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ئەم هەوڵە پێشكەشە بە:
 کتێبەک���ەم لەژێر چاپ���دا بوو کاتێک براو مامۆس���تام فەلەکەدینکاکەی���ی بە جەس���تە بەجێی هێش���تین ،کاکەیی هاندەری س���ەرەکی من
ب���وو بۆ بە ئەنج���ام گەیاندنی ئەم پرۆژەیە ،بۆیە تەواوی بەش���ەکانی
ئ���ەم پرۆژەیە دەکەمە دیاری بۆ رۆحی نەمری کاکەیی ،دڵنیام لە دۆنی
داهاتویدا دڵخۆش دەبێت بەم پرۆژەیە...
براو مامۆستام ..دكتۆر محەمەد عەلی سوڵتانی كتێبە بەنرخەكانیئەو كتێبخانەكەی ماڵەوەو كتێبخانەی رۆحمی دەوڵەمەند كرد .
 بەدۆنەكان���ی پێش���ترم ك���ە منی���ان گەیاندە لێ���واری هەقیقەت ودۆنەكانی دوای خۆم كە رۆحێكی پڕ لە دیدەداری و رۆش���نیان پێشكەش
دەكەم.
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دەربازە
ئایینی یارس���ان یەكێك لە میراتەكانی مێژووی مرۆڤایەتی بەگشتی و
كوردانی زاگرۆس نش���ینە بەتایبەتی ،ئەم ئایینە پڕیەتی لە رەمزوو رازی
ژیان و گەردوون و تژیە لەفەلس���ەفە ،لەسەر ئاس���تی رۆژهەاڵتناسان و
گەڕیدە بیانییەكان زۆر لەسەر ئەم ئایینە قسەكراوە ،لەپاڵ دەرخستنیدا
چەندین شتی نابەجێیان بۆ هەڵبەستەوە یان لەدەمی نەیارەكانەوە شتیان
وەرگرتوەو دیكۆمێنتیان كردوە.
لەئاستی ناوخۆی كوردا جگە لەچەند هەوڵێكی بچوك كارێكی ئەوتۆ
نەكراوە بۆ خوێندنەوەیەكی هاوچەرخ و دووبارە ش���رۆڤەو لێكۆڵینەوەی
ئەم ئایینە كە بەشێكی زیندوی كلتوور و دیرۆكی كوردە.
ئەفراندن���ی دنیا و مرۆڤ و فەلس���ەفەی جامەگۆڕی���ن ( دۆنادۆن) و
موزیك و لیریكا لەبنەما هەرە دیارەكانی یارس���انن ،ریش���ەی رەس���ەنی
یارس���ان لەقواڵیی خاكی كوردس���تان و چیاكانی زاگرۆس���دایە ،كۆڵەگە
ئاینییەكانی یارس���ان بریتین لە (پاكی ،راس���تی ،نیس���تی ،ردا) ،واتە
راستی و خاوێنی و ژیانێكی دەروێشانەو فیداكاری لەپێناو خەڵكی تردا،
شاتەیموری بانیارانی لەم بارەیەوە دەفەرمێت:
یاری چوار چیوەن باوەریش وەجا
پاكی و راستی و نیستی و ردا
واتە  :یارسان چوار بنەمایە دەبێت پەیڕەوكار بەجێی بهێنێت ،پاكی
و راستی و ژیانی دەروێشانە و خۆفیداكردن لەپێناو خەڵكیدا.
ئەمەش نزیكییەكی تەواومان نیشان دەدات لەگەڵ ئایینی زەردەشتیدا
كەئەویش سێ پایە س���ەرەكییەكەی ئەو ئایینەن كە بریتین لە(كرداری
باش و رەفتاری باش و گوفتاری باش).
سەدەی حەوتەم و هەشتەمی كۆچی سەردەمی زێڕینی گەشەسەندنی
ئ���ەم ئایینە بووە ،لەقۆناغ���ی كامڵ بوون و (خەتم) كردندا ،س���وڵتان
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ئیسحاق لەو قۆناغەدا بنەماو یاساو رێسا ئایینییەكانی تەواوكرد ،لەڕوی
جەماوەریشەوە خەڵكێكی زۆر لەم ئایینە كۆبوونەوە و بەلێشاو پەیڕەوی
نوێ لەسەرتاسەری دنیاوە دیدەیان رۆشن دەبویەوەو دەبوونە پەیڕەوكاری
یارس���ان و لەنێو بازن���ە ئایینییەكانی ئەم ئایین���ەدا وەك( هەفت تەن،
هەفتەوانە ،چل تەن 72 ،پیر 99 ،پیر.... ،هتد) .رێكدەخران و كاروباری
ئایینی���ان بەڕێوەدەب���رد و بەمەش دەگوترێ���ت دەورەی پەردیوەرە ،لەو
كاتەدا شارەزوور مەڵبەندێكی گەورەی ئایینی بوو ،لەسەرانسەری دنیاوە
خەڵكی روویان لەش���ارەزوور دەكرد بۆ فێربوونی زانست لەسەر دەستی
مەال ناودارەكانی ئەو س���ەردەمەدا كە ( مەال ئەلیاس���ی ش���ارەزووری و
مەالقدووری ش���ارەزووری و.....هتد) بوون ،بەجیابوونەوەی عابدین لەو
بازنەی���ەو روكردنە ئایینی هەقیقەت ،زۆرێك لەش���وێنكەوتوانی رویان لە
(پەردیوەر) كرد،
(پەردیوەر) گوندێكە لە هەورامانی لهۆن كە ناوەندەكەی (ش���ێخان)
ی س���ەر بە ش���ارۆچكەی (نەوس���ود) و مەڵبەندی باڵوبوونەوەی ئاینی
یارس���انە و ئێستا زووربەی ش���تە پیرۆزەكانی یارسان لەوێدان و قیبلەی
یارسانەكانە.
لەناو ئەوانەدا خەڵكی نەتەوە جیاوازەكان و زارەجیاكانی كوردیشی
تێدا بوو ،لەبوڵگارس���تانەوە بۆ هیندستان و مەغریب و تفلیس و شام و
بەغدا و بەسرەوە بگرە تا كرمان و شیراز و ئەسفەهان و مازیندەران ،لەم
هەوڵەی ئێمەدا ئەو كرمانجە ژورووانە بەسەر دەكەینەوە كە تێكستەكانیان
بە هەورامی نووس���یوە ،لەهەوڵێكی تردا تیش���ك دەخەینە س���ەر ژیانی
كۆمەڵێكی تر كە عەرەبن و لەشام و مەغریب و یەمەن و بەغدا و بەسراوە
هاتوون و تێكستەكانیان بەهەورامی نووسیوە.
لەسەردەمی (بالولی ماهی) یەوە لەسەدەی دووەمی كۆچی تا قۆناغی
پەردیوەر تەواوی كەالمەكانی یارسان بەهەورامی نوسراون ،تەنها دەفتەری
عابدین نەبێت كەبەشێوەی جافی نووسراوەتەوە ،ئەمە پرسیارێكی گرنگە
كەبۆچی هەورامی بوویە زمانی فەرمی یارسان؟
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ناتوانین وەاڵمی ئەم پرس���یارە وەرگرینەوە ت���ا ئاوڕێكی دیرۆكی لە
زمانی كوردی  -هەورامی نەدەینەوە.
زۆرێك لە لێكۆڵەرەوان و زمانناس و گەڕیدەو رۆژهەاڵتناسەكان لەسەر
ئەوە كۆكن كە زمانی كوردی میراتگری زمانی مادی و ئاوێستاییە و دیارە
مەبەست لەوەش (هەورامی)یە ،رۆژهەاڵتناسی ناسراو (دارمستتر) پاش
لێكۆڵینەوەیەك���ی ورد لەزمانی كوردی بەو باوەڕە گەیش���تووە كەزمانی
كوردی لقێكی زمانی (ماد)ە ،ئێمە ئەگەر ئاڤێس���تا بەوردی بخوێنینەوە
و بەراورد لەگەڵ هەندێ وش���ەی ئاوێس���تایی و پارس���ی كۆن و پارتی و
هەورامی���دا بكەین ئەوەمان بۆ رون دەبێتەوە كەلەزمانە كۆنە ئێرانییەكان
و لەزاراوەكانی كوردیش���دا هەورامی لەهەموویان زیاتر نزیكە لەو زمانەوە
كە ئاڤێس���تای پێ نووسراوەتەوە و ئێستاش زۆرێك لە وشەو دەنگەكانی
لەهەورامیدا ماونەتەوە.
زمانی ئاوێستایی گرنگترین زمانی دێرینە ،زمانێكی تەواو بەهێز بووە
و ریشەی لەناو زمانی هیندۆ ئەوروپاییدایە ،بەهیچ جۆرێك ناتوانرێت ئەم
زمانە بە زاراوەیەكی زمانی فارس���ی بزانرێت كەزمانی فەرمی ئێرانییەكان
بووە.
ه���ەروەك چۆن (مەكەنزی) لەكتێب���ی( دیالیكتیك اورامان لهون) دا
كەچەندین س���اڵ كاری لەس���ەركردوە ،لەو باوەڕەدایە هەورامی نزیكترین
زمانە لە زمانی ئاوێستاییەوە.
هەورامی وەك زمانەكانی تر گۆڕانكاری بەسەردا هاتووە ،وەك ئەوەی
گۆڕانكاری بەس���ەر ش���تەكانی تردا هاتووە ،دەبێت ئ���ەوە بزانین زمانی
دایكی رۆژێك دەستی پێكردووە كە پێشینەكانمان لەسەر ئەم بومە و بەم
زوانە ئاخاوتوون یان بەزمانێك كە ئیسە هەورامی میراتگرییەتی ،ئەوەتا
زمان ناس و ئاوێستا ناس���ێكی وەك (ژان كلنز ،لیژ) باوەڕی وایە ئەلفا
بێی ئاوێستایی هاوشانی ئەلفابێی یۆنانییە.
دكت���ۆر حەبیبوڵاڵی تابان���ی لەكتێبی( وحدت قوم ك���ورد وماد) دا
لەالپ���ەڕە 115دا دەڵێت »:پێش هاتنی ه���ۆزە ئاریاییەكان بۆ چیاكانی
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زاگرۆس ،زوان���ی (هوریانی) لەناوو زاگرۆس نش���ینەكاندا بەكار دەهات
كەزوانی رەسمی دەوڵەتی میتانییەكان بوەو هیچ پەیوەندییەكی بەزوانی
هیندوو ئەوروپاییەوە نییەو زمانی رەس���ەنی زاگرۆس نش���ینەكان بووە،
هوریانی زمانێكی باو بووەو پەیوەندی لەگەڵ زمانی
( لولوبییەكان و كاسی و گۆتییەكان)دا هەبووە ،كاتێك ئاریاییەكان
دێنە ناوچەی زاگرۆس لەگەڵ زمانی رەسەنی ناوچەكە كەزمانی هوریانی
ب���ووە تێكەڵدەبن و دواتر ئەو زمان���ە دەكەنە بنەما بۆ زمانێكی نوێ كە
زمانی (ماد) ییەكان بوەو دواتریش ئاوێستای پێ نووسرایەوە».
ئیستەش بەردەوام دەگوترێت زمانی ئاوێستا لەكوردییەوە نزیكە بەاڵم
حەقە بپرسین لەكام كوردییەوە نزیكە؟
ئەمە ریش���ەیەكی مێژوویی و هزری قوڵی لەپش���تە و دەكرێت وردتر
كۆدەكانی ئەم بابەتە بخوێنینەوەو هەڵوێس���تەیان لەس���ەر بكەین ،ئەمە
لەبابەتێكی سەربەخۆدا شرۆڤە دەكەین.
بەورد بوون���ەوە لەخش���تەكان كەلەناوەرۆكدا دان���راون دەگەین بەو
دەرەنجامان���ەو لەوێوە دەروازەی ئەو هەقیقەتەمان بۆ وااڵ دەبێت كەچۆن
ئەو كوردانەی كرمانجی س���ەروو تێكس���تە ئایینییەكانی���ان بە هەورامی
نووسیوە.

نامق هەورامی
باشووری كوردستان/هەولێر
سەرماوەزی 2712/كوردی
سەرماخێزی 763/سوڵتانی
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كاوی یەكەم
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یارسان:
ئاینی یارسان یان كاكەیی و ئەهلی هەق یشی پێدەگوترێت یەكێكە لە
ئاینە كەوناراكانی كورد لەهەورامان و شارەزوور و لوڕستان باڵوبووەتەوەو
گەشەی كردووە،یەیڕەوانی ئەم ئایینە لە ئێراندا لەناوچەكانی(كرماشان،
هەم���ەدان ،ئازەربایجان ،تاران ،زنجان و باك���وری ئێران) ن ،لەعێراقدا
لەناوچەكانی(هەڵەبجە ،خانەقین ،كەركووك ،موس���ڵ ،بەغدا ،هەولێر)
ن ،لەتوركیاش لە(دەرسیم ،سیواس ،سەمسور) ن ،لەروسیاش یارسان
لە(ق���ارس) ی ناوچەی(ئەلیزابت پول س���ەر) هەن و بەناوی (كوردی
()1
رەسەن) ناسراون.
لە هیندستان و پاكس���تان و ئەفغانستان پەیڕەوكاری یارسان هەن
و خۆیان بە
(بنەماڵ���ەی یادگاری) یەوە دەبەس���تن و پیی���ان دەڵێن(زكری)،
لەش���ارەكانی (مەزار شەریف ،توربەت ،موشكی ،گریشە ،دوشی ،پول
خوم���ر) ن و چیای(م���وراد) لە (توربەت) بەش���وێنی پیرۆزی خۆیان
()2
دەزانن.
ئ���ەم ئایین���ە لەناوخۆدا كەمترین ئ���اوڕی لێدراوەت���ەوە و جۆرێك
لەتەموومژی لەس���ەرە ،زۆرێك لەو كەس���انەی كەلەسەر ئەم ئایینەیان
نووسیوە پێناسەی جۆراوجۆریان بۆ پەیڕەوانی ئەم كۆمیۆنیتە ئایینییە
دان���اوە وەك(عـەل���ەوی و ئەهل���ی هەق و یارس���ان و كاكەیی و عەلی
ئیالهی)( ،)3لەهەندێك ناوچەدا بەتایبەت لەناو فارس و ئازەرییەكاندا بە
(كورد بەچە و خروس كوش)( )4ناو دەبرێن.
یارس���ان ل���ە دوو وش���ەی لێكدراوی(ی���ار) و (س���ان) هاتووە كە
یەكەمیان بە مانای هاوەڵ و ش���وێنكەوتوو و لەش���ێوازی سۆفیانەشدا
بەمانای(مەحبووب و مەقس���ود)( )5دێت و دووەمیان بەمانای پێشەواو
راب���ەر دێت ك���ە ئاماژەیە بە (س���وڵتان ئیس���حاقی بەرزنجەیی) و بە
سوڵتان لە هەوراماندا دەگوترێت (سان) و كۆی وشەكە مانای یاران و
شوێنكەوتوانی سوڵتان ئیسحاق دێت.
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لەنێو یارس���انەكاندا وش���ەی (یار)( ،س���وڵتان) مانای (ئافرێنەر)
و(خاوەن���دكار) یش دەدات كە هەردوكیان ئاماژەن بۆ ناوی خوداوەند،
دیارە خوداش بەپێی ئاڵوگۆڕی ئایینەكان ناوەكەی دەگۆڕدرێت،
سوڵتان خودایوەن زاتش یەگانە
كاوەی حوجاجان جە هەورامانە
هەر ئایینەو بەجۆرێ���ك لەم ناوە دواوەو وێنای كردوە بەاڵم كرۆكی
مەسەلەكە هەر یەك شتە ،وەك ئەوەی شێخ بەهایی دەڵێت:
هركس بە زبانی سخن از وصف تو گوید
()6
بلبل بە غزلخوانی و قمری بە ترانە
ئایینی یارس���ان ریش���ەكەی دەگەڕێتەوە بۆ ئایینەكانی رۆژهەاڵت و
زۆرتر لە بونیادی باوەڕیدا لەبنەماكانی ئایینی (میترائیسم) نزیكەو پاش
ئەویش ئاینی زەردەش���تی ،دیارە ئاینی زەردەشتیش زۆر لە بنەماكانی
ئایینی میترائیسمی لەخۆیدا كۆكردوەتەوە.
یارسانەكان باوەڕیان وایە دیرۆكی ئایینەكەیان دەگەڕێتەوە بۆ ئەزەڵ
و حەقیقەت لەگەڵ ئافراندندا و ئەم ئایینە ئاینی خاوەندكارە.
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هەندێك لە خاڵە هاوبەشەكانی میترایی و زەردەشتی و یارسان:

بەو پێیەی میترایزم ریشەی هەردوو ئایینی زەردەشتی و یارسانە
بۆیە زۆر خاڵی هاوبەش لەنێوانیاندا هەیە لەوانەش:
 هەر س���ێ ئایین باوەڕیان بەوە هەیە كە مرۆڤ لە گیا دروس���تبووە.
 هەرس���ێ ئایی���ن ژمارە حەوت الیان پی���رۆزە ،الی میتراییەكانحەوت هێمایە بۆ (حەوت ئاسمان ،حەوت چینی زەوی ،حەوت پایەی
گەردوون ،حەوت تاقی پەرستگا ،حەوت پایەی ئایینی .
لە یارس���اندا (حەوت تەن ،حەوتەوانە ،حەوت حەوتەوان ،حەوت
خەلیفە ،حەوت خادم....هتد) هەیە ،دیوانە گەورە حەوت بەشە،
ح���ەوت جاویدان :تەن���ە نەمرەكانی ناو ئایینی زەردەش���تن كە
ئاهورامەزدا و ش���ەش فریش���تەن كە بریتین لە(بەهمەن ،شهریوەر،
ئەمورداد ،خورداد ،سپندارند ،ئوردی بەهەشت) لە یارسانیشدا حەوت
ت���ەن كە نەمرن و ئەوانیش بریتین لە(:پیر بنیامین ،پیر داوود ،پیر
موس���ی ،پیر مس���تەفای داودان ،خاتو دایراك رمزبار ،شا ئیبراهیم
ئەیوەت ،بابا یادگار)
پی���رۆزی رۆژ :لە ئایینی میترادا خودی میت���را روناكییە و الییارس���انیش رۆژ(خۆر) پیرۆزە و سوڵتان ئیسحاق دۆنی میترایە واتە
ئەویش رۆژە ،الی زەردەشتییەكان روناكی هێمای ئاهورامەزدایە.
 س���رودەكانی بارگە بارگەی س���ەرەنجامی یارسان  72بەندن وس���رودی یەس���نای ئاوێس���تاش  72بەندە 72 ،پیری یارسان هەیە،
پشتوێنی زەردەشتییەكانو هەورامی و یارسانەكان  72تاڵە داوە.
 سێ رۆژی دیار نەمانی زەردەشت الی زەردەشتییەكان سێ رۆژرژو هەیە الی یارس���انیش هەمان سێ رۆژ هەیە لە رۆژوی (مەڕە نو)
و (یارانی قاوڵتاس) دا.
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 هەنار یەكێكە لە میوە پیرۆزەكان لە ئایینی زەردەشدا ،هەروەهاالی یارسانیش پیرۆزە دادە ساری دایكی بابا یادگار لە دەنكە هەناریك
ئ���اوس دەبێت و بابا یادگار لەدایك دەبێت ،لەجەژنی خاوەندكاری و
قاوڵتاسیشدا پێویستە هەنار بخورێت.
 الی میتراییەكان و زەردەش���تی و یارس���ان (ج���ەم) هەیە كەكۆدەبنەوە بۆ سروتە ئایینییەكانیان و شوێنی بەڕێوەبردنی مەراسیمە
ئایینییەكانە.
 جل و بەرگی س���پی :الی میترایی و زەردەشتی و یارسان جلیسپی پیرۆزی هەیە بەتاییبەت لە جەم و بۆنە ئایینییەكاندا.
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نامەی سەرەنجام:
گرنگترین و پیرۆزترین كتێبی یارس���ان یان ئەهلی هەقەكانە و بە
ش���ێوەیەكی تەواوەتی لە سەدەی هەشتەمی كۆچیدا لەالیەن سوڵتان و
هاوەاڵنییەوە نووسراوەتەوە بە هەورامی(.)7
ئەوەی كە گرنگە ئەوەیە ئەم كتێبە بەسەر شەش بەشی سەرەكیدا
پۆلێ���ن كراوە ئەوانیش بریتین لە « :بارگە بارگە ،دەورەی هەفتەوانە،
گڵیم و كۆڵ ،دەورەی چلتەن ،دەورەی عابدینی جاف ،وردە سەرەنجام»
كە بنەماو تایبەتمەندی و هەموو یاس���او رێس���اكانی ئەم ئایینە لێرەدا
نووسراوە.
سەرباری ئەوانە چەندین كتێبی تریان هەیە كە بەپێی پۆلێن بەندی
بەم جۆرەن:
 -1دەورە :ئەو كتێبانەن پێش���ەكی دەورە ب���ە ناوەكانیانەوە هەیە
وەك» دەورەی بالول���ی ماه���ی ،دەورەی بابا س���ەرهەنگی دەودانی،
دەورەی شاخۆش���ێن ،دەورەی بابا ناوسی س���ەرگەتی یان بابا ناوسی
جاف ،دەورەی بابا جەلیل ،دەورەی دامیار ،دەورەی شاقولی ،دەورەی
پیرئالی ،دەورەی شا هەیاس».
 -2ئەو كتێبانەی پێشگری (كەالم) بەناوەكانیانەوە هەیە لەوانەش»:
كەالمی سەی ئاكبەری خامۆش ،كەالمی پەردیوەری ،كەالمی شاتەیموور،
كەالمی زولفەقار ،كەالمی جەناب ،كەالمی قاسید ،كەالمی مجرم ،كەالمی
خ���ان ئەڵماس ،كەالم���ی ئێڵبەگی جاف ،كەالمی حەی���دەری ،كەالمی
دەروێ���ش ئاجاق – كە ئەمەیان بە زمانی توركی نوس���راوە و كەالمی
ئێڵبەگیش بە شێوەی جافی نووسراوە.
 -3ئەو كتێبانەی بە دەفتەر ناس���راون وەك »:دەفتەری شندروێ،
دەفتەری س���اوا ،دەفتەری نەوروز س���ورانی ،دەفتەری ش���ێخ ئەمیر،
دەفتەری غواڵمان.
دەبێت هەموو یارس���انێك لەهەركوێ بێت س���روتە ئایینییەكانی بە
هەورامی ئەنجام بدات.
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زمانی ئایینی و نیاییش���ی یارس���انەكان كوردیی هەورامییە ،دكتۆر
محەم���ەد عەلی س���وڵتانی ب���ڕوای وای���ە وەك چۆن لەهەرش���وێنێكدا
موسوڵمانێك هەبێت لەوێدا زمانی عەرەبی هەیە بەوجۆرەش لەهەركوێدا
()8
یارسانێك هەبێت لەوێدا هەورامی هەیە.
لەسەردەمی دووەمی (پەردیوەردا) و پاش سەرهەڵدانی (قووشچی
ئۆغڵی و ش���اوەیس قولی و محەمەد بەگ وخان ئاتەش) لە توركستان،
بەمەبەس���تی تێگەیش���تنی پەیڕەوانی ئەم ئایینە لە كتێبی سەرەنجام،
ئەمانە(كەالم())9ە كانیان بە توركی نووس���ییەوە ،هەرچەندە زۆرێك لە
پەیڕەوانی ئەم ئایینە كاتێك لە ناوچە تورك نشینەكانی وەك تەورێزەوە
دێنە پەردیوەر بە هەورامی كەالم دەخوێنن.
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دۆنادۆن:
یەكێكی تر لە باوەڕە ئاینییەكانی یارس���ان بڕوابوونە بە نەمری رۆح
وگەڕانی رۆح لە  1001جاردا هەیە كەدوای ئەو گەڕانە خاوێن دەبێتەوەو
ئەگاتە مەنزڵی جاویدانی و بەو كردارەش دەگوترێت (دۆنادۆن) .
كاتێك كەسێك الی یارسانەكان دەمرێت باوەڕیان وایە تەنیا (جامە)
یان بەرگ یان قاوغەكەی گۆڕیوەو رۆحەكە هەر ماوەتەوە.
هزری یارسان بەتێگەشتن لەوپاشخانە قوڵەوە كەهەیەتی بەچاوێكی
پڕلەڕێ���زەوە لەكەس���ایەتییە ناودارەكان دەڕوانێ���ت و باوەڕیان بەوەیە
رابەرانی���ان هەریەكەیان دۆن���ی یەكێك لەو كەس���ایەتییانەیەو مرۆڤ
دەرەنجامی كرداری رابردویەتی ،واتە پەیوەستە بە زەمانەوە.
ب���ۆ نموونە (هەفت تەن( ))10لە قۆناغ���ە جیاوازەكاندا لەدۆنی ترداو
لەتوخمە پێكهاتەكانی گەردون و وەرزەكان و رەنگەكان و رۆژەكان زمان
و..هتد بوون ،كەواتە نیش���انی ئەوەی���ە كە مرۆڤ دەكرێت لە دوێنێ و
ئێستادا بوونی هەبێ وەك ئەوەی لەو خشتەیەی خوارەوەدا دیارە.
زەمان بونێكی گشتییە كە(سات)ەكان پێكیان هێناوە ،هیچ دابڕانێك
لەزەمان���دا نییە ،یەك بوونی و ی���ەك بوویی هەیە ،دەتوانین ئێمە هەم
لەئێستادا بین هەم لەڕابردوودا(.)11
(عالی قەلەندەر( ))12لەم بارەیەوە مەرەمو
گیاڵم دوون وە دوون ،گیاڵم دوون وە دوون
عالی یەنان عالی گیاڵم دوون وە دوون
عالی قەلەندەر بگەندی ئەو شوون
ئیرەج بیانی پوور فەرەیدوون
واتە :گەلێك قاڵب و الش���ەی تر گەڕاوم ،م���ن عالی م گەلێ دۆنی
ترم كردوە ،ئیس���ە وەك عالی قەلەندەرم و پێش���تر من ئیرەجی كوڕی
فەرەیدون بووم.
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جەم:
ترادیس���ۆنی گرنگ���ی ئ���ەم ئایینە پێ���ی دەگوترێت (ج���ەم) واتە
كۆبوونەوەو و ئەم وش���ەیە بەمان���ای (جمع)ی عەرەبی نایەت و خودی
وشەكە ئاوێستاییە و لەهەندێك جێگەدا (كیانی) ییەكان بە كورتكراوەی
()13
جەمشید بەكاریان هێناوە.
ئەم جەمە ئەركە لەس���ەر كاكەیی یان یارسان یان ئەهلی هەق كە
بۆ جەژن و نیاز و سەرس���پاردن و ت���ەواوی بۆنەكانی تر ،جەم بنەمای
تایبەت���ی هەیە و گرنگی جەم لەزۆر لە كەالمەكانیاندا باس���كراوە،وەك
ئەوەی لەم كەالمەی حەزرەتی سوڵتاندا هاتووە:
شەوقم زیاوە،شەوقم زیاوە
نەی جەمو یاران شەوقم زیاوە
ئەز عەنقام كیاست بیو چا كاوە
بدەرو دوعای نەزرو پاكتاوە
ویمیش نەی جەمدا مەكەری جەال
روحتاف( )14خواجام بی وە سەر سەال
چوار تەن لەیەكەم جەمدا كە لە(كانی گویز) لە (ش���اهۆ) سازیاندا،
ن���اوەكان بەمجۆرە ب���وون( روتاف یان روحت���اف بریتییە لە بنیامین،
كەشكۆڵ داوودە ،ئاتوسا یان هاتف بریتییە لە رەمزبار ،قەڵەم بریتییە
لە مستەفا) .
روحتاف وتی بزانم چیتان پێیە دەری بهێنن وەك نیاز با جەم ساز
بكەین ،هەریەكەو ش���تێكیان پێبوو (روتاف شیرینی پێبوو ،كەشكۆڵ
هەنار ،ئاتوس���ا بادام ،قەڵەم بەڕوی پێبوو) ،شتەكانیان تێكەڵ كردوو
روحتاف (بنیامین) ئەم دوعایەی بەسەردا خوێند:
تێكەڵ بكەرمی ،تێكەڵ بكەرمی
هەرچوار نیازما تێكەڵ بكەرمی
وە سۆز ئەسرین دوعاش بدەرمی
پەالمار وەجەم راسان بوەرمی
18

وات���ە :باهەرچوارمان ئ���ەوەی پێمانە تێكەڵی بكەین و بەس���ۆز و
فرمێسكەوە دوعای بەسەردا بخوێنین و بچینە ناو جەمی راسانەوە.
دیارە خودی جەم پێش���تریش وەك مەراس���یم لەناو میترائیەكاندا
هەبوەو تێیدا میوانداری كراوە(.)15
لەجەمدا س���ەید هەیە كە س���ەرجەمەو پاش���ان خەلیفەو خادیم و
جەمنشین و تەموروژەن و كەالمخوێن هەن.
لەجەمدا خەلیفە وەك داوەر بۆ چارەسەری كێشەكانەو لەمەراسیمی
ناونان و سەرسپاردندا كارەكەی جۆرێكی ترەو ئەگەر لە جەمێكدا سەید
لەوێ نەب���وو ئەوا خەلیفە كارەكانی ئەو بەڕێوە دەبات بە بەڕێوەبردنی
جەمیش���ەوە ،هەرچی كاری خادیم هەیە بەشینەوەی خواردنی تایبەتی
ناو جەمە كە پێی دەگوترێت( موچە)(.)16
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موزیك:
موزیك یەكێك لەپایە گرنگەكانی ئەم ئایینەیەو هیچ مەراس���یمێكی
ئایینی بەڕێوە ناچێت بەبێ بەكارهێنانی موزیك و ئامێری تەموورە یان
تەمیرە یان تەمبوور الی ئەوان پیرۆزەو بڕوایان وایە لەپێش خولقاندنی
یەكەم مرۆڤ���ەوە تەمیرە هەبوەو هەر بەهۆی تەمیرەوە رۆح چوەتە ناو
تەنی یەكەم دروستكراوەوە(.)17
موزی���ك الی یارس���ان ریش���ەكەی دەگەڕێتەوە بۆ ت���ەواوی ئایینە
رۆژهەاڵتییەكان و لەوانیش گرنگتر موزیكی ئایینی زەردەش���ت و دواتر
گۆرانی هەورامی .زەردەش���تییەكان پتر بایەخیان بە مۆسیقا داوە .لە
دەربارەكاندا ،گرووپێك هەبوون بە ناوی (گوسان) كە بە ئەمرازی موزیكی
وەك( :بەربەت ،روود ،چەنگ و تەموورە) سروودیان گوتوەتەوە.
سرودبێژیش هەبوون وەك( :باربود ،نەكیسا ،بامشاد و رامتین و...
هتد) ،لە چاخی ساسانییەكان كە بەمانە دەوترا :گوسان (خونیاگەر).
پیش���ەیان گۆران���ی گوتن بو بۆ ستایش���ی خ���واكان و مووبەدەكان و
ئاورگەكان.
عادل محەمەدپوور باوەڕی وایە ،گۆس���ان  Gosanكە لە توخمی
گۆ  +س���ان پێكهاتووە (گەو :گەور ،گبر) یان گاور(مەجووس) و گەو
(پاڵەوان) ناموس���وڵمان و الدەری دین .زاراوەیەكە بۆ زەردەش���تیان و
مەجووسیان بەكاردەهات.
بە عەرەبیش بووە بە كفر و كافر« .سان»یش بە دوو واتا بە كار
براوە .یەكەم بە مانای سوڵتان كە واتە مانای ئەوەڵ ،گەورسان بە پێی
یاسای فڕێدانی فۆنۆلۆژی «ر» قرتاوە ،بوەتە گۆسان ،یانێ كەسێ یان
كەسانێك-كە هونەرمەند بوون(،خونیاگەریشیان پێوتراوە ،خونیاگەر لە
پەهلەویدا :هونیواك كار ،hunivakkar ،لە رەگی (وانای) هۆرامی
و هۆنینەوەی كوردی س���ۆرانی و پاش���گری كارای كار ،یانێ هۆزانڤان
و س���ترانچڕ و…) ،ئەمە باش���ترین بەڵگەیە ،لە سەر ئەوەی كە واژەی
()18
(گۆرانی) لەوكردەوە دێرینەی (گۆران)ە كانەوە وەرگیرابێ.
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لەناو یارس���اندا یەكەمی���ن گروپی موزیك كەن���اوی برابێت گروپی
(نۆس���ەد نۆسەد) ی (شاخۆش���ین) ە ،هەمویان ژەنیار بوون و خودی
شاخۆشین (تەمیرە-تەمبوور) ی لێداوە و ئەوانی تریش ئامێرەكانی تر،
لەدەورەی پەردیوەریشدا س���وڵتان ئیسحاق گروپی ( حەوت سازچی،
حەوت ژەنیارو گوتارخوێن) هەبووە.
لەدەفتەرەكانی یارساندا ناوی زیاتر لە شەست ساز براوە كەهەموویان
سازەكانی كوردستان بوون ،گرنگی موزیك بەگشتی و تەمبوور بەتایبەتی
الی یارسان لەپایەیەكی مەزندایە ،وەك ئەوەی لەم كەالمەدا هاتووە:
یار دیدەكانی بنیامین سازە
پیرموسی سیم و داود ئاوازە
ئەم���ە لەكاتێكدا پایەی هەریەك ل���ەو ناوانە پایەی بااڵن ( بنیامین
پیرەو س���وڵتان سەری پێ س���پاردوە ،پیرموسی فریشتەو دەفتەرداری
نوسینی چاكەو خراپەیە ،داود دەلیل و فریادڕەسە)
یار دیدەكانی بنیامین پیرە
پیرموسی وەزیر داود دەسگیرە
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كاوی دووەم
بۆچی هەورامی بوویە زمانی ئایینی یارسان؟
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زمان:
زمان ناس����نامەی میللەتانە ،بەهۆی تێكەاڵوی نەتەوەكان زمانیش گۆڕانی
بەس����ەردا دێت بەپێی هەلومەرجی كات و شوێن ،لەوانەش بارودۆخی سیاسی
و ئایین و فەرهەنگی
گەشەس����ەندن و ئاڵوگ����ۆڕ پێكردن����ی زم����ان لەچەن����د ئاراس����تەیەكەوە
دەبینرێت:
 -1دەكرێت زمانێك س����ەرەتا زمانی نەتەوەیەكی س����ەربەخۆ بوبێت بەاڵم
بەدوركەوتن����ەوەی هەندێك لەئاخێوەرانی و تێكەاڵو بوونیان لەگەڵ زمانەكانی
ت����ر زمانێكی تر هاتبێتە كایە كە بوبێت����ە زمانی بەركار ،ئەمە كتوومت لەناو
هەورامی و شەبەك و زازا و زەنگنەو باجەاڵندا دەركەوتووە.
 -2زمانێك لەیەكگرتنی چەند زمانێكی دیكەوە هاتبێتە ئارا ،زمانگەلێك
ك����ە جوگرافیایان پێكەو نزیك بێت و پاڵیان بەیەكەوە دابێت ،یان هۆكارێكی
سیاسی سەپاندبێتی و بوبێتە زمانی فەرمی.
 -3بڕێ جار زمانی دەس����ەاڵت خۆی سەپاندوە بەس����ەر زمانێكی تردا
و زمانەك����ەی تری تەریك و نابووت كردووە» زمانی س����ەپێنراو وەك زمانی
پیرۆز ناس����ێنراوە» ئەگەر خەڵكی ئەو جوگرافیایەی كەبەس����ەریدا س����ەپاوە
قبوڵی نەكردبێت و بناش����تیان كردبێت ئەوا ب����ە نەیارو جوداخواز ناوبراون و
سەیركراون ،وەك ئەوەی ئیستە بەرامبەر هەورامی دەكرێت.
 -4لەنێو سیس����تمە ش����موولی و دیكتاتۆرییەكاندا هەمیش����ە هێزێكی
پڕوپاگەندەی زۆر لەپشت زمانی دەسەاڵتەوە بووە ،رەواجی بۆ پەیداكردووە و
بازارگەرمی بۆكراوە لەسەر حسابی زمانەكانی تر ،ئەگەرچی ئەو زمانە لەڕوی
گرام����ەرو س����ینتاكس و مۆرفۆلۆجیا و ...هتد الوازی����ش بوبێت ،وەك ئەوەی
رژێمی تورك دژی زمانی كوردی ئەنجامیدا و دەیگوت ئەوەی دەیەوێت مەدەنی
و شارنش����ین و شارس����تانی بێت دەبێت بەتوركی خەبەر بدا ،ئەمە كاریگەری
نەرێنی لەسەر زۆرێك لەو كوردانە هەبوو كەباوەڕیان بەخۆیان نەبوو بەتوركی
دەئاخاوتن بۆئەوەی پێیان بگوترێت شارس����تانی ،كەزانی هێش����تا ناتوانێت
زمانی كوردی لەبەین ببات ،سزای دانا بۆئەوانەی بەكوردی دەئاخڤن.
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زوانی كوردی -هەورامی لە رەوتی دیرۆكیدا:
زمان���ی كوردی  -هەورامی وەك زمانەكانی تر گۆڕانكاری بەس���ەردا
هاتووە ،وەك ئەوەی گۆڕانكاری بەسەر شتەكانی تردا هاتووە.
دەبێ���ت ئەوە بزانین زمان���ی دایكی رۆژێك دەس���تی پێكردووە كە
پێش���ینەكانمان لەسەر ئەم بومە و بەم زوانە ئاخاوتوون یان بەزمانێك
كە ئیسە هەورامی میراتگرییەتی .
دكت���ۆر حەبیبوڵ�ڵ�ای تابانی لەكتێبی(وحدت قوم ك���ورد وماد) دا
لەالپەڕە 115دا دەڵێت »:پێ���ش هاتنی هۆزە ئاریاییەكان بۆ چیاكانی
زاگ���رۆس ،زوانی (هوریانی) لەناوو زاگرۆس نش���ینەكاندا بەكار دەهات
كەزوان���ی رەس���می دەوڵەتی میتانیی���ەكان بوەو هی���چ پەیوەندییەكی
بەزوانی هیندوو ئەوروپاییەوە نییەو زمانی رەسەنی زاگرۆس نشینەكان
بووە،هوریانی زمانێكی باو بووەو پەیوەندی لەگەڵ زمانی
(لولوبییەكان و كاسی و گۆتییەكان)دا هەبووە ،كاتێك ئاریاییەكان
دێنە ناوچەی زاگرۆس لەگەڵ زمانی رەسەنی ناوچەكە كەزمانی هوریانی
ب���ووە تێكەڵدەبن و دواتر ئەو زمانە دەكەنە بنەما بۆ زمانێكی نوێ كە
زمانی (ماد) ییەكان بوەو دواتریش ئاوێستای پێ نووسرایەوە»(.)19
ئەوەتا زمان ناس و ئاوێستا ناسێكی وەك (ژان كلنز ،لیژ) باوەڕی
وایە ئەلفا بێی ئاوێستایی هاوشانی ئەلفابێی یۆنانییە (.)20
شارس���تانییەتی (مێزۆپۆتامیا-نێوئاوان) ،هیتییەكان ،هۆرییەكان،
كاردۆخیی���ەكان ،میتانیی���ەكان ،ساس���انییەكان و ..هەروەه���ا ئایین
گەل���ی جۆربەج���ۆر ل���ەم زێدە پ���ان و گەورەی���ە هەب���ووە و هەیە،
وەكوو(میترائیس���م -ئایینی پەرەستش���ی خۆر)( ،مەزدائیسم -ئایینی
زەردەش���تی)(،یەهوودیەت-جولەكە) ،ئیس�ل�ام( ،یارسان-ئەهلی هەق)
ش���ەبەك ،عەلەوی ،هەقە و ئێزیدی ،ئەم ئایینانە هەریەكەو بەجۆرێك
لێك نزیكی لەگەڵ ئەویتردا هەیە »،وەك ئەوەی ئێزیدی و یارس���ان و
زەردەش���تی لەزۆر خاڵدا كۆدەكاتەوە وەك باوەڕبوون بە دروست بوونی
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گەردوون»( ،)21یەكێ���ك لەگرنگی ئایینە ئاریاییەكان پێگەو نەخش���ی
()22
رۆحە ،ئەمەش دەروازەیەكە بۆ حوكمی عەقڵ.
بەو پێیەشی ژیانی سەرەتایی بۆ ناوچە شاخاوییەكان دەگەڕێتەوە و
(هەورامان) یش ناوچەیەكی ش���اخاوی سەختە ،بۆیە ژیان لەم ناوچەیە
بۆ هەزاران س���اڵ پێش زایین دەگەڕێت���ەوە ،تەنانەت بە هەڵەدا ناچین
ئەگەر بڵێین ژیان لەم ناوچەیە بۆ زیاتر لە (س���ەد هەزار) س���اڵ پێش
زایین دەگەڕێتەوە ،بەاڵم تا كاتی دەركەوتنی لۆلۆبییەكان وەك یەكێك
لە كۆنترین ئەو كۆمەاڵنەی نیش���تەجێی دەشتاییەكانی شارەزوور هیچ
شتێكی وەها لەو مێژووە كۆنە نازانین ،لۆلۆبییەكانیش بەر لە هەزارەی
س���ێیەمی پێش زایین لە ناوچەی شارەزوور نیشتەجێبوون و میرنشینی
(خەمازی) یان دامەزراندووە ،تا ئەوەی توانیویانە پەیوەندییەكی باش
لەگەڵ میرنشینی (ئێبیال) ی باشووری شاری (حەلەب) لە واڵتی شام
()23
دروست بكەن.
س���ەبارەت بە ژیانی ئابووری لۆلۆبییەكانیش ئەوەندە زانراوە ،كە
كشتوكاڵیان زانیووە و برەویان پێداوە و ئاژەڵداری و بازرگانی كۆیلە و
شمەكی ناوماڵیان كردووە ،تەنانەت ناوچەكانیان لە باشترین بازاڕەكانی
()24
دانەوێڵە بوون لەو سەردەمەدا.
لێرەوەش بە هەڵەدا ناچین ڕەچەڵەكی دانیشتوانی هەورامان یان بە
واتا مێژووییەكەی (هەورامییەكان) بۆ لۆلۆبییەكان بگێڕێنەوە ،كە ئەم
ڕاستییە زۆر كۆنترە لە گێڕانەوەی ئەوان بۆ (بەهمەن كوڕی دارا كوڕی
بەهمەن كوڕی ئەس���فەندیار كوڕی گوشتاس���پ كوڕی لەهراسب كوڕی
س���یاوەش كوڕی كەیكاوس كوڕی مەرمەهاد ك���وڕی مەنوچەهر كوڕی
()25
سیامەند كوڕی كیومەرس).
ئێس���تەش زۆرێك ل���ە ن���اوو راز و حەكایەتەكانمان لەئاوێس���تادا
دەدۆزرێنەوە و دووبارە لەش���انامەی هەورامیدا بەرچاون و لەوێش���ەوە
چونەتە ناو شانامەی فیردەوسییەوە.
شانامە لەهەورامیدا بەمانای (نامەی شا) دێت و وشەی (شا) بەمانای
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گەورەو خاوەندكار دێتو ئێس���تەش لەناو یارسانەكاندا و عەلەوییەكاندا
(ش���ا) هەر بەهەم���ان مانا دێ���ت و ئەوەتا هەریەك لە (ش���اعەلی و
شاخۆشین و شای هەورامان(سوڵتان ئیسحاق) كە دەركەوتەی خوداین
لەس���ەرزەویدا ئەم پێش���گری (ش���ا) یە بەناوەكانیانەوە هەیە ،كەواتە
(شانامە) واتە نامەی ئافرێنەرو خاوەندكار.
الی (پارتییەكان) یش بەهەمان مانای (نامەی خودا) دێت و پێیان
گوتووە(خوتاینامە)( ،خوتا) بەمانای (خودا) و(نامە) ش هەر هەمان
مانای نامەو پەیامی هەیە.
كۆنترین ئاس���ەواری كورد كەمابێت���ەوە (قەواڵەكانی هەورامان)ن،
مێژوەكەی���ان بۆ س���ەدەكانی(88و22و )21ی پێ���ش زاین دەگەڕێتەوە
كە ژمارەیان  3دانەیەولەس���ەر پێست نووس���راون( ،)26لە ساڵی 1905
لەكەتیبەی (تەنگی���وەر) لە  500مەتری گون���دی تەنگیوەری هەرێمی
(ژاوەرۆ)ی هەوراماندا دۆزراونەتەوە
لەالیەن دكتۆر (سەعید خانی كوردستانی)یەوە گەیەنراونەتەدەست
پرۆفیس���ۆر (ئیلی���س من���س و كاولی)و ئێس���تە ل���ە مۆزەخانەكانی
بریتانیادان(.)27
لە پەهلەویش���دا (خشاه) بەمانای(شا) دێت و لەسەر زمان رۆشتوە
()28
لەكوردیدا بووە بە(خوا) ،خشاه=خوا.
لەش����انامەی هەورامیدا لەباسی(كەیومەرسی پێش����دادی) یەوە دەست
پێدەكات تا دەگاتە (گەشتاس����پی كەیانی) كەهاودەمی ژیانی زەردەش����ت
بووە ،لەناو زنجیرە پاشاكانی (ئەپرداتە-پێشدادی) و (كەویان -كەیانیان)
یش����دا بەدەورەی حەوت پادش����ای ناویان دەبات كەلەناو ئایینی یارساندا
ئەمانە بوون بە (حۆتەوانە یان هەفتەوانە).
زمانی مادەكان بەجۆرێ دەوڵەمەند بووە دواتر هەخامەنشییەكانیش ئەو
زمانەیان بەكار هێن����اوە و زمانی ئەوانیش بووە ،بەڵگەش بۆ ئەوە ،ئەگەر
زمانی مادەكان و هەخامەنشییەكان یەك نەبووە ئەی چۆن دواتر كورش و
داریوش و پاشاكانی تری هەخامەنشی بەردە نووسەكانیان خوێندوەتەوە؟
27

