو ره لنه
  آان داوه به مشكی الوه آانی له باتی ڕه مشكی مه، ر بیوه ڕی سه وان رۆژی دوو مه ئه

اگرۆس و آانی ز نه وه وانیش روویان له شاخ و ده ه و ئهرزگار آردووآانی  زوحاك و الوه
ر و زیاتر بوونه و له و الوانه زیات ئه، ڕیوه اتر تپهری آردووه و پاشان تا آات زی وروبه ده

ه و داوتر به ككیان لھاتوو ك خه وه، موویان له الوانی پارسی بوونه  آه ههوان ئاآامدا ئه
  . رآردووه آورد ناوبانگیان ده

بن و نه  وون ده " بسم الله"  نه آورد به ناوهنانی، وه بكرت آه ئاماژه بهپویسته 
 م دوو واته ئه  آه. وه نزیكه زۆر له راستییه _یوهش آه به داستانه آوردییه_ ش  آاوهداستانی 

ڕ ریشه و بناوانی ووشه  له مه، ما دۆز آی زانستی و بنج و بنه یه هیچكامیان به شوه، ڕه باوه
وه بۆ بیری آاریزمایی و سۆزی  هست نیا له رووی سۆز و هه نووسراون و ته و ناوی آورد نه

  . رباون دهرستی  ز په گه ره
، ژی ری ده وڕۆ له سه ی آه ئه ره ڤه و ده ر مژووی آورد و ئه ی باس له مه نكی دیكه الیه
ر آوردیان  ب له سه ره ر و مژوو نووسانی نا فارس و نا عه نكه آه زۆر له نووسه الیه

ند  ر چه اس له سهب وڕۆ ی ئه م آوردستانه ی ئه آه رمه آۆنه ر هه  سه له باس له. نووسیوه
گۆتی و ، عیالمی، آان آاردۆخییه، آان میتانییه، آان هۆزك له ئارادایه به ناو آاسییه

  . آان لۆلۆیی و ماده
  :  میتانی

ته آوردستان و له  وه هاتوونه فقاسه زار ساڵ پش له زایین له قه آان دوو هه هند و ئۆروپییه
رمی زاگرۆسدا  آانیش له هه اگرۆس و آاسییهآان له رۆژئاوای ز ڵ هاتنیاندا میتانییه گه

رمی دیجله و توروسدا جگیر  له هه، آان واته میتانی و آاسییه، وان ئه. ج بوونه نیشته
آان و  واته گۆتییه، ند خكی دیكه چه، آان ل میتانی و آاسییه هاوآات له گه. بوونه

  . ره ڤه و ده ج بوونه له آان نیشته لۆلۆییه
 ی پش 1500تی میتانی پكدنن له سای  سه آان ده حۆرییه، جبوونه نیشتهم   ئهپاش
له ژر ، آان سۆبارۆییه ڵ آان هاوآات له گه نایرییه، آان ورای خلی حۆرییه. زایین
  . ژیان تی میتانیدا ده سه وایی ده رمانه فه

، مه رده و سه ی ئه  جیاوازانهو خل و هۆزه تنی ئه ك و بنیادی ئه ه چه ی ره وه شیكردنه دیاره
 آی ه چه آی ره مایه ی آه بنه هو ر ئه له به،  نییندا ژیاون زۆر سانا و ساآار رانه ڤه و ده آه له

  .  نیهروونیان
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لك  ر گه تیان به سه سه رین بوونه و ده تكی به سه ن ده آان خاوه میتانی و آاسییه
ی میتانی و   و پاشماوه وه آان له نه ه آه آوردهی  ههش بوایهو  ئه. بووه رمدا هه هه

آان بووه  ی شوه زمانی ئیالمییه ماه آان له بنه شوه زمانی میتانی و آاسییه. آانن آاسییه
  . و شوه زمانانه به زمانانی زاگرۆسی ناسراو بوونه م ئه رجه  دا سه مه رده و سه آه له

 گۆلی وان ته چیای زاگرۆس و و یاندراوه وه گه ته آان له رۆژهه تی میتانییه سه سنووری ده
وه تا خاآی  له توروسهوه  یشه ریای سپی و له باآور و باشوور  زهته ووهیشت و له رۆژئاواوه گه

  . وڕۆیی رۆیشتووه ی ئه سوریه
  : آان آاسییه

رۆس و ر به زاگ ی سه رانه ڤه و ده ی آه له و خنه تی ئه ر نژاد و بوونایه له باس له سه
ك له  ر وه هه. آان آاسییهوه به ناو  ر خك دته آایه باس له سه، ریدا ژیاون وروبه ده
ایه آه میتانی و زۆر له مژوو نووسان پیان و، آاندا باس آراوه  باس له میتانییهیش به

ندا آا تی میتانیه سه ی ده  له سایهآانیش ن هزك بوونه و آاسییه وه خاوه آان پكه آاسییه
تی  سه ریی ده روه یی و سه وره ت و گه سه ن له سنووری دهوه پارزگارییا ژیاون و پكه

  .  آردووهآان همیتانی
مان بۆ  وه ین ئه آان بكه دانی آاسییه رهه ی سه و نونگه  ریشه  ر چاو له وه گه یه و ئاماژه له

