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جوغرافيای م ژوويی لق کی سهرنجڕاک ش له زانسته ئينسانييهکانه که گۆڕانکاريی
سنووری و تانی جياواز له در ژايی م ژووی نووسراو و ناسراودا پيشان دەدات.
ل رەدا ،دەيان نهخشهی جوغرافيايی ئهو ناوچانه کهتوونهته بهر چاو ،ﻛه بهش کيان
لهدەور و بهری شو نی ژيانی ﻛورد هه کهوتوون و له م ژوويهکی پ نج ههزار
سا هی ن وان دەو هتی سوم ر)سومهر( و ئ ستادا ،دەيان شارسانيهت و دەولهتيان به
خۆيانهوە بينيوە.
لهو ماوە دوور ودر ژەدا گهل ك حکوومهت و دەسه تداری له ناوچهی ژيانی کورد
دا پ ك هاتوون و فهوتاون ،ههند کيشيان به هه کشان و داکشان کهوە ماون و
گهيشتوونهته سهردەمی ئ مه.
کۆنترين شارسانيهتهکانی 'جيهانی کۆن' )ئاسيا و ئهفريقا و ئوروپا( ،سيان بوون.
ههموو ئهو نهخشانهش وا ل رە دانراون ،ئهو س شو نه پيشان دەدەن واته بهﻻی
جيهانی نوێ )ئهمريکا(دا نهچوون .شارسانيهته کۆنهکانی مرۆڤ له س شو ن
پ کهاتبوون:
 .١ناوچۆمان )بين النهرين( و دەوروبهری ڕووباری ديجله و فوڕات؛
 .٢ميسر و سهر ڕووباری نيل؛
 .٣هيندوستان و دەوروبهری ڕووباری سيند.
ههرکام لهو س شو نه به دياردەی ت ﻛه ويی زۆری فهرههنگ و شارسانيهتی گهل
و قهوم و هۆزانی جياجياوە دەناسر ت ،خه ﻛان ك ﻛه له باری زمان و ئايين و داب
ونهريتهوە ل ك جياواز بوون به م بۆ ماوەی ههزاران ساڵ له دراوس يهتی يهﻛتردا
ژياون و به ڕادەی جياجيا له بهرەوپ ش بردنی چهرخی ژيانی ﻛۆمه يهتی و
پ شوەچوونی شارسانيهتدا ،دەوريان بينيوە .ئهو شارسانيهته گشتييهی ئهمڕۆی مرۆڤی
ئهو ناوچانه و بهگشتی ههموو جيهانيش ،ئاﻛام و بهرههمی ئهو پ ﻛهوە ژيانهيه ،جا به
ئاشتی و ه منی بووب ت ،يان به گرژی و شهڕ و پ ﻛدادان و داگيرکاری و داکۆکی
کردنی ﻻيهنهکان .ئهو شارسانيهتانهی وا لهو ماوە دوور ودر ژەدا سهريان هه داوە،
بۆ ماوەی سهدە و سا ن ك ،دەوريان له پ ش خستنی ڕەوڕەوەی ژيانی مرۆڤدا بينيوە
و لهگهڵ خه ک و خاك و ئاو و دارستان و دياردە سروشتييهﻛانی تردا به چاك يان
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خراپ جوو ونهتهوە و ناوچهﻛهيان گهياندۆته ئهم قۆناغهی ئ ستا ﻛه ئ مهی ت دا
دەژين و ڕوون نييه دوای ئ مه چی ل د ت.
م ژوونووسانی ﻛۆن ،به داخهوە ،پهيوەندی ئهو شارسانيهته جياوازانهيان له شهڕ و
گهڕ و پ ﻛدادان و خو نڕشتن و داگيرﻛاريدا ﻛورت ﻛردۆتهوە و گرنگايهتييان به
زله ز و دەسه تداران داوە ،له ئهنجامدا دانيشتووانی ﻛهم ه زی ناوچهﻛان و
ت کشکاوانی شهڕەکان له زۆر حا هتدا لهبيرﻛراون و بايهخی پ ويستيان پ نهدراوە.
بۆ نموونه ،ﻛورد يهک له گهﻻنی ناوچهی ناوچۆمانه که زوربهی کات ،خاك و
ز دەﻛهی پ ش لی ه ز و دەسه تی دەو هته بهه زەکان کراوە و له ئهنجامدا ،له ههموو
م ژووی کهونارای ناوچۆماندا خاﻛ ك و دەو هت ک نابينين ﻛه به ناوی ئهوەوە تۆمار
ﻛراب ت! کهوابوو ،به پ ی زانيارييهﻛانی ئهمڕۆ ،گهڕان به دوای "نهخشهی
ﻛوردستان" له م ژووی ﻛهونارا)عهتيق(ی ناوچهﻛه و دوای ئهويش ،بهرههم کی
ئهوتۆی ناب ت .تهته ه يان بهردنووس ﻛيش ﻛه به زمانی کوردی نووسراب ت يان ناوی
ﻛوردی به سهرەوە ب ت تا ئ ستا نهدۆزراوەتهوە و تهنانهت ناوی ﻛوردستان به
ڕوونی و ئاشﻛرايی له سهرچاوەﻛانی پ ش سهلجووقييهﻛاندا )سهدەی  ١١و  ١٢ی
زاي نی( ،نابينر ت و کت بخانهی گهﻻنی وەك ئاشوور ،يان نووسراوی م ژوونووسانی
ﻛۆنی يۆنان وەك ه رۆدۆت و سترابۆن و بيرەوەرييهﻛانی گزنفۆن ،تهنيا باس له
خه ﻛان ك دەﻛهن ﻛه به مهزننهی شو ن و و چوويی ناو ،پهيوەند به ﻛوردەوە دەدر ن.
به م سهرەڕای ئهو ڕاستييانه ،هيچ به گهيهﻛيش به دەستهوە نييه ﻛه بيسهلم ن ت
ﻛورد لهو ماوە دوور ودر ژە و ههر له سهرەتای م ژووی نووسراو واته سهردەمی
سومهرييهکانهوە تا ئ ستا له ميزۆپۆتاميا و ناوچهﻛانی دەوروبهری زاگرۆس نهژياوە
و له پ ﻛهاتن و ههرەسی حﻛوومهتهﻛاندا دەوری نهبينيوە .واته ﻛورد له ناوچهﻛهدا
بوونی بووە ،به م دەو هت ك و دەسه ت ﻛی گهورە به ناويهوەوە تۆمار نهﻛراوە که
بهو ناوەوە چووب ته ناو جوغرافيای جيهانهوە .له ئهنجامدا ههموو ههو ی
م ژوونووس و ڕووناکبيری کورد له ماوەی ئهم يهک دوو سهدەيهی دواييدا ئهوە
بووە کورد و خاکهکهی بخهنه قا بی يهک لهو دەو هتانهوە که بوونيان و نهخشهی
و تيان شت کی سهلماو ب ت و پهسندی عامی لهسهر ب ت.
وە مدانهوە به و پرسيارەی که کورد له کهيهوە نيشتهج ی ميزۆپوتاميا بووە هاسان
نييه .واههيه ل کۆ ينهوە له بنهما فيزيۆلۆژيکهکانی مرۆڤ ڕ گهيهک ب ت بۆ چوونه
ناو باسهکهوە .ئهو تو ژينهوەيهی وا لهم دواييانهدا لهسهر دی ئ ن ئهی ) (DNAی
کورد بهڕ وە چووە ،١دەکرێ سهرەتايهکی باش ب ت بۆ وە مدانهوەی پرسيارەکه
لهبهر ئهوەی ههموو بۆچوون کی تا ئ ستا لهمهڕ ئهو خا ه گرنگه بيسراو و بينراون،
https://file.scirp.org/pdf/AA٢٠١٢٠٢٠٠٠٠٣_٧٩٣٢٣٩٥١.pdf
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ت که وی "حب و بغض" ی سياسی و نهتهوەيی بووە .له ﻻيهکهوە ئامانجی سياسهتی
ئهو و تانهی وا کوردستانی ئ ستايان به سهردا دابهش کراوە و خه کانی ﻻيهنگری
ئهو سياسهتانه ،چهواشه کردنی ڕاستييهکان و پيشاندانی کورد بووە وەک دياردەيهکی
ناخۆيی ،غهيرە ناوچهيی و تهنانهت ميوانی خاکهکهی ئهوان که ڕوون نييه له کو وە
هاتووە و کهی وەک قارچک ک له دراوس يهتی ئهوان هه تۆقيوە! يان ئهفسانه و
هه بهستراوی مندا نهی وەک حيکايهتی ﻻوانی لهچنگ زوحاک ڕزگاربووی
شانامهی فيردەوسی و ئهفسانهی سهبارەت به پهيوەندی کورد و جندۆکه.
له ﻻيهکيترەوە ،کورد ،وەک کاردانهوەی ئهو سياسهته ڕەگهزپهرستانهيهی نهيارانی
خۆی ،ههو يداوە ههر له سهرەتای ئادەم و حهوا و نووح و ئيبراهيمهوە ئهوەندەی
بۆی بکر ت شو ن و خاک و کهسايهتييهکان به کورد بناس ن ت و تهنانهت بۆ دژايهتی
ئهو سياسهتانه ،ئهويش پهنا بهر ته بهر درۆ و دەلهسه و شيعری هه بهستراوی وەک
"هورموزگان ڕمان ،ئاتران کووژان "...و م ژوويهکی ساخته له شهڕی ن وان
ئارييهکان و ئاشوور بۆ خۆی دروست بکات که ت يدا گيرانی نهينهوا له ﻻيهن ماد و
بابيلييهکانهوە دەب ته سهرەتای م ژووی کورد!
ئهوەی وا ﻛورد ههوڵ دەدات م ژووی خۆی به مادە ئارييهﻛانهوە ببهست تهوە،
گهرچی ڕابردووی ميللهتهﻛهمان لهماوەيهکی  ٢٦٠٠سا هدا دەسهلم ن ت .به م
ناتهواوييهﻛی گهورەشی ههيه ئهويش ئهو ڕاستييهيه که ت يدا ههموو شارسانيهتهکانی
پ ش ماد دەخر نه پشت گوێ! نه قسهی سومهر دەکر ت ،نه ماننا و گۆتی و لۆلۆبی و
عيﻼمی و هيتی و ئهوانيتر .به کورتی ،ئ مه لهژ ر ﻛارت ﻛهريی پڕوپاگهندەی
مهزنايهتی ئاريايی ئا مانييهﻛانی ماوەی شهڕی يهکهمی جيهانی ،ئينجا حﻛوومهتی
ڕەزاشاهی و جهژنی  ٢٥٠٠سا هی پههلهوی دووههمدا ،به دەستی خۆمان م ژووی
نزيکهی  ٣ههزار سا ی خۆمان پ ش هاتنی ئارياييهﻛان بۆ ناوچهکه ،لهبير دەﻛهين و
ه ﻛی سووری بهسهردا دەﻛ شين! ئهوە کارەسات نييه؟
ڕاستهقينه ئهوەيه ئ مهی کورد ،پ ش ه رشی ئارياييه ه رشکارەکانيش لهناوچهﻛهدا
بووين و ژياوين؛ ئارياييهﻛانيش وەك مهغول و ئاشوری و يۆنانی و ڕۆمی
وعهرەب ،شهڕانخ و بوون و ه رشيان ﻛردۆته سهر باووباپيرانمان و خاﻛيان ل
داگير ﻛردوون .ئ ستا ئ مهی م ژوو نهناس و م ژوو نهخو ن خهريﻛين پيرۆزايهتی
بهو ه رشﻛاريی و داگيرﻛارييه دەدەين ،ه رشکاريی ئهوان بۆ سهر خاکی باپيرانمان
پيرۆز دەکهين و تهنانهت شهڕی ئهوان لهگهڵ ئاشوورمان کردۆته سهرەتای م ژوو
بۆ کورد! سووک و سانا ئ مه گهلهﻛهمان به کلکی ماد و هوەخشهتهرەوە دەبهستينهوە
و مهزنايهتی م ژوويهکی س ههزارسا ی پ ش ئهوان به ئافهرەم و بارەکه ی
ب گانان دەفرۆشين يان به حکوومهتهکانی دراوس مانی دەدۆڕ نين!
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له تورکيا م ژوونووسی ئهوتۆ ههيه که ماوەی  ٧٠سا ه خهريکی م ژووی سومهرە
و ههوڵ دەدات تورکی ئهمڕۆ به سومهری  ٥٠٠٠ساڵ پ ش ئ ستاوە ببهست تهوە و
ئهو مهسهلهيهشيان بردۆته ناو کت بی م ژووی قوتابخانهکانيانهوە .ئ رانيش به ههمان
ش وە ،عيﻼمی کردۆته هی خۆی و و تانی عهرب و ئيسرائيل باب ل و پ تڕا و ههتڕا
به م ژووی کۆنی خۆيان له قه هم دەدەن .لهو بارودۆخهدا ،ئ مه د مان به م ژووی
ئهو ژ رشکارييه خۆش کردووە و م ژووی ڕاستهقينهی ئهو پ نج ههزارسا هی
خۆمان وەک سهرمايه و گهنجينهيهکی ب خاوەن داوەته دەست م ژوودزانی
دراوس مان! ئايا ئهوەيه خهمخۆريی گهل و نيشتمان؟
بهختهوەرانه ،له سا ی  ٢٠١٣دا کت بی "کورد ک يه"ی کاک سۆران حهمهڕەش ب و
بووەوە که تايبهتمهندە به پهيوەندی زمانی کوردی لهگهڵ زمانی سومهری و هيتی و
ميتانی و زمانه کۆنهکانی ديکهی ناوچه .هيوايه ئهو ڕچهشک نيه کاری زياتر و
چاکتری بهشو ندا ب ت و کورد بتوان ت ئهو س ههزارە م ژووە دۆڕاوەی خۆی
بدۆز تهوە و چيتر ئارييه ه رشکارەکان به بناغهدانهرانی شارسانيهتی خۆی
نهزان ت.
حيسابی مرۆڤ و دانيشتووانی خاک ک له دەسه تی سياسی جياوازە .ڕاستهقينه
ئهوەيه ئهو خه کهی وا ئ ستا به ناوی 'ﻛورد'ەوە دەناسر ن له  ٣ههزار ساڵ پ ش
زايينهوە تا ئهمڕۆ ،له ههموو م ژووی زانراوی ناوچهﻛهدا بوونيان بووە و له
ڕووداوەکاندا دەوريان بينيوە .باپيرانی ئ مه له ﻛۆنی ﻛۆنهوە لهو ناوچهيهدا ژياون
به م لهبهر ههر هۆکار ک ،نهيانتوانيوە دەو هتی نهتهوەيی دابمهزر نن .ئهگهر
گهﻻنی دەسه تدار توانيويانه م ژوويهك بۆ خۆيان بنووسن و خۆيان به سومهر و
ئهﻛاد و ههخامهنيشی و ساسانييهوە ببهستنهوە ،مافی ئ مهی پ نهفهوتاوە .ئ مه له
ههموو ئهو سهردەمانهدا له ناوچهدکها بووين و ههين و ههر دەشبين!
ئهو نهخشانهی ل رەدا دەبينر ن ،جوغرافيای م ژوويی ناوچهکه و گۆڕانﻛارييهﻛانی
جوغرافيای ئينسانی له  ٣ههزار ساڵ پ ش زايينهوە پيشان دەدەن و قۆناغ به قۆناغ
بينهر دەگهي ننه ئهمڕۆ .وەک گوترا ،لهو ماوە دوور در ژە پ نج ههزار سا هيهدا
ناو ک له کوردستان نييه ،به م ناوچهکانی باکووری ناوچۆمان و دەوروبهری
ههردوو ڕووباری ديجله و فورات و ن وان دوو گۆلی ورم و وان ،لهو
سهردەمانهشدا وەک ئهمڕۆ ،شو نی ژيانی کورد بوون و ئ مه به ووردبوونهوە لهم
نهخشانه ،ت دەگهين چ دەسه ت و دەو هت ک له کام بڕگهی م ژووييدا خاکهکهمانی
داگير کردووە يان دەستی بهسهريدا ڕۆيشتووە .به م لهعهينی کاتيشدا ناب
ڕەگهزپهرستی بهسهرماندا زاڵ ب ت و ئهو ڕاستييهمان لهبير بچ ت که ئهودەم و
ئ ستاش خه کانی غهيرە کورديش له کوردستان ژياون و ئ مه کهم و زۆر له ههموو
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ئهو ماوانهدا دراوس ی ئاشۆری و کلدانی و ئهرمهنی و يۆنانی و ڕۆمی و عهرەب و
تورک و فارس و ئازەربايجانی بووين ،و ئ ستاش ههر ههين.
نهخشهﻛان و ئهو زانيارييانهی وا به کوردی له ژ ريان نووسراون ،له ما پهڕە
جۆراوجۆرەﻛانی سهر ئينترن ت وەرگيراون ،زانيارييهکان بۆ هاسان ﻛردنهوەی
ﻛاری بينهر ئامادە کراون .خو نهر دەب ئاگادار ب ت که نووسينهکانی ئ مه ،تهنيا
شهرحی نهخشهی ئهو سا ه تايبهتهن وا دەبينر ت .واته ئ مه بهرههمه نهری
نهخشهکان نين و تهنيا به که ک وەرگرتن له زۆر سهرچاوەی ئينترن تی و غهيرە
ئينترن تی شهرحهکانمان نووسيوە .جا ئهگهر نووسينهکانی ئ مه ديققهتی تهواويان
نهب ت ،ﻻی کهم نهخشهﻛان ج گهی بڕوا پ کردن کی ڕ ژەيين و دەکرێ پشت بهوان
ببهستر ت .ديارە ئهگهری ئهوەش ناب لهبهر چاو دوور ب ت که واههيه نهخشهکانيش
هه هيان ت کهوتب ت .بۆ نموونه ،م ژووی سومهر له نهخشهکاندا له سا ی  ٣٠٠٠ی
پ ش زايينهوە دەست پ دەکات له کات کدا بۆ ئهو سهرەتايه دەب بگهڕ ينهوە سا ی
 ٣٣٠٠ی پ ش زايين و ...شتی ديکهی لهو چهشنه .بهم پ يه ،خو نهر دەب ئاگاداری
ئهو ئهگهرە ب ت که بۆی ههيه نهخشهکان دەقاودەق لهگهڵ رووداوە م ژووييهکانی
ساڵ و مانگ کی تايبهتدا يهک نهگرنهوە و بۆ ووردبوونهوە له ناوەرۆکی ڕووداوەکان
سهرنج بداته سهرچاوەی ج متمانهتر .ئهم زانيارييانه گشتی و ڕوونکهرەوەن به م
يهکﻼکهرەوە نين ،لهگهڵ ئهوەشدا ج گهی که ک وەرگرتنن نهک ههر بۆ خو نهری
ئاسايی ،به کوو بۆ خو ندکارانی قوتابخانه و زانکۆکانيشمان.
هيوايه بهو ﻛارە بچووکه خزمهت ﻛمان به مهسهلهی زانياريی بهخشين به کۆمه نی
خه ک و پشﻛ نهرانی جوغرافيای – م ژوويی – سياسی و تهﻛهمان ﻛردب ت.
نهورۆزی سا ی  ٢٠١٩ی زايينی

