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بەردنووسێکی بزربووی سەر 
چیای “تەرەغە”

لە ئینگلیزییەوە: ئەنوەر سوڵتانی
)بریتانیا(

ئــەم وتارە ســەبارەت بە بەردنووســێک نووســراوە 
ــە  ــی ل ــی ئورارتووی ــاری و زمان ــی بزم ــە خەت کــە ب
بەرزاییەکانــی کێــوی تەرەغــەی بــۆکان هەڵکەنراوە. 
گرووپێکــی شــاخەوان لــە ســاڵی ١٩٩٧ بــە کامێرای 
تەلەفونــی مۆبایــل فیلمیــان لــێ هەڵگرتــووە. دواتــر 
ــران  ــی”ی ئێ ــراث فرهنگ ــدارەی “می ــپۆرێکی ئی پس
لــە وتــاری ســاڵی ٢٠٠٨ی خۆیــدا هەواڵــی فەوتــان 
ڕاگەیانــدووە)١(.  بەردنووســەکەی  بزربوونــی  و 
لــە ئەنجامــدا، فیلمــی ئــەو گرووپــە شــاخەوانە 
ــاوی  ــانەی بەجێم ــەرچاوە و نیش ــە س ــە تاق بووەت
ئــەو شــوێنەوارە مێژووییــە. ســێ پســپۆری خەتــی 
ــان  ــاو فیلمەکەی ــراوی ن ــی ٣ تۆمارک ــی دەق بزماری

ــردووە)٢(. ــزی و فارســی ک ــەی ئینگلی تەرجەم
ــزی نووســراوە و گۆڤارێکــی  ــە ئینگلی ــە ب وتارەک
ــک و  ــی نزی ــی ڕۆژهەاڵت ــی توێژینەوەکان ئەنجوومەن
ــە هاوبەشــی  ــی ئەرمەنســتان ب ــە یەریڤان ــاز ل قەفق
ــە ســاڵی  ــا ل ــۆی ئۆکســفۆردی بریتانی ــەڵ زانک لەگ
١٩١٨ دا باڵویــان کردووەتــەوە، منیــش ڕاســتەوخۆ 

ــوردی.  ــە ک کردوومەت
و  ئیتاڵــی  پرۆفیســۆرێکی  وتــار،  نووســەرانی 
دا   ٢٠١٩ ســاڵی  لــە  کــە  ئێرانیــن،  پســپۆرێکی 
ــاخەوانێک  ــی ش ــە یارمەت ــوێنەکە و ب ــە ش چوونەت
و دوو کەســی دیکــەی خەڵکــی ناوچەکــە، شــوێنی 
بزربوونــی بەردنووســەکەیان بەچــاو بینیــوە، ئەوجــا 
لــە هەمــان ســاڵدا ئــەم وتارەیــان نووســیوە و 

باڵویــان کردووەتــەوە.
پێشکەشە بە مامۆستا عەبدولڕەقیب یووسف
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بەردنووسەکە لە چەند الیەنەوە خاوەنی گرنگییە:
یەکــەم، بەڵگەیەکــی ژیــاری مــرۆڤ بە گشــتییە و 
دەتوانــێ گۆشــەیەکی تاریکــی مێژووی شارســانیەت 

لــە جیهــان و ناوچەکــەدا ڕوون بکاتــەوە.
دووەم، دەوروبــەری ٢٩٠٠ ســاڵ پێــش ئێســتا 
شارســانیەتی  بەبەڵگــەی  مێــژووی  و  نووســراوە 
ــش  ــاڵ پێ ــەری ســێ هەزارس ــۆ دەوروب ــە ب ناوچەک

ئێســتا دەگەڕێنێتــەوە.
ــە  ــی نووســراوە ک ــی ئورارتووی ــە زمان ســێیەم، ب
بــۆ گەلــی ئەرمەنــی- وەک وەچــەی ئورارتووییــە 

ــە. ــی تایبەت ــەی گرنگایەت ــەکان، جێگ کۆن
چــوارەم، بــۆ پســپۆرانی مێــژووی “ماننــا” و 
کــە  ئازەربایجانییــش  و  کــورد  گەلــی  هــەردوو 
بنەچەکیــان دەگەڕێتــەوە ســەر ئــەوان، گرنگایەتــی 
زمانــی  و  خــەت  وەک  هەرچەنــد  هەیــە،  زۆری 

نەنووســرابێت. ئــەوان  باپیرانــی 
تاقــە  نووســەران،  گوێــرەی  بــە  پێنجــەم، 
تــا  کــە  ئورارتووییــە  نووســراوی  شــوێنەوارێکی 
ــە باشــووری گۆلــی ورمــێ دۆزرابێتــەوە و  ئێســتا ل
ــێ  ــە ب ــە، ب ــەرجەم ناوچەک ــژووی س ــۆ مێ ــەوە ب ئ
جیاوازیــی ئێتنیکــی، بایەخــدارە. لەبــەر ئــەوەی 
و  ورمــێ  گۆلــی  باشــووری  ســەردەمانەدا  لــەو 
ناوچــەی کوردســتان و ئازەربایجــان و... بەدەســت 
و  ئورارتــوو  لەگــەڵ  کــە  بــووە،  ماننایەکانــەوە 
بــووە؛  بەردەوامیــان  شــەڕی  ئاشــوورییەکاندا 
کــە  دەخــات  دەری  بەردنووســەکە  شــوێنایەتی 
ــە “ئیشــپوینی”،  ــوو، وات ــە شــاهانی ئورارت ــەک ل ی
ــە  ــی ل ــژوودا توانیویەت ــەی مێ ــە تایبەت ــەو قۆناغ ل
خــوارەوەی گۆلــی ورمــێ، بەســەر ماننایەکانــدا زاڵ 
ــەر چیاکانیــان بــدات. ــۆری خــۆی لەس ــت و م بێ
خوێندنــەوەی  بنەمــای  بووەتــە  کــە  فیلمێــک 
ــی  ــرای تەلەفون ــە کامێ ــە، ب ــە بزربووەک بەردنووس
مۆبایــل هەڵگیــراوە و ئــەو کەســەی وا هەڵیگرتووە، 
ــە  ــژووی ناوچەک ــە مێ ــەی ب ــەم وێن ــی ک خزمەتێک
ــەک  ــووە ن ــاخەوان ب ــەکە ش ــەاڵم کەس ــردووە، ب ک

ــاری تەکنیکــی  ــە ب ــە ل فیلمهەڵگــری پیشــەیی، بۆی
هونەرییــەوە فیلمەکــە ناتــەواوی لــە کارەکەیــدا 
دەبینــرێ و لــە ئەنجامــدا بەشــێکی بەرچــاو لــە 

