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يارسان (كاكة يي يان ئةهلي حةق)
كوردةكاني "يارسان" نةتةوةيةكي ئاريايي لة لقي هيَندوئةوروثني كة لة زةمةنيَكي نادياردا ،واتةة ةةةند
هةزار سالَ ثيَش زايني هاتوونةتة ناوةةي ئيستاي كوردستان ،كة كةوتووةتة باشووري ئةرمةنستانةوة.1
بة بؤةووني هةنديَك لة زانايان ،كوردةكان لة كةةناري بةاكووري "زةريةاي بالتيةك"ةةةوة بةةرةو ناوةةةي
زاطرؤس كؤةيان كردووة" .دكتؤر كونتينو" لةم بارةيةوة دةلَيَ" :لة هةزارةي ةوارةمي ثةيَش زايينةدا،
هؤزطةليَك لة باشووري سيربياوة بةرةو كيَوةكاني زاطرؤس كة ثيَيان دةطوترآ "ئازياتيك" كؤةيان كرد.
دواي ئةوان ،واتة لة هةزارةي سيَهةمي ثيَش زاييندا كؤمةلَة هؤزيَكي تر بةرةو ئةو ناوةةية كؤةيان كةرد
كة ثيَيان دةوترآ هيَندوئةوروثي".
ئةم هؤزة كؤةكردووانة لةطةلَ كؤةكردوواني ثيَشرتدا ،تيَكةآلوي يةكرتبوون و ناوةةي زاطرؤسيان خستة
ذيَر دةسةآلتي خؤيان .2بةآلم بة باوةرِي هةنديَك لة زاناياني تر ،ثيَش ئةوةي هؤزة كؤةةةةرةكان بةةنةة
كيَوةكاني زاطرؤس ،هؤزطةليَكي تر لةم ناوةةيةدا نيشتةجآ بوون كة بة هؤزة زاطرؤسييةكان ناو بانةيان
دةر كردووة.
"حمةممةد مةردؤخي كوردستاني" دةورةي يةكةمي ميَذووي كورد دةباتةوة بؤ ةةند هةةزار سةالَ ثةيَش
زايني "تا سالَي  0033ث .ز " واتة ئةو سالَةي كة دةسةةآلتي "نارامسةني" كةورِي "سةارطؤني يةكةةم"
دواي هيَرشي هؤزةكاني طؤتي "كوردة ئاراراتييةكان" هةرةسي هيَنا و دةولَةتي "طؤتي" سةري هةلَدا.3
"حمةممةةةد ئةةةمني زةكةةي" ،بنةةةرةتي رِةطةةةزي كةةورد دةباتةةةوة سةةةر دوو بناخةةة ،يةكةةةميان :هةةؤزة
خوَجيَيةكاني زاطرؤس و دووهةم :هؤزة كؤةكردووة ئارياييةكان (مادةكان) ،كة هؤزة خوَجيَيةكان بريتني
لة:
" -1لوولةةووبي" يةةان "لوولةةووئي"يةةةكان .كةةة لةةة هةةةريَ طةةةلي نيَةةوان "كرماشةةان" و "بةغةةدا "و
"شارةزوور" و "ورميَ" دا نيشتةجآ بوون .ثةيكةري "ئانوبانيين" لةة "سةةرثولي زةهةاو" مرياتةي ئةةو
سةردةمة ميذوييةية.
" -2كاسي" يان "كاساي" يةكان ،كة لة هةةريَيي لورِسةتاني ئييروييةدا نيشةتةجآ بةوون .ئةطةةري
ئةةةوة هةيةةة كةةة بةةاكووري "لورِسةةتاني" ئةةةو سةةةردةمة تارِادةيةةةل لةطةةةلَ هةةةريَيي "ئةةةليي"دا كةةة
"ئاشوورييةكان" زؤرجار ناويان بردووة ،ثةيوةندي هةبووبيَت.
" -0هووري"يةةكان و "ميتةاني"يةةكان كةة لةة ناوةةةكاني "توركيةا" و" سةووريا"ي ئةةمرِؤدا ،لةة
"فوراتي" ناوةندي نيَوان "موسلَ" و "ترابلس" دا نيشتةجآ بوون.
 -1تاريخ مردوخ ،حميد مردوخ كردستاني ،ص.03 :
 -2وەرگیراو :وحدت قومي كرد و ماد ،حةيب اللّة تاباني.
 -3تاريخ مردوخ ص.03 :
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كؤنرتين ناوي هووريةكان "يان نةتةوةيةكي تر كة ثةيوةندي نزيكي لةطةلَ ئةوانةدا هةةبووة""سةؤباري"
بووة و زانايان لة سةر ئةو باوةرِةن كةة وآلتةي "هةووري" لةة نيَةوان هةريَيةةكاني "ميتةاني" و بةاكووري
"سووريا"دا هةلَكةوتةوو و ثايتةختةكةي شاري "ئورفا" بووة.
" -4طووتي"يةكان .ئةم هوزة يةةكيَك لةة هةؤزة طةةورةكاني "كوردسةتان" بةوون ،كةة بةة بةاوةرِي
زانايان تةواوي هؤز و تريةكاني "زاطرؤسيان" طرتووتة خؤ.
"طؤتييةكان" لةسةرةاوة كؤنةكاندا بة ناوةكاني "طؤتي ،كةاردؤ ،كةردوئني و كةاردؤخي"يةش ناسةراون.
دةولَةتي طووتي ،هةروةها كة لة خشةت نووسةة ئاشةورييةكاندا ئامةاذةي ثيَكةراوة ،حكومةةتيَكي "خةان
خاني" 1بووة و زؤربةيان ثةيرِةوي ئاييين "ميهرثةرةسيت" ،واتة ميرتائيس بوون.2
" -3نايري" يةكان يةكيَكي تر لة قةومة زاطرؤسييةكانن كة لة باكووري "نيةاس" (كيَوةكةاني تةوور
عابةةدين) لةةة ناوةةةةي "دياربةةةكر" و "خةةةرثوت" و "دةرسةةييي" ئةةةم سةةةردةمةدا نيشةةتةجآ بةةوون.
"مينؤرسكي" لةم بارةيةوة نووسيويةتي" :حكومةتي نايري لة هةريَيي بؤتاني ئةمروذيدا دامةزرابوو و لة
سةردةمي خؤيدا بة وآلتيَكي بةرفراوان لة قةلَةم دةدرا ".لة دريَذةدا بةشيَوةي خوارةوة ئاماذة دةكا بةو
نةتةوة يان ترية و هؤزانةي كة دانيشتووي هةريَيةكاني باكووري دةشيت "شووشن" و ئةو هؤزانةةي كةة
كةمرت لةطة َل ناوةندي ئيَراندا ثةيوةندي دةطرن ،بةةآلم بةة بةةردةوامي لةة طةةل وآلتةي سةؤمةر و سةامي
رِةطةةزةكاني "ميزؤثؤتاميةةا"دا ثةيوةنةةدييان هةيةة ،كةةة بةةريتني لةةة" :عةيمم"يةةةكان" ،كاسةةي"يةةةكان،
"لولوبي"يةكان و "طوتي"يةكان ،كةة هةةموويان سة ةر بةة يةةل لقةي رِةطةةزين و زمانةكةشةيان لةة يةةل
نزيكة.3
جيا لةو هةؤز و تريانةةي كةة ثيَشةرت باسةيان كةرا ،هةؤزة ئارياييةةكانيش لةة سةةرهةلَدان و ثةرةسةةندي
حكومةتي "ماد"دا كة بة"مديا"" ،ئامادا"" ،مد" و "ميدي" ناوي براوة ،رِؤلَيَكي بةرةاويان بووة .هؤزة
ئارياييةكان ،طواية لة سةدةي نؤهةمدا لة لةوةرِطا ثان و بةرينةةكاني "رِووسةية"ي باشةوورييةوة بةةرةو
ناوةةي زاطرؤس كؤةيان كردووة و ئاويَتةي دانيشتواني ثيَشووي ئةم هةريَية بوون و لة كؤتايي سةدةي
هةشتةمي ثيَش زايني .لة سةرةتادا "يةكيةتي ماننا" و دواتر حكومةتي "ماد"ي سةربةخؤيان ثيَكهيَنةا.
ثيَويستة ئاماذة بةوة بكريَت كة هةندآ لة زانايان لة سةر ئةو باوةرِةن كة طواية كؤةي هؤزة ئارييةةكان
بؤ ناوةةي زاطرؤس لة دوو قؤناغدا رِوويداوة .يةكةم :لةة هةةزارةي دووهةةمي ث .ز بةووة ،لةوكاتةةدا بةة
ثيَي نووسيين سايكس ،هةريَيي ماد بة سآ ناوةة يان ثاريَزطا دابةشدةكرا" :مادي طةورة" كةة دةبيَتةة
"ئةرال"ي ئةمرو  ،مادي "ئاتروثاتن" كة ئازةرباجياني ئيَستاية و مةادي "رِاجيَنةا" يةان "رِاطيانةا -رِةي
كؤن" كة ئةمرو كة ناوةةيةكة لة دةظةري تاراندا.4
 -1خان خاني :ملول الطوايفي.
 -2زبدةي ميژووی کوردوکوردستان ،حمةممةد ئةمني زكي بةط ،ص( ،10 :ةاثي فارسي).
 -3ايران از اغاز تا اسمم ،رومن طريشين ،ترمجة حميد معني ،ص.03 :
 -4شاري رِةي.

4

"دياكونوف" يش سنوورةكاني هةر يةل لةو سآ ثاريَزطايةي بة وردي دياريكردووة كة تارِادةيةةل لةطةةلَ
وتةةةكاني "حةمداللةةة مسةةتؤي" دايةةة كةةة ناوةةةة كوردنشةةينةكاني بةةة شةةانزة وكيةةةت دابةشةةكردووة و
سنورةكاني دةستنيشان كردوون ،يةل دةطريَتةوة.
مستؤي نووسيويةتي" :كوردستان لة نيَةوان ئيَراقةي عةةرة و خوزسةتان و ئيَراقةي عةجةةم (ئةةرال) و
ئازةرباجيةةان و دياربةةةكردا هةلَكةةةوتووة و بةةة طشةةيت شةةانزة وكيةتةةة كةةة ناوةكانيةةان ئةمانةةةن :ئةةاكني،
ئةليشتةر ،بةهار ،خةفتيان ،دةربةندي تاج خاتوون ،دةربةندي زةنةةي ،دزبيةل ،دينةور ،سةولَتان ئةاواي
ةةمضةةةمالَ ،شةةارةزوور ،قرميسةةني "كرماشةةان" ،كةرِةنةةد و خؤشةةان ،كةةةنةاوةر "قصةةر القصةةوص"،
ماهيدةشت "مايدةشت" ،هةرسني و وةستام.1
بة واتايةل ،ئةطةر مبانةويَت بة بآ رِةةاوكردني سنوورة سياسييةكاني نيَوان ئيَةران و ئيَةراق و توركيةا و
سوريا ،نةخشةي كوردستان بة طشيت خبةينة بةرةاو ،دةبآ بضينة سةر وتةكاني حمةممةدي مةردؤخ كة
نووسيويةتي :كوردستان بريتية لة شةش هةريَ  :دياربةكر ،دةظةري موسأل ،سنة ،سةابغ "موكريةان"،
كرماشان و لورِستان .2كةواتة كوردستان لة كيَوةكاني ئارارات "ئةاطري" لةة توركيةاوة دةسةتديَدةكات و
بةرةو باشوور دريَذدةبيَتةوة و هةموو بةرزاييةكاني باكووري رِؤذئاواي ئيَران تا دةشةتاييةكاني باشةووري
ثاريَزطاي خوزستان دةطريَتة خؤي .لة ئيَراقيش لة باشووري مةندةليةوة تا مووسأل و لةويَوة تا حةسةكة
"باكووري رِؤذهةآلتي سووريا" و "قةزاي ئةنتيث و سيواس" لة "توركيا" دريَذةي هةية.
كوردةكةان لةة ئيَرانةةدا بةة بةةةراورد لةطةةا كوردةكةاني ئاسةةياي بضةوول ريةةذةيان كةةمرتة .3شةةويَنةكاني
نيشتةجآ بووني ئةهلي حةق (يارسان) لة كوردستاندا ،لة كؤنةوة تا ئةم سةردةمة هةنديَك طؤرِانكاري بة
خؤوة ديوة .بةآلم ئةوةي كة هةمووان لة سةري ثيدا طري دةكةن ئةوةية كة لة سةرةتادا ئاييين ئةهلي
حةق (يارسان) لة ناوةةكاني هةورامان و شارةزوور و لورِستان بغوبووتةوة و طةشةي كةردووة ،جةادواتر
طةيشتووتة ناوةةكاني تري ئيَران "كرماشان ،هةمةدان ،ئازةرباجيان ،تاران ،زةجنان و باكووري ئيَةران"
و تةشةنةي سةندووة .ثةيرِةواني ئةم ئايينةة ،لةة ئيَةراق لةة ناوةةةكاني خانةةقني ،كةةركوول ،مووسةأل،
سةةليَياني ،هةةةوليَر و بةغةةدا جيَواربةةوون ،لةةة توركيةةاش لةةة دةرسةةي و سةةيواس ،نيشةةتةجيَن .هةةةروةها
ذمارةيةكيش كوردي ئةهلي حةةقيش لةة رِووسةيا ،لةة ناوةةةي ئةةليزابت ثةول سةةر بةة ناحيةةي قةارس
دةذين .4ئةهلي حةق لة قةفقازيش هةن و لةوآ بة كةوردي رِةسةةن لةة قةلَةةم دةدريَةن و ئايينةكةشةيان
وةل ئايينيَكي تايةةت رِةةاو دةكرآ.5
 -1نزهة القلو  ،محداللّة مستوي ،ص.131 :
 -2تاريخ مردوخ ،ص.01 :
 -3هيئت عليي فرانسة در ايران ،ذال دومرطان ،ص.03 :
 -4كرد ،زمان ،تاريخ ،فرهنط ،مينورسكي ،ص.04 :
 -5بنةمالَةكاني سةر بة ئاييين ئةهلي حةق لة دةظةري (ماكو ،صوي ،قةرةزمي ،قزلَضة قةآل ،فيشل قةرة قوويوون ،تازة كةند و مرطن)
نيشتةجيَن كة بة (قةرةقؤينلوو) دةناسريَن .ماوراء قةفقاز عةشريةتةكاني قةرةقؤينلوو لة ناوةةي طةجنة ،نزيك هةريَيي طؤران دةذين.
هةروةها لة (قةرةبا ) لة ناوةةكاني نزيك سنووري ئيَران و رِووسيا ،قةرةبا  ،نزيك شاري سةلَياس ،ورمآ ،مياندواو ،بناو و تةوريََز نيشتةجيَن.
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هةروةها ذمارةيةل لة ثةيرِةواني ئةم ئايينة لة وآلتاني هيندستان و ثاكستان و ئةفغانستان دةذين كة بة
"زكري" بةناوبانةن و لة "توربةت" و "ميشكي" و "طريشة" نيشتةجيَن و ةياي "موراد" لة توربةت بة
شويَين ثريؤزي خؤيان دةزانن .هةروةها هةنديَكيان لةة دةظةةري "مةةزار شةةري " و "دوشةي" و "ثةول
خومر" نيشتةجيَن كة ثةيرِةوي بنةمالَةي يادطارن و مةسنةد نشينةكةيان "سةيد مةنسووري نادريية".
ثيَويستة ئاماذة بةةوة بكريَةت كةة دواي دةركةةوتين "قووشضةي ئةؤغلَي" لةة ناوةةةي "ئازةرباجيةان" و
هةروةها كؤةي "خان ئاتةش" بةرةو ناوةةي "سةهةند" كة بؤتة هةؤي بغوبوونةةوةي ئةةم ئايينةة لةةو
ناوةانةدا ،ذمارةيةل لة توركةكان هاتنة ناو ثةيرِةواني ئاييين "ياري"يةوة و تائيَستاش هةر لة سةر ئةم
ئايينة ماونةتةوة.1
ئةلَةةت طومان لةوةدانيية كة سةرةتاي دةستديَكي ئةم بزاظة ئايينية لة ناوةةي "لورِسةتانةوة" بةووة و
دواتر بةرةو باكووري "طةؤران" ثةةرةي ئةسةتاندووة .هةةر لةبةرئةةوة ناوةةةكاني لورِسةتان و باشةووري
كوردستان ،لة كؤنرتين بريةوةرييةكاني "طؤران"ةةكاندا شويَنيَكي بةرةاوي هةية ،هةر ئةمةةش بووةتةة
هؤي ئةوةي كة شويَنة ثريؤزة ديَرينةكاني ئةو ناوةانة ،وةكوو "ئاتةشكةدةي تةاقةرا" نزيةك بةة شةاري
"زةهةةاو" يةةان "دووكةةاني داوود" كةةة ثةيكةةةريَكي ديَرينةيةةة و دةركةةةوتووة و ثةيوةنةةدي بةةة "ئةةاطر
ثاريَز"ييةوة هةية ،بة ثريؤز بزانن و ناوي "دووكاني داوود"ي لة سةر دانيَن و وةل مرياتي ثريؤزي خؤيان
رِيَزي ليَةةرن.
ثةرةسةندني ئةم هزرة لة لورِستان بةرةو ناوةةي كرماشان و هةورامان ،بوتة هؤي بغوبوونةوةي لة نةاو
هؤزي "كةهلورِ" (كةلةر يان لةل) كة لةو سةردةمةدا بة يةكيَك لة هةؤزة سةةرةكييةكاني ثةةيرِةوي ئةةم
ئايينة لة قةلَةم دراوة .ئةمةش لة بةر ئةو هؤية بووة كة ئةم هؤزة "يةل جيَنشني" بووة و بؤةوونةكاني
"شاخؤشني"ي لة بةرذةوةندي خؤيا ديوة و برِواي ثيَكردووة.

لة توركيا ،لة ناوةةكاني قورقودايلي ،قةرابيق ،رِؤذئاواي ئاناتوولي ،رِوم ئيلي ،سرز ،سمنيك ،زاطاراي يةنيجة ،فيليةة ،جيوارن .لة ئيَران لة
ناوةةكاني كرماشان ،سةحنة ،قةسري شريين ،سةرثولي زةهاو ،طةيمني غةر  ،كةنةاوةر ،كرند ،طؤران ،هةليمن ،عومسانوةند ،جةكلوةند،
دولفان ،ثشت كيَو ،خورةم ئاوا ،ئةليشتةر و نةهاوةند نيشتةجيَن .لة هةمةدان و ئةسةدئاوا و ئازةرباجياني شةرقي و غةربي ،لة صوفيان،
ئيلضي ،قةرةزيادين ورمآ ،خووى ،نور و كةجوور ،ذيان بة سةردةبةن .هةندآ لة توركيانةكاني باكووري دجيلةش سةر بة ئاييين ئةهلي حةق
دةذميَردريَن .هةروةها ذمارةيةل لة خةلَكاني سةر بة ئاييين ئةهلي حةق لة ناوةةكاني ئةرةسةاران ،كةبوان ،ميضوان و كةليةةر دةذين ،كة
ثيَيان دةطوترآ (شاملوو) .لة ئيَراق ،لة ناوةةكاني كةركوول ،خانةقني ،مةندةلي ،هةلَةجبة ،هةوليَر ،سليَياني و بةغدا ،نيشتةجيَن.
 -1شويَنةكاني نيشتةجآ بووني يارسانييةكان لة ئازةرباجيان بةم جؤرةش ناويان ليَربدراوة:
لة دةظةري ةرندا  ،تةوريَز ،هةشتاروود ،دةكل قربي ،ساتيلييش ،كوردةرِة و لة قةرا ةؤمي سؤي ةايي وة بةرةو مةراغة ،طوندةكاني:
ئاتةش بةط و ثاش بةط .لة مةراغة و شةو ناوةة يارجيان ،هاسيل قؤثي ،شاتةثة ،ئةوج تةثة .لة ناوةةي ورمآ طوندةكاني :دةرياةةي ورمآ
طوندةكاني :طولَدانلي ،دةرويَش قةنةةر ،دا لة باشووري ورمآ و قةرا دةرياةةي ورمآ .طوندةكاني :دلوديَرة ،جولةةر ،قةراةةدا  ،طةلدور،
حةيران ،كامران ،ئةزتا ،ئاشيَخلي ،ماكؤ لة ناوةندي خانات دةوروبةري ةياي سوقار ،تازةكةند ،قةرةئؤغمن ،مريزاسام ،شيتؤ ،سوويووخ
بوكخ ،ئالياسي ،قارازاس ،عةباس بوكغي ،مريان ،شيَخ سيلوو ،ئينجة ،كوةاكر ،قيزيلجةقالة ،قاس كةندي ،ئاق بوكق ،ئيسياعيل كةندي،
فيشل ،توركةندي ،قاباخ بوكخ ،ئاراثاخل ،مةليح لي ،سؤي مووخؤر ،مرطن .لة دةوةرى تاران ناوةةكانى :روبات كةري  ،شةهريار ،ئيسمم شار،
مافني ئاوا و طوندةكاني تر.
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"شةمسةدين بدليسي" ئةم هؤزةي "كةهلورِ"ي بة سةآ لةق دابةشةكردووة" :ثةلَةةنةاني ،دةرتةةنةي" و
"ماهيدةشيت" ."1ئاكؤثوف" لة كتيَي "كورداني طؤران و كيَشةي كورد لة توركيا"" ،ماهيدةشيت" لةة
نيَوان سنوورةكاني ئيَةراق و ئيَةران لةة بةاكووري خانةةقني دانةاوة" ،دةرتةةنةي" بةة كرماشةان زانيةوة و
"ثةلةنةاني" وةل يةكيَك لة ناوةةكاني نزيك بة ةةمي ئةلَوةند دةست نيشان كردووة .بةلَةةشي بؤ ئةم
شويَنةوارناسيية ئةوةية كة طواية ةةمي ئةلَوةند باريكة ئاويَكي "لقيَكي" هةية بة ناوي "ثلكانةة"و بةةو
ثي ية كةواتة ناوةةي "ثةلَةنةان" دةبآ نزيك ئةو لقةي ئةلَوةند بآ.2
بةآلم ئةم بؤةوونة خالي لة طومةان نييةة ،ةةونكة ئاشةكراية "ثةلَةةنةان" يةكيَكةة لةة قةةآل ديَرينةةكاني
ناوةةي هةورامان و تائيَستاش شويَن و ئاسةواري هةر ماوةتةوة .ئةم قةآليةة ماوةيةةكي زوَر بةة دةسةت
هؤزةكاني كةهلورِ و طؤرانةوة بةووة .3دوور نييةة ئةةم قةآليةة لةة كؤتةايي سةةدةي ةةوارةم و سةةرةتاي
سةدةي ثيَنجةمدا لة كيةن "شاخؤشني"ي لورِستاني و ثريشالَياري هةورامييةوة ،كةة يةةكيَك لةة يةاراني
شاخؤشني بووة ،بة كارهيَنرابيَت.
بة ثيي نووسةري "حديقة ناصرية" :هؤزةكاني طؤران و كةلَهورِ ،كة لة هؤزة بةناوبانةةكاني كوردستانن،
لة قةآلي ثةلَةنةاندا نيشتةجآ بوون .بةآلم ئةردةآلنةةكان كةة ماوةيةةل لةة موسةأل و دياربةةكردا خةاوةن
دةسةآلت بوون ،بة ناةاريى بةةرةو شةارةزوور كةؤة دةكةةن و لةة سةالَي ""304ي كؤةةيدا لةةو ناوةةة
حكومةتيَكي سةربةخؤ ثيَكديَنن و قةآلي زةلَ سةازدةكةن و دةيكةنةة "داراملةك"ي خؤيةان .دواتةر وردة
وردة دةست بة سةر زؤربةي ناوةةكاني كوردستاندا دةطرن ،كة ثةلَةنةانيش يةكيَك لةو ناوةانةية.4
ثةلَةةةنةان كةوتوتةةة ناوةةةةي هةةةورامان و هةةةروةها كةةة ثيَشةةرت بامسةةان كةةرد ماوةيةةةل لةةة ذيَةةر رِكيَفةةي
شاخؤشيين لورِستاندا بووة و ويَرِاي ئةوةي كة ئةو زاتة ثريؤزة لة ناوةةةي لورِسةتان سةةري هةلَةداوة و
طةشةي كردووة ،بةآلم بةلَةة ميَذووييةكان لةوانة ديداري لةطةةا "بابافةةقي"ي خةةلَكي رجيةا  ،طةؤرِي
ئييام دووجانة لةو شويَنةدا ،كة ةؤنييةتييةكةي لة كةكمي ...
هةروةها ئامةاذة كةراوة كةة "ثريشةالَيار"ي هةةورامي ،كةة مةزارةكةةي لةة هةةورامان تةختةة و هةةر لةةو
شويَنةش نيشتةجآ بووة ،رِووني دةكاتةةوة كةة شاخؤشةني لةة ناوةةةي هةةورامان دا ةةاككي هةةبووة.
دةتوانني بلَيَني يان هةورامان لةو سةردةمةدا ناوةنديَكي بةهيَز و توانا بووة و هةر بةم بؤنةةوة سةةرجني
شاخؤشيين رِاكيَشاوة ،يان هؤكارطةليَكي تر بووةتة جيةاي سةرجني شاخؤشني.
 -1شرفنامة ،شرفخان بدليسي ،ص.433:
 -2كردان طوران و مسئلة كرد در تركية ،ص .01 :ئةلَةةت لةوةدةةآ هؤزي كةهلورِ يان ئةو خةلَكانةي لةو سةردةمةدا لة باشووري زاطرؤس
نيشتةجآ بوون( ،طؤران) بووبيَنت ،زانياريية ميَذووييةكاني سةردةمي (شاخؤشنني)يش هةر ئةم بؤةوونة دةسةمليَنن .ئةوةش نابآ لة بريبكرآ
كة هةرةةند شاخؤشني لة ناوةةكاني باشووري زاطرؤسدا دةركةوتووة و ئايينةكةي دةربرِيوة ،بةآلم زماني (زاراوةي) وتارةكاني خؤي و ياراني
هةورامي بووة .بة واتايةكي تر طواية ئةم هؤزة دواتر ناوي كةهلورِي ليَنرابآ ،كةواتة دةبآ كةهلورِ لقيَك بن لة طؤرانةكاني باشووري كوردستان.
(كردان طؤران ،ص.)03 :
 -3حديقة ناصرية ،علي اكرب وقايع نةار ،ص.120 :
 -4سةرةاوةي ثيَشوو.
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سةرةرِاي ئةمانة ،ناوةةي هةورامان و بةشآ لة شارةزوور وةل ثيَةةي ئاييين "ياري" ،هيض كات بايةخى
خؤيان لة دةست نةداوة ،ئةويش ئايينيَك كة رِؤذهةآلتناساني بةناوبانةي فةرِةنسي ،نزيك بة يةةل سةةدة
ثيَشرت بةم شيَوةية وةسفي كردووة :ئاييين ياري ،ئايينيَكي طرينةي ئيَرانة كة هةم لة بواري "ئةةحكام"
و هةم ذمارةي زؤري ثةيرِةوكةراني ،بةرِاسيت سةرنج رِاكيَشة.1لة واقعدا دواي موسليان بووني خةلکاني
هةورامان لة سةدةکاني ةوارةم و ثينجةم و کوشش بو ثةرةداني ئيسمم لة ناوةةکة هةاوکاتةة لةة
طةةل سةةرهةلداني بينشةةي يارسةاني نومسةليانة دةمةةارکرذةکان بريوبووةةي ئايةديولوذيکي خويةةان
دةکةنة ئامرازي طوشار خستنة سةر يارسةانييةکان و بةسةتيين کوةةي خةةلکانةي ناموسةليان لةة
ناوةةکة .لة واقيةع دا دواي موسةلَيان بةووني خةةلَكاني هةةورامان لةة سةةدةكاني ةةوارةم و ثينجةةم و
كوشش بؤ ثةرةداني ئيسمم لة ناوةة كة هاوكاتة لةطةلَ سةرهةلَداني و بينيين نومسليانة دةمارطرذةكان
بريوبووةي ئايديولوذيكي خويان دةكةنة ئامرازي طوشار خستنة سةةر يارسةانييةكان و بةسةتيين كوةةي
خةلَكاني ناموسليان لة ناوةةكة وةدي ئةهينن و هيواش هيواش لة ناوةندي هةورامان جيةري دةبن.
بوية ئيستا ناتوانني وشةي "طوران" بة ناوةةي ئيستاكةي "هةورامان" بضةسينني .ئةمة لةحالَيكداية كة
"طوران" ناويكي طشيت دانيشتواني ناوةةطةلي ناوةندي كوردستان هةر لةة "لورسةتان" تةا "موكريةان"
بووة و دانيشتواني ئةمرءي "هةورامان" ئةيرت "طةوران" و ثةيرةوكةةري ئةاييين "يارسةان" نةني بةةلَكوو
"طةوران" بةة خةةلَكاني ئيسةتاي باشةووري هةةورامان دةطوتريةت .بةة واتةا ،ئةةو هةشةت عةشةريةي كةة
لةناوةةطةلي "شاةئاباد" و "كرند" و دةورووبةر ئةذين و بريتني لة" :طةهوارةيي"" ،قلخاني ئةسدري"،
"قلخةةاني بةةارامي"" ،تفةنةضةةي"" ،تايشةةةيي"" ،دانيةةالي"" ،بةةيبيةةاني" و "نرييةةذي" .خواليخوشةةةوو
"ديهخودا"ش لة فةرهةنةة بةناوبانةةي ،ئةوان وةكوو "طوران زازا" ثيَناسة دةكات.بةواتا "زازا" كة لةة
كوردستان "توركيا" ئةذين و ئةواني وةل "هةوراماني" لة قةلَةم داوة.
دانيشةةتواني هةةةورامان بةةة طةةؤران نةةاوبراون .ئةمةةةش بةةةهؤي رِووداويَكةةي طةةةورةي ميَةةذوويي وةل
سةرهةلَداني هزري يارساني لةو ناوةةدا بووة .هةر بةةم بؤنةةوة زؤربةةي ليَكؤلَةةران وشةةي "طةؤران" و
"يارسان" بة يةل مانا بة كار دةهيَنن .بةةآلم ئةمةة لةة رِاسةتييةوة دوورة ،ةةونكة طةؤراني وا هةيةة كةة
يارساني ،واتة خاوةن هزري ياري نيية.
تويَذةران و كوردناسةكان ئةم هؤزة ،واتة "طؤران"ةةكانيان بة يةكيَك لة دانيشتوواني رةسين مادي كؤن
لة قةلَةمداوة ،كة خاوةني زمانيَكي تايةةتن و جياوازييان هةية لة طةةا كةوردة كؤةةةرة شةةرِكةرةكان.
ةونكة طؤرانةكان دانيشتووي ئاواييةكانن و ذيانيَكي كشةتوكالَي سةةر .هةةروةها طؤرانةةكان رِةةةةلةكي
خؤيان دةبةنةوة سةر "بةهرامي طوور" ثاشاي ساساني.

 -1كردها ،تركها ،عربها ،سيسيل جي ،ادموندز.
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بةآلم تاقييَكي تر لة تويَةذةران ،وةل "ن .مةار" لةة سةةر ئةةو بةاوةرِةن كةة وشةةي "طةؤر" شةيَوةيةكي
طةةؤرِاوي وشةةةي "كةةورد"ة" ،رِيةةض" يةةش كةةة يةةةكيك لةةة رِةطةزناسةةةكاني ئةورووثيةةة لةةة بةةواري سةةيياي
سرووشتيةوة ،كوردةكان بة دوو دةستة دابةشدةكات:
يةكةم :رِةمشاا نشني و شوان ثيشة ،كة شةةرِ كةةرن و نةاوي "ئاسةيوتا"ي لةيَ نةاون .دووهةةم :ئةاوايي
نشينة كشتوكاا ثيشةكان ،كة ثيَيان دةطوترآ طؤران.1
مينؤرسكي سةبارةت بة طؤرانةكان دةنووسآ :ناوي طؤران دةطةرِيَتةوة بؤ وشةي ديَريين "طاوبارة" كةة
لة سةرةتادا لة ناوةةكاني باكووري ئيَران ،نزيك زةرياي كاسدييةن نيشتةجآ بوون ،يان لةو شويَنةي كة
بنةمالَةكاني طاوبارة و دةيلةمي و تةبةري ،لة سةدةكاني حةوتةمي زايينيدا فةرمانرِةواييان دةكرد...
بةطشيت دةتوانني ميَذوويةكي دوو هةزار سالَة بةؤ طؤرانةةكان رِةةةاو بكةةين .سةةرةراي ئةمانةة ،لةسةةر
يةكيَك لة "مؤر"ةةكاني سةردةمي ساسانيةكان وشةي طؤران نووسراوة.2
مارتني وان برونسني دةلَآ :لة يةكيَك لة شيعرة ئايينيةةكاني ئةةهلي حةقةدا كةة مةن لةة داآلهةوو تؤمةارم
كردووة ،وشةي طؤران و كورد بة دوو ماناي جياواز هاتوون ،ثرية ثياويَك كة شيعرةكةي بةؤ دةطوةةةوة
"بؤ خؤي طؤران بوو" وشةكاني كورد و طؤراني ئاوا بؤ ليَكدامةوة :كورد لة رِةمشالَدا ذيان بة سةردةبا و
كؤةةرة ،طؤران ئاوايي نشينة و نيشتةجيَية .بةآلم ئةو ثرية ثيةاوة ،هةيض باسةيَكي لةة جيةاوازي رِةطةةز
نةةةكرد و هةةةر ئةةةو لةةة شةةويَنةكاني تةةردا وشةةةي كةةوردي بةةة مانايةةةكي بةةةرفراواني زمةةاني و نةتةةةوةيي
بةكاردةهيَنا و طؤرانةكانى بة كورد دةزاني.3
طؤرانةةةكان لةةة ناوةةةة ناوةندييةةةكاني كوردسةةتان ،لةةة باشةةووري سةةليَيانييةوة تةةا باشةةووري سةةنة و
بةرزاييةكاني داآلهوو "شاهؤ"  ،تا سةةرثولي زةهةاو و بةاكووري خانةةقني و هةةروةها تةو َيلَةة و بيةارةدا،
نيشتةجيَن.
ئة لَةةت ثيَشرت ،ناوةةكاني نيشتةجيَةووني طؤرانةكان ،وةل كؤنرتين خةلَكاني دانيشةتووي زاطةرؤس ،زؤر
بةرفراوانرت لة قةبارةي ئةم سةةردةمة بةووة و لةوةدةةةآ كرماشةان و سةنةش شةويَين نيشةتةجيَةووني
ئةوان بووبيَت ،بةآلم بةهؤي كؤةيان بةرةو ناوةةكاني دياربةكر و دةرسي و موسأل و كةركول و هةنةدآ
ناوةةي تر ،رِيَذةيان كةمرت بؤتةوة و لةم سةردةمةدا تةنيا لة ناوةندي هةوراماندا ماون.

 -1وةرطرياوة لة :كرد و كردستان ،واسيلي نيكيتني ،ص.213 :
 -2وةرطرياوة لة :باباتاهر نامة ،ثرويز ازكايي ،ص.100 :
 -3وان برون سن( .وةرطرياوة لة) :مقالة فيليث كرين برول.
هةروةها (ثةرويَزي ئةزكاي) يش بة ثشت بةسنت بة سةرةاوة ئاشوورييةكان ،كة رِووني دةكةنةوة لة سالَةكاني ( 122-123ث .ز)دا لة
هةريَيةكاني ئةو ديوي سنووري باكووري رِؤذئاوايي ئؤرارتؤدا (جؤرجياي ئةم سةردةمة) بةشيَك لة جؤرجيةيةكان و (كةخلور)ةةكان دةذيان،
بؤةوونةكةي راويلسون ثشت رِاست دةكاتةوة كة طواية هؤزي طؤران و خيَلَي كةملور ثامشاوةي جؤرجييةكان و كةخلورةكانن و وشةي
(كةهلؤرِ) طؤرِدراوي وشةي (كةخلوز)ي ديَرينة .برِوانة :بابا تاهرنامة.

9

نابآ لة بريبكرآ كة ناوةةي هةورامان بؤ ثةيرِةواني ئاييين ئةةهلي حةةق ،سةرةةاوةي هةةموو ثيَشةهاتة
ئامسانييةكانةة و هةةموو ديةاردة ئاينييةةكان لةةم ناوةةةيةدا دةردةكةةوآ .ئةطةةر لةة شةويَنيَكي تةةريش
رِووبدات ،بيَةؤمان نيشانة و هيَيايةل لةو دياردة يان رِووداوة لة هةورامان دةبينريَت.
بةثيَي ئةم بؤةوونة ئايينيية ،هةورامان ناوةندي ثريؤزي "ياري"ية و طرينةرتين "دةورةكةان"ي ئةاييين
لةم ناوةةية رِوويداوة و تيَدةرِ بووة ،هةر ئةمةش بوَتة هؤي ئةوة كة ثةيرِةواني ئةم ئايينةة لةة ناوةةةي
هةةةورامان بةةؤ زيةةارةتي هةةيض شةةويَنيَكي ثةةريؤز لةةة هةةةورامان دوور نةكةونةةةوة ،ةةةونكة هةةةموو شةةويَنة
ثريؤزةكاني دنيا ،بةرانةةر هيياكانيان لة هةورامان هةية.1
بة واتةيةكى تر ،هةورامان "ثرديوةر" قيةلةي ئةهلي ياريية .ئةلَةةت ثيَويستة بةوترآ لة هزري يةاري دا
بة هؤي باوةرِ بة "دوونادوون" 2و "يةكةرتنةةوة" 3و رِيَةزي "جةةم"" ،دا" و "كؤمةةا"يةش بةة قيةلةة
دادةنريَن و باوةرِي بة شويَين تايةةت نيية و رِيَز لة طشت شةويَنةكان دةطةرآ .هةةر بةةم بؤنةةوة كاتيَةك
ناوي رِؤذهةآلت ديَنيَت و كاتيَكي تر ،رِوودةكاتة رِؤذئاوا .مةوكنا دةفةرميَت:
دلست مقصود ،تو سنط و طل ةةثنداري
طواف كعةة دل كن ،اطر دلي داري
4
كة بةةةةةةةةةةةةر طشايد در تو طريق اسراري
كير بة خدمت دهلا بةند ةاكةروار
ئةم بؤةوونة لة هزري "ياري"دا لةكيةن "شيَخ ئةمري"ةةوة بة جواني ليَكدراوةتةوة:
كاوةي من خاسةن ،نة سةنط نة بةردةن سةفاي جةم يار ،شةفاي كوا دةردةن
5
كاوةي من خاسن ،با مةةةةةةةةؤزد و ميزان كاوةي من خاسن ،وة جةوزةآ رِةزان
نوستالذي لة وينيين "روانةةي" يارسانيش هةر هةمان راظةي ليدةكةويتةوة كة "مريةائيليادة" دةلَيت:
"هةستيَكي ثوشراوي رازوةرانة لةطةلَ خال هةية و ئةم شتة تةنيا خؤشةويستييةكي ئاسايي بةنيسةةةت
وكت و ثاريَزطةةا و ستايشةةي د ةةةني ناسةةراو بةةةرزراطرتين ئابةةاو ئةجةةدا كةةة لةةة جيلةةةةلي ثيشةةوودا لةةة
دةوروبةري كليساي ديهات نيذراون نييةة .شةتيَكيتةر هةيةة ئةةزمووني ناوةةةطرايي"،"auro chtong
هةتي قوولي هاتنةدةر لة زةوي و لةدايكةوونيكي تايةةت بة هةمان شةيَوة كةة زةوي بةة توانةاي تةةواوي
نةبووي سةوزكردن و ثةروةردة كردن ،ذيان بة داروبةرد و روخانة و طل و طيةا دةبةخشةيت .بويةة ئةةبيَ
بةم شةيَوة ناوةةةطةرايي دةرل بكريةت .مةرؤظ هةسةت دةكةة كةات كةة ئينسةانةكان وابةسةتةبوونيان بةة
جيةايةكةةةوة هةيةةة و ئةةةم هةسةةيت ثيوةنةةدي روحييةةة ،قةةوولرت لةةة ثيوةنةةدي بنةمالةةةيي و نيةةذادي و...
ئارةزووي طةرانةوة و نيذران لة ولَاتي خو لة كةاتي مةردن و ئةسةدةردة كةردن لةة خةاكي دايةك ...ئيسةتا
 -1وان برون سن .سةرةاوةي ثيَشوو.
 -2تناسخ اكرواح.
 -3وحدت الوجود.
 -4كليات ديوان مشس ،بديع الزمان فروزانفر .هةر لةم بارةوة خةيام دةفةموآ:
طويي ز لب فةةرشتة خويی رستة است
هر سةزة كة بر كنار جويی رستة است
كان سةزة زخال كلة رويی رستة است
تا ثا بر سةةةر سةزة بة خةةةواری ننهي
 -5ديوان شيخ امري ،نسخة خطى بة اهتيام حسني روحتاقي بند ليلي و جمنون.
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دةتوانني ماناي خاكي نيشتيان دةرل كةين و هةسيت ترسان لة ئةسدةردة كران لةة خةاكي بيَةانةة دةرل
1
بكةين .ئةمة بة ماناي هةسيت خوشي وةسلَ بووني دووبارةية بة خاكي دايك.
وشةي هةورامان بةشيَوازي جؤراوجؤر ليَكدراوةتةوة:
" -1هؤر" :لة زماني ماديي و كورديدا بة ماناي "هةتاو" هاتووة و "مان" بة ماناي شويَن و جيَةةا،
كةبة طشيت دةبيَتة شويَين هةتاو.
" -2هورا" :بة ماناي "ئةهوورا" و "مان" بة ماناي شويَن و جيَةا ،ياني "شويَين ئةهوورا مةزدا".
" -0هور -ئامان" :واتة :هةتاو هات.
" -4هةوةر -ئامان" :واتة :خةبةر طةيشت ،مزطاني هات.
" -3هةواري -ئامان" :واتة :شويَين طياندةنا.
 -0هةندآ كةسيش لة سةر ئةو باورِةن كة وشةي هةورامان لة وشةي "تورامةن"ةةةوة هةاتووة كةة
ناوي يةكيَك لة مةقامة كؤنةكاني موسيقاي كوردي بووة لة دةوراني ثيَش لة ئيسممدا.
جيَةاي خويةتي بة سةرجندان بة سةرهةلَداني ئةم وينينة لة هةورامان و ةاككييةكان لةةم ناوةةةدا ئةةم
ثرسيارةش جوا بدريتةوة كة بوَةي ئيستا نيشانةطةليك لة ئاييين يارساني نابينريت؟ و هةةورامان بةةو
هةموو ئاسةوارةميذووئيية لةباري سةمةولةةلي "يارساني" هةذار ديَتة بةرةاو؟
هةروةها كة ثيَشرت طوترا ناوةةي چ اككةي ئةاييين طةةورة ثيةاوان و سةةروكايةتي يارسةاني لةة بةاكووري
"خووزستان" تةا "توركسةتان" و "رووسةيا" بةووة كةة ئاسةةواري ميةذوويي و نيشةانةطةلي د وطرافيةك
سةملينةري ئيديعاطةلي ئةمة سةبارةت بةم بوةوونةية.
هةبووني "شاخوشني لورستاني" لة لورستان با راكيشةاني "خورةمييةة" ...و ئييةامزادة طةةليك كةة لةة
عرياقةةةوة بةةةرةو ئةةةم ناوةةةة كوةةةيان كةةردووة هةةةروةها ئييةةامزادة "بابةةا بةةوزورط"" ،حمةمةةةد"،
"ئةمحةد" ...كة زماني نووسني و ئاخافتنيان هةةورامي بةووة يةان هةةبووني "بابةا سةةرهةنط" و "بابةا
جةليل دوداني" لة باينةان و ديكةي طةورة ثياواني ئاييين هةورامان يان "نوسةدي نوسةدة" و هةروةها
"نةودونو ثريي هةورامان" كة لة كةكمي "يارساني ناويان ليرباوة هةموو شايةتي ئةوة دةدةن كة كةمرت
كةسايةتييةل لة هةورامان ثةيدا ئةبيَ كة يارساني نةبووبي.
هةروةها بةثيي بةلَةةنامةكان دةتةوانني بلَةيني كةة هةةورامان ،تةنانةةت بةةرفراوانرتيش بةووة لةحالَيكةدا
ئيستا نة تةنيا ناتوانني هيض نيشانةيةل لة يارساني لة هةةورامان بةيةنني بةةلَكوو لةة ناوةةةطةلي ئامةاذة
ثيَكراويش ئةم دياليكتة لةناوةووة و بةداخةوة لة هةورامان تةسك كراوةتةوة.
هةورامان لة ميذووطةلي بةهوي ثيَشينةي يةكجيَنشيين ،بةستينيك بووة بو ثةروةردة و فريبوون.
هةروةها بةهوي دذواري ريةا برين ،كةمرت هريش كراوةتة سةري ،بوية شيوازي بريوبوةوون و ئةنديشةي
خو ي تا سةردةمانيكي دوور ثاراستووة و بووةتةة بةسةتيين شؤرشةةةلي فيكةري كةة طةرينةرتين تةوانةة
 - 1اسطوره ،رویا ،راز  ،میرچا الیاده  ،ص 100
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لةباري سةرهةلَدان و ثةرة ئةستاندن و كاميل بوون ،يارساني بووة كة دوايني دراوي مينتالياي ناوةةةكة
بووة .ئةم هزرة ويراي بوةوونةةلي دذة خةوي ،توانيويةةتي قؤناغةةةلي تةةكامؤل َ بةسةةر بةوا و لةةنيَو
جةماوةري دانيشتوي ناوةة و لةدواييدا ،ناوةةطةلي دةورووبةر طةشة بكات .ئةةم شؤرشةة ئايينييةة بةة
سةةرهةلَداني "سةةؤلَتان ئيسةياقي بةرزةجنةةةيي" وزةيةةةكي نةوي دةطةةري و بةةثيي بةلَةةةةو تيكسةةتةةلي
يارساني و هةروةها هاوتةي نةقل كرا ،كةمرت كةسيك لة ناوةة ثةيةدا ئةةبآ كةة ئةاييين يارسةاني قةةوول
نةكردبآ .بةةلَام دواي ثةةردةطرتين "شةاوةيس قةولي" و ثةرةسةةندني ئيسةمم لةة ناوةةةكة ،جةةماوةر
دةكةونة ذيَةر كاريةةةري فةرهةةنةي دةسةةلَات .هوويةةكيتةري بةة موسةلَيان بةووني خةةلَكي هةةورامان،
رازوةرانة بةووني ئةاييين "يارسةاني" و رةمةزورازةكةاني ئةةو بةووة كةة تةا رادةيةةل خةةلَكي لةةخؤ دوور
كردوتةوة.
بةداخةوة كاريةةري فةرهةنةي دةسةلَات ئةبيَتة هؤي هيَرشي نومسةلَيان بوسةةر ثةيرةوكةةراني ئةاييين
يارسةاني و بيةةانوو بوختةةان كةردن وةل "كةةافر بةةوون" و "ئريتيةةداد" و ...و لةة ئاكةةامدا لةةةذيَر طوشةةاري
ئةنكيزبسيونن دةسةلَاتداراني مؤسلَياني ناوةة ،يارسانييةكان ،ناةار ،ولَاتي ئاباو ئةجدايي خويان بةجآ
ديَلَني و لة هةورامان كؤة دةكةن .بةلَام بةشيَكيتراز يارسانييةكان بةرانةةر بة هيَرشي فيكري مؤسلَيانان
رادةوةسنت و بةرةنةاري لة ئاييين خويان دةكةن ئةطةرةي ئةةم بةةرةنةار بوونةةوة دةبيَتةة هةؤي دوور
بونةوة لة زمان و ولَاتي دايكي كة ئةم ثروتيستو كردنةة وةل دوور خسةتنةوةي خةؤ لةة فةرهةةنط ديَتةة
ئاراوة تا رادةيةل كة يارساني هةورامي زمان ،ديالكيت خؤي لةةبري دةةةيتةوة و جةةة لةة جةماعةةتيكي
بضوول لة كوردستان "عرياق" ،ئيرت هيض يارسانييةل بة هةورامي قسة ناكات.
كؤةي يازسانييةل لة هةورامان ئةبيَتة هؤي ئةوةي كة ناوةة تا رادةيةكي زؤر بوشايي تيكةويت و ئيَستا
هةورامان تةنيا بة ةةند ديهات و شاروةكة لة ناوةةيةكي جوطرافياي بةرتةسك ئيتمق بكريت.
بؤية ئةمرِو دةبينني ناوةةي هةورامان كة رؤذطارانيك ناوةندي بريو هزري كوردستان بووة و ثانتايي هةر
لة لورستان تا موكريان بةراورد دةكةرا و لةةباري فةرهةةنط و ويَةذ و شؤرشةي فيكةري ،كةاريگةريةةكي
يةكجار زؤري لةسةر هةموو كوردستان بوو هيدي هيدي لة ناوةندةوة بكةفيتة ثةةراويز و طرينةةي خةوي
لةدةست بدات.
زه مه ن
زه مهه ن ،دياردةيةةكي تايةةتةةة بةةؤ دةربةرِيين ئةنديَشةةة و ئاميَريَكةة بةةؤ دروسةتكردني ثةيوةنةةدي ،كةةة
بةثيَكةوةلكاني ثيتةكان "فونتيَك" بةديديَت .زمان ،بنةماي تيَةةيشنت لة ةةؤنييةتي نيشةانةكانة ،يةاني
هةةةموو ئةةةو تايةةةةندييانةةةي كةةة ثيَةةي دةطةةوترآ :دا ونةةةريت ،كولتةةوور و بؤةةةوونة ئايينيةةةكاني
نةتةوةيةل .زمان ،طرينةرتين دةسةتكةوتي كؤمةآليةتييةة كةة كؤمةةلَةا ثيَكيةديَنيَت و طةشةةي ثيَةدةدا،
تةةاكوو ئةنةةداماني كؤمةةةلَةا بةةة بةةةكارهيَناني بتةةوانن رِا و بؤةةةوونةكاني خؤيةةان دةربةةرِن .لةةة هةةةموو
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كؤمةلَةاكانةةدا ،ئةةةم دةسةةتكةوتة كؤمةآليةتييةةة بةةة يةةةل ش ةيَوة نييةةة و لةةة ذيَةةر كاريةةةةري شةةويَنةةي
جوطرافيايي و دا ونةريت و ةؤنييةتي مامةلَةكردنى كؤمةلَةا لةطةا "خؤيي" و "ئةواني تر" داية ،هةةر
بةم بؤنةوة زماني نةتةوةكان و كؤمةلَةاكان جياوازان و هةر نةتةوةيةل خاوةني زماني تايةةتي خؤيةتي.
بؤ ليَكؤلَينةوة لة زمانيَك ،ثيَويستة هةموو زمانةكاني هاورِيشةي ئةةو زمانةة بناسةني ،تةاكوو بتةوانني بةة
باشي تيشك خبةينة سةر ةؤنييةتي دروستةوون و طةشةكردني ئةو زمانة.
تويَذةران و زمانناسان رِوونيان كردؤتةوة كة طوايا رِيشة و بنةماي زماني كوردي دةطةرِيَتةةوة بةؤ زمةاني
"ئةويَستايي" و زماني ئةويَستاش لة طةا زماني "هيَندو ئيَراني"دا هاو رِيشةية.1
ئةلَةةت ئةطةر زمانة ئيَرانييةةكان بةةثيَي ميَةذوو و ةةؤنيةتي و طةشةةكردنيان ،خشتةةةن بكةةين ،دةبةآ
بةةةوترآ :كةةة دواي زمانةةة هةةةرة ديَرينةةةكان ،وةل زمةةاني ئاويَسةةتايي و زمةةاني مةةادي ،زمةةاني "ثارسةةي
ناوةندي" سةري هةلَدا كة بةة خةةت و ئةةل و بيَةي "ئةارامي" دةنووسةرا و لةة سةةدةي سةيَهةمةوة تةا
سةدةي هةشةتةمي ثةيَش زايةني ،بةة كةارهيَنراوة ،زمةاني ثارسةي ناوةنةدي بةرييت بةووة لةة زمانةةكاني:
ثةهلةوي ،ثارتي ،سغري و خارِةزمي بوو.2
بة برِواي ثرؤفيسؤر مينورسكي ،زماني ديَرني ناوةةي زاطةرؤس زمةاني "مةادي" بةووة و بنةةماي زمةاني
كورديش دةطةرِيَتةوة بؤ زماني ماددي.
ثيَويستة ئاماذة بكريَت كة زؤربةي زمانناسان لة سةر ئةو باوةرِةن كة زماني هيَندآ لة هؤزة ديَرينةكاني
دانيشةتووي ناوةةةي زاطةرؤس ،ثةيَش لةةوةي هةؤزة كؤةةةةرة ئارياييةةكان بيَنةة ئةةم ناوةةةية ،زمةةاني
"قةفقازي" بووة.
زماني "لوولووبي" يش لقيَك لة زماني "عيممي" بووة و زماني "سةوباري" "ميتةاني" يةةكانيش كةة بةة
زماني "هورياني" ناوبانةي دةركردووة ،زماني فةرمي دةولَةتي "ميتاني" بووة و هيض ثةيوةندييةكي بةة
دةستة زمانةكاني هيَندوئةوروثيةوة نةبووة.
3
ئةم زمانةش ثةيوةندييةكي بةرةاوي لة طةل زمانة رِةسةنةكاني ناوةةي زاطرؤسةوة هةبووة .
بةثيَي ئةم دةستكةوتانة دةتوانني بلَيَني :ثيَش لة دروستةووني زمانيَكي سةربةخؤ و طشتةري ،زمانةكاني
هووري ،لوولووبي ،كاسي و طؤتي ،باوبوون ،كة هةر هةمووشيان ثةيوةندييان ثيَكةوة هةبووة.
لة هةزارةي دووهةمي ثيَش زاييندا ،كة هؤزة هيَندوئةوروثيةكان بةرةو ناوةةةي زاطةرؤس كؤةةدةكةن و
كاريةةري دةخةنة سةةر هةؤزة ناوةةةييةكاني ئةةم دةظةةرة و زمةان و فةرهةةنةيان تووشةي طؤرِانكةاري
 -1زمانة ئيَرانية ديَرينةكان لةطةا زمانة هيندييةكاندا ،بةتايةةت ئةو زمانةي كة سروودةكاني (ريطءدا)ي ،ثآ نووسراوة ثيَوةندييان هةية.
لغت نامة ،دهخدا ،ص.11 :
 -2فقة اللغة ايراني .ارانسكي ،ص.10 :
 -3وحدت قومي كرد و ماد ،حةيب اللَة تاباني .تاباني هةر لةم سةرةاوةيةدا بة كةلَك وةرطرتن لة بؤةوونةكاني (تورو دانذين) و
(دياكونوف) ...نووسيويةتي :زماني طؤتي زمانيَكي سةربةخؤ بووة كة ثةيوةندي بة زمانةكاني تري ناوةةي زاطرؤسةوة هةية ،وةل زماني
(لولوبي و كاسي) .هةروةها لة سةرةاوة ديَرينةكاني (ئةكري)دا (متون اللغات اكراي) ئاماذة بة زماني (طؤ) يا (طؤتي) كراوة .برِوانة هةمان
سةرةاوة ،ك.113 :
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دةكةن ،كة بةهؤي ئةم تيَكةآلوبوونةوة زمان و ئايينيَكي تازة ثيَكديَت  ،دةتةوانرآ بةةوترآ ئةةم زمانةة
نويَية زماني "ئةويَستايي"ية و زةردةشت بةم زمانة بؤةوونة بريورِا ئايينييةكاني خؤي دةربرِيوة.
بة مانايةكي تر زماني ئاويَستايي زماني نويَي دانيشتواني ناوةةي زاطرؤس ،دواي هاتين ئارييةكان بووة،
كة دواتر بة زماني "مادي" ناوبانةي دةركردووة.
سةبارةت بة خةت و ئةلفوبآ و ةؤنييةتي نووسني لةم ناوةةيةدا ،دةبآ بةةرِينةوة بؤ ةوار هةةزار سةاا
ثيَش زايني و بةؤ وآلتةي "سةومر" كةة لةةو سةةردةمةدا بةة "شةةنعار" دةناسةرا .ئةلَةةةت هةنةدآ كةةس
دةركةوتين خةت بؤ سةردةمي "تةهيوورس" كورِي "ويونةهان" ،براي "جةمشيد"يةش دةبةنةةوة و لةة
سةر ئةو برِوايةن كة تةهيوورس بةرهةمهينةر و داهينةري خةت بووة ،بةآلم يةكةم خةت كة لة ئيَراندا بؤ
نووسيين يةكيَك لة زمانةكاني ئيَراني كةؤن بةةكارهيَنراوة ،خةةتي "بزمةاري" هةخامةنشةي بةووة كةة بةؤ
نووسيين كةتيةة بةردينةكان كةلَكي ليَوةرطرياوة .دواتر ،هةةر لةة سةةردةمي هةخامةنشةييةكاندا خةةتي
"ئارامي" لة ئيَراندا ثةرة دةستينت و جيَي خةتي بزماري دةطريتةوة .سةرةاوة و بنةماي خةتي ئارامي
دةطةرِيَتةوة بؤ "فينيقي"يةةكان كةة دواتةر لةة "بابةل" و "ئاشةوور"دا بةةكارهيَنراوة و لةةرِيَي ئةوانةةوة
طةيشتووتة ئيَران.1
دواتر خةت و زماني "سرياني"ش ،كة لقيَكي طرينةي ئارامي رِؤذهةآلتية لة ئيَراندا بغو بؤتةوة.2
بة برِواي مةلك شوعةراى بةهار ،ثيتةكاني ئةل وبيَي "مادي" بةرييت بةووة لةة " "42ثيةت كةة ""00
ثييت لة رِووي ئةل وبيَي ئاشةوورييةوة دروسةتكرابوون" .ديةاكونوف"يةش نووسةيويةتي :لةة هةةزارةي
يةكةمي ثيَش زاييندا ،نووسني لة وآلتي ماددا بووني هةبووة و زانيارييةكان ئةوةمان بؤ رِوون دةكةنةةوة
كة ثارسيةكان "فارسةكان" خةتي بزمارييان لة مادةكان وةرطرتووة .بةآلم زماني ثةهلةوي كةة "ثةارتي
ميانة"شي ثيَدةطوترآ لة طةا وشةكاني :ثراسوا ،ثارسة ،ثارس و فارس ،ثرتو ،ثةهلة ،فةهلة و ثارتدا
يةل مانايان هةية و ناوي "ثارس"يش بؤ خؤي وشةيةكي "مادي"ية و لة سةرةتادا ناوي ناوةةيةل بووة
كة لةطةا ناوةةي كرماشاني ئةم سةردةمةدا يةل دةطريَتةوة ،ياني لة ماهيدةشتةوة تا سةحنة ،واتة لة
دريَذايي جادةي بابل هةتا ئيكةاتان.3
 -1ئةلَةةت خةتي (ئةنديشة نةار) كة بةخةتي هريوطلي ناسراوة ،لة ثيَش خةتي بزماري باوبووة و تا كؤتايي هةزارةي سيَهةم و دةستديَكي
هةزارةي دووةمي ثيَش زايني بةكارهيَنراوة و حةوت بةلَةة بةم خةتة لة تةثؤلَكةي (سيلك) دؤزراوةتةوة .برِوانة تاريخ ماد.
 -2ئةلَةةت ئةو خةتةي كة بؤ نووسيين زماني سرياني بةكارهيَنراوة خةتيَك بووة كة ايةور ميخائيلوويض لة شاري ئؤدسا (باكووري ئيَراق)ي
ئةو سةردةمةدا ثيَي دةنووسرا .ئؤدسا لة زماني سريانيدا (ئؤرهي) ثيَدةطوترا و عةرةبةكان تا سةدةي ثانزدةهةم ثيَيان دةطوت (روها) و لةم
سةردةمةدا (ئؤرفا)ي ثيَدةطوترآ .لة ناوةةي بني النهرين (ميزؤثؤتاميا)دا شاري (حران) لة ميَذووي زماني سريانيدا رِؤلَيَكي بةرةاوي هةبووة.
ئةم شارة لة كةتيةة ئاشورييةكاندا بة (حةرانو) ناوي ليَرباوة و لة سةدةكاني ناوةرِاستدا بةناوةندي زماني رِةسةني سرياني دةذميَردرا .برِوانة:
فرهنط ايران باستان ،ابراهي ثوورداود ،ص.101-104 :
 -3بابا طاهر نامة ،ثرويز اذكايى( .رةشيد يامسي)يش لةم بارةيةوة نووسيويةتي :لة سةردةمي ئاشورييةكاندا ،ناوةةكاني رؤذئاواي
دةرياةةي ورمآ بة (ثارسوا) ناودةبرا كة سةردةميَك لة ذيَر دةسةآلتي ئاشورييةكان و ماوةيةكيش بة بةشآ لة دةولَةتي (هالريا) دةذميَردرا.
دانيشتواني ثارسوا بة رِةطةز ئاريايي بوون و لةطةا مادةكاندا هاتةوونة ئةم ناوةانة ،دواتر (نزيك سالَي  313ثيَش زايني) هؤزة ئارياييةكاني
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ةةندين كتيَي ديين زةردةشيت كة بة زماني ثةهلةوي نووسراون ،تا ئةم ئةمروَكةش ماونةتةوة ،1بةةآلم
زؤربةي دينية ثةهلةوييةكان لة سةرةتاي هيَرشي عةرةبة ئيسممةكان بؤ سةر ئيَران ،بة ئاو شؤردرانةوة
يان سووتيَنران .لةة بةةر ئةةوةي ثةةرتووكي مةجووسةان كةة لةطةةا قورئانةدا يةةكي نةدةطرتةةوة ،دةبةا
بفةوتيَنراية .2زماني ثةهلةوي لة سةردةمي ساسانييةكاندا زماني فةرمي دةولَةت بووة .ئةم زمانة زؤر لة
زماني كوردي نزيك بووة ،تارِادةيك دةتوانني بلَيَني زماني ثةهلةةوي ئةةو سةةردةمة هةةر زمةاني كةوردي
بووة " .3ملك الشعراي بةهار" يش زماني كوردي بة يةكيَك لة لةقةكاني زماني ئيَراني دةزانةآ و دةلَيَةت:
ئةم زمانة ثامشاوةي زماني "ماد"يية.4
دواي دةركةوتين ئيسمم و هيَرشةي عةرةبةةكان ،ئةةم زمانةةش تووشةي طرفةت و طؤرِانكةاري هةات .لةةم
سةةةردةمي هاوةةةةرخ دا دةتةةوانني بلَةةيَني ديةةاليَكيت هةةةورامي "طةةؤراني" كةةة لةةة ناوةةةةي هةةةورامان
بةكاردةبريَت ،دريَذةي زماني ثةهلةوية .ئةوةش نابآ لة بريبكرآ كةة لةة زؤربةةي كتيَةةة ميَذووييةكانةدا،
هةركاتيك باسي ناوةةكاني رِؤذئاوا و ناوةندي ئيَران دةكةرآ ،ئةةم ناوةةانة بةة "فةهلةة" يةان "ثةهلةة"
ناودةبرين و زمانةكةشيان بةة "ثةهلةةوي" دةناسةرين و بةة ئةدةبياتةكةشةيان طةوتراوة "فةهلةةويات".
هةروةها هةبووني ئاسةوارطةليَكي ميذوويي بةجآ مةاو لةةم سةةردةمة وةل "قةةلَاي يةةزدطرد" لةة "بةان
زةردةي ريةةذاو"ي "دالَةةاهو" و ئاتةشةةةة طةةةليَك كةةة لةةةم ناوةةةةداةي" ،دةمخةةة" يةةان "مةةالَي بةةيبةةي
شةهربانوو" هةر لةم ناوةة " ئةةم ناوةةة جيَةةاي سةةرهةلَداني بابايادطةار و بةةرةي دووهةةمي يارسةاني
لةدواي ثرديوةر بووة .ئيَستا ةلونايةتي هةلَةذاردني ئةم جيةاية لةكيةةن يةةزدطرد و بابايادطةار بؤخةوي
ةريؤكيَكة دوور و دريَذ كة بةكةلَك وةرطرتن لةسةر ةاوةطةلي باوةرِ ثيَكراو لة داهةاتوودا بةة تريوتةسةلَي
باسي دةكةين" .هةروةها خةلَكاني دانيشتووي ئةم ناوةةية كة بةزماني ثةهلةوي ة هةورامي قسة دةكةن
ثيَشاندةري ئةو راستييةن كة ثيوةنديةكي ثتةو نيَوان يارسان و ناوةةةكةيان لةطةةلَ "كونةة ثةهلةةوي"
"باستان ثةهلةوي" هةبووة.
بؤ منوونة ابن خرداد ناوةةكاني ثةهلةوي زمان بةةجمؤرة ديةاري دةكةات :رةي ،ئيسةفةهان ،هةمةةدان،
دينور ،ميَهر جانقةزف "مهرجان قةزف" ،ماسةةةزان و قةةزوين .5ذال دومورطةان سةةبارةت بةة هةةورامان
نووسيويةتي :لة نيَوان كيَوةكان و ناوةة دوورةكان ،وةل بيوانج و هةرواماندا هةندآ دياليَكيت تايةةت لة
كؤنةوة ماونةتةوة كة كةمرت كةوتوونةتة ذيَر كاريةةري زمانة بيانييةكانةوة.6
ناوةةي ثارسوا بةرةو باشوور كؤةيان كرد و لةباكووري رِؤذهةآلتي (شووش) نزيك ناوةةي (ئانزان -ئةنشان) كة بةشيَك بوو لة وآلتي عيمم،
نيشتةجآ بوون و بةيادي نشينةةي ثيَشوويان ،ناوي (ثارسومش-ثارسامش)يان ليَنا .برِوانة :كرد و ثيوستةي نذادي و تارخيي ،ص.10 :
 -1هةندآ لةو كتيَةانة بريتني لة :دينةرت ،بندهش ،داتستان دينيك ،ماتيكان ،كارنامك ارختشري ثاثكان ،درخت أسوريك ،خسرو كواتان و...
 -2فرهنط كردي ،صديق صفي زادة ص ،21 :دو قرن سكوت ،بة نقل او تاريخ ابن خلدون.
 -3تاريخ ريشة نذادي كرد ،احسان نوري ص.01 :
 - 4سةك شناسي حميد تقي بهار،
 -5مسالك و ممالك ،ابن خرداد بة ص.130 :
 -6جغرافياي غر ايران ،ذال دومرطان ،ص 33 :و .30
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هةروةها دةتوانني بة "قةبالَة"كاني هةورامان ،كة لة سالَي ""1010دا دؤزراونةتةوة ،ئاماذة بكةين كةة
ميَذووي نووسينيان دةطةرِيَتةوة بؤ سةدةي يةكةمي ثيَش زايني .قةبالَةي يةكةةم كةة بةة زمةان و خةةتي
هيلينية لة سالَي  223سلووكي  31تا  33ثيَش زاييندا نووسراوة و قةبالَةي دووهةم ،كة ئةةويش هةةر
بة زماني هيلينية و لة سالَي  201سلووكي  23 -21ثيَش زايني و قةبالَةي سيَهةم كة بة خةت و زماني
ثةهلةويية لةة سةالَي " "033سةلووكي " 12 -11زايةيين"دا نووسةراوة ،مةبةسةت لةة نووسةيين ئةةم
قةباآلنة فرؤشتين باخي هةنةوور و ةؤنيةتي دابةشكردني ئاو بووة" ،فرؤشتين نؤبة ئاو".
ئةم قةباآلنة رِووني دةكةنةوة لة هةوراماندا ،كة ثيَشرت سنوورةكانيان دةست نيشانكرد ،خةةت و زمةاني
ثةهلةوي باو بووة .هةروةها دةري دةخةن كة زماني هةورامي يان طؤراني ،دريَذةي زماني ثةهلةويية.
كاتيك "رِيض" سةرداني سنة دةكات "كة سنة لةةو سةةردةمةدا ثايتةةخيت حكومةةتي ئةةردةآلن بةووة"،
بينيويةتي كة خان و بةةطزادةكان بةة زمانية ك دةدويَةن كةة لةطةةا زمةاني كورديةدا جيةاوازة و ديةاليَكيت
طؤرانيية .لة وتةكاني طةشتياراني دواي ئةويش ،وادةردةكةوآ كة زماني ثرِ و ثوختة و ئةدةبي دةرباري
ئةردةآلن ،هةورامي بووة ،كة ئةويش لة رِاستيدا دياليَكتيَكة لة طؤراني ،بةآلم بةداخةةوة لةةم روذطةاراني
هاوةةرخ دا دياليَكيت هةورامي بة تةواوي لة سنة فةوتاوة.1
زماني "ثةهلةوي -طؤراني" خاوةني ةةند دياليَكتيَكة ،وةل  :هةورامي تةخت ،ذاوةروَيةي ،هلةؤني ،زازا،
باجةكني ،ماةوماةو ،طةهوارةي ثيَشني ،دياليَكيت بيوةجني ثيشني "قةدي " و دياليَكيت قةكعي ،كة لة
بواري شويَين نيشتةجآ بوونيانةوة دابةش دةكريَن بة:
كوردةكةاني ذاوةروَ ،هةةةوراماني تةةةخت  ،نةوسةةوود و ثةةاوة لةةة ئيَةةران و كوردةكةةاني تةويَلَةةة و بيةةارة لةةة
كوردستاني ئيَراق و كوردةكاني دياربةكر ،بينةول ،ئةلعةزيز ،ئاديامةان ،سةيفرل ،توجنةةلي ،ئةةرزجنان،
قةلب ،هينة ثريان ،ةريمول و سريول و كاكةييةكاني خانةةقني و كةةركول "زةنةةنةة ،بةاجمن ،جةؤمري،
شيَخان ،ميمسيد ،رِؤذبةيانى ،هةلَةجبة" و شةبةل لة مووسأل ،بةم زمانة دةدويَن .2لة دياليَكيت هةورامي
"طؤراني"دا تا ئيَستاش نيَرو مآ هةر ماوة و لة وتاري رِؤذانةدا بةكاردةبرآ .بؤ منوونة :بؤ نيَر "ئةاني _
ئةو ذنة ،ئانآ _ ئةو ثياوة" بة كار دةهينريت.هةروةها "وةشةني -تؤ باشي "بةؤ ذن" و وةشةين -تةؤ
باشي "بؤ ثياو" و...هتد.
يةكةم وتاري نووسراو بة شيعري هيجايي لة زماني كورديدا ثةيوةندي بة قةومي "يارسان"ةةوة هةية كة
بةةة زمةةاني "ثةهلةةةوي -هةةةورامي" لةكيةةةن "بةةةهلوولي ماسةةي" و يارانييةةةوة لةةة ناوةةةةي هةورامانةةدا،
طوتراوة .بة شويَن ئةواندا ،تةواوي كةسايةتيية ئايينييةكاني ئةهلي حةةق ،لةة شاخؤشةيين لورِسةتاني و

 -1جامعة شناسي مردم كرد ،ص.134 :
 -2فرهنط كردي صديق صفي زادة ص .04 :ثةند و قسةي نةستةقي ماةؤ ،هةردةويَأل كاكةيي .ئةلَةةت دةتوانني زماني هةورامي بةم
جؤرةش دابةش كةين :لة كوردستان ماةؤ ،لة توركيا زازا و لة فارسيدا طؤراني ثيَدةطوترآ
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باباناوسي سةركةتيةوة بةرة تا دواترين كةسايةتييةكان ،وتارةكاني خؤيان بة زماني كوردي "ديةاليَكيت
طؤراني" طوتووة.1
سةبارةت بة هؤكارةكاني هةلَةذاردني ديةاليَكيت "طةؤراني" لةة كيةةن شةاعرياني كةوردةوة دةتةوانني دوو
هؤكةةاري سةةةرةكي دةستنيشةةان بكةةةين :يةكةةةم شةةاخاوي بةةووني ناوةةةةي هةةةورامان ،كةةة بةةةم بؤنةةةوة
هةورامييةكان تا سةةدةي ةةوارةم و ثيَنجةةمي كؤةةي ئيسةمميان وةرنةةطرت و خؤرِاطرانةة لةة بةرانةةةر
عةرةبةكاندا وةستان و هةر ئةمةش بووة هؤي ثاراستين فةرهةنط و زمان و ئاييين ديَريين خؤيان.
دووهةم :لة سةدةي دةيةمي كؤةيدا بةهلوول و يارةكاني ،كة بة كةةلَك وةرطةرتن لةة طةجنينةةي ئايينةة
ديَرينةكان ،ئاييين "يارسان" يان ثيَكهيَنا ،وتارة ئايينييةكاني خؤيان بة دياليَكيت ناوةةكة "هةةورامان"
نووسيةوة و ئةم شيَوةية تا ئيَستاش لة ناو كوردةكاني "يارسان"دا ثةيرِةو دةكةرآ .بةة وتةةي سةةيدي
فةرزي:

كردمان كةكم وة لةوز طؤران

لةوز عةرةبييان طيم نة دةوران

سةبارةت بة خشتةةن كردني دياليَكتةكاني زماني كوردي ،بةكورتي دةتوانني بلَيَني :دانيشتواني توركيا،
ئةرمةنسةةتان ،رِؤذئةةاواي زةرياةةةةي ورمةةآ و بةةاكووري ئيَةةراق ،ديةةاليَكيت كرمةةاجني ذووروو بةةةكارديَنن و
كوردةكاني ناوةةكاني هةلَةجبةة ،ثةاوة و نةوسةوود بةة شةيَوةزار طةؤراني ئاخةافنت دةكةةن .ناوةةةكاني
باشوور ،واتة خانةقني ،سةرثولي زةهاو ،كرماشان و ئيمم بة دياليَكيت كةلَهورِي "لةةكي" دةدويَةن و لةة
ناوةةكاني لورِستان ،ثشت كيَو ،ةوار مةحالَي ،بةختياري و خورِةمئاوا دياليَكيت لورِي بةكاردةبريَت.
ثيَويستة ئاماذة بكرآ هةركام لةم دياليَكتانة خاوةني ةةندين زاراوة "بنلةهجة ،بيَضوةزار"ن .بؤ منوونة
كرماجني ذووروو بة زاراوةكاني :بؤ تاني ،شةمديناني ،باديين ،بايزيةدي و قووةةاني هةيةة و هةةروةها لةة
كرماجني خواروو بة زاراوةكاني :سةؤراني ،بابةاني ،موكريةاني و جةاي قسةة دةكريةت .ديةاليَكيت طةؤراني
"هةورامي" بة زاراوةكاني :هةوراماني ،زازايي ،ذاوةروَيي ،لةهؤني و باجمني دابةةش دةكريَةت .هةةروةها
دياليَكيت "كةلَهورِي"يش خاوةني ةةندين زاراوةيةكة ئةمانةن :لةكي ،كوليايي ،سةحنةيي ،هةرسةيين و
ئيممةي .ديةاليَكيت "لةورِي"ش بةة شةيَوةزارةكاني :فةةيلي ،بةةختياري ،هةةفتةولَي و مامسةةني دابةةةش
دةكرآ.
بةهةرحاا كةكمةكاني يارساني يةكيك لة سةرةاوة ديَرينةكاني بري و هزري كؤن و رِةسةني ئةةم وآلتةيةة
كةةة بةةة ديةةاليَكتى هةةةورامي داريَةةذراوة و نةةرخ و بايةةةخي زمانناسةةي زؤري ثيَةةوة ديةةارة و ثيَويسةةيت بةةة
ليَكؤلَنةوةى تايةةت هةية .ةؤنييةتي دارِشنت و تيَكةلَةووني وشةطةلي غةيري هةوراميش لةم كةكمانةةدا
ثةيوةندي هةية بة دةورةي دارِشنت و دةركةوتين كةكمةكان و بغوبوونةوة و ثةرةسةندي ئةم هةزرة لةة
ناوةةكاني دةرةوةي هةوراماندا .هةروةها تيَدةرِبووني زةمةنيش لةم بةوارةدا رِؤلَةي كاريةةةري بينيةوة،
واتة هةرةةندة لة كات و زةمةني ئةةم سةةردةمة نزيةك دةبينةةوة ،زمةاني كةكمةةكان ئاسةانرت و رِوونةرت
 -1ديوان بابا ناوس ،بند .42
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دةبيَتةوة ،بؤ منوونة :ئةطةر كةكمي بارطة بارطة لةطةا كةكمي دةورةي باباناوس ،يان كةةكمي دةورةي
بةرزةجنة بةراورد بكةةين ،ئاسةانةوون و نزيكرتبوونةةوة لةة كةكمةةكان لةةزماني رِؤذانةةي خةةلَك ،باشةرت
دةردةكةوآ .هةروةها بةهؤي ثةرةسةندن و بغوبوونةوةي هزري يةاري لةة دةرةوي ناوةةةي هةةورامان،
واتة لةناو خةلَكانى غةةيري هةوراميةدا ،وشةةي تةازةي هاتووتةة نيةو كةكمةكانةةوة .هةةر لةة سةةردةمي
"ثرديوةر" يشدا بةهؤي وةرطرتين هزري ياري لةكيةن توركةكانةوة ،زماني توركيش ديَتة ئارِاوة و دواتةر
لة سةردةمي دةركةوتين "يةعقوبي قووشضي ئؤغلي" و "بايرام قووشضي ئؤغلي" و "موحةممةد بةط" و
"خان ئاتةش" و نةوةكاني ئةوان لة وآلتي توركستان ،دةبيَتة هؤي نووسيين كةكم و راظةي سةةرئةجنام
بة زماني توركي .كةكمةكاني سةرئةجنام زؤرتر بةشي "هيجايي"ن ،بةآلم كةكمي هةشت بةشي ،دوانةزة
بةشةةي و شةةانزة بةشةةي و هةةةذدة بةشةةي يةةش هةةةن كةةة ئةةةم ش ةيَوانة ب ةة دةطيةةةن لةةة سةةةرئةجنامدا
بةةةكارهيَنراون .بةةؤ منوونةةة لةةة دةورةي عابدينةةدا شةةةش و هةشةةت و دوانةةزة و شةةانزة و هةةةذدة بةشةةي،
دةبينريَت.
هةروةها لة كةكمي دةورةي باباناوس دا "هةرةةند شانزة و هةذدة بةشةي تيَةدا نييةة" ،بةةآلم شةةش و
هةشت و دوانزة بةشي بةر ةاو دةكةوآ.
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دين و ئايني:
ئايني ةاككييةكة بؤ تيَةةيشنت لةو شتانةي ليَيان تيَناطةين و دةربةرِيين ئةةو ةةةمكانةي نانووسةريَتةوة
"ماركس مووليَد"  ،هةروةها نيزاميَكةي هاوبةشةة لةةو بةاوة ِر و كردارانةةي كةة تايةةةتن بةة ثريؤزةكةان و
موحةرِةمات .كة لة ئاكامةدا ئةةو بةاوة ِر و كردارانةة طشةت ئةةو كةسةانةي كةة باوةرِيةان ثيَيةةتي بةةناوي
كؤمةلَي باوةرِمةندان لة تؤمةتيَكي يةكةرتووي مةعنةويدا ،كؤ دةكاتةوة "ئيَييل دووركي ".
وشةي ئايني و ئاينزا بة ماناي بةكارهيَناني كردار و دابونةريت و رِةوشتى سروشتى "فيرتيية" بؤ طةيشنت
بة تةبايي و هيَينايةتي ،هةروةها باوةرِ بةنيزاميَكي طشيت لةكائيناتدا "بوونةوةرةكاندا" كةة تيَةةيشةنت
لةو نيزامة و ليَكدانةوةي يةكجار دذوارة.
بؤةووني ماترياليستةكان سةبارةت بة ئايني ،كة طوايا دياردةيةكةة لةة تةةنيايي و تةرس لةة دةوروبةةر و
دياردة ترسناكةكاني سرووشتةوة سةري هةلَداوة و زؤر لةة رِاسةتييةوة نزيةك نييةة و لةةناو هؤكارةكةاني
سةرهةلَداني ئةم دياردةيةدا ،ثيَويستة رِوونكردنةوةي سةرهةلَدان و طشتةريي ئةم دياردةيةة ،فةيرتةت و
رِؤح و تيَكؤشان بؤ طةيشنت بة تةبايي رِةةاو بةريدريَت.
بةهةرحاا ةؤنييةتي ثيَشةكةوتن و ثوختةةبووني ئةايني و خؤمنةايي ئةةو فيرتةتةة و تيَكؤشةان لةة ثيَنةاو
طةيشنت بة تةبايي ،بووةتة هؤي ئةوةى كة مرؤظي بةدوي هةست بة بووني هيَزيَكةي نةناسةراو بكةات لةة
هةر شتيَكدا ،هةر ئةمةش دةبووة هؤي دووركةوتنةوة لةو شتانة.
ةوَنكة واياندةزاني ئةطةر بيَتوو ئةو شتانة لةةمس كةةن ،تووشةي بةةآل و طرفةت دةبةن .واتةة ئةةو هيَةز و
توان اييةكة لةشتةكاندا بةدي دةكرا ،دةبووة هؤي دووركةوتنةوة لةو شتانة كة زانايةاني كؤمةةلَناس ئةةم
دياردةيان بة "تابؤ" ناوزةند كردووة.
بةثيَي ئةم بؤةوونة ،تةنانةت ئةو كةسانةش كة دةبوونة سةروَل و رِيَةةرييش ،خاوةن هيَزيَكي لةم جؤرة
بوون و هةر بةم بؤنةوة وةل تابؤ هةلَسوكةوتيان لة طةلَ دةكرا.
هةر تابؤيةل خاوةن هيَزيَكي ناديار و رِةمزيية ،كة ثيَى دةطوترآ "مانا" .ئةم هيَزة ناديارة بة دوو جؤرة
دابةشكراوة:
يةكةم :شتة ناثال و خةبيسةكان .دووهةم :شتة ثال و ثريؤزةكان .كة دواتر لة ةةةرخة سةةرةتاييةكاندا
دوو دياردةي حةآلا و حةراميان ليدةكةويتةوة.
"تؤةيزم" يش بةشيَك بووة لة باوةرِي ئاييين مرؤظ كة تائيَستاش لة ناو كؤمةلَةادا شويَن ثيَةي ديةارة و
ئةوةش برييتيية لة بة ثريؤزداناني هةنديَك لة درةخت و طيا و طياندارةكان.
هةروةها فيتيشيزم يان "شت ثةرةسيت"يش يةكيَك بووة لة بؤةوونة ئايينيةكاني مرؤظةي كةؤن .بةةثيَي
ئةم بؤةوونة هةنديَك لة شتةكان هةلَةر و خاوةني هيَزي سييراوي بوون ،لةوانة :شاخي بزنةكيَوي و لةم
جؤرة شتانة جيَةةي ئاماذةن.
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تا ئيَستاش ئةم باوةرِة هةر بووني هةية و بةرةاو دةكةوآ ،وةل "خاة" و هةنديَك ثةيكةةري تةر لةة كي
مةسييييةكان كة بنةماكةي دةطةرِيَتةوة بؤ باوةرِ بة "فيتيش" .يان "ئانيييزم" كة ئةويش يةكيَك بووة
لة تةسةوراتي ميَشكي مرؤظي سةرةتايي .بةةثيَي ئةةم بؤةةوونة ،دنيةا ثةرِة لةةم بوونةةوةرة خيالَييانةة.
ئانيييزم لة وشةي "ئانييا" وةرطرياوة كة بة ماناي رِؤح و رِةوانة .ئانيييزم ثيَيان دةلَيَت كة هةر شتيَك،
لة بةرد و دار و شتةكاني ترةوة بةرة ،خاوةن رِؤحيَكي ناديارن .هةةر بةةثيَي ئةةم بؤةةوونة هةنةديَك لةة
مرؤظةكان ئةو تواناييةيان هةية كة تةداخولي دنياي رِؤحي بكةن و رِؤحيَك تايةةت لةة جةسةتةي كةسةيَك
دةركةن و "رِؤحي ناثال" و رِؤحيَكي تر لة جيةاي دابنني .بةم ثيَشةكيية كورتةوة سةةرجني كوردسةتان
دةدةين.
ناوةةي زاطرؤ س بةهؤي ثيَشينةي ميَذوويي دانيشتووة رِةسةنةكاني و كؤةي ثةيتاثةةيتاي هةؤز و خيَلَةة
كؤةةةرةكان بةرةو ناوةةكة ،هةر لة كؤنةوة شويَنيَك بؤ دةركةوتن و ثةرةسةةندني بريوبةاوةرِي ئةاييين
جؤراوجؤر و كاريةةري ئةو ئايينانة لة سةر يةكرت بووة.
هةروةها دةركةةوتووة كةة دانيشةتواني رِةسةةن و كةؤني ناوةةةي زاطةرؤس ،ثةيَش لةة هةاتين كؤةةةةرة
ئارييةكان ،هيَز و دياردة سروشتييةكانيان بةكوة ثريؤز بووة و "ئاو و ئاطر و با"يان ثةرسةتش كةردووة.
بؤ منوونة "ميتاني"يةكان باوةرِيان بة خواي "هوور" بووة و ئةم خوادا طةةورةيان بةة شةيَوةي هةةتاوي
بالَدار ويَنة كردووة .ئاييين "هةووري" يةةكيَك لةة طةرينةرتين ئايينةةكاني سةةردةمي خةؤي بةووة و لةةم
ئايينةدا باوةرِ بة ذياني دواي مةرط رِةةاو كراوة.
لة شارؤةةكةي "سةةحنة"ش كةة نزيةك شةاري كرماشةانة ،شةويَنيَك بةةناوي "طةؤرِي شةريين و فةةرهاد"
دؤزراوةتةوة كة ثيَدةةيَت لة سةردةمي مادةكانةدا بينةا كةرا بيةت .لةة سةةر دةرطةاي شةويَنةكة ويَنةةي
"هةتاوي بالَدار" رِةس كراوة .كة ئةم ويَنةية دةتوانيَت هييايةل بيَت بو ثةيوةندي ئاييين هوورييةكان و
دانيشتواني باشووري كوردستاني لة ئيَران دا.
ئاييين ميرتا يان ميَهر ،ثيَش لة سةرهةلداني زةردةشت لةةناو ئارييةكانةدا وةل هيَزيَكةي مةعنةةوي رِؤلَةي
هةبووة ،بةتايةةت لة ناو خةلَكي ئاساييدا زؤر خؤشةويست بووة .بةآلم دواي دةركةوتين زةردةشت ثلةة
و ثايةةةي مةةيرتا تارِادةيةةةكي بةرةةةاو دابةةةزي و زةردةشةةت مةةيرتاي تةةا ئاسةةيت يةةةكيَك ل ةة خوداكةةان و
فريشتةكاني ئايينةكةي خؤي ،نزم كردةوة "2".يةل لة كويَية و ئةم " "2ةيية؟
هؤمةاخ لة سةر ئةو برواية كة زةدةشت باوةرِ بة ئاهوراي لة ثيَشينياني خؤيةوة وةرطرتةووة و ويَدةةةآ
طؤرِانكاري تيَدا كرد بيَت ،يان بؤ يةكةم جار هةر ئةو ناوي ئاهورامةزداي داهيَنابآ بة ئاهورة كةاتي تةري
كردبيَت بة سيفاتي ئةو "0".ميَهر وةل يةكيَك لةو ئاهورايانة ،كة لة "رَيط و دا" و طاتاكاندا وةل خةواي
ثة ان و رِاسيت و تيشك و رِووناكي ناساندراوة و لةطةا دوو خواي طرينةي ئةو سةردةمةدا بة ناوةكةاني
"ئيندرا" و "وارونا" ناوي هيَنراوة "1"،دوا تر واتةة بةؤ جةاريَكي تةر و بةة شةيَوةيةكي تةر لةة رِؤذي 23
ديسامربي  212ثيََش زاييندا ،لة خوا ذني "ناهيد" دةكةويَتةوة و ئةاييين ميَهةر سةةرهةلَدةداتةوة و لةة
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رِيَةاي رِؤذئاواي ئيَرانةوة ،واتة كوردستان دةطاتة ئاسياي بضوول و لةويَوة دةطاتة سةرانسةري ئةورووثا
و دةبيَتة ئاييين فةرمي زؤربةي وآلتاني ئةورووثي .لة كتيَي "رِيط ودا" دا بةم شيَوة باسي ميرتا كراوة:
هةر كات ميرتا ديَتة قسة ،خةلَكان هان دةدات بؤ ئيشكردن .ميرتا زةوين و ئامساني رِاطرتووة.
ميرتا بة ةاوي كراوةوة دةرِوانيَتة خةلَك ...ميرتا خاوةن شكؤيةكي جيهانيية ،ئةو لةة ئامسةان و زةويةن
طةورةترة .هةر ثيَنج رِةطةز "طشت ئارييةكان" رِوو دةكةنة ميرتا و ئةو ثرِهيَزة بؤ يارمةتيدانيان .ةوَنكة
ئةو سةروةري طشت خواكانة .ميرتا رِةزاقي خواكان و خةلَك و ئةو كةسانةية كة بؤ بةرِيَوة بردني ياساي
ثريؤز "طياي ثريؤز" ئامادة دةكةن"2".
لة كتيَي "ئاويَستا" يشدا ميرتا خاوةن هةزار طويَضكة و دة هةزار ةاو و بةخشةندةي لة وةرِطةةي ثةان و
بةرين و خواي جةنط و ثياوي جةنةاوةر بةخشةندةي ثلةةو ثايةةي ثاشةايةتيية و بةةم جةؤرة سةيفاتانة
وةس كراوة .لة ئاييين ميَهردا دوو هيَزي سةرةكي لة شةةرِ و ثيَكةداداني بةردةوامةدان .ئةةو دوو هيَةزة
برييتني لة ئاهورامةزدا و ئةهر ةن.
لةة هةةةزارةي دووهةةةمي ثةيَش زايينةةدا ،هةةاتن و نيشةةتةجآ بةةووني هةةؤزة كؤةةةةرة هيَندوئةوروثييةةةكان،
طؤرِانكارييةكي طةورة لة ئايني و زماني دانيشتواني زاطرؤسدا ثيَكدةهيَنيَت .كة ثةيدابوون و ثةرةسةندني
باوةرِ بة خوا ئارييةكاني "وارونا"" ،ئيندرا" و "مةيرتا" لةة نةاو نةتةةوةكاني زاطةرؤس ،نيشةانةيةكة لةةو
طؤرِانكارييةةة .زؤري ثيَناةةةآ كةةة "مةةيرتا" دةبيَتةةة طةةرينةرتين و طةةةورةترين خةةواي ئةةةو سةةةردةمة و
"ميرتائيس " دةبيَتة ئاييين فةةرمي زؤربةةي وآلتةاني ناوةةةكة و تةا ئةةوروثاش ثةرةدةسةتيَنآ ،ئةاييين
مريائيس بةتايةةتي لة نةاو لةشةكةريةكان و هيَةزة شةةرِكةرةكاندا بغودةبيَتةةوة و طةشةةدةكا ،ئةمةةش
دةطةرِيَتةوة بؤ بنةماكاني ئةم ئايينة كة لةة سةةر بنةةرةتي "ميَرخاسةي" و "ياسةا" و "لةةخؤبردوويي"
دانرا بوو .ئةم سيفاتة لة كةكمةكاني ئةهلي حةقدا بة وشةي "رِدا" رِةنةي داوتةوة و لةم هزرةدا يةةكيَك
لة خالَة سةرةكييةكانة .سولَتان سةهال دةفةرمووآ:
رِاسي و ثاكي و نيسي و رِدا
ياري ةوار ةيَوةن باوةرِي وجا
منوونةيةكي تر لة ليَكضوويي يان رِةنةدانةوةي ئةنديَشةي ميرتايي لة ئاييين "يةاري"دا" ،رِاسةتةؤيي" و
ثيَداطريية لة سةر "ثة ان" ،كة لةم ئايينةدا زؤر طرينةة ،لةم بارةوة سولَتان سةهال دةفةرمووآ:
1
دائي زكر حةق بووة نيشان نةدةم
ةة قةول يةكرت نةكراني رِةم
يان "عابدين" لة بةندي " "202ديوانةكةيدا دةفةرمووآ:
بكةنة ئارمةةةةان لة بةةةردا
رِاسيت و ثاكي و نيسيت و رِدا
ميرتا هةم لة "ودا"1ي "برةهيةنةكان"2يشدا ،خوداوةنةدي ثةة ان و رِاسةيت و تيشةك و رِووناكييةة ،لةة
"ئةويَستا"دا ،ئةم خوداوةندة لة "ودا"دا دذ بة درؤ و درؤزني و ثة ان شكيَنةكان دةوةستآ .3هةروةها
باباناوس لة بةندي ""41ي ديوانةكةيدا دةفةرموآ:
 -1برِوانة سةرئةجنام ،دوعاي برادةري.
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برا وة قةوا برا مؤ رِةسةار
هام ئيقرار قةوا يويَش بؤ هةوادار
رِيَزي "ثة ان" لة ئاييين ياريدا كة لة دوعاي "برادةري" لة سةرئةجنامدا هاتووة ،ليَكضوونيَكي تةةواوي
هةية لةطةا قةولَ و ثة انيَكا كة لة ئةويَستادا لة نيَوان دوو نةفةردا دةبةسرتيَ و زؤر رِيَةزي ليَةدةطرييَ،
ةونكة ثة انشكيَين تاوانيَكي طةورة بووة و ثاداشةةليكي شةرعي بةؤ دانةراوة .4لةة هةزري ياريةدا هةةر
يارسانييةل دةبآ خوشةك و برايةةكي "يةاري" هةةبيَت ،يةاني دةبةآ لةطةةا ثياويَةك و ذنيَكةي هاوئايينةدا
ثة اني برايةتي و خوشكايةتي ثيَكةيَنيَت ،ئةم ثة انةش بة سري ونيايَكي تايةةت ثيَكديَت تا برايةتيي
و ياريي و ياوةريي و خؤشةويسيت بةشيَوةيةكي بازنةيي تةواوي يارسان ثيَكةوة طرآ بدات.
يةل بيَدار كةردآ ةةي سةنةني وةرمة
رِاي برائييان ثا حةةةيا و شةرمة
5
كةمةر بةستةي دين ئةةةةةةزةلَي تةةةيار
ياران برايي بيَسةر دآ وة ئيقرار
كؤمةلَةي ثةيرِةواني "ميرتا" لة "ميَهرابة"كانةدا يةكسةان بةوون ،ثةةيرِةواني "يةاري"يةش لةة "جةةم"دا
بةهةمان شيَوة يةكساني برايةتي و لةبةةركردني جلةي يةكسةان و يةةكجؤر و هةةروةها لةةكاتي خةواردني
"ةيَشت و ناني ثريؤز"دا كة ثيَكدةهات لةة طؤشةت و خةويَين طةا" ،ثةري" و "مورشةيد" شةان بةة شةاني
ثةيرِةوكةراني ئاسايي ،دادةنيشن.
خواردني طؤشت و خويَين طا ،هيَيايةل بوو بؤ "يةكةوويي" لةطةا ئةو طيانةدارة ثةريؤزةدا .6لةة دونيةاي
كون و نيو ئارييةكان و برِيَك لة قةومةة رةسةةنة ئارياييةةكان ،طةا ئةاذةلَييكي ثةريؤز بةووة كةة خةواردني
طوشت و هةرجورة بةهرةطرتن لةةو تةابو بةووة .ئةةم بوةةوونة كي هينةدووةكان بةتةةواوي ثةاريزراوة و
ئريانييةكان ئيَستا ئةو تابويةيان شكاندووة و تةنيا لة ئايني زةردةشيتدا قورباني و خواردني طوشيت طةا
كاريَكي ناشريينة "مةكرووهة".
طا لة كونةوة بةرةاوترين سةمةولي جينسي "نريينة" لة سروشتدا بووة .ئةمة بةة واتةاي هيةزو توانةاي
سيكسي و وزةي فيل ديت .وزةي سيكسي طا لة ميتولوذيدا ثيوةندي لةطةلَ هةتاو و خوداوةنةدةكان و
ئامسان بوو و لة دوايني سةرةاوةدا طاو خودا وةل يةل لة قةلةم دةدران.
ثةرةستين طاي نيَر ،رةمسيَكي طشيت بووة لة "ميسر" و رؤذهةلَاتي ناوين و رؤذهةلَاتي زةريةاي سةدي و
هيندوستان و هيلني و رؤم و لةدواي بةشيَك لة "ئةروثا"ش "طا" وةل خودا ثةرستش دةكةن.
ثةرستين طا لةكيةن زؤريَك لة قةومةكانةوة ،ثيوةندي لةطةلَ ئوستورةي دايك ة خودا ثةيدا دةكرا.

 -1ودا :كتيَي ثريؤزي هيندؤكانة.
 -2برةهيةن :ثياوي ئايين هيندؤ.
 -3برِوانة :دانشنامة ايران باستان ،ص.1004 :
 -4برِوانة :دانشنامة ايران باستان ،ص.1003 :
 -5برِوانة سةرئةجنام ،دوعاي براي ياري.
 -6برِوانة دانشنامة ايران باستان ،ص.2334 :
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لة ميتولوذياي ئيسكانديناويا كة ليكضوونيكي زؤري بةة ميتولوذيةاي ئريانييةةوة هةيةة جيلةي سةةرةتايي
مرؤظايةتي "طاي سةرةتايي" بووة كة ئةم تابلوية لة ئاييين يارسةانيشدا بةة رؤشةين دةبينريةت" .ئةةو
جيةاية كة طا با حورمةتيَكي زؤرةوة قورباني دةكرآ و لةسةر سفرة دادةنريت" .جيةةاي ئاماذةيةة كةة
طاو بزنة كيوي دواي هةلَةذاردنيان بو قورباني كةردن ،دةبنةة تةوو و هةلَةةذاردنيان بةو قوربةاني كةردن،
نيشانةية كة لة بايةخي ئةو دوو ئاذةلَة لة كي يارسانةكان .قوربانيكردني "طا" وةل طيانةداريَكي ثةريؤز،
يةكيَكي ترة لة خالَة هاوبةشةكاني ئةم دوو ئايينة.
ثيَويستة بةوترآ كة لةو كاتةوة بزنة كيَوي و طا ،كة بؤ قورباني كردن دةسةت نيشةان دةكةريَن ،دةبنةة
تؤتةم ،ةوَنكة لةو ساتةدا تواناى قوربانيةوونيان تيَدا دةردةكةويَت .لةم بارةيةوة ثادشا دةفةرموآ:
طةةةةاو بنيامني  ،بةةةةقةةةةرةن بةقةر
بةةةةقةرةن بةقةر ،بةةةةةقةرةن بةقةةةر
1
نيشانة دارؤ ،ئةةةةةةةةةةو نةفةرق سةر
بنيامني طاوش ،ماهو خوةرةن ماهو خوةر
هةر لةو دةورةي كةكمييةدا ثريبنيامني دةفةرموآ:
طةةةةةةةةاوم وايرةن  ،زاتش نة كةلَةن
زاتش نة كةلَةن  ،زاتش نة كةةلَةن
هةنةش نيشانة ،شاخش ثةل ثةلَةن
زاتش ئةمحةدةن ،نازش ةةوةلَةن
ئةلَةةت "تؤ " 2لة ئاييين ياري دا تةنيا "طا" نيية ،بةةلَكوو بزنةةكيَوي و بةةران و كةلَةةبابيش ثةريؤزن،
واتة بؤ قوربانيي و سةربرِين ،هةر كاميَك لةو طياندارانة دةستكةون ،بة كاردةهيَنريَن و لة ئاييين "ميرتا"
يشةةدا هةةةركات "طةةا" دةسةةنةكةوتةاية" ،نةةان و شةةةرا "يةةان بةةة كاردةهيَنةةا .لةةة ئةةاييين "مةةةزدا
ثةرةسيت"يشدا خةواردني نةاني ثةريؤز كةة "دراونةة "Draonaي ثيَةدةطوترا و شةةرابي "هئومةة" بةاو
بووة .3داوود دةفةرمؤي:
ةةةةة سةر و سرِي ،طاو بةةةيؤ وة وار
طاو بةيؤ وة وار ،طاو بةةةيؤ وة وار
كةةةوشتةي ئا طاوة ،ئامةان وة تؤمار
ئةز وة فيدات بام ،شريين كةةماندار
مايةي ميَردانةن ،سرِةن ةة كؤي يار
وة طؤشت كةلَةزةرد طرتنيان ئيقرار
ليَكضوويي ئةم دوو ئايينة هةر بةمانة كؤتايي نايةت ،بؤ منوونة يةكسان بوون و ليَكضوويي لةة دايكةةوون
يان دةركةوتين "ميرتا" و سةران و ثريةكاني يارسان ،زؤر سةرنج رِاكيَشة .ميرتا لة كض يان خةوا ذنيَكةي
شوونةكردوو "باكرة"ثةيدا دةبآ.4
ئةم ةريؤكة ثريؤزة "بوون لة كضيَكي شوونةكردوو -باكرة" لة ئاييين يارسانيشدا هةية و دةتوانني بلَني
زؤربةي كةسايةتيية سةرةكييةكاني ئةم ئايينة بةم شةيَوةية دةركةةوتوون .وةكةو سةك ثرِبةووني "مامةا
 -1برِوانة :سةرئةجنام ،كةماكةنان ،بةندي .00
 -2ئاذةا يا هةر طيانداريَك كة بة ثريؤز ناسرابآ (خوا – ئاذةا).
 -3دانشنامة ايران باستان ،ص.2334 :
 -4ئةم ةريؤكة ديَرينة ثريؤزة ،دواتر دةبيَتة يةكيَك لة سومةولة سةرةكييةكاني ديين عيسا( ،ميرتا) بوو بة (عيسا) و (ناهيد) كرا بة (مريةمي
ثريؤز).
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جةكلة" بة ثارةةية ل لةة تيشةكي هةةتاو ،كةة لةة ئةجنامةدا دةبيَتةة هةؤي لةة دايكةةوون "دةركةةوتين"
شاخؤشني ،1يان بةثيَي ةريؤكيَكي كؤن "ميرت" لة كويَستانيَكي شاخاويدا لة تاشة بةةرديَك دةردةكةةوآ
"لة دايك دةبآ" ،2كة ئةجمؤرة لة دايكةوونة شةيَوةي لةة دايكةةووني "شةائيرباهي " وةبةري ديَنيَتةةوة.3
ويَرِاي ئةمانة ،ليَكضوون لة نيَوان دوو ئاييين ياريي و ميرتاييدا ،ثلة و ثاية رِؤحانييةةكانيش دةطريَتةةوة:
لة ئاييين ميرتائيس دا حةوت ثلةي ئاييين بؤ ثةيرِةوان دانراوة كةة هةةر ثةيرِةوكةةريَك بةة ثيةآ توانةاي
دةروونيةةي و ئاسةةيت بةةاوةرِ و ةةةاككيية ئايينيةةةكاني وةري دةطةةرآ و ثاشةةان دةتوانةةآ بةةؤ ثلةيةةةكي تةةر
بةرزبةيَتةوة .ئةم حةوت ثلة و ثاية لة ئاييين ياريشدا بة شيَوةيةكي رِيَكوثيَك رِةنةي داوةتةوة .ذمارةي
"حةوت" لة ئاييين ياري دا رِؤلَيَكي طةرينط و هةةرة بةرةةاوي هةيةة" ،حةةوت" لةة سةةردةمي سةولَتان
سةهاكدا بنةماي رِيَكخستين كؤمةلَةاي يارسةان و دانةاني ثلةة و ثايةةكاني ئةاييين بةووة ،وةل :هةفتةةن
"حةوت تةن" ،هةفتةوانة ،حةوت بيَذةر ،حةوت ذةنيار و هيرت .4ئةلَةةت نابآ لة بريبكرآ كة ثريؤزبووني
ذمارةي حةوت و دابةشكردني ثلة ئايينيةكان لة سةر حةوت ،هةم لة ئاييين ميرتاييدا و هةةم لةة ئةاييين
يارساندا رِةمز و سةمةولة و بةشيَكي هةرة طرينةي "نهيَنيةكاني" ئةم دوو ئايينةية ،كة هيض كةس بةؤي
نةبووة ئةم سرِ و سةمةوكنة بدركيَنآ .دواينرتين و بةرزترين ثلةي ئاييين ،واتة حةوتةمني ثلةي ميرتايي،
ثلةي "ثتةر ،ثدةر ،باول" بووة كة بة ثلةي "هةلَؤ" ناسراوة ،ئةم ثلةيةة لةة ئةاييين ياريةدا بةة توانةايي
رِةها "موتلَةق" و نيشانةي مةزني "حةقيقةت" ناسراوة ،كة هيَياكةي "شاباز" بووة و بة بةردةوامي لة
كتيَي "سةرئةجنام"دا ئاماذةي ثيَكراوة .هةلَو يان شاباز ئاماذةية بة حةزرةتي حةق و نيهايةتي كةماا.
قةلَةم دةفةرموآ:
وةشياوة زيَلَ  ،شابازمان مةيؤ
نييةت ثةي كامني ،حاسغ ئةرجؤ
لةم بارةيةوة "كاكارةدا" لة بةندي ""130ى كةكمي دةورةي شاخؤشيندا دةفةرموآ:
بروز كردش زات ،نةدانةي ئوميد
وة شةقةي شاباا ،شاباز سفيد
هةروةها لة كةكمي دةورةي "دامياري"دا هاتووة كة ثريبنيامني "داميارة" و لة هةر سةردةميَكدا "داو"
دةنيَتةوة بؤ طرفتاركردني "شاباز" ،يةاني بةؤ دةركةةوتين حةةزرةتي حةةق هةولَةدةدا" .5ئةمحةةد" لةة
بةندي حةوتى كةكمي داميار دامياردا دةفةرموآ:
داميار بنيامني ،دامةةةةةةةش بةآ زوواا
دامش بآ زوواا ،دامش بآ زوواا
شابازيش طرتةن ،خواجاي يار كةماا
نينا تةةةةنةنش  ،نة وةرةو شاباا
 -1برِوانة دةورةي شاخؤشني.
 -2بةم بؤنةيةوة لة طوزارشة كتينييةكاندا ميرتا بة (بةردزا) ناوبراوة .برِوانة :ئايني مهر ،ميرتائيس  ،ص.233:
 -3برِوانة :لة دايكةووني (شائيرباهي ).
 -4ذمارةي حةوت لة (تةسةوف)يشدا ثريؤزة و بنةماي سةركةوتن و طةشةكردنة ،وةل :حةوت ثلةي عريفاني كي فريقةي جةكلية و
خاكسارية و ...برِوانة :بةشي يارسان ،دواي ثرديوةر.
 -5برِوانة :سةرئةجنام ،داميار داميار.
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ئةم بالَندة لة "رِيط ودا"يش رِيَزي لةيَةرياوة .لةة "مانةداكي ةةوارم سةروودي "20دا هةاتووة كةة ئةةم
سةةةروةري طشةةت بالَندةكانةةة :ئةةةي "مةةروت"ةةةةكاني ئةةةم هةلَويةةة طةورةيةةة سةةةروةري طشةةت بالَنةةدة
ي ئةةوةي هةيض طويَضةكةيةل طويةآ لةة دةنةةي بيَةت ،طشةت ئةةو
رِاوةييةكانة .ةونكة ئةم بالَندةية بة بة َ
شتانةي ثيَشكةش بة خوا دةكريَن ،دةبا بؤ "مانؤ" .هةر وةهةا هةةلَؤ لةة ئةويَسةتادا بةة "سةةئن" نةاوي
ليَرباوة كة ئةم وشة لةطةا وشةي "شةي ن" لة زماني سةنكريتدا يةل مانايةان هةيةة و دةتةوانني بلَةيَني
ئةمة هةر ئةو وشةية كة لة زماني كوردي "لةكي"دا بووةتة "ساين".
يةكيَكي تر لة بنةما هاوبةةش و ليَكضةووةكاني ئةاييين ميرتايةي و ئةاييين يةاري ،رِيَزطةرتن و ثريؤزكردنةي
"هةتاو"ة .هةتاو لة ئاييين ميرتاييدا سةمةولَ و هيَياي "ميرتا"ية ،لة هزري يارسانيشدا هةتاو مةنزلَةاي
حةزرةتي "حةق"ةة .بنيامني لة كةكمي دةورةي ساجناري ،بةندي ""10دا دةفةرموآ:
مةلؤم ثةي جؤياي ،شاي خاوةندكاري
ئةز وة شونة ثاي ،ثري ةةمداري
دي كةةةة شا نيشتةن ،نةةةةة دليَ ناري
ويَ فرِدا ،ةةة تةؤي ئا ساجناري
بة فةرموودةي سةرئةجنام و بةثيَي هزري ياري ،خؤر يان هةر طؤيةكي تر كة بةهؤي ثاكييةوة لة هةةتاو
ثرِتينرت بيَت ،بة هوةيةكي زؤرتةري لةة توانةايي لةة بةن نةةهاتوو "خوداوةنةد" هةيةة .هةةر بةةم هؤيةةوة
بةكمةكان ناوي ليَدةبرآ .ةونكة جةة لة خوداوةند هيض شتيَكي تر ناطريَتة خؤي .لةةم بةارةوة كةةكمي
سةرئةجنام دةفةرموآ:
ثيشاني حةيدةر و جاي شةوق و ئوميد
ستارةي مةزيوَ نة جامةي خورشيد
هةروةها بةهؤي ئةوة كة شةائيرباهي و بابةا يادطةار يةان "عةةقيق" و "يةةقني" نويَنةرايةةتي عريفةاني و
جيَةري حةزرةتي "حةق" دةكةن ،هةتاو لة زاتي ئةوان ثيَكهاتووة .لة واقيعدا هةتاو بابا يادطار و تني و
تيشكةكةي شائيرباهيية .نيعيةت "شائيرباهي " لةم بارةوة دةفةرموآ:
1
ناوس ،ئةمحةةةةةةدةن زرِينة طيسا
زرِينةطيسا...،
ليسيان ةا وةرةن نوور و تةميسا
ئةز ةةنيَش شانام ثرشنط وة ليسا
هةروةها شيَخ زةماني مركةيي ،هةر لةو دةورةيةدا دةفةرموآ:
2
هام ليفش نعيةت شري يةزداني
ئافتاو ئةمحةدن شةهيدة و جاني
هةروةها دةطوترآ "سةيد براكة" كة يةكيَك لة ثةيرِةوكةراني مةزني سولَتان سةهال بووة لةة سةةدةي
سيَزدةهةمدا ،هةموو بةيانيةل دةةووة شويَنيَكي بةرزايي و ةاوةرِواني دةركةوتين هةتاوي دةكةرد ،كةة
هةتاو دةردةكةوت كرِنوشي بؤ دةبرد.
خؤر لة "ودا"كاندا "سووريا" لة ئةويَستادا "هةوريَخشتة" لة زماني ثةهلةويدا "خورشت" و لة طاتاكاندا
بة "هور" ناوبراوة .هةروةها لة ئةويَستادا قاوخ يا جةستةي ئةهوورامةزدا بة خؤر شوبهيَنراوة .بةآلم لةة
 -1كةكمي دةورةي بابا ناوس بةندي .24
 -2برِوانة بةندي .01
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شويَنيَكي تردا "ئةويَستا" خؤري بة ةاوي ئةهوورامةزدا ثيَناسة كةردووة .جيةا لةة مانةة خةؤر لةة طشةت
ئايينةكاندا وةل سةرةاوةي ثاكي باسكراوة و شويَنيَكي تايةةتي بؤ تةرخانكراوة.
دةرويَش شا فةحتوآلي طؤرانيش هةموو رِؤذيَ سةر لة بةةياني و دةمةةو ئيَةواران دةةةووة سةةر كيَةويَكي
بةرزي دةربةندي "سةحنة" و ةاوي دةبرِية هةتاو و عيةادةتي دةكرد .هةتاو لة "وةداها"" ،سةووريا"،
لة "ئةويستا"" ،هورخشت" ،لة "ثةهلةوي"" ،خورشت" و لة "طات"ةكاندا وةل "هور" هاتووة ،كة لة
ئةويستادا جةستةي "ئةهوورا مةزدا" وةل "خورةتاو" رةس كراوة و يان لة جيةاطةليَكتردا وةل ةةاوي
ئةهوورامةزدا ثيَناسة كراوة" .هةتاو" وةل سةمةولي ثاكي لة هةموو ئايينةكاندا جيةاي تايةةةتي خةؤي
هةية .لة ئيسمميشدا وةل سةمةولي ثاكي ثيَناسة كراوة و ناوي يةكيَك لة سوورةكاني قورئاني ثريؤزة.
وةسيلةي "ئوشس"  ،نوورثذان بة سةمةولي تيشكي هةتاو لةطةلَ ئيزةدباميا كة لة فةرهةنةي يارسةاني-
دا ،جيلوةية كة لة شائيرباهي  ،مزطيين هةلَهاتن و سةرهةلَدان بة جيهان دةدات.
ئةم باسة لة "ريط وةدا" بة شيَوازي خواروو هاتووة:
بة بةختةوةرييةوة هةلَ بآ ئةي شا ذني رؤشنايي ،بة سةروةت و سامان سةر هةلَ بدة ئةي بةخشةندةي
فراواني ...ئةو كةسةي كة كاتيَك نزيك بووة هةةموو ئةنديشةةكان بةوكي خةؤ رادةكيَشةي ،وةل ئةوانةةي
لةبان كفاو ،لةرووي طةورةيي دةطةرين" ...ئوسش" وةل دايكيكي ميهرةبان ديت و وردبينانة ةةاوديري
بةسةر هةموو شتيَكدا دةكات.
ذيان بةخةوةر دةكاتةوة و هةموو خولَقيندراوي ثادار هةلَدةخرينيت و هةموو بالَندةكان دةفرينيت ...بؤ
ديةةةداري ئةةةةو ،هةةةةموو خولَقينةةةدراوةكان سةةةةردادةنةوينن ...ئةةةةو سةةةةروةرة خولَقينةةةةري هةةةةموو
رؤشناييةكانة ...و ئةم جؤرة ريَزلينانة لةة هةةتاو بةةهؤي ثةاكي و سةرةةاوةي ذيةان بةووني ،هةلَةيةةكي
دةرووني لةنيو زؤربة ثسدؤران دروست كردووة كة يارساني بة "هةتاو ثشت" بشوبهينن.
بو منوونة نووسةري "مةدرةسةي ئاينييةكان" "دبستان مذاهب" دةلَيت :راي ئةوان ئةوةيةة كةة ةةونكة
علي اللة جةستةي بةهةشت بة هةتاو ثةيوةست بوو ئيستا هةتاوة .لةسةرةتاشدا هةتاو ةةند رؤذيَك بة
جةستةي بنةمايي ثةيوةست بوو و لةم رووة دةلَني كة هةتاو بة ئةمري ئةو طةراوة لةبةر ئةوةي كة ئةةو
خودي "مشس" "هةتاو"ة .بؤية بة هةتاو دةلَني "علي اللة" و بة طةردووني ةةوارةم "دلةول" و ئةمانةة
بيةومان "هةتاوثةرسنت"...
ئةو بووةوونة بة تةواوي هةلَةية .هةتاو لة وينيين يارسانيدا تةنيا سةمةولي وزةو ثاكيية كة بة نيسةةت
خولَقيندراوةكانيتر ،هةلَةري جيلوةيةكي زؤرترة لة حةقيقةت .ئةم بابةتة بة روانينيكةيتةر لةةم باسةةدا
بةواتا "فرايزدي" دةكةينةوة كة لة كةكمي يارسانيدا ئاماذةي ثيَكراوة .شاخوسيَن دةفةرموي:
ئةي ديرهداران ديرةت كةةةةرة عة رز/دوَست ديرةداران ديرةت كةرة عةرز
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تةنط بوَزةت بكيَش مهترسهو مةلةرز/خورِةم ،ديرةدار ،سةةةر ئاوةر وة بةرز/شكار عاشةةةقان
1
منةبوَ سةر ةةرز
"فر" بة ماناي تيشك و رؤشنايية كة لةزماني ثةهلوي بةة شةيَوازي "خةورة" و زمةاني "ئاويسةتايي" بةة
"خوةر" بة واتاي درةوشان و شكو هاتووة .وشةي "هوةر" لة ئاويستايي و كورديدا بة ماناي "خور" يا
"خورشةةيد" "هةةةتاو" هةةاتووة" .فةةر رؤشةةناييةكي ئيزةدييةةة كةةة بةةة هةركةةةس بةةخشةةريت شايسةةتةي
سةروةري و طةورةيي دةبيَت .بو منوونة بةثيي "فةقةرةي" 03لة "كردةي"" 0زامياديشت"" ،فةررة"
دواي جيابوونةوة از جةمشيد دةطاتة ئيزةدميهر .هةروةها لة "يةشت" طةلي "ئاويستا"دا هاتووة:
" ستايش ئةكةين شكوي كياني بةهيَز مةزدا ،ئافريندراوي يةكجار درةوشان ،ةاكل ،ثاريزكار و كارامة كة
سةرووي هةموو خولَقيندراوةكانة".
لةة وينةيين يارسةانيدا ،ئةةةم "فةةررة" لةسةرشةاني زؤربةةي طةةةورة ثيةاواندا دانيشةتووة و زؤر كةسةةان
هةبوون كة لةم جيةةةدا ثايةةي بةةرزيان بةووة .ئةةتوانني بلَةيني يةةكيَك لةة فاكتةةرة بنةماييةةكاني ايةن
روانةةية ة مرؤظ خودايي ة ية .بو منوونة لةدواي ةةرخي يةكةمي "ثرديوةر" ،يةكةم كةسيَك كة دةبيَتةة
ساحيي "فةرر"ي ئيزةدي "شائيرباهيية" كة لة خورةتاو يةاني هةا "بابايادطةار" تيشةك وةردةطريةت و
هةروةها خودي بابايادطاريش ساحيي ئةم "فةررة"ية...
"فةرر" ثيَش هةلَهاتن و دواي دابةزين لةثشت كيفة بةةرزةكان كةة سةةمةولي هيةزو توانايةة دةبينريةت و
ئةمةةة ئةبيَتةةة هةةؤي دروسةةت بةةووني ثيوةنةةدي نيَةةوان كي ة و خورةتةةاو كةةة ة لةةة "يارسةةاني" و ة لةةة
"زةردةشيت"دا بة ةاويكي ثريؤز سةير دةكرآ.
هةبووني روانةةي يارساني لة ناوةةطةلي هةورامان بة هةورازونشيوةكانييةوة "شاهؤ و داكهةوو و يافتةة
كووة و "...هةموو نيشانةي ثريؤز بووني ناوةةطةلي ساحيب هيَزو توانا لةكيةةن ئةاييين يارسةانة .هةةر
ئةم جورة روانينة ئةبيَتة هؤي ئةوةي كة نةخشي "فةرر"ة لةسةر كي و بةرزاييةكان رةس بكريَت.
ثيوةندي نيَوان خورةتاو و هةبووني جووتي بال كة لة زؤربةي ئاسةوارطةلي ميذوويي وةل سةردةروازةي
"مةهرابةةي" شةةريين و فةةةرهاد دةبينريةةت نيشةةانةي ريَزطةرتن هةةةرة زؤري هةةةلَو و هةةةتاو لةةة ئامسانةةة.
هةبووني ليَكضووني نيَوان هةتاو و هةلَو لة دةورانةةلي كون كي خةلَك بووتة هؤي ئةوةي كة ئةم دووانةة
لةيةل بزانن .لة كيةكةوة هةتاو لة كاتي هةلَهاتن و دابةزين بة بال يةا هةةمان "فةرر" "تيشةك ،ثرشةنط،
لسيك ،تةي " خؤ دةنويين و لة كيةكي ترةوة هةلَوش وةل بةرزةفرترين بالَندة ،نزيكرتين خولَقينةدراوة
بة هةتاو .نةخشي هةتاو و هةلَو ،دواي ماوةيةل يةل دةطري و هةةتاويَك بةة دووبةالَ دةخولَقينةدريت كةة
هةردووي ئةمانة لة وينةيين يارسةانيدا سةةمةولي "حةةق"ن .بةةم شةيَوة كةة هةةتاو ثايةةي حةقيقةةت و
هةلَوش سةمةولي خودي حةقيقةتة كة لة كةكمي يارساني وةل "شاهةاز" ثيَناسة دةكريَت.

