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 10  له شت و رده  سه-هاباد  نوان مه ت له به ی ڕه شارۆچکه
 دا  و شاره  ناو ئه له.  وتووهک شت هه رده کیلۆمتری شاری سه

واری   ئاسه ند ساکه ی چه  ماوه ن که ک هه یه قه ند چه
   که وه ته  دۆزراوه ره مه و سه یر  و سه وره مژوویی ئجگار گه

 ...دا که رمه  مژووی هه  هۆی هندک گۆڕانکاری له بووته
  کن لهک یه " ت به ڕه" ی  کانی مژوویی ناو شارۆچکه پکه ته

"  شاری -ت  وه  ده تا به ره  سه شاره -ت وه و ده  ئه گووترێ که ده. کانی جیھان کان و شاره کۆنترین قه
 . ناسراوه  (ڕۆژ( واتا وتی " ئاڕدینی 

  م پیه واتا به.   بووه یانه و قه ر ئه  سه له  شاری مووساسیر  که سیش الیان وایه ک که یه ها ژووماره روه هه
داگیر " میدیا" کان وتی   ئاشووریه ی که وه  دوای ئه ب بین که بت، ده  ڕاست و بیر و ڕایه ر ئه گه ئه
ئورارتۆیی   پشتر شارکی ماننایی و  که  درینه و شاره ر ئه  سه یان له" مووساسیر " شاری  ن، که ده

 . زراندووه دامه ) کان بۆ کۆنتۆڵ کردنی میدیایه( ،  بووه

 -شار و  ئه  که یه وه  ئه ی باسه  و جگه  زاندراوه ی که وه ئه
کانی  ته واری مژوویی زۆر کۆنی شارستانیه ت ئاسه به ی ڕه یانه قه

ش دا  مانه  نو ئه  و له وه ته جۆری ل دۆزراوه  جۆر به
" ئورارتۆ و ئاشوور  – ماننا" کانی   کۆنه ته شارستانیه

ئاشوور  زاندرێ پادشاکانی  ده ی که وه ت ئه  تایبه به. رچاوترینن به
قش و   ب ڕدن نه  ڕدن و پادشاکانی ئورارتۆ به به

کانی   نیگاره ش له که ر دوو شوازه هه  و وه ته نیگاریانکشراوه
... تی ئورراتۆیی و  ها خه روه هه .بینین کان دا ده ی ناو قه دۆزراوه

   وه ته دۆزراوه ت دا به کانی ڕه  ناو قه  له کی ئوراڕتۆ که ی پادشایه ونه                                          .هتد

 –مرۆڤ " کانی   شکه و له سیماکانی تکه  گشتی و به" سپی بادار  ئه" واری  مان کات دا ئاسه  هه له
) لعابدار ( نگکراو  خشتی ڕهر   سه  و له وه ته ت دۆزرانه به ڕه ی  شارۆچکه  له که"  بادار –ی  ئاژه

نگکراوی شاری  کانی ڕه ر خشته  شکی سه له ، وه ته کشراونه
ی  قه" ی   ناوچه له  نیزیک شاری بۆکان له" ئیزیرتوو" مژووی 

 و  و ئه کان بوون، ئجگارنیزیکه" ماننا " می  رهه  به که" چی 
   .ش ناکرێ ب هۆ بوو بت تیه نیزیکایه

 ی خواژنکی ڵ ونه  گه  له ت که به  ڕه لۆژیک لهکی متۆ یه ونه
  چن ک ده  یه تی ئیزیرتوو زۆر له باداری شارستانیه-سپ ئه



 زۆرتر  ت به ڕه ری شاری ور و به کانی ناوخۆ و ده رمی شارستانیه غزی هه  ڕۆژ جه  ڕۆژ به که  شایانی باسه
نیا  کان ته  قه تا الیان وا بوو که ره  سه که  جۆرک  به، وه دۆزرته واری زۆرتر ده بت و شونه رفراوان ده به
و  غزی ئه  جه گووترێ که پت کراون و ده ت سه به واری شاری ڕه ئاسه ک  وه  قه6ن و ئستا تا   قه3

 . یه مانه له راغ چۆم زاپی بچووک ئجگار زۆرتر  قه ت و له به  ڕه یان له که واره ئاسه  و یانه شارستانیه

