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. خیف مئموون مرد و، دوو کشی گورەی بچارەسرنکراوی بۆ جنشینکی موعتسم جھشت

ک بتیی بابرۆکایسی، شۆرشی خۆرمدینان بکتناموەسیالتی لر دەسترسیی بۆ سورەترین مگ
ناودەبا و، ئامۆژگاریی موعتسمی جنشینی دەکا بھر نرخک بووە بابکی عرەب و ئاینی ئیسالم

قووبوونوەی جنگی نوان دوو ئیمپراتۆریی ئیسالمیی و مسیحی و . خۆرمدین و شۆرشکی لنوبرێ
وپای خۆرمدینان ک ھرشکی برفرە لرۆژھتی کوردستان مردنی مئموون، ھلکی باشی رەخساند بۆ س

سرتاسری باکووری رۆژھتی . لدژی سوپا و داودەزگکانی حکـوومتی ئیسالمیی دەستپبکن
لسوپای عرەب پاککرایوە، ئوجا راپڕین ھرمکانی ) ئازەربایجانی ئستا وپارزگی ورم(کوردستان 

زۆربی شاروھرمکان کوتندەستی . گرتوەشیراز و ئسفھانیشیو ۆڕستانئردەن و کرماشان ول
ی زاینیی، بۆ سرکوتکردنی راپڕینی 833موعتسم لسای . کورد و، الینگرانی پاپکی خۆرمدینوە

ئیسحاق ئیبراھیم ''سوپایکی گورەی ئامادەکرد ب فرماندەیتیی لۆڕستانوکرماشان ناوچکانی 
لگڵ کوو سوپای ئیسالم گیشت سنوورەکانی کوردستان، بنیازی بوکردنوەی جوی ترس .''.مسحب

. انی گوندەکانوالینگرانی خۆرمدینان، کوتن قچوکردنی دانیشتوو تۆقاندن و شکاندنی ورەی خک و
رە وخوناویی جنگکی گوو ھورامانکرماشان و لۆڕستان و ھمدانئوجا، لشارەکانی ناوچی 

شڕی دەستویخ و تکھپرژان و سرپڕاندن و کوتنی الشیکی دوای چندین مانگدەستیپکرد، 
و سوپای عرەب ئیسحاق ئیبراھیمزۆری کوژراوی ھردووال ل گۆڕەپانکانی جنگ، سرئنجام 

بازرگانی و جوانترین شاری لو سردەمدا ناوەندیک شاری کرماشان . بربرکانی کوردانیان تکشکاند
لبشکانی داھاتوودا زیاتر باسی کرماشان (و تاالنکرا ندراسووت، بووھرمک و ئاوەدان و پحشیمت

لو ).دەکین ک چندجارکی تریش لالین سوپای ئیسالموە سووتنراوە و دانیشتووانکسی قچۆکراون
. گورو ومندای کورد لنوچووندەیانھزار ،''کافرانجیھاد لدژی ''زنجیرە ئنفاالنی ک نوی لنرابوو 

کورد، بوون کۆیل و برەو بغدا لگڵ ھزاران ژنوکچ  وکوڕی الوومردمندایجنگاوەریھزاران پیاو



ە کچان و ژنان و مردمنداڵ لنو کۆشکی سوتان و سردارانی سوپا دابشکران، ئوانش ک مانو.  بران
.''لبازاڕەکانی کۆیلفرۆشیدا، فرۆشران، تکای الوان و پیاوانیش لسدارەدران

علی محممد جزیری ''و '' *)1(محممد جریر تبری ''بوتی دوو مژوونووسی بناوبانگی دنیای ئیسالم 

رەو خاکی ئیمپراتۆریی پتر لشست ھزار کورد لو شڕاندا کوژران، ژمارەیکی زۆریش ب''*)2ابن اثیر (
.''....ھزاران الینگری خۆرمدینان لژنوپیاو بدیل گیران و بران بۆ بغدا. ھتن) بیزانس(مسیحی 

و کرماشان و لۆڕستانھورامانھمدان وچند الینک لشکستی سوپای خۆرمدینان ل ھرمکانی 
ناوچان لالین خک والینگرانی خۆرمدینانوە، دوای ئازادکردنی ئم : دەوری سرکییان ھبوو، یکم

