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پێشكەش:
ئەم بەرهەمە پێشكەشە بە هەموو ئەوانەی
(جەژنی نەورۆز) وەك (جەژنێكی نەتەوەیی) پیرۆز
دەك��ەن ،ن��ەوەك تەنیا وەك رۆژێ��ك بۆ گەشت و
سەیران.
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پێشەكی
نەورۆز ،وەك جەژنێكی مێژوویی و نەتەوایەتی بۆ
كورد ،مێژووییەكی كۆنی هەیە ،هەربۆیە لەگەڵ كۆنیدا
تێكەڵ بە راستی و ئەفسانە كراوە .بە هۆی گەورەیی و
گرنگیشییەوە سەرنجی چەندین مێژوونوس و نوسەر و
گەشتیار و خۆرهەاڵتناسی بۆ الی خۆی راكێشاوە ،كە
بەشێك لەوان نووسەرو پێنووس بە دەستەكانی كورد
بوون .تەنانەت چەندین هۆنەری كورد و نەتەوەكانی
تر باسیان لەم جەژنە و مێژووەكەی كردووە .بەشێكی
زۆری ئەوانەشی ئەم بیرەوەرییە گەورەییەی كورد
سەرنجی راكێشاون ،هەوڵیانداوە بەو دەقە ئەفسانەیەوە
بیبەستنەوە ،كە سەردەمانێكە ناوی (كاوەی ئاسنگەر و
زوحاك)ی لێرناوە.
لێرەوە بۆ ئەوەی پەردە لەسەر چەند راستییەكی
مێژوویی البەرین و تاكە جەژنێكی نەتەوایەتیامن
بە ئەفسانەیەكی دروستكراو نەبەستینەوە ،ئەم
لێكۆڵینەوەیە ئامادە كرا .دیارە ئەگەرچی ئێستاش لەم
لێكۆڵینەوەیەدا كورتی و سادەیی پێوە دیارە و وەك
پێویست نەچوینەتە قواڵیی تۆمارە مێژووییەكانەوە،
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز
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بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا كارێكی كەم بایەخامن ئەنجام
ن��ەداوە ،چونكە دوای پشتبەسنت بەزیاتر لە (سەد)
سەرچاوەی كۆن و نوێ و بەچەندین زمانی جیاجیا،
ئەم بەرهەمە ئامادەكراوە و نوورساوە ،بۆیە هیوادارم
كورتی و پوختی لێكۆڵینەوەكە لە بایەخی نوسینەكەی
نەهێنابێتە خوارەوە.
سەرەتاش ئ��ەوەی لێرەدا دەمانەوێت سەرنجی
بخەینە پاڵ ئەوەیە ،كە مەرج نییە ناوەڕۆكی ئەو
بەرهەمە بە دڵی هەموو كورد و خوێنەرانی بێت،
چونكە تا ئێستاش الی هەندێك (كاوە) قارەمانی كورد و
(زوحاك) ستەمكاری مێژوو بووە! ئەمەو الی ئەوان هەر
(كاوە) بووە ،كە سەری زوحاكی پانكردۆتەوە و نەتەوەی
كوردی لە ستەم و چەوساندنەوە رزگار كردووە ،بۆیە
یادكردنەوەی ئەم جەژنە بۆ سەركەوتنی (كاوە) بە سەر
(زوح��اك)دا باسی لێوەكراوە! بۆیە ئەم باسە بۆ ئەوە
ئەنجامدراوە ،تا سنورێك بۆ ئەو هەاڵنە دابرنێت ،كە
گەورەیی ئەو جەژنەیان خستۆتە ژێر پرسیارەوە.
لە دوا پەیڤیشدا نامەوێت ئەو راستییە لە كەس
بشارینەوە ،كە لە لێكۆڵینەوەكەماندا بێالیەن نەبووین،
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لەكاتێكدا دەبوایە وەك توێژەرێكی ئاكادیمی و پسپۆڕ
لەبواری مێژوودا بێالیەن بین ،بەاڵم لەبەر ئەوەی
خودی خۆمان باوەڕمان بەو ئەفسانەیە نەبووە ،كە
مێژووی جەژنەكەی لەسەر بنیاترناوە ،بۆیە هەوڵامنداوە
بۆ خستنەڕووی راستییەكان و زیاتر سەملاندنی راكامنان
لەسەر مێژووی راستەقینەی جەژنەكە ،توێژینەوەكە
دابڕێژین ،كە رووی راستەقینەی جەژنەكە بخاتەڕوو.
كۆتایی بەو هەاڵنە بهێنین ،كە چیرۆكی جەژنەكەی
لەسەر بنیاترناوە .لەو كارەشدا زۆر بە وردی ئاماژەمان
بە هەڵەكانی ئەفسانەكە و بەستنەوەی بە (جەژنی
ن��ەورۆز)ەوە ك��ردووە ،بۆیە بەوكارەشامن تا ئاستێك
خۆمان لە الیەنگری پاراستووە .هیواداریشین هەمووان
بەو چاوەوە لێ بڕوانین ،لەگەڵ ئازادیم بۆ بیروبۆچوونە
ئازادەكان و ئەوانەی رەخنەی لێدەگرن .الشامن وایە
نوسین و بەرهەمێك رەخنەی لێنەگیرا (نوسین) نییە،
گرنگ ئەوەیە لەسەر حیسابی زانست و راستییە
مێژوییەكان نەبێت.
پرۆفیسۆری یاریدەدەر دكتۆر كەیوان ئازاد ئەنوەر
1ی ڕێبەندانی2715كوردی
سلێامنی
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز
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باسی یەكەم
چەمك و زاراوەی (نەورۆز)و كاتەكەی
لەڕوانگەی زانستی جوگرافیاوە

كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

13

14

چەمك و زاراوەی (ن��ەورۆز) -:چەمكی وشەی
(نەورۆز) لە زاراوەیەكی پەهلەوی كۆن وەرگیراوە ،كە
(نوروز)ە .زاراوەكەش لە دوو بڕگەی (نو) واتە (نوێ)
و (روز) واتە (رۆژ) پێكهاتووە و بەهەردوو بڕگەكەش
وات��ای (رۆژی ن��وێ)ی بەخشیووە( .)1لە زمانی
پەهلەوی كۆنیشدا بە (نۆكرۆج )Nokroc-هاتووە،
كە هەمان مانای بەخشیووە(( .)2ئەبو نواس)یش
وەك شاعێرێكی عەرەبی سەردەمی عەباسی یەكەم،
كە لە سەدەی دووەمی كۆچی بەرامبەر بە سەدەی
هەشتەمی زایینی ژیاوە بە (ئەلنوكروز-النوكروز)
دەری ب��ڕی��ووە(( .)3ئەملەقەدسی)ش كە ساڵی
(387ك997/ز) كۆچی دوایی كردووە ،لەكتێبەكەیدا
(البدء و التاریخ) زاراوەی (نەورۆز)ی بۆ هەمان مانا
گێڕاوەتەوە ،بەاڵم ئەو پێی وابووە وشەی (نەورۆز) ،كە
هاوكات یەكەمین رۆژی مانگی (فەروەردین)ی ئێرانییە،
لەوەوە ناونراوە ،چونكە یەكەمین دەركەوتنی خۆر
لەو رۆژەدا بووە .بەوەش رۆژێكی نوێ دەركەوتووە،
بۆیە ناونراوە (نەورۆز)( .)4ئەمەش باوەڕی گەالنی
كۆن بووە ،كە الیانوابووە یەزدان رووناكی لەو رۆژەدا
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز
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دروستكردووە( .)5دیارە ئەگەرچی ئەم بۆچوونەش
زانستی نییە ،بەوەی تائێستاش نازانرێت یەكەمین
دەركەوتنی خ��ۆر ك��ەی ب��ووە؟ ب��ەاڵم پێدەچێت
مەبەستی ئەو مێژوونووسە عەرەبی و ئیسالمییە
ئەوە بووبێت ،كە (ن��ەورۆز) یەكەمین رۆژی ساڵ
و ژیانەوەیە بە دەركەوتنی خۆرەوە دوای وەرزی
سەرما و بەفر و بارانی زستان.
(عەبدولعەزیم رەزایی)ش ،كە توێژینەوەیەكی
لەسەر نەورۆز ئامادەكردووە ،بە (نۆكرۆج) دەری
بڕیوە( .)6هەمان زاراوەش لە فەرهەنگی زمانی
فارسیشدا بە هەمان واتا هاتووە ،بۆیە پێناچێت
خودی زاراوەك��ە لەبنەڕتدا نە كوردی و نە فارسی
بێت ،بەڵكو زاراوەیەكی ئێرانی كۆنە و چۆتە نێو
ه��ەردوو زمانی فارسی و كوردییەوە( .ئەحمەد
ئەمین)یش پێوایە ئەم چەمكە بۆ قۆناغی زۆر
دوات��ر و سەردەمی دەوڵەتی خەالفەتی عەباسی
دەگەڕێتەوە و لە سەردەمی دەوڵەتی خەالفەتی
ئومەویدا بەكارنەهێرناوە و زاراوەك��ە (نیروز)ی
عەرەبییە نەوەك (نەورۆز) ( ،)7بەاڵم ئەو بۆچوونە
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دوورە لە راستییەوە ،چونكە ئەم جەژنە نەك تەنیا
وەك جەژنێكی نیشتامنی الی فارسەكان و نەتەوەیی
الی كوردەكان ن��ارساوە ،بەڵكو الی نەتەوەكانی
وەك (تاجیك و ئەفغان و بەلوچ و ئازەر ،قیبتی)
یش یادكراوەتەوە و یاد دەكرێتەوە .ئەمەو الی
زەدەشتییەكانی هندستان بە (جەژنی ئافروزی
پەتیتی) هاتووە ،كە مەبەست لە (پەتیتی) مانای
(تەوبەكردن) بووە .لە لوبنانیش بە (جەژنی نیریز) و
لە واڵتی میرس بە (نەورۆز)و الی قیبتییەكانی میرس
و ئەسیوبییەكان بە (جەژنی شەهیدان) نارساوە(.)8
لەالیەكی دیكەوە جەژنەكە ،كەوتۆتە یەكەمین
رۆژی وەرزی ساڵ بۆ نیوگۆی باكوری زەوی ،كە
وەرزی بەهارە .واتا سەرەتای وەرزێكی نویێ ژیانە،
كە بە هاتنی وەرزی زستانی سەخت و بەفر و باران
كۆتایی پێدێت و ماڵئاوایی دەكات و بە دوایدا رۆژ
و مانگ و وەرزێكی نوێ دەردەكەوێت ،كە وەرزی
بەهارە .كۆی ئەو وتانەش دەمانگەیەننە ئەوەی ،كە
(نەورۆز) بە مانای (رۆژی نوێ) هاتووە .مەبەستیش
لە (رۆژی ن��وێ) هاتنی رۆژ ،مانگ و وەرزێكی
نوێی ب��ووە لە ساڵدا .بەمەش رۆژەك��ە یەكەمین
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز
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رۆژی ساڵێكی نوێیە .بەو پێیەشی پێگەی خاكی
كوردستان لەسەر رووی زەوی كەوتۆتە نیوگۆیی
باكور و بەری خۆرهەاڵتی ئەو نیو گۆییە ،بۆیە خاك
و دانیشتوانەكەی لە الیەك (باكوری) واتە (چیایی)
و لە الیەكی دیكەوە بە (خۆرهەاڵتی) نارساون .بەم
پێگەیەش یەكەمین گۆڕانكاری دەركەوتنی رۆژی
نوێ لە ساڵدا كەوتۆتە (1ی نەورۆز) ،كە لە ساڵنامەی
زایینیدا بەر (21ی ئازار) كەوتووە .ئەم رووداوەش لە
روانگەی زانستی جوگرافیاوە گۆڕانكارییەكی لەگەڵ
خۆی هێناوە( .)9ئەم واقیعەش وای لە نووسەرێكی
كورد كردووە ،كە جەژنی نەورۆز بە جەژنی هاتنی
وەرزی بەهار و سەرەتای كرانەوە و جوانی رسوشت
بزانێت(.)10
ن��ەورۆز لە روانگەی زانستی جوگرافیاوە-:
جوگرافیاش بۆ زانستێكرۆڵی خۆی لە دەركەوتنی ئەو
جەژنەدا گێڕاوە .ئەوەش بەوەی ،خودی جەژنەكە
بەر لەوەی یاد و بۆنەیەكی مێژوویی بێت ،هۆكاری
جوگرافی لەپشتەوە بووە .ئەو هۆكارەش بۆ ئەوە
گەڕاوەتەوە ،كە گۆی زەوی ،كە شێوەیەكی هێلكەیی
وەرگرتووەو بەهۆی هێڵی ستوونی (ئیستوا) بۆ
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دوو نیوە گۆ دابەشكراون ،كە هەردوو نیوە گۆی
باكور و باشورن .لەم رووەش��ەوە بەو پێیەی گۆی
زەوی لە ماوەی ( )365.25رۆژدا بە دەوری خۆردا
دەسوڕێتەوە( ،چوار) وەرزی ساڵ دروست دەكات،
كە وەرزەكانی(بەهار ،هاوین ،پاییز و زستان)ن .بەو
پێیەش خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بە كوردستانیشەوە
كەوتونەتە نیوە گۆی سەروو ،یەكەم رۆژی مانگی
ن��ەورۆز ،كە ()21ی ئ��ازار دەك��ات ،تیشكی خۆر
بۆ ماوەی (سێ) مانگ بە الری دەیدات لەو نیوە
گۆیە .بەوەش سەرەتای وەرزێكی نوێ دەردەكەوێت
و ب��ەردەوام دەبێت ،كە وەرزی بەهارە ،بەاڵم لە
(سێ) مانگی دواتردا ،واتە لە نێوان (1ی رەزبەر تا
31ی پووشپەڕ) بەرامبەر بە(21ی حوزەیران تا 23ی
ئەیلول)ی ساڵنامەی زایینی بە ستونی دەیدات لەو
نیو گۆییە .بەمەش وەرزی هاوین دێت ،كە وەرزێكی
گەرم و وشكە .لە كاتێكدا ناوچەكانی نیوە گۆی
باشور لەكاتی یەكەمدا دەبێتە وەرزی پاییز و لەكاتی
دووەمدا دەبێتە وەرزی زستان .ئەوەش بەوەی ئەو
كاتەی تیشكی خۆر بە ستونی دەیدات لەنیو گۆی
سەروو ،زۆر بە الری دیدات لەنیو گۆی خواروو،
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز
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بۆیە لەنیو گۆیی باكور دەبێتە (هاوین) و لەنیو
گۆی باشور دەبێتە وەرزی زستان .بەو پێیەشی بەر
لە وەرزی (زستان) وەزری (پاییز)ە ،بۆیە ئەو كاتەی
لە نیوە گۆی سەروو (بەهار)ە لە نیو گۆی خواروو
(پاییز)ە .ئەو كاتەشی لە نیو گۆی سەروو (هاوین)ە
لە نیو گۆی خواروو (زستان)ە ،پێچەوانەكەشی هەر
راستە(.)11
بە واتایەكی دی بەو گۆڕانكارییە نیوە گۆی
س��ەروو لە وەرزی زستان رزگ��اری دەبێت و نیوە
گۆی باشوریش لە وەرزی هاوین .لەو روانگەیەوە
سەرەتای بەهار و یەكەم رۆژی ،كە رێكەوتی جەژنی
ن��ەورۆزە دەكەوێتە سەرەتای ئەو گۆڕانكارییەوە،
بۆیە كۆمەاڵنی كونی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و لە
نێویشیاندا كۆمەاڵنی میسۆپۆتامیا وەك (سۆمەری،
ئەكەدی ،ئاشوری ،میرسی كۆن و هەروەها سوئی،
لۆلۆیی ،كوتی ،خوری ،كاشی و میتانی...تاد) ،ئەو
گۆڕانكارییەیان هەستپێكردووە و وەك رۆژێكی
نوێ و وەرزێكی نوێی ژیانیان سەیریان كردووە و
لێیان روانیووە و یادی ئەو رۆژەیان بە بەردەوامی و
خۆشی و ئاهەنگەوە كردۆتەوە.
20

باسی دووەم
(جەژنی نەورۆز) لە روانگەی مێژووەوە
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كاتێك دەم��ان��ەوێ��ت سەرەتاكانی مێژووی
سەرهەڵدانی جەژنەكە دیاری بكەین ،دەكەوینە
نێو چەندین سەرچاوە و بیروڕای جیاواز لەسەری،
كە زۆربەیان لە ئەفسانە كۆنەكانەوە سەرچاوەیان
گ��رت��ووە .ساغكردنەوەو راستی و ناڕاستی ئەو
رووداوە و ئەفسانانەش ،دەیان توێژینەوەی گەورەی
پێویستە ،تا رەسەنایەتی ئەو جەژنە لە ئەفسانە
هەڵبەسرتاوەكان جیابكاتەوە ،چونكە لە گەورەیی
ئەو جەژنەیان هێناوەتە خوارەوە.
سەرەتا نابێت ئەوە لەیاد بكەین ،كە بەو پێیەی
(نەورۆز) وەك سەرەتای رۆژ و یەكەم مانگ و وەرزی
ساڵ لێیڕوانراوە و چەندین مێژووی بۆ بیرەوەرییەكان
دروستكردووە ،هەر بۆیە زۆرترین سەرنجی هۆنەر
و نووسەر ،مێژوونووس و تەنانەت خەڵكانی دی بۆ
الی خۆی راكێشاوە ،تا ئەوەی زۆرترین هۆنراوە بۆ
وەرزەكە ،كە (بەهار)ە بۆیادەكە هۆنراوەتەوە(.)12
ل��ەڕووی مێژووییەوە باس ل��ەوە ك��راوە ،كە
یەكەمین كەسێك یادی جەژنی نەورۆزی كردۆتەوە
(جەمشید)ی دامەزرێنەری دەوڵەتی پیشدادییەكان
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز
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ب��ووە( .)13خودی ئەو پادشایەش الی عەرەبەكان
بە (مەتوشلخ) هاتووە(( .)14مەتوشڵخ)یش كوڕی
(ئیدریس/س.خ)ی پەیامبەر و باپیری (نوح/س.خ)
پەیامبەر ب��ووە( .)15كاتێكیش دەچینە نێو ئەو
ت��ۆم��اران��ەوە دەگەینە ئ���ەوەی ،كە (مەتوشڵخ)
لەسەردەمی سۆمەرییەكاندا ژیاوە لەسەر خاكی
ئێراقی ئێستا نەوەك لە واڵتی ئێران( .)16ئەمەو
لەتۆمارەكانی مێژووی كۆندا ئەوە ساغكراوەتەوە ،كە
هەریەك لە (ئیدریس و نوح) وەك (دوو) پەیامبەری
مێژووی مرۆڤایەتی خەڵكی شاری (ئور)ی سۆمەری
بوون لەباشوری ئێراقی ئێستا و هیچیان لە ئاست
پایەی پادشادا نەبوون ،ئیرت جێگەی سەرنج و پرسیارە
كەسێكی وەك (متوشڵخ)ی كرابێتە (جەمشید) وەك
پادشا لە واڵتی ئێراندا فەرمانڕەوایەتی كردبێت؟
(د.ج��ەواد برومەند سەعید)یش (جەمیشد)ی بە
یەكەمین دروستكراوەی پەروەردگار زانیووە ،كە
لەیەكەم رۆژی جەژنی نەورۆزدا دروستكراوە(.)17
مەبەستیش لەیەكەمین دروستكراو( ،ئادەم/س.خ)
24

ب��ووە ،كە ئەویش باوكی مرۆڤایەتی و باپیرە
گەورەی (مەتوشلخ) واتە (نوح/س.خ) بووە(.)18
هەروەها بەر لەوەی ئەم جەژنە بە رووداوێكی
ئەفسانەییەوە ببەسرتێتەوە ،كە (كاوە و زوحاك)ە،
سۆمەرییەكان وەك یەكێك لە كۆنرتین كۆمەاڵنی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و میسۆپۆتامیا بەر لە (سێ
ه��ەزار) ساڵ پێش زایین و بابلییەكانیش بەر لە
(دوو هەزار) ساڵ پێش زایین ،یادی ئەم جەژنەیان
كردۆتەوە .جەژنەكەشیان بە رۆژی دار و درخت
و س��ەوزای��ی و دابارینی بەخشندەیی خ��ودا لە
ئاسامنەوە بۆ بەندەكانی لەسەر زەوی زانیووە .واتە
ئەو راڤەیان بۆ (نەورۆز) كردووە ،كە پەروەردگار
سااڵنە و لە یەكەمین رۆژی ساڵدا بەخشندەیی
تەواویی ساڵەكەی بەسەر زەوییدا ب��اران��دووە.
ئەوەش كاتێك مرۆڤە بەندەكانی خودا لەو رۆژەدا
رووخۆش و دەم بە خەندە بووبن و پۆشاكی نوێیان
لەبەر كردبێت و بۆنی خۆشیان لە خۆیان دابێت.
ئەوەش بەو مانایە بووە ،كە مرۆڤە بەندەكان لە
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

25

بەخششەكانی پەروەردگار رازیبوون ،بەاڵم ئەگەر
ئەو رۆژە مرۆڤەكان خەمناك و پەست و رووگرژ
بووبن ،ئەوا مانای ئەوە بووە ،كە بەندەكانی خودا
بەو هەموو بەخششانەی خودا ن��اڕازی نەبوون،
بۆیە پەروەردگار لەبری بارینی بەخششەكانی بۆ
ساڵی نوێ ،توڕەیی خۆی بەسەریاندا باراندووە .ئەم
لێكدانەوەیەی سۆمەرییەكانیش بۆ هاتنی ئەو رۆژە،
بۆتە باوەڕی ئەو كۆمەڵ و دانیشتوانی میسۆپۆتامیا
و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و ئاسیای ناوەڕاست و
سااڵنە وەك ئەركێكی ئایینی یادیان كردۆتەوە .لەم
ئەركەشەوە نەریتی ئایینی بۆ ئەو یادكردنەوەیە
سەری هەڵداوە(.)19
هەر لەم چوارچێوەیەدا (ئینب قوتەیبە)()20و
(مەقریزی)()21وەك (دوو) مێژوونووسی عەرەبی
و ئیسالمی و (بەدلیسی)( )22وەك مێژوونووسێكی
كورد هەوڵی ئەوەیانداوە ئەم جەژنە بە كوردەوە
ببەستنەوە و وەك جەژنێكی مێژوویی كورد
بیناسن ،بەاڵم باسیان لەڕیشەی مێژوویی جەژنەكە
26

نەكردووە .بەپێچەوانەی ئەوانیشەوە هەریەك لە
(جاحیز)()23و (نویری)()24و (نەوفل موحەممەد
نوری)(،)25كە ماستەرنامەیەكی لەسەر جەژن و
بۆنەكانی شاری (بەغداد) لە سەردەمی عەباسیدا
ئامادە كردووە ،مێژووی جەژنەكەیان بۆ فارسەكان
گێڕاوەتەوە ،نەوەك كوردەكان.
لە قۆناغی دواتریشدا و لەگەڵ دەركەوتنی
ئایینی زەردەشتی یادی ئەم جەژنە وەك بۆنەیەكی
ئایینی كراوەتەوە و بڕوایان وابووە ،كە ئەو جەژنە
هۆكاری گۆڕینی دونیایی ماددییە بۆ دونیایی
هەتاهەتایی( .)26بەو پێیەشی دەركەوتنی ئایینەكە
بۆ (زەردەشتی كوڕی پورشاسپ) دەگەڕێتەوە،
كە بەپێی چەندین س��ەرچ��اوەی باوەڕپێكراو
بۆ ناوەڕاستی س��ەدەی حەوتەمی پێش زایین
دەگەڕێتەوە( ،)27بۆیە لەو سەردەمەوە جەژنەكە
بەو ب��اوەڕە ئایینییە بە سەرەتای دەركەوتنی
بەخششەكانی پەروەردگار بۆ بەندەكانی و كۆتایی
لێپێچینەوەش لە هەڵەو كەم و كوڕییەكانی ساڵی
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27

راب��ردو ن��ارساوە .ئامانجیش ل��ەوە ئەژماركردنی
خەرمان و ك��رداری ساڵی راب��ردووی هەر تاكێك
بووە الی پەروەردگار بۆ رۆژی دوایی .تەنانەت
(هاشمی رەزی) یەكەم رۆژی جەژنی نەورۆزی بە
رۆژی لەدایكبوونی (زەردەشتی كوڕی پورشاسپ)
داناوە( ،)28بۆیە ئاسایی لەو سەردەمەوە یەكەم
رۆژی وەرزی بەهار ،كە دەكاتە (1ی نەورۆز) وەك
جەژنێكی پیرۆز سەیر كراوە و یاد كراوەتەوە .بەو
پێیەشی دەركەوتنی ئەم ئایینەو پەیامبەرەكەی لە
سنوری قەڵەمڕەوی (دەوڵەتی ماد)دا بووە(،)29
بۆیە ماددەكانیش ئەم بۆنەیان وەك جەژنێكی
ئایینی لەچوارچێوەیەكی سیاسیدا كردۆتەوەو
بایەخیان پێداوە(.)30
دوای (دەوڵ��ەت��ی م��اد)ی��ش ه��ەری��ەك لە
دەوڵ��ەت��ان��ی هەخامەنشینی و ئەشكانی و
بەدوایشدا ساسانییەكان نەورۆزیان وەك جەژنێكی
گ��ەورە سەیر ك��ردووە و سااڵنە لەپاڵ (جەژنی
میهرەگان)دا یادیان ك��ردۆت��ەوە .ل��ەم ب��وارەدا
28

