
www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  1:49 30-3-2005

  
  ماكؤ دليارماكؤ دليار ...  ...  نةورؤز نةورؤز و أاسيت و أاسيتئةفسانةئةفسانة

  
 بة ناوي مامؤستا بةر لة ضركةي نةورؤز دةست ثص بكات ثسثؤرصكي كورد،  كوردوصيي نلة شةوي سالَ

  . كةيوان ضةند باسصكي لةسةر نةورؤز كرد بة شصوةيةك نةورؤزي كاوة و زوحاكي بة شتصكي ئةفسانة دانا
 بص بةلطةي خستة أوو كة ناوي كاوة لة مصذووي كورد دا نةبووة بةرصز مامؤستا كةيوان ضةند بةلطةيةكي

  . تةا ئةفسانةي شاعري و نوسةران و ضريؤكي شةوانة
كو ئصستا مصذووناسي يت ئةزامن كة بلصم بة داخةوة تاوةثصش ئةوةي بؤضووين خؤم باس بكةم بة ثصوس

 لص هةلنةكةوتووة تاوةكو بة كوردمان لص هةلنةكةوتووة ياخود بة شصوةيةكي أاست ئاركيؤلؤجيمان
  . نةهصنيةكان ئاشكرا بكاتو باثريامنان بكةوصت و هةموو هصما و دواي ئاسةواري با

ئةو مصذوو ناسانةي كة لة كوردستان بوون لةسةردةمي عصراقي كؤندا هةموو ئةو سةرضاوانةي كة لة ذصر 
بة متمانةي ني ئةم سةرضاوانة دةستيان دابووة هةموو لة بةرذةوةندي دوذمنان دابووة بؤية ناتوان

  . مصذووي دابنصن
هةردةم كوردصكي زؤرلصكراوم كة بة هؤي ئةوةي م الَ بةئةطةر ضي من نة مصذوونوسم و نة مصذووناسم

  . م طةراووةةةكانيضاوة مصذوو سةربةدواي
ةيوان بؤية هةندص زانيارمي لة سةر مصذووي كورد بةدةست كةوتووة كة لة طةلَ تصوةرةكاين مامؤستا ك

  . ناطوجنص
 انضةندين ناوي كوردمي شكو ئصستاوةبووة وة تا ئيمثاياي ماد سنوري لة ثاكستانةوة تاوةكو سودان

ئاوردانةوةيةك لة  (تكاية بطةرصوة بؤ نوسيين. شاري كاوةية كة طرينط ترينيان بةرضاو ئةكةوصت
  ) كوردستاين سودان

ثاشانيش ئةسكةندةري طةورة  داطري كرد و انان ثارسةكان ئةم شوصنانةيوة لةثاش أووخاين مادةك
  . ي داطريكرتماد و ثارسشوصنةكاين هةموو 

وة تاوةكو بلصن ئةم ةئةوةي جصطاي لصكؤلينةوةية مادةكان بؤ جارصكي تر ئةم سنوورةيان بةدةست نةكةوت
وة . هةبووةكةواتة ناوي كاوة لةسةردةمي مادةكان دا ، ةناوي نوصي كوردي نناوة كورديانةي كة لة سودان

ئةطةر بؤضوين ئةوةش هةبص كة لةسةردةمي سةالحةدين ئةم ناوانة لصنرابصت ئةوا بؤضونصكي هةلةية 
 ميسر ئةنا  شارةكاينئةطةر سةالحةدين هصندة بة جؤش و خرؤش بووبص بؤ كورد ئةوا ئةم ناوانةي لة

اتة بة هةر لصكدانةوةيةك كةو. بصطومان ميسر بايةخي زياترة نةوةك سودان، نةوةك والتصكي وةك سودان
بصت هيض بؤضونصك نيية كة ناوي كاوة لة واليت سودان ناو لصنراوصكي نوص بصت كةواتة هةر ناوصكي كؤين 

تكاية براوانة ئةم سص نةخشةية كة ئيسثايت ئةكات كورد . (كورد ةو وة لةسةردةمي مادةكان دا هةبووة
  . 3 .2 .1) . بووين هةبووةلةم شوصنانة 

  :شيكردنةوةي ئةفسانة
 تصثةر بووين ي بة ثص وبؤ درووست بووة ناأاسيت هةموو ئةفسانةيةك سةرتايةكي أاسيت هةبووة ئينجا