  . ها زاگرۆسین روه آانیش هه وه آه آاسییه بته روون ده
وه و  ته و خوار بوونه ره وه سه  ی پش زایین له چیای زاگرۆسه1700آان له سای  اسییهآ

ستاون به  وان هه ئه. آان و خستوویاننه ژر رآفی خۆیان ر بابلییه هرشیان آردۆته سه
لوڕستان آشاون و رمی  و هه ره آان به آاسییه. "آاردۆنیاش  " زرانی وتك به ناو دامه

ستیان آردووه به به هز آردنی هزی  رمه ده و هه ر له ج بوونه و هه  نیشتهوێ پاشان له
. بووه هزیان هه ندی به آاندا پوه خمینییه ڵ ئه وه له گه شه آی دیكه خۆیان و له الیه

تیان له  سه  ی پس زایین ده1204 ی پس زایین تا 1517آان له سای  آاسییه
  . وه زۆر له پش بوونه رییه ن له رووی هونهوا ئه. بووه مزوپوتامیادا هه

  . . . آان آاردۆخییه
   

ین آه  ی گزینفۆنی یۆنانی ببه آه نا بۆ نووسینه ب په ده، آان و مژوویان ر آاردۆخییه له سه
گزینفۆن له آاتكدا . ی خۆی  آه وته وه بۆ ڕته گه  ی پش زایین به آوردستاندا ده401سای 
تووشی هرش ، ڕێ په آا و به آوردستاندا تده ربازی یۆنانی ده زار سه هه دهیی  رمانده آه فه
ناویان به ، ودا ی ئه" ئاناباس" رتووآی  وه آه له په بته كانك ده رگری خه و به

ر  آدا له سه یه ڕه ند الپه دووتوی چه یدا له آه گزینفۆن له نووسینه. آان هاتووه آاردۆخییه
جی . آاردۆخا و خۆشیانی به آاردۆخی ناو هناوه:  یان ده آه  تهبه و ،كه و خه ئه

م  ر دانیشتوانی آۆنی ئه ه له سهی م نووسراوه آه ی گزینفۆن یه و نووسینه ئه، ئاماژه پدانه
و  ر ئه زۆر له مژوو نووسان له سه. آانه تی آوردهمۆ آه آوردستانی ناوه و و ی ئه رمه هه
وڕۆی   آانی ئه مان آورده هه، آانیش مان آوردستانه و آاردۆخیه خا ههن آه آاردۆ ڕه باوه

  . ن رمه و هه دانیشووی ئه
ستی پكردووه و  وه ده می دیجله تی چه آان له رۆژهه جبوونی آاردۆخییه ندی نیشته به مه

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

  . . . یان آه آاردۆخ و وته



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 24-10-2005 21:48 

8 

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

ریاندا  سه آاندا به ڕبوونیان به وتی آاردۆخییه آات آه له آاتی تپه یان ده رهاته سه به
  . هاتووه
وه  یانتوانی له دیجله نه، وه آاندا آشانه ر فارسه مبه آان له هه ی آه یۆنانییه وه  ئهپاش
  . نا ی وتی آاردۆخانربۆیه ملیان له ملی چیاآان هه، وه ڕنه بپه

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

بیارمان دا آه . مابوو ی به دواوه نه و هنده شه، ڕین آان تپه شته تا ئمه له ده
آان پیان زانین  آاردۆخییه. یشتینه چیا یانی گه وتین و به ڕكه وه. وه مان بگوازینه آه شونه

. وه روویان له چیاآان آرد وتن و به ماڵ و منداه ر آه ده آانیان وه و زوو له گونده
آانیان له خشتی زۆر  ماه. نی و پاشكۆی خۆراآیی زۆر بوون مه ن خوارده آان خاوه آاردۆخه

ی  وه ر ئه له به، وتین آه  نهدوایان ئمه وه، تنیان له آاتی هه. و دروست آرابوو پته
ك و به  یه ی به ب هیچ آشه وه بۆ ئه، یاندا باش بت ندیمان له گه مانویست پوه ده

آانیش نھھیار بوون له  آاردۆخییه. جبین وێ به ڕین و ئه یاندا تپه آه وته تی به  دۆستایه
دا به  و آاته له. وین رآه ایدا سهمانتوانی پی نه. رگای چیا زۆر دژوار بوو. ڵ سای پارسدا گه
با . ن م وته كی ئه ردووآیان آاردۆخین و خه  دوو دیل له الی منن آه هه:ریسۆفم گووت خه

  . رگرین وان وه رباز بوونمان له ئه هاوآاری بۆ ده
وه و  آدییان جوێ آردنه آانیان هنا و له یه آات آه دیله سدا گزینفۆن ئاوا باس دهباله ئانا

ان و رگای پیش وه آرده زمانی نهو  م ئه به، پرسی آه رگایان پیشان بداتمیان  آه ی یه وه له
نی دا آه  ویش به ئه. یان دا انی هاوڕكهواسراوی نیش به هه یانواسی و هه. دان نه
 رباز ی بتوانن ده وه م پش له به. رباز بوون پیشان بدات بۆ دهوت و رگایان  پشیان آه وه
  . گرن رگایان لده ن و آه سستیان پده آان هه آاردۆخییه، بن