ساسانییەكان لەوجەژنەدا باج و دیاری بەنرخیان
پێشكەشی پادشاكانی ساسانی كردووە و بۆ ماوەی
(شەش) رۆژ ئاهەنگیان بۆگێڕاوە( .)31ئەمەو لەو
جەژنەشدا پادشاكانی ساسانی تاجیان كردۆتە سەر
و ئاڵوگۆڕیان بە پۆستەكانی دەوڵ��ەت كردووەو
سكەی پارەی نوێیان لێداوە و ئاتەشكەدەكانیان
پاككردۆتەوە( .)32تەنانەت لەگەڵ هاتنی یەكەم
رۆژی جەژنەكەدا خۆیان شتووە و پۆشاكی نوێیان
لەبەر كردووە(( .)33خرسەو پەروێزی ساسانی)ش،
كە لەنێوان سااڵنی (628-590ز)دا فەرمانڕەوایەتی
كردووە ،لەگەڵ هاتنی جەژنی نەورۆزدا بۆ ماوەی
(دوو) هەفتە دەچ��ووە باخەكەی بە خۆشی و
ب��ەزم و شایی لەگەڵ ئەندامانی بنەماڵەكەی،
میوانەكانی ،گەورەكانی كۆشك و واڵتەكەی
بەسەری دەبرد(.)34
لە دوای رووخانی دەوڵەتی ساسانیش لەساڵی
(641ز) و دەركەوتنی دەوڵەتی خەالفەتی راشدی،
یادكردنەوەی ئەو جەژنە رووی لە كاڵبوونەوە
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بوو ،بەاڵم بە زیندوویی مایەوە یادكرایەوە ،وەك
لە بەشی حەوتەمی ئەم لێكۆڵینەوەیەدا سەرنجی
دەخەینە پاڵ.
بەدەریش لەو رووداوانە بۆ مێژووش پێویستە
ئاماژە بە راستییەك بكەین ،كە (سوڵتان مەلكشای
سەلجوقی)ش یەكەمین دەسەاڵتداری سیاسی بوو
لەساڵی (467ك1074/ز) لیژنەیەكی لە هەریەك لە
(عومەری خەیام ،عەبدولكەریم ئەلخازنی ،موزەفەر
ئەلئەسفزازی) پێكهێنا بۆ چاككردنی ساڵنامەی
ئێرانی .لیژنەكەش ساڵنامەكەیبە مانگی فەروەردین
و یەكەم رۆژی ئەو مانگەشی بە (نەورۆز) وەك
سەرەتای گۆڕانێكی رسوشتی و سەرەتای وەرزێكی
ن��وێ ،كە بەهارە دیاریكرد .تەنانەت (عومەر
خەیام) بۆ ئەومەبەستە (نەورۆزنامە)ی داناو
پێشكەشی سوڵتانی سەلجوقی كرد(.)35

30

باسی سێیەم
لەنێوان (جەژنی نەورۆزو دەوڵەتی ماد)دا
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كوردستان و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،كە دوای
شااڵوی كۆچی (هندو ئەوروپای)یەكان قۆناغێكی
تریان بەخۆوە گ��رت( ،)36سیامی چەند گەلێكیان
هێنایە دنیای بوون ،كە پێشرت ناویان لە مێژوودا
نەبوو .یەكێك لەو گەالنەش لە باشوری دەریاچەی
ورمێ دەركەوتن ،كە دواتر بە (ئامادای)AMADAI -
یان (میدی )MEDIOI -ناویان چووە تۆمارەكانی
مێژووەوە .هەر وەك لە الی مێژوونووسی گەورەی
یۆنانی (ه��ی��رۆدۆت425-485/پ.ز)ی��ش ئاماژەی
پێكراوە( .)37زۆری نەبرد لە سەدەكانی (هەشتەم،
حەوتەمو شەشەم)ی پێش زایین سیامی دەوڵەتێكیان
بەخۆوە گرت ،كە بە (دەوڵەتی ماد) یان (دەوڵەتی
میدی) لە مێژوودا نارسا(.)38
سەرهەڵدانی دەوڵەتێك بە ناوی (دەوڵەتی
میدی) یان (دەوڵەتی ماد) لەساڵی(700پ.ز)()39
هاتە دنیای بوون و گۆڕەپانی سیاسی ،ناوچەیی و
جیهانی .دامەزرێنەری ئەم دەوڵەتەش كەسایەتییەكی
میدی بوو بە ناوی (دایكۆ) ،كە هەر ئەم كەسایەتییە
الی مێژوونووسی یۆنانی (هیرۆدۆت) بە (دیوكس)
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هاتووە( .)40ماوەی فەرمانڕەوایی ئەم دەسەاڵتدارەی
میدیش لە نێوان سااڵنی (673-700پ.ز) بوو ،كە
لە ماوەی (27سااڵ) فەرمانڕەوایەتیدا توانی شاری
(ئاكباتانا( -)41هەمەدانی ئەمڕۆ) بكاتە پایتەختی
دەوڵەتەكەی .دوات��ر سەرجەم خێڵە میدییەكان
یەكخست و (هەرێمی ماننا)()42ی بە ناوبانگ بە
بەرهەمی دانەوێڵە و لە نێویشیاندا (گەنم)ی خستە
ژێر دەسەاڵتی .ئەوەش دوای ئەوەی جەماوەری
هەرێمەكە لەئەنجامی زیادكردنی باجەكان لەسەریان،
راپەڕین و فەرمانڕەوای دەسەاڵتەكەیان(ئۆرارتو)
( )43بە ناوی (ئاخشیری) كوشت .ئەم رووداوەش
كوڕەكەی (ئاولیلی) ناچاركرد پەنا بۆ دەوڵەتی
ئاشوری ببات ،تا بۆ دەسەاڵتی بیگێڕێتەوە .لەم
رووداوەشدا ،جەماوەری هەرێمی (ماننا) داوایان لە
پادشای میدی كرد بە هانایانەوە بێت و هەرێمەكە
بخاتە ژێر دەسەاڵتی خۆیەوە .دواتر دەست بەسەر
قەڵەمڕەوی دەوڵ��ەت��ی ئ��ورارت��ودا بگرێت(.)44
بەو رووداوەش دەوڵەتی ماد بە دەستگیربوونی
هەرێمی ماننا باری دارایی باش بوو ،بۆیە (دیاكۆ)
34

بیری لە پەالماردانی ئێمپراتۆرێتی ئاشوری كردەوە.
ئەوەبوولەهێرشێكدا ،كە ساڵی (673پ.ز)دا (دیاكۆ)
كردیە سەر ئاشورییەكان شكستی خوارد و بەدیلگیرا.
دواتر بە خۆی و چەند ئەندامێكی خێزانەكەیەوە ،كە
لەو پەالماردانە بەدیلگیرابوون ،بۆ شاری (حەما)ی
سەر بە ئیمپراتۆڕێتی ئاشوری دوورخرانەوە.
دوای ئ��ەو رووداوەش ك��وڕەك��ەی بە ناوی
(ف �راورت��ی��س) شوێنی باوكی گ��رت��ەوەو درێ��ژەی
بە سیاسەتی باوكی ب��دات بۆ بەگژاچوونەوەی
ئاشورییەكان ،بەاڵم ئەمیش لە شەڕێكدا لەبەرامبەر
سوپای مئیپراتۆرێتی ئاشوری لەساڵی (653پ.ز)
كوژرا(.)45
كوشتنی (فراورتیس) لەو ش��ەڕەدا بواریان بۆ
خێڵێكی ئاسیایی بەناوی سكیسەكان رەخساند،
تا كەم تەمەنی (كەی ئەخساری كوڕی فراورتیس)
بقۆزنەوە ،تا دەس��ت بەسەر (دەوڵ��ەت��ی م��اد)دا
بگرن و بۆ ماوەی (28سااڵ) فەرمانڕەوایەتی بكەن
( .)46ئەوە بوو دواج��ار (كەی ئەخسار) لەساڵی
(625پ.ز) بەسەریاندا سەركەوت و لە دەسەاڵتی
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میدی دوری خستنەوە ( .)47بەوەش سەر لە نوێ
توانایەكی نوێی بەو دەوڵەتە درای��ەوە .بە دوایدا
دژایەتیكردنی دەوڵەتی ئاشوری درێژەی كێشا .بۆ
ئەو مەبەستەش كەوتە خۆ بۆ كۆكردنەوەی ئەو هێز
و الیەنانەی دوژمنی سەرسەختی ئاشورییەكان بوون.
ئەوە بوو توانی بە پەیامنێك دوژمنێكی گەورەی
ئاشورییەكان ،كە (دەوڵەتی كلدانی) بوو بهێنێتە
چوارچێوەی سیاسەتەكەی خۆیەوە ،تا بە هەردووال
پەالماری ئیمپراتۆرێتی ئاشوری بدەن .سەرئەنجام
رێكەوتنامەیەكی (كۆمەاڵیەتی-سەربازی-سیاسی)
بەدواهات .بەپێی ئەو رێككەوتنامەیەش (كەی
ئەخسار)ی پادشای میدی كچەكەی خۆی بە ناوی
(ئامیتس) دایە (نبوخوز نەرسی كوڕی نەبوبەالسەر)
ی پاشای كلدانی .ئەوەش لە بەرامبەر هاوكاریكردنی
سەربازی و سیاسی دەوڵەتی كلدانی بۆ دەوڵەتی
میدی ،بە مەبەستی لەناوبردنی ئیمپراتۆرێتی
ئاشوری(.)48
پەیامنەكە س��ەری گ��رت ب��ەوەی ه��ەردوال لە
شااڵوێكی هاوبەشدا ساڵی (612پ.ز)دا شاری
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(نەینەوا)ی پایتەختی ئاشورییەكانیان گ��رت و
سوتاند( .دوو) ساڵیش دواتریش (ئاشور ئۆبلەت)ی
دوایەمین ئیمپراتۆری ئاشوری لە شاری (حەران)()49
ی دوایەمین قەاڵی ئاشورییەكان بەدەستی مادەكان
كوژرا .بەمەش سەرجەم سامان و میراتی ئەو دەوڵەتە
زلهێزەی مێژووی كۆن لە نێوان خۆیاندا دابەشكرد.
لێرەوەش سنوری دەوڵەتی میدی لە باشورەوە
گەیشتە (كەنداوی عەرەبی) و لە خۆرئاواشەوە
گەیشتە (دەریای رۆم -ناوەڕاست) و لە باكوریشەوە
گەیشتە (دەریای رەش).
بەم شێوازە (كەی ئەخسار) تا ساڵی (575پ.ز)
فەرمانڕەوایەتی كرد و پاشان كۆچی دوایی كرد .دوای
كۆچی دوایی ئەویش كوڕەكەی بە ناوی (ئەستیاگز)
شوێنی گ��رت��ەوە( ،)50كە دوات��ر بە (ئەژدەهاك-
زوحاك) نارسا .ئەم دەسەاڵتدارەش لە دوا رۆژەكانی
دەس��ەاڵت��ی خ��ۆی��دا ب��ەه��ۆی خ��ەری��ك ب��وون��ی بە
خواردنەوە و رابواردن ،ئاگای لە قەڵەمڕەوی سیاسەتی
دەوڵەتەكەی نەما .ئەمەش وای لە (كۆرشی كوڕی
كەمبوجە)ی پارسی ئەخمینی كچەزای واتە (كۆرشی
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز
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كوڕی ماندانای كچی ئەستیاگز) كرد بە هاوكاری
(هارپاك)ی گەورە وەزیری دەوڵەتەكەی ،بە پیالنێك
(ئەستیاگ) لەساڵی (550پ.ز)( )51بكوژێت(.)52
بەمەش كۆتایی بە ( )150ساڵی دەسەاڵتی دەوڵەتی
ماد هاتو دەوڵەتی ئەخمینی پارسی شوێنی گرتەوە.
بە واتا (دەوڵەتی پارسی -فارسی) لەسەر میراتی ئەو
دەوڵەتە گەورەیە بنیاترنا ،كە رۆژگارێك بە (دەوڵەتی
میدیا)یان (دەوڵەتی ماد) نارسا.
كۆتایی هاتن بە دەسەاڵتی (دەوڵەتی ماد) بووە
هۆی نامۆبوونی كورد بەو قەوارە سیاسیەی ماوەی
( 150ساڵ) لە مێژووی كۆندا بنیاتینا .دوای ئەو
رووداوانەش كورد و خوێنەرانی كەوتنە هەڵەیەكی
مێژوویی ،بەوەی دوای گەڕانەوە بۆسەرچاوە فارسی،
عەرەبی و توركییەكان ،ناو و مێژووی دەوڵەتەكەو
دەسەاڵتدارەكانی لێشوێندرا  .ل��ەوەش ترسناكرت
(ئاستیاگز)ی دوایەمین پادشای دەوڵەتی مادیان،
كردە (زوح��اك)ی خوێنڕێژ و (كۆرشی پارسی)یش
بووە (كاوەی ئاسنگەر) ،كە خیانەتی لە باپیری خۆی
كرد!
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باسی چوارەم
(جەژنی نەورۆز) لە نێوان
هەردوو رووداوەكەی (ئەستیاگزی
پادشای ماد و زوحاك)دا
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كاتێك دەمانەوێت ب��ەراورد لەنێوان هەردوو
رووداوەك��ەی سەردەمی (ئەستیاگزی كوڕی كەی
ئەخسار)ی دوایەمین پادشای دەوڵەتی ماد و
(زوح��اك)دا بكەین ،دەگەینە ئەوەی كە ملمالنێی
نێوان ئەو پادشایەی دەوڵەتی ماد لەگەڵ (كۆرشی
هەخامەنشینی-كیانی) ،كە لەهەمانكاتدا كچەزای
خۆی بوو ،هەمان ئەو رووداوەیە چوارچێوەیەكی
ئەفسانەی بەناوی (ك��اوەی ئاسنگەر و زوحاكی
ستەمكار) لێكەوتۆتەوە ،تا ئەوەی یەكەمیان بۆتە
رووداوێكی راستەقینەی مێژوویی و دووەمیشیان
بۆتە ئەفسانە.بۆ ئەم مەبەستەش ئاماژە بەو تۆمارە
مێژووییە دەكەین،كە لەدوا ساڵەكانی سەردەمی
فرمانڕەوایەتی ئەستیاگزدا لەگەڵ كۆرشی كچەزای
روویداوە .دواتر بە دەقە ئەفسانەیەكە بەراوردی
دەكەین ،تا بە راستی رووداوە مێژووییەكە بگەین.
رووداوەكەش ئەوەیە ،كە (كۆرشی هەخامەنشینی)
بەسەرهاتی باپیری و ملمالنێكەی لەگەڵی وەها
دەگێڕێتەوە ‘‘(ئەستیاگز) لە تەمەنی (دە) ساڵی
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فەرمانڕەوایەتیدا خەونێكی بینی .لە خەونیدا پەڵە
هەورێكی رەش ئاسامنی واڵتەكەی تەنی و لەو پەڵە
هەورەوە جەستەیەك لە شێوەی مرۆڤێكدا دەركەوت
و پەالماریداو ویستی بیخنكێنێت ،لەو كاتەدا
(ئەستیاگز) بە ئاگا هات و لە ترسناكی خەونەكەی
بانگی پاسەوانەكانی ك��ردەوە ،تا موغەكانی لێ
ئاگادار بكەنەوە و بانگهێشتی كۆشكی بكەن و
خەونەكەی بۆ راڤە بكەن .ئەوە بوو دوای ماوەیەك
موغەكان هاتنە كۆشك و پادشاش خەونەكەی
بۆ گێڕانەوە ،تا بۆی روونبكەنەوە .موغەكانیش
لە وەاڵمی پادشادا رایانگەیاند ،كە پەڵە هەورە
رەشەكە (كچەكەیەتی) و جەستەكەش لە شێوەی
مرۆڤدا (ك��وڕی كچەكەیەتی)و لە داهاتوویەكی
نزیكدا دەسەاڵتی لە دەست دەردەهێنێت ،بۆیە
باشرت بەر لەوەی ئەوە رووبدات ،رێگە چارەیەكی
بۆ بدۆزێتەوە .ئەستیاگیزیش ،كە تەنیا (ماندانا)
ی كچی هەبووە تا ئ��ەو ك��ات ش��وی نەكردبوو،
لەسەر داوای موغەكان بڕیاریدا بیدات بە پیاوێكی
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كەمدەستی رەگەزی پارسی تا نەوەكەی مافی شوێن
گرتنەوەی نەبێت ،چونكە لەو سەردەمەدا دەسەاڵت
بۆ پارس و رەگەزە نامادەكانرەوا نەبوو .سەرئەنجام
(ماندانا) درا بە (كامبیزی پارسی) لە هەرێمی
پارسی ئ��ەوپ��ەڕی باشوری دەوڵ��ەت��ەك��ەی .دوای
ساڵێكیش (كۆرش) لەدایك بوو .ئەوە بوو لەسەر
فرمانی (ئەستیاگز) كۆرشی مندااڵ رەوانەی كۆشكی
شاهانە كرا ،تا كاری پێویستی لە دژ ئەنجام بدرێت.
كاتێكیش منداڵەكە گەیەنرایە الی پادشا ،بیری لە
لەناوبردنی ك��ردەووە .بۆ ئەوكارەش (هارپاك)ی
سەرۆك وەزیرانی راسپارد ،تا كاری پێویستی لەگەڵ
ئەنجام بدات.ئەوەبوو (هارپاك) منداڵەكەی لە
كۆشك هەڵگرت و كاری لەناوبردنی بە بەرپرسی
كاروباری باخەكانی سپارد .بەرپرسی باخەكانیش
كارەكەی بە یەكێك لەباخەوانەكانی (هارپاك) سپارد.
سەرئەنجام باخەوانەكە ،كە ناوی (ئەسپاكۆ) بوو لە
بری ئەوەی (كۆرش) بكوژێت ،مەڕێكی سەربڕی
و خوێنی مەڕەكەی لە جلی كۆرشی مناڵدا .دواتر
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

