ئۆستوورەی کاوەی ئاسنگەر؛
ی
شۆرش خودای با
جەوری پاشای زستان و

تاهی قاسیم
ر

ی
ی
ی
ر
چیۆیک
یەک لە بە ناوبانگیین ئۆستوورەکان گەالن سەر چیاکان زاگرۆس ،ر
کاوەی ئاسنگەرە کە بە کاوە و ئەژدەهاک یا کاوە و زەحاکیش بە ناوبانگە .سەرچاوەی
دەگییتەوە کە
هەرە باو و نارساو بۆ ئەم ئۆستوورەیە ،شانامەی فاریسیە .رفیدەویس
رڕ
دوای ئەوەی جەمشیدشا ئەریک دەسە اڵتدارەتی خۆی بە ی
بایس بەڕێوە نەبرد و زوڵم و
ر
جی ئەو شایەیک بێگانە بە ناوی
زۆری دەست
پێکرد ،خەڵک لە دژی ڕاپەڕین و لە ر
ا
زەحاک حوکیم وڵ رن گرتە دەست .زەحاک پاشایەیک زۆر زاڵم بوو .تەنانەت باویک
ا
ی
شانەکان ئەژدەهاک یا زەحایک ڕاموویس و دوو
خۆی دە چاڵو هاویشت .شەیتان سەر
ی
ی
ری
دەحەجمی.
خواردن مێشیک سەری الوان
ماچەکان روا .مارەکان تەنیا بە
مار لە ج
ی
پیاوان شا رۆژانە دوو الوی شارەکەیان دەستبەسەر دەکرد ،سەریان دەبڕین و مێشیک
ی
ناوەکان ئەرمایل و
ئەوانیان دەرخواردی ئەو دوو مارە دەدا .لەم نێوە دا دوو فریشتە بە
میی و ی
بی بە چێشتلێنەری شا .ئەوان رۆژانە
کەرمایل توانیان خۆ بخزێننە ناو کۆشیک ر
مێشیک سەری مەڕێکیان لە گەڵ مێشیک یەک لە دوو الوەکە تێکەڵ دەکرد و
دەرخواردی مارەکانیان دەدا .بەو جۆرە لە دوو الو یەکیان رزگار دەبوو .بەرەبەرە نۆرە
ری
گارن
گەیشتە کوڕ یا
دوایی کوڕی ئاسنگەری شار کە ناوی کاوە بوو .کاوە بۆ رز ی
می لە کوڕی کاوە خۆش
ایەتی دەربڕی .ر
کوڕەکەی ،رووی لە کۆشیک ر
میی کرد و ناڕەز ر
بوو و ئازادی کرد .لە بەرامبەر دا داوای ل کرد گەوایه بۆ بدا و بۆی واژۆ بکا کە
ا
ا
بەڕیوەبەرێیک دادگەرە و بەڕێوەبەرییەیک عادڵنەی هەیە .بەڵم کاوە نەک ئەوەی
ی
ئەوانەیس کرد کە ئەو تۆمارەیان بۆ شا ئیمزا کردوە .قەباڵەکەی ل
نەکرد ،لۆمەی
ر
دەسی کوڕەکەی گرت و لە کۆشیک پاشا وەدەرکەوت .کە گەڕایەوە،
دڕاند،
ا
ئاسنگەرن لە سەر شان دانا و بۆ
بەرهەڵبێنەی ئاسنگەریەکەی کرد بە ئاڵ ،کوتیک
ی
میی کرد.
بەگژداچوونەوەی ئەو هەموو زوڵم و زۆرەی زەحاک ،رووی لە کۆشیک ر
خەڵیک ناڕازیش وەدوای کەوتن و بەو جۆرە شۆرشێیک بەرین دژ بە ئەژدەهاک ساز
بوو .لەو الوە فەرەیدوون ناوێک کە هەڵگری توخیم شایان بوو و باویک بە دەست
پیاوان شا لە دایک ببوو .داییک بۆ رزگار ی
ی
کردن لە
زەحاک کوژرابوو دوور لە چاوی
دەست پیاو یان زەحاک ،لە ئەشکەوتێکدا الی پیاوچاکێک شاردبوویەوە .کاوە،
ی
ا
ی
فەرەیدوون دۆزیەوە .فەرەیدوون بوو بە پێشەنیک شۆرشەکە ،دەسەڵ رن زەحایک
جی دانیشت .زەحاکیش بردرا بۆ ئەشکەوتێک و لەوێ بەند
رووخاند و بۆخۆی لە ر
کرا.
ئەسەدن تووسیشدا بە
چیۆکەکە جگە لە شانامەی رفیدەویس ،لە گرشاسب نامەی
ر
ی
ناوەرۆکێیک هاوشێوە ،هاتووە .سەرچاوەی هەردووشیان وێدەج "خودای نامە" ن

ر
ر
بەسەرهان پاشایان
گرینگیین کتێی سەردەیم ساسانیەکانە و تێیدا
کە دەگوترێ
چیۆکەکە الی توێژەران و خەڵیک
چیۆک و ئەفسانە کراوە و نوورساوەتەوە .ر
ئاوێتەی ر
ری
گیاوە .الی نووسەران و توێژەران لێکۆڵینەوەی
ئاسان وەک رووداوی ر
استەقی وەر ر
ی
ی
ی
چیۆکەکە و دەستنیشان کردن شوێی رووداوەکان و
زۆر سەبارەت بە بنەمای ر
ی
چیۆکەکە نوورساوە .الی خەڵیک ئاساییش ،بۆ وێنە
شونایس راستەقینەی قارەمانان ر
ی
دانیشتوان ناوچەی ئیسفەهان لە ناوەندی رئیان پێیان وایە شەڕی کاوە و زەحاک لە
ی
قارەمانان
ناوچەی ئەوان رووی داوە .چەندان شوێنیش لە ناوچەکە بە ناوی
چیۆکەوە کراوە .وەک مەشهەدکاوە کە پێیان وایە گڵکۆی کاوە لەوێیە یان
ر
فەرەیدوونشار کە پێیان وایە فەرەیدوون خەڵیک ئەو شارە بووە .تەنانەت ی
ئیبی
ی
هەولییش لە کتێی "وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان "..دا بۆی لەدوو
خەلەکان
ر
سەرەکی ئەم
کەسایەتی
داون .لە زۆر ناوچەی دیکەش ،گوند و شوێن بە ناوی
ر
ر
چیۆکە یان کاوەناوی دیکەوە کراون .بۆ وێنە گوندی کاوەکال سەر بە خوڕەماوا یان
ر
گوندی مام کاوە (مامکاوێ) لە ناوچەی سەردەشت .هەروەها لە دەڤەری
ا
ا
انەتی رۆژهەڵ رن کوردستان .قەڵیەک بە ناوی
هەشتەرۆی پارێزگای زەنجان ،لە ر
جی ار
ا
قەڵی زەحاک ماوە و پاشماوەی دوو قەڵی دیکەکیش بە هەمان ناو یەک لە
ا
ی
سوورێی سەر سنووری
ناحیەی خورماڵ باشووری کوردستان و ئەویدی لە چیای
ا
دەسکردی باشوور  -رۆژهەڵ رن کوردستان هەیە.
ی
چیۆیک کاوە و ئەو بەسەرهاتە دا هەیە کە
سەرباری ئەوانە وێکچوون زۆر لە نێوان ر
ا
ی
ر
هیۆدۆت لە ر ی
رووخان دەسەڵ رن
چۆنیەن
"میووی شەڕی پارسەکان"دا سەبارەت بە
ر
ی
ی
ی
ی
میوونووسان دواتری یونان بۆیان
گیاویەتەوە و ر
ماد و هاتنە سەر کاری کوریس پارس ر ڕ
لەدوو داوە .بە تایبەت وێکچوون لە نێوان ناوی زەحاک یا ئەژدەهاک لە گەڵ ناوی
هیۆدۆت بە ئاستیاگ ناوی هێناوە .کۆمەڵێک مۆتیڤ و
دوا پاتشای ماد هەیە کە ر
نیشانەی دیکەش وا نیشان دەدەن کە ئەوەی هیۆدۆت و نووسەر یان دواتری یونانی
ر
چیۆک و ئەفسانەی کاوە و
گیاویانەتەوە ،شتێیک وەک ر
لەم بارەوە بیستوویانە و ر ڕ
چیۆیک کۆرش
هیۆدۆت ئەفسانەی کاوە
دەگیێتەوە یان ر
زەحاکە  .ئەوە کە ئاخۆ ر
رڕ
انی سەبارت بە بنەمای ئەو
هەمان ئەفسانەی کاوەیە ،کۆمەڵێک ئاڵۆزی و نیگەر ر
ی
بۆچوون وەهاش هەیە کە چیۆکەکە بۆ رووداوێیک کۆنیر
چیۆکە پێکهێناوە.
ر
ر
ا
ی
ماننان .بەڵم ئەم بابەتە
دەگیێتەوە و دەیباتەوە سەر کوژران ئازای کوڕی رئیانزووی
ی
رڕ
ی
میوو نییە بەڵکو بە ر ی
چیۆیک کاوەی ئاسنگەر نەک هەر ر ی
بەمیوو کردن،
رپی وایە ر
ی
خاوەنان و لە ر ی
چیۆیک کاوەی
غەدرێیک گەورە لەم ئۆستوورەیە ،لە
میووش کراوە .ر

ی
ئاییی ی
ی
ی
رەیک لە باوەڕ و ی
کۆن
چیاکان زاگرۆسە و
دانیشتوان سەر
ئاسنگەر ،ئۆستوورەی
ی
ی
چیۆک و ئۆستوورەکان لە گەڵ شوێن یا
ئەوان دایە .هەڵبەت تەباکردن رووداوەکان ر
ی
ی
ری
چیۆک لە گەڵ کەسایەتییە خاس
شوێنگەل ر
استەقی و دیاری کردن ناوی قارەمانان ر
ی
ی
خۆن و بێگانە ،کارێکە کە نەک هەر لە ئۆستوورەی
و خراوەکان ر
میوو یان خەڵیک ی
چیۆکەکاندا دەکرێ .هۆکاریش
کاوەی ئاسنگەر بەڵکو لە گەڵ زۆربەی ئۆستوورە و ر
چیۆکێک بگرێ کە رپی وان راست نییە .هەر بۆیە
ئەوەیە کە گوێگر نایهەوێ گوێ لە ر
ی
ی
چیۆکەکە
گیەرەوە زۆر جار بۆخۆی بە دەستنیشان کردن شوێنێک بۆ رووداوەکان ر
رڕ
ی
ئەفسانەن لە گەڵ کەسایەتیەیک راستەقینە ،هەوڵ
یان تەبا کردن ناوی قارەمانێیک
ی
ا
ر
خەیاڵ بیسەر و برەو بە کارەکەی خۆی بدا.
یارمەن بە
دەدا
ی
چیۆیک کاوە و زەحاک هۆکاری ر ی
رواڵەتی ناوی
یکایەتی
نی
کوردی یا
میدیان بوون ر
ر
ر
ی
ا
ر
چیۆکەکە لە گەڵ ناوی النیکەم دوو رێبەری دەسەڵن میدیایە .دیاکۆ و بە
پاشای ر
ی
ئاسان ناوەکان
تایبەت ئەشتویگۆ یا ئاستیاگ .ئەوەش وای کردوە کە بێگانان بە
تێکەڵ بکەن و دوژمنانیش هەوڵ بدەن ئۆستوورەکە لە دژی ئەو گەل یا گەالنە
پێچەوانە بکەنەوە .ر ی
نییکایەتیەکە بە تایبەت بە هۆی وشە یا پاشگری "دەهیو" یا
ا
ا
بەڕێوەبەرن وڵتە .پرۆفیسۆری کورد دوکتور
و
تداری
دەسەڵ
"دەهاک"ە کە بە مانای
ا ی
ی
جەماڵ رەشید سەبارەت بە رەیک ئەم وشەیە دەڵ" :لە سەردەیم مادەکان دا وشەی
ا
دەهیو بە واتای وڵت هاتووە ،لە بنەڕەت دا "دەیوکا ،دەهیوکا ،دەیوک ،دەهیوک"ە
ا
.
ت
ئاڵۆزن ناوی ئەشتویگۆ لە گەڵ
هۆکاری
ئەوەش
"
دەدا
وڵ
واتای سەرۆک
ی
ئەژدەهاک ،زەحاک و تەنانەت ئاستیاگە.
هیۆدۆت بە ئاستیاگ ناوی هێناوە ،بە "ئیختویگۆ" و
دوا پادشای میدیا کە ر
"ئیشتویگۆ" یان "ئەختویگۆ" و "ئەشتویگۆ"ش ناوی هاتووە .بە ئەگەری زۆر
ی
ر
ئاشی کە رەیک وشەکە بەو شێوەیە
ناوەکەی دەگەڕێتەوە سەر وشەی ئاشت و
النیکەم لە ی
زمان پەهلەویش دا تۆمار کراوە .بەو پێیەش ناوی ئاستیاگ ،ئاشتیاگ یا
ا
ئیشتویگۆ لە ناوێیک تێکەڵوی وەک "ئاشت دهاک" یا "ئاشت دەهاکۆ" بە مانای
ا
ر
وڵ رن دوور لە شەڕ ج بووە .هۆکاری ناوەکەش بۆ ی
ر
دۆج
ئاشی یا
حکومەن
سەرۆیک
ا
ا
وڵ ر
تدارەتی ئەودا
دەسەڵ
سەردەیم
لە
و
کسوف
پەیماننامەی
دوای
میدیا
ن
ر
هاوکارن نەبوپلسەر،
دەگەڕێتەوە .هۆوەخشتەرە ی باویک ئاستیاگ ،دوای ئەوەی بە
ای
ا
ر
ملهوڕن دەسەڵ رن ئاشوور هێنا
و
تدارەن
دەسەڵ
کۆتان بە سەدان ساڵ
پاشای بابل،
ی
ی
ا
ر
ر
مەبەسی بەرین کردنەوەی هەرێیم ژێر دەسەڵن میدیا،
داگی کرد ،بە
و نەینەوایان ر
رێبەرن
رووی لە باکووری رۆژئاوا کرد .لە سەر چۆیم خالس ،لە نێوان سپای میدیا بە
ی

ر
دەسی ن
سەرۆکایەتی ئالیاتس ،شەڕێیک قورس
هۆوەخشتەرە و لەشکری لیدی بە
ر
کرد .شەڕ بۆ ماوەی شەش ساڵ درێژەی کێشا .هەرچەند سپای میدیا زۆر و بە ر ی
هیتر
ا
بوو بەڵم سوارەی لەشکری لیدی بە ئەزموون و بە توانا لە بەرامبەریدا راوەستان.
ا
ری
ساڵ ٥٨٥ی بەر لە ز ر ی
حەوتەمی ساڵەوە کە رۆژێک ،خۆر رووی لە
ایی ،شەڕ کەوتە
گیان یا کسووف هاتە ئاراوە .دوو الیەن کە
هەردوو لەشکر و هەردوو شا ،تێکنا و خۆر ر
النیکەم لە ی
تووڕەن خودا
ئاییی یەکیاندا خۆر بەرزترین پلە بوو ،ئەوەیان بە نیشانەی
ی
لەو شەڕ و پێکدادانە لێک دایەوە .ترس و نیگەر یان لە نێو سەرباز یان دوو الیەندا پەرەی
گرت و ریزەکانیان ئاڵۆز بوو .ناچار دەستیان لە شەڕ کێشایەوە و شەڕ راوەستا.
ر
دەسی بۆختوننەرس ،پاشای بابل کە ئەو کات جێگای باویک
سەرەنجام لە سەر
ا
ئاشی لە نێوان وڵ ی
ی
ر
تان میدیا و
پەیمان
گرتبۆوە،
ی
لیدیا مۆر کرا کە لە ر ی
میوو دا بە پەیمان کسوف یا
گیان بە ناوبانگە .بە رپی پەیمانەکە رووباری
خۆر ر
ا
وڵت دیاری کرا .بۆ قایمیر
خالس بە سنووری دوو
ر
کردن ئەو پەیمانە و ی
ی
دۆستایەن و
دانان بناخەی
ا
خز ر
مایەن لە نێوان دوو وڵت ،کچ پاشای لیدی
لە ئاستیاگ ،کوڕی پاشای میدیا مارە کرا .هەر لەو
دوان کرد و
ساڵە دا هۆوەخشتەرە کۆج ی
ر
ر
پاشایەن
تەخی
ئەشتویگۆی تازەزاوا لە سەر
ی
میاتێیک گرینیک
دانیشت .هۆوەخشتەرەی باوک ر
ا
لە دەسەڵتداری بۆ کوڕەکەی بە ج هێشت کە
لە سەرووی هەمووان پاتشای جەوان دوژمنێیک بە ر ی
هیی لە ناوچەکە دا نەمابوو؛
ی
ا
ی
ر
پێشی تەنیک بە
تەمەن دەسەڵ رن ئاشوور هات کە
کۆتان بە سەدان ساڵ
ی
ر
ی
حکومەتەکان ماننا و میدیا هەڵچنیبوو ،لە گەڵ دەوڵەن بابل لە دۆستایەتیەیک
ی
ی
ر
ی
ئاشی لە گەڵ
پەیمان
بەستی
کاریش رێککەوتن و
توندوتۆڵ و ن گرێ دا بوو و دوا
ا
ا
ا
ر
کۆتان تەمەنیدا دەسەڵتێیک ئاشت و
دەسەڵ رن لیدی بوو .بەوەش دەسەڵن میدیا لە
ی
ر
"ئاشی دەهاک"" ،ئاشتیاگ"
ئاشتیانە و دوور لە شەڕ بوو .لە بەر ئەوەش پادشا ناوی
ا
ئاشی ل نرا .لە ر ر
ر
اسی دا جیاوازی لە نێوان ناوی
و "ئاستیاگ" یا سەرۆیک وڵ رن
ر
ر
ئاشتی
حکومەن
ئاشی و ئازە کە یەکەمیان
جیاوازن نێوان
ئاشتیاگ و ئازیدەهاک
ر
ی
ر
دوور لە شەڕە و ئەویدی حکومەن تاریک و زێدەخواز.

