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  آی پشه
  
   زایین هۆزكی ئازای ئاریایی له می پش له شته ی هه ده  ئاخر و ئۆخری سه له

یشتووی زاگرۆس ی دان مه و ده كانی ئه دا و خه ری هه  چیاآانی زاگرۆس سه ڕیزه
آان و هتد  آان، هۆرییه آان، آاسییه آان، لۆلۆییه  گۆتییه  بریتی بوون له آه
م  ئه.  وه واندا توابوونه  ناوی ئه یان بگرن و ئاخری له رگه یانتوانیبوو به نه
 پاشتر توانییان  آه)  وڕۆآه ی آوردانی ئه باپیره(بوون " آان ماده "  نویه كه خه

 .زن پك بنن ی مهآ ئیمپراتۆرییه
 

 :  پاتشاآانیان بریتی بوون له آان آه ئاخۆ ماده
 
  .تداری سه  ساڵ ده53.) ز. ی پ655 تا 708(دیاآۆ ـ 1
  
  .تداری سه  ساڵ ده22.) ز. ی پ633 تا 655 (فرۆرتیشـ 2
  
  .تداری سه  ساڵ ده49.) ز. ی پ584 تا 633 (ر هوخشتهـ 3
  
  .تداری سه  ساڵ ده34) .ز. ی پ550 تا 584 (ئاستیاگـ 4

  نو چوون؟  هاتن؟ چییان آرد و چۆن له  آووه آ بوون و له
 

  ورووپی هیندوئه
آانی باآوور و  شته  ده كك له ، خه  ئسته  ساڵ پش له7000 ـ 6000ی  نزیكه

 پیان  ش بوون آه نی زمانكی هاوبه ژیان و خاوه شدا ده ریای ڕه ڕۆژئاوای ده
  .انی ئاریایی یان هیندوئورووپیآ وترێ هۆزه ده
  
 و  وه وته جۆریان ل آه ی جۆربه ل هۆز و تیره مان گه درژایی زه  به كه م خه ئه

والی  مال و ئه  آۆچكردن به وتنه  و بژیوی باشترا آه ڕگه وه شون له  به نگه دواتر ڕه
  .جیھانا

  
ڕ و  ان ساڵ شهد و ڕۆژئاوا و پاش سه ره كشان به  هه م هۆزانه ندێ له هه

مانی، یۆنانی، ئیتالی،  سویدی، ئه. ورووپایان داگیر آرد ی ئه آش زۆربه آشمه
  .وانن ی ئه پۆرتۆگالی و هتد پاشماوه



  
 تورآستانی ئیمۆی   ڕێ و له وتنه ت آه و ڕۆژهه ره  به و هۆزانه ندكی تر له هه

 پاشان   و له وه انهوێ م زار ساك له ی هه  و ماوه وه ڕووسیادا خۆیان گرته
آوردستانی ( چیاآانی زاگرۆس  ری ڕیزه وروبه  ده ندكیان له  ڕێ و هه وه وتنه آه
دا   باشووری ئرانی ئستاآه ندكیشیان له  و هه وه دا گیرسانه) وڕۆآه ئه

و هیندوستان و  ره ر هیمالیادا چوون به سه چینكی تریشیان به. ج بوون نیشته
  . وه نهنجاب گیرسا  په له
  
ی زاگرۆس ماد و  ره  به ، له وه وته ی نوتر آه ل هۆز و تیره  گه كانه م خه له
  . وه وتنه آان آه ی باشووری ئرانیش پارسه وانه له
  
  كوو پتر له  باس آرا به  لره  آه بووه  نه م خراییه  به م ئاوگۆڕ و آۆچكردنه ئه
  . میان بیوه رده  و سهل قۆناغ  و گه زاران سای خایاندووه هه
  
نسایی،  ره مانی، ئینگلیزی، فه ی سویدی، ئه آان باپیره ورووپییه واب هیندوئه آه

  وڕۆآه  ئه ی ترن آه وه ته ل نه فغانی، فارس و گه آورد، هیندوستانی، ئه
  ش له مانه موو ئه زمانی هه. تی خۆیانن نی وت و زدی تایبه بۆخۆیان خاوه

ر   هه وڕۆآه م ئه آان، به ورووپییه ر زمانی هیندوئه  سه وه چته هتدا د ڕه بنه
زمانی آوردیش بۆ خۆی زمانكی . ندن تمه نی زمانكی تایبه یان خاوه آامه
  .ر زمانی ئاریایی یان هیندوئورووپی  بۆ سه وه چته  و بناوانی ده خۆیه ربه سه
  

  آان دراوسی ماده
  ، له وه وتنه ی تر آه ل هۆز و تیره آان گه یهورووپی  هیندوئه ك وتمان له وه

ی چیای   ناوچه آان له  زاییندا ماده می پش له شته ی هه ده ئاخروئۆخری سه
. دابوو ریان هه دا سه  باشووری ئرانی ئستاآه آانیش له زاگرۆس و پارسه

تكی  هو نی ده ژیان و خاوه تی ده گایه به ره ی خانخانی و ده  شوه  به مانه ئه
  . بوون تی نه تایبه

  
  بۆ نموونه. بوون  و هۆزی تر هه وه ته ك و نه ل خه وانیشدا گه ری ئه وروبه  ده له
  تۆزێ له. ژیان آان ده  ناوی سكاییه ك به ی ورم خه ریاچه ری ده وروبه  ده له

ۆژئاوای  ڕ له. بوو آان هه ناوی ئیمپراتۆریی خالدییه ك به ڕۆژئاواتر ئیمپراتۆرییه
. آان  ناوی ئیمپراتۆریی ئاشوورییه بوو به زن هه آی مه آاندا ئیمپراتۆرییه ماده
  .  وه  نزیكی مووسی ئستاآه وتبووه  آه وا بوو آه ینه وان شاری نه ختی ئه پایته

  
وێ   هاتبوون و له وه بستانه ره ی عه  ناوچه تدا سامی بوون و له ڕه  بنه  له مانه ئه

آان زۆر  ئیمپراتۆریی ئاشوورییه. زنیان پك نابوو آی مه پراتۆرییهبۆخۆیان ئیم
  برده ی خۆی هرشی ده پدانی مۆگه ره م بۆ په رده یی بوو و هه زه هز و ببه به
ل ئیمپراتۆری  تداریی خۆیدا گه سه ی ده  ماوه آانی و توانیی له ره وروبه ر ده سه
 ئیمپراتۆریی  ، بۆ نموونه وه تی خۆیه سه  ده ژر ت بووخن و بیانخاته وه و ده



ی  زاران ساه ستینی داگیر آرد، ئیمپراتۆریی هه له آانی ڕووخاند، فه هیتییه
. ی آوردستاندا بوو تك دا تی ئستاآه  الی خوارووی ڕۆژهه  له آان آه عیالمییه

ر پارس و  سه  بهویری لووت آشان و ند و آه ماوه تا چیای ده  هه وه ته  ڕۆژهه له
 پیتاك و  آه ی ناوچه وه ته ل نه  گه آان له ئاشوورییه. آاندا زاڵ بوون ماده
ریان  آانیش وه آان و ماده  پارسه ت له نانه گرت، ته رده  زۆر وه یان به رانه سه
  . گرت ده
  

كانی  موو خه ترسیدار بوو بۆ هه هز و مه تكی به سه ئیمپراتۆریی ئاشووری ده
  . آه چهناو
  ...م به
  
دا  ری هه م جار سه آه  هۆزك بۆ یه آاندا تاآه  ئاریاییه  نو هۆزه م دواتر له به

ی ئاشوور و   گیانی ئمپراتۆریی دڕنده وته ك و دواتریش آه  ئیمپراتۆرییه و بوو به
ویش  ئه.  وه  سییه میشه ڕی مژوودا بۆ هه  ڕووپه ی له و ئیمپراتۆرییه ئه

  . وڕۆآه ی آوردانی ئه آان بوو، باپیره هزی ماده ۆریی بهئیمپرات
  

  وه  شانازییه  به میشه ب هه  آوردان ده  آه آه ئیمپراتۆریی ماد، ئیمپراتۆرییه
رخان بكرێ بۆ  تی ته ی پسپۆڕ و تایبه ب آۆڕ و آۆمه ده. ن یادی ل بكه

  . زنه  مه و ئیمپراتۆرییه ر ئه سه  له وه لكۆینه
  

   پك هات؟ و ئیمپراتۆرییه چۆن بوو ئهئاخۆ 
  
  ـ دیاآۆ1
  

  
  