43

جلە خوێناوییەكەی بۆ بەرپرسی باخەوانەكان و
ئەویش بۆ (هارپاك) و دواتر بۆ پادشا هێرنایەوە،
تا بەو كارە خۆشحاڵی بكات .سەبارەت بەوەشی
كە بۆ (ئەسپاكۆ) منداڵەكەی نەكوشت ،لەسەر
راسپاردەی خێزانەكەی بوو ،چونكە ئەوان خاوەنی
منداڵ نەبوون و خێزانەكەشی پێشنیاری ئەوەی
بۆ مێردەكەی كردبوو ،كە ئەو منداڵە نەكوژن و
بۆ خۆیان هەڵی بگرنەوە .بۆ ئەوەشی كەس درك
بەوە نەكات پێشنیاری ئەوەی بۆ مێردەكەی كردبوو،
لەبری منداڵەكە مەڕێك سەرببڕێت و خوێنەكەی لە
جلی منداڵەكە بدات ،تا كەس دركی پێ نەكات.
رۆژگار تێپەڕی (كۆرش) لە الیەن باخەوان و
خێزانەكەیەوە بەخێوكرا و گەورە بوو ،تابە هۆی
رووداوێ��ك��ەوە گەیشتە كۆشكی شاهانە .دواتر
(كۆرش) بەو رووداوەی رابردوی خۆی زانی و كەوتە
بیركردنەوە لە تۆڵەكردنەوە لە ئەستیاگزی باپیری،
بەوەی چۆن تەنیا لەبەر خەوێك هەوڵی كوشتنی
داوە و سااڵنێك لە سۆز و خۆشەویستی دایك و
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باوكی ڕاستەقینەی بێبەشی كردووە .ئەوەبوو دواجار
بە هاوكاری (هارپاك)ی وەزیر بە سەر (ئەستیاگز)دا
سەركەوت و كوشتی و لەناوی برد .بە مەش خۆی
كردە پادشا و دەسەاڵتی لە میدییەكانەوە بۆ بەرەی
باوكی ،كە هەخامەنشینییەكان بوو گواستەوە(.)53
هەر لێرەوەش (هیرۆدۆت)ی مێژوونووسی یۆنانی
(هارپاك)ی بە بێ عەقڵرتین و بێ ویژدانرتین كەسی
سەردەمەكەی پێناسە كردووە( ،)54چونكە خیانەتی
لەو پادشایە كرد ،كە هەموو متامنەیەكی پێكردبوو.
ئەمەو دەسەاڵتێكی لە بنەماڵەی خۆیانەوە ،كە
(مادەكان) بوون ،بۆ رەگەز و بنەماڵەیەكی تر ،كە
(پارسەكان) بوون ،گواستەوە!
لەڕووی ئەو كورتە مێژووییەی دەوڵەتی ماد و
بەسەرهاتی ئەستیاگزی دوایەمین پادشای مادەكان،
ئەم راستییانە دەرئەنجام دەكەین:
ی��ەك��ەم -:دەوڵ��ەت��ی م��اد ساڵی (700پ.ز)
دامەزراوەو لەو ساڵەشەوە ساڵنامەی كوردی بۆتە
واقیع .بەو پێیەش سەری ساڵی كوردی یەكەم رۆژی
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز
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مانگی نەورۆزە ،ئاسایی دەبێت (دیاكۆ یان دیۆكس)
لەو رۆژەدا بانگەشەی دامەزراندنی دەوڵەتی مادی
كردبێت .تەنانەت ئاگركردنەوەش لەسەر چیاكان بە
مەبەستی ئاگاداركردنی سەرۆك هۆز و دانیشتوانی
سەر زەمینی مادەكان بووە لەو رووداوە مێژووییە.
ئەوەش نەریتێكی گەالنی كۆنی بووە.
دووەم( -:ئەستیاگز) زاراوەیەكی ئاڤێستاییە،
كە بەشێوەی (ئەژدی هاك) هاتووە .ناوهێنانی ئەو
زاراوەی��ەش لە كتێبی پیرۆزی ئایینی زەردەشتیدا،
لەسەر ئ��ەو بنەمایە ب��ووە ،كە پ��ەورەردگ��ار بە
بەندەكانی فەرمووە‘‘ ،ئ��ەو شوێنەی لە رۆژیی
دواییدا بۆ خراپكارانی دروس��ت دەك��ەم (ئەژدی
هاك)ی لێیە( .)55مەبەستیش لە (ئەژدی هاك) واتە
(ماری سوور) ،كە پەروەردگار ویستوویەتی بە (ماری
سوور) بەندەكانی برتسێنێت ،تا ملكەچی بن و شوێن
پەیامەكەی بكەون .هەمان زاراوەش الی فارسەكان
بە (م��اری سێ س��ەر) و الی خێڵەكانی ئاسیای
ناوەڕاست بە (ماری حەوت سەر) هاتووە(.)56
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خودی زاراوەی (ئەژدهاك)یشو (زوحاك)ی عەرەبی،
كە ئاسایی ئەو ناوەش لە (ضحك)ی عەرەبی واتا
(پێكەنین و خەریكی بوونی پادشا بە راب��واردن
وخۆشگوزەرانی) وەرگیراوە.
سێیەم -:سەرجەم ئەم رووداوان���ە س��ەرەڕای
ئەوەی بۆ یەكەمجار لە الیەن خودی كۆرشەوە لە
(تەختی جەمشید)ی پایتەختی دەسەاڵتەكەی لە
(پرسپۆلیس)ی هەرێمی فارس ن��ورساوە و چەند
بەشێكی لەسەر دیوارەكانی هەڵكەنراوە.
س��ەب��ارەت ب��ەو ئەفسانەیەش ،ك��ە ب��اس لە
(ئەژدیها) پێنجەم فەرمانڕەوای پێشدادییەكان و
دەركەوتنی دوو مار لەسەر شانی و كوژرانی لە
الی��ەن (ك��اوەی ئاسنگەر)ەوە ك��ردووە ،كە دواتر
ئەو سەركەوتنە پێشكەش بە (فەرەیدون) كراوە،
كورتەكەی ئەمەیەی خوارەوەیە(‘‘ :ئەژدەهاك) ،كە
ناوی راستەقینەی (بیوراسب) بووە پاش چەند ساڵێك
فەرمانڕەوایی دووچاری نەخۆشییەك بووە ،بەهۆی
نەخۆشیەكەشییەوە دوو مار لەسەر هەردوو شانی
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز
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دەركەوتوون .ئەو رووداوەش زۆر هەراسانی كردووە،
بۆیە داوای لە پزیشك و زانایانی سەردەمەكەی
كردووە چارەسەرێكی بۆ بدۆزنەوە .دواتر پزیشكانی
سەردەمەكەی پێشنیازی ئەوەیان بۆ ك��ردووە ،كە
هەر ڕۆژەو مێشكی دوو الوی واڵتەكەی دەرخوارد
مارەكان بدات ،تا لەوە زیاتر ئازاری نەدەن .بۆ ئەو
مەبەستەش رۆژان��ە (دوو) الو كراونەتە قوربانی
خ��وان��ی م��ارەك��ان ،ت��ا دواج���ار ه���ەردوو چێشت
لێنەرەكانی پادشا بەناوەكانی (ئەرمابیل و كەرمابیل)،
بەزەییان بەو الوانەدا هاتۆتەوە ،كە رۆژانە دەكرێنە
خۆراكی مارەكان ،بۆیە بڕیاریانداوە رۆژانە لەبری ئەو
(دوو) الوە ،هەر رۆژە یەكێكیان ئازاد بكەن و ئەویرت
لەگەڵ مێشكی مەڕێكدا تێكەڵ بكەن و بیكەنە
خۆراكی مارەكان ،تا رۆژێك (كاوە) ناوێك ،كە پیشەی
ئاسنگەر بووە ،ئەو بارودۆخەی پێ قبووڵ نەكراوە و
دوای بردنی (شانزە) كوڕی بۆ پادشا ،لەكاتی بردنی
(هەڤدەیەمین) كوڕیدا ،توڕە بووە و كۆمەاڵنی
خەڵكی هانداوە ،تا بەیەكەوە پەالماری (ئەژدەهاك)
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بدەن و بیكوژن .دواتر بەهاوكاری كۆمەاڵنی خەڵك
بەسەر ئ��ەو ستەمكارەدا س��ەرك��ەوت و پادشای
ستەمكاری بۆ (چیای دەماوەند)( )57دوورخستەوە
و لەوێ زیندانیكرد و كوشتی .لەبەرامبەر ئەو كارە
گەورەیەشدا كۆمەاڵنی خەڵك ئەویان بە پادشای واڵت
داناوە ،بەاڵم (كاوە) پێیڕاگەیاندون ،كە لەبەر ئەوەی
لە بنەماڵەی خانەدان نییەو مافی ئەوەی نییە ببێتە
پادشا( ،فەرەیدون)ی بۆ ئەو پۆستە دیاریكرد .ئەو
رۆژەش ،كە (ئەژدەهاك)ی تێدا كوژراو (فەریدون)
كرایە پادشا ،بووە جەژن و بە (نەورۆز) واتە (رۆژی
ن��وێ) ناونرا .دواتریش لەو الوە رزگاربووانەی
لەدەست ستەمی (زوحاك) دەربازبوون مێشكیان
دەرخواردی مارەكان نەدرا( ،كورد) دروست بوو(!)58
ئەمەش بەو واتاییەی (كاوەی ئاسنگەر) رزگاكەر و
دروستكەری كورد بووە!؟ ئەم هەواڵەش ،كە جێگای
بایەخ و سەرنجی زۆربەی مێژوونووسان و خودی
ك��ورد ب��ووە ،جگە لە چەند دەقێكی ئەفسانەیی
هیچی دی نییە ،بەم بەڵگانەی خوارەوە:
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یەكەم -:جارێك بەر لەهەر شتێك تا ئێستا بوونی
دەوڵەتێكی وەك (پێشدادی)و فەرمانڕەوایەكی
زۆردار و ستەمكاری وەك (ئەژدیها) ،لەڕووی زانستی
مێژووییەوە ساغ نەكراوەتەوەو بوونی دەوڵەتەكە و
پادشاكانی و ماوەی دەسەاڵتەكانی ،جێگای پرسیار
و تێڕامانە .لەم بارەوە توێژەی ئێرانی (د.فەرهەنگی
میهر) دوای لێكدانەوەیەكی زانستی و فەلسەفی،
گەیشتۆتە ئەوەی ،كە بە هیچ پێوەرێكی مێژوویی
پێناچێت كەسایەتییەكی وەك (زوح���اك) لەو
سەردەمە دێرینانە ژیابێت و پادشایەتی كردبێت،
كاتێك دەركەوتنی دەوڵەت و بەڕێوەبردنی شارە لە
هەزارەی چوارەمی زایینی تێپەڕ نەكات ،بۆیە بوونی
ئەو كەسایەتییە وەك الی مێژوونووسانی عەرەبی و
ئیسالمی هاتووە زۆر دوورە لە راستییەوە(.)59
ئەمەو لە الیەكی دیكەوە ئەوانەی باس لە
زوح��اك ناوێك دەك��ەن لە سەردەمی پادشایەك
بە ناوی (كیومەرس) ئەوا ئەو پادشایە بە پێی
دەقە مێژووییەكان لەساڵی (3341پ.ز) شاری
دەم��اوەن��دی ك��ردە پایتەخت و (زوح��اك)ی��ش
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لە شاری (بابل)ەوە هێرشی بۆ هێنا( .)60ئەو
تۆمارانەش لە زانستی مێژووەوە زۆر دوورن،
چونكە لەو سەردەمەدا نووسین نەدۆزراوەتەوە،
تا ئەو تۆمارانە وەك خۆیان بنوورسێنەوە ،بەڵكو
دەماودەم هاتوون .كاتێكیش لە (شانامە)ی شاكاری
(فێردۆسی) شاعیری گەورەی ئێرانیدا باس لە تاج
لەسەرنانی (جەمشید) كراوە و ئاماژەی بەوە داوە،
كە (زوحاك) وەك پادشایەك بەوە رازی نەبووە ،بۆیە
نامەیەكی بۆ نووسیووە( ،)61بەاڵم لە راستیدا ئەمە
وا نەبووە ،بەڵكو ئەو نامەیە نامەی (ئەردەوانی
پێنجەمی پادشای ئەشكانی224-207/ز)یە بۆ
(ئەردەشێری كوڕی بابەك كوڕی ساسان-224/
241ز)ی دامەزرێنەری ئیمپراتۆرێتی ساسانی .ئەو
نامەیەش ،كە بۆ ساڵی (224ز) دەگەڕێتەوە(،)62
ن���ەوەك ب��ۆ س��ەردەم��ی دەس��ەاڵت��دارێ��ك��ی وەك
(جەمشید) ،چونكە وەك ئاماژەمان بۆ كرد ئەو كات
هەر نووسین نەبووە ،چونكە دەركەوتنی نووسین
وەك رستە بۆ نیوەی دووەمی هەزارەی سێیەمی
پێش زایین دەگەڕێتەوە(.)63
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دووەم :ئەوانەی باسیان لەم رووداوە كردووە،
ئەگەرچی هەندێكیان مێژوونووس و گەشتیار و
هۆنەرێكی دیاری وەك (فێردۆسی) بوون ،بەاڵم
وتەكانیان ناخرێنە خانەی زانستی مێژووەوە.
ئەوەش بەم بەڵگانەی خوارەوە:
ا( .ئەملەسعودی)ش ،كە ساڵی (346ك957/ز)
كۆچی دوایی كردووە ،وەك گەشتیارێكی عەرەبی و
ئیسالمی لە كتێبی (مروج الژهب ومعادن الجوهر)
دا ،س��ەرەڕای ئ��ەوەی هەندێك زانیاری بە نرخی
لەسەر كورد و خاكەكەی و رۆڵیان لەو سەردەمەدا
تۆمار ك���ردووە ،لە خستەڕووی رەگ��ەزی ك��وردا
كەوتۆتە هەڵەوەو هەوڵیداوە رەگ��ەزی كورد بۆ
هۆزەكانی عەرەبی یان جنۆكە بگێڕێتەوە .ئەگەرچی
سەبارەت بە رەگەزی كوردو كۆمەڵەكەیان ،بیروڕای
جیاواز هەبووە ،لەوانە هەندێك بۆ (ریبعەی كوڕی
نزاری كوڕی مەعدی كوڕی عەدنان-ربیعە بن مچر
بن معد بن عدنان) هەندێكی تر بۆ (كوردی كوڕی
مەردی كوڕی سەعسەی كوڕی هەوازن-كردی بن
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مرد بن سعسع بن هوازن)یان بۆ رەگەزی (فارس)
یان بۆ (رەگەزی جنۆكە)( )64گێڕاوەتەوە و خۆشی
لە بەرامبەر راكاندا بێدەنگ و بێ هەڵوێستبووە.
هەروەها لە كتێبی دووەمی(التنبیه و ااڵرشاف)
( )65دا بەهەمان شێواز و كتێبی پێشو لە رەگەزی
كوردو سەملاندنیدا هەڵەی كردووە .ئەوەش بۆ ئەوە
دەگەڕێتەوە ،كە كاری ئەو وەرگرتن و تۆماركردنی
زانیارییەكان بووە لە كەسانی جۆراوجۆرو جیاواز بە
تۆماری ئەفسانەییو قسەی دەماو دەمەكانیشەوە،
بێئەوەی رەخنەیەكیان لێ بگیرێت یان رێبازێكی
توێژینەوە بۆ خۆی دابنێت( .)66تەنانەت (ئینب
خ��ەل��دون) رەخ��ن��ەی توندی لە بەرهەمەكانی
(ئەملەسعودی و ئەلواقدی) گرتووە( ،)67بۆیە وریا
بوون لە وەرگرتنی دەقەكانی ئەو (دوو) وردەكاری
پێویستە .ئەمەو پێدەچێت تۆماری مێژوونووسەكانی
تریش تەنیا نووسینەوەی ئەو سەربۆردانەی رابردوو
بێت ،كە لەالیەن هاوسەردەمەكانیانەوە بۆیان
گێڕدرابێتەوە.
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ب .فیردۆسی هۆنەری گەورەی فارسی و ئێرانی،
كە ن��اوی ت��ەواوی (ئەبولقاسم فیردۆسی كوڕی
مەوالنا فەخرەدینی كوڕی ئەحمەدی كوڕی مەوالنا
فەروخی فیردۆسی) بووە ،كە لە نێوان سااڵنی (-960
1020ز)دا ژیاوە ،هۆنەر بووە و مێژوونوس نەبووە.
دیارە هۆنەرانیش زیادەڕۆیی و پیاهەڵدانی دوور
لە راستیان لە رووداو و بەسەرهاتەكان كردووە و
بە شێوازێك لە خەیاڵ هۆنیویانەتەوە .ناسینیشی
بە هۆی شاكارەكەی (شانامە) بووە ،كە بۆ (سوڵتان
مەحمودی كوڕی سەبكتینی غەزنەوی1030-995/ز)
نوسیووە .ئەوەش دوای ئەوەی (دەقیقی) هۆنەری
دیاری سەردەمەكە و دەرباری (سوڵتان مەحمودی
غ��ەزن��ەوی) بە ه��ۆی ك��وژران��ی لەسەر دەستی
كۆیلەیەك ،ئەو كارەی بۆ تەواو نەكرا ،كە بڕیار
بوو پێشكەشی سوڵتانی ناوبراوی بكات .كارەكەش
مێژووی پادشاو دەسەاڵتدارانی ئێرانی بوو لە
بەرەبەیانی مێژووەوە ،تا رۆژگاری سەردەمی خۆی،
بە ناوی (شانامە) .هەر بۆیە دوات��ر (فیردۆسی)
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دوای ئەوەی هەواڵی ئەو كارەی (دەقیقی) شاعیری
بیست ،دەستی دایە كارێكی هاوشێوەو بە هەمان
ناوی (شانامە) تەواوی كرد .دوای ئەو كارەشی خۆی
گەیاندۆتە شاری (غەزنە)ی پایتەختی دەوڵەتی
غەزنەوی و چاوی بە (سوڵتان مەحمودی غەزنەوی)
كەوت و كارەكەی پێشكەش كرد ،كە تۆماری مێژووی
سەراپای پادشا و دەسەاڵتدار و فەرمانڕەواكانی
ئێران بوون لە (كیومەرس)ی دامەزرێنەری بنەماڵەی
پێشدادییەكان ،تا سەردەمی ئەو سوڵتانە .كارەكەشی
لە شێوازی هۆنراوە و بە ناوەڕۆكێكی مێژوویی و
رووپۆشكراو بە ئەفسانە داڕشت .لەنێو ئەو كارەشیدا
ئاماژەی بە پادشایەتی (كۆرشی هەخامنشینی) كرد،
كە توانی دەسەاڵتێكی گەورەی ئێرانی دامبەزرێنێت
و نەیارەكەی (ئەستیاگز)ی دوایەمین پادشای ماد
بكوژێت .ناوەڕۆكی ئەو باسەشی بە ناوەكانی
(زوحاك) وەك پادشایەكی ستەمكار و (كاوە) وەك
قارەمانێكی دیار و (فەریدون) وەك سەركردەیەكی
فارسەكان تۆمار كرد ،كە توانی كۆتایی بە دەسەاڵتی
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زوحاك بهێنێت( .)68بەو رووداوەش كارەكەی هەر
وەك ئەفسانەی (رۆستەم و سوهراب)ی لێ گەورە
كردووین(.)69
دووەم -:لە رووی زانستیشەوە بە درێژایی
مێژووی مرۆڤایەتی (م��ار) لەسەر شانی مرۆڤ
دەرنەكەوتووە وەك ئەوەی باس لەوە ك�راوە ،كە
(دوو) مار لەسەر شانی (زوحاك) دەركەوتوون(.)70
خۆ ئەگەر لەبری ئەو مارەش بە بڕوای هەندێك پارچە
گۆشتێكی ژەهراوی بووبێت ،ئەوا ئەوەش بە مێشكی
الو چارەسەر نەكراوە ،چونكە لە هیچ سەردەمێكدا
و بە هیچ پێوەرێكی زانستی مێشكی مرۆڤ بۆ
چارەسەری نەخۆشی پێست بەكار نەهاتووە ،بۆیە
ئەو الیەنەش زۆر دوور بووە لە راستییەوە .تەنانەتە
بە بڕوای (ئەلیەعقوبی)ش دەركەوتنی (مار) لەسەر
شانی مرۆڤ زۆر دوور بووە لە راستییەوە(.)71
سێیەم -:هەردوو ناوی (كاوە) و (فەرەیدون)
دوو ناویزۆر كۆن نین و لە قۆناغی زۆر دواتردا
تێكەاڵو بە مێژووی كۆن كراون.
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چوارەم -:هەردوو مێژووی ماد و ئەفسانەی
كاوەی ئاسنگەر زۆر لە یەكەوە نزیكن و پێدەچێت
هەر رووداوە راستەقینەكەی دوایەمین پادشای
ماد و كچەزاكەی بێت و بە ئەفسانە رووپۆش
كرابێت .دی��ارە ئەگەر واش بێت ،ئ��ەوا هەڵە
بووە ئەو پادشایەی دەوڵەتی ماد بەستەمكاری
سەردەمەكەی پێناسە بكەین .بە تایبەت بۆ
(ك���ورد) ،چونكە خ��ودی (ئەستیاگز) پادشای
دەوڵەتی ماد بووە و لە الیەن كەسایەتییەكی
ب��ن��ەم��اڵ��ەی هەخامنشینی ف��ارس��ی��ی��ەوە ،كە
(كۆرش) بووە لێی دراوە .دیارە راستە (كۆرش)
كچەزاكەی خودی (ئەستیاگز) ب��ووە ،بەاڵم لە
بەری باوكەوە فارس و لە بنەماڵەیەكی فارسی
بووە .هەربۆیە شانازیكردنی كورد بە (كاوە)،
كە لەبنەڕەتدا (كۆرشی هەخامەنشینی) بووە،
هەڵە بووە .لەكاتێكدا شانازیكردنی فارسەكان
بە كەسایەتی (كۆرشی هەخامنشینی) لەجێگای
خۆیدا بووە ،چونكە یەكەمین دەوڵەتی فارسی
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لەسەر شوێنەواری (دەوڵەتی ماد) دامەرزاند.
ئەمەو نابێت ئەوەش لەیاد بكەین ،كە كەسایەتی
(ك���اوەی ئاسنگەر) جگە لە كەسایەتییەكی
ئەفسانەی هیچی تر نەبووە ،ئەگەرچی هەندێك
بە كەسایەتییەكی راستەقینەی مێژووییان
زانیووە(.)72
ل��ێ��رەوە و لەبەر رۆشنایی ئ��ەو بەڵگانەی
س��ەرەوە ،دەگەینە ئ��ەوەی ،كە ئەفسانەكە وەك
رووداوێكی راستەقینە وەرناگیرێت ،بەڵكو دەكرێت
وەك ئەفسانە و كەلتورێكی نەتەوەیی سەیر
بكرێت .ئەمەو هەڵەشە پادشایەكی ستەمكاری
ئەفسانەیی وەك (زوحاك) ببێتە ریشەیەك بۆ تاكە
جەژنی نەتەوەیی كورد ،بەڵكو (نەورۆز) جەژنێكی
نەتەوەیی و نیشتامنی كوردە و یادی دامەزراندنی
(دەوڵەتی ماد) ،نەوەك یادی سەركەوتنی (كاوەی
ئاسنگەر) بەسەر (زوح��اك)دا وەك پێشرت روومنان
كردەوە.
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باسی پێنجەم
(زوحاك و كاوە) لە دەقە مێژووییەكاندا
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(زوحاك) لە دەقە مێژووییەكاندا :كاتێك بەنێو
دەقە مێژووییەكاندا رۆچین و دەمانەوێت بە رەگ
و ریشەی ناو و مێژووی ئەو كەسایەتییە بگەین،
بە بۆچوونی جیاجیا دەگەین .لەم بارەوە لە كتێبی
(ئاڤێستا)دا (زوحاك) بە كەسێكی شەرەنگیز هاتووە،
كە رێگەی باران بارینی بۆ زەوی گرتووە( .)73بەشێك
لە پەیڕەوانی زەردەشتیش لەو ب��اوەڕدا بوون ،كە
(زوحاك) لەپاڵ كەسایەتی (ئەفراسیاو)ی پادشای
تورانی (دوو) كەسایەتی ستەمكار بوون .تەنانەت
پەروەردگار لە كارەكانی ئەوان ناڕازی بووە(.)74
لەنێو مێژوونووسانی عەرەبی و ئیسالمیشدا
(ئەبو حەنیفەی دینەوەری) كەسایەتی (زوحاك)ی
بە برازای (شەدید كوڕی عیمالق كوڕی عاد كوڕی
ئارم كوڕی سام) داناوە ،بێئەوەی رۆڵێكی پێبدات و
لە وردەكاری ژیانی ئاگادارمان بكاتەوە(.)75
گەشتیارێكی ع��ەرەب��ی و ئیسالمی وەك
(ئەلیەعقوبی)ش پێیوابووە ‘‘زیادەڕۆیی لە ستەمی
زوحاكدا كراوە بەوەی (دوو) مار لەسەر شانەكانی
دەرهاتوون ،كە ئەوەش دوورە لە راستییەوە(.)76
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(ئەلتەبەری)ش لەسەر زاری گێڕانەوەكانی
سەردەمەكەی ئەوەی تۆماركردووە ،كە (زوحاك كوڕی
عەلوان كوڕی عوبەید كوڕی عەویج) فەرمانڕەوای
(بابل) بووە و هەر ئەویش (سینان كوڕی عەلوان)ی
بە فەرمانڕەوای میرس دیاریكردووە .ئەو فیرعەونەی
پەیامبەر (ئیرباهیم كوڕی ئازەر) چۆتە الی و داوای
یەكتاپەرەستی لێكردووە(.)77
(ئیبنولكەسیر)یش (زوحاك)ی بە برای فیرعەونی
میرس زانیووە و پێی وابووە ،ناوی تەواوی (سفانی
كوڕی عەلوان كوڕی عویج كوڕی عیمالق)ە(.)78
كاتێكیش بەم تۆمارانەدا رۆدەچین دەگەینە
ئەوەی ،كە لە تۆماری مێژووی پادشایانی ئیمپراتۆرێتی
بابلی ی��ەك��ەم و دووەم��ی��ش��دا هیچ پادشایەك
ناویان (زوح��اك) نەبووە .ئەمەو قەڵەمڕەوی ئەو
فەرمانڕەوایانەی بابلیش نەگەیشتۆتە واڵتی میرس
و لەالیەن ئەوانەوە و لەو سەردەمەدا و لەالیەن
فیرعەونەكانی میرسیش دانەنراون .ئەمەو لە هیچ
سەرچاوەیەكدا باس لەوە نەكراوە ،كە برای یەكێك
لە فیرعەونەكانی میرس ناوی (سفانی) بووبێت(.)79
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لەالیەكی دیكەوە (ئەلئوستوخری) زوحاكی
بە بنیاتنەری شاری (بابل) پێناسە كردووە(.)80
لەكاتێكدا ئەو رووداوە لە هیچ سەرچاوەیەكی
ت��ردا پشتڕاست ن��ەك��راوەت��ەوە .ئەمەو ئەگەر
ئ��ەوەش وابێت ،چ پەیوەندییەكی بە مێژووی
ئێمەی كوردەوە هەیە؟
هەریەك لە (ئیبنولنەدیم)()81و (ئەلتەبەری)
()82و (ئ��ەمل��ەس��ع��ودی)()83و (ئەلخوارزمی)
()84و (ئەلنویری)( ،)85زاراوەی (زوحاك)یان
بە وشەیەكی بە عەرەبیكراوی زاراوەی (دهاك)
زان��ی��ووە ،بەمانای دڕن��دەی��ەك��ی خ��اوەن (دە)
ددان��ی وەك (ئەژدیها) .پێشیانوابووە ،كە ئەو
كەسایەتییەكی مێژوویی و (بیوراسف)ی پادشای
كۆنی فارسەكان بووە(.)86
ل��ە ت���ۆم���ارە م��ێ��ژووی��ی��ەك��ان��ی��ش��دا چەند
كەسایەتییەك بە ناوی (زوحاك) هاتوون ،كە هەر
هەموویان كەسایەتییەكانی دوای دەركەوتنی
ئایینی ئیسالم بوون ،ئەوانیش:
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(.1زوحاك كوڕی سوفیان كوڕی عەوف و كوڕی
كەعبی كیالبی-زوحاك بان سفیان بن عوف بن
كعب الكالبی) یەكێك بوو لە هاواڵنی پەیامبەری
ئیسالم (د.خ) لە شاری (مەدینە) و خودی پەیامبەر
كردیە والی (نەجد) و لە شەڕی هەڵگەڕاوەكاندا
لەساڵی (11ك632/ز) ك��وژرا .لەپەیامبەریشەوە
فەرموودەیەكی گێڕاوەتەوە(.)87
( .2زوحاك كوڕی ئەبی جوبیرە كوڕی زوحاك-
زوح��اك بن ابی جبیرە بن زوح��اك) لە هاوەاڵنی
پەیامبەری ئیسالم (د.خ)) بووە و لە پەیامبەر (دوو)
فەرموودەی گێڕاوەتەوە(.)88
( .3زوحاك كوڕی سوفیان كوڕی عەوف كوڕی
كەعب كوڕی ئەبی بەكر كوڕی كیالب كوڕی رەبیعە
كوڕی ئەبی عامر كوڕی سەعسەی عامری-زوحاك
بن سفیان بن عوف بن كعب بن ابی بكر بن كالبنب
ربیعە بن ابی عامر بن صعصعە العامری) ،كە لە
الیەن پەیامبەری ئیسالمەوە (د.خ) نێردرا بۆ الی
هۆزەكەی لە تیرەی عامری عەرەبی(.)89
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( .4زوح��اك كوڕی حارسە كوڕی زەید كوڕی
سەعلەبە كوڕی عوبەیدەی كوڕی عوەدی كوڕی
غەنەم ك��وڕی كەعب ك��وڕی سەملەی ئەنساری
خەزرەجی-زوحاك بن حارپە بن زید بن پعلبە بن
عبید بن عدی بن غنم بن كعب بن سلمە النصاری
الخزرجی)(.)90
( .5زوحاك كوڕی خەلیفە كوڕی سەعلەبە كوڕی
عودەی كوڕی كەعب كوڕی عەبدلئشهەلی ئەنساری-
زوحاك بن خلیفە بن پعلبە بن عدی بن كعب بن
عبداالشهل االنصاری) ،كە بەشداری شەڕی ئوحودی
كردووە و لە كۆتایی سەردەمی خەلیفە (عومەری
كوڕی خەتاب) كۆچی دوایی كردووە(.)91
( .6زوح��اك كوڕی زەملی جوهنی-زوحاك بن
زمل الجهنی) ،لە هاواڵنی پەیامبەری ئیسالم (د.خ)
بووە(.)92
( .7زوحاك كوڕی سوفیان كوڕی حارس كوڕی
زائد كوڕی عەبدولاڵ كوڕی حەبیب كوڕی مالیك
كوڕی جفاف كوڕی ئومروئی قەیس كوڕی یەهسە
كوڕی سەلیم كوڕی مەنسوور سەملی-زوحاك بن
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