ناخوێنرێتــەوە.)٣( نووســراوەکە 
نووســەرانی  بارودۆخــە،  ئــەو  ئاکامێکــی  وەک 
وتــار، تاوانــی کاری چەپەڵــی شــکاندن و فەوتاندنی 
بەردنووســەکەیان داوەتــە پــاڵ “تااڵنچییە تازەکان” 
ــووک و  ــژووی هاوبەشــن” و ت ــی مێ ــە “وێرانکاران ک
ــە نرخــی  ــان کــردوون، کــە گەنجینەیەکــی ب نفرینی

ئەوتۆیــان لــە دەســت مرۆڤایەتــی دەرهێنــاوە.
تەرەغــە و دەوروبــەری ئێســتا شــوێنی ژیانــی 
کــوردە. ئەرکــی گــەورەی سەرشــانی هەموومــان 
گەلــی  تازەمانــە.  و  کــۆن  مێــژووی  پارێزەرانــی 
بــێ مێــژوو، گیایەکــی بــێ ڕیشــەیە، ئەوانــەی وا 
مێژووەکەمــان بنکــۆڵ دەکــەن و ڕیشــەی پێوەنــدی 
دەردێنــن،  ڕابــوردوو  لەگــەڵ  شارســتانیەتمان 
لەبەرانبــەر مێــژوو و ئەخالقــدا تاوانبــارن، دەبــێ 
ــان دوور  ــی فەرهەنگیم ــە ژیان ــان ل دەســتی چەپەڵی
ــەربازێکی  ــێ س ــە دەب ــە ئێم ــەرکام ل ــەوە. ه بخرێت
واڵتەکەمــان  دێرینەکانــی  شــوێنەوارە  پارێــزەری 
بیــن، نــەک هاودەســت و هــاوکاری قاچاخچییــە 
ــە،  ــی مرۆڤایەتیش ــەوە ئەرکێک ــەکان. ئ نێونەتەوەیی
ــە جیهــان نییــە، مێــژووی  ــڕاو ل کــورد بەشــێکی داب
ئێمــەش بەشــێکە لــە مێژووی مرۆڤایەتــی. بەو پێیە، 
ــاکارە  ــەو ئ ــەر جیهانیشــدا بەرپرســین. ئ ــە بەرانب ل
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چەپەڵــە و کــردەوەی قیزەوەنــی قاچاخچییەتــی 
ــە شــوێنەواری ژێرخاکــی، دەبــێ بوەســتێنرێت و  ب
ــە  ــا ســەر ب ــن، ج ــاو بدرێ ــان لەق ــاوی قاچاخچیی ن

ــە. ــی نیی ــن جیاوازییەک ــەک ب ــەر نەتەوەی ه
ئێمــە بــۆ کەمتەرخەمــی لــە ئەرکــی پاراســتن 
و چاوەدێــری میراتــە بەجێماوەکانــی فەرهەنگــی 
ــە بەرپــرس بزانیــن و  ــان ب ــێ خۆم ــوردوودا دەب ڕاب
ــان  ــی ناسیۆنالیســتی، ی ــە چاوێک ــێ ب ــز ناب هەرگی
ئایینــی ســەیری دۆزەکــە بکەین؛ زوربــەی زۆری ئەو 
ئاســەوارە کۆنانــە بەرهەمــی دەســتی باووباپیرانــی 
میللەتانــی دیکــەی ناوچــە بــۆ نموونــە، ئەرمەنــی و 
ئاشــوورین و دەیــان نەتــەوەی جۆراوجــۆر لە ماوەی 
ــووە  ــان کەوت ــان پێی ــاڵەدا چاوی ــەزاران س ــەو ه ئ
ــووس  ــتا چارەن ــەر ئێس ــا ئەگ ــتوویانن، ج و پاراس
لەبــەر دەســتی ئێمــەی دانــاون، ئــەوە بــۆ پاراســتن 
ــە بــە دەســتی نــەوەی دواڕۆژە، نــەک  و گەیاندنیان
فەوتانــدن و بــە قاچاخچــی فرۆشــتنیان! ئورارتــوو 
لــە ســەردەمی جێگــەی ئاماژەی ئەم بەردنووســەدا، 
دوای  ناوچەکــە  دەوڵەتــی  و  دەســەاڵت  دووەم 
ئاشــوور بــووە و شــکاندن، یــان دزینــی بەڵگەیەکــی 
وا بایەخــدار ناتوانێــت ئــەو مێــژووە پرشــنگدارە 
بگۆڕێــت، یــان مێــژووی گەلێکــی دیکــە دەوڵەمەنــد 

بــکات! 
ســەرجەم  وەرگێــڕاوی  خــوارەوە  ئــەوەی 
کۆتایــی  لــە  کــە  وێنانــەش  ئــەو  وتارەکەیــە، 
وتارەکــەدا دانــراون، کراونەتــە پاشــکۆی دەقــە 
کوردییەکــە. بەداخــەوە کۆپیــی لینکــی فیلمــی 
ــە  ــی وتــارە ئینگلیزییەک ــای کارەکــە هاوپێچ بنەم
ڕایبگوێزێتــە  کوردیــش  وەرگێــڕی  کــە  نەکــراوە 
ــەو فیلمــە  ــان ئ ــەر هەم ــەکان لەب ــەاڵم وێن ــرە، ب ئێ
هەڵگیــراون کــە باســی لێوەکــرا، واتــە کــەم و زۆر 

هەمــان شــتن.

ڕوونکردنەوەی چەند خاڵ
ــک  ــە هەندێ ــک ل ــەدا کەڵ ــە ئینگلیزییەک ــە دەق ل

ــە وا  ــراوە ک ــی وەرگی ــی زمانەوان ــانەی تایبەت نیش
هەیــە لــە وەرگێڕانــە کوردییەکــە دەقــاودەق نەبــن، 
خوێنــەری شــارەزای بوارەکــە دەبــێ بــۆ وردبوونەوە 
ــەی  ــە لینکەک ــەوە، ک ــی ئەســڵی بگەڕێت ســەر دەق

ــراوە: ــرەدا ڕاگەیەن لێ
https://www.academia.edu/42181622/

An_Urartian_rock_inscription_on_Mt_
Taragheh_in_Iranian_Azerbaijan
نــە دەقــی ئینگلیــزی و نــە وەرگێڕانــە کوردییەکــە 
ئــەو  ناوەرۆکــی  بــە  ســەبارەت  قســە  دواییــن 
بەردنووســە ناکــەن و هیــوای ئــەوە هەیــە کــە دواتر 
پســپۆرانی وەک ڕێــزدار ڕەســووڵ بەشــاش کەنــزەق 
و خەڵکانــی ئــاگاداری دیکــەی ئــەم بــوارە، زیاتــری 
لەســەر بنووســن و زۆریــش دوای نەخــەن. بــۆ 
ئــەوەی چــاوی ئەویندارانــی تامــەزرۆی مێــژوو زووتر 
بــەو زانیارییانــە ڕوون ببێتــەوە، هەروەهــا هیــوادارم 
خەڵکانــی ئــاگاداری مەســەلەکە، چۆنیەتــی تاوانــی 
شــکاندنی بەردنووســەکە و نــاوی تاوانبــارە داخ لــە 
دڵــەکان ئاشــکرا بکــەن. بەڕێوەبردنــی ئــەو ئەرکــە 
خزمەتێکــی زۆرە بــە پارێــزگاری لــە گەنجینــەی 
نەتەوایەتــی و مێژووییەکەمــان و بەرگــر دەبێــت لــە 
دووپــات بوونــەوەی تاوانەکــە- هەرکــەس کردبێتــی.
ئــەم فیلمــە گرووپــی شــاخەوانی بــۆکان بــە 
فیلمەکەیــان  فەرامــەرزی  ســمایل  بەرســیاری 

