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-١هه کهوتهی جيوگرافيايی:
ههورامان مرواری ڕۆژهه تی ناوين ،دەڤهر کی شاخاويی و کو ستانيه  ،که له بهست نی ئاڵ و گۆڕەکانی
دەورانی س ههمی زەوی ناسی پ ک هاتوە و ،له بهش ک له زەنجيرە چيای زاگرۆش هه کهوتوە  .س
بهشه ههورامی ژاوەرۆ ،ههورامانی لهۆن و ههورامانی تهخت  .تهخت به مانای دەشت و ههموار
نههاتوە .سانهکانی ههورامان حکومهتی ناوچهيان ههبووە و خاوەنی تهختی حکومهتی بوون .شاری
ههورامانی تهخت ،يانی شارێ ن شتهج بوونی سانهکان ،که تهختی فرمانڕەوايان ههبوە .نادر شا بۆ
حاکمان ودەسه تدارانی ههورامان وشهی سان) سو تان ( و،عوسمانيهکان بۆ حاکمانی کوردستان وشهی
پاشايان هه بژاردوە.
-٢زمانی ههورامی له بواری م ژوودا :
سانهکانی ههورامان له گهڵ دەرباری شاکانی ئ ران پهيوەندی سياسی وله گهڵ واليهکانی سنه
پهيوەندی ژن و ژنخوازيان ههبووە .شارۆمهندانی ئهم دەڤهر بهت کرا به زمانی ههورامی قسه دەکهن .
له دەورانی ڕينسانسی ئوروپا ،يانی  ١٧٠٠زاينيهوە حهزەرەتی مهولهوی ديوانه به نرخهکهی به زمانی
ههورامی
هۆنيوەتهوە  .ئهمارەت و ميرنشينهکانی بابان و ئهردە ن ههموو نامهکانيان بۆ بهرپرسانی ژ ردەست و
خۆج ی له کوردستان ههر به زمانی ههورامی نوسيوە .بۆ حکومهتهکانی زەند  ،ئهفشاری ،سهفهوی و
قاجاری به فارسی نوسيويانه .ئاڤيستا کۆن ترين کت بی زەڕدەشتيهکانه و ،بانگهوازی" کردەوەی چاک ،
بيری چاک و گوتهی چاک" دەکات  " .يارسانهکان " کهﻻمهکان و سرودە نه نيهکانيان له ﻻيهن
مرۆڤهوە وبه ههورامی نوسراون  .يارسانهکان بهئاشکرا له سرودەکان و کهﻻمهکانيان دژايهتی ه رشی
عهرەبيان کردووە  ٩٩ .پيری ههورامان و بابا تاهيری عوريان يارسانی بوون .کت بی ماريفهتی
پيرشاليار له سهدەی چوارم نوسراوە  .زمانی ههورامی وەک زمانی فهرانسا بۆ جنسی ن ر و م جياوازە
وله زمانی مههجوری فارسی ناچ ت .
 -٣شاعيرانی ههورامان و ڕ ز له بيرجياوازان :
بهڕ زان :خانای قوبادی) ، (١٧٠٠- ١٧٥٩ئهحمهدبهگی کۆماسی،مهﻻ نيزام ،ب سارانی )(١٦٤١-١٧٢٠
،وەلی ديوانه ،مهﻻ خدری ڕواری ) (١٧٢٥-١٧٩٠مهحرووم  ،بولبول ،مهولهوی ،مهﻻی جهباری ،
سهيدی ههورامی ) (١٧٨٤-١٨٤٨ميرزا قادری پاوەيی ) (١٨٣٤-١٩٠٧به زمانی ههورامی چۆڕاوەی
بيری ناسکی خۆيان هۆنيوەتهوە و سکا يان کردووە و ،ناسک و ژ  ،ناسک بين و ناسک خهياڵ و شای
نهو نهمامان بوون  .شاعيری ههژارانی کوردستان مامۆستا قانيع يهک ک له ديوانهکانی به ناوی" شاخی
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ههورامان " ناو ناوە  .له ههورامان له بير جياوازان ڕ زدەگرن و  ،ڕەنگه ،وێ دەچ و شايهتا باوەڕ
به ئائين و ئائين زاکان له ڕوانگهی بير و ڕای گشتی شارۆمهندانی ههورامان ،پهيوەندی شهخسی مرۆڤ
له گهڵ زاتی يهزدانه .هزری باش  ،گوتاری باش و کرداری باش پ وانهی شهخسيهتی ئۆمانيستهکانه .