  تدا ئاریایی بوون، له ڕه  بنه ردوآیان له  هه آان آه آان و پارسه ك وتمان ماده وه

ی  شوه دابوو و به ریان هه ندا سه زایی می پش له شته ی هه ده ئاخروئۆخری سه
  .ژیان تی و پرشوبو ده گایه به ره خانخانی و ده

  
   له ژیا آه ك ده تییه سایه آاندا آه  نو ماده  زایین له  ساڵ پش له700ی  نزیكه
دیاآۆ . و ناوی دیاآۆ بوو بوو، ئه تیی هه  ڕزكی تایبه وه آانه موو ماده الی هه



   بوای وا بوو له ی بوو آه آه ی گونده وته كه یشتوو و هه  تگهز، ئاوه مرۆڤكی به
  .  یه تایی هه تاهه یی و هه میشه باتكی هه نوان زوم و داددا خه

  
ریی دیاآۆیان دیبوو بۆ  یشتوویی و دادوه  لزانی و تگه ك آه خه

  .و ر ئه  به برده آانیان هانایان ده  و ئاژاوه رآردنی گیروگرت و آشه سه چاره
  

ر  به  له مووان و ناوبانگی داخست، وای ل هات آه ویستی هه  خۆشه دیاآۆ بوو به
رۆك   سه  بب به  داوای لكرا آه وه كه ن خه  الیه آانی له ری و پیاوچاآییه دادگه

  آه رانی ناوچه ته ران و ته ته ربوی و هه  بشوی و به ویش آه ئه. و پاتشایان
وری   ده آان له یان قاییل بوو و بیاری دا ماده آه  داخوازییه هدا، ب ئازاری ده

  .ش پك بن آگرتوو و هاوبه آی یه یه وه ته وان نه  و له وه ك آۆ آاته یه
  
  رانشینی بنن و له  ته  واز له  آرد آه آه كه  خه  آردی داوای له م آارێ آه آه یه
   بوو آه وه ئه. ن ختك چ آه  پایته رمانی دا آه  و فه وه آدا آۆ بنه وری یه ده

وردا  ده ییی به ی بازنه وت شووره  حه آه شاره.  وه یان ئاوا آرده)ئیكباتان(شاری 
آانی  زنه گای شا و خه رزتر بوو و باره وی تر به ك له یه ر شووره آشرا بوو و هه

  زۆر لهآانی  آییه ره  ده ی دیواره چوه. دا بوو آه  نو ئاخرین شووره له
  و شووره آانی ئه نگه ڕه. چوو ختی یۆنان ده پایته) ئاتن(آانی  دیواره

. وانی، شین و نارنجی رخه ش، ئه  سپی، ڕه  ڕیز بریتی بوون له  به وانانه وته حه
 ز  شیان به وی دیكه  زیو و ئه آكیان به ، یه آه  دوایینه ربانی دوو شووره  سه له

  . داپۆشیبوو
  
دان و  مه ن هه  پی ده وڕۆآه  و ئه ش وتراوه تانه یكباتان، هگمه شاری ئ به

تی آوردستاندا   ڕۆژهه  له  و دراوسی پارزگای آرماشان ه ر ماوه هشتاش هه
آی  آانی وتی ئراندا بۆ خۆی پارزگایه  جوگرافییه شبوونه ی دابه  گوره و به
 و  وه ته  شتكی ل سیوهموو مان هه  درژایی زه دیاره.  خۆیه ربه سه

  و شاره آان ئه  پاش ماده ت آه تایبه ، به آانی ل نایه ی ماده رامه بۆنوبه
  و شاره تی ئه رچی شارستانیه  و هه زانی ماد بووه ستی ناحه ده  له میشه هه

  .  یان بۆ خۆیان بردوویانه وه ته بووب سیویانه
  

* * *  
  
  :آان ختی ماده ر پایته سه واك له هه
  
نگوباسی ئرانی  ، ایرنا، ئاژانسی ده1999 ـ 07 ـ 25وتی   ڕكه م له به{

   آه وه رنت بو آرده ر ئینته سه آان له ختی ماده  پایته ت به باره واكی سه هه
  :بینن  ده وه  خواره ی له آه رگاوه قی وه ده
  
آیی  ره ختی سه تهی پای وه ستی ناسینه به  مه  به وه لیاتی لكۆینه مه عه



  .ستی پكرد ده" آان ماده"
  
   گرنگترین گرده آك له یه"  تانه هگمه"ی گردی  وه شی توژینه مین به هه ده

ختی  ی پایته وه ستی ناسینه به  مه به" دان مه هه" پارزگای  آان له ییه مژینه
  .ستی پكرد دا ده مه آشه  ڕۆژی یه آان له آیی ماده ره سه
  
ی گردی  آه وارناسه  شونه رشتی شانده رپه سه" ڕاف حیمی سه د ڕه مه موحه"

شی   به9جكردنی   جبه  ساڵ و به16ی   ماوه  لهم شانده  وتی، ئه تانه هگمه
آان  ییه  مژینه  آۆنترین شاره آك له دا توانیی یه تانه  گردی هگمه  له وه توژینه

  .رخا ده  ژر خاك و خۆڵ وه  له ییه ینه مژ م گرده  هیكتاریی ئه25ی   سنوورگه له
  
  بوونی شاركن له ری هه ست هاتوون نیشانده ده ی به گانه و به و وتی ئه ئه
ندی  تمه می تایبه ی سیسته وه  و دۆزینه تی تدا آراوه  حكوومه دا آه" تانه هگمه"

تیی بیناسازان،  ری بلیمه  پیشانده و شاره بیناسازی و میعماریی ئه
 جیھانی  ن له و شاره آشان و باقیی پسپۆڕانی ئه خشه ندان، نه رمه هونه

  .دا مژینه
  
ر و  مپه بوونی له ، هه وارناسه  شونه م شانده ری ئه به ڕوه ی به ی وته گوره به
 نرخ و  ستوور و قایم، باس له آی ئه یه ت شووره تایبه ی سروشتی و به وگه پته

ونارا   و آه می مژینه رده  سه  له زنه  مه رهم شا ی ئه)سوق الجیشی(گرنگیی 
  .آا ده
  

 3ی  آه ، پاناییه خته  پایته م شاره آانی ئه قام و آۆنه و، شه ناوبراو وتی، ڕه
و باشووری ڕۆژئاوا  ره ت به ی باآووری ڕۆژهه  ڕاسته  و له میتر و نیوه

  . پكھاتوون وه آه  یه ه میتری ل35آی   دوورییه ریبن و به  و هاوته وتووه كه هه
  
ها  یی، جۆره فری گین و شووشه ر، ده یكه ها مۆر، په نده ی دا، چه ڕاف درژه سه
  واره و ئاسه شكن له ورانی ئیسالمی به تا ده ورانی سلووآی هه  ده  له سكه
  ی آه  و نیشانانه گه و به ی ئه  گوره دا و به  مژینه م گرده  له ستھاتووه ده به
آان  آیی ماده ره ختی سه  پایته وناراییه  آه م شاره چ ئه ست هاتوون وده ده به
ب.  
  