پش  وه و وه نه  دیاری آران آه رگاآان تاقی آهخش  گیانبهڕۆی و و ئاوا بوون ده ره رۆژ به
ی  آه له نووسینه. یان آه ره شكه ڕ بوونی له ن بۆ تپه موار بكه ون و رگا هه آاراوان بكه

ن آه  آه ده وه آان ناچار به آان آاردۆخییه تا یۆنانییه ره راوه آه سهوه د گزینفۆندا ئاماژه به
آانی  ربازه ی و سه آه ر و گزینفۆن و بارخانه گرنه به آان ری چیا ده پاشان یۆنانییه. بن هه
و  نیشن و له ر گردكدا بۆیان داده آان له سه وه آاردۆخییه پاش ئه. ر چیا ونه سه آه رده سه

ب آه  آان پیان وا ده یۆنانییه. آان وه له یۆنانییه نه ست ناآه آان ده خییهش آاردۆ گرده
له ناآاو  م به. ررگایان پناگرن آانیان جاوترسن آردووه و ئیدی سه آاردۆخییه
دا و  نگه و جه و له وه نه نو تۆڕی هرشی خۆیانه یانخه آان جاركی دیكه ده آاردۆخییه
. گرن ری رگای گزینفۆنیش ده ن و سه آه تن ده آان ناچار به هه ییهیۆنان. آوژن زۆریان لده

ی آه بتوانن  وه ئه ن بۆ آه ك ده یه یماننامه ستنی په وه داوای به رگركه گزینفۆن له ری وه
ون به  آه یان رك ده آان له گه ردا آاردۆخییه رانبه له به. آانی خۆیان بنژن آوژراوه

و  ن آه ئه آه آانیش داوا ده یۆنانییه. سووتنن آانیان نه آان ماه یۆنانیه رجك آه مه
م جاركی دیكه  به. ئازاد بكرن، وان گرتوویانن آیان داناوه و ئه یان چه ربازانه سه

تی  گزینفۆن به یارمه. شون ریان لده آان و سه ر یۆنانییه نه سه آه آان هرش ده آاردۆخییه
ست بوونی  رده ی داوه به سه هگزینفۆن ئاماژ. ب جاتی ده یه نهخانی پ ربازك آه قه سه

ی گزینفۆن  آه به پی نووسینه. ت له تیر هاوشتن  به تایبهنگدا آان له جه آاردۆخییه
زونیو درژتر  آانیشیان له گه و نیو بووه و تیره ز آان نزیك به دوو گه وانی آاردۆخییه آه
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دا  رمیان لده ندك چه هه، آان ستی یۆنانییه وتایه ده ن بكهآا ر تیركی آاردۆخییه گه. بوونه
  . گرت لیانده ری هه وه و بۆ بیره

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

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

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

  . آورد
نانی ناوی ورانی نین آوردلی   وه آه گه آاته وه روون ده تی آاردۆخا خۆی له خۆیدا ئههئ 

آی زۆر  یه وه ته  نهش مه رده و سه ر ئه  بوونه به ناو آاردۆخا و ههتكن و كو خاوه و به
نگی بووه و  آی جه یه رمانده زانین گزینفۆن فه ك ده ر وه هه. النی دیكه جیاواز بوونه له گه

باش ، وه رته  بگهوه ناتوان له دیجله  آهآاتك . دووهربازی آر زار سه هه یی ده رمانده فه
بووه  ندا نهی گزینفۆ آه نیا له نووسینه وه ته ئه، واته. وه رته گه  هوه ئاگاداره آه به آودا د له

 آان ش به آاردۆخییه النی دیكه گهآان و  لكو پارسه به، یان گوتووه آاردۆخا نده به و مه آه به
واوی  یه له ته وانه ش له م ناو هنانه ئه .شیان گووتووه آاردۆخا آه ناویان هناون و به والته

نا  ده. هاتب یه و شوه ر به هه، ی گزینفۆن آه خشه ر له نه ده ی به آانی دیكه نگییه خشه جه نه
وه و  آی زۆر آورتدا ناوك بۆ وتك ببینته یه خۆ له خۆرا نییه آه گزینفۆن له ماوه

شتكی دیكه آه . ناودر بكا، رمه و هه ی ئه یكهآانی د وه ته ك آه جیاوازن له نه یه وه ته نه
آان دووژمنی  یه آه آاردۆخییه وه ئه، ی گزینفۆندا آه زۆر به روونی باسی لكراوه له نووسینه

 یی و هۆزی و وه ته ی نه تی و آشه مه دژایه رده و سه واته له آه. آان بوونه پاشای پارسه
ریاندا  وروبه ی ده النی دیكه آان و گه ان و پارسهآ تدار بوون له نوان آاردۆخییه سه ده
رمی  ت و هه سه ن ده و خاوه آه ر یه آدی جیاواز بوونه و هه النه زۆر له یه م گه بووه و ئه هه

  . ت به خۆی بووه تایبه
  . . . ماد

، واره ك قه انیویانه وههز بوونه و تو ا ژیاون و زۆر بههۆزكی دیكه آه له آوردستانی آۆند
رچاوه و  وڕۆ زۆر روون و به ك آه ئه یه وه بنن به شوه تی خۆیان پكه سه ك بۆ ده یه واره قه