ئەمە سەرباری ئەوەی زمانی ئاوێستایی زمانێكی دەوڵەتی و ئایینی
بووە لەسەرانسەری جوگرافیای ئێراندا(مەبەست لە جوگرافیای سیاسی
ئێس���تەی دەوڵەتی ئێران نییە) ،زۆرێك لە زمانناس و ئاوێستاناسەكان
باس لەنزیكی ئەو زمانە ئاوێس���تاییە دەكەن لەگەڵ زمانی كوردیدا ،بە
گەواهی مێژوو ئەو زاراوانەی تا ئێستا لەكوردیدا زیندوون و ئێمە رۆژانە
بەكاریان دێنین.
بەڵگەیەك���ی ت���ر كەناتوانرێت نكۆڵ���ی لێبكرێت هەوای ش���یعری
هەورامییە لەسەر هەمان كێش���ی خۆماڵی كە هاوشانی هەوای شیعری
تێكستە ئاینییە كۆنەكانی كوردە ،دورە لەبەحری عەروزی عەرەبییەوە،
ئەمە لە ش���یعری س���ۆرانیدا نەك نابینرێت بگرە عەروزی عەرەبی لەو
رێگەیەوە هاتە ناو ش���یعری كوردیەوەو كێشی خۆماڵی وەالنرا ،ئەوەش
بۆ ش���كاندنی هەیبەتی تێكس���تە ئاینییەكان و كێشی خۆماڵی شیعردا
كەتەنیا لەتێكس���تە ئاینییەكانی یارسان و شیعری شاعیرانی هەورامی
نووسدا مابوویەوە.
لێرەدا بۆ زیاتر چەسپاندنی ئەم بۆچونانە ئەم بەراوردكارییە دەكەم
و دواتر دەبێتە دەروازەیەك بۆ وەاڵمی دێڕە ش���یعرەكەی سەید فەرزی
و وەاڵمی ئەو پرس���یارەی كەبۆچی هەورامی بویە زمانی فەرمی ئایینی
یارسان؟
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لیستی یەكەم
پالەوی

هەورامی

سۆرانی

ئۆشتر

وشتر

حوشتر

پە روەرنای

پەروەردەكردن

ئاتور

ئایر

ئاگر

وتەرتەن

ویەردەن

تێپەڕیوە

خاپ

خاو

خەو

رۆچن

رۆچن

رۆشنایی

نمە

نما

نوێژ

مژگ

مەژگ

مێشك

واو

یاو

تا

پەروەرتەن

لیستی دووەم
ئاڤێستایی

پالەوی

هەورامی

سۆرانی

ئێسمێ

هێسۆم

هێزمێ

داری وشك

ئەشم

خەشم

شم

توڕەبوون

ئەدەم

ئەز

ئەز

من

زەیمە

زەیمێستان

زمسان

زستان

زەیمە

مخشی

مەشی

مێش

مانووە

مانووە

مەنووە

دەمێنێتەوە
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لیستی یەرەم( سێیەم)
ئاڤێستایی

هەورامی ئێستا

سۆرانی

ئوروان

ڕەوان

رۆح

ئازی

هازی

حەز

ئاییشا

ئادیشا

ئەوان

تە رشنە

تەژنە

تینو

زەماتە

زەما

زاوا

سەرە

سەرە

سەر

سەرەتە

سەردا

سەرما

هوەر

وەر

خۆر

زوانی پارتی

هەورامی ئارۆیی

سۆرانی

ئێر

چێر

ژێر

پەروەرتەن

پەروەردەن

پەروەردە

ئاتور

ئایر،ئاویر ،ئەیر

ئاگر

وتەرتەن

ویەردەن

تێپەڕیوە

شماخ

شمە

ئێوە

تزەرگ

تەوەرگ

تەرزە

ناڤ

نامێ

ناو

كەن

كناچی

كچ

وەهانەك

بەهانە

بیانوو

كەوەتەر

كاوەتر

كۆتر

لیستی بەراوردی نموونە ()4
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یارسان و هەورامی
هەورامی زوانی رەس���می ئەو ئاینەیە كە لەپاش الواز بوونی ئایینی
زەردەش���ت بە چڕوپڕترین و پڕ خەڵكتری���ن و كامڵترین ئایینی كوردی
دێتە ژماردن ئەویش (ئایینی یارس���ان یان ئەهلی هەق)ە و یەكێكە لەو
گەرەنتیان���ەی كە تا ئەو ئاینە ب���رەوی هەبێت و پەیڕەوكارێكی هەبێت
هەورامی یان ئ���ەوەی خۆیان پێی دەڵێن ماچۆ لە برەودا دەبێت ،وەك
ئ���ەوەی محەمەد عەلی س���وڵتانی دەڵێت « وەك چ���ۆن لە هەركوێدا
موس���وڵمانێك هەبێت لەوێ���دا زمانی عەرەبی هەیە ،بەو ش���ێوەیەش
لەهەركوێ���دا ئەهلی هەقێك هەبێت لەوێش هەورامی هەیە»  .ئەگەرچی
كەمترین پەیڕەوانی ئەم ئایینە لە جوگرافیای هەوراماندان و زۆرترینیان
لە ناوچەكانی (كرماشان وتەورێز و مازیندەران و تاران و ئازەربایجان و
خانەقین و كەركووك و گەرمیان و سفەیە و وەردەك و ناوچەی شەبەك
نش���ین و هتد) دان بەاڵم ش���ێوەی ئاخاوتن و نیاییشی خەڵكەكە زوانی
كوردی هورامی ی���ە و پەیڕەوانیش بەخۆیان دەڵێن (ماچۆ) كە هێمایە
بە زوانی هەورامی ،بەم پێییە ئەوانە بەش���ێكن لە هەورامان و خۆشیان
ش���انازی بەهەورام���ی بوونی خۆیانەوە دەكەن و ئەمەش س���ەلمێنەری
رایەكەی بەرێز سوڵتانییە.
هەر لەم بارەیەوە سەید فەرزی دەڵێت:
لەوز عەرەبیمان گێاڵ نەدەوران
كەردمان كەالم وەلەوز گۆران
واتە:
زمانی عەرەبی لەالی ئێمە و لەدەورانی ئێمەدا وەرگەڕاو نەما و كەالم
و ئاخاوتنمان بە زمانی گۆرانی دەستپێكرد.
لێرەدا مانایەكی قوڵتر ئەدا بەدەس���تی خوێن���ەرەوە ،زمان یەكێك
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لەهێماكان���ە بۆ ئایین ،چونكە هێزی مان���ەوەی زمانێك ئەوەیە هێزێكی
ئایینی یان سیاسی لەپشتەوە بێت.
كاتێك بەراورد لەنێوان عەرەبی و گۆرانی(هەورامی) دەكرێت ،ئەوە
ئاماژەی���ە بۆ دوو بەرەی بیركردن���ەوەو دوو ئایینی جیاواز ،ئێمە بیری
عەرەبیمان وەالنا و بە گۆرانی بیرمان كردەوە.
عابیدینی ج���اف یەكێكە لە پایە گرنگەكان���ی ئایینی ئەهلی هەق،
لە ش���ارەزوور لەدایك بووەو یەكێكە لە هاوەڵە هەرە نزیكەكانی س���ان
سەهاكی بەرزنجی و جێ پەنجەی لەسەر (نامەی سەرەنجام) دیارە .لە
ش���یعرێكی درێژدا كە باس لە مەیل و ئارەزووی خۆی بۆ ئایینی ئەهلی
هەق و بنەما و فەلسەفەی ئەو ئایینە دەكات لە جێگەیەكدا دەڵێت:
بە پێی وتەی سەرەنجامم
لەم شارەزوورە هەنجامم
یارم لەوێ ئەدا كامم
لە بادە پڕ ئەكا جامم
سارێژ ئەكا ئێش و زامم
تا بگەمە هیمی و دامم
من عابیدنی هەورامم
دڵداری جوانی خواجامم
یان لە جێگەیەكی دیكەدا هەورامان بەش���اری خۆی دەزانێت چونكە
هەورامان یەكێكە لە ش���وێنە پیرۆزەكانی ئەهلی هەق و چەندین جێگای
پیرۆزیان لە هەوراماندا هەی���ە لەوانە (گوندی هاوار كە خاكی پیرۆزی
ئەهلی هەق)و (شێخان كە پایتەختی دەسەاڵتداری كاكەییەكان بووە و
روباری پیرۆزی سیروان بە قەراغ ئەو گوندەدا دەڕوات)
(پردی���وەر) لە هەورامانە ،ئارامگای س���وڵتان ئیس���حاق بەرزنجی
(سان س���ەهاك)ی لێیە و قیبلەی ئەهلی هەقەكانە ،لەناو یارسانەكاندا
هەورام���ان و زوانەك���ەی پیرۆزییەكی لە رادەبەدەری���ان هەیە ،عابدین
لەبارەی هەورامانەوە دەڵێت:
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شاری هورمزگانم جوانە
ئەم شارە بۆ یاران خوانە
ئاگركانی گشت ماوە
گەرچی گەلێكی رماوە
باغ و بەری فراوانە
هەتا حەز بكەی ئاوانە
زۆرێك لەوانەی كەمەندكێش و باتنداری ئەم ئایینە بوگن هەورامییان
كردوەتە زوانی خۆیان ،بۆ ئەمەش بەڵگەی فرەو فراوانمان لەبەردەستان
لە سەرەنجام و باقی دەفتەرو دەورەكانی تردا كە ئەوانەی لە ( بوڵغاریا
و چین و یەمەن و كابوڵ و مەغریب و ش���ام و مەككە و ئەستەمبووڵ و
هیندستان)ەوە هاتوون و بە هەورامی بەیت و كەاڵمەكانیان نووسیوەتەوە.
بابا هندوو كە لەهیندس���تانەوە هاتووە بەمج���ۆرە باس لە هەورامان و
هەورامی بەپیرۆزی دەكات ،مەرەمو:
وە ویت عەیانەن وەویت عەیانەن
ئینە ئەرەمای زاتی سوڵتانەن
پیرە بنیامین وەویت عەیانەن
واتەی هەورامی جەسەر زوانەن
سوڵتانم ساحێو هەردوو جیهانەن
مەكانش دوڕەن دوڕش مەكانەن
واتە:
لەتۆ ئاش���كراو دیارە ئ���ەی بنیامین كەئەمە نیش���انەی حەزرەتی
س���وڵتانە كەبەزمانی كوردی  -هەورامی لەس���ەر زارمانە وئەو خاوەنی
هەردوو دونیایەو و ئەو لە دوڕە و دوڕیش لەوە.
ل���ە بەندی 11ی هەمان دەورەدا باب���ا هندۆ لەباری ئایین و زوانیی
خۆیەوە مەرەمۆ:
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جە زوان ویما بەینێن بیزارم
زوان هەورامی ئاما وەچارم
واتە :لێرە باری ئایینی وەك ئەركێك كەوتە سەرش���انم و من وەك
بەندەو مەیتەرێك لەخزمەتی شادا خزمەت دەكەم و بە كەمی نازانم ،تا
ئەگاتە ئەوەی بڵێت:
ل���ە زمانی خۆم كە زمانی هیندیی���ە ماوەیەكە بێزارو بێتاقەتم و بۆ
چارەس���ەری بێتاقەتی و بێزارییەكەم زوانی هەورامی هات بە فریامەوەو
چارەی كردم،كە ئاماژەیە بۆ ئایینی یاری كەبەزمانی هەورامییە.
لەوەاڵم���ی ئەم كەالمەی بابا هندۆدا ،داودی كەوس���وار لەبەندی 26
لەدەورەی باباهندۆدا مەرەمو:
هەرچە مەواچو هو وەزات ئەقدەم
زوان هندیش نەمەنەن چ دەم
وەزوان ئیمە دەس مەیو وە هەم
مەگیرۆ دامان داود خادم
وات���ە :هیندۆ هەرچی دەڵێت (هو) بەی���ادی زاتی بەرینەوە و لەتاو
ئەو كەمەندكێش���یەیدا زمانی هیندی لەدەمدا نەماوە و بەزمانی ئێمە(
مەبەس���تی ماچۆیە) ن���زاو پاڕان���ەوە دەكات و داوێن���ی داودی خادیم
ئەگرێت.
مەس���ەلەی هەورام���ان و زمانی كوردی  -هەورامی بۆ یارس���انەكان
واجبی ئایینییەو دەبێت پێوەی پەیوەست بن و خودی سوڵتان بەشای
هەورامان ناسراوەو هەر خودی حەزرەتی شای هەورامان بە پەیڕەوكارو
یارانی دەفەرموێت:
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هەركەس جەوزش دان ،هەركەس جەوزش دان
نە دلی یاران ،هەركەس جەوزش دان
پەی كردەی ویەردە نەوو پەشیمان
دایم بواچۆ خوداما سوڵتان
دایم نام یار باران وە زوان
پەی رای سەرەو ویش بوەخشتانان
وەماڵ دنیا نەویش سەرگەردان
دایم بواچۆ سەرم سپاران
سەاڵم هەن وەدەس شای هەورامان
هەرچی مەكەرو هەن سایەو سەرمان
ئیختیار وە ویشەن پەی ئاماو لوان
واتە:
هەركەس س���ەری س���پاردوە بەم ئایین���ەو گوێزی سەرس���پاردنی
ش���كاندوە(ئەمە ترادس���یۆنێكە لەن���او یارس���انەكاندا ،دەبێت هەموو
منداڵێك كە لەدایك دەبێت یان هەركەس���ێك ئایینی یاری قبوڵ دەكات
مەراس���یمێكی لەجەم دا بۆ سازبكەن و گوێزی بۆ بشكێنن) لە رابردوی
خۆی پەش���یمان نەبێت وهەمیشە بڵێت خودام سوڵتانەوهەمیشە ناوی
ئەویان لەس���ەر زمان بێت و لەرێگەی ئەودا سەریان ببەخشن وبەماڵی
دونیا س���ەرگەردان نەبن و هەمیش���ە بڵێن سەرمان س���پاردوە و ساڵو
دەنێرین بۆ ش���ای هەورامان و ئەو سایەو س���ەرمانە و هاتن و چوون،
مردن و ژیان بەدەست ئەوە.
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كاوی یەرەم
مەژگە و بابەتەكەی
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مەژگە و بابەتەكەی:
ڕابەرانی یارس���ان ل���ە كرمانج���ی ژوروو كەبە هەورام���ی كەالمیان
گوتووە
لەدەفتەرەكان���ی یارس���اندا ،بابەتێكی گرنگ���ەو حەزمكرد ئاوڕێكی
لێبدەینەوە بۆئەوەی هەم وەك ئەڵقەیەكی ئەدەبی و هەم وەك ناساندنی
ئەو بەڕێزانە لەروی شیعریانەوە.
ئەوانەی لەبەردەستدان ئەو كەسانەن لەدەفتەرەكانی یارساندا ئەوان
بە ئێمە دەڵێن لەكوێوە هاتووین .
دیارە لەقۆناغی یەكەمی پەردیوەردا كە قۆناغی گەشەسەندنی ئایینی
یارییە لەسەردەستی سوڵتان سەهاكی بەرزنجیدا لەزۆر شوێنی دونیاوە
خەڵك���ی رویان لە پەردیوەر كردوەو بەخزمەتی (ش���ای هەورامان())29
گەشتوون و ئەو ئایینەیان وەرگرتووە.
راچەنین و راپەڕین و دووبارە بوژانەوەی ئەم ئایینە لەالیەن س���ان
س���ەهاكەوە س���ەرباری ئەوەی ئاین بوو لەگەڵ ئەوەش���دا راپەرینێكی
سیاسی میللی كوردی بوو لەسەدەی حەوتەم و هەشتەمی كۆچیدا دژی
داگی���ركاران و ئەمەش دووەمین راپەڕینی یارس���انەكان بوو لەمێژوودا
كە یەكەمیان لەس���ەر دەس���تی موبارەك ش���ای لوڕس���تانی ناسراو بە
(شاخۆشین) لە( )30()410- 320كۆچی رویدا.
سان س���ەهاك لەپاڵ كارە ئایینییەكەیدا كاری رێكخستنی سیاسی
و ئابووری و س���ەربازی لەنێو پەیڕەوانیدا رێك خست لەسەر بنەماكانی
رابردوو كە باوەڕی ئایین���ی و ئازادیخوازی ئاوێتە كرد ،پەیڕەوانی ئەم
ئایینە ،بەر لە سان س���ەهاكیش هەمان دیدگایان هەبووە بۆیە دەڵێین
لەس���ەر بنەماكانی رابردوو ،ئەوەتا بابا سەرهەنگی دەودانی لەسەدەی
چوارەمی كۆچیدا وتوویەتی:
سەرهەنگ دەودان ،سەرهەنگ دەودان
ئەز كە ناممەن سەرهەنگ دەودان
چەنی ئێرمانان مەگێڵم هەردان
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مەكۆشم پەرێ ئایین كوردان
واتە:
من كە ناوم سەرهەنگی دەودانە و لەگەڵ شوێنكەوتوەكانمدا دەگەڕێم
و دەكۆشم بۆ زیندووكردنەوەی ئایینی كۆنی كوردان.
كەواتە ئەم رێگایەی س���ان س���ەهاك رێگەی پێش���ینەكانییەتی و
توانیویەتی هەستی ئایینی و نەتەوەیی لەنێو الیەنگرانیدا بەهێز بكات.
دیارە ئامانجی س���وڵتان ل���ەم كارە دوو فاكتەر بووە ،یەكەمیان بۆ
روبەڕوبوونەوەی مەغۆلەكان كە لەوكاتەدا هێرشیان دەكردە سەر كوردان
و و ئامانجی دووەمی پەیوەس���ت بوونی یارانی بوو بەو رێكخستنەوە تا
()31
لەچوارچێوەی ئایینەكەیان النەدەن.
هەر ئ���ەم هۆكارە وایكرد كە ژمارەیەك���ی زۆر پەیڕەوكار لەزۆربەی
ناوچەكانەوە لە مەغریبەوە تا یەمەن و تا ش���ام و تا مەككە ،توركیا،
بەسرا ،بولگاریا ،هیندستان و ئەفغانستان و چین لێی كۆ ببنەوە.
ئەوەی مەبەس���تی س���ەرەكی ئەم نووس���ینەیە ئەو پەیڕەوكارانەن
ل���ە ئاخێوەرانی كرمانج���ی ژوروون كە تەڤلی ئ���ەم ئایینە بوون و لە
(دەفتەر( ))32ەكان ی ئەهلی هەقدا تێكستە ئایینییەكانیان بە شێوەی
كوردی هەورامی نووسیوە.
رەنگە مایەی پرس���یارو س���ەر س���وڕمان بێت چۆن ئەو بەڕێزانە بە
هەورامی شیعریان نووسیوە؟
س���ەرەتا گەرەك ئەوە بێژم كە ئەو تێكس���تانە الی پەیڕەوانی ئەو
ئایین���ە وەك دەقی پی���رۆز ناودەبرێن و هەرگیز وەك ش���یعر چاویان
لێناكرێت ،ئەمەش بەو مانایە نییە ش���یعر بەكەم تەماشا بكەن ،ئەگەر
س���ەرنج بدەین تەواوی تێكستی یارسانەكان شیعرو پەخشانن ،لێ الی
ئەوان تێكستی كەالم پیرۆزی ئایینی هەیە.
ئێمە لێرەدا كاركردنێكی دوو ئاراستەمان كردوە هەم وەك تێكستی
ئەدەبی و هەم وەك تێكستی ئایینی و مێژووی ،وەك دەگوتترێت یەكەم
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دەقی نووسراوی كوردی تێكستەكانی باباتاهیری هەمەدانین( ،،)33بەاڵم
بەچاوخشاندنێك بەكتێبە پیرۆزەكانی یارساندا ئەوەمان بۆ بەیان دەبێت
كە زۆرپێشتر لە بابا تاهیر لەو كتێبانەدا تێكستی نووسراو هەیە.
ئەوەی لەم باسەدا دەخرێتە بەر دیدی خوێنەر خۆی سەرچاوەیەكی
سەلمێنراوە ،ئەو كەسایەتییانە لە ئەڵقە ئایینییەكانی یارساندا بوونیان
هەیە و پێگەو ریزبەندیان دیارەو لە س���ەرەنجامدا ناوو تێكس���تەكانیان
بوونی���ان هەیە و تەواوی پەیڕەوكارانی ئەم ئایینە ئەوانە وەك رابەرانی
ئایینی خۆیان دەزانن و هەركام لە پلەو پایەیەكدان.
ل���ەو پایانە(هەفت خەلیف���ە ،هەفت گۆزەچی ،هەفت���او دوو پیری
هەورامان ،نەوەدو نۆ پیری شاهۆ) كە هەریەكەو پایەیەكی تایبەتییە.
ئەگەر س���ەرنج بدەین ژمارە هەفت یان حەوت زۆر دووبارە بوەتەوە،
حەوت لەزۆربەی گەالنی كۆن بەگش���تی و گەالنی رۆژهەاڵت بەتاییبەتی
گرنگی خ���ۆی هەیە ،لەئاینی میترایس���مدا ژمارە ح���ەوت كامڵترین و
بااڵبوونی كەسی باوەڕدارە لەو ئایینەدا ،كە پلەی پیرە(:)34
پی���ر :دوا قۆناغی ئ���ەو پالنەیە و كاتێك كەس���ێك دەبێت بە پیر
زەماوەندی بۆ س���ازدەكرێت و بڕوام وایە (زەماوەندی پیرش���الیار) كە
هەرساڵ لە دوالی زستاندا لەهەورامانی تەخت بەڕێوە دەچێت پاشماوەی
ئەم ئایینە بێت(.)35
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هەفتاو دووپیری هەورامان