   و به  دوو کراوه ی ژووماره ر قه  سه ا ئستا زۆرتر کار لهت
و زۆر ) سنگ فرش ( رد  به  مافووره وش دا که  له وه داخه
، زۆر  وه ته هتد دۆزراونه... و  تیبه که  و نماد و واری دیکه ئاسه
  واریش دزراون که ئاسه ت زۆر نانه کرت و ته  همنی کار ده به
 " و" هۆنگ کۆنگ " کانی  خانه مووزه   دوگووترێ له له

 شار و  شکی زۆر له واتا به.دیتراون" بریتانیا 
  گ دا ماون و زۆر شتی دیکه  ژر کان هشتا له ته شارستانیه

  جددی به کی یه  شوه  به وه  داخه  به  که وه ن بۆ دۆزینه هه
 یان کار وه  تان و دۆزینه ستی ڕزگار کردنیان له به مه

 ند م چه وێ باسی بکه مھه  دا ده  من لره ی که وه ئه م به.تناکر
وار  ئاسه . 1:گۆڕت  هندک مژوو ده خای ئجگار گرینگن که

سنگ فرش ( رد   به ی کۆنترین مافووره ت جگه به ڕه کانی و قه
  رده س به شونکی جیھان دا که  هیچ واتا له.  جیھان دا ن له) 

 ی 2  ژووماره ی ی قه مافووره رده  به لهی کۆنتر  مافووره
   که مافوورانه رده و به ئه. تا ئستا وه ته دۆزیوه تی نه به ڕه
 هۆکاری ئایینی   به چت که  وا پ ده نه مه زاران سایان ته هه
ردوون و  و گه شکی ڕۆژ  ندیان به یوه په  کارهندرا بن و به

  دوو  ی ژووماره کانی قه مافووره رده  به لهک  یه ونه                                      .   بت کان هه کاکیشانه

رین دا  کانی به شته  ناخی پده شت و له رده سه رز و بیندی ساری چیاکانی به  ناو حه ت له به کانی ڕه قه 
  بنه سارک ده ک حه شت قه رده فرگری سه کانی سارد و به رز و بینده به  چیا  جۆرک که وتوون، به که هه

  کان ئاسمان له شته ده رین بوونی  هۆی به مانکات دا به  هه کان بگرت و له متر قه فر که  به که ی وه هۆی ئه
 و  که رمه ر هه  سه مانکات دا زاڵ بوون به  هه له کان و پکه رز بوونی ته  و به  باشی دیاره  به ر چوار الوه هه

  و شونه  ئه یه  بۆی هه ی که وه  له که یه  خۆی دا نیشانه  له، خۆی وه که رالیه هه  کان له ستره دیار بوونی ئه
  . کار هندرا بت ناسی به ستره ک شونک بۆ ئه وه

   و نمادکن له  دیاره یھانیان پوه ی که کانیش نیشانه مافووره رده فۆڕمی به مانکات دا شک و  هه له 
) باستان شناسان ( وارناسان  ئاسه  ژمارک له ڕوانینی هه   و به م پیه واتا به  ...کان و ئاسمان کاکیشانه

و  ر ئه گه  و ئه د کرابت ئجگار زۆره سه ناسی و ڕه ستره ئه ت کاری به کانی ڕه  قه  له ی که وه ئیمکانی ئه
  له )  هخان رصد(  ناسی  ستره کۆنترین شونی ئه" ت  به کانی ڕه قه "  توانین بین که ده  ڕاست بت که یه

  . ناسین دا ستره  ئه  له بووه بایان هه ستی کان ده  ئاشووریه ین که  بیر بکه ش له وه ناب ئه.جیھان دان



تی سووم دا   ناو شارستانیه ت له خه  نووسین و زانین که ک ده وه .3
تی بزماری ناسراون،  خه ری  دانه کان به  و سوومه ستی پکردووه ده
  ته ت دۆزراوه به ڕه کانی  قه  له وحه ی ڕابدوو دا چوار له ماوه  م له به
 5500  یان بۆ زیادتر له تی بزماری نووسراون و پشینه  خه  به که

 واری  ئاسه  له مانه  ئه گووترێ که  و ده وه ڕته گه و پش ده مه ساڵ له
  م پیه به. ( کان نیه رمه شی کوردان و ئه ژدادی هاوبه ئه( کانن  ئورارتۆیه