هەڵگرتووەتــەوە.
سپاســی ئــەو دۆســتە خۆشەویســتانەی خــۆم 
ــۆی  ــە ه ــە شــێوەیەک بوون ــەرکام ب ــە ه ــەم ک دەک

وەرگێــڕان و ئامادەکردنــی ئــەم وتــارە.
وتارێــک  دەدەم  هــەوڵ  وتــارەدا  ئــەم  بەشــوێن 
“قەاڵیچــی”  گونــدی  بەردنووســی  بــە  ســەبارەت 
بکەمــەوە.  بــاڵوی  و  بنووســم  )ئیزیرتــوو(ش 
بەردنووســەکەی قەاڵیچــی، لــە ســەرچاوە ئێرانییەکانــدا 

ناســراوە. بۆکان”ـــەوە  “کتیبــە  نــاوی  بــە 
ئەنوەر سوڵتانی
٢٠٢٠/١١/١٠
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بەردنووسێکی ئورارتوویی لە چیای تەرەغە، لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان

میریۆ سالڤینی و مەریەم دارا)٤(

ئورارتوویــی  نووســراوێکی  بابــەت:  پوختــەی 
ــە”،  ــای “تەرەغ ــە چی ــی ســەر تاشــەبەردێکە ل نوێ
ــە  ــۆکان ل ــاوای ب ــاد”ی ڕۆژئ ــدی “عیلماب ــک گون نزی
بەڵگــەی  دۆزراوەتــەوە.  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
ناتــەواوی  گەلێــک  چۆنیەتییەکــی  بەردەســتمان 
ــان  ــە[ هەوڵی ــەران ]ی وتارەک ــەاڵم نووس ــە، ب هەی
داوە ڕەمــز و ڕازی فیلمێکــی کــۆن یــەکااڵ بکەنــەوە 
ــە  ــە بزمارییەک ــی دەق ــەت و کوتەکان ــەوەی ل ــۆ ئ ب
بخەنــەوە ســەر یــەک، کــە بــۆ ســەرەتاکانی مێژووی 
ئیشــپوینی  نــاوی  دەگەڕێتــەوە.  ئورارتوویــی 
ســەردەمێکی  کــوڕی،  مینــوای)٦(  و  شــا)٥( 
بــەرەو دواییــن چارەکــی ســەدەی ٩ی پێــش زاییــن 
پێشــان دەدەن. ئــەوە کۆنتریــن دەقــی ئورارتووییــە 
کــە لــە پارێزگــەی ئازەربایجانــی ڕۆژئــاوای ئێرانــدا 

دۆزرابێتــەوە.
زانیــاری: مێــژووی ئورارتوویــی، دەقــە بزمارییەکان، 
ئێــران، پارێزگــەی ئازەربایجانی ڕۆژئاوای، نووســراوی 

ســەر تاشــەبەرد، تااڵنچییان.

ناساندن
لــە   ١٩٩٧ ســاڵی  لــە  شــاخەوان  تیمێکــی 
تەرەغــەدا  چیــای  ســەر  شــاخەوانیی  کاتــی 
ڕووپــەڕی  لــە  مەتــرە  بەرزاییەکــەی٢٢٥٠  )کــە 
 ٦ دەوروبــەری  کەوتووەتــە  و  دەریاوەیــە( 
 ٢.٦ و  تەرەغــە  گونــدی  باکــووری  کیلۆمەتــری 
ــە  ــاد، نووســراوێکیان ب ــدی عیلماب ــری گون کیلۆمەت
ــە  ــک ب ــی لەســەر تاشــەبەردێکی نزی ــی بزماری خەت
لووتکــەی چیاکــە دۆزییــەوە. عیلمابــاد کەوتووەتــە 
ڕۆژئــاوای  بــەری  کیلۆمەتریــی   ٢٥ دەوروبــەری 

بــۆکان و ٣٢ کیلۆمەتریــی قەاڵیچــی، لــە پارێزگــەی 
ئازەربایجانــی ڕۆژئــاوای لــە کۆمــاری ئیســالمیی 
ئێــران. شــاخەوانەکان توانییــان بەهــۆی تەلەفونــە 
نووســراوەکە  لــە  ڤیدیۆیــەک  مۆبایلەکەیانــەوە 
کەیفییەتێکــی  ئاکامەکــەی  بــەاڵم  هەڵگرنــەوە، 
ــرەی قســەی “ئیســماعیل  ــە گوێ ــوو. ب خراپــی هەب
فەرامــەرزی”)٧(، نووســراوەکە کەوتبــووە نزیــک 
لووتکــەی چیاکــە و وێرانــەی مەتەرێزێکیــش لــە 

بەرچــاو دەکــەوت.  نووســراوەکە  نزیــک 
لــە ســاڵی  ]باڵوکــراوەی[ “میــراث خبــر”)٨( 
ئــەو نووســراوەیەی  ٢٠٠٦ دا هەواڵــی “دزران”ی 
ــد. “یووســف حەســەنزادە” هــاوڕێ لەگــەڵ  ڕاگەیان
ــەی، ڕاپۆرتێکیشــی  ــی بێسەروشــوێن بوونەک هەواڵ
ســەبارەت بــە نووســەکانی بــاڵو کــردەوە.)٩( بــەو 
بەفیلمکــراو)ی  بەڵگەیەکــی  ســەرەتا  شــێوەیە، 
ــووڵ  ــا “ڕەس ــات، ئەوج ــەم ه ــی( بەره ٣٧ خولەک
بەشــاش کەنــزەق”)١٠( توانــی هەندێــک وشــەی 
نووســراوەکە لــەو فیلمــە ســاغ بکاتــەوە، بــەاڵم 
وای  ئــەو  باڵونەکــردەوە.  ئەنجامەکــەی  هەرگیــز 
نووســراوەکە  هەیــە  بــۆی  کــە  بەرچــاو  خســتە 
دەقێکــی دوانــەی ئاشووریشــی هەبووبێــت و ئــەوەی 
دەستنیشــان کردبــێ کــە نــاوی خالــدی)١١( و 