ر
چیۆیک کاوە و زەحاک نییە .لە ئاڤێستا دا ناوی
هیۆدۆت کۆنیین ئاماژە بە ر
ئاماژەکەی ر
ئەژدەهاک بە شێوەی "ئاژی دەهاکە" یا "ئازی دەهاکە" هاتووە کە هەژدیهایەیک یس
ا
سەری شەش چاوی یس لمبۆزە و فەرەیدوون لە گەڵ بە شەڕ دێ .رەنگە لەویش
ی
ر
مۆتیڤ بەرەوڕووبوونەوەی پاڵەوانێک لە گەڵ هەژدیهایەیک یس سەر لە سەر
کۆنی،
ی
ا
جایم بە ناوبانیک حەسەنلووی سندووسە کە یه سەردەیم دەسەڵ رن مانناییەکانە و
ا
ری
میووی زیاتر لە یس هەزار ساڵ بۆ خەمڵێندراوە .لەو پاژەی جامەکەدا کەسێک لە
ناو پەیکەرێکدا کە هەژدیهایەیک یس سەرە ،بە خۆی و بە یس سەری هەژدیهاوە
ا
ی
گومان زۆر هونەرمەند هەوڵ داوە
هی ییس پاڵەوانێک بووەتەوە کە بە
بەرەوڕووی ر
وێنەی ئەژدەهاک پێشان بدا.
ی
بوون ئۆستوورەی زەحاک لە سەر جایم سندووس و ناوبانگ و سەرنچ
سەرەڕای
چیۆیک کاوە لە ناو کورد دا نەکراوە بە بەیت .یان لە
چیۆکەکە ،ر
زۆر لە سەر ناوەرۆیک ر
ا
ژێر ر ی
ەمۆنی شانامە و گرشاسبنامە و...دا لە ربی چووەتەوە .بەڵم لە هێندێک
هی ر
ی
چیۆیک بەر ئاگردان بوو .بۆ وێنە
ناوچەدا تا نێوەڕاستەکان سەدەی بیستەمیش ،ر
چیۆکەکە بە راوێژی "مام کەرییم حەمەخان" ئاوایە:
کورتەی ر

جەمشیشا هێنا و
دەریان چوار چڵە گیای بۆ
"جەمشیشا پاشا بوو .رۆژێ مرۆڤێیک
ر
ر
ی
ی
جەمشیشا چڵە گیاکان
رپی وت ئەمە بکە بە کەالنە و بیخۆ .مرۆڤەکە رۆی ون بوو و
ر
بە وەزیرەکەیدا بۆ نانەواکەی نارد تا بۆی بکا بە کەالنە .نانەوا کەالنەکەی ل لەت بوو
جی گیایەکە بۆ شا کرد بە کەالنە و بۆی نارد.
و ناچار بە دزی دەسکێک کەوەری لە ر
ر
لەو وەختەدا زەحاک کە دار ی
جەمشیشا بوو ،گەیشتەوە .بریس بوو ،لەتە
مدبەق
کێش
ر
هەڵیی ،حەوت
کەالنەکە لەوێ فڕێ درابوو ،هەڵیگرتەوە ،خواردی .کە سەری
ڕ
ی
ی
ی
دادەنیش.
جی
تەبەقەی ئاسمان بە چاوی خۆی دیت .زان شا دەمرێ و بۆخۆی لە ر
جەمشیگیا
جەمشیشا مرد و زەحاک یژن شای لە خۆی مارە کرد .شاژن کە لە
ر
ر
ا
ر
ی
دووگیان ببوو ،مناڵ بوو ناویان نا فەرەیدوون .زەحاک سەیری ئاسمان کرد و ون من
بە دەست ئەو کوڕە دەمرم .مەلۆتکەی دا بە دەست وەزیرەکەی و ر
گون بڕۆ سەری
ا ی
جی هێشت.
بیە .وەزیر مەلۆتکەی بردە قەراخ دەریا بەڵم
بە
لەوێ
و
سووتا
پی
زیک
ر
ر
ڕ
.
شیی دایە و بە خێوی کرد شەیتان کە مامۆستای زەحاک بوو،
گامێشێک لەوێ ر
ی
رۆژێک هەردوو ال شان زەحایک ماچ کرد .مار لە ج دەیم شەیتان پەیدا بوو .مارەکان
دەمیان بە میل زوحاکدا دێنا و ئازاریان دەدا .وەزیرێک پی گوت ئەگەر مێشیک ی
الوان
ر
ی
بدەیی تۆ ئازار نادا .ئاسنگەرێک لەو ناوە حەفتا و دوو کوڕی هەبوو .حەفتا کوڕی
خورا و ی
دوان ماوە .نۆرەی ئەوانیش گەیشت .ئاسنگەر زۆر ناڕەحەت بوو ،چوو لە

مزگەوت نوێژی کرد و زۆر پاڕایەوە تا خەوی ل کەوت .ئیمایم عەل هات دە خەویەوە
ا
و خەبەری ن دا کە ی
بەیان لە گەڵ خۆرهەڵت فەرەیدوون بە تەورێکەوە دێ و زەحاک
دەکوژێ .ی
بەیان هەر کە خۆر ئەنگووت ،فەرەیدوون بە سواری گامێشێک،
زنجیی کرد ،بردی
هیییس بۆ کۆشیک زەحاک برد و ر
تەورزینێک بە دەستەوە پەیدا بوو .ر
شەمیان و خستیە ناو تەلسمێکەوە .ئێستەش دووکەڵ لەو تەلسمە دێ:
بۆ کێوی
ر
زنجی هەزار ساڵەوە
زوحاک وە ر
سیمرغ وە قووەی پەڕ و باڵەوە
نەیانکرد سەیران دنیای دوور مەنزڵ
ئەوانیش وە مەوتەمەرگ داغڵ بوون وە گڵ
ی
فەرەیدوون فەڕ
کوا فریشتەکەی
حەفتاودوو کوڕی بابای ئاهەنەر" ..
جیاوازن
چیۆیک زەحاک هاتووە کە تا رادەیەک
هەروەها لە شانامەی کوردیشدا ر
ی
ی
بەیتەکان کاوەی ئاسنگەری
گیانەوەکەی شانامەدا هەیە .بەشێک لە
ناوەرۆیک لە گەڵ ر ڕ
شانامەی کوردی ئاوێتەی مەقایم باباناوویس کراون کە یەک لە مەقامە بە
ی
ناوبانگەکان ی
ئاییی یارسانە:

دوانزە فەرزەنان کاوەی ئاسنگەر
یەیک چەنەش مەن یانزەش بڕین سەر
وەمەودای ئەلماس کردشان چاک چاک
مغزش دەراورد ن ماران ضحاک
کاوەی ئاهەنگەر زوی خ و زام وەردەن
ا
وەر داوان ویش وە ئاڵ کەردەن
تەمیە ئاما وە داوان
کووکە ر
شیەخان!
وادەی خۆشییە کاوە گیان! کاوەی ر
دڵە وەهارەن ،رووژێ نەورووزەن..
رووژێ نەورووزەن ..دڵە وەهارەن..
داوودم دییەن نە تووی ر
بەرق یووز
نە قۆریس بەتوون ،نە شەوێ نەورووز
مەکیو ،کاوە گیان! ج یەریک نوونە
زەمەو زەماوەن
ر
دەیس بەرەو زەماوەن ،کاوە گیان! عەز مەرە شوونە

ر
گشی کورد خۆی لە ئۆستوورەی کاوەی ئاسنگەردا دیتووەتەوە و بە یه خۆی
بە
ی
کۆتان زستان و
کەوتی کاوە بە سەر زوحاکدا وەک بۆنەی
زانیوە .هەر لە کۆنەوە سەر
ی
هاتی ر ی
ی
جی ین نەورۆز سەیری کراوە .ئەم روانینە بە تایبەت لە سەدەی بیستەمدا ،شان
ی
بە ی
یەکەکەکان کورد زیاتر پەرەی گرت.
شان سەرهەڵدانە یەک لە دوای
ر
گشی خەباتکار یان کورد هەوڵیان دا کاوە و
خوێندەواران ،هونەرمەندان و بە
ا
ر
شۆرشەکەی بکەن بە رەمزی شۆرش و سەرهەڵدان لە دژی دەسەڵن ئەژدەهایک
ی
ی
شۆریس کاوە بوو بە رەمزی ر ی
زستان زۆرداری و موژدەی
اماڵیی
زەمان .بەو روانینەوە
ی
ی
شیکۆ بێکەس شانۆنامەی بە ناوبانیک "کاوەی ئاسنگەر"ی لە
هاتی نەورۆزی ئازادی .ر
ی
سلێمان کرا بە رەمزی
چیۆک نوویس ،پەیکەری کاوە لە شاری
سەر بنەمای هەمان ر
ی
ری
ادیۆن
خەبات بۆ شاری هەڵمەت و قوربان ،سوارەی
ئیلخانیادە شانۆنامەی ر ی
ی
چیۆکە نوویس و هەژار بە
"چەکوش
وەشێی رۆڵەکوژراو"ی لە سەر بنەمای ئەو ر
شێعری نیوەدرێژی "کوتیک کاوە" لە سەر رێچکەی رفیدەویس ،زەحایک بە رەمزی
حوکیم عەرەب لە کوردستان شوب هاند کە بارز یان وەک کاوە خەریکە ئەم حوکمە
ا
ر
چیۆکە رەنگدانەوەی زۆری لە سەر هونەر و
زەحاکیە رادەماڵ .بە
گشی ئیلهام لەو ر
ا
گرن کورد لە سەدەی بیستەم دا بە ج هێشت .بەڵم زۆربەی ئەوانە لە
ئەدەن بەر ی
گیانەوەیەک کە وەک هەموو
گیانەوەی ر
چیۆکەکە لە شانامەدا بوو .ر ڕ
سەر بنەمای ر ڕ
ی
ۆکەکان دیکەی شانامە ،بۆ قازانچ پاشایان و لە پێناو پار ر ی
اسی و پارێزگاری لە
چی
ر
ا
ر
ری
ناسیونالییم فارس یان پان
دەسەڵن ئەوان نوورساوە یان بۆیان گۆڕدراوە .هاوکات
ا
ی
رئی ر ی
پاشاکان رئیاندا پێناسە
انیم کە النیکەم رابردووی خۆی لە چوارچێوەی دەسەڵ رن
ا
تدارەتی
رەوان دەسەڵ
چیۆکە شانامەییەکەی کاوە و ئەژدەهایک وەک بەڵگەی
دەکا ،ر
ر
ی
چیۆکەکەی بۆ
اپی ئەویدی ،بە کار بردووە .بە تایبەت ئەو بەشە لە ر
خۆی و خر ر
ی
ر
پاشایەتی
گرینگیە کە بە رپی قسەی شانامە ،کاوە ،فەرەیدوون هەڵگری توخیم
ر
ی
ر
تەخی
دۆزیوەتەوە ،کردوویە بە پێشەنیک شۆرشەکە و دواجاریش هەر ئەو تاج و
باپی یان لە شایەیک زاڵم و بێگانە ئەستاندۆتەوە و بۆخۆی لە سەری دانیشتووە .گەرج
ر
ا
ی
ی
الی کورد بە دەسەڵت
گەیشتی فەرەیدوون هیچکات نرخ و بایچ البردن و
ا
ا
ا
ر
ی
روخاندن دەسەڵ رن زەحایک نەبووە بەڵم
کەڵکاوەژۆن شانامە و دەسەڵن فارس لەم
ی
ا
ی
ی
رووخان دەسەڵ رن میدیا،
چیۆیک
چیۆکەکە لە گەڵ ر
ئۆستوورەیە و تەبا کران ر
ی
ر
سەرەتاکان سەدەی بیست و یەکدا
دەسی یەک دا تا دواتر بە تایبەت لە
دەستیان بە
ر
ناسیونالیسی کورد لە سەدەیەک پێداهەڵگوتن بە کاوە و
رووناکبی یان
بەشێک لە
ر
ا
ر
ی
دەستخۆشانە کردن رلی سەبارەت بە البردن دەسەڵن زەحاک ،پەشیمان ببنەوە .تا

شۆرشگی
سیاسی کورد لە رابەرێیک
کەسایەتی کاوە الی هێندێک چاالیک
ئاستێک کە
ر
ر
رڕ
و رەمزی خەباتەوە بۆ ر ی
خائی و رەمزی خیانەت دابەزێندرا.
ا
بەڵم بە سەرنجدان بە ناوەرۆیک ر
چیۆکەکە لە شانامەدا بۆمان دەردەکەوێ کە
ی
ی
دەوسیش بەرنەداوە .لە
چیۆیک کاوە تەنانەت یەخەی رفی
مۆتەکەی کوردیبوون ر
ی
چیۆک بۆ دۆزینەوەی رێگاچارەیەک،
گیانەوەکەی دا ،دوو لە قارەمانان ر
بەشێک لە ر ڕ
تایبەتی شا .ئەوان هەموو رۆژێ
میی و دەبن بە ئاشپەزی
دەخزێنە ناو کۆشیک ر
ر
ی
مارەکان دەدەن.
مێشیک الوێک لە گەڵ مێشیک مەڕێک تێکەڵ دەکەن و دەرخواردی
بەو جۆرە هەر جارە الوێک نەجات دەدەن .بە قسەی رفیدەویس ناوی ئەو دوو کەسە
ا
ی
ری
بوون ئەو دوانە لە
پێشبی بوو .ڕۆڵ راستەقینە و هۆی
کەرماییل پاکدین و ئەرماییل
ا
ی
چیۆکەکە،
چیۆکەکە دواتر روون دەکرێتەوە بەڵم ئاوێتە کردن کورد بەو بەشە لە ر
ر
ی
ی
لە جۆرێک باجدان بۆ بێدەنگ کردن کورد لە حاند شێواندن ئۆستوورەیەیک خۆی
زیاتر نییە .لەم بارەوە لە شانامەدا هاتووە:
بە جای خورش زان رس ن بها
چو گرد آمدی مرد از ایشان دویست
خورشگر بدیشان بزی چند و میش
کنون کورد دارد از آن تخمە نژاد

خورش ساختند از ن اژدها
بر آن سان کە نشناختندی کە کیست
سیدی و صحرا نهادند پیش
کز آباد ناید بە دل برش یاد