 - 1سرانجام دورۀ شاه خوشین بند ، 03همچنین بند  01از همین دوره

27

بة هةرحالَ ،ئةم ليَكضوونانة و دؤزينةوةي دةيان شويَن و ئاسةواري ميرتايي لة كوردستاندا ئةةوةمان بةؤ
دةسةمليَنآ كة كوردةكان تا سةدةي شةشةمي ثيَش زايني ،لة ئاييين ميرتا ثةيرِةوييان كةردووة ،بةةآلم
دواي دةركةوتين زةردةشت ،نةتةوة ئارييةكان دةةنة سةر ئاييين زةردةشةيت و دةسةت لةة ميرتائيسة
هةلَةةدةطرن .سةةةبارةت بةةة كوردةكةةانيش دةتةةوا ،بلَ ةيَ  ،دؤزينةةةوةي ةةةةندين شةةويَين "ئاتةشةةةا" لةةة
كوردستاندا ،رِووني دةكةنةوة كة كورديش ةوونةتة سةر ئةو ئايينة و ئةوانيش بوون بة زةردةشيت .بةؤ
منوونة ئاتةشةاكاني :ئازةر طوشنةسث ،ثاوة ،رحيا و حةلوان ،هةرسني ،فرو لة شاري سةقز ،قةسري
شريين و هتد شاياني ئاماذةن.1
هةروا كة ئاماذةم ثيَكردوة ليَكضوويي ئاييين زةردةشت و هةزري يةاري زؤرن ،ليَةرةدا ةةةند خةالَيَكي تةر
دةخةينة بةر ديدي خويَنةران.
وةل ليَكضوويي و بةرة يةكةووني "ميت"ةةكان و حيكايةتةةكان و شةويَنةكان و دابونةريتةةكاني هةةردوو
ئايني .بةنايةةت ئةوانةي كة هةم لة ئيَستادا و هةم لة نامةي سةرئةجنامدا بة وردي باسيان كراوة.
هةروا كة لة ناساندني كةسةايةتييةكاني يارسةاندا ،لةة فةرهةنةةكةةدا ،ئامةاذةم ثيَكةردوة ،هةةر يةةل لةة
حةوتةةةن "هةفتةةةن" يةةةكيَك لةةة "ئيشاسةةدةندان"ن و ثريبنيةةامني لةةة ثرديةةوةر زةردةشةةتة و داوود
"بةهيةن"ةة و ثريمووسا "ئؤرديةةهشةت"ةةة و مسةتةفا "شةةهريوةر"ةةة و رِةمزبةار "سةدةندارمةز"ةةة.
بابايادطةةار "ئةةةمورداد"ة و شةةائيرباهي "خةةورداد"ة .لةةة واقيعةةدا دةتةةوانني بلَ ةيَني طشةةت كةسةةايةتيية
سةةةرةكييةكاني يارسةةان "هةفتةةةن و هةفتوانةةة و حةةةفتا و دوثةةريو "...لةطةةةا خوداوةنةةداني ئةةاييين
زةردةشيت دا هاوتا و بةرة يةكن كة بةثيَي فةلسةفةي "دؤنادؤن" بةة مةبةسةيت ةةؤلَنةبووني دونيةا لةة
هيَزي تةباهي و رِيَنويَن لة هةر سةردةميَكدا دةردةكةون .بؤ منوونة دةتوانني ئاماذة بة خوداوةنداي رِاطر
و بةرِيَوةبةري كائينات ئاماذة بكةين .لةوانة خوداوةندي "ئاث ندات" كة خواي ئاوة و لة ئةويَسةتادا بةة
نازناوي "بؤرزخوا" يان "بةرزانت" ناوي ليَرباوة و ئةم خوداوةندة لة سةردةمي ثرديوةردا بة ناوي "ثري
ئةمحةةدي طةجنةةةيي" يةةوة كةةة يةةكيك لةةة "حةةفتا و دوو ثةةري"ةكةةي ئةةاييين يارسةان ،دةركةةةوتووة.
ثريئةمحةد بؤ ناساندني ئةركي خؤي و هؤي دةركةوتين لة سةرئةجنامدا دةفةرموآ:
زةريان وة دةست جاري بني ئاو
هةر وة رِةمحةتت مةوكي طردين داو
خوداوةندي "طووشروون" كة ئةركي ثاراستين ئاذةلَي ثيَسدريدراوة ،لةسةرئةجنامدا "ثري عةبدولعةزيزي
بةسرةيي"ية كة ئةويش يةكيَكة لة حةفتاو دوو ثري .ئةم ثرية سةبارةت بة ئةركي خؤي دةفةرموآ:
دريان وة دةست ئةعلي حةيوان
هةم وة ئةمر تؤ شاي سرِ ثنهان

 -1ئةلَةةت رِةنةة دانيشتواني باكوورى كوردستان بةهؤي كؤةنشيين و جةنةاوةرييانةوة هةر لة سةر ئاييين ميرتايي ثيدا طريان كردبيت،
بةآلم دانيشتواني باشوورى كوردستان (ناوةةي هةورامان و كرماشان) دواي دةركةوتين زةردةشت ةوونةتة سةر ئاييين زةردةشيت ،ةونكة
ئاييين زةردةشيت ئاييين يةكجيَنشيين بوو و دانيشتواني ئةم ناوةةش يةكجيَنشني بوون.
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خواذني "ئشتاد" كة رِيَنويَين بةهةشتييةكان و كائيناتي ثيَسديَردراوة و ناوةكةي بة ماناي رِاسيت و رِيَك
و ثيَكي ليَكدةدريَتةوة و لة رِيَزي سي فريشتةي سي رِؤذةي مانط داية ،لة سةةرئةجنامدا بةة نةاوي "ثةري
ناسري بةختياري" يةوة ناوي ليَرباوة كة رِيَنويَن و جولَيَنةري عةرةبانةي مانةة .بؤ خؤي دةفةرموآ:
دريان وة دةست جلةو كيشي مانط
هةم وة رِةح تؤ ثاشاي سرِ دانط
خوداوةندي "زامياد" كة ئةركي خاوةنداريَيت و ثاراستين" .زةوين"ي ثيَسدَردراوة رِؤذي 21ي مانةي بة
ناوةوةية ،واتة ئةو رِؤذةي كة ثريؤزة بؤ سةفةركردن و ةاندني درخت و هةر ةاككييةل ،لة سةرئةجنامدا
بة ناوي "ثري قابلي سةمةرقةندي" ناوي ليَرباوة و لة سةردةمي ثرديوةردا يةكيَكة لةة حةةفتا و دووثةري.
دةفةرموآ:
دريان وة دةست ماية وة روي خال
هةم وةي رِةمحةتت ئازيز بيَ بال
خوداوةندي "رِام" كة لة ئةويَستادا بة "رِامةة" يةان "رِامةن" و لةة زمةاني ثةهلةويةدا بةة "رِامةش" نةاوي
ليَرباوة و ثاسةواني رِؤذي بيست و يةكةمي مانط و بةخشيين لة وةرِطا و خواردني خؤشي ثيَسةديَردراوة،
لة سةردةمي ثرديوةردا بة ناوي "ثري كةمالَي ماموكيي" ناوي بةراوة وة سةةبارةت بةة ئةةركي خةؤي لةة
سةرئةجنام دا دةفةرموآ:
دريان وة دةست لززةت تةعام.
هةم وة رِةمحةتت خواجاي سةرئةجنام
خوداوةندي "رِةش" يان "رِةشتو" كة ئةركي بةخشيين سةركةوتن لة مةيداني شةرِي ثيَسديَردراوة ،لةة
سةردةمي ثرديوةر و لة سةرئةجنامدا ناوي "ثريئيرباهييي جاف"ة.
خواذني "ةيستا" كة خوداوةند زانسةت و مةعريفةتةة لةة سةةردةمي ثرديةوةردا نةاوي "ثةري ئيرباهييةي
تةبريزي"ية.
خواذني "دين" يان "دئنا" كة ئةركي بة تواناكردني ويذداني مرؤظةكاني بؤ بةةردةوامي لةة سةةر رِيَةةازي
ئةةةهورايي ثيَسةةةديَردراوة لةةة سةةةةردةمي ثرديةةوةردا بةةةة نةةاوي "ثةةةري ئةمحةةةدي دورسةةةتاني" نةةةاوي
ليَرباوة.خوداوةندي "ديوة" كة خوداوةندي "با"ية لة سةردةمي ثرديوةردا "ثريرِوكنةةدين"ة.هةةروةها
طشت خوداوةندةكان لة سةردةمي ثرديوةردا هةليان بؤ رِةخسةاوة و مةةجالي ئةةوةيان ثيَةدراوة كةة بةؤ
جاريَكي تر دةركةون و ئةرل و ثة اني خؤيان بةنة سةر .ئةلَةةت ثيَويستة بةوترآ كة لةةم سةةردةمةدا
ئةةةرل و ثةةة اني خوداوةنةةدةكان رِوونةةرتة و بةةة وردي جياكةةاري تيَةةدا كةةراوة و هةةةر خوداوةنةةديَك تةةةنيا
خاوةنداريَيت بةشيَك لة ئةركةكان دةكات .بؤ منوونة "ثةري ئيرباهييةي جةاف" لةة سةةردةمي ثرديةوةردا
تةنيا خاوةنداريَيت لةو ةةكانة دةكات كة لة ميداني شةرِ و ثيَكداداندا بةكاردةبريَن .بةآلم خاوةنداريَيت و
سةرثةرةشيت كردني مةيداني شةرِةكة ،خوداوةنديَكي تري هةية و ئةو ئةركة بةيةةكيَكي تةر سةديَردراوة
كة ناوي "ثري موحةممةدي شارةزووري"ية .بةثيَي هزري ياري و ئةو نيزامة رِيَكوثيَكةي كة لة سةردةمي
ثرديةةوةردا دارِيَةةذراوة ،بةةةرِيَوةبردن و رِيَكوثيَةةك كةةردن و ثاسةةةواني لةةة هةةةر رِووداو و دياردةيةةةل بةةة
خوداوةنديَك سديَردراوة وة هيض شتيَك بةآ ثاسةةوان و بةرِيَوةبةةر نةةماوة .وةل خوداوةنةدي رِوخسةاري
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جةةوان ،خوداوةنةةدي بةةةزةيي مرؤظةةة ،خوداوةنةةدي طرانةةي ،خوداوةنةةدي هةةةرزاني ،خوداوةنةةدي بةةويَري،
خوداوةندي لة خةةو هةلَسةان ،خوداوةنةدي خةةو ،خوداوةنةدي بةؤني خةؤش لةة بةهارانةدا ،خوداوةنةدي
ثاسةواني درةخت ،خوداوةندي خةزان و طةآلرِيَزان و...
هزري يارساني بة ثشت بةسنت بةو تيَةةيشتنة قووا و بةرفراوانةي كة لة زةمةةن "زروان" هةيةةتي ،بةة
ةاويَكي ثرِ بايةخ و كريامةتةوة رِوانيويةتية طشت كةسايةتيية ثريؤزةكةاني ثةيَش خةؤي .تارِادةيةةل كةة
دةتوانني بلَيَني هةموو كةسايةتيية ثريؤزةكاني "رِيط و دا" و "ئةويَستا" هةر بةو شان و شةوكةتةوة كة
ثيَيان بةخشراوة ،لة هزري ياريدا ،دةركةوتوون و رِيَزيان ليَةرياوة .كة ئةمةش يةكيَكة لة فاكتةرة هةرة
طرينةةةةكانى ليَكضةةوويي فةرهةةةنةي يارسةةان و زةردةشةةيت .بةةةآلم بةةةهؤي لةةة بةردةسةةتانةبووني دةقةةة
زروانييةكان ،ناةارين بؤ رِوونكردنةوةي ليَكضوويي هزري ياري و "زروان"يةكان ثشت بةةستني بةو دةقة
زةردةشتييانةي كة باسي زروان "خوداوةندي زةمةن"يان كةردووة .ثةيَش لةة هةةموو شةتيَك ئامةاذة بةة
وتةيةةةكي "بابةةاجنووم" دةكةةةين كةةة يةكيَكةةة لةةة يةةاراني "بةةةهلوول" و لةةة كةةةكمي سةةةرئةجنامدا
نووسراوةتةوة .بة وتةي سةرئةجنام ،بابا جنووم "ثري مووسا"ي ميوان بووة .باباجنووم لةةم ةةوارينةدا
خؤي وةل "زروان" لة رِابردوودا دةناسيَنيَت:
نةةةة دةورةي وةرين زروان بياني
زروان بياني ،زروان بياني
كاكي خاس يار ئةةةو دةم شياني
ئةهري و ورمز ياران دياني
ليَكدانةوة و شيكردنةوةي ناوةرِؤكي ئةم ةوارينةية ،دةمانةاتةوة بؤ ةريؤكيَك كة "زروانيس " بةم شيَوة
باسي دةكات:
زروان ثاش هةةزار سةاا قوربةاني كةردن و سداسةةزاري و ثارِانةةوة ،خوازيةاري منةدا َليَك دةبةآ بةة نةاوي
"ئةهورامةزدا"  ،بةآلم دةربارةي وة ديهاتين ئارزووةكةي ،تووشي طومان دةبةآ و هةةر ئةمةةش دةبيَتةة
هؤي ئةوة كة دوو منداا لة دةروونيدا ثيَك بيَت .لةو دوو مندالَة "ئةورمزد" بةرهةمي قورباني كردنةةكان
و سداسةةةوزارييةكانييةتي و "ئةهر ةةةن"يةةش بةرهةةةمي طومانةكةيةةةتي .دواي ئةةةوة زروان ثةةة ان
دةبةستيَت كة ثاسايةتي رةوين بدات بةو مندالَةي كة زووتر ديَتة دونيا .ئةهر ةن ئاطاداري ثة انةكةي
زروان دةبيَةةت و سةةينةي دايكةةي "زروان" هةلَةةدةدرِآ و ديَتةةة دةرةوة .بةةةآلم بةةةهؤي بةةؤني نةةاخوش و
طةنيةوة ،زروان ثاشايةتي ئةو قةوا ناكات .ئةهر ةن ثة انةكةي وةبري دةهيَنيَتةوة و زروان بةة ناةةار
ثاشايةتي دونياي بؤ ماوةي  0هةزار سةاا ثيَدةبةخشةآ و دواي  0هةةزار سةاا بةؤ هةةتايي دةيةدات بةة
ئةهورامةزدا.
زروان لة ئةويَستادا وةل خوداوةندي "زةمان" ناسيَنراوة .لةة دةقةي "زادسةدرم ،بةشةي يةكةةم ،بةنةدي
"24دا وةل يةكيَك لة خةلَقكراوةكاني ئةهورامةزدا باسي ليكراوة.
راستييةكةي ئةوةية كة بووني "دوئاليس " "سنويت" وة دياردةطةليَكي وةل "خيَر و شةرِ" كة بة ناوي
شةيتان و خودوةنداني ةاكة و خراثة باسي كراوة و هةردووكيان بة خولَقيَنراوي يةل سةرةاوة لة قةلَةم
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دان و هةروةها زالَةووني زةمان بةة مانةاي دياردةيةةكي كةؤن و سةةرهةلَداني بريوبةاوةرِي بةة "جةةبر" و
ناةاري مرؤظ ،هةروةتر باوةرِ بة تةقةدومي "شةرِ" كة دةبيَتة هؤي رِةشةيين هةنةديَك لةةو بريوباوةرِانةة
كة سةرةاوةيان دةطةرِيَتةوة بؤ زروانيس بة بؤةووني زوربةي ليَكولَةراني ئةم بةوارة ،سةةرهةلَداني ئةةم
ئايينة دةطةرِيَتةوة بؤ ثيَش لة دةركةوتين زةردةشت و ثةيوةنةدي لةطةةا "ميرتائيسة "دا هةيةة .بةةآلم
دواتر ،واتة لة سةردةمي هةخامةنشييةكاندا طةشةةي كةردووة و وةل ئةايينيَكي بةةهيَزي ئةةو سةةردةمة
رِؤلَي بينيوة و دواتريش كاريةةري هةبووة لة سةر زؤربةي ئايني و ئايينزاكاني ثاش خؤي "ةةرخ ةةي"
يان "هةلَسوورِيَنةري ةةرخي زةمان" لة هزري ياريدا "داوود"ة .هةر ئةويش بةرثرسي طشت ئةو رِووداو
و ديارةدانةية كة لة رِؤذي ئةزةلةوة بةثيَي نةزميَكي دارِيَذرِاو دةست نيشان كراون و دةبآ رِووبدةن .ئةم
نةزمة لة سةر بنةماي باوةرِ بة كاريةةري " 12برج" ،كة هةةركاميَكيان خوداوةنةديَكي تايةةةتيان هةيةة
"برِوانة كةكمي طواهي حةفتاودوثري" و ئةو حةوت هةسارةيةي كة بةسةرهاتي مرؤظيان لة دةست داية و
داهاتوويان بؤ دادةريَذي بنيات نراوة.
كة واتة باوةرِ بة "جةبر"لة ناو يارساندا بة ماناي "جةبرطرايي" نيية ،بةلَكوو بنةماكةي دةطةرِيَتةوة بةؤ
باوةرِ بة نةزم و حيسابيَكي تايةةت كة خؤي لة خويَدا وةآلمدانةوةية بؤ طشت ئةو ثرسةيارانةي كةة هةيض
وآلميَكيان بؤ نةدؤزراوةتةوة .وةل ئةم ثرسيارة كة بؤ دةبآ من وةل كةسيَكي هةذار خاوةن جةنةةليَكي
بؤماوةيي تايةةت لة بنةمالَةيةكي تايةةت لة كةش و هةوايةل و شويَنيَكي تايةةةت دا لةة دايةك بةة ؟ وآلم
بةةةم جؤرةيةةة كةةة بةةة ثيَةةي فةلسةةةفةي دؤنةةادؤن طشةةت ئةةةو تايةةةةندييانةةة لةسةةةر بنةةةماي توانةةايي و
تايةةةةندي رِؤحي تؤ دارِيَذراون.
بة وتةي حافز:
كز آن دست كة او مي كشدم مي روي .
من اطر خارم و طر طل ةين آرايي هست
كة واتة مرؤظ لة هزري يارسانيدا دةرئةجنامي كرداري رِابردوويةتي و ناةارة تةاواني كدانةةكاني ثيَشةرتي
"دؤني ثيَشرت"ي خؤي بدات .زةمةةن ثيَكهاتةيةةكي تايةةتةة كةة لةة سةآ فاكتةةري رِابةردوو ،هةنووكةة و
داهاتوو ثيَكهاتووة .بةآلم لة رِوالَةتدا ليَك جيان و هةركامة و سةربةخؤن .لة راسيت دا ئةم سةآ فاكتةةرة
وةل حةلَقةي زةجنري ثيَكةوة بةسرتاون و لة ئةجنامدا دةبنة هؤي ثيَكهاتين "بووني" زةمةن.
كة واتة زةمان بوونيَكي طشتيية كة "سات"ةةةكان ثيَكيةان هيَنةاوة .وردبوونةةوة لةة فةلسةةفةي زةمةان
ئةوةمان بؤ رِوون دةكاتةوة كة هيض دابرِانيَك لة زةمان دا نييةة و يةةل بةووني و يةةل بةوويي يةكيَكةة لةة
تايةةةةندييةكاني زةمان .كةواتة ئيَية دةتوانني هاوكات هةم لة هةنووكةدا بني و هةم لة رِابردوودا.
بةةة واتةيةةةكي تةةر دةتةةوانني بلَةةيَني بةةووني رِابةةردوو بةةةهؤي بةةةردةوامي هةنووكةوةيةةة و هةنووكةةةش
بةش ةيَوةيةكي ناديةةار لةةة داهةةاتوودا نةةوق دةبيَةةت و ونةةةووني هةنووكةةة داهاتوويةةان بةةؤ دةخولقيَنةةآ و
رِابردوومان بؤ ثشت رِاست دةكاتةوة.
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مرؤظ بة دريَةذايي تةمةةني خةؤي تيَدةكؤشةآ بةؤ طةيشةنت بةة ئةاخريةت و رِابةردووي خةؤي .رِابةردوو كي
يارسانييةكان بريتيية لةو زةمانةي كة شويَين هةنووكةي بؤ دةستنيشان كردووة .كةواتة هةنووكةي ئةو
بة ثيَي باوةرِ بة دؤنادؤن دةرئةجنامي كرداري ئةوة لة "كراس"ةةكاني رِابردوويدا.
فةيلةسؤي طةورةي ئالَياني ،هيةل لةم بارةوة دةلَيَت :بنةماو بنضينةي من لة رِابردوو داية و ئةمة ياساي
ذيانة .هةروةها بة بؤةووني ديكارت هةنووكةي ئيَية دةيسةمليَنآ كة لة رِابردوويشدا بووين.
"حةديس"يَك دةفةرموآ :هةر كةس ئييامي سةردةمي خؤي نةناسيَت ،لةوثةرِي نةزانيدا دةمريَ .ئاماذة
بة ئييامي زةمةان لةةم حةديسةةدا بةة مانةاي ثةةردةكدان لةة سةةر حةقيقةةت و رِاسةتيية و طةيشةنت بةة
ةاوكراوةيي و تيَةةيشنت لة حةقيقةتة ،كة لة ئةاييين زةردةشةتيدا "سووشةيانت"ةةة و كي بووزييةةكان
"كريشنا" و لة ئاييين مةسيييةتدا "مةسيح"ةةة و كي ئيسةممةكان "مةهةدي"يةةة و كي يارسةانييةكان
"زاتي تةواوكةري حةقيقةت"ةة كةة ثةيَش لةة دةركةةوتين "ئةةيوت حةشةار" مزطةاني سةةرهةلداني بةغو
دةكاتةوة .بةثيَي بؤةووني باو ،ئييامي زةمان لة كاتي رِاسان "قيامةت"دا دةردةكةوآ .بةةآلم كي ئةةو
كةسة ثايةبةرزانةي كة توانايي ليَكدانةوة و شيكرنةوةيان هةية و لة مةعريفةتدا طةيشتوونةتة ئاسةتيَكي
بلَند ،كائينات هيضكات لة وجوودي ئييامي زةمان بآ بةهرة نيية و لة هةر سةردةميَكدا هيَزي تةباهي بؤ
ثاراستين ذيان لة سةرزةوين بوونيان هةية.
لة كتيَي "داتستاني دينيك"دا وانووسراوة كة :زةوين لة دةسديَكي خيلقةتةوة تانؤذةنكردنةوةي دونيا،
قةت بآ مرؤظ نةماوةتةوة و ناميَنيَتةوة و ئةهر ةن كة هيض ةاكةيةكي تيَدا بةدي ناكرآ ،لةم ئاطاداريية
بيَةةشة 1.بةطشيت دةتوانني بلَيَني :ثيَناسةي ئييامي زةمان لةم حةديسةدا بة ماناي تيشك خستنة سةةر
ثةيوةندي "بوون" و زةمانة.
ث يَناسةي زةمان كي كةسيَكي ثايةبةرز جياوازة لة طةا ثيَناسةي ئةم دياردةية لةكي كةسةاني ئاسةايي.
هةروةها كي فريشتةكان كة بؤ خؤيان هةلَسوورينةري زةمةاني "داوود" ،رِابةردوو ،هةنووكةة و داهةاتوو،
شتيَك نيية كة بة سةريا زاا نةبن .هةر بةم هؤيةوة كة ئاطاداري ةؤنييةتي دةركةوتنة زاتييةكاني خؤيان
لة سةر ئةم زةوينة خاكييةن و بةرِووني شةرحي دةكةن "برِوانة طةواهيية زاتييةكاني سةةرئةجنام" هةةر
بةةةم بؤنةةةوة توانةةايي برِيةةاردان لةةة سةةةر داهاتوويةةان هةيةةة و دةتةةوانن ثيَشةةويَذي بكةةةن .هةةةروةها ئةةةو
تواناييةشيان هةيةة كةة كةسةانيَك ،كةة بووةةووني يةكسةانيان هةةبووة .بةةآلم لةة سةةردةمي جياجيةادا
دةركةوتوون ،لة يةل زةمةني تايةةتدا ،واتة لة يةل "دةورةي زاتي"دا كؤبكةنةوة ،وةل ئةوةي طشتيان
هي يةل زةمان بن" .برِوانة :يارسان و ساير حنلةهاي حرفية".
ئةو "ميت"انةي لة ئةويَستادا ناويان براوةو لة شانامةي "فريدؤسي"دا بة وردي باسيان كراوة ،بةشيَكي
هةرة طرينةن لة فةرهةنةي ئيَران و هةر بةم بؤنةوة لة هزري يارساندا بايةخي زؤريان ثيَدراوة .لة راسيت
دا كةسيَكي ياراساني ثيَش خويَندنةوةي كةكمةكاني سةرئةجنام ،كينكةم ثيَويسةتة يةةل جةار شةانامةي
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خويَندبيَتةوة .طرينةي شانامة وايكردوة كة كوردةكان وةريةيَرنةوة بؤ سةةر زمةاني كةوردي هةةورامي و
بةثيَي خواسيت خؤيان ةند ةريؤكيَكي خبةنة سةر .يةكيَك لةو كةسايةتيية كوردانةي كة ثيَشرت دةسيت
داوتة وةرطيَرِاني شانامة "مةك ئالَياس خاني كةندؤلةيي" بةووة .ئةةم وةرطيَرانةة دواتةر لةة كيةةن بةةرِيَز
"هةردةويَلَ كاكةيي" لة ئيَراق و "ئريةج بةهرامي" لة ئيَران ساخكراوةتةوة و لةةاث دراوة .لة يةكيَك لة
رِيش سدييةكاني كةركووك بيست كة دةيةوت "ثريوةيسي سيابي " بةة تةلةبةةكاني دةطةوت :ثةيَش لةة
خويَندنةوةي كةكمي سةةرئةجنام ،شةانامة خبويَننةةوة .بةهةةرحاا ليَكضةوويي و نزيكةي "ميةت"ةةةكاني
ئةويَستا و هةروةها شانامة لةطةا كةكمي سةرئةجنامدا رِوون و ئاشكراية ،بةآلم ئةم ليَكضوونة بةة مانةاي
ثةيرِةوي سةرئةجنام لةم كتيَةانة نيية .بةلَكوو ئةوةمان بؤ دةسةمليَنيَت كة "ميت" بةشيَكة لة ميَذوو و
هةلَةري بريوباوةرِ و هزري مرؤظةكانن بؤ ثيَناسةي خؤيان.
دةتةةوانني بلَ ةيَني هةةةر ةةةريؤكيَكي "ميةةت" باسةةي بناخةةة و بنيةةاتي شةةتيَكيان بةةؤ دةطيَرِيَتةةةوة و باسةةي
بةردةوامةووني هةمان شت دةكات .ميةت لةة رِووي ثيَكهاتنةةوة ،بةتايةةةت ئةةو ميتانةةي باسةي بنيةاتي
دياردةكان دةكةن ،لةطةا ئةو ميتانةي ةوَنيةتي ئافراندني طةةردوومنان بةؤ دةطيَرِنةةوة ،ليَكضةووييةكي
تةواو دةبينريَت 1،ميت كي يؤنانييةكان بة ةريؤكيَكي ثريؤز دةهاتة ئةذمار و ثيَيان وابوو ةريؤكي ميةت
حةقيقةتيَكي ميَذوويية.
ليَكؤلَةري ئيتالي "ثتازؤني" سةبارةت بة ميتؤلؤذي دةنووسيَت :ميةت ئةفسةانة نييةة ،بةةلَكوو ميَةذووة،
ميَذوويةكي رِاستةقينة نةل درؤ .طيَرِانةوةي ميت خؤي لة خؤيا "ئايني"ةة و هةمان ئةرل و ئاماجني ئايني
بة جيَ دةهيَنيَت ،باني ثاسةةواني لةبةةردةوامي ذيةان و طةشةةكردني .هةؤي رِةنةدانةةوةي ميتةةكان لةة
دةقةكاني يارسانيشدا دةطةرِيَتةوة بؤ ئةةم تايةةةةندييةةي ميتةةكان .كةة ئةمةةش نابةآ وةل بةاوةرِ بةة
بوونةوةرة خةيالَييةكان و خورافات ليَكةدريَتةوة .ةوَنكة ةريؤكي "ميةت" طيَرِانةةوةي "حةقيقةةت"ةةة.
لةحالَيَكدا كة خورافات كدانة لة حةقيقةت.
كةواتة بايةخي "ميت" لةطيَراِنةوةي بةردةوام و رِةنةدانةوةيان لةة ئايينةكانةدا دةردةكةةوآ .لةرِاسةتيدا
ئةركي هةرةطرينةي ميتةكان وة بريهيَنانةوةي ئةو رِوودانةية كة لةدةستديَكي عالةمدا رِوويانداوة و هةةر
ئةمةش ياريدةري مرؤظي سةرةتاييية بؤ تيَةةيشنت لة حةقيقةت و ةؤنييةتي شتةكان .كةواتة ميت ئةوة
دةسةةةمليَنيَت كةةة دياردةيةةةكي ثايةةةدار و بةةةردةوام لةةة عالةمةةدا بةةووني هةيةةة و ئةةةو دياردةيةةة ثةةريؤز و
رِؤحانيية 2.بؤ منوونة ةريؤكي "مييت" خيلقةت كة دةتوانني بلَيَني لة طشت ئايينةكانةدا بةة يةةل شةيَوة
باسي كراوة و لة بةشي "ئةزةل ثةيَش لةة خيلقةةت"ي ئةةم كتيَةةةدا دةبيةنني ،يةاني بةووني "مةشةية و
مةشيانة" كة كتيَي "بوندة هش" باسي كردوون .لة سةةر ئةجنامةدا "دةورةي عابةدين ،بةنةدي "200
بةم شيَوة رِةنةي داوةتةوة .عابدين دةفةرموآ:
 - 1برِوانة :ةش اندازهاي اسطوره ،مريةا اليادة ،ص01 :
 - 2ةش اندازهاي اسطوره  ،ص144 :
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ةةتي كةو تي دروشيت كةرد
زةوي و ئامسان سرووشيت كرد
دارو بةرشي بةةةةو لةقةةةةةةان
ئةوسا مةشية وة خال خةلقان
مةشية بةر خوشي با ثكيين
مةةةاشيوي داهيَنا لةةةةةة دةنةي
ةريؤكة "ميت"ةةكاني تايةةت بةة "خواثالَةوانةةكان" يةان زات ميوانةان ،كةة لةة فةرهةنةةكةةدا باسةيان
كراوة ،وةل "سياوةش" كة لة ثرديوةر "عاليقةلةندةر"ة و لة كةربةك "حسةين"ةة .ئةلَةةت نكؤلَي لةوة
ناكرآ كة دواي سةرهةلداني ئيسمم ،ئايني و دونياي مرؤظي ئيَراني طؤرِانكاري بةة سةةرداهات ،بةةآلم زؤر
لة بري و بؤةوونة كؤنةكان لة ناخيدا مانةوة و سةرلةنوآ سةريان هةلَدايةةوة كةة ةةريؤكي شةةهيدبووني
سياوةش يةكيَك لةو باوةرِانةة بةوو 1.ةةريؤكي قارةمانانةةي "عاشةوورا" و رويشةتين ئييةام حسةةين بةؤ
كةربةةك و شةةهيدبووني ،يةكيَ كةة لةة رِووداوة طرينةانةةي ميَةذووي مرؤظايةتييةة كةة لةة هةزري يارسةةاندا
بايةخيَكي زؤري ثيَدراوة .ةوَنكة ئييام حسةين لة هزري يارساندا "بابايادطار"ة .يانآ ئةةو كةسةةي كةة
نويَنةرايةةةتي عريفةةاني و كةةةمالَى ديةةاري كائينةةاتي لةكيةةةن حةةةزرةتي "حةةةق"ةوة ثةةآ بةخشةةراوة.
شةهيدبوون بةشيَكة لة ةارةنووسي ئةم رِؤحة "فريشتة"ية .كةواتة هةر كةات دةركةةوآ دةبةآ شةةهيد
بكريَت و بةيَتة قورباني.
كوذراني "هابيل" بة دةسيت "قابيل" ،سياوةش و ماتةمنةكةةي "يةةحيا" و سةةربرِاوةكةي لةة تةشةيت
ئالَتوونيةةدا ،شةةةهيدبووني حوسةةةين لةةة كةربةةةك هةةةروةها "عاليقةلةنةةدةر" و زؤر كةسةةاني تةةر ،بةةة
شةهيدبووني خؤيان نةمامي حةقيان ئاوياري كردووة و بوونةتة هؤي طةشةكردني هزرةكانيةان "برِوانةة:
فةرهةنط ،بابا يادطار" عاليقةلةندةر دةفةرموآ :ئةةةةةةو تةشةةةةةت تةةةةةةآل ،ئةةةةةةو تةةةةةةةةشت تةةةةةةك
عالييةنان عالي ئةةةةو تةشت تةك:
ئةوةل سياوةخش دو ني يةحيا
س دو ،ةييةن ئةو تةةةةشت تةك
كةةردةن نةخجريم رِةئس مةونريا
سو ني حوسةين ثوور شةهةنشا
بة وتةي نووسةري "ميَذووي بوخارا" دانيشةتواني ئةةو شةارة ،لةة سةةرةتاي سةالَي نويَةدا بةؤ سةياوةش
"كةلَةشيَر"يان قورباني دةكرد .كةلَةشةيَر بالَندةيةكةة كةة بةؤ "خةؤر" دةكريَتةة قوربةاني و لةة ئيَةران و
ئاسياي ناوةرِاستدا لةكيةكةوة ثةيوةندي بة "خورشيدنيايش"ةةوة هةية و لةكيةكي ترةوة ثةيوةندي بة
ئةةاييين ميَهةةرةوة هةيةةة 2.هةنووكةةة ئةةةم قوربانييةةة لةةة نةةاو يارسةةانةكاندا بةةؤ سةةياوةش "بابايادطةةار و
عاليقةلةندةر" دةكريَت و يةكيَكة لة ثيَداويستيية ئايينييةةكان .هةةروةها "خةؤر" لةة هةزري ياريةدا بابةا
يادطارة "برِوانة كةكمي دةورةي بابا ناوس ،بةندي  ."20هةروةها "ثريبنيامني" رِؤستةمة و ئةركي ئةو
تيَكؤشان و تةحةمولَي موسيةةت و دةردة و ئيشة لة ثيَناو رِيَةازي حةقدا .كةة ئةةو موسةيةةت و دةرد و

 - 1برِوانة :سوط سياوش ،شاهرخ مسكو  ،ص 31
 - 2برِوانة :شناخت اساتري ايران ،جان راسل هينلز ،ص003 :
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ئيشانة بة باشرتين شيَوة لةة كةاتي بةرةنةاربوونةوةيةدا لةطةةا "ديَةو"ةكةان بةة ئاشةكرايي دةبينريَةت.
"ثريسةفةر" لة كةكمي دةورةي بارطة بارطة ،بةندي  40دا دةفةرموآ:
بارطةي شام لوا ،ئةوكوي سةمةنةان
ئةو كوي ئةمةنةان...،
جام يةكةةةرةنةي نوشا روو ةةةنةان
وة فةرمان شام خواجاي يةكرةنةان
رِوستةم نةةة يورت بنيامني سةةةنةان
ةةني تةهيينة بانةةةةوي ةةةةلةنةان
ئةلَةةت ثيَش لة رِؤستةم ،بنيامني مةزهةري "قوباد" بووة و دواتةر لةة جةسةتةي "كايكاوسةي كيةاني"دا
دةركةوتووة .ثيَ ويستة بةةوترآ بةة ثيَةي ئةةو ئةةرل و ةةاككييانةي كةة بةؤ هةةر رِؤحيَةك "فريشةتة"يَةك
دةستنيشان كراوة ،ئةمانة لة هةر دةورةيَكدا دةركةون هةمان ئةةرل و ةةاككيية دةستنيشةان كراوانةةي
خؤيان بة جآ دةهيَنن و هةمان بةسةرهاتيان دةبآ كة لة دةورةكةاني تةردا بوويانةة .وةل ئةةو عةةزا و
ئةشكةجنةي كة عيسا "بنيامني" تةحةمولَي كرد.
لة جيَذني "سدي"دا ئةويان بة كةمرت لة "بارابةاس" زانةي و لةة بارابةاس خةؤش بةوون و ئازاديةان كةرد و
عيسايان داية بةر قةمضي و تاجي درِكيان لة سةر سةري دانةا و نارديةان بةؤ "جوجلةةتا" و دواي ئةةوةي
دةست و ثيَيان بة بزمار داكوتا ،لة خاةياندا 1هةر بةو شيَوة ثريبنيامني لة بةرزةجنةة ئةاوارةبوو تةا بةؤ
طةيشنت بة مةعريفةةت و ناسةيين خوداوةنةد بةؤ مةاوةي حةةوت سةاا كي حةةوت كةةس لةة طةةورةكاني
ناوةةكة ،حةوتةمني كةس بؤ ماوةي حةوت سالَي تر خزمةت دةكات تا رِةمةزي ئةاوارةيي و سةةرطرداني
خؤي بدؤزيَتةوة و هةروةها كيَشةي كؤا كردني قالَيضةي دةسةآلت كة دةبيَتة هؤي كوذراني .يان بةرِيين
هةةةر دوو قاةةةي لةكيةةةن دوذمنانيةةةوة و شةةيوةني سةةولَتان سةةةهال لةةة نةةاو بيَشةةةدا بةةؤ ئةةةو" ،برِوانةةة:
سةةةرئةجنام ،دةورةي بةرزةجنةةة" هةةةر وةتةةو "فةرةيةةدوون" كةةورِي "ئةةاثتني" كةةة لةةة ئةويَسةةتادا بةةة
"تراتئون" ناوي ليَرباوة و بةهاوكاري كةاوةي ئاسةنةةر "داوود" دةكاتةة ثاشةايةتي و تؤلَةةي بةاوكي لةة
زةحال دةكاتةوة .فةرةيدوون لة هزري يارساندا "شائيرباهي "ةة و هةروةها كة ثيَشرت باسي كرا ،ذيان و
بةسةرهاتيان وةل يةل واية .فةرةيدوون لة مندالَيدا بة شريي مانةايةةل طةةورة دةبيَةت و دواتةر سةواري
هةمان مانةا دةبيَت و هةر بةم بؤنةةوة ثيَيةدةطوترآ "مانةادايةة" .شةائيرباهي دواي لةة دايكةةووني بةة
شريي مةرِيَك بةخيَودةكريَت و بة "بوزةسةوار" ناوبةانط دةردةكةات .لةيةكضةوون و يةةكةووني ميتةةكان
ئةويَستا و كةسايةتية ثريؤزةكاني هزري ياري زؤرن كة لةة فةرهةةنةي يارسةاندا باسة كةردووة و ليَةرةدا
سةرجنتان بؤ وتةيةكي ثريمةلوان "يةكيَك لة حةفتاودوثري" رِادةكيَش كة دةفةرموآ:
بارطةي شام وةستةن نة ئةوكوي جةمشيد
نة ئةو كوي جةمشيد...،
جةمشيد زةردةبام بآ ةا ماواو وةر زيد
ويَش بي مةنوةهر ةا وةرِةو ئةوميد
قةةةةةوباد بنيام وةزيةةةةةةر و شةةةةةةةاهيد
ةوار تةن هةفتةنان شونشان ثرِ زيد
فةةةةةريدون رِوةيار دةفتةرش تةةةجميد
داوود بآ كاوة ئوستاد وة حةةةةةديد
 - 1ئنجيلي ميَتا ،بابي  21ئاياني  23و 40
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رةمةةزبار زةرِين طول دايةةةي ئريةج ويد
شيدة موستةفا روخسارش ةةوين شيد
سةةلةم و تور سداش وينةي وةلةةط بيد
ئريةج زةردةبام وة تيغ بآ شةةهيد
جيا لة "ميت"ةةكان ،كة بة كورتي ئاماذةمان ثيَكرد ،دا ونةةريت و بريوبةاوةرِي هاوبةشةيش لةة نيَةوان
ئاييين زةردةشيت و يارسانيدا زؤرة كة ليَرةدا تيشك دةخةينة سةر هةنديَك لةوانة.
يةكيَك لة نةريتة كؤنةكاني زةردةشيت بايةخدان بة "هةنار"ة .كة لةو ئايينةدا يةكيَكة لة ميوة بةهةشيت
1
و رِؤحانييةكان و بةكارهيَناني لة جيَذن و بؤنة ئايينةكاندا بةتايةةت لة سري ونياي زةماوةندا باو بةووة
لةة نةاو يارسانيشةةدا بةة هةةةمان شةيَوة بةةةكاردةبريَت .جيةا لةةةوةش ،هةةنار سةةةمةول و مةزهةةري "بابةةا
يادطار"ة.
ةوَنكة "داداساري" دايكي ئةو زاتة ثريؤزة بة خواردني دةنكيَةك هةةنار دووطيةان دةبةآ و بابةا يادطةاري
دةبيَت .،هةنار،نةتةنيا لة وينيين يارساني ،سةمةولي باروةريية بةلَكوو هةر لة دةورانةةلي كونةوة نيَوان
قومةكاني رؤذهةلَاتي ناوين و رؤذهةلَاتي نزيك و هيندوستان و ولَاتاني ديكةة وةكةوو سةةمةولي فراوانةي و
باروةري ثيَناسة كراوة.
ي سةةمةولي وزةي
هةنار نيشانةي خوداياني هيلني دمرتاسةرس ،ثرسةفونة و هةرا رجونةو بووطةة و ثيَدةة َ
سيكسي و هؤي زطدربوون بيَت .لةم رووةوة ،ئةوة لةطةلَ خوداياني باروةري ثةيوةست دةزانن.
ثيَش ئةوةي ثرسفونة سةفةرةكةي خوي بؤ ولَاتي هادس "جيهاني خواروو" دةست ثآ بكةات ،دةنكيَةك
هةناريان ثيدا كة بووة هؤي طةرانةوةي او بة جيهاني خواروو و قؤناغي داهاتووي مةةرط و لةة دايكةةوون
واتا مردن و ذيان.
هةنار هةروةها سةمةولي طةرانةوة و هةتا هةتاييةة كي خةاة ثةرسةتةكان و بؤيةة لةة وينةة ثريؤزةكانةدا،
هةميشة هةناريَك بةدةست عيسا لة مندالَييةوة دةبينني.
هةروةها "ئاطر" لة هةردوو ئايينةكةدا بة دياردةيةكي ثريؤز لة قةلَةم دةدريَت و لة ئاييين ياريةدا ،ئةاطر
مةزهةةةري "مسةةتةفا داوودان" يةةةكيَك لةةة ةةةوار يةةارة سةةةرةكييةكةي سةةولَتان سةةةهاكة .لةةة ئةةاييين
"زةردةشيت"شدا هةركات باسي ئاطر دةكةن وةل كورِي ئةهورامةزدا ناوي دةبةن .لة "رِيط و دا"جا بةم
شيَوة باسي ئاطر "ئاطين" كراوة :ئاطين "ئاطر" بة دار و ةيلكةي خةلَك هةلَدةستيَت تا لةطةا سديدةي
بةيانيدا ديدار بكات .طرِي ئةاطر وةل لةةق و ثةؤ ي درةختةةكان كةة رِوويةان لةة ئامسانةة ،بةةرةو ئامسةان
دةكشيَن.
ئاطين وةل رِؤحانييةكي ثسدؤرِ ،لة باوةش دايكي خويَدا كة شةويَنيَكي بةؤن خؤشةة ،دانيشةتووة ...ئةةو
هيَزي طايةكي هةزار شاخي شتيَك زؤرترة" .برِوانةة :مانةداكي ثيَنجةةم ة سةروودي يةكةةم" هةةروةها لةة
سروودي شانزدةهةمدا بةم شيَوة باسي ئاطين كراوة:

 - 1برِوانة :دانشنامة مزديسنا ،جهانةري اورشيدي
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هيَزيَكي يةكجار زؤر لة تيشكي رِووناكيدا بووني هةية ،ستايشي ئاطين بكةن ،ستايشي ئةةو خوداوةنةدة،
ئةةةو خوداوةنةةدةي كةةة لةةة رِيةةزي "مةةيرتا"دا دايةةدةنيَن "برِوانةةة :رِيةةط و دا ،ستايشةةي ئةةاطين" لةةة نةةاو
كوردةكاندا ،رِيَزطرتن لة ئاطر لة سةةرةتاي سةالَي نويَةدا ،لةة يةكةةم رِؤذي نةةورؤزدا دةكةويَتةة بةرةةاو.
نةورؤز وةل نةريتيَكي ثريؤز لةكيةن كوردةكانةوة بايةخي ثيَدراوة ،ئاطر ،كي يارسانييةكان ،لةة كةوردة
ئيسممةكانيش بايةخيَكي زؤرتةري ثيَةدراوة و ويَةرِاي هةلَةريسةاندني لةة سةةر مةةزارةكان ،وةل ةةرا لةة
"جةخمانة"كاندا هةلَيدةطريسيَنن و لة دةوري كؤدةبنةوة .ةرا ثةيوةندي بة "مري ئةمحةد"ةوة هةية:
ساحب ةراغة بةون برِ دينةن
يار ديدةكاني مريئةمحةد ثريةن
هةةةروةها درووسةةتكردني "برس ة " لةةة ة ةيَوي هةةةنار و بةسةةنت "كوسةةيت" بةةة ثشةةت منالَةكانةةةوة ،لةةة
سري ونياي داخل بووني بة كؤمي زةردةشتييةكان ،كة ئةو كوستيية دةبآ حةفتا و دوو طريَةي هةةبيَت،
ئاماذةيةكةةة بةةؤ "حةةةفتا و دوو ثةةري"ي يارسةةانييةكان و ثشةةتويَن بةسةةتنيان لةةة جةخمانةةةدا و لةةة كةةاتي
ثيَكهيَناني "جةم"دا.
قورباني كردني "طا" هةم كي ميرتائييةكان و هةم كي يارسانييةكان باوة و لة ئاييين زةردةشتيدا دةبآ
بؤ سةركةوتين "تيشتةر" بةة سةةر ديَةوي وشكةسةالَيدا قوربةاني بكريَةت .لةة يارسةانييةكان ،ئاذةلَةدار و
كشتكار دةبآ هةموو سةا َليَك لةة وةرزي بةةهاردا ،بةؤ مةاوةي سةآ رِؤذ شةريي ئاذةلَةةكانيان بةة شةيَوةي
خوارةوة قورباني و ثيَشكةش بكةن:
سةرةتا شريةكة دةكةن بة ماست و دؤ و كةرةكةةي ئاويَتةةي هةةوير دةكةةن و جةؤرة نةانيَكي ثةآ سةاز
دةكةن و ثاشان ئةو قوربانيية كة ثيَي دةطوترآ "سآ بةرة" ثيَشكةش بة خوداوةندي بةاران و شةينايي
دةكةن و داواي سالَيَكي ثرِ باران و ثرِ بةرهةمي ليَدةكةن .خواذني "ئاناهيتا" خاوةن و ثاسةواني رِووبةار
و ئاوي فراوان لة ئةويَستادا شويَنيَكي بةرةاوي هةية و بايةخيَكي يةكجار زؤري ثيَدراوة" .ثري سةليَيان"
لة دةوةرةي بارطة بارطة ،بةندي  10دا قسةكاني بةناوي ئةوةوة دةست ثيَدةكات و دةفةرموآ:
بارطةي شام وةستةن نة ئةو كوي ناهيد
نة ئةو كوي نايد...،
ةةةةةةةةة رووش مةوارا ثةةةرشنط خورشيد
شام ويش دارابي سةرةشيةي ئوميد
لة كتيَي "بوندةهش"دا ويَرِاي ئةوةي ئاماذة كراوة كة يةكةم زةريا "فراخكرد"ة ناوي ةةندين زةريةا و
زةريةةاي تةةريش بةةراوة كةةة بةةريتني لةةة :ةيضةسةةت ،سةةوير ،خةةوارِةزم ،فةةرزدان ،زةرئاوةنةةد ،ئةسواسةةت،
خوسرةو ،سدويس ،ئوريش.
لة فةرهةنةي يارانشدا جيا لةوةي بايةخيَكي زؤر بة ئاو دراوة و ئاو بة زاتي "ثريمووسا" كةة يةكيَكةة لةة
هةفتةنة زانراوة ،ئاماذة بة ةةندين رِووبار و زةريا كراوة كةة ئةمانةةن :سةريوان ،نيةل ،فةورات و دجيلةة،
هةروةها ناوي ةةند كانياويَك براوة كة بريتني لة :تةشار ،غةسغن ،ئاناهيتا و زةمزةم.
هةروةها يةكيَك لة ثيَداويستييةكاني ثيَكهيَنةاني "جةةم" هيَنةاني دوو قةاث ئةاو بةؤ جةخمانةيةة كةة وةل
رِةمزيَك لة ئاوي غةسغن و ئاناهيتا سةيريان دةكريَت و بة ئاوي "ةةرخ" ناويان ليَدةبريِت .بةكارهيَناني
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ئةو دوو قاثة ئاوة بةم شيَوةية دةبيَت :دواي خويَندنةوةي دؤعاي سيَهةم ،كة دؤعةاي سةفرةية ،خةادمي
جةخمانةةة دوو قاثةةة ئاوةكةةة ئاويَتةةةي يةةةكرت دةكةةات و دواي طةةوتين "ئةةةول و ئةةاخر يةةار" لةةة سةةةيدي
سةرجةمةكةوة دةست ثيَةدةكات و بةة هةةر كةةس قوميَةك ئةاو دةبةخشةيَت .بةةم قاثةة ئةاوة شةةربةتي
جةميش دةطوترآ كة ئةم ناوة بةهؤي ئةوةوة لةو ئاوانة نراوة كة هيَزي "شةفا"يان هةية.
يةكيَكي تر لة ليَكضووييةكاني ئاييين ياري و ئاييين زةردةشيت بريتية لة بة ثريؤزكردني ةةند كويَسةتان
و ةيايةل.
لة ئاييين يارساندا ناوي حةةوت ةةياي ثةريؤز هيَنةراوة كةة ئةمانةةن :شةاهؤ ،بةاكمو ،سةةرانديل ،ةةياي
شندروي ،داآلهوو و بافتة كيَو .لة ئةويَستادا يةكةم ةياي ثريؤز "ئةلةورز"ة .ثاش ئةو "ئةبورسةني" لةة
هيَندوستان ،كيَوي "قاف"يان "كةثك" كيَوي "ئوشداشتار" كيَوي "بووم" كيَةوي "روويشةيةند" كيَةوي
"ثشت خوار" كيَوي "رِيوةند" و كيَوي "بةرف مةند"...
ئةلَةةت كيَوي "قاف" وةل كيَويَكي ئةفسانةيي لة ئاييين يارسانيشدا هةمان ثيَناسةي بةؤ كةراوة كةة لةة
ئةويَستادا هةيةتي .بةثيَي ئةويَستا ئةم كيَوة بةرزترين كيَوة و كةس ناتوانآ بةاتة لووتكةةي .هةةروةها
كيَوي قاف شويَين "سييور "ة و بةشيَكة لة ةياي "ئةلربز" .ناوي سييور لةة ئةويَسةتادا بةة شةيَوةي
"مورغوسةئن" بةة مانةةاي "هةةةلَو" هةةاتووة كةةة نةةاوي "وارغةةةن"يةةش ليَةةرباوة و سةةةمةوَلي سةةةركةوتنة.
ثريموحةممةد لة هةزري ياريةدا هةةمان سةييورغة كةة لةة كةكمةةي دةورةي بارطةة بارطةة ،بةنةدي 32دا
دةفةرموآ:
بارطةي شام لوا ئةو كنةي سييوور
ئةو كنةي سييوور.... ،
زاا دةستانش ئةةةةةاوردوة هةر بوو
سييوور رِةزباري بي ةةني زةردة هوور
هةروةها كة ثري موحةممةد دةفةرموآ ئةم بالَندة "سييور " يارمةتي زالَي باوكي رِؤستةمي داوة و لة
كاتى لةدايك بووني رِؤستةميشدا دةوري بينيوة .جيا لةمانة دةتوانني بلَيَني سييور "تؤةي" بنةمالَةي
"نةر ان"ة و لة فةرهةنةي يارساندا خاتوون رِةمزبار مةزهةري ئةوة .نيَعيةت لة كةكمي دةورةي
باباناوس ،بةندي 30دا دةفةرموآ:
ثةرِش شةفا بي ثةةةي زام و ثلة
|خةزان بآ سييور نا كوي قاف دلة
يةكيَكي تر لةو بالَندانةي هةم لة ئةويَستادا و هةةم لةة سةةرئةجنامدا ئامةاذةي ثيَكةراوة و دةتةوانني وةل
تؤ سةيري بكةين ،كةلَةشيَرة كة لة ئةويَستادا بة ناوي "ثرودرش" بة ماناي "ثيَشةني" ناوي ليَرباوة.
بالَندة لة ئةويَستادا وةل ثةيكي "سرووش" ثيَناسة كراوة .لة "فةرطردي 13ي وةنديداد"دا بةم شةيَوة
باسي كةلَةشيَر كراوة:
زةردةشت لة ئةهوورامةزداي ثرسي :ئةي ئةهوورةمةزدا ،ئةي ثاكرتين عةقل و هؤش ،ئةةي ناوبذيكةةري
جيهاني خاكي ،ئةي خاويَن ،كيَية نويَنةري سرووشةيت ثةال و دليَةر ،ئةةو كةسةةي كةة وتةاري خوداوةنةد
وةربةريَت؟
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ئةوسا ئةهوورامةزدا طوتي :ئةو نويَنةرة ناوي ثرودرشة ،ئةي زةردةشةت .ةةوَنكة ئةةم بالَندةيةة كةة لةة
كاتي بةرةبةيانيدا بانط لة خةلَك دةكات :هةسنت ئةةي خةلَكينةة ،نويَةذي بةة رِاسةيت بكةةن ،نفةرةت بةؤ
ديَوةكان بنيَرن...
لة هزري يارسانيدا كةلَةشيَر وةل تؤ بؤ قورباني كردن رِيَزي ليَدةطريدريَت و هةر بنةمالَةةيكي يارسةاني
دةبآ لة دريَذايي سالَيَكدا حةوت خزمةت "قورباني" بة جآ بهيَنن كة بريتية لة حةوت كةلَةشيَري بالغ كة
دةنةي بانط هةلَدانيان هةبيَت .لةم بارةوة سةرئةجنامدا دةفةرموآ:
ئةرم خوروسا وةيتةور وة ئةخزةر
حةرام سةرةي طاو حةآلا سةرةي ئةر
ديدة وة خوروس ثا طاو جام نوير
ثا لوقيةي خةةةوروس يارا ،مووة سري
ةةةةةةةةي وةربي بييا ها ةةني واير
هةةةةةةةا ثةرو بةةةةةالَش زةرِا وة زةجنري
ةةني كةلةزةردةم نييةنةش تةوفري
مريمةةةةةةةةةةان ئاما ثا بةةةةةةةةراي ئةمري
خوروس نةقدا لةوقيةي باقةي وير
لةم فةرموودةيةي سةرئةجنامدا كةلَةشيَر لةطةا بزنة كيَوي كة وةل تةؤ ئةةذمار دةكريَةت و ميوانةداري
زاتي بابا يادطار دةكات ،وةل يةل ثيَناسة كراوة و ئاماذة بةوة دةكات كةة ئةةو رؤحةة ثاكانةةي توانةايي
سةركةوتنيان هةية لة جةستةي كةلَةشيَريشدا بؤ قورباني بوون لةة ثيَنةاو "حةةق"دا ،نيشةتةجآ دةبةن.
ةونكة ماوةي بةندخيانةي بووني ئةم رِؤحانة لة قةفةسي لةشةدا كورختايةةن دةبيَةت .ئةةم بالَندةيةة لةة
سةردةمي "زولنووري قةلةندةر"دا موعجيزة دةكات و بة ثيَداطري لة سةر حةقانييةتي زولنةوور دةبيَتةة
هؤي سةرشؤرِي دوذمنةكاني .ئةم رِووداوة لة كةكمي زولنووردا بةم شيَوة باسي كراوة:
زولنووري قةلةندةر و يارةكاني لة سةردةمي خوياندا لةكيةن "والةي" ناوةةةكةوة بةة هةؤي بريوبةاوةرِي
تايةةتيانةوة تووشي طرفت و ئازار دةهاتن ،شةةو يَك لةة شةةوان لةة كةاتي كؤبوونةوةيانةدا لةة جةخمانةة،
لةكيةن والي و سداكةيةوة هيَرشيان دةكريَتة سةر و داوايان ليَدةكات يان حةقانيةت و رِاسيت رِيَةازكةيان
بسةمليَنن ،يان طشتيان دةكوذريَن .زولنووري قةلةندةر بة كةلَةشيَرة قوربانييةكة كةة سةةري بةرِدراوة و
ئامادةي دابةشكردنة ،دةفةرموآ :هةستة و بةلَيَين حةقانيةتي من بدة .كةلَةشةيَرةكةش هةلَدةسةتيَت و
بة دةنةي بةرز حةقانيةتي زولنوور رِادةطةةينيَت 1.هةةروةها لةة كةةكمي قؤنةاغي بةرزةجنةةش بةاس لةة
كةلَةشرييَك بؤ قورباني دةكريَت "بوي كةلَةشري سةروانط و ئةةخزةر" ...كةةيول دةلَيةت :لةة سةةردةمي
حكوومةتي مةغوولةكان ب ِريَةك لةة كاربةدةسةتاني بالَةا كةة جيةةري خةان بةوون بةة "وانةط" ""Wang
ناوبانةيان دركردبوو كة بة ماناي "سؤلَتان" هاتووة2.
لةبةر فرة بووني وشةطةلي توركي لة كةكمي يارساني و هةروةها هةبووني مةغوولةةكان لةة ناوةةةطةلي
سةةةر بةةةئاييين يارسةةاني كةةة لةةة كةةةكمدا وةل "ةيضةةةل" ناويةةان ليَةةرباوة ،دوور نييةةة كةةة مةبةسةةت لةةة

( - 1برِوانة :كةكمي دةورةي زولنوور دةقي دةسنووس).
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سةروانط ،هةمان سولَتان و ثاشاي بالَندةكان بيَت كة بانط دةدات و كةلَةشةرييش بةة مانةاي بالَندةيةةل
ديَت كة سةري لة سةري شيَر دةةيَت.
يةكيَكي تر لةو بالَندانةي كة لة ئةويَستادا بة ةاكة باسي كراوة "باية قووش" يان "كوندةثةثوو"ة .ئةم
بالَندةية لة ئةويَستا بة ناوي "ئةشوزوشت" ناوي ليَرباوة و بة بالَندةيةكي ثريؤز ناسراوة.
لة كتيَي "بوندةهش" دا نووسةراوة كةة بةشةيَك لةة ئةويَسةتا بةة زمةاني ئةشوزوشةت طةوتراوة و لةةكاتي
خويَندنةوةيدا لةكيةن ئةم بالَندةوة ديَوةكان خؤيةان دةشةارنةوة .هةؤي ئةةوةش كةة ئةةم بالَندةيةة لةة
كةكوةكاندا نيشتةجيَية ئةوةية كة ديَوةكان نةتوانن لةو شويَنانةدا خؤيان حةشار بةدةن .هةةروةها ئةةم
بالَندة سةمةولي تيَةةيشتوويي و بري و هؤشة .لة سةرئةجنامدا "دةورةي بابا ناوس" نيعيةت دةفةموآ:
بيانقوش بييان هةر دوو ةةني هةم
ئةز ةةني ئةمحةد ةا خراوةي خةم
دواي بغوبوونةوةي ئاييين زةردةشيت" ،ماني" لة بنةمالَةيةكي ئةشكانيدا لة "بابل" لة سالَي ""210ى
زاييين لةة دايةك دةبةآ و لةة سةالَي ""242ى زايينيةدا واتةة لةة سةةردةمي شةاثووري يةكةمةدا ،ئايينةة
تايةةتةكةي خؤي دةردةخةا و لةكيةةن شةاثووري يةكةمةةوة مؤلَةةتي ةةاككي ئةاييين وةردةطةرآ .لةةم
ئايينةدا "مادة" و "طيان" بة دوو دياردةي دذ بة يةل ناسةراون و هةةروةل ئايينةةكاني تةري كوردسةتان
"هووري ،زةردةشيت و ميرتايي" لة ئاييين مانةويش دا "مادة" سةرةاوةي ناثةاكي و شةةرِة و "طيةان"
كانةاي رِووناكي و ثاكيية .هةروةها "درؤ" و "خؤمنايي "1دوو تاواني طةورةن كة مانةوييةةكان دةبوايةة
خؤياني ليَ بداريَزن .2ئاييين مانةوةي بايةخيَكي يةكجار طةورةي هةيةة ةةؤن بةرِواي ئةوةيةة كةة نيَةوان
باوةرِطةلي هةموو ئايينة طةورةكان ،ئييكاني ريككةوتن و يةكةرتن هةية .بنياتي ئةم ئايينة بريتييةة لةة
ثةرستين جواني و سةمةولةكاني و ثةيرةوكةراني ماني ،لة بةستين خويان بة جواني و جوانكاري و جوان
خوشةويسيت نة تةةنتيا ترسةيان نةةبوو بةةلَكوو بةة كةاريَكي ثريؤزيةان دةزانةي .هةلَسةووكةوتي جةوان و
جوامريي و زةوقي شريين و وتة ي جوان ،هةرطيز برِواي خؤيان بةؤ مةسةلةحةت ئينكةار نةةدةكرد و دروو
دووروويي دذ بة مؤراليتةي ئاييين مانةوةي و طوناهيَكي طةورة لة قةلَةم دةدرا1.
دوو سةدة دواي ماني ،لة سالَي " "433زاييين دا ،كةسيَك بة ناوي "مةزدةل" ئايينيَكي ثيَكهيَنا كة
دةتوانني بلَيَني تا رِادةيةكي زؤر لة ذيَر كاريةةري ئاييين مانيدا بوو .مةزدةل لة شاري "نةيشةابوور" لةة
دايك بوو و سةرةتا ثةيرِةوي ئاييين ماني بوو .ئةويش برِواي بة دوو سةرةةاوةي دذبةيةةكي "رِوونةاكي و
تاريكي" هةبوو .مةزدةل لة سةردةمي "قوباد" و "ئةنؤشةريةوان"دا ئايينةكةةي خةؤي دةرخسةت و بةؤ
ماوةيةل "قوباد"ي هيَناية سةر ئايينةكةي خؤي ،بةآلم بة حوكيي "ئةنؤشريةوان" كوذرا.

 -1تظاهر.
 -2جنةش هاى دينى ايران در قرن دوم و سوم ،غالمحسین صديقى ،ص104. :
 -4لة ئاييين ئيسمميشدا بة سةرةاوةي ثاكي ناوي ليَداوةو يةكيَك لة سورةتةكاني قورئاني بؤ تةرخانكراوة.
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بةباوةرِي مةزدةل سةرةاوةي طشت ناثاكي و شةرِةكان "ذن ويسيت" و "ثارة ثةرةسيت" بوو ،هةر بةم
بؤنةيةوة دابينكردني ذن و دارايي بؤ هةمووان يةكيَك لة طرينةرتين بنةماكاني ئايينةكةي بوو.1
بةةةثيي بةلَةةةةكان وا دةر دةكةةةوآ كةةة كةسةةايةتيطةةةلي بةةاس ليَكةةراو "مةةاني و مةةةزدةل" لةجةرطةةةي
ريفورميستةكاني سةردةمي خويان بوون كة ئاكي نويةةةرايييةان دذ بةة كونةثةرسةيت هةةلَكرد و شةةرِي
فيكري خويان لةطةلَ "مووبد" و "موغة"كان كة بوونة هؤي ثةرتةوازةيي و دووبةرةكي نيَوان دةسةةلَات
و جةماوةر ،دةست ثيَكرد.
لةواقيعدا ،ئةوان شورِشگيراني بون كة سةردةمي خويانوة ثيَش خست ئةطةرةةي وةل هةةموو كةات و
سةردةميَك ،كونةثةرستاني ئةو دةم بوونة دوذمنيان و سةةرةجنام بةة خةراثرتين شةيَوازةكةان ،لةةناويان
بردن.
لة بةلَةةنامةكاني وةدةست هاتوو لة "توورفان" ،دووبةرةكي نيَوان دةسةلَاتداراني "زرواني" و "مةاني"
رةنةدانةوةي هةبووة .لة "دينكرد" كة وتوويذي نيَوان "مةزدةل" و "موغة" زةردةشتييةكانة ،ديسةان
دواكةةةوتوويي و كونةثةرسةةيت و كةةةلَك وةرطةةرتن از دةسةةةلَات بةةؤ مةةةحكووم كردنةةي "مةةةزدةل" بةةةةاو
دةبينريت ،ئةمة لةحالَ يكداية كة هةةر ئةةو بابةتانةةي وا دةسةةلَاتي ئةاييين سةةردةم بةو نةابوود كردنةي
"مةزدةل" كةلَكي ليوةرطرت ،لةدواييدا بوو بة بةشيَك لةريي و رةمسي ئاييين مووبةدةكان.
ئةلَةةةةت ئةةةم ياسةةا طرينةةةة هةةةر لةةة كؤنةةةوة بةدريَةةذايي ميةةذووي مرؤظايةةةتي هةةةبووة كةةة روونةةاكةري و
ريفؤرميست لة سةردةمي خوياندا ،تووشي طوشارو ئازار و ئةشكنجة بووطن.
بةلَام ئةفسانةي "ماني" و بةتايةةت "مةزدةل" لةبةر نةبووني سةرةاوةطةلي باوةرِ ثيَكراو لةم بةارةوة،
تووشي "تةحري " و طورانيكي نارةواي زؤر بووة و هيَرشي عةرةبةكان بؤسةر ئريان و لةناوبردني كتيَةة
بةنرخة ميذوو ييةكان ،كيشةي ناسني و ناسينةوةي ماني و مةزدةكي زؤرتر كردووة .تةنيا بةلَةةيةةل كةة
دةربارةي "مةزدةل" بة ماوة "دينكرد"ة كة هةةلَةري ثةيامةةكاني مةزدةكةة .هةةروةها لةة شةاهنامةي
فريدةوسي سةبارةت بة مةزدةل هاتووة
بيامد يكي مرد مزدل بةنام سخنةوي و با دانش و راي و كام
بةهةرحال ،ئةطةرةي بةلَةةيةكي قاي سةبارةت بة مةاني و مةةزدةل نةةماوة و كةسةيَك ناتوانيَةت ئيةديعا
بكات هةلَسووكةوت و ريي و رةوشيت ئةو دوو رووناكةرية لة سةردةمي خوياندا ةون بةووة يةان ئةةوةي
كة بتوانيت ئاييين ماني و مةزدةل لةطةلَ ئايينةكانيتردا بةراورد بكات بةلَام جيةة ثيي ئةنديشةةي ئةةم
 -1خويَندنةوة و ليَكدانةوةي بارودؤخي كؤمةآليةتي و سياسي ئةو سةردةمة ،ئةو رِاستيةمان بؤ دةردةخات كة لةو سةردةمة دا دياردةي
(فرةذني) و (كؤكردنةوةي مال وسامان) لة ناو ئةشراف و كاربةدةستاندا زؤر باو بووة و ئةمةش واي كردبوو كة بة سةدان ذن و كض لة
حةرمسةراكاني ئةشرافدا مبيَننةوة و لة هةمانكاتدا زؤر لة ثياواني هةذار و دةسكورت تواناي ذنهيَنان و ثيَكهيَناني خيَزانيان نةبووة .هةر
ئةمةش واي لة مةزدةل كرد كة بة توندي دذ بة (فرةذني) و (كؤكردنةوةي مال وسامان) كي ئةشراف و كاربةدةستاني دةسةآلت هةلَويَسيت
توند بكري و خوازياري (دابينكردني ذن و مال وسامان) بؤ هةمووان بآ .برِوانة :جنبشهاى مذهبى در ايران ،عبدالرفیع حقیقت.
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دوو طةورة ثياوة لة عريفان و بةتايةةت لة ئاينيطةلي يارساني و ئيزةدسة دةبينريةت لةبةةر ئةةوةي كةة
كوردستان يةكيَك لة طرينةرتين ناوةندةكاني ثروثاطةندة كردن بو "مانةوييةت" و "مةزدةكيس " بووة و
خةلَكي كوردستانيش كاريةةري زؤريان ليوةرطرتووة.
لةةةة راثورتةةةةةلي ميةةةذوويي وةل طريانةةةةوةكاني "الفهرسةةةت" و "مةسةةةعوودي" و "شةهرسةةةتاني" وا
دةردةكةويت كةة شةارةزوور ،ميهرجةان قةةزةق "مهرطةان كةدة"" ،سةييرة" و "سةريوان" ،ناوةةةطةلي
ناوةندي بزووتنةوة بووطن و تةنانةت "خورةميية"ش بة ثةيرةوكةراني مةزدةل دةناسينن لةبةر ئةةوةي
"خورةمة" نيوي خيزاني مةزدةل بووةيان بزووتنةوةطةلي "مانةوي" و "مةزدةكي" كةة لةة ناوةةةطةلي
"مووسلَ" و "كةركوول" رووي داوة .ئةمانةة هةةموو ثيشةاندةري ئةةو واقيعةةن كةة ئةةم دوو بزووتنةةوة
ثةيوةندييةكي فراوانيان لةطةلَ كوردستان و كورد بووة و بةتايةةت دةتوانني بلَيني رةنةة بةهؤي رؤحةي
ريفؤرميسيت و ئاسان طريي كي يارسانةكان ،ئةم ئايينة ،بةستيشك باش بووبيَت بؤ سةرهةلَداني ئةم دوو
بزووتنةوة.
يةكيَكي تر لةو ئايينانةي كة لة كوردستاندا ثيَكهاتووة ،ئاييين ئيزةديية ،ئةةم ئايينةة بةة ةةةندين نةاو،
وةل :شةيتان ثةرةست ،هةتاو ثةرةست ،يةزيدي "يةزيدي كةوري مةعاويةة" وة ناسةراوة .هةةروةها بةة
"داسين"ش ناويان براوة و تا سةردةمي ئيستاش زؤربةي ئيسممةكان بة داسين ناويان دةبةن.
سةبارةت بة ناوي "ئيَزدي" ،ثيَويستة بةوترآ كة لة زماني ثةهلةويدا ناوي "يةزتة" بووةتة "يةزت" كة
كؤكةي دةبيَتة "يةزدان" ،ئةم ناوة لة سةردةمي ئيسممدا ،لةكيةن عةرةبةكانةوة ،بةهؤي تيَنةطةيشنت
لة ناوةرؤكي وشةكة ،كرا بة "يةزيةد" و داسةنيةكانيان لكانةد بةة يةزيةدي كةورِي معاويةةوة" .1سةةعيد
الديوةجي" ئاماذة بةوة دةكات كة سةرةاوةي ئيزةديس " ،مانةوييةت"ة كة لة قؤنةاغي طةشةسةةندني
بة بؤنةي زالَ بووني دةسةلَاتي ئيسمم ،رةنط و بؤني ئيسممي بةخووة طرتووة .هةروةها "عةبدولرةزاق
ئةاحلسين"  ،ئيزدييةكان ،بةة زةردةشةيت طةةليَك دةزانةي كةة بةووطن بةة مؤسةلَيان ،بةةلَام دواي كؤةةي
"عودةي بن موسافري" و بةثيي فةتواي يةكيَك لة جيَةرةكاني ،هاتوونةتةوة سةر ئاييين با و باثريان.
"ديوةجي" هةروةها لة سةرةاوةيةكيتردا "ئيزةديس " وةل بزووتنةوةيةكي "ئةمةوي" دذة عةباسيان
سةير دةكات كة دذ بةوان راثةرِين و ئةمة بوو يةكةمني كدان لة ريةازي ئيسممي راستةقينة.
زؤربةي ثسدؤراني كورد ،ئةم طرووثة ئايينيية وةل "ئيزةدي" "نة يةزيدي" ثيَناسة ئةكةن" ،مةسةعوود
حمةمةد" دةربارةي ريشةي وشةي "ئيزةد" دةلَيت" :ئةم وشة ،ريشةةي سانسةكرييت و ئريانةي هةيةة و
وشةطةلي "يةزنة"ي ئاويستايي و "يةجتة"ي سانسكرييت لة سةرةاوةي "يةزنة" بة واتةاي "ثةرسةنت"
هاتوون .ئةم وشةية لةزماني فارسي بووة بةة "يةةز" و لةة كورديةدا بةة "ئيةزةد" و بةةم ثيةييةة وشةةي
"ئيزةدي" بة واتاي "ثةرستينةكان" دين.

 -1تاريخ تصوف در كردستان ،حميد رئوف توكلى ،ص.11 :
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"جةمالَ نةبةز" يش ريشةي وشةي ئيزةدي دةباتةوة بؤ ئرياني هةرةكؤن بةلَام لةةو بروادايةة كةة وشةةي
"ئيزةد" هةمان "يةزةت" يةاني نةاوي مميةكةةتيَكي زةردةشةيت و لةة "ئةمشاسةدةندانة" .لةة روانةةةي
نةبةزةوة "يةزةت" لة زمانةةلي كوردي و فارسي طؤراني بةسةردا هاتووة و ئيستا بةشيَوةي "يةةزدان"
دةخويندريتةوة .بة برِواي ئةو ،ئيزةدي بة واتاي "ثةيرةوكةري خودا" هاتووة1.
بنةماي ئايينى ئيزةدي لة سةر بؤةوونة ئايينيةكاني مةاني و زةردةشةت دانةراوة .بةاوةرِ بةة دوو هيَةزي
"خيَر و شةرِ" ،رِيَزطرتن لة ئةاذةا و سةآ رِؤذ ،رِؤذووطةرتن و هةةروةها بةاوةرِ بةة "تةناسةوخ" لةة بنةةما
سةرةكييةكاني ئاييين ئيزةديية.
لة كتيَي "مةسيةفا رِةش"دا ئاماذة بةوة كراوة كة خودا ثيَش لة هةموو شتيَك "دؤرِ"يَكي سدي و دواي
ئةو بالَندةيةكي بةناوي ئةنغةز "انغز" خةلق كرد ،دورِة سديةكةي بؤ ماوةي هةزار ساا لةة سةةر ثشةيت
بالَندةكة دانا و دواتر حةوت فريشتةي لة حةوت رِؤذدا خولَقاند .يةكةم فريشتة "عزرائيل" بوو كة هةمان
"تاوسي مةليك"ة .زاتي تاوسي مةليكيش هةمان زاتي خوداية ،هةروةها "شيَخ عودةي بن موسةافري" و
تاوسي مةليك يةكن .دواي تاوسي مةليك ،شةش فريشتةكةي تري خةلق كرد.1
لةم ئايينةدا يةكةم بوونةوةريَك كة لةكيةن خوداوة دةخولقيت "تاوس مةلةل"ة ،كة بؤ خؤي خودايةة و
دةركةوتووة ،هةروةها "شيَخ عودةي بن مسافر"2يش هةر تاوس مةلةكة .دواي ئةو ،شةش مةلةةكي تةر
هةن كة هةموويان لة نيَوان خةلَك و خوادا واستةن و تاوسي مةلةل هةم مةلةةكي يةكةمةة و هةةم خةودي
خواشة.
ئيزةدييةكان دوو كتيَي ثريؤزيان بة ناوةكاني "جيلوة" و "موسيةفا رِةش" هةية.3زؤربةي ئيَزدييةكان
لة ناوةةكاني مووسأل و شةيَخان و دهةؤل نيشةتةجيَن و ذمارةيكيشةيان لةة دياربةةكر و مةاردين و "جةةل
الةوار" و حةلَة و ئةرمةنسةتان و دةظةةري بةاكؤ و تفلةيس ،بغوبوونةتةةوة.لةة كؤمةةلَةاي شةاردنةوة و
نهيَنيةةووني زؤربةةةي سةري ونيا ئايينييةةةكان ،وةل بنةمايةةكي طةةرينط سةةيري دةكةةرآ .ليَكضةةوونةةلي
 -1بةباورِةي حمةممةد ئةمني زةكي بةط وشةي تاوس لة وشةي هيليين (تيئوس)ةوة ورطرياوة كة بة ماناي (اللًة)ية .مةسييييةكان ئةم
وشةيان لة رِؤميةكان وةرطرتووة و لة دوعا و كتيَةةكانياندا بة كاريان هيَناوة و ئيزةدييةكانيش لةوانيان وةرطرتووة( .برِوانة زبدة تاريخ كرد و
كردستان ،ص.)210 :
 -2شيَخ عودةي بن مسافر كة بة هادي ناوي دةبةن ،لة سالَي ()1103ى زايينيدا وةفاتي كردووة .شيَخ عودةي بة مةبةسيت رووبةروو
بوونةوة لة طةل ةةواشةكاري و طؤرِان و لةناوةووني ئةم ئايينة ديَرينةية ،كة ئةو ثيَى واية ميَذووي سةرهةلَداني دةطةرِيَتةوة بؤ سالَي
()203ى زاييين و بة ئاي يين كوردةكاني ثيَش لة ئيسممي داناوة ،لة ناوةةي هةكاري بزاظيَكي ئاييين بة ناوةكاني (عدوية) و (ئيزةدي)
ثيَكدةهيَنيَت .برِوانة :يزيديها و شیطان ثرستان ،جعفر عضبان.
ئ ةلَةةت طومانيَك هةية كة طواية ثيَشرت لة خةلَكاني يارسان بووبيَنت كة ثيَش لة سةرهةلداني شيَخ عودةي بةهؤي هةندآ هؤكاري ناديارةوة لة
يارسان دووركةوتةيَتنةوة و لةو شويَنانةدا نيشتةجآ بووبيَنت .دواتر بةهؤي ئةم دابرِانةوة و عةرة (ئةمةوي) بووني شيَخ عودةيةوة،
طؤرِانكاري ئايينييان بةسةرداهاتةيَت .ليَكضوويي دا ونةرييت ئاييين ئيَزدييةكان و يارسان ئةم طومانة بةهيَزتر دةكةن كة ئةوانة لة ياراني
شاخؤشني بووبيَنت و بةهؤكارى ناديارةوة دووركةوتةيَتنةوة( ،مةحةمةد ئةمني زةكي بةط)يش لةم بارةوة نووسيويةتي :ئةمانة (ئيزةدييةكان)
عةلي ئةلَغهي ...هةتاو ثةرةست و ميرتائيسنت.
( -3جلوة) ماناي دةركةوتن دةدات( ،مسيفا رِةش) كتيَي طةورة.
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فةرهةنةي و ئايديؤلؤذيكي ئةم قةومةة لةطةة َل يارسةاني ،ئةةم باسةة دينيتةة ئةاراوة كةة ئةمانةة يارسةاني
بووبينت كة ثيَش لة دايكةووني "شيخ عادي" بةهؤطةلي جوراوجور لة يارسانيان دوور كةةوتةني و بةةرةو
كرماجني باكوور كؤةيان كردبيَت و لةبةر دابرِاني ثيوةندي لةطةلَ ناوةندارييةتي ئةم وينينةة و هةةروةها
ئةمةوآ بووني شيخ عادي و ...طؤرانكاريطةةليَك لةة ريةي و رةسة  ،بريوبؤةةوون و روانةةةي ئةةوان كةة
لةطةلَ يارساني هاوئاهةنط نةبووة وةدي هاتةيت.
طر انةي ئةوة دةكريت كة ئةمانة ياراني "شاخوشني" بووبيتنن كة از ناوةةي بلَاو بوونةةوةي يارسةاني
كؤةيان كردبيَت و لةم ناوةةطةلة "باكووري كوردستان" سةقامةري بوون .ئةلَةةةت "ئيةةين ئةسةري" لةة
"تار كاملَ" دةنووسيت:
"لة سالَي  213جةماعةتيَكي فراوان از خةلَكي جيةةالَ "كيفسةان" و هةمةةدان و ئيسةفةهان و ماسةةزان
و ...ئةاييين خؤررةمييةةان قةةةولَ كةةرد و دواي كؤبوونةةةوة ،لةة هةمةةةدان ،لةشةةكةرطةيةكيان سةةاز كةةرد و
"موعتةسةم" سوثايةكي ناردة سةريان و "ئيسياق ئينب ئيرباهي موسعة " فةرماندةي سوثا بوو و لةة
مانةي "شةوال" فةرماني سةركوتكردني ئةواني ثيَدرا بوو .سةرةجنام شةةرِ و ثيكاتةان لةة دةورووبةةري
هةمةدان رووي دا و ئيسياق شةست هةزار كةسي لةوان كوشت و ئةو كةسانةي كة طيانيان بةدةر بردبوو
بةرةو رؤم "هةلَاتن" .هةروةها لة تيكستةكةيدا دريذة بةة باسةةكة دةداو ئةنووسةيت" :لةة سةالَي210
كؤةي جةماعةتيَك لة خوررةمدينةكان كة لة شةرِي هةمةدان ،سةريان بةة سةلَامةت دةر كردبةوو ةةوونة
بيمدي رؤم و ثةنايان بردة تيئوفيلي ئييدراتوري كونستانتني .لةم كؤةةدا كة كؤةةرةكان لة كةركوول و
مووسلَ و ناوةةطةلي باكووري عرياق و ناوةةي ذياني ئيزةدييةكان دةثةرينةوة ،برِيَك لةوان ليَنةة جيَةةر
بوون و دةستيان كرد بة ثروثاطةندة كردن بؤ "مةزدةكيس " و "مانةوييةت" لة ناوةةكةدا كة لة ئاكامدا
لة سةدةي شةشةم بة شيَوازي "ئيزةديس " سةري هةلَدا.ئةلَةةت جيَةا ئاماذةية كة ئةنديشةي يارساني
هةةةر لةةةم سةةالَانة لةةة كيؤسةةان وةسةةيلةي "بةةالوول مةةاهي" لةةةم ناوةةةة سةةةري هةلَةةدا كةةة بةةة دوو هةةؤي
بانةهيشةةكردني رازوةرانةةةي بةةالوول و هةةةبووني بزووتنةوةطةةةلي سةرانسةةةريتةةر ،كةةةمرت خةةؤ دةنةةويَينَ.
هةةةروةها لةةة تيكسةةتيَكي سةةرياني كةةة ميَةةذووي هةلَدةطةريَتةةةوة بةةؤ سةةةرةتاكاني سةةةدةي شةشةةةم و
هةوالَةكاني لةكيةن كةساني هاوةةرخةوة نةقلَ كراونةتةوة ،باس لة برِيَك مجوجوولَ لة ساري "كرخ بيَت
سلوول ،سلووق" "كةركووكي ئةمرِو" دةكريَت كة مةزدةكيية سازيان كردووة .ئةم كورتة باسة ميَذوويية
وةل زؤريَك لة نووسراوةكانيتر ،ثةيرةو كةراني مةزدةل بة "مانةوي" ثيَناسة دةكات" .هانس يوئةاخي
كلي كايةت"يةش لةة "هونةةري مانةةوي"دا هاوردوويةةتي كةة سةيهةمني ليَذنةةي ميسةيونة مانةوييةةكان
بةسةرثةرشيت "اددا" و "ئةبزةخيا" توانيويانة لةنيَوان خاة ثةرستةكاني كةركوول ثةيرةو كةراني فةرة
بؤخؤيان بدؤزنةوة .هةةروةها لةة "امللةل و النيةل" لةة شةاخةي "كووزةكييةة" كةة دةتةوانني بلَةيني لةة
"خورةمةةدينان" بةةن و لةةة ناوةةةةطةلي "شةةارةزوور" ،نيشةةتةجيَ بةةوون بةةاس كةةراوة و هةةةروةها كةةة لةةة
تيكستةدا هاتووة ئةمانة "خورةمدينان" كة لة ثةيرِةوكةراني مةةزدةل بةووطن لةةدواي بابةةل ديَنةة نيَةو
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ريزةكاني ياراني شاخؤشني و بة ريفؤرمةةليَك كة شاخؤشني لة ئايدياو ريي و رةمسياندا وةدي دةهيَنيَت
ئةوان لة قالَي فةرمانةكاني ئاييين يارساني فؤرم دةدات .كة بةم تيةةيينطةلةةوة ئةةتوانني ئةمانةة وةل
مريات داراني فةرهةنط و باوةرِي كوردستان و كورد بزانني.
بةشي هةرة زؤري ئةوان لة وكيةتةةلي مووسلَ و لة ناوةةي شيخان و دهؤل دةذين .سةةرةرِاي ئةةوة لةة
دياربةكر ،ماردين ،جةلالةور ،ناوةةي حةلة  ،ئةرمةنستان ،دوةرووبةرة باكو ،باتوم ،و تيفليشيدا ذيان
بةسةر دةبةن .رؤذطةلي جيَذن و شاديان زؤرة و بؤ هةتاو سوجدة دةبةن و قورباني بؤ دةكةن .رازوةري
و نهيينكاري ئاييين و برِوايي ،بةشيَكي هةرة طرينط لة ئادابي ئاييين ئةوان بة ئةذمار ديَت .شةةيتان بةة
خوداوةندي شةرِاشؤيي دةزانن و لةبةر ئةوةي ئينسان تووشي ئازار و طرفت نةكات ،عيةادةتي دةكةةن و
ئةو وةل "ئةهر ةن" ثيَناسة ناكةن ،بةلَكوو بةرِاي ئةوان ،شةيتان سةمةولي بيناتي شةرِة كةة دريَةذةي
خيَر بة حسيب ديَت .ئةم باسةش لة وينيين ئاينيطةليتر و بةشيَوةطةلي جؤربةجؤر هاتووة .بةؤ منوونةة
لة سوورةتي ئيرباهي ئايةتي 22هاتووة كة :شةيتان بةرانةةر بة كافران و درؤزنةان دةلَيةت :ئةاوا ئيسةتا
نيوةي ساويلكة قسة قؤرةكاني منتان بةبآ موحاجة كردن قةولَ كةرد و زةمةي مةن دةكةةن بةةلَام ئةةبآ
زةمي نةفسي خؤتان بكةن و من برِوام بةو ةةند خوداثةرةستييةي ئيةوة نييةة .هةةروةها لةة سةوورةتي
ئةةةعراف ئايةةةتي  21نووسةةراوة كةةة :ئييةةة نةةةوعي شةةةيتانةكةةان ئةكةينةةة يةةاري ئةوانةةةي كةةة ئييانيةةان
نةهيناوة.
هةروةها لة سوورةتي ئةةعراف ئايةةتي  231هةاتووة كةة كاتيَةك شةةيتان خواثةرةسةتةكان وةسوةسةة
دةكات هةر ئةودةم خوداوةنديان ديَتةوة يةاد و لةة ئايةةتي 42سةوورةتي حيجةريشدا هةاتووة :هةةرطيز
ناتوانيت طةورةيي بكةي بةسةر عةبدي ثاكي مندا بةلَام زةبري تؤ هةر لةسةر كةسانةةلي نةزان و ريةةة
ونكراودا بيت.
و زؤريةل لة ئاياتيتر كة با ليَكدانةوةيان دةطةينة ئةم ئةجنامة كة هةبووني شةيتان و بؤ لة ريةا بةةدةر
كردني ئينسان هةلَةية و لةةباري فةلسةةفييةوة ئةازادي ئةريادة لةة ئينسةان دةسةيَنيَت .شةةيتان بةةثيي
ئايةتةةلي  00و 43سوورةتي حيجر ،تةنيا وةسوةسة دةكات و وئةويش لةسةةر كةسةانةةليَك كاريةةةر
دةبيَت كة بيَ توانان و ئييانيان قاي نيية "ئةعراف."21 ،
لة واقيع دا ئةم ئايةتةةلة وةبريمان دةهيتةوة كةة ئينسةان بةرانةةةر بةة شةةيتان مةةجةوور نييةة بةةلَكوو
ئةسةةةا و هؤطةليَكةةة كةةة هاوتةةةريب لةطةةةلَ بةةارؤدؤخي تايةةةةت وةل وةسوةسةةة رووبةةةرِووي ئينسةةان
دةبيَتةوة و جيلوة دةكات .كةوابوو ئةم وزةي خراثة كةسانةةليَك يةخسريي تاريكي دةكات كةة توانةاي
دةركي حةقيقةتيان نةبيَت "ئايةتي  42سوورةتي حيجر" .لة واقيعدا شةيتان ئةو تواناييةي نيية كة لة
هيَزي خؤي بؤ نفووز كةلَك وةر بةريَت بةلَكوو ئينسان لة دةركي ئةةو شةتةي كةة نيةوي حةقيقةتةة دوور
دةكاتةوة تا هةر ناكيقيَك ،خؤنويَين ئةوينداري ،بةدرؤ نةكات .لة سوورةتي ئةعراف ئايةةتي 231ثلةةي
رؤشن بوونةوة و دةرل دةباتة سةر و رووي قسةي خؤي دةكاتة ئةو ثاريزكارانة كة ئةمانيش تووشةياري
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هةلَة بووطن "ريةة ونكردني كة هاوتةريةة لةطةلَ بارودؤخ" بةم تيةينييةوة كة وةسوةسةطةلي شةةيتان،
و زةيةكة كة لة مينتاليتةي ئينسان فؤرماسيون ثةيدا دةكات بةة شةيَوازيَك كةة ئةةو كةسةة لةطةة َل خةؤي
هاورِةنط و هاوسازو هاوسان دةكات و مينتاليتة لة ريَةاي راستةقيينةي خود كة هةمان ريَةاي حةقيقةتة
دوور دةكاتةوة .لة واقيعدا ئةمة ئةفكار مرؤظة كة خودي ئةو دةبةزيَين و هةموو شةيَوةي رةفتةاري ئةةو
ثيَناسة دةكات نةل هيَزيكي ئةوثةرِي مرؤظي "ماوةرايي"" .سوورتي بةقةرة ئايةتةةلي  103و "100
لة دينكرديشدا هاتووة :مالَي ئةهر ةن لةم دونيادا جةستةي خةلَكة و مادام كة جيَةايةل لةة جةسةتةي
مرؤظدا بو ئةو نةبآ ،هيض جيةايةكي لة دونيادا نابيَت .تا كاتيَك كة لةم دونيادا هيَشتا ديويَكي بضووكيش
بيَت ئةهر ةنيش هةية .طةوهةةري عريفةاني ئيةلةيس ،ئيسةاري ئةةو بةؤ عيشةقة ،ئيسةاريكي بةرانةةةر و
لةرووي هةلَةذاردنةوة ،لةبةر ئةوةي كة ئاوةها ئةزموونيَك لةةريَةاي جةةبرةوة وةدي نايةةت .و هةةبووني
شةيتان وةل هيَزي بةرطر ،عةيين حةقيقةتة لةبةر ئةوةي ئةطةر جةة لةمة بيَت ،كةمالَ و تةواوي ،ماناي
خؤي لةدةست دةدات و هةروةها نةبووني هةريةل لة وزةطةلي هةبوون دةزطاي حةقيقةت تووشةي هةلَةة
دةكات.
ئةو شتةي كة وةل خراثة و خةةبيس "يةان شةةيتان" ثيَناسةة دةكريَةت و بةة جةسةتة بةووني "كةة لةةم
بابةتةوة هيَزيكي تايةةتي بوخؤي خؤلَقانةدووة"  ،كاريةةةري خةؤي لةة هيَةزي خةودايي دةسةتينت لةبةةر
ئةوةي كة ئةوة هيَزي ئاشكراو سةرةكي خوداية و هةموو هيَزي كائينات لة هيَةزي خوداوةنةد سةرةةاوة
دةطريَت.
تةنانةت بةكارطرتين بةشيَك لةو هيَزة بؤ بةرةنةاري كردنةي حةقيقةةتيش سةرةةاوةكةي رةزاي خودايةة
لةبةر ئةوةي كة هيض كردةوةيةل و هيض كاريَك بةبيَ ئةريادةي خةودا جيةةةجيَ نابيَةت .تريِامةان بةؤ راظةة
كردني ئايةطةلي قورئان لةة تيةوري عارفةةكان و فةيلةسةووفةكانيشدا كاريةةةري هةةبوو بةشةيَوازيَك كةة
"عنيالقضات هيداني" لة نووسراوة و ثةرتوول و بةتايةةت لة كتيي "تةمهيدات"دا بةةاكة باسي شةيتان
دةكات" .عنيالقضات" دةفةرموي" :ئوف ،ة دةبيسي؟ ئةم شةيتة "ئيةلةيس" خةواي خةؤش دةويسةت.
دةزانةةي كةةة ئةةةزمووني خةةؤش ويسةةنت ةةةي لةيَ بةسةةةرهات؟ يةةةكيَك بةةةكو ئةةةوي دي قةةاركردن .يةةةكيَك
سةرزةنشت و ئةويتر زةم كردن وتيان :ئةطةر لة عةشقي ئييةدا راست دةكةيت ئةبيَ نيشانةيةكت بيَت:
ئةزمووني بةكو قار ،دواتر سةرزةنشت و زةم كردنيان ثيَدا .قةوولَي كرد.
بةزووترين كات ئةو دوو ئةزموونة شيهادةي ئةوةياندا كة نيشانةي عةشق ،راستيية .هةرطيز نازاني ةةي
دةلَيَ  .عةشق جةفاي دةويَت و وةفاي دةويَت تا عاشةق لةة عةشةقي ميهرةبةاني و قةار ريةك و ثيَةك بيَةت
بيتةراسيت ،ئةطةينا كالَ و كرةة و هيضيَكي ليَ نابيَتةوة.
خوداوةند ثيي طوت :بؤةة سوجدة نابةي ئةي بيَ عةقلَ؟ لةجوا دا وتي :مةن "حمةب"م و "حمةب" بةيَ
عةقلَة .تؤ دةلَيي بيَ عةقلَ و من لة كتيي موبنيدا خويَندوومةتةوة ئةو ةتةي ديَتة نيَو وجوودي من ئةي
ساحيب وزةي راستةقينة ،ةؤن سوول دةمب؟ "وقد خلقيين من نارو خلقتة من طن" و ئةم دوو ةتة دذ بة
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يةكن و لةطةةلَ يةةل نةني و مةن لةة خزمةةتدا كةؤنتةر ،لةة زانسةتدا بةةرزتر و لةة زانيةاريدا زانةاتر و لةة
تةمةنيشدا بة تةمةنترم.
حةق سوحبانة تةعاك ثيي وت" :ئيختيار بؤمنة و نة بؤ تؤ" .وتي :هةموو ئيختياري من و هي مةن لةة بةؤ
تؤية .ئةتؤ منت ئيختيار كردووة .ئةطةر منت لة سوجدة بردن بؤ ئادةم مةنع كردبيَت ئةوة ئةتو بوويت.
ئةطةر لةم وتةدا هةلَةم كردووة من لة خود مةرةويَنة ،تو بيسةري ،ئةطةر بتةويَ كة سوجدة بؤ ئةو بةةم
من فةرمانةةرم .كة من ناناس  .تو لة ريَةاي خؤتةوة دةناس .
ئةمحةدي غةزالَيش نازناوي "سيداملوحدين" ثيَداوة و دةلَيَت" :شةيتان ئةطةرةةي لةعنةةتي ليَكةراوة و
سةر داخراوة بةلَام ديسان لةباري لةخؤ بردووين ساكري عاشقانة يانيَ لة وةحدانييةتدا ئةبآ بةاري زةم
و لؤمة وةل ئيةليس هةلَةةرآ و مةلعووني ةال و خةراث بيَةت" .مةةيةوودي"ش لةة "كشة اكسةرار" لةة
ئيةليس وةل سةرةوةري دةركراوان ياد دةكات و "مةوك عةلي" لة "نهجالةمغة" دةلَيَت" :ئاشكرا جنيةو
بة ئةهر ةن مةدة كة بة نهيين هاورازي ئةوي".
لة كتيَي "عةهدي قةدي " شةيتان وةل ماريَك ثيَناسة دةكريت كة رؤذآ ديَتة كي ذن و ثيي دةلَيَ" :ئةو
بةهةشتةي كة شةيتان هاتووةووي دةكات و ئادةم لة نيَويدا دوةاري طوناة دةبيَت" .ئاياكوو راستة كة
خوداوةند ئيوةي لة خواردني ميوةي تةواوي با مةةنع كةردووة؟ ذن لةة ولَةامدا جةوا دةداتةةوة :ئيَيةة
ئيزني ئةوةمان هةية كة لةبةري هةموو درةختةكان خبوين بيجةة ئةو دارةي كةة لةة ناوةنةدي بةا دايةة.
خودا ئةمري كردووة كة لةباري ئةو درةختة نةخؤين ئةطةينا دةمرين.
مار دةلَيَ :متيانةت ثيَةدةدةم كةة نامريةت .خةودا خةوي بةاش دةزانيَةت طةةر لةةو ميةوة خبةؤن ةةاوتان
دةكريتةوة و دةتوانن ةاكة لة خراثة جوي بكةنةوة .ئةو درةختة جوان هاتة بةرةاو ذنة و لةدواييدا لةة
بةرةكةي خوارد و بة شوةكةشيدا كة ليي خبوات .ئةو دةم ةاوي هةردووكيان كراوة و ئاطةاداري رووتةي
خويان بوون .جا بة طةلَاي هةجنري خويان داثوشي و جلي ذيَريان بؤ خويان دروست كرد ...ليَرةدا يةكةم
قسةي راست لةكيةن شةيتانةوة بة ئادةم دةطوتريَت ...و يان باسي "غةرانيق" و ة دروست بووني ئةةو
كة ئةبيَتة هؤي ئةوةي ئيَية شةيتان بةهيَزي بةتوانا بزانني كة لة زؤر كؤنة وا بووة...
لة وينيين يارسانيدا وا هاتووة كة كاتيَك هةرطي ئادةم سرشت كرا و رؤحي لةبةر كرا خوداوةنةد ئةةمري
كرد كة فريشتةكان سوجدةي بؤ بةةن كة "هةفتةن ،و ثاشان" شةيتان" نافةةرمانيان كةرد .بؤيةة خةودا
بةستيين مةنع و لؤمةةي "هةفتةةن" ي دروسةت كةرد كةة بةشةيَوةي هاتنةة قةالَي شةةيتان خؤبنةويَين و
هةريةل ئةبيَ بةنة ميواني زاتي شةيتان تا باري مةنع و زةم و لؤمةة بةةهؤي نافةةرماني كةردن بضةيَذن .و
ئةطةر بو منوونة داوود وةل شةيتان ثيَناسة دةكات بة واتاي ئةوة نييةة كةة داوود شةةيتان بيَةت بةةلَكوو
هؤي نافةرماني ماوةيةل دةيكاتة ميواني زاتي شةيتان و ئةمة لة حالَيكداية كة ئةو دوو زاتة ليَك جييةان
و بةتةةةواوي فةةةرقيان لةطةةةلَ يةةةكرت هةيةةة" .هةفتةةةن" دواي سةةوجدة بردنةةي "هةفتةوانةةة" ئاطةةاداري
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نافةرماني خؤيان دةبن و سوجدة دةبةن بةلَام شةيتان هةرطيز سوجدة نابةات و بؤيةة هةةتا هةةتا لةةعن
دةكريَت.
دةركةةةوتين ئيسةةمم و هيَرشةةي داطريكةرانةةةي عةةةرة بةةؤ بغوكردنةةةوة و ثةرةثيَةةداني ئةةةم ئايينةةة،
كوردستانيشي طرتةوة و نةتةوةي كورديش لة ماوةيةكي كورت دا يان بةزةبري مششيَر ،يان بة خواسيت
خؤيان بوون بة ئيسمم .لة سةردةمي دةسةآلتداري عومةردا بارودؤخي ئيَران زؤر ئالَؤز و ثةةروش بةوو و
1
عةرةبةكانيش لة نزيك "حرية" و قةرا ةؤمي دجيلة ،ياني سةر سنوورةكاني رِؤذئاواي ئيَران ،ئةاكنجي
بةوون و هةرِةشةيان لة سةروةري ئيَران دةكرد .لة هةلومةرجيَكي ئاوادا خةليفة "عةمةر" ةووة مينةةر
و لة وتاريَكدا رِايةةياند :خةلَكينة ،خوداوةند لة رِيَةاي رِةسةوولَي خؤيةةوة مةذدةي سةةركةوتن بةة سةةر
خوسرةوان و قةيسةرةكانى بة ئيَةوة داوة ،هةسةنت شةةرِي "فةورس" دةسةت ثةيَ بكةةن .2دواي ئةةوة،
لةشكريَكى بة فةرماندةيي ئةبو عوبةيدة ثيَكهيَنا ،كة لة ئةجنامدا شةرِةكاني "قادسيية" و "مةدائني" و
"جةلةوك" و "نةهاوةند"ي ليَكةوتةوة .3دواي هةلَاتين "يةزدطردي سةيَهةم" بةؤ كوردسةتان "ناوةةةي
حةلوان"" ،4سعد وقاص" لة سالَي شانزةي كؤةيدا شاري مةدايين داطريكرد و "قعقاع"ي بةرةو شةاري
جةلةوك بةرِيَ كرد .ئةم فةرماندةية شارةكاني جةلةوك و حةلواني داطريكرد و خؤي طةياندة كوردسةتان.
بةآلم داطريكةري كوردستان فةرماندةيةكي تر بة ناوي "غياة بن غن " بوو كة بة فةرماني عومةري كورِي
خةةتا و "سةةعد كةةورِى وقةاص" لةة سةةالَي ""13ي كؤةةيدا بةةرةو ناوةةةةي جةةزيرة وةرِآ كةةةوت و
شارةكاني "رِةها" و "نةسيةني" و "ماردين" و "دياربةكر"ي داطريكرد.
فةرماندةيةكي تريش بة ناوي "قيس بن سلية اكشجعي" بةرةو ناوةةي لورِستان وةرآ كةةوت و لةطةةا
كوردةكاني "ماسةذان "5و "سةمرية" بة شةرِ هات .6سةملة داواي لة كوردةكاني ئةو ناوةةةية كةرد كةة
يان ئيسمم وةرطرن ،يان لة سةر ئاييين كؤني خؤيان مبيَننةوة و "جزية "7بةدةن .بةةآلم كوردةكةان بةة
طويَيان نةكرد و لةطةلَي بة شة ِر هةاتن ،لةة ئاكامةدا كوردةكةاني تيَكشةكاند و زؤري ليَكوشةنت و بةة ديلةي
طرتن" .8ابو موسي اشعري"يش كة فةرماندةي لةشكري بةسرة بوو ،هةلَيكوتاية سةر "دينةةوةر" و بةؤ
 -1ئاكنجي :جيَةري.
 -2دو قرن سكوت ،عةدحلسني زرين كو  ،ص.02 :
 -3تاريخ طبرى
 -4ئةلَةةت لة (تاريخ طبرى)دا هةلَاتين يةزدطرد ئائةوا شةرح كراوة :لة سةرةتادا بةرةو شاري (مةرظ) دةرةوو ،ثاشان ثةناي بردة بةر
خاقاني ةني و دواتر لة سةردةمي خيمفةتي عومساندا (لةكاتي سةرهةلَداني بزاظي دذي عةرةبي خةلَكي خوراسان) يةزدطرد طةرِايةوة بؤ ئةو
ناوةةية .بةآلم بةهؤي ناكؤكي لة نيَوان ياريدةرانيدا ،ثةنايي بؤ ئاشيَك برد و هةر لةوآ كوذرا( .تاريخ طبرى ،ج ثنج  ،ص)2330 :
ثيَويستة ئاماذة بكرآ كة هةلَاتين يةزدطرد بؤ حةلوان لة دواي هةلَةريساني شةرِي (جةلةوك) و هةرةس هيَناني لةشكةري ئيَران لة (مةدائني)
رِوويداوة( ،سةرةاوةي ثيَشوو ،ك.)1323 :
 -5ماسبذان :ناوي شاريَك بووة لة رِؤذهةآلتي كوردستان.
 -6كرد و ثيَوستةي نذادي و تارخيي او ،ص.113 :
 -7جزية :جؤريَك باجي ئاييين بووة ،كة دةبوو ئةو خةلَكة ناموسلَيانانةى كة لة وآلتة ئيسمميةكاندا ذياون ،بيدةن.
 -8تاريخ ابن خلدون ،ك330 :
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ماوةي ثيَنج رِؤذ ئةو شارةي طةمارؤدا ،كة لة ئةجنامدا كوردةكان بة ثيَشكةشكردني جزية لة سةر ئاييين
باوباثريانيان مانةوة و طةمارؤي شارةكةيان كؤتايي ثيَهات.
دواتةةر "اشةةعري" هةةةلَي كوتايةةةة سةةةر سةةريوان و دانيشةةتواني ئةةةةو ناوةةةةيةش هةةةروةل دينةةةةوةر
ثيَشكةشكردني جزيةيان طرتة ئةستؤ" .سائب بن اكقرع" يش لةشكري بردة سةر "سةمرية" و خةةلَكي
ئةةةو شةةارةش هةةةر بةةة "جزيةةة" خؤيةةان و ئايينةكةةةيان رِزطةةار كةةرد .1بةةةآلم بةطشةةيت دةتةةوانني بلَ ةيَني:
داطريكردني ئيَران و ناوةةي زاطرؤس لةكيةن عةرةبة ئيسممةكانةوة بووة هؤي طؤرِانكارييةكي بةرفراوان
و مييرا و منارة لةة شةويَين ئاتةشةةاكان و ثةرسةتةاكاني باوبةاثريان ،سةةري هةلَةدا .زمةاني عةةرةبي
جيَةةي زماني ثةهلةوي طرتةوة و لة جياتي "ثضةي موغان" و سةروودي خةسةرةواني ،بةانةي تةةكةري و
سةآلي "مةؤذن" "بةانط بيةذ" نيشةتة طةويَي خةةلَكان و بيسةةران و طةويَةراني طؤرانييةة سةةماوييةكاني
"باربود" و "نةكيسا" ،2هيَدي هيَدي بة بانةي "حدي" و زةنةي وشرت رِاهاتن .3سووتاندن و فةوتانةدني
كتيَةخانةكان بة بيانووي دذايةتي لةطةا فةرهةنط و ئاييين "مةجووس" كة لة باوةرِي ئةةوان رِيَةربةوون
لة بغوبوونةوة و ثةرةسةندني باوةرِ بة قورئاني ثريؤز و دواتر كوشنت و لةناوبردني هةموو ئةو كةسةانةي
زمان و خةتي ثةهلةوي و "سوغدي" يان دةزانةي ،لةة ئاكامةدا بةووة هةؤي زالَةةووني فةرهةةنط و زمةاني
عةرةبي بةسةر فةرهةنط و زماني ئيَرانيدا.
خويَنةايي ئةو كةسانةي وا ئيسمميان نةدةهيَنا يةل لة ثةانزةي ئيسةممةكان بةوو .4وتةةي نائيسةمم لةة
مةحكةمةةدا بةاوةرِي ثيَنةةةدةكرا و ئةمانةة وايكةرد كةةة هيَةدي هيَةدي زؤربةةةي ئةةو كةسةانةي ئيسةةمميان
وةرنةطرتةوو ،بة ناةار ئيسمم بيَنن و دةست لة ئةاييين ثيَشةوويان هةةلَةرن .بةة سةةر ئةوةشةدا زولَة و
زؤري خةليفةكاني ئةمةوي و عةباسي ،كة بةثيَضةوانةي ياساكان و بنةماكاني ئاييين ئيسمم بوو ،كؤتايي
نةةةدةهات و هةةةر ئةمةةةش وايكةةرد دةيةةان بةةزاظ و سةةةرهةلَداني ئةةاييين ،نةتةةةوةيي و فةرهةةةنةي دذ بةةة
دةسةآلتداري عةرة و بةرة ئاييين ئيسمميش ،لة ناوةة جياجياكاني ئيَراندا رِووبدات.
بؤ منوونة بزاظي موختاري كورِي ئةةبو زوبةيةدي سةةقةي،بزوتنةوةي ئةةبو موسةليي خوراسةاني" ،رِةش
ئاآلكان"  ،شورشةي عةبةدولرِةمحاني كةورِي ئةشةعةس بةة يارمةةتي فةةيرؤز ،سةةرهةلَدانة ناوةةةييةكاني
خوارةزم و خوراسان و سةمةرقةند و بزاظةكاني ئيسياعيليية ،بةئافةريةد ،فةريةدي كةورِي شةيَخ ميَهةري،
شؤرِشي سةنةاد ،سةرهةلَداني ئيسياقي تةورل ،بزاظةي راوةنةدييان ،بزاظةي ئوسةتاد سيسةي خوراسةاني،
بزاظةةي "سةةدي جلةةةكان" 5بزاظةةي يوسةةفي بةةةرم ،بزاظةةي حةةةمزةي ئةةازةرةل ،بزاظةةي فريقةةةي زةيدييةةة و
 -1سةرةاوةي ثيَشني .ك.344 :
 -2باربود و نةكيسا :دوو مؤسيقاذةن و دةنةخؤشي سةردةمي ساسانييةكان بوون.
 -3دو قرن سكوت ،عةداحلسني زرينكو  ،ص.03 :
 -4خويَنةايي مةجووسيَك يةل لة ثيَنجي خويَنةايي مووسايي جوولةكة و خاة ثةرةست بووة و خويَنةايي جوولةكة و خاة ثةرةست  ،يةل لة
سيَي خويَنةايي ثياويَكي ئيسممة( .الفرق بني القرق ،ص.)231 :
 -5املقنع.
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سةرهةلَداني بابةل "سوورجلةكان" و مازيار و زةنةييةكان و سةةربةداران و سةاداتي مةرعةشةي و هةيرت،
شاياني ئاماذة ثيَكردنن .بةآلم تةواوي ئةم بزاظ و سةرهةلَدانانة بة توندي سةركوت دةكران و بة سةدان و
هةزاران كوذراوي ليَدةكةوتةوة و مةرط و مةالَويَراني ةارةنووسةي ديةاري كةراوي بةشةداربوواني بةةدواوة
دةبوو.
ديسةةانةوة وايكةةرد كةةة "خؤثةةاريَزي" و "دوورطةةري" و بةةاوةرِ بةةة ثةيوةنةةدي تاكةكةسةةي لةطةةةا خةةودا
"تصةةوف" ثةرةبسةةتيَنآ و دةيةةان تةريقةةةت و رِيَةةةازي جياجيةةا بةتايةةةةت لةةة كوردسةةتاندا دةركةةةون و
ثةرةبستيَنن .باوةرِثيَكةراني ئةم رِيَةازانة دواي بةجيَهيَناني تةواوي ئةركة ئاييين يةكان ،بةئةوثةةرِي لةة
خؤبردووييةوة ،دةطةيشتنة ئةو ئاستةي كة لةطةا هيَزة ناسروشتيةكاندا ثةيوةندي بةرن و هةر ئةمةش
دةبووة هؤي ئةوةى كة ةةيرت باوةرِيةان بةة رِووكةشةةكان و ديارةكةاني شةةريعةت 1نةةميَنآ و بةةجيَيان
نةهيَنن و بةجيَهيَناني ياساكاني شةريعةت بة ئةةركي خةةلَكاني ئاسةايي بةزانن ،يةاني ئةةو كةسةانةي كةة
هيَشةتا نةطةيشةتوونةتة ثلةةةي ئةةوان .كةة ثلةةةي "حةقيقةةت"ة .لةةو تةريقةتانةةةي كةة لةة كوردسةةتاندا
دةركةةةوتوون و ثةةةرةيان سةةةندووة ،دةتةةوانني بةةة تةريقةتةةةكاني :قةةادري ،نووربةخشةةيي ،تةةةيفووريي،
سوهرةوةرديي ،مةولةويي ،شازليي ،كةسرةويي ،ةةشتيي ،نةقشةةنديي ،سةفةويي ،نيَعيةت ئةةلَغهيي،
جةكلييةةة و موشةعشةةةعيية ئامةةاذة بكةةةين كةةة لةةة رِووي ةةةؤنييةتي ثةيوةنةةدي دةروونةةي و مةعنةةةوي،
هةروةها برِيين رِيَةاز و ثةيوةندي بنةمالَةييةوة 2دةةنةوة سةر ئةهلي حةق "كاكةيي".

 -1ظواهر شريعت.
 -2سلسلة نسب.
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يارسان و رِيَةازةكانى تر:

دواي بةرفراوانةووني وآلتاني ئيسممي و ثةرةسةندني ئايينى ئيسمم ،بةة مةبةسةيت باشةرت بةةرِيَوةبردني
ئةةةم وآلتانةةة دةسةةةآلتداراني موس ةلَيان ثيَويسةةتييان بةةة دانةةان و ئيجةةراي ياسةةاي تايةةةةت بةةوو ،ةةةونكة
لةسةردةمي ذياني حةزرةتي موحةممةددا ،ئةو زاتة طشت كيَشة كؤمةآليةتي و سياسةي و ئابوورييةةكاني
بة ثشت بةسةنت بةة "وةحةي" ةارةسةةر دةكةرد .بةةآلم دواي كؤةةي دوايةي ثيَغةمةةةر ،وةحةي نةةما و
قورئانيش نةيدةتواني وةآلمي طشت كيَشة كؤمةآليةتييةةكان بداتةةوة .ئةمةةش بةووة هةؤي ئةةوةي كةة
ياراني نزيكي ثيَغةمةةر "سةحابة" طشت ئةةو بريةوةريةي و طوتانةةي لةة ثيَغةمةةةرةوة وةريةانةرتةوو و
لةياديان مةابوو ،وة بريبهيَننةةوة و بةةم شةيَوة وةآلمةي ثرسةيارةكان بدةنةةوة و ةارةسةةري كيَشةةكان
بكةن .ئةمةش بوة هؤي درووستةووني حةديس .ئةلَةةت ثاش كؤةي دوايي ثيَغةمةةري ئيسمم ،هةنديَك
لة ياراني نزيكي ئةو زاتة بة مةبةسيت ثاراستين قورئان وةل تةةنيا سةرةةاوةي موسةلَيانييةتي ،لةطةةا
حةديس و ثشةت بةسةنت بةة بريةوةرييةةكاني سةةحابة نةةبوون .بةةآلم طرووثيَكةي تةر لةة سةةحابة و لةة
سةرووي هةموويانةوة ،عةلي كورِي ئةبووتاليَب ،بةثشتةةسنت بة وتةيةةكي ثيَغةمةةةر كةة فةةرمووبووي:
خةةودا شةةادي دةدات بةةةو كةسةةةي كةةة وتةةةكاني مةةين بيسةةتوة و لةةة بةةريي ناكةةات و بةةؤ ئةةةو كةسةةانةي
دةطيَرِيَتةوة كة طويَيان ليَنةبووة .لة سةر كؤكردنةوة و بغوكردنةوةي حةديسةكان ثيَةداطرييان دةكةرد.
ئةمةةش بةوة هةؤي ئةةوةي كةة كيةةنةران و دؤسةتاني عةةلي ،لةوانةة "مةاليكي بةين ئةنةةس" لةة رِيةزي
ثيَشةوةي ئةو كةسانةي بن كة دةستيان داوةتة كؤكردنةوةي حةديس و زانسيت تايةةةت بةةم بوارةيةان
ثيَكهيَنا و طةشةيان ثيَدا .كةة لةةناو ئةةهلي سةونةدا لةة سةةردةمي "عومةةري ئيةةين عةبدولعةةزيز"ةوة
دةسيت ثيَكرد.1
طيَرِانةةةوةي حةةةديس و شةةيكردنةوةي ،بةةووة هةةؤي ثيَكهةةاتن و سةةةرهةلَداني مةرجةةةع و كةسةةايةتيية
باوةرِثيَكراوةكاني ئةم بوارة .هةر ئةمةش مليمنيَي ليَكةوتةوة و بةةرةو كيةةني جيةاوازي لةة كؤمةةلَةاي
ئيسةةمميدا ةةةوو .لةةةوةها هةلومةرجيَكةةدا ،بنةمالَةةةي بةةة توانةةاي بةةةني ئومةييةةةش بةةةهؤي رِكةبةةةريي و
بةربةرةكانآ لةطةا بنةمالَةي عةليةدا ،لةة قولَكردنةةوة و تةشةةنةكردني جياوازييةةكان دةوريةان بةيين و
بوونة هؤي دابةشةووني موسولَيانان و سةر هةلَداني فريقة ئيسممية دذبةرةكان كةة هةةر يةةل لةةوان بةة
ثشتةةسنت بة شيكردنةةي تايةةتي خؤي و ةؤنييةتي تيَةةيشتين لة قورئان و حةديسةةكان ،بؤةةووني
خؤيان بة حةق و هي ئةواني تريان بة كدان لة ئيسممي رِةسةن دانا.
بنةمالَةي بةني ئومةيية ،شيعةكان و كيةنةراني عةلي و فريقةةي دةرةةووةكان "خةةواريج" سةآ كيةةني
طةورة و بةهيَزي دونياي ئيسمم بوون كةة دواتةر لةة هةةركام لةةم سةآ كيةنةة لةق و فريقةةي جؤراوجةؤر
كةوتةوة.

 -1تاريخ ايران از اسمم تا سمجقة ،ر,ن.فراي ،ترمجة حسن انوشة ،امري كةري ،1000ص .431
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لةطةا ئةوةشةدا بريوبؤةةووني دواكةوتوانةةي عةرةبةة نةوآ موسةولَيانةكان و هةزري رِةطةةز ثةرةسةيت
"عةرةبيس " كة عةرةبي لةة سةةرةوةي نةتةةوةكاني تةر دادةنةا و بةةم بؤنةةوة بةة ةةاويَكي سةووكةوة
سةيري ناعةرةبةكان ،بةتايةةت ئيَرانييةكانيانى دةكرد و ئةوانيان بة عةجةةمي "مةوالي" ،واتةة كؤيلةةي
ئازادكراو دادةنا.
هةر ئةمةش لة كيةكةوة بووة هؤي سةرهةلَداني هزري عريفاني كة هيض بايةخيَكي بةتايةةةةنةدي طةةلَي
وةل رِةطةز و زمان و نةتةوة نةدةداو بة يةكسان سةةيري عةةرة و عةجةةم و كؤنةة موسةولَيان و تةازة
موسولَياني دةكرد و لة كيةكي ترةوة ،ئاطري فريقةطةري و سةرهةلَداني بؤةوون و تةفسةريي جياجيةاي
لة قورئان و حةديس و بنةما فيكرييةكاني ئيسمم بةتني تر دةكردةوة.
ئةلَةةةةت لةةة سةةةرةتاي ئةةةم طورانكارييةنةةةدا ،رِيَةةةةراني دونيةةاي ئيسةةمم جةةةة لةةة زانسةةيت حةةةديس و
شيكردنةوةي ئيسممي ،هيض زانسةتيَكي تريةان وةرنةةدةطرت و نكؤلَييةان لةة بةووني هةةر زانسةتيَكي تةر
دةكرد ،كة دةتوانني بلَيَني هةر ئةمةش بووة هؤي ئةو هةموو كتيَب سووتاندنةي كة بةوردي لة ميََةذوودا
باسيان كراوة .بةآلم ئةم شيَوة تيَرِوانينة زؤري نةخاياند و لة ذيَر طوشاري طؤرِانكارييةكاني سةةردةم دا،
كولَي دا و هةرةسي هيَناو موسةولَيانةكانيش بةؤ وةرطةرتن و فيَربةووني زانسةتةكاني تةر ةةاككي زؤريةان
نواند ،كة لة يةكةم هةنةاودا دةستيان داية خويَندنةوة و وةرطيَرِان.
ةاككي وةرِطريان و فراوانةووني ئةو كتيَةانةي كة لة سةةدةي دووهةةمي كؤةةي دا لةة زمانةةكاني تةرةوة
وةرطيَردرانة سةر زماني عةرةبي ،ئةوةندة لة سةر دونياي ئيسمم كاريةةرييان هةبووة كة لة ميَذوودا بة
"شؤرِشي وةرِطيَرِان" ناوي ليَ دةبريَت.
ئةو شؤرِشةة ،بةتايةةةت لةة سةةرهةلَداني زانسةيت "كةةكم"دا رِؤليَكةي طرينةةي هةةبوو ،هةةروةها هةزري
"عريفاني"ش بة كةلَك وةرطرتن لة عريفاني مةسييي ،ئرياني و هيليين ئةوةندةي تر بةهيَز بوو.
هةر لةو سةردةمةشدا ،وةرطيَرِةكان ،بة وةرطيَرِاني سةرةاوة فةلسةفيية هيلينييةكان ،بري و بووةةووني
"فةلسةي"شيان هيَناية ناو موسولَيانةكانةوة.
بة سةرةراي هةمووي ئةمانة ،زولَ و زؤر و ديكتاتؤرييةتي دةسةآلتداران و سةركوت كردني بةني ئومةيية
لة كيةكةوةو و توندرِةوي و ئيفراتي تازة موسولَيانةكان لة كيةكي ترةوة  ،بوة هؤي ئةوة كة هةنديَك لة
زانا ئاييين و رِيَةةراني فيكري طؤشةطريي بةرنةبةرو هةم لةة كؤمةةلَةا و هةةم لةدةسةةآلتدارةكان دووري
بكةةةن .ئةمانةةة رِيَةةةازي دةروونةرايةةي و خؤشةويسةةيت "اهلل" و ثةةةروةردةي تاكةكةسةةييان طرتةبةةةر و
بةرةبةرة بوونة هؤي درووستةوون و سةرهةلَداني بريوبؤةووني جياجيا لةة ئيسةممةتيدا .بةؤ منوونةة بةؤ
هؤي تةشةةنةكردن و بةةرة زالَةةووني وةشةكة موسةولَيانييةوة ،كةسةانيَك دةركةةوتن كةة بةؤ ثاراسةتين
بةرذةوةندي خؤيان رِيَةاي "ريا" و درؤيان طرتة بةر .لة بةرانةةر ئةمانةدا تاقييَكي تر سةريان هةلَةدا كةة
بة "مةكمةتيية" ناوبانةيةان دةكةرد .ثةةيرِةواني ِريَةةازي مةكمةتييةة ،بةثيَضةةوانةي ئةةواني تةر ،وايةان
دةنواند كة هيض باوةرِيَكيان بة ياسا شةرعي و بنةما ئيسممييةكان نيية .ئةمة لةحالَيَكدا بوو كة خؤيةان
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بة ئيسممي رِاستةقينة دةزاني و لة تةنيايي خؤياندا طشت ياسا شةرعييةكانيان بة جآ دةهيَنا و زؤريش
لة سةري سوور بوون .بةآلم لة بةر ةاوي خةلَكاندا جاري وابوو هةلَسووكةوتي بة رِووالَةت دذة شةرعييان
دةنواند و بةم بؤنةوة وةل كدةر سةيريان دةكردن.
يان رِيَةازي "تةيفووريية" كة لةكيةةن "بايةزيةدي بةسةتامي"يةةوة دامةةزرابوو .ثةةيرِةواني ئةةم رِيَةةازة
طرينةييةكي زؤريان بة "خؤشي دةرووني" و "سةرخؤشي مةعنةوي" دةدا.
سةرهةلَداني هزري جؤراوجؤر وةل يةكةوويي ،حلوولي "جيَةريبووني خودا لة جةسةتةي مرؤظةدا" ،مةرؤظ
خوايي و ...لة ناو سؤفييةكاندا ،بووة هؤي ئةوةى كة مةةككان و زانةا ئايينييةة فةرمييةةكان بةة كدةر و
كافريان دانيَن و دةسةآلتدارانيش بة ثشت بةسنت بة "فةتوا"ي ئةوان ،دةست بدةنة بةندكردن و كوشنت
و شاربةدةر كردنيان.
بؤ منوونة "حسةين ئينب مةنسووري حةكج" كة بة ساحيَريان ناوبرد و بنةماي ساحيَرييةكةيان طةرِانةوة
بؤ "سجاج موتنةبةة"ي سةردةمي وةفاتي حةزرةتي موحةممةد!
هةروةها "شةلي" و بايةزيدي بةستامييان بة كافر لة قةلَةمدا و بة دةيان و بةرة بةة سةةدان كةسةايةتي
لةةةم جؤرانةةةيان بةةة تؤمةةةتي كدةر و كةةافر دانةةا و سةةزاي جؤراوجؤريةةان بةةة سةةةردا سةةةثاندن .ئةلَةةةةت
هةلَسووكةوتي لةم جؤرة لةطةا كةساني خاوةن بريو بؤةووني جياوازدا ،بةتايةةت لةطةا ئةو كةسةانةي
بؤةوونةكانيان لةطةا ئايدولوذياي زاا و بؤةووني "فةرمي"دا ناطوجنيَت ،تايةةت بة دونياي ئيسمم نيية
و بةدريَذايي ميَذووي مرؤظايةتي لة ناو طشت ئايني و كؤمةلَةاكاندا رِووي داوة .وةل سووتاندني "جؤردانؤ
بورنو" ي مةسييي كة دذ بة كؤنةثةرةسيت و دواكةةوتوويي كةلَيَسةاي مةسةييي وةسةتا و قةشةةكان بةة
زيندوويي سووتانديان.
يان مةحكةمة ئايينةكاني ئةورووثاى "مةسييي" كة سةدان كةسيان بة تؤمةتي ساحري و كدةر و كةافر،
بة درِندانةترين شيَوة سزادا...
ثيَويستة بةوترآ كة بؤةوونةكاني "ماني" و ئامؤذطارييةكاني "بووزا"يش لة سةرهةلَداني "سوفيزم" لة
ئيَراندا دةوريان بينيوة و بةوردبوونةوةيةكي ئاساييش دةتوانني شويَن ثيَةي ئةةو هةزر و ئايينانةة لةة نةاو
شيَوازي بؤةووني سؤفيية ئيَراني و ئيسمميةكاندا ،بة فريقة جؤراوجؤرةكانييةوة ،دةستنيشان بكةين.
ئةطةر لة دةركةوتن و سةرهةلَداني "سؤفيزم"وة ،كة دةطةرِيَتةةوة بةؤ سةةردةمي "حةسةةني بةسةري"و
ئةو كةسايةتيية بة يةكةم سؤفى دادةنريَت ،ميَذووي ئةم بؤةوونة ليَك بدةينةوة ،بؤمان دةردةكةويَت كة
ئةم قوتاخبانة فيكريية ،بةتةواوي لق و ثؤكانييةوة ،بةشيَوةيك لةة شةيَوةكان لةة ذيَةر كاريةةةري هةزري
ئةهلي حةقدا بووة و ليَكضوونيَكي بةرةاو يان تيَدا دةبينريَت ،تارِادةيةل كة دةتةوانني بلَةيَني هةةر هةزر و
قوتاخبانةيةكى عريفاني دةتوانيَت بنةماكاني خؤي لة ئاييين يارساندا بدؤزيَتةوة كة ئةمةش دةطةرِيَتةوة
بؤ بةرتةسكنة بوون و كراوةيي ئةم هزرة.
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حةسةني بةسري يةكيَكة لة "ةل تةنان" و ثلةيةةكي بةرةةاوي لةة ئةايينى ياريةدا وةرطرتةوة .هةةروةها
بؤةوونةكاني مةنسووري حةكج ،كة ئةويش يةكيَكة لة ةل تةنان و ثلةي "داوود"ى هةية و بريوبةاوةرِي
"مةكمةتييان" و "فةتيان"يش لةم هزرةدا رِةنةي داوةتةوة ،تا رِادةيةل كة سولَتان سةهال دةفةرموآ:
رِاسيت و ثاكي و نيسيت و رِدا
ياري ةوار ةيَوةن باورِي وة جا
ئاشكراية كة "رِدا" هةمان جواميَري داشكاو بةكيةني مةكمةتيية داية .يان خةلسة و جةزةبةةي فريقةةي
تةيفوورييةةة كةةة ويَةةرِاي ئةةةوةي كةةة بايزيةةدي بةسةةتامي بةةؤ خةةؤي يةكيَكةةة لةةة "ةةةل تةةةنان" ،بةةريو
بؤةوونةكانيشى بة رِاشكاوي لة هزري يارساندا رِةنةي داوةتةوة.
هونةر بة طشيت و هونةري موسيقا لة ئاييين ياريدا بايةخيَكي زؤري ثيَةدراوة و ذةنةدني "تةةنةوورة" لةة
بؤنة ئايينييةكاندا ،بةتايةةت لة داخستين جةمدا و لةطةا ئةوةشدا زيكر و خةلسة و جةزةبة و ئةةجنامي
كرداري "خارق العادة" زؤر باوة .ثيَويستة بةوترآ جةزبة و خةلسةة بةشةيَكة لةة عريفةان و لةة زؤربةةي
رِيَةازة سؤفيانةكاندا بةرةاو دةكةويَت .كة لة ئا كامدا دةبيَتة هؤي تةسلي بووني رؤح بةرانةةر بة جواني
ناسي هؤنةر و لةخؤ ،بيخود دةبيَت .بؤية لة زؤربةي ريي و رةمسي ئةاييين خويةاندا بةة "تةةنةوور" لةة
مةقامي "لةخؤ بيخود بوون"دا قةرار دةطرن و كارطةليَكي سةةير و سةةمةر لةخؤيانةةوة ثيَشةان دةدةن.
نووسةري "طرايقاحلقايق" دةيةرييتةوة كة لة رؤذاني بيَ موجتةبا ئاغاحمةمةد عةلي كرماشةاني تايفةةي
سوفيية لة خزمةت ئةودا دةرس دةخويَند .كةسانيَكي لةسةةر ريَةةا دانةابوو كةة دةرويشةةكان بيةنن بةؤ
ميواني ئةو .بةسودنة رؤذيَك ثياويَك كة "باباةور" "شاتة وور" يان ثيَدةطوت بة تةنةوورةوة هينايانةة
خزمةتي .بيهينن .ليي ثرسي ،بنةماكاني دين ةةند دانةن؟ ئةو كةسةيش بة هةمان سةازةكةي ،دةسةيت
كرد بة ذةندن و فةرمووي :مةطةر بنةماكاني ئةايني وةل شةاطةرانة و هةةروةها بةةدةم قسةةوة دةطةةرا و
تةنةووري دةذةند و دةخيويند:
بي هيتاست يارما
يكتاست يارما
ثاشان لة نزيك درطاي مالَ وةستاو و وتي :مةطةر بة حاك بوويت كة ريَةا بة زايرةكان دةطريت و جةا لةة
مالَ هاتة دةر .مةجليس واي ليهات كة هيضكةس نةةيتواني قسةةيةل بكةات و ئةةويش بةة زووتةرين كةات
لةبةرةاو ون بوو1.
دةطيَرِنةوة كة طوايةة ثةةيرِةواني رِيَةةازي "موشةعشةةعيية" لةةكاتى شةةرِدا دوعايةةل دةخويَننةةوة كةة
مششيَر كاريان ليَناكات .هةروةها "ئيوانؤف" لة زماني "ذؤكوظسكيية"وة دةطيَريَتةوة كة لةكاتي هيَرش
بردنيان بؤ خوراسان ،لةحالَيَكدا كةة بةشةيَك لةة لةشةكري "طةؤران"ةكةان شةةرِيان دةكةرد ،طروثيَكيةان
خةريكي زيكر بوون و هةر بةم بؤنةوة تريي دوذمنةكانيان بةرنةدةكةةوت .هةةروةها لةة هةةمان كثةةرِةدا
نووسييويةتي جاريَكيان "شاه نعيت اللةة كرمةاني " 1020 -1401 /لةطةةا يةةكيَك لةدةرويَشةةكاني
ئةهلي حةقدا سةرقالَي زيكر بوون ،كةسيَك بة مشيشيَر هيَرشي كردة سةةر ئةةو كةسةايةتيية ،ئةةو زاتةة
ثريؤزة هةسيت بة زةربةي مششيَرةكة نةكرد ،بةآلم كاتيَك كة هاتةوة سةرخؤى ةاوي بةة هيَرشةةةرةكة
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كةوت كة سةرى برِا بوو و كشةكةي لة طوشةيةكدا كةوتةوو .1ئةم رِووداوة هةمان ةةريؤكي "سةةيان مةا
اعزم بةشاني" بايةزيدي بةستامي وة بريدةهيَنيتةوة.
نووسةري كتيَي "طرايق احلقةايق" دةربةارةي فريقةيةكةةوة كةة دةةةوونة نةاو ئةاطر و "حسةني اللةهي"
دةناسةةرين و نووسةةةر خةةوي لةةة شةةةوي نؤهةةةمي مةةانةي موحةرِةمةةدا كردارةكانيةةانى بةةة ةةةاو بينيةةوة،
دةنووسيَت :بؤئةوةي باشرت ئاطام لة كردارةكانيان بيَت ،ئيز ،ليَوةرطرتن و ليَيةان نزيةك بوومةةوة ،ئةةو
جةماعةتة دواي دوو سآ كاتةذميَر شةيوةنكردن و طةةرِان و هةلَسةووران بةة دةور ئاطرةكةةدا ،هةشةت نةؤ
نةفةةريان بةة دةم شةةيوةنةوة ةةوونة نةاو ئاطرةكةةةوة و تةا نزيةك ئةةةذنؤيان لةة ثشةكؤدا بةةوو ،بةةآلم بةةة
خةيالَيشياندا نةدةهات كة ذيَر ثيَيان ثشكؤية و ئةوةندة بةناو ثشكؤكاندا سوورِانةوة ،تا هةمووي دامركا
و بوو بة خةلَووز.2
سةةةبارةت بةةة هةةزري يارسةةاني ثيَويسةةتة بةةةوترآ كةةة ث ةيَش لةةة دةركةةةوتن و سةةةرهةلَداني تةسةةةوةف
"سؤفيزم" عريفان و ثةرةي سةند ،بةتايةةت لةكوردستاندا ،ئةم هزرة كة لةسةردةمي "ميرتائيس "ةوة
سةري هةلَدابوو بة وةرطرتين طشت ئةو حةقيقةتانةي لةدريَذايي ميَةذوودا بةؤ مرؤظةةكان ئاشةكرا بةةوون،
خؤي دةولَةمةند كردبةوو و لةوثةةرِى طةشةسةةندندا بةوو .دواتةريش فريقةة جياجياكةاني تةسةةوف دواي
سةرهةلَدانيان ئاويَتةي هزري ياري بوون ،كة ليَرةدا ئاماذة بةهةنديَكيان دةكةين.
كةواتة نابيَت و ناتوانني يارسان بةيةكيَك لة فريقةكانى غةا بةزانني و بةةو شةيَوة ثيَناسةةى بةؤ بكةةين.
بةتايةةت كة بنةماكانى ئةم هزرة دةطةرِيَتةوة بؤ سةردةمى ثيَش لة سةرهةلداني زةردةشت .لة واقيعةدا
دةتوانني بلَيَني دانيشتوانى زاطرؤس ويَرِاى ثاراستنى بريوبؤةةوونةكانى تايةةةتى خؤيةان ،تاسةةرهةلداني
شاخؤشني لةة هةةر ئةايني و ِريَةازيَةك كةة بةدريَةذايى ميَةذوو دةركةةوتووة بةهرةمةنةد بةوون و توانيويانةة
حةقيقةتةكانى هةر ئايينيَك وةربةرن و لة هةمان حالَدا بنةما فيكرييةكانى خؤيان بداريَزن .بةم ثيةي يةة
بةوتةةةى "ئةةةةبوو مةنسةةةوورى عةبةةةدولقادرى بةغةةدادى" يارسةةةانةكان لةةةة بنةرِةتةةةدا "مةةةةجووس"ن و
مةجووسةكان ةوار فريقةن .مةجووسةييةكان ،مةسةخييةكان ،خورةمييةةكان و بيَهئافةريدييةةكان .3كةة
هةر ةوار فريقةكة لة يارسةاندا تواونةتةةوة و ئاويَتةةى ئةةم هةزرة بةوون .كةواتةة يارسةانةكان هةةر ئةةو
مةجووسانةن كة قورئان لة سورةتى حةج ئايةتى 11دا ئاماذةى ثيَكردوون و ئةةوانى بةة ئةةهلى كيتةا
داناوة .دةربارةي ئةفكار و بريوورِاي يارساني ئةبآ بلَيني كة ثيَش فؤرماسيوني سةوفيةةري و عريفةان و
ثةرةسةندني لة ناوةةطةلي جوراوجور بةتايةةت لة كوردستان ،ئةم وييننة سةيري تةواو بووني خوي لةة
سةردةمي "ميهر" ةوة تيَدةرِاندووة و بة هةلَةرتين ئةو حةقيقةتانةي كة لة دريذةي ميَذوودا بةو ئينسةان
دةركةوتووة بة كاميلرتين شيَوة جيلوةي كردووة كة دواتر تةريقةتةةلي جوراوجةوري سةوفيةةري دواي
فؤرماسيون ،لةطةلَ وينيين يارساني تيَكةلَاو بوون كة بةشيَك لةوانة دةخةينة بةرباس.
 -1يادداشت هايى در مورد طايفه اهل حق  ،مينوورسكى
 -2طريق احلقايق ،جلد اول ،ص 302
 -3الفرق بني الفرق در تاريخ مزاهب اسمم ،ص.231 :
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بةهؤي ئةوةي كة ئايينزاطةلي "غةكت" لة دريَذةي ميَذووي خوياندا تووشي زةبرو ئازار و ئةشةكةجنة و
سةركوتكردن بووطن ،روانةةي يارساني كارطةليَكي واي كردووة كة ئةم ئايينزاطةلة بةشيَوازي نهيَين لةةو
سةركوتكردنة دوور بكةون و ئةمري ئاييين و ثروثاطةندةي ديين خويان دريَذة بدةن.
يةكيَك لة هؤكارطةلي باسكراو كةة ثيَشةرت باسةي ليَكةرا نزيةك بةووني بةاوةرِي ئايةديؤلؤذيكي ئايينزاطةةلي
"غةكت" لةطةلَ يارساني وةل مرؤظ خودايي ،ريَزلينان لة كةسةايةتي حةةزرةتي عةةلي "دروودي خةوداي
لةسةر بيَت" و ئييامةكان ،برِوا بة طةرِانةوة ،يةكةرتنةوة ،سةرهةلَدان ،وحةدةالوجود و فرةبةاوةرِي يةان
فرة ناسينيية.
هةروةها يةكيَك تر از هؤكارطةليَك كة ئةتوانني ئاماذةي ثيةدةين هةبووني مينتاليتةي كراوةي يارسةاني و
قةوولَكردني خةلَكي سةرةرِاي ئايني و برواوبريوبؤةوون و ئايدياية .ئةو شيَوة نيةا دلَفراوانة كي يارساني
ئةبيَتة هؤي دلَكراوةيي و دلَفراواني لة كيَشةطةلي كؤمةلَايةتي و رامياري سةبارةت بة ئةويدي و بؤيةة لةة
كؤمةةةلَةاي يةةاريدا هةةةرطيز روانةةيين قينةوةرانةةة و دؤذمةةين كةةردن لةطةةةلَ ثةيرةوكةةةراني ئةةاينيطةةةليتةةر
نابينريت .ئةم شيَوة روانينة ئةبيَتة هؤي ئةوةي كة ئاييين يارساني هةر لة "خووزستان" تةا "رووسةيا"
زؤرتر لة شةرِوقني و دؤذمين خةريك ثتةوكردني ثيوةنديةةلي ئاييين نيَو خؤ بيتةوةو ئةو حكوومةتانةش
كة لة دلَي ئايني و بؤةووني يارساني سةةر هةلَةدةدةن كةةمرت سةيياي شةة ِر و دؤذمةين و سةةركوتكردني
ئةويديان ثيَوة ديار بيَت.
بةثييةوانة ئةبي نني كة ريَزو حورمةتي ئةويديش دةطريدريت كة دةتةوانني جيةةة ثيةي ئةةم ئيديعايةة لةة
حكوومةتةةلي سةفةوي و لةشكةري قةرةقويوونلوو و نادرشا و زةندييةو ...بدؤزينةةوة .هةةر ئةةم شةتة
بةووة هةةؤي ئةةوة كةةة كةسةةايةتي "غةالي" يةةان هةةةر كةسةايةتييةكي ديكةةة كةةة ئةةةووة ذيَةةر حييايةةةي
يارسةةانةوة بةةة ثاراسةةتين بريوبؤةةةووني ثيَشةةووي خةةوي ،بيَتةةة ثيَناسةةةكةري ئةةاييين يارسةةاني كةةة بةةةو
دلَفراوانييةوة قةوولَي كردووة و لة مةترسي نةياران ثاراستوويةتي.
ئةةةم باسةةة لةةة دواييةةدا ئةبيَتةةة هةةؤي نةةاكوكي نيَةةوان كؤمةةةلَةاي يارسةةاني بةتايةةةةت دواي سةةةردةمي
"ثرديوةر" .ئةةهلي حةةق فريقةيةة كي عريفةاني بةووة كةة جةةة لةة سةوفيةةري و حيكيةةتي ئيشةراقي،
ئيدةطةليَك از بريورِاي جوولةكة و مةجووس و مانةوييةيشي لةطةلَ برِيَك لة ئةفكارو ئةنديشةطةلي شيَعة و
"غةكت" بةتايةةت "درووزيية" و "نةسرييية" تيَكلَاو كةردووة و هيةدي هيةدي رةطةةي سةوفيةةري لةةم
ئايينةدا بةهيَزتر بووةتةوة.
بؤ راظةكردني ئةنديشة ،ئايديا و وتةكاني ئةم ئايينة ،ئةبآ ئاشةنايتيان لةطةةلَ هةةموو شةاخةكاني مةرؤظ
ناسي بيَت.
ئةلَةةت ئةو باسة كة سةبارةت بة ئةهلي حق دةكريَت كة طوايةة يةةكيَك لةة شةاخةطةلي "غةةكت"ة.يةان
ئةفكار و ئةنديشةطةلي سوفيانةتييدا دةسيت بالَاي هةية ناتواني دروست بيَت لةبةر ئةوةي كة زؤريةل لة
ئايني و ئةنديشةكان بةبآ ئةوةي هةلَةري بريوبوةووني يةكرت بن لة برِيَك ريي و رةس دا لةيةل دةةن.
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هةةةروةها بةةةثيي ئةةةم روانةةيةةة يارسةةان لةةة قؤنةةاغي حةقيقةةةت دايةةة و جةةةة لةةة حةقيقةةةت و قةةوولَرتين
ئةنديشةكان ،هيضكيتر قةوولَ ناكةات و لةبةةر ئةةوةي هةةموو ئايينةةكان ة ة ئامسةاني و ة نائامسةاني ة
هةلَةري بةشيَك لة حةقيقةتن ،ئاييين يارساني بة هةلَةرتين حةقيقةتي ئايينةكانيتر ئةطةيةتة ئةوثةةرِي
ثآ طةيشنت و كةمالَ.
و ئةم باروودؤخة بووتة هؤي ئةوة كة زؤربةةي ثسةدوران ،وينةيين يارسةاني وةل يةةل ئةايني تيَكةةلَاو لةة
"ميهرثةرسةةةةيت"" ،زةردةشةةةةيتطةةةةةري"" ،زروانيسةةة "" ،هيندوديسةة ة "" ،بووديسةةة "" ،ئةةةةاييين
كونفوسيوسي"" ،خاة ثةرسيت"" ،مانةوييةت"" ،مةزدةكيس "" ،ئيسمم"" ،ئيسممي سوفيةةرانة" يا
"ئايينزاطةلي غالي" و تةنانةت فةلسةفةي مودرنيسييش ثيَناسة بكةن...
ئةلَةةت نةابيَ ئةةوة لةةبري بكةةين كةة بةؤ ليَكضةووني يارسةان لةطةة َل ئةةم ئايينةةلةة لةةباري ئةنديشةة و
ئايديؤلؤذي ،دةتوانني نيشانةطةليَك فرة لة كةكمي سةرةجنامدا بدؤزينةوة .يةكيَكيتر لة هؤكارطةلي ئةم
جؤرةروانني و ثيَناسة لةكيةن ثسدؤرِانةوة ،تيَنةطةيشنت لة رةمز و رازي وينيين ئةهلي حةق بووة .لةبةر
ئةوةي كة ئةم ئايينة بة دريذايي هةبووني خةوي ،باسةي داهةاتوو و تةوةرطةةلي جوراوجةور دةكةات .بةؤ
منوونةةة "شاخوشةةني" "سةةةدةي ةةةوارةم"" ،باباسةةةرهةنط" "سةةةدةي ثينجةةةم" ...يةةا "بابةةا نةةاوس
سةركيت" "سةدةي شةشةم" كة سةري هةلَداوة هةموو شايةتي لةسةر سةرهةلَداني سولَتان ئيسياق لة
سةدةي هةوتةم دةدةن.
لةة واقيةةعدا ،يةةاراني تايةةةةت بةة دريةةذايي زةمةةةن ،لةةة ئيسةمم بةةةرةو ئةةةمم ،وردةكاريةةةةلي سةةةرةتايي
سةرهةلَداني سولَتان ئيسياقيان وةديهناوة و تةنانةت لةم كةكمطةلةيشدا "كةكمطةلي ثةيَش ثرديةوةر"
ناوطةلي زاتيان لة ثرديوةردا وت ووة و دواي ئةةوش كةسةانيَك هةاتوون كةة لةسةةر تةةوةري ئاينةدة بةيين
ثيداطريان كردووة ئةمة لةحالَيَكداية كة هيضكام لة ئايينزاطةلي "غةكت" ثيَشرت ئةم باسةيان نةهيناوةتة
ئاراوة .لةواقيعدا ئةمة ئايينزاني "غةكتة" كةة بةشةيَكة لةة ئةةهلي حةةق لةبةةر ئةةوةي كةة ناوونيشةاني
هةموو ئةم ئايينزاطةلة ئةهلي حةةق دا هةيةة و هةةموو ريةةةراني لةةباري دةروونةي و ثيوةنةدي مةعنةةوي
طةيشتوونةتة ناوةندي بنياتي ئةهلي حةق و لةطةلَ ريةةران و طةورةكاني ئةهلي حةقدا يةكيكن هةر ئةو
جؤرة كة ثيَشرت باس كرا بنةرِةتي ئةم روانةةية هةلَدةطةريَتةوة بؤ ثيَش لةدايك بووني زةردةشةت و لةة
واقيةةعدا خةةةلَكاني دانيشةةتووي زاطةةروس بةةة ثاراسةةتين بريوبوةةةوون و برِواطةةةلي سةةةردةمي خؤيةةان تةةا
سةرهةلَداني شاخوشني ،لةهةر روانةة و وينيين ئاييين كة لة دريذةي ميَذوودا سةري هةلَةداوة بةةهرةيان
وةرطرتةووة و ئةطةرةةي بةشةيَك لةة حةقيقةتةةكاني ئةةو ئايينةةيان وةرطرتةووة بةةلَام برواطةةلي كةةؤن و
رةسةني خؤيان هةروا ثاراستووة.
كةواية بةثيي وتة ة بةلَةةي "ابومنصورعةدالقاهر بغدادي" يارسانييةكان لة مةجووسن كةة دةبنةة ةةوار
طرووثي "زروانيان"" ،مةسخيان"" ،خورةميةان" و "بةة ئافةريةدان" كةة هةةر ةةوار طرووثةي تيَكةةلَاوة
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ئاييين يارسةاني دةبةن .بةةم جةؤرة "يارسةاني" ئةةو "مةجووسةانةن" كةة قورئةان لةة سةوورةتي حةةج
ئايةتي 11ئاماذةي ثيَدةكات و ئةوان وةل "ئةهلي كتيَب" ثيَناسة دةكات.
هةروةها دةتوانني بة سةرزةوي زاطروس بةتايةةةت هةةورامان و ريةةا شةاخاوييةكةي ئامةاذة بةدةين كةة
ديرتر لة ناوةةطةليتر تةسلييي ئيسمم دةبن .لةم بةشة لة باسةكةماندا ةةند ذيَر شاخةي ئاييين وةل
"عةلةوييةةة"" ،بةكتاشةةيية"" ،سةةةفةويية"" ،حرووفييةةة"" ،موشةعشةةةعيية"" ،نةةوور بةخشةةيية"،
"حةيدةريية" و ثيوةندي كؤمةلَايةتي و ليَكضونةةلي فيكري هاوبةش نيَوان ئةو ئايينزا و ئاييين يارساني
دةخةينة بةر ليَ كولينةوة ئةلَةةت يارسان لةطةلَ كةسايةتيةةلي سةر بة فةلسةفةو ئاييين جؤربةةجؤريش
ليَكضوونةةليَكي هةية كة هةر لة سةرةتا تا سةردةمي قاجار دةتوانني ناويةان لةيَ بةةةين .يةةكيَك لةوانةة
"ابن عربي"ية كة فةلسةفةي فيكري ئةو "وحدتالوجود" بووة و يان "شيخالدين سهروردي" كة باس لة
دوو تةوةري عةقلَ و عيشق دةكات و لة تيؤري خوداناسيدا فةلسةفة و بةاوةرِي خةوي ثيَناسةة دةكةات.
يارسانيش بة قايل بوون بة "وحدتالوجةود" ئةلَةةةت بةة روانةني بةة يةكتاثةرسةيت ئةةذماري و هةةبووني
تةواوييةتي يةكتاثةرسيت ئيشراقي ة طرينةي دةدات بة دوو تةوةري عةقلَ و عيشق .بةةواتا هةةم ياسةا و
ئةخمقي هةية كة روانةةي كؤمةلَناسي ئةوةية و هةم عيشق و ئوسةتوورةي هةيةة كةة باسةي ميتافيزيةك
دةكات.
لة توركياي ئةمرِؤدا كة بةشةيَكة لةة ئييدراتؤرييةةتي عومسةانى ثيشةوو ،ةةةند ئةايني و ِريَةةازي فيكةرى
ثةرةيان سةندووة و تاهةنووكةش بوونيان هةية كةة لةوانةة دةتةوانني ئامةاذة بةة بةكتاشةيية1عةلةوييةة،
ئةهلي سوننة و ئةهلي شةريعةت بكةين.