٦

 ٣٠٠٠ساڵ بهر له زايين
لهم بڕگه زەمهنييه ،واته له جيهانی کۆن )عهتيق(دا ،تهنيا س شارسانيهتی مهزن ههن:
 .١سومهرله ميزۆپوتاميا و سهر دوو ڕووباری ديجله و فوڕات،
 .٢ميسر له دەوروبهری ڕووباری نيل ،و
 .٣هيند له سهر ڕووباری سيند له هيندوستان.
خاکی کورد له چوارچ وەی شارسانيهتی سومهردايه.
ث ب س )واسط( پ تهختی زنجيرەی يهکهمی شاهان )فيرعهونهکان(ی ميسری کۆن بووە .دورگهی
کر ت  ٣٠٠سا ک دواتر دەب ته جهرگهی شارسانيهتی مينۆسی .خه کانی به ڕەگهز سامی له
خوارووی ناوچۆمان و شو نی ئ ستای سعووديا دەژين .نووبيا له خوارووی ڕووباری نيل و نزيک
خارتوومی سوودان ،شو نی کۆنترين شارسانيهته له ئهفريقا.

 ٢٨٠٠ساڵ بهر له زايين
ﻻگاش و ئوور له دوو قۆناغی جياوازدا پ تهختی دەو هتی سومهر بوون .ههروەها ئومما )ام
اﻻقارب( ،کيش و ئوروک شاری سومهرن .سووسا )شووش( شار کی عيﻼمه له ڕۆژهه تی
سومهر و کۆنترين شاری سهردەمی کهونارايه که پهيوەندی به کورد و لوڕەوە ب ت .شارسانيهتی
نووبيا له خوارووی ميسر و سهر ڕووباری نيل )له ن وان ميسر و سوودان( پ ک هاتووە.
٧

 ٢٦٠٠ساڵ بهر له زايين
ئوروك شاری گهورەی سومهر و پاشان ئهﻛادە و دەگوتر ت يهﻛهم شاری ن وچۆمانيش بووب ت.
گيلگهميش شای ئوروك ديوار ﻛی به دەوری شارەﻛهدا ﻛ شاوە .شارسانيهتی ميسر لهم قۆناغهدا
پهرەی سهندووە .شاری م مفيس پ تهختی ميسرە له سهردەمی ناسراو به "پادشايهتی ﻛۆن" ) ٢٦٨٦
تا  ٢١٨١ی پ ز(دا .له دۆ ی سيندی هيندوستان شاری موهينجوداروو يهک له گهورەشارانی
شارستانييه کۆنهکانه )ئ ستا کهوتۆته پاکستانهوە( .ههراپپا شار کی کۆنی ناوچهی دۆ ی هيندووە
)ئ ستا کهوتۆته پونجابی پاکستانهوە(.

 ٢٥٠٠ساڵ بهر له زايين
دەسه ت کی يهکگرتووی سياسيی له شارسانيهتی دۆ ی هيندودا سهريهه داوە .هاراپپا و
موه نجوداروو دوو شار و ناوچهی کهوناران له ناو ئهو شارسانيهتهدا.

٨

 ٢٢٥٠ساڵ بهر له زايين
شارسانيهتی ئهﻛاد له باشوور و ناوەندی ميزۆپوتاميا سهريهه داوە و دەو هتی خاوەن دەسه تی
ئهوان خاﻛی سومهری داگير کردووە؛ له باکووريشهوە بوونهته دراوس ی عهموورييه سامی
ڕەگهزەکانی باشووری فوڕات .پادشايهتی س ههمی عيﻼم له سهر نهخشه پيشان دراوە )که ناوچهی
ئيﻼم و کرماشان و بهش ک له باشووری ئ رانی ئهمڕۆ دەگر تهوە( .سيکﻼد س کۆمه ک
دوورگهن له دەريای ئيجه )ئ ژە( ،که به زمانی يۆنانی قسه دەکهن .شارسانيهتی مينۆيی له دورگهی
کر ت سهريهه داوە .ئامورات خه کان کی سامی ناوچهی سووريا و دامهزر نهری چهندەها شار-
دەو هتن .شارسانيهتی ئ تيۆپيا له شاخی ئهفريقا دەرﻛهوتووە .سهرەتاکانی زمانی بهربهری ،که
سهرچاوەی گهل ک زمانی خه کانی ئهفريقايه پهيدا بووە .ئاخ وەرانی زمانانی بانتوو له ناوەند و
خوارووی ئهفريقا دەرکهوتوون .دراويدی زمانی خه کان کی زۆرە له باشوور و ڕۆژهه تی
هيندوستان و بهش ک له سريﻼنکا و پاکستانی ئ ستا.

