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 كة دةسةالتانى ئةو:   ئيسالم ئاينى هاتى بيش كوردنشينةكان و كوردى ناوجة سياسى باردؤخى  -1
 و بيكةى كردويانة و بريؤز ئيسالمى ئاينى هاتنى بيش دةستبةسةرداكرتووة كورديةبكانيان ناوجة
 لةو بؤية هةلر  وفارسةكان  رؤمةكان يؤنانيةكان منونة بؤ   بوون جؤر جؤراو خؤيان ملمالنى شوينى
 كوشتى جةوسانةوة لةمةش جطة نةبينيوة خؤوة بة ئاسايشى و ئةمن كوردى ناوجةكانى كاتةيدا
 وةستاون  دةسةالتانةيان ئةو رووبةرووى كة كاتيكدا لة  ليَكةوتؤتةوةوة ناوجةكانى خةلكى
 هةروةكو كراوة بؤ ئاماذةى سةرجاوةكان لة هةروةكو كردووة خؤيان ناوجةكانى لة بةرطريان
 رووبةروونةوةى باسى( االف رةشع محلة( ) اناباسيس)  بةناوى كتيبةكةى لة زةينةفون ميَذوونوس
  كاتيك كردووة خؤيان كيانى ناوجةو لة كردن باريَزكارى هةوىل جؤن كة كردووة كوردةكانى
 لةم فارسةكان هيَزى دانى يارمةتى بؤ هاتوة كوردستان بةرةو سوباى سةركردةيةكى وةكو زةينةفؤن
 لةبةر نةبووة جةك بة بيويستيان ناوجانة لةم خةلكانيك   دةكات لةوة باس بةشيوةيةك ناوجةية
 بةسةردابطرييت دةست ناوجةكانيان نةتوانراوة بوونة جةرط بة ئازاو ئةةندة وة خؤيان بتةوى شوينى
 بةركرى  دةطريتةوة ئيستا زاخؤى كة ناوجةيةك لة رؤز حةوت بؤماوةى دةكات بةوة ئاماذة تنانةت و

 .بوون كاردؤخيةكان ئةوانيش خايةندووة دريزةى  ناوجةكة خةلكى

 لة رؤزهةالت لة دةكات فراواخنوازيةكانى بة دةست  مةقدؤنى ئةسكةندةرى يك كات  هةروةها
 ناوجةكانى بؤ شام دةكةريتةوة دواتر ميسر بؤ لةويوة و شام بؤ دواتر بيدةكات دةست ئةادؤلةوة



 لةو دةبيَتةوة فارسةكان رووبةروى ز.ب 331-330 لةساىل  بيدةكات دةست جةزيرة هةرميى
 شةريَك هةوليَر شارى نزيك لة دةكرد ناوضانةى ئةو حوكمى فارسى سيَيةمى داراى دةسةالتى كاتةدا
 جياكان ناوجةى بةرو دارا و شكان فارسةكان شيوةيةك بة( ئةربيال ياخود طؤطاميال)  ناوى بة روويدا
 لةويش شارةوزوور شارى طةيشتة تا فراواخنوازيةكانى لة بوو بةردةوام ئةسكةندةريش و رؤيشت
 ئةو شوينةوارى هةندى  كة دةكةن بةوة ئاماذة لةسةرجاوةكان هةندى تةنانةت دةمينيتةوة ماوةيةك
 دةجى هيند والتى بةرةو دواتريش. شارة لةو ماوة كاتة
 هيَزة ملمالنى شوينى كورديةكان ناوجة يؤنانيةكان لةسةردةمى جؤن دةردةكةويت بؤمان لةوة 

 .بوونةتةوة دةسةالتارةكان
 رووبةرووى بةلكو سةربةخؤنابن كورديةكان ناوجة يؤنانيةكان دةسةالتى نةمانى دواى بةالم 

 بوون فارسى ترى بنةمالةيةكى كة( فرثيةكان) دةسةالتى لةكةل دةبنةوة رؤمانةكان تر دةسةاالتيكطى
 بؤية بوو بازرطانى ريَطاى سةرة كورديةكان ناوج ئةوةى وةلةبةر بوون خةريك بازركانيةوة بة

 دةبيَت فراواخنوازى لة بةردةوام رؤمةكان  دةسةالتى لةئةجناميشدا وة بوو زال فرسيةكانيش دةسةالتى
 ناوجة و بازركانيةكان ريطا  بةسةرداطرتنى دةست بؤ فارسية بنةمالة ئةم لةكةل مالمالنى دةكةويتة
 .كورديةكان

 بةردةوام كورديةكان ناوجة بوون ساسانيةكان كة فارسةكان بيَنجةمى بنةمالةى هاتنى دواى بةالم 
 دةولةتى كة ثاشايانةى ئةو دةسةالتى بةتايبةتى بو بنةمالةسة ئم  دةسةالتةكانى هةرةشةى زيَر لة