خیف موعتسم بخرایی سوپایکی گورەی بڕکرد بۆ سرکوتکردنی شۆرشکیان، سوپای خۆرمدینان 
دەرفتی ئوەیان لبردەستدا نبوو، ھزکی پروەردەکراوی شڕزانی خاوەنبیروباوەڕ و پۆشتوپرداخ بۆ 

لکاتی گیشتنی سوپای عرەب بۆ ھرمکانی خوارووی . رەب ئامادەبکنبربرەکانی ھرشی ع
کوردستان، زیاتر خکی ئاسایی بوون ک بداروبرد برەوڕوویان دەبوونوە، بۆی نیانتوانی لبرامبر 
ھرشی بربوی سوپای پۆشتوشڕکری ئیسالمدا درژە بشڕەکیان بدەن و، برگریی لخۆیان و 

ئم لالیک، لالیکی دیکوە، لنو سوپای عرەبدا ژمارەیکی کمیان بڕەگز عرەب . کانیان بکنشارە
. بوون، زۆرک خ و عشیرەت بپارەو ز و، رازیکردنیان ب تانیی ئنفال، لگڵ سوپای عرەب دەکوتن

 وەک کواسۆری برتیپ، پش چکداری لنو ئرانییکان و کورداندا سوپایکی بکرگیراو دامزرابوو، ک
عرەب دەکوتن و، بناوی موسمان و لشکری ناعرەبی ئیسالموە، شڕی کوردی ھاوڕەگزی خۆیان 

ئم ھزە بکرگیراوە  ک . ''کافرکوژ''ئم سوپای گورزیکی گورەیان سازکردبوو، نویاننابوو .. دەکرد
یان لنراوە، دەور و کارکردی زۆری ھبوو ل ''جاش''لوژەی سیاسیی ئوڕۆکی کورددا ناوی 
. ھورامان و کرماشان  وھمدان  و لۆڕستانسرکوتکردنی راپڕین گورەکی ھرمکانی 

کاتک خیفکانی عباسی، مئموون و موعتسم لو راستینی گیشتن، بھزی کمی خۆیان و 
 وپاینی پلو و بوزخشینی زبوجا برن، ئوبنی لکک و شۆرشوە ناتوانن بابرماندەی خۆیانفب

کانی ئرۆکخکانی کورد و ناکوردی وەک سرۆکخشیرەت و سورەکانی عگی بخشرانی و ترکان، ن
ئم سیاست بتایبتیی لسردەمی . شڕی کورد بکورد و، فارس بکورد و ترک بکوردیان داڕشت

کۆسپکی دیکی سرڕی بابک . موعتسمی خیفدا بوو ب ستراتیژی سیاسی و سربازیی حکوومتکی
نکانی دەومندی شار و ئاغا و و بزووتنوەکی ئوەبوو، زۆربی سرۆکخکان و بگشتی چی

دەرەبگکانی کورد و ئرانیی، دژی بابک بوون، چۆنک وەک پشتر ئاماژەمکردپی، بابک، چلۆن شڕی 
سرومایی لدژی عرەب خستبووەڕێ، ئاوەھاش دژی فیۆدال و بگزادە و چینی دەولمندی کورد و ئرانی 

و سامان و بری رەنجی ھژارانیان دەخوارد، زۆرینی ئو بوو ک خکیان دەچوساندەوە و لداھات 



زەنگین و فیۆداالنش لگی بوون و، باجیان دەداپی، لڕووی بیروباوەڕەوە نبوو، بکو لترسی 
ئم راستینیش کاتک ئاشکرابوو . لدەستدانی سامان  وگیانیان بوو خۆیان بدۆست و الینگری پشاندەدا

ک برەو کزیی چوو، ھموویان روویان لوەرگا و بوون پشتیوانی حکوومتی ک شۆرشکی باب
!). دواتر بدوورودریژیی باسی ئم بابت دەکین. (ئیسالمیی

بابک ،)و ھمدان و لۆڕستانھورامانکرماشان و (دوای قچۆکردنی چوار ھرمی گورەی کوردان 
شکستی خۆرمدینان . ایوە و تنیا ئازەربایجانی بدەستوە ماسنوورەکانی ژردەسالتی بچووک وتسککر

لناوچکانی خوارووی کوردستان نک ھر نبووە ھۆی ورەبردانی سوپای خۆرمدینان، بکو 
ھزوباوەڕکی زیاتری پبخشین و بشویخون و ھرشی لناکاو و خستنداوی ھزەکانی عرەب 