 ٢١٥٠ساڵ بهر له زايين
خاﻛی دەو هتی ميسر بچووك بۆتهوە .ه راکليۆپۆليس ماگنا واته ه راکليۆپۆليسی مهزن ،له
دابهشکردنی ههر م و ناوچهکانی ميسردا ،بهش يان ناوچهيهک بووە؛ ناوەکه ڕۆميان پ يانداوە به م
عهرەب به ئههناس ناويان بردووە.
٩

 ٢١٠٠ساڵ بهر له زايين
شارسانيهتی گوتی سهريهه داوە .گوتييهکان هۆزانی نيشتهج ی چياکانی زاگرۆس بوون ،ناوچهی
حوکماتيان لهگهڵ بهش ک له کوردستانی ئهمڕۆدا يهک دەگر تهوە و وەک باپيرانی کورد دەناسر ن.

 ٢٠٥٠ساڵ بهر له زايين
گوتييهﻛان بهش ک له خاﻛی سومهريان داگير کردووە و ئيمپراتۆريهتی ئهکاديان ڕووخانددووە.
ث ب س )واسط( شار کی ميسری کهونارايه .بانتوو ناوی ناوچهی باشووری سهحرايه له ئهفريقا و
ناوە بۆ زمانی خه کهکهشی.

١٠

 ٢٠٠٠ساڵ بهر له زايين
خاکی سومهر پهرەی سهندووە و عيﻼمی داگير کردووە .ئوور شار -دەو هت کی ناو سومهرە.
شارسانيهتی ﻛاسی له باشوورتر و ئارامييهکانی سووريای ئ ستا ،له باکووری ئهوان دەرکهوتوون.
شارسانيهتی حووری و هيتی له باکووری ڕۆژهه تی ئوور سهريان هه داوە که ڕاست ج ژيانی
کوردە .خاﻛی ميسر پهرەی سهندووە.

 ١٩٠٠ساڵ بهر له زايين
دەو هتی ئاشوور سهريهه داوە .شارسانيهتی کۆنی ئيسين له شو نی ئ ستای پار زگای قادسيه بووە له
عيراق .پادشايهتی نو ی عيﻼم دەرکهوتۆتهوە.
١١

 ١٨٠٠ساڵ بهر له زايين
ﻻرسا ،وەك يهك له پ نج شاری خاوەن دەو هتی ناوچهﻛه ،له باشووری ناوچۆمان دەرکهوتووە.
خاکی ميسر پهرەی زياتری سهندووە .دەو هتی سوغد و باﻛتريا له باکووری دۆ ی سيند
دەرکهوتوون.

 ١٧٠٠ساڵ بهر له زايين
پادشاهيهتی بابيل پهرەی سهندووە و ناوچهيهﻛی مهزن له ناوچۆمانی داگرتووە .شاری زواس
)سهخا( له سهر د تای ڕووباری نيل ،شار کی گهورەی ئهم سهردەمهی ميسرە.

١٢

 ١٦٠٠ساڵ بهر له زايين
دەو هتی هيتی پهرەی سهندووە ،شاری هاتووساش پ تهختی ئيمپڕاتۆريهکهيان بووە.ئهو شارسانيهته
لهسهر بهش ك له خاکی کورد دامهزراوە .هيکسۆس خه کان کی ڕۆژهه تی /ئاسيايين که
سهردەمی دووههمی ميسری مام ناونجييان دامهزراندووە.

 ١٥٠٠ساڵ بهر له زايين
دەو هتی ميتانی دامهزراوە )ل رەدا به ڕەنگی پهمهيی دياريکراوە( .شارستانيهتی پ شکهوتووی
ميسهنی له يۆنان دەرکهوتووە .ميسر له ئاسيا و ئهفريقادا پهرەی به خاکهکهی داوە و باشووری
نووبيای داگير کردووە .هيند و ئارييهﻛان ،بۆ يهکهم جار له باکووری دۆ ی هيندوز دەرکهوتوون.
١٣

 ١٤٠٠ساڵ بهر له زايين
دەسه تی حکوومهتی ميسر پهرەی سهندووە و خاکهکهی بۆته هاوسنووری خاکی ميتانی.

 ١٣٠٠ساڵ بهر له زايين
دەو هتی ئاشوور و هيتی پهرەيان سهندووە و خاکی ميتانييان داگير کردووە .شهڕ وگهر خاکی
کورديشی گرتۆتهوە .ﻛۆنف دراسيۆنی هۆزەﻛانی نايری له ﻛو ستانهﻛانی باﻛووری ئهرمهنستان
پ ﻛهاتووە.

١٤

 ١٢٠٠ساڵ بهر له زايين
دەو هتی ئاشوور بهشی زۆری خاﻛی باب لی داگير کردووە .ئارامييهﻛان سهريان هه داوەتهوە.
شارسانيهتی سيميرييهﻛان دامهزراوە .بهشی زۆری ئهو ئا وگۆڕانهی لهم چهند سهد سا هی دواييدا
ڕوويانداوە ،له شو نی ژيانی کورددا بوون .له ئوروپا ئيتالی و ثراسی و ئايليرييهکان وەک يهکهم
هيند و ئوروپايی له ڕۆژهه ت و باشووری ڕۆژهه تی ئوروپا دەرکهوتوون.

 ١١٠٠ساڵ بهر له زايين
خاکی عيﻼم پ ش لی بابيلييهکان بووە .دەو هتی فينيقی له ڕۆژهه تی دەريای ناوەڕاست
سهريهه داوە  -فينيقييهﻛان ئهلف و ب يهﻛيان بۆ نووسين دروست کردووە ﻛه بۆته بنهمای گهل ك
ئهلف و ب ی ئهمڕۆی جيهان .شارسانيهتی فريجيه له ئاناتۆليا دەرکهوتووە :شارسانيهتی فهلهستين
سهريهه داوە .ميسر بهش ک لهو خاکهی لهدەست داوە که له ئاسيادا به دەستيهوە بوو.
١٥

 ١٠٠٠ساڵ بهر له زايين
گۆڕانﻛارييهﻛی زۆر له ناوچهی ئ مهدا پ ﻛهاتووە :شارسانيهتی ئيسرائيلی سهريهه داوە .ميسر له
ﻻيهکهوە بهشی باشووری خاکهکهی له دەست چووە و کووش وەک بهش ک له نووبيا سهربهخۆيی
خۆی له ميسر وەرگرتۆتهوە ،ئهوەش وا له ميسر ماوە ،بووە به دوو بهشهوە .شارسانيهت له
ئوروپادا پهرەی سهندووە .ئومبرييه به ڕەگهز ئيتالييهکان له ئومبريای ئيتاليا دەرکهوتوون .ليبيا له
سهر نهخشه سهريهه داوە.

 ٩٠٠ساڵ بهر له زايين
دەسه تی هيند و ئارييهﻛان له هيندوستان پهرەيهﻛی بهرچاوی سهندووە .شارسانيهتی سهبا له
باشووری نيوەدوورگهی عهرەبی پ ﻛهاتووە .ئيتالييهﻛان سهريانهه داوە .کۆ شييه به ڕەگهز يۆنانی-
ڕۆمييهکان له ڕۆژئاوای گورجستان دەسه تيان پ کهوەناوە .فينيقييهکان گهيشتوونهته سارد نيای
ئيتاليا .ليهنتۆپۆليس شار کی ميسرە له سهر د تای ڕووباری نيل.
١٦

 ٨٠٠ساڵ بهر له زايين
دەو هتی ئورارتو خاکی نايری داگير کردووە و بۆته دراوس ی ئاشوور .شو نهکه ،بهش کی خاکی
کورديش دەگر تهوە .دەو هتی مهقدوونی سهريهه داوە .دەو هتی يههوودا له ئوردەن و خوارووی
دەو هتی ل واری ڕۆژئاوای فهلهستين دامهزراوە .ئهتروسﻛهﻛان له خوارووی ئهوروپا دەکهوتوون.
ليگورە هيند وئوروپييهکان له باکووری ڕۆژئاوای ئيتاليا نيشتهج کارتاژ )قرطاج( له توون سيان
و شو نهکه ناوی ئهوانی به خۆيهوە گرتووە.

 ٧٥٠ساڵ بهر له زايين
دەو هتی عيﻼم دوای ت کشکانی به دەست ئاشوور ،ههر ههيه وماوە .خاکی ئورارتو بهرەو باﻛوور
پهرەی سهندووە .يۆنانييهکان له باشووری مهقدوونييه دەرکهوتوون .ﻛۆلۆنييهﻛانی يۆنان له
ڕۆژهه تی دەريای ناوەڕاست دامهزراون .ڕۆمييهﻛان دەرکهوتوون.
١٧

 ٧٤٠ساڵ بهر له زايين
دەو هتی ئاشوور بهش ﻛی بهرچاو له خاﻛی باب ل و ئارامييهﻛانی داگير کردووە .خاکی فريجييهکان
پهرەی سهندووە .يۆنانييهﻛان دورگهی ﻛر تيان گرتووە .ه رمۆپۆليس شار کی ميسری کۆنه له
سهر سنووری ميسری سهروو و خواروو .ڤ ن تی ئهو خه کانهن وا له ناوچهی بريتانی فهڕەنسا
نيشتهج بوون.

 ٧٢٠ساڵ بهر له زايين
ئاشوورييهﻛان ههموو خاﻛی ئارامييهﻛان و فهلهستين و ئيسرائيليان داگير کردووە .ميسر سهر
لهنوێ خاکی نووبيای گرتۆتهوە.
١٨

 ٧١٠ساڵ بهر له زايين
دەو هتی مادە ئارييهکان له کوردستان و ئازەربايجان سهری هه داوە و بۆته دراوس ی ئاشوور و
ئورارتوو.

 ٦٩٠ساڵ بهر له زايين
حﻛوومهتی ئهنشان له خوارووی عيﻼم پ ﻛهاتووە .ههرس دەو هتی ئاشوور و عيﻼم و بهشی
سهرووی ميسر واته ڕەنگی شين و زەرد و بهش ک له سهوزی ئهم نهخشهيه ،پ کهوە "هيﻼلی
خضيب" واته هيﻼلی ڕەنگين پ ک د نن که بۆ يهکهم جار له دونيادا کشتوکا ی ت داکراوە.

١٩

 ٦٥٠ساڵ بهر له زايين
پادشايهتی ليديا له ناوچهی ئاسيای بچووک دامهزراوە .خاکی ميسر پهرەی سهندۆتهوە .دەسه تی
هيند و ئهوروپييهﻛان له بهری ڕۆژهه تی خاﻛهﻛهيان گهشهی کردووە .پادشايهتی مهقازە وەک
يهک له ناوچهکانی موه نجوداروو له پاکستان و هيندوستان دامهزراوە .دەسه تی ثڕاسهﻛان له
بو غارستان و يۆنان سهری هه داوە.

 ٦٤٠ساڵ بهر له زايين.
ئاشوورييهﻛان خاﻛی باب ليان داگير کردووە و له بهری ڕۆژئاوا و باشوورەوە بوونهته دراوس ی
خاﻛی مادەﻛان.
٢٠

 ٦٢٠ساڵ بهر له زايين
دەو هتی ماد بهرەو باشوور و باکوور و ڕۆژهه ت پهرەی سهندووە و بۆته زله ز ﻛی ناوچهﻛه.

 ٦١٠ساڵ بهر له زايين
ماد به يارمهتی باب لييهﻛان بهش ك له خاﻛی ئاشووری داگير کردووە.

٢١

 ٦٠٠ساڵ بهر له زايين
دەو هتی باب ل ههموو خاﻛی ئاشووری گرتووە و کردوويهته هی خۆی و ئ ستا دراوس ی ميسر و
ليديايه.