( زاينى 249 -242 لةساىل بابك كورى ئةردةشيَرى لةسةردةمى هةروةكو دةبرد بةريوة ساسانيان
 بةالم داطرتووة بةسةر دةست كورديةكانى ناوضة بةى زؤر  بوو ساسانى دةولةتى دامةزريَنةرى كة

 دةست و بكوزى مةليكةكةيان توانيويةتى دواتر بونةتةوة دةسةالتةكةى رووبةروى موسل شارى
 .دابطريَت شارةش ئةم بةسةرر

 هةمان بووة( زاينى272-249)حوكمةكةى ماوةى كة ديت كورى شابوورى ئةردةشيَر دواى 
 ئةويشدا لةسةردةى بةالم دةسةالتةكةى لةرووبةروبونةوةى كردووة بةيرةو باوكى ساياسةتى

 بةالم  جةزيرة هةرميى لة نوسةبني شارى وةكو كردووة دةسةالتيان بةرةنطارى ناوجةكورديةكان
 دوبشك هينانى بة هةستا ئيرت بوون ئازا زؤر كة ناوة خةلكى هةبوو بتةويان شوينيكى ئةوةى لةبةر
 دةستى دواتريش و هاتن مردن توشى زؤر خةلكيكى ئةجنامدا لة شارة ئةم بؤ شارةزوور شارى لة

 .شارةداكرت ئةم بةسةر



 بةالم بونةوة شارة ئةو بةرةنكارى دووبارة زاينى379-301 لةساىل دووةميش شابوورى هةروةها 
 شابور دةسةالتى رووبةرونةوةى بؤ بدات يارمةتيان تاوةكو كرد ؤمةكان لة داوايان  ناوجةكة خةلكى
 ناوجةكةش خةلكى ئةجنامدا  وة شابوركردةوة بة تةسليم شارةكةى دواتر بةالم دان يارمةتى سةرةتا
 شارة ئةو بؤ خؤراسان هةرميى لة ئوستخر شارى دانشتوانى شابوور بؤية هيشت بةجى شارةيان ئةم
 .كردن نيشتةجى لةوى و برد
 كوردةكان دةسةالتى رووبةروى( زاينى497-488) فةيرؤز كورى قوبادى لةسةردةمى هةروةها 

 كة جةزيرة هةريَمى لة ئامةد لةشارى هةروةكو ناوجةكانيان بةسةرداطرتنى دةست لةكاتى بوةوة
 دةةالتى لة بباريزيت شارة ئةم سةربةخؤى زؤر بؤماوةيةكى توانى( فةرزةبان) ناوى بة سةركردةيةك
 .فارسةكان

( ئانوشيَروان كيسراى) كة ساسانيةكان فارسة باشاى هاتنى كؤتاى تكو بوو بةردةوام هةر ئةم
 ئاينى هاتنى تاكو  دةبووةوة هرقل باشا  رؤمةكان رووبةرى لةكاتيكدا( زاينى579-573)بوو

 .دةميَنيتةوة شيوةية بةم ئيسالمم
 
 بينج خؤت لةالى و بكة باردؤخة ئةم بؤ شيكردنةوة:   دةبيَتةوة روون بؤ  بةلكانة لةو جيت_ ث
 .باودؤخة ئةم بؤ خؤت بؤجونى بريو لةطةل  بكة ديار خال
 

 

 
 :ئيسالم ئاينى هاتنى ثيَش لة ئاينيةوة لةرووى كورديةكان ناوجة باردوخى -2

 تةنانةت هةبوو شارستانيةوة لةرووى برشنكدارى ميَذووةيةكى ئيسالم هاتنى لة بةر كوردستان
 ثريؤزى بايةخى ثر رابردووة ئةم بووة ثةيامبةران مةلبةندى و ئاينةكان زؤربةى ذيانى بيَكةوة جيَطاى

 دواى وشارستانيةتى ذيان بوونةوةى دروست بةتايبةتى كراوة بؤ ئاماذةى قورئان لة كوردستان
 .كوردستانة باكورى لة جودى لةضياى.نوح حةزرةتى تؤفانةكةى

 و مةزدةكى و مانى هةبووة كوردستان لة ئاينيَك جةند كوردستان بؤ ئيسالم ئاينى طةيشنى ثيَش
 .بووة زةردةشتى ئاينى لةسةر كوردستان خةلكى بةى زؤر بةالم زةردةشتى و مةسيحى و يةهودى