ئیشــپوینی)١٢( تێــدا ناســیوەتەوە. 
ئورارتووییــەکان  توێژینــەوە  بــۆ  نووســراوەکە 
ــچ  ــتا هی ــا ئێس ــەوەی ت ــەر ئ ــە، لەب ــک گرنگ گەلێ
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گۆلــی  باشــووری  لــە  ئورارتوویــی  نووســراوێکی 
نووســراوەکە  نەدۆزراوەتــەوە.  ورمــێ)١٣( 
ســانتیمەتر   ٦٠ تــا  ســانتیمەتر   ٨٠ دەوروبــەری 
پــان بــووە و دە دێــڕ دەقــی بزماریــی ئورارتوویــی 
لەخــۆ گرتــووە. وێنەکانــی دەوروبــەری تاشــەبەردە 
و  کوتــران  پیشــاندەری  هەمــوو  نووســراوەکە، 
نیشــانەکانی  تێکشــکانی  بەجێمــاوی  ورکــەی 

.)٣ )وێنــەی  دێڕەکانــن  کۆتایــی  و  ســەرەتا 

تەرەغە – نووسینەوەی پیت بە پیتی بەردنووسەکە
ــەرەڕای  ــەی بەردەســت، س ــی بەڵگ ــی خراپ دۆخ
ــی  ــا مۆڵەت ــەوەی، تەنی ــۆ خوێندن ــی زۆر ب هەوڵێک
ڕاگواســتنی هەندێــک بەشــیمان پــێ دەدات. ئێمــە 
وەرگیــراو  وێنــەی  هەندێــک  دەتوانیــن  لێــرەدا 
لەگــەڵ  هــاوڕێ  بدەیــن.  پیشــان  ڤیدیۆکــە  لــە 
دەبینرێــن  وا  نیشــانانەی  ئــەو  نووســینەوەی 
نــاو  پێوەندیــداری  دێــڕی  دەستنیشــانکردنی  و 
ــڕ هیچــی دیکــەی  ــە دە دێ ــاد ل ــە زی ــە. ئێم دەقەک

ناناســینەوە. تێــدا 
وێنەی ٤. سەرەتای دێڕی ١ تا ٤.
 دێڕی ٣. ] مان کور بی- ا - ئی[
وێنەی ٥. سەرەتای دێڕی ١ تا ٥.

 دێڕی ١. ]-نی- نی
 دێڕی ٢. م یش- پو-[

 دێڕی ٣. مان شو مان کورب]ی-
 دێڕی ٤. ئو؟)-(ئو]،[خ-پو؟-تا[

وێنەی ٦. بەرەو کۆتایی دێڕەکانی ١ تا ٣
 دێڕی ١. ]- دی- نی- نی ئوش-گ[ی-

 دێڕی ٢. م]د[ سار،)؟(-دو-ری] -[
 دێڕی ٣. ]-ا-نی[ی

وێنەی ٧.
 دێڕی ١. ] ]ئوش-گی[ -[

 کۆتایی دێڕی ٢. د[ئو
وێنەی ٨.

 دێڕی ١. ]-شی-نی دخال-دی -[

 دێڕی ٢. ]ئی-نی-نی م ]د[ [
 دێڕی ٣. ] ]ئەی[-ئی ممی-نوو- ]ئەی[-[

وێنەی ٩.
 دێڕی ١. ]-دی-نی-نی ئوش-گ[ی-

 دێڕی ٢. م]دسار -[دوو-ری]-[
 دێڕی ٣. ]-ا-ن[ی 

وێنەی ١٠.
 دێڕی ١، کۆتایی. ]ئوش-گی-نی[

 دێڕی ٢، کۆتایی.]- ]دوو-ری[-ئی-حێ
ــی- ــی. –پ]وو-ئو-[ی-ن ــەرەو کۆتای ــڕی ٣، ب  دێ

حێ
وێنەی ١١.

 دێڕی ٥، ]خ پوو؟-تا[
 دێڕی ٦، ] میش؟؟ ا-گ[و؟-بی؟

 دێڕی ٧، ] خ ما-نی مێش[-
وێنەی ١٢

 دێڕی ٤، ] ئوش-تا-خ[
 دێڕی ٥، ] -لی ا خ خ[

 دێڕی ٦، ] -لو-]بی؟[ خ خ
 دێڕی ٧، ]-ئێ ممی-ن]یو[- ]ئا[-]

وێنەی ١٣.
 دێڕی ٧، ]ما نی می[ش-
 دێڕی ٨، ]-نی شی-د[ا-
 دێڕی ٩، ] خ ای ر[ی

وێنەی ١٤.
 دێڕی ٤. –ت]ا-]بی؟[ خ

 دێڕی ٥، ] ا خ خ [
 دێڕی ٦، -ل]و-[بی؟]خ خ خ [

 دێڕی ٧، ] ممی-[نو-ا 
وێنەی ١٥.

ــی[- ــی، -پ]و-وو-]ی-ن ــەرەو کۆتای ــڕی ٣، ب  دێ
ح]ئێ[

 کۆتاییەکانی دێڕی ٤ تا ٧ ئێستا ناخوێنرێتەوە.
نوســخەی ئەســڵی لــە ڕێگــەی یەکخســتنەوەی 
ئەســڵییەکە  ڤیدیــۆ  جۆربەجــۆری  لەتوکوتــی 



127 ژ )٢٨٨/٢٨٧( ٥/ ٩ - ١٠/ ٢٠٢١

پێکهــات)١٤(
ــت،  ــک نەبێ ــێ ڕێکوپێ ــڕەکان وێدەچ ــی دێ درێژای
ــە ســەرەتا  ــەش ســازدانەوەی نیشــانەکان ل هەربۆی
و کۆتایــی هــەر دێڕێکــدا جێگــەی دڵنیایــی نییــە. 
ئــەو مەســەلەیە لــە بەردنووســی دیکەشــدا بەرچــاو 
دەکەوێــت، بەتایبــەت لــە ناوچە دوورەدەســتەکاندا، 
بــۆ نموونــە لــە “ئووجاســەر- ئیالنــداغ”)١٥( )ســی 
ــوا،  ــوینی و مین ــا ئیپش ــەی ٣-٨(ی ش ــوو ئ ــی ی ت
ــوو  ــی ی ــت”)١٦( )ســی ت ــە “ئۆرتاکەن ــا ل هەروەه

ــەی ٨-٧(ی “ئارگشــتی ١”. )١٧( ئ
گشــتی  بۆچوونــی  چوارگۆشــەکان  کەوانــە 
ســەبارەت بــە پانتایــی کەلەبــەری نێــوان وشــەکان 