واتە :لە جی مێشیک الوەکان ،بە مێشیک ن ی
نرج ئەو مەڕانە خۆرشتیان بۆ هەژدیها
ر
ر
ساز کرد .کان ژمارەی پیاوە رزگارکراوەکان گەیشتە دووسەد کەس ،بە جۆرێک کەس
نەیاننایس ،چێشتلێنەرەکان چەند بزن و مەڕیان پێدان و ئەوانیش روویان لە دەشت و
سەحرا کرد .کورد ئێستا هەڵگری تۆیم ئەو رەگەزەیە و لەو رەگەزە وەچە دەخاتەوە کە
ئەگەر باپیانتان لە بی نایە ر
باشیە بە دڵتان دا ن و لە ربیتان ن.
ر
ر
ا
چیۆکە بە ئۆستوورەی دەستکاری کراوی کوردەکان
بەڵم هۆکاری ئەوە کە بۆج ئەم ر
ر
چیۆیک کاوە و زەحاک
و بە
گشی زاگرۆس نشینان دەزاندرێ ،بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ر
ی
ر
هەڵگری توخمەکان ئەو ئۆستوورە مییاییانەیە کە لەوەپێش باس کراون و لە ریزی
ئەواندا ر ی
ملمالنی نێوان واروونا و ئیندرایە کە جارێ
پۆلی دەکرێ .درێژەی هەمان
ر
دەبن بە شێخمەند و شێخرەش ،جاری دیکە بە مەم و بەکر و رلیەش بە فەرەیدوون و
زەحاک .ئەژدەهاک هەمان هەژدیها ،گیانداری ترسهێنەری ئیندرای خودای شەڕە.
ملمالنی شێخ مەند و شێخ ڕەش دا،
هەمان ئەو "مارە ڕەشە لغاوە سپیەی" کە لە
ر
دەن بە تەشیک شێخ ی
ڕەیس خودای شەڕ .دوازدە فەرزەندی کاوە هەمان دوازدە
ی
فەرج بۆ دەمێنێتەوە و رۆژی
مامەدن باویک شێخ فەرخن کە تەنیا شێخ
منداڵەکەی
ی

کەوتی کاوە هەمان رۆژی زەماوەندی پەریخان و برایمۆکە .حەوت خو ی
ی
داکان
سەر
ر
میی یان چ راستەوخۆ وەک خۆیان یان بە نیشانە و هێمای خۆیان لەو ئۆستوورەیەش
دا دەور و حزووریان هەیە .ئیلهام لە رسووشت ،گەڕ یان گەردوون و ئاڵوگۆڕی مانگ و
ی
ی
پێناسەکان
روون دیارە و هەموو ئەوانەش
وەرزەکان لەم ئۆستوورەیەدا بە
ئۆستوورەیەیک ر
میی ر ی
ایی.
ی
ا
لە بورجە ی
کان فەلەکدا ،رەشەمە یه خودای با ،بورج گا یا مانیک گوڵن یه ڤەروونای
ی
خودای کشتوکاڵ ،بورج کۆ یا مانیک خەرمانان یه خوداژن ئاناهیتا و بورج تەرازوو یا
ی
مانیک مێهر یه ر
مییایە .ئەمانە خودای خ ری و چاکەن و مانگە بە بەرەکەتەکانیان بە ناو
ا
ا
بەڵم ئیندرا خودای شەڕە و بە ی
کراوە.
هاتی ،یا کەمئاوی و وشکەساڵ لە گەڵ خۆی
ا
ی
ی
دێی یان زستان تووش و سەخڵەت .بۆیەش لە ساڵ دا دوو جار دەسەڵت بە
دەستەوە دەگرێ .جارێکیان چلەی گەورەی هاوین و بورج قرژاڵە کە وەرزی گەرما و
کەم ئاوییە و جاری دووهەمیش چلەی گەورەی زستان و بورج کوور
ی
توویس
چیۆکەکان دا هەر کات
(جۆدەی/گدی) کە وەرزی تۆف و سەرمایە .واتە لە ر
ئۆستوورەی ئیندرا ر ی
پێوەندن بە چلەی گەورەی هاوینەوە هەیە کە
بی ،ئەوە یان
ی
ر
سەرەنجامەکەی ی ی
عەداڵەن ر
مییایە لە سەرەتای ر ی
پایی یان
سپی یان بە
جین مێهرەگان و ر
ر
ی
دەردێی .رفیدەوسیش لە
بایس چلەی گەورەی زستانە کە سەر لە نەورزۆ و بەهار
شانامە و لە قالی "چل ساڵدا" ئاماژە بە چلە دەکا:
چو از روزگارش چهل سال ماند

نگر تا برس برش یزدان چه راند

فریدون چو شد بر جهان کامگار
به رس م کیان تاج و تخت مه ی
به روز خجسته س ر مهرماە

ری
خویشی شهریار
ندانست جز
بیاراست با کاخ شاهنشه ی
به رس بر نهاد آن ی
کیان کالە

واتە؛ ر
کان کە تەنیا چل ساڵ لە عومری زەحاک مابوو ،جا چاو ل بکە بزانە خودا ج
بە سەر ی
دێی.
ی
لە فەرهەنیک کوردەواریدا ئۆستوورەی کاوە و زەحاک ،بایس جەفای چلەی زستان و
ا
بەڵم الی رفیدەویس ئەمە ئۆستوورەی ر ی
سەرەنجام ی
جی ین
هاتی بەهار و نەورۆزە
مێهرەگانە .ئەم دوو روانینە جیاوازە نیشانەیەیک زەق و گرینگە لە شونایس ئۆستوورە
چیۆیک
گیانەوەی لە شانامە و هاوشێوەکانیدا .لە ر
کوردیەکە و هەڵگەڕاندنەوەی لە ر ڕ
شانامەدا هیچ باسێک لە نەورۆز و بەهار نییە و بە روونیش ئاماژە دەکا کە دوای
ی
ی
مانیک مێهر کە سەرەتای ر ی
ر
تەخی
پاییە ،لە سەر
البردن ئەژدەهاک ،فەرەیدوون لە
ر
ی
دادەنیش:
پاشایەن

زمانه ناندوە گش ت از بدی

گرفتند هر کس رە ایزدی

واتە؛ فەرەیدوون دوای ئەوەی لە کار و باری دنیا بۆوە و جگە لە خۆی کەیس بە پیاو
ر
پاشایەتی رازاندەوە و لە رۆژی
تەخی دانا و کۆشیک
نەز یان ،وەک پادشایان تاج و
ر
ی
ا
ر
پاشایەن لە سەر نا .زەمانە خۆش و ن خەم بوو
رپیۆزی سەرەتای مانیک مێهردا کڵوی
ر
خواپەرەسییان گرتە بەر .
رن
و خەڵک ی
چیۆیک کاوە و
جگە لە شانامەی رفیدەویس ،لە "گرشاسبنامەی ئەسەدی"ش دا کە
ی ر ی
پایی و مانیک مێهر دا
ئەژدەهاک هاتووە ،ئامانج
پاشایەتی فەرەیدوونە کە لە سەرەتای ر
ر
دەست پێدەکا:

همان س ال ضحاک را روزگار
بیآمد ف ریدون به شاهنشیه
کی کوفت خ رد
رسش را به گزر ر
ی
شاهی شد از خوشه مهر
چو در برج
ر
بر آرایش مهرگان جشن ساخت

دژم گشت و شد سال عمرش هزار

وز آن مارفش کرد ر
گیی تیه
ببستش ،به کوە دماوند برد
نشست او به شایه رس ماە مهر
به شایه رس از چرخ مه برافراخت

ی
دوان هات،
واتە؛ هەر ئەو ساڵە کە رۆژگار زوحایک دامرکاند و هەزار ساڵەی تەمەن ی
فەرەیدوون بوو بە پاشا و دنیا لەو شای وەک مارە رزگاری بوو .گورزێیک شاهانەی لە
سەری دا و لە کێوی دەماوەند بەستیەوە .وەختایەک هێشووی خۆر کەوتە ناو بورج
ی
ر
ر
پاشایەن رۆنیشت .بۆ
تەخی
شەهێنەوە ،ئەو لە سەرەتای مانیک مێهر دا لە سەر
رازاندنەوەی مێهرەگان ر ی
جی ین پێکهێنا و لە گەڕی مانگ دا وەک شا دەرکەوت .
ی
سەردەمان پاشایەتیدا ئەو گرینگایەتییەی کە بە ر ی
جی ین مێهرەگان لە سەرەتای
لە
ری
پاییدا دەدرا ،بە نەورۆز نەدەدرا .نەورۆز و مێهرەگان هەردوو لەوەدا وەک یەکن کە
شەو و رۆژیان بەرابەرە .هەروەها لە حاڵێکدا مێهرەگان سەرەتای ر ی
پایی و بەرەو زستانە،
ا
ی
زستان سەخت و تووش ،رووی لە بەهار و گەرمایە بەڵم کۆمەڵێک
نەورۆز دوای
ی
ر
تایبەتمەندی ،مێهرەگانیان کردبوو بە ر ی
گرینگی لە نەورۆز .مێهر مانیک
جینێیک
ی
ئاییی ر
مانیک ر
مییانیە .پێک گەیشتیی
مییایە کە بەرزترین پلەی ی
حەوتەیم ساڵە و
ی
ر
بورج کۆ و تەرازوو یان خواژن ئاناهیتا بە مییا لەو مانگەدا ،یەک لە رووداوە
ی
ئاییی ر
ۆزەکان ی
ر
میی یانیە .خۆر دەکەوێتە بورج تەرازۆوە کە
رسووشییە هەرە رپی
ی
ابەرن شەو و رۆژ لە مانیک مێهردا نیشانەی
تەرازوو هێمای عەداڵەتە و ،بەر ی
ی
بەرابەریخوازی و دادگەرن ر
مییایە .مێهرەگان هەروەها ر ی
جین بەران تێبەردانە کە
ی
نەکان مەڕداران و جووتیار – مەڕدارانە .ر
جی ی
ر
گرینگیین ر ی
کان گەیشتیی
یەک لە
بەروبوویم جووتیاری و ئاژەڵدارییە؛ بەرخ گەورە و قەڵەو دەن ،دانەوێڵە لە کا جودا
ی
گەیشتی ترێیە ،بێستان سوور
دەکرێتەوە و خەرمان سوور دەکرێ ،رەزبەرە و وەرزی
وەخی دانی
ر
دەن و میوەی دیکەش وادەی گەیشتنیانە .هەموو ئەوانە بەو واتایەن کە

زەکات و بەش بە سەید و شێخ ،سەر چاک کردنەوە بە مەال و ی
دان ماڵیات و سەرانە
شێوەکانیش بۆ پڕ ی
ا
ی
کردن خەزێنەی دەربار،
بە دەسەڵتە .شانامە و هاو

ی
ری
الدان زەحاک و ی
هاتی فەرەیدوونیان لە نەورۆزەوە بۆ
جی ین
جی ی
ری
گرینگی زیاترەوە
بە
خەڵک
تا
گواستۆتەوە
مێهرەگان
ن
ر
ا
بڕواننە میهرەگان و ،شا و دەسەڵتداران بتوانن لەو مانگە دا
ر
ر
گرینگیەوە خەڵک بڕووتێننەوە .ئامانجە
چاکی و بە بەهانەی
ئابووری و سیایسیەکە ئەوەندە بۆ دەربار و نووسەر یان دەربار
ی
گرینگ بووە کە گوێیان بە ر
بوون ئەو ئۆستوورەیە و
میی یان
ی
جی ی
مێهرەگان ر
تەنانەت ناتەبان ر ی
مییان لە گەڵ ی
دیی
ن
ا ی
ی
چیۆکەکەیان بۆ
زەردەشتی دەربار نەداوە و رووهەڵماڵوانە ر
ر
شێواندووە .چونکە نەورۆز تەنیا هێلکەی سوورکراوی ل
ا
هەڵدەوەرێ کە ئەویش دیاری بۆ منداڵنە و گورچووی
ا
دەسەڵت رتی ناکا .لە راستیدا نەورۆز پێش ئەوەی رۆژی نوێ ن،
ا
ا
رۆژی نوێ و تازەکانە و زیاتر ر ی
میمنداڵن،
ن،
منداڵ
جی ین
ر
تازەالوان و الوانە .هەروەک چۆن ر ی
جی ین نوێبوونەوەی ساڵ و
بووژانەوەی رسووشتەو رزگار ی
کردن الوان لە چنگ زەحاکیش
هەڵگری هەمان ئاماژەیە.
ا
ی
ی
بەڵم وەک ئاماژەی ن کرا ،لە ناو کورد و لە ی
البردن زەحاک لە
مرۆق کورددا
ناج
ر
جی ین مێهرەگان کە بۆنەیەیک ر ی
پاشایەن ،نە ر ی
ر
جی ین نەورۆزە .مەبەست لە
تەخی
سەر
ر
نابەسیێتەوە بەم ئۆستوورەیەوە .بۆ وێنە لە
بۆنەیەک ،ئەوەیە کە نەورۆز تەنیا
ی
ئۆستوورەی برایمۆکدا ،رۆژی زەماوەندی زارای دایک و زاق باوک دەکەوێتە هەمان
سەروبەندەوە .هەروا کە لە ئۆستوورەی شێخمەند و شێخڕەشدا ،مێهرەگان رۆژی
ا
رس ی
بەرقەرار ی
بوون دادگەرن ر
ی
مییا بۆ ی
شێخرەیس خودای شەڕە .بەڵم لە سەرووی
ادان
ی
ی
زستان سەخڵەت و سەرەتای وەرزی
کۆتان
ئۆستوورە و باوەڕە ئایینیەکان ،نەورۆز
ی

ی
بووژانەوەی رسووشتە.
داهاتی بەهار و گەرما و روونایکیە و رزگاربوونە لە دەست
ی
واتاکان ناوی زەحاک یا ئەژدەهاکیش،
تاریکی زستان .یەک لە
هەژاری ،سەرما و ا ر
ر
هەمان تارییک و دەسەڵن تارییکیە.
وشەی ئەژدەهاک بە چەندان جۆری وەک ئەژدەهاک ،ئاژیدەهاک ،ئازیدەهاک،
زەهاک ،زوحاک ،زەحاک و بیوراسبیش هاتووە .بیوراسب بە خاوەن هەزار ئەسپ
ر
درووسی کرابێتەوە ئەوە ئەسپ نیشانەی خێوی
واتا کراوەتەوە .ئەگەر ماناکەی بە
ی
مرۆق ی
ئاییی .هەزار واتای بە ژمارە زۆرە و
خاکە کە مەبەست لە مرۆڤە بە تایبەت
هەزار ئەسپ مەبەست لە پی ی
ەوان زۆری زەحاک و خودای شەڕ لە سەر هەردە.
رڕ
چیۆیک زەحاکدا،
ئەوانەی تۆماری عەداڵەتیان بۆ واژۆ دەکرد .لە نوسخەیەیک دیکەی ر
بیوراسب باویک زەحاکە .
وشەی زەحاک شێوەی شێواو یا هەڵگەڕاوەی حەزیایە .حەزیا لە گەڵ پاشگری "ک"
کە نیشانەی ناسێنەوەیە .حەزیا(ک) ناوێیک دیکەی هەژدیهایە:
ر
دەگەیشی ،سەدایەیک لە من لە سەر ن
ئەوە سەدایەکم
دەک رەن بەدکارن هەر تەفرەقە بێت و دەربەدەر ن
ا
کۆڵەیک نێو ماڵ بە "حەزیایک" حەوت سەر ن
مانگایەکیان هەن ،دۆنەدەر ن
بە حەوتانیان چاوێکیان ن ئەویش بە قەد گۆچەرخەیک تەم لە سەر ن

بەو پێیە زەحاک و حەز یا حەزیاک ناوی دیکەی هەژدیهان .ئەژدەهاک جگە لە مانا
رواڵەتیەکەی کە ر
بریی لە مارە ئەفسانەییەکەیە ،بە شێوەی ئازیدەهاک واتای
ا
ا
دەسەڵ رن تاریک و دەسەڵ رن داپڵۆسێنەریشە .لە رسوودی خاتوو رەمزبار دا هاتووە:
پەی دەروون شاد ،پەی دەروون شاد
شەیم رۆشەنیش وست پەی دەروون شاد
ئەو کۆی چل نوورش هەر کە کەرد ئیجاد
چل مەشعەلش دا وە ئوسای رئیشاد
ئاز و تارییک گوریزان چۆن باد

ناج ئێمە ،شەم و چرای روونایک خستە دەروونمانەوە ،ر
ی
کردن ی
کان ئەو
واتە؛ بۆ شاد
ا
ی
رێنوێی دایە دەست
کێوە چل نوورەی خوڵقاند (مەبەست چل تەنە) ،چل مەشخەڵ
ا
مامۆستای رێنوێن و ،بەو هۆیە ئاز و تارییک وەک با هەڵت.
ئاز ناوێیک دیکەی ئیندرای خودای شەڕ و خراپەیە .هەروەها بە مانای تەماج زۆر،
ا
دەسەڵت ،ر
بریی لە حکومەت و
پاوانخوازی و زێدەویستیشە و لە گەڵ دەهایک بە واتای
ا
ا
نابیی و هەموو ر
دەسەڵتێک کە غەیری خۆی ،ی
دەسەڵ رن زێدەخوازە.
شی بۆ خۆی دەوێ .هەر
ا
ی
ی
نەمان
هاوشان تارییکیە .تاریکەدەسەڵ رن زەحاک دوای
لەو راستایەشدا ئاز بە مانای تارییک یا
ا
چیۆکەکەدا .
رووناکان دەسەڵ رن جەمشیدشا یا
جەمشیشا لە ر
ر
ی