()36

هەفت���او دوو پیر لە جوملەی یارانی س���ان س���ەهاكی بەرزنجین و
هەریەكەیان لەسەرزەمینێكەوە هاتوون و بەزوانگەلی جیاوازوو نەتەوەو
نەژادی جیاوە هاتوونەتە هەورامان و چونەتە پەردیوەرو لەوێ لەحزوری
س���وڵتاندا فەیزیان وەرگرتوەو ب���ە هەورامی كەالمی���ان وتوەو گۆیان
كردگە.
چیرۆكی ئەم هەفتاو دوو پیرە لە دەفتەرەكانی یارس���اندا بەمجۆرە
باسكراوە:
كاتێك س���وڵتان زێدی خۆی لەبەرزنج���ە جێدەهێڵێت لەگەڵ هەفت
تەندا بەڕێدەكەون ،حەفت تەن بریتین لە حەوت فریشتەی نزیكی سان
سەهاك كە (داوود ،پیرموسی ،بنیامین ،رەمزبار ،رەمز(شا ئیبراهیم)،
راز(باوە یادگار).
س���ەرباری دەوڵەمەندی خانەوادەی شێخ عیس���ای بەرزنجی بەاڵم
س���وڵتان كە دێت تەنها (قاڵیچە ،سفرە و خوان) لەگەڵ خۆیدا دەبات
و لەو كاتەدا باوەژنی سوڵتان بە هەرسێ كوڕەكەی كە (قادرە ،خدرە،
ساڵمەت) دەڵێت :هەرچی بی سەهاكە چەنی ویش بەردش).
لەو كاتەدا هەرسێ برا باوكییەكەی سوڵتان بە لەشكرێكەوە دەكەونە
ش���وێن براكەیان و یارانی ،كاتێك هەس���ت بە زۆری لەشكرەكە دەكەن
لەنزیك كێوی س���ورێن سان سەهاك سەیری چیایەك دەكات و بەهێزی
چاو ئەش���كەوتێكی لێدروست دەكات و ئیسە بە (مەڕەنۆ( ))37ناسراوە،
لەوێدا لەالیەن لەشكری (چیچەك)ەوە گەمارۆ دەدرێن ،هەفتاو دوو پیر
وەك س���ەرباز لەناو ئەو لەش���كرەی چیچەكدا دەبن ،سوڵتان بە داوود
دەڵێت زێڵیان وەئاگا بێنە ،و داوای لێدەكات لەژێر قاڵیچەكەوە مش���تێ
خۆڵ دەربكات و بیوەشێنێت بەڕوی لەشكرەكەدا.
مشتێ خاك وەردار نەژێر قاڵیچەی دیمشقی
بپاشە پەرێ قەومی دەمەكی و چیچەكی
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كاتێ���ك ئەم كارە دەكات تەواوی ئەوكەس���انە كە ژمارەیان هەفتاو
یەك كەس���ە و هەفتاو دووەمینیان پێشتر بە فەرمانی(قادرە) كوژرابوو
كەناوی (رەش���ید) بووە ،ئەم هەفتاو یەك كەس���ەو ش���وێنكەوتوانیان
لەراس���تی مەس���ەلەكە دەگەن و لە س���وپای چیچەك هەڵدەگەڕێنەوەو
سوپاكە شكست ئەخوات.
پ���اش ئەوە ئەو هەفتاو یەك كەس���ە ئیزن لە حەزرەتی س���وڵتان
وەردەگرن و دەچنەوە ماڵەوە بۆ پشودان ،بەفەرمانی سوڵتان ،مستەفا
داودان كە فریش���تەی رۆح كێش���انە رۆحی ئەوان دەكێش���ێت و لەگەڵ
گەیشتنی شای هەورامان و یارانی بە پردیوەر جارێكی دیكە هەفتاو دوو
پیر لە دۆنێكی تردا دەردەكەونەوە.
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پێگەی هەفتاو دوو پیر لە ئاینی یارساندا(:)38
لە ئاینی یارس���اندا داوود بە وەكیل و رێنما ناسراوەو ئەو پێگەیەی
هەی���ە ،هەفتاو دوو پیر وەكیلی داوودن ،ئەمانە ئیش���ی دەلیل دەكەن
لەناو یاران���دا نەك پیر ،یەكێك لەكارەكانیان ل���ە ئاینی یاریدا ئەوەیە
دەس���گیری و رێنوێنی یارانن و چرای رۆشنكەرەوەی ئەو كەسانەن كە
زێڵیان رۆشن دەبێتەوەو دێنە ناو ئەم ئایینەوە.
هەفتاو دوو پیر هەریەكەو خاوەن دوو جۆر كەالمن:
 -1كەالم���ی یەكەمی���ان ئەوەی���ە ك���ە گەواه���ی دۆنەكانی پێش
خۆی���ان دەدەن ل���ە جیهان���ی رۆحانییەتەوە(مەلەكوت���وە) تا قۆناغی
پەردیوەر(دەركەوتنیان) و ئەو ئەو ئەركانەی لەس���ەرەتای خەلقەتەوە
(الست) تا كاتی دەركەوتنیان كە پێیان سپێردراوە.
-2كەالمی دووەمیان بریتیە لە ئەركانی ئایینی و پەند و س���ەربوردە
كە هەریەكەیان پڕە لە رەمزو رازی بەرفرە.
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یارسان و بەكتاشی و عەلەوی
دەروێش نەورۆزی سۆرانی مەرەمو:
ئەر كەچم واتەن شا دادەن بەشم
تاجر نەحوجرەی حاجی بەكتەشم
واتە :ئەگەر من هەڵەیەكم كردوە یان خرابم گوتووە ئەوە هۆی كەم
ش���ارەزایی منە چونكە من ش���اگردم لەحوجرەكەی حاجی بەكتەشدا،
لێرەدا مەبەست لەحاجی بەكتەش ،سوڵتان ئیسحاقی هەورامانە.
لەس���ەدەی حەوتەم و هەش���تەمی كۆچی ئەوكاتەی ئایینی یارسان
لەهەوراماندا گەشە دەس���ەنێت ،پیربنیامین رودەكاتە توركستان و لەو
واڵتەدا دەست بە چاالكی ئایینی دەكات.
لەتوركی���ادا بەكت���اش و عەلەوی���ەكان وەك دوو رێب���ازی ئایینی
بەنهێنی س���یریمونیای ئایینی خۆیان ئەنجام دەدا بەتایبەت لەدەورانی
عوس���مانییەكاندا ،هەرچەند ئەوكاتە لەناو (یەنی چری)سوپای توركیا،
بەكتاش���ییە لە برەودابوو ،دەوڵەتیش پش���تیوانی لێ دەكردن ،ئەمانە
زیاتر لەناوچەكانی (رۆم ئیلی) دەژیان .
توركەكان ئەمەیان بەكار هێنا و بەئێستەشەوە ئەوەیان باڵوكردەوە
ك���ە حاجی بەكتەش توركە ،ئەویش بەس���ود وەرگرتن لەنفوزی ئایینی
حاجی بەكتاش لەناو (یەنی چری) دا.
بەم كارە عوس���مانییەكان لەو س���ەردەمەدا و میراتگرەكانیشیان تا
ئەمڕۆ دەیانەوێت كێش���ە لەنێوان بەكتاشیە و عەلەوی دروست بكەن و
حاجی بەكتاش���یش وەك تورك نیش���ان بدەن بۆ ئەوەی لەالیەن كورد
و عەلەویەكان���ەوە دژایەتی بكرێت ،لەكاتێكدا هی���چ پەیوەندییەكی بە
تورك���ەوە نییەو بەپێی باوەڕی ئایینی یارس���ان حاج���ی بەكتاش هەر
هەمان سوڵتان ئیسحاقە.
حاجی بەكتاش ناوی تەواوی(محەمەد ئیبراهیم موسای خوراسانییە)
و لە نیش���اپور هاتوەتە دنیاوە ،الی یارس���انەكان حاجی بەكتاش هەر
هەمان س���وڵتان س���ەهاكی بەرزنجییە و لەپەردی���وەر غەیب دەبێت و
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لەباكوری كوردستان دەردەكەوێت و رێبازی بەكتاشییە دادەمەزرێنێت،
وەك ئەوەی لە كتێبی پیرۆزی (س���ەرەنجام) دا پیر سلێمانی كەوەالنی
كە یەكێك لە حەفتاو دوو پیری هەورامانە دەفەرموێ:
ئەو بەكتاشیان ،ئەو بەكتاشیان
بارگەی شام وستەن ئەوبەكتاشیان
نەپەردیوەردا شام وستەن سڕخان
نەحاجی بەكتاش بروزدا نیشان
نیاش تەریقەت دین عەلەویان
هەفتەنان چەوگا یورتشا زیان
(قایاقسز) بنیام چەوگا بی عەیان
(گول بابا) داود میرد ڕوی مەیدان
(شاهین) بیانی موسی دەفتەر خوان
موستەفا چەوگا نامی شبی (عوریان)
رەمزبار بی عەبدال ئیسمش بی (ویران)
زەردەبام (غەزەڵ) (دەدە) بی سوڵتان
ئەیوەت نامش بی(توراب) ئەو زەمان
هەفتەنان ئید بی چەوگا یورتشان
پادشام هەروەختێ ڕەنگێ دانیشان
واتە :بارگەی س���وڵتان ئیسحاق ئێس���تە لەناو بەكتاشییەكاندایە،
ش���ا لەپەردیوەردا خ���ۆی پەنهان كردو هاتە ئێرە لەحاجی بەكتاش���دا
دەركەوتەوەو لێرە بناغەی تەریقەتی عەلەوی دانا و حەوت تەنیش لێرە
دۆنیان بەمجۆرە دەركەوت
قایاقس���ز بووی���ە دۆنی پیر بنیامی���ن و داوودیش لە گ���وڵ بابا دا
دەركەوت ش���اهین لەجێگەی موس���ی دەفتەردارەو عوریانیش موستەفا
داودان���ە ،وێران یان (عەبدال) دۆن���ی خاتوونی رەمزبارە ،غەزەڵ دۆنی
بابا یادگارە كە بە(زەردەبام) ناس���راوە ،ئەیوەت كە (ش���ا ئیبراهیمە)
لەدۆنی (تورابدا) یەكێكە لەحەوت فریش���تەكانی حاجی بەكتاش ،ئەمە
45

ئەو حەوت تەنە بوون ك���ە لێرە لەپەردیوەری هەورامان خۆیان پەنهان
كرد و لەوێ دەركەوتن ،پادشام هەر كاتێك رەنگێك نیشان دەدات.
سەید ئەكابری خاموش لەسەدەی هەشتەمی كۆچیدا ژیاوە و كاتێك
سوڵتان لەدۆنی حاجی بەكتاشدا دەردەكەوێت ،ئەویش چون دۆنی پیر
بنیامین بووە دەبێتە دۆنی قایاقسز وەك لەم كەالمەدا مەرەموو:
هەنەم تەجەلی ،هەنەم تەجەلی
خاموشەنانیو هەنەم تەجەلی
وەختی شام نەدون ئەوبەكتاش وەلی
قایاقسز ئەبدال بیم پیر ئەزەلی()39
واتە :من خامۆشم و تەجەلیم هەیە ،كاتێك شام (سوڵتان ئیسحاقی
بەرزنجی) لەدۆنی حاجی بەكتاش���ی وەلیدا دەركەوت من دۆنی قایاقسز
بووم.
حاجی نیعمەت���واڵی وەلی لەكتێبی (حق حقایق) یان ش���اهنامەی
حەقیقەتیش���ی پێدەگوترێ���ت ،لەب���ارەی حاجی بەكتاش���ی وەلییەوە
دەفەرموێت:
لەجیهانی غەیبەوە سوڵتان خۆی لە حاجی بەكتاشی وەلیدا نیشاندا،
وەك داوود خۆی دەرخس���ت لەس���یمای حاجی بەكتاش���دا و ئەو بویە
خ���اوەن زەمان و س���وڵتان و یارانی لەپەردیوەر غەی���ب بوون ،هەفت
تەن كە هەمیش���ە لەگەڕاندان ئەوانیش لەگەڵ زاتی حەقدا كە لەحاجی
بەكتاش���دا میوان بوو ،ئەوانیش هەفت فریشتەی حاجی بەكتاش بوون،
لەوێدا حاجی بەكتاش لەتەن و رۆحی داوود و میوانی ش���ای هەورامان
بووە
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خشتەی دۆنی سوڵتان و هەفت تەن لەدەورەی بەكتاشییەدا
ز

لەدەورەی بەكتاشیا

لە دەورەی پەردیوەردا

1

سوڵتان ئیسحاقی بەرزنجی
( شای هەورامان)

محەمەد ئیبراهیم موسای خوراسانی
(حاجی بەكتاش)

2

پیر بنیامین

قایاقسز

3

داوودی كەوسوار

گوڵ بابا

4

موسی دەفتەردار

شاهین

5

موستەفا داودان

عوریان

6

خاتوونی رەمزبار

عەبدال

7

بابا یادگار (یارزەردەبام)

غەزەڵ

8

شا ئیبراهیم (ئەیوەت)