.)١٦ )وێنــەی  پیشــاندەدەن 
1. [Dḫal-di-ni]-ni uš-ma-ši-ni Dḫal-di-ni-ni 

[uš-gi-ni] (17 signs)
2. [ ? ] miš-pu-ú-i-ni-ni mD[sar5 ?-du-ri-e-

ḫé] (14 signs + X ?)۳غ
3. [ ? ] MAN ŠÚ MAN KURbi-a-e mmì-

nu-a-n[i miš-pu]-ú[-i-ni-e-ḫé] (20 signs?)
4. [ú?(-)ú-ḫi?-ni x x ni [uš-ta]-x]
5. [-pu-ta-li šu-ri-li a x x]
6. M[EŠ? a-[gu-bi]? [ba]-ad-gu-lu-[bi] x x]
7. [x ma?-ni miš-pu-ú-i-ni-e mmì-nu-a(-)]
8. [x-ni ši-”a?-li šú-ri x]
9. [x a i ri du? te x x]
10. [ [D]ḫal-di-ni](-)

بــۆ( پارێزگاریکردنــی  )١( “بەهــۆی )ســپاس 
]خــودای خاڵــدی[، بەهــۆی )ســپاس بــۆ( یارمەتــی 

ــدی ــودای خاڵ )؟(ی خ
)٢( ])ئێمــە(، کــە ئیشــپوینی، کــوڕی ســاردوری 

)ن(
)٣( ؟ [ شــای گــەردوون، شــای واڵتــی بیــا )و( 

مینــوا ]کــوڕی ئیشــپوینی[
X X X X X X ] )٤(

 X )شوری+لی( ناوچەکانی / واڵتانی X X ] )٥(
)٦( [ مــن ڕێبەرایەتیــم کــرد؟، مــن دەســتم بــە 

X ســەردا گــرت
)٧( [X بۆ ئیشپینی و مینوا

)٨( [ X X X X چەک
X X X ] )٩(

)١٠( ]خودای خاڵدی[
ــی پیــت بەپیتــی ]ی  ــووس کردن ــڕی ١: ڕوون  دێ
دێڕەکــە[ بــەم شــێوەیەیە: خاڵــدی + ح + نــی + 
ــی  ــی + ن ــدی + ی = ن ــی خاڵ ــی ئوشماشــی + ن ن
ــۆی  ــە: “بەه ــدە دەبێت ــە مەزن ــە ب ــگی+نی، ک ئوش
بەهــۆی  پارێزگاریکــردن  بەهــۆی  خاڵدییــەوە 

خاڵدییــەوە بەهــۆی –یارمەتــی )؟(”
 دێڕی ٢: ناوی ئیشپوینی دۆخی “ناو”ێکی هەیە 
بــۆ کــرداری تێپــەڕ، کــە حاڵەتــی بکەریــی ناڕێــک 
وپێکیشــی پێدەگوترێــت، و بــەو پێیــە بــە دڵنیایــی 
ــت،  ــاوی مینــوا، کــە لەگــەڵ نــاوی باوکیــدا دێ ن
تەنانــەت ئەگــەر پاشــگریش بێــت نەپارێــزراوە]؟[. 
ــە  ــە ب ــاهانەیە، ک ــی ش ــدی عینوان ــەوە تایبەتمەن ئ
ــت.  ــراوەکاندا نابینرێ ــەرەتای نووس ــە س ــادەت ل ع
عەینــی شــتە بــۆ عیبارەتــە تێنەپــەڕەکان و لــە 
دەقــی ئیشــپوینی و مینــوادا ئــەو حاڵەتــە لــە 
]بەردنووســی[ یاشــیاللیچ)١٨( )ســی تــی یــوو 
١، ئــەی ٣-٢( و کێلەشــین)١٩( )ســی تــی یــو 
ــەوە دۆزە  ــەاڵم ئ ــراوە، ب ــدا بین ــەی ٣-١١(یش ١، ئ

ــە. ــەرەکییەکە نیی س
ــە –حــێ،  ــە ل ــڕی ٢ بریتیی دواییــن نیشــانەی دێ
ــی ســی  ــە دەق ــی پاشــگری شــاهانە، وەک ل کۆتای
تــی یــو ١، ئــەی ٣-٦ دا هاتــووە، و دێڕی ســێهەمی 
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م  میش-پو-ئوو-ی-نی-نــی  ئوش-تا-بــی  ئاوایــە: 
دســار –دو-ری-ێ-حــێ ممــی –نو-ا-نــی میش-پــو-

ئوو-ی-نی-حێ.
دێــڕی ٣: وەک لــە ]بەردنووســی[ کێلەشینیشــدا 
وەهایە، تەنیا ئیشــپوینی ناوونیشــانی شــاهانەکانی 
هەیــە. ناوونیشــانی “مــان شــوو” یەکــەم جــار بــۆ 
“ســاردوری”ی یەکــەم)٢٠( هاتــووە، کــە باوکــی 
ئیشــپوینی بــووە )ســی تــی یــوو ئــەی ٣-١١(. 
لــە هەندێــک دەقــی ئیشپوینیشــدا، کــە بریتیــن لــە 
نووســراوی دوو زمانــەی کێلەشــین )ســی تــی یــو 
ــە ئاڵقــە بڕۆنزییەکانــی  ئــەی ٣-١١ Rev. ١٦( و ل
ــی  ــو ٤ ب ــی ی ــی ت ــزەف”)٢١( )س ــاری ئەن “یوخ
ــا-ی-ری  ــان کورن ــانی م ــووە و ناوونیش ٢-٧(دا هات

بەشــوێنیدا دێــت.
ئێمــە لــە نووســراوەی بەردەســتدا، لەجیاتــی 
مــان کورنــا-ی-ری، ناوونیشــانی مــان کوربیا-ا-ئــێ، 
ــەوە  ــن. ئ ــا” دەبینی ــی بی ــاهی واڵت ــای “ش ــە وات ب
ــە هــەردوو ڕوانگــەی وشەناســی و زمانەوانییــەوە  ل
ڕوونــی  بیچمێکــی  بیا-ئــێ  توخمــە.  گرنگتریــن 
نــاوی  دەدات  پــێ  ئیجازەمــان  ئیزافە/مڵکییــە، 
شــوێنی بیــا، تــاک بخەینــەوە، کــە بنەمــای نــاوی 
شــیکردنەوە  نرخــی  و  “بیاینیلی”یــە  خۆجێیــی 
زمانەوانی و وشەناســییەکەی پشتڕاســت دەکاتەوە: 
کوربیا=ا=ئێ=لــی، “)واڵتانــی( بیــا”)٢٢(، لێــرە 
لــە دەســپێکی دێڕەکــەدا ئیتــر وێناچێــت شــوێنێک 
ــان دان- ــۆ ناوونیشــانێکی دیکــەی شــا، وەک “م ب

ــەوە. ــکراو، مابێت ــی باس ــاو دەقەکان ــو”ی ن ن
دێــڕی ٤: ئێمــە هیــچ وشــەیەکی ناســراوی تێــدا 