خیف موعتسم بۆ . و قچۆی ھرمکانی خواروویان دەکردەوەلشونجیاجیاکان، قرەبووی شکست 
ک ) ئفشین('' خدری کوڕی کاووس''رگرتن ل ھگیرسانی شۆرشکی نوێ، لسر داوای راوژکارانی،

شازادەیکی ئازا و پسپۆڕکی کمون بوو لپیش و کاروباری جنگیدا، بانگھشتکرد و، بنی داپی گر 
بنمای . ابک و شۆرشکی لنوبرێ، ئوا فرمانەوایتیی خۆراسان و کوردستانی پدەسپرتبتوو ب

بپی ھندک سرچاوەی . و ھرمکانی سرووی خۆراسان بوون'' ئشروسن''خدری کاووس حوکمانی 
،وانژوویی لژوونووسیوشاعیرمرەبمناویعبوو''بی''المعريالعالءئ1057سا- 1058

''خۆرەمیبابکی''بناویخوشکزاکیوخۆراسانیئبووموسلم:نووسیویتی''الغفرانرسالة''بناویلکتبکیدا

.''بوونزەندیقیوکوردھرس''کاوسکوڕیخدری''لھاتووفرماندەیھروەھا

دیارە کورد بووە نک رەگزکی وەک لناوەکیا ) ئفشین(ئگر ئم راست ب و، خدری کوڕی کاووس 
تر، ئم راستین تال وژەھراوییمان بۆ ئاشکرادەب، کورد ل ھزارودووستساک پش ئستا بدەستی خۆی 
نک ھر شکستی ب گورەترین شۆرشی رزگاریخوازیی خۆی ھناوە، بکو یارمتی دوژمنکی داوە 

وەک پشتر ئاماژەم .. کی، گلکی خۆی قچۆکردووەنیشتمانکی داگیربکا و، شانبشانی داگیرکرە
کردپی، بشک لشازادەو کسایتی و زانا و رۆشنبیرانی کوردی ئو سردەم و سدەکانی دواتریش، بۆ 
برژەوەندیی خۆیان و لپناو دەستخستنی پلوپای و خۆپگیاندن لسایی دەستدارانی عرەبوە، دژایتیی 

، ک ئفشین و پشتیوانی خیفکانی ئیسالمبوون و، کردشکی و شۆرشکانی دواتریان بابک و شۆر
بگومان رووداو و کارەساتکانی دوانزەسدە بر لئستا، . نموونیکی ئوانبوون'' دینوەری''زانای گورە 

و پداچوونوەی ورد و وەک زۆرک ل الپڕەکانی مژووی ونبووی کورد پویستی ب شرۆڤ و  لکۆینوە 
نیشتمانیی کوردیدا، - ماندوونناسانی کۆمکسکی دسۆز و نیشتمانپروەر ھی، لناوەندکی زانستی

سرجمی سرچاوە مژووییکانی کۆنی ناوچک بئاسۆری و سریانییوە ھتاکو یۆنانی و عرەبی و ترکی 
سرلنوێ بنووسنوە، ئو مژووە لمشکی کورد و فارسی، شنوکو بکن و، مژووی راستینی کورد



بسدرتوە ک داگیرکرانی کوردستان بتایبتیی لماوەی سدسای رابردوو بپی ئامانجی 
...رەگزپرستانیان بۆ گالنی خۆیان وبۆ کوردی بندەستی خۆیان نووسیوەتوە

وکمانی کوردستان، بکو زۆرینی خیفی ئیسالم موعتسم، نک ھر خدری کوڕی کاوسی کردە ح
فرماندەکانی سوپای ئیمپراتۆریی ئیسالمیی ناردەالی و، ھموو دەستکی داپی و، داواشی لسردارەکانی 

ئوجا ھزاران تن خواردن و پداویستیی سربازیی . دابن) ئفشین(کرد، لژر فرمانی خدر کاووس 
رۆژی دەھزار دەرھم دراوی . سوپاکی ئفشین ترخانکردبووجیکی زۆروزەوەنیشی بۆ. ناردبۆی

لھر فرسخکدا دەستیک . ئوکات بۆ کاتی پشەوی و، رۆژی پنج ھزار دەرھم بۆ کاتی پشوو
'' ھلوەن''سوارچاک دانران، ک پیام و نام و ھوالکان ل کمترین ماوە، لسامڕاوە بگینن شاری 