65

سفیان بن حارس بن زائد بن عبداللە بن حبیب بن
مالك بن جفاف بن امری القیس بن یهثە بن سلیم ین
منصور السلمی)(.)93
( .8زوحاك كوڕی عەبد عومرۆ كوڕی مەسعود
كوڕی كەعب كوڕی عەبدلئەشهەل كوڕی حارسە
كوڕی دینار كوڕی نەجاری ئەنساری خەزرەجی-
زوح��اك بن عبد عمرو بن مسعود بن كعب بن
عبداالشهل بن حارپە بن دینار بن نجار االنصار
الخزرجی) ،كە بەشداری ه��ەردوو شەڕی بەدر و
ئوحودی كردووە(.)94
( .9زوحاك كوڕی عەرفەجەی سەعدی-زوحاك
بن عرفجە السعدی)(.)95
( .10زوحاك كوڕی قەیس كوڕی خالیدی كوڕی
ئەكبەر كوڕی وەهب كوڕی سەعلەبە كوڕی وائلە
كوڕی عومرۆ كوڕی عودەی كوڕی شەیبان كوڕی
موحارب كوڕی فەهر كوڕی نەزر كوڕی كینانەی
فەهری-زوحاك بن قیس بن خالد بن االكرب بن وهب
بن ثعلبە بن وائلە بن عمرو بن عدی بن شیبان بن
محارب فهر بن مالك بن نچر بن كنانە الفهری) ،كە
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لە نێوان سااڵنی (65-5ك684-626/ز) ژیاوە ،لەالیەن
(موعاویە كوڕی ئەبو سوفیان)ی یەكەمین خەلیفەی
ئومەوی كرایە والی (كوفە) لەساڵی (53ك676/ز)
و دواتر كرایە والی (دیمەشق) .كاتێكیش لەالیەن
(موعاویە كوڕی یەزید) لەو پۆستە الی برد ،وازی
لە پشتیوانی بنەماڵەی ئومەوی هێنا و ڕووی
كردە هەرێمی حیجاز لە نیوە دوورگ��ەی عەرەبی
و پەیوەندی بە (عەبدولاڵی كوڕی زوبێر)ەوە كرد
و بەیعەتی پێكرد .دواتر لە شەڕی (مورج راهیت)
لەبەرامبەر سوپای ئومەوییەكان كوژرا(.)96
( .11زوح���اك ك��وڕی عەبدوڵڕەحامن كوڕی
عەرزەبی ئەزدی ئەلئەشعەری-زوحاك بن عبدالرحمن
بن عرزب االزدی االشعری) ،كە ساڵی (105ك723/ز)
كۆچی دوایی كردووە ،والی شاری (دیمەشق) بووە
لە سەردەمی (عومەری ك��وڕی عەبدولعەزیز)ی
هەشتەمین خەلیفەی ئومەویدا(.)97
( .12زوح��اك ك��وڕی موخەلەد ك��وڕی زوحاك
ك��وڕی موسلیمی شەیبانی-زوحاك بن مخلد بن
زوحاك بن مسلم الشیبانی) ،كە لە نێوان سااڵنی
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(212-122ك828-740/ز) ژی��اوە ،بە یەكێك لە
پارێزەرانی فەرمودەكانی پەیامبەری ئیسالم (د.خ)
نارساوە(.)98
( .13زوحاك كوڕی موزاحمی بەڵخی خۆراسانی-
زوحاك بن مزاحم البلخی الخراسانی) ،كە ساڵی
(105ك723/ز) كۆچی دوایی ك��ردووە ،مامۆستای
مندااڵنی شاری (بەڵخ) بووە(.)99
( .14زوح��اك كوڕی قەیس كوڕی موعاویەی
تەمیمی)( )98پێشەوای حرورییەكان ،كە ساڵی
(129ك746/ز) كۆچی دوایی كردووە یەكێك بووە لە
پێشەواكانی كۆمەڵی خەواریج .ئەو سەرباری ئەوەی
هەوڵیدا لەگەڵ (سەعیدی كوڕی یەهدل) پەالماری
شارەكانی (موسڵ و جزیرە) بدات ،بەاڵم دواجار
لە (كفر توتا)ی سەر بە شاری (ماردین) لەالیەن
سوپاكەی (م��ەروان��ی ك��وڕی حەكەم) دوایەمین
خەلیفەی ئومەوییەكانەوە لەساڵی كوژرا(.)100
( .15زوحاك كوڕی عوسامن كوڕی عەبدولاڵی
ئەسەدی ح�زام��ی-زوح��اك بن عثامن بن عبداللە
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االسدی الحزمی) ،كە ساڵی (180ك796/ز) كۆچی
دوای��ی ك��ردووە و وال��ی یەمەن ب��ووە لەسەردەمی
خەلیفە (هارون ئەلڕەشید)ی پێنجەمین خەلیفەی
عەباسی(.)101
( .16زوحاك كوڕی نوعامن كوڕی سەعد-زوحاك
بن النعامن بن سعد)(.)102
هەرچی مێژوونووسی ئەرمەنی (موسیس
خوریناتسی)یە ،كە ساڵی (493ز) كۆچی دوایی
كردووە،پێی وابووە (زوحاك)ی ئەفسانەكەی جەژنی
ن��ەورۆزی كورد ،هەمان (ئەستیاگز)ی دوایەمین
پادشای مادەكان بووە .ئەمەو رەخنەی توندیشی
لە ئەفسانەی (كاوە و زوحاك) گرتووە و پێیوابووە
هەرگیز راستی لەو ئەفسانەیەدا نەبووە .تەنانەت
هەڵە بووە (بیوراسب)ی پادشا بكرێتە (زوحاك)و
بكرێتە هاوسەردەمی (نەمرود)ی پادشای ئاشوری(
 .)103ئ��ەم��ەش رای خۆرهەاڵتناسی رووس��ی
(دیاكۆنۆف)()104و هەریەك لە (حیلمی عەلی
شەریف) و (پرۆفیسۆر دكتۆر رەفیق شوانی) بووەو
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پێیانوابووە ،كە هەڵەیە (ئەستیاگز)ی دوایەمین
پادشای مادەكان ببەسرتێتەوە بە پادشایەكی
ستەمكاری وەك (زوح���اك) ،چونكە یەكەمیان
پادشایەكی كوردستانی و دووەمیشان پادشایەكی
عەرەبی یەمەنی بووە .مەبەستی ئەوانیش لەوە
هەڵەی بەستنەوەی ستەمكارێكی وەك (زوحاكی
عەرەبی یەمەنی) بووە بە (ئەستیاگز)ی دوایەمین
پادشای مادە(.)105
بۆچوونی (دیاكۆنۆف)یش لە ئایینی مانی،
كە بۆ س��ەدەی سێیەمی زایینی دەگەڕێتەوە،
(ك���اوان) بە مانای (ئ��ەژدی��ه��ا) ه��ات��ووە(.)106
(ئەحمەد ئەمین)یش پێی واب��ووە ،كە ‘‘زوح��اك
كەسایەتییەكی ئەفسانەی بووە زۆر لە راستییەوە
دوورە( .)107لەكاتێكدا (ڤالدیمیر منیۆرسكی)
ش وەك خۆرهەاڵتناسێكی رووس��ی( ،زوح��اك)
ی كەسایەتی ئەفسانە و (ئەستیاگز)ی دوایەمین
پادشای دەوڵەتی مادی بە (دوو) كەسایەتی جیاواز
زانیووە(.)108
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توێژەری ئێرانیش (ئیرباهیم پوورداود)یش بوونی
كەسایەتییەك بەناوی (ئەژدهاك-زوحاك) بۆ سەردەمی
(گرشاسپ-گوشتاسپ)ی پادشای هەرێمی (سیستان)
دەگێڕێتەوە( .)109مەبەستیش لە (گوشتاسپ) ئەو
پادشایە بوو ،كە پێشوازی لە (زەردەشتی كوردی
پورشاسپ) و پەیامەكەی كرد .هەر بە بڕوای ئەو
ت��وێ��ژەرەش (زەردەش���ت) لە نێوان سااڵنی (-660
583پ.ز) ژیاوە( .)110بەم بۆچوونەش بێت بوونی
كەسایەتییەك بە ناوی (ئەژدەهاك) بۆ سەردەمی
دەوڵەتی ماد دەگەڕێتەوە ،كە دوایەمین پادشای بووە.
(د .موسا موحەممەد خدر)یش وەك توێژەرێكی
كورد( ،زووحاك)ی بە رووداوێكی ئەفسانەیەكی و
دوور لە راستی مێژوویی زانیووە(.)111
لەگەڵ دەركەوتنی سوپای عەرەبی ئیسالمی بۆ
ناوچەكانی دەرەوەی نیوە دوورگەی عەرەبی و بە
تایبەت بۆ بەری خۆرهەاڵت و باكوری خۆرهەاڵت
بە كوردستان ،ناوی (زوحاك) كەوتە نێوناوان ،وەك
پێشرت ئاماژەمان بە دیارترینیان كرد.
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(كاوە) لە دەقە مێژووییەكاندا :سەبارەت بە
ناوی (ك��اوە)ش لە دەقە مێژووییەكاندا بۆچوونی
جیاجیا هەیەن ،بەاڵم ئەوەی زۆربەی هەرە زۆری
سەرچاوەكان لەسەری كۆكن ئەوەیە ،كە ناوی
(كاوە) لەپاڵ ناوی (زوحاك)دا لە دەقە ئەفسانەكاندا
هاتووە نەوەك لە دەقە مێژووییەكاندا .تەنانەت
لەسەر مێژووی (كاوە) بۆ بەر لە زایین و سەردەمی
(ئەستیاگ) بۆچوونی جیاجیای لەخۆ گرتووە .لەم
بارەوە هۆنەری گەورەی عەرەبیش (ئەبوتەمام) لە
دێڕە هۆنراوەكەیدا (كاوە)ی بە رزگاركەرێكی ئازا
ناوبردووە .ئەو لەم بارەوە وتوویەتی:
یا قابضا ید ال كاوس عادال اتبع یمینا منهم
بیسا‘‘()112
لەالیەكی دیكەوە گەشتیاری عەرەبی و ئیسالمی
(ئەملقدسی) ئەوەی بە خەڵكی شاری (ئیسفەهان)
داناوە و پێیوابووە ،دوای بردنی دوو كوڕەكەی بۆ
(ئەستیاگز) ،تا مێشكیان دەرخواردی مارەكانی سەر
شانی ئەو بدەن ،خۆی پێ نەگیراوەو بەرەو كۆشكی
(ئەستیاگز) هاتووە و كوشتویەتی(.)113
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(د.جیهانگیر ئاوشیدری) توێژەر و كەسایەتی و
باوەڕداری زەردەشتی( ،كاوە)ی وەك كەسایەتییەكی
قارەمانی مێژووی ئەفسانەیی ئێران پێناسە كردووە و
الی وابووە ،جگە لە كەسایەتییەكی ئەفسانەی هیچی
دی نەبووە(.)114
(د.حەسەن مەجیبی میرسی) لە بەرهەمێكیدا
باسی لە (كاوە)یەك كردووە ،كە دانیشتوی شاری
(ئیسفەهان) بووە و بەسەر پادشایەكی فارسی
لەساڵی (538پ.ز) بەسەردا سەركەوتووە(.)115
دیارە كاتێك ئەم بۆچوونە دەخەینە بەر پێوەری
زانستی مێژوو دەگەینە ئ���ەوەی ،كە لە هیچ
سەرچاوەیەكی مێژووییدا (كاوە) ناوێك خەڵكی
ئەو شارە نەبووە .ئەمەو ئەو پادشا فارسەشی باسی
لێوەكراوە (كۆرشی هەخامنشینی) بووە ،كە لە نێوان
سااڵنی (530-550پ.ز) فەرمانڕەوایەتی كردووە و
لە ماوەی دەسەاڵتیشیدا دووچاری شەڕ و ملمالنێ
نەبووە لەگەڵ دانیشتوانی شاری (ئیسفەهان)،
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چونكە لە الیەك پادشا و دەسەاڵتداری تێدا نەبووە،
لە الیەكی دیكەوە یەكێك بووە لە ناوچەكانی ژێر
دەسەاڵتی(.)116
(عەبدولرقیب یوسف) پێیوایە ‘‘ك��اوە هیچ
حەقیقەتێكی مێژوویی ن��ەب��ووە( .)117بە بڕوای
(ئیرباهیم حەسەن مەولود)یش ناوی (ك��اوە) لە
سەردەمی پادشا (ئەستیاگزی كوڕی كەی خەرسەوی
ماد)دا بوونی نەبووە(.)118
لێرەوە دەگەینە ئەوەی ،كە (زوحاك) لە زانستی
مێژوودا ،هەمان (ئەستیاگز)ی دوایەمین پادشای
دەوڵەتی ماد بووە و بەپێی رەوتی مێژوو ،كراوەتە
زوح��اك .ئەمەو (ك��اوە)ش ناوێك نەبووە بۆ هیچ
سەركردە و كەسایەتی و قارەمانێكی مێژوویی،
جگە لە ناوێك بۆ كەسایەتییەكی ئەفسانەیی .بەو
پێیەش هەڵەیە مێژوویی جەژنێكی نەتەوەیی وەك
(نەورۆز بۆ كورد) بە ئەفسانەیەك سەیر بكرێت و
لێی بڕوانرێت.
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باسی شەشەم
ساڵنامەی كوردی و
مێژووی جەژنی نەورۆز
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ساڵنامە بە یەكێك لە گرنگرتین پێوەرەكانی
ژیان و زانینی رووداوەكانی مێژوو ئەژمار كراوە ،تا
ئەوەی ساڵنامەكان وەك بەهێزترین پشتیوان و دەقی
مێژوویی ،هۆكاری رەسەنایەتی رابردووی كۆمەڵ و
نەتەوە و گەالن و ئایینێك بوون ،كە بەهۆیانەوە
لەالیەك رووداوەكانی مێژوویان بۆ پاراستووین،
لەالیەكی دیكەوە هۆكاری گەیشتنی ئەو رووداوانە
بوون بە نەوەكانی ئایندە و نەفەوتاندنی بۆ داهاتوو.
لەم پێودانگەوە هەر كۆمەڵ و نەتەوە و گەل
و ئاینێك لەسەر رووی زەوی خاوەنی ساڵنامەی
تایبەت بە خۆیان بوون ،كە بەهۆیانەوە واقیعییەتی
مێژوویی خۆیان پاراستووە.
ج��ووەك��ان وەك پەیڕەوانێكی ئایینی ،كە
لە دێ��ر زەم��ان��ەوە خۆیان بە (ن��ەت��ەوەی عیربی)
ناساندووە بڕویان وابووە نەتەوەیەكی سەربەخۆن
و ساڵنامەیەكی تایبەت بە خۆیان ب��ووە ،كە بە
(ساڵنامەی عیربی) ن��ارساوە .ئەوان بۆ سەملاندنی
راستی ساڵنامەكەیان ،ئاماژەیان بە مێژووییەك
ك��ردووە ،كە بەر لەساڵی (3760پ.ز) یەكەمین
دەسەاڵتی سیاسیان لەسەر خاكی (ئورشەلیم)
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دامەزراندووە .لەو كاتەشەوە تا بە ئێستا دەگات
جووەكانی جیهان و لە نێویشیاندا دەوڵەتی ئیرسائیل
كار بەو ساڵنامەیە دەكەن .ئامانج لەو كارەشیان
سەڵامندنی ئەوەیە ،كە ئەوان بەر لە (3760پ.ز)
خاوەنی قەوارەیەكی سیاسی ب��وون .ئ��ەوەش بۆ
ئەوەی بۆ عەرەب و سەراپای نەتەوە و كۆمەڵ و
گەالنی جیهانی بسەملێنن ،كە ئەوان سەر بە هیچ
ئایین و نەتەوەیەكی تر نەبوون و خاكی فەڵەستین،
كە (دەوڵەتی ئیرسائیل)یان تێدا دام��ەزران��دووە،
خاكی رەسەنی خۆیان بووە ،سەربەخۆ بوون ،سەر
بە هیچ نەتەوە و ئایینێك نەبوون .ئەو ساڵنامەشیان
بە فەڕمی لە یەكەمین بەیاننامەی دامەزراندنی
دەوڵەتەكەیان لە (14ی مایسی1948ز) بە (5708
عیربی) راگەیاند(.) 119
لە الیەكی دیكەوە مەسیحییەكانی جیهان و لە
نێویشاندا ئەو دەوڵەتانەی سەر بە ئایینی مەسیحین،
رۆژی هاتنە قسە و خەتەنەكردنی (عیسای كوڕی
مەریەم-س.خ)ی پەیامبەریان لە حەوتەمین رۆژی
تەمەنیدا بە سەرەتای (ساڵنامەی زایینی) زانیووە،
چونكە ئەو پەیامبەرە لە (25ی كانوونی یەكەم)
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لەدایكبووە و دوای (حەوت) رۆژ لە لەدایكبوونی
لەالیەك كەوتۆتە قسە ،تا پەردە لەسەر بێتاوانی دایكی
الببات ،كە بێ ئەوەی بچێتە ژیانی هاوسەرییەوە
مناڵێكی بە ناوی (عیسا) بووە ،لە الیەكی دیكەوە
بەو خەتەنەكردنەی سیامی پیاوەتی بەبەردا كراوە،
تا لەگەڵ پایەی پەیامبەرایەتیدا بگونجێت ،چونكە
نەدەبوو منداڵێك پەیامبەر بێت ،یان بانگەشە بۆ
پایەی پەیامبەری بكات( .)120هەربۆیە بە وتەی
گێڕانەوەكانی مێژوو هەر لەو رۆژەدا هاتۆتە قسە،
خەتەنەش كراوە .بەوەش الی باوەڕدارانی مەسیحی
ئەو رۆژە بە رۆژی سەملاندی كوڕییەتی و ناسینی
وەك پەیامبەرێكی مێژووی مرۆڤایەتی نارساوە ،بۆیە
كردویانە سەرەتایی (ساڵنامەی زایینی).
ئەمەو موسڵامنانی جیهانیش كۆچی پەیامبەری
ئیسالم (موحەممەد كوڕی عەبدولاڵ-د.خ) لەگەڵ
(ئەبوبەكری سدیق-ر.خ) لە شاری (مەككە)ەوە
بۆ ش��اری (ی���ەرسب) ،بە سەرەتایی دەركەوتنی
ساڵنامەیەك زانیووە ،كە ناوی (ساڵنامەی كۆچی)یە.
ئەو ساڵنامەیەی لە سەردەمی دووەمین خەلیفەی
راشدی (عومەری كوڕی خەتاب-ر.خ) و هەر لە
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الیەن خۆیەوە دانرا .بەوەش ساڵی (622ز) بووە
یەكەمین ساڵی كۆچی و هاوكات كرا لەگەڵ (1ی
موحەڕەم)( .) 121لەو كاتەشەوە ساڵنامەی كۆچی
بۆتە ساڵنامەیەكی ب��اوەڕ پێكراوی مێژوویی بۆ
موسڵامنانی جیهان تێكڕا و دەوڵەتانی عەرەبی و
ئیسالمی .رووداوەكەش لە شوێنی خۆیدا بوو ،چونكە
بە گەیشتنی پەیامبەری ئیسالم بۆ شاری (یەرسب)
سەرەتاكانی دەركەوتن و دامەزراندنی (دەوڵەتی
ئیسالم) بە ناوی (دەوڵەتی مەدینە) دەركەوت ،كە
بووە یەكەمین دەوڵەتی ئیسالمی لە مێژوودا.
ل��ێ��رەوەش تاكە رووداوێ��ك��ی مێژوویی ،كە
ساڵنامەی ك��وردی بۆ بگەڕێتەوە دامەزراندنی
(دەوڵەتی ماد)ە .ئەو دەوڵەتەی بەر لە (حەوت
سەدە) لە هەرێمی موكریانی خۆرهەاڵتی كوردستان
دام��ەزرا .دی��ارە گێڕانەوەی ساڵنامەی ك��وردی بۆ
دامەزراندنی دەوڵەتی ماد لە الیەن هەر مێژوونووس،
توێژەر ،نووسەر و هۆنەری كورد یان خۆرهەاڵتناس و
بێگانەوە بووبێت ،جێگەی ستایشە ،چونكە گێڕانەوەی
تاكە ساڵنامەی كوردی بۆ بیرەوەری دامەزراندنی
دەوڵەتێك لەسەر خاكی كوردستان ،كە زۆربەی
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هەرە زۆری بنەماكانی دەوڵەت و كوردستانی بوونی
لەخۆگرتبێت و زۆر لە دەركەوتنی نەتەوەی كوردەوە
نزیكبێت لە شوێنی خۆیدا بووە .ئەمەو جگە لە
دامەزراندنی ئەو دەوڵەتە هیچ دەقێكی مێژووی
یان گێڕانەوەی چیرۆك و ئەفسانەیەكیش پشتیوانی
لەوە ناكەن ،كە بەر لە (حەوت) سەدە كەسێكی بە
ناوی (كاوەی ئاسنگەر) توانیبێتی پادشایەك بە ناوی
(زوحاك) بكوژێت .تەنانەت ئەگەر رووداوەكەش بۆ
(كۆرشی هەخامنشینی) پادشای هەخامەنشینی و
(ئەستیاگز)ی دوایەمین پادشای ماد بگەڕێتەوە ،ئەوا
ئەو رووداوەش وەك لە چەندین دەقی میژووییدا
سەملێرناوە بۆ ساڵی (550پ.ز) دەگەڕێتەوە نەوەك
بۆ (700پ.ز) ،كە ساڵنامەی كوردی بۆ دەگەڕێتەوە.
لە پەراوێزی وەها رووداوێكی مێژووییدا جێگەی
خۆیەتی لەبەر رۆشنایی ئەو راستیانەی سەرەوە،
ئاماژە بەوە بكەین ،كە گێڕانەوەی مێژووی جەژنی
نەورۆز بۆ دامەزراندنی دەوڵەتی ماد ،جگە لەوەی
ساڵنامەی كوردی پشتگیری و پشتیوانی لێدەكات،
لەهەمانكاتدا بەڵگەی ئەوەشە ،كە ئێمە كورد بەر
لە (700پ.ز) خاوەنی دەوڵەتێكی بەهێزی وەك
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(ماد) بووین و لە نێوان سااڵنی (550-700پ.ز)
فەرمانڕەوایەتی خاكی كوردستانی كردووە .الشامن
وایە بە هەڵەدا نەچووبین ،كە ئەوەندی ئێمەی
كورد لە دوای رووخاندنی دەوڵەتی مادەوە عەوداڵی
دەوڵەت و گەیشنت بە سەربەخۆیی خاكی كوردستان
ب��ووی��ن ،ئ��ەوەن��دە كێشەمان لەگەڵ ق��ارەم��ان و
پاڵەوانەكاندا نەبووە ،چونكە هەر تاكێك بۆ تەنیا
قۆناغێكی مێژوویی بڕوانێت ،دەگاتە ئەوەی ،كە
ئێمەی كورد بۆ هەر قۆناغێك لە قۆناغەكانی مێژوو،
خاوەنی چەندین قارەمان و سەركردەیی مێژوویی
بووین ،بێئەوەی هیچ یەك لەوان توانیبێتیان كورد
بە بچووكرتین مافە نەتەوەیی و نیشتامنییەكانی
بگەیەنن ،كە دامەزراندنی دەوڵەتی كوردستانە،
بۆیە گ��ەڕان��ەوەی هەر تاكێكی ئێمەی ك��ورد بۆ
سەروەرییەكانی دەوڵەتی ماد و بانگەشەكردن بۆی
مانای ئەوەیە ،كە ئێمەی كورد لە رابردوودا خاوەن
قەوارەی سیاسی بووین و لە قۆناغێكی مێژوویی و
تا بە ئێستاش دەگات لێامن زەوتكراوە .ئەوەش ئەو
رێگە راستەقینەیە ،كە ئێمەی كورد بە ئایندەیەكی
گەش و رووناك دەگەیەنێت.
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بەشی حەوتەم
(جەژنی نەورۆز) لە تێڕوانینی
دەوڵەتانی خەالفەتی ئیسالمیدا
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مێژووی جەژنی نەورۆز و رێ و رەسمەكەی
لە تێڕوانینی دەوڵەتانی خەالفەتی ئیسالمی و
تۆمارەكانی مێژووی سەدەكانی ناوەڕاستدا ،زۆر
هەڵدەگرێت ،ب��ەاڵم ئ��ەوەی مەبەستی ئێمەیە
لەم لێكۆڵینەوەیەدا ئەوەیە ،كە بەهۆی ئەوەی
ئەم جەژنە بەالی بەشێك لە زانا و مامۆستایانی
ئایینی ئیسالم و پەیڕەو و هەڵگرانی ئەو ئایینە،
بە جەژنێكی دژ بە بنەماكانی ئایین ئیسالم سەیر
كراوە و یادكردنەوەی بە تاوان و هەڵە نازەرد كراوە،
بۆیە جێگەی خۆیەتی بە چەندین ئاماژە و تۆماری
مێژوویی ،تێڕوانین و بۆچوونی خەلیفە و بەرپرسانی
دەوڵەتانی خەالفەتی ئیسالمی بخەینەڕوو ،كە
لە دەوڵەتانی خەالفەتی (راش��دی وئومەوی و
عەباسی)دا خۆی بینیوەتەوە .ئەمەو ئاماژە بەو
دەقانە بكەین ،كە رێگەی بە یادكردنەوەی ئەو
جەژنەدا .لەم ب��وارەدا سەرەتائاماژە بە دەقێكی
قورئانی دەكەین ،كە دەفەرموێت ‘‘لكل امە جعنا
منسكا هم ناسكوە فال ینازعنك فی االم�ر(.)122
دیارە بەو پێیەی قورئانی پیرۆز سەرچاوە و بنەمای
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ئایینی ئیسالم و پەیڕەوانی ئەو ئایینە بووە ،بۆیە
رەوایی دانی ئەو كتێبە پیرۆزە بەو جەژنە ،لەو
مانایە ب��ەدەر نییە ،كە یەكەمین و گەورەترین
سەرچاوەی ئایینەكە ،رەوایەتی بە جەژنەكە داوە و
مافی یادكردنەوەی پێداوە و وەك جەژنی چەندین
نەتەوەیەك سەیری كردووە .هەربۆیە بوونی ئەو
جەژنە وەك جەژنێكی مێژوویی و نەتەوەیی كورد
و یادكردنەوەی پێچەوانەی فرمانەكانی خودا و
بنەماكانی ئایینی ئیسالم نەبووە ،وەك هەندێك
بۆی چوون.
 .1تێڕوانینی خەلیفە و بەرپرسانی دەوڵەتی
خەالفەتی راشدی بۆ جەژنی ن��ەورۆز :تێڕوانینی
خەلیفە و بەرپرسانی ئەم دەوڵەتەدا بۆ سەردەمی
خەلیفە (عومەری كوڕی خەتاب) دەگەڕێتەوە،
كاتێك پرۆسەی فتوحاتی ئیسالمی دەستی پێكرد
و سنوری دەوڵەتەكە دەرەوەی نیوە دوورگ��ەی
عەرەبی بڕی و گەیشتە ئەو ناوچانەی یادی جەژنی
نەورۆزیان دەكردەوە .لەم بارەوە (ئەلەبالزەری)
ئاماژەی بەوەداوە ،كە كوردەكان بەپیروز راگرتنی
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جەژنی نەورۆز و یادكردنەوەیان كردبووە یەكێك
لەمەرجەكانی رێكەوتن لەگەڵ ئەو سەركردانەی
سوپای عەرەبی ئیسالمی رووی��ان لە ناوچە و
مەڵبەندە كوردنشینەكان ك��رد .ل��ەم ب��ارەوەش
ئاماژەی بەوە داوە ،كە كوردەكانی (بالسجان و
سبالن و ساترودان) بەو مەرجە هاتنی سوپای
عەرەبی ئیسالمیان بۆ ناوچەكانیان قبوڵكردووە ،كە
رێگری یادكردنەوەو رێ و رەسمی ئەو جەژنەیان
لێنەكرێت ،ئەوانیش قبوڵییان كردووە( ،)123بەاڵم
كاتێك ئەم هەواڵە گەیشتە دووەمین خەلیفەی
راشدی خەلیفە (عومەری كوڕی خەتاب) ئەوكارەی
رەت��ك��ردەوەو ی��ادك��ردن��ەوەی جەژنی ن��ەورۆزو
وەرگ��رت��ن��ی باجی ئ��ەو ج��ەژن��ەی ق��ەدەغ��ەك��رد.
ئەمەش لە سەردەمی سێیەمین خەلیفەی راشدی
(عوسامنی كوڕی عەفان) كاری پێكرا( ،)124بەاڵم
لە سەردەمی چوارەمین خەلیفەی راشدی (عەلی
كوڕی ئەبی تالیب)دا كاتێك شیرینیان بە دیاری
بۆ خەلیفە هێنا ،تابیخوات ،پرسیاری ئ��ەوەی
كرد ،كەئەوە چییەو بۆچی ئەو شیرینییەیان بۆ
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هێناوە؟ لەوەاڵمدا پێیان وت ،كە ئەوە شیرینی
جەژنی ن��ەورۆزە ،بۆیە ئەویش لە وەاڵم��دا پێی
وتن :خۆزگە هەموو رۆژێك نەورۆز بوایە .بەوەش
ئازادی بە جەژنەكەدا و رێگری لە یادكردنەوەی
ن��ەگ��رت( .)125تەنانەت مێژوونووسێكی وەك
(ئەلسوڵی) ئاماژەی ب��ەوەداوە ،كە ساڵێك ئەو
جەژنە كەوتبووە دووەم رۆژی مانگی رەمەزان،
كەچی یادكرایەوە و یادەكەش بەكردنەوەی ئاگری
نەورزۆ و بەخشینەوەی شیرینی رێزی لێگیرا(.)126
 .2تێڕوانینی خەلیفە و بەرپرسانی دەوڵەتی
خەالفەتی ئومەوی بۆ جەژنی نەورۆز :لە سەردەمی
ئومەوییەكانیش (موعاویە) وەك یەكەمین خەلیفەی
ئەو دەوڵەتە رێگەی بە خەڵكی رەش��ە خاك لە
(ئێراق و كوردستان) كرد یادی نەورۆز بكەنەوە ،بەو
مەرجەی باجی نەورۆزانە وەك سەردەمەكانی پێشوو
بدەنە دەوڵەت( .)127بۆ ئەو مەبەستەش داوای لە
(زیاد)ی والی عێراق كرد ،فەرمان بە (عەبدولڕەحامنی
ك��وڕی دەراج���ی)ی لێپررساوی خ��ەراج��ی عێراق
بكات ،هەردوو باجی (نەورۆزانە و میهرەگان) لە
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خەڵكی وەربگرن( .عەبدولڕەحامن)یش فرمانەكەی
جێیبەجێكرد و لەساڵی یەكەمدا بڕی (دە ملیۆن)
دەرهەمی باجی هەردوو جەژنەكەی لە خەڵكانی
سنوری دەسەاڵتی كۆكردەوە ،كە ئەوەش بۆ سااڵنی
دواتری دەسەاڵتی كاری پێكراو بڕەكەشی لەو بڕەی
پێشەوە كەمرت نەبوو( .)128ئەمەو (حەجاجی كوڕی
یوسفی سەقەفی)ش بە زۆر هەردوو باجی نەورۆزانە
و میهرگانی بەسەر ئەوكەسانەدا سەپاند ،كە یادی
ئەوجەژنانەیان كردەوە و بە جەژنی لە مێژینەی
خۆیان زان���ی( ،)129ب��ەاڵم لەسەردەمی خەلیفە
(عومەری كوڕی عەبدولعەزیز)دا كاری پێنەكراو
بە كارێكی دژە ئیسالمی زان��ی( .)130لەسەردەمی
(هیشامی ك���وڕی عەبدوملەلیك)یش خ��اوەن
موڵكەكانی بەری خۆرهەاڵتی دەوڵەتی خەالفەتی
ئومەوی داوای��ان لە (خالیدی ك��وڕی عەبدولاڵی
قەرسی) كردووە ،باجی نەورۆزانە وەربگرێت وەك
داهاتێك بۆ دەوڵەتی خەالفەت ،چونكە پێشرت وەك
باجێكی سااڵنە لە كۆمەاڵنی خەڵك وەرگیراوەو
پێشكەش بە گەنجینەی گەورەی واڵت كراوە(.)131
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 .3تێڕوانینی خەلیفە و بەرپرسانی دەوڵەتی
خەالفەتی عەباسی بۆ جەژنی نەورۆز :لە سەردەمی
عەباسییەكانیشدا ئ��ەو جەژنە ی��ادك�راوەت��ەوە و
باج و خەراج لەالیەن یادكەرەوەكانی نەورۆزەوە
پێشكەش خەلیفەكانی عەباسی ك���راوە(.)132
تەنانەت بەشێكی خەلیفەكانی عەباسی لەگەڵ
هاتنی ئەو جەژنە پۆشاكی ج��وان و گرانبەها و
رەنگاوڕەنگییان لەبەر دەكرد و خۆیان دەڕازەندەوە،
تا پێشوازی لەمیوانەكانی ئەو جەژنە بكەن و دیاری
و خەاڵتەكان وەربگرن .ئەمەو لەشەوی نەورۆزدا
كۆڕی گەورە رێكدەخراو گۆرانی و مۆسیقا و سەما
لەگەڵ بەخشینەوەی شیرینی پێشكەش دەكرا(133
) .لەم بوارەدا(یەحیای كوڕی خالیدی بەرمەكی)
پێش (دوو) مانگ لە هاتنی جەژنی نەورۆز باجی
ن��ەورۆزان��ەی بۆ دەوڵ��ەت��ی خ��ەالف��ەت و(ه��ارون
ئەلڕەشید)ی خەلیفە كۆدەكردەوە( .)134ئەوەش
وەك چاكەیەك بۆ خەلیفەی عەباسی و نیشاندانی
دڵسۆزی بۆی .هەریەك لە (مامئون و متەوكیل) وەك
دوو خەلیفەی تری عەباسی رێگەیاندا یادی جەژنی
نەورۆز بكرێتەوە(.)135
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لەالیەكی دیكەوە (تاهیری كوڕی حوسێن)
وال��ی خ��ۆراس��ان لە س��ەردەم��ی خەلیفە مامئون
ئەو جەژنەی بە فەڕمی لە سنوری دەسەاڵتی
خۆی ناسی و یادی كردەوە و رێگەیدا هاواڵتیان
ئ��ەو رۆژە بكەنە ج��ەژن و خۆشی و شیرینی
ببەخشنەوە( .)136خەلیفە (متەوەكیل)یش لە
رۆژی جەژنی نەورۆزدا خۆی دەڕازاندەوە و پۆشاكی
گرانبەهای لەبەر دەكرد و پێشوازی لەو میوانانە
دەكرد ،كە بۆ مەبەستی جەژنە پیرۆزە دەهاتنە الی
و دیاریان بۆ دەهێنا( .)137تەنانەت تا سەردەمی
خەلیفە (موعتەزیدبیلال289-279/ك901-892/ز)
باجی خەراج لەجەژنی نەورۆزدا وەردەگیرا ،بەاڵم
بەفەرمانی ئەو خەلیفەیە كاتی وەرگرتنی باجەكە بۆ
یەكەم رۆژی وەرزی هاوین واتە (21ی حوزەیران)
دواكەوت .ئەمەو هەر بەفەرمانی هەمان خەلیفە
ی��ادك��ردن��ەوەی جەژنەكە ق��ەدەغ��ە ك���را(.)138
لەالیەكی دیكەوە دایكی (موقتەدر بیال-295/
932-907/320ز) ئاهەنگی گ��ەورەی بۆ رێ و
رەسمی جەژنی نەورۆز سازكردووە( .)139ئەمەو
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دانیشتوانی میرسیش لەسەردەمی فاتیمییەكاندا
یادی ئاهەنگی ئەم جەژنەیان دەكردەوە .یادەكەش
بە دیاریكردنی كەسێك بوو وەك سونبولی یادەكە و
دەیانكردە ئەمیری نەورۆز و سواری گوێدرێژێكیان
دەك��رد و پۆشاكی سووریان بۆ لەبەر دەك��رد و
بەناو شاردا دەیانگێڕاخەڵكیش پارە و شیرینیان
دەدایە و ئەویش ئاوی بەوانەدا دەكرد ،كە هیچیان
پێنەدەدا(  .)140خەلیفە (رازی329-312/ك-924/
941ز)ش ئەو جەژنە زیندوكرایەوە و رێگەی
پێدا یاد بكرێتەوەو خۆیشی كۆڕی میوانداری بۆ
میوانانی ئەو جەژنە سازكرد(.)141
لە تۆمارێكی (ئەلتنوخی) مێژوونووسی عەرەبی
و ئیسالمیدا ،كە ساڵی (384ك994/ز) كۆچی دوایی
كردووە ،ئاماژەی بەوە داوە ،كە لەگەڵ هاتنی جەژنی
ن��ەورۆز ،خەڵكی ش��اری (بەغداد) پەیكەرێكیان
دروست دەكرد و بە پۆشاك و خشڵ دەیان رازندەوە
و بە دەه��ۆڵ و زوڕن��ا دەی��ان�بردە سەربانەكان و
یاریان پێدەكرد و دواجار ئاگریان دەكردەوە(.)142
(ئیبنولجەوزی)ش ئاماژەی بەوە داوە ،كە لە شاری
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(بەغداد) مەراسیمی جۆراوجۆر بۆ جەژنی نەورۆز
س��ازك �راوە ،بێئەوەی ئ��ام��اژە بە جۆرەكانی ئەو
رێ و رەسمە ب��ك��ات( .)143دی��ارە ئەگەرچی ئەو
مێژوونووسە ئاماژەی بەوە نەداوە ،كە كام پێكهاتەی
شاری (بەغداد)ی پایتەختی دەوڵەتی خەالفەتی
عەباسی ئەو ئاهەنگەیان بۆ پێشوازی لە جەژنی
نەورۆز كردووە؟ بەاڵم گومانی تێدا نییە ،كە ئەوانەی
لە شاری (بەغداد) ئەو یادەیان كردۆتەوە فارس و
كوردەكانی ئەو شارە بوون ،چونكە ئەو جەژنە الی
ع��ەرەب پیرۆز نەبووە ،تا سااڵنە یادی بكەنەوە.
هەربۆیە جێگەی سەرنجە ئەو مێژوونووسە عەرەبییە
ئیسالمییە باسی ل��ەوە ن��ەك��ردووە! سائیرت ئەوە
لەبیرتەسكی خۆیەوە بووە ،یان تەواو نەیزانیووە
كە كام پێكهاتەی ئەو شارە ئەو یادەیان كردۆتەوە؟
كەلێنێكی كردۆتە تۆمارە مێژووییەكەی .لەگەڵ
ئەوەشدا بۆ ئەو یادە دەوڵەمەندەكان لە ماڵەكان
دەمانەوە و هەژارەكانیش دەهاتنە دەرەوە بۆ
یادكردنەوەكەو هێزەكانی پۆلیسیش ئەركی پاراستنی
ئەو رێ و رەسمەیان لە ئەستۆ دەگرت(.)144
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