-٤سهنعهت  ،بهرههمی دەستی وباخداری لهسهر بهردی ڕەق :
خه کی ههورامان ئاوی چهم ئهک شن بۆ سهر لوتکهی شاخ  ،بهردی ڕەق دەر د نن  ،ج ی ئهکهن به
باخ! سهنعهتی دەستی وەک پ ﻼو ک به ناوی ک ش  ،فهرەنجی  ،پهستهک  ،شا ی مهرەز بۆ چۆخهوڕانک
،تهونگهری و جۆ يی  ،جاجم  ،پشتوينی لۆکهيی ،کهرەسهی جۆراوجۆری ن و ماڵ  ،ڕستن و چنينی
جل و بهرگی خ زان ،تواندنهوەی ئاس و ئاسنهوا ه ،ساز کردنی چهک و تهقهمهنی  ،ههنبانه بۆ ئارد ،
گاسن ،سهنعهتی و ژەن) بنيشت و جاچکه( و ههنگهوانی سهردەم که له ههورامان باوە .باخهکانی دار
ههناری بناری کهژ و شاخ ،سوور و گو نارين و بۆنی خۆش و تامی م وەکانی ههورامان ئاوارتهيه.
خه کی ههورامان بۆ بهدەست ه نانی ئاو ،هونهری کار ز کهندنيان زانيوە وبسپؤڕانه و شارەزايانه ب
ئاويان  ،چارەسهر کردووە .له بيرمه ئاوی مزگهوتی گهورەی گوندی " ئا مانه " يان که له خوارەوەی
ئاوايی و له ج گايهکی نهگونجاو هه کهوتوە  ،به ل دانی چهند بير و کار ز به چاک ترين ش وە چارەسهر
کرد .چ ه پۆپهی بسپۆڕی و شارەزايان له دابين کردنی ئاوی مزگهوتی ئا مانه نيشان دا .
 -٥ه رشهکان و بهسهر هاته تا هکان :
له ه رشی ئهسکهندەری ماکدونی بۆ ئ ران  ،ههورامان ئاخرين سهنگهری بهرخودان و د فاع له
کهرامهتی خه کی کورد بووە و ،ه زەکانی ئهسکهندەر زۆر به سهختی ههورامانيان فهتﺢ کردووە .دە ن
ئهوەندە شاخ و داخی ههورامان بهد ی ئهسکهندەر بووە  ،که دژبهرانی خۆی لهو کهژ و کو ستانه زيندانی
کردووە  .که پاشان به زيندانی ههورامان ناسراوە  .خه کی ههورامان زمانی هيلينی ) يونانی ( ف ر
بوون  .به شاهيدی بهلگه بڕوا پ ه نهر وحاشا نهکراوەکانی م ژوو و کت به نوسراوەکانی ئ رانيهکان
،ه رشی عهرەبهکان  ،کولتور و داب و نهريت و ستاتوسی کۆمه گا و پهيوەنديه مرۆڤدۆستانهکانی
خه کی ههورامانی بهرەو قۆناﻏه تاريک وکۆنهکانی م ژوو گهڕاندەوە و کارت کهری نيگهتيڤی له سهر
پ شکهوتوويی ئهم ناوچهيه دانا  .بهتايبهت ئازادی و مافی ژنان و کهنيشکان زۆر بهرتهسک کرايهوە و
ههنگاو به ههنگاو له ژيانی شياوی مرۆڤ مهحروم کران  .له ه رشی ئهسکندەر دەقه کۆنهکانی ئاڤيستا
له ههورامان پار زگاری ل دەکرا .خه کی ههورامان ههرگيز زمانی عهرەبی ف ر نهبوون .ه رشهکان
ڕەوتی پڕ له ژانی کارەساتاکان باس دەکهن .خه کی ههورامان له کاتی ه ڕشی عهرەبهکان متمانهيان به
خۆيان ههبووە و ،بهرەنگاری جوام رانهيان کردووە و کوژراون و له ﻻيهن م ژوو نهزانهکان و خه کی
تينهگهيشتوو به کافر و ه رش بهری خوين ڕ ژ به ئهسحابه ناسراون.
هۆنراوی هورموزگان به ههورامی و له سهر پ ستی ئاسک نوسراوە و له ئهشکهوتی ههزار م رد له
نزيک سل مانی دۆزراوەتهوە :
هورمزگان ڕمان ئاتران کوژان – و شان شاردەوە گهورە گهورەکان ،
زۆر کار ئارەب کردنه خاپوور -گنای پا ه ههتا شارەزوور،
ژن و کهنيشکان وە ديل بشنيا -م رد ئازا تلی وە ڕووی هۆنيا،
ڕەوشت زەڕدەشت مانهوە ب کهس – بهزەيکا نيکا هورموز وە هيچ کهس !