نابینیــن.
دێــڕی ٥: [-پو-تا-لــی وا هەیــە بیچمێکــی کــرداری 
لــە پێوەنــدی نــاوی شــوری=لی دا بێــت بــە واتــای 
“واڵتانــی”، بــە بــێ ڕوونکــەرەوەی ک و ر. بڕوانــە 
ســی تــی یــو، ئــەی ٣-٦ دێــڕی ٥، کــە تێیــدا 
ــان واڵتانــی فەتحکــراو  کورشــو-ری-لی بــۆ خــاک ی
بــەکار هێنــراوە. ئــەوە سروشــتی ســوپایی دەقەکــە 

دەردەخــات. 
 لێــرەدا، بوونــی نیشــانی شــو )البــات ٣٥٤(، 
لەجیاتــی “شــوورە”ی زۆر گشــتیتر، پێوەندییەکــی 
زیاتــر لەگــەڵ خەتــی بزماریــی ســاردوری یەکــەم و 
توخمێکــی نــوێ لــە تەنیشــت عینوانــی مــان شــوو 

بــە واتــای “شــاهی گــەردوون” زیــاد دەکات.
کۆنــە)٢٣(    “–لــی”  نیشــانەی  دوو  بیچمــی   
)بڕوانــە ســی تــی یــو ٤: ٢٨٧، ژمــارە ٠٥٩(، 
بەردنووســە  زۆربــەی  بــۆ  بــاوە  شــێوازێکی 

ئیشــپوینی. دێرینەکانــی 
لــە ســەرەتادا وا هەیــە ]مێــش؟؟  دێــڕی ٦: 
ا-گ]ئو؟-بــی؟[ بێــت. ئەگــەر خوێندنــەوەی “مێش” 
بــێ هەڵــە بێــت، هاوشــێوەی ئــەو فۆرمەیــە وا 
بەهــۆی “ســاردوری”ی یەکــەم، نــەک ئیشــپوینی و 
ــە  ــەاڵم ڕوون نیی ــەوە، ب ــواوە پشتڕاســت دەبێت مین
ئایــا لەوێــدا شــوێن هەبێــت بــۆ ئــەو دوو نیشــانەیە. 
خوێندنــەوەی گونجــاوی ئاگو=بــی واتــای “مــن 
و  دەداتــەوە  المبــرد”  مــن  کــرد/  ڕێبەرایەتیــم 
ــەردەم  ــە ب ــەوە دەخات ــی ئ شــێوەی وشــەکە گومان
لــەوەش  کــە “کراو”)مەفعول(یکــی تــاک بێــت. 
زیاتــر، شــێوەی وشــەی دواتــر، بــە پاشــگری –بــی 
یــەوە، ئــەوە پشتڕاســت دەکاتــەوە کە نووســراوەکە 

ــت.  ــاوی )ئیشــپوینی(یەوە بێ ــە ن ــا ب تەنی
بــەراوردی بکــە لەگــەڵ ئــەوەی وا لــە دەقــی 
“میهرقاپیســی”دا)٢٤( هەیــە )ســی تــی یــو ١، 
ئــەی ٣ تــا ١( دێــڕی ١ تــا ٣ )دوو “کــراو”، بــەاڵم 
ــاو  ــەڵ شــێوازی ن ــا لەگ ــاک(، هەروەه کردارێکــی ت
دێــڕی ٣٢ تــا ٣٥، کــە لەوێــدا کــردارەکان شــێوازی 

ــە.  ــان هەی “کۆ”ی
شــێوازی کــرداری تێپــەڕی بەدگولو-بــی بــە واتای 
“مــن دەســتم بەســەرداگرت؟”)٢٥( لەگــەڵ بکــەری 
دەگرێتــەوە  یــەک  دا   ٥ دێــڕی  لــە  شــوری=لی 
لــە  ســوپایی  کــردەوەی  هەندێــک  گومانــی  و 
ــەاڵم بەداخــەوە  ناوچــەی تەرەغــە پێکدەهێنێــت، ب
]لــە دەقەکــەدا[ هیــچ ناوێکــی شــوێن، پارێــزراو 
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نەماوەتــەوە.
دێــڕی ٧: نــاوی ئیشــپوینی و مینــوا وا هەیــە 

ــردن. ــی دۆعاک ــە فۆرم ــن ل ــێک ب بەش
ــە. ــزە و چەک ــای نێ ــە وات ــڕی ٨: شــوو-ری ب دێ

)٢٦(
دێــڕی ١٠: نــاوی خاڵــدی لــە –شــێ دا، ]لەبــاری 
نــەک  تێپــەڕە  کــرداری  ڕێزمانــەوە[ “کراو”ێکــی 
ناتوانــێ  کەوابــوو  پێکــەوە.  تێنەپــەڕ  و  تێپــەڕ 
بەشــێک بێــت لــە شــێوازی ئاســایی تــووک و نفریــن 
ــت.  ــراوەکە دەهێنێ ــە نووس ــش ب ــردن و کۆتایی ک

ون  ئێســتا  بەردنووســە،  ئــەم  کۆتاییــدا،  لــە 
یارمەتــی  بــە  تێکشــکێنرابێت،  یــان  بووبێــت، 
الوازەوە،  چۆنیەتییەکــی  بــە  کــۆن  فیلمێکــی 
نیوەپارێــزراوە، بــەاڵم هەرچۆنێک بێــت، ئاکامەکەی 
کۆنتریــن  نرخــە.  بــە  گەلێــک  ســەرنجدانێکی 
کەوتووەتــە  مینــوا  و  ئیشــپوینی  بەردنووســی 
ــی  ــن شــوێنی پایتەخت ــە دوورتری ــا ل ناوچــەی مانن
“وان”ی  و  مێژوویــی  ]“تووشــپا”ی  ئورارتــوو 
ــە  ــوێنێ”ک ل ــاوی ش ــچ “ن ــەوە هی ــتا[. بەداخ ئێس
ئەگەرێــک  ئــەوەش  ناخوێنرێتــەوە،  دەقەکــەدا 
ــراوی  ــە دەشــێت شــانۆیەکی نەبین ــت ک پێکدەهێنێ
ــەوە. ــۆ بکات ــارەوە ب ــی نادی ــە کارتێکەری نوێمــان ب
 ئێمــە پێــش هەمــوو شــت دەبــێ ئــەو ڕاســتییە 
بگرینــە بەرچــاو کــە هەمــوو تەتەڵەکانی ئیشــۆوینی 
شــتومەکی  یــان  تاشــەبەرد،  بــەرد،  )لەســەر 
بڕۆنــزی(، بەتایبــەت لەشکرکێشــانە ســوپاییەکانی، 
هــاوڕێ لەگــەڵ نــاوی “مینــوا”ی کوڕیــدا تۆمــار 