93

هەریەك لە (ئەلسولی733/ك-1333ز)()143
و (ئەلنویری946/ك )145()-1540ئەو واقیعەیان
پشرتاستكردۆتەوە .وەك باسیشكراوە لەو جەژنەدا
سەرباری ئەوەی یادەكەرەوانی بۆ ئەو رۆژە خۆیان
شتووە و پۆشاكی نوێیان لەبەر كردووە .تەنانەت
(ئەلنویری) ئاماژەشی بەوە داوە ،كە لە جەژندا
پیرۆزبایی لە یەكرت كراوە()145و شیرینی و دیاری
بەخرشاوەتەوە()146و سەردانی یەكرتكراوە()147
و كێشە و گرفتەكانیش وەالوەن��راون و چارەسەر
بۆ كێشەكانیش دۆزراوەت���ەوە()148و دیاریش بۆ
دەس��ەاڵت��دار و خەلیفەكانی دەوڵەتی خەالفەت
ن��ێ��ردراوە( ،)149تا ئ��ەوەی دەس��ەاڵت��داران سااڵنە
نەورۆزانەیان وەك باجێك لەوانە وەرگرتووە ،كە یادی
ئەو جەژنەیان كردۆتەوە( .)150بەمەش جەژنەكە لە
سەدەكانی ناوەڕاست و الی دەوڵەتانی خەالفەتی
ئیسالمی یادكراوەتەوەو رێگەی لێنەگیراوە ،بەڵكو
بەپێچەوانەوە پشتیوانی لێكراوە.
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بەشی هەشتەم
(كورد) چۆن لە (جەژنی نەورۆز) بڕوانێت؟
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بۆ (كورد) وەك نەتەوەیەكی خۆرهەاڵتی لە
باشوری خۆرئاوای كیشوەری ئاسیا ،وا پێویستە
(دەوڵەتی ماد) بە كۆنرتین ئاماژە بۆ سەرەتایی
دەركەوتنی جەژنی نەورۆز دابنێت .ئەوەش بەوەی
ئەو دەوڵەتە بە نزیكرتین دەوڵ��ەت دادەنرێت
ل��ە م��ێ��ژووی ك��ۆن��دا ،ك��ە (رەگ���ەزی ك��ورد) تێدا
دەركەوتبێت و لە دەركەوتنی ساڵنامەی كوردییەوە
نزیكبێت ،چونكە ئاماژەكان بۆ سەملاندنی ئەوەی،
كە ه��ەری��ەك لە كۆمەڵ و گەالنی كۆنی وەك
(سۆمەری و سوئی و لۆلۆبی و كوتی و كاشی و
میتانی و نائیری و خوری) كورد بووبن ،بەهێز نین.
ئەوەش بەو بەڵگەیەی ،كە لەو سەردەمەی ئەوانی
تێدا ژیاون( ،كورد) وەك نەتەوە دەرنەكەوتووە،
بەڵكو ئ��ەوان وەك چەند كۆمەڵەیەك لەسەر
خاكی كوردستان دەركەوتوون ،كە دواتر رۆڵیان
لە دروستبوونی نەتەوەی كوردا بینیووە .كاتێكیش
(دەوڵەتی ماد) لەساڵی( )700ساڵ پێش زایین وە
هێزێكی سیاسی لە شاری (ئەكباتانا) و دواتر لە
ناوچەكانی دەوروب��ەری دەرك��ەوت .تۆمارەكانی
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مێژووش بۆ ئەوە دەچن ،كە (مادەكان) یەكەمی
ریشەی دەركەوتنی ن��ەت��ەوەی ك��ورد ب��ن ،وەك
(نەتەوە) .ئەمەو لە الیەكی دیكەوە دەركەوتنی
ساڵنامەی كوردی لە ژێر هەر دەق و سیاسەت و
بارودۆخێكدا دانرابێت ،رێچكەی مێژوویی خۆی
وەرگرتووە و وەك ساڵنامەیەكی تایبەت بە كورد
سەملێرناوە .تاكە مێژوویەكیش بەو ساڵنامەیەوە
بەسرتابێتەوە دامەزراندنی دەوڵەتی مادە ،كە لە
س��ەدەی هەشتەمی پێش زایین سەری هەڵدا و
دامەزرا ،بۆیە گومانی تێدا نییە ،كە (نەورۆز) وەك
جەژن و بۆنەیەكی نەتەوایەتی بۆ كورد بۆ یادی
دامەزراندنی ئەو دەوڵەتە دەگەڕێتەوە .ئەوەشی،
كە پێویستە بە الی هەموو كوردێكەوە بێ جیاوازی
رەگەز و ئایین و ئاستی كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی
وەك سەروەری و دەسكەوتی نەتەوەیی و نیشتامنی
لێی بڕوانێت ،بەستنەوەی ئەو جەژنەیە بە دەوڵەتی
مادەوە ،چونكە گرێدانی گەورەترین یاد و جەژنی
نەتەوەیی كورد بە دەوڵەتێكی وەك (م��اد)ەوە
سەروەرییە .ئەویش بەم بەڵگانەی خوارەوە:
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یەكەم -:سەراپای خەباتی كورد و بزوتنەوە
رەواكەی لە مێژوودا بۆ گەیشنت بووە بە ماف و
داوا رەواكانی .لەسەر هەمووشیانەوە (دەوڵەتی
ك��وردی) ب��ووە ،بۆیە گرێدانی ئ��ەم بۆنەیە بە
(دەوڵ��ەت��ی م��اد)ەوە مانای ئەوەیە ،كە ئێمەی
كورد بە بەڵگەی ئەو ساڵنامە و جەژنە لە مێژوودا
خاوەنی دەوڵەتێكی وەك (دەوڵەتی ماد) بووین.
ئەو دەوڵەتی داگیركەرانی كوردستان ب��ەردەوام
كۆسپی بەردەم دەركەوتن و دامەزراندنی بوون،
بۆیە بەستنەوەی ئەو جەژنە بە (دەوڵەتی ماد)
ەوە مانای ئەوەیە ،كە ئێمە خەباتەكەمان رەوایە و
كوێرانە شوێن رێگەیەكی نادیار نەكەوتووین.
دووەم -:لە دوای رووخاندنی دەوڵەتی ماد
لەسەر دەستی (كۆرشی هەخامەنشینی پارسی)
و بە یارمەتی (هارپاك)ی وەزی��ری (ئەستیاگز)
ی دوایەمین پادشای ماد لەساڵی (550پ.ز)،
ك��ورد لە خاكی خۆیدا ب��ووە ژێر دەس��ت��ە(.)151
لەو سەردەمەشەوە لە الیەن زلهێزە یەكێك لە
دوا یەكەكانی ناوچەكە و جیهانەوە داگیركراوە.
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تەنانەت هەتا ئێستاش جگە لەو بەشە ئازاكراوەی
ب��اش��وری ك��وردس��ت��ان ل��ە (هەرێمی كوردستان
عێراق)دا ،كە لە بەهاری (1991ز) لە هەر (سێ)
پارێزگای (دهۆك ،هەولێر ،سلێامنی) سەربەخۆیی
بەخۆوە بینیووە و خاوەنی حكومەتێكی خۆماڵی
خۆیەتی ،نزیك بە ( )88%خاكی كوردستانی گەورە
داگیركراوە .بەو پێیەشی خەونی هەموو كوردێكیش
لە راب��ردوو ،ئێستادا ،گەیشنت بووە بە (دەوڵەتی
ك��وردی) ،بۆیە شوێنی خۆیەتی ئەو جەژنە وەك
یادی ئەو دەوڵەتە مێژووییەی كوردستانی كۆن و
كورد بكەینەوە.هەروەها بیكەینە پەیامێك لە دژی
ئەوانەی كوردیان وەك (نەتەوە) و كوردستانیان
وەك (خاكێك بۆ كورد) قبوڵ نییە.
سێیەم -:بەستنەوەی یادی جەژنی نەورۆز
بە دەوڵەتێكی وەك (م��اد)ەوە ،بەڵگەی ئەوەیە،
كە كورد لە كۆندا سەرباری بوونی قەوارەیەكی
سیاسی ،خاوەن سیاسەتی خۆشی بووە ،بەوەی
هاوپەیامنی لەگەڵ كلدانییەكاندا كردووە بۆ لێدانی
(ئاشوورییەكان) ،كە سەرئەنجام بە رووخاندنی
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ئیمپراتۆریتی ئاشوری لەساڵی (612پ.ز) كۆتایی
پێهات( .)152ئەو ئیمپراتۆیەتەی بۆ ماوەی زیاتر لە
(دوو هەزار) ساڵ دژایەتی دانیشتوانی كوردستانی
ك��ۆن ك��رد و ب���ەردەوام لە هەوڵی داگیركردنی
خاكەكەیدا بوو.
چوارەم :ئەگەر ئێمەی كورد لە (دەوڵەتی ماد)
وە سەیری مێژووی جەژنی نەورۆز نەكەین و ئەو
جەژنە نەتەوەییە ببەستینەوە بە ئەفسانەكەی
(كاوەی ئاسنگەر و زوحاكی ستەمكار) ،دەكرێت
بپرسین ،كە ئایا ئەو رووداوە چی لەسەر ئێمە زیاد
كردووە و چ سودێكی پێگەیاندووین؟ واتە ئەگەر
مەبەست لەو ئەفسانەیە و یادكردنەوەی بۆ ئەوە
بێت ،تا بە داگیركەرانی كوردستان بڵێین ،كە ئەگەر
ئێوە (زوحاكی ستەمكاری سەردەمە بووبن ،ئەوا بۆ
هەر سەردەمێك كاوەیەكی ئاسنگەر بووە ،لێتان
بدات و لە دەس��ەاڵت دوورت��ان بخاتەوە) ،بەاڵم
لەگەڵ ئەو راستییەشدا ،ئەی بۆ نەپرسین ،كە لەگەڵ
ئەوەی مێژووی نەتەوایەتیامن هەزاران قارەمان و
تێكۆشەری بەخۆەوە بینیووە و زۆربەیان خۆیان
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز
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كردۆتە قوربانی خاك و نیشتامن و نەتەوەكەیان،
بەاڵم ئەو هەموو قارەمان و قوربانیانە هیچی لە
خەبات و تێكۆشانی ئێمە سەوز كردووە؟ یان الی
كەم خەباتی ئەو هەموو قارەمانانەی مێژووی
نەتەوایەتیامن ،كوردی لە سەدەی بیست و یەكدا
بە دەوڵەتێكی سەربەخۆ گەیاندووە و لە ژێر
دەستی داگیركەرانی كوردستان رزگاری كردووە؟
بێگومان نەخێر .هەربۆیە باشرت و زانستیرت بووە،
كە لێرە بەدوا وەك دامەزراندنی دەوڵەتی ماد لەو
جەژنە نەتەوەییە بڕوانین .ئەوەش (دوو) سودی
گ��ەورە بە خۆمان وەك كورد و مێژووەكەمان و
ئایندەی سیاسیامن دەگەیەنێت ،ئەوانیش:
یەكەم :بە هاواڵتیانی نێوخۆمان و دۆستان و
تەنانەت نەیارەكانیشامن دەڵێن ،كە ئەو تاكە جەژنە
نەتەوەییەی ئێمە وابەستەی ئەفسانەیەك نییە وەك
لە سااڵنی راب��ردوودا بۆی چووین ،بەڵكو مێژووی
جەژنەكە وابەستەی مێژووی دامەزراندنی دەوڵەتێكە
بە ناوی (دەوڵەتی ماد) ،كە هەر لەو دەوڵەتەشەوە
ساڵنامەیەكی بۆ ئێمەی كورد لێ دەرئەنجام كراوە.
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دووەم :ب��ەو مێژووە بە خۆمان و دۆست
و نەیارەكانیشامن دەڵێن ،كە ئێمە نەتەوەیەك
نین ،ئەفسانە بكەینە پێوەری مێژوو ،جەژن و
بۆنەكامنان ،بەڵكو ئەفسانەكان تەنیا وەك چەند
دەقێكی ئەدەبی سەیر كراون ،نەوەك مێژوو ،جەژن
و سرتاتیجییەتی ئایندەی نەتەوە و خاكەكەمانی
لەسەر دابڕێژین.
ل��ێ��رەوە ب��ە ه��ەم��ووان دەڵ��ێ��ی��ن ،ك��ە ئێمە
نەتەوەیەكی خ��اوەن م��ێ��ژووی راستەقینەین،
نەوەك مێژووییەك لەسەر داستان و ئەفسانەكان
بنیاترنابێت .هەر بۆیە باشرتە لێرە بەدوا هەموومان
وەك (ك���ورد) و ل��ە س��ەرت��اس��ەری ك��وردس��ت��ان
(نەورۆز) وەك یادی دامەزراندنی (دەوڵەتی ماد)
بكەینەوە .ن��ەوەك بیبەستین بە ئەفسانەیەكی
هەڵبەسرتاوی وەك (ك��اوەی ئاسنگەر و زوحاكی
ستەمكار!)( .)153ئەو ئەفسانەیەی نە هیچیان لە
بارودۆخی ئێمەی كورد گۆڕیووە ،نەلێیدەگۆڕن،
بەڵكو تەنیا ئ��ەوە نەبێت ،كە سااڵنە بە یادی
(ك��اوەی ئاسنگەر و زوحاكی ستەمكار)ەوە الو
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز
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و خوێن گەرمەكانیكوردیان راپێچی زیندانە
تاریكەكانی دوژمنان بە كورد ك��ردووە! ئەوەش
بۆ ئ��ەوەی ژم��ارەی قوربانییەكامنان زیاد بكات،
بەاڵم كاتێك یادەكە بە دەوڵەتێكەوە ببەستینەوە
زیاتر لە مافەكامنان نزیك دەكەوینەوە ،چونكە
گێڕانەوەی جەژنێكی نەتەوایەتی بە ئەفسانەوە
مانای گەیشتنە بە مافەكان بە خەیاڵ و خەون.
بەستنەوەشی بە دەوڵەتەوە واتە گرێدانەوەی
بە واقعێكی راستەقینەی مێژووی ،كە دەبێت پێ
بگەین .دی��ارە ئ��ەوەش دوای ئ��ەوەی ڕێكخراوی
نەتەوە یەكگرتووەكان لە (شەست و چوارەمین)
كۆبوونەوەی ئاسایی خۆیدا لە (10ی مایسی2010ز)
بە پێی بەندی ()49ی كارەكانی ،جەژنی نەورۆزی
وەك جەژنێكی جیهانی بە فەڕمی ناسی و خستییە
نێو چوارچێوەی ئەو جەژنە جیهانیانەی لەالیەن
چەند نەتەوە و كۆمەڵگەیەكەوە یاد دەكرێنەوە،
كە یەكێك لەوان (نەتەوەی كورد)ە.
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ئەنجام
ل��ەك��ۆی ئ��ەم توێژینە زانستییە دەگەینە
ئەوەی ،مێژووی جەژنی نەورۆز ،وەك گەورەترین
جەژنی نەتەوەیی كورد ،سەرنجی دەیان و سەدان
مێژوونووس و نووسەر و توێژەر و خۆرهەاڵتناس
و گەشتیاری بۆ الی خۆی راكێشاوە ،تا ئەوەی
هەر پۆلەو بە شێوازێك بۆ ئەو جەژنەی روانیووە.
هەندێك بۆ سەرەتای مانگ و وەرز و ساڵێكی
ن��وێ و پۆلێكی تر بۆ ئەفسانەكەی (ك��اوەی
ئاسنگەر و زوحاكی ستەمكار) و بەشێكی تر بۆ
مێژووی دامەزراندنی دەوڵەتی ماد و مێژووی
ساڵنامەی كوردییان گێڕاوەتەوە .هەربۆیە ئەوەی
لەم چەند الپەڕە كورتەدا سەرنجامن خستە پاڵ
و تیشكامن خستە سەر ،دەرخستنی رەسەنییەتی
جەژنی نەورۆز بووە ،كە نەتەوەی كورد لە پاڵ
نەتەوە و گەالنی وەك (فارس و بەلوچ و ئازەری
و ئەفغانی و..تاد) ،سااڵنە لە یەكەم رۆژی مانگ
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز
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و ساڵی نوێدا یادی كردۆتەوە و یادی دەكاتەوە.
رووداوەك��ەش (1ی نەورۆز) بەرامبەر بە (21ی
ئازار)ی هەموو ساڵێك بووە لە ساڵنامەی زایینیدا.
ئەمەو لە الیەكی ت��رەوە مێژووی ئەو جەژنە،
یادی كوشتنی (زوح��اك) نەبووە و نییە لەسەر
دەستی (كاوەی ئاسنگەر) وەك ئەفسانەكان لێیان
روانیووە ،بەڵكو ساڵیادی دامەزراندنی یەكەمین
دەوڵەتی كوردی بووە ،بەناوی دەوڵەتی (ماد)
لەسەر دەستی (دیاكۆ)ی دامەزرێنەری بەر لە
( )700ساڵ پێش زایین ،كە هەر لەو راستییەشەوە
ساڵنامەی كوردی دەرئەنجام ك��راوە .بە هیوای
ئەوەشین هەمووان بەو شێوەیە سەیری بكەین و
ئەوەش ببێتە هۆكاری یەك تێگەیشنت و یەكڕیزی
كورد لە ئێستا و ئایندەی خەباتی نەتەوەیی و
مرۆیی و ژیاریامندا.
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سەرچاوەكان:
یەكەم :كتێبە پیرۆزەكان:
.1ئاڤێستا :كتێبی پیرۆزی ئایینی زەردەشتی.
.2ئینجیل :كتێبی پیرۆزی ئایینی مەسیحی.
 .3قورئانی پیرۆز :كتێبی پیرۆزی ئایینی ئیسالم.
دووەم :بە زمانی عەرەبی-:
ا.سەرچاوە كۆنەكان-:
أبن األثري ،عزالدين أىب الحسن عيل بن محمد بن عبدالكريم
الجزري630( /ه1233/م)
 .4اسد الغابة يف معرفة الصحابة ،تحقيق :محمد ابراهيم البنا
و محمد احمد اشور و محمد عبدالوهاب فايد ،الطبعة األوىل،
دار احياء الرتاث العريب-بريوت ،لبنان ،بال.
 .5الكامل يف التاريخ ،الطبعة الرابعة-بريوت ،لنبان1994 ،م.
االزدي ،ابو زكريا محمد بن اياس334(/ه945 /م)
 .6تاريخ املوصل ،تحقيق :د.عيل حبيبة ،الطبعة االويل ،دار
التحرير-القاهرة ،مرص1967 ،م.
االص��ط��خ��ري ،أيب اس��ح��اق أبراهيم ب��ن محمد ال��ف��اريس/
(340ه950/م)
 .7املسالك واملاملك ،تحقيق :د .محمد جابر عبدالعال الحيني،
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز
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مراجعة :محمد شفيق غريال ،طبعة وزارة الثقافة واألرشاد
القومي-األدارة العامة للثقافة ،القاهرة ،الجمهورية العربية
املتحدة1961 ،م .البخاري ،ابو عبداللة محمد بن اسامعيل/
(256ه869/م)
 .8صحيح البخاري ،الطبعة االويل ،دار االخبار اليوم-القاهرة،
مرص2004 ،م .بدلييس ،االمري رشفخان بن االمري شمس الدين
بن رشفخان الروذيك1010(/ه1601/م)
 .9رشفنامة ،الطبعة االويل ،ترجمة :محمد جميل املال احمد
روزبياين ،مؤسسة موكريان للنرش و التوزيع-اربيل ،اقليم
كردستان العراق-العراق2001 ،م .البالذري ،ابوالحسن احمد بن
يحيي بن جابر279(/ه892/م)
 .10فتوح البلدان ،عني مبراجعتة :رضوان محمد رضوان ،دار
الكتب العلمية-بريوت ،لبنان1991 ،م .البريوين ،ابو الريحان
محمد بن احمد440(/ه1048/م)
 .11االثار الباقية عن القرون الخالية ،الطبعة االويل ،دار صادر-
بريوت ،لبنان ،بال .ابومتام ،حبيب بن أزس بن حارث الطايئ/
(231ه845/م)
 .12ديوان ابومتام-حياتة و شعرة ،الطبعة الثانية ،بال1970 ،م.
التنوخي ،ابو عيل املحسن بن عيل384(/ه994/م)
 .13نشوار املحارضة و اخبار املذاكرة ،تحقيق :عبود الشاذيل،
الطبعة االويل ،دار صادر-بريوت ،لبنان1971 ،م .الثعالبي،
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ابومنصور عبدامللك بن محمد بن اسامعيل النيسابوري/
(429ه1037/م)
 .14تاريخ غرر ملوك الفرس و سريهم ،الطبعة االويل ،طهران،
ايران1963 ،م .الجاحظ ،ابوعثامن عمرو بن بحر بن محبوب/
(255ه868/م)
 .15البيان و التبني ،تحقيق :د.درويش جودي ،الطبعة االويل،
رشكة ابناء رشيف االنصاري للطباعة و النرش و التوزيع ،صيدا-
بريوت ،لبنان2007 ،م.
 .16املحاسن و االضداد ،رشحة و وضح فهارسة :صالح الدين
الهواري ،الطبعة االويل ،املكتبة العرصية-بريوت ،لبنان2003 ،م.
الجهشياري ،ابو عبداللة محمد بن عبدوس331(/ه942/م)
 .17ال��وزراء و الكتاب ،تحقيق :مصطفي السقاء و ابراهيم
االبياري و عبدالحفيظ شبيل ،الطبعة االويل ،مطبعة مصطفي
الباب الحلبي و اوالدة-القاهرة،مرص1938 ،م .خوريناتيس،
موسيس493(/م)
 .18تاريخ االرمن من البداية حتي القرن الخامس امليالدي ،نقلة
عن االرمنية :نزار خلييل ،الطبعة االويل ،دار اشبيلية للدراسات
و النرش-دمشق ،سورية1987 ،م.
ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد بن جابر808(/ه1405/م)
 .19املقدمة :الطبعة االويل ،مطبعة دار أحياء و الرتاث العريب،
بريوت ،لبنان ،بال .الخوارزمي ،ابوعبداللة محمد بن احمد بن
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز
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يوسف387(/ه997/م)
 .20مفاتيح العلوم ،تحقيق :فان فلوتني ،الطبعة االويل ،الرشكة
الدولية الذخائر-القاهرة ،مرص2004 ،م .الدينوري ،أبوحنيفة
أحمد بن داود282(/ه895/م)
 .21األخبار الطوال ،تحقيق :عبداملنعم عامر ،مراجعة :د.جامل
الدين الشيال ،الطبعة األوىل ،أنتشارات افتاب-طهران ،ايران،
1960م .الذهبي ،شمس الدين ابن عبداللة محمد بن احمد بن
عثامن748(/ه1347/م)
 .22دول االسالم ،حققة و علق علية :حسن اسامعيل مروة،
الطبعة الثانية ،دار صادر للطباعة و النرش-بريوت ،لبنان،
2006م .الصويل ،ابوبكر محمد بن يحيي335(/ه946/م)
 .23اخبار الرايض باللة و املتقي باللة او تاريخ الدولة العباسية
من سنة (333-322ه) ،الطبعة الثانية ،دار املسرية-بريوت،
لبنان1979 ،م .عبداللة بن عبدالحكم257(/ه871/م)
 .24سرية عمر بن عبدالعزيز عيل ما رواة االمام مالك بن انس
و اصحابة ،تحقيق :احمد عبيد ،الطبعة السادسة ،عامل الكتب-
بريوت ،لبنان1984 ،م .الطربي ،ايب جعفر محمد بن جرير/
(310ه932/م)
 .25تاريخ الطربي ،تحقيق :مصطفي السيد و طارق السيد،
الطبعة االويل ،مكتبة التوفيقية-القاهرة ،مرص ،بال .الفيومي،
احمد بن محمد770(/ه1369/م)