ی مژووزانان   بتوان قسه ست بنن آه ده ی پویست به گه  به درێ آه وڵ ده هه
  . آانه پادشای ماده" دیاآۆ" هی  ییه  مژینه م شاره ن ئه  ده لمن آه بسه

  
، ڕكخستن و  تانه ی گردی هگمه آه ییه  مژینه شارهی  خشه ها آشانی نه روه هه

ی  وه نوێ چاآردنه رله ، سه تانه ی آاتیی گردی هگمه خانه ی مۆزه وه چاآردنه
  آانی شانده ندنكارییه كه نجامی هه رئه  ده  آردنی آاتالۆگ له ، ئاماده آه شووره
   و توژه آه واوی گرده ی ته خشه آردنی نه ، ئاماده آه وارناسه شونه



شی   به  له آه وارناسه  شونه آانی شانده رنامه  به شكن له آانی، به ندراوه كه هه
  .}دا آه وه دواییی توژینه

* * *  
  
  

  ت پش له نانه ی ژیانیدا ته  ماوه ر بوو و توانیی له آی دادگه دیاآۆ پاتشایه
آدا آۆ  وری یه  ده لهآان  آان پك بن و ماده تك بۆ ماده وه آانیش ده پارسه
  وه آانیه ن آوڕه  الیه  دواتر له ری ئیمپراتۆریی ماد آه زرنه  دامه  و بوو به وه آاته
ی 655 سای  تداری، له سه  ساڵ ده53دیاآۆ پاش . ربوتر بوو هزتر و به به

ستی   ده وته ت آه و، حكوومه  و پاش ئه وه پش زایین چرای ژیانی آوژرایه
  . ناوی فرورتیش بوو ی آه آه آوڕه

  
   ـ فرورتیش2
  
  

 نوان   ساڵ له22ی  ست و بۆ ماوه  ده تی گرته سه فرورتیش پاش دیاآۆ ده
  . حوآمی گا633 و 655سانی 

  
ڕخ و  آی شه یه  تیره ختی فرورتیش، هۆزی سكایی آه ر ته  سه  آاتی هاتنه له
 باشوور  آانیش له پارسه. ژیان هری گۆلی ورمدا د وروبه  ده ر بوون له نگاوه جه
ی ئیمپراتۆریی ماد   سنوورگه دا آه وی ده م هه رده فرورتیش هه. ژیان ده
  یانی خسته آه نده به آان و مه ر پارسه  سه  بوو هرشی برده وه ربوتر بكا، ئه به

  و له م ئه به. رینتر آرد وی ئیمپراتۆریی مادی به مه ه تی خۆی و قه سه ژر ده
  ر ئیمپراتۆریی ئاشوور و آۆتایی به  سه رته  هرشیش به دا بوو آه وه خولیای ئه
 ناچار بوون باج و پیتاك   آه وه ته ل نه آان بن و گه می ئاسوورییه زۆم و سته

  . دا ڕزگار بكات و بدادییه  ژری ئه ن له آان بده  ئاسوورییه  به رانه و سه
  

  وته آان آه ختی ئاشووورییه وا پایته ینه و نه ره  و به وه ردهآی گرانی آۆ آ سوپایه
آانیان  رچی ماده رپه  به وه  پشه وان له آان، ئه  ئاشوورییه یشته واڵ گه هه. ڕێ

ژیان و  ی ورمدا ده ریاچه ری ده وروبه  ده  له آانیش آه سكاییه.  وه دایه
ڕێ بۆ   خسته وه  پشته یان لهآی گران آان بوون، سوپایه یمانی ئاشوورییه هاوپه

آی دوورودرژ  یه ماوه. آان  ئاشوورییه آان و پشتیوانی له ر ماده  سه هرشبردنه
مارۆی   گه وتبوونه آان آه ماده. دا آرا و نوه ڕی قورس و گران له ل شه گه

  .  وه آانه آان و ئاشوورییه سكاییه
  
تی  وه ایین فرورتیش آوژرا و دهی پش ز633 سای  دا له ڕانه و شه آ له  یه له

 داگیرآرتن و  وتنه زانی آه بار ده  له لیان به  هه آان آه ماد آز بوو و سكاییه
رانیان  ته ران و ته ته  ساڵ هه28ی  وان نزیكه ئه. آان ندی ماده به تانكردنی مه

  .آان  آوشتوبی ماده وتبوونه آرد و آه  وتی ماددا ده له



  
  )سیاگزار(ر  ـ هوخشته3
  

  تی گرته سه ر بوو ده  ناوی هوخشته ی آه آه پاش آوژرانی فرورتیش، آوڕه
ر  هوخشته. بوو آان هه ڵ سكاییه گه ی زۆری له و آشه  ئه دیاره. ست ده

  آی بونه یه رآرده بردنی آاروباری وتدا سه ڕوه  به بار و له آی له وایه پشه
  .بوو
  
آی ڕكوپكی  نگاری سوپای دوژمن بت، سوپایه ره ن به بتوا ی آه وه و بۆ ئه ئه

.   و پیاده  سواره ك بریتی له سوپایه.  باری هنان  و پسپۆڕانه وه آۆ آرده
  آانیان له دا و پیاده آانی ئاشووری ده  شانی سواره آانیان شانیان له سواره

  .نآدار بوو  چه وان و نزه  تیروآه  بوون و به تیرهاویشتن بونه
  
سپ بوو و  ی ئه رده روه بار بۆ په آی له یه  وتی ماد جگه ی آه وه ر ئه به له

سپسواری و تیرهاویشتن بوون، آاری  زای ئه  شاره وه  منداییه ر له آان هه ماده
زموون و  ن ئه آی خاوه یه بوو بۆ پكھنانی سواره ر ئاسانتر ده هوخشته

رگی وا بار بن  جه رانی ئازا و به نگاوه ر توانیی جه هوخشته. زیپكوزاآوون به
 توانیی  زه به و سوپا نه تیی ئه  یارمه ر به هه. مین سه ده  هیچ شت نه  له آه

 تان و آوشتوب تك  وتبوونه  وتی ماددا آه مك بوو له  ده آان آه سكاییه
ی  آه  تانكراوه ی باوآی و وته  تۆه وجۆره به. ریان ن ده  وت وه بشكن و له

  . وه آان آرده  سكاییه مادی له
  

آان  تیی ماده  یارمه  پشتر به پاتشای بابل آه) بوو پۆالسار نه(ڵ  گه پاشانیش له
  وه آی گرانه  سوپایه آی گرت و به ست هنا بوو، یه ده خۆیی خۆیان به ربه سه

 زاییندا   پش لهی612  وای له ینه آان و شاری نه ر ئاشوورییه  سه هرشی برده
 پاش  آه) ریب نا خه سه(ساراآوس . آان بوو ختی ئاشوورییه  پایته گرت آه

ی  رگه  دیی به  پاتشای وتی ئاشوور، آه ببووه) نیپال ئاشوور به(رگی  مه
 ناو  كرد و خۆی و خاووخزانی خسته ی هه وره آان ناگرێ ئاگركی گه ماده
ی ئیمپراتۆریی ئاشوور  زار ساه نی هه مه  چرای ته وجۆره  و به آه ئاگره

  .  وه آوژرایه
  
  ر به هوخشته. ند ی سه ره لك په ردا وتی ماد گه می هوخشته رده  سه له

ئیمپراتۆریی . آان آرد  ماده ی به وره تی گه یشتوویی و زاناییی خۆی خزمه تگه
  . وه رین ببوه ردا زۆر بو و به می هوخشته رده  سه ماد له

  
  .ی پش زایین آۆچی دواییی آرد584 سای ر له خشتههو
  
  
  



  )ژدیھاك ئه(ـ ئاستیاگ 4
  

ویش  ئه. ست  ده تی گرته سه  ناوی ئاستیاگ بوو ده ی آه آه ر، آوڕه پاش هوخشته
ودا وتی ماد همن و  می ئه رده  سه له. تداریی آرد سه  ساڵ ده34ی  نزیكه

گای دروست  ی پاتشایانی ئاشووری باره وه نه الساییكرد ئاستیاگ به. آوآپ بوو
نگیان  نگاوڕه آان جلی ڕه ربارییه ده.  آار آردن وتنه ككی زۆر تیای آه آرد و خه

ی زینیان  آاندا زنجیر و ملوانكه تییه  تایبه سم و بۆنه  ڕوڕه آرد و له ر ده به له
  . مل آرده ده
  

  آ له  یه  مرد به  درابوو به م آچه  ناوی ماندانا، ئه بوو به ئاستیاگ آچكی هه
نن   ناوی ده ب آه ویش دواجار آوڕكی ده ئه.  باشوور آانی پارس له رآرده سه

زان و بیاریش  واو ده  پارسكی ته ب خۆی به  ده وره آات آوورش گه. آوورش
  . وتی ماد داگیر بكات دا آه ده
  
آان نزیك   بابلییه تیش خۆی له  سیاسه  و به وه آاته ك آۆ ده وال سوپایه مالو ئه له
. ر ئیمپراتۆریی ماد  سه رنه ت به مه  هه وه  پكه آا آه  و داوایان ل ده وه آاته ده

 ڕگای هاتوچۆی  دا بوون آه)هاران(تی  سره  حه مك بوو له  ده آانیش آه بابلییه
یمانی   هاوپه بن به ، دهآاندا بوو ستی ماده ژر ده نوان سووریا و بابل بوو و له

ڕی قورس  ل شه ر وتی ماد و پاش گه  سه نه به آان و دوو قۆی هرش ده پارسه
ی سوپای ماد بوو،  رآرده ن بوو وپاتشا و سه مه ته  زۆریش به و گران، ئاستیاگ آه

