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 ميَذووى مةلةواني:
 ميَذووي مةلةواني لةسةردةمي كؤن: -1

بؤ ئةوةى  اوةثالَن يئادةميزاد ئاشنايةتي بةئاو ثةيداكرد، سروشتئادةميزاد بةمةلةواني ئاشنا بوو لةو كاتةى كة 
 بةمةبةسيت ةوةرانيلةطةل سروشت وزيندفيَري مةلةواني بيَت،ضونكة ملمالنيَ وشةرِو كوشتاري بةردام بةرؤكي طرتووة، ملمالنيَ 

 ثاريَزطاري لة ذيان ودابني كردني ثيَداويستةكاني مانةوةي لة ذيان.
ئةوةى ثيَويستة كةبيزانني دةربارةى مةلةواني لةشارستانيةتية كؤنةكان ئةوةية كةخةلَكي طوند وديَهاتةكاني  

ئةو هةلَكةوتة جوطرافية واي كردبيَت كة  ميسرية كؤنةكان كة كةوتبوونة سةر زيَي نيل مةلةوانيان ئةجنامداوة، رةنطة هةر
ميسرية كؤنةكان وةرزشي مةلةوانيان وةك ريَطةيةك بؤ ثةروةردةو ثيَطةياندن ئةجنامدابيَت، وةنةخشي سةر ثامشاوة كؤنةكان 

ةمةلةواني، ( سالَ ثيَش لةدايكبوون دةطةرِيَتةوة ئاماذة بةوة دةدةن كةميسرية كؤنةكان طرنطيان داوة ب4000كةميَذوويان بؤ )
( ثيَش لةدايكبوون ميسرية كؤنةكان زؤربةى جؤر وشيَوازةكاني مةلةوانيان ئةجنام داوة تا ئةو ئاستةى كة 3000وةلةسالي )

كةسة ديارو ناودارةكانيان مةلةوانطةيان لةناو كؤشك وتةالرةكانيان دروست كردوةو بةطرنطيةوة مندالَةكانيان فيَري وةرزشي 
( ثيَش لةدايكبوون مامؤستاى ثسثؤري تايبةتيان ئامادةكردووة بؤ ئةم بوارة، 1160 –1780ساالَني )لة مةلةواني كردوةو، 

بؤية الي ميسرية كؤنةكان وةرزشي مةلةواني بناغةو بنضينةى سةرةكي بوو لةثرؤطرامي فريكردن وجةنطدا، هةروةها فيَري 
يةكيَكة لةثيَويستيةكاني وةرزشي ئاوي لةسةدةى بيست ئةوة ببون كةضؤن ثرؤسةى رزطاركردن ئةجنام بدةن كةلةئيَستادا 

 ويةك.
ةدواى ئةواندا شارستانيةتي دؤلَي رافيدةين ديَت لةدواي ئةوانيش هؤزة كةنعانيةكان لةلوبناني كؤن كةلةميَذوودا ل 

لةواني وضونة بةفينيقيةكان ناودارن وضاالكي جةستةيي جؤراوجؤريان ئةجنام داوة بةتايبةتي وةرزشي سةولَ ليَدان ومة
 ذيَرئاو. 

الي ئيغريقيةكان، بةجؤريَك لةسةر ئامادةكردني جةنطاوةران لةدواتر وةرزشي مةلةواني شويَنةواري زؤري دانا  
ئيغريقيةكان شويَن وجيَطاى تايبةتيان هةبوو بؤ ئةجنامداني ياريية وةرزشيةكان كة ناسرابوو بةمجنازيوم وةشوييَن تايبةت 

بؤ فيَركردني منداالَن وتازةثيَطةيشتواني والَتةكةيان ئةم شويَنةشيان ناسرابوو بةبارسرتا لةناويدا وجياكراوةيان هةبوو 
 مةلةوانطةشيان دروستكردبوو، بةتايبةتي لة شاري ئةسينا.

دةربارةى رؤمانيةكانيش هاتووة كةخؤشةويسيت زؤريان بؤ مةلةواني هةبوو وةبةبةشيَكي طرنطيان هةذمار دةكرد لة  
كةطرنطياندا بةدروستكردن مةلةوانطةى طشيت بؤ بواري خؤشي بوون ةسازية جةنطيةكان. وةرؤمانيةكان يةكةم شارستاني ئاماد

وضارةسةركردن، تادةركةوتين ئايين مةسيحي كةرؤلَيَكي نةريَين بيين سةبارةت بةمةلةوانطة طشتيةكان وئةوان وايان دانا 
ةكرا بةشوييَن دةرضون لةبةها ئةخالقيةكاني بةهؤي تيَكةلَيةوة تا ئةو كاتةي بةثيَي ئايين مةسيحي مةلةوانطةكان هةذمار د

 بةثيَي برِياري ثياواني ئايين مةسيحي خودي مةلةواني حةرام كرا.
هةرضي دةربارةى عةرةبةكاني ثيَش هاتين ئيسالمة هاتووة كة ئةوان مةلةواني وضوونة ذيَر ئاويان زانيووة، بؤ  

كردن ودؤزينةوةى مةرجان مةلةواني فيَرببوون، فيَربووني ئةو وةرزشة لة ثيَداويستيةكاني ذيانيان مةبةسيت بازرطاني وراو
 ةيةى كة لةباوانةوة بؤيان مابؤوة.بووة بؤ وةدةستهيَناني بذيَوي ذيان ومانةوةيان لةسةر ئةو ثيش