 -1بكتاشيية رِيَةازي ثيَرِةواني (حاجي بةكتاشي وةلي)ن كة (بالي سولَتان /كؤةكردووي سالَي  022زاييين) بةكؤكردنةوة و
دةستنيشانكردني بنةماو ياساكاني ةوارةيَوةيةكي تايةةتي بؤ دانا .ئةم رِيَةازة ثةيوةندييةكي بةرةاوي لةطةا هزري ياريدا هةية و دةتوانني
بلَيَني جةة لةو دا ونةريت و تايةةةةنديية نةتةوايةتي و ناوةةييةي كة ئاويَتةي ئةو رِيَةازة بووة ،ليَكضوونيَكي تةواويان هةية .حاجي بةكتاش
كة ناوي تةواوي (مومحةد كورِي ئيرباهي كورِي مووسا خوراساني) ية و لة نةيشابوور لة دايك بووة ،رِوودةكاتة (ئاناتولي) لة سوثاي (يةني
ةري)دا كيةنةريَكي زؤر رِووي تيَدةكةن .ئةو كةسايةتيية رِيَةازيَك ثيَكدةهيَنيَت كة لةسةدةكاني نؤهةم و دةهةمدا دةبيَتة ئاييين فةرمي
سوثاي يةني ةري و بةهؤي رِؤلَى ئةو سوثاية لة شةرِ و دواتر داطريكردني (نييضة دوورطةي بالَكان) لةو ناوةةش بغودةبيَتةوة .بةسةرهاتي
حاجي بةكتاش ناديار و تةموومذاويية و زؤرتر لة كةسايةتييةكي ئةفسانةيي دةةيَت .بةآلم ئاشكراية كة لة سةرةتادا ثيَرِةوي رِيَةازي (بابايى)
بووة كة ئةم رِيَةازة يةكيَك بووة لة لقةكاني رِيَةازي مةكمةتيية لة خوراسان .ئةو كةسايةتيية لة سالَى 103ى كؤةي لة طوندى بةكتاش ،لة
نيَوان شارةكاني قوونية و قةيسةريية كؤةي دوايي دةكات .لة رِيَةازي بةكتاشييةدا ثيَنج ثلةى ئايينى دةست نيشان كراوة كة بريتني لة:
(موجيب) .ئةم ثلة تايةةتة بةو كةسانةي سةرسدوردةي يةكيَك لة (بابا)كان دةبن .ثلةى دووةم (دةرويَشى)ية .دةرويَش بة موجةيَك دةطوتريَت
كة دان بة دةرويَشى دا بنيَت و داخلَى (تةكية)يةل بيَت و بؤ ماوةيةل خزمةتى ئةو شويَنة بكات .ثلةى سيَهةم (بابا)ية .دةرويَش دواي ئةجنامي
طشت ئةو ئةركانةى لة سةرشاني دانراوة بة ثشتةريى موجب و دةرويَشةكاني تر ،ثلةى بابايى وةردةطريَت و ئيزني ثةروةرد كردني ثيَدةدريَت.
ثلةى ةوارم (جترد)ة .تةجةرود بةو درويَش يان بابايانةى دةطوتريَت كة بة خواستى خؤيان زةماوةند ناكةن و دواى تاشينى سةر و كونكردني
طويَضكةى رِاست ،بؤ هةتاهةتايى خزمةتى رِيَةازةكةيان دةكةن.
ثلةى ثيَنجةم (خةليفة)ية .هةر كةسيَك بيةويَت بةاتة ثلةى خةليفة ،ثيَويستة كنى كةم ثشتةريى سآ باباى (موجةرةد) وةربةريَت( :برِوانة:
سةياني و انصاري ،ص 321 :ة .)320
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ئةةايينى سةةوننة ئةةايينى فةةةرمي و طشةةتةريى توركيةةاى عومسةةانى بةةوو و رِيَةةةازي بةكتاشةةييش ،بةةةهؤى
بغوبوونةوةى لةناو سوثاى توركيةا "يةةنى ةةرى"يةكانةدا لةكيةةن حكوومةةتى عومسانيةةوة ثشةتةريى
ليدةكرا .لة توركياي ئةم سةةردةمةدا جيةا لةة ئةايينى فةةرمى ،بةكتاشةيةةريى و عةلةوييةة دوو ِريَةةازى
فيكرى بةرةاو و ديارى كراو بوون ،كة بةنهيَنى سري ونياي ئةاييين خؤيةان بةةرِيَوةدةبرد و لةسةةرةتادا
ثةيوةندييةكى ئةوتؤشيان لةطةا يةكدا نةبوو.
بةكتاشييةكان لةناوةةكانى "رِؤم ئيلى" واتة لة بةشةى رِؤذئةاواى عومسةانى و لةناوةةة داطريكراوةكةانى
ئةةةورووثادا نيشةةتةجآ بةةوون و عةلةوييةةةكان كةةة "قزلةةةاش"يشةةيان ثيَةةدةطوترا ،لةبةشةةى رِؤذهةةةآلتى
عومساني ،نزيك سنوورةكانى ئيَران نيشتةجآ بوون .بةآلم بةثيَضةوانةى رِيَةازى بةكتاشةيية كةة لةكيةةن
حكوومةتةوة ثش تةريى ليَدةكرا ،عةلةوييةكان بةهؤى نزيكى بريو بؤةةوونةكانيانةوة لةة ئةايينى فةةرمى
حكوومةتى "سةفةوية" لةكيةن حكوومةتةوة وةل دوذمن سةيريان دةكةراو رِووبةةرِووى عةزيةةت و ئةازار
دةبوونةوة .دوذمنايةتى لةطةا عةلةوييةكاندا كة ئيشق و قزلةاش و رِافزى شةيان ثيَةدةطوترا ،بةتايةةةت
لةسةردةمى سولَتان سةلييدا طةيشةتة ئةوثةةرِى خةؤى .ثةةيرِةوانى ئةةم ئايينزايةة ،بةمةبةسةتى سةوول
كردنةوةى طوشارى حكوومةت ،نكؤلَيان لةة ناسةنامةى نةتةوايةةتى خؤيةان دةكةرد و خؤيةان وةل تةورل
دةناساند ،ئةم نكؤلَي كردنة تا هةنووكةش هةر دةبينريَت .بةآلم بةبةردةوامى لة سةر بريوباوةرِى ئايينى
خؤيان ثيَدا طرييان كردووة.
ئةلَةةت ئةو طوشار و سةركوتكردنانةش بآ بةرثةرة نةبووة و تائيَستا بووةتة هؤى ةةندةها سةرهةلَدان
و شؤرِشى عةلةوييةكان لة كوردستان دا .زؤربةى عةلةوييةكان لةشةار و ناوةةةكانى سةيواس ،دةرسةي ،
تكة ،حةميد و زولقةدر نيشتةجيَن .ئةلَةةت نة ئةوةي كةة هةةموو قيزيلةةاش و عةلةةوي بةتةةواوي كةورد
بةةزانني بةةةلَكوو لةةة كتيَةةب و ثةرتووكةةةكاندا نيويةةك لةةة كةةورد بةةووني عةلةةةويان نةةةبرِاوة و وةل "تةةوركي
قيزيلةاش" ثيَناسة كراون .بؤ منوونة "طردليفسكي" دةنووسيت" :طومان لةوةدا نيية كة قيزلةاشةكان،
لة توركة شيَعةكانن كة لةذيَر كاريةةرييةتي خاة ثةرسيت "كةنيسةي طريةووري ئةرمةني" و باوةرِطةةلي
ميَذينةيي ئاسايي كؤندا ريةةي نويي ئاييين خويان دؤزيوةتةةوة .دةربةارةي سةةرهةلَداني عةلةويةةةري
دةبآ بلَيني كة ئةو بزووتنةوةية وةل زؤربةي سةرهةلَدانةكاني ديكةي كوردستان دةطةريَتةوة بؤ سةدةي
سةةيهةم زايةةيين واتةةة سةةةردةمي سةةةرهةلَداني "مةةاني" كةةة لةةةذيَر كاريةةرييةةةتي ئيسةةمم ،ئةنديشةةة و
بريوبوةووني سوفيةةري و خاة ثةرستيشةي لةةنيَو خويةدا جيةةة كردوتةةوة .عةلةوييةةكان برِوايةان بةة
طةرِانةوة و دوور نادوريش هةيةة و ريَةةةري ئةاييين خويةان بةة "دةدة" نةاو دةبةةن يةةكيَك لةة ريَةةةراني
عةلةويية "ةةلي ئةفةندي"ية كة لة سةدةي بيستةم وا ذيةاوة .دةدة لةة بنةمالَةيةةكي تايةةةت بةةناوي
"شيخ خوويةار"ة و مالَي ئةو زؤرتر جيَةاي كؤ بوونةوةطةلي ئاييين "جةمة" .لة ريي و رةمسي ج كةة
"دةدة" بةرثرسةةايةتي دةكةةات "سةةةماع"يةةش دةكريةةت و بةوجؤرةيةةة كةةة "دةدة" سةةروودي ئةةاييين
دةربارةي ثلةي بةرزي حةزرةتي عةلي دةخوينيت و هاوكةات لةطةةلَ ئةةو سةروودة جؤريةك "سةةماع"ي
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عريفاني ثةيدا دةبيَت .عةلةوييةكان هةموو ثينج شةبنانة بةرؤذوو دةبن و هؤي ئةو رؤذوو طرتنة ،شةهيد
بووني حةزرةتي عةلي لة رؤذي ثيَنج شةممة دةزانن .كةعةةي عةلةوييان مةرقةدي حةاجي بةكتاشةة كةة
رؤذي دةيةم مةحةرةم ،كاتي بةريوةةووني رييورةمسي حةجي ئةوان دةبيَت بةلَام نابيَ لةبري بكةين كة
مةرقةدي طةورة ثياواني موسلَيان و سةيدةكانيش بؤ ئةوان جيَةاي ريَزو حورمةتة و ثاية بةرزانة سةيري
دةكةن كة ئةمةش هةبووني ثيوةندي نيَوان يارساني و عةلةويية دةسةملينيَت.
"بيوروول" يان "بيارق" كتيةيَكةة كةة ثةنةدي ئةاييين و مةسةايلي ديةين عةلةوييةةكانن تيدايةة و كتةيَي
ثريوزي ئاييين ريَزي دةطريدريَت" .زؤربةي كتيَةة ثريؤزةكانيان لةة كةاتي شةةرِي تةورل و رووس لةة نةاو
ةووة"...
قيزيلةاشةكاني توركيا لة ئاخافنتدا خويان وةل "عةلةوي" ثيَناسةة دةكةةن .دةرويشةيكي ئةةهلي حةةق
بةةةمين وت :لةةة توركيةةا ئييةةة بةةةنيوي عةلةةةوي دةناسةةن ...نووسةةةراني بةشةةي كوردسةةتان ناسةةي لةةة
ئينسيلكوثدياي بريتاينكا "سريئيح .راوليسنون و سةري ةةارلز دةبليةو ويلسةون" ،عةةلي اللةهي دويسة و
ئةهلي حةقي زاطروس لة تةنيشت يةلدا وةس دةكةن.
ثيَويستة ئاماذة بكريَت كة لةسةرةاوة كؤنةكاندا هيض ئاماذةيةل بةة كوردبةوونى عةلةوييةةكان نةةكراوةو
بةبةردةامى بة "قزلةاشى تورل" ناويان ليَرباوة.
بةهةةرحاا ،سةةةرهةلَدانى رِيَةةةازى عةلةةةوى دةطةرِيَتةةةوة بةؤ سةةةدةكانى حةوتةةةم و هةشةةتةم ،واتةةة ئةةةو
سةردةمةى كة ثريبنيامني رِوودةكاتة توركستان و لةو وآلتة ةاككى ئايينى دةنويَنيَت.
ئةلَةةت لة توركياى ئةو سةردةمةدا ،بيَجةةة لةة "ئةحتييةة"كةان و ثةةيرِةوانى "شةيَخيية" ،فةلسةةفةى
يةكةوويى و عريفةانيش بةشةيَوةيةكى زانسةتيانة لةة تةكيةة و خانةقاكانةدا دةطوترايةةوة .بةةآلم بةةهؤى
ةاككيية ئايينييةكانى "شيَخ عة سياثؤش" و "شيَخ حةيدةر" و "شيَخ جونةيةد"وة كةة هةرسةيَكيان
لةكيةن دةولَةتى سةفةويةوة ثشتةرييان ليدةكرا  ،لة ناوةةى ئاناتؤ ثةرةى سةند .هةروةها دةتوانني
ئامةاذة بةة ةةاككي كةسةايةتيية يارسةانييةكان لةةةو ناوةةةية بكةةين .وةل "حسةةينى سةياكووهى" كةةة
لةسةرئةجنامدا بة "طلييةكؤا" ناوى ليَرباوة و لةطةا يارانى خؤيدا رِوودةكةنة بؤةوونةكانى "ثرديوةر".
هةروةها "شاوةيس قو " ش لة وآلتى توركسةتاندا ،لةةو ناوةةانةى كةة عةلةوييةةكان نيشةتةجآ بةوون،
ةاككي دةنواند .دواى ئةوان دةتةوانني ئامةاذة بةة "بةةعقووبى قووشضةى ئةؤغلى" بكةةين كةة بةةباوةرِى
هةنديَك كيةن ،يةكيَك لة "بازبان"ةةكانى سولَتان سةلي بووة و بةهؤى رِووداويَكةوة دةست لةكارةكةةى
هةلَدةطريَت و دةبيَتة يةكيَك لة يارانى "شائيرباهي " و ثاش ماوةيةل دةةةيَت بةؤ توركسةتان .هةةروةها
كورِى يةعقووبى قووشضى ئؤغلى كة يةكيَك لة شاعريان و "كةكم"زانان و طةورةكانى يارسةانى لةة وآلتةى
توركستان بووة ،ئةم كةسايةتيية لةكاتى خؤيدا سةرئةجنامى وةرطيَراوةتة سةر زمانى توركى.
لة دواى ئةم كةسايةتييانة دةتوانني ئاماذة بةة "موحةممةةد بةةط" و نةةوةكانى ،وةل "خةان ئاتةةش"
بكةين كة لة ناوةةى ئاناتؤ دا ةاككى ئايينيان بووة.
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بةهةرحاا ليَكضوويى و ثيَوةندى يارسانييةكان و عةلةوييةكان تةا رِادةيةكةة كةة زؤريةةل لةة تويَةذةران و
كةسايةتيية سةرةكييةكانى عةلةوى بة ئاآل هةلَةرانى يارسان دادةنيَن .ئةلَةةت هةروا كة ثيَشرت ئامةاذةم
ثيَداوة ،كةسايةتيية سةرةكييةكانى يارسان لةسةرةاوةكاندا بة "نازناو" ناويان ليَةرباوة و هةةر ئةمةةش
واى كردووة كة هيض بةلَةةيةل بةدةستةوة نةبيَت بؤ سةملاندنى ئةةوةى كةة ئايةا ئةةو كةسةايةتييانة لةة
سةرهةلَدانةكانى عةلةوييةكانى ئاناتؤ دا بةشةدارييان كةردووة يةان نةا؟ بةةآلم نكةؤلَى لةة ثةيوةنةديى و
ليَكضوونى باوةرِة ئايينييةكانيان ناطريَت و دةركةوتنى شةاوةيس قةو و قووشضةى ئةؤغلى و موحةممةةد
بةط لةو شويَنانةى كة عةلةوييةكان نيشتةجيَن ،رِيَخؤشكةر بةووة بؤئةةوةى كةة "خةان ئاتةةش" هةزرى
يارسانيان باشرت ثيَ بناسيَنيَت و باوةرِةكانى ئةةم ئايينةة زؤرتةر ليَةك نزيةك بةيَتةةوة .هةةر ئةمةةش واى
كردووة كة تا ئيَستاش ئةو ئاواتةى بؤ ناساندنى عةلةوييةةكان بةةكاردةبريَت ،زؤربةةيان نةاوى بنةمالَةة و
كةسايةتيية يارسانييةكان بن .لةوانة :ئةبداا بةط ،ئاتةش بةط ،نةبى  ،عة ئةلَغهى و هتد.
هةروةها داخستنى "جةم" و قوباني كردن لة ناو عةلةوييةكاندا لة يارسةانةوة وةرطيَةراوة .سةري ونياى
"سةةةماع"يةةش لةةة "ةةةؤثى رِةمزبةةارى" يارسةةانةوة وةرطيَةةراوة .بةةةكارهيَنانى "تةةةمةوورة"ش لةةة بؤنةةة
ئاينييةكاندا ،ليَكضوونيَكى تةواوى لةطةا بةكارهيَنانى ئةو سازةدا لةكيةن يارسانييةكانةوة هةية.
دانانى "مسةيَأل"يةش وةل رِةمزيَكةى ئةايينى لةةناو هةةردوو ئايينةدا بةاوة .سةةبارةت بةة بةكتاشةييةكان
دةتةةوانني بلَ ةيَني هةرةةةةند لةةة دريَةةذايى ميَذوويانةةدا بةةآ طريوطرفةةت نةةةبوون ،بةةةآلم بةبةةةراورد لةطةةةا
عةلةوييةكاندا لة باروودؤخيَكى باشرتدا ذياون.
"بةةةكتاش" بةةةباوةرِى يارسةةانييةكان و بةةةثيَى سةرةةةاوة كةكمييةةةكان ،هةةةمان "سةةولَتان سةةةهاكى
بةرزجنى" ية كةة لةنيَوةرِاسةتى دةرةى ثرديةوةردا سةةردانى بةاكوورى كوردسةتانى كةردووة و لةئاسةياى
بضووكدا بناغةى "بةكتاشيية" داناوة و دواتر لةكيةن "بالي سةؤلَتان" و طةةورة شةاعريانى تةرةوة ،وةل
"قايغوسزئةبدال" 1وةكة "بنيامينى ميَهيان" بوو و هةروةها "ثري سولَتان ئةبدال" و "مريد قول هييةت
ثةرةى ثيَدراوة .ثري ئيسياعيلى كة وةكنى "يةكيَك لة حةفتاو دوثري" لةم بارةوة دةفةرموآ:
بارطةى شام وةستةن ئةو بةكتاشيان
ئةو بةكتاشيان.......،
نة حةةةةاجى بةكتاش بروزدا نيشان
نة ثرديوةردا شام وةستةن سةةةةةةرِخان
هةفتةنان ةةةةةوطا يورتشان زييان
نيياش تةةةةةةريقةت دين عةلةةةةةةويان
طةةول بابا داوود مريد رِووى مةيدان
قاياقسز بنيام ةةةةةوطا بي عةةةةةةيان
مةةوستةفا ةةوطا نامش بى عوريان
شاهني بيانى مةةةةوسى دةفتةر خوان
 -1عارفةةلي شةاعري و كوكةةرانيَكي فةرة بةة نازنةاوي «قايغوسةوز» لةةنيَو توركةة شةيعةكان ،بةكتاشةةكان و ريَةازطةةلي ئاوةهةا بةووطن .ئةةو
ثةرتووكةي كة بةنيوي «رسالةي دلَ قايغوسوز» هةاتووة ،بةشةيَكة لةة يةةل «قةارا جميوعةة»ي تيكسةتة ئايينييةةكاني كتةيَي كةؤن تةورل كةة
بةرهةمي خواليخؤشةوو «فاخري ئيز»ة« .قةارا جميوعةة» بةة كةوي كتيَةةةةلي بنةةماكاني ئةةدة دةطوتريَةت كةة لةة كيةةن «موريةدة»كانةةوة
نووسراوة و هةمووي بؤ شيَخ سةي يةان وتارةكةاني ئةةو دةطةرِيتةةوة .لةة بنةةمادا «قةارا جميوعةة» ئةةبآ نووسةراوةي «شةيَخ سةةي ئةالةدين
ئةردةبيلي» بووبيَت( .قارا جميوعة ،د .سةيد حوسةين حمةمةدزادة سديق ،كثةرِةي .)131

61

زةردةجام غةزةل دةدةبى سولتان
رِةمز بار بى عةدال ئيسيش بى ويران
هةفتة نان ئيد بةى ةةوطا يورتشان
ئةةةيوةت نامش بى تورا ئةو زةمان
1
ثادشام هةر وةختى رِةنةى دا نيشان
بةةةثيَى ناميلكةةةى "بسةةاتى" كةةة لةسةةةردةمى "شاتةهياسةةب"ى سةةةفةويدا نووسةةراوة و عةلةوييةةةكان
بة"مناقب و فرمايش بةزرط" نةاوى ليَدةبةةن ،وا دةردةكةةوآ كةة بنةةماكان و بؤةةوونة بنةرِةتييةةكانى
بةكتاشيية هةمان بنةماكانى رِيَةازى "ئةخيية"ن و بريى "ئةوثةرطرى" تيَيدا رِةنةى داوةتةوة.
هةةةروةها سةرةةةاوة ميَذووييةةةكان دةرى دةخةةةن كةةة بةكتاشةةيية لةةة كؤنةةدا لةطةةةا يةةةكيَك لةةةرِيَةازة
سؤفييةكان ،كة بةة "ئةيةداكنى رِؤم" ناوبانةيةان دةركردبةوو ،ثةيوةنةدييان هةةبووة .هةةر بةةم بؤنةةوة
بةكتاشييةكان بة "ئةبداكنى بةكتاشى"ش ناويان ليَربدراوة.
لة رِيَةازى بةكتاشييةشدا ،وةل رِيَةازة سؤفييانةكان و ئةوثةرطرةكان ،هةنةديَك لةة عيةةاداتى تايةةةت لةة
جياتى حوكية شةرعييةكان دادةنريَت وةل:
ناردنى سةلَةوات بؤ دوانزة ئييامى شيعة ،لة هةموو بةيانى و ئيَوارةيةكدا .خويندنى دوعةاى "نادعةة "،
نةخواردنةوةى ئةاو لةة دةرِؤذى دةسةتديكى مةانةى موحةرِةمةدا .داننةان بةة هةلَةة و طوناهةةكان لةة كى
"باباشيَخ" لة دواى مانةى مةحةرِةم .هةةروةها بةشةيَوةى يارسةانةكان رِؤذى يةكةةمى سةاا ،واتةة ئةةو
رِؤذةى كة هةتاو لة "برجى حةمل"دا نيشتةجآ دةبيَت ،بة رِؤذى لة دايك بوونى سولَتان سةهال دةزانن.
رِؤذى نةورؤزيشيان بةكوة ثريؤز ة و بةة رِؤذى لةة دايكةةوونى حةةزرةتى عةة دةزانةن و ِريَةزى ليَةدةطرن.
هةروةها لةكاتى ديارى كراودا سفرةى ميهرةبانى "دةم" رِادةخةةن و بةكؤمةةا لةة دةورى كؤدةبنةةوةو
سروودى بةكتاشى "نةفس" دةةرِن و "نةى" دةذةنن ،كة ةؤنييةتى بةرِيَوةةوونةكةى ،داخستنى جةم
لةكى يارسانييةكان ،وةبريدةخاتةةوة .كتيَةةةكانى بةكتاشةييةكان ،وةل يارسةانييةكان ،زؤرتةر لةة سةةر
شةةيعر دانةةراون و شةةيعر كى ئةةةم جةماعةتةةة بايةةةخى هةيةةة و بةةة زمةةانى فارسةةى ،تةةوركى و عةةةرةبى و
ئالةانيايني.
بةكتاشييةكان و عةلةوييةكانى ئاسياى بضوول لة سةرةتاوة ثةيوةندييان ثيَكةوة نةبوو ،بةآلم هةنووكةة
ئةوةندة ليَك نزيك بوونةتةوة كة دةلَيَى يةل ئايينن و بة رِاستيش هةرواية.
سةبارةت بة شؤرِش و سةرهةلَدانى عةلةوييةكان بؤ منوونة دةتوانني ئاماذة بة وانةى خوارةوة بكةين:
شؤرِشةةى "بابائيسةةياق" لةةة سةةةردةمى سةةةجلووقييةكانى ئانةةاتؤ لةةةكاتى "غياسةةةدين كةخيوسةةرةوى
دووهةمدا " 1200 -1240ز" لة ناوةةكانى سيواس ،ئاماسيية ،توقات ،ةووروم و مةكتيية.
هةروةها شؤرِشى "بةدرةين سةماوى" لةسةردةمى حكومةتى موحةممةد ةةلةى لةناوةةةى رِؤم ئيلةى و
بالكان و شؤرِشى "شاقو بابا" كة "بابا تكة " يان قةرابيق "مسيَأل رِةش" يشى ثيَدةطوترا .شةاقو
بابا كورِى "حةسةن خةليفة" يةكيَك لة جيَةرةكانى "شيَخ حةيدةر" باوكى شائيسياعيلى سةفةوى بوو،
 -1سةرئةجنام ،كةكمى بارطة بارطة ،بةندى .34
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شاقو بابا خةلَكى ئاوايى "يامل " سةر بة ناوةةى قورقودايلى ،بوو و يةةكيَك لةة ئةنةدامانى بنةمالَةةى
"تكةلو" سةر بة عةشريةتى "تكة ئيلى" بوو و هةر بةم بؤنةةوة بةة "باباتكةة "يةش ناوبةانةى دةركةرد
بوو.
هةروةها لة مانةى زيقعدةى سالَى  000ى كؤةيدا سةةرهةلَدانيَك لةة ناوةةةى "بةوزووق" رِوودةدات كةة
"قةدرى هةرجابابا" ناسراو بة "سولن" و كورِةكةى "شاوة " سةرؤكايةتى دةكةن.
هةروةها دةتوانني ئاماذة بة شؤرِشى "سوكلون" قووةةئؤغلى لةناوةةى بوزقات و بابا زولنوون بكةين.
هةروةها شؤرِشى "وة خةليفة" لة توركيةنةكانى قةراعيسالو و دومووز ئؤغمن "تومةووز ئةؤغمن" لةة
ناوةةةةى ئادانةةة و شؤرِشةةى "يةكجةةة بةةةط" لةةة ناوةةةةى ترسةةووس و شؤرِشةةى "قةلةندةرشةةا" شةةايانى
ئاماذةن .ثيَويستة بةوتريَت كة يةكيَك لة سةرةكي ترين هؤكارةكانى ئةم شؤرِشانة زلَ و زؤر و طوشارى
حكوومةتى عومسانى بووة دةرحةةق بةعةلةوييةةكان ،كةة بةةهؤى جيةاوازى ئايينيةةوة ئةةجنامى داون و
ئةويش بة بيانوى نزيكى ئايينى عةلةوى لة ئايينى شةيعةطةرى كةة ئةايينى فةةرمى حكومةةتى سةةفةوى
بووة ،طومانى ئةوة دةكرا كة بةم بؤنةوة عةلةوييةكان يارمةتى سةفةوييةكان بدةن .ئةلَةةت رِاسةتة كةة
ثيَش لةوةى ناوةةى ئاناتؤ بكةويَتة ذيَةر دةسةةآلتى عومسانييةكانةةوة ،عةلةوييةةكانى ئةةو ناوةةةية،
بةهؤى نزيكى ئايينيةوة ثةيوةندييان بة سةفةوييةكان ،بةتايةةت لةسةةردةمى شائيسةياعيلدا هةةبووة.
بةةةآلم دواتةةر ئةةةم ثةيوةندييةةة بةةةهؤى بةةآ سةةنوورى دةسةةتيوةردانةكانى سةةةفةوييةكان لةةة كاروبةةارى
كؤمةآليةتى و ئايينى عةلةوييةكاندا ،بةرةوكوازى ةووة و نارِةزايى عةلةوييةكانى ليَكةوتووتةوة ،كةة لةة
رِووداوى "ةالَديَران" دا رِؤلَى هةبوو.
شةةرِى ةةالَديَران بةةةم شةيَوة بةوو كةةة دواى ئةةوةى لةةة سةالَى  011ى كؤةةيدا "شةةاقو بابةا" لةطةةةا
سوفييةكانى تةردا رِووي كةردة ئيَةران و ناوةةةكانى قرامةان ،سةيواس و ئةةرزجنانى داطريكةرد و سةوثاى
عومسانى تيَكشكاند و دوو سةركردةى عومسانى "قراطووز ثاشا" و "سولَتان بايةزيد خان على ثاشةا"ى
كوشت" ،نوور عة خةليفةى روملو لةة سةالَى  013ى كؤةةيدا بةة فةةرمانى شائيسةياعيل بةة بيةانووى
كؤكردنةةةوةى سةةؤفييةكان و كيةةةنةرانى بنةمالَةةةى سةةةفةوى ،هيَرشةةى كةةردة سةةةر خةةاكى عومسةةانى و
شارةكانى قةرةحةسارى شةرقى و مةكتييةى داطريكرد و بةناوى شائيسياعيلةوة خوتةةى خويَنةد .هةةر
لةو ساآلنةدا يةكيَكى تر لة سةةركردةكانى قزلةةاش بةةناوى "خةان موحةممةةدى ئسةتة جةانلوو" قةةآلى
دياربةكرى داطريكرد و سةوثاكةى "عةكئةدولةةى زولقةةدرى" تيَكشةكاند و بةووة هةؤى ئةةوةى كةة شةةو
سةركردةية تةسلييى شائيسياعيل بةيَت و لةعومسانييةكان دوور بكةويَتةوة .ئةم هيَرشةانة بةووة هةؤى
لةشكةركيَشى و هيَرشى سولَتان سةلي بؤ سةر ئيَران.
سةةولَتان سةةةلي لةشةةكةر كيَشةةييةكةى خةةؤى لةةة "ئةدرنةةة"وة دةسةةتديَكرد و لةةةرِيَةاى "ئةةاق شةةةهر" و
"سووشةهر"ةوة سنوور دةبةزيَنآ و دةةيَتة خاكى ئيَران.
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ثيَويستة بةوترآ كةة هةلَسةووكةوتى شائيسةياعيل لةة هةمةةةر كوردةكانةدا بةة هةةمان ئةنةدازةى "ئةاق
قويوونلو" ةكان زالَيانة و توندوتيذ بوو و هةر ئةمةش بووة هؤى ئةوة كة سةركردةكانى ئاناتؤ لة طةةا
"ياوزسولَتان"دا رِيك بكةون.
ئدريسةةى بةدليسةةى لةةة داطريكردنةةى دياربةةةكر و ناوةةةة روَذهةكتييةةةكان دا ،رِؤليَكةةى طرينةةةى هةةةبوو و
خزمةتيَكى زؤرى بةحكومةتى عومسانى كرد .ئةم كاسايةتيية توانيويةتى لةطةا ئةمرية كوردةكان ديدار
ثيَكةهيَنيَةةت و هانيةةان بةةدات بةةؤ هاوكةةارى كردنةةى دولَةةةتى عومسةةانى و لةةة كارةكةيةةدا سةةةركةوتنى بةةة
دةستهيَنا ،بةم بؤنةوة ئةمرية كوردةكانى ورمآ ،ئيَراق ،عةمادية ،جةريزة ،ئةةكيل ،بةةدليس ،خيةزران،
طارزان ،ثالو ،سريت ،حةسن كيفا ،ميافارقني ،جةزيرةى ئيةنى عومةر و بةطشتى ئةمريى بيست و ثيَةنج
ناوةةى لةطةا عومسانييةكاندا رِيَكخست كة ةوار كةس لة ئةةمرية هةةرة بةةهيَزةكانى ئةةو سةةردةمة،
"ئةمري شةةرف خةانى بةدليسةى" حةاكيى بةةدليس و مةةلكي خيةزران "ئةةمريداوود" و "مةةلك خةةليلى
دووهةم" حاكيى حسةين كيفا و "سولَتان حسةين" حاكيى عياديةشيان لة طةا بوو.

سةفةويية

سةفةويية لة سةدةى حةو و هةشتةمى كؤةيدا ثةيرِةوانى رِيَةازى سةفةويية لة يارسان نزيك دةبنةةوة
و يةكيي تييةل لة نيَوانياندا ثيَكديَت ،ئةوةش لةسةردةمي شيَخ سةةفييةدينى ئةةردةبيلى دا ،لةة سةالَى
 013ى كؤةيدا دةقةوميَت .لةو سالَةدا شيَخ سةفييةدين دةطاتة خزمةت "تاجةدين ئيرباهي " ناسراو بة
"ش ةيَخ زاهيةةدى طيمنةةى" يةةةكيَك لةةة شةةاطردةكانى "عةينةةة ديةةن زةمةةانى جةمالةةةدين طيلةةى" شةةاطردى
نةمجةدين كوبرا و ئةويش بةثيَى نةريتى رِيَةازةكة بؤ كةمةربةسنت دةينيَريَت بؤ ثرديوةر .ةؤنييةتى ئةم
رِووداوة لة سةرئةجنامدا بة وردى نووسراوة.1
ئةلَةةةةت هةةةروا كةةة ثيَشةةرت ئامةةاذةم ثيَكةةردوة ،هةةزرى يةةارى ثيَةةداطرى تةةةواوى كةةردووة بةةؤ شةةاردنةوةى
"نهةةيين"ى ئايينةكةةة و شةةاردنةوة و نةدركانةةدنى رِاسةةتييةكان و بةةةنهيَنى هيَشةةتنةوةى نةةاو و نيشةةانى
كةسايةتيية ئايينييةكان .هةر بةم بؤنةوة زؤربةى كةسايةتييةكان بةة نازنةاو ،ناويةان ليَةرباوة و رِووداوى
ةاوثيَكةوتنى شيَخ سةفى و سولَتان سةةهال لةة ثرديةوةريش بةة ئاشةكرا باسةى نةةكراوة و لةسةرةةاوة
ميَذووييةكاندا ئاماذةى ثيَنةكراوة.
بةهةرحاا شيَخ سةفى ،دواى ةوونى بؤ طةيمن و وةرطرتنى ثلةى نويَنةرايةتى شةيَخ زاهيةدى طةةيمنى،
رِيَةةرى ئةو رِيَةازةى وةرطرت و بة نةاردنى "خةليفةة" بةؤ وآلتةانى دةورووبةةر ،هةةروةها بةؤ كوردسةتان
بانةةشة بؤ ئةوة رِيَةازة دةكات و ثةيرِةو كيةنةريَكى زؤر بؤ رِيَةازى سةفةويية كؤدةكاتةوة.2

 -1سةرئةجنام ،دةورةى شيَخ سةفييةدينى شةردةبيلى.
 -2زندطى شاة امساعيل صفوى ،رحي زادة صفوى ،ص.03 :
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توانايي و هيَزى ئةايينى ئةةم بنةمالَة يةة دةبيَتةة هةؤى بةةهيَزبوونى ِريَةازةكةة و لةة ئةجنامةدا دةسةةآلتى
سياسيان بؤ دةخولَقيَنيَت ،ئةلَةةت ثيَش لةوة دةستهيَنانى دةسةآلتة سياسةى و ثيَكهيَنةانى حكوومةةتى
سةفةوية ،كاريةةرى زؤريان لة سةر دةسةآلتدارانى ثيَش سةفةويية هةبووة .بؤ منوونة دةيةيَرِنةةوة كةة
"ئةمري تة وورى طووركانى" دةستى يارمةتى و دؤستايةتى دةداتة دةست "خواجة عةة سةياثؤش" و
دةبيَتة موريدى ئةو.1
ئةمري تة وور بؤ يةكةم جار لة نزيك ةؤمى فةورات و جةارى دووهةةم لةة دزفةوول و بةؤ سةيَهةم جةار لةة
ئةردةبيل ةاوى بة خواجة عة دةكةويَت و ليَ دةثرسيَت :ة خواستيكت هةية تا بؤت دابينكةم؟ خواجة
عة داواى ليَدةكات ديلة رِؤمييكان ئازادبكات ،ئةمريتة وور ئةو ئارةزووةى بؤ جيَةةجآ دةكات و طشت
ديلةكان ئازاد دةبن .هةروةها ناوةةى ئةردةبيل دةطاتة وةقفى شيَخ سةفى.
هيز و تواناى ئايينى ،سياسى و ئابوورى بنةمالَةى سةفةوى لةسةردةمى شيَخ عةلي دا سةةقامةريدةبيَت
و ثةرة دةستيَنيَت .طشت ديلة رِؤمييةكانيش دةبنة سةرسدوردةى بنةمالَةى سةفةوى و داوتر دةةنة ناو
رِيزةكانى "قزلةاش"ةوةو دةبنة هيَزى سةرةكى ئةو سوثاية.
بةهؤى طوشارى "جةهانشاى قةرةقويونلوو"وةوة "شيَخ جونةيد" ناةار دةبيَت ئةردةبيل ةؤا بكةات و
رِووبكاتة دياربةكر و لةوآ لةطةا خوشكى "ئوزون حةسةن" زةماوةنةد دةكةات و لةطةةا توركيةنةةكانى
ئاسياى بضوول ثيَوةندى بنةمالَةيى ثيَكدةهيَنيَت و ثاش ماوةيةل بةة لةشةكةريَكى بةةهيَزى توركيانةةوة
دةطةرِيَتةوة بؤ ئةردةبيل و لةم كاتةوة ثروثاطةندةى ئايينى بنةمالَةى سةفةوى دةطؤرِدريَت بةؤ ةةاككى
سياسى و عةسكةرى .دواتر بة ئةمرى شيَخ حةيدةر طشت موريدةكانى كغويَكى سوور لة سةر دةكةن كة
كغوى حةيدةريشى ثيَدةطوترا .لةو كاتةوة هيَزى عةسكةرى بنةمالَةى سةفةوى بة قزلةةاش واتةة "كةغو
سةةوور" ناوبانةيةةان دةركةةرد .ئةةةم هيَةةزة لةةة هةةؤز و عةشةةريةتةكانى ئاسةةياى بضةةوول ثيَكهةةاتةوو .وةل
هؤزةكانى شاملو "بةطدلو" ،عةيدلو ،عةرة طرلو و تلقاز ،ئةستاجلو " تايفةكانى كةنةةرلوو شةرةفلو"
زولقةدر "تايفةكانى سوكمن و شةمس دين لةو و حاجيلةةر و قزغلةو" قاجةار "تايفةةكانى ئيةرمةى درت"
ئةفشار "تايفةكانى ئييانلو و ئةلدلوو ئةسةالو" توركيةان "تايفةةكانى ثرنةال و ئةوردة كلةو" ئيسةدريلو و
رِؤملو "تايفةكانى قويمحةسار" و قاراداقلو و بةيات و تالش ئالدائوت و قزاقلوو جاطريلو و بايةورت لو.2
ثيَوةندى ئةم هؤز و تايةفانةة لةكيةةن ئيسةياعيل ،كةورِة بضةووكةكةى شةيَخ حةيةدةر ،بةة بةةكارهيَنانى
مورديدةكان و ثةيك و ثةيامنيَرةكانى لة ئاسياى بضووكدا بةرِيَوة دةبريا.
سةردةمى شكؤ و بةهيَزى بنةمالَةى سةفةوى ثيش لة دايكةةوونى شائيسةياعيل "23ى رِةجةةبى سةالَى
 310ى كؤةى" دةست ثيَدةكات كة موريدةكان ئةويان بة مورشدى كامل" دادةناو بةسؤفييةكانى سةر
بةو بنةمالَة لة ناوةةكانى رِؤم و قةراجةدا و ئةهةر كؤدةبوونةوةو ديارى و خةةآلتيان بةؤ دةبةرد .شةيَخ
 -1عامل اراى صفوى ،ص.23 :
 -2سازمان ادارى حكومت صفوى ،مينورسكى ،ص.24 :
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ئيسياعيل دواى ثيَنج ساا نيشتةجآ بوون لة ناوةةةى "كهيجةان" سةةردةمةكةى بةة طوجنةاو زانةى بةؤ
دةركةوتن و هةلَةريساندنى شؤرِشيَكى بةرفراوان ،لة ذيَر ئاآلى سؤفيةةرى و ئاييندا ،بة بانةةشةكردن بؤ
ثيَكهيَنانى حكومةتيَكى شةرعى كة بريتى بوو لة حكوومةتى "ئيهام مةهدى".
بةم شيَوة بوو كة كورِة بضووكةكةى شيَخ حةيدةر دواى ةةند ساا خؤشاردنةوة لة طةةيمن ،بةيارمةةتى
سؤفييةكان و موريدةكانى خؤى بزاظى سةفةويى كة لة سةردةمى سةدرةدين و خواجة عةلييةوة دةستى
ثيكرد بوو ،طةيانديية دةرئةجنام.1
يةكةم طروث لةموريدةكانى كة بة هانايةوة هاتن ،طروثيَكةى ثيَةنج هةةزار كةسةى بةوون لةة موريةدةكانى
سووريا و رِؤم و ثاش ئةوان طروثيَكى حةوت هةزار كةسى لة سؤفييةكانى توركيا و ئاسةياى بضةوول ،كةة
دةميَك بوو هزرى سةفةوييةيان وةرطرتةوو.
تةةاجريَكى خةةةلَكى "ونيةةز" لةةة سةةالَى  1313زايينةةى سةةةبارةت بةةة خؤشةويسةةتى شائيسةةياعيل لةةةناو
موريدةكانيدا دةلَيَت :خةلَك ئةو سؤفييةيان خةؤش دةويَةت و ثايةةو ثلةةى تةا ئاسةتى خوداوةنةدى بةةرز
دةكةنةوة .زؤربةى عةسكةرةكانى بآ قةلَغان دةةنة مةيدانى شةرِ و هيوايان ئةوةية كة سةركردةكةيان
"شائيسياعيل" لةكاتى شةرِكردندا ةاوى ثيَيان بكةةويَت ...بةة سةينةى بةيَ بةرطةةوة هيَةرش دةبةةن و
هاواردةكةن شيك ،شيك.2
بةسةركةوتن و سةقامةريبوونى دةسةآلتى سةةفةوييةكان لةناوةةةكةدا ،شائيسةياعيل ئةايينزاى شةيعةى
دوانزة ئييامى لة ئيَران كردة ئايينى فةرمى و هةركةس خاوةن بريوبؤةوون و ئةايينيَكى جيةاواز بةوايةة،
لة ناوى دةبرد.
هةروةها هةستا بةدةسةتتيَوةرِدان لةة ئاسةياى بضةوول و بةة هانةدانى ئةةو :لةة سةالَى  011ى كؤةةيدا،
شاقوو باباى سةركردةى سؤفييةكانى "تكةلو" هةريَيةكانى :تكة ،قرامان و سيواسى رِووتاندةوة و زؤر
لة عةسكةرةكانى عومسانى ئةو هةريَيانةى كوشت .بايةزيةدخانى عومسةانيش بةةهؤى سةةرقاابوونيةوة
بةدامركانةةدنى نافةةةرمانى كةةورِة بضةةكؤلَةكةيةوة ،نةيةةدةتوانى بةتةةةواوةتى بةةةرةنةارى ئاذاوةةةةييةكان
بةيَتةوة و تةنيا بة نووسينى نامةيةكى نارِةزايى بؤ شائيسياعيل ثةسةندى كرد.
بةآلم دواتر فةرمانى دوورخستنةوةى شيعةكانى ئاسياى بضووكى بؤ سةوريا لةسةالَةكانى 031و  033ى
كؤةى" دةركرد.
باروودؤخى قةيراناوى و شؤرِشى بةربغوى شيعةكانى "تكة" لة سةالَى  011كؤةةي دةرخيسةت كةة ئةةو
بةشة لة ئاسياى بضوول لة ميَذبوو ناوةندى بؤةوونة ئايينيية جؤراوجؤرة تازةكانة و هةر ئةمةةش بةووة
هؤى ئةوة كة دواى كةوذرانى بايةزيةد بةة دةسةتديَكى حكوومةتةكةةى لةة وةرزى بةةهارى سةالَى 013ى
كؤةيدا ،بارودؤخى شيعةكانى ئاسياى بضوول بةرةو خراثةى بةرِوات و مةترسةى شؤرِشةى سةةرلةنويَيان و
 -1دنةالة جسجو در تصرف ايران ،ص .13
 -2سفرنامة يك تاجر در شرح سفرهاى ايتاليائيها در ايران ،اجنين هكليوت.
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هيَرشى سةفةوييةكان ،سولَتان سةلييى طةياندة ئةةو قةناعةتةة كةة شةيعةطةرى لةة وآلتةكةيةدا قةدةغةة
بكات و تا بؤى كرا ليَيان بكووذيَت.1
ئيسياعيل حةقى ئووزون ةارشى بة ثيَى "تاج التواريخ" دةيةيَرِيَتةوة :سولَتان سةةلي سةةبارةت بةة
شيعةكانى دانيشتووى ئاناتؤ فةرمانيَكى بؤ ئةةمريةكانى نةارد كةة بةةثيَى ئةةو فةرمانةة دةبوايةة طشةت
شيعةكانى ئةو ناوةة لة حةوت تا حةفتا سالَة ،ناونووس بكريَن و بؤى بنيَرن .دواتر فةرمانى كوشتنيانى
دةركرد و ةل هةزار نةفةريان بةندكران ،كةة هةنةديَكيان ليَكوشةنت و تةو َيلَى ئةةوانى تريةان داخ كةرد ،تةا
بناسريَنةوة.
ئةم رِووداوة ،واتة كوذرانى ةل هةزار كةس لة شةيعةكان ،لةة كةكمةةكانى يارسةاندا ئامةاذةى ثيَكةراوة و
هاوكاتة لةطةا دةورةى دووهةمى سةردةمى ثرديوةردا .واتة لةسةردةمى شاوةيس قوولي دا بووة و هةر
ئةويش بة مةبةستى نارِةزايى دةربرِين نامةيةل ئارِاستةى سولَتان سةلي دةكات و لةة ريةةاي يةةكيَك لةة
يارةكانى كة ناوى ئةمحةد بةووة و بةة عةا قةلةنةدةر ناوبةانةى دةركردبةوو بةؤى رِةوانةة دةكةات".ثةري
رِؤستةمى سو" سةرحةلَقةى حةفتاو دوثري لةم بارةوة دةفةرموآ:
شةةةاي سةفاكى كةردة بى زوهوور
ذة مولكات رِوم ذة ئى عةةةسر دوور
كوشتة بى بىَ حةد لةش وة بان كر
كةردى موسةخةر مولك بةغداد شار
2
كوشتة بى ليَشان رةد وة ةل هةزار
ئةةةةةةةةةةعرا زةبون موسةملان ذار
و ئةم بابةتة بةةواتا نامةة نووسةراني نيَةوان شائيسةياعيل و سةولَتان سةةلي كةة ةةةندين جةار دووثةات
دةبيَتةوة و هاتين ئةو نووسراوةطةلة لة تيكستةكاني يارساندا كة تةوةرةكةي ،نامة نووسةيين "نةةقيب
يارساني" "كة لةو كاتةدا شاوة سيقولي بووة" بؤ سولَتان سةلي و بانةهيَشت كردنةي ئةةو بةة عيدالَةتةة
كة بة رةستةيةكي زؤر جوان لةذيَر نةاوي "اذا حكيةت ین النةاس ان حتكة بالعةدل" "كاتيَةك بةسةةر
خةلَكدا حكوومةت دةكةيت بة عةدل و داد حوك بكة" كاردانةوةي دةبيَةت و ئاكةامي ذيةاني وي شةةهيد
بوون لة بةغداوة كة ئةودةم بةشيَك لة ئييدراتوورياي عومساني بووة.
لة كيةكي ترةوة ةاككي عةلةوييةكاني ئاناتولي لةو سةردةمةدا لةوثةةرِي تةني و تةاوي خةوي بةووة و لةة
كيةن شائيسياعيل وةل "ثريكاميل"ة كة لةنيَو عةلةوييةةكان ثلةةي خةودايي هةةبووة و ثيوةنديةةةليَكي
نزيكي لةطة َل يارساني لة سةردةمي شةيَخ سةةي بةاثريي و سةةدرةدين خواجةة عةةلي بةووة ة ثشةتةريي
كراوة و ئةبووة هؤي طةشة كردني زؤرتري ئةةو ةةاككيانة ،ئةبيَتةة هةؤي ئةةوةي كةة رؤالَةةتيَكي روون و
ئاشكرا لة رووداوةكاني ئةم سةردةمة زاتيية وةدةست نةكةويت.
بةلَام ئةو شتةي كة بةثيي بةلَةةنامةكان ،زؤر رؤشن و ئاشةكراية ئةوةيةة كةة ئةةو كةسةايةتييةي كةة لةة
كةةةكمي يارسةةانيدا وةل ريَةةةةري ئةةةو ئايينةةة نةةاوي ليَةةرباوة و دذ بةةة حكوومةةةتي عومسةةاني راثةةةرِيوة
 -1جنط ةالدران ،نصراللّة فلسفى ،جملة دانشةاة ادبيات تهران ،ش  2سال اول.
 -2سةرئةجنام دةورةى عا قةلةندةر ،بةندى .1
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شاوةسيقوليية كة جامي مةرط بة شةهيد بوون دةنوشيت و لةدواي شةهيد بووني بة "عالي قةلةنةدةر"
ناوبانط دةر دةكات.
كيةني بةرانةةر بةو كة "شاوةسيقولي" شةهيد دةكات سولَتان سةليية كة سةالَي نيشةتنة سةةر تةةخيت
ئةو " 013كوةي" هاوكاتة لةطةلَ سةردةمي "عالي قةلةندةر"دا.
ئةم سةردةمة هاوكاتة لةطةلَ قؤناغي دووهةمي ثرديوةر كة باسةكةي بة تريوتةسةلي لة بةشي "ساداتي
بةرزةجنة"دا هاتووة.
جةودا لةةةوة "شائيسةةياعيل" لةةةو سةةةردةمة كةكمييةةدا جيةايةةةكي نييةةة بةةةلَام بةةةثيي بةلَةةنامةطةةةلي
يارساني لة يارساني وةل قةلَايةةل دذ بةة عومسةاني كةةلَكي وةرطرتةووة و ماوةيةةل توانيويةةتي بةةرةي
"قيزيلةاش_ يارساني" ثيَك بيين .بةآلم رِيَذةى كوردةكان لةةناو سةوثاى شائيسةياعيلدا زؤر كةةم بةوو و
هيض ناويَك لة "كةهلؤرِ"ةكان نةبراوة ،ئةلَةةت ئاماذة بةة كوردةكةانى "ثةازووكى" كةة لةةو زةمةنةةدا لةة
دةظةةةرى كيغةةى و ئةكشةةكرت لةةة بةةاكوورى زةرياةةةةى وان نيشةةتةجآ بةةوون ،كةةراوة .هؤكةةارى ئةمةةةش
دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوة كة شانةى سةرةكى و ناوةندى سوثاى شائيسياعيل قزلةاشةكان بةوون و ئةةوانيش
رِازى نةدةبوون كة جةة لة خؤيان هيض هؤز و تايفةيةل لةناو سيستةمى عةسكةرى و سياسى حكومةتةدا
بةشدار بيَت.
ئةم رِيَةريية تارِادةيةل بوو كة بؤيان بكراية ،بضووكرتين و بآ نرخرتين ثؤست و مةقاميان بةئيَرانييةكان
نةدةسدارد .قزلةاشةكان ،ناتوركةكانيان بة "تاجيك" ناودةبرد كة ئةم وشة تائيَستاش لة ناو يارسةانيية
توركةكاندا باوة و بؤ ناوبردن لةو كةسانةى كة يارسانى نني بةكاردةهيَنريَت .ئةلَةةت ثيَوةندى يارسان و
قزلَةاشةكان "عةلةةوى"يةةكان لةة سةةردةمى سةولَتان سةةهال و قووشضةى ئؤغلييةةوة ،كةة جوطرافيةاى
ةاككييةكانى خؤى و يارانى دةظةرةكانى :تةبريَز ،ئةلنجة ،نةخجةوان ،ئؤردوباد ،مةرةند و ئةرةسةةاران
بوو دةطرِيَتةوة كة دواتر بة سةرهةلداني شاوةيس قوو و طةرِانى لة ئاسةياى بضةووكدا ئةةو ثةيوةندييةة
ثتةوتر دةبيَت و دواى دةركةوتنى موحةممةد بةط و سةةفةرى ئةةو زاتةة بةؤ توركيةا "لةكةكمةدا رِؤم" و
هةروةها رِيَةةرى كردنى بةكتاشييةكان و عةلةوييةكان ،بةثيَى ئايينى خؤيان ،هةروةها سةرهةلداني خان
ئاتةش و براكةان و يارةكةانى تةرى لةة دةظةةرةكانى تةةبريَز و سةةهةند و ئةةو ناوةةانة ،ثةيوةندييةةكان
ئةوةندةى تر بةهيَز دةبيَت.
هةةةروةها هةةةبوونى سةةةيد موحةممةةةد حسةةةين ،كةةة مةزارةكةةةى لةةة "مةةاكؤ"يةةة بةطشةةتى ئةةةوةمان بةةؤ
دةسةمليَنيَت كة لةنيَوان سالَةكانى  333تا  1333ى كؤةى ،هةبوونى كاريةةر و دا ى يارسانةكان لة
هةريَيةكانى توركستان و ئازةرباجيان و ئاناتؤ  ،بةشةيَوةطةليَكى جؤراوجةؤر ،وةل دةورةكةانى ثيَشةرت،
دةركةوتنى شاخؤشني لة لورِستان و سولَتان سةهال لة هةورامان و هةروةها شاوةيس قوو و بةرةكانى
لة توركستان ،بةردةوامى و رِيشة داكوتانى هزرى يارى لةو هةريَيانة ميَذوويةكى كؤن و بةرةةاوى هةيةة.
هةةةروةها مةبةسةةت لةةة "مةسنةدنشةةينة سةةةفةوييةكان" لةةةناو ةةةل تةةةنانى ئةةةهلى حةقةةدا ،ئاماذةيةةة
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بةسةفيةدين ئةردةبيلى ،شةيَخ سةةدرةدين و خواجةة عةة سياثؤشةة كةة ثةيوةندييةةكى تايةةةتيان بةة
يارسان و ثرديوةرةوة هةبووة .هةروةها بونياتنانى "دودةى عةجةم" لة حةيدةريية كة دةرئةجنامةكةى
"سةرسدوردةطى" بةبنةمالَةى "مريى" لةناو يارسانةكانيدا ليَدةكةويَتةوة ،ئةةو ثةيوةندييانةةمان زؤرتةر
بؤ دةردةخةن.
بةهةرحاا ئةو بزاظةى كة ئايينى قزلةاشةكانى ئاناتؤ رِيَك وثيَك كرد و بريوبؤةوونةكانيانى نووسى و لة
كتيَب و ناميلكة دا تؤمارى كرد ،لة ناوةة كوردنشينةكان بة ئةهلى حةق ناوبانةى دةكرد و لة رِاستيشةدا
بةثيَى سةرةاوةكانى تايةةت بة ئةهلى حةق ،دةتوانني بزاظةكانى بكتاشى و ئةةهلى حةةق و قزلةةاش بةة
سآ شيَوةى جياواز لة يةل ئايني بضويَنني.1
"مينؤرسكى"ش دةنووسي :لةناوةةكانى ثشت قةفقاز دوو طروثى عة ئةلَغهى بوونيةان هةيةة ،طروثةى
يةكةم :لة ذيَر دةسةآلتى حكومةتى ئةليزابت ثول "طةجنة" لة ناحيةى جربائيل ،ليَوارى ةةثى رِووبةارى
ئاراس ،بةرامةةر ئاوايى قولدور نيشتةجيَن .طروثى دووهةم :ئةو عة ئةلَغهييانةن كةة لةة سةةر خةريتةة
رِةطةز ناسييةكانى رِووسةكان دةسةت نيشةان كةراون و لةة ذيَةر دةسةةآلتى حكومةةتى "كةارس"دا ذيةان
دةبةنةةة سةةةر" .م .طرونةةارد" ئةمانةةة بةةة قزلةةةاش دادةنيةةت و ئةطةةةر ئةةةو ثةيوةندييانةةةى كةةة بةةة
"سيواس"ةةوة هةيانة رِةةاو بةرين ،لةةوة دةةةيَت ئةةم بؤةةوونة رِاسةت بيَةت .ئةةو دةنووسةيَت :ئةةم
جةماعةتة جاريَكيان ثةيوةندييان بة بةرثرسانى رِووسياوة كرد و خوازيارى ئةوة بةوون كةة ئايينةكةةيان
وةل ئايينيَكى نيوة مةسييى يان "رِؤم كريستيان" بةرِةمسى بناسريَت.2

حرووفيية

يةكيَكى تر لةو بزاظة فيكريانةى كة لةسةر بنةماى بريوبؤةوونى سةؤفيانة "عريفةان" و ثةةروةردةكردنى
نةفسانى ثيَكهاتووة" ،حرووفيية"ية .بونياتنةرى ئةم بزاظة "فةةزل ئةةلَغ حروفةى ئيَسةرتئابادى" كةورِى
ئةبوموحةممةدى تةبريَزيية ،كة بةناوى عةبدولرِةمحان بانةيان دةكرد و بةة "فةةزل ئةةلَغ حةةآلا خةؤر"
ناوبانةى دةركرد بوو.
فةزا ئةلَغ ئةوةندة ثاريَزكار و رِاست كردار بوو كة سةةبارةت بةةو وتوويانةة لةة دريَةذايى تةمةنيةدا نةانى
كةسى نةخوارد و داواى هيضى لة كةس نةكرد و بة دةسرِةجنى خؤى ذيا.3
ثريِةو كةرانى حرووفيية ،كة باوةرِيان بة ثاشايةتييةكى مةعنةوى بؤ فةزل ئةلَغ هةبوو و ثيَيةان دةطةوت
شافةزل ئةلَغ كة ئةةم بةاوةرِة لةة كةكمةةكانى ئةةهلى حةقيشةدا رِةنةةى داوةتةةوة و هةةركات مةبةسةت
ناوبردن لة نةعييى ئيسرتئابادى بيَت ،بة "شا فةز وة " ناوى ليَرباوة.

 -1تاريخ ايران دةورة صفويان ،ثذوهش در دانشةاة كيربيج ،ترمجة :دكرت يعقو اذند ،ص.010 :
 -2يادداشت هايى در مورد تايفةهاى اهل حق ،مينورسكى  ،ص.10 :
 -3واذةنامة طرطانى ،دكرت صادق.
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شافةزل ئةلَغ بة مةبةستى ةاككى ئايينى و رِاطةياندنى بريوبؤةةوونة تايةةتةةكانى خةؤى ،سةةردانى زوَر
ناوةة و شويَنى كردووة كة لةوانة دةتوانني ئاماذة بة ئيَراق و جيةال و ئازةرباجيان و خوراسةان و ثشةت
رِووبار "ماورا النهر" بكةين كة لةو سةةف ةرانةدا توانيويةةتى طةةليَك ثةةيرِةو بةؤ كى خةؤى رِابكيَشةآ كةة
زؤربةةيان "سةةةيد" بةةوون و هةنةةديَكيان لةةةناوداران و زانايةانى ئةةايينى و هةةةروةها دةسةةةآلتدا و ئةةةمري و
سةرؤل هؤزةكان بوون.1
بنةما و بناخةى هزرى فةزلَوآل حرووفيية لة سةر باوةرِ بة ثريؤزى حروف "ثيتةكان" و نهةيين ناوةكةانى
قورئةةان و كتيَةةةة ئامسانييةةةكانى تةةر و هةةةروةها "يةةةكةوويى" و شةةيكردنةوة و تيَةةيشةةنت لةمانةةة
بةشيَوةيةكى مرؤظ دؤستانة دارِيَذراوة.
ئةم بريوبؤةوونة ،بةجؤريَك لة جؤرةكان لة زؤربةى ئايينةكاندا بةرةاو دةكةويَت .بؤ منوونة لة قورئاندا،
ثيتةكانى ئةل و كم و مي بةشيَوةيةكى "سرِى" ئاماذةيان ثيَكراوة .يان ئةم وتةى حةزرةتى عة كةة
دةفةرموآ" :انا نقةه حتت با بس اهلل" يان وتةى ئينجيل كة دةفةرموآ:
لة سةرةتادا وشة هةبوو ،وشة كى خودا بوو ،وشة خودا بوو ،و هةمان لة سةرةتادا كى خودا بوو و هةةر
شتيَك بةهؤى ئةوةوة مةوجوود بوو و جةة لةو هيض شيتَك لةو شتانةى كة بوونيان ثةيدا كردوة ،بونيةان
نةبووة.2
هةروةها ئاماذة بةة وشةةطةليَكى وةل لةةوح و قةلَةةم بةة دواى يةكةدا لةة ةةةندين شةويَنى سةةرئةجنامدا
دةريدةخةن كة دةسكةوتى ثيَوةندى ئةم دوانة" ،وشة"ية .شيَخ ئةمري دةفةرموآ:
ثادشام نة دورِ بى دورِ نة دةريا بار
نة لةوح و نة قةلَةم نة يار نة ئةغيار
كة بؤ خؤى سةمليَنةرى ئةوةية كة هةنديَك لة وشةكان و ثيتةكان لةة نةاو ثةةيرِةوانى يارسانيشةدا رِيَةز و
حورمةةةتى تايةةةةتيان هةيةةة .ثيَويسةةتة ئامةةاذة بكريَةةت كةةة رِيَزطةةرتن لةةة ثيتةةةكان و ذمارةكةةان "اعةةداد"
ميَذوويةكى زؤر كؤنى هةية و دةطةرِيَتةوة بؤ سةرةتاكانى دةستديَكى ذيانى مرؤظ .بؤ منوونةة لةة كتيَةةى
"رِيط ودا" قايل بوون بة سييراوى بوونى هةنديَك لة وشةكان بةرةاو دةكةويَت.
لةسروودى 2ي مانداكى دةهةمى بةشى ةيَةوونى جيهاندا هاتووة:
لةسةرةتادا "هرن طربهة" دةركةوت و يةكةةم خةوداى ئافرانةدن بةوو .ئةةو بةؤ خةؤى ئامسةان و زةوينةى
رِادةطرت.3
لة شويَنيَكى تردا بةم شيَوة طوتراوة :كاتيَك كة "بريهسدتى" كة ناوى لة طشا شتةكان ناوة ،كورترتين و
يةكةم ثيتى دةنةدارى هةنارد ،طشت جوانييةكان و كةلَكةى شتةكان بةدلَسؤزييةوة دةركةوتن.4

 -1دنةالة جستجو در تصرف ايران ،ص.33 :
 -2زندطى و اشعار عيادالدين نسييى ،ص.24 :
 -3رِيط و دا.
 -4رِيط و دا.
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بةآلم بةهؤى دذوارى تيَةةيشنت لة بريوبؤةوونةكانى شافةزل ئةلَغ و بةهؤى ئةوةوة كة ثيَداطرى لة سةةر
"حلوول" واتة جيَةريبوونى خودا لة جةستةى دا دةكرد ،دذمنةكانى طشت توانايى خؤيان خسةتةطةرِ بةؤ
ئةوةى وتةكانى بة بآ بايةخ و نارِاست لة قةلَةم بدةن ...بة هةرحاا شافةزل ئةلَغ قوتاخبانةيةكى نةويَى
ئايينى و فةلسةفى داهيَنةا و بناخةكةةى دارِشةت كةة ئةطةةر بةشةة ئاينييةكةةى كبردبايةة سةةركةوتووتر
دةبوو.1
تةشةنةكردن و بغوبوونةوةى بؤةوونةكانى حرووفيية و ثروثاكةندةى "ئاتةئيستى" و خةةباتى سياسةى
ئةو جةماعةتة ،بيَةومان لة بةرذةوةندى فيودالةكان و مةككان و دةسةآلتدارانى "تة وورى" دا نةةبوو و
هةر ئةمةش وايكرد كة بة توندى بةرةنةارى بوونةوةو طشت تواناييةكانيان بةؤ قةؤا بةسةت كةردن و لةة
ناوبردنى شافةزل ئةلَغ و ثةيرِةوةكانى خستة طةرِ.
لة سةرةتاى سالَى  334ى كؤةيدا "شروانشاة" قؤا بةستى كرد و لة باكؤ خسةتيية بةندخيانةة .دواتةر
تةسلييى تة ورييةكانى كرد و ئةوانيش برديانة قةآلى "النجةق" و دواى كةةمرت لةة مانةيَةك "تةة وورى
مريانشا" بة دةستى خؤى سةةرى بةرِى و بةة فةةرمانى ئةةو كشةةكةيان بةة دووى ئةسةدةوة بةسةت و لةة
ناوشاردا كرديانة كيَش تابةيَتة هؤى ةاوترساندنى خةلَك .دواى ئةوةش سةرو كشةكةيان سووتاند.
دواى كةةوذرانى فةةةزل ئةةةلَغو سةةةركوتكردنى حرووفييةةةكان ،يةةةكيَك لةةة ثةةةيرِةوانى ئةةةو رِيَةةةازة بةةةناوى
"ئةمحةد لور" هيَرشى كردة سةر "شاروخ مريزا" و بة شكستهيَنانى هيَرشةكةى ئاطرى طرتن و كوشتنى
حرووفييةكان ئةوةندةى تر بةتني بوو و واى ليَهات كة ثامشاوةكانى ئةو رِيَةازة ةيرت كؤمةلَةاى ئيَران بة
شويَنيَكى طوجناو بؤ ةاككيية ئايينييةكانيان دانةنيَن و رِووبكةنة وآلتى عومسانى و لة ناوةةةى ئانةاتؤ
نيشتةجآ بن.
لةوانة بةتايةةت دةتوانني ئاماذة بة شاعريى طةورةى حرووفى "نةسييى" و كضةكةى و "عةة ئةةلَغ" و
ةةةةندين كةسةةايةتى تةةر بكةةةين ،كةةة بةةةهؤى نزيكةةى و ليَكضةةوويى هةنةةديَك لةةة بريوباوةرِةكةةانى خؤيةةان
بةكتاشييةكانةوة ،توانيان ماوةيةل لةةناو ثةةيرِةوانى بةكتاشةيية حبةسةينةوة و رِيَةازةكةةيان بدةاريَزن.
ديارة بةكتاشييةكانيش هةستيان بةةو ليَكضةوونة ئايينييةة كةردووة و رِيَزيَكةى يةةكجار زؤريةان بةووة بةؤ
شافةزل ئةلَغ ،تارِادةيةل كة لةة ِريَةزى حةاجى بةةكتاش و حةةزرةتى عةة دا دايةان نةاوة و هةنووكةةش
سيَيةم كةسايةتى ثريؤزى بةكتاشييةكانة.
زؤربةى ئةو حرووفييانةى كة لة ئيَراندا مانةوة و رِوويةان نةةكردة خةاكى عومسةانى و نةشةيان دةويسةت
د ةست لة ِريَةازةكةيان هةةلَةرن ،رِوويةان كةردة ناوةةةكانى نيشةتةجآ بةوونى يارسةانييةكان و ئاويَتةةى
يارسانييةكان بوون و لة كوذران و شةهيدبوون خؤيان ثاراست.
ئةلَةةةةت بةةةثيَى بلَةةنامةةة و سةرةةةاوة ميَذووييةةةكان هةةةر لةةة سةةةرةتاوة بريوبؤةةةوونى حرووفييةةة لةةة
كوردستان و لورِستان و كرماشان و كوردستانى ئيَراقةدا تةشةةنةى كةرد بةوو و كةسةانيَك لةةم ناوةةانةدا
 -1تاريخ تظم و نثر در ايران ،جلد دوم ،ص.10 :

71

ثةيرِةوى ئةو رِيَةازة بوون .هؤكارى ئةمةش جيا لة سةردانةكةى خودى فةزل ئةلَغ ،سةةفةر و سةةردانى
ثةيرِةوانى حرووفيية بوو كة بةردةوام بؤ ةاككى ئايينى رِوويان كردبةووة ئةةم ناوةةانة و ثةةيرِةويان وة
دةست خستةوو.
بةلةةيةل بةدةستةوةية كة دةسةمليَنيَت كوردستانى ئيَراق يةكيَك لة بنكةكانى ئةو رِيَةازة بووة .ئةلَةةت
لة كةكمي يارسانيدا ،لة دةميشق وةل هةلسةتةةي بزووتنةةوةي "حرووفييةة"ش نةاو دةبردريةت كةة بةة
سةةرجنداني بةلَةةنامةةكان دةتةوانني حرووفييةةة لةة عةرياق و ناوةةةطةلي ذيَةةر دةسةةلَاتي عومسةاني كةةة
دةميشقيش بةشيَك لةو ناوةةطةلة بووطة ئةطاتة ثةرةسةندنيَك بةرةاو ،بةتايةةت ئةوة كةة "فةةزلَ" بةؤ
خويشةي ةةةةند جةةار هاتووةةةووي دةميشةقي كةةردووة و دوور نييةةة طةةةر بلَةيني ثيةةةةي حرووفييةةةش لةةة
دةميشق وةكوو ناوةندي ةاككي عةلةوييةكان و شيعةي ئةوثةرطر و بزووتنةوةي ثريةوكةةري حةةزرةتي
عةلي بووة.
دواتر سولَتان سةلي لة سالَي  020كؤةي تةكييةيةل لة دةميشق بينا دةكات كة هي بةكتاشةيية بةووة
ئةطةرةي منوونةي ئةو تةكيةطةلة ثيَشرتيش لة دةميشةقدا بةووة بةةلَام دواي يةةكةرتين "حروفييةة" و
"بةكتاشيية" سةرجنيَكي زؤرتر بوكي خوي رادةكيَشت كة نةاوي ئةةو تةكييةطةلةة لةة كتةيَي "ثةريزادة
ئةةاييين"دا هةةاتووة .بةةةلَام لةةة كؤتاييةةةكاني سةةةردةمي يةكةةةمي قؤنةةاغي ثرديةةوةر "جامةةةي سةةولَتان
سةهاكي".بة تايةةت كة لة كؤتايى دةورةى يةكةمى سةردةمى ثرديوةريدا "كراسى سةولَتان سةةهاكى"
يةكيَك لة مةك ثلة بةرزةكانى ناوةةكة بة نيوى "مةك عابةدينى جاف" كة يةكيَك لة شاطردةكانى "مةةك
ئلياسةةى شةةارةزوورى" بةةووة رِيَةةةازى يةةارى وةردةطريَةةت و هةةةر بةةةم بؤنةةةوة مةةةككان و موحتةسةةةبينى
ناوةةكةوة دذايةتى دةكةن ،كة بةوردى لة "ديوانى عابدين"دا باسةى كةراوة .ةةؤنييةتى طؤرِانكةارى لةة
بريوباوةرِى عابةدين و وةرطرتنةى ئةايينى يةارى لةكيةةن ئةةو زاتةةوة ،ةةريؤكى "ثةولَيس"ى مةسةيييان
بريدةخاتةوة.
يةةةكيَك لةةةو كةسةةانةى كةةة موةةةياري عابةةدين دةكةةا و هةةزرى يةةارى بةطالَتةةة دادةنيَةةت "نةرطسةةى ئيةنةةى
مةكشكرى" دلَدارةكةى خودى عابدينة كة دواتر بؤ خؤيشى ئايينى يارى وةردةطريَت .بةآلم لة سةرةتادا
بةم شيَوة موةياري عابدينى كردووة:
كةم شةيتان بيَذة ،ئةم حةرفة كفرة
عابدين كفرة...،
1
ئسياق بة جةةةةةةةةادو وة عل جةفرة
مةيكة وة بيانو كاكةييان سةفرة
لةةةم وتانةةةى نةرطسةةدا دةردةكةةةويَت كةةة لةةةو سةةةردةمةدا باسةةى حةةرووف "ثيتةةةكان" و حرووفييةةة و
زانسةةتةكانى ثةيوةنديةةدار بةةةو عيليةةة ،وةل "جةةةفر" لةةة ناوةةةةكةدا تةةةوةريَكى ناسةةراو بةةووة و ئةةةوان
يارسةةانييةكان بةةة تايةةةةت سةةولَتان سةةةهاكيان بةةة كةةةلَك وةرطةةرتن لةةة زانسةةتى جفةةر و بةةةرة سةةيير و
ساحيَريش ،تاوانةار كةردووة كةة ئةمةةش لةكيةكةةوة ميَةذووى طةؤرِانى بريوبةاوةرِى عابةدينيان بةؤ رِوون
 -1سةرئةجنام ،ديوانى عابدين ،بةندى .43
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دةكاتةوة و لةكيةكى ترةوة ئاماذةيةكة بة ميَةذووى يةةكيَتى نيَةوان يارسةانييةكان و حرووفييةة .كةواتةة
ئةطةةةر ئيَيةةة دةيةةةى حةوتةةةمى سةةةدةى هةشةةتةمى كؤةةةى بةةة ميَةةذووى سةةةرهةلَدان و دةسةةتديَكى
ةاككييةكانى بزاظى حرووف يية لةكيةن شةافةزلَغوة بةزانني ،بغوبوونةةوة و تةشةةنةكردنى ئةةو هةزرة لةة
كوردستاندا ،لة دةستديَكى دةيةى كؤتايى سةدةى هةشتةمدا بووة و وةرطرتنى ئةايينى يةاريش لةكيةةن
عابدينةوة لة كؤتايى سةدةى هةشتةمدا رِووى داوة.
ئةلَةةت دواتر بةكييةتى حرووفيية و يارسةانةكان لةسةةردةمى دةركةةوتنى شةاوةيس قةوو و قووشضةى
ئؤغلى و هةروةها موحةممةد بةط و خان ئاتةش ،كة لةهةريَيةكانى باكوورى كوردسةتان و ئازةرباجيانةدا
ةاككى ئايينييان دةنواند و بةم بؤنةوة بةاروودؤخيَكى لةة باريةان بةؤ نزيةك بوونةةوةى زؤرتةرى ئةةم دوو
ئايينة ثيَكهيَنا .قووشضى ئؤغلى سةبارةت بةو ناوةانة دةفةرموآ:
اوزومدلني ديك دابانى يدى قةدم قيزقاثانى

النجة و نةةةةةةةخجوان اردوباد يةةةارى ايسر

طر طردن برى زنوزى صوفيانى مرند دوزى

اشاقيدة شةام قازانى تربيز دةيارى ايسرتم

اراند قةةةةةةةةةةاكنمرى عني علينني يار نلرى

تةةةةةةركية ايللريندة ةةاروادار يارى ايسرتم

ارسةاران قشمقيندا بتةةون اغري سيمقيندا

قيش طونى توكلى داغيندا نرطس بهارى ايسرتم

1

بةثيَى ئةم ديَرِانة واديارة قووشضى ئؤغلى طشت ئةو ناوةانةى كة حرووفييةكان تيَيدا بغوةيةان كةردووة
بة مةبةستى ب انةةشةيان بؤ هةزرى يةارى طةةرِاوة و هةةر ئةمةةش بووةتةة هةؤى ليَةك تيَةةيشةنت و نزيةك
بوونةوةى ثةيرِةوانى هةر دوو ئايينةكة.
ثيَويستة بةوترآ تةواوى ئةو ناوةانة لة كؤتايى سةةدةى دووهةةم بةةم كوة ،شةويَنى نيشةتةجآ بةوونى
"رِاوةنديية" و لةو ذيَر كاريةةرى خورِةم دينةكاندا بةووةو شةويَنةوارى زؤريةان لةةو ناوةةانة ماوةتةةوة،
لةوانة قةآلى "بز" كة تا هةنووكةش بةر ةاو دةكةويَت .هةةروةها "غوكحمسةةين سةاعيَدى" لةة كتيَةةى
"ايلخضى"  ،لةو شويَنةدا كة بةكورتى باسى بةسةرهاتى ةل تةنانى ئةةهلى حةةقى ئازةرباجيةان دةكةات،
كةسايةتييةل ناو دةبات كة زؤر كةس بة نةعييى ئيسرتئابادى دةزانيَت.
سةةاعيَدى دةنووسةةيت :نةةةبى ئاغةةا ثيَةةنةةدى هةةيض شةةويَنيَك نةةةبوو ،بةةةردةوام بةةةثآ رِيَةةةاى دةثيَةةوا،
لةةيايةكةوة بؤ ةيايةكى تر ،لة طونديَكةوة بؤ طونديَكى تر ،لة شاريَكةوة بؤ وآلتيَك ...لة ثرِدا دةهات و
كتووثرِ ون دةبوو ،رِؤذيَك لة ئةرمةنستان و ثةيرِةوان و نةخجةوان ةةاويان ثيَدةكةةوت و كةاتيَكى تةر لةة
خوراسان ،سةر لة بةيانى لة طوند دةبينرا ،كاتذميَريَك دواتةر لةة سةاحيَب زةمةانى تةةبريَز ...وةل شةيَت
دةذيا و دةرِؤيشت و كى دؤستةكانى زؤر خؤشةويست  ...ثيَى ناوةتة هةر شويَنيَك ،سةرجنى كةسانيَكى
بؤ كى خؤى رِاكيَشاوة.
لةثةيرِةوان و نةخجةوان ،لةةناو ئةرمةنييةكانةدا موريةدى زؤرة ...تةا هةنووكةةش لةة ئيلخضةى تايفةيةةل
نيشتةجيَن كة ثيَيان دةطوترآ "نةبى " يةكان .2هةروةها لةناو ةةلتةنانى "ئيلخضةى" و دةوروبةةرى و
 -1ديوانى قووشضى ئؤغلى ة دةسنووس.
 -2ايلخضى ،غوكحمسني ساعدى ،ص.133 :
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تةبريَزدا "قةب نامه" طةليَك هةن كة دريَذتريينيان هى شاعرييَكى زؤر بةناوبانةة بة نةاوى "رةهةةةرى".
ئةو شاعرية ديوانة شيَعريَكيشى ليَياوةتةوة ،هةروةها قوتب نامةةى "بابةا نةةهانى" كةة نازنةاوى "خةا
1
القةةني" بووة .لةم ناميلكانةدا باسةى ثةةيرِةوانى رِيَةةازة سةوفيانةكان "ئةةهلى تةريقةةت" و ةةلتةنان
كراوةو بةزمانيَكى سادة و ساكار ناوى طشت "قوتب"ةةكان دةبات ،كة وردبوونةوة لةو ناوانةة بةة باشةى
ثةيوةندييةةةةكانى هةةةةر ةةةةوار رِيَةةةةازى حرووفييةةةة و بةكتاشةةةيية و سةةةةفةويية و يارسةةةامنان بةةةؤ رِوون
دةكاتةوة .2هةروةها كة ثيَشرت باسكرا ،فةزل ئةلَغى حرووفى لة كةكمى سةرئةجنامدا بةة شةافةزل ئةةلَغ
ناوى ليرباوة كة "شاميَوان" بووة و يارةكانيشى بريتى بوون لة :مةنسةوور ،نةسةييى ،زةكةةريا و تةورل
سةربرِ .كة بةسةرهاتى هةموويان لة دةفتةرةكانى يارساندا نووسراوة.ثري نازدارى شريازى سةةبارةت بةة
شافةزل ئةلَغ و يارةكانى دةفةرموآ:
بارطةى شام وةستةن ئةو يانةى سارى
ئةو يانةى سارى...
نياش مةةةعرفةت شاى خاوةندكارى
منانا جةةةةلوةى جامةى عةةةةيارى
 -22مةسنةد نيشناني عةلةويية ،عريفان و سةفةويية كة بةنيوي «ةةل تةةنان» ناوبانةيةان دةر كةردووة بةريتني لةة -1 :هةو -2
شيَخ حةسةن بةسري  -0شيَخ حةبيب عةجةمي  -4شيَخ عةبدولَم سةمةرقةندي  -3ئيرباهييي ئةدهةم  -0شيَخ ئةةبوو سةليَيان
داوود بن نةسر تاعي كةرخي  -1شيَخ ماري كةرخي  -3شيَخ سري سةةقةتي  -0عةبةدولرةمحان جةامي  -13بايةزيةد بةسةتامي
 -11شيَخ جونةيد بةغدادي  -12شيَخ مةمشاد  -10شةيَخ دينةةوةري  -14شةيَخ ئةبوحمةمةةد عةموويةة  -13شةيَخ جةامي و
جيهةدين ئةلَةة كرةوي  -10شيَخ نةجيب ئةلدين سوهرةوردي  -11شةيَخ قوتةةةدين ئةبووبةةكر ئةبهةةري  -13شةيَخ روكنةةدين
سةجاسي  -10شيَخ فةريدة دين عةتار نةيشابووري  -23شةمسي تةبريزي  -21مةةوكنا جةكلةةدين حمةمةةد مةولةةوي (مةةكي
رؤمي)  -22مةوكنا جةكلةدين بةخلي  -20سولَتان حةمية  -24عاشةق ثاشةا  -23شةيَخ قةةزل حةةق  -20شةيَخ شةةهابةدين
ئةهةري  -21شةمس مةغريي  -23شيَخ جةمالةدين  -20شيَخ زاهيد طةيمني  -03شيَخ سةي ئةةدين ئةةردةبيلي  -01شةيَخ

سةردةدين مووسا

 -02خواجة عةلي سياثوش (رةش ثؤش)  -00شةيَخ حمةمةةد مةومني خوراسةاني  -04حةاجي بةةكتاش

وةلي  -03ثريئيلياس  -00خواجة يووسي حةيران  -01سةيد حمةمةد عةابيزي  -03سةولَتان حةازري  -00سةولَتان نةةهاني
 -43بابا سةملان(حةماسةي ثر شكوي ةل تةنان ،ثةرويز بابازادة ،كثةرِةي)02ة كة كؤي ئةةو ةةل كةسةايةتيية عريفانييةة وةل
سةرهةلَداني دووهةم كي ئةهلي حةق ثيَناسة دةكريَت كة لة جةستةي ةل مرؤظي ثال (ناو بانةيان بةة ةةلتةني ثيَشةرةو دةركةرد)
ئاشكرا دةبن و لة سةردةمي حةزرةتي حمةمةد وةديهات كةة ي ةكةةم جةةم كةمةةر بةسةتةي حةةقيان لةة طومةةةزي الخضررا
ثيَكهيَنا و نهيَنييةكاني ئاييين ةلتةن لةكيةن «مةوك عةلي» خةلَاتي «شيَخ حةسةن بةسري» كرا.
كثةرِةي  33لة كتيَي ئةوان (ةل تةنان) كة وةل بةلَةة ناوي ليَ دةبةن« ،كش اكسراري» سولَتان نةهانيية هةوةها ديوانةةليتةر
وةل «قوتبنامة»« ،ديواني فاتييي»« ،ديواني هييةتي»« ،ديواني نةسييي»« ،ديواني رةهةةري»« ،ديةواني حةةقيقي»« ،ديةواني
باباحةةازري»« ،ديةةواني خةةةتايي» (شائيسةةياعيلي سةةةفةوي)« ،ديةةواني عاشةةق ثاشةةا»( .كثةرِةطةةةلي  03و .)10ةةةل تةةةنان وةل
مةسنةد نيشاني ةرا ناودةبةن و يةكةةم ةةراي دايةةرةي جةةمي ةةل تةةنان« ،بابةا سةةملان» بةووة .لةةنيَو ئةةم ةةل كةسةايةتيية
عريفانيية« ،فةةزولم نةةعييي»« ،حةاجي بةةكتاش وةلةي»« ،سةةيد حمةمةةد موشةعشةةع» و «شةيَخ سةةي ئةةردةبيلي» مةسةنةد
نيشناني عةلةويية و سةفةويني كة تةريقةت و ريَةازي بريمةندانةي خويان سامان داوة و نيةو خةةلَكي ناوةةة و سةةردةمي خويةاندا
بلَاويان كردووتةوة .هةروةها سولَتان جةكلةدين حةيدةر و هةموو ئةو ئائينزانة كة ثيوةندي بةوة هةية و يةان تايفةةكاني «قزلةوو»،
«سياة مةنسوورييةكان» (رةشة مةنسوورييةكان)« ،ئاير ملو»ةكان« ،قامسلوو»ةكان ،هةداوةندةكان و...
 -2ايلخضى ص .31
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نةةةةةةةسييى بنيام ،ثريردا بةةةةةةارى
جامةى هةفتةنان يورتش بوجارى
زةكةةةةةةريا مووسى ثادةفتةر دارى
مةنسوور بى داوود رِةهةةروة يارى
يورت سارى بى زات رِةمةةةةةةز بارى
توركة موستةفا ،كةةمان وة قارى
ئةيوةت بةةةةى عةزيز ئينب موختارى
زةردةبام مةمحوود ئينب سةخارى
مةعرةفةت نيا نة دةمشق شةةةةةارى
شافةزل مةوكم سةةةةةةةرِش تةيارى
وةبةةةةةرط سةةةةةرِى بيشان ئيزهارى
ةةةوارتةن هةفتةنان ةةوطادان ديارى
1
ياران ةة رةنةش نةوينان ئةةةةازارى
مةوكم رِةنةةازةن رةنةش وسيارى
هةروةها لة كةكمةكانى ياريدا ةريؤكيَك سةبارةت بة شافةزل ئةلَغ و يارةكانى هاتووة كة بةم جؤرةية:
شافةزل ئةلَغ و يارةكانى بةرخيَكيان بوو كة هةموو شةويَك دةيانكردة قوربةانى .قوربةانى كردنةكةة بةةم
شيَوة بوو :بة ئةمرى شةافةزل "توركةةى سةةربرِ" بةرخةكةةى سةةردةبرِى و حسةةينى كةورِى مةنسةوور
بةرخةكةى بةداردا دةكرد و نةسييى ثيَستةكةى دةطرتةةوة و لةة ثةاش ئةةوة زةكةةريا بةرخةكةةى لةةت
دةكرد و عةينة قوربانييةكةى دةكوآلند ،دواى ئةوةى دوعايان بة سةردا دةخويَند ،دةيةاووارد .ثاشةان
ئيَسكةكانيان دةخستةوة ناو ثيَستةكةيى و بةرخةكة سةرلةنوآ زيندوو دةبوةو و شةوى دواتر بة هةمان
شيَوة قوربانييان دةكردةوة.
رِؤذيَك كة شافةزل لةوآ نةبوو ،بة بآ ئيزنى ئةو ،يارةكانى كة خؤشيان بة خاوةن كةةرامات دادةنةا ،بةآ
طويَدان بة عةينةة كةة داواى ليَةدةكردن لةة نةةبوونى شةافةزلَدا بةرخةكةة قوربةانى نةكةةن ،بةرخةكةةيان
سةربرِى ،بةآلم لة ئاخردا هةر كاريَكيان كرد بةرخةكة زينةدوو نةةبوةوة .دواتةر كةة شةافةزل طةرِايةةوة و
رِووداوةكةى لة عةينة ثرسى و ئةويش بؤى طيَرِايةوة.
شافةزل بةسةرهاتى هةموويانى بؤ ثيَشةؤيى كردن و هةمان كرداريان بةسةردا هات كة لةطةةا بةرخةكةة
دةيانكرد .بةم شيَوة دوذمنان سةرى توركةى سةربرِيان لة جةستةى جودا كردةوة .مةنسوور لةة دار درا
و زةكةريا تيكة تيكة كرا و ثيَستى نةسيييى يان بة زيندوويى ليَكردةوة.
دواي كورتة باسيك لةسةر ذيان و بةسةرهاتي "شةافةزلَ وةلةي" مةبةسةيت كةةكمي يارسةان كةة هةةمان
"نةعييي ئةستةرئاباديية" و ثةوةندي ئةو لةطةلَ يارسانييةكان لة ناوةةةي كوردسةتان ،دةطةينةة سةةر
باسي ياراني وي "مةنسوور ،نةسييي ،زةكةريا "...بةثيي بةلَةة و تيكسيت يارساني.
لة زؤربةي تيكستةكاني يارساني نيَو لة "مةنسووري" دةبريت كة دةتوانني بة متيانةوة بلَةيني مةبةسةت
"ابواملغيث حسني ابومنصور حميد بيعنةاوي احلةمج"ة كةة لةة سةالَي  244كؤةةي " 333زايةيين" لةة
بةيزاي فارس لةدايك دةبيَت و لة قوتاخبانةي "جونةيد" دةرس دةخوينيت و لة دواييدا سةفةر و تةبليغ
و فريكاري دةست ثيَدةكات .هةروةها كة لة ميَذوودا بة تريوتةسةلَي باسي كراوة ،لةة ثةيوةنةدي لةطةةلَ

 -1سةرئةجنام ،كةكمى بارطة بارطة ،بةندى .33
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فريكاري و خوداناسي ئةودا دؤذمناني زؤري بؤ ساز دةويت و سةةرةجنام لةة سةالَي  030كؤةةي "020
زاييين" دواي موحاكةمة لةدار دةدريت و لة ئاكامدا جةستةي ئاطر دةدري.
شيَخ ئةمري لةم بارةوة دةفةرموي:
َ سه نگ واران نه به غداد شار بی/مره نسوور سه
ئه و رو
رمه س ته سلیم وه دار بی
َ شه فره قه وه /سررره رمه س
مررررره نسوور وه شادی سو
بی وه جرررام ئنه لحه قه وه

بةلَام مةنسووري حةكج بةناو بانةي سةدةي سيهةم بة دريَذايي ثيَسةد سالَ ميَذوو ديَتة نيَو ريزي ياراني
شافةزلَ .ئةمة لةحالَيكداية كة شافةزلَ لة نووسراوةكاني خويدا ،بةفراواني باسي "مةنسوور" دةكات:
همچو منصور اناالحق زده از غایت شوق /برسردار نعره-
زنان میآیم

و يان "زةكةرياي" بةناوبانط كة شةرحي ذياني لةة تةةوراتدا هةاتووة و لةة ئاكةامدا جةسةتةي دوو لةةت
دةكريَت ،هةم لة كةكمي سةردةمي بارطةبارطة و لل داميار داميار و ديكةةي تيلسةتةةلي يارسةاني بةةبيَ
رةةاو كردني جوغرافيا و زةمةن لة ريزي ياراني شافةزلَ دادةنريت و ثريمووسا لة كةكمي داميار داميةار
بةندي  104دةفةرموي:
زه که ریا شه قم /نه خررره تای ویم زه که ریا شه
قم/نوسه نده ی ده وران دوو هه فت ته وه قم/چوینکه خه
تام بی نه وی موتله قم

لة واقيعشدا كةسيَكي ديكة لة ميَذوودا بيَجةة لة زةكةرياي ثيغةمةةري بةةناوبانط ناناسةني كةة شةيَوةي
مردني دووشةقة بوون بةيت و ناوي زةكةريا بيَت و بريوبرِواي تايةةت بةة خويشةي هةةبوو بيَةت.هةةروةها
سةبارةت بة "نةسييى" شاعري كة يةكيَك بووة لةة سةةيدةكانى شةرياز و ثةةيرِةوى رِيَةةازى حرووفييةةى
كردووة و طواية لةطةا كضى شافةزل دا زةماوةندي كردوة ،لة سالَى  32آ كؤةى " 4111ى زايينى"دا
لة شارى حةلَة بةة تؤمةةتى كدانة ى فيكةرى ،سةةرةتا بةة زينةدوويى ثيَسةتى دةكةةنن و دواى ئةةوة لةة
سيَدارةى دةدةن.1
ئةةةبووزةر ئةمحةةةدى كةةورِى بورهانةةةدينى حةلةةةبى "وةفةةات  334كؤةةةى" لةةة كتيَةةكةةةى خؤيةةدا
"كنوزالزةهب فى تاريخ حلب" بةناوى عة باسى نةسةييى دةكةات و ميَذوونووسةيَكى تةرى هاوةةةرخى
نةسييى واتة ئيةنى حةجةرى عسقمنى "وةفات  "323لة بةرهةمةكةى خؤيدا بةة "نةسةييةدين" نةاوى
ليَدةبات .كة ئةمةش هةمان نازناوةكةيةتى و وادةردةكةويَت كة ناوى رِاستةقينةى شتيَكى تر بووة.

 -1زؤربةى سةرةاوةكان لةو باوةرِةدان كة دواين ساتةكانى ذيانى نةسييى لة حةلَة بةسةرةووة .بةآلم خاوةن كتيَةى (الطايف الخیال)
نووسيويةتى لة شرياز كوذراوة و طشت ئةو كتيَةانةى (الطايف الخیال)يان وةل سةرةاوة بة كارهيَناوة بة هةمان شيَوة شويَنى كوذرانى
ئةويان شرياز ،يان ناوةةيةكى نزيك ئةو شارة بةناوى زرقان نووسيوة .برِوانة :زندطى و اشعار عيادالدين نسييى ،ص.20 :
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لةم سةرةاوانةدا وادةردةكةويَت كة لةسةرةتادا نازناوى نةسييةدينى بؤ خؤى هةلَةذاردووة و ناوى عةة
بووة و دواتر نازناوى "عييادةدين"ى لة خؤى ناوة.
هةروةها ئةو كةسةى كة بةناوى "مةمحوودى كورِى سخارى" لةكةةكمى سةةرئةجنامدا نةاوى ليةرباوة بةة
سةرهةلداني "زةردةبام" ثيَناسةكراوة ،واديارة هةمان "مةمحوودى ثسيخانى"ية كة يةكيَك بووة لةيارة
نزيكةكانى شافةزل ئةلَغ و دواتر بناخةى رِيَةازى "نقةويه"ى دانا كة ئةم رِيَةازةش بةشيَك بوو لة رِيَةازى
حرووفيية .بةةباوةرِى مةن "سةخارى" دةتوانيَةت هةةمان "ثسةيخانى" بيَةت و تةةنيا وشةةكة طؤرِانكةارى
بةسةرداهاتةيَت.
ئةلَةةت بةةرِيَز موحةممةةد عةة سةولَتانى لةة كتيَةةى "قيةام و نهضةت علويةان زاطةروس"دا نووسةيويةتى
مةبةست لة"مةمحوودى سخارى" كة لةكةكمى سةرئةجنامدا ناوى ليَرباوة "مةمحوودى غةزنةوى"ية كةة
بةهةلَة مةمحوودى سخارى نووسراوة.
ئةم بؤةوونةى سولَتانى ناتوانيَت لة رِاستييةوة نزيك بيَت ،ةونكة هةرطيز هيض ثةيوةندييةكى فيكرى لة
نيَةةوان مةةةمحوودى غةزنةةةوى لةةة يارسةةاندا نةةةبووة و مةبةسةةت لةةةهيَنانى نةةاوى سةةولَتان مةةةمحوود
لةسةرئةجنامدا شتيَكى طشتيية و هؤكارةكةى دةطةرِيَتةوة بؤ نةبوونى ةوارةيَوةيةكى داخراو لةة هةزرى
ياريدا .لةواقيعدا بةباوةرِى يارسان ،هةر دةركةوتن و يةةكةوونيَك و بوونيَةك بةةئريادة و خواسةتى ئيمهةى
سةردةطريَ ت و تةواوى هيَز و توانا و شكؤيةل كة لةسةر ئةم زةوينة خؤى دةنويَنيَت ،لة زات و خواسةتى
خوداوة تةشةنة دةكات و ئةو ئةركة بة جآ دةهيَنيَت كة ثيَى سديَردراوة .جا لة هةر ثلةوثايةو رِةطةز و
ئايينك دا بيَت طرينط نيية.
كاتيَك هيز و مششيَر بة دةست ةةنةيزخانى مةغولةوةية و كاتيَكى تر لة كراسى ترسةرنؤكيَكدا بة سةةر
سيَدارةوة يارى دةكات و كاتي وا هةية بؤ خؤى مششيَر هةلَدةطريَت و توورِةيى و قينى خؤى بة كوشنت
و قرِكردن دةنويَنآ و لة سةردةميَكى تردا هةر خؤى دةبيَتة قوربانى.
ئةلَةةت ئةمة بةماناى جةبرطرايى ئةم هزرة نيية ،بةلَكوو باسكردن لةو رِووداوانةية كة دةبةآ رِووبةدةن و
رِوودانيان طرينةى تايةةتى هةية.
بةثيَى ئاياتى "قورئان" يش هيض غونضةيةل ناثشكويَت و هيض دوطيانيَةك لةيَ نابيَتةةوة مةطةةر بةة ئةةمرى
خوداوةند نةبيَت و هةموو شتيَك بة خواستى خودا رِوودةدات.
سةرةرِاي ئةةوة ،ئامةاذة ك ردنةي ئاشةكرا بةة قؤنةاغي زاتةي سةولَتان مةةمحوود غةزنةةوي و رووداوةكةاني
ثيوةنديدار بة ئةوة لة كةكمةةلي يارساني وةل سةةردةمي بةرزةجنةة ،بابانةاوس ،بارطةة بارطةة ،داميةار
داميار ،ديوان عابدين و لة كةكمةةلي دواي قؤناغي ثرديوةر ،راسيت ئةم قؤناغة لة كةكمةكاني يارساني-
دا ثيَشةةان دةدات .كةوايةةة "مةةةمحوود ثةسةةيخاني" كةةة لةةة كةةةكمي سةةةرةجنامدا بةةةناوي "مةةةمحوود
سةخاري" نيوي ليَرباوة لةطةلَ "سولَتان مةمحوود غةزنةوي"دا دو كةسايةتي بة تةواوي ليَك جياوازن.
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ئيسةةتا بةةة سةةةرجندان بةةة وتارطةةةليَك كةةة لةسةةةر كةسةةايةتييةكان هةةاتووة ،طومانيَةةك نامينيةةت كةةة ئةةةم
كةسايةتييانة هةمان كةسايةتيية ناودارةكانن كةة لةميَةذوودا ناويةان هةاتووة .بةةلَام ئةةم باسةةش تةةرح
دةكريَت كة بةثيي تيكستةةلي "نوم نامة" لة شافةزلَ ة كة بةوي ياراني خةوي لةةنيودا نووسةيوة ة ئةةم
مةسةلةية مةحال و غةيري مومكني دةكات كة ياراني شافةرلَ ،هةمان ئةو كةسايةتييةكانن كة لة زةمةن
و كاتي تايةةتدا سةريان هةلَداوة.
ئيستا ئةم ثرسيارة ديَتة ئاراوة كة ةؤن ئييكاني هةيةة هةريةةل لةةم كةسةايةتييانة لةة كةات و زةمةةني
تايةةتدا ذيابيَنت و لة عةيين حالَدا ئةمانة لةيةل سةردةمدا هاوذيان و هاوكةات و هاوزةمةةن بةووبينت؟ و
بؤةي لة كةكمي سةرةجنامدا ئاوا هاتووة؟
ئةلَةةت زؤريةل لة يارسانييةكان ددان بة هةلَة بووني ناوطةةلي باسةكراو لةة كةةكمي سةةردةمي برديةوةر
"بيَجةة شافةزلَ نةعييي ئةستةرئابادي" دةكةن و لةو برِوايةةدان كةة شةافةزلَ وةلةي مةبةسةيت كةةكمي
سةرةجنام لة سةدةكاني سيهةم و ةوارةمي هيجريدا ذياوة بةلَام هاتين ئةو ،شايةتي سةردةمي ديواني
بةرزةجنةية كة لة دوايني سالَةكاني نيوةي يةكةمي سةدةي هةوتةةمي هيجةري دايةة كةة يارسةانييةكاني
دوةاري هةلَة كردووة .بةلَام وا نيية ،ةونكة ئيَية كةسةيَكيتةر لةة ميَةذوودا جةةة لةة "فةةزلَولَم حةرووي
ئةستةرئابادي" ناناسني كة ناوي واي بةيت .سةرةرِاي ئةوة ،كةسانيَك كة نكولَي لةم باسة دةكةن باسي
ثيَش بيين لةة كةةكم و كةةلَك وةرطةرتن لةة رةمةزو ذمارةكةة لةة كةةكمي يارسةانيدا كاردانةةوةي هةةبووة
لةبةرةاو ناطرن.
هةروةها ئيية جةة لةة قؤنةاغي سةةردةمي بةرزةجنةة ،تةةنيا لةة سةي قؤنةاغي كةةكمي لةة "فةةزولَم" و
"حرووفيية" دةتوانني نيشانةيةل ثةيدا بكةةين كةة هةةر سةي قؤنةا بةةرينةةوة بةة ميانةةي سةةردةمي
دووهةمي ثرديوةر واتا سالَكاني سةةرةتايي سةةدةي دةيةةم بةةدواوة لةحالَيكةدا كةة دوايةني كةسةايةتي
شةهيد كراوي بةناوبانط لة كةكمي سةرةجنامدا "نةسييي"يةة كةة نزيةك بةة بيسةت سةالَ دواي شةافةزلَ
" 323كؤةي مانةي" شةهيد دةكريت.
كة واية دةتوانني هةر يةةل لةةم كةسةايةتييانة تةةنيا لةة روانةةةي عريفةان و بريوبةرِوا وةل يةةل بةزانني.
لةةةواقيعدا خةةالَي هاوبةشةةي ئةمانةةة تةةةنيا بةةةكارطرتين عريفةةان و راوبوةةةووني هاوسةةان بةيَ روانةةطةةةلي
هاوبةشة كة هةموويان ثةيرةكةري يةل فةلسةفةي "وحدت الوجةوود" كةارطرتين ئةةو لةة ئةيش و كةاري
ئايييندان .وةل منوونة
"حةكج" كة لة جةرطةي ةلتةني ناسراوي ئةهلي حةق ناوي ليَرباوة و ثلةي داوودي هةيةة دانةي بةةوةدا
ناوةكة زاتي ثةروةردطار دةرل ناكريت و خوداوةندطاري ساحيب رؤحيَكي خودايية و ئةو رؤحة قسةكةرة
كة دةتوانيت ثيوةند بيَت بة دةرووني سالَكةوة و ئةم ثةيوةستة بة شةيَوازي "حلةوول" "جيةةر بةوون"
سةر هةلَدةدات و بةم شيَوة ،ئةو كةسايةتيية دةبيَتة بينةةري هةةبووني خوداوةنةدة كةة وايةة كةة كةاتي
وةسلَ بووندا ةةمكي "اناحلق" بة زمان دةلَيَت.
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ئةم بووةوونة بؤ هةموو ئةو كةسانة راستةو دةتوانني جيَةة ثييَ لة نووسةراوةكانياندا بدؤزينةةوة .وةل
ئةم دوو بةندة لة "علي اعلي خليفه شافضل" كة دةفةرموي:
حالج کرره رفت بر سر دار/از فررضل بیافرررت
ابررررار/
ره برد به نطق گفت اناالحق/شد کشته و شد وجود مطلق
و يا ئةم دوو بةيتة لة "شافةزل" كة تييدا ،باسي مرؤظ ة خودايي كراوة:
بیرون ز وجود خود ،خردا را/زینهار مررجو! که
گفتمت فاش
گویی که بغیر ما کسی هست؟/از خویش تو این حدیث
متراش

و رةةاو كردني ئةم برِوا مينتاليية و برِوابةوةي كة كةؤنرتؤ َل كردنةي زةمةةن ،تةةنيا لةة توانةاي ئةةوليا و
ثيغةمةةرانداية لةبةر ئةوةي كة دةسةلَات بةسةر هةسيت زةمةن و ةاوديَري كردني ئةو ،تةنيا تايةةت بة
كةسانةةليَكة كة ئريادةي بةهيَزيان هةية بةواتا ئةو كةسانةي كة رازي هةتاهةتايي لة عةشقدا دةوينت و
ئةم طرينةايةتيية لة كةكمي يارسانيدا كة تةنيا وينني و مينتاليتةي بةرز لةبةرةةاو دةطريةت وةل كةوي
كةسايةتيةةليك بة يةل روانةةوة ديَتة ئاراوة كة هةريةل ساحيب زات و فريشتةكانن و ثيوةنةدي ئةةوان،
ثيوةندييةكي زؤحي و دةرووني بةبيَ رةةاوطرتين كاتةو ئةوانيش بةةثيي هيَةزي ئةوثةةرماتريالَي خةوايي
كار دةكةنةسةر شويَن و زةمةن" .موستةفا كاميةل شةةيي" نيةز ئامةاذة دةكةات كةة حةةكج لةة روانةةة
ثةيرةوكةراني فةزولَم ثلةيةةكي بةةرزي هةةبووة لةبةةر ئةةوةي كةة ئةةويان وةل طةةورة و ثيَشةرِو سةةير
دةكرد .طواية حةلمج وةل يةكةم شةهيدي سوي ديَتة خةوي فةزلَ و ئةو وةل هاورا و دؤسيت خةوي نةاو
دةبات و فةزلَيش دواي قةتلَ ئةبيَتة ياري حةلمج و لةباري سةرةتاو سةرةجنام ،بةسةرهاتي حةلمجي بؤ
دووثات دةبيَتةوة.
هةةموو ئةةم تاكانةة بةةثيي بةرِواي ئةةهلي حةةق لةة فريشةتةطةلي نزيةك بةة دةرطةاي يةةكتان كةة بةةةثيي
ثيويستييةكان لة قالَيي جةستةييدا لةسةر زةوي جيلوة دةكةةن تةا هؤكةاري طؤرانكةاري و بةةرةوثيَش
ةوون ئامادة بكةن و بؤية شرؤظةي هةبووني خويان هةر لة ئةزةلَ و لة كاتي خولَقاندن لةة قؤناغةطةةلي
جوراوجؤردا دةزانن و ثيَداطري لةسةر دةكةن .ئةم باسة بةواتا "زةمةن" لةكن ئةمانةدا جيا لة "كات"ة
ك مرؤظ و هةةروةها بةة حةؤكيي ثيَداويسةتيةكان ،مةرؤظ وةل سةاحيب هيَةزو ئةريادة ،داميةاري كةردووة و
ثيَشةةةكييةكاني حلةةوول و يةةةكةرتن ئامةةادة دةكةةات .لةةة واقيةةعدا بةةةثيي بؤةةةووني ئةةةهلي حةةةق ،هةةةر
كةسايةتييةكي ناودار و يان بةهيَزيَك كة بة ثةروةردةكردني ئريادة ،ريةةي خوي دةرِوات و ئةطاتة ثلةي
مامؤستايي ،نيشانةطةليَك لة حلوول لةخويدا ئةبينيَت كة لةةاو يارسانييةوة ،ئةو كةسايةتيية ،ئةبيَتةة
ساحيب هيَزوزات .كةة ئةطةة ،ئةةم هيَةزو زاتةة لةة كةسةايةتيدا ثيَناسةة بكةةين ئةةبيَ باسةي فةلسةةفةي
ئيشراقي "سوهرةوةردي" بيَننة بةرباس كة هةر كةسايةتييةل ثلةي ئيشةراق دةثيويةت و هيةدي هيةدي
دةطاتة هيَزي تةواوي رؤحي كة ميوانداري ئةوة.
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بةهةرحالَ ،لةةاو نةكردني زةمةن بؤ فريشتةكان كة شرؤظةي هاتووةووي ثةيتا ثةيتا يان بؤ سةر زةوي
كة وةل بةسةرةووني قؤناغةةلي جؤربةجؤر باسي ليَدةكريَ ،وةل بةشيَك لة فةلسةفةي دونا دوون لةكن
يارسانييةكان ثيَناسة دةكريَةت كةة ئةةم تةةوةرة لةة بةشةي يارسةاني لةة ميَةذوودا و هةةروةها لةة بةشةي
ليَكضووني يارساني لةطةلَ زةردةشيتطةريدا باسي ليَدةكريت كة ثيويست بة دووثات كردني نيية ،بةلَام
وتين يةل رةستة جيَةاي خويةتي كة كوي ناسراواني عريفان لةم قؤناغة زاتييةدا ،مةقامي مةعريفييةة و
هةمووي بةهؤي ئةوانة لة مينتاليتة و فةلسةفةي "وحده الوجود" ثةيرِةوي دةكةن كة ئاكامي هةموويان
بةهؤي داكؤكي كردن لة ئةركي سةرشانيان ،شةهيد بوون و شةهادةت بةووة كةة ئةةم ليَكضةوونة ئةةواني
لةيةل ريَزدا دةستة كردووة.
لةواقيعدا ،ئةم كةسانة بةهؤي وتةي راستةقينةي سةرةجنام لة "هةفتةن"ن كة ياري "سةؤلَتان"ن و لةة
قؤ ناغةةلي جوراوجؤردا سةريان هةلَداوة كة منوونةي طرينةي ئةمانة لة جيَةة بةة جيَةةةي سةةرةجنامدا
دةبينن؛ وةل ئةم وتةي "ثريملوان كةعةةيي" ،لةة بةنةدي  33لةة هةةمان قؤنةاغي كةةكميدا كةة باسةي
سةرهةلَداني ثيَشدادييةكان دةكات و لة ئاكامدا بة "كيانييةكان" تةواويان دةكات .كوي كةسايةتيةةليَك
وةل "جةمشةيد جةةم" بةرادةري "تةةهيووريس ثيَشةدادي مةنووةةيهر" لةة بنةمالَةةي "ئةريج" و كةؤرِي
"ثةشةنط"" ،كةيقوباد" كؤرِي "ئةنوشريوان" يةكةمني ثاشاي زجنريةي كيةاني بةة ميَةذووي ثاشةايةتي
 433-301زاييين و "فةرةيدوون" ...كة بة متيانةوة لةيةل سةردةمدا نةذياون ،بةلَام هةريةل لةمانة،
لة "هةفتةن"ن كة لة قؤناغة جؤربةةجؤرةكاندا سةةريان هةلَةداوة .هةةروةها كةة وتةاري كةةكمي "ئاغةة
ئةمحةدي دووهةم" دةربارةي ئةم قؤناغة زاتيية هاتووة:جيلوةي زاتي ميواني شافةزلَ وةلي قةلةنةدةر،
بينيامني لةنيَو ثةرييةكان ثاشا بوو ،دةرووني ةوار مةكيةل لة حوزووزدا بوون ،بنةماكاني مةعريفةت لةة
ثاشاوة سةرةاوة دةطرن و نةسييي و زةكةريان و مةنسوور و "تورل سةربر" لةوانن ...بةرخي شةافةزلَ
ولييان سةربري و هةر ةوار كةس ،ئاكاميان بةةاوي خويان ديَت" .ئاغة ئةمحةد"يش لةةو بروادايةة كةة
ئةم طرينةايةتيية لة دونياي دةرووندا شيلكي طرتووة و زاتةكان لة قؤناغيَكي زةمةني تايةةتدا لةيةكرت
كؤ بوونةتةوة و ئةم سةردةمة كةكميية دروست كراوة كة لة ثرديوةردا ،رووداوة كة دةنووسريَت.

نووربةخشيية

نووربةخشيية يةكيَكى تر لةو رِيَةازانةية كة ثةيوةندييةكى بةرةاوى لةطةا يارسان دا هةةبووة .بناخةةى
ئةم رِيَةازة لة كيةن "موحةممةةدى كةورِى عةبةدولَغ مووسةةوى خوراسةانى  300 -103كؤةةى"يةةوة
دانراوة .مري سةيد موحةممةد دواى سةردانيَك بؤ شارى "هةرات" دةبيَتة ثةيرِةوى رِيَةازى "كربووية" كة
ثريةكةى خواجة ئيسياقى خةتمنى بوة.
خواجةةة ئيسةةياق ثةةاش ماوةيةةةل خةةةويَك دةبينيَةةت و بةةةهؤى ئةةةو خةةةوةوة نازنةةاوى "نووربةةةخش"
دةبةخشيَت بة سةيد مةحةمةد و بة دةستى خؤى خريقةى "سةيد عة هةمةدانى" دةخاتة سةر شانى.
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سةيد مةحةمةد خؤى لةم بارةوة ،لةناميلكةى "اهلدى"دا دةنووسيت :شيَخ و سةيدى من ئيسياق كورِى
ئارامشاى خةتمنى "قدس اللة تعا سرة" بة من ،نووبةخشى فةرموو :بؤ من دةركةوتووة كة تؤ ئييامى
مةهدى وةعدةدراو لة ئاخرزةمان داى .ثاشان لةطةا من بةيعةتى كرد و طوتى :باكت نةبيَت من شةايةتى
دةدةم كة تؤ ئييام مةهديت و من طيا ،دةكةمة فيداى تؤ .خودا ئاطادارت بيَت ،هةرةةند بةةآل و كيَشةة
بؤ ئييام و ثيَغةمةةرةكان هةر دةبيَت و لةوةشدا حيكيةتيَكى تيَداية .ئةو "خواجة ئيسياق" برِيارةكةى
بردةسةر و لة يةكيَك لة شةوةكانى ئةربةعيندا طشت شاطردة تايةةتةكانى بانةهيشت كرد ،ثةاش ئةةوةى
كة هةموويان كؤبوونةوة طوتى :هةرةةند كة بةة رِوالَةةت موحةممةةدى نووربةةخش موريةدى منةة ،بةةآلم
لةواقيعدا شيَخى منة ...هةر ئةو شةوة خريقةى شيَخييةتى خستةسةر شانى من و من هةر بةم خريقةوة
كؤةى دوايى دةكةم.1
دواى ئةوةى سةيد موحةممةدى نووربةخش خؤى بة ئييامى زةمانى زانى و بؤ ئةم مةبةستة بانةةشةةى
كرد و كةسانيَك بةيعةتيان لةطةا كرد ،ةةند جاريَك لة نيَوان نووربةخشييةكان و حكومةتييةكاندا شةرِ و
ثيكادان رِووى دا و لة هةمان سالَدا " 321كؤةى" شاهرؤخ مريزا رِيَةازى هةمةدانييةتى نووربةخشةييةى
سةركوت كرد و رِيَةةرة  01سالَةكةى ،واتة خواجة ئيسياقى خةتمنى و دوو كورِةكةى و ذمارةيةكى زؤر
لة ثةيرِةوكةرانى شةهيد كرد.2
دواى ئةوة شاهرؤخ مريزا مريموحةممةدى دةستةةسةركرد و ناردى بؤ هةرات .دواتر رِووى كردة شرياز و
لةويَوة ةوو بؤ بةهةةةهان و شووشةتةر و بةسةرة و ناوةةةى كرماشةان و ئةيمم .ئةلَةةةت بةوتةةى قةازى
نوورئةلَغ شووشتةرى ،ثيَشرتيش ،دووجار سةردانى كوردستانى كردبوو و وادةردةكةويَت كة خةلَكى ئةةو
هةريَية باوةرِيَكى زؤريان ثيَي بووة و بة ناوى ئةوةوة خوتةةيان خويَندووة و سكةيان بة ناويةوة ليَداوة.
دواى بانةةشةى "مةهدةوييةت" لة كوردستان كة طواية خةلَكيَكى زؤرى ليَ كؤدةبيَتةوة ،شاهرؤخ مريزا
نامةيةل ئارِاستةى دةسةآلتدارا نى هةريَيى كوردستان دةكات و داوايان ليَدةكات لةة هةةر شةويَنيَكدا ئةةو
كةسايةتييةيان بةر دةستكةوت دةستةةسةرى بكةن و بينيَرن بؤ كى ئةو.3
دواى قولَةةستكردنى سةةيد موحةممةةد ،شةاهرؤخ مةريزا ،كةة لةكوشةتنى دةترسةى و بةةو مةرجةةى كةة
بانةةشةى مةهدةوييةت نةكات و تةنيا باسى زانستة فةرمييةكان بكات ،دةينيَريَت بؤ ئاوايى "سةولغان"
ى نزيك شارى تةبريز .سةيد موحةممةد تا كؤتايى ذيانى لةو ئاوايية نيشتةجآ دةبيَت و ذيانى خةؤى بةة
عيةادةت و رِيَنومايى خةلَكةوة دةباتة سةر.
ةؤنييةتى ثيَوةندى نووربةخشيية و يارسان لة دوو رِوانةةوة جيَةةةى سةةرجنة .واتةة هةةم لةة رِوانةةةى
بريو بؤةوونةكانيانةوة و هةم لة رِوانةةى ميَذوويى و كاتييةوة .نزيكى و ثيَوةندى سةةيد موحةممةةد بةة
يارسانةوة تا رِادةيةل بوو كة زؤربةى بةسةرهاتنووسةكان و ليَكؤلَةرانى بيانى سةيد موحةممةد بة بةراى
 -1رِسالة اهلدى  21/1بة نقل از مشعشيان ،حميد على رجنرب ،ص.33 :
 -2روضات الجنان ،جلد دوم ،ص .233 :مجالس المومنین.12 ،
 -3جمالس املومنني ،ج ،0ص .140
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شيَخ مووسا و شيَخ عيسا ،واتة بة كورِى باباعة هةمةدانى دادةنيَن .هةروةها هةنديَكيان شيَخ عيسةاى
بةاوكى سةولَتان سةةهاكى بةةرزجنى بةة سةةيد عيسةا نووربةخشةى ناودةبةةن .هةةروةها زؤربةةيان سةةةيد
موحةممةدبةطى باوكى خان ئاتةش و سةيد موحةممةدى نووربةخش بةيةل كةس دةزانن و لة سةةر ئةةو
باوةرِةن كة نووربةخشى نازناوى ئةو كةسايةتيية بةووة .كةسةانيَكيش بابايادطةار و سةةيد موحةممةةدى
نووربةةخش بةةة يةةةل كةةةس دادةنةيَن و نووسةةيويانة سةةةيد موحةممةةةد كةةورِى سةةةيد عةةة كةةورِى شةيَخ
مووساية .هةروةها بة هؤى تيَكةلَةوون و يةكةرتوويى "موشةعشةعيية" و نووربةخشةيية لةة كؤمةةلَةاى
يارساندا ،تا هةنووكةش كةسانيَك هةن كة بةةناوى بنةمالَةةى "نووربةخشةى"يةةوة لةة كؤمةةلَةاى ياريةدا
دةذين.
بةهةرحاا هاتنى سةيد موحةممةدى نووربةخش بؤ كوردستان ،ئةويش ةةندين جار و بةتايةةت سةردانى
بؤ ئةو ناوةانةى كة يارسانةكانى تيَةدا نيشةتةجآ بةوون و هةةروةها ثةةيرِةوى كردنةى ئةةو كةسةايةتيية
لةك يةن ثياوماقووآلنى ناوةةكةوة ،ناتوانيَت بآ ثةيوةندييةكى ثتةو و بةرفراوان لةةنيَوان يارسةان و ئةةو
كةسايةتييةدا رِووى دابيَت.
سةردانى سةيد موحةممةد بؤ كوردستان لة كؤتايى سةدةى يةكةةمى ثرديةوةر و دةسةتديكى سةةردةمى
دووهةمدا رِووى داوة ،واتة لة دةورةى شةاوةيس قةوو كةة لةةو كاتةةدا ناوةةةكة بةتةةواوةتى يارسةانى
بووة.
مؤشةعشةعيية
مؤشةعشةعيية يةكيَكى تر لةو رِيَةازانةية كة طواية لةطةا يارساندا ثيَوةندى هةبووة .ئةم رِيَةازة لةكيةن
"سةةيد موحةممةةةدى كةةورِى فةةكحى مؤشةعشةةةع"ةوة بونيةةات نةةراوة .سةةيد موحةممةةةد لةةة ناوةةةةى
"واست"ى هةريَيى خووزستان لة دايك بووةو لة سالَى 343ى كؤةي بانةةشةى بؤ مةهدةوييةت كردووة
و خؤى بة حةةزرةتى مةهةدى زانيةوة و لةة سةالَى 313ى كؤةةيدا وةفةاتى كةردووة" .سةةيد حمةمةةد"
سالةةليَكي فرة لة قؤتاخبانةي "شيَخ ئةمحةد" ذياوة و لةةةند سةرةاوةشدا هاتووة كة شيَخ ،دايكةي
ئةةةوي بةةةذني خواسةةتووة .يةةةكيَك لةةة بةةةناوبانطتةةرين شةةاطردةكاني ش ةيَخ ئةمحةةةد" ،سةةةيد حمةمةةةد
نووربةخش" بووة كة ثيَشرت باسي كةرا .لةميَةذوودا هةاتووة كةة "ئةمحةةد بةن فةهةةد حيللةي" كتيَةكةي
نووسي كة بريتيي بةوو لةة تةركيةةةةلي تةقينةةوة كةة بتكتولوجياكةةي ئييةة وةبةري بةومي هيةدروذيين
دةخاتةوة .ئةو كتيَةة دةطاتةة دةسةيت سةةيد حمةمةةد كةة لةة ريَةةاي ئةةوةوة دةيتةواني بةة خويَنةدني
دوعايةل ،دؤذمناني لةشةرِدا لةناو بةات و ئةو دوعايشي فيَر جةنةاوةران و ثةيرةوكةراني خةوي كردبةوو؛
بؤية هيض مششيَر و ئةسةابي شةريككاري لةسةر نةدةكرد.
سةيد حمةمةد بةثيي وتةي خوي لة كةكمي "املهدي"دا ،دواي ئةوةي ئيديعاي "مةهدةوييةةت"ي كةرد.
بؤ ناوةةطةلي لورستاني ة ناوةةي ذيَر دةسةلَاتي يارساني كة ثيَشرت وةسيلةي شاخوشني ئيدارة دةكرا ة
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هةلدي و لة لورستان بزووتنةوةيةل ساز دةكات و ثريِةوكةراني زؤر لة دةوري خوي كؤ دةكات كة دواتةر
ثيَةةةةي دةسةةةلَاتي "موشةعشةةةعي" تةةا سةةةردةمي سةةةيد موحسةةني دةطاتةةة ناوةةةةطةلي كرماشةةان و
دةورووبةري .بةلَام لة ميانةي ريةةدا مةوك عةلي جيَةةي بةاوكي دةطريَتةةوة و تةنانةةت سةةيد حمةمةةد
خانةنشني دةكات بةلَام زؤر ناخايةنيَت و لة سالَي  301كؤةي دةمريت كة بة كؤةي دوايي مةوك عةلي،
دةسةلَات ،ديسانةوة دةكةويتة دةست سةيد حمةمةد .لةدواي سةيد حمةمةةد ،سةةيد موحسةني دةبيَتةة
جيةري كة ئةمة سةردةمي هيَينايةتي و لووتكةي دةسةلَاتي موشةعشةعييةية .لة سةردةمي دةسةلَاتي
ةل و ةةند سالَةي "سةيد موحسني" ،سةرتاسةةري خووزسةتان و بةسةرة و ناوةةةطةلي دةورووبةةر تةا
نزيكةي بةغداد و بيهةةهان و كةمكيلووية و بةندرةكاني خةليجي فارس ،بةختياري ،لورستان ،ثشةكوة و
كرماشان دةكةويَتة ذيَر دةسةلَاتي موشةعشةعيية .و هةروةها كؤرِ لة دواي باول تا سةةردةمي نادرشةاي
ئةفشار لةم ناوةةطةلةدا فةرمانرِةوايي دةكةن.
سةرةجنام نادرشا حكوومةتي موشةعشةعيية لةناو دةبات كة دةتوانني ئاماذة بة دوايةن والةي بنةمالَةةي
موشةعشةع لة رؤذةكاني ئاخري سةردةمي نادري بدةين.
ثيَويستة بةوترآ كة سةبارةت بةبانةةشةى مةهدةوييةةتى سةةيد موحةممةةدى نووربةةخش و هةةروةها
سةيد موحةممةدى كورِى فةكح و رِيَةازةكةيان ،هيض ئاماذةيان هيض كةكميَك لةسةرئةجنامدا بوونى نيية و
لة هيض شةويَنيَكدا وةل "خةاوةن زات" ناويةان ليَنةةبراوة .تةنانةةت لةكةكمةةكانى دةورةى زاتةى "خةان
ئاتةش" يشدا كة هاوكات بووة لةطةا يةكةرتنى موشةعشةعيية و نووربةخشيية ،هيض ئاماذةيةكيان ثيَ
نةكراوةو هةر ئةمةش دةيسةمليَنيَت كة ثيَوةندى يارسان و ئةم دوو بزاظة لة رِاستييةوة دوورةو ئةوةش
كة طواية بنةمالَةى ئاتةش بةطى بةرِةةةلَةل ثةيوةندييان بة موشةعشةعييةكانةوة هةيةة ،رِاسةت نييةة،
ةونكة بناخةى بنةمالَةى ئاتةش بةطى لة ثرديوةر دارِيَذراوة.