توراب

عەلەویەكان لەناوچەكانی(س���یواس ،دێرس���یم ،تكە ،زولقەدەر())39
نیش���تەجێن و ئەمانەش زۆربەی ترادیسۆنە ئایینییەكانیان وەك ئەوەی
یارسانە ،جەم لەالی عەلەویەكان هەمان جەمی یارییە( ،سەماع) چۆپی
رەمزبارە ،سمێل و هتد...
لەقۆناغی دووەمی پەردیوەردا لەدەركەوتنی خان ئاتەش ودەركەوتنی
كەس���انی وەك(ش���اوەیس قولی و قوش���چی ئۆغڵی و محەمەد بێگ)
لەناوچ���ەی تورك نش���یندا زیاتر زەمینەی چەس���پاندنو برەوی ئایینی
یارسانی داوە و لەبەرگی عەلەویە و بەكتاشیەدا دەركەوێت.
هەربۆی���ە دەبینی���ن لەن���او عەلەویەكاندا بنەماڵ���ەكان هەر هەمان
بنەماڵەكانی یارس���انن وەك (ئەبدال بێ���گ ،ئاتەش بێگ ،نەبی لی....
هتد)
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كاوی چوارەم
رابەرانی یارسان لە كرمانجی سەرودا
كە بە هەورامی تێكستیان نووسیوە
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 -1مەال روكنەدینی دیمەشقی (پیرموسی)
یەكێكە لەكوردەكانی شام و بەپی بەڵگەنامەكانی دیوانە گەورە ساڵی
 656ی كۆچی لە دیمەش���ق هاتوەتە دنیاوە و سەرەتا خەریكی زانستە
ئایینییەكانی ئیسالم بووە ،دواتر روی كردوەتە شارەزوور بۆ فێربوونی
زانست و لەوسەردەمەدا ئایینی یارسان لەبرەو سەندندا دەبێت ،ناوبانگی
سوڵتان ئیسحاق دەبیستێت بۆیە رودەكاتە پەردیوەری هەورامان و سەر
بە ش���ای هەورامان دەس���پرێت و دەبێتە یەكێك لە حەوت فریش���تەی
پیرۆزی نزیكی س���وڵتان ئیسحاق ،واتە دەبێتە یەكێك لە (هەفت تەن)
ان ،پیرموس���ی بە (موسی دەفتەردار)( ،موس���ی قەڵەم زەڕین) یش
ناس���راوەو فریشتەی تۆماركردنی خێر و ش���ەڕی مرۆڤەكانە ،سوڵتانی
هەورامان لەم بارەیەوە ماچۆنە:
یاران پیر موسی ،یاران پیر موسی
قەڵەم هەن وەدەس روكنی پیر موسی
گردو كردارا ئادش منویسی
خاسان وەخاسان پیسان وەپیسی
واتە :یاران و ش���وێنكەوتوانم ،قەڵەم وابەدەس���ت پیر موسییەوە،
هەم���وو ك���ردارەكان ئەو تۆم���اری دەكات ،بۆ چاك���ە كاران چاكەو بۆ
خراپەكارانیش خراپە.
پیرموسی لەسااڵنی كۆتایی تەمەنیدا دەچێتە (كرند) و لەوێ كراس
دەگۆڕێت (الی یارس���ان كاتێك كەس���ێك دەمرێت باوەڕیان وایە تەنیا
كراسێك دەگۆڕێت و رۆحەكەی لە كەسێكی تردا دەردەكەوێتەوە).
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دۆنەكانی پیرموسی لەچەند دەورەیەكی جودادا:
لە (دەورەی شا فەزڵ)( ،زەكەریا) دۆنی (پیر موسی) یە.
لە (دەورەی بەهلول)( ،بابا نجوم) دۆنی (پیر موسی) یە.
لە (دەورەی شاخۆشین)( ،پیرشالیار) دۆنی (پیر موسی) یە.
لە (دەورەی بابا ناوسی سەرگەتی)( ،ساڵح) دۆنی (پیر موسی)یە.
لە (دەورەی بابا سەرهەنگ )( ،قەیسەر) دۆنی (پیر موسی) یە.
چەند نموونەیەك لە كەالمەكانی پیر موسی:
بنیام ها وەپیش ،بنیام ها وەپیش
پیر شاه و پیشەن بنیام ها وەپیش
فەردا پای حەساو ئەو رای كیشا كیش
داود كەمەربەند روزشا چنیش
یان ماچۆنە:
ئەو فتوای پیر بو ،ئەو فتوای پیر بوو
جەمیار جەم بۆ موهرش نەویر بۆ
هیمەت بەستەی نەسیر و میر بۆ
شەرتی ئەو هیمەت فتوای پیر بۆ
سەبتش دەفتەرەن وەئیقاری ویش
فەردا روی حەساو پای كیشا كیش
یاران وە هیمەت بكیشن وەكیش
بنیشۆ وەجەم وەئیقرار ویش
وات���ە :بەفتوای پیران بێ���ت ،ئەوانەی یارن لەجەمدا نیش���انەكانی
یاریی���ان لەبیر بێت ،هیمەت لەپیر وەرگرن ،ش���ەرتی یاری فتوای پیر
بێت،لەدەفتەری ئەزەلدا شەرت و پەیمانی خۆی تۆمار كردبێت بۆئەوەی
رۆژی حیس���اب كێشمە كێش���ی توش نەیەت ،یاران لەجەمدا كۆببنەوە
بۆئەوەی شەرتی خۆتان بەجێگە بگەیەنن.
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 -2شێخ ئەمیری موسڵی:
نیوەی دووەمی سەدەی یانزەی كۆچی لەموسڵ لەدایك بووە ،یەكێكە
لە حەوت فریش���تەی دەورەی (سەید فەرزی گۆران) ،كەالمەكانی شێخ
ئەمیر بایەخێكی ئایینی گەورەی���ان هەیە و بەجوانی بنەواكانی ئایینی
شیكردوەتەوەو وەك شیكەرەوەی سەرەنجام دەناسرێت.
ش���ێخ ئەمیر لەناو یارساندا وەك (زات میوان) ناسراوە ،زات میوان
ئەوانەن زات���ی بنیامین میوانی بووە ،بنیامین فریش���تەیەك لە حەوت
فریشتە نزیكەكەی شای هەورامان و پیری شەرتی یارسانە ،وەك خۆی
لەم كەالمەدا ئەفەرموێت:
رۆح چون پەروانە پەرواز كەرد نەسەر
یاهو بەر قەدەم تەخت ئەرە نەر
دڵ مەست مەدهۆش وەبۆی مەستەوە
شیان ئەو قاپی سڕ وەدەستەوە
سوجدە ئەستانە قاپیم بەرد وساف
بەرشیم نەی خەرقە چەتر بێ تەناف
شیام وە دەفتەر باش دەفتەران
سەردار یەكی بێ جە بااڵی سەران
تاویام وەتاو شەرارەی جەمدا
داخل بیم نەپای ئەو قاپی جەمدا
وات���ە :رۆح وەك پەروان���ە هەڵفڕی و بە یاهو كێش���انەوە هەنگاوی
هاویش���ت ،دڵ سەرمەستە بەبۆنی خۆشی س���ڕ و میواندارییەوە ،لەوێ
سوجدەی ش���وكرم برد لەو قاپییەدا و لەو بێدەسگیرییە دەربازم بوو،
گەیش���تمە دەفتەری باش دەفتەرداران (مەبەس���تی س���ەرەنجامە) و
س���ەردارەكەم لەبااڵی سەرداران بەرزتر بوو ،لەوێدا توامەوەو فەنا بووم
لەئاگری جەمدا....
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یاگێو تەرەنە فەرماوونە:
من هەم وە ئومید پیرەمەردەوە
وەعەهد ئیقرار بەستەی شەرتەوە
شەرت وینەی زینهار بەستم نەكەمەر
مەجنون بیدی چیسەر تا ئەوسەر
وات���ە :م���ن وام بە ئومێ���دی پیرەكەمەوە ،ئەوەتام وابەس���تەم بە
شەرتەكەمەوە ،شەرت وەك پشتوێن بەستومەتە كەمەرم ،مەجنوون بن
لەمسەر بۆ ئەوسەر ،ئەمە ی باسی مەجنوون دەكات ئیشارەتە بۆ زاتی
بنیامین ،چونكە مەجنوون تەجەلی بنیامینە.
 -3خەلیفە ئەمیر بەردەڕەشی:
هیچ ش���تێك لەب���ارەی ژیانییەوە نییە و ئەوەندە هەیە لەس���ەدەی
حەوتەم و هەش���تەمدا ژیاوەو لە بەردەڕەشی نزیك زێی خازرەوە بەرەو
پەردیوەری هەورامان رۆش���توەو س���ەری بە ئایینی یارسان سپاردوەو
بوەتە یەكێك لە حەوت خەلیفەی سوڵتان.
لە ئایینی یارس���اندا لەنێوان هەموو بازنە ئایینییەكاندا كەس���ەكان
باسی دۆنەكانی خۆیان دەكەن كە پێشتر لە دۆن و جامەی كێدا بوون،
چونك���ە ئەو گەڕانی رۆحە بە هەزار یەك دۆندا نیش���اندەری ئەوەیە كە
نمای خۆی پێش���تر لە كەس���انی تردا دیوەتەوە ،ئەمە نەك لە خەڵكی
ئاس���اییدا بگ���رە خاوەندكاریش دۆن ب���ەدۆن دەگۆڕدرێت وەك ئەوەی
سەرەتا خاوەندكار بووە و بەمجۆرە (یورت())40ەكان گۆڕاون:
 -1خاوەندكار -2 ،مەوال عە لی -3 ،شاخۆشین -4 ،سان سەهاك
 -5قرمزی(شاوەیس قولی) -6 ،محەمەد بەگ -7 ،خان ئاتەش
كەواتە یارانی���ش دۆن بەدۆن تا ئەوەی هات���وون دیارییان كردوە،
خەلیفە ئەمیری بەردەڕەشی لەم بارەیەوە دەڵێت:
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زیام نە بەردەڕەش ،زیام نە بەردەڕەش
ئازیز وەنامت زیام نە بەردەڕەش
ئینا مەوانی كۆی ئەزەڵین بەش
ناخوانو دەیجور نامێم بی مەیەچەش
وەرنە بەشەری نامێم بی زەڕ كەش
سازامان ماچین قاڵبو كەللەش
پۆسو قاڵب پۆش مەندیل مونەقەش
ئەزێ مەتەنێم چا كەاڵفو كەش
یانە بی تەمام حەوای بیم مەهوەش
چەنی بەشەر جفت بیشان نا دووشەش
بیم وە فەرزەندشا نامێم بی زەڕهەش
یورت وە یورت ئامایم پەی وەرەو حەق فەرش
تا جەمەدینە نوورمان بی پەخش
هەم چا كەربەال بی نامێم حندش
سەردام نەڕاگەو دوو لیف سەرنەخش
حەسەن و حوسەین جام جەمین وەش
وەش بی كام نوور هەردوو چا شەش تەر
چا لوڕستانی نامێم بی مەنجەر
شاگرد وە عەزیز بیام چا بەشەر
ئیگایش نە شاهۆ بیما باخەوەر
خەوەرمان دانا نەڕای ئەزەڵ ویر
عەبدو دڵ رۆشن نامێما ئەمیر
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واتە :لەبەردەڕەش���ەوە هاتووم ،ئازیز بەناوی تۆوە لەبەردەڕەشەوە
هاتووم ،ئەوەتا لەس���ەر كێوی ئەزەلەوە ئەو بەش���انە دەخوێنمەوە كە
بۆم دیاری كراون ،لەخوانی دەیجوردا ناوم مەیەچەش بووە ،بەر لەوەی
لەدۆن���ی مرۆڤدا بم (بەر لە س���اجناری) ناوم زەڕك���ەش بووە ،لەوێ
(دەورەی خەلیقەت) ،قاڵبی مرۆڤمان دادەڕشت ،پێستی قاڵب پۆش و
مێزەرەری رەنگاو رەنگمان دەس���ازاند و من لەوێدا كاڵفەكانم دەتەنی،
كە كاری س���ازانی دونیامان تەواوكرد و لەوێ حەوا خولقا و ئیتر مرۆڤ
كەوتنە لەزەتەوە ،دوای س���ازانی ئینسانەكان من بومە نەوەی ئینسانە
یەكەم ئافرێنراوەكان و ناوم زەڕهەش بوو ،دۆن بەدۆن هاتم بەرەو سەر
فەرشی حەق ،لەمەدینە(دەورەی شەریعەت) نورو رۆشنایم باڵو بویەوە،
لەكەربەالش���دا ناوم حەندەش بوو ،یەكێك بووم لەوانەی سەرم بەخشی
بە رێگای دوو برای سەرنەخشین(مەبەست لە حەسەن و حسەینە).
دواتر لە لوڕستاندا (دەورەی شاخۆشین) دەركەوتمەوە و لەوێ ناوم
مەنجەر بوو ،لەقوتابییەكانی عەزیز (مەبەس���ت لە شاخۆشینە) بووم،
ئیس���تاش لەشاهۆ (دەورەی حەقیقەت) بەخەبەر بوومەوە و خەبەرمان
دا(قس���ەمان كرد) لەرێگ���ەی بیری ئەزەڵی (حەقیقەت) و ئێس���تاش
عەبدێكی دڵ رۆشنم و ناوم (ئەمیر) ە.
ئەگەر س���ەرنج بدەین تەواوی قۆناغەكانی تێدا بەرچاو دەكەوێت و
ئەمەش مانای ئەو سوڕانە بەردەوامەی ژیانە الی یارسان.
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 -4دەدە رەجەب ئەرزەرۆمی
ئەوەندە هەیە بەپێی تێكس���تەكەی خۆی كە لەبەردەم س���وڵتاندا
گەواه���ی خ���ۆی و دۆنەكانی دەدات و دەڵێت ل���ە ئەرزەرۆمەوە هاتوم،
لەس���ەدەی حەوتەم و هەشتەمی كۆچیدا ژیاوەو پایەی هەفت گۆزەچی
هەبوە لە ئایینی یارساندا.
زیام نە ئەرزەڕۆم ،زیام نە ئەرزەڕۆم
ئازیز پەی دینت زیام نە ئەرزەڕۆم
ئادام جەواهیر ،بابۆمەن مەختوم
چا كۆی ئەزەڵ ئینا مەوانم
نامێم بی تەهار نادەیجور هووم
گۆزەچیت بیانام ناجەمو عمووم
وەنار قاڵبی نامێم بی سمووم
نبات ئادیوان قاڵب ئاشووم
چوار عەناسرت سازنا نەچوار زووم
عەناسر وەتێخ نە چوار بەدیووم
سەفرا نە یەزید زیا پەی وەویشووم
سەودانە شمر زیا پەرێ یووم
بەلغەم زیا نەبەلغ مایەی بن ملجووم
نازەهەب خان زیا نە جارسووم
ئی چوار بی دوشمەن ئەرواح مەرقووم
مەدەران ئازار رۆح پاك مەزڵووم
وەی چواردە چینو ماچین بی مەوسووم
تا هەردوو جفت بی پەی جەفای مەعسووم
بیم وە فەرزەندشان نامێم بی قەیووم
نوخت وە نوخت ئامایم نەی وەرەو رسووم
نا كەربەال بیم موحەمەد مەجرووم
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سەرەدام نە رای دوو تویڵ حەق رقووم
حەسەنو حوسەین بەرقۆ كۆی ئەنجووم
هەم چا لوڕستان نامێم بی مەلووم
باش وەسیلەچیت بیم چەسپای یاهووم
شەش شاگردم بی ناوەر ئەرجووم
ئیگایش نە شاهۆ دیم شای سەر ئوردووم
ئۆردومان نەغەیب هەر هانە عەقەب
عەبد وەبی دهو نامێما رەجەب
وات���ە :بەر لەوەی قاڵبم لەئاگردا س���ور بكرێتەوە ناوم (س���مووم)
ب���وو ،ئەو كات���ەی چوار رەگەزت خولقاند (ئاو ،خ���اك ،هەوا ،ئاگر) و
ئەمانە كەرەس���ەی ئەفراندنی دنیاو مرۆڤن ،لەو كاتەدا چوار كەس وەك
وەیش���ومە دروست بوون( ،یەزید ،ش���مر ،بەڵخەم ،نازەهەب) و ئەمانە
بونە مایەی ئازاری رۆحەكان و كەسانی پاك و مەزڵوم ئازار دەدەن.
لەچین و ماچیندا دووان جوت بوون بۆ جەفای بێتاوانان و من بومە
كوڕیان و لەوێ ناوم (قەیوم) بوو ،هەنگاو بەهەنگاو هاتم روەو پێشەوە
تا لە كەربەالدا ناوم (موحەمەد مەجرووم) بوو ،لەوێ س���ەرم دا لەڕێی
حەسەن و حس���ەیندا و دواتر لە لوڕستاندا لەدۆنی كەسێكدا دەركەوتم
ناوی (مەلووم) بوو ،لەوێ لە سوپای (یاهووم) دا من باش وەسیلەچی
بووم ،لەوێ ش���ەش شاگردم هەبوون ،ئیستەش لێرە لەدامێنی شاهۆدا
شای خۆمم بینی و هەمیش���ە هێزمان لەپێشكەوتنایە و من بەندەیەكم
ناوم (رەجەب) ە.
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 -5پیر خەلیلی موسڵی
خـەلی���ل كوڕی عەبدولقادری موس���ڵییە و بەپێ���ی كتێبی -دیوانە
گەورە )41(-ساڵی  654لە موسڵ لەدایك بوە ،پاشان بۆ خوێندن هاتوەتە
ش���ارەزوور و لەالی مەال ئەلیاسی ش���ارەزووری زانستی (حیكمەت) و
(حەدیس) ی خوێندووە( )42و ئەو دەورەیە قۆناغی گەشەسەندنی ئایینی
یاری بووە و هەر لەو سەردەمەدا عابدینی جاف و نەرگسەی شارەزووری
واز ل���ە بەرەی مەالكانی ش���ارەزوور دەهێنن و دەچن���ە بەرەی ئایینی
یاریی���ەوە ،پیر خەلیلیش وەك ئەوان رودەكات���ە پردیوەر و بەخزمەت
ش���ای هەورامان دەگات و لەوێ سەر دەس���پێرێت و ئەبێتە یەكێك لە
72پیر ساڵی  742جامەی خۆی دەگۆڕێت .بۆرەكەیی لە بەرگی یەكەمی
مێژووی وێژەی كوردی ،دەڵێت :ماوەیەك الی س���ان سەهاك ماوەتەوە
تا خەرقەی لێوەرگرتووەو ئەوس���ا گەڕاوەتەوە زێدو مەڵبەندەكەی خۆی
و خەریكی رێنمون���ی خەڵك و پەرەپێدانی رێ و رچەی یاری بووە ،تا
()43
ساڵی  742كۆچیدا كۆچی دوایی كردوەو هەر لەوێدا نێژراوە.
ئامام جە موسڵ ،ئامام جە موسڵ
ئازیز وەی توولت ئامام جە موسڵ
مەدەی گەواهی ئەزەڵین موشكڵ
نامێم وەرقا بی وەرنە گشت مەنزڵ
چا سەر ئەندیلەدا نامێم بی سنبڵ
تەن وەتەن ئامایم تا كوفەو باتڵ
چا رۆی كەربەال ماجەرای بیداد
چاگا بی نامیم زەید بن عەواد
عەواد ئەنساری حارس بو جناد
سەر دانم نەعەشق دوو برای نەوشاد
حەسەنو حوسەین نوور سەر بنیاد
هەم چا لوڕستان نامێم بی جەزاد
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یاهو كێشت بیم ئەزیش چا سپاد
ئیگایش نەی هوزوور دیم شای مەرگوزاد
شاد بیمان وەجەم شەوقو پاك نهاد
چەی پردیوەردا جەم بیمان جەمات
جەماتو یەك رەنگ داودەن دەلیل
هەم پیوەن بیمان وە دام جەلیل
بەر شیام چەدین خاران سەفیل
عەبد وەبێ فتوور نامیما خەلیل
هەم وە ئەمر تۆ شای نوورین نیقاب
دریان وەدەستم كۆنگرەی ئافتاب
واتە :ئازیز من لەموسڵەوە هاتووم ،تۆ گەواهیدەری هەموو شتەكانی،
بەر لەوەی هەموو مەنزڵەكان بخولقێن من ناوم (وەرقا) بوو ،دواتر بوم
بە
(سنبڵ) و دۆن بە دۆن هاتم تا كوفە.
لەكەربەالدا كاتێك ماجەرای بێدادی كرا من ناوم (زەید بن عەواد) بوو
س���ەرم بەخشی لەڕێگەی دووبرای ناشاد دا ،لە لوڕستانیشدا لەدۆنێكدا
بووم ب���ە ناوی (جەزاد) و لەوێ من بانگ���ی هاتنی تۆم دەدا ،لێرەش
لەحزوری ش���ادام ،لەپەردیوەردا جەمی شادیمان بەست و لەوێ داوود
دەلیل بوو ،ئیس���تە ئێمە پەیوەستین بە ئایینی چاكانەوە و لە ئایینی
تاوانكارانی كەمنرخ دەرباز بووین و ئێس���تا بەندەیەكم ناوم (خەلیل) ە
و بەفەرمانی تۆ خۆر لەدەست مندایە.
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 -6پیر حوسەین( ،)44پیر حەسەن( ،)45چین