دات  کان ده  شانی سوومه رمی کوردستان شان له  هه ت له مژووی خه
بیات  ده  مژووی ئه دات که ش نیشان ده مه و ئه )  پشتره  دیش له شایه( 
 و  وه کرایه  بیری ل ده ی که وه  له ئجگار کۆنتره  دا ی ئمه  ناوچه له
بیات  ده کانی ئه واره  کۆنترین ئاسه  لهکک یه ت دا به کانی ڕه  ناو قه له
 . دی هاتووه وه

 زجیاوا تکی  حاه کان به مافووره رده  به ک له یه ونه

 باشی کاریان   به وه  داخه  به ن که دا هه  یانه و قه ش له خی دیکه ی بایه  و جگه وره  گشتی زۆر شتی گه به
  .کان بوون  مژووییه واره قووربانی بازرگانانی ئاسه شکی زۆریش ر ناکرت و به  سه له

  که  ڕووین تی ناوین و جیھان دا ڕو به  ڕۆژهه کان له  کۆنترین شارستانیه کک له یه ڵ  گه  له مه دا ئ لره
 و  وه ته دۆزراوه هشتا نه شکی زۆریشی  و به  ناو بردراوه شکیشی له  و به شکی زۆری ل تان کراوه به
   بناسین و کاریان له وه ته  دۆزراوه ی که نده وه ئه ین وڵ بده م با بین هه النی که. ب کاری بۆ بکردرت ده
بۆ . ین  ناو چوون ڕزگار بکه  تان بوون و له ، له وه ته دۆزراوه هشتا نه  ش که نده وه ین و ئه ر بکه سه
ن   الیه له  و کاره ندک بۆ ئه شت دا ناوه رده ت یان سه به  ناو خوودی شاری ڕه  له  که پوسیته ش وه ئه
  و ناوچه ت بۆ پاراستنی ئه تایبه کی  و شووڕایه ها کۆمیته روه زا و دسۆز ساز بکرت و هه ارهسانی ش که

 و هشتا  کراوه دا کاری جددی نه  م بواره  تا ئستا له وه داخه به چی که. مان پک بھندرت  مژووییه گرینگه
ند  ت چه به کانی ڕه قه . کراوه رکی پ نه  دهش که رمه کی هه ن خه  الیه  باشی له  به واره ئاسه و گرینی ئه

ر بیناسن  گه وار ناسان ئه  مژووناسان و ئاسه ن که وره گه  ونده وان ئه ئه...  و ساکار نین  کی ساده یه قه
  ...کی ئاسایی  خه هنن، چ بگات به  چۆک دا ده خۆیان دا به یی وره ر گه مبه  هه له

 و ر ئه مبه  هه گرین و خۆمان له ستن هه رداخستن و چاوبه  بوون و سهبچووک  ست له  ده پویسته
،  یه وره  گه  واره و شونه پاراستنی ئه  ناسین و به " :  ین که رک بزانین و تبگه ن ئه  خاوه  دا به وارانه ئاسه
  ."گینا ین، ئه بکه  بوون وره  گه ست به توانین هه ش ده ئمه

 
 :م شی دووه به

   
  !؟... یان  ه"مووساسیر" ت، شاری ونبووی مژوویی  به ی ڕه شارۆچکه

ی  تیبه  زۆر که مووساسیر له.  مووساسیره ناو بانگی کانی جیھان شاری به  کۆنترین شاره کک له یه
 . تی ناوین ناسراوه می ڕۆژههر کانی هه  کۆنترین شاره له کک ک یه  و وه کان دا باسی کراوه ئاشووریه

  کانی ئاشووری له گه  پی به  به م شاره  ئه کات که  ده وه باس له" مژووی میدیا "  کتبی دیاکۆنۆف له
 ناو وتی میدیا  کان له میدیایه رکووت کردنی شۆڕشی دری و سه ستی چاوه به  مه  به وه کانه ن ئاشووره الیه
 . ه ساز کراو"زاپ"  نیزیک چۆمی  و له



ک  می خۆیان و وه رده ئیمپاتۆریای سه ترین وره ک گه کان وه کی ئاشووریه ره  ڕاستی دا ئامانجی سه له
  م شاره ربازی خۆیان له کانی سه  بتوانن هزه  بوو که وه ئه  جیھان دا زن له ری مه مین هزی داگیرکه که یه