 ٥٩٠ساڵ بهر له زايين
مادەﻛان خاﻛی ئورارتو و بهشی زۆری باکووری ڕووباری ديجله و فوراتيان گرتووە و بوونهته
دراوس ی ليديا.

٢٢

 ٥٥٠ساڵ بهر له زايين
حﻛوومهتی ههخامهنشييهﻛان خاﻛی مادەﻛان وههموو ئ رانی ئهمڕۆی گرتووە .حکوومهتی ئ ران له
نهخشهکهدا به ناوی پرشياوە دەرکهوتووە.

 ٥٤٠ساڵ بهر له زايين
ههخامهنشييهﻛان ليديايان گرتووە ،ههموو خاکی کورد لهژ ر پۆستا ياندايه و گهيشتوونهته سهر
ل واری دەريای ناوەڕاستيش .ئ ستا ههخامهنيشی و بابيلی و ميسرييهکان بهسهر ههموو ناوچهکهدا
حاکمن .له ﻻی ڕۆژهه تيشيان هيندو ئارييهکان حکوومهت دەکهن.

٢٣

 ٥٣٠ساڵ بهر له زايين
ههخامهنشيهﻛان ههموو خاﻛی باب ليان داگير کردووە و بوونهته دراوس ی ميسر.

 ٥٢٠ساڵ بهر له زايين
ههخامهنشيهﻛان بهشی زۆری خاﻛی ميسريشيان داگير کردووە و له بهری ڕۆژهه ت و
باﻛووريشهوە بوونهته دراوس ی سوغدييهﻛان .هيچ دەسه ت ک له ناوچهکهدا نهماوە بتوان
لهبهرانبهرههخامهنيشييهکان بوەست ت .خاکی کورد پ ش لی ههخامهنيشی کراوە.
٢٤

 ٥١٠ساڵ بهر له زايين
ههخامهنشيهﻛان پهڕ ونهتهوە بهری ئوروپا .له باﻛوور و باشووری دەريای ناوەڕاستيش دامهزراون
و بوونهته دراوس ی مهقدوونيه و ثراسييهﻛان .ئ ستا ئيتر يهکهم زله زی ناوچهﻛهن و له ڕووی
ﻛۆلۆنييهﻛانی يۆنان له دەريای ناوەڕاستدا ڕاوەستاون.

 ٤٠٠ساڵ بهر له زايين
فهوارەی دەسه تی ههخامهنيشی کهوتووە و له ناوچهی ثڕاس واته يۆنان و بو غاريا و تورکيای
ئ ستا دەرکراون .ميسر سهرلهنوێ سهريهه داوەتهوە و ه رشی ههخامهنشييهﻛانی له بهش کی
خاکهکهی خۆی و باشووری دەريای ناوەڕاست داوەته دواوە .زاری بۆسفۆر يان ئيستانبووڵ ئهو
شو نهيه وا ئاسيا له ئوروپا جيادەکاتهوە .ئيمپڕاتۆريهتی ناندا له مهگادای هيندوستان دامهزراوە.
٢٥

 ٣٤٠ساڵ بهر له زايين
ههخامهنيشييهکان به سهر بهش کی ميسردا زاڵ بوونهتهوە .مهقدوونييهﻛان بهش ك له خاﻛی يۆنان و
ث راسيان داگير کردووە .ڕۆم له  ٣٩٥ی پ ز دابهشکراوە به سهر ڕۆژهه تی و ڕۆژئاواييدا.

 ٣٣٠ساڵ بهر له زايين
مهقدوونييهﻛان به ڕ بهرايهتی ئهسﻛهندەری مهقدوونی بهشی ڕۆژئاوای خاﻛی ههخامهنشی و يۆنان
و زوربهی ميسريان داگير کردووە .ئهوە تۆ هی ئهوانه له ئ رانييهکان.
٢٦

 ٣٢٥ساڵ بهر له زايين
ئهسکهندەری مهقدوونی سهرانسهری خاﻛی ههخامهنشييهﻛانی داگير کردووە .ئ ستا حاکمی ههموو
ناوچهکه مهقدوونييه يۆنانييهکانن.

 ٣٢٠ساڵ بهر له زايين
حﻛوومهتی ديادۆچی دوای مردنی ئهسﻛهندەر له سهر خاکی ئيمپڕاتۆرييهﻛهی ئهو دامهزراوە و
گهيوەته دۆ ی هيندووش له ڕۆژهه ت.
٢٧

 ٣٠٠ساڵ بهر له زايين
سلووکييهکان ج گرانی ئهسکهندەری مهقدوونی بوون ،که دوای مردنی ئهو دەسه تيان له سهر
بهش کی ئيمپڕاتۆرييهﻛهی دامهزراندووە .دوای ئهسکهندەر گهل ک حکوومهتی بچووک له بهشی
باشووری خاکهکهی دامهزراوە ،که بهش کيان شو نی ژيانی کورديشن :ئاتڕۆپاتهن و ئهرمهنستان و
ئا بانيای قهوقاز له باکوور و ڕۆژهه تی ناوچۆمان .حکوومهتی ئيب ريا و سينووپ له خوارووی
دەريای ڕەش دامهزراوە .داسيهن خه کانی ناوچهی ئ ستای ڕۆمانيا و مۆ داويان له ڕۆژئاوای
دەريای ڕەش .ماوريا حکوومهت کی هيندييه که خاکی خۆی بهرەو ڕۆژئاوا پهرە پ داوە و
سلووکييهکانی کشاندۆته دواوە .ميسر سهری هه ناوەتهوە.

 ٢٨٠ساڵ بهر له زايين
حﻛوومهتی بيثينيای ڕۆمييهﻛان له ئاسيای بچووك دامهزراوە .حﻛوومهتی ماوريا له هيندی ﻛهونارا
پهرەی سهندووە و بهش ك له خاﻛی سلووﻛييهﻛانی داگير کردووە.
٢٨

 ٢٥٠ساڵ بهر له زايين
خاکی سلووکييهکان بچووکتر بۆتهوە .دەو هتی بيزانس يان ڕۆمی ڕۆژهه تی له ڕۆمی ڕۆژئاوايی
جيا بۆتهوە .حﻛوومهتی ڕۆد س و ﻛاپادوسيا و پ ڕگامۆنی يۆنانی له ئوروپا و ئاسيا دامهزراون.
حکوومهتی مهرۆڤا له سوودان دامهزراوە .حکوومهتی تاميلهکانی چووﻻ له هيندوستان دامهزراوە.

 ٢٤٠ساڵ بهر له زايين
دەسه تی پارثی )ئهشﻛانی(يه هيند وئارييهﻛان له باﻛووری ڕۆژهه تی ئ ران دامهزراوە.

٢٩

 ٢٢٥ساڵ بهر له زايين
حوﻛمی يۆنانی -باﻛترييهﻛان له باﻛووری ڕۆژهه تی فﻼتی ئ ران دامهزراوە .ه زی سلووﻛييهﻛان
له ﻛهمی داوە و له ئاسيای بچووﻛدا ﻻواز بوون .دەو هتی ساتاڤاهانا يان ئاندڕاس له باشووری
ماوريا سهری هه داوە.

 ١٩٠ساڵ بهر له زايين
دەو هتی سلووﻛی خاﻛی ئهرمهنستان و ئاترۆپاتهنی داگير کردووە که شو نی ژيانی کورديشن.
حوﻛمی يۆنانی -باﻛترييهﻛان له باﻛووری ڕۆژهه تی فﻼتی ئ ران پهرەی سهندووە .ئيمپڕاتۆريهتی
زيۆنگنۆ له چين و حکوومهتی کالينگا له هيندوستان دامهزراون.
٣٠

 ١٨٥ساڵ بهر له زايين
دەسه تی سلووﻛييهﻛان له ﻛهمی داوە و دەو هتی ئاتڕۆپاتهن و ئهرمهنستان به دانيشتووانی
کورديشهوە سهريان هه داوەتهووە .حکوومهتی سوونگا له هيندوستان هاتۆته سهر نهخشه.

 ١٧٥ساڵ بهر له زايين
خاﻛی پارثيا )ئهشﻛانی( پهرەی سهندووە .حﻛوومهت ﻛی هيندی -يۆنانی له ڕۆژهه تی فﻼتی ئ ران
دامهزراوە.

٣١

 ١٦٠ساڵ بهر له زايين
دەو هتی نهباتيه له سهر ل واری بهحری سوور و بهری حيجاز دامهزراوە .حﻛوومهتی هيندی-
يۆنانی له ڕۆژهه تی فﻼتی ئ ران بهرەو باشوور پهرەی سهندووە و بهش کی خاکی حکوومهتی
يۆنانی – هيندی داگير کردووە.

 ١٤٠ساڵ بهر له زايين
دەسه تی پارثی )ئهشﻛانی( تا ڕۆژئاوای فﻼتی ئ ران پهرەی سهندووە و تيسفون بۆته پ تهختی
هاوينهيان .سلووﻛييهﻛان لهوپهڕی ﻻوازيدان و خاکيان دابهش کراوە.
٣٢

 ١٣٥ساڵ بهر له زايين
پارثييهکان پهرەيان به دەسه تيان داوە و دەسه تی سلووﻛييهﻛان تهنيا له بهشی ڕۆژئاوای
خاﻛهﻛهياندا ماوە.

 ١٢٥ساڵ بهر له زايين
دەو هتی توخاری )طخار( له ڕۆژئاوای چين و باﻛووری فﻼتی ئ ران دامهزراوە .جووديا ناوچهی
کو ستانيی فهلهستينه.
٣٣

 ١١٠ساڵ بهر له زايين
و تی حيميهر له باشووری سهبا سهری هه داوە.

 ١٠٠ساڵ بهر له زايين
دەسه تی دەو هتی يۆنانيی پۆنتوس له باشووری ڕۆژهه تی دەريای ڕەش پهرەی سهندووە.
٣٤

 ٨٥ساڵ بهر له زايين
دەسه تی پارثی )ئهشکانی( پهرەی سهندووە .سلووکييهکان خاک کی کهميان له بهشی ڕۆژئاوا به
دەستهوە ماوە .خاﻛی ئهرمهنستان بهرەو ڕۆژئاوا پهرەی سهندووە .دەسه تی پۆنتوس بهرەو
باشوور کشاوە و خاﻛی سيسيليا و چهند شو نی ديﻛهی داگير کردووە .حکوومهتی هيندو -سهکايی
له هيندوستان دامهزراوە.

 ٨٠ساڵ بهر له زايين
خاﻛی ئهرمهنستان پهرەی سهندووە و لهگهڵ پادشاهيهتی ﻛۆمپاگنيای ئهرمهنيدا يهﻛی گرتۆتهوە.
ئهرمهنستانی يهﻛگرتوو خاﻛی سلوﻛيهی به تهواوەتی داگير کردووە .حﻛوومهتی بايثينيای ڕۆمی له
باﻛووری ئاسيای بچووك پهرەی سهندووە.
٣٥

 ٦٠ساڵ بهر له زايين
خاﻛی پارثی )ئهشﻛانی(يهﻛان پهرەی سهندووە و له بهش ﻛی ئهرمهنستانيشدا دامهزراوە .حﻛوومهتی
بايثينيا بهش ﻛی بهرچاو له خاﻛی پۆنتوس له باﻛوور و ئهرمهنستان و جووديای فهلهستينی له
ڕۆژهه ت و باشوور داگير کردووە .حکوومهتی کانڤا له شو نی سونگای هيندوستان دامهزراوە.

 ٥٠ساڵ بهر له زايين
پارثی )ئهشﻛانی( و بايثينا ڕۆمييهﻛان بوون به هاوسنووری يهﻛتر .کورديش لهو شهڕ و گهڕەوە
تﻼوە .هيندو -سهکاييهکان نزيک به ههموو خاکی هيندو -يۆنانييان داگير کردووە.
٣٦

 ١٥ساڵ بهر له زايين
ڕۆمييهﻛان بهشی باﻛووری ڕۆژئاوای خاکی ئهشﻛانييهﻛانيان ﻛه ئهرمهنستان ب ت ،داگير کردووە.
ئهوە پهيوەندی به چارەنووسی کورديشهوە ههيه.