ی
واتای تارییک لە ناوی زەحاکدا ر
ری
واتاکان واتای
دەبینی یەک لە
کان زیاتر خۆ دەردەخا کە
ا
ناوی کاوە رەوینەوەی و روونبوونەوەی ی
رەیس و تاریکییە .شانامەی رفیدەویس هەوڵ
ر
ی
رواڵەن ناوەکە و
گیاوە .رەنگە
داوە وا بگەیەن کە ناوی کاوە لە گا (گاو) وەر ر
بەرهەڵبێنەی ئاسنگەریەکەی کە دەکرێ لە چەریم گا ن ،هۆکاری پەرەدان بەو روانینە
ن .لە بەرامبەر هەژدیهای گیانداری ئیندرای خودای شەڕدا ،گا ،گیانداری تایبەت بە
ی
چیۆکەکەدا
ڤاروونا یا واروونایە .واروونا خودای چاکە و رەوان پاکە کە لە ر
فەرەیدوونە .لە بەشێک لە سەرچاوە ر ی
وونیەکاندا ناوی واروونا یا ڤاروونا لە سەر
می ی
ی
ی
ی
ی
ی
فەرەیدوون
دایکبوون
شوێی لە
دایکبوون فەرەیدوون داندراوە .ڤەندیداد
شوێی لە
بە ڤارینا نووسیوە .لە ئاڤێستاشدا چەندان جار ناوی "وەرن" وەک زێدی فەرەیدوون
ی
ر
ستایش خودای بای
یەشی ئاڤێستادا فەرەیدوون لە "وەرن ئەندروا"
هاتووە .لە رام
ی
ی
ر
کردوە و داوای ل کردوە لە شەڕ دەگەڵ ئەژدەهاکدا یارمەن بدا تا بتوان ژنەکان بە
ر
جوانیین لەش و
ناوی شارنەواز و ئەرنەواز بستێنێتەوە کە ئەو دوو ژنە بۆ زاوزێ
ی
الریان هەیە و لە دنیا دا ن وێنەن ".لە سەر هەرد گا هەڵگری رەوان پاک یا واروونایە.
ری
گەیشی بە پلەی
هەروا کە لە ئاسمان ئەو ئەرکە لە ئەستۆی مانگە .لە ئاڤێستادا
ر
ی
سۆفیایەن و رەوانپاکییە .لەم
رەوان گای سەرەتا ،پلەی بەرزی
"گاوش رەوان" یا
شیی مانگای "پڕمایە" بە خێو دەکا ،گورزی
چیۆک ،فەرەیدوون بە ر
سۆنگەیەش دا ر
ا
ر
چیۆکەکەدا یەکجار زۆر زەق کراوەتەوە
سەرەگای بۆ ساز دەکا و بە
گشی رۆڵ گا لە ر
ی
پێوەندن خودای ڤاروونا لە گەڵ گایە.
ناساندن فەرەیدوون و
کە هەمووی بۆ
ی
ا
ا
فەرەیدوونی یەکجار بەرز کردوە و لە بەرامبەردا رۆڵ کاوەی تا ئاستێیک
رۆڵ
شانامە
ر
ا
ی
شۆریس هەیە و
زۆر دابەزاندووە .کاوە لە شانامەدا زیاتر رۆڵ وەسیلە و چەخماخەی
دەسپیێ .زۆربەی لێکۆڵەر یان شانامە تەنانەت
کارە سەرەکیەکە بە فەرەیدوون
ر
ا
ئەوانەش کە رەخنەیان ل گرتوە ،کاوەیان بە کەسێیک پلە نزم زانیوە .بەڵم ئەوە
ی
ناتەباییەیک زۆری لە گەڵ روانگەی ر
هاوشانەکان لە
میی یان سەبارەت بە کاوە و
ی
چیۆیک "کاوەی
چیۆکەکە زیاتر بە ر
ئۆستوورەکان دیکەدا هەیە .الی کوردیش کۆی ر
چیۆیک فەرەیدوون و زەحاک یا زەحاک بە تەنیا.
ئاسنگەر" بە ناوبانگە تا ر
ی
ی
پیەوان یارسانە .ئەوان کاوە بە تەن داوو دەزانن .داوو
وێچووترین پێناسەی کاوە الی ر ڕ
ی
حەوتەن سەردەیم سوڵتانە .بە
یا داوود یەک لە یار یان سوڵتان ئیسحاق و تەنێک لە
ی
ر
ئایینییەکان ی
ئاییی
گرینگیین کەسایەتییە
ناوی رپیداوو یا داوو کەوسوار یەک لە
یارییە .بە چەرخەج و هەڵسووڕێنەری کاروباری دنیا نارساوە و دەلییل گشت پی ی
ەوان
رڕ
ا
دەسەڵ رن بە سەر بادا دەشیک .با لە ی
ئاییی
ئەهیل حەق یا یارسانە .داوو لەو ئایینەشدا
ا
ر
ر
باوکایەن هەیە .وەک چۆن لەم
مییاییشدا پلەی یەکەمە و خێوی با ،رۆڵ

ی
ناوەکان
چیۆکەشدا ،کاوە باوکە .لە نوسخەیەیک شانامەدا جارێک باویک دوو کوڕ بە
ر
قارون و قوبادە و لە نوسخەیەیک دیکەدا ،باویک هەژدە کوڕە:
مرا بود هژدە پرس در جهان
ببخشای و بر من ییک درنگر

از ایشان ییک ماندە است این زمان
که سوزان شود هر زمانم جگر

واتە؛ من لە دنیادا هەژدە کوڕم هەبوو کە ئێستا تەنیا یەکیانم بۆ ماوەتەوە ،ئەوم ن
بدەوە و رلی خۆش بە کە هەمیشە جگەرم بۆی دەسوو رن.
ر
نووسیویەن:
هەژاری موکریانیش بە شوێن ئەو نوسخەیەی شانامە دا،

مام کاوەی باویک هەژدە کوڕ
ئاسنگەری بە ر ی
هی و گوڕ
حەڤدە کوڕیان سەر بڕیبوو
ری
دوامی کوڕی بوو
گەڕ لە سەر

ی
ر
کوڕەکان کاوە
پێشی هات ،ژمارەی
چیۆکەکەدا کە
گیانەوە کوردیەکەی ر
هەروەها لە ر ڕ
ا
ی
حەفتاودوو کوڕە کە حەفتایان خوراون و دوانیان ماون .بەڵم
ژمارەکان دوو ،حەڤدە و
ر
هەژدە یان حەفتاودوو مانا و ئاماژەیەیک ئەوتۆ بە دەستەوە نادەن.
درووستیین ژمارە
هەر ئەوەیە کە لە مەقایم باباناوویس دا هاتووە:

دوانزە فەرزەنان کاوەی ئاسنگەر
یەیک چەنەش مەن ،یانزەش بڕین سەر
وەمەودای ئەلماس کردشان چاک چاک
مغزش دەراورد پەی ماران ضحاک

ا
منداڵ کاوەی ئاسنگەر ،یەیک بۆ مایەوە و یازدەیان بە ی
تیغ ئەڵماس
واتە؛ لە دوازدە
سەریان بڕدرا و مێشکیان بۆ مارەک یان زەحاک دەرهێندرا.
ی
مانگەکان ساڵە کە یەک لە دوای یەک تێپەڕیون و مردوون.
ژمارەی دوازدە ،ژمارەی
ی
ی
بۆچوون کوردی و تەبا لە گەڵ
یەکێکیان بۆ ماوەتەوە کە بە رپی
کاوە تەنیا
ی
ئۆستوورەکان دیکەی ناو کورد ،فەرەیدوونە .فەرەیدوون ،هەمان فەروەدین یان
ی
فەروەردین و فەڕ وە دین ،یەکەم مانیک بەهارە .ئەو ناوانەش دەچنەوە سەر وەروونا،
فەروونا یا ڤەروونا کە لە ر
مییائیسمدا خودای مانگ ،خودای کشتوکاڵ و خودای
ی
ی
خوداژن ئاوە و رۆڵەی ئەوانە.
اوسەرینی خودای با و
رەوان پاکە و بەرهەیم ه
ر
ا
ناوی کاوە الی نووسەران و لێکۆڵەر یان فارس بە "گاودرەفش" بە واتای هەڵگری ئاڵی
ی
شایان
لە چەریم گا" ،گاوە"ی گرێدراو بە گا و ،کاوی پێوەندیدار بە کەی کە پێشگری
ا
چیۆکەکە لە
پێشدادی بوو ،هاتووە .بەڵم زۆربە پێیان وایە ناوێیک تازەیە و کۆی ر

ا
ی
ی
چیۆکەدا ،ناوی
سەردەمان دواتردا ج کراوە .ل لە زمان کوردیدا بە رپی رۆڵ کاوە لە ر
ی
دەتوان هەڵگری کۆمەڵێک واتای دیکە ن کە وەک مەتەڵێک ،دۆزینەوەیان
کاوە
نی ر
چیۆکەکە ر ی
ر
یکی دەکەنەوە؛ کافا دەکرێ شێوەیەیک
خوێنەر و بیسەر لە
مەبەسی ر
ی
هیی
دیکەی وشەکە ن بە مانای جۆمجۆمە یا کەەلل سەر ،بە ئاماژە بە هەوڵ یا ر
ی
پار ر ی
دەرهێنان مێشیک الوان کە دەرخواردی ئەژدیها دەدرا و کاوە
اسی و پێشگرتن لە
کۆتان ن هێنا .یان کاو بە مانای ئەشکەوت و قەڵشتە بەرد کە مەبەست ر ی
هیی
ی
ی
چیۆکەکەیە .هەروەها کاوە
بەندکردن ئەژدەهاک لە ناو ئەشکەوتێک لە
کۆتان ر
ی
دەکرێ لە وشەی کەوڵ هەڵێنجران بە ئاماژە بەو کەوڵە چەرمینەی کە دوا جار کردی
ا
ر
مەبەسی
بە ئاڵ و خەڵیک ن وەدوای خۆی دا .کۆی ئەم واتایانە و زیاتریش دەکرێ لە
هەڵی ی
ی
تایبەتمەندن زۆربەی ئۆستوورە
اردن ناوی کاوەدا دەوریان هەن .چونکە ئەمە
ی
ی
کوردی  -ر
ی
سەرەکی
قارەمان
هەڵیێردراو بۆ قارەمانان بە تایبەت
میی یانیەکانە کە ناوی
ر
چیۆکەکان هەڵگری چەندان واتای پێوەندیدار بە ئەرکەکەیانە .ناوی کاوە و تەنانەت
ر
ی
زەحاک و فەرەیدوونیش لەوە بەدەر نییە .هەر بۆیە وێچووتربوون هیچکام لەو واتا و
ی
ئەوان دی نییە.
مەبەستانە بە مانای رەدکردنەوەی ن ئەمالوئەوالی
ی
هەڵی ی
ی
ی
سەرەکی ئەم ئۆستوورەیە،
اردن ناوی کاوە وەک قارەمان
مەبەستەکان
یەک لە
ر
ر
سەرەکییین مەبەست ن .ناوی کاوە لە پەهلەوی دا بە
وشەی کەوەیە .دەکرێ ئەمە
ی
ی
"کاوغ" تۆمار کراوە و ئەویش هەمان رەنیک "کەوگ"ە کە لە بەرامبەر رەنیک رەش و
ی
ی
ا
دەسەڵ رن تارییک زەحاکدا ،رەنیک ئان و ئاسمانییە .رەنیک گومبەزی مەزارگەی داوو لە
داڵەهوو .رەنگێک کە پیۆزایەتیەکەی لە ر
مییائیسمەوە بۆ ی
ئاییی ئیسالم و بۆ رەنگ
ر
ی
ر
ی
امی گەنجەوی سەبارەت
کردن دیوار و گومبەزی مزگەوتەکانیش
گواسیاوەتەوە .رنی ر
ا
دەڵ:
ۆزن ئەو رەنگە لە حەوت پەیکەردا
بە رپی ی
هر کە همرنگ آسمان گردد

آفتابش بە قرص خوان گردد

ی
هاوڕەنیک ئاسمان ن ،هەتاو بۆی دەن بە ی
نان سەر خوان.
واتە هەرکەس
ی
ی
ۆزەن داهێناوە کە خۆی جۆرێیک دیکە
پی
و
ۆزە
پی
وشەی
و
رەنگ
،
شی
رەنیک
ۆزن
ر
ر
ی ر
ی
رپی ی
لە هەمان رەنیک ئاوی و ئاسمانییە .حاج رفیووزی رئیانیەکان ئاماژە بە هەمان
ی
کەسایەتی خودای بایە و خۆ رەش کردنەکەی ،ئاماژە بە مانیک رەشەمەیە.
ر
ی
وشەی کەوە نەک هەر لە رەنیک گومبەزەکەی بەڵکو لە ناسناوی داوو کەوسواریشدا
هەیە .هەر بەو جۆرە کە یارسانیەکان ئەو بە ی
تەن داوو دەزانن .چونکە داوودیش
ا
خودای بایە .کەوسوار بە سواری ئەسی کەوە یا شینیک واتا کراوەتەوە بەڵم گومان
دەکرێ لە بنەڕەت دا "کەو سەر" ن .بە واتای سەر یا مووی سەر کەوگ .لە هەمان

ی
ی
.
سپی
روخساری
و
سەر
کە
پەزەیە
ئەو
رەنیک
کەوەسی
گڵکۆکەی
سەر
گومبەزی
رەنیک
ر
ر
ی
ر
گشی رەنیک مووی سەری ماش و برینچیە .ئاماژە بە
ئاماڵ شینە .کەوە بە
ی
ئایینی ئەو کەسەیە .کەوگ یا ر ی
شی رەنیک بەربەیانیشە.
پێگەیشتوون فیکری و
ر
ی ی
ا
ی
کۆتان زستان و سەرەتای بەهار .بۆ وێنە گوڵ ئاڵەکۆک لە
هەروەها رەنیک گوڵەکان
ی
ی
ەردێی ،گوڵێیک رەنگ
کاتێکدا کە هێشتا بەفر نەچۆتەوەو ئەم سەر لە ژێر خاک د
ی
ا
ی
ناوەکەیس لە هەمان رەنگ ج بووە .لە فەرهەنیک کورد دا گوڵ ئاڵەکۆک
کەوگە و
 .ا
نیشانەی ی
کۆتان زستانە گوڵ
چیۆیک توانەوەی بەفر و
چیۆکەکەی،
هاتی بەهارە و
ر
ر
ی
ی
کۆتان زستان دا هەمان دەوری هەیە کە رەنیک کەوگ لە بەرەبەیان دا
ئاڵەکۆک لە
ی
ر
ی
هەیەن .ئەم پەیایم کۆتان زستان ی
چیۆیک ئاڵەکۆک
دێی و ئەو خەبەری
رەویی شەو .ر
ی
لە هەمان تێم کەلیک وەرگرتووە کە ئۆستوورەی کاوە و زەحایک لە سەر دارێژراوە.
ا
ی
بگیێ .لە الیەک موژدەی بەهار و
ئاڵەکۆک هەوڵ دەدا رۆڵ لێک گرێدان دژبەرەکان ڕر
ی
زستان پێیە و لە الیەیک دیکە ی
شیی براگەورە و براچکۆڵە (چلەی گەورە و
کۆتان
ی
ی
بەڵی بە بەفر دەدا شووی ن بکا .دوای ئاڵەکۆک،
چلەی بچووک) دەکا و ر
ی
ی
ی
گوڵەکان ی
ی
ئاسمان یا
شیی
دەردێی کە ئەویش رەنیک پەڕەی
گوڵەگەزیزە سەر لە خاک
کەوگە.
ی
رپیۆزن رەنیک کەوگ ،رپیۆزەن یا ر ی
پێوەندن ئەو رەنگە بە خودای بای
شی و
ی
ی
ی
ی
چەرخێنەری دنیا ،هۆکارێیک پەرەگرتی دیاردەی خاڵ کوتان لە نێو کوردانە .هەروەها
ۆزن خاڵ بە سەر جەستەی مرۆڤەوە کە رەنگدانەوەی زۆری لە فۆلکلۆر دا
دەلییل رپی ی
هەیە:
ر
دەڵی رپیۆزەی شینە
خاڵێک لە سەر لێویەن ،ر
هەر کەس ئەو خاڵە ماچ کا ،نیوەی تەحیات و دینە
ا
ا
خاڵ شینە رەنگدانەوەی هەبووە .نال دەڵ:
عی یان کالسیکیش ئەم
هەروەها الی شا ر
ی
ی
ر
عاشڤ سونغ حەقم ،قوربان ڕەنیک قودرەتم
ا
شی ،کوڵیم سی ،ی
خاڵ ر ی
زوڵڤ سیا
چاوی ماوی،
ی
ا
ی
ی
ی
ۆزەن بۆ خودای با ئەوەیە
بەڵم هۆکاری هەڵیێران رەنیک ئان و ئاسمان یا کەوگ و رپی ی
ر
ی
دۆستایەن دایە.
خی و شەڕ لە پێوەندی و
کە ئەم خودایە لە گەڵ سەرجەم خوداکان ر
خودای با لە ر ر
تایبەتمەندن خۆشیدا
اسی دا کۆکەرەوەی دژەکانە .ئەمە لە خدە و
ی
هەیە .لە هەموو پەسنە چاک و خراپەکان پشکێیک ن بڕاوە .بەدیهێنەر و خوڵقێنەرە
کەج خودای مردنیشە ،بەهار و باران هێنە کەج پاشای ر ی
پاییی روو لە مەرگیشە،
ی
هەڵی ی
ی
اردن رەنیک کەوگیش بۆ ئەو نالێکیانە
شنەی شەماڵە و رەشەبا و تۆفانیشە .هۆی
ی
دەگەڕێتەوە .رەنیک کەوە یا کەوگ ،لە نێوان رەش و سی یا لە نێوان تارییک و