  . ه" ماد" هۆزی ، وون نییه
آان بۆ  ماده. ی هۆزی مادن مه آان له تۆڕه هزه آه آورده ش له الی زانایاندا به و بوایه ئه
نگ پاشا و  نن و به آۆی ده وه ده ت پكه سه م جار له مژووی ئرانی آۆندا ده آه یه
ری و شانازی هۆزی و  روه وه آه سه نه آه وه ده ن و بیر له آه ر بۆ خۆیان دیاری ده به ڕوه به
 نگ وان له ده ئه. وه نه ری خۆیاندا بو بكه وروبه آانی ده رمه ر هه یی خۆیان به سه وه ته نه
 آی آورتدا یه ماوه بژرن و له ده  ههك پاشای خۆیان وه" دیاآۆ"رگرتنكی گشتیدا  وه

جۆغرافی . ن ربوتر بكه یانبووه به هه ی آه وه تی خۆیان له سه رمی ده  ههتوانیویانه
  . وه شه ن به دوو به آه آان ده تی مادهو، جوغرافیای آۆنناسانی 

   وره مادی گه. 1
   مادی بچووك. 2
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رگری  هان بووه و مادی بچووآیش له به  و ئیسفهی ره، دان مه رگری هه  بهله وره آه مادی گه
آی  یه آاندا ناوچه می پارته رده وره له سه مادی گه. ۆژئاواو آوردستان بووهربایجانی ر ئازه
  . زد هان و یه راك و ئیسفه ئه، آرماشان، دان مه ك هه وه، رگرتووه رینتری له به به

" ماه"وه به  آانه ن ئیسالمه و له الیه" مای"آندا بووه به  می ساسانییه رده ی ماد له سه ووشه
  .  ناویان هناوه

پاشای ، "خشتره  هووه" تی  می پاشایه رده ربازی ماد زۆر به هز بووه و له سه  هزی سه
وه له  آانه ن ماده آاندا له الیه تی ئاشوورییه سه ر ده گیرت به سه ست ده ده، آان ماده
  : ت ده" آیم تووس  حه" دایه آه  ندییه و پوه ر له هه. پش زاینمی  وته ی حه ده تای سه ره سه

   به فرمان تو دنبر و مرغ و مای قوی پھلوان جھان آد خدای
وه  ئه، وه آیم تووسه ن حه آان له الیه ای مادهپاش، خشتره  جیھان ناساندنی هووهبه پاشای

ن دیسیپلینكی  ر و خاوه ن هوونه ن رك و پكی و خاوه و هزه خاوه نون آه ئه ده
آانی دیكه به هۆی  تییه تۆرییهم پاشا و ئیمپرا رجه ك چۆن سه وه. تی بوونه تداره سه ده

و  لهستاندووه و  تی خۆیانیان ئه سه آانی ژر ده رمه كانی هه خهوه باجیان له  هزه
آانیش  ماده، وههز بوونی خۆیان داڕشتو یان بۆ ئابووری و زیاتر به وه چوارچوه ریه
مای  دا بووه آه له ری به هز آردنی بنه یه و پله ی خۆ گرتنیان له ندازه ها ئه روه هه

، ریاندا وروبه آانی ده رمه ر هه ست گرتن به سه وه له ری باج گرتن و له ری ده ئابوورییانه
و  وان شوه ئه. ننرمی ئیمپراتۆری خۆیان داب ی هه وه دان آردنه بناغه بۆ بنیاد نان و ئاوه

یان اساوی آردن له ی ڕان به دوای ئاین و په روشونی ساختمان سازی و نووسین و گه
می  رده تی نوتر له سه مایان بۆ شارستانییه وان بنه ئه. گای خۆیان هنایه نو آۆمه
  . هنایه ئاراوه، مزوپوتامیایان

آی  یه ناوچه، المی بۆ ئران و آوردستانتی ئیس سه می تازه هاتنی هرش و ده رده له سه
. "دیا  مه" آان پیان گووتووه  وڕۆ آه یۆنانییه راستی ئه التی نوه  رۆژهه بووه له رین هه به

ی  وره وه به ووشكایی گه ته و له رۆژهه" بین النھرین" ی  دیا له رۆژئاواوه به جۆگه وتی مه
ایاالت الجبل " وه به  به ره ن مژوو نووسانی عه  الیهرمه له م هه ئه. ئران آۆتایی پھاتووه

"  ناویاخرایه پشت گوێ و آاند لجوقییه سه یم رده مان ناو له سه ر هه هه. نود آراوه" 
مه  رده و سه آان له ئرانییه:  وه ده و باره یاقووتی له. ردا با ی به سه" م  جه عراقی عه

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

  . یه م ناوچه به آار دن بۆ ئه، ه" جبال"  ی آه واته آوستان آه واتا آوردییه
" . هنرا یه به آار نه م ناوچه بۆ ئه" ت الجبال ایاال" ئیدی ناوی ، غوول پاس هرشی مه