سا ی ١٥ی زايينی
قهومی "ئاﻻن"ی هيند و ئوروپی له باﻛووری ڕۆژئاوای خاﻛی ئهشﻛانی سهری هه داوە.
ڕۆمييهﻛان بهش ک له خاﻛی ميسريان داگير کردووە .شانشينی ئهکسووم له ئ ريت ريای باکووری
ئ تيۆپيا سهری هه داوە.
٣٧

سا ی ٢٠ی زايينی
ڕۆم باکووری ڕۆژئاوای خاکی پارثيای گرتووە و بۆته هاوسنووری ئاﻻنهکان .ئهو ناوچانه،
نشينگهی کورديشن.

سا ی ٢٥ی زايينی
حکوومهتی هيندو -پارثی له ڕۆژهه تی خاکی پارثييهکان سهريهه داوەتهوە.
٣٨

سا ی ٣٠ی زايينی
ئيمپڕاتۆريهتی کووشان له سهر خاکی باکترييهکان و شو نی ئ ستای ئهفغانستان تا باکووری هيند
دەرکهوتووە.

سا ی ٥٥ی زايينی
پارثييهکان ڕۆميان داوەته دواوە .ئهو شهڕ و گهڕە ڕاست له سهر خاکی کورد و ئهرمهن
ڕوودەدات.
٣٩

سا ی ٦٥ی زايينی
حکوومهتی ئهرمهنستان له ژ ر حوکمی ڕۆمييهکان هاتۆته دەرەوە.
شو نی شهڕەکهيان باکووری خاکی کورديش دەگر تهوە.

سا ی ٨٥ی زايينی
ئيمپڕاتۆريهتی کووشان بهش کی زۆر له خاکی پارثييهکان له باشوور و باشووری ڕۆژئاوای
خاکهکهی خۆی داگير کردووە.
٤٠

سا ی ١٠٠ی زايينی
پادشايهتی سهکا )سيستانی( يه ئاسياييهکان له باشووری پادشايهتی کووشان سهريهه داوە.

سا ی ١٢٠ی زايينی
ڕۆمييهکان خاکی ئهرمهنستانيان داگير کردۆتهوە .نهخشهی ئيتاليا له خاکی ئيمپڕاتۆريهتی ڕۆم
دەرکهوتووە .ناوچهی خودموختاری گ ﻼ له باشووری ئيتاليا سهريهه داوە .دەو هتی ليبيا له و تی
مهغريب له باکووری ئهفريقا پ کهاتووە.
٤١

سا ی ٢٠٠ی زايينی
ڕۆمی ڕۆژهه تيی پارثييهکانی داوەته دواوە .شو نی شهڕەکانيان بهش ک له خاکی کوردە.

سا ی ٢١٠ی زايينی
حکوومهتی ساسانييهکان له باشووری ئ رانی ئهمڕۆ پ کهاتووە .ئيمپڕاتۆريهتی ڕۆم بهش کی
بهرچاوی خاکی کوردی خستۆته ژ ر دەسه تی خۆيهوە.

٤٢

سا ی ٢٢٠ی زايينی
ساسانييهکان له باشوور و ڕۆم له ﻻی ڕۆژئاواوە ،خاک کی زۆری پارثييهکانيان داگير کردووە.
ناوچهکهی ئ مه له ژ ر دەستی ڕۆمدايه .گهل ک حوکمی ناوچهيی له سهر خاکی هيند پ کهاتووە.

سا ی ٢٢٥ی زايينی
ناوچهکهی ئ مه ههر له ژ ر دەستی ڕۆمدايه.
حوکمی غهسسانييهکان له باکووری ڕۆژئاوای عهرەبستان پ کهاتووە.

٤٣

سا ی ٢٣٠ی زايينی
حوکمی ساسانييهکان بهرەو باکوور و ڕۆژهه ت له پهرەسهندندايه و دەسه تی له پارثی
)ئهشکانی(يهکان سهندووە.

سا ی ٢٣٥ی زايينی
ناوچهکهی ئ مه ه شتا ههر له ژ ر دەستی ڕۆمدايه.
ساسانييهکان بهتهواوەتی دەسه تيان له پارثی )ئهشکانی(يهکان سهندووە و بهش کی زۆر له خاکی
کووشانيشيان داگير کردووە ،واته گهيشتوونهته سهر گۆلی بايکاڵ.

٤٤

سا ی ٢٥٥ی زايينی
خاکی ساسانييهکان له بهری ڕۆژئاواشهوە پهرەی سهندووە و ڕۆمييهکانيان کشاندۆته دواوە.
خاکی کورد کهوتۆته ژ ر حوکمی ساسانييهکان که بنهچهکی خۆيشيان کورد بووە.

سا ی ٢٦٥ی زايينی
چهندەها حوکم و دەسه تی نوێ له ميزۆپوتاميا و دەوروبهری سهريان دەره ناوە :لهخميون
)المناذرە( له باشوور ،خهزەرييهکان له باکووری ئاﻻنييهکان و ﻻزەکان له باشووريان' .گو ی
تورک'ەکان له ئاسيای ناوەندی دەسه تيان سهندووە و تورکانی هوون يان ه پتالييان کشاندۆته
دواوە .ه پتالييهکان به م لهﻻی باشوور خاکی کووشانيان داگير کردووە .حوکم کی عهرەبی له
مهککه پ کهاتووە .حوکمی لۆمباردی له باکووری ڕووباری دانيوب له ئوروپا سهريهه داوە.
٤٥

سا ی ٢٧٠ی زايينی
ساسانييهکان خاکی هوون )ه پتالی(يان داگير کردووە .شاری دەو همهندی پا ميرا )تهدمهر( و
دەوروبهرەکهی له ژ ر حوکمی ڕۆم هاتوونهته دەرەوە .پا ميرا کهوتۆته ناوچهی حومسی شام.

سا ی ٢٨٠ی زايينی
ڕۆم بهسهر پا ميرا دا ،که شار و ناوچهيهکی سامييهکانه ،زاڵ بووە و داگيری کردووە.

٤٦

سا ی ٣٤٠ی زايينی
ڕۆم کشاوەته دواوە و ساسانييهکان له ﻻی ڕۆژئاواوە چوونهته پ شهوە .خاکی کوردان له ن وان ئهو
دوو زله زەدا دەستاودەست گهڕاوە .کووشانييهکان به تهواوەتی ﻻواز بوون .خاکی دەو هتی حيميهر
پهرەی سهندووە.

سا ی ٣٦٠ی زايينی
دەو هتی ساسانی و ڕۆم حاکمی ههموو ناوچهکهن .دەسه تی ئهکسووم )ئ ثيۆپيا( بهرەو باکوور
پهرەی سهندووە .ماکووريا شار که له باشووری ميسر و باکووری سوودان .حکوومهتی گوپتای
هيند سهرجهم خاکی کووشانی داگير کردووە و بۆته دراوس ی ساسانييهکان.
٤٧

سا ی ٤٣٠ی زايينی
ئيمپراتۆريهتی ڕۆم له سا ی  ٣٩٥ی زاي نيدا دوو شهقه بووە و ئ ستا ناوەندی ڕۆمی ڕۆژهه تی
شاری کۆنستانتيپول واته ئهستهمو ه .ڕۆمی ڕۆژهه تی و ساسانييهکان له ناوچهی ژيانی کورددا
شهڕ و پ کدادانيان ههيه و خاکهکه پ ش لی ههردووﻻ کراوە .پ شوەچوون و پاشهکش ی سوپای ئهو
دوو زله زە کاری ههموو ساڵ و مانگ که .ه پتالييهکان لهوپهڕی ڕۆژهه ت بهش ک له خاکهکهيان
له ساسانييهکان سهندۆتهوە .شهڕ وگهڕی ئهو دوو دەسه ته له شانامهی فيردەوسيشدا ڕەنگی
داوەتهوە و واههيه شهڕی ئ ران و تووران بريتی ب ت له پ کدادانی ئهو دوو ه زە.

سا ی ٤٦٠ی زايينی
شارسانيهتی گۆتی و ئوستروگوث له ڕۆژهه تی ئا مانيا سهريهه داوە.
ه پتالی لهگهڵ گوپتاييهکانی هيند شهڕ وپ کدادانی ههيه.

٤٨

سا ی ٥٠٠ی زايينی
شو نايهتی حوکمی لهخمی )المناذرە( له سهر خاکی عهرەبان به ڕوونی پيشان دراوە .ه پتالييهکان
له سهر خاکی هيند چوونهته پ شهوە .گهل ک دەسه تی بچووک له سهر خاکی هيند دامهزراون

سا ی ٥٦٠ی زايينی
کۆنف دڕاسيۆنی تورکه خهزەرييهکان له باکووری خاکی ئاﻻنهکان سهريان هه داوەتهوە .شار و
حکوومهتی مهگاذا له هيند ڕوو له پهرە سهندنه.

٤٩

سا ی ٥٨٠ی زايينی
سپۆل تۆ و ب ن ڤهنتۆ دوو شار و ناوچهن له باکووری ناپل له ئيتاليای م ژوويی .کۆنف دراسيۆنی
تورکانی ئاڤار له ناوچهی ئوکرايين دەسه تيان سهندووە .گهل ک حوکمی وەک کهشمير و سهند و
گۆجرات و مو تانی هيندی و هارشا له بهشی باشووری خاکی ه پتا ييهکان و ڕۆژهه تی ساسانی،
دامهزراون و ه پتالی و ساسانيهکانيان کشاندۆته دواوە .گو ی تورکهکانيش له ﻻی ڕۆژهه تهوە
پاشماوەی خاکی هوون)ه پتالی(يهکانيان داگير کردووە.

سا ی ٦١٠ی زايينی
ڕۆمی ڕۆژهه تيی له ساسانييهکان تووشی شکان هاتووە و خاک کی زۆری لهدەست چووە.
ناوچهی ج ژيانی کورد سهرجهم کهوتۆته دەست ساسانييهکان .خاک کی کهم به دەست گو ی
تورکه ڕۆژئاواييهکانهوە ماوە و له سنووری ساسانييهکان دوور کهوتوونهتهوە.ئالۆديا پادشاييهکی
کۆن بووە له سوودانی ئ ستادا .خاکی ئيمپڕاتۆريهتی هاڕشا له باکوور و ڕۆژهه تی هيند پهرەی
سهندووە .تهبهتييهکانی ن پال دەسه تی خۆيان دامهزراندووە.
٥٠

سا ی ٦٢٠ی زايينی
ساسانييهکان باشوور و باکووری ميزۆپوتاميا و تهنانهت بهش ک له ميسريان لهدەست ڕۆم
دەره ناوە] .سا ی  ٦٢١ی زاي نی ،سا ی کۆچی پ غهمبهری ئيسﻼمه له مهککهوە بۆ مهدينه ،که

دواتر بۆته سهرەتای سا ی کۆچی بۆ موسو مانان .ئهوە نهخشهی ناوچهکهيه لهو سهردەمهدا[.

سا ی ٦٣٠ی زايينی
ڕۆمييهکان خاکی لهدەستچوويان له ساسانييهکان وەرگرتۆتهوە .بيزانسی سهر نهخشهکه ،ههمان
ڕۆمی شهرقييه .شهڕی ڕۆم و ئ ران له ڕۆژئاوای ئ رانی ئ ستا و ڕۆژهه تی ڕۆم بهردەوامه و
ههردووﻻ شو نی ژيانی کورديان پ ش لی سوپاکانيان کردووە .له باشووريشهوە هۆزەکانی عهرەب
له ژ ر دەسه تی ئايينی نوێ واته ئيسﻼمدا خۆيان بهه ز کردووە.