حةيدةريية

يةكيَكى تر لةو رِيَةازانةى ثةيوةندييةكى نزيك و بةرةاوى لةطةا يارساندا هةةبووة ،رِيَةةازى حةيدةرييةة.
ئةم ِريَةازة لة سةدةكانى حةوتةةم و هةشةتةمى كؤةةيدا لةة هندوسةتان ،هاوكةات لةة طةةا سةةرةتاكانى
دةورةى يةكةمى سةردةمى ثرديوةر ،لة هندوسةتان سةةرهةلَدةدات و لةة دةورةى دووهةةمى سةةردةمى
ثرديوةردا لة ئيَران ثةرة دةستيَنيَت و طةشة دةكات.1

 -1ئةم رِيَةازة لة ةوار شيَواز ثيَكهاتوة :1 :خاكسار جةك كة ئةبووتؤرابى و غوكمعة شاهى شى ثيَ دةطوتريَت :2 .دوودةعةجةم :0
مةعسوومعة شاهى  :4نوورائى .ئةم رِيَةازة حةوت ثلةى بؤ سةركةوتن و طةشة كردن داناوة كة بةم شيَوةن:
 :1لسان  :2ثيالَة ،بة ماناى خواردنةوةى ثيالَةى فةقر (هةذارى) كة ةواردة ياساى هةية:0 .كسوت ،كة خوازيارةكةى داخ دةكريَت و ماناى
مؤرى نةبووةت دةدات :4 .طل (خال؟) سداردن  :3طويَزشكاندن كة لةم ثلةدا رِيَرِةو دةطاتة ثلةى رِيَنيايى و دةبيَت بةاتة خزمةت يةكيَك لة
سةيدةكانى بنةمالَةى (مريى) ئةهلى حةق و سةرسدوردةى ئايينى يارى بيَت :0.ةراغى :1ئريشاد (مورشيدى تةواو)
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بنيات نةروسةر حةلَقةى ئةم رِيَةازة "جةكلةدين حةيدةر"ة كة زؤر جار بة باوكى شائيسياعيلى سةفةوى
دايدةنني .لة هةنديَك لةسةرةاوةكانيشدا "قوتيةدين جةكلةدينى حةيدةرى توونى"يان بةة سةةرحةلقةى
ئةم رِيَةةازة زانيةوة.1هةةروةها كةسةانيَكيش "قوتةةةدين حةيةدةرى زاوة"يةان كةة طؤرِةكةةى لةة شةارى
"توربةت حةيدةرية"ية بة بونياتنةرى ئةم رِيَةازة داناوة".سةيد جةكلةدين حةيدةرى بوخارى" ناويَكيش
كة خةلَكى هندوستان بووةو هةر لةو وآلتةش كؤةى دوايى كردوة ،لةكيةن هةنديَك لةة ليَكؤلَةرانةةوة بةة
سةر حةلقةى ئةم رِيَةازة ثيناسة كراوة .بةلَةةنامة ميَذووييةكانيش ئةوةمان بؤ دةسةمليَنن كة هةر ئةةم
كةسةةايةتيية ،واتةةة جةكلةةةدينى بوخةةارى سةةةرحةلَقةو بونياتنةةةرى ئةةةم رِيَةازةيةةة و بةةة وتةةةى كةةةكمى
سةرئةجنام لة بنةرِةتدا ثةيرِةوى ئايينى "درووزى" بووة.
"مودةريسى عالةم" كة بؤ خؤى يةكيَك لة سةةرحةلقةكانى دةرويَشةانى "خاكسةار" بةووة سةةبارةت بةة
جةكلةدين حةيدةر نووسيويةتى :من لةة زارى مورشةيدةكةى خؤمةةوة بيسةتوومة كةة سةةيد جةكلةةدين
حةيدةر ثياويَكى ئيَرانى بووةو ماوةيةكى زؤر لة هندوستان سةرقالَى ثةروةردةكردنى دةروونى و ةاككى
ئايينى بووة.2
هةروةها لةة "تةيةان احلةق ايةات وكيةت" دا هةاتووة :ئةةم نةزمةة "حةيةدةرى" لةكيةةن خواليَخؤشةةوو
جةكلةدين هيندييةوة ثيَكهاتووةو ةةل تةةن و حةةو تةةنى شةرياز و قوتةةةدين حةيةدةر كةة بةة توربةةى
حةيدةريية بةناوبانةة ثةيوةندى بةوة هةيةة .3هةةروةها سةةيد موحةممةةد عةة خواجةةدين لةة زمةانى
"موحةممةةةد بةةاقرى سةةاعيدي"يةةةوة دةليةةت :ثرسةةيار كةةرا سةةةيد جةكلةةةدين كيَيةةة؟ سةةةيد جةكلةةةدين
حةيدةرةى بوخارائى بةطويَرةى "عيدة املقاكت" ةاثى حةيدةر ئاباد ،كورِى سةةيد ئةةبوو زةيةد كةورِى
سةيد يوس كورِى ئةبوجةعفةر كورِى سةيد مةمحوود كورِى سةيد ئةمحةد كورِى سةيد عةبدولَغ كورِى
سةيد عة عسةةر كورِى موحةممةد نةقيية .كة بةطومانةةوة دةتةوانني بلَةيَني لةة سةةدةكانى ثيَنجةةم و
شةشةم و حةوتةمى كؤةيدا ذياوة.
كةواتة نةاتوانني رِةةةةلَةكى سيلسةيلةى خاكسةار بةة ِريَنينةةوة بةؤ بنةمالَةةى سةةفةويية و ئةةو كورسةى
مامانةى كة لةبةردةست خاكسارةكان دايةة ،واي دةردةخةةن كةة ئةةو تيدييايةة كةة سةولَتان حةيةدةرى
باوكى شائيسياعيلى سةفةوى بونياتى ئةم رِيَةازةى داناوة ،لة رِاسةتييةوة دوورة .ئةلَةةةت ئةمةة رِاسةتة
سولَتان حةيدةر لة بنةمالَةى "فةةقر" ةو باوةطةةورةى ،واتةة شةيَخ سةةفييةدين موريةدى شةيَخ زاهيةدى
طةيمنى بووة ،بةآل م هةروةها كة ئاماذةمةان ثيَكةرد ئةةو كةسةايةتيية بونياتنةةرى ئةةم ِريَةةازة نةةبووة.
 -1قوتةةدين حةيدةرى توونى مووسةوى يةكيَكة لة سةيدة رِيَزدارن و عارفة بة ناو بانةةكان كة ثشتاو ثشت رِةةةلَةكى دةةيَتةوة سةر
عةبدولَغ كورِى مووسا كورِى مووسا كورِى جةعفةر (موسى ابن جعفر) ئييامى شيَعة .ئةو زاتة سةرحةلَقةى فريقةى (حةيدةرية)ية .شيَخ عةتار
طةيشتوةتة خزمةتى و كتيَةى (حةيدةرنامة) ى بة ناوى ئةوةوة نووسيوة لة شارى (توون)ى خوراسان لة دايك بوةو ماوةيةل لة تةبريَز ذياوةو
هةر لةو شارة كؤةى دوايى كردووة( .لغت نامة دهخدا ،حرف ق ص )13333هةر وةها موحةمةد مةعسوومى شريازى رِةطةزنامةى ئةو زاتةى
لة بةرطى دووةمى كثةرةى 103ى كتيَةى طرايق الحقايق دا نووسيوة.
 -2طنجينة اوليا ،عةدلكري مدرسى عامل ،ص.111 :
 -3تةيان احلق ايات وكيت (حتفة درويش) ص.114 :
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نووسةةري "طةرایق احلةایق"يةش لةة هةةمان "سةةيد جةكلةةدين بوخةاري" نةام دةبةات كةة موريةدي
"بهاالةةدين زكريةةا ملتةةاني" نووسةةةري فارسةةي نووسةةي نييضةةة دوورطةةةي هيندوسةةتان و موريةةدي "ش ةيَخ
شةهابودين سوهرةوةردي" بووة كة لة بةرواري  030-003كؤةي لة "ملتان" كؤةي دوايي كردووة و
ئةو لة جةرطةي دةرويشةاني جةةكليدا ثيَناسةة دةكةات كةة مةةزاري ئةةو لةة "ئووةةة"ي هيندوسةتانة و
"حاجي زةينولعابدين شريواني" لة وةسفي "ئووة" دةنووسيت :ديهاتيَكة لة بيمدي "ملتان" و ناوةةية
كة لة بةشي دووهةم؛ كةش و هوايةكي خوشي هةية و دانيشتواني زؤرتر دةرويشةةلي جةةكلي و ديكةةي
هيندييةكانن .و لةبةر ئةوةي مةرقةدي "سةيد جةكلي بوخةاري" لةويدايةة و ئةةوكد و سةرشةاخةي ئةةو
طةةورة ثيةةاوة لةةةو ناوةةةيةدا ذيةةاون ،سةةةروةري جةكلييةةةكان و طةةورةي دةرويشةةاني ئةةةم ناوةةةةيةن.
هةروةها لة ناساندني "سةيد جةكل"ي ناوبراودا دةنووسيت" :سةيد جةكلةدين" عارفيَكي كةم ويَنة بوو
و ئاويَنةي فةقرو فةناي سةردةمي خوي بوو و لة مةزهةبي ئييامييةدا لة سةواددا ئيشي دةكرد .هةروةها
لة "منتخةات رسايل خاكسار"دا" ،مريزا شةيدا" ،سةيد جةكلةدين بة خةلَكي بوخارا ناو دةبات.
بةثيي ئةم نووسراوانةدا ئةتوانني بلَيني مةبةست لة جةكلةدين حةيدةر ،دانةري زجنريةي "حةيةدةري"،
هةمان سةيد جةكل بوخاريية كةة لةة سةةدةي شةشةةم و هةوتةةمدا ذيةاوة و لةة "ئووةةي" هيندوسةتان
ئةسدةردة كراوة.
"ابن بةوطة" لة سةفةرنامةكةي خويدا سةبارةت بة شاري "ئووة" دةلَيَت :لة رؤذطاري ئةمرِودا ،ئووة لة
قةوارةي سيَ ئاواييدا لة ناوةةي ثةجنا ماوةتةوة كة لة رؤذطاراني كولةدا زؤر بةناوبانط بووة و نيةوي
كؤني ئةو شارة ،طواية "ديوطرة" "دذخودا" بووة كة نةقلَ دةكريَ لة سةدةي شةشةمي كؤةيدا كضةي
"راجاي مةحةل" لةسةر دةسيت "سةيد جةكلةدين" شايةتييان ديين و دةبيَتة موسلَيان و ئةم قةةلَا بةؤ
ريَزنان لة مةقامي ئةو بةناوي "ئووجا" يان "ئةووة شةةري " بنيةات دةكةريَ .بةةم بؤنةةوة دةتةوانني وا
بلَيني كة نيوي نويي ئةم ناوةة لة وشةي "ئووجاي" توركي بة ماناي سيَ هابيت.
هةروةها دةطوتريَت كة" :لة شاري "ئووجة" شيَخ عابيد زاهيد شةةري قوتةةةدين حةيةدةر عةلةةوي"م
زيارةت كرد و خريقةم لةدةسيت ئةو ئةستاند كة ويدةةي كؤرِةزاي "سةيد جةكل سوور ثوشي بوخاري"
يان هةمان "جةكلةدين حوسةين" ناسراو بة "مةحزووم جةهاينان" كؤري "سةيد ئةمحةةد كةةبري سةةيد
جةكلةدين سوور بوخارايي" كؤري "سةيد عةةلي ئةبدواملويةةد ئةووة بوخةارايي" " 131-133كؤةةي
مانةي" بووة.
ئةم زاتة لة سةردانةكةى بؤ كوردستان كة هاوكاتة لةطةا سةردةمى يةكةمى ثرديوةردا ،دةطاتة خزمةت
سولَتان سةهاكى بةرزجنى و ديدارى لةطةلَدا دةكات .سةةيد جةكلةةدين لةكيةةن يارسةانةكانةوة نازنةاوى
"بابا هيندو"ى ثيَدةبةخشريَت .كة بةخشةينى ئةةم نازنةاوةش دوو هةؤى بةووة :يةكةةم بةة ثيَةى ياسةاى
يارسان هةر كةسايةتييةل كة ئةم هةزرة وةردةطريَةت نازنةاويَكى ثيَدةبةخشةن .دووهةةم ةةؤن ئةةو زاتةة
تةمةنى زؤر بووة "هةشتا ساا" و لة هيندةوة سةفةرى بؤ ثرديوةر كردووة نازنةاوى "بابةا هينةدو"يةان
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ليَناوة .ئةم سةةردانة ،بةرِةةةاوكردنى ذيةانى جةكلةةدين " 003 -303ى كؤةةي" و بةةثيَى كةةكمى
سةرئةجنام دةبيَت لة سالَى  013ى كؤةي رِووى دابيَت و هةر ئةويش بؤ يةكةجمار "طويَزى هيندى" بة
ديارى دةباتة ثرديوةر.
هةنديَك سةرةاوة بة دةستةوةن كة طواية جةكلةدين لةطةا فريقةى "درووزى" ثيَوةندى بووة و باوةرِى
بة هزرى "يةكةوويى" هةبووة و هةر ئةمةش بووةتة هؤى ئةوة كة ئارةزووى سةردانى ثرديوةر بكةات و
ثرسان ثرسان بةاتة ئةو شويَنة.
جةكلةدين دواى ماوةيةةل نيشةتةجآ بةوون لةة ثرديةوةر ،بةة ئةةمرى سةولَتان سةةهال بةؤ ثةرةثيَةدان و
بغوكردنةوةى هزرى "حةيدةرى" دةطةرِيَتةوة بؤ هيندوسةتان .ثريبنيةامني لةة سةةردانةكةى جةكلةةدين
حةيدةر بؤ ثرديوةر بةم شيَوة بة خيَرهاتنى دةكات:
وةش ئاماى وةخةير هندوى تازة يار
هندوى تازة يار ....
ئاوردن ثةى جةةةم بةياى ساحب كار
دانةى ياريت سةةةايو مةةةةةتابار
هةروةها سولَتان سةهال سةبارةت بة ثلةوثايةى سةيد جةكلةدين ،كة ميواندارى زاتى"داوود"ى كردووة
و دواى ثةردةطرتنى داوود ،ماوةيةل شويَنى داوود "ميكائيل"ى لة ثرديوةر ثر كردووةتةوة ،دةفةرموآ:
ئيسا ةة توى يارى طوستاخ
جةةةةكى توداي نة جةكى زاخ
وةش ئازاد مووة دلَى دوساخ
ئيدن يار داوود وة شاخاى شاخ
دواى هاتنى سةيد جةكلةدين حةيدةر بؤ ثرديوةر و طةرِانةوةى بؤ هيندوسةتان ،بةشةيَوةيةكى فةةرمى و
دياريكراو ثةيوةندى فيكرى يارسان و ئةو وآلتة ةيَدةبيَت و دواتر بةةوونى بابايادطار بةؤ وكتةي هينةد و
نواندنى ةاككى ئايينى لةةو وآلتةة و ثيَكهةاتنى يةارانى "زكةرى" ثةيوةندييةكةة ثتةةوتر دةبيَةت و ثةةرة
دةسينيت.
هةروةها كة ثيَشرت ئاماذةم ثيَكرد ،سولَتان سةهال يارةكانى خؤى بؤ ةاككى ئايينى دةنارد بةؤ وآلتةانى
دوور و نزيك ،بةآلم ئةو يارانة بةناوى رِاستةقينةى خؤيانةوة نةدةناسران و هةر هةموويان خاوةن نازناوى
ثرديوةرى بوون و هةر ئةمةش واي كردووة كة لةسةرةاوة ميَذووييةكاندا بةناوطةليَكى ترةوة ئاماذةيةان
ثيَكرابيَت و ناسينةوةيان دذوار دةبيَت.
لة كتيَةى "تذكره اعلى"دا بةم شيَوة ئاماذة بةو رِاستيية كراوة :هةر ياريَك زانستيكى ثيَدةدراو دةنيَردرا
بؤ شويَنيَك ،حاجى باوةيسى بؤ كويَستان ،سةيد حةبيب بؤ كوردستان ،سةيد موحةممةد بؤ ئةةردةبيل،
مري بؤ توركستان ،سةيد شةهابةدين بؤ رِؤم و سةيد مستةفا بؤ لورِستان.
هةر لةو سةرةاوةدا سةبارةت بة كةسايةتى "مري" نووسراوة :مري نيَردرا بؤ توركسةتان ،لةةو وآلتةة مةري
بوو لة شويَنيَكى تر شا بوو ،لة هند رِوالَةتى مرؤظى بوو ،لة ملَكى ئةفغان شا شيَر بوو ،لة شويَنيَك ئةمري
بوو ،ناوى شةريعةت حسةةين ،نةاوى تةريقةةت شةا سةةيد جةكلةةدين ،نةاوى حةقيقةةت مةري بةوو ،نةاوى
مةعريفةت ثري بوو.

86

ثيَوةنةةدى يارسةةان لةةة طةةةا وآلتةةى هينةةد ،دواى دةركةةةوتنى شةةاهةياس "ئةةةياز" لةةة ناوةةةةى "تةةان"ى
هيندوستان و هاتنى ئةو زاتة بؤ هةورامان لة سةةردةمى "ثةري قةنةةةرى شةاهؤيى" ئةوةنةدةى تةر ثتةةو
دةبيَت .شاهةياس ناسراو بة "دودةمةردى حةقانى" شاميوان بووة و لة سةرةتا يةكيَك بووة لةموريدانى
قوتاخبانةةةى سةةةيد جةكلةةةدينى بوخةةارى سةةةرحةلَقة و خةةاوةن دوودةى فةةةقريةكانى خاكسةةار ،نةةاوى
تةريقةتييةيةكةى شاهةياس "غوكمعة شا" بووة كة هةنديَك لة كةسان ثيَيةان وايةة خةةلَكى قةنةدةهار
بووة و نووسيويانة مةزارطةكةشى هةةر لةةو شةويَنةية .ئةلَةةةت جةةنابى مودةرسةى عالةةم لةطةجنينةةى
ئةوليادا نووسيويةتى غوكمعة شا لة هيندوستانةوة هات بؤ ئيَران ،ئةلَةةت من نالَيَ خةلَكى هيندوستان
بووة ،بةلَكوو بؤ ثةروةردةى دةروونى خؤى رِووى كردوتة ئةو وآلتةة و كى ثريةكةان و "مورتةاز"ةكةانى
هيندوستان دةرسى وةرطرتووة و دواتر طةرِاوةتةوة بؤ ئيَران و دةستى داوةتة ثةروةردةكردن و رِيَنيايى
خةلَك.
بةآلم مودةرِسى عالةم لة دةستنيشانكردنى شويَنى لة دايكةةوونى ئةةو كةسةايةتيية دوودا بةووة .بةةآلم
بةثيَى كةكمى سةرئةجنام دةردةكةوآ كة غوكمعة شا بة رِةةةلَةل هيندى بةووة و دواى سةةردانةكةى
بؤ ثرديوةر فيَرى زمانى كوردى دةبيَت و بةوتةى هةندآ كةس لة دؤلَيَكى نيَوان ئيسمم ئابادى غةةر و
كرينةةدا ون "غةةةيب" دةبيَةةت و تائيَسةةتاش ئةةةو دولَةةة كى خةةةلَكى ئةةةو ناوةةةةية بةةة "تةةووةى هةةةياس"
بةناوبانةة.
بةثيَى كةكمى سةرئةجنام هاتنى ئةو زاتة بؤ هةةورامان و ناسةاندنى خةؤى بةة ثريقةنةةةرى شةاهؤيى بةة
مةبةستى سةرسدوردةيى و وةرطرتنى ئيزن بووة بؤ بونياتنانى رِيَةازيَكى نويَى جيا لة رِيَةازى حةيدةرى.
بابا شاموراد لةم بارةوة دةفةرموآ:
زات يكتائيش ها وةستةن ئةةةةةو تان
فةرزةند شيَخ عيسى يانة بساكان
هةةةياس هاوة دون شاى خةاوةندكار
بةو شةا كة زاتش خةةةةالقةن جةار
وة شارةزويلدا ديَت كة ةيشش كةرد
وة هندوستاندا بى وة دودةمةةةرد
غوكمعةةة شةةا "شةةاهةياس ة دودة مةةةردى حةةةقانى" بنيةةاتى سلسةةلةى جةةةك كةةة "ئةةةبووتورابى" و
"غوكمعة شاهى"شى ث يَدةطوتريَت ،داناوة كة هةنووكة لةئيَراندا تةنيا خاكسار جةك رِيَخستنيان هةية
و لقةكانى ترى حةيدةرى ذمارةيان زؤر كةمة و لة هةر كاميَكة و ةةند كةسيَك ماوةتةوة.
دواى دودةمةردى حةقانى شاهةياس كورِى شيَخ عيسا بساكانى لة هةوراماندا دةردةكةويَت ،كة بةةوردى
لة "بةشى يارسان دواى ثرديوةر"دا باسى كراوة.
سةةبارةت بةة يارةكةةانى سةولَتان سةةهال ئةةةو ناوانةةى كةة لةكةةةكمى سةةرئةجنام و تيَكسةتة كؤنةةةكانى
يارساندا ئاماذةيان ثيَكراوة و لة ميَذوودا هيض ئاماذةيةل بةو كةةس و ناوانةة نةةكراوة ،كةة هةةر ئةمةةش
بووةتة هؤى سةرليَشواوى ليَكؤلَةران و سازكردنى ئةفسانة و ةريؤكى بآ بنةما ،ثيَويستة بةوتريَت طشت
ئةةةةو كةسةةةايةتييانة لةهةةةةمان سةةةةردةمى يةكةةةةمى ثرديةةةوةردا بةةةةناوة ئةزةلييةكانيانةةةةوة "نةةةاوة
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ثرديوةرييةكانيان" ناويان ليَرباوة .بة واتايةكى تةر هةيض كةسةايةتييةل بةةناوى ئةةم دونياييةةوة بةانةى
ليَنةدةكراو طشتيان خاوةن نازناو بوون و بةو نازناوةوة دةناسران.
هةروةها ثيَويستة بةوتريَت كة بةهؤى دريَذخايةنةوونى سةردةمى ثرديةوةر كةة نزيةك بةة سيَسةةد سةاا
دةبيَت و هةروةها بة رِةةةاوطرتنى تةمةةنى مرؤظيَةك ،هةةر ئةةرل و ثلةيةةل لةةوماوةدا بةةةةندين كةةس
سةةديَردراوة و دواى كؤةةةى دوايةةى "جةسةةتةيةل" بةرِيَوةبةةةرى ئةةةو ئةركةةة ،كةةة بةةةباوةرِى يارسةةانةكان
فريشتةيةل بووةو بةئةمرى خةودا لةة رِووى زةوينةدا دةركةةوتووة ،ثيَويسةت بةووة لةجةسةتةيةكى تةردا
دةركةويَت و دريَذة بةئةركى ثآ سديَردراو ،بدات .كةواتة دةتوانني بلَيَني ،بةؤ منوونةة فريشةتةيةكى وةل
ميكائيل يةان يةةك يَك لةة حةةفتاودووثري ،لةسةةرةتاى سةةردةمى ثرديةوةرةوة تاكؤتةايى ئةةو سةةردةمة
ي سةديَردراوةكةى بةة جةآ
ثيَويست بووة ةةندين "كراس" و "جةستة" بةؤ ِريَت ،تةا بتوانيَةت ئةركةة ثة َ
بهيَنيَت.
هةر ئةمةش بووةتة هؤى ئةوة كة ناو و شويَنى لة دايكةوون و وةفاتى زؤربةةى يةارانى سةولَتان سةةهال
ناديار بيَت .هةروةها ئةم رِاستيية واى كردووة كة نةتوانني بلَيَني ئةو كةكمانةى كة بؤمان ماوةتةةوة لةة
ة كات و ميَذوويَكى ثرديوةردا نووسةراون .بةؤ منوونةة كةةكميَك كةة لةة زمةانى "كاكةاثرية"وة طةوتراوة،
بةناوى "بنيامني"يشةةوة ناسةراوة و بةة هةى ئةةويش زانةراوة .ئةلَةةةت كةةكمى واش هةيةة كةة ميَةذووى
طوتنةكةى ئاشكراية و دةتوانني ميَذووى بؤ دابنيَني .بةلَام سةبارةت بةة يةاراني سةولَتان ئيسةياق و ئةةو
نيوانة لة كةكمي سةرةجنامدا كة لةميَذوودا ناويَك لةم كةسايةتييانة تؤمار نةكراوة و هةر ئةمةش بووةتة
هؤي ئةوةي كة برِيَك كةسايةتي دةستكرد لةكيةن ثسدؤرِانةوة دروست بكريَت و عامسةان و ريسةيان بةو
ي بلَيني كة هةةموو كةسةايةتييةكاني يارسةاني لةة هةةمان سةةرةتاكاني ثرديةوةردا بةناوطةةلي
بكةن ،ئةب َ
ئةةةزةلَي و يةةان بةةة وتةةةي سةةةرةجنام بةناوطةةةلي ثرديةةوةري ثيَناسةةة كةةراون .بةةةم جةةؤرة كةةة ناوطةةةلي
راستةقينةي خؤي نةبرِاوة بةلَكوو ناز ناويَكي بؤ دانراوة .هةروةها ئةبيَ ئاماذة بةةوة بةدةين كةة بةةهؤي
دريَذخايةن بووني سةردةمي ثرديوةر كة نزيكةي سيَسةد سالَي خاياندووة و هةةروةها دريَةذةي تةمةةني
ي سةيري ئةم وردةكاريية بةةجؤريَك بكةةين كةة ثلةوثايةة و سةةروةري لةة دةزطةاي
مرؤظيَكي ئاسايي ئةب َ
ياري دا كة بةثيي بريوبرِواي ئةهلي حةةق ،هةةموويان لةة فريشةتةطةلي نزيةك بةة دةرطةاي خةودايني و لةة
ي دةهيَةنن بةةثيي روالَةةت لةة ةةةند جامةة و كةراسدا بةة قالَةةةةلي
عالةمي خاكي دا ئةركي خويان بةةج َ
جؤراوجؤر لة طةراندا بووطن و رؤح يا فريشتة دواي خالَي كردنةوةي جل و بةرطي مرؤظايةتي "مةبةسةت
كؤةي دوايي كردنة" ،لة جامةيةكي نةوي دا جيلةوةي كةردووة و طر انةةي ئةةوة هةيةة كةة يةةل ثلةةيان
فريشتةيةل وةكي ميكاييل ،عةقيق و يان يةكيَك لة هةفتاو دوو ثري و ...لة سةرةتاي سةردةمي ثرديوةر
تا كؤتاييةكاني ئةم ةةرخة ،ةةند جامة و كراسيان طورابيَةت و تةنانةةت كةةمرت لةة مرؤظيَكةي ئاسةاييش
تةمةنيان كردبيَت.

88

بؤ منوونةة شةسةت و شةةش خزمةةتكاري كةمةةر زيَةرين كةة لةة سةةرةتاي ثرديةوةر ،خزمةةتي سةولَتان
ئيسةةياقيان كةةردووة و خوازيةةاري سةرسةةداردن لةةة دةزطةةاي يةةاريدا بةةوون و لةةة طةةةورة ثيةةاوان و ريةةش
ةةةرمووةكاني ناوةةة بةووطن لةةدواي ةةةند سةالَ كراسةيان دةرهاوردبيَةت و بةةهؤي تةمةةن زؤر بةةوون،
تةنانةت نةيانتوانيةيَت بةنيوةي ةةرخي يةكةمي ثرديوةريش طةيشتينب و يان مةك روكنةةدين و ئةةواني
ديكة كة لة سةردةمي بةرزةجنةةدا ناويةان ليَةرباوة تةا كؤتاييةةكاني سةةردةمي ثرديةوةر ةةةند جامةة و
قالَةيان بةناوطةلي جؤراوجؤر خةالَي كردبيَةت بةةلَام لةة كةةكمي سةةرةجنامدا هةةر بةةنيوي "ثريمووسةا"
ياديان ليَدةكريَت.
كةواية بةثيي بارودؤخ كة لة سةردةمي ثرديوةر ،هةموو يةاران ثيَكةةوة بةوون و ريةي و رةمسةي يارييةان
بةجيَ هاوردطة هةريةل لة ياران ،لة ثريسيت ريةةرايةتي سولَتان ئيسياقدا كةة قةالَي بةة روالَةةت بةةجيَ
ديَلَيت ئةو رؤحة ئةةيَتة قالَةيَكي ديكةوة و هةموو كاتيَك جيةةي خالَي سولَتان ئيسياق ثرِ دةكةنةوة و
ئةم رووداوة ئةبيَتةة هةؤي ئةةوة كةة زؤربةةي نيةوي يةاراني سةولَتان ئيسةياق و جيةةاي لةةدايك بةوون و
ناشةةتينان روون نةبيَتةةةوة و فرةتةةر بةةنب بةةة ئةفسةةانة .هةةةمان شةةت ئةبيَتةةة هةةؤي ئةةةوةي كةةة زؤربةةةي
كةكمةكاني بةردةست بؤماني روون نةكةنةوة كة ئةو كةسايةتيية لةكام سةردةمدا ذيةاوة لةبةةر ئةةوةي
كة هةموويان بةناوطةلي تايةةت ،ناويان ليَرباوة.
بؤمنوونة كةكميَك كة لة زاري "كاكة ثرية" هاتووتةةدةر ،بةة هةةمان نةاوي ثةري بينيةامني تؤمةار كةراوة.
ئةلَةةت قؤناغةكاني كةكمي ديكةش هةن كة دةتوانني زماني وتاري ئةوان ثيَناسةة بكةةين ،وةل كةةكمي
سةةةردةمي بارطةةة بارطةةة كةةة دةطةريَتةةةوة بةةة كؤتاييةةةكاني سةةةردةمي ثرديوةريةةة ةةةوونكة بةلةةطةةةلي
بةردةست وةل شايةتي دةربارةي شافةزلَ ،حاج بةكتاش وةلي كة لة نيوةي ثرديوةردا فؤرمي طرتووة و
ئةمانة بةهؤي باسةةلي تةرحكراو وةل ثيوةندي رؤحي و مةعنةوي ،سةفةر و هاتووةوو و بلَاوكردنةوة و
ثروثاطةندة كردن بؤ ئاييين ياري ،ئاطاداري هةبووني يةكرت بوون و شايةتييان بةؤ يةةكرت داوة كةة ئةمةة
ثيَشاندةري راسيت ئيديعاكاني كةةكمي يارسةانة .هةةروةها ئامةاذة نةةكردني كةسةايةتييةكان بةة كةات و
شويَين ذيانيان لة سةردةماني جؤربةجؤردا ئةو راستيية دةردةخةن كة يارساني هةرطيز روانةةي ناوةةة
طةرايانةيان نةةبووة و بةةثيي فةلسةةفةي يارسةاني ،ثروثاطةنةدةيان بةؤ ئةنديشةةي ئينسةاني كةردووة و
خويان بة ثاسداري حةقيقةت زانيوة و بةثيي هةمان بنةماية كة بةؤ هةةموو كتيَةةة ئايينييةةكان ريشةز و
حورمةت دادةنني و تةكر يان دةكةن بةلَام فةرمانةةلي سةرةجنام وةل رينووسي ذياني خويان دةزانن و
نويَذي و تاعةتي خويان نزيك ئةم وتةي كؤنفؤسيوس دةكةنةوة كة ذياني من ،نويَذي منة.
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يارسان
يةكيَك لةو س ةرهةلَدانانة كة لةة ناوةةةي كوردسةتاندا بةة شةيَوازيَكي هيَينانةة رِوويةداوة و طؤرِانكةارييَكي
بةرةاوي فيكري و كؤمةآليةتي و ئاييين ليَكةوتةوة "شؤرِشي يارسانة" ،ئةةم سةةرهةلَدانة ئايينييةة ،لةة
سةةةرةتاي سةةةدةي دووهةةةمي كؤةةةيدا بةةة دةركةةةوتين "بةةةهلوولي ماسةةي" بةةة مةبةسةةيت ثاراسةةنت و
بووذاندنةوةي ميهر ثةرةسيت "ميرتايس " دةسيت ثيَكردووة.
بةهلوول دةفةرموآ:
ئيَية ديوانةين ،ئةو واتة ياران
ئةةةو واتة ياران ،ئةو واتة يةةاران
1
تا زندة كةري  ،ئةةةةايني ئيَران
هةني مة طيَلَني ،يةل يةل شاران
هةةةر لةةةم بةةارةوة ،يةةاني تيكوشةةان بةةؤ زيندووكردنةةةوةي ئةةاييين كةةؤني باوبةةاثريان ،بابةةا سةةةرهةنط
فةرموويةتي:
2
مة كؤش ثةرآ ،ئاييين كوردان
ةةني ئييرمانان ،مة طيَلَي هةردان
بابا يادطاريش فةرموويةتي:
3
بنامني ئافتاو ماوةرؤ وة تري
جام بنياما جةم بييةن نة ميهر
بةهلوول دواي ةاككييةكي زؤر و ماندوونةناسانة ،مزطاني سةرهةلداني شاخؤشيين لورِستاني بة ياران
دةدات و شاخؤشني لة سةدةي ةوارةمي كؤةيدا زوهوور دةكات و دريَةذة بةة سةةرهةلَدانة ئايينييةكةةي
بةهلوول دةدات :بة سةرهةلداني شاخؤشني جيا لة ثةيرِةواني بةةهلوول ،ئةةو "خورةمةدينان"ةةةيش كةة
دواي "بابةل" ي سةركردةيان ثةرتةوازة بةةوون ،لةة دةوري كؤدةبنةةوة و ئايينةكةةي وةردةطةرن ،هةةر
ئةمةش دةبيَتة هؤي ئةوةى كة ناوةندي ئةاييين يارسةان لةة لورِسةتاندا دامبةةزرآ و طةشةةبكات .4دواي
شاخؤشيين لورِستاني ،ةةندين كةسايةتي ئاييين وةكو :باباسةرهةنةي دووداني ،باباجةةليلي دوودانةي و
باباناوسي سةركيت ،يةل بة دواي يةكدا سةرهةلدةدةن و تا سةدةي حةوتةةمي كؤةةي رِيَةةرايةةتي بةزاي
يارسةةان دةطرنةةة ئةسةةتؤي خؤيةةان .لةةة سةةةدةي حةوتةةةمي كؤةةةيدا سةةولَتان سةةةهاكي بةرزةجنةةةيي
سةرهةلدةدا و ثشت بة رِيَكوثيَككردن و سةرلةنوآ دارِشتين بنةماكاني فيكري ئةم ئايينة دةبةستآ .كة
لةم بوارةدا زؤر سةركةوتوو دةبآ ،جيا لةوةش ئةم زاتة ثريؤزة كاريةةرييةكي بةرةاوةي دةبآ لة سةةر
 -1سةرةجنام ،دةورةي بةهلوول بةندي  .4ئةلَةةت لة يةكيَك لة دةستنووسةكاندا (ئاييين كوردان) نووسراوة كة مةبةست لةوةش هةر ئاييين
ميهرة ،ةونكة ميَذووي ئيَران و كورد هةر يةكيَكة و جياناكريَتةوة.
 -2سةرةجنام ،بابا سةرهةنط بةندي .1
 -3سةرةجنام ،زوكل زوكل بةندي .23
 -4هاوكات لة طةا دامةزراندن و طةشة كردني ئاييين يارسان لة لورِستاندا ،ةةندين سةرهةلَداني جةماوةريش رِوويداوة كة رِةنةة هةنديَكيان
بةثيَرِةواني ئةم ئايينةوة ثةيوةندي هةبووبيَت ،بؤ منوونة كوشتين (بةدري كورِي حةسةنوية) حاكيي لورِستان كة بكوذةكاني (طؤران) بوون.
جميل التواريخ و القصص ،ص.431 :
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زؤربةي سةرهةلَدان و بزافة فيكري و ئايينييةكاني هاوةةرخي خةؤي و دواتةريش لةة ناوةةةكاني طةيََغن،
ئازةرباجيةةةان ،كوردسةةةتان ،لورِسةةةتان ،خوزسةةةتان ،توركيةةةا ،سةةةوريا و نيَةةةوان دووزآ ،1وةل بةةةزاف و
سةرهةلَدانةكاني حروفيية ،بةكتاشيية و سةفةويية .2ليَرةدا كردار ناديارة....
ئاييين ياري ،كي باوةرِثيَكةراني بة ناوةكاني "يارسان" و "كاكةيي" و "ئةهلي حةق" دةناسةريَت و كي
خةلَكاني دةرةكي و هةندآ لة سةرةاوةكاندا بة ةةندين شيَوةي جؤراوجؤر ناوي ليَةرباوة وةل :شةةيتان
ثةرةست ،ئاورثةرةست ،طةبر ،ئةهلي سرِ ،سةرسدوردةطان ،عةلةةوي ،نةسةريي ،ئةةهلي نيةاز ،غةةكت و
طؤران .هةروةها "سارلي" كة لة ناوةةةي مووسةأل و ئةةو دةظةةرة نيشةتةجيَن و لةة زةمةةنيَكي ناديةاردا
بةهؤي طوشار و سةركوتي نةياراني ئةم ئايينةوة ،لة شارةزوور باريان كردووة و ةوونةتة ئةو ناوةةةية.
بةآلم هةر لة سةر ئاييين ئةهلي حةق ماونةتةوة.
تورل و عةرةبةكان ،يارسانةكان بة "نصاري" ناودةبةن و ئيَرانييةكان بةة "عةةلي ئةةلَغهي" ثيناسةةيان
دةكةن.
"ثرتوشظسكي" يش ئاييين ياري بةة يةةكيَك لةة فريقةةكاني شةيعةي ئةةوثرِطر 3دةزانةآ ،كةة لةة سةةدةي
نوهومدا سةري هةلَةداوة و شةيعةكان ثةةيرِةواني ئةةم ئايينةة بةة عةةلي ئةةلَغهي ناودةبةةن .ئةةم زانايةة
ثةيرِةواني يارسان بة ةةند فريقةي بضووكرت دابةشدةكات و دةنووسآ :لة توركيا بةناوي "قزلَةاش" و لة
ئازةرباجيان بةناوي "قةرةقوويونلو" و "طورنلر" واتة "ةاوكراوان" و لة دةظةري ورمآ بة ناوي "ئةبدال
بةني" و لة قةزوين بة ناوي "كاكاوةند"و لة مازةندةران بة ناوي "خواجةوةند" ناوبانةيان دةركردوة.4
بةةةآلم وشةةةي ليَكةةدراوي "ئةةةهلي حةةةق" لةةة فةرهةةةنةي "سةةؤفية"دا بةةة كةسةةانيَك دةطةةوترآ كةةة ثلةةة
سةرةتاييةكاني تيَةةيشنت "شةريعةت ،تةريقةت ،مةعريفةت" يان تيَدةرِكردووة و طةيشتوونةتة ئةوثةرِي
تيَةةيشتوويي ،واتة "حةقيقةت" .هةروةها ئةم وشةية بة ماناي كةسايةتي تيَةةيشتوو لة "رِازي ئايني"
دةطوترآ كة لةكيةن "سولَتان سةهال"ةوة طةشةي كردووة.5
"زةرينكو "يش لة كتيَي "ارزش مرياث صوفية"دا نووسيويةتي :ئةم جةماعةتة "ئةهلي حةق" كة لةة
كوردستان ،لورِستان ،ئازةرباجيان و هةروةها هةنديَكيان لة هةمةدان و تاران و مازةندةران و خوراسان و
فارس دا دةذين ،زؤركات بة "عةلي ئةلَغهي" ناويان دةبرآ ،نة تةنيا لة رِووي نازناوةوة ،بةلَكوو بةهؤي
دا ونةريت و رِاو بؤةوونةوة ،لةطةا "سؤفية"دا ليَكضوويي و ثةيوةنديان هةية.6

 -1واتة :وآلتى بني النهرين ،ميزؤثؤتاميا.
 -2قيام و نهضت علويان زاطروس ،حميد على سلةاني ،ص.10 :
 -3غمة اشيعة.
 -4اسمم در ايران ،ايليا ثاولويض ثةروشفسكى ،كري كشاورز ،ص.023 :
 -5سة طفتار حتقيقي در آيني اهل حق ،مينورسكي ،ص.03 :
 -6ارزش مرياث صوفيه ،عةدحلسني زرينكو  ،ص.13 :
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كةواتة وشةي "عةلي ئةلَغهي" نازناويَك بووة كة عةرةبةكان و ئيسممةكان بة ئةهلي حةقيان بةخشةيوة
و ئةوةش رِةنةة بةهؤي بووني هزري "مرؤظخوايي" 1و مرؤظويسيت لةم ئايينةدا بووبيَت.
ليَرةدا ثيَويستة هةنديَك لة سةر هزري "مرؤظخوايي" و "يةكةوويي" و فةلسةفةي "دؤنادؤن" ،2هةروةها
ثةيوةندي "عةلي" بةم ئايينةوة رِوونكردنةوةيةكيان هةبيَت .رِاستة كة عةةلي لةةم ئايينةةدا يةكيَكةة لةة
"تةواوة"كان و ثلةي "خوايةتي" ثيَدراوة .بةآلم ئةمة هيض ثةيوةندييةكي بةبووني هزري ئيسةممةةرايي
لةم ئايينةدا نيية و دةطةرِيَتةوة بؤ فةلسةفةي "دؤنةادؤن" كةة بةةثيآ ئةةم بةاوةرِة خوداوةنةد ،لةة هةةر
ةةرخيَكدا "دونيَكدا" لة لةشيَكي ثاكدا و لة سيياي كةسةيَكدا لةة سةةر زةوي دةردةكةةوآ و رِيَنيةايي و
رِيَةةةري مةرؤظ دةكةات و بةةةرةو سةةركةوتن هةاني دةدا ،كةواتةة "عةةةلي" يةكيَكةة لةة "سةيياكان" 3كةةة
زجنريةيان لة "ئادةم"ي باوكي مرؤظةوة دةست ثيَدةكات و ثاشةان دةطاتةة :نةووح ،ئيةرباهي  ،مووسةا،
عيسا ،عةلي ،موحةممةد و كةسايةتيية ثريؤزةكةاني ئةةهلي حةةق .4تيَةةيشةنت لةةم هةزر و فةلسةةفةية
رِووني دةكاتةوة كة ثريؤزبووني "عةلي" كي ئةهلي حةق ،هيض ثةيوةندييةكي بة ئيسممةةراييةوة نييةة
و هةلَةيةكي طةورةية ئةطةر ئاييين يارسان بة يةكيَك لة فريقةكان و ئايينزاكاني ئيسمم دابنريَت .شتيَكي
وا ئةطةةةر لةةة دريَةةذةي ميَةةذوودا ،لةكيةةةن هةنةةديَك لةةة ثةةةيرِةواني يارسانيشةةةوة طوترابةةآ ،بةمةبةسةةيت
كةمكردنةوةي ئةو طوشار و كؤسث و هيَرشانة بووة كة لةكيةةن ئيسةممةكانةوة بةبةةردةوامي خراوةتةة
سةر ئةهلي حةق .5بةلَام شةبارةت بة ياراني سولَتان ئيسياق و ئةو نيوانة لةة كةةكمي سةةرةجنامدا كةة
لةميَذوودا ناويَك لةم كةسايةتييانة تؤمار نةكراوة و هةر ئةمةش بووةتة هؤي ئةوةي كة برِيَك كةسةايةتي
ي بلَةيني كةة هةةموو
دةستكرد لةكيةن ثسدؤرِانةوة دروست بكريَت و عامسان و ريسةياني بةو بكةةن ،ئةةب َ
كةسايةتييةكاني يارساني لة هةمان سةرةتاكاني ثرديوةردا بةناوطةلي ئةزةلَي و يان بة وتةي سةرةجنام
بةناوطةلي ثرديوةري ثيَناسة كراون .بةم جؤرة كة ناوطةلي راستةقينةي خؤي نةبرِاوة بةلَكوو ناز ناويَكي
ي ئامةاذة بةةوة بةدةين كةة بةةهؤي دريَذخايةةن بةووني سةةردةمي ثرديةوةر كةة
بؤ دانراوة .هةروةها ئةب َ
نزيكةةي سيَسةةد سةةالَي خايانةدووة و هةةةروةها دريَةذةي تةمةةني مرؤظيَكةةي ئاسةايي ئةةةبيَ سةةيري ئةةةم
وردةكاريية بةجؤريَك بكةين كة ثلةوثاية و سةةروةري لةة دةزطةاي يةاريدا كةة بةةثيي بريوبةرِواي ئةةهلي
حةق ،هةموويان لة فريشتةطةلي نزيك بة دةرطاي خودايني و لةة عالةةمي خةاكيدا ئةةركي خويةان بةةجيَ
دةهيَنن بةثيي روالَةت لة ةةند جامةة و كةراسدا بةة قالَةةةةلي جؤراوجةؤر لةة طةةراندا بةووطن و رؤح يةا
فريشتة دواي خالَي كردنةوةي جل و بةرطي مرؤظايةتي "مةبةست كؤةي دوايي كردنةة" ،لةة جامةيةةكي
نويدا جيلوةي كردووة و طر انةي ئةوة هةية كة يةل ثلةيان فريشتةيةل وةكي ميكاييل ،عةقيق و يةان
 -1مرؤظخوايي ،يةل بوويي ،وحدت الوجود.
 -2تناسخ اللرواح.
 -3جتسدةكان.
 -4بة وتةي قورئان( :وَ اِنَ اللّه خَلَقَ آدَمَ عَلى صورَتهِ)
 -5سة سال در ايران .كنت دوگوبينو ،ص.33 :
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يةكيَك لة هةفتاو دوو ثري و ...لة سةرةتاي سةردةمي ثرديوةر تا كؤتاييةكاني ئةم ةةرخة ،ةةند جامةة
و كراسيان طورابيَت و تةنانةت كةمرت لة مرؤظيَكي ئاساييش تةمةنيان كردبيَت.
بؤ منوونةة شةسةت و شةةش خزمةةتكاري كةمةةر زيَةرين كةة لةة سةةرةتاي ثرديةوةر ،خزمةةتي سةولَتان
ئيسةةياقيان كةةردووة و خوازيةةاري سةرسةةداردن لةةة دةزطةةاي يةةاريدا بةةوون و لةةة طةةةورة ثيةةاوان و ريةةش
ةةةرمووةكاني ناوةةة بةووطن لةةدواي ةةةند سةا َل كراسةيان دةرهاوردبيَةت و بةةهؤي تةمةةن زؤر بةةوون،
تةنانةت نةيانتوانيةيَت بةنيوةي ةةرخي يةكةمي ثرديوةريش طةيشتينب و يان مةك روكنةةدين و ئةةواني
ديكة كة لة سةردةمي بةرزةجنةةدا ناويةان ليَةرباوة تةا كؤتاييةةكاني سةةردةمي ثرديةوةر ةةةند جامةة و
قالَةيان بةناوطةلي جؤراوجؤر خةالَي كردبيَةت بةةلَام لةة كةةكمي سةةرةجنامدا هةةر بةةنيوي "ثريمووسةا"
ياديان ليَدةكريَت.
كةواية بةثيي بارودؤخ كة لة سةردةمي ثرديوةر ،هةموو يةاران ثيَكةةوة بةوون و ريةي و رةمسةي يارييةان
بةجيَ هاوردطة هةريةل لة ياران ،لة ثريسيت ريةةرايةتي سولَتان ئيسياقدا كةة قةالَي بةة روالَةةت بةةجيَ
ديَلَيت ئةو رؤحة ئةةيَتة قالَةيَكي ديكةوة و هةموو كاتيَك جيةةي خالَي سولَتان ئيسياق ثرِ دةكةنةوة و
ئة م رووداوة ئةبيَتةة هةؤي ئةةوة كةة زؤربةةي نيةوي يةاراني سةولَتان ئيسةياق و جيةةاي لةةدايك بةوون و
ناشةةتينان روون نةبيَتةةةوة و فرةتةةر بةةنب بةةة ئةفسةةانة .هةةةمان شةةت ئةبيَتةةة هةةؤي ئةةةوةي كةةة زؤربةةةي
كةكمةكاني بةردةست بؤماني روون نةكةنةوة كة ئةو كةسايةتيية لةكام سةردةمدا ذيةاوة لةبةةر ئةةوةي
كة هةموويان بةناوطةلي تايةةت ،ناويان ليَرباوة.
بؤمنوونة كةكميَك كة لة زاري "كاكة ثرية" هاتووتةةدةر ،بةة هةةمان نةاوي ثةري بينيةامني تؤمةار كةراوة.
ئةلَةةت قؤناغةكاني كةكمي ديكةش هةن كة دةتوانني زماني وتاري ئةوان ثيَناسةة بكةةين ،وةل كةةكمي
سةةةردةمي بارطةةة بارطةةة كةةة دةطةريَتةةةوة بةةة كؤتاييةةةكاني سةةةردةمي ثرديوةريةةة ةةةوونكة بةلةةطةةةلي
بةردةست وةل شايةتي دةربارةي شافةزلَ ،حاج بةكتاش وةلي كة لة نيوةي ثرديوةردا فؤرمي طرتووة و
ئةمانة بةهؤي باسةةلي تةرحكراو وةل ثيوةندي رؤحي و مةعنةوي ،سةفةر و هاتووةوو و بلَاوكردنةوة و
ثروثاط ةندة كردن بؤ ئاييين ياري ،ئاطاداري هةبووني يةكرت بوون و شايةتييان بةؤ يةةكرت داوة كةة ئةمةة
ثيَشاندةري راسيت ئيديعاكاني كةةكمي يارسةانة .هةةروةها ئامةاذة نةةكردني كةسةايةتييةكان بةة كةات و
شويَين ذيانيان لة سةردةماني جؤربةجؤردا ئةو راستيية دةردةخةن كة يارساني هةرطيز روانةةي ناوةةة
طةرايانةيان نةةبووة و بةةثيي فةلسةةفةي يارسةاني ،ثروثاطةنةدةيان بةؤ ئةنديشةةي ئينسةاني كةردووة و
خويان بة ثاسداري حةقيقةت زانيوة و بةثيي هةمان بنةماية كة بةؤ هةةموو كتيَةةة ئايينييةةكان ريشةز و
حورمةت دادةنني و تةكر يان دةكةن بةلَام فةرمانةةلي سةرةجنام وةل رينووسي ذياني خويان دةزانن و
نويَذي و تاعةتي خويان نزيك ئةم وتةي كؤنفؤسيوس دةكةنةوة كة ذياني من ،نويَذي منة.
عةليؤلَمهييةكان بةردةوام لةطةلَ مؤسلَيانةكاندا سةري نةسازيان بةووة بةشةيَوازيَك كةة قيزيلةاشةةكاني
ناوةةي "دريس " كة عةةليؤلَمهني هةةرطيز ثةةيرِةوي توركةةكانيان نةةكردووة .ئةلَةةةت ئةمةة نةة لةبةةر
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ئةنديشة و ئاييين ئةهلي حةق و دةمارطرذي و دوطياتيسة بةةلَكوو وشةك بةووني ريةي و رةمسةي ئةاييين
ئيسمم لة ميَذووي خويدا بووة.
لة واقيعدا هيض حةقيقةتيَ وجوودي نيية كة نكوولَي لة حةقيقةتيَ ثيَشرت يا دواتةري خةوي بكةات ،لةبةةر
ئةوةي كة هةموو ئايينةكان و ئةنديشةطةليَك كةة لةة ميَةذوويي مرؤظايةةتيدا سةةريان هةلَةداوة ،هةريةةل
دياني بةراسيت ئةويديدا دانةوة .بؤية دةتوانني بلَيني طوشةار و سةةركوتكردني ئةةهلي حةةق هةيض كةات
لةكيةةةن مؤس ةلَياناني راسةةتةقينةوة نةةةبووة بةةةلَكوو ئةةةو ش ةيَوازة رووبةرووبوونةةةوة و سةةةركوتكردنة،
وةسيلةي كةسانيَكي بةروالَةت مؤسلَيان ،نيوي طةورة ثياواني ئاييين يارسانيان ة ة لة مةاوةي ذيةاندا و
ة دواي مةةردن يةةا كوذرانيةةان ة وةل طةةمو ةةةةثةلَ "ثليةةد" بةةردووة .ئةةةطينا لةةة ئايةةةتي 10سةةوورةتي
حوجةراتيشدا هاتووة" :ئةي خةلَكي ئيية ،ئيَوةمان وةل جةماعةت و قةبيلةة دروسةت كةرد بةؤ ئةةوةي
يةكرت بناسن بةلَام خؤشةويستتريين ئيوة كي خودا ،يةكتاثةرستتريين ئيوةية" .بؤية دةتوانني بةثيي
ئايةتي قؤرئاني ثريؤزيش ئةو برِوا بسةملينني كة تةنيا حةقيقةت لةكن خوداي طةورةدا ثريؤزة.
"ويدرت بلووشر" لة سةةفةرنامةكةي خويةدا دةنووسةيَت :مةن لةطةةلَ بةرثرسةي فريقةةي ئةةهلي حةةقدا
ثيوةندييةكي يةكجار طةرم هةبوو و جيَةاي متيانةي وي بووم .ئةو رؤذيَك بةمين كوت ،ئةمة بةة نهةيَين
كي خةةوت مبةةيينَ بةةةلَام عةةةليؤلَمهي لةةة حةقيقةةةتدا مؤسةلَيان نةةني بةةةلَكوو خةةاة ثةرسةةنت .كاتيَةةك كةةة
عةرةبةكان لة نيوةندي سةدةي هةوتةمي زايييندا ثةةكماري ئريانيةان دا و بةةزةبري مششةيَر خةةلَكيان
كردة مؤسلَيان ،برِيَك لة خاة ثةرستةكان بةروالَةت شايةتييانيان هيَنا و نيوي حةزرةتي "عةلي"يان لةة
جيَةةي "مةسيَح" دانا.
ئةم باسة ئةتوانيَ هةلَةش نةبيَ و ثيَشاندةري ئةنديشةةي كةراوةي ئةاييين يةاري لةةباري مةرؤظ برِوايةي و
قةوولَي حةقيقةت بيَت و بؤةوونيَكي بةربلَاو لةكي يارسانيةكانةوة نيشان بدات.
باس كردن لة هييا و نيشانةكان ،يةكيَك لة بنةماكاني زماني وتاري لة "سةرةجنام"دا كةة وةل روالَةةتيَك
لة راظة كردنن ماناي تةمسيلدا خوي دةنويَينَ و لةباري جوانكارييةوة ،رةنط و روالَةتيَكي فرة زةري بة
سةرةجنام دةبةخشيت .لةواقيعدا ،هييا يا نيشانة ،بة ثاراستين ناوةرؤكي خوي وةل حةقيقةت ،هةبوون
دةبةخشيت بة شتةي كة كةوتووتة بةرباسي تةمسيل و بةثيي هةبووني ئةو واقيعة حةقيقييةة ،هةةبوون
ئؤبذكتيو دةكاتةوة.
زماني وتاري سةرةجنام ،ويَنةكاري حةقيقةتيَكةة لةوثةةري راظةكردنةةوة بةؤ روونكردنةةوةي مينتاليتةةي
مرؤظايةتي كة بة ويَنةكيشاني خةوي رؤشةنايي و تيشةك دةخاتةة سةةر ئةةو شةتةي كةة دةروونييةة و بةة
واتايةكيتر حةقيقةتي نهيَين خوي بة هيياكان ثيَشاني ئيَية دةدات.
لة سةرةجنامدا هةر هةبوونيَكي باسكراو بة شيَوازيَكي هةتا هةتايي لةطةلَ هةموو ئةو شتانةي كة رةمةزو
نهيَين ييةكاني جيهان و ئافراندنة ،ثيوةندييةكي رةةةاو نةةكراوةي هةيةة كةة بةؤ ئةةو كةسةةي ئاطةاداري
نهيَينييةكان نةبيَت ماناي نابيَت و لةواقيعدا ئةو هةبوونة ،ئاوينةية كة بؤ تيشك خستنةسةةر شةتيَك كةة
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بةدةست نايةت .لةراسيتدا هةموو جيهان لة روانةةةي سةةرجنامدا ،نةةوعيك هةةبووني لةيةكضةوويية كةة
بةزماني وتاري هييا باسي ليَكراوة و هةموو ئةو شتةي كة لةم قالَةةةدا باسةي ليَةدةكات حةقيقةتيَكةة لةة
هةبووني كة ئةوة دةخاتة بةرةاو و زانست بة خويَنةري راستةقينةي خوي دةبةخشيَت .بؤية بةبيَ كةلَك
وةرطرتن لة هيياكان ئةو دةركةة وةدي نايةةت" .سةةرةجنام" بةة تةمسةيل و هييةاي "ئيشةراقي" ،ئةةو
شتةي كة ئةبيَ لة عريفان و كةش و شهوود بؤ مالك روون بيَتةوة يةكجا لة قالَي هييادا ثيَشةان دةدات
و لة هةمان كاتدا تؤ دةبات بةرةو زةريايةةكي بيَكةةران كةة دةسةديَكي سةةرطرداني و هةةذاري تؤيةة بةؤ
دةست ثةيدا كردن بة حةقيقةت.
يارساني لة ةوارةيَوةي مرؤظايةتي خويدا ،هةرطيز بة شيَوازيَكي تةواو ،خوي بة بةشةيَك لةة ئةنديشةةي
ياسا نازانيَت كة بةهؤي ئةوة ئازادي خوي لةدةست بدات و بكةويَتة داوي يةخسريبووني فيكري .هةةموو
شيَوازي ئةو ثيداويستييةكة بؤ ثةيدا كردني دةسةلَاتي تةواو بةسةر وردو درؤشيت ياسا.
لةواقيع دا ،بةكاربردني ياسا و ريسا ،بةشيَوازيَكي مؤرالييانة ،هةمووي بؤ طةيشنت بة ئارمان و لة ريَةةةي
هةنةاو هةلَةرتن بةرةوثيشة" .كوركونوف"ي رووسي سةبارةت بةم ديرة دةلَيَت" :ياسا ،هةرِةشة كردنة
لة بةرذةوةندي و هةروةها ئةخمق ،بايةخدانانة بؤ بةرذةوةندي .بةلَام لة شيَوازي سةةرةتاييدا بةةواتاي
فؤرماسةةيوني تاكايةةةتي ديَةةت و ئةةةخمق وةل بنةةةماي بةةروا و هةةةروةها جةةواني رووبةرووبوونةةةوة كةةة
ثيَداويسيت هةبووني مرؤظ و مرؤظايةتيية خوي ثيَشةان دةدات و هةةمان بةاس ئةبيَتةة هةؤي ريَزطةرتن لةة
"تةواوةتي" و قةوولَ نةكردني خراثة و خراثي لة تاكةكاني كؤمةلَةاي ياريدا و بةشيَوازي ثيَداويستييةل
بؤ دروست كردني ثيوةندي و ليَك نزيك بوونةوة خوي دةردةخات و ئاشكرا دةبيَت.
ئةم ثيَداويسةتية وةل بايةةخ لةةنيو تاكةةكاني يارسةانيدا سةةرهةلَدةدا كةة تةنانةةت بةارودؤخي تايةةةتي
زةمةنيش كة بايةخةكان دةطؤريَت نةيتوانيوة كاريةةرييةتييةكي لةسةر دابينَ.
بةثيَضةوانةي ئاييين ئيسمم كة ئةو كةسانةي كة دذايةتي لة طةلَدا دةكةن بة ناثاكيان نازانآ .بة وتةةي
شيَخ ئةمري:
ميَردآ نائازاد ،وة ياري ئةو وة دةر
ميَردآ ئازادة ،رِاطةش بةرد ئةو سةر
لة شويَنيَكي تر دا دةفةرموآ:
وة ئاييين كةةس ،بةد منةةواني
ئةطةر ئايني ويَت ،وة خاس مةزاني
بناخةي باوةرِي ياري ،رِيَزطرتن لة مرؤظايةتيية كة دةتوانني رِاسيت ئةم بةاوةرِة لةة تةةوةري خؤناسةي و
"مرؤظخوايي"دا كة بنةماي فيكري ئةم ئايينةية دةست نيشان بكةين.
1
هةر كارآ بةدة ،ئانة مةكةرة
دةس و دلَي ويَت ،بكةرة شةرة
شيَخ ئةمري دةفةرموآ:
نةةة دوكاني يةةار خةةةوةردار نييةن
هةر كةس دةس و دا ةةنةش يار نييةن
 -1كةكمي دةورةي بارطة بارطة ،بةندي .13
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ثابةندبوون بةبنةماكانى مرؤظايةتى لةئايينى ياريدا لة وتةى "باوة شةمس" بةم شيَوة باسكراوة:
1
زالَ نةةوانى نةة راى زللةةتة
يارانت ئةو هةم ناةان توهيةتة
هةروةها لة شويَنيَكى تردا دةفةرموآ:
وة كةكم حةق نةبوش سةةوبةتة
هةر كة نة جةمدا بونيش كدرةتة
ثاكرو خةةةواران نةبوش مةوبةتة
ئةو وة هامقةولش نةنيوحورمةتة
برةذش وة رِةنط ذارة و مافةقة
بةشش بورِ تو نة بوى قةةودرةتة
كةواتة يار دةبآ لة هيض هةلومةرج و باروودؤخيَكةدا ،فيكةرى نةارِةوا و بةآ بنةةما وةرنةةطريَت ،بؤئةةوةى
"خراثة" كى نامؤ بيَت و وشةيةل بةناوى "طومان" بؤى بآ مانا بيَت .ئةطةر بتوانيَت ئةم قؤناغة بربِيَت،
دةطاتة ثلةيةل كة رِاستييةكانى بؤ دةردةكةويَت و ناتوانيَت بةثيَضةوانةى ئةوةى حةقيقةتة ،هيض شةتيَك
بلَيَت.
بابا ناوس دةفةرموآ:
ةة يانةى يةكرت بوودى وة بىَ زةم
ئةو يةل مةويندى خيانةت ةةم
واتةةة شةةاردنةوةى رِاسةةتييةكانى ئةةايينى ،ئةةةركى هةةةر ياريَكةةة و "س ةرِ" ثؤشةةى لةةة خيانةةةت دوورمةةان
دةخاتةوة.هةروةها ثري نةمجةدينى ثارسى دةفةرموآ:
2
يارى نةةكةران وة فةةةندو فيلى
جةوزشان وة دةستةن سةرةشيةى نيلى
ئةةم بؤةةوونة وا لةة مةرؤظ دةكةات كةة وةآلمةى خراثةة بةة ةةاكة بداتةةوة و هةةر ئةمةةش دةبيَتةة هةةؤى
ثةروةردةى دةروونى بؤ باشرت بوون و طةيشنت بة ثلةيةكى ئةخمقى بةرزتر تا ئةو جيَةاى كة يار خراثةة
بة ةاكة وةآلم بداتةوة و ةال بة عةشق و ئةوين .لةم بارةوة شيَخ ئةمري دةفةرموآ:
ئةو مةواةوو دةردتوَ باةة طيان ثةريَ توَ سودة ثةريَ ئةو زيان
حةكج وةل سةمةو يةكةويى فةرموويةتى :باش بزانن كة خوداوةند خويَنى منى بؤ ئيَوة رِةوا كةردووة.
مبكوذن تا ثاداشتتان بدةن و منيش بةةمةة تةةباهي .لةةم دونيةادا بةؤ موسةلَيانةكان هةيض ةةاكةيةل لةة
كوشتنى من ةاكرت نيية.3
هةورةها لة "ئةجنيل"دا طوتراوة :بيستووتانة كة طوتراوة ةاو لة بةرامةةر ةاودا و ددان لةة بةاتى ددان،
بةآلم من ثيَتان دةلَيَ لة هةمةةر ناثياودا وةل خؤى مةبن و هةر كةس زللةى لةةكى رِاسةتى ئيَةوةدا ،كى
ةةثيشى بؤ بةرن.4

 - 1سةرئةجنام ،ديوانى بابا ناوس ،بةندى .31
 -2سةرئةجنام ،دورةى بارطة بارطة ،بةندى .02
 -3جميوعة آثار حمج ،قاس مرياخوند ،ص.13 :
 -4اجنيل متى ،با ثنج  ،ايةهاى .00 ،03

96

بة كورتي دةتوانني بلَيَني :مرؤظايةتي و مرؤظدؤسيت يةكيَكة لة تةوةرة سةةرةكييةكاني ئةاييين يارسةان،
كة ئةم هزرة لة سةدةي ةوارةم و ثيَنجةمي كؤةيدا دارِيَذراوة و لة سةردةمي سولَتان سةهاكدا طةشةي
كردووة.
سولَتان سةهال لةم بارةوة دةفةرموآ:
1
ثةي حةق مةورِي ،تيَغ دوو ديَية
ثةي تويليَ هةزار ،درةخت ثاةيية
هةر لةم بارةوة بابا تة ووري بانياراني دةفةرموآ:
2
ئازادي عالةم دادرِةسي داد بؤ
ياران مةر ئةوسا تة وور دلَشاد بؤ
لةم ئايينةدا ،هزري مرؤظ دؤسيت و رِيَزطرتن لة مرؤظ ،ثةيوةندي بة "ئةخمق" طرايي و بةخشيين ثلةيكي
هةرة بةرز بة موراليتةوة "ئةخمقيات" هةية.
ئةخمق لة ئاييين ياريدا رِيَةازيَكة بؤ ثةروةردةكردني كةسايةتي ثةةيرِةوان لةة هةةموو بواريَكةدا ،ئةةويش
ثةةةروةردة كردنيَكةةي وةهةةا كةةة بةاتةةة ئةوثةةةرِي لةةة خةةؤبردوويي و خؤبةخشةةي لةةة ثيَنةةاو بةرذةوةنةةدي
مرؤظايةةةتي بةطشةةيت و يةةاراني هاوئةةايني بةةة تايةةةةت ،كةةة ئةمةةةش بةباشةةرتين شةيَوة لةةة يةةةكةرتوويي و
يةةكةوونيي 3يةاران لةة "جةةم"دا رِةنةط دةداتةةوة .ئةمةةش مرياتيَكةة كةة لةة ئةايينى ميرتائيسة بؤمةان
ماوةتةوة .لةو ئايينةدا هةةر كةسةيَك بةاتةة ثلةةى شةشةةم ،واتةة "ميهةر ثويةايى" ئةيرت خةؤى بةة هةيض
نةتةوةيةكةوة طريَ نادات و خؤى بة ئةندامى هيض نةتةوةيةل نازانيَت ،بةلَكوو هةست بة ثةيوةستةوونى
خؤى بة هةموو مرؤظةكانةوة دةكات و هةموو شويَنيَك بة وآلتى خؤى دةزانيَت .4هةر بةم شيَوة كةسيَكى
يارسانى بةثيَى فةلسةةفةى دؤنةادؤن بةاوةرِى وايةة كةة بةؤى هةيةة لةةم "كراسةة -جةسةتة"دا ئةنةدامى
نةتةوةيةل بيَت و بة زمانيَك بدويَت ،بةآلم لة جةستةيةل و لة شويَنيَك و لة ناو نةتةوةيةكى تردا بةذيت و
لة جةستةكةى ثيَشرتيشيدا لة شويَنيَكى تر بوو بيَت.لةم بارةوة خةلَيفة دةميار دةفةرمؤي:
5
تا ثةي باقةةةةةي تؤ بكةةةةةران ئاخيَز
نة جةم ئةو زانةةةوي يةكرت بدان هيَز
6
ثةي يةل بكةردآ دةسةاري وة هةم
وة ئةدة وة جةم بنيشدآ بآ غةم
كةواتة "جةم" لة ئاييين يارساندا تةنيا شةويَنيَك نييةة بةؤ كؤبوونةةوةي "يةاران" ،بةةلَكوو سةةمةوليَكي
ئايينية كة هزري يةكةوونيي يار و ياران بةدي دةكةا و ثةةردة لةة سةةر ةةاوي باوةرِثيَكةةران كدةبةا ،لةة
"يار"دا دةيانتويَنيتةوة و دةيانةةيةنيَتة ئةو ئاستةي كة بتوانن سيياي "يار" لة رِووخساري "يةاران"دا
بدؤزنةوة.7
 -1ديواني عابدين ،بةندي .114
 -2ديواني تة ووري بانياراني ،دةستنووس.
 -3وحدت الوجود.
 -4بغ مهر ،امحد حامى ،ص .33
 -5ديواني بابا ناوس بةندي .34
 -6ديواني بابا ناوس بةندي .02
 -7هزري (مرؤظخوايي) ليَرةدا خؤي دةنويَنآ.
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ثري عةزيزي هودانةيي دةفةرموآ:
1
مةوآلم مةدةو كام بؤ ديدةداران
وة ديدارآ يةل بييشان بشؤران
شيَخ ئةمري دةفةرموآ:
جة ئامان لوان كاوةم ة كارةن
منكة سةمةدم نة ةهرةي يارةن
عابدين دةفةرموآ:
دةسةةت و بيييةةان بةة جةةةماليَ يةةةكرتي
ميَةردان ثشةةيت برايةةي ،مةووة بةةة مةةوو بةسةتة
2
شوستة
ئةلَةةت "جةم" لةة ئةاييين ياريةدا تةةنيا كؤبوونةوةيةةكي ئةاييين نييةة ،بةةلَكوو ثةةيرِةواني ئةةم ئايينةة
بةكؤبوونةةةوةيان لةةة "جةةةم"دا مةةةجاليَك ثيَكةةديَنن بةةؤ ةارةسةةةركردني زؤر لةةة كيَشةةة و طرفتةةة جةةؤر
بةجؤرةكاني ناوخؤ و دةرةكييان.3
كةواتةة جةةةم جيةةا لةةة بةةةهاي ئةةاييين ،بايةةخيَكي هةةةرة طرينةةةي كؤمةآليةتيشةةي هةيةةة و شةةويَنيَكة بةةؤ
يةكةرتوويي و يةكيَيت ثةيرِةواني ئةم ئايينة .بة فةرموودةي ثري بنامني:
بيَةدآ بنيشيآ ثةةةةولَي هةةةةام دلَي
ثولي هام دلَي ،ثولَي هام دلَي
4
ةة جةم حاسل مؤ طردي موشكلَي
ئاويَنةي زيَمن بةةةدةري جليَ
ثةيرِةواني يارسان "تاكة خوايي" 5لة "زؤرينة باوةرِي"6دا دةبينن ،بةثيَي ئةم بؤةوونة نووري خةوا لةة
هةموو شتيَكدا ،تةنانةت لةة ئةاذةا و ديةاردة سروو شتيةكانيشةدا بةووني هةيةة ،بةةآلم لةة هةةر شةويَن و
زةمةنيَكدا هةندآ سةرةاوةي بةهيَز هةن كة توانايي و كارامةييةكي باآلتريان هةيةة و نةوور و زاتةي خةوا
لةم جؤرة شويَن و سةرةاوانةدا لة ئاستيَكي بةرزتر و بةهيَزتردا دةردةكةوآ .بؤ منوونةة لةة "كؤمةلَةةي
خور"7دا هةتاو كارامةيي تةواوي هةية بؤ دةركةوتن و سةقامةريبووني نوور و هيَزي خةوا ،هةةر ئةمةةش
بووةتةة هةةؤي ئةةوةي كةةة "هةةةتاو" لةة ئةةاييين يارسةةاندا رِيَةزي تةةةواوي هةةةبيَت و بةة ثةةريؤز دابنريَةةت.8
ثريرِةمزبار سةبارةت بة يةكةوويى و زؤرينة باوةرِى "تكدر" دةفةرموآ:
9
خودا يةكيوةن ثري هةر يةل ثريةن
هةزار يةل خودا هةزار يةل ثريةن
شيَخ ئةمري دةفةرموآ:
ياري بآ ياوةر زوو مةبؤ هةكل.
هةر يار بآ ياوةر بنيشؤ وة تال
 -1كةكمي دةورةي بارطة بارطة ،بةندي .13
 -2ديواني عابدين بةندي .03
 -3سة طفتار حتقيقي در آيني اهل حق ،مينورسكي ،ص.44 :
 -4دةورةي قةوةلتاس ،بةندي .3
 -5وحدانيت.
 -6كثرت.
 -7منظومه شمسى.
 -8مجموعه أيین و اندرز و رمز يارى ،مجید القاصى.
 -9سةرئةجنام ،كةكمى دةورةى هةفتةن ،بةندى .22
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ئةلَةةت بناخةى باوةرِ بة "كؤ" و دووركةوتنةوة لة "تال" ،كة لةم ئايينةداوة بةرةاو دةكةويَت ،لةكيةن
سولَتان سةهاكةوة لة سةدةى حةوتةمى كؤةيدا دانراوة و ئةةوةش بةة مةبةسةتى ثاراسةتنى كؤمةةلَةاى
ياريى و دوورخستنةوة لة خؤ بة زل زانى ثةيرِةوانى بووة .سولَتان دةفةرموآ:
ئةزيش يووة نان ةةى يارى رةمة
ثيَداطرى لةسةر ئةم بؤةوونة هؤى ئةوة كة لةم هزرةدا تال ثةرةسةتى و خؤبةةزل زانةني بةوونى نةةبيَت،
تارِادةيةل كة زيارةتى مةزارى كةسايةتييةكانيش ،بة كةسةايةتييةكانى دةورةى ثرديوةريشةةوة بةةرة،
لةم ئايينةدا بايةخى ثيَنةدريَت و باو نةبيَت.1
هةروةها هةبوونى باوةرِ بة "تةواونةبوون" لةم ئايينةدا يةكيَكى ترة لة خالَة جوان و بايةخدارةكانى كةة
بووةتة هؤى نويَةوونةوةى بةردةوام و دووركةوتنةوةى لةة بةةجيَيان و دواكةةوتوويى .لةرِاسةتيدا بنيةاتي
ئةم هزرة لة سةر رِزطاركردنى عةقل و ئةنديشة لة زةجنةريى خورافةات و دواكةةوتوويي دانةراوة .ةةوَنكة
خورافةةى ئةةايينى يةكيَكةة لةةة خالَةة سةةةرةكييةكانى دواكةةوتوويى مةةرؤظ .هيَةز و دةسةةةآلتيش ،لةة هةةةر
ةةشنيَك ،دةتوانيَت بةيَتة هؤى كدان و خؤبة زل زانني و لة خؤدةرةوون ،كة واتة ئةم دياردةش دةبيَت
كؤنرتوا بكريَت و ئيزنى دةركةوتنى ثيَنةدريَت ،تا لة ةوارةيَوةى مرؤظايةتيدا مبيَنيَتةوة .ةونكة ئةطةر
وا نةبيَت دةبيَتة ئامرازيک بؤ دابينكردنى بةرذةوةندى تاكة كةسى و داسةثاندنى بؤةةوونى تاكةكةةس
بةسةر كؤمةةلَةادا ،ئةمةةش يةكيَكةة لةة طةةورةترين و مةترسةي دارتةرين دوذمنةةكانى يةاريى و يارسةان.
سولَتان سةهال سةبارةت بةهيَزى نارِةواى تاكة كةس دةفةرموآ:
2
كزمةةة دةيربن ئةو بة مشارى
زؤر بةرز بى و كولَفت عود و ةنارى
يةةكيَكي تةةر لةةة تايةةةةندييةةة سةةةرنج رِاكيَشةةةكاني ئةاييين يةةاري ،سةربةسةةيت مرؤظةةة لةةة وةرطةةرتن يةةا
وةرنةطرتين ئةم ئايينة ،بة واتايةكي تةر ،مةرؤظ بةؤ ثةةيرِةوكردن يةان نةةكردني ئةةم ئايينةة سةربةسةيت
تةواوي ثيَدراوة و ثةرةثيَداني ئاييين ياري لة رِووي زةبر و زؤرةوة بةشتيَكي قيةزةون لةة قةلَةةم دراوة و
هةر كةسيَك دةبآ بة مةيل و رةزامةندي خؤي ئةم ئايينة وةربةرآ و بيَتة ناو حةلقةي "ياران"ةوة .لةم
بارةوة بابا ناوس دةفةرموآ:
3
ياري نةكةران ثا قةهر و قاران
رِاطةو رِاداري وة زوور نةرانان
شيَخ ئةمري دةفةرموآ:
كةسي وة كةسي كاري نةدارؤ
ياري جةنةتةن ئازار نةدارؤ
هةروةها ثري ئةمحةد دةفةرموآ:
خاسةن غوآلمان رِةذيان ةةنووري
ياران نةكةران ياري وة زووري
 -1لةم بارةوة عابدين دواى وةرطرتنى هزرى يارى طوتويةتى ةيرت زيارةتى طومةةزة قورِينةكان ناكات:
لة جةم دوين ثيالَة وة لززةتان
دى ناكةم زيارةت بة طلَى طومةتان
 -2سةرئةجنام ،ديوانى عابدين ،بةندى .103
 -3ديواني بابا ناوس ،بةندي .00
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ئةلَةةةةت نةةةرييت بةةة دةس ةةةوون "سةةةر سةةدوردةطي" يةةاني قوربةةاني كةةردن لةةة جيةةاتي "سةةةردان" و
ئامادةبوون بؤ كورنوش بردن لة بةرانةةر "حةقيقةت"دا ،بؤ هةر ياريَك ثيَويستييةكي ئاييين طرينةة ،كة
دةبآ هةموو ثةيرِةوان ئةجنامي بدةن ،بةثيآ ئةم نةريتة ئايينيية ،هةر كةسيَكي يارساني دةبآ "ثري" و
"دةليل"يَكي هةبيَت ،كة بةم شيَوةية تةواوي "ياران" وةل حةلقةكاني زةجنةري ثيَكةةوة طةرآ دةدريَةن.
كةواتة يارساني ،خاوةن هةر ثلة و ثايةكي ئاييين بيت ،ثيَويستة "ثري" و "دةليلي" هةبيَت .بؤ منوونةة
تةنانةت خودي سولَتان سةهاكيش وةل يارسانييةكي ئاسايي نةةرييت سةرسةدوردةطي بةة جةآ هيَنةاوة.
شيَخ ئةمري سةبارة بة ثةيوةندي "ثري" و "موريد" 1دةفةرموآ:
دةسي يةل بؤسان خاكةو ثاي هةمةن
ثري و تالَي ثةروانة و شةمةن
و يا سولَتان سةهال دةفةرموآ:
2
بؤ ميتان بيَذن وةكو يا سينآ
بة كةكم نةرم كةن سةري ئاسنينآ
هةروةها ثري رِؤستةم سو دةفةرموآ:
3
وةشا ثا كةسة وة ياريش خووةن
ياري و كةكم جاي طفتوطووةن

ئه زه لی پثش خیلقه ت(ئافراندن)
له باسهکانی پثشوو ئاماژهمهان بههوه کهرد کهه فههلسههفههی ئافرانهدن یی گههل و نههتههوه جـؤراوجهـؤرهکانهدا بهه
جیاوازيیهکی نههزؤر و بهه شهثوهگههلهی تايبههت و بههزمهان ،فههرهههنه و با وهذ و بؤچاووی ثواوهیديادر با

ی وچ ی جوگررفي ی ژينگ ی ه ی تا وهيا ک ب سا رارروه را چا چور چواوهی "ئوساووو ه" خؤيا
دهیوينن .ئ م چيرؤک و ئوسووو هگ چ ر ق ی ع ت ثيک ی موشک و هار ی مارؤب بواوو و دوو
ديمااا یواااک چااا رای ااا روهی چویييااا تااا ئ فرریاااد و ثرسااا رااا ی مووااا فيريکن بااا دهورم بااا دوری
ما ئا و او ی ور خؤيا دوو چا دهسا و دهس یا را وتنا دهیاوننن.
وص موک بؤ رؤض و
"ميهاردردی با ها " سا با هت با ئوساووو ه دهصا  :ئا وه دهساو ورژؤيا را گشاويي و با وهذگا چا
ثيرؤای مرؤب ر چ قؤی غ ت يوا ت چا گؤ ریا را ی رؤما صا ي تا و چا سا دهما رؤما صاگ ر ی
ب ی و س هت يي چا خاؤوه دهگار را سا ها صادننن و با وهذگا چا ثيارؤای جا ما وه ی ثواک دنانن.
ئوسووو ه ت ی ی ت چ س هت ييترين ئ سو خؤی ثذه چ گوذری گا چواک را اؤ جا ر ثيارؤا و سا -
ب هت ب خودري و ژنور هر ی س ؤی مرؤب و بووي و وودروهرا ی با وهذ ثا یا راررونکن را
چ س دهم سا هتا يي و چا را ت وودر با چؤیييا تييا را جيا ورا چا گا ص چؤیييا تا سا دهما
ئ س يي و ئوسو ر ی ئوم ووي دروه و ده ئ یج م ر ی ئ فرریادی جيها و ئيادر هی وی باووه يا چا
گ ذری دوو چ دهسو دره توو وو دهده  .ر وربوو ئوسووو ه وصا موک باؤ ثرساي هرا ی موشاک
 -1طالب ،طلبه.
 -2ديوان عابدين ،بةندى .103
 -3كةكمي دةورةي بارطة ،بارطة ،بةندي .12
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همروذرای ئ فررید و چؤیيي ت موژووی ژي و رردهوهی ژيور ه م وه رييا را چا -
مرؤب چ س
س اهوی ر چ وص م ئ م ثرسي ری چ چور چواوهی هوما و یيشا ی ی ت يوا ت و وننا ه و دیا -
وه ب ووهگ چ جؤ روجؤ گوترروه ت ب وورای ع قص و ب ام ی ئا يين ئا گا وبکا و بنا -
جـ چ با ئا وه را ئوساووو هرا ی چا م جاؤ ه گاوترروی
ذهت ثوک ه تن ر يين ت ث يدرو ب ي بک
ر س یوکن ور بؤخؤي خ وهی هورو توری يي ئ سم ی و موو فيريک بووگن ه موويا چا يا ک دهچان
ورت هوری هه و موتص ق ارت خودروهیده.
و ه وس یيي رن چویک س چ وهر ي ي ک
اوورای ده باذين ئوساووو هرا
ب ص م ب هؤی جي ورای ف ه یگ ام و ونن و ی وچ ی ژيا
چا اليا را س و ت را را تا ردهيا ک جي ورايا ها يا  .اؤ ما د هسا گا چا اریسااو سا با هت با
ئوسووو ه و ثرس ر ی ثووهیديدر وهروو ئؤهمريسم بص وررد و با بصا وهياي بنا ما خورای ما -
رو ب ونن ه و دی وه ب رو د بني ت یررو ر س ق ص ی سين ئ م ثرس باووگن .ئوساووو ه چا -
گا ص ئا فسا ی و ثرسا را ی ثوااوهیدياادر چا گ ا ص خااؤی جيا وراه با هااؤی ئا وه را ئوسااووو ه ه ا -
صقؤص و چ س چ وهرا ی بيروبارور ئا يين و بروررا ی گا ل و ها صاگيررو چا وریگا ی ئا و گا چا
چا س ا ثرسا ر ا ی ثوااوهیدياادر با م ا وه ر و موو فيريکا ب ا صا م ئ ا فسا ی ث صتشااو ئيما و ب ا وهذی
ئ يين ج م وه ی چ ثشودر یيي و ت یي ب م ب ساو ثاذرردی را ت و خاؤت ها ت و خاؤت رردیا را ت
و سا ت خا صااک و ها صااگيررو چا بؤچوویا ئ يينيا را یييا  .با صا م ئوسااووو هرا ثيااوهیاديي با
ئ فررید ه ي و الی ی ت وهر ثون س گ چ ت يو توک ثوکهون وه ئوسووو هی ئ فرریاد الی یا تا وهی
ب بيل ت وروی ها ساو چا سا هتا وه چا ئا و دهاریان با ی وگا چا "ئ ثساؤ" و "تي موا " را چا توکا -
ص ا وی و ه وب ا وه ا و ه ا و ئ ا موری ئ ا م دووری ا ه ا وهص "مااوو مااوو" ث ا چ ا "حمااوو" و چ ا
"ح ا موو" د وس ا دهراارنن چ ا م دووری ا ت ئ ا یش ا "ئ ساام " و ريش ا "اهوی" ب ا دویي ا دناان...
ئوسووو هی ئ فررید چ چ وی ی ت وهی هونديش ب م ووهي ر چ س هتا وه "هواذ گربا ها " باوو
چ ر ت د وس بووی ت ر خوری ئ فررید بوو چ سروودی ئ فرریدیيش ور رارروه را ئا م جيه یا
ده ئا یجا م جو روجااو بااووی را سااوک ئا وهصا و سا هت ييا و دررااؤر راارروه را چا سا ها
ووک نک و ه ب صاندهيا ک چا سا تا -
ووک رس و بروين ي ک و ه وهه چ س ه
وروی جيه ی هیگ وذهیگ ت یي ي ک ارت حورم دهر ت.
ئوسااووو هی ئ فرریاادی هيلتناايش ور باا ياا دهراا چاا دهسااتيکدر ااووک جگاا چاا بو اا يي یاا بااووه
ت يکي ر ب فررور ه موو وننوک چ خؤوه گرتووو؛ چ یا و دصا ئا م ت يکا سا من ر در ئيالها ی
خودري ی ئوو ریووس "ئ سم ی ر " و ثؤی "ده ي ر " ثوک دنن.
گ ي "اهوی" دنو ده ث
ر وربوو اؤ ب ی ئوسووو هر ی گ ل و یا تا وه جي جي را را و بنا ذهتا ئ فرریادیي چا سا هتا وه
بؤ ئ و و توو اریيوه .وهروو ئوساووو هرا ی هينادی با بيل ميساری ...قو ئا ی ثيارؤايش ئ ما ژه باؤ
ئ م ب ب ت دهر و ب سوو هی هوود و ئ ي ت  7دهفا ماوی" :خاودروهیاد اهوی و ئ سام ی چا ا ت
وی چ ئ و بوو" .يگوهدرت دهصا " :چا سا هتا وه تا يکي چا یا و دصا
ؤژر ئ فررید و ع
روه بوو هيچ یيش ی ي ر دي چ ب چا و یا باوو ها ماوو اونن ئا وبوو" .ئوساووو هی
ت يک
ئ فررید الی گ چ ميساريش ها با م اووه باووه :سا ها صادری ئا تووم  Atumخاودری سا هرا
هيليؤثؤچيس چ ی و دص ئ وه س گ دریا را ی یا nunباووه ث ا ئا تووم چا سا ئيارردهی خاود
خااؤی ئ فرریااد ...ئ ا تووم ب ا فااذهدری ا ئ ا وی ار رااوذی خااؤی ااوو  shuو ب ا غسااي ر ا خااؤی ت ا -
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فنووت  Tefnutب دویي هونا  ...اوو و تا فناووت درياک و با ور گا ب " "gebو یاووتن" "nutرا
یووت خونشک و ه وهه ه وس ی "گ ب" بووه.
ئوسووو هی ئ فررید چ ئ يين ي س ی ر چرر س ت "رن فيکاو " وهراوو وننا دهروشا و با يا ی
دهر ه چا سا هتا ی ئ فرریاد _ ورتا چررا سا ت ئ فرریاد _ يا ها ئا و ئا اهچا ر يينا ت ب سا
وودروهر دهر ب ووهي ک ر چا ئ يينا را ی ديکا با و وویيا ب سا چا یا رارروه .چا وریگا ی
ي س ی س هت ت یيا هورنکا ال و گا و ه با یا وی "دوذ" باووه را ئا م هوارهی وهک خاودروهیاد يا
هوری هه و موتص ق ی س یدووه.
ئ و هوره ئيرردهی ررد خؤی ئ کرر بک و خؤ بنونن و ب و ما با ساو ت تا قييا وه چواک باووهوه .چا
ت قين وهی ئ م خ ص یوو ریيي _ ورت دوذ_ ر يين ت د وس بوو ر چ س چووتک يادر هورناک با -
ی وی هوری موتص ق ب س ر وبا ی ويارر ح رما و تيکا را ی چا راررو را ها سا هرا و ر را -
ی ر چ خؤوه دهگرث چ و هوره سا هرا و سا هت ييا با هما یاد هاؤی ئا وهت دهگا ذنوا وه باؤ
ئ و رسوي ر ئ م تيک گ چ چ س هت ی ئ فررید در ه چ و هواره موتصا قا جاوودر بوویا تا وه .با
ونن رردی چرر س ت ئ فررید و ئيرردهی س ها صادری خاودروهیاد را گا یجا ا روهی وریگا و
ئ يين ي س یيي و ب "ع چ م دوذیا وی" چا دهبارث با اووهی خاور هوه چا اليا گا و هرا ی ئا م
دهررث و ب م جؤ ه رؤض ررروه؛
ئ يين
وخ ئ مير دهف موث:
ی چ وح ی ق ص م...
ی گ الی گ ل...

.........
.........

ثيربيني مين دهف موث :درمم دریيش ...
ی ب حر دو ی...

خورج م....
.........

دهراارث وربصااوين ر ا ها مااووی ئ ا و ئ يين یا ی ب ا د نژريااي ژيا ی مرؤض ا ي تا در سا ي ا ها صاادروه
ب سي چ ث ت خيلق ت ب دوروه رردووه ب صا م ئا يين يا ی چا سا و چا دهو ی بنا ذهتا ئا اهچلا
ثوش ئ فررید و چؤیيي ت ثووهیدی یوور خودر و م الييک اؤ یووسرروه و گوترروه .با با وهذی ئا -
هل ح ق ب ت قين وهو چوک بووی وهی دوذ "حا قيقا ت" _ " ُرنا ُ رنناررً مخفيا ً فن نحوتا ُ رن رنعا نر ن " و
ب دویي ه تن ه سو ت وروی خوصقوند روهر "جيم د گي ئا ژهص و مارؤب" ده ئا یجا م و با -
ه م تيک و ث هی ئ و دوذه .
اووک بکا ی
چ رسويدر با چا ئا ردر باووی يا رو ثا ساو ئيشاررق و با وهذ با وه را سا ياری ها
خودر دهبين دهگ ين ئ و ئ ر م ر ه بوو و ی بوو ح قق و ب اوک چا ارتا ئيالها چا یا و دصا
روهي  .ه صسوور وت رردر ی ئ م ثرس چ وریگا ی يا ی وهراوو ؤذ اوک فيکاری
ئ و و
چ ا ه ا ل و م ا ج ا ر ا ت س ا دهم ا ثرديااوه ااي وی ب ا س و گرينگ ا ثودری ا ر ا چ ا هخن ا گاارتن و
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چوکؤصين وه س ها صادریوک باووه با ریوا یا يا ثا هساو و خ صا را ی ثواوهیديادر ی و ئا يين
ي ی ب یسو دری ی ت وروی مينو چيوا گا چا ئ ما ژه ثوکارر و با د نژرياي مواژوو را بووویا در دهساو
خ صک ئ م رسوي ب ي دهر را خاودروهیاد جگا چا هواری موتصا ق چا را ت ی سا یدی خاؤی چا
ر يينا ت بص ا وهی رااردووه و چ ا یا و دص ا ه ا ئ فرریااد رونک خااؤی یووریاادووه و تيک ا ي ا ک چ ا ارت ا
خؤی ب یيسو ت ح قيقا تا ئا و او با ي دگا دریا وه را چا هوارو فرروریا ئا م حقيقا تا "ا ه يا
ارت" چ مرؤضدر گ چوک اؤ تره.
چ رسويدر چ وریگ ی ي ی ژي و ثووهیديي را ی ما وجاوودی با م یا ی تواک اک یدی با و با ثا -
سو و س ق ص بوو ب ثووهیديي ئينس یيي ر ی وهروو ثذ ب ي خورين ثرس ئ ما ژه ثوکارر و چا ما ذ
مرؤض ي ت ج چ ب ئ وهي ر خودروهیاد چا چور چواوهو قا چيو مرؤضايش هوارو توریا ی خاؤی ده-
یونن ا  .ع چ ا م ا دوذ و ت ا قين ا وهی ر ا چ ا وریگ ا ی ي ا ی دهبوو ا هااؤی دهس ا ثوکردی ا ثرؤس ا ی
ئ فررید ث ت توت ذ بووی چ یدين س ده رسوي را ی چا اليا اریساووری ی وه ده را وت و وننا ی تا -
قينا وهی دوذ و با دویيا ها تن ر يينا ت با و ااووه را چا ئا يين ي سا ی ب سا چا سا رارروه ها -
صگيرر و ب م جؤ ه س ثوند ر رساو وتا ی گا و هرا ی ي سا ی چا حا وت سا د سا ص چا ما و ثاوش
چویييا تا تا قينا وهی دوذ را با "بياگ با یااگ"" "big bangیا ودر ه سا هتا چا س صا 1995
ونن ی هسم ررر ورت ث ت ئ وه ر تيليسکوث ئ سم ی ه بوص چا یاوو ی اين ساوو و سا ؤی
سااوو چ ا تا ب ا نک اؤ ب ااوور ف ا ار " "sfaceبا ق ا ت دهیکوکا خااوث  342وننا ی ه ا صااگرت.
ونن ونن گرتن ر ر س ی ووهی ف چ ر "رؤ ئ سوور"_ دوبو ئ رو _ دي ی ررر چا با ئا وه
ر ت ردهي ک رس وهساو وه چا سا الثا ذهی ر را ا ی نگا ی اوری و دوو ه چا یاوو و تاؤای
روی ر را ا ی وه .چا م وننا در  1511ر را ا با دوو ی  5مولياؤ س صا یاوو ی تا قا رخا را ی
اونن
ر يين ت تؤم ررر .س س ص دورتر ديسا وننا را ها چا و سا یاوو ه و ها چا ها ما
ئ سم دووث ت ررری وه ب ص م وریينس ئ مج ةي باؤ 11ميليا د س صا یاوو ی باؤ ثوشا وه باوو.
ها چا م ر تا در حا سا ه ی ساوک ژرثاؤی یا م ئا فرر يکا باؤ رؤمتيؤتا یووسا را دهيواوری دوو
ونن چ ي ک ونن ئ سم چ گ ص ي ک با روه د بکا چا م هو او ها ماوو او را ی دوو وننا را
ث ک دهررنن وه جگ چ یوو نک ر چ ي ک ونن در تؤم رارروه و چا وننا ی ديکا در یا رارروه .ر تا
وننا را ی ها بوص چا اليا ئا م یا م رفارر هوه ئ یا چير راررو چوکد ريا وه اووک را را وتا با چا و
یوقو گ چوک یوو ری چ ی وهیدی ي روک چ ر ر ی ر بوو ر چ ونن ی ب ریو دي یا باوو .ئا -
صو ت تيشک ونژنک ر ده ئ یج م ت قين وهی بيگ ب یگ و چ ئ سم یدر ه بووه چا اليا دوو اریا و
فيريکاری ت قيگ ی بوص چ س ص  1964خوي ررربوو ر چ دورتار ئا م دؤاينا وه با هاؤی سا تا -
اليووک ئ مريک ی ساررو با  Cosmic background explorerيا با راو ت " "COBEرا چا
م یگ یؤض مو ی  1989چ م در ی اهوی جوگير ررربوو ت ورو ررر .ئ م س ت اليو باذث با صاگ ی
ح ا ها ص یا گااری دؤاييا وه را چا رؤض ا و اايکردی وهی يا را چا خ صا را ی ی ئ سا يي ئ ا م
تيوو ي ر جيه ی بووو ب ت قين وهي ر گ و ه ب ی وی بيگ ب یگ و چ  15ميليا د سا ص چا ما -
وثااوش دهسااو ثوکااردووه ي م ا تي ا ر ا ئوجگ ا اؤ ی دهدر 11س ا ت ا اليو ا COBEب ا ثوااوری تااؤفير
ررد و ئ ص و گؤذی تيشک ر ی یاوو يي دهو ریا سا هتا يي را ی بينرنا و تا یيا چا ا ثؤچا را ی
رديؤ و م يکرؤوهيض دي ی دهررث ئ ويش چ اهم یيک ر چ ت م ی ت یي 311ها ار سا ص توتا -
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ذيوه و ت ب ب سو ر چا با روه د چا گا ص حا جما ئا مارؤژهی اؤ ب اوورور باووه با دوری با -
روه د رردی جي ورای و تؤفيرگ چوک ر چ گلو و گور ون و قو سا يي ت يوا تا ئا و را ت ر يين تادر
بووه گ ذروه.
چ ا س ا هت ا وه واهي ا ر ا اؤ گ ا و ه ب ا ص ا م ب ا ق ا ت یااوور ده ايي ا ک ه ا بااووه ر ا دورتاار ب ا ثو ا
فؤ مووص ی ئ یشو ين " "E=MCب هب ه بووه ب م تريا ص" .هواژری ئ ما ژهيا را واه با ه-
ه ید و ب ج سو ي بؤي دهررث بذی ه تا ها تا اؤ ی چا اوننوک ئوجگا ب اووک جوگا ی بکا -
هت
ينا وه" .را چا جيرمگا چا ئوسااو و ئا مذؤرا وهرااوو ها سا هرا سا ييا هرا م یگا ر ا
چ ص ا ر ا روورس ا هر ا ث صس ا هر ا ه ا و ه ئ ساام یيي ر ا ی یوااور ه ا س ا هر ا تيک ا گ ا چ ا
تاؤاروی موچکووچا را ئا تؤما را و با ژما جااؤ یتاری ما تااذي ص را با ميلي دها ر را ا ی
ديورروی ف اری یوور ه س هر ی ر يين ت ی دي ي چ خؤوه دهگرث ثوک هون وه .ئ م سا هت يا چا
 11چررا ثا ت رااؤیورين سا هتا دهساو ثوکااردووه و تا ر تا را را ت ژمواری ئ فرریااد گا يشااوووت
11چرر د نژهی روش  .ر ت ر تژموری ئ فررید چ س  11چرر بووه ر يين ت با خوررييا را ئا وتاؤ
ث ذهی س یدووه و گ و ه بووت و ر چ 11چرر چ ق ت ي ک ئ تؤم گؤذری ب سا ها تووه باؤ ثرتا -
ق صوک "ورت ي ک تذنليؤ ج گ و هتر".
ئا م تا قينا وهيا با ااوننوک چا وهذور یا راررو ها ه ی با وهذریا ب اووک با باذی ها ه ی با وهذریا
اؤ ی واهی چ گ م ي ر چ یدهه تذيليؤ ثل چ ب ای يا را را ت اؤ اؤ ب اوورور چا تاذنلوویم
چرر س ت ووی دروه .دورتر ئ م واهي بوو ب روور ک و تيک گ چيشا چا را ت خؤيادر ثوکا وه ئ ونوا
بااوو و ثااذؤتؤ و یؤترؤیيا ثوکهون ا وه را اؤ ب ا ی ئ ا م یا ت چ ا با ثوکاادردر چا گ ا ص دژه تيک ا
خؤي ب خورريي چ ی و چوو و واهر ي ب ووهی فوتویگ چ یوو ی هه و ئ ارد رررو .
ب م وه ئ تؤم ر ی هيد ؤژ و هيليؤ دورتر چ گ ص ي ک ئ ونوا بواوو و با اووهی ها سا ه و
ر ر ی ر ور ئ مذؤ ر ر يين ت و جيه ی ه سو ئوم ثوک دننن خؤي یوورید.
ت رؤ ئوسو اریس یا يووریياوه وصا م ئا وه بادرت را ئا و تيکا اؤ اؤا ب وورا ی واه را بن غا و
بني ت جيه ی بؤخؤی چلؤ ثوک ه تووه و س چ وهر ی چيي و دهيا ثرساي ی ديکا ی ثواوهیديادر
ب م تيک گ چ اؤ ب هوره با صا م ي سا ی ئا وه وهراوو هواری موتصا ق يا خاودروهیاد دهاریا  .ئا م
ت قين وهي ر یريک ب ث اده ي بيس مولي د س ص چ ما و ثاوش ووی دروه با بياگ با یاگ " Big
 "Bangی سرروه و چ م نگ وه واه ئ ص و گؤذی با سا درها ت باوو با ما تاذي ص ودهساو رارد با
ث ذهس ید ت ر ر ی ر ی ثوک هون ب ثو وتا ی اری يا ی اریساو ئ سام ی ئا م ثا ذه سا یدیا چا -
بااذث خ صاادر ب ا خورريي ا ر ا یوريااک ب ا 186111م يياال چ ا چرر ا در را خورريااي یااوو ه د نااژهی ه ا ي ا .
تيشک ی "ب ئ اموو " چ ت قين وهی بيگ ب یگ چ سا ریسا ی جيها بصا وهی رارد را چا
ب هؤی ث ذهس یدی ب دهورم ر يين ت ئ وهیده هورهر ی الورا بووهت وه ر گا م را ی تا یيا 3ثلا ی
س ا ؤی ساافری موتص ا ق ا "ورت ا 271ثل ا ی س ا یويگرردی ژناار ساافذ" و د نژريااي ا ثؤچ ا ر ا ی چ ا
ا ثااؤچ رديااؤيي گااؤذروه .ئ ا م تيشااک ب ا سااوون ئ ساام یيي
یااوو ی ب ا چ ا وبينررو بااؤ یيش ا ی گاا چ ا
 Cosmic background radiationبؤ ج ی ه وهص چ الي دوو اریسا ور را چا رؤمت یيا ی
موخا بررت ئا ی .تا ئا یاد تا " "AT 8Tچا سا ثرسا چا یا و بردیا دهیگا با دهورما تا چا فاؤ
ئيشي دهررد دؤا ري وه .گریگ ئ م دؤاين وه ت ئ و رده بوو ر ئ م دوو اریس وریا ورتا "ئا ذیؤ
ثونري يين" و " ربيرت ويصسؤ " خ ص ت یؤبيلي بردهوه.
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ميررت "بيگ ب یگ" ب هاؤی ردياؤ تليساکؤث ثون سا دهرارث و تا ی یا ت تا چا فرياؤیوک ئ سا يي چا
خا یوودر دهتوریا ئا وریا ئ ااکرر بکا و وه ی بگاارث .هو ااو را ئ وريا را دهبا تا چا فريؤیوااک را
ثووهیدی د روه ب ئ یوينوک ئ سم ی و ن بک يان و دوری دؤاينا وهی را ی صاوک خ صا را ويان و
ردهی ووی ر ونن ی ر ی ص ر ر م بک ين چ س دري ر اه هگ چا یاوو ی و ؤ ان يي يا با -
ی ر ونن ی رديؤيي ث م وهی ت قين وهر ي ر ه چ سا هتا ی ئا و سا دهما ی ور
فرهر س
ئ تؤم د وس بوو چ م ودری یوور ر يين ت ون وه ه چ ب دهم ئا و وودروریا را يا ک خووچا ک
ث ا ت ت ا قين ا وهی س ا هت ا يي ووي ا دروه و ب ا رااؤی  4ي ا  5خووچ ا ر ا خ ي یاادووه گ ا م ا چ ا 1311
ميليؤ درب ايوه بؤ 611ميليؤ ثلا ی "رلاوين" و چا ما وهی یرياک با 3خووچا ک ها ماووی ر يينا ت
ب ا ااووهی تااررو د ه ا تووه .چ ا م سااووث ر ا يه یيي ا ر ا در فؤتااؤ " "Photonي ا ي ا ر ا ی تویاادی یااوو
ووی چ یرم باوو یا و با م جاؤ ه ده فا ت و ده هتا ی با ثاذؤتؤ و یؤترؤیا ر یادر تا چا گا ص يا ک
ئ ونو بون و ی ور ئ تؤم د وس بک و ب م ووه بؤ م وهی ي ک مولياؤ سا ص ر يينا ت با دهورم
چا دؤخا ثا ذهسا یاد و بصا وه بوویا ودر باوو و چا ها ما و چا ها ما ر تادر ؤژ چا دووری ؤژ
س دتر بووی وه ت ئ ور ت ی ه م ت بؤ یريک ه م ت ه ور بگ ت و ردهی گ ما ی باؤ 3111ثلا ی
رلوين درب ای .چ م ثل ی گ م در فؤتؤی ر واهی خؤي ئ وهیده چا دهسا در را ئيادی یا تورین نگا
چ ی ور ئ تؤم ر بو رروش ی ئليکواذؤ باؤ الی خؤيا بگار  .با هبا ه جؤ گا چواک چا ئا تاؤم
هيد ؤژ و هيليؤم د وس بوو و با م جاؤ ه سا دهما ما تاذي ص با و اووه را ئا ماذؤ ئوما ده-
ين سين دهسو ثوکرد .ي روک چ ده ئا یج ما را ی ثوکها تن ئا تاؤم دوو رردیا تاؤای یواوه وویا
ر يه ی بوو ر چ ب دووری ئ وهدر ف ار ووی ک و ق بيل ب ديون ررر.
چ م وهی ر مور چ ي ک ميليؤیيؤم چرر ث ت ت قين وهی س هت يي بيگ ب یگ و تا  2چررا دورتار
گصؤئ ی ر ب هؤی م الت واهو هوری اچ وه رور ر ر یي ثوک وه ثووهیاد ورتا ثاذؤتؤ و یاؤترؤ
و دژه اه هر ثوک بوانن .گا ما چا 11تاذنليؤ ثلا باؤ 11ميليا د ثلا دربا ای ما تاذي ص و دژما
تذي ص چ ي ري یدر و ب چ ی و بردی ي رور فؤتؤی ر یيا د وسا رارد را چا هواری اؤ ی ئا م یا باؤ
نگرتن چ ثوک ه تن ئا تاؤم با س باوو .چا يا ک مولياؤ ترنلياؤ ترنلياؤی چررا ثا ت بياگ با یاگ
ر يينا ت وهرااوو اه ي يا را گوااژروی تااررو چا واه _ ما تااذي ل بااوو را چا گا م را ی 11تااذنليؤ جا
هوتا ر وب ا ارص
اؤ تاار چا گ ا ما ی خااؤ بااوو .چا و ر ت ا در تا یي ا دوو هوااری سا هر ا با س ا
باوو يا ريا هواری رروشا و ئا وی ديکا هواری ئا چکورؤیاوورلور" "electronuclearباوو را
ئ ما يا بؤخاؤی چا توکا صا وی دوو هواری گا و هو توریا " "Strong forceو ئا چکورؤویياک با -
ه م ه تووو .بين مين دهف موث:
درود م....
ی دهيجو ت ...
م يلش ايي ....
حشم ت جو ی....
بين مين چ چرر س ت و جيه ی ت يک ی و دهب ر ه ساو و ر يينا ت چا خاؤ دهگرتا وه ها ما ما -
تذي ص ت يک ي واهی ت يک ر ه س ه ی س ر ب سي چوکاردووه و ئيواررهيم ويکواؤ ی م ساو -
ی درين ميک ه ورو رونژر ی ت رنيک یس جيه ی ئا مريکا و ی سا چا روووا با یرخا را ی خاؤی _
فيارووا یا د ی جوگااری ت قيگا ی جيا ثذؤث چشاان ی سا چا سا ی ثوشا را یووساايوه _ ئ ما ژهی ثا
رردووه .م تذي ص ت يک ر چ وت ر ی ي س ی ب ع چ ما دهيجاوو یا وی چا دهبرنا و چا یادين
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ج ئ م ژهی ثوکرروه چ م ی ی و يي خؤيدر ورت جيه و ع چ موک ور را س ئ گا و اریيا ی چا سا
یيي  .جيه ی همر و راي ه م جيه ی ث ت چوک بووی وهو چوک درباذری دوذ را ما وهيا ک چا قا -
يرر و گوژه _ ر ده ئ یج م تا قينا وهيا _ با سا دهبا و با دهورم با هو سا د بوویا وه ث ده-
ثوااوث و چ ا ئ ر ماادر دهگ ت ا ياا خووی ا ک ورتاا ثل ا ی ساا هااؤص باا سااون چاا رؤض ا و اايکردی وه
اریسويي ر ی وت ی "س ئ یجا م"ه و وهراوو ب با تا را ی تاری سا ئا یجا م ثا ت حا وت سا د سا ص
اریس تووریيويا ئ ما ژه با ها یادث چا خ صا را ی بکا و وویيا بک تا وه ئا صاو ت چا اوننوک
ديک ی وت هر ی ي س ی چ جيه ی دهيج ی و دهبا را هیگا ها ما جيها ی دهيجاوو با با صا م
ب ا ذری یووس ا دهراارث جيه ا ی دهيج ا ئ م ا ژه بااؤ قؤی ا غوک ديک ا چ ا جيه ا ی ت ا يک بو ا ر ا چ ا
اریسو مرؤب ت ئوسو یا يووریياوه با تا وروی وویا بکا و بين سا  .با صا م چا سا د دهيجاوو را
رؤض و يي رردووه دهتوریين بصاوين را چا س صا  1915ئا چويرت
خ وه خيرهدهر ی ي س ی
ئ یشو ين چ تيو ه ب ی و ب یگ ر ی ب سا ئا وهی رارد را ر يينا ت سا ق صا ئا ص و گاؤذ و با هو
ب سنوو هر ث ذه دهسوونن دورتار چا اليا ئوادوين ها بوص ها سا هی سا ئا مريکا و چا نگا ی
ديون وهر ی خاؤی چا ر را ا ی را و ها وهها با را صاک وه گارتن چا درثلوار ثشا رسا رارر را
جيه ی ه سو چ ح ص ث ذهس یدیا و تا ی یا ت با ثو ا وریا ی چا وهذوریيا را خوررياي ئا و گا و ه
بووی ی ر يين ت ووی چا ايا د بوویا ررریا وهرا یا ک ثلا ی یيگ تيضا یييا را چا رده و خيررياي
گ و ه بووی ووی چ اي د بووی  .چ رساويدر ور ديا ه را خوررياي ئا مارؤژ چا سا در  15اؤ تاره چا
ت موليا د سا ص چا ما و ثاوش چا م قؤی غا در اری يا با دوری رضا يا را
ثل ی گ و ه بووی چ
اریسو دهگ ذر ب ث ی ئ وه ر هؤی ها خيررييا ک هورنکا چا را ت ئوساو در اری يا هاؤی سا -
هر ئ و وودروهي بؤ هورنک ی ی سررو و یا دؤا رو دهاریان را سا چا وهرا ی واهی تا يک يا
واهی یيگ تيض ي ت ی یا ت واهی گوم ی وييا  .ها باووی ما تذي صا ت ياک يا جيرما و باوو یا
ت یي خورريي ب ورص ت چ رده ب ده ی ه س هر چ دهو وب ی ر ر ی را رضا دهرا ت را -
چ تيو هر ی چ م ذ س چ وه و چ هیووس ر يين تيش ثش رس دهر ت ئ م تونژينا گا چا ثوشا
ئ در ر م تذي ص ت يک چ س در  91ت 96ی جيرم ر يين ت ثوک دنن .
ب ذرس م تذي ص ت يک چ چ ووک د وس ررروه دوو جؤ ئيحويم ل ه ي ي ريا ما چؤوهرا ین
" را جاـرمگ چوکا گا و ه و چا
"جيرمگ چ ئ خو فيريک قو س ی وثذ چ دهو وب ی ر ر
ه س هر ی ب ووک ت هت چ ص ر ی ه و روی اؤ قو س چا خاؤوه دهگار و چا ما تاذي صگا چا
ئ س يي ر م تذي ص ب يؤی ي ی وه ثوک ه توو  .دووه ميا ويمتا را ین"اه هگا چا قاو س با
ئينيور ئ رشين الورا" چ م تذي ص ی ب يؤی و اه هگ چ ب وور ئا تاؤم جيا ورا چا ما تذي صا
ئ س يين و هيچ چ ن ئينورئ رشين ی ک ي چ گ ص م تذي صا ئ سا يي ر يينا ت یييا و سا د ها ار
ج ر مور چ ئ چکوذؤیوک جيرمي ه ي  .ي ر چ یمووی ها ه ب ا را ی ئا م ما تذي صا یؤتذؤیا
ر چ ر يين تيش ه ه اؤ و چ چرر ي ردر ب تاذنليؤ یؤتاذؤ چا یواور و ده وویا جا ساو ی ئوما
دناان و دهذؤ ب ا ب ا ئ ا وهی چ ا ااووک بااده  .فيريااک ی س ا ی اه ه درورر ا و ثوشاام ی ئ ا وه ر ا
م چؤوهر ق ت چ س در 91ی جيرم ر يينا ت ثواک یا هونن بؤيا با دژور ی توادهرؤ ان تا ويمتا را
اووه جورما ها يا و
بدؤای وه و گوم یي وري ر ئ م ی چ ئ تؤم ر ب وورور با صا م با ها
ب دهگم چ گ ص م تذي ص ب يؤی ئينورئ رشني ه ي و رس چا یووریيا هت دهبان .با ثوا ئا -
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وه ر ه اه هی ويپ جورميک ر م ه ي _ اؤ ر مور چ ئا چکواذؤ _ بؤيا دهبا ژما هيا را
ئوجگ اؤ چ م اه هگ چ ه ب ت بووری ئ و ذرده چ م ررو م تذي ص ت يک ثوک بون .
ه بووی م تذي ص ت ياک یا تا یيا تا وفيارو جيا ورای ما وجاوود چا ثواوری جاـورم ر را ا ی را
چ هس دهر ت ر چ ي ر چ س سوو ترين ثرس ر ی ثووهیديدر ب تيو ي ی تا قينا وهی گا و ه-
دهر ئ و ثرؤس ر ئ صا ر يينا ت و ها ماوو ما تذي صا را چا يا ک خ صا ها ه ب اوور
ت
واه د وس بووی ب ص م خورريي گ و ه باوو ورتا ررریا وه ئا وهیاده اؤ باووه را با سا هواری
رروش "ج اب " ارص بووه و مؤص ت ب م تذي ص دروه ت چ ث ص ي ردر رؤ بونا وه و ها سا هرا
و ر ر ی ر ب و ووه ر ئوم ئ مذؤ دهي بينين د وس بون دروود دهف موث:
بين م .........
ئ اير ب گ د...
ی خ ی ی.....
جو ن س.....
م سن ت چور ....
ث ی ج م ...
ی س خ .....
ب وهت خو م ...
چورهدر وت ی س ئ یج م چ س د بووی وهی ر يين ت ث ت ت قين وه ي چواک بوویا وه با س دهرا را چا
"ئيوررهيم ويکوؤ ی" چ رووو "ع ج يوو جيها " ور دهصا  :ئا و او را ده هتا گو را و جا -
گ ی بؤ ثوکه تن ر يين ت ئ م ده رارد سا د بوویا وه گا ا سا یاد و ثا ذه سا یادیوک باوو را با -
دوری بيگ ب یگ ووی در ئ گ چ ر يين ت ئا وهیاده سا دهو باوو را ثلا ی گا ما ی ئوساو ی تا یيا
3ثل چ س ؤی موتص ق ورت  456ثل ی ف ذیه ي ژنری سفذه.
ث ت ب س ررد چ س چرر س ت ئ فررید چ ئؤسووو هر و ب ت يو ت چ وریگا ی ي سا ی و با -
روه د رردیي چ گ ص دوريين دهس را وتا را ی اریساو ثواوهیادیدر ئوساو دهذؤينا سا ب با تا
ئؤسووو هی ئ فرریدی ئينس چ الی ی ت وه و یووسرروهر ی ئياله و ئ يين ی ئيالهيي را ی ديکا را
ب جي ورای و ت وفيرگ چوک اؤ ر م ب ي ک ووه ب سي ررروه.
چ ا ئؤسااووو هر ا ی هيلين ا ماارؤب چ ا خ ا ک خوصااقوند روه ماارؤب چ ا تيو ا ر ا بؤخااؤی چ ا اهوی
د وس بووه خوصقوند رو چ الي ايئوس خودری ئ سم گي و ؤح تويادر ها ص و دهم یاد ر .با م
ااووه ماارؤب ب ا ه ا م ا تيو ا "اهوی _ دريااک" و ايئااوس "ئ ساام _ ب ا وک"ه .ب ا ذری گ ا الی ا
موروثؤت ميااا _ بااا بيل _ یاااين مااا ه ژ " "Ninmahورتااا خاااودری چااا درياااک باااوو بااا ي مااا تااا
خودري یوک _ ر چ ور وهروو با ها مهونا ریا سرو ا چا ک و با اکؤ یا وبرروه _ خؤصا سا
چووتک ی مغ ک توک ص و و ئ ونو دهر و مرؤب د وسا دهبوا  .چا ئؤساووو هيا رايتار مارؤب ده
ئاا یجاا م ه وئاا موری و وهسااورری ماا دؤک و ئياارهد باا یوو ئاا وو وو""Aruruياا  .تاا قموک تااار
مرؤب ئ فررید روی ئيرهد ب یوو م ه " "Mamiدهارین ر مرؤض چ قؤذی ساوو و ئ ونوا رردیا
چ گ ص خونن ئيرهد ر ب دهسو ئ ئ " "eAروژ روه د وس راردووه .چا ئؤساووو هی ميسريشادر
وره تووه ر مرؤب چ فرموسک چا وی هع خاودری خاؤ هتا  .د وسا باووه و خوصاقون ناک با -
ی وی خنووم " "Khnumر ب م ی ی در نژه ه و ه م خؤ هت ويش چا چووتکا جا دهگارث و با
ونن ی س ی ر صوک یيشا دهد ث .چا تا و رتايش فا چسا فا ی ئ فرریادی مارؤب با م اووه ب سا
چوکرروه :چ ئ ر مدر خودر ف مووی مرؤب ه و اووهی خاؤم د وسا بکا م تا چا سا ئا ژهصا سا -
اهوی م سايي را ی یا و ده يا و ب صاندهرا ی ئ سام حاورم بکا را وربااوو خاودر ئيارردهی رارد تا چا
خؤص ا اهوی ئينس ا ی ئ فرریااد و چ ا ی ا و چااووت وی اؤح و گي ا ی ژي ا ی دهم یااد و گي ا ی ثواادر و ب ا م
اووه ئا دهم بااووه وجااـوودنک خا وه ژيا و ايناادوو .چا قو ئ یيشاادر اؤ ئ يا ت چا ما ذ ئا م ب با تا
ی اص رارروه وهراوو ساوو هتا هحما ئ يا تا  14را دهفا ماؤی" :خاودر مرؤضا چا سا چسا چ
و ک قؤ روی وهروو قؤذی رووای ر ر ئ فررید .ب صا م ئ فرریاد الی ي سا ی با اووهيا را با -
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بص و چ گ ذی ر المياي "ق صا " _ سا رواوی ا هؤ_ يا ا ي تا ها ی ئ ما ژه ثوکارروی حا فوا
ح فو وری ح وت بوژه  ...سا و ا ت غوصا م چا سا ئا یجا م ها تووه و با اووهيا را راو ت
ررروه چ یووسرروهي ردر وهروو ث خش ب ي ررروه ر چ د نژهدر ب س دهر ين.

لةةة زؤربةةةي ئةةايني و ئايينزاكةةان دا ةةةريؤكي "بةةوون" ئةةةزةل لةةة دروسةةتةوون يةةا "ئافرانةةدن"ةةةةوة
دةستديَدةكات ،بةآلم لة ئاييين ياريدا ئةم ةريؤكة زؤر ثيَش لة دروستةوونةوةية ،واتة لة "ئةزةل"ةةةوة
دةستديَدةكات .بةواتايةكي تر ،خوداوةند ثيَش لةة ئافرانةدني "مةادي" ،كؤمةةلَيَك ةةاككيي و داهيَنةاني
ئةجنام داوة ،كة لة تيَكستة ئايينيةكاني يارساندا بة وردي باسةكراوة .ئةةم تايةةةةندييةة جياوازييةةكي
بةرةاوي ئاييين ياري لةطةا ئايينةكاني تردا هةية ،كة بةدةطيةن ئاماذةيان بة ئةزةل كردووة.
لة "رِيَط ودا"يشدا ئاماذة كراوة كة :لة سةرةتادا تةنيا "هةرن طربهةة" بةوو ،هةةر كةة دةركةةوت ،تةةنيا
خوداى خولقيَنةر بوو .هةروةها لة سروودى ئافراندن دا طوتراوة كة ئةم جيهانة دةسكةوتى ثيَشةكةوتنى
يةكةم تا كة كةسة و ثيداطري لة سةر ئةوة دةكريَت كة لةم جيهانةدا بة سةر ئةوةى ويَستاوة ،بةة سةةر
ئةوةى دةجوولَيَت و بة سةر ئةوةى دةفرِيَت و بة سةر طشت ئةم ئافراندراوة رِةنةاورةنةةةدا تةةنيا يةةل
"زات" فةرمان دةدات.1
وردبوونةوة لةرِووداوةكاني ئةزةل و ةاككييةكاني خوداوةند لةو سةردةمة دا ،بةؤ تيَةةيشةنت لةة ئةاييين
يارسان زؤر طرينةة ،بةتايةةت بؤ تيَةةيشنت لة بريؤكةي "بووني نووري خوداوةند لة طشت دياردةكةان و
بوونةوةرةكاني سروشيت و ناسروشتيدا" ،كة كي ثةيرِةواني ئةم ئايينة بايةخيَكي تةواوي ثيَدراوة.
بةثيَي ئةم بريؤكة ئايينيية ،خوداوةن د لة دةمي خيلقةتةدا بةشةيَك لةة وجةوودي ثةريؤزي خةؤي ئاويَتةةي
هةموو ئةو شتانة كردووة كة خولقاندوويةتي ،كةواتة هةر شتيَكي دروسةتكراو "بةردينةة ،طيةا ،ئةاذةا و
مرؤظ "2هةلَةري بةشيَك لة وجوودي خوداوةندن و لة ئاييين ياريدا بة ثريؤز دةذميَردريَن ،كة لةم نيَةوةدا
"مرؤظ" شويَنيَكي بةرةاوتر و ثريؤزتري هةية و خاوةني ثلةيةكي وةها بةةرزة كةة دةورة دةورة دةبيَتةة
شةةويَنةةي زاتةةي خوداوةنةةد و خةةوا لةةة سةةيياي مرؤظةةدا دةردةكةةةوآ .ةةةريؤكي "ئةةةزةل" و ةةةاككي و
داهيَنانةةةكاني خوداوةنةةد ث ةيَش لةةة "خيلقةةةت" لةةة تيَكسةةتيَكي متيانةةة ثيَكةةراودا بةةة شةيَوةي خةةوارةوة
طيَرِدراوةتةوة:
ثيَش لة خيلقةت ،خوداوةند "طةوهةريَك" بوو لة نةاو "قةاوخ"دا ،ويسةيت خيلقةةت ثيَكةهيَنيَةت ،سةةيري
طةوهةرةكةي كرد ،طةوهةرةكة توايةوة و بوو بة ئاو و دووكةلَيَكي ليَ هةستا و بةةرزبؤوة .ئامسةاني لةةو
دووكةلَةة خةةلق كةرد .دواي ةةةندين هةةزار سةاا ،بنيةاميين لةة قاوخةكةةي خةؤي خولقانةد .فةةةرمووي:
بنيامني؟ وةآلمي دايةوة :بةلَآ دين و ئييا.،
فةرمووي :دةمةوآ بناخةي "ثري" و "ثةيرِةوايةتي "3دابنةي  .بنيامني طوتي :تؤ ثريي و مةن ثةةيرِةو.1
ثادشاي عامل فةرمووي :ئةطةر من ثري مب و تؤ ثةيرِةو ،تؤ تواناي ئةوةت نيية داواكارييةكاني مةن بةةجآ
 -1رِيط ودا ،ثيدايش جهان و سرود افرينش
 -2مجاد ،نةات ،حيوان ،انسان.
 -3ثري و طالب.
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بيَين :كةواتة تؤ بةة بة ثري و من دةمبة ثةيرِةو ،ةونكة من هيَز و تواناي ئةوةم هةية كة داواكارييةكاني
تؤ بة جآ بيَن .بنيامني طوتي :دين و ئييا ،،شاهدي من كيَيةة كةة ثةريي تؤم؟ثادشةاي عالةةم لةة قةؤلَي
خؤي "داوودي" خةلق كرد و فةرمووي تؤ شاهيدبة كة من بنيامين كردووة بة ثريي خؤم .داوود طةوتي:
ثادشاي عالةم ،ثلة و بةهرةي من لة شاهيدبووندا ةيية؟
ثادشاي عالةم فةرمووي :ثلةي "سةركردايةتي"م دا بة تؤ .هةر كةسيَك تووشي ةارةرِةشةي و كؤسةث و
كيَشة هات و بانةي مين كرد ،تؤ فرياي كةوة .ئةلَةةت بةو مةرجةي كة برِي شةةش دينةار بةؤ تةؤ سةةوز
كةن.2
داوود طوتي :شاهيدي من كآ دةبآ؟ ثادشا لة قذي خؤي "ثري مووسا"ي ئافراند و فةرمووي ثري مووسةا
تؤ شاهيد بة كة من بنيامين كرد بة ثريي خؤم و داوودم كرد بة ةارةسةر .ثري مووسا طوتي :ثلةةي مةن
ةيية؟ثادشا فةرمووي :هةركةس لة ذيَةر فةةرماني مةن و مةةرجي بنيةامني و رِةزامةنةدي داووددا بةآ ،لةة
قةلَةمي تؤ داية.طوتي :شاهيدي من كيَية؟
لةو كاتةدا ثادشاي عالةم لة توورِةيي خؤي "مستةفا داوودان"ي خةلق كرد و فةرمووي :تؤ شةاهدبة كةة
من بنيامين كرد بة ثري و داوودم كرد بة ةارةسةر و ثريمووسام كرد بةة وةزيةري خةؤم.مسةتةفا طةوتي:
ثلةي من ةيية؟
فةرمووي :هةر كةس لة ذيَر فةرماني من و مةرجي بنيامني و رِةزامةندي داوود و قةلَةمي ثريمووسادا بآ:
مردن و طيانكيَشاني بة دةسيت تؤ دةبآ .3طوتي :شايةتي من كيَية؟
ثادشاي عالةم هةزار نؤكةر 4و خزمةتكاري خةلق كرد و فةرمووي" :ئةي هةزار خزمةتكار ئيَوة شاهيدبن
كة من بنيامين كرد بة ثري و داوودم كرد بة ةارةسةر و ثريمووسام كرد بة وةزير و مستةفا داوودا ،كرد
بة طيانكيَش".طوتيان" :ئيَية ة كةارةين؟" فةةرمووى" :ئيَةوة بةنةدةي شةايان و كؤيلةةي ئةازادكراون".
خزمةتكارةكان شاهيديان ويست ،سةد هةزار خزمةتكاري تر بوونة شاهديان .سةد هةةزار خزمةتكارةكةة
شاهيديان ويسةت ،نؤسةةد هةةزار خزمةةتكاري كةرد بةة شةاهيديان ،ئةةوانيش شةاهيديان ويسةت ،هةةزار
خزمةتكاري كرد بةة شةاهيديان .دواي ئةةوة لةة عارةقةةي خةؤي "جةةوز"5ى خةةلق كةرد .طويَزةكةةيان
"شكاند" 6و ثادشاي عالةةم بةوو بةة "سةرسةدوردة"ي بنيةامني .دواتةر هةةموو خؤلَقيَنراوةكةان كةوتنةة
مجوجؤا .ثادشةاي عالةةم دانةا و بينةا بةوو ،ئةةمري فةةرموو "رةمزبةار" بةة مةمجةعةةي 7ثةرِ لةة "نةان

 -1طالب.
 -2سةوزكةن :دابينكةن ،سةرفكةن.
 -3قابض ایرواح.
 -4غمم ،خزمةتكار.
 -5طويَز.
 -6جؤزشكاندن :يةكيَك لة بنةماكاني ئاييين ياريية كة هةر (يار)يَك دةبآ بةجيَي بيَنآ.
 -7مةمجةعة :جؤريَك سيين.
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تاوة"1ييةوة لة زةرياوة دةركةوت و لةة بةرانةةةر ثادشةاي عالةمةدا داينةا .ثادشةاي عالةةم بةة بنيةاميين
فةرموو" :نانة ثريؤزةكة دابةشكة" .بنيامني نانةكاني دابةشكرد.
ثادشا فةرمووي" :سداسةكةى 2بلَآ" .بنيامني طوتي :ةؤن؟ ثادشا فةرمووي" :بلَآ محداهلل يا شوكر يةا
رَ العاملني سفره سلةان ،نعيت خاندان تكةري" .دواي ئةوة ثادشاي عالةم بةة "عيسةاي بسةاكاني" كةة
يةكيَك لة "حةفتاو دوو تةن" بوو ،فةرمووي دوعاكةي بلَآ .طوتي" :بة ة شيوازيك؟"
ثادشا فةرمووي " :بلَآ قةةبوولَآ نيةاز شةةرتي بنيةامني و رةزاي داوود و قةلَةةمي ثريمووسةي و خزمةةتي
رةمزبةةار ،ئةةةوا و ئةةاخرين حةةوكيي خاوةنةةدكار ،تةةةكةري" .دواي ئةةةوةي عيسةةا بسةةاكاني دوعاكةةةي
دووثاتكردةوة ،هةموويان زةوييان ماةكرد .دواي ئةوة ثادشاي عالةم نانة ثريؤزةكةةي بةؤ دةمةي بةرد.
"ياران" نانةكةيان خوارد و بوورانةوة ،كة هاتنةوة سةرخؤيان ،سيياي "بةندة "3ييان طرتةةوو ،ثاشةان
هةستانة سةر ثآ و داواي ليَةوردنيان كرد ،مايةوة ةوار يارةكةي .دواتةر ثادشةاي عالةةم "هةةويَن"يَكةي
خةلق كرد و ناوي نا "زةردةطأل" و داي بة بنيامني .بنيامني بؤ ماوةي ةةند هةزار ساا زةردةطلَةكةي لة
سةر سينةي خؤي ،بةخيَوكرد .دواتر ثادشاي عالةم ويسيت دةست بداتة خةلقي "ئادةم" .بة "مسةتةفا
دةودانةةي" فةةةرموو لةةة هةةةر ةةةوار طؤشةةةي زةوييةةةوة خةةؤا بهيَنيَةةت ،دواي ئةةةوة جةسةةتةي ئادةميةةان
دروستكرد ،خؤلَةكان ثيَكةوة نةدةطريسان ،ثادشاي عالةم بة بنيةاميين فةةرموو :ئةةو ئةمانةتةةي ةةةند
هةزار ساا ثيَش ليَت وةرطرتووم ،مبدةرةوة .بنيامني طةوتي" :مةن ئةةو زةردةطلَةةم لةة سةينةي خؤمةدا
هةلَةرتووة و بة خيَوم كردووة ،ئادةم لةة خةؤا خةةلق دةكةرآ و كةرداري ناشايسةتةي ليَدةكةويَتةةوة و
دةبيَتة هؤي توورِةيي خوداوةند" .ثادشاي عالةم فةرمووي" :زةردةطةا لة ثيَكهاتةي هةر كةسيَكدا بةة
كارهاتةيَت دةطاتةوة سةر تؤ".
دواي ئةوة زةردةطلَةكةي ئاويَتةي خؤلَةكة كرد و خولَةكة طرسا و جةستةي ئةادةم ثيَكهةات .دواي ةةوار
ساا ئادةم ثذمةيةكي كرد و هةستاية سةر ثآ و طوتي" :احليداهلل احليداهلل." ...ثادشاي عالةم مةةجالي
ثيَدا تا سآ هةزار ساا شوكر بكا.دواي ئةوة ثادشاي عالةةم دةيويسةت غةةيب بةةآ ،يةاران 4ثرسةياريان
ليَكرد" :لة كوآ بتدؤزينةوة؟" فةرمووي" :لة نيَوان حةوت شازادةكاندا" .ثرسيان" :ناويان ةيية؟"
ثادشا فةرمووي" :ئةوةيان كة لة هةموويان طةورةترة ناوي "حاجي سولَتاني باوةيسةي"يةة .يةةكيَكيان
"سةيد موحةممةدة" ،ئةوى تريان "طورة سوار"ة ،يةكى تر "سةيد حةةبيب"ة ،ئةةوةي تريةان "سةةيد
ئةبوو وةفا"ية ،يةكيَكيان "سةيد شةها دين"ة ،دانةيةكيان "ثريمستةفا" و ئةوي تر "بابا يادطار"ة و
بابا يادطار بة جةستة لة هةموويان بضووكرتة ،بةآلم لة هةموويان طةورةترة و خؤشةويست ترة .5ئةمانة
 -1نان تاوةيي :ناني ثريؤز.
 -2ح ّمد.
 -3بةندة :كؤيلة ،عةبد.
 -4ةوار يارةكة ،ياراني اربعة ،واتة بنيامني ،ثري مووسا ،داود و مستةفا.
 -5ديواني نوور عةليشا ص .033 :تذكرة اعلى ،ص.103 :
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كة حةوت كةسن ،ئاآليةةل بةرزدةكةنةةوة لةبةةر دةرطةا و سةةردةميَكي نةوآ دةخةولَقيَنن" .1هةةروةها
لةكةكمى دةورةى بةرزةجنةدا ئاماذة كراوة كة خوداوةند جيهانى لةة شةةش رِؤذدا ئافرانةدووة .سةولَتان
سةهال دةفةرموآ:
ئينا نيام رةوشت راى يةةرآ رؤى
رِاى يرآ رؤى ...
هاوةيرآ سات سازام سةةةرموآ
يةةرآ رؤى ئةزةا قةةةةةا دورِ كؤى
سةف و ستاران رِازنام ئةةؤردؤى
ثا يةل ساعةت سةمام ساختة ةاهؤى
ها سازنام مانط ساعةت ودومني
ساعةت و دومني....،
تةمام رؤشةنيش نةدا وة جةمني
هةم ثال ئةوى ثال دةجيوور ئةمني
سازنام ئافتاو ساعةتة و سوومني
ساعةتة و سوومى...
ئييجار برآ رِؤذ ةا سةر و دةمى
تةمام بةةةةةى رؤشن دةجيوور تةمى
رِؤذ شةمشني ساخت عةةةةةةالةمى
هةةةم ئةو شةم دار يازةت خةةةةةمى
هةر ئةم بابةتة لة "تةورات" بةم شيَوةي خوارةوة باسي ليكراوة:
سةرةتا خودا ئامسان و زةوينى ئافراند و زةوين ةؤا و ةؤلَةة و تاريك بوو لة سةر ليتة "جلة" و رِؤحى
خودا لة سةر ئاوةكان دةسوورِايةوة و خودا ئةمرى كرد رِووناكى بةيَت و رِوونةاكى بةوو .خةودا ةةاوى بةة
رِووناكى كةوت كة ةةندة باش بوو .بةم بؤنةوة رِووناكى لة تاريكى جياكردةوة و نةاوى ليَنةا رِؤذ و نةاوى
شةوى خستة سةر تاريكى .ئةمة بوو بة رِؤذى يةكةم و خودا ئةةمرى كةرد بةربةسةتيَك لةة نةاو ئاوةكانةدا
هةبيَت تا ئاو لة ئاو جيا بكاتةوة و خودا بةربةستيَكى خولَقانةد و ئاوةكةانى سةةرةوةى بةربةسةتةكة لةة
ئاوةكانى خوارةوةى بةربةستةكة جيابوونةوةو بةم شيَوة بوو كةة خةودا بةربةسةتةكةى ناونةا ئامسةان و
شةو و رِؤذ هاتن و ةوون و بةوو بةة رِؤذى دووهةةم .خةودا طةوتى ئاوةكةانى خةوارةوةى ئامسةان لةة يةةل
شويَندا كؤبةنةوة تا وشكى دةركةويَت و وا كرا و ءشكى دةركةوت و خودا ناوى زةوينةى لةة وشةكى نةا و
ئاوةكانى ناونا زةريا و خودا سةيرى كرد باش بوو .خودا ئةمرى كةرد زةويةن طيةا و سةةوزايى برِويَنيَةت،
طياى تؤودار و درةختى ميوةدار بةثيَى رِةطةزى خؤى ميوة دةدات و تؤوةكةى لةناو خؤيا بيَت و لة سةر
زةوى بيَةةت ،ئةمانةةةش هةةةروا كةةرا و زةويةةن سةةةوزايى رِوانةةد و طيةةا تةةوودار بةةوو و درةخةةت ميةةوةى دا و
تؤوةكةى لةناو خؤي دابوو .خودا سةيرى كرد ثيَى بةاش بةوو .شةةو رِؤذ هةاتن و ةةوون و بةوو بةة رِؤذى
سيَهةم و خودا فةرمووى لة ئامساندا ئةستيَرةكان بن تةا رِؤذ لةة شةةو جيةا بكةنةةوة بةنب وةل نيشةانة و
ِريَنوما بؤ دةرخسةتنى كاتةة تايةةتةةكان و رِؤذةكةان و سةالَةكان و لةة ئامسانةدا ئةسةتيَرةكان هةةبن بةؤ
رِوونةةاكى زةويةةن و هةةةر واكةةرا و ئةسةةتيَرةكان بةةوون .ثاشةةان خةةودا دوو ئةسةةتيَرةى طةةةورةى خولَقانةةد،
ئةستيَرة طةورةكةيان بؤ سةلَتةنةتى رِؤذ و بضووكةكةيان بؤ سةلَتةنةتى شةو و ئةستيَرةكانى تةر دانةران
بؤ رِووناكى دان بة زةوين و بة سةر رِؤذ و شةودا سةلَتةنةت بكةن و رِووناكى لةة تةاريكى جيابكةونةةوة و
 -1ذمارةي ( )1لة ئاييين ياريدا ذمارةيةكي ثريؤزة و تةواوترين ذمارةية.
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خودا سةيرى كرد باش بوو .رِؤذ و شةو هاتن و ةوون و بوو بة رِؤذى ةوارةم .خودا ئةمرى كرد ئاوةكةان
طياندارة ئاوييةكان دةرخةن و هةروةها بالَندةكان بؤئةوةى لة ثانتايى ئامساندا بفرِن .دواى ئةةوة خةودا
نةهةنةةةة طةةةورةكان و طشةةت طيانةةدارةكانى بةرِةطةةةزى جيةةاوازةوة و هةةةموو بالَنةةدةكانى بةرِةطةةةزى
جياوازةوة ئافرانةد و سةةيرى كةردن باشةةوون و خةودا بةرةكةةتى ثيَةةخشةني و فةةرمووى طيانةدارةكان
زؤربوون ،ئاوى زةرياكان ثرِكةنةةوة و بالَنةدةكان زؤرتةر بةن .رِؤذ و شةةو هةاتن و ةةوون و بةوو بةة رِؤذى
ثيَنجةم و خودا ئةمرى كرد بة زةوين كةة ئةاذةا و جةرِ و جانةةوةر دةرخةات ،بةة رِةطةةزى جيةاوازةوة و
ئاوةهةةا بةةوو كةةة خوداوةنةةد جانةةةوةرانى سةةةر زةوينةةى بةةة رِةطةةةزى جيةةاوازةوةو جةة ِر و جانةةةوةرى
بةتايةةةةندى خؤيانةوة و طشت بوونةوةرةكانى سةةر زةوينةى خةةلقكرد و سةةيرى كةرد ،بةاش بةوون و
خودا فةرمووى" :من مرؤظ بة شيَوة و رِوالَةتى خؤم دةخولَقيَن تا بةسةر ماسى ناو زةرياكان و بالَنةدةى
ئامسان و طشت ئةاذةا و حةةيوان و جة ِر و جانةةوةرةكانى سةةر زةوينةدا سةةلَتةنةت بكةات و سةةروةرى
طشتيان بيَت" .خودا مرؤظى بة شيَوةى نيَرينة و ميَينة خولقاند و بةرةكةتى ثيَ بةخشني و ثيَةى طةوتن:
"بزيَن و زؤر بنب و زةوين لة رِةطةزى خؤتان تذى بكةن و زةوين داطريكةةن و بةسةةر ماسةى زةرياكةان و
بالَندةى ئامسان و طشت بوونةوةرةكانى سةر زةويندا فةرمانرِةوايى بكةن .خةودا فةةرمووى :لةئيَسةتاوة
طشت طيةا تؤودارةكةانى سةةر زةوي و هةةموو ئةةو درةختانةةى كةة ميةوةى تووداريةان هةيةة ،بةة ئيَةوة
دةبةخش تا بؤتان بةيَتة خؤرال".
رِؤذ و شةو هاتن و ةوون و بوو بة رِؤذى حةوتةم ،خودا هةةموو شةتةكان و بوونةةوةرةكانى خولقانةدبوو،
لةو رِؤذةدا حةوايةوة و وةانى دا .1كةواتة خوداى بةنى ئيسةرائيل لةة شةةش رِؤذدا جيهةانى ئافرانةدووة.
رِؤذى يةكةم تاريكى و رِووناكى ،رِؤذى دووهةم طةردوون ،رِؤذى سيَهةم زةرياكان و طياكان ،رِؤذى ةوارةم
خؤر و مانط و ئةستيَرةكان ،رِؤذى ثيَنجةم ماسي و بالَنةدةكان ،رِؤذى شةشةةم ئةاذةا و بوونةةوةرةكانى
سةر زةوي و مرؤظ.
لة كتيَةى "بوندةهش"دا ةؤنييةتى ئافراندنى جيهان لة ئايينى زةردةشتيدا بةم شيَوة باسكراوة:
"خودا" سةرةتا ئامسانى خولقاند و مةخلووقةةكانى تةرى لةة ئامسانةدا خةةلق كةرد ...ئةةو بةة يارمةةتى
ئامسان شادى و خؤشى خولقاند .مةبةست لةوةش كة شادى و خؤشى لة ئامساندا خةلقكرد ئةوةبوو كة
ئيَستا سةردةمى "ئاويَتةيى"يةو ثيَويستة ئافرانةدراوةكان شةادمان بةن .دواتةر لةة كةاكلَى ئامسةان ئةاوى
خولقاند .بة بةرزايى ثياويَك كة طاولَكآ بكات و ئاوةكة بةاتة ذيَر سكى .ئاوةكة بةةو بةرزاييةة رِيَكةةوت و
بةيارمةتى ئةو :با ،باران ،مذ ،هةور و باران و بةفرى خولَقاند.
لة سيَهةم قؤناغدا زةوينى لة ئاو خولقاند ،ثان و بةرين و بآ بةرزايى و بآ نزمى ...لةة ةةوارةم قؤناغةدا
طياى خولقاند .لةسةرةتادا تا نيةوةى ئةةم زةوينةة بةاآلى كةرد ،بةآ لةق و بةآ تةويَكأل ،بةآ درِل و تةة ِر و

 -1كتا مقدس ،سفر تكوين املخلوقات ،فصل اول و دوم.

