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  ليارنووسينی :تا ير عه          

  :وهروونکردنه

  .ئاراوه عيف ھاتۆتهکوو ئيحتمالێکی زهنيا وهرگيرابێ و تهبی وهرهی عهزوھرهی زارا له وشه:پێم وانيه ١

  ناسرێ. ده ريمهحجاری کهئهکوو ڕيش وهڕمه: مه٢

 ،غهۆمجه ،غهۆسپئه کوووه هيھه انيموکر له کهيدی نێشو رۆز له) خوبان به منسوبی جای (مانا به) غهی (وشه:٣
وهتهماوه دا قاخانه ،ردبهی قا قا،قرهفه ،ندرقاشيئی کانوهێن له دا)قای (شکل له ھاروهھه. راغهمه ،پهته قولغه ،غهۆمته
  . هيچ انيمانا نيبزان نينێخشده داوانهێن وبه  کێچاوی کورت به. 

ێ بده و هيھه دا شگه گا و شمه مای کانوهێن له ش، ،یتيپ.  ستيوشهۆخی ندرهيئی گاێجی مانا به قاش ندريئ >ا
 هيرانێئ و نديھی انيخودا له ندرهيئ نيزانده. هيھهی کێقشنه چ نيبزانی وهۆ بێ بکرۆ ب  ،یزمانيی ستووردهی وهنهيلۆکێل
  . نينێلمهبسه کهوشی نۆک نيتوانده اڕوهله و

ێ بده م1به هێ يک قرهفه نينازان. قرهفهی گايجی مانا به مھاباد، کينز له نگهيگريی ژووێمی کێوارنهێشو قاقرهفه >ب
. کهيخرفه ناوه انيوێن دانووسراوه کيندێھ له. وهتهێندريبب ھاسانتر کاده دهياري وهئه رھه وێ بووب و رچابهی کهيتهيساکه
 وهنهيلۆکيلی کار وهئه با،يگورنه مانۆخی فيکه به کانماننهێشوی وێن ايبر. نێلدهێيپ لکهخه هيوهئه رھهی کهدروسته م1به
  .باده داێي4ر به

  . بانهی ناوچه له کههييئاوای وێن ردبهی گاێجی مانا به ردبهی قا> ج

ی وێنێ خان کوووه هيرچاوهسه وی کانی مانا به مھه دايکورد له خان. هيھه کوردستانی نێشو رۆز له قاخانه> د
ی کهوهێن و بوهێ لی ورهگهی کان دوو که نێرمگهی کوردستان له خانی ندربهده اي هيکانی مانا به که رانشاريپی شووێپ

ی گاێجکه قاخانه نگهره و کردده دروست کاناوهيکان شتينته له انيکانتگهارهيز دايی ترايمی نييئا له. رگرتوهوه وهله
 کراوهی اريدی کێمال ستبهمه کهێ بڵ مای گاێجی عنامهبه اني ،وهتهێنابيھ کار بهی وهێن وئه رھه تهده بايع و تارهيز

  ێ.کردهێلی تبادهيع که

. هيلهۆيکی مانابه دای کورد له لۆق.  لهۆقی گاێجی عنامه به و وتوهکهڵھه غهرهته کينز له کههييئاوا ،پهته لغهۆق> ه
  . نووسراوه ئاوا  قول،  ،یوشه رسه له دانهيرۆبمبانهھه له

  ینبه ،لهۆيک ش،هڕ ستێپ>قول

  .سيتقه تان،رهدهێ ب> لۆق

  .نێردرێنده کێکارۆ ب اڕ يشهۆ ب که کڵخه لهڵێ مهۆکۆڵ>ق

ی قوربانۆ ب مھه وڕ شهۆ ب مھه کردن کارۆ ب مھه انيلهۆيک دا ميدقهی مانزه له. لهۆيکی گاێج تهێبده پهتهقولغه وابوو که
ی غهرهتهی جمووعهمه کوووه رھهێ کرده و هيدوورن غهرهته له نهێشو وئه. ناوهێھ کاربه دا تبهيتای کات له کردن