٥١

سا ی ٦٤٠ی زايينی
ئيسﻼم بهسهر خاکی عهرەبان و بهش کی بهرچاوی ناوچهکهدا زاڵ بووە و خهﻻفهتی خولهفای
ڕاشدين له نيوە دورگهی عهرەبی و بهش ک له خاکی ساسانی و ڕۆمی ڕۆژهه تی دامهزراوە.

سا ی ٦٥٠ی زايينی
دەسه تی خهﻻفهت پهرەی سهندووە و گهل ک سنووری ناوچهکهی بهزاندووە بهتايبهت کهوتۆته
ن وان دوو ئيمپڕاتۆريهتی مهزنی ڕۆم و ئ رانی ساسانييهوە .عهرەبی موسو مان ههموو خاکی
کورديان داگير کردووە.

٥٢

سا ی ٦٦٠ی زايينی
عهرەب ههروەها ههموو خاکی ئ رانی ساسانی و بهش ک له ڕۆمی ڕۆژهه تی و ميسری گرتووە.
سا ک دواتر واته له  ٦٦١ی زايينيدا خهﻻفهتی ئومهوی له سهر دەستی موعاويه دادەمهزر ت.

سا ی ٧٠٠ی زايينی
حوکمی ئومهوييهکان له شام ڕەوايه و تا هيندوستان پهرەی سهندووە ،به م حوکمی عهبباسيش له
بهغداوە سهريهه داوە .له ئوروپا وردە وردە دەو هتی خه کانی ئوروپی ،بۆ نموونه بو غاريا و
کڕۆوات ،له دروستبووندان .حکوومهتی تورکانی قهرەخانی له ئاسيای ناوەندی دامهزراوە.

٥٣

سا ی ٨٥٠ی زايينی
ئيمپڕاتۆريهتی عهبباسی له پهرەسهندندايه و شو نی ئومهوييهکانی گرتۆتهوە .تهنانهت چهند
دوورگهی گرنگی دەريای ناوەڕاست وەک کر ت و سيسيلی ئيتاليای له دەست ڕۆمييهکان
دەره ناوە .له پادشايهتی قهرەخانييهکان له باکووری ڕۆژهه تی ئ ران دامهزراوە .حوکمی گهﻻنی
بو غار و سرب و کڕۆڤات هاتوونهته کايهوە .حوکمی گورجار له هيند پهرەی زۆری سهندووە.

سا ی ٨٧٠ی زايينی
حوکمی سهکستان يا سيستان له ڕۆژهه تی ئ ران سهری هه داوەتهوە و بهش ک له ڕۆژهه تی
باشووری ئ رانی له دەست عهرەبان دەره ناوە .ئهوە يهکهم بهرەنگاربوونهوەی قهومی له
ناوچهکهيه دژ به دەسه تی عهرەبی موسو مان .له ئوروپا حکوومهتی سربهکان دامهزراوە.
٥٤

سا ی ٨٨٠ی زايينی
دەو هتی سامانيی ئ رانييهکان له باکووری ڕۆژهه ت و ئهفغانستان و تاجيکستانی ئ ستا دامهزراوە.
حوکمی سهکا)سيستانی( يهکان پهرەی زياتری سهندووە و لهگهڵ سامانی ،عهرەبيان کشاندۆته
دواوە .ميسر سهربهخۆيی خۆی له عهرەبان وەدەست ه ناوەتهوە .حوکمی عهبباسی له ﻻوازيدايه.
حکوومهتی ئهبخازيا له باکووری ڕۆژئاوای گورجستان له ژ ر چنگی عهرەب و يۆنانی هاتۆته
دەرەوە.

سا ی ٨٩٠ی زايينی
'قهومييهت' بۆته ه ز کی گهورە دژ به 'ئوممهت'ی ئيسﻼمی و پاشهکش به عهرەبان دەکات،
ڕادەی زۆری خاکی سهکا و سامانی له دەرەوەی دەسه تی عهرەبان ئهوە دەردەخات .حکوومهتی
سهربهخۆ له ئهرمهنستان ،ئهبخاز و ئهوناتۆلی پ کهاتوون .ئاناکۆپيا )ئاثۆس( شار کی ئهبخازيايه.

٥٥

سا ی ٩١٠ی زايينی
پادشاهيهتی ڤاسپوراکان له سهر خاکی ئهرمهنستان و ل واری گۆلی وان دامهزراوە .حوکمی
سامانی بهرەو باشوور کشاوە و ههموو خاکی سهکاکانی داگير کردووە .حکوومهتی نهتهوايهتی
مهجارەکان له هونگاريا پ ک هاتووە .حکوومهتی بلغاريا بهرەو باشوور پهرەی سهندووە .عهرەبی
موسو مان تا ڕادەيهکی زۆر له بهشی ڕۆژهه تی خاکهکهيان ﻻواز بوون .ههموو خاکی کورد به
دەست عهبباسييهکانهوەيه.

سا ی ٩٤٠ی زايينی
شاری مووسڵ ،که له ڕۆژئاوای ديجلهی نزيک نهينهوای کۆن دامهزرابوو ،له ژ ر دەسه تی
عهبباسييهکان هاتۆته دەرەوە و نيوە سهربهخۆييهکی وەرگرتووە .مووسڵ ،به نهينهوای بهری
ڕۆژهه تی ڕووباری ديجلهوە ،که شو نهواری م ژوويی  ٤٥٠٠سا هی سهردەمی ئهکاد و
ئاشوورە ،بايهخی زۆری م ژوويی ههيه .ڕۆمی ڕۆژهه تی له کزيدايه' .ئالی بوويه' )بوەيهی( له
باشووری ئ ران سهريانهه داوە و بهغدايان له عهبباسييهکان گرتووە.
٥٦

سا ی ٩٥٠ی زايينی
 ١٨ساڵ دوای ئ ستا ،ئيبن حهوقهلی جوغرافينووس له سا ی  ٩٦٨دا سهردانی مووس ی کردووە و
به شار کی ناو بردووە که زوربهی دانيشتووەکانی کوردن ،کهوابوو لهم سا هشدا دەگونج ت کورد
بهشی زۆری دانيشتووانی مووس يان پ ک ه ناب ت .سهرچاوە نهيارەکان ئ زەدی و شهبهک و
کاکهيی له کورد جيا دەکهنهوە بۆ ئهوەی ڕ ژەی کورد به ننه خوارەوە .شاری م ژوويی حه هب له
سهر نهخشهکه دەرکهوتووە .دەسه تی ئالی بوويه )بوەيهی( لهپهرەسهندندايه .حکوومهتی خۆج
يی مازەندەران له باشووری بهحری خهزەر )کاسپيهن( له ه رشی عهرەبی موسو مان بۆ سهر
ئ راندا دەستدر ژيی نهکرايه سهر .خهﻻفهتی عهرەبی شيعهی فاتمی له ئهفريقا سهريهه داوە و
گهيوەته دوورگهی سيسيلی له ئيتالياش.

سا ی ١٠٠٠ی زايينی
دەو هتی غهزنهوی له باکوور و ڕۆژهه تی ئ ران شو نی سامانييهکانی گرتۆتهوە .دەو هتی فاتمی،
ههموو ميسر و بهش کی بهرچاوی خاکی ئهفريقای داگرتووە و له بهرانبهر عهبباسييهکاندا وەستاوە.
دەسه تی حکوومهتی تورکانی قهرەخانی له ئاسيای ناوەندييهوە بهرەو ڕۆژئاوا و خاکی ئ ران
پهرەی زۆری سهندووە .شاری ئوهريد له مهقدوونيای باکوور ،شاری کليسهی زۆرە و به
ئوڕشهليمی مهسيحييهکان ناوی دەرکردووە .گهل ک حوکم و دەسه ت له هيندوستان پ ک هاتوون.
٥٧

سا ی ١٠٥٠ی زايينی
دەو هتی تورکانی سهلجووقی له سهر بهش کی زۆری خاکی غهزنهوييهکان دامهزراوە .حکوومهتی
گورجستان )جۆرجيا( له بهشی باکووری ڕۆژهه تی ڕۆمی ڕۆژهه تيدا سهريهه داوە .دەو هتی
فاتمی ه شتا ههر له ميسر و باکووری ئهفريقا و سيسيليا له باشووری ئيتاليا دەسه تی ههيه.

سا ی ١٠٦٠ی زايينی
سهلجووقييهکان ههموو خاکی ئالی بوويه )بوەيهی( يان داگير کردووە و گهيشتوونهته بهغدا به م
نهگهيشتوونهته مووسڵ.

٥٨

سا ی ١٠٨٠ی زايينی
مووسڵ گيراوە .تورکانی سهلجووقی بهسهر ههموو ناوچهی ژيانی کورد دا زا ن و بهش کی
بهرچاو له ڕۆمی ڕۆژهه تيشيان داگير کردووە .خاکی کورد له ن وان ڕۆم و سهلجووقييهکاندا
دەستاودەست دەگهڕ ت.

سا ی ١١٠٠ی زايينی
سهلجووقييهکان له بهری ڕۆژئاواوە شکاون و دەسه تی گورجستان )جيۆرجيا( ،حه هب و
ئوڕشهليم سهريان هه داوەتهوە .حکوومهتی سيليسيا له باکووری قوبروس دامهزراوە .ناوچهی
خۆراسانی گهورە له ڕۆژهه تی سهلجووقييهکان دەسه تی پهيدا کردووە .لهو سهردەمه تايبهتهدا،
خۆراسانی گهورە بهش ک له ئ ران و ئهفغانستان و تاجيکستانی ئهمڕۆی دەگرتهبهر.
٥٩

سا ی ١١٥٠ی زايينی
شار و ناوچهی مووسڵ له ژ ر دەسه تی سهلجووقييهکان هاتۆته دەرەوە .ناوچهی فارس له
باشووری ئ ران ،شيروان له باکووری ئازەربايجان و شاری ئهخﻼت له ئاسيای بچووک له
نهخشهکهدا دەرکهوتوون .ئانتيۆخ شار کی يۆنانييه که ئ ستا کهوتۆته ئهنتاکيهی تورکياوە.
با ساگوين شار کی سوغديايه که ئ ستا بهش ک له قڕقيزستان پ ک د ن ت .له ڕۆژهه تی ئ ران
گهل ک دەسه تی ناوچهيی له ناو حکوومهتی غهزنهوييهکان دا سهريانهه داوە.

سا ی ١١٧٠ی زايينی
حکوومهته بچووکترەکانی ناوچهی ميزۆپوتاميا دەسه تی سهلجووقييان ت کشکاندوە و سهربهخۆ
بوونهتهوە ،مووسڵ ئازادە به م کورد حکوومهتی تايبهخۆی به ناوی خۆيهوە نييه .ويﻼيهتی فارس
له باشووری ئ رانه و ناوەندەکهی شاری شيرازە.
٦٠

سا ی ١٢١٠ی زايينی
پادشاهيهتی خواڕەزم )خوارەزمشاهيان( له باکووری ڕۆژهه تی ئ ران دامهزراوە .کرمان
)گرمانيا( حوکم کی سهربهخۆ له سهلجووقييهکانی ههيه و فارس و عوممانی گرتووە.
ئهييووبييهکان له ميسر شو نی فاتمييهکانيان گرتۆتهوە .تڕابۆزان شار کی ل وار دەريای ڕەشه له
باکووری ڕۆژهه تی تورکيای ئ ستا .نيکۆزيا شاری سهرەکيی قوبروسه .ڤ نيز ناو که بۆ دەيان
دوورگهی باشووری ئيتاليا له ناو دەريای ناوەڕاست.

سا ی ١٢٣٠ی زايينی
مغولهکان له ئاسيای ناوەنديدا دەرکهوتوون و خواڕەزمشاهيانی ئ رانيان ت کشکاندووە.
٦١

سا ی ١٢٣٥ی زايينی
دەسه تی مغوول بهرەو ڕۆژهه ت له پهرەسهندندايه.