112

شريين ...ثيَنجةةم "تاكةة طةاى" لةة "ئريانةويض" خةةلق كةرد ...شةشةةم "كيومةرسةى ة يةكةةم مةرؤظ"
خةلقكرد ،رِووناكى بةخش ،وةل خؤر...
ئةو "خودا" ئةم شةش خولَقاندنةى لةة شةةش كةات "طاهنةةار"دا خولَقانةد .لةة سةالَيَكدا كةة سيَسةةد و
شةست و ثيَنج رِؤذ دةخايةنيَت و دوانزة مانط و هةر مانةيَك سةى رِؤذ و يةةل مةانةيش سةى و ثيَةنج رِؤذ
بوو .هةر رِؤذيَك بة ناوى "ئيشاسدةنديَك"وة ناوزةد كراوة.
هةروةها بة ثيَى قورئان ،ئةةو خودايةة ئامسةان و زةوينةى لةة مةاوةى شةةش رِؤذدا خؤلَقانةدوة " :هرو
الذی خلق السموات و االرض فی سته ایام".

دوونادوون

باوةرِ بة دؤنادؤن ،هةروا كة ثيَشرت ئاماذةى ثيَكرا ،يةكيَكة لة بنةما طرينةةكانى ئةم ئايينة و هةندآ لةة
ئايينةكانى تر ،ئةلَةةت قورسايى ئةم باوةرِة لة ئايينةكاندا بة يةةل ئةنةدازة نييةة .ئةةهلى حةةق بةةهؤى
وةدةستهيَنانى ثلةيةكى بةرزتر و دنيايةكى طةورةتر "دنيايةكى روحةانى و دةروونةى" توانيويانةة بةةنةة
ئةو ئاستةى كة ذيان و مةرطيان بةكوة يةكسةان بةآ و تةةنيا بةري لةة ذيةانيَكى سةةركةوتووانةى رِؤحةانى
بكةنةوة .هةر بةم بؤنةوة "مردن" و "لة دايكةوون" تةنانةت لة دايكةوون و مردنى طةورةثياوانى ئايينى
و ئييامةكانيش ،بةكيانةوة دياردةيةكى ئاسايى و كةم بايةخة .بؤ منوونة لة رِؤذانى "عاشوورا" شةيوةن
و ثرسةدارى ناكةن و باوةرِيان واية لةةو كارةسةاتةدا ئةةوةى كةة جيَةةةى سةةرنج و ت َيرِوانينةة ،ثةةيام و
ئاماجنى شةهيدبوونى ئييام "حسةين"ة ،نةل شيوةن و تةعزييةت بؤ ئةو كةسايةتيية .شيَخ ئةمري لةةم
بارةوة دةفةرموآ:
تةسلييى طيانان ةوين قويتةى بةتة
ميَردان نةةةةةترسان ةةى سياسةتة
1
نةى كوة و رِؤ رِؤ نةةةةةدارؤ ئةنديش
هةركةس بزانؤ شؤنى جامةى ويَش
مةرط لة هزرى ياري دا "كراس طؤرِين"ة ،واتة طؤرِينى تةن و جةستة .بةثيَى ئةم بؤةوونة" :دؤنادؤن"
بةهةشت و دؤزةخ لةو ةةشنةى كة لة ئايينةكانى تردا باسى دةكرآ ،بوونى نيية و هةر مرؤظيَك بة كراس
طؤرِيين ثةيتاثةيتا و هاتن و رِؤيشتنةوةى سزاى خراثة و ثاداشى ةاكةى خؤى ،وةردةطرآ.
بةةةآلم رِؤح ثةةاش جيابوونةةةوةى لةةة جةسةةتة بةةةثيَى كردارةكةةانى بةةؤى هةيةةة تةةا نيشةةتةجآ بةةوونى لةةة
جةستةيةكى تردا ئازاد بيَت و لةو ئازاديية ةيَذى رِؤحانى وةربةريَت .بةآلم رِؤحيَةك كةة كةردارى ةةاكةى
نةبووة شايانى سزاية ،ئةو ئازادييةةى ثيَنادريَةت و دةبةآ دواى جيابوونةةوةى لةة جةسةتةي يةكةةم ،بةة
زووتةةرين كةةات لةةة جةسةةتةيةكى تةةردا نيشةةتةجآ بةيَةةت .لةةة هةةزرى ياريةةدا سةةزا و ثةةاداش بةةةم ش ةيَوة
بةرِيَوةدةبريَت.ئةلَةةت كى ئةهلى حةق هيض سزايةل بؤ خراثة و طوناح لة بيَ بةشةوون لة حةزى رِؤحانى
و ديتنى سيياى دلَدار نيية .لةم بارةوة خةيام دةفةرموآ:
 -1ديوانى نوور عةليشا ص ،033 :تذكرة اعلى ،ص.103 :
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فردوس ،دمى ز وقت آسوده ى ماست
دؤزخ ،شررى ز رنج بيهودةى ماست
بةثيَى ئةم بريوباوةرِة ،مرؤظ لة طرتنةبةرى ةاكة و خراثةدا سةربةستة و بة قةولَى حافزى شريازى:
ز هرةة رنط تعلق ثزيرد آزاد است
غمم هيت آ ،كة زير ةرخ كةود
واتة ئازاد و سةر بةست و وةرنةطرتنى هيض هةلَويَست و هيض شتيَكى ناحةق ،ئةمةش بيَةومان لةةذيانيَكى
كورتى ةةند سالَةدا بةدى ناكرآ و طةيشنت بة ثلةيكى وةها بةرز ثيَويسةتى بةسةاآلنيَكى دوور و دريَةذة،
كة كى ئةهلى حةق بة طؤرِينى هةزارويةل " "1331كراس "دؤن" دةطاتة ئةجنام .واتة مةرؤظ ثيَويسةتة
بؤ ثاكةوونةوة لة هةموو خراثةكان و طةيشنت بة ثلةى "رِؤحانى" هةزارويةل جةار "دؤنةادؤن" بكةا و لةة
هةر "دؤن" يَكيشدا سةركةوتووبيَت ،تاكوو بتوانآ دواى ئةو هةزارويةل دؤنة خاوةن رِؤحيَكى ثاآلوتة بيَت
و هيض نيشانةيةكى "مادى" و نارِؤحانى ثيَوة نةميَنيَت.
باوةرِ بةم هزرة ،بووةتة هؤى ئةوة كة "مةرط" كى ئةهلى حةق وةل كةراس طؤرِينيَةك سةةيرى بكةرآ و
هةر ةةشنة شيوةن و ثرسةيةل بؤ كةسى مردوو ،بةنارِةوا لة قةلَةم بدريَت و كيَل و مةزارةكان بآ نةاو و
نيشان مبيَننةوة .كةواتة دؤنادؤن بة مةبةستى ثاكةوونةوةية و هةر مرؤظيَك دةبآ تيَةكؤشى بؤئةوةى لة
هةر دؤنيَكدا ثةلةيكى بةرزتر وةربةرآ ،وةرطرتنى ثلةى بةرزتر ثاداشتة و دابةزين بؤ ثلةةثكى نةزمرت بةة
سزاى خراثة دادةنرآ .سةبارةت بة دابةزين بؤ ثلةيكى نزمرت ،ثيَويستة بةوترآ :بةهؤى رِيَةزى تايةةةتى
"لةشى" مرؤظ لةم هزرةدا ،رِؤحى هيض مرؤظيَك ناةةيَت ة لةشةى ئاذةلَةةوة و لةة هةيض دؤنيَكةدا لةة سةيياى
ئاذةلَدا دةرناكةوآ .1سةبارةت بة ثلةى بةرزتريش ،ثيَويستة بةوتريَ :جارى وا هةيةة مرؤظيَةك بةة هةؤى
كردارى ةاكةوة ةةند ثلة بةرزدةبيَتةوة و ميواندارى رِؤحى طةورةتر دةكا.2
خويَندنةوةى سةرلةنوآ و شرؤظةكردنى هةنديَك لة ئايةتةكانى قورئان بؤ باشرت تيَةةيشنت لة دؤنةادؤن و
تةكامو رِؤح ثيَويسنت .ئايةتى 21ى سورِةى "بةقةرة" دةفةرموآ:

" بؤ باوةرِ بة خودا ناهيَنن ،لة حالَيَكدا كة ئيَوة مردوو بوون زيندووى كردنةوة ،سةر لة نوآ دةتةان
مريَنآ و زيندووتان دةكاتةوة و لة ئةجنامدا دةطةرِيَ نةوة بؤ كى خوا".

ليَرةدا ثرسيار ئةوةية ئةم زيندووكردنةوة و مراندنة و دووثاتكردنةوةى طةرِى هيَنان و بةردن ،بةتايةةةت
كة لة ئةجنامدا دةمانةاتةوة بؤ كى خؤى ة مانايةكى هةية؟ هةروةها لة ئايةتةةكانى " 131و "133ى
سوورِةتى "هوود" دةفةرموآ " :لة رِؤذى حةشردا هةموو خ ةلَكان كؤدةكريَنةةوة و بةة دوو دةسةتةى

بةختةوةر و نابةختةوةر دابةش دةكريَن ،نابةختةوةرةكان "طوناهكاران" بؤ هةتا هةتايةة دةبريَنةة

 -1مةطةر ئةو كةسة زؤر زؤر خراثة و طوناه بكات.
 -2سةبارةت بة ميواندارى رِؤح يان رِؤح ميوان يان ثيَوةندى دوو رِؤح بة يةل جةستةوة لة هزرى يارساندا بةم شيَوة ليَكدانةوةى بؤ دةكريَت.
نيشتةجآ بوونى دوو رِؤح بةس لة كةسايةتيية ثلة بةرزةكاندا رِوودةدات و كاتى واش ثيَشهاتووة كة كةسيَك هاوكات ميواندارى لة ةةند رِؤح
بكات .ئةلَةةت نيشتةجآ بوونى ةةند رِؤح بةو ماناية نيية كة هةر رِؤحيَك بة مةيل و ئارةزووى خؤى جبوولَيَتةوة يان ئةو كةسةى كة ميواندارى
رِؤحةكان دةكات ،خاوةن ةةند فيكر و كةسايةتى جياواز بيَت .بةلَكوو هةر كةسيَك تةنها خاوةن يةل رِؤحى سةرةكيية و رِؤحةكانى تر
ياريدةرى هةمان رِؤحى سةرةكني و بةم شيَوة ئةو كةسة بةشيَوةيةكى نائاسايى دةبيَتة خاوةن هيَز و توانايةكى فراوان.
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دؤزةخ ،مةطةر بةر بةزةيى خوا بكةون ،بةختةوةرانيش "ةاكةكاران" دةةنة فريدةوس ،تا ئةو كاتةى
كة خواستى خواى لة سةر بآ".

ليَرةدا ئةم ثرسيارة ديَتة ئاراوة :كة ئةطةر فريدؤس شويَنى طوناه نيية ،بة ة سةبةتيَك ئاماذة كراوة كة
ةاكةكاران بة خواستى خوا لةوآ دةردةكريَن؟ ئةطةر شويَنى طوناه بيَت ،بةو ماناية كةة فةريدةوس هةةر
ئةم جيهانةية.
هةروةها بةثيَى ئةو ويَناكردنةى كة خوا لة قورئاندا سةبارةت بة فريدةوس فةرموويةتى ،وةل وةسفى بة
شويَنيَكى خةؤش ،جؤبةار ،شةةرابى ئةنتةهةةر ،حةورى بةهةشةتى و...تةاد ،طشةتييان "مةادى"ن و هةيض
ثةيوةندييةكيان بة رِؤحةوة نيية.
هةروةها لة ئايةتى ""0ى سوورةتى "حةجةر"دا دةفةرموآ:

" ئةى رِةسوول ،لةو كافرانة طةرِآ كة هةر سةر قالَى خواردن و خ ةوتن و حةزى حةيوانى نني و خوليا و
ئارةزووى دنيايى "مادى" بآ بةهرةيان بكات و لة زووترين كاتدا ئاكامى ئةو حةزةيان وةرطرن".

ليَرةدا ثرسيار ئةوةية ئايا ماناى زووترين كات ،بةرِةةاوطرتنى ميَذووى هاتنة خوارةوةى قورئان ،سزادان
لةم جيهانةدا نيية؟ ئايةتى ""102ى سوورةتى "ئةنعام" دةفةرموآ" :هةركةس بة ثيَى كردارى خؤى
ثلة و ثاية وةردةطرآ" .ئايةتى ""11ى سوورةى "سةبا" دةفةرموآ " :ئايا بةو بةزةييةوة كة هةمانة
تا كةسيَك كوفران نةكات سزاى دةدةيةن"؟ هةةروةها ئايةتةةكانى " 40و "33ى سةوورةتى "شةورا"
دةفةرموآ " :بة خواست و ئارةزووى خو اية كة كض يان كورِ يان ةةند مندالَى بداتآ و يان نازاى بكا".
هةروةها ئايةتى ""11ى سوورةتى "فاطر" دةفةرموآ " :بةرطرتن و مناا بوونى ذنان تةنيا بة مةيل و

خواستى خوا دةبآ و كةس تةمةنى دريَذ خايةن نابآ و تةمةنى كةم نابيَتةوة و طشت ئةمانة لة كتيَةى
عيليى ئةزةليدا نووسراوة".

بةثيَى ئةو ئايةتانةى لة سةرةوة ئاماذةيان ثيَكراوة ،دةتوانني بلَيَني تةنانةت كةم ئةندامى زكيةاكى ،بةؤ
ماوةيى ،1نةخؤشى و كارتيَكردنى جنى تةنيا و تةنيا بة مةيل و ئارةزووي خةوا دةبةآ و هةيض منالَيَةك لةة
جياتى باوكى و هيض باوكآ لة جياتى منالَةكةى سزا نادرآ .كةواتة خوداوةند بةة كةةم ئةنةدامى زكيةاكى
يةل يا ةةند منالَى بيَةوناه بؤ بة دريَذايى تةمةنى دةخياتة هةذارى و زةجر و عةزابى رِؤحييةوة؟
دةيةيَرِنةوة كة رِؤذيَكيان "ئةشعةرى" ئةم ثرسيارة ئارِاستةى مامؤستاكةى واتة "جةبايى" دةكات و ليَ
دةثرسيَت" :سآ برا هةبوو ن ،يةكيَكيان لة كاتى مردندا خوا ترس و ثاريَزكار بوو ،ئةوى تريان تاوانةار و
براى سيَهةم منالَيَكى كةم تةمةن ،بةسةرهاتيان ثاش مردن ةؤن دةبيَت؟"
جةةةبايى وةآلمةةى دايةةةوة" :ئاشةةكراية ،ثاريزكةةار دةةةيَتة بةهةشةةت و تاوانةةةار دةة ةيَتة دؤزةخ و منالَةةة
بضووكةكة بةهؤى ئةوةوة مةجا نةبووة ةاكة يان خراثة بكات ،نة بؤ ئةوآ و نة بؤ ئيَةرة "بةهةشةت و
دؤزةخ" .
 -1تورات.
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ئةشعةرى ثرسياريَكى ترى ليَ دةكات " :بةآلم ئةطةر منالَةكةة طلةةيى بكةات و ثرسةيار بكةات بةؤ مةةجا
ئةوةى ثيَنةدراوة تا بةكردارى ةاكة بةهةشت بؤ خؤى بكرِيَت ،ة وةآلميَك دةدريَتةوة؟"
جةبايى بزةيةل دةكات و دة " :تؤ باش دةزانى كة خوداوةند ةاكةى مرؤظةى دةويَةت و هةةر شةتيَك لةة
بةرذةوةندىئةودا بيَةت ئةةوةى بةؤ دةكةات ئاطةادار بةووين ئةطةةر طةةورة بةوايةةتى كةسةيَكى تاوانةةارت
ليَهةلَدةكةوت و بةشت دؤزةخ بوو .هةر بةم بؤنةوة كؤتايييان بة ذيانت هيَنا".
ئةشعةرى بة حةثةساييةوة دةليت" :ئةجمار برا تاوانةارةكة دةثرسيَت ئةى بؤ لة مندالَيدا منتان نةمراند
تةا بةة تاوانةةارى نةةمرم؟ كةواتةة وةآلمةى ئةةو ةةؤن دةدريَتةةوة؟" جةةبايى بةة بيَةدةنةى سةةرى شةةؤرِ
دةكاتةوة.1
ئايةتى ""00ى سوورةتى "احزا " دةفةرموآ " :ئةى رِةسووا ثرسيارت ليَدة كةن كاتى مةحشةر كةى
دةبآ ،وةآلم بدةرةوة خودا دةزانآ و بةس ،تؤ نازانى ،ثيَيان بلَآ بؤى هةية بةم زوانة بآ" .ثرسيار
ئةمةية نزيكةوونى رِؤذ و كاتى مةحشةر بة رِةةاوطرتنى تيَدةرِبوونى ثانزدة سةدة لةة هاتنةة خةوارةوةى
قورئان ةؤن دةبآ شرؤظة بكرآ و ليَك بدريَتةوة؟
ئايةتى ""41ى سوورةتى "توور" دةفةرموآ " :بؤ ستةمكارانى عالةم سزايةكى طرانرت لة دؤزةخ ،لةة
دنيادا دةبآ ،بةآلم زؤربةيان نازانن" .ئةمة لةحالَيَكداية كة زؤر يةل لةةو كةسةانة "سةتةمكاران" هةةتا
رِؤذى مردنيان بة خؤشى رِاى دةبويَرن ،كةواتة سزاى طرانرت لة دؤزةخ ة مانايةكي هةية؟
ئةمة لة حاليَكداية كة ئايةتى ""00ى سةوورةى "رِؤم" دةفةةرموآ " :هةةركات رِةمحةةت و بةرةكةةت

بدةين بة خةلَك خؤش دةبن و هةركات تووشى زةمحةت و كيَشةيان بكةين نائؤميَد دةبن و ئةمانة بة
هؤى ئةو شتانةية كة ثيَشرت ناردراون" .هةروةها ئايةتى ""03ى سوورةتى "شورا" دةفةرموآ" :هةر
موسيةةتيَك كة تووشتان دةبآ بة هؤى كردارى خؤتانةوةية" .هةروةها بةثيي ئايةطةلي سةرةوة ،ئةم

ثرسيارة ديَتة ئاراوة كة بؤةي بةلَاطةليَ كة شاياني كةسايةتيةةلي ئيياندارو مرؤظ دوستة ،ئةوان تووشي
طريوطرفت و نابوودي و رسوايط دةكات؟ و ثرسيارطةليَكي زؤري ديكة وةل ئةةوةي بؤةةي رؤح و بةةثيي
ئةوة ،ئةو كةسة كة ساحيب تواناي زاتي سةربةخؤ و دياريكراوة كة جيا لة فيَربوون و ثةروةردة ،خالَي.
جياكةرةوةي كةسايةتييةكان لة كؤمةلَةاداية تووشي طرفيت سةةيرو سةةمةر دةبيَةت؟ لةحالَيَكةدا بةةثيي
وتةي قؤرئاني ثريؤز ،هةموو بةيةكسان خؤلقيَندراوان .ئةم توانا زاتيية لة تاكةكاندا حيكيةتي ةةيية؟ و
يان ئةو خراثة وا هةر لةكاتي مندالَييةوة لة كةسيَكدا خؤ دةنويَين و يان لة بنةمالَةيةلدا لةدايك دةبيَةت
كة هةموو ئةسةابي طوناة بة ئةو ئامادةية تا بة تةةواوي شةيَوازي ذيةان و داهةاتووي وي بةةرةو طونةاة و
لةناوةوون ريَنويَين بكات؟ و يان بؤةي كةسايةتييةكان ة بةبيَ رةةتوكردني ريَذةي دةرس خويَندنيان ة
تواناي دةرل و فاميان جياوازي هةية؟ من بؤةي رةش ثيَست  ،بؤةي سدي ثيَست و بؤةي لةم بةشة لةة
جيهاندا لةدايك بووط و...؟
 -1تصوف و ادبيات تصوف ،يوطنى ادوارد ويض برتلس ،ترمجة سريوس ايزدى ،ص.23 :
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ئةم ثرسيارطةلة ،بيَجةة ئةوةي راسيت فةلسةفةي "دونةادوون"مةان بةؤ بسةةمليَنيَت هةةلَةري مانايةةكي
ديكة نيية كة يارساني بؤ هةموو ئةو ثرسيارطةلة جوابيَكي دياليَكتيكي هةية .بةلَام بةطشيت ،دوو تيوري
بةةؤ رؤح و ذيانةةةةلي ثشةةووي هةيةةة كةةة يةةةكيَك لةوانةةة تةةةكامولَي رؤح لةةة جيهةةاد ،طيةةاو جروجانةةةوةر و
سةرةجنام ،ئينسانة كةة مةسةنةويية بةناوبانةةكةةي مةةوكنا "از مجةاد ،مةردم و بنةات شةدم ة ماناكةةي
ئةمةية :لة جيياد بوومة مرؤظ و طيا" ،ئةو فةلسةفةمان بؤ روونرت دةكاتةوة تيةوري دووهةةميش ئةوةيةة
كة رؤح دواي جيابوونة لة ئةسلَ و سةرةتاي خوي ،لةجةستةي ئينساندا حلوول دةكاتةوة.
بةلَام روانةةي يارسان ي لةم بارةوة ةةؤنة؟ يارسةاني بةرِواي بةة هةةر دوو بؤةةوون هةيةة بةةلَام نةة بةةم
شيَوازة كة باسي ليَكرا بةلَكوو يارساني بةهؤي دةست ثةيدا كردن بة زانسيت ئةحوالَي دةروون كة يةكيَك
لة ئالَؤزتريين زانستةكانة و ئاطادار بوون بةو دونياية ،دةتواني ثيوةندي لةطةلَ زؤربةي تةوةرطةةلي ئةةم
زانستة بةريت .بؤية ئةم بةرِوا زؤر تةةواوتر لةة عريفةان و زانسةيت ئةاييين و زانسةيت حةازر كردنةي رؤح و
ميديؤم ،حلوول و طةرانةوة راظة دةكات .رؤح كة سةرةاوةي لة خوداوةندة ،سةرةتا لة خودي ئينساندا
حلوول دةكات و نة ئةوةي كة ئةم رؤحة رةوةندي تةواوبووني خوي لة جيياد بو طياة و ...بةةرةو مةرؤظ
ثيَوابيَت .بةلَكوو ئةم جيهانة جيةايةكة بؤ كاميلَ بوون و هةبووني ذيان لة هةذدة هةةزار عالةمةة زينةدوو
كة حةزرةتي رةسوو َل لةة حةديسةةكةي خويةدا ئامةاذةي ثيَكةردووة ،بةشةيَوازيَك فةرة بةووني رؤحةةكان
بةراست دةزانيَت كة ئةبيَتة بةرزي و نزمي رؤحةكان و ثلةوثاية يان لةة مةرؤظ ،جانةةوةر ،طيةا و جييةاد.
بةلَام ئةبيَ ئاماذة بةم بة شةش بدةين كة زؤري لة هةموو جيهانةكاني ديكة ثايةبةرزترة.
بةلَام دةربارةي هاتووةوونةةلي ثةيتا ثةيتا كة قؤرئاني ثريؤز ئاماذةي ثيَدةكات ئةمةة جيةا لةة داننةان
بةسةر دونادووندا ناتوانيَ بيَت بةتايةةت ئةوةي كة وشةي "عاقيةةت"يش ديتا بةكار هيَنراوة.
سةبارةت بة رؤحي مندا َليَك كة ثيَش طةيشنت بةة تةمةةني بةاليغ بةوون ،كؤةةي دوايةي دةكةات .ئايةاكوو
بةهةشت و دؤزةخي هةية و يان كةمتةواني هةر لة سةردةمي لةةدايك بةووندا هةيةة كةة هةةموو تةمةةني
ي بلَةيني ،ئةةو رؤحةة لةة ذيةاني ثيَشةوودا تووشةي
ذياني خوي بة ئا زارو طرفيت ذيان بةسةةر دةكةات ،ئةةب َ
طوناهيَك بووة كة لة ذياني ئيستايدا ئةبيَ ئةو طوناهة ثال بكاتةوة و بؤ ذيانيَكيتر ئامادة بيَت.
و هةروةها فةلسةفةي دوونةادوون كةة هاوئاهةنةييةةكي راسةتةقينةوريَك ،ثيَةك ديَنيةت كةة رؤح ،قؤنةاغي
ثيَشووي خوي لة زمةني ئيستادا دريذة ثيَ بدات و طوناة و كيَشة و نافةرماني ئةو لة ذياني ثيَشوودا ثال
بكاتةوة.
لةكن رؤح ،باس لة نيَرينة و ميونية ناكريَت و لة واقيعدا ،ئةمانة سةرةاوةيان لة نوورة و ناتوانني ئةمانة
وةل ذن يا ثياط بانةهيَشت بكةين وةل هةبووني هةفتةن و يا كةسي "حورالعني" كة طاة ثةيَش هةاتووة
لة قالَي ثياطدا سةري هةلَداوة .بةلَام بة جةستة بووني نريينة و ميوينة بؤ رؤحةكان بةثيي قؤناغة ئةةو
رؤحة فؤرماسيون ثةيدا دةكات كة بةطشيت ،كي يارساني ،ذن و ثياو هيض ةةشةنة جياوازييةةكيان نييةة
بةتايةةت لةكن رؤحةكان.
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سةةبارةت بةةةوةي كةة رؤحةةةكان دةتةوانن ذيةةاني ثيَشةةووي خويةان دةرل بكةةةن و يةا وةبةةري هيَنانةةةوةي
بريةوةرييةكاني ثيوةنديدار بة ذيانةةلي ثيَشوو ئةبيَ بلَيني كة رؤحةكان ،فايلي ثيوةنديدار بةذيانةةلي
ثيَشوو ئةبيَ بلَيني كة رؤحةكان ،فايلي ثيوةنديدار بة هةر قؤناغيَك لة ذيان دواي مرطيان دةبةسنت و لةة
ئارشيوي خويان تؤماري دةكةن كة دواي جيابوونةوةي رؤح لة جةستة بةثيي كردةوية كةة بوويةةتي لةة
جيهاني رؤحاني خوشي يا ناخوشي وةدةست ديَنيَت .لةواقيعدا حةوك و ثيَداويسةيت لةسةةر ئةوةيةة كةة
رؤح لة ثيَشرتي خوي هيض نةزاني بيَجةة ئةو طةورة ثياوة ئاييينيانة كة زانسيت ماناو ناوةرِؤكيةان هةيةة
و نهيَين و هيياكان دةناسن رؤح لةيةل قؤنا دا باري ذيان ئةطريَتة ئةستووة و ئةويش ئةو شيةية كةة لةة
ذياني ثيَشوودا بوويةتي .بة واتا فايلي يةل ذيان لةكاتي بةجةستة بووني يةةل رؤح ثيَشةرت نووسةرابيَت و
رؤح ناةار بيَت بةثيي هةمان بارودؤخي لةثيَش ئامادة كراو كة بؤي دانراوة ذيةان بةاتةة سةةر .كةة ئةمةة
"جةبريكة" و سزا يا ثاداشي ذياني ثيشوويةتي و لةذياني ئيشةتاداش "ئةريادة" و "ئيختيةار"ي ئةةوةي
هةية كة قؤناغي ذياني داهاتووي خوي هةلَةذيَريَت.
بةةةباوةرِى ئةةةهلى حةةةق ،ميَةةذوو دووثةةات دةبيَتةةةوة ،رِووداوة طرينةةةةكان لةةة دةورانيَكةةدا رِوودةدات كةةة
دةركةوتنى مةوجوداتى ئيمهى لة سةةرةتاى دنيةادا لةةو دةورانةةدا رِؤلَيةان هةةبووة و دواتةر لةة سةيياى
مرؤظدا دووثات دةبنةوة.
ئةهلى حةق جيا لة دةورة سةرةكييةكان "سآ دةورةية :ئةلةست ،مورتةزا عة و سولَتان سةهال" كةة
كارطةرييان لة سةر عالةم هةةبووة ،باوةرِيةان بةة هةلَكةةوتنى ةةةندين دةورةى "فةةرعى""ناسةةرةكي"
تريش هةية" .دةورة ناسةرةكييةكان بريتني لةو دةورانةى كةوا بة شيَوةى "ذات ميوان" و "شةاميوان"
بةدريَةةذاى ميَةةذوو لةةة ناوةةةة جياجياكانةةدا رِوويانةةداوة و لةةة "سةةةرئةجنام"دا ئاماذةيةةان ثيَكةةراوة ،وةل
سةردةمانى :بةهلوول ،شاخؤشني ،بابا سةرهةنط ،بابا جةليل ،بابا نةاوس ،فةزلةئةةلَغ نةةعييى ،حةاجى
بةكتاش ،ئاتةش بةط ،شا هةياس ،سةيد براكةو ...كة دةتةوانني بلَةيَني زؤرتةرين كاريةةةرييان لةة سةةر
ناوةةى دةركةوتنيان هةبووة و ةاككيية ئاينييةكانيان طشتةري نةبووة.
ئةلَةةت نابآ لة بريبكرآ كة دةركةوتنى ذاتى ئيمهى لة سيياى مرؤظةكانةداو لةة دةورة جياجياكانةدا بةة
يةل ئةندازة نةبووة و شيَوةى دةركةوتنيش "حلول جتلى" يةكسةان نةةبووة و بةرييت بةووة لةة ميةوانى
دا ى ،كاتى و يان دةركةةوتن لةة ئةشةيادا كةة ثيَةى دةطةوترآ حلةوول .1ئةةم شةيَوة دةركةوتنانةة لةة
شرؤظةكردنى "دؤنادؤن"دا لةكيةن ئةهلى حةقةوة ئاشكرا دةبآ.2

 -1سةحنلة يزيدى ،اهل حق و علوى در كردستان ،فيليث كرين برول.
 -2دةركةوتن (جتلى ذات) كى ئةهلى حةق ،بةثيَى ليَكدانةوة و رِوونكردنةوةكانى طةورة ثياوانى ئةم ئايينة بة سآ شيَوةية:


ظهور :كة بريتيية لة خؤمنايى و دةركةوتنى هيَزى تةواوى خوداوةند (جلوهى اعظم) لة سةر زةوى.




يةكةوويى (احتاد) :كة بريتيية لة يةكةوون لة نيَوان خوداوةند و مرؤظدا و رِةنةدانةوةى خود و رِةوشتى خوداوةند.
حلوول :كة بريتيية لة دةركةوتنى تةواوى (كاملى) خودى خوداوةند لة جةستة و سيياى مرؤظدا.
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بةثيَى ئةم بؤةوونة ثيَويستة خوداوةند لة كاتى ثيَويستدا دابةزآ و لة سةيياى مرؤظةدا خةؤى بنويَنةآ و
خؤى خباتة بةرةاوى "خةكيةق" و ئةوانيش بة هةر شيَوةيةل كة ئارةزووى ئةو بآ ،بيناسن و ثةيرِةوى
لة فةرمانةكانى بكةن .1هيَندووةكانيش باوةرِيان واية كة هةر كةسيَك رِؤحيَكى هةية نةمرة و ئةةو رِؤحةة
بة دريَذاى هةزاران هةةزار سةا َل لةة لةةش و ئةشةياى جياجيةادا نيشةتةجآ دةبةآ و بةة بةةردةوامى لةةش
دةطؤرِآ ،كة ثيَى دةلَيَن "هيَندوكارما" ،بةآلم لة ئةجنامدا دةطاتةوة سةرةاوةكةى خؤى "خوداوةند" و
لةودا دةتويَتةوة .مرؤظ لة ذيَر كارتيَكردنى "علل و معلول" داية و بة قةدةر ةاكة و خراثةى خؤى سزا و
ثاداش وةردةطرآ ،ئةطةر لةم جةستةدا نةةبآ لةة جةسةتةيةكى تةردا و يةان لةة عالةةميَكى تةردا جةةزاى
كردةوةكانى دةبينيَتةوة .باوةرِ بة "تةناسوخ"يش هةر لةم بنةماوة سةةرى هةلَةداوة و دةطةرِيَتةةوة بةؤ
باوةرِ بة ئةزة و ئةبةدى بوونى رِؤح.2
ثيَويستة بةوترآ كة بةةباوةرِى ئةةهلى حةةق طةةرِانى رِؤح لةة "ئةشةيا و ئةاذةا"يشةدا رِوودةدات ،بةةآلم
نيشتةجآ بوونى رِؤح لة ئاذةا و ئةشيادا نيسةى و كاتيية و لة سةر سوودبةخشى يان بيَكةلَكى شةتةكان
كاريةةري هةية .بؤ منوونة بةرديَك كة هيض كةلَكيَكى نيية بةراوردبكرآ لةطةةا بةرديَكةدا كةة سةةرماية و
سةروةتى مادى ميللةتيَكة .ثريموونس دةفةرموآ:
3
ئينا وانامان ،ئيَيةيش طةوايى
ئةشياش مةطيَرؤ دؤن مةر طوزايى
بة باوةرِى ةينييةكان تةواوى شتةكان رِؤحيان هةية و هةر رِؤحيَك بةاتة ئاستى ذيانيَكى ثةال و دوور لةة
طوناه ،دةطاتة ثلةى " "paramatmamواتة ثلةى "رِؤحى بةرز" ،هةر بةم بؤنةوة وةل ثاداشةيَك بةؤ
ماوةيةل لة بازنةى "تةناسوخ" دةةيَتة دةرةوة و دواى بةرابةربوونى ثاداشةت و ةةاكةكةى ،ئةةو رِؤحةة
سةرلةنوآ كراسى مادى وةردةطريَتةوة و ديَتةوة سةر زةوى .بةثيَى ئةم بؤةوونة تةنيا رِؤحة ثاآلوتةكان
واتة رِؤحة تةواوةكان دةتوانن بةؤ هةةتا هةةتايى لةة طةةرِى تةناسةوخ رزطةاربن ،ئةةم رِؤحةة رِزطةار بوانةة
"ئارهات  "Arhatيان سةروةرانى ثلة بةرزن كة بة شيَوةى خودايانى "ئديكور" لة شويَنيَكى سييراويدا
دةذين.4
رِيَزطرتن لة ئاذةا ،كة لةطشت ئايينةكاندا رِةنةى داوةتةوة ،لة هةزرى "يةاري"ش دا بةوونى هةيةة .لةةم
ئايينةدا هةموو ئاذةلَيَك رِيَزى تايةةتى ليَ دةطريآ ،ئةمةش دةطةرِيتةوة بؤ ئةوةى كة بة باوةرِى ئةةهلى
حةق هيض شتيَك و هيض ئاذةلَيَك لة خؤوة نةخولقيندراوة و ثةيوةندييةل نيَوان مرؤظ و سروشةت و ئةاذةلَ
دا هةية .ئةلَةةت ثةيوةندى مرؤظ و سروشت لة ئايينةكانى تريش دا ،وةل ئايينى زةردةشت و هيَندوئس
و بؤزيس و ...بايةخى ثيَدراوة و ديارة لة نيَوان هةموو بوونةوةرةكاندا ثةيوةندى هةيةة و عالةةميش لةة
طشت بوونةوةرةكان ثيَكهاتووة.
 -1دبستان مذاهب ،موبد كيخسرو اسفنديار ،ص.200 :
 -2تاريخ اديان ،على اصغر حكيت.
 -3طواهى نودونو ،ثري شاهؤ ،بةندى .00
 -4تاريخ خمتصر اديان بزرط ،فليسني شالة ،ص.14 :
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لة واقيع دا ثةيوةندى مرؤظ و سروشت و بة دايك و طةوهةرى ذيان دانانى سرءشت ،جيا لة هزرى يارى ،لة
هةنديَك هزر و ئايينةكانى تريش دا رِةةاو دةكريَةت .لةوانةة زةردةشةتى طةةرى ،هيندوئيسة و بووزيسة
جيَةاى ئاماذةن.
ئةلَةةت ئاشكراية كة هةر بوونةوةريَك لة طةا بوونةوةرةكانى تردا نيسةةتى هةية و ئةةم دونيايةة هةةموو
شتةكانى ثيَكةوة طريَ دراوة كة تةنيا و تةنيا بة بةهرةمةند بوون لة "هزرى زؤرينة بةاوةرِى" دةتةوانني
ليَى تيَةةةين .بابا سةرهةنط لةم بارةوة دةفةرموآ:
تا هةةةةةةر بملن وة ئازةرمو شةةةةةةةةرم
يار ان نييان ثا طةةةةةةةةةةةلو ثا تةرم
ئى روزطار ثويضةن مةويةرؤ ةوين وةرم
نة راطةى خوةتان زيَلتان كةرن طةرم
هةزرى يةةارى قؤناغةةكانى ثيَشةةكةوتن و طةشةةكردنى مرؤظةةى بةة ةةةوار قؤنةا دابةشةةكردوة :شةةةريعةت،
تةريقةت ،مةعريفةت و حةقيقةت.بةم شيَوة كة لة سةرةتاى ئافراندني "ئادةم" تا دواين ثيَغةمةةر ،واتة
خاتةمولئةنةيا بة قؤناغى شةريعةت دادةنيَت كة لةم قؤناغةدا مرؤظ بة ثةيرِةوكردنى ئةم ياسا و رِيسانةى
كة بؤى دانراوة دةطاتة باوةرِ بة تةاكى خةودا "تةوحيةد" .ئةلَةةةت ياسةا و رِيَسةاكان لةة ئايينيَكةةوة بةؤ
ئايينيَكى تر دةطؤرِدريَت ،بةآلم هةمان مةبةست و ئاماجنة.
قؤناغى تةريقةت لة سةردةمى دةركةةوتنى ئيسةممةوة "موحةممةةد و عةة " دةسةت ثةيَ دةكةات و تةا
سةرهةلداني شاخؤشني لورِستانى دريَذةى دةبيَت ،كة بريتيية لة ثةيرِةوكردن و بةة جةيَ هيَنةانى هةةمان
دةستوور و يا سانانة بؤ نزيكةوونةةوة لةة خةودا ،كةة دةبيَتةة هةؤى دةركةةوتنى سةؤفيةةريى و عريفةان.
قؤناغى مةعريفةت لةسةردةمى دةركةوتنى شاخؤشةينى لورِسةتانييةوة تادةركةةوتنى سةولَتان سةةهاكى
بةرزةجنةةةيى لةسةةةدةى حةوتةةةمى كؤةةةيدا دةخايةةةنيَت .بةةةم مانايةةة كةةة بةتيَةةيشةةنت و بةةةكارهيَنانى
ياساكان ى ئايني مرؤظ دةطاتة ئاستى بيَزارى لة ماديةات و لةة عالةةمى مةلةكووتةدا مالةة دةكةات .قؤنةاغى
ةوارةم طةيشةنت بةة حةقيقةتةة و ئةةم قؤناغةة لةة سةةدةى حةوتةةمى كؤةةييةوة ،واتةة لةة سةةردةمى
دةركةوتنى سولَتان سةهاكى بةرزجنييةوة دةست ثيَدةكات.
ئةم قؤناغة قؤناغى طةشةكردن و تةواو بوونى مرؤظة .ئةلَةةت ئيَية ليَرةدا ئةو ةوار قؤناغةمان تةةنيا بةة
ثيَوانةى ميَذوو ليَك جيا كردةوة ،بةآلم بؤ ليَكدانةوة و شةرحكردنى قؤناغةكان ،دةتوانني ثيَوانةى تريش
بة كاربهيَنني .بة هةرحاا لة قؤناغى دووهةمدا ةةندين كةسايةتى بةرةاو وةل شيَخ حةسةنى بةسةرى و
حم ييةدينى ئيةنى عةرةبى ،بةهلوو زانةا و شاخؤشةينى لورِسةتانى سةةرهةلدةدةن و بناغةةى تةريقةةت
دادةرِيَذن .لة قؤناغى سيَيةم تا ةوارةم كة قؤناغى طةيشنت بةناوةرِؤكة و مةرؤظ هةةنةاويَك بةةرةو ثةيَش
هةلَدةطريَت ةةندين كةسايةتى بةناوبانط ،لةوانة :مةنسوور حةكج و بايةزيدى بةسةتامى و شةةهابةدينى
سةةؤهرةوةردى ،دةردةكةةةون و لةةةقؤناغى ةةةوارةمدا كةةة لةسةةةردةمى حةوتةةةمى كؤةةةييةوة دةسةةت
ثيَدةكات ،زانست و ئايني و عريفان ئةوةندة طةشةيان كردووة ،تا مرؤظ ئامادةى تيَةةيشنت لة حةقيقةت
بكةن.
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ئةلَةةت برِينى ئةم قؤناغانة لة تاكة كةسيش دا رِةةاو دةكريَةت و هةةر كةسةيَك بةؤى هةيةة لةة دريَةذايى
تةمةنيدا ،بة زمانى ئايينى يارى لة "كراسيَك"دا بة كؤشش و ةاككى ،ثاريَزكارى ئةو ةوار قؤناغة بربيَت
و بةاتة سةرةاوةى حةقيةقةت و لةو قؤناغةدا دةبيَتة "ئةهلى حةق" و هةر ئةمةش بووةتة هةؤى ئةةوة
كة بةباوةرِى يارسانةكان ،هةر كةسيَ ك ثةيرِةوى هةر ئايينيَك بيَت ،دةتوانآ بةبرِينى ئةةم قؤناغةة بةاتةة
"حةق" و دواى طةيشتنى بةو ثلةية ،يارسانةكان بة خؤيانى دةزانن .بةآلم ئةطةر كةسيَك بآ بةهرة بيَت
و تواناي برِينى ئةم قؤناغانةى نةبيَت ،تةنانةت ئةطةر لة بنةمالَةيةكى يارسانيشدا لة دايك بووبيَت ،مةرج
نيية طةيشتةيَتة قؤناغى تيَةةيشنت لة حةقيقةت.
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طاذميَري كوردي ة رؤذةياري " رؤذووياري"

ي ثيَشةرت باسةي ميَةذوويي
بؤ ثةيدا كردني ميَذوو و طاذميَريك كة كوردةكةان كةةلَكيان ليَوةرطرتةووة ،ئةةب َ
طانامةةةي ئريانةةي و ناوةةةةكاني ذيَةةر كاريةةرييةةةتي ئةةةو بكةةةين .طةةاذميَري لةةةئيَراندا بةةةةةند شةةيَوة
دابةشكراوة:
 -1سةةردةمي ئةةمخيين يةةكان كةة يةةل طةاذمريي مةةدةني هةةتاوي ة مانةييةة و لةةذيَر كاريةةرييةةتي
طاذميَري بابيليدا بووة ،بةم جياوازييةوة كة نيوي مانةةكاني فارسي بوون.
 -2طاذميَري ئةويستايي كؤن كة ئةويش لةة سةةردةمي ئةةمخيينيةةكاندا لةة كةةنار طةاذميَري مةةدةني
فةرمي دا بووة و وةل طاذميَري ئاييين سةير دةكريَت كة سالَ بة ثيَنج وةرزي نايةكسان دابةةش دةكةات؛
بةم جؤرة كة هاوين ،هةوت مانط بووة كة لة "هةم سةبت ميزي" تاكوو "ئةياسري " وزسةتانيش ،ثيَةنج
مانط لة "ئةياسري " تا "طاهةبناري يةكةم" دريذةي هةبووة و ثيَدةةيَ ئةم طاذميَريية ثيَش ئةمخيين-
يةكانيش لة كؤمةلَةاي زةردةشيتدا باو بووبيَت.
ئةم ئيديعاي ئيية دوو هؤكاري هةية:
يةكةم :ناوي برِيَك لة مانةةكاني طاذميَري ئةويستايي لةباري زمانةوانييةةوة ريشةةي ئةويسةتايي كؤنيةان
هةية.
دووهةم :لة طاذميَري ئةويستايي كؤندا ،سالَي  003رؤذة بة شةش بةشي نايةكسان دابةش دةبوو كة لة
طاذميَري نويَدا ثاريزراون .ئةم بةشةةلة وةل "شةش طاهةنةار" ناوزةد دةكرين .ئةم طاذميَرة زؤرتر وةل
طاذميَري ئةويستايي كؤن ،ناوي ليَدةبري.
 -0طاذميَري ئةويستايي نويَ يان تةقو ي فارسي باستان كة لة كؤتاييةكاني حكوومةتي "كةمةووجية"
و سةرةتاي حكوومةتي "داراي يةكةم" باو بووة .سالَي ئةم تةقو ة 003رؤذ و شةو بووة كة بريتيية لة
12مانةي 03رؤذة و 3شةو و رؤذي ناسراو بة "ثينجة" يا "ئةندةرطا" كة دةدرا دةم كؤتايي سالَ.
لةة تةةقو ي ئةويسةتاييدا بةؤ بانةهيَشةتين ئةةوةلَي خاكةةليَوة "فةةروةردين" لةة سةةرةتاي بةةهار ،لةةة
هةر 123سالَ ،يةل كةبيسةي 03شةوورؤذيان زياد دةكرت و بة نيوي هةمان مانةيَك كة مانةي كةبيسة
بةدواييدا دةهات ثيَناسة دةكرد و مانةي كةبيسةيان بة ئاخري يةكةمني و دووهةمني و ...دوازدةهةةمني
مانةي سالَ ئيزافة دةكرد .بؤية لة 123سالَي يةكةمدا دوومةانط بةةنيوي خاكةةليَوة "فةةروةردين" ،لةة
123سالَي دووهةمدا دوومانط بةنيوي طولَان "ئورديةهشت" و ...و لة 123سالَي دوازدةهةمدا دوومانط
بةنيوي "سيدةندارمةز" ناو دةبرا .سةرةرِاي ئةوة بؤ ثيَناسة كردني ئةو مانةةي كة ئةبيَ هةر 123سالَ
جاريَك دووثات بيَتةوة" ،ثينجة"يشان زيدة دةكرد.
 -4طاذمريي "يةزدطردي" كة ئةم طاذميَرة لة سةردةمي ساسانييةكاندا بةاو بةووة و بةةنيوي "فورسةي
باستان" دةناسرا .دوايني طاذميَري بةكاربراو لة ئرياندا هةمان طاذميَري يةزدطرديية كة بةوتةةي زؤربةةي
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ثسةةدؤران وةل تةةةقيزادة و بريةشةةك و...هيَشةةتا كةةة لةةةبري ناوةةةةطةلي ئيَةةران و نيةةوان كؤمةلَةاطةةةلي
زةردةشيت هيندو ثاكستان باوة و ئةبيَ ئاماجني ئيية بؤ ليَكؤلَينةكةمان بيَت .لةبةر ئةوةي كة
يةكةم :ناوةةطةلي كوردةواري بةشيَك لة ئريان بووة.
دوهةم :دوايني طاذميَري باو ،يةزدطرديية كة لة كوردستان باو بووة.
سةرةرِاي ئةمانة بؤ ليَكؤلَينةوةي زانستييانةي طاذميَري كوردي ،ئةبيَ طاذميَري ناوةةكاني دةورووبةةري
كوردستان و ةةند و ةون و شيَوازي ثةيدا بوون و بةكار هيَنانيان خبريَتةة بةةر بةاس و لةطةةلَ طةاذميَري
ئريانيدا بةراورد بكريَت.
تةةا ئةةةو جيَةةةاي كةةة ليَكؤلَينةوةطةةةلي زانسةةيت روونةةي دةكاتةةةوة لةميَةةذووي كةةؤندا "ث ةيَش سةةةردةمي
ثاشةةايةتي" دوو يةةان س ةيَ ناوةنةةدي كةلةةةثووري بةةةربلَاو و بةةةرين لةةة رؤذئةةاواي ئةةريان و دوو ناوةنةةد لةةة
رؤذهةلَاتي ئةم ولَاتةدا هةبووة كة بةثيي دةسكةوتة ميَذوييةكان ،ناوةةي كوردةواري طةاذميَري تايةةةت
بةخؤي بووة كة كاريةةييةتييةكي بةرةاوي لةسةر طاذميَري ئرياني بووة و ئةتوانني بلَيني تا سةردةماني
نزيك بة ئيستاش هةر رؤلَي تايةةتي خوي بينيوة .بةلَام ئيستا ئةبيَ بة بةراوردكردن لةطةلَ طاذميَرطةلي-
تر ،ةونايةتي ئةم طاذميَرة خبريَتة بةرباس و ليَكولَينةوة.
لة شرؤظةي طاذميَري ئرياني كؤندا وةان كة يةكةمني طاذميَر ،هةمان طاذميَري مةةدةني هةةتاوي مةانةي
سةةةردةمي ئةةةمخيين يةةةكان بةةووة كةةة كاريةةرييةةةتي فةةرةي لةةة طةةاذميَري بةةابيلي وةرطرتةةووة .بؤيةةة
دةردةكةويَت كة طاذميَري بابيلي هةر لة كؤنةوة و لةذيَر كاريةةرييةتي دةسةلَاتي بةابيليدا ،بةوو كةة بةة
طاذميَري دانيشتواني باشووري رؤذئاواي ئةم ولَاتة و بةثيي هاوسايةتي عيممةي و ئاشةووري كةارتيكردني
لةسةر طاذميَري ئةوان بووة.
سالَي ئةم كةلةثوورة ،هةتاوي ة مانةي بووة و سةرةتاي سالَ بةجيةةي ئيعتدالي "هاوكاتي" بةهاري ،لة
هاوكاتي خةريفيدا هةبووة كة ة ئةةم دةسةديَكردني سةالَة بةا هاوكةاتي خةةريفي ،ثيَدةةةي يادطةاري ئةةو
كةسانة بيَت كة بة باثرياني ئاريايي دةناسرين و لة سةردةماني كؤنرتدا لةطةلَيا راهاتةينت يان ئةوةي كة
ئريانييةكان ،ئةم رةمسةيان لة دانيشتواني ديكةي ئةو ناوةةية "عيممييةكان يان شارةكاني سوومريي ة
بابيلي" كة سالَي ئةوانيش بةة ثةاييزةوة دةسةيت ثيَةدةكرد ثةةيرةو كردبيَةت" .ئةةم طاذميَرييةة بةةنيوي
"ثارسي كؤن" يا "تةقو ي ئةمخينيش" ناوي ليَدةبريت" .تةقيزادة" لة بةشيَكيتر لة كتيَي "بيسةت
وتار" (بيست مقالة)ي خويدا باسي ئةوة دةكات كة سي طةاذميَري ئريانةي كةؤن و عيممةي و بةابيلي لةة
ئرياندا باو بووة كة طاذميَري بابيلي لة رؤذئاوا و ناوةندي ئريان بةكار براوة و هةرطيز لة باشووري رؤذئاوا
"فارس" و باكووري رؤذهةلَات (خوراسان و ماوراء النهر) وةل تةقوي بةكار نةهيَنراوة و واديارة كةة ئةةم
طاذميَريية ،تايةةت بة خةلَكانيَك بووة كة خوداياني "ميرتا" و "ئاناهيد" و ...ثةرستش كةردووة .سةالَي
ئرياني كؤن لة هاوسةايةكةوة لةة رؤذئةاواي ئيَةران (ثيَدةةةي عيممييةةكان بةووبيَنت) طةرياوة و ئةةوانيش
ثيَدةةي لة سةردةماني زؤر ديرين دا ،دةزطاي طاذميَري سةوومريي ة بةابيلي يةان كةة سةةرةتاكةي ثةاييز
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بووة قةوولَ كردبيَت .بةلَام ئةم ئييتييالة دواي ئةوة ئةكةويَتة بةرباس كةة فةةرزي دواتةر سةةبارةت بةة
دةسديَكي سالَ لةثاييزدا لةو شارانةدا سةمليَندرابيَت.
"هومل" ئةم باسة بةرِاست دةزانيَت كة لة فؤرمةةلي كؤندا طاذميَريةةلي كةلداني ،بةؤ منوونةة ئةوانةةي
كة لة شارطةلي "ئوور" و "طريسوو"و ...باو بووة ،سةرةتاي سالَ لةةثاييزدا بةووة" .ش .ثةاليس"يةش
دةلَيَت كة لة سةردةمي "سارطون ئاكادي" و "طودئا" و هةروةها لةة دةورانيَكةي بضةوول لةة سةةردةمي
"حةموورابيدا" ،سالَ لةة مةانةي "تشةرينو" بةؤ "نيسةان" طوزراوةتةو بةةلَام لةة حيسةابات جنةووميدا،
ديسان ،هةمان يةكضووني خةريفي ،سةرةتا بووة .لةواقيعدا دةتوانني بلَةيني كةة دانيشةتوواني رؤذئةاواي
ئيَران ،يةكةمني طاذميَريان بووة كة سةرةتاي سالَيان بة مانةي باغياديش جيَذن دةطرت كة لة حةدوودي
يةكضوون "اعتدال"ي خةريفيدا بووة "ئةلَةةت بابيلييةةكان ،سةالَيان لةة يةكضةووني "اعتةدال" وةهةاري
دةست ثيَكدةكرد" و ئةم رؤذة ،جيذني ميرتا "خوداوةندي نوورو هةتاو" بووة و لةبةر ئةوةي ئةةم رؤذة
لة زؤر سالَان دا لة مانةي باغياديش رووي دةدا بؤية نةاوي ئةةم مانةةةيان لةة هةةمان جيَةذن طرتةووة كةة
مانةي جيَذني "بة " يان "ميرتا" بيَت و مانةي بابيلي هاوسان لةطةةلَ ئةةو يةاني تيشةري مةانةي هةةتاو
"خوداوةندي هةتاو" بوو و مانةي زةردةشيت هاوتاي ئةو لة سةردةماني دواتردا هةمان مةانةي "ميهةر"
"رةزبةر" بووة .ناوطةلي ئةم مانةانة كة باغياديش "با = ميرتا ،ميهر" يةكةم مانةي سةالَة ،لةة كؤةةك
نووسةةراوةي بيسةةتوندا كةةة هةةةمان سةرةةةاوةي قؤمةةةةلي ميهرثةرسةةت بةةووةش هةةاتووة و لةةة ثؤسةةت
نووسراوةكاني هةورامانيشدا "بةثيي ليَكؤلَينةوةي "كاولي" و "ئونواكونةوبريط" ".ثيَشةان دةدري كةة
بةكارهيَناني ئةم مانةانة و طاذميَري ثيوةنديداري ئةو لة ميَذيوة باو بووة .بةم ثيييةة هةةبووني مةانةي
باغياديش نسةةت دراو بة ميرتا لة سةرةتاي ثاييزدا كة هةمان مةانةي "تشةريتو"ي بةابيلي بةووة بةرِواي
ئيية راست دةكاتةوة و هةروةها رووداني يةكيَك لة طةورةترين جيَذنةةلي ئاييين و نةتةوةيي ئريانييةكان
بةواتا جيَذني ميرتا لة يةكةم مانةي ثاييزدا و ناوناني وةل "بةغياد" لةنيَوان ئريانيياني باشوور و جيَذني
"ميرتةكان" "مهرطان" لةنيو قؤمةةلي ئرياني باكوور و رؤذهةلَاتي زةردةشيت و طرينةايةتييةكي يةكجار
زؤر كة تا سةردةمانيَكي زؤر دواتر ثيَدراوة و وةل هاوتاي "نةورؤز" خوي دةنويَين ،راسةيت طومانةكةةي
ئيية دةسةمليَنيت .بةةم ثيةييةة تةنانةةت دةتةوانني بلَةيني "ميهرطةان" لةةواقيعدا "نةةورؤز"ي ئريانييةة
باشوورييةكان بووة .هةبووني كةتييةي بيستوون ،ثؤسةت نووسةراوةكاني هةةورامان و هؤكارطةةليَكيتةر
وةل بةلَةةنامةطةلي "ماندايية" كان ،تيكستة كؤنةكاني يارسان ،سةرةتاي سةالَ لةةنيو خيَلَةي مةةنةور و
سكرو كةهلؤرِةكان كة دواتر باسةي ليَدةكةةين را سةت كةةرةوةي ئةةم وتةيةةن كةة ناوةةةي كوردسةتان و
ناوةةطةلي رؤذئاوا و باشووري ئريان ،يةكيَك لة ناوةندطةلي طرينةي حسيب و كتيَي جنوومي لة ميَةذوودا
بووة كة ئاغاي تةقيزادة بةثيي بةةراورد لةطةةلَ كتةيَي "جةةدوةلي سةالَ و مةانةي بةابيلي" نووسةراوي
"ث.ن .نيةيةوير" سةرةتاي سا لَي طاذيَري كولن ئريانةي ،بةة رؤذي دةيةةمي مةانةي باغيةاديش ئريانةي و
دةيةمي تشريتوي بابيلي لةة 322ثةيَش زايةندا " 20سةيديتيةري و رؤذي يةكضةووني خةةريفي "اعتةدال
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خريفي" ناو دةبات و سةرةرِاي ئةوة دةلَيت :وشةي" :باغياديش" "نيوي مانةي هةوتةمي فؤرسي كؤن"
ثيَدةةي لةطةلَ وشةي "بةط"دا ،كيشةيةكي لةطةلَ هةبووني جيذني "ميرتةكان" لة دةيةمي ئةو مانةة
لة سالَي 322ثيَش زاينيدا نةبووبيَ و دةتوانني فةرزكةين جيذني ميرتا "ميهرةجاني كؤن" لة ناوةةطةلي
باكوور و رؤذئاواي ئريان و لةواقيعدا لةكن مؤغةكان ،بةردةوام لةيةكضووني خةريفي "اعتةدال خريفةي كةة
لةو سةردةمانةدا20سيدتامرب بووة" هةبووبيَت .بةلَام ئةو طاذمريةي ديكة كة ثيَشرت باسي كرا و بةةثيي
هةل و مةرجي جوغرافيايي ،لة ناوةةي كوردةواري باو بووة ،طاذميَري يةزدطرديية كة هةتا ئيستاش لةة
زؤربةي كؤمةلَةاكاني رؤذهةلَاتي ناوين بةكار دةبريت .ئةم طاذميَريية لة ئرياني باستاندا كاربوردي بةووة
كة سالَيان بة  003رؤذ دادةنا .بةةواتا دوازدةمةانط كةة بةنيسةةةت سةالَي هةةتاوي راسةت ،رةوةنةديَكي
سةربةرةوخواري ريَك و ثيَكي لة قةراري هةرؤذ لةهةر  1233و 4هةتاويدا هةبووة و ئيةديعا كةراوة كةة
ئةم ميَذووة ،طاذميَري يةزدطردي شاريار نيية بةلَكوو يةزدطردي بةواتاي خوداييية و خاة ثةرستةكانيش
ميَذووي زاييين وةل سةالَي خةودايي نةاو دةبةةن .تةةقو ي ئةويسةتايي لةة سةةردةمي ساسةانييةكان بةة
سةرةتاي ميَذوو و سالَي تاج لةسةةرناني ثاشةاكان ثيَناسةة دةكةرا و نيةوي تةةقو ي فورسةي بةوو بةةلَام
وةرزةكاني تةقو ي فورسي بةهؤي بةكارهيَناني كةبيسةكاني ،لة هةةفتا سةالَ ثةيَش مردنةي يةةزدطردي
سيهةم ،نة نيسةةت وةرزطةلي واقيعي بةريَذةيةكي فرة جيةةجيَ دةكةرا ،بةةجؤريَك كةة لةة كؤتاييةةكاني
سةدةي سيهةمي هيجري ،كاتي ئةسةتاندني خةةراج "هةاويين تةةقو ي" ،هاوكةات بةوو لةطةةلَ ميَةذووي
ةةةاندني تةةؤمي كشةةت و كةةالَ "بةةةهاري راسةةتةقينة" .ئةةةم هاوكةةات بوونةةة ،كيَشةةةطةليَكي زؤري لةةة
كؤكردنةةةوةي خةةةراجدا وةديهينةةاو هةةةر بؤيةةة ،لةةة سةةالَي  214كؤةةةي هةةةتاوي "سةةةردةمي خةلَافةةةتي
موعتةزيد بيلم" تةقو ي هةتاوي ويراست كرا و تةقو يَكي نويَ بةنيوي تةقو ي خةراجي باو بوو.
سالَ و نيو و ريَذةي مانةةكاني تةقو ي خةراجي ،هةر هةةمان سةالَ و نيةو و ريَةذةي مانةةةلي تةةقو ي
فورسي بوو ،تةنيا فةرقيان ئةوة بوو كة ثيَنجةي درزاو "مخسة مسرتقة" لة كؤتةايي خةةزةلَوةر درادةم
كؤتايي سدةندارمةز "رؤذي ئةوينداري".
زةبييؤلَم بيهرووزيش دةلَةيَ" :ئةةو كةبيسةةية كةة سةةردةمي "خلة بةن امحةد" ئةةمريي سيسةتان لةة
سالَي 010دا بووبة تةقو ي فةرمي ،هةر هةمان طاذميَري يةزدطردي بوو كة زةردةشتيةكان ،ثيَنج رؤذي
كؤتةةايي ئابانيةةان دواي بةةةرِيوة بردنةةي دوايةةني كةبيسةةة لةةة سةةةردةمي سلسةةانيدا ،بردبةةوو بةةؤ كؤتةةايي
رةشةمة"اسفند" .هةروةها بة فةرماني "موعتةزيدبيلم" "املعتضدباهلل" ،كةبيسةيةكي 03رؤذة بةةرِيوة
بةةرا كةةة بةةرييت بةةوو لةةة كةبيسةةةي سةةالَةةلي دواي مردنةةي يةةةزدطرد .بةةةلَام "نةةةورؤز" بةةةهؤي حسةةيب
نةكردني11رؤذي كةبيسةةي13سةالَ مةاوةي نيةوان ئيجةراي دوايةني كةبيسةةي "بهيزكةي" و سةةردةمي
مةرطي "يةزدطردي سيهةم" نةةووة جيَةاي راستةقينةي خوي .ئاخرين كةبيسة لة سةردةمي "يةزدطرد
كؤري شاثوور" لة دةولَةتي بةفةرماني يةزدطرد ،ئةو رؤذةيان بة يةكةةم رؤذي خاكةةليوة "فةةروةردين"
ثيَناسة كرد .كة واية  01رؤذ دةكةوتة نيَوان يةكي خاكةليَوةي ئرياني و يةكي خاكةةليَوةي يةةزدطردي.
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ئةم 01رؤذة هيدي هيدي لةنيو ةووو و سةرةجنام ،يةةكي خاكةةليَوةي سةالَي  013يةةزدطردي لةطةةلَ
يةكي خاكةليَوةي  033ئرياني هاوكات بوو .بةم ثييية ئةو ةتةي كة لة سةرةتاي طةاذميَري يةةزدطردي
وةدةس ديَةت بةةةم شةيَوةية كةة  1/1/1يةةةزدطردي هاوكاتةةة لةطةةلَ 11/4/1هةةةتاوي يةةان 10جةةووني
002زاييين كة "تةقيزادة" راسيت ئةم ئيديعايةي بة وشةي "ميزيةايري" نيشةان داوة كةة نيةوي طاهةة
بناري ثينجةمة و دةلَيَ كة ئةم جيَذنة لة دةورووبةري شؤرشي زستاني "انقم شتوي" بووة و بة واتاي
"نيوةي سالَ" ديَت و لةبةر ئةوةي لة راظةكردني كتيَي "بةندهش" هاتووة لة "ميزيايري" تا "ميزيوي
شةم" رؤذةكان دريَذتر و شةوطار كورتتر دةبيَتةوة و بةثيَضةوانة ،لة "ميَزيةوي شةةم" تةا "ميزيةايري"
شةوطار دريَذترو رؤذطار كورتتر ئةبيَتةوة .بةم ثييية وا روون دةبيَتةوة كة لةة بنةةمادا "ميزيةايري" لةة
دةورووبةةةري شؤرشةةي زسةةتاني "انقةةم شةةتوة" يةةان يةكةةةمي جةةوودي بةةووة و سةةةرةتاي سةةالَ لةةة
دةورووبةري شؤرشي تاوساني (انقم صیفی) يان يةكةمي سةرةتان و هاوكات لةطةلَ "ميزيوي شةم"
بووة .هةروةها مةسعوودي لة كتيَي "التنةيةة و اكشةراف" دةنووسةيت ،سةةرةتاي سةالَي ئريانييةةكان،
هةوةلَي تاوسان و ميهرةجان لة سةةرةتاي وةرزي زسةتاندا بةووة .لةة نةرؤزنامةةي حةةكي خةةياميشدا
دةويَذريت كة:
خاكةليَوة "فةروةردين"ي ئةو رؤذة هةتاو بة سةرةتاي سةرةتان قةراري كرد."...
ئةلَةةت بيَجةة لةم دوو طاذميَريية كة سةرةتاي سالَيان لة ليَكضووني خةريفي "اعتدال خريفي" ة بابيلي ة
و ليَكضوويي تاوساني ة يةزدطردي ة ية ،طاذميَريةةةليَكيتةريش هةةبوو كةة لةة ئريانةي كةؤندا سةةرةتايان
مانةةكاني تر بةووة ،وةل ئةةو طاذميَرييةةي كةة سةةرةتاي سةالَي خةةزةلَوةر "ئابةان" مةانةي هةةتاوي و
هاوكاتة لةطةلَ بورجي عةةقرة "دووثشةك" .يةان يةكةةم رؤذي مةانةي ئريانةي سةةرماوةز "ئةازةر" كةة
لةدواي سةدةي ةوارةمي زاييين وةل سةرةتاي سةالَ ثيَناسةة كةرا و دةسةةةجيَ دواي رؤذانةي ثةجنةةي
دزراو "مخسة مسرتقة" حسيَب دةكرا .هةروةها طاذميَرييةكيتر هةيةة كةة سةةري سةالَ هاوكاتةة لةطةةلَ
بةفرانةار "دي" هةتاوي و بةرانةةرة لةطةلَ بورجي جوودي كةة طرينةايةةتي زؤري لةة ميَةذووي طةاذميَري
ئرياندا نةبووة و ثيويست ناكات زؤر خؤماني ثيَوة خةريك كةين.
بةلَام سةري سالَيَكي ديكة و طاذميَرييةل كة لةة مةانةي "دةلةو"ةة بةرانةةةر لةطةةلَ ريَةةنةداني هةةتاوي ة
دةست ثيَدةكات لة سالَذميَري ئرياني كؤندا هةبووة كة ئةم طاذميَريية نزيكرتة بة سةردةماني ئيسةتا .و
هةروةها كة ثيَشرت يش ئاماذةمان ثيَدا لةنيَوان قةةوم و عةشةرية و كؤمةةلَةاي رؤذهةةلَاتي نةاوين زؤر بةاو
بووة و بةتايةةت ئيستاش لة كوردستان بةشيَوةي نافةرمي ثريةو دةكريَت.
يةكيَك لة طرووثة ئاييينيانةي دانيشتووي رؤذهةلَاتي ناوةرِاست و باكووري ميزوثؤتؤميا كة ناوةندةكةةي
"حةران" بةزماني سريانيية" ،سابيئني" ة كةانن سةا َل و مةانط وةكةي هةةمان سةا َل و مةانةي سةةردةمي
ساساني حسيَي بؤ دةكةن و تةنيا يةل جياوازي هةيةة و ئةةويش نةاوي مانةةكانةة كةة بةةزماني خويةان
ثيَناسة يان كردووة بةم جؤرة كة سةرةتاي سالَ لة سالَذميَري ئةواندا" ،دول" يان هةمان "دةلو"ة كةة
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هاوكاتة لةطةلَ ريَةةندان "بهين"ي هةتاوي و ثنج شةورؤذ بةناوطةلي "ئةنووش ئةسرا"" ،شيشمم ربا"،
"يووخاشاركنة"" ،نابوت زيوا"" ،بةهرام ربا" لةنيَوان مانةي هةشتةم و نؤيةةم ئيزافةة دةكريَةت تةاكوو
سالَ ،راست بةيَتة  003رؤذ .بؤية ئةبيَ واي بؤ بضني كة ئةم طرووثة يان باثرياني ئةوان ،سةالَ و مةانةي
ئريانيان لةسةر دةمانيَةكدا لةة ئيَرانييةةكان وةرطرتةيَةت كةة خاكةةليَةوة "فةةروةردين" ،هةةمان بةورجي
"دةلو" و بةحسيَب لة سةرةتاي حكوومةتي ئةشكاني " 243ثيَش زايني" بووطة .شتيَكيتر كة جيَةاي
ئاماذةية سةرةتاي سالَ لةة رؤذطةاراني كةؤن لةةكي ئريانييةةكان و بةتايةةةت كوردةكةان لةة "ريَةةنةدان"
"بهين" و "جيَذني سةدة" بووة كة كاتيَك سةد رؤذ لة زستان تيَدةرِ دةبوو جيَةذني سةةدةيان دةطةرت و
لةم بروادا بوون كة سةردةمي سةرما بةسةر هاتووة و لةمةبةدوا كةش و هةوا روو لة طةرمي دةنيَت .ئةم
جيَذنةيان لة دةيةمني رؤذ ي مانةي ريَةةنةدان دةطةرت و مةبةسةتيان لةة سةةد رؤذ ،لةة سةةرةتاي مةانةي
خةزةلَوةر "ئابةان" بةؤ رؤذي دةيةةمي ريَةةنةدان "بهيةن" بةوو .ئةةبوورحيان لةة كتةيَي "ئاسةارالةاقية"
سةبارةت بة جيَذني سةدة دةلَيَت :دواي ئةوةي "كةبس" لة طاذمريي ئرياندا ةارةسةر كرا لةةم كاتةةدا
تةمايةر بوون كة سةرما تيَدةرِ بيَت و سةردةمي بةسةر ةيَت؛ لةبةر ئةوةي كة ئةمان زستانيان لةة رؤذي
ثيَنجةمي ئابان حسيَب دةكرد و تا دةيةةمني رؤذي ريَةةنةدان كيَشةيان دةهةاورد .دانيشةتواني "كةةرةج"
"شاريَكة لة  03كيلوميرتي تاران" بةم شةوةيان دةطوت "طةزنة" و هؤي ناونايشي ئةةوة بةوو كةة لةةم
شةوةدا سةرما بةخةلَكةوة دةدات .باسيَكيتر كة جيَةاي خؤيةتي ئاماذةي ثةيَ بكريَةت سةةرةتاي سةالَة
لةكن "مةنةور" و "سكر" لة موكريان كة ئةوانيش سةرةتاي سالَي خويةان وةل كةةهلؤرِةكان لةة مةانةي
"دةلو" "ريَةةنةدان"ي هةةتاوي دةطةرين .هةةروةها كةة تيَكسةيت كةؤني يارسةايش بةاس لةة طةاذميَري و
حيسةاتي هةسارةناسي كراوة كة ثيَشان دةدات سالَ لة مانةي دةلو دةسةت ثيَةدةكات كةة دواتةر باسةي
ليَدةكةين .هةروةها لة لورستان ،حسيي رؤذةكان بةثيي سالَذميَري هةتاوي ئيَستاكة و لةة ثيَشةرتيشدا
بةحسيَب كردني رؤذةكان ،سةري سالَي خويان لة بةورجي "دةلةو" هاوكةات لةطةةلَ 22ريَةةنةدان جيَةذن
دةطرت كة "ثةجنة" بةثيي رؤذميَري جةكلي دواي مانةي يةكةمي سالَ لةكي خويان و دوارؤذي رةشةمة
بة هةمان ناوي "ثةجنة" جيَذن دةطرن.
لة ئيمميشدا طاذميَري بةثيي ةوار وةرزي سالَ حسيَي بؤ دةكريَ بةم جياوازييةوة كة هةموو مانةةكان
سي رؤذن و سالَيش  003رؤذة و ئةو ثيَنج رؤذة كةسريية بةنيوي ثةجنة لة يةكةم تةا ثيَنجةةمي مةانةي
ريَةةندان جيَذن دةطرن و زيدةي دةكةن بةسالَ تا بةيَتة  003رؤذ .ثيَنجة بة باواني ة بةهيَز ة حةةزرةتي
زارا ناوبانةي دةركردووة .سةرةتاي وةرزي بةهار لةكن ئةوان مانةيَك ثيَشرت لة جيَذني نةورؤزي هةتاويية
كة تييدا زستان بة دوو ةلةي طةورة و بضوول دابةش دةكةن كة سةرجةم شةست رؤذة كة شةةش رؤذي
ئةةاخري ةةةلة طةةةورة و ةةةلة بضةةووكيان بةةة "شةشةةلة شةشةةي" نةةاوزةد كةةردووة .ئاغةةاي بريةشةةك لةةة
نووسراوةكةي خويةدا ئامةاذة دةكةات كةة سةالَي هةةتاوي لةة 13ريَةةنةدان واتةة نيةوةي زسةتان دةسةت
ثيَدةكات .د.عوبةيدولَم ئةيوبيانيش دةلَيَت" :كةهلؤرِةكان لة ةل و ثيَنجةةمني رؤذ لةة زسةتاني هةةتاوي
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سةري سالَي نويي خويةان بةةناوي "وةهةاري كةوردي" جيَةذن دةطةرن كةة لةة هةةمان رؤذدا دوو تايفةةي
"مةنةور" و "سةكةر"يش سةالَي نةويي خويةان بةةنيوي "بيليندانةة" بةجيَةذنيَكي زؤر طةةورة و ثرِشةكو
دةست ثيَدةكةن .لة هةورامانيش لة ميانةي زمساني هةتاوي يةةعين 43رؤذ لةة زسةتان طوزةرابيَةت ،لةة
رؤذي ةوارشةممةوة ،بؤ سي رؤذ جيَذنيَك بةرثا دةبيَت بةنيوي "ثريشاليار" كة بة سالَةهاتي زةماوةندي
ثريي شالياري دةزانن و بيَةومان ثيوةندي لةطةلَ رؤذميَري كورديدا هةية.
ئةلَةةت نابيَ ئةوة لةبري بكةين كة يةكةةم مةانةي سةالَ لةةكن مةنةوولةةكانداش هةةمان بةورجي دةلةو و
هاوكات لةطةلَ مانةي فيربيوةريداية كة جيَذني سةري سالَي ئةمان بةحسةيب ديَةت .لةةم رؤذةدا خةان و
هةموو خةلَك ،جل و بةرطي ةةرمويان لةبة ردةكرد و هاوكةات لةطةة َل شةايي كةردن ،خةةلَاتيان بةة يةةكرت
دةبةخشي و طر انةي ئةوة هةيةة كةة ئةةم طاذميَريية،بةرهةةمي هيَرشةي مةنةوولةةكان بةة ئةريان بيَةت.
بةتايةةت ئةوة كة ئاغاي مةلةلثوور لة رؤذميَري 3333سالَةي كؤةةي هةةتاوي بةاس لةةوة دةكةات كةة
دواي دةسةلَاتي مةنةوول بةسةر ئريان ،رؤذميَري توركي ة مةنةوولي ثاي ناوتة نيَو رؤذميَري ئريانييةكان
كة رؤذميَريَكي هةتاوي ة مانةي بوو.
سةري سالَي رؤذميَري توركي ة مةنةوولي ةركةساتيَك بوو كة هةتاو دةطةيشتة ريَذةي 10بةورجي دةلةو
"هاوكات لةطةلَ 10ريَةةندان"...
اين رؤذميَرة كةة سةةردةمي سةةفةوي دا وةل رؤذميَةري فةةرمي قةةو َل كةرا و تةا ناوةراسةتةكاني سةةدةي
 10كؤةي بووة جيةري رؤذميَري جةكلي و لةة سةةرةجنام لةة سةالَي  1230كؤةةي هةةتاويدا وةكنةرا.
سةرةرِاي هةموو بةلَةةيةكي باسكراو سةبارةت بة هةبووني سةري سالَ لة مانةي دةلو "هاوكةات لةطةةلَ
ريَةةنداني هةتاوي" كة لة كتيَي "زاد اسةدرم" نووسةراوةي زاد اسةدرم زةردةشةيت مووبةةد لةة سةةدةي
سيهةمة كؤةي ئاماذةي ثيَةدراوة ،زاد اسةدرم لةة وتوويَةذ سةةبارةت بةة سةةرهةلَداني زةردةشةت ،باسةي
جيَذني نةورؤز دةكات كةلةو سةردةمةدا لة  43رؤذ ماوة بة خاكةليَوة "سةةري سةالَ"دا بةووة بةة واتةا
هةمان 13ريَةةنداني هةتاوي.
هةروةها سةرةرِاي هةموو ئةو بةلَةةنامانةي كة سةبارةت بة سةري سالَي نويَ لةكن كوردةكان لة بورجي
دةلو هاوكات لةطةلَ ريَةةنداني هةتاوي ئاماذةي ثيَدرا ،ئةبيَ ئةم خالَةش لةبةرةاو بةرين كةة كؤمةةلَةاي
كوردةواري لة زةمةني كؤنةوة ،كؤمةلَةايةكي شوانكارة و كشت و كالَضي بووة و بيةومان لة كؤمةلَةايةدا
سةردةمي دةرهاتين مةرومالَات لة ئاخوريان طةرانةوةيان لة لةيمخ و ةوونيان بة قشمخ هةةروةها كةاتيَ
كشت و كا َل لةة زةوي و زاردا ،راسةيت ئةةم طاذميَرييةة جةوانرت روون دةكاتةةوة و لةبةةر ئةةوةي زؤربةةي
هةرةزؤري كوردةكان سةر بة ئاييين ميهرو زةردةشيت بووطن و شواني و كشت و كالَ لةكن ئةوان،ئيش و
كاريَكي موبارةل و ثريؤز بووة كة واية ئةم طرينةايةتيية ئةبيَتة هؤي ئةوةي كة ريي و رةسة و ئايةدياي
خوشةيان هةةةر بةةةثيي ئةةةم طاذميَرييةةة بنيةةات بكةةن .لةةةواقيعدا ئةةةم طاذميَرييةةة لةةة طاذمريييةةةكانيتةةري
كوردستان باوتر بووة و دةتوانني بلَيني بة طاذميَري نةتةوةيي كوردةكان دةذميَردريَت كةة طاذميَرييةةكي
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هةتاوي ة مانةي بووة و دريذةي هةمان رؤذميَري يةزدطردييةة كةة بةة سةةرجنداني يةةزدطردي ة ئةاييين و
شةرعي ،دةتوانني بلَيني كة طاذميَري يةزدطردي ،دريَذةي هةمان رؤذميَري ئاييين مةزديسناني سةردةمي
ساسانيية" .طووشيار جيلي" لة كؤتاييةكاني سةدةي ةوارةمي كؤةي لةسةر ئةةوةي ثيَةدا دةطةريَ كةة
طاذميَري يةزدطردي ،طاذميَريَكي ئاييينية كة لة سةرةاوةطةلي كؤن وةل "فةورس" و "قةةدي " و طةاهي
وةخت "شةمسيية" و تةنانةت "دةري"ش ناوي ليَرباوة.
هةروةها دةشوكرية رةسوولَ لةزماني مةك مةمحوود بايةزيدي دةلَيَت كة :زؤربةي كوردةكان حيسةاباتي
خويان بةثيي طاذميَري هةتاوي نةاترين و لة طاذميَري مانةي تةنيا بؤ نةاهيَشتين حسيي رؤذاني ئاييين
كةلَك وةردةطرن .و هةروةها سةبارةت بة وةرزي زستان و دةسديَكي ئةةو وةرزة ئامةاذة دةكةات كةة لةة
مانةي تشريين دووهةم "نوامرب" و خةزةلَوةر دةستديَدةكات و لةة 21ديسةامرب يةةعين 03سةةرماوةزي
هةتاوي تا كؤتايي ذانوية " 11ريَةةنداني هةتاوي" كة بةنيوي "ثرةةي ثةريةذن" ناوبةانةي دةركةردووة
سؤزو سةرمايةكي فرةفرة روو ئةدات .هةروةها لةناو نان و دابةشكردني هةوتةةكاني زسةتان بةناوطةةلي:
بريةند ،مريةم ،ئؤغةن ،ثيت ،ثالؤز ،خدرو ئلياس ،دةطةينة ئةةم خالَةة بةرةةاوة كةة هةوتةةي ئةاخر بةة
وتةي "د .خةليل جوندي رةشو" از23شوبات "فيربيوةري" هاوكات لةطةلَ دواخري ريَةةنداني هةتاويةة
كة وةل كؤتايي سالَ سةةيري دةكةرد و مةتةةليكش لةة فةرهةةنةي كورديةدا هةيةة كةة ثيَشةاندةري ئةةم
سةردةمةية:
خدرو ئةلةاس سالَيان كرد خةكس /خدرةلياس سار بوو خةكس
يان كة هات خدر  /عارد دةبيَ ثةنةر
ئةم ريي و رةمسة لة باكووري كوردستاني ئريان لة ناوةةةطةلي ئازةرباجيةاني رؤذئةاوا ،خةةخلال ،خةؤي،
ورمية و ناوةةطةليتر وةل ئةردةبيل ...ريَزو حؤرمةتي دةطريدريت .هةروةها لة خةخلال ،لة13ريَةةندان
تا كؤتايي ئةةو مانةةة ،خةةكمن ،هةةر هةوتةة ،ريَةزي شةةواني ثيةنج شةةممة دةطةرن و بةة شةةو و رؤذي
حةزرةتي خيزري نةبي دةزانن و ريي و رةمسيَك بةنيوي "قوود قوود اق" يان "قوود ثايمماق" دةطرين
بةم شيَ وةية كة زؤربةي بنةمالَةكان لةنزيك ئاطرداني مالَ ،موميَك دادةطرسيَنن و هةةوت دةنةك يةا هةةوت
ي زيةاد
تؤم وةل طة ،و كوجني و شادانة و تووي كالَةةل دةبةرذيَنن ودةيانكةةن بةة ئةاردي سنجووشةي ثة َ
دةكةن و دواي ئةوة لة شةوي جومعةدا قةوم و كةس بانةهيَشت دةكةن.
ئةةةم ريةةي و رةمسةةة بةةة "كةةورد ئةةؤغلي" يةةان "خيةةدرني" ناوبةةانةي دةركةةردووة كةةة لةةة "ةارةةةار"
"ةةواررؤذي" ئةةاخري ةةةلة طةةةورة ةةةوار رؤذي يةكةةةمي ةةةلةي ةةةكؤلةية كةةة لةةة ورميةةة "خةةدرني" يةةا
"خدرالياس" زؤرتر وةسيلةي كضان و كوران ئةجنام دةدريَ بةم شيَوازة كة برِيَك طةمني بريَشتة دةكةةن
بة ئارد و لةطةلَ خؤييةكي زؤردا تيَكةلَاوي دةكةن و لة شةواني  21تا ةل رؤذي ةلة طةورة ،ئةم قاووتة
شؤرة دةخؤن و بة توونييةتي دةخةون و ئةطةر لة خةوني كضدا ،فمن كؤر ئاوي ثيَدات و بةثيَضةوانة كض
ئاو بدات بة كؤر ،فالَيَك لة خةون دةطرن و رؤذي دواتر هةموو كؤششي خويان بةكار دةهيَنن كةة تةا ئةةو
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ي بلَةيني كةة لةة تيكسةيت كةؤني
خةونة بيَتة دي .بةلَام دةربةارةي طةاذميَري لةةكن قةةومي يارسةاني ئةةب َ
ي كةة يةةكيَك هةةمان طةاذميَري بةابيلي كةؤن كةة سةا َل از
يارسانيدا طاذميَري بةدوو شةيَوة حسةيب دةكةر َ
يةكضوون "اعتدال"ي خةريفي دةست ثيَدةكات و ئةويتريان طاذميَري هةتاوي ة مانةييةة كةة سةةرةرِاي
حسيب كردني رؤذةكان لة دريَذةي  003رؤذدا ،حسيي مانةيش بةدةستيانةوةية.
لةكن يارسانييةكان ،رووداوي "مرنةو" و "قولتةاس" كةة ئةةبيَ كةسةاني رؤذووة و ان بةن و دوو ميَةذووي
جياواز و روونيان لة "سةرةجنام"دا هةية شيوةي حسيب كردني طاذميَريان كي ئةةوان ئاشةكرا كةردووة،
سولَتان ئيساق دةفةرموي:
ثولي هام ملي ،ثولي هام ملي /بةيدي بنيشيي ثولي هام ملي
نة دوازدةي مانط هةرة نةةلي /بري رؤي ياران ئاما ئةو دلي
يان لة جيَةايةكيتردا سولَتان ئيسياق دةربارةي وةعدةي رؤذووي مرنو دةفةرموي:
روكن وة دةفتةر ،روكن وة دةفتةر /روكنيي تاريخ بنويس وةدةفةتةر
ئةي ةلةي تاوسان بري رو سةبت كةر /مانةو دلي راس دوازدةي سفيد ثةر
بري روي ياران ةيةام بيَ وةفةر /عةيدو ثاوشاهي دووهةم داش ئةسةر
تؤمار كردني ميَذووي رووداوي "مرنو" لة ةلةي تاوسانيدا كة هةمان حيساباتي بابيلي كؤنة و تييدا سالَ
با يةكضووني خةريفي دةست ثيَدةكات بةم شيَوةية كة ئةطةر رةزبةر بة سةرةتاي سالَ و هاوكات لةطةلَ
بورجي حةمل بزاني بةم ثييية ،تري ،مورداد و شةهريوةر "ثووشدةر و طةكويَذ و خةرمانان" ،ئةبيَتة سي
مانةي هاويين ئةو كة هاوكاتة لةطةلَ سةرماوةز و بةفرانةار و ريَةةندان يا مانةةلي دةيةةم و يازدةهةةم و
ي هةا
دوازدةهةمي كوردي و لةبةر ئةوةي كةة سةةرجندانيَكي بضةووكيان بةؤ بةورجي عةةقرة بةووة ،يةان َ
بةشيَك لة ئةو "ذةهري دومارةكؤلَ" لةةم بورجةةدا بيَةت ،كةوايةة بيةومةان زسةتاني كةوردي لةي بةورجي
دووثشك هاوكات لةطةلَ خةزةلَوةري هةتاوي و نوامربي زاييين دةست ثيَدةكات .تايةةت ئةةوةي كةة لةة
"تذكره اعلی"ش هاتووة كة ةوارتةن ،كات و سةردةمي جيَذن لة سولَتان ئيسياق دةخوازن ...و زاتي
سولَتانيش كات و وةعدي جيَذن لةكن ئةهلي حةقيقةتي مانةي ميهةر دةسةت نيشةان دةكةات كةة هةةمان
ميهري باستانة .زاتي سولَتان دةفةرموي:
كةما ،عةقرةوة /......كةما ،نيش ستارةي عةقرةو
سييش نةئةخزةر راطةي سفيدرةو /شون طام و ةن بةند سةماي شةو
بةةاس لةةة ذةهةةري هةسةةارةي دووثشةةك كةةراوة كةةة لةةة زانسةةيت ئةستريةناسةةيدا ،كلَكةةي دووثشةةكيةةان بةةة
فةرِانسةوي  chomlekثيَدةلَني كة دوو كؤي ئةستيَرةية بؤ شويَن يةكرتو بةواتا كؤ ئةستريةي بيستةم
و بيست و يةكةم كة نيشيةني نؤزدةهةم مانةة و مانط ناطةيةتة ئينا بةلَكوو لة كةناري ئةو دةطؤزرةيت.
عةرة بة "شوولة" "محة العقر " ياني "ذةهري دومارةكؤلَ"يش لةبةر ئةوةي كة ذةهرةكةي هالة نيَو
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دةميدا .ئةبوورحياني بريووني دةلَيَت" :ئةم ئةستيَرة وةل ذةهري دوومةارةكؤلَ بةحسةيب ديَةت و بؤيةة
ثيي دةلَني "شوولة" لةبةر ئةوةي ذةهري دوومارةكؤلَ دريَذة و شوولة ،دوو ئةستيَرةي درةوشانة كة لة
تةنيشت دوومارةكؤلَ جيَةاي طرتووة .هةروةها ةةمكي "ذةهري دووثشةك" و ةةةمكةطةليَكيتةر وةكةي
"قير در عقر "يش لة شيعري شاعريان بةكار هاتووة وةل ئةم شيعرةي خاقاني:
مسهل خور اوست ةرخ و كوكب
هر ماة كة مةشود بة عقر
نابيَ ئةوة لةبري بكةين كة مانط لة رؤذةكاني 10تا 23لة دووثشكدا جيَةر دةبةيَ كةة ةةةمكي "قيةر در
عقر " لةويوة هاتووة بةواتا كاتيَك كة مانط لة "زبانا"" ،ئةكليل"" ،قةلب" و "شوولة" سةير دةكةات
لةو باسانةي ديكة كة لة تيكستةةلي يارساندا تةرح كراوة دةستيدكي زستاني كورديية كةة بةةثيي ئةةو
دةتوانني سةرةتاي زمسان دةست نيشان بكةين .ليَرةدا ديسةانةوة ئةةتوانني ئامةاذة بةة فةةرموودةكاني
سولَتان ئيسياق بدةين و ئةوةيش سةردةمي جووت بووني بزنة كيوييةكانة لة شاهؤ كة بة "شاخشيار"
يان "كةلرةم" ناوبةانةي دةركةردووة و هةةروةها تةةقاروني مةانط و سةورةيا لةة نيشةانةطةليَكيتةرة كةة
ئاماذةي ثيَكرا .سةبارةت بةم باسة ،شيَخ ئةمري دةفةرموي:
وادةي شاخشيار ،كةلرةم شاهؤ /ئيقرار مردان كووةو سةر ئاسو
كة ئةم وتارة وةعدي رؤذاني رؤذووي "مةرنو" دةستنيشان دةكات بةواتا دوازدةي مانط از ةلةي هةاوين
لة زستاني كوردي كة هاوكاتة لةطةلَ جووت بووني بزنة كيَوييةكان و ئةويش بةثيي ئةو ليَكؤلَينةوانة كة
لةويَ ئةجنام دراوة سةرةتاي مانةي سةرماوةزة .ئةلَةةت راي "آغای سولتانی" واية كة ئةم ماوةية
از  13تا 21سةرماوةز و بة مودةي يةل هةوتةية.
هةروةها هاوتةريب بووني هوشةي ثةروين لةطةلَ مانط كة لة رؤذاني "مةرنو" دةطاتةة نةزيكرتين ئاسةيت
خوي وةسيلةي ئامرازطةلي ئةمرِؤي هةسارةناسان بةجواني ثيَشان دراوة .هةروةها ئةبوورحيان بريوونةي
لة هةركات مانط لة كاتي تةواو كردن لةطةلَ سورةيادا بيَةت سةةرماي سةةرةتاي زسةتان ديَتةة بةةرةو .و
ي لةطةة َل سةةري طةا ،فةةرميَكي ئامسةاني يةكسةان
ئةوة "ثةروين" لةو ئةسةتيَرةطةلة دةزانةي كةة هةاور َ
دروست دةكات و ئةو رووداوة لةةكن دانيشةتواني عةيمم و ميزوثؤتاميةا طرينةايةتييةةكي يةةكجار فةرةي
بووة2.
كة واية بةثيي ئةو تيَكستانة كة وةل سةمليَنةري باسةكة هاوردمان روون دةبيَتةوة كةة سةةرةتاي سةالَ
لةكي كورد ،بورجي دةلو يا هةمان ريَةةنداني هةتاويية و هةر بةم ثيةييةة زمسةتاني كةوردي لةة بةورجي
ئابان "خةزةلَوةر" هاوكةات لةطةة َل دووثشةك و نةوامربي زايةيين دةسةت ثيَةدةكات ،بةةلَام بةةهؤي ديةار
نةةةبووني سةةةرةتاي طةةاذميَري ،دريَةةذةي زةمةةةني ،ليَكؤلَينةةةوةي كةةورت و نةةاقس و هةةةروةها نةةةبووني
دةزطايةكي تايةةتي و ةؤنييةتي حيساباتي كةبيسةكان هةلَةكان تا دين زيدة دةبن .لةةواقيعدا ئييةة لةة
ثيَنجةم مانط تا بيست و ثيَنجةم و يان كؤتايي هةمان مانط ،ميَذوومان بؤ سةرةتاي سالَ هةية كة لةكن
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عةشريةكاني كوردستان جياوازيان هةية و ئةبيَ با حيساباتي ئةستيَرةناسانة ،رؤذي سةةرةتاي سةالَ لةة
بورجي دةلو هة لة ثيَنجةم تا كؤتايي ريَةندان بدؤزينةوة.
ئةطةرةي ئيَية لةة شةيَوازي زؤذميَةري و طةاذميَري لةة ئيَرانةي كةؤن و بةتايةةةت كوردسةتان زانيارييةةكي
ئةوتومان نيية بةلَام بة سةرجندان بة ريي و رةس و سري ونياي بةرِيوةةووني جيَذني نةورؤز لة مةانةي
دةلو هاوكات لةطةلَ ريَةةنداني هةتاوي و فيربيوةري زاييين لة كوردستان و نةاهيَشتين ئةةو جيَذنةة وةل
سري ونيايةكي كؤن و لة ميَذينة ئةبيَ ئةو راسيتية قةوولَ بكةين كةة تؤمةار كردنةي ئةةم رؤذانةة لةطةةلَ
ثيَنجةةةمي دةلةةو وةل سةةةؤةتاي سةةالَي نةةويي كةةوردي و بةةةرِيَوةبردني جيَةةذني نةةةورؤز لةةةم رؤذانةةةدا لةةة
ناوةةطةلي جواروجؤري كوردستان ناتوانيَت بي ثيَشينةي ميَذوويي بيَت .بة روانينيَكيتر ئةم طاذميَرييةة
وةبريهيَنةري رووداوطةليَكي ميَذوويي لة كوردستاني كؤندا بووة كة ئةبيَ لة قالَي طاذميَرييةكي كةوردي
حسةيب و كتيَةب و بةةراوردي بةؤ بكريَةةت .هةةروةها د.رةزا عةةدولَمهي دةربةارةي طةاذميَري دانيشةةتواني
زؤذئاواي ئريان ة ناوةندي حكوومةتي مادةكان ة هيَناوية كة :بةهؤي نةبووني بةلَةةنامةي جيَةاي متيانة،
باسيَكي زانستيانة نةكراوة بةتايةةت ئةوة كة ميَذوونووساني هيليَين و ميسري سةةردةماني كةؤن ،نةاوي
ي جياوازي بةةكارهيَناوة و زؤربةةي ميَذوونووسةاني هاوةةةرخيش لةةبريو بةرِوادان كةة
ثارس و ماديان بةب َ
ئةمخيينيةكان لةباري فةرهةنةييةوة ليَكضوونيَكي زؤريان لة مادةكان بووة و بة زمةانيَكيتةر ئريسةةةري
ئةوان بووطن و بؤية فةرهةنةي ئريان لة سةردةمي ثاشايةتي ئةم دوو دةسةةلَاتة "مةاد و ثةارس" يةةكجا
ليَكؤلَدةريَتةوة ،ئيستا كة بؤ وةدةسهيَناني ميَذوويي دروسيت سةرةتاي سالَ لةكن كوردةكةان بةتايةةةت
"يارساني" كة بة ئاشكرا سةرةتاي زستان يان ةلةشي تيَةدا ثيَناسةة دةكريةت ،ئةةبيَ سةةيري تيكسةيت
كؤني "سةرةجنام" و رووداوي "مةرنو"ي باسكراو تييدا بكةين.
هةروةها كة طوترا رووداني "مةرنؤ" بةهؤي هيَرشي قةومي "ةيضةل" يان هةمان سوثاي "هوككوو" بةؤ
ناوةةي بلَاوبوونةوةي يارساني بووة كة سةبارةت بةوة لة "جامعالتواريخ"دا هاتووة" :لةشكر لة ريَةاي
كرماشان و حلوان رةوانة كرا ...و ليَنةوة هاتنة كيَوةكاني كوردةواري" لةة 21ئةةو مانةةة لةة كرماشةان
تروولي فةرموو و قةتلَ و تالَاني كرد .هةةوةها سةةبارةت بةة هاوكةاري جةةماعتيَك لةة كوردةكةان لةطةة َل
سوثاي هوككوو كة دةفتةري سةرةجنام لةوة وةل يةكةرتين برادةراني سولَتان ئيسياق "خدر ،سلَامةت
و قةةادر" لةطةةةلَ سةةوثاي هوككةةوو ناودةبةةات .عةةةباس ئيقةةةالَ لةةة ميَةةذووي مةةةنةوولدا هاوردوويةةة كةةة:
جةماعةتيَك لة كوردةكان لةطةلَ مةنةوولةكان هاودةستيان كرد و بةةرةو بةغةداد ريَكةةوتن .بةهةةرحالَ،
بةثيي ئةو تيكستانةي كة لة "جامعالتواريخ" و "تاريخ مغول"ي "عةباس ئيقةالَ ]ئاشتياني[ و هةروةها
"روةه الصفا"ي "مريخواند" ...هاتووة ،ئةم هيَرشة لة سالَي  033كؤةي مانةي رووي داوة .بةم ثيي-
يةةة كةةة هةةةككوو لةةة يةكةةةمي رةبيعوالئةةاخري سةةالَي 033كؤةةةي مةةانةي هاوكةةات لةطةةةلَ13ئةةاثريلي
1231زايةةيين بةنييةةةتي هيَةةرش كردنةةة سةةةر بةغةةدا ةةةووة تةةةبريز و لةةةويوة رووي كةةردة هةمةةةدان و
ئيلضييةكاني هةةناردة كي موعتةسةةمي عةباسةي .نووسةةري "جةامع التةواريخ"يةش نووسةيوةيةتي كةة
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هوككووخان لة 0رةبيعولئاخري سالَي 033كؤةي طةيشتة "دينةوةر" بةنييةتي كرانةوةي بةغداد و لةة
دينةةةوةرةوة ديسةةانةوة طةةةراوة هةمةةةدان و ثاشةةان لةةة  12رةجةةةبي هةةةمان سةةالَ و هةةةروةها لةةة 13
رةمةزاني  003كؤةي هاتة هةمةدان و ثةيكي ناردة كن خةليفة و داواي ليَكرد خوي بةدا بةدةسةتةوة...
هوككةةوو دواي رؤيَشةةنت لةةة كرماشةةان و هةمةةةدان لةةة زيليةجةةةي سةةالَي  033كؤةةةي "ديسةةامربي
1231زاييين" سوثاي قيامةت نيشاني فةوج فةوج ناردة بارطاة و ئالَةاي هةةلَكرد و لةة  11موحةةرةمي
سالَ 030كؤةي لة سووةي رؤذهةلَاتةوة هيَرشي كةردة سةةر ثايتةةخيت عةباسةييةكان و دةوري شةاري
طرت ...دةورة كردني بةغداد لة سيشةممة 22حمةرةمي 030كؤةي دةسيت ثيَكرد و تةا كؤتاييةةكاني
ئةو مانةةي خاياند .سةرةجنام موعتةسةةم لةة رؤذي يةكشةةممة  4سةةفةري  030كؤةةي لةطةةلَ سةي
هةةزار كةةةس لةة سةةةيد و ئييةام و قةةازي و طةةةورة و ئةةعياني بةغةةداد ،شةاريان بةجيَهيَشةةت و زجنةةريةي
عةباسيان بةم جؤرة كؤتايي ثيَهات .ليَرةوة واديارة لةشكةري هوككوو لة بةرواري يةكي زيليةجةي033
طةيشتووتة نزيكي بةغداد و لةبةةر ئةةوةي مةاوةي دةورة كةردن و شةةرِي نيَةوان موعتةسةةم و هوككةوو
33رؤذي تةواوي خاياند و بةغدا لة سةرةتاكاني مانةي سةفةري  033كؤةي داطريكةرا دةتةوانني بلَةيني
رووداوي مةةةرِنو لةةةم مانةةةةدا "ذی القعةةدهی033كؤةةةي" كةةةوتووة كةةة بةةةثيي حيسةةاباتي طةةاذميَر و
رةوةندي دابةزيين ئةو ،دةتوانني بةم برِواية بةةين كة ئةةم ميَةذووة راسةتةيان نةة و لةطةة َل ئةةوةي كةة
كةكمي سةةرةجنام نيشةانةطةليَكي بةؤ بةةرِيَوةبردني ئةةم جيَذنةة "مةةرِنو" تيَدايةة وةل هاوكةات بةووني
دوازدةهةةةم لةةة مةةانةي كؤةةةي لةةة ةةةلةي كةةوردي هةةةتاوي ة كةةة سةةةرةتاكةي لةةة بةةورجي عةةةقرة
"دوومارةكؤلَ" لة كؤتايي شوولةيان chomlekداية هاوخواني هةية يةان نةة .كةة بةةم شةيَوة حسةيي
دةكةين:
سةرةتا بةرواري  033/11/1يان هةمان ميَذووي زيقةعدة دةكةينة هةتاوي تا بزانني ئةم سالَة هاوكةات
لةطةلَ هيض رؤذيَك لة سالَي هةتاوية
033-1= 034
034÷ 034/001+110+200 =202111
202111×003/2422 =003
003÷ 003/2422 =201023
201023-202111=240
24003=3
000/0/0
ثس ئةمانةيَت  033/11/1كؤةي هاوكات لةطةلَ 000/0/0
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ئيستا ئةبيَ دوازدة لة ئةم مانةة "ذی احلجه" بةثيي كةكمي سةرةجنام كة سةرةتاي رؤذووي مةرِنويةة
حسيب بكةين تا بزانني ئاياكوو بةو بةروارة لة ةلةي كةورديدا دةطةةين يةان نةة .ئيسةتا 033/11/12
كؤةي مانةي حسيب دةكةين تا بزانني ةة رؤذيَك دةدا بة دةستةوة
033-1=034
034×034/0010+110+031=2021132
202132÷ 003/2422=003
003×003/2422=201023
201023-202132=234
23403=3
000/0/14
ئيستا رؤشن دةبيَتةوة كة  12زي احلجةة033كؤةةي مةانةي هاوكاتةة لةطةةلَ  000/0/14كؤةةي
هةتاوي كة لةم رؤذانة دا ،سةولَتان ئيسةياق و يةاراني ئةةو لةة ئةشةكةوتي مةةرِنو رؤذووةوان بةووطن.
ئيستا ئةم بةروارة يةعين  033/11/12كؤةي مانةي ،يةل مانط دةبةينة دواوة تا بزانني ئايةاكوو
دوازدة هةم لة مانةي ثيَشرت لةو لة ةلةي كوردي هةتاويدا دةطرسيَتةوة يان نة كة ئةلَةةةت مةحالَةة
لةبةر ئةوةي كة هةبووني سوثاي هوككوو لة ناوةةي هةةورامان لةة بةةرواري  033/13/12كؤةةي
مانةي دوور لة عةقلَ دةنويَنيت بةلَام حسيي دةكةين تا بزانني ة بةرواريَك وةدةست دةكةويَ
033-1=034
034×034/001+110+213=202130
202130÷ 003/2422=003
003×003/2422=201023
201023-202130 =223
223÷ 03=1
000/3/13
كة ئةةم بةةروارة واتةة  3/13راسةت دةنةويَين و بةةم ثيةييةة هةةر دوو بةةرواري وةدةس هةاتوو يةةعين
 000/3/13هةتاوي و هةروةها  000/0/14هةتاوي كة هاوكاتة لةطةلَ  12لة مةانط لةة سةالَي 033
كؤةي مانةي راستة و لة ةلةي كوردي طةرمةسريداية و لةطةلَ ئةو شتةي لة كةكمي سةةرةجنامدا يةادي
ليَكراوة وةل هةبوون و دةسديَكي ةلة لة كؤتايييةكاني مانةي عةقرة "دوومارةكؤلَ يان ئابان" بةواتا
ذةهري ئةو "شوولة" كة لة رؤذةكاني  11و  13و 10لة هةمان مانط داية بةتةواوی دةخوينيت
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كةوابوو بةثيي حيساباتي ئةستيَرةناسانة روون كراوة كة سةرةتاي ةلة يا زمستان كي كوردي يارسةاني
لة سةردةمي سولَتان ئيسياق ،لة ثازدةي مانط بةرةو ئةم كية و ئةم بابةتة بة تةةواوي رؤشةن كرايةةوة
كة سةرةتاي زستان ثةيَش لةة 13ئابةان "خةةزةلَوةر" نةةبوة و نابيَةت .ئيَسةتا كةة ئةةبيت ميَذووييةةكي
دروست تر لة سةرةتاي زستان بةدةستةوة بدريَت لةبةر ئةوةي كة بة حسيي رؤذاني دوازدة لة مانةةةلي
جياوازدا ،دو بةروار بةدةست ديَت كة بةبي حيسا كةردن و دةقيةق بوونةةوة لةة باسةةكةدا نةاتوانني بةة
راشكاوي يةكيَك لةوانة هةلَةذيَرين ةونكة هةردووي ئةوانةة لةةنيَو ةةلةي زسةتاني دان .كةةوابوو تةا ئةرية
روون كرايةوة كة سةرةتاي زستان لةكي كوردةكان ،لة 13ئاباني هةتاوي بةرةو ئةم كيةة بةةلَام هيَشةتا
بةرواري دةقيقييان دةست نيشان نةكردووة.
ئيستا بؤ بةدةست هاوردني بةرواريكي دةقيقرت لة ريَةاي حسيب كردني روو لةخوار ،دريَةذة بةحسةيةاتي
خؤمان دةدةين بةواتا ئةبيَ سالَ بة سالَ بةةرةينةوة دواوة تا ةؤنييةتي خولقاندني ئةم طاذميَرة يةعين
سةرةتاي سالَ لة 13بورجي دةلو "ريَةةندان يان بةهيةن" بةدوا ثةيدا بكةين و ئةم كةارة ثيويسةيت بةة
ةوونة نيَو ميَذ وو و طةران بةدواي طريدراوةكاني ميَةذووة تةا جيَةةة ثايةةكي بةة سةووفة و هاوشةيَوة لةةم
رووداوة بدؤزينةوة.
بةروانني بؤ كتيَةةةلي ميَذوويي و طاذميَري و راثؤرتي ميَذوونووسان سةبارةت بة رؤذميَرةكاني يةزدطردي
و شةمسي و مانةي و ...دةطةينة ئةم ئاكامة كة هةروةها ثيَشرت بامسان كةرد باشةرتين و لةبةرةةاوترين
طةاذميَر لةةكن كوردةكةان ،طةاذميَري ئاربةايي ة يةةزدطردي بةووة و بةلَةةطةةليَكي وةدةسةت هةاتووة كةة
سةرةتاي سالَ لة بورجي سةرةتان "تري ،ثووشيةر يان شيَرثةجنة" بووة و كةكمي سةرةجناميش ئاماذة
بةم تةوةرة دةكات كة بابايادطار لة زؤلَال زؤلَال ،بةندي  23دةفةرموي:
جام بيناما جةم بييةن نةمهري /بنيامني ئافتاو ماوةرؤ وة تري
و لةو جيةةاوة كةة سةالَي يةةزدطردي سةالَيَكي  003رؤذةيةة و  %2422رؤذ يةان بةة زمةانيَكيتةر 3
ساعةت و  43خولةل و  40ةركةسات كةمرت لة سالَي راستةقينة يا ليَكضوويي "اعتدالي"يةة ،بؤيةة
بة ه ةمان دةليل ،جياوازييةةل لةة حةدوودي ةةوار سةا َل و يةةل رؤذ لةة سةالَي ليَكضةوويي "اعتةدالي"
كةوتووتة بةرةو و بةرهةمةكةي واية كة لة سالَي سةةرةتايي ميَةذوويي يةةزدطردي بةةواتا سةالَي 11
كؤةي يةعين سيشةممة يةكةمي يةزدطردي هاوكاتة لةطةلَ سةرةتاي هاويين  11كؤةي هةةتاوي و
 22ربيعاكول  11كؤةي مانةي كة بةهؤي هةمان جياوازي نيَوان دريَذةي سةالَي راسةتةقينة لةطةةلَ
سالَي يةزدطردي ،تةرتيي وةرزةكان دةشةوييةت و جةةماوةر بةؤ دانةي مالَيةات تووشةياري كيَشةة و
طيَضةلَ دةبن كة ئةمة ئةبيَتة هؤيةكي سةرةكي بؤ رةومشةند كردنةي رؤذميَةري خةةراجي .رؤذميَةري
خةراجي هةر بةوجؤرةي كة لة كثةرِةكاني ثيَشوودا شرؤظةي كرا ،هؤكاريَك بوو بؤ هاوتةريب كردنةي
خةراج ئةستاندن لةطةلَ دروينةي بةرهةمي كشت و كالَي و ئةم تةوةرة لة سةدةي سيهةمي كؤةي و
لة سةةردةمي "متوكةل عةاسةي" خولقةاوة بةشةيَوازيَك كةة لةة "نةورؤزنامةة"دا هةاتووة" :متوكةل"
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وةزيريَكي بةنيَوي "حميدبن عةدامللك" بوو كة بة خةليفةي وت :كاتي ئةسةتاندني خةةراج بةةجؤريَك
ناريكة كة لةكاتي درؤينةي بةرهةم دوورة و وةرزير تووشي مةينةت دةكات بةلَام رةمسةي ثاشةاياني
عةجةم وابوو كة كةبيسةيان زيدة كرد تا سالَ بيَتة جيَةاي خوي و خةلَكان دووةاري كيَشة نةبن تةا
بتوانن خةراج لة كاتي خويدا بدةن.
"متوكةةل" وتةةة وةزيةةري خةةوي قةةةوولَ كةةرد و فةةةرماني بةةة زيةةدةكردني كةبيسةةةدا و هةةةتاويان لةةة
"سةرةتان" بةرةو "خاكةليَوة" هيَنايةوة و خةلَكان ديسان كةوتنةوة راحةتي و ئاسايش .هةةروةها
"ابورحيان بريوني" دةلَيت :لة سةردةمي خةليفةطةةري "متوكةل" "241ةة 202كؤةةي" ،خةليفةة
كةوتة بري ةارةكردني كيَشةي وةرزي خةراج و بة ثيَشنياري مووبدي زةردةشيت و با هاوكاري
"ابراهي بن عةاس صولي" حسيةاتاتي ئةستيَرةناسيان كرد و لة ئاكامدا "متوكل" لةة موحةةررةمي
سالَ 240كؤةي مانةي ،نةورؤزي خستة هةفدةي مانط كة ئةم حسيةة بةشيَوةي خوارةو كرا:
240-1=242
"242×034/001"+1=33133
33133+110=33311
33311÷ 003/2422=203
203×003/2422=33302
33302-33311=43
ليَرةدا ئةمانةيَت  200/2/14هةتاوي هاوكات لةطةةلَ  204/1/1كؤةةي مةانةي كةة ئةطةةر سةالَي
 200كؤةةةي هةةةتاوي لةةة هةةةمان سةةةرةتاي سةةالَ يةةةعين 200/1/1حسةةيب بكةةةين و بيكةينةةة
يةزدطردي ،ئةبيَ بةشيَوةي خواروو ئيش بكةين:
200-1=203
"203×003/2422"+1=33300
33300-0142=32301
32301×003=224
224×003=31103
31103-32301=001
001÷ 03=11
كة داية  001رؤذ لة سالَي يةزدطردي هاوكاتةة لةطةةلَ سةةرةتاي  200هةةتاوي كةة بةة حسةيب كردنةي
"ثةجنة" لة كؤتايي ئابان 001 ،رؤذ لةم سالَة هاوكات ئةبيَت لةطةلَ  223/11/20بؤية نةورؤزي سالَ
 200هةةةةتاوي هاوكاتةةةة لةطةةةةلَ  223/11/20يةةةةزدطردي يةةةةعين 20دةلةةةو كةةةة هاوكاتةةةة لةطةةةةلَ
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 242/11/11مانةي و هاوكات لةطةلَ 331/0/11زاييين و  1103/0/11ئةسكةندةري كة بةم شيَوة
مةبةسيت ئةبوورحيان از بردني 11نةورؤز بؤ  11روون دةبيَتةوة كة لةوكاتةدا نةورؤزيان بردة 11مانةي
ئازاري ئةسكةندةري.
ئةطةر بؤ ئةم سةرةتا و حيسابة لةو كاتةدا يةةعين 223يةةزدطردي ،بةلَةةة و نووسةراويةل بةدةسةتةوة
نيية و روونيش نيية كة ئاياكوو لةو سةردةمةدا ،وةهةا حسةيب و كتيَةيَةك لةبةردةسةتدا بةووة يةان نةة،
بةلَام بةهؤي دووثات بوونةوةي ئةم رةمسةة لةةنيَوان خةةلَكي كوردسةتان و بةربلَاوبوونةةوةي ،دةتةوانني
بةةينة ئةو ئاكامة كة جيَذني ئةورؤز لة 20مانةي دةلودا طرياوة و هةموو سالَانيش دووثات بووةتةوة.
هةةةروةها بةةةثيي طريانةةةوةي نووسةةةري نةورؤزنامةةة ،دواي هةةةرةس هيَنةةاني ئةةةمخيينيةةةكان و هيَرشةةي
ئةسكةندةر بؤ ئريان ،كةبيسةي123سالَة لة ئرياندا ئيجرا نةدةبوو و ئةم كارة تا رؤذطاري ئةردةشةريي
بابةكان بةردةوام بوو و دواي وي ،ئةنووشريواني دادثةروةر ،دواي تةواو كردني بيناي هةةيواني مةةداين،
نةورؤز و ريي و رةمسي ئةوي بةةجيَةا هةاورد بةةلَام كةبيسةةي بةؤ نةةكرد و طةوتي :ئةةم ريةي و رةمسةة
بةجيَةا دةمينيتةوة تا سةردةور كة هةتاو ديَتة سةرةتاي سةرةتان تا ئةو ئيشارةتة كةة كةيوومةةرس و
جةمشيد كرديان لةنيَو بضيَت .ئةمةي فةرموو و ئيرت كةبيسةي بؤ سةالَ نةةكرد تةا رؤذطةاري "مةممون"ي
خةليفة.
ئةو فةرمووي تا هةسارةكانيان ثرس كرد و هةر سالَيَك كة هةتاو هاتة "حةمل" نةورؤزي فةرموو و زجيي
"مممون"ي سةري هةلَدا و هيَشتا لةو زةجية رؤذميَر دةكةن تا رؤذطاري "املتوكل باللة".
درطاذميَري و ميَذووداناندا ،ئةم ثرسة وا راظةي بؤ دةكريَ كة لة طاذميَري سرياني ،مانةي شوبات ،مانةي
كةبيسةية و ئةم مانةة هاوكاتة لةطةلَ مانةي ئابةاني ثارسةي .كةوايةة طةاذميَري سةةلووكي و جةوو ،وةل
طاذميَري ثارسييةكان ةةند مانةي رةواني بي كةبيسةي بووة بةةلَام دواي ئةةمري "هةارون الرشةيد" بةؤ
كةبيسة كردن ،مانةي شوبات وةل مانةيكي كةبيسة لةجيَةاي خويدا سةقامي طرتووة.
و بةم شيَوةية كوردةكان 20ريَةةندان يا شوباتيان بؤ خويان لةم كاتة لة سالَدا سابيت نيةاهيَشت و ئةو
مانةةيان وةل سةرةتاي سالَ كي خويان ريَزدانا كة ئةم بابةتة بةةهؤي ئةالَوطؤري تايةةةتي ناوةةةيي لةة
يةكي ريَةةندان "دةلو" تا 20هةمان مانط طؤرانكاري بةسةردا هاتووة و هةروةها كة ثيَشةرت باسةي كةرا
بةشيَك لة ناوةةكاني كوردستان سةرةتاي ئةم مانةة ،بةشيَكيتر ثيَنجةم ،ثانزدةهةم و بيست و دووهةم
و لة كؤتاييدا بيست و ثيَنجةم لة مانط وةل سةري سالَ دادةنني كة بة حسةيب كردنةي ئةستيَرةناسةي،
رؤذي دةفيق ي ئةو دةست نيشةان كةراو ئةةوة بةةثيي سةالَي راسةتةقينةي ليَكضةوويي "اعتةدالي" يةةعين
 003/2422لةةةم رؤذةدا سةةابيت نيةةةا ئةةرين كةةة ئةةةم جةةوري حسةةيب كردنةةة بةةةواتا سةةةري سةةالَ لةةة
20ريَةةندان يا دةلو كي كوردان دريَذةي ئةبيَ تا سالَي 1034هةتاوي ودةركردني ياساي نويي ليَذنةةي
نةتةوةيي ئريان.
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لة رؤذميَري نويَدا "ثةجنة" حسةيب ناكةةن و شةةش مةانةي سةةرةتاي سةالَ01 ،رؤذة دادةنةني و ثيَةنج
مةةانةي دواتةةر 03رؤذة و مةةانةي رةشةةةمة 20رؤذة كةةة بةةةم حسةةيةة سةةالَ دةبيَتةةة هةةةمان بةةةلَام بةةةو
جياوازييةوة كة  20ريَةةنداني يةزدطردي كة لةجيَةاي خويدا قاي بووة دةطويزريَتةوة بؤ  23هةةتاوي
نوي  1034و سالَاني دواتر .شيَوازةكةشي واية كةة مانةةةكان ثةيَش لةة  1034سةي رؤذة بةوون زيةدة
لةطةةلَ ثةجنةةة لةةة كؤتةةايي مةانةي ئابةةان "خةةةزةلَوةر" كةةة  20ريَةةنةدان ئةبيَتةةة001رؤذ لةةة سةةالَ كةةة
دواي 1034و زيدة كردني ثةجنة بة شةش مانةي سةرةتاي سالَ ،هةمان20ريَةةنةدانيش ،ئةبيَتةة001
رؤذ لة سالَ بةلَام بةو جياوازييةوة كة دةطويزريتةوة بؤ 23ريَةةندان.
"الغبيط"يش لة زةجيةكةي خويدا هاوردووية كة ...:و هةوتةمي شوبات ،دابةزيين "جةمةرةي يةكةمة"
و ةةةواردةهةم ،دابةةةزيين "جةمةةةرةي دووهةةةم" و بيسةةت و يةكةةةم ،دابةةةزيين "جةمةةةرةي سةةيهةم" و
"مجار" هةمان سي ثش نيية و لةدواي ئةو ،شةكاندني سةةرماي زسةتانة و بيسةت و شةشةةمي شةوبات،
سةرةتاي رؤذاني "عةجووزة" و بريتييية لة هةفت رؤذان...
بةلَام دةربارةي حسيةات و داناني ثينجة لة رؤذميَر و طاذميَري كورديدا كةة هيَشةتا ئةةم ثيَةنج رؤذة كي
كوردةكان بةحسيب ديَت و زؤربةي ناوةةكاني كوردسةتان لةةكؤتايي سةالَدا هةةر وةل طةاذميَري جةةكلي
لةكؤتايي رةشةمةدا حسيي بؤ دةكةن و هةر ةوارسالَ ،يةل رؤذ بةنيَوي كةبيسة بةسةالَ زيةدة دةكةةن
كة لةو سالَةدا ،ثةجنة دةبيَتة "شةش رؤذي"
ئيستا بةبؤنةي ثيَناسةكردني سةري سالَ لةكن كوردةكان بةتايةةت كوردة يارسانييةكان لة23ريَةةنداني
هةتاوي و بةدواي ئةودا ،دةسديكي وةرزي زستان كة وةل ةلة ناوي ليَدةبري ،لة 23ئابان "خةزةلَوةر،
عةقرة "  ،دةتوانني بةرواري دروسيت رؤذاني مةرِنو لة سةةردةمي سةولَتان ئيسةياق حسةيب بكةةين كةة
نيشةةان دةدات رؤذةكةةاني  12و10و 14لةةة مةةانةي "زيقعةةدة" لةةة سةةالَي 033كؤةةةي هاوكاتةةة لةطةةةلَ
14و13و 10سةرماوةزي سالَ  000هةتاوي كة سولَتان ئيسةياق و يةاراني ئةةو بةةرؤذوو بةووطن .و لةة
رؤذي  13لة مانةي "زيقعةدة" هاوكةات لةطةةلَ 11سةةرماوةزي هةةمان سةالَ جيَةذني "خاوةنةدكاريان"
طرتووة كة ئةطةر مبانةويَت رؤذةكةي دياري بكةين ئةبيَ بة شيَوازي خوارؤ عةمةلَ بكةين
000-1=003
003÷003/2422=201023
201023+231=202133
20213301=00100
00100÷1=202130
202130-202133=2
شهممه=2
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كةوايةةةة شةةةةممة  000/0/11هةةةةتاوي هاوكةةةات دةبيَةةةت لةطةةةةلَ  003/11/13مةةةانةي و "جيَةةةذني
خاوةندكاري" لةكن سولَتان ئيسياق و ياراني لة ئةشكةوتي مةرِنو كة سةرةتاكةي هاوكاتة لةطةةلَ رؤذي
ةوار شةممة كة لةم رؤذةدا سوثاي هوككوو لة هةورامانةوة بةرةو بةغداد رؤيشتووة.
ئيستا دواي روون كردنةوةي بةرواري دةفيقي سالَذميَري كوردي طةرمةسري بةثيي تيكسيت كؤني
يارسان و ليَكؤلَينةوةي مةيداني ثيوةنديدار بةم طاذميَرييةوة و هةروةها ئاهةنط طرياني جيَذنةكاني
خاوةندكاري "مةرِنو" كي ئةمان ،دةطةينة جيَذنيَكيتر كة ثيَشرت باسي كرا و ثيَناسةي طاذميَريَكيتر
لة كوردستاندا دةكات" .جيَذني ياران" يان هةمان "رؤذاني قؤلتاسي" كة يارسانييةكان ئةبيَ سي
رؤذي ديكة رؤذووي بؤ بةرن و لة سالَذميَري كوردي كويستان رووي داوة و ئيية رووبةرووي
جيَذنيَكيتر دةكاتةوة كة جياوازة لة جيَذني خاوةندكاري "مةرِنو" .سولَتان ئيسياق دةربارةي
رؤذةي قولَتاس بة "داوود" يةكيَك لة ياراني نزيكي خوي دةفةرموي:
نةي ةلة و زمسان ،نةي ةلة و زمسان /داوود رؤةة شان نةي ةلة و زمسان
نيية تشان نة ةواردة و مانط بؤني ئيسان /ةةهظدة و مانةي بكةرا ةةث دةسان
عةيدشان ثةي تؤ بووني سةرمةسان /نييةت و رؤةةشان ثةي قةوةلَتاسان
"قووشضي اوغلي"ش دةربارةي رؤذووي ياري دةفةرموي:
گلون گلون ای يارنلر پادشاهدان کرم اولـدی/قولطاس يارنلرينه اولی شاهدان نظر اولدی/

قدر اوروجون درک ايلمز يتمیش ايـکی ملت /طعنهههههه اکهههههن يهههههارنلره حقهههههدن بیلهههههه بهههههرات
اولدی/اوروج آيی پراله ده شروع اولور اون بشینده دو الة زمسهتاندور /ههر آی کهه او نیلهه
توش اولدی قولطاسه میچه اولدی اوچ گون /اوروج پادشاهدان اون سکیزده بايرامی يارستانه
رواج اولـدی
سةةولَتان ئيسةةياق لةةةم كةكمةةةدا بةةة ثيَضةةةوانةي وتةةةي ثيَشةةرتي خةةوي كةةة دةربةةارةي رؤذانةةي مةةةرِنوي
فةرمووطية" :نةي ةلة و تاسان" ليَرةدا دةفةرمويت" :نةي ةلة و زمسان" .و ئةةم وتةيةة ئيَيةة ئةباتةة
لووتكةي باسةكةمان كة هةمان ليَكضوويي وةهاري "اعتدال ربيعي"ية كة هةتاو لة بورجي حةملدا قةرار
دةطريَ .ئيَستا ئيية ئةطةر يةكةمي خاكةليَوةي هةتاوي هاوكات لةطةلَ 21مارةي زاييين و سةري سةالَ
كوردي كويستان بزانني و ثةجنةش وةل طاذميَري كوردي طةرمةسري بةحسيب بريين ،بةةم شةيَوةية ةةلة
لةم طاذميَرةدا لة 23سةرماوةز دةست ثيَدةكات و تا 23ريَةةندان دريَذةي ئةبيَت و رؤذاني قولَتاس ئةبيَ
از يةكةمني ثازدةهةمي مانةي لة ةلةدا بةجيَ بيَت .هةروةها قووشضي ئووغلي دةربارةي سةاتة وةخةيت
رؤذووي قولَتاس فةرمايش دةكات:
تا ثانزدة ةةماوة ة نة دلي ةلي /يري روي ياران هةنا ئاما وة دليَ
مةرِنووا سولَتان قةوةلَتاس ئيربام /نة دةورةي بةغداد ياري دان سةقام
يةةان لةةةم بةةارةوة سةةولَتان ئيسةةياق لةةة سةةةردةمي بةرزةجنةةة و لةةةنيَو مةةةرِنودا سةةةبارةت بةةة رؤذووي
خاوةندكاري و ئاماذة بة رؤذووي قولَتاس لة داهاتوودا دةفةرمويت:
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رگـرنان اـــرا/ههم ئي ِريازهته اـــــهي مه ِره نريا/
اا قهوهلَتاسیان وه
ِ
ِراي قهوهلَتاسیم مـ َو ههم ب َو وه را/بدهري پیَشـــــان ئي ر َوزه وهي را
و لة جيَةايةكيتردا فةرمايشت دةكات:
 /تاســـــم ئاســــمانا خهزرام قیاسي
مه ِرنومان نیاوه هــهم قهوهلَتاسي
رؤذووي قولَتاسةةيان بةعةشةةقي مريئةسةةكةندةر و يةةاراني قولَتةةاس در وينةةيين يارسةةانيدا بنيةةات نةةاوة.
رووداوةكةشي بةم جؤرةية كة ياراني قولَتاس دواي ئةوةي كة لة ميانةي سةردةمي يةكةمي ثرديوةر بؤ
سةرسداردن ديَنة ثرديوةر ،لة ديهاتي "درةشةيش" نيشةتةجيَ ئةةبن و لةريةوة حةقايةةتي "درةشةيش"
ثةيدا دةبيَ1.
دواي ئةوة سولَتان ئيسياق بةياراني قولَتاس ئةمر دةكات تا بةةرِيَنةوة مالَي خويان و يةاري هةوتةةميان
بدؤزنةةةوة و ئاجنةةا بةةريَنةةةوة .طةرِانةةةوةي ئةةةوان لةةة سةةةردةمي دووهةةةمي ثرديةةوةر و لةةة دةورانةةي
شاوةيسقوليدا روودةدات .كاتيَك دةطةنة ناوةةي هةورامان ،تووشةي بةةفرو بةوران دةبةن و ئةةبن بةةذيَر
بةفرةوة بةلَام دواي سي شةورؤذ بةئيزني خوداي تةعاك نةجاتيان دةبيَ .خوشي ئةم رزطار بوونة ئةبيَتة
هؤي ئةوي كة يارسانييةكان سي رؤذي تر سةةرةرِاي رؤذانةي مةةرِنو بةة جيَذنةةكاني خويةان زيةدة بكةةن.
بنيامني دةفةرموي:
میردان بنیَشدي ئةر ب َي دهـــووي/قةوةلتاسمان نییا اة فةرق شـــاهووي/اة عشق ياران
ويَنةي مــةرنووي/مةرنو قةوةلتاس گیَلَیانا پةي سةرمووي
1
تاوسان پا زمسان بافتةن ئةو پووي/اللة زمسانا بـــــــ َي شةکــــو شووي
شاوةيسقولي بةياران دةفةةرموي كةة لةبةةر ئةةوةي كةة مريئةسةكةندةر لةة زةمةةني درةشةيشدا خةوي
بةةةجيَةاي يةةاران قوربةةاني كةةرد و بةةووة هةةؤي رزطةةار بةةووني يةةاراني قولَتةةاس ،بؤيةةة خزمةةةت كردنةةي
ي كةة هةةردووي ئةمانةة يةةعين قوربةاني بةووني
مريئةسكةندةريش لةة رؤذانةي قولَتةاس دا واجيةب دةكةر َ
مريئةسكةندةر و رووداوي قولَتاس لةيةل سةردةمي زةمةنيدا ثيَش ديَن.
لةةة "تةةذكره اعةةلی" و ئةةةوةي كةةة رةوايةةةت دةكريَتةةةوة و هةةةروةها بةةةثيي وتةةةي "سةةةيد حمةمةةةد
كةكردةشيت" كة "مينؤرسكي" وتةكاني ئةو دةقاودةق نةقلَ دةكاتةوة ،لة خانةداني تاتةةش بةةطي لةة
طرتين رؤذووةكاني ياري ثاريَز دةكةن كة طويا ئةمة بة ئةمري خان ئاتةش ناطريَت .بةلَام شتةكة وا نيية
لةبةر ئةوةي كة دواي ليَةوردني ياراني قولَتاس ،سولَتان بةوان ئةمر دةكات كة ئيوةش هةريةل مانةةكة
رؤذط بةطرن .عةرز دةكةن :بةقوربانت! ئيية ئةهلي حةقني بؤةي رؤذط بةرين؟ "مةبةسةت يةةل مةانط
رؤذووة" كةرةمدار دةفةرمويَت :ئةطر ئةهلي حةق بةواين تووشي شك و طومان نةدةبوون ...كةة كةاثرية
"ثريبنيامني" شفاعةت خوازيان بؤ دةكاو لييان خةؤش دةبيَةت .ئةةوجار دةفرمويَةت كةة هةةركات باسةي
مةرجي تؤ "ثريبنيامني" راست برِؤن رؤذوويان ثيَ حةرام دةكةم"...مةبةست يةل مانط رؤذووة نةل ئةو
رؤذانةي كة لة ئاييين يارسانيدا واجب كراوة".
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بةلَام رؤذوو لة ئاييين يارسانيدا بةم شيَوة تةفسري دةكريَ كة مرؤظي رؤذووةوان بؤ دةسةلَات ثيدا كردن
بةسةر خؤيو ثةروردة كردني ئريادةو نةفسي خؤي دةست ئةداتةة خؤناسةني و لةةواقيعدا بةةروانيين بةؤ
دةرووني خوي بةشيَوازي ثاكردنةوةي خوي لةدةروونةةوة ،بةخؤناسةني بةشةيَوةي كةؤيي "تةةواو بةؤني
تاكايةتي" دةطات.
هةروةها طرتين رؤذوو ،فةرمان بردن لة ئةمري ئاييين و كةكميية و بةياراني ئةةهلي حةةق فةةرمان دراوة
كة طرتين رؤذوو فةرزةو نافةرماني كردن لة هةريةل كدان لة فةرماني ئايينية.
كاتي طرتين ئةم دوو رؤذووة "هةريةل سي رؤذ" كة ةلةي زمساني كوردي دايةو بةثييَ رؤذميَري بةاو لةة
كوردسة تاندا لةكؤنةةو تةةا ئيسةتا بةةردةوام بةةووةو بةؤ دؤزينةةوةي دةقيقةةي بةرِيوةةةووني ئةةم جيَذنانةةة
"خاوةندكاري و ياران" ئةبيَ لة كةكمو ئيشارةطةلي ثيوةنديدارو زانسيت ئةستيَرةناسي و طاذميَري كؤن
و نويَ كةلَك وةر بةريَت.
ئةلَةةت ئةبيَ بةلَيني كة بؤ بةرِيوة بردني جيَذن و رؤذي ياري ،تةنيا رؤذميَرو طاذميَري هةسارةناسي ناويَ
لةبةرةاو بةريَت بةلَكوو ئةبيَ مانط و كاتي دةركةوتنيشي لةبةرةاو بةريدريَت لةبةر ئةةوةي كةة طةةراني
مانط لة دريَذةي سالَ بة تةقريب 034/001يةعين 034رؤذو 3سةعات و43خولةل و04/01ةركةسات
كة ماوةي طةراني شيَوة رِاطويزانة مةانط بةةدةوري زةوييةةوة دةبيَتةة 20رؤذو12سةةعات و 44خولةةل
و2/3ةركةسات.بؤية سالَي مانةي بةنيسةةت سالَي هةتاوي  13تا12رؤذ كورتتر دةبيَت2.
طةةاذميَري مةةانةي بةةة دوو شةيَوةية :ئةسةةتيَرةيي يةةان نيَةةوة جنةةي حةةةقيقي .لةةة طةةاذميَري ئةسةةتيَرةييدا
مانةةكان يةل لةبةين يةلدا  03رؤذ و باقي 20رؤذيان هةية كة لة سالَاني كةبيسةدا مانةة "ذي احلجه"
 03رؤذة .لة طاذميَري مانةي حةقيقي دا رؤذي يةكةمي هةةرمانط بةة ديةتين مةانط يةان لةة رؤي حسةيب
كردني بينيين مانةي نويَ دةست نيشان دةكريَ .مانةةكان بةجيَةاي ئةوةي كة يةل لةبةةين يةةلدا 03
رؤذ يان 20رؤذ بن طر انةي ئةوة دةكريَ كاتيَك بيَ ةوارمانط ثشت سةر يةل سي رؤذ "مةانةي تةةواو"
يان سيَ مانط لةدواي يةل 20رؤذ مانةي ناتةواو بن.
بؤية ئيرت نةاهيَشتين حسيي كةبيسة ،بايةخيَكي ناميين و طاذميَري بةشيَوةي سروشيت و بةثيي ديتين
مانةي نويَ حيسا دةكريَ كة يارسانييةكان ئةبيَ طاذميَري مانةي نيوة جني حةقيقي بةكار بةهيَنن.
كةواية ئةطةر23ريَةةنداني هةتاوي هاوكات بيَ لةطةلَ 14فيربيوري زاييين و بة سةرةتاي سةالَي كةوردي
ي هةرسةا َل تةماشةاي رؤذميَةري هةةتاوي دةزطةاي فةةرمي
طةرمسري واي بنني " .كة بؤ ثيَناسةكردني ئةةب َ
ذئوفيزيكي ئريان بكةين و هةروةها بؤ حيساباتي ثيوةنةديدار لةطةةلَ سةالَةكاني كةبيسةة و خةمسةةكة،
سالَ تييدا دةبيَتة شةش رؤذ" و هةر مانةيَةك لةة سةالَي كةوردي03رؤذ حيسةا بكةةين و زيةدة بةةوةش
 3رؤذي خةمسةة ،ئةوسةا كةة سةةرةتاي زمسةتاني كةوردي طةرمةسةري ،هاوكةات دةبيَةت لةطةة َل23ئابةان
ي بةسةةرجندان بةة هةةلَهاتين مةانةي يةكةةمني
"خةزةلَوةر"ي هةتاوي يان  10نةوامربي زايةيين كةة ئةةب َ
دوازدةهةم لة مانةي "مانط دلةي راس" لةة ةةلةي كةوردي ،رؤذةي خاوةنةدكاري بةرييةت و لةة ثةازدةي
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مانةيشدا جيَذني خاوةندكاري بةجيَةة بيَنن .ئاجنةا لةة طةاذميَري كةوردي كويسةتاندا كةة سةةري سةالَ،
هاوكاتة لةطةلَ سةرةتاي بؤرجي حةمل و 21مارةي زاييين و بةزيدةكردني ثةجنة لة كؤتايي رةشةةمةي
هةتاوي ،رؤذي 23سةرماوةز دةبيَتة سةرةتاي ةلة يا زمساني كوردي كة دواي هةلَهاتين مةانةي يةكةةم
ثازدةهةمي لةم ةلةدا ،رؤذاني قولَتاس دةست ثيَةدةكات و رؤذي هةذدةهةةم لةة مةانط دةبيَتةة "جيَةذني
ياران".
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سهيدەکانی بهرزنجه و بهسهرهاتیان
ميَذووى بةرزةجنة و سةيدةكانى بةةرزجنى لةةكاتى نيشةتةجآ بةوونى سةةيد مووسةا و سةةيد عيسةا لةةو
شويَنةدا دةست ثيَدةكات و سةبارةت بة بةرزةجنةى ثيَش لة نيشتةجآ بوونى ئةو دوو كةسايةتيية لةةو
شويَنةدا ،هيض زانيارييةكيان بةدةستةوة نيية.
موحةممةد عة سولَتانى بنةةماى وشةةى بةرزةجنةة دةطة ِريَنيَتةةوة بةؤ وشةةكانى بةرزينةة ،بةةرزيكانى،
بازرِةنةى و بةرزةنةى كة ئةويش ناوى هؤزيَكى دةسةآلتدار بووة لة ناوةةكانى رِؤذئاواى باشوورى ئيَةران
و حكومةتيَكى بةناوى "حةسنةنويية" ثيَكهيَنابوو ،بةآلم طواية دواى تيَكضوونى حكوومةتةكةيان رِوويان
كردووةتة ئةو شويَنةى كة دواتر بةهؤى نيشتةجآ بوونى ئةوانةوة بة بةرزةجنة ناوبانةى دةركردووة.1
دةفتةرى سةرئةجناميش ئاماذة بة كةسايةتييَك بة ناوى "شيَخ خاليدى كاذاوى" دةكةات كةة يةةكيَك لةة
ئةنةدامانى بنةمالَةةةى "سةةةيد موحةممةةةد ئةةةبوولوةفا تاجولعةةارفني" بةةووة .بةةةآلم بةةة ثيَةةى سةةةرئةجنام
بةرزةجنة لةكيةن شيَخ مووسا و شيَخ عيساوة ئاوةدان دةكريَتةوة.
بةهةرحاا ،سةيد مووسا و سةيد عيسا ،دواي كوةي دوايي باوكيان و بؤ بةجآ هيَناني حةج ،رِوودةكةنة
وآلتي حيجاز و حةج بة جآ دةهيَنن و دواي زيارةتي طؤرِي ثيَغةمةةةر لةة كةاتي طةرِانةةوة بةؤ هةمةةدان،
دةطةنة بةرزةجنة و بةة هةؤي سروشةيت جةوان و هةةواي خؤشةي دةظةرةكةةوة ،ماوةيةةل لةة بةرزةجنةة
دةميَننةوة .دةطيَرِنةوة كة شيَخ مووسا لة خةوندا دةطاتة خزمةةتي ثيَغةمةةةر و ئةةو زاتةة ثةريؤزة ثيَةي
دةلَآ :لة بةرزةجنة مبيَنةوة و مةطةرِيَوة بةؤ هةمةةدان .هةةروةها شةويَين دروسةتكردني مزطةةوتيَكي بةؤ
دةستنيشةةان دةكةةا .رِؤذي دواتةةر سةةةيد مووسةةا و سةةةيد عيسةةا بةةؤ دؤزينةةةوةي شةةويَين مزطةوتةكةةة و
دروستكردني هاوثة ان دةبن و دواي دروستكردني مزطةوتةكة لةةوآ نيشةتةجآ دةبةن و هةلَدةسةنت بةة
فيَركاري ئاييين و ثةروةردةى خوازياران و رِؤذ بة رِؤذ خةةلَكاني زؤرتةر رِوويةان تيَةدةكا و موريةدةكانيان
زيَدةتر دةبآ.
شيَخ عيسا و شيَخ مووسا لة كيةن "شيَخ خاليدى كاذاوى" يةوة ثيَشوازييان ليَدةكريَت و كضةكةى خؤى
دةدات بة شيَخ عيسا و شيَخ عيسا لةو ذنةى دةبيَتة خاوةنى  12كورِ كة ناوةكانيان بةم جؤرةية :سةيد
عةبدوولكةري  ،سةيد بايةزيد ،سةيد حسةين ،سةيد حةسةن ،سةيد موحةممةد صادق ،سةيد موحةممةد،
سةيد عةباس ،شيَخ كةماا ،سةيد و ساا ،مريسوور .شيَخ جةماا و سولَتان ئيسياق "سةهال" جةةنابى
مودةرِيسى و هةروةها عةبدولقادر موحةممةديش لة كتيَةى "حبةر اكنسةا " و ناميلكةةى "بةرزةجنةة"دا
ذمارةى كورِةكانى شيَخ عيساى لة فاةةى كضى خاليةد بةة  12دانةاوة و سةولَتان سةهاكيشةى بةيةةكيَك
لةوان لة قةلَةم دراوة .ئةمة لةة حا َليَةك دايةة كةة سةولَتان سةةهال لةة ذنيَكةى تةرى سةةيد عيسةا بةةناوى
"خاتوون دايةرال"ة و بةة وردى لةة سةةرئةجنامدا باسةى كةراوة .هةةورةها برايةةكى بضكؤلَةشةى بةةناوى
 -1قیام و نهضت علويان زاطروس ،ص.13 :