 . کاریان بھنن  کاتی پویست دا به ن و له شار بده کان حه شۆڕشی میدیایه وت کردنی رکه بۆ سه
 شاری مووساسیر پشتر شارکی  کرێ که  ده شیمانه
ن   الیه دوای داگیرکرانی له   که  بووه دیکه

  و وه ته  نوێ ساز کراوه ر له ، سه وه کانه ئاشووریه
کانی  نامه گه به . شارکی نیزامی و ئایینی  به کراوه

واوی   ته  له ن که هک ده  وه ئاشووری باس له
 ر  سه کان به تداری ئاشووریه سھه کانی ده مه رده سه

، )وتی میدیا( تی ناوین و کوردستان دا  ڕۆژهه
ر  سه نهد  بوکه نه" و  " ساڕاگۆن" می  رده  سه ت له نانه ته
  وتی کان هاتوونه  ئاشووریه هتد، کاتک که...و " 

   به ی که و میدیاییانه ، ئه ڕیان کردووه کان و شه میدیایه
 ڕین ومی ر په ست و الق بین و سه  ده ت به نانه ی گران هاتوون و ته نجه شکه ئه دیل گیراون ڕاستی زۆر

ر ئیمپاتۆریای  مبه  هه له ریان  سه بوون که  نه  و ئاماده دانیان کردووه رهه  سه  که وه ته یان دراوه وه ئه
  بۆ ونه.ن ده  نیشان ده نجانه و شکه  ڕاستی ئه تیبه که ن و  و دیمه استی دا زۆر ونه ڕ له.ونن وان دانه ئه
  .ببینین) تاریخ ماد" ( مژووی میدیا "  کتبی   له و ونانه ئه ر ی هه کرێ نموونه ده

کانیان  لک جاران میدیایه  گه وه زۆرداریه ت و سھه  هۆی ده  کوردستان به کان کاتک هاتوونه ئاشووریه
ی فلزی  سه ره ت ز و زو و ئاسن و که  تایبه  دا به م نوه ن و له بده راجیان  باج و خه  که ناچار کردووه

شت   ده ی که و کوردانه ئه ن  الیه  و له  تان بردووه یان به شتی دیکهزۆر ... سپ و مریشک و  ها ئه روه هه و
ش  هنا، پشکه ستیان ده چیایی بوون و شکه کرا، یانیش ده کانیان پ نه ڕی ئاشووڕیه نشین بوون و شه

  .کرا وان ده  ئه به
بینی و  یان" سپ ئه" تی میدیا  و دیت بوو، له سپیان نه  ئه و کاته  تا ئه کان که ئاشووریه   دا بوو که لره
ری  که"  کانیشیان گوتووه میدیایه سپی  ئه ، به بووه یان هه" ر که" نیا  کان ته  ئاشووریه ی که وه ر ئه  به له

 .ک نیزیکن  یه زۆر له" ماد " و " میدیا" ڵ   گه له  بواری تمنۆلۆژی له" مایین " ی  وشه" ! مادی
" زکی مریشک  گه  ڕه  کوردستان به ش له  ئستاکه  که مریشکی مادی ناو بردووه  ها مریشکیان به روه هه

  .گووترێ ده" کوردی  مریشکی
موو  ر چی هه گه کان ئه  میدیایه  که کراوه  وه کانی ئاشووری دا زۆر جار باس له  و نووسراوه تیبه  که له

  م له کان، به ره  داگیرکه  ئاشووریه ن به دهسپ و ماڵ و ز ب ئه راج و  باج و خه کاتک ناچار کراون که
 وان ی ئه نجه ر زۆرداری و شکه مبه  هه  و له بووه  ڕووحی ئازادی خوازیان هه میشه هه ش دا وه ڵ ئه گه
کان بۆ وتی خۆیان   و کاتک ئاشووریه داوه ریان هه سه
  م جۆره به. داوه ریان هه وان سه  ئه دیکه ، جارکی وه ته ڕاونه گه

کان  وامی میدیایه رده دانی به رهه سه  کان له  ئاشووریه بوو که
تداری خۆیان  سھه ده  جۆرک  به دا که ویان ده ترسان و هه ده
  .ن یی بکه میشه ر وتی میدیا هه  سه به
. وان بوو کانی ئه  و کانزای ماده رچاوه میدیا سه  راستی دا له