ــراون.  ک
 ژمــارە و بەرباڵویــی ئەو بەردنووســە یادگارییانە، 
گومانــی ئــەوە دروســت دەکــەن کــە شــا ئیشــپوینی 
ــی منداڵیــی کوڕەکــەوە کردبێتییــە  ــە تەمەن هــەر ل
ــە  ــەوەش ل ــۆی، ئ ــی خ ــی کارە ئازایانەکان هاوبەش
ڕۆژهەاڵتــی نزیکــدا دۆخێکــی نەناســراوە. ســەمەرە 
ئەوەیــە ئەگــەر ئێمــە ســەرنجی هەمــوو ئــەو دەقانــە 
بدەیــن کــە لــە مــاوەی حوکماتــی ئیشــپوینیدا 

ــە  ــەن ک ــان ه ــی کەمی ــا ژمارەیەک نووســراون، تەنی
نــاوی ئیشــپوینی بــە تەنیایــی دەربخــەن. ئامــاژەی 
ــە  ــە وا کەوتوونەت ــەو دەقانەی ــەت ب ــە تایب ــە ب ئێم
نزیــک وان)٢٧(، وەک “کالەجیــک”)٢٨( )ســی 
تــی یــو ١، ئــەی ٢-١(، “ئەشــاغی ئەنــزەف”)٢٩( 
ــی، ســی،  ــەی، ب ــو ١، ئــەی ٢-٦ی ئ )ســی تــی ی
لــە  یــان  ئــەی ٢-٨(  بــی؛  ئــەی،  ئــەی ٢-٧ی 
“خەزینــە پیــری قاپیســی”)٣٠( )ســی تــی یــو ١، 

ــەی ٢-٥(.  ئ
ئێســتا ڕوون بــووەوە کــە مینــوا لــە تەمەنــی 
باوکییــەوە  بەنــاوی  خۆیــدا،  پێگەیشــتوویی 
نووســیوە  “زڤســتان”ی)٣١(  بەردنووســەکەی 
ــە  ــی()٣٢(. ل ــەی ٢-٢ئەی-ج ــو ١ ئ ــی ی ــی ت )س
ــەی  ــێ مێژووەک ــەم بەردنووســە دەب ئەنجامیشــدا ئ
بــۆ دوای ستیل)٣٣(ـــەکەی “قــەرە گوینــدوز”)٣٤( 
)٣-٩ ئــەی   ،١ یــو  تــی  )ســی  بگەڕێنرێتــەوە 
)٣٥(، واتــە دوای لەشکرکێشــانەکەی بــۆ ســەر 
خاکــی  و  )حەســەنلوو()٣٧(  “مێشــتا”)٣٦( 
ــێ  ــی ل ــی مێژووی ــە ئەنجام ــەم دۆزینەوەی ــەوێ. ئ ئ
زیاتــرە.  لێکۆڵینــەوەی  شــایانی  و  دەکەوێتــەوە 

دوای نووسین
]ســاڵی  دووەمــی  تشــرینی  مانگــی  ٤ی  لــە 
ئاســن  ســەردەمی  “کۆنفەرانســی  دوای   ،]١٩١٩
ــارە  ــەم وت ــەرانی ئ ــنە”)٣٨(، نووس ــاری س ــە ش ل
چوویــن بــۆ پشــکنینی شــوێنی بەردنووســەکە. 
لــە شــاری بۆکانــەوە دەســتمان پــێ کــرد. بــە 
ڕابەرایەتــی شــاخەوان “ئیســماعیل فەرامــەرزی” 
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گەیشــتینە لووتکــەی چیــای تەرەغــە )دەوروبــەری 
٢٥٠ مەترێــک لــە ســەر زەوییــەوە و پشتڕاســتی 
ســەرەوەتر  لــە  کــە  کــردەوە  ڕاپۆرتەمــان  ئــەو 
ڕاگەیەنــرا. شــایەدییەکانی بەڕێــز فەرامــەرزی و 
دوو ڕابــەری خۆجێیــی، هەروەهــا ئــەو وێنانــەی 
ــوێن]ی  ــی ش ــە ڕوون ــن، ب ــان هەڵیانبگری وا توانیم
بەردنووســەکە[یان لەســەر ئــەو چیایــە پیشــان دەدا 
و دەریاندەخســت کەســانێکی نەناســراو، کــە گومان 
ــە  ــەیان، ک ــەو بەش ــن، ئ ــی بووبێت ــت تااڵنچ دەکرێ
ــن شــوێنی  ــن بڵێی ــەوە دەتوانی ــەم بەدڵنیایی زۆروک
بــووە،  مینــوا  و  ئیشــپوینی  بەردنووســەکەی 
هەڵکەنــدووە و شــکاندوویانە. ڕەنگــی جیــاوازی 
تاشــەبەردەکە و هەبوونــی نیشــانەی کوترانــەوە 
لــە  وا  ئەوانــەی  وەک  )مەخمەڵینــەکان؟()٣٩(، 
ڤیدیۆکــەدا بینــراون، دەریدەخــەن کــە ئەوە شــوێنی 
بەردنووســەکە بــووە. باشــە، لــەت و کوتەکانــی 

ــوێ؟  ــە ک براونەت
ئێمــە دەتوانیــن چــی بڵێیــن؟ لەبــەر ئــەوەی 
کــردەوەی تاوانبارانــەی تااڵنچییان مۆڵەتی ئەوەمان 
پــێ نــادات کــە لــە نــاو کێشــەکانی دیکەشــیدا، الی 
کــەم دێــڕە کۆتاییەکانــی دەقەکــە بخوێنینــەوە؛ 
ــووک  ــێوازی ت ــە ش ــێ ب ــە دەب ــن ک ــت دەکەی هەس
ــەو  ــەکان ل ــایی ئورارتوویی ــی ئاس ــەت کردن و لەعن
کەســانەی وا لــە داهاتــوودا نووســراوەکانی شــا 

ــن: ــەکانمان بهێنی ــە قس ــی ب ــێوێنن، کۆتای دەش

a-lu-še i-ni DUB-te tú-li-i-e a-lu-še pi-tú-
li-i-e ....... tú-ri-ni-ni Dḫal-di-še DIM-še

DUTU-ni-[še] DINGIRMEŠ-še ma-a-ni 
DUTU-ni pi-i-ni
واتــە، “بــا خــودای خاڵــدی، خــودای تۆفــان، 
بەردنووســە  ئــەم  خــودای هەتــاو، هەرکەســێک 
دەیشــێوێنێت.....  هەرکەســێک  دەشــکێنێت، 

لەنــاو بەرێــت”. )لەبــەر شــەوق(ی هەتــاو 
تااڵنچییــە  بــە  دژ  دروشــم  هەمــان  ئێمــەش 
تــازەکان، وێرانکەرانــی میراتــی مێژوویــی هاوبــەش، 
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پژوهــی ژمــارە ٢-٤: الپــەڕە ١٢٩-١٣٠.
ــوێنەوارە  ــی ش ــی هەواڵ ــاران ڕاگەیاندن ٢- ]زۆرج
وەخەبــەر  نووســتوو  قاچاخچیــی  مێژووییــەکان 
دێنــێ و دەبێتــە هــۆکار بــۆ دزیــن و تــااڵن و بــڕۆی 
ــی  ــە ڕاگەیاندن ــێ ل ــەش دەب شــوێنەوارەکە، هەربۆی
هەواڵــی شــوێنەوارە مێژووییەکانــدا بیــر لــە هەمــوو 
الیەنێکــی کارەکــە بکرێتــەوە. ئــەو بەردنووســە 
بەنرخــەش دەبــێ لــە مــاوەی ١١ ســاڵی نێــوان 
ــی  ــە و ٢٠٠٨ ی ڕاگەیاندن ــاڵی ١٩٩٧ ی فیلمەک س
هەواڵــی نەمانەکەیــدا دەســتی چەپەڵــی تاوانبارانــی 

ــڕ[  ــتبێ. وەرگێ پێگەیش
An Urartian Rock Inscription on Mt. Tara-

gheh in Iranian Azerbaijan by Mirjo Salvini 
and Maryam Dara.