ی
ی
ا
رەنیک ی
رەیس
رووناکیدا ،رەنیک بوولێڵ بەربەیانە .ئەو کاتەی نە شەوە و نە رۆژ .نە
ی
ا
رەنیک سپی ر
ی
هەموانیش تێدایە .هەر
مییا و نە سەوزی واروونا بەڵم لە
ئیندرایە و نە
ر
ی
ی
بێدەنگی کاوە لە حاند کوژران چەندان کوڕ و بەرپاکردن شۆرشێک لە
نهێنی
ئەمەش
ر
ر
ی
ر
ی
البردنێی .کاوە،
نەکوشتی زەحاک و بردن بۆ ناو ئەشکەوت دوای
سەر دوا کوڕی و
وەک ئەریک خۆی کە هەڵسووڕێنەری کاروباری سەر هەردە ،زەحایک البرد .چونکە
ا
زوحاک زوڵم و ستەیم لە رادە بەدەری کرد .بەڵم ئەگەر کوشتبای ،لە پێناسە و ئەریک
ر
خۆی دەردەچوو.
هەڵوێسی هاوشێوە و پابەندبوون بەو پێوەندییە لە ئۆستوورەکەدا،
لە زەحاکیشەوە سەبارەت بە کاوە هەیە .لە سەر داوای کاوە ،کوڕەکەی ئازاد دەکا،
ا
ر
عەداڵەن دەسەڵتەکەی بدا .کاوە کە ئەوە ناکا،
داوای ل دەکا شاهیدی بۆ دادگەری و
ی
دەدڕێی و رپی ڕێدەخا کەج بەو حاڵەش ،زەحاک ئازاری نادا و
تەنانەت تۆمارەکەش
میی وەدەردەکەوێ:
بە ئازادی لە کۆشیک ر
بر آن ی
محض اژدها ناگزیر
هم آنگه یکایک ز درگاە شاە
ستم دیدە را پیش او خواندند
بدو گفت ر
مهی بروی دژم
خروشید و زد دست بر رس ز شاە
ییک نزیان مرد آهنگرم
تو شایه و گر اژدها پیکری
که گر هفت کشور به شایه تراست
سپهبد به گفتار او بنگرید
بدو باز دادند فرزند او
بفرمود پس کاوە را پادشاە
ی
چو بر خواند کاوە همه محضش
خروشید کای پای مردان دیو
همه سوی دوزخ نهادید روی
نباشم بدین ی
محض اندر گوا
خروشید و برجست لرزان ز جای
گرانمایه فرزند او پیش اوی

گوایه نوشتند برنا و رپی
برآمد خروشیدن دادخواە
بر نامدارانش بنشاندند
که بر گوی تا از که دیدی ستم
که شاها منم ٔ
کاوە دادخواە
ز شاە آتش آید هیم بر رسم
بباید بدین داستان داوری
چرا رنج و ر
سخی همه بهر ماست
شگفت آمدش کان سخنها شنید
به خون بجستند پیوند او
که باشد بران ی
محض اندر گواە
سبک سوی رپیان آن کشورش
بریدە دل از ترس گیهان خدیو
سی دید دلها به گفتار اوی
نه هرگز براندیشم از پادشا
بدرید و بسید ی
محض به پای
ز ایوان برون شد خروشان به کوی

ر
کورن واتە؛ رپی و جحێڵ ناچار بوون ئەو تۆمارەیان ئیمزا کرد کە لەو کاتە دا نەڕە و
بە
هاواری کەسێک گەیشتە گوێ .کابرایان هێنایە بەردەم شا و لێیان پریس بۆ وا دەکەی،
یک زوڵیم ل کردووی؟ بە سەر شا دا گوڕاندی و ر
گون من کاوە داخوازم ،کابرایەیک
ا
ئاسنگەری ن ئازارم ،بەڵم لە دەست شا وەزاڵە هاتووم .تۆ شایەیک وەک هەژدیها بە
ا ی ا
ری
تان بەڵم رەنج و زەحمەتت هەر بۆ
هی و ئازای و دەن داوەر ن ،شای حەوت وڵ

ی
قسەکان گرت،
گون لە
ئێمەیە .فەرماندە (زەحاک) بە سەرنج و سەرسوڕمانەوە ی
کوڕەکەیان رادەست کردەوە و پاشا داوای ل کرد تۆمارەکەی بۆ ئیمزا بکا .کاوە هەموو
نامەکەی خوێندەوە و بە تووڕەییەوە لۆمەی ئەو رپیانەی کرد کە تۆمارەکەیان ئیمزا
کردبوو .ر
ون ئێوە بەو کارەتان ،جێتان دۆزەخە و
من هەر ر ی
گی ر
شی وا بۆ ئەم شایە ئیمزا ناکەم.
ر
هەستا تۆمارەکەی دڕاند و رپی رێخست.
دەسی
کوڕەکەی گرت و لە کۆشیک پاشا وەدەرکەوت.
توانان کاوە لە خوێندنەوەی تۆمار ،سەرەڕای ئەو
ی
هەوڵەی کە شانامە بۆ کەم کردنەوەی پلەی
ا
ا
کۆمەڵ ر
یەن و کەمڕەنگ کردنەوەی رۆڵ ئەو لە
ر
ی
داویەن ،ئاماژەیەیک دیکەیە بە
البردن زەحاک دا
ا
ئاییی ر
خێوی با لە ی
مییاییدا کە هاوکات خودای خوێندەواران و مەال و فەقێیانە .بەڵم
ر
گرینگی ،ئامانچ تۆمارەکە و گرینگی شاهیدی ی
ر
چۆنیەن
دان کاوە لە سەر
لەوە
ر
ر
دەسی لە زوڵم و ستەم نەپاراستووە کەج داوا دەکا ئۆباڵ بۆ
ایەتی زەحاکە .پاشا
ر
می ر
دادگەرن حکومەتەکەی بکێشن .حاکیم حەوت دەوڵەتانە ،کەج لە
عەداڵەت و
ی ا
سەر واژۆی پیاوماقووڵن پەیک کەوتووە ،تۆماری عەداڵەت بە خەڵک پڕ دەکاتەوە و
کون دەوێ! لەوەش سەیرتر ،مەزن و گەورەی شار
هیچ روون نییە ئەوەی بۆ یک و بۆ ی
ا
فەقی پەیک کەوتووە! وڵیم ئەو
ئیمزایان بۆ کردووە کەج لە سەر ئیمزای ئاسنگەرێیک
ر
کەسایەتی راستەقینەی کاوە وەک خودای بادا خۆ دە ی
ی
نوێی و بە
ناسیی
پرسیارانە لە
ر
گەڕانەوە بۆ ی
کەسایەتی داوو کەوسوار ،ئەم راستیەمان بۆ
ئاییی یارسان و
ر
دەردەکەوێ.
ئەوەی زەحاک لە کاوەی دەوێ ،شاهیدی و گەوایه دانە .گەواە ،گەوا یا گەڤا
ی
شێوەکان ئەو وشەیەن و جگە لەو واتایانەی سەرەوە ،ناوی کاوە لەم ئۆستوورەیەدا
ی
ی
واتایەیس ل بار کراوە .لە ئای ی
بناخەکان
یی یارساندا باوەڕی سەرسپاردن یەک لە
ئەم
دەسپیێ .دەلیل ،رێنوێن و
ئەم ئایینەیە .هەر باوەڕمەندێک سەر بە دەلیلێک
ر
ر
سەرپەرەسی سەرسپاردەیە .وشەی دەلیل بە واتای شاهید و گەواهە .ئەوەش ئەریک
دەلیل زیاتر نیشان دەدا .لە باری ی
ئاییییەوە دەلیل دەن هەم رێنوێن ن و هەمیش
ا
وڵمدەر .ئەگەر ی
ی
رێنوێی بکا ،ئەوە
توان سەرسپاردە بۆ رێگای درووست
دواجار
ا
شاهیدن بە ر
گەواهی بە درۆ
حەق بۆ دەدا بەڵم ئەگەر پێچەوانەکەی دەرچوو ،ئەوە
ر
ی

یەک لە گوناهە گەورەکانە .بەو پێناسەوە ،داوو دەلییل گشت پی ی
ەوان ی
ئاییی یارییە.
رڕ
هەمان ئەرک لە تەن و جەستەیەیک دیکەدا لە سەر ی
شان کاوەیە یان مەبەست لە
نهێنی داوای زەحایک خودای شەڕ لە کاوەی
کاوە ،هەمان داوو کەوسوارە .ئەمەش
ر
ا
ا
ر
تەکەیەن .بەڵم
میێیک دادگەرە و داد بنەمای دەسەڵ
خودای بایە تا گەوایه بۆ بدا کە ر
گەواهی بە درۆیان داوە و
شاهیدن بە درۆ نادا ،لۆمەی ئەوانەش دەکا کە
کاوە نەک
ر
ی
ی
ی
گەیاندن ئەریک ی
لە ی
ئیخالقی
ئاییی و
ئاسمان وشیاریان دەکاتەوە .بۆ بە ج
رسای
ر
ی
چیۆکەکەیە و یەک لە
دەدڕێی .ئەمەش پەیایم
خۆی ،تۆمارەکەش
ئیخالقی ر
ر
ی
هەڵی ی
ی
ی
نەدان شاهیدی
اردن ناوی کاوە لە ئۆستوورەی کاوە و زەحاک دا،
مەبەستەکان
و گەوایه بە درۆیە؛ کاوە = گەواە  -گەوا – گاڤا.
ی
رەنیک کەوە یا گەوایه تەنیا ئاڵقەی پێوەندن نێوان کاوە و خێوی با لە گەڵ ی
ئاییی
ی
ر
مییان ر ی
نی .کاوە ،ئاسنگەرە و لە پیشەی ئاسنگەری دا النیکەم یس لە ماکە (عۆنسۆر)
ی
ی
سەرەکیەکان خوڵقان بوونیان هەیە .دەماندن؛ با ،تاواندن؛ ئاگر ،کانزای خێوی خاک؛
ئاسن .هەر یس لەو پیشەیەدا کۆبوونەتەوە .لە سەر یەک پیشەی ئاسنگەری بەرهەیم
ا
هاوکارن النیکەم یس لە چوار مایک سەرەکی ر
میی یانیە.
م
سەرەکی ئاسنگەر
کاری
بەڵ
ر
ر
ی
ا
ی
سازکردن کەرەسە لە ئاسنە .ئەوەش ئاماژە بە خودای با و رۆڵ ئەو لە سازکردن،
چۆنیەتی بەرهەم هێنانەوەی مرۆڤە .بەو
مراندن و سەرلەنوێ بەرهەم هێنانەوە و
ر
ا
ا
ی
یەتی فەرەیدوون لە
پێیە ،بە پێچەوانەی هەوڵ رفیدەویس بۆ دابڕاندن پلەی کۆمەڵ ر
ئاییی ر
کاوە ،کاوە یا داوو وەک خێوی با لە ی
مییاییدا ،باوکە و فەرەیدوون کوڕی ئەوە.
داوو هەمان کەسایەتییە کە لە ئایینە ئییاهیمیەکاندا ناوی ئادەمە .وشەی داوو یا
داوود دەچێتەوە سەر ئادا ،ئاداد یا هاداد کە لە ی
خاڵەدن تۆمارکراو لە سەر ناوی
ئاییی
ی
ئۆرارتۆییدا ،خودای با و تۆفانە .هەمان وشە لە کوردیدا هەدای بە مانای ئۆقرە گرتن
ی
بە ئاماژە بە ر ی
وەستاندن تۆفان و لە عەرەبیدا حەدادی بە واتای ئاسنگەری ل
هیی
ی
سوان ئە یا ئا لە سەرەتای وشە و گۆڕ یان ر
کۆتان بە "واو" کە
پیی دال
کەوتۆتەوە .بە
ی
لە ی
زمان کوردی دا گۆڕانێیک باوە( ،ئا)داوو ماوەتەوە .ر
کۆتان ئاداو دا بووە بە
پیی و لە
ی
"م" و "ئادام" ج بووە .ئادام لە سەر زاران خۆش کراوە و بووە بە ئادەم .هەروا کە
ناوی "حەوا"ی هاوسەری ئادەمیش دەچێتەوە سەر وشەی ئاو ،ئاڤ ،ئاوە و ئاڤە .لە
ی
ی
ر
ر
خێوەکان با و ئاوە.
هاوسەرینی
ئاوێتەبوون با و ئاو یا
مرۆڤایەن بەرهەیم
مییائیسمدا
ر
ا
ئاوان کە حاسڵ
هەروا کە کۆمەڵێک وشە لە ئەنجایم ئەو باوەڕەدا ج بوون .وەک ی
ئاوێتەب ی
ر
وون ئاو و بایە .ئەوە کە لە ی
سەرپەرەسی هەموو
ئاییی یارسان دا داوو دەلیل و
ر
ەتەکەیەن ،لەو بۆچوونەوە سەرچاوەی گرتووە هەرچەند مەبەست لە دەلیل،
ئۆم
باویک مەعنەوی و رۆجیە .چونکە کاوە باویک هەموانە و هەرج کوژراو و مێشک