سا ی ١٢٤٠ی زايينی
مغول بهش کی بهرچاوی دنيای ئهمڕۆی گرتووە به م ه شتا تهواو نهگهيشتۆته سهر خاکی کوردان
که به دەست ئهييووبييهکانهوەيه وا خۆيان کوردن به م بهناوی عهرەب و ئيسﻼمهوە حکوومهت
دەکهن.
٦٢

سا ی ١٢٤٠ی زايينی
مغوول بهش کی زياتری ناوچهکهی گرتووە و حکوومهتهکانی ڕاما يون .خاکی کورد ههر به
دەست ئهييووبييهکانهوەيه .ئيمپڕاتۆريهتی ﻻتين دامهزراوە.

سا ی ١٢٤٥ی زايينی
مغول گهيشتۆته ئوروپا ،به م بهغدای عهبباسييهکان دەستی ل نهدراوە .سهرای باتوو شار که
مغولهکان بنياتيان ناوە .ئهييووبييهکان ههر لهسهر حوکمن.
٦٣

سا ی ١٢٦٠ی زايينی
بهغداش گيراوە ،مغول حاکمی ههموو ناوچهکهی ئ مه و بهش ک له ئهوروپا و هيندوستانه و خاکی
کورديان داگير کردووە .مهملووکهکان له ميسر و ههموو ڕۆژهه تی نزيکدا دەسه تيان ههيه.

سا ی ١٢٦٥ی زايينی
حکوومهتی ئ لخانانی مغول )کوڕانی چهنگيز( له ئ ران و بهش ک له خاکی ڕۆمی ڕۆژهه تييدا
دەسه ت کی زۆری سهندووە .خاکی کورد به دەست ئ لخانانی مغولهوەيه .خاناتی جهغهتايی مغول
له ڕۆژهه تی خاکی ئ لخانان دامهزراوە.
٦٤

سا ی ١٣١٠ی زايينی
حکوومهتی عوسمانييهکان لهوپهڕی ڕۆژئاوای خاکی ئ لخانييان سهری هه داوە .سوارچاکان
)شواليه(ی ڕۆد س له دوورگهی ڕۆد سی يۆنان دامهزراون.

سا ی ١٣٤٠ی زايينی
چهند حکوومهتی ناوچهيی وەک چووپانيان ،جهﻻيريان و موزەففهريان که پاشماوەی مغولهکانن ،له
ئ راندا پ کهاتوون و شو نی ئ لخانييهکانيان گرتۆتهوە .بهش ک له خاکی کورد به دەست
جهﻻيرييهکانهوەيه .حوکمی گورجييهکان له گورجستان دامهزراوەتهوە .ج نوا شار و پ تهختی
ناوچهی ليگۆريای ئيتاليايه .چهنگيز و پاشان تهيموور هيڕات  -شاری گهورەی ئهفغانستانيان
و ران کردووە .عوسمانييهکان پهرەيان به خاکی خۆيان داوە.
٦٥

سا ی ١٣٦٠ی زايينی
سهبزوار)بهيههق( يهکهمين شار و ناوچهی ئ رانه که له ژ ر دەسه تی مغول هاتۆته دەرەوە.
تورکمانه ئۆغوزەکان بهگلهريی زولقهدريان بنيات ناوە .حکوومهتی ئهر تنی له ئهناتۆليا پ ک
هاتووە .جهﻻيرييهکان خاکی چووپانييان داگير کردووە .دەسه تی عوسمانييهکان زياتر بووە.
حوکمی جهغهتاييهکان پهرەی سهندووە.

سا ی ١٣٨٠ی زايينی
حکوومهتی تهيمووريان له باکووری ڕۆژهه تی ئ ران پ کهاتووە .حکوومهتی مۆ داويا له
باکووری وەلﻼچيا سهريهه داوە.
٦٦

سا ی ١٣٩٠ی زايينی
حکوومهتی تهيمووری له ڕۆژهه ت و عوسمانی له ڕۆژئاوا پهرەی بهرچاويان سهندووە .ههموو
خاکی کورد به دەست جهﻻيرييهکانهوەيه .بيزانتيۆم يان بيزانس ڕۆمی ڕۆژهه تييه وشاری
کۆنستانتيپوڵ يان ئهستهمووڵ پ تهختيهتی .شاهڕوخ شای تهيمووری ،شار و ناوچهی هيڕاتی
گرتووە و پ تهختی خۆی له تاشکهندەوە گواستۆتهوە بۆ شاری هيڕات .ڕۆمانياييهکان له وەلﻼچيا
دەسه تيان سهندووە.

سا ی ١٤٠٠ی زايينی
تهيموورييهکان ههموو خاکی موزەففهريان و جهﻻيريهکانيان داگير کردووە و چوونهته ناو خاکی
هيندەوە .خاکی کورد ئ ستاش ههر بهدەست ئهوانهوەيه .عوسمانييهکان له ئهوروپادا چوونهته
پ شهوە .ڤيدين بهندەر کی باکووری ڕۆژئاوای بولغاريايه.
٦٧

سا ی ١٤١٠ی زايينی
حکوومهتی تورکمانهکانی قهرەقۆيونلوو له ئازەربايجان ،گورجستان ،خاکی کورد و شو نهکانی
ديکهی ئهو ناوچهيه سهريهه داوە.

سا ی ١٤٣٠ی زايينی
عوسمانييهکان بهش ک له خاکی هونگاريا )مهجارستان(يان له ئوروپای ناوەندی داگير کردووە.
قهرەقۆيونلووەکان بهرەو باشوور شۆڕ بوونهتهوە و خاکی کورديان ههر به دەستهوەيه.
ئوزبهکهکان تورکانی ئاسيای ناوەندين.
٦٨

سا ی ١٤٧٠ی زايينی
عوسمانی خاکی بۆسنيا و بهش ک له ئيتاليای داگير کردووە .ئاغ قۆيۆنلووەکان شو نی
قهرەقۆيونلووەکانيان له ميزۆپوتاميا گرتۆتهوە .زولقهدرييهکان ،که له هۆزانی تورکمان و بهيات و
ئهفشاری پ کهاتوون ،له ئاسيای بچووکدا دەسه تيان سهندووە .خاناتی نيوەدورگهی کريمه )قرم(
له ل واری باکووری دەريای ڕەش دامهزراوە .کازاخ يان قازاقهکان به ڕەگهز تورکانی دانيشتووی
چياکانی ئۆڕا ن له ئاسيای ناوەندی.

سا ی ١٤٨٠ی زايينی
تورکه ئاق قۆيونلووەکان شو نی قهرەقۆيونلووەکانيان له ناوچهکهی ئ مه و بهش کی زۆری ئ ران
گرتۆتهوە.
٦٩

سا ی ١٥١٠ی زايينی
شا ئيسماعيلی سهفهوی ئاغ قۆيونلووەکانی ت کشکاندووە و خاکيانی داگير کردووە .ئ ران به دەست
سهفهوی و تهيموورييهکانهوەيه .عوسمانييهکان له ﻻی ڕۆژهه ت و سهر سنوورەکانی ئ ران،
ههروەها له ڕۆژهه تی نزيکدا حوکماتيان له مهملووکهکان سهندووە و له ئهوروپاشدا پهرەيان به
دەسه ت داوە و خاکی مۆ داڤيايان داگير کردووە .ئاستراخان )ههشتهرخان( شار کی پيشهسازييه
له باشووری ڕووسيا .ئيمپڕاتۆريهتی بوخارا له شاری بوخارای ئوزبهکستان سهريهه داوە.
نۆغايهکان به ڕەگهز تورکن و له باکووری داغستانی ڕووسيا حکوومهتيان پ که ناوە .موغال يان
گوورەکانيان پاشماوەی تهيموورييهکان و بهڕەگهز جهغهتايين ،ئ ستا له هيندوستان حوکمی خۆيان
دامهزراندووە .پادشايهتی سهننار بۆ ماوەی چهند سهدە له سوودان حوکماتی کردووە.

٧٠

سا ی ١٥٢٠ی زايينی
ئهم نهخشهيه هی دوای شکستی سهفهوييهکان له دەو هتی عوسمانی و پهيمانی چا ديرانی سا ی
 ١٥١٤ی زاي نييه .به باشی دەبينر ت که کوردستان به سهر دوو بهشی ئ ران و عوسمانيدا دابهش
کراوە .عوسمانييهکان بوونهته ه زی گهورەی ههموو ناوچهکه و ميسريشيان داگير کردووە.
خاناتی خهيوە به دەست پاشماوەی مغولهکان له باکووری ئ ران دامهزراوە.

سا ی ١٥٤٠ی زايينی
شهڕی دوو زله زی ناوچه بهردەوامه :پ شکهوتی زياتر هی عوسمانی و پاشهکش هی
ئ رانييهکانه .عوسمانی ههموو ڕۆژهه تی نزيک و ناڤينی به خاکی کوردەوە داگير کردووە.
بهندەری بهحڕەين به دەست پورتوقالهوەيه .خاکی موغاله جهغهتاييهکان پهرەی سهندووە.
٧١

سا ی ١٥٦٠ی زايينی
عوسمانييهکان له ﻻی باکوورەوە تووشی پاشهکش هاتوون .به م تا جهرگی ئهوروپای ناوەندی
چوونهته پ شهوە و له باشووريشهوە باريکهی ل وار دەريای ناوەڕاستيان گرتووە و بهش ک له
ل واری ئهفريقايی دەريای ناوەڕاست واته ليبيا و تونسيا و ئهوﻻتريشيان داگير کردووە .قهزو ن
يهک له س پايتهختهکهی سهفهوييهکانه )تهور ز ،قهزو ن و ئيسفههان( لهو وە دژايهتی
عوسمانييهکان دەکر ت .حهفسيد زنجيرەی حاکمانی تونسيايه که و تهکهيان له دەست عوسمانيدا
نييه .موقالهکان ناوچهيهکی گهورەيان له هيندوستان به دەستهوەيه.

سا ی ١٥٧٠ی زايينی
عوسمانييهکان له ئهوروپا دەمکوت کراون و دەو هتانی سهربهخۆی ئوروپايی له زۆر شو ن
پاشهکش يان پ کراوە به م له ئوتريش )نهمسا( نزيک بوونهتهوە .ئيمپڕاتۆريهتی بۆڕنوو له چاد و
نيجريا حوکمات دەکات .شارسانيهتی حهوسه له چاد دامهزراوە .سۆنگهای ئيمپڕاتۆريهت کی
بهه زی ئهفريقييه که له مالی و دەروبهرەکهی دامهزراوە .کاشغهر ناوچه و دەسه تداريهت که لهو
پهڕی ڕۆژئاوای چين ،نزيک ئهفغانستان و هيندوستان.
٧٢

سا ی ١٦٠٠ی زايينی
عوسمانييهکان ههموو کوردستان و ئازەربايجانی باکوور و باشووريان داگير کردووە و
گهيشتوونهته سهر ڕۆژئاوای دەريای خهزەر )قهزو ن(.

سا ی ١٦١٠ی زايينی
ئ ران ناوچهی کوردستان و ئازەربايجانی له عوسمانييهکان سهندۆتهوە .خاکی کورد دەستاودست
دەگهڕ ت و بهدەست خاوەنيهوە نييه.
٧٣

سا ی ١٦٥٠ی زايينی
حکوومهتی يهمهن لهژ ر که هوەی عوسمانييهکان هاتۆته دەرێ .چهندەها حکوومهتی نوێ له
ئهفريقا هاتوونهته ناو نهخشهوە.حوکمی دەو هتی وادی )ئووادی( له چاد دامهزراوە .دەسه تداريی
خاناتی زونگاری مغولی له سهرووی کاشغهر دامهزراوە.

سا ی ١٧٠٠ی زايينی
بهشی ڕۆژئاوای کوردستان ههر لهژ ردەستی عوسمانييهکاندا ماوە .عوسمانييهکان و تی
عوممانيان گرتووە .ئۆيراته مغولهکان له مغولستان دامهزراون.