  .هيکهنهێشوی نگيگری شانهين نێشو کهي له هياردهيد موو ھه وئهی وهبوونهۆکی. که سابيح

  وهينووسی ئاوا قول، ،یوشه به تبارهسه دھخدای نگرھهفه

. است بودهی فارس از گرفته بری گمان به.  شوديم گرفته بکار برده اي بنده مترادف ،کوله ا،ي قول، ،یترک درزبان.قول(
  )برده ،بندهی معن به قول



. بوو رباردهی مهدهخهی رپرسبه که کوتده انيسهکه وبه و بوو نگيگری کێشوغل ،یقوللرآقاس دا،هيوفهسهی ورانده له
 ،هيھه دايژورد لهی وهئهڵ گهدهی ماناکه هۆيب بوون، ردهبه که بوون غو4م و زينکه  رباردهی تکارانخزمه له کێشبه
. بوهھه وهمهيدقه له دايکورد لهی کههيولوغهی بيرکته چونکه. وههيترک وين تهيچووب ای ڕکورد لهێ بده م1به هينی رقفه

  .هين ميدقه رۆز داناوچه لهی ترکی زمانی حوزوور

 ستيوشهۆخ کانکوردهی 4 له سپئه. باشی سپ ئهی گاێجی مانا به. کانۆبی ناوچه له کهێگوندی وێن ، غهۆسپ ئه> و
وهکرده و نينيی ئاسای سپئه و خوسرهيکهی نگبرهشه و مروستهی خشره داشانامه له. بوه سدهموقه کانهيکاشی 4 له و

 نهێوۆ ب ،گاکانهيجی وێنڵ گهدهڵ کهێت سپئهی وشه کوردستانی نێشو رۆز له. هيھه انيخوداکان اي نسانيئ کوهی 
سه داشانامه له. روهگههڕمی دزهی ناوچه له راسپۆخيی ئاوا اي شتردهسهی ناوچه له شاسپێب و وراسپيبی کانهييئاوا

  .هيئاوا خشرهی مايوس ر

   سم پو4د و توند و هيخا هيس    دم گاو و ابرش بور و چشم هيس

  زعفران بر سرخ گل داغ چو    کران تا کران از نگار پر تنش

  زماه وشب بد افزون خور از روز به    راه خشک بر چهی بود آب بر چه

  راه فرسنگ دو از چشمبهی ديبد    اهيس پHس بر مورچهی پ

  ستونيب که ريش چو ھرهزه به    ونيھ با4 به و ليپی روين به

ی کانوشه له و، ،یتيپ. ستهيوخوشهی مجهی گاێجی مانا به و کانۆبی ناوچه لهيی بهی محال له کههييئاوا ،غهۆمجه> ز
ده ستاێئ). بهيحبتهی (واو وێ د کاربهی ستيوشهۆخی انيبهۆ ب دايکوردی زمان لهی گشتبه و غهۆمته ،مؤغهجه ،غهۆسپئه
ی ميدقهی ستيوشهۆخی کێمجهێ بده  ،مهيدقه کهوشهی ولوغهی بيرکته چونکه. ستهيوشهۆخ واکه هێ يک مجه نيبزانێ ب
 خيتار له موزگار ژاله دوکتور. ھاسانهی وههتنيد شوهئه و ،بوه دا ميدقهی کڵخه وێن لهی تبهيتای گهێپ که وهنهينيبب

  ێ: نێناسده ئاوا م،جه ، دا رانيای رياساط

 مرگ راه ند،يگزی م بر را مرگ که است مرگانی ب از کس نينخست ھند در ،مهي نام، با وی رانيا و ھندی تيشخص جم"
يی جابه جای ط در جم. شودی م درگذشتگانی ايدن سرور او. دھد نشان مردم به را جاودانان راه تا ديمايپی م را

 به ديش صفت با جمی رانيای ھااسطوره در. شوديم ليتبد محترم و محبوب اريبسی تيشخص به رانيا در ھااسطوره
 استآمدهی نيدی متنھا در. استرمه خوب و بايز صفتی دارای پھلو متون در و اوستا در. ھمراھست درخشانی معن
ی کار نيچن انجام از ديجمش. ببرد جھانبه رايی) سنايمزد نييآ( ،به ن،يد که کنديم شنھاديپ او به نخست اورمزد که