گشی ئەو خز ر
مایەن و پێوەندییە ر ی
ر
خی یانیەی کە لە
خوراوە ،رۆڵەی کاوە بوون .بە
ی
ر
چیۆیک کاوە و زەحایک شانامەدا
نێوان کاراکتەرەکان ئۆستوورە مییاییەکاندا هەیە لە ر
ری
چیۆکەکەیە .هەرچەند
دووهەمی گۆڕ یان
لێکهەڵوەشاوە .ئەوەش
سیاسی ناوەرۆیک ر
ر
ر
انی و گۆڕانەکە لە راستای ئای ی
ناکرێ شانامە بە سەرچاوەی ئەم گۆڕانە بز ر ی
زەردەشی
یی
ا
ر
دەسەڵ رن شاکانە.
خواسی دەربار و
و بە رپی
ا
ر
ی
پیەوی خودای ئاگرن .گەرج خودایان
لە ئاییی امییائیسمدا شا و دەسەڵتداران ر ڕ
جیاوازە بەڵم ئەوە بۆ ئەوان خۆش نەبووە کە لە گەڵ خەڵیک ئاسان ،ی
دیی وەک
ی
ی
ر
ر
ی
هیی بازوو ،بە
یەکیان هەن .لەوەش گرینگی ،لە مییائیسمدا کەسێک دەتوان بە ر
ا
کۆمەڵ ر
یەن ،ی
ئاییی یان سیایس خۆی بەرز بکاتەوە.
هونەر یان بە ئیمان و باوەڕ پلەی
ی
ی
بۆ وێنە کوڕە جووتیارێکیش دەتوان لە رن پار ی
بنوێی و بگاتە
پاڵەوانەتی
استی دیندا
ر
ی
ی
ی
پیەوی خودای
ئاستێک کە دەستەکان بە هەنگوین بشۆن و بچێتە ریزی پاڵەوانان ر ڕ
ی
ی
خوڵقان ر
خوداکان
میی یان کە هەموان بە کوڕی
ئاگرەوە .ئەوە سەرەڕای ئۆستوورەی
ا
ا
ی
چینەکان خوارتریان بە
ئاو و با دەز یان .بەڵم شا و دەسەڵت ئەو سەییال بوونەی
ا
هەڕەشە و مەتریس بۆ سەر دەسەڵت و بەڕێوەبەرییەکەیان زانیوە .لەم پێناوەشدا
دەستیان لە دینەکە وەردا .ئاورا مەزدا یان ئاوری پلە و پایەدەر لە پلەی چوارەیم
نی ر
ر
مییانیان بۆ سەرترین خودا هەڵکێشا .ئیندرا کە ر ی
یکیین خودا لە پلەی ئاگرە ،کاریان
ی
رپی نەما و لە گوێن دینە ئییاهییمیەکان کردیان بە شەیتان و وەدەریان نا .لە دینە
نوێیەکەدا کۆتاییان بە پێوەندن ر ی
خی یان لە نێوان خوداکان و بەو پێیەش ئۆستوورەی
ی
مەیس و مەشیانە یان م ی
ر
خیلقەن ر
مییان هێنا و باوەڕی ی
رۆق خوڵقاوی دەسیر
ی
ا
ر
خۆشەویسی و نفووزی کۆمەڵێک لە
ئاسمانیان برەو ن دا .بەڵم بەو حاڵەش بە هۆی
ی
ی
مییان بە تایبەت ر
خوداکان ر
نەیانتوان بە یەکجاری
مییا و ئاناهیتا لە ناو خەڵکدا،
ی
پشتیان تێبکەن و ناچار بوون دواتر لە دینە تازەکەدا جێیان بۆ بکەنەوە .خودای با لەو
ا
ی
یەشتەکان ئاڤێستادا "ڕام یەشت"ی بە ناو کراوە بەڵم بە
خودایانەیە کە هەرچەند لە
ی
ر
گشی گرینیک زۆری ن نەدراوە .هۆکارە سەرەکیەکەش ئەوەیە کە ئەم خودایە لە
ر
مییائیسمدا لە الیەک هەڵسووڕێنەری جیهانە و بەوەش دەست لە کاروباری شا
وەردەدا لە الیەیک دیکەش بەردەوام لە ت ی
ەن کەیس ئاساییدا دەردەکەوێ کەج باویک
چیۆکەدا فەرەیدوونە کە شاکان خۆیان بە وەچەی ئەو دەزانن .ئەوە بۆ
واروونا و لەم ر
ی
شکان شکۆ بوو کە کوڕی کابرایەیک وەک کاوەی ئاسنگەر یان باڵووڵ یا مەالی
شا
ا
مەزبوورە بی بە پاشا .شانامە دەیهەوێ بڵ فەرەیدوون هەڵگری توخیم پاشایەتییە
بۆیە کاری گەورەی لە دەست دێ و هەر لە بەر ئەوەش شیاوی لە سەر ی
نان تاج و

ر
ری
تەخی پاشایەتییە .تاج و تەختێک کە بە هیچ جۆر بۆ کوڕی
دانیشی لە سەر
ا
کابرایەیک ئاسنگەری هەژار نان و هەر نان ربیی ل بکاتەوە .دەربار بەردەوام هەوڵ
داوە جیاوازییە چینایەتیەکان پارێزراو بن و هەر چینەی لە قەدەر بەڕەی خۆی ن
ر
ر ی
ر
ی
ابکێش.
پاشایەن ،لە ئۆستوورە و
تەخی
دانیشتی کوڕە هەژارێک لە سەر
ا
ی
چیۆیک کاوە دا بە
چیۆکیشدا بۆ پاشا بەزاندن هێڵ سوورە .رفیدەویس لە درێژەی ر
ر
ر
ئاشکرا ئەو نیگەرانییەی دەربڕیوە و بە زمان فەرەیدوونەوە نووسیویەن:
سپایه نباید که به پیشهور
ییک کارورز و ییک گرزدار
چو این کار آن جوید آن کار این

به یک روی جویند هر دو یهی
ی
رساوار هر کس پدیدست کار
پرآشوب گردد رسارس ر ی
زمی

واتە :ئەوەی لە سپا دایە و ئەوەی پیشەکارە نان بۆ یەک ئامانج تێبکۆشن ،یەیک کار
دەکا و ئەوی دی گورزی پێیە و هەر کارەی بۆ کەسێک ساز کراوە ،ئەگەر یەیک بە
دوای وەر ی
گرتی کاری ئەویدیدا ن دنیا پڕ دەن لە ئاژاوە.
ی
ئەم نیگەرانییەی شانامە رەیک لە باوەڕی پشت ئۆستوورەی کاوەی ئاسنگەر دایە .لە
ئاییی ر
ری
باوەڕی ی
فرەئیەدی هەیە و لە سەر
مییاییدا .ئایینێک کە لە ئاسمان باوەڕی بە
ا
بەڕێوەبەرن شاهانشایه .بەڕێوەبەرییەک کە تێیدا دەسەڵت
فرەشان و
هەرد بە
ی
ی
ا
ر
دابەش دەکرێ .بەرزترین پلەی ئ ی
اییی کە مییایە ،تەنیا رۆڵ چاوەدێری هەیە و خۆ لە
ی
ی
هەڵسەنگاندن ئاکاری ر ی
ەدەکان بە دەستە
ئی
کاروباری سەر هەرد وەرنادا .تەرازووی
ا
ی
بەڵم کاروبار و بەڕێوەبەری بە دەست ر ی
ەدەکان خوارەوەیە و لە سەرووی
ئی
ی
چینەکان
هەمووشیان خودای با هەڵسووڕێنەری ئەم جیهانەیە .بە ئیلهام لەو باوەڕە،
بڕیی حەوت ی
نی .ئەگەرج رێگایەیک سەخت و ئاستەم و ی
سەقامگی ر ی
خان
کۆمەڵگاش
ر
ا
ا
ی
دەتوان بە هەوڵ و کۆشش پلەی ی
یەتی
لە پێشە بەڵم کەسێک
ئاییی یان کۆمەڵ ر
خۆی بەرز بکاتەوە .ل لە باوەڕی شانامەدا ،لە ئاسمان هەموو شتێک بە دەست
ا
ئاهورامەزدایە و لە سەر هەرد بە دەست شا .لە دەرەوەی دەسەڵ رن ئەو دوانە،
هەرج لە ئاسمان بکرێ ،کار و کردەوەی ئەهریمەنە و هەرج لە سەر هەرد بکرێ
مییاییەکە و ی
ی
بوون باوەڕە ر
بوون
دەسکیش بێگانە و عەرەب و توورانە .هەر بۆیەش
ی
دادەن ،بۆ شا و
ئۆستوورەیەیک وا کە ئاسنگەرێک شایەک الدەبا و کوڕی خۆی لە ج
جی نیگەرانییە .ئەوەش هۆکار بووە کە شانامە و شاکان بۆ
بۆ دەربار دوو جار ر
ی
چیۆک و ئۆستوورەی بە ناوبانیک کاوەی
ڕەواندنەوەی ئەو نیگەرانییە دەست لە ر
ا
ر
ئاسنگەر وەردەن .ر ی
پێشی،
میووش دەڵ نیگەرانیەکەیان لە خۆڕا نەبووە .چونکە
ی
باوەڕە ر
مییاییەکە بە کردەوە کێشەی گەورەی بۆ خوڵقاندن .دوای مەریک کەمبۆجیەی
ا
ئایینی هەرێیم ماد دەسەڵ رن ناوچەکەی خۆیان بە دەستەوە
کوڕی کۆرش ،رێبەر یان
ر

ی
اوەکان خۆیان ئەستاندەوە ،ئەو
بەسەرداگی
گرتەوە ،مڵک و ماڵە دەست
ر
ا
پەرەستگانەیان رووخاند کە دەسەڵت لەو ناوچەیە دایمەزراندبوون و ئەو
ی
هەڵیاردە و ج متمانەی
کاربەدەستانەشیان وەدەرنان کە شا بۆی دانابوون .کەیس
خۆیان لە ج دانان و نەزیم دەرباریان لە سەر خۆیان هەڵوەشاندوە .داریوش زۆر بە
ی
زەحمەت ی
دەستنیشاندەکان خۆی سەرلەنوێ
توان سەرهەڵدانەکە سەرکوت بکا و
دابنێتەوە .بەو سەرکەوتنە ئەوەندە دڵخۆش بوو کە لە بەردەنووسەکەی بێستووندا
نوویس:

ا
جی خۆی
لە
د،
الیانی
ئەوان
و
داماننا
ئێمە
کە
شایەی
ئەو
؛
دەڵ
"داریوش شا
ر
داماننایەوە .ئەمن ئەوم لە جی خۆی دانایەوە .بەو جۆرەی ر
پێشی هەبوو ،ئەمن وام
ر
ی
ر
کرد .ئەو پەرستگایانەی کە گیومان مەغ وێران کردبوو ،نۆژەنم کردنەوە .ئەو لەوەڕگە
ا
و مێگەل و کۆیلە و ماڵنەی کە گیومات ئەستاندبووی ،گەڕاندمنەوە .ئەمن خەڵکم لە
جی خۆیان سەقامگی کرد ،هەم پارس و هەم ماد و هەم اوڵ ی
تەکان دیکە .ئەمن
ر
ر
ر
سەقامگی بکەم بەو جۆرەی کە پێشی هەبوو
جی خۆیان
ر
هەوڵم دا بنەماڵەکەمان لە ر
ی
ر
ر
داگی
و وام کرد کە بە
خواسی ئەهوورا مەزدا گیومان مەغ نەتوان بنەماڵەکەمان ر
بکا".

ا
ری
دەبینی کە کێشەی نێوان وڵ رن میدیا و دەرباری پارس زیاتر لەوە کە شەڕی
بەم جۆرە
ا
ا
ی
نێوان دەسەڵت و دەسەڵتخواز ن ،کێشەی نێوان دوو ر ی
دنیابیی و دوو
ئایی ،دوو
ا
یەتی جیاوازە .ر ی
دنیابینی زاڵ بە سەر دەرباردا رێگا بە
ئایی و
ر
سیستیم کۆمەڵ ر
ا
دەسەڵتدار دەدا کە هەموو ر ی
هی لە دەست خۆیدا کۆ بکاتەوە و شەڕی ئەویدی ن بکا
ا
ا
بەڵم الی بەرامبەرەکەی دەسەڵت دابەش دەکرێ و بەوەش هەم الوازتر دەردەکەون
ر
ئاسانی دزەیان تێدەکرێ.
و هەم
ر
پێشی ئاماژەی ن کرا ،لەم ئۆستوورەیە دا زەحاک یا ئەژدەهاک هەمان ئیندرای
خودای شەڕ و خراپەیە .ئیندرا هەروەها خودای عەقڵ و فێڵە کە لە ئایینە
ی
ر
ئییاهییمیەکاندا کرا بە شەیتان و لە دین دەرکرا.
خواردن مێشیک الوان ئاماژە
بابەن
ی
ی
ئەستاندن ر ی
هیی ربیکردنەوە لە خەڵکە .خەڵکێک کە ن فکرانە
ئەستاندن عەقڵ و
بە
ی
دادگەربوون بۆ دەدەن .ر
ر
گشی دژی
مییائیسم بە
گەواهی
تۆماری بۆ ئیمزا دەکەن و
ر
سەربەردانەوە و الگری عەقڵ و ربیکردنەوەیە .هەر ئەوەش هۆکاری ئەو هەموو رەمز و
ی
بابەتەکان پێوەندیدار بەو ئایینەدا خزێندراون .وەک مەتەڵ
رازەیە کە لە ئۆستوورە و
بۆ ئەوەی گوێگر ربیی ل بکاتەوە و هە ی
ڵیبێی .ئەم بۆچوونە دواتر لە هۆکاری
ی
فەرمان خوا بۆ فریشتەکان سەبارەت بە سوژدە بردن بۆ
سەرپێچی شەیتان لە
ر

ئادەمیشدا خۆی نواند:
ئیسالم کە لە وشەی تەسلیم بەو مانایە کە هەرج خوا ر
ون دەن بیکەی ،هاتووە ،رپی
ر
ی
نەعلەن کرد .عارفان کە هەموو شت بە
نافەرمان کرد و خودا بە
وایە؛ شەیتان
ر
خۆشەویستی خودا گرێ دەدەن ،ر ی
دەڵی شەیتان ون تەنیا خودا شیاوی سوژدە بردنە،
ر
ا
ر
ی
بەوەش خودا ئازیزتری کرد .بەڵم بۆچوونە مییاییەکە کە ئاسەواری لە رئیدایەتیدا
ا
ا
عەقڵ دەکار کرد و ر
ون؛ ئەو لە خاکە و من لە ئاگر ،ئاگر نان
ماوە ،دەڵ؛ شەیتان
کەوتوون هاتە دەر.
سوژدە بۆ خاک ببا .بەوەش لەو ئەزموونە بە سەر
ی
ا
ا
عەقڵ تەواو نییە .خەڵک دەن خۆیان ربی بکەنەوە و بە قسەی نەکەن.
بەڵم ئیندرا
لەم ئۆستوورەیەشدا ر ی
هیێک و عەقڵێک هەیە کە تەسلییم ئەژدەهاک نان و واژۆی بۆ
ناکا .ئەویش خودای بایە کە خودای خوێندەوارانە و خودایەیک خاوەن عەقڵ و زانینە.
ا
ی
ئاکارەکان لە ی
ی
روون
تەن باڵووڵ دانا ،هەیایس خاس یا مەالی مەزبوورەدا بە
قسە و
ئەو الیەنە دەردەخا .لە ر ر
اسی دا ئەم شەڕە ،شەڕی نێوان دوو خودایە کە هەردوویان
ا
خودای عەقڵن بەڵم یەکەمیان خودای عەقڵ بە الی فێڵ و لە ناوبردن دایە و
دووهەمیان خودای عەقڵ بە الی نوێ کردنەوە و پێشخستندا .بەو حاڵەش ئیندرا
ر
ر
خواخۆشەویسییە .لە
خواپەرەسی و
سەرەڕای ئەوە کە خودای شەڕە ،نموونەی
ی
ر
هەیی ،کە رۆژی
بەیی شێخ مەندو شێخ ڕەش دا ئاشقە زیکرە و ناوی بە سەر رۆژی
ا
ر
چیۆکەکەشدا ناکوژرێ ،دەسەڵ رن ل
عیبادەت و
خواپەرەسییە ،بە ج ماوە .لە ر
ر
دەستێندرێتەوە و بۆ ئەشکەوت دەگەڕێندرێتەوە .ئەشکەوت لە مییائیسم دا جێگای
عیبادەت و پاڕانەوە لە خودایە .ر
مییاش کە سەرەتا لە ئەشکەوتێکەوە دەرکەوت دوا
جاریش هەر لە ئەشکەوتەوە گەڕایەوە بۆ ئاسمان .لەم ئۆستوورەیەشدا ئیندرا بۆ
ا
ی
ئەشکەوت بردرا تا لە بەرامبەر ر
وڵم بداتەوە و ی
اپەکاریەکان
رسای خر
مییا و خودا دا
وەربگرێ.
ا
ا
دەسەڵتەکەی و لە ناو ئەشکەوتدا ی
رسا نادرێ .ئەو
کۆتان
بەڵم ئەژدەها تەنیا دوای
ی
ا
دەسەڵتدارەتیەکەی لە سەر ی
شان رووابوون و ئازاریان
مارانەی کە پێش لە وادەی
ا
چیۆکەکەدا ترسهێنەرن و مێشیک الوانیان دەرخوارد دەدرێ بەڵم
دەدا ،گەرج لە ر
ری
تاوانبار ر ی
نی .ئەوان لە راستیدا عەزاب و ی
ئاسمانی کە بە سەر زەحاکدا نازڵ
رسای
ا
ی
تۆفان
بوون .مار رلیەدا زیاتر رۆڵ رزگاریدەری هەیە .هەروا کە لە ئۆستوورەی
ا
رۆڵ هەبوو و ر
کان کەشتیەکەی نووح کون دەن ،مار دە کونەکەدا
نووحیشدا هەمان
چەمبەرە دەکا و کەشتیەکە لە نوقم بوون رزگار دەکا .لە ئۆستوورەی کاوەشدا ناردران
ر
رووان مار لە سەر ی
ی
عەقڵیەن زەحایک
کۆتان بە
شان زەحاک ،هەوڵێکە بۆ ئەوەی
یا
ی