143

"ئةري " هةبووة كة لة تةمةنى ميَرمندالَيدا وةفات دةكات .بةآلم لة دةفتةرى سةرئةجنامدا تةةنيا نةاوى
سآ كةس لة براكانى سولَتان سةهال ،ئةويش بةة نازنةاوى خةدر و قةادر و سةةكمةت ،بةردراوة .ئةلَةةةت
طومانى ئةوة دةكريَ ت كة ئةم سآ كةسة تةةنيا نةاوى ئةوانةة بةن كةة دوذمنايةةتى سةولَتانيان كةردووة و
نةيارى رِيَةازةكةى بووبينت .ئةلَةةت ثيَويستة ئاماذة بكريَت كة لة سةرةاوةكانى تريش دا ،بة تايةةت لة
"تزكرة" كان دا هيض ئاماذةيةل بة براكةانى تةرى نةةكراوةو زؤربةةى سةةيدةكانى يارسةانيش رِةةةة َلةكى
خؤيان دةبةنةوة سةر براكانى سولَتان سةهال .كةواتة طومان لةوةدا هةية كة بة رِاستى  12براى هةبوو
بيَت.
دةطيَرِنةةوة لةةة كةةاتي دروسةةتكردني مزطةوتةكةةدا ،لةةة ثشةةت ئةةةو شةويَنة دةستنيشةةان كةةراوةدا ،ةةةةند
دةواريَكي ثيَكهيَنةراو بةة "قةاميش"ي ليَةةوو كةة ثيَةي دةطةوترا "زنةج" يةا "زةنةج" و هةةر بةةم بؤنةةوة
مزطةوتةكة و ئةو ماآلنةةي دواتةر لةةو شةويَنةدا دروسةتكران بةة "بةرزةجنةة" يةا "بةرزةجنةة" ناوبةانةي
دةركرد" .1ئةبو سعوودي" موفيت ئيستانةول لة كتيَي "روةة اجلنةان"دا نووسةيويةتي :شةيَخ عيسةا و
شيَخ مووسا لة وآلتاني تريشدا ناوبانةيةان دةركةرد و دةسةتة دةسةتة خةةلَكي موسةلَيان بةؤ ئاطةابوون و
ثةةةيرِةوكردني رِيَةازةكةةةيان دةةةةوونة خزمةةةتيان .لةةةو سةةةردةمةدا كةس ةيَك بةةة نةةاوي "مسةةتةفا خةةاني
نةسريي" لةكيةن دةولَةتةوة دةسةآلتداري ناوةةي شارباذيَرِ بووة ،خةبةةري ثيَةدرا كةةوا دوو نةفةةر لةة
سادات هاتوونةتة ناوةةكة و خةلَكيَكي زؤر رِوويان تيَكردوون و ئةطةر ئةم رِووتيَكردن و ثةيرِةوي كردنةة
بةردةوام بآ ،مةترسي ئةوة هةية كة هةموو ناوةةكة بةرنة ذيَر دةسةآلتي خؤيان.
مستةفا خانيش بؤ كوشتنيان ةوار ثياوي وةرِآ خست .هةر لةو سات و كاتةدا ،ثيَغةمةةةر ديَتةة خةةوي
سةيد مووسا و دةفةرموآ :كورِةكةم كاتي ئةوة هاتووة كة تةؤ شةةهيد بكةةن و بيَيتةةوة بةؤ كي خةؤم.
رِؤذي دواتر سةيد مووسا خةوةكةي بؤ سةيد عيسا دةطيَرِيَتةوة .لة ئةجنامدا ئةو ةةوار ثيةاوكوذة سةةيد
مووسا شةهيد دةكةن.2

 -1ئةدموندز ئةم رِووداوة بة شيَوةي خوارةوة دةطيَرِيَتةوة :دةطوترآ دانةري بنةمالَةي بةرزجنة كةسيَك بووة بة ناوي (عيسا نوور بةخش)
كورِي (بابا عةلي هةمةداني) و برازاي شاعريي بةناوبانط (بابا تاهريي عوريان) .بةثيَي زانيارييةكان ،عيسا نووربةخش سةيديَك بووة لة
بنةمالَةي ئييامي هةشتةمي شيعة (ئييام مووسا كازم) و دةطوترآ سةيد عيسا لةطةا براكةي (سةيد مووسا) بؤ زيارةتي حةج رِوويان كردؤتة
مةككة و مةدينة و هةر لة شاري مةدينةدا لة خةونيَكي هاوبةشدا ثيَيان دةطوترآ لة رِيَةادا (بةرديَكي رِةش)يان بةرةاودةكةوآ كة دةبآ ئةو
بةردة هةلَةرن و لةطةا خؤياندا بيةةن تا دواتر ثيَيان بةوترآ لة ة شويَنيَكدا نيشتةجآ بن و مزطةوتيَك ئاوةدان بكةنةوة .بةم شيَوة دةطةنة
بةرزجنة و بؤ ماندوويى دةركردن دةةنة ذيَر سيَةةري دةواري (زجني) شوانيَك و خةويان ليَدةكةوآ و ئةمريان ثيَدةكرآ لةو شويَنةدا مزطةوتيَك
دروستةكةن و بةردةرِةشةكةشي تيَدا بةكاربهيَنن .بيناي ئةم مزطةوتة تا ئيَستاش هةر ماوةتةوة و ميَذووي ئاوةدانكردنةوةي بؤ سالَي
()030ى كؤةي دةطةرِيَتةوة .برِوانة :كردها ،تركها ،عربها...
 -2حمةممةد رةئووف تةوةكو لةم بارةوة نووسيويةتي :سةيد مووسا دواي نيشتةجآ بوون لة بةرزجنة و هيَناني خوشكي حاجي شيَخ
خاليد ،بؤ ةاككي ئاييين و ئاطاكردنةوةي خةلَ ك ،رِووي كردؤتة ناحيةي ئاغجةلةر و لةوآ شةهيدكراوة و جةنازةكةى هيَنراوةتةوة بؤ بةرزجنة
و مندالَي ليَنةماوةتةوة .برِوانة :تاريخ تصوف در كردستان .ئةمانة لة حالَيَكداية كة ئةم رِووداوة لة كةكمي دةورةي بةرزجنةدا بة شيَوةيكي
تر باسكراوة.
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شيَخ داوود وتوويةتي حةوت ساا لة خزمةت شيَخ عيسادا بووم ،زؤركات ئاطاداربووم كة شيَخ عيسا دواي
نويَذي شةو ،تاكوو بةربةيان ،دوعا و عيةادةتي دةكرد و نويَذي بةيانياني بة دةسنويَذي شةو دةخوينةد.
زؤر خواترس و سةبارةت بة مالَي دنيا بآ مةيل بوو و هةةموو كةاتي خةؤي بةؤ رِةزامةنةدي خةوا تةةرخان
كردبوو ،دةيفةرموو :خوا بة ثيَغةمةةري فةرمووة" :لِغفِرَ لَكَ اهلل ما تَقَدَّمَ مِن ذَنةِكَ وَ ما تَةمخَر" ثيَغةمةةةر
رِؤذي حةفتا جار داواي مةغفةرةتي لة خوا دةكرد.
هةروةها دةيفةرموو :طشت طوناهةكان هةرةةندة بضوول بن ،بةطةورة بزانن ،طشت ةةاكييةكاني خؤتةان
بة بضوول دابنني ،هةر ةةندة طةورة و طرينط بن.
هةروةها دةيفةرموو :ب ؤ ماوةي سالَيَك لة خةلَك دووري كرد و بةتةنيايي لة سةر كيَوي "كةاذاوة" دوعةام
كرد تا طةيشتية خزمةتي حةزرةتي "خدر" كة فةرمووي" :يا اَبا عَةدالكري  ،اُحِةٌُةكَ اهلل وَ عامِلُةكَ بةاللُة ِ
اجلييل ،وَ كانَ لَكَ صاحةا فى املقام وَ الرحيل" .هةروةها دةيفةةرموو :رِؤذيَةك طةويَ لةة بانةيَةك بةوو كةة
دةيةوت :ئةطةر ئارةزووي ئيَيةت هةية دةبآ هةموو تةمةنت بة بةندةيي ئيَية بة سةربةريي و لة غةيري
ئيَية دووربى و دةيفةرموو " :ئييةام ئةةو كةسةة نييةة كةة سةنوورةكاني ئيمهةي بةةةزيَنيَت ،بةةلَكوو ئةةو
كةسةية كة هةموو طرفت و ناخؤشييةكان تةحةمول بكا و هةرطيز رِةزاي خوا لة برينةكا ،هةتاكوو ئةطةر
ثةيرِةوكةرانيَكي زؤر كةميشي هةبيَت".
هةةروةها دةيفةةرموو :هةةةر كةةس كةة بةةة بةةردةوامي بةة شةةويَن مةالَي دنيةاوة بةةآ ،تووشةي تةمةةةةلَي و
سةرليَشيَواوي و بآ حورمةتي دةبآ ،هةر كةس كة خؤي بةشتيَكي بآ بةهاوة برِازيَنيَتةوة ،ئةو كةسة بؤ
دنيا باشة.
هةروةها دةيفةرموو :طةورةترين و سوودبةخشرتين زانست و زانياري ،بةندةيي خةودا و خوداثةرسةتيية.
هةروةها دةيفةرموو :طةورةترين شتيَك كة نرخ و بةها بة مةرؤظ دةبةخشةآ ،زانسةت و زانينةة و باشةرتين
دةسكةوتي زانستيش ،كرداري ةاكةية.
"ئةبو سعوودي" رِؤذيَك ليَي دةثرسآ :هؤي جةواني ةةاوةكانت ةةيية؟ دةفةةرموآ :طةيشةتية خزمةةتي
حةزرةت و ةاوةكامني ماةكرد ،ئةو جوانيية لة رِووناكي ليَوي ئةوة.
شيَخ هيدايةتي حةسةن ئاوايي دةيفةرموو :زؤرجار بة ةاوي خؤم ديةت كةة شةيَخ كؤلَةة ئةاردي بةؤ مالَةة
هةتيو و دةستكورتةكان دةبرد و ةةندين جار ئاطام ليَةوو كة بارةداري بؤ مالَي هةذاران دةبرد.
شيَخ عيسا كةسايةتييةكى زانا و تيَةةيشتوو بوو قانوونى ذيانى رِؤذانةةى بةةم شةيَوة بةؤ خةؤى دانةابوو:
ثاش نيوةرِؤ وانةى دةوتةوة و موسولَيانانى ئامؤذطاري و ئريشةاد دةكةرد ،ئيَةواران قورئةانى دةخويَنةد و
شةوانةش لة كوجنيَكى تايةةتدا بة زيكر و عيةادةتي دةكرد .تةواوى ذيانى بةم شيَوة بةردة سةةر و هةيض
كات خوداى فةرامؤش نةدةكرد.ئةم شيعرة لةكيةن شيَخ عيساوة طوتراوة:
واصمن را دليل و برهاني
كائنات است جس  ،ما جاني
وارث فقر شاة مةةةةرداني
خةةةةةاةى اولياى دور قةةةةير
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طةةرةة مرغان عشق بسيارند
ميهر جةةةةامعي مجلة كةةون
طرةة در ملك عشق عامل فقر
نةةةةورخبشي بر هية عةةةةامل
هر كة بيناست ،ديدة است كة من

هةةةيضو عنقا امري ايشاني
هرةة بود است هست مةا اني
بر سةةةرير شهود سلتاني
بر سدهر كةةةةةيال تاباني
عيسى مري ال عةةةةيراني

"شيَخ مةعرووفى نةودةهى"ش ئةم ةةند ديَرِةى لة وةسفى شيَخ عيسادا داناوة:
ــر ِه
صر ِه
الشی ُخ عیسى قطبُ اَ ِ
َو واحـــدى َوقتِه َو َدهـ ِ
هل َع ِ
ُـــرش ٌد بالـــــحجةَ لل ُم َح ِج ِة
ي
َنجهَ"
ِ
أ َو ُل َمـــن أقا َم فـــــى "بَرز ِ
***
ك فى المنام َسی ُد البَ َش َر
مسجد ِها اِذ قَد أ َمََ َر
ی ِبنى
ِبذا َ
ِ
ــأذن البارى
الجدار
قَص ُر َعـــن جـا ِنبى ِ
جُـــذ ُع ف َ َمره ِب ِ
شيَخ عيسي بةرزةجنى لة تةمةنى كالَيريي دا لة كيةن دةرويَشةكانييةوة كة مةكيةكةتى دةرطاى بةوون،
هان دةدريَت بؤ بةستنى ثة انى هاوسةريَتى لةطةا "خاتوون دايةرال"ى كضةى حةسةةن بةةطى جلةد كةة
يةكيَك بووة لة طةورةثياوانى ناوةةكة و ئةم ثة انة دةبةسرتيَت و بةرهةمةكةى لة دايكةوونى "سولَتان
سةهاكى بةرزةجنى"ية.
ةؤنييةتى ئةم رِووداوة لة دةفتةرى سةرئةجنام باسى كةراوة .ئةلَةةةت ثيَويسةتة بةوتريَةت ئةةم رِووداوة
لةكى ئةهلى حةق زؤر طرينط نييةة ،ةةونكة سةةرهةلداني زات بةةثيَى مةشةييةت و خواسةتى خوداوةنةد
رِوودةدات و هةر كةسيَك بةثيَى كردارى ةاكةى خؤى ثلة و ثاية وةردةطريَت.
سولَتان سةهال كى يارسانةكان وةل سةرةتاو دةستديَك ثيَناسة دةكريَت و "هةفتوانةة" كورِةكةانى ئةةو
زاتةن و سةروةرى خؤيان بةهؤى ثةيوةستةوون بةوةوة وةردةطرن.بةم شيَوة كةة طشةت ئةةو كةسةانةى
كة لة يارسان دا بة سةيد دةناسةريَن ،دةبةآ بةة رِةةةةلَةل بضةنةوة سةةر يةةكيَك لةة منالَةةكانى سةولَتان
سةهال "هةفتةوانة".
سةةةبارةت بةرِةةةةةلَةكى ش ةيَخ عيسةةا ،بةةةثيَى ئةةةو زانياريانةةةى كةةة لةةة تيَكسةةتة كؤنةةةكانى يارسةةان و
"تزكةةرة"كانةةدا وة دةسةةتيان كةةةوتووة ،دةتةةوانني بلَ ةيَني "بابةةا نةةاوس س ةةركةتى" دواى ثةةةردةطرتنى
بةيارةكانى دةفةرموآ :دواى من نيشانةكانى دةركةوتن و شويَن لة "ثريا موردينى" بدرسن.
بةثيَى كةآلمى سةرئةجنام ثريا يةكيَكى لة نةوةكانى بابا عة هةمةدانى كة لة "مةوردين"دا نيشةتةجآ
بووة و نيشانةى دةركةوتنى سةرلةنويَى بابا ناوس لة كورِة مامةكةى خؤيَدا رِةةاو دةكةات و بةة يةارانى
رِادةطةينيَت.
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ئةم بابةتة ئةوةمان بؤ رِوون دةكاتةوة كةة جةةة لةة شةيَخ عيسةا و شةيَخ مووسةا كةسةانيَكى تةريش لةة
منالَةكانى بابا عة لة ناوةةى كوردستان دا نيشتةجآ بوون .ثري قابلى سةرمةرقةندى دةفةرموآ:
ثادشام بارطةش وةست ةة يانةى باو
شام نة حشيةتةن رِةمحش نة د
هةروةها لة كةكمى دةورةى خةزانةدا نووسراوة:
ثادشام ثةيدا بى ئةو باوليان
ئةو باوليان....
هةفتةش كة لوا نامشان نيان
ةة ئيَية ثةيغيامى ئةو باوليان
بةآلم بةة هةؤى هةةبوونى ةةةند كةسةايةتى هاونةاوى بابةا عةة هةمةدانييةةوة بؤةةوونى جيةاواز لةة نةاو
ليَكؤلَةران دا ثةيدا بوة.
"مؤدةريسي" و هةندآ لة ليَكؤلَةران" ،بابةا عةةلي هةمةةداني" و "سةةيد عةةلي هةمةةداني" ناسةراو بةة
"عةلي ثانى" شاي هةمةدان" ،ئةمري كةبري" " 114كؤةي" شةاطردي تقةي الةدين اخةي علةي دوسةيت"
 104كؤةي" بة يةل نةفةر دةزانن ،كة دواتر واتة لة سالَي ""100ى كؤةي طةيشتؤتة خزمةتي "شيَخ
شرف الدين حميود مزقاني رِازي" ،خاوةن كتيَةةةلي :ذخريه امللةول ،مةرآت التةائةني ،مشةار اكذواق،
اوراد فتييه ،سري الةالةني ،ذكريه ،مكتوبات امرييه ،عقليه ،شرح ،فصوح احلكة  ،اسةرار النقةةه و ...كةه
شويَن و كاتي وةفاتيان بةجمؤرة نووسيوة :طؤرِةكةي لة ختمن "كوك "ةة و لة سالَي ""130ى كؤةي
دوايي كردووة .بةآلم لة هيض سةرةاوةيةل دا باسي نةوةكاني نةكراوة و ئةطةر بةكورتي باسي نةةوةكاني
كرابآ :ناوي "شيَخ عيسي" و "شةيَخ مووسةي" نةةبراوة .بةةآلم سةةبارةت بةة "بابةا عةةلي يةكةةم" كةة
دةطوترآ "طومةزي عةلةويان" لة شاري هةمةدان شويَن طؤرِي ئةوة" ،حميط طةاطةايى" بة ثشتةةسةنت
بة زانيارييةكاني ثروفيسؤر "ثؤث" و ثروفيسؤر مينؤرسكي ،ئةم طومةزة بة بةشيَك لة بيناكاني سةدةي
شةشةمي كؤةي ،سةردةمي سةكجقةكان دادةنآ ،لةم بارةوة نووسةيويةتي :طؤمةاني تيَدانييةة كةة ئةةم
طومةةةزة طةةؤرِي بنةمالَةةةي عةلةوييةةةكاني هةمةدانةةة كةةة "رِاوةنةةدي" بةةة "تربةةة اسةةمف سةةادات" نةةاوي
ليَربدووة.1
ثيَويستة بةوترآ طومةزي عةلةويان طرينةرتين و بةناوبانةرتين شةويَنةواري ميَةذوويي -ئيسةممي شةاري
هةمةدانة كة لةة كؤتةايي سةةردةمي سةةجلووقييةكاندا دروسةتكراوة و لةة بةواري شةيَوازي تةكرسةازى و
رِووكاري بيناكةوة ،لة بيناي "طونةةدي سووري مةراغة" دةةآ كة لة سالَي ""342ى كؤةةي دروسةت
كراوة.2
ئةلَةةت نابآ لة بريبكرآ كة هاوكات لةطةا "بابا عةلي هةمةداني"دا ةةند كةسيَك لة زاناياني ئاييين هةر
بة ناوي "سةيد عةلي هةمةداني"يةوة لةو شارة ذياون ،كة دةتوانني بةة "عةةلي ئةةبي بةةكر بةن حةةمري

 -1طنةد علويان ،محیط طباطبايى ،مجله آموزش و ثرورش ص.00 :
 -2تاريخ مفصل هيدان ،ج يك ،امحد صابري هيداني ،ص.103 :
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يةمةني هةمةداني" ئاماذة بكةين كة بة نازناوي "سرياجةدين ئةبوحلةسةن" ناسةراوة و خةاوةني كتةيَي
"الزكزل و اكشراط"ةه و لة سالَي ""331ى كؤةي دوايي كردووة.1
بةهةرحاا ليَكضوويي ناوي ةةندين كةسةايةتي ئةةو سةةردةمة كةة هةةر هةمووشةيان نيشةتةجيَي شةاري
هةمةدان بوون ،بووةتة هؤي ئالَؤزي و واي كردووة كة نةتوانرآ ليَك جيابكريَنةةوة و لةة ناويةان دا "بابةا
عةلي هةمةداني" بناسريَت .ئةم ئالَؤزيية لة ليَكؤلَينةوةكاني زؤربةي ليَكؤلَةرانيش دا رِةنةي داوةتةةوة و
ساخكردنةوةي بؤ نةكراوة .ويَرِاي ئةمانة ،زؤربةي ليَكؤلَةةران "سةةيد حمةممةةدي نوربةةخش" موريةدي
خواجة ئيسياقي خةتغني " 303 -103كؤةي" كة خريقةي بة سةيد عةلي هةمةداني بةخشيوة و بة
دةسيت خؤي كردوويةتة بةرى ،بةة كةورِى سةةيد عةةلي دةزانةن و "شةيَخ عيسةا"ش بةة "نووربةخشةي"
دةزانن .هةروةها مامؤستا "عةلي ئةسغةري حيكيةت" لة سةر ئةو باوةرِةيةة كةة طةؤرِة بةناوبانةةكةةي
هةمةدان ،طؤرِي سةيد عةلي ناويَكةة كةة لةة رِاسةيت دا ثةةيرِةوي رِيَةةازي "نووربةخشةيية" و بةة "شةاي
رِةشدؤش" ناوبانةي دةركردووة و دواتر طؤرِةكةي بووةتة ةلةخانةي مريسةيد عةلي دووهةم.2
ئةلَةةت طومان لةوةدا نيية كة "سةيد مري عةلي نوور بةخش" ةةندين جار سةرداني كوردستاني كردووة
و لةكيةن خةلَكان و دةسةآلتداراني ناوةةكةوة بة طةرمي ثيَشوازي ليَكراوة و ثةيرِةوي رِيَةازةكةي بوون.
هةروةها لة سةر ناوي ئةو كةسايةتية ئايينيية دراويان دةركردووة و خوتةةيان بة ناوي ئةو خويندووة.3
بةآلم ئةوةي كة "نووربةخش" بة نةوةى "بابا عةلي هةمةداني" ،يا بة براي شيَخ عيسةا و شةيَخ مووسةا
دابنيَن ،هيض بنةمايكي رِاستى نييةة .بةةآلم لةة كةكمةةكاني دةورةي بةرزةجنةة و ثةيَش لةة سةةرهةلداني
سولَتان سةةهال ،نةاوي ةةةندين بنةمالَةةي "سةادات" بةراوة كةة حمةممةةد مةةردؤخي كوردسةتاني سةآ
بنةمالَةيان بة نةوةى بابا عةلي هةمةداني ،دادةنآ .بنةمالَةكان بريتني لة:
 .1سةيدةكاني "سةآلوات ئاوا" كةة بةة سةةيدةكاني "منةان" ناوبانةيةان دةركةردووة و بنضةينةيان
دةطةرِيَتةوة بؤ سةر "مةك ئيرباهي " ناويَك كة طؤرِةكةي لة ئاوايي سةآلوات ئاواية.
 .2بنةمالَةي شيَخ ئةمحةد ناسراو بة "شيَخ رِةش" كة طؤرِةكةي لة ئاوايي "نايسةر"ة.
 .0مةك مريزاي ةؤرِي كة باثريي بةشيَك لة سةيدةكاني ةؤرِة .مةردؤخ ئةم سآ بنةمالَةة سةةيدةي
"منان ،نايسةر ،ةؤرِ" لةطةا سةيدةكان "ساداتي"ي بةرزةجنة بة نةوةى بابا عةةلي هةمةةداني

 -1جميع المؤمنین ،ج ع ،ص 44 :و مرآت الجنان يافى ،ج  ،0ص .200 :هةروةها دوو كةسايةتي تريش هةر بةناوي (سةيد عةلي) لة
هةمةدان هةبوون كة ئةمانةن (علي ابن احلسن هيداني) ناسراو بة (اين فاكهي ابوالفضل) كة لة سالَي ()441ى كؤةيدا وةفاتي كردووة و
(علي ابن حسني بن امحد بن حسن بن قاس بن حسن بن علي هيداني) ناسراو بة (فلكي) كة لة سالَي ()421دا كؤةي دوايي كردووة و خاوةني
ةةندين بةرهةم بووة.
 -2از هيدان تا كشيري ،علي اصغر حكيت ،ماهنامة يغيا ص.040 :
 -3مجالس المؤمنین ،قاضى نورهللا شوشتري ،ج دوم ،ص.140 :
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داناوة .ساداتي "ثةجنة"ش كة بة نةوةى "شا زةرِين كةمةر" ناوبانةيان دةركردووة ،بة بةشيَك
لة ساداتي بةرزةجنة دةزانيَت.1
ئةلَةةت جيا لة بةرةي بابا عةلي هةمةةداني ،سةاداتي تةريش رِوويةان كردؤتةة كوردسةتان و لةةم ناوةةةدا
نيشتةجآ بوون ،كة هةنديَكيان بريتني لة :ساداتي "شيَخولئيسممى" كةة بنةةةةكةيان دةطةرِيَتةةوة بةؤ
"سيد حةمزة كورِى ئييام عةلي موسةي الةرزا" ،سةاداتي "كلجةي" كةة دةةةنةوة سةةر "شةيَخ سةالَح"،
ساداتي "ثريخزران" سةيد موحةممةد "ظهريالدين" ،2ساداتي "باينضةو " كةة دةطةرِيَنةةوة سةةر شةيَخ
ئةمحةدي باينضو كورِي ئةمري مةمحوودي سةبزةواري كة ئةوانيش لة بةرةي ثري خزرن.
هةةةروةها سةةاداتي "ثةةاوة" و "شةةالَي شةةل" و "ثارسةةانيان" و "قةةارةوا" و "تةةاوةطؤزي" كةةة بنضةةينةي
هةموويان دةطةرِيَتةوة بؤ ثري خزري ثةري شةاهؤ .سةاداتي "خةور خةورِة" و "دةرِةشةيَخان" كةة بةةرةي
"شيَخ شوكرة"ن .ساداتي "سةفا خانة" كة ئةوانيش بةرةي "ثةري خةزر"ن و سةاداتي "ةةؤرِ" ،بةةرةي
"مةك ئةبوبةكر"ن ،هةروةها ساداتي "خانةقاي ثاوة" كة بة بةرةي "سةيد حةمزة" و "عةلي عةزيزي"
كورِي "ئييامي جةعفةر" دةذميَردريَن و ساداتي "تؤدار" و ساداتي "كاكؤ زةكةريا".
بةآلم سةبارةت بة ساداتي بةرزةجنة و بة سةرهاتيان ،ثيَويستة بةوترآ :بةداخةوة طشت ليَكؤلَةران و بة
سةرهاتنووسان و هةموو نووسةراني بواري "انسا السادات" تا بؤيان كراوة و توانايان هةبووة ،ناو و بة
سةرهاتي ئةم بنةمالَةيان ون و ئالَؤز كردووة .تارِادةيةل دةتوانني بلَيَني بة بةراورد لةطةا طرينةةي رِؤلَةي
ئةم بنةمالَة لة ميَذووي ناوةةكةدا ،هيض زانيارييةكي ئةوتؤيان لة سةر تؤمار نةكراوة.
لة كتيَي "احلدائق الندية"دا سةبارةت بة سةيد يوس نووسراوة :سةةيد يووسة لةة سةالَي ""443ى
كؤةيدا لة دايكةووة و هةر لة مندالَييةوة طةورةيي و كةمالَي دةرووني ثيَوة ديار بووة .دواتر ئةم ثيةاوة
طةورةية لة هةمةدانةوة بةرةو بةغداد سةةفةر دةكةات و دواي تةةواوكردني زانسةيت "حةديث" و شةةرع و
زانستة ئايينيةكاني تر ،لةكي "عممة ئةبو ئيسياقى شريازي" بةرةو ئيسفةهان وةرِيَ دةكةوآ و لة طةا
شيَخ "حةسةني مسناني" و "شيَخ عةبدولَغي جةويين"دا دةةةنة خزمةةت "شةيَخ ئةةبو عةةلي فارمةدي
نةقشةةندي" و دةرسي تةريقةتي ليَ وةردةطرن و خريقةي ئريشادي دةدريَتآ .دواي ئةةوة دةطةرِيَتةةوة
بؤ شاري هةمةدان.
دةطيَرِنةوة لةو كاتةدا ،كة لة شاري هةمةدان سةرقالَي رِيَنومايي و رينويين خةلَك بووة ،رِؤذيَةك لةة سةةر
جؤطة ئاويَك دادةنيشآ و دواي ماوةيةكي كةم دةفةرموآ :فةرما ،ثيَدراوة بةؤ رِيَنةويين خةةلَك بةرِؤم بةؤ
وآلتي ميسر و دةستةةجآ وةرِيَ دةكةوآ و رِوودةكاتة ميسر و بؤ ماوةي حةةوت سةاا لةةوآ نيشةتةجآ

 -1تاريخ مردوخ ،ج دوم ،ص .01 :ئةلَةةت لة كةكمي سةرئةجنامدا كورِةكاني بابا عةلي بةم شيَوة ناوبراون :شيَخ مووسا ،شيَخ عيسا ،شيخ
باقي ،شيَخ باآلنرتان ،شيَخ قودرةت و شيَخ ئييان ،كة هةموويان لة كاتي هةرزةكاري سولَتان سةهاكدا وةفات دةكةن.
 -2ثري خضر شاهؤ.

149

دةبآ .دواي ئةوة ،رِوودةكاتة شاري "مةككة" و سآ سالَيش لةوآ دةميَنيَتةوة .دواتةر دةطةرِيَتةةوة بةؤ
1
شاري بةغداد.
ثاش ئةوةيكة سةيد يووس لةشاري "مةرظ" نيشتةجيَ بوو هات بؤ "هةرات" و ماوةيةل لةويَ مايةةوة.
بةلَام خةلَكي مةرظ ليَةي ثارِانةةوة كةة بةةريَتةةوة ،بؤيةة طةرِايةةوة ديسةان هاتةةوة بةؤ هةةرات و لةةكاتي
طةرِانةوة بؤ مرظ لةناو ريَةادا لة "شةهووز" سالَي303ي كؤةي مانةي مةرد .ئةةو شةةجةرةية كةة شةيَخ
مةعرووي نةودهي بؤ شيَخ عيسا باوكي سولَتان ئيسةياق هيَناويةة و جةةنابي مودةرِسةيش ثشةت راسةيت
كههردوة بهم شههێَوەيه :سیدعیسههی ابهههن بابههاعلی همههدانی ابههن سیديوسهههف ابههن سیدمنصههور ابهههن
سیدعبدالعزيز ابن سیدعبدهللا ابن سیداسماعیل ابن موسی کاظم... 2
 -1دةطيَرِنةوة لةو كاتةدا كة سةيد يووس لة بةغداد بوو( ،شيَخ عةبدولقادري طةيمني) و (ئةبو سةعيدي تةمييي) و (ئينب
سةقا)يش لةو شارة بوون .ئةم سآ زانا برِياريان دا بضن بؤ كي سةيد يووس و ةاويان ثيَي بكةوآ .ئينب سةقا طوتي :من
ثرسياريَك لة سةيد يوس دةثرس كة نةتوانآ وةآلمي بداتةوة .ئةبو سةعيد طوتي :من زؤر ثيَ خؤشة بةية خاوةني سةروةت و
سامان ،كةوابوو داواي ليَدةكةم دوعايةك بؤ بكات تاكوو بةةمة ئارةزووي خؤم .شيَخ عةبدولقادريش فةرمووي :تةنيا مةبةست و
ئارةزووم لةم ديدارة ئةوةية كة سةيد يوس دوعاي خيَرم بؤ بكا .هةر سيَكيان طةيشتنة خزمةتي سةيد يوس  .سةيد يوس بة
ئينب سةقاي فةرموو :ئةو ثرسيارةي كة لة ميَشكت داية ئةمةية و وةآلمةكةشي ئةوةية .بةآلم ئاطاداربة كة تؤ بة كافري دةمري.
دواي ئةوة بة ئةبو سةعيدي فةرموو :تؤيش دةطةيتة ئاوات و ئارةزووي خؤت .بةشيَخ عةبدولقادري فةرموو :تؤ وةرة ثيَشةوة.
شيَخ عةبدولقادر ليَي نزيك دةبيَتةوة ،سةيد يووس ةاوةكاني ماة دةكا و ثيَي دةلَآ :مذدةت ثيَدةدةم كة تؤ دةبيتة ساحريي
زةمةني خؤت و ثلةوثايةت بةرزدةبيَتةوة و ئيسممةكان كةلَكت ليَ وةردةطرن.
زؤري ثيَنةةوو ئينب سةقا بةفةرماني خةليفةي عةباسي بؤ ئةجنامي ئةركيَك رِةوانةي ئةستةنةوا كرا ،كة ةوو بؤ كي ثاشاي
طاورةكان ،ةاوي بة كضةكةي ثاشا كةوت و دلَي ليَضوو ،كضةكة بةو مةرجة شووي ثيَكرد كة واز لة ئيسمم بهيَنيَت ،ئةويش ةووة
سةر ئاييين كضةكة و دواي ماوةيةل بة كافري مرد .ئةبو سةعيديش بوو بة بةرثرسي مةوقووفاتي شام و سةروةت و ساماني زؤري
ثيَكهيَنا .شيَخ عةبدولقادري طةيمني ثلةوثايةي بةرزبؤوة و لة هةموو وآلتة ئيسمميةكاندا ناوبانةي دةركرد.
2
 -0ئييام ئيسياعيلي موحةديس لة سالَي ( )102كؤةي لة بةغداد لة دايكةووة و كي باوكي واتة ئييام مووساي كازم زانسيت
(حديث) و زانستة ئايينييةكاني تر دةخويَنآ و بؤ ماوةيةكيش لةخزمةتي شيَخ مةعرووي كةرخيدا دةبيَت ،لة سالَي ( )203كؤةي
واتة لة تةمةني ( )03سالَي دا كوةي دوايي دةكات و لة تةنيشت طؤرِي باوكي دةنيَذريَت .ئييام ئيسياعيل كورِيَكي بووة بةناوي
عةبدولَغ كة جيَةةي باوكي طرتؤتةوة  .2عةبدولَغ ،ويَرِاي ئةو زانستانةي لة باوكييةوة وةري طرتووة ،كي (سید الطائفتین جنیدى)
له بةغداد ،دريَذةي بة خويَندن و فري بووني زانسيت خؤي داوة .عةبدولَغ لة سالَي ( )032كؤةي دا لة بةغداد كوةي دوايي دةكات
و كورِةكةي رِيَ و شويَين باوكي دةطريَتةوة و بؤ ةاككي ئاييين رِوودةكاتة وآلتي خورِاسان لة باكووري رِؤذهةآلتي ئيَران .ئةويش لة
دواي ةاككييةكي زؤر ،بؤ ثةرةسةندني ئايينى ئيسمم لة ناوةةكةدا ،لة سالَي ()413ى كؤةيدا وةفات دةكات و كورِةكةي
(حمةممةد مةنسوور) جيَةةي دةطريَتةوة.
دةطيَرِنةوة ئةو ثياوة ئايينيية ،شةوي بؤ سآ بةش تةرخان كردووة :بةشيَكي بؤ نووسني ،بةشيَكي بؤ نويَذ و بةشيَكي بؤ
خويَندنةوةي قورئان( .حمةممةد مةنسوور) دواي ماوةيةل بةغداد بةجآ دةهيَلَيَت و رِوودةكاتة وآلتي عةجةم و لة شاري (مةرظ) كة
كةوتؤتة باشووري رِؤذهةآلتي ئيَران ،نيشتةجآ دةبآ .دواتر دةةيَتة شاري (هةمةدان) و هةر لةوآ نيشتةجآ دةبآ.
حمةممةد مةنسور دوو كورِي دةبآ بة ناوةكاني (سةيد يووس ) و (سةيد عةبدولَغ) .سةيد عةبدولَغ لة هةمةدانةوة دةطةرِيَتةوة بؤ
بةغداد و دواي تةواوكردني زانسيت (حديث) و شيكردنةوةي قورئان ،بؤ ةاككي ئاييين رِوودةكاتة ناوةةي (جةل محرين) و لةو
ناوةةدا نيشتةجآ دةبيَت ،كة تائيَستاش نةوةكاني هةر ماونةتةوة و بة (بةني مةنسوور) دةناسريَن  .2بةآلم (سةيد يووس ) كي
باوكي ،لة هةمةدان دةميَنيَتةوة و دواي باوكي جيَةةي دةطريَتةوة.
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البتههه شههجرة دياههري از سههادات برزنجههه نیههز در دسههت مههي باشههد كههه سههال ویدت سههلطان
اسهحاق را بهه  333هجهري ميرسهاند كهه بهه ايهن شه ل ميباشهد :سهلطان اسهحاق ابهن سهید
عیسي ابن سید علي ابن سید يوسف ابن سید علي ابن سید حسین ابن سهید يوسهف ابهن سهید
علي ابن سید حسین ابن سید جعفر ابن سید موسي كاظم ...و يها در کتهات تهـحفةاألزههار و
زیلاألنههههار سلسهههله نسهههب شهههیخ عیسهههی برزنجههههای را اينچنهههین عنهههوان کهههرده اسهههت:
اسماعیل عبدهللا عبدالعزيز منصور يوسف عبهدالکريم بايزيهد حسهین
عیسی عبدالسید قلندرا عبدالرسول و ...

هةلَةةت شةجةرةيةكي ديكة لة ساداتي بةرزةجنة لةبةردةستداية كة سةالَي لةةدايك بةووني سةولَتان
ئيسياق بؤ333ي كؤةي دياري دةكا و بةم شيَوةية سولَتان ئيسياق كورِي سةيد عيسا كورِي سةيد
عةلي كورِي سةيد يووس كورِي سةيد عةلي كورِي سةيد حسيَن كورِي سةيد جةعفةر كةورِي سةةيد
مووساي كازم ...و يان لة كتيَي توحفةتولئةزهار و زةكلولئةنهار سيلسيلةي رةةةلَةكي شيَخ عيسةا
بةرزةجني بةم شيَوة باسي ليَكراوة :ئيسياعيل -عةبدولَلَا -عةبدول عةزيز -مةنسةوور -يووسة -
عةبدول كةري  -بايةزيز -حسيَن -عيسا -عةبدول سةةيد -قةلةنةدةرةن -عةبةدول رةسةوولَ و...
ي بة دوواي سةيد يووس دةبوواية بابةة عةةلي هةمةةدانيو ثاشةان شةيَخ عيسةا جيَيةان
كةوا دةبينر َ
ي ئةةو نووسةراوةية لةة سةةر
بةرتاه كة حةزف كراوة ثاشان مندالَاني شيَخ عيسا نةاو بةراون و بةة ثة َ
ئاييين شافيعي لة قةلَةم دروان كة ةي لةم كتيَةةدا رةةةلَةكيان بوَ ئيرباهييي مورتةةزا طيَرِاوةتةةوة
بوَ ئيسياعيل .هةروةها لة كتيَي شةجةرةتوملوبارةكة كثةرِةي  30كة باسي نةوةكاني ئيسةياعيل
كورِي مووساي كازم دةكاو نووسراوةكة هيض يةةل لةة منةدالَاني جةةنابيان بة َو ئيَةران نةةهاتوون و يةا
شةجةرةيةكي ديكة لة بنةمالَةي ئاتةش بةط نةقل كراوة و بةم شيَوةية:
سةيد حمةمةةد بةةيط ،سةةيد وةيةس قةولي ،سةةيد سةولَتان ،سةةيد عيسةا ،سةةيد قةنةةةر ،سةةيد
نوورئةلدين ،سةيد سةدرةددين ،سةيد بةدرةددين ،سةيد ئةبي لعةباس ،سةيد عيسا ،سةيد حسةيَن،
سةيد زةيد ،ئييام زةنيؤلعابدين ...هةروةها ئاماذة بؤ ةةندين ميَذووي ديكة بةؤ رؤذي لةةدايكةووني
سولَتان ئيسياق كراوة333-443" ،ل،كةاردايي"012-012" ،ل ،حةاجي نعيةةتولَلَا مةوكري"،
" ...-323ل ،سةةةةةةديق سةةةةةةةيزادة"...-110" ،ل،حمةممةدعةةةةةةةلي سةةةةةةولَتاني"-041" ،
...ل،سةةيدخةليل عةالينةةذاد"033" ،تةا303-013ل،طولَيةوراد مةورادي" .ئايةةتولَلَا مةةردؤخي
كوردستاني دةلَيَ :سولَتان ئيسياق كورِي شيَخ عيسا بةرزةجني كة لة سةةدةكاني حةةوت و هةشةت
ذياوة مو اكشةالة و لة نةوةكاني ئييام زةينؤلعابةدينة و لة كيَويَك هةر بةةم نةاوة ون بةووة و هةيض
نيشانة و شويَنةواريَكيان لةيَ نةدؤزيةتةةوة .بةةلَام لةمةة ِر ميَةذووي لةةدايك بةووني سةولَتان ئيسةياق
لةكيكةوة دةبيَ مةبنا و بنةرِةتي لةسةر ميَذووي مردني سةيد يووس كة ثيَشرت باسي كةرا دابةنني.
بةم شيَوة كة ئةطةر كؤةي دووايي سةيد يووس سةالَاني دووايةي نيةوةي هةةوةلَي سةةدةي شةشة
لةبةرةاو بةرين " 332يا330ل" ،دةبيَ ميَذووي لةدايك بووني كورِةكةي واتة باباعةةلي هةمةةداني

151

ي و كةاتي مردنةي بةثةةي راثةؤرِتي جةةنابي موحيةت تةباتةةبايي و عةةلي
ئةواخري سةدةي ثيَنج بة َ
ئةسغةري حيكيةت سةدةي شةش دةزانن لةبةر ئةوةيكةة باباعةةلي لةة شةويَنيَك بةةناوي طوبنةةدي
عةلةويان لة هةمةدان نيَذراوة كة لة بيناكاني سةدةي شةمشة ،ئيَستا ئةطةر بةثةي ئةم نيشانةطةلة
مردني باباعةلي هةمةداني نيوةي دووهةمي سةدةي شةش لة قةلَةم بدةين ،كةةوابوو لةةدايك بةووني
كورِةكةي واتة شيَخ عيسا وةكوو مندالَي طةورةي ئةتواني نيةوةي هةةوةلَي سةةدةي شةشة بيَةت و
لةبةر ئةوةيكة لة كاتي ثريي لةطةلَ خاتوو دايرال زةماوةندي كردووة ،دةكريَ بلَيَني ميَذووي لةدايك
بووني سولَتان ئيسياق هةر ئةوةية كة سةيد خةليل عالينةذاد و ئاقاي طولَيورادي مورادي ئاماذةيان
ثيَ كردووة.
بةلَام لة كيةكي ديكةوة رووداوي مرِنؤ و هيَرِشي سوثاي هووككؤ لةريَي كوردستانةوة بؤ بةغدا كة لة
دةفتةري سةرئةجنام وةكوو ةيضةل ناوي ليَ دةبا و سوثايةل ثيَك هاتوو لة ثةةجنا ة شةسةت هةةزار
كةس ،ئةتوانيَ لة بةدةست هيَناني كةاتي دةقيةقتةر و نيَزيةكتةري لةةدايك بةووني سةولَتان ئيسةياق
يارمةتي ئيَية بدات.
لةميَذووي مووسلَ وا هاتووة كة مالَيَك كورِي توودان كة بةاوكي ئةةمري شةوواني نةاودار و فةرمانةدةي
كةمدي ثيَش ةاةةي مؤغؤل بووة لة سةرةتاي سالَي033ل .بةرةو هةمةةدان و كوردسةتاني ئيَةران
"رؤذهةلَاتي كوردستان" كة ناوةندو ثيَتة ختةكةي شاري بةهار بوو و وةرِيَ دةكةةويَ و ئةةو شةويَنة
داطري دةكا كةةي هةر لةم سالَةدا هؤككوو هيَرِش دةباتةة سةةر بةغةداد ،ئاسةايية ةةونكة كرماشةان
لةسةر ريَةاي ئةم هيَرشة بووة تووشي كوشت و برِو ةةثاوةلَي زؤر دةبيَ كة لةم سالَة واتة  033ل
و هاوكات لةطة َل ه َيرِشي هةةككوو لةسةةر قسةةي سةةرئةجنام سةولَتان ئيسةياق ةةارة سةالَة بةووة.
كةةي ئةطةر ئيَية سالَي033مانةي بةؤرِين بؤ سالَي هةتاوي ،سالَي000هةتاوي وةدةست دةكةويَ
و ئةطةر ةاردة سالَ بةةرِيَنةوة بؤ دووا لةطةلَ ميَذووي 022ي هةةتاوي بةةراورِوو دةبةني و ةةوونكو
ميَذووي لةدايك بووني سولَتان ئيسياق لةدةستديَكي نةورؤز ريَكةوتة لةطةلَ شكؤفة كردني دارةكةان
022/1/1هةةةةتاوي ميَةةةذووي لةةةةدايك بةةةووني جةنابيانةةةة كةةةة دةطاتةةةة043/0/23ي مةةةانةي و
1240/0/22ي زاييين .كة ئةم تارخية بة ثةي ديواني بةرزةجنةش بةم شيَوة شرؤظة دةكريَ :كةة
ثاش طةيشتين بةهارو شكؤفة كردني دارةكان كة موذدةي مقةدمات سةةرهةلَدان بةؤ يةاراني سةولَتان
ئيسياق بةووة دةرويَشةةكان دةرِؤنةة خةوازبيين خةاتوون دايةرال بةؤ شةيَخ عيسةا .مةةك رؤكنةةددين
دةفةرمويَ:
فه سلَو بههارا /..،اه نووه ده میاوه فه سڵو بههارا
شیَخ موسی عه تر وگو َل جمارا/نه قشو شه مامه ت اه و رو بارا
1
ينا شــــابازمان اـــــه گودارا/زاما زه ماوه ن ایو هـــــهوارا
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لةدواي ريَورةمسي خوازبيين و هيَناني خاتوون دايرال بؤ بةرزةجنة ،دةؤريَشةكان يةةل مةانط سةةبر
دةكةن تا بةرخيَكي جياواز بة نيشانةيةكي لةثيَش دياري كراو لةناو ميَةةلَي شيَخ عيسا لةدايك بةيَت
و بةمةبةسيت قورباني و دامياري بيتيَرنة ناو باخ ،مةك رؤكنةددين دةفةرمويَ:
تا که و مانای /..،م َو ســــاکن بومی تاکه و مانای
قه هار هه ر په نجمان وه عشق بانای /س َوبه ت بکه رمی تا ئاخر دانای

ثاشان ةاوةنوارِي بةدووايي ديَ و بةرخةكة لةدايك دةبيَت ،دةوريَشةةكان بةرخةكةة لةة ميَةةةلَي
شيَخ عيسا جودا دةكةن و بؤ ماوةي ةل رؤذ لةباخ و بؤسةتان و َيلَةي دةكةةن تةا لةةبؤن و طةولَي باخةكةة
بارةمةند بيَت و ساتي قورباني كردني بةات .مةكرؤكنةددين دةفةرمويَ:
وه رش ده بووه رو/وه رش ده گولَو بوستان بووه ر َو/
/تا ال ر َوژ ته مام تاريخ بويه ر َو/وه عده ی دايراک
رو
قه هار به ِره مان اه ی ره وز بچه َ
رو
بـده
مان
ی
پ
ئیقرارش
شـــــا
تا
وه سه ر بازه ر َو/
َ
َ

سات و رؤذي قورباني كردني برخةكة دةطات و لةناو بةاخ قوربةاني دةكةةن و بةةم شةيَوة داميةاري و
بانةةوازيي شاهةاز دةكةن .ثاشان لة جةةم بةشةةكةي خةاتوون دايةرال جةودا دةكةةن و ثيَشكةشةي
دةكةن تا بيخوات و بةم شيَوة ثاش حةوت رؤذ بة سولَتان ئيسياق حاميلَة دةبيَ .زوحتاف بة شةيَخ
عيسا دةفةرمويَ:
سر ژه نی
دومای هه فت َ
روژه اه ی خه ناو خه نی/هه م بش َو وه توی په رده و ِ

لةتارخيي شكؤفة كردني دارةكان هةتا كاتي حاميلَة بووني خاتوون دايرال بة سولَتان ئيسياق نيَزيك
بة سيَ مانط تيَدةرِ دةبيَ كة هةمان ميَذووي وةدةست هاتوو ثشت راست دةكات .بةتايةةت ئةوة كة
شاخؤشنييش دةفةرمويَ:
مه ستیم وکه ريم ودوری هه مه یین/نه وروز ماهی هستیم بایی هه مه ساین

1

بةةة ثةةةي وتةةةي سةةةرئةجنام مردنةةي شةةيَخ عيسةةا لةةة 033ل.م روو ئةةةدات .هةةةروةها خةةاوةني
جاميعؤلتةواريخ و رةوزةتؤلسةفا مريخوانةد ...ةة كةة لةباسةي كةات ذمةاري كةوردي و رووداوي مرِنةؤ
بةدريَذايي هاتووة ة سالَي رووخاني عةباسيةكان مانةي سةفةري030ل .بةراوةرد كراوة كة بةو ثيَ-
ية راست بووني ميَذووي وةدةست هاتووميكن دةكا.
بةلَام رةخنةيةل لةسةر زانسيت ئةنسا "رةةةلَةل ناسي" هةية كة طوواية لة رؤذطاراني جاراندا بةيان
و تؤماركردني شةجةرة بةم شيَوة بووة كة زؤرتر ناوي تاكةةكاني بةيَ ناونيشةان لةة شةةجةرةكان تؤمةار
دةكرا و جاروبار وا روويداوة كة لةنيَوان دوو كةسايةتي ناودار و بةناوبانط ناويَك لة كةساني بيَناو نيشان
نةبراوة و تةنيا بةسةندةيان بة تؤماركردني كةسةاني نةاودار كةردووة .يةا بةة ثيَضةةوانةري ئةةوةش واتةة
نووسيين ناو ي دوو مندالَي ناودار و بةرةاوي كةسيَك روويةداوة كةة هةةر ئةمةةش بووةتةة هؤكاريَةك كةةوا
نيَواجنيةكاني ة نيَواني نةوةكان بة زؤرتر يا كةمرت نيشان بةدريَن .بةهةةر شةيَوة جةةة لةةوة كةة زانسةيت
رةةةةلَةل ناسةي و تؤمةار كردنةةي رةةةةلَةكةكان لةة دةفتةةرةكان بةتةةةواوةتي ئةةجنام نةةدراوة بةةةلَكوو
جاروبار بة هةلَةش تؤمار كراون و زانايان و موجتةهةدينيش لةم بابةتةوة نةيانتوانيوة بةدةرئةجناميَكي
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شياو بةةن و رةنةة لة مشيَونيَك سلسلةي رةةةلَةكيَك هاتووة كة لة شويَنيَكي ديكة نةتةنيا ئةو نةسةبة
هةر نيية كةةي ثيَضةوانةي ئةوةيشي ثشت راست كردووتةوة ،كة هةةر ئةةل كيَشةةش لةة ليَكؤليَنةةوةي
ليَكؤلَةران كاردانةوةي هةبووة و تويَذةران باسةيان لةة سلسةلة رةةةةلَةكيَك كةردووة كةة بةة ثيَضةةوانةي
راسيت شتكة بووة .كةوابوو يارساني بةسةندةي بة مؤرو ئييزاي ثيَيَ شةةجةرةكان نةةكردووة و كةةكمي
سةرئةجنام و ئةو شتةي لةويَدا باسي ليَكراوة وةكوو سةرةاوة لةبةرةاو دةطريَ.
سولَتان ئيسياق نيَوان103تا133سالَ تةمةن دةكاو رؤذيَك لةسةر بةردي دزاور كة هةمووي يةاراني
وي لةويَ لة خزمةتي كؤ بةوونة و دادةنيشي و دةفةرمويَ :هاورِيَ يان كاتي ئةوةية كة مةن لةةنيَوان
ئيَوةدا برِؤم و كؤة بكةم .ئةركان كؤنة و ئةركان وةكوو قاي مةقام بزانن و لةطةلَ "ئةركان ميةزان"
ثيَكةةةوة ريَ بكةةةن .هةةةركات ئيَةةوة لةطةةةلَ يةةةل هةةاورِيَ و يةةةكةرتوو بةةن ئيَيةةةش لةةة هةةةر شةةويَنيَك
يارمةتيتان دةدةين ...بةدوواي ئةودا هاورِيَ يان ديتيان كة سةولَتاني عالةةم غةةيب بةةوو و بةةةووار
لةش نيشانيدا كة برِؤنة خانووي قةمةةري شاهؤيي كةةي مندالَي نيية ،لة خانووي ئةو من دةبينني
و لةويَ و برِيَك دؤزو قةراري بةوان نيشان دا .بةدوواي ئةوةدا بة روالَةت ثةردةي كيَشةاو بةةم شةيَوة
ياران لة ةاوةنوارِي مانةوة .ةوار لةشةكةش هةريةكيان كةوتنةة دوونيَكةي ديكةة .بنيةامني رويَشةتة
وي ميةتي ئةردةبيل ،حةزرةتي داوود كةوتةة ويميةةتي ةةركةس ،حةةزرةتي ثريمووسةا بةؤ ويميةةتي
دةمةشةةق و حةةةزرةتي موسةةتةفا داودان بةةؤ دوودان رؤيَشةةنت .لةةةم نيَوانةةةدا حةةةوت سةةالَ تيَدةةةرِي و
هاورِيَيان ةاوةنوارِيان دةكرد و ةاوةرِيَي شاي عالةم بوون .ثاش حةوت سالَ لة شةيَوةي قةلةنةدةر
ي نةان بةةوون،
دةرهاتن و يةكة يةكةيان هاتنة بةردرطاي خةانووي زةعيفةةي هةةذار و خوازيةاري بة ِر َ
زةعيفةش بةهةريةكةيان لةتة نةانيَكي داو ئةةوانيش ةةوونة سةةر كانيةاوي سةولَتان و بينيةان ةةةند
كةسيَك لة دةوروبةري كانياوةكة ةاوةنوارِي دةكةن .كةسيَك هاتة ناو كانياوةكة ،هاورِيَيان هةاتن و
ليَان ثرسي و عةرزيان كرد كة تؤ كيت؟ و ئةو دةرويَشة كة حةزرةتي بنيامني بوو لةة دروونةي كاكةة
ثرية ئةم كةكمةي فةرموو:
ئــهردهبیَلییهنان ،ئــهردهبیَلییهنـان ئـــــهردهبیَلییهنان ،ئامـــام اهئـهردهبیَل
كهمان باتنیم وهستهن وهرهو پیـَل ئاو اهاشمهي وهردهن ههرگز نم َو لیـَل

ئةوي ديكةيان حةزرةتي داوود بوو لة دووني كاكة عةرة كة فةرمووي:

اهركهسییهنان ،اهركــهسییهنان /اــــهركهسییهنان ،ئامـــــام اه اــهركهس
كهمان باتني وهستهن وهرهو پهس ئاو ژهچمشهي وهردهن نهوهردهن هيچ كهس

دةرويَشي ديكة بةناوي موستةفا هاتوو ئاواي فةرموو:
دهمـــشقییهنان ،دهمشقییهنــــــــان/دهمـــشقییهنان ئامـــــام اهدهمـــــــــشق
كهمان باتنیم وهستهن وهرهو پشك/ئاو اهاشمهي وهردهن ههرگز نم َو وشك

دةرويَشيَكيتر بةناو خاتوون زةرِ بانوو ئةم كةكمةي فةرموو:

ئــــهستهريیهنان،ئهستهريیهنــــان /ئــــهستهريیهنان ئامــــــــــــام اه ئهستهر
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ي ياريم وهستهن /وهرهو وهر اا هانی
كهمهر َ

ئاوم /واردهن اشمهشهن كهوسهر

بةدواي ئةوة كة هاورِيَيان يةكيان ناسيةوة لةتة نانةكاني زةعيفةيان وةكوو جةم لةسةر كؤي شاهؤ
ةةسداندةوةيةل و بة ثةي ئةو قةرارةي كة سولَتان ئيسياق بةواني دابوو رؤشتنة خةانووي قةمةةةر
شاهؤيي تا وةكوو ثيَشةكييةكانن سةرهةلَداني شاوةيسقولي "قرمزي" ئامادة بكةن.
بةلَام سةردةمي ثةرديوةر تةواوي ذياني شاوةيسقولي "قرمزي"يش لةخؤوة دةطةريَ ،بةةم شةيَوةية
كةة ثةةاش ئةةوة كةةة سةولَتان ئيسةةياق لةسةةرةتاي سةةةدةي نؤهةةمي كؤةةةي ثةةردةي طةةرت ،هةةةتا
سةرهةلَداني شاوةيسةقولي هةوسةاري كاروبارةكةان لةبةغةدا هةةتا سةةرانةي دالَةاهؤ كةوتةة دةسةيت
شائيرباهي و بابايادطار و ئةوانيش طةةرِي ثةةرديوةري هةةتا ناوةرِاسةيت نيةوةي دووهةةمي سةةدةي
نؤهةم دريَذة دةدةن كةةي بة لةدايك بووني شاوةيسقولي لة سةةرةتاي نيةوةي دووهةةمي سةةدةي
نؤهةم سةردةمي دووهةمي ثةرديوةر بة جيلوة و شيَوةساري دووهةمي سولَتان ئيسياق دةسديَدةكا
و تا ناوةرِاسيت نيوةي هةوةلَي سةدةي دةهةمي كؤةي دريَذةي دةبيَ .ئةمةش بووةتة هةؤي ئةةوة
كة زؤرتر بةهةلَة ماوةي ذياني سولَتان ئيسياق سيَ سةد سالَ ئيَستا كةميَ كةمرت يا زؤرتر بةراوةرد
بكريَ و يا تويَذةران و نووسةران نةبويَرن لةسةر بابةتي ثةردة طرتين جةنابيان بدويَن.
لةراستيدا سةردةمي ثةرديوةر بة دوو لةشي زاتي لة نيوةكاني سةدةي حةو تا ناوةرِاسيت نيةوةي
هةوةلَي سةدةي دةي كؤةي دريَذةي دةبيَ ،ليَرةدا دةكريَ بلَيَني ،بةو شيَوة كة شةرح درا ،ميَذووي
ئامةاذة ثيَكةراوي حةاجي نعيةةتولَلَةا مةةوكري تارادةيةةل لةراسةيت نيَةزيكرتة .كةةةي بةةثيَي بةلَةةةةو
داكيؤميَنتةكاني كةكمي سةرئةجنام و هةروةها ئةو شتانةي لة تةزكةرةي ئةةعمدا هةاتووة برِيَةك لةة
رووداوةكان و طةرِةكاني كةكمي وةكوو طةرِي بارطة بارطة ،قولَتاس يةا كؤماكنةان ...،لةة سةةردةمي
شاوةيسقولي "قرمزي" روويانداوة و لةبةر تيَكدةرِين و ثيَ نةزانيين ئةوة كة ثاش سةولَتان ئيسةياق
كسيَكي ديكة بة روالَةتيَكيتر سةري هةلَداوة ،طوتارةكاني ئةم طةرِةش وةكوو طةرِاني ثيَش لة طةرِي
ثةرديوةر بةناو هاي ثةرديوةري دياري كراون.
جياوازي نيَوان سةردةمي هةوةلَي ثةرديوةر و سةةردةمي دووةم لةوةدايةة كةة لةة سةةردةمي هةةولَ
طةورةترين و تةواوترين جيلوةي راسيت لة قالَي سةولَتان ئيسةياق سةةرهةلَئةدا و خةؤي ئةةنويَين و
تةواوي هاورِيَ ياني وي لة دام و دةزطاي ياري ئامةادة دةبةن و يارسةانياني ديكةة لةة شةويَنةكانيتةر،
ثةرديوةر يان وةكوو كةعةةي ئاوات و ةارةسةري كيَشةكانيان دةزاني و دةزانن و نيشانةيةكيان لةة
زات و هةبووني ميوانيَكي ديكة كة لة شويَنيَكيتر جيةاواز لةة ثةةرديوةر خةةريكي ثةةرِةداني ئةاييين
يةةاري بةةووبيَ لةبةردةسةةتدا نييةةة ،ئةمةةة لةحالَيَكدايةةة كةةة ثةةاش ثةةةردة طةةرتين سةةولَتان ئيسةةياق
لةسةرةتاي سةدةي نةؤه و دةسةديَكردني سةةردةمي دووهةةمي ثةةرديوةر جةةة لةة شاوةيسةقولي
كةسانيتريش سةريان هةلَداوة كة شاميوانن و ويارانيَك لة حةوتةن و حةوتةوانةيان هةية كة طةرِيَكي
ي ياني خؤيان ثيَةك هيَنةاوة ،وةكةوو لةة مةةوداي نيَةوان لةةدايك بةووني
زاتيي ناتةواويان لةطة َل هاو ِر َ
شاوةيسةةقولي تةةا دوواييةةةكاني سةةةدةي دةه ة بةةةماوةي دووسةةةد سةةالَ جةةةة لةةة جةةةنابيان ئيَيةةة
155

سةةرهةلَداني باباحةيةةدةر ،زولنةوور قةلةنةةدةر ،خةان ئةمحةةد كةةةركووكي ،شةاحمةممةد بةةةيط ،شةةا
هةياس و خةان ئاتةةش "ئةاطر"يةش دةبيةنني .هةلَةةةت دةكةريَ طةشةاوةيي و بةةربلَاوي كؤمةةلَةا و
روانةةةةي يارسةةاني لةةةم سةةالَانة واتةةة لةةة مةةاوةي نيَةةوان333تةةا1333ي كؤةةةي بةةؤ سةةةرةنجدان و
مةرحةمةةةتي فةةةرمان رِةوايانةةةل وةكةةوو ئةةةمري تةةة ووري طووركةةاني و ثاشةةانيش سةةةركارهاتين
حكوومةتي سةفةوية بةتايةةت ريَكةوت لةطةلَ سةرهةلَداني شائيسياعيل بزانني.
يارسانيةكان كة لة شريتةي سنووري نيَوان عومساني و سةفةوية جيَةريبوون كةوتنةة بةةر سةةرنج و
ثرِؤثاطةندة و تةشويق و خةلَات كردن و سةةرةنج دان بةة يارسةاني بةووة هةؤي ئةةوة كةة قةلَايةةكي
ثؤكييين ئاييين دذي عومساني ثيَك بيَت كة ئةمةش خؤي هؤكاري بةربلَاوي كؤمةلَةاي يارساني لةم
سةردةمةداية .هةروةها بة لةناوةووني دةولَةتي سةةفةوي و دةسةةلَات طةرتين نةادرقولي ئةفشةار و
ثشتةري و عينايةتي وي لة يارساني و دةرويشان ،بووة هةؤي ئةةوة كةة سةؤفية و تةريقةتةةكانيتةر
دووبارة طةشة بكةن ،بةتايةةت ئةوة كة دةولَةتي سةفةوي لة ناوةرِاستةكاني دةسةلَاتياندا زةختيان
خستةووة سةر سوفية و ةاككي و طةشة كردني ئةوانيان سةركوت كرد بوو بةلَام بةداطريكردني هيند
بةدةسيت نادر نةتةنها ثيَوةندي كولتةووري و ئةاييين لةطةةلَ عةلةويةةكان و سةوفيةكاني ئةةو ولَاتةة
وةكوو حةيدةرييةكان ثةرةي سةند كةةي لة نةاو خةؤش يارسةانيةكان لةة دؤخيَكةي ئةةمين شةياو و
بارةمةندكران بةشيَوةيةل كة لة سةةركوت كردنةي توركةةكان خةان ئةاطر لةطةة َل نادرشةا هاوكةاري و
هاوبةشيةكي كاريةةري هةبووة و بةم شيَوة دةلَيَن كة خان ئةاطر وةكةوو رووداوي ئةشةكةوتي مرِنةؤ
بةثذاندني مستيَك خؤل لةسةر سوثاي دؤذمن كة دةبيَتة هةؤي سةةر ليَشةاوي و تيَةك ةةووني نةةزمي
سوثاكة و سازبووني شؤرِشي نيَوانيان لةمدةرِيَك لةبةةردةم ثيَشةرِةوي و سةةركةوتنيان ثيَةك ديَةين و
بةم شيَوة لة سةركةوتين نادر بةسةةر توركةةكان يارمةةتي وي دةفةةرموي كةة ئةةم رووداوة كةة لةة
شوينيَك بةناوي رووم شكةن بووة و هةر بةم نةاوةش بةناوبانةةة و بةةدواي ئةةوةدا نادرشةا ةةةندين
ديَهات لة خوراسان دةبةخشيَتة خان ئاطر1.
هةر بةو شيَوةية كة طوترا ثيَش لةدايك بووني شاوةيسقولي طةرِيَكي زاتي ثاش ثةردةطرتين سولَتان
ئيسياق دةبينري كة لة ناوةةكاني عيَراقي عةرة و دالَاهؤ دروست بووة ،واتة طةرِي جيةري ثاشا،
شائيرباهي مندالَي سةيد حمةممةةد طةورة سةوار و نةةوةي سةولَتان ئيسةياق كةة لةة ثةا َل جةةنابيان
بابايادطار كاروبارةكاني ثيَوةنديدار بة يارسانيةكاني ئيَراني لة ئةستؤ طرتووة .بةدواي ثةةردةطرتين
سولَتان ئيسياق و هاتين يةعقوو قووشضي ئوغلي لة توركستان بؤ خزمةتي شائيرباهي كة هةةمان
بنياميين ميوان بووة لةطةلَ هاورِيَيةاني تةر وةكةوو خيلةة خيلةة داوودي ميةوان ،شةةكةري شةريواني
ثريمووساي ميوان ،ئةسيابي زةنةي موسةتةفاي ميةوان و ئةةلقاس رةمزبةاري ميةوان طةةرِيَكي زاتةي
كورت خايةن لةطةلَ ياراني تيَدةرِ دةكا كة ثةاش ئةةوة ميةواني رؤحةةكان "طيانةةكان" لةسةةر و لةة
ئةستؤي كةسانيتر جيَ دةطريَ ئةويش بةم شيَوةية :جةنني بنيامني ميوانة كة جةزةبةي لةة سةةيد
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ئةبؤلوةفايشةةي هةةةبووة ،عةبةةدؤل نةةازدار كةةة داوودي ميوانةةة و جةزةبةةةي لةةة سةةةيد حمةممةةةد
طورةسوارةشي هةبووة ،ئةسكةندةري سياخانة ثريمووساي ميوانة بة جةزةبةي سةةيد بابةا عيسةا،
مريقوباد موستةفاي ميوانة بة جةزةبةي مري ،شيَخ رووزلَلَةا رةمزبةاري ميوانةة بةة جةزةبةةي سةةيد
حةبيب شا ،شةري رجيةابي بةةميواني زةردةبةام و جةزةبةةي موسةتةفا ،ئييةام يةةل دووجةاني بةة
ميةةواني لةرووةةةيار و جةزةبةةةي سةةةيد شةةةهابةددين .بةةةدوواي ئةمانةةة يةةارانيتةةري شةةائيرباهي و
بابايادطار كاروبارةكان لة ئةستؤ دةطرن وةكوو قووشضي ئوغلي كة بنيةاميين ميةوان بةووة ،جةةنني
داوودي ميوانة عةبدؤل ثريمووساي ميوانة ،ةرا بةيط مةزهةري عابدينة .قةانوون بةةيط موسةتةفاي
ميوانة ،مرية بةيط يادطاري ميوانة ،قةلةندةر بةيةيش كة مةزهةري سةيد شةهابوددينة و...
بايادطار كة مندالَي سةولَتان ئيسةياقة و داداسةاري كةورِي ثريميكةاييلي دوودانيةة و لةكيةةن جةةنابيان و
كيةتي كورد و كوردستان دةطريَتة ئةستؤ كةة ثيَويسةتة برَيَةك شةت لةمةةرِ وي و جةل و بةةرططةةليَك لةة
سةردةمي ثةرديوةر بةوترة .جامةي هةوةلَي ئةةو لةة سةةرةتاي ثةةرديوةر يةار ئةمحةةد زةردةبامةة لةة
هيَندووستان كة ناوي ئةسلَي وي لةكاتي كؤةكردن بؤية ثةرديوةر وةكوو ئةةوانيتةر ناديةارة و تةا كةاتي
سةرةتاكاني سةدةي هةشت ذياوة كة زؤربةي طووتارةكاني سةرئةجنام لة جامةي ئةةودا بةةيان كةراوة و
هةةر ئةمةةةش بووةتةةة هةةؤي ئةةوة كةةة تةةا تةةةواوي طووتارةكةاني ثةةةرديوةري بةةةناوي شةةاخص ئةمحةةةد
زةردةبامي كة ناوةكاني تري ئةم زاتة دةخاتة ذيَر سيَةةر و كاريةةري خؤي بةيان بكريَ لةحالَيَكةدا بةؤي
دةةيَ كة ئةم طووتارانة لة جامةهايتري ئةم زاتةش طووترابيَ .بةدوواي ئةودا لة ناوةرِاسةتةكاني طةةرِي
هةوةلَي سةةردةمي ثةةرديوةر مريئةسةكةندةر جيلةوة دةكةا كةة بةةدوواي ةةريؤكي دةرِةشةيش بةةعالي
قةلةندةر ناو دةردةكا كةسةرقا َل بةوون بةة ئةةوان و ةةؤنيةتي شةةرحي حةا َل و زجنةريةي رةةةةلَةكي و
ي
لةيةل جوداكردنةوةي كةسايةتيةكان ي هاوناو لةم جامة لةة ثرسةةكاني جيَةةاي باسةة كةة بةداخةةوة بة َ
رةنط و بيَ مانا جيلوةي كردووة.
قسة و بوختاني فةره لةكيةةن دؤذمنةان و نةيارانةةوة دذي ئةةم بنةمالَةيةة بةةيان كةراوة و هةةبووني
ةةندين كةكميَك كة شةرح و شرؤظةيان تا وةكوو ئيَستا بةشيَوةيَيكي دروست ثيَشكةش نةكراوة ئةم
رةخنةطةلةي بةهيَزتر كردووة كة ئةمةش بووةتةة هةؤي ئةةوة كةة ئةةم بنةمالَةة كةويَتةة تةنةةةذة و
طؤشةطريو كواز بةيَت تا ئةو جيَةاية كة موريداني بنةمالَةكة بةنيسةةت ثيَكهيَناني بنةمالَةة ،لةةكاتي
ئيَستادا لة نيوةش كةمرت بوون و زؤربةةيان لةة خةاوةن بنةمالَةةي مريسةرسةدوردة دةكةةن .زؤرينةة
لةسةر ئةوةن كة عالي قةلةندةر هةمان مري ئةسكةندةر لة ياراني سولَتان ئيسياق بووة كة لةبةغةدا
و بةدةسيت سولَتان سةلي شةةهيد كةراوة ...و هةةروةها ئةةوةكا سةاداتي ئةةم بنةمالَةة رةةةةلَةكي
خؤيةةان بةةؤ يارئةمحةةةدي زةردةبةةامي دةزانةةن ...و خالَةةانيتةةر ،كةةة دةبةةيَ ئةةةوة سةةاخ بكةيةةةوة
مريئةسكةندةر بةناوبانةي عالي قةلةندةر لةكيةن سولَتان سةلي شةهيد نابيَ لةبةر ئةوة كة لةسةةر
تةخت نشتين سولَتان سةلي لة سةالَي013ل واتةة لةة دةؤروبةةري دوو سةةدة جيةاوازي زةمةانيَكي
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دروست نيية ،لةكيةكي ديكةوة ذمارةي تاكةكاني شةجةرةي ئةم بنةمالَة كة لة دةوازدة كةس زؤرتر
نني و سةر بة جيَةراني عةالي قةلةنةدةر واتةة دةدةحسةيَن و دةدةقوبةادن ئةةم ثرسةة ثشةت راسةت
ناكةن .دووهةم ئةوة كة لة طوتاري طةرِي دةرِة شيش يا مريئةسكةندةر "عالي قةلةندةري هةوةلَ"
ناويَةةك لةةةم دوو كةسةةايةتية و ج ةيَ نيَشةةينيان بةنيسةةةةت عةةالي قةلةنةةدةر نةةةبرِاوة "هةلَةةةةت لةةة
طووتارةكاني هةمان طةرِ واتة طووتاري ةل كةس ناوي عالي قةلةنةدةر در مريئةسةكةندةر"هةاتووة.
لةحا َليَكدا يار ئةمحةدي زةردةبام كة ثةيَش لةةمري ئةسةكةندةر و ثيَوةنةدي بةة سةةردةمي هةةوةلَي
ثةرديوةر واتة سةرةتاكاني نيوةي دووهةمي سةدةي حةو هةية جيَي خؤي هةية و بةؤ ثيَوةنةدي-
داني بةوي كيين كةم ثيَوةستييان بة24نةوة "نسةل" هةيةة و عةالي قةلةنةدةريش لةة طوتارةكةاني
خوي بؤ ئةم طرنةة ئاماذة دةكا كة جامةي ئةو بةدواي بابايادطارة واتة ناوةرِاسيت نيوةي دووهةمي
سةةةدةي نةةؤه و هةةةروةها عةةالي قةلةنةةدةري هةةةوةلَ بةةةنازناوي مريئةسةةكةندةرة و نةةة يارئةمحةةةد
زةردةبامي .بةلَام لةبةر ئةوةيكة تةواوي ئةم كةسايةتيانة خاوةني يةةل زات بةوون كةة لةسةةردةم-
طةلي جؤراوجؤر سةةريان هةلَةداوة و هةةروةها لةبةةر تايةةةت بةوون نةاوي يارئةمحةةدي زةردةبةامي
طوتارنووس بة هةلَداوة و هةروةها لةبةر تايةةت بوون ناوي يار ئةمحةدي زةردةبامي طوتارنووس بة
هةلَة طوتارةكاني بةيار ئةمحةد دزةردةبامي نيسةةت داوة.
بةةلَام لةةة سةةةردةمي دووهةةمي ثةةةرديوةر لةةة كةسةةايةتيةل لةة دةفتةةةرةكاني يارسةةاني و تةزكةرةطةةةلي
بةردةست ناو دةبريَ كة دذي دةسةلَاتي عومساني شؤرِش دةكا و ثاش شةهيد بوون بة عةالي قةلةنةدةر
ناوبانط دةردةكا.
ئةو كةسةي دذي سولَتان سةلي شؤرشي كردووة و وةكوو كةسايةتي بةرةاوي يارساني زةماني ئةو
ي جةة لة شاوةيسةقولي نييةة كةة ميَةذووي ثةةردةطرتن و يةا شةةهيد
ي بكر َ
ي يادي ل َ
سةردةمة دةكر َ
بووني لة ناوةرِاستةكاني نيوةي هةوةلَي سةدةي دةهةمي كؤةية ،واتة لة سالَاني دوايي دةسةةلَاتي
سولَتان سةلي "020-013ل" ،كة ئةوثةةرِي جوولَانةةوةي عةلةويةةةري و سةةركوت كردنةي ئةةم
شؤرِشانة لةم سالَانة بووة .شةرحي شةجةرةيةل كة بة ئةو بةسةرتاوة تةا بةة ئةةمرِؤذ دةوازدةكةةس
لةخؤوة دةطريَ و بةثييَ زانسيت ئةحوالَي شةجةرةي رةةةلَةل كة بؤ هةر سةيَ نةةوة "نسةل" سةةد
سالَ لةبةرةاو دةطرن ميَذووي شةهيد بووني عالي قةلةندةري دووهةم دةداتة دةست كةةي ساداتي
عالي قةلةندةريي حالَي ئيَستا لة نةوةي جيَ نشيناني عالي قةلةندةري دووهةمن.
ئةو شتةي لة طوتارةكاني ئةم طةرِة وةطري دةكةةويَ ئةوةيةة كةة ناوةةةي ةةاككي شاوةيسةقولي در
سةرةتاوة هةورامان و ناوةةكاني باكووري ئةو واتة لةةناو عةلةويةةكاني كوردسةتان بةووة كةة ثةاش
ماوةيةل واتة لة سةرةتاكاني سةدةي دةه بؤ ناوةة باشةووريةكاني كوردسةتان بةؤ نةاو عةشةريةي
كةهلورِ بةتايةةت نانكلَي و دلَفان دةرِوا كةةي خةلَكي ئةو ناوةة لةطةلَ وي دذايةتي و نةياري دةكةن
و برِيَ ةةواشةكاري دذي جةنابيان ساز دةكةن.
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بةدواي ئةوةدا دةرِوانة ناوةةكاني ذيَر دةسةلَاتي عومسةاني و لةةويَ شةةهيد دةبةيَ .لةة تةزكةةرةي
ئةعم هاتووة كة عالي قةلةندةر دةفةرمويَ ...:هةةركات قةةباي سةدي لةبةةر كةرت ثة َي بلَةيَن عةالي
قةلةندةر و دةفةرمويَ سيَ نة دوو سيَ من دةكةوذرم .كةةةي لةسةةر وادة عةالي قةلةنةدةر شةايان
تريباران و شةقاميان كرد ...و تةرمةكةيان خستة نةاو رووبةاري سةريوان .كضةيَكي جةاوي لةة هةةمان
ساتدا لةويَ خةريكي ئاوهيَنان بوو ...كضةكة كة سةيري كرد زاتي ثاكي مورتةزاي عةلي ناسيةوة و
دووني خويشي ...طوتي :برِؤ بة عةشريةي دلَفان بلَيَ عالي قةلةندةريان كوشت و ئيَية نامانةويَ بيَن
و داواي خويَين من بكةن ،لةبةر ئةوةي كة من حوك كردووة و حيالقيوم  .ئةوةي فةرموو و هات بؤ
ناو خةلَكي شاهؤيي و ئةوانيش ئةمانيان دا ..1ئةم شةرحة ةةند خالَي طرنط دةنويَينَ .يةكةم ئةوة
كةة عةالي قةلةنةدةري دووهةةم هةةمان شاوةيسةقولية و هةةر وةكةوو جيلةوةي سةولَتان ئيسةياق لةةة
سةردةمي هةوةلَي ثةرديوةر كةة شةائيرباهي وةكةوو جيَةةري ثاشةا خةؤي ديةاري دةكةا لةةم جةل و
بةرطةدا لة ئاخرةكاني ذياندا ،خؤي لة جةل و بةةرط عةالي قةلةنةدةر دةناسةيَينَ .دووهةةم ئةةوة كةة
جةماعةتيَك تاقييَك لة كورداني كةهلورِ دذي وي هةلَدةسنت و هيَرش دةكةنة سةري و دةيكوذن كة بة
ثةي بةلَةة كةكميةكان ذياني دووبارة دةطريَ تا ثاش ئةوة دذي دةزطاي سولَتان سةلي شؤرِش بكاو
شةهيد بكريَ .ليَرةدا هيَذاي ئاماذةية كة فةلسةفةي زاتي ميواني لة روانةةي يارساني دةبيَتةة هةؤي
ئةوة كة كةسيَكي ثايةبةرز لةيةل ساتدا دةتوانيَ هةلَةري ةةند زات بيَت .وةكةوو شاوةيسةقولي كةة
هةم جيلوةي دووهةمي سولَتان ئيسياقة و هةم لة شيَوةي عالي قةلةندةر و بة مةقامي ئيوةتي.
جةنابي حمةمةد عةلي سولَتاني بة وتةي نقاوة تؤل ئاسةار بةاس لةة كةسةيَك دةكةا كةة لةة ويميةتةةكاني
ةوارمةحالَ و خووزستان شؤرِش دةكا كة ئيدةعاي شائيسياعيل بووني هةبووة و خةلَكي ئةو ناوةةطةلة
دةخاتة ذيَر دةسةلَات و ريَةةري خؤي كةةي لة ميَذوودا بةناوي ئيسياعيلي درؤيةني ئامةاذةي ثيَكةراوة و
خةلَك ثيَي دةوتن شائيسياعيلي قاتلَ ...كة لةة ئاكامةدا قةلةنةدةر لةطةة َل دوو كةو ِر و زؤربةةي نيَزيكةاني
نةةاوداري يةخسةةري دةبةةن هةةةموويان دةسةةت طةةري دةبةةن ...و سةةةري هةةةموويان دةب ةرِن و لةةةداري ثةنةةد
ي تةا بةة
هةلَدةواسريَن ..1ئيسياعيلي درؤيةني لةة كةاتي ئيددعاكةةي دودانةي ثيَشةيين خةؤي هةلَدةكيَشة َ
تةةةواوي هاوش ةيَوةي شائيسةةياعيل بيَةةت و بةةة فرِؤفيَ ةلَ خةةؤي لةةةناوي خةةةلَك ج ةيَ دةكاتةةةوة ،هةةةروةها
ئيسياعيليَكي درؤييين تر كة ناوةةكاني هةمةدان و دينوةر سةرهةلئةدا و يا بة هةمان شةيَوةيةكي ديكةة
لةة ناوةةةكاني قةنةدةهار و خوراسةةان بةؤ ماوةيةةل طةةرذ و ئةالَؤزي سةاز دةكةا كةةة بةة قةلةنةدةريش نةةاو
دةردةكات .هةلَةةت جةنابي سولَتاني كة سةرةتاي باسةكة ئاماذة بؤ ئةم خالَة دةكا كة لةةو مةاوةدا كةة
تةخيت دةسةلَات لة طةوهةري وجوودي شائيسياعيل بةثةةي مةشةيةت و قةةزاي مةةليك جةةليل خةالَي و
بؤش مايةوة ...جةماوةريةكيان دؤزيةوة ئالَاي دةسةلَاتدار بوونيان هةةلَكرد بانةةةوازي ئةةم ئةفسةانةية
ئةوةي بؤ خةلَكي هةر طؤشة و قةراخيَك روون دةكردةوة كةة شائيسةياعيل نةةمردووة ...و بةة زووتةرين
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كات لة ولَاتي رووم يا هيند سةرهة َل ئةدا و بةةم شةيَوة كؤمةة َليَكي زؤر لةة خةةلَكي نةةزاني ئاسةائي ئةةم
خةيالَة نامومكينة دةكةن بة باوةرِ و بةم جؤرة لةهةر كيةةل كةسةيَك سةةري هةلَةدا و ئيةددةعاي كةرد و
ي سامان و ثةةرؤش لةة دةوريةان كةؤ دةبوونةةوة و دةبوونةة هةؤي ثةرؤشةي خةةيالَي
تاقييَك لة خةلَكي ب َ
جةماوةري هةر ولَات و دياريَك و حاكياني ئةو سنوورانة هةلَدةستان بؤ لةناو بردني ئالَؤزيةكةة و ئاسةايي
كردنةةي دؤخةكةةة و بةةةم جةةؤرة ئةةامرازي ثيَداويسةةيت سةةةرهةلَدان ئامةةادة دةبةةوو .لةحالَيَكةةدا داواكةةاران
ثيَشياراني يارساني كةساني هةلَدةرةست نةبوون و هةوةها بةعينوانطةلي درؤئي هةةولَيان بةؤ وةدةسةت
هيَناني ثيَةة و مةقام نةداوة و تةواوي هةولَ و كؤششيان بؤ بةةجيَ هيَنةاني دةسةتوورات و فةرمانةةكاني
ياري بووة.
بةدو اي جيلوةي مريئةسكةندةر لةة ناوةرِاسةتةكاني سةةردةمي ثةةرديوةر بابايادطةار در ئةاخر و ئةؤخري
سةردةمي هةوةلَي ثةرديوةر واتة در سالَةكاني ناوةرِاسيت نيوةي دووهةمي سةدةي هةشت لةدايك دةبيَ
كة لة رةوتي ثيَ طةيشتين روالَةتي لة ثةرديوةر دةميَنيَتةوة بةلَام لة نيوةي تةمةةندا مةةئيوور دةكةريَ
لةسةر ناوةة "سةرانةي" دالَاهؤ و ناوةيةكاني دةورووبةري و لةة دووايةني رؤذةكةاني ذيانيشةي مةةئيوور
ي
ي كةةةي ثةاش ماوةيةةل لةةو َ
ي د َيلَة َ
دةكريَ لةسةر هيندوستان و "سةةرانة" بةةرة و هيندوسةتان بةةج َ
شةهيد دةبيَ و كةسيَك تةرمةكةي بة كةجاوةيةل دةهيَنيَتةوة تةا لةة مةككةة بينيَةذي ،واديةارة ميَةذووي
شةهيد بووني وي ناوةرِاستةكاني نيوةي دووهةةمي سةةدةي نةؤه بةيَ .حوشةرتةوان تةرمةكةة بةنيةةتي
مةككة بةار دةكةا تةا دةطاتةة شةويَين قيةادةتي خةودي بابايادطةار واتةة "سةةرانة" و لةةويَ ةةووارمةليك
كةجاوةكة لة سةركارةوانةكة وةردةطرن و هةرلةويَ واتة شويَين ئيَستاي دةينيَذن.
بةلَام مينؤرسكي كة لة سالَي1014زاييين واتة نيَزيَك بة يةل سةةدة لةمةةو ثةيَش لةة قةةبري بابايادطةار
ديةداري كةردووة ئةةةلَيَ كةة ...قةةبريَكي زؤر سةةادة كةة بةة زةرحييَةةك ةةيَوي و بةنووسةراوةيةكي لةسةةةر
هةلَكةندراو داثؤشراوة و بةداخةوة سةروبنةكةي لةناو ةووةو ميَذووي نيية يةان بةةمن نيشةاندا كةة ئةةو
قةبرة بةناوي سةيدوة سالَ كور خةوانراوي بابايادطةار بةووة .هةةروةها ةةريؤكي ذيةاني كةسةيَكي ثةريؤز
دةهيَنيَتةوة كة بةدةسيت قوبادبةل حوكيراني دورِنة "بةشي باكووري زةهاو" لة بةندخيانةي بةغدا بةند
كرابوو و ثاشان بابايادطار حوكيي ئازاديةكةي لة قوباد دةستيَينَ .ئةم ثيةاوة ثةريؤزة بةة رةمسةي مةاف
ناسي و سوثاسةوة بارةطا لةسةةر قةبرةكةةي بينةا دةكةا كةة جةةنابي سةولَتاني ئةةم باسةةي لةة بةةرطي
دووهةمي كتيَي "شؤرِش و بزووتنةوةي عةلةوياني زاطرؤس" بةم شيَوة هيَناوة :قومامةدين لة بةغدا لةة
زجنريخانة لةمبس بوو و بةماوةي دووسالَ وةزيري بةغدا ئةوي بةند كردبوو و ئازادي نةدةكرد و خةةلَكي
بةغدا لة طةورة و بضوول جةة لة ذيانةكاني زؤر هةرةي هةولَياندا نةةيانتواني كاريَةك بكةةن ،قومةام لةةم
دوو سالَة لةوة بريي دةكردةوة كة سةرئةجنامي دين ةي ليَ ديَ تا لةة ئاكامةدا بةريي لةةوة كةردةوة كةة
ثةنا بؤ كيَ بةا ،دايكي قومام بة كورِةكةي طوتي :ثةنا بؤ جةنابي شةيَخي زةمةان جةةنابي ثريؤزعينةوان،
شيَخ يادطار كة لة نةوةي عةلي كورِي ئةبوو تاليةة بةة و بلَيَ :ةارةم لةدةسيت تؤداية.
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قومامةدين كةناوي ئةمريي موئينان عةلي مورتةزاي بيست زؤر طريا و بة خؤي طوت كة ئةي دلَ هةردةم
عةلي طرةطوشا بووة ئةم يادطارة ئةوكدي وية .هةلَةةت ئةطةر ثةنا بؤ ئةوكدي عةلي بةةي خةكس دةبي
لة زجنريو بةند و شةوقومام نيةتي خؤي ثال و خاويَن كردوو و رووي خؤي لة شيَخ يادطار كةرد و طةوتي:
ئةي شيَخ بةحةقي حمةمةد و عةلي و فاةة و حةسةن و حسيَن و با و باثريي خؤت سويَندت ئةدةم كة
من لةم بةندة رةها بكةي و طريان و شيوةني زؤري كرد تا ئةةو شةويَنة خةةوي لةيَ حةةرام بةةوو .لةخةةو
دييت كةسيَك دةلَيَ :ئةي قومامةدين تؤمان رزطار كرد و لةبةند خةكس بةووي .قومام ووتةي :بةةقورباني
تةةؤمب جةةةنابتان ك ةيَن؟ فةةةرمووي :مةةن ش ةيَخ يادطةةارم كةةة شةةويَن لةةة "سةةةراي" زةردةي يةزدجرديةةة.
بةيانيةكةي شاهؤ و مةن وةزيري بةغدا مين لة حةبس و زيندان ئازاد كةرد و خةةلَاتي كةردم و رةوانةةمي
كرد ،شاهؤ و مةن نةقلَي ئةوةي كرد ئةطةر تؤم ئازاد نةكردبايا هةكل دةبووم لةبةر ئةوةي كة شةو شيَخ
يادطار طؤةانةكةي لةسةر طةرووي من ناو فةرمووي :ئةي شةاهؤ مةةن! قومامةةدين ئةازاد بكةة وةطةرنةة
هةكل دةبي .لةبةر ئةوةية كة ئازادت دةكةم .من لة بةغدا هاةة دةرةو و رةوانةي ثا ماة كردنةي شةيَخ
بووم و ئةم ثةنج دانط مولَك و زةوين و خانووي "ئةنزةلة"م بة ثةجنا مةن طة ،و دووشاهي ثوولَي نةقد
فرموساحلةم كرد سيغة كراو من وةفام كرد و ملَكي خؤم وةقفي شيَخ يادطار كرد ئةويش بةرةزا و مةيلي
خؤم و بةم شيَوة كة هةتا هةتاية ثاش من كةس بةهةر شيَوةيةل ئيددةعاي مولَكةكة نةكا نةبؤخؤم نة
نةةوةكا .،خةةانوو و زةويةين مةةولَكي ئةنزةلةة و عةةاري زةمةان و سةةةردةم ،جيلةي دوودمةةاني موسةةتةفا و
بنةمالَي مورتةزا دروودي خواي ليَ بيَت ،شيَخ زادة ،شيَخ يادطارة.
هةركةس تةماح لة مةزراي ناسرراو بةناوبانةي ئةنزةلة بكا دوةاري غةزةبي ئيمهي دةبةيَ و هةركةسةيَك
داطريي بكا تووشي لةعنةتي خودا و رةسوولَ و عةلي و نةوةكاني دةبيَ .ئةوة وةقفي شةيَخ يادطةاركرا و
بةةرواري شةةةمشي رةجةبؤملةرجةةةبي سةةالَي .000امللةةك اللةةة احلةةق املةةةني ...بةةةلَام يةةةكيَ لةةةو ثرسةةة
هةلَةكاري و دووبةرةكي هيَنةرانةكة لةكيةن كةساني نةناسراو و طوماناوي طووتراوة ئةمةية كةة ئةةم دوو
كةسةيان لة ئةنداماني بنةمالَة نةزانيوة و تةنانةت طومانيان لةسيادةت و سةادات بوونيةان كةردووة و يةا
ئةوة كة جيَةرةكانيان لة نةوةي كام ساداتن؟ وة هةلَةةت دةستيَوةرداني تايةةت لةنام طووتارةكاني ئةم
طةرِة لةبةر هةستيار بوون و طرنةي يان بةتةواوةتي لةبةرةاو لةسةر ئةجنامدا نووسراوة تا دةرزيَكي لةة
رادةي جودايي و كيَ بةركيَ لةنيَوان ريَةةراني ئةم طةرِة ثيَك بيَنن...
ثيَويستة بةوترآ كة بابا يادطار و عا قةلةندةر بة هؤى ثيَكنةهيَنانى ذيانى هاوبةش ئةةركى ثيَكهيَنةانى
بنةمالَةيان خستؤتة سةرشاني جيَةرةكةاني خؤيةان و مؤلَةةتي ئةةوةيان ثيَةداون كةة "ثةريي" بنةمالَةةي
خؤيان بن .هةرئةمةش بووةتة هؤي ئةوةى كة هةنديَك لة نةياراني ديار و نادياري ئةم ئايينةة سةةبارةت
بة "بنةمالَة" بوون و شةرعيةتي ئةو دوو بنةمالَة ،طومان و دوودلَي ثيَك بهيَنن و بةنة هؤي بةربةةرةكاني
و دووبةرةكي لة يارسان دا.
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ئةمة لة حالَيَك داية كةة بابةا يادطةار لةة "زات" بةووة و يةكيَكةة لةة "هةفتةوانةة" كةة داوود و مسةتةفا و
ثريمووسةةا "سةرسةةدوردةي" بةةوون و لةةة دةزطةةاي ئيمهةةي دا نيابةةةتي عريفةةاني و كةةةمالَي ئيمهةةي ث ةيَ
بةخشراوة .خاوةن ثلةيكي وةها بةرز و ثريؤز بة ئارةزووي خؤي دووكةسايةتي ئاييين بؤ جيَةري خةؤي
خولقاندووة و وةل مندالَي خؤي ئةركي ثيَكهيَنةاني بنةمالَةةي خسةتؤتة سةرشةانيان .1كةة ئةمةةش وةل
فرةيةةةل لةةة دةسةةتوراتى ئةةايينى دةبةةآ وةربةةةريآ و جيَةةةةجآ بكةةرآ و دذايةةةتى و دوود َ لةةةم بةةارةوة
دذايةتيية لةطةا "بابا يادطار" .ثري زةوارة سةبارةت بة ثلةى بابايادطار دةفةرموآ:
طوادةى شؤمارش ثري رِؤستةم بؤ
مةةةةةقام يادطار ةةةةةة مةرِ نؤ
2
ةةنى ئيرباهي وة يةل مةةةةرِةذيؤ
ثةرآ يارسان بؤ وةسرِ مةطؤ
هةر لةم بارةوة عةبدول نازار دةفةرموآ:
يةزدان يادطار شا وة جيهانى
شا ئيرباهييةن شاهو يةزدانى
مةبةست لةة بةدواداةةوون و رِوونكردنةةوةى شةةجةرةنامةى بنةمالَةةكان و سةةيدةكان ئةوةيةة كةة هةةر
بنةمالَةيةل بزانيَت كة دةبآ سةرسدوردةى هةريةل لةة بنةمالَةةكان بيَةت ،سةةبارةت بةة سةرسةدوردةيى
سةيدةكانى "بابايادطارى"يش ئةطةر ثةيرِةوى كةكمةكان بكةين ،بؤمان دةردةكةةوآ كةة ئةةم سةةيدانة
دةبآ سةرسدوردةى سةيدةكانى "شائيرباهييى" بن ،ةونكة بة دةيان جار لة كةكمةكان دا ئاماذة كراوة
كةةة بابايادطةةار بةةؤ خةةؤى سةرسةةدوردةى شةةائيرباهي بةةووة .هةةةروةها سةةةيدةكانى شةةائيرباهييى دةبةةآ
سةرسدوردةى بنةمالَةى "ئةبوولوةفايى" بن .3هةروةها لة شةرحى "سةرئةجنام"دا هاتووة كةة "ثةريى
حةقيقةت" "ئةزةا" ثدر بنيامني و مةبةست لة "ثريى تةخت" كة لة كةكمةةكان دا ئامةاذةى ثيَكةراوة،
بابا يادطارة .سولَتان سةهال دةفةرموآ:
4
يادطار وة ثري ختت حةقيقةت كةردةن
غوآلمان ئةو وةقت سةر ثيَش سدةردن
هةروةها سةبارةت بة سيادةت و سةروةرى بابا يادطار دةفةرموآ:
5
ثةو كة ثيَش ماةان سةييد سةروةر
يادطار نؤشانش ئازار و خةتةر

 -1لةم بارةوة شكةر شريوانى كة جلوةى (ثري مووسا) بووة دةفةرموآ
ئةمانةن ئامان سويرةى زات زوكا
نيشانةى حةةوسةين خيال و وساا

سويرةى زات زوكا ،سويرةى زات زوكا
وة نةةةةةةةاز يةةةةةاران شناسام جةةةةةماا
 -2كةكمة دةورةى زول زوكل ،بةندى .220
شةرت ويَ وة جا...
 -3يادطار مةرةمو:

ئييام حوسةينان ،شةرت ويَ وةجا

دؤن وة دوَن ئامام ،قةوا وة قةوا

ئةز ةةةةة كةربةك ثةةوور شةهةنشا

ئيرباهي ثريم ةةةةةة هةر دوو دونيا
ثريم ئيرباهي جةةةةةوزمش شكنا
هةروةها برِوانة بةندى  110 ،02و  133لة كةكمى زوكل زوكل ،بةندى  30دةركةوتنى هةفتوانة و بةندى  20و 21ى كةكمى دةورةى عا
قةلةندةر.
 -4كةكمى دةورةى بابا يادطار بةندى  10و .21
 -5كةكمى دةرةى بابا يادطار بةندى .00
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هةموو ئةم زانيارييانةة سةةبارةت بةة "عةا قةلةنةدةر"يةش رِاسةتة ،ةةونكة ئةةويش خةاوةنى ثلةةى
"ئةيوةتى "1بووة و ثيَش لة بابا يادطار و لة كراسيَكى تردا بنةمالَةى ثيَكهيَناوة.
(-1ئةيوةت حةشار) بة باوةرِى زؤربةى كةكمناسةكان :يةكيَكة لة (دةركةوتنة زاتى)يةكانى بابايادطار .ئةم كةكمناسانة بؤ سةملاندنى
بؤةوونةكةى خؤيان ئاماذةيان بة هةندآ زانيارى كردووة كة ةةند منوونةيةكى دةخةينة رِوو:
دةركةوتنى (بابايادطار) ثيَش لة (يار ئةمحةد زةردةبام) بووة كة دواى شةهيدبوونى بة ئةمرى سولَتان سةهال لة كؤشكى ثرديوةردا بة خال
سديَردراوة .لةم بارةوة شيَخ سةفى ئةلدينى ئةردةبيلى دةفةرموآ:
رؤحش بى رةوان ئةيوةت حةشار
ئارؤ نة مةرقةد ويَش دادةن قةرار

ةاطا دةفنش كرد نةو قةور و مةزار
حةةج ئةيوةتةن ةةى ثرديوةر شار

دواى كراسى (جامةى) ئةيوةت حةشار ،يار ئةمحةد زةردةبام دةردةكةوآ ئةويش لة سةردةمى عومسانيدا شةهيددةكرآ و بة (عا
قةلةندةر) ناوبانط دةردةكا و لة كةكمةكاندا ثلةى (ئةيوةتى) ثيَدةبةخشرآ و بة (ئةيوةت حةشار) دةناسريَت:
وة لوت سولتان بي وة سةر قةتار

ئةيوةت بيانى ةي وةساجنار
(عا قةلةندةر بةندى )20

نابآ لة بريبكرآ كة سةرسدوردةيى ،شةهيدبوون و قوربانى ئاماجنى بابايادطارة و لة هةموو دةورةكاندا شةهيدكراوة ،بةم بؤنةوة دةتوانني
بلَيَني (عا قةلةندةر) كة نازناوةكةى (يارئةمحةد زةردةبام) بووة( ،ئةيوةت)ةة و (ئةيوةت)يش هةر بابا يادطارة كة كراس و سةردةمى
طؤرِيوة .بابا يادطار دةفةرموآ:
كةلَة زةردة بيانآ ئةيوةتى حةشارى

طاو برشتة بياى ذيَر ساجنارى
(ثري و ثرياا  ،بةندى )31
هةروةها لة كةكمى دةورةى بةرزجنةدا ئاماذة كراوة كة ئةو ماسييةى بؤ ةيَشتةنةاو درا بة ثري ميكائيل كة (مةزهةرى) (ئةيوةت) يان بابا
يادطار بوو كة دواى نارِةزايى دةربرِينى جووتةكةى واتة (رؤةيار)  ،سةبارةت بة تةنيايى خؤى ،سولَتان سةهال بة ماسييةكة و جووتةكةى

فةرموو:
ةا ثةةةةرديوةرا بيا بةس كارم
ةا ثشت ثةردةى غةيب وة كةرارم
نام جفت ويَت مؤ وة رِؤةيارم
نةةةةةام ويَت مةوا ئةيوةت حةةشارم
(دةورةى بةرزجنة ،تيَكستى دةسنووس)
هةروةها لة كةكمى دةركةوتنى (هةفتوان)يشدا ئاماذة كراوة كة (ئةيوةت) يةكيَكة لة دةركةوتنة زاتييةكانى يار ئةمحةد زةردةبام.
بةثيَى كةكمى دةركةوتنى هةفتةوانة ،هةريةل لة هةفتةوانة بؤ (سةرثةرشيت) يةكيَك لةو حةوت (جةم)ةى كة لة عالةمى (سرِ)دا ثيَكديَن،
ناوزةند دةكريَن و يار ئةمحةد زةردةبام بؤ قوربانى دةسنيشان دةكرآ و ئةم زانياريية لة طشت تيَكستة كؤنةكاندا رةنةى داوةتةوة ،كة
ئةمةش بةلَةةيةكى حاشا هةلَنةطرة بؤ تيشك خستنة سةر و رِوونكردنةوةى يةكيَك لة دةركةوتنة زاتييةكانى بابا يادطار بة ناوى (ئةيوةت
حةشار) لة نيَوان دوو دةورةى بةرزجنة و ثريديوةردا .هةر لةم بارةوة (مرية بةط) لة كةكمى دةورةى جيَنشينى شائيرباهييدا دةفةرموآ:
ئةز ئةيوة تة نان ثاساى يادطار
ةا ثرديوةرا يارى بى ئيزهار
(بةندى )11
هةر لةم بارةوة لة (تذكرة اعلى)دا هاتوة :ئةطةر ثرسياريان كرد لة ذيَر ساجناردا ة بةشآ بوو؟ بلَىَ (طاى بريان) لة غةيةةوة هات .ئةطةر
ثرسياريان كرد ة (دؤن)آ بوو؟ بلَىَ ئةيوةت شا .بةآل م نابآ لة بريبكرآ كة ةةند منوونةيةكيش لة كةكمدا هةية ئاماذة بةوة دةكةن كة
(ئةيوةت حةشار) يةكيَكة لة دةركةوتنة زاتييةكانى (شائيرباهي ) ،بؤ منوونة لة كةكمى دةورةى (بارطة بارطة)دا ثري تةيار دةفةرموآ:
كيسيا بانوو يورت رةمزيارا
ئةيوةت مومحةد شريزاد زارا
(بارطة بارطة بةندى )31
بؤ سةملاندنى ئةوةش كة حمةممةد شيَرزاد ة كةسآ بووة ،دةبآ ئاورِ لة كةكمى دةورةى (زوكل زوكل) بدةينةوة كة شائيرباهي دةفةرموآ:
كا كام يادطار نةقةواى ئةسغةر
مومحةد شريزاد بي بآ خاو بآ خورد
(زوكل زوكل بةندى )111
هةروةها لة بةندى وتةى ثري مالكدا هاتووة:
خالد زةردةبام زةرديش ةة خوةرة
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بة كل رِؤةيار ميَرد هام شةرة.

لةم كةكمةدا (بةكل) و (رِؤةيار) بة يةل كةس ناسراون و لة زؤربةى كةكمةكاندا بة شيَوةى (بةليل) نووسراوة ،شائيرباهي دةفةرموآ:
ئيرباهيية نان ،ئرياد بةليل

ئرياد بةليل ،ئرياد بةليل

(داميار داميار بةندى )231
هةروةها عابدين هةر لة بةندى ()130ى ئةم كةكمةدا دواى ئةوةى بة ثيَنج كةس (بنيامني ،داود ،مووسا ،رةمزبار و مستةفا) بة هؤى
بةهاناهاتنيانةوة ئاماذة دةكا ،بةم شيَوة لة زاتى بابا يادطار و شائيرباهي ناو دةبا:
ئةيوةت موروةت بآ ،ئةى زةردةى قةبالَة
سا بيَن بة دادم ئةى هةفتةى قةبيلة
هةروةها بةندى ()30ى كةكمى (بارطة بارطة) (تة وورشا) بة رِؤةيار و زاتى مةلك تةيار دةناسيَنآ .ئةم بةيةل زانينة لة بةندى ()101ى
كةكمى (عابدين)يش دا رِةةاودةكرآ:
ئيستا لة حوزوورى تؤم لةى ديارى.
تة وور بوو ئةيوةت ميَردآ هؤشيارى
بةثيَى ئةو سةرةاوة كةكمييانةى كة ئاماذةيان ثيَكرا و هةمووشيان باوةرِثيَِكراون ،ئةم ثرسيارة ديَت ئاراوة :كة بة رِاستى (ئةيوةت) كاميةل
لةو دوو زاتة ثريؤزةية؟
بة تايةةت كة هيض كةكميَكى تايةةت بؤ (ئةيوةت حةشار) و جووتةكةى (مةلك تةيار) دانةنراوة .بة واتايةكى تر لة دةورانى ثيَش لة
دةركةوتنةوة تا باخةوانى شيَخ مووسا كة مةزهةرى سةيد حمةممةدى طةورة سوار و سةر حةلَقةى هةفتةوانة بووة ،بةرة تا (يار ئةمحةدى
زةردةبام) ،هيض كةسيَك بةم ناوةوة بوونى نةبووة .بةلَكوو ئةم كةسايةتية لة سةرةتاى دةركةوتنى (كةكمى بةرزجنة)وة بة ناوةكانى:
طةردوون ئةخزةر ،دووطاو ئةخزةرى ،حةسةن بةط و حوسةين بةط ،شيَخ ئةمحةدى دكا و منالَةكةى شاهيار ،ماهى زةرد و جووتةكةى
دةناسريَن و دواتر بة ناوى يار ئةمحةدى زةردة بام و يار رِؤةيار دةردةكةون .بةرِةةاوطرتنى ئةو زانياريانة ئةم ثرسيارة سةر هةلَديَنيَت كة
داخؤ ئةو كةسايةتييةى كة لة كةكمى دةورةى شيَخ سةفيدا ئاماذةى ثيَكراوةو و شيَخ سةفى فةرموويةتى (ئةيوةت حةشارة) و لة كؤشكى
ثرديوةردا نيَذراوة و هةروةها يةكيَكة لة دةركةوتنة زاتييةكانى بابا يادطار لة ةةسات و كاتيَكدا شةهيدكراوة و كةى لةو شويَنةدا بة خال
سديَردراوة؟
ئةو ذة مةرقةد ويَش طةةرتةن قةرار
طيان تةسلي كردن ئةيوةت حةشار
كؤشك شاى دين بييةنش وة بارطا
ثةةةةةرآ يارسان بةةةةةةة ى وة قةلةطا
(عا قةلةندةر ،بةندى )20
بيَةومان رِووداويَكى وةل شةهيدبوونى يةكيَك لة يارانى سولَتان سةهال دةبواية (دةورةيةكى كةكمى) بيَت و بايةخيَكى زؤرى ثيَةدريَت ،يان بة
كيةنى كةمةوة لة كةكمةكانى تردا كة وةل زجنرييَك ثيَكةوة بةسراونةتةوة و تةواوكةرى يةكرتن ،ئاماذةى ثيَةكريَت و رِةنط بداتةوة ،ئةمة لة
حالَيَكداية كة سةبارةت بةم رِووداوة نة كةكميَك بة دةستةوةية و نة لة كةكمةكانى تردا وةل كةكمى دةورةى هةفتةن و هةفتةوانة ،يان لة
كةكمى (زوكل زوكل)دا كة ةؤنيةتى (دةركةوتنى زاتى) ئةو دوو كةسايةتيية لة هةموو دةورةكاندا باسكراوة ،هيض ئاماذةيةل بة شةهيدبوونى
(ئةيوةت) لةو دةورةدا نةكراوة .لةرِاستيدا جيا لة ةةند منوونةيةل ،لة هيض شويَنيَكى سةرئةجنامدا هيض ئاماذةيةل بةو ناوة نةكراوة و هةر
ئةمةش بوةتة هؤى سةرليَشيَواوى زؤربةى كةكمنووسةكانى ثيَشوو و وايكردوة (ئةيوةت) بة شائيرباهي بناسن و لة نووسينةوةى كةكمةكاندا
هةر كات دةبواية بنووسن (رِؤةيار) كردوويانة بة (ئةيوةت) و هةر ئةمةش لة سةر كةكخمويَنةكانى ئةم سةردةمةش كاريةةرى هةبووة.
بةآلم رِاستييةكةى ئةوةية كة (ئةيوةت حةشار) هةم شائيرباهيية و هةم بابا يادطار .بة واتايةكى تر (ئةيوةت حةشار) نازناو و سيفةتيَكة بؤ
ئةو دوو زاتة ثريؤزة و نابآ وةل دةورةيةكى دةركةوتنى زاتى لة سةردةمى بةرزجنةدا رِةةاو بكريَت .ئةطةر وانةبآ و ئةيوةت حةشار بة يةكيَك
لة دةركةوتنة زاتييةكانى شائيرباهي بزانني ،ئةى مةزهةرى بابا يادطار لةو دةورةيةدا كآ بووة؟ ةوون نابآ لة بريبكرآ كة ئةو دوو زاتة
ثريؤزة لة طشت دةورةكاندا ثيَكةوة دةركةوتوون و يارى يةكرت بوون ،وةل عةقيق و بةقيق ،ئةمورداد و خورداد ،حةسةن و حوسةين ،ئةمحةد
و تيَعيةت ،حةسةن بةط و حوسةين بةط ،زةردةبام و رِؤةيار و...تاد ،هةروةها ئةطةر ئ ةيوةت حةشار بة بابا يادطار بزانني بة وتةى ثري
نةر ان ،دةبآ جووتةكةى واتة مةلك تةبار شائيرباهي بوو بيَت؟
رِوةيار تة وور شا ئةو مةلةل تةيار
زةردة بام نامش زةرِبافت زةنةار
هةروةها ئةطةر بة سيفةتى تايةةتى شائيرباهييى بزانني ،ئةوكات ناتوانني هيض شةرح و ليَك دانةوةيكى متيانة ثيَكراومان بؤ ئةو كةكمانةى كة
(ئةيوةت) بة يةكيَك لة دةركةوتنة زاتييةكانى بابا يادطار دةناسيَنن ،هةبيَت .كةواتة تيَةةيشنت لةم ئاماذة كةكمييانة ،ثيَويستى بة
تيَرِوانينيَ كى تايةةت هةية كة ئةوةيش دةطةرِيَتةوة بؤ ئةو رِاستيية كة ئةو دوو زاتة ثريؤزة يةكيَكن و هيض جياوازييةكيان ثيَكةوة نيية و
هةردووكيان لة دةزطاى حةقيقةتدا خاوةن ثلةى نيابةتى عريفانى و كةمالَى ئيمهني و هةردووكيان بة نازناوى (شا) و (نايب شا) وة ناسراون و
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جةة لةوة لةشويَن بة شويَين طوتارةكاني سةردةمي هةوةلَي ثةرديوةر باسي حةوت بنةمالَة كراوة.
ئاشةةكراية كةةة بةكيةةةنى كةةةم دوو نةفةةةر لةةةو كةسةةايةتيانة "سةةةيد حةةةبيب و سةةةيد شةةةها ديةةن"
هاوسةرطريييان نةكردووة و بنةمالَةيان ثيَكنةهيَناوة ،عابدين لةم بارةوة دةفةرموآ:
بة هةفتوان بنيةت دةكا /شةرت بة ثةجنيان بةيعةت دةكا
لة جياتى ئةو دوو كةسايةتيية ،عا قةلةندةر لة نيوةى سةردةمى ثرديوةريةدا بنةمالَةة ثيَكةدةهيَنيَت و
بابا يادطار لة كؤتايى سةردةمى ثرديوةريدا .ميَردان لة كةكمى دةورةى "خةزانة"دا ،دةفةرموآ:
هةى ديدةكانى ثوور سولَتانةن /هةفت خاندانان وةكيل بنيامةن
هةروةها ثري حمةممةدى شارةزوورى لة "كةكم"ي دةركةوتنى حةفتوانةدا ،دةفةرموآ:
هةفت خاندان رِاى جةم و تةدبري  /ئى قةول و شةرِتةنة كةري تةفسري

دوور نيية هةر بةم بؤنةوة لة كةكمةكاندا نازناوى (ئةيوةت) بة ماناى (وريا كةرةوة) و رِةسووا يان ليَنرابآ .بابا يادطار لةم بارةوة
دةفةرموآ:
(زوكل زوكل ،بةندى )133
زةر دان وة فةرق ثري و ثادشا
هةر كةس ئييا ذة هةم كةرؤ جييا
يان ئةلقاس دةفةرموآ:
فةردا نة باقى مة بؤ ثةشييان

هةر كةس بوا ةؤ ئى دوومة غزجييان
جونةين دةفةرموآ:
ئيرباهي و يادطار قورس يةل جاهى
نوور شام وةستةن ثةى دوو بارطاهى
شةري رجيايى دةفةرموآ:
شايادطار ةةنيش هام سةمةر
شا ئيرباهييا جا طريةو حةيدةر
لةم ديَرِة كةكمةدا ئاماذة بة جيَةرى و هاوبةشى و هاوكيَشى شائيرباهي و بابا يادطار كراوة ،ئةم ديَرِة و هةندآ ئاماذةى تر بووةتة هؤى
ئةوةى ك ة زؤر كةس تووشى هةلَة بةيَت و بابا يادطار بة جيَنشينى سولَتان سةهال بزانآ ،ئةلَةةت ئةم هةلَةيةش زؤر لة رِاستييةوة دوور نيية،
ةونكة كةس ناتوانآ بة ثشتةةسنت بة (كةكم) ئةو دوو كةسايةتيية ئايينيية ليَك جيابكاتةوة ،دةتوانني بلَيَني لة هةر شويَنيَكدا باسى
(ئةيوةت) كراوة ،مةبةست توانايى و ثلةى هةر دوو زاتةكةية ،كة دوو لقن لة يةل بنةما:
ثةرآ نيشانةى هةند و هةزارى
مةةةةةبؤنى بتةو دوو نة يةةةةةل تارى
رِجةةةاشان نييةن ةة طوناكارى
هةركة شةل دةرؤ نةى دوو ئةنوارى