 سازد فراخ را آن دھد، رشد را او جھانکه دھديم قول اورمزد به مقابل در اما رديپذی نم را آن و کنديمی ناتوان اظھار
 که دھديم زرنشانی اانهيتاز و نيزری احلقه ديجمش به اورمزدی افهيوظ نيچن دادن انجامی برا. کندی پاسدار آن از و

 نعمت و دارد وجود آرامش اويی فرمانروا در. ابدی يمی سرور جھان بر ديجمش گونه نيبد و باشد اوی پادشاھ نشان
 چون ھردو فرزند و پدر و شودينم فرتوت و ريپی کس. درد ونه مرگ نه سرد باد نه و ھست گرم باد نه. است فراوان
 آموزش. اريبسی ھايآبادان. شوديم سعادت از سرشار و آبادان او زمان در جھان. نديآی م نظر به ساله پانزده جوان
 دوختن، و شستن و بافتن و رشتن  رزم، و بزمی ھا لباس هيتھ  آھن، کردن نرم جنگ، ابزار ساختن گوناگون،ی ھنرھا

 کاخ ،گرمابه وخانه و ساختمان ساختن ورزان، ست ده و برزگران ارتشتاران، مردان، نيدی. اجتماع طبقاتی برقرار
 رای گريد اريبسی ھای خوشبخت و تيمدنی برقرار و وعنبر عود و ب گH بهی ابي دست سنگ، نهيس شکافتن وان،يا و
  ."دھنديم نسبت او دوران و ديجمشبه

 نينخست انسان نينخست ،یبيکت دا مجهی باره له اتريزی اريزانۆ ب و هيمايس نيناسراوتر سناداهيزدمهی اتيبدهئه له مجه
  ،یتفظل احمد دوکتور و آموزگارژاله دوکتور نهي 4 لهی فارس به ردراوێرگوه)سن ستنيکر آرتوری( نينووس ار،يشھر

)  یفازلهی نهيدمه(به و رهشهبهی انيژی نيرێزی وراندهی ديمشجهی ورانده. کادهی نخه وههيباره ولهی اريزان له اويپ
 و رهبه انيژ و کادهێپ ستده معاله)ی ھبوط(هيديمشجهی وراندهی چوون ستده لهی دواێ. در رێژمده سناهيزدمهی نييئا
زهی ماميئ و وعوودمهی ھدێم یلهسهمهی. ديمشجهی ورانده وهتهێرگهده انيژ وێ وکهردهده انسيسوش تاێ چدهڵی تا



 يیبهی محال له غهۆمجه هۆيب. هينی کهياوازيج و رقفه وێ چده سناهيزدمهی نييئای شهبه وله نقهيقده قسانه وئه و مان
 شکێ پ مانکهيدێی کی ئهێ بنه ستهيوشهۆخ مهجه وئهی گاێج ستبهمه رگهئه سبرگوشهئازهی ئاورگه کينز له و
 کوووهی کانرهکاراکته و هيسناهيزدمهی نييئای وشاوهدرهی کهيمايس شێوئه که غهۆمته نهيگهده ستايئ که تبهيتا به ؟ێد
  . هيوا مجهی ئ

 چونکه ،ستهيوشهۆخی متهی گاێجی مانا به که ،يیبه ،ڵیمحا له کان،ۆبی ناوچه له هيکهيدی کهييئاوای وێن غهۆ مته>ح
 دری ريس(ی بێکتله ھاربهی مھرداد دوکتور. وهنهينيبيب کاندامهيدقه هيتهيساکه وێن لهێ بده مهيدقه شرهێل کهوشهی بيرکته

 هێيک مته اي موورسته نيبزانی وهۆ ب. هيورهگهی مانا به) تھم( دا ستاێوئه له موورستهی بقهلهێ لده دا) رانيا رياساط
  :ێنووسدهی) ثعالب(له قلنه به سن ستنيکر. نيکهدهێچاول سن ستنيکر آرتور) ی اريشھر نينخست انسان نينخستی (بێکت