()46

ئیستامبولی

بەڕێز تەیب تاهیری بە (حوس���ەین) ناوی هێناوەو لە دەورەی بارگە
بارگەدا بە (حس���ن) و لە دیوانەگەورەی س���ید محمدی حسینی دا بە
(چین) ناوی براوە.
ش���تێكی ئەوتۆ لەبارەی ژیانی ئەم شاعیرەوە نییە ئەوەندەی هەیە
وەك لە تێكستەكەی خۆیدا هەیە كە خەڵكی ئەستەمبوڵەو دواتر سەری
س���پاردووە بە شای هەورامان ،بەپێی قۆناغی سەرسپاردن و وەرگرتنی
ئایینی یاری بێت ئەوا لەنیوان س���ەدەی حەوتەم و هەش���تەمی كۆچیدا
ژیاوەو بوەتە یەكێك لە حەفتاو دوو پیری ئایینی یارسان.
ئ���ەوەی گرنگ���ە كە بپرس���ین چۆن ل���ە ئەس���تەمبوڵەوە هاتوەتە
هەورامان؟
لەو دەورەیەدا شارەزوور مەڵبەندێكی گرنگی ئایینی بوەو زۆرێك لە
هەوادارانی زانست و فێربوونی زانستە ئیسالمییەكان رویان لە شارەزور
كردوە و لەو قۆناغەدا ئایینی یاری برەو دەس���ەنێت و بەرەی مەالكانی
ش���ارەزوور الواز دەبێ���ت و زۆرێك لەوانە رودەكەن���ە پردیوەرو ئایینی
تازەی سان سەهاكی بەرزنجی قبوڵ دەكەن و پێدەچێت لەو دەمەدا لە
ش���ارەزوور خەریكی خوێندنی ئایینی بوبێت و دواتر سەری سپاردبێتە
ئایینی یاری.
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زیام نە ئەستەموڵ........،
ئازیز وەی جەوزت زیام نە ئەستەموڵ
مەدەی گەواهی ئەزەڵین ئسوڵ
نامێم فەخرا بی وەر نە كۆی بێ كۆڵ
چا سەر ئەندیلە نامێم بی زەڕ سوڵ
دۆن وەدۆن ئامایم پەی وەر ڕاگەو پوڵ
تا زو هوور بیمان چا كوفەی بەد هوڵ
كە دەورمان وەرد نە دەور یەك موڵ
نە دەس بەدان وەردیم سفتو سوڵ
فەرمانو یەزید نەكردمان قەبوڵ
قەبووڵمان نەوی تەپل شمری كۆس
تاكە سەرمان دا بەدان بێ مەئیۆس
چا رۆی كەربەال رەزم پیشو پوس
نامێم بی سەید نا جەنگو ناموس
ئیبنو عەبدوڵاڵ بیم موسای جەنگی دوس
هەم چا لوڕستان بی نامێم جلوس
سەرقەتار گشت بیم ئەز چا سپا و هوز
سەردام نەعەشق دو برای نوور سوز
حەسەنو حوسەین جامو سەرین یوز
ئیگایش كە دیمان شای حەق ئاموز
واتە :ئازیز من لەئەس���تەمبوڵەوە هاتووم بۆ ئەوەی سەرم بسپێرم،
لەبەردەم تۆدا گەواهی س���ەرەتا تا ئیس���تەم دەدەم ،ب���ەر لەم ژیانی
دنیاییە ناوم
(فەخرا) بوو ،لەسەرەندیل و سەرەتای خولقاندا ناوم (زەڕسوڵ) بوو،
دۆن بەدۆن هاتم تا گەشتمە كوفە ،لەوێ لەدەوری یەك كۆبوبوینەوە و
لەوێ نەچوینە ژێر فەرمانی (یەزید) بۆیە سەرمان دانا ،لەكەربەالدا لەو
شەڕە شەرەفمەندەدا ناوم (سەید) بوو ،لەجەنگی (دووس) دا لەدۆنی
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(ئیبنو عەبدوڵاڵ ) دا بووم ،لەوێ سەرداری ئەو سوپایە بووم كە سەرم
بەخش���ی لەرێگەی دوو برای نوریندا كە حەس���ەن و حسەین بوون ،لە
لوڕس���تاندا لەدۆنی كەسێكدا بووم ناوی (جلوس) بوو ،لێرەش ئەوەتام
لەخزمەت شای حەقیقەتدا
()47
ئەو كۆی كەالمان.......................،
بارگەی شام وستەن ئەو كۆی كەالمان
كەالم مەدۆ ئەو درەخت غەاڵمان
شام سوڵتان سەهاك نەكۆی سڕ ئامان
موسای كەلیمش چڕی نەدامان
سۆچیای یەهودی ناپوختە خامان
واتە :واتە :بارگەی ش���ا م كە س���ەڵتان ئیس���حاقە ئەوتا لە كێوی
غواڵمانە ،كەالم لەدرەختی سەربەرزیمان دەدات وەك شنە با ،سوڵتان
ئیس���حاقی گەورەم لەپەنهانەوە هاتوە ،ئەو موسای كەلیمی بانگ كردە
الی خۆی تا س���وتانی ئەو یەهودیانەی نیشان بدات كە كەم باوەڕن بە
موسا.
 -7پیر قانوون شامی
ئەمیش وەك رابەرانی پێشتر ناومان بردن لەنێوان سەدەی حەوتەم
و هەش���تەمدا ژیاوەو وەك خۆی لە كەالمەكەیدا باس���ی كردوە لەش���ام
لەدایك بوەوە ،هەندێك س���ەرەنجام و دەفتەری دەسنووس���دا بە(پیر
قانوونی دیمەشقی) یش ناوی هاتووە( ،)48الی بەڕێز سید محمد حسینی
بە (پیر قانون شامی) ( )49ناوی هاتووە.
پێدەچێت ئەمیش بۆ خوێندن هاتبێتە ش���ارەزور و لەوێوە چوبێتە
شێخان و سەری بە شای هەورامان سپاردبێت .
پیر قانوون یەكێكە لە هەفتاو دوو پیری ئایینی یارسان.
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-1
ئامام نە شامی...........،
ئازیز وەی جەمت ئامام نە شامی
مەدەی گەواهی ئەزەڵین نامی
نامێم شادان بی وەر نەكۆی یامی
چا سەر ئەندیلە نامێم جیامی
خەت وەخەت ئامایم پەی وەرو كامی
تا چە مەدینەزوهوور دایم دامی
گیانمان كەرد تەسلیم وەی كەوسەر جامی
منەتمان نەوەرد چابەد نەفامی
ئومیدمان بەستەن پەی ئاخر ستون
هەم پەیوەن بیمان چەی بەهر جەیحون
بەر شیایمێ نەدین خار بەد مەزمون
عەبد وە دین دۆستان نامێما قانون
هەم پەی ئەمر تۆ ئازیز سەفدەر
دریان وەدەستم ئەوەڵ بورجو خوەر
واتە :من لە ش���امەوە هات���ووم ،ئازیزم بۆ ئەوەی لەجەم بەش���دار
بم من لەش���امەوە هاتم ،لێر لەبۆردەم تۆدا گەواهی دۆنەكانی پێش���وم
دەدەم ،سەرەتا ناوم(شادان) بوو ،لەدۆنی دواتردا ناوم(جیام) ی بوو،
دۆن ب���ەدۆن هاتمە ب���ەرەوە تا لەمەدینەدا بوم ب���ە (دام) ی و گیانم
كردە قوربانی پیرۆزی كەوسەر ،ئێمە لەنەفامی هیچ ئومێدێكمان نەبوو،
ئومێدمان بە دواین كۆڵەگە (مەبەس���ت لە حەقیقەتە) بەستووە ،ئێمە
ب���ەم ئایینەوە پەیوەس���ت بوی���ن و دەرچوین لە ئایین���ی خاران و من
بەندەیەكی ئایینی دۆس���تانم ن���اوم (قانون) ە و بە فەرمانی تۆ یەكەم
مانگی هاوین دراوەتە من و من بەڕێوەی دەبەم.
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-2
ئەو راگەی راسان ....................... ،
بارگەی شام وستەن ئەو راگەی راسان
جە بەرەی دیوان گردین خاسان
ها بەیان یوورت خواجا بناسان
یاران وە كەالم مایەشان ماسان
یەرێ رۆژ جە عەشق هەفت قەوەڵتاسان
ئی راگەی یاری نەیران وەئاسان
()50

هەر ئەم پارەگرافە لەالپەڕە 257لە دیوانەگەورەی بەڕێز حسەینیدا
بەم جۆرەیە:
ئەو راگە راسان(....................... ،)51
بارگاە شام وستەن ئەو راگە راسان
جەبەرە دیوان گیردین خاس خاسان
ها بیان جەیورت خواجا بناسان
یاران وە كەالم مایەشان ماسان
یەرێ رۆژ جە عەشق هەفت قەوەڵتاسان
ئی راگەی یاری نەیران وەئاسان
لە بارگە بارگەیەكی دەستنووسیشدا بەم جۆرەیە لە الپەڕە 29دا
ئەو راگەی راسان(....................... ،)52
بارگەی شام وستەن ئەو راگەی راسان
جە بەرە دیوان گردین خواصان
ها بەیان یوورت خواجا بناسان
یاران وەكەالم مایەشان ماسان
یەرێ رۆ جە عەشق هەفت قەوەڵتاسان
ئی راگەی یاری نەگیران ئاسان
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واتە :لەسەر رێگەی راسان بارگەی شام لەوێ هەڵدراوە ،لەدەرگای
دیوانی س���وڵتاندا دەس���ت بە دەرگاوە بگرن و لەدۆنەكانی خۆتانا خوا
بناس���ن ،یاران بەپێی كەالم مایەیان دەوڵەمەند ئەبێت ،سێ رۆژ رۆژوی
یارانی (قەوەڵتاس) بگرن و ئەم كارە بەهەند وەرگرن.

 -8پیر نەزیلە
یەكێك���ە لە ئەلقەی نەوەدو نۆ پیری ش���اهۆ وەك ئەوەی لە الپەڕە
( )359ی دیوان���ە گ���ەورەدا باس كراوە) ،ئەگەرچی باوەڕی نووس���ەر
وایە ك���ە زازاكانیش بەش���ێكن لەهەورامی بەاڵم بەهۆی دابەش���بوونە
جوگرافییەكەوە لەم ریزبەندییەی كرمانجی ژوروودا باسكراوە.
پیر نەزیلە لەناوەڕاستی س���ەدەی حەوتەمی كۆچیدا لە ناوچەكانی
دیرس���یم و بینگۆلەوە هاتووەتە هەورامان و س���ەری بە شای هەورامان
س���پاردووە و بوەتە یەكێك لە نەوەد و نۆ پیری شاهۆ ،لەبەردەم شای
هەوراماندا بەمجۆرە گەواهی دەدات:
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ئامام چە زازا.............،
ئازیز وە لوتفت ئامام ئامام چە زازا
ئینانە حوزوور مەدەری گەوا
وەرتەر نە بن جان نامێم بی هیجا
فەرزەند ئادەم بیم نامێم بی ردا
چا شار مەدین نامێم بی سەنحا
چە عشق حەسەن ئەز زەهرم نۆشا
نامێم یاسین بی هەم نەكەربەال
نەرای شا حوسەین سەردام وەرەزا
نەرای خۆشینت نامێم بی منا
()53
باش مەقام ژەن بیم سازەندەی زەڕنا
نۆسەد( )54شاگردم بی نا دەورە و جا
ئیگایش چەی حوزوور رۆشەنیم زیا
شاد بیمان وەی جەم ئازیز یەكتا
دوو هەم زیانی پەی حەق وەسیلە
عەبد وە یەكتایی نامێم نەزیلە.
واتە :ئازیز بە لوتفی تۆوە لە ناو زازاكانەوە هاتووم و لێرە لەبەردەم
تۆدا گەواهی دەدەم كە لەسەردەمی فریشتەیدا ناوم(هیجا) بووە دواتر
بومە نەوەی ئادەم ناوم(ردا) بوو ،دواتر لەشاری مەدینە لەدۆنێكدا بووم
ناوی (سەنحا) بوو ،لەخۆشەویستیما بۆ حەسەن ژەهرم نۆشی،
لەكەربەال لەدۆنی (یاسین) دا بووم و گیانم كردە قوربانی حسەین ،لە
لوڕستاندا ناوم (منا) بوو ،لەوێ باش مەقامچی بووم و زوڕنام دەژەند،
نۆس���ەد شاگرد و قوتابیم هەبوون لەو دەورانەدا ،لێرەش لەحزورتا ئەی
سوڵتانی دنیا چاومان رۆش���ن بوویەوەو شاد بووین بە جەمی ئازیزان،
من هۆكاری دووبارە هاتنەوەم بە وەسیلەی حەقەوە بوو ،ئیستاش ناوم
(نەزیلە) یە.
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 -9پیر جامی
لە تفلیس���ی پایتەختی گورجس���تانەوە هاتوەتە هەورامان و لەوێ
سەری بەشای هەورامان سپاردوەو یەكێكە لە نەوەدو نۆ پیری شاهۆی
ئایینی یارس���ان ،شتێك لەسەر ژیانی باس نەكراوە تەنها ئەوەندە هەیە
لەناوەڕاس���تی س���ەدەی حەوتەمی كۆچی هاتوەت���ە هەورامان و بوەتە
پەیڕەوكاری ئایینی یارسان.
ئامام نە تفلیس......................،
ئازیز وە رەنگت ئامام نەتفلیس
مەدەی گەواهی ئەزەڵیت تەجنیس
نامێم مەجنوون بی وەرن سەمای ئەنیس
فەرزەند وە ئادەم نامێم بی رەنگیس
نامێم رساس بی نا كوفەی خەبیس
نەڕای شا حەسەن ژەهرم وەرد هەریس
نامێم بی قوباد نا كەربەالی پیس
نەڕای شا حوسەین سەردام پەرێ ئیس
چا لوڕستانت نامێم بی خەمیس
باش ئاواز خوانت ناسپاو ویس
ئیگام نەی حوزور شای نوورین گیس
نۆسەد شاگردم بی نەوەر حەدیس
شاد بیمان وەجەم ئەركانو تەمیس
تەمیسا ئەركان یاران ئەمین
عەبد وە ئەركان دار نامێما جامین
وات���ە :ئازیز بە رەنگ و ش���كۆی تۆوە لەتەفلیس���ەوە هاتم ،ئەوەتا
لەبەردەم تۆدا گەواهی دەدەم لەس���ەر دۆنەكانم ،بەر لە خەلیقەت ناوم
(مەجن���وون) بوو ،لەدەورەی ئادەمدا ناوم (رەنگیس ) بوو ،لە كوفەی
پیس كراودا ناوم (رەس���اس) بوو ،لەرێگەی ش���ا حوس���ەیندا ژەهرم
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نۆشی و لەكەربەالدا دەركەوتمەوە لە (قوباد) دا ،لە لوڕستاندا لەدۆنی
(خەمیس) دا دەركەوتم ،لەوێ ئاواز خوێنی س���وپا بووم ،لەوێ نوسەد
شاگرد و قەتابیم هەبوون ،ئەوەتا لێرەش لەبەردەم شای بسك رەنگیندا
ش���اد بووم بە پایەكانی ج���ەم ،پایەكانی ئایینی ی���اری خاوێنن و من
بەندەی بەجێهێنەری ئەو پایانەم و ناوم (جامی) یە.
 -10پیر فەنەر
یەكێك���ە لە نەوەدو نۆ پیری ش���اهۆ لەئاینی یارس���اندا ،ش���تێك
لەبارەی ژیانییەوە لەبەردەس���تدا نییە و ئەوەی سەلمێنەری ئەوەیە كە
لەئاخێوەرانی كرمانجی س���ەروە ئەوەیە ئێمە لەكوردیدا بە بادینی یان
كرمانجەكان دەڵێین
(كرمان���ج) ب���ەاڵم ئیتر دیار نییە لەكوێی بەش���ی كرمانج نش���ینی
كوردس���تانەوە هاتووە ،لەدەورەی بابا حەیدەردا بە (یوس���ف كرمانج)
ناوی هاتوە
ئامام نە كرمانج............،
شام وەی كەرەمت ئامام نە كرمانج
مەدەی گەواهی جەماتو ژێر ساج
نامێم پیاڵە بی وەرنە كۆی چەرخ الج
خەلیفە حاتەم بیام نا كۆی مانج
ئیگام نەی حوزوور دیم خواجای میعراج
ئامەم وەر حوزوور شای ساح و خەراج
نامێما فەنەر عەبد وە نوورین ئانج
من بەكەرەمی پادشام لەناو كرمانجانەوە هاتووم ،من گەواهی ئەدەم
بۆ جەمی تۆ لەژێر (ساجی نار) ەوە ،سەرەتای ئافراندنم ناوم (پیاڵە)
بوو ،دواتر لەدۆنی (خەلیفە حاتەم) دا هاتمەوە ،هاتمە ئێرە و خواجای
میعراج���م بین���ی و هاتمە حزوری ش���ایەكەم و م���ن بەندەیەكم و ناوم
(فەنەر) ە.
()55
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 -11پیر عەتاری گەرگەری
پیر عەتار یەكێكە لە(نەوەدونۆ پیری ش���اهۆ) ی یارس���انەو وەك
ئ���ەوەی خۆی دەیگێڕێتەوە لە (گەرگەر) هاتوە ،گەرگەر ناوی هۆزێكی
كوردیە لە نێوان موسڵ و دهۆكدان و ئەمانە كوردن( ،یاقوت حەمەوی)
ئ���ەم هۆزە كوردییە بە (جرجر) ناو دەب���ات ،دیارە لە عەرەبیدا پیتی
(گ) نییەو هەموو پیتێكی (گ) لەعەرەبیدا دەبێت بە (ج).
لەهیچكام لەدەفتەرەكانی یارس���اندا لەبارەی ژیانی ئەم پیرە نییە،
بەاڵم فاكتێكی بەهێز كەلەبەردەس���تا بێت ئەو تێكستەی خودی (پیر
عەتاری گەرگەری) یە كە باسی هاتنی خۆی دەكات.
زیام نە گەرگەری.................،
ئازیزت وە مەیلت زیام نە گەرگەری
مەدەی گەواهی ئەزەڵ جەم وەری
نامێم باوە بی وەرنە ئەسپەری
نامێم قەالچ بی پوور وەبەشەری
فەرەج بی نامێم چا مەدین فەری
نەڕای حەسەن دا زەهرم وەرد شەری
چا لوڕستانت نامێم ئەكبەری
خەلیفە چراغ بیم ئەنا مەزهەری
ئیگام نەی حوزوور دیم شای حەیدەری
شادیمان وەی جەم بادەی كەوسەری
ئامایم وە حوزوور شای پەردیوەری
كەوسەرمان نۆشان چا ئەزەڵین بار
عەبد وە كەوسەریان نامێما عەتار
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وات���ە :ئازیزم من بەمەیلی تۆوە لە گەرگ���ەرەوە هاتووم ،لەبەردەم
تۆدا گەواهی دۆنەكانم دەدەم ،لەدنیای رۆحدا ناوم (باوە) بوو ،لەدەمی
خولقاندنی باوكی مرۆڤایەتیدا ناوم (قەالچ) بوو ،دۆنەكەم لە مەدینەدا
(ف���ەرەج) بوو ،خۆمم ك���ردە قوربانی رێگەی (حەس���ەن) ،لەدەورەی
لوڕستاندا ناوم
(ئەكبەر) بوو ،لەوێ خەلیفە بووم ،لێرەی ش���ای حەیدەرم بینی و
ش���اد بویین بە جەمی بادەی كەوسەر و هاتمە حزوری شای پەردیوەر،
لەوێ لەئەزەڵەوە ئاوی كەوسەرمان نۆشی ،من بەندەی كەوسەری یاریم
و ناوم (عەتار) ە.
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 -12پیر عالەم زاخۆیی :
یەكێكە لە نەوەدو نۆ پیری شاهۆ لەئاینی یارساندا ،شتێك لەبارەی
ژیانییەوە لەبەردەستدا نییە و ئەوەی سەلمێنەری ئەوەیە خەڵكی زاخۆیە
و لەناوەراس���تی سەدەی حەوتەمدا ژیاوەو لەزاخۆوە چوەتە هەورامان و
سەری بە ئایینی یارسان سپاردوە و بوەتە یەكێك لە پیرە ئایینییەكانی
یارسان.
ئامام نە زاخۆ..................،
شام وە قەڵەمت ئامام نە زاخۆ
مەدەی گەواهی كان ئەزەڵ جۆ
نامێم بی عەبدان وەرنە خاكو خۆ
فەرزەند وە بەشەر نامێم بی فیتۆ
()56
نامێم بی حامیم چا كوفەی بەد پۆ
()57
نەڕای شا حەسەن نۆشام زەهر زۆ
نام كەربەالم مرەی بن قدۆ
()58
نەڕای شا حوسەین وەنیش مۆ
چا لوڕستانت نامێم بی قۆقۆ
خەلیفە كەڕار بیام چا ئۆردۆ
ئیگام چەی حوزوور دیم شای مەنهۆ
ئامایم وە حوزوور یاران شاهۆ
شاد بیمان وەی جەم قەوڵ بێ درۆ
درۆمان نەوی نەگردین خاتەم
عەبد وە خاتەمیان نامیما عالەم
واتە :ئازیزم من بەخەتی قەڵەمی تۆوە لە زاخۆوە هاتووم ،لەبەردەم
تۆدا گەواه���ی دۆنەكانم دەدەم ،لەدنیای رۆحدا ن���اوم (عەبدان) بوو،
لەدەم���ی خولقاندنی باوكی مرۆڤایەتی���دا ناوم (فیتۆ) بوو ،دۆنەكەم لە
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كوفە (حامیم) بوو ،خۆمم كردە قوربانی رێگەی (حەسەن) ،لەكەربەالدا
ناوم
(مرەی بن قدۆ) بوو س���ەری رمی (حس���ەین) ب���ووم ،لەدەورەی
لوڕستاندا ناوم
(قۆقۆ) ب���وو ،لەوێ خەلیفەی كەڕاڕ بووم لەنێ���و هۆردوی ئەوێدا،
لێرەی شای مەنهۆم بینی وهاتمە خزمەت یاران لە (شاهۆ) شاد بویین
بە جەمی راستی ،من ئەو بەندەم ناوم (عالەم) ە.