ةوةي م بؤ دؤزينالَبة.  أاسيت ذيانيش ئةمانةي كردووة بة ئةفسانةكة بةشصوةيةك كات بؤتة ئةفسانة
  . أاستيةكان تةا ئاركيؤلؤجيةكان ئةتوانن بة دووي ئاسةوارةكان بطةرصن و شيكاري بكةن
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  دائةنا ضونكةي كة خةلك بة ئةفسانة شةأي تأوي بووي كة هةر بة ئةفسانة دانرابوويةك لةم منونانة
ة ضريؤكي شةواين بؤية هةر ب.  تاوةكو ببصت بة سةرضاوةي أاسيتي مصذووي نةبووسراوصكهيض نو

 يوناين يؤ شةري تأيان ئاركيؤلؤجي توانبةالم زاناياين.  دائةنرا بة تايبةيت يؤنانيةكان وئةوروثيةكان
زاين ئةملاين هصنريض ، يةك لةم زانا ئاركيؤلؤجيانة.  بة ضةندين بة دوا طةران و شيكردنةوةنبسةملصن

بةالم ئصمةي كورد ضي بكةين كة تاكو ئصستا . وةي دؤزيةاري تأؤبوو كة ش) Heinrich Schleimenn (منيشلص
  . كةس بة دواي ئاسةوارةكاين كورد دا ناطةرص

وة ئةفسانةي نةورؤز و مارةكةي زوحاك ئةبص بوونصكي هةبص ئةطينا ضؤن باو باثريامنان ئاوا بةم شصوة 
  . بةطرن بؤ ئاطري نةورؤز

  . وة لةطةل زانستا لصك بداتةوةمن زانايةكي مصذوو ناس نيم بةالم ئةشص بؤضوين خؤم هةبص 
ئةشص زوحاك ماري لةسةر شان بووبصت ضونكة مار زؤر زوو مايل ئةبص ئةطةر لة بصضووة بةخصوي بكةيت 

بصت و لةسةر شاين خؤي دانابصت وة هةر ئةم  صو كردخ بةي ئةم دوو مارة زووحاكئةشصت، و مايل بكةيت
من بة دووري نازامن زووحاك . ؤر خؤش بأوا بوونخةلكي كؤن ز، اليت دابصتة زووحاكةدوو مارةش دةس

 لة طوندصكدا بؤتة كوصخاو ئينجا دةسيت كردووة بة بن وبة هؤي ئةم دوو مارة خةلكان لصي ترسا
دا لصرة. ناوضةيةكي بةرفروان بؤتة ثاشاي  وة هةر بةم شصوةيةشين طوندة دراوسصيةكاينداطريكرد

  . وة نةوةك ماري لةسةر شان أوواوةئةتوانيني بلصن زووحاك ماري لةسةر شان بو
سادة بووة وة ضةند خؤشبأاو با ئصمة خةيالصك بكةين و بطةرصنةوة سةردةماين كؤن بزانني خةلك ضةند 

  . بووة
بةالم ئصستا . خةلكان تا ئةم سةدةي أابووردوو نةيان توانيووة مار مايل بكةن ضونكة لصي ترساون

. كةواتة بووين زووحاك و مارةكةي بوونصكي هةية. يل ئةكةن مار بة خصو ئةكةن و ماان خةلكنيئةبين
  . باشترة خةلكي كورد وا فصر بكةين نةوةك بلصن كاوة و زووحاك شتصكي ئةفسانةية
با ئةو هةستة فةرامؤش  تاكة شتصك كة هةسيت كوردايةتيمان ثصوةي بةند بصت ئةويش بؤنةي نةورؤزة

تيمان دا شؤر بؤتةوة بةالم ئةم ي بة ناخي مصذوو و كةساوايةيت يةةطري نةورؤز هةستصكي نةت. نةكةين
لة مصذوودا ضةندين جار فارس و ئةفغاين ذصر دةست ، هةستة نة لة فارس دا نة لة ئةفغانيدا ناي بينني

ةكةين و بوون كةضي فارسصكمان نةدي بؤ نةورؤز خؤي بسوتصنصت كةضي ئصمة هةزارجار خؤمان قورباين ئ
ةتةوةيةكي تر بةدي  بة هةست بة طيامنان دادصت كةضي ئةمة لة هيض نصكيبة طري نةورؤزيش تةزوو

 : ناكةين كةواتة
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  .  كوردةينةورؤز نةورؤزي ميللةيت كوردة و سايل نوص

  :سةرضاوةي نةخشةكان
Past World Atlas Of Archaeology  

The hamlyn Historical Atlas  
Atlas Of World History  
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