لسر ھر تپۆکیکی نزیک . لنزیکی کرماشان، لوشوە بیگیننوە سامڕا) اقپای ت(، *)3حلوان(
بیک چاودری سربازیی دانران، لکاتی دیتنی نامبرەکان، بدەنگی برز چاودرەکی دیک لھاتنی 

- ماشان بوالوە لکر. پیامکان لماوەی چواررۆژ ل ناوچی کرماشانوە دەگیشتن سامڕا. ئاگاداردەکرا
ھتاکو ئازەربایجانی ئستا، ئگرچی - برەو بشکانی خواروسرەوی رۆژھتی کوردستان

داگیرکرابوونوە، بم ھشتا شۆرش و ناڕەزایتیی بنبنکرابوو، سوپاودەستپوەندەکانی عرەب لم 
نامبر و چاودر لسر گردۆک و ناوچاندا ھستیان ب مترسیی دەکرد، لبر ئوە دەستی سوارچاک و 

ئمش بگیکی . تپۆککان داننرابوون و، بناوچی جنگ و ناوچی بابک و الینگرانی ئژماردەکرا
ھرچییک . روونی دیکی بۆ ئوەی بزانین ناوەند و جرگی بزووتنوەکی خۆرمدینان، کوردستان بووە

نووسر و مژوونووس فارسانی لزەمانی رەزاشاوە ک رژمی سرچاوەی فارسیی، بتایبتیی ئو 
ناسیۆنای فارسی دامزراند، تاکو ئمۆ لبارەی شۆرشی بابک و خۆرمدینان نووسیویان، ھیچیککیان 
پوان و پرنسیپی پیشکی خۆیان وەک مژوونووس و نووسر بکارنھناوە و، پنایان نبردووەت بر 

) چیاکان('' جبال''ن، بۆ یکجاریش نوی کوردستانیان نھناوە و، ناوی ئازەربایجان و ویژدانی خۆیا
 وان لولی ئقی بکو خنووسیوە ئوەشیان نئ ویژدانانت زۆر بنانژیاون، '' جبال''یاننووسیوە، ت

؟  !سر بچ تیرە و رەگزک بوون

. لسدانھزار چکداری عرەب و ناعرەب پکھاتبۆ لنوبردنی شۆرشی خۆرمدینان سوپایکی مزن 
لالین خیفی ئیسالم موعتسموە نردرا بۆ ''سعید محممد کوڕی یوسف مزووری''سرداری عرەب 

''ردەو(''مادینشار''و ''زەنگان''و'' *)4(ئ ی کراوە بکوەی ''*)5(ماد ئاوا ''و )ماھنشانفارسییبۆ ئ
دەستیک . سرجمی ئو پگ و لشکرگ سربازییان چاک کاتوە ک سوپای بابک لنویان بردبوون

لسوپای خۆرمدینان شو ھدەکوتنسریان، بم چکدارەعرەبکان پشتر لڕگی سیخوڕ و 
ەیکیان لدەکوژن، ئوانی دیش بکرگیراوی خۆجیوە بنخشکیان زانیوە، ھرشکیان تکدەشکنن، ژمار



بوتی . دەگرن، سری باوی کوژراوەکان لگڵ دیلکان بنیشانی سرکوتن، دەنرن بۆ بغدا
!. ئم یکمین شکستی سوپای بابک بوو،''تبری''مژوونووسی گورەی ئیسالم 

ی زۆری بخشوەت ئفشین و، کاتک دەستدارانی ئمارەتکوردییکان زانییان موعتسم دەسالتک
سوپایکی گورە و گران رووی لھرمکی، ئوجا یکیک لھاوکاریکردنی بابک خۆیان کشایوە و 
بنھنیی پوەندییان گرت ب بغدا و ئفشینوە، بنوبانگترین و دەستدارترینی ئمانش دەرەبگکی کورد 

. ک ھر لناوچی ورم وە، ھتاکو تورز مۆکی ئو بوو)د ئلبعیسمحمم('' محمد البعیث''بوو بناوی 
ئم کابرای بۆ پشاندانی نیازپاکیی خۆی لگڵ خیفی بغدا، یکک لسردارە بناوبانگکانی بابک 

، ی بانگشتی کۆشککی کرد و، پشوازییکی گرمی ل عیسمت کورد و ''عیسمت کورد''بناوی 
بپی پیالنک پشتر دایشتبوو، دەستیانکرد ب کوشتنی پاسوانکانی عیسمت کورد،  . نکانی کردپاسوا