" رتووآی  ك له په له هیچ جیه، می زاییندا ژیاوه شته ی هه ده آه له سه" حمدالله مستوفی 
و ئیاالتی آۆنی  ئه. هناوه یه به آار نه م ناوچه الجبالی بۆ ئه ایاالت، ی خۆیدا" القلوب  نزهه

، تری وره شی گه به تری آوردستان له الی رۆژئاوا و ی گچكهش به. وه شه آا به دوو به جبال ده
ئاوا ، آانی آوردستان ر ناوچه وه و پاشان له سه ته م له الی رۆژهه جه عراقی عه

وه به  ته ستراوه شی به آه ت و سنووره  ویالیه آوردستان پكھاتووه له شانزده: نووست ده
 وه آره ربایجان و دیاربه م و ئازه جه عراقی عهبی و خوزستان و  ه ر تی عراقی عه ویالیه

 با بریتین له ك آوردستانیان ناو ده وه" مستوفی " ش آه  ته و شانزه ویالیه ئه. ) د ئامه(
ر  وه دینه، دزبیل، نگی ند زه ربه ده، ندی تاج خاتوون ربه ده، هاری خفتیان به، ئالیشتر، ئاالنی

، آنگوور_ خوشان ، آرند، ) رمسین قه (آرماشان ،زوور شاره، مچاڵ چه، _سوتان ئاوا_
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" مستوفی " ی  تانه و ویالیه ی ئه جی ئاماژه پدانه آه زۆربه. ستام، رسین هه، شت ماهیده
  . وتوون كه وڕۆ له پارزگای آرماشاندا هه ئه، به آوردستانی ناو بردوون

ش و و هر رده و به اآامی بگره آه له ئ له خۆڕا نییه رك و مژوو ناس ك نووسه وفی وه همست
عراقی " و پاشانیش " ایاالت الجبال" ان و پاش" دیا  مه" ناوی وتی ، آاندا وه هز گواستنه

وفی  ی مسته ییانهو زانیار یه به پی ئه وانه له. گۆڕت بۆ آوردستان له پكا ده" م  جه عه
تك به ناو آاردۆخا ۆخی و بوونی ولك به ناو آارد گهو بوونی  آه ر ناوچه یبووه له سه هه

ی هنابته نو  م ناوه مای ئه رگرتب و بنه ئامانجی وه، آا آه گزینفۆن باسی لوه ده
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 قامووسی ئه

ی  آه رمه انه بووبن آه به ههناوچو  كی ئه ر خودی خه دا هه مه رده و سه یه آه له هه
نگی  وفیدا ره ی مسته آه رتووآه له په ش م نو هنانه بت آوردستان و ئهخۆیانیان گوت

مه  رده و سه ی ئه وه ر ئه به له. وه نزیكه یان زیاتر له راستییه ره گه م ئه وه آه دیاره ئه دابته
آان له   به ناووبانگه آه آوردهش وه ئهو آه  ره ڤه نگیزخانه بۆ ده می پاش هرشی چه رده سه
و  ك ئه وه. ییان آردووهآان ره ربه آاندا خۆیان راگرتووه و به غوله ر هرشی مه مبه هه

ت و هرشی  سه ریان بۆ ده خۆڕاگرییان آرد و سه ر پینی آوی بستوون ی آه له سه آوردانه
و بارودۆخه ناسك و  م ئه رجه آان له سه هو وتی آاردانه مان رهبگو. آرد وی نه آان نه غوله مه

 به دژ  موو یاخی بوونه و هه خساندووه آه پاش ئه رهآان  لی بۆ آورده پ آشانه هه
یان آه جودایه له ئران و ناوی  آه له ئاآامدا ناوی وته، آان آه ك له دوای یه ته یه سه ده
ی  آه رتووآه ن و له په دیاری بكه ،ب ره یان آه نه تورآه و نه فارسه و نه عه آه له گه

پاشان ، ی ناسیوه م ناوه تا ئه ره وفیش سه بگومان مسته. وه نگ بداته وفیدا ره مسته
  . دایشتووه

   
   :م شی دووه به
  
  ! که بۆ ناوچه" اسالم" تای هاتنی ره تا سه' ماد' کانی مژووی کورد پاش   و نشوهوراز هه 

ڕ   مه کو له به، کان ییه وه ته  سیاسی و نه ڕ کشه  مه نیا له ک ته نه ،ر وروبه  ده یشتن له تگه
  لکدا و له ر گه زموونی هه  ئه له.  خه کانیش شتکی پیرۆز و جی بایه  مرۆییه کشه

 سیاسی و یاسایی و   و پرۆگرامه رنامه م به رجه ی سه  و نوکورگه چوارچوه
ون و زۆر  که ر چاو ده  به رنجپدان وه  و باسی جی سه تهزۆر خاڵ و رس، کاندا تییه الیه کۆمه

  . ر بکات سه یان له ویسته ر مرۆڤ هه گرنگن گه
 مژ   جیھاندا زۆر له له، کدی یه له، هتد. . . ت و سه ده، تاک، ل یشتنی گه زمونی تگه ئه

نگ   بۆ جه پانک بووه گۆڕه،  یه ن کشه  خاوه رینه  پان و به م جیھانه  ئه ی که یه و واتا به.  نییه
کان  یشتنی خۆی بۆ رووداوه  ئاکامی تگه مرۆڤ له.  و داگیرکردن وه رکی زۆر گواستنه و کبه