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 .26املصباح املنري ،الطبعة االويل ،املكتبة العلمية-بريوت،
لبنان ،بال .ابن قتيبة الدينوري ،ابو محمد عبداللة بن مسلم/
(276ه889/م)
 .27املعارف ،الطبعة االويل ،دار الكتب العلمية -بريوت،
لبنان ،بال .القلقشندي ،ابوالعباس شهاب الدين احمد بن عيل/
(821ه1418/م)
 .28صبح االعيش يف صناعة االنشاء ،اختار النصوص و علق
عليها :عبدالقادر زكار ،الطبعة االويل ،دمشق ،سوريا1982 ،م.
ابن كثري ،ايب الفداء الحافظ بن كثري الدمشقي774(/ه1372/ز)
 .29أبن كثري :البداية و النهاية يف التاريخ ،تحقيق و توثيق:
صدقي جميل العطار ،الطبعة االوىل ،دار الفكر للطباعة و
النرش -بريوت ،لبنان2008 ،م.
 .30قصص االنبياء ،حققة و ضبطه و علق علية و اخرج احادثيه:
عيل عبدالحميد ابوالخري و محمد وهبي سليامن و مصطفي
زريق ،الطبعة العارشة-دار الخري-دمشق-بريوت ،لبنان1999 ،م.
املسعودي ،ابو الحسن عيل بن الحسني346(/ه955/م)
 .31التنبيه و األرشاف ،الطبعة االويل ،طبعة دار الرتاث ،بريوت،
لبنان1968 ،م.
 .32مروج الذهب ومعادن الجوهر ،عني بة :د .محمد هشام
النعسان و عبداملجيد طعمة حلبي ،الطبعة األوىل ،دار املعرفة
للطباعة و النرش و التوزيع -بريوت ،لبنان2005 ،م .املقديس،
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مطهر بن طاهر /املتوىف سنة (845ه1441/م)
 .33البدء و التاريخ ،نرشة و علق علية :كليامن هوار ،قدم له
هذة الطبعة :د .محمود اسامعيل ،الطبعة الثانية ،مطابع الهيئة
املرصية العامة-القاهرة ،مرص2010 ،م .املقريزي ،تقي الدين
ابوالعباس احمد بن عيل845(/ه1441/م)
 .34الخطط املقريزية املسامة باملواعظ و االعتبار بذكر الخطط
و االثار ،تحقيق :محمد زينهم و مديحة الرشقاوي ،الطبعة
االويل ،دار الكتب العلمية-بريوت ،لبنان1997 ،م .مسكويه،
ابوعيل الرازي421(/ه1030/م)
 .35تجارب االمم ،حققه وقدم له :د.ابوالقاسم امامي ،الطبعة االوىل،
دار رسوش للطباعة و النرش و التوزيع-طهران ،ايران2001 ،م .ابن
النديم ،أبو الفرج محمد بن أيب يعقوب385(/ه-995م)
 .36الفهرست ،تحقيق :رضا تجدد بن عيل بن زين العابدين
الحائري امل��ازن��دراين ،الطبعة الثالثة ،دار املسرية-بريوت،
لبنان1988 ،م .النويري ،شهاب الدين احمد عبدالوهاب/
(733ه1520/م)
 .37نهاية االرب يف فنون االدب ،الطبعة االويل ،دار الكتب-
القاهرة ،مرص ،بال .اليعقويب ،احمد بن ايب يعقوب بن واضح
بن كاتب292(/ه904/م)
 .38تاريخ اليعقويب ،الطبعة االويل ،مطبعة الغري-النجف،
العراق1358 ،ه.
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ب.سەرچاوە نوێیەكان-:
احمد امني/
 .39ضحي االس�لام ،الطبعة االويل ،مكتبة النهضة املرصية-
القاهرة ،مرص1956 ،م .االحمد ،سامي سعيد/
 .40العراق القديم ،الجزء االول ،الطبعة االويل ،بغداد1978 ،م،
الجزء الثاين ،الطبعة االويل ،بغداد ،العراق1983 ،م .اليادة،
مرسيا/
 .41تاريخ املعتقدات واالفكار الدينية ،ترجمة :عبدالهادي
عباس ،الطبعة االويل ،دار دمشق– دمشق ،سوريا-1986 ،
1987م .ايرواين زاده ،د .عبدالغني و د .نرصالله شاميل/
 .42االدب العريب و االيرانيون من بداية الفتح االسالمي
اىل سقوط بغداد ،الطبعة االوىل ،نرش ذره-طهران ،ايران،
1386ه.ش .البدراوي ،رياض عبدالحسني/
 .43املوقف االموي من املوايل بني الشبهات و الواقع التاريخي،
الطبعة االويل ،دار متوز للطباعة و النرش و التوزيع-دمشق،
سورية2011 ،م .البهنيس ،صالح/
.44مناظر الطرب و التصوير االيراين يف العرصين التيموري و
الصفوي ،الطبعة االويل ،كلية االثار-جامعة القاهرة ،مكتبة
مدبويل-القاهرة ،مرص ،بال .د.جامل رشيد أحمد و د.فوزى
رشيد/
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 .45تأريخ الكرد القديم ،الطبعة االويل ،مطابع دار الحكمة-
أربيل ،العراق1990 ،م .د.حسن ابراهيم حسن/
 .46تاريخ الدولة الفاطيمة ،الطبعة االوىل ،القاهرة ،مرص،
1959م .د .حسن جعفر نورالدين/
 .47شعر التمرد يف االعرص العباسية ،الطبعة االوىل ،رشاد
برس للطباعة و النرش-بريوت ،لبنان2003 ،م .خصباك،
د.شاكر/
 .48االك��راد-دراس��ة اثنوغرافية ،الطبعة االويل ،مطبعة
شفيق-بغداد ،العراق1972 ،م .دياكونوف ،ا.م/
 .49املنامت االيرانية ،الطبعة االويل ،دمشق-سورية،
1998م.
زاك��س ،ه��اري .50 /عظمة بابل ،ترجمة عامر سليامن،
الطبعة االويل ،بغداد ،العراق1980 ،م .الزركيل ،خريالدين/
 .51االعالم– قاموس الرتاجم الشهر الرجال و النساء العرب
و املستعربني و املسترشقني ،الطبعة السابعة ،دار العلم
للماليني– بريوت ،لبنان1986 ،م .زيك محمد حسن/
 .52الرحلة املسلمون يف العصور الوسطى ،الطبعة االويل،
دار املعارف-القاهرة ،مرص1945 ،م .زيادة ،نقوال و أخرون/
 .53أطلس العامل ،الطبعة االوىل ،بريوت – لبنان1982 ،م.
رسور ،د .محمد جامل الدين/
.54تاريخالحضارةاالسالميةيفالرشق،الطبعةالثانية،بال1973،م.شري،ادي/
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 .55االلفاظ الفارسية املعربة  ،الطبعة االويل ،بريوت  -لبنان
1908 ،م .طه باقر/
 .56مقدمة التأريخ الحضارات القدمية ،الجزء الثاين ،الطبعة
االويل ،دار الشؤون الثقافية العامة -بغداد ،العراق1973 ،م.
طه باقر و د.فوزى رشيد و رضا جواد الهاشمى/
 .57تأريخ ايران القديم ،الطبعة االوىل ،مطبعة جامعة بغداد-
بغداد ،العراق1980 ،م .العابد ،مفيد رائف محمود/
 .58معامل تاريخ الدولة الساسانية-عرص االكارسة (651-226م)،
الطبعة االويل ،دار الفكر املعارص-بريوت ،لبنان ،دار الرشوق-
دمشق ،سورية1999 ،م .العزيز ،د.حسني قاسم/
 .59املفصل يف نشاة نوروز الذهنية االبداعية ،تقديم :د.مكرم
الطالباين ،الطبعة االويل ،مطبعة شفان-السليامنية ،اقليم
كردستان العراق ،العراق2012 ،م .د .فائزة محمد عزت/
 .60الحياة االجتامعية للكورد بني القرنني (9-4ه15-10/م)،
الطبعة االويل ،من مطبوعات اكادميية الكوردية-اربيل ،اقليم
كردستان العراق-العراق2009 ،م .فرست مرعي اسامعيل/
 .61الكرد و كردستان جدلية االسطورة و التاريخ و الدين،
الطبعة االويل ،السليامنية ،اقليم كردستان العراق ،العراق،
2006م .كريستنسن ،ارثر/
 .62ايران يف عهد الساسانيني ،ترجمة :يحيى الخشاب ،مراجعة:
عبدالوهاب عزام  ،الطبعة األوىل ،مطبعة لجنة التاليف والرتجمة
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والنرش -القاهرة ،مرص1957 ،م .املرصي ،د.حسن مجيب/
 .63سلامن الفاريس ،الطبعة االويل ،دار الثقافة و النرش-القاهرة،
مرص1991 ،م.
 .64من ادب الفرس و الرتك ،الطبعة االويل ،الدار الثقافية
للنرش-القاهرة ،مرص1999 ،م .املالح ،الدكتور هاشم يحيى و
اخرون/
 .65دراسات يف فلسفة التاريخ ،الطبعة االويل ،مديرية دار الكتب
للطباعة و النرش– املوصل ،العراق1988 ،م .ميغوليفسيك ،ا.س/
 .66ارسار االلهة و الديانات ،ترجمة :د.حسان مخائيل اسحق،
الطبعة االويل ،دار عالء الدين– دمشق ،سوريا2005 ،م.
سێیەم :بە زمانی فارسی-:
ا.سەرچاوە كۆنەكان:
اوستا/
.67كهن ترین رسودهای ایرانیان ،گزارش :جلیل دوستخواە،
چاپ نهم ،انتشارات مروارید– تهران1384 ،ه.ش.
عمر الخیام ،غیاث الدین أبوالفتوح عمر بن أبراهیم/
(519ه1131/م)
 .68نوروزنامە ،تصحیح و تحشیە:مجتبی مینوی ،چاپ دوم،
انشتارات اساطیر-تهران ،ایران1385 ،ه.ش.
فردوسی ،ابوالقاسم411(/ه1020/م)
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 .69شاهنامە ،بكوشش :د سعید حمیدیان ،چاپ سیزدهم,
چاپ نیكا-تهران ،ایران1387 ،ه.ش.
قمی ،أبو جعفر محمد بن حسن بن فروخ صفار290(/ه)902/
 .70تاریخ قم ،ترجمە :حسن بن علی قمی ،بە تصحیح:
جالل الدین تهرانی ،چاپ اول ،أنشتارات توس-تهران ،ایران،
1361ه.ش.
گزنفون410(/پیش از میالد)
 .71رسشت كوروش كبیر ،ترجمە :سید ضیاءالدین ،چاپ دوم،
مٶسسە انتشارات پاناسارینا– تهران ،ایران1390 ،ه.ش.
هیرودوت425(/پیش از میالد)
 .72تاریخ هیرودوت ،ترجمە :غالمعلی وحید مازندرانی،
چاپ پنجم ،رشكت انشتارات علمی و فرهنگی-تهران ،ایران،
1387ه.ش.
ب .سەرچاوە نوێیەكان:
احمدی ،حمید/
 .73حمید احمدی :ریشەهای بحران در خاورمیانە ،چاپ اول،
تهران ،ایران1371 ،ه.ش.
اسمیث ،برندا/
 .74مرص باستان ،ترجمە :ازیتا یاسائی ،چاپ چهارم ،چاپ
شمشاد-انتشارات ققنوس ،تهران ،ایران1384 ،ه.ش.
اوشیدری ،د.جهانگیر/
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 .75دانشنامە مزدیسنا ،واژە نامە توضیحی أیین زردشت ،چاپ
أول ،چاپخانەی سعدی-تهران ،ایران1377 ،ه.ش.
برومند سعید ،د .جواد/
 .76نوروز جمشید ،چاپ دوم ،انتشارات توس-تهران ،ایران،
1388ه.ش.
بهرام پژدو ،زرتشت/
 .77زرتشت نامە ،تصحیح :محمد دبیر سیاقی ،چاپ اول،
كتابخانە گهوری-تهران ،ایران1338 ،ه.ش.
پور داود ،ابراهیم/
 .78اناهیتا ،بە كوشش :مرتضی گرضی ،چاپ سوم ،انتشارات
دنیای كتاب-تهران ،ایران1386 ،ه.ش.
پیكولوسكایاو دیگران/
 .79تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سدە هجدهم،
ترجمە :كریم كشاورزی ،چاپ پنجم ،انتشارات پیام–چاپخانە
مروی ،تهران ،ایران1365 ،ه.ش.
پی گریامل ،یر/
 .80اسطورەهای بابل و أیران باستان ،ترجمە:أیرج علی أبادی،
چاپ أول ،تهران ،ایران1369 ،ه.ش.
دریایی ،تورج/
 .81شاهنشاهی ساسانی ،ترجمە :مرتضی ثاقب فر ،چاپ
پنجم ،انتشارات ققنوس-تهران ،ایران1390 ،ه.ش.
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رازی ،د .عبداللە/
 .82تاریخ كامل ای �ران -از تاسیس سلسلە ماد تا انقراض
قاجاریە ،چاپ هشتم ،چاپ اقبال -تهران ،ایران1369 ،ه .ش.
رجبی ،پرویز/
 .83جشنهای ایرانی ،چاپ اول ،انتشارات ارتامیش-تهران،
ایران1391 ،ه.ش.
رضی ،هاشم/
 .84جشنهای گاهنبار و فرودوك ،چاپ اول ،انشتارات بهجت،
مجموعە پژوهشای ایران شناسی ،شامرە ( ،)27تهران ،ایران،
1389ه.ش.
فرەوشی ،د.بهرام/
 .85فرهنگ فارسی بە پهلوی ،چاپ اول ،انتشارات دانشگاە
تهران-شامرە ،1749تهران ،ایران1381 ،ه.ش.
قدیانی ،عباس/
 .86تاریخ فرهنگ و متدن در ایران در دورە ساسانی ،چاپ
چهارم ،انتشارات فرهنگ مكتوب-تهران ،ایران1387 ،ه.ش.
مكنزی ،دیوید/
 .87فرهنگ كوچك زبان پهلوی ،ترجمە :د .مشهد میر فخرایی،
چاپ اول ،تهران ،ایران1383 ،ه.ش.
مهر ،د .فرهنگ/
 .88دیدی نو از دینی كهن-فلسفەی زرتشت ،چاپ هفتم ،نرش
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جامی-تهران ،ایران1387 ،ه.ش.
مهرین ،مهرداد/
 .89دائرە املعارف-اطالعات عمومی ،چاپ اول ،انشتارات
جاویدان-تهران ،ایران1350 ،ه.ش.
ویسهوفر ،بوزف/
 .90ایران باستان– از  550بیش از میالد تا  450پس از میالد،
ترجمە :مرتضی ثاقب فر ،چاپ سوم ،انتشارات فقنوس–
چاپخانە شمشاد -تهران ،ایران1378 ،ه .ش.
چوارەم :بە زمانی كوردی-:
ئیرباهیم حەسەن مەولود/
 .91پێكهاتەی ئەفسانەی كوردی ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی
رەنج-سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی عێراق-عێراق2007 ،ز.
جاف ،د.خرسەو/
 .92درۆیە كاوە زوهاكی نەكوشتووە ،چاپی یەكەم ،هەولێر-
هەرێمی كوردستانی عێراق ،عێراق2009 ،ز.
حیلمی عەلی شەریف/
 .93داستانی نەورۆز و نەورۆزی كوردستان ،چاپی یەكەم،
دەزگ��ای ڕۆشنبیری و باڵوكردنەوەی كوردی-ژمارە (،)267
بەغداد ،عێراق1991 ،ز.
دیاكۆنۆف ،ئی .م/
 .94میدیا ،وەرگێڕانی لە فارسییەوە :بورهان قانیع ،چاپی
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دووەم ،چاپخانەی مەكتەبی ڕاگەیاندنی یەكێتی نیشتامنیی
كوردستان-سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی عێراق-عێراق،
2005ز.
ڕەزایی ،عەبدولعەزیم/
 .95مێژووی نەورۆز و كرۆنۆلۆژیای ئێران ،وەرگێڕانی :شەریف
فەالح ،پێداچوونەوەی :جەلیلی عەباسی ،چاپی یەكەم ،خانەی
موكریانی بۆ چاپ و باڵوكردنەوە-چاپخانەی موكریان ،هەولێر-
هەرێمی كوردستانی عێراق ،عێراق2013 ،ز.
رضی ،هاشم/
 .96زەردەشت و ئامۆژگاریەكانی ،وەرگێڕانی :م .گۆمەیی،
چاپی دووەم ،چاپخانەی تیشك– سلێامنی ،هەرێمی
كوردستانی عێراق-عێراق2000 ،ز.
زیهنەر ،ر.س/
 .97پوختەیەك لە بیروباوەڕی زەردەشتی یان فێركاری
موغەكان ،وەرگێڕانی :ئازاد حەمە شەریف ،چاپی یەكەم،
میدیا بۆ باڵوكردنەوە– هەولێر،هەرێمی كوردستانی عێراق،
2000ز.
شوانی ،پرۆفیسۆر دكتۆر رفیق/
 .98نەورۆز سەرەتای شارستانیەت و جەژنی نەتەوایەتی
ك��وردە ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی حاجی هاشم-هەولێر،
هەرێمی كوردستانی عێراق-عێراق2014 ،ز.
عبدالرقیب یوسف/
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 .99شوێنەوارەكانی نەوێ لە شاخی سورێن ،چاپی یەكەم،
سلێامنی -هەرێمی كوردستانی عێراق ،عێراق1994 ،ز
د.كەمال مەزهەر ئەحمەد/
 .100چەند الپەڕەیەك لە مێژووی گەلی كورد ،چاپی یەكەم،
چاپخانەی االدیب-بغداد ،العراق1985 ،ز.
كەیوان ئازاد ئەنوەر/
 .101كورد لە چەند تۆمارێكی مێژوویی دا ،چاپی یەكەم،
سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی عێراق2004 ،ز.
مردۆخ ،شێخ محمدی/
 .102مێژووی كورد و كوردستان ،گۆڕینی لە فارسی یەوە:
محمد فدا ،چاپی یەكەم ،چاپكراوەكانی گۆڤاری هیوا-
بەغداد ،عێراق1958 ،ز.
د .موسا محەمەد خدر/
 .103وێنەی كورد لە سەرچاوە مێژووییە فارسییەكاندا،
چاپی یەكەم ،چاپخانەی ڕۆژهەاڵت-هەولێر ،هەرێمی
كوردستانی عێراق ،عێراق2011 ،ز.
هەورامی ،د.محمد ئەمین/
 .104جوگرافیای كوردستان لە ئاڤێستادا ،چاپی یەكەم،
چاپخانەی ئاراس-هەولێر ،لە باڵوكراوەكانی دەزگای ئاراس،
ژمارە (2006 ،)490ز.
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پێنجەم :بە زمانە ئەوروپاییەكان:
Minorsky, V; Studies in Caueasian History, .105
.Try Lars Foreign Press, London, U.K, 1953A.C
شەشەم :نامە زانستییەكان:
محمد امین رشید/
 .106ال��ن��وروز فی االدب الفارسی حتی نهایە العرص
الغزنوی ،رسالە ماجسرت مقدمە الی كلیە االداب ،جامعە
عین الشمس سنە (1976م ،القاهرە ،مرص.
نوفل محمد نوری/
 .107االعیاد و املناسبات و وسائل الرتفیە فی بغداد فی
العصور العباسیە (656-145ه1258-762/م) ،رسالە
ماجسرت مقدمە الی كلیە االداب-جامعە املوصل-املوصل،
العراق1996 ،م.
حەوتەم :باڵوكراوەكان:
ا.بە زمانی عەرەبی:
زیباری ،محمد صالح/
 .108االحتفال بعید نوروز فی العصور الوسطی االسالمیە
(400-41ه1010-661/م) ،مجلە متین ،العدد ( ،)86سنە
(1999م).
ب .بە زمانی كوردی :بەصیر ،كامل/
 .109كوردایەتی و جەژنی نەورۆز ،گۆڤاری ڕۆشنبیری نوێ،
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز
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ژمارە ( ،)101بەغداد ،عێراق1984 ،ز .كەیوان ئازاد/
 .110سەرەتاكانی دەركەوتنی نووسین لە كوردستاندا،
هەفتەنامەی (باس) ،ژمارە ( ،)166ڕۆژی (سێشەممە)،
بەرواری (2013/11/19ز) ،الپەڕە (.)17
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نووسەر لە چەند دێڕێكدا-:
* پرۆفیسۆری یاریدەدەر دكتۆر كەیوان ئازاد ئەنوەر لە رۆژی
(شەممە) بەرواری (28ی حوزەیرانی 1969ز) لە گوندی (وێنە)
ی سەر بە قەزای (پێنجوێن)ی سەر بە پارێزگای سلێامنی
لەدایك بووە.
*خوێندنی سەرەتاییو ناوەندیو ئامادەیی لە سلێامنی تەواو
كردووە.
*لە (25ی تەمموزی1991ز) بڕوانامەی بەكالۆریۆسی لە
زانستی مێژوو لە (كۆلێجی ئاداب)ی (زانكۆی سەاڵحەدین)
وەرگرتووە.
*لە (21ی حوزەیرانی2003ز) بڕوانامەی ماستەری لە مێژووی
ئیسالمی لە كۆلێجی زانستە مرۆڤایەتییەكانی زانكۆی سلێامنی
وەرگرتووە.
*لە (26ی ئ���ازاری2008ز) بڕوانامەی دكتۆرای لە مێژووی
ئیسالمیدا لە كۆلیجی زانستە مرۆڤایەتییەكانی زانكۆی
سولەیامنی وەرگرتووە.
* بە فرمانی ژم��ارە فرمانی زانكۆیی ( )14497/10/7لە
()2014/12/23ی سەرۆكی زانكۆی سولەیامنی پلەی زانستیم
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

125

لە (مامۆستا)ەوە بۆ (پرۆفیسۆری یاریدەدەر) بەرز كرایەوە.
بەوەش لە ب��ەرواری ( )2014/11/4نازناوی زانستیم بووە
(پرۆفیسۆری یاریدەدەر).
*خاوەنی ( )19بەرهەمی مێژوویی و سیاسی و زی��اد لە
( )1000ووتار و لێكۆڵینەوەی مێژوویی و سیاسی و ئایینییە،
كە لە ڕۆژنامە و هەفتەنامە و گۆڤارەكانی ناوخۆ و دەرەوەی
هەرێمی كوردستانی ئێراقدا باڵوكراونەتەوە.
*چەند بابەتێكی بۆ زمانەكانی (عەرەبی و فارسی و ئینگلیزی
و ڕووسی و توركی) وەرگێڕدراون.