ناوياندا وةرزشي مةلةواني بوو، دواى دةركةوتين ئيسالم طرنطيدان بةوةرزش وثةروةردةي جةستةيي زياتر دةركةوت لة
وةموسلَمانان هاندةدران فيَري مةلةواني بن لةبةر ثيَداويسيت زؤريان لةكاتي شةرِو طةياندني ئيسالم بةخةلَك ووالَتاني ديكة، 

وسلم(  عليةئةم طرنطيدانة بةوةرزش لةضةندين فةرموودة ئاماذةى ثيَكراوة لةوانة لةفةرموودةيةكى ثيَغةمبةر )صلى اهلل 
حق الولد على والده ان يعلمه ) وةلةفةرموودةيةكي تر هاتووة (ركوب اخليللموا اوالدكم السباحة والرماية وع)هاتووة 

وةعلي كور ابو تالب هاني  )علموا غلمانكم العوم( وةلة عومةري كورِي خةتابةوة هاتووة (السباحة والرماية والقراءة
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وةهاتووة كةخةليفة  فنعم الغالم( )من تعلم و عام وضروب احلسام واني ودةفةرموويَموسلَماناني داوة بؤ فيَربووني مةلة
)علم ولدي العوم فانهم جيدون من يكتب عنهم وال جيدون من يسبح  عبدامللك بة يةكيَك لة زانايةكاني ووتووة بةناوى شعيب

( ثيَش 260واني تيَيدا رؤلَي هةبووة لةسالَي )لةميَذوودا هاتوة كة لةيةكيَك لة بةناوبانطرتين شةرِةكان كة مةلة عنهم (
قرتاجنة( وة هةروةها شةرِةكاني اجلسر و قادسيةى يةكةم و شةري ( بووة لة دذي بةلةمةكاني )لةدايكبوون شةري ) الغربان 

 خاض ثةرستان و شةري ذات الصواري.
 

 ميَذووى مةلةواني لة سةردةمي نويَدا: -2

( وانةبيَذي ئةلَماني )نيكوالس 1538نويَ دادةندريَ لةميَذووى مةلةواني، لةسالَي )سةرةتايةكي سةدةى شازدةهةم بة 
لةسةر مةلةواني نووسي بةناونيشاني )طفتوطؤ دةربارةى هونةري مةلةواني( تيَيدا ئةوة روون  ثةرتووكيوينمان( يةكةم 

مامؤستاكةى وةشيَوازي بؤقة مةلةى وةك منوونة  دةكاتةوة كةضؤن فيَرخوازيَك فيَري مةلةواني دةبيَت لةريَطاى طفتوطؤ لةطةلَ
تري لةثاريس بالَوي كردةوة  كيثةرتووكيَفةرةنسي   ( )تيفينو(ى1696هةلَبذاردبوو بؤ فيَركردن، دواتر لة سالَي )

، بةناونيشاني )هونةري مةلةواني( ئةو شيَوة مةلةوانيةى كة لةكتابةكة ئاماذةى ثيَكردووة زؤر نزيك بوو لةسينطة مةلة
( لة شاري اوبساالي سويدي يةكةم يانةى وةرزشي بؤ مةلةواني دامةزرا، دواتر لةسةدةى نؤزدةم وبيستةم 1796وةلةسالَي )

دةربارة مةلةواني نووسراو بالَو  ثةرتووك( بةدواوة ضةندين 1805وةرزشي مةلةواني زياتر تةشةنةى سةند، لةسالَي )
، لةسالَي ي كردبيَذ )جون فروست( بالَو بويةوة كةتيَيدا باسي سينطة مةلةوانة كيثةرتووكيَ( 1816كرايةوة، لةسالَي )

 ياردة( لةناو مةلةوانطة ئةجنامدرا. 100( لةئينطلرتا يةكةم ثيَشربِكيَي مةلةواني )1878)
ةكي ( كة لةئةسينا ريَكخرا مةلةواني خراية ثرؤطرامي ثيَشربِكيَكان وةك ياري1896ولي ئؤلؤمثي سالَي )وةلةيةكةم خ 

( وةلةخولي 1904م( لةجؤري مةلةواني سةربةست، وةلةسالَي )1200 –م 500 –م  100سةرةكي بةشداربوو وبةسيَ ماوة )
 ( يةكيَيت نيَو دةولَةتي مةلةواني1908ياردة( زيادكرا، وةلةسالَي ) 400سيَيةمي ئؤلؤمثي سينطة مةلة بؤ ماوةى )

(F.I.N.A) اي نيَودةولَةتيان نووسيةوة بؤ ياريةكاني )مةلةواني وخؤنقوم كردن دامةزرا لةشاري لندن وةضةندين ياساي
( لةخولي ئؤلؤمثي ستؤكهؤلَم بؤ 1912وتؤثي ئاو( بةمةبةسيت ريَكخستين ثيَشربِكيَي نيَودةولَةتي وئؤلؤمثيةكان، وةلةسالَي )

( وةثاشان لةخولي 1924سالَي ) يادرة( لةمةلةواني سةربةست تا 100يةكةم جار ئافرةتان بةشداريان ثيَكرا بؤ ماوةى )
( لةخولي 1968م( خراية ريزي ثيَشربِكيَي تايبةت بة ئافرةتان دواتر لةسالَي )200ئؤلؤمثي ثاريس سينطة مةلة بؤ ماوةى )

 م( زيادكرا بؤ هةردوو رةطةز. 100ئؤلؤمثي مةكسيك سينطة مةلة بؤ ماوةى )
 