 ژیانی  وه  بۆی پکه ندک یاسا و ریسا که  هه  به وه ستنه  خۆ به  به ستی کردووه  ده  ره ره به به
  . ک بژین وییه  زه ر پارچه  سه  وتیک یان له  له وه  بتوانن پکه ویان داوه  بت و هه لوه
تی  سه  یان هۆز یان ده وه ته ن نه  الیه م له ر ده  هه ستدرژی و پاوانخوازییانه و ده ئه

 نجام ئه  به مینه ست یان هزی الواز یان هۆزی که ی ژر ده وه ته  نه  دژ به وه سته باده
  . یشتوون گه

وام  رده ر به  هه پاو و تانانه و چه کانیش ئه  مرۆییه رنامه م به رجه دانی سه رهه پاش سه
 و خون   داگیرکاری کردووه نکی دیکه  و الیه رگریدا بووه  به نک له  ئاکامدا الیه  و له بوونه
کان   کشه وه  داوی نه  به وه  و نه  پیان قایم بووه کان زیاتر و زیاتر جگه  و رقه رژاوه
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یشتن و  ر پردی زانست و تگه  سه  به ورۆیی که مۆش ئیدی جیھانی ئه  و ئه ندووه  سهیان ره په
و  ن و ئه نگاو ده کجار گرنگ هه کی یه و ناچارییه ره به،   یه وه میدیا و تۆڕی ئنترنته

  به، نون  ده ی که و دۆزه  له وڕۆشه ت ئه نانه ستانی دون و ته یشتنی باده ش تگه نگاوه هه
 مای  نه ن و بیکه رن یان خاکک داگیر بکه  نو به ک له یه وه ته  و داگیرکردن ناتوانن نه کیشه
وڕۆ   تا ئه وه مه که نگی جیھانی یه  پاش جه  له ڕاست که تی ناوه رۆژهه. کجاری بۆ خۆیان یه
 بۆ  کی زۆر روونه یه نموونه، کانی جیھانی رۆژئاوا بووه ری رووداوه  ژر کارتکه وام له رده به

ی  کشه، کان ییه وه ته نه، کان  ئایینییه  کشه واته،  و کیشانه م ئه رجه سه ر  سه باس له
  . کان رکی بیرۆکه  بۆ کبه ک بووه یه کان و مۆگه جیھانبینییه

سپک  توانت خایکی ده  ده کان که  عوسمانییه تی به لیفایه تی خه سه یشتنی ده پاش گه
ودانیان بۆ  کان و هه به ره  نو عه له ت نانه ته، ری گه وه ته دانی بیری نه رهه بۆ سهبت 

  و هیزه ک ئه  الیه له، کان  تورکه  عوسمانییه لیفه ستی خه ره  په وه ته  بیری نه رزگار بوونیان له
 بۆ  اغه بن وه کی دیکه  الیه چت و له و کز بوونی زیاتر ده ره  به رینه  به ئیسالمییه

ک کورد و  ی وه کانی دیکه وه ته  نه  دژ به وه کانه ن تورکه  الیه تنی له تی ئه دیکتاتۆرییه
  وه دانی ئیسالمه رهه می سه رده  سه ر له  هه ره وه م ته  ئه دیاره. نرت داده، . . . ب و ره عه

، ستدارتر بکرت به و و مهرچا کی به یه  شوه  به ی که وه م ئه به.  رچاو بووه  به روون و له
وانیش   ئه تی ئیسالمی بووه که سه کانی ده لیفه می دوایین خه رده  سه زیاتر له
  . کانن عوسمانییه

تی  سه  ژر ده وڕۆ له کانی ئه بییه ره  عه ی وته زۆربه، کانی میسر به ره  عه  له جگه
  ویانداوه  کات و ساتی جیاوازدا هه ان لهی خۆی  نۆبه  و به که ر یه  و هه کان بوونه عوسمانییه

  . کان تخوازی تورکه سه  ژر رکفی ده رچوون له خۆیی و ده ربه بۆ سه
گرێ  رستی تورانی پده  په وه ته تی نه سه ده،  وه  ناو ئیسالمه تی و به لیفایه  ژر ناوی خه له

  وی له فه کانی عوسمانی و سه ته سه ی چالدورانی نوان ده وره نگی گه ت جه نانه و ته
،  کی ناسیونالیستیش بووه یه کیشه، بی بووبت زهه کی مه یه  کشه ی که وه  له جگه، چادوران

  تی خوای کردووه رایه  نوینه لیفه  و خه یدا کردووه واجی په ره، ی ئاییندا رده  ژر په م له به
کی   و بیری خه وه ته شدا نه و پناوه و له  زی کردووه زی خۆی گه  گه وی و به ر زه  سه له

  تدا به رفه  بچوکترین ده  له ک که یه وه ته نه. ت پاوانخوازتی خۆیان  خزمه یان خستۆته دیکه
  قکان و له ی فه  حوجره ر له  و هه لی کورد بوونه گه،  وه کاندا چۆته عووسمانییه تی سه گژ ده
ستی  به  مه کان به  عوسمانییه دانک دژ به رهه شۆڕش و سهند   چه وه کانه ندی شخه به مه