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-٦کاراکتيری کۆمه يهتی ههورامان :
ديمهنی جوان و قهشهنگی بيناکان و خانوەکانی ههورامان،شاکاری هونهری ميعماری و بينا سازيه.
خه کی ههورامان له کهرەسهکانی سروشت که بهخۆڕايی به شارۆمهندانی پ شکهش کردووە که ک وەر
دەگرن و ،خانوو و ما ی چين له سهر چين دروست دەکهن  .لهم ش وە ميعماريه حهوشهی ههر ما يک
سهربانی ما ی خوارەوەيه  .ئهگهرچی ئاستی خو ندەواری زۆر بهرز نهبووە  ،به م له بواری ماتهماتيک
،جيوميتری ) ههندسه ( و فهن و هونهری بيناسازی ،پسپۆڕ و ل هاتوون .ما هکان تهنانهت له سا ه
سهختهکان ،که بهفری زۆر باريوە ،دانهڕوخاون و ههرەسيان نه ه ناوە  .له کۆندا کهرەسهی سالمی
سروشت وەک بهردی قايم و سهخت  ،بۆ بينا سازی کۆ دەکرايهوە و" وشکه که ک "يان ل دروست
دەکرد .له گڵ و قوڕ زۆر به کهمی ئيستفادە دەکرا .مالهکان هارمونی وەرزە ساردەکان و وەرزە
گهرمهکان گارانتی دەکهن .به جۆر ک که خانوەکان لهفهس ی زستان  ،گهرما دەپار زن و له فهس ی
هاويندا  ،ف نک و شنهی شهماڵ ژيانی ن و خانوەکان خۆش دەکات  .وەک سوننهتی کۆمه يهتی  ،ههموو
ما ه کان به گ ی سوور " ه لهساو" دەدەن که خاو نی و دياردەی بيهداستی خانوەکان دەپار ز ت .
له ڕوانگهی کۆمه يهتيهوە کولتور و داب و نهريتی ههورامان بهست ن و پوتانسيلی مهزنی بۆ ئازادی
ژنان و کهنيشکهکان خولقاندووە  .ژنان و کچان له کاتی ههنار ڕنين و ههنجيرچنين و ئيشی سهر مهزرا
و باخداری ،به ش وەی د گير و بﻼوين گورانی دەچڕن و ئهم دياردەيه له ﻻيهن بير و ڕای گشتيهوە
پهسهند کراوە  .شايی و زەماوەندی ههوراميهکان  ،به چهپ ه و دەنگی سيحراوی ستران ب ژەکان و ڕەش
به هک به ر وە دەچ ت  .وەک سوننهت کی ج کهوتوو له سروشت و ژينگه و ئاوی کانياوەکان ،
جۆگهکان و ڕووبارەکان پار زگاری جيددی دەکهن .خاو ن و پاقژ ڕاگرتنی ژينگه  ،وەک ئهرک کی
ويجدانی و ياسايهکی نهنوسراوی کۆمه يهتی چاو ل دەکر ت  .هۆرە و سياچهمانه  ،کۆنترين سترانهکانی
دەڤهری ههورامانن  .ميلوديه کۆنهکان بﻼوينن و له مۆسيقای ههورامان ج گای مهزنيان ههيه.
گۆرانيهکانی دەڤهری ههورامان له قو ترين دا نهکانی م شکدا ههست دەکر ن  .بهگشتی تان وپۆی
کۆمه گای ههورامان کر کاريه و چينی کر کار قورسايی وحوزووری بهرچاوی ههيه .ستاتوسی
جووتياران له ههورامان بهو فاکتۆرە ئابوريانه که بيرمهندانی عيلمی کۆمه ناسی باسی دەکهن ،تا ڕادەيهک
کارت کهری له سهر پيڤاژە وڕەوەندی بهرههمه ناندا ههيه .باخ و باخداری دار ههنار و دار ههنجير
سوننهت کی ج کهوتووە .