ئوجا لنو کۆشکیشدا دەڕژن بسر عیسمت کورد و بگوریس و زنجیر دەیبستنوە، ژمارەیکی کم 
ۆیان لکوشتارگک لپاسوانکانی فریای خۆیان دەکون و، لشڕ و تکھچوونکی دژواردا دەتوانن خ

سرداری کورد عیسمت کورد، بکۆتوزنجیر و ھزەوە . رزگاربکن و، بگرنوە و ھواک بگینن بابک
ئم پاوانی شۆرشی خۆرمدینان، ماوەیک بدڕندانترین شوە لبغدا شکنجدەدری، . دەنردری بۆ بغدا

ھموو زانیارییک لزمانی دەردنن، ئوجا لشی لبارەی تاکتیک و شوازەکانی جنگیی بابکوە
.پارچکراوی وەک گۆشتی قوربانیی، بگۆڕەپانی شاردا ھدەواسن

بلشکر وچکوجبخانی زۆروزەوەنوە برەو باکووری رۆژھتی کوردستان ،)خدری کاووس(ئفشین 
لھر شونک ھۆردووەکی الیبدای، مترز و خنقیتان بچواردەوری خۆیدا . ملی ریگرتبر

ئفشین ھروەھا دەستیکرد ب . مفرەزەی شناسای و پشکنین بچواردەوری ھۆدوودا دەگڕان. دروستدەکرد
نی تۆڕی سیخوڕی وبخشینی پارە و زوزو ب گوندنشینکان و قرەج و کۆخوکوستان نشینکان سازکرد

نامبرەکانی . و، کینی خک و کۆکردنوەی زانیاریی ورد لسر ھاتوچۆکردنی ھزەکانی خۆرمدین
بوای موعتسم ھرچییک پویست. پیتاپیتا دەگڕانوە بۆ سامڕا و دراو و زی زیاترتان دەھنابۆی

ی ئاگاداردەکردەوە بوپڕی وردبینی و ھۆشیارییوە نخشکی '' ئفشین''، ھموو جارکیش ودەیناردبۆی
لیکک لو کاروانانی ک خیف بۆ . برت پشوە بۆ ئوەی لبرامبر بابکدا تووشی شکست نیت

زە و، زوزیوی زیاتر، ھروەھا برگدرووی تایبتی یارمتیدانی ئفشین بڕیکرد، جگ لناردنی ھزی تا
کۆشک و سرئاشپزی کۆشک لگڵ چندین تن دڕکی لئاسندروستکراوی ناردبۆی ک بچواردەوری 

:کاتک بابک ئم ھوای بیست، گوتی.  ھۆردووەکیدا بویکنوە بۆ برگری لھرشی سوپای خۆرمدین
.''!ەوە نماوە، سرئاشپز و جلدووری تایبتی خۆی دەنری شڕمان لگل بکنخیفی ئیسالم کسی بدەور''



''ژدەر''

لشاری ی ھتاوی نزیکی دوانزەسدەیک بر لئمۆ،218سای محممد جریر تبری- *)1(
، ھموو ''تاریخ طبری''خاوەنی پرتۆککی مژوویی بناوی . لباکووری ئران ھاتووەت دنیاوەئامۆل

لسدەکانی . رووداوەکانی ئو سردەمی کوردستان و ئران بۆ ماوەی چل ساڵ برکوپکی تۆمارکردووە
دواتردا، ئم پرتۆکی تبری بوو بسرچاوەی زانیاریی بۆ ھموو ئو نووسرانی لئیسالم و 

ا ژیا و جگ لنووسینی پرتۆکی تبری سانکی زۆر ل بغد. دەستدارتیی ئیسالمییان کۆیوەتوە
لسر .''جامع البیان عن تاویل''مژوویی، سرقای لکۆینوە و شیکردنوەی قورئان بوو لبرگکدا بناوی 

خیفی عباسی، دوو کتبی دیکی نووسی، یکیان، کۆکراوەی بیروڕای ھموو زانایانی ''ئلمۆکتفی''داوای 
چوارخیفی م تاکو ئوکات سبارەت ب ئاینی ئیسالم دواون، دووەمیان، ژیاننامی ئاینی و پیاوچاکانی ئیسال

).ئبووبکر، عومر، عوسمان و علی('' راشدین''