٧٤

سا ی ١٧٢٥ی زايينی
ڕووسيا باشووری دەريای خهزەر)قهزو ن(ی له ئ ران گرتووە .له کۆتاييهکانی حوکمی شاهانی
سهفهويدا عوسمانی بهش کی بهرچاوی ڕۆژئاوای ئ رانی به کوردستان و ئازەربايجان و
کرماشانهوە داگير کردووە و له پاشماوەی ئ راندا ئهشرەفی ئهفغان و ج گرانی حکوومهت دەکهن.
عوسمانييهکان له ئوروپا ڕاوەدوو نراون .کۆکهن )خۆقهند( شار و دەسه تدارييهکه له ناوچهی
فهرغانهی ئوزبهکستان.

سا ی ١٧٣٥ی زايينی
عوسمانی خاکی عوممانی له باشووری خهليجی فارس داگير کردووە.

٧٥

سا ی ١٧٤٠ی زايينی
عوسمانييهکان له ڕۆژهه تی کوردستان و ئازەربايجان کشاونهتهوە و ئهو شو نانه کهوتوونهتهوە
بهردەستی ئ ران .کورد ههر نهبۆته خاوەنی خاکی خۆی.

سا ی ١٧٥٠ی زايينی
زەندييهکان له باشوور و قاجار له باکووری ئ ران دەسه تيان سهندووە و ئهوەی به ناوی پرشيا
)ئ ران(ەوە ماوەتهوە له ژ ر حوکمی ئهفشارييهکاندايه .ئازەربايجان به بهش ک له خاکی کوردانهوە
و گورجستانيش سهريان هه داوەتهوە .دەو هت ک به ناوی ئهفغانستان له ئ ران سهربهخۆ بووە.
حکوومهتی سعوودی له ناوەڕاستی نيوەدورگهی عهرەبی سهريهه داوە و دريه )درعيه( شار کی
و تهکهيه .حکوومهتی فهرەنسا بهش ک له بهنگالی هيندوستانی کردۆته کۆلۆنی خۆی.

٧٦

سا ی ١٧٨٠ی زايينی
بهش ک له ڕۆژهه تی کوردستان کهوتۆته ژ ر حوکمی زەندييهکان که پ تهختيان شاری شيرازە.
پاشماوەی خاکی کوردان به دەست عوسمانييهکانهوەيه .بريتانيا له هيندوستان بهش ک له ئهيالهتی
ئهنديرا پڕاد شی کردۆته موستهعمهرەی خۆی.

سا ی ١٧٩٠ی زايينی
قاجارەکان برەو به دەسه ت دەدەن و کوردستانی ئهردە ن و کرماشان له دەست ج گرانی
کهريمخانی زەند دەرد نن .حکوومهتی سعووديا پهرەی دەست ن ت.

٧٧

سا ی ١٧٩٥ی زايينی
قاجارەکان ههموو خاکی ژ ر حوکمی زەندييهکانيان به ئازەربايجان و کوردستانهوە داگير کردووە.

سا ی ١٨٠٠ی زايينی
ههموو ئ ران هی قاجارەکانه .حکوومهتی سعوودی لهوپهڕی دەسه تدايه .بريتانياييهکان ناوچهی
مهدر س له هيندوستانيان خستۆته ژ ر دەسه تی ئيستيعماريی خۆيانهوە.

٧٨

سا ی ١٨١٥ی زايينی
سعوودييهکان نزيک به ههموو نيوەدورگهی عهرەبييان کردۆته هی خۆيان .ڕووسهکان گورجستان
و باکووری ئازەربايجانيان داگير کردووە .بهريتانيا بهنگالی هيندوستان و باکوورتريشی گرتووە.

سا ی ١٨٢٠ی زايينی
عوسمانييهکان پهﻻماری دەسه تی سعوودييان داوە و حيجازيان گرتووە .حکوومهتی بهريتانيا
ههموو هيندوستانی داگير کردووە .که ت دەسه تدارييهکه له باشووری ئهفغانستان.

٧٩

سا ی ١٨٢٥ی زايينی
عوسمانی له حيجاز کشاوەته دواوە به م له ميزۆپوتاميا و ئهفريقا دەسه تی ماوە ،گهرچی بهش ک
له باکووری ئهفريقای به فهڕەنسا دۆڕاندووە .سۆکۆتۆ شار و دەسه ت که له باکووری نيجريا.

سا ی ١٨٤٠ی زايينی
سهردەم سهردەمی ئيستيعماری ڕاستهوخۆيه :ڕووسهکان بهرەو باشوور و سنوورەکانی ئ ران و
عوسمانی دەخز ن .بريتانيا عهدەنی له خوارووی دەريای سوور گرتووە و له هيندوستانيش پهرەی
به دەسه تی خۆی داوە .يۆنان له ژ ر که هوەی عوسمانی ڕزگاری بووە به م دەسه تی عوسمانی
له بهش کی بهرچاوی باکووری ئهفريقا مسۆگهرە .دارفۆر ناوچهيهکه له ڕۆژئاوای سوودان.

٨٠

سا ی ١٨٥٠ی زايينی
دەسه تی عوسمانی له ئهفريقادا ميسر و سوودانی ت پهڕ کردووە و گهيوەته سهر سنووری ئ ثيۆپيا.

سا ی ١٨٧٥ی زايينی
حوکمی عوسمانی له ئهفريقادا پ شڕەوی کردووە .فهڕەنسا پهرەی به موستهعمهرەکانی باکووری
ئهفريقای خۆی داوە .خاکی هائيل له نيوەدورگهی عهرەبی له سهر نهخشه دەرکهوتووە.

٨١

سا ی ١٨٨٥ی زايينی
چهند و تی ئوروپی وەک ڕۆمانيا و بو غاريا ،ههروەها ميسر و سوودان له ژ ر که هوەی
عوسمانی ڕزگاريان بووە .ميسر و قوبروس له دەست ئهواندا نهماون و کهوتوونهته ژ ر دەسه تی
بريتانيا .و تی قهتهر له سهر نهخشه دەرکهوتووە.

سا ی ١٨٩٠ی زايينی
ئ ران پاشهکشهی به ئهفغانستان کردووە و کهم و زۆر بۆته خاوەنی ههمان ئهو نهخشهيهی وا ئ ستا
له سهدەی بيست و يهکهمدا ههيهتی.بهش ک له خاکی کورديش له چوارچ وەی دەسه تی ئهودايه.

٨٢

سا ی ١٨٩٥ی زايينی
ئيستيعمار :بهريتانيا ش خ نشينهکانی خهليجی فارس و ميسر و سوودان نيجريای کردۆته هی خۆی.
بهش کی بهرچاو له باکووری ئهفريقا بۆته هی فڕەنسا.

سا ی ١٩١٥ی زايينی
شهڕی يهکهمی جيهانی سا که دەستی پ کردووە .ڕووسيا زياتر بهرەو باشوور هاتووە.
پاشهکشهيهکی زۆر به عوسمانی کراوە و له ئهفريقادا هيچ خاک کی بهدەستهوە نهماوە .ئيتاليا دەستی
به سهر ليبيا و ئ ثيۆپيادا گرتووە .هيندوستان ،ميسر ،عهممان ،کوەيت ،بهش ک له قوبروس،
سوماليا ،نيجريه و بۆرما له ژ ر دەسه تی بريتانيادان .فڕەنسا جيبوتی و بهش کی بهرچاوی ديکه
له باکوور و ڕۆژئاوای ئهفريقای خستۆته ژ ر دەسه تی خۆی.

٨٣

سا ی ١٩٢٠ی زايينی
شهڕی يهکهمی جيهانی دوو سا ه کۆتايی هاتووە .شۆڕشی ئوکتۆبری  ١٩١٧سهرکهوتووە.
يهکيهتی سۆڤيهتی له بهش کی بهرچاوی قهوقاز دەسه تی سهندووە و گهيوەته بن گو ی ئ ران.
ئهرمهنستان و گورجستان و ئازەربايجانی باکووری سهربهخۆن .م زۆپوتاميا کهوتۆته ژ ر دەستی
بريتانيا .فڕەنسا سووريا و بهش ک له حيجازی گرتووە .دوای پهيمانی سڤ ر ،ئهرمهنستان
سهربهخۆيی بهدەست ه ناوە به م کورد ب بهش ماوەتهوە .نهخشهی عوسمانی کهم و زۆر بيچمی
ئ ستای خۆی پهيدا کردووە و له ئهستهمووڵ نهب ت له هيچ شو ن کی ديکهی ئوروپادا نهماوە،
حيجاز و يهمهن ئازاد بوون.

سا ی ١٩٢٥ی زايينی
يهکيهتی سۆڤيهتی ئازەربايجانی باکووری و ئهرمهنستان و گورجستانی خستۆته سهر خاکی خۆی.
ميسر سهربهخۆيه و سهحرای سيناش هی ئهوە .ميزۆپوتاميا و فهلهستين و ئيسڕائيل و ش خ
نشينهکانی ل وار خهليجی فارس هی بريتانيان .عوسمانی بۆته کۆماری تورکيا و بودروومی يۆنانی
گرتووە.
٨٤

سا ی ١٩٣٥ی زايينی
عيراق و ت کی سهربهخۆ به م ژ ر ئينتيدابی بريتانيايه .باشووری کوردستانيان به زۆر به
عيراقهوە بهستووە .باکوور له ژ ر دەستی تورکيادايه و ڕۆژهه ت به دەست ئ رانهوەيه،
ڕۆژئاواش له سهر سووريايه .فهلهستين )و ئيسڕائيل( به دەست بريتانياوە ماون.

سا ی ١٩٤٥ی زايينی
شهڕی دووههمی جيهانی ) (١٩٤٥-١٩٤١کۆتايی هاتووە .باکووری ئ ران به دەست يهکيهتی
سۆڤيهتهوەيه و ناوەند و باشووری بهدەست بريتانياوە .بريتانيا حوکمی عيراق دەکات .سووريا و
لوبنانيش له ژ ر ئينتيدابدان.

٨٥

سا ی ١٩٥٠ی زايينی
شهڕ تهواو بووە ،به م ه زی دەو هته ئوروپاييهکان له ناوچهکهدا دەسه تدار ماوەتهوە .عيراق،
سووريا و لوبنان سهربهخۆن به م کورد مافی خاوەنداريهتی کوردستانی پ نهدراوە .ئيسڕائيل دوو
سا که دەو هتی نهتهوەيی خۆی ههيه .هيندوستان سهربهخۆيه و بريتانيای دەرپهڕاندووە به م
دابهش بووە به سهر هيندوستان ،پاکستانی ڕۆژئاوايی ،پاکستانی ڕۆژهه تی )بهنگال( و
سريﻼنکادا .ليبيا کهوتۆته ن وان س بهرداشی بريتانيا و فهرەنسا و ئيتالياوە.

سا ی ١٩٥٥ی زايينی
ليبيا و ئهردەن حکوومهتی نهتهوەيی خۆيان دامهزراندووە.

٨٦

سا ی ١٩٦٠ی زايينی
سهردەمی ڕووخانی قه ی ئيستيعمارە .سوودان و توونسيا دەو هتی نهتهوەيی خۆيان ههيه .کۆماری
يهکگرتووی عهرەبی به بهشداريی ميسر و سووريا پ کهاتووە.

سا ی ١٩٦٥ی زايينی
جهزائير ،نيج ر و چاد له ژ ر ئيستيعماری ڕاستهوخۆی فڕەنسادا نهماون و سهربهخۆن .نيجريهش
له ژ ر ئيتيعماری بريتانيادا نهماوە و سهربهخۆيه .سهردەمی ئيستيعماری ڕاستهوخۆ تا ڕادەيهکی
زۆر کۆتايی پ هاتووە .کورد ه شتا نهبۆته خاوەنی دەو هتی نهتهوەيی خۆی ،به م هيوای گهل بۆ
گهيشتن بهو ڕۆژە پيرۆزە ،ههر له لووتکهی خۆيدايه.

٨٧