  وجۆره به. بین ریی زۆر ده سه مه گیرێ و چه  دیلی ده  به وه آانه ن پارسه  الیه له
توان  آان و آوورش ده ستی پارسه  ده وته آه آان ده تداریی ماده سه هد

  .زرن مجار دامه آه آان بۆ یه نشییه خامه تی هه حكوومه
  
ی  ستره  زاییندا ئه ی پش له550 سای   ئیمپراتۆریی ماد له وجۆره به
  .وێ آه  ده  ترووسكه تی له سه ده
  
  ندێ له ، هه  زۆر دوور بووه وه مه رده م سه آان له مادهمی  رده  سه ی آه وه ر ئه به له

ندێ  آان هه تداریی ماده سه شكی سای ده ند به ر چه  سه مژووزانان له
 وا  و سانه  هروودت مژووزانی یۆنانی ئه بۆ نموونه.  یه بیروڕای جیاوازیان هه

  :من خه ده
  
  .ز. ی پ675 تا 727ـ دیاآۆ، 1
  .ز. ی پ653 تا 674ـ فرۆرتیش، 2
  .ز. ی پ625 تا 652آان و ماد،  ـ سكاییه3
  .ز. ی پ585 تا 624ر،  ـ هوخشته4
  .ز. ی پ549 تا 584ئاستیاگ، . 5
  

  . زان  زایین ده ی پش له550 سای  تی ماد له وه و دواجاریش ڕووخانی ده



  
  
  

  سنووری ئیمپراتۆریی ماد
  

  س، له ره  ڕووباری ئه یشته گه ده  وه  باآووره سنووری ئیمپراتۆریی ماد له
  وه  ڕۆژئاواشه لخ و له تا به  هه وه ته  ڕۆژهه تا خووزستان، له  هه وه باشووره

ن قزل   پی ده وڕۆآه  ئه ی آه و چۆمه  ئه  ڕووباری هالیس واته یشته گه ده
انی آ ره ڤه شكی گرنگی ئاسیای بچووك و ده ، به ربوه  به م ناوچه ئه. ئیرماق
لخ  ی و دامغان و فارس و به راك و ڕه دان و ئه مه ربایجان و آوردستان و هه ئازه
  . وه گرته رانی ده واوی مازنده  خووزستان و ته شك له به
  

 
  )ری ردار پشده اك سهڕی آ ماپه: خشه ی نه رچاوه سه(
  
  
  

  :آان ونه
  )جنبش های آرد از دیرباز تا آنون:  ی ونه رچاوه سه(



 
  خشی شر  نه جامی زین به

  .ز. پ7 ـ 6ی  ده آان، سه هی ماده
 

 

  
  می وته ی حه ده  سه جامی زین له



   ستھاتوو له ده  زایین، به پش له
 ئیكاباتان

 
  
  

  
  آانی رآرده ه س آ له ردین، یه ری به یكه په

  .  ئامز گرتوووه  شركی له  بچووه ماد آه
 
  



  
 ی القه  آوژرانی گئۆماتا و فه ك له یه ونه
  م آه ستی داریۆشی یه  ده ی به آه ره وروبه ده
 كۆراوه بستووندا ههآانی  ر دیواره سه  له آه

 
  
  :آان ره  و ژده رچاوه سه

  ری ردار پشده ڕی آاك سه ماپه:  خشه ی نه رچاوه ـ سه1
 .زایی زیم ره بدولعه  ـ عه1378 ایران ـ جلد اول ـ چاپ دهم ـ تابستان   هزار ساله ـ تاریخ ده2
 . آشاورز آریم دیاآونوف، ترجمه. م.  ـ ا1377ـ تاریخ ماد ـ چاپ چھارم ـ سال 3
 ).یی آه بۆره ( فی زاده  ـ سدیق سه1378ـ تاریخ آرد و آردستان ـ چاپ اول ـ سال 4
ی  رچاوه آاردوخ، سه.  ـ سوئد ـ م1993ـ جنبش های آرد از دیرباز تاآنون ـ چاپ اول ـ سال 5
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  ک بۆ مژوو تایه ره  سه

  
   

 ونارا  می آه رده سه
 

  وییه ر گۆی زه ی ب نیشتمانی سه وه ته ترین نه وره وڕۆ گه  ئه آورد آه
.  ڕاسته تی نزیك و ناوه آانی ڕۆژهه وه ته  آۆنترین نه آك له یه
آان پیشان   زانستییه گه به.  بۆ ناخی مژوو وه ڕته گه ی ده آه رچاوه سه
ی   بۆ آانگه وه ڕته گه ی ده آه  آوردستانیش مژینه ن آه ده ده
 .  آۆن و درین ره آی هه ونارایه آه
 

   ئسته ی نیو میلیۆن ساڵ پش له  نزیكه آدا آه ه سته  چاخی به  له
ی   زایین آۆتایی هات زۆربه  ساڵ پش له20.000ی  ڕووی دا و نزیكه

. هۆڵ  سه داپۆشرابوون لهمریكای باآووری  ورووپا و ئه آانی ئه ناوچه
   وشكه نده به فریقا و مه آانی ئه وانییه  بیابانی و چۆه  ناوچه مه و ده ئه
ش و  آوردستانیش آه. بوو ندییان هه شكی مامناوه آان آه بییه ره عه

 . بوو ندیی هه آی بارانی و مامناوه وایه ئاووهه
 

آان بۆ زنج و  وته شكه ر ئه  به برده نای ده میزادی درین په  ئاده
  بۆیه. ر  سه برده  ژیانی خۆی ده وه  ڕی ڕاوه  و له آان بۆ ڕاوگه شته ده

. آاری بن  آاتی ڕاودا به  له بار دروست بكا آه ب ئامری له ناچار ده
  ره به ره هنا و به آار ده ردی تیژ و پاشان ئسقانی به  پشدا به له

 . ئامری نوی ساز آرد
 
 . ردی آۆن تی به شارستانییهوترێ  ی مژوو ده اغهم قۆن به
 

 : ن آه ش ده ردین وا دابه چاخی به
 
م  له. زار سای خایاند  هه350ی   نزیكه م چاخه  ئه:ردی آۆن  ـ به1

   آه یه م چاخه له. ردی تیژ ساز آرا ردین و به وری به دا ته مه رده سه
م  ی ئه اشماوهپ. چوو یموون ده  مه وترێ مرۆڤ شوازی له ده

 سای  له(ماڵ  مچه تریی شاری چه ك آیلۆمه  یه  له ته شارستانییه
 .  وه ته دۆزراوه» ك ه به رده به« ناوی  ك به یه  ناوچه له) دا1949

 
دی هات  به» رتال نیانده«دا مرۆڤی  ورانه م ده  له:ڕاست ردی ناوه  ـ به2



  ته م مرۆڤ و شارستانییه ئهی  پاشماوه. ژیان آاندا ده وته شكه  ئه  له آه
   آه وه ته دۆزراوه» ر ده شانه«وتی  شكه  ئه  چیاآانی آوردستان له له
ر ڕووباری  سه  به  زاه  آه وه ه»برادۆست« باشووری چیای  وته آه ده
و  ئه.   دوور نییه وه ه»واندز ڕه« شاری  و زۆر له»  وره زابی گه«
 .  چوار قات بوو وته شكه ئه
 
 ئسقان  ڵ به مشی تكه ئاگردان و خۆهمدا  اتی چوارهق  له

ها  روه هه.   مرۆڤ ئاگری ناسیوه  آه یه وه ری ئه  نیشانده  آه وه ته دۆزراوه
رد و ئسقانی مرۆڤی   جنسی به  و ئامری آونكردن له ور و ڕنه ته

ر ساڵ زا فتا هه  بۆ حه وه ڕته گه  ده م قاته ئه.  وه ته رتال دۆزراوه نیانده
 .   ئسته پش له

 
 بۆ چاخی  وه ڕته گه  ده بینرێ آه خماخ ده ردی چه  بهمدا قاتی سھه  له
   و به  ساڵ پشه3.000ی   هی نزیكه م قاته ی ئه مژینه. ردی نوێ به
 .  ناوبانگه به» سازیی برادۆست پیشه«
 
قۆ،  ك چه ڕاست وه ردی ناوه ندێ ئامری چاخی به  ههمدا قاتی دووه  له
   له وارانه م ئاسه ی ئه ت نموونه به هه. بینرێ ردی ده ، گورزی به ڕنه
واندز و  ماڵ و ڕه مچه ی سلمانی و چه ك نزیكه ندێ شونی تر وه هه