(ديوانى بابا يادطار ،بةندى )03

بة ثشت بةسنت بةم زانيارييانة دةتوانني بلَيَني( :مةلك تةيار) و (ئةيوةت حةشار) تةنها سيفاتيَكن بؤ ئةو دوو كةسايةتيية ،ئةلَةةت بة
رِةةاوطرتنى ئةو خالَة طرنةة كة سيفةتى مةلك تةيار لة هيض شويَنيَكدا بة بابا يادطار نةدراوة ،هةروةها لة هيض شويَنيَكدا و لة هيض كةكميَكدا
نةطوتراوة ئةو كةسةى كة لة كؤشكى ثرديوةردا بة خال سديَردراوة (شائيرباهي )ةة .ليَرةدا ثيَويستة ئاماذة بكرآ كة بةثيَى كةكمى دةورةى
خةزانة ،ناوى ئةو باخةوانةى كة مذدةى بارطرتنى باخةكة بة ياران دةدات (واتة يةكيَك لة نيشانةكانى دةركةوتن) ئةيوةت بووة .ئةوةش
دةزانني كة باخةوانى باخةكة (شيَخ مووسا) زاتى سةيد حمةممةدى طةورة سوار بووة ،نة زاتى يةكيَك لة هةفتةن (بابا يادطار يان شائيرباهي )،
كةواتة ليَرةشدا ئةم سيفةتة بؤ شيَخ مووسا بة كاربراوة .هةروةها لة بةندى ()101ى كةكمى عابديندا ،دواى ئةوةى عابدين هاوار لة حةزرةتى
حةق و شايةتةكةى دةكا دةفةرموآ:
ديارة مةلةكة زات تةيارى
عفريت لةى رِيية كردى ئيقرار
كة ليَرةدا سيفةتى مةلك تةيارى بة حةزرةتى حةق دراوة .هةروةها ثري بنيامني سةبارةت بة مري خةسرةو دةفةرموآ:
(دةركةوتنى هةفتةوانة بةندى )3
جامةش تةيارةن مةلةل ثرِ دةو
يورتش بزورطا خةوالييةن نة خةو
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كة بة سةرةنجدان بة ناساندن و دياري كردني بنةمالَةكان لة حةفتةوانة كة مةرجي ثريبنيامني لةطة َل
ثةنج تةنة و عينوان كةردن و ئامةاذة كةردن بةة حةةوت بنةمالَةة لةة دريَةذة و نةاوةرؤكي طوتارةكةان،
ئيسةاتي بنةمالَةي عالي قةلةندةر و بابايادطار لة هةمان سةردةمي ثةرديوةر روون و دياري دةكا.
ثيَك هاتين بنةمالَةكان لةكيةن سولَتان ئيسياق لةبةر ئةوة بوو كةة سةوثاهياني مؤغةؤل و هةةروةها
نةياراني ناوةةكة ،هةرِةشةيان لة ثةيرِةواني ئةهلي حةق دةكرد ،لةةم رووةوة سةولَتان ئيسةياق بةؤ
هةرمان و ثايةداري لة بةرامةةر دؤذمنان دةكةويَتة بريي بنيات ناني ريَكخراوةي كؤمةلَايةتي و ئاييين
كة بةيَتة هؤكاري هةماهةنةي و يةل رةنةي و يةكيةتي طشت عةشريةكاني ئةهلي حةةق .يةةكيَ لةةم
بنيات دانانة ثيَك هيَناني بنةمالَةكاني حةقيقةتة كة بةفةرماني سولَتان ئيسياق هةموو عةشريةكاني
ئةهلي حةق لة حةوت بنةمالَة جيَةري دةبن .ئاماجني سولَتان ئيسياق بنيات ناني مةعنةوي بنةمالَةة
بوونة رةطةزي و نةذادي و بؤ سةرثةرِشيت ئةم حةوت بنةمالَة حةوت كةس لة ثريؤزةكةاني هةلَةةذارد
كة سةرؤكي هةر بنةمالَة لةسةر ثةيرِةواني خؤي ماي رابةةري ئةاييين هةةبيَ كةةةي كةة ريَةةرايةتيةة
ئايينية لة باوكةوة بؤ كورِي بنةمالَة دةطويَزيَتةوة و دةطات.
ناوي بنةمالَةكاني زةماني سولَتان ئيسياق بةم شةرحةية -1 :بنةمالَةي سةيد حمةممةد طةورة سوار
شائيرباهييي  -2سةةيد ئةةبؤلوةفايي  -0سةةيد مةريي  -4سةةيد موسةتةفا  -3سةةيد باباعيسةا -0
بابايادطةةار  -1عةةالي قةلةنةةدةري .بابايادطةةار و عةةالي قةلةنةةدةر بةةةهؤي عةةازة بةةووني دوو كةةةس لةةة
جيَةرياني خؤيان وةكوو بةرثرس و ثريي بنةمالَة دياري دةكةن
بةدواي حةوت بنةمالَةيةل كة لة زةماني ثةرديوةر ثيَةك هةاتن ،بنةمالَةطةةليتةريش دواي سةةردةمي
ثةرديوةر لة كؤمةلَةاي ياري سةريان هةلَداوة كة بريتني لة ،بنةمالَةي خامووشي ،بنةمالَةي ئاتةةش
بةطي ،بنةمالَةي شاهة ياسةي ،بنةمالَةةي زولنةووري ،بنةمالَةةي باباحةيةدةري و هةةروةها جةةة لةةو
بنةمالَةطةلة كة ثاش ثةرديوةر لة حةوت بنةمالَةي سةرةكي جودابوونةوة بنةمالَةطةلي ديكةش ثيَك
هاتوون كة بة هةموويان لة نةسلَ و نةوةي هةمان حةوت بنةمالَةي ثةرديوةرين وةكوو :بنةمالَةطةلي
ثةةري كةةةركووكي كةةة لةةة نةةةوةي شةةائيرباهيين ،بنةمالَةطةةةلي مةةري حةةةمزةيي كةةة لةةة نةةةوةي عةةالي
قةلةندةرن ،ساداتي سةيد دةرويَشي كة لة نةوةي بابايادطةارن ،سةاداتي دةسةتةوةري كةة لةنةةوةي
سةيد مرين ،هةروةها ساداتي مةليك تةياري كة لة بنةمالَةي شائيرباهيين.
بةلَام زؤربةي ئةو كةسايةتييانة كة ناويان وةكوو زاتي ميوان و تةجةللي زاتي ئاماذةيان ثيَ كةرا كةة
بةدواي ثةرديوةر بنةمالَةيان ثيَك هيَناوة لةسةر فةرماني سةرئةجنام و وتةي سولَتان ئيسياق دةبيَ
لة نةوةي خاوةن و سةرؤكي حةوت بنةمالَةكة بن .لةراستيدا ئيَية حةوت بنةمالَةمان زؤرتر نةبووة و
نيشةةيان ،وة ئةطةةةر طةورةيةةةل بةةؤ منوونةةة لةةة بنةمالَةةة و نةةةوةكاني ئةةةبؤلوفايي ...بةةووة و جةةودا
بووةتةوة لةراستيدا بنةمالَةيةكي نويَي ثيَك نةهيَناوة ،بةلَكوو لةقيَك بووة لة بنةمالَةيةل.
بةلَام دةبيَ ئاماذة بةوة بكةين كة سةرسدوردطي ناو بنةمالَةييي سةادات نةتةةنيا لةة هةيض شةويَنيَكي
سةرئةجنام باسي نةكراوة بةلَكوو لة تةفسري و شرؤظةي زاتي ميواناني ثاش ثةةرديوةريش لةسةةري
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شتيَك نةطوتراوة .لةبةر ئةوةيكة زؤربةي يارسانيان بة هةلَةة و بةة شةرؤظةي لةسةةرخؤ لةة ثرسةةكة
ثريو ثادشاهي ،سةرسدووردطي ناو بنةمالَةةييان دروسةت كةردووة .ئةمةة لةحالَيَكدايةة نيزامةي ثةريو
ثادشاهي تةنيا بةماناي سةرسدوردطي ئةم دووانة نيية بةلَكوو بةماناي لةطةلَ يةكرت بووني دةسةلَات
و رةمحةتة .ثري بنيامني لةمةرِ سةرسدووردطي حةوتةوانة بؤ يةكرت دةفةرموي:
ههر ههفت گهواهي بارديَ ئهو دهههن/سهر وه جهوز يهل بكهرديَ پهيوهن/شةهرت سةةةاجنار
1
چةةةهيگا بي روَشهن /ةةةه دهس يهكرت بمن ئةهو وهتةةهن
بةلَام سةبارةت بة ميَذووي لةدايك بةوون و مردنةي طةةورةكاني يارسةاني بةلَةةة و شةةواهيدي روون و زؤر
جيَةاي متيانة لةبةردةستدا نيية كة بتوانني لةو ريَةاوة لةدايك بوون و مردنيان دياري بكةةين .كةةوابوو
بةثةي ئةوشتانة كة لةدةستيانداية دةكريَ بةشيَوةي تةةقريي ةةةندين ميَةذوو دةسةت نيشةان بكةةين.
هةروةها كة طوتراوة لة طؤر ميَذووي هيَرشي هوككووخان بؤ بةغدا لة بةراوري 033ل و تؤمار كردني ئةم
تةئرخية بةشيَوةيةكي تةمسيلي لة نووسراوةكاني يارساني كة وةكوو هيَرشي ةيضةةل نةاوي لةيَ دةبةةن
سولَتان ئيسياق بةثةي وتةي سةرئةجنام ةاردةسالَة بووة كةة لةسةةر ئةةوة دةتةوانني بةةرواري 041ل
وةكوو سالَي لةدايك بووني جةةنابيان ديةاري بكةةين و لةةطؤر بةلَةةة و شةةواهيدي طوتةاري و كةةكمي تةا
سةرةتاكاني سةدةي نؤهيي كؤةي ذياوة.
 .ثاشان هاوساري كاروباري يارسان دةكةويَتة دةسيت شائيرباهي لة ناوةةةكاني بةاكووري عيَةراق و
عيَراقي عةرة و بابايادطار لة ناوةةةكاني هةةورامان و دالَةاهؤ لةة ئةريان و ئةمانةة دةبنةة بةرثرسةي
كاروباري يارسانيان .بة سةرةنجدان بةوة كة حةوتةن و حةوتةوانة بة دةيةان جةار قةالَي روالَةةتي و
زاهريي خؤيان بةجيَ هيَشتووة دةكريَ بةراوةرد بكريَ كة ماوةي ئةةم دةورانةةش كةةمرت لةة ثةةجنا
سالَ نةبووة واتة لة سةرةتاي سةدةي نؤه تا سةرةتاي نيوةي دووهةمي هةةمان سةةدة .هةةروةها
ئةتوانني ئاماذة بةبووني ئةكابر بكةين كة لة نةوةكاني سةيد ئةبؤلوةفاية و لةةم طةةرِة زةمانيةة كةة
هاوسةردةمة لةطةلَ ئاخرين طةرِي زاتي كي شائيرباهي و بابايادطار ذياوة و سةرةتاي لةدايك بةووني
لة سةالَةكاني دوايةيين تةمةةني سةولَتان ئيسةياقي بةةرزةجني واتةة سةةرةتاكاني سةةدةي نوهةةمي
كؤةيية و مردني ثيَش لة سالَةكاني لةدايك بووني شاوةيسةقولي واتةة ناوةراسةيت نيةوةي دووهةةمي
سةةدةي نؤهةةةمي كؤةةةي بةةووة .و ئةمةةة لةحالَيَكدايةةة ئةطةةةر سةةالَي مردنةةي ئةةةكابري خةةامووش لةةة
سالَةكاني ثيَش لةدايك بووني شاوةيسقولي لةبةرةاو بةرين و بةثةي ئةوة كةة سةةيد ئةةكابر لةطةةلَ
ي لةةدايك بةووني زولنةووري قةلةنةدةر لةة
سةيد رةزا باوكي ئةمسةةرةخاتوون هةاودةم بةووة ،دةكةر َ
دةكةةاني هةةةوةلَي نيةةوةي دووهةةةمي سةةةدةي دةهةةةمي كؤةةةي ديةةاري بكةةريَ و ةةةونكة سةةةردةمي
باباحةيدةر لةطؤر بةلَةةة طوتاريةةكان ثةيَش لةة زولنةووري قةلةنةدةر بةووة كةةوابوو باباحةيةدةر لةة
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ي كةةةي سةالَةكاني دوايةي تةمةةني جةةنابيان
سةرةتاي نيوةي هةوةلَي سةدةي دةه لةةدايك دةبة َ
ريَكةوتة لةطةلَ نوجواني شاهةياس در سالَ043ي ل .كة لةم بابةتة خان ئةلَياس دةفةرموي:
به غدادشار مه ي َو /سه يد ئیبراهیم به غدادشار مه ي َو
هه م باباحه يده ر حه ياس يار مه يو/هـــــه م میر میران يادگار مه ي َو
شياوي طوتنة بةدواي طةرِي زاتي شةائيرباهي  ،بابايادطةار بةؤ ماوةيةةكي كؤتةا دةبيَتةة زاتةي حةةقي
ميواني خان ئةمحةد مندالَي مرية بةيط كة ئةميش ماوةيةةكي كةورت ثةريو ثادشةاهي لةة سةالَةكاني
مندالَي و بضووكي شاوةيسقولي لة كةركوول و لةطةلَ هاورِيَياني هةبووة.
بةهةر شيَوة بةدواي تةواو بووني ئةركي باتين و دةرووني شائيرباهي و بابايادطار ،زاتي هةريةكةيان
لة روخسارطةليَ كة نةناسراو دةكةونة شويَنةةلي جيا جيادا كةة ئةةوة بةسةةرهاتي ةةؤنيةتي ثةيةدا
بووني شاوةيسقولي دروست دةكا ،كة بةثةي وتةي تةزكةرةي ئةعم حةوت سالَ دةخايَيينَ ،لة طؤر
بةلَةة و بةراوةردطةلي ميَذوويي دةكريَ سالَي لةدايك بوون و ثةةردةطرتين ثريقةنةةةري شةاهؤيي بةؤ
نيَوان سالَكاني دةكةي دووهةمي سةدةي نؤهةم تا سةالَةكاني دوايةيين سةةدةي نوةهةةم لةة قةلَةةم
بدةين كة بةم جةؤرة ثيَويسةتييان بةة دووتاسةةنةوة هةيةة تةا بةة حةفتةوانةة بةةات و سةةرهةلَداني
شاوةيسقوليش لة ناوةرِاسيت نيوةي دووهةمي سةدةي نوةهةمي كؤةية و كاتي ثةردةطرتين بةثةي
نووسراوةكاني تةزكةرةي ئةعم و داكيؤمينتة كةكميةكان لة ناوةرِاستةكاني نيوةي هةوةلَي سةدةي
دةهةمي كؤةية .بةلَام لة تةزكةرةي ئةعم واهاتووة كة جةنابيان بةرامةةةر هةةلَؤخان كةة كةسةيَكي
بيَرةح و درؤزن و مونافقي بنةمالَة بووة راوةستاوة و دذايةتي كردووة.
وة لةو جيَةاية كة هةلَؤخان بةرواري000ل دةطاتة دةسةلَات و لة سةالَي1314ل .دةمةريَ نةاتوانيَ
ميَذووي موقابيلة و دذايةتي شاوةيسقولي لةطةلَ ئةودا دروسةت بةيَ ،لةبةةر ئةةوةي كةة بةثةةي ئةةو
شتانةي لةميَذوودا هاتووة هةلَؤخان كةسيَكي بيَ رةحة و مونةافقي بنةمالَةة نةةبووة ،بةةلَكوو ئةةوة
براكةي تة وورخانة كةة زؤلَة و زؤريَكةي ئيجةةار زؤري لةة عةشةاير و عةشةريةتةكان كةردووة ،ئةةم
كابراية لةطةلَ براكةي هةلَؤخان لةسالَي 030ل بة دةسةلَات دةطات .جا ئةطةر ئيَستا ئيَية ميَةذووي
لةدايك بووني حمةمةد بةيط كورِي شاوةيسقولي _ بةثةي تةزكةرةي ئةعم _ لةة هةةمان سةالَةكاني
شةهيد بووني شاوةيسقولي واتة ناوةرِاسيت نيوةي هةوةلَي سةدةي دةه بةزانني كةةوابوو بةةرواري
موقابيلة لةطةلَ هيَزةكاني حكوومةتي ئةردةلَان لةكيةن كورِي شاوةيسقولي ئةةجنام دراوة نةةخودي
جةنابيان.
حمةمةد بةيط لة طؤر بةلَةة طوتارةكان و تةزكةرةطةلي بةردةست ذيةانيَكي دريَةذي هةةتا سةالَةكاني
ناوةرِاسيت نيوةي هةوةلَي سةدةي يازدة و بةماوةي سةد سالَي هةبووة كة لة بةلَةةكان ئامةاذة بةة
ةاككيةكا ني لةة ناوةةة جؤراوجؤرةكةاني كوردسةتان لةوانةيةة ناوةةةي كوردسةتاني بةاكووري لةةناو
عةلةوييةكان و رووم ئيلي ،هةةروةها توركسةتاني ئةريان و ناوةةةكاني هةةورامان و لورِسةتان كةراوة.
هةروةها دةبيَ سالَي لةدايك بووني خان ئاتةش لة ئاخرةكاني نيوةي هةةوةلَي سةةدةي يةازدة بيَةت
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لةبةر ئةوةيكة بةثةي نووسراوي دةقيقةي تةزكةةرةي ئةةعم حمةممةةد بةةيط لةة ئاخرةكةاني ذيةاني
زةماوةند دةكا و هةروةها يةكيةتي و هاوثة انيةل كة يارسانيكان لةطةلَ خان ئةمحةد و خان ثيَكي
ديَنن و تةزكةرةي ئةعم ليَوة ياد دةكا لةكاتي حمةممةد بةيط بةووة كةة بةة هةلَةة لةة زةمةاني خةان
ئاتةش ناساندراوة و رةنةة كؤةي دواي كةردن حمةممةةد بةةيط لةةكاتي ئةةم راوةسةتان و موقابيلةة
بووة .هةروةها بةثةي وتةي خان ئةلَياس كة دةفةرموي:
اه سال هه زار يه کسه دوسی واوار/واته ی وه رينان بــواام گـوفتار
دةردةكةويَ كة سالَي ذياني مندالَاني حمةممةد بةيط لة سالَةكاني نيَوان نيوةي دووهةمي سةدةي يازدة
و نيوةي هةوةلَي سةدةي دةوازدةية ةونكوو دةرويَش زؤلَفةقاري طةؤران كةة هاوةةةرخي خةان ئةةلَياس
بووة مردني جةنابيان لة سالَي 1103ل بةيان دةكا و ئةو دةفةرمويَ:
اه سال هه زار ويه کسه دوسی وهه شت /خان ئه لَماس لوا وه دل َی به هه شت
هةروةها خاوةني بؤستانؤلسياحةت لة سةيد عةبةاس بةيةةط نةاو دةبةا كةة كةةقامي ريَةةرايةةتي ئةاييين
بةسةر بنةمالَةي ئةهلي حةق هةية ،ميَذووي تةواو بووني بؤستانؤلسياحةت سالَي 1240كؤةية و ماوةي
نيَوان خان ئاتةش هةتا سةيد عةبةاس بةيط ةوار نةوةية و بةثةي قائيدةي زانسيت رجيةال كةة بةؤ هةةر
سةنةوة سةد سالَ لةبةرةاو دةطريَ ميَذووي بةراوةردكراو راستة .مينؤرسةكيش بةاوةرِي لةسةةر ئةوةيةة
كة سةرهةلَداني طةرِي خان ئاتةش لة زةماني نادرشا " "1100-41زاييين بووة كةة هاوثة انيةةكيش
يان دذي توركان هةبووة و هةروةها كة طوتراوة لة زةماني حمةممةد بةيط ناوةةكاني ئازةرباجيان هةةتا
باكووري خوزستان لة ذيَر دةسةلَات و كاريةةري ئةم بنةمالَة بووة و نةوةكانيشي لةةم ثرسةة و سةةرقالَ
بوون بةكاروباري ثيَوةنديدار بة موريدان ئةركيان بةجيَ هيَناوة كة ئةم شتة لةة زةمةاني سةةيد عةةبةاس
كاتيَك كة لة "طريَ باني دروود فراماني كرماشان" سةقامةري دةبةيَ بةشةيَوةيةكي روون و تةةوار ثيَةةة و
بنكةي ئةم بنةمالَة ديار و ئاشكرا دةكريَ.
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يارسةةان ،وةل بةش ةيَكى رِةسةةةنى نةتةةةوةى كةةورد ،هةةةلَةر و ثةةاريَزةرى دا ونةةةريتى هةةةريَيى تايةةةةت
بةخؤيان و نةتةوةكةيانن ،كة بة بةشيَك لة بؤةوونة ئايينييةكانى خؤيان داناوة و ثةيرِةوييان ليَكردووة.
ئةلَةةت يارسةانييةكان بةةهؤى كؤةةكردن لةناوةةةى سةةرهةلَدانى خؤيانةةوة "هةةورامان" و نيشةتةجآ
بوونيان لةناوةةكانى تردا ،تارِادةيةل كةوتوونةتة ذيَر كاريةةةرى دا ونةةريت و تايةةةةندييةةكانى ئةةو
ناوةانةى تيَيدا حةواونةتةة وة و ليَةى نيشةتةجآ بةوون ،هةةر ئةمةةش بووةتةة هةؤى لةة بريبردنةةوة يةان
كوازبوونى دا ونةريتة كؤن و رِةسةنةكانيان و هةروةها كالَةوونةوةى ناسنامة كوردييةكان .ئةم دابرِانة،
بةتايةةت لةناو يارسانةكانى كوردستانى ئيَراقدا بةرةاوترة.
يةكيَك لةتايةةةةندييةكانى فةرهةنةى يارسةان ،كةة بنةمايةةكى ئةايينى تةةواوى ثيَةوة ديةارة ،تةةوةرى
حةآلا و حةرامة .هةرةةند سةبارةت بةم تةةوةرة زؤربةةى ليَكؤلَةةران بةتايةةةت ليَكؤلَةةرة بيانييةةكان،
تووشياري ةةندين هةلَةة بةوون و تؤمةةتى نارِةوايةان خسةتووةتة ثةاا يارسةانةكان ،بةةآلم رِاسةتييةكةى
ئةوةية كة هةر كردار و هةر شتيَك كى ئيسممةكان ،بةتايةةت ثةيرِةوانى مةزهةبى "شةيعة" حةةرام كةرا
بيَت ،هةمان كرداروشت كى يارسانيش ،بةثلةيةكى ئيفراتى ترةوة حةرام كراوة.
بؤ منوونة ئةوانةى كى شيعةكان بة "مةكروو"يش دانراوة ،لة هزرى يارساني دا بة حةرام زانراوة .بةةآلم
رِادة يا ن ذمارةى ئةو كردار و طوفتار و خواردنانةى كة لة هزرى ياري دا حةرام كراون ،تةنيا ئةوانةة نةني
كة لةكةكمى سةرئةجنام دا ئاماذةيان ثيَكراوة ،بةلَكوو بةطشتى دةتةوانني بلَةيَني هةةر شةتيَك كاريةةةرى
سةلةى لة سةر رِؤح و عةقلَى مرؤظ هةبيَت ،حةرامة و يارسانى دةبيَت دوورى ليَ بكات .شةيَخ ئةةمري لةةم
بارةوة دةفةرموآ :زايل كةر روح ثةى مريد حةرامةن.
ئةم بةيتةي شةيَخ ئةةمري تةةواوي ئةةو خالَانةةي وا رؤح ئةازار دةدةن و لةبةنةدي دةكيَشةن بةة مةبةسةيت
سزادان و سةرشؤرِي بؤ تاكي يارساني حةرامي كردوون ،كة ئةةم ثرسةةش ثيوةنةدي بةة هةةل و مةةرجي
مرؤظي ئةو تاكة هةية ،جاروبار رةنةة كةس بةدرؤيةكي بضوول تووشي ئينزةواي رؤحي و دةرووني بةيَ و
هةست بة بيَزاري بكا كةوا بوو ئةو درؤ بضووكة كة لةويَ حةرام دةبةيَ و نةابيَ بيلَةيَ .و يةا لةة ثيَةوةريَكي
بةرزتر طرفيت ماددة سرِكةرةكان كة لة بةشي حةرامةكان جيَ دةطرن .هةلَةةت لة سةرئةجنام لةم بابةتة
طوتاريَةةك نةةةهاتووة بةةةلَام لةةة سةةةردةمي دووهةةةمي ثةةةرديوةر لةبةةةر ثةرةسةةةندن و طةشةةةكردني ئةةةم
ماددةطةلة لة سةردةمي سةفةويةدا لةنيَوان كؤمةةلَي خةةلَك بةشةيَوةيةكي بةةربلَاو ،لةة شةيَوةي رةوايةي
"طوتين" لةسةر ئةم بابةتة طةوتراوة .ئاتةةش بةةيط لةسةةر ئةةم بابةتةة ثيَداطريةةكي قةورس و قةايييي
كردووة كة يارسانيان لةم ماددة سرِكةرةي مالَ سووتيَنةرة دووري بكةن و بة تةئكيد حةرامي زانيوة.
بةكارهيَناني ماددةسةرِكةرةكان لةةئيَران نةتةةنيا لةةناو خةةلَكي ئاسةايي كةةةي لةةناو بارةطةاي شةاهاني
سةفةوي و كةسايةتيةكانيش ثةرةي سةند و برِ ة بةرِة كةار طةيشةتة شةويَنيَك كةة هةةر لةةم سةةردةمةدا
ناوةندةكاني بازةرطاني ئةةم ماددةطةلةة لةةئيَران نةتةةنيا نةاوخؤي ولَةاتي دابةني دةكةرد بةةلَكوو تةةريال
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لةئيَرانةوة بؤ ناوةةي ذيَر دةسةلَاتي عومساني و قةلَةمرِةوي حكوومةتي طوتاركانيةاني هينةديش دة هةه
ناردرا .جةة لةوة شةربةتي كوكنار و فلؤنياش بةزؤري لةةناو خةةلَك جةاة خةةلَكي ئاسةائي و ة كةسةاني
ي كةةي تةةواوي ئةةم رووداوانةة و ئةةم دؤخةة نالةةبارة ئاتةةش بةةيط بةةو قةةرارة
تايةةت بةرةودار دةب َ
ين كة لةو زةمانةدا وةكوو ئالَا هةةلَةري يارسةاني هاو ِريَيةان و هاوكيَشةاني خةؤي لةةم شةتانة دوور
دةطة َي َ
نةابيَريَ و بةتوندي لةطةةلَي دذايةةتي و خةةبات بكةات .لةة تةزكةةرةي ئةةعم وا هةاتووة كةة لةة جامةةي
سولَتاني عالةم كةسيَك بةناوي شيَخ رةسوولَي ناو بوو ،ئةهلي حةقيقةت بةوو و جريانيَكةي بيةاني هةةبوو
قلياني دةكيَشاو رؤذيَك شيَخ رةسوولَ لة تةنيشت ئةو بيانية دانيشةت و قليانةكةةي وةرطةرت و دةميَكةي
كيَشا .ثريمةمحووديَك لة زؤمرةي حةفتاو دوو ثري هةبوو لةطةلَ شيَخ رةسوولَ ويستيان برِؤنةة خزمةةتي
سولَتاني عالةم ،كةة طةيشةتنة ئةةويَ ،سةولَتان فةةرمووي يةا داوود شةيَخ رةسةوو َل لةة مةةرجي بنيةامني
رؤشتووتة دةر ،درطابانيَكي بةناو شةري هةبوو بةوي ئةمري كرد كة ئيزني هاتنة ذوور بة شيَخ رةسوولَ
نةدا.
ذن و ثياو لة هزرى ياريدا ،جيا لة ةؤنييةتى ئافراندن و ئةو شتانةى ثيَوةندى بة تايةةةةندى جةستةيى
ئةم دوو رِةطةزةوة هةية ،هيض جياوازيكيان نيية و يةكسان سةيريان كراوة.
ئةم بةيةكسةان دانانةة بةتايةةةت لةة مةافى بةهرةمةنةدييان لةةمريات و مةافى تةةآلق و هةلَوةشةاندنةوةى
ثة انى هاوسةريَتى يان ثيَكهيَنانى هاوسةريَتيدا ،بة جوانى رِةنةى داوةتةوة.
ئةلَةةت كةسانيَكيش لةيارسان هةن كة بةةةاويَكى سةووكةوة سةةيرى ذن دةكةةن و مةافى يةكسةانى بةؤ
داناينن.
مةمحوود ئةفةندي بايةزيدى سةبارةت بة جيَةة و ثيَةةي ذن لة كؤمةلَةاي كةوردي دا نووسةيويةتى :ذن
لة ثياو نارِازى نيية ،ذن و كةض سةربةسةنت ،كةةس خةؤى ناشةاريَتةوة و وةل ذنةاني نةتةةوةى فةرِةنسةى
سةربةستى تةواويان هةية.1
هةر لةم بارةوة مينؤرسكى دةليت :طومانى تيَدا نيية كة ذن لة كؤمةلَةاي كورديدا خاوةن كةسايةتيية و
هةر بةم بؤنةوة زؤرجار منداا بة ناوى دايكييةوة دةناسريَت .2دةتوانني بلَةيَني :ذن بةتايةةةت لةة هةزري
ياري دا شويَنةةيةكي بةرةاوى بؤ دياري كراوة.
شيَوةي هةلَسووكةوتي ذن لة ئاييين يارساني دةتوانني لة منوونة كردةوةي خويَشكي مةنسووري حةلمج
بةينني كة نةقلَ دةكةن :حسيَن كورِي مةنسوور ة رةمحةتي خوداي ليَ بيَت خويَشكيَكي هةبوو كة جووان
روالَةت بةوو و ئيةددعاي ثيةاوةتي دةكةرد ،هةات و ةةووي بةغةداي دةكةرد ،لةحا َليَكةدا نيَةوةي روومةةتي
بةةارشيَو دةثؤشي و نيوةكةيتري بةاز دةهيَلَةا .طةورةيةةل طةيشةتةوي ،طةوتي :بةؤ تةةواوي روومةةتت
داناثؤشي؟ طوتي :تؤ ثياويَك نيشان بدة تا من روومة بةتةواوي دابدؤش  .لة تةةواوي بةغةدا يةةل نيةوة
 -1آدا و رسوم كردها ،حميود افندى بايزيدى ،ص.33 :
 -2كرد ،مينورسكي ،ص.10 :
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ثياو هةية ئةويش حسيَن "حةلمج"ة و ئةطةر لةبةروي نةبوو ئةم نيوةش داناثؤشي .يةكساني نيَوان ذن
و ثياو خاريج لة درورش و طوتارهاي بيَ ناوةرِؤل بة كردةوة و لةة كةردةوةدا لةةم ئايينةة هيَلَةي سةةيري
فيكري و كرداري ذن بةيان دةكا ،بةشيَوةيةل لة هةلَةذاردني هاوسةةر واحةوك دةكةا ذن نةتةةنيا وةكةوو
هاوبةشي ذيان بةلَكوو وةكوو هاورِيَةل بةثيَوةنديةكي تةواو عاشقانة دؤخي دةرووني و رؤحي ثيةاو تةةواو
و كاميل دةكا و لة ذيَركاريةةري هيض هةل و مةرج و لة هيض خالَةتيَكدا ثياو ناتوانيَ ذن دةر بكةا يةا خةود
ي هيَنةةاني تةةةواوي
ي بكةةا ،ةةةونكوو كاتيَةةك ثيَوةندييةةةكي خؤشةويسةةتانة بةةةج َ
خيانةةةت و غةةةدري لةة َ
ثرَةنسيدةكاني ياري لةنيَوان ذن و ثياو دروست كرا و هةردوو كيةن بةتةواوي طيان و دلَ يةةكرتيان لةةناو
خؤيان تواندةوة هةلَة و كدانةي فيكةري روونةادات .لةة روانةةةي يةاري دوور لةشةيَوة سةاري ئافرانةدن و
دةفرايةتي جيسيي و ثرسةكاني ثيَوةنديداري هيض ةةشةنة جياوازيةةل نيَةوان ذن و ثيةاو قاييةل نييةة و
هةردووكياني وةكوو يةل ناساندووة و بةم جؤرة تةواوي ماف و مافةةليَ كة ثيَةة و دؤخي هةردووكيةةن
ي وةكةوو مةاي ئريسةي يةكسةان ،مةاي تةةلَاق ...سةولَتان
لة كؤمةلَةا دةست نيشان دةكا يةكسان دةزانة َ
ئيسياق دمةرِ يةكساني مافةكاني ذن و ثياو دةفةرمويَ:
وکـوري به ش سولَتانه ن/ئه زه َل هه وه ِري
وکوري /...،ته وفیرشان نییه ن/نااــه
کنااه
ِ
ِ
بــري/بیا وه دايـــان پــــوران
خاتونه/دايراک ئی بـه شش
خــري/پـــوشاک ياري ئه و بایش ِ
ِ
يبري
حــــــوري/هه ر که سي بااو کنااه
وکـوري/مه وه زيش وه ده م مه وداي که ِ
ِ
ِ
بةلَام ذن لة روانةةي يارسانياني بةرهةلَةستكار لة هةمان روانةة لة زةروان و بةثةي ئةوة لة زةردةشيت-
طةري وةرطرياوة .كةةي ئةم بابةتة لة ئاييين يارساني شتيَكي طشيت هةمةطريينة و ذن رةمزي ميوايةتي
هةستيية كة بنياتي بةووني لةئةستؤ طرتووة .بوونيَك كة بة رةمزي شاراوة لة وجوودي دةبيَتة هؤكاريَك
بؤ ليَكولَينةوة و هةر لةبةر ئةوةية كة لة كولتوري يارساني بةناوي رةمزبار بانةهيَشت دةكري.
تةلَاق لة روانةةي ياري تةنيا لة سةخالَدا ئييكاني هةية :يةةكيَ خيانةةت و شةكاندني دؤزو ثةة انيَك كةة
هاوسةرةكان لةطةلَ يةل بةستوويانة ،ئةويتر مردني ذن و ناتواني لة هةبووني مندالَ لةكيةن هةريةكة لة
هاوسةران و هةروةها بةناسكي ئاكاري كةم ويَنة كيَشةي غةرِة و خؤ بةة زالَ زانةيين لةة ذيةانيَكي سةاخ و
خؤشةويستانةي تا ئةو رادة خراث و ثريم و ناحةز دةزانيَ كة ئةطةر هات و يةةكيَ لةة هاوسةةران لةسةةر
ئةوي ديكة فةخر فرؤشي بكا ئةيدي ئةو ذيانة هاوبةشة شياوي تاملَ و بؤيةل بوون و بةون نيية و باشةرت
ئةوةية كة ئةو ذيانة هاوبةشة دريَذةي نةبيَ تا ئةوة كة لة سيَةةري فةخرفرؤشي و غةرِة بةدرؤ ئيدامةةي
هةبيَت .ذنيش تةنيا بةم هؤكارانة ئةتواني دووبارة زةماوةند بكا و كغةير ،تةنانةت ئةطةر هةل ومةةرجي
ذياني لةبواري مادي زؤر دذوار و طران بيَت .لة ئةجنيليش هاتووة كة :من بةئيَوة ئةلَيَ كة هةركةس ذني
خؤي بةهؤكاريَك جةة لة زيناكردن تةلَاق بدات ئةةوي بةةرةو زينةاكردن هةةو َل داوة و هةركةةس ئةةو ذنةة
ي لةةم ئايينةة بةةهيض
ي و ئةةم بابةتةة بووةتةة هةؤي ئةةوة كةة ةةةند ذنة َ
نيكاح بكات دووةاري زينا دةبة َ
شيَوةيةل ثةسةند و قةوولَ ناكريَ ،ةونكوو ئةو ثيَشل كردني ماف و مافةكاني كيةةني بةرامةةةرة ،ئةةم
ثرسة "ةةند ذني" بةهيض شيَوة ثةسةندي روانةةي ياري نيية .زةماوةندي سةاداتيش دةبةيَ لةةناوخؤي
172

سادات بيَت ،زةماوةندي سةيد لةطةلَ غةيري سةيد بة ماناي هاتنةدةرةوة لة كارةواني يارية و ياسةادات
ماي ئةوةي نيية كة لةطةلَ كضي بنةمالَةيةل كة دةبيَ سةرسدوردةيان بنب زةماوةند بكةن ةةونكوو لةةم
حالَةدا ئيزديواجي لةطةلَ ثرييا ثريزادة ثيَك هيَنةاوة و ئةةوة بةةماناي زةماوةنةدي مةحار ةة و هةةروةها
بةثيَضةوانةوة ،لةبةر ئةوةي كة ثيَوةندي ثريوموريدي لة ثيَوةندي خويَشةك و برايةةتي و يةا كضةي خةؤت
بوون ةرِوثرِتر و قوولَترة2.
ثيَويستة بةوترآ لة كؤمةةلَةاى يارسةاندا وشةةيةل بةةناوى ئيجةةار "بةة زؤر" بةؤ بةةجيَ هيَنةانى فةةرزة
ئايينييةكان بوونى نيية و هةر كةسيَك لة وةرطرتن و بةجيَ هيَنةانى يةان بةة جةيَ نةةهيَنانى فةةرزةكان و
دةستوورة ئايينييةكان ئازاداى تةواوى هةية .كةواتةة هةةر كةض يةان كورِيَةك مةافى ئةةوةى هةيةة لةطةةا
خؤشةويستى خؤيدا ،تةنانةت ئةطةر ثةيرِةوى ئايينيَكى تريش بيَت ،ثة انى هاوسةرى بةةستيَت.
بةآلم ئاشكراية كة "هاوسةرطريى" ناوخؤيى بة باشرت زانراوة و طةجنان بؤ ئةم جؤرة هاوسةرطرييية هان
دراون.
هاوسةرطريى و مارةكردن لة ئايينى ياري دا بةثيَى سةرئةجنام ،رِيَورِةمسى تايةةتى بةؤ دانةراوة .لةوانةة
"دؤعاى ثشت ثةردة" يان دؤعاى مارةكردن كة دةقةكةةى لةة سةةرئةجنامدا نووسةراوةو ةةةندين خةالَى
طرينةى وةل ةؤنييةتى هةلَسووكةوتى ذن و ميَرد لةطةا يةكرتدا طرتووةتة خؤى.
ئةم دوعاية دةبآ لةكؤبوونةةوةى "جةةم"دا لةح ا َليَكةدا كةة كضةةكة لةة ثشةت ثردةيةكةةوة دانيشةتووة،
لةكيةن "ثري"يَكةوة خبوينريتةوة.
يةكيَكى تر لة نةريتةة بةرةةاوةكانى كؤمةةلَةاى يةارى دوعةاى برايةتييةة كةة رِؤ َليَكةي هةةرة طرينةةى لةة
ثتةوتركردنى ثةيوةنديية كؤمةآليةتى و ئايينييةكانى يارسان دا هةية.
لةم ئايينةدا بةدة ر لة دروش و وتةى بةآ نةاوةرِؤل ،ذن و ثيةاو مةاي يةكسةانيان هةيةة ،ئةةم يةكسةانيية
بةتايةةت لة دةستنيشان كةردن و هةلَةةذاردنى هاوسةةردا رِةنةةى داوةتةةوة ،ذن نةة تةةنيا بةة شةةريك و
هاوبةشى ذيانى ثياو لة قةلَةم دةدريَت ،بةلَكوو وةل "يار"يَك ثةيوةندييةةكى خؤشةويسةتيانةى تةةواوى
لةطةا ثياودا هةية و تةواوكةرى كةسايةتى رِؤحةى ثياوةكةيةةتى .ثيةاو لةة هةزرى ياريةدا تةةنيا لةة سةآ
حالَةتةةدا مةةافى ئةةةوةى ثيَةةدراوة بةةؤ جةةارى دووهةةةم ذن بهيَنيَةةت ،يةكةةةميان خيانةةةت يةةا دزى لةكيةةةن
هاوسةرةكةيةوة ،دووهةم مردني ذنةكةى ،سيَهةم كاتيَك كة ذنةكةى مندالَى نةبآ ،واتة نةزؤل بآ.
ذنيش هةر بةم بؤنانةوة بؤى هةية لة هاوسةرةكةى جيابةيتةوة و سةرلةنويَ شوو بكات ،1هةةر ئةمةةش
وايكردووة كة لةم ئايينةدا "فرة ذني" ثةسةند نةكرآ و رِوونةدات.
ساداتى يارسان دةبآ تةنيا لة ناو تويَةذى خؤيانةدا هاوسةةرطريى بكةةن و ئةطةةر بيَتةوو سةةيديَك لةطةةا
كةسيَكى تردا ،كة سةيد نيية ،ثة انى هاوسةرى ثيَكةهيَنى ،لة ئةايني دةردةةةآ .هةةروةها سةةيدةكان

 -1كمم بيعت و تةبةي يارى.
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بؤيان نيية لةطةا ئةندامانى ئةو بنةماآلنةى كة "سةرسدوردة"يان دةبن ،ذيانى هاوسةرى ثيَكةهيَنن ،ئةم
جؤرة هاوسةرطرييية بة "حةرام" دةذميَردريَت.1كةكم دةفةرموآ:
2
ئى جفتو جامة مةكردى ثةسةن
موريد نةوازدىَ جفت بوان بآ فةن
يةكيَكي تر لةنةريتة هةرةطرينط و ثريؤزةكانى ئايينى يارسان ،ثيَكهيَنان و بةشداري كردنة لة كؤبوونةوة
"جةم".
بةثيَى نامةى سةرئةجنام "جةمنشةني" ثيَويسةتة بةة لةشةيَكى ثةال و خةاويَن و د َليَكةى بةآ غةشةةوة لةة
كؤبوونةوةكانى "جةخمانة"دا بةشدارى بكات ،ةةونكة هةةروةها كةة ثيَشةرت ئاماذةمةان ثيَكةرد "ثةاكى"
يةكيَكة لة بناماكانى ئايينى يارى .بةثيَى رِيَنوينييةكانى ئايني ،ثيَكهيَنانى جةم دةبآ بةم شيَوةيةبآ:
دابينكردنةى "قوربةةانى" يةةان "نيةةاز" ،بةشةةدارى "سةةةيد"يَكةى "تةةةواو" 3بةشةةدارى جةةةم نيشةةانيَك كةةة
"جةوز"يان شكاندبآ و سةرسدوردةى ئايينى يارى بن .هةروةها مسيَلَيان دةسكارى نةكردبآ و لة طةةل
بنةمالَةى سةيديَك دا ثة انى هاوسةرييان نةبةستةيَت و دواى بةستنى "كةمةر" و لةسةركردنى "كغو"،
ئامادةى كؤبوونةوةى جةم بن .ثيَويستة ئةم كةسانة ثيَش لة ةةوونة ذوورةوةيةان بةؤ جةةم ،كورِنةووش
بةرن و لة دةستى رِاستةوة دةستى هةموو جةم نشينةكان ماة كةن و لة سةةر دوو ئةةذنؤ بضةنة شةويَنى
دانيشتنى خؤيان.
ثري بنيامني دةفةرموآ:
دوو كونةى زانو بةردآ قةرار
ئةمةةةةةةةر خواجامان بوان طةردةن كر
4
ةة زيَأل بناآلن ةة ثةروةردطار
هةم سةر هةم كةمةر بووةسان وة زار
"و .ئا .طاردولؤسكى" سةبارةت بة جةم نووسيويةتى" :ئةهلى حةةق لةة كؤبوونةةوة نهيَنييةةكان دا كةة
شةوانة بةرِيَوةى دةبةن ،قوربانى دةكةن و بةثيَى نةريتى خؤيان سفرةيةكى طشةتى رِادةخةةن .طومةانى
ئةوة دةكرآ كة ئةم نةريتة لة "ئاطاثة" وةرطريابةآ ،كةة نةةريتيَكى ثةريؤزى مةسةييييةكان بةووة و لةة
سةرةتاى سةرهةلَدانى ئةو ئايينةدا زؤر باوبووة".5
لة ئايينى ياريدا بؤ "سفرةى طشتى" ثيَويسةتة قوربةانى يةان "نيةاز"يَةك دابةني بكةرآ كةة ةةةند جةؤرة
قوربانى يا نيازيَك لةم ئايينةدا هةية:

 -1سةرةاوةى ثيَشوو.
 -2ثيدايش هةفتةوانة.33 ،
 -3سةيديَك تةوار يا مةرجة كه بهثيَى دةستورى يارى ذنى هيَنابآ و مسيَلَى (شار )ى تةوار و دةستكارى نةكرابآ و (ثدر)ةكةى ناسراوبآ.
( -4كةمةربةسنت) لة ئايينى ميهر يا (ميرتائيس )يشدا باوبووة .هةروةها لة ئايينى زةردةشتيدا كةمةربةسنت بة (كستى) يا (كشتى) يةكيَكة
لة بنةما سةرةكيية ثريؤزةكان كة لةطةا (سدرة)دا بةكاردةهيَنريَت( .زنار) بةسنت لة ناو مةسييييةكانيشدا باوة.
 -5ئاطاثة :شةوى برايةتى مةسيييةكان بووة كة هةموويان لة سةر سفرةيةل دادةنيشنت و ثاروويان بؤ يةكرت دةطرت .برِوانة اسمم در ايران،
ص.021 :
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" -1خزمةت" كة لة سالَ دا حةوت جار لة سةر "ياران" فةرزكراوة و ثيكهاتووة لةة تةةرخانكردنى
يةل "مةن" برينج ،ةارةكآ رِؤنى خؤمالَى ،كةلَةشيَريَك و يةل "مةن" نان و نياز.1
" -2نياز" كة ثيَكهاتووة لة يةل "شاخة نةوات" ،قةند ،ميَةوذ ،شةيمن ،لييةؤ ،هةةنةوين ،خورمةا،
هةنار ،هةجنري ،ترآ ،بةهآ ،زةيتوون ،بادام ،فةندق ،سرنج ،تورنج و سيَوى سوور يان زةرد.
" -0شوكرانة" ثيَشكةشيَكة بؤ بةجيَ هيَنانى سوثاس و ثيَزانني و طةيشنت بة ئاواتةكان.
 -4ثيَشكةشكردنى ئةو شتانةى لة قوربانى دةةن ،وةل :كالَةل ،شةكةر ،بادام ،قاويت ،خوآ ،نان،
برنج ،رِؤن و ماست.
 -3ثيَشكةشكردنى ئةو شتانةى بة قوربانى دةذميَردريَن وةل :ماسى ،جةوز ،هةنار ،طردة.
 -0قوربانييةكان بريتني لة :طا ،وشرت ،ثةز ،ثةزةكيَوى و كةلَةشيَر ،كة دةبآ لة رِةطةزى نيَر بةن و
هيض كةموكورِى و نةخؤشييةكيان ثيَوةديار نةبآ .هةروةها ثيَويستة تةمةنى كةلَةشيَر كةمرت لة
شةةةش مةةانط و ئةةةواني تةةر كةةةمرت لةسةةالَيَك نةةةبيَ .ش ةيَوازى قوربةةانيكردن بةةةم شةيَوة دةبةةآ:
"سةيد"يَكي تةواو "ةةقؤكة" بة دوعايةكى تايةةت ثريؤزدةكا و سةةرى قوربانييةكةة دةبةرِآ و
حةوت ئةندامى "حةرام" كراوى كة بريتني لة :زراو ،ئةندامى نيَةرى ،تةةحال ،رِخيؤلَةة ،ئيَسةكى
شةةان ،طويَضةةكةكانى دا و كرِكرِاطةةةي ل ةيَ جيادةكاتةةةوة ،كةةة لةةة كؤتةةايي سةةري ونياةكةدا لةةة
شويَنيَكدا ةالَى دةكةن و دةيشارنةوة .هةروةها ميَشكي "طا"كةيش دةبآ جيابكريَتةوة و دواى
خستنة ناو ثةرِؤيةكى سدى لةة كؤتةايى "جةةم"دا لةة ذيَةر طلَةدا بيشةارنةوة .خزمةةتكارى جةةم
"ئةوةا و ئاخر" دةلَآ و دةستى جةم نشةينةكان دةشةوات ،سةفرة و خةوآ و نةان و دوو جةام
ئاوى شةربةت دةهيَنيَتة ناو جةم و دواى ئةوةا و ئةاخر وتةن ،سةفرةكة دادةخةا و قوربةانى يةا
نيازةكة دةهيَنيَتة خزمةت جةم و بةدوعا ثريؤزى دةكةن.
سةيد دؤعاي تيَخ دةخ ويَينَ و سةري قوربانيةكة بةريَزيَكي تايةةت دةبرِيَ و حةةفت بةشةي حةةرامي
ليَ جودا دةكا ثاش تةواو بووني جةم لةذيَر خال ةاليان دةكا كة ئةو حةةوت بةشةة بةريتني لةمانةة:
زهرة ،نيَرينة ،تالَ ،ريَخؤلَة ،ثيَشةي شان ،لينضةك و سووةةةكاني دلَ ،خرمووتةك و ...جةةة لةمانةة
ميَشكي طاكةش لةناو ثارةةيةكي سدي دةثيَضن و لةةدواي ريَورةمسةي جةةم لةةذيَر خةاكي دةكةةن.
خاد ي جةم وتةي هةوةلَ و ئاخةر دةلَيَ و دةسيت جةم نيشان كة نابيَ لة حةوت كةةس كةةمرت بةن
دةشؤريَ ،خوان ،خويَ و نان و دوو كاسة ئاو شةربةت "ئاوي ةةرخ" ديَنيَتة جةم و خوانةكةة ثةاش
طوتين وتاري هةوةلَ و ئاخر بلَاو دةكات ،قورباني يا هةمان نيازةكة ديَنيَتة خزمةتي جةةم و دؤعةاي
دةداتيَ.

 -1ئةلَةةت لة (كةكم)دا تةنها بة يةل خزمةت ئاماذة كراوة كة بريتيية لة (خزمةتى ثادشايي ئةييام) ،بةآلم هةر لة كؤنةوة بةجيَهيَنانى حةوت
جار خزمةت لة يارسان باوبووة .هةروةها لةكةكمدا ئاماذةيةل بة برِى رِؤنةكة نةكراوة و ثيَشكةشكردنى ةارةكآ رِؤن دواتر ثةسةندكراوة.
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بةلَام سةبارةت بة بةجيَ هيَناني خزمةتةكان و كاتي دياري كراويَك كة سةرئةجنام و طوتارةكانيتري
يارساني باسي ليَوة دةكةن طوتاري طةرِي بةرزةجنةية كة ئاماذة بؤ شةوي ثاشايةتي رؤذطاري مرِنةؤ
دةكا كة يارسانيان دةبيَ خزمةتيَك ئةجنام بدةن .طوتاري طةةرِي قولَتةاس كةة ئيشةارة بةة خزمةةتي
مريئةسكةندةر دةكا و هةروةها كةكمي قووشضةي ئةوغلَي كةة ئامةاذة بةة حةةوت خزمةةتي رؤذطةاري
قولَتاس دةكا ،ئةم حةوت خزمةتةش هةر لةكؤنةوة كي يارسانيان بةجيَ دةهيَنرا.
جةنابيان دةفةرمويَ:
قولطاسی میچه سی اوچ گون اورج دور/اون دایدی
خردمت خردمت مندور

واتة مةنزةلَةتي رؤذطي قولَتاس سيَ رؤذ رؤذطة كة لةو رؤذانة حةوت خزمةت ئةركة لةسةرشان كة منةيش
ئةو حةوت خزمةتانةم بةجيَ هيَناوة .ئةةم حةةوت خزمةتةة لةةرؤذاني قولَتةاس بةةم شةيَوة هةاتووة-1 :
خزمةتي ثريبنيامني لة شةوي هةوةلَي هةلَهاتين مانط لة سةرةتاي رؤذطي قولَتاسي بةناوي جةمال مانط
 -2خزمةتي مريئةسكةندةر لة شةوي هةوةلَي رؤذانةي قولَتةاس  -0خزمةةتي شةةوي دووهةةمي رؤذطةي
قولَتاس كة هي حةزرةتي موستةفاية -4 .خزمةتي شةوي سيَه كةةهي رؤةةيارة  -3خزمةةتي شةةوي
ةةةوارم دةورة رةمزباريةكةةة بةةة خؤشةويسةةيت ثةةريي رةمزبةةار  -0خزمةةةتي شةةةوي ثيَنجةةةم خزمةةةتي
ثاشايةتية كة لةرؤذي جةذني ياران بةجيَي دةهيَنن  -1خزمةتي شةوي ئاخري مانةي رؤذانةي قولَتاسةي
كة بة خؤشةويسيت ثريمووساية .ئةمانة حةوت خزمةتي رؤذاني قولَتاسة كة قووشضي ئوغلَي ئاماذةي ثيَ
دةكا .كةوابوو بةثيَي طوتارةكاني يارساني هةشت خزمةتي واجيب هةية كة يةكيان خزمةتي ثاشةايةتيي
شةوي ئاخري رؤذاني مرِنةؤ يةا خاوةندكاريةة و ئةةو حةةوت خزمةتةةكاني رؤذانةي قولَتةاس .بةةلَام لةةطؤر
بةلَةةكاني شيفاهي و رةوايي هةر لةكؤنةوة دووخزمةةتيتريشةيان بةةجيَ دةهيَنةا كةة خزمةةتي بةهارانةة
لةكاتي رؤذاني هةوةلَي بةهارة كة بة خؤشةويسيت داوود و دووهةةم يةان ثاييزانةيةة كةة بةخؤشةويسةيت
ثريمووسا بةجيَ دةهيَنرا.
يةكيَكى تر لةنةريتة طرينةةكانى يارى ،نةريت و سري ونياى "جةوز" شكاندن و "سةرسدوردة" بوونةة،
كة بة ماناى تةسلي بوون لة هةمةةر ئةو ةارةسةريية كة بؤى دةستنيشان كراوة.
لةرِاستيدا هةر كةسيَكى يارسانى بة جيَ هيَنانى سري ونياى سةرسدوردةى "سةرسةداردن" نةاوى خةؤى
بؤ شةهيد بوون لة رِيَةاى حةقيقةتدا تؤمار دةكات.
هةر خيَزانيَكى يارسانى كة مندالَيان دةبيَت ،ثيَويستة سري ونياى سةرسدوردةى بةؤ بةة جيَةةابهيَنن تةا
مندالَةكةيان بيَتة ناو رِيزى "يارسان"ةوة.ثيَداويستييةكانى ئةم سري ونياة بريتني لة:
 :1طرتنى ثةيرِةو "دةليل" واتة طةواة بؤ منالَةكة لةةو بنةمالَةةى كةة بةاوكى مندالَةكةة سةرسةدوردةيان
بووة  :2يةكدانة جةوز "بوا" سامل :0 .قوماشيَكى سدى كة دريَذايى و ثانييةكةى لةة يةةل مةةتر كةةمرت
نةبيَت :4 .نياز كة بريتيية لة برِيَك نةوات :3 .قوربانى خؤمةالَى و كةلَةشةيَريَكى بةالغ :0 .برِيَةك ثةارةى
دراوى وآلتةكة :1 .سةكةى حمةممةةدى ،كةة ئةةم جةؤرة سةكةية بةؤ بةةكارهيَنانيان لةةم سةري ونيا كى
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ثريةكان هةية :3 .ةةقؤيةل بؤ برِينى سةرى جةوزةكة و جنينى  :0دةفتةر بؤ خويَندنى دوعاى جةوز و
دانانى لة شويَنى سري ونياكة ،وةل هيَيايةةل لةة دةفتةرةكةةى ثريمووسةا :13 .كلووةةة "كةوليَرة"ى
رِةمزبار.
دواى دابينكردنى ئةم ثيَداويستييانة و داخستنى جةةم ،ثةةيرِةو و دةليةل لةة جةمةدا حةازردةبن ،ئةطةةر
بةهةر هؤيةل كةسيَكيان نةهات ،ثيَويستة نويَنةريَك بؤ خؤى دةستنيشان بكات و نويَنةرةكةى لةجةمةدا
ئامادةبةيَت.
دواى ئةوة "جةم" دةبةسرتيَت و ئةو كةسةى كة "جةم"ةةكة بؤ ئةو بةسرتاوة "باوكى مندالَةكة" نزيةك
دةرطايةل دةوةستيَت وئةطةر مندالَةكة تةمةنى ك ةمرت لةة ةةل رِؤذ بيَةت ،وةكيليَكةى بةؤ هةلَدةبةذيَرن تةا
سري ونياةكة بة جيَ بهيَنيَت.
دواى ئةو ثري "سةرجةم نشني" دوعةاى جةةوز كةة دةقةكةةى بةةم شةيَوةية دةخويَنيَتةةوة و لةة شةويَنة
خالييةكان ناوى كةسةكان دادةنيَت:
حةزرةت خاوةندطار ،شةهسةوارى ثرديوةر ،سولَتان ساكر ،جةوز سةر ......كة ويَش يا وةكيلش.......
نةجةم حازرةن مةشكندى وةشايةتى جةم و جةم نشني ،زةمني و ئامسان ،لةيل و نةهار ،لةوح و قةلَةم،
عةةرش و كورسةى ،ثةةري ئةةزةلَى حةةةزرةت ثريبنيةامني ،ثريتةةخت و ثيشةةواى بةاتنى ......ثريئريشةةاد و
زاهةةري ....دةليةةل ئةةةزةلَى يةةار داوود كةوسةةوار لةةة وةكيلةةى داوود دةسةةتةريى بةةاتنش ......دةليةةل
زاهريش ......ياوة وةكيلى زاهري ........حازر نة جةم وة شةوت و ئيقرار ياران لة مةرِنو لة قةوا و بياى
رب و زولفةةقار ،بشةقاو وة نييةةت سةاجنار ،جةةوز وة
ياران لة شندروى ،لة ئى جةمة تيَغ وة عةةوةز كةةي ِ
نييةت بنيامني ،سةكة وة نييابةةت داوود ،كةةكم و بيةازى يةارى وة نييةةت ثريموسةى ،طةردة وة عيشةق
رِةمزبار ،قوروانى وة يادى ئةمحةد نازدار وة جاى سةرى يار ،نةوات وة نييابةت رِؤةيار لة ثةيرِةوى دين
و شةرت ئيقرارى حةقيقةت ،قيةلة ثرديوةر ،خودا سولَتان سةهال ،لةة قةةتار خانةدان ......هةو ئةةوةلَو
ئاخر يار.
هونهروموزیک
موزيك لة ئايينى ياري دا بايةخيَكى هةرة زؤرى ثيَدراوة .ئةلَةةت نابآ لة بريبكةرآ كةة هونةةرى مووزيةك
هةر لة ديَرينةوة لة ناوةةى زاطرؤس و دةشتاييةكانى ئيَراندا رِؤلَيَكى بةرةاوى هةبووة و لةكيةن زؤربةى
ئايينة كؤنةكانةوة بايةخى ثيَدراوة" .دانيلو" لةم بارةوة دةليت :دةشتاييةكانى ئيَةران و دؤلَةي فةورِات،
ناوةندي فةرهةنط و شارستانييةتي مووسيقا بةووة و بةآ بؤشةايي و ليَكةدابرِان ،دريَةذةى ثيَةدراوة .1بةؤ
منوونة دةتوانني ئاماذة بةناوى ةةندين ئاميَرى مووسيقا و مةقام و طؤرانى و هؤرة بدةين ،كة لةكؤنةوة
تا هةنووكة بةكارهيَنراون ،وةل :ناي يا "ئؤبوا" كة لة "سوومةر"ي كؤن دا بة كارهاتووة و منوونةيةةكى
 -1دائرة املعارف موسيقى ،فاسةل.
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ليَ دؤزراوةتةوة .هةروةها دةتوانني ئاماذة بة "هؤرة" بكةين كة ميَذوويةكى زؤر دوورودريَذى هةية و زؤر
كةةةس بةةة كةةؤنرتين منوونةةةى ئةةاوازى ناوةةةةى زاطرؤسةةي دةزانةةن .هةةؤرة تايةةةةت بةةووة بةةة ستايشةةى
"ئةهوورامةزدا" و كوردةكانى ثةيرِةوى ئايينى ئامسانى زةردةشت بةؤ ثةيوةنةدى لةطةةا ئةهوورامةةزدا
يان لة كاتى وةفاتى خةلَكدا ،بةكاريان هيَناوة .هؤرة بةطشتى لة ناوةةكانى طؤران ،سةجنابى ،قةلَخانى،
كةلَةةرِ و هةنةةدآ شةةويَنى تةردا ،بةةاوة .هةنةةديَك لةة مةقامةةةكانى هةةؤرة كةة لةطةةةا مةةةقاماتى مةجليسةةى
تةنةوريشدا يةل دةطرنةوة ،بريتني لة :بان بنةيي ،بنريى ةرِ ،دوودةنةةى ،باريةة ،غةةريةى ،سةارؤخانى،
طةلةوةدةر ،ثاوةمورى ،قةتار ،هيجرانى ،مةةجنوونى "كواى كو" سةةحةرى ،تةةرز رِوسةتةم ،هةةيموة و
هؤرةى كيميى دايكان .1دةرويَشةكانى "قادرى"يش بة سؤزيَكى تةواوةوة هةؤرة دةةةرِن ،كةة رِةنةط و
بؤى عريفانى ثيَوة ديارة.
"مةةوور" يةةا "مويةةة" ش جةةؤريَكى تةةرة لةةة هةةؤرة كةةة لةةةكاتى مةةةرط و ثرسةةةدا دةطةةوترآ .هةةةروةها
"سياةةمانة"ش جؤريَكى ترى هؤرةية كة "شيَخانى"شى ثيَ دةطوترآ .نابةآ لةة بريبكةرآ كةة هيَرشةى
عةرةبةكان و دذايةتى ئةوان لةطةا فةرهةنط و هونةرى ئيَرانيةدا ،بةووة هةؤى كوازى و ثاشةةزبوونةوةى
هونةرى مووسيقا.
دةط َيرِنةةوة لةة سةةةردةمى هيَرشةى عةةةرة بةؤ سةةر ئ َيةةران ،زؤربةةى مةقامةةةكان و نةغيةةكانى ثارسةةى
وةرطيَرِدراية سةر زمانى عةةرةبى .لةة كتيَةةى "اكغةانى"دا ئامةاذةى زؤر كةراوة بةةوةى كةة عةةرة زؤر
حةزيان لة مووسيقاي ثارسى بووة .هةر لةو سةرةاوةدا ئاماذةكراوة كة "سعيد بةن مسةجع" كةة يةةكيَك
بووة لة ذةنيارة بةناوبانةةكانى عةرة لة سةردةمى مةعاويةدا ،طواية زؤربةةى بةرهةمةةكانى خةؤى لةة
مووسيقاي ئيَرانى وةرطرتووة.2
مووسيقاي مةقامى ئةهلى حةق ،كة ثيَشينةيةكى ديَرينى هةية ،بةئاميَرى "تةنةوور" ليَدةدرآ .طومةانى
تيَدا نيية كة ئةةم ئةاميَرة لةة زؤربةةى ئايينةة ئيَرانييةكانةدا بةةكارهيَنراوة و ثةريؤز بةووة .3تةةنةوور لةة
سةرةاوة كؤنةةكانى ئيَرانةى ثةيَش ئيسةممدا ،وةل درةخةت ئاسةووريك ،بونةدةهش ،كارنامةة ئةردةشةري
بابةكان و ناميلكةى خسروقوبادان و  ......دا ئاماذةى ثيَكراوةو "ئينب خوردادبة" لة سةدةى دووهةمى
كؤةيدا وتوويةتى ئةم ئاميَرة لة ناوةةكانى شاري رِةى و تةبةرستان و دةيلةم زؤر بة كار دةهيَنةرا و لةة
واقيع دا ئيَرانييةكان تةنةوور بة ثلةيةكى بةرزتر لة ئاميَرةكانى تر دةنرخيَنن.4
هةروةها "مةسعودى"يش لة "مروج الزهب" دا نووسيويةتى :ئةم ئاميَرة كى ئيَرانييةكان لة سةةرةوةى
ئاميَرةكانى ترةوة دادةنريَت.

 -1ثذوهشى دربارة ترانةهاى كردى ،فاروق صفى زادة ،ص.134 :
 -2دو قرن سكوت ،عةداحلسني زرين كو  ،ص.120 :
 -3زمينة شناخت موسيقى ايرانى ،فريدون جنيدى ،ص.114 :
 -4جملة موسيقى ،مشارة  10 ،14بهين و اسفند ،دةرة سوم.
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ئةم ئاميَرة دواى هيَرشى عةرةبةكان و بة ئيسمم بةوونى جةةماوةر ،تةةنيا بةة دةسةت ئةةو ئيَرانييانةةوة
مايةوة كة ئايينى كؤنى خؤيان ثاراستةوو و "جةزية" يان بة موسؤلَيانةكان دةدا.
بةآلم شاخؤشينى لورستانى ئةم ئاميَرةى زيندوو كردوة.
شاخؤشني لةشكةريَكى بوو كة بة سوثاى نؤسةد نؤسةد ناو بانةى دةر كةرد بةوو و هةةر دةسةتةيةل لةةو
سوثاية ئاميَريَكى دةذةند كة شاخؤشني تةنةوورى وةل ئاميَرى تايةةتى خؤى هةلَةذارد و لةو كاتةوة بةة
ئاميَرى شاخؤشني ناوى ليَ دةبردريَت.
بةةكورتى دةتةوانني مةوزيكى كةوردى بةةة دوو دةسةتة دابةةش بكةةين :يةكةةةم مووسةيقاى ديَةرين كةة بةةة
ناوةكانى :هؤرة ،موورة ،سياةةمانة ،ةؤثى و مووسيقاى "ئايينى -سةماعى" ناوبانةيان دةركةردووة و
بةطشتى لة سةر شيعرى دةهيجايي دانراون .دةسةتةى دووهةةم بةريتني لةة مةةقاماتى :سةةمةد لةةةكى،
ئةلَغوةيسى ،كووةةباغى ،سةمةد مسةةريى و ئةو طؤرانيية ميلؤديكانةى كة لة سةر شةيعرى هيجةايي و
عةرووزى دانراون.
هةروةها مووسيقاى تريش باوة كة ثيَ دةطوترآ "بةيتةيَذى" كة طومانى ئةوة هةية لةطةا "طاتةةرِى"
يا "طاتة بيَذى" يةل بةرنةوة .موزيكى كى ئةهلى حةق بة سآ بةش دابةش دةكرآ كة بريتني لة:
بةلَام مؤسيقا كي ئةهلي حةق سةبةشة:
 -1طوتار كة زؤرتر لة12جؤرة و جةة لة جةم خانةة لةة شةويَنيَكيتةر نةاطوتريَ كةة مةةقام و زيكةر
لةخؤوة دةطريَ و كثةرةي ئةم بةشة داهاتووة.
 -2مةقامةةةةلي بةةةزمي كةةة لةطةةةلَ زؤربةةةي مةةةقامطةةةلي هةةةورة يةةةكيَكن ،ئةةةم مةةةقامطةلةةة بةةة
لةبةرةاوطرتين ثرِةنسيةةكاني مةعنةوي لة دةرةوةي جةخمانةش دةطوتريَنةوة كة بريتني لةمانة:
 -1خانةمريي  -2سارؤخاني  -0سةحةري  -4قةتار  -3جلَؤشاهي  -0جةنةةرا  -1طولَ وفار -3
طةلةةة وةدةرة  -0سةةةماع  -13بايةةة بايةةة  -11سةةوار سةةوار  -12مةةةجنووني  -10هيجرانةةي -14
ئةلَلَاوةيسي  -13بارية  -10تةنةمريي  -11ثاومؤري  -13ثاتةرز  -10دوو والَا.
 -0مةقامطةلي مةجازي كة نةغيةطةلي عريفاني لةخؤوة دةطرن.
لة نووسراوة كؤنةكاني يارساني "سةرئةجنام" زؤرتر لة 333جار لةساز و ئاواز ناو براوة.
شاخؤشني لورِستاني طرووثيَكي بةناوي نؤسةد نؤسةةدة هةةبووة كةة هةةموويان ذةنيةار بةوون ،لةة ثيَةك
هاتةي طرووثي سولَتان ئيسياقيش حةوت سازةي و حةوت بيَذةر وةكوو ذةنيار و طوتارخويَن ناو براون،
هةروةها ناوي زؤرتر لة شةست جؤر ساز لة سةرئةجنامدا هاتووة كة لةة سةازةكاني ناوةةةي كوردسةتان
بووطن ،بةم نةزمةن:
 -1تةنةوور  -2عوود  -0قيتار  -4سورِنا  -3نةاقووس  -0مووكةةش "كةمانضةة"  -1تةار -3
سةنتوور  -0ةةنط  -13نةاي  -11دؤلَ "دهةؤلَ"  -12دوكيةة  -10نةةفري  -14بلويَةل -13
شةيدوور  -10قامقوور  -11قانوون  -13شووتان  -10زةمار  -23مششالَ  -21مةؤرة -22
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تةةةثلَ  -20دةف  -24سةةةنقةرة  -23قرِنةةا "قةرةنةةةي"  -20سةةوورذةن  -21جةةةبار -23
قووقوو  -20سةةم تةوورا  -03كةوورةنط  -01زيةل  -02بةوورل  -00دةمةار  -04ثةوورةنط
 -03دوومةةةةل  -00مووسةةيقار  -01ةةةةقوانة  -03ئةةاواز  -00قيةةذةل  -43سةةي تةةار -41
قوثووز  -42تاس  -40كةرِنا  -44دووزةلة  -43دوو تةثلَةة  -40تووتةةل  -41زةنةط -43
شاخ نةفري  -40روود  -33بالَةبان  -31كينةارة  -32سةةفري  -30دايةةرة  -34مزمةار -33
طاودؤم  -30ةةغانة  -31ةاثار  -33ترييالَ  -30كووس  -03شةانة  -01ئةرغةةنوون -02
طرية  -00قةمتوور  -04رةقاز2
كة ئةمة خؤي نيشان دةري ريَزي زؤر بؤ هونةر و رؤحي والَاي ئينسان لةم ئايينة داية .هةةبووني زيكةر و
مةقام طةلي تةنةوور كة ميَذووي برِيَكيان بؤ سةردةمي كةونار دةطةرِيَتةةوة ئةةوة ثشةت راسةت دةكةا كةة
هونةر لةم ئايينةدا خاوةني ثلةوثايةي و جيَةاي تايةةتي خؤية :ئةم زيكر و مةقامةةلة هةةموويان بةةدوو
كؤل ئيجرا دةبن ،يةكيان كووكي شيَخ ئةمريي "سؤل" و ئةويتر كووكي تةرز"فا" .هةلَةةت كووكيَ كي-
تر هةية بةناوي كووكي توركي كة جةة لة ةةند زيكةر كاركةةرديَكي ديكةةي لةسةةر تةةنةوور نييةة .ئةةم
مةقام و زيكرطةلة هةركاميان رةوايات و شةرحي حالَي تايةةت لة زةمانةةلي جوَراوجوَر لة طةرِطةلي سةر
هةلَداندا بةيان دةكةن كة بيَ بةلَةةي كةكمي و ميَذوويي نني كة هوَكاري ئيجابي ئةوةش دةطةرِيَتةوة بةوَ
هوَكارةكاني رووداو ئةوشةتةي كةة رووي داوة كةة ةةي هةةبووني زيكةرووتين لةة جةخمانةة بةة مةبةسةيت
خولقاندني شوَر و هةيةجاني حةقاني ثيَويستِ بة بووني ثشتوانةي كةةكمي و طوتةاري لةة طةرِةزاتيةةكان
هةية .دووايني زيكرو مةقامي ئاماذة ثيَكراو لة ياييين يارساني هي طةرِي زاتي سةيد براكةي طوَرانة.
 -2قهتار

 -1بابا فهقي
 -4سارووخاني
 -0كاكا ردائي
 -0سهماع "سهملي"
 -3خان ئهمیري
 -3سهماع "سه جاران"
 -1سوار سوار
 -13سهماع "بال وهشان"
 -0جلهوشاهي
 -12سهماع "سهماع"
 -11بايهبايه
 -14هیجراني
 -10گلهوهدهره
1
 -10سهحهري
 -13جهناهرا
 -13گو َل وهخار
 -11بابا سهرههناي
2
 -23تهرز
 -10بابا جهلیلي
3
 -22خامووشهگیان
 -21شا خوهشیني
 -24ئاتهش بهگي
 -20تهنهمیري
4
 -20عابهدينه
 -23بابا ناوسي
 -23شیَخ ئهمیري
 - 21باريه
 - 03پا وهموري
 -20پا تهرز
 -01مه جنــووني "یواي یو -لیلي مجنووني" - 02یو ههي یو
1
 -04بهلَ َي ها ها ها
 -00ها ها ها

 - 2كه سه نوع میباشد .1 :سهحهري پردیوهري  .2سهحهري سهید خاموش .0
سهحهري ههي داوود
 - 0كه سه نوع ميباشد .1 :تهرز یاري  .2تهرز گوران  . 0تهرز روستهم
 -4كه دو نوع مي باشد
 - 1كه به دو صورت اجرا مي شود .1 :روایت گوران  .2روایت صحنه
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 -00دوو وای
 - 03هــهي داود "سهناــین"

 - 03ئهلوان
 -01هللا ويسي
 -00ههر وا بووه ههر وا دهب َي
رههـــــــــــــبهر داود زامــــــــــن دار
 -43هــوو هـــوو هــــوو هـوو هـوو هـوو يــار
هــــــــــــــهي گــــــــــــــــــــــیـان
 –41هــــــــــــــــهي گــــــــــــــــــــــــیان
2
خــــاك زهردهگــ َل زاتــــــــش هـامیَته
 –42هــــــاي بله شیَته گیــــــان بلــــــه شــــیَته
مامي قوربــــانت دهكــــهم
ته
م
عـــاله
 -40ســـاحل ئهي ســـاحل ساحل َي دهكـهم
َ
هــــــــهي رهناــــــــــینم يـــــــــــــار
 – 44هــــــــــــــهي ئیمــــــــــــانم يـــــــــار
شـــــــا شـــــــــــا مـهمانه اـــــــــالنه
 – 43اــــــــلتــــــــهن اــــــــالنهاـــــــالنه
بال وه شــــــــانه شـــــــا رهزبار
 – 40پـــــــهنجـــــــــه ِرهژانهيــــــــا رهزبــــار
جـــــهم َ
مــــــــهویم هــــــــوو حـــــهق حـهق
 – 41عــــــــهلي هــــــــوو هـــــوو هــــــــوو
3
عشــقي حـــهق وه سـهر شیــ َت و و َيتانه
 – 43والَـــــــه و َيتــــــــانه والَــــــــه و َيـــــتانه
 – 40خــــــواجاي غـــــــ َ
يـــــار داود ئامــــــــــان گیـــــــــــــان
ویمـــــان گیـــــــان
رهحمـــهت وارانــــــهن حــــهق و حهق
 – 33عــهيد يــــارانــــــهن حـــــهق و حـــهق
زاتــــش وهجـــــــهم هــــــوو هــــــوو
 –31ســـــولَتان ســـــهرجـــــهم هــــوو هـــوو
فـــــاني بتــــــالَــــــــــهن يــــــــا داود
 –32فــــــاني فــــــاني مـــــــــهن يا مــــهوی
هـــهر حهق باقي يــــــــهني داود گــیان
 – 30فـــاني فـــاني فــــاني مــــهن داود گیــان
هـــهر حــــــهق باقییـــــــهن داود گیان
 – 34دونیــــــــا فـــــــانییـــــهن داود گــیان
داود
گیــــــــــان
داود
 – 33هـــــــــــــهي
ديـــــــن داود ئیمـــــــــــــــــــان داود
 – 30هــــــهي داود حـــــهق گیـــــــــان داود
بي كــــهســـــان كـــــــــهس داود
 –31هــــانــــــاي فـــــريـــــــــادرهس داود
وهو َ
يـــارســـــــان مـــــــــهویم ســـــواره
 – 33يــــــــارســــــان دهور دهوري يـــــــاره
ئـهز وه فیـــدات بــام پــا بنـــهر وه پ َیش
 – 30هـــاي دهرو َيش دهرو َيش ئیمانم دهرو َيش
قـونـرهي ســـهر تافان يــار ب َي گهزافم
 – 03حهق حهق و هوو هوو هــهي ئاقاي جافم
شــاي خاوهنـــدكــــار پیــــرش بنیامـي
 – 01یمي هــــهي یمي ســهر وهشـهن یمي
مــــــهویم حــــهقــــهن شـــام حـهقهن
 – 02حــــــهقهن حهقــــــهن هـاي حــــهقهن
تو
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 – 00ئامــان سهد ئامان عـــهلي وهو ئامـان َ
رههـــنماي راهـــــــــي يـا عـــــــــهلي
 – 04مـــــوش ل گـــــوشـايي يــــــا عـهلي
دهواي دهردهكهههم "گیههان گیههان" ههها وه
 – 03سولَتان خ َوش هاتي "گیان گیان" نوير وه پاتهوه
یتهوه
ئیسمـــت ئــهعزهم ئــــهو زاتت مــوتلَهقه
 – 00خوهت حهق زاتت حهق مهقامت حـهقه
باقي پهس ياران گیان گـیان ئهي وهنههوو
 – 01تــالـلـه ســوارهن كاوهم ئــهي وه نههوو
ياوو وه داي فرّهي كـــــهسهوه
 – 03عـالي گـورز ويَـــش ها وه دهســـهوه
مـــه َ
يـــارتي ســــهيید مــــوحهممهد ئامــانه
 – 00جــــــــهشن و زهمــــــــاوهني يـارانه
َ
ســــولتـــــان ســـــهرجــــهم نشـــــینه
 – 13حـــهق دين حــــهق دين حــهق دينه
 – 11هــهي ديـــدهكاني رهژيـــان َ
بایمو
و
و
اه
ـــــ
ش
ه
ـــــ
ن
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ته
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س
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و
َ
َ
دایهــ َ
خــــواجاي بنــــیامین هـهر ويَشهن ئافتاو
 – 12داود ژهكويرهي كهوسهر وهردهن تـاو
بـــــــهي َو يــار داود نیشـــانـــــش باري
 – 10يـــار ديــدهكاني بــیان ئــــــهو ياري
ســــهردار يـــــــارهن يــــــا عــــــهلي
 – 14تـــهلـلــه ســــوارهن يــــا عـــــــهلي
 – 13دهيــــار دهيـــــــار هاهـــــاها دهيـــار حهقهن خاوهندكـــار هــــاهـــــاها دهيار
ي كـــــهر وه حال ياران
 – 10ئامـان ســــهد ئامان شاي كـهرهمداران
كــــهرهم خهير َ
بـــا َل وه شـــــــان جـــــــهم میــــ َردانه
 – 11زهوق زهمــــاوهن ســــــولَتــــــانـــه
پیر بنـــــیامینـــــهيا عــــهلي يا عـــــهلي
 – 13ســـــولَتان ديــــنهيا عـــهلي يا عــهلي
پیـــــرو پــادشــــا وه خـــــهير بیــــــاني
 – 10هــــهي ديــــــدهكاني يار ديدهكاني

َته ناوسه
بله شی

ئهي
 - 0كاكه یي هاي عراق این ذكر را به این شكل مي خوانند:
رهنگينم یار
هاهاهادهیار  

دهیار
دهیار 
 - 4بر روي همین گام( 
هاهاهادهیار) نیز آمده و به دو روایت صحنه و گوران اجرا ميشود.
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پیـــرموسي سیــــــــم و داود ئـــــــاوازه
 – 33يــــــار ديـدهكاني بنــــیامین ســــازه
اــــهي زاريت میَـــــردان گــرد تاوياوه
 – 31یوه یوهمـــــــــهن ئــــــــازيزم یوه
 – 32شــاي ر َو َ
روشندین
اي
ـــ
ش
ادین
ـــــ
ع
ویي
ــه
ـــ
م
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شندین مـــــهویي
َ
ديــــن تـــــــهيموور ئیمــــــان تـهيموور
 – 30ســــــهردا نه راي حـــــهق تــهيموور
يـــاري میهــــرهبان كـــــــهرهمـدارهكهم
 – 34هـــهي وه يار هــــــهي وه يــارهكهم
خــــــوداي حـــــهقیقهت دينــــو ئیماني
 – 33وه قـــــوروانت بام شــاي هـهوراماني
دهســــــم وهدامــــان پیـــــــر بنیامین بوو
 – 30عـــهلي عهلي هـوو مهویم عهلي هوو
1
تــــا مـهيلت نهبــــــــ َو بار نمــــان بار
 – 31ئــامـــــان يـــا داود دهخــــیلم يـار
ريشـــــهي شهكــــــاكــــــــان كــهنیايه
 – 33تـــــــهبلَــي يــــار داود ژهنــــــــیايه
خـهيل َي خوهش هـاتي پات وه باني اــاو
 – 30هــهي دهبــاو دهبــــاو عــازيزم دهباو
مـــهویم عـــــهلي عــــــــــهلي عـــهلي
 – 03عـــــهلي عــهلي عـــــهلي عــــــهلي
جـــهمي مهستانـــــــهن بنــــیامین سـاقي
 – 01هـهي ديدهكــــاني دهور گیـَــلَ َو باقي
پــــــایش وه ديــــــدهم با بهي َو با بــهي َو
 – 02يار ديدهكـــــاني شــا مهي َو شــا مهي َو
رو بـهش
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 – 00يار ديدهكـاني وهشي وهشــــهن وه
َ
مزگان مزگانهن خـــاوهندكار مـهي َو گیان
 – 04يارديدهكاني چ وهشهن يار مهي َو گیان
حـــــهق شــــــهم و میَـــــردان پــهروانه
 – 03جـــهم نیـــــان دوســــان ئـــــهو يانه
يو
 – 00ياران مزگــاني حـــــهيدهرهن مــــهي َو
ئــاوازي فــــــهتاح فـــهتح كهرهن مه َ
دهيــــشتي هـــــهورامــــان وهوهرم داي
 – 01يا ســـولَتان ئــــامــــان ئاگــــرم داي
2
ئهز وه فـیدات بـــام بـــاش كــهمانداري
 – 03هـــهي يــــاري يــاري ئــیمانم يــاري
گیـان نــازش رهوا هــــهن پهي يارساني
 – 00گیان سـهيید موحهممهد بهر ئهو ديواني
سهيیدموحهممهدسهرهي ههفت خاندانهن
 – 133ههي ديدهكاني سهيید موحهممهد يارهن
ئومیــدواريم وه يــــاري يــــــــــادگار
 – 131يا شا ئیبراهیم شـاي بــــــوزه سـوار
 – 132گیـان خواجهي َ
هـــــهي يــــــار داود ئامان ها ئهو بهلي
غویمان هاها كاوهم
جاگهي ئیلتـــجا خیــَـش و بیــَــــاانه
 – 130يــا زات حـــوسهين ساقي اـــالنه
عـــهلي گــــــــیان َي گـــــــیانــــــــان
عهلـي گیان
 – 134عهلي گیان
دين و دونیــــامین يا عـــهلي يا عهلي
 – 133خواجهي بنیــامین يــا عهلي يا عـهلي
دلي
نــه
يار
ه
ــــــــ
ان
ـــــــ
اس
ر
مي
ه
ــــ
ج
دوس بـــــژهن بــژهن بـــــهرزهمل َي
َ – 130
َ
ِ
ي يهكرهناان
 – 131يـاران مــــزگاني شا مــهي َو زهنـاان
وهر مـــهدهي اـادر پــهر َ
3
حــهقیـــقهت جهمــــا َل پیـــر بنیامینه
 – 133يار ديـدهكاني حهقیــــــــقهت دينه
4
شهفاي كو َل دهردان يـا عهلي شـا عهلي
 – 130سولَتان مــــهردان يا عـهلي يـا عـهلي
دهسهههههتي بهههههههر ئههههههو زهمههههههاوهن ئهههههههز
 – 113زهمهو زهماوهني مهكهري َو اهي ئهرك نوينه
مــه ِرهژينه
خوهش وه حال كهس َي ديدهنش وه اهم
 – 111زات يــار داود حــــازره وه جـــهم
داود كــــــهمـــــــــــهر زهرينـــــــــــه
 – 112تــــهيموور يــــــار رهناــــــــــینه
َ
پهنامــان ســـــولتان پـــــرديوهر مهكان
 – 110شاه َو شنـدروي جاي رهزم میَردان
پــــــــادشاي هــــــــــهورامان عـــهلییه
 – 114يـــــــار عــهلي مــــهوی عــــهلییه
َ
گیـــــــان قوروان كــــهن ســولتان ئاما
 – 113بــا َل وهشــــان كهن سـولَتــان ئـاما
جــامه وه جـــامه ســــــهردا وه ئیقــــرار
 – 110عـــالي قهلَهندهر شههید ِراگهي يـار
 - 1این ذكر به این شكل نیز آمده:
یررار هاناي یرررررار داود دهخیلو یار
َ بررررررار
مهیلي حهق نهو بار نمرو
 - 2بر روي همین گام ذكر دیگري عنوان ميگردد كه به این شكل ميباشد:
ئرررهز وه
هررررراي تهیموور تهیموور ئیمانم تهیموور
فیررردات بام ئیبراهیم سوور
 - 1بر روي همین گام ذكر دیگري به این شكل عنوان ميگردد:
پیره
بنیررررامین
دیررررردهكاني
یررار
پیرمررروسي وهزیر داود دهسرترگیر
 - 2بر روي همین گام این ذكر نیز اجرا مي شود:
َ شا
یار دیدهكاني شا مهیو
َ با بهیو
پاالش وه دیدهم با بهیو
مهیو
َ
َ
تا
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عهههلي حههارزهن"حهههق" ديههدهي مهههن كههوورهن

 – 111عهههلي عهلیمهههن"حهههق" عهههلي زهروورهن "حهههق"
"حهق"
 -113شــــــادي ههي شادي يــارسان موبارهك شهت
ي يارانهن يارسان موبارهك شـهت مـوبارهك شــهت
عهيد َ
 -110عهلي هوو حـهيدهر مـهدهد مهویم هوو هوو يا شاي پرديوهر مهدهد مــهویم هـــوو هوو
پیــــرم بنیــــــــامین خــــــــودام سـولَتانه
 -123هـهي گـــــیان ههي گیان ههي ديــدهگیانه
هـــوو هـــوو مـهوی حهق حـهق ئیسـحاق
 – 121شـــــــاي دين ئیسحـــاق رهناین ئیسحاق
شهاهو يها
بهو وه
َ
 – 122عهلي عهلیمهن يا مـــــهوی يا علي كهي ب َو يا عهلي شاخهي سهرمهسان يها عههلي بههن َ
مهوی
 – 120هوو يا شاي مهرعهت كش حهقدهر ژهخهيبهر كهن تهه َو سهههلمان وه دهس يهها مهههوی هههوو شههیر رههههات
كهردهن
وهختــهن پهيدا بـ َو عهلي ســاحـب زهمانه
 – 124ههي ياران مزگاني عـهلي ئاما پیشـخانه
وه پاي شنــدركــ َو عهلي فـهيزم دادهنـي
دينم دينه شام خوهشینهشاد باي شادم كهردهني
 – 123زهمزهمهي زينت باوهرين وهوير ياران شوكر مهویمـان هات
1
بژهنیم وهعشق زات شیخ ئهمیر ياران شوكر مهویمان هــات
يهكي وهنشان داود عابدين اـاووشهن داود
 – 120جهم االنهداود مهس و مهي ن َوشهن داود
ناي مـهي َو
 – 121ياران وه بــاتن وهش دهنا َي مـهي َو
سداي ههي دهيار سهرهه َ
 – 123تهبلَي جاودي يا حهق ئیسحاق اهي مهر ژهنیاوهيا حهق ئیسحاق
ريشهي شهكاكان يا حهق ئیسحاق اهي بهر كهنیاوه يا حهق ئیسحاق
حهقـــــــشان وه دهس االنه مهس
 – 120االنه مهس حـــــهق االنه مـهس
هـــهر اــل بییهن پ َیوهس اــالنه مهس
 – 103سولَتان مهردان يا عهلي حهق يا عهلي هوو يا عهلي
شهفاي كول دهردان يا عهلي حهق يا عهلي هوو يا عهلي
ئامان و دهخــیل ســــهوز پــــ َوش گـیان
 – 101وهقــوربــانت بــــام شــــا يادگــــاري
ئامان و دهخــیل ســــــــهوز پ َوش گیـان
مــــهنزور و مهقـــــسوود خاوهنــدكـــــاري
يـــــــــــــا داود
ســـــن ســــــــــن
داود
 – 102آقــــــــا يـــــا
رحم ايلهسن يارسـانهمن سنه قربان سلطانه
 – 100حـــهق سولَتـــــانهگــــیان ســــولَتانه
2
 – 104ههي ياران شـــــوكر مــــهویمان حهقه
 – 103تهيمـــوور گیان ســـداي كهیمت نییه
 – 100پیرم حهق دهور پیرم حهق دهور پیرم حهق

یارسان دواى پردیوه ر
هةروةها كة ثيَشرت بامسان كرد ،دواى سةردةمى يةكةمى ثرديوةر  ،دةورةى زاتى شائيرباهي لة بةغداد
و بابةةا يادطةةار لةةة داآلهةةوو و هندوسةةتان لةةة طةةةا يةةارانيَكى وةل قووشضةةى ئؤغلةةو ،بةةؤ ماوةيةةةل لةةة
عةرةبستانةوة تةا هيندوسةتان ،رِيَةةةرى كؤمةةلَةاى يارسةانيان كةردووة .هاوكةات لةة طةةا سةةرهةلداني
شاوةيس قو و دةستديَكى سةردةمى دووهةمى ثرديوةر ،كومةةلَةاى يارسةان تةا رِادةيةةكى زؤر طةشةة
دةكات و ذمارةى يارسانةكان فراوان دةبيَت.
 - 1این ذكر به این شكل نیز آمده:
زهمزهمهي زینت تهرز پاوه مور یاران شوكر مهوالمان هات
وه عشق ئیبراهیمي سوور یاران شوكر مهوالمان هات
سةولَتان سههاكي عةةةةةةةهلي گيةةان/شةاي تةةةةهنيا تةةةةةةاكي عةةةةةهلي گةةيان/عهلي نويره وه دونةيايه بوم وه قةةةورواني زاتي
سولتان وه پهردهي
َ
بي َشك بيَ گومان خودايه بوم وهقورواني زاتي /هروو حررهق و
نووره/مرررهوالمان وهي دهم سرراحرب زوهووره/حرروبي مرررررهوالیه
حررروبي مرهوالیه /هررررهم عررررهلي نرررررویرهههم شهههنشایه
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بژهنان

هؤكارة سةرةكييةكانى ئةةم طةشةة كةردن و فةراوان بةوونى ثةةيرِةوانى يارسةان دةتةوانني لةةم خالَانةةدا
بدؤزينةوة:
يةكةم ئةوةية كةة دواى سةةرهةلداني شةاويس قةو كؤمةةلَةاى يارسةانى سةييايةكى نةوآ شؤرِشةةيَرِانة
دةطريَتة خؤى و لة ةوارةيَوةى بزاظيَكى فيكرى طؤشةطري دةترازيَت و لة ةاككيية سياسيةكاندا بةشدار
دةبيَت كة هةر ئةمةش دةبيَتة هؤى جوولَةو جؤششى ئةندامانى كؤمةلَةاكة هةر لةم سةردةمةدا ،جيا لة
دةركةوتنى زاتى شاوةيس قو  ،سةرهةلداني "زات ميوان"ةكانيش لة ناوةة جياجياكاندا رِوو دةدات كة
هةر كام لةم زات ميوانانة لة شويَنى دةركةوتنى خؤياندا دةبنة هؤى رِاكيَشةان و وةرطرتنةى كيةةنةران و
ثةيرِةوانى رِيَةازةكانى تر و بة ئةندام كردنيان لة كؤمةلَةاى يارساندا.
لةوانة دةتوانني ئاماذة بةة بنةمالَةةكانى شاهةياسةى و بنة مالَةةى ئاتةةش بةةطى بكةةين كةة لةةم بةوارةدا
ةاككى تةواويان نواندووة.
سيَهةم بة هؤى سةركوتكردنى رِيَةازةكانى تر لة كيةن حكوومةةت و تيكشةانى ئةةو رِيَةازانةة ،كؤمةةلَةاى
يارسان توانيويةتى ثةيرِةوانى ئةو رِيَةازانة رِابكيَشيَت و ئةةوانيش بةؤ دةربةازكردنى خؤيةان لةة مةترسةى
كوشنت و بةند كردنيان كيةن حكومةتةوة ،ثةنايان بؤ يارسان هيَناوة و كؤمةلَةاى يارسانيش بة باوةشى
كراوة وةريانى طرتووة.
بة طشتى دةتوانني طةشة كردن و بةرفراوان بوونى كؤمةلَةاى يارسانى دواى ثرديوةر ،بة سةر دو قؤناغى
زةمةنى دا دابةش بكةين.
يةكةم لة دةستديَكى سةردةمى دووهةمى ثرديوةر ،كة لة سةرةتاى سةدةى نؤهةمةوة دةسةديَدةكات و
تا سةرةتاكانى سةدةى يانزدةهةمى كؤةى دةخايةنيَت.
ةاككيية ئايينى _ سياسييةكانى شاوةيس قو لة قةلةندةر لة لورستان ،خان ئةمحةدى كةركووكى لةة
كوردستانى ئيَراق ،شاهةياس لة باكوورى كوردستانى ئيَراق ،مةحةمةد بةط و خان ئاتةش لة هةةورامان،
لةم قؤناغةدا رِوودةدات و كاريةةرى زؤرى لة سةر كؤمةلَةاى يارى و طةشة كردن و بة هيَز بوونى دةبيَت.
قؤناغى دووهةم لة سةدةى يانزدةهةمى كؤةييةوة دةسةت ثيَةدةكات .لةة سةةدةي يةازدةه بةةرةو
ئةوكية كة لةم قوَناغة زةمانية ئيَ ية شةاهيدي طةشةة سةةندن و طةشةاوةيي بةاش و تايةةةتي يةاييين
ي يةاني لةة
يارساني لة ئاسيت كوَمةلَةاين ،وةكوو سةرةةلَداني سةةيدفةرزي قةةزويين لةة طةة َل هةاو ِر َ
ناوةةي كةهلورِ نشيين سانة ،سةرهةلَداني سةيد مريحةمزة لة نةوةكاني جيَةراني عالي قةلةندةر لة
عومسان وةندو جةكل وةندي كرماشان ،سةيد يةعقوو و دةرويَش زوَلًفةقار لة هةورامان "طةوَران"،
خةليفة نةزةر طةرمياني لة كةركوول ،سةرهةلَداني سةةيد براكةة لةة هةةورامان "طةوَران" و وجةوودي
كةسةةايةتي شةةا تةةة وور و هةةاورِيَ يةةاني ،ش ةيَخ نةزةرعةةةلي جةةةنا و شةةا فةةةحتولَلَا ط ةوَران ...لةةة
ناوةةكاني كرماشان و لورِستان.
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جا ئيَستا لة بةر بةربلَاويي ياييين يارساني لة ناوةةي ذييين مروَظي هةر لة باكووري خووزستان هةتا
ناوةةةةكاني بةةاكووري توركسةةتان و بةةة ثيَةةي فةةةرماني روون و ئاشةةكراي سةةةرئةجنام كةةة كةسةةاني
نايارساني ةةسديَن راويان ناو ليَ نراوة دةبيَ بة يةكيَ لة سادات لةة بنةمالَةةي مةريي سةرسةدووردة
بةةنب ،ئةةةوة بةةةدي دةكةةا كةةة شةةا هةةةياس و خةةان ئاتةةةش كةةة لةةة رِاكيَشةةاني تةريقةتةةةةليَك وةكةةوو
مةشةعشةعية ،نووربةخشية ،سةفةويةو حةيدةريةة ....هةةولَيان داوة لةة نةةوةكاني حةةزرةتي مةري
بزانني ،لةبةر ئةوة كة ئةمانة قةت نةيان دَتواني بة ثيَضوانةي بةرمانةكاني ثةرديوةري كة ئاطاي لةيَ
بووة كاريَك بكةن .بة تايةةت ئةوة كة قووشضي ئوغلَيش دةفةرمويَ:
حضرت میرین مویچه سی پای ختت دور/اونا ویردیلر شام وعراق وترکستان ویارنلر
كة تةةواوي عيَةراق و توركسةتان و شةام يةان خسةتووتة ذيَةر دةسةةلَاتي مةري كةة هةرواشةة .ةةونكو
سةرسدوردةكاني بنةمالَةي ئاتةش بةطي لة باكووري خووزستان هةتا ناوةةكاني باكووري توركستان
و هةروةها راكيَشاني خاكسار و عةلَويةكاني هيَند بة دةسيت شا هةياس و هةبووني نةوةكاني مري لة
عيَراق كة زوَرترين حةشييةتي لة خوَوة طرتةووة راسةيت و درووسةيت فةةرموودةي قووشضةي ئةوَغلَي
ثشت راست دةكات .هةروةها دةكريَ ئاماذة بوَ كوَمةلَيَك لة زةنةةنةةكان لةة ناوةةةي كةةركوول بةة
ناوي ئةمحةد كورِي بكةين كة هةم ديسان ديَنة سةر ئةاييين يةاري و لةةزي بنةمالَةةي مةريي جةيَةري
دةبن و يا توركةكاني كةركوول كة لة بنةمالَةي شةا هةياسةي و باباحةيةدةري و مةريي جةيَ دةطةرن.
هةروةها عةرة طةليَك لة خانةقني ،كةركوول ،مووسلَ و سدريةي هةوليَر كة ديَنة ريَزي ئائيين ياري
و لة بنةمالَةكاني باباحةيدةري و شاهةياس سةرسدوردة دةبةن 1 .بةطشةيت ئةةم رووداوانةة بووةتةة
هؤي ئةوة كة تا بة هةلَةة زؤربةةي سةاداتي مةريي ،حةةزرةتي مةري وةكةوو سةةر ئالَقةةي حةفتةوانةة
بناسن.
بةلَام ليَرةدا خا َليَكي طةرنط دةكةويَتةة بةةرباس كةة ئةطةةر ئيَيةة خةان ئاتةةش ة بةثةةي بةلَةةةكاني
بةردةست لة نةةوةكاني ثةري قةنةةةري شةاهؤيي بةزانني و هةةم ديسةان لةة طةؤ ِر بةلَةةة و كةكمةةكان
ثريقةنةةر ثريي بنةمالَةي شاهةياسي ،كةوابوو دةبيَ يةكيَ لةةم دوانةة موسةتةفايي بةن .كةة لةسةةر
بةلَةةكاني بةردةست ئةةوة روون بةةووة كةة ثريدةسةتةوةر لةة نةةوةكاني مةرية و شاهةياسةيش لةة
سوكلةي موستةفا ةونكة ئةطةر غةيري ئةةوة بيَةت ،رةوتةي كةردةوةي خةان ئاتةةش لةة راكيَشةاني
ةةسةةةديَنراوةكاني مةشةعشةةةةعي و نووربةخشةةةي دذي فةرمانةةةةكان و نووسةةةراوةكاني سةةةةرحيي
سةرئةجنام دةبيَ ،ةونكوو خةان ئاتةةش منةدالَي حمةممةةد بةةيط و ئةةويش كةورِي شاوةيسةقولي و
ئةويش كورِي ثريقةنةةري شاهؤيي ثريي بنةمالَةي شاهةياسة كة ئيزني ئةوةي نةبووة بؤ راكيَشاني
ةةسديَنراوةكان هةولَ بدات.
لةو بةلَةةطةلة بةوة ئاماذة دةكا كة شاهةياس و نةوةكاني وةكوو بنةةمالَي شةاميوان جةؤزي سةةري
ةةسديَنراوةكانيان بةنيابةت بةؤ ثريدةسةتةوةر و نةةوةكاني دةشةكاند و دةيشةكيَنن .واتةة سةاداتي
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شاهةياسي و موريداني بةكؤ موريدي بنةمالَةي دةستةوةرين ،لةم بابةتة ئةةوةمان دةسةت دةكةةويَ
كة ثريقةنةةر لة ئةوكدي حةزرةتي مري بووة نة ئةوةيكة شاهةياس لة نةوةكاني مري بزانني.
بةلَةةيةل كة ئةم بابةتةة روون دةكةا هةي زةمةاني ئاقةا عةةبةاس "شاهةياسةي ميةوان" كةورِي ئاغةا
حمةممةدي بورِرِةندة كورةزاي شاهةياسة ،كة لةة دةروبةةري سةالَي 1133ل.ق نووسةراوة و مةؤري
ئةوي لةسةرة .لةم بةلَةة هاتووة كة بنةمالَةي شاهةياسي دةبيَ وةكوو جاران ئةركيان بةجيَ بيَنن و
جؤزي ةةسديَنراوةكان بؤ بنةمالَةي دةستةوةري بشكيَنن.
كةةةة ئةةةةم ئةركةةةة طرنةةةةة "واتةةةة شةةةكاندني جةةةؤز بةةةؤ سةةةاداتي دةسةةةتةوةري" دووبةةةارة لةةةة
سالَي1200ل.م.بةدةسيت سةيد ئيسياعيل جان واتة تةةختنشةيين بنةمالَةةي شاهةياسةي بةةهؤي
مردني سةيد مةمحوود خان لة ساداتي دةستةوةري ديسان بةرقةرار دةكريَتةوة.
كةوابوو بةثةي بةلَةةكاني بةردةست و طوتة و ئيقراري رووني تةختنشيناني كات كةة ثشةت راسةيت
دةكةنةوة روونة كة ساداتي دةسةتةوةري لةة نةةوةكاني مةرين و سةاداتي شاهةياسةي لةة نةةوةكاني
موستةفا .ئةوةش ئةوةمان بؤ ممكني دةكا كة ساداتي ئاتةش بةطي لة نةوةكاني مري بزانني ةونكوو
لةةة طةةؤر طوتارةكةةاني يارسةةاني و نووسةةراوةي سةةةرحيي تةزكةةةرةي ئةةةعم و هةةةروةها شةةةرحي
شةجةرةيةل كةوا كي ساداتي ئاتةةش بةةطيي لورِسةتانة و هةاتووة كةة خؤيةان لةة نةةوةكاني سةةيد
قةنةةر شاهؤيي دةزانن ئةوة دةردةكةويَ و ئةوة تةئيد دةكات كة هاوثة اني و رابةةري عةلةةوياني
باكووري كوردستان و ثريي لةسةر سةفةويان بةدةسيت شاوةيسقولي كة دواتريش لةكيةن كورِةكةي
حمةممةد بةيط دريَذةي دةبيَ و هةروةها راكيَشاني مشةعشةعيةكان و نووربةخشيةكان ...بةدةسيت
خان ئاتةش هةموويان بةثةي كةةكم و طوتةاري سةةرئةجنام و فةرمانةةكاني ثةةرديوةر بةووة ،لةبةةر
ئةوةي كة ثريقةنةةر شاهويي لة سوكلةي حةزرةتي مري بووة.
ي لةسةةر ذيةاني قووشضةي
بةهةر شيَوة ئةطةر سةيري يارسةانياني ثةاش ثةةرديوةر بكةةين سةةرةتا دةبة َ
ئؤغلَي وةكوو يةكيَ لة ئيديعاكةرةكاني يارساني لة ئاخرةكاني سةردةمي هةوةلَي ثةرديوةر بدويَن:
- 1قووشضى ئؤغلى :يةكيَكةة لةة طةةورة ثيةاوانى يارسةان كةة لةة كؤتةايى دةورةى يةكةةمى سةةردةمى
ثرديوةر ،هاوكات لةطةا جيَةريى "شائيرباهي "دا سةري هةلداوة و "مةزهةرى" ثريبنيةامني بةووة .لةةو
كةسايةتيية ئاينيية "ديوان"يَك بة يادطةار ماوةتةةوة كةة شةرؤظةى "سةةرئةجنام" بةة زمةانى توركييةة.
ذياننامةى ئةو كةسايةتيية بةم جؤرةية :حةزرةتى سولَتان سةهال بةة ثةري بنيةامني دةفةةرموآ :تةؤ لةة
سةةةردةمى "شةةائيرباهي "دا بةةة نةةاو و مةزهةةةريَكى تةةرةوة دةردةكةةةوآ .ثةةري بنيةةامني لةةة سةةةردةمى
شائيرباهي دا لة جةستةيةكى كةرِ و كلَ بة ناوى "بةايرال" كةورِى يةاقوو ناسةراو بةة قووشضةى ئةؤغلى
دةردةكةوآ .ياقوو لة دةربارى سولَتان سةلي بازبةان 1بةووة .رِؤذآ لةة رِؤذان بازةكةةى بةؤ رِاهيَنةان و
فيَركردنى نضريظانى دةباتة نضريطا ،كتووثرِ "شاباز"يَك دةردةكةوآ و بازةكة دةطرآ و لةتووثةتى دةكا.
 -1بازمان :بازةوان .هةروةها باز جؤريَكة لة هةلَؤ.
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ياقوو بة دلَيَكى ث ِر ثةةذارةوة ديَتةةوة و رِووداوةكةة بةؤ سةولَتان سةةلي دةط َي ِريَتةةوة .سةولَتان سةةلي
هةرِةشةى كوشتنى ليَ دةكا و ثيَى دةلَآ :ئةطةةر بازةكةة نةهيَنيتةةوة دةتكةوذم .يةاقوو بةؤ ماوةيةةل
مولَةت وةردةطرآ كةة بازةكةة بهيَنيَتةةوة .هةةر لةةو ماوةيةةدا بةة يةاقوو دةطةوترآ كةسةيَك بةة نةاوى
شائيرباهي لة بةغداد نيشتةجيَية كة خاوةن كةرامةتة و ئاطادارى طشت نهيَنييةكانةة و دةرمةانى هةةموو
دةردةكانى كية .ياقوو دواى بيستنى ئةم زانيارييانة ،بةرةو بةغداد رِيَدةكةوآ و تا دةطاتةة بةةر مةالَى
شائيرباهي  ،دةرطةوانى مالَ ،بازةكةى دةداتةوة .ياقوو بة دلَيَكى ثرِ ئوميَدةوة دةطةرِيَتةوة ،بةآلم وة
بريى دةكةوآ كة هيَشتا ةاوى بة شائيرباهي نةكةوتووة .بؤية دةطةرِيَتةوة و بة دةرطةوانةكة دةلَآ :تؤ
لة كويَوة دةتزانى من لة دووى بازةكةم هاتووم؟ دةرطاوانةكة لة وآلم دا ئةلَىَ :حةوتةيةةل ثةيَش ئةةوةى
تؤ بيت ،شائيرباهي فةرمووى بازةكة ئامادةبكةن ،ياقوو ديَت .ياقوو دةةيَتةوة بؤ مالَةةوة ،بازةكةة
دةداتةوة بة سولَتان سةلي و لةطةا ذن و مندالَةكةى رِوودةكاتة بةغداد و دةطاتةة خزمةةت شةائيرباهي .
بةآلم لة كاتى ةووني دا ،لةة نيةوةى رِيَةةةدا "بةايرال"ى كةةرِ و كا بةةجيَ دةهةيَلَن .كةاتىَ كةة دةطةنةة
خزمةت شائيرباهي  ،كة ئاطادارى طشت نهيَنييةكان بووة ،دةفةرموآ :هةةموو ئامةانج و ئةارةزووى ئيَيةة
"بايرال"ة ،بةةريَوة و بيهيَنة تا شيفا بدريَت و ةال بةيَتةوة.1ناوى هةنديَك لة يارانى قووشضى ئؤغلى كة
هةر هةمووشيان "كةكم"يان ليَياوةتةوة بريتني لة:
-1قول ئؤغلى  -2شاسوار ئؤغلى  -0قول وة  -4قةلةندر  -3ئاغائؤغلى  -0مةمحوود ئؤغلى -1
مةزيد ئؤغلى  -3منامة  -0يةؤنس  -13تةورابى  -11بةودا  -12شةيَخى جةان  -10فةةحتى -14
خةستة عا  -13طؤدةرز  -10قو  -11قةنةةر  -13ئةمري  -10يادطار  -23قاسة  -21ئةةو
بابةةا  -22حةسةةةن "عاشةةق حةسةةةن"  -20ئةمحةةةد .هةةةروةها دواى ئةةةو كةسةةايةتيية و يارةكةةانى،
كةسايةتي طةليَك لة بوارى شيكردنةوةو شرؤظة كردنى سةرئةجنام ،لة ناوةةكانى توركستان هةلَكةوتوون
كة بريتني لة :قةد ى ،شةري ئؤغلى ،رِةزا ،شاعةباس ،مسكني حاجى ،مةوحةى ،مةوارد ،غةوكم ،قةول
ئةيوت ،عةينةد ين ئؤغلى ،قةدةم يار ،مسةكني ئةؤغلى ،شةيَخ عةة ئةؤغلى ،تةةقى ،نةسةري هةمةةدانى و
ئةعمئةدين.
 -2شاوةيسقولي :كورِي ثريقةنةةر شاهؤيي كة بةناوي قرمزي بةناوبانةة و لة ناوةةي شاهؤ ديَهاتي
درزيان لةدايك دةبيَ .ثريقةنةةر ،كاكةة عةةرة  ،كاكةة رةمحةان ،كاكةة ثريةوخةاتوون زةربةانوو لةة

 -1لة سةردةمى سولَتان سةهاكدا شةش نةفةر لة حةوت يارةكةى (قةوةلتاس) بة ناوةكانى شاموراد ،شاكةرةم ،سةملان ،شانةزةر ،قةنةةر و
ثري دكوةر دةطةنة خزمةت سولََتان سةهال .سولَتان سةهال ثيَيان دةفةرموآ دةبآ بةريَى (ةاوكراوة)ى دا برِون تا (يار)ى حةوةيان بدؤزنةوة
و بآ ئةوةى مولَةتى (سةرسدوردة)ييان بداتآ ،دةيان طةرِيَنيَتةوة تا يارى حةوةيان كة قووشضى ئؤغلى (قولي)ية ،بدؤزنةوة .ئةوانيش بةرةو
ناوةةى ئازةرباجيان رِيَدةكةون و دواى دؤزينةوةى ناونيشانى يارى حةوةيان لةو ناوةةية نيشتةجآ دةبن تا قووشضى ئؤغلى لة دايكةةآ و
دواى لة دايكةوونى ئةو ،دؤسايةتييةكى زؤر طةرم و ثرِتني لة نيَوانياندا ثيَكديَت .دواى ئةوةى قووشضى ئؤغلى لةطةا باوكيدا دةطاتة خزمةت
شائيرباهي شيفا ثةيدادةكا و ةاكدةبيَتةوة و زمانى بة كوردى دةكريَتةوة .دواى ئةوة شائيرباهي دةفةرموآ بةةرِيَوة بؤ ئازةرباجيان و لةطةا
يارانى تردا (يارانى قولتاس)دا وةرةوة .كة ئةم طةرِانةوة لة سةردةمى (شاوةيسقو )دا رِيَدةكةوآ.
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هاوريَياني وي بوون كة شةرحي حالَي جةنابيان لةبةشي "ساداتي بةرزةجنة و شةةرحي ئةةخوالَيان"
هاوردوومانة.
- 3سةيد ئةكابر خامؤش :كورِى شيَخ عة ناسراو بة "خامؤش" كة لة ئاوايي شيَخان لةة دايةك بةووة و
يةكيَك لة بنةمالَةكانى يارسان واتة بنةمالَةى "ئةبوو وةفايي" بة ناوى ئةوةوة ،بة بنةمالَةى "خامؤشى"
ناوبانةيان دةركردووة .لةم كةسايةتيية طةورةية كؤمةلَة "كةكم"يَك ماوةتةوة كةة بةة كةةكمي دةورةى
سةيد خامؤش دةناسريَت .1بةةثيَى دةقةى "نامةةى سةةرئةجنام" ئةةم بنةمالَةة دةبةآ "سةرسةدوردة"ى
بنةمالَةى "شائيرباهي " بن.
- 4ئيَل بةطى جةاف :ئةةم طةةورة ثيةاوة لةة سةالَى ""303ى كؤةةي دا لةة شةارةزوور لةة دايكةةووة و
ديوانيَكى شيعرى ليَ بة جيَياوة كة ناوةرِؤكةكةى ثيَشةينى رِووداوةكانى داهاتووة.
- 5ئةمحةدى كورِى مرية بةط :ناسراوة بة "ثري ئةمحةدى كةركووكى" و "خان ئةمحةد".لة نيوةكانى
يةكةمى سةدةى نؤهةمى كؤةيدا لة باكوورى كوردستانى ئيَراق ذياوةو ئيَستا طؤرِةكةى لة بازارِى شةارى
كةركول ،شويَنى زيارةتى خاوةن دآلنةى ئةةو ناوةةةية .نةاوى هةنةديَك لةة يةارانى ئةةو كةسةايةتيية بةةم
جؤرةية:
ئةعزةم ،مةزيت موراد ،غوول ئؤغلى و ....
ئةةةم زاتةةة ثةةريؤزة دةورةيةةةكى "زاتةةى" لةةة كةركوكةةدا "شةةاميوان" بةةووة .خةةان ئةمحةةةد لةةة بنةمالَةةةي
شائيرباهيية و بة سيَ ثشت دةطةريَتةوة سةر ئةو زاتة.
خان ئةمحةد.2
مرية بةط
قانوون بةط
قةلةندةر بةط
شا ئيرباهي
 -1شةجةرةى بنةمالَةى (ئةبوو لوةفايى) و لق و ثؤكانى :سةيد ئةبوو وةفا ،سةيد عةود ،سةيد شيَخ عة ( ،سةيد رِةزا ،سةيد خةليل ،سةيد
ئةكابر).
(سةيد ئةكابر ،سة يد مةعريفةت ،سةيد عة  ،سةيد ئةمري ،سةيد كةس عة سةيد نةسري ،سةيد ياقوو  ،سةيد عةزيز،
سةيد كةسعة  ،سةيد مةنسوور ،سةيد حةيدةر (براكة) سةيد ئةياز ،سةيد رِؤستةم ،سةيد نورةدين ،سةيد ئةكابر
سةيد سةيفةدين ،سةيد نةسرةدين )...
(سةيد ئةكابر  ،سةيد باعيَزةت ،سةيد مريعةتتار ،سةيد ئةنةيا ،سةيد ئةوليا ،سةيد ئةمرئةلَغ ،سةيد فةرزى ،سةيدجوزى ،سةيد مومحةد تاهري،
سةيد موتةلب ،سةيد سةي ئةلَغ ،سةيد عيَزةت ئةلَغ ،سةيد مةمحوود ،سةيد تةهياسب ،سةيد ئةياز)...
سةيد رِةزا كة شةش كورِى بووة بة ناوةكانى :بابو عة  ،ئةيوةز ،ياقوو  ،بابو خؤشة ،بابو حمةممةد ،ئةمسةرة خاتوون .كة ئةم خاتوونة
كورِيَكى بووة بة ناوى زوولنوور قةلةندةر.
سةيد خةليل بة هؤى ئةوةوة كة دواى وةفاتى باوكى ،سةيد ئةكابر جيَى طرتةوة ،تؤرا و لة ئايينى يارى دةرةوو و لة ناو خيَلَي رِةوةندى
(مجهوور)دا نيشتةجآ بوو.
 2ة ناوى بةرةكانى شائيرباهي بةم شيَوةن:
مرية بةط = ئةمحةد ،خوبيار ،خووبى جان ،شاعة مريزا ،حةمزة بةط ،حةيدةر بةط ،عة بةط ،قانوون بةط= يارجيان ،سةيد عة ،
قةلةندةر بةط ،سةيد خةياا  ،سةيد قةتال ،خاتوون زةرِى.
بة رِةوايةتيَكى تر:
سةيد سورخةبةط ،سةيد مؤحةمةد ،خاتوون عومةر.
دواتر لةم بنةمالَةيةدا كةسانيَك بة جيلوةى زاتييةوة دةركةوتوون بوونةتة رِووناكيدةرى رِيَةاى موريدةكان لةواتة:
سةيد رِةزا بةطى طةورة ،سةيد جةعفةرى هوكانى ،سةيد مششالَى طوراجو  ،سةيد ئةفزةل خان ،سةيد رِةزابةطى دووةم و سةيد ئيسياعيل.
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 6ة بابا حةيدةر شاميوان و "مةزهةرى" ثري رِؤسةتةم :سةةر حةلَقةةى "حةةفتاو دوو ثةري" بةووة .بابةا
حةيدةر لة سةرةتاكانى نيةوةى دووهةةمى سةةدةى دةهةةمى كؤةةي دا ةةاككى ئةايينى نوانةدوة .ئةةوة
دةزانريَت سةبارةت بة بنةمالَةي ساداتى بابا حةيدةرى ،كة لة بةرةى "سةيد مةري ئةمحةةد"ن .ئةةوةش
ئاشكراية كة سولَتان سةهال بةلَيَنى ئةوةى بة "ثريرِؤستةم" دابوو كة لة دةورةيةكدا "دةردةكةويَتةوة"
و لةو دةورةيةدا بة ناوى سةيد "بابا" ناوبانط دةردةكا .1بةثيَى "نامةى سةرئةجنام" ساداتى بنةمالَةى
بابةا حةيةدةر دةبةآ سةةر سةدوردةى سةاداتى بنةما َلةةةى سةةيد مسةتةفا بةن .لةةم بةارةوة بابةا حةيةةدةر
فةرموويةتى:
2
دةستةريآ شةرةةن ،بييةن وةستوين
سةييد خوسرووةن شةرتو مويين
بةثيَى ئةو زانيارييانةى بة دةستيانةوةية ،سةيد خوسرةويش يةكيَكة لة بةرةكانى سةيد مستةفا كة لةة
سةةةردةميَكدا مةزهةةةرى ئةةةو زاتةةةيش بةةووة .لةةةم بةةارةوة سةةةيد حةةةيات كةةة بةةؤ خةةؤى لةةة سةةةردةمى
"زولنوور"دا مةزهةرى سةيد "خةسرةو" بووة ،دةفةرموآ:
زوخوان ئةسرار مي خواندم دووعا
زو هةفتةوا ،سةييد مةةةةوستةفا
ز سةةة ّر باطن او دست يةةةارم شى
يارم مري ئةمحةد هةم ئقرارم شةد
مايةه ى نصييت طوتي ز ثيشرو
ز كوى كُفراور شدم سه يد خسرو
3
تا زات حةةةةقش شد وة تاج سةر
نصييت طو سى بابا حةةةةيدةر
هةنديَك لة ليَكؤلةران لة سةر ئةم باوةرِةن كة ثري رِؤستةمى سةوو يةكيَكةة لةة سةةيدةكانى ثةري خةزرى.
بةآلم ئةم بؤةوونة بة ثيَى كةكمى سةرئةجنام لة رِاستييةوة دوورة و نةوةكانى ئةم كةسايةتيية ثةريؤزة
تا دةكةوتنى بابا حةيدةر لة كؤتةايى حكوومةةتى سةةفةويةدا ،سةرثةرشةتى و بةة َريَوة بردنةى كاروبةارى
يارسانانيان لة ئةستؤدا بووة.
دةركةوتنى باباحةيدةر و نواندنى كريامةكانى دةبيَتة هؤى ئةوة كةة لةةو كاتةةوة ئةةو بةشةة دابةرِاوة لةة
بنةمالَةى مريى ،بة بنةمالَةى بابا حةيدةر ناوبانط دةركةن.
باباحةيةةدةر لةةة كؤتةةايى ثاشةةايةتي سةةؤلَتان حسةةةينى سةةةفةوى و لةةة كةةاتى كومةةةلكوذي سةةةيدةكان ،
كةركوول بة جآ ديليَت و رِوو دةكاتة ناوةة باشةوورييةكانى كوردسةتان و لةة ناوةةةى كةةهلوورِ نشةينى
كرماشان ،لة ناوةةةى كفرئةاوةرِى طيمنةى غةةر  ،نيشةتةجآ دةبيَةت و هةةر لةةو شةويَنة كوةةي دوايةي
دةكات.
ثيَويستة ئاماذة بكريَت كة كةركوول يةكيَك بوة لة شويَنةكانى نيشتةجآ بوونى بةرةكانى مريئةمحةةد و
هاوكات لة طةا كؤةى بابا حةيدةر لةو ناوةة ،سةيدةكانى بنةمالَةكانى تريش بة مةبةسةتى دؤزينةةوةى
شويَنيَكى ئةمن و ثاراستنى خؤيان ئةو شارةيان ةؤا كرد.
 -1بنةمالَةكانى حةقيقةت.
 -2كةكمى دةورةى بابا حةيدةر ،تيَكستى دةسنووسى سامةدين تةوريَزيان.
 -3كةكمى دةورةى زولنووور ،تيَكستى دةسنووسى سةيد ئةمرئةلَغ شاه ئيرباهييى ،سةيد ئييانى خامؤشى.
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بؤ منوونة دةتوانني بة كؤةى سةيد حةسةن كورِى سةةيد مومحةةدي بةغةدادي و رِويشةتنى بةؤ ناوةةةى
ئةنةوراني ئةفشار "زةجنان" ئاماذة بكةين كة دواتر هةمان ةريؤل بة كؤةى سةيد موراد ،لة نةةوةكانى
شائيرباهي و باثريى سةيدةكانى شائيرباهييي ناوةةى سةحنة ،دووبات دةبيَتةوة.
بةةةآلم بةةة هةةؤى داطريكردنةةى ئيَةةران لةةة كيةةةن ئةفغانييةكانةةةوة سةةةرلةنوآ ئةةازار و سةةةركوت كردنةةى
عةلةوييةكان دةسيت ثيَكردوو ،ئةمةش بووة هؤى كؤةةى دووبةارةى نةةوةكانى بابةا حةيةدةر لةة ناوةةة
كةهلورِنشينةكان و طةرِانةوةيان بؤ زيَدى باو باثريانيان واتة باكوورى كوردستاني ئيَراق.
بةآلم لة سالَى  1003ى كؤةي بابا شامورادى دووهةم لة بانياني ئيَراقيةوة بةةرةو سةةحنةى كرماشةان
كؤة دةكات .ثيَويستة بوتريَت كة بابا حةيدةر وجاخ كويَر بوو و دواي وةفاتى ئةو زاتة ،سةرثةرةشتى و
جيَةةجآ كردنى كاروبارى موريدةكانى كةوتة ئةستؤى برازاكةى ،واتة بابا ئةسكةندةرى كورِى بابا دانيال
كة جيَةةرةكانى ئةويش بريتى بوون لة :بابا زةمان ،بابا شامورادى يةكةم ،بابا مورادي يةكةم....
سةيد قامسي ئةفزة خاوةن تةكيةى ئةم سةردةمةي ئةو بنةمالَة بةم شيَوة ناو دةبات:
بابا عة تورابى ،بابا يةدؤلَغ و بابا ئةمني لة سةحنة.
بابا حةيدةر وةجاخى كويَر بووة ،دواى خؤى "بابا ئةسةكةندةرى" بةرازاى ،كةورِى بابةا دانيةال جيَةةةى
دةطريَتةوة و كاروبارى موريدةكانى بةرِيَوة دةبا .دواى ئةويش ئةم ئةركة بةم شةيَوة دريَةذةى ثيَةدراوة:
بابا زةمان ،بابا شامورادى يةكةم ...تاد .كة بابا شامورادى دووهةم لة سةالَى ""1003ى كؤةةي دا لةة
"بانيان"ي ئيَراقةوة بةرةو "سةحنة" كؤة دةكا ،1سةيد قامسى ئةفزة لة كتيَةى "دةفتةةرى رِمةووزى
يار"دا بابا عة تورابى و بابا يةدولَغ و بابا ئةةمني بةة خةاوةنى تةكيةةي ئةةم دةورة لةة "سةةحنة" نةاو
دةبا .2ناوى "ياران"ي بابا حةيدةر بريتى بوون لة :دةرويَش سييا ،يووسة كرمةانج ،سةةيد خوسةرةو،
بابا ئيسياعيل ،بابا دانيال و يار تةمر.
 7ة زولنوور قةلةندةر :كورِى سةيدة ئةمسةر و نةوةى سةيد رِةزاى براي سةيد ئةكابر "خامؤش" كة لة
نةوةكانى سةيد ئةبوو وةفا بووة .ئةم زاتة مندالَي ليَ بةجيَنةما و هةربةم بؤنةوة لة سةر داخوازى خؤى
يةكيَك لة كورِةزاكانى سةيد رِةزا بة ناوى سةةيد حةةيات "سةةيد هةةياس" جيَةةةى طرتةةوة و كاروبةارى
موريةةدةكان و سةرسةةدوردةكانى طرتةةة ئةسةةتؤى خةةؤى .ئةةةم بنةمالَةةة بةةةثيَى "سةةةرئةجنام" دةبةةآ
سةرسدوردةى بنةمالَةى شائيرباهي بن.
 3ة خان ئاتةشى لورستانى كورِى موحةممةد بةطى لورستانى ،يةكيَكة لةة كةسةايةتيية بةةناو بانةةةكانى
يارسان كة "شاميوان" بووةو بنةمالَةيةكى بة ناوى ئاتةش بةطى ثيَك هيَناوة كة تا هةنووكةةش يةكيَكةة
لة بنةمالَة طةورةكانى كؤمةلَةاى يارسانة.

 -1بنةمالَةكانى حةقيقةت ،حمةممةد عة سولَتانى ،ص.111 :
 -2دفرت رموز يارى ،سيد قاس افضلى ،ص.0 :
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مومحةد بةط كورِى "شاوةيس قو " ية كة لة كةاتى ثةةردةطرتنى دا بةة هاوسةةرةكةى ،كةة لةوكاتةةدا
دوطيان بوة ،دةفةرموآ ناوى موحةممةد لة سةر منالَةكةى دا بنيَت.
موحةممةد بةط ثيَنج منالَى بوة كة بريتى بةوون لةة جةمشةيدبةط كةة مةزهةةرى ثريبنيةامني بةووةو بةة
مةبةستى ةاككى ئايينى و رِاكيَشانى عةلةوييةكانى هةريَيى خوراسان بؤ سةر ئايينى يارسان رِوودةكاتةة
ئةو ناوةةو تا ئيستاش جةماعةتيَك لة كوردةكانى ئةو هةريَيةة ِريَةزى تايةةةتيان بةؤ ئةةو بنةمالَةة لةة دا
داية.
خان ئةلَياس مةزهةرى ثريمووسا كة لة كرماشان دةميَنيَتةوة .ئةبداا بةط مةزهةرى مستةفا كة دةةيَتة
ورمآ و لةو ناوةة كؤةى دوايى دةكات.
ثةرى خا ،كة مةزهةرى خاتوون رِةمزبار بووة و خان ئاتةش كة مةزهةةرى سةولَتان سةةهال بةووة و لةة
ناوةةى هةشرتوود"رِؤذهةآلتى سةهةند" كؤةى دوايى دةكات.
هةروةها يارطةليَكى لة طةلَدا بووة كة بريتى بوون لة :كامرجيان ،كامةلك ،قةرةثؤس ،مريدؤست و ...لةة
"تزكرةاعلى" دا ئاماذة كراوة كة موحةممةد بةط بةلَيَنى بة يارة ةاوكراوةكانى "ديدةداران" ى دا كة لة
ةاككييةكانى خؤيان دا بةردةوام بن ةؤنكة دواى ماوةيك دةطةرِيَتةوة بةؤ كي ئةةوان .ثاشةان تةشةريفى
بةةرد بةةؤ رِؤم ،ناوةةةةى ئالةةةقاثى ،هةةةروا كةةة لةةة "دؤنةةى" قرمةةزى دا بةةةلَيَنى دا بةةوو ،بةةة نةةاوى "حةةاجى
بةكتاش"ةوة دةركةوت و ماوةى حةوت ساا لةو وآلتةدا مايةوة و دواى ئةوة رِووى كردة لورستان.1
بةآلم سةبارةت بة لة دايك بوونى خان ئاتةش ئةطةر ثشةت بةة تزكةرة اعلةى بةةسةتني و لةة دايةك بةوونى
شاموحةممةد بةط لة نيوةى يةكةمى سةدةى دةهةمى كؤةةى دابنةيَني ،لةة دايةك بةوونى ئاتةةش بةةطى
كورِى دةبآ لة نيوةى دووهةمى سةدةى دةهةم دا رِوى دابيَت.
ئةةةم بنةمالَةةة بةةة يةةةكةرتنيان لةةة طةةةا بةةةرةكان و ثةةةيرِةوانى "سةةةيد موحةممةةةدى كةةورِى فةةةكح"ى
موشةعشةةةع و نووربةخشةةييةكان و رِاكيشةةانى و وةرطرتنةةى كيةةةنةرانى ئةةةم رِيَةازانةةة ،بوونةةة هةةؤى
ثةرةسةندن و فراوان بوونى سةرسدوردةكانيان لة خووزستان تا رِووسيا.
هةروةها ةاككيية ئايينى ،سياسى و كؤمةكيةتييةكانى ئةم بنةمالَة ،هةر لة سةرةتاى ثيَك هاتنيانةوة لة
سةردةستى موحةممةد بةط و تيَك هةلَضةووني لةة طةةا كورِةكةانى سةؤلَتان عةة بةةط "تةة وورخان و
هةلَوخان"ى 2ئةردةآلن و دواتر يةكةرتنى ئاتةش بةط و خةان ئةمحةةدخانى ئةةردةآلن و هيَةرش كردنةة
 : 1تزكرةاعلى ص .123
 - 2تة ورخان و هة لَوخان كورِةكانى سؤلَتان عة بةط ،دواى وةفاتى باوكيان دذايةتى بة سات بةطى ماميان كة لة سالَى  013ى كؤةيدا
دةسةآلتى طرتةووة دةست ،دةكةن و قةآلى ثالَنةان داطري دةكةن .بةسات بةط جةماعةتيَك بة سةركردةيى سوهرا بةط دةنيَريَتة سةريان و
تةنةيان ثيَهةلَدةةنيَت و ناةاريان دةكات بةرةو ئيسفةهان هةلَةيَن و ثةنا بؤ شائيسياعيلى دووةمى سةفةوى بةرن.
دواى وةفاتى شائيسياعيل كة دةبيَتة سةرهةلَدانى ئاذاوة و ناكؤكى يةكى فراوان لة ئيَران ،هةردوكيان دةطةرِيَنةوة بؤ كوردستان و ثاش
وةفاتى بةسات بةط لة سالَى  030دا دةسةآلت دةطرنة دةست.
تة ور خان ثياوةيَكى زالَ و دةمارطري بوة و بآ ئةوةى حيسا بؤ حكومةتى ئيَران بكات ئاآلى سةربةخؤيى هةلَكردوةو دو سآ جاريش
هةلَيكوتاوةتة سةر هؤزى كةهلؤر و تاآلنيانى كردوة.
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سةر عةشريةتةكانى بلةاس و موكرى و سةركوتكردنيان ،ئةوةندةى تر بووة هةؤى بةةهيَز بةوون و ثةةرة
سةندنى ئةو بنةمالَة.
ئةم هيزو توانايية بؤ بةرةكانى ئةو بنةمالَة دةميَنيَتةوةو هةةركام لةة "مةسةنةد نشةني"ةكةانى دواتةرى
بنةمالَةكةةة دةيدةةاريَزن و ثةةةرةى ثيَةةدةدةن تةةا ئةةةو كاتةةةى كةةة ئاقةةا سةيدمةنسةةوورى ئاتةةةش بةةةطى
"موشةعشةعى" دةبيَتة مةسنةد نشني و لةو كاتةةوة ئةةم بنةمالَةة بةة نةاوى موشةعشةةيية دةناسةريَن.
سةبارةت بة ثةردةطرتنى خان ئاتةش ،تزكرةاعلى بةم شيَوة باس كراوة:
رِؤذيَك لة رِؤذان خان ئاتةش دةفةرمويَت :ئةسد بؤ ئامادة كةن كة دةمةوآ بض بؤ رِاو .ئةسديان ئامادة
كردو سوار بوو و رِؤيشت و لة ئاوايى دووركةوتةوة .ةوار كةس "جةستةى"يشى لة طةلَدا بةوو ،لةة ثةرِدا
ديتيان كة بوو بة هةلَؤيةل و بةرةو ئامسان فرِى و ةةووة سةةر ةةياى سةةهةندو لةةوآ نيشةتةوة .ثةلَةة
هةوريَك هات و لة سةرةوةى ةياكة وةستا و خان ئاتةش بالَى طرت و ون بوو.1
زيارةتى ئةو زاتة لة سةر لووتكةى ةياى سةةهةندةو باوةرِمةنةدان دةةةن بةؤ زيةارةتى.شةةجةرةى ئةةو
زاتةش بةم شيَوةية:
موحةممةد بةط بةرِطةز عةرة و لة نةوةكانى "مةوك عة كورِى فةةكحى موشةعشةةع"ة كةة بةة هةؤى
دذايةتى شائيسياعيل لة طةا موشةعشةعييةكانى خووزستاندا لةةو ناوةةة كؤةةى كةردوةو لةة لورسةتان
نيشتةجآ بووة و دواتر "خان ئاتةةش" كةة يةةكيَك بةوو لةة بةةرةكانى ،بةة مةبةسةتى ةةاككى ئةايينى و
بغوكردنةوةى ئايينى يارى و جيَةريبوون لة شويَنيَكى ئةمن تردا ،رِوودةكاتة ناوةةى سةهةند.
سةبارةت بة ثيَك هاتن و سةرهةلَدانى بنةمالَةى ئاتةش بةطى زؤربةى كةسةكان لة سةر ئةو باوةرِةن كةة
"سةيد عة موشةعشةعى" كورِى سةيد موحةممةدى فةكح ،بنيةاتى بنةمالَةةى ئاتةةش بةةطى دانةاوة و
دواتر بنةمالَةكة بةرةو ئازةرباجيان و كرماشان و ثاريَزطاى فارس كؤةى كردوة.
لة شرياز بة بنةمالَةة "مةوكيى" ناوبانةيان دةركرد و ئةو جةماعةتةيان كة رِوويان كردة كرماشان ،كةورِ
لة دواى باول ،مةسنةدنشينى تريةى ئاتةش بةطى يةان طرتةة ئةسةتؤ .ئةةو شةةجةرةنامةى كةة بةؤ ئةةم
بنةمالَة دانراوة بةم شيَوةية:
شاموحةممةدبةط بةرِةطةز عةرة و لة نةوةكانى "مةوك عة كورِى فةكحى موشةعشةع"ة كة بة هؤى
دذايةتى شائيسياعيل لة طةا موشةعشةعييةكانى خوزستاندا لةو ناوةةةى كؤةةى كةردوةو لةة لورسةتان
نيشتةجآ بووة و دواتر "خان ئاتةشى" كة بة يةةكيَك بةوة لةة جةيَةري بةوون لةة شةويَنيَكى ئةةمن تةردا،
رِوودةكاتة ناوةةى سةهةند.
سةبارةت بة ثيَك هاتن و سةرهةلَدانى بنةمالَةى ئاتةش بةطى زؤربةى كةسةكان لة سةر ئةةو بةاوةرِن كةة
"سةيد عة موشةعشةعى" كورِى سةيد موحةممةدى فةكح ،بينةاتى بنةمالَةةى ئاتةةش بةةطى دانةاوة و
دواتر بنةمالَةكة بةرةو ئازةرباجيان و كرماشان و ثاريَزطاى فارس كؤةى كردوة.
 - 1تزكرةاعلى ،ص 101
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لة شرياز بة بنةمالَةى "مةوكيى" ناوبانةيان دةركرد و ئةو جةماعةتةيان كة رِوويان كردة كرماشان ،كورِ
لة دواى باول ،مةسنةدنشينى تريةى ئاتةش بةطى يان طرتة ئةستؤ.
ئةو شةجةرةنامةى كة بؤ ئةم بنةمالَة دانراوة بةم شيَوةية:
شاموحةممةدبةط ةةةة سةيد حةسةن ئةبوو موحةممةد ةةةةة سةيد ئيرباهي ئةبووحلةسةةن ةةةةةة مةوكعةة
ةةةةة سةيد موحةممةدموشةعشةع ةةةةةةة سةيد فةكح ةةةةةة سةةيد هيةةةتولَغ ةةةةةةة سةةيد عةلةمةةدين عةة
مورتةزا نةسابة ةةةةة سةيد جةكلةدين عةبدوحلةميد ةةةةة سةيد شةمسةةدين ئةبووعةة فةةخار ةةةةةة سةةيد
ئةبوولغةناي ةةةةةة سةيدئةبوو عةبدولَغ ةةةةةةة سةيد موحةممةد ئيرباهي موجةا ةةةةةةةة موحةممةةد ةةةةةةةةة
زةيد ةةةةةةةة موحةممةد سالَح ةةةةةةةة ئييام مووسا كازم.1
بةآلم موحةممةد بةط لة هةورامان لة دايك دةبآ و كورِى شاوةيس قو  ،خةلَكى دةرزيةانى شةاهؤية كةة
دواى ماوةيةل رِوودةكاتة ئازةرباجيةان و ئاسةياى بضةوول "رِؤم" و لةة ذيَةر ئةاآلى بكتاشةييةدا سةةرقالَى
ةاككى ئايينى و سياسى دةبيَت .ثاش ئةةوة رِوودةكاتةة لورسةتان و لةة ناوةةةى "بلةووران" نيشةتةجآ
دةبيَت.
"مينورسكى" ش لة كتيَةى "خاندانهاى اهل حق" دا دةليت :موحةممةد بةط ،ئةو ثيَشةوا ئايينيةي كةة
لة توركيا "رِؤم"دا بة هؤى خؤثاريَزى و تةقواوة ناوبانةى دةركرد بوو ،بةة هةؤى بانةهيَشةتى يةةكيَك لةة
شازادةكانى سيلسيلةى "قةةرةقؤيوونلوو" ةوة لةة طةةا ذمارةيةةل لةة ثةةيرِةوانى رِووى كةردة ناوةةةى
ئازةرباجيان.
موحةممةدبةط ةياى سةهةندى بؤ نيشتةجآ بوونى خؤى دةستنيشان كرد و بة هؤى دوعايةكةوة ،لةةو
شويَنة كانياويَكى بؤ هةلَقوآل.2
موحةممةدبةط ثاش ماوةيةل نيشةتةجآ بةوون و ةةاككى لةة لورسةتان ،سةةر لةة نةوآ دةطة ِريَتةةوة بةؤ
ئازةرباجيان "ئاجرى" و ثة انى هاوسةرى لة طةا "سؤنة"خاتووندا دةبةستيَت كة "خان ئاتةش"ى ليَ
دةكةويَتةوة.
دةتوانني ب َليَني بة سةرئةوةش دا كة منالَةكانى موحةممةد بةةط لةة ئازةرباجيةان لةة دايةك دةبةن ،بةةآلم
بةردةوام دةبن لة ثيَوةندى و بةرِيَوة بردنى كاروبارى موريدةكانيان لة لورستان و كرماشان.
ئةلَ ةةت طومانى تيَدا نيية كة نيشتةجآ بوون و ثةيوةندييةكانى موحةممةد بةط و خان ئاتةةش لةة طةةا
دوو ناوةةى كوردستانى فةيلى و لورستان ،وةل دوو شةويَنى طةشةة كردنةى هزرةكةانى موشةعشةةعى و
نوور بةخشى ،لة وةرطرتنى هزرى يارييةوة لة كيةن ئةو دو كةسايةتييةوة رِؤلَى هةبووة.
بةةة تايةةةةت كةةة بةةاروودؤخى موشةعشةةةعييةكان لةةة دواى سةةةيد موحسةةيَن بةةةرةو كوازى رِؤيشةةت و
شائيسياعيل ثاش كوشتنى سؤلَتان فةيازى موشةعشةعى ،بة طشتى كيةنةرانى ئةو رِيَةازةى خستة ذيَةر
1

ة هةروةها :شاموحةمةد بةط ةةةةةة ئاتةش بةط ،سةيد ئييام قو بةط ،سةيد سةرخؤش بةط ،سؤلَتان مةمحوودئاغا ،مريزا عةباس بةط،

سةيد نيزامةدين ،سةيد ئاغامريزا ،سةيد عةبوولعةزي مريزا (ئاغابةخش ،ئابش) مةسنةد نشينةكانى ئةم بنةمالَةن تا هةنووكة.
 2ة يادداشت هايى در مورد خاندانهاى اهل حق ،مينورسكى.
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طوشةةار و زؤرى لييةةان كوشةةت و ئةةةم طةةرتن و كوشةةتنة تةةا سةةةردةمى نةةادر شةةاى ئةفشةةاريش ،واتةةة تةةا
سةردةمى لة ناو ةوونى حكوومةتى موشةعشةعيية ،هةر بةردةوام بوو.
ثةيرِةوانى ئةو رِيَةازة ،نة تةنيا بةم بؤنةوة ثةنايان بؤ يارسان هيَنا ،بة هؤى بةهرةمةندى و باوةرِيان بة
بنةةماكانى ئةايينى يةةارى ،ئةةم هزرةيةان وةرطةةرت و موحةممةدبةةط و خةان ئاتةةةش ،كةة هةةر دووكيةةان
"شاميوان" بوون ،لة وةرطرتنى "ةةسديدة"كان دا ئيزنى ئةوةيان ثيَدرا كة بة ناوى بنةمالَةى خؤيانةوة
"جةوز"يان بؤ بشكيَنن و سةرثةرشتى ئايينى يان بةطرنة ئةستؤ.
ثيَويستة بوتريَت تةنيا "خاوةن بنةمالَةكان" و شاميوانةكان ئيزنى ئةويان ثيَدراوة كةة كةسةانى غةةيرى
يارسانى وةرطرن و جةوزيان بؤ بشكيَنن .بؤ منوونة طشت ئةو كةسانةى شائيرباهي جةوزى بؤ شكاندوون
و هيَناويانيةتة ناو "يارسان" ثيَشرت يارسانى نةبوون ،هةروةها مري ئةمحةد و...
كة واتة رِاكيَشان و وةرطرتنى كةسانى غةيرى يارسانى تةنيا بؤ خاوةن بنةمالَةكان و شاميوانةكان رةواية
و رِيَةة بة كةسانى تر نةدراوة ئةم ئةركة بة جآ بهيَنن.
 -0شاهةياسى بةساكانى :كةورِى شةيَخ عيسةاى بةسةاكانى ،كةة لةة كؤتةايى نيةوةى يةكةةمى سةةدةى
دةيةمى كؤةي لة ئاوايى بةساكان لة دايك بووة و لة ئةاوايى "وردةل"ى ناوةةةى بادينةان ناديةار بةووة.
سةبارةت بة سةيد بوون و بةرثرسايةتى ئةم زاتة لة تيَكستى دةست نووسى نوورعةليشادا ،كة لة بةشى
ئةزةل ثيَش لة خيلقةتدا ئاماذةى ثيَكراوة ،بةم شيَوة نووسراوة :ثةاش ئةةوة ثادشةاى عالةةم بةة عيسةا
بساكانى ،كة يةكيَك بوو لة حةفتا و دوتةن ،فةرمووى كة دوعاكةى "نةزر"ى بدات.
ئةلَةةت ثيَش سةرهةلداني شاهةياس" ،دةركةةوتنى حةةق" لةة جةسةتةى "دوودة مةةردى حةةقانى" لةة
ناوةةى "تان"ى هيندوسةتان رِوي داوة .دوودةمةةرد ،هاوةةةرخى "سةةيد جةكلةةدينى حةيةدةر"ة كةة
دامةزريَنةرى رِيَةازى حةيدةريية "خاكسار"يية بةووة .1هةةر بةةم بؤنةةوة سةةيد جةكلةةدينى حةيةدةر و
دوودةمةردى حةقانى و دواى ئةويش ثةيرِةوانى رِيَةازى خاكساريية و رِيَةازةكانى تةريش ،سةرسةدوردةى
بنةمالَةةى شةةاهةياس بةةوون .هةةروةها لةةة "رسةةالة"ى دةرويَةش "طولَشةةريى سةةةبزةوارى"دا نووسةةراوة:
ثيَويستة دةرويَشةكان "فةقريةكان"ى خاكسار و " "44طرووثى فةةقريةكان لةة سةةرةتاوة تةا كؤتةايى
بزانن كة "سابر عة " رِيَةازى حةقيقةتى وةرطرت و بة ئاطادارى "ئاغا سةيد ئيرباهي دةليل ثال عةة "
كورِى "ئاغاسةيد وة " و "خةليفة مةعسووم عة لة ئؤجاخى "مريى"دا "جةوزى شكاند" ،بةثيَى ئةم
زانياريية و هةروةها بةرِةةاوكردنى ئةو رِاستيية كة شاهةياس "شاميوان" بةووة ،هةيض كةمووكورِييةةكى
تيَةةدا نةةةبووة ،هةةةروةها بةةةثيَى "دةسةةتوورى سةةةرئةجنام" تةةةنيا بنةمالَةةةى "مةةريى" بؤيةةان هةيةةة بةةؤ
"ةكيدةكان" جةوز بشكيَنن و شاهةياسيش لةم ةةشنة بووة ،دةتوانني بلَيَني :شاهةياس لةة بةةرةكانى
سةيد مري ئةمحةد بووة و بةثيَى دةستوورى سةرئةجنام دةبآ سةرسدوردةى بنةمالَةى "سةيد مستةفا"
 -1دةدةمةردى ةةقانى بة ئةسأل ناوى (شائةياز) بووة ،بةآلم بة هؤى ئةوةى كة لة دواى سةيد جةكلةدينى حةيدةر سةرثةرشتيار و
(دودة)ى دةرويَشةكانى (خاكسار) ى ئةو سةردةمة بووة ،بة دودةمةردى حةقانى ناوبانةى دةركردووة ،ئةو طةورة ثياوة لة ناوةةى (تان)وة
رِوودةكاتة ئيَران و خؤى بة (سةيد قةنةةرى شاهؤيى) دةناسيَنآ.
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بن .1هةروةها كة لة تيَكستة كؤنةكانى يارسةان دا "دةورةى شةاهةياس" ئامةاذة كةراوة ،ثةري قةنةةةرى
شاهؤيى ،بة ثلةى ثريى ِريَنوين ،بؤ بنةمالَةكة دانراوةو بةةم بؤنةةوة بنةمالَةةى شةاهةياس بةة ثةري نةاوى
دةبةن .هةر ئةمةش دةيسةمليَنيَت كة ئةو زاتة ثيَوةندى بة حةزرةتى مستةفاوة هةية .ناوى "ياران"ى
شاهةياس بريتى بوون لة :سةيد قةنةةرى شاهؤيى ،مةزهةرى ثريبنيةامني ،شةاترعةبدولَغ "بابةا طةوآل "
داوودى مريان ،بابا شاموراد ثري مووساى ميوان ،بابا عة ئاويَنةكوة مستةفاى ميوان ،زةرِبانوو خوشكى
ثري قةنةةر رِةمزبارى ميوان ،بابا شاموراد يادطارى ميوان ،سةيد ئةمحةد شائرباهييى ميوان .ةةؤنييةتى
لة دايكةوونى شاهةياس لة "تذكرة اعلى"دا بةم جؤرة باس كراوة :عيسةا و هاوسةةرةكةى هةاتن بةؤ كى
شاى عالةم و طوتيان :ئيَيةة نامنةان لةة تةؤ دةوآ .ثادشةاى عالةةم مؤرةكةةى خةؤى دةرهيَنةا و داى بةة
شةهوارةى هاوسةرى عيسا و فةرمووى :مندالَيَكيان دا بةة ئيَةوة ،نةاوى بنةيَن "هةةياس" و ئةةم نيشةانة
بةةسنت بة قؤلييةوة ،تا حةوت ثشت نانى ئيَةوةم دا ،ئةلَةةةت بةةو مةرجةةى بةةرةى ئةةم بنةمالَةة كةؤة
نةكةن.2
ئةطةر ميَذووى شةهيدبوونى شاوةيس قو بة كؤتايى نيوةى يةكةمى سةدةى دةيةم دابنيَني ،ميَذووى لة
دايكةةةوونى شةةاهةياس هةةةر لةةةو سةةاآلنةدا بةةووة .هةةةروةها بةةة رِةةةةاوكردنى ذمةةارةى كةسةةايةتيية
"مةسنةدنشني"كان و شةجةرةى ئةم بنةمالَة كة لة شاهةياسةوة تا ئيَستا دةطاتة " "13كةس ،ئةطةةر
بؤ هةر كةسيك تةمةنيَكى " "33سالَة لة بةرةاو بةرين ،هةر دةطةينةوة ئةو ساآلنة .3ئةوةيش ثيَويستة
بةوترآ كة زانايانى بنةمالَةكة لة سةر ئةم باوةرِن كةة ئامةاذة بةة سةالَى "1123كؤةةى" ثيَوةنةدى بةة
سالَى لة دايكةوونى "سةيد عةباس" كورِى ئاغاسةيد ئةمحةد ناسراو بة "ثةرةنةد"يةة ،كةة سةةرهةلداني
زاتى شاهةياس لة سةردةميَكى تردا بووة .هةروةها بة ليَكدانةوةى "مورى ذيَردةفتةر" ميَذووى "سالة"
بةثيَى حيسابى "ئةجبةد" دةبيَتة سالَى " ،"042كة بةةم جةؤرة ميَةذووى دةركةةوتنى شةاهةياس ،كةة
هاوةةرخ بووة لة طةا "شاحمةممةدبةط"دا ،رِوون دةبيَتةوة.
بةآلم سةبارةت بة بنةمالَةى "مريى" ،ثيَويستة بةوترآ كة ساداتى ئةم بنةمالَةية لةة ئةايينى "يةارى"دا
بةرثرسى جةوزشكاندن و سةرسدوردةيى "ةكيدة"كان و ئةو كةسانن كة ديَنة ناو كؤمةةلَةاى يارييةةوة،
كة ئةم ئةرل و بةرثرسايةتيية لة بنةمالَةكانى تر سةندراوةتةوة و هيض بنةمالَةيةةكى تةر بةؤى نييةة ئةةم
ئةركة بةجآ بهيَنآ.