 :زةردةشتى ئاينى -1



بةةى جةة زؤر كةان نةاو يةة سةةالم بريؤزى ئةاينى هةاتنى بيَش كورد يةان ئةاينى ئي شةةت  ثةةيرةو زةردة
سةةةالتى بوونى لةكاتى كردووةبةتايبةتى سةةى دة سةةتان ناوجةكانى لة قار شةةيوةيةك كورد  لة  بة
 هةمان لةسةةر خةلكةكةش بةريوةدةبرد ناوجةكةى ثاشةايةى ئةو كة كراوة بةوة ئامازة سةةرضةاوةكان

شةايةكة ئاينى  كة دةكريَت بةوة ئامازة ميَذوويةكان بةلطة,  ئاينة ئةو سةةر بيَنة دةبواية ياخود بوون با
 كتيَبةكةى لة خوسرةو ناسةر طةشةتيار هةروةكو دةكرا ثةيرةو كورديةكان ناوجة لة زةردةشةتى ئاينى
شةارة يةكى سةةرانى كاتى دةكات لةوة باس سةةفةرنامة بةناوى  شةارى كة كردووة كورديةكانى لة

شةى لةجوانى باس ئةوةى باش( بوو ئةرزةن) سةةر دواتر دةكات شةارة ئةم ثيتى بة و خؤ سةى ديتة  با
شةتوانةكةى سةيون) دةطوترا بيان كؤمةلةيةكيان كة داني  شةارة ئةم دةورووبةرى شةارةو لةم كة( الرب
شةةتةجى شةةتى ئاينى بةيرةوانى لة ئةوانةش بببون ني  ئريان والتى لة  ناوة ئةم هاوكاتيش بوون زةردة
 .دةكريت بةدى وهندستان
سةةردةمى هةروةها سةى ةليفةى ة سةتةكفى)  عةبا سةايةتيةك ناوى(  باهلل م  موخان) بةناوى هاتوة كة

شةتى شةتى موريدةكانى لة بووة شةوش و ئاكرى ناوجةى لة( الزراد  تايفةيةى سةةركردةى و زةردة
 .بووة ئةوكات زةردةشتى

سةةة لةة هةةنةدى ئةاينةة ئةةم ثةةيرةوانى بةة سةةةبةارةت هةةر هةةروةهةا  ) ناوى بةة ئةامةازة عةةرةبةكان والتنةا
 .دةكرد ىبةجى زةردةشتيان ئاينى بنةماى ئةوانةش شارةزوور لةشارى دةكةن( اهلرابذة

 و داسنى) وةك كوردى  هؤزى لة هةندى( اليزيدية)  جةزيرة هةريَمى ناوجةى هةندى لة هةروةها 
 ئةوةش ئاينةبوون ئةم لةسةةر غومةر ئينب جةزيرةى و سةنجار شةارى لة( هةكارى و دونبوىل و بوختى
 .بوون زةردةشتيةكان بامشاوةى

شةيوةيةك هةية بريوبؤجونيك جةند كورديةكان ناوجة لة بالوبونةوةى ئاينةو بةم سةةبارةت بةالم   بة
شةاكانى لة يةكيك سةى ثا سة ) بةناوى فار شةتا ضةةكانى خةلكى وة ئاينةو ئةم سةةر هاتؤتة( ط  ذيَر ناو

شةةىى سةةةالتي  بةةوةى سةةةبةارةت هةةيةة بريوبؤجونيكمةان تر لةةاليةةكى.  كردووة ثةةيرةويةان دة
 .لةكوردستان بؤتةوة بالو ئاينة ئةم ئةمخينةكان فارسة باشاى يةكةمى داراى لةسةردةمى



شةتيش سةةبارةت وة  سةاىل لةدايك  زاين ثيَش حةوتةمى سةةدةى دووةمى نيوةى لة  بةزةردة  بووة
شةارى  ذياوة ز.ث 551 سةاىل تاكو ز.ث628 شةت ثريؤزى ثةرتوكى ورمىَ لة  دةوترا ثيى زةردة
سةتا) شةيوةيةك(  ئاظي سةتاى زمانةى ئةو دةلني ليكؤلةرةوان بة سةاروةتةوة ئاظيَ  كؤنة ميدياى انى بىَنو

 سةةرجاوةكان بؤية لةوةوة نزيكة و دةجيَت كوردى زمانى لة كؤن ميدياى زمانى ئةوةى وةلةلةبةر
 .بووبيَت كورد دةبيَت كة دةكة بةوة ئامازة

 بةناوى شةر خواى ئةوانيش هةية خوا دو كة شةر خيَرو ياخود رووناكى و تاريكى ئاينة ئةم بنةماى 
 ( ئةهورامزدا) خيَبةناوى خواى ئةهرميةن