یی
بێی .چونکە بەر لەو مارانەش ،زەحاک حاکمێیک زاڵم بوو و تەنانەت باویک خۆی
کوشتبوو .دەرخوارد ی
دان مێشیک الوان بە مارەکان لە راستیدا پاتەیک زەحاکە لە
ا
ی
بەرامبەر عەزان مار بۆ رزگاری و مانەوەی خۆی بە ی
کردن الوان.
گیەوە
نرج بە بڵ ڕر
کاتێکیش مێشیک مەڕیان بۆ تێکەڵ بە مێشیک الوێک دەکرێ و دەرخواردیان دەدرێ،
ا
ا
ی
ر
چ ناڕەزایەتیان نییە بەڵم
داکشان دەسەڵ رن زەحاک لەوێوە دەست ن
رەون شکان و
ا
دەکا .چونکە لە بەرامبەر رزگارن مێشیک الوێک ،لە ر ی
هیی عەقڵ زەحاک کەم
ی
ی
ی
رووان مار لە سەر شان زەحاک بەرهەیم زوڵم و زۆری ئەو لە
دەبێتەوە .لە راستیدا
ا
سەر خەڵکە و هەڵگری پەیایم وریاکردنەوەی دەسەڵتدار لە زوڵم و ستەمە .لە ی
ئاییی
ا
ر
.
ت
ترسهێنەرن
ل
خەڵکە
خزمەن
بۆ
"رەدا"
ناوی
بە
ئاگر
پلەی
و
دەسەڵ
یارساندا
ی
ی
ی
مۆتیڤ
چیۆکەکە هۆکار بووە تا دواتر
دزەکردن باوەڕی یەک
مارەکان و
خودان بۆ ناو ر
ی
ی
رووان مار لە ج ماج شەیتان پەیدا ن.
ا
ئاڵ ی
ر
پێسی گایە کە گا گیاندار و نوێنەی
کردن بەرهەڵبێنەی ئاسنگەری ،ئاماژە بە
بە
ی
رەوان پاکە .فەرەیدوون نوێنەی ئەو رەوانە پاکەیە و
ڤەروونای خودای رۆح و
ی
ی
جی شەڕ و بەهار
جی زەحاک،
جی ئیندرا ،ر
خی لە ر
دانیشتی واروونا لە ر
دانیشتی لە ر
جی زستانە .ڤەروونا هەروەها خودای کشتوکاڵە و گا نیشانەی هەرە ئاشکرای
لە ر
ا
پیشەی کشتوکاڵیە .بە کۆتان زستان و ی
هاتی بەهار ،گیا دەبووژێتەوە و سەرەتای
ی
پێوەندن چڕی لە گەڵ
وەرزی کشتوکاڵیش دەست ن دەکا .پیشەی ئاسنگەری
ی
ا
کشتوکاڵدا هەیە و لە ساز ی
ی
گاسی کێڵنەوە تا دایس دروونەوە لە خزمەت
کردن
ی
دن نێوان
کشتوکاڵ دایە .سازکردن داس لە شێوەی هیالل مانگ ،ئاماژە بە پێوەن ی
سەرەکی
ئاسنگەر لە گەڵ کشتوکاڵ و ،کشتوکاڵ لە گەڵ مانگە کە مانگ نیشانەی
ر
خودای کشتوکاڵە.
ی
هاوشێوەکان ن و لە
فەرانەک داییک فەرەیدوونە .ئەم ناوە رەنگە دەسکردی شانامە و
گیاوە .وەک لە مەموزین یان شێخ مەندو شێخ ڕەش ،گومان
ناوی فەرەیدوون وەر ر
چیۆکە راستەقینەکەدا
چیۆکەشدا هەر بە دایک ناوی هاتی .لە ر
دەکرێ لەم ر
فەرەیدوون کوڕی کاوەیە و فەرانەک هاوسەری کاوە" .دایک و باوک یازدە کوڕیان
ی
پیاوان
خورابوو ،خودا کوڕێیک دیکەی پێدان و ناویان نا فەرەیدوون .دایک لە تریس
زەحاک ،کوڕەکەی هەڵگرت و لە ئەشکەوتێکدا بە پیاوچاکێیک ئەسپارد کە ناوی ر ی
ئابتی
ی
پیاوان شا پێیان ز یان ،ئا ی
بتیی رپییان کوشت و کوڕەکەیان برد تا مێشیک
بوو .سەرەنجام
ی
مارەکان زەحاک بدەن .باوک کە ئەوەی ز یان بە تووڕەییەوە چوو
ئەویش دەرخواردی
بۆ کۆشیک زەحاک و کوڕەکەی ئەستاندەوە و ...باوک و کوڕ شۆڕشێکیان بەرپا کرد.

ا
ر
ر
پاشایەن دانیشت".
تەخی
سەرەنجام دەسەڵ رن زەحاک رووخا و فەرەیدوون لە سەر
پێوەندن نێوان دایک
پێوەندن نێوان خێوی با لە گەڵ خودای شەڕ،
بە پێچەوانەی
ی
ی
ر
گشی دۆستانە نییە .النیکەم لە دوو
وەک خێوی ئاو لە گەڵ ئیندرای خودای شەڕ بە
ئۆستوورەی "مەم و زین" و "شێخ مەند و شێخ رەش"دا دوا جار ئەوە دایکە کە
ی
بوون باوک لە حاند خور یان یازدە
تۆڵەی کوڕ لە خودای شەڕ دەستێنێتەوە .بێدەنگ
کوڕ و رزگار ی
کردن فەرەیدوون دوای خور یان ئەو یازدە کوڕە ،بە پی باوەڕی ر
میی یان و
ر
ی
پێداگرن دایک ن.
و
هەوڵ
بە
دەن
دیکەش،
بەیتەکان
ی
ناوی باویک زەحاک یا ئەژدەهاک لە شانامەدا بە مەرداس هاتووە .بە رپی قسەی
شانامە ،پیاوی چاک بووە .بەو پێیە دەکرێ مەرداس هەمان مەردئازا ن بە مانای
پیاوی ئازا کە چاکەی گەورەی لە دەست دێ .ئازا لە پاژی دووهەم دا هەروەها
شێوەیەیک دیکەی وشەی ئاز یا ئازایە کە لە ئازیدەهاکیشدا هەیە .بەو مانایە دەکرێ
ا
ا
واتای پیاوی تارییک ن وەک ئاماژە بە ژیان لە چاڵو و ربی دا کە شانامە دەڵ ،زەحاک
ا
باویک خۆی دە چاڵو هاویشت.
ا
دەسەڵتەکەی بە ی
پاشایەتی ل ئەستێندرایەوە ،بە
و
نەبرد
بەڕێوە
بایس
جەمشید کە
ر
چیۆکەکەشدا
درەوشاوە واتا کراوەتەوە .ناوەکە لە سەر بنەمای خورشید رۆنراوە و لە ر
مەبەست هەمان خۆر یا هەتاوە .لە بنەڕەتیشدا کۆی ئۆستوورەکە لە سەر بنەمای
ی
ی
سەرنان جەمشید ئاوا
چەرج فەلەک و دایرەی بورجەکان ڕۆنراوە .رفیدەویس تاج لە
باس دەکا:
برآمد بر آن تخت فرخ پدر
کمر بست با فر شاهنشیه

بە رسم کیان بر رسش تاج زر
جهان گشت رستارس او را ریه

زمانە برآسود از داوری
جهان را فزودە بدو آبروی

بە فرمان او دیو و مرغ و پری
فروزان شدە تخت شایه بدوی

ی
زێڕیی لە سەر نا.
واتە؛ باوک هاتە سەر ئەو تەختە مبارەکە و بە دان ئاسمانیان تاج
پشتێندی فەڕ و ر
شاهەنشان بەست و دنیا هەموو بۆی هاتە رەدایە .هەتاو کە
هان
ی
نمادی ر
مییایە ،لە شانامەش دا نمادی عەداڵەت و داوەرییە:
بەڕێوەبەرن ئەو دا حەسایەوە و دێو و باڵندە و پەری چوونە ژێر
واتە؛ دنیا لە سایەی
ی
ر
ی
ر
پاشایەن بە هۆی ئەو درەوشایەوە.
تەخی
فەرمان ئەو .ئابڕوی بۆ دنیا زیاد کرد و
ا
دەسەڵتەکەیدا ،ئاماژە بە ی
دۆج خۆر لە بورج کاووس
کۆتان
اپی جەمشید لە
خر ر
ی
ی
ر
(قەوس) لە مانیک ئازەرە کە بە واتایەک خۆر دەکەوێتە نزمیین ئاستەوە .ئەمە لە
ری
پێدەڵی .هۆکارە گەردوونیەکەش
گەردوونناسیدا "حضیض" یا Perihelionی

ا
ئەوەیە کە هێڵ گەڕ یان گۆی زەوی بە دەوری هەتاودا تەواو خڕ نییە و هێلکەییە .بەو
سەقامگی بە یەک رادە نییە .لە شوێنێکدا
پێیە مەودای نێوان هەرد لە حاند خۆر
ر
ا
نی ر
ی
یکیە و لە شوێنێکیش دوورتر .ر ی
هێڵ ئەم بازنە هێڵکەییە لە خۆر ر ی
شۆریس
نییکەکە
ی
ی
ری
شۆڕیس هاوینە.
شۆریس زستانە کەوتووەتە نێوەڕاست
پێدەڵی و دوورەکە
زستانەی
ی
ی
ی
مانیک ئازەر یا سەرماوەزەوە .بە رپی وتەی ئەبوورەیحان ربیوون ،رئیانیەکان لەو
جی ین ئازەرەگانیان بەڕێوە دەبرد ،ئاوری زۆریان دەکردەوە تا خۆر بە ر ی
مانگەدا ،ر ی
هی ن.
ئەوان پێیان وا بوو خۆر دە قوڵکە کەوتووە و پێویستە بە ر ی
هیی ئاور رزگاری بکەن .ن
هین جەمشید لە راستیدا هەمان کەم ر ی
ری
چیۆیک مەم و زینە .لە
میزێندین لە ر
هی ین ر
ی
ا
ا
ی
می عەقڵ خۆی دەداتە
یەکەمیاندا زەحاک دەسەڵ رن ل
دەستێی و لە دووهەمیاندا ر
دەست بەکری میگەوەڕ .بەکر و زەحاک هەردوویان ی
ئەستیەی رۆژێ
تەن ئیندران کە
ر
ر
ر
نیشانەیەن .ئیندرا حاکیم چلەی گەورەی زستانە و بەکر و زەحاکیش لەو دوو
ا
دەگین.
چیۆکەدا هەمان رۆڵ ئەو
ڕر
ر
ی
خوداژن ئاوە
فەرەیدوون کە خودای مانگە ،لە ئۆستوورەی کورد دا کوڕی خودای با و
ا
ئابتی و فەرانەکە .ر ی
بەڵم لە شانامەدا کوڕی ر ی
ئابتی هەمان بورج دەلۆ یا ئاوڕێژە کە
ی
ی
مانیک رێبەندان و بەهمەن یا دووهەم مانیک زستانە:
فریدون که بودش پدر ر ی
آبتی
ری
سی
گریزان و از
خویشی گشته ر

آبتی بر ر ی
شدە تنگ بر ر ی
زمی
شی
برآویخت ناگاە بر کام ر

ی
رۆڵی ر ی
ونبوون ناوی ئەو بورجە لە ژێر ناوی چلەیە کە چلەی گەورە
ئابتی نیشانەی
ن ر
ی
ر
یه ئیندرایە .کوژر یان ر ی
اڵبوون چلە بە سەر
دەسی زەحاک ئاماژەیەکە بە ز
ئابتی بە
ی
بورج دەلۆ و کۆتان ی
درێژەکێشان چلە و زستان.
هاتی بورجەکە سەرەڕای
ی
ی
ی
ی
ی
گیانەوە
جی
دایکبوون فەرەیدوون دەتوان ئاماژە بە
لە
ر
ن یەلدا یان سەدە ن .لە ر ڕ
ی
جەمشیشایە و دوای مەریک ئەو لە دایک دەن ،ئاماژە بە
کوردیەکەدا کە کوڕی
ر
ا
گیانەوەکەی شانامەدا کە لە سەروبەندی کوژر یان باوکیدا لە دایک
یەلدایە بەڵم لە ڕر
دەن یا تازە لەدایک بووە کە باویک دەکوژرێ ،ئاماژە بە ر ی
جی ین سەدە یا بێڵندانەیە کە
دەکەوێتە دوای چلەی گەورە .هەڵبەت مەرج نییە حەتمەن باوەڕەکە وا بوون کە
خودای مانگ لەو رۆژەدا لە دایک بووە .چونکە ر
مییائیسم باوەڕی بە تەناوتەنە
ی
(دۆنادوون) و فەرەیدوون کە ی
رەوان رپیۆزە ،لە هەر رۆژێک دا
تەن هەڵگری ڤەروونا یا
ا
بەڵم بە ئانقەست رۆژێیک رپیۆز و رۆژی ر ی
دەکرێ لە دایک بێتەوە.
جی ین بۆ دیاری
کراوە:
ی
برآمد برین روزگار دراز
خجسته فریدون ز مادر بزاد

کشید اژدهافش به تنیک فراز
جهان را ییک دیگر آمد نهاد

ببالید برسان رسو سیه
جهانجوی با فر جمشید بد

هیم تافت زو فر شاهنشیه
به کردار تابندە خورشید بود

ا
ی
گیانەوەکەی شانامەن کە رۆڵ
ئەرمایل و گەرمایل یا کەرمایل دوو لە قارەمانان ر ڕ
گرینگیان لە رزگار ی
کردن الواندا هەیە .ئەوەش ئاماژە بە بورج حووت یا دومایهیە کە
ی
ری
دوایی بورج ساڵ یا مانیک رەشەمەیە .هەر کام لە
لە شێوەی دوو ماسیدا وێنا کراوە و
ی
وێنەئەستیەیەن .هەمان
ماسییەکان ئەو
ئەرمایل و کەرمایل ئاماژە بە یەک لە دوو
ر
ماسی نمادی مەم و ی
دوو مایس کە لە ر
زیی دوای
بەیی مەم و زیندا بە شێوەی دوو
ر
ی
مەرگن .رزگار ی
کردن الوان بە دەست ئەرمایل و کەرمایل ئاماژە بەو بورجە و بە مانیک
رەشەمەیە کە سەرمای زستان روو لە شکانە:
دو ر ی
پاکیە از گوهر پادشا
ییک نام ارمایل پاکدین

دو مرد گرانمایه و پارسا
ری
پیشبی
دگر نام گرمایل

ی
کارەکان زەحاک بە ی
بایس
"کۆندرەو" ناوی وەزیری زەحاکە کە بە رپی قسەی شانامە،
ی
خیا نییە و بە سەبر یان دەڕوا .مەبەست
جێبەج ناکا .واتای ناوەکە یان کەسێک کە ر
دابەشکارن ساڵدا هەردوو چلەی بچوویک هاوین و زستان یه
چلەی بچووکە .لە
ی
ر
زەردەشی
سەرەکی
خودای ئاگرن .بە هۆی ئەوە کە ئەم خودایە دواتر بوو بە خودای
ر
ی
ساردن چلەی بچوویک زستان ،وا دیارە شانامە
شاکان رئیان ،سەرەڕای
و دەرباری
ی
ا
ا
ی
نیشان بدا .لە کاتێکدا فۆلکلۆری کورد دەڵ؛ چلەی بچووک
هەوڵ داوە بە چاک
گوتویە ئەوەی لە سەرما و تۆف و بەند بە کاکم (ئیندرا یا چلەی گەورە) نەکرا ئەمن
ی
کەوتی فەرەیدوون دەچێتە خزمەت دەرباری تازەوە:
دەیکەم .کۆندرەو دوای سەر
چوکشور ز ضحاک بودی تیه
که او ر
داشی گنج و تخت و رسای
ورا کندرو خواندندی بنام
به کاخ اندر آمد دوان کند رو
برو آفرین کرد کای شهریار
خجسته نشست تو با فریه
جهان هفت کشور ترا بندە باد
فریدونش فرمود تا رفت پیش
بفرمود شاە دالور بدوی
نبیذ آر و رامشگران را بخوان

ییک مایه ور بد بسان ریه
ی
ر
شگفی به دل سوزیک کدخدای
به کندی زدی پیش بیداد گام
در ایوان ییک تاجور دید نو
همیشه بزی تا بود روزگار
که ر
هسی ی
رساوار شاهنشیه
رست برتر از ابر بارندە باد
بکرد آشکارا همه راز خویش
که رو آلت تخت شایه بجوی
بپیمای جام و بیارای خوان

خودای با هەڵسووڕینەری ئەم جیهانەیە .الگری تازە کردنەوە و نوێبوونەوەیە .الوان
ا
و تازە الوان وەک بەهار و ساڵ نوێ لە سەرووی نوێبوونەوەکانن .کوژر یان الوان لە
ی
پیاوان زەحاک ئاماژەیەکە بۆ کۆنەپارێزی و بەرگری لە نوێبوونەوە .هەروەها
الیەن
رەون بەردەوایم مر ی
بەڵگەیەک بۆ درووستی کاری خودای مەرگ سەبارەت بە ر
اندن
ر