وی و   و زه کانیان بووه ماتیاله  کانزای م وته چیاکانی ئه
  ته  بووه دیکه کی  الیه شی له که ز و کشت و کاه زار و باغ و ڕه

  کان  ناو قه  له وه لکۆینه                کوردستان له  .هزی ئاشوور ماحکاری دراوسی به هۆی ته



   واتای شاره  به دینه  زمانی سامی دا مه له( شارستانی  دایین، واتا وی مه رزه ک سه کان وه ن ئاشووریه الیه
  . ناسراوه) گرت   خۆ ده عادین واتا کانزاکان له مکی مه  چه که ) ها مادایین روه  ههو) 

  
  ر کاتک که ن و هه  ناو وتی میدیا دا ساز بکه کداری له  شاڕیکی چه  که وه کرده  وه کان بیریان له ئاشووریه

  بوون که  ناچار نه یه شوه م به. ن رکووتی بکه ری و سه  سه نه  بگه له  په وا به دانک ڕوو بدات ئه رهه سه
 یان بۆ ئاسانتر که ارهن و ک ر کشی بکه شکه  له وه ئاشووره  وتی ربازانی ئاشوور له موو جارێ سه ئیتر هه

  . وه بوویه ده
 .  ساز کراوه وه کانه ئاشووره ن  الیه  له سته به و مه  شاری مووساسیر بۆ ئه گووترێ که ده
   پک هاتووه می جاسووسی  جیھان دا سیسته کان له مین جاره که یه  بۆ وه م شاره  له گووترێ که ها ده روه هه

دان  رهه سه نگ و باسی  تا ده وه ته  وتی میدیا دا بو بوونه ی بهکانی ئاشوور سیخووڕه و جاسووس و
 زۆر  ک باس کرا شاری مووساسیر له وه.نن یه ڕابگه کان  ئاشووریه کان به وی بوونی میدیایه رنه یان سه

" چۆمی  نیزیک  ک شارک له  وه و شاره  ئه ی که وه ر ئه  به  و له کراوه ی ئاشووری دا باسی ل نووسراوه
لی   وره ی گه" زاپ"  نیزیک چۆمی  کان له وه ره موو مژوونووسان و لکۆه ل هاتبوو، هه ناو" زاپ 
  !ڕان گه ده
تی  شتی ڕۆژهه رده  نیزیک سه ت له به ڕه ی کانی شارۆچکه مان قه ر شاری مووساسیر هه گه م ئستا ئه به

  بوونی شاری مووساسیر له  هه کانی ئاشووری باسیان له یبهت که  بت که وا ئاشکرا ده کوردستان بن، ئه
  زن که ک زاپی مه  وه ، نه کردووه)  شته رده ت و سه به  نیزیکی شاری ڕه  له که ) نیزیک چۆمی زاپی بچووک

   . و زاپی بچووک وره گه زاپی:  یه  کوردستان دا دوو چۆمی زاپ هه  له چوونکه .زن دایه  باشووری مه له
 

  ت به کانی ڕه نی قه دیمه
  ؟ مووساسیره نیمان شو ت، هه به کانی ڕه ئایا قه

م  به. می نوێ دا کارکی گرانه رده سه  ی له وه زاران ساڵ ون بوو، ئستاش دۆزینه  هه شاری مووساسیر به
شت، شارکی  رده  نیزیک سه تی کوردستان له تی ڕۆژهه به ڕه  ناو شاری  له  که ند ساکه ی چه ماوه

  ن که که  ده وه کانی دیرۆکی باس له واره رناسانی بواری ئاسه کا ک له یه  ژماره که  وه ته مژووی دۆزراوه
ی  ندین قه چه ر  سه  له و شاره ئه! مان شاری مووساسیره  هه وه ئه

  وه و پشه مه ند ساڵ له و چه  له که ته بابه . زراوه کتر دامه یه  نیزیک له
 و کاڵ ریکی کاری کشت  خه که رمه  جووتیارکی هه که ستی پ کرد ده
وار   ناکاو هندک ئاسه  له پپانه ته م کک له  نیزیک یه بت و له ده
 تان بردنی   دوای به م جۆره به .یگرن ژیم ده کانی ڕه  و هزه وه بینته ده