ئبووبکر محممد عبدولکریمی مووسیکوڕی ،)ابن اثیر(عزەدین ئبولحسن جزیری - *)2(
عزەدین حسن ھاتووەتدنیاوە، لباکووری کوردستانی زاینی 1160سایلزانایانی سوننی شافعی، 

لریزی ،)ئبووسعادەت مجدەدین موبارەک و ئبولحسن علی(لگڵ دووبراگورەکی جزیری
، )ابن اثیر(لنو ئم س برا زانا و ھکوتووەدا، عزەدینی براچکۆل . گورەترین زانایانی ئیسالمن

لماوەی ژیانیدا ئم برھمانی .  ونووسی دنیای ئیسالم لقلم دراوەبگورەترین لکۆر و مژو
:نووسیوە

1-''فی معرفة الصحاب ک ژیانی ('' اسد الغابیری ئیسالمی 7500ناو و کورتمبغزیکی پەوانی نیاران وپ س لک

پرتۆکی -4''تحفة العجائب و طرفة الغرائبکتاب ''-3. ''ئتابکانی مووس''پرتۆکی مژوویی -2).تدا تۆمارکراوە

مانگی تدا -ی کۆچی 627رووداوەکانی جیھانی تاکو سای '' الکامل فی التاریخ''پرتۆکی -5. ''جامع الکبیر فی علم البیان''

.''اللباب فی معرفة االنساب''پرتۆکی -6. تۆمارکردووە

 بزەدین جزیری کتمی عرھورەترین بورەترین گگ وڕۆش بتاکو ئھ تی کیکژووییم
سردەمی ژیانی عزەدین جزیزی ھاوکات بووە لگڵ کۆتاییکانی . سرچاوەی مژوویی زانستی دادەنرێ

رووداوەکانی ئوسردەمی . حوکمانیی سوتان جاللدین خواڕەزمشا وسرھدانی ئیمپراتۆریی مغۆلکان
وە، لبر ئوە کتب مژووییکی بگورەترین سرچاوەی باوەڕپکراو بوردی وەک خۆی تۆمارکردو

.دادەنرێ سبارەت ب سرھدان و بوبوونوەی دەسالتی مغۆلکان



، لنزیکی شاری کرماشان ھکوتبوو، لریزی ئو شاراندا بوو کوتبووە سر ھی )حلوان('' ئوەن''شاری -*)3(

. دەیان زانا و کسایتیی گورەی ئاینیی لسدەکانی یانزەودوانزەی زاینی لم شارەوە سریانھدا. وە' 'جادەی ھورشم''

ک ئوکات گوندکی بچووک بوو، ''  سرپ زەھاو''دواتر ئم شارە برەو ورانی چوو، ھۆی ئمش نازانرێ، پاش دەیانساڵ 

ئم شارە درین ئستش . ی گرتوە''ئوەن''شارکی گورە و جی شاری برە برە ئاوەدانی تکوت و پرەی سند و بوو ب

. ئاسوارەکی ماوە

. ه'' ئاگر''ی کی دیکهیهونه'' ئار''. ''ورهده–ئار '' ''اردبیل''بهکان کردوویانهفارسهکه'' وردهئه''ی وشه-*) 4(

ڕ و مات و گا و جی مهبهیش که'' وارده''ی وشه. برێ و مانای شون و جیهکاردهباکووردا بهکوردی لهکهه'' رڤهده'' ''ورده''

. جبوونهمانای شونی نیشتهبه'' ور''و '' وار''. ھنراوهوهمهر لهگوترێ، ھهمانگا ده

وانرتۆکی: (بز بۆ پبمال نکیی دوکتۆر جشوە، پرتۆکم پبارەی ئک لیند وشژووی '': چم
).2010سای 12لنووسینی سیروان کاوسی الپڕە '' دەسالتدارتیی ئاینی لئران

'' زەنگان''شارکی گورە و شونی نیشتجبوونی سردەمی مادەکان بووە ک ئستا لپارزگی )  ماھنشا('' مادشا''-*) 5(

کاتک برەو '' ماد''ھۆزی گورەی . ھی'' ماد ئاوا''ئستش گوندک لپانزە کیلۆمتری شاری مادنیشان بناوی . ھکوتووە

وەزان مانوە ک ئستش بناوچیکی رۆژھتی کوردستان پالتی ئران و کوردستانی ئستا ھاتن، بشکی لچۆمی قز

.ئژماردەکرت