 -13مەیتون عەقراوی
(میطون)( )59یان بە (مەیزوون) یش ناوی هاتووە ،یەكێكە لە چل
تەنان ،ئەوەندە لەبارەی ژیانیی���ەوە هەیە كە خەڵكی عەقرە(ئاكرێیە)
و نێوان س���ەدەی حەوتەم و هەشتەمی كۆچیدا ژیاوەو وەك زۆرێك لە
هاوش���ێوەكانی روی كردوەتە ش���ارەزور بۆ خوێندنی ئایینی و زانستی
كەالم و فەلسەفە ،پاش گەشەی ئایینی یارسان و روتێكردنی ژمارەیەكی
زۆر لە مەال و ش���اگردەكانیان لەو ئایینە ،ئەوانەی لەشوێنەكانی ترەوە
هاتبونە شارەزور زۆربەیان دەبنە پەیڕەوكاری ئایینی یاری .
مەیۆم جە عەقرو.................،
عەقرۆییەنان مەیۆم جە عەقرۆ
كەمان باتنیم وستەن ئەو سەوەو
ئاوم نە چەشمە واردەن چل تەنش نەسەو
واتە :من عەقرەیم و لە عەقرەوە دێم ،لەباتنەوە كەوتمە س���ەر ئەم
رێگەیەو ئاوم لە كانی چل تەن خواردەوە.
()60
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 -14پیر كەنعان:
لەنەوەدو نۆ پیری ش����اهۆیە ،وەك خۆی باس دەكات لە (س����یواس) ەوە
هاتوە لە باكوری كوردس����تان ،سیواس ئێس����تاش هەرێمێكی عەلەوی نشینی
باكوری كوردس����تانە ،لەبارەی ژیانییەوە ش����تێك لەبەردەسا نییە ئەوە نەبێت
خۆی گەواهی دەدات لە (سیواس) وە هاتووە.
ئامام نە سیواس ،ئامام نە سیواس
ئازیز وەئەمرت ئامام نە سیواس
مەدەی گەواهی ئەزەڵین ئەساس
نامێم زەڕجام بی وەرنە سەمای تاس
فەرزەند وە ئادەم نامێم بی جەماس
نەڕای شاحەسەن نۆشام زەهر ماس
نامیم سەنجەر بی چا شام قەساس
نەعەشق حوسەین سەردام وەئەڵماس
چا لوڕستانت نامێم بی هەیاس
باش تەنبوور ژەن بیم نا سپای خاس
نۆسەد شاگردم بیا چاوەر باس
ئیگام نەی حزوور دیم ئوسای ئەساس
شاد بیمان وەیجەم ئازیز بێ باس
ئامایم وەحزوور یاران دین راس
بێ باسو رەحیم شای زۆر كەمان
عەبد وەبی باسان نامێما كەنعان
واتە :ئازیزم من بەخەتی فەرمانی تۆوە لە سیواس����ەوە هاتووم ،لەبەردەم
ت����ۆدا گەواهی دۆنەكانم دەدەم ،لەدنیای رۆح����دا ناوم (زۆڕجام) بوو ،لەدەمی
خولقاندنی باوكی مرۆڤایەتیدا ناوم (جەماس) بوو ،دۆنەكەم لە شام (سەنجەر)
ب����وو ،خۆمم كردە قوربانی رێگەی (حوس����ەین) ،لەدەورەی لوڕس����تاندا ناوم
(هەیاس) بوو ،لەوێ باش تەموورە ژەن بووم لەنێو س����وپادا ،نۆسەد قەتابیم
هەبوو ،لێرەی وەستای خولقێنەرم بینی وهاتمە خزمەت یارانی راست ،من ئەو
بەندەم ناوم (كەنعان) ە.
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كاوی پەنجەم
دەرەنجام

75

دەرەنجام:
بە پش���ت بەس���تن بە تێكس���تەكان و ئەو كتێبە چاپك���راو و ئەو
دەستنووس���انەی كە لەبەردەس���تان ئەوە دەسەلمێنن كە لەزۆر شوێنی
دونیاوە خەڵكی روی لە پردیوەر كردوەو ئەم ئایینەیان وەرگرتووە.
ل���ەم لێكۆڵینەوەی���ەدا تەنیا ئ���ەو پەیڕەوانەی ئایینی یارس���انمان
بەسەركردەوەكە ئاخێوەری كرمانجی ژورون و لەدەفتەرەكانی یارساندا
تێكستیان هەیە بە هەورامی.
زۆربەی تێكس���تەكان ئیقراری ئەو كەس���انەیە لەبارەی رابردویانەوە
لەبەردەم س���ان س���ەهاكدا و هەریەكەو باس ل���ە دۆنەكانی پێش خۆی
دەكات.
مەس���ەلەی دۆنادۆن لە ئایین���ی یاریدا بابەتێك���ی گەلێك گرنگە و
باوەڕیان وایە رۆح بەردەوام لە گەڕاندایە لە جامەیەكەوە بۆ جامەیەكی
تر ،بۆیە مردن و لەدایك بوون وەك یەك سەیر دەكرێن لەم ئایینەدا و
لەهیچ بۆنەیەكی مردندا نابێت بگریەن.
س���ەدەی حەوتەم و هەشتەم سەدەی زێڕینی ئایینی یارسانە و لەو
ماوەیەدا دەیان زانای گەورە كەلەزۆر شوێنی دنیاوە هاتبوونە شارەزور
بۆ خوێندن ،لەگەڵ مامۆستاكانیاندا رویان لەئایینی یارسان كرد.
لە سەرەنجام و باقی دەفتەرەكانی تری یارساندا نەك تەنها كوردی
كرمانجی ژوروو هەن كە بەهەورامی تێكس���تە ئایینییەكانیان نووسیوە،
بگرە چەندین عەرەب و تورك و فارس و روس و بوڵغاری و هیند و....
هتد هەن كە بەهەورامی تێكستیان لەم دەفتەرانەدا هەیە و لە ئایندەدا
نووس���ینەكانی ئەوانتان دەخەینە بەردەس���ت كە ئامادەكراون و كاری
لێكۆڵینەوەیان لەسەر دەكەین.
ئەوەی گرنگە لێرەدا باسی لێبكرێت گرنگی ئەو زمانەیە كە سەرەنجام
و باقی دەفتەرەكانی ئەهلی حەقی پێنووسراوەتەوە و ئەمە زمانی فەرمی
و مێژینەی ئایینی یاراسان و ئایینی سەرەتای ئەفراندنی گەردونە(.)61
ب���ە س���اغكردنەوەی ئەم بابەتە جگ���ە لە دۆزین���ەوەی ئەڵقەیەكی
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نادیاری ئەدەبی كوردی ،ئەوەش���مان دەسكەوت كە ئەم زمانە ئەوەندە
رەگی مێژووی و هێزی ئەدەبی و پیرۆزی ئایینی لەپش���ت بوە و گشت
پەیڕەوكارێك���ی ئەو ئایینە لەس���ەری فەرز بووە ب���ەم زمانە بدوێت و
بنوسێت تا بتوانێت بە باشی لە ئایینەكەی تێبگات.
لەوەش گرنگتر بەستنەوەی ئەو پەیوەندییە كلتووری و زمانیەیە لە
نێوان هەورامان و ناوچەكانی كرمانجی ژوروودا ،بەمەش خزمەتی زیاتر
بە رەوشی زمان و كلتووری گەلەكەمان دەكەین.
خاڵێك���ی تر گرنگە باس���ی بكەم لەوەرگێڕانی تێكس���تەكاندا تەنیا
ماناكانم وەرگێڕاوە و هەندێك وشەی تێدایە پێویست بوو زیاتر لەسەری
رونكردن���ەوە بدەم بەاڵم چ���ون ئەوانە دەقی ئایینی���ن و مانای تریان
لەپشتەوە هەیە بۆیە خۆم لەو بابەتە بوارد.
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فەرهەنگی هەندێ لە وشەو زاراوەكانی ئایینی یارسان

()62

وشە

ماناكەی

ئینا

ئەمەیە

ئەدا

دایك

ئاما

هات

ئەونامە

بەمنداڵێك دەوترێت كە سەری دەسپێرن

ئیوەت

شابرایم

ئاڵ

رەنگێكە لەنێوان سوور و زەردا

ئاخر سەاڵت

مەحشەر

ئەوسا

ئەوكات

ئەژدیهای دووسەر

زولفەقار

ئیوەت

لەدەورەی یەكەما دۆنی عالی قەلەندەرو لە
پەردیوەردا بابا یادگارە

ئەاڵ

اللە

بوینی

ببینی

بواچان

بڵێن

بوینان

ببینن

بنیشان

دابنیشن

بنیەران

دابنێن

بگوزەران

تێپەڕن

بەیان

بێن

بگیرا

بگرن
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بڕەژۆ

ئارایشت بكا

بەڕ

بیابان

بولبول

جاڕچی

باتن

دنیای غەیب

بار

دەریا

بەیا

بەكوردی كراوی بەیعەتە

باردی

بێنن

باران

بێنن

بوەسان

ببەستن

بورەشان

بفرۆشن

پۆس

پێست -ئاماژەیە بۆ جەستە

پەشمە پۆش

صوفی

پەری

بۆ

پەیجۆر

گەڕان

تركە

بچوك

تویل

بەكوردی كراوی (گویل) ە -گەورە

تەیار

پاك

تەشار

كانی پیرۆزی تەشار لە هەورامان

تشتەر

ئاماژەیە بۆ گەرما -هێمای پیاوە

تاو

خێرا – سرعت

جامە

جەستە-قاوغ

جفت و جام

پەیوەست بوونی دوو دڵ(بۆ هاوسەرگیری بەكار
دێ)
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جفتان

ژن و مێرد

جەم-جەمخانە

شوێنی بەجێگەیاندنی مەراسیمە ئاینییەكانی
یارسان

چەی

لەمە

چوار بەحر خامان

ئاماژەیە بۆ چوار رەگەزی ئاو،با ،ئاگر ،خاك

چەم

چاو

چەنی

لەگەڵ

چین و ماچین

ئادەم و حەوا

چل چەنی چواری

مەبەست لە چل تەن و چوار مەالئیكەی رێنوێنی
كەری خاوەندكارە

چالنە

دەستەی چل دەروێشی حەزرەتی سوڵتان

حەفت وااڵی مەندیل

حەوتەوانە

حەفت نوری نازدار

هەفتەوانە -حەوتەوانە

خانان

ئاماژەیە بۆ پیربنیامین

خۆشكاو

خۆشحاڵ

خاران

خرابكاران-دوژمنانی حەقیقەت

خەناس

ئەهریمەن

خامۆش

سەید ئەكابەری خامۆش

دەلیل و دانان

ئاماژەیە بۆ داودی كەوسوار

دام و دەستگا

ئاماژەیە بۆ دامەزراوەی ئایینی یارسان

دەفتەر

دەفتەری پیرموسی

دەفتەردار

پیرموسی

دیای

روانین
80

دۆنادۆن

گەڕانی رۆح

روچیار-رۆجیار

خۆر-ئاماژەیە بۆ شابرایم

رێش

برین

رەژیان

ئارایشت كراوە

زێڵ

كانگای هەست و سۆز

زام

برین-زەخم

زەمی

زەوی

زەنگبار -حوش

رەش پێست

زەردە گڵ

ئەو خۆڵەیە ئادەمی لێ دروستكرا

ژیوای

ژیان

ژەرەژ

كەو

ژەنای

ژەنین

ساجنار

خۆر

ساحبكار

خوداوەند

سەرین

سەروتر

سەڕافان

شارەزایانی نهێنی حەقیقەت

سین و ئەلف و میم

سام

شەرت و شۆن

شەرتی بنیامین

شەر

ئاسانكراوی ( شرع)