ک شونکی  دن و وه ، کارناسان وه ژیمه ن ڕه  الیه وار له هندک ئاسه
  وه ئه  یه  بۆی هه ن که که ه د وه ن و دواتر باس له به دیرۆکی نوی ده

  کی ئۆرارتۆیی ی پادشایه ونه                                                  .مان شاری مووساسیر بت هه



  مووساسیر و پشتر شارکی  له نتره کۆ م شاره  ئه  که  کارناسان الیان وایه له کیش یه ر چی ژووماره گه ئه
ژدادی   ئه کان له مانناییه ک کانیش وه  هوورارتۆییه زانین که ک ده وه. بووه" ماننایی" و " هورارتۆیی"

  کک له یه" کان هورارتوویه" ها  روه و هه" کان هوریه "  و رزاییه  مانای به ی هوور به وشه. کانن میدیاییه
واتا شونی " هورارات "  رز له کی به ک چیایه وه" ئارارات " ت ناوی  نانه ته .وونکان ب ژدادی کورده ئه

 مانای  به" ( خۆر  "  ته  دواتر بووه که" هۆر " ها  روه و هه" ور  هه" ی  ت وشه نانه ته.  رز هاتوه به ئجگار
 و  وه گرنه ک ده  بواری تمینۆلۆژیک یه له) ڕۆژ
 .رز دان کی به یه  جگه له ور و ڕۆژیش هه
   پشتر به و شاره  ئه ن که  ده و کارناسانه ئه
ست   و ده ست هورارتۆیی و مانناکان ساز کراوه ده
ست   ده ته یشتووه گه  و دواتر ست کراوه  ده به

  ساغ وه ر ئه  سه موویان له م هه به .کان ئاشووریه
  مان مووساسیره  هه و شاره  ئه  که وه ته بوونه نه
کارناسان تا ئستا  ی ر چی زۆربه گه ئه! ن نا؟یا

  . مان مووساسیره ت هه به  ڕه  که الیان وایه
  ت هب ڕه کانی ر قه  سه ران له کانی تانکه  قووکه ک له یه ونه

  
  : وه ژیمه ن ڕه  الیه  له وارانه و ئاسه دزینی ئه

نجانی  فسه یاسر ڕه " نجانی فسه ی مافیای کوڕی ڕه  ڕگه تی له  تایبه ژیمی ئران به  ڕه زاندرت که ده ک وه
کک  ه ی بۆ ونه.  رمی کوردستانه کانی هه واره ئاسه ریکی تان کردنی  خه  سانه رمی به و مافیاکانی هه" 
  کات و به ک مافیا هاوکاری ناوبراو ده  وه هاباد و ناوچه  شاری مه رمی له هه  ئاستی  له ی که سانه و که له

رپرسانی  کات دا به مان  هه له! "لووقمان ساجی"  ناوی   به سکه  که ریکه کان خه واره دزینی ئاسه کاری
ستیان  شت ده رده ت و سه به رمانداری ڕه فه  ت، بۆ ونه به ی ڕه شت و شارۆچکه رده ی سه  ناوچه ژیمیش له ڕه
  . دا و دزینه  له یه هه
ئاشکرا  ی که یویست ناوه  هۆکاری ئاسایشی نه  به شت که رده کی سه  خه سک له که 2008 هاری سای به

نیزیک شاری   ت له به ڕه کانی کانی دزراوی قه واره  باری ئاسه جارک کامیۆنک له:بکرت گووتی
  ئمه. گیردرت تی ده وله کانی ده ن هزه  الیه له (بردران  بۆ شونکی نادیار ده  کاتک دا که له( دان  مه هه

دان نارد و  مه کانی ئینتیزامی هه  فاکسکی بۆ هزه له  په شت به رده سه رمانداری  فه ئاگادار بووین که
ند ڕۆژ   چه کاتک که م به.   و ئیزنی پ دراوه  تاران و نامه چته  ده وه  بۆ لکۆینه وه  ئه که گووتبووی
مان کرد،  کان قسه و باستانشناسه" فرهنگ  میراث" ی  ڵ ئیداره  گه فۆنی تارانمان کرد و له له دواتر ته

  !  بت لوهنگی  یورا ده سیش نه که!!!  یشتووه گه ست نه  ده وارکیان به ئاسه   هیچ جۆره وان گووتیان که ئه
   دنه وه ی لکۆینه هانه  به مانگ به  دوو–ک  کانیش سا یه مان کات دا باستانشناس و کارناسه  هه له
کانی   مانگه خۆن و له ده  یه هانه م به ک باش به یه ت و پاره به ڕه