 .  وه ته بستوون و باآووری آوردستانیش دۆزراوه
 
دا مرۆڤ   نیشان ده  آه وه ته  وا دۆزراوهی  پاشماوهمدا آه قاتی یه  له

 .  رد ساز آردووه  به جۆرتری له ئامری نوتر و جۆربه
 
 ساڵ 35.000 بۆ  وه ڕته گه  ده مه رده م سه ستپكی ئه  ده:ردی نوێ  ـ به3

ندێ  رد و ئسقانی قۆچ و عاجی فیل هه  به دا، له م چاخه له. پش
وترێ   ده مه رده م سه  مرۆڤی ئه به. وتووتر ساز آرا ئامری پشكه

 . »آرومانیۆن«ن  ی ده آه ته  شارستانییه و به» هوموساپینس«
 

ی   ناوچه  آه ناسی پیشانیان داوه ی مژینه وه  و توژینه وه لكۆینه
 . آان بووه تاییه ره  سه ی ژیانی مرۆڤه رددا جگه  چاخی به آوردستان له

 
 آشتوآاڵ  

 
م  آه ورووپا بۆ یه  ئه  ساڵ زووتر له3500آوردستان مرۆڤی دانیشتووی 

 .  وه  قۆناغی آشتوآاه ڕاند و هاته جار قۆناغی ڕاوی تپه
 
نمی  وزبوونی گه باری بۆ سه شكی له  آوردستان آه ی آه وه ر ئه به له

 آوردستاندا  ساڵ پش له 10.000ی  میزاد نزیكه  ئاده بووه خۆڕسك هه



ت چوار  تایبه وار و به ندێ شونه هه.  وه توآاه قۆناغی آش ته هاتووه
  م ڕاستییه  ئه وه ته  آوردستاندا دۆزراونه  له یی آه شونی گرنگی مژینه

 : لمنن سه ده
 
  ردی تیژ، ئامری پش له ور و به ته. واندز  نزیكی ڕه  لهر ده شانه  ـ1

 .  وه ته آشتوآای تیا دۆزراوه
 
ردی  ور و به ردین، ته قونگی به. ماڵ مچه ی چه نزیك  لهریم شار  ـ آه2

 .  آشتوآاڵ داتاشراو، ئامری پش له
 
  ندێ ئامری له هه. ولر رآووك ـ هه ی آه  نوان ڕگه  لهلفات  ـ مه3
ستپكی   ده و ئامرانه  ئه لره.  وه ته رد داتاشراو و داس دۆزراوه به

 . ن ده قۆناغی آشتوآاڵ نیشان ده
 
 قات  دوانزه.  باشووری آوردستاندا ماڵ له مچه  نزیكی چه  لهمۆر  ـ چه3

 قوڕ برژاو،  ی له جامۆكه:   بۆ نموونه وه ته ت دۆزراوه شارستانییه
ك  یه تاییترین ئامری چنین، ڕاده ره ران و سه به ری گیی گیانله یكه په
داریی  ری ئاژه  نیشانده ڵ آه ، ئسقانی ئاژه وه ق بووه نم و جۆی ڕه گه

ری گینی ژنكی  یكه ، په  بووه مه رده و سه آانی ئه تاییه ره  سه مرۆڤه
 . دووگیان

 
 6700رمۆ  وارناسان گوندی چه  پی زانیاریی و ئاگاداریی شونه به

   له  آه  آۆنترین گونده مه ئه.  وه ته  زایین ئاوا آراوه ساڵ پش له
مریكی و  وارناسانی ئه نهها شو روه هه.  وه ته جیھاندا ئاوا آراوه

نی،  رخه ی ئه ری ناوچه وروبه  ده دا له1985 سای  مانی و تورك له ئه
 .   ساڵ آۆنه9000   آه وه وی دۆزییه  بنی زه آر ماكیان له  دیاربه له
 

میزادی درین   ئاده ن آه وه ری ئه آان پیشانده گه  به مجۆره  به
نای  دا په رما و سۆه  آاتی سه و له  بژاردووه آوردستانی بۆ ژیان هه

آاندا داونی چیا و  باره  له رزه  وه آانی و له وته شكه  ئه ته بردووه
وش فری آشتوآاڵ بوو و  ر له  و هه بژاردووه آانی هه شته ده

ر  سه آار برد و له رد و ئسقان و چو به  به داریی آرد و ئامری له ئاژه
ری گینی ساز  یكه خش و نیگاری آشا و په هآان ن وته شكه دیواری ئه
تی بۆ مرۆڤ  ی شارستانییه روازه  ده و جۆره  ئاگر برژاندی و به آرد و به

 . دا ی جیھانه شه م به  له وه آرده
 

 :دانیشتووانی آۆنی آوردستان
 
  كانك له  زاییندا خه می پش له م و سھه آانی چواره زاره  هه له



آان و  آان یا ئاسیاییه فقازییه وترێ قه  پیان ده هژیان آ آوردستان ده
آوو گۆتی،  جۆر وه ی جۆربه  هۆز و تیره  آۆمه  بریتی بوون له مانه ئه

ڵ  گه  زۆر جار له مانه ئه. لۆلۆ، آاسی، نایری، میتانی، سۆباری و هتد
ی  وار و پاشماوانه و شونه له. هاتن ڕ ده  شه دانیشتوانی میسۆپۆتامی به

م هۆز و   زۆر جار باسی ئه ست هاتووه ده آان به می بابلییه رده  سه  له آه
 . واندا آراوه ڵ ئه گه آانیان له ڕ و شووڕه  و باسی شه  هاتووه كانه خه

 
كانكی تر   زایین خه می پش له ی دووه زاره ری هه وروبه  ده  پاشتر له

فقاز و  باشووری قه دانیشتووی   ناوی هیندوئورووپی یان ئاریایی آه به
  و ئاریاییانه دوایی له.  آه  ناوچه ش بوون هاتنه ریای ڕه ری ده وروبه ده
  به.  ناوی ماد دا به ریان هه دا سه آه  ناوچه كانكی نوتر له خه
  یه و ناوچه كانی ئه واوی خه دا ته آه  ناوچه آان له دانی ماده رهه سه
 باری جوگرافیای  آان له ندی ماده به مه.  وه واندا توانه  ناو ئه له

 . آرێ  ده  دوایی باسی لوه بوو آه آی گرنگی هه ربوییه  به وه سیاییه
 
  مژوودا  ی آورد له وشه 
 

  جۆر له ی جۆربه  شوه  زایین ناوی آورد به  ساڵ پش له2000ی  نزیكه
 سانی  هتۆزێ دواتریش ل.   مژوودا هاتووه  له وه ن دراوسكانیه الیه
 .   آراوهآان میدییه یان ماد زاییندا باسی   پش لهی800 ـ 700

 
 و آاردوخ آاردۆ، آاردوك، آاردۆخ، ناوی  وه گه  به به. ز .ی پ401  له
 . هتد هاتووه... 
 

 
 
 وی سنه تی حه وه ده
 
 

جیاوازی تكی  وه ند ده  خاآی آوردستاندا چه می ئایینی ئیسالمیشدا له رده  سه آورد له
تیی  رۆآایه  ژر سه رمی بوون و له تی هه وه  ده وانه  ئه مه و ده پی باری ئه به.  زراندووه دامه
  .ندك خزاندا بوون هه
 
ندی  زن و ناوه تكی مه وه ری آوردستاندا ده رانسه  سه یتوانی له دا نه و آاته  آورد له وه داخه به 

 باشووری آوردستاندا،  له. زرا رمی دامه تكی هه وه ند ده ش بوو چه وه ر ئه به ر له هه. زرن دامه
 سای  ، هزی خۆی ڕك خست و له وه یه"وی سنه حه" ناوی  دانكی آورد به خانه" ل جیبه" شاری  له

تی پش خست و شاری  وه  سوپا و ده ره به ره به. خۆییی خۆی ئاشكرا آرد ربه ی پاش زاییندا سه941
تی  وه ده.  وه وییه سنه تی حه وه  ناو سنووری ده وتنه زوور آه هاباد، آرماشان و شاره ن، مهدا مه هه



 آوردستاندا  له. ندیی پك هنا ند و سیستمی ئابووریی ناوه كه  و پوویشی هه وی پاره سنه حه
 .بوو تی هه هس  ده1014وی تاآوو سای  سنه تی حه وه ده.  وه ڕگاوبان و ئاواییان دروست آرده