ی
هێنان وەچەی نوێ .هەمان مۆتیڤ لە ر
بەیی شێخ فەرخدا رپیە
جەستەی کۆن و
ا
بارگینێیک بەڕەڵیە کە پەالماری جوانوو ئەسپەکەی فەرخ دەدا و برینداری
ر
گشی
گارن رسوشتە کە الوان و بە
گارن الوان و بۆ رز ی
دەکا .شۆرشەکەی کاوە بۆ رز ی
مرۆڤ بەشێکن لەو رسووشتە .شۆرش بۆ نوێ کردنەوەی رسووشت و ژیان .هەروا
ی
ەمرێی کە کۆن دەبن و لە کەلک دەکەون .لە
کە خودای مەرگیشە و ئەو تەنانە د
ئۆستوورەی کاوەدا ئەو تەنە لە کەلک کەوتوویە زستانە و بەهار ی
تەن تازەیە .بەم جۆرە
ا
ی
ر
زستان زەحاک
تەخی لە بەفر و سەهۆڵ
کاوە وەک خودای بە بای وادە ،تاج و
ر
ی
تەخی فەرەیدوون ئامادە دەکا .فەرەیدوون لە
تێکدەڕووخێی ،رسووشت بۆ تاج و
ا
ی
ر
تەخی دەسەڵت
دادەنیش و دەست بە
یەکەم رۆژی فەروەدیندا لە سەر
ا
رازاندنەوەی رسووشت دەکا بۆ ئەو مەبەستەی کە باویک ئاڵکەی بۆ هەڵگرتبوو و
ی
ا
ر
ی
ری
گەیشی بە بورج گا و مانیک گوڵن کە هەرد وەک
مەبەسی
بەڵێی دابوو .بە
بەهەشت لێدەکا.
ر
کورن:
بە
ی
ئۆستوورەی کاوەی ئاسنگەر ئۆستوورەی دانیشتوان سەر چیای زاگرۆسە کە
ئاوێتەیەکە لە گەڕ یان رسوشت ،گەردوون نایس و ر ی
ئایی کە پێوەندی بە هیچ رووداوێیک
راستەقینەی ر ی
وونیەوە نییە.
می
ی
ا
قارەمانان چیۆک لە گەڵ پاش ی
ی
ر
ی
ری
ایان میدیا بە هۆی هەڵقوڵ ین
رواڵەن ناوی
یکبوون
نی
ر
ا
ی
ئۆستوورەکە لە ی
کوردستان ئێستایە .تەنانەت ئەو
ناج کۆمەڵگای وڵ رن میدیا یا
ی
هیۆدۆت بەشێک لە ر ی
ی
بیستی
پارسەکان دوای
میووی
گومانەش بە دوور نییە کە ر
چیۆیک کاوە و زەحاک نووسیی.
ر
ی
ئۆستوورەی کاوە و زەحاک بە هۆی ئەوە کە دەیتوان هاندەرێیک باش ن بۆ خەبات و
ا
ر
پاشایەن ،شا ،دەربار و
مل بادان لە حاند دەسەڵت و هەڕەشە ن لە سەر سیستیم
ا
ی
تێکدان داوە .تا ئاستێک کە لە ناوەرۆک و
دامودەزگاکەی هەوڵ گۆڕان ،شێوان و
ی
ی
ی
خاوەن ئۆستوورەکەش
نەتەوەکان دیکە و نەتەوەی
ناوەکان ناو ئۆستوورەکە دژی
گیاوە.
کەلک وەر ر
چیۆیک کاوەی ئاسنگەر بەرچاوترە:
لە شانامەدا دوو
دەستکارن سەرەیک ر
ی
مەبەسی دابەشکردن و پار ی
ر
چینایەتی کۆمەڵگا
استی سیستیم
یەکەم :گۆڕانکاری بە
ر
ی
چیۆک لێک بێگانە کراون تا وا نیشان نەدرێ کە
کراوە .لەم پێناوەدا کارەکتەرەکان ر
ر
ی
ی
ر
دادەنیش.
پاشایەن
تەخی
الدان شای زاڵم ،کوڕی ئاسنگەرێیک هەژار لە سەر
دوای
ا
رۆڵ کاوە کەم کراوەتەوە و فەرەیدوون کە کوڕی ئەوە ،توخیم پاشایەنر
لەم پێناوەدا
ا
ل بار کراوە ،کراوە بە کوڕی شازادەیەیک کوژراو و رۆڵ سەرەیک پێدراوە.

ی
ر
چیۆکەکەدا کراوە کە ئەویش بۆ مەبەس ری
دووهەم :دەستکاری لە کان روودان ر
ا
چیۆکەکە کە بە
ئابوورن دەزگای
بەرژەوەندن
بەڕێوەبەرن دەسەڵت بووە .بۆنەی ر
ی
ی
ی
ی
ی
ی
جین مێهرەگان و سەرەتای
هەموو نیشانەکانیدا
کۆتان زستان و هاتی نەورۆزە بۆ ر
ی
ر
ری
ی
ڵگرتی بەروبوویم جووتیاری و ئاژەڵدارییە ،وادەی
پایی گۆڕدراوە .مێهرەگان کە کان هە
ی
ئەستاندن ماڵیات و زەکات لە خەڵکیشە و شا بەو بۆنەوە خەڵیک زیاتر رووتاندۆتەوە:
به رس بر نهاد آن ی
کیان کالە
به روز خجسته س ر مهر ماە
ی
ا
ر
(لە رۆژی رپیۆزی سەرەتای مانیک مێهر دا کڵوی پاشایەن لە سەر نا)
گشی خاوە ی
ی
پی ی
ر
ەوان ی
نان
گەالن سەر چیای زاگرۆس بە
ئاییی یارسان بە تایبەت و
رڕ
ی
ی
ری
شۆڤینیم بۆ کوتان ئەوان بە
راستەقینەی ئۆستوورەی کاوەی ئاسنگەرن .هەوڵدان
قی ی
تێکدان باوەڕە کەونار ی
ی
اکان ئەوان ،هەوڵێیک ر ی
ەون
رن
هۆی ئۆستوورە خۆیان و لە ی
سەدان ساڵەیە.
لە ئۆستوورەی ر
میی یان کاوە و زەحاکدا ،هەر حەوت پلە ئاسمانیەکە بەرچاون؛ کاوە
تەن خودای خاک ،کوندرەو ی
خوداژن ئاو ،الوان ی
ی
تەن خودای با ،فەرانەک ی
ی
تەن
تەن
تەن واروونا و خودای مانگ ،زەحاک ی
خودای ئاگر ،فەرەیدوون ی
تەن ئیندرا و خودای
ئەستیەی رۆژێ و ئەشکەوت نمادی عەداڵەت و دادگەرن ر
مییایە.
ر
ی
ی
ی
هەروەها لە گەڕان ساڵ و سووڕان فەلەکیدا ،جەمشیدشا خۆری دە حضیض
ی
کەوتووی کەم ی
کۆتان مانیک سەرماوەز ،زەحاک چلەی گەورە و پاشای زستان،
تیی
ی
کوندرەو چلەی بچووک و وەزیری زەحاک ،ر ی
ئابتی بورج دەلۆ یا ئاوڕێژ کە دەکەوێتە
ی
ی
مانیک رێبەندان ،کەرمایل و ئەرمایل بورج دوومایه کە دەکەوێتە مانیک رەشەممە،
کاوە خودای بای وادە و فەرەیدوون بورج کاوڕ و پاشای نەورۆزە.
---.1

[1] -بڕوانە :هێرۆدۆت – مێژووی شەڕی پارسەکان – وەگێڕانی لە یونانییەوە :عەلی فەتحی – الپەڕەی  ١٠٧تا ١٢٧

.2

[1] -بڕوانە :نەورۆز ئەفسانە نییە رووداوێکی مێژووییە – فازل ئوسولیان

[1] - .3لێکۆڵینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی کۆنی واڵتی کوردەواری – د .جەماڵ رەشید (دەقی وتەکە لە بابەتی
فازل ئوسولیان وەرگیراوە)
.4

[1] -دیاکۆنۆف – مێژووی ماد

.5

 ][1هەرچەند بەرقەرار بوونی ئەو دۆخە مەندە بە قازانجی ئەشتویگۆ و دەسەاڵتدارەتیی میدیا نەشکایەوە و وێدەچێهەر ئەوە هۆکاری رووخانی بووبێ.

.6

[1] -دانشنامە ایرانیکا

[1] - .7گەرچی زۆر کەس ئەوە بە چیرۆکێکی کوردی نازانن بەاڵم لە فەیسبووک پرسیارێکم لەو بارەوە وەڕێخست و ژمارەیەکی
بەرچاو لە دۆستان ئەوەیان پشتراست کردەوە کە چیرۆکەکەیان لە باپیر و داپیرە نەخوێندەوارەکان بیستووە .بەو پێیەش ناکرێ
پێمان وا بێ کورد ئەم چیرۆکەی تەنیا لە فیردەوسی و شانامە وەرگرتووە.

[1] - .8كتێبی" هەڵبژاردهیەك لە چیرۆكی فۆلكلۆریی كوردی ،نووسین و كۆكردنەوهی :فاروق حەفید – زوحاک و کاوەی
ئاسنگەر بە راوێژی مام کەریمی حەمەخان ل ٢٨٠ .تا ٢٨٥
.9

[1] -بە داخەوە دەقی شانامەی کوردیم بۆ ئەم لێکۆڵینەوەیە دەست نەکەوت و ئەوەی گوتراوە ،تەنیا بیستراوە.

 [1] - .10بەیتەکان رەنگە هەمیشە ئاوا بە دوای یەک دا نەبن و خۆم لە زمان مەقام بێژانی یارسان وەک ئوستاد تاهیر
یاروەیسی یان کاتارینا سۆدێرلوندی سویدی و ..نووسیومنەتەوە و رێکم کردوون .شێعرەکە دەڵێ :دوازدە فەرزەندی
کاوەی ئاسنگەر ،یەکی بۆ مایەوە و یازدەیان سەر بڕدران .بە دەمی ئەڵماس لەت و پەت کران و مێشکیان بۆ مارەکانی
زەحاک دەرهێندرا .کاوەی ئاسنگەر زوخاو و دەردی هەڵێنا و بەرهەڵبێنەکەی کرد بە ئااڵ .تەموور ئامادەیە و ئەوە لە
سەر کۆشە و وەختی شادی و خۆشییە ئەی کاوەی خەڵکی شیرەخان .ئەی دڵ بەهارە و جێژنی نەورۆزە ،داوودم دیت
کە لە شەوی نەورۆز دا وەک بریسکەی پڵینگ بەهێزە .کاتی شایی و زەماوەندە و تۆش دەستێک بەرەو ئەو زەماوەندە
هەڵبڕە کە شوێنی حەزیا ئەوە لە ئەشکەوتە .
[1] - .11بۆ وێنە بڕوانە کتێبی" هەڵبژاردهیەك لە چیرۆكی فۆلكلۆریی كوردی" و چیرۆکی نەورۆز بە راوێژی حاجی شێخ محەممەدی
نۆدێ
[1] - .12لە هێندێک نووسخە دا "داد" هاتووە کە بەم جۆرە مانای شێعرەکە تا رادەیەک جیاوازە.

[1] - .13سەرنج بدە كتێبی "هەڵبژاردهیەك لە چیرۆكی فۆلكلۆریی كوردی ،نووسین و كۆكردنەوهی :فاروق حەفید –
چیرۆکی نەورۆز بە راوێژی حاجی شێخ محەممەدی نۆدێ.
[1] - .14شەو و نیوەشەو – راوێژی خدر قادری (خلە دەرزی)

[1] - .15تاریکە دەسەاڵت لە سەر زمانان خۆش کراوە و بووە بە تاریکەسەالت
[1] - .16ضحاک از اسطورە تا واقعیت – حمزە حسین زادە ل٤٤ .
[1] - .17بۆ وێنە رادیکاڵترین رەخنە لە چیرۆکی کاوە و زەحاکی شانامە وتەکانی ئەحمەدی شاملوو بوو کە بەهاری ساڵی ١٣٦٩ی
هەتاوی لە زانکۆی برێکلیی ئەمریکا پێشکەشی کرد و دواتر لە گۆڤاری "آدینە"ی ژمارە ٤٧ی هەمان ساڵ دا باڵو کرایەوە.
شاملوو بە هەڵە زەحاکی وەک کەسێکی بەرابەریخواز و کاوەی بە کەسێکی نەزان ناساندوە .بەاڵم بەدەر لەو دوو هەڵە سەرەکیە،
بە درووستی پەنجەی بۆ ئەوە راکێشاوە کە ئەم چیرۆکە یان لە الیەن دەسەاڵتەوە داڕێژراوە یان ئۆستوورەی خواست و
ئارەزووەکانی خەڵکی رەشوڕووتی خستوەتە خزمەت خۆی و چینە دەسەاڵتدارەکەیەوە .
[1] - .18لە بەر راوێژی مامۆستا تاهیر یاروەیسی نووسراوەتەوە و بە یارمەتیی دۆستی بەڕێزم مووسا باباخانی ساخ کراوەتەوە.
وێدەچێ دەقی تێکستەکە یان بەشێکی لە شانامەی کوردی وەرگیرابێ بەاڵم بە داخەوە ئەمن دەستم نەکەوت.

[1] - .19فرهنگ نام ها
[1] - .20فرهنگ آنندراج
[1] - .21نامە باستان – جلد اول ص٣٠٢ .
[1] - .22فرهنگ دهخدا

[1] - .23چیرۆکی

ئاڵەکۆک و بەفر ئاوایە :پاشا فەرماندی دا هەموو جێیەک سپی کەن ،گیا و شینکە لە هیچ کوێ نەمێنێ .پرسی ئەو ئاوە بۆ

روونە؟ بە ئیزنی کێ زیندووە؟ بەفر گوتی؛ ئاو نییە ،فرمێسکە .ماوەیەکە ئاڵەکۆک دەگری ،ئەوە فرمێسکی گریانی ئەوە!
بەفر ئاشقی ئاڵەکۆک بوو .گوتی مێردم پێ دەکەی؟ گوتی؛ براگەورەم لە سەفەرە! گوتی :رادەوەستم بێتەوە .گوتی :ئاخر براچکۆڵەشم لە
سەفەرە! گوتی؛ رادەوەستم ئەویش بێتەوە .خەبەریان بە بەفر دا کە ئەوە ئاڵەکۆک لە کوێستان چاوەڕێتە .بەفر ئەگەر چوو بۆ الی ئاڵەکۆک،
ئاڵەکۆک دەگریا .بەفر گوتی بۆ دەگری؟ گوتی شینی خوشک بۆ برایان حەاڵڵە .هەردوو برام مردوون و بە تەنێ ماوم بەاڵم هەر لە سەر قەولی
خۆمم ،مێردت پێ دەکەم .بەفر بە دەنگێکی لەرزۆک گوتی:
ئاڵەکۆکە پرچنە
چۆڕچۆڕەم کەوتە بنە
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بەفر ئاشقی ئاڵەکۆک بوو .گوتی مێردم پێ دەکەی؟ گوتی؛ براگەورەم لە سەفەرە! گوتی :رادەوەستم بێتەوە .گوتی :ئاخر براچکۆڵەشم لە
سەفەرە! گوتی؛ رادەوەستم ئەویش بێتەوە .خەبەریان بە بەفر دا کە ئەوە ئاڵەکۆک لە کوێستان چاوەڕێتە .بەفر ئەگەر چوو بۆ الی ئاڵەکۆک،

ئاڵەکۆک دەگریا .بەفر گوتی بۆ دەگری ؟ گوتی شینی خوشک بۆ برایان حەاڵڵە .هەردوو برام مردوون و بە تەنێ ماوم بەاڵم هەر لە سەر قەولی
خۆمم ،مێردت پێ دەکەم .بەفر بە دەنگێکی لەرزۆک گوتی:
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ئاڵەکۆکە پرچنە

.26

چۆڕچۆڕەم کەوتە بنە

.27

چ بکەم لەو ماڵ و ژنە

[1] - .28وا دیارە ئەم وشەیەش سەرسپەرد یا سەرسپەرت بووە و قڵپ بووەتەوە.
[1] - .29ئەم باسە لە بابەتی "تیر لە تەرەغە"دا بە تەسەلتر هاتووە
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[1] -سەرنج بدە بابەتی" پەیوەندیی ئایینی میترا لەتەك ئیزەدی و یارسان و پیرشالیار " -دوکتور هێرش قادری

[1] - .31آثارالباقیە – ئەبوورەیحانی بیروونی ل٢٥٦ .
 .32شێعرەکانی شانامەی فیردەوسی لە ماڵپەڕی "گنجور" وەرگیراون