 نظر از و شد دايپ بود او او4د ازی کي که طھمورث نکهيا تا ماند شاه بدون سال صديس جھان ھوشنگ مرگ از پس"
 فرشتگانی پاک انيم جامع او. بود ومرثيک مانند نامندی زديا فر آنرای فارس به کهی الھ سعادت و نور وی صورت کوين
 را سيابل که شد موفق......... کرد آغازی مان شاد وی شاد با رای شاھ کار بود، شاھان ابھت و بران اميپ رتيس و

 تھمورثی فردوس تيروا در. نوشتی پھلو خطبهکه بودی کس نينخست تھمورث اندگفته....... کند سرکوب و مقھور
  :است بند ويد به ملقب

  ببست بر انيم بر کمری شاھ به    نشست بر پدر تخت به امديب

  ی رو نھادند رشتن به و ديبر  یمو و پشمبره و شيم پشت از پس

  ی"رھنما او بد ھمی گستردن به  یجابه پوشش کرد آن از کوششبه

   نکهدهيی کانرهبه ربه  کانوهێد کادهێپ ستھهی وهئهی دوا مورسته

  گران گرز برآورد گردن به    انيم بستش جھاندار فر به

  پست کرد گران گرز به دگرشان    ببست افسون به بھره دو شانيا از

  نھاريز آنزمان خواستند جان به    خواربسته و خسته دندشانيکش

  برافروختند دانش به را دلش    اموختنديب خسرو به نبشتن

  یپارس چه وی تاز چهی روم چه    یس کينزد که نهی کي نبشتن

  ی"بشنو کجا آن دنينگار    یپھلو چه وی نيچ چهی سغد چه

 مايس وئهی وين به هييئاوا دوو وئهی وێن و  بوونيی ايئاری گاڵمهۆکی فتشرهێپ و شيئاسای رنهێنو مجه و  مته نينيبده
 و وێن رۆز م1به داگرتوهی کهناوچه نيد کوه سHميئ ندرچهھه. منيد قه رۆز وێن دوو رھه و هيوهانهييايئار ناسراوه

نهێشو مووھه له کووڵبه کانۆبی ناوچه له رھه کنه وهئه و وهتهماونه رھه کانوهێن تبهيتا بهی سHميئ رهيغهی تسوننه
  . هيوا رھه کوردستانی کان

ی مانا به راغهمه. نينيبده دا شێوله ،غهیوشه و بوه کوردانی شار جان،يربائازه له کهێشار ستاێئ که راغهمه> ط
 ،هيھرگهێم دايراست له نڵێده ئاو ڕپ و ردناوهيشی گاێج به که دايکورد له رگێمی وشه .هي4نوزهسه و ردناوهيشی گاێج
 ھرابهێم له هڕپ راغهمه ێ.بده کانردهوه ناوهيش و ئاو کينز لهيی ترايمی نييئای رهێگو به که ھرێم یدزهيئی گاێجی اني
  :کاده باسی ئاوا دا نيعۆمی نگرھهفه له ،ھرابانهيم وئهی نيناسراوترێ. ب اڕوهلهی کهوهێن نگههڕ و

ی ورجوی روستا جنوب دری مھرپرست نييآی برگزار و ديخورش پرستش محل وی  نيرزميز شگاهياين مھر معبد"
مھرابه کھن اريبس آثار از توانی نم مراغه خيتار بايی آشنای برا. استشده بنای نيرزميز وی اصخره بصورت مراغه

  ." گذشتی سادگ به مراغهی ھا



  .نهيد رێمی وێن کهشاره دايراست له وێ د اڕ ھرێمی وشه له رھه کوردستان له شينيماردی شاری وێن

ی ناو که هيگونده وئه ،ێ ب س بای انيشا رۆزی وهئه:" هيوينووس دا ھانبريی ئاوای ناوی وهماناکردنه لهی نورسکيم: ٤
ێ ب نيالد برھان دا ترهبنه له کهناوه که نيب وهئهی وانڕچاوه دا کێکات له ،ێچدهی سHميئی ناو له شيواوته و بورھانه