 
 دادی تی شه وه ده

 
 
دادیی آوردی  تی شه وه دادی ده د شه مه وادی، محه ی ڕه رۆآی تیره ی پاش زاییندا سه951 سای  له

ربایجانی سۆڤتی ـ   ـ ئازه نجه  تاآوو شاری گه وه واندزه  شاری ڕه یشی، له آه زراند و سنووره دامه
 . آشا ده
 
روانی  تی مه وه  ڕۆژاوای آوردستاندا ده دادی و له تی شه وه تی آورستاندا ده  ڕۆژه دا له و آاته له

آتر  می یه موو هاوده ی آورد، هه ته وه م س ده ئه. بوون وی هه سنه تی حه وه  باشووریشدا ده و له
 . وت ری زۆر پش آه دادیدا، ژیانی آولتووری و هونه تی شه وه می ده رده  سه له. بوون

 
دادی و دوایی پ  تی شه وه ر ده  سه زنی برده آان هرشكی مه لجووقییه دا شای سه1088 سای  له

 .هنا
 

 روانی تی مه وه ده
 
 
روانیی  تی مه وه ك ده ی پاش زاییندا باد دۆسته985 سای  له

. خت بۆ خۆی  پایته یشی آرده)سلیڤان(رقین  ییافه زراند و مه دامه
مدا فراوان آرا و تاآوو  آی زۆر آه یه  ماوه روانی له تی مه وه سنووری ده

دلیس و  حا، به د، ڕه ن، ئامه عده ، مه زیره رمی نسبین، جه هه
 . وه الزگریی گرته مه
 
روانییان  تی مه وه ك هاتن، ده  دوای دۆسته ی آورد آه و پاشایانه ئه
د  حمه تیی ئه می پاشایه رده  سه تی له تایبه باشی و خۆشی ڕاگرت، به به
  له. ژیا رازی ده رفه  ئازادی و سه ك به دا، خه) وله ناسرلده(روان  مه
ری  یكه په. وتن ر زۆر پش آه روانیدا شارستانتی و هونه تی مه وه ده
لك  گه.  وه نوێ دروست آرایه رله آری سه د دیاربه رقین و ئامه ییافه مه

 آۆشكی پاشایانی آورددا  له. را و پرد دروست آران وت و آاروانسه مزگه
وت و  ری پش آه ند و آاری هونه ی سه ره ڕآ په په ما و هه مۆسیقا، سه

 .ند بوو مه وه ده
 
  تی تورآه وه روانیدا، ده تی مه وه  آاتی بوونی ده له
دا،  وله نسووری ناسرلده می مه رده  سه بوون، له آانیش هه لجووقییه سه

 .آان بوو لجووقییه هگ سوتانی س توغرولبه
 



 1000تیی توغا ئاسغلی  رۆآایه  سه گ به دا توغرولبه1043 سای  له
لجووقیی تورك  م هزی سه رقین، به ییارفه ر مه  سه سواری نارده

گرت و پیس شكان و  روانی خۆیانیان ڕانه ر سوارچاآیی مه رانبه به
 .گرت ر ڕا ده تورك خۆی دوو وه وه  دوای ئه تانیش آران، ئیتر له

 
و آزی چوو و  ره روانی به تی مه وه دا ده وله می ناسرلده رده  سه له

لی زانی و هزكی   هه آان، به لجووقییه نیزامولمولكی سوتانی سه
. آان روانیه ر مه  سه ی نارده وله خرولده تیی فه رآردایه  سه ی به سواره

شكیان  ، به وه شه دوو بهشكری خۆی  د له  نزیكی ئامه  له وله خرولده فه
د و  ر ئامه  سه سا، نارده عمیرولوئه ی خۆی، زه آه تیی آوڕه رۆآایه  سه به

خت بوو،   پایته ر وان آه  سه ی تردا هرشی آرده آه ڵ هزه گه خۆیشی له
 . ت  هه زیره و جه ره  ناچار به وله ناسرولده

 
تی  وه د، ئیتر ده رقین و ئامه ییارفه دا و دوای مه1086 سای  له
 سای  له.  وه آانه لجووقییه  سه ستی تورآه  ژر ده وته روانی آه مه

 .روانی هات تی مه سه  ده دا دوایی به1097

 یووبی ئیمپراتۆریی ئه
  
 
ی  ده  سه حموود، له دین مه نووره. تی آوردستاندا ژیاون  ڕۆژه آی آوردن و له یه آان تیره یووبییه ئه

دا  مه و ده له. زراند ب دامه له رآووك، مووس، حه ی آه  ناوچه نگیی له تی زه وه مدا ده یه دوانزه
لجووقی و   تورآی سه نه. ر شاری قودس  سه نادۆدا هرشیان آرده  ئه ورووپا، به رستانی ئه خاچپه

 بگرن، تاآوو ورووپا رستانی ئه ی خاچپه شكره و له تی فاتمیی مسر توانییان پشی ئه وه  ده نه
 . ن و بیپارزن  شاری قودس بكه رگری له به
 

ڵ  گه ریی قودس، له روه رداری و سه حموود بۆ پاراستنی سه دین مه نگی، نووره تی زه وه رۆآی ده سه
یووبیی  دینی ئه الحه تیی سه رۆآایه  سه زنی به  هزكی مه وه ر ئه به له. ڕ  شه وته رستاندا آه خاچپه
 . تی فاتمیی مسر وه ختی ده ته پای نارده

 
لی بۆ  دا هه1171 سای  له. مان بوو ك و قاره لك زیره یووبی قومانداركی گه دینی ئه الحه سه
 جی  تی خۆی ئاشكرا آرد و له سه تی فاتمیی میسردا گرت و ده وه ر ده  سه ستی به وت و ده كه هه
وستی خۆی آاروباری  ر هه سه دین له الحه سه. زراند یووبیی دامه تی ئه وه تی فاتمی، ده وه ده

ن   خاوه یووبیی ئیسالمیی فراوان آرد و بوو به تی ئه وه دا سنووری ده1174 سای  له. ڕاند په ڕاده
ستین، سووریا، آوردستان  له ن، فه مه  تاآوو حیجاز،یه وه  مسره  له ته وه م ده سنووری ئه. ت سه ده
 . آورد دروست آردبوو ن بۆ خۆی هزكی چابووك و سوارچاآی لهدی الحه سه. بوو

 
ورووپا ڕزگار آرد  رستانی ئه  خاچپه مانتیی خۆی شاری قودسی له  قاره یووبی به دینی ئه الحه سه

.  وه واوی جیھاندا بو بووه  ته تاند و ناوی قوماندارتیی آورد له و هزی خاچپارزانی ڕه
یووبی خۆڕسك  تی ئه وه م ده ی آورد بوون، به آه شكره  له ندكیش له ن و ههدی الحه رچی سه گه ئه



و  می ئه رده  سه تكی ئیسالمی بوو، چونكوو له وه كوو ده بوو، به یی آوردی نه وه ته تكی نه وه ده
زراند،  مه ده انهیی د وه ته ر بنج و بناوانی نه سه زران، له مه ی داده تانه وه و ده ی ئیسالمدا، ئه آاته

تكی  وه زراندنی ده ی دامه  مایه  ببته بوو آه دا نه و ئاسته یی له وه ته  هۆشیاریی نه چونكه
 .یی وه ته نه
 

چوو،  و سستبوون ده ره یووبی به تی ئه وه دا مرد و ئیتر ده1193 سای  یووبی له دینی ئه الحه سه
یووبی  دینی ئه الحه ئستاش گۆڕی سه. آۆتاییی پ هاتیووبی  تی ئه وه دا ده1250 سای  تاآوو له

 ".دینی آورد الحه سه: " ی نووسراوه آه ر آلی گۆڕه سه  و له  شاری شامه له
 

  ن رده میرنشینیی ئه
 
 

 ساڵ 650ی   نزیكه م میرنشینه ، ئه زرنراوه  دامه وه نه رده ن بابائه  الیه ن له رده میرنشینیی ئه
تی  ن سیاسه رده ر آوردستان، بابائه  سه آان هرشیان آرده غۆله آات مه. بوو ههتی  سه ده
تی  سه هات ده  تا ده وه ر ئه به ڕ، جا له  شه وته آه یاندا نه گه آار هنا و له وان به ر ئه رانبه به