 -1سةبارةت بةوةى كة شاهةياس لة (هةفتةوانة)كاندا دةركةوتووة( ،بابا شاموراد) دةفةرموآ:
نةو خاندانان ويَش وةست نة ثيَوار

كةس نةزان سرِن شاى دولَدوا سوار

وة ئةمر مةعةوود دانةندةى يةكتا

نةو خةةةاندان هةةةةياس بى ثةةةةةةيدا
 -2تذكرة اعلى ،ص .123
(-3مةسنةد نشينانى) بنةمالَةى شاهةياس تا ئةم سةردةمة بريتني لة :سةيد رِؤستةم ،ئاغا ئةمحةدى يةكةم (برِةندة) ،ئاغاعةباس ،سةيد
ئةياز (ئاغا وةلةدبةط) ،ئاغا ئيسياعيل جان (ئيسياعيل خانى ساكر) ،ئاغا سةيد عةبدوحلييدخان (ساكر سةعيد) ،سةيد عة خان ،سةيد
نورةدين سةيد حمةممةد ئةمحةدى.
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11ة سةيد فةرزى خامؤشى ،يةكيَكة لة كةسايةتيية ناسراوةكانى ئةهلى حةق و "شاميوان" بووة .سةيد
فةرزى لة سةرةتاى سةدةى دوانزدةهةمى كؤةى لة طوندى "قةزويَنة"ى سةر بة ناوةةةى كةةنةاوةر لةة
دايك بوةو هةر لةو طوندة وةفاتى كردوة .ئةو كةسايةتيية يةكيَك بةوة لةة نةةوةكانى "سةةيد ئةةكابر" و
ناوى هةنديَك لة يارةكانى بةم شيَوةن:
شيَخ ئةمري كورِى سةلي  ،زات ميوان لةة ثةري بنيةامني و مةزهةةرى سةةيد موحةممةةدى طؤرةسةوار سةةر
حةلَقةى هةفتةوانة ،بووة و ئةو كةسايةتيية بة هةؤى ئةةو ثةيوةندييةة مةعنةوييةةى كةة لةة طةةا سةةيد
فةرزى دا بوويةتى لة مووسلَةوة بةرةو كرماشان كؤة دةكات.
عابدين برازاى فةرزى و زات ميوان لة داوود .كاكى نةةدرويس  ،خةةلَكى كةةركوول و زات ميةوان لةة ثةري
مووسا .كاكى قوربانعة زات ميوان لة مستةفا دوودان خةلَكى ناوةةى طؤران .سةيد جةوزى كورِى سةيد
فةرزى و زات ميوان لة بابا يادطار .سةلي باوكى شيَخ ئةمري و زات ميوان لة شائيرباهي  ،خةلَكى مووسأل.
خاتوون زةرِينة برازاى سةيد فةرزى و زات ميوان لة خاتوون رِةمزبار.
ثيَويستة بةوتريَت هةر يةل لةةم كةسةايةتييانة خةاوةن "كةةكم"ن و كةكمةةكانيان بةة طشةتى شةرؤظة و
راظةي سةرئةجنام و دةستوورةكانى ثرديوةرن.
11ةة سةةةيد مريحةةةمزةى كةةورِى ئاغةةا يةةار عةة  1لةةة طونةةدى "تةةاويران"ى ناوةةةةى جةكلوةنةةد "نزيةةك
كرماشان" لة دايك بوةو لة كؤتايى سةةردةمى نةادرى و نيةوةى دووهةةمى سةةدةى دوانزةهةةمى كؤةةي
ذياوة.
سةيد حةمزة يةكيَك لة بة ناوبانةرتين كةسايةتيية "مةسنةدنشينةكانى" ئةو بنةمالَة ثاش عا قةلةندةر
بووة ةةندةها كةكمى لة سةر شرؤظة كةردن و راظةةي سةةرئةجنام دانةاوة.نةاوى هةنةديَك لةة يةارانى كةة
منالَةكانى ئةو زاتةن بةم شيَوةية:
سةيد حسةين ،سةيد دارا  ،سةيد فةروخ ،سةيد مةلك ،سةةيد لةوتفى ،سةةيد جةعفةةر ،سةةيد حةةفيز و
خاتوون ئةزهةرة كضى رِؤستةم و دايكى مري حةمزة.
مريحةةمزة لةة طةةا "دةدة قوبةةاد و دةدة حسةةين" كةة هةةر دووكيةةان جيَةةرى عةا قةلةنةدةر بةةوون،
ثيَوةندى "بنةمالَةةيى" هةةبووة .ئةةوةش ئاشةكراية كةة دواى سةةرهةلداني شةاوةيس قةو لةة كؤتةايى
تةمةنى دا و لة بارودؤخيَكى جياوازدا ،ئةم دووكةسايةتيية لة كيةن ئةوةوة بؤ ثيَةك هيَنةانى "بنةمالَةة"
دةست نيشان دةكريَن.
عا قةلةندةر خاوةن ثلةى "ئةيوتى" بةووة ئةةم تايةةةةندييةةش بووتةة هةؤى ئةةوة كةة خويَندنةةوةو
ناسينى شةجةرةى سادات لةو دوو كةسايةتيية دوورتر نةرِوات.

 -200يار دةدة ،سةيد بونيادى يةكةم ،سةيد بونيادى دووةم ،ئاغا مري حةمزة( ،حسةين ،دارا  ،فةروخ ،مةلك ،لوتفى ،جةعفةر ،حةفيز)
دارا ( ،سةيد موحةمةدعة  ،سةيد سةفةر) سةيد سةفةر ،سةيد سليَيان ،سةيد عةباس ،سةيد شاموراد ،سةيد خةليل عا نذاد....
سيةد حسةين ،سةيد زولفةقار ،سةيد ئيرباهي  ،سةيد مورتةزا.
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 12ة سةيد ياقووبى طؤران :لة ناوةةى طؤرانى سةر بة كرماشان نيشتةجآ بووة و لة نةوةكانى "سةةيد
ئةكابرى خامؤشى"يةو باوةطةورةى سةيد حةيدةر "براكة"ية .سةةيد يةاقوو كةورِى سةةيد يةاقوو لةة
سةةردةمى ثةرِ لةةة ئةةاذاوة و بةارودؤخى نالةةةبارى كؤتةةايى دةسةةةآلتى شةاه سةةولَتان حسةةةينى سةةةفةويدا
طةورةدةبآ و طةشةدةكا .ئةم طةورة ثياوة لة كاتى هيَرشى لةشكةرى نادرشاى ئةفشار بةؤ سةةر شةارى
بةغداد لة سةر داواكارى نادرشا لة بةغدادةوة بةرةو دةظةرى "داآلهوو" كؤة دةكات و لةةوآ نيشةتةجآ
دةبآ و لة ئاكام دا لة يةكيَك لة شةرِةكاندا شةةهيد دةكةرآ و هةةر لةةو دةظةةرة بةة خةال دةسةديَردرآ.
يةكيَك لة دةرويَشة بةناوبانةةكانى دةرويَش "زولفةقار"ة.1
 13ة دةرويَش زولفةقارى طؤران :لة ئاوايى "بانياران" لة دايك بووة و يةكيَكة لة يارانى سةةيد يةاقوو .
لةةةم ثياوةةةاكة ةةةةند "كةةةكم"يَةةك بةةة يادطةةار ماوةتةةةوة كةةة ناوةرِؤكةكةةةيان شةةيكردنةوة و راظةةةي
سةرئةجنامة.
 14ة خةليفة نةزةرى طةرميانى :خةليفة نةزةر يةكيَكة لةة طةةورة ثيةاوانى ئةةهلى حةةق كةة لةة سةالَى
"1130زايينى" لة كةركوول لة دايك بووة و لة سالَى " 1313زايينى"دا هةر لةو ناوةة كوةةي دوايةي
كردووة.2
 15ة سةيد حةيدةر ناسراو بة "سةيد براكة" :لة ئاوايى "تووت شامى" ناوةةى طؤران لة دايك دةبآ و
شةةاميوان بةةووة .سةةةردةمى دةركةةةوتنى ئةةةم طةةةورةثياوة بةةة سةةةردةمى "يةةةرى تةةةنى" ناوبةةانةى
دةركردووة .لةم طةورةثياوة ةةند "كةكم"يَك بة يادطار ماوةتةوة كة زؤرشتى بايةخدارى سةةبارةت بةة
شيكردنةوةى دةسةتوراتى ثرديةوةرى تيَةدا طوجنانةدووة .سةةيد حةيةدةر لةة بةةرةكانى سةةيد ئةةكابرى
"خاموش"ة و لة سالَى ""1213ى كؤةي لة دايك بووة .بةةثيَى دةسةتوورى سةةرئةجنام سةاداتى ئةةم
بنةمالَة دةبآ سةرسدوردةى ساداتى شائيرباهييى بن .3نةاوى ةةةند كةسةيَك لةة يةارانى سةةيد حةيةدةر
بريتني لةة :دةرويَةش تةهياسةي طةةهوارةيى ،مةريزا عةةلي عةباسةوةند ،ثةري وةيسةى قةةلَخانى ،كةةني
عةاسةةوةند ،خةةوداويَردى لورِسةةتانى ،كةةةري خةةةليل ،حةيةةدةر قةةةلَخانى ،شةةريخانى قةةةلَخانى ،عةةةباس
كةرةندى ،تة وور بانيارانى ،4وة موجةركنى ،نةزةر بةروةندى ،جةوزةتفةنةضى ،مةلك عة قةلَخانى،
كةري طةةهوارةيى ،بةةط مةواردى طةةهوارةيى ،دوسةةبيامةيى ،رِؤسةتةم كةرةنةدى ،رِؤسةتةم باباخةانى،
حةيدةر كةةةكةة  ،حسةةين عةة شةيانى "ةةتاثوورى ،ةةيابوورى" سةةيفور بيامةةيى ،بةةط مةورادى
قةةةلَخانى ،خودامةةوراد قةةةلَخانى ،دةرويَةةش براخةةاس بيامةةةيى ،رِةزاعةةة بيامةةةيى ،غةةوآلم ةةةقاثوورى
"ةيابوورى"  ،شيَرخان كةرةندى ،ئييام بيامةيى ،شارِةزا كةرةندى ،شةكى طةهوارةيى ،حةيدةرثايةدار،

 -1خاندانهاى حقيقت ،حميد على سلطانى ،ص.03 :
 1200 -1231 -2كؤةى.
 -3برِوانة كةكمى ثيَكهاتنى هةفتةوانة ،بةندى .03
 -4تة وورى بانيارانى يةكيَك بووة لة شؤرِشةيَرِانى سةردةمى خؤيى و دواى ئةو كةسيَكى تر بة ناوى تة وورى سانى (دووةم) دةردةكةوآ.
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كةرةم بيامةيى ،مةكئيرباهي عةباسوةند "مريزا عة عةباسوةند" ،دةرويَش ئؤجاق طةهوارةيى "ئؤجاق
بيامةيى" ،فار كرماشانى ،نةورؤز سؤرانى ،سةيد رِؤستةم ،سةيد خةسرةو ،سةيد ئةياز.
دةوراني سةرهةلَداني يةري تةني لةة ناوةةة طةشةاوةيةكي بةرةةاو دةبةخشةيَتة ئةاييين يارسةاني،
بةتايةةت ئةوة كة ئةم طةرِة لة بابةت ثةر سةة تايةةتةةكاني سياسةي و ميَةذووئي كةة لةسةةر رةوتةي
ي هيَةذاي ئامةاذة و طرنةةي ثيَدانةة .بةةدواي سةةيد براكةة ريَةةةري
طشةيت يارسةاني كاريةةةريان دةبة َ
يارسةةاني ناوةةةةكة لةةة جةةةريانطةةةل و رةوتطةةةلي ثشةةتةثةردةيان لةطةةةلَ بةةوو و كوازي و زةوالةةي
حكوومةتي قاجار ،هةروةها دةسةلَاتدار بووني خانةكاني ناوةة وةكوو سةردار موعةةززةم خةان...
دةبيَتة هؤي طؤرِانكاري لة ثيَةك هاتةةي يارسةاني ،كةة دةتةوانني بلَةيَن لةةم طةةرِة ميَذووييةدايةة كةة
طوتارةكاني يارساني كؤ دةكريَنةوة بةلَام تةنيا دةتوانني بة ئيشارة و هيَيةا لةة ناونيشةانةكانيتةري
زؤربةي طةرِةكان ياد بكةين ،ئيَستا ةؤن ئةسلَي طوتارةكان لةناو ةووطن و لةكويَن زاناياني زانسةيت
بياني و غةريةة دةبيَ ولَامي ئةم ثرسانة بدةن.
يةكيَ لةو خالَانةي كة دةتوانني وةكوو رووداويَك لة كؤمةلَةاي يارساني يادي ليَ بكةين سةةرهةلَداني
تة وورة كة يةةكيَ لةة شؤرِشةةيَرِان و كةسةايةتية سةةرةكيةكاني ثةاش ثةةرديوةرة لةة كؤمةةلَةاي
يارساني كة ثيَةةيةكي بةرزي هةية .لة بابةت ةؤنيةتي شةهيد بووني و ذيان و كةشة و كةةراماتي
ةريؤل و بةسةرهاتي زؤريان وتووة كة بؤخؤي كتيَةيَكي دوورودريَذة ،بةلَام رةمحةتي سةيد ئةمرؤلَلَا
شائيرباهييي بة نةقلَ لة باول و باثريي "سةيد فةرجولَلَا لة دةرويَشةةكاني تييةوور" شةةرحي حةالَي
تة وور بانياراني و تة ووري دووهةمي "فةتاح" وا بةةيان كةردووة :تةة وور كةورِي رةزا لةة سةالَي
 1240ل لة ديَهاتي بانياراني ناوةةي طؤران لةدايك دةبيَ لة رةوتي خويَندن و فيَربووني زانسةت لةة
سةرؤي هةمووي دةرو يَشةكان ،بيَذةران و شاعرياني رؤحاني و عريفانيي طةرِي سةيد حةيدةر ناسراو
بة ئاسةيدبراكة كة لة ديَهاتي تووت شامي كة وةكوو ثةثوولة بةة دةوري مةؤمي جةةمالي مامؤسةتاي
خؤيان دةفرِان و دةطةرِان ،بةووة .لةة زةمةاني ناسةرةدينشةاي قاجةار لةةكاتي شؤرِشةي توركينةاني
باكووري ئيَرا ن بؤ يارمةتي حكوومةتي ناوةندي دةبيَتةة سةةربازي ذيَردةسةتةي فةرمانةدةيي مةةليك
نيازخان ،لةكاتي سةربازي لةخؤي كةش و كةراماتيَك نيشان دةدا كة دةبيَتة هؤي ئاشةكرا بةوون و
دةركةوتين سيياي راستةقينة و طةريا و ناوبةانةي عريفةاني وي ،هةةر ئةمةةش دةبيَتةة هةؤي هةات و
ةووي ثةيتا ثةيتاي رةكةبةران و دؤذمنان لةناو حكوومةتي كاتي كرماشان "عييادولدؤلة" و حاكيي
شةرع "ئاغاحمةممةد عةلي كرماشاني" كة بةنيسةةت تايفةي دةوريَشةةكان قينةوةرييةةكي سةةير و
سةمةري هةبووة و ثيَشرتيش موزةففة و عةليشا كرماني و مةعسووم عةليشةاي دةكةةني و ةةةندين
كةسيتر لة سؤفيةكانيان كوشتةوو ،تا ئيعجاز و كةراماتي وي وةكةوو سةيير و ئةفسةوون لةة قةلَةةم
بدةن .نووسةري ناسخولتةواريخ رووداوةكةان وا شةةرح دةكةا :لةة زةمةاني حكوومةةتي عييادؤلدؤلَةة
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هاوكات لةطةلَ بةرِيَوةبردني كاروبارةكان سةرهةلَداني تة ووري هةوةلَي طؤران روو ئةدا كة دةبيَتةة
هؤي ترسي ثياواني حكوومةت.
عييادؤلدؤلَة بة سياسةت لةطةلَي هةلَسوكةوت دةكا .ليسانؤملولك سةبارةت بةم رووداوة دةنووسةي:
ثياويَكي ديكة لة عةشريةي طؤراني قةلَا زجنريي كة تة ووري نةاو بةوو ...و نةاوي خةؤي نةا نةاييي
ئييامي غاييب للَاوي ليَ بيَت ،بةعةشةريةكان خةبةةريدا كةة مةن هةاتووم كةة كةؤي حكوومةتةةكاني
سةررووي زةوي لةناو بةةم و تةواوةتي ثاشاي ئاسؤوةكان شكست و مةقهوور بكةم ...شازادة ئييام
قولي مريزا خةيالَي لة سوثاي زةها و ئاسوودة نةبوو متيانةي ثيَ يان نةبوو و ئةةواني بةؤ سةةركوت
كردني تة وور نةدةهةنارد لةبةر ئةوةي كة ثيَي وا بوو ئةو جةماعةتةة سةرسةدوردة و بةة فةةرماني
ئةون و خةلَك دةستة دةستة لة كرماشان و كوردستان و لورِسةتان و سةليَياني بةةخيَرا بةؤ خزمةةتي
تة وور دهاتن و بة خاكي بةرثيَي وي نةاو تو َيلَيةان تةبةةرِرؤل دةكةرد ،لةةناكاو شةازادة عييادولدؤلَةة
راوتةطةرييَكي كرد و لةطةلَ جةماعةتيَك لة سوثا كة ليَيان دلَنيةا بةوو قةةي كةرد و بةةخيَرايي هيَةرش
كردة سةر تة وور و ثيَش ئةوةي عةشريةكان ئاطادار بةنةوة تة ووريان طرتوو هيَنايانة كرماشان و
شازدة مؤلَةتي نةدا كا فيكري ثةرِؤش بيَ و ثةشييان بةيَتةوة و فةرمانيدا كة سةري بربِن.
لةئاكامدا تة وور بانياراني ثاش شةش مانط حةةبس لةة بةندخيانةةي حكوومةةتيي عييادولدؤلَةة لةة
سةوزة مةيداني كرماشان شةهيد دةكريَ و تةرمةكةي لة شةوانة رؤذ لةوي دةميَنيَتةوة و ئاخردا لةة
حوجرةي موزةففةةر عةليشةاي كرمةاني لةة دةروازةي رؤذهةةلَاتي شةار خةال سةداردةي دةكةةن كةة
بةدواي ئةوةش سةيد سالَةح حةسةني بةنازناوي حةيران عةليشايش هةر لة هةمان قةبرنيَذراوة.
شؤرةت و ناوبانةي وي لة بةندخيانة دةطاتة طويَ ناسرةدين شا كة لة قةزا خةونيَكي سةيري ديةةوو
كةةي فةرماني دابؤ ليَكدانةةوةي خةونةكةةي بيهيَنةة خزمةةتي ،شةا لةةكاتي رووبةةروو بوونةةوةيدا
لةطةلَ ئةودا دةلَيَ تو هةماني وا لة ناوةةي رؤذئاواي ولَةات ئةاذاوةي ناوتةةوة و ئيةددعاي ثاشةايةتي
ي ئيَيةة شةاي دةروونةني و ثاشةايةتي زاهةريي و
كردووة؟ تة وور لة ولَامدا بةتونةدي و قةائييي دةلَة َ
رووالَةتييان داناوة بؤ تؤ و كةساني وةل تو .شا دةثرسيَ دةليل و هؤكاري ئةةم ئيددةعايةة ةةيية؟
تة وور دةلَيَ بة هةمان هؤكار كة "سةد ةةن بدة تا هةلَؤوةكةت ثةيَ بةدةم" و دةردةكةةويَ ئةةوة
ي
هةمان خةونيَكة كة ةةند رؤذيَكة شاي لةة هةةراس و تةرس خسةتووة و تةا ئيَسةتا كةةس ئاطةاي لة َ
نةبووة و شا سةبارةت بةم بابةتة شتيَكي بة كةس نةوتةوو ،كةوابوو خةونةكة بةو شيَوة كة شاثيَي
رازي بيَت ليَكي دةدا و شا دةخاتة ذيَر كاريةةي دةرووني و مةعنةوي خؤي بةشةيَوازيَك كةة هةرةةي
ي قةةوولَي ناكةا تةا ئةةوة كةة خةودي ناسةرةدين شةا بةة ريَةز و
ي خبةواز َ
شا ثيَداطريي دةكا شتيَكي ل َ
حورمةتيَكي زؤر و دابني كردني مووةةي سالَانة لةسةر دلَخوازي خؤي ،سةفةر و جةيَ خةؤش بةووني
لة هةمةدان بؤ وي دابني دةكات و لة ئاكامدا هةر لةويَ دةرماوؤر و شةةهيد دةبةيَ و لةةثالَ قةةبري
باباتاهري سداردةي دةكةن.
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مهترسییهکانی سهر کۆمهڵاای ياری
نكةوولَى لةةوة نةاكرآ كةة "يارسةان" لةة ميَةذووى دوور و دريَةذى خؤيةدا ،هةةلَةرى بريوبؤةةوونى "مةةرؤظ
باوةرِي"  ،ئازادخيوازى و رِةتكردنةوةى دةسةآلت بووة و بة ةاويَكى ثرِ رِيَزةوة رِوانيويةتة طشت ئايني و
ئايينزاكانى تر ،ئةمة لة حالَيَكدا بووة كة ئةم ئايينة و بة طشتى كؤمةلَةاى "يارسان" هةر لةة سةةرةتاى
سةرهةلَدانييةوة بووةتة ئاماجنى رِكةبةرايةتى و زولَ و زؤرى دةسةآلتداران و دةسةةآلختوازان و بةة هةةر
شيَوةيك بؤيان كرابآ ،رِاستةوخؤ يان نارِاستةوخؤ بؤ لة ناوبردن و كوازكردنى هةولَيان داوة.
ئةمةش بيَةومان دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوةى كة بوونى بريوباوةرِيَكى وا و ثةرةسةندن و سةقامةريبوونى ،لةة
بةرذةوةنةةدى دةسةةةآلتداران دا نةةةبووة و ئةةاطرى كينةةةى ئةةةوانى هةلَةريسةةاندووة .ئةةةم دذايةةةتى و
رِكةبةرايةتييةة ،لةة حا َليَكةةدا رِوويةداوة كةة ئةةةم ئايينةة بةةة هةؤى دوورةثةاريَزى و خؤثاراسةةنت لةة ئةةاذاوة
ناوةةييةكان ،كةمرت دةركةوتووة و هةولَي داوة بةةهيض شةيَوةيةل تةنانةةت سةةرجنى ميَذوونووسةانيش
رِانةكيَشآ .بةآلم سةرةراي ئةوة بة بةردةوامى رِووبةرِووى فيتنة و ستةمى دوذمنانى بووةتةوة و هةرطيز
ئةمن و ئاسايشى بةخؤوة نةديوة.1
شةةةرِةكانى ئةتابةةةكان و حةسةةنةوييةى بةةةرزةكانى دذ بةةة شاخؤشةةني و يةةارانى ،شةةةرئةنةيَزى و
فيتنةطةةةرى دةسةةةآلتدارانى ناوةةةةكة وةكةةو كةةوراني سةةولتانعةلي بةةيط  ،كؤة ةةكاني زؤرةملةةي و
كؤةاندني قةومةكان بةدةسيت شائيسياعيلي سةةفةوي ،شةاعةبةاس ،نةادري شةاي ئةفشةار ،كةةري
خاني زةند و زةنةةنة بوون كة كاريةةري و رؤلَيَكي راستة و خؤيان لة بة دةسةلَات طةيشتين كةةري
خةةاني زةنةةد هةةةبووة .بنةةةماو بنضةةينةي سةةةرةكي ئةمانةةة هةلَيةةدان ،جةةةكل وةنةةد ،عومسانوةنةةد و
ناوةةكاني دةوروبةريةكة دوو عةشريةي باجلَان و هةمينان لةخؤوة دةطريَ كة ئةةوة هةؤي رويَشةنت
يان لةطةلَ كةري خان بؤ شرياز دةردةخا.
 -1بؤ يةكةجمار طةرِؤكة ئةوروثييةكان ،ئةويش لة سةرةتايى سةدةى نؤزةهةمى زايينيدا لة سةر (يارسان) شتيان نووسى و دةستيان كرد بة
ليَكؤلَينةوةى زانستيانة لة سةر ئةم ئايينة .كةواتة دةتوانني ئاماذة بكةين بة :جى .مةكدونالد كينر( ،يادبود حغرافيايى امدرطورى ايران،
( G.Reppel )141 :1310طزارش خصوصى سفرى از هندوستان بة انةلستان  H.Rawlinson )1311رِاثؤرت سةبارةت بة ذيانى
عةشريةتى طؤران (ئةهلى حةق) ئةم نووسةرة يةكةم كةسيَك بوو كة زانيارى باوةرِثيَكراوى سةبارةت بةم فريقة خستةرِوو) .هةروةها دةتوانني
ئاماذة بة ليَكؤلَةرانى خوارةوة بكةين كة نووسراوةكانيان تا هةنووكةش وةل سةرةاوةى زانستى لة سةر (يارسان) بةكاردةهيَنريَت :ظمد يَر
مينؤرسكى ،والنتني ئالكسييويض ،ذؤكؤظسكى ،كنت دوطؤبينو ،ذال دومورطان ،بارون دوبود ،سن ثرتزبورط ،ئسرتاسةورط ،طاردؤلوسكى،
زوكسكى ،جى .كدل ،ظ.ظ مايظسكى ،ث .ئالؤميلوظ ،مسيوةريكظ ،خانيكوظ ،ل .ن .مسرينؤظ ،ماكسييؤيض ،ن .ذ .مار ،رِاولينسون ،ف .كامونت،
س .جى .ويلسون ،ذان دؤرينط ،ئؤذن ئؤوين ،ف .كؤمن ،رِةزاحةمزةيى ،ظمد ري ئيوانظ ،ثرتؤسظسكى ،سيسيل جان .ئةدمؤندر،
فاميلكؤظسكى ،رِؤمن طريمشن ،ئؤسكارمان ،ظان برويني سن ،كموديوس ،جيَيس رِيض ،كارل هادانط ،د .ن .مةكنزى ،ط .هورنلة ،ج .موير ،ئا.
ديَدرة ،ط .دؤوال ،ئى .ف رِؤسؤ ،ل .ديرت ،ل ،رِولينسن ،م .واطنر ،ط .بةدة ،ئى بةرةوين ،ث .لورخ ،ئاطاطارين . ،كالؤباكني ،د .بلياف ،ئا.
ئارل  . ،و ميلر ،ئة .ل .ويلضظسكى ،ت .ظ .ئاريستوا ،ط .م .ثيَرتوظ ويَث ،ث .ئاكؤثظ ،ل .ل .كوردويظ و...تاد.
بةآلم بةداخةوة بة هؤى وةدةستنةخستنى تيَكستة ئايينييةكان و هةروةها نهيَنيةوونى بنةماكانى ئايينى (يارسان) و نامؤيى ئةو ليَكؤلَةرانة
بةرانةةر بة دابونةريتى ناوةةكة و...تاد ،هةلَةى زؤر كةوتؤتة ناو بةرهةمةكانيان.
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باجلَانةكان لة دوو عةشريةي جةموور و قازانلوو ثيَك هاتوون كة لة زةماني ئاغةا حمةممةةد خةان بةؤ
قةزوين كؤةراون .عةشريةي كةلي كة لةطةلَ كةري خاني زةنةد بةؤ شةرياز رؤيشةتوون كةةةي ثةاش
زةندية ،بريانوةنةدةكان و باجؤلَوةنةد "باجةلَانةةكان" طةرِاونةتةةو بةؤ لورِسةتان كةةوا باجةلَانةةكاني
ديَهاتي عومسانوةندي كرماشان لةم عةشريةن .وةيا عةشريةي جةليلوةند كة لة دينوةر لة باكووري
ي بوون كةةةي كةةري خةان ئةةواني بةةرةو شةرياز كؤةةاند كةة لةةدواي
رؤذهةلَاتي كرماشان ن يشتةج َ
مردني وي ئاغا حمةممةدخان ئةواني لة شرياز طويَزاندةوة بؤ ناوةةي قةةزوين .هةةروةها عةشةريةي
مةاي كةةة شةةويَين سةةةرةكيان زةهةةاو و زؤزانيةةان لةةة بنةةاري ثةرِاو لةةة نيَزيكةةي دينةةوةر بةةووة ،كةةة لةةة
سالَي1101ل لةطةلَ حمةممةدخاني زةند كؤةيان كردووة بؤ شرياز و لة زةماني ئاغاحمةممةدخاني
قاجار طةرِاونةتةوة كة برِيَكيان ةوونة كرماشان و تاقييَكيان لة قةةزوين نيشةتةجيَ بةوون .هةةروةها
عةشريةي خاجةوةند كة كؤةران بؤ دةرةطةز ،شرياز و شاريار و دوايي لةكيةن ئاغاحمةممةدخان بؤ
شاري نوور لة باكووري ئيَران و دووايش بةدةسيت ناسرةدين شابؤ زا مةرز نيَزيك سةاري كةؤة دران
كة لة كةكردةشت و مازةندةرانيش نيشتةجيَ كران .و يا عةشريةي كاكاوةند كة يةكيَ لة تايفةكاني
وةندن لة رؤذهةةلَات و بةاكووري لورِسةتان كةة رةنةةة لةة زةمةاني نادرشةاي ئةفشةار كةؤة دراون بةؤ
ناوةةي قةزوين كة بة دو تايفةي مةسيح خةاني و نامةدارخاني دابةةش دةبةن .كؤةةي نيَزيةك ثةةجنا
هةةةزار بنةمالَةةة لةةة سةةنوورةكاني ئازةرباجيةةان و مةةةهاباد و كوردسةةتاني توركيةةا و ةخوورسةةةعد
"يةرةظان" بةرةو رةي ،زةجنان ،تاكستان ،قةزوين و لةئاكامدا بؤ خوراسان لة سةالَي 1331ل كةة
كؤي ئةم عةشريةطةلة لة سةرةتاي دةسةلَاتي سةفةوي بةناوي ةةهش طةزةل بةناوبانط بوون بةلَام
لة ئاخرةكاني طةرِي سةفةوي ناويان طؤرِا بؤ زةعفةرانلو .كوردي.
يةةان دوورخسةةتنةوةى هةةؤزى "خواجةوةنةةد" بةةةرةو "كةكردةشةةت" لةةة بةةاكوورى ئيَةةران ،لةةة كيةةةن
شائيسةةياعيلى سةةةفةوى و شةةاعةباس و نادرشةةاى ئةفشةةار و كةةةري خةةانى زةنةةد ...تةةاد ،كةةة دةتةةوانني
هؤكارةكانى ئةم دوورخستنةوانة لةم خاآلنةى خوارةوةدا بدؤزينةوة:
 -1تيَكدانى ثيَكهاتةى كومةآليةتى و سياسى و نةتةوةيى ناوةةى كةكردةشةت بةة مةبةسةتى كةةم
كردنةوةي دةسةكت مليمنيَى هؤزة رِةسةنةكانى ئةو ناوةةية لةطةا دةسةآلت دا.
 -2تيَكشكاندن و كوازكردنى هيَزى كوردةكان و لورِةكان لةة ناوةةةكانى رِؤذئةاواى ئيَةران .كةة لةةم
بارةوة هنرى فيلةد نووسةيويةتى :شةاعةباس لةة سةةرةتاي سةةدةى حةظدةهةةمى زايينيةدا بةة
مةبةسةتى ترسةاندن و كةؤنرتؤلَى دانيشةتوانى رِةسةةنى "كةةجوور ثةول و كةكردةشةت" هةؤزى
خواجةوةندى لةو ناوةة نيشتةجآ كرد .هةروةها فيلد لة سةالَى " "1032زايةيين نةاوى ثيَةنج
خيَلَى لةو كوردة كؤةةرانة بةةم شةيَوةية تؤمةار كةردووة :سةولَتان قوليخةانى ،كاكاوةنةد ،لةةل
خواجةوةنةةد و دلَفةةان .كةةة دوايةةني خيَلَيةةان لةةة كيةةةن نادرشةةاى ئةفشةةارةوة ،لةةة طةةةرِووس و
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كوردسةةةتانةوة كةةةؤة دران .1دوورخسةةةتةوةى عةشةةةريةتى "ةةةةةطةنى" لةةةة سةةةةردةمى ئاغةةةا
حمةممةةةدخانى قاجةةار بةةؤ ناوةةةةى قةةةزوين .دوورخسةةتنةوةى عةشةةريةتى "كاكاوةنةةد" لةةة
سةردةمى نادر شاى ئةفشار بؤ ناوةةى ئةةبيوةرد و دةرةطةةز .ثيَشةرتيش ئةةم عةشةريةتة لةة
سةةةردةمى كةةةري خةةانى زةنةةد لةةة ناوةةةةى قةةةزوين نيشةةتةجآ كرابةةوو .2هةةةروةها كوشةةنت و
شةهيدكردنى زؤر لة طةورة ثياوان و سةركردةكانى "يارسةان" وةل :شةاوةيس قةو  ،تةة وور
بانيارانى ،سةيد حمةممةدى كةكردةشتى ،3سةيد رِةزا كوردى عةلةوى و زؤر كةسانى تر.
دوورخستنةوةى ثةيرِةوانى ئةم ئايينة لة ناوةةى شارةزوور و هةورامان لة كيةةن كةوردة موسةلَيانة
توندرِةوةكانةوة ،بة جؤريَك كة ئيستا بة دةطيةةن ئةةهلى حةةق لةةو ناوةةانة ماونةتةةوة .ئةمةة لةة
حالَيَكدايةة كةة هةةةورامان و شةارةزوور ،شةةويَنى سةةرهةلَدان و طةشةةةكردنى ئةةم ئايينةةة بةوون و لةةة
شارةزوورةوة تا مووسأل ةةندين طؤرِستان و شويَنةوارى ثةيرِةوانى ئةهلى حةةقى تيَدايةة .هةةروةها
بةكارهيَنانى هةندآ ثمنى تر وةل دابني نةكردنى هةر ةةشةنة خزمةتةوزارييةةل بةؤ ئةةو ناوةةانةى
خةلَكانى ئةهلى حةقى تيَدا بوون و بة هةذاركردنى ئةو خةلَكانة بووةتة هؤى وازهيَنانيان لةة ئةايينى
يارسان .بؤ منوونة لة ناوةةى لورِستان كة ثيَشرت نزيك بة هةشتا لة سةدى دانيشتوانى ئةهلى حةق
بوون ،كةمرت كةسيَك تا ئيَستاش لة سةر ئايينى باوباثريانى ماوةتةوة و بةة طشةتى وازيةان هيَنةاوة،
ي دةطةريآ و زيارةتةةاى
بةآلم شويَنة ثريؤزةكانى ئةهلى حةةق تةا ئيَسةتاش لةةو ناوةةةدا ِريَزيةان لة َ
خةلَكانى ناوةةكةن .4يةةكيَ لةةم شة ويَنة ثريؤزانةة قةةبري ئيةرباهي بةن موسةاي كازمةة كةة لةسةةر
طونةةدةكةةةي جةةةم نةةاوة دةناسةةريَتةوة و نازنةةاوي باباطةورةيةةة و لةةة شةةويَنةكةش هةةةر بةةةم نةةاوة
دةيناسن.
 -1كمردةشت ،على ملك ثور ،ص.133 -130 :
 -2كرد و ثراكندطى او در طسرتة ايران زمني ،ص.143 :
 -3سةرهةلَدانى سةيد حمةممةد ناسراو بة سةيد عالةمةري لة سةردةمى ناسرةدينى قاجاردا رِوويداوة .ئةم كةسايةتيية بةرِةةةلَةل
كةكردةشتى نةبووة و ويَدةةآ لة (سةحنة)ى كرماشانةوة ةووبيَت بؤ ئةو ناوةة .هةروةها سةرهةلَدانى سةيد حمةممةد حةسةنى
موشةعشةعى كة يةكيَك بووة لة سةي دةكانى ئةردةبيل دذ بة زولَ و زؤرى دةسةآلتداران ،جيَةاى ئاماذةية ،بةآلم بةداخةوة ئةم سةرهةلَدانانة
بة توندى سةركوتكراون و هيض ئاكاميَكى ئةوتؤيان ليَنةكةوتؤتةوة.
 -4هةروةل ئاماذةمان ثيَكرد :بوونى ةةندين طؤرِ و زيارةتةاى كةسايةتيية ئايينييةكانى ئةهلى حةق لة ناوةةى لورِستاندا بةلَةةى حاشا
هةلَنةطرى سةردةميَكى ثرِشكؤى ثةرةسةندنى ئايينى (يارى)ية لةو ناوةةدا .بؤ منوونة دةتوانني بة زيارةتةاكانى خوارةوة ئاماذة بكةين-1 :
بابا بزورط لة (ئاوايى سةركشتى) لة رِؤذئاوايى نوورئابادى سةر بة قةزاى دلفان-2كاا نازار نزيك طونةةزى بابا بزورط-0 .ئةبوو ئةلوةفا لة
رِؤذئاواى (كوهدةشت) نزيك طونةةزى بابا بزورط-4.بابا دانيال لة شةش كيلؤمةترى (سةرا ) لة دؤلَى ثري مووسا-3 .بابا سةيفةدين لة
(دةرِةشار)-0 .ثري ئةمحةد لة ناوةةى (باية سةطوةندى عاليخانى)-1 .داودة رِةش لة كؤدةشت-3 .ثري شةمسةدين لة باكوورى ئاوايى
تةشكةن ،نزيك سفيد كوة-0 .ماما جةكلة لة (دؤلَى بابا عةباس) نزيك خورِةم ئاوا-13 .تالب عة لة ناوةةى مموى-11 .بومميل (بابا
مةمحوود) لة ناوةةى زاغة-12 .ثري حمةممةد لة دلفان-10 .ثري حمةممةدشا لة فةيروز ئاواى ئةليشتةر-14 .بابا لةنط نزيك ئاوايى
مازوو-13.ثري يةجد لة ئاوايى رِةبات منةكى نزيك خورِةم ئاوا-10 .ثري سليَيان لة ئةزناى سةطوةند-11 .بابا تاهري لة خورِةم ئاوا-13 .
بابا كاوس لة ئةليشتةر-10 .بابا خازرة (بووخازرة) لة جايدةر-23 .بابا زةيد (بوويزة) نزيك ثولدوختةر-2 .بابا حةوى يان حةبيب نزيك
كؤدةشت-22 .طونةةزى ثريؤزى زولنوور قةلةندةر.
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ئةم مةرقةدة لة ديَهاتي سةركةشيت لة تةوابيعي نوورئابةادي لورِسةتان بةة مةةوداي03كيلةومرتي لةة
رؤذئاواي ئةم باذيَرةية كة ثيَشينة ميَذووييةكةي لة بريةوةري خةلَك و هةروةها لة كتيَبدانا ديةارة و
لة مندالَاني ئييام مووسةاي كةازميش نييةة ةةونكوو جةةنابيان كةو ِريَكي بةةناو ئيةرباهي بةة نازنةاوي
موجابي هةية كة ئةو لةم شويَنة نةنيَذراوة .هةلَةةت بة هةمان شةيَوة كةة بةشةي سةادات و شةةرحي
حالَي ئةوان طوترا زانسيت رةةةلَةل ناسي و تؤمار كردني شةجةرة ثيَوةنديةكي بة سةادات كاميةل و
تةواو نيية و كةمي و نوقساني زؤري هةية و هةروةها كالَ نازدار كة بةناوي سةيد جةكلةدين هةاتووة
لة سووةي باشووري رؤذئاواي طونةةدي باباطةورةية .كة لةم شويَنةش وةكوو هةورامان نيشانيَك لةة
يةةاري و يارسةةتاني و يةةا ثيَشةةينةي ميَةةذوويي و بةةاوةرِو فيكرةكةةاني ئةةةوان نابينريَتةةةوة و تةنانةةةت
ناويَكيشي ليَ نابردريَ .لةحالَيَكدا ئاشكراو روونة لة نووسراوة كؤنةكاني يارسان ئةم دوو كةسايةتية
"باباطةورة و كالَ نازدار" لة زاتةكاني شائيرباهي و بابايادطار يا هةمان عةقيق و يةقيق دةروومناية-
يان هةبووة و ناو براون و نيشانيان لة نووسراوةكاني سةرئةجنام بةباشي ثةيدا دةبةيَ .ثةري دانيةالَي
دالَاهويي دةفةرموي:
باباوزرگ روایار هام جفت شانه/کال نازار بی يار زه رده بانه
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 -0دووبةرةكى و ليَكنةطةيشنت لةة نةاو ثةةيرِةوانى ئةةهلى حةةقى ناوةةة جياجياكةان دا ،سةةبارةت بةة
هةندآ بؤةوون و ةةواشةكارى داسةثيَنراو لة كيةن كةسانى دةرةكييةةوة كةة هةؤى سةةرةكى ئةمةةش
دةطةرِيَتةوة بؤ نةزانى و تيَنةطيشنت لة بنةماكانى ئةم ئايينة كة بةرِوونى لةة سةةرئةجنام دا باسةيان لةي
كراوة .ئةمةش لة كيةكةوة بووةتة هؤى ناكؤكى ئةهلى حةةق و لةة كيةةكى تةرةوة نةةياران و دوذمنةانى
يارسانى هان داوة بةؤ ةةواشةةكارى زؤرتةر و طةورةكردنةةوةى ناكؤكييةةكان و لةة ئةجنامةدا ثيَكهيَنةانى
مليمنآ و دذايةتى ناوخؤيى ليَكةوتووتةوة ،كة بةداخةوة تارِادةيةل ئاماجنةكةةيان ثيَكةاوة و كؤمةةلَةاى
يارسانيان تووشى كوازي و ليَك دابةرِان كةردووة .نكةوولَى لةةوةش نةاكرآ كةة سةرةةاوةى زؤربةةى ئةةم
كيَشةةةانة هةنةةةدآ لةةةة سةةةةيدةكان و بةرثرسةةةانى ئةةةةهلى حةةةةق بةةةوون ،كةةةة لةةةة كيةةةةن رِيَكخةةةراوة
"فراماسونةرى" يةكانةوة بؤ كوازكردن و تيَكشكاندنى يةكييةةتى يارسةان ،ثشةتةريى كةراون و دةكةريَن.
ثيَويستة بةوت رآ هةذارى و نةخويَنةدةوارى و دواكةةوتوويى كؤمةةلَةاى "يةارى"ش لةة سةةركةوتنى ئةةو
ثيمنانةدا ،رِؤلَى هةبووة.
يةكيَكى تر لة هؤكارةكةانى نةاكؤكى و ليَكةدابرِان لةة "يارسةان"دا ،دةسةتيَوةردان و ةةواشةةكارييةكانى
بنةمالَةةى "ئيمهةةى"2يةةة ،كةة بةةة كةةةلَك وةرطةرتن لةةة هةنةةدآ بريوبؤةةوونى "يةةارى" ئةةايينيَكى نويَيةةان

 - 2سرانجام ،بارگه بارگه بند. 42
 -2لة شةرِى جيهانى يةكةمدا ،سةردار عة خانى موكرى و ذمارةيةل لة بنةمالَةكةى ،بة هؤى دذايةتى و بةرخؤدان لة بةرانةةر هيَرشى
دةولَةتى عومسانى بؤ سةر رِؤذئاوايى ئيَران ،بة فةرمانى سةلي ثاشا لة سيَدارة دران و بنةمالَةكةى (بة هةردوو لقى شيعة و سوننةوة) لةو
ناوةة دةركران و هةنديَكيان بةرةو خوراسان و قووةان رٍِِؤيشنت و هةنديَكيشيان رِوويان كردة ناوةةى كرماشان و كى خزمةكانيان ،كة ثيَشرت
لة (سةحنة) نيشتةجآ بةون و ثيَرِةوى ئايينى ئةهلى حةقيان دةكرد ،طريساننةوة .ئةم بنةمالَة بة (ئيمهى) ناوبانةيان دةركردووة و حمةممةد
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ثيَكهيَناوة و بةناوى تازةطةرى و نويَخوازى لة ئايينى "يارسان"دا ئةم كارةيان كردووة ،هةروةها بةناوي
زيندووكردنةةةوةى بنةةةماكانى ئةةةم ئايينةةة ،بغويةةان كردؤتةةةوة و بوونةتةةة هةةؤى كيَشةةة و مليمنةةآ و
سةرليَشيَواوى لة كؤمةلَةاى يارسان دا .ئةمة لة حالَيَكداية كة بنةمالَةى ئيمهى هيض ثةيوةندييةكيان بةو
حةوت بنةمالَة ثريؤزة سةرةكييةكةى يارسانةوة نيية و هةةر بةةم بؤنةةوة لةة ئايينةة تازةكةةى ئةةوان دا
ةةندين خالَى كدةر لة بنةماكانى ئايينى يارسان بةرةاودةكةوآ كة بريتيني لة:
 -1رِةتكردنةوةى سيادةت و جيَةة و ثيَةةى سةيدةكان لة ئايينى ياري دا و ناسةاندنى سةةيدةكان
وةل نةيارانى ئايينى يارى .لةم بةارةوة لةة كتيَةةى "آثةار احلةق"دا كةة سةرةةاوةى سةةرةكى ئةةم
بنةمالَة و ثةيرِةوانيانةة ،هةاتووة :سةةيدةكان ئةايينى ئةةهلى ،حةةقيان تيَكةداوة و بةؤ بةرذةوةنةدى
خؤيان بة كاريان هيَناوة .ئةمةش شتيَكى تازة نيية و هةر لة سةةردةمى سةولَتان سةةهاكةوة ثيَةنج
بنةمالَة لةو حةوت بنةمالَة 1ئةوةندةى كة طرينةيان بة فراوانكردنى "موريد"ةكانيان داوة ،طرينةيان
بة بةرِيَوةبردنى ئةركة ئايينيةكانيان نةداوة .بةثيَى ئةم بؤةةوونة سةةركردةكانى بنةمالَةةى ئيمهةى
كةسانيَكيان بة ثلةى "سةيد"ى بةرزكردةوة كة طواية لة بةرةى "بةةنى هاشة "ن .كةة ئةمةةش بةة
ثيَضةوانةى ئايينى يارسانة كة سةيد دةبآ لة بةرةى ئةو حةوت بنةمالَة ثريؤزةى سةردةمى سولَتان
سةهال بآ .ئةلَةةت بةداخةوة سةبارةت بة رِؤلَى خراثى هةندآ لة سةيدةكانى يارسان ،نةاتوانني بةة
تةواوى بؤةوونةكانى "ئيمهى" رِةت بكةينةوة ،بةآلم ئةمةة نابيَتةة هؤيةةل بةؤ طؤرِانكارييةةكى بةةو
ش ةيَوة و تيَكةةدانى ئةةةو نيزامةةة ئةةايينى – كؤمةآليةتييةةةى كةةة سةةولَتان سةةةهال بةةؤ ئةةةهلى حةةةق،
دايرِذاندووة.
هةروةها ثيَويستة بةوترآ بةداخةوة هةندآ لةة سةةيدةكان بةة هةؤى نةةزاني يةان تةرس يةان ثاراسةتنى
بةرذةوةندى خؤيان ،ئةوةندة لة سةر "نهيَنى بوون"ى 2بنةماكانى ئايينى يارى ثيَداطرييان كردووة ،كةة
زؤربةى ثةيرِةوانى "يارسان" يش نةيانتوانيوة زانيةارى ثيَويسةت لةة مةة ِر ئايينةكةةيان وةربةةرن و هةةر
ئةمةش رِيَةة خؤشكةر بووة بؤ ةةواشةكارى و كدةرى و سةرهةلَدانى كةسانى وةل "نوورعة ئيمهةى"
و طؤرِانكاريية مةترسي دارةكانى .هةروةها رِةوتى نابةجيَى ئةو سةيدانة ئايينى شؤرِشةيَرِانة و ثرِجةؤش
و خرؤشى يارسانى كردووة بة هزريَكى طؤشةطري و خامؤش .ئةمة لة حالَيَكداية كةة بةة فةةرموودةى بابةا
ناوس:
نوختو كةةةكم واةان وة ئةةاواز
موجزم واةدآ ئاا حةق شناس
3
ثةى كةراما وةشتان بؤ ئةلفاز
وةى زاتو وةز ،بكةردآ ئيعجاز
عة سولَتانى ئةوانى بة يةكيَك لة بنةمالَةكانى ئةهلى حةق داناوة كة لة رِاستييةوة دوورة و بنةمالَةكانى ئةهلى حةق بريتني لةو حةوت
بنةمالَةى كة لة سةردةمى سولَتان سةهاكدا ثيَكهاتوون .برِوانة :فرهنط نام هاى ثرندطان در هلجةهاى غر ايران ،حميد مكرى.
 -1ةونكة بابا يادطار و عا قةلةندةر خؤيان بنةمالَةيان ثيَكهيَناوة.
 -3كةكمى دةورةى بابا ناوس ،بةندى .01
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هةروةها سولَتان سةهال سةبارةت بةوةى كة سةيدةكان نابآ بؤ بةرذةوندى خؤيان يان هةر هؤيةكى تر
لة ئايينى يارى و نيزامى كومةآليةتى يارساندا دا ونةريتيَكى نوآ دامةزريَنن ،دةفةرموآ:
هةر خةوداى بؤش بيَوةن بارطةةايى
ئةةةر بةيؤنآ بيَوةن خةةةةةودايى
نةشكنان ئى قةول ثريو ثةةادشايى
نةشانان بآ شةرت ثا ةةزيايى
ئى طةةةةزو كؤة بؤ كةةةةردم بينايى
هةر ةة ئى وادة تا وة رجةايى
1
نةنيةران بآ شةرت جةم وة جيايى
نة نيةران جةةة نةةؤ مينةةو بارطايى
لة كؤتاي دا ثيَويستة بةوترآ هةرةةند هةندآ لة سةيدةكان رِؤلَى بةرةةاويان هةةبووة لةة سةةرهةلَدانى
"كدةرى" و قولَةوونةوةى كيَشة كؤمةآليةتى و ئايينييةكانى يارسان دا ،بةآلم ئةم هةلَة نابآ بةيَتة هةؤى
هةلَةيةكى طةورةتر و لة بريبردنةوة و كدان لة دةستوورةكانى سةولَتان سةةهال و بنةمالَةةكانى يارسةان.
هةروةها نابآ لة بريبكرآ كة هةةر "يةار"يةك ثيَويسةتى بةة "ثةري "2هةيةة و رِيَزطةرتن لةة بنةمالَةةكانيش
ثيَويستييةكى ئايينية .داوود دةفةرموآ:
3
ميَردان ئى شةرتة تاقى بزانان
وة ثا مؤ عةلةم ةةى خاندانان
هةروةها لة كةكمى دةورةى "خةزانة" مريدان دا دةفةرمن:
هةفت خاندانان وةكيل بنيامةن
هةى ديدةكانى ثوور سولَتانةن
 -2نوورعة ئيمهى لة كتيَةةكةى خؤيدا "آثار احلق" نووسيويةتى:
ئيَيةة بةختةةوةرين كةة لةة شةةريعةتى حمةممةةةدي دا طةشةةمان كةردووة و شةانازى بةوةوةدةكةةين كةةة
ثةيرِةوى ئاينزاى شيعةى " "12ئييامني ،ئيَية ئؤمةتى حمةممةد و ميللةتى ئيرباهييني .ئةم بؤةوونانة
ئاشكراي دةكات كة بنةمالَةى ئيمهى ئايينى يارى ،بة يةكيَك لةة ئاينزاكةانى ئيسةمم دادةنةيَن .ئةمةة لةة
حالَيَك داية كة نوور عة ئيمهى لة كتيَةةكةى تريدا "برهان احلق" نووسيويةتى :هةر كةس لة بنةماكان
و ياساكانى ئةهلى حةق كبدا ،ئةهلى حةق نيية .بةآلم هةر بؤ خؤى لة كتيَةى "آثار احلق"دا ثيَداطرى لة
سةر ئةوة كردووة كة دينيَكى نوآ "ابداعى" ثيَكهيَناوة.4
هةروةها يةكيَكى تةر لةة ئةنةدامانى ئةةم بنةمالَةة نووسةيةويةتى :ئةةوان دينيَكةى نويَيةان ثيَكهيَنةاوة كةة
جةوهةرةى طشت دينةكانةة .5بةة ةاوخشةاندنيَك بةة سةةر وتةةكانى سةةرةوةدا بؤمةان دةردةكةةوآ كةة
 -1كةكمى دةورةى دةركةوتنى هةفتةوانة ،بةندى .00
 -2ئةلَةةت مةبةست لة (ثري)يَكة كة كردار و رِةفتارى بةثيَى بنةماكانى ئايني و مةرجةكانى سةرئةجنام و ياساكانى ثرديوةرى بآ .ثري
حةسةنى خورِاسانى لةم بارةوة دةفةرموآ:
ئةو ثري كةج شةرت سوجدة مةوةرة

تؤ وة كةج شةرتان دةست يار مةدةرة
هةروةها ثري عةبدولعةزيزى بةسرةيى دةفةرموآ:
وةثري كةج شةرت سوجدة نةوةرِان

ثري ناكامل طرد بةر مةكةران

 -3كةكمى دةركةوتنى هةفتةوانة ،بةندى .4
 -4برِوانة :آثار الحق ،نور عة ئيمهى.
 -5مةانى معنويت فطرى ،بهرام الهى.
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تةنانةت خودى بنةمالَةى ئيمهيش تووشى سةرليَشيَواوى بوون ،لةة شةويَنيَكدا خؤيةان بةة ئةةهلى حةةق
دةزانن ،لة شويَنيَكى تردا بة شيعةى " "12ئييامى و دواتر بة داهيَنةرى دينيَكى نوآ و ئيةداعى...
بةداخةوة كةمرتخةمى سةةيدةكان و سةةركردةكانى يارسةان لةة كيةكةةوة و دواكةةوتوويى و بيَئاطةايى و
هةذارى كؤمةلَةاى يارسان لة كيةكى ترةوة ،بوونةتة هؤى بغوبوونةوة و ثةرةسةةندنى بريوبةاوةرِى لةةم
ةةشةةنة كةةة جةةةة لةةة سةرليَشةيَواوى و ليَكةةدابرِانى يةةاران و كوازبةةوونى كومةةةلَةاى يةةارى ،هةةيض ئاكةةام و
ئةجناميَكى ترى ليَ ناكةويَتةوة.
ص111ئه لةه ت له"بورهان احلق" دا هاتووه کههةركةس تةجاوز بكا لة ئةهلي حةق نيية و يا لةة
ئاسارؤحلةق هاتووة كة ئيية ثةيرِةوي ديةين سةولَتان ئيسةياقني! هةةروةها لةة مامؤسةتا ئيمهةي ثةرس
دةكريَ كة :ئيَوة بةنيازن ثيَداةوونةوة لةو شتة "بورهانوحلةق" بفةرموون...؟ و جةنابيان دةفةةرموون
كةةة :ثيَداةةةوونة و لةةة بورهانوحلةةةق ئةطةةةريش بكةةريَ سةةةبارةت بةةة شةةةرحي ئةةةم بابةتانةيةةة و لةةة
ثرةنسيدةكان و ئةركةكاني هيض ةةشةنة طؤرِانكاريةةل بةةدي نةاكريَ ،لةبةةر ئةةوةي كةة ثرِةنسةيدةكاني
بورهانوحلةق لة طوتاري سةرئةجنامي سولَتان سةهاكية و نةطؤرِ .يةكيَتر لة ثرسة ئامةاذة ثيَكراوةكةاني
لة تايفةي ئيمهي بابةتي شاربة .كة ئةوة لة بنةرِةتةكاني باوةرِمةندي ئةهلي حةقة و لةة بورهانوحلةةق-
يش هاتووة كة :هةر سلسلةيةل كة رةس و ثةتي سلووكي تةريقةتةكةي بةاتةة حةةزرةتي عةةلي ليَةداني
ي مسيَة َل لةة كةؤي جةؤز ريَةةة
شار بة حةرام بزاني .و يا لة ئاساروحلةق هةاتووة كةة :ئةةهلي حةةقي بة َ
مةدةن .بةتايةةت ئةوة كة حاج نعيةتولَلَا كة لة طةورةكاني ئةم تايفةية نةتةنيا مسيَلَةي ناتاشةي كةةةي
ريش و زؤلَفيشي هةبووة.
لةحالَيَكدا ئيَستا دةبينني وا نيية و1....
خاوةن زاتةكاني ثاش سةردةمي ثةرديوةر لة باكووري توركيا تا باكووري خووزستان و هةةروةها ناوةةة
رؤذئاواييةكاني ئيَران وةكوو ئةفغانستان ،ثاكستان و هيندوستان بوونة هةؤي بةةربلَاوي و ثةرةسةةندن و
فراواني جوغرافياي مرؤظي و ذينةةيي يان كة ئةم بةربلَاوةيية يةكيَ لة هؤكارةكاني ثةيدا بووني جياوازي
لة ئادا و نةريت و ةؤنيةتي بةجيَهيَناني ريَ و رِةمسي وانة ،لةبةر ئةوة كة هةةل و مةةرجي ناوةةةيي و
كولتووري زالَ بةسةر ئةو ولَاتة شيَوازي كردةوةي ئةم جةماعةتةي بةنيسةةت فةرمانةكاني ئاييين خستة
ذيَر كاريةةي خؤي و لةدةستدا نةبووني ميديا و ئامرازي ثيَوةندي طشيت ئةم ليَك دابرِانةي زؤرتةر كةرد و
بةةووة هةةؤي ئةةةوة كةةة تاكةةةكاني يارسةةاني لةةة ناوةةةة جؤراوجؤرةكانةةدا لةسةةةر بناغةةةي ثرِةنسةةيدةكاني
كولتووري ناوةةكة عةمةةلَ بكةةن و يةا لةةكاتي راكيَشةاني تةريقةتةةكانيتةر بةؤكي يارسةاني بؤةةوون و
باوةرِهاي ثيشيين خؤيان لةبةر نةبووني ريَنويينطةلي ثيَويسيت ثيَةةةخشن.
هةروةها لةدةستدا نةبووني طوتارةكاني ياري كةة بكةريَ لةةريَةا ئةةم كةكمانةة فةرمانةةكان و قةواعيةدي
تايةةتي ئاييين فيَر بن و دةري بيَنن و ثةرِةي ثيَ بدةن يةكيَتر لة هؤكارةكةاني ئةةم دابرِانةيةة كةة هةيض
كاتيَك يارسةانيان لةسةةر ةةةندين هؤكةار نةةيانتوانيوة هةةو َل بةؤ ةةاثي كتةيَي خؤيةان بةدةن و ئةطةةر
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طوتاريَكيش لةبةردةستدا بووة بةباشي هةولَ و ئيهتياميان بؤي نةداوة تا بيكةن بة نووسراوة و ئةمةةش
بووةتة هؤي ئةوة كة هةر ناوةةيةل لةسةر زيهنياتي زالَي خؤي ئةةم طوتارطةلةة و فةرمانةةكاني شةرؤظة
لةسةر راو دةنةي خؤيان بكةن.
ئةم طةلة لةبةر ةةندين طرفت وةكوو هةذاري ،نةناسيين دروست ،لةذيَر مةترسي هةرِةشة بووني ناوةةي
زاطرؤس ،بووني سةركوت طةر بةدريَذايي ميَذوو ،ثيَضةدراوي و ئةالَؤزي لةة رةمةزورِاز و نةةبووني زانسةت و
ئاطاداري باش و ثيَويست ،و يا هةبووني سةمداتي بؤ كيةل و تةنانةت بوهتان و درؤ لة كيةن تاكةكان...
نةيتوانيوة بةاتة ئارمان و ئاماجنةكاني مةوجوودي ناودلَي خؤي و بؤ بةدي هاتين ئةو ئامانجطةلة هةنةاو
هةلَيَينَ ،ةونكوو بةرثرساني كاروباري كولتووريي ئةم ئايينة هةولَيان بؤ ثيَك هيَنةاني فةةزاو مةودايةةكي
خاويَن و ئازاد بؤ بريكردنةةوة و ةةارة ئةنديَشةي نةةداوة و لةبةةر خةاويَن نةةبووني بةووني خؤيةان و ئةةو
ي بلَةيني
طرفتانة وا ئاماذةيان ثيَكرا ئةم كؤمةلَةاية بة توندي زيةان هةةلَةر بةيَةت ،بةشةيَوةيةل كةة دةكةر َ
بةنيسةةت ثيَداطري لةسةر خويَندن و فيَربووني زانست ،ثيَويسيت بةكؤ ،يةكيةتي و يةل بوون ،يارمةةتي
و هاو ِريَي ،ليَكولَينةةوة و تويَذينةةوة ،بةاش ذيةن كةردن و فةام كردنةي مانةاي ئةةوة ،ئةازادي و ...كةة لةة
ئارمانةكان و ئا ماجنةكاني ئاماذة ثيَكراو طرنةي ئةم ئايينةية و لة نووسراوةكاني يارساني بةفراواني يادي
ليَكةةراوة ،ئةةةم كؤمةلَةايةةة لةةةريَةاي ئةةةم ئاماجنةةة هةةةنةاوي نةهاويشةةتة و تةنانةةةت بةةة ثيَضةةةوانةوة
هةلَسوكةوتي هةبووة...

"تهواوکاری و شیکردنهوهیهک لهسهر کهالمهکانی سهرئهنجام"
ههههههروهههههها کههههه هههه تههههر و لههههه نههههاوهڕۆکههههی ک هههههکههههه ئامهههها هی هههها کههههرا یارسهههها و نییهههههتههههی لهههههدایههههو یهههه ونی
ییرۆکههههههی ئههههههم ئایینهههههه یههههههدهسههههه ی "ی هلههههه ولی ماسهههههی" لهههههه "ماهیههههه هشههههه " کرماشههههها یهههههه شههههه ا کی دیهههههار ینیههههها
دهنر هههه کههههه ههههی ئهههههم شهههه ه ییرکردنهههههوه تای هههههتههههه یههههه شهههه ا کی ن نههههی لهههههن هههه ا هههههنهههه کهههههس لههههه هاوڕ یههههانی یهههه و
دهکههههر  .کهههههالمهههههکههههانی هههه هن یهههه ار یههههه ئهههههم گهههههڕه اتییههههه یهههههههههه ی دهمهههههکههههی و اری ی ونیهههها الی یارسههههانییهکهههها
و نهههههن وسههههینیا تهههها دوا سهههها هکههههانی سهههههردهمههههی دووههههههمههههی هههههردیهههه هر و تهههههنانههههه تهههها دوای ئهههههوهش لههههه هههههن ایهههههتههههی و
یهههههنهههه هکههههانی کهههههم کههههراوه و ئهههههوهش وا گهههههیشهههه وته دهسهههه ی ئ هههههه یهههههشهههه کی نهههههتشهههه و نههههههههههی لهههههم قسههههانهیههههه کههههه
ئههههویههه لههههگههههڵ گههههڕی دامیهههار دامیهههار ت ک ههههڕیهههه ههههیههه ا دهکههها و یههههم جههه ره کههههالم نههه وس یهههه ههههه هههه کههههالمههههکهههانی
گهههههڕی دامیههههار دامیههههار لههههه ر هههه ی قسهههههکههههانی گهههههڕی یهههه هلهههه وب ت مههههار یکهههها .ئهههههوه لههههه کا ک ایههههه کههههه ل نایههههه-
تهههههی ییرکردنههههههوه و ار ههههه هی مین الی ههههههی اڵ یههههههسههههههر قسههههههکهههههانی گههههههڕی ی هلههههه وب یهههههههههههه ی لههههههدوای ی هلههههه وب
و هاوڕ یههههانی شان یشههههه یههههه نهههها نههههاوی م یههههارهک شهههها کههههه لههههه ن وسههههراوهکانهههه ا یهههههنههههاو "مهههههسهههه ود کهههه ردی هههههلههههه-
وی سههههیروا " دهناسههههر هوه لههههه "ل ڕسهههه ا " سهههههری هههههه هههه ا و لههههه ناو هههههیهههههک یری ههههی لههههه یههههاک وری ن و سهههه ا ههههههتهههها
ناو هی کرمانجی یاش ور هڕهی یه ئایینی یارسانی دا.

یههههو جههه ره کهههه لهههه یهههه گههههکههها دا دهردهکههههو ئههههم گههههڕه اتییهههه یههههک هههو لهههه گههههشهههاوهتهههریه و
کاریگهههههرتههههریه گهههههڕگهههههلههههی سهههههرهههههه هههه انی اتههههی هههه سهههههردهمههههی ردیهههه هره .شههههان شههههیه
ههههاش راک شههههانی نیرقههههه و نی لههههه نیکرییهههههکههههانی مهههههوجهههه ود لههههه ناو ههههه وهکهههه و نهههه ڕڕهمییههههه
و داڕشهههه نهوهی سهههههر لهههههنهههه ی ییرۆکههههه و ئهههههن یشهههههی یههههاوهڕمههههانی ئهههههو تاقهههههه لهههههسهههههر یناغههههه-
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ی روانگههههه و یاسهههههاکانی یارسهههههانی و راه نانیهههها یههههه سههههههر ئهههههایینی یارسهههها ناو ههههههکههههههی لهههههه
رهههههههنهههه ی یههههاوهڕ و ییههههرو ی هههه و یههههرده ههههر کاریگهههههری و ت هههه انی نهههه ی .ئهههههم گهههههڕه کههههه-
المییهههههه ش الی یارسهههههانی تههههها کهههههاتی هههههاش ردیههههه هر یههههههشههههه هی اری و دهمههههههکهههههی یههههه ونی
هههههیههه وه کهههه لهههه رهوتهههی همههههنهههیدا لهههه سههههدهی ههه وارهم تههها سههههدهی دهیههههم و لهههه هههههر نههههوهیهههه-
ک لهههه مهههارهی یههههنههه و یههههی ههههکههها کههههم کهههراوه و نههههگههه تراوه .دیهههاره کهههه لهههه هههههر یههههنههه کی
ت هههرو تههههسههههڵ تههههنیههها ههههنههه یههههیهههه کاردانههههوهی ههههیههه ا کهههردووه و یههههدانههههوه لههههم گههههڕهکههههه
کهم ر له یهک له یهی ی گهیش وهته دهس ی ئ هه.
یهههههڕای ن وسهههههر ئهههههم گهههههڕه یهههههک ههههو لههههه یهههها و نهههههتههههریه گهههههڕهکههههه المییهههههکههههانی م هههه ووی
هههههیههه ونی یارسهههانییه کهههه لهههه ۆر رههههههنههه هوه شهههیاوی یایههههخ انهههه :یههههکههههم ئههههوه کهههه م ههه وو
و شهههههرۆڤهی رووداوهکهههههانی یههههه ومی ئههههههوکههههها وهکههههه و نههههههیههههها و شههههههڕی ن ههههه ا یارسهههههانیا و
کک ومهههههتههههه ناو هههههیهههههکهههها لهههههوانههههه کهههههسههههنهوییهههههی یهههههر هکههههانی یرۆکههههی داگیههههر کردنههههی
ا هههههنگهههها شهههههرمههههی دیهههه ارهکههههانی دهروونههههی و روا هههههتههههی لهههههگهههههڵ ناودارگهههههل ههههو وهک یایهههها
تهههههاهیر و ههههههاتنی یهههههر شهههههالیاری هههههههورامهههههی وهکههههه و مههههه غی هههههههورامههههها ی سههههههر ئهههههایینی
یهههههاری کههههه ی هاورییهههههانی شان شهههههیه هههههاش ههههههره گرتنیههههها یههههه ناو ههههههکهههههانی یهههههاک وری
ک ردسههههه ا کهههههه شههههه نی یههههها گههههههلهههههی ئیههههه هدی لههههههنههههه وه دهگهههههر مهههههانی اڵ یههههههسههههههر
گ تههههارهکههههانی ئهههههم گهههههڕه کههههه یههههه ل انهههههوهیهههههکههههی کارئامههههه و کارناسههههانه ئهههههوهمهههها یهههه ده-
ردهنهههها کههههه مههههانی ههههههورامههههی گهههههل ههههو لههههه ار هههه هی ئامهههها ه کههههراوی ن وسههههراوهکانههههه و
ۆر رسههههی دیکههههه کههههه ئهههههم گهههههڕهکههههه کهههههالمییههههه دهتهههه انا یههههه مهههههیهههههسهههه ی روو کردنهههههوهی
نرهیهک له رسیارهکانی نادیار و یا واڵمی م ووی یارسانی یارمهتیها ی ا .
هههههاش "شان شهههههیه ل ڕسههههه انی" "یایههههها سههههههرهههههههنهههههد دوودانهههههی" لهههههه "دوودا "_ یایههههههنگهههههانی
ئیسهههه ای ههههاوه _ سهههههری هههههه هههه ا و ئههههایینی یارسههههانی لههههه ناو هههههکههههه در هههه هدا .لههههه نییهههههتههههی
کهههههالمهههههکههههانی ئامهههها ه کههههراوی ئهههههم گهههههڕه دیههههاری دهکههههر کههههه جهههههناییهههها لهههههگهههههڵ تهههها ه
م سههههاهانانی دهمههههارگر ی ناو هههههکههههه و دۆ منههههانی ت ههههو هههههه چهههه ونی ههههههیهههه وه .ئهههههم گههههه-
ڕه کهههههالمییهههههش یهههههههههه ی دهمهههههکههههی یهههه ونی الی یارسههههانییهکهههها و ههههههروهههههها در هههه یهههه ونی
مههههاوهی ن هههه ا کههههاتی سهههههرهههههه هههه ا لههههه سهههههدهی هههه ارهم تهههها ههههاش ردیهههه هر کههههه دهیهههها یههههه
ن وسهههراوه لهههه ر ههه هی یههههنههه و یههههی ههههکهههانی کههههم و دهی ههه و ن یهههو یهههه کههههم هههر لهههه یههههک
لهههههه دهی دهگاتهههههه دهسههههه ی ئ ههههههه .لههههههم گههههههڕه کههههههالمییهههههه وهکههههه و ئههههههوهی ههههه نههههه ی واتهههههه
شان شهههههیه هاوڕییههههها مههههه دهو وادهی سههههههرههههههه ههههه ا لهههههه ردیههههه هر دهده و لهههههه هههههاوهڕوانهههههی و
تامه رۆیی ئهو رۆ ه کهالم گهل و شکهش و ئاراس ه دهکه .
" ههههاش یایهههها سهههههرههههههنههههد" "یایهههها جهههههلیههههو دوودانههههی" سهههههر ههههههڵ ئهههههدا کههههه ههههی گهههههڕ کههههی
اتهههی سهههههرهههههه هههه انی ئهههههویههه لهههههگهههههڵ یههههارانی یهههههشهههه هی ن نهههی یهههه وه .سهههههرهههههه هههه انی "یایهههها
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جههههلیهههو" ههه گههههڕی یههههر هنجهههی یههه وه یههههاڵم ۆرینهههه یهههه ههههه هههه ههه هنههه ی ئههههده یهههه سههههده-
ی ن هههههههم کهههههه هههههی وانییهههههه شهههههرۆڤه و شهههههیکردنهوه ی شههههه راسههههه کردنهههههی لهههههه کههههههالمهههههی
گهههههڕی یهههههر هنجههههی و تهههههنانههههه "یایهههها نههههاوس" "دامیههههار دامیههههار" و "یارگههههه یارگههههه" راهههههات وه
و تههههواویههها شهههایهتهههی لههههسههههر ئههههوه ئههههده کهههه ههه "یههههر هنجهههه" "یایههها جههههلیهههو" و هاورییهههانی
یرنههههان کی راسهههه هقینههههه و تهههه نی کههههه ق ناسههههی و ن داناسههههی کههههه مههههه ریفهههههی لههههه ل وتکههههه-
یهههه ا شههههه هههه ب ئهههههدا لههههه گ تههههارو کهههههالمهههههی ن یهههها نیشهههها داوه .ئهههههم گهههههڕه کهههههالمییهههههش وه-
کههه و ئههههوانههههی ههه نههه ی یهههههههه ی یهههه تههههمهههه یههه و و دهمههههکهههیمههها تههها هههاش ردیههه هر لهههه
ر هههه هی یهههههیهههه و یهههههنهههه هکههههانی کهههههم کههههراوه و جگههههه لههههه هههههنهههه یهههههنهههه لهههههم گهههههڕه شهههه کی
دیکههههه نهههههگهههههیشهههه وته دهسهههه ی ئ هههههه .یهههه ونی یههههارهگههههای "دهده یهههههگ هههههر" لههههه یههههارانی یایهههها جههههه-
لیههههو لههههه گ نهههه و ههههههر یهههههو نههههاوه لههههه "ن دایهههههنهههه هلهههه وی" "سههههانهی کرماشهههها " شههههان هری
ئههههوهیهههه کهههه ناو ههههی هههاالکی یایاجههههلیهههو و هههههڤهههااڵنی نههها ی نهههاوهنههه ی هههههورامههها نههههیههه وه
یهههه کههه و ناو ههههی کههههل ههه ڕ کهههه ئههههویههه لههههو سههههردهمهههه هههههر یهههه هههههورامههها دهناسهههرا لههههنههه وه
دهگر .
لهههههههههر گههههڕ کهههی همههههنیههه ا یههه اڤ و روانگههههی یارسههها دهسههه ی گههههورهکههها و کههههسهههایهتییهههه
یهههههر ههههاو نههههاودارهکههههانی ناو هههههکههههه در هههه هی هههه هدر و یهههههک لهههههدوای یهههههک ههههههب و مههههه-
رجهههی یسههه یههه گههههشههههسههههنههه و ریهههار یههه ونی ئههههم ئایینهههه هههو د هههنه .یههههدوای یایاجهههه-
لیهههو یایاناوسههههی سهههههرکهههههتهههی لههههه گ نهههه هکههههانی سههههر یههههه یهههها ری "کهههههلههههیچههههه" لههههه ار گههههای
ئهههههمرۆ ینههههی سههههل هانی لهههههدایههههو دهیهههها و تهههها تهههههمهههههنههههی ههههو سههههااڵ یهههه ئاشههههکراکردنی ره-
سههها هتهههههکهههههی م ههههتههههی هههها نههههادر و هههههر لههههه و گ نهههه ه یههههانی لهههه روا ههههه و رۆ ههههی نهههه ب و
شههه و ت ههههڕ دهکههها .هههاش ئههههوهی کهههه لههههسههههر هههههڤهههااڵنی کههههوتهههه "کههههو کههههسهههی" ئیل هههام
دهکههههر کههههه یایانههههاوس اشههههای مههههه نهههههوی ودهروونههههی ئهههههوانههههه_ لههههه سهههههرهتههههاوه یههههه وهرگرتنههههی
نیشههههانهکههههانی سهههههرهههههه هههه ا لههههه جهههههناییهههها _ ئهههههویهههها وهکهههه و ر هههههری یارسههههانی یههههه نههههه ههههو
راگههههیانههه کهههه ئههههمهههه وهکههه و نه ونههههکهههانیتهههری سههههرههههه ههه ا لههههگههههڵ د ایههههتهههی دۆ منههها و
رهکههههههیههههههرانهههههی ناو ههههههکهههههه یههههههرهرروو دهی ههههههوه یههههههاڵم یهههههه هههههی ئههههههوه کهههههه ئههههههم گههههههڕه یهههههه
ت نهههه وتی ی دهناسهههههر هوه یهههههسههههههر دۆ منهههها اڵ دهیههههها و ت کیهههها دهشهههههک نا .لههههه سههههههرتاسهههههه-
ری ئههههههم گههههههڕه نهههههه یهههههاتی روونهههههاکی د ی تهههههاریکی یهههههه کهههههه هههههو وهرگهههههرته لهههههه یرنهههههانی
راسههه هقینهههه و مهههارهکههها کهههه دهکهههر یا هههیه لهههه هههههر یههههنههه ههههنههه یه ئیشهههارهی یههههکهههار ه نهههاوه
یههههه مههههانی کهههههالمیههههی تهههههواو ئهههههدهیههههی و انهههه ی و ک سههههیکی ههههههورامههههی و یهههههکاره نههههانی
وشهههههگهههههلههههی ههههههلهههههوی نههههام و لهههها ت گهههههیشهههه ه یهههها د وار کههههراوه کههههه یهههههڕای ن وسهههههر یههههه-
کههههی لههههه تهههه ختههههریه کهههههڕه کهههههالمییهههههکههههانی یارسههههانه کههههه ههههی یناغهههههی یههههاوهڕ و ی هههه ونی
یارسههههانی دادهنهههها .ئهههههگهههههر ههههی ئهههههم گهههههڕه کهههههالمییههههه یههههه نیسهههه هی گهههههڕهکههههانیتههههری هههه

219

نهههه ی کهههههم هههههر ت وشههههی گ نهههه "ئاسهههههی " و گهههه ڕا یهههه وه یههههههاڵم یهههههم کا هههههش وا یههههههراوهرد ده-
کههههر کههههه ۆر ۆرتههههر لهههههوه یهههه وه کههههه ئ سهههه ا لههههه یهههههردهسهههه دایههههه لهههههم سههههااڵنهی دوایههههی دوو
یههههنههه ی ئههههوهڵ و ئهههانری کههههالمههههکههها یههههرهیههههره ههههیههه ا یههه و و کههههوتنهههه یههههردهسههه ی ئ ههههه.
لهههههو کهههههالم ن وسههههه یهههههنههههاو یانگانههههه وا لهههههسهههههر ئهههههم گهههههڕه ل ک ینهههههوه و ئیشههههیا کههههردووهوه
دهکههههر ئامهههها ه یههههه " یههههروهیهههه " لههههه "کهههههرکهههه وک" و "کسهههه ه رووک ههههانی" یکهههههیههههه کههههه ۆر
کهههههه م ههههههر لههههههه ا ونهههههههوهی گ تههههههارهکهههههها ت وشههههههی هههههههه ههههههه ی هههههه و و دیهههههه ان کی ج گههههههای
م هانهی ن وسی ه یهاڵم یهمانهشهوه تهواو نالی له هه هو ک شه نهی وه.
لهههههمهههههو یهههههدوا گ تههههارهکههههانی یارسههههانی لههههه "غالهههه وا " و لههههه الهههههمههههی ن نههههی و غهههههیهههه
هههههو د هههههه و نییههههههتهههههی کاردانههههههوهیههههها لههههههالیهههههه یرم وسههههها کهههههه اڵ یههههههسههههههر را هکهههههانی
ن نهههههی یههههه وه لههههههدوای سههههههرههههههه ههههه ا لهههههه " ردیههههه هر" یهههههه شههههه ا کی شههههه ری یههههه یارسهههههانیا
شهههههرۆڤه و شهههههی دهکر ههههههوه .وهکههههه و کههههههالمههههههکهههههانی گههههههڕی سهههههاجناری وا یههههههدی دهکهههههر
کههههه ئهههههمانهههههش در هههه هی گ تههههارهکههههانی گهههههڕی یایهههها ناوسههههه واتههههه هههه ئهههههوه کههههه یایانههههاوس
ههههه رده یگههههر یههههه هاوڕییههههانی نهههه ی دهنهههههرمهههه کههههه تهههههن هههه وری مههههه لههههه ههههههر شهههه ن و
کهههه ک یهههه و و دهنگ کههههی نهههه ش و دڵ نشههههینی لهههها وهده ر ههههها یهههه انه کههههاتا سهههههرهههههه انههههه.
هاوڕییهههههنی ههههههر لهههههسهههههرگهههههردانههههی دهیههههه و سهههها هکههههه یهههها کهههه ک نههههایا تهههها لههههه ناکههههاودا
رۆ ههههو سهههها هکهههههیهههها کهههه ک دهیهههها و قهههها ی مهههههقههههام کی ن شههههی هههها ده هنهههها .هاوڕییهههها
کهههههوه یههههههرهو نهههههان وی " یرا ههههی مههههه وردینی"_ کهههههه شههههه ر "یایانههههاوس" هههههههوا هههههی وی دایههههه و
کههههههه نههههههاو و نیشههههههانی مههههههه لهههههههو یخهههههه ا _ وه ڕ دهکهههههههو تهههههها شههههههای نهههههه داوهنهههههه گاریا
ی ۆ نههههههوه " .یرا هههههی" کهههههه گ تهههههارهکهههههانی ئههههههم گههههههڕه وهکههههه و یههههههک هههههو لهههههه من ا ههههههکهههههانی
"یایا هههههلهههههی هههههههمهههههدانهههههی" د هههههه ناسههههیه یههههههو مهههههه رجههههه نیشهههههانیی شهههههای نهههه داوهنههههه گار یههههه
هاوڕییهههها ئاشههههکرا دهکهههها کههههه مهههههقههههامی یههههری یهههه هنههههی و یههههر یینههههامیه کههههه یههههری ئههههه هلییههههه
را ی دهیا و یهم ش ه یرۆکی "ساجناری" له الهمی ا ا دهیا.
یههههاڵم ئههههم ک شهههه هههههر لهههه ج گههههی نههه ی یههها هههارهسههههر ده م نهههی تههها کات هههو کهههه گههههڕی
یهههههر هنجههههه واتههههه ئهههههو کاتهههههی سهههه ا ئیسهههه اق و هاوڕییههههانی "مهههها ی شهههه ئهههههکههههههد دهکهههها
شههههه خانی" یهههههه مههههههیههههههسههههه ی " ردیههههه هر" یههههههجههههها د اههههه ه کهههههه هههههی " یرا هههههی" لهههههه "مههههه وردیه"
اوڕوانیهههههانی کهههههردووه لههههههو " یرا هههههی" ئیههههه ای یهههههری دهکههههها و لههههههسههههههر قههههههولهههههی یهههههر
یینههههامیه ن ا یههههاری یههههری الهههههم دهیهههها ...یهههههدهسهههه ت هههه ه ردانههههی سهههه ا ئیسهههه اق یهههههم شهههه ه
کههههه یههههر یینههههامیه ههههههمهههها یههههری ئههههه هلییههههه و مههههه وهکهههه و شههههان داوهنهههه گار دهیهههههه م ریهههه ی
ئ هههه ه و ئ هههه ه یههههری مههههه رسهههههکههههه ههههارهسهههههر دهکهههها و ئهههههم یهههههسهههههرهاتههههه دهی ههههه گهههههڕ کههههی
کههههالمهههی نهههه  .ئهههه ههههه نهههاکر یهههه د نیاییهههههوه یا هههیه گهههههڕی یهههره و یرا هههی هههه هنههه ی یههههه
سهههههردهمههههی یهههههر هنجهههههوه ههههههیههههه و رهنگههههه لههههه ردیهههه هر رووی دایهههها یهههههاڵم لههههه گ تههههارهکههههانی
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گهههههڕی یهههههر هنجههههه ئامهههها ه یهههه ئهههههم رووداوه کههههراوه کههههه ههههی سهههه ا ئیسهههه اق ههههاش ئهههههوه کههههه
لههههه مهههها ی "شهههه ئهههههکههههههدی دهکهههها" یهههههرهو ردیهههه هر وه ڕ دهکهههههو یههههه هاوڕ یههههانی دهنهههههه-
رمهههه وا ئ سهههه ا یرا ههههی ههههاوهڕوانههههی ئ هههههه دهکهههها .ههههههروهههههها گهههههڕ کههههی دیکههههه یههههه نههههاوی
گههههڕی سههههیههه ادهشهههیانی لههههسههههر ئهههه نجهههام نهههاوی لههها یهههراوه کهههه یهههه هههی یهههه گههههگههههلهههی دهمهههه-
کههههی هههه هنهههه ی ئهههههده یهههههم سهههههردهمههههه واتههههه گهههههڕی یهههههر هنجههههه ئهههههو کاتههههه کههههه سههههه ا
ئیسهههه اق و هاوڕ یههههانی لههههه یهههههر هنجههههه یهههههرهو ردیهههه هر کهههه دهکههههه لهههههنههههاو ر گههههادا دهگهههههنههههه
"سههههیههه اده شهههیانی" کهههه نهههاوهنهههی کههه جرهیههههکهههی ههههتهههاری " ههههتهههر نهههروته" یههه وه و ئههههم گههههڕه
کهالمییه و د نه.
یههههها یگههههههڕینههههههوه یههههه هههههاش "سهههههاجناری" واتهههههه هههههاش ئهههههه وه کهههههه هاوڕ یههههها نیشهههههانی شهههههای
نههه داوهنههه گاریا ههههیههه ا کهههرد رکههههسهههاتی سههههرههههه ههه انیا لهههه جههههناییههها رسهههی ئههههویههه لهههه
واڵمهههه ا ئامهههها ه یهههه ئهههههم ووانههههه دهکهههها و یهههههدوای ئهههههوهدا ههههههر یهههههکههههه لههههه کهههههوتههههه "کهههههو
کهههههس" لههههه دونیههههای نههههاکی کلهههه ب دهکهههههنههههه نههههاو دوونگهههههلههههی نهههههناسههههراو و یهههههم شهههه ه و لهههههم
ر گادا نهونی دۆ ینهوهی ن داوهن ی ن یا دهیینه.
رسههههها رسههههها و نیشهههههانی یهههههه نیشههههها یههههههرهو هههههههورامههههها وهڕ دهکههههههو و هههههاش ئههههههوی کهههههه
یهههههک ریههههها یینیههههههوه و یههههههکیههههها ناسهههههی ئامهههههادهکههههاری یههههه سههههههرههههههه ههههه انی سههههه ا ئیسههههه اق
هههو د هههنه و گههههڕی سههههردهمهههی یههههر هنجهههه هههو د هههنه .لههههم گههههڕه کهههه ههه ه ههها ر کهههه-
وتههههه لهههههگههههه ڵ ه رشههههی ه الک ونهههها یهههه سهههههر یهههههغهههه ا و لههههه ناو هههههی شهههه نی یهههه وهکردنههههی
یارسههههههانی ت هههههه ه هههههههڕ _ وه یهههههههک گرتنهههههههوهی یراکههههههانی سهههههه ا ئیسهههههه اق و رهگههههههه یهههههههرو
دۆ منههههانی ناو هههههه لهههههگههههههڵ سهههه ای یچههههههک یههههها ههههههمههههها سهههه ای م غههههه ب _ ۆر هههههو
لههههه یناغهههههکههههانی ی هههه ونی یارسههههانی دادهنههههر  .یهههههکهههها لهههههوانههههه دانههههانی نهههههر ی رۆ گههههی
"نهههههاوهنههههه کار"ییهههههه _ لهههههه 21 21و 21ی کههههه ی مهههههانگی لهههههه سههههه انی گههههههرمههههههسههههه ری
کهههه ردی کههههه سهههههرهتاکهههههی لههههه دوایههههیه رۆ هکههههانی گهههههاڵر هههه ا واتههههه لهههههنههههان وی شهههه له یهههها
هههه ی دوو شههههکه _ کههههه یههههرجی دیههههاری دهکهههها .دهکههههر گهههههیشهههه ه یهههه شهههه نی ردیهههه هر وه-
کههه و دهسههه کی سههههردهمهههی ئههههوه هههی ردیههه هر یههه انیه کهههه ر کههههوتهههه لههههگههههڵ دروسههه کردنهههی
ک شهههههکی ردیههههه ه ر و گههههه ڕانی ن ههههه ی هاوڕ یههههها یههههه ناوگههههههلهههههی ردیههههه هری یههههها ئهههههه هلهههههی.
ههههاش کهههه کههههرد لههههه یهههههر هنجهههههوه یهههههرهو ردیهههه هر سهههه ا ئیسهههه اق لهههههگهههههڵ گهههههورهکهههها و
ریههههه سههههه ییهکهههههانی شههههه نهکهههههه یههههههرهوروو دهی ههههههوه کهههههه یهههههه تههههههواوی د نهههههه سههههههر ئهههههایینی
یارسههههانی و دهینههههه هههههاوڕ ی سهههه ا ئیسهههه اق شهههههسهههه و شهههههش غهههه اڵمی شههههاڵ ههههریه کههههه
لهههه کههههسهههایهتییهههه ناسهههراوهکهههانی هههههورامههها و دهرویههههریهههه نههههوهد تههها ه یهههرو کههههن ههها و دوو یهههر
و هاوڕ یهههههانی دیکههههههی سههههه ا ئیسههههه اق هههههاش ئهههههه وه کهههههه ک شهههههکی ردیههههه هر لهههههه دهکهههههانی
ئههههههوه هههههی نیههههه هی دووهههههههمهههههی سههههههدهی کههههههوتههههههی کههههه ی سههههها دهکههههها و یههههههرهو ردیههههه هر
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ر نههههه نی دهکهههههر و یههههههنههههههرمهههههی ئههههههو شههههه نه وهکههههه و ینکههههههی ی ووتنههههههوهی ئهههههایینی یارسههههها
رادهگهههههیهههههنهههها لهههههگهههههڵ جهههههناییهههها یهههه و و لههههه رووداوهکهههها ئامههههاده دهیههههه .ئامههههاده یهههه ونی کههههه-
سههههایهتههههیگهههههل ههههو وهک " یههههر میکاییههههو دوودانههههی" کههههه لههههه یههههروا کراوانههههی گ نهههه هکهههههیههههه و
نههههاوهنههههی ر هههه و ک رمهههههتههههی تای هههههتههههه و کههههه ههههی ئهههههویهههه نهههه ی وهکهههه و یارسههههانییهک ده-
ناسههه نی .هههاش ئههههوه کههههه سههه ا ئیسههه اق لهههه ناو هههههکهههه سههههقهههامگیر دهیهههها دهسههه دهکههها یههههه
ئامههههاده کردنههههی رسهههههکههههانی هههه هن یهههه ار یههههه مههههه رج و ئیقههههرار واتههههه دۆ و هههههیهههههانی یههههاری و
ن وسهههههینی دو اگههههههلهههههی یارسهههههانی وهکههههه و دو هههههای نهههههه ر و نیههههها لهههههه جههههههم دو هههههای تههههه
دو هههههای یههههههو و سهههههه رسههههه ارد نهههههاو ل نههههها مهههههارهیهههههر ه و نیکهههههاکی یهههههاری دو هههههای غ سههههه
دو ههههای نشهههه ه و تههههه قههههیه و دو ههههای یرایهههههتههههی .هههههنهههه سههههاڵ ههههاش ت هههههڕ یهههه و یهههههسهههههر ئهههههم
ک هههههه کهههههاکهی ناو ههههههی "ل ڕسههههه ا " یههههههنهههههاوی "میرنههههههسهههههرهو ل ڕسههههه انی" و کچههههههکههههههی
د نههههه ههههههورامهههها و نههههات و"یهههههشههههیره" کچههههی "میرنهههههسههههرهو" یهههه سهههه ا ئیسهههه اق یههههه روا ههههه
مههههاره دهکههههر و دهی ههههه نههههی سهههه ا ئیسهههه اق و نههههاوهنههههی اتههههی رهم یههههاری لهههههم نههههه کههههه-
و منهههه ا ی کهههه ڕی ههههههن انهههههیههههی د نههههه دونیهههها دهکههههر یا ههههیه ئهههههم رووداوه لههههه نههههاوهڕاسهههه ی
ن هی دووههمی سهدهی کهوتم رووی داوه.
ئههههههم گههههههڕه کهههههه المییهههههه یاسهههههی ن قهههههانه کههههههن ههههههوانهههههه دهکههههها و یههههههم شههههه ه نی امهههههی هههههرهو
م ریههههه ی و ک نهههههانی ینههههههما هههههه یههههههنههههههرمههههها یاسهههههی دهکهههههر سههههه ا ئیسههههه اق یهههههه سهههههه-
رۆک و نهههاوهنهههی ینههههما ههههکههها کهههه "سههههیههه م ههههمههههد گههه ره سههههوار" "سههههیههه ئههههی لههه هنههها"
"سهههههیهههه میههههر" "سهههههیهههه م سهههه هنهههها" "کههههاجی یایهههها یسهههها" " ههههالی قهههههلهههههنهههه هری" و "یایهههها
یادگهههههار" لههههههنههههه وه دهگهههههر ئیههههه و م ههههههتهههههی ئههههههوه ئههههههدا تههههها تههههههواوی ئههههههوانههههههی شهههههیاوی
یارسانی ی ونیا ههیه جهو یشک نه و ییان هنه ناو ر ی ینهما هی ن یا .
راک شهههها و وهرگرتنههههی کهههههسههههی نایارسههههانی لههههه الیههههه نههههاوه ینهههههما هههههکهههها لههههه سهههههردهمههههی
نهههههه دی سهههههه ا ئیسهههههه اق رهرووری یهههههه وه لهههههههیهههههههر ئههههههه وه کههههههه ک نههههههانی ک مههههههه گههههههای
یارسههههانی لههههه سهههه هری ئهههههم رهوشههههه دهسهههه هیهههههر یهههه وه کههههه کهههههسههههانی نایارسههههانی واتههههه ههههه-
سهههه ن راوهکهههها ن یهههها وهکهههه و ئهههههنهههه امی ینهههههما هههههی میههههرهکهههها انیهههه ه و ناسههههان ووه کههههه ههههی
لههههه داهههههات وشدا شههههینهی میریایهههها کهههههیهههه هری و ئاتهههههش یهههههگههههی ههههههر یهههه ئهههههمانههههه دهگههههه-
ڕ هههههوه تهههها لهههههم ر گههههاوه رۆ کههههی یههههه ر ههههاو لههههه م هههه ووی یارسههههانی یگ ههههر  .کهههههالمههههی گهههههڕی
کههههن ههههوانهههه لهههه ههههنههه یه سههههیههه "سهههادا " نهههاو دهیههها کهههه منههه ااڵنی سههه ا ئیسههه اقه و کهههه-
سههههی یارسههههانی دهیهههها ئهههههو سههههاداتهی وا لههههه تهههه نهی سهههه ا ئیسهههه اقه وهکهههه و یههههری نهههه ی
سهیریا یکا.
ئههههم سهههاداته هههههم ویههها وهکههه و یههههکهههه ج گهههاو مههههقهههامی هاوسهههانیا هههههیهههه و ههههی یههههکههههیههها
یهههااڵدهسههه ی گههههورهیهههی یههها یچ وکییههها یههههسههههر ئههههوی دیکهههه نییهههه و لهههه کههههالمههههکهههانی ئههههم
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گهههههڕه ههههههم ویهههها وهک یهههههک یهههههکسهههها ناسهههه ن راو تهههها ئههههه و شهههه نه کههههه یههههر یینیههههامیه لههههه
جیههههها کردنههههههوهیههههها ت وشهههههی ک شهههههه ده یههههها و لهههههه ئاکامههههه ا یهههههه یارمههههههتهههههی نههههه دی سههههه ا
ئیسههههه اقه کهههههه دهتههههه انا ئههههههم کهههههه و من ا هههههه و نههههه دی سههههه ا ئیسههههه اق لههههههیههههههک جههههه دا
یکهههاو ییهههان نا .لههههم رسههههدایهههه کهههه مههههقهههامی ئینسههها _ نههه دایی یهههه نهههاوهنهههی نان انههههکههها
دهدر و دهیهنشر .
هههههاش ک نهههههاتنی سیسههههه ه مهههههی یهههههرو م ریههههه ی کهههههه تههههههواوی یارسههههها وهکههههه و نجیهههههر سههههههر
سههه ردراوی یههههک ریههها دهکههها ههه هن ییههههکهههی یههههروا هههه لههههگههههڵ ناو ههههکهههانی ئههههو ههههڕی ههههه-
ورامههها دروسههه دهیههها لههههوانهههه ههه هنههه ی ههههلههههویهههانی هین وسههه ا لههههگههههڵ ردیههه هر و نههه دی
کههههسهههایه تهههی سههه ا ئیسههه اقه واتهههه هههاش ئههههوه کهههه "یایههها هینههه وو" یههها هههههمههها "جههههاللههههدیهههه
کهههههههیهههههه هری ی نههههههارایی" لههههههه سهههههها ی 576ک.م د ههههههه ردیهههههه هر و جهههههههو ی "یهههههه ا"ی هینهههههه ی
شهههههکهشهههههی یارسهههههانیا دهکههههها تههههها یهههههه ج گههههههی یههههههردی "د اور" کهههههه لهههههه ر ههههه ڕهسههههههی سههههههر
س ارد که کیا لا وهر دهگر لهمهو یهدوا جهو ی هین ی یهکار ی نه.
"سههههیههه جههههاللههههدیهههه ی نهههارایی" سههههرۆکهههی تههههریقههههتهههی کههههیههه هرییهههه مهههاوهیههههک لهههه شههه ه اتهههی
"داوودی" لههههه ردیهههه هر مایهههههوه و اشهههها یههههه مهههههیهههههسهههه ی رۆ اگهههههنهههه هی ئهههههو شهههه انهی ن ههههر
ی ههههه و دیسهههههانهوه رهوانههههههی هین وسههههه ا دهیههههها و هههههههر لههههههو لهههههه سههههها ی 596ک.م کههههه ی
دوایهههههههی دهکههههههها  .سههههههههرههههههههه ههههههه انی سههههههه ا ئیسههههههه اق لهههههههه ناو ههههههههی رۆ ئهههههههاوای ئ هههههههرا
"ک ردسهههه ا " الی کهههههسههههایهتههههی و کهههههسههههانی تای ههههه ئهههههو هههههڕی گهههههشههههاویی دهورانههههی کههههه-
قیقههههه و الی یههههرا و کهههههسههههایهتییههههه گهههههورهکههههانی تهههههریقههههه وهکهههه و ینکهههههیهههههک یهههه گههههه-
یشههههههه ه و وهدهس ه نهههههههانی ئههههههههوانههههههههی وا وهدهسههههههه نایهههههههه ده م هههههههردر  .لههههههههو کههههههههسهههههههانهی
نههههاوداری دیکههههه وا لهههههم مهههههک هههههیهههههدا ن نهههه هوار ی هههه و "شهههه سهههههنییهههههدیههههه ئهههههردهییلییههههه" کههههه
لههههه سهههها ی 576ک.م د ههههه ردیهههه هر و هههههنهههه سهههها و ل نههههه نیشهههه هجهههها دهیهههها دواتههههر نههههه-
وهکهههههانی ردیههههه هر نجیهههههرهی ئههههههنسهههههایی سههههه ا ئیسههههه اق وهکههههه و یروم رشهههههی ی ن یههههها ههههههه-
هههه ی ر و لههههه کارویههههاری ئههههایینیدا لهههههوا ر نهههه نی وهردهگههههر کههههه ههههی دواتههههر یهههههکگرتنههههی
ق ههههاش _ یارسههههانی و ر هههههرایهههههتههههی کردنههههی هههههلهههههوییهههههکههههانی ئانههههات لی یهههههدهسهههه ی ر ههههه-
رانههههی یارسههههانی ئههههه و راسهههه ییه شهههه راسهههه و یهههههه تههههر دهکهههها  .یهههه ونی ینکهههههگهههههل ههههو دوور
لهههههه ت نههههه وت ی و نهههههاوهن ارییههههههتهههههی ی ههههه ون کی مهههههرۆڤ یهههههروا و ئا ادیخ ا انهههههه و هههههههروههههههها
ههههههات و وی هاوڕ یهههههانی سههههه ا ئیسههههه اق یههههه سهههههن ورهکههههها دهی هههههه هههههه ی ئههههههوه کهههههه مهههههه-
ک ههههیههههکهههانی دیکهههه و نی لهههه نیکرییههههکهههانیتهههری ئههههو سههههردهمهههه لههههگههههڵ ردیههه هر ههه هنههه ی
یکه و ل ی یارهمهن یه.
ئههههه ههههه ئهههههم رهوتههههه دهی ههههه ههههه ی د ایهههههتههههی کردنههههی د یهههههرانههههی ناو هههههکههههه و ئیسهههه مییه ده-
مهههههارگر هکههههها لههههههگهههههه ڵ سههههه ا ئیسههههه اق و هاوڕ یهههههانی تههههها یهههههه ههههههه اسههههه نی درۆ و تفهههههره و
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ه هههرش یردنهههه سههههریههها ئههههگههههری ئههها ارو ئههههشهههکهنجههههیههها هههو ی هههنه .ئههههم گههههڕه کههههالمییهههه
_ شهههه سهههههنییهههههدیههههه _ یهههههههههه ی دره نههههد کههههرد لههههه ن انهههه نی الی یارسههههانیا و کاردانههههه-
وهی یاسهههههی رسهههههی قی لهههههه و "ایههههه کشهههههار" لهههههه الیهههههه تاقه هههههو لهههههه سهههههادا نههههه شههههههاتی
ناکر .
یهههههدانهههههوه ن اسهههه و ئیههههرادهی کههههار ل کههههراوی دهسههههه اڵتههههی سههههادا لههههه دوو سهههههدهی رایههههردوو
و لههههه یهههههر هوهنهههه ی ینهههههما هههههی ن یهههها ن وسههههیه دهی ههههه ههههه ی درو هههههه هههههسهههه نی ق ول ههههو لههههه
ههههرس و گ تههههارهکههههانی یارسههههانی و رهنگههههه ئهههههگهههههری لهههههنههههاو ونی کهههههالمهههههکههههانی ههههههر ئهههههم
شههههه ه ی ههههه  .یههههههکههههها لهههههه نا ههههههکهههههانی جیهههههاوا ی دوویههههههره کهههههی ج گهههههای قسهههههه ئانهههههان ه و
ل ههههه وانی "شهههههائی راهیم" لههههههگههههههڵ "یایههههها یادگهههههار"ه .ئیهههههرادهی کهههههارل کراوی دهسههههههاڵتهههههی ۆریهههههه-
ی سهههههاداتی شهههههائی راهیهی لهههههه دوو سههههههدهی رایهههههردوو لههههههسههههههر یناغههههههی سههههههر ئا قههههههی کهههههه-
ن ههههه وانههههه یهههه و ی وتههههه ههههه ی ههههاوا کردنههههی گ تههههارهکهههها و دایههههرا و ج گهههه ڕک ی کهههههالمههههه-
کهههها کههههه ئهههههوهش گلهههههیههههی ۆری ل کهههههوتهههه وهتهههههوه .ره وتههههی ئامهههها ه کههههراو یههههه دهسهههه هریهههها و
ی و ان نهههههوهی سهههههر ههههاوه دهسهههههاڵتهههه ارهکهههها لههههه یهههههران هههههر سههههاداتی یادگههههاری و رهنگ انهههههوهی
ک شهههههکهههها دهی ههههه ههههه ی ئهههههه وه کههههه سههههاداتی یادگههههاری د کهههههردهویهههههکههههی نیگههههاتیڤ یهههههه-
ش هی ن دوورگرته لهم ساداته _ له یری وی ی و _ نیشا ی ه .
ئههههم دڵ نیگههههرانییهههه لهههه سههههرهتهههاوه یهههه شههه هی گلههههیهههی لههههن ههه ا سهههادا نههه ی دهنههه نا کهههه-
هههههی دهسههههه گهلهههههی هههههه ههههههڵ و ت کههههه هر و سیاسههههههتگههههههلهههههی تای هههههه و ی نگ رانهههههه ئهههههاگری
د ایهههههتییههههه کههههه گهههههش دهکهههها و مهههههودا و دهر کههههی هههها و یهههههریههههه لهههههن هههه ا یارسههههانیا ههههو
د نههههها لههههههکات کههههه ا ئههههههم دوو سههههههرۆکهههههه گههههههوره _ شهههههائی راهیم و یایههههها یادگهههههار _ هههههههر لهههههه
رکهههههسههههاتی ئانرانههههه کهههههوه یهههه و و یههههههردهوام کهههههوه سهههههرههههههه هههه انیا کههههردووه دهتههههه انیه
ئهههههم هههههواشهههههکاریانههههه یهههههروونههههی لههههه سهههههرهتههههای گ تههههاری گهههههڕی " هالب هالب" کههههه لهههههگهههههڵ
یههههنههه هکهههانی دیکههههی هههههمههها گ تهههار د ایههههتهههی هههههیهههه و لهههه ههههراو ههه ی هههههمههها گههههڕ لهههه ده-
ن هری سهرئهنجام کاردانهوهی ههی وه ی ینیه.
لهههه سههها هکهههانی سههههرهتهههایی سههههدهی هههههشههه م "یارئههههکهههههد هردهیهههام" ههههرده دهگهههر و جههههسههه ه-
ی روا ههههتههههی نهههه ی یهههههجهههها د اههها اشهههها یهههههنههههاوی میرئهههههسهههکهنهههه هر دوویههههاره نهههه ی دهنهههه نا
و دواتههههر_ واتههههه هههه نههههاوهڕاسهههه ی نیهههه هی ئهههههوه ههههی سهههههدهی ههههههشهههه هم _ یاسههههی یرۆکههههی
دۆ ههههی شههههی و هههههاتنی هاوڕ یههههانی ق ههههاس لههههه ئهههها هریایجهههها یهههه ههههههورامهههها دهکههههر کههههه لههههه
ئاکامهههه ا رووداوی دو ههههی شههههی و شههههههیهههه یهههه ونی "میرئهههههسههههکهنهههه هر" کههههه نا نههههاوی " ههههالی
قههههلههههنههه ره" لههها دهکههههو ههههوه و هههههر سهههاڵ لهههه هههههمههها رۆ ی گیانفیههه ایی "میرئههههسهههکهنههه ر"
مرۆڤههههی یارسههههانی دهیهههها ن مهههههتههههی وی یههههه جهههها ی نهههها دواتههههر واتههههه لهههههسهههههردهمههههی "شههههاوهیهههه
قههههه لی" کهههههه هاوڕ یهههههانی "ق هههههاس" جهههههار کیتهههههر دهگههههههڕ نههههههوه یههههه هههههههورامههههها و یرۆکهههههی
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دانهههههانی رۆ ووی "ق هههههاس" د هههههه ئهههههاراوه کههههها و سهههههاتی دروسههههه ی "راسههههه ی" یههههههج نهههههانی
ن مههههههتهههههی میرئههههههسهههههکهنههههه هر دیهههههاری دهکهههههر واتهههههه دهیههههها لهههههه هههههههمههههها رۆ انهههههی رۆ ووی
ق هههاس جههها یههههجههها ی ههه  .هههههروههههها کهههه لهههه نهههاوهڕۆکهههی ک ههههکهههه هههها و شهههیکرایهوه یهههه-
در ایهههههی مههههههاوهی یههههههانی "سهههههه ا ئیسهههههه اق" تاکهههههههکهههههها لههههههه ار هههههه هی گههههههروو و ده-
سههه هگههههلهههی یههههڕ ههه هیههههرایههههتهههی ههههنههه یه جهههار یههههکههه جههههسههه هی روا ههههتهههی ن یانیههها یههههجههها
ه ش وه.
یهههههک ههههو لهههههو گهههههڕانههههه دیههههارو یهههههر ههههاو کههههه کهههههن ههههه لههههه جهههههسهههه هی ن یهههها د نههههه دهر ده-
م کههههی ک رتههههه لههههه واڵت کههههی غهههههیههههری ردیههههه هر _ یهههههاڵم یههههه هههه هن ییهههههکههههی مههههه نههههههوی
رو ههههر _ یهههههسهههههر دهیههههه ئهههههم گهههههڕهی کهههههالمههههی دهورهی "گلیهههههه کهههه ڵ" و "شهههههن روویههههه"
لههههنههه دهگهههر کهههه یههههک کهههه لهههه گههههڕه کههههم و نههههکهههانی کههههالمهههی سههههرئههههنجهههام لهههه یههه واری
سهههان و یههههیههههک کردنههههوهی ئ سههه ورهو یههههکاره نهههانی لههههنهههاو یههههی ههههکههها گ ایهههه ئههههم گهههه-
ڕه گ تارییههههههه لههههههه ناو ههههههه کههههههانی یههههههاک وری ک ردسهههههه ا واتههههههه ت رکسهههههه ا _ و یهههههههههههههه ی
مههههههانی گهههههههاکی "کسهههههه نهی رهش ک هههههه ی" کههههههه تهههههه رکی ئهههههههسهههههه ان لییه و یههههههه تهههههه رکی
گهههه تراوه _ رووی داوه .ههههههر لهههههم ق ناغهههههدا ههههههب و مهههههرجههههی همهههههنههههی یهههههج ر کههههه کههههه یههههه-
ک اشییه گهشه دهکا و س ای "ینی ری" و د .
یهههههکهههها لهههههو یایهههههتانههههه وا لههههه گهههههڕی "گلیهههههه کهههه ڵ" ئامهههها هی هههها دهکههههر یاسههههی رۆ ووی
ق اسهههههه .وا دیهههههاره ئههههههم سههههها رۆ رۆ ووه لههههههیهههههاتی و وهکههههه و ر ل نهههههانی ههههه وهن هههههه .لههههههو
سهههها رۆ هی وا هاوڕ یههههانی ق ههههاس لههههه گهههههڕانهههههوه و لهههههنههههاو کهههههشهههه ی ت وشههههی ک شههههه دهیههههه
و لهههه دهریههها سههههرگههههردا ئههههیهههه کهههه ئهههه م رووداوه لهههه داههههات ودا رووئههههدا رسههههکهههه یههههم شههه ه
یاسههههی دهکههههر کههههه گهههههڕی گلیهههههه کهههه ڵ لههههه نههههاوهڕاسهههه ی سهههههدهی ههههههشهههه هم روو ئهههههدا ئههههه-
مهههههه لهههههه کات ک ایهههههه کهههههه گههههههڕانههههههوهی هاوڕ یهههههانی ق هههههاس لهههههه سههههههرهتهههههای ن هههههههمهههههه لهههههه
راسهههه ی ا رۆ ووی ق ههههاس لههههه دهورانههههی نههههاوهڕاسهههه ی سهههههردهمههههی ههههههوه ههههی ردیهههه هریهههه هههههه-
یهههه وه یهههههاڵم تهههها کههههاتی هاتنهههههوهی هاوڕ یههههانی ق ههههاس _ رووداوی سهههههرگهههههردانههههی لههههه کههههه-
شههههه ی _ لهههههه سههههههردهمهههههی دووهههههههمهههههی ردیههههه هر یههههه هههههههورامههههها نهههههههادینهههههه نههههههکهههههراوه و لهههههه
ل وتکهی ک کهه شهر ییهکا ج گیر نهکراوه.
لهههههو رووداوه تای هههههتانهههههدا کههههه دهی ههههه ههههه ی ن قانهههه نی گهههههڕ کههههی یهههها و نهههههی نهههههلسهههههنیههههی
کههههههالمهههههی نییههههههتهههههی ش ڕشهههههی نیکهههههری و دهروونهههههی " ایههههه یه جانهههههه" لهههههه ناو ههههههکهههههه و
ئههههاره ووی وی یهههه ردیهههه هر " .ایهههه یه" کهههه ردی "مههههام نهههه وره" لههههه هههههشههههیرهی "جهههها " کههههه یههههه-
ک ههههو لههههه کههههان ینی ق رئهههها و مههههه الیههههانی نههههاوداره و لههههه مهههههک هههههیههههی "ئیلیاسههههی شههههاره ووری"
ق تههههایی یهههه وه لهههههناکههههاو ت وشههههی گهههه ڕانی رۆکههههی دهیهههها و لههههه ر گههههای ینهههههما هههههی میههههر ده-
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ی هههه سهههههر سههه ارده کههههه هههی لهههههسههههر ئهههههم رووداوه لههههناو هههههکهههه ت نهههه وتی یگههههل ههههو رووئههههه-
دا .
کههههاتی ک ههههاتنی ئهههههم گهههههڕه کهههههالمییههههه ر کهههههوتههههه لهههههگهههههڵ گهههههشهههههسهههههنهههه نی ج واڵنهههههوه و
رو اگهههههنهههه هی جهههههما هههههتههههی "مروونییههههه" لههههه الیههههه "شههههائهنهههه هڵ ئهههههسهههه هرئایههههادی" واتههههه لههههه
سهههها هکههههانی یههههه ههههی یههههه گههههه ارهکییهههههکهههها ده هههه ه "نهههههسههههرهوشهههها" ههههاش ئهههههوهی دڵ دهداتههههه
"شههههیرینی ئهههههرمههههه " و یههههه ن کهههههرو کافهههههت کههههی ۆرو یهههههشههههک وه دهی ن ههههه ئ ههههرا لههههه ناو ههههه-
ی "گهههه رانی" ئ سهههه ا نیشهههه هج ههههی دهکهههها .ناو هههههی گهههه را نههههاوهنههههی کهههههش و ههههههوایهههههکههههی
ن شهههه کهههه لههههگههههه ڵ شههه نی یهههانی شهههیریه هاوسههههانی یههه وه لههههیههههر ئهههههوه الی نهههه کهههی ئههههه-
رمههههههنیههههها نیههههه ت وتههههههه و شههههههرایههههه یهههههرۆ ه ئههههههوهیهههههه کهههههه نههههههوهکهههههانی ئههههههو گروو ههههههی
واههههههاوڕ ی شهههههیریه یههههه و و لهههههه واڵمهههههی ئههههههرمههههههنیههههها راهات ونههههههتهههههه گههههه را هههههههمههههها ییهههههرۆ
ی هههه ونی یهههها و یهههها یرانی ن یهههها وهکهههه و جههههارا ی ههههار ئهههههم رهوتههههه تهههها سهههههردهمههههی سهههه ا
ئیسههههه اق یههههههر هنجههههههیهههههی لههههههن ههههه ا گ رانییههههههکهههههانی اشههههههاوهی هاوڕ یهههههانی شهههههیریه هههههههر یهههههاو
یههه وه و نیههه و شههههراییههها یهههرۆ انیههه ه و یههههکاریهههها ه نهههاوه یههههتای هههه ئههههوه کهههه لههههم شهههه نه
نیههه یهههه نراوانهههی هههههیههه وه و هههههر ئههههمههههش دهی هههه هههه ی ئههههوه کهههه لههههنیههه یههه نههه راکههه
که و وهرگر .
یههههه سهههههرهههههه هههه انی "یایاناوسههههی سهههههرکهههههتههههی" و کهههههرام کردنههههی نیهههه و شهههههرا ا ک ههههو لههههه
ونکههههه "یایهههها
هههههیکهههههرهی ییروی هههه ونی نههههه کههههی گهههه را ده در کههههه نکهههه ولی لهههها یکههههه
نههههاوس" ۆر یهههههروونههههی ئامهههها ه یهههههوه دهکهههها کههههه گیهههها و رۆکههههی کهههههسههههانی نهههههرا و ههههه هههههڵ
وهکههههه و "شههههه شهههههیره" لهههههه جههههههسههههه هی نیههههه ن یههههها دهنههههه نه و یهههههه سههههههرههههههه ههههه انی سههههه ا
ئیسهههه اق یهههههکاره نههههانی نیهههه یهههههتهههههواوهتههههی لههههه ناو هههههکههههه و دهیهههها یهههههاڵم ینهههههڕهتههههی ئهههههم
ی ونههههه _ ئهههههوهی کههههه سهههههرده م ههههو نیهههه تهههه وتم یهههه وه _ لهههههنههههاو م شههههو و نهههههیهههها ی نههههه-
کههههی گهههه را ههههههردهم نهههها تهههها سهههههردهمههههی "شههههاوهیهههه قهههه لی" کههههه یرۆکههههی "کهههههماک نهههها "
سهههها دهیههههها و یهههههشههههه ه داسهههه انی تههههههواو سهههههه م هههه ل کی لهههههه گ تههههار هههههو د هههه ههههههه هههههه
ۆریهههههی نههههاوه روانگهههههکهههههمهههها و انایهههها ئهههههم گهههههڕه کهههههالمییههههه لههههه هههههواشهههههکههههاری کههههه-
المههههی ده انههههه یهههههاڵم یهههههڕای ن وسهههههر ئهههههم گهههههڕه گ تاریههههه د ایهههههتیهههههک " ههههارادۆک " سهههها
ناکههها کههههوا یههه و دهیههها ئههههوه ق ههه وڵ یکههههیهههه کهههه لهههه ئههههو ههههڕی روونهههی و ڕاسههه ی ئههههم کههههه-
المهههه نههههتههههنیههها ئی نهههی یههههکاره نهههانی نیههه ی نههههداوه کهههه هههی یهههه تههههواوهتهههی نکههه ولی ل کهههراوه
تا ئهو ج گایه که ئهگهر تاک و ل ی یخ ا جهو ی سهری وی یهتاڵ دهیا.
ئهههههم گهههههڕه کهههههالمییههههه "نههههار وایی" یایهههها یادگههههاری لهههههیهههههر ههههاو دهگههههر واتههههه ئهههههو کاتهههههی
شههههنا ههههتهههی یهههر یینیهههامیه کاریگههههر نههههیههها یایههها یادگهههار نیههها دهکههها دهیینهههیه لههههشههه ه یهههه
شههه نی کههههالمهههی سههههرئههههنجهههام ئامههها ه دهکهههر کهههه الی یارسهههانی نیههه نهههه تههههنیههها کههههرامههههه
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کههههههوا گهههههه و شههههه نی رۆی و گیانهههههه نهههههرا و نههههههییسههههههکانیشهههههه .ر دانههههها و ن شههههههویسههههه ی
نهههه کهههی گههه را یههه نیههه یههه وهتهههه هههه ی ئههههوه کهههه یر هههو لهههه کههههالمههههکههها ههههواشهههه یکهههر
و یههههه ج گههههه ی ق ریههههانی کردنههههی گهههها نیهههه ج گیههههر ی هههها وهکهههه و کهههههالمههههی "یینهههها یینهههها" کههههه
لهههه دهس ن وسههههکهههانی رایهههردووی ئههههم کههههالمهههه یههههیههها ههههی ههههه ههههیههههک گهههاو و کهههه هههی کیههه ه
یهههه ق ریههههانی مهههههیهههههسهههه یهههه وه .دهکههههر ئهههههم هههههواشهههههکارییههههه یهههه ههههاش ه رشههههی سهههههانی
رووس و یری انیههههها یههههه سههههههر ئ هههههرا یههههه انیه ئههههههو کاتههههههی کهههههه رۆ ئهههههاوای ئ هههههرا _ کرماشههههها
_ شههههه نی ت ینههههههوه و گهههههه شههههه و گههههه اری رۆ هههههههاڵ ناسههههها و سهههههیخ ره دهرهکییههههههکههههها
وهکهههه و "مهههههیجههههر ن ئ ههههو"ه کههههه یههههه ناوگههههه لههههی ج راوجهههه ر لههههه ک ردسهههه ا دهیناسههههه ئهههههو یههههاوه
تهههها ئهههههو راده شههههاره ای مههههانی کهههه ردی و اراوهکههههانی ناو هههههیههههی یهههه وه کههههه هههههی تاک ههههو
گ مههههانی لههههه ن مهههها ی یهههه ونی وی نهههههکههههردووه .هاوکهههها لهههههگهههههڵ گهههههشهههههسهههههنهههه نی ه هههه ی
ره اشهههها و یهههههمهههههیهههههسهههه ی الوا کردنههههی ینههههی انهههها ئایینیهههههکهههها و یناغهههههکههههانی ی هههه ونی
ئیسهههه م و راک شههههانی جهههههمههههاوهری نههههه ههههو یهههه الی ک ل هههه وری نیکههههری یههههانی ئهههههوروو هههها
ئههههنج ومههههنهههه ج راوجههه رهکهههانی یهههههاییهههه و میسهههی ن رگهلهههی ن ههه نههههتههههوهیهههی مههههسهههی ی یهههه
ا شهههه ی رو ههههری کک ومهههههتههههی ئهههههوکهههها روویهههها لههههه ناو هههههکههههه کههههردوو دهسهههه یا کههههرد یههههه
سهههها کرد و دروسهههه کردنههههی ج گهههههگهههههل ههههو وهکهههه و نهههههن شههههخانهی تهههههن روسهههه ی گشهههه ی
ههههههڕهدا و ی وکردنههههههوهی ن وسهههههراوه و ک هههههی ههههه ه ن یههههه ار یهههههه ی ههههه ونی ن یههههها و یههههههکهههههه-
ههههو وهرگههههرته لههههه ن ن نهههههوهی روا ههههه تههههی و ئاسهههه ی لههههه ئههههایینی یارسهههها لهههههالیههههه جهههههمههههاوهر
ئهههههو ئایینهههههیهههها ئههههان ر کی یههههاش یهههه ئامانجهههههکههههانی ن یهههها یینیهههههوه و یهههههردهوام لههههه سههههن وره-
کانی ئاما ه کراو "سن ورهکانی یارسانی" هات و ویا کردهوه.
ههههر و یهههه وی و ئانارشههههی لههههه کرماشههههها لههههه کههههاتی ش ڕشههههی "مههههههشههههرووته" لههههه ئهههههو ههههههڕی
ن یهههه ا یهههه وه وا گهههه تراوه کرماشهههها یهههههکهههها لههههه یهههههرهکههههانی شهههههڕی ن هههه ا سهههههانی لههههه الیههههه-
ک و رووس و یههههری انیههها لهههه الیهههههکهههیتهههرهوه یههه وه .ئهههههم داگیرکههههرانهههه یهههه ههههههڕهشهههه کههههسههههانی
نهههاوه نهههاو گههههی جههههمهههاوهریههها مههههج ههه ور کهههردووه کهههه رهننهههه یکههههنهههه نهههاو د هههی جههههمهههاوهر
یهههههاڵم یههههه ههههی ئههههه وه کههههه یارسههههانی لههههه ناو هههههکههههه لهههههیهههه واری ار هههه هی هههههشههههیرهتههههی و ده-
مههههارگر ی و نهههههتهههه انینی رهننههههه لههههه یان هههههکهههههیهههه ا دهیینر هههههوه نهههها ی نههههاوهنهههه ی یهههههکییهههههتههههی
ئهههههم نههههه کههههه واتههههه ههههههمهههها ییروی ونیهههها دهکههههه نههههه ئامههههانجی ه رشههههی ن یهههها یههههه گههههه و
ن وسههههراوهکههههانی یارسههههانی کهههه دهکهههههنهههههوه و ل ک ینهههههوه و ن ن نهههههوهیهههها یههههه یارمهههههتههههی کههههه-
سههههانی یهههههئههههه مهههه و و مام سهههه ایانی شههههاره ا لهههههسهههههر کهههههالم دهس هههه هکههههه لههههه نا ههههه الوا ه-
کانی سهرۆکهکا که و وهردهگر و ئهم نا ه الوا انه دهکهنه وهر ی ج دایی.
لههههڕاسههه ی ا ئههههم کهههارهش ۆر یهههه ئاسهههانی جههها یههههجههها دهیههها دهکهههر تههههنیههها یهههه ج گههه ڕکی
کردنههههی وشهههههیههههه ک جهههه دایی و جیههههاوا ی یهههههدی ی ههههنه .ئههههه ههههه کهههههالمهههههکههههانی یارسههههانی
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وهکههه و تیکههههگههههلهههی نجیهههر کههههوه ههههیههه هنههه ییا هههههیهههه واتهههه ئههههتههه انیه شهههایهتهههی و نیشهههانی
ههههههر گهههههڕی کهههههالمههههی لههههه گهههههڕهکههههانی هههه و اشههههی نهههه ی ی ۆ ینهههههوه واتههههه رسهههه و کههههه
لههههه گهههههڕ ههههو یاسههههی کههههراوه دهیهههها لههههه گهههههڕهکههههانی هههه و اشههههی نهههه ی ی ۆ ینهههههوه واتههههه
رسهههه و کههههه لههههه گهههههڕ ههههو یاسههههی کههههراوه دهیهههها لههههه گهههههڕهکههههانی هههه و اشههههی نهههه ی تههههه-
نانههههه یهههه جار ههههو ئامهههها هی کههههرا یهههها .وه کهههه و رسههههی نیهههه کههههه لههههه شهههه ه یههههه شهههه نی
سههههرئههههنجهههام و گههههڕه جیهههاوا هکههها ل هههی وهکههه و جههههسههه هی هیههههایی گیههها و رۆکهههه نرا ههههکههها
نهههاوی دهیهههر و لههههه ههههنههه گهههههڕی کههههالمهههی کهههههرام کهههراوه .لهههه تهههههکریفهههاتی دیکههههی کههههه-
المههههی سهههههرئهههههنجههههام کههههه هههه "مهههههشههههرووتییه " ده سهههه ی کههههرد و تهههها کههههاتی هههه ش ڕشههههی
ئیسهههه می در هههه هی ههههههیهههه و دهتهههه انیه ئامههههها ه یهههه رسههههی شههههائی راهیم و یایایادگههههار یکهههههیهههههه
کههههه دهر کههههی هق و یههههه ر اویهههها لههههه ئاسهههه ک مههههه گههههای یارسههههانی ههههو ه نهههها واتههههه دوو
گهههههوره ینهههههما هههههی " یههههر" و "م ریهههه یا " لههههه یهههههک ههههر جهههه دا کههههرد .نه ونهههههی دیکههههه یاسههههی سههههه-
رسهههه اردهیههههی ن هههه ینهههههما ییههههه کههههه ک مههههه گههههای یارسهههها یهههههرهو یههههادهنگههههی و یهههها دهسهههههاڵتیههههی
هههههر هههی تهههههواوتهههر دهیهههها ونکهههه ئهههههم شههه ه دهی هههه ههههه ی چرانهههی هههه هنههه ی تاکهههههکههها لههههه
نههههاون ی ینهههههما هههههی یارسههههانی .ههههههروهههههها ناسههههان نی جهههههم وهکهههه و دهلیلههههی تاکهههههکهههها کههههه ههههی
یههههم شهههه ه و لههههه کههههردهوهدا مهههههقههههامی دهلیلههههی یههها لههههه شههههینهی کهههههن ههههاودوو یههههر ئهههههسهههه ان ووه
و ئههههو یهههرو گههههورانههههیهههها وهکههه و نهههه کهههی ئاسهههایی یههههه جههههمهههاوهر ناسهههان ووه و رایانگههههیانهههه ووه
یهههههههههر شههه ه نا دالییهههه یههها هههههیههه ونی نههها کهههه یهههه کهههه هههو وهرگهههرته لهههه ۆر و دهسههههاڵ
و کاریگهههههرییهههههتههههی و تههههه کریفههههاتی ئههههایینی یهههها یههههه مهههههیهههههسهههه ی اراسهههه نی گهههههو مهههههقههههامی
ن یهههها هههههڕه داوه یهههه وهتههههه ههههه ی ئههههه وه کههههه تههههاقه کی ۆر لههههه یارسههههانیا لههههه ههههر کاریگهههههی
و لههههه ر هههه ی یههههارانی سهههه ا ئیسهههه اق یینههههه دهرهوه یهههها نه ونهههههیهههههکههههیتههههر و کردنههههی کهههههو
یههههڕ ههه هیههههرایههههتییهههه هههههر یههههو شههه ه کهههه کههههو نهههه یفهههه و کهههراو لههههنهههاو یهههرا ...یههههکههها دیکهههه
لهههههو کهههههالمانهههههی وا تاقه ههههو یههههه تهههههکریفههههی ده انههههه کهههههالمههههی گهههههڕی "سههههاوا"یههههه کههههه ئههههه-
ویهههه لههههه یایههههه ق ریههههانی و نییهههههتههههی یهههههڕ هههه هیردنههههی ر هههه ڕهسهههههی ق ریههههانی کردنههههه .ئهههههم
گههههڕه کههههالمییهههه یههههم شههه ه یهههاس ده کههها کهههه سهههاو لهههه دۆنهههی کهههاتی یسههه و تای هههه هههههب
و مهههههرجههههی دهروونههههی و دۆنههههی اتههههی نهههه ی یهههههسهههههر ار د نهههها و ئامهههها ه دهکهههها لههههه دام و ده-
گای ه ی ئی هی "نا روا"یه و هاویهشه له دهسهاڵت ا.
سههههاوا گایهههههک یهههه ق ریههههانی دهیهههها کههههه نههههاوهنههههی جیلهههه هی اتههههی یایهههها یادگههههار و یهههها هههههقیقههههه
کههههه لههههه ئههههه ه هههه ا الی یارسههههانی وهکهههه و ت وتهههههه و لههههه م ر گههههاوه یهههه ق ریههههانی کههههرد لهههههم اتههههه
کههههه ههههو وهردهگههههر کهههههوایهههه و لههههه دۆن کههههی کههههاتی تای هههههتهههه ا لهههههن یههههایی دهیهههها و یهههههسهههههر
هاوڕ یههههانی دیکهههههی نهههههکهههه دهنرۆشهههها .لههههه ئاکامهههه ا داوود ئاگههههاداری قسههههه هههههه یهههه و ههههه-
ی ههههکههههانی سههههاوا دهیهههها و سهههه ا ئهههههمههههر دهکهههها لهههههمهههههو یهههههدوا م شههههکی گهههها کهههههرامههههه .ی یههههه

218

یارسههههانییهکهههها لهههههکههههاتی ق ریههههانی کههههرد م شههههکی گهههها دهرد ههههنه و لهههههنههههاو هههههڕۆیهههههکههههی سهههه ی
لهههههه شههههه خانهی دادهنههههه ه تههههها کهههههاتی تههههههواو یههههه ونی ر ههههه ڕهسههههههی "جههههههم" و لهههههه دهرهوهی جهههههه-
مخانههههه لههههه ههههر نههههاکی دهکههههه  .یهههههاڵم ک شههههه لههههه وه دایههههه کههههه ق ریههههانی نههههایا کهههههم و کهههه رتی
هههههیههها واتهههه ئههههو ئههها ه ههههی یههه ق ریهههانی کهههرد دیهههاری دهکهههر دهیههها تههههواو یههها و ههههی هههی
نهههههیهههها تهههههنانههههه یهههههک دانههههی و یهههها ک شهههههدار یهههه ونی گ شهههه ی و یهههها ههههههر کهههههم و ک رتییههههه-
کی یچ وکی دیکه له لهشیدا ق وڵ ناکر وشیاوی ق ریانی کرد نییه.
ئ سهههه ا کههههه دهیهههها م شههههکی گهههها نههههر یهههه ه یسهههه ه یارسههههانیا لهههههیههههاتی م شههههکی گهههها کههههه-
لهههههشهههه ر و لهههههو رکهههههسههههاته ق ریههههانی یکههههه و یی هههههنههههه ن مهههههتههههی جهههههم .ئههههه ههههه یهههههڕای
ۆریهههههی انایهههها ئهههههم گهههههڕه کهههههالمییههههه لهههههو تهههههکریفاتههههه د یهههههرانهههههیههههه کههههه یههههه مهههههیهههههسهههه ی
سهههها کردنی جیههههاوا ی لههههه ن هههه ا یارسههههایا دروسهههه کههههراوه کههههه دهیهههها لههههه یهههههران هههههردا ئامهههها ه
یهههههوه یکهههههیههههه گهههههڕهکههههانی کهههههالمههههی نههههاوه شههههایهتههههی و شههههایهتههههی ده ر و نیشههههان ار واتههههه لههههه
گهههههڕهکههههانیتههههر ده تهههه انیه وه دووی شهههه ه و نیشههههانیا یکهههههویههههه و ییان ۆ ینهههههوه کههههه ههههی لههههه
گههههههڕی کههههههالمهههههی "یارگهههههه یارگههههههیههههههنههههه " ...لهههههه گههههههڕی سهههههاوا نهههههاویراوه هههههههروههههههها کههههههرام
کردنههههههی م شههههههکی گهههههها یهههههههههههههه ی الوا یهههههه ونی ئاسهههههه ی دهرک و نههههههامی ئهههههههو ئهههههها ه ههههههه
رسهههه کی اق نهههههیههههه و لههههه کهههههالم کههههی دیکههههه _ کهههههالمههههی نهههها ئههههه هههههاس _ داکهههه کی
لهسهری کراوه و لهو کهرام کراوه.
مهغ می کهالب...
ههروهها له یهن ی  15له کهالمی گهڕی ساجناری ئاما هی کراوه.
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