 کوهی کهنهينووس وهێش که براوه ناو  خان، ريب ،به کهگونده دا فۆکيخانی جانيربائازهی خشهنه له وهمانهڕرسووسه به
  ."هيبوودای رکهيپه اي بوتی مانا به رخانيبێ چدهی غوولمه

 دايکوردی ڵما رۆز له و ندهدهێی ل ئاو به شتنيگهۆ ب هيچا4وه وئه دايکورد له ريب. هين وههيغوولمه بهی ڕف هيوشه وئه
 به کرد باسمان شترێپ که کان و خان کوو،وه رھه ھان، و هيئارام کهوشه .نێلدهێ پی ريب رھه وێ بھه ستاشێئ نگههڕ

ھه له جيجھهيی ئاوا له ێ.ب ئاو له ڕپی ريب ستبهمه نگهره کهی کان له ڕپی و1چا تهێبده رھانيب هۆيب هيکانی مانا
ی وێن .بابلهی ورهگهی خودا) علبه( نزوورمه بل. بلی کانی اني ،هڵھانوب ،یوێن هێيلی ورهگه گجارهی يکهيکان ورامان

ی مانا به ميلشه ئور کوه .رۆزی ئاوی مانا به ايم و شاری مانا به ئور .ئاوهی شاری مانا به و هيئارام شێورمی شار
  کا؟ده چ کوردستانی خاک رسه له  ر،ۆراوجۆجی نگرھهفه و زمان له هيگانهێب وشه مووھه وئه م1به. 4مسهی شار

 کوووه ميدقهی ايدنی کاندونهمهتهی ترانهيج ژووداێميی ژاێدر له کوردی شتمانين و دێز کوه سۆزاگری ستانۆێک
 رۆز داهيترانهيج وله .کردوه....وی شکانئه ،ینشھخامه ماد، ماننا، م،ۆر ونان،ي Hم،يئ بابل، ئاشوور، د،ێئاک ر،ێسوم

ێ بده هۆيب ،ێبھه رگرتنوه کێل رز قه و چوون کێو دا شت رۆز له وێ ب کێپی نگرھهفهی و1کهێت که هيسروشت
  . نيب ووڕ رووبه وشانه وئه ڵگهده داوهنهيلۆکێلی کار له نيبئاماده

. داتده خاس باش،ی مانا نێئسه  دای غوولمهی زمان له هيوينووس دا 1قه نيسای وشهی  وهماناکردنه لهی نورسکيم :٥
  .وهينووسی ئاوا دانهيرۆبمبانهھهله ژارھه ستاۆمام م1به

  .هيھهی سافی عاسمان که کهي1قهی اني 1قه نيسا هۆيب. سافی عاسمان ساو،: نيسا

 ئای وێن يیبهێ زانده سکه مووھه کداێڵحا له نيچ له یئبهی کهچۆشاری وێن رسه وهباتهده اوايبه و يیبه ھاروهھه
 ،هييبهی محال انيوێن شينێرمگهی کوردستان له ھاروهھه کانۆبی قهنتهمه له ورهگهی کهيناوچه و هيسناهي زدمهی نيي
ی نسههڕی وشه گومان و شکێب به و نێد اڕ يیبه یوشه لهی موو ھه نانيباد و يیبهی نييوئا ستوون یبهی وێک

  .هين نيچ لهی ئبهی چکهۆشاربهی کهيندوهێپ چيھ و نيکورد

ه ل کهوشه مهێئ. بووکهۆی کی مانا به و بووکانه وهێن وئه وابوهێی پ کانۆبی شاری وێنی وهماناکردنه لهی نورسکيم :٦
نووسراوه ئاوا دايو له .نێيڕگهده دای ماناکهی دوا به دانهيرۆب مبانهھه له و کان و   ۆبی شبه دوو نهيکەود`ب کيه رهب
.  