شای كەرەم داران

مەبەست سوڵتان ئیسحاقە

شۆن بەران

ئەهلی لێكۆڵینەوە

شاحەیدەر

مەوال عەلی

شارەزیول

شارەزوور
81

عەین و الم و ی

عەلی

عەجەو

بەكوردی كراوی عجب ە

عەرش

بارەگای حەزرەتی حەق و یارانی

عالی

مەبەست لە عالی قەلەندەرە

غەرقاو

كەسێك لە ئاوا بخنكێت

غافڵ

بێئاگا

فام

تێگەشتن

فاش

ئاشكرا

قەڵەم زەڕین

مەبەست پیر موسی یە

قانا

قانع -رازی

قیصری قیصر

كرداری ژن و مێرد

قاپ رۆح

جەستە

قەویل

قبوڵ

قرمزی

شاوەیس قولی دوەم جلوەی دەركەوتنی سوڵتانە

كەران

بكەن

كافور

ئاماژەیە بۆ سەرما -هێمای ژنە

كینە

قین

كاوە

كەعبە

كەرا

دەكەن

گونبەت

میعراج

گردین

هەموو

گیرۆ

بگرێت

گیرە

بیگرە
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گردما

هەموومان

گیاڵ

دەگەڕێ

الڵە

پاڕانەوە

لەوح

ئاسمان

لوان

چوە

الزمەن

پێویستە

الشان

الیان

مویچە

بەشە قوربانی لەجەمدا

مەزهەر

دۆن -یۆرت

میردان

یاران

مەوڕۆ

دەبڕێت

مالن

دەچن

مەوازو

دەیەوێت

مەوازان

دەیانەوێت

مەگێڵم

دەگەڕێم

مەشوری

دەشۆم

مەویژان

ئەبێژن

ماچان

دەڵێن

ماچمی

دەڵێین

ماچی

دەڵێیت

میكایل

پیر میكایلی دەودانی -یەكێكە لە هەفتاو دوو پیر

مور

گیانەوەر

میر

سەید
83

مرغ

رۆح

ماچۆ

دەڵێت

نال

نەعل

نەی

لەناو ئەمە

نەكەران

نەكەن

نەبو -نەوا

نەبێت –نەبن

نوختت

گوفتارت

نەی سایەی عەلەم

ئاماژەیە بۆ پەرچەمی یارسان

نەوەس

نەفس

ناوەكام

ناكام

نەقش یاریشان

مەبەست لە سمێڵە

وانان

خوێندوە

وەهەم

لەگەڵ یەكتر

وەرجە

پێش

وەرەتاو

خۆرەتاو

واتە

گوفتار

وەرچینان

پێشتر

ویم

خۆم

وست

خست

وەرین

پێشین

هاج

سەرشێت

هاشار

شاراوە

هورمزگا

ئاگرگە -ئاتەشگەدە
84
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پەراوێزەكان
 - 1والدیمیر مینورسكی ،كرد :تاریخ ،زبان و فرهنگ ،ترجمە :محمد رئوف
یوسفینژاد ،نشر سهیل ،تهران،1387ص94
- 2طيب طاهري،تأريخ و فلسفە سەرەنجام ،دەزگای توێژینەوەو باڵوكردنەوەی
موكریانی ،چاپخانەی رۆژهەاڵت ،هەولێر ،2009ص582
- 3نەجاتی عەبدوڵاڵ -چەند باسێك دەربارەی ئەهلی هەق -كوردستان-2005-
دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی موكریانی-هەولێر-الپەڕە12
 - 4ئەم دەستەواژانە لەالیەن فارس و ئازەرییەكانەوە وەك سوكایەتی پێكردن بە
پەیڕەوانی ئەم ئایینە وتراوە (كورد بەچە) بەمانای بەچكە كورد و (خروس كش) یش
بەمانای كەڵەشێر كوژ دێت چونكە یەكێك لەو گیاندارە پیرۆزانەی یارسانەكان لە
مەراسیمی قوربانی و جەمەكانیاندا بەكاری دەهێنن كەڵەشێرە ،ئەمە خاڵی پێچەوانەی
یارسان و ئێزیدییەكانە چونكە الی ئێزیدییەكان كەڵەشێر هێمای جاڕدەری رۆژێكی
نوێیەو نابێت بكوژرێت.
 - 5سعيدي .طل بابا :فرهنگ اصطالحات عرفاني ابن عربي ،تهران ،چاپ سوم
 ، 1387انتشارات شفيعي ،ص 845
 - 6سید محمد حسینی -دیوانە گەورە-انتشارات باغ نی-1382 -چاپ اول -ص
713
 - 7نامق هەورامی ،تێكستی ژنان لە دەفتەرەكانی یارساندا ،بەڕێوەبەرایەتی چاپ
و باڵوكردنەوەی سلێمانی 2011 ،سلێمانی ،ل 79
 - 8نامق هەورامی ،تێكستی ژنان لە دەفتەرەكانی یارساندا ،بەڕێوەبەرایەتی چاپ
و باڵوكردنەوەی سلێمانی 2011 ،سلێمانی.
 - 9كەالم بریتییە لە گوتراوە ئایینییەكانی ئایینی یارسان كەبەشێوەی شیعر
نووسراون و زۆربەیان بە كێشی خۆماڵی نووسراون و پێی دەڵێن كەالم و بەوانەشی بەدەم
نەوای تەمبوورەوە ئەم كەالمانە دەخوێنن دەگوترێت (كەالم خوێن)
 - 10هەفت تەن بریتین لە حەوت فریشتەی نزیكی (سوڵتان ئیسحاق) ن كەبریتین
لە(سەید خضر ناسراو بە پیر بنیامین ،موسیە سیاو ناسراو بە پیرداود ،مەال روكنەدینی
دیمەشقی ناسراو بە پیرموسی ،خاتون دایراك ناسراو بە رەمزبار ،مستەفا داودان ناسراو
بە كەماندار ،شا ئیبراهیم ناسراو بە مەلەك تەیار یان ئەیوەت ،سەید ئەحمەد ناسراو
بە بابا یادگار) ئەمانە هەریەكەو كارێكیان هەیە لەوانە ،بنیامین پیرە ،داود دەلیلە،
پیرموسی دەفتەردارە ،دایراك شەفاعەت بەخشە ،مستەفا داودان فریشتەی رۆح كێشانە،
فریشتەی بەڕ و بەحرە ،فریشتەی دەورانی باقیە)
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- 11طيب طاهري ،تاریخ و فلسفە سەرئەنجام ،دەزگای توێژینەوەو باڵوكردنەوەی
موكریانی ،چاپخانەی رۆژهەاڵت ،هەولێر  ،2009ال607
- 12عالی قەلەندەر یەكێكە لەیارانی سوڵتان ئیسحاق ،ساڵی  838ی كۆچی لە
دااڵهۆ لەدایك بوەو ،لەدۆنێكدا بابایادگار بوە و ئەویش دوای خۆی نەوەی جێنەهێشتوە.
 - 13ار.سی .زنر ،طلوع و غروب زردشتی گری ،ترجمە دكتر تیمور قادری،
انتشارات امیر كبیر،چاپخانە سپهر ،تهران ،1384،ص12-17
 - 14سید محمد حسینی -دیوانە گەورە-انتشارات باغ نی-1382 -چاپ اول -ص
656
 - 15ن .ئیڤانۆڤا – پێڕەوانی راستی ،یارانی كوردستان((ئەهلی هەق)) -1953-
هۆڵەندا –وەرگێڕانی ئاسۆ كەریم-پێداچونەوەی شكور مستەفا -چاپی یەكەم-2003 -
هەولێر -الپەڕە113
- 16ئێستاش لە هەوراماندا بەو شێوەی پێچانەوەی كە ژنان دوای نانكردن نانەكە
قەد دەكەن دەوترێت موچە
 - 17ژان دورینگ – ترجمە سودابە فضائلی -موسیقی و عرفان سنت اهل حق-
نشر پرسش-چاپ اول  1378تهران -ص1
 - 18عادل محەمەدپوور ،سۆزی لیریكا لەئەزموونی شیعری كوردیدا ،چاپخانەی
وەزارەتی رشنبیری و الوان 2010 ،هەولێر،ال10
 - 19حبیبالله تابانی ،وحدت قومی كرد و ماد :منشاء ،نژاد و تاریخ تمدن
كردستان نشر گسترە ،تهران ،تاریخ نشر  ،1380 :ص115
- 20راهنمای زبان های ایرانی ،جلد اول ،انتشارات ققنوس ،تهران ،1382ص71
- 21ئەنستاس ماری كەرمەلی ،كتێبی پیرۆزی ئێزیدییەكان جلیوەو مەسحەفا
رەش ،و.لە فەرەنسییەوە :د.نەجاتی عەبدوڵاڵ ،چاپخانەی ئاراس،هەولێر،2012ال 18
 - 22فلك الدین كاكەیی ، ،لحظة الحكمة ،مطبعة روكسانا ،اربيل ،2011ص14
- 23اردشیر خدادادیان ،اعتقادات اریائیهای باستان ،پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی ،بدون سال و مكان چاپ ،ص107
 - 24د.جەمال رشید ئەحمەد و د .فەوزی رەشید :مێژووی كۆنی كورد،و .ملكۆ
كەالری ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی كاردۆ -سلێمانی ،2011 ،ال()76
 -25د.جمال رشید احمد و د .فوزی رشید :تاریخ الكرد القدیم ،الطبعە االولی،
مطابع دار الحكمە-اربیل ،العراق1990 ،م،ص()52-43
- 26فالدیمێر مینۆرسكی ،بنچینەكانی كورد و چەند وتارێكی كورد ناسی،
و.لەفەرەنسییەوە :د .نەجاتی عەبدوڵاڵ ،مەكتەبی بیرو هۆشیاری(ی.ن.ك) ،سلێمانی
 ،2007ال79
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 - 27عادل محەمەد پوور ،شەبەنگی زوانی كوردی هۆرامی لەگاساكان تا،...
چاپخانەی بابان2008 ،سلێمانی ،ل31
 - 28كورش نیكنام،از نوروز تا نوروز ،انتشارات فروهر ،تهران ،بدون سال چاپ،
ص100
 - 29ئاماژەیە بۆ سان سەهاكی بەرزنجی ،شا لەفەرهەنگی یارساندا بە و كەسانە
دەگوترێت كە زاتی خاوەندكاریان تێدا دەركەوتووە وەك شاخۆشین ،بەاڵم سان سەهاك تەنیا
كەسە كە شا ی هەورامانی پێبگوترێت چونكە تەنیا شایە لە هەوراماندا وەك حەزرەتی
شا لەدەورەی بابا هندۆدا بەلەبارەی ئایینی یاریەوە ئەفەرموێت:
سەاڵم هەن وەدەس شای هەورامان
هەرچی مەكەرو هەن سایەو سەرمان
 - 30محمد علی سلطانی -قیام ونهضت علویان زاگروس در همدان ،كرمانشاهان،
كردستان ،خوزستان،اذربایجان یا تأریخ تحلیلی اهل هق – جلد – 1چاپ دوم 1382-
–نشر سها -تهران -ص 26
 - 31محمد علی سلطانی -قیام ونهضت علویان زاگروس در همدان ،كرمانشاهان،
كردستان ،خوزستان،اذربایجان یا تأریخ تحلیلی اهل هق – جلد – 1چاپ دوم 1382-
–نشر سها -تهران -ص 81
 - 32دەفتەر بەو دەورە نووسینانە دەڵێن لە سەردەمە جیاوازەكاندا نووسراون و ئەم
دەفتەرانە خوێندنەوەن بۆ سەرەنجام و دەفتەرەكان ژمارەیان زۆرە.
 - 33خەزنەدار ،دكتۆر مارف ،مێژووی ئەدەبی كوردی ،بەرگی یەكەم2001،
هەوەلێر،چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە ،ال160
 - 34مركلباخ ،راینهولد ،میترا(ایین و تأریخ) ،ترجمەی توفیق گلی زادە،
تهران ،1387،نشر اختران ،ص104
 -35رەووف مەحموود پوور -جەژنێك بۆ پیر بنەمایەك بۆ ئوستوورەی كوردی –
 2009هەولێر -بەڕێوەبەرایەتی گشتی رۆژنامەنووسی و چاپ و باڵوكردنەوە – الپەڕە
119- 118
- 36كالم بارگاە بارگاە ،هفتادو دوپیر از كالمهای پردیوری ،تصحیح حسن
روحتافی ،خط سید ایمان خاموشی ،ص 2تا ،4دەستنووس
 - 37لە هەورامیدا بە ئەشكەوت دەڵێن مەڕ بەواتای ئەشكەوتی نوێ ،لەهەوراماندا
زۆر شوێن بەناوی ئەشكەوت ناسراون وەك( دەرەو مەڕی ،مەڕەو گاوا ،مەڕەو
شەلكەی....هتد.
 -38تأریخ و فلسفەی سرانجام ،فرهنگ یارسان ( شرحی بر اعتقادات و نحلەهای
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فكری در كردستان) ،پژوهش و نوشتە ،طیب طاهری،چاپ اول،2009چاپخانەی
روژهەاڵت (هەولیر) ،ص
 -39محمد علی سلطانی ،درون مایەهای مشتركدر سرنجام ،والیت نامە ،بویوروق،
نشر سها ،1390 ،تهران ،ص24
- 39هانز -لۆكاس كییسێر ،راپەڕینی كوردە عەلەویەكانی دەرسیم ،و.لەفەرەنسییەوە:
نەجاتی عەبدوڵاڵ ،چاپی دووەم ،چاپخانەی شڤان ،سلێمانی ،2006ال27
 - 40دۆن
 - 41سید محمد حسینی -دیوانە گەورە-انتشارات باغ نی-1382 -چاپ اول -ص
247
 - 42هەمان سەرچاوە ،ال 247
 - 43بۆرەكەیی .سدیق :مێژوی وێژەی كوردی ،دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی
ئاراس ،هەولێر،2008 ،بەرگی یەكەم،الپەڕە211
 -44طاهری .طیب  :گرداوری،تحقیق و ویراستە :سرانجام (دفتر اول) مجموعە
كالمهای یارسان ،كاكەیی ،اهل حق ،اربیل ،انتشارات اراس ،صفحە 768
 - 45بارگاە بارگاە ،هفتادو دوپیر از كالمهای پردیوری ،تصحیح از حسین
روحتافی ،خگ سید ایمان خاموشی ،ص ،16دەستنووس
 - 46سید محمد حسینی -دیوانە گەورە-انتشارات باغ نی-1382 -چاپ اول-
ص 248
 - 47بۆرەكەیی .سدیق :مێژوی وێژەی كوردی ،دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی
ئاراس ،هەولێر،2008 ،بەرگی یەكەم،الپەڕە235-234
 - 48طاهری .طیب  :گرداوری،تحقیق و ویراستە :سرانجام ( دفتر اول) مجموعە
كالمهای یارسان ،كاكەیی ،اهل حق ،اربیل ،انتشارات اراس ،صفحە 780
 - 49سید محمد حسینی -دیوانە گەورە-انتشارات باغ نی-1382 -چاپ اول -ص
257
 - 50بۆرەكەیی .سدیق :مێژوی وێژەی كوردی ،دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی
ئاراس ،هەولێر،2008 ،بەرگی یەكەم،الپەڕە238
 - 51سید محمد حسینی -دیوانە گەورە-انتشارات باغ نی-1382 -چاپ اول -ص
257
 - 52بارگاە بارگاە ،هفتادو دوپیر از كالمهای پردیوری ،تصحیح از حسین
روحتافی ،خط سید ایمان خاموشی ،ص ،29دەستنووس
 - 53سوڕنا یان زوڕناشی پێدەگوترێت.
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 - 54نۆسەد نۆسەد مەبەست لە یارانی شاخۆشینە ،لغتنامە دعاهای یارسان ،خط
سید ایمان خاموشی ،دەستنووس
 - 55لە دیوانە گەورەی بەڕێز سەید محەمەد حسەینی دا بە فەنەر هاتووە ،بەاڵم
لە نامەی سەرەنجامەكەی بەڕز تاهیریدا بە نەفەر هاتووە ،خۆشی لە شیعری هەردوو
كتێبەكەدا خۆی بە فەنەر دەناسێنێت.
 - 56لق و گەاڵی درەخت
 - 57گیای بۆنخۆش
 - 58سەری رم
 - 59لە دوو دیوانە گەورەی دەستنووس كە یەكەمیان سەید فەرەیدون دانیشوەر
كۆی كردوەتەوە ئەوی تریان بەڕێز عەلی نەورۆزی نوسیویەتەوە ،هەروەها لە بەرگی
دووەمی سەرەنجامە دەستنووسەكەی بەرێز سام الدین تبریزیان بە (میطون) هاتووە
 - 60طاهری .طیب  :گرداوری،تحقیق و ویراستە :سرانجام (دفتر اول) مجموعە
كالمهای یارسان ،كاكەیی ،اهل حق ،اربیل ،انتشارات اراس ،صفحە 330
- 61یارسانەكان لەو باوەڕەدان ئایینی یاری بەم زمانە لەگەڵ دروستكردی
گەردوندا هاتوەتە ئاراوە.
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سەرچەمەو بنجۆكان:
 والدیمیر مینورسكی ،كرد :تاریخ ،زبان و فرهنگ ،ترجمە :محمد رئوف یو سفینژاد ،نشرسهیل ،تهران.1387
- 2طيب طاهری،تأریخ و فلسفە سەرەنجام ،دەزگای توێژینەوەو باڵوكردنەوەی موكریانی ،چاپخانەی
رۆژهەاڵت ،هەولێر.2009
- 3نەجاتی عەبدوڵاڵ -چەند باسێك دەربارەی ئەهلی هەق -كوردستان-2005-دەزگای چاپ و
باڵوكردنەوەی موكریانی-هەولێر.
 - 4سعیدی .گل بابا :فرهنگ اصگالحات عرفانی ابن عربی ،تهران،چاپ سوم  ،1387انتشارات
شفیعی.
 - 5سید محمد حسینی -دیوانە گەورە-انتشارات باغ نی-1382 -چاپ اول.
 - 6نامق هەورامی ،تێكستی ژنان لە دەفتەرەكانی یارساندا ،بەڕێوەبەرایەتی چاپ و باڵوكردنەوەی
سلێمانی 2011 ،سلێمانی.
 - 7ن .ئیڤانۆڤا – پێڕەوانی راستی ،یارانی كوردستان((ئەهلی هەق)) -1953-هۆڵەندا
–وەرگێڕانی ئاسۆ كەریم-پێداچونەوەی شكور مستەفا -چاپی یەكەم -2003 -هەولێر.
 - 8ژان دورینگ – ترجمە سودابە فضائلی -موسیقی و عرفان سنت اهل حق -نشر پرسش-چاپ
اول  1378تهران.
 - 9عادل محەمەدپوور ،سۆزی لیریكا لەئەزموونی شیعری كوردیدا ،چاپخانەی وەزارەتی رشنبیری
و الوان 2010 ،هەولێر.
 - 10حبیبالله تابانی ،وحدت قومی كرد و ماد :منشاء ،نژاد و تاریخ تمدن كردستان نشر گسترە،
تهران ،تاریخ نشر .1380 :
-11راهنمای زبان های ایرانی ،جلد اول ،انتشارات ققنوس ،تهران.1382
- 12ئەنستاس ماری كەرمەلی ،كتێبی پیرۆزی ئێزیدییەكان جلیوەو مەسحەفا رەش ،و.لە
فەرەنسییەوە :د.نەجاتی عەبدوڵاڵ ،چاپخانەی ئاراس،هەولێر.2012
 - 13فلك الدین كاكەیی ،طنة الحكمە ،مطبعە روكسانا ،اربیل.2011
- 14اردشیر خدادادیان ،اعتقادات اریائیهای باستان ،پژوهشگاه علوم انسانی و مگالعات فرهنگی،
بدون سال و مكان چاپ.
 - 15د.جەمال رشید ئەحمەد و د .فەوزی رەشید :مێژووی كۆنی كورد،و .ملكۆ كەالری ،چاپی
یەكەم ،چاپخانەی كاردۆ -سلێمانی.2011 ،
 - 16د.جمال رشید احمد و د .فوزی رشید :تاریخ الكرد القدیم ،الطبعە االولی ،مطابع دار
الحكمە-اربیل ،العراق1990 ،م.
- 17فالدیمێر مینۆرسكی ،بنچینەكانی كورد و چەند وتارێكی كورد ناسی ،و.لەفەرەنسییەوە :د.
نەجاتی عەبدوڵاڵ ،مەكتەبی بیرو هۆشیاری(ی.ن.ك) ،سلێمانی .2007
 - 18عادل محەمەد پوور ،شەبەنگی زوانی كوردی هۆرامی لەگاساكان تا ،...چاپخانەی بابان،
2008سلێمانی.
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 - 19كورش نیكنام،از نوروز تا نوروز ،انتشارات فروهر ،تهران ،بدون سال چاپ.
 - 20محمد علی سلطانی -قیام ونهضت علویان زاگروس در همدان ،كرمانشاهان ،كردستان،
خوزستان ،اذربایجان یا تأریخ تحلیلی اهل هق – جلد – 1چاپ دوم – 1382-نشر سها -تهران.
 - 21خەزنەدار ،دكتۆر مارف ،مێژووی ئەدەبی كوردی ،بەرگی یەكەم 2001،هەوەلێر،چاپخانەی
وەزارەتی پەروەردە.
 - 22مركلباخ ،راینهولد ،میترا(ایین و تأریخ) ،ترجمەی توفیق گلی زادە ،تهران ،1387،نشر
اختران.
 -23رەووف مەحموود پوور ،جەژنێك بۆ پیر بنەمایەك بۆ ئوستوورەی كوردی 2009 ،هەولێر،
بەڕێوەبەرایەتی گشتی رۆژنامەنووسی و چاپ و باڵوكردنەوە .
- 24كالم بارگاە بارگاە ،هفتادو دوپیر از كالمهای پردیوری ،تصحیح حسن روحتافی ،خط سید
ایمان خاموشی ،دەستنووس.
 -25محمد علی سلطانی ،درون مایەهای مشتركدر سرنجام ،والیت نامە ،بویوروق ،نشر سها،
 ،1390تهران.
- 26هانز -لۆكاس كییسێر ،راپەڕینی كوردە عەلەویەكانی دەرسیم ،و.لەفەرەنسییەوە :نەجاتی
عەبدوڵاڵ ،چاپی دووەم ،چاپخانەی شڤان ،سلێمانی.2006
 - 27بۆرەكەیی .سدیق :مێژوی وێژەی كوردی ،دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس ،هەولێر،
،2008بەرگی یەكەم .
 - - 28طيب طاهرى  :گرداوری،تحقیق و ویراستە :سرانجام ( دفتر اول) مجموعە كالمهای
یارسان ،كاكەیی ،اهل حق ،اربیل ،انتشارات اراس.
 -29لغتنامە دعاهای یارسان-خط سید ایمان خاموشی -دەستنووس
-30كالم خان الماس -گرداوری سید خلیل عالی نژاد-دەستنووس
 -31ار.سی .زنر ،گلوع و غروب زردشتی گری ،ترجمە دكتر تیمور قادری ،انتشارات امیر
كبیر،چاپخانە سپهر ،تهران.1384،
-32نەجاتی عەبدوڵاڵ -چەند باسێك دەربارەی ئەهلی هەق -كوردستان-2005-دەزگای چاپ و
باڵوكردنەوەی موكریانی-هەولێر.
33سید محمد حسینی -دیوانە گەورە-انتشارات باغ نی-1382 -چاپ اول.
34سیمانی ،سید قبادحسینی ،بر بیا بست دورە سیروان ،اسفند ماە  1382دەستنووس.
-35سوڵتانی ،د .محەمەد عەلی ،بنەوای باوەڕی یارسان ،لەباڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و
باڵوكردنەوەی ئاراس 2010 ،هەولێر
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بەرهەمە چاپكراوەكانی نووسەر
 شكانی ئاوێنەكان..............شعر  1997هەولێر ستران و ئاوازێن كوردی -هەورامی.......بەهاوبەشی جومیلە جەلیل وسەفەر كەریم 2002 ........یەریڤان
 یەریڤان خەرڤەر ددە 2005............هەولێر هەژار 2010............هەولێر تێكستی ژنان لە دەفتەرەكانی یارساندا 2011.......سلێمانی دارستانێك لە شمشاڵ 2011...........كەركووك هەورامی زمانی ئایینی یارسان 2013.....سلێمانی رابەرانی یارسان لە كرمانجی ژورودا 2013.......هەولێر پژگیا ................كۆی شیعرە هەورامییەكانم  2013 /كەركووكئامادەن بۆ چاپ:
 موزیك لە ئایینی یارساندا ئەو عەرەبانەی بەهەورامی تێكستیان نوسیوە دیوانی عابدین ی جاف دیوانی بابا سەرهەنگی دەودانی دەورەی بابا غواڵم كەالمی  72پیری یارسان دەورەی گڵیمە كۆڵ دەورەی كەما كەنان سروشتی ژن لە گۆرانی هەورامیدا نووسینەوەی خود ئەو رۆژەی دەبوو بمرم ....دیمانەیەكی منە لەسەر كیمیابابرانی هەڵەبجە،ئامادەكردنی :ئیبراهیم هەورامانی
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زنجیرەی چاپكراوەكانی ساڵی 2013ی وەزارەتی
رۆشنبیری و الوان
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی راگەیاندن و چاپ و باڵوكردنەوە
بەڕێوەبەرایەتی چاپ و باڵوكردنەوەی هەولێر
ژ

ناوی كتێب

ناوی نووسەر

بابەت

نرخ

الپەڕە

740

تاوانە سێكسییەكان بەپێی
یاسای سویدی

و .كاوە حەمەد ئەمین

كۆمەاڵیەتی

4000

216

741

مەبەست لە مافەكانی مرۆڤ چيیە

و .ئیبراهیم ساڵحی

یاسایی

3000

240

742

تیۆر و سروشتی مرۆڤ
لە زانياری ناسینەوە

د .شوان نافع خورشید

تەندروستی

1000

48

743

مۆدێرنیزم

و .شۆرش غەفوری

كۆمەاڵیەتی

2000

136

744

قوتابخانەی فرانكفۆرت

دانا شوانی

زانستی

3000

280

فەلسەفی

3000

136

746

فەلسەفەی ئەخالق

و .سەعید كاكی

فەلسەفی

3000

280

747

ئابووری كوردستان لە
ڕێكخراوی بازرگانی كوردستان

و .جەنگیز شكاك

ئابووری

3000

152

748

ریزبەندی گوتار

و .هاوار محەمەد

ووتار

3000

96

749

كاریكاتۆر و هزر لە
كەلەپووری كوردەواریدا

و .سەید مەحمودی
موكری

هونەری

5000

160

750

جریمة االحتیال

درید نورالدین عزیز

یاسایی

1000

56

751

سیڤیەكان

شێرزاد قادر هەینی

زانیاری گشتی

3000

296

عبدالرقيب يوسف

تاريخي

3000

192

هەژار حەكیم عەزیز

هونەری

2000

68

د .احمد عبد العزيز محمود

ادبي

2000

68

ماجید نووری قادر

هونەری

3000

136

756

ریالیزم لە شانۆی كوردیدا

كەیفی ئەحمەد عەبدولقادر

هونەری

3000

304

757

پەیڕەوكارانی یارسان لەكرمانجی سەروودا

ناميق هەورامی

ئایین

2000

120

 745لۆژیكی فۆرماڵ و لۆژیكی هێمایی حەسەن حوسێن سدیق

 752المعابد المیترائیة ومقارنتها
 753نهێنییەكانی بێژەری سەركوتوو
754

االمير باد الكوردي

 755پەیكەرسازی الی چیانشینانی زاگرۆس
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