  پشکنین و به  و وه ریکی لکۆینه  نھنی خه ش دا مافیاکان به دیکه
ک کانیاوکی ب   وه ن که کانی ناو قه واره سهتان بردنی ئا

یدا  قووت و په ده ی ل هه  و شتکی تازه ر ڕۆژه هه کۆتایی
 .بت ده
  بووه هه ی ش دیسان دزین و تان درژه2008 کۆتایی سای  له
  تی بزماری له  خه  به تیبه  که10ها  روه کی نوێ و هه یه ره یکه په و 
  تان  دا به م ڕۆژانه  له وه رپرسانه  و بهم مافیا ن ئه الیه



ک   و وه ه" مش  گیلگه" ی  تیبه که کی نوی یه ، نووسخه  بزماریه تیبه  که م ده  ئه گووترێ که ده. چووه
  .زاندرێ ده  یه تیبه و که شکی ون بوو له به
 

  : تانکاریانه و رپرسانی مافیایی ئه  به س له  که2ناوی 
 .2) شت رده رمانداری سه فه( ویان  رته لی په عه.1: کانی  ناوه س به دوو که  ی متمانه کانی جگه رچاوه سه

  واره و شونه ی ئهک ره رانی سه تانکه وک  وه )ت به داری ڕه شاره( ژاد  زا نه لووقمان موورته
" نجانی فسه هاشمی ڕه" کوڕی " نجانی فسه یاسر ڕه " ڵ مافیای  گه ستیان له  ده که ناسنن ده  مژووییانه

 و کی ئه تی خه رایه کیش خۆی بۆ پۆستی نونه یه  و ماوه یه کی شاری بانه خه ویان رته لی په عه. یه هه
شاری  رمانداری ی فه تی ئستا پله اری و جاشایهد پاسرگی  به  لهت  هۆی خزمه  و به کاندید کردووه  شاره
مان کات دا لووقمان   هه له. شتی پ دراوه رده سه

 و  شاری پیرانشاره کی ژاد، خه زا نه مورته
ی  تکاری جگه مان خزمه  هۆی هه ویش به ئه

تی  به ی ڕه تی شارۆچکه داریه شاره رکی ، ئه ئاماژه
  . پ سپردراوه

رپرسانی  کی نیزیک دا به یه  ماوه  له گووترێ که ده
 و  کان جارکی دیکه باستانشناسه ژیم و ڕه
رمی بۆ کاری  کی فه یه  شوه یان به مجاره ئه

ت  به کانی ڕه ر قه  سه  له هو و لکۆینه پشکنین
و   و شونه  ئه وه دنه) شاری مووساسیر(

م  به. بت ده ستۆ  ئه ی له و پشکنینه رکی ئه ئه" ر کارگه" ناوی ئاغای  باستانشناسی فارس به
 "  خوودی یه  بۆی هه ن که که  ده وه رمی باس له کانی هه رچاوه سه

کانی   و بانده و تانکاریانه ڵ ئه  گه بت له ستی هه یش ده"ر کارگه
   .مافیایی

کی  خه ک بۆ یه  ئستا تا ڕاده م شونه  له وه ر چی نیزیک بوونه گه ئه
 که زۆر رمه کی هه ش دا خه وه ڵ ئه  گه م له ، به  کراوه غه ده قهئاسایی 

   بوون و  وه ژیمه ن مافیاکان و ڕه  الیه  له واره و ئاسه جار شاهیدی دزی ئه
 ...ن نگ بکه  ده یانوراوه  ترسی گیانی خۆیان نه ئستا له تا
 ب   به وارانه م ئاسه ه و ئ وامه رده  تان به ئستاش ڕۆژانه تا  هه وه  داخه به
 ... بیانپارزت  که هزک نییه رگری ماون و هیچ به

 !؟ کات وام ده  ده وشه و ڕه ی ئه ئایا تا که
  : ت به ڕه کانی ی قه وره کانی گه واره  ئاسه ک له یه ند نموونه چه
 

 :متۆلۆژیک نی ند دیمه ها چه روه هه و )ڕاست ی ناوه ونه(سنگ فرش،ردین  ڕشی به نی فه دیمه
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