لە بەرهەمە باڵوكراوەكانی-:
 .1سیاسەتی بەعس لە كوردستان ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی
تیشك -سلێامنی1997( ،ز) ،بە هاوكاری كۆمیتەی زانكۆ و
پەیامنگاكانی (ی.ن.ك) چاپ و باڵوكراوەتەوە.
 .2چەند الپەڕەیەك لە مێژووی كۆن و ناوەراستی گەلی كورد ،
چاپی یەكەم ،چاپخانەی دیالن -سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی
ئێراق1997 ،ز ،چاپی دووەم ،چاپخانەی رەنج -سلێامنی،
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هەرێمی كوردستانی ئێراق-ئێراق2000 ،ز.
 .3چەند الپەڕەیەك لە مێژووی نوێو هاوچەرخی گەلی
كورد ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی دیالن -سلێامنی ،هەرێمی
كوردستانی ئێراق1999 ،ز ،چاپی دووەم ،چاپخانەی رەنج-
سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی ئێراق-ئێراق2000 ،ز.
 .4كاریگەری سیاسەتی ئیقلیمی لەسەر حكومەتی هەرێمی
كوردستان ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی ئۆفسێتی سەركەوتن-
سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی ئێراق-ئێراق1999 ،ز ،بە
هاوكاری بنكەی رۆشنبیری شەهید رێباز.
 .5شۆڕشی گەالن ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی دیالن -سلێامنی،
هەرێمی كوردستانی ئێراق2000 ،ز ،چاپی دووەم ،چاپخانەی
چوارچرا-سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی ئێراق-ئێراق،
2010ز ،لە باڵوكراوەكانی دەزگا و پەخشی چوار چرا.
 .6حەمە ڕەشید خانی بانە ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی بەدرخان-
سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی ئێراق2001 ،ز ،لە باڵوكراوەكانی
بەرێوبەرێتی گشتی چاپ و باڵوكردنەوە ،ژمارە ()102ی ساڵی
(2001ز) ،چاپی دووەم ،چاپخانەی كەمال-سلێامنی ،هەرێمی
كوردستانی ئێراق ،ئێراق2014 ،ز ،لە باڵوكراوەكانی دەزگای
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز
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ڕۆشنبیری جەمال عیرفان.
 .7ناكۆكی لەسەر زەعامەت ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی تیشك -
سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی ئێراق-ئێراق2003 ،ز.
 .8ڕێبازی لێكۆڵینەوە و رێبازی لێكۆڵینەوەی مێژوویی ،چاپی
یەكەم ،چاپخانەی پەیڤ -سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی
ئێراق ،ئێراق2003 ،ز ،لە باڵوكراوەكانی كتێبخانەی ڕۆشنبیر لە
سلێامنی .چاپی دووەم ،چاپخانەی ڕوون -سلێامنی ،هەرێمی
كوردستانی ئێراق2008 ،ز .چاپی سێیەم ،چاپخانەی چوارچرا-
سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی ئێراق-ئێراق2013 ،ز .لە
باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی چوارچرا لە سلێامنی.
 .9مانیزم (لێكۆڵینەوەیەكی مێژوویی– ئایینییە) ،چاپی یەكەم،
چاپخانەی ڕوون -سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی ئێراق-ئێراق،
2004ز ،لە باڵوكراوەكانی سەنتەری لێكۆڵینەوەی سرتاتیجی
كوردستان.
 .10ك��ورد و كۆمەڵی مەدەنی ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی
س��ەردەم -سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی ئێراق2004 ،ز،
لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی س��ەردەم ،ژمارە
( ،)267چاپی دووەم ،چاپخانەی چوارچرا-سلێامنی ،هەرێمی
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كوردستانی ئێراق-ئێراق2010 ،ز ،لە باڵوكراوەكانی دەزگای
چاپ و پەخشی چوار چرا لە سلێامنی.
 .11ئەوروپا لە هەردوو سەردەمی بوژانەوە و ڕۆشنگەریدا،
چاپی یەكەم ،چاپخانەی ڕوون -سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی
ئێراق2004 ،ز ،لە باڵوكراوەكانی مەكتەبی بیر و هوشیاری
(ی.ن.ك) ،ژم��ارە ( .)49چاپی دووەم ،چاپخانەی ڕوون-
سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی ئێراق-ئێراق2008 ،ز.
 .12ك��ورد لە چەند تۆمارێكی مێژوویدا ،چاپی یەكەم،
چاپخانەی بەدرخان -سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی ئێراق-
ئێراق2005 ،ز ،لە باڵوكراوەكانی بەرێوبەرێتی گشتی چاپ و
باڵوكردنەوەی سلێامنی.
 .13چەردەیەك لە مێژووی كورد ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی
خاك-سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی ئێراق-ئێراق2006 ،ز،
لەباڵوكراوەكانی بەڕێوبەرێتی چاپ و باڵوكردنەوەی سلێامنی،
چاپی دووەم ،سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی ئێراق-ئێراق،
2006ز ،چاپی سێیەم ،سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی ئێراق-
ئێراق2006 ،ز ،چاپی چوارەم ،سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی
ئێراق-ئێراق2006 ،ز ،لە باڵوكراوەكانی چاپخانەی ڕەهەند
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز
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لە سلێامنی ،چاپی پێنجەم ،سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی
ئێراق-ئێراق2008 ،ز ،لە باڵوكراوەكانی چاپخانەی ڕەهەند
لە سلێامنی ،چاپی شەشەم ،چاپخانەی ڕۆژهەاڵت-هەولێر،
هەرێمی كوردستانی ئێراق-ئێراق2010 ،ز ،لە باڵوكراوەكانی
كتێخانەی ئەندێشە لە سلێامنی ،چاپی حەوتەم ،سلێامنی،
2013ز ،لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی چوارچرا
لە سلێامنی.
 .14مێژووی ئایینەكان ،بەرگی یەكەم ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی
چوار چرا-سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی ئێراق-ئێراق2009 ،ز،
لە باڵوكردنەوەی كتێبخانەی ئەندێشە لە سلێامنی .چاپی
دووەم ،چاپخانەی چوارچرا-سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی
ئێراق-ئێراق2011 ،ز ،لە بەاڵوكراوەكانی دەزگ��ای چاپ و
پەخشی چوارچرا لە سلێامنی.
.15زەندەقە-لێكۆڵینەوەیەكی (مێژوویی-ئایینییە) ،چاپی
یەكەم ،چاپخانەی شڤان-سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی
ئێراق-ئێراق2009 ،ز ،لە باڵوكراوەكانی بەڕێوبەرێتی چاپ و
باڵوكردنەوەی سلێامنی.
 .16كوردستان و كورد لە چەند لێكۆڵینەوەیەكی مێژووییدا،
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چاپی یەكەم ،چاپخانەی شڤان-سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی
ئێراق-ئێراق2009 ،ز ،لە باڵوكراوەكانی ،لە باڵوكراوەكانی
بەرێوبەرێتی گشتی چاپ و باڵوكردنەوەی سلێامنی.
 .17نەریتەكانی كورد ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی چوارچرا-
سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی ئێراق-ئێراق2010 ،ز ،لە
باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی چوار چرا لەسلێامنی.
 .18هەڵە مێژووییەكان ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی بینایی-
سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی ئێراق ،ئێراق2013 ،ز ،لەسەر
ئەركی سندوقی داهێنانی وەزارەت��ی ڕۆشنبیری حكومەتی
هەرێمی كوردستان چاپكراوە.
 .19مێژووی ئەوروپا لە سەدەكانی ناوەڕاست دا ،چاپی یەكەم،
چاپخانەی چوارچرا-سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی ئێراق-
ئێراق2014 ،ز ،لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی
چوارچرا لە سلێامنی.
 .20كوردستان و كورد لە سەدەكانی ناوەڕاستدا ،چاپی یەكەم،
چاپخانەی پەنجەرە-تاران ،ئێران2015 ،ز ،لەباڵوكراوەكانی
ناوەندی مێژوویی جەمیل ٍڕۆژبەیانی لە سلێامنی.
ئەو بەرهەمانەی چاوەڕوانی چاپن-:
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 .1كورد لە دەوڵەتی ئێراقدا :چەند لێكۆڵینەوەیەكی (مێژوویی-
سیاسی)یە.
 .2ك��ورد لە چەند ووتارێكی مێژوویدا-چەند ووتارێكی
ڕۆژنامەوانی.
.3ك��ورد لە چەند بەرهەمێكی مێژوویدا-خوێندنەوە و
هەڵسەنگاندن بۆ (چل) بەرهەمی (مێژوویی و سیاسی)یە.
.4بیرەوەرییەكانی مێژوو-تۆماری چەند بیرەوەرییەكی
مێژووییە.
 .5پێشمەرگە لە مێژووی كوردا-بەرهەمێكی بەڵگەنامەییە.
 .6كۆسپەكانی ب��ەردەم سەربەخۆیی كوردستان لە چەند
لێكۆڵینەوەیەكی مێژووییدا-چەند لێكۆڵینەوەیەكی مێژووییە.
 .7ب��ارزان��ی��ی��ەك��ان ل��ە م��ێ��ژووی ن��ەت��ەوەك��ەی��ان��دا-چ��ەن��د
لێكۆڵینەوەیەكی مێژوویی سیاسییە.
 .8ئاسۆكانی كورد :چەند بابەتێكی (مێژوویی-سیاسیی)یە.
 .9مێژووی ئایینەكان ،بەرگی دووەم-لێكۆڵینەوەی (مێژوویی
ئایینی)یە.
 .10مێژووی دەوڵەتی عەبباسی (1258-750ز)-لێكۆڵینەوەی
مێژووییە.
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پەراوێزەکان