  ۆ)روبهب بهی کهيوزه( نيمزهی ھرهبه :بو

  یوزهی باره و تيپ ۆ:ب

ە وهنۆکه ل رهھ .لهێودانهی کانگا تهێبده کانۆبی مانا سابهيح وبه ،هيرچاوهسه و نعدهمه و کانگای مانا به کان نيزانده
ی رهنێناسه کەناوه کێ نێلمهسەدە وهئ شەوهئ ،ەناسراو..." وۆ ج و نمهگێڵه وهدانی مبارهعه "ب کانۆبهی ناوچ ستاشێئ و

  ی. تيهکانييهندهتمهبيتا وه کهناوچ

 وهئەی وهوونکردنڕ کووڵبه ،هين یگشته ب ینورسکيمی کانوونهچۆب یکردنۆتاوت رهێل ستبهمه مێبلێ بده دايی تاۆک له
 یکانهچوونۆبی کردنۆتاوت تهبهڵئ ،ێبدر رهسه ل انەيوهوونکردنڕ بوو ستيويپ وە ھاتوو داکهنووسراوه لهه  کهيه وانێن
  .  ستهيوێپ گجاريه گجارهيی تيهوينووسی کورد رسه له که کهيدی کێستناه1ژھڕۆ رھه وی نورسکيم

  :کانهيکورد رچاوهسه

  ژارھه ستاۆمام/نهيرۆبمبانهھه



  ژارھه ستاۆمام/انيموکر ورهبه

  ی  سولتان رنوهئه -یکوردبهی رانێگ روه/ینورسکيم ريمي4دهو - کورد وی نورسکيم

  اريلعه ريتا -یکوردبه رانێگ روه/فطروس ريمی لعه- 4جھه

  یندداشبه پوور دمهمحه زيزعه دوکتور/رۆکی دحمهئه خێشی حالی رحهش و وانيد

  ٣٧ ،٢٢ ،١٣ ،٢ی کانشوماره مھابادی وارۆگ

  :کانهيفارس چاوه رسه

  بھار مھرداد دکتر- رانيا رياساط دری ريس

  مخبر عباس  ترجمه/ سيکرت سرخوش وستا - یرانيای ھااسطوره

  یآھن فرزادگان ژهيمن ترجمه /سن ستنيکر آرتور-یانيکاو درفش و آھنگر کاوه

  صفااله حيذب دکترترجمه /سن ستنيکر آرتور- انيانيک

  یتفضل آموزگار،احمدژالهترجمه/سن ستنيکر آرتور-اي شھر نينخست انساان نينخست

  سودآور ابولعH- رانيای پادشاھ نييآ دری زديافره

  کستانيتاج علومی آکادم -اوستا خيتار و باستان فرھنگ در پژوھش

  یديجن دونيفر -یرانيای ھاگفته هيپا بر انيرانيا مھاجرت وی زندگ

  کشاورز ميکر ترجمه/ی،م،ارانسکیا- یرانيا اللغه فقه مقدمه

  یزديا روسيس   اھتمامبه/اين ريپ حسن -رانيا خيتاری رياساط عصر

  یسرکارات بھمنترجمه/ ادهيال رچايم - اسطوره بازگشتجاودانه

  یحصوری عل-شمن کي تسرگذش

  یسرکارات بھمنترجمه /ستيبنون ليام -یوناني معتبر متونهيپا بری رانيا نيد

  یباقری مھر دکتر-- اسHم از شيپی رانيای ھا نيد

  ريکو محمود -مو4نا وی قيموس

  آموزگارژاله دکتر -رانيای رياساط خيتار

  یرجانيسی ديسع -ماردوش ضحاک

  یجمال منوچھر - مرغيس زيرستاخ

  داناسرشت اکبرترجمه/ یرونيب حانيابور -هيآثارالباق

  یلياردب بزاز ابن - الصفاصفوه

  ر رضاشعا محمد - جانيآذربا امروز زبان در کھنی ھاواژه فرھنگ



  یانور حسن دکتر -سخن بزرگ فرھنگ

  دھخدا اکبری عل - )نت نتريا(دھخدا فرھنگ

  نيمع محمد دکتر -)نترنتيا(نيمع فرھنگ

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

     

   

  

  

  