  . یشتوون نجام گه  ئه تی کوردی به سه زرانی ده دامه
  م له رده کان هه  عوسمانییه  که  بوونه یه و پکھاته کانیش ئه نییه رمه ئه، کان  کورده  له جگه
ندک  یان هه سته به م مه ت بۆ ئه نانه ته.  نو بردنیان ست کردن و له  بۆ ژیر ده ودا بوونه هه

 هزی کوردی  وه  ناوی ئایینه  و به رگرتووه کیان وه کان که بی کورده زهه ستی مه  هه جار له
  ین به  بده  ئاماژه توانین بۆ نموونه  ده که. کاندا نییه رمه  گژ ئه  به داوه،  خۆیان به، ر سه

  .  میدییه سووپای حه
   ژر ناوی ئایین و به زی له گه  پاکتاوی ره وت که که  پش چاو ده وونی وه ر دا زۆر به لره

   بووه وه مه رده و سه ر له هه، "انفال" ،  بین کی دیکه یه  شوه یان به،  لیفه رمانی خه پی فه
ناسیونالی و ئایینی  تی سه  ژر ده  له کانی دیکه وه ته ی نه وه  یاسا بۆ تاواندنه به

  . کان انییهعوسم
، لیمی عوسمانییان گرت  پشتی سوتان سه وه  هۆێ ئایینیه کان به  کورده ی که وه پاش ئه
و  پاش ئه.  وه رنه  به که نگه کاندا و جه وییه فه ر سه  سه کان توانییان زاڵ بن به تورکه
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  یکی نیمهند ئیمارات  چه دات که  ده وه رمانی ئه سولتان فه، کان ی عوسمانییه وتنه رکه سه
ستی  شی کوردستان دروست بن و دانیشتوانی کوردستانی بن ده ترین به وره  گه خۆ له ربه سه

و  ت زۆر جار ئه نانه پارزران و ته، ند  ناوه  باجک به رشوه  دانی هه کان له عوسمانییه
 خۆیان  ناوی شیان به ی نوژی جومعه  و خوتبه  ناوی خۆیان لداوه  پویان به ئیماراتانه
  کان له تی عوسمانیه سه ڵ ده  گه م له  کاتکدا هه  له وان زۆر جار توانیویانه ئه.  خوندووه

 رۆژان  ت رۆژک له  قه م ئیماراتانه م ئه به. کان وییه فه ڵ سه  گه م له ندیدا بن و هه پوه
 هزیکی  یانتوانیوه  نه و ریان کشاوه نجه کدی خه م دژی یه رده کگرن و هه  یه یانتوانیوه نه
  م له کان رزگاریان بکات و هه ستی عوسمانییه  ده م له  هه یی پکبنن که وه ته وتۆی نه ئه
  . کان ستی ئرانییه ده

رنی و   ئه  جیاوازه کان و رۆه تی عوسمانییه سه ر باسی ده  سه  وردی بچینه ی به وه  پش له
و  چی ژیانی ئه  بناوه  باس له پویسته، دا مانه رده و سه لی کورد له کانی گه رنیه نه
  . ین ی بکه وه ندی تکۆشان و مانه به ی کورد و مه مه رده سه
   که وه بته  روون ده وه ئه، کان ست پارسه  ده کان له  مژووی شکستی ماده رنجدان به  سه به
  وه  رقه زۆر به، کان  مادهتی سه رکاریان و رووخانی ده  سه ی پارس پاش هاتنه وه ته نه

وارک   ئاسه ر شوه ن هه ده وده ن و هه که می ماد ده رده ڵ یاسا و ریساکانی سه  گه  له ه مامه
  زۆر به.  وه و بیسنه وه کان بیشۆنه  شوه ک له یه  شوه به، تی مادی لبت  بۆنی بوونایه که

.  وه  کنۆشه نه ریان بخه واوی سه  ته  به  کهوێ یانه ن و ده ده کان ده الماری ماده توندی په
کانی زاگرۆس و  خته  چیا سه وان نانونن و روو له ر بۆ داواکانی ئه کان سه  ماده  که دایه لره

خۆیی خۆیان پاش رووخانی  ربه  چیاکان سه ر له ن و هه که ی کوردستان ده چیاکانی دیکه
کان وایان  ڕۆکه  بیانی و گه  مژوو نووسه  زۆر له وه شه و بواره له. پارزن ده، یان که ته سه ده

رشا  شایه ریان بۆ خه ت سه  راگرت و قه وه کانه  شاخه کان خۆیان به  ماده  که باس کردووه
  و راستییه  ڕوونی باسی ئه  زۆر به ی که  زیندووانه گه و به  له ککی دیکه یه. نواند دانه
   به نووسینه،  ی پدراوه دا ئاماژه م نووسینه می ئه که هشی ی  به ک له روه هه، کات ده

 دا" ئاناباس" رتووکی   په له، ی بۆ یونان وه ڕانه  گه  له  که ه" ئیگزنیفۆن" ی  که ناوبانگه
  . تی نووسیویه