 -1املسعودي :التنبيه و االرشاف ،الطبعة االويل ،دار
ال�تراث-ب�يروت ،لبنان1968 ،م ،ص ،184الفيومي سباعي:
املصباح املنري ،الطبعة االويل ،املكتبة العلمية-بريوت ،لبنان،
بال.583/2 ،
-2حسن عميد :فرهنگ عميد ،چاپ اول ،تهران-ايران،
1350ه.ش ،1925/2 ،د.بهرام فرةويش :فرهنگ فاريس بة
پهلوي ،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه تهران-شامرة،1749
تهران ،ايران1381 ،ه.ش ،ص ،529ديويد مكنزي :فرهنگ
كوچك زبان پهلوي ،ترجمة :د .مشهد مري فخرايي ،چاپ اول،
تهران ،ايران1383 ،ه.ش ،ص.316
-3بؤ ئەم مەبەستە ،بڕوانە( :مجتبي مينوي :احدي
فارسيات ايب نواس ،مجلة الدراسات االديب ،العدد ( ،)1السنة
الثانية ،بريوت ،لبنان1964 ،م).
-4مطهر بن طاهر :البدء والتاريخ ،نرشة و علق علية:
كليامن هوار ،قدم له هذة الطبعة :د.محمود اسامعيل،
الطبعة الثانية ،مطابع الهيئة املرصية العامة-القاهرة ،مرص،
2010م ،140/3 ،تورج دريايى :شاهنشاهي ساساين ،ترجمة:
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مرتيض ثاقب فر ،چاپ پنجم ،انتشارات ققنوس-تهران ،ايران،
1390ه.ش ،ص.11
-5بۆ ئەم مەبەستە ،بڕوانە( :طه باقر :مقدمة يف تأريخ
الحضارات القدمية ،الجزء الثاين ،الطبعة األوىل ،مطبعة
الحوادث-بغداد ،العراق1973 ،م).
-6مێژووي ن��ەورۆزو كرۆنۆلۆجياي ئێران ،وەرگێڕاين:
شەريف فەالح ،پێداچوونەوەی :جەليلی عەباسی ،چاپي
يەكەم ،خانەی موكريانی بۆ چاپو باڵوكردنەوە-چاپخانەی
موكريان ،هەرێمی كوردستانی عێراق-عێراق2013 ،ز ،ل.159
-7احمد امني :ضحي االس�لام ،الطبعة االويل ،مكتبة
النهضة املرصية-القاهرة ،مرص1956 ،م ،ص.184
-8بۆ ئەم مەبەستە ،بڕوانە( :محمد امني رشيد :النوروز
يف االدب الفاريس حتي نهاية العرص الغزنوي ،رسالة ماجسرت
مقدمة ايل كلية االداب ،جامعة عني الشمس سنة (1976م)،
القاهرة ،مرص ،ص ،5پرۆفيسۆر دكتۆر رفيق شوانی :نەورۆز
س��ەرەت��ای شارستانیەت و جەژنی نەتەوایەتی ك��وردە،
چاپی یەكەم ،چاپخانەی حاجی هاشم-هەولێر ،هەرێمی
كوردستانی عێراق-عێراق2014 ،ز ،ل.12
-9بۆ ئەم مەبەستە و بۆ زیاتر زانیاری ،بڕوانە( :كەیوان
ئازاد ئەنوەر :كورد لە چەند تۆمارێكی مێژوویی دا ،چاپی
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یەكەم ،سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی عێراق2004 ،ز،
لل(.)24-13
-10سەید كەمال ئیرباهیمی :ن��ەورۆز و زەردەش��ت
و ئەستیاگ ،ڕۆژنامەی (هەولێر) ،ژمارە ( )995لە ڕۆژی
(چوارشەممە) ،بەرواری (2011/3/16ز) ،لل (.)))19-16
-11بۆ ئەم مەبەستە ،بڕوانە( :نقوال زيادة و أخرون:
أطلس العامل ،الطبعة االوىل ،بريوت – لبنان1982 ،م).
-12د.حسن مجيب املرصي :من ادب الفرس و الرتك،
الطبعة االويل ،الدار الثقافية للنرش-القاهرة ،مرص1999 ،م،
ص.133
-13القلقشندي :صبح االعيش يف صناعة االنشاء ،اختار
النصوص و علق عليها :عبدالقادر زكار ،الطبعة االويل ،دمشق،
سورية1982 ،م ،167/1 ،پرويز رجبي :جشنهاي ايراين ،چاپ
اول ،انتشارات ارتاميش-تهران ،ايران1391 ،ه.ش ،ص،28
رەزایی :س.پ ،لل.156-155
-14ادي شري :االلفاظ الفارسية املعربة  ،الطبعة االويل،
بريوت  -لبنان 1908 ،م.
-15أبن كثري :قصص االنبياء ،حققة و ضبطه و علق علية
و اخرج احادثيه :عيل عبدالحميد ابوالخري و محمد وهبي
سليامن و مصطفي زريق ،الطبعة العارشة-دار الخري-دمشق-
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بريوت ،لبنان1999 ،م ،ص.59
-16بۆ ئەم مەبەستە ،بڕوانە( :الطربي :تاريخ الطربي،
تحقيق :مصطفي السيد و طارق السيد ،الطبعة االويل ،مكتبة
التوفيقية-القاهرة ،مرص ،بال ،)128-103/1( ،أبن االثري:
الكامل يف التاريخ ،الطبعة الرابعة-بريوت ،لنبان1994 ،م،
 ، 51/1أبن كثري :البداية و النهاية يف التاريخ ،تحقيق و توثيق:
صدقي جميل العطار ،الطبعة االوىل ،دار الفكر للطباعة و
النرش -بريوت ،لبنان2008 ،م.)124-123/1 ،
-17نوروز جمشيد ،چاپ دوم ،انتشارات توس-تهران،
ايران1388 ،ه.ش ،ص.34
-18الطربي :س.ث ،)104-103/1( ،أبن االثري :س.ث،
 ، 51/1أبن كثري :البداية و النهاية.124-123/1 ،
-19بۆ ئەم مەبەستە ،بڕوانە(( :د.حسني قاسم العزيز:
املفصل يف نشاة نوروز الذهنية االبداعية ،تقديم :د.مكرم
الطالباين ،الطبعة االويل ،مطبعة شفان-السليامنية ،اقليم
كردستان العراق ،العراق2012 ،م ،صص(.)) )128-107
-20أب��ن قتيبة :املعارف ،الطبعة االويل ،دار الكتب
العلمية -بريوت ،لبنان ،بال ،صص.344-343
-21املقريزي :الخطط املقريزية املسامة باملواعظ
واالعتبار بذكر الخطط واالث��ار ،تحقيق :محمد زينهم و
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مديحة الرشقاوي ،الطبعة االويل ،دار الكتب العلمية-بريوت،
لبنان1997 ،م.113-112/3 ،
-22البدلييس :رشفنامة ،الطبعة االويل ،ترجمة :محمد
جميل املال احمد روزبياين ،مؤسسة موكريان للنرش و التوزيع-
اربيل ،اقليم كردستان العراق-العراق2001 ،م ،صص.48-47
-23عمرو بن بحر :املحاسن و االضداد ،قدم له و رشحة:
عيل بولحم ،الطبعة االوىل ،دار مكتبة الحياة-بريوت ،لبنان،
1996م ،ص.317
-24شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب :نهاية االرب
يف فنون االدب ،تحقيق :مفيد قميحة ،الطبعة االوىل ،دار
الكتب-بريوت ،لبنان2004 ،م.175/1 ،
-25االعياد و املناسبات و وسائل الرتفية يف بغداد يف
العصور العباسية (656-145ه1258-762/م) ،رسالة ماجسرت
مقدمة اىل كلية الرتبية-جامعة املوصل ،العراق1996 ،م،
ص.33
-26د.محمد ئەمین هەورامی :جوگرافیای كوردستان
لە ئاڤێستادا ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی ئاراس-هەولێر ،لە
باڵوكراوەكانی دەزگای ئاراس ،ژمارە (2006 ،)490ز ،ل.126
-27د.شاكر خصباك :االكراد-دراسة اثنوغرافية ،الطبعة
االويل ،مطبعة شفيق-بغداد ،العراق1972 ،م ،ص.50
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-28جشنهاي طاهنبار و فرودوك ،چاپ اول ،انشتارات
بهجت ،مجموعة پژوهشاي ايران شنايس ،شامرە ( ،)27تهران،
ايران1389 ،ه.ش ،ص.159
-29بۆ ئەم مەبەستە برِوانە(( :مهرداد مهرين :دائرة
املعارف-اطالعات عمومي ،چاپ اول ،انشتارات جاويدان-
تهران ،اي �ران1350 ،ه.ش ،ص ،578مرسيا اليادة :تاريخ
املعتقدات و االفكار الدينية ،ترجمة :عبدالهادي عباس،
الطبعة االويل ،دار دمشق–دمشق ،سورية1987-1986 ،م،
 ،377/1د.عبداللة رازي :تاريخ كامل ايران-از تاسيس سلسلة
ماد تا انقراض قاجارية ،چاپ هشتم ،چاپ اقبال -تهران،
ايران1369 ،ه.ش ،ص ،105بوزف ويسهوفر :ايران باستان–
از 550بيش از ميالد تا  450ثس از ميالد ،ترجمة :مرتيض
ثاقب فر ،چاپ سوم ،انتشارات فقنوس– چاپخانة شمشاد-
تهران ،ايران1378 ،ه.ش ،ص ،130الدكتور هاشم يحيى املالح
و اخرون :دراسات يف فلسفة التاريخ ،الطبعة االويل ،مديرية
دار الكتب للطباعة و النرش– املوصل ،العراق1988 ،م،
ص ،90ا .س .ميغوليفسيك :ارسار االلهة و الديانات ،ترجمة:
د.حسان مخائيل اسحق ،الطبعة االويل ،دار عالء الدين–
دمشق ،سوریە2005 ،م ،ص ،73هاشم رضی :زەردەش��ت
و ئامۆژگاریەكانی ،وەرگێڕانی :م.گۆمەیی ،چاپی دووەم،
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چاپخانەی تیشك–سلێامنی2000 ،ز ،هەرێمی كوردستانی
عێراق ،لل(.)) )10-5
-30بۆ زانیاری زیاتر ،بڕوانە( :ر.س .زیهنەر :پوختەیەك
لە بیروباوەڕی زەردەشتی یان فێركاری موغەكان ،وەرگێڕانی:
ئازاد حەمە شەریف ،چاپی یەكەم ،میدیا بۆ باڵوكردنەوە–
هەولێر ،هەرێمی كوردستانی عێراق2000 ،ز ،ل.)173
-31البريوين :االثار الباقية عن القرون الخالية ،الطبعة
االويل ،دار صادر-بريوت ،لبنان ،ص ،32ارثر كريستنسن :ايران يف
عهد الساسانيني ،ترجمة :يحيى الخشاب ،مراجعة :عبدالوهاب
عزام ،الطبعة األوىل ،مطبعة لجنة التاليف والرتجمة والنرش-
القاهرة ،مرص1957 ،م ،ص ،162عباس قدياين :تاريخ فرهنط و
متدن در ايران در دورة ساساين ،چاپ چهارم ،انتشارات فرهنگ
مكتوب-تهران ،ايران1387 ،ه.ش ،ص.178
-32كريستنسن :س.ث ،ل��ل ،163-162قدياين :س.ث،
ل.178
-33القلقشندي :س.ث.447/4 ،
-34صالح البهنيس :مناظر الطرب و التصوير االيراين يف
العرصين التيموري و الصفوي ،الطبعة االويل ،كلية االثار-
جامعة القاهرة ،مكتبة مدبويل-القاهرة ،مرص ،بال ،ص.287
-35عمر خيام :نوروزنامة ،تصحيح و تحشية :مجتبي
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مينوي ،چ��اپ دوم ،ان��ش��ت��ارات اس��اط�ير-ت��ه�ران ،اي��ران،
1385ه.ش ،ص ،89عبدالكريم شاهني :عيد النوروز -االصل
التاريخي و االسطورة ،الطبعة االويل ،دار الزمان للطباعة و
النرش-دمشق ،سورية2008 ،م ،ص.20
-36بۆ زیاتر زانیاری ،بڕوانە(( :د.جامل رشید أحمد و
د.فوزی رشید :س.پ ،لل(.)) )100-91
-37تاریخ هیرودوت ،ترجمە :غالمعلی وحید مازندرانی،
چاپ پنجم ،رشكت انشتارات علمی و فرهنگی-تهران ،ایران،
1387ه.ش ،ص.76
-38بۆ زیاتر زانیاری ،بڕوانە( :ئی .م .دیاكۆنۆف :میدیا،
وەرگێڕانی :بورهان قانع ،چاپی دووەم ،چاپخانەی مەكتەبی
ڕاگەیاندنی یەكێتی نیشتامنیی كوردستان-سلێامنی ،هەرێمی
كوردستانی عێراق-عێراق2005 ،ز).
-39بۆ سەملاندنی ئەو ڕاستییە ساڵنامەی كوردی لە
دامەزاراندنی دەوڵەتی مادەوە وەرگیراوە ،كە ( )700ساڵ
دەخرێتە سەر ساڵی زایینی و ساڵی كوردی پێ دەستەبەر
دەبێت ،وەك لە باسی شەشەمدا ئاوڕی لێدەدەینەوە.
-40تاریخ هیرودوت ،ل.76
(-41ئاكباتانا) وشەیەكی كۆنی پەهلەوییە لە (دوو)
بڕگە پێكهاتووە (ئاكبا) بەواتا (كۆبونەوە)و (تانا) بەواتا
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(خەڵك) .بەهەردوو بڕگەكەش واتای (شوێنی كۆبوونەوەی
خەڵكی) گ��ەی��ان��دووە ،كە پێدەچێت لە دەرئەنجامی
ئاوەدانی و ئاسایشی پایتەختی میدی و زۆربوونی ژمارەی
دانیشتوانەكەی ،ئەو ناوەی بەسەردا بڕابێت.
(-42هەرێمی ماننا) هەرێمێك بوو كەوتبووە باشوری
دەریاچەی ورمێ .بۆ زیاتر زانیاری ،بڕوانە(( :دیاكونوف:
س.پ ،لل(.)) )280-35
-43دەوڵەتێكی زلهێزی مێژووی كۆن بووە لە هەزارەی
یەكەمی (پ.ز ) ،بۆ ئەم مەبەستە ،بڕوانە(( :د.جامل رشید
أحمد و د.فوزی رشید :س.پ ،لل(.)) )82-78
-44د.جامل رشيد أحمد و د.فوزي رشيد :س.ث ،ل.113
-45د.جامل رشيد أحمد و د.فوزي رشيد :ه.س ،ل.113
-46هريودوت :س.ث ،ل.81
-47ه�يرودوت :س.ث ،ل��ل ،83-82طه باقر و د.فوزي
رشيد و رضا جواد هاشم :تأريخ ايران القديم ،الطبعة االوىل،
مطبعة جامعة بغداد -بغداد ،العراق1980،م ،صص(.)44-38
-48دياكؤنؤف :س.ث ،ل ،336د.جامل رشيد و د.فوزي
رشيد :س .ث ،ل.114
(-49ح��ەڕان) شارێكە لە واڵتی سوریەی ئەمڕۆ ،كە
ئەو ڕۆژگارە لە ژێر لە خۆرئاوای شاری نەینەوای پایتەختی
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ئیمپراتۆڕێتی ئاشووری و لە ژێر دەسەاڵتی ئەواندا بوو.
-50هیرودوت :س.پ ،ل ،83د .جامل رشید احمد و د.
فوزی رشید :س.پ ،ل.114
-51م��ێ��ژوون��ووس��ە ف��ارس��ەك��ان ب��ۆ ساڵی (559پ.ز)
دەگێڕنەوە ،كە (ك��ۆرش) لە (پاسارگاد)ی باشووری ئێرانی
ئەمڕۆ ،بانگەوازی دەوڵەتی پارسی (ئەخمینی) كرد ،بەاڵم بە
پێی زۆرێك لە تۆمارەكان ڕووخاندنی دەوڵەتی میدی بۆ ساڵی
(550پ.ز) دەگەڕێتەوە .بۆ ئەو مەبەستە ،بڕوانە( :مفيد رائف
محمود العابد :معامل تاريخ الدولة الساسانية-عرص االكارسة
(651-226م) ،الطبعة االويل ،دار الفكر املعارص-بريوت ،لبنان،
دار الرشوق-دمشق ،سورية1999 ،م ،صص.)20-19
-52ه��ی��رودوت :س.پ ،ل���ل( ،)87-83شێخ محمدی
مردۆخ :مێژووی كورد و كوردستان ،گۆڕینی لە فارسی یەوە:
محمد فدا ،چاپی یەكەم ،چاپكراوەكانی گۆڤاری هیوا-
بەغداد ،عێراق1958 ،ز ،ل ،77د.جامل رشید أحمدو د.فوزی
رشید :س.پ ،لل(.)114-112
-53ب��ۆ ئەو مەبەستە ،بڕوانە(( :ه��ی��رودوت :س.پ،
ل���ل( ،)103-76یر.پی گریامل :اسگورەهای بابل و أیران
باستان ،ترجمە:أیرج علی أبادی ،چاپ أول ،تهران ،ایران،
1369ه.ش،صص(.)) )172-151
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-54هیرودوت :س.پ ،ل ،102-101د.كەمال مەزهەر
ئەحمەد :چەند الپەڕەیەك لە مێژووی گەلی كورد ،چاپی
یەكەم ،چاپخانەی االدیب-بغداد ،العراق1985 ،ز ،ل.))11
-55د.جهانگیر اوشیدری :دانشنامە مزدیسنا ،واژەنامە
توچیحی أیین زردشت ،چاپ أول ،چاپخانەی سعدی-تهران،
ایران1377 ،ه.ش ،صص .103-102
-56العزیز :س.پ ،ل.128
(-57چیای دەماوەند) دەكەوێتە باكوری شاری (تاران)
ی پایتەختی كۆماری ئیسالمی ئێران و لەو سەردەمەدا
كەوتبووە باكوری خۆرهەاڵتی شاری (ئاكاباتانا)ی پایتەختی
دەوڵەتی ماد.
-58بۆ ئەم مەبەستە ،بڕوانە(( :ابن قتيبة الدينوري:
س.ث ،ل��ل ،344-343الثعالبي :تاريخ غرر ملوك الفرس و
سريهم ،الطبعة االويل ،طهران ،ايران1963 ،م ،صص(،)27-17
املسعودي :مروج الذهب ومعادن الجوهر ،عني بة :د .محمد
هشام النعسان و عبداملجيد طعمة حلبي ،الطبعة األوىل ،دار
املعرفة للطباعة و النرش و التوزيع -بريوت ،لبنان2005 ،م،
 ،206/2النويري :نهاية االرب يف فنون االدب ،الطبعة االويل،
دار الكتب-القاهرة ،مرص ،بال ،147-146/15 ،القلقشندي:
س.ث ،297/13 ،املقديس :البدء و التاريخ ،143/3 ،فردوسی:
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شاهنامە ،بكوشش :د سعید حمیدیان ،چاپ سیزدهم ,چاپ
نیكا-تهران ،ای�ران1387 ،ه.ش ،ص��ص( ،)55-17املقدسی:
البدو و التاریخ.)) )144-141/3 ،
-59دی��دی نو از دینی كهن-فلسفەی زرتشت ،چاپ
هفتم ،نرش جامی-تهران ،ایران1387 ،ه.ش ،ص.85
-60لەو ساڵەدا پادشای بەو ناوە نەبووە و لە شاری
بابلیش پادشای بەو ناوە نەبووە ،تا هێرشی بۆ بهێنێت.
ئەوەش بەوەی دەوڵەتی بابلی یەكەم ساڵی (1894پ.ز)
لەسەر دەستی (سومو ئۆبوم) دام���ەزراوە ،كە لە نێوان
سااڵنی (1881-1894پ.ز) فەرمانڕەوایەتی كردووە .ئەمەو
پێش ئەوەیش شاری بابل سەر بەشێك بووە لە قەڵمڕەوی
سۆمەرییەكان و لە مێژووی ساڵنامەی سۆمەرییەكانیشدا
ناوێك بە ناوی (زوحاك) نەبووە .ئەمەو جگە لەوەی لەو
ساڵەدا نووسین وەك وشە و رستە نەدۆزاوەتەوە ،تا باس
لەو رووداوە بكات .بۆ ئەم مەبەستە ،بڕوانە(( :هاری زاكس:
عظمە بابل ،ترجمە عامر سلیامن ،الطبعة االولی ،بغداد،
العراق1980 ،م ،طه باقر :س.پ ،هەردوو بەرگەكە ،اسمیث:
س.پ ،سامی سعید االحمد :س.پ ،هەردوو بەرگەكەی.
-61بڕوانە ((فردوسی :س.پ ،لل(.)) )55-17
-62د .جامل رشید و د .فوزی رشید :س.پ ،ل.127
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-63بۆ ئەم مەبەستە ،بڕوانە( :كەیوان ئازاد :سەرەتاكانی
دەركەوتنی نووسین لە كوردستاندا ،هەفتەنامەی (باس)،
ژمارە ( ،)166ڕۆژی (سێشەممە) ،بەرواری (2013/11/19ز)
لە الپەڕە (.)) )17
-64املسعودی :مروج الذهب.108-106/2 ،
-65بۆ ئەم مەبەستە ،بڕوانە( :املسعودی :التنبیه و
ااڵرشاف ،ص.)200
-66زكی محمد حسن :الرحلە املسلمون فی العصور
الوسطی ،الطبعة االولی ،دار املعارف-القاهرە ،مرص1945 ،م،
صص (.)40-37
-67ابن خلدون :املقدمە :الطبعة االولی ،مطبعة دار
أحیاو و الرتاث العربی ،بیروت ،لبنان ،بال ،ص.40
-68بۆ ئەم مەبەستە ،بڕوانە( :فردوسی :س.پ ،لل(-712
 .)) )768هەروەها لێكۆڵینەوەیەكی (د.خرسەو جاف :درۆیە
كاوە زوهاكی نەكوشتووە ،چاپی یەكەم ،هەولێر-هەرێمی
كوردستانی عێراق ،عێراق2009 ،ز).
-69بڕوانە( :فردوسی :س.پ ،لل(.)) )768-712
-70الیعقوبی :تاریخ الیعقوبی ،الطبعة االولی ،مطبعة
الغری-النجف ،العراق1358 ،ه ،194/2 ،املسعودی :التنبیە
و االرشاف ،ص.75
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-71الیعقوبی :س.پ.194/2 ،
-72بۆ ئەم مەبەستە ،بڕوانە( :كامل بەصیر :كوردایەتی
و جەژنی نەورۆز ،گۆڤاری ڕۆشنبیری نوێ ،ژمارە (،)101
بەغداد ،عێراق1984 ،ز ،لل( ،)82-75فرست مرعي اسامعيل:
الكرد و كردستان جدلية االسطورة و التاريخ و الدين ،الطبعة
االويل ،السليامنية ،اقليم كردستان العراق ،العراق2006 ،م،
ص ،80د .فائزة محمد عزت :الحياة االجتامعية للكورد بني
القرنني (9-4ه15-10/م) ،الطبعة االويل ،من مطبوعات
اكادميية الكوردية-اربيل ،اقليم كردستان العراق-العراق،
2009م ،ص.)145
-73اوستا :كهن ترين رسودهاي ايرانيان ،گزارش :جليل
دوستخواة ،چاپ نهم ،انتشارات مرواريد– تهران1384 ،ه.ش.
-74زرتشت بهرام پژدو :زرتشت نامة ،تصحيح :محمد
دبري سياقي ،چاپ اول ،كتابخانة طهوري-تهران ،اي �ران،
1338ه.ش ،ص.93
-75الدينوري :األخبار الطوال ،تحقيق :عبداملنعم عامر،
مراجعة :د.جامل الدين الشيال ،الطبعة األوىل ،أنتشارات
افتاب-طهران ،ايران1960 ،م ،ص.
-76اليعقويب :س.ث.194/2 ،
-77الطربي :تاريخ الطربي ،تحقيق :مصطفي السيد و
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طارق السيد ،الطبعة االويل ،مكتبة التوفيقية-القاهرة ،مرص،
بال.116/1 ،
-78أبن كثري :البداية و النهاية ،الجزء االول .ئەم رِايەش
لە رِاستييەوە دوورە ،چونكە لەو سەردەمەدا (زوحاك) ناو
نەبووە.
-79بۆ ئەم مەبەستە بڕوانە(( :زاكس :س.ث ،طه باقر:
س.ث ،ه��ەردوو بەرطەكە ،برندا اسميث :مرص باستان،
ترجمة :ازيتا ياسايئ ،چاپ چهارم ،چاپ شمشاد-انتشارات
ققنوس ،تهران ،اي�ران1384 ،ه.ش ،سامي سعيد االحمد:
العراق القديم ،الجزء االول ،الطبعة االويل ،بغداد1978 ،م،
الجزء الثاين ،الطبعة االويل ،بغداد ،العراق1983 ،م) )).
-80أألصطخري :املسالك واملاملك ،تحقيق :د .محمد
جابر عبدالعال الحيني ،مراجعة :محمد شفيق غريال ،طبعة
وزارة الثقافة واألرشاد القومي-األدارة العامة للثقافة ،القاهرة،
الجمهورية العربية املتحدة1961 ،م ،ص.60
-81أبو الفرج محمد بن أيب يعقوب :الفهرست ،تحقيق:
رضا تجدد بن عيل بن زين العابدين الحائري املازندراين ،الطبعة
الثالثة ،دار املسرية-بريوت ،لبنان1988 ،م.15/1 ،
-82الطربي :س.ث.117-116/1 ،
-83املسعودي :مروج الذهب.206/1 ،
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-84ابوعبداللة محمد بن احمد بن يوسف الخوارزمي:
مفاتيح العلوم ،تحقيق :فان فلوتني ،الطبعة االويل ،الرشكة
الدولية الذخائر-القاهرة ،مرص2004 ،م ،ص.99
-85النويري :س.ث.)147-146/15 ،188/1( ،
-86بۆ ئەم مەبەستە بڕوانە( :الطربي :س.ث،117-116/1 ،
املسعودي :مروج الذهب ،206/1 :ابن النديم :س.ث،15/1 ،
الخوارزمي :س.ث ،ل ،94النويري :س.ث)147-146/1 ،
-87أبن االثري :اسد الغابة يف معرفة الصحابة ،تحقيق:
محمد ابراهيم البنا و محمد احمد اشور و محمد عبدالوهاب
فايد ،الطبعة األوىل ،دار احياء الرتث العريب-بريوت ،لبنان ،بال،
 ،45/3خريالدين الزركيل :االعالم– قاموس الرتاجم الشهر الرجال
و النساء العرب و املستعربني و املسترشقني ،الطبعة السابعة،
دار العلم للماليني– بريوت1986 ،م.164/3 ،
-88ابن االثري :س.ث.46-45/3 ،
-89ابن االثري :س.ث.48-47/3 ،
-90ابن االثري :ه.س.46/3 ،
-91ابن االثري :ه.س.46/3 ،
-92ابن االثري :ه.س.47/3 ،
-93ابن االثري :س.ث.47/3 ،
-94ابن االثري :ه.س.48/3 ،
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-95ابن االثري :ه.س.49-48/3 ،
-96ابن االثري :س.ث ،50-49/3 ،الزركيل :س.ث-214/3 ،
.215
-97اب��ن االث�ير :ه.س ،)604-602/4( ،الزركيل :ه.س،
.214/3
-98الزركيل :س.ث.215/3 ،
-99الزركيل :ه.س.215/3 ،
-100ابن االثري :س.ث.50/3 ،
-101الجاحظ :البيان و التبني ،تحقيق :د.درويش جودي،
الطبعة االويل ،رشكة ابناء رشيف االنصاري للطباعة و النرش و
التوزيع ،صيدا-بريوت ،لبنان2007 ،م ،203/1 ،االزدي :تاريخ
املوصل ،تحقيق :د.عيل حبيبة ،الطبعة االويل ،دار التحرير-
القاهرة ،مرص1967 ،م ،67/2 ،الذهبي :دول االسالم ،حققة و
علق علية :حسن اسامعيل مروة ،الطبعة الثانية ،دار صادر
للطباعة و النرش-بريوت ،لبنان2006 ،م ،117/1 ،الزركيل:
س.ث.215/2 ،
-102الزركيل :ه.س.214/3 ،
-103ابن االثري :س.ث.)52-5(/3 ،
-104تاريخ االرم��ن من البداية حتي القرن الخامس
امليالدي ،نقلة عن االرمنية :نزار خلييل ،الطبعة االوىل ،دار
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اشبيلية للدراسات و النرش-دمشق ،سورية1987 ،م ،ص.577
-105ميديا ،ل.577
-106بۆ ئەم مەبەستە ،بڕوانە ((حیلمی عەلی شەریف:
داستانی ن��ەورۆز و ن��ەورۆزی كوردستان ،چاپی یەكەم،
دەزگای ڕۆشنبیری و باڵوكردنەوەی كوردی-ژمارە (،)267
بەغداد ،عێراق1991 ،ز ،لل( ،)49-22پرۆفیسۆر دكتۆر رفیق
شوانی :س.پ ،لل()) )36-30
-107املنامت االيرانية ،الطبعة االويل ،دمشق-سورية،
1998م ،صص(.)26-20
-108ضحي االس�لام ،الطبعة االوىل ،مكتبة النهضة
املرصية للطباعة و النرش-القاهرة1956 ،م ،ص.405
V.Minorsky; Studies in Caueasian . -109
History, Try Lars Foreign Press, London, U.K,
.1953A.C, PP127
-110اناهيتا ،بە كوشش :مرتىض طريض ،چاپ سوم،
انتشارات دنياي كتاب-تهران ،ايران1386 ،ه.ش ،ص.162
-111پور داود :س.ث ،ل.285
-112وێنەی كورد لە سەرچاوە مێژووییە فارسییەكاندا،
چاپی یەكەم ،چاپخانەی ڕۆژهەاڵت-هەولێر ،هەرێمی
كوردستانی عێراق ،عێراق2011 ،ز ،ل.68
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-113ابو متام الطايئ-حياتة و شعرة ،الطبعة الثانية ،بال،
1970م ،ص .49مانای هۆنراوەكەش بەم شێوەیە:
ئەی دەست بەسەراگر و دەستە ڕاستی كاوسی دادوەر
ڕاست بڕۆ و ئاگات لە خراپكاران .........بێت‘‘.
-114البدو و التاریخ.143/3 ،
-115اوشیدری :س.پ ،ل.388
-116سلامن الفارسی ،الطبعة االول��ی ،دار الثقافە و
النرش-القاهرە ،مرص1991 ،م ،ص.13
-117ب��ۆ ئەم مەبەستە ،بڕوانە(( :گزنفون :رسشت
كوروش كبیر ،ترجمە :سید چیاو الدین ،چاپ دوم ،مۆسسە
انتشارات پاناسارینا– تهران ،ایران1390 ،ه.ش ،پیكولوسكایا
و دیگران :تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سدە هجدهم
میالدی ،ترجمە :كریم كشاورز ،چاپ پنجم ،انتشارات پیام–
چاپخانە مروی ،تهران ،ایران1363 ،ه.ش ،صص(.)) )209-16
-118شوێنەوارەكانی نەوێ لە شاخی سورێن ،چاپی
یەكەم ،سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی عێراق-عێراق،
1994ز ،ل.68
-119پێكهاتەی ئەفسانەی ك��وردی ،چاپی یەكەم،
چاپخانەی رەنج-سلێامنی ،هەرێمی كوردستانی عێراق-
عێراق2007 ،ز ،ل. 47
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-120ب��ۆ ئ��ەم مەبەستە ،ب��ڕوان��ە(( :حمید احمدی:
ریشەهای بحران در خاورمیانە ،چاپ اول ،تهران ،ایران،
1371ه.ش ،ل(.)) )478-476
-121انجیل ،متی ،)24-1:18( ،لوقا.)21-4 :2( ،
-122الطربی :س.پ.656/2 ،
-123سوورەتی (الحج) ،ئایەتی ( .)67مانای ئایەتەكەش
بەم شێوەیەبۆ هەر نەتەوەیەك بۆنە و یادێك هەیە و ئەوان
خاوەنی یادكردنەوەی و ڕێ و ڕەسمەكانین ،بۆیە نابێت
ڕێگریان لێ بكرێت‘‘.
-124ابوالحسن احمد بن یحیی بن جابر :فتوح البلدان،
عنی مبراجعتە :رضوان محمد رچوان ،دار الكتب العلمية-
بريوت ،لبنان1991 ،م ،ص.321
-125عبداللە بن عبدالحكم :سرية عمر بن عبدالعزيز
عيل ما رواة االمام مالك بن انس و اصحابة ،تحقيق :احمد
عبيد ،الطبعة السادسة ،عامل الكتب-بريوت ،لبنان1984 ،م،
ص ،141رياض عبدالحسني البدراوي :املوقف االموي من
املوايل بني الشبهات و الواقع التاريخي ،الطبعة االويل ،دار
متوز للطباعة و النرش و التوزيع-دمشق ،سورية2011 ،م،
صص.92-91
-126الصويل :اخبار الرايض باللة و املتقي باللة او تاريخ
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الدولة العباسية من سنة (333-322ه) ،الطبعة الثانية ،دار
املسرية-بريوت ،لبنان1979 ،م ،ص ،142احمد زەردەشت:
هەندێ زانیاری ت��ازەی مێژوویی لە ب��ارەی ن��ەورۆزەوە،
گۆڤاری كاروان ،ژمارە (1987 ،)54ز ،ل ،18كاوە و نەورۆز،
لل.199-198
-127الصويل :س.ث ،ل.142
-128الجهشياري :الوزراء و الكتاب ،تحقيق :مصطفي
السقاء و ابراهيم االبياري و عبدالحفيظ شبيل ،الطبعة
االويل ،مطبعة مصطفي الباب الحلبي و اوالدة-القاهرة،مرص،
1938م ،ص ،24احمد زەردەشت :هەندێ زانیاری ،ل ،19كاوە
و نەورۆز ،لل.48-47
-129أب��ن مسكويه :تجارب االم��م ،حققه وق��دم له:
د.ابوالقاسم امامي ،الطبعة االوىل ،دار رسوش للطباعة و
النرش و التوزيع-طهران ،ايران2001 ،م.23-22/2 ،
-130قمي :تاريخ قم ،ترجمة :حسن بن عيل قمي ،بة
تصحيح :جالل الدين تهراين ،چاپ اول ،أنشتارات توس-
تهران ،ايران1361 ،ه.ش ،ص.148
-131عبداللة بن عبدالحكم :س.ث ،ص.141
-132البريوين :س.ث ،ل.31
-133ال��ب�يروين :س.ث ،ل���ل ،32-31د .حسن جعفر
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نورالدين :شعر التمرد يف االعرص العباسية ،الطبعة االوىل،
رشاد برس للطباعة و النرش-بريوت ،لبنان2003 ،م ،ص،83
محمد امني رشيد :س.ث ،لل.4-3
-134الجاحظ :البيان و التبيني ،تعليق :محمد عبدلسالم
هارون ،الطبعة االوىل ،دار احياء الرتاث العريب-القاهرة ،مرص،
1937ه.ش ،65/3 ،د .عبدالغني ايرواين زاده و د .نرصالله
شاميل :االدب العريب و االيرانيون من بداية الفتح االسالمي
اىل سقوط بغداد ،الطبعة االوىل ،نرش ذره-طهران ،ايران،
1386ه.ش ،ص.28
-135البريوين :س.ث ،ل.32
-136القزويني :عجائب املخلوقات ،الطبعة الرابعة ،دار
االفاق الجديدة-بريوت ،لبنان1981 ،م ،ص ،121الشابستي:
الديارات ،تحقيق :كوركيس عواد ،الطبعة الثالثة ،دار الرائد
العريب-بريوت ،لبنان1986 ،م ،صص(.)57 ،40
-137البريوين :س.ث ،ل ،223د.حسن ابراهيم حسن:
تاريخ الدولة الفاطيمة ،الطبعة االوىل ،القاهرة ،مرص،
1959م ،صص ،660-659د .محمد جامل الدين رسور :تاريخ
الحضارة االسالمية يف الرشق ،الطبعة الثانية ،بال1973 ،م،
ص ،191حلمي عيل رشيف :ملحمة نوروز كوردستان ،الطبعة
االوىل ،دار الثقافة و النرش الكردية-بغداد ،العراق1991 ،م،
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صص(.)30-29 ،24
-138القزويني :عجائب املخلوقات ،ص ،121الشابستي:
س.ث ،لل(.)57 ،40
-139مؤلف مجهول :عيون الحدائق يف أخبار الحائق،
تحقيق :نبيلة عبداملنعم داود ،الطبعة االوىل ،مطبعة جامعة
بغداد-بغداد ،العراق1972 ،م.115/1/4 ،
-140املقريزي :س.ث ،)394-394/2( ،التنوخي :س.ث،
 ،294-293/1حسن جعفر نورالدين :س.ث ،ل.84
-141التنوخي :س.ث.292/1 ،
-142الصويل :س.ث ،لل(.)140-132
-143ابو عيل املحسن بن عيل :نشوار املحارضة و اخبار
املذاكرة ،تحقيق :عبود الشاذيل ،الطبعة االويل ،دار صادر-
بريوت ،لبنان1971 ،م.136-135/5 ،
-144أبو الفرج عبدالرحمن بن عيل بن محمد القريش:
املتنظم يف تاريخ امللوك و االمم ،الطبعة االوىل ،دار صادر-
بريوت ،لبنان2008 ،م.610/5 ،
-145د .حسن جعفر نورالدين :س.ث ،ل.84
-146الصويل :س.ث ،ل.142
-147النويري :ه.س.186/1 ،
-148النويري :س.ث.136/5 ،
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-149البريوين :س.ث ،ل ،33محمد صالح زيباري :االحتفال
بعيد نوروز يف العصور الوسطي االسالمية (400-41ه-661/
1010م) ،مجلة متني ،العدد ( ،)86سنة (1999م) ،ص.117
-150نوفل محمد نوري :س.ث ،ل.36
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

ژ

ناوی بەرهەم

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

رێباز مستەفا

2014
2014
2014
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23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

34

داعش و داعشناسی

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

رێكەوت ئیسامعیل

كۆمەڵێك نوسەر
ماجید خەلیل
سەجعان
سابیر عەبدوڵاڵ
میالد ئەلقزی كەریم

2015
2015
2015
2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

د .عبدلعلی مەجید
مقبل

مارابی

جەواد حەیدەری

س َور َعبدُالله
دْ َ .

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016
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84

ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016

96

ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

97

رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102

مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی

103

سێگۆشەی گڕگرتوو

سابیر عەبدوڵاڵ کەریم

104

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ هەڵگورد جەالل
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105

گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی
ئێران تێوون و مەترسییەكان

سۆران عەلی

2016

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و
دینامیكیای ژیانی سیاسی
لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

109

نەوت و گازی شیلی
ئەمەریكا و ئاكامە
جیۆپۆلەتیكەكانی

ئەرسەالن حەسەن

2016

110

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

111

چین و سیستهمی
بازرگانیی جیهانی

بابان ئهنوهر

2016

112

چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی

هەڵگورد جەالل

2016

113

ئومێدی خۆرەتاوی من

107

114
115
116
117
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خەبات لە پێناو فرەییدا
دوای شۆڕشەكانی باكوری
ئەفریقیا

سەرهەنگعەبدولڕەحامن

ئازدی و خیانەت بە ئازادی

ئەرسەالن حەسەن

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی
رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی

كوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

نەوزاد جەمال

كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی

بابان ئەنوەر

2016
206
2016
2016
2016

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا بژار سەردار
چوار سندوق

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوانهەڵەبجەیی

2016

وردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی مەریوانهەڵەبجەیی

2016

گفتوگۆ
سەڵتەکان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا
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د .كەیوان ئازاد ئەنوەر

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم ساراڵ فەهمی شەریف ،هێمن تاهیر
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە
كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی

ئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر
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