 -٧ژينگهی ههورامان :
جوانيهکهی سروشتی ههورامان له تيشکی ڕۆژ و تريفهی مانگ و گو باخی ناو پهرژين دەچ ت
.کهمتهرخهمی دانيشتوانی ههورامان ودەسه تدارانی ئ رانی ژينگه و سروشتی ههورامانيان له پ ناو
ئامانجی خۆيان نه پاراستوە  .شوينه کۆنهکانی ههورامان وەک ئاسياوە ئاويهکان و ئاتهشگاکان که
گهنج نهی ئاسهواری م ژوويی کۆنی ههورامانن و ران و کامباخ کراون  .وەک نمونهی ئاتهشگای شاری
پاوەيان بۆ ج گای زبل و خهوش و خا ی شار تهرخان کردووە  .ئهم شوينانه زۆرکۆنن و شياوی پاراستن
و نۆژەن کردنهوەن  .داگير کاران له پاڵ کامباخ و و ران کردنی ژينگهی ههورامان ،و دروست کردنی
بهندئاوی ب پﻼن و نهقشه و ب ل کدانهوەی زانستی که ﻻيهنی ههرە ورد و ناسکی بيری ل کرابيتهوە
دروست کردووە  .ئهم بهند ئاوانه راستهوخۆئيکۆسيستم و ئيکۆلۆژی ناوچهکهی ت ک داوە.
داگيرکهربهسهدان کاناڵ وتونيلی نه نيان بۆ شاردنهوەی تهقهمهنی و کهرەسهی سامناکی کيميايی له د ی
ک وەکان دروست کردووە  .که بيگومان پرۆسهی و ران کردنی ئيکۆسيستم و ژينگهی ههورامانی خ راتر
کردوەتهوە  .ئاکامی نهپاراستنی ژينگه ،نهمانی کولتوريی" ههوارنشينی" فهوتان و له ناوچوونی دار و
درەختهکان  ،ڕوووەکهکان و گيا جاڕەکان ،وشکهسا ی وب ئاويه  .له پ ڤاژە و پرۆسهی ئهم دياردەيه
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با ندەکان  ،گيانلهبهرانی ک وی و خشۆکهکانه ناچار به کۆچ دەبن و يا له ناو دەچن  .لهم دەڤهرە پلينگ ،
پشيلهی ک وی،ژەرەژ ) کهو(  ،مامز و ئاسکی کيوی و دەيان گيانلهبهری تر ژياوە و ،له ﻻيهن خه کی
تينهگهيشتوو و ڕاوچيه ناجوام رە بيگانهکانهوە به ته ه  ،داو  ،کهمين  ،بۆسه و تفهنگ ڕاوی بيرحمانه
کراون .د نيا نيم ئيستا ئهم گيانلهبهرانه له ههورامان مابن .
-٨دەره نانی م ژووی له چاڵ کراوی مهزنی ههورامان :
پ ويسيه شارەزايان  ،د رينه وانهکان و کۆن ناسهکان  ،له ئاسهواری قهديمی ههورامان تۆژينهوە و
ل کۆلينهوەی زانستی بکهن ،تا م ژوويی له بير کراو  ،که شووينيزمی مهزنخوازی ئ رانی له تاريکی
شهوەزەنگ ڕايگرتوە  ،ئاشکرا ب ت  .ئهم ڕاسپاردەيه فرە جيدديه  .ئاسهوار ک که له سهر بهردی ڕەق
و کو ستانی بهردە ن به خهتی بزماری نوسراوە ويا له داو نی کهژی ههزار به ههزار و زەرد و ماە
هه کهندراوە  .ئهگهر کورد دەولهتی خۆی ههبوايه و کوردستان وههورامان داگير نه کرابا  ،يونسکۆ
زوو تر دەڤهری ههورامانی وەک گهنجينهی ژياری،کولتوری  ،م ژوويی و گهشتياری تۆمار دەکرد .له
قو يی د مهوە بهخه کی ﻻيهق  ،ماندوويی نهناس و ژينگه پار زی ههورامان که له ئاستی نيو نهتهويی
و پ وانهکانی ڕ کخراوەی يونسکۆ سهرکهوتنيان بهدەس ه ناوە پيرۆز بايی عهرز دەکهم .