 ئامانجی  به. بوو ر دهرفراوانت زنتر و به وراماندا مه زوور و هه رمی شاره  هه ن له رده میرنشینی ئه
 ئامانجی  یشته ك گه یه  دواییشدا تا ڕاده  بوو له وه ئه. زرن یی دامه وه ته تكی نه وه  ده ی آه وه ئه

 .ندرژیشی دروست آرد مه ییی ته وه ته رمیی نه تكی هه وه خۆی و ده
 
شی ڕۆژاوا و  وو و توانییان بهالئیری دروست ب تی جه وه  عرقدا ده مدا، له یه ی چوارده ده  سه له

ن،  سه ن، میرحه رده رۆآی میرنشینی ئه مدا سه یه ی پانزه ده  سه م له به. ن بگرن رده باآووری ئه
 سنووری  زنی آرده آان ڕزگار آرد و زی مه الئیرییه ستی جه  ژر ده باآوور و ڕۆژاوایشی له
 .ربازیی دروست آرد آی سه یه شدا بنكهواندزی  ڕه ن و له رده باآووری میرنشینی ئه

 
م  رهه لك به وتن و گه آاندا زۆر پش آه وته  مزگه ر و زمانی آوردی له  و هونه دا وژه مه رده و سه له
  زنیان برده لك مه دا هرشكی گه1549 سای  آان له عوسمانییه.  وه  زمانی آوردی بو آرایه به
ڕكی دژوار ڕووی دا،  ندا شه رده آان و هزی میرنشینی ئه سمانییه نوان عو واندز و له ر ڕه سه

 . وتن و شكستیان هنا آه ر نه آان سه عوسمانییه
 

 .  وه تی خۆی مایه سه ر ده سه  له1864ن تاآوو سای  رده میرنشینیی ئه
 

 ناو برا و  آان له وسمانییهستی ع  ده دا به و ساه ر له  هه مانو بوو آه  ئه م میرنشینه دوا میری ئه
 . آۆتایی پ هات م میرنشینه ئه
 

  میرنشینیی بادینان
 
 

سنووری . نرا بووزر زندا دامه ی مه و ز می دیجله  و چهوان شاری مووس ن میرنشینیی بادینان له
  و لهآاری   میرنشینیی هه وه  باآووره تان و لهۆ میرنشینیی ب ژئاواوهڕۆ  میرنشینیی بادینان، له



سنووری . ختی میرنشینیی بادینان بوو دی پایتهشاری ئام. ران بووۆ میرنشینیی س وه تیشه ژههڕۆ
 . كۆ و دهێ، ئاآرۆزاخ:  وه گرته ی ده م شارانه  ئه م میرنشینییه ئه
 
   ناو میره خسته آییان ده ره م دووبه رده آانیش هه ندییه زن و ناوه می و مهر  هه ته هو ده

 . ك  یه آان ببی به  آوردییه ك بگرن و میرنشینه آان یه  آورده ویست میره یانده  و نه وه آانه آورده
 

ر  ژ ران میرنشینیی بادینانی خستهۆدی س مه دوای مردنی میرئیسماعیلی بادینان، میر محه
ر ۆا زیدۆی خمر  هه رانیش لهۆمیرنشینیی س. ك  یه  بوون به آه ردوو میرنشینه  و هه وه یهۆستی خ ده
 .ز بووه زن و به مه

  رانۆمیرنشینی س
  
 

كی س آوردۆ آه. س بووۆ  بوو ناوی آه وه كهن آورد  الیه ران لهۆزراندنی میرنشینی س دامه
ش ۆآات و خ  ده شه ران گهۆخی میرنشینی سۆفادا بارود ر مسته می مه رده  سه له.  ك ناودار بووهل گه
   آه وه یهۆی خ آه هڕستی آو  ده داته تی دهتی میر سه دا ده1813ی ا س فا له میر مسته. تب ده

م  ، ئه ناوبانگ بووه ر بهۆ، ز ك بووه شیار و زیرهۆكی هد پیاو مه ، میرمحه د بووه مه ناوی میر محه
 .  ناوبانگ بووه  به ره پاشا آو  زیاتر به ده مه میر محه

 
 : وه شه  دوو به آاته تی دهد آاروباری میر مه میر محه

 
 .ییۆی ناوخ شهوآ ره و گڕ رآردنی شه سه  ـ چاره1
 
 ڕ په ـ پاش ت رهۆد ـ پاشا آ مه میرمحه. رانداۆرفراوانكردنی میرنشینی س ناوی به پ بات له  ـ خه2

   آاوالن آه ی لهآ آی چه یه دا آارخانه1816ی  سا  له یدا، واته آه تییهر میر سه  بهڵ سابوونی س
 . دروست آرد واندزه هڕنزیكی 

 
 .آران هتد درووست ده... پ و ۆرخی ت پ و چهۆ و ت نگ و گولله ر تفهدا، شمش یه و آارخانه له
 

رفراوانكردنی سنووری  باتی به  خه ستی دایه یاند و ده اگهڕی ۆیی خۆخ ربه ی میر سه وه پاش ئه
  وانه رباز درووست آرد، له سه) زار سی هه (30000  بازیی لهر آی سه ردووگایهۆی و ئۆمیرنشینیی خ

 . بوون یشی پیاده)زار بیست هه (20000 و  ی سواره)زار  هه ده (10000
 
  یشته گه  ده وه  باآووره له. رفراوان بوو ك بهل ران گهۆدا سنووری میرنشینیی س1833ی  سا له

 سنووری میرنشینی  یشته گه  ده وه شهآی تری  الیه و لهی بچووك  تاآوو ز وه  باشووریشه  و له جزیره
 .تانۆب
 

 .كی دانامی، سیستۆبردنی میرنشینیی خ وهڕ  بهۆد ب مه میرمحه
 
 :ناك هشیی پ  بهآی س یه نهز یدا خه آه مه سیست له



 
 .تیی میر كی تایبه و مڵشی ما  ـ به1
 
 .شی داهات و باج  ـ به2
 
 .هتد... آان و  ارهوایی و ش هرمان شی دارایی و فه  ـ به3
 

تان تیی ئیبراهیم پاشا، دژی سو آایهۆر  سه زنی به كی مهشكر دا له1830ی  سا د له مه میرمحه
  كی تری بهشكر  له وه آی تریشه  الیه ر سووریا و له  سه می عوسمانی نارده حموودی دووه مه
 . ژیا  تیا دهی آوردیان و ناوچانه ران و ئه ئ ناردهتیی میرموراد  آایهۆر سه

 
 . ر آردۆراندا م ئڵ گه كی ئاشتیی لهیمان دا په1834ی  سا میر له

 
ر  م هه ران بوو، بهۆر میرنشینی س  سه رش بردنهریكی پالنی ه م خه رده تی عوسمانیش هه هو ده
 . وت آه ده ر نه سه

 
   و گرانیان نارده وره كی گهزشید پاشا، ه هڕتیی  آایهۆر  سه ن بهآا دا عوسمانییه1836ی  سا له
ری  وروبه زی عوسمانی توانیی ده دواییدا ه له. رپا بوو ك قورس بهڕ ران و شهۆر میرنشینی س سه

 .ێران بگرۆمیرنشینیی س
 

ئازاد آرد، می عوسمانی میری  حموودی دووه تان مهسو. ڵموو سته  ئهۆی چوو بۆمد خ دوایی میرمحه
 ـ یان آوشت و  رهۆد ـ پاشا آ مه ردی میرمحه  نامه  دا نا و بهۆآیان ب یه سهۆدا ب وه انهڕ  گه م له به

 . وه شانده وه رانیان ههۆمیرنشینیی س
 

  
  میرنشینی بابان

  
 

 1686آانی  ه سا له.  زراوه  دامه وه دی بابانه حمه  ئهق  ناوی فه تدا به هڕ  بنه میرنشینی بابان له
مدا  یه ژده ی هه ده سهمی  آه ی یه  نیوه له. ست  ده تهۆتی گرت سه اییش ده و دو ز بووهه  به دواوه به

،  ر گرینگی بینیوهۆكی زڕۆتی عوسمانی  هو  و دژی ده وه ووی سیاسییهڕ  میرنشینی بابان له
تی میرنشینی  سه ده. ربازیی میرنشینی بابان زی سهت و ه سه  بوونی دهۆ ب وه تهڕ گه ویش ده ئه
  ، له وه مانییهی سل  ناوچه تهو آه  ده یرنشینهم م ئه. ر وبه مه ك له سا300 ۆ ب وه تهڕ گه بان دهبا