 ئاطرينانةوة ثةرستكا ئةو بةهؤى ئةويش ماوةتةوة كوردستان ناوجةكانى لة ئالينة ئةم وةشةوينةوارى 
شةارى وةكو شةورى لة دهؤك لة  هةروةها( نار دكة) بةناوى ماوة شةوينةك  باعةزرى رؤزهةالتى با

شةةارى شةةارى( زةردةك كةىل) ئاكرى لة سةةتكاى( قورتاس) بةناوى شةةارةزوور وةلة  ئاكرينى بىر
 لة يةكيك وة  هةبووة ئاطرى هةورامانثةرستطاى ناجةكانى و سليمانى شارى لة هةروةها. تيدابووة

 زةردةشت تابعةكانى لة( شاليار بريى معارف) بةناوى هةبووة شالياركتيَبى ثريى بةناوى كاهينةكانى
 .ئاينةبوون ئةم شارةزورةوانى لة( الكوزكية) ةى.بووة

سةةةةة   ام ن سةةةةةت       ئ ينت  تم سةةةةةت     :  مةزدةكى -2  ن   ت  تلكت    و  دانيت لت ت لد 
ةةةيمدو  خةيكى  كةي فةقةيرةي  ئةييوهةيب  تةيهاة   كةدبيةت  ثةيرةويرة    و ديةت ة ن  قو ة د  يكةي

سةةة ن  مةليكى فتير ز سةةر كردؤتةوة بالو بريوبؤجون  كة  بالوكردؤتةوة سةةة   روناكى بنةماى لة
سةانى وتاريكى شةيَوةيةك مرؤفةكان نيَوان ويةك سةامانى مال خوا بة سةانى و  ةالم كردووة دابةش بةيةك
  بةيةكسانى ناكةن دابةشى مرؤفةكان

 

ضةةةكانى بؤ يةهودى ئاينى هاتنى: هودى ية -3 سةةتان ناو  لة كة سةةةردةمى بؤ دةكةريَةوة كورد
سةرائيلةوة شةةوة عيَراق بؤ هييَنا جولةكةكانيان ئي شةتنة لةويَ سةتان كةي شةى وة كورد )  دةكوترا ثيَ

سةر سةةرةتا كة( بابلى اال  بوون كؤيلة وةكو سةةرةتا بوون خةريك ئابوورى و بازركانى بةكارى لة
 توتةيلى بنيامني طةشةتيار هةروةها. كؤمةلكا بةرزى جينيَكى بكةنة توانيان شةارةزابوون بةهؤى بةالم



 جولةكةى هةزار بينج و دةليتبيسةت و دةكات ئاميَدى شةارى سةةردانى  زاينى دوازدةى سةةدةى لة
شةتةجى(  خةفتيان)  قةالى دةوروبةرى لة ليبوو سةيبني لة هةروةها ببون ني سةل و ن  جةزيرةى و مو
 دةكران  بةدى  شارةزوور شارى طوندى هةندى عومةر ئينب

سةيحى -4 سةيحى ئاينى هاتنى   دواى دةكةن بةوة ئاماذة سةةرجاوةكان:   مة  كورديةكان ناوجة مة
 مةسيحى ئاينى كة ناطيةنيت ئةوة ماناى ئةوةشدا لةكةل بةالم ماونةتةوة زةردةشةتى ئاينى لةسةةر هةر

سةاىل بةلكو نةبووة ثةيرةوانى شةاى زايى 30 لة  بة دكتؤريك  و دةكةويت ةخؤش( ئورفة) روها ثا
سةتى( ادى  مار)  ناوى سةةركردنى بة هةلدة شةاية ئةو جارة سةت دواتريش  ثا  دةكات بانطةواز بة دة
 ادى مار دوتر شةيَوة هةمان بة ناوجةكةش خةلكى و مةسةيحى دةبيَتة روها ثاشةاى  مةسةيحى ئاينى بؤ

سةيبني شةارى بةرةو ) خانيجار  و داقوق ناوجةى لةكل دةكاتةوة بالو لةويش ئاينة ئم باجةرمى و نة
نةد لةةمةة جكةة( . دوزخورمةاتو  زوو سةةةردةمى بؤ دةبينريةت كورديةةكةان شةةارة لةة ديَريةك جةة
 دوو بة ئامازة سةرجاوةكان هةروةها ناوجةية لةم مةسةيحى ئاينى بوونى  لةسةةر بةلكةية دةكةريَتةوة
فةةى يةة كةةن كوردى تةا يةة)  ئةةوانيش دة قةان و يةةعووب سةةيحى(  جؤر نةة مةة  ئةاينى هةاتى دواى بوو

سةةالميش قةان هؤزى  ئي كةانى لةة كؤران يةاخود جؤر يةان حةةلوانيش شةةارة مةارة  بةةالم هةةبووة ز
 .بوون موسل دةروبةرالى لة يةعووبيةكان

 

 