  King Ispuini
  Minua

وتووێژی مانگی جوونی ٢٠١٩
]باڵوکراوەیەکــی ڕێکخــراوی “میــراث فرهنگــی” 
https://miras. :ئێرانــە لــە تــاران بــاڵو دەبێتــەوە
news/. بەداخــەوە ئەرشــیڤی باڵوکراوەکــە، هیــچ 
ئاماژەیەکــی بــۆ ژمارەکانــی ســاڵی ٢٠٠٨ )١٣٨٥(
ی خــۆی لەســەر ئینترنێــت دانەنــاوە، دەنــا دەبوایە 

ئــەو وتــارە گرنگەشــم لێــرە دابنایــە. وەرگێــڕ[
سپاســی  خۆشــە  پێیــان  وتــار[  ]ی  نووســەران 
پڕۆفیســۆر ”ســتێفان کرۆڵ”، “یووســف حەســەنزادە”، 
“ئیســماعیل فەرامــەرزی” و “ئۆغــوز ئــاراس” بکــەن بۆ 
زانیــاری و یارمەتــی بەنرخیــان لــە پێنــاو دۆزینــەوەی 
فیلــم و وێنــەکان. زانیارییەکانــی پرۆفیســۆر کــرۆڵ 
نــاوی   - “تەرەغــە  خــوارەوە:  لەوانــەی  بریتیــن 
گوندەکەیــە، نزیکــەی ٦ کیلۆمەتــر لە بەردنووســەکەوە 
لــێ  بەردنووســەکەی  وا  شــاخەی  ئــەو  دوورە- 
ــە  ــە” Baraghaneh ی ــاوی “بەرەغان ــەوە ن دۆزراوەت
]ئــەو نــاوەم بــۆ ســاغ نەبــووەوە، بــە ئەگــەری زۆر بۆی 
ــە  ــڕ[. ئێم ــت)؟( وەرگێ ــە” بێ ــان “تەرەغ ــە هەم هەی
ــاوی “تەرەغــە” پشتڕاســت دەکەینــەوە و ]دەڵێیــن[  ن
ــر(.  ــە خوارەوەت ــە )بڕوان ــی بینیویان ــی خۆجێی خەڵک
ئێمــە هەروەهــا سپاســی دوکتــۆر “یەرڤانــد گرێکیــان” 
دەکەیــن بــۆ هەندێــک بیرۆکــەی بەکەڵــک. حەســەنزادە 
وای  بەڵگــەکان  ســەیرکردنی   .١٢٩ پــەڕەی   :٢٠٠٨
دەردەخــات کــە لــە ڕاســتیدا وێچــوو نییــە نووســراوەکە 
یــان  پێگەیەنرابێــت،  زیانــی  هەیــە  وا  دزرابێــت؛ 

شــێوێنرابێت.
Rasoul Bashash Kanzagh ]بــە گوێــرەی 
خەتــی  ئێرانیــی  پســپۆڕێکی  مــن،  زانیاریــی 

وەرگێــڕ[. بزمارییــە. 
Haldi ]لــە دەقەکــەدا بــە پیتــی /ح/ نووســراوە، 
بــەاڵم لــە زۆر دەقــی کــوردی و فارســی و عەرەبیــدا 

وەک خاڵــدی دەنووســن. وەرگێــڕ[ 
  Ishpuini

]باشــووری گۆلــی ورمــێ و موکریانــی ئێســتا، 
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دەســەاڵتی  لەژێــر  بەگشــتی  ســەردەمانەدا  لــەو 
ــووش  ــاهانی ئورارت ــەاڵم ش ــووە، ب ــدا ب مانناییەکان
هێرشــیان  جــار  گەلێــک  ئاشــوورییەکان  وەک 

وەرگێــڕ[ کردووەتــە ســەری. 
شــێوانی کۆپییەکــە بەســتراوەتەوە بــە وێنەکانــی 
بەردەســت و لەســەر بنەمای تۆمارە ڤیدیۆییەکەدایە.
  Ojasar-Illandagh
  Ortakent
  Argishti 1
  Yashilalich
  Kelishin
  Sarduri I
  Yukari Anzaf

بڕوانە سی تی یو ٥: ٤٣٢.
دەقــە  نــاو  بزمارییەکــەی  وشــە  ]عەینــی 
ــرەش.  ــە ئێ ئینگلیزییەکــە، ڕاســتەوخۆ ڕاگوێزراوەت

وەرگێڕ[. 
  Meher Kapisi

سی تی یو ٥: ٤١٤.

سی تی یو ٥: ٤١٥.
Van

Kalecik
Ashaghi Anzaf

Hazine Piri Kapisi
ــای  ــە وات ــە ب ــەیەکی کوردیی ]وش  ,Zevistan
ــە  ــاوی شــوێنە. ل ــرەدا ن ــەاڵم لێ وەرزی زســتان، ب
نزیــک شــار و گۆلــی وان لــە باکــووری کوردســتان 
ــاوی زڤســتانی ســەروو و خــواروو  ــە ن ــد ب دوو گون

ــڕ[. ــەن. وەرگێ ه
ــو ٤  ــی ی ــی ت ــە س ــەرنجەی وا ل ــەو س ــە ئ بڕوان
پــەڕەی ٣١٢ و ســی تــی یــو ٥ لــە الپــەڕە ٤٥ لــە 

ــەی ٢-٢ دا دراوە.  ــی ئ ــی دەق ــر عینوان ژێ
]ســتوون، یــان کێلــی نووســراو. ئێرانییــەکان 

وەرگێــڕ[ “ئیســتێل” حونجــەی دەکــەن.  وەک 
Karaguduz

سالڤینی ١٩٨٤ب:الپەڕە ٥٧-٦٢
Mishta

سالڤینی ١٩٨٤ئەلف:الپەڕە ١٩-٢٠
Iron Age Conference in Sanandaj
Lichens
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