  له.  وه تهگر تی آوردستان ده ژهڕۆ  كیش لهش  و تاآوو به وه رانهۆباشووری میرنشینی س
تی  سه ر دهژ زوور له رهی شا كی ناوچهش به.  وه گرته رآووآی ده ی آه واوی ناوچه  ته وه ژئاواشهڕۆ

ری گوندی  ی دادوه وه دوای ئه. چواالن بوو ختی میرنشینی بابان قه تهپای. میرنشینی باباندا بوو
 درووستكردنی  ستی به دا ده1784ی  سا ، له مان پاشاوه ناوی سل ندی، ئیبراهیم پاشا، به كه مه
 .ختی میرنشینی بابان  پایته  نا و دواییش آرا بهمانیی لك آرد و ناوی سلشار

 



زی و ھر ب  سه ر آاری آردهۆ ز مه ر بوو، ئهۆیی زۆمی میرنشینی باباندا گیروگرفتی ناوخ رده  سه له
وتنی  ككهڕی  پ  عوسمانی و فارس به وه آی تریشه  الیه ، له وه آه  الیه  له م میرنشینه الوازآردنی ئه

یش  وه  دوای ئه ئیتر له. ش آرد یاندا بهۆ ناو خ انیان لهسری شیرین میرنشینی باب یمانی قه په
 .ستی فارس ر دهكی تریش ژستی عوسمانی و جار ر ده ژ وته آه  دهێمیرنشینی بابان جار

 
 و  وه ز بووهه كی تریش میرنشینی بابان بهحمان پاشادا جار هبدول می میرعه رده  سه له
ر ژ هز و له ر بهۆكی زشكر  له دا به1822ی  سا آان له یهعوسمانی. یاند اگهڕی ۆییی خۆخ ربه سه
ختی میرنشینی بابان   پایته مانی آهر سل  سه رشی بردهیدا، هۆد پاشا خ تیی مامه رآردایه سه
 .بوو

 
آان توانییان شاری   دواییدا عوسمانییه م له شكری عوسمانی آوژرا، به  له س له  آه500ی  نزیكه

میرنشینی بابان و تاآوو آی ۆر  سه  دوای مردنی باوآی بوو به حموود پاشا له مه. مانی بگرنسل
ی تی میرنشینی بابان تاآوو سا سه ویش ده و بوو و دوای ئه ستی ئه  ده ت به سه  ده1834ی سا

 .مان پاشا بووستی سل  ده  به1851
 
ی  ره ر پهۆبی آوردی ز ده دا زمان و ئه شینهم میرن تداریی ئه سه ی ده  ماوه ، له ی شایانی باسه وه ئه
 .  ژده ی هه ده می سه آه ی یه  تاآوو نیوه وه ی شانزه ده تایی سهۆ آ تی له تایبه ند، به سه

 
 و 1855 ـ 1797تیی نالی  رایه بهڕ  ی شیعری آالسیكی آوردی به دروستبوونی قوتابخانه

كتی آرمانجیی  دیال نی شیعری آوردی بوون لهشكقـ  شه حوی آه كانی، سالم و آوردی و مهڕهاو
و   ئه سه ر له  شاعیرانی تریش هه ر لهۆب و نووسین و ز ده  زمانی ئه  و دواییش بوو بهخواروودا

ی یشتن و پهڕۆ  یه چكهڕدا بییه ده  ئه و زمانه یان به ره وییان آرد و په ه . 
 

  آاری میرنشینی هه
  
 
لی وان، شاری وان و ۆوان گ ن وته آه آاری ده ، میرنشینی هه یهآی شاخاوی یه آاری ناوچه هه
 . رگ بووم لهۆآاری شاری چ ختی میرنشینی هه پایته. شاویۆخ
 
. ێو بژ ێز دوژمن بپار ی لهۆیتوانی خ كی چیاییدا بوو، دهمر  هه  له م میرنشینه ی ئه وه ر ئه به له
 . بوو ز دهه هات به تا ده ش هه یهۆب
 
آانی  ر گونده  سه نارده شكری ده ر جار لهۆ ز یهۆترسا، ب  ده م میرنشینه تی عوسمانی له هو ده
  مهر و هه شنبیرانی آوردیان لهڕۆر و ۆخ آردن و مووچه آاری و آاولی ده ری میرنشینی هه وروبه ده
 .آرد ر ده ده
 
آاری و  ر میرنشینی هه  به ردهب نایان ده ك په آان، خه رداریی عوسمانییهۆم و زورش و زر ه به له
تر  دهز) زار چل هه (40000  آداری له زی چهه. آرد هات زیادی ده تا ده ش هه م میرنشینه زی ئهه

 .بوو



 
  ك بهناجار  جاره یهۆ نیشتبوو، بی ل م میرنشینه تی فارسیش ترسی ئه هو  ده وه آی تره  الیه له
ییی ۆخ ربه وام سه رده آاری به م میرنشینی هه ری، به  سه برده رشی ده ه وه زنه ر مهۆشكری ز له
فا  می مسته رده  سه تی له تایبه ش به مه ئه.  رازی پاراستووه رفه  سه ی دژی عوسمان و فارس بهۆخ

 .ز بووبووه ر بهۆی ز آه  میرنشینه آاریدا آه پاشای هه
 
م  مابوو، به آاندا ناوی نه عوسمانییهمی  رده ی سه م دواییه آاری له  میرنشینی هه نده رچه هه
 .ێدا بگر مهر و هه ر ئه سه س به واوی ده  ته  به یتوانیوه ش نهۆم ت تاآوو ئه هو ده

 
 

  تانۆمیرنشینی ب
  
 

   آه وه می دیجله نیشت چه  ته تهو آه  ده م شاره ئه.  بوو تان شاری جزیرهۆختی میرنشینی ب پایته
غداد ـ   ـ بهآر ـ مووس گای بازرگانیی دیاربهڕ.  آه  ناوچهۆو بآی گرنگ بو یهۆویش ه ئه
 . یڕ په دهدا تو  بهڵموو سته ئه
 
تاندا ۆ میرنشینیی ب له.  ووناآبیریی آورددا بینیوهڕژووی  م نگی لهكی گرڕۆ  م میرنشینه ئه
دا شاری 1570 ـ 1400نی وان سا ن له.  ی آوردی آراوه ژهشخستنی زمان و و پۆر بۆكی زبات خه

زن  ڤی مهۆ مرل دا گه آانی جزیره  قوتابخانه له. ووناآبیریڕی زانیاری و  رچاوه  سه  بووبووه جزیره
 .وتن كه ار ههو ناود

 
الی  آوو مه ر و شاعیری وه سووف و نووسه یله آاریدا، فه تان و ههۆآانی میرنشینی ب مهر  هه له

 ناو آالسیكانی   لهۆم م و زینی خانی ئه مه. وتن رآه دی خانی ده حمه یران و ئه  تهق جزیری، فه
 .  ی گرتووهۆی خجیھاندا ج

 
زن و  كی مهڕۆ  وه ره  و هونه ژهتكردنی زمان و و ووی خزمهڕ  هدرخان ل ی به هما ها بنه روه هه

ڤاری هاوار، ۆ، گ1954 ـ 1930نی ی آوردستان و سا ژنامهڕۆدا 1880ی  سا له. گرنگیان بینیوه
 .  رآردووه ووناهی یان دهڕژا نوو، ڕۆ
 
 .ست  ده یان گرته م میرنشینه تی ئه سه زیزان ده ی عه هما دا بنه1821ی  سا له
 
تان دژی ۆمیرنشینی ب. ش آرا بوو آاندا به وان میرنشینه ن مدا آوردستان له یه زدهۆی ن ده  سه له

آبوون  یه ۆریش بۆكی زو هه. كی آورددا درووست آردبوو  خهڵ گه ی باشی له آه وییه كهدوژمن ت
تی عوسمانی زوو  هو م ده تان، بادینان،بابان درا، بهۆران، بۆیی میرنشینانی سۆخ ربه و سه
و  آان و به موو میرنشینه ر هه  سه رشی برده ه وه  و گرانه وره كی گهشكر  له  آرد و به مه ستی به هه
ی  ج ری له وی داگیرآهزگای درووستكرا شت و دهه آانی نه میی میرنشینهۆنۆتۆ ئ الماره په

 .زراند آاندا دامه میرنشینه
 



 