کانی  کانی نوان ئیمپراتۆرییه نگه  جه م له رده هه، شیان که ته سه کان پاش رووخانی ده ماده
ست   ده ر هیچیشیان له  و هه بووه رییان هه زن و کاریگه  رۆڵ و وه رۆمی و یونانیدا ،ئرانی

  . ن که وی نه  نه وانه ر بۆ هیچکام له  سه  که یان توانیوه نده وه ئه، هاتبت نه
و  م ئه رجه ل سه  گه کان له  کورده  که وه بته بۆمان روون ده،  مایه و بنه ر ئه  سه له
  کانیدا بوونه ره ربه  به له،  تییان کردووه تداره سه رکار و ده  سه ته  هاتوونه ی که تانه سه ده

 ریی  کان و پاشان هاتنی ئایینی ئیسالم له یشتنی ساسانییه ت گه سه  ده می به رده تا سه
  .  بۆ ئران و کوردستان وه شکره له

بۆ ،  چوونی ساز کردووه کانی و پیاهه هر ربه  به ی گژاوک له وه  له  جگه و ئایینه هاتنی ئه
 یان هیزکی  وه ته ر نه رانبه  به کان جاران له  کورده  که و مانایه به.  کان پپچتر بووه کورده

   بب به یتوانیوه ی ئایین نه  و کشه وروو بوونه ره به  زلزان ر و خۆ به ناکوردی داپۆسنه
ستنت یان وایان لبکات ببن   خۆیان راوه کان دژ به اده م نک له ی الیه وه رک بۆ ئه فاکته

  . ن وی بکه  نه تانه سه و ده ر بۆ ئه  سه  که ڕه و باوه ر ئه  سه  یان بیانھنته وه ته ند له  چه به
گرت  رده یان وه که ڕه  ک باوه  که بووه یان بۆ گرنگ نه وه ئه،  هیرشیان کرد کان که به ره عه

 کار  ی ووتووژ به ر ووشه  و گه ی خوداییان پبووه" حی وه" وان  ئه. یناگرتر یان ک وه
، دا یه وره  گه و کشه وان و ئه ی ئه و هاتنه له.  کانیان بووه ری ووته پنه شمشیر سه،  هاتووه نه
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  هکان بۆ جاری دیک  کورده  که دایه لره.  وه ن بھنه یانتوانی خۆیان بالیه کانیش نه کورده
کانی  ره ربه  به ونه ب بکه سووتن و ده ڕو ووشک ده ش ته م هزه المار و ئه ر په  به ونه که ده
  ک له  یه ته سه ریان بۆ ده ک چۆن سه روه وان هه  ئه  که  شتکی سروشتییه وه ئه. یدا  گه له

 ژیر   خۆیان له یان کهم ویستبوو رده کردبوو و هه وی نه یی نه کانی ئرانی و ناوچه که دوای یه
شیان  مجاره نگی ئه جه. کانی ره ربه  به وتنه ڵ ئیسالمدا که  گه ئاواش له، یی بپارزن سته ده

زک یان  گه ستی ره  ده ت یان خۆ به سه ی ده نیا کشه جاران ته. بووه ی هه نکی دیکه الیه
  ی ئایین هاتۆته  ناوی کشه  به کی دیکه یه یان کشه مجاره م ئه به،  بووه، دان هۆزک نه

ئایینی خۆشیان ، ن وی بکه کان نه به ره ری کنۆش بۆ عه ی سه وه  له بوو جگه وان ده ئه.  وه کایه
  . بنن" اسالم "  ڕ به و باوه" مسلم"  شتی بوون واز بینن و ببنه رده  زه بگۆڕن و له

  له، و ئران ره  به وه ره کشانی بۆ سه  هه و وه  کوردستانه ی ئیسالم له وه  ناوه ڵ هاتنه  گه له
ند جار هرش و  کرت و پاش چه  دژیان ده کی قورس به کانییه ره ربه  به وه کانه ن کورده الیه
  به، کاندا ل کورده  گه  له  که ڕه و باوه ر ئه  سه سووپای ئیسالم دنه، م شکاندنیان به

و   و ئه  شتکی گرنگ داوه یان به  ئاماژه وه م بواره هزۆر میژوو نووس ل. ون ک رک بکه یه شوه
 کوردستاندا   سووپای ئیسالم به  که ک رازی بوونه یه  شوه  کوردکان به  که یه وه س ئه شته
  . ڕن  کوردستاندا تپه ستنن و به وان نه  ئه راج له باج و خه، ڕێ تیپه
، م خاکی کوردستان و ئران رجه گرتنی سهردا   سه ست به ڕینی سووپای ئیسالم و ده  تپه به
کی نوێ   مژوویه ودواوه ره  به مه و ده ڕوا و له و کۆتایی ده ره م به زدگردی سیه تی یه سه ده
 دوای خۆیدا دن   جاران زیاتر به کی له  لییه  مژووی کوردستاندا که کات له ست پده ده

چ و  ت بوون ده  و له ره  به وه  بواری ئایینییه کان له هیی کورد کپارچه یان ئیدی یه مجاره و ئه
  لیفه ی سوتان و خه  دۆزی شمشر و کشه توانین به  ده بت که  دۆزیک ده ڵ به کورد تیکه
  . رین نوی به

   
   