-٩ژيانی سهختی دياسپورا :
کات ک شارۆمهندانی ههورامان دژی داگيرکاری حکومهته جۆراوجۆرەکانی ئ رانی بهرخودانيان کردووە
و شکستيان خواردووە ،دڵ بهخهمان و ئازاريان دی و ،پهنايان بۆ دەسه تی عوسمانی له شاری سل مانی
بردووە  .پاشان بهرپرسانی عوسمانی له سل مانی و ڕ ک له پ ناو ئامانجی سياسی خۆيان ههوراميهکانيان
بۆ شارەکانی وان  ،حهکاری ،جهزيرە ،ماردين ،ديابهکر و ئهستهموڵ گواستوتهوە ولهو ناوچانه نيشتهجی
بوون  .هاوکات ژيانی پرژ و ب و و" دياسپۆرا"يان به سهردا داسهپاندوون  .گۆڤاری زۆرا له سا ی
 ١٨٦٩زاينی که به تورکی و عهرەبی ب و بوەتهوە ڕاپۆرت کی له سهر گواستنهوەی ههوراميهکان بۆ
باکوری کوردستان ب و کردوەتهوە و ئاوای نوسيوە  :نزيکهی پازدە ههزار تا بيست ههزار کهس له
شارۆمهندانی ههورامان  ،به خاتری ستهمی نهتهوايهتی و کوشتاری پاشاکانی ئ ران پهنايان به
دەسه تدارانی عوسمانی له سل مانی بردووە  .حاکمانی عوسمانی پاشان ئهوانيان بهرەو ناوچه تورک
وکوردنشينهکانی باکوری کوردستان کۆج داوە  .پ دەچيت زمانی زازا  ،له زمانی ههورامی وەر گيراب ت
و نزيکايهتی ههوراميهکان له گهڵ دانيشتوانی دەرسيم و شارەکانی تر  ،بوەته هۆی گواستنهوەی ه واش
ه واشی زمانی ههورامی .بۆ نموونه له زمانی زازا به کهو ههر ژەرەژ دە ن .
-١٠کانياوەکان و ڕووباری سيروان :
چهمی گاڕف نی سيروان،ئاوی بهفراوان و شهتاوان  ،کانياوە سهرتهزينهکان و جۆگهکان و کانی ههزار
نۆشی بڵ و ئاوی ناوچهکانی کۆماسی و مهريوان به ديلی دەگر ت و خهمگينانه سهری خۆی هه گرتوە
و پ چ و شاخ دەبڕی و وردە وردە ک وەکان بن کۆڵ دەکات  .ب پشوودان بهرەو دەريای ئازادی دەڕوات
 .سيروانی خهمگين لهرۆژههﻻتی کوردستان و ههورامانهوە بهرەو خاکی باشوری کوردستان و ع راق
دەڕوات  .ب پﻼن و بهرنامه بهندئاوی زۆريان له سهر چهم و ڕووبارەکانی کوردستان دروست کردووە
 .ههموو ئاوە پاشهکهوت کراوەکانی بهندئاوەکان و کارەبای بهدەس هاتووی ئهم بهند ئاوانه ،له پ ناو بيری
داڕزيوی پان ئيرانيزم وئيمپڕاتوری شيعه گهری دەيدزن و ،به خۆڕايی له بۆريه زﻻمهکاندا بۆ باشوری
ع راق  ،کويت و قهتهر و ئهرمنستان دەگوازر نهوە .
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 -١١پزيشکی کﻼسيک وسوننهتی :
گهمارۆی بهفر و رۆژە سهختهکانی ساڵ  ،کو ستانی بوونی ناوچهکه  ،نهبوونی ڕ گای چاک و  ،بهتايبهت
ستهمی نهتهوايهتی خه کی ناچار کردووە  ،که ههموو پيداويستيهکانی مرۆڤ له ههورامان دابين و
دەستهبهر کر ن  .بۆيه پزيشکی سوننهتی وکﻼسيک و بهتايبهت زانستی شکستهبهندی ئيسک و پ شه ،
گهشهی فرە د نشينی کردووە  .شارەزايانی بورای پزيشکی سوننهتی بهخۆڕايی ههم دانيشتوانی ههورامان
و ههم ناوچهکانی تری کوردستانيان يارمهتی داوە .شکستهبهندەکانی شارەزا ،خۆج ی و لۆکا ی ههورامان
 ،زۆر شهريف و ب ف ز و خاکهسار و دەس و پهنجهی ڕەنگينيان ههبوو و ههيه  .دەبوا حکومهته
داپلۆس نهرەکان له ئهزموونی دەو همهندی ئهوان و ت ک و ک له پز شکی کﻼسيک وسوننهتی و پزيشکی
مود رن بهشيوەی مهنتيقی که کيان وەر گرتبا .
تهواو
20210801
يونسکۆ :پيتی ههوەلی وشهکانی خوارەوە له پاڵ يهکتر دانراون
United, Nations, Educational, Scientific, and Cultural Organization

له بير  ،ئهنديشه و هه ويستی جياواز که خهس هت و پڕنسيبه بهرزەکانی ماسم ديا و رۆژنامهگهری ت دا
ب ت ،به حورمهتهوە پ شوازی دەکهم .
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